
আকীদা িবষয়ক কিতপয় পণূ ে া র 

িবসিম ািহর রাহমািনর রাহীম 

ি য় মুসিলম ভােয়রা, আকীদা িবষয়ক বারিট অিত পণূ 

 এবং করুআন, সহীহ হাদীস ও িব বেরণ  ওলামাগেণর 

ফাতওয়ার আেলােক স েলার উ র দান করা হল। 

আমােদর িব াসেক পির  রাখার জন  এবং  সিঠক 

আকীদার উপর চলার জন  এ েলার উ র জানা খুব 

জ রী। আসুন, আমরা েলা পিড় এবং স েলার উ র 

জানার চ া কির। মহান আ াহ তায়ালার িনকট াথনা, িতিন 

যন আমােদরেক পির  আকীদা ও িব াস সহকাের সিঠক 

পেথ চলার তাওফীক দান কেরন। 

-১: জ ািতিবদ, গণক, হ েরখা িবদ, যা কর ভৃিতর 

কােছ যাওয়া বা তােদর কথা িব াস করার িবধান িক?  

উ র: কান 

জ ািতিবদ, গণক, হ েরখা িবদ, যা কর ভৃিতর কােছ 

যাওয়া বা তােদর কথা িব াস করা বধ নয়। কননা নবী 

(সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন, য ব ি  কান 

গণৎকােরর কােছ িগেয় কান িকছু স েক িজে স করেব, 

তার চি শ িদেনর ছালাত কবলু করা হেব না। (ছয় শতািধক 

মুসিলম) গণৎকার বলেত ভাগ  গণনাকারী দব , জ ািতষী, 

যা কর সকেলই উে শ । রাসলূ  (সা া া  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) আরও বেলন, য ব ি  কান জ ািতিবেদর কােছ 

যােব, অত:পর স যা বেল তা িব াস করেব, স মহুা াদ 

সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর ীেনর সােথ কফুরী করেব। 

(মুসনাদ আহমাদ ও সনুান  সমূহ) 

-২: আ া   ছাড়া অন  কােরা নােম িক কসম বা শপথ করা 

যায়? 

উ র: আ া   ছাড়া অন  কােরা নাম িনেয় শপথ করা জােয়জ 

নয়। নবী সা া া   বেলন, সাবধান, িন য় আ া   পাক 

তামােদরেক তামােদর বাপ-দাদােদর নাম িনেয় কসম 

করেত িনেষধ করেছন। কউ যিদ কসম করেত চায় তেব স 

যন আ া  র নাম িনেয় কের অন থা যন নীরব থােক। 

(বুখারী ও মুসিলম) 

 আব ু রায়রা (রা:) হেত বিণত হেয়েছ, রাসূল সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম বেলন, তামরা ীয় বাপ-দাদা বা মা-

দাদী-নানী ভিৃতর নােম কসম করেব না। আর সত  িবষয় 

ছাড়া আ া  র নােম কসম করেব না। (আব ূ দাঊদ, নাসাঈ) 

নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম আরও বেলন, য ব ি  

আ া   ছাড়া অেন র নােম শপথ করেব স কুফরী করেব 

অথবা িশরক করেব। (মুসনাদ আহমাদ) 

-৩: কবেরর পিরচেয়র জন  কান ন াম ট বাড 

লটকােনা যােত তার নাম মৃতু  তািরখ ভৃিত িলখা থাকেব। বা 

এমন কান বাড লটকােনা যােত কুরআেনর কান আয়াত িলখা 

থােক.. তেব তার িবধান িক? 

উ র: কবেরর উপর কান িকছু 

িলখা জােয়জ নয়- না কান করুআেনর আয়াত না নাম 

পিরচয়- না কান বােডর উপর না কান পাথেরর উপর আর 

না কবর বাঁধাই কের তার দয়ােল। জােবর (রা:) থেক 

বিণত, িতিন বেলন, রাসূলু া   সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 

 িনেষধ কেরেছন, কবরেক চুনকাম করেত, তার উপর বসেত 

এবং তার উপর ঘর উঠােত। (মুসিলম) িতরিমযী এবং 

নাসাঈর অপর িব  বণনায় রেয়েছ, এবং তার উপর কান 

িকছ ু িলখেতও িনেষধ কেরেছন। (আব ূ দাঊদ, নাসাঈ,) 

িতরিমযীর অপর বণনায়: সখােন মসিজদ তির করেত এবং 

কান বািত ালােত িনেষধ কেরেছন। 

-৪: মিহলােদর কবর িযয়ারেত িবধান িক? 

