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৭২/ পৰ্শ্ন: আত- তাবাররুক (েকান িকছুর দব্ারা কলয্াণ অজর্ন) অথ র্ কী? 

............................................................................................................................................................................................................................৩৫ 
৭৩/ পৰ্শ্ন: আত-তাবাররুক ( ُالت�ّبر�ك) কয় পৰ্কার? .............................................................................৩৫ 

৭৪/ পৰ্শ্ন: ৈবধ তাবাররুক (الت�ّبر�ُك)  কয় ধরেনর? ..............................................................................৩৬ 

৭৫/ পৰ্শ্ন: িনিষদ্ধ তাবাররুক ( ُالت�ّبر�ك)  কয় ধরেনর? ......................................................................৩৬ 

৭৬/ পৰ্শ্ন: দু‘আেত অসীলা ( ُالت�َوس�ل)  কয় পৰ্কার? ...........................................................................৩৬ 

৭৭/ পৰ্শ্ন: দু‘আেত ৈবধ অসীলা ( ُالت�َوس�ل)  কয় ধরেনর? ..........................................................৩৭ 

৭৮/ পৰ্শ্ন: দু‘আর মাধয্েম িনিষদ্ধ অসীলা ( ُالت�َوس�ل)  কয় পৰ্কার? ...................................৩৭ 

৭৯/ পৰ্শ্ন: িকয়ামেতর িদন েয শাফা‘আত ( ُالش�َفاَعة) করা হেব তা কী? 

...........................................................................................................................................................................................................................৩৮ 
৮০/ পৰ্শ্ন: মৃতেদর িনকট শাফা‘আত ( ُالش�َفاَعة)  চাওয়া কী ৈবধ? ..............................৩৮ 
৮১/ পৰ্শ্ন: শাফা‘আেতর জনয্ শত র্ কয়িট? ............................................................................................৩৮                     
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৮২/ পৰ্শ্ন: শাফা‘আত ( ُالش�َفاَعة)  কার জনয্ করা হেব? ..............................................................৩৯ 
৮৩/ পৰ্শ্ন: েয বয্িক্ত আল্লাহ তা‘আলােক অথবা তাঁর িকতাবেক িনেয় িকংবা 
তার দীন অথবা তাঁর রসূল ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক িনেয় ঠাট্টা িবদৰ্ুপ 
করল তার হুকুম কী? ..............................................................................................................................................................৩৯ 
৮৪/ পৰ্শ্ন: ‘আল ওয়ালা’ (الوالء)- বন্ধুতব্ বা িমতৰ্তা এবং ‘আল-বারা’ (الرباء)- 
শতৰ্ুতা বা ৈবরীতা এর অথ র্ কী? ..........................................................................................................................৪০ 
৮৫/ পৰ্শ্ন: অিবশব্াসী কািফরেদরেক তােদর ঈদ উৎসেবর িদন েযমন িকৰ্সমাস 
ও দূগ র্াপূজার িদেন শুেভচ্ছা জানােনার শারঈ িবধান কী? .......................................................৪১ 
৮৬/ পৰ্শ্ন: িবদ‘আেতর সংজ্ঞা দাও? ..................................................................................................................৪১ 
৮৭/ পৰ্শ্ন: দীেনর মেধয্ িবদ‘আত করার হুকুম কী? ....................................................................৪১ 
৮৮/ পৰ্শ্ন: ইসলােম িবদ‘আেত হাসানাহ্ বেল িকছু আেছ কী? ..................................৪২ 
৮৯/ পৰ্শ্ন: িবদ‘আতীেদর সােথ েকমন আচরণ করেত হেব? .......................................৪২ 
৯০/ পৰ্শ্ন: ছব্লাত পিরতয্াগ করার িবধান িক? ....................................................................................৪৩ 
৯১/ পৰ্শ্ন: মুসিলমগণেক েকান কারণ ছাড়াই অনয্ায়ভােব কািফর আখয্ািয়ত 
করার হুকুম কী? ...........................................................................................................................................................................৪৩ 
৯২/ পৰ্শ্ন: িপৰ্য় নাবী ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর ছাহাবীেদর িবষেয় 
মুসিলেদর কত র্বয্ েকমন হেব? .................................................................................................................................৪৪ 
৯৩/ পৰ্শ্ন: ছাহাবীেদর সম্মান ও ময র্াদা িবষেয় দলীল-পৰ্মাণ কী? ................................৪৪ 
৯৪/ পৰ্শ্ন: েশৰ্ষ্ঠতম ছাহাবী েক? .............................................................................................................................৪৫ 
৯৫/ পৰ্শ্ন: উলাতুল উমূর ( اْلُأُمورِ ُوَلاُة   )  বেল কােক উেদ্দশয্ করা হেয়েছ? 

............................................................................................................................................................................................................................৪৫ 
৯৬/ পৰ্শ্ন: শাসকেদর িবষেয় মুসিলমেদর কত র্বয্ কী? .................................................................৪৫ 
৯৭/পৰ্শ্ন: উক্ত িবষেয় দলীল-পৰ্মাণ কী? .....................................................................................................৪৫ 
৯৮/পৰ্শ্ন: মুসিলম শাসকেদরেক উপেদশ েদয়ার িনয়ম-নীিত েকমন হেব? 

............................................................................................................................................................................................................................৪৬ 
৯৯/পৰ্শ্ন: িফতনা-ফাসােদর সময় মুসিলমেদর কত র্বয্ েকমন হেব দলীলসহ 
পৰ্মাণ কর? ........................................................................................................................................................................................৪৭  
১০০/পৰ্শ্ন: আহলুস-সুন্নাহ ওয়ালজামা‘আহ কােদরেক বলা হয়? ..............................৪৭ 
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আল্লামা ছব্েলহ ইবেন ফাওযান আল-ফাওযান  
 হািফযাহুল্লাহ এর অিভমত 

 

 

 

সমস্ত পৰ্শংসা আল্লাহ তা‘আলার জনয্, অতঃপর শাইখ আবদুল আযীয আশ্-
শা‘লান কতৃর্ক িলিখত পৰ্েশ্নাত্তের তাওহীদ িশক্ষা বইিট আিম শুরু েথেক েশষ 
পয র্ন্ত পেড়িছ। মুজািদ্দদ মুহাম্মাদ ইবেন আিব্দল ওয়াহাব ✈ এর 
‘ছালাছাতুল উসূল ওয়াল কাওয়ািয়িদল আরবা’ িকতােবর অন্তভুর্ক্ত িবষয়ই 
এগুেলা। 

বইিট অতয্ন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায় িলখা হেয়েছ যা সব র্সাধারেণর জনয্ 
বুঝেত সহজ হেব। বইিট ইসলােমর েমৗিলক িবষয় সম্পেকর্ জানা ও বুঝার 
েক্ষেতৰ্ সহায়ক ও গুরুতব্পূণ র্ ভূিমকা রাখেব। আল্লাহ তােক উত্তম িবিনময় দান 
করুন ও তার ইলেমর মাধয্েম মুসিলমগেণর উপকার সাধন করুন। আমীন 

 
 
শাইখ, আল্লামা ছব্েলহ ইবেন ফাওযান আল-ফাওযান 
সদসয্ উচ্চ ওলামা পিরষদ 
তািরখ- ২১/৩/ ১৪৪০ িহজরী 
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েলখেকর ভূিমকা 
 
 
 
 
 
সকল পৰ্শংসা আল্লাহর জনয্ িযিন জগতসমূেহর পৰ্িতপালক, ছব্লাত ও সালাম 
বিষ র্ত েহাক নাবী-রসূলগেণর েশৰ্ষ্ঠ রসূল মুহাম্মাদ ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ 
ওয়াসাল্লােমর পৰ্িত।  

মূলত এই সকল পৰ্শ্নাবিল ও তার উত্তরসমূহ আল্লাহর তাওহীেদর েমৗিলক 
িবষয়সমূেহর মূল িবষয় এবং তার পিরপিন্থ িবষেয় সতকর্াবিল, তাহেলা 
আল্লাহর সােথ িশরক ও তার মাধয্মসমূহ এবং আহলুস-সুন্নাহ্ ওয়াল 
জামা‘আেতর আকব্ীদাহ িবষেয়।  

আিম উক্ত িবষয়গুিল পাঠেকর বুঝার জনয্ সহজ ও সংিক্ষপ্তাকাের বণ র্না 
কেরিছ। আল্লাহ তা‘আলার িনকট পৰ্াথ র্না কির ঐ িবষয়গুিলর দব্ারা েযন 
মুসিলমেদর উপকার সািধত হয়।  

 
 
 

শাইখ আবদুল আযীয ইবেন মুহাম্মাদ আশ্-শা‘লান 
পৰ্ধান পিরচালক: ইসলামী দাওয়া েসন্টার, আযীযীয়া, িরয়াদ 
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১/ পৰ্শ্ন: আমরা তাওহীদ ( ُالت�ْوِحيد) [1] িশক্ষা করব েকন? 

১/ উত্তর: তাওহীদ িশক্ষা করব এই জনয্ েয, তাওহীদ হেলা ইসলােমর 
েমৗিলক িবষয়সমূেহর মেধয্ মূল িবষয়। আর তাওহীেদর জনয্ই আল্লাহ 
তা‘আলা িজন ও মানুষ সৃিষ্ট কেরেছন, নাবী-রসূল েপৰ্রণ কেরেছন, 
িকতাবসমূহ অবতীণ র্ কেরেছন, জান্নাত-জাহান্নাম সৃিষ্ট কেরেছন এবং 
মানুষ মুসিলম ও কািফর এ দু’ভােগ িবভক্ত হেয়েছ। আল্লাহ তা‘আলা 
বেলন,   

�� �َِ�ۡعُبُدوِنىجس   حمسَوَما َخلَۡقُت ٱ�ِۡ�ن� َوٱ�ۡ�ِ�َس إِ�

আিম িজন ও মানুষেক এই জনয্ সৃিষ্ট কেরিছ েয, তারা একমাতৰ্ আমারই 
ইবাদত করেব অনয্ কােরা নয়। (সূরা আয-যািরয়াত ৫১:৫৬) 

২/ পৰ্শ্ন:  আমরা েকাথা েথেক আকব্ীদাহ ( ُالَعِقْيَدة) [2] গৰ্হণ করব? 

২/ উত্তর: কুরআন-সুন্নাহ েথেক এবং এ উম্মােতর সালােফ 
ছব্েলহীনগেণর িনকট েথেক।         
৩/ পৰ্শ্ন: েয িতনিট মূলনীিত জানা পৰ্িতিট মানুেষর জনয্ অবশয্ক যা 
সম্পেক র্ কবের িজজ্ঞাসা করা হেব তা কী কী? 
৩/ উত্তর:  

 
[1] তাওহীদ [ التوحيد]: তাওহীদ হেলা পৰ্ভুতব্, ইবাদত এবং পিরপূণ র্ নাম ও গুণাবিলর েক্ষেতৰ্ 
আল্লাহর একতব্েক সব্ীকার করা। 

[2] আল্লাহ তা‘আলা, তার েফেরশতাগণ, তার আসমানী িকতাবসমূহ, তার েপৰ্িরত রসূলগণ 
(আলাইিহমুস্ সলাতু ওয়াস্-সালাম), েশষ িদবস এবং ভােগয্র ভােলামেন্দর পৰ্িত িবশব্াস 
স্থাপন করােক ইসলামী শরী‘আেতর পিরভাষায় আকব্ীদাহ বলা হয়। এগুেলােক আরকানুল 
ঈমান বা ঈমােনর িভিত্তও বলা হয়। আকব্ীদা আত তাওহীদ, ড. ছব্িলহ ইবেন ফাওযান আল 
ফাওযান। 
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(১) মানুষেক তার রব বা সৃিষ্টকত র্া সম্পেক র্ জানা[3]  

(২) দীন বা জীবন িবধান সম্পেকর্ জানা[4] ও  

(৩) নাবী মুহাম্মাদ ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম সম্পেকর্ জানা[5]। 

৪/ পৰ্শ্ন: েতামার রব েক? 
৪/ উত্তর: েসই আল্লাহ তা‘আলা আমার রব িযিন আমােক ও অনয্ানয্ 
সকল সৃষ্ট জীবেক তারঁ িবেশষ িন‘আমতসমূহ দব্ারা পৰ্িতপালন কেরন। 
িতিন আমার মাবুদ, িতিন ছাড়া আমার অনয্ েকান আসল মাবুদ েনই। 
এর সমথ র্েন পিবতৰ্ কুরআেনর পৰ্মাণ হেচ্ছ:  

ِ َرّبِ ٱلَۡ�ٰلَِم�َنىجس   حمسٱ�ۡ�َۡمُد ِ��

সকল পৰ্শংসা একমাতৰ্ আল্লাহরই জনয্, িযিন সারা িবেশব্র পৰ্িতপালক। 
(সূরা আল-ফািতহা ১:১)  
৫/ পৰ্শ্ন: তুিম িকেসর মাধয্েম েতামার রবেক িচেনছ? 
৫/ উত্তর: তারঁ িনদশ র্নসমূহ ও তারঁ সৃিষ্টজগত েদেখ তােঁক িচেনিছ। 
তারঁ িনদশ র্নসমুেহর মেধয্ হেলা: রাত-িদন, সূয র্-চন্দৰ্। তারঁ সৃিষ্ট সমূেহর 

 
[3] আমার পৰ্িতপালক আল্লাহ, িতিন সৃিষ্টকত র্া, সারা িবেশব্র মািলক এবং পিরচালনাকারী।  
আমার পালনকতর্ার িনদশ র্ন এবং সৃিষ্ট জীেবর মাধয্েম আিম তােক জানব। আল্লাহ তা‘আলা 
এক-অিদব্তীয় এবং শরীকহীন সতয্ মা'বূদ, িতিন বয্তীত অনয্ েকহ ইবাদেতর েযাগয্ নয়।  
[4] ইসলাম হেলা আল্লাহর একতব্, তার আনুগতয্ করত তার অবাধয্ কাজ পিরতয্াগ করা। 
ইসলাম েসই দীন যা আল্লাহ তা‘আলা খুিশ হেয় সকল মানুেষর জনয্ মেনানীত কেরেছন। 
ইসলাম হেচ্ছ কলয্াণ, েসৗভাগয্ ও সন্তুিষ্টর দীন। আমােদর দীন হেলা েসই ইসলাম যা িভন্ন 
অনয্ েকান দীন আল্লাহ গৰ্হণ করেবন না। 
[5] আমার নাবী মুহাম্মাদ ইবেন আব্দুল্লাহ ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম এবং িতিন হেলন 
সব র্েশৰ্ষ্ঠ ও সব র্েশষ নাবী। িবেশব্র সকল মানুষেক ইসলাম িশক্ষা েদয়ার জনয্ আল্লাহ 
তা‘আলা আমােদর নাবী মুহাম্মাদ ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লামেক েপৰ্রণ কেরন। নাবী 
ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম এর আনুগতয্ করা আমােদর জনয্ ফরয। িপতা-মাতা এবং 
সকল মানুষ েথেক মুহাম্মাদ ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লামেক েবশী ভােলাবাসা আমােদর 
জনয্ ফরয। 
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মেধয্ রেয়েছ: সাত আসমান ও যা িকছু তার িভতের রেয়েছ, সাত যিমন 
ও যা িকছু তার িভতের রেয়েছ এবং যা িকছু এতদু’ভেয়র মধয্স্থেল 
আেছ। এর পৰ্মােণ আল্লাহ তা‘আলা বেলন, 

