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সংবিপ্ত িণণনা............. 
এমন বকছু আমল আছছ, যার ককাছনা একবিও যবদ 
ককাছনা মুসবলম সম্পাদন কছর তছি কস দীন কেছক 
কির হছয় কেছছ িছল বিছিবিত হছি। ফছল তার সমস্ত 
আমল নষ্ট হছয় যাছি এিং বিরস্থায়ীভাছি 
(জাহান্নাছমর) আগুছন প্রছিশ করছি। কসসি গুনাহ 
মহান আল্লাহ তাওিা িযতীত িমা কছরন না। 
িিযমাণ প্রিছে আমলগুছলা সংবিপ্তাকাছর তুছল ধরা 
হছয়ছছ। 
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ইসলাম বিনষ্টকারী কারণসমূহ  

এমন বকছু কাজ আছছ, তার ককাছনা একবিও যবদ ককাছনা 
মুসবলম সম্পাদন কছর তছি কস ইসলাম গ্রহণ করার পর 
দীন কেছক কির হছয় কেছছ িছল বিছিবিত হছি। ফছল 
তার সমস্ত আমল নষ্ট হছয় যাছি এিং বিরস্থায়ীভাছি 
(জাহান্নাছমর) আগুছন প্রছিশ করছি। মহান আল্লাহ 
তাওিা িযতীত তাছক িমা করছিন না। বনছে কসসি 
কাছজর বকছু িণণনা কদওয়া হছলা: 
১। আল্লাহ িযতীত অনয কারও বনকি কদা‘আ করা: 
এ সম্বছে আল্লাহ তা‘আলা িছলন, 

َكااَلااَمااٱّلَلِااد ونِااِمناتَۡدع ااَوَلا﴿ َك ااَوَلاايَنَفع  ُّ اَفَعۡلَتاافَإِنايَُض 
ِنَااإِٗذااإِنََكافَا [  ١٠٦: يونس] ﴾١٠٦اٱلَظَّٰلِِميَاام   

“আর তাাঁছক কছছে এমন কাউছক কডছকা না, কয না 
কতামার উপকার করছত পাছর, না ককাছনা িবত করছত 
পাছর। আর যবদ তা কর, তছি অিশযই তুবম যাবলমছদর 
(মুশবরকছদর) অন্তভুণক্ত হছয় যাছি। [সূরা ইউনুস, আয়াত: 
১০৬] 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এ িযাপাছর 
িছলছছন: 

ا دَخَل انلَّارَ »  «مْن َماَت وَُهَو يَْدُعو ِمْن ُدْوِن اهلِل نِدًّ

“কয িযবক্ত আল্লাহছক িাদ বদছয় তার ককাছনা সমকিছক 
ডাকা অিস্থায় মারা যাছি তাহছল কস (জাহান্নাছমর) 
আগুছন প্রছিশ করছি।” (সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৪৪৯৭) 
২। তাওহীছদর কো শুনছল যাছদর অন্তছর ঘৃণা আছস, 
একমাত্র আল্লাহর বনকি কদা‘আ করা বকংিা বিপছদ 
সাহাযয ককিল আল্লাহর কাছছ িাওয়াছক অপছন্দ কছর। 
আর রাসূলুল্লাহ, মৃত আউবলয়া বকংিা অদৃশয কাছরা বনকি 
কদা‘আ করার সময় যাছদর অন্তর খুবশছত ভছর উছে। 
তাছদর বনকি সাহাযয িাওয়া ফলপ্রসূ মছন কছর। এগুছলা 
সিই মুশবরকছদর বনদশণন। এছদর সম্বছে আল্লাহ 
তা‘আলা িছলন, 

زَۡتااوَۡحَده ااٱّلَل ااذ كِرَااِإَوَذا﴿
َ
ااٱۡشَمأ ابِٱٓأۡلِخَرةِ ااي ۡؤِمن ونَااَلااٱََّلِينَااق ل وب 