উ র: মিহলােদর কবর িযয়ারত করা বধ নয়। কননা 

রাসূলু া   সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম অিধক কবর 

িযয়ারতকারীনী নারীেদর উপর  লানত (অিভশাপ) কেরেছন। 

(আব ূ দাঊদ, িতরিমযী, নাসাঈ) কননা তারা একধরেণর 

িফতনা, তােদর ধয কম। তাই আ া   ক ণা এবং অনু হ 

কের কবর িযয়ারত করা তােদর জন  িনিষ  কেরেছন। যােত 

কের তারা িফতনায় না পেড় এবং তােদর ারা অন রা 

িফতনায় না পেড়। আ া   সকেলর অব া সংেশাধন ক ন। -

(শায়খ িবন বায) 

-৫: মৃত ব ি েক দাফন কের কবেরর কােছ কুরআন পাঠ 

করার িবধান িক? বা ইছােল ছওয়ােবর উে েশ  মৃেতর গেৃহ 

করুআন পাঠ করার জন  হােফয-কারীেদর ভাড়া কের িনেয় 

আসার কুম িক? 

 

উ র: মতৃ ব ি েক দাফন করার পর তার কবেরর কােছ 

কুরআন পাঠ করা একিট িবদআতী কাজ। কননা এধরেণর 

কাজ রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর যেুগ িছল না। 

িতিন এ প কেরন িন করার আেদশও কেরন িন। বরং 

দাফেনর পর িক করেত হয় তা িব  সেূ  বিণত হেয়েছ। নবী 

সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম কান ব ি েক দাফন করার 

পর সখােন িকছু ণ দাঁড়ােতন এবং বলেতন, তামােদর মৃত 



ভােয়র জন  মা াথনা কর এবং তার দঢ়ৃতার জন  আ 

কর, কননা এখনই স িজ ািসত হেব। (আব ুদাঊদ) 

কবেরর কােছ কুরআন পাঠ করা যিদ শরীয়ত স ত হত বা 

তােত কান কল াণ থাকত তেব অবশ ই নবী সা া া  

আলািহ ওয়া সা াম স িনেদশ িদেতন এবং দলীল পাওয়া 

যত। অনু পভােব কান গেৃহ হােফয-কারীেদরেক একি ত 

কের করুআন পাঠ কের তা মেৃতর েহ বখেশ দয়াও একিট 

বড় ধরেনর িবদআতী কাজ। শরীয়েত যার কান দলীল নই। 

সালােফ ছােলহীন তথা ছাহাবােয় করােমর কউ একাজ 

কেরনিন। একজন মুসিলম ব ি  যখন কান িবপেদ পড়েব বা 

কান ঘটনায় পিতত হেব তখন স ধয ধারণ করেব এবং 

আ া  র কােছ এর িতদান আশা করেব। আর ধয 

ধারণকারীেদর মত  আ করেব, ই া িল ািহ ওয়া ই া 

ইলাইিহ রােজঊন, আ া া আজুরনী ফী মসুীবাতী 

ওয়াখলুফলী খাইরা   িমনহা। (শায়খ ইবন ুঊছাইমীন) 

-৬: মীলা বী উপলে  বা কান পীর-ওলীর উ স 

উপলে  যিদ কান াণী যেবহ করা হয়, তেব তা খাওয়া িক 

জােয়জ? 

উ র: কান নবী বা ওলী বা য কােরা জ িদন উপলে  যিদ 

তার স ােনর উে েশ  াণী যেবহ করা হয়, তেব তা 

গাই া  র উে েশ  যেবহ করার অ ভু  হেব- যা সু  

িশরক। আর স াণীর মাংস খাওয়া জােয়জ নয়। কননা নবী 

সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলন, য ব ি  গাই া  র 

নােম াণী যেবহ কের আ া   তার িত  লানত (অিভশাপ) 

কেরন। (মুসিলম) 

-৬: িবদআত এবং কুসং াের িল  ব ি র জানাযায় শরীক 

হওয়া বা তােদর মতৃেদর  জানাযা ছালাত আদায় করা িক বধ? 

