সফর মাসস করণীয় ও বর্জনীয়
ঈমান পৃথিবীর মসযে সবসেসয় মূল্েবান থর্থনস। আমরা যেন ঈমাসনর উপর কাসয়ম িাকসে পাথর োই দয়া কসর মায়া কসর আল্লাহ রব্বুল্
‘আল্ামীন অসনক আয়াে নাথেল্ কসরসেন। কুরআসন ইরশাদ হসয়সেেঃ
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“থনশ্চয় োরা বসল্, আমাসদর পাল্নকেজা আল্লাহ, অেেঃপর োসেই অথবেল্ িাসক, োসদর কাসে যফসরশো অবেীণজ হয় এবং বসল্, যোমরা ভয়
কসরা না, থেন্তা কসরা না এবং যোমাসদর প্রথেশ্রুে র্ান্নাসের সুসংবাদ যশান।”
আমরা যেন ঈমাসনর উপর কাসয়ম িাকসে পাথর এই র্নে আল্লাহ রব্বুল্ ‘আল্ামীন আমাসদরসক আল্লাহর কাসে দূ‘আ করসে বসল্সেন এবং
আসরা আল্লাহর যমসহরবানী যে থেথন আমাসদরসক দূ‘আ থকভাসব করসে হসব ো থশথিসয় থদসয়সেন। এমনথক এই দূ ‘আ দদথনক কমপসে
ِ ِلص
বথিশবার বল্া র্রুরী কসর থদসয়সেন। দূ‘আ হসল্ােঃ ِيم
َّ اْل ْس َّتق
ُ ْ “ ْاهد َّنا ا َّر َّاطযহ আল্লাহ আমাসক ঈমাসনর উপর থসরাসে মুস্তাথিসমর উপসর মৃেুে
পেজন্ত কাসয়ম রাসিা।” এই হসল্া এই দূ‘আর আসল্ অিজ।
আল্লাহর রাসূল্ সাব থবথভন্নভাসব আমাসদরসক সাবযান কসরসেন। এই সমস্ত আিীদাসক থশরক বসল্সেন। সফর মাসসর বোপাসরও আল্লাহর
রাসূল্ সাব সাবযান কসর যেসেন। যকননা এই মাসসক থনসয় থকেু আিীদা রসয়সে ো ঈমান থবধ্বংসী। থনসে এই মাস এবং োর সাসি সম্পথকজে
ঈমান থবধ্বংসী থবষয়গুসল্া থনসয় আসল্ােনা করা হসল্া।
কব আসিরী োহার যশামবাহ
িব আিীদা সম্পথকজে থবষয়
কব আসিরী োহার যশামবাহ
আসিরী োহার যশামবাহ কিাথি ফাথসজ। এর অিজ যশষ বুযবার। সাযারণ পথরভাষায় আসিরী োহার যশামবাহ বসল্ সফর মাসসর যশষ বুযবারসক
যবাঝাসনা হসয় িাসক। বল্া হয় রাসূল্ সাল্লাল্লাহু ‘আল্াইথহ ওয়া সাল্লাম যে অসুস্থোর মসযে রথবউল্ আওয়াল্ মাসসর শুরু ভাসে ইনথেকাল্
কসরন, যস অসুস্থো যিসক সফর মাসসর যশষ বুযবাসর অিজাৎ আসিরী োহার যশামবায় থকেুিা সুস্থো যবায কসরথেসল্ন, োই এ থদবসথিসক
িুথশর থদন থহসসসব উদোপন করা হয়। অিে এ েিে সহীহ নয় বরং ও থবশুদ্ধ েিে হল্, এ বুযবাসরই োাঁর অসুস্থো যবসে োয়। কাসর্ই যে
থদন রাসূল্ সাল্লাল্লাহু ‘আল্াইথহ ওয়া সাল্লাসমর অসুস্থো যবসে োয়, যসথদন ইহুদী প্রমুিসদর র্নে িুথশর থদন হসে পাসর, মুসল্মানসদর র্নে
নয়। অেএব, সফর মাসসর যশষ বুযবার অিজাৎ আসিরী োহার যশামবাহসক িুথশর থদন থহসসসব উদোপন করা এবং ঐ থদন েুথি পাল্ন করা
র্াথয়ে হসব না। [সূি : ফাোওয়া রাহীথময়া, িণ্ড ১]
শুযু োই নয় এই থদসন অসনসক একথি নামাে আথবষ্কার করা হসয়সে। োশসের সময়। ো শরীয়সে এর যকান থভথি নাই। থবথভন্ন মুসল্মান এই
থদসন েুথি পাল্ন কসর িুথশসে। িুবই আফসসাসসর থবষয় আল্লাহর রাসূসল্র সাব অসুস্থো যবসে যেসল্া যেই থদসন ঐ থদসন মুসল্মান িুথশ
উদোপন করসে। এর যেসয় কসের থবষয় আর কী হসে পাসর?!