مۡااإَِذااد ونِهِۦ ااِمناٱََّلِينَااذ كِرَااِإَوَذا ونَااه    [٤٥: الزمر] ﴾٤٥ايَۡسَتۡبِِش 
“যারা আবখরাছত বিশ্বাস কছর না, এক আল্লাহর কো িলা 
হছল তাছদর অন্তর সঙু্কবিত হছয় যায়। আর আল্লাহ ছাো 
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অনয উপাসযগুছলার কো িলা হছল তখনই তারা আনছন্দ 
উৎফুল্ল হয়।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৪৫] 
এ আয়াত কসসি কলাকছদর কিছত্রও প্রছযাজয যারা 
একমাত্র আল্লাহর বনকি সাহাযয প্রােণনাকারীছদর সাছে 
শত্রুতায় বলপ্ত হয়। তাছদরছক তারা (তোকবেত) ওহািী 
িছল সছম্বাধন কছর। 
৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বকংিা 
ককাছনা ওলীর নাছম পশু জিাই করা। কারণ, আল্লাহ 
তা‘আলা িছলন, 

ِا﴿  [٢: الكوثر] ﴾ا٢اَوٱۡۡنَرۡاالَِرب َِكاافََصل 

“তুবম কতামার রছির উছেছশয সালাত আদায় কর ও 
জিাই কর। [সূরা আল-কাওসার, আয়াত: ২] 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িছলছছন:   

 «اهللِ  لََعَن اهلُل َمْن َذبََح ِلَغْيِ »
“কয িযবক্ত আল্লাহ িযতীত অনয কারও নাছম জিাই কছর, 
আল্লাহ তার উপর লা‘নত কছরন।” (সহীহ মুসবলম, 
হাদীস নং ১৯৭৮) 
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৪। ননকিয হাবসল ও ইিাদছতর বনয়ছত ককাছনা সৃবষ্টছক 
নযর-কনয়াজ কদওয়া। কারণ, নযর অেিা বকছু উৎসেণ 
করা যাছি ককিল আল্লাহ তা‘আলার উছেছশয। কযমন 
আল-কুরআছন িলা হছয়ছছ: 

ِا﴿ ااَرب  ََرٗرااَبۡطِنااِفااَماالََكاانََذۡرت ااإِن ِ  [٣٥: عمران ال] ﴾ُم 

“কহ আমার রি, আমার েছভণ যা আছছ বনশ্চয় আবম তা 
খাসভাছি আপনার জনয মানত করলাম।” [সূরা আছল 
ইমরান, আয়াত: ৩৫] 
৫। ননকিয হাবসল িা ইিাদছতর বনয়ছত কিছরর িতুপণাছশ্ব 
তাওয়াফ করা। কারণ, তাওয়াফ শুধু কা‘িা শরীছফর 
সাছেই বনবদণষ্ট। আল্লাহ তা‘আলা িছলন, 

 [  ٢٩: احلج] ﴾ٱۡلَعتِيقِاابِٱۡۡلَۡيِتااَوۡۡلََطَوف وا ا﴿

“আর তারা কযন তওয়াফ কছর প্রািীন েৃছহর।” [সূরা 
আল-হাজ, আয়াত: ২৯] 
৬। োইরুল্লাহ তো আল্লাহ িযতীত অনয কারও ওপর 
তাওয়াকু্কল করা। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা িছলন, 

نت ماإِناتََوََّك و ا ااَفَعلَۡيهِا﴿ ۡسلِِميَااك  [  ٨٤: يونس] ﴾٨٤امُّ  
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“সুতরাং একমাত্র তাাঁরই ওপর তায়াকু্কল কর, যবদ কতামরা 
মুসবলম হছয় োক। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৮৪] 
৭। ককাছনা রাজা-িাদশাহ িা জীবিত িা মৃত সম্মাবনত 
ককাছনা িযবক্তছক কজছন িুছে ইিাদছতর বনয়ছত রুকু িা 
সাজদাহ করা। কারণ, রুকু সাজদাহ হছে ইিাদত, আর 
ইিাদত একমাত্র আল্লাহর জনযই বনবদণষ্ট। 
৮। দলীল দ্বারা সমবেণত ইসলাছমর পবরবিত ককাছনা 
করাকন অস্বীকার করা। কযমন সালাত, যাকাত, সাওম ও 
হজ। অেিা ঈমাছনর বভবিসমূহ কযমন আল্লাহর প্রবত 
বিশ্বাস, তাাঁর বফবরশতাকুল, বকতািসমূহ, নিী-রাসূল, 
বকয়ামত বদিস ও তাকদীছরর ভাছলা-মছন্দর প্রবত বিশ্বাস 
স্থাপন এসছির কয ককাছনা একবিছক অস্বীকার করা। 
এমবনভাছি দীছনর অবিছেদয বিষয়াবদর ককাছনাবিছক 
অস্বীকার করা।  
৯। ইসলাম িা ইসলামী অেণননবতক িা িাবরবত্রক ককাছনা 
রীবত, অনুরূপভাছি ইিাদত, মু‘আমালাত। কমািকো 
ইসলাম প্রবতবিত ককাছনা বিষয়ছক অপছন্দ করা। কারণ, 
আল্লাহ তা‘আলা িছলন, 
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َّٰلَِكا﴿ مۡااَذ َنه 
َ
نَزَلااَما ااَكرِه وا اابِأ