  �َ� َوٱلَۡقَمُرۚ  ۡمُس  َوٱلش� َهاُر  َوٱ��� �ۡ�ُل  ٱ� َءاَ�ٰتِهِ  َو�َ�  حمسَوِمۡن  ۡمِس  لِلش� �َۡسُجُدواْ 
�ِذي َخلََقُهن� إِن ُكنُتۡم إِي�اهُ َ�ۡعُبُدوَنىجس   لِلَۡقَمرِ َو� � ٱ�

আল্লাহর িনদশ র্নসমুেহর মেধয্ রাত-িদন, সূয র্- চন্দৰ্। েতামরা সূয র্েক 
িসজদা কর না এবং চন্দৰ্েকও না। েতামরা আল্লাহেক িসজদা কর, িযিন 
এগুিল সৃিষ্ট কেরেছন, যিদ েতামরা একিনষ্ঠ হেয় শুধুমাতৰ্ তারঁ ইবাদত 
করেত চাও"। (সূরা ফুছিছলাত ৪১:৩৭) 

৬/ পৰ্শ্ন: আল্লাহ েকাথায়? 
৬/ উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা আসমােন আরেশর ওপর সমুন্নত আেছন।       
৭/ পৰ্শ্ন: আল্লাহ তা‘আলা আসমােন আরেশর ওপর সমুন্নত রেয়েছন, 
কুরআন েথেক তার পৰ্মাণ কী?                
৭/ উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা আসমােন আেছন কুরআন েথেক তার পৰ্মাণ 
হেলা, আল্লাহর এই বাণী: 

�َض فَإَِذا ِ�َي  
َ
ن َ�ۡ�ِسَف بُِ�ُم ٱ�ۡ�

َ
َمآِء أ ن �ِي ٱلس� ِمنُتم م�

َ
   َ�ُموُرىجس حمسَءأ

েতামরা িক িনরাপদ হেয় েগেছা েয, আকােশ িযিন রেয়েছন িতিন 
েতামােদরসহ ভূিমেক ধব্িসেয় িদেবন না? আর তখন তা আকিস্মকভােব 
থরথর কের কাপঁেত থাকেব। (সূরা আল-মুলক ৬৭:১৬) 
আর আল্লাহ তা‘আলা আরেশর ওপর সমুন্নত আেছন। কুরআন েথেক 
তার পৰ্মাণ হেলা, আল্লাহ তা‘আলার এই বাণী: 

    حمسٱلر�ۡحَ�ُٰن �َ�َ� ٱلَۡعۡرِش ٱۡسَتَوٰى ىجس
দয়াময় (আল্লাহ) আরেশর ওপর সমুন্নত। (সূরা তব্হা ২০:৫) 
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এ িবষেয় কুরআেন সাত স্থােন [সূরা আল-‘আরাফ ৭:৫৪, সূরা ইউনুস 
১০:৩, সূরা আর-রা‘দ ১৩:২, সূরা তব্-হা ২০:৫, সূরা আল-ফুরকান ২৫:৫৯, 
সূরা আস-সাজদাহ্ ৩২:৪, সূরা আল-হাদীদ ৫৭:৪] উেল্লিখত হেয়েছ। 

৮/ পৰ্শ্ন:  ইস্তাওয়া (اْسَتَوي) অথ র্ কী? 

৮/ উত্তর:  ইস্তাওয়া অথ র্ উপের হওয়া, সমুন্নত হওয়া, উপের ওঠা ও 
িস্থর হওয়া। 
৯/ পৰ্শ্ন:  আল্লাহ তা‘আলা িজন ও মানুষেক েকন সৃিষ্ট কেরেছন? 
৯/ উত্তর: একিনষ্ঠ হেয় তারঁ ইবাদত করার জনয্, িতিন একক সত্তা তারঁ 
েকান শরীক েনই। 
১০/ পৰ্শ্ন: আল্লাহ তা‘আলা িজন ও মানুষেক েকবলমাতৰ্ তারঁ ইবাদত 
করার জনয্ই সৃিষ্ট কেরেছন, এর পৰ্মােণ কুরআেনর দলীল কী?         
১০/ উত্তর: এ িবষেয় আল্লাহ তা‘আলার   এই বাণী, িতিন বেলন, 

 ��  �َِ�ۡعُبُدوِنىجس حمسَوَما َخلَۡقُت ٱ�ِۡ�ن� َوٱ�ۡ�ِ�َس إِ�
আিম িজন ও মানুষেক এই জনয্ সৃিষ্ট কেরিছ েয, তারা একমাতৰ্ আমারই 
ইবাদত করেব। (সূরা আয-যািরয়াত ৫১:৫৬) 

১১/ পৰ্শ্ন: ইয়া'বুদুন ( ِنوْ دُ بُ عْ َي ) অথ র্ কী?  

১১/ উত্তর: ইয়া‘বুদুন অথ র্ ( ِنوْ دُ ح�َويُ  ) ইউওয়াহ্িহদুন বা ইবাদতেক 
েকবলমাতৰ্ এক আল্লাহর জনয্ িনিদ র্ষ্ট করা, অনয্ কােরা জনয্ নয়।     

১২/ পৰ্শ্ন: ইবাদত ( ِعَباَدةُ الْ  ) কােক বলা হয়? 

১২/ উত্তর: ইবাদত একিট বয্াপক অথ র্েবাধক িবষেয়র নাম, যা পৰ্কাশয্ 
ও অপৰ্কাশয্ কথা ও কেম র্র সমনব্েয় অনুিষ্ঠত হয়, যা আল্লাহ পছন্দ কেরন 
ও তােত সন্তষ্ট হন।  
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১৩/ পৰ্শ্ন: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, এই সাক্ষয্ পৰ্দােনর অথ র্ কী? 
১৩/ উত্তর: তাহেলা, এই সাক্ষয্ েদয়া েয আল্লাহ্ ছাড়া "সতয্" বা হকব্ 
েকান মা'বুদ েনই। 
১৪/ পৰ্শ্ন: মুহাম্মাদ ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল, এই 
সাক্ষয্ পৰ্দােনর অথ র্ কী? 
১৪/ উত্তর: তাহেলা, এই সাক্ষয্ েদয়া েয, িতিন (মুহাম্মাদ ছব্ল্লাল্লাহু 
আলইিহ ওয়াসাল্লাম) েয সকল িবষেয় আেদশ কেরেছন তার আনুগতয্ 
করা, তারঁ সকল সংবাদেক সতয্ বেল িবশব্াস করা, িতিন যা করেত 
িনেষধ কেরেছন ও সতকর্ কেরেছন তা েথেক িবরত থাকা এবং একমাতৰ্ 
তারঁ শরী‘আত অনুযায়ী ইবাদত করা। 
১৫/ পৰ্শ্ন: েসই বৃহত্তর কাজ কী যা করেত আল্লাহ তা‘আলা িনেদ র্শ 
িদেয়েছন? 
১৫/ উত্তর: েসই বৃহত্তর কাজ েয িবষেয় আল্লাহ তা‘আলা আেদশ 
কেরেছন তাহেলা, আত-তাওহীদ অথ র্াৎ একমাতৰ্ তারঁ (আল্লাহর) 
"ইবাদত" করা, িতিন একক সত্তা তারঁ েকান শরীক েনই। এই মেম র্ 
আল্লাহ তা‘আলার বাণী: 

ةٖ  م�
ُ
ُٰغوَتۖ ىجس حمسَولََقۡد َ�َعۡثَنا �ِي ُ�ّ�ِ أ َ َوٱۡجَتنُِبواْ ٱل�� ِن ٱۡ�ُبُدواْ ٱ��

َ
 ر�ُسو�ً� أ

আিম পৰ্েতয্ক উম্মােতর কােছ রসূল পািঠেয়িছ এজনয্ েয, (তারা বলেব) 
েতামরা একমাতৰ্ আল্লাহর ইবাদত কর আর তব্গূতেক বজর্ন কর। (সূরা 
আন্-নাহাল ১৬:৩৬) 

১৬/ পৰ্শ্ন: তাওহীেদর পৰ্কারগুিল কী কী? 
১৬/ উত্তর: তাওহীদ িতন পৰ্কার।  

الربوبية   توحيد  |1  (তাওহীদুর-রুবুিবয়য্াহ) বা পৰ্ভুেতব্র েক্ষেতৰ্ আল্লাহর 
একতব্। 
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األلوهية   توحيد |2  (তাওহীদুল-উলুিহয়য্াহ) তথা ইবাদেতর েক্ষেতৰ্ 
আল্লাহর একতব্। 
والصفات  األمساء  توحيد  |3  (তাওহীদুল-আসমা ওয়াছ-িছফাত) বা নাম 
ও গুণাবিলর েক্ষেতৰ্ একতব্। 

১৭/ পৰ্শ্ন: তাওহীদুর-রুবুিবয়য্াহ কােক বেল? 
১৭/ উত্তর: আল্লাহর সকল কেম র্ আল্লাহেক এক ও অিদব্তীয় িহেসেব 
িবশব্াস করা। েযমন সৃিষ্ট করা, িরিযক েদয়া, বৃিষ্ট বষ র্ণ করা ও জীবন-
মরেনর মািলক িহেসেব আল্লাহেক এককভােব িবশব্াস করা। 
১৮/পৰ্শ্ন: তাওহীদুল-উলুিহয়য্াহ [6]কােক বেল? 

১৮/ উত্তর: মানুেষর সকল পৰ্কার ইবাদত একমাতৰ্ একক আল্লাহর জনয্ 
িনিদ র্ষ্ট করা যা িতিন বান্দার জনয্ শরী‘আত িহেসেব িবিধবদ্ধ কেরেছন। 
েযমন দু‘আ বা আহব্ান করা, যেবহ বা কুরবানী করা ও সাজদা করা। 
১৯/পৰ্শ্ন: তাওহীদুল আসমা ওয়াছ-িছফাত কােক বেল? 
১৯/ উত্তর: আল্লাহ তা‘আলা েয সকল নাম ও গুণাবিলর দব্ারা িনেজেক 
গুণািন্নত কেরেছন েস সকল নাম ও গুণাবিলেত েকান পৰ্কার পিবত র্ন ও 
রিহতকরণ ছাড়াই আল্লাহেক এক ও অিদব্তীয় বেল িবশব্াস করা। এ 
িবষেয় আল্লাহ তা‘আলার বাণী: 

ِميُع ٱ�َۡ�ِص�ُرىجس   حمسلَيَۡس َكِمۡث�ِهِۦ َ�ۡيءۖٞ وَُهَو ٱلس�

 
[6] তাওহীদুল উলুিহয়াহ বা ইবাদেতর েক্ষেতৰ্ আল্লাহর একতব্ হেলা বান্দার ঐ সকল কেম র্ 
আল্লাহর একতব্, েয সকল কােজর বয্াপাের িতিন মানুষেক আেদশ িদেয়েছন। অতএব, 
সকল পৰ্কার ইবাদত লা-শারীক, এক-অিদব্তীয় আল্লাহর জনয্ই করেত হেব। েযমন, দু‘আ, 
ভয়, ভরসা, সহেযািগতা কামনা করা এবং আশৰ্য় চাওয়া ইতয্ািদ। তাই আমরা আল্লাহ ছাড়া 
অনয্ কাউেক আহব্ান করব না, অনয্ কাউেক ভয় করব না, আমরা আল্লাহর উপরই ভরসা 
করব। আমরা আল্লাহ তা‘আলা বয্তীত অনয্ কারও িনকেট সাহাযয্ পৰ্াথ র্না করব না। আমরা 
েকবল আল্লাহর িনকেটই আশৰ্য় পৰ্াথ র্না করব। 
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েকান িকছুই তারঁ সদৃশ নয়, আর িতিন েশােনন ও েদেখন'। (সূরা আশ-
শূরা ৪২:১১)  

(আয়ােতর পৰ্থমাংেশ সাদৃশয্বাদীেদর যুিক্ত খণ্ডন করা হেয়েছ এবং 
েশষাংেশ মুয়ািত্তলা বা িনগুর্ণবাদীেদর যুিক্ত খণ্ডন করা হেয়েছ)। 
২০/ পৰ্শ্ন: ইবাদেতর পৰ্কারগুিল হেত িকছু উেল্লখ করুন।  

২০/ উত্তর: ইবাদেতর পৰ্কারগুিল হেলা: দু‘আ ( ُالد�َعاء): পৰ্াথ র্না বা 
আহব্ান করা, ইিস্তগাছাহ ( ُاإلْسِتَغَثة): িনরুপায় বয্িক্তর িবপেদ উদ্ধােরর 
জনয্ আশৰ্য় পৰ্াথ র্না করা, ইিস্তআনাহ ( ُاإلْسِتَعَنة): সাহাযয্র্ পৰ্াথ র্না করা, 
যাবহুল-কুরবান  ( اْلُقْرَبانِ َذْبُح   ): আত্মতয্াগ বা কুরবানী করা, নায্ র 
) ’ভয়-ভীিত, রজা :(اْلَخْوفُ ) মানত করা, খওফ :(الن�ْذرُ ) َجاءُ الر�  ): আশা-
আকাংখা করা, তাওয়াক্কুল ( ُالت�َوك�ل): িনভ র্রশীল হওয়া বা ভরসা করা, 
ইনাবাহ ( ُاإلَنَباة): আল্লাহর অিভমুখী হওয়া, তারঁ িদেক িফের যাওয়া,  
মাহাবব্াহ ( ُاْلَمَحب�ة): মুহাবব্াত করা বা ভােলাবাসা, খশ্ ইয়াহ ( ُاْلَخْشَية): 
অমঙ্গেলর আশংকা করা, রাগবাহ ( ر�ْغَبةُ ال ): আশা, ইচ্ছা বা আগৰ্হ, 
রাহবাহ ( ُالر�ْهَبة): শৰ্দ্ধা িমিশৰ্ত ভয়, রুকু ( ُكْوعُ الر� ): অবনত বা 
িবনয়াবনত হওয়া, সুজূদ ( ُجْودُ الس� ): িসজদা বা মাথানতকরণ করা, খুশূ‘ 
 অনুগত, িবনয়ী :(الت�َذل�لُ ) িবননৰ্তা, একাগৰ্তা, তাযাল্লুল :(اُخلُشْوعُ )
হওয়া, িযিকর ( ُالذ�ْكر): আল্লাহেক সব্রণ করা ও তাসিবহ্ পাঠ করা এবং 
কুরআন েতলাওয়াত (ِقَراَءُة الُقْرآِن) করা। 
২১  / পৰ্শ্ন: আল্লাহর িনেষধকৃত পােপর মেধয্ সবেচেয় বড় েকানিট? 
২১/ উত্তর: সবেচেয় বড় পাপ যা করেত আল্লাহ তা‘আলা িনেষধ 
কেরেছন তাহেলা "িশরক" বা আল্লাহর ইবাদেতর সােথ অনয্েক 
অংশীদার করা। এর পৰ্মােণ েযমন আল্লাহ তা‘আলা বেলন, 
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ن �ُۡ�َرَك بِهِۦ َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُءۚ ىجس 
َ
َ �َ� َ�ۡغفُِر أ   حمسإِن� ٱ��

িনশ্চয় আল্লাহ তােক ক্ষমা কেরন না, েয বয্িক্ত তার সােথ িশরক কের। 
িতিন িশরক ছাড়া (িনম্ন পয র্ােয়র) অনয্ানয্ গুনাহ যােক ইচ্ছা ক্ষমা কেরন। 
(সূরা আন-িনসা ৪:৪৮) 

২২/ পৰ্শ্ন: িশরেকর পৰ্কারগুিল কী কী? 

