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িবরুববাদীাদ সবীথ মুহব�া সব�ব�বহ আলবইিহ ওয়বসব�বীমদ 

আচদণ 

ইসলবমদ াব‘ওয়বীতদ পথ কুসুমব�দণর নয় বদং কককবকদণরর হক ও 

ববিতীলদ মবীঝ ��  িচদ�ন ও সততর ববিতল প�দ ও শয়তবীনদ 

অনুসবদদীাদ �ভবব হীলব সতযপ�দীাদ  পদ অতযবচবদ, অিবচবদ 

ও িনযরবতন কদবর াব‘ঈদ বযবপবীদ তবীাদ ভভ িমকব অিিক কীেবদ ও 

িনলর্ িিলর তবদব মুীেদ  ুুকবীদ আ�বহদ নভদীক িনবরবিপত 

কদীত চবয়, আদ আ�বহ �দয় নভদীক পিদপভণরতব িাীত চবনর1 তবদব 

মুহব�া সব�ব�বহ আলবইিহ ওয়বসব�বম-এদ াবওয়বতদ িমশনীক 

াুবরল কীদ োয়বদ জনয িবিভভ কুু-েকৗশীলদ পঁয়তবদব কীদর 

মুসিলমীাদ মীনববল ন� কদবদ িনিমী� াব‘ঈীক (মুহব�া 

সব�ব�বহ আলবইিহস সবলবমীক) িমথযবববাদ, পথ��, জবাুকদ, 

পবগল, হবিস-েব�ব ও িব�ীপদ ব�, অলদক িবদণব�সভত জবীনদ 

অিিকবদদ �ভৃিত আেযব োয়বদ মবিযীম িবিভভ িদীনদ সীসহ ও 

                                                           
ۡطِ�  ﴿  1 وَن ِ�ُ �ُد ُرِ ٰ  ُٔ ي �َ فۡ

َ
ِ بِأ َّ �  ََ ُر ُ وَن رْ   ُر �لَۡ�ٰفِ رِهَ  َۡر َك ِۦ َول َِه ُر ُ  ُّ ِ ِ ُُ  ُ َّ ُۡ َو� ِِم : للصف[﴾  ٨ه

٨ [  আল-কুদআন, সভদব আি ি  : ৮র 
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সংশয় সৃি� কীদর2 শিু তবই নয়, তবদব দবসভল সব�ব�বহ আলবইিহ 

ওয়বসব�বম-এদ োশ তযবীগদ  ষযীে েমীত  ীের এ মীমর পিবি 

কুদআীন এীসীিঃ 

                                                           
2 তবদব াব‘ঈদ বযবপবীদ সংশয় সৃি�দ জনয িবিভভ অপববীা িলি হয়র েযমন: 

মুহব�া সব�ব�বহ আলবইিহ ওয়বসব�বম একজন পবগলর কুদআীন এীসীি, 

﴿ ٰ ََ ُرْ   لل ََ رٞن َو ُن ۡج َّك لََم ُِ ِ ُر  ۡك ِ ِّ �  ِِ ۡۡ ََ ََ  ََ
ِ ِّ ُ ُ   ِ ّّ � َمل  ّه

َ
 ]  ٦: للجر[﴾  ٦ُ

‘‘ওসব কবী দদব বলীলব, যবদ  পদ কুদআন অবতদণর হীয়ীি, িন�য়ই েস 

একুব পবগলর’’ সভদব আল-িহজদ : ৬র 

কেীনব কেীনব তবঁদ  পদ জবাুকদ ও িমথযবববাদ হওয়বদ অপববা োয়ব হীতব, 

েযমন কুদআীন এীসীি,  

ٌْب وَ ﴿ َّ َك ٞر  ِِ ٰ ََ  ْ ََ ٰ ََ ُروَن  ۡلَ�ٰفِ �  ََ ل ََ ُۡ  َو ُم ۡن ِ ُِ  َٞ َِ ن ُّ ُهُ  ََه َال ن 
َ

َرْ  ن ُو ِج   ]  ٤: ص[﴾  ٤ََ

‘‘তবদব িব�য়ীববি কীদ েয, তবীাদই কবীি তবীাদ মিয েথীক একজন 

সতকরকবদদ আগমন কীদীিনর আদ কবী দদব বীল, এ-েতব এক িমথযবচবদদ 

জবাুকদর’’ সভদব েিবয়বা : ৪র 

এ িবষবও এ কুদআনীক তবদব মুহব�া সব�ব�বহ আলবইিহ ওয়বসব�বম-এদ 

 �ববনকৃত ও অলদক কবিহনদ �� বীল আেযব িাতর  

َالَُهو ﴿ َقۡد  رٌۡم َهَْخُروَن  َ� ََ ِ ََِۡۡ ََ ۥ  ُِ َ ُ �َ
َ

ُِ َون ٰ ٮ َ�َ�ۡ� َ ِِفٌۡك  َّ ِ ِ َ ْ ََ ٰ ََ َفُرَوْ  ِِۡن  ََ  ََ ي ِ ّّ �  ََ ُظَٗۡمل َوََل
 � َٗ ل ٤َوُزو ََ ََ َو ُ�ۡمَ�ٰ  فَِ�َ  تََوَمل  َِ َۡ � ّولَِ� 

َ ۡۡ � ُُ ِط ٰ ََ َ
ِصۡٗ� لُرَْ  ن

َ
َرٗة َون ِِ بُۡ� ۡۡ  ] ٥،  ٤: للفرقين[﴾ ٥ََ

 ‘‘কবী দদব বীল, এুব িমথযব  ব িকিু নয়,যব িতিন  �ববন কীদীিন এবং অনয 

েলবীকদব তবঁীক সবহবযয কীদীির অবশযই তবদব অিবচবদ ও িমথযবদ আরয় 

িনীয়ীির তবদব বীল,এগীলবীতব পুদবকবীলদ  পকথব,যব িতিন িলীে েদীেীিনর 

এ গীলব সকবল-স�বয় তবঁদ কবীি পবে কদব হয়র’’ সভদব  ুদকবন : ৪-৫র 
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ل   ﴿ َِِن َّ ِِ  ِِ رُنّن  َُو ََ ۡو 
َ

ن  َ ِِنَنل
َ

ن  َۡ ِ ُِ  ُ رَِاّنُ� ِۡ ُ ُۡ َخ َِِم ُِ وْ  لُِر َفُر ََ  ََ ي ِ ّّ � ََ َوََل
 �َ ِِم َٰ َّ َّ �ل َخُۡمََِ�  ُۡ ّهُم ََ  ُۡ ِم ۡ�َِ ۡوَ ٰ ِ

َ
 ]  ١٣: لنرلهيم[﴾  ١فَأ

‘‘কবী দদব দবসভলগণীক বীলিিল: আমদব অবশযই েতবমবীাদীক 

োশ েথীক িবতবিষত কীদ োব অথবব েতবমদব আমবীাদ মতবাীশর 

ি ীদ আসীবর তেন তবীাদ কবীি তবীাদ পবলনকতরব ওহদ 

পবেবীলন েয, আিম যবিলমীাদীক অবশযই  ংস কীদ োবর’’ P2F

3
P  

এ ীপ তবদব মুহব�া সব�ব�বহ আলবইিহ ওয়বসব�বম-এদ 

অনুসবদদীাদীক োশতযবীগদ হমিক িাীত থবীকর সভদব আল-

কবসবীস তবীাদ ব�বয িনীেব�ভবীব তুীল িদব হীয়ীিঃ 

ل  ﴿ ًُ َحَر  ُۡ َ لُّم َمِ�ِ ُُ  ُۡ َ َو ل
َ

ن   َ ِِنَنل
َ

ن  َۡ ُِ  ۡۡ ّط َِ َِ ُُ َوَك  َُ   ٰ َد ّّتوِِ  �لُۡم َُرْ  ِِن ُ َوََلل
هٖ  ۡ�َ  ِ

ِ�ُ َ�َمَ�ُٰت   ِِ ۡ�َِ ِ ٰ ََ ۡ ُُ ٗنل  ُِ ْ رَن  َه َهۡوََُم  ََ  ُۡ َ�َُه َۡ َ
ن  َّ �ِٰ ََ َو ُّل  ُ ُّ  َ ِ ُِ ل  َٗ ِۡز َِ

]  ٥٧: للقصص[﴾  ٥  

 ‘‘তবদব বীল, আমদব যিা আপনবদ সবীথ সুপথ অনুসদণ কিদ 

তীব আমবীাদীক োশ হীত  ুেবত কদীবর আিম িক তবীাদীক 

এক িনদবপা হবদবীম �িতি�ত কিদ িন? েযেবীন সবর�কবদ 

                                                           
3 আল-কুদআন, সুদব ইবদবহদম : ১৩র 
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 লমভল আমাবনদ হয়, আমবদ োয়ব িদিযক� পর িক� তবীাদ 