َ
ۡحبََطااٱّلَل ااأ

َ
ۡعَمَّٰلَه مۡاافَأ

َ
 [  ٩: حممد] ﴾٩اأ

“তা এজনয কয, আল্লাহ যা নাবযল কছরছছন তারা তা 
অপছন্দ কছর। অতএি, বতবন তাছদর আমলসমূহ বিনষ্ট 
কছর বদছয়ছছন।” [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ৯] 
১০। কুরআন বকংিা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাবণত 
ইসলাছমর ককাছনা হুকুম-আহকামছক বনছয় োট্টা-বিদ্রূপ 
করা। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা িছলন, 

بِٱّلَلِااق ۡلا﴿
َ
َّٰتِهِۦاأ وِِلِۦاَوَءاَي نت مۡااَورَس  وا ااَلا,اتَۡسَتۡهزِء ونَااك  اقَدۡااَتۡعَتِذر 

ۡم ااَبۡعدَااَكَفۡرت م  [٦٦  ،٦٥: اتلوبة] ﴾إِيَمَّٰنِك 

“িল, আল্লাহ, তাাঁর আয়াতসমূহ ও তাাঁর রাসূছলর সাছে 
কতামরা বিদ্রূপ করবছছল? কতামরা ওযর কপশ কছরা না। 
কতামরা কতামাছদর ঈমাছনর পর অিশযই কুফুরী কছরছ।” 
[সূরা আত-তাওিাহ, আয়াত: ৬৫-৬৬] 
১১। কুরআনুল কারীম বকংিা সহীহ হাদীছসর ককাছনা 
হুকুম কজছন িুছে ইোকৃতভাছি অস্বীকার করা।  
১২। আল্লাহ রাবু্বল ইজ্জতছক বতরষ্কার-ভণৎসনা করা, 
দীনছক অবভশাপ কদওয়া, রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লামছক োবল কদওয়া বকংিা তাাঁর ককাছনা কাজছক 
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বিদ্রূপ করা অেিা বতবন কয আহকাম বদছয়ছছন তার 
ককাছনা সমাছলািনা করা। এর কয ককাছনা একবির সাছে 
জবেত হছলই িযবক্ত ইসলাম কেছক কির হছয় যাছি। 
১৩। কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাবণত আল্লাহ 
তা‘আলার সুন্দর সুন্দর নাম ও বসফাতসমূহ, তাাঁর 
কাযণাবদর কয ককাছনা একবি অস্বীকার করা; তছি 
অজ্ঞতািশত বকংিা িযাখযা করছত বেছয় ভুল করছল কসিা 
বভন্ন কো।  
১৪। মানুছষর বহদায়াছতর উছেছশয আল্লাহ তা‘আলা কতৃণক 
কপ্রবরত নিী-রাসূল সকছলর প্রবত ঈমান আনয়ন না করা 
অেিা তাছদর কাছরা প্রবত খারাপ ধারণা কপাষণ করা। 
কারণ, আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআছন িছলন, 

ِق ااَلا﴿ َحد ااَبۡيَاان َفر 
َ
ِناأ لِهِاام   [٢٨٥: ابلقرة] ﴾رُّس 

“আমরা তাাঁর রাসূলছদর কাছরা মছধয ককাছনা পােণকয কবর 
না।” [সূরা আল-িাকারাহ, আয়াত: ২৮৫] 
১৫। আল্লাহ তা‘আলা প্রদি বিধান মত বিিার না করা 
এই ধারণার িশিতণী হছয় কয, এ যুছে ইসলাছমর কসসি 
নীবত সঙ্গত ও উপছযােী নয় অেিা অনয কয সি (কুফুরী) 
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আইন িালু আছছ তা সবেক। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা 
িছলন, 

ماَلمۡااَوَمن﴿ نَزَلاابَِما ااََيۡك 
َ
َلَٰٓئَِكااٱّلَل ااأ و 

 
م اافَأ ونَااه  َّٰفِر   ﴾٤٤اٱۡلَك

 [٤٤: دةاملائ]

