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�থম অধয্া
রাসূ লগেণর �থম দািয়�:
ইবাদেত আ�াহ্র একে�র �িত�া
�থেমই েজেন রাখা �েয়াজন েয, তাওহীেদর অথর্  ইবাদতেক
পাক পিব� আ�াহর জনয্ই একক ভােব সুিনিদর্ � ক। আর
এটাই হে� আ�াহর ে�িরত রাসূ লগেণর �ীন। েয �ীনসহ আ�াহ 
তাঁেদরেক ে�রণ কেরিছেলন। েসই রাসূ ল-গেণর �থম হে�ন
নূ হ  ‘আলাইিহস সালাম। আ�াহ তাঁেক তাঁর কাওেমর িনকট েসই
সময় পাঠােলন যখন তারা ওয়া�, সু ওয়া‘, ইয়াগু, ইয়া‘উক ও
নাস্র নামীর কিতপয় সৎ েলােকর বয্াপাের অিত মা�ায় বাড়াবািড়
কের চেলিছল। আর সবর্  েশষ রাসূল হে�ন মুহা�াদ সা�া�াহ
আলায়িহ ওয়া সা�াম, িযিন ঐ সব েনক েলাকেদর মুিতর্ েভে� চুণর
িবচূ ণর্  কেরন। আ�াহ তাঁেক এমন সব েলােকর মেধয্ পাঠান যার
ইবাদত করত, হ� করত, দান খয়রাত করত এবং আ�াহেকও
অিধক মা�ায় �রণ করত। িক� তারা েকােনা েকােনা সৃ � বয্ি�
ও ব�েক আ�াহ এবং তােদর মােঝ মাধয্ম রূেপ দাঁড় করা
তারা বলত, তােদর মধয্�তায় আমরা আ�াহর ৈনকটয্ কামন
কির, আর আ�াহর িনকট (আমােদর জনয) তােদর সু পািরশ
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কামনা কির। তােদর এই িনবর্ািচত মাধয্মগুেলা : েফেরশতা,
ঈসা, মারইয়াম এবং মানু েষর মেধয্  যাঁরা সৎকমর্শ- আ�াহ্র
সােলহ বা�া। অব�ার এই ে�িক্ষেত আহ  ে�রণ করেলন
মহানবী মুহা�াদ সা�া�াহু ‘আলাইিহ  ওয়াসা�ামেক তােদর পূ বর্
পুরুষ ইবরাহীম আলািহস সালাম এর �ীনেক তােদর জনয্  নব
�াণ শি�েত  উ�ীিবত  করার জনয্। িতিন তােদরেক জািনেয়
িদেলন েয, আ�াহর ৈনকটয্  লােভর এই পথ এবং এই �তয্
একমা� আ�াহরই হক। এর েকােনািটই আ�াহর ৈনকটয্  লােভ
ধনয্ েকােনা েফেরশতা এবং েকােনা ে�িরত রাসূেলর জনয্ও িস
নয়। অপরাপর েলােকরা েতা পেরর কথা !
তা ছাড়া ঐ সব  মুশিরকগণ সাক্ষয্ িদত, আ�াহই একামা�
সৃ ি�কতর্, সৃ ি�েত তাঁর েকােনা শরীক েনই। ব�ত: িতিনই
একমা� েরেযকদাতা, িতিন ছাড়া েরেযক েদওয়ার আর েকউ
েনই। জীবনদাতাও একমা� িতিনই, আর েকউ মৃতুয্ িদেত পাের
না। িব� জগেতর একমা� পিরচালকও িতিনই, আর কােরারই
পিরচালনার ক্ষমতা েনই। স� আকাশ ও যা িকছু তােদর মেধ
িবরাজমান এবং স� তবক যমীন ও যা িকছু  তােদর মেধয্
িবদয্মান রেয়েছ সব িকছু  তাঁরই অনু গত  দাসানু দাস, সবই তাঁর
বয্ব�াধীন এবং সব িকছুই তাঁরই �তােপ এবং তাঁরই আয়�াধীেন
িনয়ি�ত।
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ি�তীয় অধয্া
রাসূ ল যােদর সােথ যু � কেরেছন তারা তাওহীদু রবুিবয়ােতর
�ীকৃিত িদত এর �মাণািদর বণর্ন
[রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়া সা�াম েয সব মুশ্িরেকর
িবরুে� িজহােদ অবতীণর্ হেয়িছেলন তারা তাওহীেদ রবুিবয়া
অথর্াৎ আ�াহ েয মানুেষর র, �িতপালক ও �ভু একথা �ীকার
করত িক� এই �ীকৃিত ইবাদেত িশকর্ এর পযর্ায় েথে
তােদরেক েবর কের আনেত পাের িন— আেলাচয্ অধয্ােয় তার
িবশদ িববরণ রেয়েছ]
েয সব  কােফেরর সে�  আ�াহর রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ  ওয়া
সা�াম যু �  কেরেছন তারা তাওহীেদ রবুিরয়েতর সাক্ষয্ �দ
করত—এই কথার �মাণ যিদ তুিম চাও তেব  িন� িলিখত 
আ�াহ্র বাণী পাঠ কর:
َۡ
ٓ ّ َ ّ ُ ُُ َۡ َ ُۡ
َ َۡ
ّ �ض
ّ َمَن َ� ۡمل ُِك
ِ �لسَ َماءِ َوٱ
لسَ ۡم َع َوٱ�بۡ�ٰ َر
﴿ قل من يرزق�م مِن
َۡ ۡ ّ َ ُ َ َ َ ۡ َ َ ّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ
ۡ
ُۡ َ َ
ّ ت و�خرج ٱلميِت مِن ٱل
ّ َ ۡ�ر ُج �ل
ۚ � ومن يدب ِ ُر ٱ�م َر
ِ ِ َ م َِن ٱل َم ّي
ِ
ِ
ِ ومن
َ ُ َ َ َُ ُ َ ُّ َُ ۡ َََ ت
  [٣١ : ﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ٣ �َۚ �قل أف� َ َّقون
فسيقولون
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“বলু ন, ‘েক েতামােদরেক আসমান ও যমীন েথেক জীবেনাপকরণ
সরবরাহ  কেরন অথবা �বণ ও দৃ ি�শি�  কার কতৃর্�াধী,
জীিবতেক মৃত  েথেক েক েবর কেরন এবং মৃতেক জীিবত হেত 
েক েবর কেরন এবং সব িবষয় েক িনয়�ণ কেরন?’ তখন তারা
অবশয্ই বলে, ‘আ�াহ্। সুতরাং বলু, ‘তবুও িক েতামরা
তাকওয়া অবল�ন করেব না?’ (সূ রা ইউনু স : ৩১)
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলেছন :

ّ ُ
َٓ
ُۡ ّ َ ُ ُ
َ َ َ ُ ُ
ُ َۡ
 َس َيقولون َِ ِۚ قل٨ نت ۡم � ۡعل ُمون
ِيها إِن ك
� ﴿ قل ل َِم ِن ٱ��ض َو َمن
َ ُ ّ َََ ذ
َ ّ ُّ ّ قُ ۡل َمن ب٨ ون
َۡ
َۡ
ۡ ّ ت
٨ ِيم
أف� ََكَر
ِ ٰ �َ ٰ �َلس
ِ لسَبعِ َرَب ُّ ٱلع ۡر ِش ٱلعظ
َ
َ
ُّ ُ ُ َ َ
َ َُّ َُ ُ َ ّ ُۡ َ ت
ُ
َ ُۡ
َ
ۡ َ �
�ءٖ َوه َو
ِ  قل م ۢن �ِي ِده ِۦ ملكوت٨ سيقولون َِ ِۚ قل أف� ََقون
�
َ
َ ُ َُ َ
َ َ َ ُ ُ
ُ �ُ
ُ َ�ُ �َ � َو
ٰ ّ َ�َ ون َِ ّ ِۚ قُ ۡل
َ
 سيقول٨ نت ۡم � ۡعل ُمون
ار َعل ۡيهِ إِن ك
ِ
َ َ ُۡ
  [٨٩  ،٨٤ : ﴾ ]ﻤﻟﺆﻣﻨﻮن٨ ح ُرون
�س