উ র: ঐ লােকর িবদআত ও কসুং ার যিদ িশরেকর 

পযায়ভু  হয়, যমন মতৃ বা অনুপি ত বা অদশৃ  কান ব ি  

বা িজন বা ফেরশতা বা য কান সিৃ র িনকট থেক সাহায  

াথনা করা, িবপদাপেদ উ ার কামনা করা, তেব তােদর 

জানাযায় অংশ নয়া বা তােদর মতৃেদর উপর ছালােত জানাযা 

আদায় করা জােয়জ নয়। িক  যােদর কমকা  িশরেকর 

পযােয় পৗঁেছ না যমন সাধারণ িবদআিতগণ- যারা িশকমু  

মীলা বী পালন কের, ইসরা- মরাজ উ  যাপন কের, মেুখ 

িনয়ত উ ারণ কের.. ভিৃত, তারা হে  পাপী- নাহগার। 

তােদর জানাযায় শরীক হওয়া যােব এবং তােদর মতৃেদর 

উপর ছালােত জানাযাও আদায় করা যােব। তাওহীদপ ী 

পাপীেদর ব াপাের যা আশা করা যায় তােদর জন ও তা আশা 

করা যায়। কননা আ া   বেলন, িন য় আ া   মা কেরন 

না য তার সােথ িশরক কের, এবং িতিন এর িন  পযােয়র 

পাপ যােক ই া মা কেরন। (সূরা িনসা- ৪৮) -(সঊদী 

আরব ায়ী ফেতায়া বাড) 

-৭: মৃত বা অনুপি ত কান ব ি র িনকট সাহায  াথনা 

করা তােদর থেক উ ার কামনা করা িক বড় ধরেণর কুফরী 

িবষয়? 

উ র: িন য়। মতৃ বা অনপুি ত 

কান ব ি র িনকট সাহায  াথনা করা- তােদর থেক উ ার 

কামনা করা বড় ধরেণর িশকী কাজ। য ব ি  এ প করেব 

স ইসলাম ধম থেক বিহ তৃ হেয় যােব। কননা আ া   

তাআলা বেলন, য ব ি  আ া  র সােথ অন  কাউেক মবূদ 

িহেসেব আ ান কের য ব াপাের তার কােছ কান মাণ 

নই। তার িহসাব তার পালনকতার কােছ আেছ। িন য় 

কােফররা সফলকাম হেব না। (সূরা মিুমনূন-১১৭) আ া   

আরও বেলন, ইিন তামােদর ভ,ু রাজ  তাঁরই। তাঁেক ছেড় 

তামরা যােদরেক আ ান কর, তারা খজুেরর আিঁটর উপর 

পাতলা আবরেণরও অিধকারী নয়। যখন তামরা তােদরেক 

ডাক তখন তারা তামােদর ডাক েন না। নেলও তামােদর 

ডােক সাড়া দয় না। িকয়ামত িদবেস তারা তামােদর িশরক 

অ ীকার করেব। ব ত: আ া  র ন ায় তামােক কউ অবিহত 

করেত পাের না। (সূরা ফােতর ১৩- ১৪) 

-৮: কান নবী বা ওলী বা সৎ লােকর কবর িযয়ারেতর 

িনয়েত সফর করার কুম িক? এধরেণর িযয়ারত িক শরীয়ত 

স ত হেব? 

উ র: কান নবী বা ওলী বা সৎ লােকর কবর িযয়ারেতর 

িনয়েত সফর করা জােয়জ নয়। বরং তা িবদআত। একথার 

দলীল হে  নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর এ 

হাদীছ। িতিন বেলন, (ইবাদেতর উে েশ ) িতনিট মসিজদ 

ছাড়া অন  কাথাও সফর করা যােবনা। মসিজেদ হারাম, 

আমার মসিজদ এবং মসিজেদ আ ছা। (বুখারী ও মুসিলম) 

িতিন সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম আরও বেলন, য ব ি  

এমন আমল করেব, য ব াপাের আমােদর কান িনেদশনা 

নই, তেব তা ত াখ াত। (বখুারী ও মসুিলম) তেব সফর না 

কের তােদর কবর িযয়ারত করা সু াত। রাসলূ সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম বেলন, তামরা কবর িযয়ারত করেত 

পার, কননা উহা তামােদরেক আেখরােতর কথা রণ 

করােব। (মুসিলম) 

-৯: ওলীেদর কবর ারা সাহায  াথনা করার িবধান িক? 

অনু পভােব তােদর কবর তওয়াফ করা, তােদর নােম নযর-

মানত করা, কবেরর উপর ঘর উঠােনা এবং আ া  র নকট  

লােভর জন  তােদরেক অসীলা বা মাধ ম িনধারণ করার িবধান 

িক?  

উ র: কান নবী বা ওলীর কবর ারা সাহায  াথনা করা, 

তােদর নােম নযর-মানত করা, আ া  র নকট  লােভর জন  

তােদরেক অসীলা বা মাধ ম িনধারণ করা হে  বড় ধরেণর 

িশরক। একারেণ ব ি  ইসলাম থেক বিহ তৃ হেয় যােব। 

আর এ অব ায় তার মতৃু  হেল স িচরকাল জাহা াম বাসী 

হেব। িক  কবেরর তওয়াফ তার উপর ঘর উঠােনা ভিৃত 

কাজ হে  িবদআত। যা গাই া  র ইবাদত করার একিট 

অন তম মাধ ম। অবশ  একােজর মাধ েম ব ি  যিদ কবর 

বাসী থেক কান উপকার পাওয়া বা িবপদ দূরীভতূ হওয়ার 



কামনা কের বা তওয়ােফর মাধ েম মতৃ ব ি র নকট  

উে শ  কের তেব তা হেব বড় িশরক। -(সঊদী আরব ায়ী 

ফেতায়া বাড) 

-১০: মাজাের প  যেবহ করার কুম িক? বা মাজাের কান 

উপকার-অপকােরর ে  সাহায  বা উ ার াথনা করার 

িবধান িক? 