২২/ উত্তর: িশরক দু’পৰ্কার। (১) বড় িশরক (الشرك األكرب) ও (২) েছাট 
িশরক ( الشرك األصغر)। 

পৰ্থম পৰ্কার হেলা, িশরেক আকবার বা বড় িশরক: তাহেলা ঐ সকল 
িবষয় েযগুেলা আল্লাহ ও তারঁ রসূল ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম িশরক 
িহেসেব িনধ র্ারণ কেরেছন, যা িশরককারীেক ইসলাম হেত েবর কের 
েদয়। েযমন: মূত�র (ইবাদত) পূজা করা, মৃত বয্িক্তর ইবাদত করা 
(কবর বাসীর িনকট িকছু চাওয়া) এবং আল্লাহ ছাড়া অনয্ িকছুেক িসজদা 
করা। 
িদব্তীয় পৰ্কার িশরেক আসগার বা েছাট িশরক: তাহেলা ঐ সকল িবষয় 
েযগুিলেক ইসলামী শরী‘আত িশরক িহেসেব অিভিহত কেরেছ এবং উক্ত 
কম র্ বয্িক্তেক ইসলাম েথেক েবর কের েদয় না। েযমন, আল্লাহ ছাড়া 
অেনয্র নােম কসম করা, িরয়া বা েলাক েদখােনা আমল করা এবং এরূপ 
কথা বলা েয, আল্লাহ এবং তুিম যা েচেয়ছ। এগুিলেক েছাট িশরক 
িহেসেব নামকরণ করা হেলও এসব কম র্ বিক্তেক বড় িশরেক পিতত 
করার মাধয্ম। 
২৩/ পৰ্শ্ন: মানুষ সব র্পৰ্থম কখন িশরেক আপিতত হয়? 
২৩/ উত্তর: মানুেষর মােঝ সব র্পৰ্থম িশরক সংঘিটত হয় নূহ আলাইিহস 
সালােমর জািতর মেধয্।  
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২৪/ পৰ্শ্ন: নূহ আলাইিহস সালাম এর জািতর মেধয্ িশরেকর সূচনা হয় 
কীভােব? 

২৪/ উত্তর: পৰ্থম িদেক িশরেকর সূচনা িছল আল-গুলূ ( ّالغُ لُ و) অথ র্াৎ 
ছব্েলহীন বা সৎকম র্শীল েলাকেদর িনেয় ভােলাবাসার েক্ষেতৰ্ বাড়াবািড় 
করার কারেণ। 
২৫/ পৰ্শ্ন: ছব্েলহীন বা সৎকম র্শীলেদর িবষেয় গুলূ বা বাড়াবািড় করা 
অথ র্ কী? 
২৫/ উত্তর: তাহেলা তােদর পৰ্শংসায় বাড়াবািড় এবং তােদরেক িনেজর 
আসন েথেক উেচ্চ উিঠেয় সৰ্ষ্টার আসেন আসীন কের তােদর ইবাদত 
করা। এর পৰ্মােণ আল্লাহ তা‘আলা বেলন, 

ۡهَل ٱلِۡكَ�ِٰب �َ� َ�ۡغلُواْ �ِي دِينُِ�ۡم ىجس 
َ
أ  حمسَ��

েহ িকতাবধারীগণ, েতামরা েতামােদর দীেন "গুলূ" বা বাড়াবািড় কিরও 
না। (সূরা আন-িনসা ৪:১৭১)  
িপৰ্য় নাবী ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন, 

َفِإن�َما َأَنا َعْبُدُه، َفُقوُلوا َعْبُد الل�ِه،  ُتْطُروِني، َكَما َأْطَرْت الن�َصاَرى اْبَن َمْرَيَم،  َلا  
 َوَرُسوُلهُ 

েতামরা আমার পৰ্শংসায় অিতরঞ্জন কর না, েযমন িখৰ্ষ্টানরা মািরয়াম পুতৰ্ 
ঈসা ✑ এর বয্াপাের কেরেছ। আিম েকবল আল্লাহর বান্দা। সুতরাং 
েতামরা বল, আল্লাহর বান্দা ও তারঁ রসূল। (ছব্হীহ বুখারী হা/৩৪৪৫)। 

ال ُتطُروين   েতামরা আমার পৰ্শংসায় বাড়াবািড় বা সীমািতকৰ্ম কিরও না। 
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২৬/ পৰ্শ্ন: মৃতেদরেক ডাকা বা তােদর িনকট িকছু চাওয়ার িবধান কী? 
২৬/ উত্তর: মৃতেদর ডাকা বা তােদর কােছ িকছু চাওয়া বড় িশরক যা 
েলাকেদরেক ইসলাম েথেক েবর কের েদয়। এর পৰ্মােণ কুরআেনর 
বাণী: 

فَإِ��َما ِحَسابُُهۥ ِعنَد   بِهِۦ  �َُهۥ  بُۡرَ�َٰن   �َ� َءاَخَر  إَِ�ًٰها   ِ َمَع ٱ�� يَۡدُع  حمسَوَمن 
ۦٓۚ إِن�ُهۥ �َ� ُ�ۡفلُِح ٱلَۡ�ٰفُِروَنىجس   َرّ�ِهِ

েয েকউ আল্লাহর সােথ অনয্ উপাসয্েক ডােক, তার কােছ যার েকান 
দলীল পৰ্মাণ েনই, তার িহসাব তার পালনকতর্ার কােছ। িনশ্চয় কািফররা 
সফলকাম হেব না। (সূরা আল-মুিমনুন ২৩:১১৭) 

২৭/ পৰ্শ্ন: েকান সৃিষ্টর মাধয্েম আল্লাহেক ডাকার পৰ্েয়াজন আেছ কী? 
২৭/ উত্তর: না। েকান সৃিষ্টর মাধয্েম আল্লাহেক ডাকার পৰ্েয়াজন েনই। 
এর পৰ্মােণ আল্লাহর বাণী: 

َد�َاِن�   إَِذا  اِع  ٱ�د� َدۡعَوةَ  ِجيُب 
ُ
أ قَرِ�ٌبۖ  فَإِ�ِّي  َ�ّ�ِي  ِعَبادِي  لََك 

َ
َس� حمسَو�َذا 

  فَلۡيَۡسَتِجيُبواْ �ِي َو�ُۡ�ۡؤِمُنواْ �ِي لََعل�ُهۡم يَۡرُشُدوَنىجس

(েহ নাবী) আমার বান্দারা যখন আপনার কােছ জানেত চায় আমার 
বয্াপাের বস্তুত আিমেতা িনকেটই আিছ। যারা আমােক ডােক আিম 
তােদর ডােক সাড়া েদই। সুতরাং তারা েযন আমার ডােক সাড়া েদয় 
এবং আমার পৰ্িত ঈমান আেন, যােত তারা সৎপেথ আসেত পাের। (সূরা 
আল-বাকারা ২:১৮৬) 

২৮/ পৰ্শ্ন: মৃতরা িক আহব্ােন সাড়া িদেত পাের?  
২৮/ উত্তর: না। মৃতরা আহব্ােন সাড়া িদেত পাের না। এর পৰ্মােণ আল্লাহ 
তা‘আলার বাণী:  
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حمسإِن تَۡدُعوُهۡم �َ� �َۡسَمُعواْ ُد�َآَءُ�ۡم َولَۡو َسِمُعواْ َما ٱۡسَتَجابُواْ لَُ�ۡمۖ َوَ�ۡوَم  
  ٱلۡقَِ�َٰمةِ يَۡ�ُفُروَن �ِِ�ۡر�ُِ�ۡمۚىجس 

েতামরা আহব্ান করেল তারা (মৃতরা) েতামােদর আহব্ান শুেন না। 
শুনেলও েতামােদর ডােক সাড়া েদয় না। িকব্য়ামেতর িদন তারা 
েতামােদর িশরকেক অসব্ীকার করেব"। (সূরা ফািতব্র ৩৫:১৪) 
২৯/ পৰ্শ্ন: আমরা কার উেদ্দেশয্ পশু যেবহ (কুরবানী) করব ও ছব্লাত 
আদায় করব?   
২৯/ উত্তর: একমাতৰ্ আল্লাহ তা‘আলার জনয্ িযিন একক সত্তা, যার েকান 
শরীক েনই। এ িবষেয় িতিন বেলন, 

  حمسفََصّلِ لَِرّ�َِك َوٱۡ��َۡرىجس

অতএব আপনার পালনকতর্ার উেদ্দেশয্ ছব্লাত পড়ুন ও কুরবানী করুন। 
(সূরা আল-কাওছার ১০৮:২) 

৩০/ পৰ্শ্ন: আল্লাহ ছাড়া অেনয্র উেদ্দেশয্ পশু যেবহ বা কুরবানী করা ও 
িসজদা করার শারঈ িবধান কী?     
৩০/ উত্তর: তাহেলা িশরেক আকবার বা বড় িশরক, যা বয্িক্তেক িমল্লােত 
ইসলাম েথেক েবর কের েদয়। এ িবষেয় আল্লাহ তা‘আলার বাণী: 

ِ َرّبِ ٱلَۡ�ٰلَِم�َن  �َ� َ�ِر�َك   ١٦٢حمسقُۡل إِن� َص�َ��ِي َو�ُُس�ِي َوَ��َۡياَي َوَمَما�ِي ِ��
ُل ٱلُۡمۡسلِِم�َن  و�

َ
نَا۠ أ

َ
ِمۡرُت َو�

ُ
ۥۖ َو�َِ�ٰلَِك أ   ىجس  ١٦٣�َُه

"আপিন বলুন, আমার ছব্লাত, আমার কুরবানী ও আমার জীবন ও মরণ 
সারা িবেশব্র পৰ্িতপালক আল্লাহরই জনয্। তারঁ েকান শরীক েনই আিম 
এ মেম র্ই আিদষ্ট হেয়িছ আর আিমই পৰ্থম মুসিলম। (সূরা আল-আন‘আম 

৬:১৬২-১৬৩) ُنُسكي  (নুসুকী) অথ র্  আমার কুরবানী। 
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৩১/ পৰ্শ্ন: আল্লাহ ছাড়া অেনয্র নােম কসম করার শারঈ িবধান কী? 
েযমন: নাবীর নােম, আমানত িকংবা ময র্াদা ইতয্ািদর নােম কসম করা। 
৩১/ উত্তর: আল্লাহ ছাড়া অেনয্র নােম কসম করা েছাট িশরক। এ িবষেয় 
িপৰ্য় নাবী ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন, 

 «َمْن َكاَن َحاِلًفا، َفْلَيْحِلْف ِبالل�ِه َأْو ِلَيْصُمْت» 

েয বয্িক্ত কসম করেত চায়, েস েযন আল্লাহর নােম কসম কের অথবা 
চুপ থােক। (ছব্হীহ বুখারী হা/২৬৭৯) 

৩২/ পৰ্শ্ন: আল্লাহর নাম এবং গুণাবিলর পৰ্িত ঈমান রাখা িবষেয় 
মুসিলমগেণর কত র্বয্ কী?   
৩২/ উত্তর: তাহেলা আল্লাহ তা‘আলা িনেজর জনয্ েয সকল নাম ও 
গুণাবিল সাবয্স্ত কেরেছন এবং তারঁ রসূল ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম 
আল্লাহর জনয্ েয সকল নাম ও গুণসমূহ সাবয্স্ত কেরেছন িঠক েসভােবই 
সাবয্স্ত করা এবং তােত েকানরূপ ‘তাহরীফ’ ( َُالت�ْحِرْيف) বা পিরবত র্ন-
পিরবধ র্ন করা যােব না, ‘তা‘তব্ীল’ ( َُالت�ْعِطْيل) বা সিঠক অথ র্ অসব্ীকার করা 
যােব না, ‘তাকঈফ’ ( َُالت�ْكِيْيف) বা কিল্পত আকৃিত িস্থর করা চলেব না ও 
তামছীল ( الت�ْمِثيل) তথা আল্লাহর িছফােতর উপমা ও নমুনা বণ র্না করা 
যােব না [‘তাশবীহ’ ( َُالت�ْشِبْيه) বা সাদৃশয্ েদয়া যােব না]। [আর ঐ সকল 
নাম ও গুণাবিল অসব্ীকার করা েযগুিল আল্লাহ ও তারঁ রসূল ছব্ল্লাল্লাহু 
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নাম ও গুণাবিল িহেসেব সাবয্স্ত 
কেরনিন।] 
৩৩/ পৰ্শ্ন: আল্লাহর গুণসমূহ আমােদর গুেণর সাদৃশয্ নয় কুরআেন এর 
দলীল-পৰ্মাণ কী?     
৩৩/ উত্তর: আল্লাহ তা‘আলার এই বাণী: 
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ِميُع ٱ�َۡ�ِص�ُرىجس   حمسلَيَۡس َكِمۡث�ِهِۦ َ�ۡيءۖٞ وَُهَو ٱلس�

েকান িকছুই তারঁ সদৃশ নয়, আর িতিন েশােনন ও েদেখন'। (সূরা আশ-
শূরা ৪২:১১)  

৩৪/ পৰ্শ্ন: েতামার দীন কী?  
৩৪/ উত্তর: আমার দীন ইসলাম। এ িবষেয় আল্লাহ তা‘আলা বেলন, 

ِ ٱ�ۡ�ِۡسَ�ُٰمۗ ىجس يَن ِعنَد ٱ��   حمسإِن� ٱ�ّدِ

আল্লাহর িনকট একমাতৰ্ দীন হেলা ইসলাম। (সূরা আিল-ইমরান ৩:১৯) 

৩৫/ পৰ্শ্ন: মুহাম্মাদ ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক েপৰ্রেণর পর  
আল্লাহ দীন ইসলাম বয্তীত অনয্ দীন গৰ্হণ করেবন কী?  
৩৫/ উত্তর: না। রসূল ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক েপৰ্রেণর পর, 
আল্লাহ ইসলাম ছাড়া অনয্ েকান দীন গৰ্হণ করেবন না। এর পৰ্মােণ 
আল্লাহ তা‘আলার বাণী: 

ِمَن   ٱ�ِخَرةِ  �ِي  وَُهَو  ِمۡنُه  ُ�ۡقَبَل  فَلَن  دِيٗنا  ٱ�ۡ�ِۡسَ�ِٰم  َ��َۡر  يَبَۡتِغ  حمسَوَمن 
  ٱلَۡ�ِٰ�ِر�َنىجس

েয বয্িক্ত ইসলাম ছাড়া অনয্ েকান দীন তালাশ কের, কিস্মনকােলও তা 
গৰ্হণ করা হেব না এবং পরকােল েস হেব ক্ষিতগৰ্স্ত"। (সূরা আিল-ইমরান 
৩:৮৫) 

৩৬/ পৰ্শ্ন: ইসলােমর সংজ্ঞা কী?   
৩৬/ উত্তর: আল্লাহেক একক বেল িবশব্াস কের তার িনকট আত্মসমপ র্ণ 
করা ও তার আেদশসমূহেক বাস্তবায়েনর মাধয্েম তার আনুগতয্ করা 
এবং  িশরক ও িশরককারীেদর সােথ সকল পৰ্কার সম্পকর্ িছন্ন করার 
নাম ইসলাম। 
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৩৭/ পৰ্শ্ন: ইসলােমর রুকন (স্তম্ভ) গুিল কী কী?   
৩৭/ উত্তর: ইসলােমর রুকন (স্তম্ভ) ৫িট। েসগুেলা হেলা যথাকৰ্েম-  

১। এ কথার সাক্ষয্ েদয়া েয, আল্লাহ ছাড়া সতয্ েকান ইলাহ বা 
মা'বূদ েনই এবং মুহাম্মাদ ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা 
ও রসূল।  