“বলু ন, ‘যমীন এবং এেত  যা িকছু আেছ এগুেল(র মািলকানা)
কার? যিদ েতামরা জান (তেব বল)। অবশয্ই তারা বলে,
‘আ�া�।’ বলু ন, ‘তবুও িক েতামরা িশক্ষা �হণ করেব ?’ বলু ন,
‘সাত আসমান ও মহা-‘আরেশর রব েক?’ অবশয্ই তারা বলে,
‘আ�াহ্ বলু ন, ‘তবুও িক েতামরা তাকওয়া অবল�ন করেব না?
বলু ন, ‘কার হােত সম� ব�র কতৃর্? িযিন আ�য় �দান কেরন
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অথচ তাঁর িবপেক্ ষ েকউ কাউেক আ�য় িদেত পাের ন , যিদ
েতামরা জান (তেব বল)। অবশয্ই তারা বলে, ‘আ�াহ্’ বলু ন,
‘তাহেল েকাথা েথেক েতামরা জাদু কৃত হে�া? (সূ রা মু’েমনু ন :
৮৪-৮৯)। অনু রূপ আরও অেনক আয়াত রেয়েছ
যখন এ সতয্  �ীকৃত হেলা ে, তারা আ�াহর রবুিবয়ােতর
গুণাবলীর �ীকৃি িদত, অথচ তােদর েসই ঈমান তােদরেক েসই
তাওহীেদ �েবশ করায় িন -যার �িত রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ 
ওয়া সা�াম তােদরেক আ�ান জািনেয়িছেলন। আর তুিম এটাও
অবগত হেল েয, েয তাওহীদেক তারা অ�ীকার কেরিছল েসটা
িছল তাওহীেদ ইবাদত  (ইবাদেত  আ�াহর এক�বাদ �িতি�ত
করা)— আমােদর যু েগর মুশিরকগণ যােক ‘ই‘েতকাদ” বেল
থােক। তােদর 1 ঐ “ই‘েতকােদর” নমুনা িছল এই েয, তারা
০

আ�াহেক িদবািনিশ আহবান করত, আর তােদর অেনেকই আবার
েফেরশতােদরেক এজনয্ আহবান করত ে, েফেরশতাগণ তােদর
সৎ �ভাব ও আ�াহর ৈনকেটয্ অব�ান েহতু তােদর মুি�র জনয
সু পািরশ করেব; অথবা তারা েকান পূ ণয্  �ৃিত বয্ি� বা নবীে
ডাকেতা েযমন ‘লাত’ বা ঈসা ‘আলাইিহস সালাম।

1

রাসূ েলর যু েগর আরেবর মু শিরকেদর।
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আর এটাও তুিম জানেত পারেল েয, মহানবী সা�া�াহু‘আলাইিহ 
ওয়াসা�াম তােদর সে�  এই �কার িশেকর্র জনয্ যু� কেরেছ
এবং তােদরেক দাওয়াত  িদেয়েছন েযন তারা একমা� আ�াহর
জনয্ই তােদর ইবাদতেক খােলস(িনেভর্জা) কের। েযমন আ�াহ 
তা‘আলা েঘাষণা কেরেছন :
ْ
ّ َأ
َ ََ ّ
ٗ َ ّ
ٰ َ َنَ ٱل ۡ َم
  [١٨ : ﴾ ]ﺠﻟﻦ١ ج َد َِ ِ ف� ت ۡد ُعوا َم َع �َِ أ َحدا
﴿
ِ �
“আরও (এই অহী করা হেয়েছ) েয, মসিজদগুেলা সম�ই
আ�াহ্র (িযকেরর) জনয, অতএব েতামরা আ�ান করেত থাকেব 
একমা� আ�াহ্েক এবং আ�াহ্র সে�  আর কাওেকও ডাকেব 
না।” (সু রা িজন :১৮)
এবং িতিন একথাও বেলেছন:
َ ُ َ َۡ َ
َ ُ ۡ َ َ ّ ّ َۡ ُ َ ۡ َ ُ َ
ُ
ۡ َ ِ � ون ل َ ُهم
﴾ � ٍء
جيب
﴿ �ۥ دعوة
ِ ٱ� ِ �ق َٱ�َِين يدعون مِن دونِهِۦ � �ست
  [١٤ :]الﺮﻋﺪ

“সম� সতয্  আহবান একমা� তারই জনয, ব�ত: তাঁেক েছেড় 
অনয্  যােদরেকই তারা আ�ান কে, তারা তােদর েস আ�ােন
িকছু মা�ও সাড়া িদেত পাের না।” (সূ রা রা‘আদ :১৪)
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এটাও বা�ব  সতয্  ে, মহানবী সা�া�হু ‘আলাইিহ  ওয়া সা�াম
তােদর সে�  এই জনয্ই যু� কেরেছন েযন তােদর যাবতীয়
�াথর্না আ�হর কােছই হেয় যায়; যাবতীয় কুরবানীও আ�াহর
জনয্ই িনেবিদত হ, যাবতীয় নযর েনয়াযও আ�াহর জনয্ই
উৎসৃ � হয়;  সম� আ�য় �াথর্না আ�াহর সমীেপই করা হয় এবং
সবর্ �কার ইবাদত আ�াহর জনয্ই িনিদর্� 
এবং তুিম এটাও অবগত হেল েয, তাওহীেদ রবুিবয়ত  স�ে�
তােদর �ীকৃিত তােদরেক ইসলােমর মেধয্  দােখল কের েদয় িন
এবং েফেরশতা, নবী ও ওলীগেণর সাহাযয্  �াথর্নার মাধয্
সু পািরশ লােভর ই�া ও আ�াহর ৈনকটয্  অজর্েনর বাসনা এম
মারা�ক অপরাধ, যা তােদর জান-মালেক মুসিলমেদর জনয্
হালাল কের িদেয়িছল।
এখন তুিম অবশয্  বৃঝেত পারছ েয, আ�াহর রাসূ লগণ েকান
তাওহীেদর �িত দাওয়াত িদেয়িছেলন ও মুশিরকগণ তা �তয্াখয্া
কেরিছল।
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তৃতীয় অধয্া
লা-ইলাহা ই�া�াহ এর �কৃত তাৎপযর্ই হে� তাওহীদুল ইবাদাহ
বা ইবাদেত তাওহীদ �িত�া
[লা-ইলাহা ই�া�াহ-এর �কৃত তাৎপযর্ হে� তাওহীেদ ইবাদত।
বতরমান যু েগ ইসলােমর দাবীদারগেণর তুলনায় রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলায়িহ ওয়া সা�ােমর সমেয়র কােফরগণ ল-ইলাহা
ই�া�াহ-এর অথর্ েবশী ভাল জানেতা। বক্ষমাণ অধয্াে
স�েকর্ িবশদ আেলাচনা করা হে�]
কােলমা ‘লা-ইলাহা ই�া�াহ’ এর অথর্ ও তাৎপযর্ বলেত যা বুঝ
তাই হেচছ তাওহীেদ ইবাদত। আর বতর্মান যুেগ ইসলােমর
দাবীদারগেণর তুলনায় রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলায়িহ ওয়া
সা�ােমর সমেয়র কােফরগণ লা-ইলাহা ই�া�াহ-এর অথর্  েবশী
ভাল জানেতা। আর যখন তুিম বল, ‘লা ইলাহা ই�া�াহ’ বা
আ�াহ বয্তীত েকােনা সতয্ ইলাহ ে, তখন এ তাওহীদই
েতামার কথার উে�শয্। েকনন, তােদর 2 িনকট ‘ইলাহ’ হে�ন
১

