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স ূচ ী প �
িবষয়
ভূ িমকা

�থম অধয্া
িশকর্ ও যুেগ যুেগ এর বিহঃ�কা
�থম পিরে�দ
িশকর্ শে�র অথর্ ও এ�কারেভদ
িশকর্ শে�র আিভধািনক অথ
িশকর্ শে�র পািরভািষক অথ
আ�াহ তা‘আলার রুবূিবয়য্ােতর ৈবিশ�
আ�াহ তা‘আলার উলূ িহয়য্ােতর ৈবিশ�য
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আ�াহ তা‘আলার উ�ম নামাবলী ও গুণাবলীর ৈবিশ�

০B

১২B

আ�াহর স�াগত নামাবলী
আ�াহর িসফাত স�েকর্ মনযবর ইমামগেণর মত

১৩ B

িশেকর্র �কারেভদ
িশেকর্ আকবার এর সংজ
িশেকর্ আকবারকারীর পিরণি
ি�তীয় �কার িশেকর্ আসগার বা েছাট িশক
শর‘য়ী দৃ ি�েত িশেকর্ আসগারকারীর পিরণি
িশরেক খফী বা েগাপন িশকর
িশেকর্ আকবার ও িশেকর্ আসগার এর মেধয্ পাথ
িশেকর আকবার এর �কার
িশেকর্ আকবার এর �থম �কার: জ্ঞানগত িশক
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এর অদৃ শয্ জ্
রাসূ �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এর নয্ায় অপর
েকউই অদৃ শয্ স�েকর্ অবগত 
ইলেম গােয়ব স�িকর্ত সংশয় িনরস
4

আ�াহর অিলগণ গােয়ব স�েকর্ িকছুই জােনন ন
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-েক সবর্� হািজর ও
নািজর মেন করার িবধান
ি�তীয় �কার : পিরচালনাগত িশকর্
আ�াহ তা‘আলা এককভােব মানু েষর ভােগয্র যাবতীয় কলয্া
ও অকলয্ােণর মািলক ও পিরচাল
ভােগয্র �ি িব�ােসর বয্াপাের ম’িমনেদর কতর্ব
ঈমান ও ৈধেযর্র পরীক্ষায়’িমেনর করণীয়
েকান মানু ষ বা েকান ব�েক সরাসির উপকারী বা অপকারী 
বলা িশকর
আ�াহ তা‘আলা বয্তীত মানুেষর অপর েকান আ�য় �ল
েনই
তৃতীয় �কার : উপাসনাগত িশকর্
আ�াহ তা‘আলার উপাসনার মাধযম
বািহয্ক অ-�তয্ে�র উপর ফরযকৃত উপাসনািদ
দু ‘আ ও এর �কার
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শরীেরর অনয্ানয্ -�তয্ে�র উপাসন
দাঁিড়েয় িবনয় ও আনু গতয্ �কা
স�ান �দশর্েনর উে�েশয্ র ‘ ও েসজদা করা
৭

কােরা স�ানােথর্ মাথা নত ও কদমবুসী কর

কাউেক স�ান �দশরেনর জনয্ েসজদা করা
েলাক েদখােনা সালাত বা সালাত
যাকাত আদয় করা
হ� করা
কা‘বা গৃ হ িনমর্াণ ও এর হ� করার িনেদর্েশর মূল উে�
কা‘বা গৃ হ, িমনা, মুযদািলফাহ ও আরাফার ময়দােন যা করা
ইবাদাত তা অনয্� করা িশক
পশু যবাই ও উৎসগ
যবাই সিঠক হওয়ার শতর
েকান মাযাের মানত পূ ণর্ করা িশকর
কবর িকভােব েমলার �ান ও �িতমায় পিরণত হয়?
দান ও সদ�া
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দান ও সদ�া সিঠক হওয়ার শতর
মানত
অ�েরর উপর ফরযকৃত েগাপন উপাসনাসমূ হ
১B

আ�াহ তা‘আলার রুবূিবয়য্াত ও উলূিহয়য্ােতর 

ঈমান
আ�াহ

তা‘আলা

ও

রাসূ লুললাহ

সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম-এর �িত মহববত
ভােলাবাসার �কারেভদ
েগাপন ভেয়র উপাসনা
ভেয়র �কারেভদ
কামনার উপাসনা
ভরসার উপাসনা
কমর্ না কেরআ�াহর উপর ভরসা করা অৈবধ
আনু গতয্ ও অনুসরেণর উপাসনা
তাকলীদ করার সরল ও সিঠক প�া
অ�রেক সবর্দ আ�াহমুখী কের রাখার উপাসনা
িশেকর্ আকবেরর এর চতুথর্ �কা: অভয্াসগত িশকর
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ি�তীয় পিরে�দ
আিদ মানু েষরা তাওহীদ প�ী িছল না িশকর্ প�?
ধমর্ ওআ�াহ তা‘আলার বা�বতা
তাওহীদী িব�াস েকান িববিতর্ত িচ�ার ফসল নয়
সৃ ি�র সূ চনা লে� মানু েষরা েকান িচ�ায় িব�াসী িছল ?

তৃতীয় পিরে�দ

২B

সবর্�থ েকান জািত িশেকর্ িল� হ

৩B

আদম (আ.)-এর স�ানেদর পথ�� হওয়ার �কৃিত

৮B

চতুথর্ পিরে�

৪B

�াক ইসলামী যু েগ আরব জনপেদ �চিলত িশকর

৫B

ম�াবাসীেদর ধমর্ীয় অব�ার অবনি
আরব জনপেদ উে�খেযাগয্ মূিতসমূ হ
লাত, উযয্া ও মানাতেক নারীর নােম নামকরণ করার কার
েফেরশতােদর উপাসনা
িজেনর উপাসনা
পাথর পূ জা
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গৃ হ পূ জা
েদব-েদবীেদর ধরন ও �কৃিত
মুশরিকরা পাথেরর মূ িতর্ ছাড়াও েফেরশত, মানু ষ ও িজনেদর
উপাসনা করেতা?
৯

আরব জনপেদ �চিলত িশকর্ী কমর্ক

কুরায়শ ও আরবেদর জ্ঞানগত িশকর্ী 
কুরায়শ ও আরবেদর পিরচালনাগত িশকর্ী কম
েদবতারা আ�াহর িনকটবতর্ী কের িদেত সক
আউিলয়া নােমর েদবতােদরেক শাফা‘আতকারী মেন করা
েদবতার িনকট েথেক ভাগয্ যাচাই কর
পৃ িথবীর ঘটনা �বােহ নক্ষে�র �ভােব িব�াস ক
ধমর্ীয়িবেশষজ্ঞেদরেক �িতপালেকর ৈবিশ�য্ দান 
েকান েকান েরাগ িনজ েথেক সং�িমত হয় বেল িব�াস
করা
আরব জনপেদ �চিলত উপাসনাগত িশকর্ী কম
চ� ও সূ য্েক েসজদা কর
র
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েদবতােদর িযয়ারেত দূ র-দূ রাে� সফর করা
েদবতােদর চার পাে�র্ �দিক্ষণ 
েদবতােদর পাে�র্ অব�ান কর
েদবতােদর িনকট �াথর্না কর
েদবতােদর উে�েশয্ হািদয়া ও মানত দান কর
বরকত হািসেলর উে�েশয্ েদবতােদর গােয় হাত বুলােন

অ�েরর উপাসনার েক্ষে� তােদর িশ

৬

েদবতােদর �িত অকৃি�ম ভােলাবাসা
েদবতােদর অিনে�র েগাপন ভয় করা
িবপেদ েদবতােদর শরণাপ� হওয়া
িবপেদ েদবতােদরেক আ�য় �ল িহসােব মেন করা
েদবতােদর উপর ভরসা করা
আরব জনপেদ �চিলত অভয্াসগত িশক
েদব-েদবীেদর নােম শপথ করা
েদব-েদবীেদর নােম স�ানািদর নাম রাখা
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েদব-েদবীেদর িনকট স�ানেদর জনয্ কলয্াণ কামনা ক
আ�াহর �িত িমথয্ােরাপ কের েকান � হালাল বা হারাম
করা
িশকর্য ু� কথার মাধয্েম ঝাড়ফুক েদ
িশশুেদরেক ত‘বীজ পরােনা
িশশুেদর গলায় িঝনুেকর মু�া ঝুিলেয় রাখ
েরাগ িনরামেয়র জনয্ ধাতব িনিমর্ত বালা বয্বহার
মূ িতর্ ও �িতমার �েল েমলা বসােন
নবী ও অিলেদর কবের মসিজদ (িগজর্) িনমর্াণ কর
পািখ উিড়েয় ভাগয্ পরীক্ষা 
অশুভ ধারণ
উপতয্কার িজেনর িনকট আ�য় �াথর্না ক
বরই গাছ �ারা বরকত �হণ করা
কুরায়শ ও আরবেদর দাবী
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প�ম পিরে�দ
ইসলাম পূ বর্ যুগসমূেহর মানুেষর িশেকর্ িল� হওয়ার কা
�থম কারণ : সৎমানু ষেদর স�ান �দশর্েনর েক্ষ
শরী‘আেতর সীমাল�ন
ি�তীয় কারণ : পূ ব্পুর
র
ুষেদর অ� অনুস
তৃতীয় কারণ : েদব-েদবীরা কলয্াণ বা অকলয্াণ করেত পাে
বেল িব�াস করা
চতুথর্ কারণ: েদব-েদবীেদর আ�াহ ও সাধারণ মানু েষর
মােঝ মাধয্ম বেল মেন কর
প�ম কারণ  : েদব-েদবীেদরেক শাফা‘আতকারী  বেল মেন
করা
�থম অধয্ােয়র সারকথ
ি�তীয় অধয্া
বাংলােদেশর অিধকাংশ মুসিলমেদর মােঝ িশেকর্র বিহঃ�কা
�থম পিরে�দ
বাংলােদেশ ইসলাম আগমেনর �া�ােল জনগণ কতৃর্ক তা
�হেণর ধরন ও �কৃিত
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বাংলােদেশ ইসলাম আগমেনর �া�ােল এেদেশর েভৗগিলক,
রাজৈনিতক ও ধমর্ীয় অব�
জনগেণর ইসলাম �হেণর ধরন ও �কৃিত
ভারতীয় মুসিলমেদর ধমর্ীয় অব�ার অবনি
ি�তীয় পিরে�দ
বাংলােদেশ িশকর্ চচর্ার েক�সমূ
১০

১১

তৃতীয় পিরে�দ
জােহলী যু েগর িশেকর্র েক�সমূেহর সােথ -সেবর

তূ লনা
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�ﺴ اﷲ الﺮﻤﺣﻦ الﺮﺣﻴﻢ
ভূ িমকা
সকল �শংসা েসই আ�াহর জনয্, িযিন বয্তীত আমােদর
অপর েকান �িতপালক ও উপাসয্  েনই। দরূদ ও সালাম েস
রাসূ ল, তাঁর পিরবার ও সাহবীেদর �িত, যাঁর অনু সরণ, আনু গতয্
ও ভােলাবাসা বয্তীত আমােদর ইহকাল ও আেখরােত শাি� ও
মুি�র েকানই উপায় েনই।  েকয়ামত িদবস পযর্� যারা
এককভােব আ�াহ তা‘আলােকই তােদর �িতপালক ও উপাসয্
িহেসেব গণয্ ’র এবং মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-েক
আ�াহ তা‘আলার সবর্েশষ রাসূল িহেসেব মেন কের িনঃশতর্ভাে
েকবল তাঁরই আদেশর্র অনুসরণ ও অনুকরণ কে, তােদর
উপেরও আ�াহর রহমত ও বরকত বিষর্ত েহাক
অতঃপর, আমরা মৃতুয্র সােথ সােথ এমন এক

জগেত

পদাপর্ণ করেবা েযখােন িচর�ায়ী শাি� আর অনািবল আন�
েকবল তােদর জেনয্ই অেপক্ষা ক, যারা েসখােন সিঠক ঈমান
ও ‘আমেলর অিধকারী  বেল �ীকৃিত লােভ ধনয্  হেব। আর
িচর�ায়ী  শাি� আর অক�নীয় দু ঃখ ও দু দর্শা েকবল তােদর
জেনয্ই অেপক্ষা ক, যারা েসখােন িশেকর্র মত ক্ষমার অেযা
অপরােধ দি�ত হেব।
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এ পৃিথবী  হে� মানু েষর আেখরােত শাি�ময় জীবন লােভর
কমর্  েক্ষ�। মানুষ যােত এখােন আ� তা‘আলার তাওহীেদ
িব�াসী  হয়, েস-জেনয্  রেয়েছ তাঁর নানারকম আেয়াজন। আমরা
রহ জগেত থাকাকােল িতিন েযমন এ-জনয্  আমােদর িনকট
েথেক তাঁর রুবূিবয়য্ােতর ে��া�েণািদত �ীকৃিত িনেয়ে,
েতমিন আমােদরেক এখােন সৃ ি�  করার সময়ও তাঁেক �ীকৃিত
দােনর উপেযাগী  কের সৃ ি�  কেরেছন।  আবার যখনই মানু েষরা
পািরপাি�র্ক িবিবধ কারেণ তাঁর তাওহীদ েথেক িবচুত হেয় তাঁর
রুবূিবয়য্াত ও উলূিহয়য্ােত িশেকর্ িল� হ, তখনই িতিন
তােদর েহদায়েতর জেনয্  যুেগ যুেগ ে�রণ কেরেছন নবী ও
রাসূ ল।  তাঁেদর সােথ িদেয়েছন েহদায়েতর অিময় বাণী। এ 
ধারাবািহকতায় িব� মানবতার েহদায়েতর জেনয্  সবর্ েশষ রাসূ
িহেসেব

মুহা�দ

ে�রণ  কেরিছেলন

সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম-েক।  তাঁেক িদেয়িছেলন তাঁর সবর্েশষ বাণী আকুরআন। যার �েয়াজনীয় বয্াখয্া ও িবষণ িতিন কেরেছন তাঁর
সু �ােতর মাধয্েম। যারাই তাঁেক ভালেবেস িনঃশতর্ভােব এ ’েয়র
অনু সরণ  ও অনু করণ  করেব, তারাই হেব েসখােন সফলকাম। 
িক� মানু েষর এ সফলতার স�ু েখ অ�রায় হে� তােদর িচর
শ� শয়তান।  আদম আলাইিহস সালাম-েক েসজদা না করার
ফেল েযিদন েস আ�াহর অিভস�াত �া� হেয়িছল, েসিদনই েস
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আদম স�ানেদরেক তার মতই অিভশ� করার জনয্ দৃঢ় �িতজ্
�হণ কেরিছল। েস বেলিছল :

َۡ ّ ُّّ ن
َ َ ۡ ُۡ َ َ َ ۡ َُ ّ َ َ َ َ ٓ َ ۡ َۡ َ َ َۡ د ن
�
ِ �  ُمَ تِ يََهم ِم ۢن١ ﴿قال فبِما أغو�ت ِ� ��ََُ لهم صِ �ٰطك ٱلمستقِيم
َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َُ ۡ ۡ َ ۡ َ ۡ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ ۡ َ َ َ َ ٓ ۡ َ َ َ د
َ �كِر
ٰ
�ن
� أ��هم
ِ ��يدِي ِهم ومِن خلفِ ِهم و�ن �ي�ن ِ ِهم وعن شما�ِل ِ ِهمۖ و
ِ
[١٧ ،١٦ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف١

‘‘আপিন েযমন আমােক সিঠক পথ েথেক িবচুযত করেলন
েতমিন আিমও অবশয্(এ  আদেমর স�ানেদরেক) পথ�� করার
জনয্  আপনার সরল পেথ বেস থাক, অতঃপর তােদর সমুখ,
প�াৎ, ডান ও বাম িদক েথেক তােদর কােছ  আসব।  আপিন
তােদর অিধকাংশেক কৃতজ্ঞ পােবন ন’’ 1
0F

ব�ত শয়তান তার এ  সংক� বা�বায়ন করার জেনয্
নানারকম অপেকৗশল �হণ  কের চেলেছ।  আর েস সব
অপেকৗশেলর মাধয্েম েস বনী আদমেক জিড়ত কেরেছ িবিবধ
রকেমর অপরাধমূ লক কেমর্। যার মেধয্ সবর্ে�� অপরাধ হ
িশকর্। এ িশকর্জিনত কারেণই েস অতীেতর কাওেম ন, ‘আদ ও
ছামূ দ...ইতয্ািদ

জনপেদর েলাকেদরেক পথ�� কেরিছল।

সৃ ি�কতর্, জীবন-জীিবকা, মৃতুয্  ও সব িকছুর মূল পিরচালক
1

. আল-কুরআন;সূ রা আ‘রাফ : ১৭, ১৮।
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িহেসেব আ�াহ তা‘আলােক �ীকৃিতদানকারী, �ীেন ই�াহীেমর
অনু সারীর দাবীদার, কা‘বা শরীেফর খােদম কুরায়শ ও আরব
জনপেদর েলাকেদরেকও েস এ  িশেকর্র মাধয্েমই পথ�
কেরিছল।  তােদরেক কিতপয় সৎমানু ষ এবং লাত, উ�া ও
মানাত নােমর কা�িনক েদবীসমূ হ ছাড়াও আেরা অসংখয্  �িতমা
ও েদব-েদবীেক আ�াহ তা‘আলার রুবূিবয়য্ােতর েকান েকা
ৈবিশে�য্  শরীক বেল ধারণা িদেয় তােদর উপাসনায় িল�
কেরিছল। আ�াহর অিল ও েস-সব েদব-েদবীেক আ�াহ তা‘আলা
এবং সাধারণ  মানু েষর মেধয্  মধয্�তাকারী ও সুপািরশকারী
ভূ িমকা পালনকারী বেলও তােদরেক ধারণা িদেয়িছল এবং তাঁেদর
মধয্�তা ও সুপািরশ পাওয়ার িনিমে� আ�াহর উপাসনার
পাশাপািশ এেদরও নানািবধ উপাসনা করেত অভয্� কেরিছল।
তৎকােল হােত েগাণা িকছু েলাক বয্তীত অবিশ� সকল
েলাকেদরেকই িব�া� করার মাধয্েম শয়তান তার অতীত
সংক�েক বা�েব রূ িদেত সক্ষম হেয়িছল। েস জনকুরআনু ল
কারীম অবতীণর্  হওয়ার সমেয়র মানুেষর ঈমান ও ‘আমেলর
েশাচনীয় অব�া িবচাের আ�াহ তা‘আলা বেলিছেলন :
ٗ َ ّ ُ َُ َ َ ۡ َد ّ َ َ َ ۡ ۡ ۡ ُ ن ّ ُ َٱ ّ َع
َ �قا ّم َِن ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن
﴾ ٢ �ِ
﴿ ولقد َق علي ِهم إِبل ِيس ََهۥ �َب وه ِ�َ ف ِر
[٢٠ :]ﺳﺒﺎ
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‘‘আর শয়তান তােদর উপর তার ধারণা সেতয্  পিরণত
কেরিছল।  ফেল তােদর মেধয্  ম’িমনেদর একিট  দল বয্তীত
সকেলই তার পথ অনু সরণ কেরিছল।’’ 2
তেব আ�াহ তা‘আলার অপার অনু �েহ সবর্েশষ নবীর
শুভাগমন এবং তাঁর ও তাঁর েযাগয্ উ�রসূরীেদর সুেযাগয্ েনতৃ
ইসলােমর জয়যা�ার ফেল আরব িব�সহ এর পা�র্বতর্ী পারসয্
েরামান অ�ল েথেক িশকর্  িবতািড়ত হেয় েসখােন তাওহীেদর
পতাকা উ�ীন হেয়িছল।  েসখান েথেক ধীের ধীের িদেক িদেক
ছিড়েয় পেড়িছল তাওহীেদর অিময় বাণী। যার ফেল িছ� হেয়িছল
শয়তােনর দীঘর্  িদেনর পাতােনা চ�ে�র জাল।  আমােদর
েদশসহ িবিভ� েদেশর অিধকাংশ মানু ষ শয়তােনর দাস�  েথেক
মু� হেয় পিরণত হেয়িছল এক আ�াহর দােস।
সভয্তার উ�ান ও পতন এিট েযন ইিতহােসর একিট অেমাঘ
িবধান।  তাই এ  িবধােনর হাত েথেক ইসলামও রক্ষা পায়িন
অতীেতর িবিভ� জািতর েলােকরা েযমন শয়তােনর চ�াে� পেড়
ধীের ধীের সিঠক �ীন পালন েথেক িবচুযত হেয় পুনরায় িশেকর্
িনমি�ত হেয়িছল, িঠক েতমিন ইসলােমর পরবতর্ী অসংখয

2

. আল-কুরআন, সূ রা সাবা : ২০।
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অনু সারীরাও শয়তােনর চ�াে� পেড় ধীের ধীের সিঠক �ীন পালন
েথেক িবচুয্ত হেয় েগেছ। শয়তান অতীেতর মানুষেদরেক ে-সব
ধয্া-ধারণা িদেয় ও অপেকৗশল �েয়াগ  কের িব�া� কের
আ�াহর রুবূিবয়য্াত উলূ িহয়য্ােত িশেকর্ িল� কেরি, েস সব
ধয্া-ধারণা ও অপেকৗশল �েয়ােগর মাধয্েমই েস অসংখয
মুসিলমেকও আ�াহর রুবূিবয়য্াত ও উলূিহয়য্ােত িশেকর্ 
কেরেছ।  তাই িশেকর্র মত জঘনয্  অপরােধ আজ িবে�র অসংখয
মুসিলম জজর্িরত। �বল �তােপর সােথ ে-সব �ােন ইসলাম
তার তাওহীদী  িচ�াধারা িনেয় �েবশ কের িশকর্েক িবদায়
জািনেয়িছল, বহুযুগ পূেবর্ ই ে স সব �ােনর সাধারণ মুসিলমেদ
মােঝ তাওহীদী িচ�ার পাশাপািশ িশকর্ও পুনরায় আপন �ান কের
িনেয়েছ।  েস িহেসেব আমােদর েদেশ তাওহীেদর অব�া েয কী 
হেব, তা সহেজই অনু েময়।  এখােন েযমন ইসলাম এেসেছ 
অেনকটা ধীরগিতেত, েতমিন আসার পেথ �ভািবত হেয়েছ 
ভারতীয় িহ�ু ৈবরাগয্বােদর িবষি�য়ায়। যার ফেল

এেদেশর

অিধকাংশ মানু ষ ইসলাম �হেণর �া�ােল �কৃত তাওহীদ
স�েকর্ই যথাথর্ জ্ ঞান লাভ করেত  িন।  যারা েপেরিছল
তােদর পরবতর্ী �জে�র েলােকরা ধমর্ীয় িশর অভাব ও এখােন
বৃ িটশ উপিনেবশ �িতি�ত হওয়ার ফেল েস জ্ঞান েবশী িদন ধে
রাখেত পােরিন। যার ফেল েদখা যায়, েয সব আেলম ও অিলগণ 
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এেদেশ এেসিছেলন িশকর্  িবনাশ কের তাওহীেদর �চার ও
�িত�া করেত, সমেয়র পিরবতর্েন শয়তােনর চ�ে� পেড়
তাঁেদর ভ� ও সাধারণ অজ্ঞ সিলমেদর �ারা �য়ং তাঁেদর কবর
ও মাযারসমূ হই িশকর্ চচর্ া করার এেককিট েকে� পিরণ
হেয়েছ। আ�াহর রহমেত ধীের ধীের ইসলামী জ্ঞােনর চচর্া পূেব
েচেয় বৃ ি� পাওয়ায় বতর্মােন এ সব মাযার ও কবর স�েকর
মানু েষর ভুল ধারণা অেনকটা দূ রীভূ ত হেলও এখনও সাধারণ 
মানু েষর অ�র েথেক অিলেদর বয্াপাের িশকর্ী িচ�াধারার অবসা
ঘেট িন।  অিলেদর মাযার েকি�ক ছাড়াও এ  েদেশর সাধারণ 
মুসিলমেদর মােঝ  আেরা িবিভ� উপােয় িশকর্ী কমর্কা� অহর
হেয়ই চেলেছ।
িশকর্  মানুেষর ধয্-ধারণা, কমর্  ও অভয্ােসর মধয্ক
েযখােনই েহাক, এিট এমন একিট  িবষি�য়া েয, যিদ কােরা
জীবেন কখনও একিট  মা� িশকর্ও সংঘিটত হ এবং তাে�েক
েস বয্ি� তাওবা কের মরেত না পাে, তা হেল এই একিট 
িশকর্ই তার ঈমান ও জীবেনর যাবতীয় সৎকমর্েক িন�ল কে
েদয়ার জনয্ যেথ� হেব। এ ধরেনর েলাকেদর ঈমান ও‘আমেলর
অশুভ পিরণিত স�েকর্ মহান আ�াবেলন :
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ُ ُ َُّ ۡ َ ُۡ
َ َ�ّ ١ �ً ٰ �َ �ن أَ ۡع
َ �َ �م ب ۡٱ�َ ۡخ
َ ۡ �ِ ِين َ ّلَ َس ۡع ُي ُه ۡم
ِ ٱ� َي ٰوة
﴿ قل هل ننبِئ
ِ
ِ
َ
ُۡ ّ َ
َۡ ُ ۡ ّ
[١٠٤ ،١٠٣ : ﴾ ]الﻜﻬﻒ١ �ُ� َيا َوه ۡم � َس ُبون َ�َ ُه ۡم �سِ نُون ص ُۡن ًعا
‘‘বলু ন : আিম িক েতামােদরেক েস-সব েলাকেদর সংবাদ
েদব, যারা কেমর্র িদক েথেক খুবই ক্ষিত? তারা েস-সব
েলাক, যােদর পািথর্ব জীবেনর �েচ�া িব�া� হ, অথচ তারা
মেন কের েয তারা সৎকমর্ করেছ’’ 3
2F

এ  পৃিথবীেত আ�াহ আমােদরেক সৃ ি�  কেরেছন তাঁর
তাওহীেদর �ীকৃিত দান, এর সংরক্, �চার ও �িত�া করার
জেনয্। এিট এমন একিট কজ  েয, এিনেয় কােরা ি�মত েপাষণ 
বা এ  িনেয় মতিবেরাধ করারও েকান অবকাশ েনই।  েস জনয্
মহান আ�াহ বেলন :

َ َ ّ ْ ُ َ َۡ
ْ ُّ
[١٣ :َتَفَرَقوا �ِي �هِ﴾ ]الﺸﻮرى
�ِين َو
�﴿أن أ�ِيموا ٱ

‘‘েতামরা �ীন �িত�া কর এবং তা �িত�া করার েক্ষে
েকােনা �কার মতিবেরাধ কেরা না।’’ 4
3F

এ  �ীন �িত�ার মূ ল কথা হে� কািলমােয় তাওহীদেক
সিঠকভােব হৃদয়�ম করা ও এর উপর মৃতুয্ পযর্� সু�িতি

3

. আল-কুরআন, সূ রা কাহাফ : ১০৪-১০৫।

4

. আল-কুরআন.সূ রা : শুরা: ১৩।
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থাকা।  আর এর উপর সু �িতি�ত থাকার দাবী  হে� এ 
তাওহীদেক িবন�কারী  িশকর্  নােমর মহা অপরাধিট কী এবং
সমােজ এিট  েকন সংঘিটত হয়, েস স�েকর্  যথাথর্ জ রাখা। 
তা না হেল েয েকান সময় শয়তােনর খ�ের পেড় েয কােরা
ঈমান ও জীবেনর সৎকেমর্র যাবতীয় সাধনা বয্থর্ হ েয় েয
পাের। এ  েহন গুরুতর পিরণিতর হাত েথেক েযমন িনেজে
রক্ষা করা আবশ, েতমিন এে�েক েদশবাসী  ও িবে�র সকল
মুসিলমেকও রক্ষা করা আবশয্ ক। আর এ আবশয্কতােব
আমােক এ  বয্াপাের একিট গেবষণাকমর্ চালােত উ�ু� কেরেছ
মানব কলয্াণমূলক এ গুরু�পূণর্ িবষেয় গেবষণাকেমর্র েত
দােনর জনয্ আিম সবর্াে� মহান আ�াহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
অতঃপর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিছ ইসলামী িব�িবদ, কুি�য়ার
সেবর্া� কতৃর্, একােডিমক শাখাসহ অনয্ানয্ শাখার কমর্কতর্
কমকর্চারীবৃে�, যাঁরা আমােক ‘‘বাংলােদেশর মুসিলম সমােজ 
�চিলত িশকর্  ও েব‘আত : একিট  সমীক্’’-এ  িশেরানােমর
উপর িপ. এইচ. িড.গেবষণা করার সু েযাগ িদেয়িছেলন। আমার এ 
গেবষণাকমর্িট আরবী ভাষায় স�ািদত হওয়ার কারেণ েদেশর
জনগেণর অিধকতর উপকােরর �ােথর্ এর িশকর্ অংশিটেক বাংল
ভাষায় �কােশর জনয্ আিম তােত �েয়াজনীয় িকছু সংেযাজন ও
িবেয়াজন কের এর িশেরানাম িদেয়িছ ‘‘িশকর্ কী ও েক?’’। আশা
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কির, আ�াহ চােহ েতা এ  বইখানা পাঠ করেল ইসলাম েথেক
বিহ�ারকারী  ও আমল িবন�কারী এ জঘনয্  অমাজর্নীয় অপরা
স�েকর্  িবেশষভােব অবিহত হওয়া স�ব হেব এবং সমােজ তা
সংঘিটত হওয়ার জনয্  পেরাক্ষ ও �তয্ক্ ষভােব েকান
কারণেক দায়ী করা যায়, েস স�েকর্ও ওয়ািকফহাল হওয়া স�ব
হেব।
আ�াহ তা‘আলার তাওহীদেক সংরক্, এর �চার ও �িত�া
করার জনয্  কাজ করাই হে�

একজন ম’িমেনর জীবেনর

�ধানতম লক্ষয্  ও উে�শয্ । এ উে�শয্েক সামেন েরেখই
আমার এ  বইখানা েলখার �য়াস চািলেয়িছ। এেত উপ�ািপত
ব�বয্  ও তথয্াবলী সিঠক হেল তা আ�াহর পক্ষ েথেকই 
থাকেব; আর অিন�াকৃতভােব েকাথাও েকান ভুল হেল তা হেব
আমার ও শয়তােনর পক্ ষ েথেক। মহান আহর কােছ  �াথর্না
কির িতিন েযন আমার অিন�াকৃত ভুল-�াি� মাজর্না কেরন এবং
আমার এ  �য়াসেক কবুল ও ম�ু র কেরন; এর �ারা িতিন েযন
িবপথগামী  মুসিলমেদরেক সরল ও সিঠক পেথর স�ান দান
কেরন।এর ওসীলায় েযন আমােক, আমার িপতা-মাতা, পিরবার,
স�ানািদ, মু’িমন ও মু’িমনাত আ�ীয় �জন এবং এ  বইখানা
িলখেত ও তা �কাশ করেত যারা িন�ার সােথ আমােক
সহেযািগতা কেরেছন, তাঁেদর সকলেক আেখরােত জাহা�ােমর
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আগুন েথেক রক্ ষা কের জা�াত নসীব ক, আমীন ছু �া
আমীন।

ড. মুহা�দ মুযয্াি�ল আল
অধয্াপ
আল-হাদীস এয্া� ইসলািক �ািডজ িবভাগ
ইসলামী িব�িবদয্াল, কুি�য়া
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�থম অধয্া
িশকর্ ও যুেগ যুেগ এর বিহঃ�কা
�থম পিরে�দ
ি�তীয় পিরে�দ

িশকর্ শে�র অথর্ ও এর �কারে
আিদ মানু েষরা তাওহীদ প�ী  না িশকর্  প�ী
িছল ?

তৃতীয় পিরে�দ
চতুথর্ পিরে�
প�ম পিরে�দ

সবর্�থ েকান্ জািত িশেকর্ িল� হ?
�াক ইসলামী  যু েগ  আরব জনপেদ �চিলত
িশকর
আরব জনপেদর েলাকেদর িশেকর্  িল�
হওয়ার কারণ
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িশকর্ ক ও েকন ?

�থম অধয্া
িশকর্ ও যুেগ যুেগ এর বিহঃ�কা
পাপ মূ লত দু ’�কারঃ একিট বড় আর অপরিট েছাট। আবার
বড় পােপর রেয়েছ  অেনক �কার।  তেব আ�াহ তা‘আলা ও
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর দৃ ি�েত ত�েধয্
িতনিট  পাপ হে� সবেচেয় গুরুতর। আবু বকরাঃ নুফ‘ ইবন
হািরছ  রািদয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন :

َ
ّ َ َُ َ ََ ُ َ ًَ َ
ُ ُ ّ َ َ ُﻧ ب
ُ ﺷ
َالﻜﺒ
َ ْ� ْﻢ ﺑَ� ﺮ
َ ْ ِ »ﻹ: ﻗَ َﺎل،َ�
اك
ﻮل
ﺳ
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ﺎ
ﻳ
�
ﺑ
:
ﻮا
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ﻗ
،ﺎ
ﺛ
ﻼ
ﺛ
«
؟
ﺮ
ﺋ
ﺎ
ﺒ
»أﻻ َِﺌ
ِ
ِ
ﺮ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ّ
ّ َ
ً َُﺘ
َْ
َ َ
ّ ْ َ
: ﻗﺎل،«ور
ِ  َو�ﻘﻮق،َ�ِﺎ
ِ  َوﺟﻠﺲ َو�ن- لﻮَاﺪﻟﻳ ِﻦ
ِ
ِ ُ أﻻ وﻗﻮل لﺰ- ﻜﺌﺎ �ﻘﺎل
َ
َ ُ َ ُْ
َ
َ ّ
 ﻟْﺘَﻪ َﺳﻜﺖ:ُ�َﺮِ ُرﻫﺎ ﻰﺘ َّ ﻗﻠﻨَﺎ
� َﻤﺎ َزال
‘‘েহ আমার সহচরগণ! আিম িক েতামােদরেক সবেচেয়

বড় অপরাধ স�েকর্  সংবাদ েদ’’? ‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম এ কথািট িতনবার বেলন। আমরা বললাম :
েহ আ�াহর রাসূ ল আপিন বলু ন।‘‘িতিন বলেলন : সবেচেয় বড় ও
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মারা�ক পােপর কাজ  হে� আ�াহ তা‘আলার সােথ কাউেক
শরীক করা এবং িপতা-মাতার অবাধয্ হওয়’’। এ কথা বলার পর
িতিন িপঠ েহলান েদয়া েথেক েসাজা হেয় বসেলন এবং বলেলন :
‘‘িমথয্া কথা বলা ও িমথয্া সাক্ষয্ �দা’’। ‘‘িতিন এ কথািট 
বারবার বলেত থাকেল আমরা মেন মেন ভাবলাম, হায় যিদ িতিন
নীরব হেতন।’’ 5
এ-হাদীেস েয িতনিট  অপরােধর কথা উে�খ করা হেয়েছ 
ত�েধয্ পিরণিতর িদক েথেক আ�াহতা‘আলার সােথ িশকর্  করা
হে� সবর্ািধক মারা�ক অপরাধ। যারা এ অপরাধ কের তােদর
বয্াপাের আ�াহ তা‘আলার

পির�ার

কথা

হে�-

িতিন

কি�নকােলও তােদর �িত করুণার দৃি�েত েদখেবন না। েযমন
আ�াহ তা‘আলা বেলেছন :

5

. আল-বু খারী, ‘আবু আ�ু �াহ মুহা�দ ইবন ঈসমাঈল, আস-সহীহ; স�াদনা
: ড. মু�ফা আদীব আল-বাগা, (ৈবরুত: �ার ইবেন কাছীর আল-ইয়ামামা :
৩য় সং�রণ, ১৯৮৭ ি�.), িকতাবু স শাহাদাত, বাব নং ১০, হাদীস নং২৫১০, ২/৯৩৯ ; আল-�ুশাইরী, মুসিলম ইবন হা�াজ, আস-সহীহ;
স�াদনা : মুহা�দ ফুআদ ‘আ�ু ল বা�ী, (ৈবরুত : �ার এহইয়াউত
তুরািছল ‘আরাবী, সং�রণ  িবহীন, সন িবহীন), িকতাবু ল ঈমান, বাবু
বয়ািনল কাবাইর , ১/৯৩।
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َ
ٓ َ
ۡ
َ َ َ ُ
َ ّ َّ ﴿
َ ۡ ُ � �َ َ� َ� ۡغف ُِر أن
:� َك بِهِۦ َو َ�غف ُِر َما دون �ٰل ِك ل َِمن �َشا ُء﴾ ]اﻟنﺴﺎء
ِن
[٤٨

‘‘িন�য় আ�াহ তা‘আলা তাঁর সােথ শরীক করা হেল িতিন
কখনও তা ক্ষমা কেরন , (তেব) এর েচেয় িন�মােনর অপরাধ
হেল িতিন যােক ই�া (তা) ক্ষমােরন।’’ 6
5F

উপযু র্� আয়ােতর মেমর্ র �িত লক্ষয্ করেল �তীয়মা
েয, মানু ষ েয সব অপরাধ কের আ�াহ তা‘আলার দৃ ি�েত
পিরণিতর িদক েথেক ত�েধয্  িশকর্ ই হে� সবেচেয় মারা�
অপরাধ। একিট  িশকর্মূলক অপরাধ

একজন মুসিলেমর

জনয

পিরণিতর িদক েথেক অতয্� ভয়াবহ হওয়ায় েদের মুসিলম
জনগণেক এ জঘনয্  অপরাধ স�েকর্ িব�ািরতভােব অবগ
করােনা একা� �েয়াজন।  আর এ- �েয়াজনীয়তােক সামেন
েরেখই আেলাচয্  অধয্ায়েক েমাট পাঁচিট পিরে�েদ িবভ� কর
হেয়েছ।
ﻣﺎ ﺗﻮﻓﻴﻲﻘ إﻻ ﺑﺎﷲ

6

. আল-কুরআন, সূ রা আন-িনসা : ৪৮।
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�থম পিরে�দ
িশকর্ শে�র অথর্ এবং এর �কারে
িশকর্ শে�র আিধািনক অথর্:
ইবন মানযু র বেলেছন : ‘আশ-িশকর্াত ’ ও ‘আশ-শারকাতু’
َُ ْ ّ
َُ ْ
(لﺮﺸﻛﺔ  الﺮﺸَﻛﺔ
) সমাথর্েবাথক দ ’িট শ�। যার অথর্ : দু ’শরীেকর
ََْ ﺮ
সংিম�ণ।  িতিন আেরা বেলন : ‘ইশতারাকনা’ (ﺘ�ﻨﺎ
ْ )ﺷআমরা
َْ َ َ َ
শরীক হলাম শে�র অথর্: ‘তাশারাকনা’ ( )�ﺸﺎر�ﻨﺎআমরা পর�র
শরীক হলাম। দু ’জন শরীক হেলা আর পর�র শরীক হেলা বা
এেক অপেরর সােথ শরীক হেলা িকংবা শরীক হওয়া, এ-সব
َ ُْ
শে�র অথর্ ‘আল-মুশািরক’ (ﺎر ُك
ِ  )الﻤﺸবা অংশীদার।  ‘আশ-িশকুর’
ْ ّ শরীক করাও শরীক হওয়ার মতই। এর বহু বচন হেলা:
()ﺮﺸِ ُك
َ َ ُ ٌ َ ْ َﺮ
‘আশরাক’ ও ‘শুরাক-উ’ ‘(َ ﺮﺷ� ٌء
 ) ﺷاكঅথর্াৎ: সকল শরীকান
বা অংশীদার।
ْ ّ
িতিন আেরা বেলন : ‘আশ-িশকুর’ ()لﺮﺸِ ُك
শ�িট  ‘আলﺤﻟ
ُ
িহস্সাত ’ (ْ َّﺔ
 ) ِﺼ: অংেশর অেথর্ও বয্বহৃত হয়। েযমন হাদী
َ ْ
ً أَ�ْﺘَﻖَ ﺮﺷِْﺎﻛ...]’’- ‘‘েয তার েকান
বিণর্ত হেয়েছ : [ ُ ﻲﻓ �ﺒْ ٍﺪ
ِ َﻪﻟ
29

�ীতদােসর অংশেক মু� কের িদল...।’’ 7 বলা হেয় থােক ‘‘ َﻃ ِﺮ�ْ ٌﻖ
َ َ  ’’ُﺸْﺮঅথর্াৎ সি�িলত রা�া, যা বয্বহােরর েক্ষে� সকে
ﺘ ٌك
6F

َ َ ْ ِ  )أেস
সমান অিধকার রেয়েছ।  ‘আশরাকা িব�ািহ’ (ﺎﷲ
ِ ِﺷك ﺑ

আ�াহর সােথ শরীক করেলা, অথর্াৎ আ�াহর রাজে� কাউেক
তাঁর অংশীদার সাবয্� করেলা 8 (নাউযু িব�ািহ)
৭F

َْ ْ
আল-মুনিজদ নামক অিভধােন বলা হেয়েছ : (ﺮﺷَْكَ ﻲﻓ أم ِﺮ ِه
)
ِ

অথর্া- তার কােজ  েস (অপর কাউেক) শরীক কের িনেয়েছ। 
َ َ ْ  )َﺮঅথর্া- েস আ�াহর সােথ অংশীদার সাবয্� কেরেছ।
(ﺎﷲ
ِ ِﺷك ﺑ
আর েয তা করেলা েস মুশিরক হেয় েগল। 9
৮F

েশখ যাকািরয়য্ আলী ইউছু ফ বেলন :
ُ َْ َ
‘‘েকান েক্ষে ‘শারাকতুহ’ ও আশ-রাকতুহ’ ( ﺷ�ﺘُﻪ َو
ْ َ ْ َﺮ
ﺷ�ﺘُﻪ
) তখনই বলা হয় যখন েস েক্ষে� আিম কাের ‘শরীক’
7

. বু খারী, �াগু; িকতাবু ল এৎক, বাব নং ৪, হাদীস নং ২৩৮৬, ২/৮৯২;
মুসিলম, �াগু; িকতাবু ল এৎক, হাদীস নং ১৫০১, ৩/১২৮৭।
ْ ّ
. ইবন মানযু র, েলছানু ল ‘আরব; শ�মূ ল : ﺮﺸِ ُك,
(কুম:নাশরু আদািবল

8

হাওযাঃ সং�রণ িবহীন, ১৮০৫িহ.), ১০/৪৪৮-৪৫০।
9

. অধয্াপক আনতুয়ান ন‘মাঃ ও গং, আল-মুনিজদ; (ৈবরুতঃ দারুল মাশি,
সং�রণ ২১, ১৯৭২ ি�.), পৃ .৩৮৪।
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ٌ َ
ُ َْ َ
()ﺷ�ْﻚ
অংশীদার হেয় েগলাম, ‘শা-রাকতুহ’ (ﺎر�ﺘُﻪ
)ﺷশ�িটও
ِ
ْ َ ْ َﺮ
ُ
ُ
শরীক এর অথর্ �কাশ কের‘আশরাকতুহ’ ( ) ﺷ�ﺘﻪশে�র অথর:
আিম তােক শরীক কের িনলাম। আ�াহ তা‘আলা বেলন:

َ ُ ۡ ََۡ
ٓ ِ ﴿ وأ��ه
[٣٢ : ﴾ ]ﻃﻪ٣ � أ ۡمرِي
ِ

(েহ আ�াহ) ‘‘তুিম হারনেক আমার নবুওেতর অংশীদার
কের দাও।’’ 10
9F

িতিন

আেরা

বেলন:

‘িশকর’

শ�মূ লিট  সংিম�ণ  ও

একি�করেণর অথর্  �কাশ কের। েকান ব�র অংশ িবেশষ যখন
একজেনর হেব, তখন এর অবিশ�  অংশ হেব অপর এক বা
একািধকজেনর। আ�াহর বাণী :
ٞ ۡ ۡ َُ َۡ
َ ّ �ك
[٤٠ :ت﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ
ِ ٰ �َ ٰ �َلس
ِ �ِ ﴿أم لهم
‘‘তেব িক আকাশম�লীেত তােদর অংশীদাির�  রেয়েছ’’ 11
10F

এ-আয়ােত বিণর্ত ‘িশকুর্’ শে�র �ারা এ  অংশীদািরে�র অথর্ই
�কািশত হেয়েছ। এেত �মািণত হে� েয, একজন অংশীদার
10

. আল-কুরআন, সূ রা �াহা  : ৩২।

11

. আল-কুরআন, সূ রা আহকাফ : ৪।
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তার অপর অংশীদােরর সােথ সংিম�ণকারী এবং তার অংশ
অপেরর অংেশর সােথ িমিলত।
িতিন আেরা বেলন : েকােনা ব�েত একািধক শরীক হেল েস
ব�েত তােদর �েতয্েকর অংশ সমান হওয়ািট অতয্াবশয্ক,
তােদর এেকর অংশ অপেরর অংেশর েচেয় অিধক হওয়ার পেথও
তা েকান অ�রায় সৃ ি�  কের না, েযমন মূ সা আলাইিহস সালাম
তাঁর েরসালেতর েক্ষে � �ীয় ভাই হার আলাইিহস সালামেক
তাঁর সােথ শরীক করার জনয্  আ�াহ তা‘আলার িনকট  আেবদন
করেল আ�াহ তা‘আলা বেলন :

َ َۡ ُ َ ُ َۡ َ َ
ٰ َ ك َ� ٰ ُم
[٣٦ : ﴾ ]ﻃﻪ٣ �و
﴿ قال قد أو�ِيت سؤل

‘‘েহ মূ সা! েতামার আকা�া পূ রণ করা হেলা।’’ 12
1F

এ  কথা বেল আ�াহ তা‘আলা মূ সা আলাইিহস সালাম-এর
কামনা পূ ণর্  কের থাকেলও েরসালেতর েক্ষে� হা আলাইিহস
সালাম-েক সমান অংশীদার কের েদন িন; বরং েস েক্ষে� হার

12

. আল-কুরআন, সূ রা �াহা : ৩৬।
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আলাইিহস সালাম-এর অংশ মূ সা আলাইিহস সালাম-এর অংেশর
েচেয় কম িছল।

13
১২

উপযু র্� বণর্নার আেলােক আমােদর িনকট-কথা �মািণত
হে� েয, ‘িশকর’ শ�মূ লিট  মূ লগতভােবই িম�ণ  ও িমলেনর অথর্
�কাশ কের থােক এবং এ েমৗিলক অথর্িট এর সকল রূপা�ির
শে�র মেধয্  িনিহত থােক। আর দুই বা তেতািধক বয্ি�
মধয্কার অংশীদাির� েযমন ইি�য় অনুভূত ব�সমূেহর মেধয্ হে
পাের 14, েতমিন তা েকান অথর্গত বা গুণ 15 ব�েতও হেত
১৩

১৪

পাের।

13

. যাকািরয়য্া আলী ইউছু, আল-ঈমান ওয়া আ-ছারুহু ওয়া আশিশকুর্ ও
মাযািহরু; (কায়েরা : মাকতাবাতুস সালাম আল- আলিময়য্া: ২য় সং�রণ,
তািরখ িবহীন), পৃ . ৭৮।

14

. েযমন দু ই বা তেতািধক বয্ি�র েকােন বাড়ী, জিম বা গাড়ীেত সমঅংেশ বা
েবশ-কেম অংশীদার হওয়া।

15

. েযমন মানু ষ এবং েঘাড়া �াণী  হওয়ার েক্ষে� সমানভােব অংশীদ এবং
দু ’িট  েঘাড়া বাদামী  বা লাল বেণর্র হওয়ার েক্ষে� সমানভােব শরীক হ
পাের।
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িশকর্ শে�র পািরভািষক অথর:
ড. ই�াহীম আল-বুরাইকান িশকর-এর পািরভািষক অথর্  বণর্ন
�সে� বেলন :
‘িশকর’-এর দু ’িট অথর্ রেয়েছ:
এক. সাধারণ  অথর, আর তা হে�- গায়রু�াহেক আ�াহর
ৈবিশে�য্র সমকক্ষ করা। সমকক্ষ বখােন মু�  শরীকানা
বুঝােনা হেয় থােক, শরীকানায় আ�াহর অংশ গায়রু�ােহর
অংেশর সমান হেত পাের অথবা আ�াহর অংশ গায়রু�ােহর
অংেশর েচেয় অিধকও হেত পাের। িতিন আেরা বেলন :
িশেকর্র উপযুর্� সাধারণ অেথর্র িভি�েত িশকর্ িতন �:
এক. আ�াহর রুবূিবয়য্ােত িশক এর সংজ্ঞা হ- আ�াহর
রুবূিবয়য্ােত র ৈবিশে�য্ সম কক্ষ করা অথবা ে ৈবিশ�য্েক
িতিন বয্তীত অেনয্র সােথ স�কর্যু� করা। েযমন স, জীিবকা,
জীবন ও মৃতুয্ ইতয্ািদর স�কর্ অেনয্র সােথ 
দু ই. আ�াহর উলূ িহয়য্ােত িশকর্। এর সংজ্ঞা- আ�াহর
উলূ িহয়য্ােতর ৈবিশে�য্ কাউেক সমক ক্ষ করা। ে : সালাত,
সাওম, পশু উৎসগর্করণ ও মানত ইতয্ািদ অনয্ কােরা উে�
করা।
34

তৃতীয়. আ�াহ তা‘আলার নামাবলী ও গুণাবলীেত িশকর্। এ
সংজ্ঞা হ- আ�াহর নামাবলী  ও গুণাবলীেত েকােন সৃ ি�েক
তাঁর সমকক্ষ কর
িশেকর্র ি�তীয় অথ :
“আ�াহর পাশাপািশ গায়রু�াহেক উপাসয্ ও মানয্বর িহেস
�হণ  করা।  কুরআন, সু �াহ ও অ�বতর্ী মনীষীগেণর কথায় িশকর
শ�িট  যখন সাধারণভােব বয্বহৃত , তখন এর �ারা িশেকর্র
ি�তীয় অথর্ই উে�শয্ হেয় থাে’’ 16
আ�ীদার িবিভ� িকতাবািদেত িশকর-এর েয সংজ্ �দান
করা হেয়েছ, তা অেনকটা ড. ই�াহীম বুরাইকান কতৃর্ক বিণর্
উপযু র্� সংজ্ঞারই অনুরূপ। উপযুর্� এ সংজ্ঞার �ারা যি’র
পািরভািষক অথর্  অনুধাবন করা যাে, তেব আমরা যিদ আেরা
পির�ারভােব এর সংজ্ঞা জানেত চ, তা হেল িশকর্েক তাওহীএর সংজ্ঞার িরীেত দাঁড় করােল তা জানা েযেত পাের। 
েকননা, িশকর্ শ�িট তাওহীদ শে�র অেথর্র স�ূণর্ িবপরীত। 
�বােদ রেয়েছ  ‘�েতয্ক ব�েক তার িবপরীতধমর্ ী ব� িদে
16

.

ড.

ই�াহীম

বু রাইকান,

আল-মাদখালু

িলেদরাসািতল

‘আ�ীদািতল

ইসলািময়য্াহ‘আলা মাযহািব আহিলস সু �ািত ওয়াল জামা‘আহ; (আল-খুবার
: �ারুস সু�াহ িলন নসির ওয়াত তাওয‘, সং�রণ িবহীন, ১৯৯২ ি�.), পৃ .
১২৫, ১২৬।
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পিরচয় করা যায়।’ তাই িনে� �থেম তাওহীদ-এর পািরভািষক
সংজ্ঞা �দান করা হেলা এবং পরবতর্ীেত এর সংজ্েকই
িশকর-এর সংজ্ঞা িনরূপণ করা হে
তাওহীদ শে�র পািরভািষক অথর্:
‘তাওহীদ’ শে�র পািরভািষক অথর্  বণর্না �সে� আ�াম
জুরজানী  বেলন: ‘‘তাওহীদ হেলা: অ�ের যা িকছু র ক�না বা
ধারণা হয়, েস সব েথেক আ�াহ তা‘আলার জাতস�ােক মু� 
করা।  তাওহীদ িতনিট  িবষেয়র সমি�  : মহান আ�াহেক রব
িহেসেব জানা, তাঁর এক�বােদর �ীকৃিত �দান করা এবং
তাে�েক সকল শরীকেদর অ�ীকার করা।’’ 17
আ�ামা জাযাইরী  বেলন : তাওহীদ হেলা : ‘‘মহান আ�াহ
তা‘আলার যাত, তাঁর গুণাবলী ও কমর্সমূেহ কােরা সমকক্ষ থ
বা েস সকল েক্ষে� তাঁর েকান সাদৃ হওয়া এবং তাঁর
রুবুিবয়য্াত ও উপাসনায় কােরা অংশীদাির� থাকা অ�ীকা
করােক তাওহীদ বলা হয়।’’ 18

17

. আল-জুরজানী, শরীফ আলী ইবন মুহা�দ, িকতাবু ত তা‘রীফাত; (ৈবরুত:
দারুল কুতুিবল ইলিময়য্, ১ম সং�রণ, ১৯৮৩ ি�.), পৃ .৬৭।

18

.আল-জাযাইরী, আবু বকর জািবর, ‘আ�ীদাতুল মু‘িমন; (েজ�া : দারুস
সু রু, ৫ম সং�রণ, ১৯৮৭ ি�.), পৃ .৮৭।
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তাওহীেদর উপযু র্� দ ’িট সংজ্ঞাই অেনকটা সংিক্ষ� হওয়
িনে� এর অপর একিট িব�ািরত সংজ্ঞা �দান করা হেল:
েশখ আ�ু ল আযীয বেলন : ‘‘শর‘য়ী  পিরভাষায় তাওহীদ
হেলা : বা�া এ-কথা �ীকার করেব েয, মহান আ�াহ তা‘আলা
হেলন েসই রব িযিন সকল সৃ ি�র জীিবকা �দান ও তােদর
পিরচালনার কাজ এককভােবই কের থােকন, িতিন সকল সৃ ি�র
উপাসয, যাবতীয় উপাসনা ও আনু গতয্ এককভােব তাঁর জেনয্
িনেবিদত। আেরা মেন করা েয, িতিন এককভােব বড়�, মহ� ও
েসৗ�েযর্র যাবতীয় গুণাবলীর সািবর্ক পূণর্তায় অিধ’’ 19
‘িশকর’ যখন ‘তাওহীদ’ এর িবপরীত তখন েশখ ‘আ�ু ল
‘আযীয কতৃর্ক উপের তাওহীেদর েয সংজ্ ঞা �দান করা হে,
েস িহেসেব এর িবপরীেত ‘িশকর’ এর পািরভািষক সংজ্ঞা িন�র
দাঁড়ায় :
‘‘মহান আ�াহেক সকল সৃ ি�র জীবন-জীিবকা দানকারী,
তােদর ভােগয্র ভা-ম�  ও সম� জগত পিবচালনাকারী একক
রব িহেসেব মেন না করা। বরং এেক্ষে� তাঁর সৃি�র েছাট বা ব
েকােনা ব� েযমন �হ, নক্, বা অিল ও দরেবশ নােমর েকােনা
19

.আ�ু ল

আযীয

আল-মুহা�দ

আল-সলমান,

আল-আসইলাতু

ওয়াল

আজইবািতল উসূ িলয়য্ািত আলাল ‘আ�ীদািতল ওয়ািসিতয়য্ািত িল ইবেন
তাইিময়য্া; (�কাশ িবহীন, ২১ম সং�রণ, ১৯৮৩ ি�.), পৃ . ৩২।
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েনক মানু ষেক এর েকােনা িকছু র পূ ণর্  বা আংিশক মািলক িকংবা
শরীক, অথবা তা পিরচালনার েক্ষে� আ�াহর সাহাযয্কারী ব
মেন করা।  আ�াহর সমীেপ তাঁর পূ ব্র  অনুমিত বয্তীত কাের
জেনয্  রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা� বা অপর েকােনা
অিলর শাফা‘আত উপকারী হেয় থােক বেল িব�াস করা। উপযু ্�
র
রকেমর ধারণার বশবতর্ী হেয় আ�াহর

একক উপাসন ও

আনু গতয্  করার পিরবেতর্ তাঁেদর ওসীলা ও সুপািরেশ উ�
জীবন, জীিবকা ও েসৗভাগয্ লাভ করার জনয্ তাঁেদর উপাসনা 
আনু গতয্  করা। আ�াহর জ্, তাঁর বড়�, মহ�  ও েসৗ�েযর্র
যাবতীয় গুণাবলীর েক্ষে� সৃি� জগেতর কাউেক তাঁর সম
করা।’’
অনয্  কথায় ‘‘এমন সব িব�াস, কাজ, কথা ও অভয্াসেক
িশকর্  বলা হয় যার �ারা বাহয্ ত মহান আ�াহ র রুবূিবয়,
উলূ িহয়য্াত ও গুণাবলীেত অপর কােরা অংশীদাির� বা সমকক্
�তীয়মান হয়।’’
অপর কথায় বলা যায় : ‘‘গায়রু�াহেক আ�াহ তা‘আলার
রুবূিবয়য্, উলূ িহয়য্াত ও গুণাবলী র ৈবিশে�য্ গায়হেক
সমকক্ষ করােক িশকর্ বলা ’’ িশেকর্র এ সংিক্ষ� সংজ্’িট 
কুরআনু ল কারীম েথেক �মাণ করা যায়।
মহান আ�াহ বেলন :
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‘‘তারা (মুশিরকরা তােদর উপাসয্  েদ-েদবীেদর সােথ)

জাহা�ােম কথা কাটাকািটেত িল�  হেয় বলেব: আ�াহর কসম!
আমরা তথায় (পৃিথবীেত) �কাশয্  িব�াি�েত িল� িছলা, যখন
আমরা েতামােদরেক িব�-পালনকতর্ার সমতুলয্ গণয্ করত’’ 20
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এ আয়াত �ারা �মািণত হয় েয, মুশিরকরা তােদর পাথর ও
কাঠ ইতয্ািদর মূিতর্সমূহেক আ�া তা‘আলার রুবূিবয়য্াত 
উলূ িহয়য্ােতর ৈবিশে�য্ সমকক্ষ বািনেয় েনয়ার কারেণই িব�াি
পিতত হেয় মুশিরক হেয়িছল।
িশকর্  যখন আ�াহ তা‘আলার রুবূিবয়য্, উলূ িহয়য্াত ও
গুণাবলীর ৈবিশে�য্ র সােথ িকর্, তখন সবর্াে� আমােদরেক
এ িতনিট িবষেয়র ৈবিশ�য্সমূহ স�েকর্ িব�ািরতভােব আেলাচন
করেত হেব েকননা; এেত আমােদর িনকট  িশেকর্র স�াবয
েক্ষ�সমূহ পির�ার হেয় উঠেব
আ�াহ তা‘আলার রুবুিবয়য্ােতর ৈবিশ�য্স :
‘রব’ হে� আ�াহ তা‘আলার গুণগত নাম। আ এ-গুণগত
নামবাচক শ�  েথেকই ‘রুবূিবয়য্’ শ�িট  উদগত হেয়েছ। এটা
20

. আল-কুরআন, সূ রা শ‘আরা : ৯৬-৯৮। 
39

‘রব’ নােমর স�কর্  বণর্নাসূচক শ� ‘রব’ শ�িট  আিভধািনক
িদক েথেক �ভু, মািলক, মিনব, �িতপালক, কতর্, অিভভাবক ও
েদবতা ইতয্ািদ অেথর্ বয্ব হৃত

21
২০

এ  শ�িট  আ�াহ তা‘আলা

বয্তীত অেনয্ র েবলায় রূপকভােব বয্বহৃত হয়। তেব আ�
তা‘আলার েবলায়ই এর বয্বহার হে� মূল বা আসল। উপের‘রব’
শে�র েয সব অথর্  বিণর্ ত হেয়, েস সবই মূ লত আ�াহ
তা‘আলার ‘রুবূিবয়য্’-এর ৈবিশে�য্র অ�গর্ ত িবষয়ািদ। তে
শর‘য়ী  পিরভাষায় আ�াহ তা‘আলােক ‘রব’ বেল �ীকৃিত িদেত
হেল িনে� বিণর্ত িবষয়সমূহেক তাঁর রুবূিবয়য্ােতর ৈবিশে�
অ�গর্ত বেল দ ৃঢ়ভােব িব�াস করেত হে এবং এর িবপরীতধমর্ী
িচ�া েথেক স�ূ ণর্ভােব ম ু� হেত হেব:
1. িতিন আমােদর ও এ জগেতর েছাট  বড় সব িকছু র
একক সৃ ি�কতর্া। েযখােন যা িকছু সৃি� করা �েয়াজ, েসখােন
িতিন িনেজই তাঁর পিরক�নানু যায়ী তা সৃ ি� কেরেছন ও কেরন। 
তাঁর ই�া ও অনু মিত বয্তীত েকােন সৃ �  ব�র �ভােব অপর
েকােনা ব� আপনা-আপিন �য়ংি�য়ভােব সৃ ি�  হেত পাের এমন
িব�াস করা তাঁেক একক সৃ ি�কতর্া িহেসেব িব�ােসর পিরপ�ী
বেল মেন করা।
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. ড. মুহা�দ ফজলু র রহমান, আরবী-বাংলা বয্বহািরক অিভধা; (ঢাকা :
িরয়াদ �কাশনী, ১ম সং�রণ, ১৯৯৮ ি�.), পৃ .২৮৫।
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2. িতিন এ িব�জগেতর সব িকছু র একক মািলক, িনয়�ক
ও পিরচালক। এ েক্ষে� তাঁর েকাে শরীক ও সাহাযয্কারী েনই।
এ-জগত পিরচালনা কেমর্ তাঁর অনুমিত বয্তীত শা‘আেতর নােম
তাঁর

িনকট  অনিধকার

চচর্া করার মতও েকউ েনই।

েফেরশতাগণেক েকােনা েকােনা িবষয় পিরচালনা কেমর্  বয্বহা
কের থাকেলও তারা তাঁর িনেদরশানু যায়ীই িনজ িনজ দািয়� পালন
কেরন মা�।  মানু ষেদর মধয্  েথেক গাউ, কুতুব ও আবদাল
নােমর েকান অিলেদরেক েকােনা িকছু পিরচালনা করার েকানই
কতৃর্� িতিন দান কেরন না
3. িতিন আমােদর জীবেনর ধমর্ী, সামািজক, রাজৈনিতক ও
অথর্ৈনিতক ইতয্ািদ িবষয়ািদ পিরচালনার জনয্ �েয়ায়
েহদায়াত তথা আেদশ ও িনেষধ দােনর মািলক। তাঁর িবধানসমূ হ
িব�ািরত ও েমৗিলক নীিতমালার আকাের বিণর্ত হেয়েছকুরআনু ল
কারীম ও তাঁর নবীর সহীহ হাদীেস। এগুেলা অবতীণর্ কেরেছ
সকল �ান, কাল ও পা� েভেদ বা�বায়েনর েযাগয্ কের। আমরা
নীিতগতভােব তােত বিণর্ত িবধানসমূহ মানে বাধয্। তােত বিণর্
েকােনা িবধােনর িবক� েকােনা িবধান রচনা করার আমােদর
েকােনা ৈবধ অিধকার েনই।  অনু রূপভােব েকােন িবধান রচনা
করার �েয়াজন েদখা িদেল তােত বিণর্ত নীিতমালার বাইের
শরী‘আেতর উে�েশয্র সােথ সাংঘিষর্ ক েকাে িবধান রচনা
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করারও

আমােদর

েকােনা

অিধকার

েনই।  আমরা

যিদ

িনেজেদরেক েসরকম িকছু করার েযাগয্তাবান বেল মেন কি, তা
হেল এেত আমরা �কারা�ের িনেজেদরেক িনেজেদর রব বািনেয়
েনব এবং কুরআনু ল কারীেমর সূ রা আল-মািয়দাহ : এর ৪৪, ৪৫,
ও ৪৭ আয়ােত বিণর্ত ব�েবয্ র মমর্ানুযায়ী আমরা এ অপরাে
কারেণ  ইয়াহূ দীেদর নয্ায় কািফ, যােলম ও ফািসেক পিরণত
হেবা। 
4. িতিন আমােদর জীবন ও জীিবকার ভাল ও ম� সব িকছু
দােনর এক�� মািলক। আমােদরেক পর�েরর �িত মুখােপক্ষ
কের রাখা এবং আমােদর ৈধেযর্র পরীক্ ষা �হণ করার িনিম
আমােদর �েতয্েকর জনয্ েয জীবন ও জীিবকা �দান কর
উিচত- কািফর, মুশিরক, মুনািফক ও মুসিলম িনিবর্েশেষ িতিন
সবাইেক েস জীবন ও জীিবকাই দান কের থােকন। 
5. িতিন আমােদর দু িনয়া-আেখরােতর যাবতীয় কলয্াণ ও
অকলয্ােণর মািলক। িতিন আমােদর েকােন কলয্াণ করেত চাইেল
তা েরাধ করার েকউ েনই। আবার িতিন কােরা অকলয্াণ করেত
চাইেল েস েলােকর কলয্াণ করার মতও েকউ েনই। েকান মত
অিল কােরা েকান কলয্াণ বা অকলয্াণ করােতা দুেরর ক, েকান
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জীিবত অিল বা কুতুব 22ও িনজ েথেক তাঁর ই�ার বাইের কােরা
২১

েকান কলয্াণ বা অকলয্াণ করেত পােরন না। অনুরূপভােব েক
ব�ও তাঁর ই�ার বাইের িনজ  েথেক কােরা েকান কলয্াণ বা
অকলয্াণ করেত পাে না।
6. িতিন আমােদর সকেলর মৃতুয ও পুনজর্ীবন দােনর
মািলক।
7. ইহ-আেখরােত

একমা�

িতিনই

আমােদর

যাবতীয়

অপরাধ মাজর্না করার মািলক। আেখরােত িবচার িদবেস
শাফা‘আেতর চািবকািঠ থাকেব তাঁরই হােত।  তাঁর পূ বর্  অনুমিত
বয্তীত কােরা পেক্ষ কােরা শ‘আত করার আেদৗ েকান সু েযাগ 
েনই।
8. িতিন মানু ষেক যাবতীয় কতৃর্� ও �ান দােনর মািলক। 
তাঁরই ই�ায় জনগণ  েকান রাজৈনিতক দলেক রা�ীয় ক্ষমতা
যাওয়ার বয্াপাের স�িত �দান কের। আবার তাঁরই ই�ায়
জনগণ  েস দলেক ক্ষমতা েথেক অপসারণ কের। তা ই ইসলাম
িখলাফত �িত�ার জনয্  সিঠক ঈমান ও আমেলর �েয়াজনীয়
েযাগয্তা অজর্ ন পূবর্ক তা �ি কের েদয়ার জনয্  তাঁর কােছই

22

যিদও িবশু� কথা হে, এ  ধরেনর উপাধীধারী  েলাকেদর অি��  েকাথাও

েনই। [স�াদক]
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সাহাযয্  চাইেত হেব। িতিন ই�া করেল জনগেণর সহেযািগতায়
েস লেক্ষয্ েপৗঁছা , অনয্থায় নয়
উপযু র্� এ িবষয়গুেলা েয আ�া তা‘আলার রুবূিবয়য্ােত
ৈবিশে�য্র অ�গর্ ত িব, এর �মাণ  আমরা িনে� বিণর্ত
আয়াতসমূ েহ েদখেত পাই :
ই�াহীম আলাইিহস সালাম তাঁর জািতর উপাসয্ েদবতােদর
সমােলাচনা পূ বর্ক তােদর িনকট �ীয় উপাসয্ �ভুর পিরচয় িদে
িগেয় বেলিছেলন :
َۡ ۡ ُ ُٓ
ََ َ َ
ّ َإ
َ
َ ُُ ۡ َ ۡ ُد
ُ َ أ٧ ون
 ِ�َ ُه ۡم٧ نت ۡم َو َءابَاؤ� ُم ٱ�ق َد ُمون
﴿ قال أف َر َء ۡ� ُتم َّا كُنتم �عب
ّ
ّ
ُ
َۡ َ َُ ََ َ
َ َ ٰ َ ۡ ّ ّ ٓ ّ ٞ ّ َُد
�ِ  َٱ�َِي ه َو ُ� ۡطع ُِم٧ ِين
ِ  �َِي خلق ِ� �هو �هد٧ �ع و ِ� ِ�َ َبَ ٱل�ل ِم
ّ
ّ
َۡ ََُ ُ ۡ َ َ
ُ ُ
ُۡ ّ
ََۡ
ٓ َ�َٱ
ِي
٨�
ِ ِ  َٱ�َِي ي ِميت ِ� ُمَ �ي٨ �ِ
ِ  �ذا م ِرضت �هو �شف٧ �ِ
ِ و�سق
ۡ
ۡ ۡ َ
ۡ  َر ّب َه٨ ٱ�ِين
ّ �ٔ� يَ ۡو َم
َ ٓ أ َ ۡط َم ُع أَن َ� ۡغف َِر � َخ ِط
�ِ ب ِ� ُحك ٗما َو�� ِق
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
َ ِٱل�َٰلِح
[٨٣ ،٧٥ : ﴾ ]الﺸﻌﺮاء٨ �
ِ
িতিন বেলন : ‘‘েতামরা এবং েতামােদর পূ বর্পুরুেষরা যােদ
উপাসনা করেছা, তােদর যথাথর্তা িনেয় িক েকান সময় েতামরা
েভেব েদেখছ  ? সম� জগেতর �িতপালক বয্তীত এেদর সবাই
আমার শ�। সম� জগেতর �িতপালক িতিনই- িযিন আমােক
সৃ ি� কেরেছন, অতঃপর িতিনই আমােক পথ �দশর্ন কের, িযিন
আমােক আহার ও পানীয় দান কেরন, যখন আিম েরাগা�া� হই
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তখন িতিনই আেরাগয্  দান কের, িযিন আমার মৃতুয্  ঘটােবন
অতঃপর পুনজর্ীবন দান করেব, িযিন আেখরােত আমার অপরাধ
মাজর্না করেবন বেল আিম আশাবাদ, েহ আমার �িতপালক!
আমােক কতৃর্� দান কর এবং সৎকমর্শীলেদর অ�গর্ত ’’ 23
উপযু র্� এ আয়াতগুেলা িনেয় িচ�া করেল েদখা যােব ,
উপের আ�াহ তা‘আলার রুবূিবয়য্ােতর েযসব ৈবিশে�য্র কথা ব
হেয়েছ, এর মধয্কার সাতিট ৈবিশ�য্ ই এ আয়াতগুেলার মে
ْ  ﴿ َﺧﻠَ َﻘশে�র �ারা �থম
বিণর্ত হেয়েছ। েযমন ‘খালাকানী’ ﴾ �
ِ
ْ ْ ﴿ َ� ْﻬ ِﺪﻳশে�র
ৈবিশে�য্র িদেক ইিঈত করা হেয়ে, ‘ইয়াহ�ীনী’ ﴾�
ِ

�ারা তৃতীয় ৈবিশে�য্র �িত ইিঈত করা হেয়ে, ‘ইউ�ইমুনী ওয়া
ْ
ْ  ﴿ ُ� ْﻄ ِﻌ ُﻤশ��য় �ারা চতুথর্ ৈবিশে�য্র কথ
ইয়াছ�ীন’ ﴾�� َو � َ ْﺴ ِﻘ
ِ
َ ُ ْ َ
ْْ ْ
বলা হেয়েছ, ‘মািরদতু ফাহুয়া ইয়াশফী’﴾ �ﺖ � ُﻬ َﻮ �َﺸﻔ
﴿ م ِﺮﺿ
বাকয্ �ারা প�ম ৈবিশে�য্র �িত ইিঈত করা হেয়, ‘ইউমীতুনী 
ْ ُْ ّ
 ُﻤِﻴْتবাকয্�য় �ারা ষ� ৈবিশে�য্র  িদে
ওয়া ইউহয়ীন’�ُ�ِْ �ُﻢَ � ِﻴ

ইিঈত করা হেয়েছ, ‘আ�মাউ আন ইয়াগিফরা লী  খা�ীআতী’
ّْ
َ ْ َﻊ
ْ
ْ ِﺮَ ﻲﻟ َﺧ ِﻄﻴَْﻲ
ﺘ
ِ  أﻃ ُ أَن �َﻐ.. এ বােকয্র �ারা স�ম ৈবিশে�য্র িদে
ِ
ْ ْ
بِ  ﻫًﺐ
ইিঈত করা হেয়েছ, ‘রাববী হাবলী হুকমা’  ﻲﻟ ُﺣﻜ ًﻤﺎ
ِ ْ ّ .. এ 

23

. আল-কুরআন, সূ রা আশ-শ‘আরা :৭৫-৮৪।
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বােকয্র �ারা অ�ম ৈবিশে�য্ র �িত ইিঈত করা হেয়েছ। আ
ি�তীয় ৈবিশে�য্র �মা �সে� অনয্� বেলেছ :
َۡ َ ٓ ّ َ َۡۡ َّ
ِ �لسَ َماءِ إِ� ٱ
[٥ :�ض ﴾ ]الﺴﺠﺪة
﴿ يُدب ِ ُر ٱ�م َر مِن
‘‘িতিন আকাশ েথেক পৃিথবী  পযর্� যাবতীয় িবষয়ািদ
পিরচালনা কেরন।’’ 24
23F

আ�াহ তা‘আলার রুবূিবয়য্ােতর েমৗিলক এ িবষয়গুেল
বণর্না কুরআনু ল কারীেমর অনয্ানয্ �ােনও িবিক্ষ�ভােব ে
হেয়েছ।  েযমন িতিন েয সৃ ি�কমর্

এবং যাবতীয় আেদশ ও

িনেষেধর িবধান দােনর মািলক, েস স�েকর্ অনয্� বেলেছ:
َۡ
ۡ َۡ َُ َ َ
[٥٤ :ٱ�ل ُق َوٱ� ۡم ُر ۗ﴾ ]اﻻﻋﺮاف
� ��﴿
‘‘েজেন েরেখা! সৃ ি� যার িনেদর্শও তাঁর’’ 25
24F

িতিন েয সকেলর জীিবকার মািলক েস স�েকর্ বেলেছন:
َۡ ٓ ّ
َۡ
َ
ّ ُ ُُ َ ّ ُۡ َ
[٣ :�ض﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ
� ِ �﴿هل م ِۡن �ٰل ٍِق �� �َِ ي ۡرزق�م م َِن لسَ َماءِ َوٱ
‘‘আ�াহ বয্তীত েকােন সৃ ি�কতর্া আেছ িক েয আকাশ ও
পৃিথবী েথেক েতামােদরেক েরেজক দান করেব।’’ 26
25F

24

. আল-কুরআন, সূ রা েসজদাহ : ৫।

25

. আল-কুরআন, সূ রা আল-আ‘রাফ : ৫৪।

26

. আল-কুরআন, সূ রা আল-ফাি�র : ৩০।
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িতিন েয সকেলর যাবতীয় কলয্াণ ও অকলযেণর মািলক েসস�েকর্ বেলেছন:
ُ
َ َ َ ّ ً ۡ ُ
َ َ ۡ ًۡ َ ّ َ ّ ُ َ ُ ۡ َ َ َ ُۡ
َا أ ۡو أ َراد بِ� ۡم
�ٔا إِن أ َراد بِ�م
﴿قل �من �مل ِك ل�م مِن �َِ ش
َۡ
[١١ :�ف َعۢ� ۚ﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ
‘‘আপিন (কািফরেদর) বলু ন : আ�াহ যিদ েতামােদর েকান
অকলয্াণ কামনা কের, তেব েক েতামােদরেক েস অকলয্ােণর
হাত েথেক রক্ষা করার শি� রা, অথবা িতিন েতামােদর েকান
কলয্াণ চইেল েক েতামােদরেক েস কলয্াণ েথেক মাহরূম করা
শি� রােখ’’। 27 এ ভােব ই�া করেল আমরা উপযু র্� �েতয্কি
২৬F

ৈবিশে�য্র আেরা �মাণ উপ�াপন করেত পারেবা। তেব যােত বই
এর কেলবর বৃ ি� না পায়, েস-জনয্  পাঠকেদর বুঝার জেনয্পযর্� উপ�াপন করােকই যেথ� েবাধ করলাম
িযিন হেবন উপাসয্ িতিনই হেবন রব:
েকউ কােরা উপাসয্ হেত হেল তােক অবশয্ই তার রব হে
হেব।  আ�াহ তা‘আলার রুবূিবয়য্ােতর উপযুর্� এসব ৈবিশ
রেয়েছ  বেলই িতিন আমােদর ‘রব’।  আর এ ৈবিশ�য্গুেণই িতি
আমােদর উপাসয্  বা ইলাহ। িযিন জনগেণর ইলাহ হেব, তােক

27

. আল কুরআন, সূ রা আল-ফাি�র : ১১।
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েয অবশয্ই তেদর ‘রব’ হেত হেব, এ মহা সেতয্র �িত ইি�ত
কেরই আ�াহ তা‘আলা বেলেছন :
ُ ّ َ ٓ ّ ۡ َ ّ ُ ُ ٰ َ ۡ ُ ّ � ُ ّ ُ ُ َٰ
[٦٢ :�ءٖ َ إِ� ٰ َه ِ�َ ه َو ۖ ﴾ ]ﻏﻓﺮ
�
ِ ﴿ �ل ِ�م �َ َُ�م �ل ِق
‘‘েসই আ�াহই েতামােদর রব, িতিন �েতয্ক ব�র সৃি�কতর,
সিতয্কােরর উপাসয্ বলেত িতিন তীত আর েকউ েনই।’’ 28
27F

উপাসয্ বলেত আর েকউ েনই এ জেনয্ , িযিন কােরা ইলাহ বা
উপাসয্  হেবন তাঁেক অবশয্ ই উপযুর্� ৈবিশ�য্ বেল 
রুবূিবয়য্ােতর মািলক হেত হেব। িক� মানুেষরা বা�েব যােদরে
তােদর ইলাহ বািনেয় িনেয়েছ, তারােতা উপযু র্� এসব গুণাবলী ব
ৈবিশে�য্ েকান একিটরও অিধকারী নয়। আর েস জেনয্ই তারা
তােদর রব বা উপাসয্  েকানটাই নয়। যুেগ যুেগ মানুেষরা এ
ভুেলর িশকার হেয়েছ বেলই নূ হ আলাইিহস সালাম-েথেক আর� 
কের েশষ নবী  মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম পযর্
সকল নবী  ও রাসূ লগণ  িনজ  িনজ জািতর জনগণেক এই বেল
আ�ান কেরেছন :

ُ َ َ َ ّ ْ َُ ٰ َ ۡ ِ ۡ ُد
ُ ۡ �َ �م ّم ِۡن إ َ�ٰه
[٥٩ :�هُ ٓۥ﴾ ]اﻻﻋﺮاف
﴿ �قوم ٱ�ب وا �َ ما ل
ٍ ِ
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‘‘েহ জািতর েলােকরা! েতামরা আ�াহর উপাসনা কর, িতিন
বয্তীত েতামােদর অপর েকােন হ� ইলাহ েনই।’’ 29
উপকারীর কৃতজ্ঞতা �কাশ করা মানুেষর একিট �ভাবজা
ধমর্। মানুষ অপর মান েষর িনকট েথেক েয উপকারই লাভ করুক
না েকন েস উপকােরর কৃতজ্ঞতা �কাশ�রূপ েকান মানুষই অ
েকান মানু েষর উপাসনা করেত পাের না। েকননা, মানু ষ িহেসেব
তারা সকেলই সমান।  তারা েকউ কােরা রব নয়, তােদর
উপকারগুেলাও রব হওয়ার জনয্ েযসব ৈবিশে�য্র অিধকারী হ
হয়, েসসব ৈবিশে�যর অ�গর্ত িবষয়ও ন; তাই কাউেক
অেলৗিকক প�ায় কােরা েকান উপকার করেত েদখেল েস
উপকারী বয্ি�র বয্পাের এ ধারণা েপাষণ করা যােব না , িতিন
েবাধ হয় আ�াহর রুবূিবয়য্ােতর েকান ৈবিশে�য্র অিধকারী হ
েগেছন, অথবা আ�াহ েবাধ হয় তােক তাঁর রুবূিবয়য্ােতর েকা
ৈবিশে�য্ ৈবিশ�য্ি�ত কেরেছন।  অনু রূপভােব তাঁর কৃতজ্ঞ
�কাশ�রূপ এমন েকান কমর্ ও করা যােবনা যা তােক উপােসয
মযর্াদায় সমাসীন কের। তেব মান ুেষর �িত আ�াহতা‘আলার েয
দয়া ও করুণা রেয়ে, তা তাঁেক মানু েষর রেবর আসেন সমাসীন
কের।  েস কারেণই িতিন মানু ষেদরেক েকবল তাঁরই উপাসনা

29

. আল-কুরআন, সূ রা আল-আ‘রাফ : ৫৯, ৬৪, ৭২, ৮৪।
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করেত আেদশ কেরেছন এবং অপর কােরার উপাসনা করেত
িনেষধ কেরেছন। এবার একজন মানু ষ যখন বলেব ‘আ�াহ
আমার রব’ তখন তােক আ�াহর রুবূিবয়য্ােতর উপযুর্�
েমৗিলক িবষয়গুেলােক েকবল আ�াহর জেনয্ই িনিদর্� বেল �ীকৃ
িদেত হেব এবং জীবনভর এ  িব�ােসর উপর েথেকই তােক
মৃতুয্বরণ করেত হেব। তার েকান িব�া, কমর, কথা বা অভয্ােসর
�ারা এ  েমৗিলক িবষয়গুেলার েকান একিটর েক্ষে�ও যিদ েক
বয্িত�ম ঘে, তা হেল তার উ� �ীকৃিত আপনা আপিন বািতল
বেল গণয্ হেব
মানব জািতর ধমর্ীয় অব�া পযর্ােলাচনা করেল েদখা য,
সু দূর �াচীন কাল েথেকই একদল মানু ষ আ�াহেক তােদর ‘রব’
িহেসেব �ীকৃিত না িদেয় তারা �কৃিতবাদী  হেয়েছ।  হূ দ
আলাইিহস সালাম-এর জািতর জনগেণর মােঝ এ-জাতীয় িচ�াভাবনা িবরাজমান িছল বেল �মাণ পাওয়া যায়। জীবন ও জগত
স�েকর্  তােদর ধারণার বিহঃ�কাশ �সে� কুরআনু ল কারীেম
বিণর্ত হেয়েছতারা বলেতা :
َۡ َ َ ََۡ َ ُ ُ َ َۡ ّ َ َ َ ّ َ ۡ
َ �� ُن ب َمبۡعُ و
: ﴾ ]ﻤﻟﺆﻣﻨﻮن٣ �ِ
﴿إِن ِ� ِ�َ حيا�ُنا �ُ�يا �موت و�يا وما
ِ

[٣٧

‘‘আমােদর পািথর্ব জীবনই একমা� জীব, আমরা মির ও
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বাঁিচ এখােনই এবং আমরা পুনরুি�ত হেবা না’’ 30 বতর্মান
সমেয়ও িবে� এেদর উ�রসূ রীেদর অভাব েনই। িক� জ্ঞােনর 
অিভনব

অ�গিতর

যু েগ একদল

িচ�াশীল

মানু ষ

েযমন

আ�াহেকই তােদর ‘রব’ বেল �ীকার কের িনে�, েতমিন
আেরকদল মানু ষ আ�াহেক অ�ীকার কের বলেছ- আ�াহ বলেত
িকছু ই েনই। এ জগত ও মানু ষ এক মহা িবে�ারেণর ফল। 
আ�াহ বলেত েকউ এসব সৃ ি� কের িন; বরং মানু ষই আ�াহেক
সৃ ি� কেরেছ। 31
৩০

আবার যারা আ�াহেক তােদর ‘রব’ বেল �ীকার কেরেছ 
তারা তাঁর উপযু র্� ৈবিশ�য্সমূেহর অেনক েক্ষে� এক�বাদী 
পাের িন; বরং তারা বুেঝ  েহাক আর না বুেঝ  েহাক আ�াহর
েকােনা না েকােনা সৃ ি�েক তাঁর েকােনা না েকােনা ৈবিশে�য্র সােথ
শরীক কের িনেয়েছ এবং আজও িনে�।  যারা সাধারণ  ধািমর্ক
তারা িবেশষ কের মানব জীবেনর কলয্াণ ও অকলয্াণ স�িকর
েয েমৗিলক িবষয় রেয়েছ, েস েক্ষে� অিত মা�ায় িব�াি�
িশকার হেয়েছ।  তাঁর সৃ ি�র মধয্কার অেনক েছা-বড় সৃ ি�েক
বািহয্ক দৃি�েত তােদর জীবেনর নানা েক্ উপকারী  ও �ভাব
30

. আল-কুরআন, সূ রা আল-মু‘িমনু ন : ৩৭।

31

. জয়�ানু জ  বে�াপধয্া, ধেমর্র ভিবষয; (কিলকাতা : এলাইড পাবিলশারস,
১ম সং�রণ, তািরখ িবহীন), পৃ . ২৫।
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িব�ারকারী  েদেখ েসগুেলােক তাঁর এ েমৗিলক ৈবিশে�য্ র সাে
শরীক কের িনেয় এগুেলােক উপকারী বা অপকারী মেন কের
িনেয়েছ। এরই িভি�েত তারা চ�, সূ যর, তারকা, গাছ-পালা,
আগু, পািন, পাথর ও পশু ইতয্ািদেক তােদর উপােসয্ পির
কেরেছ। একইভােব অতীেতর বহু নব-রাসূ ল ও সৎ মানু ষগণেক
মৃতুয্র পেরও অদৃশয্ভােব সাধারণ মানুেষর জীবেনর নান
সমসয্ািদ সমাধান করেত সক্ষম েভেব তাঁেদরেকও তারা আ�া
েস ৈবিশে�য্র সােথ শরীক কের িনেয়েছ। এমন িক এ িচ�াধারা
এখনও মুসিলম সমােজর অেনক জ্ঞানী ও সাধারণ মানুেষর মাে
অতয্� কটভােব িবরাজমান রেয়েছ। এ কথািট েক না জােন েয,
আ�াহ মানু ষেক সৃ ি� কেরেছন তাঁর উপাসনা করার উে�েশয, তাঁর
জগত পিরচালনার েক্ষে� তাঁেক সহেযািগতা করার জেনয্ ন
িক�, তা সে�ও অেনক মানু ষেক আউিলয়ােদর বয্াপাের এ ধারণা
েপাষণ করেত েদখা যায় েয, তাঁেদর মেধয গাউছ, কুতুব, নকীব 32,
৩১

আবদাল ও আবরার ইতয্ািদ পদ মযর্াদায় অিধি�ত এমন অেন
বুজুগর্  বয্ি�বগর্ নািক রেয়, যােদরেক মহান আ�াহ এসব পদ

32

বা�েব এগুেলা অি��হীন।[স�াদক]
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মযর্াদায় অিধি�ত কের তাঁেদরেক পৃিথবী পিরচালনার দািয়� িদেয়
থােকন। 33
৩২

এসব ধািমর্কেদর মােঝ আবার আেরক ধরেনর মানুষ
রেয়েছন যারা জ্ঞা, গুণ, পীর ও মুর�ীগেণর অনু সরণ  ও
তাকলীদ করার েক্ষে� শ‘আত কতৃর্ক িনধর্ািরত এ র ৈব
সীমােরখা অিত�ম কের তাঁেদর অ�  তাকলীদ করার মাধয্েম
তঁেদরেক �কারা�ের িনেজর রেবর মযর্াদায় েপৗঁেছ িদেয়েছ
33

ইনিকলাব পি�কার মািলক একসমেয়র ধমর্  �িতম�ী মাওলানা ‘আ�ু ল
মা�ান এ-�সে� বেলন : ‘‘মানু ষ �ীয় কেমর্র �ারা সামানয্ একজন মানু
েথেক কুতুেবর দরজায় িনেজেক �িতি�ত করেত পাের।  যার হােত
আ�াহপাক দু িনয়ার শাসন শৃ �লা িবধােনর ভার নয্� কেরন। মেন রাখেত
হেব, আ�াহপাক দু িনয়ার শাসন শৃ �লা রক্ষার জেনয্ মানুেষর মধয্ ে
িকছু েলাকেক িনযু �  কেরন।  তােদর সংখয্া হেলা ৩৫০, মতা�ের চার
হাজার।  তারা েলাক চক্ষুর অ�রােল েথেক িকছু কাজ কের...এই সব
েলােকরা এেক অপরেক েচেনন না।...এেদর �থম �ের রেয়েছন িতনশ’
‘আবদাল’, এেদর উপর আেরা সাত জনেক বলা হয় ‘আবরার’।  এেদর
উপর আেরা চার জনেক বলা হয় ‘‘আওতাদ’।  এেদর উপের আেরা িতন
জনেক বলা হয় ‘নকীব’।  আর এেদর সবার উপের আেছন একজন যার
উপািধ হেলা ‘কুতুব’ বা ’গাউছ’।  অথর্াৎ আ�াহপােকর িনেদর্েশ তারা
সম� পৃ িথবী  পিরচালনা কেরন।’’ ৈদিনক ইনেকলাব, ২৫ েসে��র ,
১৯৯৭ ি�., পৃ .৬। [নাউযু িব�াহ, এসবই িহ�ুেদর িব�ােসর অনু রূপ িবষ,
(স�াদক)]
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যারা ধমর-কমর্  িনেয় েবশী িচ�া ভাবনা কেরন ন, তােদর
অব�া হে�- একিট য�েক সিঠক ও সু �ুভােব পিরচালনার �ােথর্
েস যে�র সােথ এর িনমর্াণ েকা�ানীর েদয়া িনেদর্িশকা
উপকািরতা ও �েয়াজনীয়তােক তারা যেথ� গুরু� িদেয় থাকেল
তােদর িনেজেদর জীবন সু �ুভােব পিরচালনার জনয্ তােদর রেবর
েদয়া িনেদর্িশকার �িত তরা আেদৗ েকােনা গুরু� েদন না। বর
তােদরেক েস িনেদর্িশকা পিরহার কের িনেজেদর

জীবন

পিরচালনার জনয্  সংিবধান ও আইন রচনা করেত সদা তৎপর
েদখা যায়। আ�াহর েদয়া েস িনেদর্িশকােক তারা পািথর্ব উ�িত 
অ�গিতর পেথ অ�রায় বেল মেন কের এর অনু সরণ  না কের
পি�মােদর অনু সরণ  ও অনু করণ  করােক পছ�  করেত েদখা
যায়। এভােব তারা েয িনেজেদরেক এবং পি�মােদরেক িনেজর
রেবর আসেন সমাসীন কের িনেয়েছন, েস বয্পাের এবং এ কেমর্
পিরণিত স�েকর্  তােদর েকানই অনুভূিত েনই। এমন েলাকেদর
বয্াপােরই মহান আ�াহ বেলন:

َ َ َّ
َ
َ ۡ﴿ أَفَ َر َءي
[٢٣ :ت َم ِن �َذ إِ�ٰ َه ُهۥ ه َوٮ ٰ ُه﴾ ]ﺠﻟﺎﺛﻴﺔ

‘‘তুিম িক েসই বয্ি�েক েদেখেছা েয তার �বৃি�েক িনেজর
ইলাহ বািনেয় িনেয়েছ।’’ 34
3F

34

.আল-কুরআন, সূ রা জািছয়াহ : ২৩। 
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আ�াহ তা‘আলার উলূ িহয়য্ােতর ৈবিশ�:
‘উলূ িহয়য্া’ শ�িট ‘ইলাহ’ শ�মূ ল েথেক গৃহীত এবং এরই
ُ ْ
স�� জ্ঞাপক শ�। এর অথর্ - উপাসয () َﻣﻌﺒُ ْﻮد, যার আনু গতয্

ُ ْ
ُ
করা হয় ( ) َﻣﺘﺒُ ْﻮعও মানয্বর () ُﻣ َﻄﺎع।  উলূ িহয়য্ােতর ৈবিশ�য

হে�- িযিন উলু িহয়য্ােতর মািলক হেবন িতিন অবশয্ ই তাঁ
উপাসকেদর রব হওয়ার ৈবিশে�য্র পূণর্ অিধকারী হওয়ার কারে
তােদর এক�� উপাসয, আনু গতয্  লােভর অিধকারী ও মানয্ব
হেবন।  আমরা পূ েবরই আ�াহর রুবূিবয়য্াত স�েকর্ আেলাচ
�সে� এ িবষয়িট �মাণ কের েদিখেয়িছ েয, কােরা মানু েষর রব
হওয়ার জনয্  তাঁর েযসব ৈবিশে�য্ র অিধকারী হওয়া অতয্াব,
তা মহান আ�াহর মােঝ  পূ ণর্  মা�ায় িবদয্মান রেয়েছ। কােজ
মানু েষর �িত তােদর রেবর অবদােনর কৃতজ্ঞত �রূপ তােদর
যাবতীয় উপাসনা ও আনু গতয্ েকবল তাঁেক েক� কেরই অনুি�ত
হেব। তারা েবঁেচ থাকেল েকবল তাঁরই স�ি� িবধােনর জনয্ েবঁেচ
থাকেব, জীবন িদেত হেল েকবল তাঁরই স�ি�  অজর্নেক েক�
কেরই িদেত হেব।  �কাশয্  ও েগাপন আ�াহর যত রকেমর
উপাসনা রেয়েছ  তােত েস কি�নকােলও কাউেক শরীক করেব
না, এ মেমর্রই একিট ই�াত কিঠন সংক� লািলত হেব �িতিট
মুসিলেমর মেনর গভীের।
এ সংকে�র �িত ইি�ত কেরই আ�াহ তা‘আলা বেলন,
55

َ
َ
ُ
َۡ َ
ّ ُۡ
َ اي َو َم َما� َِ ّ ِ َر ّب ۡٱل َ�ٰلَم
َ � َي
� ١ �
﴿ قل ِنَ َص� ِ� َو� ُس ِ� و
ِ
ِ
ِ
َ َ
ُ �ك َ ُ�ۥ َو� َ�ٰل َِك أُم ِۡر
َ ت َو َ�نَا ۠ َّوَ ُل ٱل ۡ ُم ۡسلِم
[١٦٣ ،١٦٢ : ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم١ �
�
ِ
ِ
ِ ۖ
‘‘আপিন বলু ন, িন�য় আমার সালাত, কুরবানী, জীবন ও
মৃতুয্ সবই সম� জাহােনর �িতপালক আ�ােহর জেনয্ই িনেবি,
তাঁর েকান শরীক েনই। এ  েঘাষণা েদয়ার জেনয্ই আিম আিদ�
হেয়িছ, আিমই হলাম সবর্�থম মুসিলম’’ 35 রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
34F

আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক এ  সংকে�র কথা িশক্ষা েদয়া হেয়ে
তাঁর উ�তেক তা িশক্ষা েদওয়ার জেনয্ ই।

এ জেনয্ রা

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর উ�তেক িশকর্ ী কমর্ক
েথেক িবরত থাকার আেদশ করেত েযেয় বেলন:
ّ ْ ْ َ
َ ُْﺮِﻗ
َ ُﻄِ ْﻌ
ّ  َو� ْن، ِﺎ�َ َﺷيْﺌًﺎ
ّ ﺖ َو
«ﺖ
ُﺮﺸك
ِ
ِ »ﻻ
ِ
‘‘তুিম আ�াহর সােথ িশকর্  করেব না যিদও েতামােক েকেট
েফলা হয় বা আগুেন পুেড় হতয্া করা হ’’ 36 আ�াহর উপাসনায়
35F

কাউেক শরীক না করার জনয্ এতই কেঠারতা আেরাপ করা
হেয়েছ  েকবল এ-জেনয্  ে, মানু েষর যাবতীয় রকেমর উপাসনা
35

. আল-েকারআন, সূ রা আল-আন‘আম : ১৬১ ও ১৬২।

36

. ইবেন মা-জাঃ, মুহা�দ ইবন ইয়াজীদ, আস-সু নান; িকতাবু ল িফতান, বাবু স
সাবির আলাল বালা-ই, স�াদনা : মুহা�দ ফুআদ ‘আ�ু ল বাকী, (�ান
িবহীন : �ার এহইয়াউত তুরািছল আরািবয়য্া :, সং�রণ  িবহীন, সন
িবহীন), ২/১৩৩৬।
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পাবার একক অিধকার রেয়েছ  েকবল আ�াহ তা‘আলারই। 
েকননা, কােরা উপাসনা পাবার জেনয্ উপােসয্র -সব ৈবিশে�য্র
অিধকারী হওয়া আবশয্, েস সব ৈবিশে�য্র অিধকারী বলেত িব�জগেতর অ�রােল েকউ থাকেল আেছন েকবল িতিনই।  েস
জেনয্ই িতিন তাঁর েস ৈবিশে�য্রিত ইি�ত কের পৃিথবীর সকল
মানু ষেক েকবল তাঁরই উপাসনা করার িদেক উদা� আ�ান
জািনেয় বেলেছন :
ّ ۡ ُ ََ َ
ّ ُ
ْ ۡ ُ ّ َّ ٰ
َ
ُ ّ
ُ
َ َ�َٱ
� ﴿
ِين مِن � ۡبل ِ� ۡم َعَلَ� ۡم
اس ٱ�بُدُ وا َ ّ�َ� ُم �َِي خلق�م
َ� َٓ�ُها
َ ُّ
[٢١ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ َتَقون
‘‘েহ মানব সকল! েতামরা েস �িতপালেকর উপাসনা কর
িযিন েতামােদরেক এবং েতামােদর পূ ব্বতর্ীেদরেক সৃি� কেরে
র
,
আশা করা যায় এেত েতামরা মু�াকী হেত পারেব।’’ 37
36F

িতিন মানু ষেদরেক সৃ ি�  কেরেছন বেলই িতিন তােদর রেবর
মযর্াদায় অিধি�ত হেয়েছ, আর এ  মযর্াদা বেলই িতিন তােদর
উপােসয্র ৈবিশে�য্ র অিধকারীেয়েছন।  তাঁর একা� দয়া ও
করুণার উপেরই যখন তােদর জীব-জীিবকা, এ জগেত আগমন
ও িনগর্মন এবং তােদর ভােগয্ র যাবতীয় কলয্ াণ ও অকলয
স�ূ ণর্রূেপ িনভর্র, তখন কােরা অবদােনর কৃতজ্ঞতা ও স�া
37

