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িশুকর্আকবার্ও্িশুকর্আসোর্ র্মুধয্পাথরকয  
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বরকত্হািসুলর্উুেুশয্েদবতাুদর্োুয়্হাত্বুলাুনা  

৬অ�ুরর্উপাসনার্েীু�্তাুদর্িশকর  

েদবতাুদর্�িত্অকৃি�ম্ভাুলাবাসা  

েদবতাুদর্অিনুির্েোপন্ভয়্করা  

িবপুদ েদবতাুদর্শরুাপ�্হওয়া  

িবপুদ্েদবতাুদরুক্আআয়্ ল্িহসাুব্মুন্করা  

েদবতাুদর্উপর্ভরসা্করা  

আরব্ নপুদ্�চিলত্অভযাসেত্িশকর  

েদব-েদবকুদর্নাুম্শপথ্করা  

েদব-েদবকুদর্নাুম্স�ানািদর্নাম্রাখা  
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েদব-েদবকুদর্িনকা্স�ানুদর্ নয্কলযাু্কামনা্করা  

আ�াহর্�িত্িমথযাুরাপ্কুর্েকান্ব� হালাল্বা্হারাম্

করা 
 

িশকরযুু্কথার্মাধযুম্মাড়ফুক্েদয়া  

িশশুদরুক্তা‘বক ্পরাুনা  

িশশুদর্েলায়্িমনুুকর্মুুা্মুিলুয়্রাখা  

েরাে্িনরামুয়র্ নয্ধাতব্িনিমরত্বালা্বযবহার্করা  

মূিতর্ও্�িতমার্ ুল্েমলা্বসাুনা  

নবক্ও্অিলুদর্কবুর্মসি দ্(িে রা) িনমরাু্করা  

পািখ্উিড়ুয়্ভােয্পরকীা্করা  

অশভ্ধারুা  

উপতযকার্ি ুনর্িনকা্আআয়্�াথরনা্করা  

বরই্োে্�ারা্বরকত্�হু্করা  

কুরায়শ্ও্আরবুদর্দাবক  
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প�ম্পিরু�দ 

ইসলাম্পূবর্যুেসমূুহর্মানুুষর্িশুকর্িলল্হওয়ার্কারু 
 

�থম্কারু্: সউমানুষুদর্স�ান্�দশরু নর্েীু�্

শরক‘আুতর্সকমাল�ন 
 

ি�তকয়্কারু্: পূবরপুরষুদর্অ ্অনুসরু  

তৃতকয়্কারু্: েদব-েদবকরা্কলযাু্বা্অকলযাু্করুত্পাুর্

বুল্িব�াস্করা 
 

চতুথর্কারু্: েদব-েদবকুদর্আ�াহ ও্সাধারু্মানুুষর্

মাুম্মাধযম্বুল্মুন্করা 
 

প�ম্ কারু্ : েদব-েদবকুদরুক্ শাফা‘আতকারক্ বুল্ মুন্

করা 
 

�থম্অধযাুয়র্সারকথা  

ি�তকয়্অধযায় 

বাংলাুদুশর্অিধকাংশ্মুসিলমুদর্মাুম্িশুকরর্বিহহ�কাশ 
 

�থম্পিরু�দ 

বাংলাুদুশ্ইসলাম্আেমুনর্�া�াুল্ নেু্কতৃরক্তা্

�হুুর্ধরন্ও্�কৃিত 
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বাংলাুদুশ্ইসলাম্আেমুনর্�া�াুল্ ুদুশর্েভৗেিলক, 

রা ৈনিতক্ও্ধমরকয়্অব া 
 

 নেুুর্ইসলাম্�হুুর্ধরন্ও্�কৃিত  

ভারতকয়্মুসিলমুদর্ধমরকয়্অব ার্অবনিত  

ি�তকয়্পিরু�দ 

বাংলাুদুশ্িশকর্চচরার্েক�সমূহ্ 
 

১০তৃতকয়্পিরু�দ  

১১ াুহলক্যুুের্িশুকরর্েক�সমূুহর্সাুথ্ -সুবর্

তূলনা 
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 م ا  الرحن الرحيم�س

ভূিমকা 

সকল্�শংসা্ েসই্আ�াহর্ নযই, িযিন্বযতকত্আমাুদর্

অপর্ েকান্ �িতপালক্ ও্ উপাসয্ েনইই্ দদদ্ ও্ সালাম্ েসই্

রাসূল, তাঁর্পিরবার্ও্সাহবকুদর্�িত, যাঁর্অনুসরু, আনুেতয্

ও্ ভাুলাবাসা বযতকত্ আমাুদর্ ইহকাল্ ও্ আুখরাুত শাি�্ ও্

মুিুর্ েকানই্ উপায়্ েনইই্ েকয়ামত্ িদবস্ পযর�্ যারা্

 ককভাুব্ আ�াহ্ তা‘আলাুকই্ তাুদর্ �িতপালক্ ও্ উপাসয্

িহুসুব্েুয্ক’র্ বং্মুহা�দ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম-েক্

আ�াহ্তা‘আলার্সবরুশষ্রাসূল্িহুসুব্মুন্কুর্িনহশতরভাুব্

েকবল্ তাঁরই্ আদুশরর্ অনুসরু্ ও্ অনুকরু্ কুর, তাুদর্

উপুরও্আ�াহর্রহমত্ও্বরকত্বিষরত্েহাকই 

অতহপর, আমরা্ মৃতুযর্ সাুথ্ সাুথ্  মন্  ক্  েুত্

পদাপরু্ করুবা্ েযখাুন্ িচর ায়ক্ শাি�্ আর্ অনািবল্ আনন্

েকবল্তাুদর্ ুনযই্অুপীা্করুে, যারা্েসখাুন্সিঠক্ঈমান্

ও্ ‘আমুলর্ অিধকারক্ বুল্ �ককৃিত্ লাুভ্ ধনয্ হুবই্ আর্

িচর ায়ক্ শাি� আর্ অক�নকয়্ দুহখ্ ও দুদরশা্ েকবল্ তাুদর্

 ুনযই্অুপীা্করুে, যারা্েসখাুন্িশুকরর্মত্ীমার্অুযােয্

অপরাুধ্দি�ত্হুবই 
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 ্পৃিথবক্হু�্মানুুষর্আুখরাুত শাি�ময়্ কবন্লাুভর্

কমর্ েী�ই্ মানুষ্ যাুত্  খাুন্ আ�াহ্ তা‘আলার্ তাওহকুদ্

িব�াসক্হয়, েস- ুনয্রুয়ুে্তাঁর্নানারকম্আুয়া নই্আমরা্

দহ্  েুত্ থাকাকাুল্ িতিন্ েযমন্  - নয্ আমাুদর্ িনকা্

েথুক্ তাঁর্ রবূিবয়যাুতর্ ে��া�ুুািদত্ �ককৃিত্ িনুয়ুেন, 

েতমিন্ আমাুদরুক্  খাুন্ সৃিি্ করার্ সময়ও্ তাঁুক্ �ককৃিত্

দাুনর্ উপুযােক্ কুর্ সৃিি্ কুরুেনই্ আবার্ যখনই্ মানুুষরা্

পািরপাি�রক্িবিবধ্কারুু্তাঁর্তাওহকদ্েথুক্িবচুযত্হুয়্তাঁর্

রবূিবয়যাত্ ও্ উলূিহয়যাুত্ িশুকর্ িলল্ হুয়ুে, তখনই্ িতিন্

তাুদর্ েহদায়ুতর্  ুনয্ যুুে্ যুুে্ ে�রু্ কুরুেন্ নবক্ ও্

রাসূলই্ তাঁুদর্ সাুথ্ িদুয়ুেন্ েহদায়ুতর্ অিময়্ বাুকই্  ্

ধারাবািহকতায়্ িব�্মানবতার্েহদায়ুতর্ ুনয্সবর্ েশষ্রাসূল্

িহুসুব্ ে�রু্ কুরিেুলন্ মুহা�দ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম-েকই্ তাঁুক্ িদুয়িেুলন্ তারঁ্ সবরুশষ্ বাুক্ আল-

কুরআনই্যার্�ুয়া নকয়্বযাখযা্ও্িবুবষু্িতিন্কুরুেন্তাঁর্

সু�াুতর্মাধযুমই্যারাই্তাঁু ক্ভালুবুস্িনহশতরভাুব্ ্দু’েয়র্

অনুসরু্ ও্ অনুকরু্ করুব, তারাই্ হুব্ েসখাুন্ সফলকামই্

িক�্ মানুুষর্   সফলতার্ স�ুুখ্ অ�রায়্ হু�্ তাুদর্ িচর্

শ�্ শয়তানই্ আদম্ আলাইিহস্ সালাম-েক্ েস দা্ না্ করার্

ফুল্েযিদন্েস্আ�াহর্অিভস�াত্�াল্হুয়িেল, েসিদনই্েস্
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আদম্স�ানুদরুক্তার্মতই্অিভশল্করার্ নয্দৃৃ্�িতংা্

�হু্কুরিেলই্েস্বুলিেল : 

ٓ  قَاَل ﴿ غۡ  فَبَِما
َ
�ۡ  تَِ� َو�ۡ أ

َ
�َ َّ ََ مۡ  ُد ۡ ٱ ِصَ�َٰطَك  لَهد سۡ ل م ُدمّ  ١ َتِقيمَ مد َّهد  َ�ۡ�ِ  ّمِنۢ  تََِِ

يۡ 
َ
يِهمۡ � يۡ  وََ�نۡ  فِِهمۡ َخلۡ  َوِمنۡ  َِ

َ
َد  َوَ�  َشَمآ�ِلِِهۡمۖ  وََعن َ�َِِٰهمۡ � ِ�َ  ۡ�

َ
مۡ أ  َ�ِٰكرِ�نَ  َ�َهد

 ]  ١٧  ،١٦: االعراف[ ﴾ ١

‘‘আপিন্ েযমন্ আমাুক্ সিঠক্ পথ্ েথুক্ িবচুযত্ করুলন্

েতমিন্আিমও্অবশয্ ( ্আদুমর্স�ানুদরুক) পথ�ি্করার্

 নয্ আপনার্ সরল্ পুথ্ বুস্ থাকব, অতহপর্ তাুদর্ সমুখ, 

প�াউ, ডান্ ও্ বাম্ িদক্ েথুক্ তাুদর্ কাুে্ আসবই্ আপিন্

তাুদর্অিধকাংশুক্কৃতং্পাুবন্নাই’’0F

1  

ব�ত্ শয়তান্ তার্  ্ সংক�্ বা�বায়ন্ করার্  ুনয্

নানারকম্ অপুকৗশল্ �হু্ কুর্ চুলুেই্ আর্ েস্ সব্

অপুকৗশুলর্ মাধযুম্ েস্ বনক্ আদমুক্  িড়ত্ কুরুে্ িবিবধ্

রকুমর্ অপরাধমূলক্ কুমরই্ যার্ মুধয্ সবরুআ্্ অপরাধ্ হু�্

িশকরই্ ্িশকর িনত্কারুুই্েস্অতকুতর্কাওুম্নূহ, ‘আদ্ও্

োমূদ...ইতযািদ্  নপুদর্ েলাকুদরুক্ পথ�ি্ কুরিেলই্

সৃিিকতরা,  কবন- কিবকা, মৃতুয্ ও্ সব্ িকেুর্ মূল্ পিরচালক্

                                                           
1 . আল-কুরআন;সূরা্আ‘রাফ্: ১৭, ১৮ই 
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িহুসুব্ আ�াহ্ তা‘আলাুক্ �ককৃিতদানকারক, �কুন্ ই�াহকুমর্

অনুসারকর্ দাবকদার, কা‘বা্ শরকুফর্ খাুদম্ কুরায়শ্ ও্ আরব্

 নপুদর্ েলাকুদরুকও্ েস্  ্ িশুকরর্ মাধযুমই্ পথ�ি্

কুরিেলই্ তাুদরুক্ কিতপয়্ সউমানুষ্  বং্ লাত, উ�া্ ও্

মানাত্নাুমর্কা�িনক্েদবকসমূহ্োড়াও্আুরা্অসংখয্�িতমা্

ও্ েদব-েদবকুক্ আ�াহ্ তা‘আলার্ রবূিবয়যাুতর্ েকান্ েকান্

রবিশুিয্ শরকক্ বুল্ ধারুা্ িদুয়্ তাুদর্ উপাসনায়্ িলল্

কুরিেলই্আ�াহর্অিল্ও্েস-সব্েদব-েদবকুক্আ�াহ্তা‘আলা 

 বং্ সাধারু্ মানুুষর্ মুধয্ মধয তাকারক্ ও্ সুপািরশকারকর্

ভূিমকা্পালনকারক বুলও্তাুদরুক্ধারুা্িদুয়িেল  বং্তাঁুদর্

মধয তা্ ও্ সুপািরশ্ পাওয়ার্ িনিমু�্ আ�াহর্ উপাসনার্

পাশাপািশ্  ুদরও্ নানািবধ্ উপাসনা্ করুত্ অভয ্ কুরিেলই্

তউকাুল্ হাুত্ েোুা্ িকেু্ েলাক্ বযতকত্ অবিশি্ সকল্

েলাকুদরুকই্ িব�া�্ করার্ মাধযুম্ শয়তান্ তার্ অতকত্

সংক�ুক্বা�ুব্দপ িদুত্সীম্হুয়িেলই্েস্ নয্কুরআনুল্

কারকম অবতকুর্ হওয়ার্ সমুয়র্ মানুুষর্ ঈমান্ ও্ ‘আমুলর্

েশাচনকয়্অব া্িবচাুর্আ�াহ্তা‘আলা বুলিেুলন্: 

﴿  َۡ َق  َولََق َّ ۥ إِبۡلَِسد  َعلَۡيِهمۡ  َص َّهد وهد  ََ ُد َب َّ ۡؤِمَِ�َ  ّمِنَ  فَرِ�ٗقا إِّ�  فَ�  ﴾ ٢ ٱلۡمد
 ]  ٢٠: سبي[
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‘‘আর্ শয়তান্ তাুদর্ উপর্ তার্ ধারুা্ সুতয্ পিরুত্

কুরিেলই্ ফুল্ তাুদর্ মুধয্ মু’িমনুদর্  কিা্ দল্ বযতকত্

সকুলই্তার্পথ্অনুসরু্কুরিেলই’’2 

তুব্ আ�াহ্ তা‘আলার্ অপার্ অনু�ুহ্ সবরুশষ্ নবকর্

শভােমন্ বং্তাঁর্ও্তারঁ্েযােয্উ�রসূরকুদর্সুুযােয্েনতৃুত্

ইসলাুমর্ য়যা�ার্ফুল্আরব্িব�সহ্ র পা�রবতরক্পারসয্ও্

েরামান্ অ�ল্ েথুক্ িশকর্ িবতািড়ত্ হুয়্ েসখাুন্ তাওহকুদর্

পতাকা্উ�কন্হুয়িেলই্ েসখান্ েথুক্ধকুর্ধকুর্ িদুক্ িদুক্

েিড়ুয়্পুড়িেল্তাওহকুদর্অিময়্বাুকই্যার্ফুল্িে�্হুয়িেল্

শয়তাুনর্ দকঘর্ িদুনর্ পাতাুনা্ চ�াু�র্  ালই্ আমাুদর্

েদশসহ্ িবিভ�্ েদুশর্অিধকাংশ্মানুষ্শয়তাুনর্দাসত্ েথুক্

মুু্হুয়্পিরুত্হুয়িেল্ ক্আ�াহর্দাুসই 

সভযতার্উউান্ও্পতন্ িা্েযন্ইিতহাুসর্ কিা্অুমাঘ্

িবধানই্ তাই্  ্ িবধাুনর্ হাত্ েথুক্ ইসলামও্ রীা্ পায়িনই্

অতকুতর্ িবিভ�্ ািতর্েলাুকরা্েযমন্শয়তাুনর্চ�াু�্পুড়্

ধকুর্ ধকুর্ সিঠক্ �কন্ পালন্ েথুক্ িবচুযত্ হুয়্ পুনরায়্ িশুকর্

িনমি�ত্ হুয়িেল, িঠক্ েতমিন্ ইসলাুমর্ পরবতরক্ অসংখয্

                                                           
2 . আল-কুরআন, সূরা্সাবা্: ২০ই 
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অনুসারকরাও্শয়তাুনর্চ�াু� পুড়্ধকুর্ধকুর্সিঠক্�কন্পালন্

েথুক্ িবচুযত্হুয়্ েেুেই্শয়তান্অতকুতর্মানুষুদরুক্েয-সব্

ধযান-ধারুা্ িদুয়্ ও্ অপুকৗশল্ �ুয়াে্ কুর্ িব�া�্ কুর্

আ�াহর্রবূিবয়যাত্ও উলূিহয়যাুত্ িশুকর্ িলল্কুরিেল, েস্সব্

ধযান-ধারুা্ ও্ অপুকৗশল্ �ুয়াুের্ মাধযুমই্ েস্ অসংখয্

মুসিলমুকও্ আ�াহর্ রবূিবয়যাত্ ও্ উলূিহয়যাুত্ িশুকর্ িলল্

কুরুেই্ তাই্ িশুকরর্ মত্  ঘনয্ অপরাুধ্ আ ্ িবু�র্ অসংখয্

মুসিলম্   রিরতই্ �বল্ �তাুপর্ সাুথ্ েয-সব্  াুন্ ইসলাম্

তার্ তাওহকদক্ িচ�াধারা্ িনুয়্ �ুবশ্ কুর্ িশকরুক্ িবদায়্

 ািনুয়িেল, বহযুে্ পূুবরই্ েস্ সব্  াুনর্ সাধারু্ মুসিলমুদর্

মাুম্তাওহকদক্িচ�ার্পাশাপািশ্িশকরও্পুনরায়্আপন্ ান্কুর্

িনুয়ুেই্ েস্ িহুসুব্ আমাুদর্ েদুশ্ তাওহকুদর্ অব া্ েয্ কক্

হুব, তা্ সহু ই্ অনুুময়ই্  খাুন্ েযমন্ ইসলাম  ুসুে্

অুনকাা্ ধকরেিতুত, েতমিন্ আসার্ পুথ্ �ভািবত্ হুয়ুে্

ভারতকয়্ িহনু্ রবরােযবাুদর্ িবষি�য়ায়ই্ যার্ ফুল্  ুদুশর্

অিধকাংশ্ মানুষ্ ইসলাম্ �হুুর্ �া�াুল্ �কৃত্ তাওহকদ্

স�ুকরই্ যথাথর্ ংান্ লাভ্ করুত্ পাুর িনই্ যারা্ েপুরিেল্

তাুদর্পরবতরক্� ুের্েলাুকরা্ধমরকয়্িশীার্অভাব্ও্ খাুন্

বৃিাশ্উপিনুবশ্�িতি্ত্হওয়ার্ফুল্েস্ংান্েবশক্িদন্ধুর্

রাখুত্পাুরিনই্যার্ফুল্েদখা্যায়, েয্সব্আুলম্ও্অিলেু্
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 ুদুশ্  ুসিেুলন্ িশকর্ িবনাশ্ কুর্ তাওহকুদর্ �চার্ ও্

�িত্া্ করুত, সমুয়র্ পিরবতরু ন্ শয়তাুনর্ চ�াু� পুড়্

তাঁুদর্ভু্ও্সাধারু্অং্মুসিলমুদর্�ারা্�য়ং্তাঁুদর্কবর্

ও্ মাযারসমূহই্ িশকর্ চচরা্ করার্  ুককিা্ েকু�্ পিরুত্

হুয়ুেই্আ�াহর্রহমুত্ধকুর্ধকুর্ইসলামক্ংাুনর্চচরা্পূুবরর্

েচুয়্ বৃি�্ পাওয়ায়্ বতরমাুন্  ্ সব্ মাযার্ ও্ কবর্ স�ুকর্

মানুুষর্ ভুল্ ধারুা্ অুনকাা্ দূরকভূত্ হুলও্  খনও্ সাধারু্

মানুুষর অ�র্েথুক্অিলুদর্বযাপাুর্িশকরক্িচ�াধারার্অবসান্

ঘুা িনই্ অিলুদর্ মাযার্ েকি�ক্ োড়াও্  ্ েদুশর্ সাধারু্

মুসিলমুদর্ মাুম্ আুরা্ িবিভ�্ উপাুয়্ িশকরক্ কমরকা�্ অহরহ্

হুয়ই্চুলুেই  

িশকর্ মানুুষর্ ধযান-ধারুা, কমর্ ও্ অভযাুসর্ মধযকার্

েযখাুনই্ েহাক,  িা্  মন্  কিা্ িবষি�য়া্ েয, যিদ্ কাুরা্

 কবুন্ কখনও্  কিা্ মা�্ িশকরও্ সংঘিাত্ হয়  বং তাুউুক্

েস্ বযিু্ তাওবা্ কুর্ মরুত্ না্ পাুর, তা্ হুল্  ই্  কিা্

িশকরই্ তার্ ঈমান্ ও্  কবুনর্ যাবতকয়্ সউকমরুক্ িনিল্ কুর্

েদয়ার্ নয্যুথি্হুবই্ ্ধরুনর্েলাকুদর্ঈমান্ও্‘আমুলর্

অশভ্পিরুিত্স�ুকর্মহান্আ�াহ্বুলন্: 
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م َهۡل  قدۡل  ﴿ ۡخَ�ِ�نَ  ندنَّبِئد�د
َ
ۡعَ�ًٰ�  بِ�ۡ�

َ
ِينَ  ١ أ َّ ّل  ٱ مۡ  ََ يدهد ُۡ  ٱۡ�ََيٰوةِ  ِ�  َس

ۡ�َيا ُّ مۡ  ٱ ََ  َوهد مۡ  َ�َۡسبدو ّ�هد
َ
�  ََ َدو ِۡس ا �د ًُ َۡ  ]  ١٠٤  ،١٠٣: الكهف[ ﴾ ١ صد

‘‘বলুন্ : আিম্ িক্ েতামাুদরুক্ েস-সব্ েলাকুদর্ সংবাদ্

েদব, যারা্ কুমরর্ িদক্ েথুক্ খুবই্ ীিত��? তারা্ েস-সব্

েলাক, যাুদর্ পািথরব্  কবুনর্ �ুচিা্ িব�া�্ হয়, অথচ্ তারা্

মুন্কুর্েয্তারা্সউকমর্করুেই’’ 2F

3 

 ্ পৃিথবকুত্ আ�াহ্ আমাুদরুক্ সৃিি্ কুরুেন্ তারঁ্

তাওহকুদর্ �ককৃিত্ দান,  র্ সংরীু, �চার্ ও্ �িত্া্ করার্

 ুনযই্ িা্ মন্ কিা্কা ্েয,  িনুয়্কাুরা্ ি�মত্েপাষু্

বা্  ্ িনুয়্ মতিবুরাধ্ করারও্ েকান্ অবকাশ্ েনইই্ েস্  নয্

মহান্আ�াহ্বুলন্: 

﴿ َۡ
َ
ْ  أ وا �ِيمد

َ
ِينَ  أ ُّ ْ  َوَ�  ٱ  ]  ١٣: الش �ى[ ﴾�ِيهِ�  َََتَفّرقدوا

‘‘েতামরা্ �কন্ �িত্া্ কর্  বং্ তা্ �িত্া্ করার্ েীু�্

েকাুনা �কার্মতিবুরাধ্কুরা্নাই’’3F

4 

 ্ �কন্ �িত্ার্ মূল্ কথা হু�্ কািলমাুয়্ তাওহকদুক্

সিঠকভাুব্ হদয়অম্ করা্ ও্  র্ উপর্ মৃতুয্ পযর�্ সু�িতি্ত্

                                                           
3 . আল-কুরআন, সূরা্কাহাফ্: ১০৪-১০৫ই 
4. আল-কুরআন.সূরা্: শরা্: ১৩ই 
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থাকাই্ আর্  র্ উপর্ সু�িতি্ত্ থাকার্ দাবক্ হু�্  ্

তাওহকদুক্ িবনিকারক্ িশকর্ নাুমর্ মহা্ অপরাধিা্ কক্  বং্

সমাু ্ িা্ েকন্সংঘিাত্হয়, েস্স�ুকর্যথাথর্ংান রাখাই্

তা্ না্ হুল্ েয্ েকান্ সময়্ শয়তাুনর্ খ�ুর্ পুড়্ েয্ কাুরা্

ঈমান্ ও্  কবুনর্ সউকুমরর্ যাবতকয়্ সাধনা্ বযথর্ হুয়্ েযুত্

পাুরই্  ্ েহন্ গরতর্ পিরুিতর্ হাত্ েথুক্ েযমন্ িনু ুক্

রীা্করা্আবশযক, েতমিন্ ুউুক্ েদশবাসক্ও্ িবু�র্সকল্

মুসিলমুকও্ রীা্ করা্ আবশযকই্ আর্  ্ আবশযকতাুবাধই্

আমাুক্  ্ বযাপাুর্  কিা্ েুবষুাকমর্ চালাুত্ উ�ু�্ কুরুেই্

মানব্ কলযাুমূলক্  ্ গরতপূুর্ িবষুয়্ েুবষুাকুমরর্ েতৗিফক্

দাুনর্ নয্আিম্সবরাু�্মহান্আ�াহর্কৃতংতা্ংাপন্করিেই্

অতহপর্ কৃতংতা্ ংাপন্করিে্ইসলামক্ িব�িবদযালয়, কুিিয়ার্

সুবরাা্কতৃরপী,  কাুডিমক্শাখাসহ্অনযানয্শাখার্কমরকতরা্ও্

কমকরচারকবৃুনর, যাঁরা্ আমাুক্ ‘‘বাংলাুদুশর্ মুসিলম্ সমাু ্

�চিলত্ িশকর্ ও্ েবদ‘আত্ :  কিা্ সমকীা’’- ্ িশুরানাুমর্

উপর্িপ.  ইচ. িড.েুবষুা্করার্সুুযাে্িদুয়িেুলনই্আমার্ ্

েুবষুাকমরিা্ আরবক্ ভাষায়্ স�ািদত্ হওয়ার্ কারুু্ েদুশর্

 নেুুর্অিধকতর্উপকাুরর্�াুথর্ র্িশকর্অংশিাুক্বাংলা্

ভাষায়্�কাুশর্ নয্আিম্তাুত্�ুয়া নকয়্িকেু্সংুযা ন্ও্

িবুয়া ন্কুর্ র্িশুরানাম্িদুয়িে্‘‘িশকর্কক্ও্েকন?’’ই্আশা্
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কির, আ�াহ্ চাুহ্ েতা্  ্ বইখানা্ পাঠ্ করুল্ ইসলাম্ েথুক্

বিহ�ারকারক্ ও্ আমল্ িবনিকারক্  ্  ঘনয্ অমা রনকয়্ অপরাধ্

স�ুকর্ িবুশষভাুব্অবিহত্হওয়া্সসব্হুব্ বং্সমাু ্তা্

সংঘিাত্ হওয়ার্  নয্ পুরাী্ ও্ �তযীভাুব্ েকাে্ েকাে্

কারুুক্দায়ক্করা্যায়, েস্স�ুকরও্ওয়ািকফহাল্হওয়া্সসব্

হুবই 

আ�াহ্তা‘আলার্তাওহকদুক্সংরীু,  র্�চার্ও্�িত্া্

করার্  নয্ কা ্ করাই্ হু�্  ক ন্ মু’িমুনর্  কবুনর্

�ধানতম্ লীয্ ও্ উুেশযই্  ্ উুেশযুক্ সামুন্ েরুখই্ আিম্

আমার্  ্ বইখানা্ েলখার্ �য়াস্ চািলুয়িেই্  ুত্ উপ ািপত্

বুবয্ ও্ তথযাবলক্ সিঠক্ হুল্ তা্ আ�াহর্ পী্ েথুকই্ হুয়্

থাকুব; আর্অিন�াকৃতভাুব্ েকাথাও্ েকান্ ভুল্ হুল্ তা্হুব্

আমার্ ও্ শয়তাুনর্ পী্ েথুকই্ মহান্ আ�াহর্ কাুে্ �াথরনা্

কির্িতিন্েযন্আমার্অিন�াকৃত্ভুল-�াি�্মা রনা্কুরন্ বং্

আমার্ ্�য়াসুক্কবুল্ও্ম�ুর্কুরন;  র্�ারা্ িতিন্েযন্

িবপথোমক্ মুসিলমুদরুক্ সরল্ ও্ সিঠক্ পুথর্ স ান্ দান্

কুরনই র্ ওসকলায়্ েযন্ আমাুক, আমার্ িপতা-মাতা, পিরবার, 

স�ানািদ, মু’িমন্ ও্ মু’িমনাত্ আ�কয়্ � ন্  বং্  ্ বইখানা্

িলখুত্ ও্ তা্ �কাশ্ করুত্ যারা্ িন্ার্ সাুথ্ আমাুক্

সহুযািেতা্ কুরুেন, তাঁুদর্ সকলুক্ আুখরাুত  াহা�াুমর্
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আগন্ েথুক্ রীা্ কুর্  া�াত্ নসকব্ কুরন, আমকন্ েু�া্

আমকনই 
  
  

ড. মুহা�দ্মুযযাি�ল্আলক 

        অধযাপক 

  আল-হাদকস্ যাা্ইসলািমক্�ািড ্িবভাে 

ইসলামক্িব�িবদযালয়, কুিিয়া 
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�থম্অধযায় 

িশকর্ও্যুুে্যুুে্ র্বিহহ�কাশ 

িশকর্ শুের্অথর্ ও্ র্�কারুভদ �থম্পিরু�দ 

আিদ্মানুুষরা্তাওহকদ্ প�ক্না্ িশকর্ প�ক্

িেল্? 
ি�তকয়্পিরু�দ 

সবর�থম েকাে্ ািত ি্শুকর্ িলল্হয়্? তৃতকয়্পিরু�দ 

�াক্ ইসলামক্ যুুে্ আরব্  নপুদ্ �চিলত্

িশকর 
চতুথর্পিরু�দ 

আরব্  নপুদর্ েলাকুদর্ িশুকর্ িলল্

হওয়ার্কার  ু
প�ম্পিরু�দ 
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িশকর্কক ও েকন্? 
 

�থম্অধযায় 

িশকর্ও্যুুে্যুুে্ র্বিহহ�কাশ 

পাপ্মূলত্দু’�কারহ  কিা্বড়্আর্অপরিা্েোাই্আবার্

বড়্ পাুপর্ রুয়ুে্ অুনক্ �কারই্ তুব্ আ�াহ্ তা‘আলা ও্

রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম- র্ দৃিিুত্ তেুধয্

িতনিা্ পাপ্ হু�্ সবুচুয়্ গরতরই্ আবু্ বকরাহ্ নুফাই‘ ইবন্

হািরে্ রািদয়া�াহ্ ‘আনহ েথুক্ বিুরত, রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্

আলাইিহ্ওয়াসা�াম্বুলন্: 

الَ «
َ
ََِّئُُ�مْ  أ

ُ
َبِ نِ  أ

ْ
ْ
َ
، �َُس َل  يَي نََ� : قَيلُ ا ثََالثًي، »؟الَكبَيئِرِ  َ ِ َّ ا ُ «: قَيَل  ا ْشَ ِِ  ا

، ِ َّ يِْن  َمُ�ُق ُق  نِي الَ  - َ�َقيَل  ُاّرِكئًي َمَ�نَ  مََجغََس  - الَ اِلَ
َ
: قَيَل  ،»الّزم�ِ  َمقَْ ُل  أ

َّ  يَُ�ّر�َُوي َزاَل  َ�َ ي غَي َح
ْ
ْرَهُ : قُغ

َ
 َسَكت ل

 ‘‘েহ্ আমার্ সহচরেু! আিম্ িক্ েতামাুদরুক্ সবুচুয়্

বড়্ অপরাধ্ স�ুকর্ সংবাদ্ েদব’’? ‘রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্

আলাইিহ্ওয়াসা�াম্ ্কথািা্িতনবার্বুলনই্আমরা্বললাম্: 

েহ্আ�াহর্রাসূল্আপিন্বলুনই‘‘িতিন্বলুলন্: সবুচুয়্বড়্ও্
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মারা�ক্ পাুপর্ কা ্ হু�্ আ�াহ্ তা‘আলার্ সাুথ্ কাউুক 

শরকক্করা্ বং্িপতা-মাতার্অবাধয্হওয়া’’ই্ ্কথা্বলার্পর্

িতিন্িপঠ্েহলান্েদয়া্েথুক্েসা া্হুয়্বসুলন্ বং্বলুলন্:  

‘‘িমথযা্কথা্বলা্ও্িমথযা্সাীয্�দান্করা’’ই্ ‘‘িতিন্ ্কথািা্

বারবার্বলুত্থাকুল্আমরা্মুন্মুন্ভাবলাম, হায়্যিদ্িতিন্

নকরব্হুতনই’’5 

  -হাদকুস্ েয্ িতনিা্ অপরাুধর্ কথা্ উু�খ্ করা্ হুয়ুে্

তেুধয্পিরুিতর্িদক্েথুক্আ�াহ্তা‘আলার্সাুথ্িশকর্করা্

হু�্সবরািধক্মারা�ক্অপরাধই্যারা্ ্অপরাধ্কুর্তাুদর্

বযাপাুর্ আ�াহ্ তা‘আলার্ পির�ার্ কথা্ হু�- িতিন্

কি�নকাুলও্তাুদর্�িত্করুার্ দৃিিুত্ েদখুবন্নাই্ েযমন্

আ�াহ্তা‘আলা বুলুেন্: 

                                                           
5.  আল-বুখারক, ‘আবু্আেু�াহ্মুহা�দ্ইবন্ঈসমাঈল, আস-সহকহ; স�াদনা্

: ড. মু�ফা্আদকব্আল-বাো, (রবরত্: �ার্ইবুন্কােকর্আল-ইয়ামামা্: 

৩য়্ সং�রু, ১৯৮৭্ ি�.), িকতাবুস্ শাহাদাত, বাব্ নং্ ১০, হাদকস্ নং- 

২৫১০, ২/৯৩৯্ ; আল-�ুশাইরক, মুসিলম্ ইবন্ হা�া , আস-সহকহ; 

স�াদনা্ : মুহা�দ্ ফুআদ্ ‘আেুল্ বা�ক, (রবরত্ : �ার্  হইয়াউত্

তুরািেল্ ‘আরাবক, সং�রু্ িবহকন, সন্ িবহকন), িকতাবুল্ ঈমান, বাবু্

বয়ািনল্কাবাইর্, ১/৯৩ই 
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﴿  َّ َ  إِ َّ َ َ�ۡغفِرد  َ�  ٱ
َ
دۡ�َكَ  أ ََ  َما َوَ�ۡغفِرد  بِهِۦ � و : النسيء[ ﴾�ََشآءد  لَِمن َ�ٰلَِك  دد

٤٨  [ 

‘‘িন�য়্আ�াহ্তা‘আলা তাঁর্সাুথ্শরকক্করা্হুল্ িতিন্

কখনও্তা্ীমা্কুরন্না, (তুব)  র্েচুয়্িন�মাুনর্অপরাধ্

হুল্িতিন্যাুক্ই�া্(তা) ীমা্কুরনই’’5F

6  

উপযুরু্ আয়াুতর্ মুমরর্ �িত্ লীয্ করুল্ �তকয়মান্ হয়্

েয, মানুষ্ েয্ সব্ অপরাধ্ কুর্ আ�াহ্ তা‘আলার্ দৃিিুত্

পিরুিতর্ িদক্ েথুক্ তেুধয্ িশকরই্ হু�্ সবুচুয়্ মারা�ক্

অপরাধই্  কিা্ িশকরমূলক্ অপরাধ্  ক ন্ মুসিলুমর্  নয্

পিরুিতর্ িদক্ েথুক্ অতয�্ ভয়াবহ্ হওয়ায়্ েদুশর্ মুসিলম্

 নেুুক্  ্  ঘনয্ অপরাধ্ স�ুকর্ িব�ািরতভাুব্ অবেত্

করাুনা্  কা�্ �ুয়া নই্ আর্  - �ুয়া নকয়তাুক্ সামুন্

েরুখই্ আুলাচয্ অধযায়ুক্ েমাা্ পাঁচিা্ পিরু�ুদ্ িবভু্ করা্

হুয়ুেই 

 ماي و ييق إال ني 

 

 
                                                           
6 . আল-কুরআন, সূরা্আন-িনসা্: ৪৮ই 
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�থম্পিরু�দ 

িশকর্শুের্অথর্  বং্ র্�কারুভদ 

িশকর্শুের্আিভধািনক্অথর্ : 

ইবন্ মানযুর্ বুলুেন্ : ‘আশ-িশকরাতু’ ও্ ‘আশ-শারকাতু’ 

( َو ُ  الْكَو ُ  َم الّكْ ) সমাথরু বাথক্দু’িা্শেই্যার্অথর্: দু’শরকুকর্

সংিমআুই্ িতিন্ আুরা্ বুলন্ : ‘ইশতারাকনা’ (غي
ْ
� َتَ ْْ আমরা্ (ا

শরকক্হলাম্শুের্অথর্: ‘তাশারাকনা’ (غَي
ْ
আমরা্পর�র্ (�ََشيَ��

শরকক্হলামই্দু’ ন্শরকক্হুলা্আর্পর�র্শরকক্হুলা্বা্

 ুক্ অপুরর্ সাুথ্ শরকক্ হুলা্ িকংবা্ শরকক্ হওয়া,  -সব্

শুের্অথর্ ‘আল-মুশািরক’ (  ُ 
ْ
َشيِ� ُ ال ) বা্অংশকদারই্ ‘আশ-িশকুর’ 

 :শরকক্করাও্শরকক্হওয়ার্মতইই্ র্বহ্বচন্হুলা্ (الّكْ ُ )

‘আশরাক’ ও্‘শরাকা-উ’ ‘( ا ٌ  ْشَ
َ
َ�ءٌ  أ َم ُشَ ) অথরাউ্: সকল্শরককান্

বা্অংশকদারই 

িতিন্ আুরা্ বুলন্ : ‘আশ-িশকুর’ ( ُ ْاَلّك) শেিা্ ‘আল-

িহসসাতু’ ( ُ َّ ِ
ْ
অংুশর্ : (اَْ অুথরও্ বযবহত্ হয়ই্ েযমন্ হাদকুস্

বিুরত্ হুয়ুে্ ُ ِفْ َ�بْمٍ  ] :
َ
َ 

ً
ْ�رََش ِشْ 

َ
েয্‘‘ -’’[...َاْن أ তার্ েকান্
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�কতদাুসর্অংশুক্মুু্কুর্িদল...ই’’ 6F

7 বলা্হুয়্থাুক্‘‘  َطِر�ٌْش 

অথরাউ্ ’’ُ ْشَتَ ٌ  সি�িলত্ রা�া, যা্ বযবহাুরর্ েীু�্ সকুলর্

সমান্ অিধকার্ রুয়ুেই্ ‘আশরাকা্ িব�ািহ’ (  ِ َ  نِ أ ي ِ ْشَ ) েস্

আ�াহর্ সাুথ্ শরকক্ করুলা, অথরাউ্ আ�াহর্ রা ুত্ কাউুক্

তাঁর্অংশকদার্সাবয�্করুলাই৭F

8 (নাউযু্িব�ািহ) 

আল-মুনি দ্নামক্অিভধাুন্বলা্হুয়ুে্ : ( َ  ِفْ  ْشَ
َ
ْ رِ أ

َ
هِ  أ ) 

অথরাউ- তার্ কাু ্ েস্ (অপর্ কাউুক) শরকক্ কুর্ িনুয়ুেই্

َ  نِي ِ ) ْشَ
َ
অথরাউ- েস্আ�াহর্সাুথ্অংশকদার্সাবয�্কুরুেই্ (أ

আর্েয্তা্করুলা্েস্মুশিরক্হুয়্েেলই৮F

9 

েশখ্যাকািরয়যা আলক্ইউেুফ্বুলন্: 

‘‘েকান্ েীু�্ ‘শারাকতুহ’ ও্ আশ-রাকতুহ’  ( رُُه َم
ْ
� َشَ

رُه
ْ
� ْشَ

َ
তখনই্ (أ বলা্ হয়্ যখন্ েস্ েীু�্ আিম্ কাুরা্ ‘শরকক’ 

                                                           
7. বুখারক, �াগু; িকতাবুল্  উক, বাব্ নং্ ৪, হাদকস নং্ ২৩৮৬, ২/৮৯২; 

মুসিলম, �াগু; িকতাবুল্ উক, হাদকস্নং্১৫০১, ৩/১২৮৭ই 
8. ইবন্ মানযুর, েলোনুল্ ‘আরব; শেমূল্ কুম:নাশর্) ,الّكْ ُ  : আদািবল্

হাওযাহ্সং�রু্িবহকন, ১৮০৫িহ.), ১০/৪৪৮-৪৫০ই 
9. অধযাপক্আনতুয়ান্না‘মাহ্ও্েং, আল-মুনি দ; (রবরতহ্দারল্মাশিরক, 

সং�রু্২১, ১৯৭২্ি�.), পৃ.৩৮৪ই 
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�ٌْك ) অংশকদার্ (َشِ হুয়্ েেলাম, ‘শা-রাকতুহ’  ( رُ 
ْ
يَ�� هُ َْ )শেিাও্

শরকক্ র্অথর্�কাশ্কুরই‘আশরাকতুহ’ ( رُ 
ْ
� ْشَ

َ
هُ أ )  শুের্অথর:  

আিম্তাুক্শরকক্কুর্িনলামই্আ�াহ্তা‘আলা বুলন: 

ۡ�ِۡ�هد  ﴿
َ
ۡمرِي ِ�ٓ  َوأ

َ
  ]  ٣٢: طه[ ﴾ ٣ أ

(েহ্ আ�াহ) ‘‘তুিম্ হাদনুক্ আমার্ নবুওুতর্ অংশকদার্

কুর্দাওই’’ 9F

10 

িতিন্ আুরা্ বুলন: ‘িশকর’ শেমূলিা্ সংিমআু্ ও্

 কি�করুুর্অথর্�কাশ্কুরই্েকান্ব�র্অংশ্িবুশষ্যখন্

 ক ুনর্ হুব, তখন্  র্ অবিশি্ অংশ্ হুব্ অপর্  ক্ বা্

 কািধক ুনরই্আ�াহর্বাুক্: 

مۡ ﴿
َ
مۡ  أ  ]  ٤٠: ييطر[ ﴾ٱلّسَ�َٰ�ٰتِ  ِ�  ِ�ۡكٞ  لَهد

‘‘তুব্ িক্ আকাশম�লকুত্ তাুদর্ অংশকদািরত্ রুয়ুে’’ 10F

11 

 -আয়াুত্ বিুরত্ ‘িশকুরন’ শুের্ �ারা্  ্ অংশকদািরুতর্ অথরই্

�কািশত্ হুয়ুেই্  ুত্ �মািুত্ হু�্ েয,  ক ন্ অংশকদার্

                                                           
10 . আল-কুরআন, সূরা্তাহা্্: ৩২ই 
11 . আল-কুরআন, সূরা্আহকাফ্: ৪ই 
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তার্ অপর্ অংশকদাুরর্ সাুথ্ সংিমআুকারক্  বং্ তার্ অংশ্

অপুরর্অংুশর্সাুথ্িমিলতই 

িতিন্আুরা্বুলন্: েকাুনা ব�ুত্ কািধক্শরকক্হুল্েস্

ব�ুত্ তাুদর্ �ুতযুকর্ অংশ্ সমান্ হওয়ািা্ অতযাবশযক্ নয়, 

তাুদর্ ুকর্অংশ্অপুরর্অংুশর্েচুয়্অিধক্হওয়ার্পুথও্

তা্ েকান্ অ�রায়্ সৃিি্ কুর্ না, েযমন্ মূসা্ আলাইিহস্ সালাম 

তাঁর্ েরসালুতর্ েীু�্ �কয়্ ভাই্ হাদন্ আলাইিহস্ সালামুক্

তাঁর্সাুথ্শরকক্করার্ নয্আ�াহ্তা‘আলার্ িনকা্আুবদন্

করুল্আ�াহ্তা‘আলা বুলন্: 

َۡ  قَاَل  ﴿ وَِيَت  قَ
د
ۡؤلََك  أ  ]  ٣٦: طه[ ﴾ ٣ َ�ٰمدوَ�ٰ  سد

‘‘েহ্মূসা! েতামার্আকা�া্পূরু্করা্হুলাই’’ 11F

12 

 ্ কথা বুল্ আ�াহ্ তা‘আলা মূসা্ আলাইিহস্ সালাম- র্

কামনা্ পূুর্ কুর্ থাকুলও্ েরসালুতর্ েীু�্ হাদন্ আলাইিহস্

সালাম-েক্সমান্অংশকদার্কুর্েদন িন; বরং্েস্েীু�্হাদন্

                                                           
12 . আল-কুরআন, সূরা্তাহা্: ৩৬ই 
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আলাইিহস্সালাম- র্অংশ্মূসা্আলাইিহস্সালাম- র্অংুশর্

েচুয়্কম্িেলই১২

13 

উপযুরু্বুরনার্আুলাুক্আমাুদর্িনকা্ -কথা �মািুত্

হু�্েয, ‘িশকর’ শেমূলিা্ মূলেতভাুবই্ িমআু্ও্ িমলুনর্অথর্

�কাশ্কুর্থাুক  বং  ্েমৗিলক্অথরিা্ র্সকল্দপা�িরত্

শুের্ মুধয্ িনিহত্ থাুকই্ আর্ দুই্ বা্ তুতািধক্ বযিুর্

মধযকার্অংশকদািরত্েযমন্ইি�য়্অনুভূত্ব�সমূুহর্মুধয্হুত্

পাুর১৩

14, েতমিন্ তা্ েকান অথরেত্ বা্ গুেত ১৪

15 ব�ুতও্ হুত্

পাুরই 

                                                           
13. যাকািরয়যা্ আলক্ ইউেুফ, আল-ঈমান্ ওয়া্ আ-োরহ্ ওয়া্ আশিশকুর্ ওয়া্

মাযািহরহ; (কায়ুরা্: মাকতাবাতুস্সালাম্আল- আলিময়যা্: ২য়্সং�রু, 

তািরখ্িবহকন), পৃ. ৭৮ই 
14. েযমন্দুই্বা্তুতািধক্বযিুর্েকাুনা বাড়ক,  িম্বা্োড়কুত্সমঅংুশ্বা্

েবশ-কুম্অংশকদার্হওয়াই 
15. েযমন্ মানুষ্  বং্ েঘাড়া্ �াুক্ হওয়ার্ েীু�্ সমানভাুব্ অংশকদার  বং্

দু’িা্ েঘাড়া্বাদামক্বা্লাল্বু রুর্হওয়ার্েীু�্সমানভাুব্শরকক্হুত্

পাুরই 
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িশকর্শুের্পািরভািষক্অথর্: 

ড. ই�াহকম্আল-বুরাইকান্িশকর- র্পািরভািষক্অথর্বুরনা্

�সুঅ্বুলন্: 

‘িশকর’- র্দু’িা্অথর্রুয়ুে্: 

 ক. সাধারু্ অথর, আর্ তা্ হু�- োয়র�াহুক্ আ�াহর্

রবিশুিযর্ সমকী্ করাই্ সমকী্ বলুত্  খাুন্ মুু্ শরককানা্

বুমাুনা্ হুয়্ থাুক, শরককানায়্ আ�াহর্ অংশ্ োয়র�াুহর্

অংুশর্ সমান্ হুত্ পাুর্ অথবা্ আ�াহর্ অংশ্ োয়র�াুহর্

অংুশর্েচুয়্অিধকও্হুত্পাুরই্িতিন্আুরা্বুলন্:  

িশুকরর্উপযুরু্সাধারু্অুথরর্িভি�ুত্িশকর্িতন্�কার্:  

 ক. আ�াহর্রবূিবয়যাুত্িশকরই  র্সংংা্হু�- আ�াহর্

রবূিবয়যাুতর্ রবিশুিয্ সমকী্ করা্ অথবা্ েকাুনা রবিশিযুক্

িতিন্বযতকত্অুনযর্সাুথ্স�করযুু্করাই্েযমন্সৃিি,  কিবকা, 

 কবন্ও্মৃতুয্ইতযািদর্স�কর্অুনযর্সাুথ্করাই 

দুই. আ�াহর্উলূিহয়যাুত্িশকরই্ র্সংংা্হু�- আ�াহর্

উলূিহয়যাুতর্ রবিশুিয্ কাউুক্ সমকী্ করাই্ েযমন্ : সালাত, 

সাওম, পশ্ উউসেরকরু্ ও্ মানত্ ইতযািদ্ অনয্ কাুরা্ উুেুশয্

করাই 
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তৃতকয়. আ�াহ্তা‘আলার্নামাবলক্ও্গুাবলকুত্িশকরই্ র্

সংংা্ হু�- আ�াহর্ নামাবলক্ ও্ গুাবলকুত্ েকাুনা সৃিিুক্

তাঁর্সমকী্করাই 

িশুকরর্ি�তকয়্অথর :  

 “আ�াহর্পাশাপািশ্োয়র�াহুক্উপাসয্ও্মানযবর্িহুসুব্

�হু্ করাই্ কুরআন, সু�াহ্ ও্ অ�বতরক্ মনকষকেুুর্ কথায়্ িশকর্

শেিা্ যখন্ সাধারুভাুব্ বযবহত্ হয়, তখন্  র্ �ারা্ িশুকরর্

ি�তকয়্অথরই্উুেশয্হুয়্থাুকই’’16  

আ�কদার্ িবিভ�্ িকতাবািদুত্ িশকর- র্ েয্ সংংা্ �দান্

করা্ হুয়ুে, তা্ অুনকাা্ ড. ই�াহকম্ বুরাইকান্ কতৃরক্ বিুরত্

উপযুরু্সংংারই্অনুদপই্উপযুরু্ ্সংংার্�ারা্যিদও্িশকর’র্

পািরভািষক্ অথর্ অনুধাবন্ করা্ যাু�, তুব্ আমরা্ যিদ্ আুরা্

পির�ারভাুব্ র্সংংা্ ানুত্চাই, তা্হুল্িশকরুক্তাওহকদ-

 র্ সংংার্ িবপরকুত্ দাড়ঁ্ করাুল্ তা্  ানা্ েযুত্ পাুরই্

েকননা, িশকর্শেিা্তাওহকদ্শুের্অুথরর্স�ূুর্িবপরকতই্আর্

�বাুদ্ রুয়ুে্ ‘�ুতযক্ ব�ুক্ তার্ িবপরকতধমরক্ ব�্ িদুয়্

                                                           
16. ড. ই�াহকম্ বুরাইকান, আল-মাদখালু্ িলুদরাসািতল্ ‘আ�কদািতল্

ইসলািময়যাহ্‘আলা্মাযহািব্আহিলস্সু�ািত্ওয়াল্ ামা‘আহ; (আল-খুবার্

: �ারস্সু�াহ্িলন্নসির্ওয়াত্তাওযক‘, সং�রু্িবহকন, ১৯৯২্ি�.), পৃ. 

১২৫, ১২৬ই 
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পিরচয়্ করা্ যায়ই’ তাই্ িনু�্ �থুম্ তাওহকদ- র্ পািরভািষক্

সংংা্ �দান্ করা্ হুলা্  বং্ পরবতরকুত্  র্ সংংা্ েথুকই্

িশকর- র্সংংা্িনদপু্করা্হুলাই 

তাওহকদ্শুের্পািরভািষক্অথর্: 

‘তাওহকদ’ শুের্ পািরভািষক্ অথর্ বুরনা্ �সুঅ্ আ�ামা্

 ুর ানক্ বুলন: ‘‘তাওহকদ হুলা: অ�ুর্ যা্ িকেুর্ ক�না্ বা্

ধারুা্ হয়, েস্ সব্ েথুক্ আ�াহ্ তা‘আলার্  াতস�াুক্ মুু্

করাই্ তাওহকদ্ িতনিা্ িবষুয়র্ সমিি্ : মহান্ আ�াহুক্ রব্

িহুসুব্  ানা, তাঁর্  কতবাুদর্ �ককৃিত্ �দান্ করা  বং 

তাুউুক্সকল্শরককুদর্অ�ককার্করাই’’17 

আ�ামা্  াযাইরক্ বুলন্ : তাওহকদ্ হুলা্ : ‘‘মহান্ আ�াহ্

তা‘আলার্যাত, তাঁর্গুাবলক্ও্কমরসমূুহ্কাুরা্সমকী্থাকা্

বা্ েস্ সকল্ েীু�্ তাঁর্ েকান্ সাদৃশয হওয়া্  বং্ তাঁর্

রবুিবয়যাত্ ও্ উপাসনায়্ কাুরা্ অংশকদািরত্ থাকা্ অ�ককার্

করাুক্তাওহকদ্বলা্হয়ই’’18 

                                                           
17. আল- ুর ানক, শরকফ্আলক্ইবন্মুহা�দ, িকতাবুত্তা‘রকফাত; (রবরত্ : 

দারল্কুতুিবল্ইলিময়যাহ, ১ম্সং�রু, ১৯৮৩্ি�.), পৃ.৬৭ই 
18.আল- াযাইরক, আবু্ বকর্  ািবর, ‘আ�কদাতুল্ মু‘িমন; (ে ো্ : দারস্

সুরক, ৫ম্সং�রু, ১৯৮৭্ি�.), পৃ.৮৭ই 
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তাওহকুদর্উপযুরু্দু’িা্সংংাই্অুনকাা্সংিীল্হওয়াুত্

িনু�্ র্অপর্ কিা্িব�ািরত্সংংা্�দান্করা্হুলা্:  

েশখ্ আেুল্ আযকয্ বুলন্ : ‘‘শর‘য়ক্ পিরভাষায়্ তাওহকদ্

হুলা্ : বানা্ -কথা্�ককার্করুব্ েয, মহান্আ�াহ্তা‘আলা 

হুলন্ েসই্ রব্ িযিন্ সকল্ সৃিির্  কিবকা্ �দান্ ও্ তাুদর্

পিরচালনার্কা ্ ককভাুবই্কুর্থাুকন, িতিন্সকল্ সৃিির্

উপাসয, যাবতকয়্ উপাসনা্ ও্ আনুেতয্  ককভাুব্ তাঁর্  ুনযই্

িনুবিদতই্আুরা্মুন্করা্েয, িতিন্ ককভাুব্বড়ত, মহত্ও্

েসৗনুযরর্যাবতকয়্গুাবলকর্সািবরক্পূুরতায়্অিধি্তই’’19  

‘িশকর’ যখন্ ‘তাওহকদ’  র্ িবপরকত্ তখন্ েশখ্ ‘আেুল্

‘আযকয্কতৃরক্উপুর্তাওহকুদর্ েয্সংংা্�দান্করা্ হুয়ুে, 

েস্িহুসুব্ র্িবপরকুত্‘িশকর’  র্পািরভািষক্সংংা্িন�দপ্

দাঁড়ায়্:  

 ‘‘মহান্ আ�াহুক্ সকল্ সৃিির  কবন- কিবকা্ দানকারক, 

তাুদর্ভাুেযর্ভাল-মন্ও্ সম�্ েত্পিবচালনাকারক্  কক্

রব্িহুসুব্মুন্না্করাই্বরং্ ুীু�্তারঁ্সৃিির্েোা্বা্বড়্

েকাুনা ব�্েযমন্�হ, নী�, বা্অিল্ও্দরুবশ্নাুমর্েকাুনা 
                                                           
19.আেুল্ আযকয্ আল-মুহা�দ্ আল-সলমান, আল-আসইলাতু্ ওয়াল্

আ ইবািতল্ উসূিলয়যািত্ আলাল্ ‘আ�কদািতল্ ওয়ািসিতয়যািত্ িল্ ইবুন্

তাইিময়যাহ; (�কাশ্িবহকন, ২১ম্সং�রু, ১৯৮৩্ি�.), পৃ. ৩২ই 
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েনক্মানুষুক্ র্েকাুনা িকেুর্পূুর্বা্আংিশক্মািলক্িকংবা্

শরকক, অথবা্ তা পিরচালনার্ েীু�্ আ�াহর্ সাহাযযকারক্ বুল্

মুন্ করাই্ আ�াহর্ সমকুপ্ তারঁ্ পূবর্ অনুমিত্ বযতকত্ কাুরা্

 ুনয্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম বা্অপর্েকাুনা 

অিলর্শাফা‘আত্উপকারক্হুয়্থাুক্বুল্িব�াস্করাই্উপযুরু ্

রকুমর্ ধারুার্ বশবতরক্ হুয়্ আ�াহর্  কক্ উপাসনা ও্

আনুেতয্ করার্ পিরবুতর্ তাঁু দর্ ওসকলা্ ও্ সুপািরুশ্ উ�ম্

 কবন,  কিবকা্ও্েসৗভােয্লাভ্করার্ নয্তাঁু দর্উপাসনা্ও্

আনুেতয্ করাই্ আ�াহর্ ংান, তারঁ্ বড়ত, মহত্ ও্ েসৗনুযরর্

যাবতকয়্ গুাবলকর্ েীু�্ সৃিি্  েুতর্ কাউুক্ তারঁ্ সমকী্

করাই’’ 

অনয্ কথায়্ ‘‘ মন্ সব্ িব�াস, কা , কথা্ ও্ অভযাসুক্

িশকর্ বলা্ হয়্ যার্ �ারা্ বাহযত্ মহান্ আ�াহর্ রবূিবয়যাত, 

উলূিহয়যাত্ও্গুাবলকুত্অপর্কাুরা্অংশকদািরত্বা্সমকীতা্

�তকয়মান্হয়ই’’  

অপর্ কথায়্ বলা্ যায়্ : ‘‘োয়র�াহুক্ আ�াহ্ তা‘আলার্

রবূিবয়যাত, উলূিহয়যাত্ ও্ গুাবলকর্ রবিশুিয্ োয়র�াহুক্

সমকী্করাুক্িশকর্ বলা্হয়ই’’ িশুকরর্ ্সংিীল্সংংা্দু’িা্

কুরআনুল্কারকম েথুক্�মাু্করা্যায়ই 

মহান্আ�াহ্বুলন্: 
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﴿  ْ دوا مۡ  قَال ََ  �ِيَها َوهد و ِ  ٩ َ�َۡتِصمد َّ َّا إَِ َِ� َ�ٰلٖ  لَِ�  ُد  إِذۡ  ٩ ّمبِ�ٍ  ََ
م دَسّوِ��د  ]  ٩٨  ،٩٦: لشعراءا[ ﴾ ٩ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  بَِرّبِ  �

‘‘তারা্ (মুশিরকরা্ তাুদর্ উপাসয্ েদব-েদবকুদর্ সাুথ) 

 াহা�াুম কথা্ কাাাকািাুত্ িলল্ হুয়্ বলুব: আ�াহর্ কসম! 

আমরা্ তথায়্ (পৃিথবকুত) �কাশয্ িব�াি�ুত্ িলল্ িেলাম, যখন্

আমরা্েতামাুদরুক্িব�-পালনকতরার্সমতুলয্েুয্করতামই’’ 19F

20 

 ্আয়াত্�ারা্�মািুত্হয়্েয, মুশিরকরা্তাুদর্পাথর্ও্

কাঠ্ ইতযািদর্ মূিতরসমূহুক্ আ�াহ্ তা‘আলার্ রবূিবয়যাত্ ও্

উলূিহয়যাুতর্রবিশুিয্সমকী্বািনুয়্েনয়ার্কারুুই্িব�াি�ুত্

পিতত্হুয়্মুশিরক্হুয়িেলই 

িশকর্ যখন্ আ�াহ্ তা‘আলার্ রবূিবয়যাত, উলূিহয়যাত্ ও্

গুাবলকর্ রবিশুিযর্ সাুথ্ স�িকরত, তখন্ সবরাু�্ আমাুদরুক্

 ্িতনিা্ িবষুয়র্রবিশিযসমূহ্স�ুকর্ িব�ািরতভাুব্আুলাচনা্

করুত্ হুব্ েকননা;  ুত্ আমাুদর্ িনকা্ িশুকরর্ সসাবয্

েী�সমূহ্পির�ার্হুয়্উঠুবই্ 

আ�াহ্তা‘আলার্রবুিবয়যাুতর্রবিশিযসমূহ :  

‘রব’ হু�্আ�াহ্তা‘আলার্গুেত্নামই্আর  -গুেত্

নামবাচক্শে্েথুকই্ ‘রবূিবয়যাত’ শেিা্উদেত্হুয়ুেই্ াা্

                                                           
20. আল-কুরআন, সূরা্শ‘আরা্: ৯৬-৯৮ই্ 
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‘রব’ নাুমর্ স�কর্ বুরনাসূচক্ শেই্ ‘রব’ শেিা্ আিভধািনক্

িদক্েথুক্�ভু, মািলক, মিনব, �িতপালক, কতরা, অিভভাবক্ও্

েদবতা্ ইতযািদ্ অুথর্ বযবহত্ হয়ই২০

21  ্ শেিা্ আ�াহ্ তা‘আলা 

বযতকত্ অুনযর্ েবলায়ও্ দপকভাুব্ বযবহত্ হয়ই্ তুব্ আ�াহ্

তা‘আলার্েবলায়ই্ র্বযবহার্হু�্মূল্বা্আসলই্উপুর্‘রব’ 

শুের্ েয্ সব্ অথর্ বিুরত্ হুয়ুে, েস্ সবই্ মূলত্ আ�াহ্

তা‘আলার্ ‘রবূিবয়যাত’- র্ রবিশুিযর্ অ�েরত্ িবষয়ািদই্ তুব্

শর‘য়ক্ পিরভাষায়্ আ�াহ্ তা‘আলাুক্ ‘রব’ বুল্ �ককৃিত্ িদুত্

হুল্ িনু�্ বিুরত্ িবষয়সমূহুক্ তাঁর্ রবূিবয়যাুতর্ রবিশুিযর্

অ�েরত্বুল্দৃৃভাুব্িব�াস্করুত্হুব  বং  র্িবপরকতধমরক্

িচ�া্েথুক্স�ূুরভাুব্মুু্হুত্হুব্:  

1. িতিন্ আমাুদর্ ও্  ্  েুতর্ েোা্ বড়্ সব্ িকেুর্

 কক্ সৃিিকতরাই্ েযখাুন্ যা্ িকেু্ সৃিি্ করা্ �ুয়া ন, েসখাুন্

িতিন্ িনু ই্তারঁ্পিরক�নানুযায়ক্তা্সৃিি্কুরুেন্ও্কুরনই্

তাঁর্ ই�া্ ও্ অনুমিত্ বযতকত্ েকাুনা সৃি্ ব�র্ �ভাুব্ অপর্

েকাুনা ব�্আপনা-আপিন্�য়ংি�য়ভাুব্ সৃিি্হুত্পাুর্ মন্

িব�াস্ করা্ তাঁুক্  কক্ সৃিিকতরা্ িহুসুব্ িব�াুসর্ পিরপ�ক্

বুল্মুন্করাই 
                                                           
21. ড. মুহা�দ্ ফ লুর্ রহমান, আরবক-বাংলা্ বযবহািরক্ অিভধান; (ঢাকা্ : 

িরয়াদ্�কাশনক, ১ম্সং�রু, ১৯৯৮্ি�.), পৃ.২৮৫ই 
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2. িতিন্ ্িব� েুতর্সব্িকেুর্ কক্মািলক, িনয়�ক্

ও্পিরচালকই্ ্েীু�্তাঁর্েকাুনা শরকক্ও্সাহাযযকারক্েনইই্

 - েত্পিরচালনা্কুমর্তারঁ্অনুমিত্বযতকত্শাফা‘আুতর্নাুম্

তাঁর্ িনকা্ অনিধকার্ চচরা্ করার্ মতও্ েকউ্ েনইই্

েফুরশতােুুক্ েকাুনা েকাুনা িবষয়্ পিরচালনা্ কুমর্ বযবহার্

কুর্থাকুলও্তারা্তাঁর্িনুদরশানুযায়কই্িন ্িন ্দািয়ত্পালন্

কুরন্ মা�ই্ মানুষুদর্ মধয্ েথুক্ োউে, কুতুব্ ও্ আবদাল্

নাুমর্ েকান্ অিলুদরুক্ েকাুনা িকেু্ পিরচালনা্ করার্ েকানই্

কতৃরত্িতিন্দান্কুরন্নাই 

3. িতিন্আমাুদর্ কবুনর্ধমরকয়, সামাি ক, রা ৈনিতক্ও্

অথরৈনিতক্ ইতযািদ্ িবষয়ািদ্ পিরচালনার্  নয্ �ুয়া নকয়্

েহদায়াত্তথা্আুদশ্ও্িনুষধ্দাুনর্মািলকই্তাঁর্িবধানসমূহ্

িব�ািরত্ও্েমৗিলক্নকিতমালার্আকাুর্বি রুত্হুয়ুে্কুরআনুল্

কারকম ও্ তাঁর্ নবকর্ সহকহ্ হাদকুসই্  গুলা্ অবতকুর্ কুরুেন্

সকল্ ান, কাল্ও্পা�্েভুদ্বা�বায়ুনর্েযােয্কুরই্আমরা্

নকিতেতভাুব্তাুত্বিুরত্িবধানসমূহ্মানুত বাধযই্তাুত্বিুরত্

েকাুনা িবধাুনর্ িবক�্ েকাুনা িবধান্ রচনা্ করার্ আমাুদর্

েকাুনা রবধ্ অিধকার্ েনইই্ অনুদপভাুব্ েকাুনা িবধান্ রচনা্

করার্ �ুয়া ন্ েদখা্ িদুল্ তাুত্ বিুরত্ নকিতমালার্ বাইুর্

শরক‘আুতর্ উুেুশযর্ সাুথ্ সাংঘিষরক্ েকাুনা িবধান্ রচনা্
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করারও্ আমাুদর্ েকাুনা অিধকার্ েনইই্ আমরা্ যিদ 

িনু ুদরুক্েসরকম্িকেু্করার্েযােযতাবান্বুল্মুন্কির, তা্

হুল্ ুত্আমরা্�কারা�ুর্িনু ুদরুক্িনু ুদর্রব্বািনুয়্

েনব্ বং্কুরআনুল্কারকুমর্সূরা্আল-মািয়দাহ্:  র্৪৪, ৪৫, 

ও্ ৪৭্ আয়াুত্ বিুরত্ বুুবযর্ মমরানুযায়ক্ আমরা্  ্ অপরাুধর্

কারুু্ ইয়াহূদকুদর্ নযায়্ কািফর, যাুলম্ ও্ ফািসুক্ পিরুত্

হুবাই্ 

4. িতিন্আমাুদর্ কবন্ও্ কিবকার্ভাল্ও্মন্সব্িকেু্

দাুনর্ ক��্মািলকই্আমাুদরুক্পর�ুরর্�িত্মুখাুপীক্

কুর্ রাখা্  বং্ আমাুদর্ রধুযরর্ পরকীা্ �হু্ করার্ িনিমু�্

আমাুদর্ �ুতযুকর্  নয্ েয্  কবন্ ও্  কিবকা্ �দান্ করা্

উিচত- কািফর, মুশিরক, মুনািফক্ ও্ মুসিলম্ িনিবরুশুষ্ িতিন্

সবাইুক্েস্ কবন্ও্ কিবকাই্দান্কুর্থাুকনই্ 

5. িতিন্ আমাুদর্ দুিনয়া-আুখরাুতর যাবতকয়্ কলযাু্ ও্

অকলযাুুর্মািলকই্িতিন্আমাুদর্েকাুনা কলযাু্করুত্চাইুল্

তা্েরাধ্করার্েকউ্েনইই্আবার্িতিন্কাুরা্অকলযাু্করুত্

চাইুল্ েস্ েলাুকর্ কলযাু্ করার্ মতও্ েকউ্ েনইই্ েকান্ মৃত্

অিল্কাুরা্েকান্কলযাু্বা্অকলযাু্করাুতা্দুুরর্কথা, েকান্
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 কিবত্অিল্বা্কুতুব২১

22ও্িন ্েথুক্তাঁর্ই�ার্বাইুর্কাুরা্

েকান্কলযাু্বা্অকলযাু্করুত্পাুরন্নাই্অনুদপভাুব্েকান্

ব�ও্ তাঁর্ ই�ার্ বাইুর্ িন ্ েথুক্ কাুরা্ েকান্ কলযাু্ বা্

অকলযাু্করুত্পাুর নাই 

6. িতিন্ আমাুদর্ সকুলর্ মৃতুয্ ও্ পুন রকবন্ দাুনর্

মািলকই 

7. ইহ-আুখরাুত  কমা�্ িতিনই্ আমাুদর্ যাবতকয়্

অপরাধ্ মা রনা্ করার্ মািলকই্ আুখরাুত িবচার্ িদবুস্

শাফা‘আুতর্ চািবকািঠ্ থাকুব্ তাঁরই্ হাুতই্ তাঁর্ পূবর্ অনুমিত্

বযতকত্কাুরা্পুী্কাুরা্শাফা‘আত্করার্আুদৗ্েকান্সুুযাে্

েনইই 

8. িতিন্মানুষুক্যাবতকয়্কতৃরত্ও্স�ান্দাুনর্মািলকই্

তাঁরই্ ই�ায়্  নেু্ েকান্ রা ৈনিতক্ দলুক্ রা�কয়্ ীমতায়্

যাওয়ার্ বযাপাুর্ স�িত্ �দান্ কুরই্ আবার্ তাঁরই্ ই�ায়্

 নেু্ েস্দলুক্ীমতা্ েথুক্অপসারু্ কুরই্তাই্ইসলামক্

িখলাফত্ �িত্ার্  নয্ সিঠক্ ঈমান্ ও্ আমুলর্ �ুয়া নকয়্

েযােযতা্অ রন্ পূবরক্তা্�িত্া্কুর্ েদয়ার্ নয্তাঁর্কাুেই্

                                                           
22 যিদও্ িবশ�্কথা্হু�,  ্ধরুনর্উপাধকধারক্ েলাকুদর্অি�ত্েকাথাও্

েনইই্[স�াদক] 
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সাহাযয্ চাইুত্ হুবই্ িতিন্ ই�া্ করুল্  নেুুর্ সহুযািেতায়্

েস্লুীয্েপ ো্যাুব, অনযথায়্নয়ই 

উপযুরু্  ্ িবষয়গুলা্ েয্ আ�াহ্ তা‘আলার্ রবূিবয়যাুতর্

রবিশুিযর্ অ�েরত্ িবষয়,  র্ �মাু্ আমরা্ িনু�্ বিুরত্

আয়াতসমূুহ্েদখুত্পাই্:  

 ই�াহকম্আলাইিহস সালাম তাঁর্ ািতর্উপাসয্েদবতাুদর্

সমাুলাচনা্পূবরক্তাুদর্িনকা্�কয়্উপাসয্�ভুর্পিরচয়্িদুত্

িেুয়্বুলিেুলন্: 

فََرَءۡ�تدم قَاَل  ﴿
َ
َتدمۡ  ّما أ ََ  ُد و َد بد ُۡ نتدمۡ  ٧ ََ

َ
مد  أ ََ  َوَءابَآؤد�د و مد ََ ۡق

َ
مۡ  ٧ ٱۡ�  فَِِّ�هد

وّٞ  َد ٓ  َع ِي ٧ ِم�َ ٱۡلَ�ٰلَ  ََّب  إِّ�  ّ�ِ َّ وَ  َخلََقِ�  ٱ ينِ  َ�هد َِ ِي ٧ َ�ۡه َّ وَ  َوٱ ِ�  هد ۡطُِمد  �د
تد  �َذا ٧ َو�َۡسقِ�ِ  َۡ وَ  َمرِ ِي ٨ �َۡشفِ�ِ  َ�هد َّ ۡيِ�ِ  ُدمّ  يدِميتدِ�  َوٱ ِيٓ  ٨ �د َّ  َوٱ

ۡطَمعد 
َ
َ أ

َ
ِينِ  يَۡومَ  ِ�  َٔ َخِطٓ�  ِ�  َ�ۡغفِرَ  أ ُّ ۡكمٗ  ِ�  َهۡب  ََّبِ  ٨ ٱ ۡ�ِۡقِ�  احد

َ
 َو�

ٰلِِح�َ  َّ  ]  ٨٣  ،٧٥: الشعراء[ ﴾ ٨ بِ�ل

িতিন্বুলন্: ‘‘েতামরা্ বং্েতামাুদর্পূবরপুরুষরা্যাুদর্

উপাসনা্ করুো, তাুদর্ যথাথরতা্ িনুয়্ িক্ েকান্ সময়্ েতামরা্

েভুব্েদুখে্? সম�্ েুতর্�িতপালক্বযতকত্ ুদর্সবাই্

আমার্ শ�ই সম�্  েুতর্ �িতপালক্ িতিনই- িযিন আমাুক্

সৃিি্কুরুেন, অতহপর্িতিনই্আমাুক্পথ্�দশরন্কুরন, িযিন্

আমাুক্আহার্ও্পানকয়্দান্কুরন, যখন্আিম্েরাো�া�্হই্
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তখন্ িতিনই্ আুরােয্ দান্ কুরন, িযিন্ আমার্ মৃতুয্ ঘাাুবন্

অতহপর্পুন রকবন্দান্করুবন, িযিন্আুখরাুত আমার্অপরাধ্

মা রনা্ করুবন্ বুল্ আিম্ আশাবাদক, েহ্ আমার �িতপালক! 

আমাুক্কতৃরত্দান্কর্ বং্সউকমরশকলুদর্অ�েরত্করই’’23 

উপযুরু্ ্আয়াতগুলা্ িনুয়্ িচ�া্করুল্েদখা্যাুব্ েয, 

উপুর্আ�াহ্তা‘আলার্রবূিবয়যাুতর্েযসব্রবিশুিযর্কথা্বলা্

হুয়ুে,  র্ মধযকার্ সাতিা্ রবিশিযই্  ্ আয়াতগুলার্ মুধয্

বিুরত্হুয়ুেই্েযমন্ ‘খালাকানক’  ﴿ ْ�َِخغََق ﴾  শুের্�ারা্�থম্

রবিশুিযর্িদুক্ইিঈত্করা্হুয়ুে, ‘ইয়াহ�কনক’ ﴾ َ�ْهِميِْ�ْ ﴿  শুের্

�ারা্তৃতকয়্রবিশুিযর্�িত্ইিঈত্করা্হুয়ুে, ‘ইউতইমুনক্ওয়া্

ইয়াে�কন’  ﴿ �ْْطِعُ ِ�ْ َم �َْسِق�ُ ﴾  শে�য়্�ারা্চতুথর্রবিশুিযর্কথা্

বলা্হুয়ুে, ‘মািরদতু্ফাহয়া্ইয়াশফকন’﴾  �ْرِْضُت َ�ُهَ  �َْشْف َ ﴿  

বাকয্�ারা্প�ম্রবিশুিযর্�িত্ইিঈত্করা্হুয়ুে, ‘ইউমকতুনক্

ওয়া্ইউহয়কন’ ُُّم  ُ�ْيِْ� يُِ يُُِْ�ْ   বাকয�য়্�ারা্ষ্্রবিশুিযর্্িদুক্

ইিঈত্ করা্ হুয়ুে, ‘আতমাউ্ আন্ ইয়ােিফরা্ লক্ খাতকআতক’ 

 
َ
ن ّ�اْ طْ أ

َ
ُُ أ ََِتْ َخِطيْ  ِفَر ِلْ َ   ..  ্বাুকযর্�ারা্সলম্রবিশুিযর্িদুক্

ইিঈত্করা্হুয়ুে, ‘রাববক্হাবলক্হকমান’ ِلْ ُحْكً ي ْْ ّّ ًو �َ..  ্

                                                           
23. আল-কুরআন, সূরা্আশ-শ‘আরা্:৭৫-৮৪ই 
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বাুকযর্ �ারা্ অিম্ রবিশুিযর্ �িত্ ইিঈত্ করা্ হুয়ুেই্ আর্

ি�তকয়্রবিশুিযর্�মাু �সুঅ্অনয�্বুলুেন : 

بِّرد  ﴿ ََ ۡمرَ  يد
َ
�ِض  إَِ�  ٱلّسَمآءِ  ِمنَ  ٱۡ�

َ
 ]  ٥: السجمة[ ﴾ ٱۡ�

‘‘িতিন্ আকাশ্ েথুক্ পৃিথবক্ পযর�্ যাবতকয়্ িবষয়ািদ্

পিরচালনা্কুরনই’’23F

24 

আ�াহ্ তা‘আলার্ রবূিবয়যাুতর্ েমৗিলক্  ্ িবষয়গুলার্

বুরনা্ কুরআনুল্ কারকুমর্ অনযানয্  াুনও্ িবিীলভাুব্ েদয়া্

হুয়ুেই্ েযমন িতিন্ েয্ সৃিিকমর্  বং্ যাবতকয়্ আুদশ্ ও্

িনুষুধর্িবধান্দাুনর্মািলক, েস্স�ুকর্অনয�্বুলুেন্: 

﴿ �َ
َ
ۗ  ٱۡ�َۡلقد  َ�د  � ۡمرد

َ
 ]  ٥٤: االعراف[ ﴾َوٱۡ�

‘‘ে ুন্েরুখা! সৃিি্যার্িনুদরশও্তাঁরই’’ 24F

25 

িতিন্েয্সকুলর্ কিবকার্মািলক্েস্স�ুকর্বুলুেন্: 

ِ  َ�ۡ�د  َ�ٰلِقٍ  ِمنۡ  َهۡل ﴿ َّ م ٱ �ِض�  ٱلّسَمآءِ  ّمِنَ  يَۡرزدقد�د
َ
 ]  ٣: ييطر[ ﴾َوٱۡ�

‘‘আ�াহ্ বযতকত্ েকাুনা সৃিিকতরা্ আুে্ িক্ েয্ আকাশ্ ও্

পৃিথবক্েথুক্েতামাুদরুক্েরু ক্দান্করুবই’’ 25F

26 

                                                           
24. আল-কুরআন, সূরা্েস দাহ্: ৫ই 
25. আল-কুরআন, সূরা্আল-আ‘রাফ্: ৫৪ই 
26. আল-কুরআন, সূরা্আল-ফািতর্: ৩০ই 
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িতিন্েয্সকুলর্যাবতকয়্কলযাু্ও্অকলযাুুর্মািলক্েস-

স�ুকর্বুলুেন্: 

م َ�ۡملِكد  َ�َمن قدۡل ﴿ ِ  ّمِنَ  لَ�د َّ َۡ  ا ًٔ َشۡ�  ٱ ادَ  إِ ََ
َ
مۡ  أ ا بِ�د ّ وۡ  ََ

َ
ادَ  أ ََ

َ
مۡ  أ  بِ�د

 ۚ �ۢ َُ  ]  ١١: الفرح[ ﴾َ�ۡف

‘‘আপিন্(কািফরুদর) বলুন্:  আ�াহ্যিদ্েতামাুদর্েকান্

অকলযাু্ কামনা্ কুরন, তুব্ েক্ েতামাুদরুক্ েস্ অকলযাুুর্

হাত্েথুক্রীা্করার্শিু্রাুখ, অথবা্িতিন্েতামাুদর্েকান্

কলযাু্চাইুল্েক্েতামাুদরুক্েস্কলযাু্েথুক্মাহদম্করার্

শিু্রাুখ’’ই২৬F

27  ্ভাুব্ই�া্করুল্আমরা্উপযুরু্�ুতযকিা্

রবিশুিযর্আুরা্�মাু্উপ াপন্করুত্পারুবাই্তুব্যাুত্বই্

 র্কুলবর্ বৃি�্না্পায়, েস- নয্পাঠকুদর্ বুমার্ ুনয্ -

পযর�্উপ াপন্করাুকই্যুথি্েবাধ্করলামই 

িযিন্হুবন্উপাসয্িতিনই্হুবন্রব্:  

েকউ্কাুরা্উপাসয্হুত্হুল্তাুক্অবশযই্তার্রব্হুত্

হুবই্ আ�াহ্ তা‘আলার্ রবূিবয়যাুতর্ উপযুরু্  সব্ রবিশিয্

রুয়ুে্বুলই্ িতিন্আমাুদর্ ‘রব’ই্আর্ ্রবিশিযগুুই্ িতিন্

আমাুদর্উপাসয্বা্ইলাহই্ িযিন্ নেুুর্ইলাহ্হুবন, তাুক্

                                                           
27. আল্কুরআন, সূরা্আল-ফািতর্: ১১ই 
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েয্অবশযই্তাুদর্ ‘রব’ হুত্হুব,  ্মহা্সুতযর্�িত্ইিঅত্

কুরই্আ�াহ্তা‘আলা বুলুেন্:  

مد  ﴿ د  َ�ٰلِ�د َّ مۡ  ٱ ُّ�د ِّ  َ�ٰلِقد  ََ ءٖ  �د َوۖ  إِّ�  إَِ�ٰهَ  ّ�ٓ  َ�ۡ  ]  ٦٢: غير[ ﴾ هد

‘‘েসই্আ�াহই্েতামাুদর্রব, িতিন্�ুতযক্ব�র্সৃিিকতরা, 

সিতযকাুরর্ উপাসয্ বলুত্ িতিন্ বযতকত্ আর্ েকউ্ েনইই’’ 27F

28 

উপাসয্বলুত্আর্েকউ্েনই্ ্ ুনয্েয, িযিন্কাুরা্ইলাহ্বা্

উপাসয্ হুবন্ তাঁুক্ অবশযই্ উপযুরু্ রবিশিয্ বুল্ তার্

রবূিবয়যাুতর্মািলক্হুত্হুবই্িক�্মানুুষরা্বা�ুব্যাুদরুক্

তাুদর্ইলাহ্বািনুয়্িনুয়ুে, তারাুতা্উপযুরু্ সব্গুাবলক্বা্

রবিশুিযর েকান্ কিারও্অিধকারক্নয়ই্আর্েস্ ুনযই্তারা্

তাুদর্ রব্ বা্ উপাসয্ েকানাাই্ নয়ই্ যুুে্ যুুে্ মানুুষরা্  ্

ভুুলর্িশকার্হুয়ুে্বুলই্নূহ্আলাইিহস্সালাম-েথুক্আরস্

কুর্ েশষ্ নবক্ মুহা�দ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ পযর�্

সকল্ নবক্ ও্ রাসূলেু্ িন ্ িন ্  ািতর্  নেুুক্  ই্ বুল্

আ�ান কুরুেন্: 

ْ  َ�َٰقۡومِ  ﴿ وا َد َ  ٱۡ�بد َّ م َما ٱ ۥٓ  إَِ�ٰهٍ  ّمِنۡ  لَ�د  ]  ٥٩: االعراف[ ﴾َ�ۡ�دهد

                                                           
28. আল-কুরআন, সূরা্আল-ফািতর্: ৩ই 
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‘‘েহ্ ািতর্েলাুকরা! েতামরা্আ�াহর্উপাসনা্কর, িতিন্

বযতকত্েতামাুদর্অপর্েকাুনা হ� ইলাহ্েনইই’’29 

উপকারকর্কৃতংতা্�কাশ্করা্মানুুষর্ কিা্�ভাব াত্

ধমরই্মানুষ্অপর্মানুুষর্িনকা্েথুক্েয্উপকারই্লাভ্করক্

না্েকন্েস্উপকাুরর্কৃতংতা্�কাশ�দপ্েকান্মানুষই্অপর্

েকান্মানুুষর্উপাসনা্করুত্পাুর্নাই্েকননা, মানুষ্িহুসুব্

তারা্ সকুলই্ সমানই্ তারা্ েকউ্ কাুরা্ রব্ নয়, তাুদর্

উপকারগুলাও্রব্হওয়ার্ নয্েযসব্রবিশুিযর্অিধকারক্হুত্

হয়, েসসব্ রবিশুিযর্ অ�েরত্ িবষয়ও্ নয়; তাই্ কাউুক্

অুলৗিকক্ প�ায়্ কাুরা্ েকান্ উপকার্ করুত্ েদখুল্ েস্

উপকারক্বযিুর্বযপাুর্ ্ধারুা্েপাষু্করা্যাুব্না্েয, িতিন্

েবাধ্ হয়্ আ�াহর্ রবূিবয়যাুতর্ েকান্ রবিশুিযর্ অিধকারক্ হুয়্

েেুেন, অথবা্আ�াহ্ েবাধ্হয়্তাুক্তাঁর্রবূিবয়যাুতর্ েকান্

রবিশুিয্ রবিশিযমি�ত্ কুরুেনই্ অনুদপভাুব্ তাঁর্ কৃতংতা্

�কাশ�দপ্ মন্েকান্কমরও্করা্যাুবনা্যা্তাুক্উপাুসযর্

মযরাদায়্সমাসকন্কুরই্তুব্মানুুষর্�িত্আ�াহ্তা‘আলার্েয্

দয়া্ও্করুা্রুয়ুে, তা্তাঁু ক্মানুুষর্রুবর্আসুন্সমাসকন্

কুরই্ েস্ কারুুই্ িতিন্ মানুষুদরুক্ েকবল্ তাঁরই্ উপাসনা্

                                                           
29. আল-কুরআন, সূরা্আল-আ‘রাফ্: ৫৯, ৬৪, ৭২, ৮৪ই 
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করুত্ আুদশ্ কুরুেন  বং অপর্ কাুরার্ উপাসনা্ করুত্

িনুষধ্ কুরুেনই্  বার্  ক ন্ মানুষ্ যখন্ বলুব্ ‘আ�াহ্

আমার্ রব’ তখন্ তাুক্ আ�াহর্ রবূিবয়যাুতর্ উপযুরু্  ্

েমৗিলক্িবষয়গুলাুক্েকবল্আ�াহর্ ুনযই্িনিদরি্বুল্�ককৃিত্

িদুত্ হুব্  বং্  কবনভর্  ্ িব�াুসর্ উপর্ েথুকই্ তাুক্

মৃতুযবরু্করুত্হুবই্তার্েকান্িব�াস, কমর, কথা্বা্অভযাুসর্

�ারা্ ্ েমৗিলক্ িবষয়গুলার্ েকান্ কিার্ েীু�ও্যিদ্ েকান্

বযিত�ম্ঘুা, তা্হুল্তার্উু্�ককৃিত্আপনা্আপিন্বািতল্

বুল্েুয্হুবই 

মানব্  ািতর্ ধমরকয়্ অব া্ পযরাুলাচনা্ করুল্ েদখা্ যায়, 

সুদূর্�াচকন্কাল্েথুকই  কদল্মানুষ্আ�াহুক্তাুদর্ ‘রব’ 

িহুসুব্ �ককৃিত্ না্ িদুয়্ তারা্ �কৃিতবাদক্ হুয়ুেই্ হূদ্

আলাইিহস্ সালাম- র্  ািতর্  নেুুর্ মাুম্  - াতকয়্ িচ�া-

ভাবনা্িবরা মান্িেল্বুল্�মাু্পাওয়া্যায়ই্ কবন্ও্ েত্

স�ুকর্ তাুদর্ ধারুার্ বিহহ�কাশ্ �সুঅ্ কুরআনুল্ কারকুম 

বিুরত্হুয়ুে্তারা্বলুতা : 

 ﴿ َۡ ِ ََا إِّ�  ِ�َ  إ َد ۡ�َيا َحَيا ُّ وتد  ٱ وُِ�َ  َ�ۡند  َوَما َوَ�َۡيا َ�مد ُد : الؤاغ ن[ ﴾ ٣ بَِمۡب
٣٧  [ 

‘‘আমাুদর্ পািথরব্  কবনই্  কমা�্  কবন, আমরা্ মির্ ও্
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বাঁিচ্  খাুনই  বং্ আমরা্ পুনরিউত্ হুবা্ নাই’’30 বতরমান্

সমুয়ও্িবু�্ ুদর্উ�রসূরকুদর্অভাব েনইই্িক�্ংাুনর্ ্

অিভনব্ অ�েিতর্ যুুে্  কদল্ িচ�াশকল্ মানুষ্ েযমন্

আ�াহুকই্ তাুদর্ ‘রব’ বুল্ �ককার্ কুর্ িনু�, েতমিন্

আুরকদল্মানুষ্আ�াহুক্অ�ককার্কুর্বলুে- আ�াহ্বলুত্

িকেুই্ েনইই্  ্  েত্ ও্ মানুষ্  ক্ মহা্ িবু�ারুুর্ ফলই্

আ�াহ্বলুত্েকউ্ সব্সৃিি্কুর িন; বরং্মানুষই্আ�াহুক্

সৃিি্কুরুেই৩০

31  

আবার্ যারা্ আ�াহুক্ তাুদর্ ‘রব’ বুল্ �ককার্ কুরুে্

তারা্তাঁর্উপযুরু্রবিশিযসমূুহর্অুনক্েীু�্ কতবাদক্হুত্

পাুর িন; বরং্ তারা্ বুুম্ েহাক্ আর্ না্ বুুম্ েহাক্ আ�াহর্

েকাুনা না্েকাুনা সৃিিুক্তাঁর্েকাুনা না্েকাুনা রবিশুিযর্সাুথ্

শরকক্ কুর্ িনুয়ুে্  বং্ আ ও্ িনু�ই্ যারা্ সাধারু্ ধািমরক্

তারা্ িবুশষ্কুর্মানব্ কবুনর্কলযাু্ও্অকলযাু্স�িকরত্

েয্ েমৗিলক্ িবষয়্ রুয়ুে, েস্ েীু�্ অিত্ মা�ায়্ িব�াি�র্

িশকার্ হুয়ুেই্ তাঁর্ সৃিির্ মধযকার্ অুনক্ েোা-বড়্ সৃিিুক্

বািহযক্ দৃিিুত্তাুদর্ কবুনর্নানা্ েীু�্উপকারক্ও্�ভাব্

                                                           
30. আল-কুরআন, সূরা্আল-মু‘িমনুন্: ৩৭ই 
31.  য়�ানু ্বুনাপধযায়, ধুমরর্ভিবষযউ; (কিলকাতা্ :  লাইড্পাবিলশারস, 

১ম্সং�রু, তািরখ্িবহকন), পৃ. ২৫ই 
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িব�ারকারক্ েদুখ্ েসগুলাুক্ তাঁর্  ্ েমৗিলক্ রবিশুিযর্ সাুথ্

শরকক্ কুর্ িনুয়্  গুলাুক্ উপকারক্ বা্ অপকারক্ মুন্ কুর্

িনুয়ুেই্  রই্ িভি�ুত্ তারা্ চ�, সূযর, তারকা, োে-পালা, 

আগন, পািন, পাথর্ ও্ পশ্ ইতযািদুক্ তাুদর্ উপাুসয্ পিরুত্

কুরুেই্ কইভাুব্অতকুতর্বহ্নবক-রাসূল্ও্সউ্মানুষেুুক্

মৃতুযর্ পুরও্ অদৃশযভাুব্ সাধারু্ মানুুষর্  কবুনর্ নানা্

সমসযািদ্সমাধান্করুত্সীম্েভুব্তাঁুদরুকও্তারা্আ�াহর্

েস্রবিশুিযর্সাুথ্শরকক্কুর্িনুয়ুেই্ মন্িক্ ্িচ�াধারা্

 খনও্মুসিলম্সমাু র্অুনক্ংানক্ও্সাধারু্মানুুষর্মাুম্

অতয�্�কাভাুব্িবরা মান্রুয়ুেই্ ্কথািা্েক্না্ াুন্েয, 

আ�াহ্মানুষুক্সৃিি্কুরুেন্তাঁর্উপাসনা্করার্উুেুশয, তাঁর্

 েত্ পিরচালনার্ েীু�্ তাঁুক্ সহুযািেতা্ করার্  ুনয্ নয়ই্

িক�, তা্সু�ও্অুনক্মানুষুক্আউিলয়াুদর্বযাপাুর্ ্ধারুা্

েপাষু্করুত্েদখা্যায়্েয, তাঁুদর্মুধয োউে, কুতুব, নককব৩১

32, 

আবদাল্ও্আবরার্ইতযািদ্পদ্মযরাদায়্অিধি্ত্ মন্অুনক্

বু ুের্বযিুবের্নািক্রুয়ুেন, যাুদরুক্মহান্আ�াহ্ সব্পদ্

                                                           
32 বা�ুব্ গুলা্অি�তহকনই্[স�াদক] 
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মযরাদায়্অিধি্ত্কুর্তাঁু দরুক্পৃিথবক্পিরচালনার্দািয়ত্িদুয়্

থাুকনই৩২

33 

 সব্ ধািমরকুদর্ মাুম্ আবার্ আুরক্ ধরুনর্ মানুষ্

রুয়ুেন্ যারা্ ংানক, গুক, পকর্ ও্ মুর�কেুুর্ অনুসরু্ ও্

তাকলকদ্ করার্ েীু�্ শরক‘আত্ কতৃরক্ িনধরািরত্  র্ রবধ্

সকমাুরখা্ অিত�ম্ কুর্ তাঁু দর্ অ ্ তাকলকদ্ করার্ মাধযুম্

তঁুদরুক্�কারা�ুর্িনু র্রুবর্মযরাদায়্েপ ুে্িদুয়ুেনই 
                                                           
33 ইনিকলাব্ পি�কার্ মািলক্  কসমুয়র্ ধমর্ �িতম�ক্ মাওলানা্ ‘আেুল্

মা�ান্ -�সুঅ্বুলন্ : ‘‘মানুষ্�কয়্কুমরর্�ারা্সামানয্ ক ন্মানুষ্

েথুক্ কুতুুবর্ দর ায়্ িনু ুক্ �িতি্ত্ করুত্ পাুরই্ যার্ হাুত্

আ�াহপাক্দুিনয়ার্শাসন্শৃ�লা্িবধাুনর্ভার্নয�্কুরনই্মুন্রাখুত্

হুব, আ�াহপাক্দুিনয়ার্শাসন্শৃ�লা্রীার্ ুনয্মানুুষর্মধয্েথুক্

িকেু্ েলাকুক্ িনযুু্ কুরনই্ তাুদর্ সংখযা্ হুলা্ ৩৫০, মতা�ুর্ চার্

হা ারই্ তারা্ েলাক্ চীুর্ অ�রাুল্ েথুক্ িকেু্ কা ্ কুরনই... ই্ সব্

েলাুকরা্  ুক্ অপরুক্ েচুনন্ নাই... ুদর্ �থম্ �ুর্ রুয়ুেন্ িতনশ’ 

‘আবদাল’,  ুদর্ উপর্ আুরা্ সাত্  নুক্ বলা্ হয়্ ‘আবরার’ই্  ুদর্

উপর্আুরা্চার্ নুক্বলা্হয়্ ‘‘আওতাদ’ই্ ুদর্উপুর্আুরা্ িতন্

 নুক্বলা্হয়্ ‘নককব’ই্আর্ ুদর্সবার্উপুর্আুেন্ ক ন্ যার্

উপািধ্ হুলা্ ‘কুতুব’ বা্ ’োউে’ই্ অথরাউ্ আ�াহপাুকর্ িনুদরুশ্ তারাই্

সম�্ পৃিথবক্ পিরচালনা্ কুরনই’’ রদিনক্ ইনুকলাব, ২৫্ েসু��র্ , 

১৯৯৭্ি�., পৃ.৬ই [নাউযুিব�াহ,  সবই্িহনুুদর্িব�াুসর্অনুদপ্িবষয়, 

(স�াদক)] 
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যারা্ ধমর-কমর্ িনুয়্ েবশক্ িচ�া্ ভাবনা্ কুরন্ না, তাুদর্

অব া্হু�-  কিা্য�ুক্সিঠক্ও্সু্ুভাুব্পিরচালনার্�াুথর্

েস্ যু�র্ সাুথ্  র্ িনমরাু্ েকা�ানকর্ েদয়া্ িনুদরিশকার্

উপকািরতা্ও্�ুয়া নকয়তাুক্তারা্যুথি্গরত্িদুয়্থাকুলও্

তাুদর্িনু ুদর্ কবন্সু্ুভাুব্পিরচালনার্ নয্তাুদর্রুবর্

েদয়া্িনুদরিশকার্�িত্তারা্আুদৗ্েকাুনা গরত্েদন্নাই্বরং্

তাুদরুক্ েস্ িনুদরিশকা্ পিরহার্ কুর্ িনু ুদর্  কবন্

পিরচালনার্  নয্ সংিবধান্ ও্ আইন্ রচনা্ করুত্ সদা্ তউপর্

েদখা্যায়ই্আ�াহর্েদয়া্েস্িনুদরিশকাুক্তারা্পািথরব্উ�িত্ও্

অ�েিতর্ পুথ্ অ�রায়্ বুল্ মুন্ কুর্  র্ অনুসরু্ না্ কুর্

পি�মাুদর্ অনুসরু্ ও্ অনুকরু্ করাুক্ পেন্ করুত্ েদখা্

যায়ই্ ভাুব্তারা্ েয্ িনু ুদরুক্ বং্পি�মাুদরুক্ িনু র্

রুবর্আসুন্সমাসকন্কুর্িনুয়ুেন, েস্বযপাুর্ বং্ ্কুমরর্

পিরুিত্স�ুকর্তাুদর্েকানই্অনুভূিত্েনইই্ মন্েলাকুদর্

বযাপাুরই্মহান্আ�াহ্বুলন্: 

فََرَءيَۡت  ﴿
َ
َذَ  َمنِ  أ َّ ۥ ٱ  ]  ٢٣: اليثي [ ﴾َهَوٮٰهد  إَِ�َٰههد

‘‘তুিম্িক্েসই্বযিুুক্েদুখুো্েয্তার্�বৃি�ুক্িনু র্

ইলাহ্বািনুয়্িনুয়ুেই’’ 33F

34  

                                                           
34.আল-কুরআন, সূরা্ ািেয়াহ্: ২৩ই্ 
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আ�াহ্তা‘আলার্উলূিহয়যাুতর্রবিশিয:  

‘উলূিহয়যাত’ শেিা্‘ইলাহ’ শেমূল্েথুক্েৃহকত  বং  রই্

স� ্ংাপক্শেই্ র্অথর্হু�- উপাসয ( যার্আনুেতয্ ,( ْدُ َاْعبُ 

করা্ হয়্ ( ْ عُ َارْبُ  ) ও্ মানযবর্ ( َطيعُ اُ  )ই্ উলূিহয়যাুতর্ রবিশিয্

হু�- িযিন্ উলুিহয়যাুতর্ মািলক্ হুবন্ িতিন্ অবশযই্ তাঁর্

উপাসকুদর্রব্হওয়ার্রবিশুিযর্পূুর্অিধকারক্হওয়ার্কারুু্

তাুদর্  ক��্ উপাসয, আনুেতয্ লাুভর্ অিধকারক্ ও্ মানযবর্

হুবনই্ আমরা্ পূুবরই্ আ�াহর্ রবূিবয়যাত্ স�ুকর্ আুলাচনা্

�সুঅ্ ্িবষয়িা্�মাু্কুর্েদিখুয়িে্েয, কাুরা্মানুুষর্রব্

হওয়ার্ নয্তাঁর্ েযসব্রবিশুিযর্অিধকারক্হওয়া্অতযাবশযক, 

তা্ মহান্ আ�াহর্ মাুম্ পূুর্ মা�ায়্ িবদযমান্ রুয়ুেই্ কাু ই্

মানুুষর্ �িত্ তাুদর্ রুবর্ অবদাুনর্ কৃতংতা্ �দপ্ তাুদর্

যাবতকয়্উপাসনা্ও্আনুেতয্েকবল্তাঁুক্েক�্কুরই্অনুি্ত্

হুবই্তারা্েবঁুচ্থাকুল্েকবল্তাঁরই্স�িি্িবধাুনর্ নয্েবঁুচ্

থাকুব,  কবন্ িদুত্ হুল্ েকবল্ তাঁরই্ স�িি্ অ রনুক্ েক�্

কুরই্ িদুত্ হুবই্ �কাশয্ ও্ েোপন্ আ�াহর্ যত্ রকুমর্

উপাসনা্ রুয়ুে্ তাুত্ েস্ কি�নকাুলও্ কাউুক্ শরকক্ করুব্

না,  ্মুমররই্ কিা্ই�াত্কিঠন্সংক�্লািলত্হুব্�িতিা্

মুসিলুমর্মুনর্েভকুরই 

 ্সংকু�র্�িত্ইিঅত্কুরই্আ�াহ্তা‘আলা বুলন,  
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َّ  قدۡل  ﴿ ِ�  َصَ�ِ�  إِ دسد ِ  َوَمَماِ�  َوَ�َۡيايَ  َو� ّ  َ�  ١ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  ََّبِ  َِ
ۥۖ  َ�ِ�َك  ِمۡرتد  َوَُِ�ٰلَِك  َ�د

د
۠  أ نَا

َ
ّولد  َو�

َ
ۡسلِِم�َ  أ  ]  ١٦٣  ،١٦٢: االَعيم[ ﴾ ١ ٱلۡمد

‘‘আপিন্ বলুন, িন�য়্ আমার্ সালাত, কুরবানক,  কবন্ ও্

মৃতুয্সবই্সম�্ াহাুনর্�িতপালক্আ�াুহর্ ুনযই্িনুবিদত, 

তাঁর্ েকান্শরকক্ েনইই্ ্ েঘাষুা্ েদয়ার্ ুনযই্আিম্আিদি্

হুয়িে, আিমই্ হলাম্ সবর�থম্ মুসিলমই’’34F

35 রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্

আলাইিহ্ ওয়াসা�াম-েক্  ্ সংকু�র্ কথা্ িশীা্ েদয়া্ হুয়ুে্

তাঁর্ উ�তুক্ তা্ িশীা্ েদওয়ার্  ুনযইই্  ্  ুনয্ রাসূল্

সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ তাঁর্ উ�তুক্ িশকরক্ কমরকা�্

েথুক িবরত্থাকার্আুদশ্করুত্েযুয়্বুলন: 

 » 
َ
ِ  �ُْكِ ْ  ال َّ يْئًي، نِي ّطْعَت  َم�ِنْ  َْ   »ُحّرقَْت مَ  ُُ

‘‘তুিম্আ�াহর্সাুথ্িশকর্করুব্না্যিদও্েতামাুক্েকুা্

েফলা্হয়্বা্আগুন্পুুড়্হতযা্করা্হয়ই’’ 35F

36 আ�াহর্উপাসনায়্

কাউুক্ শরকক্ না্ করার্  নয্  তই্ কুঠারতা্ আুরাপ্ করা্

হুয়ুে্ েকবল্  - ুনয্ েয, মানুুষর্ যাবতকয় রকুমর্ উপাসনা্

                                                           
35. আল-েকারআন, সূরা্আল-আন‘আম্: ১৬১্ও্১৬২ই 
36. ইবুন্মা- াহ, মুহা�দ্ইবন্ইয়া কদ, আস-সুনান; িকতাবুল্িফতান, বাবুস্

সাবির্ আলাল্ বালা-ই, স�াদনা্ : মুহা�দ্ ফুআদ্ ‘আেুল্ বাকক, ( ান্

িবহকন্ : �ার্  হইয়াউত্ তুরািেল্ আরািবয়যা্ :, সং�রু্ িবহকন, সন্

িবহকন), ২/১৩৩৬ই 
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পাবার্  কক্ অিধকার্ রুয়ুে্ েকবল্ আ�াহ্ তা‘আলারইই্

েকননা, কাুরা্উপাসনা্পাবার্ ুনয্উপাুসযর্েয-সব্রবিশুিযর্

অিধকারক্হওয়া্আবশযক, েস্সব্রবিশুিযর্অিধকারক্বলুত্ -

িব� েুতর্ অ�রাুল্ েকউ্ থাকুল্ আুেন্ েকবল্ িতিনইই্ েস্

 ুনযই্িতিন্তাঁর্েস্রবিশুিযর্�িত্ইিঅত্কুর্পৃিথবকর্সকল্

মানুষুক্ েকবল্ তাঁরই্ উপাসনা্ করার্ িদুক্ উদা�্ আ�ান 

 ািনুয়্বুলুেন্:  

ّ�َها ﴿
َ
َ � ْ  ٱَّاسد  َٓ وا َد مد  ٱۡ�بد ُّ�د ِي ََ َّ مۡ  ٱ ِينَ  َخلََق�د َّ مۡ  ِمن َوٱ مۡ  َ�ۡبلِ�د َُّل�د  لَ
 ََ و  ]  ٢١: القرة[ ﴾ ٢ ََّتقد

‘‘েহ্ মানব্ সকল! েতামরা্ েস্ �িতপালুকর্ উপাসনা্ কর্

িযিন্েতামাুদরুক্ বং্েতামাুদর্পূবরবতরকুদরুক্সৃিি্কুরুেন, 

আশা্করা্যায়্ ুত্েতামরা্মু�াকক্হুত্পারুবই’’36F

37 

িতিন্ মানুষুদরুক্ সৃিি্ কুরুেন্ বুলই্ িতিন্ তাুদর্ রুবর্

মযরাদায়্ অিধি্ত্ হুয়ুেন, আর্  ্ মযরাদা্ বুলই্ িতিন্ তাুদর্

উপাুসযর্ রবিশুিযর্ অিধকারক্ হুয়ুেনই্ তাঁর্  কা�্ দয়া্ ও্

করুার্উপুরই্যখন্তাুদর্ কবন- কিবকা,  ্ েুত্আেমন্

ও্ িনেরমন্  বং্ তাুদর্ ভাুেযর্ যাবতকয়্ কলযাু্ ও্ অকলযাু্

স�ূুরদুপ্িনভররশকল, তখন্কাুরা্অবদাুনর্কৃতংতা্ও্স�ান্

                                                           
37. আল-কুরআন, সূরা্আল-বা�ারাহ্: ২১ই 
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�কাশাুথর্তারা্যিদ্কাুরা্উপাসনামূলক্ েকান্কা ্কুর, তা্

হুল্ তা্ করুব্ েকবল্ তাুদর্ রুবর্  ুনযইই্ েকননা; তাুদর্

�িত্তাুদর্রুবর্েয্অবদান্রুয়ুে, েস্রকম্অবদান্বযতকত্

েকউ্ কাুরা্ উপাসনা্ পাওয়ার্ েযােয্ হুত্ পাুর্ নাই্ মানুুষর্

 কবুনর্�িত্নবক্ও্অিলেুুর্েয্অবদান্থাুক, তা্উপযুরু্

রকুমর্নয়্বুল্তাঁরা্কাুরা্উপাসনা্ েপুত্পাুরন্নাই্তাই্

তাঁুদর্ স�াুন্ আ�াহর্ উপাসনার্ প�িতুত্ েকাুনা কা ্ করা্

যাুব নাই্যুুে্যুুে্সাধারু্মানুুষরা্ ্িবষয়িা্বুমুত্পাুর িন্

বুলই্ নবক-রাসূল্ ও্ অিলুদর্ কবরুক্ েক�্ কুর্ িবিভ�্

উপাসনামূলক্কুমর্িলল্হুয়িেল্ বং্ খনও্হু�ই 

আ�াহ্তা‘আলার্উ�ম্নামাবলক্ও্সুমহান্গুাবলকর্রবিশিয্: 

কুরআনুল্কারকুম বিুরত্হুয়ুে্: 

﴿  ِ ّ َِ ۡسَمآءد  َو
َ
وهد  ٱۡ�دۡسَ�ٰ  ٱۡ� ۖ  فَ�ۡدعد  ]  ١٨٠: االعراف[ ﴾بَِها

‘‘আ�াহ্তা‘আলার্ সুনর্নামাবলক্রুয়ুে, সুতরাং্ েতামরা্

তাঁুক্েস্সব্নামাবলকর্মাধযুম্আ�ান করই’’ 37F

38 

হাদকস্ শরকুফ্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্

বুলুেন্: 

ِ  إِنّ « ّ  »اْسً ي َم�ِْسِع�َ  �ِْسَع ً  َِ
                                                           
38. আল-কুরআন, সূরা্আল-অ‘রাফ্:১৮০ই 
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‘‘আ�াহ্তা‘আলার্িনরানববইিা্নাম্রুয়ুেই’’39  

কুরআনুল্ কারকুমর্ সূরা্ ‘আল-বাকারাহ’- র্ ২৫৫্ নং্

আয়াুত, সূরা্‘আল-হাশর’- র্েশষ্িতন্আয়াুত্ও্সূরা্‘আল-

হাদকদ’- র্ ি�তকয়্ আয়াুত্ আ�াহ্ তা‘আলা তাঁর্ েস্ সব্

নামসমূুহর্কিতপয়্নাুমর্বুরনা িদুয়ুেনই্ াুম‘ িতরিম কুত্

আবু্হরায়রা্রািদয়া�াহ্আনহ েথুক্ ্সব্নাম্স�িলত্ কিা্

হাদকস্বিুরত্হুয়ুেই্তাুত্রুয়ুে, ‘‘েয্বযিু্ ্সব্নামসমূহ্

�রু্করুব্েস্ া�াুত্�ুবশ্করুবই’’40 আ�াহ্তা‘আলার্ ্

                                                           
39.বুখারক, �াগু; িকতাবুত্ তাওহকদ, বাব্ নং্ ১২, হাদকস্ নং- ৬৯৫৭; 

৬/২৬৯১; মুসিলম, �াগু; িকতাবুয্ িযকর, বাব্ নং: ১, হাদকস্ নং- 

২৬৭৭; ৪/২০৬২ই 
40. হাদকসিা্িন�দপ্: 

ِب  َ�نْ 
َ
ِ  �َُس ُل  قَيَل  قَيَل  ُوَر�َْرةَ  أ َّ    ِ  إِنّ  :ص� ا  عغيه مسغم ا