উ র: মাজাের প  যেবহ করা বড় িশরক। য এ প করেব 

স অিভশ । আলী (রা:) কতকৃ বিণত। রাসূল সা া া  

আলাইিহ ওয়া সা াম বেলন, য ব ি  গাই া  র নােম 

াণী যেবহ কের আ া   তার িত লানত (অিভশাপ) কেরন। 

(মুসিলম) 

-১১: আ া  র নক ওলী-আউিলয়ােদর কবের মসিজদ 

িনমােণর িবধান িক? এধরেণর মসিজেদ ছালাত আদায় করা িক 

বধ? 

উ: কান ওলীর কবের মসিজদ িনমাণ করা জােয়জ নয়। এবং 

সখােন ছালাতও আদায় করা িবিধস ত নয়। কননা 

রাসূলু া   সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলন, আ া   

অিভশাপ কেরেছন ই দী খৃ ানেদর উপর। কননা তারা 

তােদর নবীেদর কবর েলােক ক  কের মসিজদ িনমাণ 

কেরেছ। (বখুারী ও মসুিলম) িতিন আরও বেলন, সাবধান, 

তামােদর পূববতীগণ তােদর নবী এবং নক লাকেদর কবর 

সমেূহ মসিজদ িনমাণ কেরেছ। সাবধান, তামরা কবের 

মসিজদ িনমাণ করেব না। কননা আিম তামােদরেক এ প 

করেত িনেষধ করিছ। (মুসিলম) জােবর (রা:) কতকৃ আরও 

বিণত হেয়েছ। িতিন বেলন, রাসূলু া   সা া া  আলাইিহ 

ওয়া সা াম িনেষধ কেরেছন, কবরেক চুনকাম করেত, তার 

উপর বসেত এবং তার উপর ঘর উঠােত। (মুসিলম) 

-১২: যিদ কান ব ি  এ প িব াস কের য আ া   

তাআলা আকাশ-পিৃথবী সবা ােন সবিকছুেত িবরাজমান। এ 

লােকর িপছেন িক ছালাত আদায় করা যােব? 

উ: আহেল সু াত ওয়াল জামায়ােতর আ ীদা   িব াস হল, 

আ া   তাআলা সম  সৃি  জগেতর ঊে  সেবা  ান আরেশ 

অব া কেরন। িতিন ীয় স ার সােথ সাম স  শীল অব ায় 

সুমহান আরেশ উ ীত। একথার দীলল হে , আ া   বেলন, 

দয়াময় আ(العرش استوى الرحمن على) া   আরেশ 

সমাসীন। (সূরা াহা- ৫) িতিন আরও বেলন, িতিন সেবা  

সুমহান। (বা ারা-২৫৫) িতিন ঈসা (আ:) স েক  বেলন, 

িতিন তােক িনেজর কােছ উিঠেয় িনেয়েছন। (িনসা-১৫৮) িতিন 

আরও এরশাদ কেরন, িতিন আকােশর অিধবাসীেদর মাবূদ 

এবং জিমেনর অিধবাসীেদর মাবদু। (যখু ফ-৮৪) িতিন 

স াকােশর উপর আরেশ আযীেম অব ান করা সে ও তাঁর 

ান, দিৃ , ত াবধান ভিৃত আমােদর সােথই রেয়েছ। িতিন 

এরশাদ কেরন, তামরা যখােনই থাকনা কন িতিন 

তামােদর সােথই রেয়েছন। (হাদীদ-৪) এরপরও কউ যিদ 

িব াস কের য আ া   স ায় জিমেন বা সবা ােন 

িবরাজমান, তেব তা হেব করুআন-সু া   ও এজমার িবেরাধী। 

অ তার কারেণ কউ যিদ এ প িব াস কের তেব তােক 

সিঠক ান দান করেত হেব। তারপরও যিদ ঐ িব াস রােখ 

তেব স কােফর হেয় যােব- যার িপছেন ছালাত আদায় করা 

জােয়জ হেব না। -(সঊদী আরব ায়ী ফেতায়া বাড) 

আ া   আমােদর সবাইেক ঈমান র া কের িশরক মু  জীবন 

গড়ার তাওফীক িদন। 
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