. আল-কুরআন, সূ রা আল-বা�ারাহ : ২১।
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�কাশােথর্  তারা যিদ কােরা উপাসনামূলক েকান কাজ কে, তা
হেল তা করেব েকবল তােদর রেবর জেনয্ই। েকনন; তােদর
�িত তােদর রেবর েয অবদান রেয়েছ, েস রকম অবদান বয্তীত
েকউ কােরা উপাসনা পাওয়ার েযাগয্  হেত পাের না। মানুেষর
জীবেনর �িত নবী  ও অিলগেণর েয অবদান থােক, তা উপযু র্�
রকেমর নয় বেল তাঁরা কােরা উপাসনা েপেত পােরন না।  তাই
তাঁেদর স�ােন আ�াহর উপাসনার প�িতেত েকােনা কাজ  করা
যােব না। যু েগ যু েগ সাধারণ মানু েষরা এ িবষয়িট বুঝেত পাের িন
বেলই নবী-রাসূ ল ও অিলেদর কবরেক েক� কের িবিভ�
উপাসনামূ লক কেমর্ িল� হেয়িছল এবং এখনও হে�
আ�াহ তা‘আলার উ�ম নামাবলী ও সু মহান গুণাবলীর ৈবিশ�য:
কুরআনু ল কারীেম বিণর্ত হেয়েছ:
ۡ َ ٰ َ ۡ ُۡ ُ ٓ َ ۡ َ ۡ ّ
[١٨٠ :� فٱد ُعوهُ ب ِ َهاۖ﴾ ]اﻻﻋﺮاف
﴿ َ�َِ ِ ٱ�سماء ٱ�س
‘‘আ�াহ তা‘আলার সু �র নামাবলী  রেয়েছ, সু তরাং েতামরা
তাঁেক েস সব নামাবলীর মাধয্েমআ�ান কর।’’ 38
37F

হাদীস শরীেফ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলেছন :

38

. আল-কুরআন, সূ রা আল-অ‘রাফ :১৮০।
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ّ
ْ �
َ ِنَ ّ � ْﺴ َﻌ ًﺔ َو� ْﺴﻌ
«اﺳ ًﻤﺎ
ِ ِ َِ »
ِ ِ

‘‘আ�াহ তা‘আলার িনরানববইিট নাম রেয়েছ।’’ 39
কুরআনু ল কারীেমর সূ রা ‘আল-বাকারাহ’-এর ২৫৫ নং
আয়ােত, সূ রা ‘আল-হাশর’-এর েশষ িতন আয়ােত ও সূ রা ‘আলহাদীদ’-এর ি�তীয় আয়ােত আ�াহ তা‘আলা তাঁর েস সব
নামসমূ েহর কিতপয় নােমর বণর্ন িদেয়েছন। জােম‘ িতরিমজীেত
 আবু হুরায়রারািদয়া�াহু আন েথেক এ সব নাম স�িলত একিট
হাদীস বিণর্ত হেয়েছ। তােত রেয়ে, ‘‘েয বয্ি� এ সব নামসমূহ
 �রণ করেব েস জা�ােত �েবশ করেব।’’ 40 আ�াহ তা‘আলার এ
39

;.বু খারী, �াগু; িকতাবু ত তাওহীদ, বাব নং ১২, হাদীস নং- ৬৯৫৭
৬/২৬৯১; মুসিলম, �াগু; িকতাবু য িযকর, বাব নং: ১, হাদীস নং২৬৭৭; ৪/২০৬২।
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. হাদীসিট িন�রূপ:
َ
ّ
َ ْ َﻲ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ّ
َﻌَﺎﻰﻟ � ْﺴ َﻌ ًﺔ َو� ْﺴﻌ�َ
ﷲ
ِ
ِ ِ
�َ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢِ :نَ ِ
�ﻦ ِﺑ ﻫﺮ�ﺮة ﻗﺎل ﻗﺎل رﺳﻮل ِ
َّ َُ ُ ّ
َ ْ َ َ ََ
ْ
َٰ ّ ُ
ْ
اﺳ ًﻤﺎ ِﻣﺎﺋَ ًﺔ َ� ْ َ
ِﻪﻟ ِﻻَ ﻫ َﻮ ﺮَّﻤﺣٰ ُﻦ
ﻟَي ﻻ
اﺣ ٍﺪ َﻣ ْﻦ أﺣ َﺼﺎﻫﺎ دﺧﻞ ﻟَْﻨَﺔ ﻫﻮ
اﷲ ِ
� َو ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ ُّ َ ُ َ ُ
ّ ُ َ ُ
ّ ُ
ّ ُ
ّ ُ ُْ ُ َُْ ُ َ ُ
ﺎرئ
لﺮَ ِﺣﻴﻢ الﻤ ِﻠﻚ ﻟْﻘُﺪُوس لﺴَﻼم الﻤﺆ ِﻣﻦ الﻤﻬﻴ ِﻤﻦ اﻟﻌ ِﺰ�ﺰ ﻟَْﺒَﺎر ْﻤُﺘَﻜﺮﺒِ ﺨﻟﺎ ِﻟﻖ ﺒﻟ ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ّ ُ
ّ ُ َ ُ َ ُ
ّ ُ
َ
ﺒﻟ ُ
ّ ُ
ّ ُ
لْﻤُﺼ ّ ُ
ﺎﻓ ُﺾ ّ
لﺮَا ِﻓ ُﻊ
ﺎﺳﻂ ﺨﻟ ِ
َﻮِر ﻟْﻐَﻔَﺎر ﻟْﻘَﻬَﺎر لْﻮَﻫَﺎب ﺮَّزَاق ﻟْﻔَﺘَﺎح اﻟﻌ ِﻠﻴﻢ اﻟﻘ ِﺎﺑﺾ َ ِ
َْ ُ ْ
ّ
ْ ُْ ّ ُ
ّ ُ َْ ُ ْ َ
ﻴﻢ اﻟْ َﻐ ُﻔ ُ
ّ
ﻴﻢ اﻟْ َﻌﻈ ُ
ﺤﻟَﻠ ُ
لْﻤُﻌِﺰُ لْﻤُﺬ ِلُ لﺴَ ِﻤﻴﻊ ﺒﻟ ِﺼ
ﻮر
� ﺤﻟَ� ُﻢ اﻟ َﻌﺪل لﻠَ ِﻄﻴﻒ ﺨﻟ ِﺒ�
ِ
ِ
َْ ُ ْ َ
ّ ُ
ﻴﺐ ال ْ ُﻤﺠ ُ
لﺮَ� ُ
َْ ُ
ﻮر ﻟْﻌَ� ّ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ ُ
ﻜ ُ
ﻜﺮ ُ
ﻴﺐ
لﺸَ
�ﻢ ّ ِ
ِ
ِ اﻟﻜ ِﺒ� ﺤﻟ ِﻔﻴﻆ الﻤ ِﻘﻴﺖ ﺤﻟ ِﺴﻴﺐ ﺠﻟ ِﻠﻴﻞ اﻟ ِ
ُ
ّ َْ ُ
ْ َ ُ َْ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ّ ُ
ّ ْ َ ُ لْﻮَ� ّ ْ َ ُ
ﻜﻴﻢ الﻮدود الﻤ ِﺠﻴﺪ ﺒﻟﺎ ِﻋﺚ لﺸَ ِﻬﻴﺪ ﻟَْﻖُ الﻮ ِ�ﻴﻞ ﻟْﻘَﻮِيُ الﻤ ِﺘ� ُِ ﺤﻟ ِﻤﻴﺪ
اﺳﻊ ﺤﻟ ِ
الﻮ ِ
ْ ُ ُ ْﻲﺤ
ُْ ْ ُ ُْ ُ ُْ ْ
لْﻤُﺤ ﻲ
ّ ُ َْ ُ َْ ُ َْ ُ ّ َ ُ
ُ
ّ
اﺣﺪ لﺼَﻤﺪ
ﺎﺟﺪ الﻮ ِ
اﺟﺪ الﻤ ِ
ْ ِﺼ الﻤﺒ ِﺪئ الﻤ ِﻌﻴﺪ الﻤﺤ ِي الﻤ ِﻤﻴﺖ َ ﻟْﻘَﻴُﻮم الﻮ ِ
ْ
ُّ
ْ ْ
َْ
ّ
ّ
ّ
َّﻮَ ُ
لْﻮَاﻲﻟ لْﻤُﺘَﻌَﺎ ﻲﻟ ْﺮﺒَُ ّ ّ
ﺎﻫ ُﺮ َ
َِ
اب
ﺎﻃ ُﻦ
ﻷَوَل
اﻟﻘﺎ ِد ُر ال ُﻤﻘ َﺘ ِﺪ ُر لْﻤُﻘَﺪِ ُم لْﻤُﺆَﺧِ ُﺮ
ﺒﻟ ِ
اﻵﺧ ُﺮ ﻟﻈَ ِ
ِ
ِ
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সব নােমর মধয্কার েকবলমা� একিট নাম হে� তাঁর জািত বা
স�াগত নাম। েস নামিট হেচছ-‘আ�াহ’। আর অবিশ� নামসমূ হ
হে� তাঁর িসফাতী  বা গুণগত নাম। গুণগত এ নামগুে
�কৃতপেক তাঁর রুবূিবয়য্ােতর সােথ স�িকর্ ত। েযমন তাঁর 
ّ ٌ
সব নােমর মেধয্ রেয়ে- িতিন িচর�ীব ও সব িকছু র ধারক ( َ
ٌ َ
ّ
ٌ َ
) �َﻴُ ْﻮ ٌم,
িতিন সকেলর সৃ ি�কতর্ ও িরিযকদাতা ازق
ِ  ﺧﺎ ِﻟﻖ و ر,
َ
ّ
ﺎﻓ ٌﻊ
িতিন যাবতীয় রকেমর কলয্াণ ও অকলয্াণকা (ٌ ﺿَﺎر
ِ )ﻧ, িতিন
َ ّ
َْْ ُ َ
দৃ শয্  ও অদৃশয্ সব িকছুর জ্ঞ (ﺐ َ الﺸَ َﻬﺎد ِة
ِ  )ﻋل ِﻢ اﻟﻐﻴ, িতিন
ٌ ْ ) َﺳﻤﻴْ ٌﻊ و ﺑَﺼ, িতিন সব িকছু
সবর্ে�াতা ও সবর্�� (�
ِ
ِ
ّ
পিরচালনাকারী  ( )ُﺪَﺑِ ٌﺮইতয্ািদ। মহান আ�াহ এ সব গুেণ
অিধকারী  হেয়েছন বেলই িতিন এ জগেতর সব িকছু র রেবর
ْ ْ
�ِ ال ُﻤﻐ
َ
ِيﻰﺴ

ْ
ْ ْ َ
ْ ُْ
ﺎﻣ ُﻊ
ِ َاﻹﻛ َﺮامِ الﻤﻘ ِﺴ ُﻂ ﺠﻟ
ِ و
ُِ�َﻟْﻐ
َ َ ُ ُ ّ ُ ّ ُ َْ
ُﺎل أَﺑﻮ
ارث لﺮَ ِﺷﻴﺪ لﺼَﺒﻮر ﻗ
ِ الﻮ
ّ

َ ْ
ُ ّ ّ
ُ ْ ْ ُ
ْ ْ
لﺮَ ُءوف َﻣﺎلِﻚ ال ُﻤﻠ ِﻚ ذو ﺠﻟَﻼ ِل
ُال ُﻤﻨﺘَ ِﻘ ُﻢ ﻟْﻌَﻔُﻮ
ْ
َْ ُ
ُ ﺒﻟﺪ
ُ ّ ُﺎر
ّ َّال ْ َﻤﺎﻧ ُﻊ ﻀ
ﻳﻊ ﻟَْﺎ ِﻲﻗ
ِ َ ﻟَﺎﻓِﻊ ﻟُّﻮر الﻬﺎ ِدي
ِ
ٌ َ َ ٰ
ٌﻳﺚ َﻏﺮ�ﺐ
ﻫﺬا ﺣ ِﺪ
ِ

িতরিমযী, আবু ঈসা মুহা�দ ইবন ছাওরা : আল-জােমউস সু নান; (ৈবরুত :

�ার এহইয়াউত তুরািছল ‘আরাবী, সং�রণ  িবহীন, সন িবহীন, িকতাবু দ
দা‘আওয়াত, বাব নং ৮৩, হাদীস নং ৩৫০৭; ৫/৫৩০। (তেব হাদীসিটর
সনদ দু বর্ল। ব�ত এ নামগুেলা ইমাম িতরিমযীর েকােনা এক উ�র্
বণর্নাকারীর পক্ষ েথেক সংেযািজত। যিদও এর অিধকাংশই কুরআন
সহীহ সু �াহ েথেক েনওয়া। [স�াদক])
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আসেন সমাসীন হেয়েছন। তাঁর এ সব নােমর ৈবিশ�য্ হে� ে,
তাঁর সৃ ি�র মধয্কার েয যত বড় গুণী আর উপকারীই েহাক ন
েকন েকউই তাঁর এ সব নােম নামাি�ত ও গুণাি�ত হেত পাের
না।  েস জেনয েযমন এ  সব নােম কােরা নাম রাখা যায় না,
েতমিন কাউেক এ  সব নােম ডাকাও যায় না, আ�াহর ৈনকটয্
লােভর মাধয্েম েকউ এ সব গুেণর িব�ুমা� অিধকারীও হে
পাের না।  িতিন িচরিদন েথেক এ  সব গুেণর অিধকারী। এ সব
গুেণর অিধকারী বেলই িতিন এ িব�জগত পিরচালনা করেছন। এ
সব গুেণ েক্ষে� তাঁর েকাে শরীক বা সমকক্ষ েন
আ�াহর স�াগত নামাবলী :
আ�াহ তা‘আলার এ  সব গুণগত নােমর বাইের তাঁর
জাতস�া ও তাঁর কেমর্র সােথ স�িকর্ত িকছু গুেণর বণর্না প
করআন ও সহীহ হাদীেস পাওয়া যায়। জাতস�ার সােথ স�িকর্ত
গুণাবলীর মেধয্ আ�াহর হ, পা, চক্ , কণর্  ও আ�ুল থাকার
কথা বিণর্ত হেয়েছ
েযমন হাত স�েকর্ আ�াহ বেলন:

َ َ َ ّ
[١٠ :﴿يَدُ �َِ ف ۡوق �يۡدِي ِه ۡم﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ

‘‘আ�াহর হাত তােদর হােতর উপর রেয়েছ।’’ 41
40F

41

. আল-কুরআন, সূ রা আল-ফাত্হ : ১০।
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তাঁর চক্ষু ও কণর্ স�েকর্ বেল:
َ
ۡ َ
َۡ
ّ  َو ُه َوٞ�ء
ُ يع ۡٱ�َ ِص
ُ لسَ ِم
[١١ : ﴾ ]الﺸﻮرى١ �
ۖ ۡ ﴿لي َس ك ِمثلِهِۦ
‘‘েকান

িকছু ই

তাঁর

অনু রূপ ন,

িতিন

সবর্ে�াত,

সবর্��া’’ 42
41F

তাঁর পা স�েকর্  হাদীেস বিণর্ ত হেয়ে : ‘‘জাহা�াম যখন
বার বার আ�াহর িনকট জাহা�ামীেদরেক তার মেধয্  িনেক্
করার জনয্  চাইেত থাকে, তখন আ�াহ তা‘আলা তাঁর পা
মুবারক জাহা�ােমর উপর রাখেবন। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম এ স�েকর্ বেলন:
ُ ُ َ ُ َ َ
ُ َُ ُّ
ُ َ َ
ّ  ﻰﺘ َّ ﻳَ َﻀ َﻊ، َﻫ ْﻞ ﻣ ْﻦ َمﺰ�ﺪ:ﻮل
ّ َُب
:�ﺘَﻘﻮل، ﻴﻬﺎ ﻗ َﺪ َﻣﻪ
�ِ ﻟﻌِﺰَ ِة
»ﻻ ﺗ َﺰال َﻬَﻨَﻢ �ﻘ
ِ
ٍ ِ
َ َ
َ ّ
ْ َ
ْ
« َو ُ� ْﺰ َوى َ�ﻌ ُﻀ َﻬﺎ ِﻰﻟ َ�ﻌ ٍﺾ،َﻋِﺰَﺗِﻚ
� ْﻂ � ْﻂ
‘‘মহান �িতপালক জাহা�ােমর উপের তাঁর পা মুবারক
�াপন করেবন, তখন তা পিরপূ ণর্  হেয় যােব এবং এর এক অংশ
অপর অংেশর সােথ িন�মুখী  হেয় িমেল যােব, আর কা�, কা�,
কা� কের শ� করেত থাকেব।’’ 43
42F

42

. আল-কুরআন, সূ রা আশ্শুর: ১১।

43

.বু খারী, �াগু; িকতাবু ততাফসীর, বাবনং-৩৩৩, হাদীস-নং ৬৭;৪/১৮৩৬;
মুসিলম, �াগু; িকতাবু ল জা�াহ, বাব নং ১৩, হাদীস নং ২৮৪৬,
62

আ�াহর হাত স�েকর্হাদীেস বলা হেয়েছ :
ْ َ َ َ ْ ّ ُ ُ َ َ َ َ َ ّ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ﺮَّﻤ
ُ ُ ّ ِ ﺮﺼ
 َﻓﻪ،اﺣ ٍﺪ
ِ ﺐ َو
ِ »ِنَ ﻗﻠﻮب ﺑ ِ� آدم ُﻬﺎ �� إِﺻﺒﻌ
ٍ  ﻛﻘﻠ،� ِﻣﻦ أﺻﺎﺑِ ِﻊ ﺣ ِﻦ
ُ َْ
ُ ﺚ � َ َﺸ
«ﺎء
ﺣﻴ
‘‘িন�য় সকল বনী আদেমর অ�রসমূ হ একিট অ�েরর নয্ায়
আ�াহ তা‘আলার আ�ুল সমূ েহর দু ’িট  আ�ুেলর মােঝ  অবি�ত,
িতিন েযমন ই�া তা পিরচালনা কেরন।’’ 44
43F

আ�াহ তা‘আলার কমর্গত গুণ েযম‘কথা বলা’, এ-স�েকর্
কুরআেন বিণর্ত হেয়েছ:

ۡ َ ٰ َ ُ ُ ّ َ ّ َ �َ
ٗ �ل
[١٦٤ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء١ ِيما
﴿ َم �َ مو� ت

‘‘আ�াহ ��ভােব মূ সার সােথ কথা বেলেছন।’’ 45
4F

আ�াহ তা‘আলার হাসা স�েকর্ হাদীেস বিণর্ত হেয়ে:
َّ
ُُ ْ
ُ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َْ ُ َ َ ُ ُ َ ْ َ
« �ﻘﺘُﻞ أ َﺣ ُﺪﻫ َﻤﺎ اﻵﺧ َﺮ ِﻛﻫ َﻤﺎ ﻳَﺪﺧﻞ ﻟَْﻨَﺔ،�
ِ »ﻳﻀﺤﻚ اﷲ ِﻰﻟ رﺟﻠ

৪/২১৮৬; ইমাম আহমদ, মুসনাদ; (ৈবরুত : �ারুল কুতুিবল ইলিময়য্,
সং�রণ িবহীন, সন িবহীন), ২/২৭৬।
44

.মুসিলম, �াগু; িকতাবু ল �াদর, বাব নং ১, হাদীস নং ২৬৫৪, ৪/২০৪৫,
িতরিমযী; িকতাবু ল �াদর, বাব নং ৫, হাদীস নং ২১৪০, ৪/৪৪৮।

45

. আল-কুরআন, সূ রা আন-িনসা : ১৬৪।
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‘‘আ�াহ তা‘আলা দু ’বয্ি�র কমর্ েদেখ হাে, এেদর
একজন অপরজনেক হতয্া কে, অবেশেষ (হতয্াকারী ইসলাম
�হণ করার ফেল) তারা উভেয়ই জা�ােত �েবশ করেব।’’ 46
আ�াহর আন� স�েকর্ বিণর্ত হেয়ে:
َ
َ
ّ
َ
َ ّ َُّ
َ
ُ
ُ
« إِذا َو َﺟ َﺪﻫﺎ،ﻀَﺎﺘﻟَ ِﻪ
 ِﻣ ْﻦ أ َﺣ ِﺪ� ْﻢ،َ َﺷَﺪُ ﻓ َﺮ ًﺣﺎ ﺑِﺘَ ْﻮ َ� ِﺔ أ َﺣ ِﺪ� ْﻢ
»
ِ
‘‘একজন উেটর মািলক মরুভূিমেত হািরেয় যাওয়া তার উট
েফরত েপেল েযরূপ আনি�ত হ, আ�াহ তা‘আলা েতামােদর
কারও তাওবা করা েদেখ েস বয্ি�র েচেয়ও অিধক আনি�ত
হন।’’ 47
46F

এ ছাড়াও আ�াহ তা‘আলার আেরা িকছু স�াগত ও কমর্গত
গুেণর কথা েকারআন ও হাদীেস বিণর্ত হেয়, যার িবশদ বণর্না
‘আ�ীদার িকতাবািদেত রেয়েছ। এ সব গুণাবলী স�েকর্ লােফ
সােলহীনগেণর ঐকয্ব� মত হে� : এ  সব গুণাবলীর �ারা
বািহয্ক েয অথর্ বুঝা য, েসগুেলােক েস অেথর্ ই � করেত
হেব। সাধারণভােব এ গুেলার অথর্ আমােদর েবাধগময্ হেলও
সেবর আকৃিত �কৃিতর �কৃত অব�া আ�াহই ভাল কের জােনন। 

46

. বু খারী, �াগু, হাদীস নং ২৬৭৫; মুসিলম, �াগু; িকতাবু ল জা�াহ, বাব
নং ৩৫, হাদীস নং ১৮৯০, ৩/১৫০৪।

47

. তেদব ; িকতাবু ত তাওবাঃ, বাব নং ১, হাদীস নং ২৭৪৬, ৪/২১০২।
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তেব এ  কথা সতয্  ে, এ  সব গুণাবলীর সােথ আ�াহর েকােন
সৃ � জীেবর গুণাবলীর আেদৗ েকােন সাম�সয্ েনই
েকননা, িতিন তাঁর পিরচয় �দান �সে� বেলেছন :
َ
ۡ َ
َۡ
ّ  َو ُه َوٞ�ء
ُ يع ۡٱ�َ ِص
ُ لسَ ِم
[١١ : ﴾ ]الﺸﻮرى١ �
ۖ ۡ ﴿لي َس ك ِمثلِهِۦ
‘‘তাঁর অনু রূপ েকান ব� েন, িতিন সবর্ে�াত, সবর��া।’’ 48
47F

অ� আয়ােত মহান আ�াহ একিদেক েযমন তাঁর িনেজর
জেনয্  �বণ করা ও েদখার দ’িট  গুেণর কথা �ীকার কেরেছ,
অপর িদেক েতমিন এেত কােরা সােথ সাদৃ শয্  থাকার কথােকও
অ�ীকার কেরেছন। এেত দু ’িট িবষয় �মািণত হয় :
এক. িতিন েয মাধয্ম িদেয় �বণ কেরন ও েদেখ, েসিটর
নাম কান ও চক্ষু। তেব তাঁর কান ও চক্ষুর �কৃিতর সােথ ত
েকােনা সৃ ি�র কান ও চক্ষুর �কৃিতর েকানই সাদৃশয্ ে
দু ই. �বণ করা ও েদখার এ  দু ’িট  েমৗিলক গুেণর েক্ষ
েকউ তাঁর অনু রূপ হেলও উভেয়র �বণ করা ও েদখার মেধয
আেদৗ েকােনা সাম�সয্ েনই। েকনন, িতিন তাঁর সু মহান আরেশ
অব�ান কেরই সব িকছু  �বণ  কেরন ও েদেখন।  েকান িকছু ই
তাঁর �বণ  করা ও েদখার সামেন আড় বা বাধা হেত পাের না। 
তাঁর কােছ অদৃ শয্ বলেত িকছুই েনই। পক্ষা�ের তাঁর সৃি�র �
48

. আল-কুরআন, সূ রা আশ্শুর: ১১।
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ও েদখার মাধয্মেক কান ও চক ্ ষু বেল নামকরণ করা হেলও 
িনিদর্� সীমােরখার বাইের �বণ করেত ও েদখেত পাের না
সালাফগণ এ  আয়ােতর মমর্েক সামেন েরেখই কুরআন ও
হাদীেস বিণর্ত আ�াহ তা‘আলার জাতস�ার সােথ স�িকর্ত
যাবতীয় গুণাবলীেক

এর বািহয্ ক ও সাধারণ অেথই �হ

কেরেছন।  ‘আহলু স সু �াত ওয়াল জামা‘আত’ এর �ধানতম
ৈবিশ�য্  হে� : তাঁরা কুরআন ও সহীহ হাদীেস বিণর্ত সকল
�কাশয সু ��  ( )ﺻ�ﺢিবষয়ািদর েকােনা �কার তা’বীল ছাড়াই
তা বািহয্ক বা আক্ষিরক অেথর্ �ী কারন। জাহিময়য্া 49
৪৮F

স�দায়ই সবর্�থম পথ�� ইয়াহূ দী, ি��ান, সািবঈন, মুশিরক ও
দাশর্িনকেদর িচ�াধারায় অনু�ািণত হেয় আ�াহ তা‘আলার
49

. মহান আ�াহর গুণাবলীসমূহেক পূিরপূণর্ভােব অ�ীকার করার িচ�াধার
ইসলামী  যু েগ  সবর্  �থম জ‘দ ইবন িদরহাম নােমর এক বয্ির �ারা
�কািশত হয়। এই িচ�াধারা জাহাম ইবন সাফওয়ান নােমর এক বয্ি�
তাে�েক �হণ  ও �কাশ কের।  েস জেনয্ই এ িচ�াধারাে জাহাম ইবন
সাফওয়ান এর সােথ স�কর্য ু� করা হেয়েছ। আেরা বলা হেয় থােক ে,
জা‘দ ইবন িদরহাম এ  িচ�াধারািট  এ�ান ইবন িসম‘আন নামক এক
বযি�র িনকট েথেক �হণ কেরিছল এবং এববান তা লবীদ ইবন আ‘সাম
নােমর েসই ইহুদী েথেক �হণ কেরিছল েয রাসূলু�াহসা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-েক জাদু কেরিছল। েদখুন : ‘আ�ু ল আযীয আল-মুহা�দ আসসালমান, �াগু; পৃ . ৪০-৪১।
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স�াগত ও কমর্গত গুণাবলীসমূহেক অ�ীকার কেরেছ। িহজর
তৃতীয় শতা�ীেত এ  বািতল িচ�াধারা িবশর ইবন িগয়াছ  আলিমরর্ীছ-এর মাধয্েম ইসলামী িবে� বয্াপক আকাের �চািরত হয়
পরবতর্ীেত ম ‘তািজলা স�দায়ও জাহিময়য্ােদর

এ িচ�াধারা

অনু সরণ  কের।  েযমন- তারা আ�াহর কান ও চক্ষু স�েক
উপের বিণর্ত আয়ােতর বয্াখয্ায় বেল: ‘িতিন কণর্  ছাড়া শুেন
ও চক্ষু ছাড়া েদেখ’ 50 তেব যু েগ  যু েগ  ‘আহলু স সু �াত ওয়াল
জামা‘আত’ এর ইমামগণ এ বািতল িচ�াধারার �িতবাদ কেরেছন
এবং আ�াহ তা‘আলার স�াগত গুণাবলসমূ েহর বয্াপাের কী িচ�া
ও িব�াস করেত হেব, তা সু �� ভাষায় জনগেণর মােঝ �চার
কেরেছন।
আ�াহর িসফাত স�েকর্ মানবর ইমামগেণর মত :
এ স�েকর্ ইমা আবু হানীফা (রহ.) বেলন :
 وﻏﻀﺒﻪ ورﺿﺎه... ﻬﻮ ﻪﻟ ﺻﻔﺎت ﺑﻼ ﻛﻴﻒ... "ﻪﻟ ﻳﺪ ووﺟﻪ و ﻧﻔﺲ
".ﺻﻔﺘﺎن ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺑﻼ ﻛﻴﻒ
‘‘আ�াহ তা‘আলার হাত, মুখ ও আ�া ... গুণাবলী রেয়ে,
তেব এর ধরণ িনধর্ারণ করা যােব না। আর তাঁর রাগ ও স�ি�র
50

. মুহা�দ খলীল হাররাস, শরহুল আ�দািতল ওয়ািসিতয়য্া; (মদীনা :
মারকাযু দ দাওয়া :, েসৗিদ আরব, ৭ম সং�রণ, তািরখ িবহীন), পৃ . ১০০।
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গু�য় রেয়েছ, তেব এগুেলার ধরণ  ও �কৃিতর েকােনা বণর্না
েদয়া যােব না।’’ 51
অপর এক বণর্নায় িতিন বেলন:
‘‘আ�াহর স�া স�েকর্  কােরা েকােন কথা বলা িঠক নয়। 
তেব আ�াহ িনেজেক েয গুেণ গুণাি�ত কেরেছন তাঁেক েস গু
গুণাি�ত করা উিচত। এেক্ষে� িনেজর িচ �া �সূত েকা কথা
বলা িঠক নয়।’’ 52
আ�াহ ইমাম মািলক (রহ.)-েক

ََ ُ َ ۡ ّ
ۡ � ۡٱل َع ۡر ِش
ٰ ٱس َت َو
[٥ : ﴾ ]ﻃﻪ٥ ى
﴿ لرَح�ٰن

‘রহমান আরেশর উপর ইসেতওয়া কেরন’’ (উেঠন), এ 
আয়ােত বিণর্ত ‘ইসেতওয়া’ শে�র অথর্  স�েকর্ এক বয্
িজজ্ঞাসা করেল িত অপর েকােনা �িতশ�  িদেয় এ  শে�র
তা’বীল বা বয্াখয্া না কের বেল:
". والﺴﺆال ﻋﻨﻪ ﺑﺪﻋﺔ، واﻹﻳﻤﺎن ﺑﻪ واﺟﺐ،"اﻻﺳﺘﻮاء ﻣﻌﻠﻮم والﻜﻴﻒ �ﻬﻮل
51

. েদখুন : ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কতৃর্ক রিচত ‘আল-িফকহুল আকবা’
িকতােবর বয্াখয্া িহসােব িলিখত মু�‘আলী �ারী আল-হানাফী এর ‘শরহু
িকতাব আল-িফকহুল আকবা’; (ৈবরুত : দারুল কুতুিবল ইলিময়য্,
সং�রণ িবহীন, তািরখ িবহীন), পৃ . ৫৮-৫৯।

52

. আল-আলূ ছী, মাহমূ দ, রূহুল ‘আনী; (ৈবরুত: দারু এহইয়াইত তুরািছল
‘আরাবী, ৪থর্ সং�র, ১৯৮৫ ি�..), ১৫/১৫৬।
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‘‘ইে�ওয়ার অথর্  েবাধগম, এর �কৃিত অজ্ঞ, এর �িত
ঈমান আনয়ন ওয়ািজব, এ স�েকর্ �� করা েব‘আত।’’ 53
ইমাম শািফঈ (রহ.) েক এ  স�েকর্ �� করা হেল িতিন
বেলন : ‘‘আিম আ�াহর উপর ঈমান এেনিছ, আ�াহর পক্ষ েথে
েয উে�েশয্ যা িকছু বিণর্ত হেয়, েস গুেলার উপর পূণর্ িব�া
�াপন কির, আিম রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর
উপর ঈমান এেনিছ এবং তাঁর পক্ ষ েথেক েয উে�েশয্ আ�া
েয সব গুণাবলীর বণর্না এেস, আিম েসগুেলার উপেরও ঈমান
রািখ।’’ 54
এ  স�েকর্  ইমাম আহমদ (রহ.) বেলন: ‘‘আ�াহর
গণাবলীসমূ েহর �িত আিম ঈমান আনয়ন কির, এগুেলা সতয্ বে
িব�াস কির। তেব এগুেলার আকৃি-�কৃিত জািন না, এর েকােনা
িকছু েক আিম �তয্াখয্ানও কির ন’’ 55

53

. আল-হানাফী, ইবনু আিবল ই�, শরহুল‘আ�ীদািতত �াহািবয়য্া ; (ৈবরুত
: আল-মাকতাবু ল ইসলামী, ৫ম সং�রণ, তািরখ িবহীন), পৃ . ১২৮; আলখািযন, ‘আলা উি�ন আলী  ইবেন মুহা�দ, তাফছীরুল খািয; (লােহার :
নু ‘মানী কুতুবখানা , সং�রণ িবহীন, তািরখ িবহীন), ১/১০০।

54

. ‘আ�ু ল আযীয আল-মুহা�দ আস-সালমান, �াগু; পৃ . ২৪। 

55

. তেদব।
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আ�াহ তা‘আলার গুণাবলী স�েকর্ এটাই হে� মূ
‘আহলু স সু �াত ওয়াল জামা‘আত’ এর অনু সারীেদর আ�ীদা বা
িব�াস। তেব আ�াসী েখলাফত আমেল যখন মুসিলম মনীষীগণ 
�ীক দশর্ন স�েকর্ ওয়ািকফহাল , তখন অেনেকর কথামেত
আ�াহ তা‘আলােক সৃ ি�র সােথ সাদৃ শয্  েথেক রক্ষার জনয্ তা
আ�াহর এ সব গুণাবলীর বয্পাের তাঁেদর পূবর্সূরীেদর  েথেক
সের এেস এ  সেবর তা’বীল বা বয্াখয্ায় িল� হন। এ মেত
পুেরাধা ইমাম আবুল হাসান আল-আশ‘আরী (মৃ.৩২৪িহ.) �থমত
আ�াহর যাবতীয় গুণাবলীর মধয্ েথেক েকবল ক, চক্ , ই�া,
সামথর্, কথা, জ্ঞান ও জীবন এ সাতিট গুণেক �ীকার ক
অবিশ�  যাবতীয় গুণাবলী েযম- ইসেতওয়া বা উপের উঠা,
অবতরণ, আগমন করা, হাসা, স��  হওয়া, ভােলাবাসা, অপছ� 
করা, রাগাি�ত ও আনি�ত হওয়া, এ সব গুণাবলীর বািহয্ক অথ
�হণ  না কের এ-গুেলার ত’বীল বা বয্াখয্ া কেরন। তাঁরই প
ধের ইমাম গাযালী 56, ইমাম রাযী 57 এবং আেরা অেনেক মুসিলম
৫৫

৫৬

56

. ইমাম গাযালী, ‘আল-ই�েতসাদ ফী  উসূ িলল এ‘েতকাদ’ �ে�র ৬৯ পৃ �া
��াবয্।

57

. ইমাম রাযী ‘ইসেতওয়া’ শে�র বািহয্ক অথর্ �হণ না কে‘ইসতীলা’ শ� 
�ারা এর তা‘বীল কেরেছন।  েদখুন : আর-রাযী, তাফসীরুল কবী, (�ান
িবহীন, ৩য় সং�রণ , তাং িবহীন), ১১/৬।
70

িবে� তাঁর এ মতবাদ �চার কেরন, যা আজও আমােদর েদশসহ
অেনক মুসিলম েদেশ �চিলত রেয়েছ। তেব আ�যর্জনক হেলও
সতয্  ে, যার নােম এই মতবাদ �চিলত রেয়েছ  েসই ইমাম
আবুল হাসান আল-আশ‘আরী  িতিন তাঁর জীবেনর েশষ পযর্ােয়
এেস তাঁর এ মত পিরবতর্ন কেরিছেল এবং ‘আল-এবানাহ ‘আন
উসূ িলদ িদয়ানাঃ’ নােম একিট  �� িলেখ তােত িতিন আ�াহর
িসফােতর েক্ষে� তাঁর পূবর্ মত পিরহার কেরলাফগেণর মেতর
পূ ণর্  অনুসরণ কেরিছেলন। আমােদর কােছ আ�যর্ েবাধ হয় ,
আমরা েযখােন পেদ পেদ মহামানয্  ইমামগণেক অনুসরণ কের
চেলিছ, েসখােন কী কের এ েক্ষে� আমরা তােদর িবপরীত িচ�া
অনু সারী হেয় েগলাম। এর অথর্  িক এ নয় ে, আ�াহর গুণাবলী
স�েকর্  সাহাবােদর েথেক িনেয় সম� সলাফগেণর আ�ীদা
সিঠক িছল না!!  ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲরাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
যখন িনেজই আ�াহ তা‘আলার স�াগত গুণাবলী ধরণ স�েকর
েকােনা বয্াখয্ া কেরন , তখন কােরা পেক্ষই এ সেবর ’বীল
করা সমীচীন িছল না।  েকননা, এ  সেবর তা’বীল করা আর
অ�ীকার করা মূ লত একই কথা। মু‘তািযলারা েভেবিছল- আ�াহর
এ সব গুণাবলী থাকেল তাঁর �িতিট গুণেক এেককিট আ�াহ বে
গণয্  করেত হে, িক� আ�াহ এক, সু তরাং আ�াহর তাওহীদ
�িত�া করেত হেল তাঁেক এ  সব গুণাবলী েথেক মু� বেল
71

িব�াস করেত হেব (এ  �া� ধারণাই মু’তািযলােদরেক পথ�� 
কেরেছ)।  ব�ত যারা িসফাত বা আ�াহর গুণাবলীর তা’বীল
কেরেছন তাঁেদর উে�শয্  আ�াহেক তাঁর সৃি�র সােথ সাদৃশয
েথেক রক্ষা করা। িক� এ সেবর ’বীল না কেরও েয আ�াহ
তা‘আলােক তাঁর সৃ ি�র সােথ সাদৃ শয্ করা েথেক রক্ষা করা ,
তা তাঁেদর িচ�ায় আেস িন। আ�াহ তা‘আলার জাতস�ার সােথ
তাঁর েকােনা সৃ ি�র স�ার যখন েকােনা সাদৃ শয্  েন, তখন তাঁর
জােতর সােথ সংি��  গুণাবলীর সােথও তাঁর েকােন সৃ ি�র
গুণাবলীর েকােন সাদৃ শয্  থাকে না- এটাই �াভািবক কথা। 
নােমর িদক েথেক ��া ও সৃ ি�র মােঝ বািহয্ক িকছু িমল পাওয়া
েগেলও এেত উভেয়র মােঝ  আকৃিত ও �কৃিতগত িমল হেয়
যাওয়া জরুরী হেয় যায় না।
েকননা, আ�াহ তা‘আলা বেলন :

َ
ٰ َ ۡ �﴿ َو َ ُ� ٱل ۡ َم َث ُل ۡٱ
[٢٧ :�﴾ ]الﺮوم

‘‘আ�াহর জেনয্ই রেয়েছ উকৃ� উদাহরণ।’’ 58
57F

তাঁর স�া ও গুণাবলীর উদাহরণ সকল িকছুর ে�র।  এ 
�সে�  িমশেরর �খয্াত িশক্ষািবদ অধয্ াপক সইিয়য্দ স
বেলন :
58

. আল-কুরআন, সূ রা আন-নাহাল : ৬০।
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‘‘আ�াহ তা‘আলার সােথ তাঁর েকােনা েকােনা গুণাবলীেত
তাঁর সৃ ি�র তুলনা েকবল নামকরেণর মেধয্ই সীমাব, �কৃিত বা
মূ লগতভােব উভেয়র মােঝ  েকােনা �কার সাদৃ শয্  েনই। কােরা
বয্পাের যিদ বলা হয় ে, িতিন একজন জ্ঞা, িতিন জীিবত, িতিন
আেছন, িতিন সামথর্য্ব, িতিন িবজ্ঞ ও দয়া, তখন এর অথর্ এ
দাঁড়ােব েয, িতিন বািহয্ক িদক েথেক এ সব গুেণ গুণা, তেব
তার এ  সব গুণাবলী আ�াহর গুণাবলীর তুলনায় সবর� পযর্ােয়
অবি�ত; আর আ�াহর বয্াপাের এ সব গুেণর অথর্ হেব িতিন
সব গুেণর েক্ষে� পূণর্তার চরম িশখের অব’’ 59
ড. বুরাইকান বেলন : ‘‘সৃ ি�  ও ��ার মেধয্  েকােন েকােনা
গুণাবলীর েক্ষে� এমন একিট সাধারণ অেথর্র িদেক িমল
রেয়েছ যা কােরা জেনয্ একভােব �েযাজয্ নয়। এ িমল থাকার
ফেল উভেয়র মােঝ েসই িনি�ত তুলনা আবশয্ক হেয় যায় ন, যা
শরী‘আেতর দলীল ও সু �  বুি� অ�াহয্ কে; এ জেনয্ ে, �িতিট 
অি��বান দু ’িট  ব�র মােঝ  অ� পিরমােণ  হেলও উভেয়র মােঝ 
িকছু টা িমল থােক। এ িমল থাকােত �েতয্েকর েয আলাদা ৈবিশ�
রেয়েছ তােত এেক অপেরর অনু রূপ হওয়া জরুরী হেয় যায় না।
কারণ, িবেশষে�র েক্ষে � �েতয্েকর গু েণর েয অব�া , তা
59

. আস-সাইিয়য্দ সােব, ‘আল-আ�াইদু ল ইসলািময়য্া; (ৈবরুত : দারুল
িকতািবল ‘আরাবী, সং�রণ িবহীন, ১৯৭৫ ি�..), পৃ . ৫৮।
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উভেয়র েযৗথ গুণাবলীর অব�ার েচেয় িভ�তর হেয় থাে এবং
�েতয্েকর েস িভ� গুণাবলীই তখন এেকর �ারা অপরে
বুঝােনার পেথ অ�রােয়র সৃ ি� কের।’’ 60
আ�াহ তা‘আলার গুণাবলী স�েকর্ েকাে অযথা তেকর্ িল�
না হেয় সহজ  সরলভােব েয িব�াস েপাষণ  করা উিচত, েস
স�েকর্  অবগত হওয়াই আমােদর একা� �েয়াজন। আর েস
�েয়াজনটুকু পূ রণ  করার জেনয্ই আিম িনে� মসিজেদ নববীর
েপশ ইমাম েশখ ‘আ�ু র রহমান আল-হযাইফী এর ব�বয্ পঠক
সমােজর স�ু েখ সংিক্ষ�াকাের তুেল ধরলাম। িতিন বেল:
‘‘আ�াহ তা‘আলার গুণাবলী মূলত দ’ধরেনর রেয়েছ:
এক. এমন সব গুণাবলী যা আ�াহতা‘আলার মেধয্ রেয়ে,
ْ
েযগুেলােক �মািণত বা হাঁ বাচক গুণাবল ( )ُﺒُﻮْ�ِﻴَّﺔবলা হেয়
থােক। 
দু ই. এমন সব গুণাবলী যা আ�াহ তা‘আলার মেধয্  েন,
ّْ
েযগুেলােক অ�মািণত বা ন বাচক ()َﻠْﺒِﻴَﺔ
বলা হেয় থােক।
আ�াহ তা‘আলার স�া ও কমর্  সং�া� েয সব গুণাবলী
বণর্না কুরআন ও সহীহ হাদীেস এেসে, েসগুেলােক �মািণত
ধরেনর গুণাবলী বলা হয়। এ জাতীয় গুণাবলীর �ারা আ�া
60

. ড. ই�াহীম আল-বু রাইকান, �াগু; পৃ . ৯৩।
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তা‘আলা তাঁর িনেজর জনয এবং রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম আ�াহর জনয্  সেবর্া� পূণর্ তা �মাণ কর েত েচেয়
এবং এর িবপরীেত অবি�ত েয সব অস�ূ ণর্তা রেয়ে, তাে�েক
েয িতিন স�ূ ণর্  পিব, তা �মাণ  করেত েচেয়েছন।  আ�াহর
স�াগত গুণাবলী হেলা েসগুেলাই য�ারা িতিনন�কাল েথেক
গুণাি�ত রেয়েছ এবং িচরকাল েয সব গুেণ িতিন গুণাি�
থাকেবন। স�াগত গুণাবলীর নয্ায় িতিন কমর্গত গুেণও অন�
েথেকই গুণাি�ত রেয়েছন। উভয় �কার গুেণর মােঝ পাথর্
হে�- স�াগত গুণালীসমূ হ তাঁর ই�ার সােথ স�কর্য ু� নয়।
আর কমর্গত গুণলীসমূ হ তাঁর ই�ার সােথ স�িকর্ত। িতিন
ই�া করেল তা কেরন, না হয় না কেরন।  কমর্গত গুণাবলী
মেধয্ এমনও িকছু গুণাবলী রেয়েছ যা িবেশষ বচেনর েক্ষ� ছ
আ�াহর েবলায় তা সাধারণভােব �েযাজয্  হয় না। েসরূ
গুণাবলীর মেধয্ রেয়- আ�াহর চ�া�কারী  ও িব�পকারী 
হওয়ার গুেণ গুণাি�ত হওয়
কুরআনু ল কারীেম আ�াহ তা‘আলা বেলন :
َ ََ ْ َُ ََ
ُ ۡ َٱ�َ َخ
ُ ّ َۖ�
ُ ّ ك َر
َ � ۡٱل َ�ٰكِر
[٥٤ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان٥ �ن
﴿ ومكروا وم
ِ
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‘‘কািফররা চ�া� করেলা, আ�াহ তা‘আলাও (তােদর
িবপরীেত) চ�া� করেলন। আর িতিন উ�ম চ�া�কারী।’’ 61
অপর আয়ােত রেয়েছ :

ُ
ُّ ﴿
[١٥ :�َ � َ ۡس َت ۡه ِزئ ب ِ ِه ۡم﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة

‘‘আ�াহ তা‘আলা তােদর সােথ িব�প কেরন।’’ 62
61F

উপযু র্� দ ’িট  আয়ােত

আ�াহ

তা‘আলা

িনেজেক

সাধারণভােব চ�া�কারী  ও িব�পকারী  হওয়ার দু ’িট  গুেণ
গুণাি�ত কেরেছন বেল �তীয়মান হয়। তেব সাধারণ অেথর্ িন
এ  দু ’িট  গুেণ গুণাি�ত নন। েকন; �কৃতপেক্ ষ িতিন এ ’িট 
কমর্  �ারা কািফর ও ইসলােমর শ�েদর ই�া ও কেমর্র িবরু
তাঁর কী  �িতি�য়া ও উপযু �  পদেক্ষপ গৃহীত হেয় থা, তাই
বয্� কেরেছন। উে�শয্ এটা বুঝােনা , কািফরেদর চ�া� ও
িব�েপর মুকােবলায় আ�াহ েয পদেক্ষপ িনেয় থাে, তা েযন
তােদর কেমর্রই সমান হেয় থােক।

-জাতীয় গুণ আ�াহ

তা‘আলার জেনয্  পূণর্তা �মাণকারী েকবল তখনই হেয় থাে
যখন তা কািফরেদর কেমর্র ম ুেখামুিখ অব�ােনর কথা বণর্ন

61

. আল-কুরঅন, সূ রা আেল ইমরান : ৫৪।

62

. আল-কুরআন, সূ রা আল-বা�ারাহ : ১৫।
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�সে�  বিণর্ত হয়। অনয্থায় তা আ�া তা‘আলার জেনয্  পূণর্ত
�মাণকারী নয়। 
েয সকল গুণাবলী অস�ূণর্ ( )ﻧﻘﺺএর অথর্  বহন কে,
েস-সব গুেণ আ�াহ তা‘আলা গুণাি�ত হেত পােরন না। েযমত�া ও িন�া, এ  দু ’িট  অস�ূ ণর্তার অথর্ বহন কের িবধ,
আ�াহ তাঁর িনেজর পূ ণর্তা �মাণ এবং িনজ েথেক অস�ূণর্ত
দূ রীকরেণর জেনয্  িতি এ  দু ’িট  গুেণ গুণাি�ত না থাকার কথ
জািনেয়েছন। এ �সে� িতিন বেলেছন :
ُ ُ ۡ َ َ ُ ّ ّ ُ �ّۡ ُ َ ٓ َ ٰ َ ّ ُ َ ل
َ َ ٞ
[٢٥٥ : ۚ ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮةٞوم ۚ � تأخذهُۥ س َِنة َو� ن ۡوم
ُ﴿ �َ � إِ�ه ِ�َ هو َ لۡقَي
‘‘িতিন আ�াহ, িতিন বয্তীত অপর েকােন হ� উপাসয্ েন,
িতিন িচর�ীব, সব িকছু েক িতিন ধারণ  কের রেয়েছন, ত�া ও
িন�া কখনও তাঁেক �শর্ করেত পাের না’’ 63
62F

এ আয়ােত আ�াহ তা‘আলা তাঁর িনেজর জেনয্‘হাইউন’ ও
‘কাইউম’ নােমর দু ’িট গুণ �মাণ কেরেছন কার; এর �ারা তাঁর
পূ ণর্তা �মািণত হ; পক্ষা�ে ‘ত�া’ ও ‘িন�া’ তাঁেক �শর্
করেত পাের না বেল এ  দু ’িট  গুেণ িতিন গুণাি�ত নয় বে
জািনেয়েছন কারণ; এ  দু ’িট  অস�ূ ণর্তা এবং তা তাঁর পূণর্ত
�মাণকারী �থম দু ’িট গুেণর পেথ অ�রায় সৃি�কারী
63

. আল-কুরআন, সূ রা বা�ারাহ : ২৫৫।
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উপযু র্� এ আয়াত �ারা �মািণত হয় ে, আ�াহ তা‘আলা
েয সব গুণাবলী তাঁর িনেজর জনয্ �মাণ কেরন, এর �ারা
িতিন তাঁর িনেজর পূ ণর্তা �মাণ ও অস�ূণর্তা দূর করে
েচেয়েছন।  আর েয সব গুেণ িতিন গুণাি�ত না থাকার কথ
বেলেছন, এর �ারা িতিন তাঁর িনজ েথেক অস�ূ ণর্তা দূরীকরণ ও
এর িবপরীেত েয পূ ণর্তা রেয়ে, তা তাঁর িনেজর জনয্  �মাণ
করেত েচেয়েছন।
আ�াহ তা‘আলার নামাবলী  ও গুণাবলীর ৈবিশ�য্ হকােরা সােথ েকােনা �কার সাদৃ শয্  ছাড়াই িতিন এ সব গুে
গুণাি�ত রেয়েছন। এগুেলার েক্ষে� এক�বাদী হওয়ার অথরএ কথা মেন �ােণ �ীকার করা েয, এ-গুেলা �ারা মহান আ�াহ
এককভােব গুণাি�ত। েকােন ভােবই তাঁেক এ সব গণাবলী েথেক
মু�  করা যােব না। এগুেলার অেথর্র িভ� েকাে বয্াখয্াও েদওয়
যােব না, এর েকােনা তুলনা ও �কৃিতও বণর্না করা যােব না
এ  সব েক্ষে� একজন মুসিলেমর করণীয় হ- কুরআেন
কারীম ও সহীহ হাদীেস বিণর্ত আ�াহ তা‘আলার এ সব স�াগত
ও গুণগত গুণাবলী থাকার বয্ের পূ ণর্  িব�াস �াপন করা এবং
এগুেলার আকৃি-�কৃিত স�েকর্ জানার জনয্ েকােরূপ িচ�ভাবনা না করা, েকননা; আমরা শরী‘আত কতৃর্ক এরূপ িব�া
�াপেনর জেনয্ই আিদ� হেয়িছ। যারাই এ সব গুণাবলী িনে
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অিধক িচ�া-ভাবনা কেরেছন, তারা হয় (� )ﻣﻌﻄﻠতথা মহান
আ�াহেক তাঁর গুণাবলী েথেক মু�কারীেদর অ�গর্ ত হেয়ে,
নতুবা (� )�ﺮﻓতথা িবকৃতকারীেদর অ�গর্ত হেয়েছ, তা না হয়
(� )مﺜﻠতথা সৃ ি�র সােথ সাদৃ শয্কারী অথবা (� )مﻜﻴﻔতথা এর
ধরন-�কৃিত বণর্নাকারীেদর অ�গর্ ত হেয়েছন। এেত কের তার
সালােফ সােলহীন তথা মূ ল ‘আহলু স সু �াত ওয়াল জামা‘আত’এর অনু সৃত প�া েথেক িবচুয্ত হেয়েছন
আ�াহ তা‘আলার গুণাবলী থাকার �ীকৃিত বা অ�ীকৃিত
জ্ঞাপন করেত এবং েয সব গুেণর পেক্ষ বা িবপেক্ষ দলীল
�মাণ  েনই, আ�াহ তা‘আলার বয্পাের েস সব গুণ �মােণ
েক্ষে� আহলুস সু�াতগেণর অনুসৃত প�াে�- আ�াহ তা‘আলা
িনেজর জনয্  �ীয় িকতােব এবং তাঁর রাসূল সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম-এর মুেখ েয সব গুণাবলী �মাণ কেরেছ, েস সব
গুণাবলী েকােন �কার িবকৃিত, অ�ীকৃিত, ধরণ-�কৃিত ও সাদৃ শয্
বণর্না ছাড়াই �মাণ করা। আর অ�ীকৃিতর েক্ষে� তাঁেদর প
হে�- আ�াহ তা‘আলা িনজ িকতােব বা রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম আ�াহ তা‘আলার জনয্  েয সব গুণাবলী না থাকা
কথা বেলেছন, েসগুেলা অ�ীকার করা।

এ সব অ�ীকৃত

গুণাবলীর িবপরীেত অবি�ত গুণাবলীর মেধয্ই আ�াহর পূণর
রেয়েছ  বেল িব�াস করা।  আর েয সব গুণাবলর �মােণ  বা
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অ�মােণ  েকােনা দলীল �মাণািদ না থাকা সে�ও েলােকরা তা
িনেয় িবতেকর্  িল� হেয়ে, েযমন- আ�াহর শরীর থাকা বা না
থাকা, তাঁর জনয্ �ান ও িদক িনধর্ারণ করা ইতয্ািদ। আ�
তা‘আলার জনয্ এ সব শ� উ�ারেণর েক্ষে� তাঁরা নীরব
পালন কেরন।  কুরআন ও হাদীেস এ  সেবর েকােনা বণর্না না
থাকায় তাঁরা এগুেলা �ীকারও কেরন ন, আবার অ�ীকারও
কেরন না।  আ�াহর েবলায় েকউ এগুেলা উ�ারণ করেল তাঁরা
েস বয্ি�র িনকট এর অথর্ িজজ্ঞাসা কেরন। জবােব যিদ আ
তা‘আলােক পিব� রাখা জরুরী এমন েকােন বািতেলর উে�শয্
করা হেয়েছ  বেল �তীয়মান হয়, তা হেল তাঁরা তা অ�ীকার
কেরন।  আর যিদ এর �ারা আ�াহ তা‘আলার বয্াপাের �েযাজয
হেত পাের এমন েকােনা সতয্েক উে�শয্ করা হেয়েছ বে
�মািণত হয়, তা হেল তাঁরা তা �ীকার কেরন। আ�াহ তা‘আলার
গুণাবলী িনেয় িচ�-ভাবনার েক্ষে� যত মত ও পথ রেয়,
ত�েধয্  উপযুর্ � এ মত ও পথই হে� অনুসরেণর অতয্াবশ
পথ। এ  মতই

হে�

অ�ীকৃিত জ্ঞাপনকারী ও সাদৃশ

েপাষণকারীেদর মেতর মােঝ অবি�ত একিট মধয্প�ী মত’’ 64

64

.এ  কথাগুেলা িতিন ইসলামী িব�িবদয্া, মদীনায় আমােদরেক আ�ীদা :
িবষেয় পাঠ দান উপলেক্ষ �ােস িলেয় িদেয়িছেলন।
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উপের আ�াহ তা‘আলার উলূ িহয়য্া, রুবূিবয়য্, তাঁর
নামাবলী  ও গুণাবলী স�েকর্ যা আেলািচত হেলা এর �া এ 
কথা �মািণত হেয়েছ  েয, আ�াহ তা‘আলার অেনক নাম ও
গুণাবলী রেয়েছ। এর সােথ তাঁর সৃি�র কােরা েকােন নােমর বা
গুেণর বািহয্কভােব িমল থাকেত পা, তেব এ  িমল থাকাটা
উভেয়র নােমর ও গুেণর অথর্ ও �কৃিতর িদক েথেক েকাে
অব�ােতই এক ও অিভ� বা সাদৃ শয্পূণর্ ; বরং উভেয়র মেধয্
আকাশ পাতাল পাথর্কয্ রেয়, যা বণর্না কের বুঝাবার মত
েকােনা উপায় েনই। কারণ, সৃ ি� আর ��া েকােনা িদন এক হেত
পাের না এবং ��ার নােমর ও গুেণর েয ৈবিশ�য্ রেয়, িতিন
তাঁর েকােনা সৃ ি�েক েকােনা িদন েস ৈবিশে�য্র অিধকারীও কেরন
না, েকান সৃ ি�  িনজ  �েচ�ায়ও েস ৈবিশ�য্  অজর্ ন েত পাের
না।  আ�াহর এ  সব নাম ও গুণাবলীর েয ৈবিশ�য্ রেয়, েস
ৈবিশ�য্ গুেণই িতিন আমােদর ও সম� জগেতর একমা� রব ব
�িতপালক। আর িতিন এ জগেতর সব িকছু র একক �িতপালক
হওয়ার কারেণই এ জগেতর সব িকছু র একক উপােসয্র �ােন
অিধি�ত হেয়েছন, কারণ; কাউেক উপাসয্  হেত হেল তাঁেক
উপাসেকর �িতপালেকর মযর্াদায় আসীন হেত হয়। আ�াহই
যখন আমােদর একক �িতপালক, তাঁর হােতই যখন আমােদর
সৃ ি�, জীবন, জীিবকা, ইহ ও আেখরােতর যাবতীয় কলয্াণ ও
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অকলয্াণ িনিহ, তখন িতিন বয্তীত অপর েকউ আমােদর উপাসয
হেত পাের না।  অতএব, যারা আ�াহর সৃ ি�র মধয্কার েকােন
নবী-রাসূ ল, েফের�া, েকােনা অলী-দরেবশ, িজন-পরী, েকােনা
গাছ-পালা বা পাথর ইতয্ািদেক তাঁর না ও গুণাবলীর ৈবিশে�য্
েক্ষ- বুেঝ  বা না বুেঝ  তােদর িব�ােস বা কথায় বা কেমরশরীক কের েনয়, তারা �কারা�ের তাঁেদরেক ও েস সবেক
তােদর �িতপালক ও উপাসয্  বািনেয় েকােন না েকােনা িশেকর্
িনমি�ত হয়।
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িশেকর্র �কারেভদ:
শর‘য়ী দৃ ি�েকাণ েথেক িশকর্কারীর পিরণিত িবেবচনা করেল
েদখা যায় েয, িশকর্ মূলত িতন �কার:
�থম �কার : িশেকর্ আকবার বা বড় িশক
িশেকর্ আকবার এর সংজ্:
িব�াস জাতীয় িবষয়ািদ ও উপাসনার েক্ষে� আ�া
তা‘আলার সােথ কাউেক শরীক বা সমান করাই মূ লত িশেকর্
আকবার।  কুরআনু ল কারীেম উপাসনা েকি�ক িশকর্  স�েকর
অিধক আেলাচনা হওয়ার কারেণ অেনেক িশেকর্ আকবােরর সংজ্
িদেত িগেয় এটােক শুধু উপাসনার সােথই সীমাব� েরেখেছন।
েযমনেকউ এর সংজ্ঞা �দান �সে� বেল : ‘‘িশেকর্  আকবার
হে� : আ�াহর সােথ কাউেক শরীক করা, েযমন- অনয্েক
আ�ান করা, অেনয্র িনকট িকছু কামনা কর, অনয্েক ভয় কর,
অনয্েক আ�াহর নয্া ভােলাবাসা, অেনয্র জনয্ পশু উৎসগর্
মানত করা।’’
েকউ আেরা সংেক্ষপ কের বেলেছ : ‘‘আ�াহর সােথ
গায়রু�াহেকআ�ান করাই হে� িশেকর্ আকবার’’
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েকউ বেলন : ‘‘আ�াহর উপাসনাসমূ েহর েকােনা উপাসনা
গায়রু�ার উে�েশয্  করােক িশেকর্ আকবার বলা হ’’ 65 তেব
েযেহতু িশেকর্  আকবার েকবলমা� উপাসনার মেধয্ই সীমাব� ন
েথেক তা আ�াহর রুবূিবয়য্ােতর মেধয হেয় থােক, েস জনয্
আমার মেত এর সংজ্ঞা িন�রূপ হওয়া উি:
‘‘আ�াহ তা‘আলার নামাবলী ও গুণাবলীর েয ৈবিশ�য্ রেয়,
েয ৈবিশ�য্গুেণ িতিন আমােদর একক রব ও উপা, আমােদর
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বা েকােন অিল দরেবশ,
িজন-পরী  বা �হ ও তারকা, গাছ-পালা ও পাথর ইতয্ািদেক েস
সব ৈবিশে�য্র েকােন না েকােনা ৈবিশে�য্র সমান বা আংিশক
অিধকারী  বেল মেন করা এবং নবী, অলী, গাছ-পালা ও পাথর
ইতয্ািদেক েক� কের মু, শরীেরর অ��তয্� ও অ�র �ারা
উপাসনামূ লক েকােনা কমর্ করােক িশেকর্ আকবার বলা হ’’
িশেকর্ আকবারকারী পিরণিত :
পিরণিতর িদক িবেবচনা কের এ  িশকর্েক বড় িশকর্ বল
হয়।  েকননা, তা িশকর্কারীেক ইসলাম েথেক স�ূণর্ভােব েব
কের েদয়।  কারণ; তা একটা �কাশয্  কুফরী কাজ। েযমকুরআনু ল কারীেম আ�াহ বেলন :
65
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َ
ُ ۡ َ ََ ٞ
َۡ ّ ٓ َ ُ ّٰ
ََّ ََ
[١٠٢ :َ�َ َ�قو� ِ�َ َما � ُن ف ِۡت َنة ف� ت�ف ۡر﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ان م ِۡن أ َح ٍد
ِ ﴿وما �ُعل ِم
‘‘তাঁরা (হারূত ও মার) কাউেক এ কথা বেলই জাদু িশক্ষ
িদেতন েয, আমরা েতামােদর জনয্  েফতনা িবেশ, সু তরাং
েতামরা তা িশক্ষা কের কুফরী কেরা ন’’ 66
65F

আমরা বাহয্ত েদখেত পাি� ে, এ  আয়ােত জাদু িশক্ষ
করােক কুফরী কাজ িহেসেব গণয করা হেয়েছ; এটা এ জেনয্ ে,
তা িনজ  েথেক মানু েষর অকলয্াণ করেত পাের এ িব�ােসর
িভি�েত িশক্ষা করা িশেকর্র অ�গর্ত কাজ। অনুরূপভােব হা
কুদসীেত েদখেত পাওয়া যায় েয, তারকার �ভােব বৃ ি�পাত হয়
বেল িব�াস করা িশকর্ী িব�াস হওয়া সে� এিটেক কুফরী বেল
গণয্ করা হেয়ে। েযমন- আ�াহ তা‘আলা বেলন :
ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ّ َ َ ٌ َﺄ
ّ
َ ْ �َ َرَﻤ
َ ْ ََ ْ َ
ٌ ُْ
،ﺣ ِﺘ ِﻪ
ِ  ﻣ ِﻄﺮﻧﺎ ﺑِﻔﻀ ِﻞ: َﻣَﺎ ﻣﻦ ﻗﺎل،" أﺻﺒﺢ ِﻣﻦ ِﻋﺒﺎ ِدي مﺆ ِﻣﻦ ِﺑ و�ﻓِﺮ
َ َ
َ ٌ ََ
َ َ ََ َ َ َ َ
ّ ،ﺎلﻜ ْﻮ َﻛﺐ
ٌ ُْ َ ََ
 ﻓﺬلِﻚ ﻛﻓِ ٌﺮ ِﺑ، ﺑِﻨَ ْﻮ ِء ﻛﺬا َو�ﺬا:َأَﻣَﺎ َﻣ ْﻦ ﻗﺎل
ِ
ِﻓﺬلِﻚ مﺆ ِﻣﻦ ِﺑ و�ﻓِﺮ ﺑ
َ ْ َ
ٌ َُْ
"ﺐ
ِ ومﺆ ِﻣﻦ ﺑِﺎلﻜﻮﻛ
‘‘আমার বা�ােদর মেধয্ কিতপয় বা�া আমার উপর িব�াসী
আর কিতপয় অিব�াসী হেয়েছ, যারা এ কথা বেলেছ েয, আ�াহ
তা‘আলার করুণায় আমােদরেক বৃি� দান করা হেয়ে, তারা
আমার উপর ঈমান এেনেছ।  আর যারা বলেলা : অমুক অমুক
66
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তারকার �ভােবর ফেল আমােদরেক বৃ ি� দান করা হেয়েছ, তারা
আমােক অ�ীকার কেরেছ এবং তারকার �ভােবর �িত িব�াসী 
হেয়েছ।’’ 67
উপযু র্� আয়াত ও হাদীেসর আেলােক জাদু িশক্ষা করা আ
েকােনা তারকার �ভােব বৃ ি�  হয় বেল িব�াস করা যিদ কুফরী 
কমর্  বেল �ীকৃত হ,

তা

হেল জ্ঞান,

উপাসনাগত,

পিরচালনাগত ও অভয্াসগত অনয্ান য্ যত সব িশকর্ র,
িনঃসে�েহ তাও কুফরী  কমর্  বেল গণয্ হেব। েকউ যিদ এ স
িবষেয় সতকর্  না হেয় আ�াহর কােছ তাওবা করা ছাড়াই েশষ
িনঃ�াস তয্াগ কে, তেব তার সম� জীবেনর যাবতীয় সৎকমর্
িন�ল হেয় েযেয় জা�াত তার জনয্  িচরতের হারম হেয় যােব
এবং জাহা�ামই তার িচর�ায়ী  আবাস �েল পিরণত হেব। এ 
�সে� আ�াহ তা‘আলা বেলন :
ۡ َ
ّ ۡ ُۡ َ ُّ
ُ ّ َرَ َم
ّ �َِ َ� َق ۡد
�َ َعلَ ۡيهِ َن
[٧٢ :�ۡ َّة َو َمأ َوٮ ٰ ُه �َّارُ ۖ ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
�ك ِٱ
ِ � ﴿ِنَهۥ من
‘‘েয আ�াহর সােথ কাউেক শরীক করেব, আ�াহ তার জনয্
জা�াত হারাম কের িদেবন এবং তার আবাস�ল হেব
জাহা�াম।’’ 68
67F
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মানু েষরা যােত এ ধরেনর িশকর্  করা েথেক সতকর্ , েস
জনয্  আ�াহ তা‘আলা তাঁর নবীর �িত এই বেল সতকর্বাণী
িদেয়েছন :

َ َ ُ َ ّ
َ َ َۡ َۡ ۡ َ
َ ۡ َ ّ
َ �ِ ٰ�
[٦٥ : ﴾ ]الﺰمﺮ٦ �ن
حۡبَطَنَ � َملك َ� َكُو�َنَ مِن ٱل
َت
��﴿ل�ِن أ
ِ
‘‘তুিম যিদ িশকর্  ক, তেব েতামার যাবতীয় ‘আমল ভ�

কের েদয়া হেব এবং তুিম ক্ষিত��েদর অ�গর্ত হেয় যা’’ 69
68F

িশেকর্র পিরণিত স�েকর্ রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাই
ওয়াসা�াম-েক এ  ভােব সতকর্  করার মূল উে�শয্ হে� তাঁ
উ�তেক এ  স�েকর সতকর্  করা। তােদরেক এ কথা জািনেয়
েদয়া েয, তারা যিদ বুেঝ বা না বুেঝ েকােনা িশকর্ী িব�াস েপাষণ
কের বা েকান িশকর্ী কমর্ ক, তা হেল তােদর সালাত, সাওম,
হ�, যাকাতসহ জীবেনর অনয্ানয্ যাবতীয় সৎকমর্ আ�াহর কা
স�ূ ণর্ মূলয্হীন হেয় যাে
িশকর্ করার ফেল যার অব� এই হেয় দাঁড়ায়, েস বয্ি� যিদ
�ীয় িশকর্  েথেক ে��ায় পিরপূণর্ভােব মু� হেয় ইসলােম নতু
কের �েবশ না কের, তা হেল আেখরােত েস জাহা�ামী  হেব। 
আ�াহ তা‘আলা

করুণার সাগর হেয় থাকেলও কািফ-
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মুশিরকেদর বয্াপাের িতিন অতয্ � কেঠার। তাই িতিন তােদ
সৎকেমর্র িবষয়ি েকােনা িবেবচনায় এেন তােদর �িত েকােনা
করুণার দৃি�েত েদখেবন না। যারা ে��ায় তা পিরতয্াগ না কে
িতিন তােদরেক আকি�কভােব পাকড়াও করার জেনয্  তােদর
অপকমর্  আেরা চািলেয় যাওয়ার সুেযাগ কের েদন। েযমনিট
সু েযাগ কের িদেয় পাকড়াও কেরিছেলন আরেবর কুরাইশ বংেশর
কািফর ও মুশিরকেদর।  কুরআনু ল কারীেমর বণর্নানুযায়ী যিদও
তারা আ�াহ তা‘আলােক আকাশম�লী  ও পৃিথবীসহ সব িকছু র
সৃ ি�কতর্, িরিযকদাতা, জীবন ও মৃতুয্দাতা এবং যাবতীয় িবষয়ািদর
পিরচালনাকারী বেল অকপেট �ীকার করেতা। েযমন- এ স�েকর্
আ�াহ বেলন :

َ َ ۡ َ ََٰٰ ّ َ َ َ ۡ ّ ُ َۡ َ َ َ َ
ُ ّ َقُولُن
ّ ََ �ض
[٣٨ :�َۚ﴾ ]الﺰمﺮ
�ت وٱ
ِ ��َ﴿ ول�ِن س��هم َن خلق لس
‘‘তুিম যিদ তােদরেক িজেজ্ঞসা কেরা , আকাশম�লী  ও

পৃিথবীেক সৃ ি�  কেরেছন, তখন তারা বলেব আ�াহই তা সৃ ি� 
কেরেছন।’’ 70 অপর �ােন বেলেছন:
َ ۡ ٓ ّ َ ّ ُ ُُ َۡ َ ُۡ
َ َۡ
ّ �ض
ّ َمَن َ� ۡمل ُِك
ِ �لسَ َماءِ َوٱ
لسَ ۡم َع َوٱ�بۡ�ٰ َر َو َمن
﴿قل من يرزق�م مِن
َ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ُ
َ
ُۡ
َ ُ
َ � َو َمن
َ ت َو ُ� ۡخر ُج ٱل َم ّي
ّ َ ت م َِن ٱل
ّ َ �ۡ�ر ُج ل
يُدبّ ِ ُر ٱ� ۡم َر ۚ ف َس َيقولون
ِ ِ َ م َِن ٱل َم ّي
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
[٣١ :�َۚ﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ
69F

70

. আল-কুরআন, সূ রা আয-যু মার : ৩৮।
88

‘‘তুিম তােদর িজেজ্ কর, েক েতামােদরেক জীিবকা দান
কের আকাশ ও জমীন েথেক, িকংবা েক েতামােদর কান ও
েচােখর মািলক? তাছাড়া েক জীিবতেক মৃেতর েভতর েথেক েবর
কেরন এবং েকইবা মৃতেক জীিবেতর মধয্ েথেক েবর কের? েক
কমর্  স�াদেনর বয্ব�াপনা কে? তখন তারা বেল উঠেব,
আ�াহ।’’ 71
70F

আ�াহ তা‘আলােক সবিকছু র ��া, জীবন ও জীিবকা
দানকারী  ও পিরচালনাকারী  িব�াস করার পাশাপািশ তারা
িনেজেদরেক ই�াহীম আলাইিহস সালাম-এর �ীেনর যথাথর্
অনু সারী  বেলও দাবী  করেতা।  েস �ীেনর উপাসনািদর মধয্কার
িকছু উপাসনা েযমন- কা‘বা গৃেহর হ� করা, সাফা ও মারওয়াঃ 
পবর্ত�েয়র মােঝ স‘য়ী করা, কুরবানী করা, িমনায় অব�ান �হণ 
করা ইতয্ািদ উপাসনাও তারা েকবল আ�াহর স�ি�র উে�েশয্ই
করেতা।  িক�, তারা িশকর্  করেতা বেল তােদর এ সব সৎকমর
তােদর েকান উপকাের আেস িন।  বরং তােদর বয্পাের আ�াহ
তা‘আলার এ-হুকুম জারী হেয়িছল ে, তারা কািফর ও মুশিরক,
তােদর জেনয্  রেয়েছ জাহা�ােমর আগ, েযখােন তারা সবাই
�েবশ করেব অতয্� িনগৃহীত হেয়
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ি�তীয় �কার : িশেকর্ আসগার বা েছাট িশক
িশেকর্ আসগার এর সংজ্ঞা দান �সে� েকা েকােনা মনীষী 
বেলেছন : ‘‘িশেকর্ আকবার নয় এমন ে-সব কমর্েক শর‘আেতর
‘নস’ অথর্াৎ সু�� �মাণ �ারা িশকর্ বেল নামকরণ করা হেয়,
েসগুেলাই হে িশেকর্ আসগার। েযম- েকউ যিদ বেল : ( ﻣﺎﺷﺎء
‘)اﷲ و ﺷﺌﺖআ�াহ আর আপিন যা চান’, ( )و لﻮ اﷲ و أﻧﺖআ�াহ
আর আপিন যিদ উপি�ত না থাকেতন তা হেল আমার মহা িবপদ
হেয় েযেতা’।  অনু রূপভােব আ�াহ বয্তীত অপর কােরা নাে
শপথ করা ইতয্ািদ’’ 72
71F

ড. ই�াহীম বুরাইকান এর সংজ্ িদেত িগেয় বেলন :
‘‘আমেলর েক্ষে� গায়রু�াহেক আ� তা‘আলার সমান কের
েনয়ােক িশেকর্  আসগর বলা হ, েযমন- েকান কােজ  বা কথায়
েলাক েদখােনার ভাব করা।’’ 73
72F

ইমাম ইবন কাইিয়য্ম আল জাওিযয়য্া(৬৯১-৭৫১িহঃ) িশেকর্
আসগার এর উদাহরণ  িদেত িগেয় বেলনঃ  ‘‘উপাসনায় েলাক
েদখােনা ভাব করা, মানু েষর স�ি�র উে�েশয্ েকােন কাজ করা,
আিম আ�াহ ও আপনার উপর ভরসা কেরিছ এমনিট  বলা,
72
73

. আস-শায়খ ‘আ�ু ল আযীয আস-সালমান, �াগু; পৃ . ১৭০।

. ড. ই�াহীম আল-বু রাইকান, �াগু; পৃ .১২৬।
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আ�াহ ও আপিন না হেল এমনিট  হেতা। এ  সব উদাহরণ 
�দােনর পর িতিন বেলনঃ  িশেকর্  আসগার কখনও কতর্ া বয্ি
মানিসক অব�া ও উে�েশয্র পিরে�িক্ষেত িশেকর্ আকবা
রূপা�িত হেত পাের।’’ 74
আমার মেত ‘িশেকর্  আসগা’এর সংজ্ঞা হেল: ‘‘এমন সব
কথা বা কাজ বািহয্কভােব গায়রু�াহেক আ�াতা‘আলার সােথ
সমান কের েনয়া হেয়েছ  বেল �তীয়মান হয়, যিদও এই সমান
করািট  �কৃতপেক্ ষ কতর্াবয্ ি�র উে�শয’’ ‘িশেকর্  আসগা’
এর

কিতপয়

উদাহরণ  উপের

বিণর্ত হেয়েছ। িনে�র

উদাহরণগুেলাও তা পিরচেয়র জনয্ লক্ষয : েযমন- েকােনা
বয্ি�র কথা : ‘আ�াহ আর এই েপাষা কুকুরিট  না হেল আজ 
রােত আমার বাড়ীেত চুির হেয় েযেতা।’ ‘আ�াহ এবং আপিন না
হেল আজেক মহা অঘটন ঘেট  েযেতা।’ ‘আিম মািট  হােত িনেয়
বা মােয়র নাম িনেয় বা স�ােনর মাথায় হাত েরেখ শপথ কের
বলিছ।’ ‘আিম আ�াহর অনু �েহ এবং আপনােদর দু ‘আয় ভাল
আিছ’ ইতয্ািদ ধরেনর কথা
74

. আশ-শায়খ সু লাইমান ইবন ‘আি��াহ ইবন মুহা�াদ ইবন আবিদল
ওয়াহহাব, তাইসীরুল ‘আযীিযল হামীদ ফী  শরেহ িকতািবত তাওহীদ;
(ৈবরুত: আল-মাকতবু ল ইসলামী, ১ম সং�রণ, ১৪০২িহ.), পৃ .৪৫; আসশায়খ আ�ু ল ‘আযীয আস-সালমান, �াগু; পৃ .১৭০-১৭১।
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শর‘য়ী দৃ ি�েত িশেকর্ আসগারকারীর পিরণিত:
এ  িশকর্িট পূেবর্ বিণর ‘িশেকর্  আকবা’ এর েচেয় কম
িবপ�নক।  েকননা, এিট  কতর্াবয্ি�েক ইসলাম েথেক বিহ�া
কের না বা এেত েয িশেকর্  আকবার হেয় থাে, তাও বলা যায়
না। এর �মাণ হেলা- হযাইফা ইবনু ল ইয়ামান রািদয়া�াহু আন
েথেক বিণর্ত হেয়েছ ে, ‘‘একজন মুসিলম বয্ি� �ে� এক
ইয়াহূ দী বয্ি�র সােথ সাক্ষাৎ কর ইয়াহূ দী েলাকিট  তাঁেক
বলেলা : ‘েতামরা অতয্� ভাল জািত যিদ না েতামরা িকর্
করেত।  েতামরা বেল থােকা- আ�াহ যা চান এবং মুহা�দ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম যা চা’।  রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক এ �ে�র কথা বলা হেল িতিন বেলন :
‘‘আ�াহর শপথ! আিম েতামােদর এ  িবষয় স�েকর্  সবর্ািধ
অবিহত আিছ, েতামরা েস ভােব কথা না বেল এ ভােব বেলা :
ٌ ّ َ َ ّ ُّ َ َ َ
«َُﻤَﺪ
 ُﻢَ ﺷﺎء،َ� »ﻣﺎ ﺷﺎء
‘‘আ�াহ তা‘আলা যা চান অতঃপর মুহা�দ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম যা চান’’। 75 এ  হাদীসিট  �মাণ  করেছ  েয,
৭৪F

ইসলােমর �ারি�ক আমেল রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
75

.ইবেন মাজাহ, সু নান; িকতাবু ল : কাফফারাত, বাব নং ১৩; ১/ ৬৮৫। 
মাজমাউয যাওয়াইদ �ে� বিণর্ত হেয়েছ ে, বু খারীর শতর্  অনুযায়ী এ
হাদীেসর সনদ িনভর্রেযাগয্

92

ওয়াসা�াম-এর সাহাবীেদর মােঝ  ‘আ�াহ ও মুহা�দ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম যা চান’, এ-জাতীয় কথা-বাতর্া বলার �চলন
িছল।  পরবতর্ীেত এ ঘটনার পিরে�িক্ষেত রাসূলু�াহ সা�া�
আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁেদরেক এমন কথা বলা েথেক বারণ 
কেরন এবং এ ধরেনর কথার বদেল িনে�া� কথা বলেত িশক্ষ
েদন :
«»ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ وﺣﺪه
‘‘আ�াহ তা‘আলা এককভােব যা চান’’। 76
৭৫F

অনু রূপভােব ইবন আ�াস রািদয়া�াহু আনমা েথেক
বিণর্ত অপর একিট হাদীস �ারাও সাহাবীেদর মােঝ এ জাতীয়
কথা বলার �চলন থাকার �মাণ  পাওয়া যায়।  িতিন বেলন :
‘‘এক বয্ি� এেস রাসূলু�াহ সা�া�াহু আইিহ ওয়াসা�াম এর
সােথ েকান িবষেয় কথা বলা �সে� বলেলা :
«»ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ وﺷﺌﺖ
‘আ�াহ এবং আপিন যা চান’।
েলাকিটর এ  কথা শুেন রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম বলেলন :
«»أﺟﻌﻠﺘ� واﷲ ﻋﺪﻻ ﺑﻞ ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ وﺣﺪه
76

. তেদব।

93

‘‘তুিম িক আমােক আ�াহর সমকক্ষ বািনেয় েল? বরং একমা�
আ�াহ যা েচেয়েছন।’’ 77
76F

এখন কথা হেলা: এ জাতীয় কথা-বাতর্া যিদ তার কথকেক ইসলাম
েথেক েবর কের েদয়ার মত অপরাধ হেতা, তা হেল রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া িনজ েথেকই অনয্ানয্ িশকর্ী কমর্
িনেষধ করার সােথ সােথ এ  ধরেনর কথা বলাও িনেষধ কের
িদেতন।  িক� তা িবলে� িনেষধ করােত �মািণত হয় েয, এ 
জাতীয় কথা অপরােধর িদক েথেক ‘িশেকর্  আকবা’ এর মত বড়
অপরাধ নয়। তেব তা েয সাধারণ অপরােধর মত একিট অপরাধ,
তা বলার অেপক্ষা রােখ ন 78 তেব এে�েক িবরত থাকেল এর
৭৭F

�ারা েয আ�াহর তাওহীেদর েহফাযত ও সংরক্ষণ , তা বলা-ই
বাহুলয 79 এ  অপরাধ েথেক তাওবা করা ছাড়া েকউ মৃতুয্বরণ
৭৮ F

করেল আ�াহ তা‘আলা ই�া করেল িনজ  েথেক তা মাফ কের
িদেত পােরন।  অথবা এমন অপরাধী  বয্ি� শাফ‘আেতর সু িবধা
েপেয় হাশেরর ময়দােন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াএর শাফা‘আত েপেয় মুি�  েপেত পাের।  নতুবা অপরােধর
77

. ইবেন কাছীর, তাফছীরুল �ু‘আিনল ‘আযীম; (ৈবরুত: �ারল মা‘িরফাহ,
১ম সং�রণ, ১৯৮৭ ি�.), ১/৬০।

78

. ড. ই�াহীম বু রাইকান, �াগু; পৃ .১২৮।

79

. ইবেন কাছীর, �াগু; ১/৬০।

94

মা�ানু যায়ী িনিদর্� সমেয়র জনয্ জাহা�ােম �েবশ কের পরবতর্ী
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বা অনয্ েকােন মু’িমন ও
েফেরশতােদর শাফা‘আত েপেয় জাহা�াম েথেক েবর হেয়
েবেহশেত �েবেশর সু েযাগ পােব। 
তৃতীয় �কার : িশেকর্ খফী ব েগাপন িশকর্
েগাপন িশকর্  হে� েসই সব িশক, যার মেধয্  আ�াহ
তা‘আলা এবং সৃ ি�র মােঝ সমকক্ষতার গ� পাওয়া যায়। তেব ত
িশেকর্  আকবার না িশেকর্ আসগােরর অ�গ,

তা

সে�হাতীতভােব বলা যায় না। এ জেনয্ ে, বয্ি�র মুেখর কথা
ও তার অ�ের কী ই�া রেয়েছ তা জানার েকােনা উপায় েনই। 80
৭৯

রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া এ ধরেনর িশেকর্র �িত
ইি�ত কেরই বেলেছন :

ّ » َّ ُﻪ َﺧْﻰ َﻔ ِﻣ ْﻦ َد�ﻴﺐ
«ﻟَ ْﻤ ِﻞ
ِﻧ
ِ ِ

‘‘এটা িপপীিলকার ধীর পদেক্ষেপর েচেয়ও েগাপ’’ 81
80F

কতর্াবয্ি�র মেনর অব�ার পিরে�িক্ ষেত এ �কার িশে
সােথ উপযু র�  দু ’িট িশেকর্র স�কর্ থাকার কারেণ েকাে েকােনা
মনীষী এটােক িশেকর্  আসগার এর মেধয্ ই গণয্ কেরেছন।
80

. ড. ই�াহীম বু রাইকান, �াগু; পৃ .১২৭। সংিক্ষ� আকাে

81

. আহমদ ইবন হা�ল, �াগু; ৪/৪০৩।
95

িচ�ার আেলােকই েশখ ‘আ�ু ল ‘আযীয আল-মুহা�দ আসসালমান িশকর্েক েমাট িতন ভােগ িবভ� না কের দ’ভােগ িবভ� 
কের িশেকর্ খফীেক িশেকর্ আসগােরর মেধয্ই গণয্ কের

82
৮১

আমার মেত িশেকর্র �কার বণর্না �সে� েশ ‘আ�ু ল
‘আযীয েয মত েপাষণ  কেরেছন েসটাই সিঠক।  কারণ, যারা
িশকর্েক িতন ভােগ িবভ� কেরেছন তারা তৃতীয় �কার িশকর্ে
ি�তীয় �কার িশকর্  েথেক িভ�ভােব পিরচয় করার জেনয্ পৃথ
েকােনা উদাহরণ েপশ কেরন িন। তােদর আেলাচনা পড়েল মেন
হয় েযন িশেকর্  খফী অিত েগাপন থাকার কারেণ তারা ি�তীয়
�কােরর মধয্  েথেকই তৃতীয় �কার িশেকর্ র জ� িদেয়েছন
�কৃতপেক এ  িবভি�র মােঝ  েতমন েকােনা লাভ েনই কারণ;
শর‘য়ী  হুক ুেমর িদক েথেক িশেকর্ আসগার ও িশেকর্ খফী 
একই পযর্ায়ভ ু, এ  িবষেয় কােরা ি�’মত েনই।  কােজই েদখা
যাে� েয, এ  দু ’িট  িশকর্েক মূলত েয েকােন একিট  নােম
নামকরণ করাই যু ি�যু �  িছল। অথবা িশেকর্  আকবার নয় এমন
যাবতীয় িশকর্েক এ দ’িট  নােম নামকরণ  করা েযেতা।  িশেকর্
আসগার এ  িবেবচনায় েয, তা িশেকর্  আকবর এর েচেয় িন�
পযর্ােয়, আর িশেকর্  খফী এ িবেবচনা েয, এ  িশকর্িট ব�ার
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. আশ-শায়খ ‘আ�ু ল ‘আযীয আস-সালমান, �াগু; পৃ . ১৭০, ১৭১।
96

মেনর গভীের েগাপন থাকায় তা িশেকর্  আকবার না আসগার এর
অ�গর্- তা িনরূপণ করা খুবই কিঠন বয্াপা
িশেকর্ আকবার ও িশেকর্ আসগার এর মেধয্ পাথ
িশেকর্ আকবার ও আসগােরর মেধয্ পাথর্কয্ িন:
১. অপরােধর িদক েথেক িশেকর্  আকবার সবেচেয় বড় অরােধর
অ�গর্ত। আর িশেকর্ আসগার সাধারণ কবীরা গুনাে
অ�গর্ত।
২. িশেকর্  আকবার কতর্াবয্ি�েক ইসলাম েথেক বিহ�ার ক
েদয়।  েস িনেজেক মুসিলম বেল দাবী  কের থাকেলও বা
ধমর্ীয় কা-কমর্  করেলও আ�াহ তা‘আলা ও রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর দৃ ি�েত েস মুসিলম
থাকেত পাের না। িক� িশেকর্  আসগার কতর্াবয্ি�েক ইসল
েথেক বিহ�ার কের না।
৩. একিট  িশেকর্  আকবার ম’িমেনর অতীেতর যাবতীয় েনক
আমল �ংস কের েদয়।  িশেকর্  আসগার শু ধু সংি�
আমলেকই �ংস কের। অনয্ আমলেক নয়
৪. িশেকর্  আকবার েথেক তওবা করেত না পারে তা
কতর্াবয্ি�েক িচর�ায়ী জাহা�ােমর অিধবাসী কের েদয়। ে
বয্ি� স�ূণর্রূেপ আ�তা‘আলার ক্ষমার অেযাগয্ হেয় যা
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আর িশেকর্  আসগার েথেক তাওবা না করেলও তা আ�াহ
তা‘আলার ক্ষমােযাগয্ অপর
৫. িশেকর্  আকবার েথেক তাওবা না করেল এবং নতুন কের
ইসলােম �েবশ না করেল ইসলামী আদালেতর রায় অনু যায়ী 
কতর্াবয্ি�র জীবন ও স�েদর েকাে িনরাপ�া থাকেব না। 
তেব িশেকর্  আসগােরর কতর্াবয্ ি� ফািসক’িমন হওয়ার
কারেণ  ইসলামী  রাে�র কােছ  তার জীবন ও স�েদর
িনরাপ�া থাকেব।
িশেকর্ আকবার এর �কার:
িশেকর্  আকবার এর �কার বণর্র েক্ষে� িবিভ� মনীষ
িবিভ� ধরেনর মত �কাশ কেরেছন।  আ�ামা শাহ ইসমাঈল
শহীদ
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৮২

এিটেক েমাট  চার �কাের িবভ�  কেরেছন।  েসগুেলা

হে� :
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. শাহ ইসমাঈল শহীদ, শাহ ওয়ালী  উ�াহ মুহাি�েস েদহলভী এর নাতী 
িছেলন।  িতিন ১১৯৩ িহজরীেত জ�  �হণ  কেরন। একজন �খয্াত
‘আেলেম �ীন িছেলন।  িশকর্  ও েব‘আেতর িবরুে� আেপাষহীন সং�ামী
েনতা িছেলন।  তাঁর গুরু�পূণর্ েলখনীর মেধয্ র: ‘তাকিবয়াতুল ঈমান
ওয়া তাজিকরাতুল ইখওয়ান’ ��। তৎকালীন সমেয় িশখ ধমর্াবল�নকারীরা
পা�াব �েদেশর মুসিলমেদর উপর অমানিবক অতয্াচার চালােল সয্া
ৈসিয়য্দ আহমদ ে�লভী এর েনতৃে� ইসলােমর �সার ও মুসিলমেদর মু�
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১. জ্ঞানগত িশক()ﺮﺸك ﻲﻓ اﻟﻌﻠﻢ
২. পিরচালনাগত িশকর্()ك ﻲﻓ اﺘﻟﺮﺼف
৩. উপাসনাগত িশকর্()ﺮﺸك ﻲﻓ اﻟﻌﺒﺎدات
৪. অভয্সগত িশকর্()ﺮﺸك ﻲﻓ اﻟﻌﺎدات
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মুবারক ইবন মুহা�দ আল-মীলী এটােক অনয্
আেরা চার �কাের িবভ� কেরেছন। েসগুেলা হে�:
১. িশকুর্ল এহিতয়ায ()ﺷك اﻻﺣﺘﻴﺎز, এর সংজ্ঞা �দান �সে
িতিন বেলন :

আ�াহ বয্তীত অপর কােরা েকােন ব�র

উপর �য়ংস�ূ ণর্  মািলকানা েয়েছ  বেল িব�াস করােক
িশকুর্ল এহিতয়ায বলা হয়।
২. িশকুর্শ িশয়‘ ()ﺷك الﺸﻴﺎع, এ  িব�াস েপাষণ  করা েয, এ 
জগেতর েকােনা ব�েত আ�াহ বয্তীত অপর কােরা এক��
মািলকানা না থাকেলও েকােনা েকােনা ব�েত আ�াহর সােথ

করার জনয্  িশখেদর িবরুে� পিরচািলত একািধক যু অংশ গৃ হণ  কের
১২৪৬ িহজরীেত বালােকােটর যু ে� িতিন শাহাদত বরণ  কেরন। 
‘তাকিবয়াতুল ঈমান’ �ে�র ভূ িমকা ��বয্।
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.শাহ ইসমাঈল শহীদ, তা�িবয়াতুল ঈমান; (েদওব�  : মাকতাবা থানভী,
সং�রণ িবহীন, ১৯৮৪ ি�.), পৃ . ২৯-৫৬।
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অেনয্র েযৗথ মািলকানা রেয়েছ। যিদও উভেয়র মােঝ অব�ান
ও মযর্াদার িদক েথেক িবরাট পাথর্কয্ রেয়
৩. িশকুর্ল ‘য়ানত ()ك اﻹﺎﻋﻧﺔ, এ িব�াস েপাষণ করা েয, এ 
জগেতর েকান িকছু েত আ�াহ বয্তীত অনয্ কােরা মািলকান
বা শিরকানা না থাকেলও এর েকােনা েকােনা িবষয়ািদ
পিরচালনার েক্ষে� আ�াহর সাহাযয্কারী রেয়
৪. িশকুর্শ শাফ‘আত ()ﺷك الﺸﻔﺎﻋﺔ, এ িব�াস েপাষণ করা েয,
আ�াহ তা‘আলার দরবাের তাঁর বা�ােদর মােঝ এমন
কিতপয় বা�াও রেয়েছন যারা তাঁেদর মযর্াদার বেদৗলেত
আ�াহ তা‘আলার দরবাের তাঁর পূ বর্  অনুমিত ছাড়াই িনজ�
শাফা‘আেতর মাধয্েম িনজ িনজ ভ� অনুর�েদর আ�াহর
পাকড়াও েথেক নাজাত িদেত সক্ষ 85
৮৪F

িতিন তাঁর এ  চার �কার িশকর্  �মােণর জেনয কুরআনু ল
কারীেমর িন� বিণর্ত আয়াতিট উপ�াপন কেরেছন। আ�াহ
তা‘আলা বেলন :
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. মুবারক ইবন মুহা�দ আল-মীলী, আশিশকুর ওয়া মাজািহরু; (মদীনা :
আল-জািম‘আতুল ইসলািময়য্া, ১ম সং�রণ, ১৪০৭িহ.), পৃ . ৬৫, ৬৬।
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‘‘আ�াহ তা‘আলা বয্তীত যােদরেক েতামরা উপাসয্ বে
ধারণা কেরছ  তারা আকাশম�লী  ও পৃিথবীর অণু পিরমাণ 
ওজেনর িকছু রও মািলক নয়, এেত তােদর েকান শরীকানাও েনই,
তােদর মধয্  েথেক েকউ আ�াহর সাহাযয্কারীও , যার জনয্
িতিন শাফা‘আেতর অনু মিত েদেবন েকবল েস বয্তীত কােরা
শাফা‘আত কােরা জেনয্ উপকাের আসেব না’’ 86
85F

িতিন এ  আয়াতিট  উ�ৃ ত কের বেলন : এ  আয়াত েথেক
িশেকর্র েকান �কারই বাদ পেড়যায় িন। 87 ‘আল-ঈমান ওয়া আ৮৬F

ছা-রুহু ওয়া আশ িশকুর্ ওয়া মাজাি’ িকতােবর েলখকও
অনু রূপ দাবী কেরেছন 88 তেব উপযু র্� আয়াত িনেয় গভীরভােব
৮৭F

িচ�া করেল েদখা যায় েয, এ আয়ােত মূ লত পিরচালনাগত িশকর্
স�েকর্ই আেলাকপাত করা হেয়ে, যা আ�াহর রুবূিবয়য্ােত
ৈবিশে�য্র সােথ স�িকর্ত িশকর্ । এেত মহান আ�াহ চা

86

. আল-কুরআন, সূ রা আস-সাবা : ২২।

87

. তেদব।

88

. জাকািরয়া আলী ইউসু ফ, �াগু; পৃ . ৮০।
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�কােরর পিরচালনাগত ধারণার িশেকর্র �িতবাদ কেরেছন। িতিন
কািফরেদর বেল িদেয়েছন েয, যােদরেক েতামরা েতামােদর
ইহকালীন কলয্াণাজর্ন ও অকলয্াণ দূরীকরেণর মািলক বেল ধার
কেরেছা, তারােতা আসেল েতামােদর িকছু ই করার মািলক নয়
কারণ; েকান ব�র মািলক তার মািলকানার অব�ানু যায়ী েস ব�িট 
পিরচালনা বা তােত হে�েক্ষপ কের থােক। আর েকান ব�ে
কােরা মািলকানা সেবর্া� চার ধরেনর হেত পাের:
১. হয়েতা েকউ এ জগেতর েকান ব�র পিরপূ ণর্  মািলক হে,
ফেল েস তার মািলকানাধীন ব�িট  েযমন ই�া পিরচালনা
করেব। 
২. েকান িকছু েত কােরা পিরপূ ণর্ মািলকানা না থাকেল হয়েতা এর
েকান িকছু েত কােরা শরীকানা থাকেত পাের এবং েস
অনু যায়ী েস তা পিরচালনার েক্ষে� শরীক হেত পাের
৩. েকান িকছু েত কােরা েকান মািলকানা বা শরীকানা েকানটাই না
থাকেল হয়েতা েকান িকছু পিরচালনার েক্ষে� েকউ কাের
সাহাযয্কার হেত পাের।
৪. তাও যিদ না হয়, তেব হয়েতা বা েকউ িনেজর মযর্াদার
বেদৗলেত কােরা েকান িকছু পিরচালনার েক্ষে � �েঘািষ
উপেদ�ার ভূ িমকায় অবতীণর্ হেত পাে এবং তার সু পািরশ ও
উপেদশ অনু যায়ী িকছু পিরচািলতও হেত পাের। 
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উপযু র্� আয়ােত মহান আ�াহ কািফরেদর বেল িদেলন :
েতামরা যােদরেক েতামােদর ভােগয্র কলয্াণ ও অকলয্াে
মািলক বেল ধারণা কের বেসেছা, তারােতা উ� এ চার ধরেনর
মািলকানার েকােনািটরই মািলক নয়; সু তরাং তারা িকভােব
েতামােদর কলয্াণাজর্ ন বা অকলয্ াণ দূরীকরেণ কাজ ক? এর
�ারা বুঝা যাে� েয, উপযু র্� আয়ােত েকবল পিরচালনাগত
িশেকরর যাবতীয় িদক িনেয়ই আেলাচনা করা হেয়েছ। জ্ঞান,
উপাসনাগত ও অভয্াসগত িশকর্ স�েকর্  এ আয়া েত েক
আেলাকপাত করা হয় িন।  কােজই মুহা�দ ইবন মুবারক আলমীলী উপের েয দাবী কেরেছন, তা যথাথর্ বেল মেন হ না।
আবুল বাকা আল-হানাফী  আবার িশকর্েক অনয্ আেরা ছ
ভােগ িবভ� কেরেছন। েসগুেলা িন�রূ:
১. িশকুর্ল ইে�কলা ( )ﺷك اﻻﺳﺘﻘﻼل: এর সংজ্ঞা �সে� িতি
বেলন : আ�াহর পাশাপািশ আেরা দু ’জন �য়ংস�ূ ণর্  শরীক
থাকার ধারণা েপাষণ  করােক ‘িশকুর্ল ইে�কলা’ বলা হয়। 
েযমন- অি�পূ জকেদর িশকর;