অিিকবংশই এ িব ীয় অবগত নয়র’’4 

এক পযরবীয় তবদব েচ�ব কীদিিল েয, ইসলবম ও জবীহিলয়বীতদ 

মীিয একিু েসতুব�ন দচনব কদীবর অথরবু পদপদ পদপদীক 

িকিু িবষ িাীবর দবসভল সব�ব�বহ আলবইিহ ওয়বসব�বম 

েপৗ�িলকীাদ িকিু �হণ কদীবন এবং েপৗ�িলকদবও দবসভীলদ 

িকিু আাশর �হণ কদীবর5  

ইবন জবদদদ এবং িতবদবনদদ একিু বণরনবয় এীসীি, েপৗ�িলকদব 

এ মীমর ��বব  িাল েয, একবিদ আপিন আমবীাদ  পসযীাদ 

 পবসনব করন, আদ এক বিদ আমদব আপনবদ �ভভ দ  পবসনব 

কদবর আবা ইবন েহবমবীয়ীাদ বণরনবয় আদও  ী�ে দীয়ীি েয, 

                                                           
4 আল-কুদআন, সভদব আল-কবসবস : ৫৭র 
5 আ�বহ তব‘আলব পিবি কুদআীন এ স�ীকর বীলন 

ِنُ  ﴿ ه ۡد ُۡ �َ  َُ ِ ه َۡر تُۡد  ]  ٩: للقغم[﴾  ٩رَن َوّنوْ  ل
‘‘ওদব চবয় েয, আপিন নমনদয় হীবন, তবহীল তবদবও নমনদয় হীবর’’ আল-

কুদআন, সভদব কলম : ৯র 
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েপৗ�িলকদব বলল, আপিন যিা আমবীাদ  পবসযীাদ েমীন েনন, 

তীব আমদবও আপনবদ �ভুদ ইববাত কদীববর6  

ইসলবমদ াব‘ওয়বত �চবদ ও �সবীদদ েকীি াব‘ঈদ  পদ অনযবয়, 

অিবচবদ, যুলুম-িনযরবতন আসব াব‘ওয়বতদ পীথদ �কৃত �ভবীবদ 

সবীথ অ�বি�ভবীব জিষতর অতএব, াব‘ঈদ  পদ যুলুম আসবুব 

েুবই �বভবিবকর ইসলবীমদ পি�তবগরও িব য়িু িবিভভ িাক িাীয় 

বয� কীদীিনর আ�বমব  েররদন দবযদ বীলন, ‘‘ইসলবমদ 

াব‘ওয়বত েয িনীারশ অ�ভুর� কীদ তব হীলব : তবদব তবীাদ 

পভবরপুরী দ িমর তযবগ কীদ, তব েথীক াভীদ থবীক এবং েস িমরীক 

কু দ ও �ব� িহীসীব আেযব োয়র আদ এগীলব তবীাদ 

অ�দসমুীহ িব ব� গ�ীগবল সৃি� কীদ হায় বকসমুীহ িহংিতব 

 সীক োয়র এ অব�বয় হকপ�দ অিিকবংশ েরবতব হীকদ 

াব‘ঈীক ববদণ কদীত  াযত হয়র আদ এিু �থমতঃ কেীনব 

                                                           
6 আ�বমব শবওকবনদ,  তহল কবাদদ, ৫ম ে�, �বগ�, পৃ. ৫০৮র 
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হতযবদ মবিযীম ি�তদয়তঃ কেীনব মবদিদ কদবদ মবিযীম তৃতদয়তঃ 

কেীনব গবলমস বলবদ মবিযীম হীয় থবীকর7  

আ�বমব ববয়াবভদ বীলন, এ াব‘ওয়বত অবশযই   িদীনদ (যুলুম, 

অতযবচবদমভলক) তুপদতব েথীক �বয়ই মু� থবীক নব এ কবদীণ 

েয, এ াব‘ওয়বীত অ�ভুর� থবীক (পভবরবতরদ) আাত-অভযবস সমভহ 

বজরন কদব, �বৃি�দ তবষনবসমভহ পিদতযবগ কদব, পভবরসভদদীাদ 

িীমরদ িনসব কদব এবং তবীাদীক কু দদ ও েগবমদবহদীত 

আেযবিয়ত কদবর8 

অতএব, তুকবলদন সমীয় দবসভল সব�ব�বহ আলবইিহ ওয়বসব�বম-

এদ াবওয়বতীক �িতীদবি কদবদ কবদণসমভহীক আমদব িনীেব� 

ভবীব িনিার� কদীত পবিদর 

(ক) পভবরপুর ীাদ িীমরদ অ� অনুকদণ �বণতব ; 

(ে) িনজ� মত ও পীথদ �িত আসি� ও রুবীববি ; 

                                                           
7 ইমবম  েরিরন আদ-দবযদ ,আত তব সদরল কবদদ, ১৯শ ে�, (িমসদ: াবর 

ইহইয়ইত-তুদবিিল-‘আদববদ, তব.িব.), পৃ. ১৩৮র 
8 কবযদ নবিসররদন ববয়াবভদ, আনওয়বরত তবনযদল ওয়ব আসদবরত -তব’বদল, 

(াবীমশক; াবরল ি কদ তব.িব.), পৃ. ৩৬৯র 
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(গ) সবমবিজক কতৃর্ ও �িতপি� হবদবীনবদ আশংকব ; 

(ঘ) শয়তবীনদ  ষযে ; 

াব‘ঈ অতযবচবদ িনযরবতীনদ েমবকবিবলবয় �িতশবি �হীণ  �ুু হীব 

এুবই �বভবিবকর তীব েস েকীি সদমবলংঘন কদব যবীব নবর েয 

পিদমবণ িনযরবতন কদব হীয়ীি েস পিদমবণ �িতীশবি �হণ কদব 

যবীবর এ েকীি কুদআীনদ িনীারশ হল, 

﴿ ََ �ِ�ِٰ َّ َِ ٞ ِل ُۡ َخ َر  ُۡ لَُم �ُ ۡ�َ َِ َص َولَِ ۦ   ِ ِِ ُ ب ُِ ِۡو َر َُ ل  َُ  ِِ ۡۡ ِِم رْ  ب َُِو َ�َول  ُۡ ُِ ۡو ََ �َ نۡن 
 ] ١٢٦: ليحا[﴾  ١

‘‘আদ যিা েতবমদব �িতীশবি �হণ কদ, তীব   পিদমবণ 

�িতীশবি �হণ কদীব, েয পিদমবণ েতবমবীাদ ক� োয়ব হয়র 

যিা সবদ কদ, তীব তব সবদকবদদীাদ জনয  �মর’’ P8F

9
P  

আলবচয আয়বীত �িতীশবি �হণ নব কীদ  িযর িবদণীকই 

ম�লজনক বলব হীয়ীির  ীল ববহযত �িতীদবীিদ েকবীনব 

�ীয়বজন েনই, েনই এদ েকবীনব  পীযবিগতবর িক� �কৃতপীক 

এেবীন সবদ বলীত নদদীব সহয কদবীক বুঝবীনব হয় িন, বদং 

                                                           
9 আল-কুদআন, সভদব আন-নহল : ১২৬র 
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‘সবদ’ মবীন �িতীদবীিদ ��িত স�ভ নব হওয়ব পযর� অীপকবয় 

সংযম �াশরন কদব মবির েকননব, অতযবচবদদীক তবদ অতযবচবদ 

হীত িনবৃত কদবদ জনয িজহবাীক অতযববশযক কীদ োয়ব হীয়ীির 

যুলুীমদ �িতববীা �িতীশবি নব িনীয় যিা শিু  িযরিবদণ কদব হয় 

তবহীল তব আ�বহদ িবিবন িজহবা এদ সবীথ অসংগিত োেব 

িাীবর আ�বহ তব‘আলব যথবসবিয শি� স�ীয়দ মবিযীম ��িত 

�হীণদ িনীারশ  িাীয়ীিনর ইদশবা হীয়ীি, 

ّر�ٖ ﴿ َُ َ ِ ُِ  ُ ُِ َطۡو َِ ِۡ ل � ُّ  ُ ّدوْ  لَُم َِ
َ

  ]٦٠: لالنفيل[﴾ َون

‘‘তবীাদ েমবকবিবলবয় যথবসবিয শি� স�ীয় ��িত �হণ কদর’’ P9F

10
P  

দবসভল সব�ব�বহ আলবইিহ ওয়বসব�বম িিীলন একজন াব‘ঈ। িতিন 

মানষুেদর আ�াহর পেথ আহবান জানােনার জেনয  েিরত হেেিিেেন, 

�িতীশবি েনববদ জনয নয়র তবঁদ মভল লকয াব‘ওয়বীত স ল 

হওয়ব, �িতীশবি েনয়ব নয়র িবিবয়, দবসভল সব�ব�বহ আলবইিহ 

ওয়বসব�বম িবরুববাদীাদ  ষযে ও িবীদবিিতব েমবকবিবলবয় 

িবিভভ িদীনদ েকৗশল ও মবিযম অবললন কীদীিন, যব পভবরবতরদ 

                                                           
10 আল-কুদআন, সভদব আল-আন বল : ৬০র 
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নবদ-দবসভলীাদ অিভজতবলা জবন ও বব�বতবদ িনিদীে িনণরদত 

হীয়ীির িনীে েসগীলব �া� হীলব: 