িব আিীদা সম্পথকজে থবষয়
নবীসয় কারীম সাব বল্সল্ন, “ল্া আদওয়া, ওয়াল্া থেয়ারো, ওয়াল্া হামাো, ওয়াল্া সফর।” অিজাৎ, সংক্রামক বসল্ যকান যরাে যনই, যকান
অশুভ যনই, যে মসর োসব যস আর দুথনয়াসে থফসর আসসব না, যোমরা সফর মাসসক অশুভ মসন কসরা না।
এিাসন োরথি থবষসয়র কিা বল্া হসয়সে। থনসে এর সংথেপ্ত থববরণ যদয়া হসল্ােঃ
১ব সংক্রামক বসল্ যকান যরাে যনই
আল্লাহর রসূল্ সাব বসল্ন, যোমরা যে বসল্া সংক্রামক যরাে বা যোাঁয়াসে যরাে আসে এিা ইসল্াম সমিজ ন কসর না। যকান এক বেথতি  একবার
নবীসক সাব প্রশ্ন করথেসল্ন, হুর্ুর আপথন যে বসল্ন যোাঁয়াসে যরাে যনই োহসল্ একিা উসের েিন েুল্কানী হয় েিন এর আসশ-পাসশর
উেগুসল্ারসো হয়, এিা যকন? আল্লাহর রসূল্ সাব বল্সল্ন, োহসল্ বসল্া প্রিম উসেরিা থকভাসব হসল্া? প্রিম উসের েুল্কানী যেভাসব হসয়সে
আসশ-পাসশরগুসল্ার ঐভাসবই হসয়সে। অিজাৎ প্রিম উসের েুল্কানী যরাে আল্লাহ থদসয়সেন এবং বাকীগুসল্াসকও আল্লাহই থদসয়সেন।
একবার এক কুষ্ঠ যরােীসক আল্লাহর রসূল্ সাব থনসর্র যেসি িানায় শরীক করসল্ন। আর দুবজল্ ইমানওয়াল্াসদর উসেশে কসর আল্লাহর রসূল্
সাব বল্সল্ন, “থফররু থমনাল্ দুোম কা থফরাথরকা থমনাল্ আসাদ।” বাঘ বা থসংহ যদিসল্ যোমরা যেভাসব পাল্াও এভাসব োর যিসক দূসর
পাল্াও। যকননা যোমাসক েথদ আল্লাহ কুষ্ঠ যরাসে আক্রান্ত কসর োহসল্ যোমার দুবজল্ ঈমান হওয়ার কারসণ েুথম ভাবসে পাসরা যে োর সাসি
িানা িাওয়ার কারসণ কুষ্ঠ যরাে হসয়সে। এর দ্বারা যোমার ঈমান নে হসে পাসর। অিে যরােসো আল্লাহ থদসয়সেন। আমরা আমাসদর পথরসবসশ
এর অসনক প্রমাণ যদিসে পাই। বসন্তসক যোাঁয়াসে যরাে বল্া হয়। োই এই যভসব মানুষ , োর বসন্ত হয় োর যিসক দূসর িাসক। অিে যে
সন্তাসনর বসন্ত হসয়সে োর মা োসক যোসল্ কথরসয় যদয়, িাবার িাওয়ায়, রতি -পুাঁর্ মুসে যদয় এমনথক যকান যকান সময় মাসয়র োসয়
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সন্তাসনর ঘাাঁ এর পুাঁর্ রতি  ল্াসে। থকন্তু মাসয়র বসন্ত হসে যদিা োয় না। োই আিীদা রািসে হসব যোাঁয়াসে যরাে নাই, যরাে-বাল্াই আল্লাহর
হুকুসম হয়।
২ব যকান অশুভ যনই
ইসল্াসম যকান অশুভ যনই। শুভ আসে। কুরআন শরীসফ সূরা ইয়াসীসনর ২য় পৃষ্ঠায় এক ঘিনা এসসসে। হাবীসব নাজ্জার নাসমর এক আল্লাহর