তারা যাবতীয় কলয্ােণর

িবষয়ািদেক ‘ইয়াজদান’ নামক েদবতার কাজ  বেল মেন
করেতা, আর যাবতীয় অকলয্াণমূলক কাজেক ‘আহরমন’
নামক েদবতার কমর্ বেল মেন করেতা
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২. িশকুর্ত তাবয়ী ( )ك اﺘﻟﺒﻌﻴﺾ: একািধক উপাসয্ েথেক এক
উপাসয্  গঠন করােক ‘িশকুর্ত তাবয়ী’ বলা হয়।  েযমনি��ানেদর িশকর্। তারা বেল : আ�াহর িতনিট অংশ রেয়েছ,
যথা : িপতা, পু� ও রুহুল  দু স অথবা মরয়ম, ঈসা ও
রুহুল  দু স।  এই িতেন িমেল হেলন এক আ�াহ, অথর্াৎ
আ�াহ িতন ইলােহর তৃতীয় জন।
৩. িশকুর্ত তাকলী (اﺘﻟﻘﻠﻴﺪ

 )ك: অেনয্র অনুসরেণ

গায়রু�ােহর উপাসনা করােক ‘িশকুর্ত্ তাকল’ বলা হয়। 
েযমন- আরব জনগেণর িশকর, তারা তােদর পূ বর্পুরুষেদ
অনু সরেণ মূ িতর্ পূজা করেতা
৪. িশকুর্ত্ তাকরী( )ك اﺘﻟﻘﺮ�ﺐ: আ�াহ তা‘আলার িনকটবতর্ী
কিরেয় েদয়ার উে�েশয্ গায়রু�ােহর উপাসনা করাে‘িশকুর্ত
তাকরীব বলা হয়। েযমন- আরেবর মুশিরকরা বলেতা :
َ
ّ َ َٓ َ ّ ُ
[٣ :﴿ َما � ۡعبُدُ ه ۡم ِ�َ ِ�ُق ّ ِر�ُونا إِ� �َِ ُلۡ�َٰٓ ﴾ ]الﺰمﺮ
‘‘আমরা েদবতােদর উপাসনা েকবল এ-জেনয্ই করিছ ে,
তারা আমােদরেক সু পািরশ কের আ�াহর িনকটবতর্ী কের
েদেব।’’ 89
8F

89

. আল-কুরআন, সূ রা আয-যু মার : ৩।
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৫. িশকুর্ল আসবাব ( )ﺷك اﻷﺳﺒﺎب: েকােনা িবষয় আ�াহর
কারেণ  হেয়েছ এমনিট  না বেল অপর েকােনা ব�র �ভােব
তা হেয়েছ বেল িব�াস করা বা বলােক িশকুর্ল আসবাব বলা
হয়।  েযমন- �কৃিতবাদীেদর িশকর, যারা এ-জগত সু �ুভােব
পিরচািলত হওয়ার জনয্  আ�াহর পিরক�নােক �ীকার না
কের �কৃিতেকই এর পিরচালক বেল মেন কের।
৬. িশকুর্ল আগরা ( )ﺷك اﻷﻏﺮاض: গায়রু�ােহর স�ি�র
উে�েশয্ েকান কাজ করেক ‘িশকুর্ল আগরা’ বলা হয়। 90
৮৯ F

ড. ই�াহীম বুরাইকান িশেকর্  আকবারেক অপর আেরা ছয়
�কাের িবভ� কেরেছন। েসগুেলা হে�:
(১) আ�ানগত িশকর্(২) উে�শয্গত িশকর(৩) আনু গতয্গত
িশকর্ (৪) ভােলাবাসাগত িশকর্ (৫) ভয়ভীিতগত িশকর্ (৬)
ভরসাগত িশকর্

91
৯০F

90

. মুবারক ইবন মুহা�দ আল-মীলী, �াগু; পৃ . ৬৬।  িতিন এ  �কারগুেলা
আবু ল বাকা এর  ﻛﻴﺎتনামক �� েথেক উ�ৃ ত কেরেছন।  অনু রূপভােব
েদখুন : আহমদ রূম, মাজািলসু ল আবরার; (করাচী  : �ারুল এশ‘আত,
সং�রণ িবহীন, সন িবহীন), ১৫০।

91

. ড. ই�াহীম বু রাইকান, �াগু; পৃ . ১২৮-১৩৮।
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িবিভ� মণীষীগণ  িশেকর আকবার এর �কার স�েকর্  যা
বেলেছন েসগুেলা িনেয় একটু ভাবেল েদখা যায় ে, আবুল বা�া
কতৃর্ক বিণর্ ত �কসমূ েহর মধয্কার �থ, ি�তীয় ও প�ম
�কার মূ লত পিরচালনাগত িশেকর্র অ�গর্ত। প�ম �কারি
পিরচালনাগত িশেকর্র অ�গর্ত হওয়ার িবষয়িট িনতা�ই পিরর। 
�থমিট  পিরচালনাগত িশেকর্র অ�ভুর্ � এভােব , অি�পূ জকরা
ভাল ও ম� সৃ ি�র কমর্  পিরচালনার জনয্ �য়ংস�ূণর্ দুই ইলা
িব�াস �াপন কেরেছ।  আর ি�তীয়িট এর অ�ভুর্� এভােব ে,
ি��ানরা আ�াহেক িতন ইলােহর একজন বেল িব�াস কের এবং
এক ইলাহ গঠেনর েক্ষে� এ িতন ইলােহর কাযর্কর �ভাব রেয়
বেল মেন কের।  অবিশ�  তৃতীয় ও চতুথর্  �কার উপাসনাগত
িশেকর্র অ�গর্ত এবং ষ� �কারিট িশেকর্ আসগার এর অ�ভু
ড. বুরাইকান কতৃর্ক বিণর্ত �কারগুেলার �র্িত লক্ষয
েদখা যায় েয, একমা� ি�তীয় �কারিট বয্তীত অবিশ� সকল
�কারই উপাসনাগত িশেকর্র অ�গর্ত। আর ি�তীয় �কাের
একক েকােনা অি�� েনই কারণ; উে�শয্েতা সবর্দাই েকাে কমর্
ও উপাসনার সংগী হেয় থােক। মানু ষ েয উে�েশয্ েয কমর্ কে
তার কমর্ েস উে�েশয্ই হেয় থােক
আ�ামা ইসমাঈল শহীদ কতৃর্ক বিণর �কারগুেলার �িত
লক্ষয্ করেল েদখা যায়, এ �কারগুেলা কুরআন ও হাদীস �ারা
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সমিথর্, েকননা; কুরআনু ল কারীম অবতীণর্  হওয়ার যুেগ আরব
সমােজ  েয সব িশেকর্র �চলন িছ, তা এ-চার �কার িশেকর্র
অ�গর্ত িছল। েস জেনয্ ই কুরআন ও হাদীেস এ চার �কা
িশেকর্রই সমােলাচন করা হেয়েছ।  েযেহতু আ�ামা ইসমাঈল
শহীদ কতৃর্ক বিণর্ত �কারগুেলা কুরআন ও হাদীেসর বণর্না �
সমিথর্, েসেহতু আমার দৃ ি�েত িশেকর্ আকবারেক এ চার �কাের
িবভ�  করাই অিধক যু ি�যু �।  আর েস জেনয্ই ইনশা আ�াহ
িনে� আমরা িশেকর্  আকবারেক উ� চার �কােরই িব� 
করেবা।
িশেকর্ আকবার এর �থম �কার: জ্ঞানগত িশ ))ﺮﺸك ﻲﻓ اﻟﻌﻠﻢ
আমরা যত িকছু ই জািন না েকন আমােদর সকেলর জ্ঞােন
সমি�  আ�াহ তা‘আলার জ্ঞােনর তুলনায় মহা সমুে�র একিব�
পািনরও সমতুলয্  নয় কার; মহান আ�াহর জ্ঞান হে� তাঁ
স�াগত বয্াপা, আর আমােদর জ্ঞান হে� অজর্নগত বয্াপ
িতিন আমােদরেক অনু �হ কের পে�ি�য় 92, ইলেম জরুর 93 ও
৯১F

92

৯২F

.  ﺤﻟﻮاس ﺨﻟﻤﺴﺔ: পে�ি�য়েক ‘আলহাওয়াসসু ল খামসাঃ’ বলা হয়। 
‘হাওয়াছ’ শ�িট  ‘হাছ্ছাতু’ শে�র বহুবচন। এর অথ ইি�য়।  যার �ারা
েকান ব� স�েকর্  ধারণা লাভ করা হয় তােক ‘হাওয়াছ’ বলা হয়।  তা
দু ‘�কার: �কাশয্  ও অ�কাশয্ । �কাশয্ ইি�য় হেলা পাঁ, যথা : চক্ ,
কণর, নািসকা, িজহবা ও �শর্ । একইভােব অ�কাশয্ ইি�য়ও পাঁচ, যথা:
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 ﺤﻟﻮاس ﻟﺸﺮﺘكেকান ব�র আকৃিত অনু ধাবেনর শি�েক ‘আল-হাওয়াছ্ছুল
মুশতারাক’ বলা হয়।   ﺨﻟﻴﺎل: অনু ধাবনকৃত আকৃিতর সংরক্ষেণর �ানে
‘খায়াল’ বলা হয়।   ﻟﺘﺮﺼﻓﺔ: সংরক্ষণ �ােনর পিরচালনাকারী শি�ে
‘আল-মুতাসারিরফাহ’ বলা হয়।  الﻮاﻫﻤﺔ: এমন এক শি�  যা বয্ি�গত
েবাধসমূ হেক অনু ধাবন কের।   ﺤﻟﺎﻓﻈﺔ: ধারণা শি�েক অনু ধাবেনর
খাজানােক

‘হােফজা’ বলা হয়।  তকর্  শা�িবদেদর পিরভাষায়

এ

পে��ীয়েক ‘ ’وﺟﺪاﻧﻴﺎتবলা হয়।  েদখুন : মাওলানা নূ র কলীম, ে�লভী 
মাযহাব আওর ইসলাম; (ফয়সালাবাদ : মাকতাবা দারুল ‘উলূ ম ফয়েয
মুহা�দী, সং�রণ িবহীন, তািরখ িবহীন), পৃ ঃ. ৮৭-৮৯।
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. . اﻟﻌﻠﻢ لﺮﻀوري: েকান িবষেয় েকােনা িচ�া ভাবনা ছাড়াই েয জ্ঞান অিজর
হয়, েস জ্ঞানে‘আল-ইলমুদ দরূর’ বলা হয়। তকর্শা�িবদগণ এ জ্ঞান
� ﺘﻟﺼﺪﻳﻖ ﺒﻟﺪﻳবেল থােকন।  যা সাত �কার : ১.  ﺑﺪﻳﻬﻴﺎت: �থম
দৃ ি�েতই েয জ্ঞান অিজর্ত, তােক ‘বেদিহয়য্া’ বলা হয়।  ২. ﺣﺴﻴﺎت
েয শি�র সাহােযয্  বুি� অিত �ত েকান �েক অনু ধাবন করেত পাের,
তােক ‘িহসিসয়য্া’বলা হয়।  ৩. وﺟﺪاﻧﻴﺎت: িহসিসয়য্াত এর িনকটবতর্
একিট  শি�েক ‘িবজদািনয়য্া’ বলা হয়।  ৪.  ﻓﻄﺮ�ﺎت: েয সকল বয্পাের
দৃ ঢ়  িব�াস অজর্েনর জেনয্ অনয্ানয্ মাধয্েমর �েয়া, েস-গুেলােক
‘িফতিরয়য্া’ বলা হয়।  ৫. ﺣﺪﺳﻴﺎت: েয শি�র সাহােযয্  মানুষ েকান
ব�েক পিরচয় করেত পাের, তােক ‘হাদািসয়য্া’ বলা হয়। এ  শি�েক
‘ফারাসত’ও বলা হেয় থােক।  মু�া ‘আলী  �ারী  আল-হানাফীর মেত
‘ফারাসত’ এর মূ ল হে�: তা অ�ের হঠাৎ  কের উিদত হেয় এমনভােব
েজঁেক বেস েযমন িসংহ িশকােরর উপর েজঁেক বেস।  মু�া ‘আলী  আল108

ইে�দলালী 94 এর সােথ জ্ঞান ও বুি�েক বয্বহার কের িক
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জ্ঞানাজর্েনর েতৗিফক িদেয়েছন বেলই আমরা িকছু জানেত পাি
আমােদর অসাক্ষােত ও িপেঠর িপছেন যা িকছু ঘ, েস স�েকর্
েকউ সংবাদ না িদেল আমরা িকছু েতই তা জানেত পাির না বেল
এ সব আমােদর স�ূ ণর্  অজানা ও অদৃশয্ েথেক যায়। এ েক্
নবী, রাসূ ল, অিল ও সাধারণ মানু ষ সকেলই সমান। মানু েষর জনয্
যা অজানা ও গােয়ব তা দু ‘ভােগ িবভ� :
এক. েরসালত ও এর সংি�� িবষয়ািদ
দু ই. সাধারণ িবষয়ািদ
নবী  ও রাসূ লগণ  েরসালত ও এর সংি��  িবষেয়র েক্ষে
সংবাদ েপেতন আ�াহ তা‘আলার পক্ ষ েথেক �তয্ােদশ 
�ারী  আল-হানাফী, শরহু িকতািবল িফকিহল আকবা; �াগু; পৃ . ১১৫। 
৬.  �ﺮ�ﺎت: যা অিভজ্ঞতার আেলােক জানা য, তােক ‘ মুজাররাবাত’ বলা
হয়। ৭.  ﻣﺘﻮاﺗﺮات: িবিভ� �ােনর অসংখয্ মানুেষর ঐকেতযর িভি�েত যা
জানা যায়, তােক ‘মুতাওয়ািতরাত’ বলা হয়। এ  শেতর্  ে, তােদর িমথয্ার
উপর একমত হওয়া বু ি�র কােছ অস�ব বেল মেন হয়।
94

. اﻟﻌﻠﻢ ﻻﺳﺘﺪﻻﻲﻟ: এিট এমন এক জ্ঞানেক বলা হয় যার মাধয্েম অপ�
পিরচেয়র বয্পাের দলীল েপশ করা হয়। েযম- েজয্ািতিবর্জ, বালু কণার
িবিভ�তার জ্ঞ, ঔষেধর নীিতমালা, গিণতিবদয্, েটিলেযাগােযাগ  ও
ডা�ারী পরীক্ষা িনরীক্ষার য�পািতর সংেকতসমূহ জানার 
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ইলহাম অথবা সতয্  �ে�র মাধয্েম। আর পািথর্ব িবষেয়র সা
স�িকর্ত বয্পাের সংবাদ েপেতন একইভােব �তয্ােদশ 
ইলহাম অথবা সতয্ �� বা �চেক্ষ েদখা েকা মানু েষর সংবাদ
�দােনর মাধয্েম। নবী বয্তীত অনয্ানয্ সকল মানুষগণ অজ
িবষেয়র সংবাদ আ�াহর ই�া হেল কখনও বা ইলহাম কখনও বা
সতয্  �, কখনও বা �চেক্ ষ েদেখেছ এমন েকাে মানু েষর
মাধয্েম েপেত পােরন।
েমাটকথা : যা িকছু আমােদর অসাক্ষােত সংঘিটত হয় -ই
অদৃ শয্  ব গােয়েবর অ�গর্ত িবষয়। এ স�েকর্ অবিহত হওয়
েকােনা মানু েষরই �ভাব, �কৃিত ও তােদর গুণাবলীর মধয্কা
িবষয় নয়; বরং তা আ�াহর এক�� অিধকারভু� িবষয়। িতিন
অ�ািধকােরর িভি�েত তা তাঁর িনেজর জেনয্ই েরেখ িদেয়েছন।
এিট তাঁর স�াগত গুেণর অ�গর্ত িবষয়। মন আ�াহ এ জাতীয়
গুেণর এক�� অিধকারী হেয়েছন বেলই িতিন আমােদর রব বা
�িতপালক।  তাঁর এ  সব গুণ রেয়েছ বেলই আমরা �কাশয্ 
েগাপেন যা িকছু ই কির না েকন িতিন তা সময্কভােব অবিহত
রেয়েছন।  তাঁর সৃ ি�র েকউ এ  গুেণর ক-েবশী  অিধকারী  হেত
পারেল েস েতা তাঁর এ িবেশষগুেণর সেথ শরীক হেয় যােব। েস
জেনয্  িতিন কি�নকােলও তাঁর েকান সৃি�েক এ গুেণর নূনয্ত
অিধকারীও কেরন না।
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গােয়েবর যাবতীয় চািবকািঠর এক�� মািলক হেলন
িতিনই।  েস জনয্ িতিনকুরআনু ল কারীেম বেলন :
ۡ َّۡ
َ َۡۡ ُ ََ َُ َ
َ
ُ ّ ٓ َ
�ِ َوٱ�َ ۡح ِر� َو َما
ب � َ� ۡعل ُم َها ِ�َ ه َوۚ َو َ� ۡعل ُم َما ِ� ٱل
ِ ﴿ ۞وعِندهۥ مفات ِح ٱلغي
َ
ۡ
َ
َ
َ
ُ
ُظ
َ
ۡ َ َ ِ �ت ٱ
ّ �� َ ۡس ُق ُط مِن َو َرقَة ِّ�َ َ� ۡعلَ ُم َها َو
ب َو� يَا� ِ ٍس
ِ ٰ �َبَةٖ ِ� ل
ٍ
ٖ �ض و� رط
ّ ٰ�َِ ِّ�َ � ك
[٥٩ : ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم٥ �
ِ
ٖ ِ ب ُب
ٖ
‘‘আর আ�াহর িনকেটই রেয়েছ  গােয়েবর সকল চািবকািঠ,
িতিন বয্তীত ত েকউ জােন না, �েল ও জেল যা িকছু রেয়েছ 
িতিন তা অবগত রেয়েছন, গােছর একিট পাতা পড়েলও িতিন তা
জােনন, পৃিথবীর অ�কার অংেশ েকান শষয্কণা বা েকান আ� বা
শু� ব� পিতত হেল তাও �কাশয্ �ে� িলিপব� রেয়ে’’ 95
94F

আ�াহ তা‘আলা তাঁর গােয়ব স�েকর্

জনার বয্াপাে উ� 

আয়ােত উদাহরণ�রূপ যা িকছুর বণর্না িদেয়ে, েকােনা মানু েষর
পেক- িতিন যত বড় মযর্াদারই অিধকারী েহান না েক- আ�াহ
বা অপর েকােনা মানু ষ তা �চেক্ ষ েদেখ তােক তা জািনেয় ন
িদেল তার পেক্ ষ তা িনজ েথেক েকােভােবই জানা স�বপর
নয়।  গােয়েবর জ্ঞান বলেত েকব আেখরােতর সােথ স�িকর্ত
িবষয়েকই বুঝায় না; বরং গােয়ব বলেত েস সকল িবষয়ও বুঝায়,
যা আমােদর অসাক্ষােত বা িপেঠর িপছেন সংঘিটত , যিদও
95

. আল-কুরআন, সূ রা আল-আন‘আম : ৫৯।
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অপর কােরা সামেন তা সংঘিটত হওয়ার কারেণ  েস বয্ি�র
িনকট তা গােয়ব নয়। িক� আ�াহর বয্াপার হেলা স�ূণর্ �,
িতিন হেলন :

ّ
َۡۡ ُ َ
[٢٢ :ب َٱلشَ َ� ٰ َدةِ� ﴾ ]ﻟﺮﺸ
ِ ﴿�ٰل ِم ٱلغي

‘‘সকল গােয়ব ও উপি�েতর জ্ঞান’’ 96
95F

েকান ব�র হািযর বা গােয়ব হওয়া মূ লত আমােদর
িবেবচনায়, আ�াহর িবেবচনায় গােয়ব ও হািজর বলেত িকছু ই
েনই, েকননা; সব িকছু ই তাঁর কােছ  উপি�ত বা হািজর।  এমন
েকােনা ব� েনই যা তাঁর জ্ঞান দৃ ি�র বাইের থাকেত পাের। 
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর গােয়ব জ্ঞ:
গােয়ব স�েকর্  আ�াহ তা‘আলা বয্তীত অপর েকউ িকছুই
জােন না, েস স�েকর্ আ�াহতা‘আলা বেলন :
َۡ
ۡ
َ
َ
َ ّ � ﴿ قُل َّ َ� ۡعلَ ُم َمن
ُ ّ َ�ِّ ب
َ �ض ۡٱل َغ ۡي
ِ �ت َوٱ
�َۚ َو َما �َشعُ ُرون َيَّان
ِ ٰ �َ ٰ�َلس
ِ
َ ُ
[٦٥ : ﴾ ]ﻨﻟﻤﻞ٦ ُ� ۡب َعثون
‘‘আপিন বলু ন: আকাশম�লী  ও পৃিথবীেত যারা রেয়েছ 
আ�াহ বয্তীত তােদর েকউই গােয়ব জােন ন, আর তারা কখন
পুনরুি�ত হেব তাওতারা জােন না।’’ 97
96F

96

. আল-কুরআন, সূ রা আল-হাশর : ২২।

97

. আল-কুরআন, সূ রা আন-নামল : ৬৫।
112

এ  আয়াত �ারা �মািণত হয় েয, গােয়ব স�েকর্  অবগত
হওয়া েকবল আ�াহ তা‘আলারই ৈবিশ�য্। এ েক্ষে� তাঁর সৃি
মধয্কার কােরা েকােন অংশীদাির�  েনই।  পুনরু�ােনর িবষয়িট
গােয়েবর অ�গর্ত একিট িবষয়। নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম এ  িবষেয়র সতয্তা স�েকর্ জনগণেক সংবাদ িদে
থাকেলও এিট  কখন সংঘিটত হেব, েস স�েকর্  িতিনও েকােন
সু িনিদর্� জ্ঞান রােখন না। িতিন তাঁর এই অজ্ঞতােক জন
স�ু েখ পির�ার ভাষায় বেল েদয়ার জেনয্ আ�াহ বেল :
َ ّ َ ّ
َ َ َُ َۡ
َ ان ُم ۡر َسٮ ٰ َهاۖ ُق ۡل ِّ�َ َما ع ِۡل ُم َها ع
َ ِند َر ّ� َ� ُ�َ ّل
ِيها
َ�ٔلونك َع ِن لسَاعةِ َي
�﴿
�ِ
َُ ّ ٓ َ ۡ َ
[١٨٧ :ل ِوقت ِها ِ�َ هوۚ﴾ ]اﻻﻋﺮاف
‘‘আপনােক তারা েকয়ামত সংঘিটত হওয়ার সময় স�েকর্
িজেজ্ঞস ক, আপিন তােদর বলু ন: এর জ্ঞান রেয়ে েকবল
আমার �িতপালেকর িনকট, িতিন বয্তীত

এর সময় েকউই

বলেত পাের না।’’ 98
97F

এ ছাড়াও রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর
জীবেন এমন সব বা�ব অসংখয্ উদাহরণ রেয়েছ যা পির�ারভােব
এ  কথাই �মাণ  কের েয, িতিন গােয়ব স�েকর্  আেদৗ িকছুই

98

. আল-কুরআন, সূ রা আল-আ‘রাফ : ১৮৭।
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জানেতন না।  তাঁর জীবেনর িবিবধ ঘটনাপ�ীর মধয্  েথেক িনে�
চারিট উদাহরণ পাঠকগেণর বুঝার সু িবধােথর্ ত ুেল ধরা হেলা:
অপবােদর ঘটনা ﻗﺼﺔ اﻹﻓﻚ:
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলইিহ ওয়াসা�াম-এর সহধিমর্নী
উ�ু ল মু’িমনীন আেয়শা রািদয়া�াহু ‘আনহার উপর ‘বনু
মুসতািলক’ যু � েথেক �তয্াবতর্ন করার পেথ মুনাকরা একজন
িনরপরাধ সাহাবীর সােথ বয্িভচাের িমথয্া অিভেযাগ উ�াপন
কেরিছল।  সাধারণ জনগেণর মােঝ এ  িনেয় অেনক েতালপাড়
শুরু হেয়িছল। এমনি এ  িনেয় িকছু সাধারণ  মুসিলমরাও কথা
বলাবিল শুরু কেরিছল। ঘটনার স-িমথয্া না

জানার ফেল

রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া েস বয্াপাের অেনকটা
সি�হান হেয় পেড়িছেলন।  অব�া েবগিতক েদেখ িতিন েশষ
অবিধ আলী  রািদয়া�াহু আন-এবং যায়দ ইবেন হািরছাহ এর
সােথ এ িনেয় পরামশর্ও কেরিছেলন। �ায় িতন স�ােহরও েবশী
সময় এ ভােব অিতবািহত হওয়ার পর অবেশেষ আ�াহ তা‘আলার
পক্ষ েথেক এ মেমর্ আয়াত নািযল :
ۡ ۡ َُٓ َ ّ ّ
ٞ
ُ
[١١ :ك ُع ۡص َبة ّمِن� ۡ ۚم ﴾ ]ﻨﻟﻮر
ِ ٱ�ف
ِ ِ ﴿ ِنَ �َِين جاءو ب
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‘‘যারা অপবাদ রটনা কেরেছ  তারা েতামােদরই মধয্কার
একিট দল...।’’ 99
এ আয়াত অবতীণর্ হওয়ার পর রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম উ� ঘটনার বা�ব অব�া স�েকর্ অবিহত হন। এেত
�মািণত হয় েয, িতিন যিদ বা�েব গােয়ব স�েকর্  িকছু জ্ঞ
রাখেতন, তা হেল জনগেণর মেধয্ এ িবষয়িট ছড়-ছিড় হওয়ার
পূ েবর্ই িতিন এর িি�হীনতার কথা েঘাষণা কের িদেতন। ঘটনার
সতয-িমথয্া জানার জনয্ তাঁেক দীঘর্িদন যাবৎ অহীর জনয্ অে
করেত হেতা না।
ি�তীয় উদাহরণ :
উ�ু ল মু’িমনীন আয়শা রািদয়া�াহু আনহ ও হাফসা
রািদয়া�াহু আনহ এ মেমর্  ঐকমতয্ েপাষণ কেরন , রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম উ�ু ল মু’িমনীন যয়নব িবনেত
জাহাস রািদয়া�াহু আন-এর গৃহ েথেক আমােদর দু ’জেনর মেধয্
যার গৃেহই �থেম �েবশ করেবন েস রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
100
আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক বলেব- ‘আিম আপনার মুেখ মাগাফীর
৯৯
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. আল-কুরআন, সূ রা আন-নূ র : ১১।

100

. ‘উরফুত’ নামক এক জাতীয় গাছ  েথেক িনগর্ত িমঠা রস িবেশষেক
‘মাগাফীর’ বলা হয়।  যা (েখজুেরর রেসর নয্া) পান করা হয়।  ই�াহীম
115

এর দু গর্� পাি’। তাঁেদর এ ঐকমেতয্ েপৗঁছার মূল উশয্ িছল
এ কথা বলার মাধয্েম রাসূলু�াহ সা�া�াহআলাইিহ ওয়াসা�ামেক
যয়নব রািদয়া�াহু আনহর গৃেহ অিধকহাের যাওয়া েথেক িবরত
রাখা। যথারীিত রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া- যয়নব
রািদয়া�াহু আনহর গৃহ েথেক েবর হেয় হাফসা রািদয়া�াহু
আনহার গৃেহ �েবশ করেল িতিন বলেলন-‘আিম আপনার মুেখ
মাগািফেরর দু গর্� পাি’।  এ  কথা শুেন রাসূলু�াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম িনেজর জেনয্  মধু পান করা হারাম কের
িদেলন।  িতিন আেদৗ বুঝেতও পােরন িন েয, এিট  িছল যয়নব
রািদয়া�াহু আহার গৃেহ অিধকহাের যাওয়া েথেক তাঁেক বারণ 
করার জনয্ তাঁেদর দ’জেনর একিট ফি� িবেশষ। সূ রা তাহরীেমর
মেধয্ এ ঘটনার সংিক্ষ� িববরণ আসার পরই িতিন তাঁেদর ফি
বয্াপাের অবিহত হন

101

১০০

মু�ফা ও গং, আল-মু‘জামুল ওয়াসীত; (েতহরান : আল-মাকতাবাতুল
ইলিময়য্া, সং�রণ িবহীন, তািরখ িবহীন), ১/৬৬৩।
101

. হাফসা রািদয়া�াহু আনহুা উ�  কথার পিরে�িক্ষেত রাসূ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম িনেজর উপর মধু পান করা হারাম কেরিছেলন, না
তাঁর �ীেদর সােথ সহবাস না করার বয্াপাের শপথ কেরিছেল, এ  িনেয়
িবিভ� বণর্না থাকেলও িবেশষজ্ঞেদর মেত মধু পান হারাম করার িবষয়ি
সিঠক।  েদখুন:ইবেন কাছীর, তাফছীরুল কুরআিনল ‘আযীম; (ৈবরুত :
�ারুল ম‘িরফাহ, ১ম সং�রণ, ১৯৮৭ ি�.) ৪/৪১৩।
116

তৃতীয় উদাহরণ :
কােফর ও মুশিরকরা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক রূেহর �কৃি, গুহাবাস ( )أﺻﺤﺎب الﻜﻬﻒও
জুলকারনাইন বাদশার ইিতহাস স�েকর্  িজজ্ঞাসা কেরিছল।
িতন িবষেয় তাঁর �� েকােনা জ্ঞান না থাকায় িতিন তােদরেকসেবর তাৎক্ষিণক েকাে জবাব িদেত না েপের ইন-শাআ�াহ না
বেল পরবতর্ী িদেন এর জবাব েদয়ার বয্পাের �িত�িত দা
কেরন।  তাঁর এ  দৃ ঢ়  িব�াস িছল েয, �িত�ত সমেয়র মেধয্ই
মহান আ�াহ তাঁেক এ  িতনিট  �ে�র সিঠক জবাব স�েকর্
অবিহত করেবন।  িক� �িত�িত েদয়ার সময় ইন-শাআ�াহ না
বলার ফেল �িত�ত সমেয়র মেধয্ এর জবােব তাঁর িনকট
েকােনা অহী আেস িন। পরবতর্ীেত পেনর িদন পর এ সব �ে�র
জবােব অহী  অবতীণর্ হয় এবং �িত�িত �দােনর সময় ইনশাআ�াহ না বলার কারেণ  তাঁেক হালকা ভাষায় িকছু টা ভৎসর্না
করা হয়।
েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলনঃ
َ
ُ ّ  ِّ�َٓ أَن � َ َشا ٓ َء٢ ِل َ�ٰل َِك َغ ًداٞ َقُولَنَ ل َِشا ْ ۡي ٍء إ ّ� فَاع
ّ
:�َۚ﴾ ]الﻜﻬﻒ
�﴿ َو
ِِ
[٢٤ ،٢٣
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‘‘েয কাজ তুিম আগামীকাল করেব েস েক্ষে�ন-শাআ�াহ
না বেল েকােনা কথা বেলা না।’’ 102
চতুথর্ উদাহরণ:
মহা নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তৎকালীন আরেবর
‘নজদ’ এলাকায় তাঁর কিতপয় সাহাবীেক �ীেনর তাবলীগ  করার
উে�েশয্  ে�রণ কেরিছেলন িক; পিথমেধয্  তাঁরা শ�েদর
ষড়যে�র িশকার হন, তাঁেদর মধয্কার েকবল একজন সাহাবী
বয্তীত বাকী সকেলই শাহাদাত বরণ কেরিছেলন। যিদ

এ

অক�নীয় দু ঃেখর কথা িতিন ঘুণাক্ষেরও জানে, তেব তাঁর
এেতাগুেলা সাহাবীেক এ ভােব ে�রণ করেতন না

103

১০২

উপের েয চারিট উদাহরণ েপশ করা হেলা তােত জ্ঞানীেদ
জেনয্ -কথার �মাণ  রেয়েছ  েয, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর জ�গতভােব বা নবুওত লােভর পের আ�াহর
102

. আল-কুরআন, সূ রা আল-কাহাফ : ২৩। কােফরেদর আগমন ও এ িতনিট 
�� স�েকর্  িবষদভােব জানর জনয্ েদখুন: ইবেন িহশাম, আস্ সীরাতুন
নবিবয়য্া; স�াদনা :মু�ফা আস-সা�া ও গং, (িমশর : তুরাছু ল ইসলাম,
সং�রণ িবহীন, তািরখ িবহীন), ১/৩০১-৩০৩।

103

. িব�ািরত জানার জনয্  েদখুন : আল-মুবারকপূ রী, সিফয়ু য্র রহমা, আররাহী�ুল মাখতূ ম; (িরয়াদ : দারুস সালা, সং�রণ  িবহীন, ১৯৯৪ ি�.,),
�. ২৩৯।
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পক্ষ েথেক তাঁেক েদয়া তাঁর এমন েকাে েযাগয্তা িছল ন, যার
মাধয্েম িতিন তাঁর অসাক্ষােত সংঘিটত িবষয়ািদ জানেত স
হেতন।  যিদ জানেতন তা হেল উ� এ  চারিট  িবষেয়র বা�ব
অব�া িতিন যথা সমেয় অবগত হেত পারেতন। এ  ভােব অহী 
অথবা অনয্ েকােন উপােয় তা জানার জনয্ তাঁেক অেপক্ষা কর
হেতা না।
কথা এখােনই েশষ নয়, মহান আ�াহ েয গােয়ব বা
অদৃ েশয্র একক জ্ঞ, েস-কথা শুধু তাঁর নবীেক জািনেয় িদেয়ই
িতিন ক্ষা� হেয় য িন, বরং তাঁর নবীর মান ও মযর্াদার িক
িবেবচনা কের েকউ যােত তাঁর বয্াপাের গােয়ব জানার ধারণা
কের না বেস, েস জনয্ িতিন তাঁর নবীর �িত এ িনেদর্শও �দা
কেরেছন েয, িতিন েযন গােয়ব বা অদৃ শয্ স�েকর্ তাঁর অজ্ঞ
িবষয়িট জনসাধারেণর িনকট  পির�ারভােব বয্� কের েদন। েস
জেনয্ তাঁেক জনগেণর মােঝ এ েঘষণা িদেত বেলন :
َ ُّ َٓ َ َ ّ ّ ً ََ َٗۡ
ۡ ُ َ ّٓ ُ
َ كُنت أ َ ۡع َل ُم ۡٱل َغ ۡي
ُ
ب
�َۚ َول ۡو
﴿ قل َ أ ۡمل ِك ِ�َف ِ� �فعا و� َا ِ�َ ما شاء
ۡ َ ۡ َ
َّ
َ
ۡ
ُ �
َ ۡ ت م َِن
َۡك
ّ �
ّ ٱ� ۡ� َو َما
ٞ لسُ ٓو ُء إ ۡن َ�نَا ۠ ِّ�َ نَذ
َ ِ ََس
 ل ِق ۡو ٖ� يُؤ ِمنُونٞ� ِِير َو�َش
�ست
ِ ۚ
ِ
[١٨٨ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف١

আপিন বলু ন : েকবল আ�াহ যা চান তা বয্তীত আিম
আমার িনেজর েকান কলয্াণাজর্ ন বা অকলয্ াণ দূরীকরে
119

অিধকার রািখ না।  আিম যিদ গােযব জানতাম, তা হেল আিম
অেনক কলয্াণ অজর্ন করেত সক্ষম , আর আমােক েকােনা
অকলয্াণই �শর্ করেত রেতা না।  আিমেতা েকবল একজন
সু সংবাদদাতা ও ভয়�দশর্নকারী মা, েসই সকল মানু েষর জেনয্
যারা িব�াসী।’’ 104
এ েঘাষণার মাধয্েম রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
জনগণেক এ  কথা জািনেয় িদেলন েয, গােয়ব স�েকর্  অবগত
হওয়া আমার কাজ  নয়।  আমার কাজ  হে� িব�াসীেদরেক
েবেহশেতর সু সংবাদ দান করা আর জাহা�াম স�েকর্ ভয় �দশর্
করা।  আিম আসেল গােয়ব স�েকর্  যিদ িকছু অবগত হেত
পারতাম, তা হেল আমার জীবেন শুধু কলয্ােণরই ফ�ধারা বে
েযেতা, কখনও আমার েকােনা অকলয্াণ হেতা ন; অথচ আমার
জীবন এ-কথার সাক্ষয্ িদ ে�, আিম বহু অকলয্ােণর িশকা
হেয়িছ। এেত �মািণত হয় েয, আিম গােয়ব স�েকর্  আেদৗ
েকােনা জ্ঞান রািখ না আেখরাত, িহসাব-িনকাশ, জা�াত ও
জাহা�াম ইতয্ািদ গােয়ব স�িকর্ত িবষেয় আিম যা িকছু বলিছ ত
আমার িনজ েথেক ৈতরী েকােনা উ�ট কথা নয়, আ�াহ আমােক
এ স�েকর্ জ্ঞান দান কেরেছন বেলই আিম তা বল

104

. আল-কুরআন, সূ রা আল-আ‘রাফ : ১৮৮।
120

গােযব বা অদৃ শয্  স�েক অবিহত না থাকার ফেলই েতা
তাঁেক জাদু

�শর্  কেরিছ; এ  কারেণই েতা �ােয়েফর

মুশিরকেদর েলিলেয় েদয়া িশশু ও দাসেদর ��েরর আঘােত তাঁর
েগাটা শরীর জজরিরত হেয়িছল; উহুেদর যুে� তাঁর দাঁত মুবারক
পেড় িগেয়িছল, স�র জন সাহাবী  শহীদ হেয়িছল ও অসংখয্
সাহাবী  আহত হেয়িছল; খয়বেরর যু ে�র সময় জৈনকা ইয়াহূ দী
মিহলা কতৃর্ক িবষ মাখা খাদয্ েখেয় মৃতুয্ পযর্� তাঁেক এর ব
অনু ভব করেত হেয়িছল। বা�েবই িতিন যিদ গােয়ব স�েকর্ িকছু
জানেতন, তেব তাঁর জীবেন িতিন এ সব িবড়�নার িশকার হেতন
না। যিদ বলা হয় েয, িতিন এ সব িবপেদর কথা েজেনও �ােয়ফ
ও উহুেদর ময়দােন েগেছ, তা হেল বলেত হেব েয, িবপেদর
কথা েজেনও িতিন িনেজেক ও তাঁর সাথীেদরেক আ�হনেনর
িদেক েঠেল িদেয়িছেলন!! অথচ এ জাতীয় িচ�া রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর �িত েকােনাভােব করা যায় না;
েকননা িতিন েকােনা ভােবই িনে�া�  আয়ােতর িবপরীত কাজ 
করেত পােরন না :

َ ْ ُ ۡ َُ ت
َ ُ ّ َ ۡ ُ
[١٩٥ :�َ ۡهلك ِة﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
�ِ﴿ َو� لقوا بِ�يۡدِي�م إ
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‘‘েতামরা িনেজেদরেক �ংেসর মুেখ েঠেল িদওনা’’ 105 এআয়ােতর িনেদর্েশর িবপরীত কাজ করেত পােরন না।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর নয্ায় অপর েকউই
গােয়ব স�েকর্ অবগত নয়:
গােয়ব স�েকর্ জানার বয্াপাের আ�াহর রাস, তাঁর খলীল
ও হাবীেবর অব�া যিদ এই হয়, িতিন যিদ আ�াহর জানােনার
বাইের তাঁর েচােখর আড়ােল ও িপেঠর িপছেন সংঘিটত িবষয়ািদ
স�েকর্  স�ূণর্ অজ্ঞ থ, তা হেল তাঁর উ�েতর মধয্কার
অিল, দরেবশ ও অনয্ানেদর অব�া েয কী  হেব তা সহেজই
অনু েময়। িতিন েযমন তাঁর জীব�শায় িনজ েথেক েকােনা অদৃ শয্
স�েকর্ অবগত হেত পােরন ি, েতমিন তাঁর িতেরাধােনর পেরও
তাঁর পেক্ ষ তা অবগত হওয়া স�ব নয়। েস কারেণই তাঁ
িতেরাধােনর পর যখন েখলাফেতর িবষয় িনেয় সাহাবীেদর মােঝ 
মতিবেরােধর সৃ ি� হেয়িছল, তখন তাঁর পেক্ ষ েযমন তা িন
েথেক অবগত হওয়া স�ব হয় িন, েতমিন অপর েকােনাভােব
েজেন তাঁেদরেক েস িবষেয় েকােনা িনেদর্শনা �দান করাও তাঁর
পেক্ ষ স�ব  িন।  িতিন িনজ  েথেক পৃিথবীর ঘটনা �বাহ
স�েকর্  আগাম িকছু অবিহত হেত পােরন না বেলই তাঁর
105

. আল-কুরআন, সূ রা আল-বা�ারাহ: ১৯৫।
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আদেরর নািত হুসাই রািদয়া�াহু আন-েক কারবালার �া�ের
মমর্াি�কভােব মৃতুয্ র হাত েথেক বাঁচার জেনয্ রূহানী শি� 
তাঁেক েসখােন যাওয়া েথেক বারণ  করেত পােরন িন।  িতিন
আ�াহর রাসূ ল হেয়ও যিদ তাঁর মৃতুয্র পর তাঁর রূহানী শি� বে
িনজ আ�ীয় ও উ�তেদর িবপেদর কথা জানেত না পােরন এবং
তােদর েকােনা উপকার করেত না পােরন, তেব তাঁর উ�েতর
মেধয্ এমন রূহানী শি�� েক থাকেত পাের, িযিন মৃতুয্র পর
এমন েযাগয্তা অজর্ ন করেত পােরন যা রাসূলু�াহ সা�া�া
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর পেক্ ষ অজর্ন করা স�ব িন ? যিদ
েকউ এমন দাবী কের তেব েস হেব একজন ম� বড় িমথুয্ক ও
�তারক।
ইলেম গােয়ব স�িকর্ত সংশয় িনরসন:
কােরা অ�ের এমন সে�েহর উে�ক হেত পাের েয,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম গােয়ব স�েকর্  েকমন
কের জ্ঞাত হেব ন , অথচ িতিন আমােদরেক পািথর্ব ও
পরকালীন অসংখয্  গােয়ব স�িকর্ িবষেয়র সংবাদ দান
কেরেছন? এ জাতীয় সংশয় িনরসেনর জবাব রেয়েছ  কুরআনু ল
কারীেমর িনে�া� আয়ােত। মহান আ�াহ বেলন :
ُّ
ۡ  ِّ�َ َمن٢ � َ� ۡيبهِۦٓ أَ َح ًدا
ۡ ﴿ َ�ٰل ُِم ۡٱل َغ
ٰ َ َ ب فَ َ� ُ� ۡظ ِه ُر
ٰ َ َٱرت
﴾ول
ي
ِ
ٖ � مِن َس
ِ
ِ
[٢٧ ،٢٦ :]ﺠﻟﻦ
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‘‘িতিন গােয়েবর জ্ঞা, তাঁর মেনানীত রাসূ ল বয্তীত অপর
কােরা কােছ তাঁর গােয়বেক �কাশ কেরন না।’’ 106
এ  আয়াত �ারা �মািণত হয় েয, আ�াহ তা‘আলাই হেলন
অদৃ েশয্র একক জ্ঞানী। িতিন শুধুমা� তাঁর মেনানীত রাসূলেদ
তাঁেদর �িত অিপর্ত েরসালেতর দািয়� আদােয়র �েয়াজেন
যতটুকু অদৃ শয্  স�েকর্ তাঁেেক অবিহত করা �েয়াজনেবাধ
কেরন, িঠক ততটুকুই তাঁেদরেক অবিহত কেরন। আমােদর রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর মেনানীত রাসূল িছেলন
িবধায়, তাঁেকও িরসালেতর �েয়াজেন িকছু  গােয়েবর সংবাদ
িদেয়িছেলন। এিট  রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর
ই�াধীন েকােনা িবষয় িছল না েয, যখন ই�া িতিন তখনই তা
জানেত পারেতন এবং জনগণেক তা বেল েবড়ােত পারেতন।
�কৃতকথা হেলা, িরসালত আদােয়র �ােথর্ এবং জনগেণর
মােঝ  রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর �হণেযাগয্তা
বাড়ােনার �েয়াজেন তাঁেক গােয়েবর সােথ স�ৃ �  যা িকছু
জানােনা আ�াহ তা‘আলা জরুরী মেন কেরিছেল, তাঁেক িঠক
েসটুকুই জািনেয়িছেলন। এর বাইের গােয়েবর সােথ স�িকর্ত
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. আল-কুরআন, সূ রা আল-িজন : ২৬, ২৭।
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অনয্ানয্ িবষয়ািদ জানার তাঁর িনজ� বা আ�াহ �দ� �ায়ী েকাে
েযাগয্তা িছল না
সাধারণ জনগেণর মােঝ  রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর �হণেযাগযতা বাড়ােনার উে�েশয্

�াহ তা‘আলা

রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর অসাক্ষােত সংঘিট
হওয়া িকছু িবষয়ািদর সংবাদ িদেয়িছেলন।  উদাহরণ�রূপ িনে�
এমিন ধরেনর দু ’িট গােয়েবর উ�ৃ িত �দান করা হেলা :
এক. বদর যু ে�র পর ‘উমােয়র ইবন ওয়াহাব ও সাফওয়ান
ইবন উমাইয়য্াহ এ মেমর্ একমত েপাষণ কেরিছেলন , ‘উমােয়র
তার েছেলেক মু�  করার উে�েশয্  মদীনায় েযেয় সুেযাগমত
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-েক হতয্া করে, এেত
‘উমােয়েরর জীবন নাশ হেল সাফওয়ান তার যাবতীয় েদনা েশাধ
এবং আজীবন তার পিরবােরর সদসয্েদর বয্য়ভ �হণ  করেব। 
এ  িস�াে�র পিরে�িক্ষেত যখ ‘উমােয়র মদীনায় গমন কের
এবং েকাষব� তরবারী  িনেয় রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর দরবাের উপি�ত হয়, তখন িতিন তােক তােদর
েস ষড়যে�র কথা ফাঁস কের েদন।
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১০৬
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. িব�ািরত জানার জনয্ েদখুন: ইবেন িহশাম, �াগু; ১/৬৬২।
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ঘটনার িববরেণ  যিদও রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলইিহ
ওয়াসা�াম-িকভােব তা জানেলন এর েকােনা বণর্না েন, তথািপ
এ  কথা বলার অেপক্ষা রােখ না , মহান আ�াহই তাঁেক তা
জািনেয়িছেলন।  ঘটনার সাক্ষ ‘উমােয়র এর মুেখও আমরা এ 
কথারই �ীকৃিত েদখেত পাই। ‘উমােয়র িনেজই তােদর ষড়যে�র
কথা ফাঁস হেয় যাওয়া েদেখ সােথ সােথ বেল উেঠ েয, এিট এমন
একিট ঘটনা যা আিম এবং সাফওয়ান বয্তীত অপর েকউ জােন
না। আিম আ�াহর শপথ কের বলিছ! আিম িনি�ত কের বলিছ,
এ সংবাদ আপনােক আ�াহ বয্তীত আর েকউ েদ িন। এ কথা
বেলই িতিন ইসলাম �হণ কেরন।
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১০৭

দু ই. আ�াব ইবন উসােয়দ, আবু সু িফয়ান ও হািরছ  ইবন
িহশাম এ িতন বয্ি� ম�া িবজেয়র িদেন ক‘বা শরীেফর সামেন
দাঁিড়েয় ম�ার বতর্মান পিরি�িত িনেয় পর�র মত িবিনময়
করিছল। এ  সময় আ�াব বেলিছল : ‘আ�াহ উসােয়দেক বড়
স�ান িদেয়েছন েয, ম�ার উপর মুহা�দ এর িবজয়ী  হওয়ার
সংবাদ তােক �বণ  করান িন।  েবঁেচ থাকেল হয়েতা মুহা�দ েথেক এমন েকােনা কথা তােক শুনেত হেত, যা তােক রাগাি�ত
করেতা’।  আ�ােবর এ  কথা শুনার পর এবার হািরছ বলেলা :
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126

‘আ�াহর শপথ! আিম েকােনা �কার ম�বয্  করেবা ন, কারণ;
আিম যিদ েকােনা কথা বিল তাহেল আমার পক্ ষ েথেক 
পাথরকণাও মুহা�দেক আমার কথার সংবাদ �দান করেব’। 
তােদর এ কেথাপকথেনর পর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম কা‘বা শরীেফর িভতর েথেক েবর হেয় তােদর িতন
জনেক লক্ষয্ কের বলে:

ّ
ُْ
«ﺪْ ﻋَﻠِﻤْﺖُ اﺬﻟَ ْي ﻗﻠﺘُﻢ
»
ِ

‘‘েতামরা পর�র যা বলাবিল কেরিছেল আিম তা অবগত
হেত েপেরিছ।” এই বেল িতিন তােদর এ আেলাচনার কথা বেল
িদেল সােথ সােথই আ�াব ও হািরছ এই বেল ইসলাম �হণ 
কেরন:
َ
َ َٰ َ
َ
َ ﻚ
َ َ  َﺧْﺮ: َﺣَﺪٌ ﺎﻛ َن َﻣ َﻌﻨَﺎ َ�ﻨَ ُﻘ ْﻮل
ﺒ َك
 ﻰﻠﻋ ٰﻫﺬا
ﻬﺪُ �َﻧََّ رﺳُﻮْلُ اﷲِ وَاﷲِ ﻣَﺎ اﻃَّﻠَﻊ
‘‘আমরা সাক্ষয্ িদি�, আপিন আ�াহর রাসূ ল।  আ�াহর
শপথ! আমােদর সােথর েকউই েতা এ  কথাগুেলা �বণ করেত
পাের িন, যার ফেল আমরা এ কথা বলেত পারতাম েয, হয়েতাবা
েকউ আপনােক এ সেবর সংবাদ িদেয়েছ।’’ 109
108F
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এ  দু ’িট  ঘটনার নয্ায় রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম-এর জীবেনর যত ঘটনাই আমােদর স�ু েখ আসেব
আমােদরেক বুঝেত হেব েয, এ  সব গােয়বী িবষয়ািদ িতিন
িনেজর েযাগয্তা েল জানেত পােরন িন, মহান আ�াহ তাঁেক তা
জািনেয়িছেলন।  পরকালীন গােয়বী  িবষয়ািদ স�েকর্  আ�াহই
তাঁেক যা অবগত কিরেয়িছেলন, তা-ই িতিন বেলেছন, আবার
তাও চুলেচরা িবে�ষণ  কের তাঁেক জানান িন।  আেখরােত তাঁর
মযর্াদাপূণর্ অব�ার কথা িতিন আমােদর বেল থাকেলও তাঁ
মযর্াদর সিঠক ধরন ও �কৃিত েকমন হেব, েস স�েকর্ও িতিন
িব�ািরতভােব িকছু ই জানেতন না। এ  �সে�  কুরআনু ল কারীেম
আ�াহ বেলন :
ّ ّ ۡ ُ
َ
ُۡ
ُ ۡ
َۡ ٓ
ُ
ّ كُنت ب ۡد ٗ� ّم َِن
َ�ِ لرُ ُس ِل َو َما أدرِي َما ُ�ف َعل ِ� َو� بِ� ۡمۖ إِن َتَب ِ ُع
﴿ قل َما
ِ
ّ َ َ�ُو
ٰٓ َما
[٩ :ِ�َ﴾ ]اﻻﺣﻘﺎف
‘‘বলু ন : আিম নতুন েকান রাসূ ল নয়, আমার ও েতামােদর
সােথ (আেখরােত) েকমন আচরণ  করা

হেব তা

আিম

(িব�ািরতভােব) জািন না, আিমেতা েকবল তা-ই অনু সরণ  কের
থািক যা আমার িনকট �তয্ােদশ করা হয়’’ 110
109F

110

. আল-কুরআন, সূ রা আল-আহ�াফ : ৯।
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উ�ু ল ‘আলা রািদয়া�াহু আনহ েথেক বিণর্ত। রাসূলু�া
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এরশাদ কেরন :
ُ ُْ
َْ َ ّ
ُ َ
ّ ُ ُ َ َََ
« َﻣﺎ �ﻔ َﻌﻞ ِﺑ َوﻻ ﺑِ� ْﻢ،َ�
ِ  وأﻧﺎ رﺳﻮل،َا�َ ﻣﺎ أد ِري
ِ »
‘‘আ�াহ শপথ! আিম আ�াহর রাসূ ল হেয়ও আমার ও
েতামােদর সােথ আেখরােত েকমন আচরণ  করা হেব তা আিম
জািন না।’’ 111
10F

উ�  আয়াত ও হাদীস �ারা এ  কথা �মািণত হয় েয,
আেখরােতর সােথ স�িকর্ত গােয়ব স�েকর্ িতিন জনগণেক য
িকছু বেলেছন, তা েকান নতুন কথা নয়, বরং এ জাতীয় কথা
অতীেতর বহু নবী ও রাসূলগণ বেল েগেছন। তা ছাড়া
আেখরােতর সােথ স�িকর্ত গােয়ব স�েকর্  অবগত হওয়া তাঁর
িনজ� েকান কৃিত� নয়, বরং এ স�েকর্ িতিন য িকছু বেলেছন,
তা অহীর মাধয্েম অবগত হেয়ই বেলেছন। আবার আ�াহ তাঁেক
েয িবষেয় যতটুকু জািনেয়েছন েস িবষেয় তাঁর পেক্ষ এর বাইে

111

. বু খারী, হাদীস নং ৭০১৮; ইমাম আহমদ, �াগু; ২/২৩৫; আত-তাবিরযী,
ওয়ালী  উ�ীন আল-খতীব, িমশকাতুল মাসাবীহ; (মাকতাবা রশীিদয়য্া,
সং�রণ িবহীন, তািরখ িবহীন, পৃ . ৪৫৬)
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িব�ািরত কের আেরা িকছু বলারও তাঁর িনজ� েকান সূ � িছল
না। 112
১১১

আ�াহর অিলগণ গােয়ব স�েকর্ িকছুই জােনন না:
গােয়েবর জ্ঞান স�িকর্ত উপ�  আেলাচনার মাধয্েম যখন
আমরা এ কথা অবগত হেত পারলাম েয, গােয়ব স�েকর্ অবিহত
হওয়ার িবষয়িট আ�াহর রুবূিবয়য্ােতর ৈবিশে�য্র অ�গর্ত িব
িতিন তাঁর সৃ ি�র মধয্কার কাউেক এ ৈবিশে�র অিধকারী কেরন
না।  অনু �হপূ বর্ক যিদ িতিন কাউেক

এ ৈবিশে�য্ র অিধকার

করেতন, তেব তাঁর ি�য়ভাজন েশষ নবী  মুহা�দ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-েক এর অিধকারী  করেতন।  িক� আমরা
উপেরর আেলাচনায় েদখেত েপলাম েয, তাঁেকও িতিন এ  গুেণর
অিধকারী  কেরন িন।  রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ািনজ েথেকও এ ৈবিশে�য্র অিধকারী িছেলন ন। আ�াহ তা‘আলা
িনজ অনু �েহ তাঁেক দু িনয়া-আেখরােতর গােয়ব স�িকর্ত যা িকছু
অবিহত কেরিছেলন তাও েকবল তাঁর েরসালত ও এর সােথ
112

. ইমাম �ীবী বেলন : আেখরােত রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াও তাঁর
উ�েতর সােথ েকমন আচরণ  করা হেব তা তাঁর না জানা বলেত তা
িব�ািরতভােব না জানার কথাই বু ঝােনা হেয়েছ।  িতিন েয এ-সব িবষয়
েমাটামুিটভােব জানেতন েস জানাটুকুেক এর �ারা অ�ীকার করা হয় িন। 
েদখুন: িমশকাত; টীকা নং - ৬, পৃ . ৪৫৬ । 
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স�িকর্ত িবষয় এবং জনগেণর িনকট তাঁর �হণেযাগয্তা বৃি�
উে�েশয্র সােথ স�িকর্ ত িছল। আ�াহর ে�� সৃি�র মেধ
সবর্ে�� হেয় িিন যিদ অদৃ শয্ স�েকর্ িনজ েথেক িকছুই জানে
না পােরন, তেব তাঁর উ�েতর মেধয্ এমন েকান্ অ, গউছ ও
কুতুব 113 থাকেত পােরন, যারা িনজ  েথেক গােয়ব স�েকর্  িকছু
১১২

জানেত পােরন।  মানু ষ আ�াহর ে��  সৃ ি�  হেয় যিদ গােয়ব
স�েকর্  িকছুই জানেত না পাে, তেব আ�াহর অনয্ান সৃ ি�র
মধয্কার েকউ েয িনজ েথেক এ ৈবিশে�য্র অিধকারী হেত পারে
না, তা বলার অেপক্ষা রা না। গােয়ব স�িকর্ত জ্ঞােনর িবষয়
যখন স�ূ ণর্রূেপ আ�া তা‘আলার রুবূিবয়য্ােতর আওতাভু
িবষয়, তখন আ�াহর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর
বয্পাের কি�নকােলও এ  ধারণা েপাষণ  করা যােব না েয, তাঁর
স�ার মেধয্ জ�গতভােব এমন েকােন েযাগয্তা িছল যার �ারা
িতিন অদৃ শয্  স�েকর্ জ্ ঞাত , অথবা জ�গত না েহাক
নবুওত পরবতর্ী সমেয় আ�াহতা‘আলা তাঁর মেধয্গােয়ব স�েকর্
অবিহত হওয়ার ৈবিশ�য্  দান কেরিছেল, যার ফেল িতিন যখন
ই�া গােয়ব স�েকর্  অবিহত হেত পারেত 114! একইভােব
১১৩

113

যিদও সিঠক কথা হে� েয, গাউস ও কুতুব বেল েকউ েনই। এসবই িমথয্া

ও মনগড়া কথা [স�াদক]
114

ব�ত এ ধরেণর ধারনা েপাষণ করা সরাসির িশকর্।[স�াদক]
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আ�াহর অিলেদর বয্পােরও

এমন ধারণা েকােন অব�ােতই

েপাষণ  করা যােব না।  আ�াহর অনয্ানয্ সৃি�র েবল েতা তা
ক�নাই করা যায় না।  েকউ যিদ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম, েকােনা অিল, দরেবশ ও ফকীর অথবা েকােনা পশু ও
পািখর মেধয্ এমন ৈবিশ�য্ রেয়েছ বেল মেন ক, তা হেল
বুঝেত হেব েয, েস শয়তােনর �েরাচনায় পেড় পথ��তার মেধয্
পেড় রেয়েছ। আ�াহ তা‘আলার দৃ ি�েত েস মুশিরকেদর দলভু� 
হেয় েগেছ। এমন ধারণা েপাষণকারীর জানা আবশয্ক ে, এ 
জাতীয় িশকর্ী ধারণা রাসূলু�াহ স�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর
নবী  হেয় ে�িরত হওয়ার �া�ােল সম� আরব জাহানবয্াপী
�চিলত িছল।

১১৪

115

মুশিরকরা তােদর েদবতােদর বয্াপাের অনুরূ

ধারণা েপাষণ  করেতা। এ  ধারণার বশবতর্ী হেয়ই তারা তােদর
‘হুব’ েদবতার িনকেট িগেয় তীর �ারা ভাগয্ যাচাই করেতা 116
১১৫

কুরআনু ল কারীেম তােদর এ জাতীয় কমর্েক শয়তােনর অপিব�
কমর্  বেল আখয্ািয়ত করা হেয়ে 117 এ ছাড়াও তােদর মােঝ এ 
১১৬

115

.মাওলানা মুহা�দ ‘আিরফ স�হলী, ে�লভী  িফৎনা কী  নয়া রূ; (উ�ূ র্
ভাষায়), (লাহুর: আ�াফ �াদাসর্, ২য় সং�রণ, ১৯৭৮ ি�.), পৃ . ৮৬।

116

. ইবনু কাইিয়য্ম আ-জাউিযয়য্া, এগাছাতুল লাহফান; (কায়েরা : দারুত
তুরািছল ‘আরাবী, ২য় সং�রণ, ১৯৮৩ ি�.), পৃ .১৬৯।

117

. বলা হেয়েছ :
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িব�াসও িছল েয, কািহন ও গণকরা গােয়ব বা অদৃ শয্  স�েকর
জ্ঞান রা, েস জেনয্ই তারা তােদর িবিবধ রকেমর িবষয়ািদর
বয্াখয্ া ও িবে�ষণ জানার জনয্ গণকেদর কা েছ েযেতা। 
সমােজর �চিলত িশকর্  স�েকর্ আেলাচনা �সে�ন-শাআ�াহ
আমরা কুরআন ও হাদীস �ারা তা �মােণর �য়াস পাব।
উপযু র্� ধারণা েপাষণকারীর আেরা জানা আবশয্ক , তার
এ জাতীয় িচ�া ‘আহলু স সু �াত ওয়াল জামা‘আত’ এর
ঐকমেতয্র িভি�েত গৃহীত মূলনীিত বিহভূর্ত িচ�

১১৭

118

এ কারেণই

ইসলামী  িবেশষজ্ঞগণ এ মেমর্ ফেতায়া �দান কেরেছন, েয
বয্ি� রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�-েক

‘ইয়া

রাসূ লা�াহ’ বেল এ  িব�ােসর িভি�েত আ�ান করেব েয, িতিন
ّ
َ
ُ ّ
ۡ َلشَ ۡي َ�ٰن ف
َ ۡ ﴿ ِّ�َ َما
َ َ�� َو ۡٱ
ٞ اب َو ۡٱ�َ ۡز َ� ٰ ُم ر ۡج
ُ نص
ُ ِ ۡٱ� ۡم ُر َوٱل ۡ َمي
ٱج َتن ُِبوهُ َعَلَ� ۡم
س ّم ِۡن � َم ِل
ِ
ِ
ۡ ُ�
َ
[٩٠ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٩ فل ُِحون
‘‘িন�য় মদ, জুয়া, �িতমা ও ভাগয্ িনধর্ারক তীরসমূহ শয়তােনর অপিব� কম
ৈব আর িকছু ই নয়, সু তরাং েতামরা এগুেলা েথেক িবরত থােক, যােত
েতামরা সফলকাম হেত পার’’। আল-কুরআন, সূ রা আল-মােয়দাহ : ৯০।
118

. আবু বকর জািবর আল-জাযাইরী, ওয়া জাউ ইয়ারকুদু ন!!! মাহলান ইয়া
দু ‘আতাত দালালাঃ; (�( )وﺟﺎءوا ﻳﺮ�ﻀﻮن !!! ﻣﻬﻼ ﻳﺎ ﺎﻋة الﻀﻼﻟﺔান িবহীন:
িমন ওয়াছাইিলদ দাওয়াঃ, ১৪০৬িহজরী), পৃ . ৪৫; �াযী ছানাউ�াহ
পািনপতী, ইরশাদু ত �ািলবীন; ৩/১৯; মু�া ‘আলী  আল- �ারী  আলহানাফী, শরহু িকতািবল িকিহল আকবার; পৃ . ২২৫।
133

অদৃ শয্ বা গােয়ব স�েকর্  জ্ঞাত থাকার ফেল দূর েথেক ত
আ�ানেক �বণ কের থাকেবন, েস বয্ি� কািফর হেয় যােব 119
১১৮

অনু রূপভােব েয বয্ি� েকাে অিলেক এ  িব�ােসর িভি�েত
আ�ান করেব েসও কািফর হেয় যােব।

120
১১৯

অনু রূপভােব েয বয্ি� এ ধারণা েপাষণ করেব , আ�াহ
তা‘আলা ও তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর গােয়বী 
বা অদৃ শয্  জ্ঞােনর ম পাথর্কয্ এতটুকু , আ�াহ তা‘আলার
গােয়বী  বা অদৃ শয্  জ্ঞান হেলা তাঁর স� ( )اﻲﺗজ্ঞ, আর
রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর গােয়বী  বা অদৃ শয্
জ্ঞান হেলা আ�াতা‘আলার দান, অথর্া- আ�াহ তা‘আলা তাঁেক
গােয়বী  অদৃ শয্  জ্ঞােনর েযাগয্তা দান কে, তাই িতিন েস
েযাগয্তা বেলগােয়বী বা অদৃ শয্ স�েকর্ অবগত হে, তা হেল
েস বয্ি�ও িনঃসে�েহ কােফর ও মুশিরক হেয় যাে

121

১২০F

কারণ;

গােয়ব স�েকর্  অবগত হওয়ার এক�� অিধকার হে� আ�াহ
তা‘আলার।  তাঁর অহী  অথবা ইলহাম ছাড়া জা�ত অব�ায় তাঁর
119

. �াযী ছানাউ�াহ পািনপিথ, �াগু; ৩/৬-৮।

120

. মাওলানা মুহা�দ নূ র েকলীম, ে�লভী  মাযহাব আওর ইসলাম; (ফয়সল
আবাদ : মাকতাবাতু �ারুল ‘উলূ ম ফয়েদ মুহা�দী, সং�রণ  িবহীন, সন
িবহীন), পৃ . ৭৬।

121

. তেদব।

134

বা�ােদর পেক্ ষ তা অবগতওয়ার িবক� েকােনা বয্ব�া
েনই। 122
১২১

রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-েক সবর্� (জ্ঞােন 
সাহাযয্  সহেযািগতা) 123 হািজর ও নািজর (বা সবিকছু সরাসির
১২২

েদখেছন) মেন করা িশকর্:
অনু রূপভােব েকউ যিদ এ িব�াস েপাষণ কের ে, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ম-এর সবর্� (জ্ঞা ও সাহাযয
সহেযািগতায়) হািজর ও নািজর হওয়ার (বা সবিকছু সরাসির
েদখেত পাওয়ার) ৈবিশ�য্  রেয়ে, েকাথাও িমলাদ অনু �ান হেল
িতিন তা জানেত ও েদখেত পান এবং েসখােন তাঁর রূহ মুবারক
122

. আল-হানাফী, মু�া ‘আলী  আল-কারী, শরহু িকতািবল েফকিহল
আকবার;�াগু; পৃ .২২৫।

123

যিদ েকউ মেন কের েয, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সবর্
আগমন কেরন, তেব তার এ  িব�াস করার কারণ  স�েকর্  িজেজ্ ঞস ক
হেব, যিদ বেল েয, তাঁর এ  ধরেণর িবচরণ  করার ক্ষমতা রেয়, অথবা
বেল েয, আ�াহ তােক েসখােন েযখােন েসখােন হািজর হওয়ার ক্ষমত
িদেয়েছন, তেব েসটা হেব আ�াহর সবর্ময় ক্ষমতায় িশকর্। এর মাধয্ে
�ীন েথেক েবিরেয় যােব। আর যিদ বেল েয, তাঁেক আ�াহ কখনও কখনও
েকােনা েকােনা মজিলেস হািজর হওয়ার তাওফীক েদন, তেব েসটা হেব
বড় ধরেণর িমথয্াচা ও গিহর্ত িব�া, তথা কবীরা গুনাহ। আ�াহ
আমােদরেক এ ধরেণর িব�াস েথেক েহফাযত রাখুন। [স�াদক]
135

েসখােন উপি�ত হয়, তা হেল েস বয্ি�ও মুশিরকেদর দলভ ু�
হেয় যােব, েকননা; (জ্ঞা ও সাহাযয সহেযািগতায়) 124 সবর্�
১২৩

হািজর হওয়া আর ও নািজর হওয়া (বা সবিকছু সরাসির েদখেত
পাওয়া) আ�াহ তা‘আলা বয্তীত তাঁর েকান সৃি�র ৈবিশ�য্ হে
পাের না। িতিন তাঁর অদৃ শয্ জ্ঞােনর মাধয্েমই ’িট ৈবিশে�য্র
অিধকারী হেয়েছন। এ ৈবিশে�য্র অিধকারীবেলই িতিন আমােদর
যাবতীয় কাযর্য্কলাপ দূর েথেক অবেলাকন করেছন। েযখাে
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর �িত েকউ দরূদ
পাঠ করেল েফেরশতােদর মাধয্েম তাঁেক তা জািনেয় েদওয়া হয়
বেল িবশু� হাদীেস বিণর্ত হেয়
124

125
১২৪

েসখােন তাঁর বয্াপাের এমন

এ অংশটুকু আিম এ জনয্ই েযাগ করলা, কারণ; সবর্� স�াগত হািজর
থাকা, আ�াহর গুণ নয়। আর তা আহেল সু�াত ওয়াল জাম‘আেতর
আকীদাও নয়।  আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আেতর আকীদা হে�, আ�াহ
আরেশর উপর আেছন, েসখান েথেক তার সকল সৃ ি�েক েদখেছন ও
�েয়াজেন ঈমানদারেদর সাহাযয-সহেযািগতা কের থােকন।  িতিন কখনও
তার সৃ ি�র িভতের হািজর হন না। সু তরাং সৃ ি�র সবর্� আ�াহর স�াগত
উপি�িতর িব�াস েপাষণ  করা িশকর্  ও কুফরী।

এিট হু লুলথা

অবতারবাদী ও ওয়াহদাতুল ওজুদ তথা সেবর্�রবাদী িহ�ু আকীদ-িব�াস। 
মুসিলমেদর নয়। [স�াদক]
125

েযমন আবু হুরায়রা রািদয়া�াহু আন েথেক বিণর্, রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,

136

ُ
ُ َ َ َ ّ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ ُ ْ ُ ٌ ْ ً َ َ َ ْ َ ُ ْ َﺮ ْ ْ ْ ً َﺻ ّ ْ َ َ ّ َﺈ
ْ ِ � ْﻢ َ� ْﺒﻠ ُﻐ
�
 َﻠُﻮا َ ِنَ ﺻﻼﺗ،ﺒي �ِﻴﺪا
ِ »ﻻ ﺗﻌﻠﻮا �ﻴﻮﺗ�ﻢ �ﺒﻮرا وﻻ ﺗﻌﻠﻮا
ُُْ ُ َْ
«ﺣﻴﺚ ﻛﻨﺘﻢ
“(গৃ েহ নফল নামায ও কুরআন েতলাওয়াত না কের) েতামােদর গৃ হগুেলােক
কবের রূপা�িরত কেরা ন, (আমার উপর দরূদ পাঠ করার জনয্ দদূ রা� েথেক আমার জ� বা মৃ তুয্ অথবা অনয্ েকাে িদবেস আমার কবর
িযয়ারেত এেস) আমার কবরেক ঈদ বা উৎসেব পিরণত কেরা না,
(েতামরা িনজ  অব�ােন েথেকই) আমার উপর দরূদ পাঠ ক; েকননা
েতামরা েযখান েথেকই তা পাঠ কের থাক না েকন, তা আমার কােছ 
েপৗঁেছ” েদখুন : আস-িসিজ�ানী, সু লায়মান ইবেন আস‘আস, সু নােন আবী 
দাউদ; (...�ারুলিফকর : সং�রণ  িবহীন, সন িবহীন), ২/২১৮; ইমাম
আহমদ ইবেন হা�ল, �াগু; ২/৩৬৭; আবু ত �াইিয়য্ব মুহা�দ শামসুল
হক ‘আযীমাবাদী, ‘আউনু ল মা‘বূ দ শরেহ সু নািন আবী  দাউদ; (ৈবরুত :
�ারুল কুতুিবল ইলিময়য্, ২য় সং�রণ, ১৪১৫িহ:), ৬/২২।
অপর হাদীেস  ‘আ�ু �াহ ইবেন মাসউদ রািদয়া�াহু আন েথেক বিণর্ত রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলন :
َ ّ
ََ ّ ّ
ُّ
َ
ﻣَّﻲ
ّ � ًﺔ
َْْ
َ ََﻴ
«لﺴَﻼ َم
ﻮ� ِﻣ ْﻦ ِﺘ
ِ
ِ»ِنَ َِ ِ مﻼﺋ
ِ ﺎﺣ� ِﻓ اﻷر ِض ُﺒَﻠِﻐ

“িন�য় আ�াহ তা‘আলার এমন িকছু েফেরশতা রেয়েছন, যারা পৃ িথবীেত

িবচরণ কের েবড়ান, আমার উ�েতর মেধয েকউ আমার উপর সালাম পাঠ
করেল তারা তা আমার িনকট েপৗঁেছ েদন’’ েদখুন : আল-বু সতী, মুহা�দ
ইবেন িহ�ান, সহীহ ইবেন িহ�ান; স�াদনা : শ‘আইব আরনাউত,
(ৈবরুত : মুআস সাসাতুর িরসালাহ, ২য় সং�রণ, ১৯৯৩ ি�.), ৩/১৯৫;
আন-নাসাঈ, আহমদ ইবেন শ‘আইব আবু ‘আি�র রহমান, আস-সু নান;
স�াদনা : ড. ‘আ�ু ল গাফফার সু লাইমান, (ৈবরু: �ারুল কুতুিবল
137

উ�ট  িচ�া-ভাবনা করার েকােনা ৈবধতা থাকেত পাের না। 
েকননা, বা�েব িতিন যিদ সবর্� হািজর ও নািজর হেয়ই থাকেব,
তা হেল তাঁর উপর সালাত ও সালাম ে�রণকারীর সালাত ও
সালাম তাঁর িনকট েফেরশতােদর মাধয্েম েপৗঁেছ েদওয়ার েকাে
অথর্  থাকেত পাের না। কােজই এেত �মািণত হয় ে, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর বয্াপাের এ

জাতীয় ধারণা

করার েকান ৈবধতা শরী‘আেত �ীকৃত নয়। যারা কােরা বয্াপাের
এ জাতীয় িশকর্ী ধয্-ধারণা েপাষণ কের, তােদর বয্াপাের আ�াহ
তা‘আলা বেলন :

ّ َ ّ
َۡ ّ ُ ۡ ّ
َ
[١١٦ : ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم١ ظَّنَ �ن ه ۡم ِ�َ � ُر ُصون
َ�ِ ﴿إِن َتَبِعُ ون

‘‘তারা েকবল অলীক ক�নারই অনু সরণ  কের থােক এবং
স�ূ ণর্  অনুমান িভি�ক কথাবাতর্ া বেল থাে’’ 126 ব�ত এ  সব
125F

ইলিময়য্া, ১ম সং�রণ, ১৯৯১ি�..), ১/৩৮০; আদ-দািরমী, ‘আ�ু �াহ
ইবেন ‘আ�ু র রহমান, সু নািনদ দািরমী; স�াদনা : ফাওয়ায আহমদ,
(ৈবরুত : �ারুল িকতািবল ‘আরাবী, ১ম সং�রণ, ১৪০৭িহ:), ৩/৪০৯;
আবী  শায়বাহ, আবু বকর ‘আ�ু �াহ ইবেন, আল-মুসা�াফ ; স�াদনা :
কামাল ইউসু ফ, (িরয়াদ : মাকতবাতুর রুশ, ১ম সং�রণ, ১৪০৯িহ:),
২/২৫৩।
126

. আল-কুরআন, সূ রা আন‘আম : ১১৬। 
138

রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর মহ�েতর িমথয্া
দািবদারেদর ৈতরী করা ক�না �সূ ত কথা ৈব আর িকছু ই নয়।
ি�তীয় �কার : পিরচালনা বা বয্বহারগত িশক
আমরা সকেলই এ  কথা �ীকার কির েয, আ�াহ আমােদর
রব, িক� েকান্  েকান্ ৈবিশ�য্গুেণ িতিন আমােদ, েস
স�েকর্  আমােদর অেনেকরই সিঠক ও �� ধারণা েনই। আ�াহ
তা‘আলা েয সব ৈবিশ�য্গুেণ আমােদ র , েস সব ৈবিশে�য্র
মধয্কার কিতপেয়র িববণ  আমরা ইেতাপূ েবর্  আ�াহ তা‘আলার
রুবূিবয়য্ােত র ৈবিশ�য্সমূহ বণর্না �সে� িদেয় এেসিছ। সুত
এখােন পুনরায় েস সেবর বণর্না �দােনর �েয়াজন েনই। এখােন
েয িবষয়িট  �িণধানেযাগয্  তা হেলা : একজন মানু ষ যিদ আ�াহ
তা‘আলােক তাঁর রুবূিবয়য্ােত র ৈবিশে�য্র আেলােক তা তার
রব বেল �ীকার কের, তাহেল তােক বুঝেত হেব েয, এ �ীকৃিতর
অথর্ হে- আিম মহান আ�াহেক এ জগেতর সব িকছু র রব তথা
সৃ ি�কতর্া িহেসেব �ীকার করার পাশাপািশ এ �ীকৃিতও �দান
করিছ েয, এ জগত ও ত�ধয্কার সব িকছুর এক�� মািলক ও
পিরচালনাকারী এককভােব

িতিনই;

েকননা,

িতিন

তাঁর

রুবূিবয়য্ােতর ৈবিশ�য্ বণর্না �সে� বেল:
َۡ َ ٓ ّ َ َۡۡ َّ
ِ �لسَ َماءِ إِ� ٱ
[٥ :�ض﴾ ]الﺴﺠﺪة
﴿ يُدب ِ ُر ٱ�م َر مِن
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‘‘িতিন আকাশ েথেক পৃিথবী  পযর্� সব িবষয় পিরচালনা
কেরন।’’ 127 মানু েষরা েয সব মূ িতর্র িনকেট সাহাযয-সহেযািগতার
জনয্ আেবদ কের, এেদর েকউই তাঁর এ জগেতর অণু পিরমাণ 
িকছু রও মািলক বা শরীক বা তা পিরচালনার েক্ষে� তাঁ
সাহাযয্কার, এমনিক সু পািরশকারীও নয় বেল িতিন কুরআনু ল
কারীেমর সূ রা ‘সাবা’ এর ২২ ও ২৩ আয়ােত েঘাষণা িদেয়েছন। 
আকাশম�লী ও পৃিথবীেত মানু ষ বয্তীত অনয্ানয্ যত সৃি� রে,
িতিন তােদরেক েযমন সু �ু ও িনখুঁত িবধােনর �ারা পিরচালনা
কের থােকন, েতমিন মানব জািতেকও িতিন তাঁর সু �ু িবধােনর
�ারা এ  পৃিথবীেত পিরচালনা কের থােকন। এ  উে�শয্  অজর্েন
জনয্  িতিন তােদরেক একিদেক পালেনর জনয্ িদেয়েছন সবর্ে
অহীর িবধান আল-কুরআন ও তাঁর রাসূ েলর হাদীস, অপর িদেক
তােদর ভােগয্র যাবতীয় কলয্াণ ও অকলয্ােণর চািবকািঠ েরেখে
তাঁর িনেজর হােত।  আ�াহর রুবূিবয়য্ােতর িব�াস যথাথর্ হও
এবং রুবূিবয়য্ােতর পিরচালনাগত ৈবিশে�য্র েক্ষে� িশকর্
বাঁচেত হেল তােদরেক অবশয্ই জীবেনর সকল েক্ষে� অহ
িবধান মানেত হেব। এর পাশাপািশ তােদর ভােগয্র েয েকােন
েক্ষে� আ�াহর েকাে সৃ ি�েক উপকারী  বা অপকারী  ধারণা না

127

. আল-কুরআন, সূ রা আস-সাজদাহ : ৫।
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কের একমা� আ�াহেকই তােদর যাবতীয় উপকার ও অপকােরর
মািলক ও পিরচালক বেল িব�াস করেত হেব।  অহীর িবধােনর
বয্াপাের তােদর করণীয় হেব:
১ তােদর বয্ি, পিরবার, সমাজ ও রা�ীয় জীবেন েকবল কুরআন
ও সহীহ হাদীেস বিণরত িবধােনর অনু সরণ ও অনু করণ করা। 
এ সব েক্ষে� কুরআন ও সহীহ হাদীেসর িবধান থাকা সে�
তারা িনেজেদর বা অনয্  কােরা রিচত েকােন িবধান েমেন
চলা েথেক িবরত থাকেব।
২. তােদর ধমর্ীয় ও সামািজক জীবন কুরআন ও সহীহ হাদীেসর
আেলােক পিরচালনা করেব।
৩. পি�মা গণতাি�ক প�িতর রাজনীিতর সং�ার সাধন কের
ইসলােমর শূ রািভি�ক রাজনীিতর �ারা েদশ পিরচালনা
করেব।
৪. পুঁিজবাদী  ও সমাজতাি�ক অথর্নীিতর পিরবেতর্ ইসলাম
অথর্নীিতর �চলন করেব
৫. েকােনা িবষেয় আইন রচনার �েয়াজন হেল সংসেদ বেস
�ারে� েস িবষেয় কুরআন ও সহীহ হাদীেস কী রেয়েছ, তা
খিতেয় েদখেব।  তােত সরাসির েকােনা িবধান পাওয়া না
েগেল িনেজরা েস িবষেয় ইজেতহাদ করেব।  েকােনা েদেশ
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�চিলত েকােনা িবধান �হণ  করেল তা শরী‘আেতর
উে�েশয্র( )ﻘﺎﺻﺪ الﺮﺸ�ﻌﺔসােথ সাংঘিষর্ক িক ন, তা খিতেয়
েদখেব।
৬. েকােনা িবষেয় ধমর্ীয় িবেষশজ্ঞেদর মােঝ মতিবেরাধ েদ
িদেল েস িবষেয়র ফয়সালার জনয্  কােরা বয্ি�গত মত ব
েকােনা মাযহাবেক �াধানয্  না িদেয় যার ব�বয্ কুরআন 
সহীহ হাদীেসর অিধকতর িনকেট  হেব, তার মতেকই
অনু সরণ করেব।
৭. আ�াহর অবাধয্তায় কােরা আেদশ বা িনেষধ পালন করা
েথেক িবরত থাকেব।
মানু েষরা যিদ উপযু র্� এ কতর্বয্সমূহ পালন , তাহেল
এেত তােদর উপর আ�াহর রুবূিবয়য্াত �িতি�ত হ; অনয্থায়
েয সব েক্ষে� তারা শ‘আেতর িবধান ল�ন কের িনেজর রিচত
বা অেনয্র রিচত িবধান পালন করে, েস সব েক্ষে� তার
আ�াহর পিরচালনাগত ৈবিশে�যর সােথ িনেজেদরেক শরীক কের
েনেব এবং পর�রেক রেবর আসেন বিসেয় েদেব।  ইয়াহূ দী ও
ি��ানরা এ জাতীয় কমর্  কেরিছল বেলই কুরআনু ল কারীেম
আ�াহ তােদর সামােলাচনা কের বেলন :
ّ
ُ ّ ٗ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُّ َ ُ ٓ ْ َ ۡ َ َ ُ ۡ َر
[٣١ :ون �َِ ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ
ِ ﴿ �َذوا أحبارهم و ه�ٰنهم أر�ا�ا مِن د
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“ইয়াহূ দী ও ি��ানরা তােদর অসংখয্  ধমর্যাজকেদরে
আ�াহর পিরবেতর্ রব বািনেয় িনেয়িছল’’ 128
এ ছাড়াও অহীর িবধান বাদ িদেয় ধমর্যাজকেদর রিচত
িবধান অ� ভােব পালন কের পর�রেক রব না বানােনা �সে� 
আহেল িকতাবেদর উপেদশ �দান করেত েযেয় মহান আ�াহ
বেলন :

ّ
ُ ّ ٗ ََۡ ً َۡ َ َۡ َ َّ ََ
[٦٤ :ون �َِۚ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان
د
ِ ﴿و� �َخِذ �عضُنا �عضا أر�ا�ا مِن

“আর আমরা পর�রেক আ�াহর পিরবেতর্  অসংখয্ র
বািনেয় না েনই।’’ 129 মুসিলমরা যিদ অনু সরণ  ও অনু করেণর
128F

েক্ষে ইয়াহূ দীেদর পদা� অনু সরণ  কের, তা হেল তােদর
অব�াও ওেদর মতই হেব।
আ�াহ তা‘আলা এককভােব মানু েষর ভােগয্র যাবতীয় কলয্াণ 
অকলয্ােণ 130 মািলক ও পিরচালক :
১২৯F

128

. আল-কুরআন, সূ রা আত-তাওবাহ  : ৩১।

129

. আল-কুরআন, সূ রা আেল ইমরান  : ৬৪।

130

অকলয্ােণর িবষয়িট সরাসির আ�াহর িদেক স�কর্যু� করা যায় না
অকলয্াণ মানুেষর িনেজর কৃতকেমর্ র ফেলই সংঘিটত হেয় থােক। যিদ
তাও তাকদীের আ�াহর পক্ ষ েথেক িল; িক� েসটােক আ�াহর িদেক
স�কর্য ু� করা িনেষধ। রাসূেলর হাদীেস এেসে,
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َ َ
ْ َ َُّ
«» َوا ّ ﻟي َﺲ ِﻴﻟْﻚ

মহান আ�াহ মানব জািতর জীবনেক সু �ুভােব পিরচালনার
জনয্  আকাশ ও পৃিথবী সৃি�রও প�াশ হাজার বছ 131 পূ েবর্
১৩০

তােদর তাকদীর িলিপব� কের েরেখেছন। এ পৃিথবীেত মানু েষর
জীবন যােত সু �ুভােব পিরচািলত হয় েস জনয্ �েতয্েকতাকদীর
েলখার পূ েবর্ িতিন দ’িট িবষয় িনি�ত কেরেছন :

“অকলয্ােণর িবষয়িট আ�াহর িদেক স�িকর্ ত ”।  মুসিলম, হাদীস নং
৭৭১।  সু তরাং মুিমেনর উিচত হেব, কলয্াণ হেল েসটােক আ�াহর পক
েথেক এেসেছ  বেল েসটার শুকিরয়া আদায় করে, আর যিদ তার কােছ 
েকােনা অকলয্াণ এেস যা, তেব েসটােক িনেজর কৃতকেমর্র ফ, অথবা
শয়তােনর কারেণ, অথবা পরীক্ষা িহেসেব �হণ করেব[স�াদক]
131

. ‘আমর ইবন আল-‘আস রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্, রাসূ ল সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন :
َ َ ََْ َ ْ َْ َ َْ ْ َ
َ َ ّ َ ُ َْ ْ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ّ
«� أﻟﻒ ﺳﻨ ٍﺔ
ِات واﻷرض ِﺑﻤﺴ
ِ »نَ اﷲ ﻛﺘﺐ ﻣﻘﺎدِﻳﺮ ﺨﻟﻼﺋ ِِﻖ �ﺒﻞ أن �ﻠﻖ لﺴَﻤﻮ

‘‘িন�য় মহান আ�াহ আকাশসমূ হ ও পৃ িথবী  সৃ ি�র প�াশ হাজার বছর পূ েবর্
সম� সৃ ি�র ভাগয্  িলিপ� কের েরেখেছন’’ মুসিলম, �াগু; িকতাবু ল
কদর , বাব নং ৩, ৪/২০৪৪; সু নােন আবী দাউেদ েকয়ামত পযর্� আগত
সকেলর ভাগয্  িলিপব� করার কথা বিণত হেয়েছ।  েদখুন : আস্
িসিজ�ানী, সু লায়মান ইবন আশ‘আছ, আস্  সুনা; (িহমস : িসিরয়া,
সং�রণ  িবতীন, তাং িবহীন), ৫/৭৬; আত-িতরিমযী, আবু ঈসা মুহা�দ
ইবেন ঈসা, আল-জােম‘উস সু নান; (িমশর: শিরকাতু মু�ফা আল-বাবী...,
১ম সং�রণ, ১৯৬২ি�.), ৪/৪১।
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এক. তােদর �েতয্েকই যােত এখােন পর�েরর মুখােপক,
সহায়ক ও পিরপূ রক হয়, েস জনয্ িতিন তােদর জীিবকা ব�েনর
েক্ষে� তারতময্ কেরেছকুরআনু ল কারীেম আ�াহ তা‘আলা এ 
�সে� বেলেছন,
َ
َ َۡ
َ َ
ۡ ّ ٰ َ َۡ
َ
َ
ِ � ُن ق َس ۡم َنا بَ ۡي َن ُهم َّعِيش َت ُه ۡم ِ� ٱ�يوة
�ُ� َيا ۚ َو َر� ۡع َنا َ� ۡعض ُه ۡم ف ۡوق َ� ۡع ٖض
﴿
ّٗ ۡ ُ ٗ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ّ
َ ََ
[٣٢ :ت َِّتَخِذ �عضهم �عضا سخ ِر�اۗ ﴾ ]الﺰﺧﺮف
ٖ ٰ �د ر

“আিম তােদর মেধয্  তােদর জীিবকা ব�ন কেরি, পািথর্ব

জীবেন যােত তারা এেক অপরেক েসবক রূেপ �হণ করেত
পাের, েস জেনয্  তােদর এেকর মযর্াদােক অেনয্র উপর উ�
কেরিছ।’’ 132
13F

দু ই. তােদর ঈমান ও ৈধেযর্র পরীক্ ষা করার জনয্ ি
তােদর জীবন ও জীিবকায় নানা ধরেনর অসু িবধা সৃ ি�  করার
পিরক�না কেরেছন। এ �সে� বেলেছন,
َۡ
ۡ َ ِ ُۡ َ
ُ َۡ
َ
ُ ّ َ
َ ۡ �ء ّ ِم َن
وع َو�ق ٖص ّم َِن ٱ� ۡم َ� ٰ ِل َوٱ�نف ِس
�ف وٱ
ِ ٱ� ۡو
ٖ ۡ ِ � ﴿َ� َبۡلُوَنَ�م
ّ َ َ َٰ َ ّ
ّ
َ �َٰ�ل
[١٥٥ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ �ن
�
� ِ �َٱ�َم
ِِ
ِ ِ �ت و
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“আিম অবশয্ই েতামােদরেক ভ, ক্ষু, স�দ, জীবন ও
ফসল ন�  কের পরীক্ষা করে, আর তুিম ৈধযর্শীলেদরেক
সু সংবাদ দান কেরা।’’ 133
এ  দু ’িট  িবষয় িনি�ত কের িতিন মানু েষর তাকদীর
পিরচালনার েয পিরক�না �হণ কেরেছন, েস পিরক�নাই এখন
সকেলর ভােগয্  ধীের ধীের বা�বািয়ত হেয় চেলেছ। শর‘আেতর
িনেদর্শ হে- জীবন চলার পেথ �েতয্েকরনসীেব ভাল বা ম� 
যা-ই হািজর হেব, েসিটেক স�� িচে� েমেন িনেত হেব; েকননা
তা েমেন েনয়া বয্তীত েকউই সিঠক ম’িমন হেত পারেব না।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন :
َ
َ َﺪُ أَن
ُ ْ ُ َ ْ ّ �َ�َ إِﻻَّ اﷲُ و
ْ
ﷲ
َٰﻻّ إِﻪﻟ
 ﻬ: » ﻳُﺆْﻣِﻦُ �َﺒْﺪٌ ﺣَﻰﺘ َّ ﻳُﺆ ِﻣ َﻦ ﺑِﺄ ْر َ� ٍﻊ
ِ ِ رﺳﻮل ا
ْ
ْ ْ
ْ َْ
ْ
ْ
ْ َْ
« َو ُ�ﺆ ِﻣ َﻦ ﺑِﺎﻟﻘﺪ ِر،ﺚ َ�ﻌ َﺪال َﻤ ْﻮ ِت
 َو ﻳُﺆ ِﻣ َﻦ، َﻌَﺜَ�ِْ ﺑِﺎﺤﻟ َ ّﻖ
ِ ِﺎلْﻤَﻮْتِ وَاﺒﻟﻌ
“চারিট িবষেয় ঈমান না আনা পযর্� েকােন বা�াই মু’িমন
হেত পারেব না: এ কথার সাক্ষয্ িদেব, আ�াহ বয্তীত েকােন
সিঠক ইলাহ েনই, আেরা সাক্ষয্ েদেব, আিম আ�াহর রাসূ ল,
আমােক িতিন সতয্  িদেয় েরণ  কেরেছন, মৃতুয্  ও তৎপরবতর্
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. সূ রা আল-বা�ারাহ : ১৫৫।

146

পুনরু�ীবেনর �িতঈমান আনেব এবং তাকদীেরর �িত িব�াস
করেব।’’ 134
তাকদীেরর �িত ঈমােনর বয্াপাের ম‘িমনেদর কতর্বয্ হে:
1. যার কােছ ভাল-ম�  যা-ই আেস তােক তা হািস মুেখ বরণ 
কের িনেত হেব। জীবন চলার পেথ কখনও েকােনা
অম�েলর িশকার হেল েকােনা �কার িবরি�  ও অস�ি� 
�কাশ করা েথেক িবরত থাকেত হেব।
অসু � জীবন আর ম� জীিবকা েপেয় থাকেল আপাতত

2.

