তাবীজ-কবজ ও ঝাড়-ফক
ুঁ সম্বন্ধে আক্বিদা
বততমান যন্ধে ঝাড়-ফুঁক, তাবীজ-কবন্ধজর বযপান্ধর মানন্ধের মান্ধঝ বাড়া-বাক্বড় ও ছাড়া-ছাক্বড় পক্বরলক্বিত হন্ধে। ককউ ককউ কতা ঝাড়-ফুঁক,
তাবীজ-কবজন্ধক এন্ধকবান্ধর অস্বীকার কন্ধর এবং এ সকল কাজন্ধক না-জাক্বিয, হারাম এমনক্বক ক্বিরক ও মন্ধন কন্ধর। অপর ক্বদন্ধক ককউ ককউ
তাবীজ-কবন্ধজ এতটাই ক্ববশ্বাসী কয, তাবীজ-কবজন্ধক স্বিংক্বিি ও ক্বনজস্ব কাযতিমতার অক্বিকারী মন্ধন কন্ধর এবং প্রক্বতক্বট কান্ধজই তান্ধদর একক্বট
তাবীজ কাময। অথচ উন্ধেক্বিত উভিপন্থার ককানক্বটই সক্বিক নি। বরং তাবীজ-কবজন্ধক উসীলা মন্ধন কন্ধর করআন-হাদীন্ধস বক্বণতত ক্বনিম
অনসান্ধর আমল করাই হল একমাত্র সহীহ তরীকা। (সূত্র: জাক্বিস মফতী তাকী উসমানী দা.বা. মজতারাবান্ধত আকাক্ববর: পৃ: ৪৫)
িরী‘আন্ধতর দৃক্বিন্ধত করাে হন্ধল কযমন ঔেি বযবহার করা ববি, কতমক্বন করাে-বালাই ও ক্ববক্বভন্ন সমসযাি দু’আ-দুরূন্ধদর বযবহারও িরী‘আতসম্মত। করআন্ধনর আিাত, হাদীন্ধস বক্বণতত ক্ববক্বভন্ন দু’আ ও আোহর নাম দ্বারা ঝাড়-ফুঁক ও তাবীজ বযবহার করা সবতসম্মক্বতিন্ধম জাক্বিয। (সূত্র:
ক্বমরকাতল মাফাতীহ: পৃ: ৮/৩৬) তদ্রূপ কফরী ও ক্বিরকী কথন্ধক িালী ককান নকিা বা িব্দ দ্বারা বতরী তাবীজ বযবহার করাও জান্ধিয। পিান্তন্ধর
কফর ও ক্বিরক ক্বমক্বিত নকিা বা িব্দ অথবা অথত বন্ধঝ আন্ধসনা এমন িব্দ দ্বারা বতরী তাবীজ বযবহার করা না-জাক্বিয। (সূত্র: তাকক্বমলাত ফতক্বহল
মলক্বহম: পৃ: ৪/৩২৫ হাদীস নং ৫৬৮৮) আর তাবীজ বযবহান্ধরর কিন্ধত্র এ ক্ববশ্বাস রািন্ধত হন্ধব কয, এগুন্ধলার ক্বনজস্ব ককান কাযতিমতা কনই। (সূত্র:
বজলল মাজহূদ: পৃ: ১১/৬১২ হাদীস নং ৩৮৮৩) এগুন্ধলা উসীলা মাত্র। বহু হাদীস দ্বারা প্রমাক্বণত আন্ধছ কয, হুযূর সাোোহু আলাইক্বহ ওিা সাোম ও
সাহাবান্ধি ককরাম রা. ঝাড়-ফক করন্ধতন। বাকী কয সকল হাদীন্ধস তাবীজ-কবজন্ধক ক্বিরক বলা হন্ধিন্ধছ, তার কিত্র হল শুি ঐ সকল তাবীজ
যান্ধত ক্বিরকী ও কফরী কথা রন্ধিন্ধছ। কযমনক্বট ক্বছল জাক্বহলী যন্ধের তাবীজ-কবন্ধজ। (সূত্র: আপন্ধক মাসান্ধিল আওর উনকা হল: ১/১৭৯) অথবা কয
কিন্ধত্র তাবীজ-কবজন্ধকই কাযতকরী ক্ববশ্বাস করা হি। তাবীজ কক উসীলা ক্ববশ্বাস কন্ধর নি। এমন ক্ববশ্বাস ক্বনন্ধি এযান্ধলাপযক্বথক, কহাক্বমও পযক্বথক
ক্বচক্বকৎসা করান্ধনাও ক্বিরন্ধকর অন্তভতক্ত। শুি তাবীজ-কবজ নি।
তাবীজ-কবজ জাক্বিয হওিার আন্ধরা ক্বকছ দলীল:
১. হযরত রাসূলোহ সাোোহু আলাইক্বহ ওিা সাোন্ধমর বাণী ও সাহাবান্ধি ককরান্ধমর রা. আমল:
 أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جده، عن أبيه،عن عمرو بن شعيب
 ومن مل يبلغ منهم كتبها في صك مث علقها، يلقنها من بلغ من ولده، فكان عبد الله بن عمرو. ومن همزات الشياطني وأن حيضرون فإنها لن تضره،وشر عباده
.في عنقه
হযরত ‘আমর ইবন্ধন শু‘আইব স্বীি ক্বপতা এবং ক্বতক্বন তার দাদা কথন্ধক বণতনা কন্ধরন, রাসূলোহ সাোোহু আলাইক্বহ ওিা সাোম বন্ধলনঃ “যিন
কতামান্ধদর ককউ ঘন্ধমর মন্ধিয ভি পাি, কস কযন বন্ধলঃ  ومن همزات الشياطين وأن،أعوذ بكلمات هللا التامات من غضبه وعقابه وشر عباده
 يحضرونতাহন্ধল কসই ভি ক্বকছন্ধতই তার ককানরূপ িক্বত করন্ধবনা। আর আব্দোহ ইবন্ধন ‘আমর রা. এ দু’আ স্বীি সন্তানন্ধদর মন্ধিয কয বাক্বলে
হন্ধিন্ধছ তান্ধক মন্ধি বলান্ধতন এবং তান্ধদর মন্ধিয কয বাক্বলে হিক্বন এ দু’আ ককান পচতাি ক্বলন্ধি ক্বদন্ধতন অত:পর তা তার েলাি ঝক্বলন্ধি ক্বদন্ধতন।
(সূত্র: ক্বতরক্বমযী িরীফ হাদীস নং ৩৫২৮)

২. তান্ধবিীেন্ধণর রহ. মান্ধঝও অন্ধনক কথন্ধক তাক্ববজ ক্বলন্ধি কদওিার কথা বক্বণত
ত আন্ধছ , যথা- كان مجاهد يكتب للناس التعويذ فيعلقه عليهم
হযরত মজাক্বহদ রহ. মানন্ধের জনয তাবীজ ক্বলিন্ধতন এবং তান্ধদর েলাি ঝক্বলন্ধি ক্বদন্ধতন। (সূত্র: মসান্নান্ধফ ইবন্ধন আবী িাইবা: হাদীস নং ২৩৫৪৫)
তদ্রূপ ইবন্ধন ক্বিরীন ও জাহহাক রহ. প্রমি কথন্ধকও অনরূপ আমল বক্বণতত আন্ধছ।
৩. হযরত মফতী িান্ধিি ক্বনযাম রহ. তার ক্ববিযাত ফাতাওিা গ্রন্থ ক্বহক্বিিাি কলন্ধিনঃ  وال بأس بتعليق التعويذতথা তাবীজ বযবহান্ধর ককান
সমসযা কনই । (ফাতাওিান্ধি ক্বহক্বিিা: ৫/৩৫৯)
৪. তদ্রূপ আোমা ইবন্ধন তাইক্বমিা রহ. তার ফাতাওিা গ্রন্ধন্থ ক্বলন্ধি নঃ ক্ববপদগ্রস্ত ও অনযানয অসস্থ কলাকন্ধদর জনয জাক্বিয (তথা পক্ববত্র) কাক্বল
দ্বারা আোহর ক্বকতাব ও আোহর ক্বযক্বকর কথন্ধক ক্বকছ কলিা এবং তান্ধক িন্ধি পান করান্ধনা জাক্বিয হন্ধব। (মাজমূ‘আন্ধি ফাতাওিান্ধি ইবন্ধন তাইক্বমিা:
মাস’আলা নং ১৯)

আসল সন্নাত ঝাড়-ফক
ুঁ ঃ
হযরত আিরাফ আলী থানভী র. বন্ধলনঃ ঝাড়-ফুঁক তাবীজ কথন্ধকও কবিী উপকারী। এবং তার তাছীর তাবীন্ধজর তাছীর কথন্ধক ক্বদ্বগুণ। ককননা এ
আমল হুযর আলাইক্বহস সালাম স্বিং ক্বনন্ধজ কন্ধরন্ধছন এবং সাহাবান্ধি ককরামন্ধক এর তালকীন কন্ধরন্ধছন। কযিান্ধন ঝাড়-ফুঁক করার ককান কলাক
কনই, কসিান্ধন তাবীজ বযবহার করা কযন্ধত পান্ধর। বাকী উভি তরীকাই সাহাবান্ধি ককরাম কথন্ধক বক্বণতত আন্ধছ। (সূত্র: মজতারাবান্ধত আকাক্ববর: পৃ: ৪৯)
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