২। ছব্লাত পৰ্িতষ্ঠা করা।  
৩। যাকাত পৰ্দান করা।  
৪। রমাযান মােসর িছয়াম পালন করা 
৫। আর সক্ষম বয্িক্তেদর জনয্ বায়তুল্লাহেত হাজ্জ করা। 

এর পৰ্মােণ িপৰ্য় নাবী ছব্ল্লাল্লাহ আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর বাণী: 

َوُتِقيَم  َوَسل�َم،  َعَلْيِه  اهلُل  َصل�ى  اهلِل  َرُسوُل  ُمَحم�ًدا  َوَأن�  اهلُل  ِإل�ا  ِإَلَه  َلا  َأْن  َتْشَهَد  َأْن  اْلِإْسَلاُم  
 َسِبيًلا ِإَلْيِه اْسَتَطْعَت ِإِن اْلَبْيَت َوَتُحج� َرَمَضاَن، َوَتُصوَم الز�َكاَة، َوُتْؤِتَي الص�َلاَة، 

ইসলাম হেলা তুিম এই মেম র্ সাক্ষয্ িদেব েয, আল্লাহ ছাড়া সতয্ েকান 
ইলাহ্ বা মাবুদ েনই, আেরা সাক্ষয্ িদেব েয মুহাম্মাদ ছব্ল্লাল্লাহ আলাইিহ 
ওয়াসাল্লাম তারঁ রসূল, ছব্লাত পৰ্িতষ্ঠা করেব, যাকাত পৰ্দান করেব, 
রমাযান মােস িসয়াম পালন করেব ও সামথ র্ থাকেল বায়তুল্লাহেত হজ্জ 
করেব। (ছব্হীহ বুখারী হা/৮, ছব্হীহ মুসিলম হা/৮, ১৬) 
৩৮/ পৰ্শ্ন: ঈমােনর সংজ্ঞা বা পিরিচিত কী?  
৩৮/ উত্তর: ঈমান হেলা, অন্তের দৃঢ় িবশব্াস, মুেখ সব্ীকৃতী ও কেম র্ 
বাস্তবায়েনর নাম, যা আনুগেতয্র মাধয্েম বৃিদ্ধপায় ও নাফরমানীর দব্ারা 
কেম যায়। 
৩৯/ পৰ্শ্ন: ঈমােনর রুকন (স্তম্ভ) গুিল কী কী?    
৩৯/ উত্তর: ঈমােনর মূল িভিত্ত ছয়িট। যথা-  



24 

১। আল্লাহ তা‘আলার পৰ্িত িবশব্াস (اإلميان ِباهلِل) 

২। মালাঈকা বা েফেরশতাগেণর পৰ্িত িবশব্াস (اإلميان باملالئكة) 

৩। আসমানী িকতাবসমূেহর পৰ্িত িবশব্াস (اإلميان بالكتب) 

৪। রসূলগেণর পৰ্িত িবশব্াস (اإلميان بالرسل) 

৫। আিখরাত বা েশষ িদবেসর পৰ্িত িবশব্াস (اإلميان باليوم اآلخر) 

৬। তাকব্দীেরর ভােলা মেন্দর পৰ্িত িবশব্াস ( ِباْلَقَدِر َخْيِرِه َوَشر�هاإلميان   ) 

এর পৰ্মােণ রসূল ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর বাণী: 

 ِباْلَقَدرِ  َوُتْؤِمنَ  اْلآِخِر،  َواْلَيْومِ  َوُرُسِلِه،  َوُكُتِبِه،  َوَمَلاِئَكِتِه،  ِباهلِل،  ُتْؤِمنَ  َأنْ  اْلِإَمياِن، 
   َوَشر�هِ  َخْيِرهِ 

ঈমান হেলা, তুিম আল্লাহর পৰ্িত িবশব্াস[7] রাখেব, তারঁ মালাঈকা বা 
েফেরশতােদর পৰ্িত িবশব্াস রাখেব, আসমানী িকতাবসমূেহর পৰ্িত 
িবশব্াস রাখেব, রসূলগেণর পৰ্িত িবশব্াস[8] রাখেব, আিখরাত বা েশষ 

 
[7] আল্লাহর পৰ্িত ঈমান আনার অথ র্: আল্লাহর অিস্ততব্েক িনিশ্চত ও দৃঢ়ভােব িবশব্াস করা। 
পৰ্ভুতব্, ইবাদত এবং নাম ও গুণাবিলর েক্ষেতৰ্ আল্লাহর একতব্েক সব্ীকার করা। আল্লাহর 
পৰ্িত ঈমান চারিট িবষয়েক শািমল কের: 

১। আল্লাহ তা‘আলার অিস্তেতব্ িনিশ্চতভােব িবশব্াস করা [اإلميان بوجود اهلل سبحانه وتعاىل]। 

২। আল্লাহর তা‘আলার পৰ্ভুেতব্ িবশব্াস স্থাপন করা [اإلميان بربوبية اهلل تعاىل]। 

৩। আল্লাহ তা‘আলাই একমাতৰ্ সতয্ ইলাহ্ ও ইবাদেতর েযাগয্ এ িবশব্াস রাখা [ إلميان  ا
 ।[بُألوهية اهلل تعاىل

৪। আল্লাহর নাম ও গুণাবিলর উপর িবশব্াস রাখা [اإلميان بأمساء اهلل وصفاته]। 
[8] রসূলগেণর পৰ্িত ঈমান চারিট িবষয়েক শািমল কের: 
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িদবেসর পৰ্িত িবশব্াস রাখেব এবং তাকব্দীেরর ভােলামেন্দর পৰ্িতও 
িবশব্াস রাখেব। (ছব্হীহ মুসিলম হা/৮) 
৪০/ পৰ্শ্ন: মালাঈকা বা েফেরশতা কােদর বলা হয়?    
৪০/ উত্তর: মালাঈকা বা েফেরশতাগণ হেলন, অদৃশয্ জগেতর এমন 
এক সৃিষ্টজীব, যােদরেক আল্লাহ তা‘আলা তার ইবাদেতর জনয্ সৃিষ্ট 
কেরেছন। 
৪১/ পৰ্শ্ন: মালাঈকা বা েফেরশতােদর পৰ্িত ঈমান আনার িবধান কী?  
৪১/ উত্তর: মালাঈকা বা েফেরশতােদর পৰ্িত ঈমান[9] আনা ফরয, 
তােদর পৰ্িত ঈমান বয্তীত ঈমান গৃহীত হেব না। 
৪২/ পৰ্শ্ন: েশৰ্ষ্ঠতম মালাঈকা বা েফেরশতা েক? 
৪২/ উত্তর: েশৰ্ষ্ঠতম মালাঈকা বা েফেরশতা িজবরীল আলাইিহস সালাম 
এবং তারঁ ওপর অিহ নািযেলর দািয়তব্ অিপ র্ত। 

 
পৰ্থম: এ িবশব্াস রাখা েয তােদর সকেলর িরসালাত আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ েথেক আগত 

এবং সতয্। অতএব, েকউ েকান একজন রসূেলর (আলাইিহমুস্ সালাম) িরসালাতেক 
অসব্ীকার করেল েস েযন সকল নবীর িরসালাতেক অসব্ীকার করেলা। 

িদব্তীয়: আল্লাহ্ েয সকল নাবীর নাম উেল্লখ কেরেছন তােদর পৰ্িত ঈমান আনা। েযমন: 
মুহাম্মাদ, ইবৰ্াহীম, মূসা, ঈসা এবং নূহ্ আলাইিহমুস্ সালাম। আর েয সকল নবীর নাম 
আমরা জািন না তােদর পৰ্িত সংিক্ষপ্ত বা েমৗিলক ভােব ঈমান আনেত হেব। 

তৃতীয়: রসূলগেণর িবশুদ্ধ সংবাদগুেলােক সতয্ায়ণ করা। 
চতুথ র্: আমােদর িনকেট েয রসূল ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লামেক েপৰ্রণ করা হেয়েছ 

তার শরী‘আত েমাতােবক আমল করা। িতিন হেলন সেব র্াত্তম এবং েশষ নবী ও রাসুল 
মুহাম্মাদ ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম। 
[9] েফেরশ্তাগেণর পৰ্িত ঈমান চারিট িবষয়েক অন্তভুর্ক্ত কের: 

১। েফেরশ্তাগণ আেছন এ িবশব্াস রাখা। 
২। আমরা েয সকল েফেরশ্তার নাম জািন েযমন িজবরীল আলাইিহস সালাম তােদর পৰ্িত 

িবশব্াস রাখা। যােদর নাম জািন না তােদর পৰ্িতও ঈমান রাখা। 
৩। েফেরশ্তাগেণর েয গুণসমূহ আমরা জািন তা িবশব্াস করা। 
৪। আমােদর জানামেত আল্লাহর আেদেশ তারা েয সকল কাজ কেরন তার পৰ্িত িবশব্াস 

রাখা। 
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৪৩/ পৰ্শ্ন: আসমানী িকতাব কী?    
৪৩/ উত্তর: তাহেলা ঐ সকল িকতাব েযগুিল আল্লাহ তা‘আলা তারঁ 
রসূলগেণর ওপর নািযল কেরেছন। েযমন: তাওরাত, যাবূর, ইন্জীল, ও 
কুরআন মাজীদ। 
৪৪/ পৰ্শ্ন: িকতাবসমূেহর পৰ্িত ঈমান আনার িবধান কী?    
৪৪/ উত্তর: ফরয। িকতাবসমূেহর পৰ্িত ঈমান[10] বয্তীত ঈমান গৃহীত 
হয় না। 
৪৫/ পৰ্শ্ন: আসমানী িকতাবসমূেহর মেধয্ সুমহান িকতাব েকানিট?      
৪৫/ উত্তর: সুমহান িকতাব হেলা, মহাগৰ্ন্থ আল-কুরআন[11], েযিট 
মুহাম্মাদ ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর ওপর আল্লাহ তা‘আলা নািযল 
কেরেছন এবং তা সকল আসমানী িকতাবেক মানসুখ বা রিহতকারী। 

 
[10] আসমানী িকতাবসমূেহ িবশব্াস িতনিট িবষয়েক অন্তভুর্ক্ত কের: 

১। এ িবশব্াস রাখা েয আসমানী িকতাবসমূহ আল্লাহর পক্ষ েথেকই অবতীণ র্। 
২। আল্লাহ তা‘আলা তার েয সকল িকতােবর নাম আমােদরেক জািনেয়েছন তা িবশব্াস 

করা। েযমন,  
ক। আল্ কব্ুরআন যা আল্লাহ তা‘আলা আমােদর নাবী মুহাম্মাদ ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া 

সাল্লাম এর পৰ্িত অবতীণ র্ কেরেছন।  
খ। তাওরাত যা মূসা আলাইিহস সালাম এর উপর নািযল করা হেয়েছ 
গ। ইন্জীল যা ইসা আলাইিহস সালাম এর উপর এবং  
ঘ। যাবুর যা দাউদ আলাইিহস সালাম এর পৰ্িত নািযল করা হেয়েছ। 
৩। এ সকল িকতােবর সংবাদগুেলােক সতয্ায়ন করা। েযমন: কব্ুরআেনর সংবাদসমূহ। 

আসমানী িকতাব সমূেহর পৰ্িত িবশব্াস ঈমােনর অনয্তম রুকন। 
[11] কুরআেনর পৰ্িত আমােদর দািয়তব্ ও কত র্বয্: 

১। পিবতৰ্ কব্ুরআনুল কারীমেক ভােলাবাসা ও সম্মান করা আমােদর উপর ফরয। েকননা, 
এটা মহান রবুব্ল ‘আলামীেনর বাণী। সঙ্গত কারেণই তা সব র্ািধক সতয্ এবং উত্তম কথা।  

২। কব্ুরআন মাজীদ পড়া, এর আয়াত ও সূরাহ্সমূহ িনেয় গেবষণা করা, কব্রুআেনর 
নছীহত, সংবাদসমূহ এবং ঘটনাবিল িনেয় িচন্তা করা আমােদর একান্ত কত র্বয্।  

৩। কব্রুআেনর হুকুম-আহ্কাম, আেদশ-িনেষধ এবং িশষ্টাচারগুেলার অনুসরণ ও আনুগতয্ 
করা আমােদর জনয্ ফরয। 
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সুতরাং কুরআেনর িবধান বয্তীত অনয্ িকছুর দব্ারা আল্লাহর ইবাদত করা 
জােয়য নয়।  
এই মেম র্ আল্লাহ তা‘আলার বাণী:  

ٱلِۡكَ�َٰب   إِ�َۡ�َك  نَز�َۡ�آ 
َ
ٱلِۡكَ�ِٰب  حمسَوأ ِمَن  يََديۡهِ  َ��َۡن  لَِّما  ٗقا  ُمَصّدِ بِٱ�ۡ�َّقِ 

  َوُمَهۡيِمًنا َعلَۡيهِ� ىجس

আমরা আপনার পৰ্িত অবতীণ র্ কেরিছ সতয্ িকতাব যা পূব র্বত� িকতাব 
সমূেহর সতয্ায়নকারী এবং েসগুেলার িবষয়বস্তুর রক্ষণােবক্ষণকারী। 
(সূরা আল-মািয়দা ৫:৪৮) 
৪৬/ পৰ্শ্ন:আিখরাত বা েশষ িদবস কােক বল?           
৪৬/ উত্তর: আিখরাত বা েশষ িদবস হেলা িকয়ামত িদবস, েযিদেন 
মানুষেক িহসাব ও পৰ্িতদােনর জনয্ পুনজ�িবত করা হেব। 
৪৭/ পৰ্শ্ন:আিখরাত বা েশষ িদবেসর পৰ্িত ঈমান আনার িবধান কী?                

৪৭/ উত্তর: ফরয। েশষ িববেসর পৰ্িত ঈমান[12] বয্তীত ঈমান গৃহীত 
হেব না। 

 
[12] েশষ িদবেসর পৰ্িত িবশব্ােসর অথ র্: িকব্য়ামত আসেব িনিশ্চতভােব এ দৃঢ় িবশব্াস রাখা 
এবং তার জনয্ আমল করা। িকব্য়ামেতর পূেব র্ সংঘিটত আলামতসমূেহর পৰ্িত িবশব্াসও এর 
অন্তভুর্ক্ত হেব।  

১। মৃতুয্ ও তৎপরবত� কব্বেরর পরীক্ষা, আযাব, িনয়ামত।  
২। িসঙ্গায় ফুৎকার, কব্বর হেত সৃিষ্ট জীবসমূেহর বিহগ র্মন।  
৩। িকব্য়ামেতর ভয়াবহতা, হাশেরর ময়দান ও আমলনামাসমূহ উম্মুক্তকরণ।  
৪। মীযান বা দািঁড় পাল্লা স্থাপন।  
৫। পুলিছব্রাত, হাউেয কাওসার, শাফা‘আত।  
৬। জান্নাত ও তার িনয়ামতসমূহ যার সেব র্াচ্চ হেলা আল্লাহর দশ র্ন।  
৭। জাহান্নাম ও তার শািস্ত যার কিঠনতম শািস্ত হেলা আল্লাহর দশ র্ন হেত বিঞ্চত হওয়া 

ইতয্ািদ। এসবিকছু িকব্য়ামত িদবেসর উপর ঈমান আনার অন্তভুর্ক্ত।  
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৪৮/ পৰ্শ্ন: তাকব্দীর বা ভােগয্র পৰ্িত ঈমান আনার অথ র্ কী?           
৪৮/ উত্তর: তাকব্দীর বা ভাগয্ হেলা সৃিষ্টজগেতর জনয্ আল্লাহ তা‘আলা 
কতৃর্ক তারঁ পূব র্জ্ঞান ও পৰ্জ্ঞা অনুযায়ী িনধ র্ািরত পিরমাপ বা িনধ র্ািরত 
বস্তু। 
৪৯/ পৰ্শ্ন: তাকব্দীেরর পৰ্িত ঈমান আনার িবধান কী?             
৪৯/ উত্তর: ফরয। তাকব্দীেরর পৰ্িত ঈমান[13] বয্তীত ঈমান গৃহীত হেব 
না। 

৫০/ পৰ্শ্ন: ইহ্সান ) اْلِإْحَسانُ (  কােক বেল?                       