َ
 َم�ِْسِع�َ  �ِْسَع ً  َََعيل

يَوي َانْ  َماِحمٍ  َ�ْ�َ  ِايئَ ً  اْسً ي ََ ْح
َ
َغّ َ  َدَخَي  أ

ْ
ِي ا ُ  ُو َ  ال

ّ
ََٰ  ال اَ   إِ

ّ
 الّرْحٰنُ  ُو َ  إِال

َ ِغُك  الرِّحيمُ 
ْ
ُقّممُس  ال

ْ
ُ ْؤِانُ  الّسَالمُ  ال

ْ
ُ َهيِْ نُ  ال

ْ
َعِز�زُ  ال

ْ
َبّي�ُ  ال

ْ
ُ َرَكّبُ  ال

ْ
َيِلُش  ال

ْ
َيِ�ئُ  ال

ْ
 ال

 ُ� ّ ََ  ُ
ْ
َاّفي�ُ  ال

ْ
َقّهي�ُ  ال

ْ
ُّ  ال َ ّوي

ْ
َفرّيحُ  الّرّزاُق  ال

ْ
َعِغيمُ  ال

ْ
َقينُِض  ال

ْ
َيِسُط  ال

ْ
َيِيُض  ال

ْ
ُُ  ال  الّراِي

ُ ِعزّ 
ْ
ّل  ال ِِ  ُ

ْ
ُُ  ال �ُ  الّسِ ي َِ َ

ْ
ََ�مُ  ال

ْ
َعْمُل  اْ

ْ
َِب�ُ  الغِّطيُف  ال

ْ
َِغيمُ  ال

ْ
َعِظيمُ  اْ

ْ
َاُف �ُ  ال

ْ
 ال

ّ  الّشُك �ُ  ِِ َع
ْ
َكِب�ُ  ال

ْ
َِفيُظ  ال

ْ
ُ ِقيُت  اْ

ْ
ُْ  ال َِسي

ْ
َِغيُي  اْ

ْ
َكِر�مُ  ال

ْ
ُْ الرّ  ال ي ُِ  ُْ ُ ِجي

ْ
 ال

 ُُ َ اِس
ْ
َِكيمُ  ال

ْ
 َُدمدُ  اْ

ْ
َ ِجيمُ  ال

ْ
َيِعُث  ال

ْ
َّش  الّشِهيمُ  ال

ْ
َ ِ�يُي  اْ

ْ
َق ِيّ  ال

ْ
َ ِر�ُ  ال

ْ
ّ  ال ِِ  َ

ْ
َِ يمُ  ال

ْ
 اْ

ِص  ْْ  ُ
ْ
ُ بِْمئُ  ال

ْ
ُ ِعيمُ  ال

ْ
ِي  ال ْْ  ُ

ْ
ُ ِ يُت  ال

ْ
ّ  ال ََ َقيّ مُ  الْ

ْ
َ اِجمُ  ال

ْ
َ يِجمُ  ال

ْ
َ احِ  ال

ْ
َ مُ  مُ ال َّ  ال

َقيِد�ُ 
ْ
ُ ْقَرِم�ُ  ال

ْ
ُ َقّممُ  ال

ْ
ُ ؤَّخرُ  ال

ْ
ّمُل  ال

َ
َيِطنُ  الّظيِورُ  اآلِخرُ  األ

ْ
َ اِلَ  ال

ْ
ُ َرَعيِل  ال

ْ
َبّ  ال

ْ
ُّ  ال ّّّ ا  ا
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সব্নাুমর্মধযকার্েকবলমা�্ কিা্নাম্হু�্তাঁর্ ািত্বা্

স�ােত্নামই্েস্নামিা্হুচে-‘আ�াহ’ই্আর্অবিশি্নামসমূহ্

হু�্ তাঁর্ িসফাতক্ বা্ গুেত্ নামই্ গুেত্  ্ নামগুলা্

�কৃতপুী তাঁর্ রবূিবয়যাুতর্ সাুথ্ স�িকরতই্ েযমন্ তাঁর্ েস্

সব্নাুমর্মুধয্রুয়ুে- িতিন্িচর�কব্ও্সব্িকেুর্ধারক্(  ّ ََ 

ّيْ مٌ  َُ িতিন সকুলর্ ,(م  সৃিিকতরা ও্ িরিযকদাতা  م َ�اِزٌق  َخيِلٌش   , 

িতিন্যাবতকয়্রকুমর্কলযাু্ও্অকলযাুকারক (  ٌُ م َضي�ّ  ََييِ ), িতিন্

দৃশয্ ও্ অদৃশয্ সব্ িকেুর্ ংানক্ (  ِ ِْ َعل
َايْ
ْ
َم الّشَهيَدةِ  ُم ال ) , িতিন্

সবরুআাতা্ ও্ সবররিা্ (  ٌُ ْ�ٌ  َسِ يْ َِ م نَ ), িতিন্ সব্ িকেু্

পিরচালনাকারক্ ইতযািদই্ (ُاَمنّرٌ ) মহান্ আ�াহ্  ্ সব্ গুুর্

অিধকারক্ হুয়ুেন্ বুলই্ িতিন্  ্  েুতর্ সব্ িকেুর্ রুবর্

                                                                                                            
ُ غْرَِقمُ 

ْ
َعُف ّ  ال

ْ
ِك  َايلُِك  الّرُءمُف  ال

ْ
ُ غ
ْ
ََاللِ  ُذم ال

ْ
َرامِ  ال

ْ
و ِ

ْ
ُ ْقِسُط  َماِ

ْ
ُُ  ال َيِا

ْ
َاِ�ّ  ال

ْ
ُ ْاِ�  ال

ْ
 ال

 ُُ َ يَِ
ْ
ي�ّ  ال ّّ ُُ  ال َّييِ َهيِدي اَّ �ُ  ا

ْ
ُُ  ال َِمي

ْ
َيِق  ال

ْ
َ ا�ُِث  ال

ْ
يمُ  ال ِْ بُ �ُ  الّر َّ نُ  َقيَل  ال

َ
 ِعيَس  أ

ا َِ ٌْ  َحِميٌث  ٰو   َغِر�

 িতরিমযক, আবু্ঈসা্ মুহা�দ্ইবন্োওরা্ : আল- াুমউস্ সুনান; (রবরত্ : 

�ার্  হইয়াউত্ তুরািেল ‘আরাবক, সং�রু্ িবহকন, সন্ িবহকন, িকতাবুদ্

দা‘আওয়াত, বাব্নং্৮৩, হাদকস্ নং্৩৫০৭; ৫/৫৩০ই (তুব্হাদকসিার্

সনদ্ দুবরলই্ ব�ত্  ্ নামগুলা্ ইমাম্ িতরিমযকর্ েকাুনা্  ক্ উ রতন্

ব রুনাকারকর্ পী্ েথুক্ সংুযাি তই্ যিদও্  র্ অিধকাংশই্ কুরআন্ ও্

সহকহ্সু�াহ্েথুক্েনওয়াই্[স�াদক]) 
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আসুন্সমাসকন্হুয়ুেনই্তাঁর্ ্সব্নাুমর্রবিশিয্হু�্েয, 

তাঁর্ সৃিির্মধযকার্ েয্যত্বড়্গুক্আর্উপকারকই্ েহাক্না্

েকন্েকউই্তাঁর্ ্সব্নাুম্নামাি�ত্ও্গুাি�ত্হুত্পাুর্

নাই্ েস্  ুনয েযমন্  ্ সব্ নাুম্ কাুরা্ নাম্ রাখা্ যায়্ না, 

েতমিন্ কাউুক্  ্ সব্ নাুম্ ডাকাও্ যায় না, আ�াহর্ রনকায্

লাুভর্ মাধযুম্ েকউ্  ্ সব্ গুুর্ িবনুমা�্ অিধকারকও্ হুত্

পাুর নাই্ িতিন্ িচরিদন্েথুক্ ্সব্গুুর্অিধকারকই্ ্সব্

গুুর্অিধকারক্বুলই্িতিন্ ্িব� েত্পিরচালনা্করুেনই্ ্

সব্গুুর েীু�্তাঁর্েকাুনা শরকক্বা্সমকী্েনইই 

আ�াহর্স�ােত্নামাবলক্: 

আ�াহ্ তা‘আলার্  ্ সব্ গুেত্ নাুমর্ বাইুর্ তাঁর্

 াতস�া্ও্তাঁর্কুমরর্সাুথ্স�িকরত্িকেু্গুুর্বুরনা্পিব�্

করআন্ও্সহকহ্হাদকুস্পাওয়া্যায়ই্ াতস�ার্সাুথ্স�িকরত্

গুাবলকর্ মুধয্ আ�াহর্ হাত, পা, চীু, কুর্ ও্ আঅুল্ থাকার্

কথা্বিুরত্হুয়ুেই 

েযমন্হাত্স�ুকর্আ�াহ্বুলন্: 

َد ﴿ ِ  يَ َّ يِهمۡ  فَۡوَق  ٱ َِ يۡ
َ
 ]  ١٠: الفرح[ ﴾�

‘‘আ�াহর্হাত্তাুদর্হাুতর্উপর্রুয়ুেই’’40F

41 
                                                           
41. আল-কুরআন, সূরা্আল-ফাতহ্ : ১০ই 
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তাঁর্চীু্ও্কুর্স�ুকর্বুলুেন্: 

ََۡس ﴿ ِمۡثلِهِۦ لَ َُ  ۖ ءٞ وَ  َ�ۡ  ]  ١١: الش �ى[ ﴾ ١ ِص�د ٱۡ�َ  ٱلّسِميعد  َوهد

 ‘‘েকান্ িকেুই্ তাঁর্ অনুদপ্ নয়, িতিন্ সবরুআাতা, 

সবররিাই’’ 41F

42  

তাঁর্ পা্ স�ুকর্ হাদকুস্ বিুরত্ হুয়ুে্ : ‘‘ াহা�াম্ যখন্

বার্ বার্ আ�াহর্ িনকা্  াহা�ামকুদরুক্ তার্ মুধয্ িনুীপ্

করার্  নয্ চাইুত্ থাকুব, তখন্ আ�াহ্ তা‘আলা তাঁর্ পা্

মুবারক্ াহা�াুমর্উপর্রাখুবনই রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্

ওয়াসা�াম্ ্স�ুকর্বুলন্: 

َّ  َ ِز�ٍم، ِانْ  َوْي : ََُق ُل  َجَهّغمُ  وََزاُل  الَ « َُ  َح َّ ّّ  يَ : َ�رَُق ُل  قََمَاُه، ِ�يَهي الِعّزةِ  َ�
ْط  ْط  َُ َهي َمُ�ْزَمى مَِعّزوَِك، َُ ُّ   َ�ْع

َ
 »َ�ْعٍض  إِل

 ‘‘মহান্ �িতপালক্  াহা�াুমর্ উপুর্ তাঁর্ পা্ মুবারক্

 াপন্করুবন, তখন্তা্পিরপূুর্হুয়্যাুব্ বং্ র্ ক্অংশ্

অপর্অংুশর্সাুথ্ িন�মুখক্হুয়্ িমুল্যাুব, আর্কাত, কাত, 

কাত্কুর্শে্করুত্থাকুবই’’ 42F

43 

                                                           
42. আল-কুরআন, সূরা্আশশরা্: ১১ই 
43.বুখারক, �াগু; িকতাবুততাফসকর, বাবনং-৩৩৩, হাদকস-নং্ ৬৭;৪/১৮৩৬; 

মুসিলম, �াগু; িকতাবুল্  া�াহ, বাব্ নং্ ১৩, হাদকস্ নং্ ২৮৪৬, 
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আ�াহর্হাত্স�ুকর্হাদকুস্বলা্হুয়ুে্: 

َّ  إِنّ « ّ  آَدمَ  نَِ�  قُغُ  ُِ  ِانْ  إِْصبََعْ�ِ  َ�ْ�َ  َهيُُ َصينِ
َ
ٍْ  ،الرّْحَِن  أ

ْ
يُهُ  َماِحٍم، َوَقغ ّ ََ  يُ

  »�ََشيءُ  َحيُْث 

‘‘িন�য়্সকল্বনক্আদুমর্অ�রসমূহ্ কিা্অ�ুরর্নযায়্

আ�াহ্ তা‘আলার্ আঅুল্ সমূুহর্ দু’িা্ আঅুুলর্ মাুম্ অবি ত, 

িতিন্েযমন্ই�া্তা্পিরচালনা্কুরনই’’43F

44 

আ�াহ্তা‘আলার্কমরেত্গু্েযমন্‘কথা্বলা’,  -স�ুকর্

কুরআুন্বিুরত্হুয়ুে্: 

ّمَ ﴿ ََ د  َو َّ وَ�ٰ  ٱ  ]  ١٦٤: النسيء[ ﴾ ١ َِۡ�لِيٗما مد

 

‘‘আ�াহ্�িভাুব্মূসার্সাুথ্কথা্বুলুেনই’’ 44F

45 

আ�াহ্তা‘আলার্হাসা্স�ুকর্হাদকুস্বিুরত্হুয়ুে্: 

ُك « َْ ّْ   ا ُ  يَ
َ
َحُمُوَ ي َ�ْقرُُي  ،�َُجغَْ�ِ  إِل

َ
َخرَ  أ

ْ
ُوَ ي اآل َّغ َ  يَْمُخُي  ِكَ

ْ
  »ال

                                                                                                            
৪/২১৮৬; ইমাম্ আহমদ, মুসনাদ; (রবরত্ : �ারল্ কুতুিবল্ ইলিময়যাহ, 

সং�রু্িবহকন, সন্িবহকন), ২/২৭৬ই 
44.মুসিলম, �াগু; িকতাবুল্�াদর, বাব্নং্১, হাদকস্নং্২৬৫৪, ৪/২০৪৫, 

িতরিমযক; িকতাবুল্�াদর, বাব্নং্৫, হাদকস্নং্২১৪০, ৪/৪৪৮ই 
45. আল-কুরআন, সূরা্আন-িনসা্: ১৬৪ই 
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‘‘আ�াহ্ তা‘আলা দু’বযিুর্ কমর্ েদুখ্ হাুসন,  ুদর্

 ক ন্ অপর নুক্ হতযা্ কুর, অবুশুষ্ (হতযাকারক্ ইসলাম্

�হু্করার্ফুল) তারা্উভুয়ই্ া�াুত্�ুবশ্করুবই’’46 

আ�াহর্আনন্স�ুকর্বিুরত্হুয়ুে্: 

» ُ ّ مّ  ََ َْ َحِمُ�ْم، نِرَْ َ� ِ  يَرًَحي أَ
َ
َحِمُ�مْ  ِانْ  أ

َ
ِِه، أ

ّ
يّ َّ  »مََجَمَوي إَِذا نِ

‘‘ ক ন্উুার্মািলক্মরভূিমুত্হািরুয়্যাওয়া্তার্উা্

েফরত্ েপুল্ েযদপ্ আনিনত্ হয়, আ�াহ্ তা‘আলা েতামাুদর্

কারও্ তাওবা্ করা্ েদুখ েস্ বযিুর্ েচুয়ও্ অিধক্ আনিনত্

হনই’’ 46F

47 

 ্োড়াও্আ�াহ্তা‘আলার্আুরা্িকেু্স�ােত্ও্কমরেত্

গুুর্কথা্েকারআন্ও্হাদকুস্বিুরত্হুয়ুে, যার্িবশদ্বুরনা্

‘আ�কদার্িকতাবািদুত্রুয়ুেই্ ্সব্গুাবলক্স�ুকর্সালাুফ্

সাুলহকনেুুর্ ঐকযব�্ মত্ হু�্ :  ্ সব্ গুাবলকর্ �ারা্

বািহযক্ েয্ অথর্ বুমা্ যায়, েসগুলাুক্ েস্ অুথরই্ �হু করুত্

হুবই্সাধারুভাুব্ ্গুলার্অথর্আমাুদর্েবাধেময্হুলও্ ্

সুবর্আকৃিত্�কৃিতর্�কৃত্অব া্আ�াহই্ভাল্কুর্ াুননই্

                                                           
46. বুখারক, �াগু, হাদকস্নং্২৬৭৫; মুসিলম, �াগু; িকতাবুল্ া�াহ, বাব্

নং্৩৫, হাদকস্নং ১৮৯০, ৩/১৫০৪ই 
47. তুদব্; িকতাবুত্তাওবাহ, বাব্নং্১, হাদকস্নং্২৭৪৬, ৪/২১০২ই 
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তুব্ ্কথা্সতয্ েয,  ্সব্গুাবলকর্সাুথ্আ�াহর্ েকাুনা 

সৃি্ কুবর্গুাবলকর্আুদৗ্েকাুনা সাম�সয্েনইই 

েকননা, িতিন্তাঁর্পিরচয়্�দান্�সুঅ্বুলুেন্:  

ََۡس ﴿ ِمۡثلِهِۦ لَ َُ  ۖ ءٞ وَ  َ�ۡ  ]  ١١: الش �ى[ ﴾ ١ ٱۡ�َِص�د  ٱلّسِميعد  َوهد

‘‘তাঁর্অনুদপ্েকান্ব�্েনই, িতিন্সবরু আাতা, সবররিাই’’ 47F

48 

অ�্ আয়াুত্ মহান্ আ�াহ্  কিদুক্ েযমন্ তাঁর্ িনু র্

 ুনয্ আবু্ করা্ ও্ েদখার্ দু’িা্ গুুর্ কথা্ �ককার্ কুরুেন, 

অপর্ িদুক্ েতমিন্  ুত্ কাুরা্ সাুথ্ সাদৃশয্ থাকার্ কথাুকও্

অ�ককার্কুরুেনই্ ুত্দু’িা্িবষয়্�মািুত্হয়্: 

 ক. িতিন্েয্মাধযম্ িদুয়্আবু্কুরন্ও্েদুখন, েসিার্

নাম্কান্ও্চীুই্তুব্তাঁর্কান্ও্চীুর্�কৃিতর্সাুথ্তাঁর্

েকাুনা সৃিির্কান্ও্চীুর্�কৃিতর্েকানই্সাদৃশয্েনইই 

 দুই. আবু করা্ ও্ েদখার্  ্ দু’িা্ েমৗিলক্ গুুর্ েীু�্

েকউ্ তাঁর্ অনুদপ্ হুলও্ উভুয়র্ আবু্ করা্ ও্ েদখার্ মুধয্

আুদৗ্েকাুনা সাম�সয্েনইই্েকননা, িতিন্তাঁর্সুমহান্আরুশ্

অব ান্ কুরই্ সব্ িকেু্ আবু্ কুরন্ ও্ েদুখনই্ েকান্ িকেুই্

তাঁর্আবু্করা্ও্েদখার্সামুন্আড়্বা্বাধা্হুত্পাুর্নাই্

তাঁর্কাুে্অদৃশয্বলুত্িকেুই্েনইই্পীা�ুর্তাঁর্সৃিির্আবু্

                                                           
48. আল-কুরআন, সূরা্আশশরা্: ১১ই 
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ও্েদখার্মাধযমুক্কান্ও্চীু্বুল্নামকরু্করা্হুলও্তা্

িনিদরি্সকমাুরখার্বাইুর্আবু্করুত্ও্েদখুত্পাুর্নাই 

 সালাফেু্ ্আয়াুতর্মমরুক্সামুন্ েরুখই্কুরআন্ও্

হাদকুস্ বিুরত্ আ�াহ্ তা‘আলার্  াতস�ার্ সাুথ্ স�িকরত্

যাবতকয়্ গুাবলকুক্  র্ বািহযক্ ও্ সাধারু্ অুথই্ �হু্

কুরুেনই্ ‘আহলুস্ সু�াত্ ওয়াল্  ামা‘আত’  র্ �ধানতম্

রবিশিয্ হু�্ : তারঁা্ কুরআন্ ও্ সহকহ্ হাদকুস্ বিুরত্ সকল্

�কাশয সু�ি্ িবষয়ািদর্ (ص�ح) েকাুনা �কার্ তা’বকল্ োড়াই্

তা্ বািহযক্ বা্ আীিরক্ অুথর্ �ককার্ কুরনই্  াহিময়যাহ৪৮F

49 

স�দায়ই্সবর�থম্পথ�ি্ইয়াহূদক, ি�িান, সািবঈন, মুশিরক্ও্

দাশরিনকুদর্ িচ�াধারায়্ অনু�ািুত্ হুয়্ আ�াহ্ তা‘আলার্

                                                           
49. মহান্ আ�াহর্ গুাবলকসমূহুক্ পূিরপূ রুভাুব্ অ�ককার্ করার্ িচ�াধারা্

ইসলামক্ যুুে্ সবর্ �থম্  া‘দ্ ইবন্ িদরহাম্ নাুমর্  ক্ বযিুর্ �ারা্

�কািশত্ হয়ই্  ই্ িচ�াধারা্  াহাম্ ইবন্ সাফওয়ান্ নাুমর্  ক্ বযিু্

তাুউুক্ �হু্ ও্ �কাশ্ কুরই্ েস্  ুনযই্  ্ িচ�াধারাুক  াহাম্ ইবন্

সাফওয়ান্ র্সাুথ্স�করযুু্করা্হুয়ুেই্আুরা্বলা্হুয়্থাুক্েয, 

 া‘দ্ ইবন্ িদরহাম্  ্ িচ�াধারািা্  �ান্ ইবন্ িসম‘আন্ নামক্  ক্

বযিুর্িনকা্েথুক্�হু্কুরিেল্ বং্ ববান্তা্লবকদ্ইবন্আ‘সাম্

নাুমর্েসই্ইহদক্েথুক্�হু্কুরিেল্েয্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্

ওয়াসা�াম-েক্ াদু্কুরিেলই্েদখুন্: ‘আেুল্আযকয্আল-মুহা�দ্আস-

সালমান, �াগু; পৃ. ৪০-৪১ই  
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স�ােত্ ও্ কমরেত্ গুাবলকসমূহুক্ অ�ককার্ কুরুেই্ িহ রক্

তৃতকয়্ শতােকুত্  ্ বািতল্ িচ�াধারা িবশর ইবন্ িেয়াে্ আল-

িমররকেক- র্মাধযুম্ইসলামক্িবু�্বযাপক্আকাুর্�চািরত্হয়ই্

পরবতরকুত্ মু‘তাি লা্ স�দায়ও্  াহিময়যাুদর্  ্ িচ�াধারা্

অনুসরু্ কুরই্ েযমন- তারা্ আ�াহর্ কান্ ও্ চীু্ স�ুকর্

উপুর্বিুরত্আয়াুতর্বযাখযায়্বুলুে্ : ‘িতিন্কুর্োড়া্শুনন্

ও্চীু্োড়া্ েদুখনই’50 তুব্ যুুে্ যুুে্ ‘আহলুস সু�াত্ ওয়াল্

 ামা‘আত’  র্ইমামেু্ ্বািতল্িচ�াধারার্�িতবাদ্কুরুেন 

 বং আ�াহ্তা‘আলার্স�ােত্গুাবলকসমূুহর্বযাপাুর্কক্িচ�া্

ও্ িব�াস্করুত্হুব, তা্ সু�ি্ভাষায়্ নেুুর্মাুম্�চার্

কুরুেনই 

আ�াহর্িসফাত্স�ুকর্ মানযবর ইমামেুুর্মত্:  

  ্স�ুকর্ইমাম আবু্হানকফা্(রহ.) বুলন্: 

مغّبه م�ضيه ... يه  َ صفيت نال ويف... مَ يم ممجه م َفس "
 ."صفرين ان صفيوه نال ويف

‘‘আ�াহ্তা‘আলার্হাত, মুখ ও্আ�া ... গুাবলক্রুয়ুে, 

তুব্ র্ধরু্িনধরারু্করা্যাুব্নাই্আর্তাঁর্রাে্ও্স�িির্

                                                           
50. মুহা�দ্ খলকল্ হাররাস, শরহল্ আ�কদািতল্ ওয়ািসিতয়যাহ; (মদকনা্ : 

মারকাযুদ্দাওয়া্:, েসৗিদ্আরব, ৭ম্সং�রু, তািরখ্িবহকন), পৃ. ১০০ই 
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গু�য় রুয়ুে, তুব্  গুলার্ ধরু্ ও্ �কৃিতর্ েকাুনা বুরনা্

েদয়া্যাুব নাই’’51  

অপর্ ক্বুরনায়্িতিন্বুলন্:  

‘‘আ�াহর্স�া্স�ুকর্কাুরা্েকাুনা কথা্বলা্ িঠক্নয়ই্

তুব্আ�াহ্িনু ুক্েয্গুু্গুাি�ত্কুরুেন্তাঁুক্েস্গুু্

গুাি�ত্করা্উিচতই্ ুীু�্ িনু র্ িচ�া্�সূত্ েকাুনা কথা্

বলা্িঠক্নয়ই’’52 

আ�াহ্ইমাম্মািলক্(রহ.)-েক 

ۡرِش  َ�َ  ٱلّرۡحَ�ٰند  ﴿ َُ  ]  ٥: طه[ ﴾ ٥ ٱۡسَتَوىٰ  ٱۡل

‘রহমান্ আরুশর্ উপর্ ইসুতওয়া্ কুরন’’ (উুঠন),  ্

আয়াুত্ বিুরত্ ‘ইসুতওয়া’ শুের্ অথর্ স�ুকর্  ক্ বযিু্

ি ংাসা্ করুল্ িতিন অপর্ েকাুনা �িতশে্ িদুয়্  ্ শুের্

তা’বকল্বা্বযাখযা্না্কুর্বুলন্:  

 ."سر اء اعغ م مالكيف �ه ل، ماِي ين نه ماجْ، مالسؤال عغه نمع اال"
                                                           
51. েদখুন্ : ইমাম্ আবু্ হানকফা্ (রহ.) কতৃরক্ রিচত্ ‘আল-িফকহল্ আকবার’ 

িকতাুবর্বযাখযা্ িহসাুব্িলিখত্মু�া্ ‘আলক্�ারক্আল-হানাফক্ র্ ‘শরহ্

িকতাব্ আল-িফকহল্ আকবার’; (রবরত্ : দারল্ কুতুিবল্ ইলিময়যাহ, 

সং�রু্িবহকন, তািরখ্িবহকন), পৃ. ৫৮-৫৯ই 
52. আল-আলূেক, মাহমূদ, দহল্মা‘আনক; (রবরত্ : দার্ হইয়াইত্তুরািেল্

‘আরাবক, ৪থর্সং�রু, ১৯৮৫্ি�..), ১৫/১৫৬ই 
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‘‘ইু�ওয়ার্ অথর্ েবাধেময,  র্ �কৃিত্ অংাত,  র্ �িত্

ঈমান্আনয়ন্ওয়াি ব,  ্স�ুকর্��্করা্েবদ‘আতই’’53  

ইমাম্ শািফঈ্ (রহ.) েক্  ্ স�ুকর্ ��্ করা্ হুল্ িতিন্

বুলন্: ‘‘আিম্আ�াহর্উপর্ঈমান্ ুনিে, আ�াহর্পী্েথুক্

েয্উুেুশয্যা্িকেু্বিুরত্হুয়ুে, েস্গুলার্উপর্পূুর্ িব�াস্

 াপন্ কির, আিম্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম- র্

উপর্ঈমান্ ুনিে  বং তারঁ্পী্েথুক্েয্উুেুশয্আ�াহর্

েয্সব্গুাবলকর্বুরনা্ ুসুে, আিম্েসগুলার্উপুরও্ঈমান্

রািখই’’54 

 ্ স�ুকর্ ইমাম্ আহমদ্ (রহ.) বুলন: ‘‘আ�াহর্

গুাবলকসমূুহর্�িত্আিম্ঈমান্আনয়ন্কির,  গুলা্সতয্বুল্

িব�াস্কিরই্তুব্ গুলার্আকৃিত-�কৃিত্ ািন্না,  র্েকাুনা 

িকেুুক্আিম্�তযাখযানও্কির্নাই’’55  

                                                           
53. আল-হানাফক, ইবনু আিবল ই�, শরহল্‘আ�কদািতত্তাহািবয়যাহ ; (রবরত্

: আল-মাকতাবুল্ইসলামক, ৫ম্সং�রু, তািরখ্িবহকন), পৃ. ১২৮; আল-

খািযন, ‘আলা্ উিেন্ আলক্ ইবুন্ মুহা�দ, তাফেকরল্ খািযন; (লাুহার্ : 

নু‘মানক্কুতুবখানা্, সং�রু্িবহকন, তািরখ্িবহকন), ১/১০০ই 
54. ‘আেুল্আযকয্আল-মুহা�দ্আস-সালমান, �াগু; পৃ. ২৪ই্ 
55. তুদবই 
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আ�াহ্ তা‘আলার্ গুাবলক্ স�ুকর্  াাই্ হু�্ মূল্

‘আহলুস্ সু�াত্ ওয়াল্  ামা‘আত’  র্ অনুসারকুদর্ আ�কদা্ বা্

িব�াসই্তুব্আ�াসক্েখলাফত্আমুল্যখন্মুসিলম্মনকষকেু্

�কক্ দশরন্ স�ুকর্ ওয়ািকফহাল্ হন, তখন্ অুনুকর্ কথামুত্

আ�াহ্তা‘আলাুক্ সৃিির্সাুথ্সাদৃশয্ েথুক্রীার্ নয্তাঁরা্

আ�াহর্ ্সব্গুাবলকর্বযপাুর্তাঁুদর্পূবরসূরকুদর্কথা েথুক্

সুর্  ুস্  ্ সুবর্ তা’বকল্ বা্ বযাখযায়্ িলল্ হনই্  ্ মুতর্

পুুরাধা্ইমাম্আবুল্হাসান্আল-আশ‘আরক্(মৃ.৩২৪িহ.) �থমত্

আ�াহর্যাবতকয়্গুাবলকর্মধয্ েথুক্ েকবল্কান, চীু, ই�া, 

সামথরয, কথা, ংান্ ও্  কবন্  ্ সাতিা্ গুুক্ �ককার্ কুর্

অবিশি্ যাবতকয়্ গুাবলক্ েযমন- ইসুতওয়া বা্ উপুর্ উঠা, 

অবতরু, আেমন্করা, হাসা, স�ি্হওয়া, ভাুলাবাসা, অপেন্

করা, রাোি�ত্ও্আনিনত্হওয়া,  ্সব্গুাবলকর্বািহযক্অথর্

�হু্ না্ কুর্  -গুলার্ তা’বকল্ বা্ বযাখযা্ কুরনই্ তাঁরই্ পথ্

ধুর্ইমাম্োযালক৫৫

56, ইমাম্রাযক৫৬

57  বং্আুরা্অুনুক্মুসিলম্

                                                           
56. ইমাম্ োযালক, ‘আল-ই�ুতসাদ্ ফক্ উসূিলল্  ‘েতকাদ’ �ু�র্ ৬৯্ পৃিা্

রিাবযই্ 
57. ইমাম্রাযক ‘ইসুতওয়া’ শুের্বািহযক্অথর্�হু্না্কুর্ ‘ইসতকলা’ শে্

�ারা্ র্তা‘বকল্কুরুেনই্েদখুন্ : আর-রাযক, তাফসকরল্কবকর, ( ান্

িবহকন, ৩য়্সং�রু্, তাং্িবহকন), ১১/৬ই 
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িবু�্তাঁর্ ্মতবাদ্�চার্কুরন, যা্আ ও্আমাুদর্েদশসহ্

অুনক্মুসিলম্েদুশ্�চিলত্রুয়ুেই্তুব্আ�যর নক্হুলও্

সতয্ েয, যার্ নাুম্  ই্ মতবাদ্ �চিলত্ রুয়ুে্ েসই্ ইমাম্

আবুল্ হাসান্ আল-আশ‘আরক্ িতিন্ তাঁর্  কবুনর্ েশষ্ পযরাুয়্

 ুস্তাঁর্ ্মত্পিরবতরন্কুরিেুলন  বং ‘আল- বানাহ্‘আন্

উসূিলদ্ িদয়ানাহ’ নাুম্  কিা্ ��্ িলুখ্ তাুত্ িতিন্ আ�াহর্

িসফাুতর্েীু�্তাঁর্পূবর্মত্পিরহার্কুর্সালাফেুুর্মুতর্

পূুর্অনুসরু্কুরিেুলনই্আমাুদর্কাুে্আ�যর্ েবাধ্হয়্ েয, 

আমরা্ েযখাুন্ পুদ্ পুদ্ মহামানয্ ইমামেুুক্ অনুসরু্ কুর্

চুলিে, েসখাুন্কক্কুর্ ্েীু�্আমরা্তাুদর্িবপরকত্িচ�ার্

অনুসারক্হুয়্েেলামই্ র্অথর্িক্ ্নয়্েয, আ�াহর্গুাবলক্

স�ুকর্ সাহাবাুদর্ েথুক্ িনুয়্ সম�্ সালাফেুুর্ আ�কদা্

সিঠক্িেল্না!!  َع ذ ني রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম 

যখন্িনু ই্আ�াহ্তা‘আলার্স�ােত্গুাবলকর ধরু্স�ুকর 

েকাুনা বযাখযা্কুরন্ িন, তখন্কাুরা্পুীই্ ্সুবর্তা’বকল্

করা্ সমকচকন্ িেল্ নাই্ েকননা,  ্ সুবর্ তা’বকল্ করা্ আর্

অ�ককার্করা্মূলত্ কই্কথাই্মু‘তািযলারা্েভুবিেল- আ�াহর্

 ্সব্গুাবলক্থাকুল্তাঁর্�িতিা্গুুক্ ুককিা্আ�াহ্বুল্

েুয্ করুত্ হুব, িক�্ আ�াহ্  ক, সুতরাং্ আ�াহর্ তাওহকদ্

�িত্া্ করুত্ হুল তাঁুক্  ্ সব্ গুাবলক্ েথুক্ মুু্ বুল্
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িব�াস্ করুত্ হুব ( ্ �া�্ ধারুাই্ মু’তািযলাুদরুক্ পথ�ি্

কুরুে)ই্ ব�ত যারা্ িসফাত্ বা্ আ�াহর্ গুাবলকর্ তা’বকল্

কুরুেন্ তাঁুদর্ উুেশয্ আ�াহুক্ তাঁর্ সৃিির্ সাুথ্ সাদৃশয্

েথুক্রীা্করাই্ িক�্ ্সুবর্তা’বকল্না্কুরও্ েয্আ�াহ্

তা‘আলাুক্তাঁর্সৃিির্সাুথ্সাদৃশয্করা্েথুক্রীা্করা্যায়, 

তা্তাঁুদর্ িচ�ায়্আুস্িনই্আ�াহ্তা‘আলার্ াতস�ার্সাুথ্

তাঁর্ েকাুনা সৃিির্স�ার্যখন্ েকাুনা সাদৃশয্ েনই, তখন্তাঁর্

 াুতর্ সাুথ্ সংিবি্ গুাবলকর্ সাুথও্ তাঁর্ েকাুনা সৃিির্

গুাবলকর্ েকাুনা সাদৃশয্ থাকুব না-  াাই্ �াভািবক্ কথাই্

নাুমর্িদক্েথুক্�িা্ও্সৃিির্মাুম্বািহযক্িকেু্িমল্পাওয়া্

েেুলও্  ুত্ উভুয়র্ মাুম্ আকৃিত্ ও্ �কৃিতেত্ িমল্ হুয়্

যাওয়া্ ররক্হুয়্যায়্নাই্ 

েকননা, আ�াহ্তা‘আলা বুলন্: 

ٰ  ٱلَۡمَثلد  َوَ�د ﴿ َ�ۡ
َ
 ]  ٢٧: الرمم[ ﴾ٱۡ�

‘‘আ�াহর্ ুনযই্রুয়ুে্উউকৃি্উদাহরুই’’ 57F

58 

তাঁর্ স�া্ ও গুাবলকর্ উদাহরু্ সকল্ িকেুর্ উু রই্  ্

�সুঅ্ িমশুরর্ �খযাত্ িশীািবদ্ অধযাপক্ সইিয়যদ্ সাুবক্

বুলন্: 

                                                           
58. আল-কুরআন, সূরা্আন-নাহাল্: ৬০ই 
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‘‘আ�াহ্ তা‘আলার্ সাুথ্ তাঁর্ েকাুনা েকাুনা গুাবলকুত্

তাঁর্সৃিির্তুলনা্েকবল্নামকরুুর্মুধযই্সকমাব�, �কৃিত্বা্

মূলেতভাুব্ উভুয়র্ মাুম্ েকাুনা �কার্ সাদৃশয্ েনইই্ কাুরা্

বযপাুর্যিদ্বলা্হয়্েয, িতিন্ ক ন্ংানক, িতিন্ কিবত, িতিন্

আুেন, িতিন্সামথরযবান, িতিন্িবং্ও্দয়ালু, তখন্ র্অথর্ ্

দাঁড়াুব্েয, িতিন্বািহযক্িদক্েথুক্ ্সব্গুু্গুাি�ত, তুব্

তার্ ্সব্গুাবলক্আ�াহর্গুাবলকর্তুলনায়্সবরিন�্পযরাুয়্

অবি ত; আর্আ�াহর্বযাপাুর্ ্সব্গুুর্অথর্হুব্িতিন্ ্

সব্গুুর্েীু�্পূুরতার্চরম্িশখুর্অবি তই’’59 

ড. বুরাইকান বুলন্ : ‘‘সৃিি্ও্�িার্মুধয্ েকাুনা েকাুনা 

গুাবলকর্ েীু�্  মন্  কিা্ সাধারু্ অুথরর্ িদক্ েথুক্ িমল্

রুয়ুে্যা্কাুরা্ ুনয্ ককভাুব্�ুযা য্নয়ই্ ্িমল্থাকার্

ফুল্উভুয়র্মাুম্েসই্িনিনত্তুলনা্আবশযক্হুয়্যায়্না, যা্

শরক‘আুতর্দলকল্ও্সু ্বুি�্অ�াহয্কুর;  ্ ুনয্েয, �িতিা্

অি�তবান্ দু’িা্ ব�র্ মাুম্ অ�্ পিরমাুু্ হুলও্ উভুয়র্ মাুম্

িকেুাা্িমল্থাুকই্ ্িমল্থাকাুত্�ুতযুকর্েয্আলাদা্রবিশিয 

রুয়ুে্তাুত্ ুক্অপুরর্অনুদপ্হওয়া  ররক্হুয়্যায়্নাই্

কারু, িবুশষুতর্ েীু�্�ুতযুকর্গুুর্ েয্অব া্থাুক, তা্
                                                           
59. আস-সাইিয়যদ্ সাুবক, ‘আল-আ�াইদুল্ ইসলািময়যাহ; (রবরত্ : দারল্

িকতািবল্‘আরাবক, সং�রু্িবহকন, ১৯৭৫্ি�..), পৃ. ৫৮ই 
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উভুয়র্ েযৗথ্ গুাবলকর্ অব ার্ েচুয়্ িভ�তর্ হুয়্ থাুক  বং 

�ুতযুকর্ েস্ িভ�্ গুাবলকই্ তখন্  ুকর্ �ারা্ অপরুক্

বুমাুনার্পুথ্অ�রাুয়র্সৃিি্কুরই’’60 

আ�াহ্তা‘আলার্গুাবলক্স�ুকর্েকাুনা অযথা্তুকর্িলল্

না্ হুয়্ সহ ্ সরলভাুব্ েয্ িব�াস্ েপাষু্ করা্ উিচত, েস্

স�ুকর্ অবেত্ হওয়াই্ আমাুদর্  কা�্ �ুয়া নই্ আর্ েস্

�ুয়া নাুকু্ পূরু্ করার্  ুনযই্ আিম্ িনু�্ মসি ুদ্ নববকর্

েপশ্ইমাম্েশখ্‘আেুর্রহমান্আল-হযাইফক্ র্বুবয্পাঠক্

সমাু র্স�ুুখ্সংিীলাকাুর্তুুল্ধরলামই্িতিন্বুলন্:  

‘‘আ�াহ্তা‘আলার্গুাবলক্মূলত্দু’ধরুনর্রুয়ুে:  

 ক.  মন্সব্গুাবলক্যা্আ�াহ্তা‘আলার্মুধয্রুয়ুে, 

েযগুলাুক্ �মািুত্ বা্ হাঁ্ বাচক্ গুাবলক্ َِيّ ْ ) ُُبُْ  ) বলা্ হুয়্

থাুকই্ 

দুই.  মন্ সব্ গুাবলক্ যা্ আ�াহ্ তা‘আলার্ মুধয্ েনই, 

েযগুলাুক্অ�মািুত্বা্না বাচক ( ْ بِّي
ْ
 বলা্হুয়্থাুকই (َسغ

আ�াহ্ তা‘আলার্ স�া্ ও্ কমর্ সং�া�্ েয্ সব্ গুাবলকর্

বুরনা্ কুরআন্ ও্ সহকহ্ হাদকুস্  ুসুে, েসগুলাুক্ �মািুত্

ধরুনর্ গুাবলক্ বলা্ হয়ই্  ্  াতকয়্ গুাবলকর্ �ারা্ আ�াহ্

                                                           
60. ড. ই�াহকম্আল-বুরাইকান, �াগু; পৃ. ৯৩ই 
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তা‘আলা তাঁর্ িনু র্  নয  বং্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম আ�াহর্ নয্সুবরাা্ পূুরতা্�মাু্করুত্ েচুয়ুেন 

 বং  র্িবপরকুত্অবি ত্েয্সব্অস�ূুরতা্রুয়ুে, তাুউুক্

েয্ িতিন্ স�ূুর্ পিব�, তা্ �মাু্ করুত্ েচুয়ুেনই্ আ�াহর্

স�ােত্ গুাবলক্ হুলা্ েসগুলাই্ য ারা্ িতিন্ অন�কাল্ েথুক্

গুাি�ত্ রুয়ুেন  বং িচরকাল্ েয্ সব্ গুু্ িতিন্ গুাি�ত্

থাকুবনই্স�ােত্গুাবলকর্নযায়্িতিন্কমরেত্গুুও্অন�কাল্

েথুকই্ গুাি�ত্ রুয়ুেনই্ উভয়্ �কার্ গুুর্ মাুম্ পাথরকয্

হু�- স�ােত্গুাবলকসমূহ্তাঁর্ই�ার্সাুথ্স�করযুু্নয়ই্

আর্ কমরেত্ গুাবলকসমূহ্ তাঁর্ ই�ার্ সাুথ্ স�িকরতই্ িতিন্

ই�া্ করুল্ তা্ কুরন, না্ হয়্ না্ কুরনই্ কমরেত্ গুাবলকর্

মুধয্ মনও্িকেু্গুাবলক্রুয়ুে্যা্িবুশষ্বচুনর্েী�্োড়া্

আ�াহর্ েবলায়্ তা্ সাধারুভাুব্ �ুযা য্ হয়্ নাই্ েসদপ্

গুাবলকর্ মুধয্ রুয়ুে- আ�াহর্ চ�া�কারক্ ও্ িব�পকারক্

হওয়ার্গুু্গুাি�ত্হওয়াই 

কুরআনুল্কারকুম আ�াহ্তা‘আলা বুলন্: 

﴿  ْ وا ۖ  َوَمَكرَ  َوَمَكرد د َّ د  ٱ َّ  ]  ٥٤: ع ران ال[ ﴾ ٥ ٱۡلَ�ِٰكرِ�نَ  َخۡ�د  َوٱ
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‘‘কািফররা্ চ�া�্ করুলা, আ�াহ্ তা‘আলাও্ (তাুদর্

িবপরকুত) চ�া�্করুলনই্আর্িতিন্উ�ম্চ�া�কারকই’’61 

অপর্আয়াুত্রুয়ুে্: 

د  ﴿ َّ  ]  ١٥: القرة[ ﴾بِِهمۡ  �َۡسَتۡهزِئد  ٱ

‘‘আ�াহ্তা‘আলা তাুদর্সাুথ্িব�প্কুরনই’’ 61F

62 

উপযুরু্ দু’িা্ আয়াুত্ আ�াহ  তা‘আলা িনু ুক্

সাধারুভাুব্ চ�া�কারক্ ও্ িব�পকারক্ হওয়ার্ দু’িা্ গুু্

গুাি�ত্কুরুেন্বুল্�তকয়মান্হয়ই্তুব্সাধারু্অুথর্িতিন্

 ্ দু’িা্ গুু্ গুাি�ত্ ননই্ েকননা; �কৃতপুী্ িতিন্  ্ দু’িা্

কমর্�ারা্কািফর্ও্ইসলাুমর্শ�ুদর্ই�া্ও্কুমরর্িবরু�্

তাঁর্কক্�িতি�য়া্ও্উপযুু্পদুীপ্ েৃহকত্হুয়্থাুক, তাই্

বযু্ কুরুেনই্ উুেশয্  াা্ বুমাুনা্ েয, কািফরুদর্ চ�া�্ ও্

িব�ুপর্ মুকাুবলায়্আ�াহ্ েয্পদুীপ্ িনুয়্থাুকন, তা্ েযন্

তাুদর্ কুমররই্ সমান্ হুয়্ থাুকই্  - াতকয়্ গু্ আ�াহ্

তা‘আলার্  ুনয্ পূুরতা্ �মাুকারক্ েকবল্ তখনই্ হুয়্ থাুক্

যখন্ তা্ কািফরুদর্ কুমরর্ মুুখামুিখ্ অব াুনর্ কথা্ বুরনা্

                                                           
61. আল-কুরঅন, সূরা্আুল্ইমরান্: ৫৪ই 
62. আল-কুরআন, সূরা্আল-বা�ারাহ্: ১৫ই 
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�সুঅ্ বিুরত্ হয়ই্ অনযথায়্ তা্ আ�াহ্ তা‘আলার্  ুনয্ পূুরতা্

�মাুকারক্নয়ই্ 

েয্সকল্গুাবলক্অস�ূুরতা (َقص)  র্অথর্বহন্কুর, 

েস-সব্গুু্আ�াহ্তা‘আলা গুাি�ত্হুত্পাুরন্নাই্ েযমন- 

ত�া্ ও্ িনরা,  ্ দু’িা্ অস�ূুরতার্ অথর্ বহন্ কুর্ িবধায়, 

আ�াহ্ তাঁর্ িনু র্ পূুরতা্ �মাু্  বং্ িন ্ েথুক্ অস�ূুরতা্

দূরককরুুর্  ুনয্ িতিন  ্ দু’িা্ গুু্ গুাি�ত্ না্ থাকার্ কথা্

 ািনুয়ুেনই্ ্�সুঅ্িতিন্বুলুেন্: 

د  ﴿ َّ وَ  إِّ�  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  ٱ ّ  هد ََ ۚ  ٱۡل هۥد َ�  ٱۡلَقّيومد ذد خد
ۡ
ََةٞ  َِأ ۚ  َوَ�  ِس  ]  ٢٥٥: القرة[ ﴾ نَۡومٞ

‘‘িতিন্আ�াহ, িতিন্বযতকত্অপর্েকাুনা হ�্উপাসয্েনই, 

িতিন্ িচর�কব, সব িকেুুক্ িতিন্ধারু্কুর্রুয়ুেন, ত�া্ও্

িনরা্কখনও্তাঁুক্�শর্করুত্পাুর্নাই’’ 62F

63 

 ্আয়াুত্আ�াহ্তা‘আলা তাঁর্িনু র্ ুনয্ ‘হাইউন’ ও্

‘কাইউম’ নাুমর্দু’িা্গু্�মাু্কুরুেন্কারু;  র্�ারা্তাঁর্

পূুরতা্ �মািুত্ হয়; পীা�ুর্ ‘ত�া’ ও্ ‘িনরা’ তাঁুক্ �শর্

করুত্ পাুর্ না্ বুল্  ্ দু’িা্ গুু্ িতিন্ গুাি�ত্ নয়্ বুল্

 ািনুয়ুেন্ কারু;  ্ দু’িা্ অস�ূুরতা্  বং্ তা্ তারঁ্ পূুরতা্

�মাুকারক্�থম্দু’িা্গুুর্পুথ্অ�রায়্সৃিিকারকই 

                                                           
63. আল-কুরআন, সূরা্বা�ারাহ্: ২৫৫ই 
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উপযুরু্  ্ আয়াত্ �ারা্ �মািুত্ হয়্ েয, আ�াহ্ তা‘আলা 

েয্ সব্ গুাবলক্ তাঁর্ িনু র্  নয্ �মাু্ কুরুেন,  র্ �ারা্

িতিন্ তাঁর্ িনু র্ পূুরতা্ �মাু্ ও্ অস�ূুরতা্ দূর্ করুত্

েচুয়ুেনই্ আর্ েয্ সব্ গুু্ িতিন্ গুাি�ত্ না্ থাকার্ কথা্

বুলুেন,  র্�ারা্িতিন্তাঁর্িন ্েথুক্অস�ূুরতা্দূরককরু্ও্

 র্ িবপরকুত্ েয্ পূুরতা্ রুয়ুে, তা্ তাঁর্ িনু র্  নয্ �মাু্

করুত্েচুয়ুেনই 

আ�াহ্ তা‘আলার্ নামাবলক্ ও্ গুাবলকর্ রবিশিয্ হু�- 

কাুরা্ সাুথ্ েকাুনা �কার্ সাদৃশয্ োড়াই্ িতিন্  ্ সব্ গুু্

গুাি�ত্রুয়ুেনই্ গুলার্েীু�্ কতবাদক্হওয়ার্অথর্হু�- 

 ্কথা্মুন্�াুু্�ককার্করা্েয,  -গুলা্�ারা্মহান্আ�াহ্

 ককভাুব্গুাি�তই্েকাুনা ভাুবই্তাঁুক্ ্সব্গুাবলক্েথুক্

মুু্করা্যাুব নাই্ গুলার্অুথরর্িভ�্েকাুনা বযাখযাও্েদওয়া্

যাুব না,  র্েকাুনা তুলনা্ও্�কৃিতও্বুরনা্করা্যাুব্নাই 

 ্ সব্ েীু�্  ক ন্ মুসিলুমর্ করুকয়্ হু�- কুরআুন 

কারকম ও্সহকহ্হাদকুস্বি রুত্আ�াহ্তা‘আলার্ ্সব্স�ােত্

ও্গুেত্গুাবলক্থাকার্বযাপাুর্পূুর্ িব�াস্ াপন্করা্ বং্

 গুলার্ আকৃিত-�কৃিত্ স�ুকর্  ানার্  নয্ েকাুনাদপ্ িচ�া-

ভাবনা্ না্ করা, েকননা; আমরা্ শরক‘আত্ কতৃরক্  দপ্ িব�াস্

 াপুনর্  ুনযই্ আিদি্ হুয়িেই্ যারাই্  ্ সব্ গুাবলক্ িনুয়্
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অিধক্ িচ�া-ভাবনা্ কুরুেন, তারা্ হয়্ তথা্ (اعطغ�) মহান্

আ�াহুক তাঁর্ গুাবলক্ েথুক্ মুুকারকুদর্ অ�েরত্ হুয়ুেন, 

নতুবা (�دري) তথা্িবকৃতকারকুদর্অ�েরত্হুয়ুেন, তা্না্হয় 

তথা্ (مثغ�) সৃিির্সাুথ্সাদৃশযকারক্অথবা্ তথা্ র্ ( كيف�)

ধরন-�কৃিত্ বুরনাকারকুদর্ অ�েরত্ হুয়ুেনই্  ুত্ কুর্ তারা্

সালাুফ্ সাুলহকন্ তথা্ মূল্ ‘আহলুস্ সু�াত্ ওয়াল্  ামা‘আত’-

 র্অনুসৃত্প�া্েথুক্িবচুযত্হুয়ুেনই 

আ�াহ্ তা‘আলার্ গুাবলক্ থাকার্ �ককৃিত্ বা্ অ�ককৃিত্

ংাপন্করুত্ বং্েয্সব্গুুর্পুী্বা্িবপুী্েকাুনা দলকল্

�মাু্ েনই, আ�াহ্ তা‘আলার্ বযপাুর্ েস্ সব্ গু্ �মাুুর্

েীু�্আহলুস্সু�াতেুুর্অনুসৃত্প�া্হু�- আ�াহ্তা‘আলা 

িনু র্  নয্ �কয়্ িকতাুব্  বং্ তাঁর্ রাসূল্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম- র্ মুুখ্ েয্ সব্ গুাবলক্ �মাু্ কুরুেন, েস্ সব্

গুাবলক্েকাুনা �কার্িবকৃিত, অ�ককৃিত, ধরু-�কৃিত ও্সাদৃশয্

বুরনা্ োড়াই্ �মাু্ করাই্ আর্ অ�ককৃিতর্ েীু�্ তাঁুদর্ প�া্

হু�- আ�াহ্তা‘আলা িন ্িকতাুব্বা্রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্

ওয়াসা�াম্ আ�াহ্ তা‘আলার্  নয্ েয্ সব্ গুাবলক্ না্ থাকার্

কথা্ বুলুেন, েসগুলা্ অ�ককার্ করাই্  ্ সব্ অ�ককৃত্

গুাবলকর্ িবপরকুত্ অবি ত্ গুাবলকর্ মুধযই্ আ�াহর্ পূুরতা্

রুয়ুে্ বুল্ িব�াস্ করাই্ আর্ েয্ সব্ গুাবলকর্ �মাুু্ বা্
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অ�মাুু্ েকাুনা দলকল্ �মাুািদ্ না্ থাকা্ সু�ও্ েলাুকরা্ তা্

িনুয়্ িবতুকর্ িলল্ হুয়ুে, েযমন- আ�াহর্ শরকর্ থাকা্ বা্ না্

থাকা, তাঁর্  নয্  ান্ ও্ িদক্ িনধরারু্ করা্ ইতযািদই্ আ�াহ্

তা‘আলার্  নয্  ্ সব্ শে্ উাারুুর্ েীু�্ তাঁরা্ নকরবতা্

পালন্ কুরনই্ কুরআন্ ও হাদকুস্  ্ সুবর্ েকাুনা বুরনা্ না্

থাকায়্ তাঁরা্  গুলা্ �ককারও্ কুরন্ না, আবার্ অ�ককারও্

কুরন্ নাই্ আ�াহর্ েবলায়্ েকউ্  গুলা্ উাারু্ করুল্ তাঁরা্

েস্বযিুর্িনকা্ র্অথর্ ি ংাসা্কুরনই্ বাুব্যিদ্আ�াহ্

তা‘আলাুক্ পিব�্ রাখা্  ররক্  মন্ েকাুনা বািতুলর্ উুেশয্

করা্ হুয়ুে্ বুল �তকয়মান্ হয়, তা্ হুল্ তাঁরা্ তা্ অ�ককার্

কুরনই্ আর্ যিদ্  র্ �ারা্ আ�াহ্ তা‘আলার্ বযাপাুর্ �ুযা য্

হুত্ পাুর্  মন্ েকাুনা সতযুক্ উুেশয্ করা্ হুয়ুে্ বুল্

�মািুত্হয়, তা্হুল্তাঁরা্তা্�ককার্কুরনই্আ�াহ্তা‘আলার্

গুাবলক্ িনুয়্ িচ�া-ভাবনার্ েীু�্ যত্ মত্ ও্ পথ্ রুয়ুে, 

তেুধয্ উপযুরু্  ্ মত্ ও্ পথই্ হু�্ অনুসরুুর্ অতযাবশযক্

পথই্  ্ মতই্ হু�্ অ�ককৃিত্ ংাপনকারক্ ও্ সাদৃশয্

েপাষুকারকুদর্মুতর্মাুম্অবি ত্ কিা্মধযপ�ক্মতই’’64  

                                                           
64. ্ কথাগুলা্ িতিন্ ইসলামক্ িব�িবদযালয়, মদকনায়্ আমাুদরুক্ আ�কদা্ : 

িবষুয়্পাঠ্দান্উপলুী্ষাুস্িলিখুয় িদুয়িেুলনই 



 

81 

উপুর্ আ�াহ্ তা‘আলার্ উলূিহয়যাত, রবূিবয়যাত, তাঁর্

নামাবলক্ ও্ গুাবলক্ স�ুকর্ যা্ আুলািচত্ হুলা্  র্ �ারা  ্

কথা্ �মািুত্ হুয়ুে্ েয, আ�াহ্ তা‘আলার্ অুনক্ নাম ও্

গুাবলক্রুয়ুেই্ র্সাুথ্তাঁর্সৃিির্কাুরা্েকাুনা নাুমর্বা্

গুুর্ বািহযকভাুব্ িমল্ থাকুত্ পাুর, তুব্  ্ িমল্ থাকাাা্

উভুয়র্ নাুমর্ ও্ গুুর্ অথর্ ও্ �কৃিতর্ িদক্ েথুক্ েকাুনা 

অব াুতই্ ক্ও্অিভ�্বা্সাদৃশযপূুর্নয়; বরং্উভুয়র্মুধয্

আকাশ্ পাতাল্ পাথরকয্ রুয়ুে, যা্ বুরনা্ কুর্ বুমাবার্ মত্

েকাুনা উপায়্েনইই্কারু, সৃিি্আর্�িা্েকাুনা িদন্ ক্হুত্

পাুর্না্ বং্�িার্নাুমর্ও্গুুর্ েয্ রবিশিয্রুয়ুে, িতিন্

তাঁর্েকাুনা সৃিিুক্েকাুনা িদন্েস্রবিশুিযর্অিধকারকও্কুরন্

না, েকান্ সৃিি্ িন ্ �ুচিায়ও্ েস্ রবিশিয্ অ রন্ করুত্ পাুর্

নাই্ আ�াহর্  ্ সব্ নাম ও্ গুাবলকর্ েয্ রবিশিয্ রুয়ুে, েস্

রবিশিয্গুুই্িতিন্আমাুদর্ও্সম�্ েুতর্ কমা�্রব্বা্

�িতপালকই্আর্িতিন্ ্ েুতর্সব্িকেুর্ কক্�িতপালক্

হওয়ার্ কারুুই্  ্  েুতর্ সব্ িকেুর্  কক্ উপাুসযর্  াুন্

অিধি্ত্ হুয়ুেন, কারু; কাউুক্ উপাসয্ হুত্ হুল্ তাঁুক্

উপাসুকর্ �িতপালুকর্ মযরাদায়্ আসকন্ হুত্ হয়ই্ আ�াহই্

যখন্ আমাুদর্  কক্ �িতপালক, তাঁর্ হাুতই্ যখন্ আমাুদর্

সৃিি,  কবন,  কিবকা, ইহ্ ও্ আুখরাুতর্ যাবতকয়্ কলযাু্ ও্
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অকলযাু্িনিহত, তখন্িতিন্বযতকত্অপর্েকউ্আমাুদর্উপাসয্

হুত্ পাুর্ নাই্ অত ব, যারা্ আ�াহর্ সৃিির্ মধযকার্ েকাুনা 

নবক-রাসূল, েফুর�া, েকাুনা অলক-দরুবশ, ি ন-পরক, েকাুনা 

োে-পালা বা্পাথর্ইতযািদুক্তাঁর্নাম ও্গুাবলকর্রবিশুিযর্

েীু�- বুুম্ বা্ না্ বুুম্ তাুদর্ িব�াুস্ বা্ কথায়্ বা্ কুমর- 

শরকক্ কুর্ েনয়, তারা্ �কারা�ুর্ তাঁু দরুক্ ও্ েস সবুক্

তাুদর্ �িতপালক্ ও্ উপাসয্ বািনুয়্ েকাুনা না্ েকাুনা িশুকর্

িনমি�ত্হয়ই 
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িশুকরর্�কারুভদ্: 

শর‘য়ক্দৃিিুকাু্েথুক্িশকরকারকর্পিরুিত্িবুবচনা্করুল্

েদখা্যায়্েয, িশকর্মূলত্িতন্�কার্:  

�থম্�কার্: িশুকর্ আকবার্বা্বড়্িশকর 

িশুকর্আকবার্ র্সংংা্: 

িব�াস  াতকয়্ িবষয়ািদ্ ও্ উপাসনার্ েীু�্ আ�াহ্

তা‘আলার্ সাুথ্ কাউুক্ শরকক্ বা্ সমান্ করাই্ মূলত্ িশুকর্

আকবারই্ কুরআনুল্ কারকুম উপাসনা্ েকি�ক্ িশকর্ স�ুকর্

অিধক্আুলাচনা্হওয়ার্কারুু্অুনুক্িশুকর্আকবাুরর্সংংা্

িদুত্ িেুয়  াাুক্ শধু্ উপাসনার্ সাুথই্ সকমাব�্ েরুখুেনই্

েযমন- 

েকউ্  র্ সংংা্ �দান্ �সুঅ্ বুলন্ : ‘‘িশুকর্ আকবার্

হু�্ : আ�াহর্ সাুথ্ কাউুক্ শরকক্ করা, েযমন- অনযুক্

আ�ান করা, অুনযর্িনকা্িকেু্কামনা্করা, অনযুক্ভয়্করা, 

অনযুক্ আ�াহর্ নযায়্ ভাুলাবাসা, অুনযর্  নয্ পশ্ উউসের্ বা্

মানত্করাই’’ 

েকউ্ আুরা্ সংুীপ্ কুর্ বুলুেন্ : ‘‘আ�াহর্ সাুথ্

োয়র�াহুক্আ�ান করাই্হু�্িশুকর্আকবারই’’ 
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েকউ্ বুলন্ : ‘‘আ�াহর্ উপাসনাসমূুহর্ েকাুনা উপাসনা্

োয়র�াহর্উুেুশয্করাুক্ িশুকর্আকবার্বলা্হয়ই’’65 তুব্

েযুহতু্ িশুকর্আকবার্েকবলমা�্উপাসনার্মুধযই্সকমাব�্না্

েথুক্ তা্ আ�াহর্ রবূিবয়যাুতর্ মুধযও্ হুয়্ থাুক, েস্  নয্

আমার্মুত্ র্সংংা্িন�দপ্হওয়া্উিচত্: 

‘‘আ�াহ্তা‘আলার্নামাবলক্ও্গুাবলকর্েয্রবিশিয্রুয়ুে, 

েয্ রবিশিযগুু্ িতিন্ আমাুদর্  কক্ রব্ ও্ উপাসয, আমাুদর্

রাসূল্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ বা্ েকাুনা অিল্ দরুবশ, 

ি ন-পরক্বা্�হ্ও্তারকা, োে-পালা ও্পাথর্ইতযািদুক্ েস্

সব্ রবিশুিযর্ েকাুনা না্ েকাুনা রবিশুিযর্ সমান্ বা্ আংিশক্

অিধকারক্ বুল্ মুন্ করা  বং নবক, অলক, োে-পালা্ ও্ পাথর্

ইতযািদুক্ েক�্ কুর্ মুখ, শরকুরর্ অঅ�তযঅ্ ও্ অ�র্ �ারা্

উপাসনামূলক্েকাুনা কমর্করাুক্িশুকর্আকবার্বলা্হয়ই’’  

িশুকর্আকবারকারকর পিরুিত্: 

পিরুিতর্ িদক্ িবুবচনা্ কুর্  ্ িশকরুক্ বড়্ িশকর্ বলা্

হয়ই্ েকননা, তা্ িশকরকারকুক্ ইসলাম্ েথুক্ স�ূুরভাুব্ েবর্

কুর্ েদয়ই্ কারু; তা্  কাা্ �কাশয্ কুফরক্ কা ই্ েযমন- 

কুরআনুল্কারকুম আ�াহ্বুলন্:  

                                                           
65. ‘আেুল্‘আযকয্আল-মুহা�দ্আস-সালমান, �াগু; পৃ. ১৭০ই্ 
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َِ  َوَما﴿ ّلَِما َُ ٍَ  ِمنۡ  �د َح
َ
وَ�ٓ  َحّ�ٰ  أ ََةٞ  َ�ۡند  إِّ�َما َ�قد رۡ  فََ�  فِۡت  ]  ١٠٢: القرة[ ﴾َِۡ�فد

‘‘তাঁরা্(হাদত্ও্মাদত) কাউুক্ ্কথা্বুলই্ াদু্িশীা্

িদুতন্ েয, আমরা্ েতামাুদর্  নয্ েফতনা্ িবুশষ, সুতরাং্

েতামরা্তা্িশীা্কুর্কুফরক্কুরা্নাই’’ 65F

66 

 আমরা্ বাহযত্ েদখুত্ পাি�্ েয,  ্ আয়াুত্  াদু িশীা্

করাুক্কুফরক্কা ্িহুসুব্েুয করা্হুয়ুে;  াা্ ্ ুনয্েয, 

তা্ িন ্ েথুক্ মানুুষর্ অকলযাু্ করুত্ পাুর্  ্ িব�াুসর্

িভি�ুত্িশীা্করা্ িশুকরর্অ�েরত্কা ই্অনুদপভাুব্হাদকুস্

কুদসকুত্ েদখুত্পাওয়া্যায়্ েয, তারকার্�ভাুব্ বৃিিপাত্হয়্

বুল্িব�াস্করা্িশকরক্িব�াস্হওয়া্সু�ও  িাুক্কুফরক্বুল্

েুয্করা্হুয়ুেই্েযমন- আ�াহ্তা‘আলা বুলন্: 

ْصبَحَ " 
َ
ّاي َمَ�يٌِر، ِب  ُ ْؤِانٌ  ِعبَيِدي ِانْ  أ

َ
ِي  ُاِطْرََي: قَيَل  َانْ  يََ ّْ ِ  نَِف َّ  َم�َْحَِرِه، ا

لَِك  َِ ، َمَ�يِرٌ  ِب  ُ ْؤِانٌ  يَ ِْ ّاي نِيلَكْ َو
َ
ا نِغَ ْءِ : قَيَل  َانْ  َمأ َِ ا، َو َِ لَِك  َمَ� َِ  ِب  يِرٌ  َ  يَ

ِْ  َمُ ْؤِانٌ   " نِيلَكْ َو

‘‘আমার্বানাুদর্মুধয্কিতপয়্বানা্আমার্উপর্িব�াসক্

আর্কিতপয়্অিব�াসক্হুয়ুে, যারা্ ্কথা্বুলুে্েয, আ�াহ্

তা‘আলার্ করুায়্ আমাুদরুক্ বৃিি্ দান্ করা্ হুয়ুে, তারা্

আমার্ উপর্ ঈমান্  ুনুেই্ আর্ যারা্ বলুলা্ : অমুক্ অমুক্

                                                           
66. আল-কুরআন, সূরা্বা�ারাহ: ১০২ই 
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তারকার্�ভাুবর্ফুল্আমাুদরুক্বৃিি্দান্করা্হুয়ুে, তারা্

আমাুক্ অ�ককার্ কুরুে্  বং্ তারকার্ �ভাুবর্ �িত্ িব�াসক্

হুয়ুেই’’67 

উপযুরু্আয়াত্ও্হাদকুসর্আুলাুক্ াদু িশীা্করা্আর্

েকাুনা তারকার্ �ভাুব্ বৃিি্ হয়্ বুল্ িব�াস্ করা্ যিদ্ কুফরক্

কমর্ বুল্ �ককৃত্ হয়, তা্ হুল্ ংানেত, উপাসনােত, 

পিরচালনােত্ ও্ অভযাসেত্ অনযানয্ যত্ সব্ িশকর্ রুয়ুে, 

িনহসুনুহ্তাও্ কুফরক্কমর্ বুল্েুয্হুবই্ েকউ্যিদ্ ্ সব্

িবষুয়্ সতকর্ না্ হুয়্ আ�াহর্ কাুে্ তাওবা্ করা্ োড়াই্ েশষ্

িনহ�াস্ তযাে্ কুর, তুব্ তার্ সম�্  কবুনর্ যাবতকয়্ সউকমর্

িনিল্ হুয়্ েযুয়্  া�াত্ তার্  নয্ িচরতুর্ হারাম্ হুয়্ যাুব 

 বং  াহা�ামই্ তার্ িচর ায়ক্ আবাস্  ুল্ পিরুত্ হুবই্  ্

�সুঅ্আ�াহ্তা‘আলা বুলন্: 

ۥ﴿ دۡ�ِكۡ  َمن إِنّهد �  ِ َّ َۡ  بِ� د  َحّرمَ  َ�َق َّ َّةَ  َعلَۡيهِ  ٱ َ ۡۡ َوٮٰهد  ٱ
ۡ
ۖ  َوَمأ َد  ]  ٧٢: مة اليئ[ ﴾ ٱَّا

‘‘েয্আ�াহর্সাুথ্কাউুক্শরকক্করুব, আ�াহ্তার্ নয্

 া�াত্ হারাম্ কুর্ িদুবন  বং তার্ আবাস ল্ হুব্

 াহা�ামই’’ 67F

68 

                                                           
67. বুখারক, �াগু; িকতাবুল্আযান, বাব্নং্৭২, হাদকস্নং ৮১০, ১/২৯০; 

মুসিলম, �াগু; িকতাবুল্ঈমান, বাব্নং৩২, ১/৮৩ই 
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মানুুষরা্যাুত্ ্ধরুনর্ িশকর্করা্েথুক্সতকর্হয়, েস্

 নয্ আ�াহ্ তা‘আলা তাঁর্ নবকর্ �িত্  ই্ বুল্ সতকরবাুক্

িদুয়ুেন্: 

ۡ�َت  لَ�ِنۡ ﴿  َ�ۡ
َ
َۡحَبَطنّ  أ وَ�نّ  َ�َملدَك  ََ َكد ََ  ]  ٦٥: الز ر[ ﴾ ٦ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ  ِمنَ  َو

‘‘তুিম্ যিদ্ িশকর্ কর, তুব্ েতামার্ যাবতকয়্ ‘আমল্ ভ�্

কুর্েদয়া্হুব্ বং্তুিম্ীিত��ুদর্অ�েরত্হুয়্যাুবই’’ 68F

69 

িশুকরর্ পিরুিত্ স�ুকর্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম-েক্  ্ ভাুব্ সতকর্ করার্ মূল্ উুেশয্ হু�্ তাঁর্

উ�তুক্  ্ স�ুকর সতকর্ করাই্ তাুদরুক্  ্ কথা্  ািনুয়্

েদয়া্েয, তারা্যিদ্বুুম্বা্না্বুুম্েকাুনা িশকরক্িব�াস্েপাষু্

কুর্বা্েকান্ িশকরক্কমর্কুর, তা্হুল্তাুদর্সালাত, সাওম, 

হ�, যাকাতসহ্ কবুনর্অনযানয্যাবতকয়্সউকমর্আ�াহর্কাুে্

স�ূুর্মূলযহকন্হুয়্যাুবই 

িশকর্করার্ফুল্যার্অব া  ই্হুয়্দাঁড়ায়, েস্বযিু্যিদ্

�কয়্ িশকর্ েথুক্ ে��ায়্ পিরপূুরভাুব্ মুু্ হুয়্ ইসলাুম্ নতুন্

কুর্ �ুবশ্ না্ কুর, তা্ হুল্ আুখরাুত েস্  াহা�ামক্ হুবই্

আ�াহ্ তা‘আলা করুার্ সাের্ হুয়্ থাকুলও্ কািফর-

                                                                                                            
68. আল-কুরআন, সূরা্আল-মািয়দাহ্: ৭২ই 
69. আল-কুরআন, সূরা্যুমার্: ৬৫ই্ 
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মুশিরকুদর্ বযাপাুর্ িতিন্ অতয�্ কুঠারই্ তাই্ িতিন্ তাুদর্

সউকুমরর্ িবষয়িা েকাুনা িবুবচনায়্  ুন্ তাুদর্ �িত্ েকাুনা 

করুার্দৃিিুত্েদখুবন্নাই্যারা্ে��ায়্তা্পিরতযাে্না্কুর্

িতিন্ তাুদরুক্ আকি�কভাুব্ পাকড়াও্ করার্  ুনয্ তাুদর্

অপকমর্ আুরা্ চািলুয়্ যাওয়ার্ সুুযাে্ কুর্ েদনই্ েযমনিা্

সুুযাে্কুর্িদুয়্পাকড়াও্কুরিেুলন্আরুবর্কুরাইশ্বংুশর্

কািফর্ ও্ মুশিরকুদরই্ কুরআনুল্ কারকুমর্ বুরনানুযায়ক্ যিদও্

তারা্ আ�াহ্ তা‘আলাুক্ আকাশম�লক্ ও্ পৃিথবকসহ্ সব্ িকেুর্

সৃিিকতরা, িরিযকদাতা,  কবন্ও্মৃতুযদাতা্ বং্যাবতকয়্িবষয়ািদর্

পিরচালনাকারক্বুল্অকপুা্�ককার্করুতাই্েযমন-  ্স�ুকর্

আ�াহ্বুলন্: 

م َولَ�ِن ﴿ َهد َۡ �َض  ٱلّسَ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  ّمنۡ  َسََ
َ
ولدنّ  َوٱۡ� َقد ََ  ۚ د َّ  ]  ٣٨: الز ر[ ﴾ٱ

‘‘তুিম্ যিদ্ তাুদরুক্ ি ুংসা্ কুরা্ েয, আকাশম�লক্ ও্

পৃিথবকুক্ সৃিি্ কুরুেন, তখন্ তারা্ বলুব্ আ�াহই্ তা্ সৃিি্

কুরুেনই’’ 69F

70 অপর্ াুন্বুলুেন: 

م َمن قدۡل ﴿ �ِض  ٱلّسَمآءِ  ّمِنَ  يَۡرزدقد�د
َ
مّ  َوٱۡ�

َ
ٰرَ  ٱلّسۡمعَ  َ�ۡملِكد  نأ ََ بۡ

َ
 َوَمن َوٱۡ�

ۡرِجد  ّ  �د ََ ِّ  ِمنَ  ٱلَۡمّيَِت  َو�دۡخِرجد  ٱلَۡمّيِِت  ِمنَ  ٱۡل ََ بِّرد  َوَمن ٱۡل ََ ۚ  يد ۡمَر
َ
ََ  ٱۡ� دو ول  فََسَيقد

 ۚ د َّ  ]  ٣١: ي �س[ ﴾ٱ

                                                           
70. আল-কুরআন, সূরা্আয-যুমার্: ৩৮ই 
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‘‘তুিম্তাুদর্ ি ুংস কর, েক্ েতামাুদরুক্ কিবকা্দান্

কুর্ আকাশ্ ও্  মকন্ েথুক, িকংবা্ েক েতামাুদর্ কান্ ও্

েচাুখর্মািলক? তাোড়া্েক্ কিবতুক্মৃুতর্েভতর্েথুক্েবর্

কুরন্ বং্েকইবা্মৃতুক্ কিবুতর্মধয্েথুক্েবর্কুরন? েক্

কমর্ স�াদুনর্ বযব াপনা্ কুরন? তখন্ তারা্ বুল্ উঠুব, 

আ�াহই’’ 70F

71  

আ�াহ্ তা‘আলাুক্ সবিকেুর্ �িা,  কবন্ ও্  কিবকা্

দানকারক্ ও্ পিরচালনাকারক্ িব�াস্ করার্ পাশাপািশ্ তারা্

িনু ুদরুক্ ই�াহকম্ আলাইিহস্ সালাম- র্ �কুনর্ যথাথর্

অনুসারক্ বুলও্ দাবক্ করুতাই্ েস্ �কুনর্ উপাসনািদর্ মধযকার্

িকেু্উপাসনা্েযমন- কা‘বা্েৃুহর্হ�্করা, সাফা্ও্মারওয়াহ্

পবরত�ুয়র্মাুম্সা‘য়ক্করা, কুরবানক্করা, িমনায়্অব ান্�হু্

করা্ইতযািদ্উপাসনাও্তারা্ েকবল্আ�াহর্স�িির্উুেুশযই্

করুতাই্ িক�, তারা্ িশকর্ করুতা্ বুল্ তাুদর্  ্ সব্ সউকমর্

তাুদর্ েকান্ উপকাুর্ আুস িনই্ বরং্ তাুদর্ বযপাুর্ আ�াহ্

তা‘আলার্ -হকুম্ ারক্হুয়িেল্েয, তারা্কািফর্ও্ মুশিরক, 

তাুদর্  ুনয্ রুয়ুে্  াহা�াুমর্ আগন, েযখাুন্ তারা্ সবাই্

�ুবশ্করুব্অতয�্িনেৃহকত্হুয়ই 

                                                           
71. আল-কুরআন, সূরা্ইউনুস্: ৩২ই্ 
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ি�তকয়্�কার্: িশুকর্আসোর্বা্েোা্িশকর 

িশুকর্আসোর্ র্সংংা্দান্�সুঅ্েকাুনা েকাুনা মনকষক্

বুলুেন্: ‘‘িশুকর্আকবার্নয়্ মন্েয-সব্কমরুক্শরক‘আুতর্

‘নস’ অথরাউ্সু�ি্�মাু্�ারা্িশকর্বুল্নামকরু্করা্হুয়ুে, 

েসগুলাই্হু� িশুকর্আসোরই্েযমন- েকউ্যিদ্বুল্:  ( ايْيء

আ�াহ্ (م ل  ا  م أَت) ,’আ�াহ্আর্আপিন্যা্চান‘(ا  م ْئت

আর্আপিন্যিদ্উপি ত্না্থাকুতন্তা্হুল্আমার্মহা্িবপদ্

হুয়্ েযুতা’ই্ অনুদপভাুব্ আ�াহ্ বযতকত্ অপর্ কাুরা্ নাুম্

শপথ্করা্ইতযািদই’’ 71F

72 

ড. ই�াহকম্ বুরাইকান  র্ সংংা িদুত্ িেুয় বুলন্ : 

‘‘আমুলর্ েীু�্ োয়র�াহুক্ আ�াহ্ তা‘আলার্ সমান্ কুর্

েনয়াুক্ িশুকর্আসের্বলা্হয়, েযমন- েকান্কাু ্বা্কথায়্

েলাক্েদখাুনার্ভাব্করাই’’ 72F

73 

ইমাম্ইবন্কাইিয়যম্আল্ াওিযয়যাহ্(৬৯১-৭৫১িহহ) িশুকর্

আসোর্  র্ উদাহরু্ িদুত্ িেুয় বুলনহ্ ‘‘উপাসনায়্ েলাক্

েদখাুনা্ভাব্করা, মানুুষর্স�িির্উুেুশয্েকাুনা কা ্করা, 

আিম্ আ�াহ্ ও্ আপনার্ উপর্ ভরসা্ কুরিে্  মনিা্ বলা, 

                                                           
72. আস-শায়খ্‘আেুল্আযকয্আস-সালমান, �াগু; পৃ. ১৭০ই 
73. ড. ই�াহকম্আল-বুরাইকান, �াগু; পৃ.১২৬ই 
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আ�াহ্ ও্ আপিন্ না্ হুল্  মনিা্ হুতাই্  ্ সব্ উদাহরু্

�দাুনর্পর্ িতিন্বুলনহ্ িশুকর্আসোর্কখনও্কতরা্বযিুর্

মানিসক্ অব া্ ও্ উুেুশযর্ পিরু�িীুত্ িশুকর্ আকবাুরও্

দপা�িরত্হুত্পাুরই’’74  

আমার্মুত্ ‘িশুকর্আসোর’ র্সংংা্হুলা্ : ‘‘ মন্সব্

কথা্বা্কা ্বািহযকভাুব্োয়র�াহুক্আ�াহ্তা‘আলার্সাুথ্

সমান্কুর্ েনয়া্হুয়ুে্বুল্�তকয়মান্হয়, যিদও্ ই্সমান্

করািা্ �কৃতপুী্ কতরাবযিুর্ উুেশয্ নয়ই’’ ‘িশুকর্ আসোর’ 

 র্ কিতপয়্ উদাহরু্ উপুর্ বিুরত্ হুয়ুেই্ িনু�র্

উদাহরুগুলাও্ তা্ পিরচুয়র্  নয্ লীযুকয়্ : েযমন- েকাুনা 

বযিুর্ কথা্ : ‘আ�াহ্ আর্  ই্ েপাষা্ কুকুরিা্ না্ হুল্ আ ্

রাুত্আমার্বাড়কুত্চুির্হুয়্েযুতাই’ ‘আ�াহ্ বং্আপিন্না্

হুল্আ ুক্মহা্অঘান্ঘুা্ েযুতাই’ ‘আিম্মািা্হাুত্ িনুয়্

বা্মাুয়র্নাম্ িনুয়্বা্স�াুনর্মাথায়্হাত্ েরুখ্শপথ্কুর্

বলিেই’ ‘আিম্ আ�াহর্ অনু�ুহ্  বং্ আপনাুদর্ দু‘আয়্ ভাল্

আিে’ ইতযািদ্ধরুনর্কথাই 

                                                           
74. আশ-শায়খ্ সুলাইমান্ ইবন্ ‘আিে�াহ্ ইবন মুহা�াদ্ ইবন্ আবিদল্

ওয়াহহাব, তাইসকরল্ ‘আযকিযল্ হামকদ্ ফক্ শরুহ্ িকতািবত্ তাওহকদ; 

(রবরত্ : আল-মাকতবুল্ইসলামক, ১ম্সং�রু, ১৪০২িহ.), পৃ.৪৫; আস-

শায়খ্আেুল্‘আযকয্আস-সালমান, �াগু; পৃ.১৭০-১৭১ই 
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শর‘য়ক্দৃিিুত্িশুকর্ আসোরকারকর্পিরুিত্:  

 ্ িশকরিা্ পূুবর্ বিুরত্ ‘িশুকর্ আকবার’  র্ েচুয়্ কম্

িবপ�নকই্ েকননা,  িা্ কতরাবযিুুক্ ইসলাম্ েথুক্ বিহ�ার্

কুর না্বা  ুত্েয্িশুকর্আকবার্হুয়্থাুক, তাও্বলা্যায় 

নাই্ র্�মাু্হুলা- হযাইফা্ইবনুল্ইয়ামান্রািদয়া�াহ্আনহ 

েথুক্ বিুরত্ হুয়ুে্ েয, ‘‘ ক ন্ মুসিলম্ বযিু্ �ুে্  ক্

ইয়াহূদক বযিুর্ সাুথ্ সাীাউ্ করুল্ ইয়াহূদক েলাকিা্ তাঁুক্

বলুলা্ : ‘েতামরা্ অতয�্ ভাল্  ািত্ যিদ্ না্ েতামরা্ িশকর্

করুতই্ েতামরা্ বুল্ থাুকা- আ�াহ্ যা্ চান্  বং্ মুহা�দ্

সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ যা্ চান’ই্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্

আলাইিহ্ওয়াসা�াম-েক্ ্�ুের্কথা্বলা্হুল্িতিন্বুলন্ : 

‘‘আ�াহর্ শপথ! আিম্ েতামাুদর্  ্ িবষয়্ স�ুকর্ সবরািধক্

অবিহত্আিে, েতামরা্েস্ভাুব্কথা্না্বুল্ ্ভাুব্বুলা্: 
يءَ  َاي« َْ ، ُ َّ يءَ  ُُمّ  ا  »ُدَّ مٌ  َْ

 ‘‘আ�াহ্ তা‘আলা যা্ চান্ অতহপর্ মুহা�দ্ সা�া�াহ্

আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ যা্ চান’’ই৭৪F

75  ্ হাদকসিা্ �মাু্ করুে্ েয, 

ইসলাুমর্ �ারিসক্ আমুল্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্
                                                           
75.ইবুন্ মা াহ, সুনান; িকতাবুল্ : কাফফারাত, বাব্ নং্ ১৩; ১/ ৬৮৫ই্

মা মাউয্ যাওয়াইদ্ �ু�্ বি রুত্ হুয়ুে্ েয, বুখারকর্ শতর্ অনুযায়ক্  ্

হাদকুসর্সনদ্িনভররুযােযই্ 
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ওয়াসা�াম- র্ সাহাবকুদর্ মাুম্ ‘আ�াহ্ ও্ মুহা�দ্ সা�া�াহ্

আলাইিহ্ওয়াসা�াম্যা্চান’,  - াতকয়্কথা-বাতরা্বলার্�চলন্

িেলই্ পরবতরকুত্  ্ ঘানার্ পিরু�িীুত্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্

আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ তাঁু দরুক্  মন্ কথা্ বলা্ েথুক্ বারু্

কুরন  বং  ্ধরুনর্কথার্বদুল্িনু�াু্কথা্বলুত্িশীা্

েদন : 

 »محمه ا  ْيء اي«

‘‘আ�াহ্তা‘আলা  ককভাুব্যা চান’’ই৭৫F

76  

 অনুদপভাুব্ ইবন্ আ�াস রািদয়া�াহ্ আনহমা েথুক্

বিুরত্ অপর্  কিা্ হাদকস্ �ারাও্ সাহাবকুদর্ মাুম্  ্  াতকয়্

কথা্ বলার্ �চলন্ থাকার্ �মাু্ পাওয়া্ যায়ই্ িতিন্ বুলন্ : 

‘‘ ক্ বযিু্  ুস্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্  র্

সাুথ্েকান্িবষুয়্কথা্বলা্�সুঅ্বলুলা্: 
ئت ا  ْيء اي«   »ْم

‘আ�াহ্ বং্আপিন্যা্চান’ই 

েলাকিার্  ্ কথা্ শুন্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম্বলুলন্:   
 »محمه ا  ْيء اي ني عمال ما  أجعغر�«

                                                           
76. তুদবই 
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 ‘‘তুিম্িক্আমাুক্আ�াহর্সমকী্বািনুয়্িনুল? বরং্ কমা�্

আ�াহ্যা্েচুয়ুেনই’’76F

77  

 খন্কথা্হুলা:  ্ াতকয়্কথা-বাতরা্যিদ্তার্কথকুক্ইসলাম্

েথুক্ েবর্ কুর্ েদয়ার্ মত্ অপরাধ্ হুতা, তা্ হুল্ রাসূলু�াহ্

সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম িন ্েথুকই্অনযানয্িশকরক্কমরকা�্

িনুষধ্ করার্ সাুথ্ সাুথ্  ্ ধরুনর্ কথা্ বলাও্ িনুষধ্ কুর 

িদুতনই্ িক�্ তা্ িবলু�্ িনুষধ্ করাুত্ �মািুত্ হয়্ েয,  ্

 াতকয়্কথা্অপরাুধর্িদক্েথুক্‘িশুকর্আকবার’  র্মত্বড়্

অপরাধ্নয়ই্তুব্তা্েয্সাধারু্অপরাুধর্মত্ কিা্অপরাধ, 

তা্বলার্অুপীা্রাুখ্নাই ৭৭F

78 তুব্ ুউুক্ িবরত্থাকুল্ র্

�ারা্েয্আ�াহর্তাওহকুদর্েহফাযত্ও্সংরীু্হয়, তা্বলা-ই্

বাহলযই৭৮F

79  ্ অপরাধ্ েথুক্ তাওবা্ করা্ োড়া্ েকউ্ মৃতুযবরু্

করুল্ আ�াহ্ তা‘আলা ই�া্ করুল্ িন ্ েথুক্ তা্ মাফ্ কুর্

িদুত্ পাুরনই্ অথবা্  মন্ অপরাধক্ বযিু্ শাফা‘আুতর্ সুিবধা্

েপুয়্হাশুরর্ময়দাুন্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম-

 র্ শাফা‘আত্ েপুয়্ মুিু্ েপুত্ পাুরই্ নতুবা্ অপরাুধর্

                                                           
77. ইবুন্কােকর, তাফেকরল্�ুর‘আিনল্ ‘আযকম; (রবরত্ : �ারল্মা‘িরফাহ, 

১ম্সং�রু, ১৯৮৭্ি�.), ১/৬০ই 
78. ড. ই�াহকম্বুরাইকান, �াগু; পৃ.১২৮ই 
79. ইবুন্কােকর, �াগু; ১/৬০ই 
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মা�ানুযায়ক্িনিদরি্সমুয়র্ নয্ াহা�াুম্�ুবশ্কুর্পরবতরকুত্

রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম বা্অনয্েকাুনা মু’িমন্ও্

েফুরশতাুদর্ শাফা‘আত্ েপুয়্  াহা�াম্ েথুক্ েবর্ হুয়্

েবুহশুত্�ুবুশর্সুুযাে্পাুবই্ 

তৃতকয়্�কার্: িশুকর্ খফক্বা েোপন্িশকর্  

েোপন্ িশকর্ হু�্ েসই্ সব্ িশকর, যার্ মুধয্ আ�াহ্

তা‘আলা  বং্সৃিির্মাুম্সমকীতার্ে ্পাওয়া্যায়ই্তুব্তা্

িশুকর্ আকবার্ না্ িশুকর্ আসোুরর্ অ�েরত, তা্

সুনহাতকতভাুব্বলা্যায় নাই্ ্ ুনয্েয, বযিুর্মুুখর্কথা্

ও্তার্অ�ুর্কক্ই�া্রুয়ুে্তা্ ানার েকাুনা উপায় েনইই৭৯

80 

রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম  ্ধরুনর্িশুকরর্�িত্

ইিঅত্কুরই্বুলুেন্: 

ْخَف  إَِّهُ «
َ
ِْ  ِانْ  أ َّْ ِي  َد�ِي  »ا

‘‘ াা্িপপকিলকার্ধকর্পদুীুপর্েচুয়ও্েোপনই’’80F

81 

কতরাবযিুর্ মুনর্ অব ার্ পিরু�িীুত্  ্ �কার্ িশুকরর্

সাুথ্উপযুরু্দু’িা্িশুকরর্স�কর্থাকার্কারুু্েকাুনা েকাুনা 

মনকষক্  াাুক্ িশুকর্ আসোর্  র্ মুধযই্ েুয্ কুরুেনই্  ্

                                                           
80. ড. ই�াহকম্বুরাইকান, �াগু; পৃ.১২৭ই্সংিীল্আকাুরই 
81. আহমদ্ইবন্হা�ল, �াগু; ৪/৪০৩ই 
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িচ�ার্ আুলাুকই্ েশখ্ ‘আেুল্ ‘আযকয্ আল-মুহা�দ্ আস-

সালমান্িশকরু ক্েমাা্িতন্ভাুে্িবভু্না্কুর্দু’ভাুে্িবভু্

কুর্িশুকর্খফকুক্িশুকর্আসোুরর্মুধযই্েুয্কুরুেনই৮১

82 

আমার্ মুত্ িশুকরর্ �কার্ বুরনা্ �সুঅ্ েশখ্ ‘আেুল্

‘আযকয েয্ মত্ েপাষু্ কুরুেন্ েসাাই্ সিঠকই্ কারু, যারা্

িশকরুক্ িতন্ভাুে্ িবভু্কুরুেন্তারা্তৃতকয়্�কার্ িশকরুক্

ি�তকয়্ �কার্ িশকর্ েথুক্ িভ�ভাুব্ পিরচয়্ করার্  ুনয্ পৃথক্

েকাুনা উদাহরু্েপশ্কুরন্িনই্তাুদর্আুলাচনা্পড়ুল্মুন্

হয়্ েযন্ িশুকর্ খফক্ অিত্ েোপন্ থাকার্ কারুু্ তারা্ ি�তকয়্

�কাুরর্ মধয্ েথুকই্ তৃতকয়্ �কার্ িশুকরর্  ে্ িদুয়ুেনই্

�কৃতপুী  ্ িবভিুর্ মাুম্ েতমন্ েকাুনা লাভ্ েনই্ কারু; 

শর‘য়ক্ হকুুমর্ িদক্ েথুক্ িশুকর্ আসোর্ ও্ িশুকর্ খফক্ েয্

 কই্ পযরায়ভুু,  ্ িবষুয়্ কাুরা্ ি�’মত্ েনইই্ কাু ই্ েদখা্

যাু�্ েয,  ্ দু’িা্ িশকরু ক্ মূলত্ েয্ েকাুনা  কিা্ নাুম্

নামকরু্করাই্যুিুযুু্িেলই্অথবা্িশুকর্আকবার্নয়্ মন্

যাবতকয়্ িশকরুক্  ্ দু’িা্ নাুম্ নামকরু্ করা্ েযুতাই্ িশুকর্

আসোর্  ্ িবুবচনায়্ েয, তা্ িশুকর্ আকবর্  র্ েচুয়্ িন�্

পযরাুয়র, আর্ িশুকর্ খফক্  ্ িবুবচনায় েয,  ্ িশকরিা্ বুার্

                                                           
82. আশ-শায়খ্‘আেুল্‘আযকয্আস-সালমান, �াগু; পৃ. ১৭০, ১৭১ই 
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মুনর্েভকুর্েোপন্থাকায়্তা্িশুকর্আকবার্না্আসোর্ র্

অ�েরত- তা্িনদপু্করা্খুবই্কিঠন্বযাপারই 

িশুকর্আকবার্ও্িশুকর্আসোর্ র্মুধয্পাথরকয 

িশুকর্আকবার্ও্আসোুরর্মুধয্পাথরকয্িন�দপ্:  

১. অপরাুধর্িদক্েথুক্িশুকর্আকবার্সবুচুয়্বড়্অপরাুধর্

অ�েরতই্ আর্ িশুকর্ আসোর্ সাধারু্ কবকরা্ গনাুহর্

অ�েরতই্ 

২. িশুকর্ আকবার্ কতরাবযিুুক্ ইসলাম্ েথুক্ বিহ�ার্ কুর্

েদয়ই্ েস্ িনু ুক্ মুসিলম্ বুল্ দাবক্ কুর্ থাকুলও্ বা্

ধমরকয়্ কা -কমর্ করুলও্ আ�াহ্ তা‘আলা ও্ রাসূলু�াহ্

সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম- র্ দৃিিুত েস্ মুসিলম্

থাকুত্পাুর্নাই্িক�্িশুকর্আসোর্কতরাবযিুুক্ইসলাম্

েথুক্বিহ�ার্কুর্নাই 

৩.  কিা্ িশুকর্ আকবার্ মু’িমুনর্ অতকুতর্ যাবতকয়্ েনক্

আমল্  ংস্ কুর্ েদয়ই্ িশুকর্ আসোর্ শধু্ সংিবি্

আমলুকই্ ংস্কুরই্অনয্আমলুক্নয়ই 

৪. িশুকর্ আকবার্ েথুক্ তওবা্ করুত্ না্ পারুল তা্

কতরাবযিুুক্ িচর ায়ক্  াহা�াুমর্ অিধবাসক্ কুর্ েদয়ই্ েস্

বযিু্স�ূ রুদুপ্আ�াহ্তা‘আলার্ীমার্অুযােয্হুয়্যায়ই্
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আর্ িশুকর্ আসোর্ েথুক্ তাওবা্ না্ করুলও্ তা্ আ�াহ্

তা‘আলার্ীমাুযােয্অপরাধই 

৫. িশুকর্ আকবার্ েথুক্ তাওবা্ না্ করুল্  বং্ নতুন্ কুর্

ইসলাুম্�ুবশ্না করুল্ইসলামক্আদালুতর্রায়্অনুযায়ক্

কতরাবযিুর্ কবন্ও্স�ুদর্েকাুনা িনরাপ�া্থাকুব্নাই্

তুব্ িশুকর্ আসোুরর্ কতরাবযিু্ ফািসক্ মু’িমন্ হওয়ার্

কারুু্ ইসলামক্ রাু�র্ কাুে্ তার্  কবন্ ও্ স�ুদর্

িনরাপ�া্থাকুবই 

িশুকর্আকবার্ র্�কার্:  
িশুকর্ আকবার্  র্ �কার্ বুরনার্ েীু�্ িবিভ�্ মনকষক্

িবিভ�্ ধরুনর্ মত্ �কাশ্ কুরুেনই্ আ�ামা্ শাহ্ ইসমাঈল্

শহকদ্ ৮২

83 িাুক্ েমাা্ চার্ �কাুর্ িবভু্ কুরুেনই্ েসগুলা্

হু�্:  

                                                           
83. শাহ্ ইসমাঈল্ শহকদ, শাহ্ ওয়ালক্ উ�াহ্ মুহািেুস্ েদহলভক্  র্ নাতক্

িেুলনই্ িতিন্ ১১৯৩্ িহ রকুত্  ে্ �হু্ কুরনই্  ক ন্ �খযাত্

‘আুলুম্ �কন্ িেুলনই্ িশকর্ ও্ েবদ‘আুতর্ িবরু�্ আুপাষহকন্ সং�ামক্

েনতা্ িেুলনই্তাঁর্গরতপূ রু্ েলখনকর্মুধয্রুয়ুে: ‘তাকিবয়াতুল্ঈমান্

ওয়া্তা িকরাতুল্ইখওয়ান’ ��ই্তউকালকন্সমুয়্িশখ্ধমরাবল�নকারকরা্

পা�াব্ �ুদুশর্ মুসিলমুদর্ উপর্ অমানিবক্ অতযাচার্ চালাুল্ সযার্

রসিয়যদ্আহমদ্ে�লভক্ র্েনতৃুত্ইসলাুমর্�সার্ও্মুসিলমুদর্মুু্
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১. ংানেত্িশকর্(الك  ف العغم)  

২. পিরচালনােত্িশকর্(الك  ف اَّف)  

৩. উপাসনােত্িশকর্(الك  ف العبيدات)  

৪. অভযাসেত্িশকর্(الك  ف العيدات) ৮৩F

84  

মুবারক্ ইবন্ মুহা�দ্ আল-মকলক্  াাুক্ অনয্

আুরা্চার্�কাুর্িবভু্কুরুেনই্েসগুলা্হু�্:  

১. িশকুরল্  হিতয়ায্ র্  ,(ش  االحرييز) সংংা্ �দান্ �সুঅ্

িতিন্ বুলন্ :  আ�াহ্ বযতকত্ অপর্ কাুরা্ েকাুনা ব�র্

উপর্ �য়ংস�ূুর্ মািলকানা্ রুয়ুে্ বুল্ িব�াস্ করাুক্

িশকুরল্ হিতয়ায্বলা্হয়ই্ 

২. িশকুরশ্ িশয়া‘ (ش  الشييع),  ্ িব�াস্ েপাষু্ করা্ েয,  ্

 েুতর্েকাুনা ব�ুত্আ�াহ্বযতকত্অপর্কাুরা্ ক��্

মািলকানা্না্থাকুলও্েকাুনা েকাুনা ব�ুত্আ�াহর্সাুথ্

                                                                                                            
করার্  নয্ িশখুদর্ িবরু�্ পিরচািলত্  কািধক্ যুু� অংশ্ েৃহু্ কুর্

১২৪৬ িহ রকুত্ বালাুকাুার্ যুু�্ িতিন্ শাহাদত্ বরু্ কুরনই্

‘তাকিবয়াতুল্ঈমান’ �ু�র্ভূিমকা্রিবযই্ 
84.শাহ্ ইসমাঈল্ শহকদ, তা�িবয়াতুল্ ঈমান; (েদওবন্ : মাকতাবা্ থানভক, 

সং�রু্িবহকন, ১৯৮৪্ি�.), পৃ. ২৯-৫৬ই 
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অুনযর্েযৗথ্মািলকানা্রুয়ুেই্যিদও্উভুয়র্মাুম্অব ান্

ও্মযরাদার্িদক্েথুক্িবরাা্পাথরকয্রুয়ুেই 

৩. িশকুরল্ ‘য়ানত্( َش  اِع),  ্িব�াস্েপাষু্করা্েয,  ্

 েুতর্েকান্িকেুুত্আ�াহ্বযতকত্অনয্কাুরা্মািলকানা্

বা্ শিরকানা্ না্ থাকুলও্  র্ েকাুনা েকাুনা িবষয়ািদ্

পিরচালনার্েীু�্আ�াহর্সাহাযযকারক্রুয়ুেই 

৪. িশকুরশ্শাফা‘আত ( ش  الشفيع),  ্িব�াস্েপাষু্করা্েয, 

আ�াহ্ তা‘আলার্ দরবাুর্ তাঁর্ বানাুদর্ মাুম্  মন্

কিতপয়্ বানাও্ রুয়ুেন্ যারা্ তাঁুদর্ মযরাদার্ বুদৗলুত্

আ�াহ্ তা‘আলার্ দরবাুর্ তাঁর্ পূবর্ অনুমিত্ োড়াই্ িন �্

শাফা‘আুতর্ মাধযুম্ িন ্ িন ্ ভু্ অনুরুুদর্ আ�াহর্

পাকড়াও্েথুক্না াত্িদুত্সীমই৮৪F

85 

িতিন্ তাঁর্  ্ চার্ �কার্ িশকর্ �মাুুর্  ুনয্ কুরআনুল্

কারকুমর্ িন�্ বিুরত্ আয়াতিা্ উপ াপন্ কুরুেনই্ আ�াহ্

তা‘আলা বুলন্: 

                                                           
85. মুবারক্ ইবন্ মুহা�দ্ আল-মকলক, আশিশকুর ওয়া্ মা ািহরহ; (মদকনা্ : 

আল- ািম‘আতুল্ইসলািময়যাহ, ১ম্সং�রু, ১৪০৭িহ.), পৃ. ৬৫, ৬৬ই 
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ْ  قدلِ  ﴿ وا ِينَ  ٱۡدعد َّ َِ  ّمِن زََ�ۡمتدم ٱ و ِ  دد َّ ََ  َ�  ٱ و �ٖ  ِمۡثَقاَل  َ�ۡملِكد َّ  ٱلّسَ�َٰ�ِٰت  ِ�  َذ
�ِض  ِ�  َوَ� 

َ
مۡ  َوَما ٱۡ� م َ�دۥ َوَما ِ�ۡكٖ  ِمن �ِيِهَما لَهد َۡهد ِه�ٖ  ّمِن ِم  َََِفعد  َوَ�  ٢ ََ

ةد  َُ ۥٓ  ٱلّشَ�ٰ هد ََ ََ  لَِمنۡ  إِّ�  ِعَ ذِ
َ
ۥۚ  أ  ]  ٢٣  ،٢٢: سبي[ ﴾َ�د

‘‘আ�াহ্ তা‘আলা বযতকত্ যাুদরুক্ েতামরা্ উপাসয্ বুল্

ধারুা্ কুরে্ তারা্ আকাশম�লক্ ও্ পৃিথবকর্ অুু্ পিরমাু্

ও ুনর্িকেুরও্মািলক্নয়,  ুত্তাুদর্েকান্শরককানাও্েনই, 

তাুদর্ মধয্ েথুক্ েকউ্ আ�াহর্ সাহাযযকারকও্ নয়, যার্  নয্

িতিন্ শাফা‘আুতর্ অনুমিত্ েদুবন্ েকবল্ েস্ বযতকত্ কাুরা্

শাফা‘আত্কাুরা্ ুনয্উপকাুর্আসুব্নাই’’ 85F

86 

িতিন্  ্ আয়াতিা্ উ�ৃত্ কুর্ বুলন্ :  ্ আয়াত্ েথুক্

িশুকরর্েকান্�কারই্বাদ্পুড়্যায়্িনই৮৬F

87 ‘আল-ঈমান্ওয়া্আ-

ো-রহ্ ওয়া্ আশ্ িশকুর্ ওয়া্ মা ািহরহ’ িকতাুবর্ েলখকও্

অনুদপ্দাবক্কুরুেনই৮৭F

88 তুব্উপযুরু্আয়াত্িনুয়্েভকরভাুব্

িচ�া্করুল্েদখা্যায়্েয,  ্আয়াুত্মূলত্পিরচালনােত্িশকর্

স�ুকরই্ আুলাকপাত্ করা্ হুয়ুে, যা্ আ�াহর্ রবূিবয়যাুতর্

রবিশুিযর্ সাুথ্ স�িকরত্ িশকরই্  ুত্ মহান্ আ�াহ্ চার্

                                                           
86. আল-কুরআন, সূরা্আস-সাবা্: ২২ই 
87. তুদবই 
88.  াকািরয়া্আলক্ইউসুফ, �াগু; পৃ. ৮০ই 
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�কাুরর্পিরচালনােত্ধারুার্িশুকরর্�িতবাদ্কুরুেনই্িতিন্

কািফরুদর্ বুল্ িদুয়ুেন্ েয, যাুদরুক্ েতামরা্ েতামাুদর্

ইহকালকন্কলযাুা রন্ও্অকলযাু্দূরককরুুর্মািলক্বুল্ধারুা্

কুরুো, তারাুতা্ আসুল্ েতামাুদর্ িকেুই্ করার্ মািলক্ নয়্

কারু; েকান্ব�র্মািলক্তার্মািলকানার্অব ানুযায়ক্েস্ব�িা্

পিরচালনা্ বা্ তাুত্ হু�ুীপ্ কুর্ থাুকই্ আর্ েকান্ ব�ুত্

কাুরা্মািলকানা্সুবরাা্চার্ধরুনর্হুত্পাুর্:  

১. হয়ুতা্ েকউ্  ্  েুতর্ েকান্ ব�র্ পিরপূুর্ মািলক্ হুব, 

ফুল্ েস্ তার্ মািলকানাধকন্ ব�িা্ েযমন্ ই�া্ পিরচালনা্

করুবই্ 

২. েকান্িকেুুত্কাুরা্পিরপূুর্মািলকানা্না্থাকুল্হয়ুতা্ র্

েকান্ িকেুুত্ কাুরা্ শরককানা্ থাকুত্ পাুর  বং েস্

অনুযায়ক্েস্তা্পিরচালনার্েীু�্শরকক্হুত্পাুরই্ 

৩. েকান্িকেুুত্কাুরা্েকান্মািলকানা্বা্শরককানা্েকানাাই্না্

থাকুল্ হয়ুতা্ েকান্ িকেু্ পিরচালনার্ েীু�্ েকউ্ কাুরা্

সাহাযযকারক হুত্পাুরই 

৪. তাও্ যিদ্ না্ হয়, তুব্ হয়ুতা্ বা্ েকউ্ িনু র্ মযরাদার্

বুদৗলুত্ কাুরা্ েকান্ িকেু্ পিরচালনার্ েীু�্ �ুঘািষত্

উপুদিার্ভূিমকায়্অবতকুর্হুত্পাুর  বং তার্সুপািরশ্ও্

উপুদশ্অনুযায়ক্িকেু্পিরচািলতও্হুত্পাুরই্ 
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 উপযুরু্ আয়াুত্ মহান্ আ�াহ্ কািফরুদর্ বুল্ িদুলন্ : 

েতামরা্ যাুদরুক্ েতামাুদর্ ভাুেযর্ কলযাু্ ও্ অকলযাুুর্

মািলক্বুল্ধারুা্কুর্বুসুো, তারাুতা্উু্ ্চার্ধরুনর্

মািলকানার্ েকাুনািারই্ মািলক্ নয়; সুতরাং্ তারা্ িকভাুব্

েতামাুদর্কলযাুা রন্বা্অকলযাু্ দূরককরুু্কা ্করুব?  র্

�ারা্ বুমা্ যাু�্ েয, উপযুরু্ আয়াুত্ েকবল্ পিরচালনােত্

িশুকরর্ যাবতকয়্ িদক্ িনুয়ই্ আুলাচনা্ করা্ হুয়ুেই্ ংানেত, 

উপাসনােত্ ও্ অভযাসেত্ িশকর্ স�ুকর্  ্ আয়াুত্ েকান্

আুলাকপাত্করা্হয় িনই্কাু ই্ মুহা�দ্ইবন্ মুবারক্আল-

মকলক্উপুর্েয্দাবক্কুরুেন, তা্যথাথর্বুল্মুন্হয় নাই 

আবুল্ বাকা্ আল-হানাফক্ আবার্ িশকরুক্ অনয্ আুরা্ েয়্

ভাুে্িবভু্কুরুেনই্েসগুলা্িন�দপ্:  

১. িশকুরল্ইু�কলাল (ش  االسرقالل) :  র্সংংা্�সুঅ্িতিন্

বুলন্:  আ�াহর্পাশাপািশ্আুরা্দু’ ন্�য়ংস�ূুর্শরকক্

থাকার্ধারুা্ েপাষু্করাুক্ ‘িশকুরল্ইু�কলাল’ বলা্হয়ই্

েযমন- অি�পূ কুদর্ িশকর; তারা্ যাবতকয়্ কলযাুুর্

িবষয়ািদুক্ ‘ইয়া দান’ নামক্ েদবতার্ কা ্ বুল্ মুন্

করুতা, আর্ যাবতকয়্ অকলযাুমূলক্ কা ুক্ ‘আহরমন’ 

নামক্েদবতার্কমর্বুল্মুন্করুতাই 
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২. িশকুরত্তাবয়কদ (ش  اّبعيض) :   কািধক্উপাসয্েথুক্ ক্

উপাসয্ েঠন্ করাুক্ ‘িশকুরত্ তাবয়কদ’ বলা্ হয়ই্ েযমন- 

ি�িানুদর্িশকরই্তারা্বুল্: আ�াহর্িতনিা্অংশ্রুয়ুে, 

যথা্ : িপতা, পু�্ ও্ রহল্ কুদুস অথবা্ মরয়ম, ঈসা্ ও্

রহল্ কুদুসই্  ই্ িতুন্ িমুল্ হুলন্  ক্ আ�াহ, অথরাউ্

আ�াহ্িতন্ইলাুহর্তৃতকয়্ নই 

৩. িশকুরত্ তাকলকদ (ش  اّقغيم) : অুনযর্ অনুসরুু্

োয়র�াুহর্ উপাসনা্ করাুক্ ‘িশকুরত্ তাকলকদ’ বলা্ হয়ই্

েযমন- আরব্  নেুুর্ িশকর, তারা্ তাুদর্ পূবরপুরষুদর্

অনুসরুু্মূিতর্পূ া্করুতাই 

৪. িশকুরত্তাকরকব্(ْ�ش  اّقر) : আ�াহ্তা‘আলার্িনকাবতরক্

কিরুয়্েদয়ার্উুেুশয্োয়র�াুহর্উপাসনা্করাুক্‘িশকুরত্

তাকরকব্বলা্হয়ই্েযমন- আরুবর্মুশিরকরা্বলুতা্: 

مۡ  َما﴿ هد َد بد ُۡ ٓ  إِّ�  َ� ُدونَا دَقّرِ ِ  إَِ�  َِ َّ ۡلَ��  ٱ  ]  ٣: الز ر[ ﴾زد

 ‘‘আমরা্ েদবতাুদর উপাসনা্ েকবল্  - ুনযই্ করিে্ েয, 

তারা্ আমাুদরুক্ সুপািরশ্ কুর্ আ�াহর্ িনকাবতরক্ কুর্

েদুবই’’ 88F

89 

                                                           
89. আল-কুরআন, সূরা্আয-যুমার্: ৩ই 
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৫. িশকুরল্ আসবাব্ েকাুনা িবষয়্ : (ش  األسبيّ) আ�াহর্

কারুু্হুয়ুে্ মনিা্না্বুল্অপর্ েকাুনা ব�র্�ভাুব্

তা্হুয়ুে্বুল্িব�াস্করা্বা্বলাুক্িশকুরল্আসবাব্বলা্

হয়ই্ েযমন- �কৃিতবাদকুদর্ িশকর, যারা্  - েত্ সু্ুভাুব্

পিরচািলত্ হওয়ার্  নয্ আ�াহর্ পিরক�নাুক্ �ককার্ না্

কুর্�কৃিতুকই্ র্পিরচালক্বুল্মুন্কুরই 

৬. িশকুরল্ আেরাদ (ش  األغراض) : োয়র�াুহর্ স�িির্

উুেুশয্েকান্কা ্করাুক্‘িশকুরল্আেরাদ’ বলা্হয়ই৮৯ F

90 

ড. ই�াহকম্ বুরাইকান িশুকর্ আকবারুক্ অপর্ আুরা্ েয়্

�কাুর্িবভু্কুরুেনই্েসগুলা্হু�্: 