“আর যারা আল্লাহ প্রদি আইছন বিিার কছর না তারাই 
কাছফর।” [সূরা আল-মাছয়দাহ, আয়াত: ৪৪] 
১৬। ইসলাম িবহভূণত আইছন বিিার করা বকংিা ইসলামী 
বিিারছক অপছন্দ করা। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা িছলন, 

وكَااَحَّتَّٰااي ۡؤِمن ونَااَلااَوَرب َِكاافََلا﴿ ِم  َك  مۡااَشَجرَاافِيَمااَي  اَلاامَاث اابَۡيَنه 
وا ا ِسِهمۡااِف ااََيِد  نف 

َ
َِمااَحرَٗجااأ وا ااقََضۡيَتاام  : النساء] ﴾٦٥اتَۡسلِيٗمااَوي َسل ِم 

٦٥] 

“অতএি, কতামার রছির কসম, তারা মুবমন হছি না 
যতিণ না তাছদর মছধয সৃষ্ট বিিাছদর িযাপাছর কতামাছক 
বিিারক বনধণারণ কছর। তারপর তুবম কয ফয়সালা বদছি 
কস িযাপাছর বনজছদর অন্তছর ককাছনা বদ্বধা অনুভি না 
কছর এিং পূণণ সম্মবতছত কমছন কনয়।” [সূরা আন-বনসা, 
আয়াত: ৬৫] 
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১৭। োইরুল্লাহছক আইন প্রণয়ছনর অবধকার কদওয়া। 
কযমন, একনায়কত্ব, পবশ্চমা েণতন্ত্র বকংিা ইসলাছমর 
সাছে সাংঘবষণক অনয ককাছনা মতিাদপুষ্ট যারা আল্লাহর 
শরী‘আত বিছরাধী আইন প্রণয়ন কছর। কারণ, আল্লাহ 
তা‘আলা িছলন, 

مۡا﴿
َ
مۡااأ ا االَه  َٰٓؤ  ََك وا ااُش  ماَُشَع  ِنَاالَه  ِينِاام  َذن االَمۡااَمااٱل 

ۡ
 ﴾ٱّلَل  اابِهِاايَأ

 [ ٢١: الشورى]

“তাছদর বক এমন বকছু শরীক আছছ, যারা তাছদর জনয 
দীছনর বিধান বদছয়ছছ, যার অনুমবত আল্লাহ কদন বন?” 
[সূরা আল-ক্বালাম, আয়াত: ৪১] 
১৮। আল্লাহ কতৃণক হালালকৃত বিষয়াবদছক হারাম করা িা 
হারামকৃত বিষয়াবদছক হালাল করা। কযমন, বকছু সংখযক 
আছলম বিকৃত িযাখযা দ্বারা সূদছক হালাল িছলন। অেি 
আল্লাহ তা‘আলা িছলন, 

َحَلا﴿
َ
ا  ااوََحَرمَااٱۡۡلَۡيعَااٱّلَل ااَوأ َِبوَّٰ  [٢٧٥: ابلقرة] ﴾اٱلر 

“আর আল্লাহ িযিসাছক হালাল কছরছছন এিং সুদছক 
কছরছছন হারাম।” [সূরা আল-িাকারাহ, আয়াত: ২৭৫] 
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১৯। ধ্বংসকারী বিন্তা ও মতিাছদর ওপর বিশ্বাস স্থাপন 
করা। কযমন, নাবস্তকযিাদ, মযাসনিাদ, ইয়াহূদীিাদ, 
মাকণসিাদ, ধমণবনরছপিতািাদ, জাতীয়তািাদ যা আরি 
কদশীয় অমুসবলমছদরছক অনারি মুসবলমছদর ওপর 
প্রাধানয কদয় ইতযাবদ। আল্লাহ তা‘আলা িছলন, 

ۡقَبَلاافَلَنادِيٗنااٱۡۡلِۡسَلَّٰمِااَغۡيَاايَۡبَتغِااَوَمن﴿ وَااِمۡنه ااي  اِمنَااٱٓأۡلِخَرةِااِفااَوه 
 [٨٥: عمران ال] ﴾٨٥اٱۡلَخَِِّٰسِينَا