অল্ী োর কওমসক আল্লাহর থদসক দাওয়াে থদসেন। আর োর কওম শুযু শুভ-অশুভ থনসয় বেস্ত িাকসো। মনেো থকেু কার্সক শুভ মসন
করসো আর থকেু কার্সক োরা অশুভ মসন করসো। ঐ র্মানার যল্াক োাঁর দাওয়ােসকও অশুভ মসন করসো। আর বল্সো িবরদার োর কিা
শুসনা না। যোমরা েথদ োর কিা শুসনা োহসল্ যোমাসদর বেবসা-বাথণর্ে সব ধ্বংস হসয় োসব। হাবীসব নাজ্জার োসদরসক বল্সল্ন ‘বাল্
আনেুম কওমুম মুসথরফুন’ যোমরাসো থসমাল্ঙ্ঘনকারী কওম। যোমরা আমার দাওয়ােসক অশুভ মসন করসো। এই যরসনর যল্াক এিসনা
আসে। অসনক যল্াক আসে োরা আসল্ম-উল্ামাসদর অসনক শ্রদ্ধা কসর মুহাব্বাে কসর। হাথদয়া যপশ কসর দাওয়াে কসর িাওয়ায়। হসজ্জর
থিথকি থদসে। থকন্তু থনসর্র বেবসা বা োকরীর হাল্ে আসল্মসদর কাসে বসল্ না। কারণ োরা আসল্মসদরসক বল্া অশুভ মসন কসর। ঐ হাবীসব
নাজ্জার রাব কওসমর মসো এই কিা মসন কসর েথদ হুেুরসক বসল্া যো যোমার বেবসা বা োকরী একদম যশষ হসয় োসব। এই শুভ-অশুভ
যিাাঁর্া থহন্দুসদর রীথে। ওরাই পথিকা যবর কসর। োিা শুভ না োিা নাথস্ত। আল্লাহর রসূল্ সাব বসল্সেন ‘আে থেয়ারােু থশরকুন’। এই কিা
থেথন থেনবার বসল্সেন। যোমরা যে শুভ-অশুভ থনযজারণ কসরা এিা থশরক। এিা ইমানসক ধ্বংস কসর যদয়।
সফর মাসসর বদরুসুম অসনক আসে যিসকই শুরু হসয়সে। র্াথহথল্য়োসের োমানা যিসক এই শুভ-অশুভ থেন্তা করার রীথে োল্ু থেসল্া। দুেঃসির
থবষয় হসল্ও সেে যে ো এিসনা আমাসদর সমাসর্ র্াথর আসে। অিে এই সকল্ আথিদা আমাসদর ঈমান ধ্বংস করার র্নে েসিে। যেমনেঃ
কাসরা যকান কার্ অসম্পূণজ হসল্ বসল্ উসে আর্ সকাসল্ কার যেহারা যদসি ঘর যিসক যবর হসয়থে!, আবার কাসর্ যবর হসে যেসল্ সামসন থদসয়
সাপ যেসল্ মসন কসর আর্ আর োর কার্ থেক মসো হসব না, ঘর যিসক যবর হসয় যকান অন্ধ যল্াসকর থদসক নর্র যেসল্ কু -ল্েণ মসন কসর
ইেোথদ। এর সবই স্পে থশরক।
অসনসক মুহাররম মাসস থবসয় করসে োয়না। এই মাসস ইমাম হুসাইন রাব শহীদ হসয়সেন বসল্ োরা এই মাসস থবসয় করাসক অশুভ মসন কসর।
এই যারনাও শরীয়ে থবসরাযী।
এই যরসনর অশুভ যারনা করা শরীয়ে সম্মেী যদয় না। েসব শুভ থদসকর আল্ামে রসয়সে। এসে থনসষয নাই। কারণ এসে আল্লাহর রহমসের