েসই স�া যােক এ সকল কােজ (িবপদাপদ, নযর িনয়ায, যেবহ,
2

রাসূ েলর যু েগর আরেবর মু শিরকেদর িনকট।
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আ�য় ইতয্ািদে) উে�শয্  েনয়া হয়। চাই তা েফেরশত, নবী,
ওলী, বৃ ক, কবর, িজন যা-ই েহাক না েকন 3। তখনকার
২

কােফরগণ এ (কােলমা �ারা) কখনও এটা উে�শয্  িনত না ে,
ইলাহ হে� সৃ ি�কতর্, আহার দাতা, সব  িকছু র বয্াব�াপক বা
পিরচালক। েকননা কােফররা এটা জানত এবং �ীকার করত েয,
এই সব  গুণাবলী অথর্াৎ সৃি� ক, আহার দান এবং বয্ব�াপনা
একমা� একক আ�াহর জনয্ই সুিনিদর, আর কােরারই তা
করবার ক্ষমতা েন(এ স�েকর্  িবশদ আেলাচনা আমরা পূেবর্
4
কেরিছ)। বরং আরেবর তৎকালীন মুশিরকরা “ইলাহ” এর েসই
৩

অথর্ই বুঝত যা আজ কােলর মুশিরকগণ “সাইেয়দ” “মুিশর্”
ইতয্ািদ শ� �ারা বুেঝ থােক। এ ধরেণর িব�ােসর সময়ই নবী
করীম সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়া সা�াম তােদর িনকেট কােলমােয়
তাওহীেদর আ�ান িনেয় আগমন কেরিছেলন, েসটা হে� “লাইলাহা-ই�া�াহ”। আর এই কােলমার অথর্ই হে� এর আসল
উে�শয, শুধুমা� এর শ�গুিল উে�শয্ 

3

অথর্াৎ েফেরশত, নবী, ওলী, বৃ ক, কবর, িজন যােদরেকই ঐ সকল কােজ আ�ান জানােনা হয়,
তারাই ‘ইলাহ’ িহেসেব  �ীকৃত হেয় যােব। এটা রাসূ েলর সময়কার আরেবর মু শিরকরা
ভােলাভােবই জানত।

4

রাসূ েলর যু েগর।
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রাসূ েলর সমেয়র অজ্ ঞ কােফররাও এ কথা জানত , এই
কােলমা েথেক নবী করীম সা�া�াহু ‘আলাইিহ  ওয়া সা�াম এর
উে�শয িছল: যাবতীয় সৃ � ব� েথেক স�কর্চুয্ত হেয় েকবলমা
আ�াহর সােথ স�কর্ ৈতরী করা। (েকােনা সৃ �জীেবর ইবাদত 
েথেক িনেজেক স�ূ ণর্রূেপ মু� ক) তাঁেক েছেড় আর যােক বা
েয ব�েক উপাসনা করা হয় তা স�ূ ণর্  অ�ীকার করা এবং তা
েথেক িবমু�  থাকা। েকননা যখন রাসূ লু�াহ  সা�া�াহু ‘আলাইিহ 
ওয়া সা�াম কােফরেদর লক্ষয্ কের বল, েতামরা বল: “লাইলাহা ই�া�াহ”— ‘আ�াহ্  বয্তীত েকােনা হ� ‘বুদ েনই’,
তখন তারা বেল উঠল,
َ َ
ّ ً ٰ َ ٗ َٰ َ َ
ٞ ج
َ � ٌء ُع
ۡ َ َ ِنَ َ�ٰ َذا ل
  [٥ : ﴾ ]ص٥ اب
ۖ�﴿ أ َج َعل ٱ�ل ِهة إِ�ها �حِد
“এই েলাকিট িক বহু উপাসয্েক এক উপােসয্ পিরণত ক? এ
েতা ভারী এক আশচযর্য্ বয্াপ!” (সূ রা সাদ : ৫)
যখন তুিম জানেত  পারেল েয, অজ-মূ খর্  কােফরগণও কােলমার
অথর্  বুেঝ িনেয়িছ, তখন এটা কত বড়  আ�েযর্য্ র িবষয় ,
অজ-মূ খর্  কােফরগণও কােলমার েয অথর্ বুঝেত েপেরি,
ইসলােমর (বতর্মা) দাবীদারগণ তাও বুেঝ উঠেত সক্ষম হে� ন
! বরং এরা মেন করেছ কােলমার আক্ষিরক উ�ারণই যে,
12

তার �কৃত  অথর্  ও তাৎপযর্ উপলি� কের অ�র িদেয় �তয
েপাষণ করার �েয়াজন েনই।
বতর্মানকােলর মুসিলম নামধারীেদর মেধয্ যারা বুি�মা
(বুি�জীবী িকংবা দাশরিনক) বেল পিরিচত, তারা এ কােলমার অথর্
কের থােক েয, এর অথর্  হে� আ�াহ ছাড়া েকােনা সৃি�কতর্
েনই, েকােনা রুযীদাতা েনই এবং একমা� িতিনই সব িকছুর
পিরচালক, িতিনই সব  িবষেয়র বয্ব�াপক। (অথচ এ অথর্িট এ
কােলমার সিঠক অথর্  ন) তাহেল এটা সাবয্� হে� েয এমন
মুসিলম নামধারী েলােকর মেধয্  েকােনা ম�ল েনই যার েচেয়
(তৎকালীন আরেবর) অজ-মূ খর্  কােফরও কােলমা ‘লা-ইলাহা
ই�া�াহ’র এর অথর্ েবশী জানত।

13

চতুথর্ অধয্
তাওহীেদর জ্ঞানলাভ আ�াহর এক িবরাট ‘আমত
[একজন মুিমেনর এটা জানা েয, তাওহীদ স�েকর্ ম’িমেনর জ্ঞা
লাভ তার �িত আ�াহর এমন এক েন‘আমত েয জনয্ আন�
�কাশ করা এবং এটা হাতছাড়া হেয় যাওয়ার ভয় থাকা তার
অবশয্ কতর্]
যা বিণর্ত হেয়েছ (লা ইলাহা ই�া�াহ  এর অথর্  হে, ইবাদেত 
তাওহীদ �িত�া), যখন তুিম মন েথেক তা বুঝেত সক্ষম হ।
আরও বুঝেত পারেল আ�াহর সােথ (িকভােব) িশকর্ (হয় েসটা)
স�েকর, েয িশকর্(এর পিরণিত) স�েকর্ আ�াহ্ বেলে,
َ
ٓ َ
ۡ
ّ
َ َ َ ُ
َ ّ َِن
َ ۡ ُ � �َ َ� َ� ۡغف ُِر أن
﴾ ۚ � َك بِهِۦ َو َ�غف ُِر َما دون �ٰل ِك ل َِمن �َشا ُء
﴿
  [116 ،٤٨ :]اﻟنﺴﺎء