 (১) আ�ানেত্িশকর্(২) উুেশযেত্িশকর্(৩) আনুেতযেত্

িশকর্ (৪) ভাুলাবাসােত্ িশকর্ (৫) ভয়ভকিতেত্ িশকর্ (৬) 

ভরসােত্িশকরই৯০F

91  

                                                           
90. মুবারক্ ইবন্ মুহা�দ্ আল-মকলক, �াগু; পৃ. ৬৬ই্ িতিন  ্ �কারগুলা্

আবুল্ বাকা্  র ُييت নামক্ ��্ েথুক্ উ�ৃত্ কুরুেনই্ অনুদপভাুব্

েদখুন্ : আহমদ্ দমক, মা ািলসুল্ আবরার; (করাচক্ : �ারল্  শা‘আত, 

সং�রু্িবহকন, সন্িবহকন), ১৫০ই 
91. ড. ই�াহকম্বুরাইকান, �াগু; পৃ. ১২৮-১৩৮ই 
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িবিভ�্ মুকষকেু্ িশুকর আকবার্  র্ �কার্ স�ুকর্ যা্

বুলুেন্েসগুলা্িনুয়্ কাু্ভাবুল্েদখা্যায়্েয, আবুল্বা�া্

কতৃরক্ বিুরত্ �কারসমূুহর্ মধযকার্ �থম, ি�তকয়্ ও্ প�ম্

�কার্ মূলত্ পিরচালনােত্ িশুকরর্ অ�েরতই্ প�ম্ �কারিা্

পিরচালনােত্িশুকরর্অ�েরত্হওয়ার্িবষয়িা্িনতা�ই্পির�ারই্

�থমিা্পিরচালনােত্ িশুকরর্অ�ভুরু্ ভাুব্ েয, অি�পূ করা্

ভাল্ও্মন্সৃিির্কমর্পিরচালনার্ নয্�য়ংস�ূুর্দুই্ইলাুহ্

িব�াস্  াপন্ কুরুেই্ আর্ ি�তকয়িা্  র্ অ�ভুরু্  ভাুব্ েয, 

ি�িানরা্আ�াহুক্িতন্ইলাুহর্ ক ন্বুল্িব�াস্কুর  বং 

 ক্ইলাহ্েঠুনর্েীু�্ ্িতন্ইলাুহর্কাযরকর্�ভাব্রুয়ুে্

বুল্ মুন্ কুরই্ অবিশি্ তৃতকয়্ ও্ চতুথর্ �কার্ উপাসনােত্

িশুকরর্অ�েরত্ বং্ষ্্�কারিা্িশুকর্আসোর্ র্অ�ভুরুই 

ড. বুরাইকান কতৃরক্বিুরত্�কারগুলার্�রিত্লীয্করুল্

েদখা্ যায়্ েয,  কমা�্ ি�তকয়্ �কারিা বযতকত্ অবিশি্ সকল্

�কারই্ উপাসনােত্ িশুকরর্ অ�েরতই্ আর্ ি�তকয়্ �কাুরর্

 কক্েকাুনা অি�ত্েনই্কারু; উুেশযুতা্সবরদাই্েকাুনা কমর্

ও্উপাসনার্সংেক্হুয়্থাুকই্মানুষ্েয্উুেুশয্েয্কমর্কুর্

তার্কমর্েস্উুেুশযই্হুয়্থাুকই্ 

 আ�ামা্ ইসমাঈল্ শহকদ্ কতৃরক্ বিুরত �কারগুলার্ �িত্

লীয্করুল্েদখা্যায়্েয,  ্�কারগুলা্কুরআন্ও্হাদকস্�ারা্
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সমিথরত, েকননা; কুরআনুল্ কারকম অবতকুর্ হওয়ার্ যুুে্ আরব্

সমাু ্ েয্ সব্ িশুকরর্ �চলন্ িেল, তা্  -চার্ �কার্ িশুকরর্

অ�েরত্ িেলই্ েস্  ুনযই্ কুরআন্ ও্ হাদকুস্  ্ চার্ �কার্

িশুকররই্ সমাুলাচনা করা্ হুয়ুেই্ েযুহতু্ আ�ামা্ ইসমাঈল্

শহকদ্কতৃরক্বিুরত্�কারগুলা্কুরআন্ও্হাদকুসর্বুরনা্�ারা্

সমিথরত, েসুহতু্আমার্দৃিিুত্িশুকর্আকবারুক্ ্চার্�কাুর্

িবভু্ করাই্ অিধক্ যুিুযুুই্ আর্ েস্  ুনযই্ ইনশা্ আ�াহ্

িনু�্ আমরা্ িশুকর্ আকবারুক্ উু্ চার্ �কাুরই্ িবভু্

করুবাই 

িশুকর্ আকবার্ র্�থম্�কার্:  ংানেত ি্শকর الك  ف العغم)) 

আমরা্যত্িকেুই্ ািন না্েকন্আমাুদর্সকুলর্ংাুনর্

সমিি্ আ�াহ্ তা‘আলার্ ংাুনর্ তুলনায়্ মহা্ সমুুরর্  কিবনু্

পািনরও্ সমতুলয্ নয়্ কারু; মহান্ আ�াহর্ ংান্ হু�্ তাঁর্

স�ােত্ বযাপার, আর্ আমাুদর্ ংান্ হু�্ অ রনেত্ বযাপারই্

িতিন্আমাুদরুক্অনু�হ্কুর্পু�ি�য়৯১F

92, ইলুম্ ররক৯২F

93 ও্
                                                           
المسة الواس .92  : পু�ি�য়ুক্ ‘আলহাওয়াসসুল্ খামসাহ’ বলা্ হয়ই্

‘হাওয়াে’ শেিা্ ‘হাছোতুন’ শুের্ বহবচনই্  র্ অথর ইি�য়ই্ যার্ �ারা্

েকান্ ব� স�ুকর্ ধারুা্ লাভ্ করা্ হয়্ তাুক্ ‘হাওয়াে’ বলা্ হয়ই্ তা 

দু‘�কার: �কাশয্ ও্ অ�কাশযই্ �কাশয্ ইি�য়্ হুলা্ পাঁচিা, যথা্ : চীু, 

ক রু, নািসকা, ি হবা্ও্�শর্ই্ কইভাুব্অ�কাশয্ইি�য়ও্পাঁচিা, যথা: 
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اشرتك الواس  েকান্ব�র্আকৃিত্অনুধাবুনর্শিুুক্ ‘আল-হাওয়াছেুল্

মুশতারাক’ বলা্হয়ই্ অনুধাবনকৃত্আকৃিতর্সংরীুুর্ ানুক্ : اليال

‘খায়াল’ বলা্ হয়ই্ সংরীু্ : اشرصفة  াুনর্ পিরচালনাকারক্ শিুুক্

‘আল-মুতাসারিরফাহ’ বলা্ হয়ই্ মন্  :الواهمة  ক্ শিু্ যা্ বযিুেত্

েবাধসমূহুক্ অনুধাবন্ কুরই্ ধারুা্ : الافظة শিুুক্ অনুধাবুনর্

খা ানাুক্ ‘হাুফ া’ বলা্ হয়ই্ তকর্ শাািবদুদর্ পিরভাষায়্  ্

পু��কয়ুক্ বলা্ ’وجدانيات‘ হয়ই্ েদখুন্ : মাওলানা্ নূর্ কলকম, ে�লভক্

মাযহাব্ আওর্ ইসলাম; (ফয়সালাবাদ্ : মাকতাবা্ দারল্ ‘উলূম্ ফয়ুয্

মুহা�দক, সং�রু্িবহকন, তািরখ্িবহকন), পৃহ. ৮৭-৮৯ই 
93. . الضوري العلم  : েকান্িবষুয়্েকাুনা িচ�া্ভাবনা্োড়াই্েয্ংান্অি রত্

হয়, েস্ংানুক্‘আল-ইলমুদ্দদরক’ বলা্হয়ই্তকরশাািবদেু্ ্ংানুক্

الدي� الصديق  বুল্ থাুকনই্ যা সাত্ �কার : ১. بديهيات : �থম্

দৃিিুতই্ েয্ ংান্ অি রত্ হয়, তাুক্ ‘বুদিহয়যাত’ বলা্ হয়ই্ ২. حسيات  

েয্শিুর্সাহাুযয্ বুি�্অিত্  ত্েকান্ব�ুক্অনুধাবন্করুত্পাুর, 

তাুক্ ‘িহসিসয়যাত’বলা্ হয়ই্ ৩.وجدانيات : িহসিসয়যাত্  র্ িনকাবতরক্

 কিা্শিুুক্ ‘িব দািনয়যাত’ বলা্হয়ই্৪. فطر�ات : েয্সকল্বযপাুর্

দৃৃ্ িব�াস্ অ রুনর্  ুনয্ অনযানয্ মাধযুমর্ �ুয়া ন্ হয়, েস-গুলাুক্

‘িফতিরয়যাত’ বলা্ হয়ই্ ৫.حدسيات : েয্ শিুর্ সাহাুযয্ মানুষ্ েকান্

ব�ুক্ পিরচয়্ করুত্ পাুর, তাুক্ ‘হাদািসয়যাত’ বলা্ হয়ই্  ্ শিুুক্

‘ফারাসত’ও্ বলা্ হুয়্ থাুকই্ মু�া্ ‘আলক্ �ারক্ আল-হানাফকর্ মুত্

‘ফারাসত’  র্ মূল্ হু�: তা অ�ুর্ হঠাউ্ কুর্ উিদত্ হুয়্  মনভাুব্

ে ঁুক্বুস্ েযমন্ িসংহ্ িশকাুরর্উপর্ ে ঁুক্বুসই্ মু�া্ ‘আলক্ আল-
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ইু�দলালক৯৩

94  র্ সাুথ্ ংান্ ও্ বুি�ুক্ বযবহার্ কুর্ িকেু্

ংানা রুনর্েতৗিফক্িদুয়ুেন্বুলই্আমরা্িকেু্ ানুত্পািরই্

আমাুদর্অসাীাুত্ও্িপুঠর্িপেুন্যা্িকেু্ঘুা, েস্স�ুকর্

েকউ্সংবাদ্না্িদুল্আমরা্িকেুুতই্তা্ ানুত্পাির না্বুল্

 ্সব্আমাুদর্স�ূুর্অ ানা্ও্অদৃশয্েথুক্যায়ই্ ্েীু�্

নবক, রাসূল, অিল্ও্সাধারু্মানুষ্সকুলই্সমানই্মানুুষর্ নয্

যা্অ ানা্ও্োুয়ব্তা্দু‘ভাুে্িবভু্:  

  ক. েরসালত্ও্ র্সংিবি্িবষয়ািদ 

 দুই. সাধারু্িবষয়ািদ 

 নবক্ও্রাসূলেু্ েরসালত্ও্ র্সংিবি্ িবষুয়র্ েীু�্

সংবাদ্ েপুতন্ আ�াহ্ তা‘আলার্ পী্ েথুক্ �তযাুদশ্ বা্

                                                                                                            
�ারক্আল-হানাফক, শরহ্ িকতািবল্ িফকিহল্আকবার; �াগু; পৃ. ১১৫ই্

৬. ر�ات� : যা্অিভংতার্আুলাুক্ ানা্যায়, তাুক্‘ মু াররাবাত’ বলা্

হয়ই্৭. مرواترات : িবিভ�্ াুনর্অসংখয্মানুুষর্ঐকমুতযর্িভি�ুত্যা্

 ানা্যায়, তাুক্ ‘মুতাওয়ািতরাত’ বলা্হয়ই্ ্শুতর্ েয, তাুদর্ িমথযার্

উপর্ কমত্হওয়া্বুি�র্কাুে্অসসব্বুল্মুন্হয়ই 
94. ايسرديل العلم  :  িা  মন্ ক্ংানুক্বলা্হয়্যার্মাধযুম্অপর্ব� 

পিরচুয়র্বযপাুর্দলকল্েপশ্করা্হয়ই্েযমন- ে যািতিবরংান, বালুকুার্

িবিভ�তার্ ংান, ঔষুধর্ নকিতমালা, েিুতিবদযা, োিলুযাোুযাে্ ও্

ডাুারক্পরকীা্িনরকীার্য�পািতর্সংুকতসমূহ্ ানার্ংানই 
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ইলহাম্ অথবা্ সতয্ �ুের্ মাধযুমই্ আর্ পািথরব্ িবষুয়র্ সাুথ্

স�িকরত্ বযপাুর্ সংবাদ্ েপুতন্  কইভাুব্ �তযাুদশ্ বা্

ইলহাম্অথবা্সতয্�ে্বা্�চুী্েদখা্েকাুনা মানুুষর্সংবাদ্

�দাুনর্ মাধযুমই্ নবক্ বযতকত্ অনযানয্ সকল্ মানুষেু্ অ ানা্

িবষুয়র্সংবাদ্আ�াহর্ই�া্হুল্কখনও্বা্ইলহাম্কখনও্বা্

সতয্ �ে, কখনও্ বা্ �চুী্ েদুখুে্  মন্ েকাুনা মানুুষর্

মাধযুম্েপুত্পাুরনই্ 

েমাাকথা্ : যা্ িকেু্ আমাুদর্ অসাীাুত্ সংঘিাত্ হয়্ তা-ই্

অদৃশয্ বা োুয়ুবর্ অ�েরত্ িবষয়ই্  ্ স�ুকর্ অবিহত্ হওয়া্

েকাুনা মানুুষরই্ �ভাব, �কৃিত্ ও্ তাুদর্ গুাবলকর্ মধযকার্

িবষয়্নয়; বরং্তা্আ�াহর্ ক��্অিধকারভুু্িবষয়ই্ িতিন্

অ�ািধকাুরর্ িভি�ুত্তা্তাঁর্ িনু র্ ুনযই্ েরুখ্ িদুয়ুেনই্

 িা্তাঁর্স�ােত্গুুর্অ�েরত্িবষয়ই্মহান্আ�াহ্ ্ াতকয়্

গুুর্ ক��্অিধকারক্হুয়ুেন্বুলই্িতিন্আমাুদর্রব্বা্

�িতপালকই্ তাঁর্  ্ সব্ গু্ রুয়ুে্ বুলই্ আমরা্ �কাশয্ ও্

েোপুন্ যা্ িকেুই্ কির্ না্ েকন্ িতিন্ তা্ সমযকভাুব্ অবিহত্

রুয়ুেনই্ তাঁর্ সৃিির্ েকউ্  ্ গুুর্ কম-েবশক্ অিধকারক্ হুত্

পারুল্েস্েতা্তাঁর্ ্িবুশষগুুর্সাুথ্শরকক্হুয়্যাুবই্েস্

 ুনয্ িতিন্ কি�নকাুলও্ তাঁর্ েকান্ সৃিিুক্  ্ গুুর্ নূনযতম্

অিধকারকও্কুরন্নাই 
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োুয়ুবর্ যাবতকয়্ চািবকািঠর্  ক��্ মািলক্ হুলন্

িতিনইই্্েস্ নয্িতিন্কুরআনুল্কারকুম বুলন্: 

هۥد ﴿ ََ ٓ  َ�  ٱۡلَغۡيبِ  َمَفاِِحد  ۞وَِعَ َها َلمد ُۡ َوۚ  إِّ�  َ� لَ  هد ُۡ ِ  ِ�  َما مد َوَ�  َوَما َوٱۡ�َۡحرِ�  ٱۡلَ�ّ
طد  ََقَةٍ  ِمن �َۡسقد َها إِّ�  َو لَمد ُۡ لدَ�ِٰت  ِ�  َحّبةٖ  َوَ�  َ� �ِض  َد

َ
 يَا�ٍِس  َوَ�  ََۡطبٖ  َوَ�  ٱۡ�

 ]  ٥٩: االَعيم[ ﴾ ٥ ّمبِ�ٖ  َُِ�ٰبٖ  ِ�  إِّ� 

‘‘আর্ আ�াহর্ িনকুাই্ রুয়ুে্ োুয়ুবর্ সকল্ চািবকািঠ, 

িতিন্বযতকত্তা েকউ্ াুন্না,  ুল্ও্ ুল্যা্ িকেু্রুয়ুে্

িতিন্তা্অবেত্রুয়ুেন, োুের্ কিা্পাতা্পড়ুলও্িতিন্তা্

 াুনন, পৃিথবকর্অ কার্অংুশ্েকান্শষযকুা্বা্েকান্আর্বা্

শ�্ ব�্ পিতত্ হুল্ তাও্ �কাশয্ �ু�্ িলিপব�্ রুয়ুেই’’94F

95 

আ�াহ্ তা‘আলা তাঁর্ োুয়ব স�ুকর্  ানার্ বযাপাুর উু্

আয়াুত্উদাহরু�দপ্যা্িকেুর্বুরনা্িদুয়ুেন, েকাুনা মানুুষর্

পুী- িতিন্যত্বড়্মযরাদারই্অিধকারক্েহান্না্েকন- আ�াহ্

বা্ অপর্ েকাুনা মানুষ্ তা্ �চুী্ েদুখ্ তাুক্ তা্  ািনুয়্ না্

িদুল্ তার্ পুী্ তা্ িন ্ েথুক্ েকাুনাভাুবই্  ানা্ সসবপর্

নয়ই্ োুয়ুবর ংান্ বলুত্ েকবল্ আুখরাুতর্ সাুথ্ স�িকরত্

িবষয়ুকই্বুমায়্না; বরং্োুয়ব বলুত্েস্সকল্িবষয়ও্বুমায়, 

যা্ আমাুদর্ অসাীাুত্ বা্ িপুঠর্ িপেুন্ সংঘিাত্ হয়, যিদও্

                                                           
95. আল-কুরআন, সূরা্আল-আন‘আম্: ৫৯ই 
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অপর্ কাুরা্ সামুন্ তা্ সংঘিাত্ হওয়ার্ কারুু্ েস্ বযিুর্

িনকা্তা্োুয়ব নয়ই্িক�্আ�াহর্বযাপার্হুলা্স�ূুর্ �ত�, 

িতিন্হুলন্: 

ةِ�  ٱۡلَغۡيبِ  َ�ٰلِمد ﴿ ََ  ]  ٢٢: اْك[ ﴾ َوٱلّشَ�ٰ

‘‘সকল্োুয়ব্ও্উপি ুতর্ংানকই’’ 95F

96  

েকান্ ব�র্ হািযর বা্ োুয়ব হওয়া্ মূলত্ আমাুদর্

িবুবচনায়, আ�াহর্ িবুবচনায়্ োুয়ব ও্ হাি র বলুত্ িকেুই্

েনই, েকননা; সব্ িকেুই্তাঁর্কাুে্উপি ত্বা্হাি রই্ মন্

েকাুনা ব�্েনই্যা্তাঁর্ংান্ও দৃিির্বাইুর্থাকুত্পাুরই্ 

রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম- র্োুয়ব ংান:   

োুয়ব স�ুকর্আ�াহ্তা‘আলা বযতকত্অপর্ েকউ্ িকেুই্

 াুন্না, েস্স�ুকর্আ�াহ্তা‘আলা বুলন্: 

لَمد  ّ�  قدل ﴿ ُۡ �ِض  ٱلّسَ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َمن َ�
َ
ۚ  إِّ�  ٱۡلَغۡيَب  َوٱۡ� د َّ ََ  َوَما ٱ و رد ُد ََ  �َۡش يّا

َ
� 

 ََ ثدو َُ ۡب  ]  ٦٥: اَ ي[ ﴾ ٦ �د

 ‘‘আপিন্ বলুন: আকাশম�লক্ ও্ পৃিথবকুত্ যারা্ রুয়ুে্

আ�াহ্বযতকত্তাুদর্েকউই্োুয়ব্ াুন্না, আর্তারা্কখন্

পুনরিউত্হুব্তাও্তারা্ াুন্নাই’’96F

97 
                                                           
96. আল-কুরআন, সূরা্আল-হাশর্: ২২ই 
97. আল-কুরআন, সূরা্আন-নামল্: ৬৫ই 
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 ্ আয়াত্ �ারা্ �মািুত্ হয়্ েয, োুয়ব স�ুকর্ অবেত্

হওয়া্ েকবল্আ�াহ্তা‘আলারই্ রবিশিযই্ ্ েীু�্তাঁর্ সৃিির্

মধযকার্ কাুরা্ েকাুনা অংশকদািরত্ েনইই্ পুনরউাুনর্ িবষয়িা্

োুয়ুবর্অ�েরত্ কিা্িবষয়ই্নবক্মুহা�দ্সা�া�াহ্আলাইিহ্

ওয়াসা�াম  ্ িবষুয়র্ সতযতা্ স�ুকর্  নেুুক্ সংবাদ্ িদুয়্

থাকুলও্ িা্ কখন্সংঘিাত্হুব, েস্স�ুকর্ িতিনও্ েকাুনা 

সুিনিদরি্ ংান্ রাুখন্ নাই্ িতিন্ তাঁর্  ই্ অংতাুক্  নেুুর্

স�ুুখ্পির�ার্ভাষায়্বুল্েদয়ার্ ুনয্আ�াহ্বুলন : 

ََ  ٱلّساَعةِ َعنِ  لدونََك  َٔ �َۡ�  ﴿ يّا
َ
�  ۖ ۡرَسٮَٰها َها إِّ�َما قدۡل  مد ََ  ِعۡلمد �  ِعَ ِ�ّ َّلِيَها َ�  ََ  �د

 ٓ َوۚ  إِّ�  لَِوۡقتَِها  ]  ١٨٧: االعراف[ ﴾هد

‘‘আপনাুক্ তারা্ েকয়ামত্ সংঘিাত্ হওয়ার্ সময়্ স�ুকর্

ি ুংস্ কুর, আপিন্ তাুদর্ বলুন:  র্ ংান্ রুয়ুে্ েকবল্

আমার্ �িতপালুকর্ িনকা, িতিন্ বযতকত্  র্ সময়্ েকউই্

বলুত্পাুর্নাই’’ 97F

98 

  ্ োড়াও্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম- র্

 কবুন্ মন্সব্বা�ব্অসংখয্উদাহরু্রুয়ুে্যা্পির�ারভাুব্

 ্ কথাই্ �মাু্ কুর্ েয, িতিন্ োুয়ব্ স�ুকর্ আুদৗ্ িকেুই্

                                                           
98. আল-কুরআন, সূরা্আল-আ‘রাফ্: ১৮৭ই 



 

114 

 ানুতন্নাই্তাঁর্ কবুনর্ িবিবধ্ঘানাপ�কর্মধয্ েথুক্ িনু�্

চারিা্উদাহরু্পাঠকেুুর্বুমার্সুিবধাুথর্তুুল্ধরা্হুলা্:  

 অপবাুদর্ঘানা اِيك قَ :

রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম- র্ সহধিমরনক্

উ�ুল্ মু’িমনকন আুয়শা্ রািদয়া�াহ্ ‘আনহার উপর্ ‘বনু্

মুসতািলক’ যু�্েথুক্�তযাবতরন্করার্পুথ্মুনািফকরা্ ক ন্

িনরপরাধ্ সাহাবকর্ সাুথ্ বযিভচাুরর্ িমথযা্ অিভুযাে্ উউাপন্

কুরিেলই্ সাধারু্  নেুুর্ মাুম্  ্ িনুয়্ অুনক্ েতালপাড়্

শর্হুয়িেলই্ মনিক্ ্ িনুয়্ িকেু্সাধারু্ মুসিলমরাও্কথা্

বলাবিল্ শর্ কুরিেলই্ ঘানার্ সতয-িমথযা্ না্  ানার্ ফুল্

রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম েস্ বযাপাুর্ অুনকাা্

সিনহান্ হুয়্ পুড়িেুলনই্ অব া্ েবেিতক্ েদুখ্ িতিন্ েশষ্

অবিধ্ আলক্ রািদয়া�াহ্ আনহ- বং্ যায়দ্ ইবুন্ হািরোহ   র্

সাুথ্ ্িনুয়্পরামশরও্কুরিেুলনই্�ায়্িতন্সলাুহরও্েবশক্

সময়্ ্ভাুব্অিতবািহত্হওয়ার্পর্অবুশুষ্আ�াহ্তা‘আলার্

পী্েথুক্ ্মুমর্আয়াত্নািযল্হয়্: 

﴿  َّ ِينَ  إِ َّ ۡفِك  َجآءدو ٱ ۡصَبةٞ  بِ�ۡ�ِ مۚۡ  عد  ]  ١١: اَ �[ ﴾ ّمَِ�د
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‘‘যারা্ অপবাদ্ রানা্ কুরুে্ তারা্ েতামাুদরই্ মধযকার্

 কিা্দল...ই’’99 

 ্আয়াত্অবতকুর্হওয়ার্পর্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্

ওয়াসা�াম উু্ঘানার্বা�ব্অব া্স�ুকর্অবিহত্হনই্ ুত্

�মািুত্ হয়্ েয, িতিন্ যিদ্ বা�ুব্ োুয়ব্ স�ুকর্ িকেু্ ংান্

রাখুতন, তা্হুল্ নেুুর্মুধয্ ্ িবষয়িা্েড়া-েিড়্হওয়ার্

পূুবরই্িতিন্ র্িভি�হকনতার্কথা্েঘাষুা্কুর্িদুতনই্ঘানার্

সতয-িমথযা্ ানার্ নয্তাঁুক্দকঘরিদন্যাবউ্অহকর্ নয্অুপীা্

করুত্হুতা্নাই 

ি�তকয়্উদাহরু্: 

উ�ুল্ মু’িমনকন্ আয়শা্ রািদয়া�াহ্ আনহা ও্ হাফসা্

রািদয়া�াহ্আনহা  ্মুমর্ঐকমতয্েপাষু্কুরন্েয, রাসূলু�াহ্

সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ উ�ুল্ মু’িমনকন্ যয়নব্ িবনুত্

 াহাস্রািদয়া�াহ্আনহ- র্েৃহ্েথুক্আমাুদর্দু’ ুনর্মুধয্

যার্ েৃুহই্ �থুম্ �ুবশ্ করুবন্ েস্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্

আলাইিহ্ওয়াসা�াম-েক্বলুব- ‘আিম্আপনার্মুুখ্মাোফকর৯৯

100 

                                                           
99. আল-কুরআন, সূরা্আন-নূর্: ১১ই 
100. ‘উরফুত’ নামক্  ক্  াতকয়্ োে্ েথুক্ িনেরত্ িমঠা্ রস্ িবুশষুক্

‘মাোফকর’ বলা্ হয়ই্ যা্ (েখ ুুরর্ রুসর্ নযায়) পান্ করা্ হয়ই্ ই�াহকম্
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 র্দুের ্পাি�’ই্তাঁু দর্ ্ঐকমুতয্েপ োর্মূল্উুেশয্িেল্

 ্কথা্বলার্মাধযুম্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�ামুক্

যয়নব্রািদয়া�াহ্আনহার্ েৃুহ্অিধকহাুর্যাওয়া্ েথুক্ িবরত্

রাখাই্যথারকিত্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম- যয়নব্

রািদয়া�াহ্ আনহার্ েৃহ্ েথুক্ েবর্ হুয়্ হাফসা্ রািদয়া�াহ্

আনহার্ েৃুহ �ুবশ্ করুল্ িতিন্ বলুলন-‘আিম্ আপনার্ মুুখ্

মাোিফুরর্ দুের ্ পাি�’ই্  ্ কথা্ শুন্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্

আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ িনু র্  ুনয্ মধু্ পান্ করা্ হারাম্ কুর্

িদুলনই্ িতিন্ আুদৗ্ বুমুতও্ পাুরন্ িন্ েয,  িা্ িেল্ যয়নব্

রািদয়া�াহ্ আনহার েৃুহ্ অিধকহাুর্ যাওয়া্ েথুক্ তাঁুক্ বারু্

করার্ নয্তাঁু দর্দু’ ুনর্ কিা্ফিন্িবুশষই্সূরা্তাহরকুমর্

মুধয্ ্ঘানার্সংিীল্িববরু্আসার্পরই্িতিন্তাঁুদর্ফিনর্

বযাপাুর্অবিহত্হনই১০০

101  
                                                                                                            

মু�ফা্ ও্ েং, আল-মু‘ ামুল্ ওয়াসকত; (েতহরান্ : আল-মাকতাবাতুল্

ইলিময়যাহ, সং�রু্িবহকন, তািরখ্িবহকন), ১/৬৬৩ই 
101. হাফসা রািদয়া�াহ্ আনহার্ উু্ কথার্ পিরু�িীুত্ রাসূল্ সা�া�াহ্

আলাইিহ্ ওয়াসা�াম িনু র্ উপর্ মধু্ পান্ করা্ হারাম্ কুরিেুলন, না্

তাঁর্াকুদর্সাুথ্সহবাস্না্করার্বযাপাুর্শপথ্কুরিেুলন,  ্িনুয়্

িবিভ�্ব রুনা্থাকুলও্িবুশষংুদর্মুত্মধু্পান্হারাম্করার্িবষয়িাই্

সিঠকই্ েদখুন:ইবুন্ কােকর, তাফেকরল্ কুরআিনল্ ‘আযকম; (রবরত্ : 

�ারল্মা‘িরফাহ, ১ম্সং�রু, ১৯৮৭্ি�.) ৪/৪১৩ই 
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তৃতকয়্উদাহরু্:  

 কাুফর্ ও্ মুশিরকরা্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�ামুক্ দুহর্ �কৃিত, গহাবাসক (أصْيّ الكهف) ও্

 ুলকারনাইন্ বাদশার্ ইিতহাস্ স�ুকর্ ি ংাসা্ কুরিেলই্  ্

িতন্িবষুয়্তাঁর্��্েকাুনা ংান্না্থাকায়্িতিন্তাুদরুক্ -

সুবর্তাউীিুক্েকাুনা  বাব্িদুত্না্েপুর্ইন-শাআ�াহ্না্

বুল্ পরবতরক্ িদুন্  র্  বাব্ েদয়ার্ বযপাুর্ �িতিিত্ দান্

কুরনই্ তাঁর্  ্ দৃৃ্ িব�াস্ িেল্ েয, �িতিত্ সমুয়র্ মুধযই্

মহান্ আ�াহ্ তাঁুক্  ্ িতনিা্ �ু�র্ সিঠক্  বাব্ স�ুকর্

অবিহত্করুবনই্ িক�্�িতিিত্েদয়ার্সময়্ইন-শাআ�াহ্না্

বলার্ ফুল্ �িতিত্ সমুয়র্ মুধয্  র্  বাুব্ তাঁর্ িনকা্

েকাুনা অহক্আুস িনই্পরবতরকুত্পুনর্িদন্পর্ ্সব্�ু�র্

 বাুব্ অহক্ অবতকুর্ হয়্  বং্ �িতিিত্ �দাুনর্ সময়্ ইন-

শাআ�াহ্ না্ বলার্ কারুু্তাঁুক্ হালকা্ ভাষায়্ িকেুাা্ভউসরনা্

করা্হয়ই 

েযমন্আ�াহ্তা‘আলা বুলনহ 

ولَنّ  َوَ�  ﴿ ا َ�ٰلَِك  فَاِعلٞ  إِّ�ِ  لَِشاْۡيءٍ  ََقد ًَ َ إِّ�ٓ  ٢ َغ
َ
ۚ  �ََشآءَ  أ د َّ : الكهف[ ﴾ٱ

٢٤  ،٢٣  [ 
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‘‘েয্কা ্তুিম্আোমককাল্করুব্েস্েীু�্ইন-শাআ�াহ্

না্বুল্েকাুনা কথা্বুলা্নাই’’102 

চতুথর্উদাহরু্: 

 মহা্নবক্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্তউকালকন্আরুবর্

‘ন দ’  লাকায়্তাঁর্কিতপয়্সাহাবকুক্�কুনর্তাবলকে্করার্

উুেুশয্ ে�রু্ কুরিেুলন্ িক�; পিথমুধয্ তাঁরা্ শ�ুদর্

ষড়যু�র্ িশকার হন, তাঁুদর্ মধযকার্ েকবল্  ক ন্ সাহাবক্

বযতকত্ বাকক্ সকুলই্ শাহাদাত্ বরু্ কুরিেুলনই্ যিদ্  ্

অক�নকয়্ দুহুখর্ কথা্ িতিন্ ঘুুাীুরও্  ানুতন, তুব্ তাঁর্

 ুতাগুলা্সাহাবকুক্ ্ভাুব্ে�রু্করুতন্নাই১০২

103  

উপুর্েয্চারিা্উদাহরু্েপশ্করা্হুলা্তাুত্ংানকুদর্

 ুনয্  -কথার্ �মাু্ রুয়ুে্ েয, রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম- র্  েেতভাুব্ বা্ নবুওত্ লাুভর্ পুর্ আ�াহর্

                                                           
102. আল-কুরআন, সূরা্আল-কাহাফ্: ২৩ই্কাুফরুদর্আেমন্ও্ ্িতনিা্

��্স�ুকর্িবষদভাুব্ ানার্ নয্েদখুন্: ইবুন্িহশাম, আস্সকরাতুন্

নবিবয়যাহ; স�াদনা্ :মু�ফা্আস-সা�া্ও্েং, (িমশর্ : তুরােুল্ইসলাম, 

সং�রু্িবহকন, তািরখ্িবহকন), ১/৩০১-৩০৩ই 
103. িব�ািরত্ ানার্ নয্ েদখুন্ : আল-মুবারকপূরক, সিফয়ুযর্রহমান, আর-

রাহক�ুল্ মাখতূম; (িরয়াদ্ : দারস্ সালাম, সং�রু্ িবহকন, ১৯৯৪্ ি�.,), 

�. ২৩৯ই 
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পী্েথুক্তাঁুক্েদয়া্তাঁর্ মন্েকাুনা েযােযতা্িেল্না, যার্

মাধযুম্ িতিন্ তাঁর্ অসাীাুত্ সংঘিাত্ িবষয়ািদ্  ানুত্ সীম্

হুতনই্ যিদ্  ানুতন্ তা্ হুল্ উু্  ্ চারিা্ িবষুয়র্ বা�ব্

অব া্ িতিন যথা্ সমুয়্ অবেত্ হুত্ পারুতনই্  ্ ভাুব্ অহক্

অথবা্অনয্েকাুনা উপাুয়্তা্ ানার্ নয্তাঁু ক্অুপীা্করুত্

হুতা্নাই 

কথা্  খাুনই্ েশষ্ নয়, মহান্ আ�াহ্ েয্ োুয়ব্ বা্

অদৃুশযর্ কক্ংানক, েস-কথা্শধু্তাঁর্নবকুক্ ািনুয়্িদুয়ই্

িতিন্ীা�্হুয়্যান িন, বরং্তাঁর্নবকর্মান্ও্মযরাদার্ িদক্

িবুবচনা্ কুর্ েকউ্ যাুত্ তাঁর্ বযাপাুর্ োুয়ব্  ানার্ ধারুা্

কুর্না্বুস, েস্ নয্িতিন্তাঁর্নবকর্�িত্ ্িনুদরশও্�দান্

কুরুেন্েয, িতিন্েযন্োুয়ব্বা্অদৃশয্স�ুকর্তাঁর্অংতার্

িবষয়িা্ নসাধারুুর্ িনকা্পির�ারভাুব্বযু্কুর্ েদনই্ েস্

 ুনয্তাঁু ক্ নেুুর্মাুম্ ্েঘাষুা্িদুত্বুলন্: 

ۡملِكد  ّ�ٓ  قدل ﴿
َ
َۡفِ�  أ ا َِ ُٗ ا َوَ�  َ�ۡف ّ ۚ  َشآءَ  َما إِّ�  ََ د َّ َتد  َولَوۡ  ٱ ۡعَلمد  ُد

َ
 ٱۡلَغۡيَب  أ

ۚ  َمّسِ�َ  َوَما ٱۡ�َۡ�ِ  ِمنَ  َ�ۡسَتۡكَ�ۡتد  َۡ  ٱلّسوٓءد ۠  إِ نَا
َ
ََ  ّلَِقۡو�ٖ  َو�َِش�ٞ  نَِذيرٞ  إِّ�  � َدو  يدۡؤِم

 ]  ١٨٨: افاالعر[ ﴾ ١
আপিন্ বলুন্ : েকবল্ আ�াহ্ যা্ চান্ তা্ বযতকত্ আিম্

আমার্ িনু র্ েকান্ কলযাুা রন্ বা্ অকলযাু্ দূরককরুুর্
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অিধকার্ রািখ্ নাই্ আিম্ যিদ্ োুযব্  ানতাম, তা্ হুল্ আিম্

অুনক্কলযাু্অ রন্করুত্সীম্হতাম, আর্আমাুক্েকাুনা 

অকলযাুই্ �শর্ করুত্ পারুতা্ নাই্ আিমুতা্ েকবল্  ক ন্

সুসংবাদদাতা্ও্ভয়�দশরনকারক্মা�, েসই্সকল্মানুুষর্ ুনয্

যারা্িব�াসকই’’104 

 ্েঘাষুার্মাধযুম্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্

 নেুুক্  ্ কথা্  ািনুয়্ িদুলন্ েয, োুয়ব্ স�ুকর্ অবেত্

হওয়া্ আমার্ কা ্ নয়ই্ আমার্ কা ্ হু�্ িব�াসকুদরুক্

েবুহশুতর্সুসংবাদ্দান্করা্আর্ াহা�াম্স�ুকর্ভয়্�দশরন্

করাই্ আিম্ আসুল্ োুয়ব্ স�ুকর্ যিদ্ িকেু্ অবেত্ হুত্

পারতাম, তা্ হুল্ আমার্  কবুন্ শধু্ কলযাুুরই্ ফ ধারা্ বুয়্

েযুতা, কখনও্ আমার্ েকাুনা অকলযাু্ হুতা্ না; অথচ্ আমার্

 কবন্  -কথার্ সাীয্ িদু�্ েয, আিম্ বহ্ অকলযাুুর্ িশকার্

হুয়িেই্  ুত্ �মািুত্ হয়্ েয, আিম্ োুয়ব্ স�ুকর্ আুদৗ্

েকাুনা ংান্ রািখ্ নাই্ আুখরাত, িহসাব-িনকাশ,  া�াত ও্

 াহা�াম ইতযািদ্োুয়ব্স�িকরত্িবষুয়্আিম্যা্িকেু্বলিে্তা্

আমার্িন ্েথুক্রতরক্েকাুনা উ�া্কথা্নয়, আ�াহ্আমাুক্

 ্স�ুকর্ংান্দান্কুরুেন্বুলই্আিম্তা্বলিেই 

                                                           
104. আল-কুরআন, সূরা্আল-আ‘রাফ্: ১৮৮ই 
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োুযব্ বা্ অদৃশয্ স�ুকর্ অবিহত্ না্ থাকার্ ফুলই্ েতা্

তাঁুক্  াদু �শর্ কুরিেল;  ্ কারুুই্ েতা্ তাুয়ুফর্

মুশিরকুদর্েলিলুয়্েদয়া্িশশ্ও্দাসুদর্��ুরর্আঘাুত্তাঁর্

েোাা্ শরকর্   রিরত্ হুয়িেল; উহুদর্ যুু�্ তাঁর্ দাঁত্ মুবারক্

পুড়্ িেুয়িেল, স�র্  ন্ সাহাবক্ শহকদ্ হুয়িেল্ ও্ অসংখয্

সাহাবক্ আহত্ হুয়িেল; খয়বুরর্ যুু�র্ সময়্  ৈনকা্ ইয়াহূদক 

মিহলা্কতৃরক্ িবষ্মাখা্খাদয্ েখুয়্ মৃতুয্পযর�্তাঁুক্ র্বযথা্

অনুভব্করুত্হুয়িেলই্বা�ুবই্িতিন্যিদ্োুয়ব্স�ুকর্িকেু্

 ানুতন, তুব্তাঁর্ কবুন্িতিন্ ্সব্িবড়�নার্িশকার্হুতন্

নাই্যিদ্বলা্হয়্েয, িতিন্ ্সব্িবপুদর্কথা্ে ুনও্তাুয়ফ্

ও্ উহুদর্ ময়দাুন্ েেুেন, তা্ হুল্ বলুত্ হুব্ েয, িবপুদর্

কথা্ ে ুনও্ িতিন্ িনু ুক্ ও্ তাঁর্ সাথকুদরুক্ আ�হনুনর্

িদুক্ েঠুল্ িদুয়িেুলন!! অথচ্  ্  াতকয়্ িচ�া্ রাসূলু�াহ্

সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম- র্�িত্েকাুনাভাুব্করা্যায়্না; 

েকননা্ িতিন্ েকাুনা ভাুবই্ িনু�াু্ আয়াুতর্ িবপরকত্ কা ্

করুত্পাুরন্না্: 

ْ  َوَ� ﴿ وا مۡ  ِدۡلقد َِي�د يۡ
َ
َّۡهلدَكةِ  إَِ�  بَِ  ]  ١٩٥: القرة[ ﴾ٱ
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‘‘েতামরা্ িনু ুদরুক্  ংুসর্ মুুখ্ েঠুল্ িদওনা’’105  -

আয়াুতর্িনুদরুশর্িবপরকত্কা ্করুত্পাুরন্নাই্ 

রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম- র্নযায়্অপর্ েকউই্

োুয়ব্স�ুকর্অবেত্নয়্:  

োুয়ব্স�ুকর্ ানার্বযাপাুর্আ�াহর্রাসূল, তাঁর্খলকল্

ও্ হাবকুবর্ অব া্ যিদ্  ই্ হয়, িতিন্ যিদ্ আ�াহর্  ানাুনার্

বাইুর্তাঁর্েচাুখর্আড়াুল্ও্িপুঠর্িপেুন্সংঘিাত্িবষয়ািদ্

স�ুকর্ স�ূ রু্ অং্ থাুকন, তা্ হুল্ তাঁর্ উ�ুতর্ মধযকার্

অিল, দরুবশ্ ও্ অনযানযুদর্ অব া্ েয্ কক্ হুব্ তা্ সহু ই্

অনুুময়ই্িতিন্েযমন্তাঁর্ কবেশায়্িন ্েথুক্েকাুনা অদৃশয্

স�ুকর্অবেত্হুত্পাুরন্িন, েতমিন্তাঁর্িতুরাধাুনর্পুরও্

তাঁর্ পুী্ তা্ অবেত্ হওয়া্ সসব্ নয়ই্ েস্ কারুুই্ তাঁর্

িতুরাধাুনর্পর্যখন্েখলাফুতর্িবষয়্ িনুয়্সাহাবকুদর্মাুম্

মতিবুরাুধর্ সৃিি হুয়িেল, তখন্ তাঁর্ পুী্ েযমন্ তা্ িন ্

েথুক্ অবেত্ হওয়া্ সসব্ হয় িন, েতমিন্ অপর্ েকাুনাভাুব্

ে ুন্তাঁুদরুক্ েস্ িবষুয়্ েকাুনা িনুদরশনা্�দান্করাও্তাঁর্

পুী্ সসব্ হয় িনই্ িতিন্ িন ্ েথুক্ পৃিথবকর্ ঘানা্ �বাহ্

স�ুকর্ আোম্ িকেু্ অবিহত্ হুত্ পাুরন্ না্ বুলই্ তাঁর্

                                                           
105. আল-কুরআন, সূরা্আল-বা�ারাহ: ১৯৫ই 
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আদুরর্ নািত্ হসাইন রািদয়া�াহ্ আনহ-েক্ কারবালার্ �া�ুর্

মমরাি�কভাুব্ মৃতুযর্ হাত্ েথুক্ বাঁচার্  ুনয্ দহানক্ শিু্ বুল্

তাঁু ক্ েসখাুন্ যাওয়া্ েথুক্ বারু্ করুত্ পাুরন্ িনই্ িতিন্

আ�াহর্রাসূল্হুয়ও্যিদ্তারঁ্মৃতুযর্পর্তাঁর্দহানক্শিু্বুল্

িন ্আ�কয়্ও্উ�তুদর্িবপুদর্কথা্ ানুত্না্পাুরন্ বং্

তাুদর্ েকাুনা উপকার্ করুত্ না্ পাুরন, তুব্ তাঁর্ উ�ুতর্

মুধয্ মন্দহানক্শিুস��্েক্থাকুত্পাুর, িযিন্মৃতুযর্পর্

 মন্ েযােযতা্ অ রন্ করুত্ পাুরন্ যা্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্

আলাইিহ্ওয়াসা�াম- র্পুী্অ রন্করা্সসব্হয় িন ? যিদ্

েকউ্ মন্দাবক্কুর্তুব্েস্হুব্ ক ন্ম�্বড়্িমথুযক্ও্

�তারকই 

ইলুম্োুয়ব্স�িকরত্সংশয়্িনরসন্:  

কাুরা্ অ�ুর্  মন্ সুনুহর্ উুরক্ হুত্ পাুর্ েয, 

রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ োুয়ব্ স�ুকর্ েকমন্

কুর্ ংাত্ হুবন্ না, অথচ্ িতিন্ আমাুদরুক্ পািথরব্ ও্

পরকালকন্ অসংখয্ োুয়ব্ স�িকরত্ িবষুয়র্ সংবাদ্ দান্

কুরুেন?  ্  াতকয়্ সংশয়্ িনরসুনর্  বাব্ রুয়ুে্ কুরআনুল্

কারকুমর্িনু�াু্আয়াুতই্মহান্আ�াহ্বুলন্: 

ۡظِهرد  فََ�  ٱۡلَغۡيبِ  َ�ٰلِمد  ﴿ ٰ  �د ا َ�ۡيبِهِۦٓ  َ�َ ًَ َح
َ
ََِ�ٰ  َمنِ  إِّ�  ٢ أ َۡ ولٖ  ِمن ٱ  ﴾َّسد

 ]  ٢٧  ،٢٦: الن[
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‘‘িতিন্োুয়ুবর্ংানক, তাঁর্মুনানকত্রাসূল্বযতকত্অপর্

কাুরা্কাুে্তারঁ্োুয়বুক্�কাশ্কুরন্নাই’’106 

 ্ আয়াত্ �ারা্ �মািুত্ হয়্ েয, আ�াহ্ তা‘আলাই্ হুলন্

অদৃুশযর্ কক্ংানকই্িতিন্শধুমা�্তাঁর্মুনানকত্রাসূলুদরুক্

তাঁুদর্ �িত্ অিপরত্ েরসালুতর্ দািয়ত্ আদাুয়র্ �ুয়া ুন্

যতাুকু্ অদৃশয্ স�ুকর্ তাঁুদরুক্ অবিহত্ করা্ �ুয়া নুবাধ্

কুরন, িঠক্ততাুকুই্তাঁুদরুক্অবিহত্কুরনই্আমাুদর্রাসূল্

সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ তাঁর্ মুনানকত্ রাসূল্ িেুলন্

িবধায়, তাঁুকও্ িরসালুতর্ �ুয়া ুন্ িকেু্ োুয়ুবর্ সংবাদ্

িদুয়িেুলনই্  িা্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম- র্

ই�াধকন্েকাুনা িবষয়্ িেল্না্েয, যখন্ই�া্ িতিন্তখনই্তা্

 ানুত্পারুতন্ বং্ নেুুক্তা্বুল্েবড়াুত্পারুতনই 

�কৃতকথা্ হুলা, িরসালত্ আদাুয়র্ �াুথর্  বং্  নেুুর্

মাুম্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম- র্�হুুযােযতা্

বাড়াুনার্ �ুয়া ুন্ তাঁু ক্ োুয়ুবর্ সাুথ্ স�ৃু্ যা্ িকেু্

 ানাুনা্ আ�াহ্ তা‘আলা  ররক্ মুন্ কুরিেুলন, তাঁুক্ িঠক্

েসাুকুই্  ািনুয়িেুলনই্  র্ বাইুর্ োুয়ুবর্ সাুথ্ স�িকরত্

                                                           
106. আল-কুরআন, সূরা্আল-ি ন্: ২৬, ২৭ই 
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অনযানয্িবষয়ািদ্ ানার্তাঁর্িন �্বা্আ�াহ্�দ�্ ায়ক্েকাুনা 

েযােযতা্িেল্নাই 

সাধারু্  নেুুর্ মাুম্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম- র্�হুুযােযতা্বাড়াুনার্উুেুশয্আ�াহ  তা‘আলা 

রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম- র্অসাীাুত্সংঘিাত্

হওয়া্ িকেু্ িবষয়ািদর্ সংবাদ্ িদুয়িেুলনই্ উদাহরু�দপ্ িনু�্

 মিন্ধরুনর্দু’িা্োুয়ুবর্উ�ৃিত্�দান্করা্হুলা্:  

 ক. বদর্যুু�র্পর্‘উমাুয়র্ইবন্ওয়াহাব্ও্সাফওয়ান্

ইবন্উমাইয়যাহ্ ্মুমর্ কমত্েপাষু্কুরিেুলন্েয, ‘উমাুয়র্

তার্ েেুলুক্ মুু্ করার্ উুেুশয্ মদকনায়্ েযুয়্ সুুযােমত্

রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম-েক্ হতযা্ করুব,  ুত্

‘উমাুয়ুরর্ কবন্নাশ্হুল্সাফওয়ান্তার্যাবতকয়্েদনা্েশাধ্

 বং্আ কবন্তার্পিরবাুরর্সদসযুদর্বযয়ভার �হু্করুবই্

 ্ িস�াু�র্ পিরু�িীুত্ যখন্ ‘উমাুয়র্ মদকনায়্ েমন্ কুর্

 বং্ েকাষব�্ তরবারক্ িনুয়্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম- র্দরবাুর্উপি ত্হয়, তখন্ িতিন্তাুক্ তাুদর্

েস্ষড়যু�র্কথা্ফাঁস কুর্েদনই১০৬

107 

                                                           
107. িব�ািরত্ ানার্ নয্েদখুন্: ইবুন্িহশাম, �াগু; ১/৬৬২ই 
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ঘানার্ িববরুু্ যিদও্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম-িকভাুব্তা্ ানুলন্ র্েকাুনা বুরনা্ েনই, তথািপ্

 ্ কথা্ বলার্ অুপীা্ রাুখ্ না্ েয, মহান্ আ�াহই্ তাঁুক্ তা্

 ািনুয়িেুলনই্ ঘানার্ সাীক্ ‘উমাুয়র্  র্ মুুখও্ আমরা্  ্

কথারই্�ককৃিত্েদখুত্পাইই্‘উমাুয়র্িনু ই্তাুদর্ষড়যু�র্

কথা্ফাঁস্হুয়্যাওয়া্েদুখ্সাুথ্সাুথ্বুল্উুঠ্েয,  িা্ মন্

 কিা্ঘানা্যা্আিম্ বং্সাফওয়ান্বযতকত্অপর্েকউ্ াুন্

নাই্আিম্আ�াহর্শপথ্কুর্বলিে! আিম্িনি�ত্কুর্বলিে, 

 ্সংবাদ্আপনাুক্আ�াহ্বযতকত্আর্েকউ্েদয় িনই্ ্কথা্

বুলই্িতিন্ইসলাম্�হু্কুরনই১০৭

108  

দুই. আ�াব্ ইবন্ উসাুয়দ, আবু্ সুিফয়ান্ ও্ হািরে্ ইবন্

িহশাম্ ্িতন বযিু্ম�া্িব ুয়র্িদুন্কা‘বা্শরকুফর্সামুন্

দাঁিড়ুয়্ ম�ার্ বতরমান্ পিরি িত্ িনুয়্ পর�র্ মত্ িবিনময়্

করিেলই্  ্ সময়্ আ�াব্ বুলিেল্ : ‘আ�াহ্ উসাুয়দুক্ বড়্

স�ান্ িদুয়ুেন্ েয, ম�ার্ উপর্ মুহা�দ্  র্ িব য়ক্ হওয়ার্

সংবাদ্ তাুক্ আবু্ করান্ িনই্ েবঁুচ্ থাকুল্ হয়ুতা্ মুহা�দ -

েথুক্ মন্েকাুনা কথা্তাুক্শনুত্হুতা, যা্তাুক্রাোি�ত্

করুতা’ই্ আ�াুবর্  ্ কথা্ শনার্ পর্  বার্ হািরে্ বলুলা্ : 

                                                           
108. তুদবই 
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‘আ�াহর্ শপথ! আিম্ েকাুনা �কার্ ম�বয্ করুবা্ না, কারু; 

আিম্ যিদ্ েকাুনা কথা্ বিল্ তাহুল্ আমার্ পী্ েথুক্  ্

পাথরকুাও্ মুহা�দুক্ আমার্ কথার্ সংবাদ্ �দান্ করুব’ই্

তাুদর্   কুথাপকথুনর্ পর্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম্ কা‘বা্ শরকুফর্ িভতর্ েথুক্ েবর্ হুয়্ তাুদর্ িতন্

 নুক্লীয্কুর্বলুলন্:  
رُم«

ْ
ْي قُغ ِ

ّ
  »قَْم َعِغْ ُت اَ

‘‘েতামরা্ পর�র্ যা্ বলাবিল্ কুরিেুল্ আিম্ তা্ অবেত্

হুত্েপুরিেই”  ই্বুল্িতিন্তাুদর্ ্আুলাচনার্কথা্বুল্

িদুল্ সাুথ্ সাুথই্ আ�াব্ ও্ হািরে্  ই্ বুল্ ইসলাম্ �হু্

কুরন: 

ا َِ َُ َعٰ ٰو ََّك �َُسْ ُل اِ  َماِ  َاي اّطغَ
َ
َحٌم َ َن َاَعغَي َ�غَُقْ ل �َْشَهُم ّ

َ
ْخَبَ َ :  أ

َ
 أ

‘‘আমরা্সাীয্ িদি�্ েয, আপিন্আ�াহর্রাসূলই্আ�াহর্

শপথ! আমাুদর্ সাুথর্ েকউই্ েতা্  ্ কথাগুলা্ আবু্ করুত্

পাুর িন, যার্ফুল্আমরা্ ্কথা্বলুত্পারতাম্েয, হয়ুতাবা্

েকউ্আপনাুক্ ্সুবর্সংবাদ্িদুয়ুেই’’108F

109 

                                                           
109 িব�ািরত্ ানার্ নয্েদখুন্: আল-মুবারকপুরক, সিফউর্রহমান, �াগু্; 

পৃ. ৪০৫ই 
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 ্ দু’িা্ ঘানার্ নযায়্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম- র্  কবুনর্ যত্ ঘানাই্ আমাুদর্ স�ুুখ্ আসুব্

আমাুদরুক্ বুমুত্ হুব্ েয,  ্ সব্ োুয়বক িবষয়ািদ্ িতিন্

িনু র্েযােযতা্বুল্ ানুত্পাুরন্িন, মহান্আ�াহ্তাঁুক্তা্

 ািনুয়িেুলনই্ পরকালকন্ োুয়বক্ িবষয়ািদ্ স�ুকর্ আ�াহই্

তাঁুক্ যা্ অবেত্ কিরুয়িেুলন, তা-ই্ িতিন্ বুলুেন, আবার্

তাও্ চুলুচরা্ িবুবষু্ কুর্ তাঁু ক্  ানান্ িনই্ আুখরাুত তাঁর্

মযরাদাপূ রু্ অব ার্ কথা্ িতিন্ আমাুদর্ বুল্ থাকুলও্ তাঁর্

মযরাদার্সিঠক্ধরন্ও্�কৃিত্েকমন্হুব, েস্স�ুকরও্ িতিন্

িব�ািরতভাুব্ িকেুই্ ানুতন্নাই্ ্�সুঅ্কুরআনুল্কারকুম 

আ�াহ্বুলন্:  

َتد  َما قدۡل  ﴿ ٗ�  ُد َۡ ِ لِ  ّمِنَ  ب ٓ  ٱلّرسد ۡدَِي َوَما
َ
َُلد  َما أ ۡف ۡمۖ  َوَ�  ِ�  �د َۡ  بِ�د ِّبِعد  إِ

َ
 إِّ�  �

�  َما ََ  ]  ٩: حقيفاال[ ﴾إَِ�ّ  يدو

 ‘‘বলুন্:  আিম্নতুন্েকান্রাসূল্নয়, আমার্ও্েতামাুদর্

সাুথ্ (আুখরাুত) েকমন্ আচরু্ করা্ হুব্ তা্ আিম্

(িব�ািরতভাুব)  ািন না, আিমুতা্ েকবল্ তা-ই্ অনুসরু্ কুর্

থািক্যা্আমার্িনকা্�তযাুদশ্করা্হয়ই’’109F

110  

                                                           
110. আল-কুরআন, সূরা্আল-আহ�াফ্: ৯ই 
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 উ�ুল্ ‘আলা্ রািদয়া�াহ্ আনহা েথুক্ বিুরতই্ রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম- রশাদ্কুরন্: 

» ِ َّ ْد�ِي، َاي َما
َ
ََي أ

َ
، �َُس ُل  َمأ ِ َّ  »نُِ�مْ  َمالَ  ِب  ُ�ْفَعُي  َاي ا

‘‘আ�াহ্ শপথ! আিম্ আ�াহর্ রাসূল্ হুয়ও্ আমার্ ও্

েতামাুদর্ সাুথ্ আুখরাুত েকমন্ আচরু্ করা্ হুব্ তা্ আিম্

 ািন্নাই’’ 110F

111 

উু্ আয়াত্ ও্ হাদকস্ �ারা্  ্ কথা্ �মািুত্ হয়্ েয, 

আুখরাুতর্সাুথ্স�িকরত্োুয়ব্স�ুকর্ িতিন্ নেুুক্যা্

িকেু্ বুলুেন, তা্ েকান্ নতুন্ কথা্ নয়, বরং্  ্  াতকয়্ কথা্

অতকুতর্ বহ্ নবক্ ও্ রাসূলেু্ বুল্ েেুেনই্ তা্ োড়া্

আুখরাুতর্সাুথ্স�িকরত্োুয়ব্স�ুকর্অবেত্হওয়া্তাঁর্

িন �্েকান্কৃিতত্নয়, বরং্ ্স�ুকর্িতিন্যা িকেু্বুলুেন, 

তা্অহকর্মাধযুম্অবেত্হুয়ই্বুলুেনই্আবার্আ�াহ্তাঁুক্

েয্িবষুয়্যতাুকু্ ািনুয়ুেন্েস্িবষুয়্তাঁর্পুী্ র্বাইুর্

                                                           
111. বুখারক, হাদকস্নং্৭০১৮; ইমাম্আহমদ, �াগু; ২/২৩৫; আত-তাবিরযক, 

ওয়ালক্ উেকন্ আল-খতকব, িমশকাতুল্ মাসাবকহ; (মাকতাবা্ রশকিদয়যাহ, 

সং�রু্িবহকন, তািরখ্িবহকন, পৃ. ৪৫৬) 
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িব�ািরত্ কুর্ আুরা্ িকেু্ বলারও্ তাঁর্ িন �্ েকান্ সূ�্ িেল্

নাই১১১

112  

আ�াহর্অিলেু্োুয়ব্স�ুকর্িকেুই্ াুনন্না্:  

োুয়ুবর্ংান্স�িকরত্উপযুরু্আুলাচনার্মাধযুম্যখন্

আমরা্ ্কথা্অবেত্হুত্পারলাম্েয, োুয়ব্স�ুকর্অবিহত্

হওয়ার্িবষয়িা্আ�াহর্রবূিবয়যাুতর্রবিশুিযর্অ�েরত্িবষয়ই্

িতিন্তাঁর্সৃিির্মধযকার্কাউুক্ ্রবিশুিযর্অিধকারক্কুরন্

নাই্ অনু�হপূবরক্ যিদ্ িতিন্ কাউুক্  ্ রবিশুিযর্ অিধকারক্

করুতন, তুব্ তাঁর্ ি�য়ভা ন্ েশষ্ নবক্ মুহা�দ্ সা�া�াহ্

আলাইিহ্ ওয়াসা�াম-েক্  র্ অিধকারক্ করুতনই্ িক�্ আমরা্

উপুরর্আুলাচনায়্ েদখুত্েপলাম্েয, তাঁুকও্ িতিন্ ্গুুর্

অিধকারক্ কুরন্ িনই্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম-

িন ্েথুকও্ ্রবিশুিযর্অিধকারক্িেুলন্নাই্আ�াহ্তা‘আলা 

িন ্অনু�ুহ্তাঁু ক্দুিনয়া-আুখরাুতর োুয়ব্স�িকরত্যা্িকেু্

অবিহত্ কুরিেুলন্ তাও্ েকবল্ তাঁর্ েরসালত্ ও্  র্ সাুথ্

                                                           
112. ইমাম্তকবক্বুলন্: আুখরাুত রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�ামও্তাঁর্

উ�ুতর্ সাুথ্ েকমন্ আচরু্ করা্ হুব্ তা্ তাঁর্ না্  ানা্ বলুত্ তা্

িব�ািরতভাুব্ না্  ানার্ কথাই্ বুমাুনা্ হুয়ুেই্ িতিন্ েয্  -সব্ িবষয়্

েমাাামুিাভাুব্ ানুতন্েস্ ানাাুকুুক্ র্�ারা্অ�ককার্করা্হয় িনই্

েদখুন: িমশকাত; াককা্নং্- ৬, পৃ. ৪৫৬্ই্ 
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স�িকরত্ িবষয়্  বং্  নেুুর্ িনকা্ তাঁর্ �হুুযােযতা্ বৃি�র্

উুেুশযর্ সাুথ্ স�িকরত্ িেলই্ আ�াহর্ েআ্্ সৃিির্ মুধয্

সবরু আ্্হুয়্িতিন্যিদ্অদৃশয্স�ুকর্িন ্েথুক্িকেুই্ ানুত্

না্পাুরন, তুব্তাঁর্উ�ুতর্মুধয্ মন্েকাে্অিল, েউে্ও্

কুতুব১১২

113 থাকুত্পাুরন, যারা্ িন ্ েথুক্োুয়ব্স�ুকর্ িকেু্

 ানুত্ পাুরনই্ মানুষ্ আ�াহর্ েআ্্ সৃিি্ হুয়্ যিদ্ োুয়ব 

স�ুকর্ িকেুই্  ানুত্ না্ পাুর, তুব্ আ�াহর্ অনযানয্ সৃিির্

মধযকার্েকউ্েয্িন ্েথুক্ ্রবিশুিযর্অিধকারক্হুত্পারুব্

না, তা্বলার্অুপীা্রাুখ নাই্োুয়ব্স�িকরত্ংাুনর্িবষয়িা্

যখন্ স�ূুরদুপ্ আ�াহ্ তা‘আলার্ রবূিবয়যাুতর্ আওতাভুু্

িবষয়, তখন্ আ�াহর্ রাসূল্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম- র্

বযাপাুর্কি�নকাুলও্ ্ধারুা্ েপাষু্করা্যাুব না্ েয, তাঁর্

স�ার্ মুধয্  েেতভাুব্  মন্ েকাুনা েযােযতা্ িেল্ যার্ �ারা্

িতিন্ অদৃশয্ স�ুকর্ ংাত্ হুতন, অথবা্  েেত্ না্ েহাক্

নবুওত্পরবতরক্সমুয়্আ�াহ্তা‘আলা তাঁর্মুধয্োুয়ব স�ুকর্

অবিহত্ হওয়ার্ রবিশিয্ দান্ কুরিেুলন, যার্ ফুল িতিন্ যখন্

ই�া্ োুয়ব স�ুকর্ অবিহত্ হুত্ পারুতন১১৩

114!  কইভাুব্

                                                           
113 যিদও্সিঠক্কথা্হু�্েয, োউস্ও্কুতুব্বুল্েকউ্েনইই্ সবই্িমথযা্

ও্মনেড়া্কথা্[স�াদক]  
114 ব�ত্ ্ধরুুর্ধারনা্েপাষু্করা্সরাসির্িশকরই্[স�াদক] 
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আ�াহর্ অিলুদর্ বযপাুরও্  মন্ ধারুা্ েকাুনা অব াুতই্

েপাষু্ করা্ যাুব্ নাই্ আ�াহর্ অনযানয্ সৃিির্ েবলায় েতা্ তা্

ক�নাই্ করা্ যায়্ নাই্ েকউ্ যিদ্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম, েকাুনা অিল, দরুবশ্ও্ফককর্অথবা্েকাুনা পশ্ও্

পািখর্ মুধয্  মন্ রবিশিয্ রুয়ুে্ বুল্ মুন্ কুর, তা্ হুল্

বুমুত্হুব্েয, েস্শয়তাুনর্�ুরাচনায়্পুড়্পথ�িতার্মুধয্

পুড়্রুয়ুেই্আ�াহ্তা‘আলার্দৃিিুত্েস্মুশিরকুদর্দলভুু্

হুয়্ েেুেই্  মন্ ধারুা্ েপাষুকারকর্  ানা্ আবশযক্ েয,  ্

 াতকয়্িশকরক্ধারুা্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম- র্

নবক্ হুয়্ ে�িরত্ হওয়ার্ �া�াুল্ সম�্ আরব্  াহানবযাপক্

�চিলত্ িেলই১১৪

115 মুশিরকরা্তাুদর্ েদবতাুদর্বযাপাুর্অনুদপ্

ধারুা্ েপাষু্ করুতাই্  ্ ধারুার্ বশবতরক্ হুয়ই্ তারা্ তাুদর্

‘হবল’ েদবতার্িনকুা্িেুয়্তকর্�ারা্ভােয্যাচাই্করুতাই১১৫

116 

কুরআনুল্কারকুম তাুদর্ ্ াতকয়্কমরুক্শয়তাুনর্অপিব�্

কমর্বুল্আখযািয়ত্করা্হুয়ুেই১১৬

117  ্োড়াও্তাুদর্মাুম্ ্

                                                           
115.মাওলানা্ মুহা�দ্ ‘আিরফ্ স�হলক, ে�লভক্ িফউনা্ কক্ নয়া্ দপ; (উেূর্

ভাষায়), (লাহর্: আআাফ্�াদাসর্, ২য়্সং�রু, ১৯৭৮্ি�.), পৃ. ৮৬ই 
116. ইবনু্ কাইিয়যম্ আল- াউিযয়যাহ,  োোতুল্ লাহফান; (কায়ুরা্ : দারত্

তুরািেল্‘আরাবক, ২য়্সং�রু, ১৯৮৩্ি�.), পৃ.১৬৯ই 
117. বলা্হুয়ুে্: 
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িব�াসও্ িেল্ েয, কািহন্ ও্ েুকরা্ োুয়ব্ বা্ অদৃশয্ স�ুকর্

ংান্ রাুখ, েস্  ুনযই্ তারা্ তাুদর্ িবিবধ্ রকুমর্ িবষয়ািদর্

বযাখযা্ ও্ িবুবষু্  ানার্  নয্ েুকুদর্ কাুে্ েযুতাই্ আরব 

সমাু র্ �চিলত্ িশকর্ স�ুকর্ আুলাচনা্ �সুঅ্ ইন-শাআ�াহ্

আমরা্কুরআন্ও্হাদকস্�ারা্তা্�মাুুর্�য়াস্পাবই 

উপযুরু্ধারুা্েপাষুকারকর্আুরা্ ানা্আবশযক্েয, তার্

 ্  াতকয়্ িচ�া্ ‘আহলুস্ সু�াত্ ওয়াল্  ামা‘আত’  র্

ঐকমুতযর্িভি�ুত্েৃহকত্মূলনকিত্বিহভূরত্িচ�াই১১৭

118  ্কারুুই্

ইসলামক্ িবুশষংেু্  ্ মুমর্ ফুতায়া্ �দান্ কুরুেন্ েয, েয্

বযিু্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম-েক্ ‘ইয়া্

রাসূলা�াহ’ বুল্  ্ িব�াুসর্ িভি�ুত্ আ�ান করুব্ েয, িতিন্

                                                                                                            
نَصابد  َوٱلَۡمَِۡ�د  ٱۡ�َۡمرد  إِّ�َما﴿

َ
ۡزَ�ٰمد  َوٱۡ�

َ
مۡ  فَ�ۡجَتنِبدوهد  ۡيَ�ٰنِ ٱلشّ  َ�َملِ  ّمِنۡ  َِۡجٞس  َوٱۡ� لّ�د َُ  لَ

 ََ و  ]  ٩٠: مة اليئ[ ﴾ ٩ َدۡفلِحد

‘‘িন�য়্মদ,  ুয়া, �িতমা্ও্ভােয্িনধরারক্তকরসমূহ্শয়তাুনর্অপিব�্কমর্

রব্ আর্ িকেুই্ নয়, সুতরাং্ েতামরা্  গুলা্ েথুক্ িবরত্ থাুকা, যাুত্

েতামরা্সফলকাম্হুত্পার’’ই্আল-কুরআন, সূরা্আল-মাুয়দাহ্: ৯০ই 
118. আবু্ বকর্  ািবর্ আল- াযাইরক, ওয়া্  াউ্ ইয়ারকুদুন!!! মাহলান্ ইয়া্

দু‘আতাত্দালালাহ; ( الضاللة اعة يا مهال!!!  ير�ضون وجاءوا ) ( ান্িবহকন: 

িমন্ ওয়াোইিলদ্ দাওয়াহ, ১৪০৬িহ রক), পৃ. ৪৫; �াযক্ োনাউ�াহ্

পািনপতক, ইরশাদুত্ তািলবকন; ৩/১৯; মু�া্ ‘আলক্ আল- �ারক্ আল- 

হানাফক, শরহ্িকতািবল্িফকিহল্আকবার; পৃ. ২২৫ই 
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অদৃশয্ বা্ োুয়ব্ স�ুকর্ ংাত্ থাকার্ ফুল্ দূর্ েথুক্ তার্

আ�ানুক্আবু্কুর্থাকুবন, েস্বযিু্কািফর্হুয়্যাুবই১১৮

119 

অনুদপভাুব্ েয্ বযিু্ েকাুনা অিলুক্  ্ িব�াুসর্ িভি�ুত্

আ�ান করুব্েসও্কািফর্হুয়্যাুবই১১৯

120  

অনুদপভাুব্ েয্বযিু্ ্ধারুা্ েপাষু্করুব্ েয, আ�াহ্

তা‘আলা ও্তাঁর্রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম- র্োুয়বক্

বা্ অদৃশয্ ংাুনর্ মুধয পাথরকয্  তাুকু্ েয, আ�াহ্ তা‘আলার্

োুয়বক্ বা্ অদৃশয্ ংান্ হুলা্ তাঁর্ স�ােত (ذات) ংান, আর্

রাসূলু�াহ-সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম- র্ োুয়বক্ বা্ অদৃশয্

ংান্হুলা্আ�াহ্তা‘আলার্দান, অথরাউ- আ�াহ্তা‘আলা তাঁুক্

োুয়বক্ অদৃশয্ ংাুনর্ েযােযতা্ দান্ কুরুেন, তাই্ িতিন্ েস্

েযােযতা্বুল্োুয়বক্বা্অদৃশয্স�ুকর্অবেত্হুতন, তা্হুল্

েস্বযিুও্ িনহসুনুহ্কাুফর্ও্ মুশিরক্ হুয়্যাুব১২০F

121 কারু; 

োুয়ব স�ুকর্ অবেত্ হওয়ার্  ক��্ অিধকার্ হু�্ আ�াহ্

তা‘আলারই্ তাঁর্ অহক্ অথবা্ ইলহাম্ োড়া্  া�ত্ অব ায়্ তাঁর্

                                                           
119. �াযক্োনাউ�াহ্পািনপিথ, �াগু; ৩/৬-৮ই 
120. মাওলানা্ মুহা�দ্ নূর্ েকলকম, ে�লভক্ মাযহাব্ আওর্ ইসলাম; (ফয়সল্

আবাদ্ : মাকতাবাতু্ �ারল্ ‘উলূম্ ফয়ুদ্ মুহা�দক, সং�রু্ িবহকন, সন্

িবহকন), পৃ. ৭৬ই 
121. তুদবই 
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বানাুদর্ পুী্ তা্ অবেত্ হওয়ার্ িবক�্ েকাুনা বযব া্

েনইই১২১

122  

রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম-েক্ সবর�্ (ংাুন্ ও্

সাহাযয্সহুযািেতায়)১২২

123 হাি র্ও্নাি র্ (বা্সবিকেু্সরাসির্

েদখুেন) মুন্করা্িশকর্:  

অনুদপভাুব্েকউ্যিদ্ ্িব�াস্েপাষু্কুর্েয, রাসূলু�াহ্

সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম- র্ সবর�্ (ংাুন ও সাহাযয 

সহুযািেতায়) হাি র্ ও্ নাি র্ হওয়ার (বা সবিকেু সরাসির 

েদখুত্ পাওয়ার) রবিশিয্ রুয়ুে, েকাথাও্ িমলাদ্ অনু্ান্ হুল্

িতিন্তা্ ানুত্ও্েদখুত্পান্ বং্েসখাুন্তাঁর্দহ্মুবারক্

                                                           
122. আল-হানাফক, মু�া্ ‘আলক্ আল-কারক, শরহ্ িকতািবল্ েফকিহল্

আকবার;�াগু; পৃ.২২৫ই 
123 যিদ্ েকউ্ মুন্ কুর্ েয, রাসূল্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ সবর�্

আেমন্কুরন, তুব্তার্ ্ িব�াস্করার্কারু্স�ুকর্ ি ুংস্করা্

হুব, যিদ্বুল্েয, তাঁর্ ্ধরুুর্ িবচরু্করার্ীমতা্রুয়ুে, অথবা্

বুল্ েয, আ�াহ্ তাুক্ েসখাুন্ েযখাুন্ েসখাুন্ হাি র্ হওয়ার্ ীমতা্

িদুয়ুেন, তুব্েসাা্হুব্আ�াহর্সবরময়্ীমতায়্িশকরই্ র্মাধযুম্েস্

�কন্েথুক্েবিরুয়্যাুবই্আর্যিদ্বুল্েয, তাঁুক্আ�াহ্কখনও্কখনও্

েকাুনা্ েকাুনা্ ম িলুস্ হাি র্ হওয়ার্ তাওফকক্ েদন, তুব্ েসাা্ হুব্

বড়্ ধরুুর্ িমথযাচার ও্ েিহরত্ িব�াস, তথা্ কবকরা্ গনাহই্ আ�াহ্

আমাুদরুক্ ্ধরুুর্িব�াস্েথুক্েহফাযত্রাখুনই্[স�াদক]    
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েসখাুন্ উপি ত্ হয়, তা্ হুল্ েস্ বযিুও্ মুশিরকুদর্ দলভুু্

হুয়্ যাুব, েকননা; (ংাুন ও সাহাযয সহুযািেতায়)১২৩

124 সবর�্

হাি র হওয়া্আর ও্নাি র্হওয়া (বা্সবিকেু সরাসির েদখুত্

পাওয়া) আ�াহ্ তা‘আলা বযতকত্ তাঁর্ েকান্ সৃিির্ রবিশিয্ হুত্

পাুর্নাই্িতিন্তাঁর্অদৃশয্ংাুনর্মাধযুমই্ ্দু’িা্রবিশুিযর্

অিধকারক্হুয়ুেনই্ ্রবিশুিযর্অিধকারক্বুলই্িতিন্আমাুদর্

যাবতকয়্ কাযরযকলাপ্ দূর্ েথুক্ অবুলাকন্ করুেনই্ েযখাুন্

রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম- র্ �িত্ েকউ্ দদদ্

পাঠ্করুল্েফুরশতাুদর্মাধযুম্তাঁুক্তা্ ািনুয়্েদওয়া্হয়্

বুল্িবশ�্হাদকুস্বিুরত্হুয়ুে১২৪

125 েসখাুন্তাঁর্বযাপাুর্ মন্

                                                           
124   অংশাুকু্আিম্ ্  নযই্ েযাে্করলাম, কারু; সবর�্স�ােত্হাি র্

থাকা, আ�াহর্ গু্ নয়ই্ আর্ তা্ আহুল্ সু�াত্ ওয়াল্  ামা‘আুতর্

আককদাও্নয়ই্আহুল্ সু�াত্ওয়াল্ ামা‘আুতর্আককদা্হু�, আ�াহ্

আরুশর্ উপর্ আুেন, েসখান্ েথুক্ তার্ সকল্ সৃিিুক্ েদখুেন্ ও্

�ুয়া ুন্ ঈমানদারুদর্ সাহাযয-সহুযািেতা্ কুর্ থাুকনই্ িতিন্ কখনও্

তার্সৃিির্ িভতুর্হাি র্হন্নাই্সুতরাং্ সৃিির্সবর�্আ�াহর্স�ােত্

উপি িতর্ িব�াস্ েপাষু্ করা্ িশকর্ ও্ কুফরকই্  িা্ হলুল্ তথা্

অবতারবাদক্ও্ওয়াহদাতুল্ও ুদ্তথা্সুবর�রবাদক্িহনু্আককদা-িব�াসই্

মুসিলমুদর্নয়ই্[স�াদক]    
125 েযমন্ আবু হরায়রাহ রািদয়া�াহ্ আনহ েথুক বি রুত, রাসূল সা�া�াহ্

আলাইিহ্ওয়াসা�াম বুলন,  
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ْوا يَ «

ُ
َْعل ٌبْوًرا ُ�ُيْوتَُ�مْ  تَ

ُ
ْوا َويَ  �

ُ
َْعل ْبِ  تَ

َ
ْوا ِ�ْيًدا، يْ �

ّ
ل ََ ّ  َو َ ِِنّ  ََ

َ
الَتَُ�مْ  ف ُغِ�ْ  ََ

ُ
 َ�ْبل

ْنُرم َحْيُث 
ُ
 »ك

“(েৃুহ্ নফল্নামায ও্কুরআন্েতলাওয়াত্না্কুর) েতামাুদর্ েৃহগুলাুক্

কবুর্ দপা�িরত্ কুরা্ না, (আমার্ উপর্ দদদ্ পাঠ্ করার্  নয্ দূর-

দূরা�্েথুক্আমার্ ে্বা্মৃতুয্অথবা্অনয্েকাুনা িদবুস্আমার্কবর্

িযয়ারুত্  ুস) আমার্ কবরুক্ ঈদ্ বা্ উউসুব্ পিরুত্ কুরা্ না, 

(েতামরা্ িন ্ অব াুন্ েথুকই) আমার্ উপর্ দদদ্ পাঠ্ কর; েকননা্

েতামরা্ েযখান্ েথুকই্ তা্ পাঠ্ কুর্ থাক্ না্ েকন, তা্ আমার্ কাুে্

েপ ুেই” েদখুন্: আস-িসি �ানক, সুলায়মান্ইবুন্আস‘আস, সুনাুন্আবক্

দাউদ; (...�ারলিফকর্ : সং�রু্ িবহকন, সন্ িবহকন), ২/২১৮; ইমাম্

আহমদ্ইবুন্হা�ল, �াগু; ২/৩৬৭; আবুত্ তাইিয়যব্ মুহা�দ্শামসুল্

হক্ ‘আযকমাবাদক, ‘আউনুল্ মা‘বূদ্ শরুহ্ সুনািন্ আবক্ দাউদ; (রবরত্ : 

�ারল্কুতুিবল্ইলিময়যাহ, ২য়্সং�রু, ১৪১৫িহ:), ৬/২২ই  

অপর্হাদকুস্্ ‘আেু�াহ্ইবুন্মাসউদ্রািদয়া�াহ্আনহ েথুক্বি রুত্রাসূল্

সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম বুলন্: 
ِ  إِنّ « ّ �ِْض  ِف  َسّييِح�َ  َ َالئَِ� ً  َِ

َ ْ
ّاِت  ِانْ  ُ�بَغُّا ِ�  األ

ُ
 »الّسَالمَ  أ

“িন�য়্ আ�াহ্ তা‘আলার্  মন্ িকেু্ েফুরশতা্ রুয়ুেন, যারা্ পৃিথবকুত্

িবচরু্কুর্েবড়ান, আমার্উ�ুতর্মুধয্েকউ্আমার্উপর্সালাম্পাঠ্

করুল্তারা্তা্আমার্িনকা্েপ ুে্েদনই’’ েদখুন্: আল-বুসতক, মুহা�দ্

ইবুন্ িহ�ান, সহকহ্ ইবুন্ িহ�ান; স�াদনা্ : শ‘আইব্ আরনাউত, 

(রবরত্ : মুআস্ সাসাতুর্ িরসালাহ, ২য়্ সং�রু, ১৯৯৩্ ি�.), ৩/১৯৫; 

আন-নাসাঈ, আহমদ্ ইবুন্ শ‘আইব্ আবু্ ‘আিের্ রহমান, আস-সুনান; 

স�াদনা্ : ড. ‘আেুল্ োফফার্ সুলাইমান, (রবরত: �ারল্ কুতুিবল্
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উ�া্ িচ�া-ভাবনা করার্ েকাুনা রবধতা্ থাকুত্ পাুর্ নাই্

েকননা, বা�ুব্িতিন্যিদ্সবর�্হাি র্ও্নাি র্হুয়ই্থাকুবন, 

তা্ হুল্ তাঁর্ উপর্ সালাত্ ও্ সালাম্ ে�রুকারকর্ সালাত্ ও্

সালাম্তাঁর্িনকা্েফুরশতাুদর্মাধযুম্েপ ুে্েদওয়ার্েকাুনা 

অথর্থাকুত্পাুর্নাই্কাু ই্ ুত্�মািুত্হয়্েয, রাসূলু�াহ্

সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম- র্ বযাপাুর্  ্  াতকয়্ ধারুা্

করার্েকান্রবধতা্শরক‘আুত্�ককৃত্নয়ই্যারা্কাুরা্বযাপাুর্

 ্ াতকয়্িশকরক্ধযান-ধারুা্েপাষু্কুর, তাুদর্বযাপাুর্আ�াহ্

তা‘আলা বুলন্:  

ََ  إَِ﴿ و ُد َۡ  ٱلّظنّ  إِّ�  يَّتبِ مۡ  � ََ  إِّ�  هد و  ]  ١١٦: َعيماال[ ﴾ ١ َ�ۡردصد

‘‘তারা্ েকবল্ অলকক্ ক�নারই্ অনুসরু্ কুর্ থাুক  বং 

স�ূুর্অনুমান্ িভি�ক্কথাবাতরা্ বুল্থাুকই’’ 125F

126 ব�ত্ ্সব্

                                                                                                            
ইলিময়যাহ, ১ম্ সং�রু, ১৯৯১ি�..), ১/৩৮০; আদ-দািরমক, ‘আেু�াহ্

ইবুন্ ‘আেুর্ রহমান, সুনািনদ্ দািরমক; স�াদনা্ : ফাওয়ায্ আহমদ, 

(রবরত্ : �ারল্ িকতািবল্ ‘আরাবক, ১ম্ সং�রু, ১৪০৭িহ:), ৩/৪০৯; 

আবক্ শায়বাহ, আবু্ বকর্ ‘আেু�াহ্ ইবুন, আল-মুসা�াফ ; স�াদনা্ : 

কামাল্ ইউসুফ, (িরয়াদ্ : মাকতবাতুর্ রশদ, ১ম্ সং�রু, ১৪০৯িহ:), 

২/২৫৩ই 
126. আল-কুরআন, সূরা্আন‘আম্: ১১৬ই্ 
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রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম- র্ মহ�ুতর্ িমথযা্

দািবদারুদর্রতরক্করা্ক�না্�সূত্কথা্রব্আর্িকেুই্নয়ই 

ি�তকয়্�কার্: পিরচালনা্বা্বযবহারেত্িশকর 

আমরা্সকুলই্ ্কথা্�ককার্কির্েয, আ�াহ্আমাুদর্

রব, িক�্ েকাে্ েকাে্ রবিশিযগুু্ িতিন্ আমাুদর্ রব, েস্

স�ুকর্আমাুদর্অুনুকরই্সিঠক্ও্��্ধারুা্েনইই্আ�াহ্

তা‘আলা েয্ সব্ রবিশিযগুু্ আমাুদর্ রব, েস্ সব্ রবিশুিযর্

মধযকার্ কিতপুয়র্ িববরু্ আমরা্ ইুতাপূুবর্ আ�াহ্ তা‘আলার্

রবূিবয়যাুতর্ রবিশিযসমূহ্ বুরনা্ �সুঅ্ িদুয়্  ুসিেই্ সুতরাং্

 খাুন্পুনরায়্েস্সুবর্বুরনা্�দাুনর্�ুয়া ন্েনইই্ খাুন্

েয্ িবষয়িা্�িুধানুযােয্তা্হুলা্ :  ক ন্মানুষ্যিদ্আ�াহ্

তা‘আলাুক্ তাঁর্ রবূিবয়যাুতর্ রবিশুিযর্ আুলাুক্ তাঁুক তার্

রব্বুল্�ককার্কুর, তাহুল্তাুক্বুমুত্হুব্েয,  ্�ককৃিতর্

অথর্হু�- আিম্মহান্আ�াহুক্ ্ েুতর্সব্িকেুর্রব্তথা্

সৃিিকতরা্ িহুসুব্ �ককার্ করার্ পাশাপািশ্  ্ �ককৃিতও্ �দান্

করিে্েয,  ্ েত্ও্তেধযকার্সব্িকেুর্ ক��্মািলক্ও্

পিরচালনাকারক্  ককভাুব্ িতিনই; েকননা, িতিন্ তাঁর্

রবূিবয়যাুতর্রবিশিয্বুরনা্�সুঅ্বুলুেন্: 

بِّرد  ﴿ ََ ۡمرَ  يد
َ
�ِض  إَِ�  ٱلّسَمآءِ  ِمنَ  ٱۡ�

َ
   ]  ٥: السجمة[ ﴾ٱۡ�
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‘‘িতিন্ আকাশ্ েথুক্ পৃিথবক্ পযর�্ সব্ িবষয়্ পিরচালনা্

কুরনই’’127 মানুুষরা্েয্সব্মূিতরর্ িনকুা্সাহাযয-সহুযািেতার্

 নয্আুবদন কুর,  ুদর্েকউই্তাঁর্ ্ েুতর্অুু্পিরমাু্

িকেুরও্ মািলক্ বা্ শরকক্ বা্ তা্ পিরচালনার্ েীু�্ তাঁর্

সাহাযযকারক,  মনিক্ সুপািরশকারকও্ নয়্ বুল্ িতিন্ কুরআনুল্

কারকুমর্সূরা্‘সাবা’  র্২২ ও্২৩্আয়াুত্েঘাষুা্িদুয়ুেনই্

আকাশম�লক্ও্পৃিথবকুত্মানুষ্বযতকত্অনযানয্যত্সৃিি্রুয়ুে, 

িতিন্ তাুদরুক্ েযমন্ সু্ু্ ও্ িনখঁুত্ িবধাুনর্ �ারা্ পিরচালনা্

কুর্ থাুকন, েতমিন্ মানব্  ািতুকও্ িতিন্ তাঁর্ সু্ু্ িবধাুনর্

�ারা্ ্ পৃিথবকুত্পিরচালনা্কুর্থাুকনই্ ্উুেশয্অ রুনর্

 নয্ িতিন্তাুদরুক্ কিদুক্পালুনর্ নয্ িদুয়ুেন্সবরুশষ্

অহকর্িবধান্আল-কুরআন্ও্তাঁর্রাসূুলর্হাদকস, অপর্িদুক্

তাুদর্ভাুেযর্যাবতকয়্কলযাু্ও্অকলযাুুর্চািবকািঠ্েরুখুেন্

তাঁর্ িনু র্ হাুতই্ আ�াহর্ রবূিবয়যাুতর্ িব�াস্ যথাথর্ হওয়া্

 বং্ রবূিবয়যাুতর্ পিরচালনােত্ রবিশুিযর্ েীু�্ িশকর্ েথুক্

বাঁচুত্ হুল্ তাুদরুক্ অবশযই্  কবুনর্ সকল্ েীু�্ অহকর্

িবধান্ মানুত হুবই্  র্ পাশাপািশ্ তাুদর্ ভাুেযর্ েয্ েকাুনা 

েীু�্ আ�াহর্ েকাুনা সৃিিুক্ উপকারক্ বা্ অপকারক্ ধারুা্ না্

                                                           
127. আল-কুরআন, সূরা্আস-সা দাহ্: ৫ই 
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কুর্ কমা�্আ�াহুকই্তাুদর্যাবতকয়্উপকার্ও্অপকাুরর্

মািলক্ ও্ পিরচালক্ বুল্ িব�াস্ করুত্ হুবই্ অহকর্ িবধাুনর্

বযাপাুর্তাুদর্করুকয়্হুব্:  

১্তাুদর্বযিু, পিরবার, সমা ্ও্রা�কয়্ কবুন্েকবল্কুরআন্

ও্সহকহ্হাদকুস্বিুরত্িবধাুনর্অনুসরু্ও্অনুকরু্করাই্

 ্সব্েীু�্কুরআন্ও্সহকহ্হাদকুসর্িবধান্থাকা্সু�ও্

তারা্ িনু ুদর্ বা্ অনয্ কাুরা্ রিচত্ েকাুনা িবধান্ েমুন্

চলা্েথুক্িবরত্থাকুবই 

২. তাুদর্ধমরকয়্ও্সামাি ক্ কবন্কুরআন্ও্সহকহ্হাদকুসর্

আুলাুক্পিরচালনা্করুবই 

৩. পি�মা্ েুতাি�ক্ প�িতর্ রা নকিতর্ সং�ার্ সাধন্ কুর্

ইসলাুমর্ শূরািভি�ক্ রা নকিতর্ �ারা্ েদশ্ পিরচালনা্

করুবই 

৪. পঁুি বাদক্ ও্ সমা তাি�ক্ অথরনকিতর্ পিরবুতর্ ইসলামক্

অথরনকিতর্�চলন্করুবই 

৫. েকাুনা িবষুয়্ আইন্ রচনার্ �ুয়া ন্ হুল্ সংসুদ্ বুস 

�ারুস্েস্িবষুয়্কুরআন্ও্সহকহ্হাদকুস্কক্রুয়ুে, তা্

খিতুয়্ েদখুবই্ তাুত্ সরাসির্ েকাুনা িবধান্ পাওয়া্ না্

েেুল্ িনু রা্ েস্ িবষুয়্ ই ুতহাদ্ করুবই্ েকাুনা েদুশ্
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�চিলত্ েকাুনা িবধান্ �হু্ করুল্ তা্ শরক‘আুতর্

উুেুশযর্( اقيصم الك�ع) সাুথ্সাংঘিষরক্িক্না, তা্খিতুয়্

েদখুবই 

৬. েকাুনা িবষুয়্ ধমরকয়্ িবুষশংুদর্ মাুম্ মতিবুরাধ্ েদখা্

িদুল্ েস্ িবষুয়র্ ফয়সালার্  নয্ কাুরা্ বযিুেত্ মত্ বা্

েকাুনা মাযহাবুক্ �াধানয্ না্ িদুয়্ যার্ বুবয্ কুরআন্ ও্

সহকহ্ হাদকুসর্ অিধকতর্ িনকুা্ হুব, তার্ মতুকই্

অনুসরু্করুবই 

৭. আ�াহর্ অবাধযতায়্ কাুরা্ আুদশ্ বা্ িনুষধ্ পালন্ করা্

েথুক্িবরত্থাকুবই 

মানুুষরা্ যিদ্ উপযুরু্  ্ কতরবযসমূহ্ পালন্ কুর, তাহুল্

 ুত্ তাুদর্উপর্ আ�াহর্ রবূিবয়যাত্ �িতি্ত্ হুব; অনযথায়্

েয্সব্েীু�্তারা্শরক‘আুতর্িবধান্ল�ন্কুর্িনু র্রিচত্

বা্ অুনযর্ রিচত্ িবধান্ পালন্ করুব, েস্ সব্ েীু�্ তারা্

আ�াহর্পিরচালনােত্রবিশুিযর্সাুথ্িনু ুদরুক্শরকক্কুর্

েনুব্  বং্ পর�রুক্ রুবর্ আসুন্ বিসুয়্ েদুবই্ ইয়াহূদক ও্

ি�িানরা্  ্  াতকয়্ কমর্ কুরিেল্ বুলই্ কুরআনুল্ কারকুম 

আ�াহ  তাুদর্সামাুলাচনা্কুর্বুলন্: 

﴿  ْ ٓوا َذد َّ مۡ  ٱ ََهد ۡحَبا
َ
مۡ  أ ََهد َدۡهَ�ٰ َُاٗ�ا َو َۡ َِ  ّمِن أَ و ِ  دد َّ   ] ٣١: اّ � [ ﴾ ٱ
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“ইয়াহূদক ও্ ি�িানরা্ তাুদর্ অসংখয্ ধমরযা কুদরুক্

আ�াহর্পিরবুতর্রব্বািনুয়্িনুয়িেলই’’128 

 ্ োড়াও্ অহকর্ িবধান্ বাদ্ িদুয়্ ধমরযা কুদর্ রিচত্

িবধান্অ ্ভাুব্পালন্কুর্পর�রুক্রব্না্বানাুনা্�সুঅ্

আহুল্ িকতাবুদর্ উপুদশ্ �দান্ করুত্ েযুয়্ মহান্ আ�াহ্

বুলন্: 

ََا ّتِخذَ �َ  َوَ� ﴿ ضد ُۡ ًضا َ� ُۡ َُاٗ�ا َ� َۡ َِ  ّمِن أَ و ِۚ  دد َّ  ]  ٦٤: ع ران ال[ ﴾ٱ

“আর্ আমরা্ পর�রুক্ আ�াহর্ পিরবুতর্ অসংখয্ রব্

বািনুয়্ না্ েনইই’’128F

129 মুসিলমরা্ যিদ্ অনুসরু্ ও্ অনুকরুুর্

েীু�্ ইয়াহূদকুদর্ পদা�্ অনুসরু্ কুর, তা্ হুল্ তাুদর্

অব াও্ওুদর্মতই্হুবই 

আ�াহ্তা‘আলা  ককভাুব্মানুুষর্ভাুেযর্যাবতকয়্কলযাু্ও্

অকলযাুুর১২৯F

130 মািলক্ও্পিরচালক্: 

                                                           
128. আল-কুরআন, সূরা্আত-তাওবাহ্্: ৩১ই 
129. আল-কুরআন, সূরা আুল্ইমরান্্: ৬৪ই 
130 অকলযাুুর্ িবষয়িা্ সরাসির্ আ�াহর্ িদুক্ স�করযুু্ করা্ যায়্ নাই্

অকলযাু্ মানুুষর্ িনু র্ কৃতকুমরর্ ফুলই্ সংঘিাত্ হুয়্ থাুকই্ যিদও্

তাও্ তাকদকুর্ আ�াহর্ পী্ েথুক্ িলখা; িক�্ েসাাুক্ আ�াহর্ িদুক্

স�করযুু্করা্িনুষধই্রাসূুলর্হাদকুস্ ুসুে,  
َْك  لَيَْس  لّكّ َما«  »إِلَ
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মহান্ আ�াহ্ মানব্  ািতর্  কবনুক্ সু্ুভাুব্ পিরচালনার্

 নয্ আকাশ্ ও্ পৃিথবক্ সৃিিরও্ প�াশ্ হা ার্ বের১৩০

131 পূুবর্

তাুদর্তাকদকর িলিপব�্কুর্েরুখুেনই্ ্পৃিথবকুত্মানুুষর্

 কবন্যাুত্সু্ুভাুব্পিরচািলত্হয়্েস্ নয্�ুতযুকর্তাকদকর 

েলখার্পূুবর্িতিন্দু’িা্িবষয়্িনি�ত্কুরুেন্:  

                                                                                                            
“অকলযাুুর্ িবষয়িা্ আ�াহর্ িদুক্ স�িকরত্ নয়”ই্ মুসিলম, হাদকস্ নং্

৭৭১ই্ সুতরাং্ মুিমুনর্ উিচত্ হুব, কলযাু্ হুল্ েসাাুক্ আ�াহর্ পী্

েথুক্ ুসুে্ বুল্ েসাার্শকিরয়া্আদায়্করুব, আর্যিদ্তার্ কাুে্

েকাুনা্অকলযাু্ ুস্যায়, তুব্ েসাাুক্ িনু র্কৃতকুমরর্ফল, অথবা্

শয়তাুনর্কারুু, অথবা্পরকীা্িহুসুব্�হু্করুবই্[স�াদক]  
131.  ‘আমর্ইবন্আল-‘আস্রািদয়া�াহ্‘আনহ েথুক্বি রুত, রাসূল্সা�া�াহ্

আলাইিহ্ওয়াসা�াম্বুলন্: 
َرَب  اهللاَ  ننّ «

َ
َالَئِقِ  َمَقاِايْرَ  ك

ْ
ْبَل  ال

َ
َق  أنْ  �

ُ
ْرَض  الّسَمَواتِ  َ�ْل

َ ْ
َف  ِسْ�َ ِبَمْ  وَاأل

ْ
ل
َ
 »َسَنةٍ  أ

‘‘িন�য়্মহান্আ�াহ্আকাশসমূহ্ও্পৃিথবক্ সৃিির্প�াশ্হা ার্বের্পূুবর্

সম�্ সৃিির্ ভােয্ িলিপ�্ কুর্ েরুখুেনই’’ মুসিলম, �াগু; িকতাবুল্

কদর্ , বাব্নং্৩, ৪/২০৪৪; সুনাুন্আবক্দাউুদ্েকয়ামত্পযর�্আেত্

সকুলর্ ভােয্ িলিপব�্ করার্ কথা্ বি রুত্ হুয়ুেই্ েদখুন্ : আস্

িসি �ানক, সুলায়মান্ ইবন্ আশ‘আে, আস্ সুনান; (িহমস্ : িসিরয়া, 

সং�রু্ িবতকন, তাং্ িবহকন), ৫/৭৬; আত-িতরিমযক, আবু্ ঈসা্ মুহা�দ্

ইবুন্ ঈসা, আল- াুম‘উস্ সুনান; (িমশর: শিরকাতু্ মু�ফা্ আল-বাবক..., 

১ম্সং�রু, ১৯৬২ি�.), ৪/৪১ই 
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 ক. তাুদর্�ুতযুকই্যাুত্ খাুন্পর�ুরর্মুখাুপীক, 

সহায়ক্ও্পিরপূরক্হয়, েস্ নয্িতিন্তাুদর্ কিবকা্ববুনর্

েীু�্তারতময্কুরুেনই্কুরআনুল্কারকুম আ�াহ্তা‘আলা্ ্

�সুঅ্বুলুেন, 

ََا َ�ۡند ﴿  م قََسۡم ََهد َۡ مۡ  بَ ۚ  ٱۡ�ََيٰوةِ  ِ�  ّمََُِشَتهد ۡ�َيا ُّ ََا ٱ ُۡ �َََ مۡ  َو َضهد ُۡ ُٖۡض  فَۡوَق  َ� �َ 
َ�ٰٖت  ََ َّتِخذَ  َد ِ م َّ هد ُۡضد ٗضا َ� ُۡ �َ  ۗ ا ۡخرِّ�ٗ  ]  ٣٢: الزخرف[ ﴾ سد

“আিম্ তাুদর্ মুধয্ তাুদর্  কিবকা্ ববন্ কুরিে, পািথরব্

 কবুন্ যাুত্ তারা্  ুক্ অপরুক্ েসবক্ দুপ্ �হু্ করুত্

পাুর, েস্  ুনয্ তাুদর্  ুকর্ মযরাদাুক্ অুনযর্ উপর্ উ�কত্

কুরিেই’’ 131F

132 

দুই. তাুদর্ ঈমান্ ও্ রধুযরর্ পরকীা্ করার্  নয্ িতিন্

তাুদর্  কবন্ ও্  কিবকায়্ নানা্ ধরুনর্ অসুিবধা্ সৃিি্ করার্

পিরক�না্কুরুেনই্ ্�সুঅ্বুলুেন, 

م﴿ َۡبلدَونّ�د ََ ءٖ  َو دوعِ  ٱۡ�َوِۡف  نَ مِّ  �َِ�ۡ ۡۡ ۡمَ�ٰلِ  ّمِنَ  َوَ�ۡقٖص  َوٱ
َ
ِس  ٱۡ� نفد

َ
 َوٱۡ�

ِ  َوٱََّمَ�ِٰت�  ِٰ�ِ�نَ  َو�َّ�ِ َّ  ]  ١٥٥: القرة[ ﴾ ١ ٱل

                                                           
132. আল-কুরআন, সূরা্আয-যুখরফ্:৩২ই 
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“আিম্ অবশযই্ েতামাুদরুক্ ভয়, ীুধা, স�দ,  কবন্ ও্

ফসল্ নি্ কুর্ পরকীা্ করুবা, আর্ তুিম্ রধযরশকলুদরুক্

সুসংবাদ্দান্কুরাই’’133 

 ্ দু’িা্ িবষয়্ িনি�ত্ কুর্ িতিন্ মানুুষর্ তাকদকর 

পিরচালনার্েয্পিরক�না্�হু্কুরুেন, েস্পিরক�নাই্ খন্

সকুলর্ভাুেয্ধকুর্ধকুর্বা�বািয়ত্হুয়্চুলুেই্শরক‘আুতর্

িনুদরশ্হু�-  কবন্চলার্পুথ্�ুতযুকর্নসকুব্ভাল্বা্মন্

যা-ই্হাি র্হুব, েসিাুক্স�ি্িচু�্েমুন্িনুত্হুব; েকননা 

তা্েমুন্েনয়া্বযতকত্েকউই্সিঠক্মু’িমন্হুত্পারুব্নাই 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম বুলুেন্:  

» ٍُ �َ�ْ
َ
َّ يُْؤِاَن نَِ ْ �َُسْ ُل اِ  : َال يُْؤِاُن َ�بٌْم َح ِّ

َ
 اُ  َمّ

ّ
َ إِال َٰ  إِ

ّ
ن ال

َ
�َْشَهُم أ

َّش،
ْ
  َم يُْؤِانَ  َ�َعثَِ�ْ نِيْ

ْ
َْعِث َ�ْعَمال

ْ
َ  ِْت َمال

ْ
َقْم�ِ نِيل

ْ
  »َ  ِْت، َمُ�ْؤِاَن نِيل

“চারিা্ িবষুয়্ঈমান্না্আনা্পযর�্েকাুনা বানাই্মু’িমন্

হুত্পারুব্না:  ্কথার্সাীয্িদুব্েয, আ�াহ্বযতকত্েকাুনা 

সিঠক্ইলাহ্েনই, আুরা্সাীয্েদুব্েয, আিম্আ�াহর্রাসূল, 

আমাুক্ িতিন্ সতয্ িদুয়্ ে�রু্ কুরুেন, মৃতুয্ ও্ তউপরবতরক্

                                                           
133. সূরা্আল-বা�ারাহ্: ১৫৫ই 
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পুনর�কবুনর্�িত্ঈমান্আনুব্ বং্তাকদকুরর্�িত্িব�াস্

করুবই’’134  

তাকদকুরর �িত্ঈমাুনর বযাপাুর্মু‘িমনুদর্কতরবয্হু�্:  

1. যার্কাুে ভাল-মন্যা-ই্আুস্তাুক্তা্হািস্ মুুখ্বরু্

কুর্ িনুত্ হুবই্  কবন্ চলার্ পুথ্ কখনও্ েকাুনা 

অমঅুলর্ িশকার্ হুল্ েকাুনা �কার্ িবরিু্ ও্ অস�িি্

�কাশ্করা্েথুক্িবরত্থাকুত্হুবই 

2.  অসু ্  কবন্ আর্ মন্  কিবকা্ েপুয়্ থাকুল্ আপাতত্

রধুযরর্সাুথ্তা্ িনুয়ই্স�ি্েথুক্রবধ্উপায়্অবল�ুনর্

মাধযুম্ পরবতরক্ সু ্  কবন্ ও্ উ�ম্  কিবকা্ লাুভর্  নয্

সাধযানুযায়ক্েচিা্করুত্হুবই 

3. েকাুনা পকর, ফককর্বা্েকাুনা অিল্অুলৗিককভাুব্েকাুনা 

ভাল্চাকুরক, বযবসাুয়্উ�িত, অসুখ্েথুক্মুিু, স�ান্দান্

ও্ িনবরাচুন্  য়ক্ ...ইতযািদর্ বযব া্ কুর্ িদুত্ সীম্ মুন্

কুর্ তাুদর্ মাযাুর্ না্ িেুয় ভােয্ পিরবতরুনর্  নয্

�ুয়া নকয়্উপযুু্করুকয়্িনু ই্বা্অপর্েকাুনা  কিবত্

মানুুষর্ �াভািবক্ সহুযািেতার্ মাধযুম্ কুর্ িনুয়্ কুমরর্

                                                           
134. ইমাম্আহমদ, �াগু; ১/৯৭ই 
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ফলাফল্ �ািলর্  নয্ আ�াহর্ অনু�হ্ কামনা্ করুত্ হুব্

 বং্তাঁরই্উপর্পূুর্ভরসা্করুত্হুবই 

4.  কমা�্আ�াহুকই্সু তা্ও্অসু তা্দাুনর্মািলক্মুন্

কুর, সু তা্ লাুভর্  নয্ েকাুনা পকর, ফককর্ বা্ মাযাুরর্

অিলর্ িনকা্ আুবদন্ করা্ েথুক্ িবরত্ থাকুত্ হুবই্

েকাুনা মাযাুরর্মািা্ও্পুড়াুনা্েমাম, মাযার ্পুকুর্িকংবা্

কূুপর্ পািন, মাে, কুিমর্ ও্ ক�প্  বং্ মাযার্ সংল�্

োুের্ িশকড়, পাতা্ ও্ ফল্ বা্ মাযাুর্ রিীত্ পাথর্

ইতযািদুক্্েয্েকাুনা েরাুের্ নয্উপকারক্মুহৗষধ্মুন্

না্ কুর্  নসমাু ্ পিরিচত্ সাধারু্ েকাুনা ঔষিধ্ োে্

অথবা্ েকাুনা ডাুাুরর্ পরামশর্ অনুযায়ক্ সাধযমত্ ঔষধ্

েসবন্ কুর্ েরাে্ িনরামুয়র্  নয্ েকবল্ আ�াহর্ কাুেই্

তাঁর্ রহমত্ কামনা্ করুত্ হুবই্ েরাে্ িনরামুয়র্  নয্

ঔষুধর্উপর্ভরসা্না্কুর্েকবল্আ�াহর্উপুরই্ভরসা্

করুত্হুবই 

5. �ামক-াক্উভুয়র্স�ান্� নন্ীমতা্থাকা্সু�ও্কাুরা্

স�ান্ না্ হুল্ েকাুনা পকর, ফককর্ িকংবা্ েকাুনা অিলুক্

অুলৗিককভাুব্স�াুনর্বযব া্কুর্িদুত্সীম্মুন্কুর্

তাুদর্ দরবাুর্ না্ িেুয় রধুযরর্ সাুথ্ �াভািবক্ �ি�য়া্

চািলুয়্যাওয়ার্মাধযুমই্স�ান্লাুভর্ নয্েকবল্আ�াহর্
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িনকুাই্চাইুত্হুব; েকননা স�ান্দাুনর্ ক��্মািলক্

হুলন্িতিনইই্ ্�সুঅ্িতিন্বুলুেন্: 

﴿  ِ ّ ِ ۡلكد  َّ �ِض�  ٱلّسَ�َٰ�ٰتِ  مد
َ
ۚ  َما َ�ۡلدقد  َوٱۡ�  لَِمن َوَ�َهبد  إَِ�ٰٗثا �ََشآءد  لَِمن َ�َهبد  �ََشآءد

ََ  �ََشآءد  و ُد َّ وۡ  ٤ ٱ
َ
مۡ  أ هد َراٗنا يدَزّوِجد ُۡ ۖ  ذد لد  �َ�ٰٗثا َُ ۚ  �ََشآءد  َمن َوَ�ۡج  َعلِيمٞ  ۥإِنّهد  َعِقيًما

يرٞ  َِ  ]  ٥٠  ،٤٩: الش �ا[ ﴾ ٥ قَ

“সম�্ আকাশ্ ও্ পৃিথবকর্ রা ত্ আ�াহর, িতিন্ যা্ ই�া্

তা্ সৃিি্ কুরন, যাুক্ ই�া্ কনযা্ স�ান্  বং্ যাুক্ ই�া্ পু�্

স�ান্ দান্ কুরন, অথবা্ তাুদরুক্ পু�্ কনযা্ উভয়ই্ দান্

কুরনই্ আবার্ যাুক্ ই�া্ ব া্ কুরনই্ িন�য়্ িতিন্ সবরং, 

ীমতাশকলই’’ 134F

135 স�ান্দাুনর্মািলক্যখন্ িতিনই, তখন্ িতিন্

যাুক্ তা্ িবলু�্ দাুনর্ ই�া্ কুরুেন্ তাুক্ েকউ্ তা্ আুে্

 ুন্ িদুত্পারুব্নাই্আর্যাুক্ িতিন্না্ েদওয়ার্পিরক�না্

কুরুেন্তাুক্েকউ্তা্েদয়ারও্বযব া্করুত্পারুব্নাই 

ঈমান্ও্রধুযরর্পরকীায়্মু’িমুনর্করুকয়্:  

মানুুষর্ তাকদকর স�ুকর্ আ�াহ্ যখন্ তাুদর্ পর�রুক্

পর�ুরর্ পিরপূরক্ হওয়া্  বং্ তাুদর্ ঈমানক্ শিু্ ও্ রধুযরর্

পরকীা্ করার্  ্ দু’িা্ িবষয়ুক্ িনি�ত্ কুরুেন, তখন্ �িতিা্

মু’িমুনর্ করুকয়্ হুব- ঈমান্ ও্ রধুযরর্ পরকীায়্ মহান্ আ�াহর্
                                                           
135. আল-কুরআন, সূরা্আশ-শরা্: ৪৯-৫০ই 
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উপর্অিবচল্আ া্িনুয়্ঈমাুনর্উপর্ম বুতভাুব িাুক্েথুক্