উপর ভরসা করা হয়। যেমনেঃ যকউ ঘর যিসক যবর হসল্া যকান কাসর্র উসেসশে আর পসি যকান আল্লাহওয়াল্ার সাসি যদিা হসল্া যো যারনা
করসল্া যে োর কাসর্ আল্লাহ বরকে থদসবন ইনশাআল্লাহ। এমন যারনা শরীয়ে সম্মে যারনা। যেমনেঃ হুদায়থবয়ার সথন্ধ করার সময় মক্কার
কসয়সকর্ন যনো কাসফসরর পে যিসক সথন্ধ থনসয় এসসথেসল্া থকন্তু একবারও বথনবনা হথেল্ না। এরমসযে েেুিজবার কাসফসরর পে যিসক যে
যনো আসথেসল্া োসক দূর যিসক যদসিই আল্লাহর রাসূল্ সাব বল্সল্ন, সূহাইল্ যেসহেু আসসে এিন আমাসদর এই কার্ সহর্ হসয় োসব।
কারণ “সুহাইল্” শসের অিজ “সহর্”। োর নাসমর থদসক ইশারা কসর ভাল্ ল্েণ যবর করসল্ন। এবং সথেে োই হসয়থেসল্া। োই ভাসল্া
ল্েণ যবর করা আল্লাহর রহমসের আসা করার মে।
৩বপূনরায় দুথনয়াসে থফসর আসা
র্াথহথল্য়োসের েুসে মানুষ মসন করসো যে োরা যকউ মারা যেসল্ আবার োরা দুথনয়াসে অনে যকান প্রাণীর রূপ থনসয় আসসব। বেজমাসনও
অসনক মুসল্মান এমন মসন কসর েসব একিু থভন্ন েরীকায়। যেমন অসনসক রাসে পাথন যফসল্ না। কারণ োসদর যারনা োসদর আত্মীয় স্বর্ন
োরা মারা যেসেন োরা রাসে বাসার আসশ-পাসশ েসল্ আসসন এবং োাঁরা যদসিন যকউ োসদর র্নে সাওয়াব যরসাথন করসে থকনা। োই েথদ
পাথন যফথল্ োহসল্ োসদর োসয় ল্ােসল্ কে পাসব এবং আমাসদরসক বদদূ‘আ থদসবন।
৪ব সফর মাসসক অশুভ মসন করা
বেজমান মাসসর নাম হসল্া ‘ صفرসফর’। আর আমরা যে এক োয়ো যিসক অনে োয়োয় ভ্রমণ কথর এসক বসল্ ‘ سفرসফর’ । বাংল্ায় এক
হসল্ও আরবী বানান থভন্ন। এবং অিজও থভন্ন। র্াথহথল্য়োসের োমানায় মসন করা হসো এই মাসস যকান িাসয়র ও বরকে যনই। োই োরা এই
মাসস যকান সফর করসো না। আর েিন োসদর সফসরর উসেশে িাকসো বেবসা। ঐ োমানায় োরা েরসমর থদসন উির থদসক বেবসা করসে
যেসো। ঐ থদসক পাহাে থেসল্া। োই ঐ সময় ঐ থদকিা একিু আরাম থেসল্া। আবার শীসের থদসন োরা ইসয়সমসন (এসেন) সফর করসো। ঐ
সময় ওিাসন সমুসের থনকিবেজী হওয়ায় আরাম িাকসো। সারা বেসর োরা দুিা সফর করসো। আল্লাহ কুরআসন বসল্ থদসয়সেন। আথম
যোমাসদরসক সারা বেসরর থরথেক দুই সফসর সম্পূণজ কসর থদই। (থরহ ল্াোশ থশোই ওয়াস সইফ-সূরা িুরইশ)
কিসনা েথদ োসদর েরম বা শীসের যকান সফসরর সময় (বেবসাথয়ক ভ্রমসণর সময়) আরবী সফর মাস েসল্ আসসো েিন োরা োসদর এই