“আর কয ইসলাম ছাো অনয ককাছনা দীন িায় তছি তার 
কাছ কেছক তা কখছনা গ্রহণ করা হছি না এিং কস 
আবখরাছত িবতগ্রস্তছদর অন্তভুণক্ত হছি।” [সূরা আছল 
ইমরান, আয়াত: ৮৫] 
২০। দীছনর মছধয পবরিতণন সাধন করা িা ইসলামছক 
পবরতযাে কছর অনয ধমণছক গ্রহণ করা। কারণ, আল্লাহ 
তা‘আলা এ সম্পছকণ িছলন, 

مۡاايَۡرتَِددۡااَوَمن﴿ ۡتاادِينِهِۦاَعناِمنك  وَااَفيَم  َلَٰٓئِااََكفِر ااوَه  و 
 
اَحبَِطۡتااَكافَأ

مۡا ۡعَمَّٰل ه 
َ
ۡنَيااِفااأ َلَٰٓئَِكااَوٱٓأۡلِخَرةِ ااٱلُّ و 

 
ااَوأ ۡصَحَّٰب 

َ
ونَاافِيَهااه مۡااٱنلَارِ ااأ اَخَِِّٰل 

 [٢١٧: ابلقرة] ﴾ا٢١٧
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“আর কয কতামাছদর মধয কেছক তাাঁর দীন কেছক বফছর 
যাছি, অতঃপর কাবফর অিস্থায় মারা যাছি, িস্তুত এছদর 
আমলসমূহ দুবনয়া ও আবখরাছত বিনষ্ট হছয় যাছি এিং 
তারাই আগুছনর অবধিাসী। তারা কসখাছন স্থায়ী হছি।” 
[সূরা আল-িাকারাহ, আয়াত: ২১৭] 
অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এ 
সম্বছে িছলন, 

َل ِدينَُه فاْقتُلُوهُ »   «َمْن بَدَّ
“কয বনজ দীনছক পবরতযাে করছি, তাছক হতযা কছর 
কফল।” (সহীহ িুখারী, হাদীস নং ৩০১৭, ৬৯২২)  
২১। ইসলাম বিছরাধী ইয়াহূদী, নাসারা অেিা 
নাবস্তকছদরছক মুসবলমছদর বিরুছে সাহাযয সহছযাবেতা 
করা। কারণ, আল্লাহ রাবু্বল আলামীন িছলন, 

ۡؤِمن ونَااَيَتِخذِااَلا﴿ َّٰفِِرينَااٱلۡم  ۡوِۡلَا ءَااٱۡلَك
َ
ۡؤِمنَِي ااد ونِااِمناأ اَوَمناٱلۡم 

ِااَيۡفَعۡلا َّٰل ء ااِفااٱّلَلِااِمنَاافَلَۡيَسااَكاَذ ناإَِل ااََشۡ
َ
وا ااأ مۡااَتَتق  َّٰٗة ااِمۡنه   ال] ﴾ت َقى

 [٢٨: عمران

“মুবমনরা কযন মুবমনছদর ছাো কাবফরছদরছক িেু না 
িানায়। আর কয ককউ এরূপ করছি, আল্লাহর সাছে তার 
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ককাছনা সম্পকণ কনই। তছি যবদ তাছদর পি কেছক 
কতামাছদর ককাছনা ভছয়র আশঙ্কা োছক। আর আল্লাহ 
কতামাছদরছক তাাঁর বনছজর িযাপাছর সতকণ করছছন এিং 
আল্লাহর বনকিই প্রতযািতণন।” [সূরা আছল ইমরান, 
আয়াত: ২৮] 
২২। নাবস্তক যারা আল্লাহর অস্তত্বছকই স্বীকার কছর না, 
অনুরূপভাছি ইয়াহূদী বকংিা নাসারা যারা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাছমর ওপর ঈমান আছন না, 
তাছদরছক কাবফর মছন না করা। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা 
তাছদর কাবফর িছল সছম্বাধন কছর িছলন, 

وا ااٱََّلِينَااإِنَاا﴿ ۡهلِااِمنۡااَكَفر 
َ
ِۡشِكِيَااٱۡلِكَتَّٰبِااأ اَجَهَنمَاانَارِااِفااَوٱلۡم 