আ�ুহর্ সাুথ্অুপীা্ করাই্অ�ুর্  ্ িব�াস্ েপাষু্ করা্ েয, 

আ�াহর্কাুে্তাুদর্অব ার্পিরবতরন্ম�ুর্হুয়্থাকুল্িবলু�্

হুলও্ তাুদর্ অব া সু�স�্ হুবইই্ হুল্ েতা্ আলহামদুিল�াহ, 

আর্ না্ হুল্ তারা্ মুন্ করুব্ েয, তাুদর্  ্ অব ার্ মুধযই্

হয়ুতাবা্ আ�াহর্ দকঘর্ েময়াদক্ েকাুনা পরকীা্ রুয়ুে, নতুবা্  ্

বািহযক্অমঅুলর্মুধযই্তাুদর্ নয্েকাুনা মঅল্িনিহত্রুয়ুে; 

েকননা স�ূুর্অমঅল্হুব্ মন্েকাুনা কা ্করা্েথুক্আ�াহ্

তা‘আলা স�ূুর্পিব�ই্তাই্অব ার্উ�িত্না্হুলও্তাুদরুক্

আলহামদু্িল�াহই্বলুত্হুবই 

 যারা্ রধযর্ ধারু্ না কুর্ অৈবধ্ প�ায়্ তাুদর্ অব ার্

পিরবতরন্ করুত্ যাুব, মুন্ করুত্ হুব্ েয, তারা্ রধুযরর্

পরকীায়্অকৃতকাযর্ হুয়ুেই্তাুদর্তাকদকুর্আ�াহ্তা‘আলার্

েয্ফয়সালা্িেল, তাুত্তারা্অস�ি্হুয়ুেই্তারা্অৈবধ্প�ায়্

তাুদর্ অব ার পিরবতরু নর্ েচিা্ কুর্ আ�াহর্ পিরক�নাুক্

বানচাল্ কুর্ িদুয়্ অসমুয়্ তাুদর্ অব ার পিরবতরন্ করুত্

েচুয়ুেই্ কাুরা্ অব া পিরবতরন্ করার্ যাুদর্ আুদৗ্ েকাুনা 

েযােযতা্ েনই, যারা্ কাুরা্ মঅল্ ও্ অমঅুলর্ মািলক্ নয়্

তাুদরুক্ তারা্ সব্ িকেুর্ েযােয্ ও্ মািলক্ বািনুয়্ িনুয়ুেই্

তাুদরুক্ আ�াহর্ পিরচালনা্ কুমর্ তারঁ্ পূবর্ অনুমিত্ োড়াই্
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শাফা‘আত ও্হ�ুীপ্করার্েযােয্বুল্মুন্কুরুেই আরুবর্

মুশিরকরা্ তাুদর্ েদবতাুদর্ বযাপাুর্  ্ ধরুনর্ ধারুা্ েপাষু্

কুরই্ তাুদর্ কাুে্ সাহাুযযর্  নয্ আবদার্ করুতাই১৩৫

136 তুব্

েযুহতু্আ�াহর্পিরচালনা্কুমর্ ্ধরুনর্ েকাুনা সাহাযযকারক্

ও্শাফা‘আত্বা্মধয তাকারকুদর্েকাুনা অি�ত্�ককৃত্নয়, েস-

 নয্মহান্আ�াহ্তাঁর্নবকুক্ -মুমর্েঘাষুা্িদুত্বুলন্: 

ْ  قدلِ  ﴿ وا ِينَ  ٱۡدعد َّ َِ  ّمِن زََ�ۡمتدم ٱ و ِ  دد َّ ََ  َ�  ٱ و �ٖ  ِمۡثَقاَل  َ�ۡملِكد َّ  ِ�  َذ
�ِض  ِ�  َوَ�  ٱلّسَ�َٰ�ٰتِ 

َ
مۡ  َوَما ٱۡ� م َ�دۥ َوَما ِ�ۡكٖ  ِمن �ِيِهَما لَهد َۡهد ِه�ٖ  ّمِن ِم ََ ٢ 

ةد  َََِفعد  َوَ�  َُ ۥٓ  ٱلّشَ�ٰ هد ََ ََ  لَِمنۡ  إِّ�  ِعَ ذِ
َ
ۥۚ  أ  ]  ٢٣  ،٢٢: سبي[ ﴾َ�د

“আপিন্ বলুন, মহান্ আ�াহুক্ বযতকত্ যাুদরুক্ েতামরা্

েতামাুদর্ ধারুায়্ রব্ বািনুয়্ িনুয়ে্ তাুদরুক্ আ�ান কর, 

তারাুতা্ আকাশম�লক্ ও্ পৃিথবকর্ অুু্ পিরমাু্ িকেুরও্ মািলক্

নয়, তাুত্তাুদর্েকান্শরককানাও েনই, তাুদর্মধযকার্েকউ্

আ�াহর্ পিরচালনা্ কুমর্ সাহাযযকারকও্ নয়, তাঁর্ পূবর্ অনুমিত্

বযতকত্তাঁর্িনকা্কাুরা্ ুনয্কাুরা্শাফা‘আতও্উপকারক্হয়্

নাই’’136F

137 

                                                           
136. শাহ্ ওয়ালক্ উ�াহ্ মুহািেুস্ েদহলভক, আল-ফাউযুল্ কাবকর; (েদওবন্ : 

 মদািদয়া্কুতুবখানা, সং�রু্িবহকন, তািরখ্িবহকন), পৃ.৫ই 
137. আল-কুরআন, সূরা্সাবা্্: ২২, ২৩ই 
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মহান্ আ�াহ্ উু্ আয়াত�ুয়্ মুশিরকুদর্ ইলাহুদর্

যাবতকয়্ ীমতাুক্ অ�ককার্ করার্ মধয্ িদুয়্  ্ েঘাষুা্ কুর্

িদুয়ুেন্ েয, িতিন্ েয পিরক�নানুযায়ক্  ্  েুতর্ সব্ িকেু্

পিরচালনা্করুেন, তাুত্অনিধকার্চচরা্করার্মত্ ্  েুত্

েকউ্েনইই্ ্অ�ককৃিতর্মধয্িদুয়্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্

ওয়াসা�াম্ েথুক্ আরস্ কুর্ তাঁর্ উ�ুতর্ মধযকার্ সকল্

আউিলয়া্ ও্ দরুবশেুুর্ উপযুরু্ ধরুনর্ শাফা‘আতুকও্

অ�ককার্করা হুয়ুে; েকননা, আরুবর্ মুশিরকুদর্ েদবতাুদর্

শাফা‘আত্আর্আমাুদর্রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম-ও্

অিলেুুর্ উপযুরু্ ধরুনর্ শাফা‘আুতর্ মুধয্ েকানই্ পাথরকয্

েনইই্ পাথরকয্ শধু্  তাুকু্ েয, মুশিরকরা্ উপযুরু্ ধারুার্

পাশাপািশ্অিল্ও্েফুর�াুদর্নাুম্রতরক্করা্মূিতর্ও্�িতমার্

িনকা্তাুদর্ভােয্পিরবতরুনর্ নয্শাফা‘আত্কামনা্করুতাই্

আর্ যারা্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ অথবা্

আউিলয়াুদর্বযাপাুর্অনুদপ্ধারুা্ েপাষু্কুর, তারা্তাঁুদর্

মূিতর্ না্ বািনুয়্  মিনুতই্ তাঁুদর্ িনকা্ তাুদর্ ভােয্

পিরবতরুনর্  নয্ শাফা‘আত্ কামনা্ করুেনই্ মুশিরকরা্ েয্

অতকুতর্েকাুনা েকাুনা সউ্মানুষুদর্বযাপাুর্উু্ধারুা্কুর্

তাঁুদর্ নাুম্ মূিতর্ রতরক্ কুরিেল্  র্ �মাুু্ মহান্ আ�াহ্

বুলন, 
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﴿  َّ ِينَ  إِ َّ ََ  ٱ و عد َۡ َِ  ِمن َِ و ِ  دد َّ ۡمۖ  ِعَبادٌ  ٱ ۡمَثالد�د
َ
مۡ  أ وهد ْ  فَ�ۡدعد  فَۡلََۡسَتِجيبدوا

مۡ  َتدمۡ  إَِ لَ�د �ِ  ُد َِ  ]  ١٩٤: االعراف[ ﴾ ١ �َ َ�ٰ

“আ�াহুক্বযতকত্েতামরা্যাুদরুক্সাহাুযযর্ নয্আ�ান 

কুর্থাুকা্তারাুতা্েতামাুদর্মতই্বানা্(তথা্েফুর�া, ি ন্

ও্ মানুষ)ই্ অত ব্ তাঁরা্ েতামাুদর্ আ�ান আবু্ কুরন্ বুল্্

েতামরা্তাঁু দর্বযপাুর্েয্ধারুা্েপাষু্কুর্থাুকা্েস্অনুযায়ক্

তাুদরুক্ আ�ান কর, তারাও্ েযন্ েতামাুদর্ আ�াুন সাড়া্

েদয়, যিদ্েতামরা্(েতামাুদর্ধারুায়) সতযবাদক্হওই’’137F

138 

 ্আয়াত্�ারা্দু’িা্িবষয়্�মািুত্হয়্: 

 ক. মুশিরকরা্ েয্ সকল্ মূিতরর্ কাুে্ শাফা‘আত্ কামনা্

করুতা্ েসগুলার্ েকাুনা েকাুনািা্অতকুতর্ েকাুনা না্ েকাুনা 

সউমানুুষর্ নাুম্ িনিমরত্ মূিতর্ িেলই্ েযমন- কুরআুন্ বিুরত্

ওয়াে, সুআ‘, ইয়ােূে, য়া‘উক্ ও্ নের্ নাুমর্ সউ্ মানুষুদর্

মূিতরসমূহ্আরুবর্িবিভ�্েোু�্েদবতা্িহুসুব্েৃহকত্িেল্বুল্

ঐিতহািসক্�মাু্পাওয়া্যায়ই্ ্স�ুকর্তথয্�মাু্সহ্ইন-

শাআ�াহ্আমরা্পরবতরকুত্আুরা্আুলাচনা্করুবাই্ 

দুই. মুশিরকরা্মুন্করুতা্ ্সব্সউমানুষুদরুক্আ�ান 

করুল্তাঁরা্শনুত্পাুরন্ বং্আ�াুন সাড়াও্িদুত্পাুরনই্

                                                           
138. সূরা্আল-আ‘রাফ্: ১৯৪ই 
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তাুদর্  ্ ধারুার্ অবা�বতা্ �মাু্ করার্  নয্ আুখরাুত 

আ�াহ্উপাসয্ও্উপাসক্উভয়ুকই্হাি র্কুর্তাুদর্ধারুা্

স�ূুর্অবা�ব্বুল্�মাু্কিরুয়্েদুবনই 

েকাুনা মানুষ্ বা্ েকাুনা ব�ুক্ সরাসির্ উপকারক্ বা্ অপকারক্

বলা্িশকরহ্ 

মানুুষর্ তাকদকুর যাবতকয়্ কলযাু্ আর্ অকলযাু্ যখন্

আ�াহর্পী্েথুক পূবর্ িনধরািরত, তখন্েকাুনা মানুষ্বা্অপর্

েকাুনা ব�র্সহুযািেতায়্তা্�াল্হওয়ার্ফুল্েস্মানুষ্বা্েস্

ব�ুক্সরাসির্উপকারক্বা্অপকারক্বলা্শর‘য়ক্দৃিিুত্�ককৃত্

নয়ই্ েকননা, েকাুনা মানুষ বা্ েকাুনা ব�্ িন ্ েথুক্ কাুরা্

েকাুনা উপকার্বা্অপকার্করুত্পাুর্নাই্মানুষ্বা্ েকাুনা 

ব�র্মাধযুম্মানুুষর্েস্কলযাুই্অি রত্হুত্পাুর্যা্আ�াহই্

েস্ব�্বা্েস্মানুুষর্মাধযুম্কাউুক্েদয়ার্ই�া্কুরুেনই্ ্

�সুঅ্ ইবন্ আ�াস রািদয়া�াহ্ আনহমা েথুক্ বিুরত্ হাদকুস্

রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্বুলন্:  

ْن َ�غَْفُع َْ  «
َ
ّاَ  لَْ  اْجرََ َعْت َعَ أ

ُ ْ
ّن األ

َ
ءٍ َماْعغَْم أ ْء قَْم  �ََشْ  �َِشْ

ّ
لَْم َ�غَْفُع َْ  إَال
 
ّ
مَْ  إِال ّ ُُ ٍء لَْم يَ مَْ  �َِشْ ّ ُُ ْن يَ

َ
ٍء قَْم  َورَبَُه اُ  لََك، َملَْ اْجرََ ُعْ ا َعَ أ �َِشْ
قَْالُم مَ 

َ ْ
ُف  ُجّفِت َورَبَه اُ  َعغَيَْك ُ�يِعِت األ ُْ َّ  »ال
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“ে ুন্ রাুখা! সম�্  ািতর্ েলাুকরা্ যিদ্ েতামার্ েকাুনা 

কলযাু্করার্ নয্সমুবত্হয়, তুব্তারা্েতামার্েস্কলযাুই্

করুত্ পারুব্ যার্ কথা্ আ�াহ্ েতামার্  ুনয িলুখ্ েরুখুেন, 

তারা্যিদ্েতামার্েকাুনা অকলযাু্করার্ নয্সমুবত্হয়, তুব্

তারা্ েতামার্ েস্ অকলযাুই্ করুত্ পারুব্ যা্ আ�াহ্ েতামার্

উপর িলুখ্েরুখুেনই্তাকদকর্িলখার্পর্কলম্উিঠুয়্েনওয়া্

হুয়ুে, আর্কাে ্শিকুয়্েেুেই’’139 

 ্হাদকসিা্আমাুদরুক্সু�িভাুব্�মাু্কুর্িদু�্েয, 

আ�াহ্ তা‘আলাই্  ককভাুব্ আমাুদর্ যাবতকয়্ কলযাু ও্

অকলযাু্ দাুনর্ মািলকই্ িতিন্ �ংা্ ও্ ইনসাুফর্ িভি�ুত্

আমাুদর্তাকদকর্পিরচালনা্কুর্থাুকনই্আমরা্কমর্ও্দু‘আ্

কুর্েকবল্েস্কলযাুই্অ রন্করুত্পারুবা্যা্িতিন্িবংতার্

সাুথ্আমাুদর্ ুনয ম�ুর্কুর্েরুখুেনই্তাঁর্ম�ুরকর্বাইুর্

আমরা্ েকাুনা কলযাুই্ অ রন্ িকংবা্ েকাুনা অকলযাুই্ দূর্

করুত্ পারুবা্ নাই্ অত ব, আ�াহর্ পিরচালনােত্ রবিশুিযর্

েীু�্িশকর্করা্েথুক্বাঁচুত্হুল্আমাুদর্করুকয়্হুব্: 

1. েকবলমা�্আ�াহুকই্যাবতকয়্কলযাু্ও্অকলযাুুর্মািলক্

বুল্মুন্করুত্হুবই 

                                                           
139. িতরিমযক, �াগু; িকতাবু্িসফািতল্িকয়ামাহ, বাব্: নং্৫৯, ৪/৬৬৭ই 
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2. যাবতকয়্ কলযাুা রন্ ও্ অকলযাু্ দূরককরুুর্  নয্

সাধযানুযায়ক্ কমর্ কুর্ তাঁরই্ িনকা্ তা্ �ািলর্  নয্ চাইুত্

হুব্ বং্তাঁরই্উপর্ভরসা্করুত্হুবই 

3.  সকল্ কলযাুা রন্ ও্ অকলযাু্ দূরককরুুর্ কৃিতত্ িনু র্

কমরু ক্বা্অপর্কাউুক্ বা্অপর্ েকাুনা ব�ুক্না্ িদুয়্

েকবল্আ�াহুকই্দান্করুত্হুবই 

4. েয্ সব্ েীু�্ কাুরা্ পুী্ কাুরা্ কলযাুা রন্ বা্ অকলযাু্

দূরককরুু েকাুনা �কার্ সাহাযয্ করার্ সাধয্ েনই, েস্ সব্

েীু�্ িতিন্ বযতকত্ অনয্ কাুরা্ সাহাযয্ কামনা্ করা্ েথুক্

িবরত্থাকুত্হুবই 

5.  িবপুদ্ পড়ুল্ িতিন্ বযতকত্ েকাুনা অিল্ ও্ দরুবশুক্

�রু্না্কুর্িবপদ্েথুক্মুিুর্ নয্েকবল্তাঁু কই্�রু্

কুর্েকবল্তাঁর্কাুেই্সাহাযয্কামনা্করুত্হুবই্ 

6. িবপদ্ মুিুর্ নয্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম 

বা্ অিলেুুর্ নাম্ ও্ তাঁুদর্ মযরাদার্ ওসকলা্ না্ ধুর্

আ�াহর্ তাওহকদ, তাঁর্ উ�ম্ নামাবলক, িনু র্ অপরাুধর্

�ককৃিত, িবপুদর্�া�াুল্ িনু র্অপারেতা্ও্অসহায়তার্

কথা্ বুল, িনু র্ সউকমর, িবুশষ কুর্ সালাত ও্ রধুযরর 

মাধযুম্ অথবা্ েকাুনা সউ্  কিবত্ মানুুষর্ দু‘আর্ ওসকলা্

�হু্কুর্দু‘আ্করুত্হুবই 
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 খাুন্�তরবয্ েয, যারাই্উপযুরু্করুকয়্ িবষুয়্বযিত�ম্

করুব্ িনহসুনুহ্ তারা্ পিরচালনােত্ িশুকরর্ িশকাুর্ পিরুত্

হুবই্আমাুদরুক্মুন্রাখুত্হুব্েয, কাুরা্ভাুেয্িবপদ্িলখা্

থাকুল্আ�াহর্ই�া না্হুল্হা াুরা্েচিা্কুরও্েস্তা্দূর্

করুত্ পারুব্ নাই্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম-ও্

তাঁর্সাহাবকুদর্ কবুন্নানািবধ্িবপদ্ ুসুে, তাঁর্পুীও্েস্

সব্ দূর্ করা্ সসব্ হয় িন, আ�াহ্ তা‘আলা িনু ও্ রাসূুলর্

মযরাদার্িদক্িবুবচনা্কুর্তাঁর্িবপদ্দূর্কুর্েদন্িনই তাই্

যার্ উপর্ েয্ িবপদ্ আসার্ চুড়া�্ ফয়সালা্ হুয়্ রুয়ুে, তার্

উপর্তা্আসুবই, তা্েকাুনাভাুবই্দূর্করা্যাুব নাই্আ�াহর্

ই�ার্ সামুন্ আমাুদর্ সকল্ ই�া্ �ান্ হুয়্ েযুত্ বাধযই্

আ�াহর্ কাুে্ রাসূলু�াহর্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম- র্

যুথি্ মান্ ও্ মযরাদা্ থাকা্ সু�ও্ িতিন্ যখন্ তাঁর্ ও্ তাঁর্

সাহাবকুদর্ িবপদ্ দূর্ করুত্ পাুরন্ িন; তখন্  ্  েুত্ আর্

েক্  ্ ধরুনর্ েযােযতার্ অিধকারক্ থাকুত্ পাুর? িতিন্ েযমন্

তাঁর্মযরাদার্ওসকলায়্তাঁর্সাহাবকুদর্পািথরব্ িবপদ্দূর্করুত্

পাুরন্ িন, েতমিন্ িতিন্ আুখরাুতও্ তারঁ্ মযরাদার্ ওসকলায়্

কাুরা্ পরকালকন্ িবপদ্ দূর্ করুত্ পারুবন্ নাই্ তাঁর্ আ�কয়্

� নরা্ যাুত্  ্ ধরুনর্ েকাুনা সুুযাুের্ আশায়্ েথুক্

আুখরাুত িবপুদ্ না্ পুড়, েস- নয্ িতিন্ তাঁর্ আদুরর্ েমুয়্
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ফািতমাসহ্ অনযানয্ সকল্ িনকাা�কয়ুদর্ েডুক্ েডুক্ সু�ি্

ভাষায়্ তা্  ািনুয়্ িদুয়িেুলনই্  ্ �সুঅ্ আবু্ হরায়রা্

রািদয়া�াহ্আনহ েথুক্বিুরত্হুয়ুে,  

قَْر�ِْ�َ (لَّ ي َََزلَْت «
َ ْ
وََك األ ْ� َعِشْ�َ ِِ َْ

َ
ّ قُْرَ�رًَه َ�َعّم مََخّص، َ�َقيَل ) َمأ ِّ

َّ يَي :  َدَع ا
َْ ْ�َن لَُؤْي  ْ ِغُك لَُ�ْم ِاَن اِ  ! نَِ�ْ َوْع

َ
ْ َال أ ِّ َّيِ�، يَِِ ُُْفَسُ�ْم ِاَن ا

َ
ْما أ ُِ َِْق

َ
أ

ْم قَيَل 
َ
يْئًي أ َْ : َ يْئًييَِ َْ ْغِ�ْ َ�غُْ�ْم ِاَن اِ  

ُ
ْ َال أ ْم . ِّ ِْ ْما ! َم يَي نَِ�ْ َوي ُِ َِْق

َ
أ

يْئًي َْ ْغِ�ْ َ�غُْ�ْم ِاَن اِ  
ُ
ْ َال أ ِّ َّي� يَِِ ُُْفَسُ�ْم ِاَن ا

َ
َم يَي نَِ�ْ َ�بِْم . أ

 ْْ ُ ّطِغ
ْ
ْغِ�ْ ! ال

ُ
ْ َال أ ِّ َّي� يَِِ ُُْفَسُ�ْم ِاَن ا

َ
ْما أ ُِ َِْق

َ
يْئًيأ َْ َم يَي .  َ�غُْ�ْم ِاَن اِ  

ْغِ�ٍ ِاَن ! يَيِطَ ُ  
ُ
ْ َال أ ِّ ئِْت ِاْن َايِلْ يَِِ ِْ َّيِ�، َسِغيِْ�ْ َاي  َُْفَسِك ِاَن ا ْي  ِِ اَِْق

يْئًي َْ  »اِ  

“রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম- র্ উপর্ যখন্

(েতামার্ িনকাা�কয়ুদর্ ভয়্ �দশরন্ কর)   আয়াতিা্ অবতকুর্

হয়, তখন্ িতিন্ তাঁর্ িনকাা�কয়ুদরুক্ সাধারু্ ও্ িবুশষভাুব্

উপুদশ্�দান্কুরনই্বনক্কা‘ব্ইবন্লুআইুদর্েডুক্বুলন্: 

ওুহ্ বনক্ কা‘ব! েতামরা্ িনু ুদরুক্  াহা�াুমর্ আগন্ েথুক্

রীা্ কর; কারু, আিম্ েতামাুদরুক্ আ�াহর্ পাকড়াও্ েথুক্

রীা্করুত্পারুবা্নাই্ওুহ্বনক্হািশম! েতামরা্ িনু ুদরুক্

 াহা�াুমর্ আগন্ েথুক্ বাঁচাও; েকননা্ আিম্ েতামাুদরুক্

আ�াহর্পাকড়াও্েথুক্বাঁচাুত্পারুবা্নাই্ওুহ্বনক্মু�ািলব! 

েতামরা্ িনু ুদরুক্  াহা�াুমর্ আগন্ েথুক্ বাঁচাও; েকননা্
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আিম্েতামাুদরুক্আ�াহর্পাকড়াও্েথুক্বাঁচাুত্পারুবা্নাই্

েহ্ ফািতমা! তুিম্ েতামার্ িনু ুক্  াহা�াুমর্ আগন্ েথুক্

উ�ার্কর, আমার্অথর্স�দ্েথুক্যা্ খুশক্ েচুয়্নাও, আিম্

আ�াহর্িবরু�্েতামার্েকাুনা উপকার্করুত্পারুবা্নাই’’140 

রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম- র্ সাহাবক্  বং্

তাঁর্িনকাা�কয়ুদর্দুিনয়া-আুখরাুতর িবপদ্দূরককরুুর্েীু�্

তাঁর্অব া্যিদ্ ই্হয়, তাহুল্তাঁর্উ�ুতর্মাুম্তারঁ্েচুয়্

অিধক্ মযরাদাবান্  মন্ েক্ থাকুত্ পাুর, িযিন্ তাঁর্ মযরাদা্

বযবহার্ কুর্  মন্ সব্ কা ্ করুত্ পারুবন, যা্ রাসূলু�াহ্

সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম- র্পুী্সসব্নয়? 

আ�াহ্বযতকত্মানুুষর্অপর্েকাুনা আআয় ল্েনই :  

যখন্েকাুনা কলযাু্বা্অকলযাু্করা্আ�াহ্বযতকত্অপর্

কাুরা্ রবিশিয্ হুত্ পাুর্ না,  মনিক্ েস্ রবিশুিযর্ অিধকারক্

যখন্ �য়ং্ আ�াহর্ ি�য়্ হাবকব্ মুহা�দ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম-ও্ হুত্ পাুরন্ না, তখন্ সবাইুক্ বুমুত্ হুব্ েয, 

                                                           
140. বুখারক, �াগু; িকতাবুল-ওয়াসা-য়া, বাব্ : ১১, হাদকস্ নং্ ২৬০৬; 

৩/১০১২; মুসিলম, �াগু; িকতাবুর্ঈমান, বাব্নং্৮৯, হাদকস্নং্২০৪, 

১/১৯২্ ; আবু্ ঈসা= আত-িতরিমযক, �াগু; িকতাবুত্ তাফসকর, বাব্ : 

২৭, রাসূল্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম তাঁর্  ািতর্  নেুুক্ সতকর্

করা্�সুঅ্যা্বি রুত্হুয়ুে), ৫/৩৩৮ই্ 
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আ�াহ্বযতকত্মানুুষর্কলযাু্লাুভর্ বং্অকলযাু্দূরককরুুর্

অপর্েকাুনা আআয় ল্েনইই্ ্�সুঅ্আ�াহ্বুলন্:  

ۡملِكد  َ�ٓ  إِّ�ِ  قدۡل  ﴿
َ
مۡ  أ � لَ�د ّٗ ا َوَ�  ََ َٗ َِ�ِ�  لَن إِّ�ِ  قدۡل  ٢ َََش ِ  ِمنَ  �د َّ َٞ  ٱ َح

َ
 أ

ََ  َولَنۡ  ِج
َ
ا ددونِهِۦ ِمن أ ًَ ۡلَتَح  ]  ٢٢  ،٢١: الن[ ﴾ ٢ مد

“বলুন: আিম্ েতামাুদর্ েকাুনা ীিত্ সাধন্ করার্  বং্

েতামাুদরুক্ সুপুথ্ আনয়ন্ করার্ মািলক্ নইই্ বলুন, আমার্

অব া্  মন্ েয, আ�াহর্ পাকড়াও্ েথুক্ আমাুক্ রীা্ করার্

মত্ েকউ্ েনই্  বং্ িতিন্ বযতকত্ আিম্ অপর্ েকাুনা আআয়্

 লও্পাব্নাই’’ 140F

141 

 ্আয়াুত্মহান্আ�াহ্তাঁর্রাসূুলর্মুখ্িদুয়্ ্েঘাষুা্

েদয়ার্ মাধযুম্ সাধারু্  নেুুক  ্ কথা্ বুমাুত্ চাইুলন্ েয, 

 কমা�্ আ�াহ্ তা‘আলাই্ হুলন্ সকল্ লাভ-ীিত, কলযাু্ ও্

অকলযাুুর্  ক��্ মািলকই্ েকাুনা কলযাুা রন্ বা্ অকলযাু্

দূরককরুুর্  নয্ �াথরনা্ ও্ আুবদন্ করার্  ান্  কমা�্ িতিন্

বযতকত্ আর্ েকাথাও্ েনইই্ সুতরাং্ অব ার্ েয্ েকাুনা 

পিরবতরুনর্ নয্আমাুদরুক েকবল্তাঁরই্শরুাপ�্হুত্হুবই্

কাুরা্ েকাুনা অুলৗিকক্ মাধযুমর্ িচ�া্ ভাবনা্ পিরহার্ কুর্

সরাসির্ েকবল্ তাঁর্ িনকুাই্ তা্ চাইুত্ হুব; েকননা, িতিন্

                                                           
141. আল-কুরআন, সূরা্আল-ি ন্: ২১ই 
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 কাই্বানাুদর্যাবতকয়্অভাব্ও্অিভুযাে্আবু্করার্ বং্

তা্ পূুর্করার্ নয্যুথিই্ িক�্মানুুষরা্ রপরও্তাঁু ক্বাদ্

িদুয়্অুনযর্আআয়্�হু্কুর, অুনযর্কাুে্তাুদর্অভাব্ও্

অিভুযাুের্ কথা্ তুুল্ ধুর, তাঁর্ কাুে্ তাুদর্ অভাুবর্ কথা্

সরাসির্না্ ািনুয়্অুনযর্মাধযম্�হু্কুরই্বানাুদর্ ্েহন্

কুমর্িতিন্��্কুর্বুলন্: 

ََۡس  ﴿ لَ
َ
د  � َّ ۥۖ  بَِ�اٍف  ٱ هد ََ  ]  ٣٦: الز ر[ ﴾َ�ۡب

“আ�াহ্ িক্ তা্ হুল্ তাঁর্ বানার্ (যাবতকয়্ অভাব্ ও্

অিভুযাে্আবু্করার)  নয্যুথি্নন?’’ 141F

142 

হযাঁ, অবশযই্ আ�াহ্ তাঁর্ বানাুদর্ যাবতকয়্ অভাব্ ও্

অিভুযাে্শনার্ও্তা্ পূরুুর্ নয্যুথিই্তাই্তাুদর্উিচত্

েকবল্তাঁরই্িনকা্সরাসির্তাুদর্যাবতকয়্অভাুবর্কথা্তুুল্

ধরা, তাঁরই্ িনকা্ যাবতকয়্ সাহাযয্ কামনা্ করাই্ রাসূলু�াহ্

সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্আমাুদরুক্ ্িশীা্েদয়ার্ নযই্

ইবন্আ�াস রািদয়া�াহ্আনহমাুক্বুলন্: 

 »إَِذا اْسرََعغَْت يَيْسرَِعْن نِي «

“যখন্েকাুনা সাহাযয্চাইুব্তখন্আ�াহর্কাুেই্সাহাযয্

চাইুবই’’ 142F

143   

                                                           
142.আল-কুরআন, সূরা্্যুমার্: ৩৬ই্্ 
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তৃতকয়্�কার্্:  উপাসনােত্িশকর  ( لعبيداتالك  ف ا ) 

মানুষ্ বং্আ�াহর্মুধয্েয্স�কর্রুয়ুে্তা্হুলা্সৃিি্

ও্�িার্স�করই্মানুুষর্ কবুনর্�িত্অপর্মানুষ্ বং্চ�, 

সূযর, আগন, পািন, পাথর, বৃী, পশ্ ও্ পািখ্ ইতযািদর্ যতবড়্

অবদানই্ থাকুক্ না্ েকন-  রা্ সবাই্ মানুুষর্ মতই্ আ�াহর্

সৃিিই্ েকান্ সৃিি্ যখন মানুুষর্ �িা্ নয়্ তখন্ মানুুষর্ �িত্

সৃিির্ অবদান্ বা্ উপকার্ যা-ই্ থাকুক্ না্ েকন, কৃতংতা্ ও্

স�ান্ �ািলর্ েীু�্ তারা্ আ�াহর্ সমান্ হুত্ পাুর্ নাই্

েকননা, মানুুষর্  কবুনর্ �িত্ আ�াহ্ তা‘আলার্ েয্ অবদান্

রুয়ুে্  র্ সাুথ্ অপর্ কাুরা্ অবদাুনর্ েকাুনা তুলনা্ হুত্

পাুর্ নাই্ মানুুষর্ �িত্ আ�াহর্ অবদাুনর্ দাবক্ হু�, তারা্

কাুরা্উপাসনা্করুল্েকবল্তাঁরই্উপাসনা্করুবই্অনয্কাুরা্

নয়ই্ িতিন্ তাুদর্ সৃিি্ করার্ ফুল্ তাুদর্ উপর্ তাঁর্ েয 

অিধকার্ �িতি্ত্ হুয়ুে্ তা্ হুলা: তারা্  কমা�্ তাঁরই্

উপাসনা্ করুবই্  ্ �সুঅ্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম বুলন, 

ع«
ْ
يْئًيبَ َحّش اِ  َعَ ال َْ ُ�ْ ا نِِه  ْن َ�ْعبُُمما اَ  َمَال�ُْكِ

َ
 »يِد أ

                                                                                                            
143. আবু্ ঈসা্ আত্ িতরিমযক, �াগু; িকতাবুল্ িকয়ামাহ, বাব্ : নং্ ৫৯, 

৪/৬৬৭; ইমাম্আহমদ, �াগু; ১/২৯৩ই 
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“বানাুদর্উপর্আ�াহ্তা‘আলার্অিধকার্হুলা্তারা্েযন্

েকবল্আ�াহরই্উপাসনা্কুর্ বং্তাঁর্সাুথ্অপর্কাউুক্

শরকক্ না্ কুরই’’144 যারা্ আ�াহর্  ্ অিধকাুর্ অপর্ কাউুক্

শরকক্কুর, আ�াহর্ দৃিিুত্তারা্ সৃিি্আর্�িাুক্ ক্কুর্

িনলই্েস্ নয্ িতিন্তাুদর্ ্হকনতম্কুমরর্সমাুলাচনা্কুর্

বুলুেন, 

َ�َمن ﴿
َ
َمن َ�ۡلدقد  أ َُ  �ّ  ۚ فََ�  َ�ۡلدقد

َ
ََ  أ و رد ُّ  ]١٧: اَْي[ ﴾ ١ ََِذ

“তুব্িক্িযিন্সৃিি্কুরন্িতিন্তাুদর্মতই্হুয়্েেুলন্

যারা্সৃিি্কুর্না,  র্পুরও্িক্েতামরা্উপুদশ্�হু্করুব্

না?’’ 144F

145 

আ�াহ্যখন্মানুুষর্উপাসনা্�ািলুকই্তাঁর্ কৃতংতা্ও্

স�ান্ �দশরু নর্ মাধযম্ িহুসুব্ সাবয�্ কুর্ িনুয়ুেন, তখন্

উপাসনার্মাধযুম্অপর্েকান্সৃিির্কৃতংতা্ও্স�ান্�দশরন্

করা্ যাুব্ নাই্ আ�াহ্ মানুুষর্ উপর্ তাুদর্ উপাসনা্ পাবার্

অিধকার্ সংরীু্ কুরন্ বুলই্ িতিন্ তাুদর্ �িত্ তাঁর্

                                                           
144. ্হাদকসিা্মা‘আ ্ইবন্ াবাল্রািদয়া�াহ্‘আনহ েথুক্বি রুতই্েদখুন্: 

মুসিলম, �াগু; িকতাবুল্ঈমান, হাদকস্নং্৪৯ই 
145. আল-কুরআন, সূরা্নাহাল্: ২১ই 
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অবদাুনর্ কথা্ �রু্ কিরুয়্ িদুয়্  ককভাুব্ তাঁরই্ উপাসনা্

করার্িনুদরশ্িদুয়্বুলুেন, 

ّ�َها ﴿
َ
َ � ْ  ٱَّاسد  َٓ وا َد مد  ٱۡ�بد ُّ�د ِي ََ َّ مۡ  ٱ ِينَ  َخلََق�د َّ مۡ  ِمن َوٱ مۡ  َ�ۡبلِ�د َُّل�د  لَ
 ََ و  ]  ٢١ :القرة[ ﴾ ٢ ََّتقد

“েহ্ মানব্ সকল! েতামরা্ েতামাুদর্ েসই্ রুবর্ উপাসনা্

কর্ িযিন্ েতামাুদর্ ও্ েতামাুদর্ পূবরবতরকুদর্ সৃিি্ কুরুেন, 

আশা্ করা্ যায়্  ুত্ েতামরা্ পরুহ োর্ হুত্ পারুবই’’ 145F

146 

আবার্তাঁর্উপাসনার্েীু�্কাউুক্শরকক্করুত্িনুষধ্কুর্

বুলুেন, 

﴿  ْ وا َد َ  ۞َوٱۡ�بد َّ ْ  َوَ�  ٱ وا دۡ�ِ�د �  ِ ۖ  ٔٗ َشۡ�  هِۦب  ]  ٣٦: النسيء[ ﴾ ا

“েতামরা্  ককভাুব্ আ�াহর্ উপাসনা্ কর, তাঁর্ সাুথ্

কাউুক্শরকক্কুরা্নাই’’ 146F

147 

আ�াহর্ সাুথ্ কাউুক্ শরকক্ না্ করার্ অথর্ হু�- তাঁর্

রবুিবয়যাুতর্রবিশিযসমূুহ্কাউুক্শরকক্না্করা্ বং্েকাুনা 

মানুষ্ বা্ অনয্ েকান্ ব�র্ অবদান্ ও্ উপকািরতার্ �িত্ লীয 

কুর্ তাুক্ মযরাদা্ ও্ স�ান্ িদুত্ িেুয়  মন্ েকান্ কা ্ না্

করা, যা্েস্মানুষ্বা্েস্ব�ুক্উপাুসয্পিরুত্কুরই 

                                                           
146. আল-কুরআন, সূরা্বা�ারাহ্: ২১ই 
147. আল-কুরআন, সূরা্িনসা্: ৩৬ই 



 

165 

আ�াহর্উপাসনার্মাধযম্: 

মানুষ্ যাুত্ আ�াহ্ তা‘আলার্ রবূিবয়যাত্ ও্ উলূিহয়যাুত্

কাউুক্ শরকক্ না্ কুর, েস্  নয্ িতিন্ মানুুষর্ তাঁর্

উপাসনািদুক্দু’ভাুে্িবভু্কুরুেন,  

 ক. বািহযক্উপাসনািদ্যা্তাঁর্উলূিহয়যাুতর্ েীু�্ িশকর্

না্ করার্  নয্ মানুুষর্ শরকুরর্ বািহযক্ অঅ-�তযুঅর্ উপর্

ফরয্কুর্িদুয়ুেনই 

দুই. েোপন্উপাসনািদ, যা্তাঁর্রবূিবয়যাুতর্ েীু�্ িশকর্

না্করার্ নয্মানুুষর্শরকুরর্েোপন্অঅ্অ�ুরর্উপর্ফরয্

কুরুেনই্ 

বািহযক্অঅ-�তযুঅর্উপর্ফরযকৃত্উপাসনািদ্: 

শরকুরর্বািহযক্অঅ-�তযুঅর্উপর্ফরযকৃত্উপাসনািদর্

মুধয্ মন্িকেু্উপাসনা্রুয়ুে্যা্িবুশষ্কুর্মুখ্ও্ি হবার্

সাুথ্স�করযুুই্ েযমন- আনন্বা্ খুশকর্সংবাদ্আবু্করুল্

মুখ্ িদুয়্ ‘আলহামদুিল�াহ’ বলাই্ িবপুদর্ কথা্ শনুল... ‘ই�া্

িল�ািহ্ ওয়া্ ই�া্ ইলাইিহ্ রাি উন’ পাঠ্ করাই্ সবরদা্ মুুখ্

আ�াহর্ িযকর্ ও্ তাঁর্ িনকা্ ইু�েফার্ করা, িবপুদ্ ও্ ভাল্

অব ায়্ তাঁরই্ িনকা্ সাহাযয্ কামনা্ করা, মানব্ ও্ ি ুনর্
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যাবতকয়্অিনি্েথুক্বাঁচার্ নয্ মুখ্ িদুয়্তারঁই্ িনকা্আআয়্

কামনা্করা্ইতযািদই 

 ্সকল্উপাসনাসমূহ্ মুুখর্উপর্ িনধরারু্করার্উুেশয্

হু�ই্মানুুষর্মুুখ্তাুদর্সুখ্ও্দুহুখ, আনন্ও্িবষাুদ  বং 

ভাল্ ও্ মন্ সবরাব ায়্ েযন্ েকবল্ আ�াহ্ তা‘আলার্ �রুই্

চলুত্ থাুকই্ তাঁর্ কাুেই্ েযন্ তারা্ তাুদর্ অপরাুধর্  নয্

মা রনা্চায়, িবপুদ্পিতত্হুল্েযন্েকবল্তাঁর্কাুেই্সাহাযয 

চায়, তাঁর্িনকা্সাহাযয্কামনা্করুত্েযন্তাঁর্উ�ম্নামাবলকর্

মাধযুমই্ তাঁুক্ আ�ান কুরই্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম বা্ অপর্ েকাুনা অিলর্ নাুমর্ মাধযুম্ েযন্ তাঁুক্

আ�ান না্ কুরই্ েকউ্ যিদ্ তা্ না্ কুর্ িবপুদর্ সময়্ বা্

�াভািবক্অব ায়্মুুখ, ইয়া্োউে্অথবা্ইয়া্খা া্বুল্‘আেুল্

কািদর্  কলানক্ (রহ.) বা্ মঈনুিেন্ িচ�ক্ (রহ.)-েক্ �রু্ কুর, 

তাঁুদরুক্সাহাুযযর্ নয্আ�ান কুর, তা্হুল্েস্বযিু্তার্

মুুখর্উপাসনায়্তাঁুদরুক্আ�াহর্সাুথ্শরকক্কুর্েনুবই 

দু‘আর্�কার্(أَ اع العء) 

দু‘আ্বা্আ�ান দু’�কার্: 

 ক. িকেু্চাওয়ার্দু‘আ্( دعء  سَل) : েয্সব্ব�্ কিবত্

মানুষুদর্�াভািবক্শিু্ও্সামুথরযর্মুধয্রুয়ুে, ই�া্করুল্
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তারা্তা্অপরুক্িদুত্পাুর, বা্েদওয়ার্েীু�্সাহাযয্করুত্

পাুর,  মন্ব�্েকাুনা মানুুষর্কাুে্চাওয়া্েযুত্পাুরই্তুব্

যা্ দান্ করা্ বা্ দাুনর্ েীু�্ সাহাযয্ করা মানুুষর্ সাুধযর্

বাইুর, তা্আ�াহর্কাুেই্চাইুত্হুবই্ ্ াতকয়্ব�্আ�াহর্

কাুে্চাওয়াুকই্ ‘দু‘আ-উ্মাসআলা’ বা্ ‘যা�া্ াতকয়্�াথরনা’ 

বলা্হয়ই 

দুই. দু‘আ-উ্ ইবাদাত : অপারেতা, দুবরলতা্ ও্ িবনয়্

�কাুশর্  নয্ েয্ দু‘আ্ করা্ হয়, তাুক্ দু‘আুয়্ ইবাদাত বলা্

হয়ই 

দু‘আ্আ�াহ্তা‘আলার্ইবাদত্: 

উপযুরু্উভয়্�কার্দু‘আ্আ�াহ্তা‘আলা বযতকত্েকাুনা 

মানুুষর্ িনকা্ চাওয়া্ যায় নাই্ েকননা, তা্ আ�াহর্ ইবাদাত-

উপাসনার্অ�েরত্িবষয়ই্েস্ নয্িতিন্তা্েকবল্তারঁ কাুেই্

চাওয়ার্িনুদরশ্কুর্বুলন, 

مد  َوقَاَل ﴿ ُّ�د وِ�ٓ  ََ ۡسَتِجۡب  ٱۡدعد
َ
مۚۡ  أ  ]  ٦٠ :غير[ ﴾ لَ�د

“আর্ েতামাুদর্ �িতপালক্ বুলুেন: েতামরা্ আমাুক্

আ�ান কর, আিম্েতামাুদর্আ�াুন সাড়া্েদবই’’ 147F

148 

                                                           
148. আল-কুরআন, সূরা্মু’িমন্: ৬০ই 
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আবার্ দু‘আ্ েয্ িবনুয়র্ সাুথ্ করুত্ হুব, েস্ স�ুকর্

বুলুেন,  

﴿  ْ وا مۡ  ٱۡدعد ُّ�د ََ  �ّٗ ََ َِ  ۚ ۡفَيًة ۥ وَخد ِّب  َ�  إِنّهد ينَ  �د َِ َت ُۡ  ]  ٥٥: االعراف[ ﴾ ٥ ٱلۡمد

 “েতামরা েতামাুদর্ �িতপালকুক্ িবনয়্ ও্ চুিপসাুর্

আ�ান কর, িন�য়্ িতিন্ সকমাল�নকারকুদর্ পেন্ কুরন্

না’’ই১৪৮ F

149 

উু্আয়াত্দু’িা্�ারা্�মািুত্হয়্েয, আমাুদর্ কবুনর্

েয্সব্কলযাু্দান্বা্অকলযাু্ দূরককরু্েকাুনা মানুষ্করুত্

পাুর না্ তা্ িবনুয়র্ সাুথ্ েকবল্ আ�াহ্ তা‘আলার্ িনকুাই্

চাইুত হুবই্  ্  নয্ কুমরর্ �ুয়া ন্ হুল্ কুমরর্ েতৗিফকও্

তাঁর্ িনকুাই্ কামনা্ করুত্ হুবই্ তা্ না্ কুর্ আমরা্ যিদ্

 কিবত্ বা্ মৃত্ েকাুনা পকর্ বা্ অিলর্ িনকুা্ তা্ কামনা্ কির, 

অথবা্ মৃত্ েকাুনা অিলুক্  ্  নয্ আ�াহর্ কাুে্ সুপািরশ্

করুত্ বিল, তা্ হুল্  ুত্ আ�াহর্ রবূিবয়যাত্ ও্ উলূিহয়যাুত্

িশকর্হুবই রবূিবয়যাুত্ িশকর্হুব্ ্ ুনয্েয, আমরা্আ�াহর্

রবূিবয়যাুতর্ আওতাধকন্ িবষয়ুক্ তাঁুদর্ িনকুা আুে্ বুল্

িব�াস করিেই্আর্উলূিহয়যাুত্ িশকর্হুব্ ্ ুনয্ েয, আমরা্

                                                           
149.আল-কুরআন, সূরা্আ‘রাফ্: ৫৫ই্ 
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শধু্ আ�াহ্ তা‘আলাুক্ আ�ান করার্  াুন্ অনযুক্ আ�ান 

করিেই 

যারা্ আ�াহ্ তা‘আলাুক্ বযতকত্ অপর্ কাউুক্ আ�ান 

কুর, অপুরর্ িনকা্ অনুুশাচনা্ ও্ িবনয়্ �কাশ্ কুর, তারা্

আ�াহুক্ বযতকত্ অপরুকই্ তাুদর্ ইলাহ্ বািনুয়্ েনয়ই্  মন্

েলাকুদর্পিরুিত্স�ুকর্আ�াহ্বুলন, 

عد  َوَمن ﴿ َۡ ِ  َمعَ  يَ َّ ۥ فَِِّ�َما بِهِۦ َ�دۥ بدۡرَ�ٰنَ  َ�  َءاَخرَ  إَِ�ًٰها ٱ ََ  ِحَسابدهد ِهِۦٓۚ  ِعَ ُّ ََ 
ۡفلِحد  َ�  ۥإِنّهد  ََ  �د و  ]  ١١٧: الؤاغ ن[ ﴾ ١ ٱۡلَ�ٰفِرد

“েয্আ�াহর্সাুথ্অপর্েকাুনা ইলাহুক্আ�ান কুর্েয্

আ�াুনর্রবধতার্ িপেুন্তার্ িনকা্েকান্দলকল্�মাু্েনই, 

তার্ -আ�াুনর্িহসাব্রুয়ুে্তার্�িতপালুকর্িনকা, ব�ত্

কািফরেু্েকান্অব াুতই্কৃতকাযর্হুত্পাুর্নাই’’149F

150 

শরকুরর্অনযানয্অঅ-�তযুঅর্উপাসনা 

মুুখর্ উপাসনা্ োড়াও্ আুরা্  মন্ িকেু্ উপাসনা্ রুয়ুে্

যার্স�কর্রুয়ুে্পূুর্শরকুরর্সাুথই্েযমন্: 

দািঁড়ুয়্িবনয়্ও্আনুেতয্�কাশ্করা্: 

আ�াহর্স�ুুখ্িবনয়্ও্তাঁর্আনুেতয্�কাুশর্ নয্িতিন্

মানুুষর্ শরকুরর্ উপর্ েয্ সব্ উপাসনা্ ধাযর কুর্ িদুয়ুেন্
                                                           
150. আল-কুরআন, সূরা্োিফর্: ৪০ই 
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তেুধয্অনযমত্ কিা্উপাসনা্হু�- দাঁিড়ুয়্বা্�ুয়া ুন্বুস্

সালাত কাুয়ম্করাই্ ্সালাত সিঠক্ বং্আ�াহর্ িনকা্তা্

েৃহকত্হওয়ার্ নয্রুয়ুে্িতনিা্পূবরশতর্: 

 ক. আ�াহর্  কা�্ ভাুলাবাসার্ আকষরুুই্ তা্ কাুয়ম্

করুত্হুবই 

দুই. অতয�্ আ�িরকতা্ ও্ কা�তার্ সাুথ্ তা্ স�ািদত্

হুত্হুবই 

িতন. আ�াহর্ আনুেতয্ তাঁর্ স�ুুখ্ িবনয়্ �কাশ্ ও্ তাঁর্

উলূিহয়যাুতর্�ককৃিত্দাুনর্উুেুশযই্তা্কাুয়ম্করুত্হুবই 

যার্ সালাুত  ্ িতনিা্ শতর্ পাওয়া্ যাুব না, তার্ সালাত 

বািহযক্ দৃিিুত্ সালাত িহুসুব্ েুয্ হুলও্ তা্ আ�াহর্ িনকুা্

�াহয্হুব্নাই 

েকউ্কাউুক্অ�র্�ারা্ভালবাসুত্পাুর, মুনর্মানুুষর্

আেমুনর্ সংবাদ্ শনুল্ তাুক্ সাদর্ সসাষু্  ানাুনার্  ুনয্

বযিতবয�ও্হুত্পাুর, িক�্তাুক্ভাুলাবাসার্আিতশুযয্তার্

সামুন্দাঁিড়ুয়্ মন্ েকাুনা িবনয়ভাব্�কাশ্বা্ মন্ েকাুনা 

কমর্করা্যাুব্না, যা্বাহযত্তার্উপাসনার্শািমল্হয়ই্েকননা, 

 ্ ধরুনর্ িবনয়্ ও্ আনুেতয্ �কাশ্ আ�াহ  তা‘আলার্  ুনযই্
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িনধরািরতই্েস নয্মহান্আ�াহ্তাঁর্সামুন্দাঁিড়ুয়্আমাুদরুক্

িবনয়্ও্আনুেতয্�কাুশর্িনুদরশ্কুর্বুলুেন, 

﴿  ْ وا ِ  َوقدومد ّ  ]  ٢٣٨: القرة[ ﴾ ٢ َ�َِٰتِ�َ  َِ

“েতামরা্আ�াহর্ নয্িবনয়্�কাুশর উুেুশয্দাঁড়াওই’’ 150F

151 

 আ�াহর্ সামুন্ িবনয়্ ও্ আনুেতয্ �কাশুক্ িশকর্ মুু্

রাখার্ নয্িতিন্তা্ মন্ াুন্�দশরন্করুত্িনুদরশ্কুরুেন্

েযখাুন্ িশকর্ সংঘিাত্ হওয়ার্ েকাুনা সসাবনা্ েনইই্  ্

উুেশযুক্ সামুন্ েরুখই্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম েকাুনা কবরুক্ মসি দ্ বানাুত্ িনুষধ্ কুরুেনই্

অনুদপভাুব্েকাুনা কবরমুখক্হুয়্বা্কবুরর্সি�কুা্সালাত 

আদায়্ করুতও্ িনুষধ্ কুরুেন; েকননা,  ুত্ আ�াহর্ �িত্

িবনয়্ও্আনুেতয্�কাুশর্পাশাপািশ্কবরবাসক্নবক্বা্অিলরও্

িবনয়্ বং্আনুেতয্�কািশত্হুত্পাুরই্েযুহতু্দাঁিড়ুয়্িবনয়্

ও্ আনুেতয্ �কাশ্ আ�াহর্ উপাসনা্ �কাুশর্ মাধযম্ িহুসুব্

িনধরািরত, েসুহতু্ েকাুনা পকর-মাশাুয়খ, বা্ েকাুনা অিল্ বা্

রা ৈনিতক্ বযিুুতর্ সামুন্ বা্ তাুদর্ েিব, �িতকৃিত, কবর, 

ভা�যর্ বা্ �ৃিতুসৗুধর্ পাু�র্ তাঁুদর্ স�ান্ �দশরুনর্ উুেুশয্

নকরুব্দাঁড়াুনা্যাুব্না; েকননা,  ুত্আ�াহ্তা‘আলার্সামুন্

                                                           
151. আল-কুরআন, সূরা্বা�ারাহ্: ২৩৮ই 
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িবনয়্ �কাুশর্ প�িতুত্ তাঁুদর্ সামুন্ িবনয়্ ও্ আনুেতয্

�কািশত্হয়ই 

স�ান্�দশরু নর্উুেুশয্রকূ‘ ও্েস দা্করা্: 

আ�াহর্ মহববত্ তাঁর্ স�ান্ ও্ আনুেতয্ �কাশাুথর্ তাঁর্

সামুন্ দাঁিড়ুয়্ সালাত কাুয়ম্ করা্ েযমন্ আ�াহর্ উপাসনা, 

েতমিন্ কই্উুেুশয্আ�াহর্সামুন্নত্হুয়্রকু‘ ও্েস দা্

করাও্তাঁর্উপাসনাই্েস  নয্িতিন্ র্িনুদরশ্কুর্বুলন, 

ّ�َها ﴿
َ
َ � ِينَ  َٓ َّ ْ  ٱ َدوا ْ  َءاَم وا ُد َُ َۡ ْ  َو� ٱ وا َد مۡ  َوٱۡ�بد ُّ�د  ]  ٧٧: اْج[ ﴾ََ

“েহ্ ঈমানদারেু! েতামরা্ েতামাুদর্ �িতপালকুক্ রকু‘, 

েস দা ও্ইবাদত করই’’ 151F

152 

আ�াহর্সামুন্রকু‘ ও্েস দা্করা্তাঁর্উপাসনা্হওয়ার্

কারুু্েকাুনা পকর, মাশাুয়খ্ও্অিলর্স�ানাুথর্তাুদর্সামুন্

বা্কবুর্রকু‘ ও্েস দা্করা্তাুদর্উপাসনার্শািমলই 

কাুরা্স�ানাুথর্ মাথা্নত্ও্কদমবুসক্করা্: 

কাউুক্অিভবাদন্ংাপন্করার্ নয্মাথা্নত্করা্ বং্

মাতা-িপতা, অিল্ও্দরুবশুদর্স�ান্�দশরুনর্ নয্কদমবুসক্

করা্যিদও্িশুকরর্পযরায়ভুু্নয়, তথািপ্তা্করা্ইসলাুমর্

                                                           
152. আল-কুরআন, সূরা্হ�্: ৭৭ই 



 

173 

অনুসৃত্রকিতরও অ�ভুরু্নয়; বরং্তা্মুসিলম্সমাু ্�চিলত্

পি�মা্ ও্ িহনুয়ানক্ সং�ৃিতরই্ অ�ভুরু্ িবষয়ই্ কাু ই্ তা্

ব রনকয়ই১৫২

153 

স�ান্�দশরু নর্ নয্েস দা্করা্( غرعظيمالسجمة ل ) : 

েস দার্ মাধযুম্ কাউুক্ স�ান্ �দশরন্ করা্ অতকুতর্

শরক‘আুত্রবধ্িেল১৫৩F

154ই্েফুরশতাুদর্কতৃরক্আদম্আলাইিহস্
                                                           
153.রাসূল্্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম তা-ইফ্েথুক্েফরার্পুথ্তাঁর্শ�্

উতবাহ্ ্ও্শায়বাহ্ ্ র্ কিা্আংগুরর্ বাোুন্ িবআাম্ িনুয়িেুলনই্

েস্ সময়্ তাুদর্ দাস্ আোস্ নাুমর্  ৈনক্ ি�্রররর্ররররর্ররররররিান্ রাসূলু�াহ্

সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম- র্পাুয়্চু�ন্কুরিেল্বুল্�মাু্পাওয়া্

যায়ই্েদখুন্: আল-মুবারক্পূরক, পৃ. ১২৬ই 

অনুদপভাুব্ অপর্  ক ন্ �াময্ সাহাবক্ �ারাও্  ্ ধরুনর্ কদমবুসক্ করার্

�মাু্পাওয়া্যায়ই্তুব্ িা্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম-েক্

অিভবাদন, স�ান্ও্ভালবাসা্�দশরুনর্ নয্তাঁর্েকান্অনুুমািদত্প�া্

িেল্ নাই্  ্  নয্ তাঁর্ অনযানয্ সাহাবকেু্  ভাুব্ েকান্ িদন্ তাঁুক্

অিভবাদন্ংাপন্কুরন্িনই্ ুত্�মািুত্হয়্েয, কদমবুসকর্রবধতার্

বযাপাুর্ েয্ দু‘ কিা্ ঐিতহািসক্ ব রুনা্ পাওয়া্ যায়্ তা্  ুককিা্ ঘানা্

িবুশষ, যা্সংিবি্বযিুুদর্সাুথই্সকমাব�,  র্�ারা্েকান্অব াুতই্

কদমবুসক্বা্পা্চু�ুনর্অনুুমাদন্�মািুত্হয়নাই- েলখক 
154 িক�্েসই্েস দার্আকার–আকৃিত, ধরু্ও প�িত্স�ুকর্আমরা্স�ূ রু্

অংই্আসুলই্ িক্তা্মাথা্মািাুত্েরুখ্করা্হুতা্ িক্না্তা্ ানার্

েকাুনা্ উপায়্ েনইই্ কারু; েস দা্ শেিা্ স�ান্ ও্ আনুেতয্ �কাুশর্
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সালাম-েক্  বং্ ইউসুফ্ আলাইিহস্ সালাম- র্ ভাইুদর্ কতৃরক্

তাঁুক্েস দা্করা্ ্স�ান্�দশরুনরই্অ�েরতই্তুব্েকাুনা 

সৃিিুক্ ্ধরুনর্স�ান্�দশরুনর্রকিত্সবরু শষ্রাসূল্মুহা�দ্

সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ �বিতরত্ শরক‘আত্ �ারা্

স�ূুরভাুব্ রিহত্ হুয়্ েেুে  বং সবরু শষ্ শরক‘আুত্ তা্

শধুমা�্ আ�াহ্ তা‘আলার্  ুনযই্ িনিদরি্ হুয়্ েেুেই্ শর‘য়ক্

িনয়ম্ মুত্ ংানক, গুক্ ও্ সউ্ মানুষুদর্ স�ান্ �দশরুনর্ পথ্

হু�- তাঁু দর্ আেমুনর্ সংবাদ্ শনুল্ আমরা্ আনুনর্ সাুথ্

 িেুয়্ িেুয়্তাঁুদরুক্সাদর্সসাষু্ ানাুবা, অিতিথ্ িহুসুব্

তাঁুদর্  করাম্ করুবা, তাঁুদর্ সাুথ্ সালাম, মুসাফাহা্ ও্

আিলঅন্ করুবা, তাঁুদরুক্ আদর্ ও্ আপযায়ন্ করুবা, তাঁুদর্

আ�াুন সাড়া্েদব, তাঁুদর্উপুদশ্�হু্করুবা, িবদাুয়র্সময়্

তাঁুদরুক্িকেুদূর্ িেুয়্িনুয়্স�াুনর্সাুথ্িবদায়্কুর্েদবই 

স�াুনর্ নয্কাউুক্েস দা্করা্যিদ্রবধ্হুতা্তা্হুল্

আ�াহ্ তা‘আলা তাঁর্ রাসূুলর্ সাহাবকুদরুক্  ্ মুমর্ িনুদরশ্

�দান্ করুতন্ েয, েতামরা্ নবকুক্ েস দা্ করার্ মাধযুম্ তাঁর্

                                                                                                            
অুথরও্বযবহত্হুয়্থাুকই্সুতরাং্েসাা্অুনকাা্অ�ি্বা্মুতাশািবহই্

েসাার্ উপর্ িভি�্ কুর্ কুরআন্ ও্ হাদকুসর্ �ি্ বাুক্ বা্ মুহকাুমর্

আমল্ বাদ্ েদয়া্ যাুব্ নাই্ সুতরাং্ েকাুনাভাুবই্ আমরা্ আ�াহ্ বযতকত্

কারও্ নয্েস দা্করাুক্অনুমিত�াল্মুন্করুত্পাির্নাই্[স�াদক]  
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স�ান্ �দশরন্ কুরা; িক�্ আ�াহ্ তা‘আলা তাঁর্ রাসূুলর্

সাহাবকুদরুক্  মন্ েকাুনা িনুদরশ্ না্ িদুয়্ মানুষুক্ স�ান্

�দশরুনর্েয্প�িতর্কথা্উপুর্বিুরত্হুয়ুে, তাঁুক্েসভাুবই্

স�ান্�দশরুনর্ নয্িনুদরশ্কুরুেনই্ 

 ্�সুঅ্আ�াহ্তা‘আলা বুলন্: 

﴿ ٓ ََۡسۡلَ�َٰك  إِّ�ا
َ
ا أ َٗ ِه ٰ�َ � ٗ بَّ�ِ ْ  ٨ َونَِذيٗر� َومد َدوا دۡؤِم ِ َّ  ِ ِ ب َّ وِ�ِۦ � ََسد وهد  َو َد ّزِ َُ َد  َو

 ۚ وهد وهد  َوِدَوّقِرد دَسّبِحد ِصيً�  بدۡ�َرةٗ  َو�
َ
 ]  ٩  ،٨: الفرح[ ﴾ ٩ َوأ

“আিম্ আপনাুক্ সাীযদাতা, সুসংবাদদানকারক্ ও্ ভয়্

�দশরনকারক্�দপ্ে�রু্কুরিে; যাুত্ েতামরা্আ�াহ্ও্তাঁর্

রাসূুলর্�িত্িব�াস্ াপন্কর্ বং্তাঁু ক্(রাসূলুক) স�ান্ও্

মযরাদা্দান্কর, আর্সকাল্ও্স ায়্আ�াহর্পিব�তা্েঘাষুা্

করই’’ 154F

155 

 কিা্ উা্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম-েক্

স�ান্�দশরন্পূবরক্েস দা্করুল্উপি ত্সাহাবকেু্তা্েদুখ্

তাঁু ক্ স�াুনর্ উুেুশয্ েস দা্ করুত্ চাইুল্ িতিন্ তাঁু দরুক্

তা্করুত িনুষধ্কুর্বুলন,  

ِرُ  ا َ�ّ�ُ�ْم، اْ�بُُمما«
ْ
ْ
َ
َخيُ�م َمأ

َ
 »أ

                                                           
155. আল-কুরআন, সূরা্ফাতহ্: ৯ই 
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“েতামরা্ েতামাুদর্ রুবর্ দাসত্ কর্  বং্ েতামাুদর্

ভাইুক্ করাম্তথা্স�ান্করই’’156 

 ্হাদকস্�ারা্�মািুত্হয়্েয, কাউুক্েস দা্করা্তার্

উপাসনারই্ শািমলই্ আর্ উপাসনা্ আ�াহ্ বযতকত্ অনয্ কাুরা্

করা্যায়না্িবধায়, আ�াহ্বযতকত্অনয্কাউুক্েস দা্করা্যাুব্

নাই্ মন্ িক্আ�াহর্রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম-েক্

স�ান্�দশরু নর্উুেুশযও্তা্করার্েকাুনা রবধতা্েনইই্অপর্

হাদকুস্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্বুলন,  

َحًما آِ ًرا ُوغُْت  لَ ْ «
َ
نْ  أ

َ
  �َْسُجمَ  أ

َ
َ ْرُت  َحمٍ ِأل

َ َ
ةَ  أل

َ
نْ  الَ ْرأ

َ
  »لَِزمِْجَهي �َْسُجمَ  أ

“আিম্যিদ্কাউুক্েস দা্করার্ িনুদরশ্করতাম, তাহুল্

াকর্�িত্তার্�ামকুক্েস দা্করার্িনুদরশ্করতামই”১৫৬F

157 

                                                           
156 উ�ুল্ মু’িমনকন আুয়শা্রািদয়া�াহ্ ‘আনহা েথুক্বি রুত, রাসূল্কিতপয়্

মুহাি র্ও্আনসারুদর্মাুম্িেুলন,  মন্সময়্ কিা্উা্ ুস্তাঁুক্

েস দা্ করুলাই্ সাহাবকেু্ তা্ েদুখ্ বলুলন্ : েহ্ রাসুল! চতু�দ্  �্

আপনাুক্ েস দা্ কুর, অথচ্ আমরা্  র্ অিধক্ হকদার, তখন্ িতিন্

বলুলন্ : েতামরা্ েতামাুদর্ রুবর্ ইবাদাত্ কর্  বং্ েতামাুদর্ ভাই্

অথরাউ্আমাুক্স�ান্করই’’ আহমদ, �াগু; ৩/৩২ই [(তুব্ র্সনদ্

দুবরল), স�াদক] 
157 মুহা�দ্ইবন্ইয়াযকদ্ইবন্মা- াহ, �াগু; িকতাবুন্িনকাহ, বাব: হ�ুয্

যাওি ্‘আলাল্মারআিত্(াকর্উপর্�ামকর্অিধকার); ১/৫৯৫ই 
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 ্ হাদকস্ �ারাও্ �মািুত্ হয়্ েয, ইসলামক্ শরক‘আুত্

েস দা্ হু�্  কমা�্ আ�াহ্ তা‘আলার্ স�ান্ ও্ উপাসনা্

�কাুশর্  নয্ িনিেরি্  কিা্ মাধযমই্ েকউ্ কাুরা্  ুনয- িতিন্

েযই্েহান্না্েকন- েস দা্করা্হারামই্েয্আ�াহ্তা‘আলাুক্

বযতকত্ অনয্ কাউুক্ েস দা্ করুলা, �কৃতপুী্ েস্

োয়র�াহুকই্ তার্ উপাসয্ বািনুয়্ িনলই্ আ�াহর্ উপাসনার্

েীু�্েস্অপরুক্শরকক্কুর্িনলই 

েলাক্েদখাুনা্সালাত : 

সালাত হু�্  মন্  কিা্ উপাসনা্ যা্ আ�াহর্ স�ুুখ্

িবনয়্�কাশ, তাঁর্স�ান্�দশরন্ও্তাঁর্স�িি্অ রুনর্ কিা্

িবুশষ্উপায়ই্সালাতুক্িশকরমুু্কুর্ াাুক্যথাথর্উপাসনায়্

পিরুত্করুত্হুল্তা্ েয্েকাুনা ধরুনর্েলাক্েদখাুনা্ভাব্

েথুক্ মুু্ রাখা্ আবশযকই্ যিদ্ েকউ্ তাুত্ েকাুনা েলাক্

েদখাুনার্ ভাব্ কুর, তা্ হুল্ আ�াহর্ দৃিিুত্ েস্ তার্  ্

উপাসনায়্অপরুক্শরকক্কুর্িনলই্ ্ াতকয়্উপাসনা্�সুঅ্

হাদকুস্কুদিসুত্আ�াহ্তা‘আলা বুলন,  

رُُه «
ْ
َ  َاِعْ ِ�يِْه َ�ْ�ِْي وََر� ْشَ

َ
َ�ِء َعِن الّكِْ  َاْن َعِ َي َ�َ ًال أ ْ�َش الّكَ

َ
ََي أ

َ
أ

  »َوهمِشْ 

“আিম্সকল্শরককানুদর্শরককানা্েথুক্স�ূুর্মুুই্েয্
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বযিু্েকাুনা কাু ্আমার্সাুথ্কাউুক্শরকক্কুর্িনল, আিম্

তাুক্ও্তার্িশকরযুু্কা ুক্েেুড়্েদইই”১৫৭

158 

 ্  াতকয়্ সালাত আদায়কারকুদর্  নয্ েয্  ংস্ অুপীা্

করুে্েস্স�ুকর্আ�াহ্তা‘আলা আুরা্বুলন, 

َصّلِ�َ ّلِلۡ  فََوۡ�لٞ  ﴿ ِينَ  ٤ مد َّ مۡ  ٱ ََ  َصَ�ِِِهمۡ  َعن هد و ِينَ  ٥ َساهد َّ مۡ  ٱ ََ  هد  يدَرآءدو
 ]  ٦  ،٤: اليع ن[ ﴾ ٦

“অত ব,  ংস্ েসই্ সব্ সালাত আদায়কারকুদর্  নয্

যারা্তাুদর্সালাত স�ুকর্ েব্খবর, যারা্তা্েলাক্েদখাুনার্

 ুনয্কুরই’’ 158F

159  

যাকাত্আদায়্করা্: 

আ�াহ্তা‘আলার্িনুদরশ পালন্ বং্তাঁরই্স�িি্অ রুনর্

উুেুশয্যাকাত্�দান্করা্ কিা্আিথরক্ও্শারকিরক্ইবাদতই্

সালাুতর্ নযায়্ েকউ্ যিদ্ তা্ েলাকুদখাুনার্ উুেুশয্ আদায়্

কুর, তুব্ তাও্ উপযুরু্ হাদকস্ অনুযায়ক্ িশকরক্ কুমরর্ অ�েরত্

হুবই্ 

কা‘বা্েৃুহর্হ�্(اْـج): 
                                                           
158.মুসিলম, �াগু; িকতাবুয্যুহদ, বাব্নং্৮৯, হাদকস্নং্২৯৮৫;৪/২২৮৯; 

আহমদ, �াগু; ২/২০১ই 
159. আল-কুরআন,সূরা্মাউন্:৫,৬ই 
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কা‘বা্ েৃহ্ আ�াহ্ তা‘আলার্ িনদশরনািদর্ মধযকার্  কিা্

অনযতম্ িনদশরনই্ ্েৃহ্ িযয়ারুতর উুেুশয্ম�া্শরকুফ্েমন্

করা্ মুসিলমুদর্ মধযকার্ সু ্ ও্ স�দশালকুদর্  নয্  কিা্

ফরয ইবাদত; তারা্ েুতর্েযখাুনই্বসবাস্করক্না্েকন-

 কবুন্ অ�ত্  কবার্  ্ ইবাদত্ পালুনর্ উুেুশয্ েসখাুন্

আেমন্করা্অপিরহাযরই 

কা‘বা্শরকফ্িনমরাু্ও্ র্হ�্করার্িনুদরু শর্উুেশয: 

ইসলাম্  কিা্ িব� নকন্ �কনই্  ্ �কুনর্ অনুসারকরা 

সকুলই্ ক্আ�াহর্বানা্ও্পর�ুরর্ভাই্ভাইই্েস্কারুু্

িতিন্চান্তাঁর্বানারা্ ক্ও্অিভ�্িনয়ুম্ বং্ কই্িকবলা্

বা্ িদুক্ তাুদর্ মুখ্ িফিরুয়্ তাঁর্ উপাসনা্ করকই্  ্ লীয 

অ রুনর্ নয্িতিন্পৃিথবকর্মধযবতরক্ াুন১৫৯

160 তাুদর্ নয্কা‘বা্

                                                           
160. কা‘বা্েৃহিা্পৃিথবকর্মধযবতরক্ াুন্অবি ত্হওয়ার্�মাুু্ইবন্‘আ�াস 

রািদয়া�াহ্আনহমা েথুক্বি রুত্  কিা্মাওকূফ্হাদকস্উপ াপন্ করা্

যায়ই্ তাুত্ বি রুত্ হুয়ুে, রাসূলু�াহ-সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম- 

বুলন: আ�াহ্তা‘আলা্পৃিথবক্সৃিির্দু’হা ার্বের্পূুবর্পািনুত্চারিা্

�ুসর্ উপর্ কা‘বা্ েৃহ্  াপন্ কুরনই্ অতহপর্  -েৃুহর্ িনচ্ েথুকই্

পৃিথবকর্ স�সারু্ শর্ হয়’’ই্ েদখুন: তাফেকরল্ কুরআিনল্ ‘আযকম; 

১/১৮৪ই্পৃিথবকর্মানিচু�র্�িত্লীয করুল্বা�ুবই্�মািুত্হয়্েয, 

আরব্উপ-�কপিা্পৃিথবকর্মধযবতরক্ াুন্অবি তই্েলখক 
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েৃহ্ তথা্ িকবলা্ িনমরাুুর্ বযব া্ কুরনই্ তারা্ েয্ পর�ুরর্

ভাই্ভাই্তা্বা�ুব্�মাু্কুর্েদখাুনার্লুীয্তাুদর্মধযকার্

সু ্ও্স�দশালকুদর্উপর্সারা্ কবুন্অ�ত্ কবার্েস্েৃহ্

িযয়ারুতর্উুেুশয্েমন্করার্িবধান্ ারক্কুরনই্তাঁর্বানারা্

যাুত্ েস্ উুেশয্ সাধুনর্ লুীয্ পৃিথবকর্ সবর�্ েথুক্ তা্

িযয়ারুত্ আেমন্ কুর, েস- নয্ িতিন্ ই�াহকম আলাইিহস্

সালাুমর মাধযুম্তাুদর্�িত্উদা�্আ�ান  ািনুয়্বুলন: 
 

ّذَِ﴿
َ
ِدوكَ  بِ�ۡ�َجِّ  ٱَّاِس  ِ�  َوأ

ۡ
ٰ  ََِجاٗ�  يََ ِّ  َوَ�َ اِمرٖ  �د ََ  َ�َِ

ۡ
ِّ  ِمن يَأ  َعِميقٖ  فَّجٍ  �د

 ]  ٢٧: اْج[ ﴾ ٢
“আর্ তুিম্ মানুুষর্ মুধয্ ( ্ েৃুহর্ হু�র) েঘাষুা্

�চার্ কর, তারা্ েযন্ পাুয়্ েহুা্  বং্ কৃ�কায়্ উুার্ িপুঠ্

সওয়ার্হুয়্দুর-দুরা�্েথুক্েতামার্কাুে্(ম�ায়) আুসই’’ 160F

161  

 -েৃুহর্ চার্ পাুশর্ তাওয়াফ্ করার্ �িত্ িনুদরশ্ িদুয়্

বুলুেন: 

﴿ ْ َّطّوفدوا َۡ تِيقِ  بِ�ۡ�َۡيِت  َو َُ  ] ٢٩: اْج[ ﴾ٱۡل

“আর্তারা্েযন্�াচকন্পিব�্েৃুহর্তওয়াফ্কুরই’’ 161F

162 

                                                           
161. আল-কুরআন,সূরা্হ�্:২৭ই 
162. আল-কুরআন,সূরা্হ�্:২৯ই 
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 ্েৃহ্বরকতময়্হওয়ার্কারুু্সসব্হুল্তওয়াফ্করার্

সময়্বরকত্হািসুলর্ নয্ -েৃুহর্ডান্পা�র্হাত্িদুয়্�শর্

কুর্অনযথায়্েস িদুক্হাত্িদুয়্ইিঅত্কুর স�ান্�দশরু ুর 

অনুমিত্�দান্করা্হুয়ুেই১৬২

163  

 র্বাম্েকাুু্েয্কৃ�কায়্পাথর্ (اْجر األسـ د) রুয়ুে, 

 র্সাুথ্মানুুষর্লাভ্ও্ীিত্েকাুনা স�কর্না্থাকুলও১৬৩F

164 

                                                           
163.  ইবন্ ‘উমার্ রািদয়া�াহ্ আনহমা েথুক্ বি রুত, িতিন্ বুলন: েয্ িদন্

রাসূলু�াহ-সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম- েক্  ্ দু‘পা�র্ (অথরাউ- কা‘বা্

েৃুহর্ডান্পা�র্ও্বাম্পা�র্েযখাুন্হা াুর্আসওয়াদ্অবি ত) �শর্

করুত্ েদুখিে্ েস্ িদন্ েথুকই্ আিম্  ্ দু’পা�র্ কুি্ েহাক্ আর্ িবনা্

কুি্েহাক্েকাুনা অব াুতই্তা্�শর্করা্পিরতযাে্কির িন’’ই্েদখুন: 

বুখারক, �াগু; িকতাবুল্ মানািসক, বাব্ নং: ৫৬, তাকবকলুল্ হা ার, 

হাদকস্নং্১৫২৯; ২/৫৮২; নাসাই, �াগু; ৪/৫/১৮৫ই 
164. ‘উমর্ইবনুল্খা�াব্রািদয়া�াহ্আনহ  ্কৃ�্পাথরুক্চু�ন্করার্সময়্

বুলিেুলন, 

نَّك  َعلِْمُت «
َ
  َحَجـرٌ  َ

َ
  تَُضـرّ  ي

َ
وْ  َ�ْنـَفُع، َوي

َ
  َول

َ
يُْت  ي

َ
ِ  َرُسـْولَ  َرأ َّ َّ  ا ََ  َ َّ ْيهِ  ا

َ
 َعل

ـمَ 
ّ
كَ  َوَسل

َ
ّبل

َ
ُرك  َما �

ْ
ّبل

َ
�« 

“আিম  ািন্েয্তুিম্ কিা্পাথর, তুিম্েকান্লাভ্ও্ীিত্করুত্পার্

না, রাসূল-সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম-  েতামাুক্ চু�ন্ করুত্ না্

েদখুল্আিম্েতামাুক্চু�ন্করতাম্না’’ই্েদখুন:বুখারক,�াগু, িকতাবুল্

মানািসক, বাব্ নং: ৫৬, হাদকস্ নং: ১৫২৮, ২/৫৮২; সুলাইমান্ ইবন্
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রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম- র্ সু�াত্ িহুসুব্ েস্

পাথরুকও্যথাসসব চু�ন্বা্�শর্করার্অনুমিত্রুয়ুেই্কা‘বা্

েৃুহর্ দর া্ ও্ মুলতাযামুক্ (দর ার্ েচৗকাুঠর্ িনুচর্ পাকা্

 ান) হাত্িদুয়্আঁকুড়্ধুর্তাঁর্িনকা্আকুিত্ও্িমনিত্কুর্

�াথরনা্করারও্অনুমিত্�দান্করা্হুয়ুেই১৬৪

165 

 ্েৃুহর্িনকুা্ও্দুুর্অবি ত্মাকাুম্ই�াহকম, সাফা্ও্

মারওয়াহ্পাহাড়�য়, িমনা, মুযদািলফাহ্ও্আরাফাুতর্ময়দানুক্

তাঁর্িনদশরন্িহুসুব্েুয্করা্হুয়ুেই্েযমন্আ�াহ্বুলুেন, 

﴿ َّ ِ آ�ِرِ  ِمن َوٱلَۡمۡرَوةَ  ٱلّصَفا ۞إ َُ ِ  َش َّ  ]  ١٥٨: القرة[ ﴾ٱ

“িন�য়্সাফা্ও্মারওয়াহ্পবরত�য়্আ�াহর্িনদশরনািদর্

অ�েরতই’’165F

166 

                                                                                                            
আশআে,সুনাুন আবক্ দাউদ; িকতাবুল্ মানািকব, বাব: ফক্ তা�বকিলল্

হা াির; (িসিরয়া: দারল্িহমস, ১ম্সং�রু, ১৯৭০্ি�.), ২/৪৩৯ই্্ 
165. ‘আেুর্ রহমান্ ইবন্ সাফওয়ান্ রািদয়া�াহ্ আনহ েথুক্ বি রুত, িতিন্

বুলন: (ম�া্ িব ুয়র্ বের) আিম্ রাসূলু�াহ-সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম- েক্তাঁর্সাথকুদর্সহ্কা‘বা্েৃহ্েথুক্েবর্হুত্েদখলাম, 

তখন্ তাঁরা্ কা‘বা্ েৃুহর্ দর া্ েথুক্ হাতকম্ পযর�্ হাত্ িদুয়্ আঁকুড়্

ধুর্ িেুলন  বং্ তাুদর্ ে�ুদশ্ েদয়াুলর্ সাুথ্ লািেুয়্ েরুখিেুলন, 

রাসূলু�াহ-সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম-তখন্ তাঁুদর্ মাুম্ িেুলন’’ই্

েদখুন: আবু্দাউদ, �াগু; ২/৪৫১ই [তুব্ র্সনদ্দুবরলই্স�াদক] 
166. আল-কুরআন, সূরা্বা�ারাহ্:১৫৮ই 
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 -সব্  াুনর্ স�ান্ করাুক্ অ�ুর্ তাকওয়ার্

পিরচায়ক্িহুসুব্েুয্কুর্বুলুেন: 

مۡ  َوَمن َ�ٰلَِكۖ  ﴿ ّظِ َُ ��ِرَ  �د ََ ِ  َش َّ لدوِب  ََۡقَوى ِمن َفِِّ�َها ٱ  ]  ٣٢: اْج[ ﴾ ٣ ٱۡلقد

“ াা, আর্ েয্ েকউ্ আ�াহ্ তা‘আলার্ িনদশরনসমূুহর্

স�ান্ কুর, তা্ েতা্ তার্ অ�ুরর্ তাকওয়ারই্ পিরচায়ক্ হুয়্

থাুকই’’ 166F

167 

 -সব্ িনদশরনািদর্ যথাযথ্ মযরাদা্ দান্ িবুশষ্ কুর্

আরাফাুত্অব ান্করাুক্ ‘হ�’  র্পিরপূুরতার্অ�েরত্বুল্

েুয্কুর্রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্বুলুেন: 

 »َعَريَ ُ  اَْجّ «

‘‘আরাফার্ময়দাুন্অব ান্�হু্করাই্হু�্হ�ই”১৬৭F

168  

তাঁর্স�িির্উুেুশয্িমনা্ও্মুযদািলফায়্অব ান্কুর্

রাি�্ যাপন্ করাুকও্ হু�র্ পূুরতার্ অংশ্ িহসাুব্ েুয্ করা্

হুয়ুেই্ হ�্ আদায়কারকুদর্ সাুথ্ িন ্ িন ্ বাড়ক্ বা্  লাকা্

েথুক্ আ�াহর্ নাুম্ উউসের্ করার্  নয্ সাুথ্ পশ্ িনুয়্

যাওয়াুকও্ তাঁর্ িনদশরনািদর্ মুধয্ েুয্ করা্ হুয়ুেই্ েযমন্

আ�াহ্বুলন, 
                                                           
167. আল-কুরআন, সূরা্হ�্: ৩২ই 
168. আবু্দাউদ, �াগু; ২/৪৮৬; ইবুন্মা- াহ, �াগু; ১/১০০৩ই 
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﴿  ََ َۡ لَۡ�َٰها َوٱۡ�د َُ م َج �ِرِ  ّمِن لَ�د � ََ ِ  َش َّ مۡ  ٱ ۖ  �ِيَها لَ�د  ]  ٣٦: اْج[ ﴾ َخۡ�ٞ

‘‘কা‘বা্ েৃুহর্ উুেুশয্ সাুথ্ উা্ িনুয়্ যাওয়াুক্

েতামাুদর্  নয্ আ�াহর্ িনদশরুনর্ মুধয্ েুয্ করলাম,  ুত্

রুয়ুে্েতামাুদর্ নয্কলযাুই’’ 168F

169 

কা‘বা্ েৃহ, িমনা, মুযদািলফা্ও্আরাফাুত্যা্করা্ইবাদাত তা্

অনয�্করা্িশকর: 

মহান্আ�াহ্তাঁর্বানাুদর্ নয্কা‘বা্েৃহ, সাফা্ও্মারওয়াহ, 

িমনা, মুযদািলফাহ্ ও্ আরাফার্ ময়দানুক্ েক�্ কুর্ উপযুরু্

ধরুনর্ উপাসনািদর্ অনুমিত্ িদুলও্  - াতকয়্ উপাসনািদ্ তাঁর্

ভাুলাবাসা �দশরু নর্ উুেুশয্ অনয�্ েকাথাও্ করার্ েকাুনা 

রবধতা্ দান কুরন্ িনই্ িবষয়িা্  মন্ েয, উপযুরু্ উপাসনািদ্

শধুমা�্বি রুত্ ানসমূুহ্করুলই্তা্তাঁর্উপাসনা্িহুসুব্েুয্

হুবই্ আর্ অনয্ েকাথাও্ করুল্ তা্ তাঁর্ উপাসনা্ না্ হুয়্

েবদ‘আতক্ও্িশকরক কমর্িহুসুব্েুয্হুবই্কাু ই্কা‘বা্শরকফ্

বযতকত্অপর্েকাুনা মাযার্বা্পিব�্ ানুক্তওয়াফ্করা্যাুব 

নাই্বরকত্ও্পূুয্লাুভর্আশায়্কা‘বা্েৃহ্বযতকত্অনয্েকাুনা 

েৃহ, মাযার, কবর, কবুরর্েবিনক, পাথর্ও্িেলাফ্ইতযািদ্�শর্

ও্ চু�ন্ করা্যাুব নাই্ দু‘আ্কবুল্ হওয়া্ও্ বরকত্ হািসুলর্

                                                           
169. আল-কুরআন,সূরা্হ�্: ৩২ই 
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 নয্কা‘বা্েৃহ্বযতকত্অপর্েকাুনা েৃুহর্বা্কবর্ও্মাযাুরর্

দর া্ বা্ অনয্ িকেু্ হাত্ িদুয়্ �শর্ করা্ যাুব্ নাই্ উপযুরু্

 ানসমূহ্  বং্ মসি দ১৬৯

170 ও্ েয্ সকল্  ান্ বরকতময়্ বুল্

সহকহ্হাদকুস্বিুরত্হুয়ুে১৭০

171, েকবল্েস্সব্ ান্বযতকত্অনয্

                                                           
170. মসি দ্িনমরাু্ বং্মসি ুদ্অব ান্�হু্�সুঅ্আ�াহ্বুলন: 

ََ  �ديدوٍت  ِ�  ﴿  ذِ
َ
د  أ َّ َ ٱ

َ
رَ  ِدۡرَ�عَ  أ َُ ۥ �ِيَها َو�دۡذ هد دَسّبِحد  ٱۡسمد ّوِ  �ِيَها َ�دۥ � َد  ﴾ ٣ َوٱ�َصالِ  بِ�ۡلغد

 ]  ٣٦: اَ �[
 ‘‘আ�াহর্ পেননকয়্ বানাুদর্ েস্ সব্ েৃুহই্ পাওয়া্ যায়্ েযগুলাুক্ িতিন্

উ�ত্করার্ও্েসখাুন্তাঁর্নাম্েনয়ার্ নয্ িনুদরশ্কুরুেন, েসখাুন্

সকাল্ ও্ স ায়্ তারা্ তাঁর্ পিব�তা্ ও্ মিহমা্ েঘাষুা্ কুর’’ই্ আল-

কুরআন, সূরা্নূর্: ৩৬ই্ 
171. ইয়ামন্ ও্ িসিরয়ার্  নয্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম 

বরকুতর্দু‘আ্করায়্ম�া্ও্মদকনার্পর্অনযানয্েদুশর্েচুয়্ইয়ামন্

ও্ িসিরয়ায়্ বসবাস্ করাুক্ উ�ম্ িবুবচনা্ কুর্ েসখাুন্ বসবাস্ করা্

েযুত্ পাুরই্ ইবন্ ‘উমার্ রািদয়া�াহ্ আনহমা েথুক্ বি রুত, রাসূল্

সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম বুলন, 
ُهمّ «

ّ
َا بَارِكْ  الل

َ
ُهمّ  ، َشامَِنا ِفْ  ل

ّ
َا بَارِكْ  الل

َ
  »َ�َمنَِنا ِفْ  ل

 ইমাম্িতরিমযক বুলন্: হাদকসিা্হাসান্সহকহই্েদখুন্: িতরিমযক, �াগু; 

িকতাবুল্মানাি�ব, বাব্ : নং্৭৫, িসিরয়া্ও্ইয়ামুনর্ফযকলুতর্ব রুনা; 

৪/৭৩৩ই্তাোড়া যাুয়দ্ইবন্োিবত্রািদয়া�াহ্আনহ েথুক্বি রুত্অপর্

হাদকুস্রুয়ুে,  
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েকাুনা কবর্ও্মাযাুর্বরকত্হািসুলর্উুেুশয্যাওয়া্যাুব 

নাই্ সাফা্ ও্ মারওয়াহ্ বযতকত্ অপর্ েকাুনা  াুন্ পুুুযর্

উুেুশয্ েদৗড়াুদৗিড়্ করা যাুব নাই্ কা‘বা্ েৃহ্ বযতকত্ অপর্

েকাুনা পিব�্  ান্ বা্ েকাুনা মাযাুরর্ উুেুশয্ কুরবাুক্ ও্

মানত্  র্ পশ্ িনুয়্ যাওয়া্ যাুব্ নাই্ আ�াহ্ ও্ তাঁর্ রাসূল্

সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ েয্ সকল্  ানুক্ পিব�্ বুল্

আখযািয়ত্ কুরুেন, েস্ সব্  ান্ বযতকত্ অনয্ েকাুনা  ানুক্

পিব�্ েুয্ করা্ যাুব্ নাই্ যমযুমর্ পািন্ আর্ হরম্ শরকুফর্

োে-পালা, মািা, পাথর, ঘাস্ও্ কব- �্বযতকত্অপর্ েকাুনা 

কূুপর্ পািন, মাযাুরর্ োে, মািা, ঘাস, পুড়াুনা্ েমাম্ও্  কব-

 �ুক্পিব�্েুয্করা্যাুব্নাই্কা‘বা্েৃুহর্স�ানাুথর্েকবল্

তা্বযতকত্অনয্ েকাুনা কবর্বা্মাযার্বা্ েৃহুক্কাপড়্�ারা্

েঢুক্ রাখা্ যাুব্ নাই্ কা‘বা্ েৃহ, মসি ুদ্ নববক্ ও্ বায়তুল্

                                                                                                            
َنا لِلّرام، ُطْوَ� «

ْ
يّ  َ�ُقل

َ
الَ  اهللاِ؟ َرُسْولَ  يَا ذلَِك  أل

َ
نّ :ق

َ
 بَاِسَطةٌ  الرّْحٰنِ  َمالَئَِ�ةَ  أل

ْجنَِحَرَها
َ
ْيَها أ

َ
 »َعل

 ‘‘িসিরয়ার্খুশ্নসকবই্্যাুয়দ্ইবন্োিবত্বুলন: আমরা্বললাম্ : ইহা্

িক্ কারুু্ েহ্ রাসূল? িতিন্ বলুলন্ : কারু্ রাহমাুনর্ েফুরশতা্

িসিরয়ার্উপর্ তাঁু দর্ ডানা্�সািরত্কুর্ রুয়ুেনই্ তুদবই [িতরিমযক, 

৩৯৫৪] 
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মাকিদস্ বযতকত্ অনয্ েকাুনা দূরবতরক্ মাসি দ্ বা্ মাযার্ পুুয্

হািসুলর্উুেুশয্িযয়ারুত্যাওয়া্যাুব নাই্ 

 ্  াতকয়্ িযয়ারত্ িনুষধ্ কুর্ িদুয়্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্

আলাইিহ্ওয়াসা�াম্বুলন,  

  َحيُل الرّ  �َُشمّ  الَ «
ّ
  إِال

َ
 َمَ ْسِجمِ  َمَ ْسِجِمي، اََْراِم، َ ْسِجمِ : َ َسيِجمَ  ثََالثَ ِ  إِل

قَْص 
َ
 »األ

‘‘মসি দুল্হারাম, আমার্ ই্মসি দ্ও্বায়তুল্মাকিদস্

বযতকত্ অনয্ েকাথাও্ পুুযা রন্ ও্ আ�াহ্ তা‘আলার্ স�িি্

অ রুনর্ নয্সফর্করা্যাুব্নাই’’ 171F

172 

তুব্যারা্মসি ুদ্নববক্িযয়ারুতর্উুেুশয্েসখাুন্যাুব, 

তারা্অবশযই্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্ র্কবর্

িযয়ারত্করুত্পারুবই্ ুত্শর‘য়ক্েকাুনা িবিধ্ িনুষধ্েনইই্

থাকুতও্ পাুর্ না্ কারু; তখন্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম্ র্কবর্ িযয়ারত্সাধারু্ িনয়ুমর্আওতায়্পুড়ই্

 মতাব ায়্েকউ্তাঁর্কবর্িযয়ারত্না্কুর্েসখান্েথুক্চুল্

আসুত্ পাুর্ নাই্ উু�খয্ েয, রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম- র্ কবর্ িযয়ারুতর্  নয্ দূর-দূরা�্ েথুক্ শধুমা�্

                                                           
172.মুসিলম, �াগু; িকতাবুল্হ�, বাব : হ�্ও্অনযানয্উুেুশয্মুহিরমসহ্

মিহলাুদর্সফর্করা; ২/৯৬৭; ইমাম্আহমদ, �াগু; ২/১৩৪ই 



 

188 

তাঁর্কবর্িযয়ারুতর্উুেুশয্সফর্করার রবধতা্�মািুত্হয় 

িনই 

পশ্যবাই্ও্উউসের্করা্: 

পশ্যবাই্করা্মূলত্দু’�কার্: 

 ক. �াভািবক্ অব ায়্ যবাই, যার্ �ারা্ আ�াহ্ বা্ অপর্

কাুরা্ স�িি্ উুেশ্ করা্ হয় নাই্ মাংস্ িবি�্ করা্ বা্ তা্

ভাোভািে্কুর্েনয়ার্উুেুশয্েয্সব্পশ্যবাই্করা্হয়, তা্

 ্�কাুরর্আওতায়্পুড়ই্ 

দুই. অ�াভািবক্অব ায়্যবাই, যা্অিধকাংশ্েীু�্আ�াহ্

তা‘আলার্স�িি্ও্িবপদাপদ্দূরককরুাুথর্মানত্পূুর্করা�দপ্

হুয়্থাুকই 

যবাই্সিঠক্হওয়ার্শতর্ : 

পশ্যবাই্েয্�কাুররই্েহাক, তা্সিঠক্হওয়ার্ নয্দু’িা্শতর্

রুয়ুে্: 

 ক, যবাই্ করার্ সময়্ আ�াহ্ তা‘আলার্ বড়ত্ ও্ মহত্

�কাুশর্  নয্ ‘িবসিম�ািহ্ আ�াহ্ আকবার’ বুল্ আ�াহর্ নাম্

িনুয়্তা্যবাই্করুত্হুবই্ 

দুই. যবাই্ করার্  ানিা্ মুশিরকুদর্ েয্ েকাুনা ধরুনর্

�িতমা, মূিতর্ও্েমলা্(ওরস) বসাুনার্ ান্হওয়া্েথুক্পিব�্

হুত্হুব; কারু, েয্ াুন্েকাুনা �িতমা্বা্মূিতরর্স�ান্করা্
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হয়্ অথবা্ েযখাুন্ মুশিরকুদর্ েমলা্ (ওরস) বুস, েস্  ানিা 

আ�াহ্ তা‘আলার্ নাুম্ যবাই্ করার্  নয্ উপযুু্  ান্ নয়ই্

েসখাুন্যবাই্করার্সময়্আ�াহর্নাম্হা ার্বার্িনুলও্তা্

আ�াহর্ নয্না্হুয়্োয়র�াহর্ ুনযই্হুব্ বং্যবাইকারক্

ও্ েসখাুন্ যবাই্  র্  নয্ পশ্ উউসেরকারক্ উভুয়ই্ মুশিরক্

িহুসুব্ েুয্ হুবই্ কারু,  ্  াুন্ যবাইকারক্ ও্ পশদানকারক্

�কৃতপুী্  ্  াুন্ অবি ত্ �িতমার্ স�াুনর্  নযই্ অথবা্

েসখাুন্ অনুি্ত্ বািষরক্ েমলার্ কারুুই্  খাুন্ যবাই্ বা্ দান্

কুরুেই্ি�তকয়্শতরিার্�মাুু্সািবত্ইবন্দাহহাক রািদয়া�াহ্

আনহ েথুক্ কিা্হাদকস্বিুরত্হুয়ুেই্িতিন্বুলন্: 
 َ� َِ ِ  �َُس لِ  مِ َ�هْ  َعَ  �َُجٌي  ََ َّ نْ  مََسغّمَ  َعغَيْهِ  ا ُ  َصّ�  ا

َ
رَ  أ َْ  إِنًِال  َ�غْ

ْسَفِي َاّكَ  ُدْمَن يَغَْ غَمْ ( نِبَُ اََ َ 
َ
ٌُ ِفْ أ َ َ  ِْض َِ ّ سَل يَ  )َم ِّ

َّ  َعغَيْهِ  ا ُ  َصّ�  ا
ِّ : َ�َقيَل  مََسغَّم، �ُْت  إِ َِ نْ  ََ

َ
َرَ  أ

ْ
�
َ
ّ  يَل َ�قَ  نِبَُ اَََ ، إِنًِال  أ ِّ

َّ : مََسغّمَ  َعغَيْهِ  ا ُ  َصّ�  ا
َُنٌ  ِ�يَهي َ نَ  َوْي « ْمثَينِ  ِانْ  َم

َ
َيِوِغّي ِ  أ

ْ
،: قَيلُ ا »ُ�ْعبَُم؟ ال

َ
 ِ�يَهي َ نَ  َوْي «: قَيَل  ال

ْ�يَيِدِوْم؟ ِانْ  ِ�يمٌ 
َ
،: قَيلُ ا ،»أ

َ
ِ  �َُس ُل  قَيَل  ال َّ  «: مََسغّمَ  َعغَيْهِ  ا ُ  َصّ�  ا

َ
 مِْف أ

، َِ� ِْ   يََِِّهُ  نِغَ
َ
�ٍ  َميَيءَ  ال ِْ َ يَ ِ  ِف  َِ َِ ، َاْع ِ َّ   ا

َ
  ِ�يَ ي َمال

َ
 »آَدمَ  اْ�نُ  َ�ْ ِغُك  ال

‘‘ ক্ বযিু্ (ইয়ালামলাম্ পাহাুড়র্ পাদুদুশ্ ম�ার্ িন�্

ভূিমুত্অবি ত) ‘বাওয়ানা’ নামক্ াুন্ কিা্উা্উউসের্করার্

 নয্মানত্কুরিেলই্েস্তার্মানত্পূুর্করার্ নয্রাসূলু�াহ্

সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম-েক্ ি ংাসা্ করুলাই্ রাসূলু�াহ্
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সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্বলুলন: েয্ াুনর্উুেুশয্মানত্

কুরুো্ েসখাুন্ াুহলক্ যুুে্ েকান্ �িতমা্ িেল্ িক্ না? তারা্

বলুলন্ : না, তা্ িেল্ নাই্ িতিন্ আবার্ বলুলন্ : েসখাুন্

মুশিরকুদর্ বািষরক্ েকান্ েমলা্ (ওরস) বসুতা্ িক্ না? তারা্

বলুলন্ : না, তাও্হত্নাই্তখন্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্

ওয়াসা�াম্্বলুলন্: েতামার্মানত্(েসখাুন) পূুর্করুত্পার, 

তুব্ে ুন্েরুখা! আ�াহর্অবাধযতায়্েকাুনা মানত্পূুর্করুত্

নাইই’’173  খাুন্ েদখা্যাু�্ েয, রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্

ওয়াসা�াম্ েস্ বযিুুক্ উু্  াুন্ তার্ মানত্ পূুর্ করার্  নয্

িঠক্ তখনই্ অনুমিত্ িদুলন্ যখন্ েস্  ানিা্  াুহলক্ যুুে্

মুশিরকুদর্ েকাুনা �িতমা্ বা্ ঈদ্ েথুক্ মুু্ হওয়ার্ বযাপাুর্

িনি�ত্ হুলনই্ সাুথ্ সাুথ্ সবরু শষ্ বাকযিার্ �ারা্ আুরা্ বুল্

িদুলন্েয, েয্ াুন্েকাুনা �িতমা্থাুক্বা্েযখাুন্মুশিরকুদর্

বািষরক্েমলা্তথা্ওরস্বুস, েস্ ান্েকান্�কার্মানত্পূুর্

করার্ নয্উপুযােক্নয়ই্েকউ্করুল্তা্অপরাধ্িহুসুব্েুয্

হুবই্ তার্ কুমরর্ সাুথ্ মুশিরকুদর্ কুমরর্ সাদৃশয্ হুবই্ আর্

রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্বুলন,  
» َ   »َشّبَه نَِقْ ٍم َ�ُهَ  ِاغُْهمَاْن �

                                                           
173.আবু্ দাউদ, �াগু; িকতাবুল্ আইমািন্ ওয়ান্ নুযূর্ , বাব্ : মা্ ইউমার্

িবহক্িমনাল্ওয়াফা-ই্িবন্নাযির; ৩/৬০৭; হাদকস্নং্৩৩১৩ই 
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‘‘েয্বযিু্তার্কাু ্ও্কুমর্অপর্েকাুনা  ািতর্সাুথ্

সাদৃশয্�কাশ্করুব্েস্তাুদরই্ ক ন্বুল্েুয্হুবই’’174  

েকান্মাযাুর্মানত্পূুর্ করা্িশকর্ : 

উপুর্ বিুরত্ দাহহাক্ রািদয়া�াহ্ আনহ- র্ হাদকস্ �ারা্

�মািুত্হয়্েয, েকাুনা অিলর মাযার্অথবা্েয্সব্ াুন্িশকরক্

কমরকা�্ হয়্ অথবা্ েয্ মাযার্ বা্ কবরুক্ েক�্ কুর্ ইসাুল্

সওয়াুবর্নাুম্বািষরক্েকাুনা অনু্ান্বা্ওরস্পািলত্হয়, েস্

সব্  াুনর্ উুেুশয্ েকাুনা মানত্ করা্ রবধ্ নয়ই্ েকউ্ কুর্

থাকুলও্েসখাুন্তা্পূুর্করা্ াুয়য্নয়ই্যারা্তা্করুব্তারা্

ি�তকয়্হাদকুসর্মমরানুযায়ক্মুশিরকুদর্মুধযই্েুয্হুবই্েকাুনা 

মাযারুক্ েক�্কুর্ র্পাু�র্ইসাুল্সওয়াুবর্নাুম্েকাুনা 

অনু্ান্হুল্তাও্ াুহলক্যুুের্েমলারই্ধারাবািহকতা্িহুসুব্

েুয্ হুবই্  ্  নযই্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্

তাঁর্ কবরুক্  ্  াতকয়্ ইসাুল্ সওয়াুবর অনু্ান্ েথুক্ মুু্

রাখার্  নয্ তাঁর্ সাহাবকুদরুক্ তাঁর্  কবুনর্ অি�ম্ সমুয়্

িনুষধ্কুরুেনই্িতিন্বুলুেন,  

ْبِْي ِ�يْماً « َُ َْعغُْ ا 
َ
 »َال َ

                                                           
174. �াগু; িকতাবুল্েলবাে্, বাব্নং- (৫), ৪/৩১৪্ই 
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‘‘েতামরা্আমার্কবরুক্ঈদ্তথা্উউসুবর্ াুন্পিরুত্

কুরা্নাই’’175  

কবর্িকভাুব্েমলার্ ান্ও্�িতমায়্পিরুত্হয়্: 

 কিা্ কবর্ বা্  কিা্  াুনর্ বযাপাুর্ যিদ্  নমুন্  ্

ধারুার্সৃিি্হয়্েয,  খাুন্েেুল্বরকত্বা্ফুয়য্হািসল্হয় 

 বং েসখাুন্ েেুল্ েলাক ুনর্ িবিভ�্ রকুমর্ মন�ামনা্ পূুর্

হয়  বং েলাক ন্ সুুযােমত্ েসখাুন্ দূর-দূরা�্ েথুক্ বরকত্

ও্ ফুয়য্ হািসল্  বং্ মন�ামনা্ পূুর্ করার্  নয্ �িত্ িদন, 

সলাুহ, মাুস, েয়মাুস্বা্বেুরর্িনিদরি্েকান্িদুন্সমুবত্হয় 

 বং্েস্কবর্বা্ াুনর্উুেুশয্াাকা-পয়সা্মানত্কুর, ের, 

োেল্ও্মুরেক্ইতযািদ্িনুয়্ ুস্েসখাুন্উউসের্কুর, তা্হুল্

 ুত্েস্কবর্বা্েস্ ান্েমলার্ ান্ও্�িতমায়্পিরুত্হুব্

েকননা;  ্  াতকয়্ কমরসমূহ্  াুহলক্ যুুের্ মানুুষরা্ িবিভ�্

অিলুদর্নাুম্িনিমরত্েদবতা্ও্�িতমাুদর্উুেুশযকৃত্কুমররই্

ধারাবািহকতাই্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম- র্

কবরুক্যাুত্েকউ্ ্রকম্েমলার্ ান্ও্�িতমায়্পিরুত্না্

                                                           
175. �াগু; িকতাবুল্মানািসক, বাব্নং্্৯৮্ (িযয়ারাতুল্কুবূর), হাদকস্নং্

২০৪২; ২/৫৩৪; ‘আযকমআবাদক, শামসুল্ হক, �াগু; ৬/২২; ইবুন্

কােকর, তাফেকরল্ �ুরআিনল্ ‘আযকম; ৩/৫১৬; ইমাম্ আহমদ, �াগু; 

২/৩৬৭; ইবুন্আবক্শায়বাহ, �াগু; ২/১৫০ই 



 

193 

কুর্েস্ নয্িতিন্আমাুদরুক্তা্করুত্িনুষধ্কুরুেনই্যা্

আমরা্ কাু্আুেই্অবেত্হুয়িেই 

ইমাম্ ইবন্ তাইিময়যাহ্ (৬৬১-৭২৮িহহ) ঈদ্ শুের্ (عيم)

অথর্ব রুনা্�সুঅ্বুলন: ‘‘ঈদ্হুলা্েস্সব্সাধারু্সমাুবুশর্

নাম্যা্�থা্ও্েরওয়াযানুযায়ক্বের, সলাহ্বা্মাস্ইতযািদ্ঘুুর্

আসুল্ঘুুর্আুসই্ঈদ্কুয়কিা্িবষুয়র্সমিির্নাম্: 

 ক. তা্ মন্ ক্িদুন্হয়্যা্ঘুুর্আুসই্েযমন- ঈদুল্

িফতর, ঈদুল্আযহা্ও্ ুমু‘আর্িদনই 

দুই. েস্িদুন্সমুবত্হওয়াই 

িতন. েস্িদুন্সমুবত্হুয়্উপাসনা্ও্�থােত্িকেু্কমর্

করাই 

ঈদ্ কখনও্ িনিদরি্ েকাুনা  াুন্ হয়, কখনও্ তা্ অিনিদরি্

থাুকই্ উপুর্ বিুরত্  ্ িতনিা্ িবষুয়র্ �িতিা্ িবষয়ুকও্ ঈদ্

নামকরু্ করা্ েযুত্ পাুরই্ েস্ অনুযায়ক  কিা্ সময়ুকও্ ঈদ্

বলা্ েযুত্ পাুরই্ েযমন-  ুমু‘আর্ িদুনর্ বযাপাুর্ রাসূলু�াহ্্

সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্বুলুেন্: 

ُ ْسِغِ ْ�َ ِ�يْماً إِّن وٰ «
ْ
ا يَْ ٌم قَْم َجَعغَُه اُ  لِغ َِ«  
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‘‘ ুমু‘আর্ িদনিা্  মন্  কিা্ িদন্ যাুক্ আ�াহ্ তা‘আলা 

মুসিলমুদর্ নয্ঈদ্িহুসুব্িনধরারু্কুরুেনই’’176 

অনুদপভাুব্েকান্ ানুকও্ঈদ্বলা্েযুত্পাুরই েযমন- 

রাসূলু�াহ্-সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম-বুলুেন্: 

ْبِْي ِ�يْماً «  َُ  »َال ََْعغُْ ا 

‘‘েতামরা্আমার্কবরুক্ঈদোুহ্পিরুত্কুরানাই’’ 176F

177 

কখনও্ কিা্িদন্ বং্েস্িদুন্েয্অনু্ান্করা্হয়,  ্

দু’েয়র্সমিির্নামও্ঈদ্হুয়্থাুকই্অিধকাংশ্েীু�্ঈদ্শে্

�ারা্  াাই্ বুমাুনার্ উুেশয্ হুয়্ থাুকই্ েযমন- রাসূলু�াহ্

সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ আবু্ বকর্ রািদয়া�াহ্ আনহ-েক্

ঈুদর্িদুন্েঢাল্বাি ুয়্আনন্�কাশ্করা্�সুঅ্বুলন: 

ّ قَْ ٍم ِ�يْماً مَ « ُُ ا �ِ إِّن ِل َِ     »يُْمََيَو

‘‘েহ্আবু্বকর! �ুতযক্ ািতর্ নয্ঈদ্রুয়ুে, আর্ িা্

হুলা্আমাুদর্ঈদই’’ 177F

178 

                                                           
176.ইবন্ মা- াহ, �াগু; িকতাবুল্  কামাহ, বাব: মা্  া-আ্ ফক্ ইয়াওিমল্

 ুমু‘আহ; ১/৩৪৯ই 
177.াককা্নং্১৬৪্রিাবযই 
178. ইবন্মা াহ, �াগু; িকতাবুন্িনকাহ, বাব্: আল-েেনা-ই্ওয়াদ্দফিফ; 

১/৬১২; ইবন্ তাইিময়যাহ, আহমদ,  কিতদাউস্ িসরািতল্ মু�া�কম, 
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েমলা্�সুঅ্ইমাম্ইবনু্কাইিয়যম্ (৬৯১-৭৫১িহ:) বুলন্ : 

‘‘যা্�থােতভাুব্ ঘুুর্আুস্ বং্ েয্সময়্আেমুনর্অুপীা্

করা্হয়্ বং্েয্ াুন্েমুনর্ইচো্করা্হয়, তাুক্ঈদ্বলা্

হয়ই্ ঈদ (عيم) শেিাুক্ িফুর্ اعيمدة আসা্ ও্ থা্�‘ (اعرييد)

�দপ্ �হু্ করা’ শেমূল্ েথুক্ �হু্ করা্ হুয়ুেই্ ঈদ্ যখন্

েকাুনা  ান্েকি�ক্হুব্তখন্ র্�ারা্েস্ ানই্বুমুত্হুব্

েয্ ানুক্সমুবত্হওয়া্ও্উপাসনার্ নয্উুেশয্করা্হয়ই্্

েযমন- আ�াহ্ তা‘আলা মসি দুল্ হারাম্ (কা‘বা্ শরকফ), িমনা, 

মুযদািলফাহ, আরাফাহ ও্িনদশরুনর্ ানসমূহুক্তাওহকদপ�কুদর্

 নয্ ঈদ্ ও্ পুুযা রুনর্  ান্ িহুসুব্ েুয্ কুরুেনই্ অতকুত্

মুশিরকুদর্ সময়্ ও্  ান্ েকি�ক্ অুনক্ ঈদ্ িেলই্ ইসলাম্

আেমন্কুর্তাুদর্সময়্েকি�ক্ঈদসমূহ্বািতল্েঘাষুা্কুর্

 র্পিরবুতর্মুসিলমুদর্ নয্ঈদুল িফতর্ও্ঈদুল আযহা্ বং্

িমনা্ র্িদনসমূহুক্ঈদ্িহুসুব্�ককৃিত্িদুয়ুেই্অনুদপভাুব্

মুশিরকুদর্ ঈুদর্  ানসমূুহর্ পিরবুতর্ কা‘বা্ শরকফ, িমনা, 

                                                                                                            
তাহককক্: হািমদ্আল-ফকক, (রবরত্: দারল্মা‘িরফাহ, সং�রু্িবহকন, 

তািরখ্িবহকন), পৃ. ১৮৯-১৯০ই 
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মুযদািলফা, আরাফা্ও্িনদশরুনর্ ানসমূহুক্ঈদ্পালুনর্ ান্

িহুসুব্িনধরারু্কুরুেই’’179 

উপযুরু্ ্আুলাচনার্�ারা্বুমা্েেল্েয, ইসলাম সাধারু্

মুসিলমুদর্ নয্সময়্েকি�ক্েয্সব্ঈদ্িনধরারু্কুরুে্তা্

হুলা:  ুমু‘আর্িদন, ঈদুলিফতর্ও্ঈদুলআযহা্ বং্আইয়যাুম্

তাশরকুকর্চার্ িদনই্ -িদনসমূহ্বযতকত্সলাহাু�্ও্বেরাু�্

সমুবত্হওয়ার্ নয্মুসিলমুদর্সময়্েকি�ক্আর্েকাুনা ঈদ্

েনইই্  ্ সব্ িদনসমূহ্ হু�্ তাুদর্  নয্ ঈদ্ পালুনর্ �কন্

িনুদরিশত্িদবসই্ ্সকল্িদবস্বযতকত্অপর্েকাুনা িদবসুক্

কাুরা্ ে্ িদবস্ িহুসুব্আনন্�কাুশর্ নয্বা্কাুরা্ মৃতুয্

িদবস্ িহুসুব্ দুহখ্ �কাুশর্  নয্ ধমরকয়্ দৃিিুকাু্ েথুক্ ঈদ্

নামকরু্ করা্ যাুব্ না  বং  াাুক্ েকাুনা ধমরকয়্ কা ্ মুন্

কুর্ তাুত্ সমুবত্ হওয়াও্ যাুব নাই্ যিদও্ েস্ িদবসিা্

আমাুদর্ ি�য়্ নবক্ মুহা�দ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম- র্

 ে্িদবসও্হুয়্থাকুত্পাুরই 

অনুদপভাুব্ আমরা্ আুরা্ অবেত্ হলাম্ েয, মুসিলমুদর্

 নয্ কা‘বা্ শরকফ, িমনা, মুযদািলফাহ্ ও্  র্ আুশপাুশর্
                                                           
179. েশখ্আেুর্রহমান্ইবন্হাসান্আ-লুশ্শায়খ, ফাতহল্মা কদ্িব্শারিহ্

িকতািবত্ তাওহকদ; (লাহর্ : আনসারস্ সু�ািতল্ মুহা�িদয়যাহ, সং�রু্

িবহকন, তািরখ্িবহকন), পৃ. ২৫৭ই 
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িনদশরুনর (شيعر )  ানসমূহ্ও্ঈুদর্মাঠ্বযতকত্�কন িনুদরিশত্

 ান্ েকি�ক্ অপর্ েকাুনা ঈদ্ পালুনর্  ান্ েনইই্  ্ সকল্

 াুনর্মুধয্কা‘বা্শরকুফ্আমরা্সকুলই্সব্সময়্পুুযা রুনর্

 নয্ সমুবত্ হুত্ পারুবাই্ অবিশি্  ানসমূুহ্ হা কেু্ েকবল্

হু�র্সমুয়্ পুুযা রুনর্উুেুশয্ দূর্ও্ িনকা্ েথুক্সমুবত্

হুত্পারুবনই্কা‘বা্শরকুফর্পাদুদুশ আমরা্বেুরর্�ুতযক্

িদুন  বং হা কেু্ আরাফার্ ময়দাুন্ ি লহ�্ মাুসর্ নবম্

িদুন, মুযদািলফায়্ ি লহ�্মাুসর্নবম্ িদুনর্ িদবােত্রাুত, 

িমনায়্ ি লহ�্ মাুসর্ অিম, দশম,  োুরা, বাুরা্ ও্ েতুরা্

তািরখসমূুহ  বং মাশাুয়র (شيعر ) অথরাউ্্েয্সকল্িনদশরুনর্

 ানসমূুহ্ হা কেু্ হু�র্ িবিভ�্ অনু্ানািদ্ পালনাুথর্ অব ান্

�হু্ কুরন, েসখাুনও্ হু�র্ সময়্ তারা্ ধমরকয়্ কা ্ িহুসুব্

পুুযা রুনর্উুেুশয্সমুবত্হুত্পারুবনই্হু�র্সময়্বযতকত্

 কমা�্কা‘বা্শরকফ্োড়া্উপযুরু্ ্সব্ ানসমূুহ্পুুযা রুনর্

উুেুশয্ আেমুনর্ ধমরকয়্ েকাুনা গরত্ েনইই্ অবশয্ আমরা্

ইুতাপূুবর্বুরনা্কুর্ ুসিে্েয, কা‘বা্শরকফসহ্মসি ুদ্নববক্

 বং্ বায়তুল্ মাকিদস্  ্ িতনিা্ মসি ুদ্ পুুযা রুনর্ উুেুশয্

দূর-দূরা�্ েথুক্আেমন্করার্বযাপাুর্শরক‘আুতর্অনুুমাদন্

রুয়ুেই্ সুতরাং্  ্ িতন্ মসি ুদই্ েকবল্ আমরা্ দূর-দূরা�্

েথুক্ পুুযা রুনর্ উুেুশয্ সফর্ কুর্  ুস্ সমুবত্ হুত্
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পারুবাই্অনয্েকাুনা মসি দ্বা্ াুন্নয়ই্ বার্যিদ্আমরা্

উপযুরু্সময়্ও্ ানসমূুহর্সাুথ্অপর্েকাুনা সময়্ও্ ানুক্

সংুযা ন্কির, তুব্তা্ েযমন্�কনকভাুব েকাুনা োড়প�্পাুব্

না, েতমিন্ তা্ েকান্ পুুযা রু নর্ কা ্ বুলও্ িবুবচয্ হুব্ নাই্

বরং্�কনক দৃিিুকাু্ েথুক্তা্ ুককিা্ েবদ‘আতক্কমর্ িহুসুব্

�ককৃিত্পাুব্ েকননা; উপযুরু ্সময়্ও্ ান্বযতকত্ মুসিলমুদর্

 নয্�কন িনুদরিশত্অপর্েকাুনা ঈদ্পালন্ও্সফর্করার্ ান্

েনইই্ েকউ্ যিদ্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ বা্

অপর্েকাুনা অিল্বা্রা ৈনিতক্বযিুুতর্মাযাুর্তাঁু দর্ ে্

বা্ মৃতুয্ িদবুস্ সমুবত্ হুয়্ েসখাুন্ আনন্ �কাশ্ কুর, বা্

ওরস্ পালন্ কুর, তা্ হুল্  ুত্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম-ও্ তাঁুদর্  ে্ িদবসুক্ ঈুদর্ িদন্  বং্ তাঁর্ ও্

তাঁুদর্কবরুক্ঈদ্পালুনর্ াুন্পিরুত্করার্শািমল্হুবই্

রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ ওয়াসা�াম্ ও্ তাঁুদর্  ে্ িদবস্

আমাুদর্ নয্আনুনর্িদবস্হুয়্থাকুলও্তাঁুদর্ ে্িদনুক্

ঈুদর্িদন্বুল্নামকরু্কুর্েসিদুন্তাঁু দর্কবুর্বা্অনয�্

েকাথাও্ঈদ্পালন্করার্ েকাুনা রবধতা্শরক‘আুত্�ককৃত্নয়্

েকননা;  মনিা্ করা্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম-

 র্ দৃিিুত্  াুহলক্ যুুের্ মুশিরকুদর্ েস্ সব্ ঈদ্ পালুনরই্
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ধারাবািহকতা্যা্তারা্তাুদর্েদব-েদবকুদরুক্েক� কুর্পালন্

করুতাই 

দান্ও্সদ�া : 

দান্ ও্ সদকা্ মানুুষর্ দুিনয়া-আুখরাুতর কলযাুা রন্ ও্

অকলযাু্ দূরককরুুর্ েীু�্  কিা্ উপকারক্ মাধযমই্ তাই্

রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্  ্  নয্ উউসাহ্ �দান্

কুর্বুলুেন্: 
ََْ َرةٍ « َّيَ� َم لَْ  �ِِشّش  َُّقْ ا ا     »ا

‘‘েতামরা্ েখ ুুরর্ অুধরক্ দান্ কুর্ হুলও্ আগন্ েথুক্

বাঁচই’’ 179F

180 

িতিন্আুরা্বুলুেন্: 

ّ ُ ْسِغٍم َصَمقَ ٌ « ُُ  »َعٰ 

‘‘�ুতযক্মুসিলুমর্উপর্সদকা্করা্ কা�্ ররকই’’180F

181 

                                                           
180. বুখারক, �াগু; িকতাবুয্ যাকাত, বাব্ : েখ ুুরর্ অুধরকাংশ্ দান্ কুর্

হুলও্আগন্েথুক্বাঁচ, ১/২/২৩৪; মুসিলম, �াগু; ২/৭০৩, ৭০৪ই 
181. মুসিলম, �াগু; িকতাবু ্ যাকাত, বাব্ নং্ ১৬, হাদকস্ নং্ ১০০৮; 

২/৬৯৯; ইমাম্আহমদ, �াগু; ৪/৩৯৫ই 
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রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ সদকার্ ফযকলত্

বুরনা্ �সুঅ্ বুলুেন্ : তা্ িবপদ্ দূরককরুুর্ েীু�্ সবুচুয়্

েবশক্সহায়ক্ভূিমকা্পালন্কুরই্েযমন্িতিন্বুলুেন্: 

ُ  َخغََش  لَّ ي« َّ �َْض  ا
َ
 َعغَيَْهي نَِهي َ�َقيَل  اِلبَيَل، يََخغََش  وَِ يُم، َجَعغَْت  األ

ّمةِ  ِانْ  الَ َالئَِ� ُ  َ�َعِجبَِت  ْت،يَيْسرََقرّ  ّّ  يَي: قَيلُ ا. اِلبَيلِ  ِْ ِقَك  ِانْ  َوْي  َ�
ْ
 َخغ

ءٌ  مّ  َشْ َْ ّّ  يَي: قَيلُ ا. اَِْميمُ  ََُعمُ : قَيَل  اِلبَيِل؟ ِانَ  أَ ِقَك  ِانْ  َ�َهْي  َ�
ْ
ءٌ  َخغ  َشْ

مّ  َْ َّي�ُ  ََُعمُ : قَيَل  اَِْميِم؟ ِانَ  أَ ّّ  ييَ : َ�َقيلُ ا. ا ِقَك  ِانْ  َ�َهْي  َ�
ْ
ءٌ  َخغ مّ  َشْ َْ  ِانَ  أَ

َّيِ�؟ ّّ  يَي: قَيلُ ا. الَ يءُ  ََُعمُ : قَيَل  ا ِقَك  ِانْ  َ�َهْي  َ�
ْ
ءٌ  َخغ مّ  َشْ َْ : قَيَل  الَ يِء؟ ِانَ  أَ

ّّ  يَي: قَيلُ ا. الّر�حُ  ََُعمُ  ِقَك  ِانْ  َ�َهْي  َ�
ْ
ءٌ  َخغ مّ  َشْ َْ  ا�ْنُ  مْ َُعَ : قَيَل  الّر�ِح؟ ِانَ  أَ

ّمَق  آَدَم، ََ َمقَ ٍ  وَ ََ
ِ  ِانْ  ُ�ِْفيَهي �ِيَِ يِغهِ  نِ َِ َ ي ِْ«  

‘‘আ�াহ্তা‘আলা যখন্পৃিথবক্সৃিি্কুরন্তখন্তা্দুলুত্

থাুকই্ অতহপর্ আ�াহ তাুত্ পবরত্ সৃিি্ করুল্ তা্ ি র্ হুয়্

যায়ই্তা্েদুখ্েফুরশতােু্আ�যরাি�ত্হুয়্বলুলন্: �ভু্েহ! 