সফরসক শুভ মসন করসো না। োসদর যারনা মসে এই সফসর োসদর েথের আশংকা আসে। থকন্তু সফরসো (ভ্রমণ) আর বন্ধ করার যকান
রাস্তা নাই। যকননা এই সফসর োসদর বেসরর অসযজক কামাই। যেসহেু োরা শীে বা েরম আসার আসেই েণনা করসো যে োসদর এই
সফসর,আরবী সফর মাস হওয়ার সম্ভাবনা আসে োই োসদর যোসির যনোরা এক সাসি বসস থমথিং করসো। থমথিং-এ থনযজারণ করসো এবার
সফর মাসসক থপথেসয় যদয়া যহাক। অিজাৎ মুহাররম মাসসর পসর এবার রথবউল্ আউয়াল্ মাস আসসব োরপসর সফর মাস েণনা করা হসব।
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আর োরা যারনা করসো োরা মুহররম মাসসর পসরর মাস রথবউল্ আউয়াল্ মাসস সফর করসে। এভাসব থনসর্সক বুঝ থদসয় অশুভ যারনা
যিসক বাাঁোর যেো করসো। োরপর বেবসাথয়ক সফর যিসক থফসর এসস সফর মাসসর যঘাষণা করসো। োসদর এই কাসর্র পথরসপ্রথেসে দশম
পারায় আয়াে নাথেল্ হসল্ােঃ ‘ইন্না মান নাথসউ থেয়াদাথেন থফল্ কুফর’। যোমরা যে যোমাসদর ইোমসো মাসসক আসে-থপসে কসরা এিা
কুফথর কার্।
আমাসদর সমাসর্ এমন আসরা অসনক কুল্েণ-সুল্েণ যবর কসর োর উপর আমল্ কসর ো সম্পূণজ থশরক বা কুফর। থনসে এর একথি োথল্কা
যদয়া হসল্ােঃ
শরী‘আসের আিীদা থবরুদ্ধ কসয়কথি ল্েণ ও কু-ল্েসণর োথল্কা
১ব হাসের োল্ু েুল্কাসল্ অিজকথে আসসব মসন করা।
২ব যোি ল্াফাসল্ থবপদ আসসব মসন করা।
৩ব কুিা কান্নাকাথি করসল্ যরাে বা মহামারী আসসব মসন করা।
৪ব এক থেরুথনসে দু‘র্ন েুল্ আাঁেোসল্ এই দু‘র্সনর মাসঝ ঝেো ল্ােসব মসন করা।
৫ব যকান থবসশষ পাথি োকসল্ যমহমান আসসব মসন করা।
৬ব োিাপসি যপেন যিসক যকউ োকসল্ োিা িারাপ হসব মসন করা।
৭ব োিা পসি যহাাঁেি যিসল্ বা যময়র যদিসল্ বা কাল্ কল্থস যদিসল্ থকংবা থবোল্ যদিসল্-কু-ল্েণ মসন করা। অমুক থদন োিা নাথস্ত, অমুক
থদন ভ্রমণ নাথস্ত ইেোথদ থবশ্বাস করা। যমািকিা যকান থদন বা যকান মুহূেজসক অশুভ মসন করা।
৮ব োিার মুহূসেজ যকউ োর সামসন হাাঁথে থদসল্ কার্ হসব না-এমন থবশ্বাস করা।
৯ব যপাঁো োকসল্ ঘরবাথে থবরান হসয় োসব মসন করা।
১০ব থর্হ্বায় কামে ল্ােসল্ যকউ োসক োথল্ থদসে মসন করা।
১১ব েেুই পাথিসক বাল্ুসে যোসল্ করসে যদিসল্ বৃথে হসব মসন করা।