“িন�য় আ�াহর সে�  অনয্েক শরীক করার েয পাপ তা িতিন
ক্ষমা কের ন , এ ছাড়া অনয্  েয েকান পাপ িতিন যােক ই�া
মাফ কের িদেবন।” (সূ রা েনসা : ৪৮, ১১৬)
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আর েস �ীনেকও জানেত পারেল, েয �ীন িনেয় শুরু হেত েশ
পযর্� রাসূলগণেক আ�াহ ে�রণ কেরেছন এবং েয �ীন ছাড়া
আ�াহ অনয্ েকান �ীনই কবুল করেবন না
তাছাড়া অিধকাংশ মানু েষর মেধয েযভােব  অজ্ঞ-মূ খর্তা েছেয়
েগেছ তাও সময্ক জানেত ও বুঝেত পারে, তখন তুিম দু ’িট
উপকার লাভ করেব,  
এক: আ�াহর দয়া ও তাঁর রহমেতর উপর খুিশ হেব, েযমন
আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:
َ
ۡ َ ُۡ
ۡ َ ّ ٞ ۡ َ َ ُ ْ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ َٰ َ
ّ
َ ۡ �َِ َو� َر
٥ ِّمَا � َم ُعون
��تِهِۦ فبِ�ل ِك فليفرحوا هو خ
﴿ قل بِفض ِل
ِ
  [٥٨ :﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ

“বল ! আ�াহ  এই েয ইন’আম এবং তাঁর এই েয রহমত 
(েতামরা েপেয়ছ) এর জনয্  সকেলর উৎফু� হওয়া উিচ, তারা
যা পু�ীভূ ত কের তা অেপক্ষা তা কতই না উ�” (সূ রা ইউনু স
: ৫৮)
দু ই : আর েতামার মেধয্ (তা) ভীষণ ভেয়রও উে�ক করেব।
কারণ, যখন তুিম বুঝেত পারেল েয, মানু ষ তার মুখ েথেক েবর
হওয়া েকােনা একিট কথার জনয্  কুফির কের েফলেত পাের।
15

এমন িক যিদও েস উ� কথািট অজ্ঞতা বশত বেল েফেল তব;

আর তার অজ্ঞতা ওযর িহেসেব িবেবিচত হেব  5। অথবা হেত 
৪

পাের েস এ কথািট বেলেছ এমতাব�ায় েয েস মেন কেরেছ েয
এটা তােক আ�াহ তা‘আলার ৈনকটয্ এেন েদে, েযমন মুশিরকরা
মেন করত; (িক� েসটাও তােক কুফিরেত  িনপিতত  করেত 
পাের)। িবেশষত: যখন কুরআেন বিণর্ত মুসা ‘আলাইিহস
সালােমর ঘটনািট আ�াহ তা‘আলা েতামার মেন উদয় কিরেয়
িদেবন, েয ঘটনায় মূ সার কওম সৎ ও জ্ঞানী গুণী হওয়া সে
বেলিছল :
َ َ
َ ٓ ّ
ٞ
ۡ ﴿
  [١٣٨ :ٱج َعل ََا إِ� ٰ ٗها ك َما ل ُه ۡم َءال َِهة ۚ﴾ ]اﻻﻋﺮاف
“আমােদর জনয্ও একিট উপাসয (মূ িতর) ি�র কের িদন, েযমন
তােদর জনয্ রেয়েছ বহু  উপাসয্ মুি!” (সূ রা আ‘রাফ : ১৩৮)।
যখন এ ঘটনািট উপলি� করেত পারেব, তখন (কুফর, িশেকর্)
ভয় েতামার কােছ বৃ হৎ হেয় েদখা িদেব  এবং এ জাতীয় িবষয়

5

স�ত েকােনা কারণ ছাড়া অজ্ঞতা ওজর িহেসেব িবেবিচত হেব না। ত কারেণর মেধয্ রেয়ে,
েলাকালেয় না থাকা, েযখােন েকউ তােক এ বয্াপাের সাবধান করার েনই েসখােন অব�ান কর,
েদেশ মূ খর্তা েছেয় যাওয়া। িক� জান-শুনার সুিবধা থাকা সে�ও যিদ অজ্ঞতার েদাহাই েদও
হয়, তেব তা �হণেযাগয্  হেব না। বয্াপারিট পিরেবশ ও পিরি�িত িহেসেব � হেত বাধয্।
[স�াদক]
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(কুফর, িশকর) ও অনু রূপ িবষয়সমূহ েথেক েবঁেচ থাকার জনয
জনয্ েতামার আ�হ েবেড় যােব। 
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প�ম অধয্া
নবী ও ওলীেদর সােথ মানু ষ ও িজনেদর শ�তা :
আ�াহর িহকমেতর চািহদা হে� েয িতিন তাঁর নবী ও ওলীেদর
িবপেক্ষ মানুষ ও িজন শ�েদরেক য়াশীল রােখন
েজেন রাখ, পাক-পিব� আ�াহর অনয্তম িহকমত এই ে, িতিন
এই তাওহীেদর িনশান বরদাররূেপ এমন েকােনা নবী ে�রণ
কেরন িন যাঁর িপছেন দু শমন দাঁড় কিরেয় েদন িন। েযমন আ�াহ 
তা‘আলা বেলেছন :
ۡ َ
ۡ َ َ َ ّٗ ُ َ
ّ ُ َ ۡ َ َ َ َٰ َ َ
ُ
ّ َِ� ن
ِ ُٱ� ِّن ي
و� َ� ۡعض ُه ۡم
ِ �ٱ
ِ �س و
ِ �� عدو� ش�ٰ ِط
ٍ ِ ِ ﴿ و��ل ِك جعلنا ل
ٗ إ َ ٰ� َ� ۡعض ُز ۡخ ُر َف ۡٱل َق ۡول ُغ ُر
  [١١٢ :ور ۚ� ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم
ِ
ٖ
ِ
“আর

এভােবই

আমরা

মানব  ও

িজেনর

মধয্  েথেক

শয়তানেদরেক �েতয্ক নবীর শ� কেরি, �তারণার উে�েশয্
তারা এেক অপরেক চমক�দ বােকয্র কুম�ণা েদয়” (সূ রা
আন‘আম : ১১২)
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আবার কখনও তাওহীেদর শ�েদর িনকেট থােক অেনক িবদয্,
বহ, েকতাব ও বহু যুি� �মাণ। েযমন আ�াহ ত‘আলা বেলেছন
:
ۡ ۡ
ْ َ
ُ َ
َ َ ۡ َلَمَا َجا ٓ َء ۡ� ُه ۡم ُر ُسلُ ُهم ب
ّ ﴿
:ِندهم ّم َِن ٱلعِل ِم﴾ ]ﻏﻓﺮ
ت ف ِر ُحوا ب ِ َما ع
ِ ٰ�ِٱ� ّي
ِ
  [٨٣