পবরুতর্ েচুয়্ শিুশালক্ েতামার্ অপর্ েকান্ সৃিি্ আুে্ িক? 

আ�াহ্ বলুলন: ‘হযাঁ,  র্ েচুয়্ শাুশালক্ হুলা্ েলাহাই’ তারা্

বলুলন্: �ভু্েহ! েলাহার্েচুয়্শিুশালক্আর্িকেু্আুে্িক? 

আ�াহ্বলুলন্: ‘‘হযা,ঁ তা্হুলা্আগনই’’ তারা্বলুলা্: �ভু্েহ! 

আগুনর্েচুয়্শািুশালক্িকেু্আুে্িক? আ�াহ্বলুলন্: ‘হযা,ঁ 

আগুনর্ েচুয়্ শিুশালক্ হুলা্ বাতাসই তারা্ আবার্ বলুলা্ : 

�ভু্েহ! বাতাুসর্েচুয়্শিুশালক্িকেু্আুে্িক? আ�াহ্বলুলন্
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: ‘হযাঁ, আদম্ স�ান্ উদার িচু�্ েয্ দান্ কুর্ তা্ (িবপদ্

দূরককরুুর্েীু�) বাতাুসর্েচুয়ও্অিধক্শিুশালকই’’182 

সদকা্সিঠক্হওয়ার্শতর : 

সদকা করার্ �ুয়া নকয়তা্ ও্ গরত্ অপিরসকম,  ুত্

কাুরা্ ি�-মত্ েনইই্ িক�্  ্ সদকা্ সিঠক্ হওয়া্ ও্  িাুক্

উপাসনায়্ পিরুত্ করার্  নয্ েয্ দু’িা্ পূবর্ শতর্ রুয়ুে, েস্

স�ুকর্অুনুকরই্ংাুনর্অভাব্রুয়ুেই 

সদকা্ সিঠক্ হওয়ার্ �থম্ শতর : সদকা্ �াভািবক্ আর্

অ�াভািবক্ েয্অব ায়ই্করা্ েহাক্না্ েকন্তা্ েকবল্আ�াহ্

তা‘আলার্ স�িি্ অ রুনর্ উুেুশযই্ হুত্ হুবই্ েকাুনা �কার্

েলাক্েদখাুনা্ভাব্েথুক্তা্মুু্হুত্হুবই 

ি�তকয়্শতর্ : 

 উপুর্ বিুরত্ দাহহাক্ রািদয়া�াহ্ আনহর্ হাদকুসর্

মমরানুযায়ক্ েয্  াুনর্ নাুম্সদকা্ করা্ হুয়ুে্ েস্  ানিা্ িশকর্

সংঘিাত্হওয়ার সসাবয্ ান্হওয়া্েথুক্মুু্হুত্হুবই 

                                                           
182.ইমাম্আহমদ, �াগু; ৩/১২৪; ইবনু্কাইিয়যম্আল- াউিযয়যাহ, িমফতাহ্

দািরস সা‘আদাহ, (রবরত্ : দারল্ কুতুিবল্ ইলিময়যাহ, সং�রু্ িবহকন, 

তািরখ্ িবহকন), পৃ. ২১৮ই [হাদকসিা্ িতরিমযকুতও্  ুসুে, নং্ ৩৩৬৯; 

তুব্হাদকসিা্দুবরলই্স�াদক] 
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 ্দু’িা্শুতরর্আুলাুক্বলা্যায়, েকউ্যিদ্সদকা্করার্

সময়্ আ�াহর্ স�িির্ পাশাপািশ্ সামানযতম্ েলাক্ েদখাুনারও্

উুেশয্ কুর, তুব্  ুত্ েস্ বযিু্ িশুকর্ আসেুর্ িনমি�ত্

হুবই্আর্কবর্ও্মাযার্েযুহতু্িশকর্সংঘিাত্হওয়ার্সসাবয্

 ান, েসুহতু েসখাুন্সদকা্করার্েকাুনা রবধতা্েনইই্েযুহতু্

শরক‘আুত্মাযার্িনমরাু্অৈবধ্ বং্মাযাুর্দান্করাও্অৈবধ, 

তাই্মাযাুরর্অৈবধ্াাকায়্েসখাুন্েকাুনা ধমরকয়্�িত্ান্েুড়্

তুলাও্ অৈবধই্ মাযাুর্ াাকা্ দান্ করা্ েযুহতু্ হারাম, সুতরাং্

েসখাুন্ েকাুনা ফককর, িমসককন্ ও্ ভবঘুুর্ েলাকুদরও িভড়্

 মাবার্ েকাুনা আবশযকতা্ েনইই্ সাধারুত্ মাযাুর্ যারা্ দান্

কুর্ তারা্  ্ দাুনর্ মাধযুম্ মাযার ্ অিলর্ স�িি্ লাভ্ কুর্

তাঁর্িনকা্েথুক্বা্তাঁর্মাধযুময্আ�াহর্িনকা্েথুক্তাুদর্

দুিনয়া-আুখরাুতর কলযাু্ সাধুনর্  ুনযই্ তা্ দান্ কুরই্  ্

 াতকয়্দান্ও্কামনা্িশুকর্আকবাুরর্অ�েরতই্কাু ই্সাদকা্

দাুনর্েীু�্ িশকর্ েথুক্বাঁচুত্হুল্েয্সম�্ধমরকয়্�িত্ান্

অিলুদর্ মাযার্ েকি�ক্ নয়, েকবল্ েসখাুনই্ সাদকা্ করুত্

হুবই 

মানত্: 

িবপদ্ েদখুল্ মানুষ্ মানত্ কুরই্ ধারুা্ কুর্ হয়ুতা্ বা্

 ুত্ তার্ িবপদ্ েকুা্ যাুব; িক�্ �কৃতপুী্ মানত্ মানুুষর্
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কুমরর েকাুনা পিরবতরন্  ুন্ িদুত্ পাুর্ নাই্ েস্  ুনয্

রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ মানত্ করুত্

িনরউসািহত্কুরুেনই্ ্�সুঅ্আবু্হরাইরা্রািদয়া�াহ্আনহ 

েথুক্ বিুরত্ হুয়ুে, রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্

বুলন,  

ِت  الَ « 
ْ
�ُ  آَدمَ  اْ�نَ  يََ ِْ َّ ءٍ  ا ُ، قُّم�َ  يَُ�نْ  لَمْ  �َِشْ

َ
ِقيهِ  َملَِ�نْ  َ

ْ
�ُ  يُغ ِْ   اَّ

َ
 إِل

ُ، قُّم�َ  قَمْ  الَقَم�ِ 
َ
ُ  يَيَْسرَْخِرجُ  َ َّ  يَُ�نْ  لَمْ  َاي َعغَيْهِ  َ�يُْؤِ�  اَلِخيِي، ِانَ  نِهِ  ا

بُْي  ِانْ  َعغَيْهِ  يُْؤِ�  َُ« 

‘‘মানত্বনক্আদুমর্ নয্ মন্িকেু্বুয়্আনুত্পাুর্না 

যা্আািম্তার্তাকদকুর্রািখ্ িন, বরং্মানত্তাুক্তার্ নয্

তাকদকুর্যা্িনধরারু্করা্আুে্েসাার্উপর্িনুয়্রাুখই্ফুল্

 র্ �ারা্ আ�াহ্ েকবল্ কৃপুুর্ িকেু্ স�দ্ তার্ হাত্ োড়া্

কুরনই্ তখন্ তার্ কাুে্  মন্ িকেু্ আুস্ যা্ পূুবর্ আসত্

না”১৮২F

183 

ইমাম্িতরিমযকর্বুরনায়্রুয়ুে্: ‘‘েতামরা্মানত্কুরা্না্

েকননা; তা্তাকদকুরর েকাুনা পিরবতরন্করুত্পাুর্না...ই’’ 183F

184 
                                                           
183.বুখারক, �াগু; িকতাবুল্ আইমান্ ওয়ান্ নু ুর, বাব্ : মানত্ পূ রু্ করা; 

৪/৮/২৫৩; মুসিলম, �াগু; ভােয্অধযায়, পিরু�দ্নং- (২), ৩/১২৬১ই্ 
184. ইমাম্ িতরিমযক, �াগু; ৪/১১২; নাসাই, �াগু; শপথ্ও্মানত্অধযায়্

পিরু�দ: মানুতর্�ারা্কৃপুনর্স�দ্েবর্কুর্েনওয়া্হয়; ৪/৭/১৬ই 
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 ্ ুনযই্মহান্আ�াহ্তাঁর্বানাুদরুক্মানত্করার্ নয্

েকাুনা িনুদরশ্ও্উউসাহ্�দান্কুরন্িনই্তুব্েযুহতু্মানুতর্

মাধযুম্ স�াুনর্ বিহহ�কাশ্ ঘুা  বং তা্  মন্ কাুরা্ নাুম্

করুত্হয়্িযিন্মানুুষর্িবপদাপদ্দূরককরুুর্মািলকই্ ্দু’িা্

িবষয়্ িবুবচনায়্ আনুল্ মানতুক্ আ�াহর্ উপাসনায়্ পিরুত্

করার্ নয্তাুত্েমাা্দু’িা্শতর্পূুর্হুত্হুবহ 

 ক. তা্ েকবল্আ�াহ্তা‘আলার্স�ানাুথর্ েকবল্তাঁরই্

নাুম্ বং্েকবল্তাঁরই্স�িির্উুেুশয্করুত্হুবই 

দুই. পূুবর্ বিুরত্ যাহহাক্ রািদয়া�াহ্ আনহর্ হাদকুসর্

মমরানুযায়ক্তা্ াুহল্েলাকুদর্ওরস্ও্ িশকর্সংঘিাত্হওয়ার্

সসাবয্ ান্মাযার্ও্মুকাম্েথুক্মুু্হুত্হুবই 

যারা্ মানত্ সিঠক্ হওয়ার্  নয্  ্ দু’িা্ শুতরর্ কথা্

িবুবচনায়্ না্  ুন্ িবিভ�্ মাযার্ ও্ কবুর্ মানত্ কুর, তারা্

মানতিা্ পূুর্ করার্ সময়্ আ�াহর্ নাম্ িনুয়্ থাকুলও্ মূলত্

তাুদর্ মানুতর্ �ারা্ মাযার্ ও্ কবর ্ েস্ অিল্ ও্ দরুবুশর্

স�ানই্ �দিশরত্ হুয়্ থাুক  বং মাযার্ ও্ কবর ্ অিলর্

িনকুাই্ তারা্ িবপদ্ দূরককরুুর্  নয্ তাুদর্ আবদার্ কুর্

থাুকই্ তারা্ যিদ্ �কৃতপুী্ তাুদর্ িবপদ্ দূরককরুুর্ কথা্

আ�াহর্ িনকুাই্ েচুয়্ থাকুতা, তা্ হুল্ েকাুনা অব াুতই্

তারা েকাুনা মাযার্বা্কবুর্মানত্করুতা্নাই 
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মানত্আ�াহর্পেননকয়্েকাুনা উপাসনার্মাধযম্না্হুয়্

থাকুলও্েযুহতু্ র্�ারা্আ�াহর্স�ান্�দিশরত্হয়, েস্ নয্

মানুতর্ শতরানুযায়ক্ েকউ্ তা্ করুল্ েস্ মানত্ পূুর্ করা্ তার্

উপর্ ওয়াি ব্ হুয়্ দাঁড়ায়  বং  ্  াতকয়্ মানত্ পূুর্ করা্

আ�াহ্ তা‘আলার্ দৃিিুত্ মু’িমনুদর্ রবিশুিযর্ অ�েরত্ হুয়্

থাুকই্েস্ নয্আ�াহ্তা‘আলা মু’িমনুদর্রবিশিয্বুরনা্�সুঅ্

বুলুেন্: 

﴿  ََ  ]  ٧: اال�سين[ ﴾بِ�َّۡذَِ  يدوفدو

‘‘তারা্(মু‘িমনেু) মানত্পূুর্কুরই’’ 184F

185 

অ�ুরর্উপর্ফরযকৃত্েোপন্উপাসনাসমূহ্: 

আমরা্ যিদ্ আ�াহর্ উপাসনািদ্ িনুয়্ েভকরভাুব্ িনরকীু্

কির্ তা্ হুল্ েদখুত্ পাব্ েয, শরকুরর্ বািহযক্ অঅ-�তযুঅর্

উপাসনার্ েীু�্ সমাু র্ মানুুষরা্ যতাুকু্ িশকর্ করুে, তার্

েচুয়ও্ অিধক্ িশকর্ করুে্ অ�ুরর্ উপর্ ফরযকৃত্ েোপন্

উপাসনাসমূুহই্িনু�্অ�ুরর্েোপন্উপাসনাসমূহ্ বং্িকভাুব্

তাুত্িশকর্হয়, তা্িনুয়্আুলাচনা্করা্হুলাই 

আ�াহ্তা‘আলার্রবূিবয়যাত্ও্উলূিহয়যাুতর্�িত্ঈমান 

                                                           
185. আল-কুরআন, সূরা্দহর্: ৭ই 
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�িতিা্ মানুুষর্ অ�ুরর্ �াথিমক্ েোপন্ কা ্ হু�্ েস্

অ�র্ িদুয়্ আ�াহ্ তা‘আলার্ বতরমান্ থাকা্  বং্ তাঁুক্

 ককভাুব্ সকল্ সৃিির্ �িতপালক্ ও্ উপাসয্ িহুসুব্ ি�ধাহকন্

িচু�্ িব�াস্ করুবই্ অ�ুরর্  ্ ধরুনর্ িব�াস্ হু�্ অ�ুরর্

উপাসনাই্েকাুনা মানুষই্ ্িব�াস্বযতকত্মু’িমন্হুত্পাুর্না্

িবধায়,  ্ িবষয়িা্ �মাুুর্  নয্ �মাু্ উপ াপুনর্ �ুয়া ন্

পুড়্ নাই্  বার্ যিদ্ েকউ্ আ�াহ্ তা‘আলাুক্ অ�ককার্ কুর্

অথবা্ িন ্ িব�াস, কমর্ বা্ কথার্ �ারা্ আ�াহর্ রবূিবয়যাুতর্

আওতাধকন্ েকাুনা িবষুয়্ বা্ তাঁর্ েকাুনা উপাসনায়্ অপর্

েকাুনা সৃিিুক্ ে ুন্ বা্ না্ ে ুন্ শরকক্ রুয়ুে্ বুল্ িব�াস্

কুর, তা্হুল্েস্বযিু্তার্অ াু�ই্মুশিরক্হুয়্যাুবই 

আ�াহ্ ও্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম- র্ �িত্

মহ�ত্: 
আ�াহ্তা‘আলা ও্রাসূল্সা�া�াহ আলাইিহ্ওয়াসা�াম্ র্

�িত্ মানুুষর্ ভাুলাবাসার�দপ্ হু�্ েস্ ভাুলাবাসা তাুদর্

িনু ুদর্স�া, িন ্স�ানািদ, িপতা-মাতা্ও্অনযানয্সব্িকেুর্

েচুয়্ অিধক্ হুবই্  ্ �সুঅ্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম্বুলন্: 

» 
َ
ْ َن أ ُْ

َ
َّ أ َحُمُ�ْم َح

َ
ّْ إِ َال يُْؤِاُن أ هِ َح ِ

َ
هِ َم َمل ِْه ِاْن َماِلِ

َ
ْجَِعْ�َ  ل

َ
َّيِس أ  »َما
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‘‘আিম্যতীু্েতামাুদর্কাুরা্িনকা্তার্িপতা, স�ান্ও্

সকল্মানুুষর্েচুয়্অিধক্ভাুলাবাসার্পা�্না্হুবা, ততীু্

েস্�কৃত্মু’িমন্হুত্পারুব্নাই’’186 

 কদা্ ‘উমার্ রািদয়া�াহ্ আনহ রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ্ ওয়াসা�ামুক্ বুলিেুলন্ : ‘‘েহ্ আ�াহর্ রাসূল্

সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম! আপিন্আমার্িনকা্আমার্িন ্

স�া্বযতকত্অনয্সব্িকেুর্েচুয়্অিধক্ি�য়ই্তাঁর্কথা্শুন্

রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্বুলন্: 

» ُْ
َ
َّ أ ْ �ِيَِمهِ َح ِْ ْف َُ ْي  ِ

ّ
َُْفِسَك َماَ َْك ِاْن 

َ
ّْ إِل َح

َ
  »ْ َن أ

‘‘শপথ্েসই্স�ার্যাঁর্হাুত্আমার্আ�া! যতীু্আিম্

েতামার্িনকা্েতামার্িন ্স�ার্েচুয়ও্অিধক্ি�য়্না্হুবা, 

ততীু্তুিম্পূুরাঅ্মু’িমন্হুত্পারুব্নাই’’ 186F

187 

েকউ্ যিদ্ বুল্ : আিম্ আ�াহ্ ও্ তাঁর্ রাসূল্ সা�া�াহ্

আলাইিহ্ওয়াসা�ামুক্ভালবািস, তা্হুল্ কবুনর্সকল্েীু�্

                                                           
186. বুখারক, �াগু; িকতাবুল্ ঈমান, বাব্ : রাসূুলর্ ভালবাসা্ ঈমাুনর্

অ�েরত; ১/১/১৭; মুসিলম, �াগু; িকতাবুল্ঈমান, বাব্: রাসূল্সা�া�াহ্

আলাইিহ্ ওয়াসা�াম ভালবাসা্ অপিরহাযর; ১/৬৭ই্ হাদকসিা্ ্ আনাস্

রািদয়া�াহ্‘আনহ েথুক্বি রুতই 
187. বুখারক, �াগু; িকতাবুল্ আইমান্ ওয়ান্ নু ুর, বাব্ : রাসূল্ সা�া�াহ্

আলাইিহ্ওয়াসা�াম- র্শপথ্েকমন্িেল?; ৪/৬/২৩১-২৩২ই 
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রাসূলু�াহ সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�ামুক্অনুসরু্করার্মধয্

িদুয়ই্ তাুক্ তার্  ্ দাবকর্ সতযতা্ �মাু্ করুত্ হুবই্  ্

�সুঅ্আ�াহ্বুলন্: 

َتدمۡ  إَِ قدۡل  ﴿ ََ  ُد ِّبو َ  ُد َّ وِ�  ٱ ُد ِ مد  فَ�ِّب ۡبِۡب�د د  �د َّ مۡ  َوَ�ۡغفِرۡ  ٱ مۚۡ  َل�د َُ�د  ﴾ذدندو
 ]  ٣١: ع ران ال[

‘‘আপিন্ তাুদরুক্ বলুন! েতামরা্ যিদ্ সিতযকার্ অুথর্

আ�াহ্ তা‘আলাুক্ ভালুবুস্ থাক, তা্ হুল্ েতামরা্ আমার্

অনুসরু্ কর,  ুত্ আ�াহ্ েতামাুদরুক্ ভালবাসুবন্  বং্

েতামাুদর্অপরাধসমূহ্মা রনা্করুবনই’’ 187F

188 

 ক ন্ রাসূল মহ�তকারকর পিরচয়্ হু�, রাসূলু�াহ্

সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম- র্অনুসরু্যিদ্তার্�াু, তার্

াক, পু�-কনযা্ও্স�দ্ইতযািদুক্িবস রন্েদয়ার্দাবক্কুর, তা্

হুল্েস্িনি�রধায়্তা্িবস রন্িদুত্��ত্হুয়্যাুবই েকননা; তা্

 কিা্িবুশষ্ধরুনর্ভাুলাবাসা, যাুক্আ�াহর্দাসত্�কাুশর্

ভাুলাবাসা বলা্হয়ই্ ্ নয্�ুয়া ন্আ�াহর্িবধাুনর্সামুন্

পিরপূুর্আ�সমপরুই্আ�াহর্অবাধযতায়্অনয্কাুরা্ভাুলাবাসা 

�কাুশর্ নয্ ্ধরুনর্েকাুনা িবস রন্েদয়া্েযুত্পাুর্নাই্

 খন্ যিদ্ েকউ্ আ�াহ্ ও্ তাঁর্ রাসূল্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

                                                           
188. আল-কুরআন, সূরা্আুল্ইমরান্: ৩১ই 
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ওয়াসা�াম- র্আুদশ্বা্িনুষধ্পালুনর্পিরবুতর অপর্েকাুনা 

ধমরকয়্ গর্ বা্ রা ৈনিতক্ েনতার্ আুদশ্ বা্ িনুষধ্ পালুনর্

 নয্িনু র্সব্িকেু্িবস রন্েদয়, তা্হুল্বুমুত্হুব্েয, েস্

আ�াহ্ও্তাঁর্রাসূুলর্ভাুলাবাসার্উপর্তাুদর্ভাুলাবাসাুক্

�াধানয্ িদুয়ুে  বং  ভাুব্ েস্ োয়র�াহর্ ভাুলাবাসাুক্

আ�াহ্ ও্ তাঁর্ রাসূুলর্ িবুশষ্ ভাুলাবাসার্ সমকী্ বািনুয়্

িনুয়ুেই্  ্  াতকয়্ ভাুলাবাসার্ েলাকুদর্ বযাপাুর্ আ�াহ্

তা‘আলা বুলন্: 

َِ  ِمن َ�ّتِخذد  َمن ٱَّاِس  َوِمنَ  ﴿ و ِ  دد َّ اٗدا ٱ ََ ن
َ
مۡ  أ ِّبوَ�هد ّبِ  �د حد َُ  ِۖ َّ ِينَ  ٱ َّ  َوٱ

 ْ َدٓوا َّ  َءاَم َش
َ
ا أ ّبٗ ِۗ  حد ّ ِ  ]  ١٦٥: القرة[ ﴾ َّ

‘‘মানুুষর্ মাুম  মনও্ িকেু্ েলাক্ রুয়ুে্ যারা্ আ�াহর্

 কািধক্সমকী্িনধরারু্কুর, তাুদরুক্আ�াহর্ভাুলাবাসার্

নযায়্ ভালবাুসই্ ব�ত্ যারা্ ঈমান্  ুনুে্ তারা্ আ�াহ্

তা‘আলাুকই্সব্েচুয়্অিধক্ভালবাুসই’’ 188F

189 

আরুবর্ মুশিরকরা্ তাুদর্ েদবতাুদর্  ্ ধরুনর্

ভালবাসুতা্ িবধায়, আ�াহ্  ্ আয়াুত্ তাুদর্  ্  াতকয়্

ভাুলাবাসার্ সমাুলাচনা্ কুরুেনই্ মুসিলমুদর্ মাুম্ যারা্

আ�াহর্ অবাধযতায়্ তাুদর্ েনতৃবৃুনর্ আুদশ্ ও্ িনুষধুক্

                                                           
189. আল-কুরআন, সূরা্বা�ারাহ্: ১৬৫ই 
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ভাুলাবাসা ও্ আ�িরকতার্ সাুথ্ �হু্ করুব, তাুদর্ অব াও্

আরুবর্মুশিরকুদর্মতই্হুবই 

ভাুলাবাসার্�কারুভদ্( أَ اع الْب) : 

 খাুন্উু�খয্েয, ভাুলাবাসা মূলত্দু’�কার্: 

 ক. িবুশষ্ধরুনর্ভাুলাবাসা, যাুক্আমরা্ ‘আ�াহর্স�ােত্

ভাুলাবাসা’ বলুত্পািরই্েয্ভাুলাবাসা িনুয়্আমরা্উপুর্

আুলাচনা্ কুরিেই্  ্  াতকয়্ ভাুলাবাসা েকবল্ আ�াহ্

তা‘আলা বযতকত্ অনয্ কাুরা্  ুনয্ হুত্ পাুর্ নাই রাসূল-

সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�ামুক্ ভাুলাবাসাও্ আ�াহর্

ভাুলাবাসার্ কারুু্ হুত্ হুব, রাসূুলর্ স�ােত্ েকাুনা্

ভাুলাবাসা্ নয়ই্ রাসূল্ আমাুদরুক্ আ�াহর্ পী্ েথুক্

েহদায়াুতর্ বাুক্ েপ িেুয়ুেন, আমাুদরুক্ �কুনর্ িদশা্

িদুয়ুেন, আমাুদরুক্ িতিন্ পথ�িতা্ েথুক্ বাঁচাুত্

সারা কবন্সং�াম্কুর্েেুেন্েস নযই্তাঁুক্ভাুলাবাসুত্

হুবই্েকবল্রাসূুলর্বযিুস�ার্ নয্ ্ াতকয়্ভাুলাবাসা্

হুত্পারুব্নাই্হযাঁ, রাসূুলর্ নয্অনযানয্ভাুলাবাসা্েযাে্

হুত্পাুর, যার্আুলাচনা্সামুন্আসুেই্  

দুই. সাধারু ভাুলাবাসাই্ িা্আবার্িতন্�কার: 
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1. �কৃিতেত্ ভাুলাবাসা, েযমন- েকাুনা িবুশষ্ �কাুরর্

মাে, মাংস্ বা্ িমিি্ খাওয়ার্ �িত্ অ�ুরর্ আকষরুই্

অনুদপভাুব্ীুধাতর্মানুুষর্আহার্ও্তৃ�াতর্মানুুষর্পািনর্

�িত্আকষরু,  ্সব্ কই্পযরাুয়র্ভাুলাবাসাই্ ্সব্ব�র্

�িত্ অ�ুরর্ভাুলাবাসা েযমন্ স�ান্ িমিআত্ নয়, েতমিন্  ্

ভাুলাবাসার্ সাুথ্ স�ান্ �দশরুনরও্ েকাুনা স�কর্ েনইই্

সুতরাং্  ্  াতকয়্ ভাুলাবাসার্ সাুথ্ িশুকররও্ েকান্ স�কর্

েনইই 

2.  কু�্ বসবাস্ ও্ সহাব ানেত্ ভাুলাবাসাই্ েযমন- 

েকান্িশ�্কারখানার্কমরচারকুদর্পার�িরক্ভাুলাবাসাই্�ুল, 

মারাসা, কুল ্ ও্ িব�িবদযালুয়র্ ো�-ো�কুদর্ পার�িরক্

ভাুলাবাসাই্�মু্বা্বযবসার্সঅকুদর্পার�িরক্ভাুলাবাসাই্

িভ�্ েদুশ্ অব ানকারক্  কুদশক মানুুষর্ পার�িরক্

ভাুলাবাসাই্  কইভাুব্ �ামক-াক্ ও্ ব ু-বা বুদর্ পার�িরক্

ভাুলাবাসা ইতযািদই্  ্  াতকয়্ ভাুলাবাসাুতও্ উপাসনােত্

স�ান্�দশরুনর্েকাুনা স�কর্না্থাকায়্ র্সাুথও্িশুকরর্

েকাুনা সংিবিতা্েনইই 

3.  দয়া ও্অনু�হ�সূত্ভাুলাবাসাই্েযমন- স�াুনর্�িত্

িপতা-মাতার্  বং্ িপতা-মাতার্ �িত্ স�াুনর্ ভাুলাবাসাই্  ্
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 াতকয়্ ভাুলাবাসার্ সাুথও্ উপাসনােত্ স�ান্ �দশরুনর্

েকাুনা েযােসূ�্েনই্বুল্ ুতও্আপি�র্িকেু্েনই১৮৯

190ই 

উপযুরু্ ্িতন্�কাুরর্ভাুলাবাসা �ারা্পর�ুরর্�িত্

অ�াভািবক্ধরুনর্েকাুনা িবনয়্ও্স�ান্�দিশরত্বা্�মািুত্

হয় না্িবধায়১৯ ০

191,  ্সুবর্সাুথ্িশুকরর্েকাুনা স�কর্েনইই১৯১

192  

                                                           
190 মুন্রাখুত্হুব্ েয, রাসূুলর্ �িত্আমাুদর্ভাুলাবাসাও্ ্পযরাুয়রই্

তাঁর্�িত্আমাুদর্ভাুলাবাসার্কারু্হু�,  

• তাঁুক্ ভাুলাবাসুত্ আ�াহ্ িনুদরশ্ িদুয়ুেনই্ সুতরাং্ তাঁর্

ভাুলাবাসার্মাধযুম্আ�াহর্িনুদরশুক্আমরা্বা�বায়ু্কিরই্ 

• িতিন্আমাুদরুক্সিঠক্পুথর্িদশা্িদুয়ুেন, সুতরাং্তাঁর্অনু�হ্

আমাুদর্উপর্অুনকই্তাই্তাঁুক্ভাুলাবাসুত্হুবই্ 

• িতিন্ আমাুদরুক্ ভাুলাবাসুতন, তাই্ তাঁর্ ভাুলাবাসার্

�িতদান�দপ্আমরাও্তাঁুক্ভাুলাবাসবই্ 

• তাঁর্ আনুেুতযর্ িনুদরশ্ আ�াহ্ তা‘আলা্ িদুয়ুেনই্ েস্ িনুদরশ্

বা�বায়ু্করুত্হুল্ভাুলাবাসার্েকাুনা্িবক�্েনইই 

রাসূুলর্�িত্আমাুদর্ভাুলাবাসা্কখনই্স�ােত্নয়, বরং্গুেতই্ ্

িব�াস্�িতিা্মুিমুনর্রাখা্উিচতই্[স�াদক]   
191  াাই্ হু�্ অনুুমািদত্ ভাুলাবাসা্ ও্ িনিষ�্ ভাুলাবাসার্ সকমাুরখাই্

েকাুনা�ুমই্  ্ সব্ ভাুলাবাসায়্ অ�াভািবক ধরুনর েকাুনা িবনয় ও 

স�ান �দিশরত বা �মািুত হুত্পারুব্নাই্যিদ্েকাুনাভাুব্ গুলাুত্

 ্ াতকয়্ িকেু্পিরলিীত্হয়, তুব্েসাাও্ িশকরক্ভাুলাবাসায়্পিরুত্

হুবই্ যিদ্ েকউ্ রাসূল, াক, পুয, স�ান-স�ানািদ, অথবা্ দুিনয়ার্ েয্
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েোপন্ভুয়র্উপাসনা্(عبيدة خ ف الس) : 

 ক ন্ মু’িমন্আ�াহর্বযাপাুর্তার্অ�র্ িদুয়্ েোপুন্

 -ভয়্েপাষু্করুব্েয, আ�াহর্কাুে্�কাশয্আর্অ�কাশয্

বলুত্ িকেুই্ েনইই্ মানুষ্ �কাুশয্ বা্ েোপুন্ যা-ই্ কুর্ না্

েকন, িতিন্ তা্ সিবুশষ্ অবিহত্ আুেনই্ আমাুদরুক্ পরকীা্

করার্ নয্অথবা্আমাুদর্অনযায়্ও্অপরাধ িনত্কারুু্িতিন্

ই�া্ করুল্ হঠাউ্ কুর্ েয্ েকাুনা সময়্ আমাুদর্ েয্ েকাুনা 

অিনি্হুত্ িদুত পাুরনই্আমাুদর্অনযায়্ও্অপরাুধর্শাি�্

িতিন্ আমাুদরুক্  ্ দুিনয়াুত্ না্ িদুলও্ আুখরাুত িদুত্

পাুরনই্ েস্  নয্ িতিন্ আমাুদরুক্ সবরদা্ তাঁর্ শাি�র্ ভয়্ ও্

রহমুতর্আশায়১৯২F

193 েথুকই্তাঁুক্আ�ান করুত্ িনুদরশ্কুর্

বুলুেন্: 

                                                                                                            
েকাুনা্ ব� বা্ িবষুয়র্ �িত্ পিরপূ রু্ িবনয়্ ও্ অ�াভািবক্ ভাুলাবাসা্

েদখায়্ তুব্ েসাাও্ মা‘বুুদ্ পিরুত্ হুব্  বং্ েয্  ্ ধরুনর্

ভাুলাবাসুব্েস্মুশিরক্হুয়্যাুবই্[স�াদক] 
192 েশখ্সুলাইমান্ইবন্আেু�াহ, �াগু; পৃ. ৪৬৮ই্ (সংিীল) তুব্ াাও্

উপুরাু্শতর্�ারা্শতরযুুই্[স�াদক] 
193. ইবুন্ কােকর, �াগু; ২/২৩১ই্ ইমাম্ ইবন্ কােকর্ সূরা্ আ‘রাুফর্

(   وَاْاُعوْهُ 
ً
  وَ  َخْوفا

ً
َطَمعا )  ্আয়াুত্বযাখযায়্বুলন্: 

 »الواب جز�ل من عنده فيما وطمعا العقاب و�يل من عنده ما خوفا :أي«
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وهد ﴿ ۚ  َخۡوٗفا َوٱۡدعد ا ًُ  ]  ٥٦: االعراف[ ﴾َوَطَم

‘‘আর্ েতামরা্ তাঁুক্ (আ�াহ্ তা‘আলাুক) ভয়্ ও্ আশার্

মুধয্েথুকই্আ�ান কুরাই’’ 193F

194 

ভয়্ ও্ আশার্ মুধয্ েথুক আ�াহ্ তা‘আলাুক্ আ�ান 

করার্ �িত্ আমাুদরুক্ আুদশ্ করার্ �ারা্ �মািুত্ হয়্ েয, 

অ�ুর্ ্ধরুনর্ভয়্ও্আশা্ িনুয়্তাঁু ক্আ�ান করা্হু�্

অ�ুরর্  কিা্ িবুশষ্ ধরুনর্ ইবাদাত্ বা্ উপাসনাই্ েকাুনা 

মানুুষর্ বযাপাুর্ কাুরা্ অ�ুর্  ্ ধরুনর্ ভয়্ ও্ আশার্ সৃিি্

হুত্পাুর্না, েকননা; আ�াহর্সৃিির্মুধয্ মন্েকাুনা মানুষ্

ও্ ি ন েনই, যারা্ আ�াহর্ ই�া্ বযতকত্ ে�ফ্ তাুদর্ িন �্

ই�ানুযায়ক্কাুরা্েকাুনা অিনি্সাধন্করুত্পাুরই্কাুরা্�ারা্

কাুরা্ইি্বা্অিনি্হওয়ার্িবষয়িা্স�ূুর্আ�াহর্ই�ার্উপর্

িনভরর্কুর্ িবধায়, আ�াহ্তা‘আলা আমাুদরুক্ েকবল্তাঁুকই্

ভয়্করুত্আুদশ্কুর্বুলুেন: 

ْ  فََ� ﴿ ا َۡشود َِ  ٱَّاَس  ََ  ]  ٤٤: مة اليئ[ ﴾َوٱۡخَشۡو

‘‘সুতরাং্ েতামরা্ মানুুষর্ েকাুনা অিনুির্ ভয়্ কুরা্ না, 

ভয়্ েকবল্ আমাুকই্ করই’’ 194F

195 কািফররা্ তাুদর্ েদবতাুদর্

                                                           
194. আল-কুরআন, সূরা্আ‘রাফ্: ৫৬ই 
195. আল-কুরআন, সূরা্মাুয়দাহ্: ৪৮ই 
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বযাপাুর্অনুদপ্েোপন্ভয়্েপাষু্করুতাই্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্

আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ তাুদর্ েদবতাুদর্ সমাুলাচনা্ কুরন্ বুল্

তাঁু কও্ তারা্ তাুদর্ েদবতাুদর্ �ারা্ হঠাউকুর্ েয্ েকাুনা 

অিনুির্িশকার্হওয়ার্বযাপাুর্ভয়্�দশরন্করুতাই্ ্স�ুকর্

আ�াহ্তা‘আলা বুলন, 

ََۡس  ﴿ لَ
َ
د  � َّ ۥۖ  بَِ�اٍف  ٱ هد ََ ِينَ  َو�دَخّوِفدونََك  َ�ۡب َّ ونِهۦِۚ  ِمن بِ�   ] ٣٦: الز ر[ ﴾دد

‘‘আ�াহ্ িক্ তাঁর্ বানার্  নয্ যুথি্ নয়? অথচ্ তারা্

(মুশিরকরা)  েতামাুক্আ�াহর্পিরবুতর্অনযানয্উপাসযুদর্ভয়্

�দশরন্কুরই’’ 195F

196 

েযুহতু্ মহান্ আ�াহর্ অনুুমাদন বযতকত্ েকউ্ কাুরা্

েকাুনা ীিত্ বা্ অিনি্ করুত্ পাুর্ না, েসুহতু্ েকাুনা ি ন-

পরক, বা্ কিবত্বা্মৃত্েকাুনা অিল্বা্দরুবশ, অথবা্মাযার ্

েকাুনা বৃী্বা্অনয্িকেুর্�ারা্েকাুনা কারুবশত্কাুরা্েকাুনা 

অিনি্ হুত্ পাুর-  মন্ ধারুা্ ও্ ভয়্ করাও্ আ�াহর্ েোপন্

ভুয়র্উপাসনায়্িশকর্করার্শািমলই 

ভুয়র্�কারুভদ্(أَ اع ال ف) : 

ভয়্মূলত্চার্�কার্: 

                                                           
196. আল-কুরআন, সুরা্যুমার্: ৩৬ই 
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�থম্�কার্: েোপন্ভয়ই্যা্িনুয়্উপুর্আুলাচনা্করা্

হুয়ুেই্  মন্ ভয়্ আ�াহ্ তা‘আলা বযতকত্ অপর্ কাুরা্  ুনয্

করা্িশকরই 

ি�তকয়্ �কার: েকাুনা মানুষ্ বা্ িফউনার্ ভুয়্ েকাুনা 

সউকুমরর্ আুদশ্  বং্ অসউকমর্ হুত্ বারু্ করা্ েথুক্ িবরত্

থাকাই্  ্ ধরুনর্ ভয়্ িশকর্ না্ হুলও্ তা্ হারামই কারু, 

কুরআনুল্ কারকুম  ্ ধরুনর্ ভয়্ করা্ েথুক্ িনুষধ্ করা্

হুয়ুেই্মু’িমনুদর্পিরচয়্দান্�সুঅ্বলা্হুয়ুে্: 

 ﴿ ََ و َد ِ  َسبِيلِ  ِ�  يدَ�ِٰه َّ ََ  َوَ�  ٱ  ]  ٥٤: مة اليئ[ ﴾َ�ٓ�ِٖ��  لَۡوَمةَ  َ�َافدو

‘‘তারা্ আ�াহ্ তা‘আলার্ পুথ্ ি হাদ্ কুর্  বং েকাুনা 

িননুুকর্িননার্ভয়্করুব্নাই’’196F

197 

হাদকস্ শরকুফ্  ্ ধরুনর্ ভয়কারকুদর্ বযাপাুর্ আুখরাুত 

ভউসরনা্ও্ ি ংাসাবাুদর্ মুুখামুিখ্হওয়ার্কথা্বিুরত্হুয়ুেই্

হাদকুস্কুদসকুত্বিুরত্হুয়ুে্: 

ِقيَيَاِ  «
ْ
َعبِْم يَْ َم ال

ْ
 َ�ُقْ ُل لِغ

َ
َََعيل ََبَي�ََ  َم ْن :إِّن اً  

َ
ُ غَْكَر أ

ْ
يَْت ال

َ
َاي َاغََعَك إَِذا َ�أ

 ّّ ََُاّ�َُه ؟ َ�يَُقْ ُل يَي َ� َْش : َ�يَُقْ ُل . َّيَس َخِشيُْت ا! َال  ْن ََ
َ
َحّش أ

َ
 »إِيّيَي ُوغُْت أ

‘‘িকয়ামুতর্িদন্মহান্আ�াহ্বানাুক্বলুবন: অনযায়্কমর্

েদখার্পর্েকান্ব�্েতামাুক্তা্পিরবতরন্করুত্বাধা্ িদল? 

                                                           
197. আল-কুরআন, সূরা্মাুয়দাহ্: ৪৫ই 
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তখন্বানা্বলুব্: েহ্�ভু! পাুে্েলাুক্কক্বুল,  ্ভুয়্আিম্

তা্ িনুষধ্ করুত্ পাির্ িনই্ আ�াহ্ বলুবন: মানুুষর্ েচুয়্

আিমইুতা্ভুয়র্অিধকতর্হকদার্িেলামই’’198  

তৃতকয়্ �কার্ : আ�াহর্ শাি�র্ ভয়, েয্ শাি�র্ বযাপাুর্

িতিন্তাঁর্অবাধয্ও্অপরাধক্বানাুদর্ভয়্�দশরন্কুরুেনই্ ্

 াতকয়্ ভয়্ মু’িমনুদর্ অ�ুর্ থাকা্ �শংসনকয়ই্ যারা্  ্ গুু্

গুাি�ত্ হুব, তাুদর্  নয্ রুয়ুে্ আ�াহর্ িনকা্ আকষরুকয়্

পুর�াুরর্�িতিিতই্েযমন- মহান্আ�াহ্বুলন্: 

َِ  وََخاَف  َمَقاِ�  َخاَف  لَِمنۡ  َ�ٰلَِك ﴿  ]  ١٤: انراويم[ ﴾ وَِ�ي

 ‘‘ -পুর�ার্ তাুদর্  ুনযই্ যারা্ িহুসুবর্  নয্ আমার্

স�ুুখ্দ�ায়মান্হওয়াুক্ বং্আমার্শাি�ুক্ভয়্কুরই’’ 198F

199  

চতুথর্�কার্: �কৃিতেত্ভয়, েযমন- ওউ্েপুত্থাকা্শ�্

বা্ িহং�্ কব- �, িবষধর্সাপ, পািনুত্ ডুুব্ও্আগুন্ পুুড়্

মুর্ যাওয়া্ ইতযািদর্ ভয়ই্  ্  াতকয়্ ভয়্ েকাুনা িনননকয়্ বা্

দূষুকয়্ নয়্ কারু;  ্  াতকয়্ ভয়্ স�ান্ িমিআত্ হয়্ নাই্ মূসা্

আলাইিহস্ সালাম- র্ অ�ুর্ েফর‘আউন্ ও্ তার্ রসনযুদর্

                                                           
198. ইবন্মা াহ, �াগু; িকতাবুল্ িফতন, বাব্নং্ (২০); ২/১৩২৮ই (তুব্

হাদকসিার্সনদ্দুবরল্[স�াদক]) 
199. আল-কুরআন, সূরা্ই�াহকম্: ১৫ই 
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বযাপাুর্    াতকয়্ ভয়্ িেলই্  ্ কারুুই্ িতিন্ িমসর্ েেুড়্

পািলুয়্যানই  ্�সুঅ্আ�াহ্বুলন্: 

ََۡها فََخَرجَ  ﴿ ۖ  َخآ�ِٗفا ِم َّقبد ََ  ]  ٢١: القَص[ ﴾ َ�

‘‘অতহপর্িতিন্(মূসা) শ�্আেমুনর্�িত্তক�্দৃিি্েরুখ্

েসখান্েথুক্ভকত্অব ায়্েবর্হুয়্পুড়নই’’199F

200 
 

কামনার্উপাসনা্( لرجيءعبيدة ا ) : 

‘রা া-উন’ শুের্ আিভধািনক্ অথর্ হু�্ : মুনর্ কামনা্

পূুর্হওয়ার্আকা�াই্মানুুষর্মুনর্কামনা্ মূলত্দু’�কাুরর্

হুয়্থাুক্: 

 ক.  মন্সব্চািহদা্যা্পূুর্হওয়ার্ নয্�ুয়া নকয়্েয্

কমর্করুত্হয়, তা্বযিুর্িনু র্বা্অপর্েয্েকাুনা মানুুষর্

সামুথরযর্মুধয্থাুকই্ ্ াতকয়্চািহদা্পূরুুর্েীু�্�ুয়া ুন্

অনয্ কিবত্উপি ত্মানুুষর্িনকা্সাহাযয্চাওয়া্েযুত্পাুরই্

তুব্ েকাুনা মৃত্ বা্ অনুপি ত্ েকাুনা মানুুষর্ কাুে্  ্  নয্

সাহাুযযর্আ�ান করুল্তা্িশুকর্আকবার্ র্অ�েরত্হুবই 

দুই.  মন্সব্কামনা্যা্ পূুর্কুর্ েদয়া্আ�াহ্তা‘আলা 

বযতকত্ অপর্ কাুরা্ সামুথরযর্ মুধয্ েনইই্ েযমন: স�ান্ দান্

                                                           
200. আল-কুরআন, সূরা্�াসাস্: ২১ই 
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করা, বযবসায়্উ�িত্�দান্করা, েরাে-বযািধ্িনরাময়্করা, সমুর্

বা্নদকুত্মড়্ও্তুফাুনর্হাত্েথুক্রীা্করা,  অুলর্িহং�্

 কব- �র্হাত্েথুক্রীা্করা... ইতযািদই্মানুুষর্ ্ াতকয়্

চািহদা্পূরু্করা্ কমা�্আ�াহ্তা‘আলা বযতকত্অপর্কাুরা্

সামুথরযর্ মুধয্ েনইই্ তাই্  ্  াতকয়্ কলযাুা রন্ ও্ অকলযাু্

দূরককরুুর্ নয্েকাুনা অিল্বা্দরুবুশর্িনকা্সাহাযয্কামনা্

করা্ িশুকর্আকবাুরর্পযরায়ভুু; েকননা,  ুত্কুর্তাঁু দরুক্

আ�াহর্রবূিবয়যাুতর্রবিশুিযর্অিধকারকর্মযরাদায়্উ�কত্করা 

হয়  বং্তাঁু দর্কাুে্কামনা-বাসনা্করা্হয়২০০

201ই্ 

ভরসার্উপাসনা্(� ّعبيدة ا) : 

                                                           
201 মুন্ রাখা্  দরক্ েয, কামনা-বাসনার্ মাধযুম্ িশকর্ হওয়ার্  নয্  াা্

 দরক্নয়্ েয, েকউ্মুন্করুব্ েয্যাুদর্কাুে্ েস্কামনা-বাসনা্করুে, 

তাুদর্ িনকা্ রবুিবয়যাুতর্ েকাুনা্ রবিশিয্ িবদযমানই্ কারু, যিদ্  রকম্

েকাুনা্িব�াস্থাুক, তুব্তা্হুব, দু’িদক্েথুক্িশকরই্�থমত, রবুিবয়যাুত্

িশকর, তারপর্ তার্ কাুে্ কামনা-বাসনার্ কারুু্ েস্ আ�াহর্ উলুিহয়যাুতও্

িশকর্ করলই্ সুতরাং্ েকউ্ যিদ্ কারও্ বযাপাুর্ রবুিবয়যাুতর্ েকাুনা্ রবিশিয্

েনই্মুন্কুরও্তার্কাুে্ মন্েকাুনা্ িকেু্পাওয়ার্কামনা-বাসনা্কুর, 

যা্  কমা�্ আ�াহর্ কাুেই্ থাকুত্ পাুর, তাুতও্ েস্ আ�াহর্ উলুিহয়যাত্

তথা্ইবাদাুত্িশকর্কুরুে্বুল্েুয্হুবই্[স�াদক]   
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 ক ন্ মু’িমুনর্ রদনিনন্  কবুনর্ �ুয়া ন্ পূরুুর্

েীু�্ তার্ করুকয়্ হু�, উুেশয্ অ রুনর্  নয্ েয্ কমর্ করা্

�ুয়া ন, তা্ িনু র্ সাুধযর্ মুধয্ থাকুল্ তা্ িনু ্ করা্ বা্

অপর্ কিবত্ও্উপি ত্কাুরা্সাুধযর্মুধয্থাকুল্�ুয়া ুন্

তাুদর্ সহুযািেতায়্ তা্ স�াদন্ করা  বং কুমরর্ ফলাফল্

�ািলর্ নয্আ�াহ্তা‘আলার্কাুে্দু‘আ্করা্ বং্তাঁরই্উপর্

ভরসা্করাই্কমর্যিদ্কাুরা্সাুধযর্মুধয্না্থাুক, তুব্িনু ্

বা্অপর্ কিবত্উপি ত্মানুুষর্দু‘আর্মাধযুম্আ�াহর্িনকা্

তা্কামনা্করা্ বং্তা্অি রত্হওয়ার্ নয্ কমা�্আ�াহর্

উপুরই্ভরসা্করাই্েকাুনা অব াুতই্িনু র্বা্অপর্কাুরা্

উপর্ ভরসা্ না্ করই্ েকননা, �কৃত্ মু’িমুনর্ রবিশিয্ হু�্

সকল্ বযাপাুর্ আ�াহর্ উপর্ ভরসা্ করাই্ েস- নয্ আ�াহ্

বুলন, 

ِ  َوَ�َ  ﴿ َّ ْ  ٱ دٓوا َّ َتدم إَِ َ�َتَو  ]  ٢٣: مة اليئ[ ﴾َِ�َ ّمۡؤمِ  ُد

‘‘েতামরা্ যিদ্ সিতযকার্ অুথর্ মু’িমন্ হুয়্ থাুকা, তাহুল্

 কমা�্আ�াহর্উপুরই্ভরসা্করই’’ 201F

202  ুত্�মািুত্হয়্েয, 

�কৃত্মু’িমন্হুত্হুল্সবরাব ায়্আ�াহর্উপুরই্ভরসা্করুত্

হুবই্ তা্ না্ কুর্ যারা্ আ�াহর্ পাশাপািশ্ িনু র্ বা্ অুনযর্

                                                           
202. আল-কুরআন, সূরা্মাুয়দাহ  : ২৩ই 
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কুমরর্ উপর্ ভরসা্ করুব, তারা্ িশুকর্ আসোুর্ পিতত্ হুবই্

আর্যা্কাুরা্সাুধযর্মুধয্ েনই, তা্�ািলর্ নয্যারা্ েকাুনা 

অিল্ বা্ দরুবুশর্ উপুর্ ভরসা্ করুব, তারা্ িশুকর্ আকবাুর্

পিতত্হুবই 

 খাুন্ উু�খয্ েয, মানুুষর্ সামুথরযর্ মধযকার্ কুমরর্

েীু�ও্ কমর্ আরস্ কুর্ তা্ েশষ্ না্ হওয়া্ পযর�্ আ�াহর্

উপুরই্ভরসা্করুত্হুব,  ্কারুু্ েয, কমর্করার্ নয্ েয্

শিু্ ও্ সামুথরযর্ �ুয়া ন, েস্ সুবর্ মািলক্ হুলন্ আ�াহই্

িতিন্েতৗিফক্িদুলই্েকবল্আমরা্েকাুনা কমর্শর্ও্তা্েশষ্

করুত্পািরই্অনযথায়্হা াুরা্ই�া্ও্েচিা্কুরও্আমরা্তা্

করুত্পারুবা্নাই 

কমর্না্কুর্আ�াহর্উপর্ভরসা্করা্অৈবধ্: 

 খাুন্ আুরা্ উু�খয্ েয, েকাুনা উুেশয্ হািসুলর্  নয্

�ুয়া নকয়্কমর্না্কুর্তা্হািসুলর্ নয্আ�াহর্উপর্ভরসা্

করাুক্ শর‘য়ক্ দৃিিুত্ ‘তাওয়াককুল’ বলা্ হয় নাই্  ্ ধরুনর্

ভরসা্শর‘য়ক্দৃিিুত্রবধ্নয়ই্েকউ্যিদ্খাওয়া-দাওয়া্না্কুর্

সু ভাুব্ েবঁুচ্ থাকার্  নয্ আ�াহর্ উপর্ ভরসা্ কুর  বং 

 ভাুব্ েথুক্ েশষ্ পযর�্ মারা্ যায়, তুব্ শর‘য়ক্ দৃিিুত্  মন্

বযিু্আ�হতযাকারক্িহুসুব্েুয্হুবই 

আনুেতয্ও্অনুসরুুর্উপাসনা্(عبيدة الطيع  ماالوبيع) : 
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 ক ন্মু’িমুনর্যাবতকয়্আনুেতয্ও্অনুসরু্িনহশতরভাুব্

িনুবিদত্হুব্েকবলমা�্আ�াহ্তা‘আলা ও্তাঁর্রাসূল্সা�া�াহ্

আলাইিহ্ওয়াসা�াম- র্ ুনযই্রা ৈনিতক্বা্ধমরকয়্ েনতাুদর্

েয্ আুদশ্ বা্ িনুষধ্ পালন্ করুল্ আ�াহ্ ও্ তাঁর্ রাসূুলর্

আনুেতয্ ও্ অনুসরু্ হুব, েকবল্ েস্ েীু�ই্  ক ন্ মুসিলম্

তাঁুদর্আনুেতয্ও্অনুসরু্করুবই্আর্ েয্ েীু�্আ�াহ্ও্

তাঁর্ রাসূুলর্ অবাধযতা্ হুব, েস্ েীু�্ েকাুনা কারুবশত্

বাহযত্ তাঁুদর্ আনুেতয্ ও্ অনুসরু্ করুলও্ খুশক্ মুন্ অ�র্

িদুয়্ তাঁু দর্ আনুেতয্ করুব্ নাই্ আনুেুতযর্  ্ িবধান্ বুরনা্

�সুঅ্মহান্আ�াহ্বুলন, 

ّ�َها ﴿
َ
َ � ِينَ  َٓ َّ ْ  ٱ َدٓوا ْ  َءاَم وا ُد ِطي

َ
َ  أ َّ ْ  ٱ وا ُد ِطي

َ
وَل  َوأ ْوِ�  ٱلّرسد

د
ۡمرِ  َوأ

َ
ۡمۖ  ٱۡ�  فََِِ ِمَ�د

ءٖ  ِ�  ََِ�ٰزَۡ�تدمۡ  ّدوهد  َ�ۡ ِ  إَِ�  فَرد َّ ولِ  ٱ َتدمۡ  إَِ َوٱلّرسد ََ  ُد َدو ِ  ِدۡؤِم َّ َۡومِ  بِ� َۡ  ٱ�ِخِر�  َوٱ
ۡحَسند  َخۡ�ٞ  َ�ٰلَِك 

َ
وِ�ً�  َوأ

ۡ
 ]  ٥٩: النسيء[ ﴾ ٥ َِأ

েতামরা্ আ�াহ, তাঁর্ রাসূল্ ও্ েতামাুদর্ মধযকার্

দািয়ত�ালুদর্ আনুেতয্ করই্ অতহপর েকাুনা িবষুয়্ েস্

দািয়তশকলুদর সাুথ্ েতামরা্ মতিবুরাধ্ করুল্ সিতযকারাুথর্

েতামরা্ আ�াহ্ ও্ তাঁর্ রাসূুলর্ উপর্ ঈমান্  ুন্ থাকুল্

িবুরাধপূুর্েস্িবষয়িাুক্আ�াহ্ও্তাঁর্রাসূুলর্িদুক্িফিরুয়্
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দাও,  াা্েতামাুদর্ নয্উ�ম্ বং্পিরুিতর্িদক্েথুক্তা্

খুবই্ভালই’’203 

 ্আয়াত্�ারা্�মািুত্হয়্েয, েকাুনা িবষুয়্মতিবুরাধ্

হুল্ িবনা্ দলকুল্ েকউ্ কাুরা্ েকাুনা কথা্ মানুত্ পারুব্ না; 

বরং্ েস্ েীু�্ সাধারু্ ও্ ীমতাশকন িনিবরুশুষ্ সকলুকই্

আ�াহ  তা‘আলার্ িকতাব্ ও্ তাঁর্ রাসূল্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম- র্সহকহ্সু�াুতর্িদুক্িফুর্আসুত্হুব; েকননা, 

 ্দু’িাই্হু�্েয্েকাুনা িববাদ্মকমাংসার্ফয়সালাদায়ক্ও্েয্

েকাুনা িবধান্রচনা্করার্ মূল্উউসই্ধমরকয়্বা্পািথরব্ েকাুনা 

েীু�ই্ধমরকয়্ েনতৃবৃন্বা্ াতকয়্সংসুদর্�ারা্ েৃহকত্ েকাুনা 

আইন্বা্ িস�া�ই- তা্বাহযত্যতই্কলযাুকর্েহাক্না্ েকন- 

কুরআন্ও্সহকহ্হাদকুস্বিুরত্ িবধান্বা্তাুত্বিুরত্েমৗিলক্

নকিতমালার্ আওতাধকন্ হওয়ার্ োড়প�্ বযতকত্ রবধ্ হুত্ পাুর 

নাই্ র্কারু্হু�-মানুষ্ কমা�্আ�াহরই্সৃিি, তাই্তাুদর্

সািবরক্  কবন্ পিরচািলত্ হুব্ তাঁরই্ েদওয়া্ েহদায়াত্ ও্

িবধানানুযায়কই্  ্ েহদায়াত্ ও্ িবধানই্ েয্ তাুদর্ দুিনয়া-

আুখরাুতর যাবতকয়্ সুখ, শাি�্ ও্ কলযাুুর্ িনয়ামক, েস্

স�ুকর্আ�াহ্বুলন, 

                                                           
203. আল-কুরআন, সূরা্িনসা্: ৫৯ই 
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م فَِِّما﴿ َّ�د ََِِ
ۡ
ى ّمِّ�ِ  يَأ َٗ ايَ  َِبِعَ  َ�َمن هد ََ مۡ  َوَ�  َعلَۡيِهمۡ  َخوٌۡف  فََ�  هد  هد

 ََ ِينَ  ٣ َ�َۡزندو َّ ْ  َوٱ وا ْ  َ�َفرد ٓ � َوَ�ّذبدوا ََا ِ ��َِك  َ�ٰت ََ ْو
د
ۡصَ�ٰبد  أ

َ
َِ�  أ مۡ  ٱَّا  يَها�ِ  هد

 ََ و  ]  ٣٩  ،٣٨: القرة[ ﴾ ٣ َ�ِٰ�د

‘‘অতহপর্ যিদ্ েতামাুদর্ িনকা্ আমার্ পী্ েথুক্ েকান্

েহদায়াত আুস, তাহুল্ যারা্ আমার্ েস্ েহদায়াত অনুসরু্

করুব, তাুদর্ উপর্ না্ েকান্ ভয়্ আসুব, না্ তারা্ িচ�া��্

হুবই্আর্যারা্তা্অ�ককার্করুব্ বং্আমার্িনদশরনগুলাুক্

িমথযা্ �িতপ�্ করুব, তারাই্ হুব্  াহা�ামবাসক, েসখাুন্ তারা্

অন�কাল্থাকুবই’’ 203F

204 

আ�াহ্েয্মানুুষর্সািবরক্ কবন্পিরচালনার্ কক্িবধান্

দাতা, েস্স�ুকর্িতিন্বুলন্: 

﴿ َِ ِ ِ  إِّ�  ٱۡ�دۡ�مد  إ ّ َمرَ  َِ
َ
ّ�  أ

َ
�  ْ ٓوا َد بد ُۡ ۚ  إِّ�ٓ  ََ  ]  ٤٠: ي سف[ ﴾ إِيّاهد

‘‘হকুম্হুব্ কমা�্আ�াহ্তা‘আলারই, িতিন্েতামাুদরুক্

 কমা�্তাঁরই্উপাসনা্করুত্িনুদরশ্কুরুেনই’’ 204F

205 

 ্ আয়াুতর্ মমর্ হু�- িতিন্ মানুুষর্ ধমরকয়, সামাি ক, 

রা ৈনিতক্ ও্ অথরৈনিতক্  কবন্ পিরচালনার্ েীু�্ কুরআনুল্

কারকম ও্ তাঁর্ রাসূল্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম- র্ সহকহ্

                                                           
204. আল-কুরআন, সূরা্বা�ারাহ্: ৩৮, ৩৯ই 
205. আল-কুরআন, সূরা্আন‘আম্: ৫৭ই 
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হাদকুস্�কাশযভাুব্বা্ইশারা্ও্ইিঈুত্েয্সব্িব�ািরত্িবধান্

ও্েমৗিলক্নকিতমালা্িদুয়ুেন, সাধযানুযায়ক্তা্পালন্করার্মধয্

িদুয়ই্  কবুনর্ সািবরক্ েীু�্ তাঁর্ আনুেুতযর্ উপাসনার্

বিহহ�কাশ্ ঘাাুত্ িতিন্ আমাুদর্ িনুদরশ্ কুরুেনই্  ুত্

�মািুত্হয়্েয, আমাুদর্ কবনুক্শাসন্করার্ নয্কুরআনুল্

কারকম ও্সহকহ্হাদকুসর্ িদুক্�তযাবতরন্না্কুর্ িন ্েথুক্

েকাুনা িবধান্ ও্ িস�া�্ �হু্ করার্ েকাুনা রবধ্ অিধকার্

আমাুদর্েনইই্েকাুনা েীু�্কুরআনুল্কারকম বা্সহকহ্হাদকুস্

সু�ি্ িবধান্ থাকা্ সু�ও্ বা্ েস্ িবষুয়্ তাুত্ িবধান্ রচনার্

 নয্েকাুনা েমৗিলক্নকিতমালা্থাকা্সু�ও্েস্সু�ি্িবধান্বা্

নকিতমালা্পিরহার্কুর্রা ৈনিতক্েনতৃবৃন্যিদ্ নেুুর্ নয্

িন ্েথুক্েকাুনা িবধান্রচনা্কুরন, তা্হুল্আ�াহর্দৃিিুত্

তারা্িনু ুদর্�বৃি�ুকই্িনু ুদর্ইলাহ্বািনুয়্থাকুবনই্ ্

 াতকয়্েলাকুদর্বযাপাুর্আ�াহ্তা‘আলা বুলন্: 

فََرَءيَۡت ﴿
َ
َذَ  َمنِ  أ َّ ۥإِ  ٱ  ]  ٢٣: اليثي [ ﴾َهَوٮٰهد  َ�َٰههد

‘‘আপিন্িক্েস্বযিুুক্েদুখুেন্েয্তার্�বৃি�ুক্িনু র্

ইলাহ্বািনুয়্িনুয়ুেই’’ 205F

206 

 ্ াতকয়্েলাকুদর্বযাপাুর্আ�াহর্বুবয্হু�: 

                                                           
206. আল-কুরআন, সূরা্ ািেয়াহ্: ২৩ই   
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ّل  َوَمنۡ ﴿ ََ َ
ََّبعَ  ِمّمنِ  أ ى بَِغۡ�ِ  َهَوٮٰهد  ٱ َٗ ِۚ  ّمِنَ  هد َّ  ]  ٥٠: القَص[ ﴾ٱ

‘‘আ�াহর্েহদায়াত্বযতকত্যারা্িনু ুদর্�বৃি�র্অনুসরু্

কুর, তাুদর্েচুয়্অিধক্পথ�ি্আর্েক্হুত্পাুরই’’ 206F

207 

 সাধারু্  নেু্ যিদ্ েস্ ধরুনর্ েকাুনা িবধান্ িবনা্

�িতবাুদ্স�ি্িচু�্েমুন্েনন, তা্হুল্তাুদর্অব া্ইয়াহূদক 

ও্ ি�িানুদর্ মতই্ হুব, যারা্ তাুদর্ ধমরকয়্ েনতৃবৃুনর্  ্

 াতকয়্ কমরুক্ স�ি্ িচু�্ �হু্ করার্ ফুল্ তাুদরুক্ রব্

বািনুয়্িনুয়িেলই তাুদর্স�ুকর্আ�াহ্তা‘আলা বুলন,  

﴿  ْ ٓوا َذد َّ مۡ  ٱ ََهد ۡحَبا
َ
مۡ  أ ََهد َدۡهَ�ٰ َُاٗ�ا َو َۡ َِ  ّمِن أَ و ِ  دد َّ  ]  ٣١: اّ � [ ﴾ٱ

‘‘ইয়াহূদক ও্ ি�িানরা্ তাুদর্ পাদরক্ ও্ ধমরযা কুদর 

আ�াহর্বদুল্বহ্রব্বািনুয়্িনুয়িেলই’’207F

208 

  আয়াুতর্বযাখযায়্ ‘আদক্ ইবন্হািতম রািদয়া�াহ্আনহ 

েথুক্ কিা্হাদকস্বিুরত্হুয়ুেই্উু্হাদকস্আবু্করার্পর্

িতিন্ রাসূলু�াহ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�ামুক্ বুলন্ : ‘‘েহ্

রাসূল! আমরাুতা্ তাুদরুক্ রব্ বািনুয়্ েনই্ িন?  বাুব্

রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ বুলন্ : তারা্ েকাুনা 

ব�্হালাল্বা্হারাম্বুল্িদুল্েতামরা্িক্তা্�হু্কুরা্না? 

                                                           
207. আল-কুরআন, সূরা্�াসাস্: ৫০ই 
208. আল-কুরআন, সুরা্তাওবাহ্: ৩১ই 
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 বাুব্আদক্বুলন- হযা,ঁ তা্কিরই্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্

ওয়াসা�াম্ বুলন্ :  িাই্ হু�্ তাুদরুক্ রব্ বানাুনার্

শািমলই’’209 

উপযুরু্আয়াত্ও্হাদকস্�ারা্�মািুত্হয়্েয, যারা্েকাুনা 

রা ৈনিতক্ েনতা্ বা্ ধমরকয়্ েকাুনা ইমাম্ বা্ েকাুনা মাযহাুবর্

িনহশতর্আনুেতয্ও্অ ্অনুসরু্করুব, তাঁুদর্েৃহকত্িবধান্বা্

মতামুতর্ ভুল-শ�্ িবচার্ না্ কুর্  র্ িবপরকুত্ কুরআনুল্

কারকম ও্সহকহ্হাদকস্পাওয়া্সু�ও্ েচাখ্ব ্কুর্অ ভাুব্

তাঁুদর্ আনুেতয্ ও্ অনুসরু্ করুব, আ�াহ্ তা‘আলা ও্ তাঁর্

রাসূুলর্ দৃিিুত্ তাুদর্ পিরুিত্ ইয়াহূদক ও্ ি�িানুদর্ মতই্

হুবই্ িবুশষ্ কুর্ ধমরকয়্ েীু�্  ্ ধরুনর্ অনুসরু্ করার্

বযাপাুর্শাহ্ওয়ািল্উ�াহ্ মুহািেুস্ েদহলভক্ (মৃত্১১৭৬্ িহ.) 

�কয়্ ��্ ‘হ�াতু�ািহল্ বািলোহ’েত্  বং �াযক্ সানাউ�াহ্

পািনপথক্ (১১৮৩-১২২৫্ িহ.) তাঁর্ তাফসকুর্ মাযহারকুত্

মুসিলমুদর্  নয্ সতকরবাুক্ উাারু্ কুরুেনই্ অ ্ তাকলকদ্

হারাম্ হওয়া্ �সুঅ্ শাহ্ ওয়ালক্ উ�াহ্ (রহ.) যা্ বুলুেন, তা্

সংুীুপ্িনু�্বি রুত্হুলা্: 

                                                           
209. িতরিমযক, �াগু; িকতাবুত্তাফসকর, বাব্: নং- ৯ই 
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‘‘িযিন্ েকাুনা  কিা্ িবষুয়ও্ ই ুতহাদ্ করার্ মত্

েযােযতা্ অ রন্ করুবন, তার্ পুী্ েস্ িবষুয়্ অপুরর্ অ ্

তাকলকদ্ করা্ হারামই্ অনুদপভাুব্ যার্ িনকা্  ্ কথা্ সু�ি্

হুয়্ যায়্ েয, রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ েকাুনা 

 কিা্আুদশ্বা্িনুষধ্কুরুেন  বং েস্আুদশ্বা্িনুষুধর্

বযাপাুর্ বিুরত্ অনযানয্ সকল্ হাদকস্ অনুস ান্ কুর্  বং্  র্

পুী্বা্িবপুী্যারা্রুয়ুেন, তাুদর্কথা-বাতরা্অনুস ান্কুর্

েস্ বযিু্ যিদ্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম- র্ েস্

আুদশ্বা্িনুষুধর্েকাুনা মনসূখ্বা্রিহতকারক্দলকল্খঁুু ্না্

পায়, অথবা্ িবষয়িা্ যিদ্  মন্ হয়্ েয, অিধকাংশ্ ইসলামক্

িবুশষংেু্ রাসূুলর্ আুদশ্ বা্ িনুষধ্ স�িলত্ েকাুনা হাদকস্

�হু্ কুর্ থাুকন, অথচ্ েদখা্ যায়্ িযিন্ তা্ �হুুর্ েীু�্

িবুরািধতা্ করুেন, িতিন্ েকবল্ েকাুনা ি�য়াস্ (রায়) অথবা্

ই ুতহাদ্ বা্ অনুদপ্ িকেুর্ �ারা্  র্ িবুরািধতা্ করুেন, 

 মতাব ায়্েস্যিদ্(তা্অনুধাবন্করার্পুরও্িনু র্ইমাম্বা্

মাযহাুবর্ মতামত্ পালন্ করার্  নয) রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্

আলাইিহ্ ওয়াসা�াম- র্ েস্ হাদকুসর্ িবুরািধতা্ কুর, তখন্

বুমুত্ হুব্ েয, রাসুলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম- র্
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হাদকুসর্ িবুরািধতার্ িপেুন্ তার্ অ�ুর্ েোপন্ েনফাকক্ বা্

�কাশয্আহমকক্বযতকত্আর্েকাুনা কারু্েনইই’’210 

মাওলানা্সানাউ�াহ্পািনপথক্(১১৮৩-১১২৫ িহ.) কুরআনুল্

কারকুম বিুরত্: 

ََا َ�ّتِخذَ  َوَ� ﴿ ضد ُۡ ًضا َ� ُۡ َُاٗ�ا َ� َۡ َِ  ّمِن أَ و ِۚ  دد َّ  ]  ٦٤: ع ران ال[ ﴾ٱ

‘‘আমরা্েযন্পর�রুক্রব িহুসুব্�হু না্কিরই’’ 210F

211 

 ্ আয়াুতর্ বযাখযা্ �সুঅ্ বুলুেন্ : ‘‘ খান্ েথুক্ বুমা্

যায়্ েয, রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম- র্ েকাুনা 

হাদকস্ যিদ্ কাুরা্ িনকা্ েকাুনা �কার্ িবুরাধ্ েথুক্ মুু্

                                                           
210. ্�সুঅ্িতিন্যা্বুলুেন্তা্িন�দপ: 

 و. واحدة مسألة ف ولو ايجرهاا من ضب ل فيمن) القليد تر�م أي( يرم ننما
 ن� و ب�ذا أمر وسلم عليه اهللا ََ الب أن بينا ظهورا عليه ظهر فيمن

 و اشخالف أقوال و األحاايث يتربع نبأ نما ، بمنسوخ ليس أنه و ، كذا عن

 ف اشربحر�ن من غف� جا يرى بأن أو. �سخا لا �د فال اشسألة ف اشوافق
 �و أو استنباط أو بقياس ني �رج ي ل اشخالف و�رى ، نله يذهبون العلم

 نفاق ني وسلم عليه اهللا ََ الب حديث شخالفة سبب ي فحينئذ ، ذلك

 .ج� قح أو خف

- েদখুন্: আদ-েদহলভক্, শাহ্ওয়ালক্উ�াহ, হ�াতু�ািহল্বািলোহ; (রবরত্

: �ারল্মা’িরফাহ, সং�রু্িবহকন, সন্িবহকন), পৃ. ১৫৪-১৫৬ই 
211. আল-কুলআন, সূরা্আুল্ইমরান্: ৬৪ই 
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অব ায়্ সহকহভাুব্ �মািুত্ হয়  বং  র্ েকাুনা রিহতকারকও্

তার্ িনকা্ �মািুত্ না্ হয়,  মতাব ায়্ উদাহরু�দপ্ ইমাম্

আবু্হানকফা্(রহ.)  র্েকাুনা ফুতায়াও্যিদ্ র্িবপরকুত্হয়, 

আর্চার্ইমাুমর্েকাুনা ইমাম্ ্হাদকুসর্উপর্ ‘আমল্কুর্

থাুকন, তা্ হুল্ েস্ বযিুর্ পুী্ উু্ হাদকুসর্ উপর্ ‘আমল্

করা্ ওয়াি ব্ হুয়্ যাুবই্ ( মতাব ায়) কিঠনভাুব্ তার্

মাযহাবুক্ আঁকুড়্ ধুর্ থাকা্ েযন্ তাুক্ েস্ হাদকুসর্ উপর্

‘আমল্করা্েথুক্িবরত্না্রাুখই্েকননা,  মনিা্করুল্ ুত্

আ�াহুক্ বযতকত্ পর�রুক্ অসংখয্ রব্ বানাুনার্ শািমল্

হুবই’’212 

তাকলকদ্করার্সরল্ও্সিঠক্প�া্: 

                                                           
212. ্�সুঅ্িতিন্যা্বুলুেন্ র্আরবক্ভাষা�র্িন�দপ : 

 عليه اهللا ََ الب من مرفوع حديث أحد عند َح نذا أنه يظهر ههنا ومن

 اهللا رحه حنيفة أب فروى و�ن ، ناسخ ل يظهر ولم ، اشعارضة من ساشا وسلم

 عليه �ب األر�عة، اآلئمة من أحد الديث وفق ع ذهب وقد ، خالفه مثال

 اتاذ يلزم لال ، ذلك من مذهبه ع الموا يمنعه وي ، الابت الديث اتباع

 .اهللا اون من أر�ابا بعضا عضناب

েদখুন্ : পািনপতক, �াযক্ সানাউ�াহ, আত-তাফসকরল্ মা হারক, (েদহলক্ : 

 দারাতু্ শাআিতল্উলূম, সং�রু্িবহকন, সন্িবহকন), ২/৬৩-৬৪ই 
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 আমরা্ যারা্ সাধারুভাুব্ কুরআন্ ও্ হাদকস্ অ�-িব�র্

 ািন্ অথবা্ যারা্  ািন্ না, আমরা্ সকুল্ অবশযই্ কাুরা্ না্

কাুরা্অনুসরু্বা্তাকলকদ্করুবাই্তুব্ ্েীু�্ইয়াহূদক ও্

ি�িানুদর্ অনুদপ্ হওয়ার্ অিভুযাে্ েথুক্ বাঁচুত্ হুল্ আমরা্

েকাুনা মাযহাব্ বা্ েকাুনা মনকষকর্ তাকলকদ্ করার্ েীু�্  ্

দৃিিভিঅ্ েপাষু্ করুবা্ েয, যখনই্ েকাুনা িবষুয়্ আমরা্

অনুসরুকয়্মাযহাব্বা্মনকষকর্েকাুনা মতামত্কুরআন্ও্সহকহ্

হাদকুসর্ িবপরকুত্ রুয়ুে্ বুল্ িন �্ পড়া-শনা্ অথবা্ কাুরা্

মাধযুম্িনি�তভাুব্অবেত্হুত্পারুবা, তখনই্েস্িবষুয় েস্

মাযহাব্ বা্ েস্ মনকষকর্ মতামুতর্ উপর্ ‘আমল্ করা্ পিরহার্

কুর্ কুরআন্ ও্ সহকহ্ হাদকুসর্ �ারা্ যা্ করা্ সিঠক্ বুল্

�মিুত্হয়, তা-ই্করুবাই্অনুদপভাুব্যখনই্আমাুদর্িনকা্

িন ্মাযহাুব্�চিলত্েকাুনা ‘আমুলর্িবপরকুত্অপর্েকাুনা 

মাযহাুবর্‘আমল্ ক্বা্ কািধক্অুপীাকৃত্িবশ�্হাদকস্ও্

যুিুর্আুলাুক্ ‘আমুলর্ েীু�্অ�ািধকার্পাবার্ েযােয্বুল্

�তকয়মান্হুব, তখনই্আমরা্যাবতকয়্ধরুনর্েোড়ঁািম্পিরহার্

কুর্ িন ্ মাযহাুবর্ ‘আমল্ পিরতযাে্ কুর্ েস্ মাযহাুবর্

আমলুক্ �হু্ করুবাই্ আশা্ কির,  ্ ধরুনর্ দৃিিভিঅ্ িনুয়্

কাুরা্বা্েকাুনা মাযহাুবর্অনুসরু্করুল্ ুত্আমরা্ইয়াহূদক 

ও্ ি�িানুদর্ অনুদপ্ হওয়া্ েথুক্ বাঁচুত্ পারুবাই্ সাধারু্



 

232 

েলাুকরা্েয্ ্ধরুনর্সরল্ও্েসা া্দৃিিভিঅ্িনুয়্কাুরা্না্

কাুরা্ তাকলকদ্ করুব্  ্ �সুঅ্ শাহ্ ওয়ালক্ উ�াহ্ মুহািেুস্

েদহলভক্(রহ.) বুলন্: 

‘‘েয্বযিু্কাুরা্তাকলকদ্কুর্ ্মানিসকতা্িনুয়্েয, েস্

রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ বযতকত্ অপর্ কাুরা্

কথা্মানুত্রাি ্নয়্ বং্আ�াহ্ও্তারঁ্রাসূল্যা্হালাল্বা্

হারাম্ কুরুেন্ েস্ েকবল্ তাই্ হালাল্ বা্ হারাম্ বুল্ িব�াস্

কুরই্ িক�, রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ কক্

বুলুেন, তা্ তার্  ানা্ েনই, রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম্  র্ বুবযসমূুহর্ মাুম্ মতিবুরাধপূুর্ কথাগুলার্

মুধয্ সাম�সয্ িবধাুনর্ বা্ তারঁ্ কথা্ েথুক্ অনুস ান্ কুর্

মাসআলা্ েবর্ করার্ প�া্ স�ুকরও্ তার্ েকাুনা ংান্ েনই, 

 মতাব ায়্ েস্ যিদ্ েকাুনা েহদায়াত �াল্ আিলুমর্ অনুসরু্

কুর্  ্ ধারুার্ িভি�ুত্ েয, িতিন্ যা্ বুলন্ তা্ সিঠক, িতিন্

রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম- র্কথার্বািহযক্অথর্

�হু্কুরই্ফুতায়া্ েদন্ বং্তারঁ্ সু�াুতর্অনুসরু্ কুরন, 

তুব্ িতিন্ (অনুসরুকয়্ বযিু) যিদ্ কখনও্ তার্ উু্ ধারুার্

িবপরকত্িকেু্কুরন্বুল্তার্িনকা্�মািুত্হয়, তা্হুল্েস্

েকাুনা �কার্ িবতকর্অথবা্ ি দ্না্কুর্তাউীিুকভাুবই্েস্

আিলুমর্ অনুসরু্ করা্ পিরতযাে্ করুবই্ তা্ হুল্  মন্
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তাকলকদুক্ েকউ্ িকভাুব্ অ�ককার্ করুত্ পাুর্ ?...িতিন্

অতহপর্ বুলন: েয্ িন�াপ্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম- র্ অনুসরু্ আ�াহ্ তা‘আলা আমাুদর্ উপর্ ফরয্

কুর্ িদুয়ুেন, েস্ রাসূুলর্ েকাুনা হাদকস্ যিদ্ িবশ�্ সনুদ্

আমাুদর্ িনকা্ েপ োয়, আর্তা্যিদ্ িন ্ইমাুমর্মাযহাুবর্

িবপরকত্ িকেু্ �মাু্ কুর,  মতাব ায়্ আমরা্ যিদ্ তারঁ্

হাদকসুক্ পিরতযাে্ কুর্ মু তািহুদর্ হাদকস্ িবুরাধক্

ই ুতহাদুক্�হু্কির, তা্হুল্আমাুদর্েচুয়্অিধক্ ািলম্

আর্েক্হুত্পাুর? েকয়ামুতর্িদন্র�ুল্আলামকুনর্ িনকা্

আমাুদর্কক্ বাব্হুব?’’ 212F

213 
                                                           
213.িতিন্বুলন : 

 عليه اهللا ََ الب بقول ني يدين ي فيمن) القليد تر�م �ل أي( �له وليس 

 حرمه ما ني حراما ي و ، رسول و اهللا أحله ما ني حال قديعر ي و وسلم

 ي و سلم و عليه اهللا ََ الب قال بما علم ل ي�ن لم ل�ن رسول و اهللا
 اتبع كمه من ايستنباط بطر�ق ي و ، كمه من اشخرلفات ب� المع بطر�ق

 اهللا رسول سنة مربع ، ظاهرا يفت و ، يقول فيما مصيب أنه ع راشدا عشا

 و جدال غ� من ساعره من أقلع يظنه ما خالف فِن ، سلم و عليه اهللا ََ

 الرسول من حديث بلغنا فِن:  قال ثم...  أحد ينكره كيف فهذا أصار، ي

 مذهبه خالف ع يدل َالح �سند طاعره علينا اهللا= فرض الي اشعصوم

 أظلم فمن ،واستنباطه جرهداش قياس= أي الخم� ذلك واتبعنا حديثه وتر�نا

 .العاش� لرب الاس يقوم يوم عذرنا وما منا
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অ�রুক্সবরদা্আ�াহ্মুখক্কুর্রাখার্উপাসনা্( اَِين  إل ا) : 

 নাবত ‘ إَين’ শুের্ অথর্ হু�- অ�সর্ হওয়া, ধািবত্

হওয়া, তাওবা্ করাই্ আ�াহর্ িদুক্ ধািবত্ হওয়ার্ অথর্ হু�- 

অপরাধ্ কুর্ বা্ না্ কুর্ সবরাব ায়্ অ�রুক্ আ�াহমুখক্ কুর্

রাখাই্ ্স�ুকর্আ�াহ্বুলন্: 

﴿  ْ نَِبدٓوا
َ
مۡ  إَِ�ٰ  َوأ ُِّ�د ََ  ْ وا ۡسلِمد

َ
 ]  ٥٤: الز ر[ ﴾َ�د  َوأ

‘‘েতামরা্ েতামাুদর্ �িতপালুকর্ িদুক্ ধািবত্ হও্  বং্

তাঁরই্িনকা্আ�সমপরু্করই’’ 213F

214 

 ্ আয়াত্ �ারা্ �মািুত্ হয়্ েয, আমাুদরুক্ সবরদা্

আ�াহমুখক্ হুয়্ থাকুত্ হুব,  কবুনর্ েয্ েকাুনা অভাব্ ও্

অিভুযাুের্কথা্সরাসির্েকবল্তাঁরই্িনকা্েপশ্করুত্হুবই্

সবর্ অব াুতই্ েকাুনা পকর্ বা্ অিলর্ শরুাপ�্ হওয়া্ েথুক্

িবরত্থাকুত্হুব; েকননা, আমরা্সবরদাই্তাঁর্মুখাুপীক, অপর্

কাুরা্মুখাুপীক্নইই্িতিন্বুলুেন,  

ّ�َها﴿
َ
َ � نتدمد  ٱَّاسد  َٓ

َ
قَ  أ ِۖ  إَِ�  َرآءد ٱۡلفد َّ د  ٱ َّ وَ  َوٱ َد  ٱۡلَغِ�ّ  هد  ]١٥: ييطر[ ﴾ ١ ٱۡ�َِمي

                                                                                                            
েদখুন্ : শাহ্ ওয়ালক্ উ�াহ্ মুহািেুস্ েদহলভক, হ�াতু�ািহল্ বািলোহ; পৃ. 

১৫৬ই 
214. আল-কুরআন, সূরা্যুমার্: ৫৪ই 
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‘‘েহ্ েলাকসকল! েতামরা্ আ�াহর্ �িত্ মুখাুপীক, আর্

আ�াহ্হুলন্অমুখাুপীক, �শংিসতই’’215 

আমাুদর্ অ�রুক্ আ�াহর্ �িত্ ধািবত্ না্ কুর্ আমরা্

যিদ্ িনু র্ কবুনর্ েকাুনা অভাব্অিভুযাে্বা্ িবপুদর্কথা্

েকাুনা মৃত্অিল্ও্দরুবুশর্কাুে্বা্তাঁু দর্মাধযুম্আ�াহর্

কাুে্েপশ্কির, তা্হুল্আমরা্অ�ুরর্‘ নাবুতর’ উপাসনায়্

তাঁুদরুক্ আ�াহর্ সাুথ্ শরকক্ কুর্ েনুবা; কারু্ আমাুদর্

�িত্আ�াহর্িনুদরশ্হু�্: 

وِ�ٓ ﴿ ۡسَتِجۡب  ٱۡدعد
َ
مۚۡ  أ  ]  ٦٠: غير[ ﴾لَ�د

‘‘েতামরা্আমাুক্আ�ান কুরা, আিম্ েতামাুদর্আ�াুন 

সাড়া্েদবই’’ 215F

216 

সউ্  বং্ অসউ্ িনিবরুশুষ্ সকুলর্ �িত্  ্ আ�ান থাকা্

সু�ও্ েকউ্ যিদ্ তার্ অভাব্ ও্ িবপুদর্ সময়্ োয়র�াহর 

শরুাপ�্ হয়, তা্ হুল্ েস্ েযন্ োয়র�াহুকই্ তার্ ইলাহ্ ও্

�িতপালক্বািনুয়্ িনলই্ খাুন্�তরবয্েয, েকাুনা সউ্ কিবত্

মানুষুক্অভাব্েমাচন্ও্িবপদ্দূরককরুুর্মািলক্মুন্না্কুর্

 বং্তাঁুক্মানুুষর্সমসযািদ্আ�াহর্িনকা উপ াপুনর্মাধযম্

                                                           
215. আল-কুরআন, সূরা্ফািতর্: ১৫ই 
216. আল-কুরআন, সূরা্োিফর্: ৬০ই 
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মুন্না্কুর্তারঁ্কাুে্ িেুয় িবপদ্ দূরককরুুর্ নয্আ�াহর্

কাুে্ দু‘আ্ করার্  নয্ বলা্ েযুত্ পাুরই্ েকাুনা মানুষ্ মুর্

যাওয়ার্ পর্ তার্ কাুে্ েকাুনা দু‘আ্ কামনা্ করা্ যায় নাই্

েকননা, রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্বুলন্:  

‘‘মানুষ্ যখন্ মুর্ যায়্ তখন্ তার্ যাবতকয়্ কমর্ ব ্ হুয়্

যায়’’ই২১৬

217  

সার্কথা্: 

 ক ন্মুসিলম্যখন্ ্কথার্�ককৃিত্ িদুব্েয,  কমা�্

আ�াহই্আমার্উপাসয্ও্�িতপালক, তখন্তাুক্তার্শরকুরর্

বািহযক্ অঅ-�তযঅ্  বং্ অ�ুরর্ সাুথ স�িকরত্ যাবতকয়্

উপাসনা্  কমা�্ আ�াহর্  ুনযই্ কুর্ তার্  ্ �ককৃিতর্

যথাথরতার্ �মাু্ িদুত্ হুবই্ তাুক্ মুন্ রাখুত্ হুব্ েয,  ্

পৃিথবকুত্ আমার্ বাঁচা্ ও্ মরা, আমার্ যাবতকয়্ কা ্ ও্ কমর্

েকবল্আ�াহর্ ুনযই্িনুবিদত্হুবই্�িতিা্মুসিলুমর্মুনর্

অিভবযিু্েয্সবরদা্ াাই্হুত্হুব, েস্স�ুকর্আ�াহ্বুলন, 

                                                           
217. হাদকসিা্ িন�দপ্ َسانُ  َماَت  �َِذاإ :

ْ
� ِ

ْ
هُ  َ�ْنهُ  اْ�َقَطعَ  اإل

ُ
�ّ...َ�َمل  েদখুন: মুসিলম, 

�াগু; িকতাবুল্ ওয়ািসয়যাহ, বাব্ নং্ ৩, ৩/১২৫৫; িতরিমযক, �াগু; 

িকতাবুল্ আহকাম, বাব্ নং্ ্ ৩৬, হাদকস্ নং্ : ১৩৭৬; ৩/৬৬০; ইমাম্

আহমদ, �াগু; ২/৩৭২ই 
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َّ  قدۡل ﴿ ِ�  َصَ�ِ�  إِ دسد ِ  َوَمَماِ�  َوَ�َۡيايَ  َو� ّ ۥۖ  َ�ِ�َك  َ�  ١ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  ََّبِ  َِ  َ�د
ِمۡرتد  َوَُِ�ٰلَِك 

د
۠  أ نَا

َ
ّولد  َو�

َ
ۡسلِِم�َ  أ   ]  ١٦٣  ،١٦٢: االَعيم[ ﴾ ١ ٱلۡمد

‘‘বলুন্ : আমার্ সালাত, কুরবানক,  কবন্ ও্ মৃতুয্ (সব্

িকেুই) সম�্  েুতর্ �িতপালক্ আ�াহর্  ুনযই্ িনুবিদতই্

তাঁর্েকাুনা শরকক্েনই,  ্েঘাষুা্েদওয়ার্ ুনযই্আিম্আিদি্

হুয়িে, আর্আিমই্হলাম্�থম্আ�সমপরু কারকই’’ 217F

218 

�ুতযুকর্মুনর্ ্অিভবযিুুক্সুতয্পিরুত্করুত্হুল্

িনু ুক্  ক ন্ যথাথর্ মু’িমন্ বুল্ �মাু্ করার্  নয্ িনু র্

উপাসনায়্ েকাুনা �কার্ িশকর্ আুে্ কক্ না্ তা্ খিতুয়্ েদখুত্

হুব  বং থাকুল্তা্পিরহার্কুর্তাওবাহ্ও্ইু�েফার্কুর্

িনু র্ঈমান্ও্‘আমলুক্সং�ার্কুর্িনুত্হুবই 

িশুকর্আকবার্ র্চতুথর্�কার্: অভযাসেত২১৮F

219 িশকর 

মানব্সমাু ্অতকত্কাল্েথুক্বতরমান্সময়্পযর�্ মন্

িকেু্অভযাস্�চিলত্রুয়ুে, যা্আ�াহ্ও্তাঁর্রাসূল্সা�া�াহ্

                                                           
218. আল-কুরআন, সূরা্আন‘আম্: ১৬২ই 
219 ভাুলা্কুর্লীয্করুল্বুমুত্পারুবন্েয, আেত্অভযাসেত্িশকর্বুল্

েলখুকর্পী্েথুক্যা্বলা্হুয়ুে, তা্আলাদা্েকাুনা্িশকর্নয়ই্ গুলা্

হয়্ আ�াহর্ রবুিবয়াুত্ িশকর, নতুবা্ আ�াহর্ উলুিহয়াত্ তথা্ ইবাদাুত্

িশকরই্ অথবা্ তাঁর্ নাম্ ও্ গুু্ িশকরই্  র্ বাইুর্ েকাুনা্ িশকর্ েনই্ ও্

হুত্পাুর্নাই্[স�াদক] 
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আলাইিহ্ ওয়াসা�াম- র্ দৃিিুত্ িশুকরর্ অ�ভুরুই্ কুরআনুল্

কারকম ও্ হাদকুস্  াুহলক্ যুুের্ েয্ সব্ িশকরক্ অভযাুসর্

সমাুলাচনা্বিুরত্হুয়ুে, েস্সব্অভযাুসর্মুধয্িেল্: 

১. েকাুনা উপতযকায়্অবতরু্করুল্েসখানকার্ি ুনর্উপরব্

েথুক্ আ�রীার্  নয্ েস্ উপতযকার্ ি নুদর্ মিহলা্

সরদারুক্আ�ান কুর্তার্িনকা্আআয়্�াথরনা্করাই 

২. েদবতাুদর্উুেুশয্চতু�দ্ �্উউসের্করা  বং তা্উউসের্

করা্ হুয়ুে্ বুমাুনার্  ুনয্  র্ কান্ কাাা, শরকর্ িবকৃত্

করা্ও্ঘাুড়্কাপড়্মুিলুয়্রাখাই্ ্সকল্উউসেরকৃত্ �র্

মুধয্‘বাহকরা’, ‘সা-ইবা’, ‘ওয়াসকলা’ ও্‘হামক’ িেল্অনযতমই  

৩. েদবতাুদর্ নয্শসয্ও্চতু�দ্ �ুত্অংশ্িনধরারু্করাই 

৪. স�ানািদুক্ অকলযাুুর্ হাত্ েথুক্ রীার্  নয্ েদবতাুদর্

িনকা্িনুয়্যাওয়াই 

৫. তারকার্�ভাুব্বৃিি্অবতকুর্হয়্বুল্িব�াস্করাই 

৬. ে যািতষ, েুক্ ও্ কািহনুদর্ িনকা্ ভাুেযর্ ভাল-মন্

অবেিতর্ নয্েমন্করাই্ 

৭. েকান্েকান্েরাে্আ�াহ্তা‘আলার্ই�া্বযতকত্িন ্েথুক্

সং�িমত্হয়্বুল্মুন্করাই 
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৮. পািখ্উিড়ুয়্ভােয্পরকীা্করাই্পািখ্ডান্িদুক্উুড়্েেুল্

 াাুক্শভ্লীু্ বং্বাম্িদুক্উুড়্েেুল্ াাুক্অশভ্

লীু্বুল মুন্করাই 

৯. েকান্েকান্িদন্ও্মাসুক্অশভ্মুন্করাই 

১০. োয়র�াহর্নাুম্শপথ্করাই 

১১.  িশশুদর্োুয়্তাবক ্মুলাুনা, ইতযািদই 

ইসলাম্ পরবতরক্ যুুে্  ্ সব্ িশকরক্ অভযাুসর্ অপুনাদন্

করা্ হুলও্ অংতাবশত্ মুসিলমুদর্ মাুম্ িশুকর্ আসোুরর্

পযরাুয়্ পুড়্  মন্ িকেু্ কথা-বাতরার্ �চলন্ িেল্ বুল্ �মাু্

পাওয়া্যায়ই্েযমন্রাসূল্ র্ই�াুক্আ�াহ্তা‘আলার্ই�ার্

সাুথ্সংযুু্কুর্ কদা্ ক্সাহাবক্বুলিেুলন্: 
ئَْت « ِْ يَء اُ  َم َْ  »َاي

‘‘আপিন্ বং্আ�াহ্যা্ই�া্কুরনই’’ 

েলাকিার্কথা্শুন্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্

বুলন, 
رَِ�ْ  ِ «

ْ
َجَعغ

َ
 » َعْمالً أ

‘‘তুিম্িক্আমাুক্আ�াহর্সমকী্কুর্িনুল?’’ 219F

220 

 

                                                           
220.ইমাম্আহমদ, �াগু; ১/২১৪ই 



 

240 

অনুদপভাুব্অপর্ ক্সাহাবক্বুলিেুলন্: 
ُُ نِيٍ  َعغَيْك«  »�َْسَُْشَف

‘‘আ�াহর্ শাফা‘আুতর্ ওসকলায়্ আিম্ আপনার্ িনকা্

কামনা্ করিে’’ই্  ্ কথা্ শুন্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম্ ্বযিুুক্ধমক্িদুয়্বুলিেুলন: আ�াহুক্মাধযম্

কুর্ কাুরা্ কাুে্ িকেু্ চাওয়া্ যায়না; কারু, আ�াহ্ সুমহান্

মযরাদার্অিধকারকই২২০F

221 

 ্ অধযাুয়র্ চতুথর্ পিরু�ুদ্  ্  াতকয়্ অভযাস্ স�ুকর্

িব�ািরত্আুলাচনা্করা্হুব্িবধায়,  খাুন্ ্সুবর্�মাুািদ্

ও্তথযসূ�্স�ুকর্েকাুনা আুলাচনা্করা্হুলা্নাই্ 

সারকথা্: 

আুলাচয্পিরু�ুদর্উপসংহাুর্ েয্কথািা্বলুত্চাই্তা্

হুলা্: িশকর্মূলত্আ�াহ্তা‘আলার্উলূিহয়যাত্ও্রবূিবয়যাতুক্

েক�্কুরই্সংঘিাত্হুয়্থাুকই্ িশকরু ক্�থুম্েয্দু’�কাুর্

িবভু্ করা্ হুয়ুে, তেুধয্ িশুকর্ আকবর্ হু�্ আ�াহ্

তা‘আলার্উলূিহয়যাত্ও্রবূিবয়যাত্উভয় েকি�কই্আবার্িশুকর্

আকবরুক্ েয্ চার্ ভাুে্ িবভু্ করা্ হুয়ুে্ তেুধয্ ংানেত, 

                                                           
221. আবু্ দাউদ, �াগু; িকতাবুস্ সু�াহ, বাব্ নং- ১৮; ৫/৯৫ই (তুব্

হাদকসিার্সনদ্দুবরলই্[স�াদক]) 
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পিরচালনােত্ও্অভযাসেত২২১

222  ্িতন্�কাুরর্িশুকরর্স�কর্

হু�্আ�াহর্রবূিবয়যাুতর্সাুথই্অথরাউ- যারা্ ্িতন্�কাুরর্

িশুকর্ িনমি�ত্ হুব্ তারা্ আ�াহর্ রবূিবয়যাুতর্ সাুথ্ িশকর্

করুবই্ আর্ উপাসনােত্ অবিশি্ েয্ �কারিা্ রুয়ুে্  িা্

আবার্ দু’ভাুে্ িবভুই্ শরকুরর্ বািহযক্ অঅ-�তযুঅর্ সাুথ্

স�িকরত্বািহযক্েয্সব্উপাসনার্বুরনা্করা্হুয়ুে, েসগুলার্

স�কর্হু�্আ�াহর্উলূিহয়যাুতর্সাুথ, আর্শরকুরর্েোপন্

অঅ্ অ�ুরর্ সাুথ্ স�িকরত্ েয্ সব্ উপাসনার্ বুরনা্ করা্

হুয়ুে, েসগুলার্ স�কর্ হু�্ আ�াহ্ তা‘আলার্ রবুিবয়যাুতর্

সাুথই্অথরাউ- যারা্শরকুরর্বািহযক্উপাসনায়্িশকর্করুব্তারা্

আ�াহর্উলূিহয়যাুত্ িশকর্করুব, আর্যারা্অ�ুরর্উপাসনায়্

িশকর্করুব্তারা্আ�াহর্রবূিবয়যাুত্িশকর্করুব২২২

223ই্ 

                                                           
222 আমরা্ আুেই্ বুলিে, েলখক্  খাুন্ অভযাসেত্ েয্ সকল্ িশুকরর্

উদাহরু্িদুয়ুেন্তা্হয়্রবুিবয়যাত, নতুবা্উলুিহয়যাুতর্সাুথ্স�ৃুই্

েসাাুক্ শধু্ রবুিবয়যাুতর্ সাুথ্ স�ৃ্ু্ বলার্ েযৗিুক্ েকাুনা্ কারু্

েনইই্[স�াদক]  
223  খাুনও্িবশ�্মতিা্আমরা্েলখুকর্কথার্বাইুর্েদখুত্পাইই্কারু, 

অ�ুরর্ উপাসনার্ িবষয়িাও্ উলুিহয়যাুতর্ সাুথই্ স�ৃুই্ তুব্ েকাুনা্

েকাুনা্সময়্েসাা্রবুিবয়যাুত্িশকর্করা্পযর�্েড়ায়ই্[স�াদক]  
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আুলাচয্পিরু�ুদ্িশুকরর্আিভধািনক্ও্পািরভািষক্অথর, 

 র্�কারািদ্ বং্ র্পিরিচিত্স�ুকর্ িব�ািরত্আুলাচনার্

পর্ সামুনর্ পিরু�ুদ্ আমরা্ েয্ িবষয়িা্ িনুয়্ আুলাচনা্

করুবা্তা্হুলা- মানুষ্আ�াহর্সৃি্ কব্হওয়া্সু�ও্তাুদর্

মাুম্আিদ্েথুক্িক্তাওহকদক্ িচ�া্ও্েচতনা্িবরা মান্ িেল, 

না্িক্তাুদর মাুম্িশকরক্িচ�া্ও্েচতনা্িবরা মান্িেল?  
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ি�তকয়্পিরু�দ 

আিদ্মানুুষরা্তাওহকদ্প�ক্িেল্না্িশকরপ�ক? 