১২ব যদাকান যিাল্ার পর প্রিসমই বাথক থদসল্ সারা থদন বাথক বা ফাাঁথক োসব মসন করা।
১৩ব যকাসনা যল্াসকর আসল্ােনা েল্সে, এই ফাাঁসক বা এর থকেুথদন পসর যস এসস পেসল্ এিাসক োর দীঘজর্ীবী হওয়ার ল্েণ মসন করা।
১৪ব যকান ঘসর মাকেসার র্াল্ যবথশ হসল্ যসই ঘসরর মাথল্ক ঋণগ্রস্ত হসয় োসব মসন করা।
১৫ব আসসরর পর ঘর ঝােু যদয়াসক িারাপ মসন করা।
১৬ব ঝােু দ্বারা থবোনা পথরস্কার করসল্ ঘর উর্াে হসয় োসব মসন করা।
১৭ব যকান বাথেসে বাচ্চা মারা যেসল্ যস বাথেসে যেসল্ থনসর্র বাচ্চা মারা োসব মসন করা।
১৮ব ঝােুর আয়াে ল্ােসল্ শরীর শুথকসয় োসব মসন করা।
১৯ব যকান প্রাণী বা প্রাণীর োকসক অশুভ বা অশুভ ল্েণ মসন করা।
থবসশষ েেবে : এ যরসণর আসরা অসনক ভুল্ থবশ্বাস আমাসদর সমাসর্ প্রেথল্ে আসে। যসসব যিসক মাি কসয়কথি এিাসন বাোই কসর উসল্লি
করা হল্। এসব যনয়া হসয়সে “আেল্ােুল্ আওয়াম” গ্রন্থ যিসক।
আেুল্লাহ ইবসন মাসউদ রাব এর যরওয়াসে একথি হাদীস এসসসে “র্াথহথল্য়োসের োমানায় যেমন মানুষ থবথভন্ন কু -ল্েণ থেন্তা কসর।
আমাসদর মসন ঐ থেন্তা আসসে পাসর। এিা শয়োসনর পে যিসক এক যরসনর ওয়াসওয়াসা। আমরা ো আমসল্ থনসবা না।” আমসল্ না থনসল্
আমাসদর ঈমাসনর যকান েথে হসব না। আমসল্ থনসল্ই ঈমাসনর েথে।
আমাসদর সমাসর্ এ-সম্পথকজে আসরা থকেু আতি ীদা রসয়সে ো ঈমান থবধ্বংসী। যেমনেঃ
রাথশ ও গ্রহ-নেসির প্রভাব সম্বসন্ধ আিীদা
রাথশ হল্ যসৌর র্েসের কেগুসল্া গ্রহ-নেসির প্রেীক। এগুসল্া কথিে। এরূপ বারথি রাথশ কিনা করা হয়। েিা- যমষ, বৃষ, থমিুন, ককজি,
থসংহ, কনো, বৃথশ্চক, যনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। এগুসল্াসক থবথভন্ন গ্রহ-নেসির প্রেীক সাবেস্ত করা হসয়সে। যর্োথেষশাস্ত্র [অিজাৎ ফথল্ে
যর্োথেষ বা Astrologie এর যারণা অনুোয়ী এসব গ্রহ নেসির েথে, থস্থথে ও সঞ্চাসরর প্রভাসব ভথবষেৎ শুভ-অশুভ সংঘথিে হসে পাসর।
এভাসবই শুভ অশুভ থনণজয় েিা ভােে থবোর করা হয়।
ইসল্ামী আিীদা অনুসাসর গ্রহ-নেসির মসযে থনর্স্ব যকাসনা প্রভাব বা েমো যনই। সকল্ েমো একমাি আল্লাহ ো‘আল্ার। আল্লাহপাক
ইরশাদ কসরন: থনশ্চয়ই সকল্ েমোর মাথল্ক একমাি আল্লাহ। [সূরা-আনআম,আয়াে-৫৭]
সুেরাং ভােে েিা শুভ-অশুভ গ্রহ-নেসির প্রভাসব ঘসি, এই আিীদা রািা থশরক। েসব গ্রহ-নেসির মসযে আল্লাহ কেৃজক প্রদি এরূপ যকাসনা