৫০/ উত্তর: ইহ্সান হেলা, তুিম একাগৰ্ মেন এমনভােব আল্লাহর ইবাদত 
করেব, েযন তুিম তােঁক েদখছ। যিদও তুিম তােঁক েদখেত না পাও , 
তেব েযেন েরখ িনশ্চয় িতিন েতামােক েদখেছন। 

৫১/ পৰ্শ্ন: িরয়া )  الر�َياءُ (  কােক বেল?            

৫১/ উত্তর: িরয়া হেলা মানুষেক েদখােনার উেদ্দেশয্ আমল করা যােত 
েলােকরা তার পৰ্শংসা কের। 

 
[13] তাকব্দীেরর পৰ্িত িবশব্াস চারিট িবষয়েক অন্তভুর্ক্ত কের: 

পৰ্থম: এ িবশব্াস রাখা েয আল্লাহ তা‘আলা সকল িবষয় সংিক্ষপ্ত ও িবস্তািরত জােনন। 
আল্লাহ তা‘আলা সকল সৃিষ্টজীব সম্পেকর্ সৃিষ্টর পূব র্ েথেকই অবগত আেছন। িতিন বান্দার 
সৃিষ্টর পূেব র্ই তােদর িরিযকব্, জীবেনর িনধ র্ািরত সময়, কথা-কাজ, তােদর চলা-েফরা, 
েগাপনীয় ও পৰ্কাশয্ সব িবষয়, েক জান্নাতী, েক জাহান্নামী তা অবগত আেছন। 

িদব্তীয়: এ িবশব্াস রাখা েয আল্লাহর পূব র্ জ্ঞানানুযায়ী পৃিথবীেত যা িকছু ঘটেব তা িতিন 
লওেহ মাহ্ফুেজ িলিপবদ্ধ কেরেছন। 

তৃতীয় িবষয়: আল্লাহর অিনবায র্ (যা বাস্তবািয়ত হেবই) ইচ্ছার পৰ্িত িবশব্াস রাখা যা েকউ 
পৰ্িতেরাধ করেত পাের না। আল্লাহর শিক্তেক েকউ অপারগ করেত সক্ষম নয়। সংঘিটত 
যাবতীয় ঘটনাসমূহ আল্লাহর শিক্ত ও ইচ্ছানুযায়ী হয়। আল্লাহ তা‘আলা যা চান তা সংঘিটত 
হয়, যা চান না তা সংঘিটত হয় না।  

চতুথ র্ িবষয়: আল্লাহ তা‘আলা একাই সকল িকছু সৃিষ্ট কেরেছন, িতিন বয্তীত অনয্ সব 
িকছু মাখলুকব্ বা সৃষ্ট। আল্লাহ তা‘আলা সব িকছুর উপর ক্ষমতাবান। 
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৫২/ পৰ্শ্ন: িরয়া করার িবধান কী?                    
৫২/ উত্তর: িরয়া করা হারাম এবং িরয়া েছাট িশরেকর অন্তভুর্ক্ত। 
এ িবষেয় িপৰ্য় নাবী ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর বাণী:  

الش�ْرُك اْلَأْصَغُر " َقاُلوا: َوَما الش�ْرُك اْلَأْصَغُر َيا  َعَلْيُكُم  َأَخاُف  َما  َأْخَوَف  ِإن�   "
 . َرُسوَل اهلِل؟ َقاَل: "الر�َياُء" 

"আিম েতামােদর ওপর েয িবষয়িট িনেয় সব র্ািধক আশংকা করিছ 
তাহেলা েছাট িশরক, এ িবষেয় তাঁেক পৰ্শ্ন করা হেল িতিন বেলন, 
তাহেলা, আর-িরয়া ( ُالر�َياء) েলাক েদখােনা আমল। (মুসনােদ আহমাদ, 
হাদীছিটেক আলবানী ছব্হীহ বেলেছন, ছব্হীহ জােম হা/১৫৫৫) 
৫৩/ পৰ্শ্ন: েতামার নাবী েক?               
৫৩/ উত্তর: আমার নাবী মুহাম্মাদ ইবেন আবদুল্লাহ ইবেন আবদুল 
মুত্তােলব ইবেন হােশম। হােশম হেলা েকারােয়শ বংশ েথেক আর 
েকারােয়শ হেলা েকনানা বংেশর, আর েকনানা হেলা আরব বংেশর আর 
আরব হেলা ইসমাঈেলর সন্তান আর ইসমাঈল হেলা ইবরাহীম 
আলাইিহস সালােমর সন্তান। 
৫৪/ পৰ্শ্ন:তারঁ নবুওয়ােতর পৰ্মােণ বৃহত্তর দলীল কী?            
৫৪/ উত্তর: তারঁ নবুওয়ােতর বৃহত্তর দলীল-পৰ্মাণ হেলা, আল্লাহর 
কালাম মহাগৰ্ন্থ আল-কুরআন, েযিট মানুেষর জনয্ পথ পৰ্দশ র্নকারী, 
তােত রেয়েছ আেরাগয্ আর তাহেলা নূর (উজ্জব্ল আেলাকবিত র্কা)।  
আল্লাহ তা‘আলার বাণী: 

  �َ� ٱلُۡقۡرَءاِن  َ�َٰذا  بِِمۡثِل  تُواْ 
ۡ
يَ� ن 

َ
أ  ��َ�َ� َوٱ�ِۡ�ن�  ٱ�ۡ�ِ�ُس  ٱۡجَتَمَعِت  ل��ِِن  حمسقُل 

 ِ تُوَن ب
ۡ
  ِمۡث�ِهِۦ َولَۡو َ�اَن َ�ۡعُضُهۡم �َِ�ۡعٖض َظِه�ٗر� ىجسيَ�



30 

(েহ নাবী) আপিন বলুন, যিদ মানুষ ও িজন সমেবত হয় এই কুরআেনর 
অনুরূপ কুরআন আনার জনয্ এবং তারা এ িবষেয় পরস্পর েক সাহায র্ 
কের তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ কুরআন আনেত পারেব না। (সূরা 
আল-ইসরা ৮৮) 

৫৫/ পৰ্শ্ন: িতিন (মুহাম্মাদ) েয আল্লাহর রসূল তার দলীল-পৰ্মাণ কী?  
৫৫/ উত্তর: আল্লাহ তা‘আলার এই বাণী:                                

ِۚ ىجس ٞد ر�ُسوُل ٱ�� �َم�   حمس��
মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। (সূরা আল-ফাতহ ৪৮:২৯) 

৫৬/ পৰ্শ্ন: জাদু ) ُالس�ْحر(  কী?        

৫৬/ উত্তর: জাদু হেলা এমন এক পৰ্কার শয়তানী কম র্ যার বাস্তব পৰ্ভাব 
অন্তর ও শরীেরর ওপর পিতত হয় এবং েভলিকবািজ বা ইন্দৰ্জালও এক 
পৰ্কার জাদু  যা েচােখর ওপর পৰ্ভাব সৃিষ্ট কের িকন্তু বাস্তেব তার িবপরীত 
(েযমন মানুষেক িদব্খিণ্ডত কের েদখােনা িকন্তু বাস্তেব তা নয়)।             

৫৭/ পৰ্শ্ন: ভাগয্ গণনা ( ُاْلِكَهاَنة) কী?                

৫৭/ উত্তর: িজেনর দব্ারা ইলেম গােয়ব (অদৃেশয্র খবর) জানার দািব 
করােক ভাগয্ গণনা ( ُاْلِكَهاَنة) বেল।                 

৫৮/ পৰ্শ্ন: আররাফ ( فُ ااْلَعر� ) বা েজয্ািতষী কােক বেল? 

৫৮/ উত্তর: আররাফ বা েজয্ািতষী ঐ বয্িক্তেক বলা হয়, গােয়বী বা 
ভিবষয্ত িবষয় (েযমন েকান হারােনা বস্তু, েচােরর সন্ধান ও স্থান) 
সম্পেকর্ বেল েদয়ার দািব কের। কােরা উিক্ত েজয্ািতষী (ভিবষয্দব্ক্তা) 
মুনােজ্জম (নক্ষতৰ্ গণনা) ও রাম্মাল (বালু বা মািটর ওপর দাগ েকেট হস্ত 
চালনাকারী) উভেয়রই নাম কােহন বা গণক। অনুরূপ যারা িজেনর 
মাধয্েম গােয়বী সংবাদ জানা ও ভিবষয্ত িবষেয় িকছু বেল েদয়ার দািব 
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কের। আর তারা উক্ত কাজগুিল নক্ষেতৰ্র গিতিবিধ পয র্েবক্ষেণর দব্ারা, 
হস্তেরখা গণনা ও কাপ বা বািট চালান েদয়ার মাধয্েম কের থােক। 
৫৯/ পৰ্শ্ন: েজয্ািতষী, গণক ও অনয্ানয্েদর িনকট (েকান িবষেয় িজজ্ঞাসা 
করার উেদ্দেশয্) যাওয়ার িবধান কী, যারা ইলেম গােয়েবর দািবদার? 
৫৯/ উত্তর: েজয্ািতষী, গণক ও জাদুকরেদর িনকট (েকান িবষেয় 
িজজ্ঞাস করার উেদ্দেশয্) যাওয়া হরাম। এ িবষেয় ছব্হীহ মুসিলেমর 
হাদীেস িপৰ্য় নাবী ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন, 

 «َمْن َأَتى َعر�اًفا َفَسَأَلُه َعْن َشْيٍء، َلْم ُتْقَبْل َلُه َصَلاٌة َأْرَبِعَني َلْيَلًة» 

েয বয্িক্ত েকান েজয্ািতষীর িনকট আসল ও তােক েকান িবষেয় িজজ্ঞাসা 
করল, তাহেল তার চিল্লশ িদেনর ছব্লাত আল্লাহর িনকট গৃহীত হেব না। 
(ছব্হীহ মুসিলম হা/২২৩০)  
আবূ হুরায়রা ✂ েথেক বিণ র্ত, িপৰ্য় নাবী ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ 
ওয়াসাল্লাম বেলন,  

َأْو   ِبَما ُأْنِزَل َعَلى ُمَحم�ٍد  «َمْن َأَتى َعر�اًفا  َيُقوُل، َفَقْد َكَفَر  َكاِهًنا َفَصد�َقُه ِفيَما 
 َصل�ى اهلُل َعَلْيِه َوَسل�َم» 

েয বয্িক্ত েকান েজয্ািতষী অথবা গণেকর কােছ আসল ও েয িবষেয় েস 
বলল তা িবশব্াস করল, তাহেল েস অবয্শই মুহাম্মাদ ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ 
ওয়াসাল্লাম এর ওপর যা নািযল করা হয়েছ তার সােথ কুফরী করল। 
(ছব্হীহ: আবূ দাউদ হা/৩৯০৪, িতরিমযী হা/১৩৫, নাসাঈ, ইবেন মাজাহ হা/৬৩৯ 
এবং হািকম, দািরমী হা/১১৩৬। ইমাম আলবানী হাদীছিটেক ছব্হীহ বেলেছন, েদখুন: 
িসলিসলােয় ছব্হীহা, হা/৩৩৮৭।)   
৬০/ পৰ্শ্ন: জাদু ও তা িশক্ষা করার িবধান কী? 
৬০ / উত্তর: জাদু ও তা িশক্ষা করা ও িশক্ষা েদওয়া সকল িকছুই হারাম 
ও কুফরী কম র্। তার েকান িকছুই ৈবধ নয়। এ িবষেয় আল্লাহ তা‘আলার 
বাণী: 
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اَس   ٱ��� ُ�َعلُِّموَن  َ�َفُرواْ  َ�ِٰط�َن  ٱلش� َوَ�ِٰ�ن�  ُسلَۡيَ�ُٰن  َ�َفَر  حمسَوَما 
ۡحَرىجس   ٱلّسِ

েসালাইমান আলাইিহস সালাম কুফরী কেরনিন বরং কুফরী কেরিছল 
শয়তান, েস েলাকেদরেক জাদু িশক্ষা িদত"। (সূরা আল-বাকারা ২:১০২) 

৬১/ পৰ্শ্ন: রািশচেকৰ্র মাধয্েম ভাগয্ গণনা কের ভিবষয্ত িবষয় সম্পেকর্ 
জানা ও তা িবশব্াস করার িবধান কী? 
৬১/ উত্তর: রািশফল বা ভাগয্ গণনা করা একিট জােহলী যুেগর পৰ্থা 
এবং তা গােয়বী িবষেয় েজয্ািতষী, গণনেদর কথােক িবশব্াস করার 
অন্তগ র্ত িবষয় (যা ইসলােম হারাম)। এ মেম র্ িপৰ্য় নাবী ছব্ল্লাল্লাহু 
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন, 

 اْقَتَبَس ُشْعَبًة ِمْن الس�ْحِر، َزاَد َما َزاَد" َفَقِد   "َمْن اْقَتَبَس ُشْعَبًة ِمْن الن�ُجوِم،

েয বয্িক্ত নক্ষতৰ্ েথেক ইলম বা জ্ঞান অজর্ন করল, েস জাদুিবদয্া অজর্ন 
করল, তার নক্ষেতৰ্র জ্ঞান যতই বৃিদ্ধ পােব তার জাদুিবদয্া ততই বৃিদ্ধ 
পােব। (ছব্হীহ : আবু দাঊদ হা/৩৯০৫, ইবেন মাজাহ হা/৩৭২৬) 

৬২/ পৰ্শ্ন: তামািয়ম ) ُالت�َماِئم(  বা তািবজ মাদুিল কােক বেল?                   