েকাুনা েকাুনা সমা িবংানক্ও্নাি�ক্ ই্বুল্আওয়া ্

উিঠুয়ুে েয, সকল্ ধুমরই্ অংশকবাদক্ িচ�াধারা্  কতবাদক্

িচ�াধারার্ পূুবর্ িবরা মান্ িেলই্ তাুদর্ ধারুা্ মানুুষর্  ্

অংশকবাদক্ িচ�াধারা্ পিরবিতরত্ হুয়্  কতবাদক্ িচ�াধারায়্

েপ োুত্ েবশ্ কুয়কিা্ িববতরুনর্ �র্ অিত�ম্ কুরই্ তা্  ্

অব ায়্উ�কত্হুয়ুেই্সমা িবংানক্ ুিলয়ান্েহেলকর্িচ�াধারায়্

উপযুরু্বুবয্আমরা্সু�িভাুবই্েদখুত্পাইই িতিন্বুলুেন, 

‘‘আ�াহ্স�িকরত্িব�াসিা্উ�িতর্েশষ্�াু�্ ুস্েপ ুে্

েেুেই্  ্ িচ�াধারািা্  খন্ আর্ েকাুনা উ�িত্ �হু্ করুত্

পারুব্নাই্ব�ত্মানুষ্ধুমরর্েবামা্বহন্করার্ নয্�কৃিতর্

বাইুর্  কিা্ শিুুক্ আিব�ার্ কুরুেই্ েস্ ধমর্ �থুম্ িনুয়্

 ুসুে্ াদু,  রপর্ িনুয়্ ুসুে্আধযাি�ক্কাযর�ম,  রপর্

িনুয়্ ুসুে্আ�াহর্�িত্ িব�াসই্পিরুশুষ্আিব�ার্কুরুে্

 ক্ আ�াহর্ িচ�াধারাই্  ্ উ�য়ন্ �ি�য়ার্ মাধযুম্ ধমর্ তার্

 কবুনর্েশষ্�ুর্ ুস্েপ ুেুেই্ িনহসুনুহ্ধুমরর্ ্সকল্

িব�াস্ ক্সময়্আমাুদর্সভযতার্ নয্লাভ নক্অংশ্িেল, 
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তুব্সভযতার্ ্অংশসমূহ্বতরমান্আধুিনক্উ�ত্সমাু ্ র্

উপকািরতা্ও্�ুয়া নকয়তা্হািরুয়্েফুলুেই’’224 

তারা্  ্ পযর�্ বুলই্ েথুম্ যান্ িনই্ তারা্ আুরা্ অ�সর্

হুয়্বুলন: পৃিথবকুত্েয্সব্নামাবলক্ও্গুাবলক্�চিলত্িেল্

তা্েথুক্�হু্কুরই্নািক্ধািমরকেু্তাুদর্আ�াহর্নামাবলক্

ও্গুাবলক্�দান্কুরুেনই্পৃিথবকুত্রা ািধরা  (الغك األْب) 

 ্ নামিা্ �চিলত্ িেল, তাুউুকই্ তারা্ আ�াহুক্ আকাুশর্

রা ািধরা ্ নামকরু্ কুরুেনই্ সমা িবংান্ িবষয়ক্

িব�ুকাুষর্েলখক্‘�কন’ স�ুকর্আুলাচনা্�সংুে্বুলুেন্: 

‘‘অনযানয্ �ভাব্ বলুয়র্ পাশাপািশ্ ধমর্ সৃিির্ েীু�্

রা ৈনিতক্ও্সামাি ক্অব ািদর্অংশ্�হুও্অিধক্গরুতর্

দাবক্ রাুখই্ আ�াহর্ নামাবলক্ ও্ গুাবলকসমূহ্ পৃিথবকর্ বুুক্

�চিলত্ অব ািদ্ েথুকই্ িনেরত্ হুয়ুেই্ আ�াহর্ রা ািধরা ্

্ হওয়ার্ (الغك األْب) িব�াসিা্মানুুষর্রা ািধরা ্হওয়ারই্

অপর্  ক্ িচ�ই্ অনুদপভাুব্ আকাুশর্ রা ািধরা ্ পৃিথবকর্

রা ািধরাু রই্অনুিলিপ্মা�ই্পৃিথবকর্রা া্িেুলন্রা ািধরা , 
                                                           
224.ওয়ািহদ্উিেন্খান, আল-ইসলামু্ইয়াতাহাো; (কায়ুরা্ : আল-মাকতাবুল্

ইসলামক, সং�রু্িবহকন, ১৯৯৬্ি�.), পৃ. ৩৮, ৩৯ই্ওয়ািহদ্উিেন্খান্

 ্কথাগুলা্ ুিলয়ান্েহেিল্�ুকত্Man in the Modern world  র্

১৩১্পৃ্া্েথুক্উ�ৃত্কুরুেনই 
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ফুল্ ুউুক্আ�াহও্ ্ সব্গুাবলক্�হু্করুত্লােুলনই্

আ�াহুক্সবরুশুষ্বড়্িবচারক্(�القي  األْب األخ) উপািধ্দান্

করা্ হয়, িযিন্ মানুষুক্ তার্ ভাল-মন্ কুমরর্ �িতদান্ দান্

কুরনই্ আ�াহর্ িহসাব্ �হুকারক্ ও্ �িতদানকারক্ হওয়ার্

িবচারেত্ ্িব�াস্শধু্েয্ইয়াহূদক ধুমরই্পাওয়া্যায়্তা্নয়; 

বরং্ ি�িান্ ও্ ইসলাম্ ধুমরর্ ধমরকয়্ িব�াুসও্  ্ িব�াুসর্

েমৗিলক্অব ান্রুয়ুেই’’ 224F

225  

 ্ দু’ ন্ েলখুকর্ বুবয্ �ারা্ �মািুত্ হয়্ েয, তারা্

বলুত্ চান, বা�ুব্ আিদুত্ মানুুষর্ মাুম্ ধমর্ ও্ আ�াহর্

েকাুনা অি�ত্ িেল্ নাই্  িা্ �াচকন্ কাুলর্ মানুুষর্ রতরক্ রব্

আর্িকেুই্নয়ই্তাুদর্ধারুা্মুত, অতকুত্মানুুষরা্যখন্ধমর্

ও্ আ�াহ্ স�ুকর্ িচ�া্ কুরুে, তখন্ তারা্ অসংখয্ আ�াহুত্

িব�াসক্ িেল  বং  ক্ আ�াুহর্ িচ�াধারা্ হু�্  ্ স�িকরত্

িচ�াধারার্সবরুশষ্পিরুিতই 

 ্দু’ ন্ বং্অনযানয্আুরা্যারা্ ্ াতকয়্দাবক্উউাপন্

কুরুেন, তাুদর্  ্ দাবক্ িনতা�ই্ �া�, মূলযহকন্ ও্ বা�বতা্

িববি রতই্মুসিলমুদর্মাুম্যিদ্ ্ াতকয়্দাবকর্অনুসারক্িকেু্

মানুষ্ পাওয়া্ না্ েযুতা্  বং েয্ েকাুনা িবষুয়্ মুু্ িচ�া্
                                                           
225.তুদবই্িতিন্ ্বুবযিা Encyclopedia of Social Sciences, ১৯৫৭, 

 র্১৩খা্পৃ্া্২৩৩্েথুক্�হু্কুরুেনই 
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�কাুশর্অধুনা্�ককৃত্অিধকাুরর্দাবকুত  ্ াতকয়্দাবক্যিদ্

উউািপত্ না্ হুতা, তা্ হুল্  ্  াতকয়্ দাবক্ করার্ িবষয়িা্

আুলাচনায়্ আনারই্ অুযােয্ বুল্ িবুবিচত্ হুতাই্  ্  াতকয়্

দাবক্েযুহতু্ধমর্ বং্আ�াহর্বা�বতাুক্অ�ককার্করা্েথুক্

উউািপত্ হুয়ুে, েসুহতু্ অংশকবাুদর্ উপর্  কতবাুদর্

অ�েুযতা্ িনুয়্ আুলাচনা্ করার্ পূুবর্ ধমর্ ও্ আ�াহর্ বা�বতা্

স�ুকর্ অনযানয্ িবখযাত্ সমা ্ িবংানক, দাশরিনক্ ও্ িচ�ািবদুদর্ িক্

িচ�াধারা্রুয়ুে, েস্স�ুকর্িনু�্সামানয্িকেু্আুলাচনা্করা্হুলাই 

ধমর্ও্আ�াহর্বা�বতা্: 

ধমর্ও্আ�াহ্স�ুকর্্াুার্সুিবখযাত্দাশরিনক্ও্বতরমান্

যুুের্খযাতনামা্ইিতহাসিবদ্উইল্ডুরাব্বুলন্: 

‘‘ ্কথা্সতয্ েয, �াথিমক্পযরাুয়্ েকাুনা  ািতর্ কবুন্

বাহযত্ ধমর্ পিরলিীত্ হয়্ না, আর েকাুনা আি্কান্ বামন্

(Dwarf)  ািতর্সাধারুভাুব্ েকাুনা ধমরকয়্ িব�াস্বা্ আচার-

আচরু্ িেল্ না,  ্ অব া্ অতয�্ িবরলই্ �াচকনতম্ িব�াস্

িচরকাল্ ই্ িেল েয, ধমর্ সু ্ িব�াস্ িহুসুব্সম�্মানবতার্

মুধয্ �কাশমান্ িেল  বং সমা ্ দাশরিনকুদর্ অিভমত্  াাই্
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িেলই’’226 

িতিন্  রপর্ িলুখুেন্ : ‘‘দাশরিনকেু্ ধমরকয়্ িব�াসুক্

( কিা) �াচকনতম্ �কাশ্ ও্ িচরকাুল্ অবি ত্ থাকার্ কথা্

িব�াস্কুরনই’’227 

মাওলানা্ আেুর্ রহকম্  ্ �সংুে্  কিা্ চমউকার্ কথা্

বুলুেন, তা্ হুলা্  ই- ‘‘মানব্  ািতর্ িবেত্ হা ার্ হা ার্

বেুরর্ ইিতহাস্  বং্ সভযতার্ উউান্ ও্ পতুনর্ ইিতবৃ�্

অধযয়ন্ করুল্ িনহসুনুহ্  ানা্ েযুত্ পাুর্ েয, ধমর্ ও্ ধমর্

পালন্ মানুুষর্  কবন, সমা ্ ও্ সভযতা্ েড়ার্ কাু ্ িবুশষ্

গরতপূুর্ভূিমকা্পালন্কুরুে্ বং্তা্মানুুষর্েমৗল্�ভাবেত্

�বুতা, আি�ক্ ও্ আধযাি�ক্  বং্ মন�াি�ক্ �ুয়া নদুপ্

েুয্হুয়ুেই্কাুলর্আবতরন্ও্অব ার্পিরবতরুন্তাুত্আ ও্

 কিবনু্বযিত�ম্ঘুা িনই’’228 

                                                           
226.মাওলানা্মুহা�াদ্আেুর্রহকম, িশকর্ও্তাওহকদ; (ঢাকা: খায়রন্�কাশনক, 

২৫তম্ সং�রু, ১৯৯৬্ ি�.), পৃ.৩২ই্ িতিন্  -কথাগুলা্ ‘ঐিতহািসক্ ও্

মন�াি�ক্সতয’ নামক্��্েথুক সং�হ্কুরুেনই 
227.তুদবই 
228. তুদবই 
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সযামউল্ েকািনক্নাুমর্ ক ন্খযাতনামা্সমা িবংানকও্

�াচকন্ মানুুষর্  কবুন্ ধমর্ দৃৃভাুব্ থাকার্ কথা্ অকৃি�মভাুব্

�ককার্কুরুেনই্িতিন্বুলুেন্: 

‘‘��তাি�ক্ েখাদাই্  র্ মাধযুম্ েয্ সব্ িনদশরন্ পাওয়া্

েেুে্ তাুত্  ানা্ যায়্ েয, বতরমান্ মানুুষর্ পূবরপুরষরা্ ধমর্

পালনকারক্ও্ধািমরক্িেলই্ র্�মাু্িহুসুব্উু�খ্করা্যায়্

েয, তারা্তাুদর্মৃত্লাশ্দাফন্করত, েস্ নয্িবুশষ অনু্ান্

পালন্করত, লাুশর্সাুথ্তারা্তাুদর্কাু র্য�পািতও্দাফন্

কুর্ িদতই্  ভাুব্ তারা্ তাুদর্  ই্  েুতর্ পুর্ অবি ত্

আুখরাুতর্�িত্িব�াস্�মাু্করতই’’229 

 ্�সুঅ্িতিন্আুরা্বুলন্: ‘‘ ্সব্মানুষ্ধমর্পালুনর্

�িত্িবুশষ্গরত্আুরাপ্করত্ বং্�কৃিত্ও্উ র্ েুতর্

িদুক্ লীযদানুক্ তাুদর্  ক্ অপিরহাযর্ অংশদুপ্ মুন্

করতই’’230 

দাশরিনক্উইল্ডুরাব্ধমর্�সুঅ্আুরা্বুলন্ : ‘‘মানুুষরা্

�থম্ কাল্ েথুকই্  ই্ েয্ ‘তাকওয়া’ অবল�ন্ করত- যাুক্

েকান্ি িনষই্মুুে্েফুল িন্তার্িভি�্কক্িেল? িতিন্িনু ই্

                                                           
229. তুদবই 
230. তুদবই 
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 র্ বাব্ িদুয়্বুলুেন্ : েুক্নতুন্কুর্ধমরু ক্ সৃিি্কুর 

িন, বরং্ েস্ তা্ িনু র্ �াুথর্ বযবহার্ কুরুে্ মা�, েযমন্

রা ৈনিতক্ বযিুরা্ মানুুষর্ �াভািবক্ �বুতা্ ও্ েমাঁকুক্

বযবহার্কুরই্তা্হুল্বুমা্যায়, ধমরকয়্িব�াস্কৃি�মভাুব্রতরক্

হয়িন, তা্পুুরািহতুদরও্বানাুনা্নয়, বরং্তা্মানুুষর্�কৃিত্

িনিহত্তাককুদই্েুড়্উুঠুেই’’231 

আমার্মুন্হয়্ধুমরর্বা�বতা্ও্েমৗিলকতা্�মাুুর্ নয্

সমা িবংানকুদর্ উপযুরু্ বুুবযর্ উ�ৃিতই্ আমাুদর্  নয্

যুথিই্  র্ �ারাই্ আমরা্ বুুম্ িনুত্ পাির্ েয, ধমরযা কেু্

সাধারু্ নেুুক্ িনু ুদর্�াুথর্বযবহাুরর্ নয্ধমরুক্ রতরক্

কুর িন, অথবা্ সাধারু্ মানুুষরাও্ ধমরুক্ িনু ুদর্  কবুনর্

কলযাুা রু ন্বা্অকলযাু্ দূরককরুুর্�াুথর্ মিনুতই্ িমুেিমিে্

রতরক্কুরিনই্বরং্ধমর্ও্আ�াহর্�িত্িব�াস্মানুুষর্ কিা্

�কৃিতেত্ বযাপারই্ েয্ িদন্ েথুক্ মানুষ্  ্ পৃিথবকুত্ বসবাস্

করুত্শর্কুরুে, তখন্েথুকই্তারা্ খাুন্ধমর্পালন্শর্

কুরুেই্মানব্সৃিির্সূচনা্ল�্েথুকই্মানুুষর্মাুম্আ�াহর্

 কতবাদ্ও্ধুমরর্�িত্েয্ িব�াস্ িবরা মান্রুয়ুে, তা্অহক্

ল�্ দলকল্ �মাুািদর্ �ারা্ �মাু্ করা্ সসব্ হুলও্ েযুহতু্

                                                           
231. �াগু; পৃ. ৩২, ৩৩ই 
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অিব�াসকরা্তা্িব�াস্কুর না, তাই্উু্িবষয়িা্�মাুুর্ নয্

অহক্ল�্দলকুলর্বদুল্অ�ককারকারকুদর্েচুয়ও্আুরা্অিধক্

খযািতমান্সমা িবংানকুদর্উিুর্মাধযুম্তা্�মাু্করার্েচিা্

করা্হুলাই 

তাওহকদক্িব�াস্েকান্িববিতরত্িচ�ার্ফসল্নয়: 

সুদূর্ অতকতকাল্ েথুকই্ মানুুষর্ মাুম্ আ�াহ্ ও্ ধমরকয়্

িব�াস্ বতরমান্ থাকার্ সতযতা্ ও্ বা�বতা্ �মাুুর্ পর্  বার্

িনু�্ কিতপয়্ দাশরিনক্ ও্ িচ�ািবদুদর্ কথার্ উ�ৃিত্ �দাুনর্

মাধযুম্ আমরা্  কথার্ �মাু্ েপশ্ করুবা্ েয, অন�কাল্

েথুকই্ মানুুষর্ মাুম্ আ�াহর্ বযাপাুর্ তাওহকদক্ িচ�া্ ভাবনা্

িবরা মান্ িেল  বং  ্ িবষয়িা্ মানুুষর্ মাুম্ িচ�ার্ েীু�্

িববতরুনর্েকাুনা ফসল্নয়ই 

�খযাত্ইসলামক্িচ�ািবদ্মুহা�দ্আল-োযালক২৩১

232  ্�সুঅ্

বুলন্ : ‘‘মানুুষর্ মুধয্ েয্ সকল্ িনুবরাধরা্  ্ ধারুা্ েপাষু্

কুর্ েয, েমধা্ শিুর্ আব�তা্ েথুকই্ নািক্ আ�াহর্ �িত্

িব�াুসর্  ে্ হুয়ুে, অথবা্ যারা্ বুল্ েয, মানিবক্ ংান-

িবংাুন্অিধক্পারদিশরতা্আ�াহর্�িত্িব�াুসর্েমৗলনকিতুক 

                                                           
232. িতিন্িমশুরর্ইখওয়ানুল্মুসিলমকন্ইসলামক্দুলর্ ক ন্�খযাত্

েনতা্ও্ইসলামক িচ�ািবদ্িেুলনই- েলখক 
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নড়বুড়্ কুর্ েদয়  বং আ�াহর্ সাুথ্ স�করুক্ অতকব্ দুবরল্

কুর্েদয়, তাুদর্ ্ াতকয়্ধারুা্তাুদর্মূৃতা্ও্িনবুরি�তারই্

ফসলই্  ুদর্ বুি�হকনতা্ �মাুুর্  নয্ িতিন্ অিাদশ্ শতুকর্

দাশরিনক্ ও্ আকাশিবদ্ সযার্ উইিলয়াম্ হরুসল্ (Sir William 

Hershel)233- র্বুবয্উপ াপন্কুরনই 

হরুসল্বুলুেন্: ‘‘ংান-িবংাুনর্পিরিধ্যতই্িব�ৃত্হুব্

ততই্  ক ন্ অসকম্ শিুধর্ সৃ নশকল্ �ংামুয়র্ বতরমান্

থাকার্ উপর্ �মাুািদ্ অিধক্ হুত্ থাকুবই্ ভূত�িবদ, 

ে যািতিবরদ, পদাথরিবংানক্ ও্ েিুত্ শাািবদেু্ তাুদর্ িবিবধ্

�ুচিা্ ও্ আিব�াুরর্ �ারা্ সৃিিকতরার কথা্ সমু�ত্ করার্  নয্

 কিা্িবংানাোর্��ত্করুত্যা্�ুয়া ন, তা্সং�ুহর্কাু ্

বয�্রুয়ুেন’’ই২৩৩

234  

                                                           
233. হারুসল্ ক ন্ইংুর ্ে যািতিবরদ্িেুলনই্১৭৮১্সাুল্িতিন্ইউুরনাস্

�হ্আিব�ার্কুরনই োিলসুকাপও্তাঁরই্আিব�ারই্১৭৩৮্েথুক্১৮২২্

সাল্পযর�্িেল্তাঁর্যুেই- েলখক 
234. মুহা�দ্ আল-োযালক, ‘আ�কদাতুল্ মুসিলম; (কায়ুরা্ : দারল্ কুতুিবল্

ইসলািময়যাহ, সং�রু্ িবহকন, ১৯৮০্ ি�.), পৃ. ২২; ইনসাুষাুপিডয়া্

‘‘আ াদক’’, ‘ইলাহ’ শেমূল, ১ম্খা, পৃ. ৫০৩ই 
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 র্ পর্ িতিন্ দাশরিনক্ সু�িাস২৩৪

235  র্  ্ স�িকরত্

বুবয্উপ াপন্কুরন, যা্সু�িাস্তাঁর্ো�্ ে�ুাাুক্ িলুখ্

পািঠুয়িেুলনই্ তাঁর্ েস্ পু�র্ মুধয্ সৃিিকতরার্ অি�ত্ তাঁর্

 কতবাদ্  বং্ িতিনই্ েয্  ্  েত্ সৃিি্ কুরুেন, েস্ সুবর্

�ককৃিত্পাওয়া্যায়ই 

সু�িাস্িলুখিেুলন্: ‘‘ ্ েত্আমাুদরুক্�কাশ্কুর্

িদু�্েয,  খাুন্হঠাউ্কুর্অপিরকি�তভাুব্ িকেুই্হুয়্যায় 

িন; বরং্ র্�িতিা্অংশই্ কিা্লুীযর্ িদুক্ধািবত্হু�ই্

আর্ ই্লীয্তার্েচুয়ও্উাতর্লীযপাুন্ িেুয়্চুলুেই্ ্

ভাুব্ পিরুশুষ্  কিা্ চূড়া�্  কক্ লুীযর্ িদুক্ েপ ুোুনা্

যায়ই্  েুতর্  ই্ পূুরাঅ্ িবধান্ তার্ খঁুিানািাসহ্ েকাথা্ েথুক্

রতরক্হুলা, যা্�িতিা্িদক্েথুকই্মহুতর্�ারা্েবিিত? হঠাউ্

কুর্ মিনুতই্হওয়াুতা্সসবপর্নয়ই্আমাুদর্পুী্যিদ্ ্

কথা্ বলা্ সসব্ হয়্ েয, তা্  মিনুতই্ রতরক্ হুয়ুে, তা্ হুল্

                                                           
235. িতিন  ক ন্�খযাত্�কক্িবংানক্ও্দাশরিনক্িেুলনই্খৃিপূবর্৪৭১্সাুল্

 ে্ �হু্ কুরিেুলনই্ আ�াহ্ ও্ তাঁর্  কতবাদ্ স�ুকর্ িতিন্ েয্ সব্

তাি�ক্ কথা-বাতরা্ বুলুেন, তা্ নবক্ ও্ রাসূলেুুর্ কথার্ সাুথ্ িমুল্

যায়ই্েদখুন্: েংুোহক, মাওলানা্মুহা�দ্হানকফ,  াফারল্মুহাসিসলকন্িব্

আহওয়ািলল্মুআলিলফকন; (করাচক্ : দারল্ শা‘আত, ১ম্সং�রু, সন্

িবহকন), পৃ. ১৪১ই 
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আমাুদর্ পুী্  ্ কথাও্ বলা্ সিঠক্ হুব্ েয, নদকর্ বুুক্

ভাসমান্েনৗকার্তুাগুলা্�য়ংি�য়ভাুবই্অি�ত্লাভ্কুরুেই 

আমরা্যখন্ েত্পিরুবিিত্উপাদানগুলার্িদুক্তাকাই, 

তখন্ তা্ পিরমাুু্  ুতা্ েবশক্ েদখুত্ পাই্ যা্ বুি�র্ �ারা্

সকমাব�্করা্সসবপর্নয়ই্ ্সব্ িকেু্ মিনুতই্হুয়্ েেুে্

বুল্ আমরা্ ধুর্ িনুত্ পাির্ নাই্  ্  নয্  ক ন্ মহাংানকর্

অি�ত্েমুন্েনয়া্ ররক্হুয়্দাঁড়ায়...আর্েস্বুি�মান্অি�তই্

হু�্ কক্সৃিিকতরাই্কারু, �কৃিতর্সবর�ই্ মন্ ক্মহান্

সৃিিকতরার্  কতবাুদর্ িনদশরন্ িবরা ্ করুে্ িযিন্ িচ�া্ করার্

সাুথ্ সাুথই্ তাঁর্ িস�া�্ কাযরকর্ হুয়্ যায়ই্ তাুত্ ভুল-�াি�্

হওয়ার্েকানই্অবকাশ্েনইই 

িতিন্ উপি ত, সবরংাত্ ও্ সামথরযবান, তা্ সু�ও্ তাঁুক্

ইি�য়্�ারা্অনুভব্করা্অসসব...তাঁর্দৃিা�্সূুযরর্মত্যা্সম�্

দৃিিশিুুক্�শর্কুর, অথচ্ েস্কাউুক্তার্ িনু ুক্ েদখার্

অিধকার্েদয়্নাই’’236 

 

 

                                                           
236. �াগুই 
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আ�ামা্ ইবনু্ কাইিয়যম্ আল- াওিযয়যাহ্ সু�িাস্ স�ুকর্

বুলন্: 

‘‘সৃিিকতরার্ গুাবলক্ �ককৃিতর্ েীু�্ তাঁর্ মতামত্ আ�াহ্

তা‘আলার্গুাবলক্�ককৃিত্দানকারকুদর্মুতর্কাোকািে্ িেলই্

িতিন্(সু�িাস) বুলুেন: ‘‘িতিন্(সৃিিকতরা) সকল্ব�র্উপাসয, 

সৃিিকতরা, িনদপক্ও্পরা�মশালকই্তাঁর্উপর্েকউ্িব য়ক্হুত্

পাুরনাই্িতিন্মহা্ িবংানকই্তাঁর্ংান, শিু্ও্িহকমত্ তই্

অসকম্েয, তা্বুি�র্�ারা্বযু্করা্যাুব্নাই্ 

িতিন্ (সু�িাস) রাসূলেুুক্ �ককৃিত্ �দাুনর্ িনকাবতরক্

িেুলনই্ সৃিির্ শর, পূনরউান্ ও্ সৃিিকতরার্ গুাবলকর্ েীু�্

তাঁর্বুবয্নবকেুুর্বুুবযর্িনকাতম্িেলই’’237 

সু�িাুসর্ িশষয্ দাশরিনক্ ে�ুাাও্ ( ে্ খৃ.পূবর্ ৪৩০) 

 কতবাুদর্�ককৃিত্�দাুনর্বযাপাুর্�িসি�্লাভ্কুরিেুলনই্

িতিন্বলুতন্: 

‘‘ ্  েুতর্  ক ন্ সৃিিকতরা্ রুয়ুেনই্ িতিন্ অনািদ্ ও্

অন�কাল্ েথুক্ িন ্ েথুকই্ আুেনই্ িতিন্ সকল্ ংাুনর্

আধারই’’238 

                                                           
237. ইবনু্ কাইিয়যম্ আল- াওিযয়যাহ,  োোতুল্ লহফান্ ফক্ মাকাইিদস্

শয়তান; ২/২০৯, ২১০ই 
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ইংুর ্রবংািনক্ে�াার্(Spencer)239 ্�সুঅ্বুলন্: 

‘‘আমরা্  ্ কথার্ �ককৃিত্ িদুত্ বাধয্ েয,  ্ মহা্ িবু�র্

িনতয্রনিমি�ক্ঘানা্�বাহ্আমাুদরুক্ মন্ ক্মহাশিুমান্

স�ার্স ান্েদয়, যাঁু ক্অনুধাবন্করা্আমাুদর্পুী্অসসবই্

ধমরই্সবর�থম  ্সবরশিুমান্স�াুক্�হু্ বং্মানব্ ািতুক্

তাঁর্স�ুকর্ংান্দান্কুরই’’240 

ে�াার্আুরা্বুলন্: ‘‘িবংান্কুসং�াুরর্িবুরাধক, তুব্

ধুমরর্ িবুরাধক্ নয়, পদাথর্ িবংাুনর্ অুনক্ েীু� ধমর্ িবুরাধক্

েচতনা্ পাওয়া্ যায়, তুব্ সিঠক্ িবংান্ যা্ ভাসাভাসা্ ংানুক্

অিত�ম্কুরুে্ বং্�কৃত্ংাুনর্েভকুর্�ুবশ্কুরুে, তা্

উপযুরু্ধমর্িবুরাধক্েচতনা্েথুক্মুুই্আর্পদাথর্ িবংান্ধমর্

িবুরাধক্নয়ই’’241 

যারা্ আ�াহ্ ও্ ধুমর্ িব�াস্ কুর্ না্  বং্  কব্  েত্

 ুলাুমুলাভাুব্ মিনুতই্সৃিি্ও্উ�িত্লাভ্কুরুে্বুল্মুন্

                                                                                                            
238. �াগুই 
239. ে�াার্(Spencert, Herber, ১৮২০-১৯০৩)  ক ন্বৃিাশ্দাশরিনক্ই্

িতিন মন��ও্সমা তু�র্উপর্বই্েলুখনই- েলখক 
240. মুহা�দ্আল-োযালক, �াগু; পৃ. ২৩ই 
241. আস-সাইিয়যদ্আস-সাুবক, �াগু্; পৃ. ৫০ই 
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কুর, ইংুর ্ িবংানক্লডর্ েকলিভন্ (Kelvin)242 তাুদর্সংুে্

িব�প্কুরন্ বং্আ�াহর্বতরমান্থাকা্ বং্তাঁর্ কতবাুদর্

উপর্িহকমত্ও্�কৃিতর্িবধাুনর্মাুম্েয্সব্অকাায্দলকল্

�মাুািদ্রুয়ুে, েকান্েকান্িবংানকুদর্ ্সুবর্�িত েকাুনা 

দৃিি্না্েদয়াুত্িতিন্আ�যর্েবাধ্কুর্বুলন্: ‘‘মানুুষর্পুী্

 ্কথা্ক�না্করাই্কিঠন্েয, েকান্পিরক�নাকারক, সৃ নশকল্

শিুর্ বতরমান্ থাকা্ োড়াই্  কবুনর্ আরস্ বা্ তা্ চলমান্

থাকুত্ পাুরই্ আিম্ আ�িরকভাুব্ িব�াস্ কির্ েয, েকাুনা 

েকাুনা রবংািনক্ কব্স�িকরত্তাুদর তািথযক্েুবষুার্েীু�্

 ্  েুতর্ িবধানসমূুহ্ (সৃিিকতরার্ পিরচুয়র) েয্ সব্ অকাায্

�মাুািদ্ রুয়ুে, তা্ তারা্ অ�াভািবকভাুব্  িড়ুয়্ েেুেনই্

কারু, আমাুদর্ চারপাু�র্ হা াুরা্ রকুমর্ অকাায্ �মাু্

উপি ত্ রুয়ুে্ যা্  ক্ মহাশিুশালক্ ও্ কুশলক্ বযব াপুকর্

অি�ুতর্ সাীয্ বহন্ করুেই্ �কৃিতর্ মাুম্ বতরমান্  ্ সব্

দলকল্আমাুদরুক্ ক্�াধকন্সাবরু ভৗম্স�ার্স ান্েদয়ই্ ই্

�মাুগুলা্ আমাুদর্ বুল্ িদু�- �িতিা্  কবই্  ক, অি�তকয়্

                                                           
242. Kelvin William Thomson Lord (১৮২৪-১৯০৭্ি�.), িতিন্ ক ন্

�খযাত্ইংুর ্পদাথর্িবংানক্িেুলনই্েলখক 
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 বং্ িচর ায়ক্ মহান্ �িার্ সৃিি্  বং্ সবাই্ তাঁরই্ উপর্

িনভররশকরই’’243 

রবংািনক্িনউান্বুলনহ্‘‘সৃিিকতরা্বতরমান্থাকার্বযাপাুর্

েকাুনা সুনহ্ কুরা্ না; কারু, আকি�ক্ হওয়া্  কিা্ ঘানা্

িন ্ েথুকই্  ্ সৃিির্ মূল্ হওয়ার্ িবষয়িা্ েকাুনাভাুবই্ বুুম্

আসার্মত্িবষয়্নয়ই’’244 

আ�াহুক্ অ�ককারকারকুদর্ সাুথ্ িব�প্ কুর্ িবংানক্

ফুলিার্বুলন্: 

‘‘আ�াহর্ বযাপাুর্ সুনহ্ করুো্ েকন, িতিন্ যিদ্ না 

থাকুতন, তুব্আমার্াক্আমার্সাুথ্েবইমানক্করুতা, আমার্

খাুদম্আমার্স�দ্চুির্করুতাই’’245 

িবিশি্ইসলামক্িচ�ািবদ্মাওলানা্আেুর্রহকম্(মৃত্১৯৮৭্

ি�.)  ্�সুঅ্বুলন্: 

‘‘ব�ত্ দূর্ অতকতকাল্ েথুক্ মানব্ �কৃিতর্ অধযয়ন্

চালাুল্�মাু্পাওয়া্যায়্ েয, ধমরিব�াস্মানব �কৃিতর্েভকুর্
                                                           
243. মুহা�দ্আল-োযালক, �াগু; পৃ.২৪ই 
244. হাসানুল্বা�া, মা মূ‘আতু্রাসাইিলল্ইমাম্আশ-শহকদ; (রবরত্ : আল-

মুআছোোতুল্ইসলািময়যাহ, সং�রু্িবহকন, তািরখ্িবহকন), পৃ, ৩১৯ই 
245. ড. আমহদ্ শালাবক, মু�ারানাতুল্ আদইয়ান; (কায়ুরা্ : মাকতাবাতুন্

নুহদািতল্িমসরকয়যাহ, ৮ম্সং�রু, ১৯৮৯্ি�.), পৃ. ৯৩ই 
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িনিহত্ রুয়ুেই্ মূল্ আ�াহর্ অি�ত্ িব�াুসও্ ব� র্  েুতর্

�িত্ লীয্ আুরাুপ্ েকাুনা িবুরাধ্ েকাুনা িদনই্ িেল্ নাই্

িবুরাধ্েদখা্েেুে্ ্িব�াুসর্িবুশষত্ও্প�িত্পযরাুয়্মা�ই্

তার্ অথর, মূল্ িব�াুস্ অতকত্ কাল্ েথুক্ বতরমান্ সময়্ পযর�্

েকাুনা পাথরকয বা্িবুরাধ্েদখা্েদয় িন, তার্খঁুিানািা্িব�ািরত্

বযাপাুরর্ মুধযই্ িবুরাধ্ সকমাব�্ রুয়ুেই্ তার্ অথর্ আ�াহর্

অি�ত্ িব�াুসর্ বযাপাুর্ িব�্ মানবতার্ েয্ পরম্ ঐকয্ অি রত্

হুয়ুে, তা্ িচরকাল্ ইিতহাুসর্ �ুতযকিা্ পযরাুয়ই্ লীয্ করা্

যায়ই’’246 

িতিন্  ্ পযরাুয়্ আুরা্ বুলন্ : ‘‘বহ্ িবুশষংই্ দাবক্

কুরুেন্ েয,  ই্ িব�ুলাুক্ আ�াহর্ অি�ত্ স�ূুর্ �তহ�ুতর্

বযাপারই্আর্কুরআুনর্আয়াত্েথুক্ ্সতয্উদঘাান্অতকব্

সু�ি, েস্  নয্ েকাুনা যুিু-�মাু্ অবতারুার্ আুদৗ্ েকাুনা 

�ুয়া ন্ পুড়্ নাই্ িবুশষভাুব্ েকাুনা িচ�া-ভাবনা্ েুবষুারও্

েকাুনা আবশযকতা্েনইই্ ্�সুঅ্িতিন্ইংুর ্দাশরিনক্থমাস্

কাুবল্ র্বুবয্উ�ৃত্কুরনই্থমাস্বুলুেন্: 

                                                           
246. মাওলানা্ মুহা�দ্ আেুর্ রহকম, িশকর্ ও্ তাওহকদ; (ঢাকা্ : খায়রন্

�কাশনক, ২৫তম্সং�রু, ১৯৯৬্ি�িাে.) পৃ. ৩৩ই 
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‘‘যাঁরা্আ�াহর্অি�ত্যুিু-�মাুুর্িভি�ুত্�মাু্করুত্

েচিা্ কুর, তাুদর্ অব া্  ্ েথুক্ িভ�তর্ নয়্ েয, তারা্

আকাুশ্ দৃশযমান্ সূযরুক্ �দকপ্ িদুয়্ েদখুত্ েচিা্ কুর্

মা�ই’’247 

�কৃতকথা্ হু�, যারা্ আ�াহর্ অি�তুক্ অ�ককার্ কুর, 

তারা্ অপিরপ�্ ংাুনর্ অিধকারকই্ তারা্  ্ েীু�্ েয্ সব্

ধারুার্ অনুসরু্ করুে, পিরপ�্ ংানকুদর্ িনকা্ েস্ সব্

ধারুার্ েকানই্ মূলয্ েনইই্ তারা্ তাুদর্ িচ�া্ ও্ কথার্ �ারা্

আমাুদরুক্আ�াহর্ কথাই্�রু্কিরুয়্িদু� : 

لد  َمن ٱَّاِس  َوِمنَ  ﴿ َِ ِ  ِ�  يدَ�ٰ َّ ى َوَ�  ِعۡل�ٖ  بَِغۡ�ِ  ٱ َٗ  ﴾ ٨ ّمَِ�ٖ  َُِ�ٰبٖ  َوَ�  هد
 ] ٨: اْج[

‘‘মানুুষর্ মাুম্  মনও্ কতক্ েলাক্ রুয়ুে্ যারা্ েকান্

ংান, �মাু, ও্ উ�ল্ িকতাব্ োড়াই্ আ�াহ্ স�ুকর্ িবতকর্

কুরই’’247F

248 

 ্সব্নাি�কুদর্বযাপাুর্আমাুদর্বুবয্হু�- েকাুনা 

 কিা্ব�র্অি�তুক্অ�ককার্করা্যায়্বা্তার্অি�ত্থাকার্

বযাপাুর্সুনহ্ েপাষু্করা্যায়্যিদ্তা্�মাুুর্ নয্ েকাুনা 

                                                           
247. তুদবই 
248. আল-কুরআন, সূরা্হ�্: ৮ই 
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দলকল্�মাুািদ্না্থাুকই্আ�াহর্বতরমান্থাকার্ িবষয়িা্ েতা্

েস্ পযরাুয়্ পুড়্ না; কারু, তাঁর্ অি�ুতর্ যাবতকয়্ �মাুািদ্

চীু�ানুদর্ নয্পির�ার্হুয়্রুয়ুেই্আকাশম�লক্ও্ পৃিথবক্

 বং্ ্দু’েয়র্মুধয্যা্িকেু্রুয়ুে্সবাই্িমুল্আ�াহর্অি�ত্

ও্তাঁর্ কতবাুদরই্সাীয্�দান্করুেই্েস্ নয্ ক ন্কিব্

বুলুেন্: 

 م� َعيم ال ديل  زائي* أال ُ شء اي خال ا  نيطي 

  احمـــــــــومل ع أَه ال*   ه آيــــــم ف ُ شء ل

‘‘আ�াহ্বযতকত্সকল্ব�ই্বািতল, সকল্েনয়ামত্অবশযই্

িবলকন্হুয়্যাুব, �ুতযক্ব�ুতই্রুয়ুে্তাঁর্িনদশরন, যা্তাঁর্

 কতবাুদর্�িতই্ইিঅত্বহন্করুেই’’ 

আ�াহর্ অি�ত্ ও্ তাঁর্  কতবাুদর্ উপর্ অ �্ দলকল্

�মাুািদ্থাকা্সু�ও যখন্ িকেু্সংখযক্ েচতনাহকন্মানুষ্তাঁর্

অি�ুতর্ বযাপাুর্ সুনহ্ �কাশ্ কুরুে, েস- নয্ আ�াহ্

তা‘আলা তাুদর্ ্আচরুু্িব�য়্�কাশ্কুর্বুলন্: 

﴿ �ِ
َ
ِ  أ َّ �ِض�  ٱلّسَ�َٰ�ٰتِ  فَاِطرِ  َشّكٞ  ٱ

َ
 ]  ١٠: انراويم[ ﴾َوٱۡ�

‘‘িযিন্ আকাশম�লক্ ও্ পৃিথবকর্ সৃিিকতরা্ েস্ আ�াহর্

বযাপাুর্িক্েকান্সুনহ্আুেই’’248F

249 
                                                           
249. আল-কুরআন, সূরা্ই�াহকম্: ১০ই 
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না, তাঁর্বযাপাুর্সুনহ্�কাুশর্েকানই্অবকাশ্ ا� ال

েনইই্ সুনহ্ েপাষুকারকরা্ তাঁুক্ �ককার্ করক্ আর্ না-ই্

করক, িতিন্অন�কাল্েথুক্আুেন, িচরকাল্ধুরই্থাকুবনই 

পিরুশুষ্ আ�াহুক্ অ�ককারকারকুদর্ বলুবা্ : তারা্ যিদ্

িনু ুদর্ অি�তুক্ েকাুনা িদন্ স�ূুর্ অ�ককার্ বা্ তাুত্

েকাুনা সুনহ্ েপাষু্ করুত্ পাুর, তা্ হুল্ তারা্ আ�াহর্

বযাপাুরও্তা্করুত্পাুর- আর্তা্যিদ্না্পাুর  বং অবশযই্

তারা্ তা্ কি�নকাুলও্ পারুব্ না- তা্ হুল্ তাুদর্ পুী্

আ�াহুক্ শধু্ �ককার্ করাই্ উিচত্ নয়, তাঁুক্ �ককার্ কুর্

েনয়ার্ পাশাপািশ্ তাঁু ক্ ভয়্ করাও্ উিচতই্ তারা্ েযন্ তাুদর্

িনু ুদর্ মুধয্  কাু্ লীয কুর; কারু, তাুদর্ িনু ুদর্

অি�ুতর্মুধযই্তাঁর্অি�ুতর্�চুর্�মাুপ�ক্িবদযমান্রুয়ুেই্

 ্�সুঅ্মহান্আ�াহ্বুলন্: 

مۚۡ  َوِ�ٓ  ﴿ ِس�د نفد
َ
فََ�  أ

َ
ََ  أ و  ]  ٢١: اَا��يت[ ﴾ ٢ َدۡبِ�د

‘‘েতামাুদর্ িনু ুদর্ মুধযও্ আ�াহর্ অি�ুতর্ �মাু্

রুয়ুে, তবুও্িক্েতামরা্তা্লীয্করুব্নাই’’249F

250 

তারা্েযন্তাুদর্শরকুরর্�িতিা্অঅ�তযুঅর্মুধয্িনিহত্

আ�াহর্অি�ুতর্ িনদশরনািদর্�িত্লীয্কুর্অনযানযুদর্মত্

                                                           
250. আল-কুরআন, সূরা্যা-িরয়াত্: ২১ই 
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আ�াহুক্ �ককার্ কুর্ েনয়ই্  ইুতা্ পরমাুু্ িবংানক, 

ে যািতিবরদ, �াুক্িবংানক্ও্েিুতশাািবদেু্অতয�্ে ার্িদুয়্

বুলুেন্ েয, তাঁুদর্ কাুে্ অুনক্ দলকল্ �মাুািদ্ রুয়ুে্ যা্

 মন্ ক্মহান্অি�ুতর্�মাু্কুর, িযিন্ ই্সৃিি্ েতুক্

িনয়�ু্ করুেন্  বং্ িতিন্ তাঁর্ অসকম্ ংান্ ও্ করুার্ �ারা্

অতয�্যু�র্সাুথ্তা্পিরচালনা্করুেনই২৫০

251 

 ্ োড়া্ তাুদর্ পূুবর্ িবংাুনর্  নক্ সু�িাস্ ও্ ে�ুাা্

েযখাুন্আ�াহ্ও্তাঁর্ কতবাুদর্কথা্অকপুা্�ককার্কুর্

েেুেন, েসখাুন্ তাুদর্ অ�ককৃিতুত্ অ�াহর্ িকেুই্ যায়্ আুস্

নাই্বরং্ ুত্তাঁু ক্অ�ককারকারকুদরই্মাযরাদা্ীু্্হুব,  ুত্

েকাুনা সুনহ্েনইই 

 েত্ েআ্্ রবংািনকুদর্ �ককৃিত্ �ারা্ আ�াহ্ ও্ ধুমরর্

সতযতা্ও্বা�বতা্�মাু্করার্পর্ বার্আমরা্আমাুদর্মূল্

আুলাচনায়্িফুর্যাুবাই্আর্তা্হুলা- 
 
 
 

                                                           
251. মুহা�দ্আল-োযালক্�কয়্আ�কদাতুল্মুসিলম্�ু�র্২৮্পৃ্ায়্ -তথযিা্

ব রুনা্ কুরুেনই্ যা্ রয়াার্ সংবাদ্ সং ার্ উ�ৃিত্ িদুয়্ িমসুরর্ েকাুনা 

 ক্পি�কায়্�কািশত্হুয়িেলই্ 
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সৃিির্সূচনালু�্মানুুষরা্েকাে্িচ�ায়্িব�াসক্িেল? 

 ্ �ু�র্  বাুব্ বলুবা্ : হযাঁ, মানুুষর্ মাুম্ সবর�থম্ তাওহকদক 

িচ�া-ভাবনাই্ িবরা মান্ িেলই   িবষয়িা্ আমরা্ ঐশক্ বাুক্ ও্

যুিুর্�ারা্�মাু্করুত্পািরই 

ঐশক্�মাুািদ্: 

আমাুদর্িনকা্কুরআন্ও্হাদকুসর্�চুর্�মাুািদ্রুয়ুে্

যা্  ্ কথারই্ সতযতা্ �মাু্ কুরই্ আর্ েকমন্ কুরই্ বা্ তা্

হুব্না! কারু;  ্কথাুতা্েকানভাুবই্েযৗিুক্হুত্পাুর না্

েয, আ�াহ্ মানুষুক্ সৃিি্ করুবন, অতহপর্ তাুদরুক্ েকাুনা 

�কার্ েহদায়াত না্ িদুয়ই্ লাোমহকনভাুব্ েেুড়্ েদুবনই্ ফুল্

তারা্ যা্ ই�া্ িচ�া্ করুব! েক্ তাুদর্ সৃিি্ করুলা, েকনইবা্

করুলা, েকাথায়্তাুদর্� ান?  ্সব্িবষুয়্তাুদরুক্িকেুই্

না্ ািনুয়্ মিনুতই্েেুড়্েদয়া্হুব? 

কুরআনুল্ কারকম আমাুদরুক্  ্ কথার্ �মাু্ িদু�্ েয, 

আ�াহ্ তা‘আলা মানব্ সৃিির্ সূচনাুতই্ তাুদর্ �কৃিতুত্ তাঁর্

পিরচুয়র্ বযাপারিা্ অতয�্ সুপিরকি�তভাুব্ ে�ািথত্ কুর্

িদুয়ুেন  বং িতিন্ তাঁর্ পিরচুয়র্ উপর্ তাুদর্ িনকা্ েথুক্

শু্�িতিিতও্িনুয়ুেনই্ ্�সুঅ্আ�াহ্তা‘আলা বুলন্: 
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قِمۡ  ﴿
َ
ۚ  لِّ�ِينِ  وَۡجَهَك  فَأ ِ  فِۡطَرَت  َحَِيٗفا َّ ۚ  ٱَّاَس  َ�َطرَ  ٱّلِ�  ٱ يَل  َ�  َعلَۡيَها َِ  ََۡب
ِۚ  ِ�َۡلقِ  َّ ِيند  َ�ٰلَِك  ٱ ُّ ۡ�َ�َ  َوَ�ِٰ�نّ  ٱۡلَقّيِمد  ٱ

َ
ََ  َ�  ٱَّاِس  أ و لَمد ُۡ : الرمم[ ﴾ ٣ َ�

٣٠  [ 

‘‘তুিম্ িনু ুক্  কিন্ভাুব্ �কুনর্ উপর্ �িতি্ত্ রাুখা, 

 াাই্ আ�াহর্ িনকা্ েৃহকত্ �কৃিত, যার্ উপর্ িতিন্ মানুষুক্

সৃিি্কুরুেন, আ�াহর্সৃিির্েকাুনা পিরবতরন্েনই,  াাই্সরল্

�কন; িক�্অিধকাংশ্েলাুকরা্তা্ াুন্নাই’’ 251F

252 

 ্ আয়াুত্ ্  (يطر اَيس عغيهي) বাুকযর্ �ারা্ আ�াহ্

তা‘আলা �কন �হু্ ও্ তাঁর্ তাওহকুদর্ �ককৃিত্ �দাুনর্ েযােয্

কুর্মানুষুক্সৃিি্করার্কথাই্বযু্কুরুেনই্তাঁর্তাওহকুদর্

�ককৃিত্দাুনর্উপর্তাুদর্িনকা্েথুক্েৃহকত্�িতিিত্�সুঅ্

বুলুেন্: 
َخذَ  �ذۡ  ﴿

َ
َُّك  أ َِهِمۡ  ِمن َءاَدمَ  بَِ�ٓ  ِمنۢ  ََ و هد مۡ  َد ِّ�َتهد َّ مۡ  ذد هد ََ ۡشَه

َ
�  َوأ ن َ�َ

َ
ِسِهمۡ أ  فد

لَۡستد 
َ
ۡمۖ  � ُِّ�د ْ  بَِر دوا ٓۚ  بََ�ٰ  قَال نَا َۡ َ َشِه

َ
ْ  أ دوا ول َّا إِنّا ٱۡلقَِ�َٰمةِ يَۡومَ  ََقد  َ�َٰذا َ�نۡ  ُد

 ]  ١٧٢: االعراف[ ﴾ ١ َ�ٰفِلِ�َ 

‘‘আর্�রু্কর্েসই্সমুয়র্কথা্যখন্েতামার্পালনকতরা্

বনক্আদুমর্পৃ্ুদশ্হুত্তাুদর্স�ানুদর্েবর্করুলন্ বং্

তাুদরুক্  ্ �িতংা্ করাুলন্ েয, আিম্ িক্ েতামাুদর্
                                                           
252. আল-কুরআন, সূরা্দম্: ৩০ই 
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পালনকতরা্ নই? তারা্ সকুলই্ বলুলা্ : হযা,ঁ আপিন্ আমাুদর্

পালনকতরা, আিম্ েতামাুদর্  ্ �িতিিতর্ উপর্ সাীয্ �হু্

করলাম্যাুত্েকয়ামুতর্িদন্েতামরা্ ্কথা্বলুত্না্পাুরা্

েয,  ্িবষয়িা্আমাুদর্ ানা্িেল্নাই’’253 

অনুদপভাুব্ কুরআনুল্ কারকম আমাুদরুক্ আুরা্ বুল্

িদু�্েয, �থম্মানব্আদম্ও্হাওয়া ‘আলাইিহস্সালাম মানব্

�কৃিতর্ েস্ িবধান্ েমাতাুবক্ তাঁুদর্ �িতপালুকর্ তাওহকুদর্

�ককৃিত্�দান্করুতনই্েস্ ুনযই্তাঁরা্ দু’ ুন্ া�াত্েথুক্

েবিরুয়্ পৃিথবকুত্ অবতরু্ করার্ পর্ তাঁুদর্ �িতপালুকর্

িনকা্ তাঁুদর্ অপরাধুক্ �ককার্ কুরিেুলন্  বং্  ককভাুব্

েকবল্তাঁরই্ িনকা্তাঁু দর্ কৃত্অপরাুধর্ নয্মা রনা্কামনা্

কুরিেুলনই্তাও্আবার্ মন্িকেু্বাকয্পাঠ্করার্মাধযুম, যা্

তাঁরা্ তাঁুদর্ �িতপালুকর্ িনকা্ েথুকই্ িশীা্ লাভ্

কুরিেুলনই্তাঁরা্উভুয়ই্ ই্বুল্দু‘আ্কুরিেুলন্: 

ََا﴿ ُّ ََ  ٓ ََا لَۡم ََ  
َ
ََاأ َس َا ََۡغفِرۡ  ّلمۡ  �َ نفد ََا ََ وَ�نّ  َوَِرَۡ�ۡ َكد  ﴾ ٢ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ  ِمنَ  ََ

 ] ٢٣: االعراف[

‘‘েহ্ আমাুদর্ �িতপালক! আমরা্ আমাুদর্ �িত্  ুলুম্

কুরিে, যিদ্আপিন্আমাুদরুক্মা রনা্না্কুরন্ বং্আমাুদর্

                                                           
253. আল-কুরআন, সূরা্আ‘রাফ্: ১৭২ই 
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�িত্দয়া্না্কুরন, তা্হুল্আমরা্অবশযই্ীিত��ুদর্মুধয 

শািমল্হুয়্যাুবাই’’254 

 ্আয়াত্�ারা্�মািুত্হয়্েয, আদম্ও্হাওয়া্আলাইিহস 

সালাম যিদ্তাঁুদর্�িতপালক্আ�াহ্তা‘আলা ও্তাঁর্তাওহকদ্

স�ুকর্ অবেত্ না্ হুতন, তা্ হুল্ তাঁরা্ ‘েহ্ আমাুদর্

�িতপালক’ (غي��) বুল্ ্ভাুব্ ককভাুব্তাঁরই্িনকা্তাঁুদর্

অপরাুধর্ �ককৃিত্ ও্ তা্ মা রনার্  নয্ তাঁুক্ আ�ান করুতন্

নাই্ 

 আদম্ ও্ হাওয়া্ আলাইিহস সালাম যখন্ তাঁু দর্  কক্

�িতপালকুক্ িচনুতন্ ও্  ানুতন, তখন্ �াভািবক্ অব ার্ দাবক্

হু�্তারঁা্ ্িবষয়িা্তাঁুদর্স�ানুদরুকও অবিহত্কুর্থাকুবনই্

 ্োড়া্আ�াহ্তা‘আলা েয্সকল্মানুুষর্দুহর্ িনকা্েথুক্

তাঁর্ পিরিচিতর বযাপাুর্ �িতিিত্ িনুয়ুেন, তা্ েতা্ আমরা্

 কাু্আুেই্অবেত্হুয়িেই্মানুষুক্েয্আ�াহ্কতৃরক্েৃহকত্

েস্ �িতিিতর্ উপুরই্ সৃিি্ করা্ হুয়্ থাুক্ েস্ স�ুকর্

রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্বুলুেন্: 

» ّ ُ  َ ْ لُ دٍ  ُُ
َ
نََ اهُ  الِفْطَرِة، َعَ  يُ ل

َ
َِهِ  يََ مْ  ،ُ�َه َّدا

َ
اَِِه، أ َ َّ مْ  ُ�غَ

َ
َِهِ  أ  »ُ�َ ّجَسي

                                                           
254. আল-কুরআন, সূরা্আরাফ্: ২৩ই 
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‘‘�ুতযক্ স�ানই্ তাঁর্ �িতপালক্ আ�াহর্ �ককৃিত্ দাুনর্

�কৃিতর্উপুরই্ েলাভ্কুর, অতহপর্তার্িপতা-মাতা্তাুক্

ইয়াহূদক, ি�িান্বা্অি�পূ ুক্পিরুত্কুরই’’255 

�থম্ মানুষ্ আদম্ ও্ হাওয়া্ আলাইিহমাস্ সালাম যখন্

আ�াহর্তাওহকুদ্ িব�াসক্ িেুলন, েস্সময়্যখন্অপর্েকাুনা 

ধমর্ িেল্ না, েকাুনা িকেুুত্ িবকৃিতও্ যখন্  কিদুন্ হয়্ না, 

তখন্ সুদকঘর্ সময়্ পযর�্ আদম্ স�ানরা্ েয্ তাওহকদক্ িব�াুসর্

উপুরই্ থাকুব,  াাই্ যুিু্ ও্ বা�বতার্ দাবকই্ কুরআনুল্

কারকম েথুকও্  ্ যুিু্ ও্ বা�বতার্ সতযতা্ �মািুত্ হয়ই্

আ�াহ্তা‘আলা বুলনহ 

﴿  ََ ّمةٗ  ٱَّاسد  َ�
د
ةٗ  أ ََ َث  َ�ِٰح َُ د  َ�َب َّ ِ�نَ  نَ  ۧٱَّبِّ�ِ  ٱ بَّ�ِ َِذَِ�نَ  مد : القرة[ ﴾َومد

٢١٣  [  

‘‘মানুুষরা্(�থুম্ কই্িচ�া্লালনকারক)  কই্ ািতভুরু ্

িেলই্ অতহপর্ (তারা্ িবভু্ হুয়্ েেুল) আ�াহ্ তা‘আলা 

নবকুদরুক্ সুসংবাদদাতা্ ও্ ভয়্ �দশরনকারক্ িহুসুব্ ে�রু্

কুরনই’’255F

256 
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 -আয়াুতর্ বযাখযায়্ ইবন্ আ�াস রািদয়া�াহ্ আনহমা 

বুলন্: 

َّش يَيْخرَغَُفْ ا َ�بََعَث اُ  «
ْ
�َْعِ  اْ ُّهْم َعَ َشِ ُُ ُة قُُرْمٍن  َ َن َ�ْ�َ َُْ ٍح َم آَدَم َعَكَ

�َْن َم  ِِيّْ�َ ُاَِّكِ َّ ِ��ْنَ ا ِِ   »ُاغْ

‘‘আদম্ও্নূহ্আলাইিহস সালাম- র্মধযকার্দশ্ যুে্বা্

� ুের্সকুলই্সতয্ধুমরর্উপর্�িতি্ত্িেল, অতহপর্তারা্

ধমরকয়্ িবষুয়্ মতিবুরাুধ্ িলল্ হয়, ফুল্ তাুদরুক্ সতয্ ধুমরর্

উপর্ পুনহ�িতি্ত্ করার্  নয্ আ�াহ্ তা‘আলা নবকুদরুক 

সুসংবাদদাতা্ও্ভয়্�দশরনকারক�দপ্ে�রু্কুরনই’’ 256F

257 

 ্আয়াুতর্বযাখযায়্ইবন্আ�াস রািদয়া�াহ্আনহমা যা্

বুলুেন্ তার্ সতযতা্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম-

 র্  কিা্ হাদকস্ �ারাও্ �মািুত্ হয়ই্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্

আলাইিহ্ওয়াসা�াম্বুলুেন্: 

ِْسَالمِ  َ َن َ�ْ�َ آََدَم َم َُْ ٍح « ُّهْم َعَ ا ُُ ةُ قُُرْمٍن   »َعَكَ

                                                           
257.আত-তবারক, আবু্  া‘ফর্ মুহা�দ্ ইবন্  ারকর,  ািমউল্ বয়ান্ ফক্

তাফেকিরল্কুরআন; (রবরত্ : �ারল্িফকর, সং�রু্িবহকন, ১৪০৫িহ:), 

২/৩৩৪; আন-নকসাপুরক, আবু্ আেু�াহ্ আল-হািকম, আল-মুসতাদরাক্

‘আলাস্ সহকহাইন; (রবরত্ : �ারল্ কুতুিবল্ ইলিময়যাহ, ১ম্ সং�রু, 

১৯৯০্ি�ৃ.), ২/৫৯৬ই্ 
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‘‘আদম্ও্ নূহ্আলাইিহস সালাম- র্মধযবতরক্দশ্ যুে্বা্

� ে্পযর�্সবাই্ইসলাুমর্উপুরই্�িতি্ত্িেলই’’258 

                                                           
258. আত-তবারক, �াগু; ২/৩৩৪; আল-হািকম, �াগু; ২/৫৯৬; ইমাম্

হািকম্ বুলন্ : ইমাম্ বুখারকর্ শতরানুযায়ক্  ্ হাদকসিা্ সহকহই্ ইমাম্

 াহাবকও্ তাঁর্  ্ মতুক সমথরন্ কুরুেনই্ ইবন্ আ�াস রািদয়া�াহ্

‘আনহমা েথুক্ ‘ঊফক্ কতৃরক্ বি রুত্ অপর্  কিা্ হাদকস্ রুয়ুেই্ তাুত্

ইবন্আ�াস রািদয়া�াহ্‘আনহমা বুলুেন্: 

 ...كفارا:  يقول واحدة، أمة الاس كن

‘মানুুষরা্সকুলই্ ক্ ািত্িেলই্ ্বাুকযর্বযাখযায়্িতিন্বুলুেন্: তারা্

সকুলই্কািফর িেল...,  ্মুমর্বি রুত্হাদকসিা্িবশ�্নয়; কারু, ‘ঊফক্

 ক ন্দুবরল্ব রুনাকারক, তার্ব রুনা্�ারা্দলকল্�হু্করা্যায় নাই্ইমাম্

ইবন্ কােকর্ বুলন্ : ইবন্ ‘আ�াস রািদয়া�াহ্ ‘আনহমা েথুক্ বি রুত্

�থম্ বুবযিা্ সনদ্ ও্ অুথরর্ িদক্ েথুক্ িবশ�্ কারু, �িতমা্ পূ ার্

পূবর্ পযর�্ মানুুষরা্ সকুলই্ আদম্ আলাইিহস্ সালাুমর ধুমর্ িব�াসক্

িেলই্ মূিতর্ পূ া্ শর্ হুল্ অতহপর্ আ�াহ্ তা‘আলা্ ্ নূহ্ আলাইিহস্

সালামুক্ ে�রু্ কুরনই্ ফুল্ িতিন্ পৃিথবকর্  নেুুর্ �িত্ আ�াহ্

তা‘আলা্ কতৃরক্ ে�িরত্ �থম্ রাসূল্ িেুলনই্ েদখুন্ : তাফেকরল্

কুরআিনল্ ‘আযকম; ১/২৫০; ইবন্ কাইিয়যম্ আল্  াওিযয়যাহ্ ও্ ইবন্

কােকর্ র্কথািা্সিঠক্হওয়ার্�ককৃিত্�দান্কুরুেনই্েদখুন্: ইবুন্

কাইিয়যম্আল- াওিযয়যাহ,  োোতুল্লহফান; ২/১৬০ই্ 
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মহান্ আ�াহ্ তাঁর্ বানাুদরুক্ েয্  কিন্্ তাওহকুদর্

উপুরই্ সৃিি্ কুরুেন, তা্ িনু�াু্ হাদকুস্ কুদসকর্ �ারাও্

সু�িভাুব্�মািুত্হয়ই্আ�াহ্তা‘আলা বুলন্: 
ُْهْم َ�ْن «

َ
ََرُْهُم الّشيَْطيُن يَيْجرَيّ

َ
ُهْم أ ُّ ُّهْم، َم�ِ

ُُ ْ َخغَْقُت ِعبَيِدْي ُحغََفيَء  ِّ إِ
ُ�ْ ا ِبْ َاي لَمْ  ْن �ُْكِ

َ
َُْهْم أ َ َر

َ
ُت لَُهْم ، َمأ

ْ
ْحغَغ

َ
 نِه  ِديِْغِهْم، مََحّرَاْت َعغَيِْهْم َاي أ

ْ
َِْزل

َ
أ

َطيًَ 
ْ
 »يُسغ

‘‘আিম্ আমার্ বানাুদর্ সকলুকই্  কিন্্ তাওহকুদ্

িব�াসক্কুরই্সৃিি্কুরিে, শয়তান্ ুস্তাুদরুক্তাুদর্ধমর্

েথুক্িবচুযত্কুরুে, আিম্তাুদরুক্যা্হালাল্কুরিেলাম্েস্

তা্ তাুদরুক্ হারাম্ কুরুে, আিম্ েয্ িশকর্ করার্ বযাপাুর্

েকাুনা দলকল্অবতকুর্কির িন, আমার্সাুথ্েস্িশকর্করার্ নয্

তাুদরুক্িনুদরশ্কুরুে’’ই২৫৮F

259 উপযুরু্ ্সব্আয়াত্ও্হাদকস্

�ারা্ �মািুত্ হয়্ েয, আদম্ আলাইিহস সালাম েথুক্ পরবতরক্

দশ্ যুে্ বা্ � ে্ পযর�্ তাঁর্ স�ানরা্ তাওহকদক্ িচ�া্ েচতনার্

উপুরই্�িতি্ত্িেল  বং অংশকবাদক্িচ�া-ভাবনা্তাুদর্মুধয 

�থম্ দশ্ যুে্ বা্ � ুের্ পুরর্ মানুুষর্ মাুম্ অনু�ুবশ্

                                                           
259. মুসিলম, �াগু; িকতাবুল্  া�ািত..., বাব্ নং্ ১৬, হাদকস্ নং্ ২৮৬৫, 

৪/২১৯৭; ইমাম্আহমদ, �াগু; ৪/১৬২ই 
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কুরুে, যা্সংুশাধুনর্ িনিমু�্আ�াহ্তা‘আলা নূহ্আলাইিহস 

সালামুক্�থম্রাসূল্িহুসুব্ে�রু্কুরিেুলনই 

েযৗিুক্�মাু্: 

 াা্ েকাুনা েযৗিুক্ কথা্ হুত্ পাুর্ না্ েয, আ�াহ্

তা‘আলা �থুম্ আদম্ আলাইিহস সালাম-েক্ সৃিি্ করার্ পর্

িকেুকাল্ পযর�্ তাঁুক্ তাঁর্ সৃিিকতরা্ স�ুকর্ েকাুনা ংান্ না্

িদুয়ই্ েফুল্ রাখুবন; ফুল্ আদম্  ্ বযাপাুর্ যা্ খুশক্ িচ�া্

করুত্ থাকুব্  বং্ যাুক্ মুন্ হয়্ তাুক্ তাঁর্ রব্ ও্ উপাসয্

বািনুয়্েনুবই্অনুদপভাুব্ ্কথাও্িবুবক্স��্হুত্পাুর্

না্ েয, আদম্ আলাইিহস সালাম িনু ্ তারঁ্ �িতপালকুক্

িচনুবন্ও্ ানুবন, অথচ্ িতিন্তাঁর্স�ানুদরুক্ ্বযাপাুর্

িকেুই্ বলুবন্ না; কারু, িপতা্ সবরদাই্ তার্ স�ানুক্ েস্

উপুদশই্িদুয়্থাুকন্যা্তার্স�ানুদর্ নয্ কা�্উপকারকই্

িনু র্�িতপালুকর্পিরচয়্ ানা্েযুহতু্সকল্উপকাুরর্েচুয়্

বড়্ উপকাুরর্ কথা; েসুহতু্ আদম্ আলাইিহস সালাম তাঁর্

স�ানুদরুক্েয্ ্িবষয়িা্ ািনুয়্থাকুবন, তা্অ�ত্িনি�ত্

কুর্বলা্যায়ই 

�কৃতকথা্ হু�, যারা্ অংশকবাুদর্ উপর্  কতবাুদর্

�চলন্ হওয়ার্ দাবক্ উউাপন্ কুর্ থাুকন, তারা্ তাুদর্
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ধারুানুযায়ক্ িববতরনবাুদর্নকিতর্ িবশ�তার্উপর্ িনভরর্কুরই্

 ্দাবক্উউাপন্কুর্থাুকনই্তারা্বুলন্: 

‘‘ ক্আ�াহ্স�িকরত্মতবাদিা্ মূলত্ কািধক্আ�াহর্

িচ�ার্িববিতরত্ কিা্উ�ত দপ, তুব্ ্িববতরনিা্তার্সরল্

পথ্হািরুয়্ কিা্অ ানা্পুথর্িদুক্অ�সর্হওয়ার্ফুল্তা্

ংানকুদরুক্ হয়রািনর্ মাুম্ েফুল্ িদুয়ুে, েযমনভাুব্ তা্

 কািধক্আ�াহ্ র্িচ�া্েথুক্ ক্আ�াহর্িচ�ায়্�া�ভাুব্

িববিতরত্ হওয়ার্ কারুু্ িনু ুক্  কিা্ িব�াি�র্ মাুম্ েফুল্

িদুয়ুেই্  কািধক্ আ�াহর্ ধারুা্  কিা্ সামাি ক্ মূলযুবাধ্

বহন্ করুতা, যার্ পিরুিত্ িেল্ িবিভ�্ আ�াহুত্ িব�াসকেু্

পার�িরক্�ককৃিতর্মাধযুম্তারা্ িনরাপুদ্ও্শাি�ুত্বসবাস্

করুব; িক�্  ক্ আ�াহর্ িচ�া্ সুবরাা্ ধুমরর্ মতবাদ্ সৃিি্

করার্ফুল্ ্সসাবনাুক্স�ূুরভাুব্বািতল্কুর্িদুয়ুেই্ ্

মতবাুদর্ ফুল্ পৃিথবকর্ িবিভ�্  ািতর্ মাুম্  মন্ সব্

অকলযাুকর্যু�্িব�হ্শর্হুয়ুে, যার্েকাুনা েশষ্েনইই্ ক্

আ�াহর্ ধারুািা্  ভাুব্ উু�া্ িদুক্ িববিতরত্ হওয়ার্ ফুল্

িনু ই্িনু ুক্িনমূরল্করার্�ুচিা্চািলুয়ুেই্আর্ ্ধরুনর্

িববতরনুকই্িববতরনবাদ্বলা্হয়ই’’260 
                                                           
260. ওয়াহকদ্ উিেন্ খাঁন, �াগু; পৃ. ৫১-৫২ই্ িতিন্  ্ কথাগুলা্Man of 

the modern world বই্ র্১১২্পৃিা্েথুক্উ�ৃত্কুরুেনই 
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আ�ামা্ ওয়াহকদ্ উিেন্ খান২৬০

261 তাুদর্  ্ িচ�াধারার্

�িতবাদ্কুর্বুলন্: 

‘‘আমরা্ িক�্ কাযরত্  ্ েীু�্ মূল্ বা�বতাুক্  িড়ুয়্

চুলিেই্ সবর নিবিদত্ ইিতহাস্  ্ কথা্ �মাু্ করুে্ েয, 

সকুলরই্ ্কথা্ ানা্েয, �থম্ে�িরত্পুরষ [রাসূল] িেুলন্

নূহ্ আলাইিহস সালাম, আর্ িতিন্  নেুুক্  ক্ আ�াহর্

িদুকই্আ�ান  ানাুতনই্অনুদপভাুব্আমরা্আুরা্ ািন্েয, 

 কািধক্আ�াহর্মুধয্সকুলই্ ক্পদমযরাদার্িেুলন্না, যার্

অথর্ দাড়ায়: মানুুষরা্ বড়্ ইলাহ্  র্ সাুথ্ অনযানয্ (েোা) 

ইলাহুদর্ শরকক্ কুর্ িনুয়িেল্  ্ উুেুশয্ েয, তারা্ (েোা্

ইলাহরা) তাুদরুক্বড়্ইলাহ্ র্িনকাতম্কুর্েদুব, তাুদর্

 নয্ দু‘আ্ ও্ শাফা‘আত্ করুবই্  ্ সকল্ েমৗিলক্ িবষয়ািদ্

বতরমান্থাকার্ফুল্িববতরনবাুদর্মতবাদিা্ কিা্�মাুিবহকন্

দাবকুত্পিরুত্হুয়্েযুত্বাধযই’’262  

 র পর্ িতিন্ িববতরনবাদ্স�ুকর্সযার্আরসর্ককস্ র্

বুবয্উপ াপন্কুরনই্িতিন্বুলুেন্: 

                                                           
261. ঊিনশ্শতুক্ভারুতর্ ক ন্িবিশি্ইসলামক্িচ�ািবদই্ 
262. তুদবই 
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‘‘িববতরনবাুদর্মতবাদিা্রবংািনকভাুব্�মািুত্নয়  বং 

দলকল্ �মাুািদ্ �ারা্  র্ সতযতা্ �মাু্ করারও্ েকাুনা উপায়্

েনইই্তা্সু�ও্আমরা্ ্মতবাুদ্িব�াসক্েকবল্ ্ ুনয্েয, 

 ুত্িব�াস্না্করুল্আমাুদর্সামুন্সরাসির্সৃিিকতরার্�িত্

িব�াস্করা্োড়া্আর্েকাুনা েতয�র্থাুক্নাই্অথচ্আমাুদর্

পুী্ ্িব�াুসর্বযাপাুর্েকান্িচ�া্করাও্সসবপর্নয়ই’’263 

 আমরা্ পি�মা্  ্ িচ�ািবুদর্ বুুবয্ সু�িভাুব্ েদখুত্

েপলাম্েয, তারা্মূলত্ধুমরর্িচ�া্েথুক্পলায়ন্করার্ ুনযই্

 ্ িববতরনবাুদর্ মতবাুদ্ িব�াসক্ হুয়ুেই্  িা্ েয্  কিা্

�মািুত্সতয্মতবাদ, েস্ ুনয্নয়ই 

িববতরনবাুদর্মতবাদিা্যখন্�য়ং্ র্�বুাুদর্িনকুাই্

সিঠক্ও্িব�াসুযােয্নয়, তখন্ ্�া�্মতবাুদর্উপর্িনভরর্

কুর্ কক্ কুর্  ্ কথা্ বলা্ যায়্ েয, পৃিথবকুত্ মানুুষর্ সূচনা্

লু�্ তাওহকুদর্ পূুবর্ অংশকবাদ্  র্ �চলন্ িেলই্ না, 

কি�নকাুলও্তা্বলা্ও্িব�াস্করা্যায়্নাই্�কৃত্কথা্হুলা: 

 ্ মতবাুদ্ িব�াসকরা্ মূলত্ ধমর্ েথুক্ পলায়ুনর্  ুনযই্  ্

                                                           
263. তুদবই্  ্ বুবযিা্ িতিন্  কিা্ �ব ্ েথুক্ উ�ৃত্ কুরুেন, যা্

Islamic thought পি�কায়্িডুস�র্১৯৬১্ি�. �কািশত্হুয়ুেই 
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ধরুনর্দাবক্উউাপন্কুরুে্মা�, েযমনিা্আমরা্সযার্আরসর 

ককস্ র্বুুবযর্�ারা্সু�িভাুবই্বুমুত্পারলামই 

সবরু শুষ্ ্�সুঅ্ইমাম্আবু্যাহরাহ২৬৩

264  র্ কিা্বুবয্

উু�খ্কুর্ ্�সুঅর্ইিত্াানুবাই্িতিন্ ্�সুঅ্বলুেন্: 

‘‘�া�ু্ (িহনু) ধমর্ অিত্ �াচকন্ হওয়ায়্ তা্ ইিতহাুসর্

েভকর্েথুক্েভকর্পরুত্�ুবশ্কুরুেই্ ্ধুমরর্অনুসারকরা্

�ারুস্  েত্ ও্  র্ পিরবতরু নর্ েীু�্ �ভাবশালক্  কিা্

শিুর্উপাসনা্করুতা,  র্ কতবাুদও্তারা্িবশবাস্করুতা, 

যিদও্ েস্ শিুুক্ তারা্ ইসলামক্ পিরভাষার্ নযায়্ আ�াহ্ বুল্

নামকরু্করুতা্না  বং েসাাুক্িঠক্েস্ধরুনর্ কক্বুলও্

িব�াস্করুতা্না্েযমনভাুব্মুসিলমরা্আ�াহর্বযাপাুর্িব�াস্

কুরনই অতহপর্ তারা্ েস্ শিুুক্ েদহ্ সবর�্ কুর্ েনয়্  বং্

েকাুনা েকাুনা েদুহ্তা্�ুবশ্কুরুে্বুলও্িব�াস্কুরই্যার্

পিরুিতুত্তারা্মূিতর্পূ ায়্িলল্হয়ই্ ুত্তাুদর েদবতাুদর্

সংখযা্  কািধক্ হুয়্ িেুয় েতি�শিা্ েদবতায়্ েপ োয়ই্  রপর্

                                                           
264. ইমাম্ আবু্ যাহরাহ্ িবংশ্ শতািের্ েশষাুধরর্  ক ন্ �খযাত্ ইসলামক্

িচ�ািবদ্ িেুলনই্ ইসলাুমর্ িবিভ�্ িদক্ ও্ িবভাে্ িনুয়্ িবুশষ্ কুর্

ইসলামুক্যুুোপুযােক্করার্েীু�্তাঁর্বহ্িলখনক্�কািশত্হুয়ুে্ই- 

েলখকই 
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তাুদর্ িব�াুস্ আুরা্ পিরবতরন্ ও্ পিরবধরন্ সািধত্ হুয় 

পিরুশুষ্তাুদর্েদবতা্িতন্অংুশর্মাুম্সকমাব�্হয়্:২ ৬৪

265  

১. ��া্(পরুম�র) : তাুদর্িব�াস্অনুযায়ক্েদবতার্��া্

নাুমর্ ্অংশই্হুলা্সৃিিকতরা্ও্ কবনদাতাই্ িা্ মন্শিু্

েয, সকল্ব�্ ুউুকই্ ে্লাভ্কুর, সকল্ কব- �্তারই্

দয়া্কামনা্কুর্থাুকই্সূুযরর্স�কর্রুয়ুে্তারই্সাুথ্যার্

ফুল্ তাপ্ অি রত্ হয়, েদহসমূহ্  কবনক-শিু্ লাভ্ কুর্  বং্

তাুদর্ ধারুামুত্  কব্ ও্ তরলতায়্  র্ কারুুই্  কবন্

�বািহত্হুয়্থাুকই 

২. িশব্: তাুদর্ধারুামুত্েদবতার্ ্অংুশর্কা ্হুলা্

সবিকেু্  ংস্ করাই্  র্ কারুুই্ সবু ্ পাতা্ হলুদ্ বুর্ হয়, 

েযৗবুনর্পর্বাধরকয আুসই 

                                                           
265. িতিন্ ্�সুঅ্বুলন্: 

 الكون ف اشؤثرة القوى يعبدون كنوا أنهم البهمية اليانة ف الوثنية ومنرأ

 حلولا اعرقدوا بأن القوى، تلك جسدوا أن يلبثوا لم ثم زعمهم، ف وتقلباته

 وَلت حت هلرهم تعدات و فيها، للولا واألَنام فعبدوا األجسام، بعض ف

 اآللة ا�ص حت والبديل الغي� عقائدهم راع ثم=  نلا ثالث� و ثالثة نل

 .قال ما هخر نل...هلة ثالثة للعالم أن توهموا أنهم وذلك أقانيم، ثالثة ف

 ইমাম্ আবু্ যাহরাহ, মুকারানাতুল্ আদইয়ান; (কায়ুরা্ : দারল্ িফকিরল্

‘আরাবক, সং�রু্িবহকন, ১৯৯১্ি�.), পৃ. ২৩ই 
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৩. িব�ু্ : তাুদর্ িব�াস্ মুত্ েদবতার্  ্ অংশ্ সকল্

সৃিির্মুধয্�ুবশ্কুর্থাুকই্ রই্কারুু্ েত্পূুরাঅভাুব্

 ংুসর্হাত্েথুক্রীা্পায়ই 

তাুদর্ ধারুামুত্  ্ িতন্ েদবতা্  ক্ েদবতার্ অংশ্

িবুশষ, আর্ েসই্  ক্ েদবতা্ হুলন্ মহা�া্  ,(الرمح األعظم)

তাুদর্ভাষায়্যার্নাম্হুলা ‘আতমা’ বা্‘আ�া’ই 

পৃিথবকর্বুুক্বসবাসকারক্ কিা্অিত্�াচকনতম্ ািতর্

যিদ্আ�াহ্স�ুকর্ ্ধারুা্হয়, তা্হুল্আমরা্কক্কুর্েস্

েলাকুদর্দাবক্সতয্বুল্িব�াস্করুত্পাির্যারা্বুল্েয,  ক্

আ�াহর্িব�াুসর্পূুবর্মানুুষর্মাুম্ কািধক্আ�াহর্িব�াসই্

�চিলত্িেলই’’265F

266  

অবুশুষ্ বলুবা্ : পৃিথবকুত্ মানুুষর্ সূচনা্ লু�্ আ�াহ্

স�িকরত্ তাুদর্ িচ�াধারায়্ তাওহকদক্ িচ�া-ভাবনা্ থাকার্

পিরবুতর্তাুদর্মাুম্অংশকবাদক্িচ�া-ভাবনা্থাকার্ ্ধারুািা্

সিঠক্ নয়; েকননা, তা্ েকাুনা �ামাুয্ দলকল্ �মাুািদর্ উপর্

িনভররশকল্নয়ই্যারা্ ই্ধারুার্অনুসারক্তারা্মূলত্আ�াহ্ও্

ধমরু ক্ অ�ককার্ করার্  ুনযই্  ্ আওয়া ্ উিঠুয়ুেনই্  ্ সব্

                                                           
266. তুদব; পৃ. ১৯-২৪ই 
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েলাকুদর্ আ�াহ্ ও্ ধমরু ক্ অ�ককার্ করার্ িপেুন্ েয্ কারু্

রুয়ুে, েসিাুক্েমাা্িতনভাুব্িচি�ত্করা্যায়্: 

১. ধুমরর্�িত্ কুপুশ্দৃিি্দান্করার্ফুল্তারা্ধমরুক্বাঁকা্

েদখুত্েপুয়ুেনই 

২. তারা্ �চিলত্ সকল্ ধমরগুলাুক্  কপাু�্ েরুখ্ মূলযায়ন্

কুরুেন, তাই্সকল্ধমরই্ তাুদর্ দৃিিুত্ িমথযা্ বুল্মুন্

হুয়ুেই্তারা্যিদ্ইসলামুক্িনুয়্পৃথকভাুব্ভাবুতন, তা্

হুল্ র্সতযতা্তাুদর্কাুে্�মািুত্হুতাই 

৩. তারা্ ধমর্ ও্ আ�াহর্ অ�ককৃিতর্  -দাবক্ উউাপন্ কুরুেন্

তাুদর্িন ্িন ্েদুশ্অবি ত্িে রাসমূুহর্কতৃরত্ও্ র্

 ুলুুমর্হাত্ েথুক্রীা্পাবার্ ুনযই্ ্অ�ককৃিত্ মূলত্

েকাুনা সতয্�ািল্ও্তা্�চাুরর্ ুনয্নয়ই 

অত ব্ ্কথা্অতয�্ ে ার্ িদুয়্বলা্যায়্ েয, পৃিথবকর্

বুুক্�থম্মানুুষর্সময়্েথুকই্মহািবং্ও্পরা�মশালক্ ক্

আ�াহর্ িব�াসই্ মানুুষর্ মাুম্ িবরা মান্ িেলই্ িবিভ�্

কারুবশত্পরবতরক্সমুয়্মানুুষর্মাুম্তাওহকদক্ধযান-ধারুার্

 ুল্অংশকবাদক্ধযান-ধারুা্অনু�ুবশ্কুরুেই্তা্সু�ও্কাুরা্

পুী্ পৃিথবকর্ িবিভ�্  াুন্ বসবাসকারক্  ািতসমূুহর্ ইিতহাস্

েথুক্ ্কথা্�মাু্করা্সসব্হুব্না্েয, মানুুষরা্যাুদরুক্

আ�াহর্ সাুথ্ শরকক্ কুর্ িনুয়িেল, মযরাদার্ িদক্ েথুক্ তারা্
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তাুদরুক্আ�াহর্েচুয়্অিধক্মযরাদাবান্বা্তাঁর্সমতুলয্মুন্

করুতা, বরং্বা�ব্অব া্ ্কথাই্�মাু্কুর্েয, তারা্তাুদর্

বযাপাুর্ ্ধারুা্ েপাষু্কুরিেল্ েয,  রা্তাুদরুক্আ�াহর্

িনকাবতরক্কুর্েদওয়ার্মাধযম্ও্শাফা‘আতকারকই্সুদূর্অতকত্

ও্ তউপরবতরক্  ািতসমূুহর্ ইিতহাস্ েথুক্  ্ তথযই্ �মািুত্

হুয়ুেই্ তাই্  ্ কথা্ বলা্ যায়্ েয, তাওহকুদর্ পূুবর্ মানুুষর্

মাুম্অংশকবাুদর্�চলন্িেল্বুল্যারা্দাবক্কুরন, তাুদর্ ্

দাবক্স�ূুরভাুব্ক�না�সূতই্ 
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তৃতকয়্পিরু�দ 

সবর�থম েকাে্ ািত্িশুকর্ িলল্হয়? 

 ্ িবষুয়্ েকাুনা সুনুহর্ অবকাশ্ েনই্ েয, আদম্

আলাইিহস সালাম �কয়্�ভুর্সাি�ুধয্চুল্যাওয়ার্��াুল্তাঁর্

স�ানুদরুক্িতিন্সিঠক্ধুমরর্উপুরই্ কই্মুসিলম্ ািতভুু্

েরুখ্েেুেনই্তখন্তাুদর্ধমর্িেল্ ক্ও্অিভ�্ বং্মহান্

আ�াহই্ িেুলন্তাুদর্ কক্রব্ও্উপাসযই্তাুদর্মাুম্ ্

অব া্ পরবতরক্ কুয়ক্ � ে্ পযর�্ িবরা মান্ িেলই্ কাুলর্

পির�মায়্যখন্তাুদর্মাুম্ধমরকয়্িশীার্অবনিত্ঘুা, তখন্

তাুদর্ িচর্ শ�্ শয়তান্ তাুদর্ িপতা-মাতার্ িবরু� েযভাুব্

ষড়য�্ কুরিেল্ িঠক্ েসভাুবই্ েস্ তাুদর্ িবরু�ও্ ষড়যু�্

িলল্ হুয়িেল  বং অবুশুষ্ তাুদরুক্ মু’িমন্ ও্ মুশিরক্ দু’িা্

দুল্ িবভু্ করুত্ সীম্ হুয়িেলই্  ্ �সুঅ্ মহান্ আ�াহ্

বুলন: 

ََ  َوَما﴿ ّمةٗ  إِّ�ٓ  ٱَّاسد  َ�
د
ةٗ  أ ََ ْۚ  َ�ِٰح وا  ] ١٩: ي �س[ ﴾فَ�ۡخَتلَفد

‘‘মানুুষরাুতা্ (ধুমরর্ িদক্ েথুক্ �ারুস)  কই্  ািতভুু্

িেল, অতহপর্তারা্( ্েীু�) মতিবুরাুধ্িলল্হয়ই’’ 266F

267 

                                                           
267. আল-কুরআন, সূরা্ইউনুস্: ১৯ই 
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 ্আয়াত্�ারা্�মািুত্হয়্ েয, মানুুষরা্দকঘর্ ক্সময়্

পযর�্  কই্ ধমর্ ও্  কই্ িব�াুসর্ উপুর্ �িতি্ত্ িেলই্

পরবতরকুত্তাুদর্মাুম্ ্িবষুয়্মতুভুদর্সূ�পাত্হয়ই্ ুত্

িকেু্েলাক্পূুবরর্নযায়্তাওহকদক্িব�াুসর্উপুরই্বহাল্থাুক, 

আর্ িকেু্ েলাক্ েস্ িব�াুসর্ পিরপ�ক্ কুমর্ িলল্ হয়ই্ আমরা্

হাদকস্�ারা্অবেত্হুয়িে্ েয, আদম্আলাইিহস সালাম েথুক্

নূহ্ আলাইিহস সালাম পযর�্ দশ্ যুে্ বা্ � ুের্ সকল্ েলাক্

ইসলাুমর্ উপর্ �িতি্ত্ িেলই্ উু্ হাদকুস্ বিুরত্ ‘আশারাতু্

�ুরন’  র্ অথর্  ক্ হা ার্ বেরও্ হুত্ পাুর, আবার্ দশ্

� ুের্েলাকও্হুত্পাুরই্তুব্‘আল-ইসলাম’ শুের্�ারা্ ্

যুেুক্ সকমাব�্ করাুত্ �থম্ অথরই্ অ�েুয্ বুল্ মুন্ হয়ই্

কারু,  ুত্মুন্হয়্েয, মানুুষরা্ ্সময়সকমা্পযর�্ইসলাুমর্

উপর্ �িতি্ত্ িেল  বং আদম্ ও্ নূহ্ আলাইিহস সালাম  র্

মাুম্ পরবতরক্ আুরা্ অুনক্ যুে্ রুয়ুে্ যাুত্ সকল্ েলাুকরা 

ইসলাুমর্উপর্ কমত্িেল্না; বরং্পরবতরকুত্তারা্মু’িমন্ও্

কািফর্  ্ দু’দুল্ িবভু্ হুয়্ িেুয়িেলই্ যার্ ফলিিতুত্

তাুদরুক্ সংুশাধুনর্  ুনয্ �থুম্ আ�াহ্ তা‘আলা ইরকস্

আলাইিহস সালাম-েক্ তাুদর্ িনকা্ নবক্ িহুসুব্ ে�রু্
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কুরিেুলন২৬৭

268ই্ রপর্�থম্রাসূল্িহুসুব্শরক‘আত্িদুয়্নূহ্

আলাইিহস সালাম-েক্তাুদর্িনকা্ে�রু্কুরিেুলনই 

‘কুরন’ ‘قرمن’ শেিাুক্কুরআন্ও্হাদকুস্� ুের্অুথর্

বযবহত্হুত্েদখা্যায়ই্েযমন্আ�াহ্বুলন্: 

ََا َوَ�مۡ  ﴿ ۡهلَۡك
َ
َِ  ِمنَ  أ و رد َِ  ِمنۢ  ٱۡلقد ُۡ  ]  ١٧: االساء[ ﴾ ندوٖح�  َ�

‘‘আর্আিম্অুনক্� ুের্মানুষুদরুক্ ংস্কুরিে নূহ্

 র্পুরই’’ 268F

269 

 ্আয়াুত্ শে্�ারা্� েই্উুেশয্করা্হুয়ুেই্ ’قرمن‘

অনুদপভাুব্ َّيِس قَْرِ�ْ ) আমার্‘‘ (َخْ�ُ ا যুুের্ মানুুষরা্সুবরা�ম্

                                                           
268 ইিরস্আলাইিহস্সালাম্ র্ে�রুকাল, িতিন্নবক্িকংবা্রাসূল্িেুলন, 

 ্ স�ুকর্ কুরআন্ বা্ হাদকস্ েথুক্ িব�ািরত্ পওয়া্ যায়্ নাই্ যিদও্

ঐিতহািসকেু্ তাুক্ ‘আখনূখ’ বুলুেন্  বং্ আদম্ ও্ নূহ্ আলাইিহমাস্

সালাুমর্মধযবতরক্সমুয়্ ে�িরত্ হুয়িেুলন্ বুলুেন, িক�্ েকউ্ েকউ্মুন্

কুরন্িতিন্ বং্ইিলয়াস্আলাইিহস্সালাম্ কই্বযিুই্েস্িহুসুব্িতিন্

বনক্ইসরাইুলর্ ক ন্নবকই্আদম্ও্নূহ্ র্মামখাুন্িতিন্ে�িরত্হন্

িনই্  র্ আরও্  কিা্ েযৗিুক্ কারু্ হু�, িতিন্ যিদ্ আদম্ ও্ নূহ্  র্

মামখাুন্ ুস্থাকুবন্তুব্িন�য়্েসখাুন্িশকর্হুয়্থাকুব, যা্উপুরাু্

হাদকুসর্ িবপরকতই্ কারু, রাসূল্ ে�িরত্ হওয়ার্  নয্ সবর ন্ েৃহকত্ শতর্

হু�, তাুদর্ উ�ুতর্ মুধয্ ঈমানদার্ ও্ কাুফর্ উভয়্ েআিু্ থাকুবনই্্্

তুব্যিদ্তাঁুক্েকবল্নবক্বলা্হয়, েসাা্িভ�্কথাই্[স�াদক]  
269. আল-কুরআন, সূরা্ইসরা্: ১৭ই 
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মানুষ’’ 269F

270  -হাদকুসও্ ‘�রন’ (قرن) শেিা্ � ুের্ অুথর্

বযবহত্ হুয়ুেই্ তুব্ ইবন্ আ�াস রািদয়া�াহ্ আনহমা  র্

হাদকুস্ বিুরত্ ‘�ুরন’ (قرمن) শেিা্ � ুের্ অুথর্ বযবহত্ না্

হুয়্ ‘সময়’  র্ অুথরই্ বযবহত্ হুয়ুে্ বুল্ �তকয়মান্ হয়ই্

হাদকুসর্বািহযক্অুথরর্�ারা্যিদও্ ্কথা্মুন্হয়্েয, আদম্

ও্ নূহ্ আলাইিহস সালাম- র্ মুধয্ েমাা্  ক্ হা ার্ বের্

অিতবািহত্হুয়ুে  বং  ্সমুয়র্সকল্েলাুকরা্মুসিলম্িেল; 

িক�্ ্বািহযক্অথরিা্ইিতহাস্ও্বা�বতার্সাুথ্খাপ্খায়্নাই্

েকননা, বা�বতা্ ্কথার্সাীয্িদু�্েয,  কিা্ ািতর্মুধয্

িব�াি�্হঠাউ্কুর্ ুস্যায়্না, বরং্তা্ধকুর্ধকুর্হুয়্থাুক 

 বং আ�াহ্তা‘আলাও্েকাুনা  ািতর্িব�াি�র্�থম্অব াুতই্

নবক্ ও্ রাসূল্ ে�রু্ কুরন্ নাই্  মতাব ায়্ ইবন্ আ�াস 

রািদয়া�াহ্আনহ- র্হাদকুসর্বািহযক্অথর্�হু্করুল্বলুত্

হুব্ েয, মানুুষর্ মুধয্ িব�াি�্ শর্ হুয়ুে্ নূহ্ আলাইিহস 

সালাম- র্যুে্েথুকই্ বং্আ�াহ্তাঁুক্তাঁর্ ািতর্িব�াি�র্

�ারুসই্রাসূল্কুর্পািঠুয়ুেন, যিদও্তা্বা�বতা্বিহভূরতই 

                                                           
270. বুখারক, �াগু; িকতাবুল্মানাি�ব, বাবু ফাদাইিলস্সাহাবাহ; ৩/৫/১৬৩; 

ইমাম্আহমদ, �াগু; ১/৩৭৮ই 
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 ্ িদুক্ ইিতহাস্ সাীয্ িদু�্ েয, আদম্ আলাইিহস্

সালাুমর স�ানুদর্�ারা্মূিতরপূ ার্কারুু্যখন্তাুদর্কুফরক্

কাযরকলাপ্ চরম্ পযরাুয়্ েপ ুে্ যায়, তখন্ আ�াহ্ তা‘আলা 

তাুদর্ িনকা্ ইরকস্ আলাইিহস সালাম-েক্ নূহ আলাইিহস 

সালাম- র্ পূুবর্ নবক্ িহুসুব্ ে�রু্ কুরিেুলনই্ িতিন্  ুস্

তাুদরুক্তাওহকুদর্িদুক্আ�ান  ানাুল্তারা্তাঁুক্অ�ককার্

কুর, ফুল্ আ�াহ্ তা‘আলা তাঁুক্ (ইরকস্ আলাইিহস সালাম) 

মযরাদাপূুর্  াুন্ উিঠুয়্ েননই২৭০

271  ্ ইিতহাসও্ ইবন্ আ�াস 

রািদয়া�াহ্ আনহমা  র্ হাদকুসর্ বািহযক্ অুথরর্ স�ূুর্

িবপরকতই্ ্কারুু্আমরা্ ্কথা্বলুত্বাধয্হি� েয, ইবন্

আ�াস রািদয়া�াহ্ আনহ  র্ হাদকস্ �ারা্ আদম্ ও্ নূহ্

আলাইিহস সালাম  র্মধযকার্েমাা্সময়্িনধরারু্করার্উুেশয্

করা্ হয় িন;বরং্  র্ উুেশয্ েস্ সময়সকমা্ বুরনা্ করা্ েয্

সমুয়র্ মুধয্ সকল্ েলাুকরা্ ইসলাুমর্ উপর্ �িতি্ত্ িেল, 

যিদও্তাঁুদর্উভুয়র্মাুম  ্সময়সকমার্বাইুর্আুরা্অুনক্

সময়্িেল, যাুত্েলাুকরা্ইসলাম্তথা্তাওহকুদর্উপর্ কমত্

িেল্নাই 

                                                           
271. ইবনুল্ াওযক, আবুল্ফর ্আেুর্রহমান, তলবকুস্ইবলকস; (রবরত্ : 

দারল্কুতুিবল্ইলিময়যাহ, ১ম্সং�রু, ১৯৮৩্ি�.), পৃ. ৬৩-৬৪ই 
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তুব্ ইমাম্ ইবন্ িহববান্ তাঁর্ সহকহ্ �ু�্ আবু্ উমামাহ্

রািদয়া�াহ্আনহ েথুক্ কিা্হাদকস্বুরনা্কুরুেন, যার্�ারা্

ইবন্আ�াস রািদয়া�াহ্আনহমার্হাদকুসর্বািহযক্অথর্ েৃহকত্

হওয়ার্সমথরন্পাওয়া্যায়ই্হাদকসিা্িন�দপ: 

ّن �َُجًال قَيَل يَي �َُسْ َل اِ  «
َ
ّ َ َن آَدُم ؟ قَيَل ! أ ِّ

ََ 
َ
ٌّم : أ ََ يََ�ْم َ َن : قَيَل . ََُعْم ُا

ُة قُُرْمنٍ : ْ ٍح؟ قَيَل نَيْغَُه َم َ�ْ�َ َُ   »َعَكَ

‘‘রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম- র্িনকুা্ ুস্

 ক্বযিু্বলুলা্ : েহ্আ�াহর্রাসূল! আদম্িক্নবক্ িেুলন? 