(ক)  িযর ও সংযম অবললন 

 িযর ও সংযমীক আদবদীত ‘সবদ’ বলব হয়র এুব াু’িদীনদ হীত 

পবীদর  

এক. সুকমর স�াীনদ িব ীয়  িযরিবদণ।  

াুই. অসুকমর হীত িবদত থবকবর  

ইসলবমদ াব‘ওয়বীতদ েকীি ‘সবদ’ এদ গর্ অপিদসদমর এীক 

াব‘ওয়বীতদ েমরা� বলীলও অতুযি� হীব নবর যুলুম িনযরবতন 

�িতীদবীি  িযর ও সংযম �াশরন একিু িবদবু অ�র মবযলুম 

বযি� যেন িনযরবিতত হববদ পদও সবদ ইেিতয়বদ কীদ, তেন 

জবীলীমদ অ�দ (আ�ব) অীনক সময় েকঁীপ  ীে ও হায় 

িবগিলত হয়র অপদিাীক সবিবদণ মবনু ও মবযলুীমদ �িত 

সমীবানব অনুভব কদীত থবীকর  ীল, সবিবদণ জনমত �ভববতঃ 

(মবযলুীমদ) তবদ পীক থবীকর একজন াব‘ঈ মবযলুম হববদ পদ 

 িযর ও সংযম অবললীনদ মবিযীম সবিবদণ জনমতীক তবদ পীক 
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িনীত সকম হয়র িবিবয়, তবদ াব‘ওয়বীত সবিবদণ মবনুী দ মবীঝ 

ইিতববচক সবষব পীষর 

দবসভল সব�ব�বহ আলবইিহ ওয়বসব�বম ম�বীত ইসলবমদ াব‘ওয়বীতদ 

েকীি সবরাব  িযর অবললীনদ প�ব অবললন কীদীিনর 

েকবনভবীবই �িতীদবীিদ েচ�ব কীদন িনর এীত কীদ সবিবদণ 

মবনুী দ িনকু ইসলবমদ াব‘ওয়বীতদ �কৃত  ীরশয ও লকয 

সুপ� হীয়  ীের মবনু  বুঝীত পবীদ েয, এ াব‘ওয়বীত কবীদব 

বযি�গত েকবীনব  ীরশয েনইর এিু মবনুী দ কলযবণ সবিীন 

পিদচবিলত হয়র এজনয সবিবদণতঃ �িতীশবি নব িনীয় যথবস�ব 

 িযর িদবদ জনয আল-কুদআীন অীনকববদ িনীারশ োয়ব হীয়ীি, 

﴿  �ِٗۡ�َ � ُۡ َهۡجٗر ۡهُجۡرُه لُرَن َو� ر ل َهُق َُ  ٰ َ�َ ۡ�ِ ۡص  ]١٠: للز ا[﴾  ١َو�

‘‘আদ েলবীকদব েয সব কথবববতরব দচনব কীদ েবষবীে, েস জীনয 

আপিন  িযরিবদণ করন এবং েসৗজনয দকব কীদ তবীাদ েথীক 

স�করহদন হীয় যবন।’’ P10F

11
P  

                                                           
11   আল-কুদআন, সভদব মুযযবি�ল : ১০র 
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াব‘ওয়বীতদ কককবকদণর পীথ  িযর িবষব িুীক থবকব েুবই 

অস�বর এ কবীজ িবিভভ েমযবীজদ েলবকীাদ সবীথ িমশীত হয়, 

শনীত হয় িবিভভ িদীনদ কুুকথব, হবিস-েব�ব-িব�পর সবরাব 

�িতীশবি পৃহব িনীয় কবজ কদীল াব‘ওয়বীতদ কবীজ বযবঘবত 

হীবর আ�বহ তব‘আলব এগীলবদ মবিযীম াব‘ঈীাদ পদদকব কীদ 

থবীকনর সুতদবং এিু এক �কবীদদ িজহবাও বীুর এ স�ীকর 

মহবন আ�বহ বীলনঃ 

﴿  َ ُِ َ�َٰب  ُرْ  �ۡلِك وت
ُ

ن  ََ ي ِ ّّ � ََ ُِ  َّ َمُو تَۡم َولَ  ُۡ ِمُ� ُُف
َ

َون  ُۡ َ�ٰلُِ� ُۡ َ
ن  َ ِِ ُرّن  ُۡوََ ََ ُ

 ُ� َ�ۡ
َ

ن  ََ ي ِ ّّ � ََ ُِ َو  ُۡ ۡوَُِ� ََ َۡ ُِ َ�ٰلَِك  رْ  فَِِّن  ُق ِّ �َ َو وْ   ُ�ِ �َۡ �  نن ت ُٗ ِ ٗى  َكۡ
َ

ن َرْ  
 َِ ر ُِ ُ ۡۡ ِم � ّۡ              ]١٨٦: لل عمرلن[﴾  ١ََ

‘‘অবশযই অবশযই িন স�ীা এবং জন-স�ীা েতবমবীাদ 

পদদকব কদব হীব এবং অবশয েতবমদব পভবরবতরদ আহীল িকতবব ও 

মুশিদকীাদ কবি েথীক বহ অীশবভন  ি� শনীবর আদ যিা 

েতবমদব  িযরিবদণ কদ তীব তব হীব একব� সবহীসদ বযবপবদর’’P11F

12 

                                                           
12 আল-কুদআন, সভদব আীল-ইমদবন : ১৬৮র 
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 িযর মবনু ীক াদীনদ পীথ অুল ও অিবচল িুীক থবকীত 

সহবয়তব কীদর যুীগ যুীগ সকল নবদ-দবসভলীক  িীযরদ িশকব োয়ব 

হীয়ীির সকীলই সীবরবা  িযর িবদীণদ মবিযীম অজি িনযরবতীনদ 

মুীেও তবদব আাশর িবচুযত হীয় অতযবচবদদদ মত �হণ কীদন িনর 

এ মীমর পিবি কুদআীন এীসীিঃ 

﴿  ِ َّ � ِِ ِِۡ َِ  ِِ  ُۡ ُم ََ َصل
َ

ن َِملَ  رْ  ل َوَهُن َ�َمل   ُِٞ رَن َكۡ ّۡ ِ َِِه ۥ  ُِ َو َُ  َِ َِ ٰ َٰ  ٖ ِ َِ ّ ُ َ ِ ُِ  َِِ ي
َ

ُ َوَ�
 ِ�ِٰ َّ ِّب �ل ُِ  ُ َّ َو� ُرْ َ  ُ َُ َِ ِۡ ل � َُ َو رْ   ل َنُوُف َُ ََ َو   ]  ١٤٦: لل عمرلن[﴾  ١�

‘‘এমন অীনক নবদ িিীলন, যবীাদ স�দ-সবথদদব তবীাদ অনুবতরদ 

হীয় িজহবা কীদীি আ�বহদ পীথ, তবীাদ িকিু ক� হীয়ীি বীুর 

িক� আ�বহদ দবীহ তবদব েহীদ যবয় িন, �ব�ও হয় িন এবং 

াীমও যবয়িনর আদ আ�বহ  িযরশদলীাদ ভবলববীসনর’’P12F

13
P  

এ পীথ চলীত িগীয় দবসভল সব�ব�বহ আলবইিহ ওয়বসব�বম-েক 

পবগল, িমথুযক, গণক, জবাুকদ ইতযবিা িদীনদ িৃ�তবপভণর কুুকথব 

সহয কদীত হীয়ীির শিু তবই নয়, শবিদদদক িনযরবতনও েভবগ 

কদীত হীয়ীির কেীনব তবীঁক হতযবদ  ষযে কদব হীয়ীির তবঁদ 

                                                           
13  আল-কুদআন, সভদব আল-ইমদবন : ১৬৮র 
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সবমীন তবঁদ অনুসবদদীাদ  পদ চষবীনব হীয়ীি ভয়ববহ িনযরবতন 

ও অতযবচবীদদ  দমীদবলবদর িবলবল, েববববব, সুমবইয়ব দবিায়ব�বহ 

আনহম �মুে িনযরবিতত মুসিলমীাদ ঘুনব সবরজনিবিাতর তবুও 

িতিন  িযরচুযত হন িন, বদং তবঁদ সবথদীাদ পভবরবতরদ নবদ-দবসভলীাদ 

 পদ অিপরত িনযরবতীনদ কবিহনদ শিনীয় অভয় িাীয়ীিনর14 মভলতঃ 

                                                           
14 েববববব দবিায়ব�বহ আনহ মুসিলমীাদ  পদ অতযবচবীদদ অব�ব োীে 

বীলনঃ  
اةوني لل ردول  م هو م ودد نردي   ل اا للةمب  قغغي لالاص ن يي لال ادعو ل  يي قيل 

و ع ع رأده ان للرجا فيمب قبغ�م هفر  ل لرر  فيجما فيه فيجي  نيلصشير في
فقشب نن�صو م مي دصدع عب ددغه م دمشب ني شيا للددد مي دمن لمه مب عظم أم 
عص  م مي دصدع  لن عب ددغه  م ل  ل مب ه ل لر ر ت   س�  للرلب  مب نغمي  يل 

  . تت و  ال  يال يال ل  أم  لب   ع غغمه م لةغ�م �� مجغون 

‘‘েববববব দবিায়ব�বহ আনহ বীলন: আমদব দবসভল সব�ব�বহ আলবইিহ 

ওয়বসব�বম-এদ িনকু ম�বদ কবী দীাদ িবীদবিিতবদ বযবপবীদ অিভীযবগ 

কদলবম। িতিন তখন চাদর মাথার নীেচ  রেখ কা‘ববদ িবয়বয় শীয়িিীলনর আমদব 

তবঁীক বললবম : আপিন িক আমবীাদ জনয আ�বহদ িনকু সবহবযয চবইীবন নব? 