৬২/ উত্তর: তামািয়ম বহুবচন এক বচেন তামীমাহ। তামীমাহ হেলা 
তািবজ-কবচ বা মাদুিল, পূিঁত, অথবা হাড় িকংবা ধাগা-সুতা, েলাহা-
তামা ইতয্ািদ। িশশুেদর গলায়, হােত ও কমের লটকােনা অথবা 
বািড়েত, গািড়েত ঝুলােনা িবপদাপদ পৰ্িতহত করার জনয্ অথবা তা 
েথেক রক্ষা পাওয়ার জনয্। 
৬৩/ পৰ্শ্ন:তািবজ মাদুিল বয্বহােরর িবধান কী? 
৬৩/ উত্তর: তািবজ মাদুিল বয্বহার করা েছাট িশরক এবং কখেনা তা 
বড় িশরক িহেসেব পিরগিণত হেব, যিদ তািবজ মাদুিলর পৰ্িত এই 
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িবশব্াস রাখা হয় েয, আল্লাহ ছাড়া তািবেজর িনজসব্ উপকার অপকার 
করার শিক্ত আেছ।  
এর পৰ্মােণ িপৰ্য় নাবী ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সল্লােমর বাণী: 

َأْشَرَك َفَقدْ  َتِميَمةً  َعل�قَ  َمنْ   

েয বয্িক্ত তািবজ ঝুলাল, েস অবশয্ই িশরক করল। (হাসান: মুসনােদ 
আহমাদ, ছব্হীহ আলবানী, ছব্হীহ আল জােম হা/৬৩৯৪, আছ-ছব্হীহাহ হা/৪৯২) 

৬৪/ পৰ্শ্ন: শারঈ রুক্কইয়া বা ঝাড়-ফুকঁ কােক বেল ও তার িবধান কী? 
৬৪/ উত্তর: শরী‘আত সম্মত রুক্কইয়া বা ঝাড়-ফুকঁ হেলা, কুরআন েথেক 
অথবা মাসনুন দু‘আ েথেক পেড় েরাগীর ওপর বা বয্াথার স্থােন ফুকঁ 
েদয়া। আর ঝাড়-ফুকঁ করা জােয়য।  
এ িবষেয় িপৰ্য় নাবী ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন, 

 َلا َبْأَس ِبالر�َقى َما َلْم َتُكْن ِشْرًكا 

রুক্কইয়া বা ঝাড়-ফুকঁ করেত েকান অসুিবধা েনই, যিদ তা িশরক মুক্ত 
হয়"। (মুসিলম হা/২২০০, আবূ দাউদ হা/৩৮৮৬, আছ-ছব্হীহাহ হা/১০৬৬) 
তেব রুক্কইয়া বা ঝাড়-ফুকঁ জােয়য হওয়া িবষেয় শত র্ এই েয,  
তা িশরক মুক্ত হেত হেব, এ িবশব্াস রাখেব েয ঝাড়ফুেঁকর িনজসব্ েকান 
পৰ্ভাব েনই বরং তা একিট উপায় উপকরণ মাতৰ্, উপকার অপকার 
আল্লাহ তা‘আলার হােত। েসই ঝাড়-ফুকঁ আরবী ভাষায় হেত হেব 
অথবা এমন ভাষায় হেত হেব যার অথ র্ েবাধগময্ হয় এবং আল্লাহর 
বাণী, তারঁ নাম ও গুণাবিল িদেয় হেত হেব। 

৬৫/ পৰ্শ্ন: িতব্য়ারাহ  ) ُالط�َيَرة( বা কুলক্ষণ কী? 

৬৫/ উত্তর: িতব্য়ারাহ বা কুলক্ষণ হেলা, পািখর দব্ারা শুভ অশুভ মেন 
করা। 



34 

৬৬/ পৰ্শ্ন: পািখর দব্ারা শুভ অশুভ মেন করার শারঈ িবধান কী? 
৬৬/ উত্তর: পািখর দব্ারা শুভ অশুভ মেন করা হারাম এবং েসটা েছাট 
িশরেকর অন্তভুর্ক্ত িবষয় এবং তা কখেনা বড় িশরক িহেসেব গণয্ হেব 
যিদ তার পৰ্িত এই িবশব্াস রাখা হয় েয, আল্লাহ ছাড়া িনষ্ট অিনষ্ট করার 
তার িনজসব্ শিক্ত আেছ। এ িবষেয় িপৰ্য় নাবী ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ 
ওয়াসাল্লােমর বাণী: 

 الط�َيَرُة ِشْركٌ 
কুলক্ষেণ িবশব্াস করা িশরক। (ছব্হীহ: আবু দাঊদ হা/৩৯১৫, ইবেন মাজাহ 
হা/৩৫৩৮) 

৬৭/ পৰ্শ্ন: পািখ ছাড়া অনয্ িকছুেতও িক কুলক্ষণ মেন করা হয়? 
৬৭/ উত্তর: হয়, েযমন েকান মাস, েকান িদন অথবা েকান জীব-জন্তু 
িকংবা েকান অঙ্গহীন অক্ষম বয্িক্ত অথবা অন্ধ বয্িক্তেক কুলক্ষণ মেন 
করা হয়। 

৬৮/ পৰ্শ্ন: আল-আনওয়া  ( ُاألَْنَوء) বা তারকার দব্ারা পািন চাওয়ার অথ র্ 
কী? 
৬৮/ উত্তর: আল-আনওয়া হেলা তারকাসমূহ। আর তারকার দব্ারা পািন 
চাওয়ার অথ র্ হেলা, তারকা েথেক পািন চাওয়া এবং বৃিষ্ট বষ র্েণর পর 
বৃিষ্টেক তারকার িদেক সম্পিক র্ত করা। 

৬৯/ পৰ্শ্ন: তারকার ( ُاألَْنَوء) দব্ারা পািন চাওয়ার িবধান কী? 
৬৯/ উত্তর: তারকার দব্ারা পািন চাওয়ার িবধান দুই পৰ্কার: 
পৰ্থমত: তারকার পৰ্িত এই িবশব্াস রাখা েয, তারকা সব্য়ং িনেজই 
বৃিষ্টবষ র্ণকারী, এরূপ কথা বলা কুফরী। েকননা এই কথার দব্ারা 
তারকােক আল্লাহ তা‘আলার সােথ অংশীদার করা হেচ্ছ। 
িদব্তীয়ত: এই িবশব্াস রাখা েয, আল্লাহ তা‘আলা বৃিষ্ট সৃিষ্টকারী ও 
বষ র্ণকারী িকন্তু তারকা তার কারণ, তাহেল এই িবশব্াস রাখা েছাট িশরক, 
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েকননা এেত আল্লাহর িন‘আমতেক অেনয্র িদেক সম্পিক র্ত করা হেচ্ছ। 
আর আল্লাহ তা‘আলা তারকােক বৃিষ্টর কারণ িহেসেব সৃিষ্ট কেরনিন। 
৭০/ পৰ্শ্ন: তারকার দব্ারা বৃিষ্ট চাওয়া হারাম হওয়া িবষেয় দলীল-পৰ্মাণ 
কী? 
৭০/ উত্তর: এ িবষেয় দলীল-পৰ্মাণ হেলা িপৰ্য় নাবী ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ 
ওয়াসাল্লােমর এই বাণী েয আল্লাহ তা‘আলা বেলন, 

َكاِفٌر ِباْلَكْوَكِب، َوَأم�ا َمْن  َمْن َقاَل: ُمِطْرَنا ِبَفْضِل اهلِل َوَرْحَمِتِه َفَذِلَك ُمْؤِمٌن ِبي  
 َقاَل: ُمِطْرَنا ِبَنْوِء َكَذا َوَكَذا َفَذِلَك َكاِفٌر ِبي ُمْؤِمٌن ِباْلَكْوَكِب " 

েয বলল, আল্লাহর অনুগৰ্হ ও তার দয়ায় বৃিষ্ট হেয়েছ, েস আমার পৰ্িত 
িবশব্াস রাখল আর তারকার পৰ্িত কুফরী করল, িকন্তু েয বলল েয, উমুক 
উমুক তারকার কারেণ বৃিষ্ট হেয়েছ, েস বয্িক্ত আমার সােথ কুফরী করল 
ও তারকােক িবশব্াস করল"। (ছব্হীহ মুসিলম হা/৭১, আবূ দাউদ হা/৩৯০৬)।            

৭১/ পৰ্শ্ন: কবেরর ওপর মাসিজদ িনম র্াণ করার িবধান কী? 
৭১/ উত্তর: কবেরর ওপর মাসিজদ িনম র্াণ করা হারাম এবং িশরেকর 
মাধয্ম।  
িপৰ্য় নাবী ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন, 

 «َلْعَنُة الل�ِه َعَلى الَيُهوِد َوالن�َصاَرى، ات�َخُذوا ُقُبوَر َأْنِبَياِئِهْم َمَساِجَد» 

ইয়াহহূদী ও িখৰ্ষ্টানেদর ওপর আল্লাহর লা‘নত, েকননা তারা তােদর 
নাবীগেণর কবরেক মাসিজদ বািনেয়েছ। (ছব্হীহ বুখারী হা/৪৩৫, ছব্হীহ 
মুসিলম হা/৫২৯)। 

৭২/ পৰ্শ্ন: আত-তাবাররুক (েকান িকছুর দব্ারা কলয্াণ অজর্ন) অথ র্ কী? 
৭২/ উত্তর: আত-তাবাররুক অথ র্ বরকত তালাশ করা। আর বরকত 
হেলা কলয্াণ অজর্ন ও তার স্থািয়তব্ কামনা করা। 
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৭৩/ পৰ্শ্ন: আত-তাবাররুক ( ُالت�ّبر�ك) কয় পৰ্কার? 

৭৩/ উত্তর: দুই পৰ্কার:  
(১) আত-তাবাররুক আল-মাশরূ বা ৈবধ তাবাররুক। আর তা 

জােয়য ও কুরআন সুন্নাহ দব্ারা পৰ্মািণত। 
(২) আত-তাবাররুক আল-মামনূ বা িনিষদ্ধ তাবাররুক, েযটা করা 

হারাম।   

৭৪/ পৰ্শ্ন: ৈবধ তাবাররুক ( ُالت�ّبر�ك) কয় ধরেনর? 

৭৪/ উত্তর: ৈবধ তাবাররুক দুই ধরেনর।  
(১) অনুভবকৃত বস্তু েযমন পিবতৰ্ যম যম পািনর দব্ারা বরকত অজর্ন 

করা।   
(২) িনেজর সৎ আমেলর মাধয্েম বরকত অজর্ন করা। েযমন ছব্লাত, 

দু‘আ ও ছব্দাকার মাধয্েম বরকত বা কলয্াণ কামনা করা। 

৭৫/ পৰ্শ্ন: িনিষদ্ধ তাবাররুক ( ُالت�ّبر�ك)  কয় ধরেনর? 

৭৫/ উত্তর: িনিষদ্ধ তাবাররুক দুই ধরেনর:  
(১) ইসলামী শরী‘আত েয িবষেয় িনেষধ কেরেছ, েযমন মূিত র্, 

পৰ্িতমার দব্ারা বরকত বা কলয্াণ চাওয়া।  
(২) েকান ধারণা পৰ্সূত বস্তু বা েখয়ালী বস্তুর দব্ারা কলয্ােণর আশা 

করা যার েকান বাস্তবতা েনই। েযমন সৎ েলাকেদর সত্তার দব্ারা িকংবা 
তােদর পিরেধয় বেস্তৰ্র দব্ারা অথবা তােদর মুেখর লালার দব্ারা িকংবা 
েকান বৃক্ষ ও পাথরেক স্পেশ র্র মাধয্েম বরকত কামনা করা। 

৭৬/ পৰ্শ্ন: দু‘আেত অসীলা ( س�لُ َوالت�  ) কয় পৰ্কার? 

৭৬/ উত্তর: দু‘আেত অসীলা দুই পৰ্কার:  
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(১) ৈবধ অসীলা, আর েসটা হেলা দলীল-পৰ্মাণ িভিত্তক শারঈ 
অসীলা। 

(২) িনিষদ্ধ অসীলা, েযটা শরী‘আত কতৃর্ক িনিষদ্ধ অথবা দলীল-
পৰ্মাণ িভিত্তক নয় এমন অসীলা।            

৭৭/ পৰ্শ্ন: দু‘আেত ৈবধ অসীলা ( َوس�لُ الت�  )  কয় ধরেনর? 

৭৭/ উত্তর: দু‘আেত ৈবধ অসীলা িতন ধরেনর: 
(১) আল্লাহর নাম ও গুণাবিলেক অসীলা কের দু‘আ করা। েযমন 

বলা েয "ইয়া রহমানু ইরহামনী" েহ দয়াবান তুিম আমার পৰ্িত দয়া কর। 
(২) িনেজর সৎ আমলেক অসীলা কের দু‘আ করা। েযমন আল্লাহ 

তা‘আলা বেলন, 

ارِىجس   حمسَر��َنآ إِ��َنآ َءاَمن�ا فَٱۡغفِۡر �ََ�ا ُذنُو�ََنا َوقَِنا َعَذاَب ٱ���

েহ আমােদর পৰ্িতপালক, আমরা ঈমান এেনিছ, কােজই  আমােদর 
পাপসমূহ ক্ষমা কের দাও আর আমােদেক েদাযেখর আযাব েথেক রক্ষা 
কর"। (সূরা আিল-ইমরান ৩:১৭)  

অতৰ্ আয়ােত আল্লাহ তা‘আলা ঈমােনর (আমেলর) মাধয্েম দু‘আ 
করেত বেলেছন। 

(৩) েকান সৎ দীনদার বয্িক্তর িনকট দু‘আ েচেয় তার মাধেম 
অসীলা করা, এমন বয্িক্তর িনকট দু‘আ চাওয়া িযিন জীিবত ও আপনার 
সামেন উপিস্থত আেছন। েযমন ওক্কাশাহ ✂ রসূল ছব্ল্লাল্লাহু 
আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর িনকট এই মেম র্ দু‘আ েচেয়িছেলন, েযন িতিন 
ঐ সত্তর হাজার েলাকেদর অন্তভুর্ক্ত হেত পােরন যারা িবনা িহসােব 
জান্নােত পৰ্েবশ করেবন। ওক্কাশা ইবেন িমহছান বলেলন, েহ আল্লাহর 
রসূল ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম, আপিন আমার জনয্ আল্লাহর িনকট 
দু‘আ করুন, িতিন েযন আমােক তােদর অন্তভুর্ক্ত কের েদন, আল্লাহর 
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রসূল ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বলেলন, তুিম তােদর অন্তভুর্ক্ত। 
(মুত্তাফাকুন আলাইিহ) 

৭৮/ পৰ্শ্ন: দু‘আর মাধয্েম িনিষদ্ধ অসীলা ( َوس�لُ الت�  ) কয় পৰ্কার? 

৭৮/ উত্তর: দুই পৰ্কার:  
(১) িশক� অসীলা: েয দু‘আেত আল্লাহর সােথ িশরক করা হয়। 

েযমন সৎ েলাকেদর িনকট িবপদ হেত উদ্ধার পাওয়ার জনয্ এই বেল 
ফিরয়াদ করা েয, েহ আল্লাহর রসূল, আমােক সাহাযয্ করুন অথবা বলা 
েয, েহ জীলানী আমােক সাহাযয্ করুন। 

(২) িবদ‘আতী অসীলা: আর তাহেলা এমন এক িনয়েম অসীলা 
করা েয িবষেয় শরী‘আেতর েকান দালীল-পৰ্মাণ িবদয্মান েনই। েকননা 
অসীলা হেলা ইবাদত, তাই দলীল-পৰ্মাণ ছাড়া তা করা জােয়য নয়। 
সুতরাং িবদ‘আতী অসীলা হেলা, সৎ েলাকেদর সত্তা ও ময র্াদােক অসীলা 
কের দু‘আ করা। 

৭৯/ পৰ্শ্ন: িকয়ামেতর িদন েয শাফা‘আত ( ُالش�َفاَعة) করা হেব তা কী? 

৭৯/ উত্তর: তাহেলা আল্লাহর িনকট কােরা জনয্ উপকার সাধন ও 
কাউেক ক্ষিত েথেক রক্ষার জনয্ মধয্স্ততা করা। 

৮০/ পৰ্শ্ন: মৃতেদর িনকট শাফা‘আত ( ُالش�َفاَعة) চাওয়া িক ৈবধ? 