ৈধেযর্র সােথ তা িনেয়ই স�� েথেক ৈবধ উপায় অবল�েনর
মাধয্েম পরবতর্ ী সু� জীবন ও উ�ম জীিবকা লােভর জন
সাধয্ানুযায়ী েচ�া করেত হেব
3. েকােনা পীর, ফকীর বা েকােনা অিল অেলৗিককভােব েকােনা
ভাল চাকুরী, বয্বসােয় উ�ি, অসু খ েথেক মুি�, স�ান দান
ও িনবর্াচেন জয়ী ...ইতয্ািদর বয্ব�া কের িদেত ম মেন
কের তােদর মাযাের না িগেয় ভাগয্  পিরবতর্েনর জন
�েয়াজনীয় উপযু �  করণীয় িনেজই বা অপর েকােনা জীিবত
মানু েষর �াভািবক সহেযািগতার মাধয্েম কের িনেয় কেমর্

134
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ফলাফল �াি�র জনয্  আ�াহর অনু�হ কামনা করেত হেব
এবং তাঁরই উপর পূ ণর্ ভরসা করেত হেব
4. একমা� আ�াহেকই সু �তা ও অসু �তা দােনর মািলক মেন
কের, সু �তা লােভর জনয্  েকােন পীর, ফকীর বা মাযােরর
অিলর িনকট  আেবদন করা েথেক িবরত থাকেত হেব। 
েকােনা মাযােরর মািট ও পুড়ােনা েমাম, মাযার� পুকুর িকংবা
কূেপর পািন, মাছ, কুিমর ও ক�প এবং মাযার সংল�
গােছর িশকড়, পাতা ও ফল বা মাযাের রিক্ষত পাথ
ইতয্ািদেক  েয েকােন েরােগর জনয্  উপকারী মেহৗষধ মেন
না কের জনসমােজ  পিরিচত সাধারণ  েকােনা ঔষিধ গাছ 
অথবা েকােনা ডা�ােরর পরামশর্  অনুযায়ী সাধয্মত ঔষ
েসবন কের েরাগ  িনরামেয়র জনয্  েকবল আ�াহর কােছই
তাঁর রহমত কামনা করেত হেব।  েরাগ  িনরামেয়র জনয্
ঔষেধর উপর ভরসা না কের েকবল আ�াহর উপেরই ভরসা
করেত হেব।
5. �ামী-�ী  উভেয়র স�ান �জনন ক্ষমতা থাকা সে�ও কাের
স�ান না হেল েকােনা পীর, ফকীর িকংবা েকােনা অিলেক
অেলৗিককভােব স�ােনর বয্ব�া কের িদেত সক্ষম মেন ক
তােদর দরবাের না িগেয় ৈধেযর্র সােথ �াভািবক �ি�য়া
চািলেয় যাওয়ার মাধয্েমই স�ান লােভর জনয্ েকবল আ�াহ
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িনকেটই চাইেত হেব; েকননা স�ান দােনর এক�� মািলক
হেলন িতিনই। এ �সে� িতিন বেলেছন :
َۡ
َۡ
ُ ُۡ ّ
َ ّ ك
ُ ب ل َِمن � َ َشا ٓ ُء إ َ�ٰ ٗثا َو َ� َه
ُ �لُ ُق َما � َ َشا ٓ ُء َ� َه
ب ل َِمن
�ض
﴿ َِّ ِ مل
ِ ٰ �َ ٰ �َلس
� ِ �ت َوٱ
ۚ
ِ
َ
ۡ
ُك
ٓ
ُ
ّ ُٓ ََ
ّ
َ
َ
ٗ
ٗ
ً  أ ۡو يُ َز ّو ُج ُه ۡم ذُك َرانا ��ٰثاۖ َو َ� ۡج َعل َمن �َشا ُء َعق٤ ور
َ ُ�
ٞ ِيما ۚ ِنَ ُهۥ َعل
ِيم
�شاء
ِ
ٞ قَد
[٥٠ ،٤٩ : ﴾ ]الﺸﻮرا٥ ِير
“সম� আকাশ ও পৃিথবীর রাজ�  আ�াহর, িতিন যা ই�া
তা সৃ ি�  কেরন, যােক ই�া কনয্া স�ান এবং যােক ই�া পু�
স�ান দান কেরন, অথবা তােদরেক পু� কনয্া উভয়ই দান
কেরন।  আবার যােক ই�া ব�া কেরন।  িন�য় িতিন সবরজ,
ক্ষমতাশী’’ 135 স�ান দােনর মািলক যখন িতিনই, তখন িতিন
134F

যােক তা িবলে� দােনর ই�া কেরেছন তােক েকউ তা আেগ 
এেন িদেত পারেব না।  আর যােক িতিন না েদওয়ার পিরক�না
কেরেছন তােক েকউ তা েদয়ারও বয্ব�া করেত পারেব না
ঈমান ও ৈধেযর্র পরীক্ষায়’িমেনর করণীয় :
মানু েষর তাকদীর স�েকর্  আ�াহ যখন তােদর পর�রেক
পর�েরর পিরপূ রক হওয়া এবং তােদর ঈমানী  শি�  ও ৈধেযর্র
পরীক্ষা করার এ ’িট  িবষয়েক িনি�ত কেরেছন, তখন �িতিট 
মু’িমেনর করণীয় হেব- ঈমান ও ৈধেযর্র পরীক্ষায় মহান আ�া
135

. আল-কুরআন, সূ রা আশ-শুরা: ৪৯-৫০।
149

উপর অিবচল আ�া িনেয় ঈমােনর উপর মজবুতভােব িটেক েথেক
আ�েহর সােথ অেপক্ষা করা। অ�ের এ িব�াস েপাষণ করা ,
আ�াহর কােছ তােদর অব�ার পিরবতর্ন ম�ুর হেয় থাকেল িবলে�
হেলও তােদর অব�া সু �স� হেবই।  হেল েতা আলহামদু িল�াহ,
আর না হেল তারা মেন করেব েয, তােদর এ  অব�ার মেধয্ই
হয়েতাবা আ�াহর দীঘর েময়াদী  েকােনা পরীক্ষা রেয়, নতুবা এ 
বািহয্ক অম�েলর মেধয্ই তােদর জনয্ েকা ম�ল িনিহত রেয়েছ;
েকননা স�ূ ণর্  অম�ল হেব এমন েকােন কাজ করা েথেক আ�াহ
তা‘আলা স�ূ ণর্  পিব�। তাইঅব�ার উ�িত না হেলও তােদরেক
আলহামদু িল�াহই বলেত হেব।
যারা ৈধযর্  ধারণ ন কের অৈবধ প�ায় তােদর অব�ার
পিরবতর্ন কেত যােব, মেন করেত হেব েয, তারা ৈধেযর্র
পরীক্ষায় অকৃতকাযর্ হেয়েছ। তােতাকদীের আ�াহ তা‘আলার
েয ফয়সালা িছল, তােত তারা অস�� হেয়েছ। তারা অৈবধ প�ায়
তােদর অব�ার পিরবতর্েনর েচ�া কের আ�াহর পিরক�নােক
বানচাল কের িদেয় অসমেয় তােদর অব�ার পিরবতর্ন করেত
েচেয়েছ।  কােরা অব�া পিরবতর্ন করার যােদর আেদৗ েকােনা
েযাগয্তা েন, যারা কােরা ম�ল ও অম�েলর মািলক নয়
তােদরেক তারা সব িকছু র েযাগয্  ও মািলক বািনেয় িনেয়েছ।
তােদরেক আ�াহর পিরচালনা কেমর্  তাঁর পূবর্ অনুমিত ছাড়া
150

শাফা‘আত ও হ�েক্ষপ করার েযাগয্ বেল মেন কের আরেবর
মুশিরকরা তােদর েদবতােদর বয্াপাের এ ধরেনর ধারণা েপাষণ
136

কেরই তােদর কােছ  সাহােযয্র জনয্ আবদার করেত

১৩৫

তেব

েযেহতু আ�াহর পিরচালনা কেমর্ এ ধরেনর েকােন সাহাযয্কারী
ও শাফা‘আত বা মধয্�তাকারীেদর েকােন অি�� �ীকৃত নয়, েসজনয্ মহান আ�াহ তাঁর নবীেক -মেমর্ েঘাষণা িদেত বেলন:
َ ّ
ُ َ ۡ َ َ َر
ُ
ُ ّ ُۡ َ َ َ ّ ْ ُ ۡ
�ِ ٖ �َّ ون �َِ � َ� ۡمل ِكون مِثقال
ِ ﴿ ق ِل ٱدعوا �َِين ز�متم مِن د
َۡ
َ
َ ّ ُ ۡ َُ َ َ ۡ
َ ّ
َ �ض َو َما ل َ ُه ۡم �ِيه
ِ
٢�
ه
ظ
ِن
م
م
ه
ِن
م
ۥ
�
ا
م
و
ك
�
ِن
م
ا
م
�ت َو� ِ� ٱ
ِ
ِ ٰ �َ ٰ�َلس
ٖ
ِ
ٖ ِ
ّ َ َُ َ ّ ُ َ َ ََ
َ َ َ
[٢٣ ،٢٢ :ِندهُ ٓۥ ِ�َ ل َِم ۡن أذِن ُ� ۚۥ﴾ ]ﺳﺒﺎ
و� تنفع لشَ�ٰعة ع
“আপিন বলু ন, মহান আ�াহেক বয্তীত যােদরেক েতামরা
েতামােদর ধারণায় রব বািনেয় িনেয়ছ  তােদরেক আ�ান কর,
তারােতা আকাশম�লী  ও পৃিথবীর অণু পিরমাণ  িকছু রও মািলক
নয়, তােত তােদর েকান শরীকানাও েনই, তােদর মধয্কার েকউ
আ�াহর পিরচালনা কেমর্  সাহাযয্কারীও , তাঁর পূ বর্  অনুমিত
বয্তীত তাঁর িনকট কােরা জেনয্ কােরা শা‘আতও উপকারী হয়
না।’’ 137
136F

136

. শাহ ওয়ালী  উ�াহ মুহাি�েস েদহলভী, আল-ফাউযু ল কাবীর; (েদওব�  :
এমদািদয়া কুতুবখানা, সং�রণ িবহীন, তািরখ িবহীন), পৃ .৫।
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. আল-কুরআন, সূ রা সাবা  : ২২, ২৩।
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মহান আ�াহ উ�  আয়াত�েয় মুশিরকেদর ইলাহেদর
যাবতীয় ক্ষমতােক অ�ীকার করার মধয্ িদেয় এ েঘাষণা ক
িদেয়েছন েয, িতিন েয পিরক�নানু যায়ী এ জগেতর সব িকছু
পিরচালনা করেছন, তােত অনিধকার চচর্া করার মত এ জগেত
েকউ েনই। এ অ�ীকৃিতর মধয্ িদেয় রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম েথেক আর�  কের তাঁর উ�েতর মধয্কার সকল
আউিলয়া ও দরেবশগেণর উপযু র্� ধরেনর শাফ‘আতেকও
অ�ীকার করা হেয়েছ; েকননা, আরেবর মুশিরকেদর েদবতােদর
শাফা‘আত আর আমােদর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-ও
অিলগেণর উপযু র্� ধরেনর শাফ‘আেতর মেধয্  েকানই পাথর্ক
েনই।  পাথর্কয্ শুধু এতটুকু, মুশিরকরা উপযু র্� ধারণার
পাশাপািশ অিল ও েফের�ােদর নােম ৈতরী করা মূ িতর্ ও �িতমার
িনকট তােদর ভাগয্ পিরবতর্েনর জনয্ শ‘আত কামনা করেতা। 
আর যারা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম অথবা
আউিলয়ােদর বয্াপাের অনুরূপ ধারণা েপাষণ ক, তারা তাঁেদর
মূ িতর্  না বািনেয়
পিরবতর্েনর

এমিনেতই তাঁেদর িনকট তােদর ভাগয

জনয্ শা‘আত কামনা করেছন।  মুশিরকরা েয

অতীেতর েকােনা েকােনা সৎ মানু ষেদর বয্াপাের উ� ধারণা কের
তাঁেদর নােম মূ িতর্  ৈতরী কেিছল এর �মােণ  মহান আ�াহ
বেলন,
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ْ ُ َ ۡ ََۡ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ََۡ ٌ َ
َ ُ َۡ َ ّ ّ
ّ
ُ
جيبوا
ِ ﴿ ِنَ �َِين تدعون مِن د
ِ ون �َِ عِباد أمثال�مۖ فٱدعوهم فليست
ُ َ
ُ � ۡم إن
َ ِ�كُنت ۡم َ� ٰ ِد
[١٩٤ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف١ �
ل
ِ
“আ�াহেক বয্তীত েতামরা যােদরেক সাহােযয্র জনআ�ান
কের থােকা তারােতা েতামােদর মতই বা�া (তথা েফের�া, িজন
ও মানু ষ)।  অতএব তাঁরা েতামােদর আ�ান �বণ  কেরন বেল  
েতামরা তাঁেদর বয্পাের েয ধারণা েপাষণ কের থােকা েস অনুযায়ী
তােদরেক আ�ান কর, তারাও েযন েতামােদর আ�ােন সাড়া
েদয়, যিদ েতামরা (েতামােদর ধারণায়) সতয্বাদী হও’’ 138
137F

এ আয়াত �ারা দু ’িট িবষয় �মািণত হয় :
এক. মুশিরকরা েয সকল মূ িতর্র কােছ শাফ‘আত কামনা
করেতা েসগুেলার েকােন েকােনািট  অতীেতর েকােনা না েকােনা
সৎমানু েষর নােম িনিমর্ত মূিতর্ িছল। েয- কুরআেন বিণর্ত
ওয়া�, সু আ‘, ইয়াগূ ছ, য়া‘উক ও নছর নােমর সৎ  মানু ষেদর
মূ িতর্সমূহ আরেবর িবিভ� েগাে� েদবতা িহেসেব গৃহীত িছল বেল
ঐিতহািসক �মাণ পাওয়া যায়। এ স�েকর্  তথয্ �মাণ সহনশাআ�াহ আমরা পরবতর্ীেত আেরা আেলাচনা করেবা।
দু ই. মুশিরকরা মেন করেতা এ সব সৎমানু ষেদরেক আ�ান
করেল তাঁরা শুনেত পােরন এবংআ�ােন সাড়াও িদেত পােরন। 
138

. সূ রা আল-আ‘রাফ : ১৯৪।
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তােদর এ  ধারণার অবা�বতা �মাণ  করার জনয্ আেখরােত
আ�াহ উপাসয্ ও উপাসক উভয়েকই হািজর কের তােদর ধারণা
স�ূ ণর্ অবা�ব বেল �মাণ কিরেয় েদেবন
েকােনা মানু ষ বা েকােনা ব�েক সরাসির উপকারী  বা অপকারী 
বলা িশকর্ঃ
মানু েষর তাকদীের যাবতীয় কলয্াণ আর অকলয্াণ যখ
আ�াহর পক্ষ েথ পূ বর্  িনধর্াি, তখন েকােনা মানু ষ বা অপর
েকােনা ব�র সহেযািগতায় তা �া� হওয়ার ফেল েস মানু ষ বা েস
ব�েক সরাসির উপকারী বা অপকারী বলা শর‘য়ী দৃ ি�েত �ীকৃত
নয়।  েকননা, েকােনা মানু ষ বা েকােনা ব� িনজ  েথেক কােরা
েকােনা উপকার বা অপকার করেত পাের না।  মানু ষ বা েকােনা
ব�র মাধয্েম মানুেষর েস কলয্াণই অিজর্ত হেত পাের যা আ�া
েস ব� বা েস মানু েষর মাধয্েম কাউেক েদয়ার ই�া কেরেছ। এ 
�সে�  ইবন আ�াস রািদয়া�াহু আনমা েথেক বিণর্ত হাদীেস
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
ْلَﻮ
ْ َ ْ َ َ ََ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َﻲ َ ْ ﻢْ �َﻨْﻔَﻌُﻮْك
ﺸ ْء ﻗﺪ
»ْﻠَﻢْ أَنَّ اﻷُْﻣَّﺔَ اﺟْﺘَﻤَ َﻌﺖْ ﻰﻠﻋ أن �ﻨﻔﻌﻮك ﺸ ٍء
إَﻻّ �ِﻲ
َ
َْ ْ َ ّ
ْ
ﺸ ٍء ﻗﺪ
ُُ وَلﻮْاﺟْﺘَﻤَﻌُﻮا ﻰﻠﻋََ أَنْ ﻳَﺮﻀُُّوْكَ �ِﻲﺸَْءٍ لَﻢْ ﻳَﺮﻀ،َ اﷲُ لَﻚ
ّوْكَ إِﻻَ ِﻲ
ّ َُ َْْ
ُ ُ ّ
َََ
ُ َ َْ َ ُ
«ﺤﻒ
ُﺖ لﺼ
ِ َﻌﺖ اﻷﻗﻼم َوُﻔ
ِ ِﻛﺘﺒﻪ اﷲ ﻋﻠﻴﻚ رﻓ
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“েজেন রােখা! সম� জািতর েলােকরা যিদ েতামার েকােনা
কলয্াণ করার জনয্ সমেবত , তেব তারা েতামার েস কলয্াণই
করেত পারেব যার কথা আ�াহ েতামার জেনয িলেখ েরেখেছন,
তারা যিদ েতামার েকােনা অকলয্ণ করার জনয্ সমেবত হ, তেব
তারা েতামার েস অকলয্াণই করেত পারেব যা আ�াহ েতামার
উপর িলেখ েরেখেছন। তাকদীর িলখার পর কলম উিঠেয় েনওয়া
হেয়েছ, আর কাগজ শুিকেয় েগেছ’’ 139
এ হাদীসিট আমােদরেক সু ��ভােব �মাণ কের িদে� েয,
আ�াহ তা‘আলাই এককভােব আমােদর যাবতীয় কলয্া ও
অকলয্াণ দােনর মািলক। িতিন �জ্ ঞা ও ইনসােফর িভি�
আমােদর তাকদীর পিরচালনা কের থােকন। আমরা কমর্  ও দ‘আ
কের েকবল েস কলয্াণই অজর্ন করেত পারেবা যা িতিন িবজ্ঞ
সােথ আমােদর জেনয ম�ু র কের েরেখেছন। তাঁর ম�ু রীর বাইের
আমরা েকােনা কলয্াণই অজর্ ন িকংবা েকাে অকলয্াণই দূর
করেত পারেবা না।  অতএব, আ�াহর পিরচালনাগত ৈবিশে�য্র
েক্ষে� িশকর্ করা েথেক বাঁচেত হেল আমােদর করণীয় হ:
1. েকবলমা� আ�াহেকই যাবতীয় কলয্াণ ও অকলয্ােণর মািল
বেল মেন করেত হেব।
139

. িতরিমযী, �াগু; িকতাবু িসফািতল িকয়ামাহ, বাব : নং ৫৯, ৪/৬৬৭।
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2. যাবতীয়

কলয্াণাজর্ ন ও অকলয্ াণ দূরীকরেণর জ

সাধয্ানুযায়ী কমর্ কের তরই িনকট  তা �াি�র জনয্  চাইেত
হেব এবং তাঁরই উপর ভরসা করেত হেব।
3.

সকল কলয্াণাজর্ ন ও অকলয্ াণ দূরীকরেণর কৃিত� িনে
কমর্েক বা অপর কাউেক বা অপর েকােন ব�েক না িদেয়
েকবল আ�াহেকই দান করেত হেব।

4. েয সব েক্ষে� কােরা পে ক্ষ কা কলয্াণাজর্ ন বা অকলয্
দূ রীকরেণ েকােনা �কার সাহাযয্  করার সাধয্ ে, েস সব
েক্ষে� িতিন বয্তীত অনয্ কােরা সাহাযয্ কামনা করা 
িবরত থাকেত হেব।
5.

িবপেদ পড়েল িতিন বয্তীত েকােন অিল ও দরেবশেক
�রণ না কের িবপদ েথেক মুি�র জনয্ েকবল তাঁেকই �রণ
কের েকবল তাঁর কােছই সাহাযয্ কামনা করেত হেব।

6. িবপদ মুি�র জনয্  রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�
বা অিলগেণর নাম ও তাঁেদর মযর্াদার ওসীলা না ধের
আ�াহর তাওহীদ, তাঁর উ�ম নামাবলী, িনেজর অপরােধর
�ীকৃিত, িবপেদর �া�ােল িনেজর অপারগতা ও অসহায়তার
কথা বেল, িনেজর সৎকমর, িবেশষ কের সালাত ও ৈধেযর্
মাধয্েম অথবা েকােন সৎ জীিবত মানু েষর দু ‘আর ওসীলা
�হণ কের দু ‘আ করেত হেব।
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এখােন �তর্বয্ , যারাই উপযু র্� করণীয় িবষেয় বয্িত�
করেব িনঃসে�েহ তারা পিরচালনাগত িশেকর্র িশকাের পিরণত
হেব। আমােদরেক মেন রাখেত হেব েয, কােরা ভােগয্ িবপদ িলখা
থাকেল আ�াহর ই�া না হেল হাজােরা েচ�া কেরও েস তা দূ র
করেত পারেব না।  রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-ও
তাঁর সাহাবীেদর জীবেন নানািবধ িবপদ এেসেছ, তাঁর পেক্ষও ে
সব দূ র করা স�ব হয় িন, আ�াহ তা‘আলা িনেজও রাসূ েলর
মযর্াদার িদক িবেবচনা কের তাঁর িবপদ দূর কের েদন িন তাই
যার উপর েয িবপদ আসার চুড়া� ফয়সালা হেয় রেয়েছ, তার
উপর তা আসেবই, তা েকােনাভােবই দূ র করা যােব না। আ�াহর
ই�ার সামেন আমােদর সকল ই�া �ান হেয় েযেত বাধয্।
আ�াহর কােছ  রাসূ লু�াহর সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর
যেথ�  মান ও মযর্াদা থাকা সে�ও িিন যখন তাঁর ও তাঁর
সাহাবীেদর িবপদ দূ র করেত পােরন িন; তখন এ জগেত আর
েক এ  ধরেনর েযাগয্তার অিধকারী থাকেত পাে? িতিন েযমন
তাঁর মযর্াদার ওসীলায় তাঁর সাহাবীেদর পািথর্ব িবপদ দূর করে
পােরন িন, েতমিন িতিন আেখরােতও তাঁর মযর্াদার ওসীলায়
কােরা পরকালীন িবপদ দূ র করেত পারেবন না।  তাঁর আ�ীয়
�জনরা যােত এ  ধরেনর েকােনা সু েযােগর আশায় েথেক
আেখরােত িবপেদ না পেড়, েস-জনয্  িতিন তাঁর আদেরর েমেয়
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ফািতমাসহ অনয্ানয্ সকল িনকটা�ীয়েদর েডেক েডেক সু�
ভাষায় তা জািনেয় িদেয়িছেলন। এ  �সে�  আবু হুরায়রা
রািদয়া�াহু আন েথেক বিণর্ত হেয়ে,
َْ َ ََْ َ ْ ََْ ْ َ ََ ّ
َ ََ ّ
َ َ
َ ْ �اﻷﻗْ َﺮ
 ﻳَﺎ:  �ﻘﺎل،َّ وَﺧَﺺ
 ﻗُﺮْ�َﺘﻪً �َﻌ َﻢ
ُِّ�( ﻨﻟَّﻲﺒ
»َﻤَﺎ ﻧﺰﻟﺖ )وأﻧ ِﺬر ﻋ ِﺸ�ﺗﻚ
ِ
ُ َ ُ ْ َ َ ْ ّ  ﻓَﺈ،َِ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ْﻘِﺬُوْا أَ�ْﻔ ﺴَ�ُﻢْ ﻣِﻦَ اﻨﻟَّﺎر
ْ
َ
ﷲ
ُ
! ﺑ ِ� ﻛﻌﺐ �ﻦ لﺆي
ِ ِ�َ ﻻ أم ِﻠﻚ ﻟ�ﻢ ِﻣﻦ ا
ُ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ً
ْ
َ
َ
ْ� َﻫﺎﺷ ْﻢ ! أَﻧْﻘ ُﺬوا
َ
ْ ّ َ  ﻓَﺈ: َﺷيْﺌًﺎ أ ْو ﻗَ َﺎل
ْ ِ ﻻ أﻏ
ِ ْ ِ  َو ﻳﺎ ﺑ.ﷲ ﺷيﺌﺎ
ِ
ِ � �ﻨ�ﻢ ِﻣﻦ ا
ِ
ُ ْ َ ْ ْ ُ َ ْ ّ ْﻔ ﺴَ�ُﻢْ ﻣِﻦَ اﻨﻟَّﺎر ﻓَﺈ
ْ� َ�ﺒﺪ
َ َو ﻳَﺎ ﺑ.� ْﻢ ﻣ َﻦ اﷲ َﺷيْﺌًﺎ
ْ
ِ�َ ﻻ أﻏ ِ� �ﻨ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ْ َ ْ ْ ُ َ ْ ّ ّ ْ ْﻘِﺬُوْا أَ�ْﻔ ﺴَ�ُﻢْ ﻣِﻦَ اﻨﻟَّﺎر ﻓَﺈ
َ َو ﻳﺎ.� ْﻢ ﻣ َﻦ اﷲ َﺷيْﺌًﺎ
ِ�َ ﻻ أﻏ ِ� �ﻨ
ُ
! لْﻤُﻄَ ِﻠﺐ
ِ
ِ
ُ
َ
ّ
ْ
ﻲﻟِْ ﻓَﺈ
َ
َ
ْ ِ  ﺳَﻠِﻴْ�ِْ ﻣَﺎ ﺷِﺌْﺖِ ﻣِﻦْ ﻣَﺎ،ِﺎﻃ َﻤ ُﺔ ! ِﺬِيْ �َﻔْﺴﻚِ ﻣِﻦَ اﻨﻟَّﺎر
ِ ﻻ أﻏ ِ ٍ� ِﻣ َﻦ
ِ ﻓ
�
ْ َ
«ﷲ ﺷيﺌًﺎ
ِ ا
“রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর উপর যখন
(েতামার িনকটা�ীয়েদর ভয় �দশর্ন ক) এ আয়াতিট  অবতীণর্
হয়, তখন িতিন তাঁর িনকটা�ীয়েদরেক সাধারণ  ও িবেশষভােব
উপেদশ �দান কেরন। বনী কা‘ব ইবন লু আইেদর েডেক বেলন :
ওেহ বনী  কা‘ব! েতামরা িনেজেদরেক জাহা�ােমর আগুন েথেক
রক্ষা ; কারণ, আিম েতামােদরেক আ�াহর পাকড়াও েথেক
রক্ষা করেত পারেবা না। ওেহ বনী হাম! েতামরা িনেজেদরেক
জাহা�ােমর আগুন েথেক বাঁচা; েকননা আিম েতামােদরেক
আ�াহর পাকড়াও েথেক বাঁচােত পারেবা না। ওেহ বনী মু�ািলব!
েতামরা িনেজেদরেক জাহা�ােমর আগুন েথেক বাঁচা; েকননা
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আিম েতামােদরেক আ�াহর পাকড়াও েথেক বাঁচােত পারেবা না। 
েহ ফািতমা! তুিম েতামার িনেজেক জাহা�ােমর আগুন েথেক
উ�ার কর, আমার অথর্  স�দ েথেক যা খুশী েচেয় না, আিম
আ�াহর িবরুে� েতামার েকােন উপকার করেত পারেবা না।’’ 140
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর সাহাবী এবং
তাঁর িনকটা�ীয়েদর দু িনয়া-আেখরােতর িবপদ দূ রীকরেণর েক্ষে
তাঁর অব�া যিদ এই হয়, তাহেল তাঁর উ�েতর মােঝ তাঁর েচেয়
অিধক মযর্াদাবান এমন েক থাকেত পাে, িযিন তাঁর মযর্াদা
বয্বহার কের এমন সব কাজ করেত পারেব, যা রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর পেক্ষ স�ব ?
আ�াহ বয্তীত মানুেষর অপর েকােন আ�য়�ল েনই :
যখন েকােনা কলয্াণ বা অকলয্াণ করা আ�াহ বয্তীত অ
কােরা ৈবিশ�য্  হেত পাের ন, এমনিক েস ৈবিশে�য্র অিধকারী
যখন �য়ং আ�াহর ি�য় হাবীব মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-ও হেত পােরন না, তখন সবাইেক বুঝেত হেব েয,
140

. বু খারী, �াগু; িকতাবু ল-ওয়াসা-য়া, বাব : ১১, হাদীস নং ২৬০৬;
৩/১০১২; মুসিলম, �াগু; িকতাবু র ঈমান, বাব নং ৮৯, হাদীস নং ২০৪,
১/১৯২ ; আবু ঈসা= আত-িতরিমযী, �াগু; িকতাবু ত তাফসীর, বাব :
২৭, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া তাঁর জািতর জনগণেক সতকর্
করা �সে� যা বিণর্ত হেয়ে), ৫/৩৩৮। 
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আ�াহ বয্তীত মানুেষর কলয্াণ লােভর এবং অকলণ দূ রীকরেণর
অপর েকােনা আ�য়�ল েনই। এ �সে� আ�াহ বেলন :
ٞ َ ّ
ُ َ ُ َۡ َٓ ّ ُۡ
َ �ُ  قُ ۡل إ ّ� لَن٢ �� َو َ� َر َش ٗدا
ّٗ َ � ۡم
� ِ� م َِن �َِ أ َحد
﴿ قل إ ِ ِ� � أمل ِك ل
ِِ
ِ
ۡ
َ َولَ ۡن أَج َد مِن ُدونِهِۦ ُمل َت
[٢٢ ،٢١ : ﴾ ]ﺠﻟﻦ٢ ح ًدا
ِ
“বলু ন: আিম েতামােদর েকােনা কিত সাধন করার এবং
েতামােদরেক সু পেথ আনয়ন করার মািলক নই।  বলু ন, আমার
অব�া এমন েয, আ�াহর পাকড়াও েথেক আমােক রক্ষা করা
মত েকউ েনই এবং িতিন বয্তীত আিম অপর েকােন আ�য়
�লও পাব না।’’ 141
140F

এ আয়ােত মহান আ�াহ তাঁর রাসূ েলর মুখ িদেয় এ েঘাষণা
েদয়ার মাধয্েম সাধারণ জনগণে এ  কথা বুঝােত চাইেলন েয,
একমা� আ�াহ তা‘আলাই হেলন সকল লাভ-ক্ষ, কলয্াণ ও
অকলয্ােণর এক�� মািলক। েকােন কলয্াণাজর্ ন বা অকলয্
দূ রীকরেণর জনয্  �াথর্না ও আেবদন করার �ান একমা� িতি
বয্তীত আর েকাথাও েনই। সুতরাং অব�ার েয েকােনা
পিরবতর্েনর জনয্ আমােদর েকবল তাঁরই শরণাপ� হেত হেব। 
কােরা েকােনা অেলৗিকক মাধয্েমর িচ�া ভাবনা পিরহার কের
সরাসির েকবল তাঁর িনকেটই তা চাইেত হেব; েকননা, িতিন
141

. আল-কুরআন, সূ রা আল-িজন : ২১।
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একাই বা�ােদর যাবতীয় অভাব ও অিভেযাগ �বণ  করার এবং
তা পূ ণর্  করার জনয্ যেথ�। িক� মানুেষরা এরপরও তাঁেক বা
িদেয় অেনয্র আয় �হণ  কের, অেনয্র কােছ তােদর অভাব ও
অিভেযােগর কথা তুেল ধের, তাঁর কােছ  তােদর অভােবর কথা
সরাসির না জািনেয় অেনয্র মাধয্ম �হণ কের। বা�ােদর এ েহ
কেমর্ িতিন�� কের বেলন :

َ
َ ُّ َ ََۡ
[٣٦ :اف � ۡب َد ُه ۖۥ﴾ ]الﺰمﺮ
ٍ �ِ﴿ �ليس �َ ب

“আ�াহ িক তা হেল তাঁর বা�ার (যাবতীয় অভাব ও
অিভেযাগ �বণ করার) জনয্ যেথ� ন?’’ 142
14F

হয্া, অবশয্ই আ�াহ তাঁর বা�ােদর যাবতীয় অভাব ও
অিভেযাগ  শুনার ও তা পূরেণর জনয্ যেথ�। তাই তােদর উিচ
েকবল তাঁরই িনকট সরাসির তােদর যাবতীয় অভােবর কথা তুেল
ধরা, তাঁরই িনকট  যাবতীয় সাহাযয্  কামনা করা। রসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক এ িশক্ষা েদয়ার জন
ইবন আ�াস রািদয়া�াহু আনমােক বেলন :

ْ َﺖ ﻓ
ْ »إ َذا
َ ْاﺳﺘَ َﻌﻨ
«ﺎﺳﺘَ ِﻌ ْﻦ ﺑِﺎﷲ
ِ

“যখন েকােনা সাহাযয্ চাইেব তখন আ�াহর কােছইসাহাযয্
চাইেব।’’ 143
142F

142

.আল-কুরআন, সূ রা  যু মার : ৩৬।  
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তৃতীয় �কার  : উপাসনাগত িশকর ()ﺮﺸك ﻲﻓ اﻟﻌﺒﺎدات
মানু ষ এবং আ�াহর মেধয্ েয স�কর্ রেয়েছ তা হেলা সৃি
ও ��ার স�কর্। মান ুেষর জীবেনর �িত অপর মানুষ এবং চ,
সূ যর, আগু, পািন, পাথর, বৃ ক, পশু ও পািখ ইতয্ািদর যতব
অবদানই থাকুক না েকন- এরা সবাই মানু েষর মতই আ�াহর
সৃ ি�।  েকান সৃ ি�  যখন মানু েষর ��া নয় তখন মানু েষর �িত
সৃ ি�র অবদান বা উপকার যা-ই থাকুক না েকন, কৃতজ্ঞতা 
স�ান �াি�র েক্ষে� তারা আ�াহর সমান হেত পাের না
েকননা, মানু েষর জীবেনর �িত আ�াহ তা‘আলার েয অবদান
রেয়েছ এর সােথ অপর কােরা অবদােনর েকােনা তুলনা হেত
পাের না।  মানু েষর �িত আ�াহর অবদােনর দাবী  হে�, তারা
কােরা উপাসনা করেল েকবল তাঁরই উপাসনা করেব। অনয্ কােরা
নয়।  িতিন তােদর সৃ ি�  করার ফেল তােদর উপর তাঁর েয
অিধকার �িতি�ত হেয়েছ  তা হেলা: তারা একমা� তাঁরই
উপাসনা করেব। এ  �সে�  রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন,

ُ ْ
ََ
ْ َ
َﻰﻠﻋ اﻟْﻌﺒ
«دِ أَنْ �َﻌْﺒُﺪُوا اﷲَ وَﻻَ�ُﺮﺸ� ْﻮا ﺑِ ِﻪ ﺷيﺌًﺎ
ِ»ُّ اﷲ
ِ

143

. আবু ঈসা আত্ িতরিমযী, �াগু; িকতাবু ল িকয়ামাহ, বাব : নং ৫৯,
৪/৬৬৭; ইমাম আহমদ, �াগু; ১/২৯৩।
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“বা�ােদর উপর আ�াহ তা‘আলার অিধকার হেলা তারা েযন
েকবল আ�াহরই উপাসনা কের এবং তাঁর সােথ অপর কাউেক
শরীক না কের।’’ 144 যারা আ�াহর এ  অিধকাের অপর কাউেক
শরীক কের, আ�াহর দৃ ি�েত তারা সৃ ি�  আর ��ােক এক কের
িনল। েস জনয্ িতিন তােদর এ হনতম কেমর্র সমােলাচনা কের
বেলেছন,

َََ َُۡ ّ َ َُۡ
ََ
َ ّ
[١٧ : ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ١ ﴿ أ� َمن �ل ُق ك َمن َ �ل ُق ۚ أف� َذَكَ ُرون

“তেব িক িযিন সৃ ি� কেরন িতিন তােদর মতই হেয় েগেলন
যারা সৃ ি� কের না, এর পেরও িক েতামরা উপেদশ �হণ করেব
না?’’ 145
14F

আ�াহ যখন মানু েষর উপাসনা �াি�েকই তাঁর কৃতজ্ঞতা 
স�ান �দশর্েনর মাধয্ ম িহেসেব সাবয্� কের িনেয়, তখন
উপাসনার মাধয্েম অপর েকান সৃি�র কৃতজ্ঞতা ও স�ান �দশ
করা যােব না।  আ�াহ মানু েষর উপর তােদর উপাসনা পাবার
অিধকার সংরক্ষণ কেরন বেলই িতিন তােদর �ি ত তাঁ

144

.এ হাদীসিট মা‘আজ ইবন জাবাল রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্ত। েদখুন :
মুসিলম, �াগু; িকতাবু ল ঈমান, হাদীস নং ৪৯।

145

. আল-কুরআন, সূ রা নাহাল : ২১।
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অবদােনর কথা �রণ  কিরেয় িদেয় এককভােব তাঁরই উপাসনা
করার িনেদর্শ িদেয় বেলেছ,
ّ ۡ ُ ََ َ
ّ ُ
ْ ۡ ُ ّ َّ ٰ
َ
ُ ّ
ُ
َ َ�َٱ
� ﴿
ِين مِن � ۡبل ِ� ۡم َعَلَ� ۡم
اس ٱ�بُدُ وا َ ّ�َ� ُم �َِي خلق�م
َ� َٓ�ُها
َ ُّ
[٢١ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ َتَقون
“েহ মানব সকল! েতামরা েতামােদর েসই রেবর উপাসনা
কর িযিন েতামােদর ও েতামােদর পূ বর্বতর্ীেদর সৃি� কেরে,
আশা করা যায় এেত েতামরা পরেহজগার হেত পারেব।’’ 146
145F

আবার তাঁর উপাসনার েক্ষে� উেক শরীক করেত িনেষধ কের
বেলেছন,

ْ ُ ۡ ُ َ َ َ ّ ْ َُ ۡ ُد
ٗۡ َ
[٣٦ :��وا ب ِهِۦ ش�ٔاۖ ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
ِ � �﴿ ۞وٱ�ب وا �َ و

“েতামরা এককভােব আ�াহর উপাসনা কর, তাঁর সােথ
কাউেক শরীক কেরা না।’’ 147
146F

আ�াহর সােথ কাউেক শরীক না করার অথর্  হে- তাঁর
রুবুিবয়য্ােত র ৈবিশ�য্সমূেহ কাউেক শরীক না করা এবং েকা
মানু ষ বা অনয্  েকান ব�র অবদান ও উপকািরতার �িত লক
কের তােক মযর্াদা ও স�ান িদেত িগেয় এমন েকান কাজ  না
করা, যা েস মানু ষ বা েস ব�েক উপােসয্ পিরণত কের
146

. আল-কুরআন, সূ রা বা�ারাহ : ২১।

147

. আল-কুরআন, সূ রা িনসা : ৩৬।
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আ�াহর উপাসনার মাধয্ম:
মানু ষ যােত আ�াহ তা‘আলার রুবূিবয়য্াত ও উলূিহয়য্া
কাউেক শরীক না কের, েস জনয্  িতিন মানুেষর তাঁর
উপাসনািদেক দু ’ভােগ িবভ� কেরেছন,
এক. বািহয্ক উপাসনািদ যা তাঁর উলূিহয়য্ােতর েক্ ষে� ি
না করার জনয্  মানুেষর শরীেরর বািহয্ ক -�তয্ে�র উপর
ফরয কের িদেয়েছন।
দু ই. েগাপন উপাসনািদ, যা তাঁর রুবূিবয়য্ােতর েক্ ষে� ি
না করার জনয্ মানুেষর শরীেরর েগাপন অ� অ�েরর উপর ফরয
কেরেছন। 
বািহয্ক অ-�তয্ে�র উপর ফরযকৃত উপাসনািদ:
শরীেরর বািহয্ক অ-�তয্ে�র উপর ফরযকৃত উপাসনািদর
মেধয্ এমন িকছু উপাসনা রেয়েছ যা িবেশষ কের মুখ ও িজহবার
সােথ স�কর্য ু�। েযম- আন�  বা খুশীর সংবাদ �বণ  করেল
মুখ িদেয় ‘আলহামদু িল�াহ’ বলা।  িবপেদর কথা শুনে... ‘ই�া
িল�ািহ ওয়া ই�া ইলাইিহ রািজউন’ পাঠ করা।  সবর্দা ম ুেখ
আ�াহর িযকর ও তাঁর িনকট  ইে�গফার করা, িবপেদ ও ভাল
অব�ায় তাঁরই িনকট  সাহাযয্  কামনা কর, মানব ও িজেনর
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যাবতীয় অিন�  েথেক বাঁচার জনয্  মুখ িদেয় তাঁরই িনকট আ�য়
কামনা করা ইতয্ািদ
এ  সকল উপাসনাসমূ হ মুেখর উপর িনধর্ারণ করার উে�শয
হে�। মানু েষর মুেখ তােদর সু খ ও দু ঃেখ, আন� ও িবষােদ এবং
ভাল ও ম�  সবর্াব�ায় েযন েকবল আ�াহ তা‘আলার �রণই
চলেত থােক।  তাঁর কােছই েযন তারা তােদর অপরােধর জনয্
মাজর্না চা, িবপেদ পিতত হেল েযন েকবল তাঁর কােছই সাহাযয
চায়, তাঁর িনকট সাহাযয্ কামনা করেত েযন তাঁর উ�ম নামাবলীর
মাধয্েমই তাঁেক আ�ান কের।  রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বা অপর েকােনা অিলর নােমর মাধয্েম েযন তাঁেক
আ�ান না কের।  েকউ যিদ তা না কের িবপেদর সময় বা
�াভািবক অব�ায় মুেখ, ইয়া গাউছ অথবা ইয়া খাজা বেল ‘আ�ু ল
কািদর জীলানী  (রহ.) বা মঈনু ি�ন িচ�ী  (রহ.)-েক �রণ  কের,
তাঁেদরেক সাহােযয্র জনয আ�ান কের, তা হেল েস বয্ি� তার
মুেখর উপাসনায় তাঁেদরেক আ�াহর সােথ শরীক কের েনেব।
দু ‘আর �কার ()ﻮاع اﺪﻟﺎﻋء
দু ‘আ বা আ�ান দু ’�কার :
এক. িকছু চাওয়ার দু ‘আ ( )ﺎﻋء مﺴﺄﻟﺔ: েয সব ব� জীিবত
মানু ষেদর �াভািবক শি� ও সামেথর্য্র মেধয্ রে, ই�া করেল
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তারা তা অপরেক িদেত পাের, বা েদওয়ার েক্ষে� সাহাযয্ কর
পাের, এমন ব� েকােনা মানু েষর কােছ চাওয়া েযেত পাের। তেব
যা দান করা বা দােনর েক্ষে� সাহাযয্  মানু েষর সােধয্র
বাইের, তা আ�াহর কােছই চাইেত হেব। এ জাতীয় ব� আ�াহর
কােছ  চাওয়ােকই ‘দু ‘আ-উ মাসআলা’ বা ‘যা�া জাতীয় �াথর্ন’
বলা হয়।
দু ই. দু ‘আ-উ ইবাদাত : অপারগতা, দু ব্লতা ও িবনয়
র
�কােশর জনয্  েয দ‘আ করা হয়, তােক দু ‘আেয় ইবাদাত বলা
হয়।
দু ‘আ আ�াহ তা‘আলার ইবাদত :
উপযু র্� উভয় �কার দ ‘আ আ�াহ তা‘আলা বয্তীত েকােন
মানু েষর িনকট  চাওয়া যায় না।  েকননা, তা আ�াহর ইবাদাতউপাসনার অ�গর্ত িবষয়। েস জনয্ িতিন তা েকবল তা কােছই
চাওয়ার িনেদর্শ কের বেল,

ُ َ ۡ َ َۡ ٓ ُ ۡ ُ ُ ّ� َ ََ
[٦٠ :ب ل� ۡ ۚم ﴾ ]ﻏﻓﺮ
ج
ِ و� أست
ِ ﴿وقال َُ�م ٱدع

“আর েতামােদর �িতপালক বেলেছন: েতামরা আমােক
আ�ান কর, আিম েতামােদর আ�ােন সাড়া েদব।’’ 148
147F

148

. আল-কুরআন, সূ রা মু’িমন : ৬০।
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আবার দু ‘আ েয িবনেয়র সােথ করেত হেব, েস স�েকর্
বেলেছন,

ُ ّ ْ ُ ۡ
ۡ ۡ ُِبُ ٱل
ّ �َ َ ٗ� َو ُخ ۡف َي ًة ۚ ِنَّ ُهۥ
َ مُع َتد
ّ ُ �َ � ۡم
[٥٥ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف٥ ِين
َ�َ ﴿ ٱدعوا
“েতামরা েতামােদর �িতপালকেক িবনয় ও চুিপসাের

আ�ান কর, িন�য় িতিন সীমাল�নকারীেদর পছ�  কেরন
না’’। 149
১৪৮ F

উ� আয়াত দু ’িট �ারা �মািণত হয় েয, আমােদর জীবেনর
েয সব কলয্াণ দান বা অকলয্াণ দূরীকরণ েকাে মানু ষ করেত
পাের না তা িবনেয়র সােথ েকবল আ�াহ তা‘আলার িনকেটই
চাইেত হেব। এ জনয্  কেমর্ র �েয়াজন হেল কেমর্র েতৗিফ
তাঁর িনকেটই কামনা করেত হেব।  তা না কের আমরা যিদ
জীিবত বা মৃত েকােনা পীর বা অিলর িনকেট  তা কামনা কির,
অথবা মৃত েকােনা অিলেক এ জনয্  আ�াহর কােছ সুপািরশ
করেত বিল, তা হেল এেত আ�াহর রুবূিবয়য্াত ও উলূিহয়য্া
িশকর্  হেব রুবূিবয়য্ােত িশকর্ হেব এ জেনয, আমরা আ�াহর
রুবূিবয়য্ােতর আওতাধীন িবষয়েক তাঁেদর িনক আেছ  বেল
িব�াস করিছ।  আর উলূ িহয়য্ােত িশকর্ হেব এ জেনয্, আমরা

149

.আল-কুরআন, সূ রা আ‘রাফ : ৫৫। 
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শুধু আ�াহ তা‘আলােক আ�ান করার �ােন অনয্েক আ�ান
করিছ।
যারা আ�াহ তা‘আলােক বয্তীত অপর কাউেক আ�ান
কের, অপেরর িনকট  অনু েশাচনা ও িবনয় �কাশ কের, তারা
আ�াহেক বয্তীত অপরেকই তােদর ইলাহ বািনেয় েনয়। এমন
েলাকেদর পিরণিত স�েকর্ আ�াহ বেল,
َ َ
َ َ
َ ّ
ُ
ّ َإ
َ ِ�َ َما ح َِسابُ ُهۥ ع
ِٓند َر ّ�هِۚۦ
﴿ َو َمن يَ ۡدع َم َع �َِ إِ�ٰ ًها َءاخ َر � بُ ۡر�ٰ َن ُ�ۥ بِهِۦ
ِ
َ ۡ
ۡ َ ّ
َ
[١١٧ : ﴾ ]ﻤﻟﺆﻣﻨﻮن١ ِنَ ُهۥ � ُ�فل ُِح ٱل�ٰف ُِرون
“েয আ�াহর সােথ অপর েকােনা ইলাহেক আ�ান কের েয
আ�ােনর ৈবধতার িপছেন তার িনকট  েকান দলীল �মাণ  েনই,
তার এ-আ�ােনর িহসাব রেয়েছ তার �িতপালেকর িনকট, ব�ত
কািফরগণ েকান অব�ােতই কৃতকাযর্ হেত পাের না’’ 150
149F

শরীেরর অনয্ানয্ -�তয্ে�র উপাসন
মুেখর উপাসনা ছাড়াও আেরা এমন িকছু উপাসনা রেয়েছ 
যার স�কর্ রেয়েছ পূণর্ শরীেরর সােথ। েযম:
দাঁিড়েয় িবনয় ও আনু গতয্ �কাশ করা:
আ�াহর স�ু েখ িবনয় ও তাঁর আনু গতয্ �কােশর জনয্ িতি
মানু েষর শরীেরর উপর েয সব উপাসনা ধাযর কের িদেয়েছন
150

. আল-কুরআন, সূ রা গািফর : ৪০।
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ত�েধয্ অনয্মত একিট উপাসনা হ- দাঁিড়েয় বা �েয়াজেন বেস
সালাত কােয়ম করা। এ  সালাত সিঠক এবং আ�াহর িনকট  তা
গৃহীত হওয়ার জনয্ রেয়েছ িতনিট পূবর্শত:
এক. আ�াহর একা� ভােলাবাসার আকষর্েণই তা কােয়ম
করেত হেব।
দু ই. অতয্� আ�িরকতা ও একা�তার সেথ তা স�ািদত
হেত হেব।
িতন. আ�াহর আনু গতয্  তাঁর স�ুেখ িবনয় �কাশ ও তাঁর
উলূ িহয়য্ােতর �ীকৃিত দােনর উে�েশয্ই তা কােয়ম করেত হে
যার সালােত এ  িতনিট  শতর্  পাওয়া যাে না, তার সালাত
বািহয্ক দৃি�েত সালাত িহেসেব গণয্  হেলও তা আ�াহর িনকেট
�াহয্ হেব ন।
েকউ কাউেক অ�র �ারা ভালবাসেত পাের, মেনর মানু েষর
আগমেনর সংবাদ শুনেল তােক সাদর স�াষণ জানােনার জেনয
বয্িতবয্�ও হেত পা, িক� তােক ভােলাবাসার আিতশেযয্  তার
সামেন দাঁিড়েয় এমন েকােনা িবনয়ভাব �কাশ বা এমন েকােনা
কমর্ করা যােব ন, যা বাহয্ত তার উপাসনার শািল হয়। েকননা,
এ  ধরেনর িবনয় ও আনু গতয্  �কাশ আ�াহ তা‘আলার জেনয্ই
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িনধর্ািরত। েজনয্ মহান আ�াহ তাঁর সামেন দাঁিড়েয় আমােদরেক
িবনয় ও আনু গতয �কােশর িনেদর্শ কের বেলেছ,
َ وموا ْ َِ ّ ِ َ�ٰنِت
ُ ُ﴿ َوق
[٢٣٨ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ �ِ
“েতামরা আ�াহর জনয্ িবনয় �কােশ উে�েশয্ দাঁড়াও’’ 151
150F

আ�াহর সামেন িবনয় ও আনু গতয্  �কাশেক িশকর্ মু
রাখার জনয্ িতিন তা এমন �ােন �দশর্ন করেত িনেদর্শ কেরে
েযখােন িশকর্  সংঘিটত হওয়ার েকােন স�াবনা েনই। এ 
উে�শয্েক সামেন েরেখই রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম েকােনা কবরেক মসিজদ বানােত িনেষধ কেরেছন। 
অনু রূপভােব েকােন কবরমুখী  হেয় বা কবেরর সি�কেট  সালাত
আদায় করেতও িনেষধ কেরেছন; েকননা, এেত আ�াহর �িত
িবনয় ও আনু গতয্ �কােশর পাশাপািশ কবরবাসী নবী বা অিলরও
িবনয় এবং আনু গতয্ �কািশত হেত পাের। েযেহতু দাঁিড়েয় িবনয়
ও আনু গতয্  �কাশ আ�াহর উপাসনা �কােশর মাধয্ম িহেসেব
িনধর্াির, েসেহতু েকােনা পীর-মাশােয়খ, বা েকােনা অিল বা
রাজৈনিতক বয্ি�ে�র সামেন বা তােদর ছি, �িতকৃিত, কবর,
ভা�যর্  বা �ৃিতেসৗেধর পাে�র্ তাঁেদর স�ান �দশর্েনর উে�ে
নীরেব দাঁড়ােনা যােব না; েকননা, এেত আ�াহ তা‘আলার সামেন
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িবনয় �কােশর প�িতেত তাঁেদর সামেন িবনয় ও আনু গতয্
�কািশত হয়।
স�ান �দশর্েনর উে�েশয্ র ‘ ও েসজদা করা :
আ�াহর মহববত তাঁর স�ান ও আনু গতয্  �কাশােথর্ তাঁ
সামেন দাঁিড়েয় সালাত কােয়ম করা েযমন আ�াহর উপাসনা,
েতমিন একই উে�েশয্ আ�ার সামেন নত হেয় রুক ‘ ও েসজদা
করাও তাঁর উপাসনা। েস জনয্ িতিন এর িনেদর্শ কের বে,
ْ ۡ
ْ َ ۡ ْ ُٰ ّ َ ّ َ َ َن
ُ
� ﴿
[٧٧ :ٱركعُ وا َو� َوٱ�بُدُ وا َ ّ�َ� ۡم﴾ ]ﺤﻟﺞ
َٓ�ُها �َِين ءام وا
“েহ ঈমানদারগণ! েতামরা েতামােদর �িতপালকেক রুক ‘,
েসজদা ও ইবাদত কর।’’ 152
15F

আ�াহর সামেন রুক ‘ ও েসজদা করা তাঁর উপাসনা হওয়ার
কারেণ েকােনা পীর, মাশােয়খ ও অিলর স�ানােথর্  তােদর সামেন
বা কবের রুক ‘ ও েসজদা করা তােদর উপাসনার শািমল।
কােরা স�ানােথর্ মাথা নত ও কদমবুসী করা:
কাউেক অিভবাদন জ্ঞাপন করার জনয্ মাথা নত করা এ
মাতা-িপতা, অিল ও দরেবশেদর স�ান �দশর্েনর জনয্ কদমবুস
করা যিদও িশেকর্র পযর্ায়ভু� , তথািপ তা করা ইসলােমর
152
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অনু সৃত রীিতরও অ�ভুর্� ন; বরং তা মুসিলম সমােজ �চিলত
পি�মা ও িহ�ুয়ানী  সং�ৃ িতরই অ�ভুর্� িবষয়। কােজই তা
বজর্নীয়

153

১৫২

স�ান �দশর্েনর জনয্ েসজদা কর( )الﺴﺠﺪة لﻠﺘﻌﻈﻴﻢ:
েসজদার মাধয্েম কাউেক স�ান �দশর্ ন করা অতীেত
শরী‘আেত ৈবধ িছল 154। েফেরশতােদর কতৃর্ক আদম আলাইিহস
১৫৩ F

153

.রাসূ ল  সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া �া-ইফ েথেক েফরার পেথ তাঁর শ�
উতবাহ   ও শায়বাহ  এর একিট  আংগুেরর বাগােন িব�াম িনেয়িছেলন।
েস সময় তােদর দাস আ�াস নােমর জৈনক ি�্রর্্্র্র্র্্্র্র র্র্র্র্�া
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর পােয় চু�ন কেরিছল বেল �মাণ পাওয়া
যায়। েদখুন : আল-মুবারক পূ রী, পৃ . ১২৬।

অনু রূপভােব অপর একজন �াময্ হাবী  �ারাও এ  ধরেনর কদমবু সী  করার
�মাণ পাওয়া যায়। তেব এিট রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-েক
অিভবাদন, স�ান ও ভালবাসা �দশর্েনর জনয্ তাঁর েকান অনুেমািদত প�
িছল না। এ জনয্  তাঁর অনয্ানয্ সাহাবীগণ এভা েব েকান িদন তাঁ
অিভবাদন জ্ঞাপন কেরন িন।েত �মািণত হয় েয, কদমবু সীর ৈবধতার
বয্াপাের েয দ‘একিট  ঐিতহািসক বণর্না পাওয়া যায় তা এেককিট ঘটনা
িবেশষ, যা সংি��  বয্ি�েদর সােথই সীমাব, এর �ারা েকান অব�ােতই
কদমবু সী বা পা চু�েনর অনু েমাদন �মািণত হয়না।- েলখক
154

িক� েসই েসজদার আকার–আকৃিত, ধরণ ও প�িত স�েকর্ আমরা স�ূণর
অজ্ঞ। আসেলই িক তা মাথা মািটেত েরেখ করা হেতা িক না তা জানা
েকােনা উপায় েনই।  কারণ; েসজদা শ�িট  স�ান ও আনু গতয্  �কােশর
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সালাম-েক এবং ইউসু ফ আলাইিহস সালাম-এর ভাইেদর কতৃর্ক
তাঁেক েসজদা করা এ স�ান �দশর্েনরই অ�গর্ত। তেব েকাে
সৃ ি�েক এ ধরেনর স�ান �দশর্েনর রীিত সবেশষ রাসূ ল মুহা�দ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম �বিতর্ ত শ‘আত

�ারা

স�ূ ণর্ভােব রিহত হেয় েগে এবং সবর্েশষ শর‘আেত তা
শুধুমা� আ�াহ তা‘আলার জেনয্ই িনিদর্ � হেয় েগেছ। ‘য়ী 
িনয়ম মেত জ্ঞা, গুণী ও সৎ মানুষেদর স�ান �দশর্েনর প
হে�- তাঁেদর আগমেনর সংবাদ শুনেল আমরা আনে�র সােথ
এিগেয় িগেয় তাঁেদরেক সাদর স�াষণ জানােবা, অিতিথ িহেসেব
তাঁেদর একরাম করেবা, তাঁেদর সােথ সালাম, মুসাফাহা ও
আিল�ন করেবা, তাঁেদরেক আদর ও আপয্ায়ন করেব, তাঁেদর
আ�ােন সাড়া েদব, তাঁেদর উপেদশ �হণ করেবা, িবদােয়র সময়
তাঁেদরেক িকছু দূর এিগেয় িনেয় স�ােনর সােথ িবদায় কের েদব।
স�ােনর জনয্ কাউেক েসজদা করা যিদ ৈবধ হেতা তা হেল
আ�াহ তা‘আলা তাঁর রাসূ েলর সাহাবীেদরেক এ  মেমর্  িনেদর্
�দান করেতন েয, েতামরা নবীেক েসজদা করার মাধয্েম তাঁর
অেথর্ও বয্বহৃত হেয় থােক। সুতরাং েসটা অেনকটা অ�� বা মুতাশািব
েসটার উপর িভি� কের কুরআন ও হাদীেসর �� বাণী  বা মুহকােমর
আমল বাদ েদয়া যােব না।  সু তরাং েকােনাভােবই আমরা আ�াহ বয্তীত
কারও জনয্ েসজদা করােক অনুমিত�া� মেন করেত পাির না।[স�াদক]
174

স�ান �দশর্ন কের; িক� আ�াহ তা‘আলা তাঁর রাসূ েলর
সাহাবীেদরেক এমন েকােনা িনেদর্শ না িদেয় মানুষেক স�ান
�দশর্েনর েয প�িতর কথা উপের বিণর্ত হেয়, তাঁেক েসভােবই
স�ান �দশর্েনর জনয্ িনেদর্শ কেরেছ
এ �সে� আ�াহ তা‘আলা বেলন :
ّ ْ ُّ ُ ۡ ِن
َ َٰ ۡ َ َۡ ٓ ّ
َ َ ِ �َِ َو َر ُس
ُ�ُع ّزرُ وه
ٗ َ َ ٗ ّ َ ُ َ ٗ َٰ ك
�﴿ِ�َا أرسل
ِ  ِ�ؤم وا ب٨ �� ِهدا ومب ِ�� ونذِير
ِ و� ِۦ و
ً َ َ ٗ َ ۡ ُ ُ ُ ّ َ ُ َ ُ ُ ّ َ َُ ت
[٩ ،٨ : ﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ٩ �و وق ِروهۚ و�سبِحوه ب�رة وأصِ ي
“আিম আপনােক সাক্ষয্দ, সু সংবাদদানকারী  ও ভয়
�দশর্নকারী �রূপ ে�রণ কের; যােত েতামরা আ�াহ ও তাঁর
রাসূ েলর �িত িব�াস �াপন কর এবং তাঁেক (রাসূ লেক) স�ান ও
মযর্াদা দান ক, আর সকাল ও স�ায় আ�াহর পিব�তা েঘাষণা
কর।’’ 155
154F

একিট  উট  রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-েক
স�ান �দশর্ন পূবর্ক েসজদা করেল উপি�ত সাহাবীগণ তা েদে
তাঁেক স�ােনর উে�েশয্  েসজদা করেত চাইেল িতিন তােদরেক
তা করেত িনেষধ কের বেলন,

ْ َ
ُ َ َ
ُ ّ ُُْ
« َوأ� ِﺮ ُمﻮا أﺧﺎ�ﻢ،َ�َ� ْﻢ
»ا�ﺒﺪوا
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“েতামরা েতামােদর রেবর দাস�  কর এবং েতামােদর
ভাইেক একরাম তথা স�ান কর।’’ 156
এ হাদীস �ারা �মািণত হয় েয, কাউেক েসজদা করা তার
উপাসনারই শািমল।  আর উপাসনা আ�াহ বয্তীত অনয্ কাের
করা যায়না িবধায়, আ�াহ বয্তীত অনয্ কাউেক েসজদা করা যাে
না। এমন িক আ�াহর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-েক
স�ান �দশর্েনর উে�েশয্ও তা করার েকাে ৈবধতা েনই। অপর
হাদীেস রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ً َ َ ً ُ ْ ُ َْ
ُ الﻤ ْﺮأَ َة أَ ْن � َ ْﺴ
َ ت
«ﺠ َﺪ ل ِ َﺰ ْو ِﺟ َﻬﺎ
»لﻮ ﻛﻨﺖ آ ِمﺮا أﺣﺪا أن �ﺴﺠﺪ ِﻷﺣ ٍﺪ ﻷمﺮ
“আিম যিদ কাউেক েসজদা করার িনেদর্শ করতা, তাহেল
�ীর �িত তার �ামীেক েসজদা করার িনেদর্শ করতাম” 157
১৫৬F

156

উ�ু ল মু’িমনীন আেয়শা রািদয়া�াহু ‘আনহা েথেক বিণর্, রাসূ ল কিতপয়
মুহািজর ও আনসারেদর মােঝ িছেলন, এমন সময় একিট উট এেস তাঁেক
েসজদা করেলা।  সাহাবীগণ  তা েদেখ বলেলন : েহ রাসু ল! চতু�দ জ�
আপনােক েসজদা কের, অথচ আমরা এর অিধক হকদার, তখন িতিন
বলেলন : েতামরা েতামােদর রেবর ইবাদাত কর এবং েতামােদর ভাই
অথর্াৎ আমােক স�ান কর’’ আহমদ, �াগু; ৩/৩২। [(তেব এর সনদ
দু বর্), স�াদক]

157

মুহা�দ ইবন ইয়াযীদ ইবন মা-জাঃ, �াগু; িকতাবু ন িনকাহ, বাব: হ�ুয
যাওিজ ‘আলাল মারআিত (�ীর উপর �ামীর অিধকার); ১/৫৯৫।
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এ  হাদীস �ারাও �মািণত হয় েয, ইসলামী  শরী‘আেত
েসজদা হে� একমা� আ�াহ তা‘আলার স�ান ও উপাসনা
�কােশর জনয্  িনি�র্ � একিট মাধয্ ম। ে কউ কােরা জ- িতিন
েযই েহান না েকন- েসজদা করা হারাম। েয আ�াহ তা‘আলােক
বয্তীত অনয্ কাউেক েসজদা করে,

�কৃতপেক্ ষ ে

গায়রু�াহেকই তার উপাসয্ বািনেয় িনল। আ�াহর উপাসনা
েক্ষে� েস অপরেক শরীক কের িন
েলাক েদখােনা সালাত :
সালাত হে� এমন একিট  উপাসনা যা আ�াহর স�ু েখ
িবনয় �কাশ, তাঁর স�ান �দশর্ন ও তাঁর স�ি� অজর্েনর একি
িবেশষ উপায়। সালাতেক িশকর্ম ু� কের এটােক যথাথর্ উপাসনা
পিরণত করেত হেল তা েয েকােনা ধরেনর েলাক েদখােনা ভাব
েথেক মু�  রাখা আবশয্ক। যিদ েকউ তােত েকােনা েলাক
েদখােনার ভাব কের, তা হেল আ�াহর দৃ ি�েত েস তার এ 
উপাসনায় অপরেক শরীক কের িনল। এ জাতীয় উপাসনা �সে� 
হাদীেস কুদিসেত আ�াহ তা‘আলা বেলন,
َ�ْ�َ الﺮ
ُ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ﻼً أَﺮﺷَْكَ ﻣَﻲ
� ْي ﺗ َﺮ�ﺘُﻪ
ﺸَُّ�َءِ ﻋَﻦِ الﺮﺸِّْكِ ﻣَﻦْ ﻋَﻤِﻞَ �َﻤ
»أ
ِ � ِﻌ ِ�ﻴ ِﻪ
َ ْ
«ﺮﺷﻛﻪ
ِ
“আিম সকল শরীকানেদর শরীকানা েথেক স�ূ ণর্  মু�। েয
177

বয্ি� েকােন কােজ আমার সােথ কাউেক শরীক কের িনল, আিম
তােক ও তার িশকর্য ু� কাজেক েছেড় েদই” 158
১৫৭

এ জাতীয় সালাত আদায়কারীেদর জনয্  েয

�ংস অেপক্

করেছ েস স�েকর্ আ�াহতা‘আলা আেরা বেলন,
َ
َ ٓ
َ ُ
ُ َ ّ
ُ َ ّ
َ ل ّل ِۡل ُم َص ّلٞ �ۡ ﴿ فَ َو
ِين ه ۡم يُ َرا ُءون
َ� ٥ ِين ه ۡم َعن َص�ت ِ ِه ۡم َساهون
َ� ٤ �ِ
[٦ ،٤ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﻋﻮن٦

“অতএব, �ংস েসই সব সালাত আদায়কারীেদর জনয্
যারা তােদর সালাত স�েকর্  েব খব, যারা তা েলাক েদখােনার
জেনয্ কের’’ 159
158F

যাকাত আদায় করা :
আ�াহ তা‘আলার িনেদর্ পালন এবং তাঁরই স�ি� অজর্েনর
উে�েশয্ যাকাত �দান করা একিট আিথর্ক ও শারীিরক ইবাদত
সালােতর নয্ায় েকউ যিদ তা েলােদখােনার উে�েশয্  আদায়
কের, তেব তাও উপযু র্� হাদীস অনুযায়ী িশকর্ ী কেমর্র অ�গ
হেব। 
কা‘বা গৃেহর হ� ()ﺤﻟـﺞ:
158

.মুসিলম, �াগু; িকতাবু য যু হদ, বাব নং ৮৯, হাদীস নং ২৯৮৫;৪/২২৮৯;
আহমদ, �াগু; ২/২০১।

159

. আল-কুরআন,সূ রা মাউন :৫,৬।
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কা‘বা গৃহ আ�াহ তা‘আলার িনদশর্নািদর মধয্কার একি
অনয্তম িনদশর্ন। এ হ িযয়ারেতর উে�েশয্  ম�া শরীেফ গমন
করা মুসিলমেদর মধয্কার সু� ও স�দশালীেদর জনয্ একি
ফরয ইবাদত; তারা জগেতর েযখােনই বসবাস করুক না েকজীবেন অ�ত একবার এ  ইবাদত পালেনর উে�েশয্  েসখােন
আগমন করা অপিরহাযর্
কা‘বা শরীফ িনমর্াণ ও এর হ� করার িনেদর্েশর উে�:
ইসলাম একিট  িব�জনীন �ীন।  এ  �ীেনর অনু সারীরা
সকেলই এক আ�াহর বা�া ও পর�েরর ভাই ভাই। েস কারেণ 
িতিন চান তাঁর বা�ারা এক ও অিভ� িনয়েম এবং একই িকবলা
বা িদেক তােদর মুখ িফিরেয় তাঁর উপাসনা করুক। এ লক
অজর্েনর জনয্ িতিন পৃিথবীর মধয্বতর্ী  160 তােদর জনয্ ক‘বা
১৫৯

160

. কা‘বা গৃ হিট পৃ িথবীর মধয্বতর্ী �ােন অবি�ত হওয়ার �মােণ ইব‘আ�াস
রািদয়া�াহু আনহু েথেক বিণর্ত একিট মাওকূফ হাদীস উপ�াপন করা
যায়।  তােত বিণর্ত হেয়ে, রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াবেলন: আ�াহ তা‘আলা পৃ িথবী সৃ ি�র দু ’হাজার বছর পূ েবর্  পািনেত চারিট
�ে�র উপর কা‘বা গৃ হ �াপন কেরন।  অতঃপর এ-গৃ েহর িনচ েথেকই
পৃ িথবীর স�সারণ  শুরু ’’।  েদখুন: তাফছীরুল কুরআিনল ‘আযীম;
১/১৮৪। পৃ িথবীর মানিচে�র �িত লক্ করেল বা�েবই �মািণত হয় েয,
আরব উপ-�ীপিট পৃ িথবীর মধয্তর্ী �ােন অবি�ত। েলখ
179

গৃহ তথা িকবলা িনমর্ােণর বয্ব�া কেরন। তারা েয পর�ের
ভাই ভাই তা বা�েব �মাণ কের েদখােনার লেক্ষয্ তােদর মধয্
সু � ও স�দশালীেদর উপর সারা জীবেন অ�ত একবার েস গৃহ
িযয়ারেতর উে�েশয্গমন করার িবধান জারী কেরন। তাঁর বা�ারা
যােত েস উে�শয্  সাধেনর লেক্ ষয্ পৃিথবীর সবর্� েথে
িযয়ারেত আগমন কের, েস-জনয্  িতিন ই�াহী আলাইিহস
সালােমর মাধয্েম তােদর �িত উদা�আ�ান জািনেয় বেলন:
ُّ
ّ ُ ٰ َ َ َ ٗ َ َ ُۡ َ ّ َ ۡ ت
َ � فَ ّج
َ �ۡ� َضامِر يَأ
َّ� � ﴿ َوأَ ّذِن
ِ
يق
م
ع
ِن
م
�ِ
�
و
�ا
ج
ر
وك
�
ي
ج
�ٱ
ب
اس
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ٖ
ٖ
[٢٧ : ﴾ ]ﺤﻟﺞ٢
“আর তুিম মানু েষর মেধয্ (এ গৃেহর হে�র) েঘাষণা
�চার কর, তারা েযন পােয় েহেট এবং কৃ�কায় উেটর িপেঠ
সওয়ার হেয় দু র-দু রা� েথেক েতামার কােছ (ম�ায়) আেস।’’ 161
160F

এ-গৃেহর চার পােশর্  �াওয়াফ রার �িত িনেদর্শ িদেয়
বেলেছন:

ۡ ْ ُ ّ َ �ۡ ط
َ ۡ ِ ٱ�َ ۡي
[٢٩ :ِيق﴾ ]ﺤﻟﺞ
ِ ﴿ َّوَفوا ب
ِ ت ٱلعت

“আর তারা েযন �াচীন পিব� গৃেহর �ওয়াফ কের।’’ 162
16F

161

. আল-কুরআন,সূ রা হ� :২৭।

162

. আল-কুরআন,সূ রা হ� :২৯।
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এ গৃহ বরকতময় হওয়ার কারেণ স�ব হেল �ওয়াফ করার
সময় বরকত হািসেলর জনয্ -গৃেহর ডান পা�র্  হাত িদেয় �শর
কের অনয্থায় ে িদেক হাত িদেয় ইি�ত কের স�ান �দশর্েণ
অনু মিত �দান করা হেয়েছ। 163
১৬২

এর বাম েকােণ েয কৃ�কায় পাথর ( )ﺤﻟﺠﺮ اﻷﺳـﻮدরেয়েছ,
এর সােথ মানু েষর লাভ ও ক্ষিত েকাে স�কর্  না থাকেল 164
১৬৩ F

163

.

ইবন ‘উমার রািদয়া�াহু আনহু েথেক বিণর্, িতিন বেলন: েয িদন
রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া- েক এ  দু ‘পা�র্ (অথর্া- কা‘বা
গৃ েহর ডান পা�র্  ও বাম পা�র্ েযেন হাজাের আসওয়াদ অবি�ত) �শর্
করেত েদেখিছ  েস িদন েথেকই আিম এ  দু ’পা�র্  কে� েহাক আর িবনা
কে� েহাক েকােনা অব�ােতই তা �শর্  করা পিরতয্াগ ক িন’’। েদখুন:
বু খারী, �াগু; িকতাবু ল মানািসক, বাব নং: ৫৬, তাকবীলু ল হাজার,
হাদীস নং ১৫২৯; ২/৫৮২; নাসাই, �াগ�; ৪/৫/১৮৫।

164

. ‘উমর ইবনু ল খা�াব রািদয়া�াহু আন এ কৃ� পাথরেক চু�ন করার সময়

বেলিছেলন,
َ ٌ َ َ َ ّ ُ ْ َ
َْ َ َ ّ ّ � ّ َ ْ ُ َ ُ ْ ََ َ َْ َ ُ َ ْ َ َ َ ّ
 ولﻮ ﻻ رأﻳﺖ رﺳـﻮل �َِ ََ �َ ﻋﻠﻴ ِﻪ،ـﺮ ﻻ َﻀُـﺮُ وﻻ �ﻨـﻔﻊ
»ﻋﻠِﻤﺖ َﻧَﻚ ﺣﺠ
ُّْ
َ َ َّ َ ّ
«َﺳَﻠَـﻢ َﺒَﻠﻚ ﻣﺎ َﺒَﻠﺘﻚ
“আিম জািন েয তুিম একিট পাথর, তুিম েকান লাভ ও ক্ষিত করেত পা
না, রাসূ ল-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-

েতামােক চু�ন করেত না

েদখেল আিম েতামােক চু�ন করতাম না’’। েদখুন:বু খারী,�াগু, িকতাবু ল
মানািসক, বাব নং: ৫৬, হাদীস নং: ১৫২৮, ২/৫৮২; সু লাইমান ইবন
181

রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর সু �াত িহেসেব েস
পাথরেকও যথাস�ব চু�ন বা �শর্ করার অনুমিত রেয়েছ। ক‘বা
গৃেহর দরজা ও মুলতাযামেক (দরজার েচৗকােঠর িনেচর পাকা
�ান) হাত িদেয় আঁকেড় ধের তাঁর িনকট আকুিত ও িমনিত কের
�াথর্না করারও অনুমিত �দান করা হেয়েছ 165
১৬৪

এ গৃেহর িনকেট ও দু ের অবি�ত মাকােম ই�াহীম, সাফা ও
মারওয়াহ পাহাড়�য়, িমনা, মুযদািলফাহ ও আরাফােতর ময়দানেক
তাঁর িনদশর্ন িহেসেব গণয্ করা হেয়েছ। েযমন আ�াবেলেছন,
ۡ َ ّ ّ
ٓ َ
ّ
[١٥٨ :لصَفا َوٱل َم ۡر َوةَ مِن ش َعا� ِ ِر �َِ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
َ﴿إِن
“িন�য় সাফা ও মারওয়াঃ পবর্ত�য় আ�াহর িনদশর্নািদ
অ�গর্ত’’ 166
165F

আশআছ,সু নােন আবী  দাউদ; িকতাবু ল মানািকব, বাব: ফী  তা�বীিলল
হাজাির; (িসিরয়া: দারুল িহম, ১ম সং�রণ, ১৯৭০ ি�.), ২/৪৩৯।  
165

. ‘আ�ু র রহমান ইবন সাফওয়ান রািদয়া�াহু আন েথেক বিণর্, িতিন
বেলন: (ম�া িবজেয়র বছর) আিম রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম- েক তাঁর সাথীেদর সহ কা‘বা গৃ হ েথেক েবর হেত েদখলাম,
তখন তাঁরা কা‘বা গৃ েহর দরজা েথেক হাতীম পযর্� হাত িদেয় আঁকেড়
ধের িছেলন এবং তােদর গ�েদশ েদয়ােলর সােথ লািগেয় েরেখিছেলন,
রাসূ লু�াহ-সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-তখন তাঁেদর মােঝ  িছেলন’’। 
েদখুন: আবু দাউদ, �াগু; ২/৪৫১। [তেব এর সনদ দু বর্ল। স�াদ]

166

. আল-কুরআন, সূ রা বা�ারাঃ :১৫৮।
182

এ-সব �ােনর

স�ান

করােক

অ�ের

তাকওয়ার

পিরচায়ক িহেসেব গণয্ কের বেলেছ:
ُ ُۡ َ َۡ
َ ﴿ َ�ٰل َِك َو َمن
َ ّ �ُع ّ ِظ ۡم َ� ٰٓ َ ّ َإ
[٣٢ : ﴾ ]ﺤﻟﺞ٣ وب
ۖ
ِ َ�ِر �َِ ِ�َها مِن �قوى ٱلقل
“এটা, আর েয েকউ আ�াহ তা‘আলার িনদশর্সমূ েহর
স�ান কের, তা েতা তার অ�েরর তাকওয়ারই পিরচায়ক হেয়
থােক।’’ 167
16F

এ-সব িনদশর্নািদর যথাযথ মযর্াদা দান িবেশষ কে
আরাফােত অব�ান করােক ‘হ�’ এর পিরপূ ণর্তার অ�গর্ত বে
গণয্ কেররাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামবেলেছন:
َُ
ّ »
«ﻟَﺞُ َﻋ َﺮﻓﺔ
‘‘আরাফার ময়দােন অব�ান �হণ করাই হে� হ�।” 168
১ ৬৭ F

তাঁর স�ি�র উে�েশয্ িমনা ওমুযদািলফায় অব�ান কের
রাি� যাপন করােকও হে�র পূ ণর্তার অংশ িহসােব গণয্ কর
হেয়েছ।  হ� আদায়কারীেদর সােথ িনজ  িনজ  বাড়ী  বা এলাকা
েথেক আ�াহর নােম উৎসগর্  করার

জনয্ সােথ পশু িন

যাওয়ােকও তাঁর িনদশর্নািদর মেধয্ণয্  করা হেয়েছ। েযমন
আ�াহ বেলন,
167

. আল-কুরআন, সূ রা হ� : ৩২।

168

. আবু দাউদ, �াগু; ২/৪৮৬; ইবেন মা-জাহ, �াগু; ১/১০০৩।
183

َ َ ۡ ُ َ ّ
ُ َ ََٰ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ
ٰٓ �َ �م ّمِن
[٣٦ :ۖ ﴾ ]ﺤﻟﺞٞ�ۡ ِيها خ
� َ� ِ ِر �َِ ل�م
﴿ وٱ�ُدن جعل�ها ل
‘‘কা‘বা গৃেহর উে�েশয্  সােথ উট িনেয় যাওয়ােক
েতামােদর জনয্  আ�াহর িনদশর্েনর মেধয্ গণয্ ক, এেত
রেয়েছ েতামােদর জনয্ কলয্া’’ 169
168F

কা‘বা গৃহ, িমনা, মুযদািলফা ও আরাফােত যা করা ইবাদাত তা
অনয্� করা িকর:
মহান আ�াহ তাঁর বা�ােদর জনয্ ক‘বা গৃহ, সাফা ও মারওয়াহ,
িমনা, মুযদািলফাহ ও আরাফার ময়দানেক েক� কের উপযু র্�
ধরেনর উপাসনািদর অনু মিত িদেলও এ-জাতীয় উপাসনািদ তাঁর
ভােলাবাসা �দশর্েনর উে�েশয্ অনয্� েকাথাও করার েকা
ৈবধতা দান কেরন িন।  িবষয়িট এমন েয, উপযু র্� উপাসনািদ
শুধুমা� বিণর্ত �ানসমূেহ করেলই তা তাঁর উপাসনা িহেসেব গণ
হেব।  আর অনয্  েকাথাও করেল তা তাঁর উপাসনা না হেয়
েবদ‘আতী ও িশকর্ কমর্  িহেসেব গণয্ হেব। কােজই ‘বা শরীফ
বয্তীত অপর েকােন মাযার বা পিব� �ানেক �ওয়াফ করা যােব
না। বরকত ও পূ ণয্ লােভর আশায় ক‘বা গৃহ বয্তীত অনয্ েকাে
গৃহ, মাযার, কবর, কবেরর েব�নী, পাথর ও িগলাফ ইতয্ািদ �শর
ও চু�ন করা যােব না।  দু ‘আ কবুল হওয়া ও বরকত হািসেলর
169

. আল-কুরআন,সূ রা হ� : ৩২।

184

জনয্ ক‘বা গৃহ বয্তীত অপর েকােন গৃেহর বা কবর ও মাযােরর
দরজা বা অনয্  িকছু হাত িদেয় �শর্  করা যােব না। উপযুর্
�ানসমূ হ এবং মসিজদ

170

ও েয সকল �ান বরকতময় বেল

১৬৯

সহীহ হাদীেস বিণর্ত হেয়ে 171, েকবল েস সব �ান বয্তীত অনয
১৭০

170

. মসিজদ িনমর্াণ এবং মসিজেদ অব�ান �হণ �সে� আ�াহ বেল:
ۡ َ
َ ٱلغُدُ ّو َو
ُُ
ُ َ ُ ّ َ ُ ُ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ َُ َ ّ ُ َ ت
﴾ ٣ ٱ�صا ِل
ٍ ﴿ ِ� �ي
ِ وت أذِن �َ أن ر�ع و�ذكر �ِيها ٱسمهۥ �سبِح �ۥ �ِيها ب
ِ
[٣٦ :]ﻨﻟﻮر
‘‘আ�াহর পছ�নীয় বা�ােদর েস সব গৃ েহই পাওয়া যায় েযগুেলােক িতিন
উ�ত করার ও েসখােন তাঁর নাম েনয়ার জনয্  িনেদর্ শ কেরন, েসখােন
সকাল ও স�ায় তারা তাঁর পিব�তা ও মিহমা েঘাষণা কের’’।  আলকুরআন, সূ রা নূ র : ৩৬। 

171

. ইয়ামন ও িসিরয়ার জনয্  রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
বরকেতর দু ‘আ করায় ম�া ও মদীনার পর অনয্ানয্ েদেশর েচেয় ইয়াম
ও িসিরয়ায় বসবাস করােক উ�ম িবেবচনা কের েসখােন বসবাস করা
েযেত পাের।  ইবন ‘উমার রািদয়া�াহু আনহু েথেক বিণর্, রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলন,
َ َ َ ْ ََ ْ َ ّ
َ َ ْ ََ ْ َ ّ
«ﻓ �ﻤﻨِﻨﺎ
ِ ﺎرك ﻟﺎ
ِ  ﻠَّﻬُﻢَ ﺑ، »ﻠَّﻬُﻢَ ﺑﺎرِك ﻟﺎ ِﻓ ﺷﺎﻣِﻨﺎ
ইমাম িতরিমযী বেলন : হাদীসিট হাসান সহীহ। েদখুন : িতরিমযী, �াগু;
িকতাবু ল মানাি�ব, বাব : নং ৭৫, িসিরয়া ও ইয়ামেনর ফযীলেতর বণর্ন;
৪/৭৩৩। তাছাড়া যােয়দ ইবন ছািবত রািদয়া�াহু আন েথেক বিণর্ত অপর
হাদীেস রেয়েছ,

185

েকােনা কবর ও মাযাের বরকত হািসেলর উে�েশয্  যাওয়া যাে
না।  সাফা ও মারওয়াহ বয্তীত অপর েকােন �ােন পুেণয্র
উে�েশয্  েদৗড়ােদৗিড় কর যােব না।  কা‘বা গৃহ বয্তীত অপর
েকােনা পিব� �ান বা েকােনা মাযােরর উে�েশয্  কুরবাণী ও
মানত এর পশু িনেয় যাওয়া যােব না। আ�াহ ও তাঁর রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েয সকল �ানেক পিব� বেল
আখয্ািয়ত কেরেছ, েস সব �ান বয্তীত অনয্ েকাে �ানেক
পিব� গণয্  করা যােব না। যমযেমর পািন আর হরম শরীেফর
গাছ-পালা, মািট, পাথর, ঘাস ও জীব-জ� বয্তীত অপর েকােন
কূেপর পািন, মাযােরর গাছ, মািট, ঘাস, পুড়ােনা েমাম ও জীবজ�েক পিব� গণয্ করা যােব না। ক‘বা গৃেহর স�ানােথর্  েকবল
তা বয্তীত অনয্ েকাে কবর বা মাযার বা গৃহেক কাপড় �ারা
েঢেক রাখা যােব না।  কা‘বা গৃহ, মসিজেদ নববী  ও বায়তুল

َْ ُ
ٌ َ َ ْٰ
َ َ َ َ ّ َ َ
ّ
َ َ
َْ َُ
َ ْ ُ
ّ
َنَ مﻼﺋ ِ�ﺔ ﺮَّﻤﺣ ِﻦ ﺑﺎﺳِﻄﺔ: �ﻘﻠﻨﺎ َيِ ذل ِﻚ ﻳﺎ َرﺳﻮل اﷲِ؟ ﻗﺎل،»ﻃﻮ� ِﻠﺸَﺎم
َ
َ َْ َ ََ َ ْ
«أﺟﻨِﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
‘‘িসিরয়ার খুশ নসীব।  যােয়দ ইবন ছািবত বেলন: আমরা বললাম : ইহা
িক কারেণ  েহ রাসূ ল? িতিন বলেলন : কারণ  রাহমােনর েফেরশতা
িসিরয়ার উপর তাঁেদর ডানা �সািরত কের রেয়েছন।  তেদব। [িতরিমযী,
৩৯৫৪]

186

মাকিদস বয্তীত অনয্ েকাে দূ রবতর্ী মাসিজদ বা মাযার প ুণয
হািসেলর উে�েশয্ িযয়ারেত যাওয়া যাে না। 
এ জাতীয় িযয়ারত িনেষধ কের িদেয় রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
َ َ ََ َ َ ّ ُ َ ّ ّ َ
 َو َم ْﺴ ِﺠ ِﺪ، َو َم ْﺴ ِﺠ ِﺪي، ِ َم ْﺴ ِﺠ ِﺪ ﺤﻟ َ َﺮام:ﺎﺟ َﺪ
ِ »ﻻ ُﺸَﺪُ لﺮِﺣﺎل ِﻻَ ِﻰﻟ ﺛﻼﺛ ِﺔ مﺴ
َ ﻷَﻗْﻰ
«ﺼ
‘‘মসিজদু ল হারাম, আমার এই মসিজদ ও বায়তুল মাকিদস
বয্তীত অনয্ েকাথাও পুণয্াজর্ ন ও আ তা‘আলার স�ি� 
অজর্েনর জনয্ সফর করা যােব ন’’ 172
17F

তেব যারা মসিজেদ নববী িযয়ারেতর উে�েশয্ েসখােন যাে,
তারা অবশযই রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলািহ ওয়াসা�াম এর কবর
িযয়ারত করেত পারেব। এেত শর‘য়ী েকােনা িবিধ িনেষধ েনই। 
থাকেতও পাের না কারণ; তখন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম এর কবর িযয়ারত সাধারণ  িনয়েমর আওতায় পেড়। 
এমতাব�ায় েকউ তাঁর কবর িযয়ারত না কের েসখান েথেক চেল
আসেত পাের না।  উে�খয্  ে, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর কবর িযয়ারেতর জনয্ দূ র-দূ রা� েথেক শুধুমা�
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.মুসিলম, �াগু; িকতাবু ল হ�, বাব : হ� ও অনয্ানয্ উে�েশয্ মুহিরম
মিহলােদর সফর করা; ২/৯৬৭; ইমাম আহমদ, �াগু; ২/১৩৪।
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তাঁর কবর িযয়ারেতর উে�েশয্ সফর করর ৈবধতা �মািণত হয়
িন।
পশু যবাই ও উৎসগর্ কর:
পশু যবাই রা মূ লত দু ’�কার :
এক. �াভািবক অব�ায় যবাই, যার �ারা আ�াহ বা অপর
কােরা স�ি�  উে�শ করা হয় না।  মাংস িবি� করা বা তা
ভাগাভািগ কের েনয়ার উে�েশয্ েয সব পশু যবাই করা , তা
এ �কােরর আওতায় পেড়। 
দু ই. অ�াভািবক অব�ায় যবাই, যা অিধকাংশ েক্ষেআ�াহ
তা‘আলার স�ি� ও িবপদাপদ দূ রীকরণােথর্  মানত পূণর্ ক�রূপ
হেয় থােক।
যবাই সিঠক হওয়ার শতর্:
পশু যবাই েয �কােররই েহা, তা সিঠক হওয়ার জনয্ দ’িট শতর্
রেয়েছ :
এক, যবাই করার সময় আ�াহ তা‘আলার বড়�  ও মহ� 
�কােশর জনয্ ‘িবসিম�ািহ আ�াহু আকবা’ বেল আ�াহর নাম
িনেয় তা যবাই করেত হেব। 
দু ই. যবাই করার �ানিট  মুশিরকেদর েয েকােনা ধরেনর
�িতমা, মূ িতর্  ও েমলা(ওরস) বসােনার �ান হওয়া েথেক পিব�
হেত হেব; কারণ, েয �ােন েকােনা �িতমা বা মূ িতর্র স�ান করা
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হয় অথবা েযখােন মুশিরকেদর েমলা (ওরস) বেস, েস �ানিট
আ�াহ তা‘আলার নােম যবাই করার জনয্  উপযু� �ান নয়।
েসখােন যবাই করার সময় আ�াহর নাম হাজার বার িনেলও তা
আ�াহর জনয্  না হেয় গায়রু�াহর জেনয্ই হেব এবং যবাইকা
ও েসখােন যবাই এর জনয্  পশু উৎসগর্কারী উভেয়ই মুশি
িহেসেব গণয্  হেব। কার, এ �ােন যবাইকারী  ও পশুদানকারী
�কৃতপেক্ ষ এ �ােন অবি�ত �িতমার স�ােনর জনয্ই অথ
েসখােন অনু ি�ত বািষর্ক েমলার কারেণই এখােন যবাই বা দান
কেরেছ। ি�তীয় শতর্িটর �মােণ সািবত ইবন দাহহাক রািদয়া�াহু
আনহ েথেক একিট হাদীস বিণর্ত হেয়েছ। িতিন বেলন:
ً
ّ
ّ
َ ْاﷲ َﻋﻠَﻴْﻪ َﺳَﻠَّ َﻢ أَ ْن َ�ﻨ
َُ ْ َ ََ ٌ ُ َ َ َ َ
ُ َ�َ
ﺤ َﺮ إِﺑِﻼ
َ�
ِ
ِ ﻮل
ِ ﻧﺬر رﺟﻞ ﻋ �ﻬ ِﺪ رﺳ
َ ُ
ََ
ّ
َ َ َ َ ُ َ ّ
اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ
َ�َ ّ َِ مَﻮْﺿِﻊٌ ﻲﻓِْ أَﺳْﻔَﻞِ ﻣَﻜَﺔ د ْون ﻳَﻠ ْﻤﻠ ْﻢ( ﻓﺴﺄل ّﻲﺒ
َ ِ�) ﺑِﺒُ َﻮاﻧﺔ
َْ َْ ُ ََ ّ َ ََ ّ
ً
ّ
َ ُ ّ ّ
َ ََ ََ
:اﷲ َﻋﻠﻴْ ِﻪ َﺳَﻠَ َﻢ
َ�َ ُِ �ﻘﺎل ّﻲﺒ، ِ�ِ ﻧﺬ ْرت أن أ�َ َﺮ ِإﺑِﻼ ﺑِﺒُ َﻮاﻧﺔ:�ﻘﺎل، َﺳَﻠَ َﻢ
ََْ ْ ٌ ََ َ َ َ َْ
َ �  » َﻫ ْﻞ َﻛ َن: ﻗَ َﺎل، َﻻ:ﻟَْﺎﻫِﻠِﻴَﺔ ُ� ْﻌﺒَ ُﺪ؟« ﻗَﺎلُﻮا
ّ
ﻴﻬﺎ
ﺎن
ِ
ِ
ِ »ﻫﻞ ﻛن ِ�ﻴﻬﺎ و�ﻦ ِﻣﻦ أوﺛ
َْ َ ّ
َ ُ َ ْ َْ َ ْ ٌ
َْ َ ُ
ُ
َ
ّ
َ
ّ
َُ
 »أو ِف:�َ َ�َ اﷲ ﻋﻠﻴ ِﻪ َﺳَﻠَﻢ
ِ  ﻗﺎل رﺳﻮل، ﻻ: ﻗﺎلﻮا،«ِ�ﻴﺪ ِﻣﻦ أ�ﻴﺎ ِد ِﻫﻢ؟
َ ّ َ ْ َ
ْ َ َ َ َ ُ ّ َ ْ َ َﺈ
َ ْ ُ َْ َ َ
«ا� ُﻦ آد َم
 َوﻻ ِ�ﻴﻤﺎ ﻻ �ﻤ ِﻠﻚ،َ�
ِ  ﻧَِﻪ ﻻ وﻓﺎء ِﻟَﺬ ٍر ِﻓ ﻣﻌ ِﺼﻴ ِﺔ، ﺑِﻨﺬ ِرك
‘‘এক বয্ি� (ইয়ালামলাম পাহােড়র পাদেদেশ ম�ার িন�

ভূ িমেত অবি�ত) ‘বাওয়ানা’ নামক �ােন একিট উট উৎসগর্ করার
জনয্ মানত কেরিছল। েস তার মানত পূণ করার জনয্ রাসূলু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-েক িজজ্ঞাসা করেলা। রাসূলু�া
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সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেল: েয �ােনর উে�েশয্ মানত
কেরেছা েসখােন জােহলী  যু েগ  েকান �িতমা িছল িক না? তারা
বলেলন : না, তা িছল না।  িতিন আবার বলেলন : েসখােন
মুশিরকেদর বািষর্ক েকান েমলা (ওরস) বসেতা িক না? তারা
বলেলন : না, তাও হত না। তখন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম  বলেলন : েতামার মানত (েসখােন) পূ ণর্  করেত পা,
তেব েজেন েরেখা! আ�াহর অবাধয্তায় েকােন মানত পূ ণর্  করেত
নাই।’’ 173 এখােন েদখা যাে� েয, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম েস বয্ি�েক উ� �ােন তার মানত পূণর্ করার জন
িঠক তখনই অনু মিত িদেলন যখন েস �ানিট জােহলী  যু েগ 
মুশিরকেদর েকােনা �িতমা বা ঈদ েথেক মু�  হওয়ার বয্াপাের
িনি�ত হেলন।  সােথ সােথ সবর্েশষ বাকয্িটর �ারা আেরা বে
িদেলন েয, েয �ােন েকােনা �িতমা থােক বা েযখােন মুশিরকেদর
বািষর্ক েমলা তথা ওরস বে, েস �ান েকান �কার মানত পূ ণর্
করার জনয্ উপেযাগী নয়। েকউ করেল তা অপরাধ িহেসেব গণয
হেব।  তার কেমর্র সােথ মুশিরকেদর কেমর্ র সাদৃশয্ হেব। 
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
َ َ َّ َ ْ َ
ْ
«َﺒَﻪ ﺑِﻘ ْﻮمٍ � ُﻬ َﻮ ِﻣﻨ ُﻬﻢ
� »ﻣﻦ
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.আবু দাউদ, �াগু; িকতাবু ল আইমািন ওয়ান নু যূর , বাব : মা ইউমারু
িবহী িমনাল ওয়াফা-ই িবন নাযির; ৩/৬০৭; হাদীস নং ৩৩১৩।
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‘‘েয বয্ি� তার কােজ ও কেমর্ অপর েকাে জািতর সােথ
সাদৃ শয্ �কাশ করেব েস তােদরই একজন বেল গণয্ হে’’ 174
েকান মাযাের মানত পূ ণ্র  করা িশকর:
উপের বিণর্ত দাহহাক রািদয়া�াহু আন-এর হাদীস �ারা
�মািণত হয় েয, েকােনা অিলর মাযার অথবা েয সব �ােন িশকর্ী
কমর্কা� হয় অথবা েয মাযার বা কবরেক েক� কের ইসােল
সওয়ােবর নােম বািষর্ক েকােন অনু �ান বা ওরস পািলত হয়, েস
সব �ােনর উে�েশয্  েকােন মানত করা ৈবধ নয়।  েকউ কের
থাকেলও েসখােন তা পূ ণর্ করা জােয়য নয়। যারা তা করেব তারা
ি�তীয় হাদীেসর মমর্ানুযায়ী মুশিরকেদর মেধয্ই গণয্ হেব। েকা
মাযারেক েক� কের এর পাে�র্  ইসােল সওয়ােবর নােম েকােন
অনু �ান হেল তাও জােহলী যু েগর েমলারই ধারাবািহকতা িহেসেব
গণয্  হেব। এ জনয্ ই রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�
তাঁর কবরেক এ জাতীয় ইসােল সওয়ােবর অনু �ান েথেক মু� 
রাখার জনয্  তাঁর সাহাবীেদরেক তাঁর
িনেষধ কেরেছন। িতিন বেলেছন,

174

জীবেনর অি�ম সমেয়
ً
ْ » ﺠﺗَْﻌَﻠُﻮْا �َﺮ
«ﺒ ْي ِ�ﻴْﺪا
ِ

. �াগু; িকতাবু ল েলবাছ , বাব নং- (৫), ৪/৩১৪ ।
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‘‘েতামরা আমার কবরেক ঈদ তথা উৎসেবর �ােন পিরণত
কেরা না।’’ 175
কবর িকভােব েমলার �ান ও �িতমায় পিরণত হয় :
একিট  কবর বা একিট  �ােনর বয্াপাের যিদ জনমেন এ
ধারণার সৃ ি� হয় েয, এখােন েগেল বরকত বা ফেয়য হািসল হয়
এবং েসখােন েগেল েলাকজেনর িবিভ� রকেমর মন�ামনা পূ ণর্
হয় এবং েলাকজন সু েযাগমত েসখােন দূ র-দূ রা� েথেক বরকত
ও ফেয়য হািসল এবং মন�ামনা পূ ণর্  করার জনয্ �িত ি,
স�ােহ, মােস, ছয়মােস বা বছেরর িনিদর্� েকান িদেন সমেবত হ
এবং েস কবর বা �ােনর উে�েশয্ টাক-পয়সা মানত কের, গর,
ছাগল ও মুরগী ইতয্ািদ িনেয় এেস েসখােন উৎসগর্ ক, তা হেল
এেত েস কবর বা েস �ান েমলার �ান ও �িতমায় পিরণত হেব
েকননা; এ জাতীয় কমর্সমূহ

জােহলী যুেগর মানুেরা িবিভ�

অিলেদর নােম িনিমর্ত েদবতা ও �িতমােদর উে�েশয্কৃত কেমর্
ধারাবািহকতা।  রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর
কবরেক যােত েকউ এ রকম েমলার �ান ও �িতমায় পিরণত না
175

. �াগু; িকতাবু ল মানািসক, বাব নং   ৯৮ (িযয়ারাতুল কুবূ র), হাদীস নং
২০৪২; ২/৫৩৪; ‘আযীমআবাদী, শামসু ল হক, �াগু; ৬/২২; ইবেন
কাছীর, তাফছীরুল �ুরআিনল ‘আযীম; ৩/৫১৬; ইমাম আহমদ, �াগু;
২/৩৬৭; ইবেন আবী শায়বাঃ, �াগু; ২/১৫০।
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কের েস জনয্ িতিন আমােদরেক তা করেত িনেষধ কেরেছন। যা
আমরা একটু আেগই অবগত হেয়িছ।
ইমাম ইবন তাইিময়য্াহ (৬৬১-৭২৮িহঃ) ঈদ ( )ﻋﻴﺪশে�র
অথর্  বণর্না �সে� বে: ‘‘ঈদ হেলা েস সব সাধারণ সমােবেশর
নাম যা �থা ও েরওয়াযানু যায়ী বছর, স�াহ বা মাস ইতয্ািদ ঘুের
আসেল ঘুের আেস। ঈদ কেয়কিট িবষেয়র সমি�র নাম :
এক. তা এমন এক িদেন হয় যা ঘুের আেস। েযমন- ঈদু ল
িফতর, ঈদু ল আযহা ও জুমু‘আর িদন।
দু ই. েস িদেন সমেবত হওয়া।
িতন. েস িদেন সমেবত হেয় উপাসনা ও �থাগত িকছু কমর্
করা।
ঈদ কখনও িনিদর্� েকােন �ােন হয়, কখনও তা অিনিদর্�
থােক।  উপের বিণর্ত এ িতনিট িবষেয়র �িতিট িবষয়েকও ঈদ
নামকরণ  করা েযেত পাের।  েস অনু যায়ী একিট  সময়েকও ঈদ
বলা েযেত পাের।  েযমন- জুমু‘আর িদেনর বয্াপাের রাসূলু�াহ 
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
ً
ّ
َ ْ اﷲ لﻠْ ُﻤ ْﺴﻠﻤ
ُ ِنَ ٰﻫ َﺬا ﻳَ ْﻮ ٌم ﻗَ ْﺪ َﺟ َﻌﻠَ ُﻪ
«� ِ�ﻴْﺪا
»
ِ
ِِ
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‘‘জুমু‘আর িদনিট এমন একিট  িদন যােক আ�াহ তা‘আলা
মুসিলমেদর জনয্ ঈদ িহেসেব িধর্ারণ কেরেছন’’ 176
অনু রূপভােব েকান �ানেকও ঈদ বলা েযেত পাের েযমনরাসূ লু�াহ -সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-বেলেছন :
ً
ْ » ﺠﺗْﻌَﻠُﻮْا �َﺮ
«ﺒ ْي ِ�ﻴْﺪا
ِ
‘‘েতামরা আমার কবরেক ঈদগােহ পিরণত কেরানা।’’ 177
176F

কখনও একিট িদন এবং েস িদেন েয অনু �ান করা হয়, এ 
দু ’েয়র সমি�র নামও ঈদ হেয় থােক। অিধকাংশ েক্ষে� ঈদ শ
�ারা এটাই বুঝােনার উে�শয্  হেয় থােক। েযম- রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আবু বকর রািদয়া�াহু আন-েক
ঈেদর িদেন েঢাল বািজেয় আন� �কাশ করা �সে� বেলন:
َ َ ً
َ ِّ
َ
«»َّ ﻟِﻞﻜُ ﻗ ْﻮمٍ ِ�ﻴْﺪا َوﻫﺬا ِ�ﻴْ ُﺪﻧﺎ
‘‘েহ আবু বকর! �েতয্ক জািতর জনয্ ঈদ রেয়, আর এিট 
হেলা আমােদর ঈদ।’’ 178
17F

176

.ইবন মা-জাঃ, �াগু; িকতাবু ল একামাহ, বাব: মা জা-আ ফী  ইয়াওিমল
জুমু‘আহ; ১/৩৪৯।

177

.টীকা নং ১৬৪ ��াবয্

178

. ইবন মাজাহ, �াগু; িকতাবু ন িনকাহ, বাব : আল-েগনা-ই ওয়াদ দফিফ;
১/৬১২; ইবন তাইিময়য্া, আহমদ, একিতদাউস িসরািতল মু�া�ীম,
194

েমলা �সে�  ইমাম ইবনু কাইিয়য্ম (৬৯১-৭৫১িহ:) বেলন :
‘‘যা �থাগতভােব ঘুের আেস এবং েয সময় আগমেনর অেপক্ষ
করা হয় এবং েয �ােন গমেনর ইচছা করা হয়, তােক ঈদ বলা
হয়।  ঈদ ( )ﻋﻴﺪশ�িটেক  ﻣﻌﺎودةিফের আসা ও (�‘ )اﻋﺘﻴﺎدথা
�রূপ �হণ কর’ শ�মূ ল েথেক �হণ  করা হেয়েছ।  ঈদ যখন
েকােনা �ান েকি�ক হেব তখন এর �ারা েস �ানই বুঝেত হেব
েয �ানেক সমেবত হওয়া ও উপাসনার জনয্  উে�শয্ করা হয়।
েযমন- আ�াহ তা‘আলা মসিজদু ল হারাম (কা‘বা শরীফ), িমনা,
মুযদািলফাঃ, আরাফাঃ ও িনদশর্েনর �ানসমূহেক তাওহীপ�ীেদর
জনয্  ঈদ ও পুণয্াজর্েনর �ান িহেস েব গণয্ কেরেছন। অত
মুশিরকেদর সময় ও �ান েকি�ক অেনক ঈদ িছল।  ইসলাম
আগমন কের তােদর সময় েকি�ক ঈদসমূ হ বািতল েঘাষণা কের
এর পিরবেতর্ মুসিলমেদর জনয্ ঈদ িফতর ও ঈদু ল আযহা এবং
িমনা এর িদনসমূ হেক ঈদ িহেসেব �ীকৃিত িদেয়েছ। অনু রূপভােব
মুশিরকেদর ঈেদর �ানসমূ েহর পিরবেতর্  ক‘বা শরীফ, িমনা,