তবঁদ কবীি আমবীাদ জনয োব‘আ কদীবন নব ? িতিন বলীলন: েতবমবীাদ 

পভীবরও অীনক মবনু ীক িীদ িনীয় মবিুীত গতর কীদ তবীত াবঁষ কদবীনব হীতব, 

কব ীক েলবহবদ িচরণদ িাীয় শদদীদদ েগবশত ও হবষ আচিষীয় িিভিভভ কীদ 

োওয়ব হীতব, তবুও েকবীনব িকিু তবীক তবদ াদন েথীক ি িদীয় আনীত পবীদ 

িনর আ�বহদ শপথ ! এ াদনীক আ�বহ অবশযই পভণর কীদ িাীবনর এমনিক 
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এ  িযর ও সহনশদলতবদ িভি� িিল আল-কুদআীনদ িনীেব� 

আয়বত, 

 ﴿  ِِ ُِ ََ �لّر ُِ ِم  ّۡ ُرْ  �ۡلَو ل و 
ُ

ن  َ�َ َمل َص ِ�ۡ َك    ]  ٣٥: لالتقيال[﴾  ٣فَصۡص

‘‘তুিম  িযর িবদণ কদ েযমন  িযর িবদণ কীদিিল াৃদ�িতজ 

দবসভলগণর’’ P14F

15 

ে. আ�বহ তব‘আলবদ �দণ ও ইববাীত মশগল হওয়ব 

ম�ববসদদব দবসভল সব�ব�বহ আলবইিহ ওয়বসব�বম-এদ াব‘ওয়বতীক 

�িতহত কদবদ জীনয তবঁীক িবিভভ অপববীা অিভিহত কীদিিলর 

েক  জবাুকদ, েক  কিব এবং িমথযবববাদ বলতর তবীাদ এ সকল 

পদষবাবয়ক ও মমর�া আচদীণ দবসভল সব�ব�বহ আলবইিহ 

ওয়বসব�বম অতয� বযিথত হীতন এবং  িীযরদ মবিযীম েসগীলবদ 

�িতকবদ কদীতনর এীকীি িতিন সবরাব আ�বহ দবববুল 

                                                                                                            
েসসময় আসীব যেন একজন পথচবদদ সবন‘আ েথীক হবাদবমব ত পযর� চীল 

যবীব, অথচ েস আ�বহ, আদ িনীজদ েম  পবীলদ জনয েনকীষ ববঘ িবষব আদ 

িকিু ভয় কদীব নবর িক� েতবমদব ব�্ তবষবহষব কদীিবর (ইমবম বুেবদদ, 

সহদহ বুেবদদ, �বগ�, হবাদস নং ৩৬১২র)  
15 আল-কুদআন, সভদব আল-আহকব  : ৩৫র 
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আলবমদীনদ �দীণ িনীজীক বযব� দবেীতন এবং ইববাত-

বীসগদীত মশগল থবকীতনর েকননব, মহবন আ�বহদ িাীক 

মীনবিনীবশ কদীল মীন এ িযবণ-িবদণবদ সৃি� হয় েয, এ জগীত 

আ�বহদ ইেব বযতদত েক  কবদও েকবীনব দকম কিত বব অিন� 

সবিন  কদীত পবীদ নবর অপদিাীক শ�দ েমবকবিবলবয় �িতীশবি 

পৃহব যতই থবকুক নব েকন তব পুীদবপুিদ বব�ববয়ন কদব 

শি�শলদ-িবদবু ও �ভববশবলদদ �বদবও অস�বর েসীকীি 

আ�বহদ  পদ িনভরদশদল হীল তব শবি� ও স�� িচী� জদবন 

িনবরবীহ সহবয়ক হয়র এ িাীক ইি�ত কীদ মহবন আ�বহ বীলনঃ 

﴿  ۡ�ِ ٰ  فَصۡص ل َ�َ ُرنَ  َُ رل ِحۡ  َهُق ِو َِ دِ  َو ۡم ِهَِك  ِ�َ ََ  َِ ۡو عِ  ََ ر ِس  ُطَُ ۡم َّ َِ  �ل ۡو ََ ل   َو َِم وه  ُغُر
 َۡ ُِ َٕ   َو َُْل ِِ  َه ۡ�ّ ِحۡ  � ۡطَرَْف  فََمِو

َ
ِ  َون َ َك  �خَّمل َّ  ]  ١٣٠: طه[ ﴾ ١ تَۡرَ�ٰ  لََو

‘‘সুতদবং এদব যব বীল েস িব ীয়  িযর িবদণ করন এবং আপনবদ 

পবলনকতরবদ স�শংস পিবিতব ও মিহমব েঘব ণব করন 

সভীযরবাীয়দ পভীবর, সুযরবী�দ পভীবর, দবিিদ িকিু অংশ এবং িাববভবীগ 

স�বতঃ তবীত আপিন স�� হীবন।’’ P15F

16 

                                                           
16 আল-কুদআন, সভদব ্ব-হব : ১৩০র  
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আীলবচয আয়বীত ( ِد ۡم َ�ِ ِۡح  ِو َِ  এদ অথর িযিকদ ও হবমাও হীত (َو

পবীদর তীব এেবীন িবীশ ভবীব নবমবযীক  ীরশয কদব হীয়ীির 

‘‘সভীযরবাীয়দ পভীবর’’ বীল  জীদদ নবমবয, ‘‘সভীযরবী�দ পভীবর’’ বীল 

েযবহদ ও আসীদদ নবমবয এবং ‘‘দবিিকবলদণ নবমবয’’ বীল মবগিদব, 

এশব ও তবহব্ুাীক বুঝবীনব হীয়ীিরP16F

17 

ে. মীসদ জববব ভবল ও  �মভবীব োয়ব 

 �ম বযবহবদ মবনুী দ  ভত চিদীিদ বিহঃ�কবশর মস 

আচদীণদ িবপদদীত ভবল আচদণ কদীল মবনু  েস াব‘ঈদ �িত 

েুবই আকৃ� হয়র দবসভল সব�ব�বহ আলবইিহ ওয়বসব�বম-এদ 

জদবীন এিু সবরবিিক �িত িলত হীয়ীির িতিন িিীলন অনু�হ ও 

েকবমলতবদ মভতর �তদকর তবঁদ সবীথ  েয ববষবববিষ কদীতব, তবীক 

িতিন কমব কীদ িাীতনর যবদব তবদ দ� ঝিদীয়ীি তবীাদ জনয 

িতিন োব‘আ কীদীিনর তবীয়ী দ যমদীন আঘবত�বি হববদ পদও 

িতিন তবীাদ কমব সুসদ াৃি�ীত োীেিিীলনরP17F

18
P েয তবঁদ সবীথ 

িনকৃ� আচদণ কদীতব িতিন তবদ সবীথ  ুকৃ� আচদণ কদীতনর 

                                                           
17 মবওলবনব মু তদ মুহব�া শ দ, �বগ�, পৃ. ৮৭০র 
18  ইমবম বুেবদদ, �বগ�, ১ম ে�, িকতববু কবই ব ববা ল েবলক, পৃ. ৪৫৮র 
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এিাক েথীক তবঁদ সদদবত িিল কুদআীনদ বব�ব নমুনবর আ�বহ 

বীলন ‘‘েহ নবদ ! ন�তব ও কমবশদলতবদ নদিত অবললন 

করন।’’19 ভবল আচদণ �বদব শ�ীকও ব�ুীত পিদণত কদব যবয়র 

এ মীমর মহবন আ�বহ বীলনঃ 

َۡينَ  ﴿ ِ  ب ّّ � ْ َُ فََِِى ۡحَم
َ

ن  َ ِِ  ِِ َ�ۡ  بِصّل ۡن �  ُۚ َِة ِي ََ �لّم َو  ُۚ َمَن ۡسَ �  ِ ر َِ َۡۡم  ََ َك َو
 ُٞ ِۡ�َ ّ ِِ َو ۥ  ُِ ّ ُ

َ
ُ َٰوةٞ َك َٰ ََ ۥ  ُِ ۡيَن   ]٣٤: فصغت[﴾  ٣َوَه

‘‘ভবল ও মস সমবন হীত পবীদ নবর মীসদ বযবপবীদ যব  ুকৃ� 

তবই বলুন, তেন োেীবন আপনবদ সবীথ েয বযি�দ শ�তব 

দীয়ীি, েস েযন অ�দ� ব�ুর’’ P19F

20
P  

াব‘ঈদ পক েথীক মস আচদণ মবা‘  ও াব‘ঈদ মবীঝ াুদ্ 

ববিষীয় োয়,  ীল াব‘ওয়বহ’দ লকয বযবহত হয়র মীসদ �িতীশবি 

িনীয় মবনুী দ ববহয সমথরন েনয়ব যবয়, অ�দ জয় কদব যবয় নবর 

একমবি ভবল আচদীণদ মবিযীমই মবনুী দ অ�ীদ �বন কীদ েনয়ব 

স�বর এজীনয যথবস�ব মস আচদণকবদদীক কমব কীদ িাীয় 

                                                           
19 আল-কুদআন, সভদব আল-আ‘দব  : ১৯৯র 
20 আল-কুদআন, সভদব  ুিেলবত : ৩৪র 
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তবীক সংীশবিীনদ েচ�ব অবযবহত দবেীল আ�বহ তব‘আলব েুশদ 

হনর িতিন াব‘ঈীক এদ  �ম �িত ল াবন কীদনর21 এ িবষবও 

মহবন আ�বহ েসসব মু‘িমনীাদ ি�গণ সওয়বব েঘব ণব কীদীিন, 

যবদব অীহতুক ও ববীজ িবতকর েথীক িনীজীক মু� েদীে 

াব‘ওয়বীতদ মহবন কবজ আ�বম োয়র  িযরশদল ও সিহহু াব‘ঈদ 

গণববলদ বণরনবয় সভদব আল-কবসবীস বলব হীয়ীিঃ 

ّمل  ﴿ ِِ َو  َۚ ِيَِة ِۚ �لّم َمَن ۡسَ وَن بِص ََُه ۡد َوَ� وْ   ُ�َ ۡ�ِ بَِمل َص �َ ّر ُّ  ُ ۡاَرُه
َ