৮০/ উত্তর: মৃতেদর িনকট েথেক শাফা‘আত চাওয়া ৈবধ নয়।  
েকননা শাফা‘আত একমাতৰ্ এক আল্লাহর এখিতয়ারভুক্ত ও 
মািলকানাধীন। এ িবষেয় আল্লাহ তা‘আলা বেলন, 

َ�َٰعُة َ��ِيٗعاۖىجس ِ ٱلش� �   حمسقُل ّ�ِ

বলুন, সকল শাফা‘আত েকবলমাতৰ্ আল্লাহর জনয্। (সূরা আয-যুমার 
৩৯:৪৪) 
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৮১/ পৰ্শ্ন: শাফা‘আেতর জনয্ শত র্ কয়িট?                      
৮১/ উত্তর: শাফা‘আেতর জনয্ শত র্ দুইিট।  
(১) শাফা‘আতকারীর জনয্ আল্লাহর অনুমিত থাকা। েযমন আল্লাহ 
তা‘আলা বেলন, 

ىجس �� �ِإِۡذنِهۦِۚ ۥٓ إِ� �ِذي �َۡشَفُع ِعنَدهُ   حمسَمن َذا ٱ�
এমন েক আেছ েয, তারঁ সামেন সুপািরশ করেত পাের, তারঁ অনুমিত 
বয্তীত। (সূরা আল-বাকারা ২:২৫৫) 

(২) যার জনয্ শাফা‘আত বা সুপািরশ করা হেব, তার পৰ্িত আল্লাহর 
সন্তিষ্ট থাকা। েযমন আল্লাহ তা‘আলা বেলন, 

�� لَِمِن ٱۡرتََ�ٰيىجس  حمسَو�َ� �َۡشَفُعوَن إِ�

যােদর পৰ্িত আল্লাহ সন্তষ্ট তারা ছাড়া (মালাঈকা বা েফেরশতাগণ) অনয্ 
কারু জনয্ সুপািরশ করেব না"। (সূরা আল-আিমব্য়া ২১:২৮) 

৮২/ পৰ্শ্ন: শাফা‘আত ( ُالش�َفاَعة) কার জনয্ করা হেব? 

৮২/ উত্তর: শাফা‘আত হেব েকবলমাতৰ্ তাওহীেদর অনুসারীেদর জনয্। 
এর পৰ্মােণ নাবী ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর বাণী: 

الل�ُه، َخاِلًصا ِمْن َقْلِبِه، َأْو  َأْسَعُد الن�اِس ِبَشَفاَعِتي َيْوَم الِقَياَمِة، َمْن َقاَل َال ِإَلَه ِإل�ا  
 َنْفِسهِ 

িকয়ামেতর িদন আমার শাফা‘আত লােভ েসৗভাগয্বান হেব েসই বয্িক্ত 
েয অন্তর িদেয় একিনষ্ঠতার সিহত বলেব "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। (ছব্হীহ 
বুখারী হা/৯৯) 
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৮৩/ পৰ্শ্ন: েয বয্িক্ত আল্লাহ তা‘আলােক অথবা তারঁ িকতাবেক িনেয় 
িকংবা তার দীন অথবা তারঁ রসূল ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লামেক িনেয় 
ঠাট্টা িবদৰ্ুপ করল তার হুকুম কী? 
৮৩/ উত্তর: তার হুকুম হেলা, েয বয্িক্ত উক্ত কাজগুিলর েকান একিট 
করেব েস কািফর হেয় যােব।  
এ িবষেয় আল্লাহ তা‘আলা বেলন, 

�َۡسَتۡهزُِءوَن  حمسقُۡل   ُكنُتۡم  َورَُسو�ِهِۦ  َوَءاَ�ٰتِهِۦ   ِ بِٱ��
َ
قَۡد    ٦٥أ َ�ۡعَتِذُرواْ   �َ�

  َ�َفۡرتُم َ�ۡعَد إِيَ�ٰنُِ�ۡمۚىجس

আপিন বেল িদন, েতামরা িক আল্লাহ, তারঁ আয়াতসমূহ এবং তারঁ 
রসূলেক িনেয় ঠাট্টা িবদৰ্ুপ করিছেল? েতামরা েকান ওযর আপিত্ত কর 
না, েতামরা েতা ঈমান আনার পর কািফর হেয়ছ। (আত-তাওবা ৯:৬৫-
৬৬) 

৮৪/ পৰ্শ্ন: ‘আল ওয়ালা’ (الوالء)- বন্ধুতব্ বা িমতৰ্তা এবং ‘আল-বারা’ 
শতৰ্ুতা বা ৈবরীতা এর অথ -(الرباء) র্ কী? 

৮৪/ উত্তর: ‘আল ওয়ালা’ (الوالء) (বন্ধুতব্ বা িমতৰ্তা) হেলা, মুহাবব্াত 
করা, ভােলাবাসা ও বন্ধুতব্ করা এবং আল্লাহ, তারঁ রসূল ছব্ল্লাল্লাহু 
আলাইিহ ওয়াসাল্লাম ও সকল মুসিলমেক সহায়তা করা।  
এর পৰ্মােণ আল্লাহ তা‘আলার বাণী: 

لَٰوةَ   ٱلص� يُقِيُموَن  �ِذيَن  ٱ� َءاَمُنواْ  �ِذيَن  َوٱ� َورَُسو�ُُهۥ   ُ ٱ�� َو�ِ��ُ�ُم  حمسإِ��َما 
َ�ٰوَة وَُهۡم َ�ٰكُِعوَن  َو�ُۡؤتُوَن   �ِذيَن َءاَمُنواْ    ٥٥ٱلز� َ َورَُسو�َُهۥ َوٱ� َوَمن َ�َتَول� ٱ��

ِ ُهُم ٱلَۡ�ٰلُِبوَن     ىجس٥٦فَإِن� ِحۡزَب ٱ��
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েতামােদর বন্ধু েতা আল্লাহ, তারঁ রসূল এবং মুিমনগণ-যারা ছব্লাত 
কােয়ম কের, যাকাত েদয় এবং িবননৰ্। আর যারা আল্লাহ তারঁ রসূল 
এবং িবশব্াসীেদরেক বন্ধুরূেপ গৰ্হণ কের, তারাই আল্লাহর দল এবং 
তারাই িবজয়ী। (সূরা আল-মােয়দাহ ৫:৫৫-৫৬) 

আর ‘আল-বারা’ (الرباء) (শতৰ্ুতা বা ৈবরীতা) হেলা- কুফর, কািফর 
সম্পৰ্দায় ও তােদর সহেযাগীেদর ঘৃণা করা।  
এ িবষেয় পৰ্মাণ হেলা আল্লাহর এই বাণী: 

ۥٓ إِۡذ قَالُواْ لَِقۡوِمِهۡم   �ِذيَن َمَعُه ۡسَوٌة َحَسَنةٞ �ِٓي إِبَۡ�ٰهِيَم َوٱ�
ُ
حمسقَۡد �َانَۡت لَُ�ۡم أ

  ِ ا َ�ۡعُبُدوَن ِمن ُدوِن ٱ�� َ�َفۡرنَا بُِ�ۡم َو�ََدا بَيَۡنَنا  إِن�ا بَُر�ُؤاْ ِمنُ�ۡم َوِمم�
ِ وَۡحَدهُىجس بًَدا َح��ٰي تُۡؤِمُنواْ بِٱ��

َ
  َو�َۡيَنُ�ُم ٱلَۡعَ�َٰوةُ َوٱ�َۡ�ۡغَضآُء �

"েতামােদর জনয্ ইবরাহীম ও তার সাথীগেণর মেধয্ উত্তম আদশ র্ 
রেয়েছ। তারা তােদর সম্পৰ্দায়েক বেলিছল, আমরা েতামােদর সােথ 
আর েতামরা আল্লাহ ছাড়া যােদর ইবাদত করছ তােদর সােথ আমােদর 
েকান সম্পকর্ েনই। আমরা েতামােদরেক মািন না। আর েতামরা এক 
আল্লাহর পৰ্িত ঈমান না আনা পয র্ন্ত েতামােদর মেধয্ ও আমােদর মেধয্ 
িচরশকৰ্তা থাকেব। (সূরা আল মুমতািহনা ৬০:৪) 

৮৫/ পৰ্শ্ন: অিবশব্াসী-কািফরেদরেক তােদর ঈদ উৎসেবর িদন েযমন 
িকৰ্সমাস ও দূগ র্াপূজার িদেন শুেভচ্ছা জানােনার শারঈ িবধান কী? 
৮৫/ উত্তর: এ িবষেয় শাইখ ইবনু উছাইমীন রিহমাহুল্লাহ বেলন, 
কািফরেদরেক িকৰ্সমাস ঈদ উৎসেব অথবা তােদর ধম�য় েকােনা 
উৎসেবর িদন শুেভচ্ছা জানােনা সকল মুসিলমেদর ঐকয্মেত হারাম। এ 
িবষেয় ইবনুল কাইিয়য্ম রিহমাহুল্লাহ আহকামুল িযম্মাহ গৰ্েন্থ িবস্তািরত 
বণ র্না কেরেছন। ফাতাওয়া ইবনু উছাইমীন। (৩/৪৪) 
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৮৬/ পৰ্শ্ন: িবদ‘আেতর সংজ্ঞা দাও? 
৮৬/ উত্তর: িবদ‘আত হেলা এই েয, এমন এক িনয়েম আল্লাহর ইবাদত 
করা, েয িনয়েম রসূল ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এবং তারঁ ছাহাবােয় 
েকরাম ✄ আল্লাহর ইবাদত করেতন না। 
৮৭/ পৰ্শ্ন: দীেনর মেধয্ িবদ‘আত করার হুকুম কী? 
৮৭/ উত্তর: দীেনর মধয্ িবদ‘আত (নতুন িকছু) করা হারাম এবং ভয়াবহ 
গুনােহর কাজ। েকননা িপৰ্য় রসূল ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন, 

اْلُأُموِر    َوَشر�  ُمَحم�ٍد،  ُهَدى  اْلُهَدى  َوَخْيُر  اهلِل،  ِكَتاُب  اْلَحِديِث  َخْيَر  َفِإن� 
 ُمْحَدَثاُتَها، َوُكل� ِبْدَعٍة َضَلاَلةٌ 

িনশ্চয় উত্তম হাদীছ (বাণী) হেলা আল্লাহর িকতাব, আর উত্তম িহদােয়ত 
হেলা রসূেলর িহদােয়ত। আর িনকৃষ্ট িবষয় হেলা দীেনর মেধয্ নতুন 
িবষয় সৃিষ্ট করা। আর পৰ্েতয্ক নতুন িবষয় হেলা পথভৰ্ষ্ট। (ছব্হীহ মুসিলম 
হা/৮৬৭) 

৮৮/ পৰ্শ্ন: ইসলােম িবদ‘আেত হাসানাহ্ বেল িকছু আেছ কী? 
৮৮/ উত্তর: ইসলাম িবদ‘আেত হাসানাহ্ বেল িকছু েনই। েকননা রসূল 
ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন, 

 َوُكل� ِبْدَعٍة َضَلاَلةٌ 

পৰ্েতয্ক িবদ‘আত হেলা পথভৰ্ষ্ট। (ছব্হীহ মুসিলম হা/৮৬৭) 
৮৯/ পৰ্শ্ন: িবদ‘আতীেদর সােথ েকমন আচরণ করেত হেব? 
৮৯/ উত্তর: িবদ‘আতীেদর িবষেয় সব র্দা সতকর্ থাকা আবশয্ক ও 
জনগণেক তােদর িবদ‘আদ িবষেয় সতকর্ কের িদেত হেব, তােদর সােথ 
উঠাবসা করা চলেবনা ও তােদর বই-পুস্তক পড়া পিরহার করেত হেব। 
এ িবষেয় ইবনু আবব্াস ✂ বেলন, 
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 َلا ُتَجاِلْس َأْهَل اْلَأْهَواِء، َفِإن� ُمَجاَلَسَتُهْم َمْمَرَضٌة ِلْلُقُلوبِ 

তুিম পৰ্বৃিত্তপূজারীেদর সােথ বিসও না। েকননা তােদর সােথ উঠাবসা 
করেল েতামার অন্তর েরাগাকৰ্ান্ত হেয় যােব (আল-ইবানাহ ৪৩৮/২) 
ইমাম বাগাভী রিহমাহুল্লাহ বেলন, 

َوَقْد َمَضِت الص�َحاَبُة َوالت�اِبُعوَن َوَأْتَباُعُهْم، َوُعَلَماُء الس�ن�ِة َعَلى َهَذا ُمْجِمِعَني    
 ِفِقَني َعَلى ُمَعاَداِة َأْهِل اْلِبْدَعِة، َوُمَهاَجَرِتِهْم. ُمت�

(িবদ‘আতীেদর সােথ ৈবরীতা রাখা নতুন েকােনা িবষয় নয়) অতীেতও 
ছাহাবােহ েকরাম, তােবঈন ও তােদর অনুসারীগণ এবং উলামােয় 
সুন্নাহগণ িবদ‘আতীেদর সােথ ৈবরীতা রাখা ও তােদরেক পিরহার করা 
িবষেয় ঐকয্মত িছেলন। (শারহুস-সুন্নাহ িললবাগাভী ১/১২৭)  
৯০/ পৰ্শ্ন: ছব্লাত পিরতয্াগ করার িবধান িক? 
৯০/ উত্তর: ছব্লাত পিরহার করা কুফরী।[14] এ িবষেয় জািবর ✂ 
েথেক বিণ র্ত। িপৰ্য় নাবী ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন, 

 
[14] অলসতা ও অবেহলায় ছব্লাত তয্াগকারীর িবধান সম্পেকর্ আিলমেদর মােঝ মতাৈনকয্ 
পিরলিক্ষত হয়। এ িবষেয় দু’ধরেনর অিভমত পাওয়া যায়। 
পৰ্থম: েস কািফর নয়, বরং ফািসক, অবাধয্, কাবীরা গুনাহকারী: এিট অিধকাংশ ইমােমর 
অিভমত। েযমন- সুিফয়ান সাওরী, ইমাম আবূ হানীফা ও তার িশষয্বৃন্দ এবং ইমাম মািলক। 
আর (পৰ্িসদ্ধ অিভমেত) ইমাম শািফঈও এমত েপশ কেরেছন। ইমাম আহমাদ ইবন হামব্ল 
এর দু’িট অিভমেতর একিট অিভমত এিট। হািশয়া ইবন আেবদীন ১/২৩৫, ফাতাওয়া 
িহন্দীয়া ১/৫০, হািশয়া দাসুকী ১/১৮৯, মাওয়ািহবুল জািলল ১/৪২০, মুগিনল মুহতাজ 
১/৩২৭, মাজমূ‘৩/১৬, েদখুন ছব্হীহ িফকব্হুস সুন্নাহ। 
িদব্তীয়: েস কািফর, দীন ইসলাম েথেক বিহষ্কৃত: এিট সাঈদ ইবনু জুবাইর, ইমাম শা’বী, 
নাখয়ী, আওযায়ী, ইবেন মুবারক, ইসহাক, ইমাম আহমেদর িবশুদ্ধতম ও ইমাম শািফঈর 
দু’িট অিভমেতর একিট অিভমত। আল্লামা ইবেন হাযম রিহমাহুল্লাহ এিট উমার ইবনুল 
খাত্তাব, মুযায ইবন জাবাল, আব্দুর রহমান িবন আউফ, আবূ হুরাইরা ও অনয্ানয্ ছাহাবী 
েথেক বণ র্না কেরেছন। মুকাদ্দামা ইবন রুশদ ১/৬৪, আল মুকান্না‘ ১/৩০৭, আল ইনসাফ, 
১/৪০২, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২২/৪৮, ইবনুল কাইিয়য্ম পৰ্িণত আস-সালাহ হুকমু তািরিকস 
সালাহ, েদখুন ছব্হীহ িফকব্হুস সুন্নাহ।   
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 َواْلُكْفِر َتْرَك الص�َلاِة» «ِإن� َبْيَن الر�ُجِل َوَبْيَن الش�ْرِك 