তাহকীক : হািমদ আল-ফকী, (ৈবরুত: দারুল ম‘িরফাহ, সং�রণ িবহীন,
তািরখ িবহীন), পৃ . ১৮৯-১৯০।
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মুযদািলফা, আরাফা ও িনদশর্েনর �ানসমূহেক ঈদ পালেনর �ান
িহেসেব িনধর্ারণ কেরেছ’’ 179
উপযু র্� এ আেলাচনার �ারা বুঝা েগল ে, ইসলাম সাধারণ 
মুসিলমেদর জনয্ সময় েকি�ক েয সব ঈদ িনধর্ারণ কেরেছ ত
হেলা: জুমু‘আর িদন, ঈদু লিফতর ও ঈদু লআযহা এবং আইয়য্ােম
তাশরীেকর চার িদন। এ-িদনসমূ হ বয্তীত স�াহাে� ও বছরাে�
সমেবত হওয়ার জনয্ মুসিলমেদর সময় েকি�ক আর েকােন ঈদ
েনই। এ  সব িদনসমূ হ হে� তােদর জনয্  ঈদ পালেনর �ীন
িনেদর্িশত িদবস। এ সকল িদবস বয্তীত অপর েকাে িদবসেক
কােরা জ�  িদবস িহেসেব আন�  �কােশর জনয্  বা কােরা মৃতুয
িদবস িহেসেব দু ঃখ �কােশর জনয্  ধমর্ীয় দৃি�েকাণ েথেক ঈ
নামকরণ  করা যােব না এবং এটােক েকােনা ধমর্ীয় কাজ মেন
কের তােত সমেবত হওয়াও যােব না।  যিদও েস িদবসিট 
আমােদর ি�য় নবী  মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর
জ� িদবসও হেয় থাকেত পাের।
অনু রূপভােব আমরা আেরা অবগত হলাম ে, মুসিলমেদর
জনয্  ক‘বা শরীফ, িমনা, মুযদািলফাঃ  ও এর আেশপােশর
179

. েশখ আ�ু র রহমান ইবন হাসান আ-লু শ শায়খ, ফাতহুল মাজীদ িব শারিহ
িকতািবত তাওহীদ; (লাহুর : আনসারুস সু�ািতল মুহা�িদয়য্, সং�রণ 
িবহীন, তািরখ িবহীন), পৃ . ২৫৭।
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িনদশর্েন (� )مﺸﺎﻋﺮানসমূ হ ও ঈেদর মাঠ বয্তীত�ীন িনেদরিশত
�ান েকি�ক অপর েকােনা ঈদ পালেনর �ান েনই। এ  সকল
�ােনর মেধয্ ক‘বা শরীেফ আমরা সকেলই সব সময় পুণয্াজর্েন
জনয্  সমেবত হেত পারেবা। অবিশ� �ানসমূেহ হাজীগণ েকবল
হে�র সমেয় পুণয্াজর্েনর উে�েশয্ দূর ও িনকট েথেক সমে
হেত পারেবন। কা‘বা শরীেফর পাদেদেশ আমরা বছেরর �েতয্ক
িদেন এবং হাজীগণ  আরাফার ময়দােন িজলহ� মােসর নবম
িদেন, মুযদািলফায় িজলহ� মােসর নবম িদেনর িদবাগত রােত,
িমনায় িজলহ� মােসর অ�ম, দশম, এগােরা, বােরা ও েতেরা
তািরখসমূ েহ এবং মাশােয়র ( )مﺸﺎﻋﺮঅথর্াৎ  েয সকল িনদশর্েন
�ানসমূ েহ হাজীগণ  হে�র িবিভ� অনু �ানািদ পালনােথর্  অব�ান
�হণ  কেরন, েসখােনও হে�র সময় তারা ধমর্ীয় কাজ িহেসেব
পুণয্াজর্েনর উে�েশয্ সমেবত হেত পারেবন। হে�র সময় বয্
একমা� কা‘বা শরীফ ছাড়া উপযু র্� এ সব �ানসমূেহ পুণয্াজর্ে
উে�েশয্  আগমেনর ধমর্ীয় েকাে গুরু� েনই অবশয্  আমরা
ইেতাপূ েবর্ বণর্না কের এেসিছ , কা‘বা শরীফসহ মসিজেদ নববী 
এবং বায়তুল মাকিদস এ  িতনিট  মসিজেদ পুণয্াজর্েনর উে�েশ
দূ র-দূ রা� েথেক আগমন করার বয্াপাের শর‘আেতর অনু েমাদন
রেয়েছ।  সু তরাং এ  িতন মসিজেদই েকবল আমরা দূ র-দূ রা�
েথেক পুণয্াজর্েনর উে�েশয্র কের এেস সমেবত হেত
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পারেবা। অনয্ েকােন মসিজদ বা �ােন নয়। এবার যিদ আমরা
উপযু র্� সময় ও �ানসমূেহর সােথ অপর েকােন সময় ও �ানেক
সংেযাজন কির, তেব তা েযমন �ীনীভােব েকােনা ছাড়প� পােব
না, েতমিন তা েকান পুণয্াজর্েনর কাজ বেলও িবেবচয্ হেব ন
বরং �ীনী দৃ ি�েকাণ  েথেক তা এেককিট  েবদ‘আতী  কমর্  িহেসেব
�ীকৃিত পােব েকননা; উপযু ্� সময় ও
র
�ান বয্তীত মুসিলমেদ
জনয্�ীন িনেদর্িশত অপর েকােন ঈদ পালন ও সফর করার �ান
েনই।  েকউ যিদ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বা
অপর েকােনা অিল বা রাজৈনিতক বয্ি�ে�র মাযাের তােদর জ� 
বা মৃতুয্  িদবেস সমেবত হেয় েসখােন আন� �কাশ কে, বা
ওরস পালন কের, তা হেল এেত রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-ও তাঁেদর জ�  িদবসেক ঈেদর িদন এবং তাঁর ও
তাঁেদর কবরেক ঈদ পালেনর �ােন পিরণত করার শািমল হেব। 
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইি ওয়াসা�াম ও তাঁেদর জ�  িদবস
আমােদর জনয্ আনে�র িদবস হেয় থাকেলও তাঁেদর জ� িদনেক
ঈেদর িদন বেল নামকরণ কের েসিদেন তাঁেদর কবের বা অনয্�
েকাথাও ঈদ পালন করার েকােনা ৈবধতা শরী‘আেত �ীকৃত নয়
েকননা; এমনিট  করা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াএর দৃ ি�েত জােহলী  যু েগর মুশিরকেদর েস সব ঈদ পালেনরই
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ধারাবািহকতা যা তারা তােদর েদব-েদবীেদরেক েক� কের পালন
করেতা।
দান ও সদ�া :
দান ও সদকা মানু েষর দু িনয়া-আেখরােতর কলয্াণাজর্ ন 
অকলয্াণ দূরীকরেণর েক্ষে� একিট উপকারী মাধয্ম। 
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�াম এ জনয্ উৎসাহ �দান
কের বেলেছন :

ﻘُﻮْا
َ ّ
«اﻨﻟَّﺎرَ وَ لَﻮْ �ِﺸِﻖِ � ْﻤ َﺮ ٍة
»

‘‘েতামরা েখজুেরর অেধর্ক দান কের হেলও আগুন েথে
বাঁচ।’’ 180
179F

িতিন আেরা বেলেছন :

ِّ
ٌَ
«»ٰ ﻞﻛُ ُم ْﺴ ِﻠ ٍﻢ َﺻ َﺪﻗﺔ

‘‘�েতয্ক মুসিলেমর উপর সদকা করা একা� জরুর’’ 181
180F

180

. বু খারী, �াগু; িকতাবু য যাকাত, বাব : েখজুেরর অেধর্কাংশ দান কের
হেলও আগুন েথেক বাঁ, ১/২/২৩৪; মুসিলম, �াগু; ২/৭০৩, ৭০৪।

181

. মুসিলম, �াগু; িকতাবু জ  যাকাত, বাব নং ১৬, হাদীস নং ১০০৮;
২/৬৯৯; ইমাম আহমদ, �াগু; ৪/৩৯৫।
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রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সদকার ফযীলত
বণর্না �সে� বেলেছন : তা িবপদ দূ রীকরেণর েক্ষে� সবেচে
েবশী সহায়ক ভূ িমকা পালন কের। েযমন িতিন বেলেছন :
َ
َ ََ َ
ََ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َْ ُّ ََ َ ّ
 �ﻘﺎل ﺑِ َﻬﺎ َﻋﻠﻴْ َﻬﺎ، ﺠﻟﺒَﺎل
ِ  ﻓﺨﻠﻖ،»َﻤَﺎ ﺧﻠﻖ �َ اﻷرض ﺟﻌﻠﺖ ﺗ ِﻤﻴﺪ
ََ
َْ ّ َ ُ َ َ
َ ْ َ
ّ ْ ُ َ
َ ََ ْ ّ
َبِ ﻫﻞ ِﻣ ْﻦ ﺧﻠ ِﻘﻚ
 ﻳﺎ: ﻗﺎلﻮا.ﺎل
ِ  �ﻌ ِﺠﺒ،َﺎﺳْﺘَﻘَﺮَت
ِ ﺠﻟﺒ
ِ ﺖ الﻤﻼﺋِ�ﺔ ِﻣﻦ ِﺪَ ِة
َ ْ َ ْ ََْ ّ َ ُ َ ُ َ ََُ َ َ
ّ ٌ ْ َ
َ َﺷَﺪُ ﻣ َﻦ
ْ َ ﻚ
ﺷ ٌء
 ﻳﺎ َبِ �ﻬﻞ ِﻣﻦ ﺧﻠ ِﻘ: ﻗﺎلﻮا. �ﻌﻢ ﺤﻟ ِﺪﻳﺪ:ﺎل؟ ﻗﺎل
ﺷء
ِ
ِ ﺠﻟﺒ
ِ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ّ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ ّ
ّ  �ﻌ ُﻢ:ﻳﺪ؟ ﻗﺎل
ْ  ﻳﺎ َبِ �ﻬﻞ ِﻣﻦ ﺧﻠ ِﻘﻚ: �ﻘﺎلﻮا.ﻟَﺎر
ﺷ ٌء َﺷَﺪُ ِﻣ َﻦ
ِ َﺷَﺪُ ِﻣﻦ ﺤﻟ َ ِﺪ
َ َ َ َ ّ ٌ ْ َ َ ْ َ ْ ََْ ّ َ ُ َ ُ َ ُ ََ َ َ ّ
:الﻤﺎءِ؟ ﻗﺎل
 ﻳﺎ َبِ �ﻬﻞ ِﻣﻦ ﺧﻠ ِﻘﻚ ﺷء َﺷَﺪُ ِﻣﻦ: ﻗﺎلﻮا. �ﻌﻢ الﻤﺎء:ﺎر؟ ﻗﺎل
ِ َﻟ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ّ
ْ
َ
َ
ُ ِلﺮ
ّ َ
ٌ ْ  ﻳَﺎ َبِ �ﻬﻞ ِﻣ ْﻦ ﺧﻠ ِﻘﻚ: ﻗﺎلﻮا.�ﺢ
ّ َ� َﻌ ُﻢ
 �ﻌ ْﻢ ا� ُﻦ:�ﺢ؟ ﻗﺎل
ِ ِﺷء َﺷَﺪُ ِﻣﻦ لﺮ
ّ َ َ َﺼ
َ ﺪَ َق ﺑ َﺼ َﺪﻗَﺔ �ﻴَﻤﻴﻨﻪ ُ�ْﻔ
«ِﻤَﺎﻪﻟ
ﻴﻬﺎ ِﻣ ْﻦ
ِِ
ِ ِِ ِ ِ ٍ
ِ َ ، آدم
‘‘আ�াহ তা‘আলা যখন পৃিথবী সৃ ি� কেরন তখন তা দু লেত
থােক।  অতঃপর আ�াহ তােত পবর্ত সৃি� করেল তা ি�র হেয়
যায়। তা েদেখ েফেরশতাগণ আ�যর্াি�ত হেয় বলেলন : �ভু েহ!
পবর্েতর েচেয় শি�শালী  েতামার অপর েকান সৃ ি�  আেছ  িক?
আ�াহ বলেলন: ‘হয্া, এর েচেয় শা�শালী  হেলা েলাহা।’ তারা
বলেলন : �ভু েহ! েলাহার েচেয় শি�শালী আর িকছু আেছ িক?
আ�াহ বলেলন : ‘‘হয্া, তা হেলা আগুন’’ তারা বলেলা : �ভু েহ!
আগুেনর েচেয় শাি�শালী িকছু আেছ ি? আ�াহ বলেলন : ‘হয্া,
আগুেনর েচেয় শি�শালী হেলা বাতাস তারা আবার বলেলা :
�ভু েহ! বাতােসর েচেয় শি�শালী িকছু আেছ িক? আ�াহ বলেলন
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: ‘হয্া, আদম স�ান উদার িচে� েয দান কের তা (িবপদ
দূ রীকরেণর েক্ষ) বাতােসর েচেয়ও অিধক শি�শালী।’’ 182
সদকা সিঠক হওয়ার শতর :
সদকা করার �েয়াজনীয়তা ও গুরু� অপিরস, এেত
কােরা ি�-মত েনই।  িক� এ  সদকা সিঠক হওয়া ও এিটেক
উপাসনায় পিরণত করার জনয্  েয দ’িট  পূ বর্  শতর্ রেয়, েস
স�েকর্ অেনেকরই জ্ঞােনর অভাব রেয়
সদকা সিঠক হওয়ার �থম শতর : সদকা �াভািবক আর
অ�াভািবক েয অব�ায়ই করা েহাক না েকন তা েকবল আ�াহ
তা‘আলার স�ি�  অজর্েনর উে�েশয্ ই হেত হেব। েকাে �কার
েলাক েদখােনা ভাব েথেক তা মু� হেত হেব।
ি�তীয় শতর্:
উপের বিণর্ত দাহহাক রািদয়া�াহু আনর হাদীেসর
মমর্ানুযায়ী েয �ােনর নােম সদকা করা হেয়েছ েস �ানিট িশকর
সংঘিটত হওয়ার স�াবয্ �ান হওয়া েথেক মু� হেত হেব
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.ইমাম আহমদ, �াগু; ৩/১২৪; ইবনু কাইিয়য্ম আ-জাউিযয়য্া, িমফতাহু
দািরস সা‘আদাঃ, (ৈবরুত : দারুল কুতুিবল ইলিময়য্, সং�রণ  িবহীন,
তািরখ িবহীন), পৃ . ২১৮। [হাদীসিট  িতরিমযীেতও এেসেছ, নং ৩৩৬৯;
তেব হাদীসিট দু বর্ল। স�াদ]
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এ দু ’িট শেতর্র আেলােক বলা যা, েকউ যিদ সদকা করার
সময় আ�াহর স�ি�র পাশাপািশ সামানয্তম েলাক েদখােনারও
উে�শয্  কে, তেব এেত েস বয্ি� িশেকর্ আসগের িনমি�
হেব। আর কবর ও মাযার েযেহতু িশকর্  সংঘিটত হওয়ার স�াবয
�ান, েসেহতু েসখােন সদকা করার েকােনা ৈবধতা েনই। েযেহতু
শরী‘আেত মাযার িনমর্াণ অৈবধ এবং মাযাের দান করাও অৈব,
তাই মাযােরর অৈবধ টাকায় েসখােন েকােনা ধমর্ীয় �িত�ান গেড়
তুলাও অৈবধ।  মাযাের টাকা দান করা েযেহতু হারাম, সু তরাং
েসখােন েকােনা ফকীর, িমসকীন ও ভবঘুের েলাকেদরও িভড়
জমাবার েকােনা আবশয্কতা েনই। সাধারণত মাযাের যারা দান
কের তারা এ  দােনর মাধয্েম মাযার� অিলর স�ি� লাভ কের
তাঁর িনকট েথেক বা তাঁর মাধয্েময্ আ�াহর িনকট েথেক তােদ
দু িনয়া-আেখরােতর কলয্াণ সাধেনর জেনয্ ই তা দান কের। 
জাতীয় দান ও কামনা িশেকর্ আকবােরর অগর্ত। কােজই সাদকা
দােনর েক্ষে� িশকর্ েথেক বাঁচেত হ েল েয সম� ধমর্ীয় �িত
অিলেদর মাযার েকি�ক নয়, েকবল েসখােনই সাদকা করেত
হেব।
মানত :
িবপদ েদখেল মানু ষ মানত কের।  ধারণা কের হয়েতা বা
এেত তার িবপদ েকেট  যােব; িক� �কৃতপেক্ ষ মানত মানুেষ
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কেমর্ েকােনা পিরবতর্ন
রাসূ লু�াহ

এেন িদেত পাের না। েস

জেনয

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম মানত করেত

িনরুৎসািহত কেরেছন। এ �সে� আবু হুরাইররািদয়া�াহু আন
েথেক বিণর্ত হেয়ে, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলন,
َ ْ
ْ
َ ُ َ َ ّ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ّ َ َ َ ْ َ َﺄْﻲ
� ْﻦ ﻳُﻠ ِﻘﻴ ِﻪ ﻟَّﺬ ُر ِﻰﻟ
ِ  َوﻟ،ﺸ ٍء لﻢ ﻳ�ﻦ ُﺪِر ﻟ
»ﻻ ِﺗ ا�ﻦ آدم ﻟَﺬر ِﻲ
ْ َ ْ ََ َُ َ ّ ْ َ َ َ
ُ َ َْ َ َْ َ َُْ
ّ
ُ
ْ�ﻦ
ُ
َ
َ ﺨﺮج �َ ﺑ ِﻪ ِﻣﻦ
 �ﻴﺆ ِ� ﻋﻠﻴ ِﻪ ﻣﺎ لﻢ ﻳ،ﻴﻞ
ﺨ
ﺒﻟ
ِ
ِ
ِ  ﻓيﺴﺘ،اﻟﻘﺪ ِر ﻗﺪ ُﺪِر ﻟ
ِ
َ
ُ َ
ْ
«ﻳُﺆ ِ� َﻋﻠﻴْ ِﻪ ِﻣ ْﻦ �ﺒْﻞ
‘‘মানত বনী আদেমর জনয্ এমন িকছুবেয় আনেত পাের না
যা আািম তার তাকদীের রািখ িন, বরং মানত তােক তার জনয্
তাকদীের যা িনধর্ারণ করা আেছ েসটর উপর িনেয় রােখ। ফেল
এর �ারা আ�াহ েকবল কৃপেণর িকছু স�দ তার হাত ছাড়া
কেরন।  তখন তার কােছ এমন িকছু আেস যা পূ েবর্  আসত
না” 183
১৮২F

ইমাম িতরিমযীর বণর্নায় রেয়েছ: ‘‘েতামরা মানত কেরা না
েকননা; তা তাকদীেরর েকােনা পিরবতর্ন করেত পাের ন...।’’ 184
183F

183

.বু খারী, �াগু; িকতাবু ল আইমান ওয়ান নু জুর, বাব : মানত পূ ণর্  কর;
৪/৮/২৫৩; মুসিলম, �াগু; ভাগয্ অধয্, পিরে�দ নং- (২), ৩/১২৬১। 

184

. ইমাম িতরিমযী, �াগু; ৪/১১২; নাসাই, �াগু; শপথ ও মানত অধয্ায়
পিরে�দ: মানেতর �ারা কৃপেনর স�দ েবর কের েনওয়া হয়; ৪/৭/১৬।
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এ জেনয্ই মহান আ�াহ তাঁর বা�ােদরেক মানত করার জনয
েকােনা িনেদর্শ ও উৎসাহ �দান কেরন িন। তেব েযেহতু মানেতর
মাধয্েম স�ােনর বিহঃ�কাশ ঘে এবং তা এমন কােরা নােম
করেত হয় িযিন মানু েষর িবপদাপদ দূ রীকরেণর মািলক। এ দু ’িট 
িবষয় িবেবচনায় আনেল মানতেক আ�াহর উপাসনায় পিরণত
করার জনয্ তােত েমাট দ’িট শতর্ পূণর্ হেত হে
এক. তা েকবল আ�াহ তা‘আলার স�ানােথর্  েকবল তাঁরই
নােম এবং েকবল তাঁরই স�ি�র উে�েশয্ করেত হেব
দু ই. পূ েবর্  বিণর্ ত হহাক রািদয়া�াহু আনর হাদীেসর
মমর্ানুযায়ী তা জােহল েলাকেদর ওরস ও িশকর্ সংঘিটত হওয়া
স�াবয্ �ান মাযার ও মুকাম েথেক মু� হেত হেব
যারা মানত সিঠক হওয়ার জনয্

এ দ’িট  শেতর্র কথা

িবেবচনায় না এেন িবিভ� মাযার ও কবের মানত কের, তারা
মানতিট  পূ ণর্  করার সময় আ�াহর নাম িনেয় থাকেলও মূলত
তােদর মানেতর �ারা মাযার ও কবর�  েস অিল ও দরেবেশর
স�ানই �দিশর্ত হেয় থাে এবং মাযার ও কবর�  অিলর
িনকেটই তারা িবপদ দূ রীকরেণর জনয্  তােদর আবদার কের
থােক।  তারা যিদ �কৃতপেক্ ষ তােদর িবপ দ দূরীকরেণর কথ
আ�াহর িনকেটই েচেয় থাকেতা, তা হেল েকােনা অব�ােতই
তারা েকােনা মাযার বা কবের মানত করেতা না।
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মানত আ�াহর পছ�নীয় েকােনা উপাসনার মাধয্ম না হেয়
থাকেলও েযেহতু এর �ারা আ�াহর স�ান �দিশর্ত হ, েস জনয্
মানেতর শতর্ানুযায়ী েকউ তা করেল েস মানত পূণর্ করা তা
উপর ওয়ািজব হেয় দাঁড়ায় এবং এ জাতীয় মানত পূ ণর্  করা
আ�াহ তা‘আলার দৃ ি�েত মু’িমনেদর ৈবিশে�য্র অ�গর্ ত হে
থােক। েস জনয্ আ�াহতা‘আলা মু’িমনেদর ৈবিশ�য্ বণর্না �সে
বেলেছন :

ۡ
َ ُ
[٧ :﴿ يُوفون ِٱ�َّذرِ﴾ ]اﻻ�ﺴﺎن
‘‘তারা (মু‘িমনগণ) মানত পূ ণর্ কের’’ 185
184F

অ�েরর উপর ফরযকৃত েগাপন উপাসনাসমূ হ :
আমরা যিদ আ�াহর উপাসনািদ িনেয় গভীরভােব িনরীক্ষ
কির তা হেল েদখেত পাব েয, শরীেরর বািহয্ক অ-�তয্ে�র
উপাসনার েক্ষে� সমােজর মানুেষরা যতটুকু িশকর্ ক, তার
েচেয়ও অিধক িশকর্  করেছ অ�েরর উপর ফরযকৃত েগাপন
উপাসনাসমূ েহ। িনে� অ�েরর েগাপন উপাসনাসমূ হ এবং িকভােব
তােত িশকর্ হ, তা িনেয় আেলাচনা করা হেলা।
আ�াহ তা‘আলার রুবূিবয়য্াত ও উলূিহয়য্ােতর �িত ঈ

185

. আল-কুরআন, সূ রা দহর : ৭।
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�িতিট  মানু েষর অ�েরর �াথিমক েগাপন কাজ  হে� েস
অ�র িদেয় আ�াহ তা‘আলার বতর্মান থাকা

এবং তাঁেক

এককভােব সকল সৃ ি�র �িতপালক ও উপাসয্  িহেসেব ি�ধাহীন
িচে� িব�াস করেব।  অ�েরর এ  ধরেনর িব�াস হে� অ�েরর
উপাসনা। েকােনা মানু ষই এ িব�াস বয্তীত ম’িমন হেত পাের না
িবধায়, এ  িবষয়িট  �মােণর জনয্  �মাণ উপ�াপেনর �েয়াজন
পেড় না। এবার যিদ েকউ আ�াহ তা‘আলােক অ�ীকার কের
অথবা িনজ  িব�াস, কমর্  বা কথার �ারা আ�াহর রুবূিবয়য্র
আওতাধীন েকােনা িবষেয় বা তাঁর েকােনা উপাসনায় অপর
েকােনা সৃ ি�েক েজেন বা না েজেন শরীক রেয়েছ  বেল িব�াস
কের, তা হেল েস বয্ি� তার অজাে�ই মুশিরক হেয় যােব
আ�াহ ও রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর �িত
মহ�ত :
আ�াহ তা‘আলা ও রাসূ ল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
�িত মানু েষর ভােলাবাসার�রূপ হে� েস ভােলাবাসা তােদর
িনেজেদর স�া, িনজ স�ানািদ, িপতা-মাতা ও অনয্ানয্ সব িকছু
েচেয় অিধক হেব। এ  �সে�  রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন :
ُ َ» ﻳُﺆْﻣِﻦُ أَﺣ
ّ َﻢْ ﺣَﻰﺘٰ أَ ُ� ْﻮ َن أ
َ ْ ﺟﻌ
َ ْ َﺐَ إْﻪِ ﻣِﻦْ وَاﺪﻟِهِ وَ وَﺪ َﻟه ﻨﻟَّﺎسِ أَﻤ
ّ
«�
�ُﺪ
ِِ
ِ
ِ
ِ
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‘‘আিম যতক্ষণ েতামােদর কােরা িনকট তার িপ, স�ান ও
সকল মানু েষর েচেয় অিধক ভােলাবাসার পা� না হেবা, ততক্ষ
েস �কৃত মু’িমন হেত পারেব না।’’ 186
একদা ‘উমার রািদয়া�াহু আন রাসূ লু�াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�ামেক বেলিছেলন : ‘‘েহ আ�াহর রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া! আপিন আমার িনকট আমার িনজ 
স�া বয্তীত অনয্ সব িকছুর েচেয় অিধক ি�য়। তাঁর কথা শু
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
َ ُ َ
َِِّيْ �َﻔْﻲﺴ
َ َْ
َ َ
« �ِﻴَﺪِه ﺣَﻰﺘ َّ أ�نَ أَﺣ َﺐّ إِﻴﻟْﻚ ِﻣ ْﻦ �ﻔ ِﺴﻚ
»
ِ ْ
‘‘শপথ েসই স�ার যাঁর হােত আমার আ�া! যতক্ষণ আি
েতামার িনকট েতামার িনজ স�ার েচেয়ও অিধক ি�য় না হেবা,
ততক্ষণ তুিম পূণর্া�’িমন হেত পারেব না।’’ 187
186F

েকউ যিদ বেল : আিম আ�াহ ও তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ামেক ভালবািস, তা হেল জীবেনর সকল েক্ষে
186

. বু খারী, �াগু; িকতাবু ল ঈমান, বাব : রাসূ েলর ভালবাসা ঈমােনর
অ�গর্; ১/১/১৭; মুসিলম, �াগু; িকতাবু ল ঈমান, বাব : রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম ভালবাসা অপিরহাযর; ১/৬৭।  হাদীসিট   আনাস
রািদয়া�াহু‘আনহ েথেক বিণর্ত

187

. বু খারী, �াগু; িকতাবু ল আইমান ওয়ান নু জুর, বাব : রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর শপথ েকমন িছল?; ৪/৬/২৩১-২৩২।
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রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােক অনু সরণ  করার মধয্
িদেয়ই তােক তার এ  দাবীর সতয্তা �মাণ করেত হেব। এ
�সে� আ�াহ বেলন :
ُۡ
ُ َ ُُ ۡ ُ َ ۡ ََۡ ُّ ُ ُ ۡ ُۡ
ُُ ۡ ّ َ ّ َ ّ ع
﴾و�� ۡ ۚم
و� �بِب�م �َ و�غفِر ل�م ذن
ِ ِ ﴿ قل إِن كُنتم ُِبُون �َ َٱتَب
[٣١ :]ال ﻋﻤﺮان

‘‘আপিন তােদরেক বলু ন! েতামরা যিদ সিতয্কার অেথর
আ�াহ তা‘আলােক ভালেবেস থাক, তা হেল েতামরা আমার
অনু সরণ  কর, এেত আ�াহ েতামােদরেক ভালবাসেবন এবং
েতামােদর অপরাধসমূ হ মাজর্না করেবন’’ 188
187F

একজন রাসূ ল মহ�তকারীর পিরচয় হে�, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর অনু সরণ যিদ তার �াণ, তার
�ী, পু�-কনয্া ও স�দ ইতয্ািদেক িবসজর্ন েদয়ার দাবী , তা
হেল েস িনি�র্ধায় তা িবসজর্ন িদেত ��ত হেয় যা। েকননা; তা
একিট িবেশষ ধরেনর ভােলাবাসা, যােক আ�াহর দাস� �কােশর
ভােলাবাসা বলা হয়। এ জনয্ �েয়াজন আ�াহর িবধােনর সামেন
পিরপূ ণর্  আ�সমপর্ণ। আ�াহর অবাধয্তায় অনয্ কাভােলাবাসা
�কােশর জনয্ এ ধরেনর েকােন িবসজর্ন েদয়া েযেত পাের না।
এখন যিদ েকউ আ�াহ ও তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
188

. আল-কুরআন, সূ রা আেল ইমরান : ৩১।
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ওয়াসা�াম-এর আেদশ বা িনেষধ পালেনর পিরবেতর অপর েকােনা
ধমর্ীয় গুরু বা রাজৈনিতক েনতার আেদশ বা িনেষধ পালে
জনয্ িনেজর সব িকছু িবসজর্ন ে, তা হেল বুঝেত হেব েয, েস
আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর ভােলাবাসার উপর তােদর ভােলাবাসােক
�াধানয্  িদেয়ে এবং এভােব েস গায়রু�াহর ভােলাবাসােক
আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর িবেশষ ভােলাবাসার সমকক্ ষ বািনে
িনেয়েছ। এ জাতীয় ভােলাবাসার েলাকেদর বয্াপাের আ�াহ
তা‘আলা বেলন :
ّ ّ ّ ُ َ ۡ َُ ّ ٗ َ َ ّ
ُ ّ
ُ
َ ِ َّ� ﴿ َوم َِن
َ َ�َٱ
ِين
َِۖ� ب
ِ اس من َتَخِذ مِن د
ِ ون �َِ أندادا ُِبُو�هم كح
ّ ٗ ّ ْ ٓ َُ َن
[١٦٥ :َشَدُ ُح ّبا َِّ ِۗ ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ءام وا
‘‘মানু েষর মােঝ এমনও িকছু েলাক রেয়েছ  যারা আ�াহর
একািধক সমকক্ষ িনধর্ারণ , তােদরেক আ�াহর ভােলাবাসার
নয্ায় ভালবােস। ব�ত যারা ঈমান

এেনেছ তারা আ�াহ

তা‘আলােকই সব েচেয় অিধক ভালবােস।’’ 189
18F

আরেবর

মুশিরকরা

তােদর

েদবতােদর এ  ধরেনর

ভালবাসেতা িবধায়, আ�াহ এ  আয়ােত তােদর এ জাতীয়
ভােলাবাসার সমােলাচনা কেরেছন।  মুসিলমেদর মােঝ  যারা
আ�াহর অবাধয্তায় তােদর েনতৃবৃে�র আেদশ ও িনেষধেক
189

. আল-কুরআন, সূ রা বা�ারাহ : ১৬৫।
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ভােলাবাসা ও আ�িরকতার সােথ �হণ  করেব, তােদর অব�াও
আরেবর মুশিরকেদর মতই হেব।
ভােলাবাসার �কারেভদ ( )ﻧﻮاع اﻤﻟﺤﺒﺔ:
এখােন উে�খয্ ে, ভােলাবাসা মূ লত দু ’�কার :
এক. িবেশষ ধরেনর ভােলাবাসা, যােক আমরা ‘আ�াহর স�াগত
ভােলাবাসা’ বলেত পাির। েয ভােলাবাসা িনেয় আমরা উপের
আেলাচনা কেরিছ। এ জাতীয় ভােলাবাসা েকবল আ�াহ
তা‘আলা বয্তীত অনয্ কােরা জেনয্ হেত পাের  রাসূ লসা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�মেক ভােলাবাসাও আ�াহর
ভােলাবাসার কারেণ  হেত হেব, রাসূ েলর স�াগত েকােনা
ভােলাবাসা নয়।  রাসূ ল আমােদরেক আ�াহর পক্ ষ েথে
েহদায়ােতর বাণী  েপৗঁিছেয়েছ, আমােদরেক �ীেনর িদশা
িদেয়েছন, আমােদরেক িতিন পথ��তা েথেক বাঁচােত
সারাজীবন সং�াম কের েগেছন েসজনয্ই তাঁেক ভােলাবাসেত
হেব। েকবল রাসূ েলর বয্ি�স�র জনয্এ জাতীয় ভােলাবাসা
হেত পারেব না। হয্া, রাসূ েলর জনয্ অনয্ানয্ ভােলাবাসা েয
হেত পাের, যার আেলাচনা সামেন আসেছ। 
দু ই. সাধারণ ভােলাবাসা। এিট আবার িতন �কার:
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1. �কৃিতগত ভােলাবাসা, েযমন- েকােনা িবেশষ �কােরর
মাছ, মাংস বা িমি�  খাওয়ার �িত অ�েরর আকষরণ। 
অনু রূপভােব ক্ষুধাতর্ মানুেষর আহার ও তৃ�াতর্ মানুেষর প
�িত আকষর্, এ সব একই পযর্ােয়র ভােলাবাসা। এ সব ব�র
�িত অ�েরর ভােলাবাসা েযমন স�ান িমি�ত নয়, েতমিন এ 
ভােলাবাসার সােথ স�ান �দশর্েনরও েকােন স�কর্  েনই।
সু তরাং এ জাতীয় ভােলাবাসার সােথ িশেকর্রও েকান স�কর
েনই।
2. একে� বসবাস ও সহাব�ানগত ভােলাবাসা।  েযমনেকান িশ� কারখানার কমর্চারীেদর পার�িরক ভােলবাসা। �ুল,
মা�াসা, কেলজ  ও িব�িবদয্ালেয়র ছা-ছা�ীেদর পার�িরক
ভােলাবাসা। �মণ বা বয্বসার স�ীেদর পার�িরকভােলাবাসা। 
িভ�

েদেশ

অব�ানকারী একেদশী

মানু েষর

পার�িরক

ভােলাবাসা।  একইভােব �ামী-�ী  ও ব�ু-বা�বেদর পার�িরক
ভােলাবাসা ইতয্ািদ।

এ

জাতীয় ভােলাবাসােতও উপাসনাগত

স�ান �দশর্েনর েকােন স�কর্  না থাকায় এর সােথও িশেকর্
েকােনা সংি��তা েনই।
3. দয়া ও অনু �হ�সূ ত ভােলাবাসা। েযমন- স�ােনর �িত
িপতা-মাতার এবং িপতা-মাতার �িত স�ােনর ভােলাবাসা।  এ 
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জাতীয় ভােলাবাসার সােথও উপাসনাগত স�ান �দশর্েনর
েকােনা েযাগসূ � েনই বেল এেতও আপি�র িকছু েনই 190।
১৮৯

উপযু র্� এ িতন �কােরর ভােলবাসা �ারা পর�েরর �িত
অ�াভািবক ধরেনর েকােনা িবনয় ও স�ান �দিশর্ত বা �মািণত
হয় না িবধায় 191, এ সেবর সােথ িশেকর্র েকােন স�কর্ েনই 192
১৯ ০

190

১৯১

মেন রাখেত হেব েয, রাসূ েলর �িত আমােদর ভােলাবাসাও এ  পযর্ােয়র।
তাঁর �িত আমােদর ভােলাবাসার কারণ হে�,
•

তাঁেক ভােলাবাসেত আ�াহ্  িনেদর্ শ িদেয়েছন। সুতরাং তাঁ
ভােলাবাসার মাধয্েম আ�াহর িনেদর্শেক আমরা বা�বায়ণ কির

•

িতিন আমােদরেক সিঠক পেথর িদশা িদেয়েছন, সু তরাং তাঁর অনু �হ
আমােদর উপর অেনক। তাই তাঁেক ভােলাবাসেত হেব। 

•

িতিন

আমােদরেক

ভােলাবাসেতন,

তাই

তাঁর

ভােলাবাসার

�িতদান�রূপ আমরাও তাঁেক ভােলাবাসব।
•

তাঁর আনু গেতয্র িনেদর্শ আ�াহ ত‘আলা িদেয়েছন।  েস িনেদর্শ
বা�বায়ণ করেত হেল ভােলাবাসার েকােনা িবক� েনই।

রাসূ েলর �িত আমােদর ভােলাবাসা কখনই স�াগত নয়, বরং গুণগত। এ
িব�াস �িতিট মুিমেনর রাখা উিচত। [স�াদক]
191

এটাই হে� অনু েমািদত ভােলাবাসা ও িনিষ� ভােলাবাসার সীমােরখা। 
েকােনা�েমই এ  সব ভােলাবাসায় অ�াভািবক ধরেনর েকােনা িবনয় ও
স�ান �দিশর্ বা �মািণত হেত পারেব না। যিদ েকােনাভােব এগুেলােত
এ জাতীয় িকছু পিরলিক্ষত , তেব েসটাও িশকর্ী ভােলাবাসায় পিরণত
হেব।  যিদ েকউ রাসূ ল, �ী, পণয, স�ান-স�ানািদ, অথবা দু িনয়ার েয
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েগাপন ভেয়র উপাসনা ( )ﺒﺎدة ﺧﻮف الﺮﺴ:
একজন মু’িমন আ�াহর বয্াপাের তার অ�র িদেয় েগাপেন
এ-ভয় েপাষণ  করেব েয, আ�াহর কােছ  �কাশয্  আর অ�কাশয
বলেত িকছু ই েনই।  মানু ষ �কােশয্  বা েগাপেন য-ই কের না
েকন, িতিন তা সিবেশষ অবিহত আেছন।  আমােদরেক পরীক্ষ
করার জনয্ অথবা আমােদর অনয্ায় ও অপরাধজিনত কারেণ িতি
ই�া করেল হঠাৎ  কের েয েকােনা সময় আমােদর েয েকােনা
অিন�  হেত িদেত পােরন।  আমােদর অনয্ায় ও অপরােধর শাি�
িতিন আমােদরেক এ  দু িনয়ােত না িদেলও আেখরােত িদেত
পােরন।  েস জনয্  িতিন আমােদরেক সবর্দা তাঁর শাি�র ভয় 
রহমেতর আশায় 193 েথেকই তাঁেক আ�ান করেত িনেদর্শ কের
১৯২F

বেলেছন :

েকােনা ব� বা িবষেয়র �িত পিরপূ ণর্  িবনয় ও অ�াভািবক ভােলাবাসা
েদখায় তেব েসটাও মা‘বু েদ পিরণত হেব এবং েয এ  ধরেনর
ভােলাবাসেব েস মুশিরক হেয় যােব। [স�াদক]
192

েশখ সু লাইমান ইবন আ�ু �াহ, �াগু; পৃ . ৪৬৮।  (সংিক্) তেব এটাও
উপেরা� শতর্ �ারা শতর্যু�[স�াদক]

193

. ইবেন
ً َ َ
(َو ﻃﻤﻌﺎ

কাছীর, �াগু; ২/২৩১।  ইমাম ইবন কাছীর সূ রা আ‘রােফর
ً ْ َ ُْ ُ ْ َ
 )وادﻋﻮه ﺧﻮﻓﺎএ আয়ােত বয্াখয্ায় বেল:

« ﺧﻮﻓﺎ مﺎ ﻋﻨﺪه ﻣﻦ و�ﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎب وﻃﻤﻌﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪه ﻣﻦ ﺟﺰ�ﻞ ﺜﻟﻮاب:»أي
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ٗ َ
ۡ
[٥٦ :﴿ َوٱد ُعوهُ خ ۡوفا َو َط َم ًعا ۚ﴾ ]اﻻﻋﺮاف
‘‘আর েতামরা তাঁেক (আ�াহ তা‘আলােক) ভয় ও আশার
মেধয্ েথেকইআ�ান কেরা।’’ 194
193F

ভয় ও আশার মেধয্  েথে আ�াহ তা‘আলােক আ�ান
করার �িত আমােদরেক আেদশ করার �ারা �মািণত হয় েয,
অ�ের এ  ধরেনর ভয় ও আশা িনেয় তাঁেক আ�ান করা হে�
অ�েরর একিট  িবেশষ ধরেনর ইবাদাত বা উপাসনা।  েকােনা
মানু েষর বয্াপাের কােরা অ�ের এ ধরেনর ভয় ও আশার সৃি�
হেত পাের না, েকননা; আ�াহর সৃ ি�র মেধয্ এমন েকােন মানু ষ
ও িজন েনই, যারা আ�াহর ই�া বয্তীত ে�ফ তােদর িনজ�
ই�ানু যায়ী কােরা েকােনা অিন� সাধন করেত পাের। কােরা �ারা
কােরা ই� বা অিন� হওয়ার িবষয়িট স�ূ ণর্ আ�াহর ই�ার উপর
িনভর্র কের িবধা, আ�াহ তা‘আলা আমােদরেক েকবল তাঁেকই
ভয় করেত আেদশ কের বেলেছন:

َۡ ََ
َ ۡ
َ َّ� ْ � َش ُوا
[٤٤ :اس َوٱخش ۡو ِن﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
� ﴿ف

‘‘সু তরাং েতামরা মানু েষর েকােনা অিনে�র ভয় কেরা না,
ভয় েকবল আমােকই কর।’’ 195 কািফররা তােদর েদবতােদর
194F

194

. আল-কুরআন, সূ রা আ‘রাফ : ৫৬।

195

. আল-কুরআন, সূ রা মােয়দাহ : ৪৮।
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বয্াপাের অনুরূপ েগাপন ভয় েপাষণ করেতা। রাসূলু�াহ সা�া�া
আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদর েদবতােদর সমােলাচনা কেরন বেল
তাঁেকও তারা তােদর েদবতােদর �ারা হঠাৎকের েয েকােনা
অিনে�র িশকার হওয়ার বয্াপাের ভয় �দশর্ন করেতা। এ স�েক
আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ُ
َ َ ُّ َ َُ ََُۡ
َ ُّ َ ََۡ
َ َ�ّ ك
[٣٦ :ِين مِن دونِهِۚۦ﴾ ]الﺰمﺮ
ٍ �ِ﴿ �ليس �َ ب
اف �بده ۖۥ و�خوِفون ِٱ
‘‘আ�াহ িক তাঁর বা�ার জনয্  যেথ� ন? অথচ তারা
(মুশিরকরা) েতামােক আ�াহর পিরবেতর্  অনয্ানয্ উপাসয্েদর
�দশর্ন কের’’ 196
195F

েযেহতু মহান আ�াহর অনু েমাদন বয্তীত েকউ কােরা
েকােনা ক্ষিত বা অিন� করেত পাের , েসেহতু েকােনা িজনপরী, বা জীিবত বা মৃত েকােনা অিল বা দরেবশ, অথবা মাযার� 
েকােনা বৃ ক্ষ বা অনয্ িকছুর �ারা েকা কারণবশত কােরা েকােনা
অিন�  হেত পাের- এমন ধারণা ও ভয় করাও আ�াহর েগাপন
ভেয়র উপাসনায় িশকর্ করার শািমল
ভেয়র �কারেভদ ( )ﻧﻮاع اﺨﻟﻮف:
ভয় মূ লত চার �কার :

196

. আল-কুরআন, সু রা যু মার : ৩৬।
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�থম �কার : েগাপন ভয়। যা িনেয় উপের আেলাচনা করা
হেয়েছ। এমন ভয় আ�াহ তা‘আলা বয্তীত অপর কােরা জেনয
করা িশকর্
ি�তীয় �কার: েকােনা মানু ষ বা িফৎনার ভেয় েকােনা
সৎকেমর্র আেদশ এবং অসৎকমর্ হেত বারণ করা েথেক িবর
থাকা। এ  ধরেনর ভয় িশকর্  না হেলও তা হারা। কারণ,
কুরআনু ল কারীেম এ  ধরেনর ভয় করা েথেক িনেষধ করা
হেয়েছ। মু’িমনেদর পিরচয় দান �সে� বলা হেয়েছ :
َٓ َ َ َ ُ ََ َ ّ
َ ُُ َ د
َ
[٥٤ :يل �َِ َو� �افون ل ۡو َمة �� ِ ٖ ��﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
ِ ِ ﴿ي�ٰ ِه ون ِ� سب
‘‘তারা আ�াহ তা‘আলার পেথ িজহাদ কের এবং েকােনা
িন�ুেকর িন�ার ভয় করেব না।’’ 197
196F

হাদীস শরীেফ এ  ধরেনর ভয়কারীেদর বয্াপাের আেখরােত
ভৎসর্না ও িজজ্ঞাসাবােদর মুেখামুিখ হওয়ার কথা বিণর্ত হেয়
হাদীেস কুদসীেত বিণর্ত হেয়েছ:
ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ �َﺒَﺎرَكَ و
ﺖ ال ُﻤﻨﻜ َﺮ أن
ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻚ ِإذا رأﻳ: َﻌَﺎﻰﻟ �ﻘﻮل لِﻠﻌﺒ ِﺪ ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ
َ� ً»نَّ اﷲ
ُ
َ
ْﻰ
ُ
َ
ّ
َ َّ ﺖ ا
ُ ْ �ُﻐَ�َِّهُ ؟ �َﻴَﻘُﻮْلُ ﻳَﺎ رَبِ ! َﺧﺸﻴ
« ّﺎيَ ﻛُﻨْﺖُ أَﺣَﻖَّ أَنْ ﺨﺗَﺸ:  �ﻴَﻘ ْﻮل.ﺎس
ِ
‘‘িকয়ামেতর িদন মহান আ�াহ বা�ােক বলেবন: অনয্ায় কমর
েদখার পর েকান ব� েতামােক তা পিরবতর্ন করেত বাধা িদ?
197

. আল-কুরআন, সূ রা মােয়দাহ : ৪৫।
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তখন বা�া বলেব : েহ �ভু! পােছ েলােক কী বেল, এ ভেয় আিম
তা িনেষধ করেত পাির িন।  আ�াহ বলেবন: মানু েষর েচেয়
আিমইেতা ভেয়র অিধকতর হকদার িছলাম।’’ 198
তৃতীয় �কার : আ�াহর শাি�র ভয়, েয শাি�র বয্াপাের
িতিন তাঁর অবাধয্ ও অপরাধী বা�ােদর ভয় �দশর্ন কেরেছন। 
জাতীয় ভয় মু’িমনেদর অ�ের থাকা �শংসনীয়।  যারা এ  গুেণ
গুণাি�ত হে, তােদর জনয্  রেয়েছ আ�হর িনকট  আকষর্ণীয়
পুর�ােরর �িত�িত। েযমন- মহান আ�াহ বেলন :
َ َ
َ َ َ
َ َ
[١٤ :ا� َوخاف َو�ِي ِد ﴾ ]اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ِ ﴿�ٰل ِك ل َِم ۡن خاف َمق
‘‘এ-পুর�ার তােদর জেনয্ই যারা িহেসেবর জনয্ আমা
স�ু েখ দ�ায়মান হওয়ােক এবং আমার শাি�েক ভয় কের।’’ 199
198F

চতুথর্  �কার: �কৃিতগত ভয়, েযমন- ওৎ েপেত থাকা শ�
বা িহং� জীব-জ�, িবষধর সাপ, পািনেত ডুেব ও আগুেন পুেড়
মের যাওয়া ইতয্ািদর ভয়। এ জাতীয় ভয় েকােন িন�নীয় বা
দূ ষণীয় নয় কারণ; এ জাতীয় ভয় স�ান িমি�ত হয় না।  মূ সা
আলাইিহস সালাম-এর অ�ের েফর‘আউন ও তার ৈসনয্েদর

198

. ইবন মাজাহ, �াগু; িকতাবু ল িফতন, বাব নং (২০); ২/১৩২৮। (তেব
হাদীসিটর সনদ দু বর্ল[স�াদক])
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বয্াপাের

জাতীয় ভয় িছল। এ  কারেণই িতিন িমসর েছেড়

পািলেয় যান। এ �সে� আ�াহ বেলন :

َ َ
ُ َخ َر َج م ِۡن َها َخآ� ٗفا َ� ََ ّق
[٢١ :بۖ ﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ
﴿ف
ِ

‘‘অতঃপর িতিন (মূ সা) শ� আগমেনর �িত তী� দৃ ি� েরেখ
েসখান েথেক ভীত অব�ায় েবর হেয় পেড়ন।’’ 200
19F

কামনার উপাসনা ( )ﻋﺒﺎدة الﺮﺟﺎء:
‘রাজা-উন’ শে�র আিভধািনক অথর্  হে� : মেনর কামনা
পূ ণর্  হওয়ার আকা�া। মানুেষর মেনর কামনা মূলত দ’�কােরর
হেয় থােক :
এক. এমন সব চািহদা যা পূ ণর্  হওয়ার জনয্ �েয়াজনীয় ে
কমর্  করেত হ, তা বয্ি�র িনেজর বা অপর েয েকােন মানু েষর
সামেথর্য্র মেধয্ থ। এ জাতীয় চািহদা পূ রেণর েক্ষে� �েয়াজে
অনয্ জীিবত উপি�ত মানুেষর িনকট সাহাযয্ চাওয়া েযেত পাের
তেব েকােনা মৃত বা অনু পি�ত েকােনা মানু েষর কােছ এ জনয্
সাহােযয্রআ�ান করেল তা িশেকর্ আকবার এর অ�গর্ত হে
দু ই. এমন সব কামনা যা পূ ণর্  কের েদয়া আ�াহ তা‘আলা
বযতীত অপর কােরা সামেথর্য্ র মেধয্ েনই। ে: স�ান দান
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করা, বয্বসায় উ�িত �দান কর, েরাগ-বয্ািধ িনরাময় কর, সমু� 
বা নদীেত ঝড় ও তুফােনর হাত েথেক রক্ষা ক, জ�েলর িহং�
জীব-জ�র হাত েথেক রক্ষা ক... ইতয্ািদ। মানুেষর এ জাতীয়
চািহদা পূ রণ করা একমা� আ�াহ তা‘আলা বয্তীত অপর কােরা
সামেথর্য্ র মেধয্ েনই। ত এ জাতীয় কলয্াণাজর্ ন ও অকলয্
দূ রীকরেণর জনয্ েকােন অিল বা দরেবেশর িনকট সাহাযয্ কামনা
করা িশেকর্  আকবােরর পযর্ায়ভ; েকননা, এেত কের তাঁেদরেক
আ�াহর রুবূিবয়য্ােতর ৈবিশে�য্র অিধকারীর মযর্াদায় উ�ীত
হয় এবং তাঁেদর কােছ কামনা-বাসনা করা হয়

২০০

201

। 

ভরসার উপাসনা (� )ﺒﺎدة اﺘﻟﻮ:

201

মেন রাখা জরূরী ে, কামনা-বাসনার মাধয্েম িশকর্  হওয়ার জনয্ এট

জরূরী নয় ে, েকউ মেন করেব েয যােদর কােছ  েস কামনা-বাসনা করেছ,
তােদর িনকট  রুবুিবয়য্ােতর েকােনা ৈবিশ�য্ িবদয্মান। , যিদ এরকম
েকােনা িব�াস থােক, তেব তা হেব, দু ’িদক েথেক িশকর্। �থম, রুবুিবয়য্াে
িশকর, তারপর তার কােছ  কামনা-বাসনার কারেণ  েস আ�াহর উলু িহয়য্ােতও
িশকর্  করল। সুতরাং েকউ যিদ কারও বয্াপাে র রুবুিবয়য্া েতর েকােনা ৈবি
েনই মেন কেরও তার কােছ এমন েকােনা িকছু পাওয়ার কামনা-বাসনা কের,
যা একমা� আ�াহর কােছই থাকেত পাের, তােতও েস আ�াহর উলু িহয়য্াত
তথা ইবাদােত িশকর্ কেরেছ বেল গণয্ হ। [স�াদক]
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একজন মু’িমেনর ৈদনি�ন জীবেনর �েয়াজন পূ রেণর
েক্ষে� তার করণীয় হ, উে�শয্  অজর্েনর জনয্ েয কমর্ 
�েয়াজন, তা িনেজর সােধয্র মেধয্ থাকেল তা িনেজ করা ব
অপর জীিবত ও উপি�ত কােরা সােধয্র মেধয্ থাকেল �েয়াজে
তােদর সহেযািগতায় তা স�াদন করা এবং কেমর্র ফলাফল
�াি�র জনয্ আ�াহতা‘আলার কােছ দু ‘আ করা এবং তাঁরই উপর
ভরসা করা। কমর্  যিদ কােরা সােধয্র মেধয্ না থ, তেব িনেজ 
বা অপর জীিবত উপি�ত মানু েষর দু ‘আর মাধয্েম আ�াহর িনকট
তা কামনা করা এবং তা অিজর্ত হওয়ার জনয্ একমা� আ�াহ
উপেরই ভরসা করা। েকােনা অব�ােতই িনেজর বা অপর কােরা
উপর ভরসা না কর।  েকননা, �কৃত মু’িমেনর ৈবিশ�য্  হে�
সকল বয্াপাের আ�াহর উপর ভরসা করা। ে-জনয্  আ�াহ
বেলন,

ّ ََ َ
ُ �َِ َتَوَ� َُّ ٓوا ْ إن
َ كُنتم ُّ ۡؤ ِمن
[٢٣ :ِ�﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
�﴿ و
ِ

‘‘েতামরা যিদ সিতয্কার অেথর্ ’িমন হেয় থােকা, তাহেল
একমা� আ�াহর উপেরই ভরসা কর।’’ 202 এেত �মািণত হয় েয,
201F

�কৃত মু’িমন হেত হেল সবর্াব�ায় আ�াহর উপেরই ভরসা করেত
হেব।  তা না কের যারা আ�াহর পাশাপািশ িনেজর বা অেনয্র
202
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কেমর্র উপর ভরসা করেব, তারা িশেকর্  আসগাের পিতত হেব।
আর যা কােরা সােধয্র মেধয্ ে, তা �াি�র জনয্  যারা েকােন
অিল বা দরেবেশর উপের ভরসা করেব, তারা িশেকর্  আকবাের
পিতত হেব।
এখােন উে�খয্  ে, মানু েষর সামেথর্য্ র মধয্কার কেম
েক্ষে�ও কমর্ আর� কের তা েশষ না হওয়া পযর্�হর
উপেরই ভরসা করেত হেব, এ  কারেণ  েয, কমর্  করার জনয্ ে
শি�  ও সামেথর্য্ র �েয়া, েস সেবর মািলক হেলন আ�াহ। 
িতিন েতৗিফক িদেলই েকবল আমরা েকােনা কমর্ শুরু ও তা ে
করেত পাির। অনয্থায় হাজােরা ই�া ও েচ�া কেরও আমরা তা
করেত পারেবা না।
কমর্ না কের আ�াহর উপরভরসা করা অৈবধ :
এখােন আেরা উে�খয্  ে, েকােনা উে�শয্  হািসেলর জনয
�েয়াজনীয় কমর্  না কের তা হািসেলর জনয্ আ�াহর উপর ভরস
করােক শর‘য়ী  দৃ ি�েত ‘তাওয়াককুল’ বলা হয় না।  এ  ধরেনর
ভরসা শর‘য়ী দৃ ি�েত ৈবধ নয়। েকউ যিদ খাওয়া-দাওয়া না কের
সু �ভােব েবঁেচ থাকার জনয্

�াহর উপর ভরসা কের এবং

এভােব েথেক েশষ পযর্� মারা যা, তেব শর‘য়ী  দৃ ি�েত এমন
বয্ি� আ�হতয্াকারী িহেসেব গণয্ হ
আনু গতয্ ও অনুসরেণর উপাসনা( )ﻋﺒﺎدة اﻟﻄﺎﻋﺔ واﻻﺗﺒﺎع:
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একজন মু’িমেনর যাবতীয় আনু গতয্ ও অনুসরণ িনঃশতর্ভাে
িনেবিদত হেব েকবলমা� আ�াহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর জেনয্। রাজৈনিতক বা ধমর্ীয় েনতােদ
েয আেদশ বা িনেষধ পালন করেল আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর
আনু গতয্  ও অনুসরণ হে, েকবল েস েক্ষে�ই একজন মুসিল
তাঁেদর আনু গতয্  ও অনুসরণ করেব। আর েয েক্ষে� আ�াহ
তাঁর রাসূ েলর অবাধযতা হেব, েস েক্ষে� েকাে কারণবশত
বাহয্ত তাঁেদর আনুগতয্ ও অনুসরণ করেলও খুশী মেন অ�
িদেয় তাঁেদর আনু গতয্  করেব না। আনুগেতয্ র এ িবধান বণর্
�সে� মহান আ�াহ বেলন,
َۡ
ُ َ
َ َ ّ ْ ُٰ ّ َ ّ َ َنُ ْ َ ع
َ ُ
ّ ْ �َ َوأطِيعُ وا
� ﴿
لرَ ُسول َوأ ْو ِ� ٱ� ۡمرِ مِن� ۡمۖ فإِن
َٓ�ُها �َِين َءام ٓوا أطِي وا
ۡ ّ َ
ۡ َ
ۡ ُُ ت
ّ َ ُ َّ ۡ د
ّ َِ�
كُنت ۡم ؤ ِمنُون ِٱ�َِ َوٱ�َ ۡو ِم ٱ�خ ِ�ِر
َٱلرَ ُسو ِل إِن
�ِت َ�ٰ َز� ُت ۡم ِ� � ٖء َرُُوه إ
َ
ً َۡ
َ َ َ
[٥٩ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٥ ��ِ َوأ ۡح َس ُن تأوٞ�ۡ �ٰل ِك خ

েতামরা আ�াহ, তাঁর রাসূ ল ও েতামােদর মধয্কার

দািয়��া�েদর আনু গতয্  ক।  অতঃপর েকােনা িবষেয় েস
দািয়�শীলেদর সােথ েতামরা মতিবেরাধ করেল সিতয্কারােথর
েতামরা আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর উপর ঈমান এেন থাকেল
িবেরাধপূ ণর্  েস িবষয়িটেক আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর িদেক িফিরেয়
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দাও, এটা েতামােদর জনয্ উ�ম এবং পিরণিতর িদক েথেক তা
খুবই ভাল।’’ 203
এ আয়াত �ারা �মািণত হয় েয, েকােনা িবষেয় মতিবেরাধ
হেল িবনা দলীেল েকউ কােরা েকােনা কথা মানেত পারেব না;
বরং েস েক্ষে� সাধারণ  ক্ষমতাশ িনিবর্েশেষ সকলেকই
আ�াহ তা‘আলার িকতাব ও তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর সহীহ সু �ােতর িদেক িফের আসেত হেব; েকননা,
এ দু ’িটই হে� েয েকােনা িববাদ মীমাংসার ফয়সালাদায়ক ও েয
েকােনা িবধান রচনা করার মূ ল উৎস।  ধমর্ীয় বা পািথর্ ব েকাে
েক্ষে�ই ধমর্ ীয় েনতৃবৃ� বা জাতীয় সংসেদর �ারা গৃহীত েকা
আইন বা িস�া�ই- তা বাহয্ত যতই কলয্াণকর েহাক না েকুরআন ও সহীহ হাদীেস বিণরত িবধান বা তােত বিণর্ত েমৗিলক
নীিতমালার আওতাধীন হওয়ার ছাড়প� বয্তীত ৈবধ হেত পাে
না। এর কারণ হে�-মানু ষ একমা� আ�াহরই সৃ ি�, তাই তােদর
সািবর্ক

জীবন পিরচািলত হেব তাঁরই েওয়া েহদায়াত ও

িবধানানু যায়ী। এ  েহদায়াত ও িবধানই েয তােদর দু িনয়াআেখরােতর যাবতীয় সু খ, শাি� ও কলয্ােণর িনয়াম, েস
স�েকর্ আ�াহ বেল,

203

. আল-কুরআন, সূ রা িনসা : ৫৯।
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َإ ّ َأۡت
َ
ٌ َ ََ َ َ َ َ ََ
ُ َ
ٗ
ُ
اي ف� خ ۡوف َعل ۡي ِه ۡم َو� ه ۡم
ِمَا ِيَن َّ�م ّم ِِّ� هُدى �من تبِع هُد
﴿
َ
ّ
ْ
ْ
ٓ
َ ََُۡ
َ ٰٓ �َْ ٰ َ ُو
َ ك أ ۡص
ُّ
َ ِ� ب �َّار ُه ۡم
ُ ٰ�
ََُ َ
يها
�ِ
ِ �َ  َٱ�َِين �فروا َ�َذَبوا ��ت ِنا٣ �زنون
َ ُ َٰ
[٣٩ ،٣٨ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٣ �ون
ِ�
‘‘অতঃপর যিদ েতামােদর িনকট  আমার পক্ ষ েথেক েকা
েহদায়াত আেস, তাহেল যারা আমার েস েহদায়াত অনু সরণ 
করেব, তােদর উপর না েকান ভয় আসেব, না তারা িচ�া��
হেব। আর যারা তা অ�ীকার করেব এবং আমার িনদশর্নগুেলাে
িমথয্া �িতপ� রেব, তারাই হেব জাহা�ামবাসী, েসখােন তারা
অন�কাল থাকেব।’’ 204
203F

আ�াহ েয মানু েষর সািবর্ক জীবন পিরচালনার একক িবধান
দাতা, েস স�েকর্ িতিন বেলন:
ّٓ ْ
َ ّ َ ّ ّ ۡ ُۡ
[٤٠ :ٱ�� ُم ِ�َ َِ ِ أ َم َر َ�َ � ۡعبُدُ ٓوا ِ�َ ِيَّاهُۚ ﴾ ]ﻳﻮﺳﻒ
﴿إ ِ ِن
‘‘হুকুম হেব একমা� আ�হ তা‘আলারই, িতিন েতামােদরেক
একমা� তাঁরই উপাসনা করেত িনেদর্শ কেরেছন’’ 205
204F

এ  আয়ােতর মমর্  হে- িতিন মানু েষর ধমর্ী, সামািজক,
রাজৈনিতক ও অথর্ৈনিতক জীবন পিরচালনার েক্ষ কুরআনু ল
কারীম ও তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর সহীহ
204

. আল-কুরআন, সূ রা বা�ারাহ : ৩৮, ৩৯।

205

. আল-কুরআন, সূ রা আন‘আম : ৫৭।
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হাদীেস �কাশয্ভােববা ইশারা ও ইিঈেত েয সব িব�ািরত িবধান
ও েমৗিলক নীিতমালা িদেয়েছন, সাধয্ানুযায়ী তা পালন করার মধয
িদেয়ই জীবেনর সািবর্ক েক্ষে� তাঁর আনুগেতয্র উপাস
বিহঃ�কাশ ঘটােত িতিন আমােদর িনেদর্শ কেরেছন।

এেত

�মািণত হয় েয, আমােদর জীবনেক শাসন করার জনয্কুরআনু ল
কারীম ও সহীহ হাদীেসর িদেক �তয্াবতর্ ন না কের িনজ েথে
েকােনা িবধান ও িস�া� �হণ  করার েকােনা ৈবধ অিধকার
আমােদর েনই। েকােনা েক্ষেকুরআনু ল কারীম বা সহীহ হাদীেস
সু ��  িবধান থাকা সে�ও বা েস িবষেয় তােত িবধান রচনার
জনয্ েকােন েমৗিলক নীিতমালা থাকা সে�ও েস সু �� িবধান বা
নীিতমালা পিরহার কের রাজৈনিতক েনতৃবৃ �  যিদ জনগেণর জনয্
িনজ েথেক েকােনা িবধান রচনা কেরন, তা হেল আ�াহর দৃ ি�েত
তারা িনেজেদর �বৃ ি�েকই িনেজেদর ইলাহ বািনেয় থাকেবন। এ 
জাতীয় েলাকেদর বয্াপাের আ�াহতা‘আলা বেলন :
َ َ َّ
َ
َ ۡ﴿أَفَ َر َءي
[٢٣ :ت َم ِن �َذ إ ِ�ٰ َه ُهۥ ه َوٮ ٰ ُه﴾ ]ﺠﻟﺎﺛﻴﺔ
‘‘আপিন িক েস বয্ি�েক েদেখেছন েয তার �বৃি�েক িনেজর
ইলাহ বািনেয় িনেয়েছ।’’ 206
205F

এ জাতীয় েলাকেদর বয্াপাের আ�াহর ব�বয্ হ:
206

. আল-কুরআন, সূ রা জািছয়াহ : ২৩।
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ّ
ٗ ۡ َ ُ ٰ َ َ َ َ ّ ّ ّ َ َ ۡ َض
[٥٠ :� هُدى ّم َِن �َِۚ﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ
ِ ﴿ومن َلُ ِمَ ِن �َبع هوٮه بِغ
‘‘আ�াহর েহদায়াত বয্তীত যারা িনেজেদর �বৃি�র অনুসরণ
কের, তােদর েচেয় অিধক পথ�� আর েক হেত পাের।’’ 207
206F

সাধারণ জনগণ  যিদ েস ধরেনর েকােনা িবধান িবনা
�িতবােদ স�� িচে� েমেন েনন, তা হেল তােদর অব�া ইয়াহূ দী
ও ি��ানেদর মতই হেব, যারা তােদর ধমর্ীয় েনতৃব ে�র এ 
জাতীয় কমর্েক স�� িচে� �হণ করার ফেল তােদরেক রব
বািনেয় িনেয়িছল। তােদর স�েকর্ আ�াহতা‘আলা বেলন,
ّ
ُ ّ ٗ َ ۡ َ ۡ ُ َ ٰ َ ۡ ُّ َ ُ ٓ ْ َ ۡ َ َ ُ ۡ َر
[٣١ :ون �َِ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ
د
ِ ﴿ �َذوا أحبارهم و ه�نهم أر�ا�ا مِن
‘‘ইয়াহূ দী ও ি��ানরা তােদর পাদরী  ও ধমর্যাজকেদ
আ�াহর বদেল বহু রব বািনেয় িনেয়িছল’’ 208
207F

এ আয়ােতর বয্াখয্া ‘আদী  ইবন হািতম রািদয়া�াহু আন
েথেক একিট হাদীস বিণর্ত হেয়েছ। উ� হাদীস �বণ করার পর
িতিন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােক বেলন : ‘‘েহ
রাসূ ল! আমরােতা তােদরেক রব বািনেয় েনই িন? জবােব
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন : তারা েকােনা
ব� হালাল বা হারাম বেল িদেল েতামরা িক তা �হণ কেরা না?
207

. আল-কুরআন, সূ রা �াসাস : ৫০।

208

. আল-কুরআন, সু রা তাওবাহ : ৩১।
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জবােব আদী বেলন- হয্া, তা কির। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন : এিটই হে� তােদরেক রব বানােনার
শািমল।’’ 209
উপযু র্� আয়াত ও হাদস �ারা �মািণত হয় েয, যারা েকােনা
রাজৈনিতক েনতা বা ধমর্ীয় েকােন ইমাম বা েকােনা মাযহােবর
িনঃশতর্ আনুগতয্ ও অ� অনুসরণ কর, তাঁেদর গৃহীত িবধান বা
মতামেতর ভুল-শু� িবচার না কের এর িবপরীেত কুরআনু ল
কারীম ও সহীহ হাদীস পাওয়া সে�ও েচাখ ব�  কের অ�ভােব
তাঁেদর আনু গতয্  ও অনুসরণ করে, আ�াহ তা‘আলা ও তাঁর
রাসূ েলর দৃ ি�েত তােদর পিরণিত ইয়াহূ দী ও ি��ানেদর মতই
হেব।  িবেশষ কের ধমর্ীয় েক্ষে� এ ধরেনর অনুসরণ কর
বয্াপাের শাহ ওয়ািল উ�াহ মুহাি�েস েদহলভী (মৃত ১১৭৬ িহ.)
�ীয় �� ‘হু�াতু�ািহল বািলগা’েত এবং �াযী  সানাউ�াহ
পািনপথী  (১১৮৩-১২২৫

িহ.)

তাঁর

তাফসীের

মাযহারীেত

মুসিলমেদর জনয্  সতকর্বাণী উ�ারণ কেরেছন। অ� তাকলী
হারাম হওয়া �সে�  শাহ ওয়ালী  উ�াহ (রহ.) যা বেলেছন, তা
সংেক্ষেপ িনে� বিণর্ত হে:

209

. িতরিমযী, �াগু; িকতাবু ত তাফসীর, বাব : নং- ৯।
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‘‘িযিন েকােনা একিট  িবষেয়ও ইজেতহাদ করার মত
েযাগয্তা অজন করেবন, তার পেক্ ষ েস িবষেয় অপেরর অ
তাকলীদ করা হারাম।  অনু রূপভােব যার িনকট এ কথা সু��
হেয় যায় েয, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েকােন
একিট আেদশ বা িনেষধ কেরেছন এবং েস আেদশ বা িনেষেধর
বয্াপাের বিণর্ ত অনয্ানয্ সকল হাদীস অনুস�ান কের  এর
পেক্ষ বা িবপেক্ষ যারা রে, তােদর কথা-বাতর্া অনুস�ান কের
েস বয্ি� যিদ রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�-এর েস
আেদশ বা িনেষেধর েকােনা মনসূ খ বা রিহতকারী দলীল খুঁেজ না
পায়, অথবা িবষয়িট  যিদ এমন হয় েয, অিধকাংশ ইসলামী 
িবেশষজ্ঞগণ রাসূেলর আেদশ বা েষধ স�িলত েকােনা হাদীস
�হণ  কের থােকন, অথচ েদখা যায় িযিন তা �হেণর েক্ষে
িবেরািধতা করেছন, িতিন েকবল েকােনা ি�য়াস (রায়) অথবা
ইজেতহাদ বা অনু রূপ িকছুর �ারা

এর িবেরািধতা করেছ,

এমতাব�ায় েস যিদ (তা অনু ধাবন করার পেরও িনেজর ইমাম বা
মাযহােবর মতামত পালন করার জনয) রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর েস হাদীেসর িবেরািধতা কের, তখন
বুঝেত হেব েয, রাসু লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর
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হাদীেসর িবেরািধতার িপছেন তার অ�ের েগাপন েনফাকী  বা
�কাশয্ আহমকী বয্তীত আর েকাে কারণ েনই।’’ 210
মাওলানা সানাউ�াহ পািনপথী (১১৮৩-১১২৫ িহ.) কুরআনু ল
কারীেম বিণর্ত:

ّ
ُ ّ ٗ ََۡ ً َۡ َ َۡ َ ّ ََ
[٦٤ :ون �َِۚ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان
ِ ﴿و� َتَخِذ �عضُنا �عضا أر�ا�ا مِن د

‘‘আমরা েযন পর�রেক রব িহেসেব �হণ না কির।’’ 211
210F

এ  আয়ােতর বয্াখয্ া �সে� বেলেছ : ‘‘এখান েথেক বুঝা
যায় েয, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর েকােনা
হাদীস যিদ কােরা িনকট  েকােনা �কার িবেরাধ েথেক মু� 

210

.এ �সে� িতিন যা বেলেছন তা িন�রূ:

 و.إﻧﻤﺎ ﻳﺘﻢ )أي ﺗﺮ�ﻢ ﺘﻟﻘﻠﻴﺪ( ﻓﻴﻤﻦ ﻟ ﺿب ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻬﺎد ولﻮ ﻓ مﺴﺄﻟﺔ واﺣﺪة
�ﻓﻴﻤﻦ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻇﻬﻮرا ﺑيﻨﺎ أن ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أمﺮ ﺑ�ﺬا و ﻧ
 إﻣﺎ ﺑﺄن ﻳتﺘﺒﻊ اﻷﺣﺎدﻳﺚ و أﻗﻮال ﻤﻟﺨﺎﻟﻒ و،  و أﻧﻪ ﻟيﺲ ﺑﻤنﺴﻮخ، ﻋﻦ ﻛﺬا
 أو ﺑﺄن ﻳﺮى ﺟﺎ ﻏﻔ� ﻣﻦ ﻤﻟﺘﺒﺤﺮ�ﻦ ﻓ.ﻤﻟﻮاﻓﻖ ﻓ ﻤﻟﺴﺄﻟﺔ ﻓﻼ �ﺪ ﻟﺎ �ﺴﺨﺎ
 و�ﺮى ﻤﻟﺨﺎﻟﻒ ﻟ ﻻ �ﺘﺞ إﻻ ﺑﻘﻴﺎس أو اﺳتﻨﺒﺎط أو �ﻮ، اﻟﻌﻠﻢ ﻳﺬﻫﺒﻮن ﻴﻟﻪ
 ﻓﺤﻴنﺌﺬ ﻻ ﺳﺒﺐ ﻟﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إﻻ ﻧﻔﺎق، ذلﻚ
.�ﻲﻔ أو ﺣﻖ ﺟ
- েদখুন : আদ-েদহলভী , শাহ ওয়ালী উ�াহ, হু�াতু�ািহল বািলগা; (ৈবরুত
: �ারুল ম’িরফাহ, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন), পৃ . ১৫৪-১৫৬।
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. আল-কুলআন, সূ রা আেল ইমরান : ৬৪।
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অব�ায় সহীহভােব �মািণত হয় এবং এর েকােনা রিহতকারীও
তার িনকট  �মািণত না হয়, এমতাব�ায় উদাহরণ�রূপ ইমাম
আবু হানীফা (রহ.) এর েকােনা ফেতায়াও যিদ এর িবপরীেত হয়,
আর চার ইমােমর েকােনা ইমাম এ হাদীেসর উপর ‘আমল কের
থােকন, তা হেল েস বয্ি�র পেক্ষ উ� হাদীেসর উ ‘আমল
করা ওয়ািজব হেয় যােব।  (এমতাব�ায়) কিঠনভােব তার
মাযহাবেক আঁকেড় ধের থাকা েযন তােক েস হাদীেসর উপর
‘আমল করা েথেক িবরত না রােখ। েকননা, এমনিট করেল এেত
আ�াহেক বয্তীত পর�রেক অসখয্  রব বানােনার শািমল
হেব।’’ 212
তাকলীদ করার সরল ও সিঠক প�া :

212

.এ �সে� িতিন যা বেলেছন এর আরবী ভাষা�র িন�রূ :

وﻣﻦ ﻫﻬﻨﺎ ﻳﻈﻬﺮ أﻧﻪ إذا ﺻﺢ ﻋﻨﺪ أﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ مﺮﻓﻮع ﻣﻦ ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
 و�ن ﻓﺘﻮى ﻲﺑ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻤﺣﻪ اﷲ،  ولﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻟ ﻧﺎﺳﺦ، وﺳﻠﻢ ﺎﻤﻟﺎ ﻣﻦ ﻤﻟﻌﺎرﺿﺔ
 �ﺐ ﻋﻠﻴﻪ، وﻗﺪ ذﻫﺐ ﻋ وﻓﻖ ﺤﻟﺪﻳﺚ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻵﺋﻤﺔ اﻷر�ﻌﺔ، ﻣﺜﻼ ﺧﻼﻓﻪ
 ﻟﻼ ﻳﻠﺰم ﺨﺗﺎذ،  وﻻ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﺠﻟﻤﻮد ﻋ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻣﻦ ذلﻚ، اﺗﺒﺎع ﺤﻟﺪﻳﺚ ﺜﻟﺎﺑﺖ
.ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺑﻌﻀﺎ أر�ﺎﺑﺎ ﻣﻦ دون اﷲ
েদখুন : পািনপতী, �াযী  সানাউ�াহ, আত-তাফসীরুল মাজহার, (েদহলী  :
এদারাতু এশাআিতল উলূ ম, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন), ২/৬৩-৬৪।
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আমরা যারা সাধারণভােব কুরআন ও হাদীস অ�-িব�র
জািন অথবা যারা জািন না, আমরা সকেল অবশয্ই কােরা না
কােরা অনু সরণ বা তাকলীদ করেবা। তেব এ েক্ষেইয়াহূ দী ও
ি��ানেদর অনু রূপ হওয়ার অিভেযাগ েথেক বাঁচেত হেল আমরা
েকােনা মাযহাব বা েকােনা মনীষীর তাকলীদ করার েক্ষে� 
দৃ ি�ভি�  েপাষণ  করেবা েয, যখনই েকােনা িবষেয় আমরা
অনু সরণীয় মাযহাব বা মনীষীর েকােনা মতামত কুরআন ও সহীহ
হাদীেসর িবপরীেত রেয়েছ  বেল িনজ� পড়া-শুনা অথবা কােরা
মাধয্েম িনি�তভােব অবগত হেত পারেব, তখনই েস িবষেয় েস
মাযহাব বা েস মনীষীর মতামেতর উপর ‘আমল করা পিরহার
কের কুরআন ও সহীহ হাদীেসর �ারা যা করা সিঠক বেল
�মিণত হয়, তা-ই করেবা। অনু রূপভােব যখনই আমােদর িনকট
িনজ মাযহােব �চিলত েকােনা ‘আমেলর িবপরীেত অপর েকােনা
মাযহােবর ‘আমল এক বা একািধক অেপক্ষাকৃত িবশু� হাদীস
যু ি�র আেলােক ‘আমেলর েক্ষে� অ�ািধকার পাবার েযাগয্ ব
�তীয়মান হেব, তখনই আমরা যাবতীয় ধরেনর েগাঁড়ািম পিরহার
কের িনজ  মাযহােবর ‘আমল পিরতয্াগ কের েস মাযহােবর
আমলেক �হণ  করেবা।  আশা কির, এ  ধরেনর দৃ ি�ভি�  িনেয়
কােরা বা েকােনা মাযহােবর অনু সরণ করেল এেত আমরা ইয়াহূ দী
ও ি��ানেদর অনু রূপ হওয়া েথেক বাঁচেত পারেবা। সাধারণ
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েলােকরা েয এ ধরেনর সরল ও েসাজা দৃ ি�ভি� িনেয় কােরা না
কােরা তাকলীদ করেব এ  �সে�  শাহ ওয়ালী  উ�াহ মুহাি�েস
েদহলভী (রহ.) বেলন :
‘‘েয বয্ি� কােরা তাকলীদ কের এ মানিসকতা িনেয় ে, েস
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বয্তীত অপর কাের
কথা মানেত রািজ নয় এবং আ�াহ ও তাঁর রাসূ ল যা হালাল বা
হারাম কেরেছন েস েকবল তাই হালাল বা হারাম বেল িব�াস
কের।  িক�, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম কী
বেলেছন, তা তার জানা েনই, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম এর ব�বয্সমূেহর মােঝ মতিবেরাপূ ণর্  কথাগুেলা
মেধয্  সাম�সয্ িবধােনর বা তাঁর কথা েথেক অনুস�ান কে
মাসআলা েবর করার প�া স�েকর্ও তার েকােন জ্ঞান ে,
এমতাব�ায় েস যিদ েকােনা েহদায়াত �া�  আিলেমর অনু সরণ 
কের এ  ধারণার িভি�েত েয, িতিন যা বেলন তা সিঠক, িতিন
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর কথার বািহয্ক অথর
�হণ  কেরই ফেতায়া েদন এবং তাঁর সু �ােতর অনু সরণ  কেরন,
তেব িতিন (অনু সরণীয় বয্ি) যিদ কখনও তার উ�  ধারণার
িবপরীত িকছু কেরন বেল তার িনকট �মািণত হয়, তা হেল েস
েকােনা �কার িবতকর্  অথবা িজদ না কের তাৎক্ষিণকভােবই 
আিলেমর অনু সরণ  করা পিরতয্াগ করেব। তা হেল
232

এমন

তাকলীদেক েকউ িকভােব অ�ীকার করেত পাের ?...িতিন
অতঃপর বেলন: েয িন�াপ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর অনু সরণ  আ�াহ তা‘আলা আমােদর উপর ফরয
কের িদেয়েছন, েস রাসূ েলর েকােনা হাদীস যিদ িবশু� সনেদ
আমােদর িনকট  েপৗঁছা, আর তা যিদ িনজ  ইমােমর মাযহােবর
িবপরীত িকছু �মাণ  কের, এমতাব�ায় আমরা যিদ তাঁর
পিরতয্াগ কের মুজতািহেদর হাদীস িবেরাধী

হাদীসেক

ইজেতহাদেক �হণ কির, তা হেল আমােদর েচেয় অিধক জািলম
 আর েক হেত পাের? েকয়ামেতর িদন র�ু ল আলামীেনর িনকট
আমােদর কী জবাব হেব?’’ 213
21F

213

.িতিন বেলন :

وﻟيﺲ �ﻠﻪ )أي �ﻞ ﺗﺮ�ﻢ ﺘﻟﻘﻠﻴﺪ( ﻓﻴﻤﻦ ﻻ ﻳﺪﻳﻦ إﻻ ﺑﻘﻮل ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ و ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺣﻼ إﻻ ﻣﺎ أﺣﻠﻪ اﷲ و ﺳﻮﻪﻟ  ،و ﻻ ﺣﺮاﻣﺎ إﻻ ﻣﺎ ﺣﺮﻣﻪ
اﷲ و ﺳﻮﻪﻟ ﻟ�ﻦ لﻢ ﻳ�ﻦ ﻟ ﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻗﺎل ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ و ﻻ
ﺑﻄﺮ�ﻖ ﺠﻟﻤﻊ ﺑ� ﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺎت ﻣﻦ ﻛﻣﻪ  ،و ﻻ ﺑﻄﺮ�ﻖ اﻻﺳتﻨﺒﺎط ﻣﻦ ﻛﻣﻪ اﺗﺒﻊ
ﻤﻟﺎ راﺷﺪا ﻋ أﻧﻪ مﺼﻴﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻮل  ،و ﻔﻲﺘ ﻇﺎﻫﺮا  ،ﻣﺘﺒﻊ ﺳﻨﺔ رﺳﻮل اﷲ
ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ  ،ﻓﺈن ﺧﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻳﻈﻨﻪ أﻗﻠﻊ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﻦ ﻏ� ﺟﺪال و
ﻻ ﺮﺻار ،ﻓﻬﺬا ﻛﻴﻒ ﻳﻨﻜﺮه أﺣﺪ  ...ﺛﻢ ﻗﺎل  :ﻓﺈن ﺑﻠﻐﻨﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ الﺮﺳﻮل
ﻤﻟﻌﺼﻮم ﺬﻟي ﻓﺮض= اﷲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻃﺎﻋﺘﻪ �ﺴﻨﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺪل ﻋ ﺧﻼف ﻣﺬﻫﺒﻪ
وﺗﺮ�ﻨﺎ ﺣﺪﻳﺜﻪ واﺗﺒﻌﻨﺎ ذلﻚ ﺘﻟﺨﻤ� أي= ﻗﻴﺎس ﻤﻟﺠﺘﻬﺪ واﺳتﻨﺒﺎﻃﻪ ،ﻓﻤﻦ أﻇﻠﻢ
ﻣﻨﺎ وﻣﺎ ﻋﺬرﻧﺎ ﻳﻮم ﻳﻘﻮم ﻨﻟﺎس لﺮب ﻟﻌﺎﻤﻟ�.
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অ�রেক সবর্দা আ�াহ মুখী কের রাখার উপাসনা( )ﻹﻧﺎﺑﺔ إﻰﻟ اﷲ:
এনাবত ‘ ’إﻧﺎﺑﺔশে�র অথর্  হে- অ�সর হওয়া, ধািবত
হওয়া, তাওবা করা।  আ�াহর িদেক ধািবত হওয়ার অথর্  হেঅপরাধ কের বা না কের সবর্াব�ায় অ�রেক আ�াহমুখী  কের
রাখা। এ স�েকর্ আ�াহ বেলন:

َ ُ
َ ْ ُ ََ
َ ْ
[٥٤ :ِيب ٓوا إ ِ ٰ� َر ّ�ِ� ۡم َوأ ۡسل ُِموا ُ�﴾ ]الﺰمﺮ
﴿ وأن

‘‘েতামরা েতামােদর �িতপালেকর িদেক ধািবত হও এবং
তাঁরই িনকট আ�সমপর্ণ কর’’ 214
213F

এ  আয়াত �ারা �মািণত হয় েয, আমােদরেক সবর্দা
আ�াহমুখী  হেয় থাকেত হেব, জীবেনর েয েকােনা অভাব ও
অিভেযােগর কথা সরাসির েকবল তাঁরই িনকট েপশ করেত হেব। 
সবর্  অব�ােতই েকােন পীর বা অিলর শরণাপ� হওয়া েথেক
িবরত থাকেত হেব; েকননা, আমরা সবর্দাই তাঁর মুখােপক, অপর
কােরা মুখােপক্ষী নই। িতিন বেলে,
ّ َ َُٓ َُۡ ُُ َ ُ ّ َّ �ٰ
َُ ُّ
َۡ ّ
[١٥ : ﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ١ ُٱ� ِميد
﴿
ُِ�ََٓ�ُها �َاس أنتم ٱلفقراء إِ� �َِۖ َٱ�َ هو لۡغ
েদখুন : শাহ ওয়ালী  উ�াহ মুহাি�েস েদহলভী, হু�াতু�ািহল বািলগা; পৃ .
১৫৬।
214

. আল-কুরআন, সূ রা যু মার : ৫৪।
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‘‘েহ েলাকসকল! েতামরা আ�াহর �িত মুখােপক্, আর
আ�াহ হেলন অমুখােপক্, �শংিসত।’’ 215
আমােদর অ�রেক আ�াহর �িত ধািবত না কের আমরা
যিদ িনেজর জীবেনর েকােনা অভাব অিভেযাগ  বা িবপেদর কথা
েকােনা মৃত অিল ও দরেবেশর কােছ বা তাঁেদর মাধয্েম আ�াহর
কােছ েপশ কির, তা হেল আমরা অ�েরর ‘এনাবেতর’ উপাসনায়
তাঁেদরেক আ�াহর সােথ শরীক কের েনেবা; কারণ  আমােদর
�িত আ�াহর িনেদর্শ হে�:

ُ َ ۡ َ َۡ ٓ ُ ۡ
[٦٠ :ب ل� ۡ ۚم﴾ ]ﻏﻓﺮ
ج
ِ و� أست
ِ ﴿ٱدع

‘‘েতামরা আমােক আ�ান কেরা, আিম েতামােদর আ�ােন
সাড়া েদব।’’ 216
215F

সৎ এবং অসৎ  িনিবর্েশেষ সকেলর �িত এ আ�ান থাকা
সে�ও েকউ যিদ তার অভাব ও িবপেদর সময় গায়রু�াহ
শরণাপ� হয়, তা হেল েস েযন গায়রু�াহেকই তার ইলাহ ও
�িতপালক বািনেয় িনল। এখােন �তর্বয্ , েকােনা সৎ জীিবত
মানু ষেক অভাব েমাচন ও িবপদ দূ রীকরেণর মািলক মেন না কের
এবং তাঁেক মানু েষর সমসয্ািদ আ�াহর িনক উপ�াপেনর মাধয্ম
215

. আল-কুরআন, সূ রা ফাি�র : ১৫।

216

. আল-কুরআন, সূ রা গািফর : ৬০।
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মেন না কের তাঁর কােছ  িগেয় িবপদ দূ রীকরেণর জনয্  আ�াহর
কােছ  দু ‘আ করার জনয্  বলা েযেত পাের। েকােন মানু ষ মের
যাওয়ার পর তার কােছ  েকােনা দু ‘আ কামনা করা যায় না। 
েকননা, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
‘‘মানু ষ যখন মের যায় তখন তার যাবতীয় কমর্  ব� হেয়
যায়’’। 217
২১৬

সার কথা :
একজন মুসিলম যখন এ  কথার �ীকৃিত িদেব েয, একমা�
আ�াহই আমার উপাসয্ ও �িতপাল, তখন তােক তার শরীেরর
বািহয্ক অ-�তয্�

এবং অ�েরর সাে স�িকর্ত যাবতীয়

উপাসনা একমা� আ�াহর জেনয্ই কের তার

এ �ীকৃিতর

যথাথর্তার �মাণ িদেত হেব। তােক মেন রাখেত হেব ে, এ 
পৃিথবীেত আমার বাঁচা ও মরা, আমার যাবতীয় কাজ  ও কমর্
েকবল আ�াহর জেনয্ই িনেবিদত হেব। �িতিট মুসিলেমর মেনর
অিভবয্ি� েয সবর্দা এটাই হেতেব, েস স�েকর্ আ�াহ বেল,
ُُ َ َ َُْ َ َ َْ ُ َْ ْ َ َ َ
. হাদীসিট  িন�রপ : ...
ّ� اﻹ�ﺴﺎن ا�ﻘﻄﻊ �ﻨﻪ �ﻤﻠﻪ
ِ  إ�ِذا ﻣﺎتেদখুন: মুসিলম,

217

�াগু; িকতাবু ল ওয়ািসয়য্া, বাব নং ৩, ৩/১২৫৫; িতরিমযী, �াগু;
িকতাবু ল আহকাম, বাব নং   ৩৬, হাদীস নং : ১৩৭৬; ৩/৬৬০; ইমাম
আহমদ, �াগু; ২/৩৭২।
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َ َ َ َ
َ ّ ُۡ
ُ
َۡ َ
َ َ َ ۡ ّ اي َو َم َما� َِ ّ ِ َر
َ � َي
��ك ُ� ۖۥ
﴿قل ِنَ َص� ِ� َو� ُس ِ� و
ِ
ِ
ِ � ١ �ب ٱل�ٰل ِم
ُ َو� َ�ٰل َِك أُم ِۡر
َ ت َو َ�نَا ۠ َّوَ ُل ٱل ۡ ُم ۡسلِم
[١٦٣ ،١٦٢ : ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم١ �
ِ
ِ
‘‘বলু ন : আমার সালাত, কুরবানী, জীবন ও মৃতুয্ (সব
িকছু ই) সম� জগেতর �িতপালক আ�াহর জেনয্ই িনেবিদত।
তাঁর েকােনা শরীক েনই, এ েঘাষণা েদওয়ার জেনয্ই আিম আিদ�
হেয়িছ, আর আিমই হলাম �থম আ�সমপর্ণকারী’’ 218
217F

�েতয্েকর মেনর এ অিভবয্ি�েক সেতয্ পিরণত করেত হ
িনেজেক একজন যথাথর্  ম’িমন বেল �মাণ  করার জনয িনেজর
উপাসনায় েকােনা �কার িশকর্  আেছ কী না তা খিতেয় েদখেত
হেব এবং থাকেল তা পিরহার কের তাওবাহ ও ইে�গফার কের
িনেজর ঈমান ও ‘আমলেক সং�ার কের িনেত হেব।
িশেকর্ আকবার এর চতুথর্ �কা: অভয্াসগ 219 িশকর
২১৮F

মানব সমােজ অতীত কাল েথেক বতর্মান সময় পযর্� এম
িকছু অভয্াস �চিলত রেয়ে, যা আ�াহ ও তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু
218

. আল-কুরআন, সূ রা আন‘আম : ১৬২।

219

ভােলা কের লক্ষয্ করেল বুঝেত পারেবন, আগত অভয্াসগত িশকর্ বে
েলখেকর পক্ষ েথেক যা বলা হেয়, তা আলাদা েকােনা িশকর্ নয়। এগুেল
হয় আ�াহর রবু িবয়ােত িশকর, নতুবা আ�াহর উলু িহয়াত তথা ইবাদােত
িশকর্। অথবা তাঁর নাম ও গুেণ িশকর্। এর বাই ের েকােনা িশকর্ েন
হেত পাের না। [স�াদক]
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আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর দৃ ি�েত িশেকর্র অ�ভুর্� কুরআনু ল
কারীম ও হাদীেস জােহলী  যু েগর েয সব িশকর্ী অভয্ােস
সমােলাচনা বিণর্ত হেয়ে, েস সব অভয্ােসর মেধয্ িছ:
১. েকােনা উপতয্কায় অবতরণ করেল েসখানকার িজের উপ�ব
েথেক আ�রক্ষার জনয্ েস উপতয্ কার িজনেদর মি
সরদারেক আ�ান কের তার িনকট আ�য় �াথর্না করা
২. েদবতােদর উে�েশয্ চতু�দ জ� উৎসগর্ ক এবং তা উৎসগর্
করা হেয়েছ  বুঝােনার জেনয্ এর কান কাট, শরীর িবকৃত
করা ও ঘােড় কাপড় ঝুিলেয় রাখা। এ সকল উৎসগর্ক ত জ�র
মেধয্‘বাহীরা’, ‘সা-ইবা’, ‘ওয়াসীলা’ ও ‘হামী’ িছল অনয্তম
৩. েদবতােদর জনয্ শসয্ ও চতু�দ জ�েত অংশ িনধর্ারণ ক
৪. স�ানািদেক অকলয্ােণর হাত েথেক রক্ষার জনয্ েদবতা
িনকট িনেয় যাওয়া।
৫. তারকার �ভােব বৃ ি� অবতীণর্ হয় বেল িব�াস করা
৬. েজয্িতষ, গণক ও কািহনেদর িনকট  ভােগয্র ভা-ম� 
অবগিতর জনয্ গমন করা।
৭. েকান েকান েরাগ আ�াহ তা‘আলার ই�া বয্তীত িনজ েথেক
সং�িমত হয় বেল মেন করা।
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৮. পািখ উিড়েয় ভাগয্ পরীক্ষা করা। পািখ ডান িদেক উেড় েগ
এটােক শুভ লক্ষণ এবং বাম িদেক উেড় েগেল এটােক অ
লক্ষণ ব মেন করা।
৯. েকান েকান িদন ও মাসেক অশুভ মেন করা
১০. গায়রু�াহর নােম শপথ করা
১১. িশশুেদর গােয় তাবীজ ঝুলােন, ইতয্ািদ
ইসলাম পরবতর্ী য ুেগ এ সব িশকর্ ী অভয্ােসর অপেনা
করা হেলও অজ্ঞতাবশত মুসিলমেদর মােঝ িশেকর্ আসগাে
পযর্ােয় পেড় এমন িকছু কথ-বাতর্ার �চলন িল বেল �মাণ 
পাওয়া যায়। েযমন রাসূ ল এর ই�ােক আ�াহ তা‘আলার ই�ার
সােথ সংযু � কের একদা এক সাহাবী বেলিছেলন :
َ َ
َ ْاﷲ َوﺷﺌ
ُ ﺎء
َ ﺎﺷ
«ﺖ
»ﻣ
ِ
‘‘আপিন এবং আ�াহ যা ই�া কেরন।’’
েলাকিটর কথা শুেন রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
বেলন,

َ
ً ْ
ْ َ»أ َﺟ َﻌﻠْﺘ
«ﷲ َﻋﺪﻻ
ِ �
ِ

‘‘তুিম িক আমােক আ�াহর সমকক্ষ কের িন?’’ 220
219F

220

.ইমাম আহমদ, �াগু; ১/২১৪।
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অনু রূপভােব অপর এক সাহাবী বেলিছেলন:
َ
ُ َ ْ َ َْ
«ﺎﷲ َﻋﻠﻴْﻚ
ٍ ِ»�ﺴتﺸﻔﻊ ﺑ
‘‘আ�াহর শাফা‘আেতর ওসীলায় আিম আপনার িনকট 
কামনা করিছ’’।  এ  কথা শুেন রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম এ বয্ি�েক ধমক িদেয় েলিছেলন: আ�াহেক মাধয্ম
কের কােরা কােছ  িকছু চাওয়া যায়না; কারণ, আ�াহ সু মহান
মযর্াদার অিধকারী 221
২২০F

এ  অধয্ােয়র চতুথর্ পিরে�েদ এ জাতীয় অভয্ াস স�ে
িব�ািরত আেলাচনা করা হেব িবধায়, এখােন এ সেবর �মাণািদ
ও তথয্সূ� স�েকর্ েকাে আেলাচনা করা হেলা না। 
সারকথা :
আেলাচয্  পিরে�েদর উপসংহাের েয কথািট বলেত চাই তা
হেলা : িশকর্  মূলত আ�াহতা‘আলার উলূ িহয়য্াত ও রুবূিবয়য্াত
েক� কেরই সংঘিটত হেয় থােক। িশকর্েক �থেম েয দ ’�কাের
িবভ�  করা হেয়েছ, ত�েধয্  িশেকর্ আকবর হে� আ�া
তা‘আলার উলূ িহয়য্াত ও রুবূিবয়য্াত  েকি�ক। আবার িশেকর্
আকবরেক েয চার ভােগ  িবভ�  করা হেয়েছ  ত�েধয্  জ্ঞা,
221

. আবু দাউদ, �াগু; িকতাবু স সু �াহ, বাব নং- ১৮; ৫/৯৫। (তেব
হাদীসিটর সনদ দু বর্ল।[স�াদক])
240

পিরচালনাগত ও অভয্াসগ 222 এ িতন �কােরর িশেকর্র স�কর
২২১

হে� আ�াহর রুবূিবয়য্ােতর সােথ। অথর- যারা এ িতন �কােরর
িশেকর্  িনমি�ত হেব তারা আ�াহর রুবূিবয়য্ােতর সােথ িশ
করেব।  আর উপাসনাগত অবিশ�  েয �কারিট  রেয়েছ এিট 
আবার দু ’ভােগ  িবভ�।  শরীেরর বািহয্ক অ-�তয্ে�র সােথ
স�িকর্ত বািহয্ক েয সব উপাসনার বণর্না করা হে, েসগুেলার
স�কর্  হে� আ�াহর উলূিহয়য্ােতর সা, আর শরীেরর েগাপন
অ�  অ�েরর সােথ স�িকর্ত েয সব উপাসনর বণর্না করা
হেয়েছ, েসগুেলার স�কর্ হে� আ�া তা‘আলার রুবুিবয়য্ােত
সােথ। অথর্া- যারা শরীেরর বািহয্ক উপাসনায় িশকর্ করেব তার
আ�াহর উলূ িহয়য্ােত িশকর্ কর, আর যারা অ�েরর উপাসনায়
িশকর্ করেব তারা আ�াহর রুবূিবয়য্ােত িশকর্ 