ن َۡرَن  ُۡوت َِِك ي ٰ َِ و 
ُ

ن
رَن  ُۡ يُنفُِق َ�ُٰم َۡ َز َ�ََُٰنل  ٥ََ َۡ َ

ن َخَلَ  ُرْ   َوََلل  ُِ َ�ۡن رْ   َرُن َۡ َ
ن َر  ۡغ َّ رْ  �ل ِمُو َِ  ْ ُۡ نَى َولَُ�

 �َِ َ�ِٰمَ ِ� �ۡل َِ ِۡ َ ُ  ََ  ُۡ �ُ ۡۡ ََ ََ  ٌُ ٰ �َ َِ  ُۡ �َُُٰ�َ َۡ َ
 ]  ٥٥،  ٥٤: للقصص[﴾  ٥ن

‘‘তবদব াুইববদ পুদ�ৃত হীব তবীাদ সবীদদ কবদীণর তবদব মীসদ 

জববীব ভবল কীদ এবং আিম তবীাদীক যব িাীয়িি, তব েথীক বযয় 

কীদর তবদব যেন অববি�ত ববীজ কথব-ববতরব রবণ কীদ, তেন 

                                                           
21 ইদশবা হীয়ীি 

﴿ ِ َ ٰ َّ �ل ِّب  ُِ  ََ ۥ  ُِ ّ ُِ ِ   ِ َّ �  َ�َ ُرهُۥ  ۡا
َ

فَأ َح  ََ ۡص
َ

ل َون َف �َ َۡ َ�َم َمل   َُ ۡۡ ِ ُِ  ٞ يَِِةۚ َِ  ٖۚ يَِِة َِ   ْ ُ ٰ َُ َ� وََا ﴾ ٤ِم
 ] ٤٠: ىللشور[

‘‘আদ মীসদ �িত ল েতব অনু প মসইর েয কমব কীদ ও আীপবস কীদ, 

তবদ পুদ�বদ আ�বহদ কবীি দীয়ীির িন�য়ই িতিন  অতযবচবদদীাদ পিস 

কীদন নবর’’ আল-কুদআন, সভদব আশ শভদব : ৪০র 
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তব েথীক মুে ি িদীয় েনয় এবং বীল, আমবীাদ জনয আমবীাদ 

কবজ এবং েতবমবীাদ জীনয েতবমবীাদ কবজর েতবমবীাদ �িত 

সবলবমর আমদব অজীাদ সবীথ জিষত হীত চবই নবর’’22 

(গ) েসৗজনয বজবয় েদীে িবিেভ হওয়ব  

চদম  িযর ও সংযম �াশরন কদবদ পদও যবিলীমদ অতযবচবীদদ 

মবিব বৃিু েপীত থবকীল াব‘ঈীক তবীাদ েথীক সবমিয়কভবীব 

াুদী্ অব�বন কদবই েরয়র তীব একীি শ�তব �াশরীনদ ভদিত 

বযিতীদীক েসৗজনযতব বজবয় দবেবদ মবিযীম িবিেভ হীত হীবর 

আল-কুদআীন এীকই (হজীদ জবমদল) ‘‘ جر جياه ’’ বলব হীয়ীি 

এবং তব অবললীনদ জনয মুহব�া সব�ব�বহ আলবইিহ 

ওয়বসব�বমসহ সকল াব‘ঈীাদ ববদ ববদ িনীারশ োয়ব হীয়ীির 

বলব হীয়ীি, 

﴿  �ٗ ِۡ�َ � ُۡ َهۡجٗر َو�ۡهُجۡرُه ُرَن  رل َهُق ل  َُ  ٰ َ�َ ۡ�ِ  ]  ١٠: للز ا[﴾  ١َو�ۡص

‘‘আদ আপিন  িযর িবদণ করন এবং েসৗজনযতব বজবয় েদীে 

তবীাদ পিদহবদ কীদ চলুন।’’ P22F

23
P অনয আয়বীত বলব হীয়ীি 

                                                           
22  আল-কুদআন, সভদব আল-কবসবস : ৫৪-৫৫র 
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﴿  
َ

َِ� َون َ�ِٰمَ َِ �ۡل ََ رِۡض   ]  ١٩٩: لالعرلال[﴾  ١َۡ

‘‘আদ জবীহল েলবকীাদ েথীক িবদত থবকুন।’’ P23F

24
P অনয �বীন 

আীদকুু ববিষীয় বলব হীয়ীি 

َ�ٰٗمل  ﴿ َِ ُرْ   لل ََ رَن  َ�ِٰمَُ ُُ �ۡل َخلَطَوُم  ْ   ]٦٢: للفرقين[﴾  ٦نَى

‘‘আদ জবীহল েলবীকদব তবীাদ সবীথ কথব বলীত আসীল, তবদব 

বীল, ‘সবলবম’।’’ P24F

25 

এেবীন েসৗজনযতব বজবয় েদীে িবিেভ হওয়বদ কথব বলব হীয়ীির 

েযীহতু একজন াব‘ঈদ কবজ হল মবনুী দ মবীঝ াব‘ওয়বত েপৗীি 

োয়বর িক� েস যিা মবনুী দ সবীথ শ�তব েপব ণ কীদ ঝগষব-

িবববীা িলি হয়, তবহীল াব‘ওয়বীতদ কবীজ িব� ঘুীবর  ীল 

মবনিবক সহমিমরতবদ আচদণ অবযবহত েদীে াব‘ওয়বতদ কবজ চবলু 

দবেব াব‘ঈদ অনযতম �িবন াবিয়্র 

                                                                                                            
23 আল-কুদআন, সভদব আল-মুযযবি�ল : ১০র 
24 আল-কুদআন, সভদব আল-আ‘দব  : ১৯৯র 
25 আল-কুদআন, সভদব আল- ুদকবন : ৬৩র 
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(ঘ) িবরুববাদীাদ গণিবিেভ কদবদ �ীচ�ব চবলবীনব  

িবরুববাদগণ িনীজদবই িবীদবিিতবয় েমীত  ীে নব, বদং সবিবদণ 

জনতবীক েস িব ীয় �ীদবিচত কীদ থবীক এবং তবীাদ সমথরীন 

িবীদবিদ কবযর্ম পিদচবলনব কীদ। অথচ সাধারণ জনতার অেনকাংশই 

তােদর �রপূ স�েকর  অববত নেয়  িদ াব‘ঈগণ সবিবদণ মবনুী দ 

সবমীন তবীাদ চিদি স�ীকর সুপ� ব�বয  প�বপন কীদ 

তবহীল েস সকল িবরুববিাদব গণিবিেভ হীয় পষীবর  ীল 

তবীাদ অতযবচবদ িনযরবতন ও িবীদবিিতব অীনকবংীশ শবস পবীবর 

আ�বহ তব‘আলব আিেদবীতদ বব�ব অব�ব তুীল িীদ দবসভল 

সব�ব�বহ আলবইিহ ওয়বসব�বম-েক েস েকৗশল িশকব িাীয়ীিন, 

যবীত তবীাদ � প  ীেবিচত হীয়ীির মহবন আ�বহ বীলনঃ 

﴿ َ َّ � ّن 
َ

َون ل  ۡٗو ِ�َ  ِ ّ َِ ّرةَ  ّن �ۡلُق
َ

ن َْب  ََ �ۡلَو َن  ۡو َرْ  ِِۡى يََر ُم ََ َظََ ي ِ ّّ َۡر يََر  � ُد َول ِدي َش  
ِْب  ََ ُُ  ١�ۡلَو َ�َقّطَوۡت بِِم َْب َو ََ ُوْ  �ۡلَو

َ
ن ََ َو رْ   ّ�َوُو � ََ ي ِ ّّ � ََ ُِ رْ   ََ �تّوُِو ي ِ ّّ � 

َ
ن ّ�َ �َ ِِۡى 

َولُب  ِۡ َ ۡۡ لَ  ١� ّن ُِ وْ   َ�َ�ُّه ُۡ َكَمل  ۡنُم ُِ  
َ

ن ّ�ََ َ�َنت َخَل َكّرٗة  ّن 
َ

ن رْ  لَۡر  ّ�َوُو � ََ ي ِ ّّ � ََ َوََل
 ِ َ خّل �  ََ ُِ  �َ ٰرِِا ََ ِ ُ ب ل ُه َُ َو   ُۡ ِم ۡۡ ََ ََ َ�ٰت   َحَم  ُۡ َ�ََُٰم َۡ َ

ن  ُ َّ � ُُ ٰلَِك يُرِ�ِم َٰ ﴾  ١َك
 ]  ١٦٧،  ١٦٥: للقري[
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‘‘আদ কতইনব  �ম হত যিা যবীলমদব পবিথরব েকবীনব আযবব 