িনশ্চয় মুসিলম বয্িক্ত এবং িশরক ও কুফর এর মেধয্ পাথ র্কয্ হেলা ছব্লাত 
পিরহার করা। (ছব্হীহ মুসিলম হা/৮২)  
৯১/পৰ্শ্ন: মুসিলমগণেক েকান কারণ ছাড়াই অনয্ায়ভােব কািফর 
আখয্ািয়ত করার হুকুম কী? 
৯১/ উত্তর: মুসিলমগণেক কািফর বলা হারাম ও কিঠন গুনােহর কাজ।  
এ িবষেয় িপৰ্য় নাবী ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন, 

َأي�َما اْمِرٍئ َقاَل ِلَأِخيِه: َيا َكاِفُر، َفَقْد َباَء ِبَها َأَحُدُهَما، ِإْن َكاَن َكَما َقاَل، َوِإل�ا  
 َرَجَعْت َعَلْيهِ 

েয বয্িক্ত তার ভাইেক বলেলা, েহ কািফর, যিদ েস কািফর না হয়, 
তাহেল েসিট (কুফরীিট) তার িদেকই িফের যােব। (ছব্হীহ বুখারী হ/৬১০৪, 
ছব্হীহ মুসিলম হা/৬০) 
৯২/ পৰ্শ্ন: িপৰ্য় নাবী ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম এর ছাহাবীেদর 
িবষেয় মুসিলেদর কত র্বয্ েকমন হেব? 
৯২/ উত্তর: তােদরেক মুহাবব্াত করা ফরয এবং এই িবশব্াস রাখা েয 
নাবী ও রসূলগেণর (তােঁদর ওপর শািন্ত বিষ র্তেহাক) পর সকল মানুেষর 
মেধয্ তারঁাই ময র্াদাশীল ও উত্তম মানুষ। তােঁদর িবষেয় ভােলা কথা বলা 
বয্তীত েকােনারূপ খারাপ মন্তবয্ করা েথেক িবরত থাকেত হেব, তােঁদর 
কাউেকও কটু কথা বলা ও েকােনারূপ গাল-মন্দ করা হারাম।  
এ িবষেয় বুখারী ও মুসিলেম আবু সাঈদ খুদরী ✂ েথেক বিণ র্ত। 
রসূল ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন,  

 َأَحَدُكْم َأْنَفَق ِمْثَل ُأُحٍد، َذَهًبا َما َبَلَغ ُمد� َأَحِدِهْم، َوَلا  َلا َتُسب�وا َأْصَحاِبي، َفَلْو َأن� 
 َنِصيَفهُ 
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েতামরা আমার ছাহাবীগণেক গািল িদও না। যিদ েতামােদর েকউ ওহুদ 
পাহাড় সমান সব্ণ র্ দান কেরা তেব তা ছাহাবীগেণর এক মুদ এমনিক 
তার অেধ র্েকর সমানও হেব না। (ছব্হীহ বুখারী হা/৩৬৭৩, ছব্হীহ মুসিলম 
হা/২৫৪০-২৫৪১)। 

৯৩/ পৰ্শ্ন: ছাহাবীেদর সম্মান ও ময র্াদা িবষেয় দলীল-পৰ্মাণ কী? 
৯৩/ উত্তর: তােঁদর সম্মান ও ময র্াদা িবষেয় দলীল-পৰ্মাণ হেলা আল্লাহ 
তা‘আলা র এই বাণী: 

نَصارِ  
َ
لُوَن ِمَن ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن َوٱ�ۡ� و�

َ
ٰبُِقوَن ٱ�ۡ� �ِذيَن ٱ��َبُعوُهم �ِإِۡحَ�ٰٖن  حمسَوٱل�� َوٱ�

نَۡ�ُٰر  
َ
ٱ�ۡ� َ��َۡتَها  رِي 

ۡ��َ ٰٖت  َج�� لَُهۡم  َعد� 
َ
َوأ َ�ۡنُه  َورَُضواْ  َ�ۡنُهۡم   ُ ٱ�� ر�ِ�َي 

بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱلَۡعِظيُمىجس
َ
  َ�ٰ�ِِديَن �ِيَهآ �

আর েযসকল মুহািজর ও আনসারগণ ঈমান আনায়েন অগৰ্বত� ও পৰ্থম, 
আর যারা িনষ্ঠার সােথ তােদর অনুগামী, আল্লাহ তােঁদর পৰ্িত সন্তষ্ট 
হেয়েছন এবং তারঁাও তােত সন্তষ্ট। আর আল্লাহ তােঁদর জনয্ এমন 
জান্নাত ৈতরী কের েরেখেছন, যার তলেদশ িদেয় নহরসমূহ পৰ্বািহত 
থাকেব। যার মেধয্ তারঁা িচরস্থায়ীভােব অবস্থান করেব েসটা হেচ্ছ 
তােঁদর জনয্ িবরাট সফলতা। (সূরা আত-তাওবা ৯:১০০) 
৯৪/ পৰ্শ্ন: েশৰ্ষ্ঠতম ছাহাবী েক? 
৯৪/ উত্তর: েশৰ্ষ্ঠতম ছাহাবীগণ হেলন চার খিলফা। যথাকৰ্েম: আবু 
বকর িসদ্দীক, অতঃপর উমার ইবনুল খাত্তাব, তারপর উসমান ইবেন 
আফ্ফান, তারপর আলী ইবনু আবী তব্েলব। অতঃপর জান্নােতর 
সুসংবাদ পৰ্াপ্ত দশজন ছাহাবী ✄ ছাহাবীগেণর মেধয্ েশৰ্ষ্ঠতর। 

৯৫/ পৰ্শ্ন: উলাতুল উমূর ( اْلُأُموِرُوَلاُة   ) বেল কােক উেদ্দশয্ করা হেয়েছ? 

৯৫/ উত্তর: উলাতুল উমূর বেল মুসিলম শাসকগণেক বুঝােনা হেয়েছ। 
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৯৬/ পৰ্শ্ন: শাসকেদর িবষেয় মুসিলমেদর কত র্বয্ কী? 
৯৬/ উত্তর: তােঁদর কত র্বয্ হেলা শাসকেদর আেদশ শৰ্বণ করা ও 
আনুগতয্ করা যিদ তা আল্লাহর নাফরমানীর িবষেয় না হয়। তােঁদরেক 
সিঠক উপেদশ েদয়া, তােঁদর জনয্ কলয্ােণর দু‘আ করা এবং িমমব্াের ও 
জনগেণর সামেন মাহিফেল তােঁদরেক অপমানজনক কথা না বলা এবং 
িনন্দাবাদ না করা। েকননা এেত িফতনা-ফাসাদ সৃিষ্ট হেত পাের। 
৯৭/পৰ্শ্ন: উক্ত িবষেয় দলীল-পৰ্মাণ কী? 
৯৭/ উত্তর: আল্লাহ তা‘আলার এই বাণী: 

ۡمرِ ِمنُ�ۡمۖىجس 
َ
ْو�ِي ٱ�ۡ�

ُ
ِطيُعواْ ٱلر�ُسوَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱ��

َ
�ِذيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱ� ��

َ
�   حمسَ��

েহ মুিমনগণ, েতামরা আল্লাহর অনুগতয্ কর ও রসূেলর আনুগতয্ কর, 
আর েতামােদর মেধয্ যারা শাসক তােদরও আেদশ মানয্কর। (সূরা আন-
িনসা ৪:৫৯) 

িপৰ্য় নাবী ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সালাল্লাম বেলন, 

الن�ِصيَحةُ  اْلُمْسِلِمَني    .الد�يُن  َوِلَأِئم�ِة  َوِلَرُسوِلِه  َوِلِكَتاِبِه  ِلل�ِه  َقاَل:  ِلَمْن؟  ُقْلَنا: 
 .َوَعام�ِتِهمْ 

দীন হেলা নাছীহাহ (উপেদশ)। আমরা বললাম, েহ আল্লাহর রসূল, 
কার জনয্ উপেদশ? িতিন বলেলন, আল্লাহর জনয্, তারঁ িকতােবর জনয্, 
তারঁ রসূেলর জনয্, মুসিলম েনতােদর জনয্ এবং সব র্সাধারেণর জনয্"। 
(ছব্হীহ মুসিলম হা/৫৫)[15] 

 
[15] আল্লাহর জনয্ নছীহেতর অথ র্ হেলা-তার জনয্ িশক র্মুক্ত ইবাদত করা, তার নাম ও 
গুণবাচক নাম সমূেহর উপর িবশব্াস রাখা। কুরআেনর জনয্ নছীহেতর অথ র্ কুরআেনর পথ 
ধের চলা। রসূেলর জনয্ নছীহেতর অথ র্-তার িরসালাতেক সব্ীকার কের িনেয় তার েদয়া 
সুন্নাত অনুযায়ী জীবন গঠন করা। েদখুন-ছহীহ মুসিলম হা/৫৫। 
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৯৮/ পৰ্শ্ন: মুসিলম শাসকেদরেক উপেদশ েদয়ার িনয়ম-নীিত েকমন 
হেব? 
৯৮/ উত্তর: শাসকেদর জনয্ উপেদশ হেব একাকী েগাপেন (পৰ্কােশয্ 
নয়)। এ িবষেয় িপৰ্য় নাবী ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলন, 

َيْنَصَح ِلِذي ُسْلَطاٍن َفَلا ُيْبِدِه َعَلاِنَيًة، َوَلِكْن َيْأُخُذ ِبَيِدِه َفَيْخُلوا ِبِه،  َمْن َأَراَد َأْن  
 َفِإْن َقِبَل ِمْنُه َفَذاَك، َوِإل�ا َكاَن َقْد َأد�ى ال�ِذي َعَلْيهِ 

েয বয্িক্ত সুলতান (মুসিলম বাদশা বা শাসক) েক উপেদশ পৰ্দান করেত 
চায়, েস েযন তা পৰ্কাশয্ভােব না কের, বরং (েস তারঁ সােথ সাক্ষাত 
কের) তার হাত ধের িনিরিবিলেত উপেদশ িদেব। যিদ িতিন তারঁ 
উপেদশ গৰ্হণ কেরন তাহেল তা উত্তম। আর যিদ না কেরন তাহেল েস 
তার কত র্বয্ পালন করেছ। (আস-সুন্নাহ ইবেন আবী আছীম হা/১০৯৬, মুসনােদ 
আহমাদ, আল্লামা আলবানী ও ইবেন বায ছব্হীহ বেলেছন) 
৯৯/পৰ্শ্ন: িফতনা-ফাসােদর সময় মুসিলমেদর কত র্বয্ েকমন হেব 
দলীলসহ পৰ্মাণ কর? 
৯৯/ উত্তর: েস সময় িফতনা েথেক দূের থাকা এবং মুসিলম জামা‘আত 
ও তােদর েনতােদর সােথ থাকা আবশয্ক। উক্ত িবষেয় করণীয় কী হেব 
তা সুদক্ষ, পারদশ� আেলমেদর িনকট েথেক েযেন েনয়া জরুরী।  
আল্লাহ তা‘আলা বেলন, 

وُه إِ�َي ٱلر�ُسوِل   َذاُعواْ بِهِۦۖ َولَۡو َرد�
َ
وِ ٱ�ۡ�َۡوِف أ

َ
ۡمِن أ

َ
ۡمٞر ّمَِن ٱ�ۡ�

َ
حمسَو�َذا َجآَءُهۡم أ

�ِذيَن �َۡسَت�بُِطونَُهۥ ِمۡنُهۡمۗ َولَۡو�َ� فَۡضُل  ۡمرِ ِمۡنُهۡم لََعلَِمُه ٱ�
َ
ْو�ِي ٱ�ۡ�

ُ
ِ  َو��َي� أ  ٱ��

�� قَلِي�ٗ� ىجس ۡيَ�َٰن إِ�   َعلَۡيُ�ۡم َوَرۡ��َُتُهۥ �َ���َبۡعُتُم ٱلش�

আর যখন তােদর িনকট েকান শািন্ত বা ভীিতকর িবষয় এেস যায় তখন 
তারা েসটা পৰ্চার করেত  থােক। আর যিদ তারা েসটা েপৗঁেছ িদত রসূল 
পয র্ন্ত িকংবা তােদর শাসক পয র্ন্ত, তখন অনুসন্ধন কের েদখা েযত েসসব 
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িবষয়, যা তােত রেয়েছ অনুসন্ধান করার মত। বস্তুত েতামােদর পৰ্িত 
আল্লাহর অনুগৰ্হ ও করুণা যিদ নাহেতা তেব অল্প সংখয্ক বয্তীত 
েতামরা শয়তােনর অনুসরণ করেত। (সূরা আন-িনসা ৪:৮৩) 
১০০/পৰ্শ্ন: আহলুস-সুন্নাহ ওয়ালজামা‘আহ কােদরেক বলা হয়? 
১০০/উত্তর: যারা নাবী ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লােমর সুন্নাতেক শক্ত 
কের ধারণ কের এবং তারঁ ছাহাবােদর ও তােঁদর অনুগামীেদর সুন্নাতেক 
এবং আকব্ীদাহ-িবশব্ােস, কথা ও কেম র্ তােঁদর পেথ চেল তারঁাই হেলা 
আহলুস-সুন্নাহ ওয়ালজামা‘আহ (َأهْ ُل الس� ن�ةِ  َوالْ َجَماَعِة)[16]। 

ছব্লাত ও সালাম বিষ র্ত েহাক আমােদর নাবী মুহাম্মাদ ছব্ল্লাল্লাহু আলাইিহ 
ওয়াসাল্লােমর ওপর, তারঁ পিরবার ও সকল ছাহাবীেদর ওপর। 

সমাপ্ত 
[আলহামদুিল্লাহ। বইিটর অনুবাদ, সম্পাদনা, পৰ্কাশনা, পৰ্চার-পৰ্সাের যারা 
সহেযািগতা কেরেছন সবাইেক আল্লাহ তা‘আলা েযন উত্তম যাযা পৰ্দান 
কেরন। অতঃপর বইিট গুরুতব্পূণ র্ িবধায় পৰ্েয়াজনীয় িকছু টীকা সংেযাজন করা 
হেয়েছ, যা আমােদর পৰ্কািশত িকতাবুল ঈমান, আকব্ীদাতুত তাওহীদ, শারহুল 
আকব্ীদা আল ওয়ােসতব্ীয়া হেত েনয়া হেয়েছ। পৰ্কাশক] 

 
[16] আিভধািনক অেথ র্ মানুেষর ঐকয্বদ্ধ একিট দলেক জামা‘আত বলা হয়। তেব এখােন 
জামা‘আত দব্ারা ঐ সব েলাক উেদ্দশয্, যারা আল্লাহর িকতাব ও রসূল ছব্ল্লাল্লাহু ‘আলাইিহ 
ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত দব্ারা সুসাবয্স্ত ও পৰ্মািণত হেকর উপর পৰ্িতিষ্ঠত থােক। তারা হেলা 
ছাহাবী এবং যারা উত্তমভােব ছাহাবীেদর অনুসরণ কের, যিদও তােদর সংখয্া কম হয়।  
েযমন আব্দুল্লাহ ইবেন মাসউদ ✂ বেলেছন,  

 ذ اجلماعة ما وافق احلق وإن كنت وحدك فإنك أنت اجلماعة حينئ 
যারা সেতয্র অনুসরণ কের, তারাই হেচ্ছন জামা‘আত। আপিন যিদ একাই সেতয্র অনুসরণ 
কেরন, তাহেল আপিন একাই একিট জামা‘আত সমতুলয্। অথ র্াৎ যখন আপিন বয্তীত হেকর 
অনুসারী অনয্ েকান েলাক থাকেব না, তখন আপিন একাই একিট জামা‘আত বেল গণয্ 
হেবন। শারহুল আকব্ীদা আল ওয়ােসতব্ীয়া, ড. ছব্িলহ ইবেন ফাওযান আল ফাওযান। 