২২২

222

223

। 

আমরা আেগই বেলিছ, েলখক এখােন অভয্াসগত েয সকল িশেকর্
উদাহরণ িদেয়েছন তা হয় রুবুিবয়য্, নতুবা উলু িহয়য্ােতর সােথ স��। 
েসটােক শুধু রু বুিবয়য্ােতর সােথ স�ৃ্� বলার েযৗি�ক েকােনা কা
েনই। [স�াদক]

223

এখােনও িবশু� মতিট আমরা েলখেকর কথার বাইের েদখেত পাই। কার,
অ�েরর উপাসনার িবষয়িটও উলু িহয়য্ােতর সােথই স�ৃ�। তেব েকােনা
েকােনা সময় েসটা রুবুিবয়য্ােত িশকর্ করা পযগড়ায়। [স�াদক]
241

আেলাচয্ পিরে�েদ িশেকর আিভধািনক ও পািরভািষক অথর,
এর �কারািদ এবং এর পিরিচিত স�েকর্  িব�ািরত আেলাচনার
পর সামেনর পিরে�েদ আমরা েয িবষয়িট  িনেয় আেলাচনা
করেবা তা হেলা- মানু ষ আ�াহর সৃ � জীব হওয়া সে�ও তােদর
মােঝ আিদ েথেক িক তাওহীদী িচ�া ও েচতনা িবরাজমান িছল,
না িক তােদর মােঝ িশকর্ী িচ�া ও েচতনা িবরাজমান িছ?
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ি�তীয় পিরে�দ
আিদ মানু েষরা তাওহীদ প�ী িছল না িশকরপ�ী?
েকােনা েকােনা সমাজিবজ্ঞানী ও ি�ক এই বেল আওয়াজ 
উিঠেয়েছ েয, সকল ধেমর্ই অংশীবাদী িচ�াধারা

এক�বাদী

িচ�াধারার পূ েবর্  িবরাজমান িছল। তােদর ধারণা মনু েষর এ 
অংশীবাদী  িচ�াধারা পিরবিতর্ত হেয়

এক�বাদী িচ�াধারায়

েপৗঁছােত েবশ কেয়কিট িববতর্েনর �র অিত� কেরই তা এ 
অব�ায় উ�ীত হেয়েছ। সমাজিবজ্ঞানী জুিলয়ান েহ�লীর িচ�াধারা
উপযু র্� ব�বয্ আমরা সু��ভােবই েদখেত পা িতিন বেলেছন,
‘‘আ�াহ স�িকরত িব�াসিট উ�িতর েশষ �াে� এেস েপৗঁেছ
েগেছ। এ  িচ�াধারািট এখন আর েকােনা উ�িত �হণ  করেত
পারেব না। ব�ত মানু ষ ধেমর্র েবাঝা বহন করার জনয্ �কৃিত
বাইের একিট  শি�েক আিব�ার কেরেছ।  েস ধমর্  �থেম িনেয়
এেসেছ  জাদু , এরপর িনেয় এেসেছ  আধয্াি�ক কাযরম, এরপর
িনেয় এেসেছ আ�াহর �িত িব�াস। পিরেশেষ আিব�ার কেরেছ 
এক আ�াহর িচ�াধারা। এ  উ�য়ন �ি�য়ার মাধয্েম ধমর্ তা
জীবেনর েশষ �ের এেস েপৗঁেছেছ। িনঃসে�েহ ধেমর্ র এ সক
িব�াস এক সময় আমােদর সভয্তার জনয্ লাভজনক অংশ ি,
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তেব সভয্তার এ অংশসমূহ বতমান আধু িনক উ�ত সমােজ এর
উপকািরতা ও �েয়াজনীয়তা হািরেয় েফেলেছ।’’ 224
তারা এ  পযর্� বেলই েথেম যন িন।  তারা আেরা অ�সর
হেয় বেলন: পৃিথবীেত েয সব নামাবলী ও গুণাবলী �চিলত িছল
তা েথেক �হণ কেরই নািক ধািমর্কগণ তােদর আ�াহর নামাবলী
ও গুণাবলী �দান কেরেছন। পৃিবীেত রাজািধরাজ ()ﻟﻠﻚ اﻷ�ﺮﺒ
এ  নামিট  �চিলত িছল, তাে�েকই তারা আ�াহেক আকােশর
রাজািধরাজ 

নামকরণ 

কেরেছন। 

সমাজিবজ্ঞান িবষয়

িব�েকােষর েলখক ‘�ীন’ স�েকর্ আেলাচনা �সংেগ বেলেছন:
‘‘অনয্ানয্ �ভা ব বলেয়র পাশাপািশ ধমর্ সৃি�র েক
রাজৈনিতক ও সামািজক অব�ািদর অংশ �হণও অিধক গুরুে�
দাবী  রােখ।  আ�াহর নামাবলী  ও গুণাবলীসমূহ পৃিথবীর বুেক
�চিলত অব�ািদ েথেকই িনগর্ত হেয়েছ। আ�াহর রাজািধরাজ
( )ﻟﻠﻚ اﻷ�ﺮﺒহওয়ার এ  িব�াসিট  মানু েষর রাজািধরাজ  হওয়ারই
অপর এক িচ�।  অনু রূপভােব আকােশর রাজািধরাজ পৃিথবীর
রাজািধরােজরই অনু িলিপ মা�। পৃিথবীর রাজা িছেলন রাজািধরাজ,
224

.ওয়ািহদ উি�ন খান, আল-ইসলামু ইয়াতাহা�া; (কায়েরা : আল-মাকতাবু ল
ইসলামী, সং�রণ িবহীন, ১৯৯৬ ি�.), পৃ . ৩৮, ৩৯। ওয়ািহদ উি�ন খান
এ কথাগুেলা জুিলয়ান েহ�িল �ণীতMan in the Modern world এর
১৩১ পৃ �া েথেক উ�ৃ ত কেরেছন।
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ফেল এে�েক আ�াহও এ  সব গুণাবলী �হণ করেত লাগেলন।
আ�াহেক সবর্েশেষ বড় িবচারক(�اﻷ�ﺮﺒ اﻷﺧ

 )ﻘﺎﻲﺿউপািধ দান

করা হয়, িযিন মানু ষেক তার ভাল-ম�  কেমর্র �িতদান দান
কেরন।  আ�াহর িহসাব �হণকারী  ও �িতদানকারী  হওয়ার
িবচারগত এ িব�াস শুধু েয ইয়াহূ দী ধেমর্ই পাওয়া যায় তা ন;
বরং ি��ান ও ইসলাম ধেমর্র ধমর্ীয় িব�ােসও এ িব�ােস
েমৗিলক অব�ান রেয়েছ।’’ 225
24F

এ  দু ’জন েলখেকর ব�বয্  �ারা �মািণত হয় ে, তারা
বলেত চান, বা�েব আিদেত মানু েষর মােঝ  ধমর্  ও আ�হর
েকােনা অি��  িছল না। এিট  �াচীন কােলর মানু েষর ৈতরী ৈব
আর িকছু ই নয়। তােদর ধারণা মেত, অতীেত মানু েষরা যখন ধমর্
ও আ�াহ স�েকর্  িচ�া কেরে, তখন তারা অসংখয্  আ�াহেত
িব�াসী  িছল এবং এক আ�ােহর িচ�াধারা হে� এ  স�িকর্ত
িচ�াধারার সবর্েশষ পিরণি।
এ দু ’জন এবং অনয্ানয্ আেরা যারা এ জাতীয় দাবী উ�াপ
কেরেছন, তােদর এ  দাবী  িনতা�ই �া�, মূ লয্হীন ও বা�বতা
িববিজর্ত। মুসিলমেদর মােঝ যিদ এ জাতীয় দাবীর অনুসারী িকছু
মানু ষ পাওয়া না েযেতা এবং েয েকােনা িবষেয় মু�  িচ�া
225

.তেদব। িতিন এ  ব�বয্ি Encyclopedia of Social Sciences, ১৯৫৭,
এর ১৩খ� পৃ �া ২৩৩ েথেক �হণ কেরেছন।
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�কােশর অধু না �ীকৃত অিধকােরর দাবীেত এ জাতীয় দাবী যিদ
উ�ািপত না হেতা, তা হেল এ জাতীয় দাবী  করার িবষয়িট 
আেলাচনায় আনারই অেযাগয্  বেল িবেবিচত হেতা। এ জাতীয়
দাবী েযেহতু ধমর্ এবং আ�াহর বা�বতােক অ�ীকার করা েথেক
উ�ািপত

হেয়েছ,

েসেহতু

অংশীবােদর

উপর এক�বােদর

অ�গণয্তা িনেয় আেলাচনা করার পূেবর্মর্  ও আ�াহর বা�বতা
স�েকর্  অনয্ানয্ িবখয্াত সমাজ িব, দাশর্িনক ও িচ�ািবদেদর িক
িচ�াধারা রেয়েছ, েস স�েকর্ িনে� সামানয্ িকছু আেলাচনা করা হেল
ধমর্ ও আ�াহর বা�বতা:
ধমর্ ও আ�াহ স�েকর্ �াে�র সুিবখয্াত দাশর্িনক ও বতর
যু েগর খয্ানামা ইিতহাসিবদ উইল ডুরা� বেলন :
‘‘এ  কথা সতয্  ে, �াথিমক পযর্ােয় েকােন জািতর জীবেন
বাহয্ত ধমর্ পিরলিক্ষত হ, আর েকােনা আি�কান বামন
(Dwarf) জািতর সাধারণভােব েকােনা ধমর্য় িব�াস বা আচারআচরণ  িছল না, এ  অব�া অতয্� িবরল। �াচীনতম িব�াস
িচরকাল এই িছল েয, ধমর্  সু� িব�াস িহেসেব সম� মানবতার
মেধয্  �কাশমান িছ এবং সমাজ  দাশর্িনকেদর অিভমত এটাই
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িছল।’’ 226
িতিন এরপর িলেখেছন : ‘‘দাশর্িনকগণ ধমর্ীয় িব�াসে
(একিট) �াচীনতম �কাশ ও িচরকােল অবি�ত থাকার কথা
িব�াস কেরন।’’ 227
মাওলানা আ�ু র রহীম এ  �সংেগ একিট  চমৎকার কথা
বেলেছন, তা হেলা এই- ‘‘মানব জািতর িবগত হাজার হাজার
বছেরর ইিতহাস এবং সভয্তার উ�ান ও পতেনর ইিতবৃ�
অধয্য়ন করেল িনঃসে�েহ জানা েযেত পাের ে, ধমর্  ও ধমর
পালন মানু েষর জীবন, সমাজ  ও সভয্তা গড়ার কােজ িবেশষ
গুরু�পূণর্ ভূিমকা পালন কেরেছ এবং তা মেষর েমৗল �ভাবগত
�বণতা, আি�ক ও আধয্াি�ক এবং মন�াি�ক �েয়াজনরূে
গণয্ হেয়েছ। কােলর আবতর্ন ও অব�ার পিরবতর্েন তােত আ
একিব�ু বয্িত�ম ঘে িন।’’ 228

226

.মাওলানা মুহা�াদ আ�ু র রহীম, িশকর্ ও তাওহী; (ঢাকা: খায়রুন �কাশন,
২৫তম সং�রণ, ১৯৯৬ ি�.), পৃ .৩২।  িতিন এ-কথাগুেলা ‘ঐিতহািসক ও
মন�াি�ক সতয’ নামক �� েথেক সং�হ কেরেছন।

227

.তেদব।

228

. তেদব।
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সয্ামউল েকািনক নােমর একজন খয্াতনামা সমািবজ্ঞানী
�াচীন মানু েষর জীবেন ধমর্  দৃঢ়ভােব থাকার কথা কৃি�মভােব
�ীকার কেরেছন। িতিন বেলেছন :
‘‘��তাি�ক েখাদাই এর মাধয্েম েয সব িনদশর্ ন পাওয়
েগেছ  তােত জানা যায় েয, বতর্মান মান ুেষর পূবর্পুরুষরা ধ
পালনকারী ও ধািমর্ক িছল। এর �মাণ িহেসেব উে�খ করা যায়
েয, তারা তােদর মৃত লাশ দাফন করত, েস জনয্ িবেশ অনু �ান
পালন করত, লােশর সােথ তারা তােদর কােজর য�পািতও দাফন
কের িদত। এভােব তারা তােদর এই জগেতর পের অবি�ত
আেখরােতর �িত িব�াস �মাণ করত।’’ 229
এ �সে� িতিন আেরা বেলন : ‘‘এ সব মানু ষ ধমর্  পালেনর
�িত িবেশষ গুরু� আেরাপ করত এবংকৃিত ও উ�র্ জগের
িদেক লক্দানেক তােদর এক অপিরহাযর্  অংশরূেপ মে
করত।’’ 230
দাশর্িনক উইল ডুরা� ধমর্ �সে� আেরা বেল : ‘‘মানু েষরা
�থম কাল েথেকই এই েয ‘তাকওয়া’ অবল�ন করত- যােক
েকান িজিনষই মুেছ  েফেল িন তার িভি� কী িছল? িতিন িনেজই

229

. তেদব।

230

. তেদব।
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এর জবাব িদেয় বেলেছন : গণক নতুন কের ধমরেক সৃ ি�  কের
িন, বরং েস তা িনেজর �ােথর্  বয্বহার কেরেছ ম, েযমন
রাজৈনিতক বয্ি�রা মানুেষর �াভািবক �বণতা ও েঝাঁকেক
বয্বহার কের। তা হেল বুঝা যা, ধমর্ীয় িব�াস কৃি�মভােব ৈতরী
হয়িন, তা পুেরািহতেদরও বানােনা নয়, বরং তা মানু েষর �কৃিত
িনিহত তাকীেদই গেড় উেঠেছ।’’ 231
আমার মেন হয় ধেমর্র বা�তা ও েমৗিলকতা �মােণর জনয্
সমাজিবজ্ঞানীেদর উপযুর্� ব�েবয্র উ�ৃিতই আমােদর 
যেথ�। এর �ারাই আমরা বুেঝ  িনেত পাির েয, ধমর্যাজকগণ
সাধারণ জনগণেক িনেজেদর �ােথর্  বয্বহােরর জনয্ ধমর্েক ৈ
কের িন, অথবা সাধারণ  মানু েষরাও ধমর্েক িনেজেদর জীবেনর
কলয্াণাজর্েন বা অকলয্ াণ দূরীকরেণর �ােথর্ এমিনেতই িমেছি
ৈতরী কেরিন। বরং ধমর্  ও আ�াহর �িত িব�াস মানুেষর একিট
�কৃিতগত বয্াপার। েয িদন েথেক মানুষ এ পৃিথবীেত বসবাস
করেত শুরু কের, তখন েথেকই তারা এখােন ধমর্  পালন শু
কেরেছ। মানব সৃ ি�র সূ চনা ল� েথেকই মানু েষর মােঝ আ�াহর
এক�বাদ ও ধেমর্র �িত েয িব�াস িবরাজমান রেয়ে, তা অহী 
ল� দলীল �মাণািদর �ারা �মাণ  করা স�ব হেলও েযেহতু

231

. �াগু; পৃ . ৩২, ৩৩।
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অিব�াসীরা তা িব�াস কের না, তাই উ� িবষয়িট �মােণর জনয্
অহী ল� দলীেলর বদেল অ�ীকারকারীেদর েচেয়ও আেরা অিধক
খয্ািতমান সমাজিবজ্ঞানীেদর উি�র মাধয্েম তা �মাণ করার ে
করা হেলা।
তাওহীদী িব�াস েকান িববিতর্ত িচ�ার ফসল ন:
সু দূর অতীতকাল েথেকই মানু েষর মােঝ  আ�াহ ও ধমর্ীয়
িব�াস বতর্মান থাকার সতয্তা ও বা�বতা �মােণর পর এবা
িনে� কিতপয় দাশর্িনক ও িচ�ািবদেদর কথার উ�ৃিত �দােনর
মাধয্েম আমরা

একথার �মাণ েপশ করেবা ে, অন�কাল

েথেকই মানু েষর মােঝ  আ�াহর বয্াপাের তাওহীদী িচ�া ভাবনা
িবরাজমান িছল এবং এ  িবষয়িট  মানু েষর মােঝ  িচ�ার েক্ষে
িববতর্েনর েকােন ফসল নয়।
�খয্াত ইসলামী ি�ািবদ মুহা�দ আল-গাযালী 232 এ �সে� 
২৩১

বেলন : ‘‘মানু েষর মেধয্  েয সকল িনেবর্াধরা এ ধারণা েপাষ
কের েয, েমধা শি�র আব�তা েথেকই নািক আ�াহর �িত
িব�ােসর জ�  হেয়েছ, অথবা যারা বেল েয, মানিবক জ্ঞিবজ্ঞােন অিধক পারদিশর্ তা আ�াহর �িত িব�ােসর েমৗলনীি
232

. িতিন িমশেরর ইখওয়ানু ল মুসিলমীন ইসলামী দেলর একজন �খয্াত
েনতা ও ইসলামী িচ�ািবদ িছেলন।- েলখক
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নড়বেড় কের েদয় এবং আ�াহর সােথ স�কর্েক অতীব দুবর্
কের েদয়, তােদর এ জাতীয় ধারণা তােদর মূ ঢ়তা ও িনবুর্ি�তারই
ফসল। এেদর বুি�হীনতা �মােণর জনয্  িতিন অ�াদশ শতেকর
দাশর্িনক ও আকাশিবদ সয্ার উইিলয়াম হরেস (Sir William
Hershel) 233-এর ব�বয্ উপ�াপন কেরন
হরেসল বেলেছন : ‘‘জ্ঞ-িবজ্ঞােনর পিরিধ যতই িব�ৃত হে
ততই একজন অসীম শি�ধর সৃ জনশীল �জ্ঞামেয়র বতর্ম
থাকার

উপর

�মাণািদ

অিধক

হেত

থাকেব।  ভূ ত�িবদ,

েজয্ািতিবর, পদাথর্িবজ্ঞানী ও গিণত শা�িবদগণ তােদর িবি
�েচ�া ও আিব�ােরর �ারা সৃ ি�কতর্া কথা সমু�ত করার জনয্
একিট িবজ্ঞানাগার ��ত করেত যা �েয়া, তা সং�েহর কােজ 
বয্� রেয়েছ’’। 234
২৩৩

233

. হারেসল একজন ইংেরজ েজয্ািতিবর্দ িছেলন১৭৮১ সােল িতিন ইউেরনাস
�হ আিব�ার কেরন। েটিলসেকাপও তাঁরই আিব�ার। ১৭৩৮ েথেক ১৮২২
সাল পযর্� িছল তাঁর যুগ- েলখক

234

. মুহা�দ আল-গাযালী, ‘আ�ীদাতুল মুসিলম; (কায়েরা : দারুল কুতুিবল
ইসলািময়য্া, সং�রণ  িবহীন, ১৯৮০ ি�.), পৃ . ২২; ইনসাে�ােপিডয়া
‘‘আজাদী’’, ‘ইলাহ’ শ�মূ ল, ১ম খ�, পৃ . ৫০৩।
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এর পর িতিন দাশর্িনক সে�িট 235 এর এ  স�িকর্ত
২৩৪

ব�বয্  উপ�াপন কের, যা সে�িটস তাঁর ছা� ে�েটােক িলেখ
পািঠেয়িছেলন।  তাঁর েস পে�র মেধয্  সৃিকতর্ার অি�  তাঁর
এক�বাদ এবং িতিনই েয এ জগত সৃ ি�  কেরেছন, েস সেবর
�ীকৃিত পাওয়া যায়।
সে�িটস িলেখিছেলন : ‘‘এ জগত আমােদরেক �কাশ কের
িদে� েয, এখােন হঠাৎ কের অপিরকি�তভােব িকছু ই হেয় যায়
িন; বরং এর �িতিট অংশই একিট লেক্ষয্র িদেক ধািবত হে
আর এই লক্ষতার েচেয়ও উ�তর লক্ষয্পােন এিগেয় চেলেছ।
ভােব পিরেশেষ একিট  চূ ড়া� একক লেক্ষয্র িদ েক েপৗঁেছা
যায়। জগেতর এই পূ ণ্া� িবধান তার খুঁিটনািটসহ েকাথা েথেক
র
ৈতরী হেলা, যা �িতিট িদক েথেকই মহে�র �ারা েবি�ত? হঠাৎ 
কের এমিনেতই হওয়ােতা স�বপর নয়। আমােদর পেক্ষিদ এ 
কথা বলা স�ব হয় েয, তা এমিনেতই ৈতরী  হেয়েছ, তা হেল
235

. িতিন একজন �খয্াত �ীক িবজ্ঞানী ও দাশর্িনক িছেলন। খৃ�প৪৭১ সােল
জ�  �হণ  কেরিছেলন।  আ�াহ ও তাঁর এক�বাদ স�েকর্  িতিন েয সব
তাি�ক কথা-বাতর্া বেলেছ, তা নবী  ও রাসূ লগেণর কথার সােথ িমেল
যায়। েদখুন : গংেগাহী, মাওলানা মুহা�দ হানীফ, জাফারুল মুহাসিসলন িব
আহওয়ািলল মুআলিলফীন; (করাচী  : দারুল এশ‘আত, ১ম সং�রণ, সন
িবহীন), পৃ . ১৪১।
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আমােদর পেক্ ষ এ কথাও বলা সিঠক হেব , নদীর বুেক
ভাসমান েনৗকার ত�াগুেলা �য়ংি�য়ভােবই অি�� লাভ কেরেছ
আমরা যখন জগত পিরেবি�ত উপাদানগুেলার িদেক তাকা,
তখন তা পিরমােণ এেতা েবশী  েদখেত পাই যা বুি�র �ারা
সীমাব� করা স�বপর নয়। এ  সব িকছু  এমিনেতই হেয় েগেছ 
বেল আমরা ধের িনেত পাির না। এ জনয্ একজন মহাজ্ঞান
অি�� েমেন েনয়া জরুরী হেয় দাঁড়া...আর েস বুি�মান অি��ই
হে� একক সৃ ি�কতর্া। কার, �কৃিতর সবর্�ই এমন এক মহান
সৃ ি�কতর্ার এক�বােদর িদশর্ন িবরাজ করেছ িযিন িচ�া করার
সােথ সােথই তাঁর িস�া� কাযর্কর হেয় যায়। তােত ভু-�াি�
হওয়ার েকানই অবকাশ েনই।
িতিন উপি�ত, সবর্জ্ঞাত ও সামথর্, তা সে�ও তাঁেক
ইি�য় �ারা অনু ভব করা অস�ব...তাঁর দৃ �া� সূ েযর্র মত যা সম�
দৃ ি�শি�েক �শর্  কে, অথচ েস কাউেক তার িনেজেক েদখার
অিধকার েদয় না।’’ 236

236

. �াগু�
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আ�ামা ইবনু কাইিয়য্ম আ-জাওিযয়য্াহ সে�িটস স�েকর
বেলন :
‘‘সৃ ি�কতর্ার গুণাবলী �ীকৃিতর েক্ ষে� তাঁর মতামত আ
তা‘আলার গুণাবলী �ীকৃিত দানকারীেদর মেতর কাছাকািছ িছল।
িতিন (সে�িটস) বেলেছন: ‘‘িতিন (সৃ ি�কতর্) সকল ব�র উপাসয,
সৃ ি�কতর্, িনরূপক ও পরা�মশালী। তাঁর উপর েকউ িবজয়ী হেত
পােরনা। িতিন মহা িবজ্ঞানী। তাঁর জ, শি� ও িহকমত এতই
অসীম েয, তা বুি�র �ারা বয্� করা যােব না।
িতিন (সে�িটস) রাসূ লগণেক �ীকৃিত �দােনর িনকটবতর্ী
িছেলন।  সৃ ি�র শু, পূ নরু�ান ও সৃি�কতর্ার গুণাবলীর েক
তাঁর ব�বয্ নবীগেণর ব�েবয্র িনকটতম িছ’’ 237
সে�িটেসর িশষয্  দাশর্িনক ে�েটা (জ�  খৃ.পূ বর্ ৪৩০)
এক�বােদর �ীকৃিত �দােনর বয্াপাের �িসি� লাভ কেরিছেলন।
িতিন বলেতন :
‘‘এ জগেতর একজন সৃ ি�কতর্া রেয়েছন। িতিন অনািদ ও
অন�কাল েথেক িনজ  েথেকই আেছন।  িতিন সকল জ্ঞােন
আধার।’’ 238
237

. ইবনু কাইিয়য্ম আ-জাওিযয়য্া, এগাছাতুল লহফান ফী  মাকাইিদস
শয়তান; ২/২০৯, ২১০।
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ইংেরজ ৈবজ্ঞািনক ে��া(Spencer) 239এ �সে� বেলন :
‘‘আমরা এ  কথার �ীকৃিত িদেত বাধয্  ে, এ  মহা িবে�র
িনতয্ ৈনিমি�ক ঘটনা �বাহ আমােদরেক এমন এক মহাশি�মন
স�ার স�ান েদয়, যাঁেক অনু ধাবন করা আমােদর পেক্ষ অস�ব
ধমর্ই সবর্�থ এ সবর্শি�মান স�ােক �হণ এবং মানব জািতেক
তাঁর স�েকর্ জ্ঞান দান ক’’ 240
ে��ার আেরা বেলন : ‘‘িবজ্ঞান কুসং�ােরর িবেরা, তেব
ধেমর্র িবেরাধী ন, পদাথর্  িবজ্ঞােনর অেনক ে ধমর্  িবেরাধী
েচতনা পাওয়া যায়, তেব সিঠক িবজ্ঞান যা ভাসাভাসা জ্ঞা
অিত�ম কেরেছ এবং �কৃত জ্ঞােনর গভীের �েবশ কের, তা
উপযু র্� ধমর্ িবেরাধী েচতনা েথেক মু�। আর পদাথর্ িবজ্ঞান
িবেরাধী নয়।’’ 241
যারা আ�াহ ও ধেমর্  িব�াস কের না এবং জীব জগত
এেলােমেলাভােব এমিনেতই সৃ ি� ও উ�িত লাভ কেরেছ বেল মেন

238

. �াগু�

239

. ে��ার (Spencert, Herber, ১৮২০-১৯০৩) একজন বৃ িটশ দাশর্িনক ।
িতিন মন��ও সমাজতে�র উপর বই েলেখন।- েলখক

240

. মুহা�দ আল-গাযালী, �াগু; পৃ . ২৩।

241

. আস-সাইিয়য্দ আ-সােবক, �াগু�; পৃ . ৫০।
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কের, ইংেরজ  িবজ্ঞানী লডর্ েকলি (Kelvin) 242 তােদর সংেগ 
িব�প কেরন এবং আ�াহর বতর্মান থাকা এবং তাঁর এক�বােদর
উপর িহকমত ও �কৃিতর িবধােনর মােঝ েয সব অকাটয্ দলীল
�মাণািদ রেয়েছ, েকান েকান িবজ্ঞানীেদর এ সেবর � েকােনা
দৃ ি� না েদয়ােত িতিন আ�যর্  েবাধ কের বেলন: ‘‘মানু েষর পেক্
এ কথা ক�না করাই কিঠন েয, েকান পিরক�নাকারী, সৃ জনশীল
শি�র বতর্মান থাকা ছাড়াই

জীবেনর আর� বা তা চলমান

থাকেত পাের।  আিম আ�িরকভােব িব�াস কির েয, েকােনা
েকােনা ৈবজ্ঞািনক জীব স�িকর্ত তা তািথয্ক গেবষণার েক্ষ
এ জগেতর িবধানসমূ েহ (সৃ ি�কতর্ার পিরচেয়) েয সব অকাটয্
�মাণািদ রেয়েছ, তা তারা অ�াভািবকভােব এিড়েয় েগেছন। 
কারণ, আমােদর চারপাে�র্  হাজােরা রকেমর অকাটয্ �মা
উপি�ত রেয়েছ  যা এক মহাশি�শালী  ও কুশলী  বয্ব�াপেকর
অি�ে�র সাক্ বহন করেছ।  �কৃিতর মােঝ  বতর্মান এ সব
দলীল আমােদরেক এক �াধীন সাবর্েভৗম স�ার স�ান েদয়। এই
�মাণগুেলা আমােদর বেল িদে- �িতিট জীবই এক, অি�তীয়

242

. Kelvin William Thomson Lord (১৮২৪-১৯০৭ ি�.), িতিন একজন
�খয্াত ইংেরজ পদাথর্ িবজ্ঞানী িছেলন। 
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এবং িচর�ায়ী  মহান ��ার সৃ ি� এবং সবাই তাঁরই উপর
িনভর্রশীর’’ 243
ৈবজ্ঞািনক িনউটন বেলন‘‘সৃ ি�কতর্াবতর্মান থাকার বয্াপাে
েকােনা সে�হ কেরা না; কারণ, আকি�ক হওয়া একিট  ঘটনা
িনজ  েথেকই এ  সৃ ি�র মূ ল হওয়ার িবষয়িট  েকােনাভােবই বুেঝ 
আসার মত িবষয় নয়।’’ 244
আ�াহেক অ�ীকারকারীেদর সােথ িব�প কের িবজ্ঞান
ফুলিটর বেলন :
‘‘আ�াহর বয্াপাের সে�হ করেছা েক, িতিন যিদ না
থাকেতন, তেব আমার �ী আমার সােথ েবইমানী করেতা, আমার
খােদম আমার স�দ চুির করেতা।’’ 245
িবিশ� ইসলামী িচ�ািবদ মাওলানা আ�ু র রহীম (মৃত ১৯৮৭
ি�.) এ �সে� বেলন :
‘‘ব�ত দূ র অতীতকাল েথেক মানব �কৃিতর অধয্য়ন
চালােল �মাণ  পাওয়া যায় েয, ধমর্িব�াস মান �কৃিতর গভীের
243

. মুহা�দ আল-গাযালী, �াগু; পৃ .২৪।

244

. হাসানু ল বা�া, মাজমূ ‘আতু রাসাইিলল ইমাম আশ-শহীদ; (ৈবরুত: আলমুআছ্ছাছাতুল ইসলািময়য্, সং�রণ িবহীন, তািরখ িবহীন), পৃ , ৩১৯।

245

. ড. আমহদ শালাবী, মু�ারানাতুল আদইয়ান; (কায়েরা : মাকতাবাতুন
নু হদািতল িমসরীয়য্া, ৮ম সং�রণ, ১৯৮৯ ি�.), পৃ . ৯৩।
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িনিহত রেয়েছ।  মূ ল আ�াহর অি��  িব�ােসও ব��র্ জগেতর
�িত লক্ষয্ আেরা েপ েকা িবেরাধ েকােনা িদনই িছল না। 
িবেরাধ েদখা েগেছ এ িব�ােসর িবেশষ� ও প�িত পযর্ােয় মা�।
তার অথর, মূ ল িব�ােস অতীত কাল েথেক বতর্মান সময় পযর্
েকােনা পাথর্ক বা িবেরাধ েদখা েদয় িন, তার খুঁিটনািট িব�ািরত
বয্াপােরর মেধয্ ই িবেরাধ সীমাব� রেয়েছ। তার অথর্ আ�া
অি��  িব�ােসর বয্াপাের িব� মানবতার েয পরম ঐকয্ অিজর
হেয়েছ, তা িচরকাল ইিতহােসর �েতয্কিট পযর্ােয়ই লক্ষয্
যায়।’’ 246
িতিন এ  পযর্ােয় আেরা বেলন : ‘‘বহু িবেশষজ্ ঞই দা
কেরেছন েয, এই িব�েলােক আ�াহর অি��  স�ূ ণর্  �তঃ�ুতর
বয্াপার। আর কুরআেনর আয়াত েথেক এ সতয্ উদঘাটন অতী
সু ��, েস জনয্  েকােন যু ি�-�মাণ  অবতারণার আেদৗ েকােনা
�েয়াজন পেড় না।  িবেশষভােব েকােনা িচ�া-ভাবনা গেবষণারও
েকােনা আবশয্কতা েই। এ �সে� িতিন ইংেরজ দাশর্িনক থমাস
কােবল এর ব�বয্ উ�ৃত কেরন। থমাস বেলেছন:

246

. মাওলানা মুহা�দ আ�ু র রহীম, িশকর্  ও তাওহী; (ঢাকা : খায়রুন
�কাশনী, ২৫তম সং�রণ, ১৯৯৬ ি��া�.) পৃ . ৩৩।
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‘‘যাঁরা আ�াহর অি�� যু ি�-�মােণর িভি�েত �মাণ করেত
েচ�া কের, তােদর অব�া এ  েথেক িভ�তর নয় েয, তারা
আকােশ দৃ শয্মান সূযর্েক �দীপ িদেয় েদখেত েচ�া কে
মা�।’’ 247
�কৃতকথা হে�, যারা আ�াহর অি��েক অ�ীকার কের,
তারা অপিরপ� জ্ঞােনর অিধকারী। তারা এ েক্ ষে� েয
ধারণার অনু সরণ  করেছ, পিরপ� জ্ঞানীেদর িনকট ে স স
ধারণার েকানই মূ লয্  েনই। তারা তােদর িচ�া ও কথার �ারা
আমােদরেক আ�াহর একথাই �রণ কিরেয় িদে� :
ُ َ ُ َ
ٗ ََ ۡ َۡ ّ
ّ ٰ�َِ هُدى َو َ� ك
ِ َّ� ﴿ َوم َِن
﴾ ٨ �ِ
�� عِل ٖ� و
ِ اس من ي�ٰدِل ِ� �َِ بِغ
ٖ
ٖ ب ُن
[٨ :]ﺤﻟﺞ

‘‘মানু েষর মােঝ এমনও কতক েলাক রেয়েছ  যারা েকান
জ্ঞ, �মাণ, ও উ�ল িকতাব ছাড়াই আ�াহ স�েকর্  িবতকর
কের।’’ 248
247F

এ  সব নাি�কেদর বয্াপাের আমােদর ব�বয্  হে- েকােনা
একিট ব�র অি��েক অ�ীকার করা যায় বা তার অি�� থাকার
বয্াপাের সে�হ েপাষণ করা যায় যিদ তা �মােণর জনয্ েকাে
247

. তেদব।

248

. আল-কুরআন, সূ রা হ� : ৮।
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দলীল �মাণািদ না থােক।  আ�াহর বতর্মান থাকার িবষয়িট েতা
েস পযর্ােয় পেড় ন; কারণ, তাঁর অি�ে�র যাবতীয় �মাণািদ
চক্ �ানেদর জনয্  পির�ার হেয় রেয়েছ। আকাম�লী  ও পৃিথবী 
এবং এ দু ’েয়র মেধয্ যা িকছু রেয়েছ সবাই িমেল আ�াহর অি��
ও তাঁর এক�বােদরই সাক্ষয্ �দান করেছ। েস জনয্ একজন 
বেলেছন :
 ﻞﻛ ﻲﺷء ﻣﺎ ﺧﻼ اﷲ ﺑﺎﻃﻞ * و� ﻧﻌﻴﻢ ﻻ �ﺎﻟﺔ زاﺋﻞ
ﻓ ﻞﻛ ﻲﺷء ﻟــــــﻪ آﻳﺔ * ل ﻰﻠﻋ أﻧﻪ اﻟـــــــــﻮاﺣﺪ
‘‘আ�াহ বয্তীত সকল ব�ই বািত, সকল েনয়ামত অবশয্ই
িবলীন হেয় যােব, �েতয্ক ব�েতই রেয়েছ তাঁর িনদশর, যা তাঁর
এক�বােদর �িতই ইি�ত বহন করেছ।’’
আ�াহর অি��  ও তাঁর এক�বােদর উপর অজ� দলীল
�মাণািদ থাকা সে�ও যখন িকছু সংখয্ক েচতনাহীন মানুষ তাঁর
অি�ে�র বয্াপাের সে�হ �কাশ কেরে, েস-জনয্  আ�াহ
তা‘আলা তােদর এ আচরেণ িব�য় �কাশ কের বেলন :
َۡ
َ
ّٞ َ ّ
َ ّ ك فَاطِر
ِ �ت َوٱ
[١٠ :�ض�﴾ ]اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ش
َ�
�
﴿أ
ِ
ِ ٰ �َ ٰ �َلس
ِ
ِ
‘‘িযিন আকাশম�লী  ও পৃিথবীর সৃ ি�কতর্া েস �াহর
বয্াপাের িক েকান সে�হ আেছ’’ 249
248F

249

. আল-কুরআন, সূ রা ই�াহীম : ১০।
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 ا� ﻻনা, তাঁর বয্াপাের সে�হ �কােশর েকানই অবকাশ
েনই।  সে�হ েপাষণকারীরা তাঁেক �ীকার করুক আর ন-ই
করু, িতিন অন�কাল েথেক আেছন, িচরকাল ধেরই থাকেবন।
পিরেশেষ আ�াহেক অ�ীকারকারীেদর বলেবা : তারা যিদ
িনেজেদর অি��েক েকােনা িদন স�ূ ণর্  অ�ীকার বা তােত
েকােনা সে�হ েপাষণ  করেত পাের, তা হেল তারা আ�াহর
বয্াপােরও তা করেত পাে- আর তা যিদ না পাের এবং অবশয্ই
তারা তা কি�নকােলও পারেব না- তা হেল তােদর পেক্
আ�াহেক শুধু �ীকার করাই উিচত ন, তাঁেক �ীকার কের
েনয়ার পাশাপািশ তাঁেক ভয় করাও উিচত।  তারা েযন তােদর
িনেজেদর মেধয্

একটু লক কের; কারণ, তােদর িনেজেদর

অি�ে�র মেধয্ই তাঁর অি�ে�র �চুর �মাণপ�ী িবদয্মান রেয়েছ
এ �সে� মহান আ�াহ বেলন :

ُ َ ٓ َ
َ ُ ۡ ُ� َ َ َ ۡ ُ
[٢١ : ﴾ ]ﺬﻟار�ﺎت٢ �ون
ِ � أنفسِ� ۚم أف� ب
ِ ﴿و

‘‘েতামােদর িনেজেদর মেধয্ও আ�াহর অি�ে�র �মাণ
রেয়েছ, তবুও িক েতামরা তা লক্ষয্ করেব ’’ 250
249F

তারা েযন তােদর শরীেরর �িতিট অ��তয্ে�র মেধয্ িনিহ
আ�াহর অি�ে�র িনদশর্নািদর �িত লক্ ষয্ কের অনয্ানয্ে
250

. আল-কুরআন, সূ রা যা-িরয়াত : ২১।
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আ�াহেক

�ীকার

কের

েনয়। এইেতা

পরমাণু

িবজ্ঞা,

েজয্ািতিবর, �াণী িবজ্ঞানী ও গিণতশা�িবদগণ অতয্� েজার িদ
বেলেছন েয, তাঁেদর কােছ  অেনক দলীল �মাণািদ রেয়েছ  যা
এমন এক মহান অি�ে�র �মাণ কের, িযিন এই সৃ ি� জগতেক
িনয়�ণ  করেছন এবং িতিন তাঁর অসীম জ্ঞান ও করুণার �া
অতয্� যে�র সােথ তাপিরচালনা করেছন। 251
২৫০

এ ছাড়া তােদর পূ েবর্  িবজ্ঞােনর জনক সে�িটস ও ে�ে
েযখােন আ�াহ ও তাঁর এক�বােদর কথা অকপেট  �ীকার কের
েগেছন, েসখােন তােদর অ�ীকৃিতেত অ�াহর িকছু ই যায় আেস
না। বরং এেত তাঁেক অ�ীকারকারীেদরই মাযর্াদা ক ্ষু� , এেত
েকােনা সে�হ েনই।
জগত ে�� ৈবজ্ঞািনকেদর �ীকৃিত �ারা আ�াহ ও ধেমর
সতয্তা ও বা�বতা �মাণ করার পর এবার আমরা আমােদর মূল
আেলাচনায় িফের যােবা। আর তা হেলা-

251

. মুহা�দ আল-গাযালী �ীয় আ�ীদাতুল মুসিলম �ে�র ২৮ পৃ �ায় এ-তথয্িট
বণর্না কেরেছন। যা রয়টর সংবাদ সং�ার উ�ৃ িত িদেয় িমসেরর েকােনা
এক পি�কায় �কািশত হেয়িছল। 
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সৃ ি�র সূ চনালে� মানু েষরা েকান্ িচ�ায় িব�াসী িছ?
এ  �ে�র জবােব বলেবা : হয্া, মানু েষর মােঝ  সবর�থম তাওহীদী
িচ�া-ভাবনাই িবরাজমান িছল। এ িবষয়িট  আমরা ঐশী  বাণী  ও
যু ি�র �ারা �মাণ করেত পাির।
ঐশী �মাণািদ :
আমােদর িনকট কুরআন ও হাদীেসর �চুর �মাণািদ রেয়েছ 
যা এ  কথারই সতয্তা �মাণ কের। আর েকমন কেরই বা তা
হেব না! কারণ; এ কথােতা েকানভােবই েযৗি�ক হেত পাের না
েয, আ�াহ মানু ষেক সৃ ি�  করেবন, অতঃপর তােদরেক েকােনা
�কার েহদায়াত না িদেয়ই লাগামহীনভােব েছেড় েদেবন।  ফেল
তারা যা ই�া িচ�া করেব! েক তােদর সৃ ি�  করেলা, েকনইবা
করেলা, েকাথায় তােদর ��ান? এ সব িবষেয় তােদরেক িকছু ই
না জািনেয় এমিনেতই েছেড় েদয়া হেব?
কুরআনু ল কারীম আমােদরেক এ  কথার �মাণ  িদে� েয,
আ�াহ তা‘আলা মানব সৃ ি�র সূ চনােতই তােদর �কৃিতেত তাঁর
পিরচেয়র বয্াপারিট অতয্ � সুপিরকি�তভােব ে�ািথত কে
িদেয়েছন এবং িতিন তাঁর পিরচেয়র উপর তােদর িনকট  েথেক
শ� �িত�িতও িনেয়েছন। এ �সে� আ�াহ তা‘আলা বেলন :
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َ َ َ َ
ّ َ َ ۡ ٗ َ
َ َّ� �َِ ّلَ� َ� َط َر
ّ َ َ ۡ َ ۡ ََ
اس َعل ۡي َها ۚ � � ۡبدِيل
ِين حن ِيفا ۚ ف ِطرت
ِ
ِ �ِ ﴿ فأق ِم وجهك ل
َ
َۡ
َ ۡ ُ ّ َ َٰ ّ
َ َ
ۡ َ ّ
ََ�
ِ
ِ َّ� �
: ﴾ ]الﺮوم٣ اس � َ� ۡعل ُمون
ِين ٱلق ّي ِ ُم َ�َٰ�ِنَ أ
��ل ِق �َِۚ �ل ِك ٱ
[٣٠

‘‘তুিম িনেজেক একিন�ভােব �ীেনর উপর �িতি�ত রােখা,
এটাই আ�াহর িনকট গৃহীত �কৃিত, যার উপর িতিন মানু ষেক
সৃ ি� কেরেছন, আ�াহর সৃ ি�র েকােনা পিরবতর্ন েন, এটাই সরল
�ীন; িক� অিধকাংশ েলােকরা তা জােন না।’’ 252
251F

এ  আয়ােত ( )ﻄﺮ اﻨﻟﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎএ  বােকয্র �ারা আ�াহ
তা‘আলা �ীন �হণ  ও তাঁর তাওহীেদর �ীকৃিত �দােনর েযাগয্
কের মানু ষেক সৃ ি� করার কথাই বয্� কেরেছন। তাঁর তাওহীেদর
�ীকৃিত দােনর উপর তােদর িনকট েথেক গৃহীত �িত�িত �সে� 
বেলেছন :
ُ َ ٰٓ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ّ ۡ
ُظ
َ ٓ َ ۢ ِ َ ّ� َ َ َ ۡ
َ أنفسِ ِه ۡم
� َءاد َم مِن ُهورِهِم ُرِّ�َتهم وأشهدهم
ِ ﴿ �ذ أخذ َُك من ب
َ َٰ ۡ َ ّ َ َ ۡ ُ َ ّ ُ ۡ َ ُ ْ َ َٰ َ ۡ َ ٓ َ َ ُ ُ ْ َ ۡ َ ۡ َٰ َ ّ ن
�لست بِر�ِ�مۖ قالوا ب� ش ِهدنا ۚ أن �قولوا يوم ٱلقِ�مةِ ِنَا َُا �ن �ذا
َ َ� ٰ ِفل
[١٧٢ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف١ �ِ
‘‘আর �রণ কর েসই সমেয়র কথা যখন েতামার পালনকতর্া
বনী আদেমর পৃ�েদশ হেত তােদর স�ানেদর েবর করেলন এবং
তােদরেক এ  �িতজ্ঞা করােলন , আিম িক েতামােদর
252
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পালনকতর্া ন? তারা সকেলই বলেলা : হয্া, আপিন আমােদর
পালনকতর্, আিম েতামােদর এ  �িত�িতর উপর সাক্ষয্ �
করলাম যােত েকয়ামেতর িদন েতামরা এ কথা বলেত না পােরা
েয, এ িবষয়িট আমােদর জানা িছল না।’’ 253
অনু রূপভােব কুরআনু ল কারীম আমােদরেক আেরা বেল
িদে� েয, �থম মানব আদম ও হাওয়া ‘আলাইিহস সালাম মানব
�কৃিতর েস িবধান েমাতােবক তাঁেদর �িতপালেকর তাওহীেদর
�ীকৃিত �দান করেতন।  েস জেনয্ই তাঁরা দ’জেন জা�াত েথেক
েবিরেয় পৃিথবীেত অবতরণ  করার পর তাঁেদর �িতপালেকর
িনকট  তাঁেদর অপরাধেক �ীকার কেরিছেলন এবং এককভােব
েকবল তাঁরই িনকট  তাঁেদর কৃত অপরােধর জনয্  মাজর্না কামন
কেরিছেলন। তাও আবার এমন িকছু বাকয্ পাঠ করার মাধয্, যা
তাঁরা

তাঁেদর

�িতপালেকর

িনকট  েথেকই

িশক্ষা লা

কেরিছেলন। তাঁরা উভেয়ই এই বেল দু ‘আ কেরিছেলন :
َ ََۡ ََۡ ََ ۡ َۡ ۡ ّ
ُ َ ََٓۡ َ َّ
َ ۡ َ ّ
َ نف َس
َ �ِ ٰ�
﴾ ٢ �ن
ٱل
ِن
م
َكُو�َن
َ
ا
ن
�
ر
ت
و
ا
�
ِر
ف
غ
�
م
َ
�ن
ا
ن
﴿َ�َنا ظلمنا أ
ِ
[٢٣ :]اﻻﻋﺮاف
‘‘েহ আমােদর �িতপালক! আমরা আমােদর �িত জুলুম
কেরিছ, যিদ আপিন আমােদরেক মাজর্না না কেরন এবং আমােদর
253
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�িত দয়া না কেরন, তা হেল আমরা অবশয্ই ক্ষিত��েদর ম
শািমল হেয় যােবা।’’ 254
এ আয়াত �ারা �মািণত হয় েয, আদম ও হাওয়া আলাইিহস
সালাম যিদ তাঁেদর �িতপালক আ�াহ তা‘আলা ও তাঁর তাওহীদ
স�েকর্  অবগত না হেত, তা হেল তাঁরা ‘েহ আমােদর
�িতপালক’ ( )ر�ﻨﺎবেল এ ভােব এককভােব তাঁরই িনকট তাঁেদর
অপরােধর �ীকৃিত ও তা মাজরনার জনয্  তাঁেক আ�ান করেতন
না। 
আদম ও হাওয়া আলাইিহস সালাম যখন তাঁেদর একক
�িতপালকেক িচনেতন ও জানেতন, তখন �াভািবক অব�ার দাবী 
হে� তাঁরা এ িবষয়িট তাঁেদর স�ানেদরেকও অবিহত কের থাকেবন। 
এ ছাড়া আ�াহ তা‘আলা েয সকল মানু েষর রূেহর িনকট েথেক
তাঁর পিরিচিতর বয্াপাের �িত�িত িনেয়েছ, তা েতা আমরা
একটু আেগই অবগত হেয়িছ। মানু ষেক েয আ�াহ কতৃর্ক গৃহীত
েস �িত�িতর উপেরই সৃ ি�  করা হেয় থােক েস স�েকর্
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:

ُ ُّ
َ َُ
َّ ُ ََََ َ ْ
ّ َْ
ّ أَ ْو، ﻨَﺮﺼِاﻧﻪ
»ُ َم ْﻮلﻮ ٍد
«ُﻤَﺠِ َﺴ ِﺎﻧ ِﻪ
 ﻓﺄﺑﻮاه،ُﻮﺪﻟ َﻋ اﻟ ِﻔﻄﺮ ِة
 أو،ُﻬَﻮِدا ِﻧ ِﻪ
ِِ َ
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‘‘�েতয্ক স�ানই তাঁর �িতপালক আ�াহর �ীকৃিত দােনর
�কৃিতর উপেরই জ�লাভ কের, অতঃপর তার িপতা-মাতা তােক
ইয়াহূ দী, ি��ান বা অি�পূ জেক পিরণত কের।’’ 255
�থম মানু ষ আদম ও হাওয়া আলাইিহমাস সালাম যখন
আ�াহর তাওহীেদ িব�াসী িছেলন, েস সময় যখন অপর েকােনা
ধমর্  িছল ন, েকােনা িকছু েত িবকৃিতও যখন একিদেন হয় না,
তখন সু দীঘর্  সময় পযর্ � আদম স�ানরা েয তাওহীদী িব�ােস
উপেরই থাকেব, এটাই যু ি�  ও বা�বতার দাবী।  কুরআনু ল
কারীম েথেকও এ  যু ি�  ও বা�বতার সতয্তা মািণত হয়। 
আ�াহ তা‘আলা বেলনঃ
َ َ َ َ ٗ َ َٰ ٗ ّ ُ ّ َ َ
ُّ ث
َ �ن َومُنذِر
َ �ِ ّ َ�َ �َّب ّ�ۧ َن ُمب
:�ن﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
﴿ �ن �َاس ُمَة �حِدة �بع
ِِ
ِ
ِ
[٢١٣
‘‘মানু েষরা (�থেম একই িচ�া লালনকারী) একই জািতভু্�
র
িছল।  অতঃপর (তারা িবভ�  হেয় েগেল) আ�াহ তা‘আলা
নবীেদরেক সু সংবাদদাতা ও ভয় �দশর্নকারী িহেসেব ে�রণ
কেরন।’’ 256
25F

255

. মুসিলম, �াগু; িকতাবু ল কদর, বাব নং:৫, হাদীস নং ২৬৫৮; ৪/২০৪৭;
ইমাম আহমদ, �াগু; ২/২৫৩।
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এ-আয়ােতর বয্াখয্ায় ইব আ�াস রািদয়া�াহু আনহু
বেলন :
َ
َ َََ ْ ََُْ َ ّ
ُ ﺚ
اﷲ
»ْ ﻧُﻮْحٍ وَ آدَمَ ﻋَﺮﺸََةُ ﻗُﺮُوْنٍ ﻠﻛُُّﻬُﻢْ ﻰﻠﻋََ ﺮﺷَِ�ْﻌَﺔِ اﺤﻟَْﻖِ ﻓﺎﺧﺘﻠﻔﻮا �ﺒﻌ
ْ
ّ
بِﻴ
«ِّ�َْ ﻣُبَﺮﺸِ�ْ َﻦ َو ُﻣﻨ ِﺬ ِر�ْ َﻦ
ِ
‘‘আদম ও নূ হ আলাইিহস সালাম-এর মধয্কার দশ যুগ বা
�জে�র সকেলই সতয্ ধেমর্র উপর �িতি�ত ি, অতঃপর তারা
ধমর্ীয় িবষেয় মতিবেরােধ িল� হ, ফেল তােদরেক সতয্  ধেমর্
উপর পুনঃ�িতি�ত করার জনয্  আ�াহ তা‘আলা নবীেদরেক
সু সংবাদদাতা ও ভয় �দশর্নকরী�রূপ ে�রণ কেরন’’ 257
256F

এ  আয়ােতর বয্াখয্ায় ইব আ�াস রািদয়া�াহু আনহু যা
বেলেছন তার সতয্তা রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�এর একিট  হাদীস �ারাও �মািণত হয়।  রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন :
َ ْ
ََ
ُ َ ََْ َ َ
« ِاﻹﺳﻼم
َةُ ﻗُﺮُوْنٍ ﻠﻛُُّﻬُﻢْ ﻰﻠﻋ
� آ َد َم َو ﻧ ْﻮ ٍح
� »ﻛن
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.আত-�বারী, আবু  জা‘ফর মুহা�দ ইবন জারীর, জািমউল বয়ান ফী 
তাফছীিরল কুরআন; (ৈবরুত: �ারুল িফক, সং�রণ িবহীন, ১৪০৫িহ:),
২/৩৩৪; আন-নীসাপুরী, আবু আ�ু �াহ আল-হািকম, আল-মুসতাদরাক
‘আলাস সহীহাইন; (ৈবরুত : �ারুল কুতুিবল ইলিময়য্, ১ম সং�রণ,
১৯৯০ ি�ৃ .), ২/৫৯৬। 
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‘‘আদম ও নূ হ আলাইিহস সালাম-এর মধয্বতর্ ী দশ যুগ ব
�জ� পযর্� সবাই ইসলােমর উপেরই �িতি�ত িছল’’ 258

258

. আত-�বারী, �াগু; ২/৩৩৪; আল-হািকম, �াগু; ২/৫৯৬; ইমাম
হািকম বেলন : ইমাম বু খারীর শতর্ানুযায়ী এ হাদীসিট সহীহ। ইমাম
জাহাবীও তাঁর এ  মতেক সমথর্ন কেরেছন। ইবন আ�াস রািদয়া�াহু
‘আনহমা েথেক ‘ঊফী  কতৃর্ক বিণর্ ত অপর একিট হাদীস রেয়েছ। তাে
ইবন আ�াস রািদয়া�াহু‘আনহমা বেলেছন :
... ﻛﻔﺎرا:  ﻳﻘﻮل،ﻛن ﻨﻟﺎس أﻣﺔ واﺣﺪة

‘মানু েষরা সকেলই এক জািত িছল। এ বােকয্র বয্াখয্ায় িতিন বেলে: তারা
সকেলই কািফর িছল..., এ মেমর্  বিণর্ত হাদীসিট িবশু�; কারণ, ‘ঊফী 
একজন দু বর্ল বণনাকারী, তার বণর্না �ারা দলীল �হণ করা যা না। ইমাম
ইবন কাছীর বেলন : ইবন ‘আ�াস রািদয়া�াহু ‘আনহমা েথেক বিণর্ত
�থম ব�বয্িট সনদ ও অেথর্ র িদক েথেক িবশু� ক, �িতমা পূ জার
পূ বর পযর্� মান ুেষরা সকেলই আদম আলাইিহস সালােমর ধেমর্  িব�াসী
িছল।  মূ িতর্  পূজা শুরু হেল অতঃপর আ�াহ‘আলা   নূ হ আলাইিহস
সালামেক ে�রণ  কেরন।  ফেল িতিন পৃ িথবীর জনগেণর �িত আ�াহ
তা‘আলা কতৃর্ক ে�িরত �থম রাসূল িছেলন। েদখুন : তাফছীরুল
কুরআিনল ‘আযীম; ১/২৫০; ইবন কাইিয়য্ম আল জাওিযয়য্াহ ও ইব
কাছীর এর কথািট সিঠক হওয়ার �ীকৃিত �দান কেরেছন। েদখুন : ইবেন
কাইিয়য্ম আ-জাওিযয়য্া, এগাছাতুল লহফান; ২/১৬০। 
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মহান আ�াহ তাঁর বা�ােদরেক েয একিন�  তাওহীেদর
উপেরই সৃ ি�  কেরেছন, তা িনে�া�  হাদীেস কুদসীর �ারাও
সু ��ভােব �মািণত হয়। আ�াহ তা‘আলা বেলন :
َ
ُ َ َ
َ
ُ َ�َ وَ�ِ�َّﻬُﻢْ أ،ّْﻬﻢ
ﺘْﻬُﻢ الﺸَّﻴْﻄَﺎنُ ﻓَﺎﺟْﺘَﺎﺘﻟْ ُﻬ ْﻢ � ْﻦ
ُ ﺧَﻠَﻘْﺖُ ﻋِﺒَﺎديْ ﺣُﻨَﻔَﺎء ﻠﻛ
»
ِ
ََ َ ، ْ أَﺣْﻠَﻠْﺖُ لَﻬُﻢ
ْ َْ َْ َ ْ
َ
�ْﻬُﻢْ أَنْ �ُﺮﺸِْ�ُﻮْا ﻲﺑ ﻣﺎ لﻢ أﻧ ِﺰل ﺑِﻪ
وَأمﺮ
 وَﺣَﺮَّﻣَﺖْ ﻋَﻠﻴْﻬِﻢْ ﻣَﺎ،ْْﻨِﻬِﻢ
ِ
ً ْ
«ُﺳﻠ َﻄﺎﻧﺎ
‘‘আিম আমার বা�ােদর সকলেকই একিন�  তাওহীেদ
িব�াসী কেরই সৃ ি� কেরিছ, শয়তান এেস তােদরেক তােদর ধমর্
েথেক িবচুয্ত কেরে, আিম তােদরেক যা হালাল কেরিছলাম েস
তা তােদরেক হারাম কেরেছ, আিম েয িশকর্  করার বয্াপাে
েকােনা দলীল অবতীণর্ কি িন, আমার সােথ েস িশকর্ করার জনয
তােদরেক িনেদর্শ কেরে’’। 259 উপযু র্� এ সব আয়াত ও হাদীস
২৫৮F

�ারা �মািণত হয় েয, আদম আলাইিহস সালাম েথেক পরবতর্ী
দশ যু গ  বা �জ�  পযর্� তাঁর স�ানরা তাওহীদী িচ�া েচতনার
উপেরই �িতি�ত িছল এবং অংশীবাদী িচ�া-ভাবনা তােদর মেধয
�থম দশ যু গ  বা �জে�র পেরর মানু েষর মােঝ  অনু �েবশ

259

. মুসিলম, �াগু; িকতাবু ল জা�ািত..., বাব নং ১৬, হাদীস নং ২৮৬৫,
৪/২১৯৭; ইমাম আহমদ, �াগু; ৪/১৬২।
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কেরেছ, যা সংেশাধেনর িনিমে� আ�াহ তা‘আলা নূ হ আলাইিহস
সালামেক �থম রাসূ ল িহেসেব ে�রণ কেরিছেলন।
েযৗি�ক �মাণ :
এটা েকােনা েযৗি�ক কথা হেত পাের না েয, আ�াহ
তা‘আলা �থেম আদম আলাইিহস সালাম-েক সৃ ি� করার পর
িকছু কাল পযর্� তাঁেক তাঁর সৃি�কতর্ া স�েকর্ েকা জ্ঞা ন ন
িদেয়ই েফেল রাখেবন; ফেল আদম এ  বয্াপাের যা খুশী িচ�া
করেত থাকেব এবং যােক মেন হয় তােক তাঁর রব ও উপাসয্
বািনেয় েনেব। অনু রূপভােব এ কথাও িবেবক স�� হেত পাের
না েয, আদম আলাইিহস সালাম িনেজ  তাঁর �িতপালকেক
িচনেবন ও জানেবন, অথচ িতিন তাঁর স�ানেদরেক এ  বয্াপাের
িকছু ই বলেবন না; কারণ, িপতা সবর্দাই তার স�ানেক েস
উপেদশই িদেয় থােকন যা তার স�ানেদর জনয্ একা� উপকারী।
িনেজর �িতপালেকর পিরচয় জানা েযেহতু সকল উপকােরর েচেয়
বড় উপকােরর কথা; েসেহতু আদম আলাইিহস সালাম তাঁর
স�ানেদরেক েয এ িবষয়িট জািনেয় থাকেবন, তা অ�ত িনি�ত
কের বলা যায়।
�কৃতকথা হে�, যারা অংশীবােদর উপর এক�বােদর
�চলন হওয়ার দাবী  উ�াপন কের থােকন, তারা তােদর
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ধারণানু যায়ী  িববতর্নবােদর নীিতর িবশু�তার উপর িনভর্র কে
এ দাবী উ�াপন কের থােকন। তারা বেলন :
‘‘এক আ�াহ স�িকর্ত মতবাদিট মূলত একািধক আ�হর
িচ�ার িববিতর্ত একিট উ� রূ, তেব এ িববতর্নিট তার সরল
পথ হািরেয় একিট অজানা পেথর িদেক অ�সর হওয়ার ফেল তা
জ্ঞানীেদরেক হয়রািনর মােঝ েফেল িদেয়, েযমনভােব তা
একািধক আ�াহ এর িচ�া েথেক এক আ�াহর িচ�ায় �া�ভােব
িববিতর্ত হওয়ার কারেণ িনেজেক একিট িব�াি�র মােঝ েফেল
িদেয়েছ। একািধক আ�াহর ধারণা একিট  সামািজক মূ লয্েবাধ
বহন করেতা, যার পিরণিত িছল িবিভ� আ�াহেত িব�াসীগণ 
পার�িরক �ীকৃিতর মাধয্েম তারা িনরাপেদ ও শাি�েত বসবাস
করেব; িক� এক আ�াহর িচ�া সেবর্া� ধেমর্ র মতবাদ সৃি
করার ফেল এ স�াবনােক স�ূ ণর্ভােব বািতল কের িদেয়েছ। এ
মতবােদর ফেল পৃিথবীর িবিভ� জািতর মােঝ এমন সব
অকলয্াণকর যু� িব�হ শুরু হে, যার েকােনা েশষ েনই। এক
আ�াহর ধারণািট এভােব উে�া িদেক িববিতরত হওয়ার ফেল
িনেজই িনেজেক িনমূ র্ল করার �েচ�া চািলেয়েছ। আর এ ধরেনর
িববতর্নেকই িববতর্নবাদ বলা হ’’ 260
260

. ওয়াহীদ উি�ন খাঁন, �াগু; পৃ . ৫১-৫২।  িতিন এ  কথাগুেলা Man of
the modern world বই এর ১১২ পৃ �া েথেক উ�ৃ ত কেরেছন।
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আ�ামা ওয়াহীদ উি�ন খান 261 তােদর এ  িচ�াধারার
২৬০

�িতবাদ কের বেলন :
‘‘আমরা িক� কাযর্ত এ েক্ষে� মূল বা�বতােক এিড়
চেলিছ।  সবর্জনিবিদত ইিতহাস

এ কথা মাণ  করেছ  েয,

সকেলরই এ কথা জানা েয, �থম ে�িরত পুরু [রাসূ ল] িছেলন
নূ হ আলাইিহস সালাম, আর িতিন জনগণেক এক আ�াহর
িদেকই আ�ান জানােতন। অনু রূপভােব আমরা আেরা জািন ে,
একািধক আ�াহর মেধয্ সকেলই এক পদমযর্াদার িছেলন , যার
অথর্  দাড়া: মানু েষরা বড় ইলাহ এর সােথ অনয্ানয (েছাট)
ইলাহেদর শরীক কের িনেয়িছল এ  উে�েশয্  ে, তারা (েছাট 
ইলাহরা) তােদরেক বড় ইলাহ এর িনকটতম কের েদেব, তােদর
জনয্  দ‘আ ও শাফা‘আত করেব। এ  সকল েমৗিলক িবষয়ািদ
বতর্মান থাকার ফেল িবতর্নবােদর মতবাদিট একিট �মািবহীন
দাবীেত পিরণত হেয় েযেত বাধয্’’ 262
এর পর িতিন িববতর্নবাদ স�েকর্ সয্ ার আরসর কীস 
ব�বয্ উপ�াপন কেরন। িতিন বেলেছন:

261

. ঊিনশ শতেক ভারেতর একজন িবিশ� ইসলামী িচ�ািবদ। 

262

. তেদব।
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‘‘িববতর্নবােদর মতবাদিট ৈবজ্ঞািনকভােব �মািণত এবং
দলীল �মাণািদ �ারা এর সতয্তা �মাণ করারও েকােন উপায়
েনই। তা সে�ও আমরা এ মতবােদ িব�াসী েকবল এ জেনয্ ে,
এেত িব�াস না করেল আমােদর সামেন সরাসির সৃ ি�কতর্ার �িত
িব�াস করা ছাড়া আর েকােনা গতয্�র থােক না। অথচ আমােদর
পেক্ষ এ িব�ােসর বয্াপাের েকান িচ�া করাও স�বপর ’’ 263
আমরা পি�মা এ  িচ�ািবেদর ব�েবয্  সু��ভােব েদখেত
েপলাম েয, তারা মূ লত ধেমর্র িচ�া েেক পলায়ন করার জেনয্ই
এ  িববতর্নবােদর মতবােদ িব�াসী হেয়েছ।

এিট েয

একিট

�মািণত সতয্ মতবা, েস জেনয্ নয়
িববতর্নবােদর মতবাদিট যখন �য়ং এর �ব�ােদর িনকেটই
সিঠক ও িব�াসেযাগয্ ন, তখন এ �া� মতবােদর উপর িনভর্র
কের কী  কের এ  কথা বলা যায় েয, পৃিথবীেত মানু েষর সূ চনা
লে� তাওহীেদর পূ েবর্  অংশীবাদ

এর �চলন িছল। ন,

কি�নকােলও তা বলা ও িব�াস করা যায় না। �কৃত কথা হেলা:
এ  মতবােদ িব�াসীরা মূ লত ধমর্  েথেক পলায়েনর জেনয্ ই 

263

. তেদব। এ  ব�বয্িট িতিন

একিট �ব� েথেক উ�ৃত কেরেছ, যা

Islamic thought পি�কায় িডেস�র ১৯৬১ ি�. �কািশত হেয়েছ।
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ধরেনর দাবী উ�াপন কেরেছ মা�, েযমনিট আমরা সয্ার আরস
কীস এর ব�েবয্র �ারা সু�ভােবই বুঝেত পারলাম।
সবর্েশেষ এ �সে� ইমাম আবু যহরাহ 264 এর একিট ব�বয্
২৬৩

উে�খ কের এ �সে�র ইিত টানেবা। িতিন এ �সে� বলেছন :
‘‘�া�ণ  (িহ�ু) ধমর্  অিত �াচীন হওয়ায় তা ইিতহােসর
গভীর েথেক গভীর পরেত �েবশ কেরেছ। এ ধেমর্র অনুসারীরা
�ারে� জগত ও এর পিরবতর্েনর েক্ষে� �ভাবশালী এক
শি�র উপাসনা করেতা, এর এক�বােদও তারা িবশবাস করেতা,
যিদও েস শি�েক তারা ইসলামী  পিরভাষার নয্ায় আ�াহ বেল
নামকরণ করেতা না এবং েসটােক িঠক েস ধরেনর একক বেলও
িব�াস করেতা না েযমনভােব মুসিলমরা আ�াহর বয্াপাের িব�াস
কেরন। অতঃপর তারা েস শি�েক েদহ সবর্� কের েনয় এবং
েকােনা েকােনা েদেহ তা �েবশ কেরেছ বেলও িব�াস কের। যার
পিরণিতেত তারা মূ িতর্  পূজায় িল� হয়। এেত তােদ েদবতােদর
সংখয্া একািধক হেয় িগেয় েতি�শিট  েদবতায় েপৗঁছায়। এরপর

264

. ইমাম আবু যাহরাহ িবংশ শতাি�র েশষােধর্র একজন �খয্াত ইসলাম
িচ�ািবদ িছেলন।  ইসলােমর িবিভ� িদক ও িবভাগ  িনেয় িবেশষ কের
ইসলামেক যু েগাপেযাগী করার েক্ষে� তাঁর বহু িলখনী �কািশত হেয়েেলখক।
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তােদর িব�ােস আেরা পিরবতর্ন ও পিরবধর্ ন সািধত হ
পিরেশেষ তােদর েদবতা িতন অংেশর মােঝ সীমাব� হয় : 265
২ ৬৪

১. ��া (পরেম�র) : তােদর িব�াস অনু যায়ী েদবতার ��া
নােমর এ অংশই হেলা সৃ ি�কতর্া ও জীবনদাতা। এিট এমন শি�
েয, সকল ব� এে�েকই জ� লাভ কের, সকল জীব-জ� তারই
দয়া কামনা কের থােক। সূ েযর্র সকর্  রেয়েছ তারই সােথ যার
ফেল তাপ অিজর্ত হ, েদহসমূ হ জীবনী-শি�  লাভ কের এবং
তােদর ধারণামেত জীব ও তরুলতায়

এর কারেণই

জীবন

�বািহত হেয় থােক।
২. িশব : তােদর ধারণামেত েদবতার এ অংেশর কাজ হেলা
সবিকছু  �ংস করা। এর কারেণই সবুজ  পাতা হলু দ বণর্  হ,
েযৗবেনর পর বাধর্ক আেস।
265

. িতিন এ �সে� বেলন :

وﻣنﺸﺄ الﻮﺛنﻴﺔ ﻓ ﺪﻟﻳﺎﻧﺔ ﻟﺮﺒﻫﻤﻴﺔ أﻧﻬﻢ ﻛﻧﻮا ﻳﻌﺒﺪون اﻟﻘﻮى ﻤﻟﺆﺛﺮة ﻓ الﻜﻮن
 ﺑﺄن اﻋﺘﻘﺪوا ﻠﻮﻬﻟﺎ، ﺛﻢ لﻢ ﻳﻠﺒﺜﻮا أن ﺟﺴﺪوا ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮى،وﺗﻘﻠﺒﺎﺗﻪ ﻓ زﻋﻤﻬﻢ
 و ﺗﻌﺪدت ﻬﻟﺘﻬﻢ ﻰﺘ وﺻﻠﺖ، ﻓﻌﺒﺪوا واﻷﺻﻨﺎم ﻠﻮﻬﻟﺎ ﻓﻴﻬﺎ،ﻓ ﺑﻌﺾ اﻷﺟﺴﺎم
ﻰﻟ ﺛﻼﺛﺔ و ﺛﻼﺛ� ﻬﻟﺎ = ﺛﻢ ﻋﺮا ﻋﻘﺎﺋﺪﻫﻢ ﺘﻟﻐﻴ� اﺘﻟﺒﺪﻳﻞ ﻰﺘ �ﺮﺼ ﻵﻬﻟﺔ
.ﻰﻟ آﺧﺮ ﻣﺎ ﻗﺎل... وذلﻚ أﻧﻬﻢ ﺗﻮﻫﻤﻮا أن لﻠﻌﺎلﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﻬﻟﺔ،ﻓ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺎﻧﻴﻢ
ইমাম আবু যাহরাহ, মুকারানাতুল আদইয়ান; (কায়েরা : দারুল িফকিরল
‘আরাবী, সং�রণ িবহীন, ১৯৯১ ি�.), পৃ . ২৩।
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৩. িব�ু : তােদর িব�াস মেত েদবতার এ  অংশ সকল
সৃ ি�র মেধয্  �েবশ কের থােক। এরই কারেণ জগত পূণর্া�ভাে
�ংেসর হাত েথেক রক্ষা পা
তােদর ধারণামেত এ  িতন েদবতা এক েদবতার অংশ
িবেশষ, আর েসই এক েদবতা হেলন মহা�া ()الﺮوح اﻷﻋﻈﻢ,
তােদর ভাষায় যার নাম হেলা ‘আতমা’ বা ‘আ�া’।
পৃিথবীর বুেক বসবাসকারী একিট অিত �াচীনতম জািতর
যিদ আ�াহ স�েকর্ এ ধারণা হ, তা হেল আমরা কী কের েস
েলাকেদর দাবী সতয্ বেল িব�াস করেত পাির যারা বেল ে, এক
আ�াহর িব�ােসর পূ েবর্ মানুেষর মােঝ একািধক আ�াহর িব�াসই
�চিলত িছল।’’ 266
265F

অবেশেষ বলেবা : পৃিথবীেত মানু েষর সূ চনা লে� আ�াহ
স�িকর্ত তােদর িচ�াধারায় তাওহীদী িচ�-ভাবনা থাকার
পিরবেতর্  তােদর মােঝ অংশীবাদী িচ�-ভাবনা থাকার এ ধারণািট 
সিঠক নয়; েকননা, তা েকােনা �ামাণয্  দলীল �মাণািদর উপর
িনভর্রশীল নয়। যারা এই ধারণার অনুসারী তরা মূ লত আ�াহ ও
ধমর্েক অ�ীকার করার জেনয্ ই এ আওয়াজ উিঠেয়েছন। এ স

266

. তেদব; পৃ . ১৯-২৪।
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েলাকেদর আ�াহ ও ধমর্েক অ�ীকার করার িপছেন েয কারণ
রেয়েছ, েসিটেক েমাট িতনভােব িচি�ত করা যায় :
১. ধেমর্র �িত একেপেশ দৃি� দান করার ফেল তারা ধমর্েক বাঁক
েদখেত েপেয়েছন।
২. তারা �চিলত সকল ধমর্গুেলােক একপাে� েরেখ মূলয্া
কেরেছন, তাই সকল ধমর্ই তােদর দৃি�েত িমথয্ া বেল মে
হেয়েছ। তারা যিদ ইসলামেক িনেয় পৃথকভােব ভাবেতন, তা
হেল এর সতয্তা তােদর কােছ �মািণত হেতা
৩. তারা ধমর্  ও আ�াহর অ�ীকৃিতর -দাবী  উ�াপন কেরেছন
তােদর িনজ িনজ েদেশ অবি�ত িগজর্াসমূেহর কতৃর্� ও এ
জুলুেমর হাত েথেক রক্ষা পাবার জেনয্। এ অ�ীকৃিত মূ
েকােনা সতয্ �াি� ও তা �চােরর জেনয্ ন
অতএব এ  কথা অতয্� েজার িদেয় বলা যায় ে, পৃিথবীর
বুেক �থম মানু েষর সময় েথেকই মহািবজ্ঞ ও পরা�মশালী এ
আ�াহর িব�াসই মানু েষর মােঝ  িবরাজমান িছল।  িবিভ�
কারণবশত পরবতর্ী সমেয় মান ুেষর মােঝ তাওহীদী ধয্-ধারণার
�েল অংশীবাদী ধয্া-ধারণা অনু �েবশ কেরেছ। তা সে�ও কােরা
পেক্ ষ পৃিথবীর িবিভ� �ােন বসবাসকারী জািতসমূেহর ইিতহা
েথেক এ কথা �মাণ করা স�ব হেব না েয, মানু েষরা যােদরেক
আ�াহর সােথ শরীক কের িনেয়িছল, মযর্াদার িদক েথেক তারা
278

তােদরেক আ�াহর েচেয় অিধক মযর্াদাবান বা তাঁর সমতুলয্ মে
করেতা, বরং বা�ব অব�া এ কথাই �মাণ কের েয, তারা তােদর
বয্াপাের এ ধারণা েপাষণ কেরিছল ে, এরা তােদরেক আ�াহর
িনকটবতর্ী কের েওয়ার মাধয্ম ও শাফ‘আতকারী। সু দূর অতীত
ও তৎপরবতর্ী জািতসমূেহর ইিতহাস েথেক এ তথয্ ই �মািণ
হেয়েছ।  তাই এ  কথা বলা যায় েয, তাওহীেদর পূ েবর্  মানুেষর
মােঝ অংশীবােদর �চলন িছল বেল যারা দাবী কেরন, তােদর এ 
দাবী স�ূ ণর্ভােব ক�ন�সূ ত। 
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তৃতীয় পিরে�দ
সবর্�থ েকান্ জািত িশেকর্ � হয়?
এ  িবষেয় েকােনা সে�েহর অবকাশ েনই েয, আদম
আলাইিহস সালাম �ীয় �ভুর সাি�েধয্ চেল যাওয়ার ��ােল তাঁর
স�ানেদরেক িতিন সিঠক ধেমর্র উপেরই একই মুসিলম জািতভ ু�
েরেখ েগেছন। তখন তােদর ধমর্  িছল এক ও অিভ� এবং মহান
আ�াহই িছেলন তােদর একক রব ও উপাসয।  তােদর মােঝ এ 
অব�া পরবতর্ী কেয়ক �জ� পযর্ � িবরাজমান িছল। কােল
পির�মায় যখন তােদর মােঝ ধমর্ীয় িশক্ষার অবনিত , তখন
তােদর িচর শ� শয়তান তােদর িপতা-মাতার িবরুে েযভােব
ষড়য� কেরিছল িঠক েসভােবই েস তােদর িবরুে�ও ষড়যে�
িল�  হেয়িছল এবং অবেশেষ তােদরেক মু’িমন ও মুশিরক দু ’িট 
দেল িবভ�  করেত সক্ষম হেয়িছল। এ �সে� মহান আ�া
বেলন:

ْ َُ ۡ َ ٗ
ّٗ ّٓ ُ ّ َ َ ََ
[١٩ :ُمَة َ�ٰح َِدة فٱخ َتلف ۚوا﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ
َ�ِ ﴿وما �ن �َاس

‘‘মানু েষরােতা (ধেমর্র িদক েথেক �ারে) একই জািতভু� 
িছল, অতঃপর তারা (এ েক্ষ) মতিবেরােধ িল� হয়।’’ 267
26F

267

. আল-কুরআন, সূ রা ইউনু স : ১৯।
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এ  আয়াত �ারা �মািণত হয় েয, মানু েষরা দীঘর্ এক সময়
পযর্� একই ধমর্ ও একই িব�ােসর উপের �িতি�ত িছল
পরবতর্ীেত তােদর মােঝ এ িবষেয় মতেভেদর সূ�পাত হয়। এেত
িকছু েলাক পূ েবর্র নয্ায় তাওহীদী িব�ােসর উপেরই বহাল থা,
আর িকছু েলাক েস িব�ােসর পিরপ�ী  কেমর্  িল� হয়। আমরা
হাদীস �ারা অবগত হেয়িছ  েয, আদম আলাইিহস সালাম েথেক
নূ হ আলাইিহস সালাম পযর্� দশ যুগ বা �জে�র সকল েলাক
ইসলােমর উপর �িতি�ত িছল।  উ�  হাদীেস বিণর্ত ‘আশারাতু
�ুরু’ এর অথর্ এক হাজার বছরও হেত পাে, আবার দশ
�জে�র েলাকও হেত পাের। তেব ‘আল-ইসলাম’ শে�র �ারা এ 
যু গেক সীমাব� করােত �থম অথর্ই অ�গণয্ বেল মেন হয়
কারণ, এেত মেন হয় েয, মানু েষরা এ সময়সীমা পযর্� ইসলােমর
উপর �িতি�ত িছল এবং আদম ও নূ হ আলাইিহস সালাম এর
মােঝ  পরবতর্ী আেরা অেনক যুগ রেয়েছ যােত সকল েলােকর
ইসলােমর উপর একমত িছল না; বরং পরবতর্ীেত তারা ম ’িমন ও
কািফর এ  দু ’দেল িবভ�  হেয় িগেয়িছল।  যার ফল�িতেত
তােদরেক সংেশাধেনর জেনয্  �থেম আ�াহ তা‘আলা ই�ীস
আলাইিহস সালাম-েক তােদর িনকট  নবী  িহেসেব ে�রণ 
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কেরিছেলন 268। এরপর �থম রাসূ ল িহেসেব শরী‘আত িদেয় নূ হ
২৬৭

আলাইিহস সালাম-েক তােদর িনকট ে�রণ কেরিছেলন।
‘কুরু’ ‘ ’ﻗﺮونশ�িটেক কুরআন ও হাদীেস �জে�র অেথর্
বয্বহৃত হেত েদখা যায়। েযমন আ�াহ বেল:
َ
ُ َۡ
ُ ُۡ َ َۡ َ ۡ ۡ ََ
[١٧ :وح ﴾ ]ﻻﺮﺳاء
� ٖ ون ِم ۢن �ع ِد ن
ِ ﴿ و�م أهلكنا مِن ٱلقر
‘‘আর আিম অেনক �জে�র মানু ষেদরেক �ংস কেরিছ নূ হ
এর পের।’’ 269
268F

এ  আয়ােত ‘ ’ﻗﺮونশ�  �ারা �জ�ই উে�শয্  করা হেয়েছ।
ّ
ْ ﺎس ﻗَ ْﺮ
অনু রূপভােব (�
‘‘আমার যু েগর মানু েষরা সেবর্া�ম
ِ َ)�ُْ اﻨﻟ
ِ
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ইি�স আলাইিহস সালাম এর ে�রণকাল, িতিন নবী িকংবা রাসূ ল িছেলন,

এ  স�েকর্  কুরআন বা হাদীস েথেক িব�ািরত পওয়া যায় না। যিদও
ঐিতহািসকগণ  তােক ‘আখনূ খ’ বেলেছন এবং আদম ও নূ হ আলাইিহমাস
সালােমর মধয্বতর্ ী সমেয় ে�িরত হেয়িছেলন বেলে, িক� েকউ েকউ মেন
কেরন িতিন এবং ইিলয়াস আলাইিহস সালাম একই বয্ি�। েস িহেসেব িতিন
বনী ইসরাইেলর একজন নবী। আদম ও নূ হ এর মাঝখােন িতিন ে�িরত হন
িন। এর আরও একিট  েযৗি�ক কারণ  হে�, িতিন যিদ আদম ও নূ হ এর
মাঝখােন এেস থাকেবন তেব িন�য় েসখােন িশকর্  হেয় থাকে, যা উপেরা� 
হাদীেসর িবপরীত।  কারণ, রাসূ ল ে�িরত হওয়ার জনয্  সবর্জন গৃহীত শত
হে�, তােদর উ�েতর মেধয্  ঈমানদার ও কােফর উভয় ে�িণ থাকেবন।  
তেব যিদ তাঁেক েকবল নবী বলা হয়, েসটা িভ� কথা। [স�াদক]
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. আল-কুরআন, সূ রা ইসরা : ১৭।
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মানু ষ’’ 270 এ-হাদীেসও ‘�রন’ ( )ﻗﺮنশ�িট  �জে�র অেথর্
269F

বয্বহৃত হেয়েছ। তেব ইব আ�াস রািদয়া�াহু আনমা এর
হাদীেস বিণর্ত ‘�ুরু’ ( )ﻗﺮونশ�িট  �জে�র অেথর্  বয্বহৃত 
হেয় ‘সময়’ এর অেথর্ই বয্বহৃত হেয়েছ বেল �তীয়মান হ
হাদীেসর বািহয্ক অেথর্র �ারা যিদও এ কথা মেন হয় , আদম
ও নূ হ আলাইিহস সালাম-এর মেধয্  েমাট এক হাজার বছর
অিতবািহত হেয়েছ এবং এ সমেয়র সকল েলােকরা মুসিলম িছল;
িক� এ বািহয্ক অথর্িট ইিতহাস ও বা�বতার সােথ খাপ খায় না
েকননা, বা�বতা এ কথার সাক্ষয্ িদে�, একিট জািতর মেধয্
িব�াি� হঠাৎ কের এেস যায় না, বরং তা ধীের ধীের হেয় থােক
এবং আ�াহ তা‘আলাও েকােনা জািতর িব�াি�র �থম অব�ােতই
নবী  ও রাসূ ল ে�রণ  কেরন না। এমতাব�ায় ইবন আ�াস
রািদয়া�াহু আন-এর হাদীেসর বািহয্ক অথর্ �হণ করেল বলে
হেব েয, মানু েষর মেধয্  িব�াি� শুরু হেয়েছ ন আলাইিহস
সালাম-এর যু গ েথেকই এবং আ�াহ তাঁেক তাঁর জািতর িব�াি�র
�ারে�ই রাসূ ল কের পািঠেয়েছন, যিদও তা বা�বতা বিহভূ র্ত
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. বু খারী, �াগু; িকতাবু ল মানাি�ব, বাবু ফাদাইিলস সাহাবাহ; ৩/৫/১৬৩;
ইমাম আহমদ, �াগু; ১/৩৭৮।
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এ  িদেক ইিতহাস সাক্ষয্ িদ ে�, আদম আলাইিহস
সালােমর স�ানেদর �ারা মূ িতরপূজার কারেণ যখন তােদর কুফরী 
কাযর্কলাপ চরম পযর্ােয় েপৗঁেছ , তখন আ�াহ তা‘আলা
তােদর িনকট  ই�ীস আলাইিহস সালাম-েক নূ হ আলাইিহস
সালাম-এর পূ েবর্  নবী িহেসেব ে�রণ কেরিছেন।  িতিন এেস
তােদরেক তাওহীেদর িদেক আ�ান জানােল তারা তাঁেক অ�ীকার
কের, ফেল আ�াহ তা‘আলা তাঁেক (ই�ীস আলাইিহস সালাম)
মযর্াদাপূণর্ �ােন উিঠেয় েন

২৭০
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এ  ইিতহাসও ইবন আ�াস

রািদয়া�াহু আনমা এর হাদীেসর বািহয্ক অেথর্ র স�ূণ
িবপরীত। এ কারেণ আমরা এ কথা বলেত বাধয্ ি� েয, ইবন
আ�াস রািদয়া�াহু আন এর হাদীস �ারা আদম ও নূ হ
আলাইিহস সালাম এর মধয্কার েমাট সময় িনধর্ারণ করার উে�শ
করা হয় িন;বরং এর উে�শয্  েস সময়সীমা বণর্না করা ে
সমেয়র মেধয্  সকল েলােকরা ইসলােমর উপর �িতি�ত িছ,
যিদও তাঁেদর উভেয়র মােঝ এ সময়সীমার বাইের আেরা অেনক
সময় িছল, যােত েলােকরা ইসলাম তথা তাওহীেদর উপর একমত
িছল না।

271

. ইবনু ল জাওযী, আবু ল ফরজ আ�ু র রহমান, তলবীেস ইবলীস; (ৈবরুত:
দারুল কুতুিবল ইলিময়য্, ১ম সং�রণ, ১৯৮৩ ি�.), পৃ . ৬৩-৬৪।
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তেব ইমাম ইবন িহববান তাঁর সহীহ �ে� আবু উমামাহ
রািদয়া�াহু আন েথেক একিট হাদীস বণর্না কেরেছ, যার �ারা
ইবন আ�াস রািদয়া�াহু আনমার হাদীেসর বািহয্ক অথর্ গৃহী
হওয়ার সমথর্ন পাওয়া যায়। হাদীসিট িন�র:
َ
َ َ َّ
َْ َُ َ َ َ ً ُ َ ّ
َ َ َ َ َ َ
َ َ
 َ�َﻢْ ﺎﻛن: ﻗﺎل.  ﻌﻢْ ﻣُﻠﻜ َ ٌﻢ: ﷲ ! ﻧﻲﺒٌِّ ﺎﻛن آد ُم ؟ ﻗﺎل
ِ »َنَ رﺟﻼ ﻗﺎل ﻳﺎ رﺳﻮل ا
َ َ
ُ َُ َ
ُ َ َْ َ ََُْ
«َﺮﺸة ﻗ ُﺮ ْو ٍن
: � ﻧ ْﻮ ٍح؟ ﻗﺎل
� ﺑي ﻨﻪ و
‘‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর িনকেট এেস
এক বয্ি� বলেলা: েহ আ�াহর রাসূ ল! আদম িক নবী িছেলন?
উ�ের রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন : ‘‘হয্া,
িতিন এমন একজন নবী িছেলন যার সােথ আ�াহ তা‘আলা কথা
বেলেছন।’’ েলাকিট  আবার বলেলা : িতিন এবং নূ হ এর মেধয্
কত বছেরর বয্বধান িছ? রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াবলেলন : ‘‘দশ যু গ’’ অথর্াৎ এক হাজার বছর’’ 272
271F

272

. ইবন কাছীর, ইসমাঈল, আবু ল েফদা, �াছাছু ল আি�য়া; স�াদনা ও টীকা
: ‘আ�ু ল কািদর আহমদ আ�া, (কায়েরা : মা�বায়াতু েহসান, ১ম সং�রণ,
১৯৮১ ি�.), পৃ . ১০৪।  ইবেন িহববােনর বণর্না মেত এ হাদীসিট ইমাম
মুসিলেমর শতর্ানুযায়ী সহী, তেব িতিন তাঁর সহীহ মুসিলেম তা বণর্না
কেরন িন।
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এ হাদীেস বিণর্ত ‘ ’ﺮﺸة ﻗﺮونশে�র �ারা উভেয়র মধয্বতর্
সময় এক হাজার বছেরর মেধয্ সীিমত বেল �মািণত হয়
উভয় হাদীেসর মেধয্ সমাধা:
ইমাম ইবন কাছীর রেহমাহু�া ইবন আ�াস ও আবু
উমামাহ রািদয়া�াহু আনহুম হাদীস দু ’িট বণর্না করার পর উভয়
হাদীেসর মেধয্  সমাধান কে� যা বেলেছ, সংেক্ষেপ তা িনে
বিণর্ত হেলা:
িতিন বেলন : ‘‘েযেহতু ইবন আ�াস রািদয়া�াহু আন-এর
হাদীেস ‘ ’ﺮﺸة ﻗﺮونদশ যু গ  পযর্� তােদর মেধয্ ইসলামী ধযধারণা �চিলত থাকার কথা বিণর্ত হেয়ে, েসেহতু ইবন আ�াস
রািদয়া�াহু আন-এর হাদীসেক আবু উমামাহ রািদয়া�াহু আনএর হাদীেসর পিরপূ রক িহেসেব গণয্  করেত হেব। এবার ‘’ﻗﺮن
শে�র অথর্  যিদ যুগ ধরা হ, তা হেল উভয় হাদীেসর অথর্
দাঁড়ােব : আদম ও নূ হ আলাইিহস সালাম-এর মধয্কার �থম দশ
যু গ  অথর্াৎ এক হাজার বছর আদম স�ানেদর মােঝ ইসলাম
িছল। তাঁেদর মধয্কার পরবতর্ী যসমূ েহ মানু েষরা ইসলাম েথেক
িবচুয্ত হেয় িগেয়িছল। �রন ( )ﻗﺮنশ�  �ারা যিদ ‘�জ�’ এর
অথর্ �হণ করা হ, েযমন কুরআেনর িবিভ� আয়ােত তা এ অেথর্
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বয্বহৃত হেয়, 273 তা হেল হাদীস দু ’িটর অথর্  হেব : আদম ও
27F

নূ হ এর মােঝ  দশ �জে�র মানু ষ অিতবািহত হেয়েছ, যারা
সকেলই ইসলােমর উপর �িতি�ত িছল।  নূ হ পূ বর্বতর্ ী মানুেষর
সাধারণত দীঘর্জীবী হেতন িবধা, আদম ও নূ হ আলাইিহমাস
সালাম-এর মােঝ এক হাজার বছর অিতবািহত না হেয় হাজার
হাজার বছর অিতবািহত হওয়ারই কথা। এ কথািট সতয্ হওয়ার
পাশাপািশ েযেহতু �রন (� )ﻗﺮنারা �জে�র অথর্ �হণ করেল তা
বা�বতা ও ইিতহােসর িনিরেখ সিঠক বেল মেন হয় না, তাই
�রন ( )ﻗﺮنশ� �ারা ‘যু গ’ এর অথর্ই �হণ করেত হে’’ 274
273F

আমার মেত ইমাম ইবন কাছীর (রহ.) কতৃর্ক উপের বিণর্
উভয় হাদীেসর সমাধান �হণ  করার পাশাপািশ িন�রূপভােবও
উভয় হাদীেসর মেধয্ সমাধান করা েযেত পাের। আর তা হেলআবু উমামাহ এর হাদীেস ইসলাম শ�িট  না থাকায় হেত পাের
েস হাদীেস ‘� ’ﻗﺮنারা আদম ও নূ হ এর মােঝ  দশ �জে�র
মানু ষ অিতবািহত হওয়ার কথাই বিণর্ত হেয়েছ। েস সমেয়র
মানু েষরা অিধক আয়ু লাভ করেতন িবধায়, দশ �জ� অিতবািহত

273

.আল-কুরআন, সূ রা ইসরা এর ১৭ নং আয়াত, এবং সূ রা মু’িমনু ন এর ৩১
নং আয়াত ��বয্

274

.ইবেন কাছীর, কাসাসু ল আি�য়া; পৃ .১০৪, ১০৫।
287

হেত কেয়ক হাজার বছর সময় েলেগেছ। এ  দীঘর্  সমেয়র মেধয
কতকাল তারা ইসলােমর উপর �িতি�ত িছল এ  িবষেয়র বণর্না
আবু উমামাঃ এর হাদীেস বিণর্ত হ িন।  অনযিদেক ইবন
আ�ােসর হাদীেস ‘ ’ﺮﺸة ﻗﺮونদশ যু গ  বা �জে�র ইসলােমর
উপর �িতি�ত থাকার বণর্না পাওয়া যাে�। এখন যিদ এ হাদীেস
বিণর্ত ‘ � ’ﺮﺸة ﻗﺮونারা আদম ও নূ হ আলাইিহস সালাম-এর
মেধয্ দশ যুগ অিতবািহত হেয়েছ বেল মেন করা হ, তা হেল তা
বা�বতা ও ইিতহােসর সােথ খাপ খায় না।  তাই বাধয্  হেয় কথা বলেত হেব েয, ইবন আ�ােসর হাদীস �ারা উভেয়র
মধয্কার েমাট সমেয়র বণর্না করার উে�শয্ করা হ; বরং কত
সময় তারা ইসলােমর উপর �িতি�ত িছল, তা বণর্না করাই রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর মূল উে�শয্ ি এবং এ 
উে�েশয্ই েবাধ হয় িতিন তােত ‘ইসলাম’ শ�িট  অিতির�  েযাগ 
কেরিছেলন। অতএব, �মািণত হেলা েয, আদম ও নূ হ আলাইিহস
সালাম-এর মােঝ  দশ �জে�র েলাক অিতবািহত হেয়েছ।  তেব
আদম আলাইিহস সালাম-এর িতেরাধােনর পর তাঁর বংশধররা
এক হাজার বছর পযর্� ইসলােমর উপর কােয়ম িছল। পরবতর্
সমেয়র �জে�র েলােকরা পথ��  হেয় যায়।  েস জনয্  তােদর
েহদায়ােতর উে�েশয �থমত আ�াহ তা‘আলা ই�ীস আলাইিহস
সালাম-েক নবী  িহেসেব ে�রণ  কেরন এবং িতিন খুব একটা
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সফলকাম হেত না পারেল পরবতর্ীেত আদম আলাইিহস সালাম
েথেক িনেয় নূ হ আলাইিহস সালাম পযর্� দশ �জ� অিত�া�
হওয়ার �া�ােল নূ হ আলাইিহস সালাম-েক �থম রাসূ ল িহেসেব
তােদর িনকট ে�রণ করা হয়। واﷲ أﻋﻠﻢ
আদম স�ানেদর পথ�� হওয়ার �কৃিত :
আদম স�ানেদর তাওহীদ েথেক অংশীবােদর িদেক চেল
যাওয়ার সূ �পাত হয় �থমত তােদর মধয্কার সৎমানুষেদর
ৈবঠকশালা ও কবরসমূ েহর পাে�র্ অব�ান �হণ এবং তাঁেদর মূিতর
ৈতরী  করার মধয্  িদেয়। থেম মূ িতর্  ৈতরীর উে�শয্ িছল স
মানু ষেদর �রণ করা এবং এর মধয্ িদেয় তাঁেদর সৎকমর্সমূেহ
অনু সরণ  করা।  শয়তােনর �েরাচনায় পেড়ই মূ লত তারা এ 
কাজিট কেরিছল বেল িতনিট ঐিতহািসক বণর্না পাওয়া যায়:
�থম বণর্না:
ইমাম ইবন আল-জাওযী  ঐিতহািসক িহশাম ইবন মুহা�দ
ইবন আস-সা-ইব আল-�ালবী  েথেক বণর্না কেরেছন। িহশাম
বেলন : আমার িপতা বেলেছন : সবর্�থ মূ িতর্  পূজা করা হয়
আদম আলাইিহস সালাম-এর িতেরাধােনর পর।  শীশ এর
স�ানরা

আদম

আলাইিহস

সালাম-েক

ভারেতর

(বতর্মান

�লংকার) ‘ইয়াজ’ নামক পৃিথবীর সবেচেয় উবর্রতম েসই
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পবর্েতর গুহায় দাফনের েযখােন তাঁেক েবেহশত্  েথেক
অবতরণ করােনা হেয়িছল। িহশাম বেলন : আমার িপতা আমােক
বেলেছন, িতিন আবূ সােলহ েথেক এবং িতিন ইবন আ�াস
রািদয়া�াহু আন েথেক বণর্না কেরেছন : ‘‘আদম আলাইিহস
সালাম এর েছেল শীশ এর স�ানরা েস গুহােত আদমআলাইিহস
সালাম-এর শরীেরর পাে�র্আগমন কের এর স�ান করেতা এবং
তাঁর জনয্  আ�াহ তা‘আলার রহমত কামনা করেতা। এেদর এ 
অব�া েদেখ কািবেলর স�ানেদর একজন বলেলা : েহ কািবেলর
স�ানগণ! বনী শীশেদর একিট �ওয়াফ করার �ান রেয়েছ যার
চার পাে�র্  তারা �ওয়াফ কের এবং এটােক তারা স�ান কে,
অথচ েতামােদর এ  ধরেনর িকছু েনই।  তাই েস তােদর জনয্
একিট মূ িতর্  ৈতরী করেল এবং েস-ই হেলা �থম মানু ষ েয মূ িতর্
ৈতরী করেলা।’’ 275
ি�তীয় বণর্না:
এ  বণর্নািটও ইমাম ইবন আ-জাওযী  িহশাম েথেক, িতিন
তার িপতা েথেক বণর্না কেরেছন ে, ‘ওয়া�’ ‘সু য়া‘’ ‘য়াগু’
‘য়াউক’ ও নসর’ এরা সকেলই সৎ মানু ষ িছেলন। তারা সকেলই