�তযক কীদই  পলিপ কীদ িনত েয, আ�বহদ আযববই সবীচীয় 

কিেনর যেন তবদব তবীাদ অনুসবদদীাদ সলী� াবিয়্ �হীণ 

অ�দকবদ কদীব, আদ এভবীব যেন তবদব শবি� �তযক কদীব ও 

তবীাদ (াুিনয়বদ সবীথ) সম� স�কর িিভ হীয় যবীব, তেন েস 

অনুসবদদদব বলীব, হবয়! যিা একববদ াুিনয়বয় ি ীদ েযতবম 

তবহীল আমদবও তবীাদ সবীথ স�কর িিভ কদতবম, েযভবীব আজ 

তবদব কদীির এভবীব আ�বহ তবীাদ কৃতকমর পিদতবপ ীপ 

তবীাদ োেবীবনর আদ তবদব জবহবভবম হীত কেীনব েবদ হীত 

পবদীব নবর’’26 

এ িদীনদ ব�বয �াবীনদ মবিযীম জনসবিবদণীক যবিলমীাদ 

িবরীু েসবেবদ কীদ েতবলব যবয়, অতএব, আজ যবদব যবিলীমদ 

সবহবযযকবদদ পদকবল িাবীস তবীাদ পিদতবপ কদব িবষব আদ 

িকিুই থবকীব নবর  ীল াব‘ঈীক তব এ সকল যবিলম স�াবয়ীক 

গণিবিেভ কদবদ েকীি ভভ িমকব দবেীত হীবর 

                                                           
26 আল-কুদআন, সভদব আল-ববকবদব : ১৬৫-১৬৭র 
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(ঙ) যুু ও সশ� �িতীদবি 

যুলুম িনযরবতন �িতীদবীি সশ� পাীকীপদ গর্ অতযবিিকর 

ইসলবীম চুষব� িজহবা বব সশ� যুুীক েয ক’িু  ীরীশয 

অনুীমবান কীদীি তবীত �বথিমক ও চুষব�  ীরশয হীলব, 

যুলুীমদ মভীলবুপবুনর পিবি কুদআীন মহবন আ�বহ ে ুনব 

 বসবা ব� নব হওয়ব পযর� যুীুদ িনীারশ িাীয়ীিনর27 অনয 

আয়বীত বলব হীয়ীি-‘‘ে তনব  বসবা ব� নব হওয়ব পযর� যুু 

চবিলীয় যবওর’’28 তীব এ পযরবীয়দ যুীুদ জনয েবশ িকিু শতর 

দীয়ীি, তেীিয অনযতম হীে, েকবীনব দব��িবীনদ িনীারশ বব 

েনতৃী্দ িবয়বয় হীত হীবর  

তবিবষব ইসলবীমদ িবীদবিিতবয় কবী দ মুশিদকগণ যেন কথবয় ও 

কবীজ চদম ববষবববিষ কদীি,  �ু� তীলবয়বদ িনীয় দবসভীলদ 

                                                           
27 ٌر  ﴿  َقِدي ُۡ لَ َُۡ�ِهِ  ٰ َ�َ  َ َّ � نّن  رْ    َُِم ُۡ ُظ ُم ُّ َ

ُِ رَن ب َُ َِ ٰ َُت ََ ي ي َِن لِّيِ ى
ُ

]  ٣٩: للج[﴾  ٣ن

‘‘যবীাদীক যুু ববিয কদব হীে, তবীাদীক যুু কদীত অনুমিত োয়ব হীয়ীি 

কবদণ তবদব িনযরবিতত আদ আ�বহ তবীাদ সবহবযয কদীত সকমর’’ আল-

কুদআন, সভদব আল-হ� : ৩৯র 
28  ﴿  َ�َ  َّ ِ ِ َٰن  ََ ۡد َُ  �َ فَ ۡرْ   َم َِ ُ � ِِِن  فَ   ِ ّ َِ  َُ ي ِ ُِ � رَن  �ُ �َ ٞ َو َنۚ ِۡ ِ ف رَن  �َُ ََ ت  ٰ ِّ َح  ُۡ رُه َُِ ِٰ َٰ َو

 �َ َِِٰم َّ ]  ١٩٣: للقري[﴾  ١�ل  আল-কুদআন, সভদব আন বল : ৩৯র 
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াব‘ওয়বত ও আীসবলনীক িনমভ রল কদবদ েচ�ব কীদীি,  ষযীেদ 

জবল িব�বদ কীদীি, তেনও দবসভল সব�ব�বহ আলবইিহ ওয়বসব�বম 

�িতদকবমভলক িবিভভ যুীু অবতদণর হীয়ীিন এবং সশ� সং�বম 

কীদীিনর 

সুতদবং াু’িু কবদীণ ইসলবীম সশ� যুু কদব যবয়, এক. 

�িতদকবমভলক বযব�ব িহীসীবর াুই. ইসলবমদ াব‘ওয়বীতদ েকি 

স�সবিদত কদবদ জনয, াবওয়বীতদ পীথ যবদব ববিব হীব, তবীাদ 

িবরীু াবঁষবীনবদ জনযর তীব এেবীনও মুসিলমীাদ কমতব ও 

�বথর িবীবচনব কীদ এগীত হীবর  

ব�ত: দবসভলু�বহ সব�ব�বহ আলবইিহ ওয়বসব�বীমদ যুুনদিতদ 

�িবন লকয িিল সবিযমত জবন-মবীলদ কয়কিত নব ঘিুীয় নতুন 

নতুন েকৗশল ও  নিতক শি� �ীয়বীগদ মবিযীম শ� শি� 

িনি�য় কীদ োয়বর িতিন সব�ব�বহ আলবইিহ ওয়বসব�বম িশশ ও 

নবদদ,  লববন বৃক �ভৃিতীক দকব কদবদ জনয যুীুদ পভীবর 

সবহববদীাদ িনীারশ িাীতনর মবি ২৩/২৪ জীনদ �বণ হবিনদ 

মবিযীম িতিন ম�ব িবজয় কদীত সকম হনর মহবনবদ সব�ব�বহ 

আলবইিহ ওয়বসব�বম ৩৩ িু যুু ও ২৮ িু অিভযবন ে�দণ 
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কীদিিীলনর তবঁদ এ �িতদকবমভলক নদিতদ কবদীণ েসসব যুীু 

িনহীতদ সংেযব হবজবীদদ েকবুবও পশর কীদ িনর পৃিথবদীত 

অনযবনয যুীু হতবহীতদ তুলনবয় যব িিল এীকববীদ নগনযর অথচ 

এক িবশবল ও স ল িব�ব ঘিুীয়িিীলন িতিনর যুীুদ ময়াবীন 

িতিন শ�পকীক কমব কীদ েয াৃ�ব� �বপন কীদীিন তব 

পৃিথবদদ ইিতহবীস িবদলর ম�ব িবজীয়দ িান িতিন সবিবদণ কমব 

েঘব ণব কীদনর 

(চ) সি� চুি� কদব 

িবীদবিদীাদ সবীথ সশ� যুীুদ েচীয় সি� চুি� �বপীনদ মবিযীম 

াব‘ওয়বতদ কবজ আ�বম োয়ব সহজ র সি�দ  ীল  ভয় পীকদ 

মবীঝ পবদপিদক স�দিত-েসদহবারয, মবয়ব-মমতব সৃি� হয় যব 

পদবতরদীত এক পীকদ আাশর �হীণ  �ুু কীদর দবসভল সব�ব�বহ 

আলবইিহ ওয়বসব�বম ইসলবমদ াব‘ওয়বতীক  সুশৃংেলভবীব মবনুী দ 

�বীদ েপৗীি োয়বদ জনয িবিভভ েগবি ও �িতপীকদ সবীথ 

সবমবিজক, দবজৈনিতক এমনিক সবমিদক চুি�ীত আবু হনর 

পৃিথবদদ ইিতহবীস তবঁদ সবমিদক চুি� ‘‘হাবয়িবয়বদ সি�’’ 

াব‘ওয়বহ স�সবদীণ ও ইসলবীমদ িবজয় লবীভ গর্পভণর ভুিমকব 
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পবলন কীদর আদ সমবিজক ও দব�দয় িাীক েথীক মিানব সনা 

অতয� গরী্দ াববদাবদ, যব পদবতরদীত ইসলবমদ দবী�দ 

সংিবিবীনদ অংশ িবীশ  িহীসীব  প িনীয়িিলর এ িদীনদ 

চুি�দ মবিযীম দবসভল সব�ব�বহ আলবইিহ ওয়বসব�বম 

মুসিলমীাদীক কবি দ-মুশিদকীাদ অীনক অতযবচবদ েথীক দকব 

কীদিিীলনর ইসলবীমদ াৃি�ভ�দ হীলব, �িতপক সি� কদীত 

চবইীল সি� কদবর এ মীমর মহবন আ�বহ বীলনঃ 

﴿  ُۡ ُ لَُ� َّ �  َِ َ�َمل َاَو  َُ ُُ �لّمََ �ُ ۡ�َِ ۡرْ  ِ ۡلَق
َ

َول  ُۡ رُ� ُۡ يَُتَُِِٰ فَََ  ُۡ ُرُ� ل َ ََ فَِِِن �ۡ�
 �ٗ ِِۡ َِ  ُۡ ِم ۡۡ ََ           ]  ٩٠: للص�ي [﴾  ٩ََ

‘‘অতএব, তবদব যিা েতবমবীাদ িনকু েথীক সীদ াবঁষবয়, 

েতবমবীাদ সী� যুু নব কীদ এবং েতবমবীাদ িনকু শবি� ��বব 

কীদ, তীব আ�বহ েতবমবীাদ জনয তবীাদ িবরীু (সি� বযতদত) 

অনয েকবন পথ অবললীনদ বযব�ব দীেন িনর’’ P28F

29 

(ি) �ভববশবলদদ আরয় লবভ  

                                                           
29 আল-কুদআন, সভদব আন িনসব : ৯০র 
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যবদব �ভববশবলদ সমবীজ তবীাদ েবশ গর্ দীয়ীির সবিবদণ 