উ�ুর্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্ আলাইিহ্ওয়াসা�াম্বলুলন্ : ‘‘হযা,ঁ 

িতিন্ মন্ ক ন্নবক্িেুলন্যার্সাুথ্আ�াহ্তা‘আলা কথা্

বুলুেনই’’ েলাকিা্ আবার্ বলুলা্ : িতিন্  বং্ নূহ্  র্ মুধয্

কত্বেুরর্বযবধান্িেল? রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম-

বলুলন্: ‘‘দশ্যুে’’ অথরাউ্ ক্হা ার্বেরই’’ 271F

272 

                                                           
272. ইবন্কােকর, ইসমাঈল, আবুল্েফদা, �াোেুল্আি�য়া; স�াদনা্ও্াককা্

: ‘আেুল্কািদর্আহমদ্আতা, (কায়ুরা্: মাতবায়াতু্েহসান, ১ম্সং�রু, 

১৯৮১্ ি�.), পৃ. ১০৪ই্ ইবুন্ িহববাুনর্ ব রুনা্ মুত্  ্ হাদকসিা্ ইমাম্

মুসিলুমর্ শতরানুযায়ক্ সহকহ, তুব্ িতিন্ তাঁর্ সহকহ্ মুসিলুম্ তা্ ব রুনা্

কুরন্িনই 
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 ্হাদকুস্বিুরত্‘عكة قرمن’ শুের্�ারা্উভুয়র্মধযবতরক্

সময়্ ক্হা ার্বেুরর্মুধয্সকিমত্বুল্�মািুত্হয়ই 

উভয়্হাদকুসর্মুধয্সমাধান: 

ইমাম্ ইবন্ কােকর রুহমাহ�াহ ইবন্ আ�াস ও্ আবু্

উমামাহ্রািদয়া�াহ্আনহমার হাদকস্দু’িা্বুরনা্করার্পর্উভয়্

হাদকুসর্ মুধয্ সমাধান্ কু�্ যা্ বুলুেন, সংুীুপ্ তা্ িনু�্

বিুরত্হুলা্: 

 িতিন্বুলন্: ‘‘েযুহতু্ইবন্আ�াস রািদয়া�াহ্আনহ- র্

হাদকুস্ -দশ্যুে্পযর�্তাুদর্মুধয্ইসলামক্ধযান ’عكة قرمن‘

ধারুা্�চিলত্থাকার্কথা্বিুরত্হুয়ুে, েসুহতু্ইবন্আ�াস 

রািদয়া�াহ্আনহ- র্হাদকসুক্আবু্উমামাহ্রািদয়া�াহ্আনহ-

 র্হাদকুসর্পিরপূরক্ িহুসুব্েুয্করুত্হুবই্ বার্  ’قرن‘

শুের্ অথর্ যিদ্ যুে্ ধরা্ হয়, তা্ হুল্ উভয়্ হাদকুসর্ অথর্

দাঁড়াুব্: আদম্ও্নূহ্আলাইিহস সালাম- র্মধযকার্�থম্দশ্

যুে্ অথরাউ্  ক্ হা ার্ বের্ আদম্ স�ানুদর্ মাুম্ ইসলাম্

িেলই্তাঁু দর্মধযকার্পরবতরক্যুেসমূুহ্মানুুষরা্ইসলাম্েথুক্

িবচুযত্ হুয়্ িেুয়িেলই্ �রন্ শে্ (قرن) �ারা্ যিদ্ ‘� ে’  র্

অথর্�হু্করা্হয়, েযমন্কুরআুনর্িবিভ�্আয়াুত্তা্ ্অুথর্
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বযবহত্হুয়ুে, 272F

273 তা্হুল্হাদকস্ দু’িার্অথর্হুব্ : আদম্ও্

নূহ্  র্ মাুম্ দশ্ � ুের্ মানুষ্ অিতবািহত্ হুয়ুে, যারা্

সকুলই্ ইসলাুমর্ উপর্ �িতি্ত্ িেলই্ নূহ্ পূবরবতরক্ মানুুষরা্

সাধারুত্ দকঘর কবক্ হুতন্ িবধায়, আদম্ ও্ নূহ্ আলাইিহমাস্

সালাম- র্ মাুম্  ক্ হা ার্ বের্ অিতবািহত্ না্ হুয়্ হা ার্

হা ার্বের্অিতবািহত্হওয়ারই্কথাই্ ্কথািা্সতয্হওয়ার্

পাশাপািশ্েযুহতু্�রন্(قرن) �ারা্� ুের্অথর্�হু্করুল্তা্

বা�বতা্ ও্ ইিতহাুসর্ িনিরুখ্ সিঠক্ বুল্ মুন্ হয়্ না, তাই্

�রন্(قرن) শে্�ারা্‘যুে’  র্অথরই্�হু্করুত্হুব’’ 273F

274 

আমার্মুত্ইমাম্ইবন্কােকর্(রহ.) কতৃরক্উপুর্বিুরত্

উভয়্ হাদকুসর সমাধান্ �হু্ করার্ পাশাপািশ্ িন�দপভাুবও্

উভয়্হাদকুসর্মুধয্সমাধান্করা্েযুত্পাুরই্আর্তা্হুলা- 

আবু্উমামাহ্ র্হাদকুস্ইসলাম্শেিা্না্থাকায়্হুত্পাুর্

েস্ হাদকুস্ ারা্� ’قرن‘ আদম্ ও্ নূহ্  র্ মাুম্ দশ্ � ুের্

মানুষ্ অিতবািহত্ হওয়ার্ কথাই্ বিুরত্ হুয়ুেই্ েস্ সমুয়র্

মানুুষরা অিধক্আয়ু্লাভ্করুতন্িবধায়, দশ্� ে্অিতবািহত্

                                                           
273.আল-কুরআন, সূরা্ইসরা্ র্১৭্নং্আয়াত,  বং্সূরা্মু’িমনুন্ র্৩১ 

নং্আয়াত্রিবযই 
274.ইবুন্কােকর, কাসাসুল্আি�য়া; পৃ.১০৪, ১০৫ই 
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হুত্কুয়ক্হা ার্বের্সময়্ েলুেুেই্ ্দকঘর্সমুয়র্মুধয্

কতকাল্তারা্ইসলাুমর্উপর্�িতি্ত্ িেল্ ্ িবষুয়র্বুরনা্

আবু্ উমামাহ্  র্ হাদকুস্ বিুরত্ হয় িনই্ অনযিদুক্ ইবন্

আ�াুসর্ হাদকুস্ দশ্ ’عكة قرمن‘ যুে্ বা্ � ুের্ ইসলাুমর্

উপর্�িতি্ত্থাকার্বুরনা্পাওয়া্যাু�ই্ খন্যিদ্ ্হাদকুস্

বিুরত্ ারা্� ’عكة قرمن ‘ আদম্ ও্ নূহ্ আলাইিহস্ সালাম- র্

মুধয্দশ্যুে্অিতবািহত্হুয়ুে্বুল্মুন্করা্হয়, তা্হুল্তা্

বা�বতা্ও্ইিতহাুসর্সাুথ্খাপ্খায়্নাই্তাই্বাধয্হুয়্ -

কথা্ বলুত্ হুব্ েয, ইবন্ আ�াুসর্ হাদকস্ �ারা্ উভুয়র্

মধযকার্েমাা্সমুয়র্বুরনা্করার্উুেশয্করা্হয়িন; বরং্কত্

সময়্তারা্ইসলাুমর্উপর্�িতি্ত্িেল, তা্বুরনা্করাই্রাসূল্

সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্  র্ মূল্ উুেশয্ িেল  বং  ্

উুেুশযই্েবাধ্হয়্ িতিন্তাুত্ ‘ইসলাম’ শেিা্অিতিরু্েযাে্

কুরিেুলনই্অত ব, �মািুত্হুলা্েয, আদম্ও্নূহ্আলাইিহস 

সালাম- র্ মাুম্ দশ্ � ুের্ েলাক্ অিতবািহত্ হুয়ুেই্ তুব্

আদম্ আলাইিহস সালাম- র্ িতুরাধাুনর্ পর্ তাঁর্ বংশধররা্

 ক্ হা ার্ বের্ পযর�্ ইসলাুমর্ উপর্ কাুয়ম্ িেলই্ পরবতরক্

সমুয়র্ � ুের্ েলাুকরা্ পথ�ি্ হুয়্ যায়ই্ েস্  নয্ তাুদর্

েহদায়াুতর্ উুেুশয্ �থমত্ আ�াহ্ তা‘আলা ইরকস্ আলাইিহস 

সালাম-েক্ নবক্ িহুসুব্ ে�রু্ কুরন  বং িতিন্ খুব্  কাা্
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সফলকাম্ হুত্ না্ পারুল্ পরবতরকুত্ আদম্ আলাইিহস সালাম 

েথুক্ িনুয়্ নূহ্ আলাইিহস সালাম পযর�্ দশ্ � ে্ অিত�া�্

হওয়ার্�া�াুল্ নূহ্আলাইিহস সালাম-েক্�থম্রাসূল্ িহুসুব্

তাুদর্িনকা্ে�রু্করা্হয়ই ما  أعغم  

আদম্স�ানুদর্পথ�ি্হওয়ার্�কৃিত্: 

আদম্ স�ানুদর্ তাওহকদ্ েথুক্ অংশকবাুদর্ িদুক্ চুল্

যাওয়ার্ সূ�পাত্ হয়্ �থমত্ তাুদর্ মধযকার্ সউমানুষুদর্

রবঠকশালা্ও্কবরসমূুহর্পাু�র্অব ান্�হু্ বং্তাঁুদর্মূিতর্

রতরক্ করার্ মধয্ িদুয়ই্ �থুম্ মূিতর্ রতরকর্ উুেশয্ িেল্ সউ্

মানুষুদর্�রু্করা্ বং্ র্মধয্িদুয়্তাঁুদর্সউকমরসমূুহর্

অনুসরু্ করাই্ শয়তাুনর্ �ুরাচনায়্ পুড়ই্ মূলত্ তারা্  ্

কা িা্কুরিেল্বুল্িতনিা্ঐিতহািসক্বুরনা্পাওয়া্যায়্: 

�থম্বুরনা্:  

ইমাম্ ইবন্ আল- াওযক্ ঐিতহািসক্ িহশাম্ ইবন্ মুহা�দ্

ইবন্ আস-সা-ইব্ আল-�ালবক্ েথুক্ বুরনা্ কুরুেনই্ িহশাম্

বুলন্ : আমার্ িপতা্ বুলুেন্ : সবর�থম মূিতর্ পূ া্ করা্ হয়্

আদম্ আলাইিহস সালাম- র্ িতুরাধাুনর্ পরই্ শকশ্  র্

স�ানরা্ আদম্ আলাইিহস সালাম-েক্ ভারুতর্ (বতরমান্

�লংকার) ‘ইয়া ’ নামক্ পৃিথবকর্ সবুচুয়্ উবররতম্ েসই্
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পবরুতর্ গহায়্ দাফন্ কুর্ েযখাুন্ তাঁুক্ েবুহশত্ েথুক্

অবতরু্করাুনা্হুয়িেলই্িহশাম্বুলন্: আমার্িপতা্আমাুক্

বুলুেন, িতিন্ আবূ্ সাুলহ্ েথুক্  বং্ িতিন্ ইবন্ আ�াস 

রািদয়া�াহ্ আনহ েথুক্ বুরনা্ কুরুেন্ : ‘‘আদম্ আলাইিহস 

সালাম  র্েেুল্শকশ্ র্স�ানরা্েস্গহাুত্আদম্আলাইিহস 

সালাম- র্শরকুরর্পাু�র্আেমন্কুর্ র্স�ান্করুতা্ বং্

তাঁর্  নয্ আ�াহ্ তা‘আলার্ রহমত্ কামনা্ করুতাই্  ুদর্  ্

অব া্েদুখ্কািবুলর্স�ানুদর্ ক ন্বলুলা্: েহ্কািবুলর্

স�ানেু! বনক্শকশুদর্ কিা্তওয়াফ্করার্ ান্রুয়ুে্যার্

চার্পাু�র্তারা্তওয়াফ্কুর্ বং্ াাুক্তারা্স�ান্কুর, 

অথচ্ েতামাুদর্  ্ ধরুনর্ িকেু্ েনইই্ তাই্ েস্ তাুদর্  নয্

 কিা্মূিতর্রতরক্করুলা  বং েস-ই্হুলা্�থম্মানুষ্েয্মূিতর্

রতরক্করুলাই’’275 

ি�তকয়্বুরনা্: 

 ্ বুরনািাও্ ইমাম্ ইবন্ আল- াওযক্ িহশাম্ েথুক, িতিন্

তার্ িপতা্ েথুক্ বুরনা্ কুরুেন্ েয, ‘ওয়াে’ ‘সুয়া‘’ ‘য়াগে’ 

‘য়াউক’ ও্নসর’  রা্সকুলই্সউ্মানুষ্িেুলনই্তারা্সকুলই্

                                                           
275. ইবনুল্  াওযক, �াগু; পৃ. ৬৩, ৬৪; ইবনু্ কাইিয়যম্ আল- াওযক, 

 োোতুল্লহফান; ২/১৬২ই 
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 ক্মাুসর্মুধয্মৃতুযবরু্কুরনই্ফুল্তাঁুদর্� নরা্তাঁুদর্

 নয্খুবই্েবদনাতর্হয়ই্তাুদর্ ্অব া্েদুখ কািবল্েোু�র্

 ক্ বযিু্ বলুলা: আিম্ িক্ েতামাুদর্  নয্ তাঁুদর্ আকৃিতুত্

আ�ািবহকন্ পাঁচিা্ মূিতর্ রতরক্ কুর্ েদব? তারা্ সবাই্  ুত্

স�ত্হুল্েস্তাুদর্ নয্তাঁুদর্আকৃিতুত্পাঁচিা্মূিতর্িনমরাু্

কুর্ িদলই্  র্ পর্ েলাুকরা্ তাুদর্ রুুর্ স�করানুযায়ক্  ্

মূিতরগুলার্িনকুা্ ুস্ গুলাুক্িনু র্ভাই, চাচা্ও্চাচাুতা্

ভাই্  র্ মত্ মুন্ কুর্  গুলাুক্ স�ান্ ও্  র্ চার্ পাু�র্

তওয়াফ্ করুত্ থাকুলাই্  ্ অব ার্ উপর্  ্ যুে্ অথবা্  ্

� ে্ অিতবািহত্ হুয়্ যায়ই্  ্ মূিতর্ িনমরাু্ করা্ হয়্ ইয়া া ্

ইবন্মাহলাইল্ইবন্কাইনান্ইবন্আনূশ্ইবন্শকশ্ইবন্আদম্

আলাইিহস সালাম- র্ যুুেই্  রপর্ ি�তকয়্ যুে্ বা্ � ে্

আসুল্ তারা্  ্ মূিতরগুলাুক্ �থম্ � ুের্ বা্ যুুের্ েচুয়্

আুরা্অিধক্পিরমাুু্স�ান্�দশরন্কুরই্ রপর্আুস্তৃতকয়্

যুে্ বা্ � ুের্ েলাুকরা, তারা্ বলুলা্ : �থম্ যুুের্  নেু্

আ�াহ্ তা‘আলার্ িনকা্  ্ পাঁচিা্ মূিতরর্ শাফা‘আত্ �ািলর্

আশায়্  ঁুদর্ স�ান্ কুরুেই্  ্ মুন্ কুর্  ্ মূিতরগুলার্

উপাসনা্ করার্ ফুল্ তারা্  গুলার্ মান-মযরাদা্ অুনক্ বৃি�্

কুরই্ ভাুব্তাুদর্ কুফরক্কাযরকলাপ্মারা�ক্আকার্ধারু্

করুল্ অবুশুষ্ আ�াহ্ তা‘আলা ইরকস্ আলাইিহস সালাম-েক্
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তাুদর্ িনকা্ সবর�থম্ নবক্ িহুসুব্ ে�রু্ কুর্ তাুদরুক্

তাওহকুদর্ �িত্ আ�ান  ানান, িক�্ তারা্ তাঁুক্ অ�ককার্

কুরই্ফুল্আ�াহ্তা‘আলা ইরকস্আলাইিহস সালাম-েক্সমু�ত্

 াুন্উিঠুয়্েননই্কলবক্আবূ্সাুলহ্েথুক  বং্আবূ্সাুলহ্

ইবন্ আ�াস রািদয়া�াহ্ আনহ েথুক্ েয্ বুরনা্ কুরুেন, েস্

অনুযায়ক্ বনক্ আদুমর্ অব া্ নূহ্ পযর�্  ভাুব্ গরতর্ েথুক্

গরতর্হুত্থাুক, অবুশুষ্আ�াহ্নূহ্আলাইিহস সালাম-েক্

তাুদর্িনকা্রাসূল্িহুসুব্ে�রু্কুরনই’’276 

উপযুরু্ ্দু’িা্বুরনার্�ারা্বুমা্যাু�্েয, মূিতর্িনমরাুুর্

কা িা্ তাুদর্ অুনকাা্ ে��া্ �ুনািদতভাুবই্ হুয়িেলই্ তুব্

�কৃতপুী্ তা্ শয়তাুনর্ �ুরাচনার্ ফুলই্ হুয়িেল; কারু্

শয়তানই্বনক্আদমুক্পথ�ি্করার্ নয্�িতংাব�্হুয়িেল 

 বং  ্সব্েয্শয়তাুনর্�ুরাচনায়ই্হুয়ুে্তাও্হাদকস্�ারা্

�মািুতই্সূরা্নূহ্ ্বিুরত্হুয়ুে্: 

﴿  ْ دوا َّ  َ�  َوقَال َد مۡ  ََِذ َّ  َوَ�  َءالَِهَت�د َد ا ََِذ َواٗ�  َوَ�  َوّدٗ وَث  َوَ�  سد وَق  َ�غد ُد  َوَ�
�  ] ٢٣: َ ح[ ﴾ ٢ َو�َۡ�ٗ

                                                           
276. তুদবই 
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‘‘তারা্ বলুলা: েতামরা্ েতামাুদর্ েদবতাুদর্ পিরতযাে্

কুরা না, আুরা্পিরতযাে্কুরা না্ওয়াে, সুয়া‘, য়াগে, য়া‘উক্

ও্নেরুক’’277 

 ্ আয়াুতর্ বযাখযায়্ ইবন্ আ�াস রািদয়া�াহ্ আনহমা 

েথুক্বিুরত্হুয়ুে্েয,  গুলা্হু�্নূহ্আলাইিহস সালাম- র্

 ািতর্পূবর্পুরষুদর্মধযকার্পাঁচ ন্সউ্মানুুষর্নামই্তাঁরা্

মৃতুযবরু্করার্পর্শয়তান্তাঁুদর্ ািতর্িনকা্ ুস্ ্মুমর্

�ুরাচনা্ দান্ কুর্ েয, েতামরা্ তাঁু দর্ রবঠকশালাুত্ তাঁুদর্

মূিতর্ দাঁড়্ কুরা  বং তাঁুদর্ নাুম্  গুলার্ নামকরু্ কুরাই্

শয়তাুনর্ িনুদরুশ্ তারা্ তা্ কুরই্ ধকুর্ ধকুর্  ্ � ুের্

েলাকুদর্ িবদাুয়র্ পর্ পরবতরক্ � ুের্ েলাকুদর্ িনকা্  ্

মূিতরগুলার্�কৃত্ইিতহাস্ িবলুল্হুয়্ েেুল্ গুলার্উপাসনা্

করা্হয়ই’’278 

ইমাম্ইবন্ ারকর্আত-তবারক্(২২৪-৩১০) উু্আয়াুতর্

বযাখযায়্বুলন্: ‘‘ রা্পাঁচ ন্আদম্ও্নূহ্আলাইিহস সালাম-

 র্ মধযবতরক্ সমুয়র্ সউ্ মানুষ্ িেুলনই্ তাঁুদর্ পদা�্

অনুসরুকারক্ অুনক্ মানুষ্ িেলই্ তাঁরা্ মৃতুযবরু্ করার্ পর্

                                                           
277. আল-কুরআন, সূরা্নূহ্: ২৩ই 
278. বুখারক, �াগু; িকতাবুত্তাফেকর, সূরা্নূহ, ৩/৬/২৮১ই 
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তাঁুদর্অনুসারকরা্বলুলা্ : আমরা্যিদ্তাঁুদর্�িতকৃিত্িনমরাু্

কির, তা্হুল্তা্ েদুখ্আমরা্আ�াহর্উপাসনার্�িত্অিধক্

আ�হক্ ও্ মুনাুযােক্ হুত্পারুবাই্  ্ মুন্ কুর্ তারা্ তাঁুদর্

�িতকৃিত্ রতরক্ করুলাই্  ুদর্ মৃতুযর্ পর্ ি�তকয়্ � ুের্

 নেুুর্ িনকা্ ইবলকস্ (শয়তান)  ুস্ বলুলা্ : েতামাুদর্

পূবরপুরষেু্ ঁুদর্উপাসনা্করুতা,  ঁুদর্ওসকলায়্তারা্ বৃিি্

কামনা্করুতাই্ ভাুব্শয়তাুনর্�ুরাচনায়্পুড়্তারা্তাঁুদর্

উপাসনা্করুত্আরস্কুরই’’279  

উপযুরু্ ্সব্বুরনার্�ারা্বুমা্যায়্েয,  ্পাঁচ্ ন্সউ্

মানুুষর্মূিতর্িনমরাু্মূলত্শয়তাুনর্�ুরাচনায়ই্হুয়িেলই্ িা্

শয়তাুনর্েস্�িতংা্বা�বায়ুনরই্�ারিসক্কা ্িেল, যা্েস্

 া�াত্হুত্িবতািড়ত্হওয়ার্সময়্আদম্স�ানুদরুক্িব�া�্

করার্ নয্কুরিেলই 

তৃতকয়্বুরনা্: 

ইমাম্ইবন্কােকর্আবু্ া‘ফর্আল-বাি�র্েথুক্ ‘ওয়াে’ 

স�ুকর্  কিা্ বুরনা্ িদুয়ুেনই্ সংুীুপ্ তা্ িন�দপ্ : ইমাম্

আবু্ া‘ফর্আল-বাি�র্ র্িনকা্ইয়াযকদ্ইবন্আল-মুহা�াব্

                                                           
279. ইবুন্কােকর,  ািমউল্বয়ান্ফক্তাফেকিরল্�ুরআন; ১২/২৯/৬২; ইবনু্

কাইিয়যম্আল- াওযকয়যাহ.  োোতুল্লহফান; ২/১৬১ই 
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স�ুকর্আুলাচনা করা্হুল্ িতিন্বুলন্ : ইয়াযকদ্ইবন্আল-

মুহা�াব্  মন্  ক্  াুন্ িনহত্ হুয়িেুলন েযখাুন্ সবর�থম 

োয়র�াহর্উপাসনা্করা্হুয়িেলই্ ‘ওয়াে’ নাুমর্ ক ন্সউ্

মানুষ্ িেুলন, িতিন্ তাঁর্  ািতর্ কাুে্ খুবই্  নি�য়্ িেুলনই্

তাঁর্ িতুরাধাুনর্ পর্ বযািবলুনর্ মানুুষরা্ তাঁর্ কবুরর্ পাু�র 

অব ান্�হু্কুর্তাঁর্ নয্ খুবই্আহা ারক্করুতাই্ইবলকস্

তাুদর্  ্ অব া্ েদুখ্  ক ন্ মানুুষর্ আকৃিত্ ধুর্ আেমন্

কুর্তাুদরুক্বলুলা্ :  ্বযিুর্ নয্েতামাুদর্েয্কক্দুহখ্

ও্েবদনা, আিম্তা্লীয্কুরিেই্আিম্িক্েতামাুদর্ নয্তাঁর্

�িতকৃিত্ িনমরাু্ কুর্ েদব? যা্ েতামরা্ েতামাুদর্ েযৗথ্ িমলন্

েক�সমূুহ্ েরুখ্  র্ মাধযুম্ তাঁুক্ �রু্ করুব? তারা্  ুত্

স�ত্হুল্েস্তাঁর্অনুদপ্ কিা্মূিতর্রতরক্কুর্িদলই্তারা্

 িাুক্ তাুদর্ েযৗথ্ িমলনুকু�্ েরুখ্ তাঁুক্ �রু্ করুত্

থাুকই্ তাুদর্ �রুুর্  ্ অব া্ েদুখ্ শয়তান্ পুনরায়্  ুস্

বলুলা্: আিম্িক্েতামাুদর্�ুতযুকর্েৃুহ্রাখার্ নয্অনুদপ্

মূিতর্ রতরক্ কুর্ েদব? তারা্  ুতও্ স�ত্ হুল্ েস্ �ুতযক্

েৃহবাসকর্ নয্ র্অনুদপ্মূিতর্রতরক্কুর্েদয়ই্তারা্তা্�হু্

কুর্  র্ মাধযুম্ তাঁুক্ �রু্ করুত্ থাুকই্ তাুদর্ স�ানরা্

তাুদর্ ্সকল্কাযরকলাপ্েদখুত্থাুকই্বংশ্বৃি�্হুয়্যখন্

নতুন্ � ে্ তাুদর্  ান্ দখল্ কুর্ িনল্  বং্ তাঁু ক্ �রু্
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করার্ মূল্কারু্স�ুকর্পরবতরক্� ুের্ েলাুকরা্অং্রুয়্

েেল, তখন্ তাুদর্ স�াুনর্ স�াুনরা্ আ�াহুক্ বযতকত্  ্

মূিতররই্ উপাসনা্ করুত্ লােুলাই্ ফুল্ ‘ওয়াে’ই্ হুলন্ �থম্

েদবতা্যাুক্আ�াহর্সাুথ্উপাসনা্করা্হয়ই’’280 

 ্ িতনিা্ ঐিতহািসক্ বুরনা্ আমাুদরুক্ েমাাামুিাভাুব্  ্

�মাু্ িদু�্ েয, তাওহকদ্ েথুক্ অংশকবাুদর্ িদুক্ মানুুষর্

পথ�িতার্ সূ�পাত্ হয়্ সউমানুষুদর্ (যারা্ সাধারু্ মানুষুদর্

পিরভাষায়্ আউিলয়া) কবরসমূুহ্ �ারুস্ অব ান্ �হু্  বং্

পরবতরকুত্তাঁুদরুক্�রু্ও্আ�াহ্তা‘আলার্উপাসনায়্আ�হ্

লাুভর্উুেুশয্তাঁুদর্ মূিতর্ িনমরাুুর্মধয্ িদুয়ই্ িক�্সমুয়র্

পিরবতরু ন্পরবতরক্� ুের্েলাকুদর্কাুে্েসই্সউ্মানুষুদর্

মূিতর্ িনমরাুুর্ িপেুন্তাুদর্পূবরপুরষুদর্কক্উুেশয্ িেল, তা্

হািরুয়্ যায়ই্  র্ সাুথ্ সংুযাি ত্ হয়্ আ�াহর্ রবূিবয়যাত্

স�িকরত্ ধমরকয়্ ংাুনর্ অভাবই্ েস্ কারুু্ তারা্ পথ�িতার্

িদুক্ অুনক্ দূর্  িেুয়্ যায়ই্ তারা্  ্ সব্ মূিতরর্ স�িি্

অ রুনর্  নয্ কক্ কক্ কমরপ�া্ অবল�ন্ কুরিেল,  র্ িবশদ্

েকান্বুরনা্কুরআন্ও্হাদকুস্পাওয়া্না্েেুলও্ ্কথা্অতয�্

ে ার্ িদুয়্বলা্যায়্ েয, আউিলয়াুদরুক্েক�্কুর্আ ুকর্
                                                           
280. ইবনু্ কােকর, �াসাসুল্ আি�য়া; পৃ. ১১৫;  ালালুেকন্ আস-সুয়ূতক, আদ-

দুররল্মানেূর; ৬/২৬৯ই 
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সাধারু্মানুুষরা্েয্সব্অলকক্ধযান-ধারুা্েপাষু্কুর, তারাও্

তাঁুদর্অিলুদর্বযাপাুর্ েস্ধরুনর্ধযান-ধারুা্ েপাষু্করুত্

শর্ কুরিেলই্ তাঁুদরুক্ তাুদর্ দুিনয়া-আুখরাুতর  কবুনর্

কলযাুা রন্ও্অকলযাু্দূরককরুুর্েীু�্আ�াহর্সাুথ্শরকক্

কুর্ িনুয়িেলই্ তাঁুদরুক্ আ�াহর্ দরবাুর্ তাুদর্ অভাব্

অিভুযাে্ উপ াপুনর্ মাধযম্ ও্ সুপািরশকারক্ িহুসুব্ েুয্

কুরিেলই্ েস্ সমুয়্ েকাুনা শরক‘আত্ না্ থাকাুত২৮০

281 তারা্

তাুদর্ অিলুদর্ স�িি্ িবধাুনর্  নয্  মন্ সব্ কমর্ করুত্

আরস্ কুরিেল্ যা্ �কৃতপুী আ�াহ্ তা‘আলার্ উপাসনার্

শািমল্ িেলই্  ভাুব্ তারা্ শয়তাুনর্ �ুরাচনায়্ পুড়্ আ�াহর্

উলূিহয়যাত্ও্রবূিবয়যাুত্িশকরক্কুমর্িনমি�ত্হুয়িেলই 

আদম্স�ানুদরুক্ ভাুব্পথ�ি্ করার্মাধযুম্শয়তান্

�ুতযক্ যুুে্ বনক্ আদমুক্ পথ�ি্ করার্ প�িত্ ও্ েকৗশল্

স�ুকর্ অবেত্ হুয়্ যায়  বং পরবতরক্ �িতিা্  ািতুক্ িশুকর্

িনমি�ত্করার্েীু�্েস্তার্পিরিচত্ ই্প�িত্ও েকৗশল্

�ুয়াে্ করুত্ থাুকই্ যিদও্ যুুের্ চািহদানুযায়ক্ �ুয়া ুনর্

িনিরুখ্ ্প�িত্�ুয়াুের্েীু�্েস্িনতয্নতুন্প�া্অবল�ন্

কুরুেই্কুরআনুল্কারকম আমাুদর্ নয্ ্কথার্উ�ম্সাীয্
                                                           
281 শরক‘আত্িেল্না,  াা্�াভািবক্অুথর্নয়, অথরাউ্শরক‘আত্স�ুকর্মানুষ্

অং্হুয়্িেুয়িেলই্[স�াদক] 
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েয, শয়তান্  ্ প�িত্ �ুয়াে্ কুরই্ অতকুত্ হূদ, সাুলহ, 

ই�াহকম, মূসা্ ও্ ঈসা্ আলাইিহস সালাম- র্  ািতসমূহুক্

পথ�ি্ কুরিেলই্ তাুদরুক্ িন ্ হাুত্ রতরক্ মুিতরসমূুহর্

বযাপাুর্  কই্ ধরুনর্ ধারুা্ ও্ উপাসনায়্ িলল্ কুরিেলই্

শয়তান্ ভাুব্যুুের্পর্যুে্ধুর্বনক্আদমুক্পথ�ি্করার্

 নয্ তার্ েসই্ পূবর্ �িতংা্ পূরুুর্  নয্ িবরামহকনভাুব্ কা ্

কুর্ চুলুেই্ তার্  ্ �ুচিার্ ফুল্ েয্ ই�াহকম্ আলাইিহস 

সালাম- কিন্্তাওহকুদর্অনুসারক্ও্েঘাষুাকারক্ িেুলন,  ক্

সময়্ েস্ ই�াহকম্ আলাইিহস সালাম- র্ বংশধরুদরুকও্ েস্

পথ�িতার্ অতলতুল্ িনুীপ্ কুরিেলই্ মহান্ আ�াহ্  কা�্

অনু�ুহ্ েশষ্ নবক্ ও্ রাসূল্ মুহা�দ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম-েক্ে�রু্করার্ফুল্�কুন্ই�াহকুমর্অনুসারক্বুল্

দাবকদার্ অনুসারকুদর্ মুধয্ পুনরায়্ তাওহকুদর্ পতাকা্ উ�কন্

হুয়িেল; িক�্শয়তাুনর্িনরবি��্�ুচিার্ফুল্েসই্তাওহকদক্

িব�াুসর্মাুমও্সুদূর্অতকতকাল্েথুকই্শয়তান্পুনরায়্িশকরক্

িচ�া-ভাবনা্ও্কুমরর্অনু�ুবশ্ঘাাুত্সীম্হুয়ুেই্যার্ফুল্

বতরমাুন্ মুসিলম্ িবু�র্ অসংখয্ মুসিলমুদর্ অব া্ েসই্ �কুন্

ই�াহকুমর্অনুসারক্বুল্দাবকদারুদর্অনুদপ্হুয়্েেুে, যাুদর্

বযাপাুর্আ�াহ্তা‘আলা বুলুেন্: 

م يدۡؤِمند  َوَما ﴿ ۡ�َ�دهد
َ
ِ  أ َّ م إِّ�  بِ� ََ  وَهد و  ]  ١٠٦: ي سف[ ﴾ ١ ّمۡ�ِ�د
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‘‘ ুদর্ অিধকাংশরাই্ মুশিরক্ অব ায়্ আ�াহর্ উপর্

িব�াস্কুর’’ই২৮১

282 

 
 

                                                           
282.আল-কুরআন, সূরা্ইউসুফ্: ১০৬ই 
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চতুথর্পিরু�দ 

�াক্ইসলামক্যুুে্আরব্ নপুদ্�চিলত্িশকর 

ঐিতহািসকভাুব্ �মািুত্ েয, মুহা�দ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম- র্রাসূল্হুয়্ে�িরত্হওয়ার্�া�াুল্আরব্�কুপর্

অিধবাসকুদর্অিধকাংশ্েলাুকরাই্‘আরবুল্‘আিরবাহ্ও্‘আরবুল্

মুসতা‘িরবাহ২৮২

283  র্ অধহ�ন্ বংশধর্ িেলই্ ম�া্ নেরক্ ও্  র্

পা�রবতরক্  ানসমূুহ্ আল- ‘আরাবুল্ মুসতা‘িরবাহুদর্ বসবাস্

িেলই্ তুব্ আল-‘আরাবুল্ ‘আিরবাহ্ বুল্ পিরিচত্ েলাুকরাই্

হুলা্ আরব্ �কুপর্ আিদ্ অিধবাসক  বং ‘আরাবুল্ মুসতা‘িরবাহ্

বুল্ পিরিচতরা্ হুলা্ েসখাুন্ অিভবাসনকারকই্  ুদর্ �থম্

পুরষ্ িযিন্  ্ �কুপ্ অিভবাসন্ �হু্ কুরন, িতিন্ হুলন্

ইসমাঈল্আলাইিহস সালামই্তাঁুক্আমাুদর্আিদ্িপতা্ই�াহকম্

আলাইিহস সালাম তাঁর্ মাতাসহ্ েোা্ েবলায়্ কা‘বা্ শরকুফর্

পাু�র্আ�াহর্আুদুশ্েরুখ্িেুয়িেুলনই 

                                                           
283. আল-‘আরবুল্ ‘আিরবাহ ( العي��  العّر ) হু�, ইয়া‘রব্ ইবন্ ইয়াশ ান্

( �شجين نن يعرّ )  র্ বংশধর, আর্ আল- ‘আরাবুল্ মুসতা‘িরবাহরা্

( السرعر�  العّر ) হুলা্ ্ইসমাঈল্ইবন্ই�াহকম্ - র্বংশধরই্ েদখুন্ : 

আল-মুবারকপুরক, সফইউর্রহমান, আর-রাহক�ুল্মাখতূম; (িরয়াদ্: দারস্

সালাম, সং�রু্ িবহকন, ১৯৯৪্ ি�.), পৃ. ১৬; ইবুন্ িহশাম, �াগু; 

১/৭৭ই 
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 ইসমাঈল্আলাইিহস সালাম বড়্হুয়্ নেুুক্তাঁর্িপতা 

ই�াহকম্ আলাইিহস সালাম- র্ �কুনর্ �িত্ আ�ান  ানানই্

ফুল্েস্সমুয়র্অিধকাংশ্েলাুকরাই্তাঁর্অনুসারক্হুয়্েযুয়্

মহান্ আ�াহর্ উলূিহয়যাত্ ও্ রবূিবয়যাুত্ স�ূুরদুপ্ তাওহকুদ্

িব�াসক্হুয়্যায়ই২৮৩

284 যুুের্আবতরু ন্যখন্তাুদর্মুধয্কুয়ক্

� ে্অিত�া�্হুয়্যায়্ বং্দকঘরিদন্যাবউ্ধমর্স�ুকর্তারা্

নতুন্ কুর্ েকাুনা িশীা্ পায়িন, তখন্ তারা্ ধুমরর্ অুনক্

িবষয়ািদ্ধকুর্ধকুর্ভুলুত্থাুকই্ ক্পযরাুয়্তাুদর্মাুম্শধু্

তাওহকদক্ িব�াস্  বং্ ই�াহকম্ আলাইিহস সালাম- র্ �ৃিত্

িব িড়ত্ িকেু্ ধমরকয়্ আচার্ অনু্ান্ ও্ িনদশরনািদ্ বযতকত্ আর্

িকেুই্অবিশি্থাুক িনই্অবুশুষ্তারা্তাওহকদক্িব�াস্েথুকও্

িবচুযত্হুয়্মূিতর্পূ া্করার্ফুল্মুশিরুক্পিরুত্হয়ই্তাুদর্

মাুম্ �িতমা্ পূ ার্ মাধযুম্ িশকরক্ কমরকাু�র্ সূচনা্ হয়্ কা‘বা্

শরকুফর্ স�াুন্  র্ পা�র্ েথুক্ সংেৃহকত্ পাথুরর্ চার্ পাু�র্

তওয়াফ্করার্মাধযুম, যা্তারা্ম�া েথুক্দূর-দূরাু�্িহ রত্

করার্সময়্সাুথ্কুর্িনুয়্অবতরু্ ুলর্ ক্পাু�র্ াপন্

করুতাই২৮৪

285 তাুদর্ মাুম্ ই�াহকম্ ও্ ইসমাঈল্ আলাইিহস 

                                                           
284. তুদব; পৃ. ৩৫ই 
285. ইবন্ কােকর, আল-েবদায়াতু্ ওয়ান্ েনহায়াহ; (রবরত্ : মাকতাবাতুল্

মা‘আ-িরফ, ৬্্সং�রু, ১৯৮৫্ি�.), ১/১৮৮ই 
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সালাম- র্ধুমরর্ িকেু্ িবষয়ািদ্ েযমন্ : কা‘বা্শরকুফর্স�ান্

করা,  র্ তওয়াফ, হ�্ ও্ ‘উমরা্ করা, সাফা্ ও্ মারওয়াহ্

পবরত�ুয়্সা‘য়ক্করা, আরাফা্ও্মুযদিলফায়্অব ান্�হু্করা, 

আ�াহর্ স�িির্ উুেুশয্ উা্ ও্ বকরক কুরবানক্ বা্ উউসের্

করা...ইতযািদ্কমর্�চিলত্িেলই্যিদও্ ্সব্েীু�্তারা্িন ্

েথুক্ িকেু্ িবষয়ািদ্ সংুযা ন্ ও্ িবুয়া ন্ কুরিেল্ যা্ মূল্

ধমরকয়্কুমরর্অ�ভুরু্িেল্নাই২৮৫

286 

ম�াবাসকুদর্ধমরকয়্অব ার্অবনিত্: 

 রপর্তাুদর্ধমরকয়্অব ার্আুরা্অবনিত্ঘুাই্তাুদর্

মাুম্ মূিতরপূ ার্ মাধযুম্ িশকরক্ কমরকা�্ শর্ হয়্ রাসূলু�াহ্

সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম- র্ েরসালত্ লাুভর্ �ায়্ ৩০০্

বের্ পূুবর২৮৬287 খুযা-‘আহ্েো�্�ধান্ও্মানযবর্বযিুত্ ‘আমর্

ইবন্ লুহাই্ র্মাধযুমই্ঐিতহািসক্ইবন্ েহশাুমর্বুরনামুত্

‘আমর্ ইবন্ লুহাই্ েকাুনা উপলুী্ ম�া্ েথুক্ িসিরয়া্ েমন্

কুর্েসখানকার্েলাকুদরুক্কিতপয়্মূিতরর্পূ া্করুত্েদুখ্

বুল্ :  ্ মূিতরগুলা্ কক, যাুদর্ আপনারা্ উপাসনা্ করুেন? 

                                                           
286. ইবুন্ কাইিয়যম্ আল- াওিযয়যাহ,  োোতুল্ লহফান; ২/১৬৫-১৬৬ই্

(সংিীলাকাুর) 
287. শাহ্ওয়ালক্উ�াহ্মুহািেুস্েদহলভক, আল-ফাওযুল্কাবকর; পৃ. ৫ই 
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উ�ুর্ েলাুকরা্ বলুলা্ :  ুদর্ কাুে্ বৃিি্ চাইুল্  রা্

আমাুদরুক্বৃিি্দান্কুর, সাহাযয্চাইুল্তারা্আমাুদর্সাহাযয্

কুরই্  ্ কথা্ শুন্ ‘আমর্ ইবন্ লুহাই্ বলুলা্ :  ুদর্ মধয্

েথুক্  কিা্ মূিতর্ আমাুক্ দান্ করন, আিম্ েসিাুক্ আরব্

েদুশ্ িনুয়্ যাব, ফুল্ আরবরা্  র্ উপাসনা্ করুবই্  ুত্

েলাুকরা্ তাুক্ ‘হবল’ নাুমর্  কিা্ মূিতর্ দান্ কুরই্ অতহপর্

েস্ তা্ িনুয়্ ম�ায়্ আেমন্ কুর্  বং্ তা্ কা‘বা্ শরকুফর্

িনকাতম্  ক্  াুন্ স�াুনর্ সাুথ্  াপন্ করার্ পর্ আরব্

 নেুুক্ র্উপাসনা্ও্স�ান্করার্ নয্িনুদরশ্কুরই২৮৭

288 

 ্ ‘আমর্ ইবন্ লুহাই্ িেল্ ি ন্ সাধকই্ েস্ তার্ অনুেত্

ি ন্  র্ পরামশর্ অনুযায়ক্ নূহ্ আলাইিহস সালাম- র্  ািতর্

উপাসয্েসই্মূিতরগুলা্ি ো্ লাকা্েথুক মািা্খনন্কুর্েবর্

কুর্ িনুয়্ আুসই্ েসগুলাুক্ নূহ্ আলাইিহস সালাম- র্

সময়কার্�লয়�রক্বনযা্ও্তুফান্ তদঅ�ুল্বহন্কুর্িনুয়্

 ুসিেলই্ ধকুর্ ধকুর্ বনযার্ পািন্ েনুম্ যাবার্ সময়্  গুলা্

ি ো্  লাকার্ চরা�ুল্ আাকা্ পুড়িেল  বং পরবিতরুত্ তা্

                                                           
288. ইমাম্ বুখারক, �াগু; িকতাবুত্ তাফসকর, বাব্ নং- ৩৯৮, ওয়ালা্

তা ার�া্ওয়াোন... হাদকস্নং্৪৬৩৬, ৪/১৮৭৩; ইবুন্িহশাম, �াগু; 

১/৭৬; ইবুন্ কাইিয়যম্ আল- াওিযয়যাহ,  োোতুল্ লহফান; 

২/১৬৫;ইবুন্কােকর, আল-েবদায়াতু্ওয়ান্েনহায়াহ; ১/১৮৮ই 
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বালুর্িনুচ্চাপা্পুড়্িেুয়িেলই্‘আমর্ইবন্লুহাই্তার্অনুেত্

ি ুনর্পরামুশর্ গুলাুক্েবর্কুর্িনুয়্ ুস্হু�র্েমৗসুুম্

‘আরব্ নেুুক্ গুলার্উপাসনা্করার্�িত্আ�ান  ানায়ই্

েলাুকরা্ ুত্তার্আনুেতয্করুল্েস্িবিভ�্েোু�র্মাুম্তা্

ববন্কুর্েদয়ই২৮৮F

289 েস্অনুযায়ক্‘ওয়াদ’ ( ْمَد) নাুমর্মূিতরিা্িেল্

দাওমাতুল্  ানদাল্  লাকার্ ‘কালব’ েোু�র্ িনকা, সুয়া‘ 

নাুমর্ (ُسَ اع) মূিতরিা্ িেল্ ‘হ াুয়ল’ েোু�র্ িনকা, ‘য়াগে’ 

নাুমর্ (يا ث) মূিতরিা্ িেল্ ‘মুরাদ’ েোু�র্ িনকা, ‘ইয়াউক’ 

নাুমর্ (يع ق) মূিতরিা্ িেল্হামাদন্ েোু�র্ িনকা, আর্ ‘নাের’ 

নাুমর্মূিতরিা্িেল্ইয়ামুনর্‘িহময়ার’ েোু�র্িনকাই২৮৯F (�س)

290 

 ্ পাঁচিা্ মূিতরর্ পাশাপািশ্ ‘আরব্  নপুদ্ আুরা্ অসংখয্ মূিতর্

িেলই 

‘আরব্ নপুদ্উু�খুযােয্মূিতরসমূহ্: 

আরুবর্ েলাুকরা্ েোা্  বং্ বড়্ িবিভ�্ রকুমর্

মূিতরুদরুক্ আ�াহ্ তা‘আলার্ রবূিবয়যাত্ ও্ উলূিহয়যাুতর্

                                                           
289. ইবুন্কাইিয়যম্আল- াওিযয়যাহ,  োোতুল্লহফান; ২/১৬৩-১৬৪্ই 
290. ইবুন্ িহশাম, �াগু; ১/৮৭; ইবুন্ কােকর, তাফেকরল্ �ুরআিনল্

‘আযকম; ৪/৪৫৪-৪৫৫; ইবুন্ কাইিয়যম্ আল- াওিযয়যাহ,  োোতুল্

লহফান; ২/১৬২-১৬৪ই 
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রবিশুিয্সমকী্বািনুয়্িনুয়িেলই্তেুধয্উু�খুযােয্কুয়কিা্

মূিতর্িন�দপ্: 

লাত্: 

 িা্ ‘তাুয়ফ’ নামক্  াুনর্ ‘ে�কফ’ েোু�র্ �িস�্  ক্

েদবক্মূিতরর্নামই্ র্মাধযুম্তারা্কুরাুয়শ্েোু�র্উপর্েবর্

করুতাই্ ইমাম্ ইবুন্ কােকর্  র্ বুরনা্ মুত্  িা্ িেল্  কিা্

সাদা্পাথুরর্মূিতরই্ র্মুধয্ কিা্ঘুরর্িচ�্অংিকত্িেলই্

কা‘বা্ঘুরর্নযায়্ িাুক্তারা্পদরা্�ারা্আবৃত্কুর্েরুখিেলই্

অনুদপভাুব্তারা্কা‘বা্শরকুফর্�াঅুুর্নযায়্ র্�াঅুুকও্

পিব�্ ংান্ করুতাই্ ে�কফ্ েো�্ েথুকই্  র্ খাুদম্ িনুয়াে্

করা্হুতাই্ইমাম্ইবুন্ ারকর্ র্বুরনা্মুত্তারা্ ‘আ�াহ’ 

শুের্ াক্ িলঅ্ িহুসুব্  র্ নাম্ ‘লাত’ েরুখিেলই২৯০

291 ইবুন্

আ�াস রািদয়া�াহ্আনহ েথুক্বিুরত্হুয়ুে্েয, েসখাুন্সুদূর্

অতকুত্  কিা্ চারুকাুা্ িবিশি্ পাথুর্ বুস্  ক ন্ ইয়াহূদক 

বযিু্ হা কুদর্  নয্ ‘সাতু’ রতরক্ কুর্ েখুত্ িদতই্ েলাকিা্

েসখাুন্ মৃতুযবরু্ করুল্ তার্ সততা্ ও্ ভাল্ কুমরর্  নয্

েলাুকরা্  -পাথরুক্ স�ান্ কুর্  র্ পাু�র্ অব ান্ �হু্

                                                           
291. ইবুন্কােকর, তাফসকরল্কুরআিনল্‘আযকম; ৪/২৫ই 
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করুত্ আরস্ কুরই২৯১

292 কুরাুয়শ্  বং্ সম�্ আরব্ েোু�র্

েলাুকরাও্ ুক্পূ া্ও্স�ান্করুতাই২৯২

293 

উযযা্: 

‘উযযা’ নাুমর্ ্ েদবকিা্ম�ার্ িনকাবতরক্ ‘নাখলাহ’ নামক্

 াুন্  ািপত্ িেলই্  াা্ কুরাুয়শ্ েোু�র্ েদবতাুদর্ মুধয্

সবুচুয়্ বড়মাুপর্ েদবতা্ িেলই২৯৩

294 কুরাুয়শরা্ কা‘বা্ শরকুফর্

হরুমর্ নযায়্  র্  নযও্  কিা্ হরম্ (পিব�্  লাকা) িনধরারু্

কুরিেলই্ সসবত্  িা্ িেল্ কুরাুয়শুদর্ যুু�র্ েদবকই্ তাুদর্

সাুথ্ কাুরা্ যু�্ হুল্ তারা্  ্ েদবকর্ কাুে্ যুু�্  য়্ কামনা্

করুতাই্ েস্ নযই্উহদ্ যুু�র্সময়্আবূ্ সুিফয়ান্রািদয়া�াহ্

আনহ মুসিলমুদর্ লীয্ কুর বুলিেুলন্ : ‘‘আমাুদর্ উযযা্

েদবতা্ আুে, েতামাুদর্ েকাুনা উযযা্ েনইই’’295 মূলত্  ্

েদবতািা্ িেল্ বু�্ নাখলাহ্ নামক্  াুনর্ িতনিা্ েোা্ বাবলা্

                                                           
292. তুদবই 
293. ইবুন্ কাইিয়যম্ আল- াওিযয়যাহ,  োোতুল্ লহফান; ২/১৬৮; ইবুন্

 ারকর্আত-তবারক, �াগু; ২৭/৫৯ই 
294. ইবুন্ িহশাম, �াগু; ১/৮৪; ড. ফারক্ হামাদাহ, আল-ওয়ািসয়যাতুন্

নববকয়যাহ; (আল-মােিরব্: দারে্েে�াফাহ, ১ম্সং�রু, ১৯৮৩্ি�.), পৃ. 

১৬ই 
295. মাওলানা্সৈয়দ্সুলায়মান্নদভক, �াগু; পৃ. ৪১৮ই 



 

307 

োুের্ সমিিই২৯৫

296  ্ োেগুলাুত্  কিা্ মিহলা্ ি ন্ থাকুতাই্

 র্ উপাসকরা্ তা্ বুমুত্ না্ পারুলও্  ্ ি নই্  র্

উপাসকুদরুক্  ্ োুের্ মধয্ েথুক্ অুলৗিককভাুব্ শে্

শনাুতাই২৯৬

297 ম�া্ িব ুয়র্ পর্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম্ খািলদ্ ইবন্ আল-ওয়ালকদ্ রািদয়া�াহ্ আনহ-েক্ তা্

 ংস্করার্ নয্ে�রু্কুরিেুলনই্িতিন্পর্পর্তৃতকয়্োেিা্

কাাুত্উদযত্হুল্আকি�কভাুব্েস্ ি নিা্ঘাুড়্হাত্েরুখ, 

দাঁত্ কামা্ কুর,  ুলাুমুলা্ েকুশ্ কুউিসত্ হাবশক্ মিহলার্

আকৃিতুত্আ�্�কাশ্কুরই্খাুলদ্রািদয়া�াহ্আনহ তরবারক্

িদুয়্ তার্ ঘাুড়্ আঘাত্ করুল্ তা্ ি�খি�ত্ হুয়্ হঠাউ্  কিা্

কবুতুর্দপা�িরত্হুয়্মুর্যায়ই্অতহপর্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্

আলাইিহ্ওয়াসা�াম- র্িনকা্িফুর্ ুস্সবরুশষ্োে্কাাুত্

িেুয়্িতিন্যা্েদখুলন্তা্তাঁুক্ ানাুলনই্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্

আলাইিহ্ওয়াসা�াম-তা্শুন্বলুলন্: 

                                                           
296. ড. হাসান্ ই�াহকম্ হাসান, তারকখুল্ ইসলাম; (কায়ুরা্ : মাকতাবাতুন্

নাহদািতল্ িমশিরয়যাহ, ১৪্ সং�রু, ১৯৯৬্ িখিাে.), পৃ. ৬১; মাওলানা্

রসযদ্ সুলায়মান্ নদভক, তারকখু্ আরিদল্ �ুরআন; (করাচক্ : দারল্

 শা‘আত, ১ম্ সং�রু, তািরখ্ িবহকন), পৃ. ৪২০; ইবুন্  ারকর্ আত-

তবারক, �াগু; ২৭/৫৯ই 
297. ইবনুল্ াওযক, �াগু্; পৃ. ৬৮ই 
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‘‘ ্ হাবশক্ মিহলাই্ মূলত্ ‘উযযা’ িেল, আরবুদর্  নয্

 রপর্ আর্ েকান্ উযযা্ থাকুব্ নাই’’ 297F

298 অপর্  ক্ বুরনামুত্

উযযা্নাুমর্ ্েদবকিা্ কিা্সাদা্পাথর্িেলই২৯৮F

299 

মানাত্: 

 িা্ �াচকন্ েদব-েদবকুদর্ মাুম্ অনযতম্  কিা্ েদবকর্

নামই্ সসবত্  িা্ িেল্ কুরবানকর্ েদবকই্  র্ নাুম্ পশর্ রু্

�বািহত্করা্হুতাই২৯৯F

300  াাুক্ভােযদাতা্ও্মৃতুযদানকারক্বুল্

মুন্ করা্ হুতাই৩০০F

301 ম�া্ ও্ মদকনার্ মধযবতরক্ ‘কুদাুয়দ’ নামক্

 াুন্ িা্ ািপত্িেলই হ�্উপলুী্ ‘ইয়াসিরব’ তথা্মিদনার্

আওস্  বং্ খযর ্ েো��ুয়র্ েলাুকরা্  ুস্  র্ চার্ পাু�র্

তওয়াফ্করুতাই৩০১F

302  ুত্(শয়তাুনর্পী্েথুক্িনযুু)  কিা্

                                                           
298. ইবুন্কাইিয়যম্আল- াওিযয়যাহ,  োোতুল্লহফান; ২/১৬৮-১৬৯; আল-

মুবারক্পূরক, �াগু; পৃ. ৪০৯-৪১০ই 
 تعبده بالطائف بيرا كن هخرون وقال أبيض حجرا العزى كنت هخرون وقال .299

 েদখুন্: ইবুন্ ারকর্আত-তবারক, �াগু; ২৭/৫৯ই- ثقيف
300. মাওলানা্ রসয়দ্ সুলায়মান্ নদভক, তারকখু্ আরিদল্ কুরআন; (করাচক্ : 

দারল্ শা‘আত, সং�রু্িবহকন, তািরখ্িবহকন), পৃ. ৪১৮ই 
301 . তুদবই 
302 . তুদবই 
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মিহলা্ ি ন্ থাকুতা্  বং্  ্ ি নই্  র্ পূ ারকুদরুক্ নানা্

রকম্ অুলৗিকক্ কমরকা�্ কুর্ েদখাুতাই্ ম�া্ িব ুয়র্ পর্

রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম- র্ িনুদরু শ্ সা‘য়কদ্

ইবন্ যায়দ্ আল-আশহালক্ রািদয়া�াহ্ আনহ  ্ মূিতরিা্  ংস্

করুত্ যানই্  ্ সময়্ েস্ ি নিা্ কাুলা্ বুুরর্  কিা্ মিহলা্

আকৃিতুত্ উলঅ্ অব ায়্  ুলাুমুলা্ েকুশ্ আ��কাশ্ কুর্

িনু র্ নয্ ংুসর্আ�ান কুর্ বুক্চাপড়াুত্ িেলই্সা‘য়কদ্

রািদয়া�াহ্আনহ তাুক্ ্অব াুতই্হতযা্কুরনই৩০২

303 

লাত্উযযা্ও্মানাতুক্নারকর্নাুম্নামকরু্করার্কারু্: 

লাত, উযযা্ ও্ মানাত্  গুলা্ িতনিা্ নারক্ েদবকর্ নামই্

 গুলা্মুশিরকুদর্কলযাু্ও্অকলযাু্করুত্পাুর্ ্ধারুার্

িভি�ুত্ তারা্  ুদরুক্ সব্ সময়্ কলযাুা রন্  বং্ অকলযাু্

দূরককরুুর্  নয্ আ�ান করুতাই্ তাুদর্  ্ আ�ান স�ুকর্

আ�াহ্বুলন্: 

ََ  إَِ ﴿ و عد َۡ ََ  �َ إَِ�ٰٗثا إِّ�ٓ  ددونِهِۦٓ  ِمن يَ و عد َۡ ا إِّ�  يَ َٗ ا َشۡيَ�ٰ َٗ  ﴾ ١ ّمرِ�
 ]  ١١٧: النسيء[

                                                           
303. সিফয়ুযর্রহমান্মুবারকপুরক, �াগু; পৃ. ৪১০; -আত-তবারক, আবু্ া‘ফর্

মুহা�দ্ইবুন্ ারকর, �াগু্; ২৭/৫৯ই 



 

310 

‘‘তারাুতা্ আ�াহুক্ বযতকত্ শধু্ নারকুদর্ আ�ান কুর, 

আসুল্তারা্েকবল্অবাধয্শয়তানুকই্আ�ান কুর’’ই৩০৩

304 

 খাুন্ ‘ইনাসান’ বুল্লাত, উযযা, মানাত্ও্অনযানয্নারক্

নাুমর্ সকল্ েদবকুদরুক্ উুেশয্ করা্ হুয়ুেই৩০৪

305  গুলাুক্

‘ইনাস’ বলার্িপেুন্েমাা্িতনিা্কারু্থাকুত্পাুর্: 

 ক. ‘ইনাসান’ শেিা্ ‘উাা’ শুের্ বহবচনই্  র্ অথর্

নারকই্লাত, উযযা্ও্মানাত্ ্ িতনিাুক্নারকর্নাুম্নামকরু্

করার্কারুু্ ুদরুক্‘ইনাসান’ বলা্হুয়্থাকুত্পাুরই্মূলত্

েকাুনা নারকুদর্সাুথ্ ুদর্ঐিতহািসক্েকাুনা স�কর্থাকার্

কারুু্নয়ই৩০৫

306 

দুই. আুয়শা্ রািদয়া�াহ্ আনহার্ মুত্ ‘ইনাস’ অথর্

‘আওোন’ তথা্ �িতমাসমূহই্ ‘আওোন’ শেিা্ ‘ওয়াসান’ শুের্

বহবচনই্আরবকুত্বহবচন্ াতকয়্শেগুলা্াকিলঅ্িহুসুব্েুয্

                                                           
304. আল-কুরআন, সূরা্িনসা্: ১১৭ই 
305. আল-কুরতুবক, আবু্ ‘আেু�াহ্ মুহা�দ্ ইবন্ আহমদ্ আল-আনসারক, 

আহকামুল্কুরআন; (িমশর্: আল-হাইআতুল্িমশিরয়যাতু্িলল্কু�াব, ৩য়্

সং�রু, ১৯৮৭্ি�.), ১০/৭৮ই 
306. তুদবই 
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হুয়্থাুকই্েযুহতু্মুশিরকরা্ কািধক্‘ওয়াোন’ তথা্�িতমাুক্

আ�ান করুতা, েস্ নয্ গুলাুক্‘ইনাোন’ বলা্হুয়ুেই৩০৬

307 

িতন. মুশিরকরা্ েফুর�াুদরুক্ আ�াহর্ েমুয়্ মুন্ কুর্

 ুদর্ মাধযুম্ আ�াহর্ িনকাবতরক্ হওয়ার্  নয্  ুদর্উপাসনা্

করুতাই্ তারা্  গুলার্ নারক্ আকৃিতর্ মূিতর্ রতরক্ কুর্  ুদর্

পূ া-অচরনার্ নয্িকেু্িনয়ম্নকিত্রতরক্কুরিেল,  ুদর েলায়্

অলংকার্ মুিলুয়্ িদুয়্ বুলিেল:  রা্ আ�াহর্ েমুয়্ যাুদর্

আমরা্ উপাসনা্ কিরই্ িবিশি্ তাুবঈ্ দাহহাক (রহ.) েথুক্  ্

বযাখযািা্ বিুরত্ হুয়ুেই৩০৭

308 ‘তারা্  ্ সব্ মূিতরু ক্ আ�ান কুর্

মূলত্ অবাধয্ শয়তানুকই্ সাহাুযযর্  নয্ আ�ান করুতা’ উু্

আয়াুত্ ্কথা্বলার্কারু্হুলা্ : শয়তানই্মূলত্তাুদরুক্

 ্সুবর্আ�ান করুত্�ুরািচত্করুতাই্উবাই্ইবুন্কা‘ব্

রািদয়া�াহ্ আনহ  র্ বুরনা্ মুত্  ্ সব্ মূিতরর্ সাুথ্  কিা্

                                                           
307. ইবুন্কােকর, তাফেকরল্কুরআিনল্‘আযকম; ১/৫৬৮ই 
308. ইবুন্ ারকর্তবারক্্দাহহাক েথুক্ ্আয়াুতর্বযাখযায়্বুলন্: 

 نعبدهم و�نما اهللا بنات للمالئ�ة اشش�ون قال:  اآلية ف الضحاك عن جر�ر قال 

 وق�وا فحكموا ، جواري وَوروهن أر�ابا فاتذوهن قال. زلف اهللا نل لقر�ونا

 هذا:  كث� ابن قال. اشالئ�ة يعنون نعبده الي اهللا بنات هؤيء وقالوا

 – .اآليات]  والعزى الالت أفرأيرم:[  تعال اهللا بقول شبيه الفس�

েদখুন্: ইবুন্কােকর, তাফসকরল্কুরআিনল্‘আযকম; ১/৫৬৮ই 
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কুর্ মিহলা্ ি ন্ থাকুতাই৩০৮

309 আর্  ্ ি নরাই্ অদৃুশয্ েথুক্

তাুদর্আ�ানকারকুদর্উপকার্কুর্ িদতই্ফুল্মুশিরকরা্ ্

উপকারুক্  ্ সব্ মূিতরর্ কা ্ বুলই্ মুন্ করুতাই্ তাুদর্

ধারুা্ মুত্ েফুর�ারা্ আ�াহর্ েমুয়্ হওয়ার্ কারুু্ তারা্

আ�াহর্ অতকব্ িনকাতম্ ও্ ি�য়ভা নই্ তাুদর্ স�িি্ অ রন্

করুত্পারুল্আ�াহর্িনকাবতরক্হওয়া্সসবই্েস্ ুনযই্তারা্

তাুদর্ উপাসনা্ করুতা্  বং্ বলুতা: ‘‘তারা্ আমাুদরুক্

আ�াহর্ িনকাবতরক্ কুর্ েদুব,  ্ উুেুশযই্ আমরা্ তাুদর্

উপাসনা্ করিে’’ই৩০৯

310 আুরা্ বলুতা্ : ‘‘ রা্ আ�াহর্ কাুে্

আমাুদর্ নয্শাফা‘আতকারকই’’311  

লাত, উযযা্ও্মানাত্ ্ িতনিা্েদবকুক্নারকর্নাুম্নামকরু্

করার্ কারু্ িহুসুব্ েয্ িতনিা্ কারু্ বুরনা্ করা্ হুয়ুে,  র্ েয্

েকানিার্ কারুু্  গুলার্ উপযুরু্ নামকরু্ হুয়্ থাকুত্ পাুরই্

তৃতকয়্ সসাবনািার্ কথা্ ঐিতহািসকভাুব্ �মািুত্ না্ হুলও্

মুশিরকরা্ েয্ েফুর�াুদরুক্ আ�াহর্ েমুয়্ মুন্ করুতা  বং 

েফুর�াুদরুক্ উুেশয্ কুরই্ েয্ তারা্  ্ িতনিা্ েদবকুক্ উপযুরু্

                                                           
309. তুদবই 
310.আল-কুরআন, সূরা্যুমার্: ৩ই 
311. আল-কুরআন, সূরা্ইউনুস্: ১৮ই 
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নাুম্নামকরু্কুরিেল, তা্�য়ং্কুরআন্�ারাই্�মািুতই্তারা্েয্

েফুর�াুদরুক্নারক্মুন্করুতা্েস্স�ুকর্আ�াহ্তা‘আলা বুলন: 

﴿ ْ لدوا َُ ��َِكةَ  وََج ََ ِينَ  ٱلَۡم َّ مۡ  ٱ َد  هد ۚ  ٱلّر� ِعَ�ٰ  ]  ١٩: الزخرف[ ﴾إَِ�ًٰثا

‘‘তারা্েফুর�াুদরুক, যারা্আ�াহর্বানা, তাুদরুক্নারক্

বুল্ি র্কুরুে’’ই৩১১F

312 আবার্েফুর�াুদরুক্েয্তারা্আ�াহর্

েমুয়্মুন্করুতা, েস্স�ুকর্আ�াহ্তা‘আলা বুলন: 

فََرَءۡ�تدمد ﴿
َ
ّزىٰ  ٱلّ�َٰت  أ ُد ََٰوةَ  ١ َوٱۡل َةَ  َوَم َِ ۡخَرى�  ٱَّا

د
مد  ٢ ٱۡ� لَ�د

َ
رد  � َُ َّ  َوَ�د  ٱ

نَ�ٰ 
د
ى�  قِۡسَمةٞ  إِٗذا ِِۡلَك  ٢ ٱۡ� ََ َِ ٢  َۡ سۡ  إِّ�ٓ  ِ�َ  إِ

َ
ٓ  َمآءٞ أ وَها نتدمۡ  َسّمۡيتدمد

َ
 أ

م ٓ  َوَءابَآؤد�د نَزَل  ّما
َ
د  أ َّ ۡلَ�ٍٰن�  ِمن بَِها ٱ  ]  ٢٣  ،١٩: اَجم[ ﴾سد

‘‘েতামরা্ িক্েভুব্েদুখে্লাত, উযযা্ও্তৃতকয়্আুরকিা্

মানাত্ স�ুকর? পু�-স�ান্ িক্ েতামাুদর্  ুনয্ আর্ কনযা-

স�ান্ আ�াহর্  ুনযই্  াা্ হুব্ খুব্ অনযায়্ ববনই্  গুলা্

কতকগুলা্ নাম্ রব্ আর্ িকেুই্ নয়, যা্ েতামরা্ ও্ েতামাুদর্

পূবরপুরুষরা্ েরুখুো,  সুবর্ েকাুনা �মাু্ আ�াহ্ অবতকুর্

কুরন্িনই’’312F

313 

উু্ আয়াত্ দু’িার্ �ারা্ �মািুত্ হয়্ েয, তারা্

েফুর�াুদরুক্ আ�াহর্ েমুয়্ মুন্ কুরই্ তাুদর্ উপাসনার্

                                                           
312.আল-কুরআন, সূরা্যুখদফ্: ১৯ই 
313. আল-কুরআন, সূরা্না ম্: ১৯ই 



 

314 

মাধযুম্আ�াহর্িনকাবতরক্হওয়ার্উুেুশয্লাত, উযযা্ও্মানাত্

নাুমর্  ্ িতনিা্ েদবকুক্ নারকর্ নাুম্ নামকরু্ কুরিেলই্ েস্

 ুনয্ইমাম্ইবুন্কােকরও্তাঁর্তাফসকুর্দাহহাক কতৃরক্বিুরত্

বযাখযাুক্ ْ�رُُم الّالَت 
َ
يََرأ

َ
اآلي ...أ   র্সাুথ্সাম�সযশকল্বুল্ম�বয্

কুরুেনই৩১৩F

314 

 েফুর�াুদর্উপাসনা্: 

মুশিরকরা্ লাত, উযযা্ ও্ মানাুতর্ নাুম্ েকাুনা নারক্

আকৃিতর্ মূিতর্ রতরক্ না্ করুলও্ তারা্ েয্ েফুর�াুদরুক্

উুেুশয্কুরই্ ্সব্নাম্েরুখ্ গুলার্উপাসনা্করুতা, তা্

িনু�াু্আয়াত্�ারাও্�মািুত্হয়ই্আ�াহ্তা‘আলা বুলন্: 
مۡ  َوَ�ۡومَ ﴿ دهد ا َ�ۡ�د ُٗ ولد  ُدمّ  َ�ِي ��َِكةِ َ�قد ََ �  لِۡلَم ََ َ

َ�ٓءِ أ مۡ  ؤد ْ  إِيّا�د ََ  َ�ندوا و َد بد ُۡ �َ ٤ 
 ْ دوا َََك  قَال ۡبَ�ٰ نَت  سد

َ
ََا أ ّ َِ ْ  بَۡل  ددونِِهم�  ِمن َو ََ  َ�ندوا و َد بد ُۡ ّنۖ  َ� ِ

ۡۡ م ٱ ۡ�َ�دهد
َ
 بِِهم أ

 ََ َدو  ] ٤١  ،٤٠: سبي[ ﴾ ٤ ّمۡؤِم

‘‘আর্ েযিদন্ িতিন্ সবাইুক্  কি�ত্ করুবন, অতহপর্

েফুর�াুদর্ বলুবন:  রা্ িক্ েতামাুদরই্ উপাসনা্ করুতা? 

তারা্বলুব্: আপিন্পিব�, আপিনই্আমাুদর্অিভভাবক, ওরা্

                                                           
314.ইবুন্কােকর, তাফসকরল্কুরআিনল্‘আযকম; ১/৫৬৮ই 
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নয়; বরং্ তারা্ ি ুনরই্ উপাসনা্ করুতা  বং তাুদর্

অিধকাংশরাই্ ুদর্উপর্ঈমান্আনয়ন্করুতাই’’315 

 ্আয়াত্�ারা্�মািুত্হয়্েয, মুশিরকরা্েকাুনা েকাুনা 

েফুর�াুদর্ উপাসনা্ করুতাই্ আর্  ্ েদবকগুলার্ নাম্ নারকর্

নাুম্ রাখাুত্ মুন্ হয়্ েযন্ তারা্ িতন ন্ েফুর�াুক্ উুেশয্

কুরই্  ্ িতনিা্ েদবকর্ নাম্  ভাুব্ েরুখিেলই্ যিদও্ েস্ সব্

েদবকর্  াুন্ নারকর্ আকৃিতর্ েকাুনা মূিতর্ িেল্ বুল্ েকান্

িনভররুযােয্ �মাু্ পাওয়া্ যায়্ নাই্ তা্ পাওয়া্ না্ েেুলও্

তউকালকন্ সমুয়্ আরব্ উপ�কুপর্ বনক্ ইসমাঈল্  বং্ অনযানয্

ইয়াহূদক ও্ ি�িানরা্ েফুর�া্ ও্ নবকুদরুক্ ইলাহ্ ও্ রুবর্

আসুন্সমাসকন্কুরিেল্বুল্�মাু্পাওয়া্যায়ই 

আ�াহ্তা‘আলা বুলন্: 

مۡ  َوَ�  ﴿ َر�د مد
ۡ
َ يَأ

َ
ْ  أ وا ��َِكةَ  ََّتِخذد ََ ۗ  نَ  َۧوٱَّبِّ�ِ  ٱلَۡم َُابًا َۡ  ]  ٨٠: ع ران ال[ ﴾ أَ

‘‘েকান্ নবক্ েতামাুদরুক্  ্ িনুদরশ্ িদুত্ পাুরন্ না্ েয, 

েতামরা্ েফুর�া্ ও্ নবকুদরুক্ অসংখয্ রব্ িহুসুব্ �হু্

করুবই’’ 315F

316 

                                                           
315. আল-কুরআন, সূরা্সাবা্: ৪১ই 
316. আল-কুরআন, সূরা্আুল্ইমরান্: ৮০ই 
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 ্ আয়াত্ �ারাও্  ্ কথা্ �মািুত্ হয়্ েয, কুরাইশরা্

েকাুনা েকাুনা েফুর�াুক্ আ�াহ র্ রবূিবয়যাুতর্ রবিশুিযর্

অিধকারক্ বািনুয়্ িনুয়িেল  বং েস্ ধারুার্ িভি�ুত্ তারা্

তাুদর্ িনকা্ িনু ুদর্  কবুনর্ কলযাু্ কামনা্ করুতা্ ও্

অকলযাু্দূরককরুুর্ নয্তাুদরুক্আ�ান করুতাই্লাত, উযযা্

ও্মানাত্নাুমর্েদবকগুলাুক্নারকর্নাুম্নামকরু্করাুত্বুমা্

যায়্ েয, তারা্ িতন ন্ েফুরশতাুদর্ উুেশয্ কুরই্  ্ িতনিা্

েদবকর্নামকরু্কুরিেল; কারু, তারা্ েফুর�াুদরুক্আ�াহর্

েমুয়্মুন্করুতাই্ّما  أعغم نيلَ ا 

য়াসাফ্ও্না-েয়লাহ্: 

ঐিতহািসক্ বুরনামুত্  ্ েদবতা্ দু’িা্ মূলত্ ‘ ুরহাম’ 

েোু�র্ দু’ ন্ মানুষ্ িেলই্ য়াসাফ্ না-েয়লাহুক্ ভালবাসুতাই্

 কদা্কা‘বা্শরকুফর্অভয�ুর্তারা্অৈবধভাুব্েযৗনকুমর্িলল্

হুল্ আ�াহ্ তা‘আলা তাুদরুক্ তাউীিুক্ শাি��দপ্ দু’িা্

পাথুর্দপা�িরত্কুরনই্সাধারু্েলাুকরা্যাুত্ ুদর্েথুক্

িশীা্ �হু্ করুত্ পাুর্ েস্  নয্ েলাুকরা্  ্ পাথর্ দু’িার্

 কিাুক্কা‘বা্শরকুফর্পাু�র্  বং অপরিাুত্যমযম্কূুপর্

পাু�র  াপন্ কুরিেলই্ দকঘরিদন্ যাবত্  ্ পাথর্ দু’িা্  ভাুবই্

িেলই্যুুের্পির�মায়্ ্পাথর্দু’িার্বা�ব্ইিতহাসও্পরবতরক্

েলাুকরা্ভুুল যায়ই্ রই্মুধয্তাুদর্মাুম্মূিতর্পূ ার্�চলন্
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হয়, তখন্অনযানয্ মূিতরর্সাুথ্ -গুলাুকও্তারা্ পূ া্করুত্

থাুকই্ কুরাুয়শরা্ পরবিতরুত্ কা‘বা্ শরকুফর্ পাুশরিাুক্

অপরিার্িনকুা্ ানা�িরত্কুরিেল  বং  ্দু’িার্িনকা্তারা্

পশ্যবাই্ও্কুরবানক্করুতাই৩১৬

317 

 ুল্খালাসাহ্: 

 িা্িেল্ কিা্সাদা্রুঅর্পাথরই্ র্মাথায়্িেল্ কিা্

াুিপর্নকশাই্ম�া্ও্ইয়ামুনর্মধযবতরক্ াুন্ র্ নয্ কিা্

েৃহ্ িেলই্ খাে‘আম, বু ায়লা্ ও্ অনযানয্ িনকাতম্  াুনর্

েলাুকরা্ াাুক্স�ান্করুতা  বং তাুদর্মুনাবা�না্পূরুুর্

 নয্ র্উুেুশয্অথর্স�দ্ে�রু্করুতাই্ িা্ ংস্করার্

 নয্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্  ারকর্ ইবন্

‘আেু�াহ্ আল-বা ালক্ রািদয়া�াহ্ আনহ-েক্  কদল্ অ�াুরাহক্

বািহনক্িদুয়্ে�রু্কুরিেুলনই৩১৭

318 

 ুল্কাফকল্: 

 ্ েদবতািা্ িেল্ ‘দাওস’ নামক্ েোু�র্ িনকা্ পূ নকয়ই্

‘আরব্ নপুদ্ ভাুব্যখন্মূিতর্পূ ার্িহিড়ক্পুড়্যায়, তখন্

                                                           
317. তুদব; ২/১৭০ই্ 
318. ইবুন্হা ার্আসকালানক, ফতহল্বারক্িবশরিহল্বুখারক;, রবরত্: �ারল্

মা‘িরফাহ, সং�রু্িবহকন, সন্িবহকন, ৮/৭১ই 
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ম�া্ও্ র্ বাইুরর্সকল্ নেুই্ িন ্ িন ্ েৃুহ্উপাসনার্

 নয্ পৃথক্ পৃথক্ মূিতর্ �হু্ কুরিেলই্ যখন্ তাুদর্ েকউ্

েকাথাও্�মুু্যাওয়ার্ নয্রতরক্হুতা, তখন্েস্বযিুর্েৃুহর্

সবরুশষ্কা ্হুতা্ ্মূিতরর্োুয়্হাত্বুলাুনা  বং �মু্েথুক্

িফুর্ আসুলও্ েৃুহ্ �ুবশ্ করুল্ তাুদর্ �থম্ কা ই্ হুতা্

স�াুনর্উুেুশয্ ্মূিতরর্োুয়্হাত্বুলাুনাই৩১৮

319  

ি ুনর্উপাসনা্: 

মুশিরকরা্সাধারুত্উপযুরু্ ড়পদাুথরর্ মূিতর্ বং্মানুষ্

ও্েফুর�াুদর্নাুম্িনিমরত্মূিতরসমূুহর্�িত্ রা্তাুদর্লাভ্

ও্ ীিত্ করুত্ পাুর-  ্ ধারুার্ িভি�ুত্  ুদরুক্ সাহাুযযর্

 নয্ েযমন্ আ�ান করুতা, েতমিন্ েকাুনা েকাুনা  লাকার্

েলাুকরা্ ি ুনর্ বযাপাুরও্ উপযুরু্ ধারুা্ েপাষু্ কুর্

ি নুদরুকও্ সাহাুযযর্  নয্ আ�ান করুতাই্ েযমন্ আ�াহ্

বুলন্: 

��َِك  ﴿ ََ ْو
د
ِينَ  أ َّ ََ  ٱ و عد َۡ ََ  يَ و ُِِّهمد  إَِ�ٰ  يَۡبَتغد مۡ  ٱلۡوَِسيلَةَ  ََ ّ�هد

َ
ۡقَربد  �

َ
ََ  أ و  َوَ�ۡرجد

ََ  ۥََۡ�ََتهد   ]  ٥٧: االساء[ ﴾َعَذابَهد  َوَ�َخافدو

                                                           
319. ইবন্িহশাম, �াগু; ১/৮৩; ইবুন্কাইিয়যম্আল- াওিযয়যাহ,  োোতুল্

লহফান; ২/১৭১; ইবুন্ কােকর, আল-েবদায়াতু্ ওয়ান্ েনহায়াহ; ১/১৯১-

১৯২ই 



 

319 

‘‘যাুদরুক্ তারা্ আ�ান কুর্ তারা্ িনু রাই্ েতা্ তাুদর্

রুবর্অিধক্িনকাবতরক্হওয়ার্বযাপাুর্�িতুযািেতা্কুর, তারা্

তাঁর্রহমুতর্আশা্কুর  বং তাঁর্শাি�ুক্ভয়্কুরই’’320 

 ্ আয়াুতর্ তাফসকুর্ ইবন্ মাস‘ঊদ্ রািদয়া�াহ্ আনহ 

েথুক্বিুরত্হুয়ুে্: 

ْسغَُ ْ ا َمَ�َُْ ا ُ�ْعبَُمْمَن َ�بَِقَ اَيَن  َُْ ا [
َ
ََُفٌر ِاَن اِلّن أ قَيل  َن 

نّ  ِ
ْ
ْسغََم اََّفُر ِاَن ال

َ
 ]َ�ْعبُُمْمَن ع ِعبَيَدوِِهْم َمقَْم أ

‘‘ কদল্ি ন্ইসলাম্�হু্কুরিেল্যাুদর্উপাসনা্করা্

হুতা; তাুদর্ ইসলাম্ �হু্ করা্ সু�ও্ যারা তাুদর্ উপাসনা্

করুতা্তারা্যথারকিত্তাুদর্উপাসনায়্েথুক্যায়ই’’ 320F

321 

িবপুদ্আ�াহর্িনকা্আআয়্�াথরনা্করা্আ�াহর্উপাসনা্

হওয়া্ সু�ও্ েকাুনা েকাুনা েলাুকরা্ েয্ ি নুদর্ উপাসনা্

করুতা, তা্ ি নুদর্ �ককাুরািুর্ �ারাও্ �মািুত্ হয়ই্ েযমন্

ি নরা্বুলিেল্: 

                                                           
320. আল-কুরঅন, সূরা বনক্ইসরাঈল্: ৫৭ই 
321. বুখারক, �াগু; বাব্ নং্ ২০৬, হাদকস্ নং্ ৪৪৩৮; ৪/১৭৪৮; মুসিলম, 

�াগু; িকতাবুত্ তাফসকর, বাব্ নং্ ৩, হাদকস্ নং্ ৩০৩০, ৪/২৩২১; 

কুরতবক, �াগু; ১০/২৭৯ই 
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﴿ ََ ََ  �ِس ٱۡ�ِ  ّمِنَ  ََِجالٞ  َ� وذدو ُد نِّ  ّمِنَ  بِرَِجالٖ  َ� ِ
ۡۡ مۡ  ٱ : الن[ ﴾ ٦ َََهٗقا فََزاددوهد

٦  [ 

‘‘মানুুষর্ মধযকার্ িকেূ্ েলাুকরা্ ি নুদর্ মধযকার্ িকেু্

ি ুনর্ িনকা্ আআয়্ �াথরনা্ করুতা, ফুল্ তারা্ ি নুদর্

আ�সিরতা্বািড়ুয়্িদতই’’321F

322 

 ্ োড়াও্ আ�াহর্ অবাধযতায়্ মুশিরকরা্ শয়তাুনর্

িনুদরুশর্আনুেতয্কুর্মূিতর্ পূ া্করার্কারুু্তারা্আ�াহর্

আনুেুতযর্ েীু�্ শয়তানুক্ শরকক্ কুর্ িনুয়িেলই্  ্ �সুঅ্

আ�াহ্তা‘আলা বুলন্: 

﴿  ْ لدوا َُ ِ  وََج ّ َ�ٓءَ  َِ َ نّ  �د ِ
ۡۡ ۡمۖ  ٱ  ]  ١٠٠: االَعيم[ ﴾ وََخلََقهد

‘আর্ মুশিরকরা্ শয়তানুক্ আ�াহর্ শরকক্ কুর্ িনুয়ুে, 

অথচ্িতিন তাুদর্সৃিি্কুরুেনই’’322F

323 

 ্ আয়াুতর্ বযাখযায়্ ইমাম্ ইবুন্ কােকর্ বুলন্ : ‘‘যারা্

আ�াহর্ উপাসনায়্ ি ন্ তথা্ শয়তানুক্ শরকক্ কুর্ িনুয়িেল্

উু্আয়াুত্তাুদর্েস্উপাসনার্�িতবাদ্করা্হুয়ুেই্তারা্

শয়তাুনর্িনুদরুশর্আনুেতয্করার্কারুুই্মূিতর্পূ া্কুরিেল্

                                                           
322. আল-কুরআন, সূরা্ি ন্: ৬ই 
323. আল-কুরআন, সূরা্আন‘আম্: ১০০ই 
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িবধায়, �কৃতপুী তারা শয়তাুনরই্আনুেতয্কুরুে্ বং্তার্

কাুেই্সাহাযয্েচুয়ুে্ও্তারই্সুপািরশ্কামনা্কুরুেই”৩২৩F

324 

পাথর্পূ া্: 

 পাথর্পূ ার্েীু�্তারা্বহদূর্অ�সর্হুয়িেলই্�থমত্

কা‘বা্শরকফ্ও্ র্�াঅুু্েিড়ুয়্থাকা্পাথর্অনয�্বহন্কুর্

িনুয়্পাথর্পূ ার্সূ�পাত্হয়ই্পরবতরকুত্তারা্যখনই্েকাথাও্

অবতরু্ করুতা্ তখন্ তাুদর্ সাুথ্ কা‘বা্ শরকুফর্ �াঅুুর্

পাথর্ না্ থাকুল্ েসখানকারই্  কিা্ ভাল্ পাথুরর্ পূ া্

করুতাই্েকান্পাথর্না্েপুল্িকেু্মািা্বা্বালু্ কি�ত্কুর্

 র্উপর্োেুলর্দুধ্েদাহন্কুর্েস্মািা্বা্বালু্ কাু্শু্

হুলই্ িাুক্মূিতর্মুন্কুরই্ র্চার্পাু�র্তওয়াফ্করুতাই্

 ্স�ুকর্আবু্রা া-আল্আতািরদক্রািদয়া�াহ্আনহ বুলন্: 

                                                           
324. িতিন্বুলন্: 

 أن عبااته ف به وأش�وا غ�ه اهللا مع عبدوا الين اشش�� ع را هذا

 قيل فِن و�فرهم ش�هم عن اهللا تعال العبااة ف ل ش�ء فجعلوهم الن عبدوا

 ني ماعبدوها أنهم فالواب األَنام يعبدون كنوا ننما أنهم مع الن عبدت فكيف

 و�ن نناثا ني اونه من يدعون نن كقول بذلك نياهم وأمرهم الن طاعة عن

 مر�دا شيطانا ني يعبدون

েদখুন্: ইবুন্কােকর, তাফসকরল্কুরআিনল্‘আযকম; ২/১৬৫ই 
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‘‘আমরা্(পাথর্না্েপুল) বালু্ কি�ত্করতাম্ বং্ র্

উপর্ োেুলর্ দুধ্ েদাহন্ কুর্  র্ উপাসনা্ করতামই্ আমরা্

সাদা্পাথর্ েপুল্ িকেুিদন্ র্উপাসনা্করতামই্অতহপর্তা্

েফুল্িদতামই’’325  

েৃহ্পূ া্: 

 ্ সকল্ মূিতর্ োড়াও কা‘বা্ শরকুফর্ নযায়্ মযরাদার্

অিধকারক্তাুদর্আুরা্িকেু্েৃহ্িেলই্ ্সব্েৃুহরও্খাুদম্ও্

িেলাফ্ িেলই্কা‘বা্শরকুফর্নযায়্তারা্ ্সব্ েৃুহর্ তওয়াফ্

করুতাই্  র্ উুেুশয্ পশ্ উউসের্ করুতাই্  ্ স�ুকর্ েহশাম্

ইবন্মুহ�দ্আল-কালবক্�কয়্‘িকতাবুল্আসনাম’ �ু�্বুলন্: 

‘‘বনক্ হািরে্ ইবন্ কা‘ব্ েোু�র্  কিা্ কা‘বা্ েৃহ্ িেল্

না রান্ নামক্  াুনই্ তারা্  র্ স�ান্ করুতাই্  ্ েৃুহর্

বুরনাই্ াুহলক্যুুের্কিব্আ‘শা্তার্কিবতায়্উু�খ্কুরুেন: 

   حَ وغيخ نَن انهي** م�عب  اران حرم ع 

‘‘না রাুনর্ কা‘বার্ দর ায়্ েতামার্ উা্ বিসুয়্ েদয়া্

 কা�্ ররক’’ 

                                                           
325. ইবুন্কাইিয়যম্আল- াওিযয়যাহ,  োোতুল্লহফান; ২/১৭৩ই 
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অনুদপভাুব ‘কূফা’ ও্‘বসরা’  র্মধযবতরক্‘িসনদাদ’ নামক্

 াুনও্‘ইয়াদ’ েোু�র্ কিা্কা‘বা্িেলই৩২৫

326 

রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ ম�া্ িব ুয়র্

সময়্ ম�ায়্ �ুবশ্ কুর্ কা‘বা্ শরকুফর্ িভতুর্ ও্  র্ পাু�র্

৩৬০িা্মূিতর্েদখুত্পান  বং 

ۚ ٱۡلَ�ٰطِ  َوزََهقَ  ٱۡ�َّق  َجآءَ ﴿ َّ  لد ََ  ٱۡلَ�ِٰطَل  إِ وٗقا َ�  ]  ٨١: االساء[ ﴾زَهد

 ‘‘সতয্ সমােত, অসতয্ িবতািড়ত, আর্ অসুতযর্ পতন্

অবশযসাবকই’’ 326F

327  বং 

ئد  َوَما ٱۡ�َّق  َجآءَ ﴿ َِ ۡب َد  َوَما ٱۡلَ�ِٰطلد  �د ِي  ]  ٤٩: سبي[ ﴾يُد

 ‘‘সতয্ আেমন্ কুরুে্  বং্ অসতয্ নতুন্ িকেু্ সৃ ন্

করুত্পাুর্না্ বং্ র্পুনরাবতরনও্হুব্নাই’’ 327F

328 

 ্আয়াত্দু’িা্পাঠ্কুর্মূিতরগুলাুক্ধনুক্িদুয়্আঘাত্

করুত্ থাকুল্ তা্ মুখ্ থুবুড়্ পড়ুত্ থাুকই৩২৮ F

329 রাসূলু�াহ্

                                                           
326. ইবুন্কােকর, আল-েবদায়াতু্ওয়ান্েনহায়াহ; ১/১৭৩ই 
327.আল-কুরআন, সূরা্ইসরা্: ৮১ই 
328.আল-কুরআন, সূরা্সাবা্: ৪৯ই 
329. মুহা�দ্ ইবন্ আেুল্ ওয়াহহাব, মুখতাসার্ সকরািতর্ রাসূল; (িরয়াদ্ : 

আর-িরয়াসাতুল্ আ-�াহ্ িল্  দারািতল্ বুহিেল্ ইলিময়যাহ..., সং�রু্

িবহকন, ১৪০৮িহ রক), পৃ. ২০২ই 
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সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ কা‘বা্ শরকুফর্ িভতুরর্ েদয়াুল্

ইবরাহকম্ও্ইসমাঈল্আলাইিহস সালাম- র্িচ�্েদখুত্েপুলন্

 মতাব ায়্েয, তাঁরা্তকর্িদুয়্ভােয্িনধরারু্করুেনই্তা্েদুখ্

িতিন্বুলন্: 

ّط « َُ  »قَيوَغَُهُم اُ  َماِ  َاي اْسرَْقَسَ ينَِهي 

‘‘মুশিরকুদর্ আ�াহ্  ংস্ করন! আ�াহ র্ শপথ্ তাঁরা্

দু‘ ন্কখনও্তকর্িদুয়্ভােয্িনধরারু্কুরন্িনই’’ 329F

330 

উপুর্বিুরত্ ্সব্মূিতর্োড়াও্সাধারু্মানুুষর্বাড়কুত্

বযিুেত্ বং্িবিভ�্ াুন্েৃহ, পাথর্ও্োুের্আকৃিতুত্েয্

সব্ মূিতর্ ও্ �িতমা্ িেল, আরব্  নেু্ িবুশষ্ কুর্ বনক্

ইসমাঈলুদরুক্ িব�া�্ করার্  নয্  ্ সব্ িেল্ শয়তাুনর্

 ুককিা্পাতাুনা্ফাঁদ্িবুশষই 

েদব্েদবকুদর্ধরন্ও্�কৃিত্: 

মুশিরকরা্েয্সব্সউমানুুষর্মূিতর, েফুর�া, ি ন, োে্ও্

পাথুরর্ েদব-েদবকুদরুক্ আ�াহ্ তা‘আলার্ রবূিবয়যাত্ অথবা্

উলুিহয়যাুতর্ রবিশুিযর্ অিধকারক্ বািনুয়্ িনুয়্ েস সুবর্

উপাসনা্করুতা, েসগুলার্�কৃিত্বুরনা্�সুঅ্আ�াহ্তা‘আলা 

বুলন্: 

                                                           
330. সিফয়ুযর্রহমান্আল-মুবারকপুরক, �াগু; পৃ. ৪০৪ই 
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﴿ َّ ِ ِينَ  إ َّ ََ  ٱ و عد َۡ َِ  ِمن َِ و ِ  دد َّ ۡمۖ  ِعَبادٌ  ٱ ۡمَثالد�د
َ
مۡ  أ وهد ْ فَلۡ  فَ�ۡدعد  ََۡسَتِجيبدوا

مۡ  َتدمۡ  إَِ لَ�د �ِ�َ  ُد َِ  ]  ١٩٤: االعراف[ ﴾ ١ َ�ٰ

‘‘আ�াহুক্বাদ্িদুয়্েতামরা্যাুদরুক্আ�ান কুরা, তারা্

সবাই্েতামাুদর্মতই্(আমার) বানাই্(তারা্েতামাুদর্উপকার্

ও্ অপকার্ করুত্ পাুর,  ্ মুমর) তাুদর্ বযাপাুর্ েতামরা্ েয্

ধারুা্ কুরুো, তাুত্ যিদ্ েতামরা্ সতযবাদক্ হও, তা্ হুল্

েতামরা্তাুদর্আ�ান কুরা, তারাও্ েতামাুদর্আ�াুন সাড়া্

িদকই’’ 330F

331 

 খাুন্তাুদর্েদবতা্ও্েদবকুদরুক্‘ইবাদ’ তথা্‘বানা’ 

বলার্কুয়কিা্কারু্থাকুত্পাুর্: 

১. তারা্পাথুরর্েয্সব্�িতমা্ও্মূিতরর্পূ া্করুতা, 

েস-গুলা্ তাুদর্ মতই্ আ�াহর্ মািলকানাধকনই্ আর্ যারা্

আ�াহর্মািলকানায়্রুয়ুে, তারা্সবাই্তাঁর্বানাই 

২.  -পাথুরর্�িতমা্ও্মূিতরগুলা্তাুদর্মতই্আ�াহর্

সৃিিই্আর্সকল্সৃিিই্আ�াহর্বানাই 

৩. পাথরও্ তাুদর্ নযায়্ আ�াহর্ হকুম্ ও্ আুদুশর্

আওতাধকনই৩৩১F

332 

                                                           
331.আল-কুরআন, সূরা্আ‘রাফ্: ১৯৪ই 
332. কুরতুবক, �াগু; ৭/৩৪২ই 
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৪. তারা্ওয়াদ, সুয়া, য়াগে, য়া‘উক্ও্নসর্নাুমর্েয-

সব্ সউমানুষ্  বং্ েয্ সব্ েফুর�াুদর্ পূ া্ করুতা, তারাও্

তাুদর্মতই্আ�াহর্সৃিি, তাঁর্মািলকানাধকন্ও্তাঁর্আুদশ্ও্

িনুষুধর্আওতাধকনই 

উপযুরু্ ্কারুসমূুহর্মধয্েথুক্েয্কারুুই্তাুদরুক্

‘ইবাদ’ বলা্ েহাক্ না্ েকন,  গুলা্ সবরাব ায়্ তাুদর্ মতই্

আ�াহর্ বানা্ হওয়ায়্ েকাুনা অব াুতই্  রা্ আ�াহর্

রবূিবয়যাুতর্ েকাুনা রবিশুিযর্ অিধকারক্ হুয়্ তাুদর্ েকাুনা 

উপকার্বা্অপকার্করুত্পাুর্নাই্ইমাম্কুরতুবক্সউমানুষ্ও্

েফুর�াুদর্ সাুথ্ স�করহকন্ পাথুরর্ মূিতরসমূহুকই্  ্

আয়াুতর্উুেশয্বুল্ িনধরারু্কুরুেনই্তুব্আমার্মুত্ ্

আয়াত্�ারা্শধুমা�্পাথুরর্মূিতরসমূহুকই্উুেশয্করা্হয় িন, 

বরং্  র্ �ারা্ পাথুরর্ মূিতরসহ্ অনযানয্ যাবতকয়্ মূিতর্ ও্

�িতমাসমূহুকও্উুেশয্করা্হুয়ুে, েযগুলাুক্তারা্সউমানুষ্

ও্েফুর�াুদরুক্েক�্কুরও্েতরক্কুরিেলই 

মুশিরকরা্ পাথুরর্ মূিতর্ োড়াও্ েফুর�া, মানুষ্ ও্ ি নুদর্

উপাসনা্করুতা? 

আমাুদর্মাুম্ মুশিরকুদর্বযাপাুর্ কিা্সাধারু্ধারুা্

রুয়ুে্ েয, তাুদর্ বানাুনা্ মূিতরগুলার্ সাুথ্ েকান্ সউ্ মানুষ্

অথবা্ আ�াহর্ িনকাতম্ েকাুনা  কুবর্ স�কর্ েনইই্ তারা্
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িমুেিমিে্ ড়পদাথর্তথা্োে্ও্পাথুরর্মূিতর্বািনুয়্েসগুলার্

পূ া্ করুতা্ বুলই্ আ�াহ্ তাুদরুক্ মুশিরক্ বুল্ অিভিহত্

কুরুেনই্ তুব্ কািফরুদর মূিতরসমূুহর্ বযাপাুর্ কুরআনুল্

কারকুমর্ িবিভ�্  াুন্ েয্ সব্ আয়াত্ বিুরত্ হুয়ুে, তা্ িনুয়্

েভকরভাুব্িচ�া্করুল্ ্কথা্�মািুত্হয়্েয, তাুদর্�িতমা্

ও্ মূিতরসমূুহর্ বযাপাুর্ আমাুদর্ উু্ ধারুা্ েকাুনা েকাুনা 

মূিতরর্েবলায়্সিঠক্হুলও্সকল্�িতমা্ও্মূিতরর্েীু�্সিঠক্

নয়ই্ আমরা্  কাু্ আুেই্ অবিহত্ হুয়িে্ েয, মুশিরকরা্

যাুদরুক্ আ�ান করুতা্ েসগুলাুক্ আ�াহ্ তাঁর্ বানা্ বুল্

অিভিহত্কুরুেনই্ গুলাুক্বানা্বলার্কারু্স�ুকর্ আমরা্

আুরা্ ে ুনিে্ েয, তারা্ েফুর�া্ ও্ ি নুদর্ উপাসনা্ করার্

কারুু্ গুলাুক্বানা্বলা্হুয়্থাকুত্পাুরই্ ুত্�মািুত্

হয় েয, মুশিরকুদর্যাবতকয়্�িতমা্ও্মূিতরসমূহ্িমুেিমিে্পাথর্

সবর�ই্ িেল্ নাই্ বরং্  গুলার্ েকাুনা েকাুনািা্ সুদূর্ অতকুত্

েকাুনা সউমানুষ্ ও্ েফুর�াুদরুক্ েক�্ কুরই্ িনমরাু্ করা্

হুয়িেলই্উদাহরু�দপ্ওয়াে, সুয়া‘, ইয়াগে, ইয়া‘উক্ও্নসর্

নাুমর্ মূিতরসমূুহর্ কথা্ বলা্ যায়ই্ আমরা ইুতাপূুবর্ অবেত্

হুয়িে্ েয,  ্ মূিতরগুলা্ পাঁচ ন্ অিলর্ নাুম্ নূহ্ আলাইিহস 

সালাম  রও্পূবর্যুুে্িনিমরত্হুয়িেলই্ গুলা্োড়াও্ইয়াসাফ্

ও্না-ইলাহ্নাুমর্�িতমা�য়ও্মূলত্দু’ ন্মানুষ্েকি�ক্িেলই্
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আুখরাুত আ�াহর্পী্েথুক্েফুর�াুদর্ি ংাসাবাদ্েথুকও্

�মািুত্হয়্েয, মুশিরকরা্তাঁুদরও্পূ া্করুতাই্ সূরাুয়্বনক্

ইসরাঈুলর্৫৭্নং্আয়াত্�ারা্ি নুদর্উপাসনা্করার্কথাও্

�মািুত্হয়ই্সুবরাপির্ িনু�্বিুরত্আয়াত�য়্�ারাও্ ্সতযই্

�মািুত্হয়ই্মহান্আ�াহ্বুলন্: 

ِينَ  َََءا �َذا ﴿ َّ ْ  ٱ وا �د َ�ۡ
َ
مۡ  أ َ�َٓءهد َ ْ  �د دوا ََا قَال ُّ ََ  � َ�ٓءِ ََ نَا ؤد َ�ٓؤد َ ِينَ  �د َّ َّا ٱ ْ  ُد وا عد َۡ  نَ

ْ  ددونَِكۖ  ِمن ۡلَقۡوا
َ
ۡهِمد  فََ ََ ِ مۡ  ٱۡلَقۡوَل  إ ََ  إِنّ�د  ]  ٨٦: اَْي[ ﴾ ٨ لََ�ِٰذبدو

‘‘যখন্ মুশিরকরা্ তাুদর্ শরককুদর্ (আুখরাুত)েদখুব, 

তখন্ বলুব্ : �ভু্ েহ!  রাই্ হু�্ আমাুদর্ ঐসব্ শরকক্

যাুদরুক্ আমরা্ েতামার্ পিরবুতর্ আ�ান করতামই্ শরককেু্

তাুদর্ ্কথার্�িতবাদ্কুর্বলুব: েতামরা্িমথযাবাদকই’’ 332F

333 

 ্ আয়াত্ �ারা্ ‘শরাকা’ বলুত্ েযমন্ চ�, সূযর, �হ, 

তারকা, আগন্ ও্ পাথর্ ইতযািদর্ কথা্ বুমার্ সসাবনা্ রুয়ুে, 

েতমিন্ র্�ারা্েফুর�াুদরুক্বুমারও্সসাবনা্রুয়ুেই্ইমাম্

কুরতুবক �কয়্ তাফসকুর্  ্ আয়াুতর্ বযাখযায়্ উভয়্ সসাবনার্

কথাই্ বুরনা্ কুরুেনই্ েফুর�া্ বযতকত্ অনযানয্ উপাসযুদর্

আুখরাুত মুশিরকুদর্ িবরু�্ সাীয্ দাুনর্  নয্ হাি র্ করা্

আ�াহর্ পুী্ েকাুনা কিঠন্ কা ্ নয়ই্ তাই্  ্ আয়াত্ �ারা্

                                                           
333.আল-কুরআন, সূরা্নাহাল্: ৮৬ই 
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�মািুত্হয়্েয, আুখরাুত েযমন্সকল্উপাসযুদর্হাি র্করা্

হুব, েতমিন্ েস্ িদন্ েফুর�াুদরুকও্ হাি র্ করা্ হুব  বং 

মুশিরকরা্ তাুদরুক্ েদুখ্ উু্ ধরুনর্ কথা্ বলুবই্  ুত্

�মািুত্ হয়্ েয, মুশিরকরা্ শধু্  ড়পদাথর্ বা্ চ�্ ও্ সূুযররই্

উপাসনা্ কুর িন, তারা্ েকাুনা েকাুনা মূিতরু ক্ েফুরশতাুদর্

মূিতর্মুন্কুর্তাুদরও্উপাসনা্করুতাই৩৩৩

334 

 

 

                                                           
334. ইমাম্কুরতুবক্উু্আয়াুতর্বযাখযায়্বুলন্: 

 عبدوها الت وأوثانهم أَنامهم أي ش�ءهم أش�وا الين رأى و�ذا تعال قول 

 مسلم َحيح الارو� يوراوهم حت فيتبعونهم معبوايهم يبعث اهللا أن وذلك

 كن من و�تبع الرمس الرمس يعبد كن من فيتبع فليتبعه شيئا يعبد كن من

 من خرجه الديث الطواغيت الطواغيت يعبد كن من و�تبع القمر القمر يعبد

 الصليب لصاحب فيمثل وفيه هر�رة أب حديث من والتمذي أ�س حديث

 كنوا ما فيتبعون ناره الار ولصاحب تصاو�ره الصاو�ر ولصاحب َليبه

 أي اونك من ندعو كنا الين ش�ؤنا هؤيء ر�نا الواق الديث وذكر يعبدون

 نلهم ألقت أي لكذبون نن�م القول نلهم فألقوا ش�ء لك جعلناهم الين

 أمرتهم وي هلة ت�ن لم بأنها عبدها من بركذيب نطقت أي القول اآللة

 اشراا وقيل الكفار فضيحة ذلك ثم تظهر حت األَنام اهللا فينطق بعبااتها

 عبدوهمّ  الين اشالئ�ة لكبذ

আল-কুরতুবক, আবু্অেু�াহ্মুহা�দ্ইবন্আহমদ, �াগু; ১০/১৬৩ই 
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অপর্আয়াুত্মহান্আ�াহ্বুলন্: 
مۡ  َوَ�ۡومَ  ﴿ دهد ََ  َوَما َ�ۡ�د و َد بد ُۡ َِ  ِمن َ� و ِ  دد َّ ولد  ٱ نتدمۡ  َ�َيقد

َ
لَۡلتدمۡ  َءأ َۡ َ

 ِعَبادِي أ
َ�ٓءِ  ؤد � مۡ  ََ

َ
مۡ  أ ْ  هد ّلوا ْ  ١ ٱلّسبِيَل  ََ دوا َََك  قَال ۡبَ�ٰ ََ  َما سد ٓ  يَ�َبِ�  َ� َا ََ َ

َ
 ّ�ّتِخذَ  أ

َ  ِمنۡ  ددونَِك  ِمن َِ ۡو
َ
مۡ  َوَ�ِٰ�ن آءَ أ َتهد ُۡ مۡ  ّمّت ْ  َحّ�ٰ  َوَءابَآَءهد وا رَ  �َسد ُۡ ِ َّ ْ  ٱ  قَۡوَمۢ� َوَ�ندوا

� َٗ  ] ١٨  ،١٧: الفرقين[ ﴾ ١ بدو

‘‘েস্ িদন্ আ�াহ্  কি�ত্ করুবন্ তাুদরুক্  বং্ তারা্

আ�াহর্ পিরবুতর্ যাুদর্ ইবাদাত করুতা্ তাুদরুক, েস্ িদন্

িতিন্ উপাসযুদরুক্ বলুবন: েতামরাই্ িক আমার্  ই্

বানাুদরুক্ পথ�ি্ কুরিেুল, না্ তারা্ িনু রাই্ পথ�ি্

হুয়িেল? তারা্বলুব্ : আপিন্পিব�, আমাুদর্পুী্আপনার্

পিরবুতর্অনযুক্অিভভাবকদুপ্�হু্করা্েকানভাুবই্সসবপর্

িেল্না; তুব্তাুদর্পথ�ি্হওয়ার্কারু্হুলা্: আপিনই্েতা্

তাুদরুক্ বং্তাুদর্িপতৃপুরষুদরুক েভােসসার্িদুয়িেুলন, 

ফুল্ তারা্ আপনার্ �ৃিত্ িব�ৃত্ হুয়িেল্  বং্ তারা্ িেল্

 ংস�াল্ ািতই’’ 334F

335 

 ্ আয়াত্ �ারা্ সু�িভাুব্ �মািুত্ হয়্ েয, েস্ সমুয়র্

মুশিরকরা্শধু্ ড়পদাুথরর্মূিতর্বািনুয়ই্েসগুলার্পূ া্করুতা্

নাই্বরং্তাুদর্অুনক্মূিতরর্িপেুন্অতকুতর্ ানা্বা্অ ানা্

                                                           
335. আল-কুরআন, সূরা্ফুরকান্: ১৬-১৭ই 



 

331 

েকাুনা মানুষ্ও্েফুর�ার্স�কর্িেলই্েস্ নযই্ইমাম্ইবুন্

 ারকর্তবারক্ ্আয়াুতর্অথর্বুরনা্�সুঅ্বুলন: 
يق ل وعيل ذوره م� م �ك وؤالء الكِن� نيلسيع  العينمين [

 ]األمثين ماي يعبممن ان دمن ا  ان الالئ�  ماِ�س مالن

‘‘মহান আ�াহ্ বুলন: েযিদন্ আিম্ আুখরাুত অিব�াসক্

�িতমা্পূ কুদর্ বং্আ�াহুক্বযতকত্তারা্েয্সব্েফুর�া, 

মানুষ্ ও্ ি নুদর্ উপাসনা্ করুতা্ তাুদরুক্  কি�ত্

করুবা...ই’’ 335F

336  ্োড়াও্উপুর্বি রুত্আুখরাুত আ�াহর্পী্

েথুক্েফুর�াুদর্ ি ংাসাবাদ্সং�া�্আয়াত্েথুকও্ -কথা্

সু�িভাুবই্ �মািুত্ হয়্ েয, িকেু্ েলাুকরা্ েফুর�াুদরও্

উপাসনা্ করুতাই্ আর্ েস্ কারুুই্ আ�াহ্ েফুর�াুদরুক্ েস্

েলাকুদর্ �ারা্ তাুদর্ উপাসনা্ করার্ কারু্ স�ুকর্

ি ংাসাবাদ্করুবনই্ 

উু�খয্ েয, আুখরাুত ি ংাসাবাদ্সং�া�্ ্সব্আয়াত্

�ারা্যাুদর্উুেশয্করা্হুয়ুে্তারা্েযমন্আরুবর্মুশিরকরা্

হুত্পাুর, েতমিন্ ্সুবর্উুেশয্েস্সমুয়র্আরুবর্ি�িান্

ও্ ইয়াহূদকরাও্ হুত্ পাুর; েকননা, েস্ সমুয়র্ অুনক্ ি�িান্

ঈসা্ আলাইিহস সালাম-েক্ আ�াহর্ পু�্ মুন্ কুর্ তাঁর্ মূিত্

                                                           
336. ইবুন্ ারকর্আত্তাবারক, �াগু; ১৮/১৮৯ই 
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বািনুয়্পূ া্করুতাই্তাুদর্মধযকার্সউমানুষুদর্কবুর্িে রা্

ও্ মূিতর্ বািনুয়্ েসখাুন্ তাুদর্ আরাধনা্ করুতাই্ অনুদপভাুব্

ইয়াহূদকরাও্ ‘উযাুয়র্ আলাইিহস সালাম-েক্ আ�াহর্ পু�্ মুন্

কুর্তাঁর্উপাসনা্করুতাই 

আরব্ নপুদ্�চিলত্িশকরক্কমরকা�্: 

আমরা্ আরব্  নেুুক্ িবুশষ্ কুর্ কুরায়শুদরুক্

মুশিরক্ বুল্  ািন; িক�্ তাুদর্ িশকরক্ কমরকা�্ কক্ িেল, তা্

িব�ািরতভাুব্ আমাুদর্ অুনুকরই্  ানা্ েনইই্ েস্  নয্ িনু�্

তাুদর্িশকরক্কমরকাু�র্িব�ািরত্বুরনা্�দান্করা্হুলাই 

আমরা্যখন্তাুদর্িশকরক্কমরকা�্ ানার্ নয্�ুরআন্ও্

হাদকুসর্ শরুাপ�্ হই, তখন্ তাুদর্ িশকরুক্ িশকর্ আকবাুরর্

চার্ �কাুরর্ মুধযই্ িবভু্ েদখুত্ পাইই্ েস্  নয্ তাুদর্

িশকরগুলাুক্ িশুকর্ আকবাুরর্ �কার্ অনুযায়ক্ সাি ুয়্ বুরনা্

করা্হুলাই 

কুরায়শ্ও্‘আরবুদর্ংানেত্িশকরক্কমর 

কািহনুদর্কাুে্ভােয্ ানার্ নয্যাওয়া্ : তউকাুলর্আরুবর্

 নেু্ কািহন্ (Diviner)336F

337 বা্ (েুক), আররাফ্ (Fortune 

                                                           
337.  কািহন্ বলা্ হয়্ েস্ বযিুুক্ েয্ েোপন্ তথযািদ্ ও্ ভিবষযউ্ স�ুকর্

 ানার্দাবক্কুর্ বং েস্অনুযায়ক্ভিবষযুত্কার্ভাুেয্কক্ঘাুব, েস্
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teller)338ও্ ে যািতিবরদুদর্ (Astrologer)339 কথায়্ িব�াস্

করুতা্ ্ধারুার্ িভি�ুত্ েয,  রা্োুয়ব্স�ুকর্কম-েবশক্

ংান্রাুখই্েস্ নয্তারা্যা্বুল্তা্অুনকাা্সতয্হুয়্থাুকই্

 রা্ সবাই্ মানুুষর্ ভােয্ ও্ অদৃশয্ িবষয়ািদ্ স�ুকর্ ম�বয্

করুতা, শর‘য়ক্ দৃিিুত্ কাুরা্ বযাপাুর্ অদৃশয্ স�ুকর্ অবিহত্

থাকার্ধারুা্করা্ িশকরই্েস্ নয্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্

ওয়াসা�াম্  ুদর্ কাুে্ যাওয়া্ ও্ তাুদর্ কথায়্ িব�াস্ করা্

েথুক্মু’িমনুদর্বারু্কুর্বুলন্: 

                                                                                                            
স�ুকর্ নেুুক্আোম্সংবাদও্ িদুয়্থাুকই্ েদখুন্ : আল- ুর ানক, 

�াগু; পৃ. ১৮৩; সিফয়ুযর্রহমান্মুবারকপুরক্আুরকাু্বািড়ুয়্বুলন্ : 

‘‘ ুদর্ েকউ্ েকউ্ দাবক্ কুর্ েয, তাুদর্ আনুেতযকারক্  কিা্ ি ন্

রুয়ুে, আর্েস্ি নই্তাুদরুক্েোপন খবরািদ্সরবরাহ্কুরই’’ েদখুন্

: সিফয়ুযর্রহমান্আল-মুবারকপুরক, �াগু; পৃ. ৩৮ই 
338. আর-রাফ্ :  ্বযিুও্ কধরুনর্েুকই্কাউুক্ি ংাসাবাদ্বা্কাুরা্

েকান্কা ্বা্অব া্েথুক্আোম্িকেু্িবষয়ািদ্ও্কারু্ ানার্মাধযুম্

েোপন্ ি িনুষর্  ান্ স�ুকর্ িনুদরশনা্ �দান্ কুরই্ েদখুন্ : সিফয়ুযর্

রহমান্আল-মুবারকপুরক, �াগু; পৃ. ৩৮ই 
339. ‘মুনাি�ম’ বলা্হয়্েস্বযিুুক, েয্তারকারাি র্েিতিবিধ্ও্ ানসমূহ্

লীয্ কুর্  র্ মাধযুম্ েস্ ভিবষযুত্  েুতর্ অব ািদ্ ও্ ঘানা্ �বাহ্

স�ুকর্  ানুত্ চায়ই্ েদখুন্ : মু�াহ্ ‘আলক্ আল-কারক, িমর�াতুল্

মাফাতকহ; (মুলতান্: মাকতাবাহ্ইমদািদয়যাহ, সং�রু্িবহকন, সন্িবহকন), 

২/২, ৩ই 
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َت  َانْ «
َ
مْ  َ ِوغًي، أ

َ
ّمقَهُ  َعّرايًي، أ ََ َِْزَل  نَِ ي َ�َفرَ  َ�َقمْ  َ�ُق ُل، نَِ ي يَ

ُ
 »ُدَّ مٍ  َعَ  أ

‘‘েয্বযিু্ েকান্কািহন তথা্েুক্ অথবা্ভিবষযত্বুার্

কাুে েেল্  বং্ েস-যা্ বুল্ তা্ িব�াস্ করুলা, েস্ মুহা�দ 

সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম- র্উপর্যা্অবতকুর্হুয়ুে্তার্

সাুথ্কুফরক করুলাই’’ 339F

340  

ে যািতিবরদুদর্স�ুকর্িতিন্বুলন্: 

رَََِس  َانْ « ُْ ً ي ا
ْ
َُّج ِم، ِانَ  ِعغ رَََِس  ا ُْ ْعبَ ً  ا رِ  ِانَ  ُْ ْْ  »َزادَ  َاي َزادَ  الّس

‘‘েয্বযিু্ে যািতিবরদযা্অ রন্করুলা্েস্েযন্ াদু িবদযার্

 কিা্অংশ্স�ুকর্ংানা রন্করুলা, েয্যত্েবশক্ ানুলা্েস্

তত্েবশক্ াদু িবদযা্অ রন্করুলাই’’ 340F

341  

েস্ সমুয়র্ কািহনরা্ িেল্ ি ন্ সাধকই্ ি ুনর্

সহুযািেতায়ই্ তারা্ মানুুষর্ ভােয্ ও্ অদৃুশয্ সংঘিাত্ হওয়া্

িবষয়ািদ্ স�ুকর্ কথা্ বলুতাই্ ি নরা্ উ রাকাুশ্ েযুয়্

েফুরশতাুদর্কুথাপকথন্শনার্ নয্ওউ্েপুত্বুস্থাকুতাই্

কখনও্  কিা্ কথা্ শনুল্  র্ সাুথ্  কশ’িা্ িমথযা্ কথা্

                                                           
340. ইমাম্আহমদ, �াগু; ২/৪০৮, ৪২৯, ৪৭৬ই 
341. আবু্দাউদ, �াগু; িকতাবুত্িতব, বাব্ : তারকারা ক্স�ুকর্রাসূল্যা্

বুলন; ৪/২২৬ই 
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িমিশুয়্ তাুদর্ ব ু্ কািহুনর্ কাুে্  ুস্ বলুতাই৩৪১F

342  ভাুব্

ি নুদর্ সহুযািেতায়্ তারা্ পািথরব্ িদক্ িদুয়্ উপকৃত্ হুতাই্

আর্ি নরা্সাধারু্ নমুন্কািহনুদর্বযাপাুর্অদৃশয্স�ুকর্

 ানার্ িশকরক্ধযান-ধারুা্েিড়ুয়্ িদুত্পারাুকই্ িনু ুদর্ নয্

উপকার্ িহুসুব্ েুয্ করুতাই্ ি নরা্ েয্ েফুরশতাুদর্ কথা্

শনার্ নয্উ রাকাুশ্েযুতা্েস্স�ুকর্আ�াহ্তা‘আলা বুলন- 

ি ুনরা্বুল্: 
نّا ﴿

َ
ََا َو� َ�َٰها ٱلّسَمآءَ  لََمۡس َۡ لِ  فَوََج ا َحَرٗسا َئۡت مد َٗ ي َِ ٗبا َش هد نّا ٨ َوشد

َ
َّا َو� َد  ُد ُد  َ�ۡق

ََۡها ََ  ِم ََ  �َۡسَتِمعِ  َ�َمن لِلّسۡمِع�  َمَ�ُِٰ َۡ  ٱ� ا ِشَهاٗ�ا َ�دۥ َ�ِ َٗ   ،٨: الن[ ﴾ ٩ ََّص
٩ [ 

‘‘আমরা্ আকাশ্ পযরুবীু্ কুর্ তা্ কুঠার্ �হরক্ ও্

উ�ািপা্�ারা্পিরপূুর্েদখুত্েপুয়িেই্আমরা্আকাুশর্িবিভ�্

ঘাঁিাুত্সংবাদ্আবুাুথর্বসতামই্ খন্েকউ্সংবাদ্শনুল্েস্

�ল�্উ�ািপাুক্ওউ্েপুত্থাকুত্েদুখই’’342F

343 

 

 

                                                           
342. ইবুন্কােকর, তাফসকরল্�ুরআিনল্‘আযকম; ২/৫৬৮ই 
343. আল-কুরআন, সূরা্ি ন্: ৯, ১০ই 
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কািহন্ ও্ ি নুদর্ পর�ুরর্ �ারা্ উপকৃত্ হওয়া্ ও্

আুখরাুত তাুদর্কক্পিরুিত্হুব্েস্স�ুকর্আ�াহ্বুলন্: 
مۡ  َوَ�ۡومَ  ﴿ دهد ا َ�ۡ�د ُٗ َ�َ  َ�ِي ُۡ نِّ  َ�َٰم ِ

ۡۡ َِ  ٱ ِدم قَ �ِس�  ّمِنَ  ٱۡسَتۡكَ�ۡ م َوقَاَل  ٱۡ�ِ َآؤدهد َِ ۡو
َ
 أ

�ِس  ّمِنَ  ََا ٱۡ�ِ ُّ ََا ٱۡسَتۡمَتعَ  ََ ضد ُۡ ٖض  َ� ُۡ ٓ  بَِب ََا َُلَۡغ ََا َو َجلَ
َ
ِيٓ  أ َّ ّجۡلَت  ٱ

َ
ۚ  أ َا  قَاَل  ََ

َد  مۡ  ٱَّا ٓ  َ�ِٰ�ِينَ  َمۡثَوٮٰ�د ۗ  َشآءَ  َما إِّ�  �ِيَها د َّ َّ  ٱ ِ ُّ  إ  ﴾ ١ َعلِيمٞ  َحِكيمٌ  َك ََ
 ]  ١٢٨: االَعيم[

‘‘েয্ িদন্ আিম্ সকলুক্  কি�ত্ করুবা, েসিদন্

ি নুদরুক্ লীয্ কুর্ বলুবা্ : েহ্ ি নসকল্ শুনা্ : েতামরা্

মানুষুদর্�ারা্অিতমা�ায়্উপকৃত্হুয়ুো, (তখন) তাুদর্মানুষ্

ব ু্ (কািহনরা) বলুব্ : েহ্ আমাুদর্ �িতপালক! আমরা্

পর�ুরর্�ারা্উপকৃত্হুয়িে, আমাুদর্ নয্আপিন্েয্সময়্

িনধরারু্কুর্েরুখিেুলন, আমরা্েস্সমুয়র্েশষ্�াু�্েপ ুে্

েেিেই্ তাুদর্  ্ কথার্  বাুব্ আ�াহ্ বলুবন্ :  াহা�ামই্

েতামাুদর্ িচর ায়ক্ আবাস্  ল, তুব্ আ�াহ্ যা্ ই�া্ কুরন, 

িন�য়্েতামার্�িতপালক্খুবই্িবং্ও্ংানকই’’ 343F

344 

কুরায়শ্ও্আরবুদর্পিরচালনােত্িশকরক্কমর্ : 

                                                           
344. আল-কুরআন, সূরা্ আন‘আম্ : ১২৮ই্ েশখ্ আেুর্ রহমান্ ইবন্ হাসান্

আলুশ্শায়খ, ফতহল্মা কদ; (লাহর্ : আনসারস্সু�ািতল্মুহা�িদয়যাহ, 

সং�রু্িবহকন, সন্িবহকন), পৃ. ২৯৮ই 
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েদবতারা্ আ�াহর্ িনকাবতরক্ কুর্ িদুত্ সীম : তারা্ মুন্