275

. ইবনু ল জাওযী, �াগু; পৃ . ৬৩, ৬৪; ইবনু কাইিয়য্ম আ-জাওযী,
এগাছাতুল লহফান; ২/১৬২।
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এক মােসর মেধয্ মৃতুয্বরণ কেরন। ফেল তাঁেদর �জনরা তাঁেদ
জনয্ খুবই েবদনাতর্ হয়। তােদর এ অব�া েদ কািবল েগাে�র
এক বয্ি� বলেল: আিম িক েতামােদর জনয্  তাঁেদর আকৃিতেত
আ�ািবহীন পাঁচিট  মূ িতর্  ৈতরী কের েদ? তারা সবাই এেত
স�ত হেল েস তােদর জনয্ তাঁেদর আকৃিতেত পাঁচিট মূিতর্ িনমর্
কের িদল। এর পর েলােকরা তােদর রে�র স�কর্ানুযায়ী এ
মূ িতর্গুেলার িনকেট এেস এগুেলােক িনেজর , চাচা ও চাচােতা
ভাই এর মত মেন কের এগুেলােক স�ান ও এর চার পাে�র
�ওয়াফ করেত থাকেলা। এ  অব�ার উপর এ  যু গ  অথবা এ 
�জ� অিতবািহত হেয় যায়। এ  মূ িতর্  িনমর্াণ করা হয় ইয়াজা
ইবন মাহলাইল ইবন কাইনান ইবন আনূ শ ইবন শীশ ইবন আদম
আলাইিহস সালাম-এর যু েগ। এরপর ি�তীয় যু গ  বা �জ� 
আসেল তারা এ  মূ িতর্গুেলােক �থম �জে�র বা যুেগর েচে
আেরা অিধক পিরমােণ স�ান �দশর্ন কের। এরপর আেস তৃতয়
যু গ  বা �জে�র েলােকরা, তারা বলেলা : �থম যু েগর জনগণ 
আ�াহ তা‘আলার িনকট এ  পাঁচিট  মূ িতর্র শাফ‘আত �াি�র
আশায় এঁেদর স�ান কেরেছ। এ  মেন কের এ  মূ িতর্গুেলা
উপাসনা করার ফেল তারা এগুেলার মা-মযর্াদা অেনক বৃি�
কের। এভােব তােদর কুফরী  কাযর্কলাপ মারা�ক আকর ধারণ 
করেল অবেশেষ আ�াহ তা‘আলা ই�ীস আলাইিহস সালাম-েক
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তােদর িনকট  সবর্�থম নবী িহেসেব ে�রণ কের তােদরেক
তাওহীেদর �িত আ�ান জানান, িক� তারা তাঁেক অ�ীকার
কের। ফেল আ�াহ তা‘আলা ই�ীস আলাইিহস সালাম-েক সমু�ত
�ােন উিঠেয় েনন।  কলবী  আবূ সােলহ েথেক এবং আবূ সােলহ
ইবন আ�াস রািদয়া�াহু আন েথেক েয বণর্না কেরেছ, েস
অনু যায়ী  বনী  আদেমর অব�া নূ হ পযর্� এভােব গুরুতর েথ
গুরুতর হেত থা, অবেশেষ আ�াহ নূ হ আলাইিহস সালাম-েক
তােদর িনকট রাসূ ল িহেসেব ে�রণ কেরন।’’ 276
উপযু র্� এ দ’িট বণর্নার �ারা বুঝা যাে� েয, মূ িতর্  িনমর্ােণ
কাজিট  তােদর অেনকটা ে��া �েনািদতভােবই হেয়িছল।  তেব
�কৃতপেক্ ষ তা শয়তােনর �েরাচনার ফেলই হেয়ি; কারণ 
শয়তানই বনী আদমেক পথ�� করার জনয্ �িতজ্ঞাব� হেয়
এবং এ সব েয শয়তােনর �েরাচনায়ই হেয়েছ তাও হাদীস �ারা
�মািণত। সূ রা নূ হ এ বিণর্ত হেয়েছ:
َ ُ َ ٗ َ ُ َ َ ّٗ َ ّ َ َ ُ ْ َ َذَرُن ّ َ َ َ ُ ۡ َ َ َذَرُن
َ
ا� َو� َ�غوث َو�َعُ وق
﴿ وقالوا � َ ءال ِهت�م و� َ ودا و� سو
ٗ ۡ َ �َو
[٢٣ : ﴾ ]ﻧﻮح٢ ��

276

. তেদব।
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‘‘তারা বলেলা: েতামরা েতামােদর েদবতােদর পিরতয্াগ
কেরা না, আেরা পিরতয্াগ কের না ওয়া�, সু য়া‘, য়াগু, য়া‘উক
ও নছরেক’’ 277
এ  আয়ােতর বয্াখয্ায় ইব আ�াস রািদয়া�াহু আনমা
েথেক বিণর্ত হেয়েছ ে, এগুেলা হে� নূহআলাইিহস সালাম-এর
জািতর পূ বর্  পুরুষেদর মধয্কার পাঁচজন সৎ মানুেষর নাম। তাঁ
মৃতুয্বরণ করার পর শয়তান তাঁেদর জািতর িনকট এেস এ মেমর
�েরাচনা দান কের েয, েতামরা তাঁেদর ৈবঠকশালােত তাঁেদর
মূ িতর্  দাঁড় কের এবং তাঁেদর নােম এগুেলার নামকরণ কেরা।
শয়তােনর িনেদর্েশ তারা তা কের। ধীের ধীের এ �জে�র
েলাকেদর িবদােয়র পর পরবতর্ী �জে�র েলাকেদর িনকট এ
মূ িতর্গুেলার �কৃত ইিতহাস িব লু� হেয় েগেল এগুেলার উপাস
করা হয়।’’ 278
ইমাম ইবন জারীর আত-�বারী (২২৪-৩১০) উ� আয়ােতর
বয্াখয্ায় বেল: ‘‘এরা পাঁচজন আদম ও নূ হ আলাইিহস সালামএর মধয্বতর্ ী সমেয়র সৎ মানুষ িছেলন। তাঁেদর পদা
অনু সরণকারী  অেনক মানু ষ িছল।  তাঁরা মৃতুয্বরণ করার পর

277

. আল-কুরআন, সূ রা নূ হ : ২৩।

278

. বু খারী, �াগু; িকতাবু ত তাফছীর, সূ রা নূ হ, ৩/৬/২৮১।
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তাঁেদর অনু সারীরা বলেলা : আমরা যিদ তাঁেদর �িতকৃিত িনমর্াণ
কির, তা হেল তা েদেখ আমরা আ�াহর উপাসনার �িত অিধক
আ�হী  ও মেনােযাগী  হেত পারেবা। এ  মেন কের তারা তাঁেদর
�িতকৃিত ৈতরী  করেলা। এেদর মৃতুয্র পর ি�তীয় �জে�র
জনগেণর িনকট  ইবলীস (শয়তান) এেস বলেলা : েতামােদর
পূ বর্পুরুষগণ এঁেদর উপাসনা করে, এঁেদর ওসীলায় তারা বৃ ি� 
কামনা করেতা। এভােব শয়তােনর �েরাচনায় পেড় তারা তাঁেদর
উপাসনা করেত আর� কের।’’ 279
উপযু র্� এ সব বণর্নার �ারা বুঝা যায় , এ পাঁচ জন সৎ 
মানু েষর মূ িতর্  িনমর্াণ মূলত শয়তােনর �েরাচনায়ই হেয়িছল। এি
শয়তােনর েস �িতজ্ঞা বা�বায়েনরই �ারি�ক কাজ ি, যা েস
জা�াত হেত িবতািড়ত হওয়ার সময় আদম স�ানেদরেক িব�া�
করার জনয্ কেরিছল
তৃতীয় বণর্না:
ইমাম ইবন কাছীর আবু জা‘ফর আল-বাি�র েথেক ‘ওয়া�’
স�েকর্ একিট বণর্না িদেয়েছন। সংেক্ ষেপ তা িন : ইমাম
আবু জা‘ফর আল-বাি�র এর িনকট ইয়াযীদ ইবন আল-মুহা�াব
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. ইবেন কাছীর, জািমউল বয়ান ফী তাফছীিরল �ুরআন; ১২/২৯/৬২; ইবনু
কাইিয়য্ম আ-জাওযীয়য্া. এগাছাতুল লহফান; ২/১৬১।
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স�েকর্  আেলাচন করা হেল িতিন বেলন : ইয়াযীদ ইবন আলমুহা�াব এমন এক �ােন িনহত হেয়িছেলন েযখােন সবর্�থ
গায়রু�াহর উপাসনা করা হেয়িছল।‘ওয়া�’ নােমর একজন সৎ 
মানু ষ িছেলন, িতিন তাঁর জািতর কােছ  খুবই জনি�য় িছেলন। 
তাঁর িতেরাধােনর পর বয্ািবলেনর মানুেষরা তাঁর কবেরর পাে�
অব�ান �হণ  কের তাঁর জনয্  খুবই আহাজারী করেতা। ইবলীস
তােদর এ  অব�া েদেখ একজন মানু েষর আকৃিত ধের আগমন
কের তােদরেক বলেলা : এ বয্ি�র জনয্ েতামােদর েয কী দুঃ
ও েবদনা, আিম তা লক্ষয্ কেরিছ। আিম িক েতামােদর জনয্ ত
�িতকৃিত িনমর্াণ কের েদ? যা েতামরা েতামােদর েযৗথ িমলন
েক�সমূ েহ েরেখ এর মাধয্েম তাঁেক �রণ করে? তারা এেত
স�ত হেল েস তাঁর অনু রূপ একিট মূিতর্ ৈতরী কের িদল। তার
এিটেক তােদর েযৗথ িমলনেকে� েরেখ তাঁেক �রণ  করেত
থােক।  তােদর �রেণর এ  অব�া েদেখ শয়তান পুনরায় এেস
বলেলা : আিম িক েতামােদর �েতয্েকর গেহ রাখার জনয্ অনুরূ
মূ িতর্  ৈতরী কের েদ? তারা এেতও স�ত হেল েস �েতয্ক
গৃহবাসীর জনয্ এর অনুরূপ মূিতর্ ৈতরী কের েদয়। তারা তা �
কের এর মাধয্েম তাঁেক �রণ করেত থােক। তােদর স�ানরা
তােদর এ সকল কাযর্কলাপ েদখেত থােক। বংশ বৃি� হেয় যখন
নতুন �জ�  তােদর �ান দখল কের িনল এবং তাঁেক �রণ 
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করার মূ ল কারণ  স�েকর্  পরবতর্ ী �জে�র েলােকরা অজ্ঞ 
েগল, তখন তােদর স�ােনর স�ােনরা আ�াহেক বয্তীত এ
মূ িতর্রই উপাসনা করেত লাগেলা। ফেল ‘ওয়া�’ই হেলন �থম
েদবতা যােক আ�াহর সােথ উপাসনা করা হয়।’’ 280
এ  িতনিট  ঐিতহািসক বণর্না আমােদরেক েমাটামুিটভােব এ
�মাণ  িদে� েয, তাওহীদ েথেক অংশীবােদর িদেক মানু েষর
পথ��তার সূ �পাত হয় সৎমানু ষেদর (যারা সাধারণ  মানু ষেদর
পিরভাষায় আউিলয়া) কবরসমূ েহ �ারে�  অব�ান �হণ এবং
পরবতর্ীেত তাঁেদরেক �রণ ও আ�াহতা‘আলার উপাসনায় আ�হ
লােভর উে�েশয্  তাঁেদর মূিতর্ িনমর্ােণর মধয্ িদেয়। িক� সম
পিরবতর্েন পরবতর্ী �জে�র েলাকেদর কােছ েসই সৎ মানুষেদ
মূ িতর্  িনমর্ােণর িপছেন তােদর পূবর্পুরুষেদর কী উে�শয, তা
হািরেয় যায়। এর সােথ সংেযািজত হয় আ�াহর রুবূিবয়য্া
স�িকর্ত ধমর্ীয় জ্ঞা অভাব।  েস কারেণ  তারা পথ��তার
িদেক অেনক দূ র এিগেয় যায়।  তারা এ  সব মূ িতর্র স�ি�
অজর্েনর জনয্ কী কী কমর্প�া অবল�ন কের, এর িবশদ
েকান বণর্না কুরআন ও হাদীেস পাওয়া না েগেলও এ কথা অতয্
েজার িদেয় বলা যায় েয, আউিলয়ােদরেক েক� কের আজেকর
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. ইবনু কাছীর, �াসাসু ল আি�য়া; পৃ . ১১৫; জালালু �ীন আস-সু য়ূতী, আদদু ররুল মানছূ; ৬/২৬৯।
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সাধারণ মানু েষরা েয সব অলীক ধয্া-ধারণা েপাষণ কের, তারাও
তাঁেদর অিলেদর বয্াপাের েস ধরেনর ধয্-ধারণা েপাষণ  করেত
শুরু কেরিছল। তাঁেদরেক তােদ দু িনয়া-আেখরােতর জীবেনর
কলয্াণাজর্ন ও অকলয্াণ দূরীকরেণর েক্ষে� আ�াহর সােথ 
কের িনেয়িছল।  তাঁেদরেক আ�াহর দরবাের তােদর অভাব
অিভেযাগ  উপ�াপেনর মাধয্ম ও সুপািরশকারী িহেসেব গণয
কেরিছল।  েস সমেয় েকােনা শরী‘আত না থাকােত 281 তারা
২৮০

তােদর অিলেদর স�ি�  িবধােনর জনয্ এমন সব কমর্ করে
আর�  কেরিছল যা �কৃতপেক আ�াহ তা‘আলার উপাসনার
শািমল িছল। এভােব তারা শয়তােনর �েরাচনায় পেড় আ�াহর
উলূ িহয়য্ত ও রুবূিবয়য্ােত িশকর্ী কেমর্ িনমি�ত হেয়
আদম স�ানেদরেক এভােব পথ��  করার মাধয্েম শয়তান
�েতয্ক যুেগ বনী আদমেক পথ�� করার প�িত ও েকৗশল
স�েকর্  অবগত হেয় যা এবং পরবতর্ী �িতিট জািতেক িশেকর
িনমি�ত করার েক্ষে� েস তার পিরিচত এই প�িত েকৗশল
�েয়াগ  করেত থােক।  যিদও যু েগর চািহদানু যায়ী  �েয়াজেনর
িনিরেখ এ প�িত �েয়ােগর েক্ষে� েস িনতয্  নতুন প�া অবল
কেরেছ। কুরআনু ল কারীম আমােদর জনয্ এ কথার উ�ম সাক্
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শরী‘আত িছল না, এটা �াভািবক অেথর্ ন, অথর্াৎ শর‘আত স�েকর্ মানষ
অজ্ঞ হেয় িগেয়িছল[স�াদক]
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েয, শয়তান এ  প�িত �েয়াগ  কেরই অতীেত হূ দ, সােলহ,
ই�াহীম, মূ সা ও ঈসা আলাইিহস সালাম-এর জািতসমূ হেক
পথ��  কেরিছল।  তােদরেক িনজ  হােত ৈতরী  মুিতর্সমূেহর
বয্াপাের

একই ধরেনর ধারণা ও উপাসনায় িল�  কেরিছল। 

শয়তান এভােব যু েগর পর যু গ  ধের বনী আদমেক পথ�� করার
জনয্  তার েসই পূবর্ �িতজ্ঞা পূরেণর জনয্ িবরামহীনভােব
কের চেলেছ।  তার এ  �েচ�ার ফেল েয ই�াহীম আলাইিহস
সালাম-একিন� তাওহীেদর অনু সারী ও েঘাষণাকারী িছেলন, এক
সময় েস ই�াহীম আলাইিহস সালাম-এর বংশধরেদরেকও েস
পথ��তার অতলতেল িনেক্ষপ কেরিছল। মহান আ�াহ একা
অনু �েহ েশষ নবী  ও রাসূ ল মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-েক ে�রণ করার ফেল �ীেন ই�াহীেমর অনু সারী বেল
দাবীদার অনু সারীেদর মেধয্  পুনরায় তাওহীেদর পতাকা উ�ীন
হেয়িছল; িক� শয়তােনর িনরবি�� �েচ�ার ফেল েসই তাওহীদী 
িব�ােসর মােঝও সু দূর অতীতকাল েথেকই শয়তান পুনরায় িশকর্ী
িচ�া-ভাবনা ও কেমর্র অনু�েবশ ঘটােত সক্ষম েছ। যার ফেল
বতর্মােন মুসিলম িবে�র অসংখয্ মুসিলমেদর অব�া েসই �ীে
ই�াহীেমর অনু সারী বেল দাবীদারেদর অনু রূপ হেয় েগে, যােদর
বয্াপাের আ�াহতা‘আলা বেলেছন :
َ ُ ۡ ّ َُ ّ ّ
ُ َُ ۡ َ ُ ُۡ ََ
[١٠٦ : ﴾ ]ﻳﻮﺳﻒ١ ��ون
ِ ُ ﴿ وما يؤمِن أ��هم ِٱ�َِ ِ�َ وهم
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‘‘এেদর অিধকাংশরাই মুশিরক অব�ায় আ�াহর উপর
িব�াস কের’’। 282
২৮১

282

.আল-কুরআন, সূ রা ইউসু ফ : ১০৬।
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চতুথর্ পিরে�
�াক ইসলামী যু েগ আরব জনপেদ �চিলত িশকর
ঐিতহািসকভােব �মািণত েয, মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম-এর রাসূ ল হেয় ে�িরত হওয়ার �া�ােল আরব �ীেপর
অিধবাসীেদর অিধকাংশ েলােকরাই ‘আরবুল ‘আিরবাহ ও ‘আরবুল
মুসতা‘িরবাঃ 283 এর অধঃ�ন বংশধর িছল।  ম�া নগরী  ও এর
২৮২

পা�র্বতর্ ী �ানসমূেহ - ‘আরাবুল মুসতা‘িরবাঃেদর বসবাস
িছল।  তেব আল-‘আরাবুল ‘আিরবাহ বেল পিরিচত েলােকরাই
হেলা আরব �ীেপর আিদ অিধবাসী এবং ‘আরাবুল মুসতা‘িরবাহ
বেল পিরিচতরা হেলা েসখােন অিভবাসনকারী। এেদর �থম
পুরুষ িযিন

এ �ীেপ অিভবাসন �হণ কের, িতিন হেলন

ইসমাঈল আলাইিহস সালাম। তাঁেক আমােদর আিদ িপতা ই�াহীম
আলাইিহস সালাম তাঁর মাতাসহ েছাট  েবলায় কা‘বা শরীেফর
পাে�র্ আ�াহর আেদেশ েরেখ িগেয়িছেলন
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. আল-‘আরবু ল ‘আিরবাহ ( )اﻟﻌﺮب اﻟﻌﺎر�ﺔহে�, ইয়া‘রুব ইবন ইয়াশজান
( )ﻳﻌﺮب ﺑﻦ �ﺸﺠﺎنএর বংশধর, আর আল- ‘আরাবু ল মুসতা‘িরবাহরা
( )اﻟﻌﺮب ﻤﻟﺴﺘﻌﺮ�ﺔহেলা   ইসমাঈল ইবন ই�াহীম -এর বংশধর।  েদখুন :
আল-মুবারকপুরী, সফ্ইউর রহমা, আর-রাহী�ুল মাখতূ ম; (িরয়াদ : দারুস
সালাম, সং�রণ  িবহীন, ১৯৯৪ ি�.), পৃ . ১৬; ইবেন িহশাম, �াগু;
১/৭৭।

300

ইসমাঈল আলাইিহস সালাম বড় হেয় জনগণেক তাঁর িপতা
ই�াহীম আলাইিহস সালাম-এর �ীেনর �িত আ�ান জানান। 
ফেল েস সমেয়র অিধকাংশ েলােকরাই তাঁর অনু সারী হেয় েযেয়
মহান আ�াহর উলূ িহয়য্াত ও রুবূিবয়য্ােত স�ূণর্ রূেপ তাও
িব�াসী হেয় যায়। 284 যু েগর আবতর্েন যখন তােদর মেধয্ কেয়
২৮৩

�জ� অিত�া� হেয় যায় এবং দীঘরিদন যাবৎ ধমর্  স�েকর্ তার
নতুন কের েকােনা িশক্ষা পায়, তখন তারা ধেমর্র অেনক
িবষয়ািদ ধীের ধীের ভুলেত থােক। এক পযর্ােয় তােদর মােঝ শুধ
তাওহীদী  িব�াস এবং ই�াহীম আলাইিহস সালাম-এর �ৃিত
িবজিড়ত িকছু ধমর্ীয় আচার অনু�ান ও িনদশর্নািদ বয্তীত 
িকছু ই অবিশ� থােক িন। অবেশেষ তারা তাওহীদী িব�াস েথেকও
িবচুয্ত হেয় মূিতর্ পূজা করার ফেল মুশিরেক পিরণত হয়। তােদ
মােঝ  �িতমা পূ জার মাধয্েম িশকর্ ী ককাে�র সূ চনা হয় কা‘বা
শরীেফর স�ােন এর পা�র্  েথেক সংগৃহীত পাথেরর চার পাে�র
�ওয়াফ করার মাধয্ে, যা তারা ম�া েথেক দূ র-দূ রাে� িহজরত
করার সময় সােথ কের িনেয় অবতরণ �েলর এক পাে�র্ �াপন
করেতা। 285 তােদর মােঝ  ই�াহীম ও ইসমাঈল আলাইিহস
২৮৪

284

. তেদব; পৃ . ৩৫।

285

. ইবন কাছীর, আল-েবদায়াতু ওয়ান েনহায়াহ; (ৈবরুত : মাকতাবাতুল
মা‘আ-িরফ, ৬� সং�রণ, ১৯৮৫ ি�.), ১/১৮৮।
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সালাম-এর ধেমর্র িকছু িবষয়ািদ েযমন : কা‘বা শরীেফর স�ান
করা, এর �ওয়াফ, হ� ও ‘উমরা করা, সাফা ও মারওয়াহ
পবর্ত�েয় স‘য়ী করা, আরাফা ও মুযদিলফায় অব�ান �হণ করা,
আ�াহর স�ি�র উে�েশয্  উট ও করী কুরবানী  বা উৎসগর্
করা...ইতয্ািদ কমর্ �চিলত িছল। যিদও এ সব েক্ষে� তারা 
েথেক িকছু িবষয়ািদ সংেযাজন ও িবেয়াজন কেরিছল যা মূ ল
ধমর্ীয় কেমর্র অ�ভুর্� িছল  286
২৮৫

ম�াবাসীেদর ধমর্ীয় অ�ার অবনিত :
এরপর তােদর ধমর্ীয় অব�ার েরা অবনিত ঘেট। তােদর
মােঝ  মূ িতরপূজার মাধয্েম িশকর্ ী কমর্কা� শুরু হয় রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর েরসালত লােভর �ায় ৩০০
বছর পূ েবর

২৮৬

287

খুযা-‘আহ েগা� �ধান ও মানয্বর বয্ি� ‘আমর

ইবন লু হাই এর মাধযেম।  ঐিতহািসক ইবন েহশােমর বণর্নামেত
‘আমর ইবন লু হাই েকােনা উপলেক্ ষ ম�া েথেক িসিরয়া গম
কের েসখানকার েলাকেদরেক কিতপয় মূ িতরর পূ জা করেত েদেখ
বেল : এ  মূ িতরগুেলা ক, যােদর আপনারা উপাসনা করেছন?

286

. ইবেন কাইিয়যম আল-জাওিযয়য্া, এগাছাতুল লহফান; ২/১৬৫-১৬৬। 
(সংিক্ষ�াকা)

287

. শাহ ওয়ালী উ�াহ মুহাি�েস েদহলভী, আল-ফাওযু ল কাবীর; পৃ . ৫।
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উ�ের েলােকরা বলেলা : এেদর কােছ  বৃ ি�  চাইেল এরা
আমােদরেক বৃ ি� দান কের, সাহাযয্ চাইেল তারা আমােদর সাহাযয
কের। এ  কথা শুেন ‘আমর ইবন লু হাই বলেলা : এেদর মধয্
েথেক একিট  মূ িতর্  আমােক দান কর, আিম েসিটেক আরব
েদেশ িনেয় যাব, ফেল আরবরা এর উপাসনা করেব। এেত
েলােকরা তােক ‘হুব’ নােমর একিট  মূ িতর্  দান কের। অতঃপর
েস তা িনেয় ম�ায় আগমন কের এবং তা কা‘বা শরীেফর
িনকটতম এক �ােন স�ােনর সােথ �াপন করার পর আরব
জনগণেক এর উপাসনা ও স�ান করার জনয্ িনেদর্শ কে

288

২৮৭

এ  ‘আমর ইবন লু হাই িছল িজন সাধক।  েস তার অনু গত
িজন এর পরামশর্  অনুযায়ী নূহ আলাইিহস সালাম-এর জািতর
উপাসয্ েসই মূিতর্গুেলা িজ�া এলাকা ে মািট খনন কের েবর
কের িনেয় আেস।  েসগুেলােক নূহ আলাইিহস সালাম-এর
সময়কার �লয়�রী বনয্া ও তুফান এতদঅ�েল বহন কের িনেয়
এেসিছল।  ধীের ধীের বনয্ার পািন েনেম যাবার সময় এগুেল
িজ�া এলাকার চরা�েল আটকা পেড়িছল এবং পরবিতর্েত তা
288

. ইমাম বু খারী, �াগু; িকতাবু ত তাফসীর, বাব নং- ৩৯৮, ওয়ালা
তাজারু�া ওয়া�া... হাদীস নং ৪৬৩৬, ৪/১৮৭৩; ইবেন িহশাম, �াগু;
১/৭৬;

ইবেন

কাইিয়য্ম আ-জাওিযয়য্া,

এগাছাতুল

২/১৬৫;ইবেন কাছীর, আল-েবদায়াতু ওয়ান েনহায়াহ; ১/১৮৮।
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লহফান;

বালু র িনেচ চাপা পেড় িগেয়িছল। ‘আমর ইবন লু হাই তার অনু গত
িজেনর পরামেশর্ এগুেলােক েবর কের িনেয় এেস হে�র েমৗসুে
‘আরব জনগণেক এগুেলার উপাসনা করার �িতআ�ান জানায়। 
েলােকরা এেত তার আনু গতয্ করেল েস িবিভ� েগাে�র মােঝ তা
َْ
ব�ন কের েদয়। 289 েস অনু যায়ী ‘ওয়াদ’ ()ود
নােমর মূ িতর্িট িছল
২৮৮F

দাওমাতুল জানদাল এলাকার ‘কালব’ েগাে�র িনকট, সু য়া‘
ُ নােমর মূ িতর্িট িছল ‘হুজােয়’ েগাে�র িনকট, ‘য়াগু’
()ﺳ َﻮاع
( )ﻳﻐﻮثনােমর মূ িতর্িট িছল ‘মুরাদ’ েগাে�র িনকট, ‘ইয়াউক’
( )ﻳﻌﻮقনােমর মূ িতর্িট িছল হামাদন েগাে�র িনক, আর ‘নাছর’
( )ﺮﺴনােমর মূ িতর্িট িছল ইয়ামেনর ‘িহময়ার’ েগাে�র িনকট।

290

২৮৯F

এ  পাঁচিট  মূ িতর্র পাশাপািশ ‘আরব জনপেদ আেরা অসংখয্  মূিতর
িছল।
‘আরব জনপেদ উে�খেযাগয্ মূিতর্সমূ:
আরেবর

েলােকরা

েছাট এবং

বড়

িবিভ�

রকেমর

মূ িতর্েদরেক আ�াহ তা‘আলার রুবূিবয়য্াত ও উলূিহয়য্াে
289

. ইবেন কাইিয়য্ম আ-জাওিযয়য্া, এগাছাতুল লহফান; ২/১৬৩-১৬৪ ।

290

. ইবেন িহশাম, �াগু; ১/৮৭; ইবেন কাছীর, তাফছীরুল �ুরআিনল
‘আযীম; ৪/৪৫৪-৪৫৫; ইবেন কাইিয়যম আল-জাওিযয়য্া, এগাছাতুল
লহফান; ২/১৬২-১৬৪।

304

ৈবিশে�য্ সমকক্ষ বািনেয় িনেয়িছল। ত�েধয্ উে�খেযাগয্ কে
মূ িতর্ িন�রূ:
লাত :
এিট  ‘�ােয়ফ’ নামক �ােনর ‘ছ�ীফ’ েগাে�র �িস� এক
েদবী মূ িতর্র নাম। এর মাধয্েম তারা কুরােয়শ েগাে�র উপর গব
করেতা।  ইমাম ইবেন কাছীর এর বণর্না মেত এিট িছল একিট
সাদা পাথেরর মূ িতর্। এর মেধয্ একিট ঘেরর িচ� অংিকত িছল
কা‘বা ঘেরর নয্য় এিটেক তারা পদর্া �ারা আবৃত কের েরেখিছল।
অনু রূপভােব তারা ক‘বা শরীেফর �া�েণর নয্ায় এর �া�ণেকও
পিব� জ্ঞান করেতা। ছ�ীফ েগা� েথেকই এর খােদম িনেয়া
করা হেতা।  ইমাম ইবেন জারীর এর বণর্না মেত তারা ‘আ�াহ’
শে�র �ী  িল�  িহেসেব এর নাম ‘লাত’ েরেখিছল। 291 ইবেন
২৯০

আ�াস রািদয়া�াহু আন েথেক বিণর্ত হেয়েছ ে, েসখােন সু দূর
অতীেত একিট  চারেকাণা িবিশ�  পাথের বেস একজন ইয়াহূ দী
বয্ি� হাজীেদর জনয ‘সাতু’ ৈতরী  কের েখেত িদত।  েলাকিট 
েসখােন মৃতুয্বরণ করেল তার সততা ও ভাল কেমর্ র জন
েলােকরা এ-পাথরেক স�ান কের এর পাে�র্  অব�ান �হণ

291

. ইবেন কাছীর, তাফসীরুল কুরআিনল‘আযীম; ৪/২৫।
305

করেত আর�  কের। 292 কুরােয়শ এবং সম� আরব েগাে�র
২৯১

েলােকরাও এেক পূ জা ও স�ান করেতা। 293
২৯২

উযয্া:
‘উযয্’ নােমর এ  েদবীিট  ম�ার িনকটবতর্ী ‘নাখলাহ’ নামক
�ােন �ািপত িছল। এটা কুরােয়শ েগাে�র েদবতােদর মেধয্
সবেচেয় বড়মােপর েদবতা িছল। 294 কুরােয়শরা কা‘বা শরীেফর
২৯৩

হরেমর নয্ায় এর জনয্ ও একিট হর (পিব� এলাকা) িনধর্ারণ
কেরিছল।  স�বত এিট  িছল কুরােয়শেদর যু ে�র েদবী।  তােদর
সােথ কােরা যু � হেল তারা এ  েদবীর কােছ  যু ে� জয় কামনা
করেতা।  েস জনয্ই উহুদ যুে�র সময় আবূ সুিফয়া রািদয়া�াহু
আনহ মুসিলমেদর লক্ষয্  বেলিছেলন : ‘‘আমােদর উযয্া
েদবতা আেছ, েতামােদর েকােনা উযয্া েনই’’ 295 মূ লত এ 
েদবতািট  িছল বে� নাখলাহ নামক �ােনর িতনিট  েছাট  বাবলা

292

. তেদব।

293

. ইবেন কাইিয়য্ম আ-জাওিযয়য্া, এগাছাতুল লহফান; ২/১৬৮; ইবেন
জারীর আত-�বারী, �াগু; ২৭/৫৯।

294

. ইবেন িহশাম, �াগু; ১/৮৪; ড. ফারুক হামাদা, আল-ওয়ািসয়য্তুন
নববীয়য্া; (আল-মাগিরব : দারুছ েছ�াফা, ১ম সং�রণ, ১৯৮৩ ি�.), পৃ .
১৬।

295

. মাওলানা সৈয়দ সু লায়মান নদভী, �াগু; পৃ . ৪১৮।
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গােছর সমি�। 296 এ গাছগুেলােত একিট মিহলা িজন থাকেতা।
২৯৫

এর উপাসকরা তা বুঝেত না পারেলও এ  িজনই এর
উপাসকেদরেক এ গােছর মধয্  েথেক অেলৗিককভােব শ� 
শুনােতা 297 ম�া িবজেয়র পর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
২৯৬

ওয়াসা�াম খািলদ ইবন আল-ওয়ালীদ রািদয়া�াহু আন-েক তা
�ংস করার জনয্ ে�রণ কেরিছেলন। িতিন পর পর তৃতীয় গাছিট
কাটেত উদয্ত হেল আকি�কভােব েস িজনিট ঘােড় হাত েরে,
দাঁত কটমট  কের, এেলােমেলা েকেশ কুৎিসত হাবশী  মিহলার
আকৃিতেত আ� �কাশ কের। খােলদ রািদয়া�াহু আন তরবারী 
িদেয় তার ঘােড় আঘাত করেল তা ি�খি�ত হেয় হঠাৎ একিট 
কবুতের রূপা�িরত হেয় মের যায়। অতঃপর রাসূলু�াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর িনকট িফের এেস সবর্েশষ গাছ কাটেত
িগেয় িতিন যা েদখেলন তা তাঁেক জানােলন। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-তা শুেন বলেলন:

296

. ড. হাসান ই�াহীম হাসান, তারীখুল ইসলাম; (কায়েরা : মাকতাবাতুন
নাহদািতল িমশিরয়য্া, ১৪ সং�রণ, ১৯৯৬ িখ�া�.), পৃ . ৬১; মাওলানা
ৈসযদ সু লায়মান নদভী, তারীখু আরিদল �ুরআন; (করাচী  : দারুল
এশা‘আত, ১ম সং�রণ, তািরখ িবহীন), পৃ . ৪২০; ইবেন জারীর আত�বারী, �াগু; ২৭/৫৯।

297

. ইবনু ল জাওযী, �াগু�; পৃ . ৬৮।
307

ْ َ ْ
ّ
«ﻠْﻚَ اﻟْﻌُﺰَّى وَ ﻻَ ﻋُﺰَى َ�ﻌ َﺪﻫﺎ لِﻠ َﻌ َﺮ ِب
»
‘‘এ  হাবশী  মিহলাই মূ লত ‘উযয্’ িছল, আরবেদর জনয্
এরপর আর েকান উযয্া থাকেব না’’ 298 অপর এক বণর্নামেত
297F

উযয্া নােমর এ েদবীিট একিটসাদা পাথর িছল। 299
২৯৮F

মানাত :
এিট  �াচীন েদব-েদবীেদর মােঝ  অনয্তম একিট েদবীর
নাম।  স�বত এিট  িছল কুরবানীর েদবী। এর নােম পশুর র�
�বািহত করা হেতা। 300 এটােক ভাগয্দাতা ও মৃতুয্দানকারী বে
২৯৯F

মেন করা হেতা।

301

৩০০F

ম�া ও মদীনার মধয্বতর্ ‘কুদােয়দ’ নামক

�ােন এিট �ািপত িছল। হ� উপলেক্‘ইয়াসিরব’ তথা মিদনার
আওস এবং খযরজ  েগা��েয়র েলােকরা এেস এর চার পাে�র্
�ওয়াফ করেতা। 302 এেত (শয়তােনর পক্ষ েথেক িনয) একিট 
৩০১ F

298

. ইবেন কাইিয়য্ম আ-জাওিযয়য্া, এগাছাতুল লহফান; ২/১৬৮-১৬৯; আলমুবারক পূ রী, �াগু; পৃ . ৪০৯-৪১০।

299

. وﻗﺎل آﺧﺮون ﻛﻧﺖ اﻟﻌﺰى ﺣﺠﺮا أﺑﻴﺾ وﻗﺎل آﺧﺮون ﻛن ﺑيﺘﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻒ ﺗﻌﺒﺪه
 ﺛﻘﻴﻒ-েদখুন : ইবেন জারীর আত-�বারী, �াগু; ২৭/৫৯।

300

. মাওলানা ৈসয়দ সু লায়মান নদভী, তারীখু আরিদল কুরআন; (করাচী  :
দারুল এশ‘আত, সং�রণ িবহীন, তািরখ িবহীন), পৃ . ৪১৮।

301

. তেদব।

302

. তেদব।

308

মিহলা িজন থাকেতা এবং এ  িজনই এর পূ জারীেদরেক নানা
রকম অেলৗিকক কমর্কা� কের েদখােতা। ম�া িবজেয়র পর
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর িনেদর্েশ স‘য়ীদ
ইবন যায়দ আল-আশহালী  রািদয়া�াহু আন এ  মূ িতর্িট

�ংস

করেত যান। এ  সময় েস িজনিট  কােলা বেণর্র একিট মিহলা
আকৃিতেত উল�  অব�ায় এেলােমেলা েকেশ আ��কাশ কের
িনেজর জনয্ �ংেসর আ�ান কের বুক চাপড়ােত িছল।  সা‘য়ীদ
রািদয়া�াহু আন তােক এ অব�ােতই হতয্া কেরন

303

৩০২

লাত উযয্া ও মানাতেক নারীর নােম নামকরণ করার কারণ:
লাত, উযয্া ও মানাত এগুেলা িতনিট নারী েদবীর নাম
এগুেলা মুশিরকেদর কলয্াণ ও অকলয্াণ করেত পাের এ ধারণ
িভি�েত তারা এেদরেক সব সময় কলয্াণাজর্ ন এবং অকলয্
দূ রীকরেণর জনয্ আ�ান করেতা।  তােদর এ  আ�ান স�েকর্
আ�াহ বেলন :
َ ّ َ
َٗ ّٓ
َ
ٗ
ُ
﴾ ١ ﴿ إِن يَ ۡد ُعون مِن دونِهِۦٓ ِ�َ إِ�ٰثا �ن يَ ۡد ُعون ِ�َ ش ۡي َ�ٰ ٗنا َّرِ�دا
[١١٧ :]اﻟنﺴﺎء

303

. সিফয়ু য্র রহমান মুবারকপুর, �াগু; পৃ . ৪১০; -আত-�বারী, আবু  জা‘ফর
মুহা�দ ইবেন জারীর, �াগু�; ২৭/৫৯।
309

‘‘তারােতা আ�াহেক বয্তীত শু ধু নারীেদ আ�ান কের,
আসেল তারা েকবল অবাধয্ শয়তানেকইআ�ান কের’’। 304
৩০৩

এখােন ‘ইনাসান’ বেল লাত, উযয্, মানাত ও অনয্ানয্ নার
নােমর সকল েদবীেদরেক উে�শয্  করা হেয়েছ

৩০৪

305

এগুেলােক

‘ইনাস’ বলার িপছেন েমাট িতনিট কারণ থাকেত পাের :
এক. ‘ইনাসান’ শ�িট  ‘উ�া’ শে�র বহুবচন। এর অথর
নারী।  লাত, উযয্া ও মানাত এ িতনিটেক নারীর নােম নামকরণ
করার কারেণ এেদরেক ‘ইনাসান’ বলা হেয় থাকেত পাের। মূ লত
েকােনা নারীেদর সােথ এেদর ঐিতহািসক েকােনা স�কর্  থাকার
কারেণ নয়। 306
৩০৫

দু ই. আেয়শা রািদয়া�াহু আহার মেত ‘ইনাস’ অথর্
‘আওছান’ তথা �িতমাসমূ হ।  ‘আওছান’ শ�িট  ‘ওয়াসান’ শে�র
বহুবচন। আরবীেত বহুবচন জাতীয় শ�গুেলািল� িহেসেব গণয্

304

. আল-কুরআন, সূ রা িনসা : ১১৭।

305

. আল-কুর�ুবী, আবু ‘আ�ু �াহ মুহা�দ ইবন আহমদ আল-আনসারী,
আহকামুল কুরআন; (িমশর : আল-হাইআতুল িমশিরয়য্াতু িলল কু�া, ৩য়
সং�রণ, ১৯৮৭ ি�.), ১০/৭৮।

306

. তেদব।

310

হেয় থােক। েযেহতু মুশিরকরা একািধক ‘ওয়াছান’ তথা �িতমােক
আ�ান করেতা, েস জনয্ এগুেলাে‘ইনাছান’ বলা হেয়েছ। 307
৩০৬

িতন. মুশিরকরা েফের�ােদরেক আ�াহর েমেয় মেন কের
এেদর মাধয্েম আ�াহর িনকটবতর্ ী হওয়ার জনয্ এেদর উপাস
করেতা।  তারা এগুেলার নারী আকৃির মূ িতর্  ৈতরী কের এেদর
পূ জা-অচর্নার জনয্ িকছু িনয়ম নীিত ৈতরী কেরি, এেদর গলায়
অলংকার ঝুিলেয় িদেয় বেলিছল: এরা আ�াহর েমেয় যােদর
আমরা উপাসনা কির।  িবিশ�  তােবঈ দাহহাক (রহ.) েথেক এ 
বয্াখয্ািট বিণর্ত হেয় 308 ‘তারা এ  সব মূ িতর্েক আ�ান কের
৩০৭

মূ লত অবাধয্  শয়তানেই সাহােযয্র জনয আ�ান করেতা’ উ� 
আয়ােত এ কথা বলার কারণ হেলা : শয়তানই মূ লত তােদরেক
এ  সেবর আ�ান করেত �েরািচত করেতা।  উবাই ইবেন কা‘ব
রািদয়া�াহু আন এর বণর্না মেত এ সব মূিতর্ র সােথ একি
307

. ইবেন কাছীর, তাফছীরুল কুরআিনল‘আযীম; ১/৫৬৮।

308

. ইবেন জারীর �বারী  দাহহাক েথেক এ আয়ােতর বয্াখয্ায় বেল:

 ﻗﺎل ﻟﺮﺸ�ﻮن لﻠﻤﻼﺋ�ﺔ ﺑﻨﺎت اﷲ و�ﻧﻤﺎ ﻧﻌﺒﺪﻫﻢ: ﻗﺎل ﺟﺮ�ﺮ ﻋﻦ الﻀﺤﺎك ﻓ اﻵﻳﺔ
 ﻓﺤﻜﻤﻮا وﻗ�وا، ﻗﺎل ﺎﺨﺗﺬوﻫﻦ أر�ﺎﺑﺎ وﺻﻮروﻫﻦ ﺟﻮاري. ﻟﻘﺮ�ﻮﻧﺎ ﻰﻟ اﷲ ﻟﻰﻔ
 ﻫﺬا: �ﻗﺎل اﺑﻦ ﻛﺜ. وﻗﺎلﻮا ﻫﺆﻻء ﺑﻨﺎت اﷲ ﺬﻟي ﻧﻌﺒﺪه ﻳﻌﻨﻮن ﻤﻟﻼﺋ�ﺔ
. –] أﻓﺮأﻳﺘﻢ الﻼت واﻟﻌﺰى [ اﻵﻳﺎت: ﺘﻟﻔﺴ� ﺷبﻴﻪ ﺑﻘﻮل اﷲ ﻌﺎﻰﻟ
েদখুন : ইবেন কাছীর, তাফসীরুল কুরআিনল‘আযীম; ১/৫৬৮।
311

কের মিহলা িজন থাকেতা। 309 আর এ  িজনরাই অদৃ েশয্  েথেক
৩০৮

তােদর আ�ানকারীেদর উপকার কের িদত। ফেল মুশিরকরা এ 
উপকারেক এ  সব মূ িতর্র কাজ বেলই মেন করেতা। তােদর
ধারণা মেত েফের�ারা আ�াহর েমেয় হওয়ার কারেণ  তারা
আ�াহর অতীব িনকটতম ও ি�য়ভাজন।  তােদর স�ি�  অজর্ন
করেত পারেল আ�াহর িনকটবতর্ী হওয়া স�ব। েস জেনয্ই তার
তােদর উপাসনা করেতা এবং বলেতা: ‘‘তারা আমােদরেক
আ�াহর িনকটবতর্ী কের েদে, এ  উে�েশয্ই আমরা তােদর
উপাসনা করিছ’’।

৩০৯

310

আেরা বলেতা : ‘‘এরা আ�াহর কােছ 

আমােদর জনয্ শাফ‘আতকারী।’’ 311
লাত, উযয্া ও মানাত এ িতনিট েদবীেক নারীর নােম নামকরণ
করার কারণ  িহেসেব েয িতনিট  কারণ  বণর্না করা হেয়ে, এর েয
েকানিটর কারেণ এগুেলার উপযুর্ � নামকরণ হেয় থাকেত পাের
তৃতীয় স�াবনািটর কথা ঐিতহািসকভােব �মািণত না হেলও
মুশিরকরা েয েফের�ােদরেক আ�াহর েমেয় মেন করেতা এবং
েফের�ােদরেক উে�শয্  কেরই েয তারা এ িতনিট েদবীেক উপযুর্

309

. তেদব।

310

.আল-কুরআন, সূ রা যু মার : ৩।

311

. আল-কুরআন, সূ রা ইউনু স : ১৮।
312

নােম নামকরণ কেরিছল, তা �য়ং কুরআন �ারাই �মািণত। তারা েয
েফের�ােদরেক নারী মেন করেতা েস স�েকর্ আ�াহতা‘আলা বেলন:
َ ٰٓ �ََ َ َ ُ ْ لۡم
ً َ
َ َ�ّ ك َة
ّ ُِين ُه ۡم ع َِ�ٰد
[١٩ :لرَ� إِ�ٰثا ۚ﴾ ]الﺰﺧﺮف
ِ �َ ﴿وجعلوا
‘‘তারা েফের�ােদরেক, যারা আ�াহর বা�া, তােদরেক নারী 
বেল ি�র কেরেছ’’। 312 আবার েফের�ােদরেক েয তারা আ�াহর
৩১১ F

েমেয় মেন করেতা, েস স�েকর্ আ�াহতা‘আলা বেলন:
َ َ ّ
ّ ُ َُۡ َََ
َ ّ ََََٰ
ُ ََ
َ ٰ َ�ل
ّ ت َٱلۡع
ٰ َُز
�ُ  �ل� ُم �َك ُر َو٢ ٰٓا�َة �ُۡخۡرَى
ِ َ�  ومنوة١ ى
﴿أفرء�تم
َ
َ
ُۡ
ّ
ۡ
ٓ
ٓ
ٓ
َ ُُّۡ ٞ َ ۡ
َ
ُ وها أ
َ ِ  إ ِ ۡن٢ ٰٓ ِ� َىٞك إ ِ ٗذا ق ِۡس َمة
ٰ َ �ٱ
نت ۡم
� ِ�َ أسماء َمَيتم
 ت ِل٢ �ن
ۡ
ُ َُٓ َ َ
ُ ّ نز َل
َ َ�م َّا ٓ أ
[٢٣ ،١٩ :�َ ب ِ َها مِن ُسل َ�ٰ ٍ �ن﴾ ]ﻨﻟﺠﻢ
وءاباؤ
‘‘েতামরা িক েভেব েদেখছ লাত, উযয্া ও তৃতীয় আেরকিট
মানাত স�েকর? পু�-স�ান িক েতামােদর জেনয্  আর কনযস�ান আ�াহর জেনয্। এটা হেব খুব অনয্ায় ন। এগুেলা
কতকগুেলা নাম ৈব আর িকছুই ন, যা েতামরা ও েতামােদর
পূ বর্পুরুেষরা েরেখে, এসেবর েকােনা �মাণ  আ�াহ অবতীণর্
কেরন িন।’’ 313
312F

উ�  আয়াত

দু ’িটর

�ারা

�মািণত

হয়

েয,

তারা

েফের�ােদরেক আ�াহর েমেয় মেন কেরই তােদর উপাসনার
312

.আল-কুরআন, সূ রা যু খরূফ: ১৯।

313

. আল-কুরআন, সূ রা নাজম : ১৯।
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মাধয্েম আ�াহর িনকটবতর্ী হওয়ার উেশয্ লা, উযয্া ও মানাত
নােমর এ  িতনিট  েদবীেক নারীর নােম নামকরণ  কেরিছল।  েস
জেনয্ ইমাম ইবেন কাছীরও তাঁর তাফসীেরদাহহাক কতৃর্ক বিণর্
َ ّ
বয্াখয্াে اﻵﻳﺔ... َﻓَﺮَأَ�ْﺘُﻢُ الﻼَتএর সােথ সাম�সয্শীল বেল ম�বয
কেরেছন। 314
৩১৩F

েফের�ােদর উপাসনা :
মুশিরকরা লাত, উযয্ ও মানােতর নােম েকােনা নারী 
আকৃিতর মূ িতর্  ৈতরী না করেলও তারা েয েফের�ােদরেক
উে�েশয্ কেরই এ সব নাম েরেখ এগুেলার উপাসনা করে, তা
িনে�া� আয়াত �ারাও �মািণত হয়। আ�াহ তা‘আলা বেলন :
ْ ُ َ ُ
ٓ َ ُ ٰٓ �َ َ �ََ َ ۡ َ َ ۡ ُُ ُ ۡ َ ٗ ّ َ ُ ُ ِلۡم
َ
ٰٓ ﴿و�وم ��هم �ِيعا ُمَ �قول
٤ َؤ�ءِ ِيَّا� ۡم �نوا َ� ۡعبُدُ ون
َِ�ِكة
َ
َ َُ ۡ َ ُ ْ َ ۡ ُد
َُُ ۡ
ُ
َ ََٰ ۡ ُ ْ ُ َ
َ َك أ
ّ ۡ� ون
�هم ب ِ ِهم
�ِنَۖ أ
نت َ�ُِ ّ َنا مِن دون ِ ِهم� بل �نوا �عب
قالوا سب�ن
َ
ۡ
[٤١ ،٤٠ : ﴾ ]ﺳﺒﺎ٤ ُّؤ ِمنُون
‘‘আর েযিদন িতিন সবাইেক একি�ত করেবন, অতঃপর
েফের�ােদর বলেবন: এরা িক েতামােদরই উপাসনা করেতা?
তারা বলেব : আপিন পিব�, আপিনই আমােদর অিভভাবক, ওরা

314

.ইবেন কাছীর, তাফসীরুল কুরআিনল‘আযীম; ১/৫৬৮।
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নয়; বরং তারা িজেনরই উপাসনা করেতা এবং তােদর
অিধকাংশরাই এেদর উপর ঈমান আনয়ন করেতা।’’ 315
এ আয়াত �ারা �মািণত হয় েয, মুশিরকরা েকােনা েকােনা
েফের�ােদর উপাসনা করেতা।  আর এ  েদবীগুেলার নাম নারীর
নােম রাখােত মেন হয় েযন তারা িতনজন েফের�ােক উে�শয্
কেরই এ  িতনিট  েদবীর নাম এভােব েরেখিছল।  যিদও েস সব
েদবীর �ােন নারীর আকৃিতর েকােনা মূ িতর্  িছল বেল েকান
িনভর্রেযাগয্ �মাণ পাওয়া যায় না। তা পাওয়া না েগেল
তৎকালীন সমেয় আরব উপ�ীেপর বনী  ইসমাঈল এবং অনয্ানয
ইয়াহূ দী ও ি��ানরা েফের�া ও নবীেদরেক ইলাহ ও রেবর
আসেন সমাসীন কেরিছল বেল �মাণ পাওয়া যায়।
আ�াহ তা‘আলা বেলন :
َ ّ
َ َ ٰٓ �ََ َ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ّ ُ ْ لۡم
[٨٠ :َ�ِكة َٱ�َّب ِ ِ�ۧ َن أ ۡر َ�ابًاۗ ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان
﴿ و� يأمر�م أن َتَخِذوا
‘‘েকান নবী  েতামােদরেক এ  িনেদর্শ িদেত পােরন না েয,
েতামরা েফের�া ও নবীেদরেক অসংখয্  রব িহেসেব �হণ
করেব।’’ 316
315F

315

. আল-কুরআন, সূ রা সাবা : ৪১।

316

. আল-কুরআন, সূ রা আেল ইমরান : ৮০।
315

এ  আয়াত �ারাও এ  কথা �মািণত হয় েয, কুরাইশরা
েকােনা েকােনা েফের�ােক আ�াহর রুবূিবয়য্ােত র ৈবিশে�য
অিধকারী  বািনেয় িনেয়িছল এবং েস ধারণার িভি�েত তারা
তােদর িনকট  িনেজেদর জীবেনর কলয্াণ কামনা রেতা ও
অকলয্াণ দূরীকরেণর জনয্ তােদরেআ�ান করেতা। লাত, উযয্া
ও মানাত নােমর েদবীগুেলােক নারীর নােম নামকরণ করােত বুঝা
যায় েয, তারা িতনজন েফেরশতােদর উে�শয্  কেরই এ িতনিট
েদবীর নামকরণ  কেরিছল; কারণ, তারা েফের�ােদরেক আ�াহর
েমেয় মেন করেতা। واﷲ أﻋﻠﻢ ﺑﺎلﺼﻮاب
য়াসাফ ও না-েয়লাহ :
ঐিতহািসক বণর্নামেত

এ েদবতা দ’িট  মূ লত ‘জুরহাম’

েগাে�র দু ’জন মানু ষ িছল।  য়াসাফ না-েয়লাহেক ভালবাসেতা। 
একদা কা‘বা শরীেফর অভয্�ের তারা অৈবধভােব েযৗনকেমর্ িল
হেল আ�াহ তা‘আলা তােদরেক তাৎক্ষিণক শািরূপ দ’িট 
পাথের রূপা�িরত কেরন। সাধরণ েলােকরা যােত এেদর েথেক
িশক্ষা �হণ করেত পাের েস জনয্ েলােকরা এ পাথর’িটর
একিটেক কা‘বা শরীেফর পাে�র্ এবং অপরিটেত যমযম কূেপর
পাে�র �াপন কেরিছল।  দীঘর্িদন যাবত এ পাথর দ’িট এভােবই
িছল। যু েগর পির�মায় এ পাথর দু ’িটর বা�ব ইিতহাসও পরবতর্ী
েলােকরা ভুেল যায়। এরই মেধয্ তােদর মােঝ মূিতর্ পূজার �চল
316

হয়, তখন অনয্ানয্ মূিতর্র সাে-গুেলােকও তারা পূজা করেত
থােক।  কুরােয়শরা পরবিতর্েত ক‘বা শরীেফর পােশরিটেক
অপরিটর িনকেট �ানা�িরত কেরিছল এবং এ দু ’িটর িনকট তারা
পশু যবাই ও কুরবানী করেতা 317
৩১৬

জুল খালাসাহ :
এিট িছল একিট সাদা রে�র পাথর। এর মাথায় িছল একিট 
টুিপর নকশা। ম�া ও ইয়ামেনর মধয্বতর্ী �ােন এর জনয্ এক
গৃহ িছল।  খাছ‘আম, বুজায়লা ও অনয্ানয্ িনকটতম �ােন
েলােকরা এটােক স�ান করেতা এবং তােদর মেনাবা�না পূ রেণর
জনয্ এর উে�েশয্ অথর্ স�দ ে�রণ করেতা। এিট �ংরার
জনয্  রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম জারীর ইব
‘আ�ু �াহ আল-বাজালী  রািদয়া�াহু আন-েক একদল অ�ােরাহী 
বািহনী িদেয় ে�রণ কেরিছেলন। 318
৩১৭

জুল কাফীল :
এ  েদবতািট  িছল ‘দাওস’ নামক েগাে�র িনকট  পূ জনীয়। 
‘আরব জনপেদ এভােব যখন মূ িতর্ পূজার িহিড়ক পেড় যা, তখন
317

. তেদব; ২/১৭০। 

318

. ইবেন হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী িবশরিহল বুখার;, ৈবরুত: �ারুল
মা‘িরফাহ, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন, ৮/৭১।
317

ম�া ও এর বাইেরর সকল জনগণই িনজ  িনজ গৃেহ উপাসনার
জনয্  পৃথক পৃথক মূিতর্ �হণ কেরিছল। যখন তােদর েক
েকাথাও �মেণ যাওয়ার জনয্ ৈতরী হেত, তখন েস বয্ি�র গৃেহর
সবর্েশষ কাজ হেতা এ মূিতর্র গােয় হাত বুলাে এবং �মণ েথেক
িফের আসেলও গৃেহ �েবশ করেল তােদর �থম কাজই হেতা
স�ােনর উে�েশয্ এ মূিতর্র গােয় হাত বুলােন 319
৩১৮

িজেনর উপাসনা :
মুশিরকরা সাধারণত উপযু র্� জড়পদােথর্ র মূিতর্ এবং মান
ও েফের�ােদর নােম িনিমর্ত মূিতর্সমূেহর �িত এরা তােদর লা
ও ক্ষিত করেত পা- এ  ধারণার িভি�েত এেদরেক সাহােযয্র
জনয্  েযমন আ�ান করেতা, েতমিন েকােনা েকােনা এলাকার
েলােকরা

িজেনর

বয্াপােরও উপযুর্ � ধারণা েপাষণ কে

িজনেদরেকও সাহােযয্র

জনয আ�ান করেতা।  েযমন আ�াহ

বেলন :
َ َ ُ
َۡ
ََ ۡ
َ
َ
َ ٰٓ �ُْو
َ َ�ّ ك
ِين يَ ۡد ُعون يَ ۡب َتغون إ ِ ٰ� َر ّ� ِ ِه ُم ٱل َوسِيلة َّ�ُ ُه ۡم أق َر ُب َو َ� ۡر ُجون
ِ �َ ﴿
َ
ُ
َ
َ
َ
َ ۡ َر
[٥٧ :� َت ُهۥ َو َ�خافون عذابَ ُه﴾ ]ﻻﺮﺳاء

319

. ইবন িহশাম, �াগু; ১/৮৩; ইবেন কাইিয়য্ম আ-জাওিযয়য্া, এগাছাতুল
লহফান; ২/১৭১; ইবেন কাছীর, আল-েবদায়াতু ওয়ান েনহায়াহ; ১/১৯১১৯২।

318

‘‘যােদরেক তারা আ�ান কের তারা িনেজরাই েতা তােদর
রেবর অিধক িনকটবতর্ী হওয়ার বয্াপাের �িতেযািগতা ক, তারা
তাঁর রহমেতর আশা কের এবং তাঁর শাি�েক ভয় কের।’’ 320
এ  আয়ােতর তাফসীের ইবন মাস‘ঊদ রািদয়া�াহু আন
েথেক বিণর্ত েয়েছ :
ُ
َ
َ ﺮٌ ﻣِﻦَ اﺠﻟِﻦِّ أَﺳْﻠَﻤُﻮْا وَ�َﻧُﻮْا
�ُﻌْﺒَﺪُوْنَ � ﺒَﻲﻘَِ اﺬﻟﻳﻦَ ﺎﻛﻧ ْﻮا
]ﻛنَ �َﻔ
َ
ْ
ّ
[ِﻢَ اﻨﻟَّﻔَﺮُ ﻣِﻦَ اﺠﻟِْﻦ
ﺪُونَ ﻰﻠﻋ ﻋِﺒَﺎدَﺗِﻬِﻢْ وَﻗَﺪْ أَﺳْﻠ
‘‘একদল িজন ইসলাম �হণ কেরিছল যােদর উপাসনা করা
হেতা; তােদর ইসলাম �হণ  করা সে�ও যারা তােদর উপাসনা
করেতা তারা যথারীিত তােদর উপাসনায় েথেক যায়।’’ 321
320F

িবপেদ আ�াহর িনকট আ�য় �াথর্না করা আ�াহর উপাসনা
হওয়া সে�ও েকােনা েকােনা েলােকরা েয িজনেদর উপাসনা
করেতা, তা িজনেদর �ীকােরাি�র �ারাও �মািণত হয়।  েযমন
িজনরা বেলিছল :

320

. আল-কুরঅন, সূ রা বনী ইসরাঈল : ৫৭।

321

. বু খারী, �াগু; বাব নং ২০৬, হাদীস নং ৪৪৩৮; ৪/১৭৪৮; মুসিলম,
�াগু; িকতাবু ত তাফসীর, বাব নং ৩, হাদীস নং ৩০৩০, ৪/২৩২১;
কুর�বী, �াগু; ১০/২৭৯।
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ۡ َ ّ ٞ َ َ َ
ٗ َ ُ ُ َ ۡ َ ّ َ َ ُ َُع
: ﴾ ]ﺠﻟﻦ٦ ٱ� ِّن ف َزادوه ۡم َرهقا
ِ �ٱ
ِ ال مِن
ٖ �س � وذون ب ِ ِرج
ِ ﴿�ن رِجال مِن
[٦

‘‘মানু েষর মধয্কার িকছূ েলােকরা িজনেদর মধয্কার িকছ
িজেনর িনকট  আ�য় �াথর্না করেত, ফেল তারা িজনেদর
আ��িরতা বািড়েয় িদত।’’ 322
321F

এ ছাড়াও আ�াহর

অবাধয্তায় মুশিরকরা শয়তােনর

িনেদর্ের আনু গতয্ কের মূিতর্ পূজা করার কারেণ তারা আ�াহ
আনু গেতয্র েক্ষে� শয়তানেক শরীক কের িনেয়িছল। এ �স
আ�াহ তা‘আলা বেলন :

ََٓ ُ ّ ْ ُ َ َ َ
ََ َ ّ
[١٠٠ :ِنَ َوخلق ُه ۡمۖ ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم
ۡ� �� َء
ِ َِ ﴿ وجعلوا

‘আর মুশিরকরা শয়তানেক আ�াহর শরীক কের িনেয়েছ,
অথচ িতিন তােদর সৃ ি� কেরেছন।’’ 323
32F

এ  আয়ােতর বয্াখয্ায় ইমাম ইবেন কাছীর বেল : ‘‘যারা
আ�াহর উপাসনায় িজন তথা শয়তানেক শরীক কের িনেয়িছল
উ� আয়ােত তােদর েস উপাসনার �িতবাদ করা হেয়েছ। তারা
শয়তােনর িনেদর্েশর আনুগতয্ করার কারেণই মূিতর্ পূজা কেরি

322
323

. আল-কুরআন, সূ রা িজন : ৬।

. আল-কুরআন, সূ রা আন‘আম : ১০০।
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িবধায়, �কৃতপেক তারা শয়তােনরই আনু গতয্ কেরেছ এবং তার
কােছই সাহাযয্ েচেয়েছ ও তারই সুপািরশ কামনা কেরেছ” 324
৩২৩F

পাথর পূ জা :
পাথর পূ জার েক্ষে� তারা বহুদূর অ�সর হেয়িছল। �থ
কা‘বা শরীফ ও এর �া�েণ ছিড়েয় থাকা পাথর অনয্� বহন কের
িনেয় পাথর পূ জার সূ �পাত হয়। পরবতর্ীেত তারা যখই েকাথাও
অবতরণ  করেতা তখন তােদর সােথ কা‘বা শরীেফর �া�েণর
পাথর না থাকেল েসখানকারই একিট  ভাল পাথেরর পূ জা
করেতা। েকান পাথর না েপেল িকছু মািট বা বালু  একি�ত কের
এর উপর ছাগেলর দু ধ েদাহন কের েস মািট বা বালু  একটু শ� 
হেলই এিটেক মূ িতর্  মেন কেরই এর চার পাে�র্ওয়াফ করেতা। 
এ স�েকর্ আবু রাজ-আল আ�ািরদী রািদয়া�াহু আন বেলন :

324

. িতিন বেলন :

ﻫﺬا رد ﻋ ﻟﺮﺸ�� ﺬﻟﻳﻦ ﻋﺒﺪوا ﻣﻊ اﷲ ﻏ�ه أﺮﺷ�ﻮا ﺑﻪ ﻓ ﻋﺒﺎدﺗﻪ أن
ﻋﺒﺪوا ﺠﻟﻦ ﻓﺠﻌﻠﻮﻫﻢ ﺷ�ء ﻟ ﻓ اﻟﻌﺒﺎدة ﻌﺎﻰﻟ اﷲ ﻋﻦ ﺷ�ﻬﻢ و�ﻔﺮﻫﻢ ﻓﺈن ﻗﻴﻞ
ﻓﻜﻴﻒ ﻋﺒﺪت ﺠﻟﻦ ﻣﻊ أﻧﻬﻢ إﻧﻤﺎ ﻛﻧﻮا ﻳﻌﺒﺪون اﻷﺻﻨﺎم ﺎﺠﻟﻮاب أﻧﻬﻢ ﻣﺎﻋﺒﺪوﻫﺎ إﻻ
ﻋﻦ ﻃﺎﻋﺔ ﺠﻟﻦ وأمﺮﻫﻢ إﻳﺎﻫﻢ ﺑﺬلﻚ ﻘﻮﻪﻟ إن ﻳﺪﻋﻮن ﻣﻦ دوﻧﻪ إﻻ إﻧﺎﺛﺎ و�ن
ﻳﻌﺒﺪون إﻻ ﺷﻴﻄﺎﻧﺎ مﺮ�ﺪا
েদখুন : ইবেন কাছীর, তাফসীরুল কুরআিনল‘আযীম; ২/১৬৫।
321

‘‘আমরা (পাথর না েপেল) বালু  একি�ত করতাম এবং এর
উপর ছাগেলর দু ধ েদাহন কের এর উপাসনা করতাম।  আমরা
সাদা পাথর েপেল িকছু িদন এর উপাসনা করতাম।  অতঃপর তা
েফেল িদতাম।’’ 325
গৃহ পূ জা :
এ  সকল মূ িতর্  ছাড়া কা‘বা শরীেফর নয্ায় মযর্াদা
অিধকারী তােদর আেরা িকছু  গৃহ িছল। এ সব গৃেহরও খােদম ও
িগলাফ িছল।  কা‘বা শরীেফর নয্ায় তারা এ সব গৃেহর �ওয়াফ
করেতা। এর উে�েশয্  পশু উৎসগর্ করেতা। এ স�েকর্ েহ
ইবন মুহ�দ আল-কালবী �ীয় ‘িকতাবুল আসনাম’ �ে� বেলন :
‘‘বনী  হািরছ  ইবন কা‘ব েগাে�র একিট  কা‘বা গৃহ িছল
নাজরান নামক �ােন।  তারা এর স�ান করেতা। এ গৃেহর
বণর্নাই জােহলী যুেগর কিব ‘শা তার কিবতায় উে�খ কেরেছন:
ﻌﺒﺔ �ﺮان ﺣﺘﻢ ﻲﻠﻋ ** ﺣﻰﺘ ﺗﻨﺎﻲﺧ ﺑﺄﺑﻮاﺑﻬﺎ
‘‘নাজরােনর কা‘বার দরজায় েতামার উট  বিসেয় েদয়া
একা� জরুর’’

325

. ইবেন কাইিয়য্ম আ-জাওিযয়য্া, এগাছাতুল লহফান; ২/১৭৩।
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অনু রূপভাে ‘কূফা’ ও ‘বসরা’ এর মধয্বতর্‘িসনদাদ’ নামক
�ােনও ‘ইয়াদ’ েগাে�র একিট কা‘বা িছল। 326
৩২৫

রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ম�া িবজেয়র
সময় ম�ায় �েবশ কের কা‘বা শরীেফর িভতের ও এর পাে�র্
৩৬০িট মূ িতর্ েদখেত পা এবং
ٗ ُ َ َ َ ۡ ّ ُ ۡ َ
ّ ﴿ َجا ٓ َء
[٨١ :�َۡقُ َو َزه َق ٱل َ�ٰ ِطل ۚ ِنَ ٱل َ�ٰ ِطل �ن َزهوقا﴾ ]ﻻﺮﺳاء
‘‘সতয্  সমাগ, অসতয্  িবতািড়, আর অসেতয্র পতন
অবশয্�াবী’’ 327 এবং
326F

ُ ۡ ُ
ّ ﴿ َجا ٓ َء
[٤٩ :�َۡقُ َو َما ُ� ۡبدِئ ٱل َ�ٰ ِطل َو َما يُعِيدُ ﴾ ]ﺳﺒﺎ

‘‘সতয্  আগমন কেরেছ এবং অসতয্ নতুন িকছু সৃজ
করেত পাের না এবং এর পুনরাবতর্নও হেব না’’ 328
327F

এ আয়াত দু ’িট পাঠ কের মূ িতর্গুেলােক ধনুক িদেয় আঘা
করেত থাকেল তা মুখ থুবেড় পড়েত থােক। 329 রাসূ লু�াহ
৩২৮ F

326

. ইবেন কাছীর, আল-েবদায়াতু ওয়ান েনহায়াহ; ১/১৭৩।

327

.আল-কুরআন, সূ রা ইসরা : ৮১।

328

.আল-কুরআন, সূ রা সাবা : ৪৯।

329

. মুহা�দ ইবন আ�ু ল ওয়াহহাব, মুখতাসারু সীরািতর রাসূ; (িরয়াদ :
আর-িরয়াসাতুল আ-�াহ িল এদারািতল বু হুিছল ইলিময়য্..., সং�রণ 
িবহীন, ১৪০৮িহজরী), পৃ . ২০২।

323

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ক‘বা শরীেফর িভতেরর েদয়ােল
ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইিহস সালাম-এর িচ� েদখেত েপেলন
এমতাব�ায় েয, তাঁরা তীর িদেয় ভাগয্ িনধর্ারণ করেছন। তা েদে
িতিন বেলন :

ّ
«َُﺎﺗَﻠَﻬُﻢُ اﷲُ وَاﷲِ ﻣَﺎ اﺳْﺘَﻘْﺴَﻤَﺎﺑِﻬَﺎ �َﻂ
»

‘‘মুশিরকেদর আ�াহ �ংস করু! আ�াহর শপথ তাঁরা
দু ‘জন কখনও তীর িদেয় ভাগয্ িনধর্ারণ কেরন ি’’ 330
329F

উপের বিণর্ত এ সব মূিতর্ ছাড়াও সাধারণ মানুেষর বাড়ীে
বয্ি�ত এবং িবিভ� �ােন গৃহ, পাথর ও গােছর আকৃিতেত েয
সব মূ িতর্  ও �িতমা িছ, আরব জনগণ  িবেশষ কের বনী 
ইসমাঈলেদরেক িব�া� করার জনয্

এ সব িছল শয়তােনর

এেককিট পাতােনা ফাঁদ িবেশষ।
েদব েদবীেদর ধরন ও �কৃিত :
মুশিরকরা েয সব সৎমানু েষর মূ িতর, েফের�া, িজন, গাছ ও
পাথেরর েদব-েদবীেদরেক আ�াহ তা‘আলার রুবূিবয়যত অথবা
উলু িহয়য্ােতর ৈবিশে�য্র অিধকারী বািনেয় িনেয় ে সেবর
উপাসনা করেতা, েসগুেলার �কৃিত বণর্না �সে� আ�াতা‘আলা
বেলন :
330

. সিফয়ু য্র রহমান আ-মুবারকপুরী, �াগু; পৃ . ৪০৪।
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ْ ُ َ ۡ ََۡ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ََۡ ٌ َ
َ ُ َۡ َ ّ ّ
ّ
ُ
جيبوا
ِ ﴿ِنَ �َِين تدعون مِن د
ِ ون �َِ عِباد أمثال�مۖ فٱدعوهم فليست
ُ َ
ُ � ۡم إن
َ �كُنت ۡم َ� ٰ ِد
[١٩٤ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف١ �ِ
ل
ِ
‘‘আ�াহেক বাদ িদেয় েতামরা যােদরেক আ�ান কেরা, তারা
সবাই েতামােদর মতই (আমার) বা�া। (তারা েতামােদর উপকার
ও অপকার করেত পাের, এ  মেমর) তােদর বয্াপাের েতামরা েয
ধারণা কেরেছা, তােত যিদ েতামরা সতয্বদী  হও, তা হেল
েতামরা তােদর আ�ান কেরা, তারাও েতামােদর আ�ােন সাড়া
িদক।’’ 331
30F

এখােন তােদর েদবতা ও েদবীেদরেক ‘ইবাদ’ তথা ‘বা�া’
বলার কেয়কিট কারণ থাকেত পাের :
১. তারা পাথেরর েয সব �িতমা ও মূ িতর্র পূজা করেত,
েস-গুেলা তােদর মতই আ�াহর মািলকানাধীন। আর যারা
আ�াহর মািলকানায় রেয়েছ, তারা সবাই তাঁর বা�া।
২. এ-পাথেরর �িতমা ও মূ িতর্গুেলা তােদর মতই আ�াহ
সৃ ি�। আর সকল সৃ ি�ই আ�াহর বা�া।
৩. পাথরও তােদর নয্ায় আ�াহর হুকুম ও আেদেশ
আওতাধীন। 332
৩৩১F

331

.আল-কুরআন, সূ রা আ‘রাফ : ১৯৪।

332

. কুর�ুবী, �াগ�; ৭/৩৪২।

325

৪. তারা ওয়াদ, সু য়া, য়াগু, য়া‘উক ও নসর নােমর েযসব সৎমানু ষ এবং েয সব েফের�ােদর পূ জা করেতা, তারাও
তােদর মতই আ�াহর সৃ ি�, তাঁর মািলকানাধীন ও তাঁর আেদশ ও
িনেষেধর আওতাধীন।
উপযু র্� এ কারসমূ েহর মধয্ েথেক েয কারেণই তােদরেক
‘ইবাদ’ বলা েহাক না েকন, এগুেলা সবর্াব�ায় তােদর মত
আ�াহর বা�া হওয়ায় েকােনা অব�ােতই এরা আ�াহর
রুবিবয়য্ােতর েকােন ৈবিশে�য্র অিধকারী হেয় তােদর েকােন
উপকার বা অপকার করেত পাের না। ইমাম কুর�ুবী সৎমানু ষ ও
েফের�ােদর

সােথ

স�কর্হীন পাথেরর মূিতর্সমূহেকই 

আয়ােতর উে�শয্  বেল িনধর্ারণ কেরেছন। তেব আমার মেত 
আয়াত �ারা শুধুমা� পাথেরর মূিতর্সমূহেকই উশয্ করা হ িন,
বরং এর �ারা পাথেরর মূ িতর্সহ অনয্ান য্ যাবতীয় মূিতর
�িতমাসমূ হেকও উে�শয্ করা হেয়ে, েযগুেলােক তারা সৎমানুষ
ও েফের�ােদরেক েক� কেরও েতরী কেরিছল।
মুশিরকরা পাথেরর মূ িতর্  ছাড়াও েফের�, মানু ষ ও িজনেদর
উপাসনা করেতা?
আমােদর মােঝ  মুশিরকেদর বয্াপাের একিট সাধারণ ধারণা
রেয়েছ  েয, তােদর বানােনা মূ িতর্গুেলার সােথ েকান সৎ মানু
অথবা আ�াহর িনকটতম েকােনা জীেবর স�কর্  েনই। তারা
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িমেছিমিছ জড়পদাথর্  তথা গাছ ও পাথেরর মূিতর্ বািনেয় েসগুেল
পূ জা করেতা বেলই আ�াহ তােদরেক মুশিরক বেল অিভিহত
কেরেছন।  তেব কািফরেদর মূ িতর্সমূেহর বয্াপাে কুরআনু ল
কারীেমর িবিভ� �ােন েয সব আয়াত বিণর্ত হেয়ে, তা িনেয়
গভীরভােব িচ�া করেল এ কথা �মািণত হয় েয, তােদর �িতমা
ও মূ িতর্সমূেহর বয্াপাের আমােদর উ� ধারণা েকাে েকােনা
মূ িতর্র েবলায় সিঠক হেলও সকল �িতমা ও মূিতর্র েক্ষে� স
নয়।  আমরা একটু আেগই অবিহত হেয়িছ  েয, মুশিরকরা
যােদরেক আ�ান করেতা েসগুেলােক আ�াহ তাঁর বা�া বেল
অিভিহত কেরেছন। এগুেলােক বা�া বলার কারণ স�েকর্ আমর
আেরা েজেনিছ  েয, তারা েফের�া ও িজনেদর উপাসনা করার
কারেণ এগুেলােক বা�া বলা হেয় থাকেত পাের। এেত �মািণত
হয় েয, মুশিরকেদর যাবতীয় �িতমা ও মূ িতর্সমূহ িমেছিমিছ পাথর
সবর্�ই িছল না। বরং এগুেলার েকাে েকােনািট  সু দূর অতীেত
েকােনা সৎমানু ষ ও েফের�ােদরেক েক� কেরই িনমর্াণ করা
হেয়িছল। উদাহরণ�রূপ ওয়া, সু য়া‘, ইয়াগু, ইয়া‘উক ও নসর
নােমর মূ িতর্সমূেহর কথা বলা যায়। আমর ইেতাপূ েবর্  অবগত
হেয়িছ  েয, এ  মূ িতর্গুেলা পাঁচজন অিলর নােম নূ আলাইিহস
সালাম এরও পূ বর্  যুেগ িনিমর্ত হেয়িছল। এগুেলা ছাড়াও ইয়াস
ও না-ইলাহ নােমর �িতমা�য়ও মূ লত দু ’জন মানু ষ েকি�ক িছল। 
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আেখরােত আ�াহর পক্ষ েথেক েফের�ােদর িজজ্ঞাসাবাদ েথ
�মািণত হয় েয, মুশিরকরা তাঁেদরও পূ জা করেতা।  সূ রােয় বনী 
ইসরাঈেলর ৫৭ নং আয়াত �ারা িজনেদর উপাসনা করার কথাও
�মািণত হয়।  সেবর্াপির িনে� বিণর্ ত আয়াত�য় �ারাও এ সতয
�মািণত হয়। মহান আ�াহ বেলন :
ْ ُ ۡ َ ّ َ َ َ ّ َ َ ۡ َ ُ ْ ُ َ َ ٓ َ ُ ۡ َ ُ ْ ّ َ ٰٓ ُ َ ٓ ُ َ َ ٓ ُ َ ّ َ ن
﴿ �ذا رءا �َِين أ��وا ��ءهم قالوا َ�َنا َؤ�ءِ ��ؤنا �َِين َُا ندعوا
َ ْ َََۡ َ ُ
َ َ ُ ّ َ َۡ
َ
[٨٦ : ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ٨ مِن دون ِك ۖ ف�لق ۡوا إ ِ ۡ� ِه ُم ٱلق ۡول ِنَ� ۡم ل�ٰذِبُون
‘‘যখন মুশিরকরা তােদর শরীকেদর (আেখরােত)েদখেব,
তখন বলেব : �ভু েহ! এরাই হে� আমােদর ঐসব শরীক
যােদরেক আমরা েতামার পিরবেতর্ আ�ান করতাম।  শরীকগণ 
তােদর এ কথার �িতবাদ কের বলেব: েতামরা িমথয্াবাদী’’ 333
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এ  আয়াত �ারা ‘শুরাক’ বলেত েযমন চ�, সূ য,র �হ,
তারকা, আগুন ও পাথর ইতয্ািদর কথা বুঝার স�াবনা রেয়,
েতমিন এর �ারা েফের�ােদরেক বুঝারও স�াবনা রেয়েছ। ইমাম
কুর�ুবী �ীয় তাফসীের এ  আয়ােতর বয্াখয্ায় উভয় স�াবনা
কথাই বণর্না কেরেছন। েফের�া বয্তীত অনয্ানয্ উপাসয
আেখরােত মুশিরকেদর িবরুে� সাক্ ষয্ দােনর জনয্ হািজর
আ�াহর পেক্ ষ েকাে কিঠন কাজ  নয়।  তাই এ  আয়াত �ারা
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.আল-কুরআন, সূ রা নাহাল : ৮৬।
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�মািণত হয় েয, আেখরােত েযমন সকল উপাসয্েদর হাির করা
হেব, েতমিন েস িদন েফের�ােদরেকও হািজর করা হেব এবং
মুশিরকরা তােদরেক েদেখ উ�  ধরেনর কথা বলেব। এেত
্�মািণত হয় েয, মুশিরকরা শুধু জড়পদাথর্ বা চ� ও সূেযর
উপাসনা কের িন, তারা েকােনা েকােনা মূ িতর্েক েফেরশতােদর
মূ িতর্ মেন কের তােদরও উপাসনা করেতা 334
৩৩৩
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. ইমাম কুর�ুবী উ� আয়ােতর বয্াখয্ায় বেল:

ﻮﻪﻟ ﻌﺎﻰﻟ و�ذا رأى ﺬﻟﻳﻦ ﺮﺷ�ﻮا ﺷ�ءﻫﻢ أي أﺻﻨﺎﻣﻬﻢ وأوﺛﺎﻧﻬﻢ ﻟﻲﺘ ﻋﺒﺪوﻫﺎ
وذلﻚ أن اﷲ ﻳﺒﻌﺚ ﻣﻌﺒﻮدﻳﻬﻢ ﻓﻴتﺒﻌﻮﻧﻬﻢ ﻰﺘ ﻳﻮردوﻫﻢ ﻨﻟﺎرو� ﺻﺤﻴﺢ مﺴﻠﻢ
ﻣﻦ ﻛن ﻳﻌﺒﺪ ﺷيﺌﺎ ﻓﻠﻴتﺒﻌﻪ ﻓﻴتﺒﻊ ﻣﻦ ﻛن ﻳﻌﺒﺪ الﺸﻤﺲ الﺸﻤﺲ و�تﺒﻊ ﻣﻦ ﻛن
ﻳﻌﺒﺪ اﻟﻘﻤﺮ اﻟﻘﻤﺮ و�تﺒﻊ ﻣﻦ ﻛن ﻳﻌﺒﺪ اﻟﻄﻮاﻏﻴﺖ اﻟﻄﻮاﻏﻴﺖ ﺤﻟﺪﻳﺚ ﺧﺮﺟﻪ ﻣﻦ
ﺣﺪﻳﺚ أ�ﺲ اﻟﺮﺘﻣﺬي ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة وﻓﻴﻪ ﻓﻴﻤﺜﻞ لﺼﺎﺣﺐ الﺼﻠﻴﺐ
ﺻﻠﻴﺒﻪ ولﺼﺎﺣﺐ ﺘﻟﺼﺎو�ﺮ ﺗﺼﺎو�ﺮه ولﺼﺎﺣﺐ ﻨﻟﺎر ﻧﺎره ﻓﻴتﺒﻌﻮن ﻣﺎ ﻛﻧﻮا
ﻳﻌﺒﺪون وذﻛﺮ ﺤﻟﺪﻳﺚ ﻗﺎلﻮا ر�ﻨﺎ ﻫﺆﻻء ﺷ�ؤﻧﺎ ﺬﻟﻳﻦ ﻛﻨﺎ ﻧﺪﻋﻮ ﻣﻦ دوﻧﻚ أي
ﺬﻟﻳﻦ ﺟﻌﻠﻨﺎﻫﻢ لﻚ ﺷ�ء ﻓﺄﻟﻘﻮا ﻴﻟﻬﻢ اﻟﻘﻮل إﻧ�ﻢ ﺎﻜذﺑﻮن أي أﻟﻘﺖ ﻴﻟﻬﻢ
ﻵﻬﻟﺔ اﻟﻘﻮل أي ﻧﻄﻘﺖ ﺑﺘﻜﺬﻳﺐ ﻣﻦ ﻋﺒﺪﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ لﻢ ﺗ�ﻦ ﻬﻟﺔ وﻻ أمﺮﺗﻬﻢ
ﺑﻌﺒﺎدﺗﻬﺎ ﻓﻴﻨﻄﻖ اﷲ اﻷﺻﻨﺎم ﻰﺘ ﺗﻈﻬﺮ ﺛﻢ ذلﻚ ﻓﻀﻴﺤﺔ الﻜﻔﺎر وﻗﻴﻞ ﻤﻟﺮاد
ّ
ﻋﺒﺪوﻫﻢ
ﺑﺬلﻚ ﻤﻟﻼﺋ�ﺔ ﺬﻟﻳﻦ
আল-কুর�ুবী, আবু অ�ু �াহ মুহা�দ ইবন আহমদ, �াগু; ১০/১৬৩।
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অপর আয়ােত মহান আ�াহ বেলন :
َۡ ۡ َ ُ ََ ُ ََُ ّ
َ َُ َ ۡ َ َ ۡ ُُ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُد
ُ
َ
نت ۡم أضلل ُت ۡم عِبادِي
ون �َِ �يقول ءأ
ِ ﴿ و�وم ��هم وما �عب ون مِن د
َ ّ َ ََٓ َ َ َ َ َ َ ََٰ ۡ ُ ْ ُ َ
َ ّ ْ ّ ۡ ُ ۡ َ ٓ َ ُ ٰٓ
ّتَخِذ
 قالوا سب�نك ما �ن ي�ب ِ� �ا أن١ لسَبِيل
َؤ�ءِ أم هم َلُوا
ۡ
ْ
ْ
ٓ
َ
َ
َ
َ ُ
ّ
ّ مِن ُدون َِك م ِۡن أ َ ۡو ِ�َا ٓ َء َو�ٰ�ِن
ٰ ّ ّتَ ۡع َت ُه ۡم َو َءابَا َء ُه ۡم
�َۢ�َ � ُسوا ٱ�ِك َر َو�نوا ق ۡو َم
ٗ ُب
[١٨ ،١٧ : ﴾ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن١ �ور
‘‘েস িদন আ�াহ একি�ত করেবন তােদরেক এবং তারা
আ�াহর পিরবেতর্  যােদর ইবাদাত করেতা তােদরেক, েস িদন
িতিন

উপাসয্েদরেক বলেব:

েতামরাই

িক

আমার এই

বা�ােদরেক পথ��  কেরিছেল, না তারা িনেজরাই পথ�� 
হেয়িছল? তারা বলেব : আপিন পিব�, আমােদর পেক্ ষ আপনা
পিরবেতর্ অনয্েক অিভভাবকরূেপ �হণ করা েকানভােবই স�ব
িছল না; তেব তােদর পথ�� হওয়ার কারণ হেলা : আপিনই েতা
তােদরেক এবং তােদর িপতৃপুরুষেদরে েভাগস�ার িদেয়িছেলন,
ফেল তারা আপনার �ৃ িত িব�ৃ ত হেয়িছল এবং তারা িছল
�ংস�া� জািত।’’ 335
34F

এ  আয়াত �ারা সু ��ভােব �মািণত হয় েয, েস সমেয়র
মুশিরকরা শুধু জড়পদােথর্র মূিতর্ বািনেয়ই েসগুেলার পূজা কর
না। বরং তােদর অেনক মূ িতর্র িপছেন অতীেতর জানা বা অজনা
335

. আল-কুরআন, সূ রা ফুরকান : ১৬-১৭।
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েকােনা মানু ষ ও েফের�ার স�কর্  িছল। েস জনয্ই ইমাম ইবে
জারীর �বারী এ আয়ােতর অথর্ বণর্না �সে� বে:
]ل ﺗﻌﺎﻰﻟ ذﻛﺮه و�ﻮم �ﺮﺸ ﻫﺆﻻء اﻤﻟﻜﺬﺑ� ﺑﺎلﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ
[وﺛﺎن وﻣﺎ ﻳﻌﺒﺪون ﻣﻦ دون اﷲ ﻣﻦ اﻤﻟﻼﺋ�ﺔ واﻹ�ﺲ واﺠﻟﻦ
‘‘মহান আ�াহ বেলন: েযিদন আিম আেখরােত অিব�াসী 
�িতমা পূ জকেদর এবং আ�াহেক বয্তীত তারা েয সব েফের�,
মানু ষ

ও

িজনেদর

উপাসনা

করেতা

তােদরেক একি�ত

করেবা...।’’ 336 এ ছাড়াও উপের বিণর্ত আেখরােত আ�াহর পক্
35F

েথেক েফের�ােদর িজজ্ঞাসাবাদ সং�া� আয়াত েথেকও-কথা
সু ��ভােবই �মািণত হয় েয, িকছু েলােকরা েফের�ােদরও
উপাসনা করেতা।  আর েস কারেণই আ�াহ েফের�ােদরেক েস
েলাকেদর

�ারা

তােদর

উপাসনা

করার

কারণ  স�েকর্

িজজ্ঞাসাবাদ করেবন
উে�খয্  ে, আেখরােত িজজ্ঞাসাবাদ সং�া� এ সব আয়া
�ারা যােদর উে�শয্ করা হেয়েছ তারা েযমন আরেবর মুশিরকরা
হেত পাের, েতমিন এ সেবর উে�শয্ েস সমেয়র আরেবরি��ান
ও ইয়াহূ দীরাও হেত পাের; েকননা, েস সমেয়র অেনক ি��ান
ঈসা আলাইিহস সালাম-েক আ�াহর পু� মেন কের তাঁর মূ িত
336

. ইবেন জারীর আত্ �াবার, �াগু; ১৮/১৮৯।
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বািনেয় পূ জা করেতা। তােদর মধয্কার সৎমানুষেদর কবের িগজর্
ও মূ িতর্  বািনেয় েসখােন তােদর আরাধনা করেতা। নু রূপভােব
ইয়াহূ দীরাও ‘উযােয়র আলাইিহস সালাম-েক আ�াহর পু� মেন
কের তাঁর উপাসনা করেতা।
আরব জনপেদ �চিলত িশকর্ী কমর্কা:
আমরা আরব জনগণেক িবেশষ কের কুরায়শেদরেক
মুশিরক বেল জািন; িক� তােদর িশকর্ী কমর্কা� কী ি, তা
িব�ািরতভােব আমােদর অেনেকরই জানা েনই।  েস জনয্  িনে�
তােদর িশকর্ী কমকাে�র িব�ািরত বণর্না �দান করা হেলা
আমরা যখন তােদর িশকর্ী কমর্কা� জানার জনয্ �ুরআন
হাদীেসর শরণাপ� হই, তখন তােদর িশকর্েক িশকর্ আকবাের
চার �কােরর মেধয্ই িবভ� েদখেত পাই। েস জনয্ তােদ
িশকর্গুেলােক িশেকর্ আেরর �কার অনু যায়ী  সািজেয় বণর্না
করা হেলা।
কুরায়শ ও ‘আরবেদর জ্ঞানগত িশকর্ী 
কািহনেদর কােছ ভাগয্ জানার জনয্ যাওয়: তৎকােলর আরেবর
জনগণ  কািহন (Diviner) 337 বা (গণক), আররাফ (Fortune
36F

337

.