জনগণ �ভববশবলদীাদ অনুগবমদ হীয় সমবীজ বসববস কীদ িবিবয়, 

�ভববশবলদ েকবন বযি� বব েগব�দ াদীনদ িবয়বতীল জবমবীয়ত হীল 

সবিবদণ জনগণও �বভবিবকভবীব াদন �হীণ  �ুু হয়র এজীনয 

দবসভল সব�ব�বহ আলবইিহ ওয়বসব�বম সমবীজদ �ভববশবলদ 

েলবকীাদ িনকু াব‘ওয়বত  প�বপীনদ ুবীগরু িনিরবদণ কীদন, 

তবঁদ াব‘ওয়বীত �ভববশবলদ এক বযবসবয়দ মিহলব সবর�থম ইসলবম 

�হণ কীদর অতঃপদ এক পভর  িনবায বযবসবয়দ ইসলবীমদ 

িবয়বতীল আগমন কীদর মহবনবদ সব�ব�বহ আলবইিহ ওয়বসব�বম 

জদবীনদ সবর�ীদ �ভববশবলদীাদ াব‘ওয়বত োয়বদ বযবপবীদ অ�ণদ 

ভুিমকব পবলন কীদীিনর তবঁদ একবিিক িবীয়দ অনযতম  িহকমত 

হল াদন �চবদর তবই িতিন িবিভভ েগবিপিতীাদ কনযবীাদ সবীথ 

পিদণয় সভীি আবু হীয়ীিনর ইসলবমদ াব‘ওয়বীতদ পিদভব বয় 

এীক ‘সুলতবীন নবিসদ’ বব সবহবযযকবদদ কতৃর্ বলব হয়র দবসভল 

সব�ব�বহ আলবইিহ ওয়বসব�বম আ�বহদ কবীি এ িদীনদ কতৃর্ 

�বথরনব কীদিিীলনর এ মীমর পিবি কুদআীন এীসীি, 

﴿  � ُٗ ٰٗنل ُِّ� ََ َۡ ُِ َُك  ُ ُّ  َ ُِ  ِ
ِِ  ]  ٨٠: لالسل [﴾  ٨َو�ۡاَوِ 
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‘‘আদ আপনবদ পক েথীক আমবদ জনয ‘সবহবযযকবদদ কতৃর্ 

িনীয়বগ কীদ িান।’’30  

তবিবষবও �ভববশবলদীাদ ইসলবম �হীণদ জনয িতিন আ�বহদ 

কবীি োব‘আ কীদীিনর হবাদীি এীসীি, ‘‘েহ আ�বহ! আপিন 

আবু জবহল ও ওমদ িবন েব�বীবদ ইসলবম �হীণীদ মবিযীম 

েতবমবদ াদনীক স�বিনত ও শি�শবলদ কদর’’ P30F

31
P মহবনবদ সব�ব�বহ 

আলবইিহ ওয়বসব�বম কবী দীাদ চদম িবীদবিিতবদ সমীয় 

াব‘ওয়বীতদ সংকুকবীল �দয় চবচব আবু তবিলীবদ আরীয় িিীলনর 

িতিন মবদব যবববদ পদ তবীয়ী  িগীয়িিীলন াব‘ওয়বত িনীয় এবং 

সবহবযযকবদদ েঁুজীতর তুকবলদন ম�বদ অব�ব তবদ জনয অনুকভ ীল 

িিল নব, তবই তবীয়ী  িনদবশ হীয় ম�বয় �ীবশ কীদিিীলন 

মবত‘আম ইবন আাদদ আরীয়র P31F

32 

(জ) আ�ীগবপন কদব  

ইসলবমদ াব‘ওয়বীতদ কবজ েুবই ঝুিকপভণরর এেবীন াব‘ঈদ  পদ 

                                                           
30 আল-কুদআন, সভদব বনদ ইসদবঈল : ৮০র 
31  ইমবম িতদিমযদ, �বগ�, িকতববুল মবনবিকব, হবাদস নং-৩৬১র 
32 ইবনুল আিিদ, �বগ�, ২য় ে�, পৃ. ৯২র 
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যুলুম িনযরবতন আসবুব েুবই �বভবিবকর েস েকীি েকবীনব দকীমদ 

�িতীদবি বযথর হীল আ�ীগবপন কদব যবয়র াদীনদ পীথ িুীক 

থবকীত ও যুলভম-িনযরবতন েথীক ববঁচবদ জনয অীনক নবদ-দবসভল 

আ�ীগবপন কীদীিনর েযমন যবকবিদয়ব আলবইিহস সবলবম, ঈসব 

আলবইিহস সবলবম, অনু পভবীব মহবনবদ সব�ব�বহ আলবইিহ 

ওয়বসব�বম িহজদীতদ সময় ম�বদ সবওদ পবরীতদ গহবয়র এুব 

কবপু  তব নয় বদং পিদক�নব ও ��িতদ জনযর  

আল-কুদআীন আসহবব কবহবী দ বণরনব েথীক তবদ িকিু আঁচ 

পবওয়ব যবয়। েসই গহবববসদীাদ একজীনদ ব�বয েথীক তবীাদ 

আ�ীগবপীনদ  ীরশয প� হীয়  ীে, িতিন শহীদদ েলবকীাদ 

স�ীকর ম�বয কীদিিীলন : 

﴿  ُۡ ِِِم َّ ِِ  ِِ  ُۡ وُ� ُد ُوِۡ ۡو ي
َ

ن  ُۡ رُ� ُۡ يَرُۡ�ُ �ُ ۡۡ ََ ََ وْ   َمُر ۡۡ َه ُۡ ِِن  ُم ُّ ِ  ] ٢٠: للةهف[﴾  ٠ِ

 ‘‘তবদব যিা েতবমবীাদ েবদ জবনীত পবীদ, তীব পবথদ েমীদ 

েতবমবীাদীক হতযব কদীব অথবব েতবমবীাদীক তবীাদ িীমর 

ি িদীয় িাীবর’’ P32F

33 

                                                           
33 আল-কুদআন, সভদব কবহব  : ২০র 
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(ঝ) িহজদত  

কবি দ-মুশিদকীাদ অতযবচবীদ দবসভল সব�ব�বহ আলবইিহ 

ওয়বসব�বম এমন অিত� হীয় পষীলন েয, তবঁদ  িীযরদ সদমব 

িবিষীয় েগীি, অথচ �িতীদবীিদ েকবন েকৗশল তবঁদ হবীত েনই, 

েনই েকবন আরয় বব আ�ীগবপন কদবদ �বন, তেন দবসভল 

সব�ব�বহ আলবইিহ ওয়বসব�বম িহজদত কদবদ সংক� কীদনর 

তবঁদ সবহববদগণ তবঁদই িনীারীশ িহজদত কীদিিল ে তনবদ োশ 

েথীক িনদবপ�বদ োশ হববশবয়র34 আ�বহ তব‘আলব এ িদীনদ 

                                                           
34  �ুল মু’িমনদন  ী� সবলবমবহ  দবিায়ব�বহ আনহব েথীক বিণরত, (িতিন 

হববশবয় �থম িহজদতকবদদীাদ একজন) িতিন বীলন: ম�ব যেন আমবীাদ 

সংকদণর হীয় পষল, দবসভল সব�ব�বহ আলবইিহ ওয়বসব�বম-এদ সবহববদগন 

িনযরবিতত হীলন, পদদকবয় অবতদণর হীলন, তবঁদব তবীাদ িীমর িবপা �তযক 

কদীলন, অথচ দবসভল সব�ব�বহ আলবইিহ ওয়বসব�বম-এদ �িতীদবি কদীত 

পবদীিন নবর িতিন সব�ব�বহ আলবইিহ ওয়বসব�বম িনীজ তবঁদ বংশ ও চবচবদ 

েহ বজীত িিীলনর  ীল সবহববদগণীক েয অতযবচবদ িনপদষন কদত তব দবসভল 

সব�ব�বহ আলবইিহ ওয়বসব�বম-েক পশর কদীত পবদত নবর তেন দবসভল 

সব�ব�বহ আলবইিহ ওয়বসব�বম তবীাদীক বলীলন : হববশবয় একজন ববাশবহ 

আীিন, েক  তবদ কবীি িনযরবিতত হয় নবর েতবমদব তবদ দবীজয চীল যবও, 

আ�বহ হয়ত েতবমবীাদ এ িবপা েথীক মুি�দ েকবন পথ কীদ িাীবনর (ইবন, 

হবজদ আসকবলবনদ,  বতহল ববদদ, �বগ�, ৭ম ে�, �. ২৭৭) আমদব 
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িনযরবিতত অব�বয় িহজদত কদবদ িনীারশ িাীয়ীিনর কুদআীন বলব 

হীয়ীিঃ 

ل  ﴿ ُرْ  ُكّن ل ُۡ  ََل ُِ َُ ُكن ِۡ� ُرْ   ََلل  ُۡ ُُفِمِم
َ

ن  َ ِِ ِ َظلل  ُۚ َِِك ٰ َٓ َۡم ُُ �ل ََرّفهُٰم ََ ت ي ِ ّّ ِِّن �
ل   �َِۡم وْ   َملِاُر ُِ �َ  ٗۚ َو ِِ ٰ ََ  ِ َّ ُِض �

َ
ن  َۡ ُۡ تَُ� َ ل

َ
َُرْ  ل ََلل ِِض  

َ ۡۡ � ِِ  �َ َوفِ ۡۡ َِ ۡم ُِ
ٮٰمُ  َو

ۡ
أ َُ َِِك  ٰ َِ و 

ُ
ْ فَأ ًُ �ِ َِ لََهۡت  َِ َو   ُُ َاَمّن  ُۡ٩  َِ ََ �لِرَِال ُِ  �َ َوفِ ۡۡ َِ ُۡمۡم َّ �ل ِ ِ

 �ٗ ِِۡ َِ وَن  ُد َِ َهۡم  ََ َو  ٗۚ ََۡ ِح رَن  ِطُۡو َِ �َۡم  ََ ِٰن  َٰ ۡرِۡل َو�ل ِنَِملَهِ  َ�  ٩َو�ل ََ َِِك  ٰ َِ و 
ُ

فَأ
 � َٗ ر ّرْ َ�ُف ُف �َ ُ َّ � َوَنَن    ُۡ َ�ۡنُم َر  َهۡوُف ن 

َ
ن  ُ َّ �٩ ُ ِ َّ �  ِِ ِِۡ َِ  ِِ ُهَملِاۡر   َ َُ َو

 ِ َّ �  َِ ِ َملِاًرْ ِ ُِ ِۦ  ِِ َۡيِ َ  ب ُِ  ۡۡ ُر ۡ ََ  َ َُ َو   ٗۚ َو َِ َو  � ُٗ ِ ٗمل َكۡ َ�َٰغ ُُ ِض  ِ
َ ۡۡ � ِِ ۡد  ِ َُ

ل  َِّحۡٗم  � َٗ ر ُ َ�ُف َّ َوَنَن �  َ ِ َّ ۡاُرهُۥ َ�َ �
َ

ن   َ ََ َو َ�َقۡد  ۡرُت  َۡم ُِ �ل �َِۡ ُۡد ُّ ي �ُ ِۦ  رِ  ُِ ََ َو
 ]  ١٠٠،  ٩٧: للص�ي [﴾  ١

‘‘যবদব িনীজদব যুলুম কীদ, ে ীদ�বদব তবীাদ �বণ �হীণদ সময় 

বীল, েতবমদব িক অব�বয় িিীল ? তবদব বীল এ ভুেী� আমদব 

অসহবয় িিলবমর ে ীদ�বদব তেন বীল, আ�বহদ পৃিথবদ িক �শ� 

িিল নব েয, েতবমদব োশ তযবগ কীদ েসেবীন চীল েযীত? 
                                                                                                            
িবিেননভবীব হববশবদ  ীরীশয েবিদীয় পষলবম এবং েসেবীন িগীয় একিিত 

হলবমর  �ম োীশদ এক  �ম �িতীবশদদ িবয়বয় অবতদণ কদলবমর আমদব 

িিলবম আমবীাদ াদন িনীয় িনদবপীার এ িনীয় েসেবীন েকবন অতযবচবীদদ 

আশংকব িিল নবর ইবন িহশবম, আস িসদবত আন নববদয়বহ, ১ম ে�, �বগ�, 

পৃ. ৩৩৪র 
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অতএব, এীাদ ববস�বন হল জবহবভবম এবং তব অতয� মস �বন, 

তীব েযসব পুর , নবদদ ও িশশ েকবন  পবয় অবললন কদীত 

পবীদ নব এবং পথ ও পবয় নব আ�বহ হয়ত তবীাদীক কমব 

কদীবনর আ�বহ মবজরনবকবদদ, কমবশদলর েয েক  আ�বহদ পীথ 

োশ তযবগ কীদ, েস াুিনয়বয় বহ আরয়�ল এবং �বচুযর লবভ 

কীদর’’P34F

35
P  

শিু তবই নয়,  মুহব�া সব�ব�বহ আলবইিহ ওয়বসব�বম-এদ পভীবরও 

অীনক নবদ-দবসভল িহজদত কীদীিনর েযমন  ইবদবহদম ও মভসব 

আলবইিহস সবলবম। সবরেশষ নবী  মহুাাদ সব�ব�বহ আলবইিহ 

ওয়বসব�বম িনীজও অনুসবদদীাদ িনীয় মিানবয় িহজদত কীদনর 

তবঁদ িহজদত িিল মভলতঃ ��িত �হণ কীদ শি� স�য় কদবদ 

মবিযীম াদনীক িবজয়দ কদবদ  ীরীশযর পদবতরদীত িতিন ��িত 

িনীয় িবরুববাদীাদ েমবকবিবলবয় পবাব �িতীদবি গীষ 

তুীলিিীলন এবং াব‘ওয়বতীক স লতবয় েপৗিবীত সকম হনর 

                                                           
35 আল-কুদআন, সভদব আন িনসব : ৯৭-১০০র 
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(ঞ) দব�দয় কতৃর্ বযবহবীদদ �ীচ�ব  

মবনু  সমবজবু হীয় ববস কীদ থবীকর আদ সমবজীক িনয়েন 

কীদ দব�র সমবজ জদবীন দব�দয় কতৃর্ এক শি�শবলদ হবিতয়বদর 

সমবীজ আাল ইনসব  �িত�ব, িবিভভ দকীমদ যুলুম �িতীদবি, 

সমবজ সাসযীাদ মতিবীদবি িনদসন, সবমবিজক সমসযব সমবিবন ও 

কলযবণই তবদ মভল লকয র আ�বহ তব‘আলব সকল নবদ-দবসভলীক 

এ পিদক�নব িাীয়ই পবিেীয়ীিনর ইদশবা হীে, 

َٰب  ﴿ �َ ُُ �ۡلِك َوُم َُ ۡخَل  َّ ُ
َ

َون َِ�ِٰت  ِۡ َ�ۡ َََنل بِص ُِ َُ َنل  َۡ َِ َۡ َ
ن ۡد  ُس   لََق خّل ِ�َُقرَم � َْن  ََ َو�لِۡم

َ�ٰفُِ  لَِّنلِس   َُ َو ٞد  ِدي َش ٞس 
ۡ

ِِ بَأ ِۡ� َد  ِدي ۡسَ ۡخَل � َّ ُ
َ

َون   ِِ ۡم    ]  ٢٥: للددد[ ﴾بِصۡلقِ

‘‘িন�য়ই আিম দবসভলগণীক ে�দণ কীদিি প� �মবনসহ এবং 

তবীাদ সংীগ িাীয়িি িকতবব ও নযবয়া�, যবীত মবনু  সুিবচবদ 

�িত�ব কীদর আিম েলৗহও িাীয়িি যবীত দীয়ীি �চ� শি� ও 

মবনুী দ জনয বহিবি কলযবণর’’ P35F

36 

আীলবচয আয়বীত নযবয়া� ও েলৗহা�ীক দব�দয় কতৃর্ বীল আেযব 

োয়ব হীয়ীির আদ িকতববীক সংিবিবন বলব হীয়ীির এ সীবদ 

                                                           
36 আল-কুদআন, সভদব আল-হবাদা : ২৫র 
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সম�ীয় সমবীজ ইসলবমদ আইন চবলু কীদ সব দকীমদ যুলুম 

অতযবচবদ ও অনযবীয়দ মভীলবুপবুন কদব যবয়র দব�দয় �ভবীব 

সমবীজ েুব সহীজই শবি� ও কলযবণ �িত�ব স�ব হয়র িক� দব� 

যিা তবদ িবপদদত হয়, তবহীল েস সমবজ অনযবয়, যুলুম, অতযবচবদ, 

িহংসব-িবী� , হবনবহবিন, অ�দলতব ও েবহবয়বপনবয় ভীদ ওীের এ 

দব� বযব�ব পিদবতরন কদবদ জনয নবদ-দবসভল তবীাদ সমকবলদন 

দবজব-ববাশবহবীাদ শ�ীত পিদণত হনর  

আমবীাদ ি�য়নবদ সব�ব�বহ আলবইিহ ওয়বসব�বম-এদ  েবলবয়ও 

তবদ বযিত্ম হয় িনর িতিন িবরুববাদীাদ চুষব� েমবকবিবলব 

কীদীিন ইসলবমদ কলযবণমভলক দব� �িত�বদ মবিযীমর মবি াশ 

বিীদদ শবসনবমীল িতিন মাদনব ও পবশরবতরদ এলবকবসহ বিহঃিবরীর 

ইসলবীমদ জবগদণ সৃি� কীদনর িবিভভ দব� �িবনীাদ িনকু 

েলবক মবদ ত িচিেদ মবিযীম াব‘ওয়বত পবেবীনবদ িসুব� িনীলনর 

বিহঃিবরীর িবিভভ �িতিনিি ে�দণ কদীলনর এ েকীি িতিন 

দব��িবন ও েগবিপিতীাদ াব‘ওয়বত াবীনদ ুবীগরু িনিরবদণ 

কীদনর কবদণ েকবীনব জবিতদ দব��িবন যিা ইসলবম �হণ কীদ 

তবহীল েস জবিতদ েলবীকদ েুব সহীজই ইসলবীমদ িবয়বতীল ভদষ 
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জমবীবর’’ েকননব, �জবগণ তবীাদ দবজবীাদ অনুসবদদ হীয় থবীকর 

শিুমবি দব�দয় কতৃরী্দ আসীন সমবসদন হওয়বদ কবদীণই সভাুদ 

বিহঃিবরর পযর� ইসলবীমদ আীলব িিষীয় োয়ব তবঁদ পীক স�ব 

হীয়িিলর 

 