“অতঃপর যখন তােদর রাসূ লগণ সু ��  দিলল �মাণ িনেয়
উপি�ত হেয়িছল তােদর কােছ, তখন তারা িনেজেদর (ৈপতৃক)
িবদয্-বুি� িনেয়ই উৎফু� হেয় রইল।” (সু রা গােফর: ৮৩)
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ষ� অধয্া
িকতাব ও সু �াহর অ�স�া
[শ� পেক্ষর সৃ� সে�হািদ িনরসেন কুরআন ও সু�াহ
অ�স�ায় সি�ত (জ্ঞােন জ্) থাকেত হেব।]
যখন তুিম এটা (নবী ও ওলীেদর িপছেন দু শমন দল িনেয়ািজত 
রেয়েছ) জানেত  পারেল, আর এ কথাও জানেত  পারেল েয,
আ�াহর পেথর েমােড়  উপিব�  দু শমনগণ হেয় থােক কথািশ�ী,
িবদয্াধর এবং যুি�বাগী, তখন েতামার জনয্ অবশয্ কতর্বয্ 
আ�াহর �ীন েথেক েসই সব িবষয় িশক্ করা যা েতামার জনয্
হেয় উঠেব  এমন এক কাযর্কর অ� েয অ� �ারা তুিম ঐ
শয়তানেদর মুকােবলা এবং সং�াম করেত  সক্ষম হ, যােদর
অ�দূ ত  ও তােদর পূ বর্সূরী েতামার মহান ও মহীয়ান �ভু
পরওয়ারেদগারেক বেলিছল :
َ َۡ ّ ُّ
�َ
ۡ َُ ّ
ّ
َ َ ۡ ُۡ َ َ َ
� �يۡدِي ِه ۡم َوم ِۡن
ِ �  ُمَ تِيَنَهم م ِۢن١ ﴿َۡعُدَنَ لهم صِ �ٰطك ٱلمستقِيم
َ ۡ ُ ََ ۡ َ ُ َ َ َ ۡ ٓ َ َ َ َ ۡ َٰ َۡ ۡ َ َ ۡ ۡ َ
َ �كِر
﴾ ١ �ن
ِ �خلفِ ِهم و�ن �ي�ن ِ ِهم وعن شما�ِل ِ ِهمۖ و
ِ ٰ �د أ��هم
  [١٧  ،١٦ :]اﻻﻋﺮاف
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“িন�য় আিম েতামার সরল সু দৃঢ় পেথর উপর িগেয় বসব,
অতঃপর আিম তােদর িনকট িগেয় উপনীত হব তােদর স�ু েখর
িদক েথেক ও তােদর প�ােতর িদক েথেক এবং তােদর দিক্ষেণ
িদক েথেক ও তােদর বােমর িদক েথেক। আর তােদর
অিধকাংশেক আপিন কৃতজ্ঞ পােবন ন” (সু রা আ‘রাফ :১৬-১৭)
িক� যখন তুিম আ�াহর পােন অ�সর হেব  ও আ�াহর দীল
�মাণািদর �িত েতামার হৃদ-মন ও েচাখ-কানেক ঝুঁিকেয় েদেব,
তখন তুিম হেয় উঠেব  িনভর্ীক ও িনি��। কারণ তখন তুিম
েতামার জ্ঞান ও যুি � �মােণর মুকােবলায় শয়তানেক দুবর
েদখেত পােব। এ স�ে� আ�াহ বেলন:
َ ّ
ّ
ً َ َ َ
  [٧٦ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٧ ﴿ِنَ ك ۡي َد لشَ ۡي َ�ٰ ِن �ن ضعِيفا
“িন�য় শয়তােনর চ�া�  ও কুট-েকৗশল হে� অিত  দু বর্ল”
(সূ রা েনসা :৭৬)
একজন সাধারণ মুওয়াহ্িহদ (এক�বাদী) বয্ি� হাজার মুশিরক
পি�েতর উপর জয় লােভর সামথর্  রােখ। কুরআন ব�গ�ীর
ভাষায় েঘাষণা করেছ:
َ ََ ُ ّ
َ
َۡ
  [١٧٣ : ﴾ ]الﺼﺎﻓﺎت١ ندنا ل ُه ُم ٱل�ٰل ُِبون
﴿ نَ ج
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“আর আমােদর েয ফওজ, িন�য় িবজয়ী হেব তারাই।” (সু রা
সাফফাত : ১৭৩)
আ�াহর ফওজগণ যু ি� ও কথার বেল জয়ী হেয় থােকন, েযমন
তারা জয়ী হেয় থােকন তলওয়ার ও অ� বেল। ভয় ঐসব 
মুওয়াহ্িহদেদর জনয্  যাঁরা িবনা অে� পথ চেলন। অথচ আ�াহ
তা‘আলা আমােদরেক এমন এক েকতাব �ারা অনু গৃহীত কেরেছন
যার িভতর িতিন �েতয্ক িবষেয়র িবশদ বণর্না িদেয়েছন এবং ে
েকতাবিট হে� “�� বয্াখয্ া যা -িনেদর্, দয়া ও সু সংবাদ
�রূপ আ�স�র্ণকারীেদর জন” ফেল বােতলপ�ীগণ েয েকােনা
দলীল িনেয়ই আসু ক না েকন তার খ�ন এবং তার অসারতা
�িতপাদন করার মত  যু ি�  �মান েখাদ কুরআেনই িবদযমান
রেয়েছ। েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলেছন :
ّ
َۡ
َ َ َ َ ُ َۡ َ َ
َ َٰ ۡ
ۡ َ
ً س
َۡ ك ب
﴾ ٣ �ا
� جئ
ِ ٱ� ّ ِق َوأح َس َن �ف
ِ َ�ِ ﴿ و� ي�تونك بِمث ٍل
ِ
  [٣٢ :]اﻟﻔﺮﻗﺎن

“আর েয েকান ��ই তারা েতামার িনকট িনেয় আেস (েস
স�ে� ওহীর মাধয্ে) আিম সতয্  বয্াপার এব (তার) সু স�ত 
বয্াখয িবে�ষণ আপনােক জািনেয় েদই।” (সূ রা ফুরকান : ৩৩)
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এই আয়ােতর বয্াখয্ায় কিতপয় মুফািসর বেলেছন : “িকয়ামত 
পযর্� বািতলপ�ীগণ েয যুি�ই উপ�ািপত কর, এই আয়াত 
মাসি�ক ভােব জািনেয় িদে� েয, কুরআন পাক তা খ�েনর শি� 
রােখ।”
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স�ম অধয্া
বািতলপ�ীেদর দাবীসমূ েহর খ�ন—
সংিক্ষ�াকাের ও িব�ািরতভা
আমােদর সমসামিয়ক যু েগর মুশিরকগণ আমােদর িবরুে� েয
সব  যু ি�তেকর্র অবতারণা কের থােক আিম তার �েতয্কিট
জওয়ােব  েসই সব  কথাই বলব  যা আ�াহ তাঁর িকতােব  উে�খ
কেরেছন।
বােতলপ�ীেদর কথার জওয়াব আমরা দু ই প�িতেত �দান করব 
: ১ সংিক্ষ�াকা, ২.তােদর দাবীসমূ হ িবে�ষণ কের িবশদভােব।
১. সংিক্ষ� জওয়
সংিক্ষ� হেলও এটা হেব অতীব গুরু�পূণর্ এবং অতয্� কল
েসই সব বয্ি�র জনয্ যােদর �কৃত েবাধ শি� আেছ। আর ত
হে� আ�াহ্ ত‘আলার বাণী,
َ ۡ ّ ّ ُم
ٌ َ َ ّۡ ٞ َ َ ُۡ َ َ ۡ َ َۡ َ ََ َ ٓ ّ َ ُ
ب
ِ ٰ�ِ﴿ هو �َِي أنزل عليك ٱلكِ�ٰب مِنه ءا�ٰت ُك�ٰت ُنَ ُ ٱلك
ُُ
َ ُ ّ
ٞ
ّ ت َأ
ٞ َ ٰ َ ََوأ ُ َخ ُر ُمت
َ َ�ّ َمَا
ٰ َ َ � ون َما
� َب َه م ِۡن ُه
ِين ِ� قلو� ِ ِه ۡم َز ۡ�غ َيَتَبِع
ۖ ٰ �ِ�ب
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َۡ ٓ َ ۡ
َ ُ ّ َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ ٓ ّ ّ ُ َٱ
َۡ ۡ َٓ ۡ
�ِ ل�َٰسِخون
َۗ� َ�ِ ٱبت ِغا َء ٱلفِتنةِ َوٱبت ِغا َء تأوِ�لِهِۖۦ وما �علم تأوِ�لهۥ
َ ُ َُ ۡ ۡ
ّ
ََۡ ۡ ْ ُ ُْ ٓ ّ ُ ّ َ َ َ ََّ
ۡ ّ ّٞ ُ
ب
ِ ٰ�ٱلعِل ِم �قولون َامَنَا بِهِۦ � مِن عِن ِد ر�ِناۗ وما ذّكَر ِ�َ أولوا ٱ�ل
  [٧ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان٧