কািহন বলা হয় েস বয্ি�েক েয েগাপন তথয্ািদ ও ভিবষয্ৎ স�ে
জানার দাবী কের এবং েস অনু যায়ী ভিবষয্েত কার ভােগয্ কী ঘট, েস
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teller) 338ও েজয্ািতিবর্দেদ (Astrologer) 339 কথায় িব�াস
করেতা এ  ধারণার িভি�েত েয, এরা গােয়ব স�েকর্  ক-েবশী 
জ্ঞান রােখ। েস জনয্ তারা যা বেল তা অেনকটা সতয্ হেয় থা
এরা সবাই মানু েষর ভাগয্  ও অদৃশয্ িবষয়ািদ স�েকর্ ম�
করেতা, শর‘য়ী  দৃ ি�েত কােরা বয্াপাের অদৃশয্ স�েকর্ অবি
থাকার ধারণা করা িশকর্। েস জনয্ রাসূলু�াহ সা�া�াআলাইিহ
ওয়াসা�াম এেদর কােছ  যাওয়া ও তােদর কথায় িব�াস করা
েথেক মু’িমনেদর বারণ কের বেলন :
স�েকর্ জনগণেক আগাম সংবাদও িদেয় থােক। েদখুন : আল-জুরজানী,
�াগু; পৃ . ১৮৩; সিফয়ু য্র রহমান মুবারকপুরী আেরকটু বািড়েয় বেলন:
‘‘এেদর েকউ েকউ দাবী  কের েয, তােদর আনু গতয্কারী একিট িজন
রেয়েছ, আর েস িজনই তােদরেক েগাপন খবরািদ সরবরাহ কের।’’ েদখুন
: সিফয়ু য্র রহমান আ-মুবারকপুরী, �াগু; পৃ . ৩৮।
338

. আর-রাফ : এ বয্ি�ও একধরেনর গণক। কাউেক িজজ্ঞাসাবাদ বা কাে
েকান কাজ বা অব�া েথেক আগাম িকছু িবষয়ািদ ও কারণ জানার মাধয্েম
েগাপন িজিনেষর �ান স�েকর্  িনেদর্শনা �দান কের। েদন : সিফয়ু য্র
রহমান আল-মুবারকপুরী, �াগু; পৃ . ৩৮।

339

. ‘মুনাি�ম’ বলা হয় েস বয্ি�ে, েয তারকারািজর গিতিবিধ ও �ানসমূ হ
লক্ষয্ কের এর মাধয্েম েস ভিবষয্েত জগেতর অব�ািদ ও ঘটনা 
স�েকর্

জানেত চায়। েদখুন : মু�াহ ‘আলী  আল-কারী, িমর�াতুল

মাফাতীহ; (মুলতান : মাকতাবাহ ইমদািদয়য্া, সং�রণ িবহীন, সন িবহীন),
২/২, ৩।
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َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ ّ َ ْ َﻰ َ َ ً َ ْ ّ ً َﺼ
ّ ﻋ
«َُﻤَ ٍﺪ
 �ﻘﺪ �ﻔﺮ ﺑِﻤﺎ أﻧ ِﺰل، َﺪَﻗﻪ ﺑِﻤﺎ �ﻘﻮل، أو َﺮَاﻓﺎ، »ﻣﻦ ﺗ ﻛ ِﻫﻨﺎ
‘‘েয বয্ি� েকান কািহ তথা গণক অথবা ভিবষয্ত ব�র
কােছ েগল এবং েস-যা বেল তা িব�াস করেলা, েস মুহা�দ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর উপর যা অবতীণর্  হেয়েছ তর
সােথ কুফরী করেলা।’’ 340
39F

েজয্ািতিবর্দেদর স�েকর্ িতিন বে:
ْ ْ َ
ْ ّ َ ًَْ ُ َ ََْ
َ
َ
ُ ُﻟ
ّ ا�ﺘَبَ َﺲ ِﻋﻠْ ًﻤﺎ ِﻣ َﻦ
«لﺴِﺤ ِﺮ َزاد َﻣﺎ َزاد
 ا�ﺘبﺲ ﺷﻌﺒﺔ ِﻣﻦ، ِﺠﻮم
»ﻣﻦ
‘‘েয বয্ি� েজয্ািতিবর্দয্া অজর্ন করেলা েসজাদু িবদয্ার
একিট অংশ স�েকর্  জ্ঞানাজর্ন ক, েয যত েবশী জানেলা েস
তত েবশী জাদু িবদয্া অজর্ন করেল’’ 341
340F

েস

সমেয়র

কািহনরা

িছল

িজন

সাধক।  িজেনর

সহেযািগতায়ই তারা মানু েষর ভাগয্  ও অদৃেশয্ সংঘিটত হওয়
িবষয়ািদ স�েকর্ কথা বলেতা।  িজনরা উ�র্াকােশ েযেয়
েফেরশতােদর কেথাপকথন শুনার জনয্ ওৎ েপেত বেস থাকেতা
কখনও একিট  কথা শুনেল

এর সােথ

এক’িট  িমথয্া কথা

340

. ইমাম আহমদ, �াগু; ২/৪০৮, ৪২৯, ৪৭৬।

341

. আবু দাউদ, �াগু; িকতাবু ত ি�ব, বাব : তারকারাজী স�েকর্  রাসূল যা
বেলন; ৪/২২৬।
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িমিশেয় তােদর ব�ু কািহেনর কােছ এেস বলেতা। 342 এভােব
৩৪১ F

িজনেদর সহেযািগতায় তারা পািথর্ব িদক িদেয় উপকৃত হেতা।
আর িজনরা সাধারণ জনমেন কািহনেদর বয্াপাের অদৃশয্ স�েক
জানার িশকর্ী ধয্-ধারণা ছিড়েয় িদেত পারােকই িনেজেদর জনয্
উপকার িহেসেব গণয্  করেতা। িজনরা েয েফেরশতােদর কথা
শুনার জনয্ উ�র্াকােশ েযেতা েস স�েকর্ আতা‘আলা বেলনিজেনরা বেল :
ٗ َ ٗ َ َ ۡ َ ُ َ َٰ ۡ َ َ َ َ ٓ َ ّ َ ۡ َ َ ّ
ُ َ�َنَّا نُ َّا َ� ۡقعُد٨ ِيدا َو ُش ُه ٗبا
﴿ َ�َنَا لمسنا لسَماء فوجد�ها مل ِئت حرسا شد
ٗ َ ّ ٗ َ َُ ۡ َ َ
َ َۡ ََ ۡ ّ َ ََ َۡ
،٨ : ﴾ ]ﺠﻟﻦ٩ �د �ۥ شِها�ا َصدا
ِ مِنها م�ٰعِد ِلسَمعِ � �من �ستمِعِ ٱ�ن
[٩

‘‘আমরা আকাশ পযর্েবক্ ষণ কের তা কেঠার �হরী
উ�ািপ� �ারা পিরপূ ণর্  েদখেত েপেয়িছ। আমরা কােশর িবিভ�
ঘাঁিটেত সংবাদ �বণােথর্  বসতাম। এখন েকউ সংবাদ শুনেল ে
�ল� উ�ািপ�েক ওৎ েপেত থাকেত েদেখ।’’ 343
342F

342
343

. ইবেন কাছীর, তাফসীরুল �ুরআিনল‘আযীম; ২/৫৬৮।

. আল-কুরআন, সূ রা িজন : ৯, ১০।
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কািহন ও িজনেদর পর�েরর �ারা উপকৃত হওয়া ও
আেখরােত তােদর কী পিরণিত হেব েস স�েকর্ আ�াহ বেলন:
ۡ َ ّ َُ َ ۡ َ َ ۡ ُُ ُ ۡ َ ٗ َ َ ۡ َ َ ۡ ّ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ت
ُ َُٓ َۡ َ ََ
�اؤهم
ِ �س وقال أو
� ِ �ٱ
ِ �﴿ و�وم ��هم �ِيعا �ٰمع
ِ ٱ� ِن ق ِد ٱستك� م مِن
َ
َ َ َ َ ۡ ّ ٓ ّ ََ َ ََََٓۡ
ۡ ّم َِن ۡٱ��س َ ّ�َ َنا
ت �َا ۚ قال
ٱس َت ۡم َت َع َ� ۡعض َُنا ب ِ َب ۡع ٖض و�لغنا أجلنا �َِي َجَل
ِ ِ
ّ
ٓ
ٓ
َ ّ ّ ُّ َ َ َ
ُ ٰ َ ۡ َ ُّ ر
َ � ِين
ٞ ِيم َعل
َ �ِ ٰ �َ � ۡم
ٌ ك َحك
﴾ ١ ِيم
َ�َ َِيها ِ�َ ما شاء �َۗ ِن
�َا مثوٮ
[١٢٨ :]اﻻﻧﻌﺎم

‘‘েয

িদন

আিম

সকলেক একি�ত

করেবা,

েসিদন

িজনেদরেক লক্ষয্ কের বলে : েহ িজনসকল শুেনা : েতামরা
মানু ষেদর �ারা অিতমা�ায় উপকৃত হেয়েছা, (তখন) তােদর মানু ষ
ব�ু (কািহনরা) বলেব : েহ আমােদর �িতপালক! আমরা
পর�েরর �ারা উপকৃত হেয়িছ, আমােদর জনয্ আপিন েয সময়
িনধর্ারণ কের েরেখিছেল, আমরা েস সমেয়র েশষ �াে� েপৗঁেছ
েগিছ।  তােদর এ  কথার জবােব আ�াহ বলেবন : জাহা�ামই
েতামােদর িচর�ায়ী  আবাস �ল, তেব আ�াহ যা ই�া কেরন,
িন�য় েতামার �িতপালক খুবই িবজ্ঞ ও জ্ঞ’’ 344
34F

কুরায়শ ও আরবেদর পিরচালনাগত িশকর্ী কমর:
344

. আল-কুরআন, সূ রা আন‘আম : ১২৮।  েশখ আ�ু র রহমান ইবন হাসান
আলু শ্ শায়, ফতহুল মাজী; (লাহুর: আনসারুস সু�ািতল মুহা�িদয়য্,
সং�রণ িবহীন, সন িবহীন), পৃ . ২৯৮।
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েদবতারা আ�াহর িনকটবতর্ী কের িদেত সক : তারা মেন
করেতা েয, ওয়াদ, সু য়া‘ ও অনয্ানয্ আউিলয়া ও েফের�ােদ
নােম িনিমর্ত লা, উ�া ও মানাত নােমর মূ িতর্  সমূেহর আ�াহর
িনকেট অেনক মযর্াদা ও স�ান রেয়ে, তারা তােদর েস মযর্াদার
মাধয্েম তােদর ভ�েদরেক আ�াহর িনকটবতর্ ী কের িদে
সক্ষম। েস জনয্ই শরীর ও অ�েরর সােথ স�িকর্ত িব
উপাসনার মাধয্েম তারা েস সব েদবতােদর স�ি� অজর্ ন কে
আ�াহর িনকটবতর্ী হেত চাইেতা। মূিতর্র উপাসনার িপছেন এটা
েয তােদর মুখয্  উে�শয্ িছল ে স স�েক তারা ��  কেরই
বলেতা :

َ
ّ َ َٓ َ ّ ُ
[٣ :﴿ َما � ۡعبُدُ ه ۡم ِ�َ ِ�ُق ّ ِر�ُونا إِ� �َِ ُلۡ�َٰٓ ﴾ ]الﺰمﺮ

‘‘েদবতারা যােত আমােদরেক আ�াহর িনকটবতর্ী কের েদ,
েকবল েস উে�েশয্ই আমরা তােদর উপাসনা কির’’ 345 তারা
34F

েযেহতু আেখরােত িব�াসী  িছল না, েসেহতু েদবতােদর মাধযেম
আ�াহর িনকটবতর্ী হেত েপের আ�াহর পক্ষ েথেক পািথ
আরাম, আেয়শ ও সু খ, শাি� লাভ করাই িছল তােদর মূ ল
উে�শয্

345

. আল-কুরআন, সূ রা যু মার : ৩।
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আউিলয়া নােমর েদবতােদরেক শাফা‘আতকারী মেন করা :
তারা আউিলয়ােদর নােম িনিমর্ত মূিতর্ ও অনয্ানয্ েদবতা
বয্াপাের এ ধারণা েপাষণ করেতা ে, আ�াহর সােথ এেদর েয
স�কর্  রেয়েছ এবং তাঁর দরবাের এেদর েয মযর্াদা ও স�া
রেয়েছ, েস সেবর বেদৗলেত তারা আ�াহর দরবাের শাফা‘আত
কের তােদর ভ�েদর পািথর্ব কলয্াণ এেন িদেত এবং অকলয্
দূ র করেত সক্ষম। তারা েয এমন ধারণা েপাষণ করেতা ে
স�েকর্ মহান আ�াহ বেলন:

َ ُ ٰٓ �ََ َ ُ ُ َ ٰٓ ُ َ ٓ ُف
ّ َ
ِ﴿ و�قولون َؤ�ء
[١٨ :ِند �َِۚ ﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ
َؤنا ع

‘‘তারা বলেতা: এরা (েদবতারা) আ�াহর কােছ  আমােদর
জনয্ শাফ‘আতকারী।’’ 346
345F

আর এ-ধারণার িভি�েতই তারা েদবতােদরেক আ�ান কের
েসগুেলার িনকট তােদর িবিভ� আেবদন ও িনেবদন করেতা
েদবতার িনকট েথেক ভাগয্ যাচা করা :
েকাথাও যাওয়া বা েকােনা গুরু�পূণর্ কমর্ করার পূেবর্ 
হুবল েদবতার িনকেট রাখা ভাগয্ িনধর্ারক তীর �ারা ভাগয্ পর
কের িনেতা। ‘কাজ কর’ এ মেমর্  িলিখত তীর উঠেল এেত তারা

346

. আল-কুরআন, সূ রা ইউনু স : ১৮।
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েদবতার অনু মিত রেয়েছ  বেল মেন করেতা।  তােদর এ  কমর্সহ
আেরা িকছু
ّ
﴾ لشَ ۡي َ�ٰ ِن

কেমর্র সমােলাচনা �সে বলা হেয়েছ :
َ
َ ۡ ﴿ ِّ�َ َما
َ َ�� َو ۡٱ
ٞ اب َو ۡٱ�َ ۡز َ� ٰ ُم ر ۡج
ُ نص
ُ ِ ٱ� ۡم ُر َوٱل ۡ َم ۡي
س ّم ِۡن � َم ِل
ِ
[٩٠ :]ﻤﻟﺎﺋﺪة

‘‘িন�য় মদ, জুয়া, �িতমা এবং ভাগয-িনধর্ারক শরসমূহ
শয়তােনর অপিব� কাযর্ ৈব আর িকছু নয়’’ 347
346F

পৃিথবীর ঘটনা �বােহ নক্ষে�রভােব িব�াস করা :
পৃিথবীর ঘটনা �বােহ তারা নক্ষে�র �ভােব িব�াস করেতা
েকান েকান তারকার �ভােব বৃ ি� হেতা বেলও িব�াস করেতা।

348
৩৪৭ F

হাদীেস কুদসীেত এ-জাতীয় িব�াসেক কুফরী  িব�াস বেল
আখয্ািয়ত কের মহান আ�াহ বেল,
َ ْ َ ْ ٌ َْ َ ْ
َ َ َ َ َ َْ َْ ُ َ َ ْ َ
«ﺐ
» ﻣﻦ ﻗﺎل ﻣ ِﻄﺮﻧﺎ ﺑِﻨﻮ ٍء ﻛﺬا و ﻛا ﻓَﺬ
ِ لِﻚَ ﺎﻛَﻓِﺮٌ ﻲﺑ و مﺆ ِﻣﻦ ﺑِﺎﻟﻜﻮﻛ
ِ
‘‘... েয বেল অমুক অমুক তারকা উিদত বা অ� যাওয়ার ফেল
বৃ ি�  হেয়েছ, েস আমার সােথ কুফরী করেলা এবং তারকার
�ভােবর �িত িব�াসী হেলা।’’ 349
348F

347

. আল-কুরআন, সূ রা মােয়দাহ :৯০।

348

. মুহা�দ ইবন আ�ু ল ওয়াহহাব, মাসাইলু ল জািহিলয়য্া; (মদীনা : মাতািবউ
জােম‘আিতল ইসলািময়য্া, সং�রণ িবহীন, ১৩৯৬িহজরী), পৃ ১২৮।

349

. ৬১ নং টীকা ��বয্
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ধমর্ীয় িবেশষজ্ঞেদরেক �িতপালেকর ৈবিশ�য্ দান:
তৎকােলর ইয়াহূ দী ও ি��ানরা তােদর ধমর্ীয় আহবার ও
রুহবানেদরেক হালাল ও হারাম িনবর্াচনকারী বািনেয় িনেয়িছল
তারা েকােনা ব�েক হালাল বা হারাম বলেল তারা েস ব�েক তাই জ্ঞান করেতা। তােদর িকতাবািদেত েস ব�িটর িবধান তােদ
কথার িবপরীত েলখা থাকেলও তারা েস েলখার �িত েকান
কণর্পত করেতা না।  আ�াহ তা‘আলা তােদর এ জাতীয় কেমর্র
সমােলাচনা কের বেলন :

ّ
ُ ّ ٗ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُّ َ ُ ٓ ْ َ ۡ َ َ ُ ۡ َر
[٣١ :ون �َِ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ
ِ ﴿�َذوا أحبارهم و ه�ٰنهم أر�ا�ا مِن د

‘‘ইয়াহূ দী

ও

ি��ানরা

তােদর

ধমর্গুরুেদরেক আ�

তা‘আলার বদেল অসংখয্ �িতপালক বািনেয় িনেয়িছল’’ 350
349F

েকান েকান েরাগ িনজ েথেক সং�িমত হয় বেল িব�াস করা:
দাদ, একিজমা ও ে�গ ইতয্ািদ েরাগ আ�াহর ই�ার বাইের
িনজ েথেক অেনয্র গােয় সং�িমত হেয় থােক বেল তারা িব�াস
করেতা।  অনু রূপভােব েকাথাও যাওয়ার সময় পিথমেধয্ সামে
িদেয় েকােনা পািখ বা বনয্  হিরণ বাম িদক েথেক ডান িদে
েগেল এটােক তারা যা�া শুভ বেল মেন করেত, আর ডান িদক
েথেক বাম িদেক েগেল এটােক যা�া অশুভ বেল মেন করেতা।
350

. আল-কুরআন, সূ রা তাওবাহ : ৩১।
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এমিনভােব রােতর েবলা গােছর ডােল বা ঘেরর উপের বেস েপঁচা
অথবা নাম না জানা েকােনা পািখ আওয়াজ করেল এটােকও তারা
অশুভ লক্ ষণ বেল মেন করেতা। তােদর
িব�ােসর

সমােলাচনা

কের

ওয়াসা�াম বেলন:

রাসূ লু�াহ

এ জাতীয় িশক

সা�া�াহু আলাইিহ

ّ
َ
«َةَ وَ ﻻَ ﻫَﺎم
َ�َِ ﻋَﺪْوَى وَ ﻻَ ﻃ
»

‘‘আ�াহ তা‘আলার ই�ার বাইের েকােনা েরাগ  িনজ  েথেক
অনয্� সং�িমত হ না, েকােনা পািখও কােরা ভােগয্র ম�ল
অম�ল েজেন ডােন বা বােম উেড় যায় না, েপঁচা বা নাম না জানা
েকােনা পািখ গােছর ডােল বা কােরা ঘেরর উপর বেস রােতর
েবলায় ডাকেল তােত েকান অম�ল েনই।’’ 351
350F

আরব জনপেদ �চিলত উপাসনাগত িশকর্ী কমর:
চ� ও সূ য্েক েসজদা করা
র
:
তারা অনয্ানয্ েদবতােদর পাশাপািশ চ� ও সূযর্েকও তাে
েদবতা িহেসেব মেন করেতা এবং তােদর েসজদা করেতা। 

351

. ইবেন হাজার আল-আস-কালানী, ফতহুল বারী িবশরিহল বুখার;
িকতাবু ি�ব, বাব : কু�েরােগর িববরণ, ১/১৫৮; মুসিলম, �াগু; ৪/১৭৪৩;
ইমাম আহমদ ইবেন হা�ল, �াগু; ১/১৭৪।
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আ�াহ মুশিরক ও মুসিলম িনিবর্েশেষ সকেলর

জনয্ এেদ

েসজদা করেত িনেষধ কের বেলন :
ّ
َ َ
ّ ْ
َۡ َ
ّ
:َلَقَهُنَ ﴾ ]ﻓﺼﻠﺖ
﴿ � � ۡسجُدُ وا ِلشَ ۡم ِس َو� ل ِلق َم ِر َو� � �َِي
[٣٧
‘‘সূ যর্  ও চ�েক েসজদা কেরান, েসজদা কেরা েকবল েসই
আ�াহেক িযিন এেদর সৃ ি� কেরেছন।’’ 352
351F

সূ েযর্র উপাসনা ও এর উপাসকেদর উপাসনার সােথ যােত
আ�াহর উপাসনার েকানরূপ সাদৃশয্ না হয় েস জনয্ রাসূলু�
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সূেযর্াদয় ও সূযর্াে�র সসালাত
আদায় করেত মুসিলমেদর িনেষধ কেরেছন।
েদবতােদর িযয়ারত করেত দূ র-দূ রাে� গমন করা :
তারা িবিভ� গৃহ ও েদবতােদর সােথ সংি�� �ানসমূ হেক
কা‘বা শরীফ ও এর �া�েণর নয্ায় পিব, বরকতময় ও শরীফ
মেন করেতা।  েস জনয্  পুণয্াজ, পিব�তা অজর্ন ও েদবতােদর
িনকটবতর্ী হওয়ার মাধয্েম আ�াহর িনকটবতর্ী হওয়ার উে�ে
তারা কা‘বা শরীেফর নয্ায় েস সব গৃহ ও েদবতােদরেক দূদূ রা� েথেক িযয়ারত করেত েযেতা।  মহান আ�াহ তােদর
অনয্ানয্ সকল গৃহ ও �সমূ েহর পিব�তা বািতল পূ বর্ক পিব�ত,
352

. আল-কুরআন, সূ রা ফুসিসলাত : ৩৭।
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পূ ণয্াজর্ ন ও তাঁ র ৈনকটয্ লােভর জনয্ সাধারণ উপাসনা
পাশাপািশ িযয়ারেতর জনয্  শু ধুমা� ‘বা শরীেফর িযয়ারেতর
িবষয়িটেক যথারীিত বহাল েরেখ এর সােথ অিতির�  িহেসেব
মসিজেদ নববী ও মসিজেদ আকসা িযয়ারেত যাওয়ার অনু েমাদন
দান কেরন এবং েকবলমা� সামথর্য্বানেদর উপেরই ‘বা গৃেহর
িযয়ারত ফরয কের িদেয় বেলন :
ََ ّ
ٗ
َ َ
ۡ ت َمن
ّ اس
ۡ َ�ِجُ ۡٱ
َّ� �
ِ
[٩٧ :ٱس َت َطاع إ ِ ۡ�هِ َسبِي� ۚ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان
ي
ِ َِ�َ ﴿
ِ
ِ
‘‘যারা কা‘বা শরীফ িযয়ারেত যাওয়ার সামথর্য্ রােখ তােদ
উপর আ�াহর স�ি�  অজর্েনর
ফরয।’’

জনয্ তা িযয়ারেত যাওয়

353
352F

েকােনা মুসিলম যােত পুণয্াজর, পিব�তা ও আ�াহর ৈনকটয্
লােভর উে�েশয্  উ�

এ িতন মসিজদ বয্তীত অনয্ েকা

মসিজদ বা অপর েকােনা �ােন দূ র-দূ রা� েথেক সফর কের না
যায়, েস জনয্ রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
ْ
َ َ َ
َ
َ ﻼﺛَﺔ َم َﺴ
ِ َﺴْﺠِﺪِيْ ﻫٰﺬَا وَالْﻤَﺴْﺠِﺪُ اﺤﻟ َ َﺮام:ﺎﺟﺪ
ِ »ﺸُﺪّ الﺮِّﺣَﺎلُ إِﻻَّ إِﻰﻟ ﺛ
ِ
َ َالْﻤَﺴْﺠَﺪُ اﻷَﻗْﻰ
«ﺼ

353

. আল-কুরআন, সূ রা আেল ইমরান : ৯৭।
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‘‘(পুণয্াজর্েনর জ) িতন মসিজদ বয্তীত অপর েকাথাও
সফর করা ৈবধ নয়: (েসই মসিজদ িতনিট  হে�:) আমার
মসিজদ, মসিজদু ল হারাম ও মসিজেদ আকসা।’’ 354
েদবতােদর চারপাে�র্ �দিক্ষণ ক:
তারা তােদর ৈতরী গৃহ, পিব� �ান ও েদবতােদর শরীফ
মেন কের এর চার পাে�র্  ক‘বা শরীেফর নয্ায় �ওয়াফ
করেতা।

355

৩৫৪F

মহান আ�াহ তােদর অনয্ানয্ সব িকছুর �ওয়া

বািতল কের িদেয় েকবলমা� কা‘বা শরীেফর �ওয়াফ করােক
যথারীিত বহাল েরেখ বেলন :

ۡ ْ ُ ّ َ �ۡ ط
َ ۡ ِ ٱ�َ ۡي
[٢٩ :ِيق ﴾ ]ﺤﻟﺞ
ِ ﴿ َّوَفوا ب
ِ ت ٱلعت

354

. মুসিলম, �াগু; িকতাবু ল হ�, বাব নং ৭৪, হাদীস নং ১৩৩৯; ২/৯৭৫;
ইমাম আহমদ ইবেন হা�ল, �াগু; ২/১৩৪।  এ  িতন মসিজদ ছাড়া
পৃ িথবীর সকল মসিজদই আ�াহর গৃ হ হওয়া সে�ও যিদ পুণয্াজেনর
উে�েশয্ অপর েকান মসিজেদ দর েথেক �মণ কের যাওয়া ৈবধ না হয়,
তেব দূ র-দূ রাে� অবি�ত েকান পীর বা আউিলয়ােদর মাযাের পুণয্াজর্েন
জনয্ �মণ কের যওয়া েকান ভােবই ৈবধ হেত পাের না।– েলখক।

355

. কুরাইশগণ কা‘বা গৃ েহর চার পাে�র্ �ওয়াফ করার সময় বলেতা:
ﻭالﻼت واﻟﻌﺰى وﻣﻨﺎة ﻟﺎﺜﻟﺔ اﻵﺧﺮى ﻓﺈﻧﻬﻦ اﻟﻐﺮاﻧﻴﻖ اﻟﻌ� و�ن ﺷﻔﺎﻋﺘﻬﻦ ﺘﺗﻰﺠ

লাত, উযয্ ও তৃতীয় মানাত নােমর েদবতা, তারা অতয্� শি�ধ, তােদর
শাফা‘আত কামনা করা যায়।’’ েদখুন : ড. হাসান ই�াহীম হাসান, �াগু;
পৃ . ৬২।

344

‘‘তারা েযন �াচীন পিব� গৃেহর �ওয়াফ কের।’’ 356
েদবতােদর পাে�র্ অব�ান কর ( )اﻟﻌﻜﻮف ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻨﺎم:
তারা েদবতােদর স�ি�  ও িনেজেদর মানিসক �শাি�
লােভর জনয্  নূহ আলাইিহস সালাম-এর জািতর েলাকেদর নয্ায়
েদবতােদর পাে�র্  বেস সময় কাটােতা। েদবতােদর পাে�র্ এভাে
অব�ান

�হেণর

আলাইিহস

বয্াপাের আমােদর আিদ িপতা ই�াহীম

সালাম-এর

জািতর

েলােকরাও

অভয্� িছল।

কুরাইশগণ  ই�াহীম আলাইিহস সালাম এর ধেমর্র অনুসারী বেল
দাবীদার হওয়ােত এ জাতীয় অব�ােনর ফেল ই�াহীম আলাইিহস
সালাম তাঁর জািতর েলাকেদরেক যা বেল িতর�ার কেরিছেলন,
তা বণর্না করার মাধয্ে ম মহান আ�াহ তােদর এ অব�ােন
সমােলাচনা কেরন।  ই�াহীম আলাইিহস সালাম তাঁর িপতা ও
জািতর েলাকেদর বেলিছেলন :

َ ُ َ َ ُ َ ٓ ّ ُ َّ
َ
[٥٢ : ﴾ ]اﻻﻧبﻴﺎء٥ نت ۡم ل َها �ٰكِفون
﴿ َما �ٰ ِذه ِ �َما�ِيل لَ ِ� أ

‘‘এ  মূ িতর্গুেলা , যােদর পাে�র্  েতামরা অব�ান �হণ
কেরা।’’ 357 উে�খয্  ে, আ�াহর তা‘আলার স�ি�  িবধােনর
356F

উে�েশয্  িকছু িদন িনজর্েন একা�িচে� অব�ান কের আ�াহ
356

. আল-কুরআন, সূ রা হা� : ২৯।

357

. আল-কুরআন, সূ রা আি�য়া : ৫২।
345

তা‘আলার িযিকর ও ধয্ান করা একিট উ�ম কাজ। ইসলামী
পিরভাষায় এ  কাজেক এ‘েতকাফ ( )ﻋﺘﺎﻜفবলা হয়।  তেব
ইসলােম ৈবরাগয্পনা �ীকৃত নয় বেল এ কাজিট শু ধুমা� রমাযা
মােসর েশষ দশ িদেন মসিজেদ করার িবধান রেয়েছ।  েকান
কবর, মাযার বা দরগােহ রমাযান মােস বা অনয্ সমেয়ও তা করা
ৈবধ নয়। 358
৩ ৫৭ F

েদবতােদর িনকট �াথর্না করা:
তারা পািথর্ব কলয্াণাজর্ন ও অকলয্াণ দূরীকরেণর 
সরাসির আ�াহর িনকট  তা �াথর্না না কের লা, উযয্া ও
মানােতর িনকট �াথর্না করেত এবং তারা আ�াহর িনকট েথেক
শাফা‘আত কের তা এেন িদেত পাের বেল মেন করেতা। মুসিলম
ও মুশিরক িনিবর্েশেষ েকউ যােত �াথর্না করার জনয্ অনয্ কা
শরণাপ� না হয় েস জনয্ আ�াহতা‘আলা বেলন :
َ َ ُ ۡ َ َۡ َ ّ ّ ۡ ُ َ ۡ َ َۡ ٓ ُ ۡ ُ ُ ّ� َ ََ
َ
�ِ �ون � ۡن ع َِباد
ِ جب ل� ۚم ِنَ �َِين �ستك
ِ و� أست
ِ ﴿ وقال َُ�م ٱدع
َ ُ ُ َۡ َ
َ ون َهَن َّ َم َداخِر
[٦٠ : ﴾ ]ﻏﻓﺮ٦ �ن
سيدخل
ِ

358

. তেব এ  উপাসনা েকান কবর, মাযার, দরবার, দরগাহ বা মানু েষর �ারা
গৃ হীত েকােনা পিব� �ােন আ�াহর উে�েশয্ করা েব‘আত। এর মাধয্েম
কবর�  অিলর দৃ ি�  আকষর্ণ কের তাঁর মাধয্েম আ�াহর স�ি� অজর
করেত চাইেল তােত িশকর্ হেব- েলখক
346

‘‘েতামরা আমােক আ�ান কর, আিম েতামােদর আ�ােন
জবাব েদব।  যারা (আ�ানগত) আমার উপাসনা েথেক মুখ
িফরােব, তারা অিচেরই লাি�ত হেয় জাহা�ােম �েবশ করেব।’’ 359
েদবতােদর উে�েশয্ হািদয়া ও মানত েদওয়া:
তারা েদবতােদর স�ি�  িবধােনর জনয্  তােদর উে�েশয
িবিভ� রকেমর ব� হািদয়া ও মানত িদত।  মানেতর জ�সমূ হ
�িতমােদর উপর যবাই কের এর মাংস ভাগাভািগ  কের িনেতা। 
আ�াহ তােদর এ জাতীয় মাংস হারাম কের িদেয় বেলন :
ُ ّ ََ َ ُ ََ
[٣ :ب ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
ِ ﴿ وما ذبِح � �ُص
‘‘েয জ� যজ্ঞেবদীে(পাথেরর �িতমার উপর) যবাই করা
হয় (তা েতামােদর জনয্ হারাম করা হেয়ে)।’’ 360
359F

এ ছাড়াও েদবতােদর স�ি� িবধােনর উে�েশয্ তারা েকােন
েকােনা খাদয্  ও পানীয় �বয্ািদ এবং েক্ষত ও চতু�দ জ
েদবতােদর অংশ িনধর্ারণ করেত।  তােদর এ জাতীয় কেমর্র
সমােলাচনাপূ বর্ক আ�াহতা‘আলা বেলন,
ۡ
ّ َ َ ْ ُ َ َ ٗ َ ٰ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َۡ َ َ َ َ ّ ّ ْ ُ َ َ َ
يبا �قالوا �ٰذا َِ ِ ب ِ َزع ِم ِه ۡم
ث وٱ�ن� ِم ن ِص
ِ ﴿ وجعلوا َِ ِ ِمَا ذرأ مِن ٱ�ر
ََٓ ُ َ َ َ
[١٣٦ :ِ��� ِ َناۖ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم
و�ٰذا ل
359

. আল-কুরআন, সূ রা গািফর : ৬০।

360

. আল-কুরআন, সূ রা মােয়দাহ : ৩।
347

‘‘আ�াহ েয সব শসয্েক্ ষ�

ও জীবজ� সৃি� কের,

েসগুেলা েথেক তারা এক অংশ আ�াহর জনয্ িনধরণ  কের,
অতঃপর িনজ  ধারণা অনু সাের বেল: এটা আ�াহর এবং এটা
আমােদর অংশীদারেদর।’’ 361
তােদর এ জাতীয় কেমর্র সমােলাচনা �সে� মহান আ�াহ
আেরা বেলন,
ّ ٓ
ّ ۡ
ٓ َّ
ٌ
َ ْ ُ َ
ۡ
ََۡ
ََۡ
 َ َ� ۡط َع ُم َها ِ�َ َمن َشا ُء ب ِ َزع ِم ِه ۡم َو�ن� ٰ ٌمِٞجر
م َو َح ۡرث حٞ ٰ �﴿ َوقالوا �ٰ ِذه ِۦٓ �ن
َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َ ّ َ ۡ َ ُ ُ ّ َ ۡ كٞ ٰ َ ۡ َ َ َ ُُ ّ َ ۡ ظُ ُ ر
:�ا ًء َعل ۡي �هِ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم
ِ ح ِرمت هو ها و�ن�م َ يذ رون ٱسم �َِ عليها ٱف
[١٣٨

‘‘তারা বেল- এ  সব চতু�দ জ�, শসয্েক্ ষ� ও িনি
ব�সমূ হ তােদর ধারণামেত আমরা যােক ই�া কির েকবল েস
ছাড়া অনয্ েকউ তা েখেত পারেব না। আর িকছ সংখয্ক চতু�দ
জ�র িপেঠ আেরাহণ  হারাম করা হেয়েছ এবং িকছু সংখয্ক
চতু�দ জ�র উপর তারা �া� ধারণাবশত আ�াহর নাম উ�ারণ 
কের না।’’ 362
361F

361

. আল-কুরআন, সূ রা আন‘আম : ১৩৬।

362

. আল-কুরআন, সূ রা আন‘আম : ১৩৮।
348

বরকত হািসেলর জনয্ েদবতােদর গােয় হাত বুলােনা:
তারা বরকত ও কলয্াণ হািসেলর জনয্ মূিতর্র গােয় হ
বুলােতা।  েকাথাও সফের যাওয়ার পূ েবর্  ঘর েথেক েবর হওয়ার
সময় তােদর সবর্েশষ কাজই হেতা মূিতর্র গােয় হাত বুলাে এবং
সফর েশেষ বাড়ী  িফরেল ঘের �েবশ কের �থম কাজই হেতা
মূ িতর্র গােয় হাত বুলােনা। তােদর এ জাতীয় বরকত হািসেলর
কমর্  িনিষ� কের িদেয় েকবল ক‘বা শরীেফর ডান পা�র, কৃ�
পাথর ( )ﺤﻟﺠﺮ اﻷﺳﻮدও কা‘বা শরীেফর দরজা েথেক হা�ীম পযর্�
েদয়ালেক বরকত হািসেলর জনয্  �শর্ বা চু�ন করার অনুমি
�দান করা হয়

363

৩ ৬২ F

। যার �মাণ পূ েবর্ বিণর্ত হেয়ে

অ�েরর উপাসনার েক্ষে� তােদর িশক:
েদবতােদর �িত অকৃি�ম ভােলাবাসা : তারা তােদর
েদবতােদরেক আ�াহর নয্ায় ভালবাসেতা। আ�াহেক ভালেবেস
েযমন আ�াহর উপাসনা করেতা, েতমিন েদবতােদর ভালেবেস
তােদরও উপাসনা করেতা। তােদর এমন ভােলাবাসার �িত ইি�ত
কেরই মহান আ�াহ বেলন,

363

আমরা আেগই েজেনিছ  েয কৃ� পাথর ও কাবার ডান পা�র্  বয্তীত আ

েকােনা অংশ ধরা বা েছায়ার বয্াপাের সহীহ হাদীস েনই।[স�াদক]
349

ُ ّ َ
ّ ّ ُ َ ۡ َُ ّ ٗ َ َ ّ
ُ
ِ َّ� ﴿ َوم َِن
:ب �َِۖ ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ِ اس من َتَخِذ مِن د
ِ ون �َِ أندادا ُِبُو�هم كح
[١٦٥

‘‘মানু েষর মােঝ এমনও িকছু েলাক রেয়েছ  যারা আ�াহর
অেনক সমকক্ ষ িনধর্ারণ , তােদরেক আ�াহর ভােলাবাসার
মতই ভালবােস।’’ 364
36F

েদবতােদর অিনে�র েগাপন ভয় করা :
তারা মেন করেতা েয, তােদর েদবতােদর েকউ েবআদবী 
করেল বা তােদর সমােলাচনা করেল েদবতারা সংি�� বয্ির েয
েকান অিন�  সাধন করেত সক্ষম। রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাই
ওয়াসা�াম তােদর েদবতা ও মূ িতর্সমূেহর সমােলাচনা করার ফেল
তাঁেকও তারা তােদর েদবতােদর অিনে�র েগাপন ভয় েদখােতা। 
এ স�েকর্ মহান আ�াহ বেল,

ُ
َ َ ُّ َ َُ
َ َ�ّ ك
[٣٦ :ِين مِن دونِهِۚۦ﴾ ]الﺰمﺮ
﴿و�خوِفون ِٱ

‘‘আ�াহ বয্তীত তােদর েয সব েদবতা রেয়ে, তারা
েতামােক েস সেবর অিনে�র ভয় �দশর্ন কের’’ 365
364F

364

. আল-কুরআন, সূ রা আন‘আম : ২৭।

365

. আল-কুরআন, সূ রা যু মার : ৩৬।

350

িবপেদ েদবতােদর শরণাপ� হওয়া :
ইহকালীন �েয়াজন বা িবপদাপদ দূ রীকরেণর জনয্  তারা
তােদর েদবতােদর শরণাপ� হেতা।  আ�াহর কলয্াণ তাঁর িনকট
সরাসির না েচেয় িনেজেদর অকমতা েদবতােদর কােছ  েপশ
কের, তােদর িনকট অনু নয় িবনয় কের তােদর মাধয্েম আ�াহর
অনু ক�া ও কলয্াণ লাভ করেত চাইেতা। আ�াহর দয়া ও
অনু ক�া লােভর জনয্ এ প�িত পিরহার কের সরাসির আ�াহর
িনকেট তাঁর দয়া কামনা �সে� আ�াহ বেলন,
َ ُ
َ ْ ُ ََ
َ ْ
[٥٤ :ِيب ٓوا إ ِ ٰ� َر ّ�ِ� ۡم َوأ ۡسل ُِموا ُ�ۥ﴾ ]الﺰمﺮ
﴿ وأن
‘‘েতামরা েতামােদর �িতপালেকর িদেক �তয্াবিতর্ ত হ
এবং তাঁরই িনকট আ�সমপর্ণ কর’’ 366
365F

িবপেদ েদবতােদরেক আ�য়�ল িহসােব মেন করা :
েকান িবপদ হেল বা েকান অকলয্াণ েপেয় বসেল তারা
তােদর েদবতােদর শরণাপ� হেতা, তােদরেক তােদর আ�য় �ল
িহেসেব মেন করেতা। আ�াহর এ জগেত িতিন বয্তীত মানুেষর
জনয্ অপর েকান আ�য় �ল েন; েস জনয্ িতিন তাঁর রাসূলেক
িদেয় এ েঘাষণা িদেত বেলন :

366

. আল-কুরআন, সূ রা যু মার : ৫৪।
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ّ َ
َ د َولَ ۡن أَج َد مِن ُدونِهِۦ ُم ۡل َتٞ �َِ أ َ َح
َ �ُ ﴿ قُ ۡل إ ّ� لَن
: ﴾ ]ﺠﻟﻦ٢ ح ًدا
� ِ� مِن
ِِ
ِ
ِ
[٢٢

‘‘আপিন তােদর বলু ন: আ�াহ তা‘আলার পাকড়াও েথেক
আমােক েকউ রক্ষা করেত পারেব  এবং িতিন বয্তীত আিম
অপর েকান আ�য়�লও পাব না।’’ 367
36F

েদবতােদর উপর ভরসা করা :
তারা িবিভ� �েয়াজন পূ রেণ তােদর েদবতােদর উপর ভরসা
করেতা। তাই মহান আ�াহ বেলন :
ّ ََ َ
ُ �َِ َتَوَ� َُّ ٓوا ْ إن
َ كُنتم ُّ ۡؤ ِمن
[٢٣ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٢ �ِ
�﴿ و
ِ
‘‘যিদ েতামরা মু’িমন হেয় থােকা, তা হেল একমা� আ�াহর
উপেরই ভরসা কেরা।’’ 368
367F

আরব জনপেদ �চিলত অভয্াসগত িশকর:
েদব-েদবীেদর নােম শপথ করা :
েকান েকান েদব-েদবীেদর নামেক তারা বরকতময় ও
স�ািনত মেন করেতা।  তােদর নােম িমথয্া শপথ করেল
শপথকারীর পিরবার ও সহায় স�েদ ক্ষিত হবার সমূহ আশ�
367

. আল-কুরআন, সূ রা িজন : ২২, ২৩।

368

. আল-কুরআন, সূ রা মােয়দাহ : ২৩।
352

করেতা। যার ফেল তােদর নােম েকউ িমথয্া শপথ করেত রািজ
হেতা না। গায়রু�ােহর নােম শপথ করেল এেত গায়রু�াহ
স�ান করা হয় িবধায়, তা িশেকর্র অ�গর্ ত হওয়ার কারে
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল :
َ ْ »َﻦْ ﺣَﻠَﻒَ ﺑِﻐَ�ِْ اﷲِ �َﻘَﺪْ أَﺮ
«ﺷ َك
‘‘েয বয্ি� গায়রু�াহর নােম শপথ করে, েস িশকর্
করেলা।’’ 369
368F

েদব-েদবীেদর নােম স�ানািদর নাম রাখা :
তারা েদব-েদবীেদর বরকত �াি�র জনয্  স�ানািদর নাম
‘আ�ু ল উ�া, ‘আে� শামস ইতয্ািদ রাখেতা
েদব-েদবীেদর িনকট স�ােনর জনয্ কলয্াণ কামনা কর:
নবজাত িশশুেদর িনেয় েদ-েদবীেদর কােছ গমন কের
িশশুর জনয্ তােদর িনকট েথেক কলয্াণ কামনা করে
তােদর এ-কেমর্র সমােলাচনা �সে� মহান আ�াহ বেলন:

369

. িতরিমযী, �াগু; িকতাবু ল আইমান ওয়ান নু জুর, বাব : গায়রু�ােহর নােম
শপথ করা মকরূ; ৪/১১০; আবু দাউদ, �াগু; িকতাবু ল আইমান ওয়ান
নু জূর, বাব নং ৪, হাদীস নং ৩২৫১; ৩/২২৩; ইমাম আহমদ, �াগু;
১/৪৭।
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ّ ُ
َ ُ ۡ َ َ َ َۡ َۡ ََ َ َ َ َ
ّۡ
ُ ََ َ
ۖ� َن إ ِ ۡ� َها
﴿ ۞ه َو �َِي خلق�م ّمِن َف ٖس �ٰحِدة ٖ وجعل مِنها زوجها ل ِيس
ٗ َ ً َۡ ۡ َ َ َ َٰ ّ
َ ّ َلَمَا ٓ َ� ۡ� َقلَت َّ َع َوا
ّ َمَرَ ۡت بهِۦ
ّ
ّ ِيفا
�َ َ ّ�َ ُه َما
َلَمَا َغَشَٮها �لت �� خف
ِۖ
َ َ
ّ َ ّ
َ
َ ّٓ
ٗ ٰ َ َََۡ َ ۡ َ
َ ل�َكِر
َلَمَا َءاتٮ ٰ ُه َما �ٰل ِٗحا َج َع� ُ�ۥ
١ �ن
ِ ٰ ل�ِن ءاتيتنا �ل ِحا َّكُو�َنَ مِن
َ ُ ُۡ ّ ُ ّ َ َٰ َ َ َ ُٰ َ َ ٓ َ َ ََٓ ُ
[١٩٠ ،١٨٩ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف١ ��ون
ِ � ��ء �ِيما ءاتٮهما ۚ �ت�� �َ َمَا
‘‘িতিনই েসই স�া িযিন েতামােদরেক সৃ ি�  কেরেছন
একিটমা� স�া েথেক; আর তাে�েকই ৈতরী  কেরেছন তার
েজাড়া, যােত তার কােছ �ি� েপেত পাের। অতঃপর পুরুষ যখন
নারীেক আবৃ ত করেলা (নারী  পুরুষ উভেয় ৈদিহকভােব িমিলত
হল) তখন েস গভর্বতী হেলা অিত হালকা গেভর্ । েস তা িনে
চলােফরা করেত লাগেলা। এরপর যখন েবাঝা হেয় েগল তখন
তারা উভেয়ই তােদর �িতপালক আ�াহেক ডাকেলা এই বেল েয,
তুিম যিদ আমােদরেক সু � স�ান দান কেরা, তেব আমরা েতামার
শুকিরয়া জ্ঞাপন কর।  অতঃপর যখন িতিন তােদরেক সু � 
স�ান দান করেলন, তখন দানকৃত েস স�ােন তারা তাঁর
অংশীদার ৈতরী  করেত লাগেলা।  ব�ত আ�াহ তােদর শরীক
সাবয্� করা েথেক বহু উে�’’ 370
369F

আ�াহর �িত িমথয্ােরাপ কের েকান ব� হালাল বা হারাম করা:

370

. আল-কুরআন, সূ রা আ‘রাফ : ১৮৯-১৯০।
354

আ�াহর হালালকৃত েকান েকান ব�েক তারা িনজ  েথেক
কােরা জেনয্  হালাল ও কােরা জেনয্ হারাম কের িনেতা এব
বলেতা েয, এ হালাল বা হারাম আ�াহই কেরেছন। েযমন তারা
একিট  উট একাধাের দশিট  মাদী  বা�া জ�  িদেল এ  উটিটেক
তারা েদবতােদর জনয্  মু�ভােব েছেড় িদ, েকউ এর িপেঠ
আেরাহণ করেতা না, এর গােয়র পশমও িনত না, েমহমান ছাড়া
অনয্ কােরা জেনয্ এর দু� পান করােক ৈবধ মেন করেতা না। 
ধরেনর উটেক তারা ‘সা-ইবাহ’ বেল নামকরণ করেতা। এ  ‘সাইবাহ’ উটিট  পরবতর্ীেত আেরা একিট মাদী বা�া জ� িদেল এ
বা�ািটেক ‘বহীরাহ’ নামকরণ  কের এর কান িছ�  কের িদেয়
এটােক তার মােয়র সােথ েছেড় িদত এবং এর সােথ তার মােয়র
371

মতই আচরণ করেতা।

৩৭০

অনু রূপভােব একিট বকরী পরপর পাঁচ বাের দশিট মাদী
বা�া �সব করেল এবং এেদর সােথ েকান নর বা�া না থাকেল
মিহলােদর জনয্  তারা েস করীর মাংস ভক্ষণ করা হারাম বে
গণয্  করেতা। এ বকরীিট মের েগেল তা আবার মিহলােদর
পেক্ষও ভক্ষণ করা ল বেল মেন করেতা। এ  ধরেনর
বকরীেক ‘ওয়াসীলাহ’ বেল নামকরণ করেতা। 372
৩৭১

371

. সিফয়ু য্র রহমান মুবারকপুর, �াগু; পৃ . ৩৬।

372

. তেদব।
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অনু রূপভােব একিট পুরুষ উট অপর মাদী উেটর সােথ রম
ি�য়া স�াদন করার ফেল েকান নর স�ান ছাড়াই একাধাের
দশিট মাদী স�ান �সব করেল এ পুরুষ উেটর উপর আেরাহণ
করা ও এর পশম আহরণ করােক হারাম বেল গণয্ করেতা এ 
ধরেনর উটেক তারা ‘হামী’ বেল নামকরণ করেতা। 373
৩৭২

আ�াহ তা‘আলা তােদর এ জাতীয় খারাপ কাজ ও কূ�থা বা
অভয্াস স�েকর্ বেল:
َ َ
َ
َ َ َ
ٓ
ُ ّ ﴿ َما َج َع َل
ّ
َ َ�ّ ََ�َٰ�ِن
ِين
�ٖ ِ�� ٖ َو� َسا� ِ َبةٖ َو� َوصِ يلةٖ َو� َحا
� �َ ِم ۢن
َ ُ َُ ۡ ََ َ َ ۡ ّ ََ َ َُ َۡ ْ ُ َ َ
َ ُ
[١٠٣ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة١ �ه ۡم � َ� ۡعقِلون
��فروا �ف�ون � �َِ ٱلكذِبۖ وأ
‘‘মহান আ�াহ ‘বহীরাহ, সা-ইবাহ, ওয়াসীলাহ এবং হামীেক
শরী‘আত িস� কেরন িন। িক� যারা কােফর তারা আ�াহর উপর
িমথয্া অপবাদ আেরাপ কের। তােদর অিধকাংেশরই িবেবক বুি�
েনই।’’ 374
37F

তারা আ�াহর উপর িমথয্ােরাপ কের এ সব কমর্েক ধমর্
আইেনর মযর্াদা দান কেরিছল 375
৩৭৪ F

373

. তেদব।

374

. আল-কুরআন, সূ রা মােয়দাহ : ১০৩।

375

. মুফতী  মুহা�দ শফী‘, মা‘আেরফুল �ুরআন; অনু বাদ ও স�াদনা :
মাওলানা মিহউ�ীন খান, (মিদনা : েসৗিদ আরব, সং�রণ  িবহীন, সন
িবহীন), পৃ .৪১৬।

356

িশকর্য ু� কথার মাধয্েম ঝাড়ফুঁক েদয়:
তারা িশকর্য ু� কথ-বাতর্া (মে�র নয্া) পাঠ কের েরাগীেদর
ঝাড়ফুঁক করেতা। 
‘আউফ ইবন মািলক রািদয়া�াহু আন েথেক বিণর্, িতিন
বেলন :
َ َ َ
ّ ْ
ْ ُ َْ ُ َ
َ�ْ»َّﺎ ﻧَﺮ
ﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻛﻴْﻒ ﺗ َﺮى
ِ  �ﻘﻠﻨﺎ ل ِ َﺮﺳﻮ ِل ا، ﻲﻓِ اﺠﻟ َﻫِﻠﻴَ ِﺔ
ُ َ ّ َ َ َ َ َ ْﺮِﺿُﻮْا
ْ
« ﺑَﺄْسَ ﺑِﺎلﺮُّ�َ ﻣَﺎلَﻢْ ﻳَ�ُﻦْ �ِﻴْﻪِ ﺮﺷ ٌك
.ﻲﻠﻋَ ُرﻗﺎ� ْﻢ
: ذلِﻚ؟ ﻓﻘﺎل
ِ
‘‘আমরা জােহলী  যু েগ ঝাড়ফুঁক দান করতাম।  আমরা
রাসূ লু�া্হ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােক বললাম : আপিন
এগুেলা কী মেন কের? িতিন বেলন : ‘‘েতামরা যা বেল ঝাড়ফুঁক
িদেয় থােকা তা আমােক পেড় শুনা, ঝাড়ফুঁেক েকান েদাষ েনই,
যিদ তা িশকর্ মু� হয়’’ 376 এ হাদীস �ারা �মািণত হয় েয, তারা
375F

িশকর্য ু� কথ-বাতর্া মে�র নয্ায় পাঠ কের িবিভ� েরাগ বয্ািধ
ঝাড়ফুঁক দান করেতা।
376

.মুসিলম, �াগু; িকতাবু স সালাম, বাব নং ২২ (িশকর্ম ু� ঝাড়ফুক ৈবধ
হওয়ার বণর্ন) হাদীস নং ২২০০; ৪/১৭২৬; আবু দাউদ, �াগু; িকতাবু ত
ি�ব, বাব : মা জা-আ িফর রু�; ৪/২১৪; আবু  জা‘ফর �হাবী, আহমদ
ইবন মুহা�দ, শরেহ মা‘আনী  আল-আ-ছার; স�াদনা : মুহা�দ যু হরী 
আন-না�ার, (ৈবরুত : �ারুল কুতুিবল ইলিময়যহ, ১ম সং�রণ,
১৩৯৯িহ.), ৪/৩২৮।

357

িশশুেদর ত‘বীজ পরােনা:
েচােখর অশুভ দৃি�(নজর লাগা) েথেক িশশুেদর রক্ষা করার জ
তারা বা�ােদর গােয় তা‘বীজ  বয্বহার করেতা একই উে�েশয্
তারা উেটর গলায় ধাতু িনিমর্ত তােরর মালা ঝুিলেয় রাখেতা।
তা‘বীজ  বা ধাতু িনিমর্ত তােরর মালা আ�াহর �িত তাওয়া� ল
িবন�কারী  হওয়ায় রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলন:

َ
َ ْ ﻦْ ﻋَﻠّﻖَ ﺗَﻤِﻴْﻤَﺔً �َﻘَﺪْ أَﺮ
«ﺷ َك
»

“েয তা‘বীজ ঝুলােলা েস িশকর্ করেলা’’ 377
376F

েকােনা উেটর গলায় তার বা হার ঝুলােনা েদখেল তা েকেট 
েদয়ার িনেদর্শ িদেয় িতিন আলীরািদয়া�াহু আনেক বেলিছেলন:
ّ
َ ََ
ْ  وَ ﻻَ ﻗِﻼَدَةً إِﻻَ ﻗُﻄ َﻌ، ٍّ ﻲﻓِْ رَ�َﺒَﺔِ ﺑَﻌِ�ٍْ ﻗِﻼَدَةً ﻣِﻦْ وَﺗَﺮ
«ﺖ
َ�َ�»ﻻ
ِ
‘‘েকােনা উেটর গলায় ধাতব �বয্  �ারা িনিমর্ ত তােরর হা
অবিশ�  রাখেব না, গলায় ঝুলােনা হার েপেলই তা েকেট 
িদেব।’’ 378
37F

377

. ইমাম আহমদ. �াগু; ৪/১৫৬।

378

. বু খারী, �াগু; িকতাবু ল িজহাদ, বাব নং ১৩৯; ২/৪/১৪৩; আবু দাউদ,
�াগু; ৩/৫২।

358

িতিন আেরা বেলন :

ْ
ِّ»الﺮُّ�َ وَ اﺘﻟَّﻤَﺎﺋِﻢَ وَاﺘﻟ
«ْﻟَﺔَ ﺮﺷ ٌك
ِ

“(িশকর্ যু) ঝাড়ফুঁক, তা‘বীজ ও জাদু িশকর।’’ 379
378F

িশশুেদর গলায় িঝনুেকর মু�া ঝুিলেয় রাখা:
িশশুরা যােত অশুভ দৃি�র হাত েথেক মু� হেয় শ-িশ� 
হয়, েস-জনয্  তােদর গলায় িঝনুক েথেক আহিরত মু�া ঝুিলেয়
রাখেতা।  যারা উ�  উে�েশয্  তা ঝুলায় তেদর জনয্  বদ দ‘আ
কের রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
َ
َُ
«ّﻖَ وَدَﻋَﺔً ﻓَﻼَ وَدَعَ اﷲُ ﻪﻟ
ﻦْ ﻋَﻠ
»
‘‘েয (েকান িকছু র অশুভ দৃি� েথেক রক্ষার ) িঝনু ক
েথেক আহিরত মু�া শরীের ঝুলায় আ�াহ েযন তার েস অকলয্াণ
দূ র না কেরন।’’

380
379F

েরাগ িনরামেয়র জনয্ ধাতব �বয্ িমর্ত বালা বয্বহার ক:
তারা বাত েরাগ  িনরামেয়র জনয্  খিণজ (ধাতব) �বয্  �ারা
িনিমর্ত বাল হােত পিরধান করেতা।  ইমরান ইবন হুসান

379

.আবু দাউদ, �াগু; িকতাবু ত ি�ব, বাব নং ১৭, (তা‘লীিকত তামাইম),
হাদীস নং ৩৮৮৩; ৪/৯; বায়হা�ী, �াগ�; ৯/৩৫০।

380

. ইমাম আহমদ, �াগু; ৪/১৫৪।

359

রািদয়া�াহু আন েথেক বিণর্, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম এক বয্ি�েক হােত �েণর্র বালা পিরধান ক অব�ায়
েদখেত েপেয় বলেলন : ‘‘ওটা কী? েলাকিট  বলেলা : ‘ওয়ািহনা’
নামক েরাগ  েথেক (যা ��  বা হােতর িশরায় হেয় থােক)
আেরাগয্ লােভর জনয্ এিট পেরিছ। রাসূহু�াহ সা�া�াহু আলা
ওয়াসা�াম তােক বলেলন :
ً َ َ ْ ََْ َ َ َْ َ َ َ ّ
ّ  ﻓَﺈ،ًْﺰِ�ْﻬَﺎ ﻓَﺈِ�َّﻬَﺎ ﻻَ ﺗَﺰِ�ْﺪُكَ إِﻻَّ وَﻫْﻨﺎ
«ﺖ أﺑَﺪا
ِﻧََ لَﻮْ ﻣِﺖَ و ِ� ﻋﻠﻴﻚ ﻣﺎ أﻓﻠﺤ
»
‘‘তুিম এিট খুেল েফল, কারণ এিট েতামার েরাগ বৃ ি� ছাড়া
েকান উপকার করেব না, তুিম যিদ এিট  হােত পিরধান করা
অব�ায় মৃতুয্বরণ কের, তা হেল কি�নকােলও তুিম সফল হেত
পারেব না, অথর্াৎজাহা�াম েথেক মুি� পােব না।’’ 381
380F

মূ িতর্ ও �িতমার �েল েমলা বসােনা: 382
৩৮১F

তারা তােদর মূ িতর্  ও �িতমসমূ েহর �েল বািষর্ক েমলা
বসােতা। এ  উপলেক্ ষ েলােকরা দ-দূ রা� েথেক িনেজেদর
নানািবধ �েয়াজন েদব-েদবীেদর কােছ  উপ�াপন করার জনয্
আগমন করেতা। তােদর স�ি� িবধােনর জনয্ নানা রকম নজ,
িনয়াজ ও হািদয়া তুহফা দান করেতা। আমােদর রাসূ ল বা অপর
381

. ইবন মাজাহ; িকতাবু ত ি�ব, বাব : িযয়ারিতল কবির; ২/৫৩৪।

382

. মুহা�দ ইবেন আ�ু ল ওয়াহহাব, �াগু; পৃ . ১২৩।
360

কােরা কবর, িকংবা েকান �ান ও সময়েক েক� কের
মুসিলমেদর মােঝ যােত এমন েকােনা েমলার �চলন না হয়, েস
জনয্ রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
ً
ْ »ﺠﺗَْﻌَﻠُﻮْا �َﺮ
«ﺒ ْي ِ�ﻴْﺪا
ِ
‘‘েতামরা আমার কবরেক ঈদ তথা েমলার �ােন পিরণত
কেরা না।’’ 383
382F

নবী ও অিলেদর কবের মসিজদ িনমর্াণ করা:
ইয়াহূ দী ও ি��ানরা তােদর নবী ও অিলেদর মযর্াদা �দােনর
েক্ষে� বাড়াবািড় কেরিছল। তাঁেদর কবেরর উপর মসিজদ িনমর্
কেরিছল।  েস জনয্  রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
তােদর উপর অিভস�াত কের বেলন :
ّ
َ ّﺼَﺎرَى اﺨﺗََ ُﺬ ْوا ُ�ﺒُ ْﻮ َر أَﻧْبﻴَﺎﺋﻬ ْﻢ َم
َ َ»َ اﷲُ اﻴﻟَْﻬُﻮْد
«ﺎﺟﺪ
ﺴ
وَاﻨﻟ
ِ
ِِ ِ
“আ�াহ তা‘আলা ইয়াহূ দী ও ি��ানেদর উপর অিভস�াত
কেরেছন,

তারা

তােদর

নবীেদর

কবরগুেলােক মসিজেদ

রূপা�িরত কেরেছ” 384
৩৮৩F

383

. টীকা নং ১৬২ ��াবয্

384

. বু খারী, �াগু; িকতাবু ল জানাইয, বাব : বয়ান কারাহািত ইে�খািজল
মাসািজিদ ‘আলাল কাবির; ১/৩/১৮৮; মুসিলম, �াগু; িকতাবু ল মসিজদ,
বাব নং ৩; ১/৩৭৭।

361

আেয়শা রািদয়া�াহু আনহ এ  হাদীসিট বণর্না করার পর
বেলন :

َ
ً
َ
َ َ ّ
َ
َ � ْ�َ� ُه
«ﻧَّﻪ ﺧَﻲﺸَِ أَنْ �َﺘَﺨﺬ َم ْﺴ ِﺠﺪا
ْ»ﻮْ ﻻَ ذلِﻚَ ﻷَﺑْﺮزَ �َﺮﺒ

“েলােকরা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম

এর

কবরেক ভিবষয্েত মসিজদ বানােনারভয় না থাকেল তাঁর কবর
ঘেরর বাইের �কাশয্ �ােই �দান করা হেতা।” 385
৩৮৪F

পািখ উিড়েয় ভাগয্ পরীক্ষা ক:
তারা পশু ও পািখেক িনজ �ান েথেক ধমক িদেয় সিরেয় বা
উিড়েয় ভাগয্  পরীক্ ষা করেতা। পশু বা পািখ ডান িদেক 
েগেল এটােক শুভ লক্ ষণ িহেস েব গণয্ করেতা। আর বাম ি
েগেল এটােক অশুভ লক্ষণ বেল মেন করে 386 এ জাতীয় কমর্
৩৮৫F

িশেকর্র অ�গর্ত হওয় রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলন :

ً َ َ ْ
َ
ٌ»ّ�ََةُ ﺮﺷِْك
«ةُ ﺮﺷ ٌك ﺛﻼﺛﺎ
ِ َ�ِّاﻟﻄ

‘‘পািখ উিড়েয় েদয়া েথেক ভােগয্র শুভ বা অশুভ িনধর্
করা িশকর্। (এ কমর্িট েয িশকর্ তা গুরুে�র সােথ বুঝাবার)

385

. তেদব।

386

. সিফয়ু য্র রহমান মুবারকপুর, �াগু; পৃ . ৩৮।
362

এ কথািট িতিন িতন বার বেলন।’’ 387
অশুভ ধারণা:
তারা েকােনা েকােনা িদবস, মাস, েকােনা পশ-পািখ, গৃহ ও
মিহলােদরেক অশুভ ও ম� বেল ধারণা করেতা 388
৩৮৭

উপতয্কার িজেনর িনকট আ�য় �াথর্না কর:
সফের িগেয় েকােনা উপতয্কায় অবতরণ করেল েস
উপতয্কার িজন সরদােরর িনকট তারা আ�য় �াথর্না কে
বলেতা :

َ
َ
َِّ َ َ ْادِيْ ﻣِﻦْ ﺮﺷ
«ّ ُﺳﻔ َﻬﺎ ِء ﻗ ْﻮ ِﻣ ِﻪ
»َﻋُﻮْذُ �َﺴَﻴِ ِﺪ ﻫﺬا ال

‘‘এই উপতয্কার সরদােরর িনকট তার
অিন�  েথেক বাঁচার জনয্

জািতর দু�েদর

আ�য় �াথর্না করি’’ 389 কুরআনু ল
38F

কারীেম তােদর এ জাতীয় �াথর্না স�েকর্ আ�াহ বেল:
ۡ َ ّ ٞ َ َ َ ُّ
ٗ َ ُ ُ َ ۡ َ ّ َ َ ُ َُع
﴾ ٦ ٱ� ِّن ف َزادوه ۡم َرهقا
ِ �ٱ
ِ �س � وذون ب ِ ِرجا ٖل مِن
ِ ﴿ َ�َنَهۥ �ن رِجال مِن
[٦ :]ﺠﻟﻦ

387

. আবু দাউদ, �াগু; িকতাব নং ২৩ (িকতাবু ন রাআহ), বাব নং ২৪, হাদীস
নং ৩৯১০, ৪/১৭।

388

. সিফয়ু য্র রহমান মুবারকপুর, �াগু; পৃ . ৩৮; ইবেন হাজার, ফাতহুলবার;
৬/৬১।

389

. ইকেন কাছীর, তাফছীরুল �ুরআিনল‘আযীম; ২/১২৮ ও ৪/৪৫৭।
363

‘‘মানু েষর মধয্কার িকছু েলােকরা িজনেদর মধয্কার িকছ
িজেনর িনকট  আ�য় �াথর্না করেত, ফেল আি�ত িজেনরা
তােদর িনকট  আ�য় �াথর্নাকারীেদর ভয় আেরা বািড়েয়
িদেতা।’’ 390
বরই গাছ �ারা বরকত �হণ করা :
তারা ‘যােত আনওয়া�’ নােমর একিট  বরই গাছ  �ারা
বরকত অজর্ন করেতা। এ গােছ তারা তােদর অ� ও মালপ�
ইতয্ািদ েবেধ ঝুিলেয় রাখেতা। এ গােছর স�ান করেত, এর
উে�েশয্  মানত করেতা ও এর িনেচ অব�ান �হণ করেতা।
একিট গাছেক েক� কের এ ধরেনর কাজ করা িশকর, এ িবষয়িট 
না জানার কারেণ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর
সাহাবীগণ েস গাছিট েদেখ তাঁেক বেলিছেলন: েহ আ�াহর রাসূ ল!
আমােদর জনয্  অনুরূপ একিট গাছ িনবর্াচন কের িদন। ত
িতিন তােদরেক এই বেল ধমক িদেয়িছেলন :
َ َ ًَ َ
ُ َ ْ
ﺳا ِ�ﻴْﻞ ِﻣ ْﻦ ُمﺳَ اﺟْﻌَﻞْ ﻨﻟَﺎ إِﻬﻟﺎ ﻛ َﻤﺎ ل ُﻬ ْﻢ
»ﻧَّ�ُﻢْ ﻃَﻠَﺒْﺘُﻢْ ﻣِﺜْﻞ ﻣَﺎ ﻃَﻠَﺐَ �َﻨُﻮْاإِﺮ
ٌ
«آل ِ َﻬﺔ
‘‘েতামরা িঠক েস রকমই আেবদন কেরেছা েযমন বনী ই�াঈলরা
মূ সা আলাইিহস সালাম-এর িনকট  তােদর শ�েদর েদবতােদর
390

. আল-কুরআন, সূ রা িজন : ৬।
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অনু রূপ

একিট েদবতা িনধর্ারণ কের েদয়ার জনয্ আেব

কেরিছল।’’

391

কুরায়শ ও আরবেদর দাবী :
�ুরায়শ ও আরব জনগেণর ধমর্ীয় অজ্ঞতার সুেযােগ শয়ত
তােদর িব�াস, কমর্  ও অভয্ােসর েক্ ষে� িব িভ� িশকর্ 
কিরেয় িদেয় থাকেলও তারা িনেজেদরেক �ীেন ই�াহীেমর যথাথর্
অনু সারী বেল দাবী করেতা। কাযর্ত তােদর মােঝ �ীেন ই�াহীেমর
িকছু উপাসনা ও আচার-অনু �ান েযমন : কা‘বা শরীেফর স�ান
করা, এর �ওয়াফ করা, হ� ও ‘উমরা করা, আরাফা, িমনা ও
মুযদািলফায় অব�ান করা এবং েসখােন উট উৎসগর্  করা ইতয্াি
বয্তীত আর িকছুই অবিশ� িছল না। এ সব অনু�ান স�াদেনর
েক্ষে�ও তারা িনেজেদর পক্ষ েথেক িকছু‘আতী  কমর্কা�ও
সংেযাজন কেরিছল।  েস সকল েবদ‘আেতর মধয্কার

একিট

েবদ‘আত এমন িছল েয, কুরায়শগণ  মেন করেতা অনয্ানয
েলাকেদর েচেয় তােদর একিট  িবেশষ ৈবিশ�য্  রেয়ে, আরেবর
অপর েকােনা েগা�ই তােদর সােথ েস ৈবিশে�য্ শরীক হেত পাের
না। এ ৈবিশে�য্র কথা েভেব তারা অনয্ানয্ মানুেষর সা

391

. িতরিমযী, �াগু; িকতাবু ল িফতন..., বাব নং ১৮, হাদীস নং ২১৮০;
৪/৪৭৫।
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আরাফায় অব�ান করা েথেক িবরত থাকেতা। এর বদেল তারা
মুযদািলফায় অব�ান �হণ  করেতা এবং েসখান েথেকই ম�ায়
িফের আসেতা।  আ�াহ তা‘আলা তােদর এ  কমর্েক অপছ�
কেরন এবং কািফর ও মুসিলম িনিবর্েশেষ সকলেক সাধারণ
মানু ষেদর নয্ায় আরাফা েথেক ম�ায় �তয্াবতর্ন করার িনেদ
দান কের বেলন :

392
৩৯১

َ ََ ُ ۡ َ ۡ ْ ُ َ ّ
ُ َّ� اض
[١٩٩ :اس﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
﴿ُمَ أ�ِيضوا مِن حيث أف

‘‘অতঃপর েতামরা (ম�ায়) িফের এেসা েযখান েথেক
(সাধারণ) েলােকরা িফের আেস।’’ 393
392F

তােদর অপর একিট  েবদ‘আত িছল েয, তারা বলেতা
হরেমর বাইেরর েলাকজন হ� বা ‘উমরা পালনােথর্  হরেম
আগমন করেল তারা তােদর সােথ িনেয় আসা খাবার হরেমর
মেধয্ েখেত পারেব না 394
৩৯৩F

তােদর অপর একিট েবদ‘আত এমন িছল েয, তারা হারােমর
বাইেরর জনগেণর �িত এ িনেদর্শ জারী কেরিছল ে, তারা হরেম

392

.বু খারী, �াগু; িকতাবু ত তাফসীর, বাব নং ৩৭, হাদীস নং ৪২৪৮,
৪/১৬৪৩; ইবেন িহশাম, �াগু; ১/১১৯।

393

. আল-কুরআন, সূ রা বা�ারাহ : ১৯৯।

394

. সিফয়ু য্র রহমান মুবারকপুর, �াগু; পৃ . ৩৯।
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আসেল িবেশষ ধরেনর ব� ছাড়া কা‘বা শরীেফর �থম �ওয়াফ
করেত পারেব না।  েস কারেণ  উ�  ব�  েকউ সং�হ করেত
অপারগ  হেল উল�  অব�ায়ই তােক �ওয়াফ করেত হেতা। 
মিহলারা েস কাপড় সং�হ করেত না পারেল বুক েখালা েরেখ
�ওয়াফ করেতা এবং বলেতা :
‘‘আজ শরীেরর পূ ণর্ বা অংশিবেশষ অনাবৃত েথেক যাে, যা
অনাবৃ ত েথেক যাে� তা অনাবৃ ত রাখােক আিম হালাল মেন কির
না।’’ 395
তােদরেক এভােব উল�  অব�ায় কা‘বা শরীেফর �ওয়াফ
করা েথেক বারণ করার জনয্ আ�াহতা‘আলা বেলন :
ُ ََ ْ ُ ُ َ َ َ ٓ ََٰ
ۡ َ ّ ُ ِند
َ � ۡم ع
[٣١ :ج ٖد﴾ ]اﻻﻋﺮاف
﴿ ۞�ب ِ� ءادم خذوا زِ�نت
ِ � مس
ِ
‘‘েহ আদম স�ানরা! মসিজেদ আগমেনর সময় েতামরা
েপাশাকািদ পিরধান কের েসৗ�যর্ �হণ কেরা’’ 396
395F

অনু রূপভােব তারা ইহরাম

পিরিহত

অব�ায়

তােদর

বাসগৃেহর দরজা িদেয় �েবশ করােক জােয়য মেন করেতা না। 
395

. তারা বলেতা :  "ﻴﻟﻮم ﻳﺒﺪو ﺑﻌﻀﻪ أو ﻛﻪ ** و ﻣﺎ ﺑﺪا ﻣﻨﻪ ﻓﻼ أﺣﻠﻪেদখুন :
ইবেন িহশাম, �াগু; ১/২০২, ২০৩; মুসিলম, �াগু; িকতাবু ত তাফসীর,
বাব নং ১, হাদীস নং ৩০২৮, ৪/২৩২০।

396

. আল-কুরআন, সূ রা আ‘রাফ : ৩১।
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তাই গৃেহ �েবেশর জনয্  তারা ঘেরর িপছেনর েদওয়ােল একিট
িছ� কের তা িদেয় �েবশ করেতা এবং এ কাজেক তারা একিট 
পুেণয্র কাজ িহেসেব মেন করেতা। তােদর এ কেমর্র সমােলাচন
কের আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ْ ُّ َ ّ َ َ ۡ ت
ُظ
َ
َ ﴿ َولَ ۡي َس ّ بأَن تَ ۡ�تُوا ْ ۡٱ�ُ ُي
ّ
ٰ َ� َ�َٰ�ِنَ لۡ�َِ م ِن
�� و� وا
وت مِن ُهورِها
ِ ُِ�ۡل
َ ُ ۡ ُ� ۡ ُ ّ َ ّ ْ ُ ّ َ ٰ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ ۡ
[١٨٩ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ ٱ�يوت مِن �ب�بِها ۚ َٱ�َقوا �َ َعَلَ�م فل ِحون
‘‘ঘেরর িপছন িদেয় গৃেহ �েবশ করা েকােনা কলয্ােণর কাজ
নয়, কলয্ােণর কাজেতা ত-ই েয তাকওয়া অজর্ন করেলা।
কােজই েতামরা দরজা িদেয়ই ঘের �েবশ কেরা এবং আ�াহেক
ভয় কেরা, যােত েতামরা িনেজেদর বাসনায় কৃতকাযর্  হেত
পার।’’ 397
396F

েমা�াকথা :
উপের মূ িতর, �িতমা পূ জা এবং িশকর্  ও কুসং�াের পিরপূণর
েয ধেমর্র কথা আেলািচত হেলা তা িছল �ায় সকল আরবেদরই
ধমর্ এ  আেলাচনার মাধয্েম �মািণত হেলা ে, কুরায়শ ও
আরবগণ ই�াহীম আলাইিহস সালাম-এর ধেমর্র েক্ষ ে� েয িবকৃ
আনয়ন কেরিছল, তা িশেকর্র সকল �কারেকই শািমল কেরিছল।
অনু রূপভােব তারা আ�াহর উপাসনার েক্ষে�ও িবকৃিত সা
397

. আল-কুরআন, সূ রা বা�ারাহ : ১৮৯।
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কেরিছল, যা তােদর িনকট  উ�ম েবদ‘আত িহেসেব গণয্ িছল। 
তােদর যাবতীয় িশকর্ী ও েব‘আতী  িব�াস ও কমর্ই তােদরেক
ই�াহীম আলাইিহস সালাম-এর �ীন েথেক স�ূ ণর্ভােব েবর কের
িদেয়িছল।  আ�াহ তা‘আলােক একক সৃ ি�কতর্া িহেসেব �ীকৃিত
দান এবং �ীেন ই�াহীেমর িকছু কমর্  কের এর অনুসারী বেল
তােদর শত দাবী থাকা সে�ও মহান আ�াহ তােদরেক কািফর ও
মুশিরক বেল আখয্ািয়ত কেরন। আ�াহর �ীকৃি, কা‘বা শরীেফর
�ওয়াফ ও স�ান �দশর্ন ইতয্ািদ ভাল কমর্ করা সে�ও মহ
আ�াহ এবং তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম

এর

দৃ ি�েত তারা মুসিলম থাকেত পাের িন। এেত �মািণত হয় েয,
যু েগ  যু েগ  �ীেন মুহা�দীর অনু সারীেদর মেধয্  যারা �ুরায়শ ও
আরব জনগেণর অনু রূপ হে, তারাও �ীেন মুহা�দীর অনু সারী 
হওয়ার শত দাবী কের থাকেলও আ�াহ ও তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর দৃ ি�েত তারা মুসিলম থাকেত পারেব
না।
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প�ম পিরে�দ
ইসলাম পূ বর্ যুগসমূেহর মানুেষর িশেকর্ িল� হওয়ার কা
মানব সমােজ িশকর্  সংঘিটত হওয়ার সূচনা ল� েথেক িনেয়
ইসলাম পূ বর্  যুগ পযর্ � এ দীঘর্ সমেয়র মানু িশেকর্  িল�
হওয়ার জনয্ িনে�বিণর্ত কাসমূ হেক দায়ী করা েযেত পাের :
�থম কারণ : সৎ মানু ষেদর স�ান �দশর্ের েক্ষে� শ‘আেতর
সীমাল�ন :
জ্ঞা, গুণী ও মযর্াদাবানেদর �শংসা ও স�ান �দশর্ন ক
মানু েষর একিট  সহজাত �বৃ ি�।  েকােনা সু �  মি�ে�র অিধকারী 
মানু ষ কখনও এ  �বৃ ি� েথেক মু�  হেত পাের না।  েয বয্ি�
মানু েষর অবদান ও উপকারেক �রণ  কের তােদর কৃতজ হেত
পাের না, েস আ�াহরও কৃতজ্ঞ হেত পাের না। মানুষ �ীয় চির
ও কমর্গুেণ সাধারণ মানুেষর �শংসা ও স�ান েপেত পাের। িক
তাই বেল েকােনা মানু ষ কখনও আ�াহর সম �শংসা ও স�ান
পাবার েযাগয্  হেত পাের না। েস জনয্ কােরা �শংসা ও স�া
কের তাঁেক রব ও ইলােহর �ের েপৗঁেছ েদয়া যােব না। তাই
েকান মানু েষর তা‘যীম ও স�ান করেত হেল অবশয্ই তা
শরী‘আত কতৃর্ক অন ুেমািদত সীমােরখার মেধয্ েথেকই করে
হেব।  িক� আফেসােসর িবষয়, শয়তান মানব জািতেক �থম
370

েথেকই তােদর গুজেনর স�ান �দশর্েনর ৈবধ প�া েথেক
িবচুয্ত কেরেছ। তােদর বুি ও িবেবকেক িনেয় শুরু েথেকই ে
তামাশায় িল�  হেয়েছ।  পিরণিতেত তােদরেক স�ান �দশর্েনর
েক্ষে� বাড়াবািড়েত িনমি�ত কেরেছ। ছ আলাইিহস সালামএর স�ানেদরেক আদম আলাইিহস সালাম-এর কবেরর চার
পাে�র্  �ওয়ােফ িল� কেরে 398। ওয়া�, সু য়া‘, য়াগু, য়া‘উক ও
৩৯৭

নছর এর অনু সারীেদরেক িদেয় তাঁেদর স�ান, �রণ ও আ�াহর
উপাসনায় আ�হ সৃ ি�র উে�েশয্ মানুেষর আকৃিতেত হািজর হেয়
তাঁেদর মূ িতর্  িনমর্াণ করার ��াব িদেয়েছ এবং মূিতর্ িনমর্াণ 
িদেয়েছ।  অতঃপর িতন �জ�  েযেত না েযেতই জনগণেক
আ�াহর িনকট  েস পাঁচ জেনর শাফা‘আত �াি�র আকা�ায়
আকাি�ত কের আ�াহর ৈনকটয্  লােভর আশায় তােদরেক েস
পাঁচ জেনর উপাসনায় িল� কেরেছ। এেত �মািণত হয় েয, নবী 
ও সৎ  মানু ষেদর স�ান �দশর্েনর েক্ষে� অিতর�ন কে
মানু েষরা �ারে�  িশেকর্র মেধয্ পিতত হেয়েছ। ইমাম ইবল
কাইিয়য্ম এ �সে বেলন :
‘‘এিটই হে� সাধারণ  মানু ষেদর িশেকর্  িনমি�ত হওয়ার
ে��  কারণ।  আর িবেশষ েলাকেদর িশেকর্  িল� হওয়ার কারণ

398

যিদও এ ঘটনািট েকােনা সিঠক বণর্না �ারা সমিথর্ত হয় িন[স�াদক]
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হেলা: তারা েস সব তারকার কা�িনক মূ িতর্  িনমর্াণ কেরিছ
যােদর এ  পৃিথবী  পিরচালনার েক্ষে � �ভাব রেয়েছ বেল তার
ধারণা কেরিছল এবং এ সকল মূ িতর্র জন গৃহ িনমর্াণ কেরিছ,
এর জনয্  খােদম ও রক্ ষী িনেয়াগ কের, এর স�ি�  িবধােনর
জনয্  হ� ও কুরবানীর �চলন কেরিছল। �াচীন ও আধুিনক
কােলর মানু েষর মােঝ এর �চলন যথারীিত বতর্মান রেয়েছ’’ 399
আদম স�ানেদর সােথ শয়তােনর েখলা এ পযর্�ই েশষ হেয়
যায় িন; বরং েস সকল িদক েথেকই তােদরেক তার েবড়াজােল
আব� কেরেছ। অবেশেষ েস তােদরেক কা‘বা শরীেফর আি�ণায়
ছিড়েয় থাকা পাথেরর স�ান �দশর্েনর েক্ষে� সীমাল�ন কর
িশিখেয়েছ। তাই তারা ম�ার বাইের বসবােসর উে�েশয্ যাওয়ার
সময় তােদর সােথ কা‘বা শরীেফর আি�ণার একিট  পাথর বহন
কেরেছ এবং বসবােসর �ােনর এক পাে�র্  েস পাথরিট যে�র
সােথ েরেখ কা‘বা শরীেফর নয্ায় এর চার পাে�র্ �ওয়াফ কেরেছ
সােথ পাথর িনেয় না েগেল অবতরণ �েলর একিট সু �র পাথর
েবেছ িনেয় এক �ােন তা যে�র সােথ েরেখ িদেয় এর চার পাে�র্
�ওয়াফ কেরেছ। এমনিক উপতয্কা পাথর না েপেল মািট  বা
বালু  একি�ত কের এর উপর ছাগেলর দু �  েদাহন কের তা

399

. ইবন কাইিয়য্ম আ-জাওিযয়য্া, এগাছাতুল লাহফান; ২/১৭৪।
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শুিকেয় জমাট েবঁেধ শ� হওয়ার পের এর চার পাে�র্ও �ওয়া
কেরেছ। শয়তান তােদরেক এ ধারণা িদেয়েছ েয, এভােব পাথর
বা বালু র পা�র্  িদেয় �দিক্ষণ করেল তারা‘বা শরীেফর পাে�র্
�াওয়াফ করার নয্ায় পুণয্ লােভ ধনয্ হেব। এিটই িছল �ী
ই�াহীেমর অনু সারী বেল দাবীদারেদর ধমর্ীয় অব�া।
একইভােব ি��ানেদর ধমর্ীয় ইিতহাসও নবী ও সােলহীনেদর
স�ান �দশর্েনর েক্ষে� বাড়াবািড়েত পিরপূণর্ িছল। শয়
তােদরেক নবী  ও সােলহীনেদর স�ান �দশর্েনর েক্ এতই
বাড়াবািড়েত িনমি�ত কেরিছল েয, তারা নবীগেণর সােথ সংি�� 
িনদশর্নািদ অে�ষণ কের ে-গুেলােক েছাট ও বড় িগজর্া
রূপা�িরত কেরিছল। উ�ুল ম’িমনীন আয়শা রািদয়া�াহু আনহ
েথেক বিণর্ত হেয়েছ ে, উে� সালমা রািদয়া�াহু আহা
ইিথওিপয়ায় েদখা একিট  িগজর্া এবং তােত িচ�াকাের েয সব

ً

ভা�যর্  রেয়েছ েসগুেলার কথা রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাই
ওয়াসা�াম-েক বলেলন। িতিন তা শুেন বেলন:
ِذَا
ْ �ِﻴْﻬِﻢُ الﺮَّﺟُﻞُ الﺼَّﺎﻟِﺢُ أَوْ اﻟ ﻌَﺒْﺪُ الﺼَّﺎﻟِﺢُ �َﻨَﻮْا ﻰﻠﻋَٰ �َﺮ
ْ
ﺒه َم ْﺴ ِﺠﺪا
َ»ﻚَ إ ﻣَﺎت
ِ
َْ
ْ ْ ُّْ
َْ
«ﷲ
ِ أُوﺌﻟِﻚَ ﺮﺷَِارُ اﺨﻟﻠ ِﻖ ِﻋﻨﺪ ا،ََﺻَﻮَروا ِ�ﻴ ِﻪ ﺗِﻠلﺼُّﻮَر
‘‘ঐ সকল ি��ানরা তােদর মধয্কার েকান সৎ মানুষ মারা
েগেল েস েলােকর কবেরর উপর মসিজদ (িগজর্) িনমর্াণ করেতা
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এবং েস মসিজেদর েদয়ােল তাঁেদর ছিব অ�ন করেতা, আ�াহর
দৃ ি�েত এরা সব েচেয় িনকৃ� জািত।’’ 400
রাসূ েল করীম সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া-এর বণর্না মেত
সৎ  মানু ষেদর স�ান �দশর্েনর েক্ষে� এ ধরেনর অিতর�ন
সীমাল�ন করাই হে� অতীেতর িবিভ� জনপেদর িশেকর্
িনমি�ত হেয় �ংস হওয়ার মূ ল কারণ। উ�েত মুহা�দী যােত
এ ধরেনর কেমর্ িল� না হ, েস জনয্ িতিন তার উ�তেক সতকর্
কের বেলেছন :

َ
،َّﺎ�ُﻢْ وَاﻟْﻐُﻠُﻮ
ّ
«ُ ﻣَﻦْ ﺎﻛَنَ �َﺒْﻠَ�ُﻢُ اﻟْﻐُﻠُﻮ
ﻓَﺈِ�َّﻤَﺎ أَﻫْﻠَﻚ
»

‘‘সকল েক্ষে� শ‘আত িনধর্ািরত সীমা অিত�ম করা েথেক
েতামরা িনেজেদরেক িবরত রাখেব কারণ; এ  সীমা অিত�ম
করাই েতামােদর পূ েবর্কার জনপেদর �ংস কেরেছ’’ 401
40F

ি�তীয় কারণ : পূ ব্পুর
র
ুষেদর অ� অনুসর:
নবী-রাসূ ল ও সৎ  মানু ষেদর স�ান �দশর্েনর েক্ষ
অিতরি�ত কের িশকর্  করার পাশাপািশ মানুেষর িশেকর্ িনমি�
400

.বু খারী, �াগু; িকতাবু স সালাত, বাব নং ১৪, হাদীস নং ৪১৭; ১/১৬৪;
মুসিলম, �াগু; িকতাবু ল মাসািজদ, বাব নং ৩, হাদীস নং ৫২৮; ১/৪৫০;
ইমাম আহমদ, �াগু; ১/৪৭।

401

.নাসাই, �াগু; িবতাবু ল মানািসক, বাব : বয়ানু ইলেতকািতল হাসা;
৩/২১৮; ইমাম আহমদ, �াগু; ১/২১৫।
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হওয়ার অপর কারণ  হে�- বাপ-দাদা ও েচৗ�পুরুেষর অ�
অনু সরণ। এর ফেল তারা পূ বর্পুরুষেদরেক েয সকল কমর্
করেত েদেখেছ  েসটােক শ�ভােব আঁকেড় ধেরেছ।  পূ বর্
পুরুষেদর কাজগুেলা সু� িবেবেকর কােছ �হণেযাগয্ িক,
মুহূেতর্র

জেনয্ ও তারা তা েভেব েদখেত রািজ  িন। 

উদাহরণ�রূপ ই�াহীম আলাইিহস সালাম-এর জািতর েলাকেদর
কথাই বলা যায়, িতিন যখন তােদরেক তােদর কমর্ স�েকর্কটু
ভাবেত বলেলন, আেরা বলেলন : েতামরা েয সকল মূ িতর্র পাে�র
অব�ান �হণ কের এবং �েয়াজেনর সময় আ�ান কের যােদর
উপাসনা করেছা, তারা িক েতামােদর ডাক শুনেত পা, অথবা
তারা িক েতামােদর েকান কলয্াণ বা ক্ষিত করেত প? তখন
তারা এ িবষেয় েকান িচ�া-ভাবনা ছাড়াই এক বােকয বেলিছল :
ۡ
َ ُ ۡ َ َ َ َ ٓ َٓ
[٧٤ :﴿بَل َو َج ۡدنا َءابَا َءنا ك�ٰل ِك َ�ف َعلون﴾ ]الﺸﻌﺮاء
‘‘আমরা

আমােদর

িপতৃপুরুষেদরেক

এমনিট করেত

েপেয়িছ।’’ 402
401F

তােদর এ ব�েবয্র অথর্ হে: তারা যা করেছ তা সিঠক
িক না, এ  িনেয় তােদর ভাববার েকােনা অবকাশ েনই।  তােদর
েদব-েদবীগুেলা তােদর ডাক বণ  কের িক না বা এরা বা�েব
402

.আল-কুরআন, সূ রা শ‘আরা : ৭২।
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তােদর েকােনা লাভ বা ক্ষিত করেত পাের কী , তাও খিতেয়
েদখার তােদর েকােনা �েয়াজন েনই।  তারা বংশ পর�রায়
এেদর উপাসনার িবষয়িট  েপেয় এেসেছ।  আর এ  পাওয়াটুকুই
তােদর িনকট এেদর উপাসনা করা সিঠক বেল �মািণত হওয়ার
জনয্  যেথ�। তাই তােদর অনুসণ  করা েথেক তারা িব�ু
পিরমাণও িবচুয্ত হেত ��ত ন!
অনু রূপভােব মূসা আলাইিহস সালাম-এর জািতর িদেক
তাকােলও একই িচ� েদখেত পাওয়া যায়।  িতিন তাঁর জািতর
েলাকেদরেক যখন তােদর েদবতােদর পূ জা করা েছেড় িদেত
বেলন, তখন তারাও বেলিছল:

َ َ
َ ٓ
ّ ﴿أَج ۡئتَ َنا �ِ َ ۡلف َِت َنا
[٧٨ :َمَا َو َج ۡدنا َعل ۡيهِ َءابَا َءنا﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ
ِ

‘‘তুিম িক আমােদর িপতৃপুরুষেদরেক আমরা যা করেত
েপেয়িছ  তাে�েক আমােদরেক িবমুখ করার জনয্  আগমন
কেরছ।’’ 403
402F

িবেবেকর িবচাের তােদর কেমর্র সিঠকতা যাচাই করা ছাড়াই
এরাও একইভােব িনেজেদর িপতৃপুরুষেদর অ� অনুকরেণ স��
থাকেত েচেয়েছ।

403

. আল-কুরআন, সূ রা ইউনু স : ৭৮।
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একইভােব আমরা যখন ম�ার মুশিরকেদর িদেক লক্ষয্ ,
তখনও েদখেত পাই েয, এরাও কা‘বা শরীফ ও অনয্ানয্ �াে
রাখা মূ িতর্সমূেহর উপাসনা করার েক্ষে� তােদর পূব র্পুরু
অনু সরণ  কেরেছ। এরাও অতীত জািতর েলাকেদর নয্ায়
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�মেক বেলেছ :
َ َ
َٓ ٓ
ّ ۡ ْ ُ َ ُ ّ َ َ َ ٓ َ ْ َُ َ َ ُ ُ ّ ع
﴾ ۚ �َ قالوا بَل َتَب ِ ُع َما َو َج ۡدنا َعل ۡيهِ َءابَا َءنا
﴿ �ذا �ِيل لهم تَب ِ وا ما أنزل
[٢١ :]ﻟﻘﻤﺎن

‘‘যখন তােদর বলা হয় : আ�াহ যা অবতীণর্  কেরেছন
েতামরা তা অনু সরণ  কেরা, জবােব তারা বেল : আমরা বরং
তারই অনু সরণ  করেবা যার উপর আমােদর িপতৃপুরুষেদরেক
েপেয়িছ।’’ 404
403F

এেদর বয্াপাের আ�াহ অনয্� বেল:
َ ُ ّ َ َ َ ٓ َ َٰ ْ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ َ َ
َ
َ لرَ ُسول قَالُوا ْ َح ۡس
ّ ��
بُنا َما َو َج ۡدنا
َ� ﴿ �ذا �ِيل لهم �عالوا إِ� ما أنزل
ِ
َ
َٓ ٓ
[١٠٤ :َعل ۡيهِ َءابَا َءنا ۚ ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
‘‘যখন তােদর বলা হয় আ�াহ যা অবতীণর্  কেরেছন েস
িদেক ও রাসূ েলর িদেক েতামরা এেসা, তখন তারা বেল:
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. আল-কুরআন, সূ রা লু কমান : ২১।
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আমােদর িপতৃপুরুষেদরেক আমরা যা করেত েপেয়ি, তা-ই
আমােদর জনয্ যেথ�’’ 405
মূ িতর্ পূজার কারণ:
মূ িতর্  পূজার অতীত ইিতহাস পযর্ােলাচনা করেল �তীয়মা
হয় েয, অতীেতর সাধারণ এবং িবেশষ েলােকরা িভ� িভ� কারেণ 
মূ িতর্  পূজায় িল� হেয়িছল। সাধারণ ধািমর্ ক েলােকরা মৃত স
েলাকেদর স�ান করেত েযেয় তাঁেদর মূ িতর্  ৈতরী কেরিছ, আর
িবেশষ অধািমর্ক েলােকরা

এ

জগেতর তারকারািজর �ভােব

িব�াসী হেয় েস সব তারকার কা�িনক মূ িতর্ ৈতরী কের এগুেলা
স�ান �দশর্ন কেরিছল। এ  �সে�  ইমাম ইবনু ল কাইিয়য্ম
বেলন:
‘‘সাধারণ  মানু ষেদরেক েয কারণিট  মূ িতর্  পূজা করেত
উৎসািহত কেরেছ তা হেলা, মৃতেদর স�ান �দশর্ন (�)ﻌﻈﻴﻢ اﻤﻟﻮ
করা।  কারণ; মূ লত এ  উে�শয্েক সামেন েরেখই তারা মৃত
বয্ি�েদর আকৃিতেত মূিতর্ িনমর্ াণ কেরিছল। আর েয িবষয়
িবেশষ েলাকেদরেক নক্ষে�র মূিত র্ ৈতরী কের এর উপাস
করেত উৎসািহত কেরিছল, তা হেলা : নক্ষ�সমূেহর স�া
�দশর্ন ( )ﺗﻌﻈﻴﻢ الﻜﻮاﻛﺐকরা।  উদাহরণ�রূপ সূযর্ েদবতা
405

. আল-কুরআন, সূ রা মােয়দাহ : ১০৪।
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পূ জারীেদর কথাই বলা যায়, তারা সূ েযর্র বয্াপাের-ধারণা কের
েয, এিট হে� আকােশর রাজা এবং এিট একিট েফেরশতা। তার
রেয়েছ  আ�া, বুি� ও িবেবক। এিটই হে� সকল নক্ষ�পু� 
চাঁেদর আেলা �দােনর মূ ল উৎস ...কােজই এর স�ান পাওয়ার
মত েযাগয্তা রেয়েছ। এ কারেণই সূযর্ পূজারীরা সূেযর্, ি��হর
ও তা অ� যাওয়ার সময় তােক েসজদা কের থােক।’’ 406
আমার মেত �চীনকােলর েলাকেদর িশেকর িনমি�ত হওয়ার
জনয্  মৃত সৎ মানুষ ও নক্ ষ� সমূেহর মূিতর্র স �ান �দ
করােক কারণ  িহেসেব দায়ী  করা েগেলও পরবতর্ী েলাকেদর
িশেকর্  িনমি�ত হওয়ার জনয্ শুধু েস কারণই দায়ী, বরং এর
সােথ তােদর িব�াসগত আেরা নানািবধ কারণ  সংযু �  হেয়িছল। 
ত�েধয্ উে�খেযাগ কারণ হে� :
তৃতীয় কারণ  : েদব-েদবীরা কলয্াণ বা অকলয্াণ করেত পাে
বেল িব�াস করা :
তারা তােদর েদব-েদবীেদরেক মানু েষর কলয্াণাজর্ ন 
অকলয্াণ দূরীকরেণর বয্াপাের সামথর্য্ বান বেল মেন করেতা
ধারণার িভি�েতই তারা তােদরেক সাহােযয্র

জনয আ�ান

করেতা।  বৃ ি�  না হেল তারা এেদর কােছ  বৃ ি�  কামনা করেতা
406

. ইবেন কাইিয়য্ম আ-জাওিযয়য্া, এগাছাতুল লাহফান; ২/১৭৪, ১৭৫।
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এবং বৃ ি�  হেল তা এেদরই দান বেল মেন করেতা।  রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদর েদ-েদবীেদর সমােলাচনা
কেরন বেল তাঁেক েয েকােনা সময় েদব-েদবীেদর অিনে�র
িশকার হওয়ার বয্াপােরও তারা ভয় �দশর্ ন করেতা। েেদবীেদর অকলয্ােণর ভেয় তােদর নােম িমথয্া শপথ করা েথে
িবরত থাকেতা... ইতয্ািদ
চতুথর্  কারণ : েদব-েদবীেদর আ�াহ ও সাধারণ  মানু েষর মােঝ 
মাধয্ম বেল মেন করা:
তারা অিল ও েফেরশতােদর নােম িনিমর্ত মূিতর্সমূহে
আ�াহ ও সাধারণ  মানু েষর মেধয্  মধয্�তাকারী বেল মে
করেতা।  তােদর মধয�তায় আ�াহর িনকট  েথেক পািথর্ব
কলয্াণাজর্ন ও অকলয্াণ দূরীকরণ কামনা করেতা। এেদর মাধয
আ�াহর িনকটবতর্ী হওয়ার জনয্ এেদর উপাসনা করেত
প�ম কারণ : েদব-েদবীেদরেক শাফা‘আতকারী বেল মেন করা
তারা তােদর েদব-েদবীেদরেক সাধারণ  মানু ষেদর জনয্
আ�াহর িনকট  শাফা‘আতকারী  বেল মেন করেতা। এেদর
শাফা‘অেতর মাধয্েম আ�াহর িনকট েথেক পািথর্ব কলয্াণ �াি
জনয্ এেদর কােছ তােদর �েয়াজেনর কথা জানােতা।
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এছাড়াও আেরা কিতপয় কারণ  রেয়েছ  যা িনেয় সু �ভােব
িচ�া করেল এ  কথা �তীয়মান হয় েয, আ�াহর ে�িরত ধেমর্
িব�াসীেদর

মােঝ  িশকর্  সঘিটত

হওয়ার জনয্  উপযুর্

কারণসমূ হই িবেশষভােব দায়ী।  আর যারা আ�াহর ে�িরত ধেমর্
িব�াসী  িছল না, তারা চ�, সূ যর্  ও অনয্ানয্ �হ ও নক্
তােদর জীবেনর িবিবধ েক্ষে� উপকারী মেন করার কারেণ এেদ
স�ান করেত েযেয় িবিভ� উপােয় েসগুেলার উপাসনা কেরেছ
�থম অধয্ােয়র সারকথা:
িশকর্  অপরাধিট সকল অপরােধর মেধয্ একি িনকৃ�
অপরাধ। এর পিরণিত খুবই ভয়াবহ।  কারণ, তা যিদ িশেকর্
আকবার এর অ�গর্ত হ, তাহেল এিট  তাওহীেদর স�ূ ণর্
পিরপ�ী  হওয়ার কারেণ  সংি��  বয্ি�েক ইসলাম েথেক
স�ূ ণর্ভােব বিহ�ার কের িদেব। আর তা যিদ িশেকর্  আসগার
এর অ�গর্ত হ, তেব এিট  সংি��  বয্ি�েক ইসলাম েথেক
বিহ�ার না করেলও এে�েক সতকর্তা অবল�ন না করেল এিটও
মানু েষর পরকালীন মহা িবপেদর কারণ হেত পাের।
পৃিথবীর আিদ মানু েষরা �ারে� তাওহীেদ িব�াসী িছল; িক�
তােদর িচর শ� শয়তানই তােদরেক এেক্ষে� মতিবেরােধ িল
কেরেছ।  ফেল তােদর িকছু সংখয্ক েলাক তাওহীেদর উপর
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�িতি�ত থাকেলও অবিশ�রা িবিবধ কারেণ  মুশিরক এবং
নাি�েক পিরণত হেয়েছ। 
মানু েষর মােঝ  তাওহীদী  িচ�াধারা পুনরায় চালু করার জনয্
মহান আ�াহ যু েগ  যু েগ  তাঁর নবী  ও রাসূ লগণেক ে�রণ 
কেরেছন।  িক� যখনই মানু েষরা তাঁেদর িশক্ষা েথেক দূের চে
েগেছ তখনই তারা পুনরায় িশেকর্ িনমি�ত হেয়েছ
�ারে� যখন নবী ও অিলেদর স�ান �দশর্নেক েক� কের
িশকর্  সংঘিটত হ, তখন তা ইবাদত তথা আ�াহর উলূ িহয়য্ােতর
মেধয্  সীমাব� িছ;িক� কােলর পির�মায় তা জ্ঞা ()ﻋﻠﻢ,
পিরচালনা

()ﺮﺼف

ও

অভয্াস ()ﻋدات

তথা

আ�াহর

রুবূিবয়য্ােতর েক্ষে�ও িব�ৃত হে
আ�াহ তা‘আলা

যখন

রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�ামেক ‘আরব জনপেদ রাসূ ল িহেসেব ে�রণ কেরন, তখন
তাঁর জািতর িশকর্  আ�াহ তা‘আলার উলূ িহয়য্াত ও রুবূয়য্ােত
সমভােব িবরাজমান িছল।  তারা আ�াহ তা‘আলার রুবূিবয়যেতর
সােথ স�িকর্ত ৈবিশ�সমূ েহর েকােনা েকােনা ৈবিশে�য্  তােদর
েদব-েদবীেদরেক আ�াহর সমকক্ষ বািনেয় িনেয়িছ
তােদর েকােনা েকােনা েদবতা িছল অতীেতর সৎ  মানু েষর
মূ িতর্  িবেশষ। তারা েফের�ােদরেক আ�াহর েমেয় েন করেতা। 
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আ�াহর সােথ েফের�ােদর গভীর স�কর্ রেয়েছ মেন কের লা,
‘উযয্া ও মানাত নােম মনগড়া িতনজন েফের�ােক উে�শয্ কে
িতনিট েদবী �হণ কেরিছল। েসগুেলােক তারা আ�াহর িনকটবতর্
হওয়ার মাধয্ িহেসেব মেন করেতা।  অনু রূপভােব েগুেলােক
তােদর পািথর্ব কলয্াণাজর্ অকলয্াণ দূরীকরেণর জনয্ আ�াহ
িনকট  শাফা‘আতকারী  বেলও মেন করেতা। এ  দু ’িট  ধারণােক
েক� কের তারা িবিভ�ভােব এেদর উপাসনাও করেতা; যিদও
লাত নােমর পাথর সবর্� েদবীিট একজন সৎ ইয়াহূ দী বয্ি�র
বসার �ােনর উপর িনিমর্ত হেয়িছল। আর ‘উযয্’ নােমর েদবীিট 
িতনিট  েছাট-বড় আকােরর বাবলা গাছেক েক� কের গেড়
উেঠিছল; যার মেধয্ একিট িজ-পরী বাস করেতা এবং এ-িজনই
সাধারণ জনগণেক নানাভােব িব�া� করেতা। অনু রূপভােব িবিভ�
�ােন তােদর আেরা কিতপয় গৃহ িছল, েযগুেলােক তারা ক‘বা
শরীেফর নয্ায় মযর্াদার অিধকারী ও পিব� বেল জ্ঞান কর
আ�াহ

তা‘আলা

যখন

মুহা�দ

সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম-েক তােদর ও সকল িব�বাসীর জনয্  রাসূল িহেসেব
ে�রণ  কেরন এবং িতিন তােদরেক সকল েদব-েদবী  ও �িতমা
পূ জা পিরতয্াগ করেত বেল, তখন তারা তাঁর আ�ােন সাড়া
িদেত অপারগতা �কাশ কেরিছল এ দলীেলর িভি�েত েয, তারা
ই�াহীম ‘আলাইিহস সালাম-এর ধেমর্র অনুসারী এবং আ�াহর
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গৃেহর রক্ এবং তারাই রেয়েছ  সিঠক �ীন ও সতয্  ধেমর্
উপর। কারণ, তারা কা‘বা শরীেফর �ওয়াফ কের, হ� ও ‘উমরা
কের, হাজীেদর পািন পান করায় ও তােদর েসবা কের। আর মূ িতর্
পূ জা পিরতয্াগ করেব না এ কারেণ ে, তারা তােদর পূ বর্
পুরুষেদরেক এ সব েদ-েদবীেদর পূ জা করেত েদেখেছ।  তাই
এেদর পূ জা করাও �ীেন ই�াহীেমরই অংশ।
মহান আ�াহ তােদর এ জাতীয় ব�েবয্র জবােব পির�ার
ভাষায় তােদরেক জািনেয় িদেলন- তারা তােদর েদব-েদবীেদর
আ�াহর িনকটবতর্ী হওয়ার মাধয্ ম ও শা‘আতকারী  হওয়ার
ধারণার িভি�েত এেদরেক েক� কের েয সব কমর্  কের থাে,
েস সব কেমর্র কারেণ তারা তাঁর উলূিহয়য্াত ও রুবূিবয়য্ােত িশ
িল�  হেয়েছ। এর ফেল তারা �ীেন ই�াহীম েথেক স�ূ ণর্ভােব
েবিরেয় েগেছ।  তারা কািফর ও মুশিরেক পিরণত হেয়েছ।  তারা
তাঁর স�ি�র উে�েশয্  ে সব উপাসনা ও সৎকমর্  করে, তাঁর
কােছ  েসগুেলার আেদৗ েকােন মূ লয্  েনই। অবেশেষ আ�াহ
তা‘আলা তাঁর �ীনেক মুশিরকেদর িমথয্া �ীেনর উপর িবজয়ী
কেরন।  রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তাঁর
উ�তেক তাওহীদ ও িশকর্  পিরচেয়র জনয্ �েয়াজনীয় দলী
�মাণািদ পির�ারভােব বণর্না কের তােদরেক সু�� �ীন এবং
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সরল ও সিঠক রা�ার উপর েরেখ েগেছন।  েকবল �ংস �া� 
েলাকজন বয্তীত আর েকউই এ পথ েথেক �� হেত পাের না
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