করুতা্ েয, ওয়াদ, সুয়া‘ ও্ অনযানয্ আউিলয়া্ ও্ েফুর�াুদর্

নাুম্িনিমরত্লাত, উ�া্ও্মানাত্নাুমর্মূিতর্সমূুহর্আ�াহর্

িনকুা্অুনক্মযরাদা্ও্স�ান্রুয়ুে, তারা্তাুদর্েস্মযরাদার্

মাধযুম্ তাুদর্ ভুুদরুক্ আ�াহর্ িনকাবতরক্ কুর্ িদুত্

সীমই্ েস্  নযই্ শরকর্ ও্ অ�ুরর্ সাুথ্ স�িকরত্ িবিভ�্

উপাসনার্ মাধযুম্ তারা্ েস্ সব্ েদবতাুদর্ স�িি্ অ রন্ কুর্

আ�াহর্িনকাবতরক্হুত্চাইুতাই্মূিতরর্উপাসনার্িপেুন্ াাই্

েয্ তাুদর্ মুখয্ উুেশয্ িেল্ েস্ স�ুকর্ তারা্ �ি্ কুরই্

বলুতা্: 

مۡ  َما﴿ هد َد بد ُۡ ٓ  إِّ�  َ� ُدونَا دَقّرِ ِ  إَِ�  َِ َّ ۡلَ��  ٱ  ]  ٣: الز ر[ ﴾زد

‘‘েদবতারা্যাুত্আমাুদরুক্আ�াহর্িনকাবতরক্কুর্েদয়, 

েকবল্ েস্ উুেুশযই্ আমরা্ তাুদর্ উপাসনা্ কিরই’’ 344F

345 তারা্

েযুহতু্ আুখরাুত িব�াসক্ িেল্ না, েসুহতু্ েদবতাুদর্ মাধযুম্

আ�াহর্ িনকাবতরক্ হুত্ েপুর্ আ�াহর্ পী্ েথুক্ পািথরব্

আরাম, আুয়শ্ ও্ সুখ, শাি�্ লাভ্ করাই্ িেল্ তাুদর্ মূল্

উুেশযই 
 

                                                           
345. আল-কুরআন, সূরা্যুমার্: ৩ই 
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আউিলয়া্নাুমর্েদবতাুদরুক্শাফা‘আতকারক্মুন্করা্: 

তারা্আউিলয়াুদর্নাুম্িনিমরত্মূিতর্ও্অনযানয্েদবতাুদর্

বযাপাুর্ ্ধারুা্ েপাষু্করুতা্ েয, আ�াহর্সাুথ্ ুদর্ েয্

স�কর্ রুয়ুে্  বং্ তাঁর্ দরবাুর্  ুদর্ েয্ মযরাদা্ ও্ স�ান্

রুয়ুে, েস্ সুবর্ বুদৗলুত্ তারা্ আ�াহর্ দরবাুর্ শাফা‘আত্

কুর্ তাুদর্ভুুদর্ পািথরব্ কলযাু্  ুন্ িদুত্  বং্ অকলযাু্

দূর্ করুত্ সীমই্ তারা্ েয্  মন্ ধারুা্ েপাষু্ করুতা্ েস্

স�ুকর্মহান্আ�াহ্বুলন্: 

و ﴿ ََ َوَ�قد دو َ�ٓءِ  ل ؤد � نَا ََ �ؤد ََ َف ََ  شد ِۚ  ِعَ َّ  ]  ١٨: ي �س[ ﴾ ٱ

‘‘তারা্ বলুতা:  রা্ (েদবতারা) আ�াহর্ কাুে্ আমাুদর্

 নয্শাফা‘আতকারকই’’ 345F

346 

আর্ -ধারুার্িভি�ুতই্তারা্েদবতাুদরুক্আ�ান কুর্

েসগুলার্িনকা্তাুদর্িবিভ�্আুবদন্ও্িনুবদন্করুতাই 

েদবতার্িনকা্েথুক্ভােয্যাচাই করা্: 

েকাথাও্যাওয়া্বা্ েকাুনা গরতপূুর্কমর্করার্পূুবর্তারা্

হবল্েদবতার্িনকুা্রাখা্ভােয্িনধরারক্তকর্�ারা্ভােয্পরকীা্

কুর্িনুতাই্ ‘কা ্কর’  ্মুমর্িলিখত্তকর্উঠুল্ ুত্তারা্

                                                           
346. আল-কুরআন, সূরা্ইউনুস্: ১৮ই 
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েদবতার্ অনুমিত্ রুয়ুে্ বুল্ মুন্ করুতাই্ তাুদর্  ্ কমরসহ্

আুরা্িকেু্কুমরর্সমাুলাচনা্�সুঅ্বলা্হুয়ুে্: 
َِۡ�د  ٱۡ�َۡمرد  إِّ�َما﴿ نَصابد  َوٱلَۡم

َ
ۡزَ�ٰمد  َوٱۡ�

َ
 ﴾ ٱلّشۡيَ�ٰنِ  َ�َملِ  ّمِنۡ  َِۡجٞس  َوٱۡ�

 ]  ٩٠: مة اليئ[

‘‘িন�য়্ মদ,  ুয়া, �িতমা্  বং্ ভােয-িনধরারক্ শরসমূহ্

শয়তাুনর্অপিব�্কাযর্রব্আর্িকেু্নয়ই’’ 346F

347 

পৃিথবকর্ঘানা্�বাুহ্নীু�র্�ভাুব্িব�াস্করা্: 

পৃিথবকর্ঘানা্�বাুহ্তারা্নীু�র্�ভাুব্িব�াস্করুতাই্

েকান্েকান্তারকার্�ভাুব্বৃিি্হুতা্বুলও্িব�াস্করুতাই৩ ৪ ৭ F

348 

হাদকুস্ কুদসকুত্  - াতকয়্ িব�াসুক্ কুফরক্ িব�াস্ বুল 

আখযািয়ত্কুর্মহান্আ�াহ্বুলন, 

ا َم وَ  « َِ ِْ َاْن قَيَل ُاِطْرََي نِغَ ٍْء َو َكْ َو
ْ
لَِك َ يٌِر ِبْ َم َ ْؤِاٌن نِيل َِ ا يَ َِ« 

‘‘... েয্বুল্অমুক্অমুক্তারকা্উিদত্বা্অ�্যাওয়ার্ফুল্

বৃিি্ হুয়ুে, েস্ আমার্ সাুথ্ কুফরক করুলা্  বং্ তারকার্

�ভাুবর্�িত্িব�াসক্হুলাই’’ 348F

349 

                                                           
347. আল-কুরআন, সূরা্মাুয়দাহ  :৯০ই 
348. মুহা�দ্ইবন্আেুল্ওয়াহহাব, মাসাইলুল্ ািহিলয়যাহ; (মদকনা্: মাতািবউ্

 াুম‘আিতল্ইসলািময়যাহ, সং�রু্িবহকন, ১৩৯৬িহ রক), পৃ১২৮ই 
349. ৬১্নং্াককা্রিবযই 
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ধমরকয়্িবুশষংুদরুক্�িতপালুকর্রবিশিয্দান্করা: 

তউকাুলর্ ইয়াহূদক ও্ ি�িানরা্ তাুদর্ ধমরকয়্ আহবার্ ও্

রহবানুদরুক্ হালাল্ ও্ হারাম্ িনবরাচনকারক্ বািনুয়্ িনুয়িেলই্

তারা্েকাুনা ব�ুক্হালাল্বা্হারাম্বলুল্তারা্েস্ব�ুক্তা-

ই্ংান্করুতাই্তাুদর্ িকতাবািদুত্েস্ব�িার্ িবধান্তাুদর্

কথার্ িবপরকত্ েলখা্ থাকুলও্ তারা্ েস্ েলখার্ �িত্ েকান্

কুরপাত্ করুতা্ নাই্ আ�াহ্ তা‘আলা তাুদর্  ্  াতকয়্ কুমরর্

সমাুলাচনা্কুর্বুলন্: 

﴿ ْ ٓوا َذد َّ مۡ  ٱ ََهد ۡحَبا
َ
مۡ  أ ََهد َدۡهَ�ٰ َُاٗ�ا َو َۡ َِ  ّمِن أَ و ِ  دد َّ  ]  ٣١: اّ � [ ﴾ٱ

‘‘ইয়াহূদক ও্ ি�িানরা্ তাুদর্ ধমরগরুদরুক্ আ�াহ্

তা‘আলার্বদুল্অসংখয্�িতপালক্বািনুয়্িনুয়িেলই’’ 349F

350 

েকান্েকান্েরাে্িন ্েথুক্সং�িমত্হয়্বুল্িব�াস্করা: 

দাদ,  কি মা্ও্ে�ে্ইতযািদ্েরাে্আ�াহর্ই�ার্বাইুর্

িন ্েথুক্অুনযর্োুয়্সং�িমত্হুয়্থাুক্বুল্তারা্িব�াস্

করুতাই্ অনুদপভাুব্ েকাথাও্ যাওয়ার্ সময়্ পিথমুধয্ সামুন্

িদুয়্ েকাুনা পািখ্ বা্ বনয্ হিরু্ বাম্ িদক্ েথুক্ ডান্ িদুক 

েেুল্ াাুক্তারা্যা�া্শভ্বুল্মুন্করুতা, আর্ডান্িদক্

েথুক্বাম্ িদুক্ েেুল্ াাুক্যা�া্অশভ্বুল্মুন্করুতাই্

                                                           
350. আল-কুরআন, সূরা্তাওবাহ্: ৩১ই 
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 মিনভাুব্রাুতর্েবলা্োুের্ডাুল্বা্ঘুরর্উপুর্বুস্েপঁচা্

অথবা্নাম্না্ ানা্েকাুনা পািখ্আওয়া ্করুল্ াাুকও্তারা্

অশভ্ লীু্ বুল্ মুন্ করুতাই্ তাুদর্  ্  াতকয়্ িশকরক্

িব�াুসর্ সমাুলাচনা্ কুর্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম্বুলন: 

َة َم َال َويمّ «  »َال َعْممَى َم َال ِطَ�َ

‘‘আ�াহ্তা‘আলার্ই�ার্বাইুর্ েকাুনা েরাে্ িন ্ েথুক্

অনয�্ সং�িমত্ হয় না, েকাুনা পািখও্ কাুরা্ ভাুেযর্ মঅল্

অমঅল্ে ুন্ডাুন্বা্বাুম্উুড়্যায়্না, েপঁচা্বা্নাম্না্ ানা্

েকাুনা পািখ্ োুের্ ডাুল্ বা্ কাুরা্ ঘুরর্ উপর্ বুস্ রাুতর্

েবলায়্ডাকুল্তাুত্েকান্অমঅল্েনইই’’ 350F

351 

আরব্ নপুদ্�চিলত্উপাসনােত্িশকরক্কমর্: 

চ�্ও্সূযরু ক্েস দা্করা্: 

তারা্অনযানয্েদবতাুদর্পাশাপািশ্চ�্ও্সূযরুকও্তাুদর্

েদবতা্ িহুসুব্ মুন্ করুতা  বং তাুদর্ েস দা্ করুতাই্

                                                           
351. ইবুন্ হা ার্ আল-আস-কালানক, ফতহল্ বারক্ িবশরিহল্ বুখারক; 

িকতাবুি�ব, বাব্: কু্ুরাুের্িববরু, ১/১৫৮; মুসিলম, �াগু; ৪/১৭৪৩; 

ইমাম্আহমদ্ইবুন্হা�ল, �াগু; ১/১৭৪ই 
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আ�াহ্ মুশিরক্ ও্ মুসিলম্ িনিবরু শুষ্ সকুলর্  নয্  ুদর্

েস দা্করুত্িনুষধ্কুর্বুলন্: 
﴿  �َ  ْ وا َد ِي � َو� لِۡلَقَمرِ  َوَ�  لِلّشۡمِس  �َۡسجد َّ نّ  ٱ : يَغت[ ﴾ َخلََقهد
٣٧  [ 

‘‘সূযর্ও্চ�ুক্েস দা্কুরানা, েস দা্কুরা্েকবল্েসই্

আ�াহুক্িযিন্ ুদর্সৃিি্কুরুেনই’’351F

352 

সূুযরর্উপাসনা্ও্ র্উপাসকুদর্উপাসনার্সাুথ্যাুত্

আ�াহর্ উপাসনার্ েকানদপ্ সাদৃশয্ না্ হয়্ েস্  নয্ রাসূলু�াহ্

সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্সূুযরাদয়্ও্সূযরাু�র্সময়্সালাত 

আদায়্করুত্মুসিলমুদর্িনুষধ্কুরুেনই 

েদবতাুদর্িযয়ারত্করুত্দূর-দূরাু�্েমন্করা্: 

তারা্ িবিভ�্ েৃহ্ ও্ েদবতাুদর্ সাুথ্ সংিবি্  ানসমূহুক্

কা‘বা্শরকফ্ও্ র্�াঅুুর্নযায়্পিব�, বরকতময়্ও্শরকফ্

মুন্ করুতাই্ েস্  নয্ পুুযা রন, পিব�তা্ অ রন্ ও্ েদবতাুদর্

িনকাবতরক্ হওয়ার্ মাধযুম্ আ�াহর্ িনকাবতরক্ হওয়ার্ উুেুশয্

তারা্ কা‘বা্ শরকুফর্ নযায়্ েস্ সব্ েৃহ্ ও্ েদবতাুদরুক্ দূর-

দূরা�্ েথুক্ িযয়ারত্ করুত্ েযুতাই্ মহান্ আ�াহ তাুদর্

অনযানয্সকল্েৃহ্ও্ ানসমূুহর্পিব�তা্বািতল্পূবরক্পিব�তা, 

                                                           
352. আল-কুরআন, সূরা্ফুসিসলাত্: ৩৭ই 
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পূুযা রন্ ও্ তাঁর্ রনকায্ লাুভর্  নয্ সাধারু্ উপাসনািদর্

পাশাপািশ্ িযয়ারুতর্  নয্ শধুমা�্ কা‘বা্ শরকুফর্ িযয়ারুতর্

িবষয়িাুক্ যথারকিত্ বহাল্ েরুখ্  র্ সাুথ্ অিতিরু্ িহুসুব্

মসি ুদ্নববক্ও্মসি ুদ্আকসা্িযয়ারুত্যাওয়ার্অনুুমাদন্

দান্কুরন  বং েকবলমা�্সামথরযবানুদর্উপুরই্কা‘বা্েৃুহর্

িযয়ারত্ফরয্কুর্িদুয়্বুলন্: 

﴿  ِ ّ َِ ۡهِ  ٱۡسَتَطاعَ  َمنِ  ٱۡ�َۡيِت  ِحجّ  ٱَّاِس  َ�َ  َو ََ ِ  ]  ٩٧: ع ران ال[ ﴾بِيٗ�ۚ سَ  إ

‘‘যারা্কা‘বা্শরকফ্ িযয়ারুত্যাওয়ার্সামথরয্ রাুখ্তাুদর্

উপর্ আ�াহর্ স�িি্ অ রুনর্  নয্ তা্ িযয়ারুত্ যাওয়া্

ফরযই’’ 352F

353 

েকাুনা মুসিলম্যাুত্পুুযা রন, পিব�তা্ও্আ�াহর্রনকায্

লাুভর্ উুেুশয্ উু্  ্ িতন্ মসি দ্ বযতকত্ অনয্ েকাুনা 

মসি দ্বা্অপর্েকাুনা  াুন্ দূর-দূরা�্েথুক্সফর্কুর্না্

যায়, েস্ নয্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্বুলন্: 
 ثََالثَِ  َ َسيِجمَ «

َ
 إِل

ّ
ََراِم : ال �َُشّم الرَّحيُل إِال

ْ
َ ْسِجُم اْ

ْ
ا َمال َِ َ ْسِجِمْي ٰو

قَْص 
َ
َ ْسَجُم األ

ْ
 »َمال

                                                           
353. আল-কুরআন, সূরা্আুল্ইমরান্: ৯৭ই 
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‘‘(পুুযা রু নর্  নয) িতন্ মসি দ্ বযতকত্ অপর্ েকাথাও্

সফর্ করা্ রবধ্ নয়: (েসই্ মসি দ্ িতনিা্ হু�:) আমার্

মসি দ, মসি দুল্হারাম্ও্মসি ুদ্আকসাই’’354 

েদবতাুদর্চারপাু�র্ �দিীু্করা্: 

তারা্ তাুদর্ রতরক্ েৃহ, পিব�্  ান্ ও্ েদবতাুদর্ শরকফ্

মুন্ কুর্  র্ চার্ পাু�র্ কা‘বা্ শরকুফর্ নযায়্ তওয়াফ্

করুতাই৩৫৪F

355 মহান আ�াহ্ তাুদর্ অনযানয্ সব্ িকেুর্ তওয়াফ্

বািতল্ কুর্ িদুয়্ েকবলমা�্ কা‘বা্ শরকুফর্ তওয়াফ্ করাুক্

যথারকিত্বহাল্েরুখ্বুলন্: 
﴿ ْ َّطّوفدوا َۡ تِيقِ  بِ�ۡ�َۡيِت  َو َُ ]  ٢٩: اْج[ ﴾ ٱۡل   

                                                           
354. মুসিলম, �াগু; িকতাবুল্হ�, বাব্নং্৭৪, হাদকস্নং্১৩৩৯; ২/৯৭৫; 

ইমাম্ আহমদ্ ইবুন্ হা�ল, �াগু; ২/১৩৪ই্  ্ িতন্ মসি দ্ োড়া্

পৃিথবকর্ সকল্ মসি দই্ আ�াহর্ েৃহ্ হওয়া্ সু�ও্ যিদ্ পুুযা রুনর্

উুেুশয্অপর্েকান্মসি ুদ্দূর্েথুক্�মু্কুর্যাওয়া্রবধ্না্হয়, 

তুব্ দূর-দূরাু�্অবি ত্েকান্পকর্বা্আউিলয়াুদর্মাযাুর্ পুুযা রুনর্

 নয্�মু্কুর্যাওয়া্েকান্ভাুবই্রবধ্হুত্পাুর্নাই– েলখকই 
355. কুরাইশেু্কা‘বা্েৃুহর্চার্পাু�র্তওয়াফ্করার্সময়্বলুতা্: 

 لتتج شفاعرهن و�ن العَ الغرانيق نهنِف اآلخرى الالة ومناة زىعوال الالتو 

লাত, উযযা ও্ তৃতকয়্ মানাত্ নাুমর্ েদবতা, তারা্ অতয�্ শিুধর, তাুদর্

শাফা‘আত্কামনা্করা্যায়ই’’ েদখুন্: ড. হাসান্ই�াহকম্হাসান, �াগু; 

পৃ. ৬২ই 
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‘‘তারা্েযন্�াচকন্পিব�্েৃুহর্তওয়াফ্কুরই’’356 

েদবতাুদর্পাু�র্ অব ান্করা ( عك ف عغم األصغيمال ) : 

তারা্ েদবতাুদর্ স�িি্ ও্ িনু ুদর্ মানিসক্ �শাি�্

লাুভর্  নয্ নূহ্ আলাইিহস সালাম- র্  ািতর্ েলাকুদর্ নযায়্

েদবতাুদর্পাু�র্বুস্সময়্কাাাুতাই্েদবতাুদর্পাু�র্ ভাুব্

অব ান্ �হুুর্ বযাপাুর্ আমাুদর্ আিদ্ িপতা্ ই�াহকম্

আলাইিহস সালাম- র্  ািতর্ েলাুকরাও্ অভয�্ িেলই্

কুরাইশেু্ই�াহকম্আলাইিহস সালাম  র্ধুমরর্অনুসারক্বুল্

দাবকদার্হওয়াুত্ ্ াতকয়্অব াুনর্ফুল্ই�াহকম্আলাইিহস 

সালাম তাঁর্  ািতর্ েলাকুদরুক্ যা্ বুল্ িতর�ার্ কুরিেুলন, 

তা্ বুরনা্ করার্ মাধযুম্ মহান্ আ�াহ্ তাুদর্  ্ অব াুনর্

সমাুলাচনা্ কুরনই্ ই�াহকম্ আলাইিহস সালাম তাঁর্ িপতা্ ও্

 ািতর্েলাকুদর্বুলিেুলন্: 

ِ  َما﴿ ََّماُِيلد  َ�ِٰذه نتدمۡ  ٱّلِ�ٓ  ٱ
َ
ََ  لََها أ و  ]  ٥٢: االَِييء[ ﴾ ٥ َ�ِٰكفد

‘‘ ্ মূিতরগুলা্ কক, যাুদর্ পাু�র্ েতামরা্ অব ান্ �হু্

কুরাই’’ 356F

357 উু�খয্ েয, আ�াহর্ তা‘আলার্ স�িি্ িবধাুনর্

উুেুশয্ িকেু্ িদন্ িন রুন্  কা�িচু�্ অব ান্ কুর্ আ�াহ্

                                                           
356. আল-কুরআন, সূরা্হা�্: ২৯ই 
357. আল-কুরআন, সূরা্আি�য়া্: ৫২ই 
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তা‘আলার্ িযিকর ও্ ধযান্ করা্  কিা্ উ�ম্ কা ই্ ইসলামক্

পিরভাষায়্  ্ কা ুক্  ‘েতকাফ্ বলা্ (اعركف) হয়ই্ তুব্

ইসলাুম্রবরােযপনা্�ককৃত্নয়্বুল্ ্কা িা্শধুমা�্রমাযান্

মাুসর্ েশষ্ দশ্ িদুন্ মসি ুদ্ করার্ িবধান্ রুয়ুেই্ েকান্

কবর, মাযার্বা দরোুহ্রমাযান্মাুস্বা্অনয্সমুয়ও্তা্করা্

রবধ্নয়ই৩৫৭F

358 

েদবতাুদর্িনকা্�াথরনা্করা্: 

তারা্ পািথরব্ কলযাুা রন্ ও্ অকলযাু্ দূরককরুুর্  নয্

সরাসির্ আ�াহর্ িনকা্ তা্ �াথরনা্ না্ কুর্ লাত, উযযা্ ও্

মানাুতর্িনকা্�াথরনা্করুতা  বং তারা্আ�াহর্িনকা্েথুক্

শাফা‘আত্কুর্তা্ ুন িদুত্পাুর্বুল্মুন্করুতাই্মুসিলম্

ও্মুশিরক্িনিবরুশুষ্েকউ্যাুত্�াথরনা্করার্ নয্অনয্কাুরা্

শরুাপ�্না্হয়্েস্ নয্আ�াহ্তা‘আলা বুলন্: 
مد  َوقَاَل  ﴿ ُّ�د وِ�ٓ  ََ ۡسَتِجۡب  ٱۡدعد

َ
مۚۡ  أ َّ  لَ�د ِينَ  إِ َّ ََ  ٱ و  ِعَباَدِ�  َ�نۡ  �َۡسَتۡكِ�د

 ََ لدو خد َۡ َّمَ  َسَي  ]  ٦٠: غير[ ﴾ ٦ َداِخرِ�نَ  َجَه

                                                           
358. তুব্  ্ উপাসনা্ েকান্ কবর, মাযার, দরবার, দরোহ্ বা্ মানুুষর্ �ারা্

েৃহকত্েকাুনা পিব�্ াুন্আ�াহর্উুেুশয্করা্েবদ‘আতই্ র্মাধযুম্

কবর ্ অিলর্ দৃিি্ আকষরু ্ কুর্ তাঁর্ মাধযুম্ আ�াহর্ স�িি্ অ রন্

করুত্চাইুল্তাুত্িশকর্হুবই- েলখক 
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‘‘েতামরা্ আমাুক্ আ�ান কর, আিম্ েতামাুদর্ আ�াুন 

 বাব্ েদবই্ যারা্ (আ�ানেত) আমার্ উপাসনা্ েথুক্ মুখ্

িফরাুব, তারা্অিচুরই্লাি�ত্হুয়্ াহা�াুম্�ুবশ্করুবই’’359 

েদবতাুদর্উুেুশয্হািদয়া্ও্মানত্েদওয়া্: 

তারা্ েদবতাুদর্ স�িি্ িবধাুনর্  নয্ তাুদর্ উুেুশয্

িবিভ�্ রকুমর্ ব�্ হািদয়া্ ও্ মানত্ িদতই্ মানুতর্  �সমূহ্

�িতমাুদর্উপর্যবাই্কুর্ র্মাংস্ভাোভািে্কুর্ িনুতাই্

আ�াহ্তাুদর্ ্ াতকয়্মাংস্হারাম্কুর্িদুয়্বুলন্: 
بِ  َ�َ  ذدبِحَ  َوَما ﴿  ]  ٣: مة اليئ[ ﴾ ٱَّصد

‘‘েয্ �্যংুবদকুত্(পাথুরর্�িতমার্উপর) যবাই্করা্

হয়্(তা্েতামাুদর্ নয্হারাম্করা্হুয়ুে)ই’’ 359F

360 

 ্োড়াও্েদবতাুদর্স�িি্িবধাুনর্উুেুশয্তারা্েকাুনা 

েকাুনা খাদয্ ও্ পানকয়্ রবযািদ্  বং্ েীত্ ও্ চতু�দ্  �ুত্

েদবতাুদর্ অংশ্ িনধরারু্ করুতাই্ তাুদর্  ্  াতকয়্ কুমরর্

সমাুলাচনাপূবরক্আ�াহ্তা‘আলা বুলন, 

﴿  ْ لدوا َُ ِ  وََج ّ   ِمّما َِ
َ
أ ََ نَۡ�ٰمِ  ٱۡ�َۡرثِ  ِمنَ  َذ

َ
ْ  نَِصيٗبا َوٱۡ� دوا ِ  َ�َٰذا َ�َقال ّ  بِزَۡعِمِهمۡ  َِ

ۖ  َوَ�َٰذا ََا ِ �ٓ�َ َ  ]  ١٣٦: االَعيم[ ﴾لِ�د

                                                           
359. আল-কুরআন, সূরা্োিফর্: ৬০ই 
360. আল-কুরআন, সূরা্মাুয়দাহ  : ৩ই 
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 ‘‘আ�াহ্ েয্ সব্ শসযুী�্ ও্  কব �্ সৃিি্ কুরুেন, 

েসগুলা্ েথুক্ তারা্  ক্ অংশ্ আ�াহর্  নয্ িনধরারু্ কুর, 

অতহপর্ িন ্ ধারুা্ অনুসাুর্ বুল:  াা্ আ�াহর্  বং্  াা্

আমাুদর্অংশকদারুদরই’’361 

তাুদর্  ্  াতকয়্ কুমরর্ সমাুলাচনা্ �সুঅ্ মহান্ আ�াহ্

আুরা্বুলন,  

﴿ ْ دوا نَۡ�ٰمٞ  َ�ِٰذهِۦٓ  َوقَال
َ
ٓ  ّ�  ِحۡجرٞ  وََحۡرٌث  � َها مد َُ نَۡ�ٰمٌ  بِزَۡعِمِهمۡ  �َّشآءد  َمن إِّ�  َ�ۡط

َ
 َو�

َدَها ّرَِمۡت حد  و هد نَۡ�ٰمٞ  َد
َ
ََ  ّ�  َو� و رد ُد ِ  ٱۡسمَ  يَۡذ َّ آءً  َعلَۡيَها ٱ َ َِ : االَعيم[ ﴾َعلَۡيهِ�  ٱۡف

١٣٨ [ 
‘‘তারা্ বুল-  ্ সব্ চতু�দ্  �, শসযুী�্ ও্ িনিষ�্

ব�সমূহ্ তাুদর্ ধারুামুত্ আমরা্ যাুক্ ই�া্ কির্ েকবল্ েস্

োড়া্অনয্েকউ্তা্েখুত্পারুব্নাই্আর্িকেু সংখযক্চতু�দ্

 �র্ িপুঠ্ আুরাহু্ হারাম্ করা্ হুয়ুে্  বং্ িকেু্ সংখযক্

চতু�দ্ �র্উপর্তারা্�া�্ধারুাবশত্আ�াহর্নাম্উাারু্

কুর্নাই’’361F

362 
 
 
 

                                                           
361. আল-কুরআন, সূরা্আন‘আম্: ১৩৬ই 
362. আল-কুরআন, সূরা্আন‘আম্: ১৩৮ই 
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বরকত্হািসুলর্ নয্েদবতাুদর্োুয়্হাত্বুলাুনা্: 

তারা্ বরকত্ ও্ কলযাু্ হািসুলর্  নয্ মূিতরর্ োুয়্ হাত্

বুলাুতাই্ েকাথাও্ সফুর্ যাওয়ার্ পূুবর্ ঘর্ েথুক্ েবর্ হওয়ার্

সময়্তাুদর্সবরুশষ্কা ই্হুতা্মূিতরর্োুয়্হাত্বুলাুনা  বং 

সফর্ েশুষ্ বাড়ক্ িফরুল্ ঘুর্ �ুবশ্ কুর্ �থম্ কা ই্ হুতা্

মূিতরর্ োুয়্ হাত্ বুলাুনাই্ তাুদর্  ্  াতকয়্ বরকত্ হািসুলর্

কমর্ িনিষ�্ কুর্ িদুয়্ েকবল্ কা‘বা্ শরকুফর্ ডান্ পা�র, কৃ�্

পাথর্( األس داْجر  ) ও্কা‘বা্শরকুফর্দর া্েথুক্হাতকম্পযর�্

েদয়ালুক্ বরকত্ হািসুলর্  নয্ �শর্ বা্ চু�ন্ করার্ অনুমিত্

�দান্করা্হয়৩৬২F

363ই্যার্�মাু্পূুবর্বিুরত্হুয়ুেই 

অ�ুরর্উপাসনার্েীু�্তাুদর্িশকর্ : 

েদবতাুদর্ �িত্ অকৃি�ম্ ভাুলাবাসা : তারা্ তাুদর্

েদবতাুদরুক্ আ�াহর্ নযায়্ ভালবাসুতাই্ আ�াহুক্ ভালুবুস্

েযমন্ আ�াহর্ উপাসনা্ করুতা, েতমিন্ েদবতাুদর্ ভালুবুস্

তাুদরও্উপাসনা্করুতাই্তাুদর্ মন্ভাুলাবাসার্�িত্ইিঅত্

কুরই্মহান্আ�াহ্বুলন,  

                                                           
363 আমরা্আুেই্ে ুনিে্েয্কৃ�্পাথর্ও কাবার্ডান্পা�র্বযতকত্আর্

েকাুনা্অংশ্ধরা্বা্েোয়ার্বযাপাুর্সহকহ্হাদকস্েনইই্[স�াদক] 
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َِ  ِمن َ�ّتِخذد  َمن ٱَّاِس  َوِمنَ  ﴿ ِ  ددو َّ اٗدا ٱ ََ ن
َ
مۡ  أ ِّبوَ�هد ّبِ  �د حد َُ  ِۖ َّ : قرةال[ ﴾ ٱ

١٦٥  [ 

‘‘মানুুষর্ মাুম্  মনও্ িকেু্ েলাক্ রুয়ুে্ যারা্ আ�াহর্

অুনক্ সমকী্ িনধরারু্ কুর, তাুদরুক্ আ�াহর্ ভাুলাবাসার্

মতই্ভালবাুসই’’ 363F

364 

েদবতাুদর্অিনুির্েোপন্ভয়্করা্: 

তারা্ মুন্ করুতা্ েয, তাুদর্ েদবতাুদর্ েকউ্ েবআদবক্

করুল্বা্তাুদর্সমাুলাচনা্করুল্েদবতারা্সংিবি্বযিুর্েয্

েকান্অিনি্সাধন্করুত্সীমই্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্

ওয়াসা�াম্তাুদর্েদবতা্ও্মূিতরসমূুহর্সমাুলাচনা্করার্ফুল্

তাঁু কও্তারা্তাুদর্েদবতাুদর্অিনুির্েোপন্ভয়্েদখাুতাই্

 ্স�ুকর্মহান্আ�াহ্বুলন, 

ِينَ  َو�دَخّوِفدونََك ﴿ َّ ونِهِۦۚ  ِمن بِ�  ]  ٣٦ :الز ر[ ﴾دد

‘‘আ�াহ্ বযতকত্ তাুদর্ েয্ সব্ েদবতা্ রুয়ুে, তারা্

েতামাুক্েস্সুবর্অিনুির্ভয়্�দশরন্কুরই’’ 364F

365 
 
 

                                                           
364. আল-কুরআন, সূরা্আন‘আম্: ২৭ই 
365. আল-কুরআন, সূরা্যুমার্: ৩৬ই 
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িবপুদ্েদবতাুদর্শরুাপ�্হওয়া্: 

ইহকালকন্ �ুয়া ন্ বা্ িবপদাপদ্ দূরককরুুর্  নয্ তারা্

তাুদর্েদবতাুদর্শরুাপ�্হুতাই্আ�াহর্কলযাু্তাঁর্ িনকা্

সরাসির্ না্ েচুয়্ িনু ুদর্ অীমতা্ েদবতাুদর্ কাুে্ েপশ্

কুর, তাুদর্ িনকা্অনুনয়্ িবনয়্কুর তাুদর্মাধযুম্আ�াহর্

অনুক�া্ ও্ কলযাু্ লাভ্ করুত্ চাইুতাই্ আ�াহর্ দয়া্ ও্

অনুক�া্লাুভর্ নয্ ্প�িত্পিরহার্কুর্সরাসির্আ�াহর্

িনকুা্তাঁর্দয়া্কামনা্�সুঅ্আ�াহ্বুলন, 

﴿  ْ نَِبدٓوا
َ
مۡ  إَِ�ٰ  َوأ ُِّ�د ْ وَ  ََ وا ۡسلِمد

َ
 ]  ٥٤: الز ر[ ﴾َ�دۥ أ

‘‘েতামরা্ েতামাুদর্ �িতপালুকর্ িদুক্ �তযাবিতরত্ হও্

 বং্তাঁরই্িনকা্আ�সমপরু্করই’’ 365F

366 

িবপুদ্েদবতাুদরুক্আআয় ল্িহসাুব্মুন্করা্: 

েকান্ িবপদ্ হুল্ বা্ েকান্ অকলযাু্ েপুয়্ বসুল্ তারা্

তাুদর্েদবতাুদর্শরুাপ�্হুতা, তাুদরুক্তাুদর্আআয়্ ল 

িহুসুব্মুন্করুতাই্আ�াহর্ ্ েুত্িতিন্বযতকত্মানুুষর্

 নয্অপর্েকান্আআয়্ ল্েনই; েস্ নয্িতিন্তাঁর্রাসূলুক্

িদুয়্ ্েঘাষুা্িদুত্বুলন্: 

                                                           
366. আল-কুরআন, সূরা্যুমার্: ৫৪ই 
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َِ�ِ�  لَن إِّ�ِ  قدۡل  ﴿ ِ  ِمنَ  �د َّ َٞ  ٱ َح
َ
ََ  َولَنۡ  أ ِج

َ
ا ددونِهِۦ ِمن أ ًَ ۡلَتَح : الن[ ﴾ ٢ مد

٢٢  [ 

‘‘আপিন্ তাুদর্ বলুন: আ�াহ্ তা‘আলার্ পাকড়াও্ েথুক্

আমাুক্ েকউ্ রীা্ করুত্ পারুব্ না  বং িতিন্ বযতকত্ আিম্

অপর্েকান্আআয় লও্পাব্নাই’’366F

367 

েদবতাুদর্উপর্ভরসা্করা্: 

তারা্িবিভ�্�ুয়া ন্পূরুু্তাুদর্েদবতাুদর্উপর্ভরসা্

করুতাই্তাই্মহান্আ�াহ্বুলন্: 

ِ  َوَ�َ  ﴿ َّ ْ  ٱ دٓوا َّ َتد  إَِ َ�َتَو  ]  ٢٣: مة اليئ[ ﴾ ٢ ّمۡؤِمَِ�َ  مُد

‘‘যিদ্েতামরা্মু’িমন্হুয়্থাুকা, তা্হুল্ কমা�্আ�াহর্

উপুরই্ভরসা্কুরাই’’ 367F

368 

আরব্ নপুদ্�চিলত্অভযাসেত্িশকর্: 

েদব-েদবকুদর্নাুম্শপথ্করা্: 

েকান্ েকান্ েদব-েদবকুদর্ নামুক্ তারা্ বরকতময়্ ও্

স�ািনত্ মুন্ করুতাই্ তাুদর্ নাুম্ িমথযা্ শপথ্ করুল্

শপথকারকর্পিরবার্ও্সহায়্স�ুদ্ীিত্হবার্সমূহ্আশ�া্

                                                           
367. আল-কুরআন, সূরা্ি ন্: ২২, ২৩ই 
368. আল-কুরআন, সূরা্মাুয়দাহ  : ২৩ই 
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করুতাই্যার্ফুল্তাুদর্নাুম্েকউ্িমথযা্শপথ্করুত্রাি ্

হুতা্ নাই্ োয়র�াুহর্ নাুম্ শপথ্ করুল্  ুত্ োয়র�াহর্

স�ান্ করা্ হয়্ িবধায়, তা্ িশুকরর্ অ�েরত্ হওয়ার্ কারুু্

রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্বুলন : 

ْشَ َ «
َ
 »َاْن َحغََف نَِاْ�ِ اِ  َ�َقْم أ

‘‘েয্ বযিু্ োয়র�াহর্ নাুম্ শপথ্ করুলা, েস্ িশকর্

করুলাই’’ 368F

369 

েদব-েদবকুদর্নাুম্স�ানািদর্নাম্রাখা্: 

তারা্ েদব-েদবকুদর্ বরকত্ �ািলর্  নয্ স�ানািদর্ নাম্

‘আেুল্উ�া, ‘আুে্শামস্ইতযািদ্রাখুতাই 

েদব-েদবকুদর্িনকা্স�াুনর্ নয্কলযাু্কামনা্করা্: 

নব াত্ িশশুদর্ িনুয়্ েদব-েদবকুদর্ কাুে্ েমন্ কুর্

িশশর্ নয্তাুদর্িনকা্েথুক্কলযাু্কামনা্করুতাই 

তাুদর্ -কুমরর্সমাুলাচনা্�সুঅ্মহান্আ�াহ্বুলন্: 

                                                           
369. িতরিমযক, �াগু; িকতাবুল্আইমান্ওয়ান্নু ুর, বাব্: োয়র�াুহর্নাুম্

শপথ্করা্মকদহ; ৪/১১০; আবু্দাউদ, �াগু; িকতাবুল্আইমান্ওয়ান্

নু ূর, বাব্ নং্ ৪, হাদকস্ নং্ ৩২৫১; ৩/২২৩; ইমাম্ আহমদ, �াগু; 

১/৪৭ই 
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وَ  ﴿ ِي ۞هد َّ م ٱ ةٖ  ّ�ۡفٖس  ّمِن َخلََق�د ََ َل  َ�ِٰح َُ ََۡها وََج نَ لََِسۡ  َزۡوَجَها ِم ۖ  �د َۡها ََ ِ  إ
ٓ  بِهِۦۖ  َ�َمّرۡت  َخفِيٗفا َ�ًۡ�  َ�َلَۡت  َََغّشٮَٰها فَلَّما َُۡقلَت فَلَّما َ  ّدَعَوا �َ َّ َما ٱ ُّهد ََ 
ََا لَ�ِنۡ  ََۡت وَ�نّ  َ�ٰلِٗحا َءاَِ َكد ِٰكرِ�نَ  ِمنَ  َّ َّ ٓ  ١ ٱل َما فَلَّما َ�  َ�ٰلِٗحا َءاَِٮٰهد َُ  َ�دۥ َج

َ�ٓءَ  َ ٓ �ِي �د ۚ  َما َما د  َ�َتَ�َٰ�  َءاَِٮٰهد َّ ََ  َ�ّما ٱ و دۡ�ِ�د  ]  ١٩٠  ،١٨٩: االعراف[ ﴾ ١ �

‘‘িতিনই্ েসই্ স�া্ িযিন্ েতামাুদরুক্ সৃিি্ কুরুেন্

 কিামা�্ স�া্ েথুক; আর্ তাুউুকই্ রতরক্ কুরুেন্ তার্

ে াড়া, যাুত্তার্কাুে্�ি�্েপুত্পাুরই্অতহপর্পুরষ্যখন্

নারকুক্ আবৃত্ করুলা্ (নারক্ পুরষ্ উভুয়্ রদিহকভাুব্ িমিলত্

হল) তখন্ েস্ েভরবতক্ হুলা্ অিত্ হালকা্ েুভরই্ েস্ তা্ িনুয়্

চলাুফরা্ করুত্ লােুলাই্  রপর্ যখন্ েবামা্ হুয়্ েেল্ তখন্

তারা্উভুয়ই্তাুদর্�িতপালক্আ�াহুক্ডাকুলা্ ই্বুল্েয, 

তুিম্যিদ্আমাুদরুক্সু ্স�ান্দান্কুরা, তুব্আমরা্েতামার্

শকিরয়া্ ংাপন্ করুবাই্ অতহপর্ যখন্ িতিন্ তাুদরুক্ সু ্

স�ান্ দান্ করুলন, তখন্ দানকৃত্ েস্ স�াুন্ তারা্ তাঁর্

অংশকদার্ রতরক্ করুত্ লােুলাই্ ব�ত্ আ�াহ্ তাুদর্ শরকক্

সাবয�্করা্েথুক্বহ্উু রই’’ 369F

370 

আ�াহর্�িত্িমথযাুরাপ্কুর্েকান্ব�্হালাল্বা্হারাম্করা্: 

                                                           
370. আল-কুরআন, সূরা্আ‘রাফ্: ১৮৯-১৯০ই 
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আ�াহর্ হালালকৃত্ েকান্ েকান্ ব�ুক তারা্ িন ্ েথুক্

কাুরা্  ুনয্ হালাল্ ও্ কাুরা্  ুনয্ হারাম্ কুর্ িনুতা্  বং্

বলুতা্েয,  ্হালাল্বা্হারাম্আ�াহই্কুরুেনই্েযমন্তারা্

 কিা্ উা্  কাধাুর্ দশিা্ মাদক্ বাাা্  ে্ িদুল্  ্ উািাুক্

তারা্ েদবতাুদর্  নয্ মুুভাুব্ েেুড়্ িদত, েকউ্  র্ িপুঠ্

আুরাহু্করুতা্না,  র্োুয়র্পশমও্িনত্না, েমহমান্োড়া্

অনয্কাুরা্ ুনয্ র্দুদ্পান্করাুক্রবধ্মুন্করুতা্নাই্ ্

ধরুনর্উাুক্তারা্ ‘সা-ইবাহ’ বুল্নামকরু্করুতাই্ ্ ‘সা-

ইবাহ’ উািা্পরবতরকুত্আুরা্ কিা্মাদক্বাাা্ ে্ িদুল্ ্

বাাািাুক্ ‘বহকরাহ’ নামকরু্ কুর্  র্ কান্ িের্ কুর্ িদুয়্

 াাুক্তার্মাুয়র্সাুথ্েেুড়্িদত্ বং  র্সাুথ্তার্মাুয়র্

মতই্আচরু্করুতাই৩৭০

371  

অনুদপভাুব্  কিা্ বকরক্ পরপর্ পাঁচ্ বাুর্ দশিা্ মাদক্

বাাা্�সব্করুল্ বং্ ুদর্সাুথ্েকান্নর্বাাা্না্থাকুল্

মিহলাুদর্ নয্তারা্ েস্বকরকর্মাংস্ভীু্করা্হারাম্বুল্

েুয্ করুতাই্  ্ বকরকিা্ মুর্ েেুল্ তা্ আবার্ মিহলাুদর্

পুীও্ ভীু্ করা্ হালাল্ বুল্ মুন্ করুতাই্  ্ ধরুনর্

বকরকুক্‘ওয়াসকলাহ’ বুল্নামকরু্করুতাই৩৭১

372 
                                                           
371. সিফয়ুযর্রহমান্মুবারকপুরক, �াগু; পৃ. ৩৬ই 
372. তুদবই 
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অনুদপভাুব্ কিা্পুরষ্উা্অপর্মাদক্উুার্সাুথ্রমন্

ি�য়া্ স�াদন্ করার্ ফুল্ েকান্ নর্ স�ান্ োড়াই্  কাধাুর্

দশিা্মাদক্স�ান্�সব্করুল্ ্পুরষ্উুার্উপর্আুরাহু্

করা্ও্ র্পশম্আহরু্করাুক্হারাম্বুল্েুয্করুতাই  ্

ধরুনর্উাুক্তারা্‘হামক’ বুল্নামকরু্করুতাই৩৭২

373   

আ�াহ্তা‘আলা তাুদর্ ্ াতকয়্খারাপ্কা ্ও্কূ�থা্বা্

অভযাস্স�ুকর্বুলন্: 
َل  َما ﴿ َُ د  َج َّ ِينَ  َوَ�ِٰ�نّ  َحا�ٖ  َوَ�  َوِصيلَةٖ  َوَ�  َسآ�َِبةٖ  َوَ�  َ�َِ��ٖ  ِمنۢ  ٱ َّ  ٱ

 ْ وا ََ  َ�َفرد و د ََ ِ  َ�َ  َ�ۡف َّ مۡ  ٱۡلَكِذَبۖ  ٱ ۡ�َ�دهد
َ
ََ  َ�  َوأ قِلدو ُۡ  ] ١٠٣: مة اليئ[ ﴾ ١ َ�

‘‘মহান্আ�াহ্ ‘বহকরাহ, সা-ইবাহ, ওয়াসকলাহ্ বং্হামকুক্

শরক‘আত্িস�্কুরন্িনই্িক�্যারা্কাুফর্তারা্আ�াহর্উপর্

িমথযা্অপবাদ্আুরাপ্কুরই্তাুদর্অিধকাংুশরই্িবুবক্বুি�্

েনইই’’ 373F

374 

তারা্আ�াহর্উপর্ িমথযাুরাপ্কুর্ ্সব্কমরুক্ধমরকয়্

আইুনর্মযরাদা্দান্কুরিেলই৩৭৪F

375  
                                                           
373. তুদবই 
374. আল-কুরআন, সূরা্মাুয়দাহ  : ১০৩ই 
375. মুফতক্ মুহা�দ্ শফক‘, মা‘আুরফুল্ �ুরআন; অনুবাদ্ ও্ স�াদনা্ : 

মাওলানা্ মিহউেকন্ খান, (মিদনা্ : েসৗিদ্ আরব, সং�রু্ িবহকন, সন্

িবহকন), পৃ.৪১৬ই 
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িশকরযুু্কথার্মাধযুম্মাড়ফুকঁ্েদয়া্: 

তারা্িশকরযুু্কথা-বাতরা্(মু�র্নযায়) পাঠ্কুর্েরােকুদর্

মাড়ফুঁক্করুতাই্ 

‘আউফ্ইবন্মািলক্রািদয়া�াহ্আনহ েথুক্বিুরত, িতিন্

বুলন্: 

» َ
ْ
غَي لِرَُسْ ِل اِ  ُوّغي ََْرَ  ِف ال

ْ
ى وَرَ َويَْف  ص� ا  عغيه مسغميِوغّيِ  ، َ�ُقغ

ّ ُ�قَيُ�مْ :ذلَِك؟ يَقيَل  ْعرُِضْ ا َعَ
َ
َس نِيلّرَ  َايلَْم يَُ�ْن ِ�يِْه ِشْ ٌ . أ

ْ
 »َال نََ

‘‘আমরা্  াুহলক্ যুুে্ মাড়ফুঁক্ দান্ করতামই্ আমরা্

রাসূলু�া্হ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�ামুক বললাম্ : আপিন্

 গুলা্কক্মুন্কুরন? িতিন্বুলন্: ‘‘েতামরা্যা্বুল্মাড়ফুঁক্

িদুয়্থাুকা্তা্আমাুক্পুড়্শনাও, মাড়ফুঁুক্েকান্েদাষ্েনই, 

যিদ্তা্িশকর্মুু্হয়ই’’ 375F

376  ্হাদকস্�ারা্�মািুত্হয়্েয, তারা্

িশকরযুু্কথা-বাতরা্মু�র্নযায়্পাঠ্কুর্ িবিভ�্েরাে্বযািধুত্

মাড়ফুঁক দান্করুতাই 

                                                           
376.মুসিলম, �াগু; িকতাবুস্ সালাম, বাব্ নং্ ২২্ (িশকরমুু্ মাড়ফুক্ রবধ্

হওয়ার্ব রুনা) হাদকস্নং্২২০০; ৪/১৭২৬; আবু্দাউদ, �াগু; িকতাবুত্

িতব, বাব্ : মা্ া-আ্িফর্ র�া; ৪/২১৪; আবু্  া‘ফর্তহাবক, আহমদ্

ইবন্ মুহা�দ, শরুহ্ মা‘আনক্ আল-আ-োর; স�াদনা্ : মুহা�দ্ যুহরক্

আন-না�ার, (রবরত্ : �ারল্ কুতুিবল্ ইলিময়যাহ, ১ম্ সং�রু, 

১৩৯৯িহ.), ৪/৩২৮ই 
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িশশুদর্তা‘বক ্পরাুনা: 

েচাুখর্অশভ্দৃিি্(ন র্লাো) েথুক্িশশুদর্রীা্করার্ নয্

তারা্ বাাাুদর্ োুয়্ তা‘বক ্ বযবহার্ করুতাই  কই্ উুেুশয্

তারা্ উুার্ েলায়্ ধাতু্ িনিমরত্ তাুরর্ মালা্ মুিলুয়্ রাখুতাই্

তা‘বক ্ বা্ ধাতু্ িনিমরত্ তাুরর্ মালা্ আ�াহর্ �িত্ তাওয়া�ুল্

িবনিকারক্ হওয়ায়্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্

বুলন: 

ْشَ َ «
َ
 »َاْن َعغَّش وَِ يَْ ً  َ�َقْم أ

“েয্তা‘বক ্মুলাুলা্েস্িশকর্ করুলাই’’376F

377 

েকাুনা উুার্েলায়্তার্বা্হার্মুলাুনা্েদখুল্তা্েকুা্

েদয়ার্িনুদরশ্িদুয়্িতিন্আলক্রািদয়া�াহ্আনহুক্বুলিেুলন: 

 قُِطَعْت َال�َ «
ّ
بَِ  نَِعْ�ٍ قِالََدًة ِاْن َموٍَر ، َم َال قِالََدًة إِال َُ  »بَْقَ�ّ ِفْ َ�

‘‘েকাুনা উুার্েলায়্ধাতব্রবয্�ারা্ িনিমরত্তাুরর্হার্

অবিশি্ রাখুব্ না, েলায়্ মুলাুনা্ হার্ েপুলই্ তা্ েকুা্

িদুবই’’ 377F

378 
 

                                                           
377. ইমাম্আহমদ. �াগু; ৪/১৫৬ই 
378. বুখারক, �াগু; িকতাবুল্ ি হাদ, বাব্নং্১৩৯; ২/৪/১৪৩; আবু্দাউদ, 

�াগু; ৩/৫২ই 
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িতিন্আুরা্বুলন্: 

َّّ يئَِم َماّّ «   »ْ لََ  ِشْ ٌ إِّن الّرَ  َم ا

“(িশকর্যুু) মাড়ফুঁক, তা‘বক ্ও্ াদু িশকরই’’378F

379 

িশশুদর্েলায়্িমনুুকর্মুুা্মুিলুয়্রাখা্: 

িশশরা্ যাুত্ অশভ্ দৃিির্ হাত্ েথুক্ মুু্ হুয়্ শা�-িশি্

হয়, েস- নয্তাুদর্েলায়্ িমনুক্ েথুক্আহিরত্ মুুা্ মুিলুয়্

রাখুতাই্ যারা্ উু্ উুেুশয্ তা্ মুলায়্ তাুদর্  নয্ বদ্ দু‘আ্

কুর্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্বুলন্: 

» ُ
َ
  »َاْن َعغَّش مََدَعً  يََال مََدَع اُ  َ

‘‘েয্ (েকান্ িকেুর্ অশভ্ দৃিি্ েথুক্ রীার্  নয) িমনুক্

েথুক্আহিরত্মুুা্শরকুর্মুলায়্আ�াহ্েযন্তার্েস্অকলযাু্

দূর্না্কুরনই’’ 379F

380 

েরাে্িনরামুয়র্ নয্ধাতব্রবয্িনিমরত্বালা্বযবহার্করা: 

তারা্ বাত্ েরাে্ িনরামুয়র্  নয্ খিু ্ (ধাতব) রবয্ �ারা্

িনিমরত্ বালা হাুত্ পিরধান্ করুতাই্ ইমরান্ ইবন্ হসাইন্

                                                           
379.আবু্ দাউদ, �াগু; িকতাবুত্ িতব, বাব্ নং্ ১৭, (তা‘লকিকত্ তামাইম), 

হাদকস্নং্৩৮৮৩; ৪/৯; বায়হা�ক, �াগু; ৯/৩৫০ই 
380. ইমাম্আহমদ, �াগু; ৪/১৫৪ই 
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রািদয়া�াহ্ আনহ েথুক্ বিুরত, রাসূল্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম্ ক্বযিুুক্হাুত্�ুুরর্বালা্পিরধান্করা অব ায়্

েদখুত্েপুয়্বলুলন্ : ‘‘ওাা্কক? েলাকিা্বলুলা্ : ‘ওয়ািহনা’ 

নামক্ েরাে্ েথুক্ (যা্ � ্ বা্ হাুতর্ িশরায়্ হুয়্ থাুক) 

আুরােয্লাুভর্ নয্ িা্পুরিেই্রাসূহ�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্

ওয়াসা�াম্তাুক্বলুলন্: 

 مَْوغيً، يََِِّ «
ّ
َُّهي َال وَِز�ُْمَ  إِال َِْزْ�َهي يَِِ

َ
نَماً أ

َ
َت أ ْْ يْغَ

َ
َ َعغَيَْك َاي أ َِ  »َك لَْ  ِاّت َم

‘‘তুিম্ িা্খুুল্েফল, কারু্ িা্েতামার্েরাে্বৃি�্োড়া্

েকান্ উপকার্ করুব্ না, তুিম্ যিদ্  িা্ হাুত্ পিরধান্ করা্

অব ায়্মৃতুযবরু্কুরা, তা্হুল্কি�নকাুলও্তুিম্সফল্হুত্

পারুব্না, অথরাউ্ াহা�াম্েথুক্মুিু্পাুব্নাই’’ 380F

381 

মূিতর্ ও্�িতমার্ ুল্েমলা্বসাুনা্:৩৮১F

382 

তারা্ তাুদর্ মূিতর্ ও্ �িতমাসমূুহর্  ুল্ বািষরক্ েমলা্

বসাুতাই্  ্ উপলুী্ েলাুকরা্ দূর-দূরা�্ েথুক্ িনু ুদর্

নানািবধ্ �ুয়া ন্ েদব-েদবকুদর্ কাুে্ উপ াপন্ করার্  নয্

আেমন্করুতাই্তাুদর্স�িি্িবধাুনর্ নয্নানা্রকম্ন র, 

িনয়া ্ও্হািদয়া্তুহফা্দান্করুতাই্আমাুদর্রাসূল্বা্অপর্

                                                           
381. ইবন্মা াহ; িকতাবুত্িতব, বাব্: িযয়ারিতল্কবির; ২/৫৩৪ই 
382. মুহা�দ্ইবুন্আেুল্ওয়াহহাব, �াগু; পৃ. ১২৩ই 
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কাুরা্ কবর, িকংবা্ েকান্  ান্ ও্ সময়ুক্ েক�্ কুর্

মুসিলমুদর্মাুম্যাুত্ মন্েকাুনা েমলার্�চলন্না্হয়, েস্

 নয্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্বুলন্: 

ْبِْي ِ�يْماً « َُ َْعغُْ ا 
َ
 »َالَ

‘‘েতামরা্ আমার্ কবরুক্ ঈদ্ তথা্ েমলার্  াুন্ পিরুত্

কুরা্নাই’’ 382F

383 

নবক্ও্অিলুদর্কবুর্মসি দ্িনমরাু্করা্: 

ইয়াহূদক ও্ি�িানরা্তাুদর্নবক্ও্অিলুদর্মযরাদা্�দাুনর্

েীু�্বাড়াবািড়্কুরিেলই্তাঁুদর্কবুরর্উপর্মসি দ্িনমরাু্

কুরিেলই্ েস্  নয্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্

তাুদর্উপর্অিভস�াত্কুর্বুলন্: 

ِِيَيئِِهْم َ َسيِجم«
َْ
َ
بُْ َ� أ ُُ ْما  ُِ َ

ّ
ي�َى اَ ََ َّ َُه َْد َما

ْ
 »لََعَن اُ  ال

“আ�াহ্ তা‘আলা ইয়াহূদক ও্ ি�িানুদর্ উপর্ অিভস�াত্

কুরুেন, তারা্ তাুদর্ নবকুদর্ কবরগুলাুক্ মসি ুদ্

দপা�িরত্কুরুেই”৩৮৩F

384 

                                                           
383. াককা্নং্১৬২্রিাবযই 
384. বুখারক, �াগু; িকতাবুল্  ানাইয, বাব্ : বয়ান্ কারাহািত্ ইু�খাি ল্

মাসাি িদ্‘আলাল্কাবির; ১/৩/১৮৮; মুসিলম, �াগু; িকতাবুল্মসি দ, 

বাব্নং্৩; ১/৩৭৭ই 



 

362 

আুয়শা্ রািদয়া�াহ্ আনহা  ্ হাদকসিা বুরনা্ করার্ পর্

বুলন্: 

َِ َ ْسِجماً « ْن َ�ّرَخ
َ
َّه َخِشَ أ

َ
ْبَُه َ�ْ�َ ّ َُ نَْرَز 

َ
 »يَغَْ  َال ذلَِك أل

“েলাুকরা্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্  র্

কবরুক্ভিবষযুত্মসি দ্বানাুনার্ভয়্না্থাকুল্তাঁর্কবর্

ঘুরর্বাইুর �কাশয্ াুনই্�দান্করা্হুতাই”৩৮৪F

385 

পািখ্উিড়ুয়্ভােয্পরকীা্করা্: 

তারা্পশ্ও্পািখুক্িন ্ ান্েথুক্ধমক্িদুয়্সিরুয়্বা্

উিড়ুয়্ ভােয্ পরকীা্ করুতাই্ পশ্ বা্ পািখ্ ডান্ িদুক্ উুড়্

েেুল্ াাুক্শভ্লীু্ িহুসুব্েুয্করুতাই্আর্বাম্ িদুক্

েেুল্ াাুক্অশভ্লীু্বুল্মুন্করুতাই৩৮৫F

386  ্ াতকয়্কমর্

িশুকরর্অ�েরত্হওয়ায়্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্

বুলন্: 

ُة ِشٌْ  ثََالثيً « ُة ِشٌْ  الّطَ�َ  »الّطَ�َ

‘‘পািখ্ উিড়ুয়্ েদয়া্ েথুক্ ভাুেযর্ শভ্ বা্ অশভ্ িনধরারু্

করা্িশকরই্( ্কমরিা্েয্িশকর্তা্গরুতর্সাুথ্বুমাবার্ নয) 

                                                           
385. তুদবই 
386. সিফয়ুযর্রহমান্মুবারকপুরক, �াগু; পৃ. ৩৮ই 
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 ্কথািা্িতিন্িতন্বার্বুলনই’’387 

অশভ্ধারুা্: 

তারা্েকাুনা েকাুনা িদবস, মাস, েকাুনা পশ-পািখ, েৃহ্ও্

মিহলাুদরুক্অশভ্ও্মন্বুল্ধারুা্করুতাই৩৮৭

388 

উপতযকার্ি ুনর্িনকা্আআয়্�াথরনা্করা্: 

সফুর্ িেুয়্ েকাুনা উপতযকায়্ অবতরু্ করুল্ েস্

উপতযকার্ ি ন্ সরদাুরর্ িনকা্ তারা্ আআয়্ �াথরনা্ কুর্

বলুতা্: 
» 

ْ
ا ال َِ ُع ُْذ �ََسيِّم َو

َ
 »َ اِدْي ِاْن َشّ ُسَفَهيِء قَْ ِاهِ أ

‘‘ ই্ উপতযকার্ সরদাুরর্ িনকা্ তার্  ািতর্ দুিুদর্

অিনি্ েথুক্ বাঁচার্  নয্ আআয়্ �াথরনা্ করিেই’’ 388F

389 কুরআনুল্

কারকুম্তাুদর্ ্ াতকয়্�াথরনা্স�ুকর্আ�াহ্বুলন্: 

ۥ ﴿ نّهد
َ
ََ  َو� �ِس  ّمِنَ  ََِجالٞ  َ� ََ  ٱۡ�ِ وذدو ُد نِّ  ّمِنَ  لٖ بِرَِجا َ� ِ

ۡۡ مۡ  ٱ  ﴾ ٦ َََهٗقا فََزاددوهد
 ]٦: الن[

                                                           
387. আবু্দাউদ, �াগু; িকতাব্নং্২৩্(িকতাবুন্রাআহ), বাব্নং্২৪, হাদকস্

নং্৩৯১০, ৪/১৭ই 
388. সিফয়ুযর্রহমান্মুবারকপুরক, �াগু; পৃ. ৩৮; ইবুন্হা ার, ফাতহলবারক; 

৬/৬১ই 
389. ইকুন্কােকর, তাফেকরল্�ুরআিনল্‘আযকম; ২/১২৮্ও্৪/৪৫৭ই 
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‘‘মানুুষর্ মধযকার্ িকেু্ েলাুকরা্ ি নুদর্ মধযকার্ িকেু্

ি ুনর্ িনকা্ আআয়্ �াথরনা্ করুতা, ফুল্ আিআত্ ি ুনরা্

তাুদর্ িনকা্ আআয়্ �াথরনাকারকুদর্ ভয়্ আুরা্ বািড়ুয়্

িদুতাই’’390 

বরই্োে্�ারা্বরকত্�হু্করা্: 

তারা্ ‘যাুত্ আনওয়াত’ নাুমর্  কিা্ বরই্ োে্ �ারা্

বরকত্ অ রন্ করুতাই্  ্ োুে্ তারা্ তাুদর্ অা্ ও্ মালপ�্

ইতযািদ্ েবুধ্ মুিলুয়্ রাখুতাই্  ্ োুের্ স�ান্ করুতা,  র্

উুেুশয্ মানত্ করুতা্ ও্  র্ িনুচ্ অব ান্ �হু্ করুতাই্

 কিা্োেুক্েক�্কুর্ ্ধরুনর্কা ্করা্িশকর,  ্িবষয়িা্

না্  ানার্ কারুু রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম- র্

সাহাবকেু্েস্োেিা্েদুখ্তাঁুক্বুলিেুলন: েহ্আ�াহর্রাসূল! 

আমাুদর্  নয্ অনুদপ্  কিা্ োে্ িনবরাচন্ কুর্ িদনই্ তখন্

িতিন্তাুদরুক্ ই্বুল্ধমক্িদুয়িেুলন্: 

اِ�يُْي ِاْن  ُ « َْ َ�غُْ اإِْسَ يً َوَ ي لَُهْم إَُِّ�ْم َطغَبْرُْم ِاثْي َاي َطغَ
َ
َي إِل

َ
 َْ  اْجَعْي َ

 »آلَِه ٌ 

‘‘েতামরা্িঠক্েস্রকমই্আুবদন্কুরুো্েযমন বনক্ই�াঈলরা্

মূসা্ আলাইিহস সালাম- র্ িনকা্ তাুদর্ শ�ুদর্ েদবতাুদর্

                                                           
390. আল-কুরআন, সূরা্ি ন্: ৬ই 
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অনুদপ্  কিা্ েদবতা্ িনধরারু্ কুর্ েদয়ার্  নয্ আুবদন্

কুরিেলই’’391 

কুরায়শ্ও্আরবুদর্দাবক্:  

�ুরায়শ্ও্আরব্ নেুুর্ধমরকয়্অংতার্সুুযাুে্শয়তান্

তাুদর্ িব�াস, কমর্ ও্ অভযাুসর্ েীু�্ িবিভ�্ িশকর্ �ুবশ্

কিরুয়্িদুয়্থাকুলও্তারা্ িনু ুদরুক্�কুন্ই�াহকুমর্যথাথর্

অনুসারক্বুল্দাবক্করুতাই্কাযরত্তাুদর্মাুম্�কুন্ই�াহকুমর্

িকেু্উপাসনা্ও্আচার-অনু্ান্ েযমন্ : কা‘বা্শরকুফর্স�ান্

করা,  র্তওয়াফ্করা, হ�্ও্ ‘উমরা্করা, আরাফা, িমনা্ও্

মুযদািলফায়্অব ান্করা্ বং্েসখাুন্উা্উউসের্করা্ইতযািদ্

বযতকত্আর্িকেুই্অবিশি্িেল্নাই্ ্সব্অনু্ান্স�াদুনর্

েীু�ও্ তারা্ িনু ুদর্ পী্ েথুক্ িকেু্ েবদ‘আতক্ কমরকা�ও্

সংুযা ন্ কুরিেলই্ েস্ সকল্ েবদ‘আুতর্ মধযকার্  কিা্

েবদ‘আত্  মন্ িেল্ েয, কুরায়শেু্ মুন্ করুতা্ অনযানয্

েলাকুদর্ েচুয়্ তাুদর্  কিা্ িবুশষ্ রবিশিয্ রুয়ুে, আরুবর্

অপর্েকাুনা েো�ই্তাুদর্সাুথ্েস্রবিশুিয্শরকক্হুত্পাুর্

নাই্  ্ রবিশুিযর্ কথা্ েভুব্ তারা্ অনযানয্ মানুুষর্ সাুথ্

                                                           
391. িতরিমযক, �াগু; িকতাবুল্ িফতন..., বাব্ নং্ ১৮, হাদকস্ নং্ ২১৮০; 

৪/৪৭৫ই 



 

366 

আরাফায়্অব ান্করা্ েথুক্ িবরত্থাকুতাই্ র্বদুল্তারা্

মুযদািলফায়্ অব ান্ �হু্ করুতা  বং েসখান্ েথুকই্ ম�ায়্

িফুর্ আসুতাই্ আ�াহ্ তা‘আলা তাুদর্  ্ কমরুক্ অপেন্

কুরন্  বং্ কািফর্ ও্ মুসিলম্ িনিবরু শুষ্ সকলুক্ সাধারু্

মানুষুদর্ নযায়্ আরাফা্ েথুক্ ম�ায়্ �তযাবতরন্ করার্ িনুদরশ্

দান্কুর্বুলন্: ৩৯১

392 

و ُدمّ ﴿ �ِيضد
َ
ْ أ فَاَض  َحۡيثد  ِمنۡ  ا

َ
 ]  ١٩٩: القرة[ ﴾ٱَّاسد  أ

‘‘অতহপর্ েতামরা্ (ম�ায়) িফুর্  ুসা্ েযখান্ েথুক্

(সাধারু) েলাুকরা্িফুর্আুসই’’ 392F

393 

তাুদর্ অপর্  কিা্ েবদ‘আত্ িেল্ েয, তারা্ বলুতা্

হরুমর্ বাইুরর্ েলাক ন্ হ�্ বা্ ‘উমরা্ পালনাুথর্ হরুম্

আেমন্ করুল্ তারা্ তাুদর্ সাুথ্ িনুয়্ আসা্ খাবার্ হরুমর্

মুধয্েখুত্পারুব্নাই৩৯৩F

394 

তাুদর্অপর্ কিা্েবদ‘আত্ মন্িেল্েয, তারা্হারাুমর্

বাইুরর্ নেুুর্�িত্ ্িনুদরশ্ ারক্কুরিেল্েয, তারা্হরুম্

                                                           
392.বুখারক, �াগু; িকতাবুত্ তাফসকর, বাব্ নং্ ৩৭, হাদকস্ নং্ ৪২৪৮, 

৪/১৬৪৩; ইবুন্িহশাম, �াগু; ১/১১৯ই 
393. আল-কুরআন, সূরা্বা�ারাহ্: ১৯৯ই 
394. সিফয়ুযর্রহমান্মুবারকপুরক, �াগু; পৃ. ৩৯ই 
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আসুল্ িবুশষ্ধরুনর্বা্োড়া্কা‘বা্শরকুফর্�থম্তওয়াফ্

করুত্ পারুব্ নাই্ েস্ কারুু্ উু্ বা্ েকউ্ সং�হ্ করুত্

অপারে্ হুল্ উলঅ্ অব ায়ই্ তাুক্ তওয়াফ্ করুত্ হুতাই্

মিহলারা্ েস্ কাপড়্ সং�হ্ করুত্ না্ পারুল্ বুক্ েখালা্ েরুখ্

তওয়াফ্করুতা্ বং্বলুতা্:  

‘‘আ ্শরকুরর্পূুর্বা্অংশিবুশষ্অনাবৃত্েথুক্যাু�, যা্

অনাবৃত্েথুক্যাু�্তা্অনাবৃত্রাখাুক্আিম্হালাল্মুন্কির 

নাই’’395 

তাুদরুক্  ভাুব্ উলঅ্ অব ায়্ কা‘বা্ শরকুফর্ তওয়াফ্

করা্েথুক্বারু্করার্ নয্আ�াহ্তা‘আলা বুলন্: 

ْ  َءاَدمَ  ۞َ�َٰبِ�ٓ  ﴿ وا ذد مۡ  خد ََ  زِ�نََت�د ِّ  ِعَ َٖ  �د  ]  ٣١: االعراف[ ﴾َمۡسِج

‘‘েহ্ আদম্ স�ানরা! মসি ুদ্ আেমুনর্ সময়্ েতামরা্

েপাশাকািদ্পিরধান্কুর্েসৗনযর্�হু্কুরাই’’ 395F

396 

অনুদপভাুব্ তারা্ ইহরাম্ পিরিহত্ অব ায়্ তাুদর্

বাসেৃুহর্ দর া্ িদুয়্ �ুবশ্ করাুক্  াুয়য্ মুন্ করুতা্ নাই্

                                                           
395. তারা্বলুতা্: أحله فال منه بدا ما و**  كه أو بعضه يبدو الوم " েদখুন্: 

ইবুন্িহশাম, �াগু; ১/২০২, ২০৩; মুসিলম, �াগু; িকতাবুত্তাফসকর, 

বাব্নং্১, হাদকস্নং্৩০২৮, ৪/২৩২০ই 
396. আল-কুরআন, সূরা্আ‘রাফ্: ৩১ই 
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তাই্ েৃুহ্�ুবুশর্ নয্তারা্ঘুরর্ িপেুনর্ েদওয়াুল্ কিা্

িের্কুর্তা্িদুয়্�ুবশ্করুতা  বং  ্কা ুক্তারা্ কিা্

পুুুযর্কা ্িহুসুব্মুন্করুতাই্তাুদর্ ্কুমরর্সমাুলাচনা্

কুর্আ�াহ্তা‘আলা বুলন, 

ََۡس ﴿ َ ٱۡلِ�ّ  َولَ
َ
ْ  بِأ ِدوا

ۡ
ََِها ِمن ٱۡ�ديدوَت  ََِ و هد �  َمنِ  ٱۡلِ�ّ  َوَ�ِٰ�نّ  َد ٰ�َ َّ ْ  ٱ ِدوا

ۡ
 َو�

ۚ  ِمنۡ  ٱۡ�ديدوَت  بَۡ�ٰبَِها
َ
�  ْ وا َّقد َ  َوٱ َّ مۡ  ٱ َُّل�د ََ  لَ و  ]  ١٨٩: القرة[ ﴾ ١ َدۡفلِحد

‘‘ঘুরর্িপেন্িদুয়্েৃুহ্�ুবশ্করা্েকাুনা কলযাুুর্কা ্

নয়, কলযাুুর্ কা ুতা্ তা-ই্ েয্ তাকওয়া্ অ রন্ করুলাই্

কাু ই্েতামরা্দর া্িদুয়ই্ঘুর্�ুবশ্কুরা্ বং্আ�াহুক্

ভয়্ কুরা, যাুত্ েতামরা্ িনু ুদর্ বাসনায়্ কৃতকাযর্ হুত্

পারই’’ 396F

397 

েমাোকথা্: 

উপুর্মূিতর, �িতমা্পূ া্ বং্ িশকর্ও্কুসং�াুর্পিরপূুর্

েয্ধুমরর্কথা্আুলািচত্হুলা্তা্ িেল্�ায়্সকল্আরবুদরই্

ধমরই  ্ আুলাচনার্ মাধযুম্ �মািুত্ হুলা্ েয, কুরায়শ্ ও্

আরবেু্ই�াহকম্আলাইিহস সালাম- র্ধুমরর্েীু�্েয্িবকৃিত্

আনয়ন্কুরিেল, তা্িশুকরর্সকল্�কারুকই্শািমল্কুরিেলই্

অনুদপভাুব্ তারা্ আ�াহর্ উপাসনার্ েীু�ও্ িবকৃিত্ সাধন্

                                                           
397 . আল-কুরআন, সূরা্বা�ারাহ্: ১৮৯ই 
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কুরিেল, যা্ তাুদর্ িনকা্ উ�ম্ েবদ‘আত্ িহুসুব্ েুয্ িেলই্

তাুদর্ যাবতকয়্ িশকরক্ ও্ েবদ‘আতক্ িব�াস্ ও্ কমরই্ তাুদরুক্

ই�াহকম্আলাইিহস সালাম- র্�কন্েথুক্স�ূুরভাুব্েবর্কুর্

িদুয়িেলই্ আ�াহ্ তা‘আলাুক্  কক্ সৃিিকতরা্ িহুসুব্ �ককৃিত্

দান  বং �কুন্ ই�াহকুমর্ িকেু্ কমর্ কুর্  র্ অনুসারক্ বুল্

তাুদর্শত্দাবক্থাকা্সু�ও মহান্আ�াহ্তাুদরুক্কািফর্ও্

মুশিরক্বুল্আখযািয়ত্কুরনই্আ�াহর্�ককৃিত, কা‘বা্শরকুফর্

তওয়াফ্ ও্ স�ান্ �দশরন্ ইতযািদ্ ভাল্ কমর্ করা্ সু�ও্ মহান্

আ�াহ্  বং্ তাঁর্ রাসূল্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্  র্

দৃিিুত্তারা্ মুসিলম্থাকুত্পাুর্ িনই্ ুত্�মািুত্হয়্ েয, 

যুুে্ যুুে্ �কুন্ মুহা�দকর্ অনুসারকুদর্ মুধয্ যারা্ �ুরায়শ্ ও্

আরব্  নেুুর্ অনুদপ্ হুব, তারাও্ �কুন্ মুহা�দকর্ অনুসারক্

হওয়ার্শত্দাবক্কুর্থাকুলও্আ�াহ্ও্তাঁর্রাসূল্সা�া�াহ্

আলাইিহ্ ওয়াসা�াম- র্ দৃিিুত্ তারা্ মুসিলম্ থাকুত্ পারুব্

নাই 
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প�ম্পিরু�দ 

ইসলাম পূবর্যুেসমূুহর্মানুুষর্িশুকর্িলল্হওয়ার্কারু 
 

মানব্সমাু ্িশকর্সংঘিাত্হওয়ার্সূচনা্ল�্েথুক্িনুয়্

ইসলাম্ পূবর্ যুে্ পযর�্  ্ দকঘর্ সমুয়র্ মানুুষর িশুকর্ িলল্

হওয়ার্ নয্িনু�বিুরত্কারুসমূহুক্দায়ক্করা্েযুত্পাুর্: 

�থম্কারু্: সউ্মানুষুদর্স�ান্�দশরু নর্েীু�্শরক‘আুতর্

সকমাল�ন্: 

ংানক, গুক্ও্মযরাদাবানুদর্�শংসা্ও্স�ান্�দশরন্করা্

মানুুষর্ কিা্সহ াত্�বৃি�ই্ েকাুনা সু ্মি�ু�র্অিধকারক্

মানুষ্ কখনও্  ্ �বৃি�্ েথুক্ মুু্ হুত্ পাুর্ নাই্ েয্ বযিু্

মানুুষর্অবদান্ও্উপকারুক্�রু্কুর তাুদর্ কৃতং হুত্

পাুর্না, েস্আ�াহরও্কৃতং্হুত্পাুর্নাই্মানুষ্�কয়্চির�্

ও্কমরগুু্সাধারু্মানুুষর্�শংসা্ও্স�ান্েপুত্পাুরই্িক�্

তাই্বুল্েকাুনা মানুষ্কখনও্আ�াহর্সম্�শংসা্ও্স�ান্

পাবার্ েযােয্হুত্পাুর্নাই্ েস্ নয্কাুরা্�শংসা্ও্স�ান্

কুর তাঁুক্ রব্ ও্ ইলাুহর্ �ুর্ েপ ুে্ েদয়া্ যাুব্ নাই্ তাই্

েকান্ মানুুষর্ তা‘যকম্ ও্ স�ান্ করুত্ হুল্ অবশযই্ তা্

শরক‘আত্ কতৃরক্ অনুুমািদত্ সকমাুরখার্ মুধয্ েথুকই্ করুত্

হুবই্ িক�্ আফুসাুসর্ িবষয়, শয়তান্ মানব্  ািতুক্ �থম্
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েথুকই্ তাুদর্ গর ুনর্ স�ান্ �দশরুনর্ রবধ্ প�া্ েথুক্

িবচুযত্কুরুেই্তাুদর্বুি� ও্িবুবকুক্িনুয়্শর্েথুকই্েস্

তামাশায়্ িলল্ হুয়ুেই্ পিরুিতুত্ তাুদরুক্ স�ান্ �দশরুনর্

েীু�্ বাড়াবািড়ুত্ িনমি�ত্ কুরুেই্ শকে আলাইিহস সালাম-

 র্ স�ানুদরুক্ আদম্ আলাইিহস সালাম- র্ কবুরর্ চার্

পাু�র্তওয়াুফ্িলল্কুরুে৩৯৭

398ই্ওয়াে, সুয়া‘, য়াগে, য়া‘উক্ও্

নের্ র্অনুসারকুদরুক্িদুয়্তাঁুদর্স�ান, �রু্ও্আ�াহর্

উপাসনায়্আ�হ্সৃিির্উুেুশয্মানুুষর্আকৃিতুত্হাি র্হুয়্

তাঁুদর্মূিতর্ িনমরাু্করার্��াব্িদুয়ুে্ বং্মূিতর্ িনমরাু্কুর্

িদুয়ুেই্ অতহপর্ িতন্ � ে্ েযুত্ না্ েযুতই্  নেুুক্

আ�াহর্ িনকা্ েস্ পাঁচ্  ুনর্ শাফা‘আত্ �ািলর্ আকা�ায়্

আকাি�ত্ কুর্ আ�াহর্ রনকায্ লাুভর্ আশায়্ তাুদরুক্ েস্

পাঁচ্ ুনর্উপাসনায়্িলল্কুরুেই্ ুত্�মািুত্হয়্েয, নবক্

ও্ সউ্ মানুষুদর্ স�ান্ �দশরু নর্ েীু�্ অিতর�ন্ কুরই্

মানুুষরা্ �ারুস্ িশুকরর্ মুধয্ পিতত্ হুয়ুেই্ ইমাম্ ইবনুল 

কাইিয়যম্ ্�সুঅ বুলন্: 

‘‘ িাই্ হু�্ সাধারু্ মানুষুদর্ িশুকর্ িনমি�ত্ হওয়ার্

েআ্্ কারুই্ আর্ িবুশষ্ েলাকুদর্ িশুকর্ িলল্ হওয়ার্ কারু্

                                                           
398 যিদও্ ্ঘানািা্েকাুনা্সিঠক্ব রুনা্�ারা্সমিথরত্হয়্িনই্[স�াদক] 
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হুলা: তারা্ েস্ সব্ তারকার্ কা�িনক্ মূিতর্ িনমরাু্ কুরিেল্

যাুদর্  ্ পৃিথবক্ পিরচালনার্ েীু�্ �ভাব্ রুয়ুে্ বুল্ তারা্

ধারুা্কুরিেল  বং  ্সকল্মূিতরর্ নয্েৃহ্িনমরাু্কুরিেল, 

 র্ নয্খাুদম্ও্রীক্ িনুয়াে্কুরিেল,  র্স�িি্ িবধাুনর্

 নয্ হ�্ ও্ কুরবানকর্ �চলন্ কুরিেলই্ �াচকন্ ও্ আধুিনক্

কাুলর্মানুুষর্মাুম্ র্�চলন্যথারকিত্বতরমান্রুয়ুেই’’399 

আদম্স�ানুদর্সাুথ্শয়তাুনর্েখলা্ ্পযর�ই্েশষ্হুয়্

যায় িন; বরং্েস্সকল্ িদক্েথুকই্তাুদরুক্তার্েবড়া াুল্

আব�্কুরুেই্অবুশুষ্েস্তাুদরুক্কা‘বা্শরকুফর্আিঅুায়্

েিড়ুয়্থাকা্পাথুরর্স�ান্�দশরু নর্েীু�্সকমাল�ন্করুত্

িশিখুয়ুেই্তাই্তারা্ম�ার্বাইুর্বসবাুসর্উুেুশয্যাওয়ার্

সময়্তাুদর্সাুথ্কা‘বা্শরকুফর্আিঅুার্ কিা্পাথর্বহন্

কুরুে্  বং্ বসবাুসর্  াুনর্  ক্ পাু�র্ েস্ পাথরিা্ যু�র্

সাুথ্েরুখ্কা‘বা্শরকুফর্নযায়্ র্চার্পাু�র্তওয়াফ্কুরুেই্

সাুথ্পাথর্িনুয়্না্েেুল্অবতরু্ ুলর্ কিা্সুনর্পাথর্

েবুে্িনুয়্ ক্ াুন্তা্যু�র্সাুথ্েরুখ্িদুয়্ র্চার্পাু�র্

তওয়াফ্ কুরুেই্  মনিক্ উপতযকায় পাথর্ না্ েপুল্ মািা্ বা্

বালু্  কি�ত্ কুর্  র্ উপর্ োেুলর্ দুদ্ েদাহন্ কুর্ তা্

                                                           
399. ইবন্কাইিয়যম্আল- াওিযয়যাহ,  োোতুল্লাহফান; ২/১৭৪ই 
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শিকুয়্ মাা্েবঁুধ্শু্হওয়ার্পুর্ র্চার্পাু�রও্তওয়াফ্

কুরুেই্শয়তান্তাুদরুক্ ্ধারুা্িদুয়ুে্েয,  ভাুব্পাথর্

বা্বালুর্পা�র্ িদুয়্�দিীু্করুল্তারা্কা‘বা্শরকুফর্পাু�র্

তাওয়াফ্ করার্ নযায়্ পুুয্ লাুভ্ ধনয্ হুবই্  িাই্ িেল্ �কুন্

ই�াহকুমর্অনুসারক্বুল্দাবকদারুদর্ধমরকয়্অব াই্ 

 কইভাুব্ি�িানুদর্ধমরকয়্ইিতহাসও্নবক্ও্সাুলহকনুদর্

স�ান্ �দশরুনর্ েীু�্ বাড়াবািড়ুত্ পিরপূুর্ িেলই্ শয়তান্

তাুদরুক্ নবক্ ও্ সাুলহকনুদর্ স�ান্ �দশরুনর্ েীু�  তই্

বাড়াবািড়ুত্িনমি�ত্কুরিেল্েয, তারা্নবকেুুর্সাুথ্সংিবি্

িনদশরনািদ্ অু�ষু্ কুর্ েস-গুলাুক্ েোা্ ও্ বড়্ িে রায়্

দপা�িরত্ কুরিেলই্ উ�ুল্ মু’িমনকন্ আয়শা্ রািদয়া�াহ্ আনহা 

েথুক্ বিুরত্ হুয়ুে্ েয, উু�্ সালমা্ রািদয়া�াহ্ আনহা 

ইিথওিপয়ায়্ েদখা্  কিা্ িে রা্  বং্ তাুত্ িচ�াকাুর্ েয্ সব্

ভা�যর্ রুয়ুে্ েসগুলার্ কথা্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম-েক্বলুলনই্িতিন্তা্শুন্বুলন্: 

ْبِه َ ْسِجماً « َُ يِلُح َ�غَْ ا َعٰ  َّ َعبُْم ال
ْ
ْم ال

َ
يِلُح أ َّ مٰإَِك إَِذا َايَت ِ�يِْهُم الّرُجُي ال

ُ
أ

 
ْ
ِش ِعغَْم ا ِ مََصّ ُ�ْما ِ�يِْه وِغ

ْ
اُ� الَغ مِإَك ِشَ

ُ
َ َ�،أ َّ  »َك ال

‘‘ঐ্সকল্ ি�িানরা্তাুদর্মধযকার্ েকান্সউ্মানুষ্মারা্

েেুল্েস্েলাুকর্কবুরর্উপর্মসি দ্(িে রা) িনমরাু্করুতা্
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 বং্েস্মসি ুদর্েদয়াুল্তাঁুদর্েিব্অ�ন্করুতা, আ�াহর্

দৃিিুত্ রা্সব্েচুয়্িনকৃি্ ািতই’’400 

রাসূুল্করকম্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম- র্বুরনা্মুত্

সউ্ মানুষুদর্ স�ান্ �দশরুনর্ েীু�্  ্ ধরুনর্ অিতর�ন্ ও্

সকমাল�ন্ করাই্ হু�্ অতকুতর্ িবিভ�্  নপুদর্ িশুকর্

িনমি�ত্হুয়্ ংস্হওয়ার্মূল্কারুই্উ�ুত্মুহা�দক্যাুত্

 ্ধরুনর্কুমর্িলল্না্হয়, েস্ নয্িতিন্তারঁ্উ�তুক্সতকর্

কুর্বুলুেন্: 

ُاغُ ّ «
ْ
بْغَُ�ُم ال َُ ْوغََك َاْن َ َن 

َ
َ ي أ ُّ ُاغُّ ، يَِِ

ْ
 »إِيّيُ�ْم َمال

‘‘সকল্েীু�্শরক‘আত্িনধরািরত্সকমা্অিত�ম্করা্েথুক্

েতামরা্ িনু ুদরুক্ িবরত্ রাখুব্ কারু;  ্ সকমা্ অিত�ম্

করাই্েতামাুদর্পূুবরকার্ নপুদর্ ংস্কুরুেই’’ 400F

401 

ি�তকয়্কারু্: পূবরপুরষুদর্অ ্অনুসরু্: 

নবক-রাসূল্ ও্ সউ্ মানুষুদর্ স�ান্ �দশরু নর্ েীু�্

অিতরি�ত্কুর্িশকর্করার্পাশাপািশ্মানুুষর্িশুকর্ িনমি�ত্
                                                           
400.বুখারক, �াগু; িকতাবুস্ সালাত, বাব্ নং্ ১৪, হাদকস্ নং্ ৪১৭; ১/১৬৪; 

মুসিলম, �াগু; িকতাবুল্মাসাি দ, বাব্নং্৩, হাদকস্নং্৫২৮; ১/৪৫০; 

ইমাম্আহমদ, �াগু; ১/৪৭ই 
401.নাসাই, �াগু; িবতাবুল্ মানািসক, বাব্ : বয়ানু্ ইলুতকািতল্ হাসা; 

৩/২১৮; ইমাম্আহমদ, �াগু; ১/২১৫ই 
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হওয়ার্ অপর্ কারু্ হু�- বাপ-দাদা্ ও্ েচৗেপুরুষর্ অ ্

অনুসরুই্  র্ ফুল্ তারা্ পূবরপুরষুদরুক্ েয্ সকল্ কমরকা� 

করুত্ েদুখুে্ েসাাুক্ শুভাুব্ আঁকুড়্ ধুরুেই্ পূবর্

পুরষুদর্ কা গুলা্ সু ্ িবুবুকর্ কাুে্ �হুুযােয্ িক্ না, 

মুহূুতরর্  ুনযও্ তারা্ তা্ েভুব্ েদখুত্ রাি ্ হয় িনই্

উদাহরু�দপ্ ই�াহকম্ আলাইিহস সালাম- র্  ািতর্ েলাকুদর্

কথাই্বলা্যায়, িতিন্যখন্তাুদরুক্তাুদর্কমর্স�ুকর্ কাু্

ভাবুত্বলুলন, আুরা্বলুলন্: েতামরা্েয্সকল্মূিতরর্পাু�র্

অব ান্�হু্কুর  বং �ুয়া ুনর্সময়্আ�ান কুর যাুদর্

উপাসনা্ করুো, তারা্ িক্ েতামাুদর্ ডাক্ শনুত্ পায়, অথবা্

তারা্ িক্ েতামাুদর্ েকান্কলযাু্বা্ীিত্করুত্পাুর? তখন্

তারা্ ্িবষুয়্েকান্িচ�া-ভাবনা্োড়াই্ ক্বাুকয বুলিেল্: 
ٓ  بَۡل ﴿ نَا َۡ َ�ٰلَِك  َءابَآَءنَا وََج َُ  ََ لدو َُ  ]  ٧٤: الشعراء[ ﴾َ�ۡف

‘‘আমরা্ আমাুদর্ িপতৃপুরষুদরুক্  মনিা্ করুত্

েপুয়িেই’’401F

402 

তাুদর্ ্বুুবযর্অথর্হু�্ : তারা্যা্করুে্তা্সিঠক্

িক্ না,  ্ িনুয়্ তাুদর্ ভাববার্ েকাুনা অবকাশ্ েনইই্ তাুদর্

েদব-েদবকগুলা্ তাুদর্ ডাক্ আবু্ কুর্ িক্ না্ বা্  রা্ বা�ুব্

                                                           
402.আল-কুরআন, সূরা শ‘আরা্: ৭২ই 
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তাুদর্ েকাুনা লাভ্বা্ীিত্করুত্পাুর্কক্না, তাও্খিতুয়্

েদখার্ তাুদর্ েকাুনা �ুয়া ন্ েনইই্ তারা্ বংশ্ পর�রায়্

 ুদর্ উপাসনার্ িবষয়িা্ েপুয়্  ুসুেই্ আর্  ্ পাওয়াাুকুই্

তাুদর্িনকা্ ুদর্উপাসনা্করা্সিঠক্বুল্�মািুত্হওয়ার্

 নয্ যুথিই্ তাই্ তাুদর্ অনুসরু্ করা্ েথুক্ তারা্ িবনু্

পিরমাুও্িবচুযত্হুত্��ত্নয়! 

অনুদপভাুব্ মূসা্ আলাইিহস সালাম- র্  ািতর্ িদুক্

তাকাুলও্  কই্ িচ�্ েদখুত্ পাওয়া্ যায়ই্ িতিন্ তাঁর্  ািতর্

েলাকুদরুক্ যখন্ তাুদর্ েদবতাুদর্ পূ া্ করা্ েেুড়্ িদুত্

বুলন, তখন্তারাও্বুলিেল: 

ََا﴿ ِجۡئتَ
َ
ََا أ َۡلفَِت نَا َ�ّما َِ َۡ  ]  ٧٨: ي �س[ ﴾َءابَآَءنَا َعلَۡيهِ  وََج

‘‘তুিম্ িক্ আমাুদর্ িপতৃপুরষুদরুক্ আমরা্ যা্ করুত্

েপুয়িে্ তাুউুক্ আমাুদরুক্ িবমুখ্ করার্  নয্ আেমন্

কুরেই’’ 402F

403 

িবুবুকর্িবচাুর্তাুদর্কুমরর্সিঠকতা্যাচাই্করা্োড়াই্

 রাও্ কইভাুব্ িনু ুদর্ িপতৃপুরষুদর্অ ্অনুকরুু্স�ি্

থাকুত্েচুয়ুেই 

                                                           
403. আল-কুরআন, সূরা্ইউনুস্: ৭৮ই 
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 কইভাুব্আমরা্যখন্ম�ার্মুশিরকুদর্িদুক্লীয্কির, 

তখনও্ েদখুত্ পাই্ েয,  রাও্ কা‘বা্ শরকফ্ ও্ অনযানয্  াুন্

রাখা্ মূিতরসমূুহর্ উপাসনা্ করার্ েীু�্ তাুদর্ পূবরপুরষুদর্

অনুসরু্ কুরুেই্  রাও্ অতকত্  ািতর্ েলাকুদর্ নযায়্

রাসূলু�াহ সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�ামুক্বুলুে্: 

مد  �ِيَل  �َذا ﴿ ْ  لَهد وا ُد ِ نَزَل  َمآ  ٱِّب
َ
د  أ َّ ْ  ٱ دوا نَا َما نَّتبِعد  بَۡل  قَال َۡ ٓۚ  َعلَۡيهِ  وََج  ﴾ َءابَآَءنَا

 ]  ٢١: لق ين[

‘‘যখন্ তাুদর্ বলা্ হয়্ : আ�াহ্ যা্ অবতকুর্ কুরুেন্

েতামরা্ তা্ অনুসরু্ কুরা,  বাুব্ তারা্ বুল্ : আমরা্ বরং্

তারই্ অনুসরু্ করুবা যার্ উপর্ আমাুদর্ িপতৃপুরষুদরুক্

েপুয়িেই’’403F

404 

 ুদর্বযাপাুর্আ�াহ্অনয�্বুলন্: 

مۡ  �ِيَل  �َذا ﴿ ْ  لَهد الَۡوا َُ ٓ  إَِ�ٰ  ََ نَزَل  َما
َ
د  أ َّ ولِ  �َ�  ٱ ْ  ٱلّرسد دوا ََا قَال نَا َما َحۡسبد َۡ  وََج

ٓۚ  َعلَۡيهِ   ] ١٠٤: مة اليئ[ ﴾ َءابَآَءنَا

‘‘যখন্ তাুদর্ বলা্ হয়্ আ�াহ্ যা্ অবতকুর্ কুরুেন্ েস্

িদুক্ ও্ রাসূুলর্ িদুক্ েতামরা্  ুসা, তখন্ তারা্ বুল: 

                                                           
404. আল-কুরআন, সূরা্লুকমান্: ২১ই 
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আমাুদর্ িপতৃপুরষুদরুক্ আমরা্ যা্ করুত্ েপুয়িে, তা-ই্

আমাুদর্ নয্যুথিই’’405 

মূিতর্ পূ ার্কারু্: 

মূিতর্ পূ ার্ অতকত্ ইিতহাস্ পযরাুলাচনা্ করুল্ �তকয়মান্

হয়্েয, অতকুতর্সাধারু্ বং্িবুশষ্েলাুকরা্িভ�্িভ�্কারুু্

মূিতর্ পূ ায়্ িলল্ হুয়িেলই্ সাধারু্ ধািমরক্ েলাুকরা্ মৃত্ সউ্

েলাকুদর্স�ান্করুত্েযুয়্তাঁুদর্মূিতর্রতরক্কুরিেল, আর্

িবুশষ্ অধািমরক্ েলাুকরা্  ্  েুতর্ তারকারাি র্ �ভাুব্

িব�াসক্হুয়্েস্সব্তারকার্কা�িনক্মূিতর্রতরক্কুর্ গুলার্

স�ান্ �দশরন্ কুরিেলই্  ্ �সুঅ্ ইমাম্ ইবনুল কাইিয়যম্

বুলন: 

‘‘সাধারু্ মানুষুদরুক্ েয্ কারুিা্ মূিতর্ পূ া্ করুত্

উউসািহত্কুরুে্তা্হুলা, মৃতুদর্স�ান্�দশরন্(� وعظيم ال) 

করাই্ কারু; মূলত্  ্ উুেশযুক্ সামুন্ েরুখই্ তারা্ মৃত্

বযিুুদর্ আকৃিতুত্ মূিতর্ িনমরাু্ কুরিেলই্ আর্ েয্ িবষয়িা্

িবুশষ্ েলাকুদরুক্ নীু�র্ মূিতর্ রতরক্ কুর্  র্ উপাসনা্

করুত্ উউসািহত্ কুরিেল, তা্ হুলা্ : নী�সমূুহর্ স�ান্

�দশরন্ করাই্ (وعظيم الك اوْ) উদাহরু�দপ্ সূযর্ েদবতার্

                                                           
405. আল-কুরআন, সূরা্মাুয়দাহ  : ১০৪ই 
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পূ ারকুদর্কথাই্বলা্যায়, তারা্সূুযরর্বযাপাুর্ -ধারুা্কুর্

েয,  িা্হু�্আকাুশর্রা া্ বং্ িা্ কিা্েফুরশতাই তার্

রুয়ুে্আ�া, বুি�্ও্ িবুবকই্ িাই্হু�্সকল্নী�পু�্ও্

চাঁুদর্আুলা্�দাুনর্ মূল্উউস্ ...কাু ই্ র্স�ান্পাওয়ার্

মত্েযােযতা্রুয়ুেই্ ্কারুুই্সূযর্পূ ারকরা্সূুযরাদয়, ি��হর্

ও্তা্অ�্যাওয়ার্সময়্তাুক্েস দা্কুর্থাুকই’’406 

আমার্মুত্�চকনকাুলর্েলাকুদর্িশুকর্িনমি�ত্হওয়ার্

 নয্ মৃত্ সউ্ মানুষ্ ও্ নী�্ সমূুহর্ মূিতরর্ স�ান্ �দশরন্

করাুক্ কারু্ িহুসুব্ দায়ক্ করা্ েেুলও্ পরবতরক্ েলাকুদর্

িশুকর্িনমি�ত্হওয়ার্ নয্শধু্েস্কারুই্দায়ক্নয়, বরং্ র্

সাুথ্তাুদর্ িব�াসেত্আুরা্নানািবধ্কারু্সংযুু্হুয়িেলই্

তেুধয্উু�খুযােয্কারু্হু�্: 

তৃতকয়্ কারু্ : েদব-েদবকরা্ কলযাু্ বা্ অকলযাু্ করুত্ পাুর্

বুল্িব�াস্করা্:  

তারা্ তাুদর্ েদব-েদবকুদরুক্ মানুুষর্ কলযাুা রন্ ও্

অকলযাু্ দূরককরুুর্ বযাপাুর্ সামথরযবান্ বুল্ মুন্ করুতাই্  ্

ধারুার্ িভি�ুতই্ তারা্ তাুদরুক্ সাহাুযযর্  নয্ আ�ান 

করুতাই্ বৃিি্ না্ হুল্ তারা্  ুদর্ কাুে্ বৃিি্ কামনা্ করুতা 

                                                           
406. ইবুন্কাইিয়যম্আল- াওিযয়যাহ,  োোতুল্লাহফান; ২/১৭৪, ১৭৫ই 



 

380 

 বং বৃিি্ হুল্ তা্  ুদরই্ দান্ বুল্ মুন্ করুতাই্ রাসূলু�াহ্

সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ তাুদর্ েদব-েদবকুদর্ সমাুলাচনা্

কুরন্ বুল্ তাঁুক্ েয্ েকাুনা সময়্ েদব-েদবকুদর্ অিনুির্

িশকার্ হওয়ার্ বযাপাুরও্ তারা্ ভয়্ �দশরন্ করুতাই্ েদব-

েদবকুদর্অকলযাুুর্ভুয়্তাুদর্নাুম্ িমথযা্শপথ্করা্েথুক্

িবরত্থাকুতা... ইতযািদই 

চতুথর্ কারু্ : েদব-েদবকুদর্ আ�াহ্ ও্ সাধারু্ মানুুষর্ মাুম্

মাধযম্বুল্মুন্করা্: 

তারা্ অিল্ ও্ েফুরশতাুদর্ নাুম্ িনিমরত্ মূিতরসমূহুক্

আ�াহ্ ও্ সাধারু্ মানুুষর্ মুধয্ মধয তাকারক্ বুল্ মুন্

করুতাই্ তাুদর্ মধয তায়্ আ�াহর্ িনকা্ েথুক্ পািথরব্

কলযাুা রন্ও্অকলযাু্দূরককরু্কামনা্করুতাই্ ুদর্মাধযুম্

আ�াহর্িনকাবতরক্হওয়ার্ নয্ ুদর্উপাসনা্করুতাই 

প�ম্কারু্: েদব-েদবকুদরুক্শাফা‘আতকারক্বুল্মুন্করা 

তারা্ তাুদর্ েদব-েদবকুদরুক্ সাধারু্ মানুষুদর্  নয্

আ�াহর্ িনকা্ শাফা‘আতকারক্ বুল্ মুন্ করুতাই্  ুদর্

শাফা‘অুতর্মাধযুম্আ�াহর্িনকা্েথুক্পািথরব্কলযাু্�ািলর্

 নয্ ুদর্কাুে্তাুদর্�ুয়া ুনর্কথা্ ানাুতাই্ 
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 োড়াও্ আুরা্ কিতপয়্ কারু্ রুয়ুে্ যা্ িনুয়্ সু�ভাুব্

িচ�া্ করুল্  ্ কথা্ �তকয়মান্ হয়্ েয, আ�াহর্ ে�িরত্ ধুমর্

িব�াসকুদর্ মাুম্ িশকর্ সংঘিাত্ হওয়ার্  নয্ উপযুরু্

কারুসমূহই্ িবুশষভাুব্দায়কই্আর্যারা্আ�াহর্ে�িরত্ধুমর্

িব�াসক্ িেল্ না, তারা্ চ�, সূযর্ ও্ অনযানয্ �হ্ ও্ নী�ুক্

তাুদর্ কবুনর্িবিবধ্েীু�্উপকারক্মুন্করার্কারুু্ ুদর্

স�ান্করুত্েযুয়্িবিভ�্উপাুয়্েসগুলার্উপাসনা্কুরুেই 
 

 �থম্অধযাুয়র্সারকথা্: 

িশকর্ অপরাধিা্ সকল্ অপরাুধর্ মুধয্  কিা্ িনকৃি 

অপরাধই্  র্ পিরুিত্ খুবই্ ভয়াবহই্ কারু, তা্ যিদ্ িশুকর্

আকবার্  র্ অ�েরত্ হয়, তাহুল্  িা্ তাওহকুদর্ স�ূুর্

পিরপ�ক্ হওয়ার্ কারুু্ সংিবি্ বযিুুক্ ইসলাম্ েথুক্

স�ূুরভাুব্ বিহ�ার্ কুর্ িদুবই্ আর্ তা্ যিদ্ িশুকর্ আসোর্

 র্ অ�েরত্ হয়, তুব্  িা্ সংিবি্ বযিুুক্ ইসলাম্ েথুক্

বিহ�ার্না্করুলও্ ুউুক্সতকরতা্অবল�ন্না্করুল্ িাও্

মানুুষর্পরকালকন্মহা্িবপুদর্কারু্হুত্পাুরই 

পৃিথবকর্আিদ্মানুুষরা্�ারুস্তাওহকুদ্িব�াসক্িেল; িক�্

তাুদর্ িচর্শ�্শয়তানই্ তাুদরুক্ ুীু�্মতিবুরাুধ্ িলল্

কুরুেই্ ফুল্ তাুদর্ িকেু্ সংখযক্ েলাক্ তাওহকুদর্ উপর্
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�িতি্ত্ থাকুলও্ অবিশিরা্ িবিবধ্ কারুু্ মুশিরক্  বং্

নাি�ুক্পিরুত্হুয়ুেই্ 

মানুুষর্মাুম্তাওহকদক্ িচ�াধারা্ পুনরায়্চালু্করার্ নয্

মহান্ আ�াহ্ যুুে্ যুুে্ তাঁর্ নবক্ ও্ রাসূলেুুক্ ে�রু্

কুরুেনই্ িক�্যখনই্ মানুুষরা্ তাঁু দর্ িশীা্ েথুক্ দূুর্ চুল্

েেুে্তখনই্তারা্পুনরায়্িশুকর্িনমি�ত্হুয়ুেই 

 �ারুস্যখন্নবক্ও্অিলুদর্স�ান্�দশরনুক্েক�্কুর্

িশকর্সংঘিাত্হয়, তখন্তা্ইবাদত্তথা্আ�াহর্উলূিহয়যাুতর্

মুধয্ সকমাব�্ িেল;িক�্ কাুলর্ পির�মায় তা্ ংান্  ,(عغم)

পিরচালনা্ ও্ (وَف) অভযাস্ তথা্ (عدات) আ�াহর্

রবূিবয়যাুতর্েীু�ও্িব�ৃত্হুয়ুেই 

আ�াহ্ তা‘আলা যখন্ রাসূলু�াহ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�ামুক্‘আরব্ নপুদ্রাসূল্িহুসুব্ে�রু্কুরন, তখন্

তাঁর্  ািতর্ িশকর্ আ�াহ্ তা‘আলার্ উলূিহয়যাত্ ও্ রবূিবয়যাুত্

সমভাুব্ িবরা মান্ িেলই্ তারা্ আ�াহ্ তা‘আলার্ রবূিবয়যাুতর্

সাুথ্ স�িকরত্ রবিশিযসমূুহর্ েকাুনা েকাুনা রবিশুিয্ তাুদর্

েদব-েদবকুদরুক্আ�াহর্সমকী্বািনুয়্িনুয়িেলই 

তাুদর্ েকাুনা েকাুনা েদবতা্ িেল্ অতকুতর্ সউ্ মানুুষর্

মূিতর্ িবুশষই্তারা্েফুর�াুদরুক্আ�াহর্েমুয়্মুন্করুতাই্
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আ�াহর্সাুথ্েফুর�াুদর্েভকর্স�কর্রুয়ুে্মুন্কুর্লাত, 

‘উযযা্ও্মানাত্নাুম্মনেড়া্ িতন ন্েফুর�াুক্উুেশয্কুর্

িতনিা্েদবক্�হু্কুরিেলই্েসগুলাুক্তারা্আ�াহর্িনকাবতরক্

হওয়ার্ মাধযম িহুসুব্ মুন্ করুতাই্ অনুদপভাুব্ েসগুলাুক্

তাুদর্পািথরব্কলযাুা রন্ও অকলযাু্দূরককরুুর্ নয্আ�াহর্

িনকা্ শাফা‘আতকারক্ বুলও্ মুন্ করুতাই্  ্ দু’িা্ ধারুাুক্

েক�্ কুর্ তারা্ িবিভ�ভাুব্  ুদর্ উপাসনাও্ করুতা; যিদও্

লাত্ নাুমর্ পাথর্ সবর�্ েদবকিা্  ক ন্ সউ্ ইয়াহূদক বযিুর্

বসার্ াুনর্উপর্িনিমরত্হুয়িেলই্আর্ ‘উযযা’ নাুমর্েদবকিা্

িতনিা্ েোা-বড়্ আকাুরর্ বাবলা্ োেুক্ েক�্ কুর্ েুড়্

উুঠিেল; যার্মুধয্ কিা্ি ন-পরক্বাস্করুতা্ বং্ -ি নই্

সাধারু্ নেুুক্নানাভাুব্িব�া�্করুতাই্অনুদপভাুব্িবিভ�্

 াুন্ তাুদর্ আুরা্ কিতপয়্ েৃহ্ িেল, েযগুলাুক্ তারা্ কা‘বা্

শরকুফর্নযায়্মযরাদার্অিধকারক্ও্পিব�্বুল্ংান্করুতাই 

আ�াহ্ তা‘আলা যখন্ মুহা�দ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম-েক্ তাুদর্ ও্ সকল্ িব�বাসকর্  নয্ রাসূল্ িহুসুব্

ে�রু্ কুরন্  বং্ িতিন্ তাুদরুক্ সকল্ েদব-েদবক্ ও্ �িতমা্

পূ া্ পিরতযাে্ করুত্ বুলন, তখন্ তারা্ তাঁর্ আ�াুন সাড়া্

িদুত্অপারেতা্�কাশ্কুরিেল্ ্দলকুলর্িভি�ুত্েয, তারা 

ই�াহকম্ ‘আলাইিহস্ সালাম- র্ ধুমরর্ অনুসারক্  বং্ আ�াহর্
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েৃুহর্ রীক  বং তারাই্ রুয়ুে্ সিঠক্ �কন্ ও্ সতয্ ধুমরর্

উপরই্কারু, তারা্কা‘বা্শরকুফর্তওয়াফ্কুর, হ�্ও্‘উমরা্

কুর, হা কুদর্পািন্পান্করায়্ও্তাুদর্েসবা্কুরই্আর্মূিতর্

পূ া্ পিরতযাে্ করুব্ না্  ্ কারুু্ েয, তারা তাুদর্ পূবর্

পুরষুদরুক্  ্ সব্ েদব-েদবকুদর্ পূ া্ করুত্ েদুখুেই্ তাই্

 ুদর্পূ া্করাও্�কুন্ই�াহকুমরই্অংশই 

মহান্ আ�াহ্ তাুদর্  ্  াতকয়্ বুুবযর্  বাুব্ পির�ার্

ভাষায়্ তাুদরুক্  ািনুয়্ িদুলন- তারা্ তাুদর্ েদব-েদবকুদর্

আ�াহর্ িনকাবতরক্ হওয়ার্ মাধযম্ ও্ শাফা‘আতকারক্ হওয়ার্

ধারুার্ িভি�ুত্ ুদরুক্ েক�্কুর্ েয্সব্কমর্কুর্থাুক, 

েস্সব্কুমরর্কারুু্তারা্তাঁর্উলূিহয়যাত্ও্রবূিবয়যাুত্িশুকর্

িলল্ হুয়ুেই্  র্ ফুল্ তারা্ �কুন্ ই�াহকম্ েথুক্ স�ূুরভাুব্

েবিরুয়্েেুেই্তারা্কািফর্ও্মুশিরুক্পিরুত্হুয়ুেই্তারা্

তাঁর্ স�িির্ উুেুশয্ েয সব্ উপাসনা্ ও্ সউকমর্ করুে, তাঁর্

কাুে্ েসগুলার্ আুদৗ্ েকাুনা মূলয্ েনইই্ অবুশুষ্ আ�াহ্

তা‘আলা তাঁর্ �কনুক্ মুশিরকুদর্ িমথযা্ �কুনর্ উপর্ িব য়ক্

কুরনই্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ ও্ তাঁর্

উ�তুক্ তাওহকদ্ ও্ িশকর্ পিরচুয়র্  নয্ �ুয়া নকয়্ দলকল্

�মাুািদ্ পির�ারভাুব্ বুরনা্ কুর্ তাুদরুক্ সু�ি্ �কন্  বং্
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সরল্ ও্ সিঠক্ রা�ার্ উপর্ েরুখ্ েেুেনই্ েকবল্  ংস্ �াল্

েলাক ন্বযতকত্আর্েকউই্ ্পথ্েথুক্�ি্হুত্পাুর্নাই 
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