“িতিনই েতা েসই স�া, িযিন আপনার �িত নািযল কেরেছন এই
িকতাব; যার কতক আয়াত হে� মুহকাম— ��  অথর্ব, েস
গুিল হে� েকতােবর মুলাধা;

আর

কতকগুিল হে�

েমাতাশােবহ— অ��  অথর্স�, ফেল যােদর অ�ের আেছ
ব�তা তারা অনু সরণ কের থােক তার মধয্ ’েত েমাতাশােবহ—
অ��  অথর্স�� আয়াতগুি, িফৎনা সৃ ি�র মতলেব  এবং
(অস�ত) তাৎপযর্য্ েব করার উে�েশয, অথচ এর �কৃত তাৎপযর্
েকউই জােন না আ�াহ্ বয্তী” (সূ রা আেল ইমরান :৭)
নবী করীম সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম হেতও এটা সাবয্�
হেয়েছ। িতিন বেলেছন:
ّ
َ ّ َ َت ّ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َﺄ و
ََْ َ َ
ُ ّ َّ ﻳﻦ َﺳ
َ َﻟ
َ�
َﻟ
ِ ﺌﻟ ِﻚ
ِ ُ ﻳﻦ َ ِﺒﻌﻮن ﻣﺎ �ﺸﺎﺑﻪ ِﻣﻨﻪ
ِ ﺖ
ِ »ﻓ ِﺈذا رأﻳ
ُ َ ْ َ
«ﻓﺎﺣﺬ ُروﻫ ْﻢ
“যখন তুিম ঐ সম� েলাকেদর েদখেব যারা �য্থর্েবাধক ও অ�
আয়াতগুিলর অনুসরণ করেছ তখন বুেঝ েনেব এরা েসই সব
েলাক যােদর স�ে� আ�াহ বেলেছন, সু তরাং েতামরা ঐসব 
25

েলাকেদর বয্াপাের হুিশয়ার থা” (বুখারী: ৪৫৪৭ ও মুসিলম:
২৬৬৫)
দৃ �া��রূপ বলা েযেত পাের মুশেরকেদর মেধয্ কতক েলাক বে
থােক :
َ
ٌ َ َ ّ ٓ َ ّ ٓ ََ
َ ُ َۡ ُ َ
: ﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ٦ ﴿ �� ِنَ أ ۡو ِ�َا َء �َِ � خ ۡوف َعل ۡي ِه ۡم َو� ه ۡم � َزنون
  [٦٢

“েদখ ! িন�য় আ�াহর ব�ু তারা, যােদর ভয়-ভীিতর েকানই
আশ�া েনই এবং কখেনা িচ�া��ও হেব  না তারা।” (সূ রা
ইউনু স : ৬২)
তারা আরও বেল: িন�য় সু পািরেশর বয্াপারিট অবশয্ ই স।
অথবা বেল: আ�াহর িনকেট নবীেদর একটা িবেশষ  মযর্াদা
রেয়েছ। িকংবা নবী করীম সা�া�াহু ‘আলাইিহ  ওয়া সা�াম-এর
এমন িকছু কথায় তারা উে�খ করেব, যা েথেক তারা তােদর
বািতল ব�েবয্র পেক্ষ ল েপশ করেত  চাইেব, অথচ তুিম
বুঝেতই পারেব  না েয, েয কথার তারা অবতারণা কেরেছ তার
অথর্ িক?
এরূপ েক্ষে� তার জবাব এই ভােব িদ:
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আ�াহ তাঁর েকতােব  উে�খ কেরেছন : “যােদর অ�ের ব�তা
রেয়েছ তারা মুহকাম (��  অথর্েবাধ) আয়াতগুেলা বজর্ন কে
থােক, আর মুতাশােবহ (অ��  অথর্েবাধ) আয়ােতর িপছেন
ধািবত হয়।” আিম আেগই উে�খ কেরিছ েয, আ�াহ তা‘আলা
বেলেছন: ‘মুশিরকগণ আ�াহর রবূ িবয়ােতর �ীকৃিত  িদেয় থােক,
তবু আ�াহ তােদরেক কােফররূেপ অিভিহত কেরেছন এজনয্
েয, তারা েফেরশতা, নবী ও ওলীেদর সে�  �া�  স�কর্  �াপন
কের বেল থােক :
َ ُ ٰ ٓ �َٓ ٰ ُ َ ٓ ُف
ّ َ
ِ﴿َؤ�ء
  [١٨ :ِند �َِۚ﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ
َؤنا ع
“এরা হে� আ�াহর িনকট আমােদর সু পািরশকারী।” (সূ রা
ইউনু স : ১৮ আয়াত)
এিট একিট মুহকাম আয়াত, যার অথর্  পির�ার। এর অথর্ িবকৃ
করার সাধয্ কােরারই েনই
আর েহ  মুশিরক! তুিম কুরআন অথবা নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ 
ওয়া সা�ােমর বাণী েথেক যা আমার িনকট েপশ করেল তার অথর্
আিম বুিঝ না, তেব আিম দৃ ঢ় িব�াস রািখ েয, আ�াহর কালােমর
মেধয্  েকান পর�-িবেরাধী কথা েনই, আর আ�াহর নবী
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সা�া�াহু ‘আলাইিহ  ওয়া সা�ােমর েকান কথাও আ�াহর
কালােমর িবেরাধী হেত পাের না।
এই জবাবিট অিত  উ�ম ও সবর্েতাভােব সিঠক। িক� আ�াহ
যােক তাওফীক েদন েস ছাড়া আর েকউ এিট উপলি�  করেত 
সক্ষম নয়। এই জওয়াবিট তুিম তু� মেন কেরা , েদখ! আ�াহ 
�য়ং এরশাদ কেরন :
َ ّ َ ُ ّ َٓ ّ
ََ ْ َُ َ َ ّ ّ َٓ ّ
ََ
﴾ ٣ �ظِي
ٖ ﴿ وما ُلَقَٮٰها ِ�َ �َِين ص�وا وما ُلَقَٮٰها ِ�َ ذو ح ٍظ ع
  [٣٥ :]ﻓﺼﻠﺖ
“ব�ত: যারা ৈধযর্  ধারেণ অভয্ � তারা বয্তীত আর েকউই
মযর্াদার অিধকারী হেত পাের ন, অিধক� মহা ভাগয্বান বয্ি�গ
বয্তীত আর েকউই এটা লােভ সমথর্ হয় ”। (সূ রা হা’মীম
আস-সাজদা: ৩৫)
২. িব�ািরত জওয়াব
সতয্  �ীন েথেক মানুষে দূ ের সিরেয় রাখার জনয্  আ�াহর
দু শমনগণ নবী রাসূ লেদর �চািরত িশক্ষার িবরুে� েয সব ও
আপি�  ও ব�বয্  েপশ কের থােক তার মেধয্ একিট এই ,
তারা বেল থােক:
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“আমরা আ�াহর সে� কাউেক শরীক কির না বরং আমরা সাক্ষ
িদেয় থািক েয, েকউই সৃ ি�  করেত, রুযী িদে, উপকার এবং
অপকার সাধন করেত  পাের না একমা� একক এবং লা-শরীক  
আ�াহ  ছাড়া— আর (আমরা এ সাক্ষয্ও িদেয় থািক,) �য়ং
মুহা�দ  সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়া সা�াম ‘আলায়িহ ওয়া সা�ামও
িনেজর েকােনা কলয্াণ এবং অকলয্াণ সাধন করেত সক্ষম 
আবদু ল কােদর িজলানী ও অনয্ানয্রেতা বহু দুেরর কথা। িক�
একিট কথা এই েয, আিম একজন গুনাহগার বয্, আর যারা
আ�াহর েনককার বা�া তােদর রেয়েছ আ�াহর িনকট িবেশষ 
মযর্াদ, তাই তাঁেদর মধয্�তায় আিম আ�াহর িনকট তাঁর করুণা
�াথর্ী হেয় থািক
যখন তারা এ ধরেনর কথা বেল, তখন তার উ�র তা িদেয়
�দান করেব যা পূ েবর্ গত হেয়ে, আর তা হে� এই :
যােদর সে�  রাসূ লু�াহ  ‘সা�া�াহু ‘আলাইিহ  ওয়া সা�াম যু � 
কেরেছন তারাও তুিম েয কথার উে�খ করেল তা �ীকার করত,
আর এ কথাও তারা �ীকার করত েয, �িতমাগুেলা েকােনা িকছুই
পিরচালনা কের না। তারা েতা েকবল তােদর িনকট মযর্াদা (র
েদাহাই) ও শাফা‘আতই কামনা করত। এ বয্াপাের আ�াহ তাঁর
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িকতােব যা উে�খ কেরেছন এবং িব�ািরত ভােব বণর্না কেরেছন
েস সব তােদর পেড় শুিনেয় দাও।
এখােন সে�হকারী যিদ (এই কুটতেকর্র অবতারণা কের আ)
বেল েয, এই সব  আয়াত  েতা মূ িতর্পুজকেদর স�ে� অতীণর্
হেয়েছ, তেব  েতামরা িক ভােব  সৎ বয্ি�েদরেক ঠাকুর িব�েহর
সমতুলয্  কের িন� অথবা নবীগণেক িক ভােব ঠাকুর িব�েহর
শািমল করছ? তখন তুিম আেগ যা চেল েগেছ তা িদেয়ই এর
জবাব িদেব 6।
৫