َلَٰٓئَِكاافِيَها  ااَخَِِّٰلِينَا و 
 
مۡااأ  [٦: ابلينة] ﴾٦اٱۡلََبَِيةِااَُشُّااه 

“বনশ্চয় বকতািীছদর মাছধয যারা কুফুরী কছরছছ ও 
মুশবরকরা, জাহান্নাছমর আগুছন োকছি স্থায়ীভাছি। তারাই 
হছলা বনকৃষ্ট সৃবষ্ট।” [সূরা আল-িাবয়যনাহ, আয়াত: ৬] 
২৩। সূফী িা পীর নাছম খযাত বকছু কলাক আছছ যারা 
অনদ্বতিাছদর কো িছল। তারা িছল জেছত আল্লাহ ছাো 
বকছুই কনই। তাছদর প্রবসে একজন এমন কোও িছল, 
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কুকুর শূকর সিই আমাছদর মা‘িুদ। কস আরও িছল, 
আল্লাহছতা বেজণার পাবি ছাো ককউ নন! এছদর কনতা 
হুসাইন ইিন মনসুর হাল্লাজ িলত, ‘আবম-ই বতবন, বতবন-
ই আবম’। ফছল আছলমরা তাছক হতযার বনছদণশ 
বদছয়বছছলন এিং তাছক হতযা করা হছয়বছল। এ ধরছনর 
আকীদা কপাষণ করাও ইসলাম কেছক বিিুযবতর কারণ। 
২৪। দীনছক রাষ্ট্রীয় কাযণ হছত, অনুরূপ রাষ্ট্রছক দীন কেছক 
আলাদা কছর কফলা, আর এিা িলা কয, ইসলাছম 
রাজনীবত কনই। কারণ, এসি মতিাদ কুরআন-হাদীস 
অেিা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাছমর 
জীিনীছক বমেযা সািযস্ত কছর। 
২৫। ককাছনা ককাছনা সূফী িছল কয, মহান আল্লাহ দুবনয়া 
বনিণাছহর জনয তার কাযণসমূহ বকছু বকছু আউবলয়ার হাছত 
অপণণ কছরছছন। তাছদর কুতুি িলা হয়। এমন সি ধারণা 
আল্লাহর কাযণািবলর মছধয বশকণ িছল পবরেবণত। এর 
মাধযছম কস ইসলাম কেছক কিবরছয় যাছি এিং স্থায়ীভাছি 
জাহান্নামী হছয় যাছি। কারণ, আল্লাহ আল্লাহ িছলন, 

َّٰتِااَمَقاِۡلد ااَِل ۥ﴿ ۡرِض ااٱلَسَمََّٰو
َ
 [٦٣: الزمر] ﴾َوٱۡۡل
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“তাাঁর হাছতই রছয়ছছ আসমান ও যমীন পবরিালনার 
িমতা।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৩] 
২৬। এসি িাবতল আকীদা ও আমল অযু নষ্টকারী 
আমলসমূছহর মছতা। এর ককাছনা একিাও যবদ ককাছনা 
মুসবলম বিশ্বাস কছর বকংিা আমল কছর তছি তার 
ইসলাম বিনষ্ট হছয় যাছি। জাহান্নাম কেছক মুবক্ত পাওয়া ও 
বনজ সম্পাবদত আমল নষ্ট হছয় যাওয়া কেছক রি কপছত 
হছল তাছক তাওিা কছর আিাছরা ইসলাম গ্রহণ করছত 
হছি। আল্লাহ তা‘আলা িছলন, 

ۡكَتاالَئِنۡا﴿ ُۡشَ
َ
وَننَااَعَمل َكااَۡلَۡحَبَطنَااأ : الزمر] ﴾ينَاٱۡلَخَِِّٰسِااِمنَااَوََلَك 

٦٥] 

“যবদ তুবম বশকণ কর তছি কতামার আমলসমূহ নষ্ট হছয় 
যাছি এিং তুবম অিশযই িবতগ্রস্তছদর অন্তণভুক্ত হছয় 
যাছি।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৫] 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর উম্মতছক 
এ কদা‘আ বশবখছয়ছছন,   

اَْن نُْْشَِك بَِك شيئاً َنْعلَُمُه َونَْستَْغِفُرَك لَِما ال اللّهمَّ انّا َنُعوُذبَِك ِمْن 
 َنْعلَمُ 
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“কহ আল্লাহ! আমরা আপনার বনকি কজছন িুছে আপনার 
সাছে ককাছনা বকছুছক শরীক করা কেছক পানাহ িাই আর 
যা আমাছদর জানা নাই তা হছত িমা িাই।” (মুসনাছদ 
আহমাদ, হাদীস নং ২৯৫৪৭, হাসান সনদ) 

সমাপ্ত 

 