প্রভাব িাকসল্ িাকসেও পাসর থকন্তু ো থনথশ্চেভাসব বল্া োয় না। এ সম্পসকজ ো থকেু বল্া হয় সবই কািথনক। কুরআন-হাদীসস এর যকান
প্রমাণ যনই। েথদ প্রকৃেপসে এরূপ যকাসনা প্রভাব িাসকও েবুও ো আল্লাহ কেৃজক প্রদি। গ্রহ-নেসির থনর্স্ব েমো নয়। অেএব, শুভ-অশুভ
যমৌথল্কভাসব আল্লাহর ইোযীন ও োরই থনয়ন্ত্রসণ। [সূি : ফােহুল্ মুল্থহম।]
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রত্ন ও পািসরর প্রভাব থবষসয় আিীদা
মথণ, মুতি া, থহরা, েুথন, পান্না, আকীক প্রভৃথে পাির ও রত্ন মানুসষর র্ীবসন প্রভাব যফল্সে পাসর, মানুসষর ভাসেে পথরবেজন ঘিাসে পাসরএরূপ আিীদা থবশ্বাস রািা মুশথরকসদর কার্, মুসল্মানসদর নয়। [সূি : আপসক মাসাইল্ আওে উনসক হল্।]
হস্ত যরিা থবোর থবষসয় আিীদা
পাথমথি (Pamistry) বা হস্তসরিা থবোর থবদোর মাযেসম হাসের যরিা ইেোথদ যদসি ভাসেের থবষয়ও ভূে -ভথবষেসের শুভ-অশুভ সম্পসকজ
থবসেষণ যদয়া হয়, ইসল্াসম এরূপ থবষসয় থবশ্বাস রািা কুফরী। [সূি:আপসক মাসাইল্ আওে উনসক হল্, প্রিম িণ্ড।]
নর্র ও বাোস ল্াোর থবষসয় আিীদা
# হাদীসসর ভাষে অনুোয়ী নর্র ল্াোর থবষয়থি সেে। র্ান-মাল্ ইেোথদর প্রথে বদনর্র যল্সে যেসল্ োর েথে সাযন হসে পাসর।
আপনর্সনর প্রথেও আপনর্সনর বদনর্র ল্ােসে পাসর। এমনথক সন্তাসনর প্রথেও মা-বাবার বদনর্র ল্ােসে পাসর। আর বাোস ল্াোর অিজ
েথদ হয় থর্ন-ভূসের বাোস অিজাৎ োসদর িারাপ নর্র বা িারাপ আের ল্াো, ো হসল্ এিাও সেে। যকননা, থর্ন-ভূে মানুসষর ওপর আের
করসে সেম।
# যকউ কাসরা যকান ভাসল্া থকেু যদিসল্ েথদ মাশাআল্লাহ বসল্ ো হসল্ োর প্রথে বদনর্র ল্াসে না। আর কাসরা ওপর কাসরা বদনর্র যল্সে
যেসল্ োর নর্র ল্াোর সসন্দহ হয় োর মুি হাে [কনুইসহ] হাাঁিু এবং ইসথেনর্ার র্ায়ো যুসয় যসই পাথন োর ওপর নর্র যল্সেসে োর ওপর
যেসল্ থদসল্ আল্লাহ োসহ যো ভাসল্া হসয় োসব। বদনর্র যিসক থহফােসের র্নে কাল্ সূো বাাঁযা বা কাথল্ থকংবা কার্সল্র থিপ ল্াোসনা
থভথিহীন এবং কুসংস্কার।
োবীর্ ও ঝাে-ফুক
াঁ থবষসয় আিীদা
োবীর্ ও ঝাে-ফুাঁসক কার্ হওয়ািা থনথশ্চে নয়-হসেও পাসর নাও হসে পাসর। যেমন দু‘আ করা হসল্ যরাে বোথয আসরােে হসেও পাসর নাও