েকননা, যখন েস �ীকার করেছ েয, (রাসূ েলর যু েগর)
কােফরগণও আ�াহর সাবর্েভৗম রবূিবেতর সাক্ষয্ �দান ;
আর তারা যােদরেক (নযর িনয়ায �ভৃিত েপশ অথবা পূ জা অচর্না
ইতয্ািদ �ার) উে�শয্  কর, তারা েতা তােদর েথেক েকবল
সু পািরশই চাইত। িক� যিদ েস তার কাজ ও পূ বর্বতর্ ী কােফ
েলাকেদর কােজর মেধয্ যা পূেবর্ বিণর্ত হে 7 তা িদেয় পাথর্কয
৬

6

অথর্াৎ পূেবর্কার মুশিরকরাও আ�াহর রবুিবয়য্ােতর �ীকৃিত িদত এবং একমা� আ�াহ‘আলাই
সবিকছু সৃ ি� কেরেছন, িক� তারা মু শিরক হেয়িছল, কারণ তারা মাধয্ম �হণ কেরিছল। তেব
এটা সতয্ েয তারা সিতয্কার অেথ র্ রুবুিবয়য্ােতর হক আদা না। কারণ, রুবুিবয়য্ােত
হক আদায় করেল ইবাদত  একম� আ�াহরই করত। [মু হা�াদ ইবন ইবরাহীম আেল আশশাইখ, শারহু কাশিফশ শুবহ, পৃ . ৬২]

7

অথর্াৎ পূেবর্কার মুশিরকরা েতা মূিতর্পূজা , েস েতা আর মূ িতর্পূজা করেছ না। [মু হা�াদ
ইবন ইবরাহীম আেল আশ-শাইখ, শারহু কাশিফশ বহাত, পৃ . ৬২]
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করার েচ�া কের, তা হেল তােক বেল দাও : কােফরগেণর মেধয্
কতক েতা �িতমা পূ জা করত, িক� আবার কতক েতা এমন
8
িছল যারা ঐ সব  আওিলয়ােদর আ�ান করত যােদর স�ে�
৭

আ�াহ বেলন:
َ َ ُ
َۡ
ََ ۡ
َ
َ ٰ ٓ �ُْو
َ َ�ّ ك
﴾ِين يَ ۡد ُعون يَ ۡب َتغون إ ِ ٰ� َر ّ� ِ ِه ُم ٱل َوسِيلة َّ�ُ ُه ۡم أق َر ُب
ِ �َ ﴿
  [٥٧ :]ﻻﺮﺳاء

“এই মুশিরকরা যােদরেক আ�ান কের থােক, তারা (েস সব সৎ
েলােকরা) েতা িনেজরাই এজনয্  তাঁর (আ�াহর) ৈনকটয্  লােভর
অবল�ন খুঁেজ েবড়ায় েয, েকান্িট িনকটতর?” (সূ রা ইসরা :
৫৭)।
আবার তােদর মেধয্  েকউ েকউ ঈসা ইবন মারইয়াম ও তাঁর
মােক আ�ান করত। মহান আ�াহ বেলন :
ٞ ُ َ ّ َ ََۡ ُ ۡ ُ َۡ ّ
ّ لرُ ُس ُل
ۡ َول قَ ۡد َخل
ّ ِت مِن َ� ۡبلِه
َأُمُ ُهۥ
﴿ َا ٱلمسِيح ٱ�ن مر�م ِ�َ رس
ّٰ �َ ۡ ُ ّ
َ
َ
َ ُ َۡ َ َ ٞ َ ّ
َ
ُ
ُ َ َ ّ
َ
ُ ّ َٱنظ ۡر ك ۡيف نب
َ ت ُمَ ٱنظر
ام
ع
َلط
ن
�
ِ ٰ ��� ل ُه ُم ٱ
ۗ
ِ �صِ دِيقة ۖ �نا يأ
ِ

8

অথর্াৎ এটা বেল দাও ে, পূ বর্বতর্ী কাে, মু শিরকরা েয শুধু মূিতর্পূজা ক, তা িক� নয়, বরং
তারা েনককার বা�া ও নবী-রাসূ লেদরও পূ জা করত। পরবতর্ী বােকয্ এর �মাণ েপশ কর
হে�। [স�াদক]
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َ ّٗ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ َ َ ّ
َ ُ ََُۡ ُۡ
َ ُ َُۡ
ُ
��� َو
ون �َِ ما � �مل ِك ل�م
ِ  قل ��عبدون مِن د٧ يؤفكون
ّ َٱ�َ ُه َو
ُ ّ ۚ َ� ۡف ٗعا
ُ لسَ ِم
ُ يع ۡٱل َعل
  [٧٦  ،٧٥ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٧ ِيم
“মারইয়ােমর পু� মসীহ  একজন রাসূ ল ছাড়া েতা আর িকছু ই
নয়, তার পূ েবর্  বহু রাসূল গত হেয়ে, আর মসীেহর মাতা িছল
একজন সতয্স� নারী ; তাঁরা উভেয় (ক্ষুধার স) অ� ভক্ষ
করেতন, লক্ষয্, িকরূেপ আমরা তােদর জনয্ �মাণগুিল
িবশদ রূেপ বণর্না কের িদ, অতঃপর আরও েদখ তারা (িব�া� 
হেয় চলেছ) েকান িদেক! িজজ্ঞাসা ক : েতামরা িক আ�াহেক
েছেড় এমন কছু র ইবাদত করেত থাকেব যারা েতামােদর অিন� 
বা ইি� করার েকানও অিধকার রােখ না ! আর আ�াহ, একমা�
িতিনই েতা হে�ন সবর্ে�াত, সবর্।” (সূ রা মােয়দা : ৭৫-৭৬)