হসে পাসর। অিজাৎ আল্লাহ পাসকর মথর্জ হসল্ আসরােে ল্াভ হসব, ো না হসল্ নয়। এমথনভাসব োবীর্ ও ঝাে-ফুাঁকও একথি দু‘আ। মসন রািসে
হসব োবীসর্র যেসয় থকন্তু দু‘আ আসরা যবথশ শথতি শাল্ী। োবীর্ এবং ঝাে-ফুাঁসক কার্ হসল্ও যসিা োবীর্ বা ঝাে-ফুাঁসকর থনর্স্ব েমো নয়।
বরং আল্লাহ ো‘আল্ার ইোসেই ো হসয় িাসক।
# সামানে থকেু বেথেক্রম োো প্রায় সব োবীর্ ও ঝাে-ফুাঁকই ইর্থেহাদ এবং কুরআন যিসক উদ্ভূে, কুরআন ও হাদীসস োর বোপাসর স্পে
কসর বল্া হয়থন যে, অমুক োবীর্ বা অমুক ঝাে-ফুাঁক দ্বারা কার্ হসব। অেএব, যকাসনা োবীর্ বা যকান ঝাে-ফুাঁক দ্বারা কাথিে ফল্ ল্াভ না
হসল্ এরূপ বল্ার বা এমন ভাবার অবকাশ যনই যে, কুরআন ও হাদীস থক ো হসল্ সেে নয়?
# যেসব বাকে বা শে থকংবা যেসব-নকশার অিজ র্ানা োয় না, োর দ্বারা োবীর্ ও ঝাে-ফুাঁক করা দবয নয়।
# যকান থবষসয়র োবীর্ বা ঝাে-ফুাঁসকর র্নে যকান থনথদজে থদন বা সময় রসয়সে বা থবসশষ যকান শেজ ইেোথদ রসয়সে-এমন মসন করা থেক
নয়।
# োবীর্ বা ঝাে-ফুাঁসকর র্নে কাসরা অনুমথেপ্রাপ্ত হওয়া আবশেক-এমন যারণা করাও ভুল্।
# োবীর্ বা ঝাে-ফুাঁক দ্বারা ভাসল্া আের হসল্ যসিাসক োবীর্দাোর বা আথমসল্র বুেুেজী মসন করা থেক নয়। ো থকেু হয় সব আল্লাহর
ইোসেই হসয় িাসক। [সূি: ফাোওয়া শামী।]
আর মসন রািসে হসব ঈমান না িাকসল্সো োর যকান আমল্ই আল্লাহর থনকি যপৌাঁোসব না। এসক ভাসল্া কার্ বা যনক আমল্ বল্া োসব না।
ভাসল্া কার্ করসল্ই োসক ভাসল্া কার্ বল্া োয় না। শরীয়সের ভাষায় ভাসল্া কাসর্র সংজ্ঞা থভন্ন। প্রিমেেঃ োর থবশুদ্ধ ঈমান িাকসে হসব।
থদ্বেীয়েেঃ আল্লাহর হুকুম িাকসে হসব। েৃেীয়েেঃ নবীর সাব েরীকা িাকসে হসব। ঈমানহীন বেথতি র বা থশরকেুতি  ঈমানওয়াল্ার যকান ভাসল্া
কার্ েিা-নামাে, যরার্া, দান-সদকা থকেুই ভাসল্া কার্ থহসসসব যরা হসব না। এর যকান যনকী যস পাসব না। শেজ হসল্া ঈমান।
োই ঈমান কী কী কারসণ নে হসয় োয় োর ইল্ম িাকসে হসব। যেন ঈমাসনর যহফার্ে করসে পাথর। । ঈমাসনর থকোসবর োথল্ম হসে হসব
ঘসর-ঘসর, মসথর্সদ-মসথর্সদ। (এর র্নে যল্িক মুফেী মনসূরুল্ হক দাববাব এর থকোব “থকোবুল্ ঈমান” িুবই উপকারী)
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