উে�িখত হঠকারীেদর িনকেট আ�াহ তা‘আলার একথাও উে�খ
কর :
ْ ُ َ
�نوا
ّ
َۖ�ِۡن

ُ
ِيَّا� ۡم
َ
َ� ۡع ُب ُدون

ٓ َ ُ ٰ ٓ � َ ٓ �َِلۡم
ٰ
َؤ� ِء
َ َ�ِك ِة
ْ ُ َ َۡ
ُ
مِن دون ِ ِهم� بل �نوا

ُ ُ ّ
ُمَ َ�قول
َ َأ
نت َ�ُِ ّ َنا

َۡ َََۡ
ٗ �َ � ُه ۡم
ُ ُ �
ِيعا
﴿ و�وم
ْ
َ
َ َ ُۡ ُ َ
�ٰ َنك
 قالوا سب٤ َ� ۡع ُب ُدون
َ
ۡ
ُ َُ ۡ َ
  [٤١  ،٤٠ : ﴾ ]ﺳﺒﺎ٤ �هم ب ِ ِهم ُّؤم ُِنون
�أ

“এবং (�রণ করুন েসই িদেনর কথ) েয িদন আ�াহ  একে�
সমেবত  করেবন তােদর সকলেক, তারপর েফেরশতািদগেক
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বলেবন : এরা িক বে�গী করত  েতামােদর? তারা বলেব:
পিব�তায় সু মহান আপিন! আপিনই েতা আমােদর রক্অিভভাবক, তারা নয়,  কখনই না, বরং অব�া িছল এই েয, এরা
পূ জা করত  িজনেদর, এেদর অিধকাংশই িজনেদর �িতই িছল
িব�াসী।”(সূ রা সাবা : ৪০-৪১)
অনু রূপভােব(হঠকারীেদর কােছ) আ�াহর েস বাণীও উে�খ কর:
ُ
ّ
ۡ
ّ ت
َ �َ َ�ٰع
َ نت قُ ۡل
َ َِي� ۡٱ� َن َم ۡر َ� َم َءأ
ُ ّ �ذ قَ َال
َ ِّ �َ ُِذو� َوأ
ِ
�
اس
َِلن
﴿
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ ۡ ٓ ُ ُ َ َ َ ََٰ ۡ ُ
َ ّ
ُ
َۡ َ
�ِ � أن أقول َما ل ۡي َس
ِ � مِن د
ِ إِ�ٰه
ِ ون �َِۖ قال سب�نك ما ي�ون
ُۡ ُ ُ
َ َ
َۡ َ َٓ
َۡ
ََ
َّ
�ِ نت قل ُت ُهۥ �ق ۡد َعل ِۡم َت ُه ۚۥ � ۡعل ُم َما ِ� �ف ِ� َو� أعل ُم َما
ق إِن ك
� ٍ �ِ
َ ّ َ َۡ
َ َك أ
ُ نت َ� َّ ٰ ُم ۡٱل ُغ
  [١١٦ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة١ وب
ي
َسكۚ ِن
ِ �ف
ِ
“আর �রণ করুন যখন আ�াহ বলেব, েহ  মারইয়ােমর পু�
ঈসা ! আপিন িক েলাকেদরেক বেলিছেলন : েতামরা আমােক ও
আমার মাতােক আ�াহ  ছাড়াও আর দু ’িট ইলাহরূেপ �হণ ক?
ঈসা বলেবন, মিহমময় আপিন ! যা বলার অিধকার আমার েনই
আমার পেক্ ষ তা বলা স� ব হেত পাের , আিম ঐ কথা বেল
থাকেল আপিন তা িন�য় অবগত আেছন, আমার অ�েরর িবষয়
আপিন িবিদত আেছন িক� আপনার অ�েরর িবষয় আিম অবগত 
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নই, িন�য় আপিন, একমা� আপিনই েতা হ�ন সকল গােয়বী
িবষেয়র সময্ক পিরজ্ঞ” (সূ রা মােয়দাহ : ১১৬)
তারপর তােক বল : তুিম িক (এখন) বুঝেত পারেল েয, আ�াহ 
�িতমা-পুজকেদর েযমন কােফর বেলেছন, েতমিন যারা েনক
েলাকেদর শরণাপ� হয় তােদরেকও কােফর বেলেছন এবং
রাসূ লু�াহ  সা�া�াহু আলায়িহ ওয়া সা�ম তােদর সে�  েজহাদও
কেরেছন।
তারপর যিদ েস বেল : কােফরগণ (আ�াহ ছাড়া) তােদর িনকট
কামনা কের থােক আর আিম সাক্ষয্ িদি�, আ�াহ  ম�ল
অম�েলর মািলক ও সৃ ি�র পিরচালক, আিম েতা তােক ছাড়া অনয্
কােরার িনকট িকছু ই কামনা কির না। সৎেলাকেদর এসব িবষেয়
িকছু ই করার েনই, তেব আিম তােদর শরণাপ� হই এ জনয্ ে,
তারা আ�াহর িনকেট সু পািরশ করেব।
এর জবাব হে�, এ েতা কােফরেদর কথার হুবহু �িত�িন ম।
তুিম তােক আ�াহর এই কালাম শুিনেয় দাও:
َ َٓ َُ ّ ۡ ُ ُ ُۡ َ َ ََٓ َۡ ٓ ُ
ْ ُ َّ َ ّ
ّ
ِ َ�ِ ِين �َذوا مِن دونِهِۦ أو ِ�اء ما �عبدهم
َ�﴿َٱ
َِ� �ِ�ق ّ ِر ُ�ونا إ
�
ٰ ٓ ۡ ُل
  [٣ :َ﴾ ]الﺰمﺮ
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“আর আ�াহেক বয্তীত অনয্েদরেক অিভভাবকরূেপ �হণ ক
যারা (তারা বেল) আমরা েতা ওেদর ইবাদত  কির না, তেব 
(তােদর শরণাপ� হই) যােত তারা সু পািরশ কের আমােদরেক
আ�াহর িনকটবতর্ী কের েদয়” (সূ রা যু মার: ৩)
তাছাড়া আ�াহর এ কালামও তােদর শুিনেয় দাও:
َ ُ ٰ ٓ �ََ َ ُ ُ َ ٓ ٰ ُ َ ٓ ُف
ّ َ
ِ﴿و�قولون َؤ�ء
  [١٨ :ِند �َِۚ﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ
َؤنا ع
“তারা (মুশিরকগণ) বেল: এরা হে� আ�াহ  িনকট আমােদর
সু পািরশকারী।” (সূ রা ইঊনু স : ১৮)
আর েজেন রাখ, উপেরা�  িতনিট শংসয়

9

৮F

ও সে�হই হে�

তােদর (বতর্মান কােলর মুশিকেদর) সবেচেয় বড় সে�হ। যখন
তুিম জানেত পারেল েয আ�াহ তা‘আলা এগুেলােক তাঁর িকতােব
��ভােব বণর্না কেরেছ, আর তুিম তা সময্কভােব বুঝেত
পারেব তখন এর পরবতর্ী অনয্ানয্ সে�হসমূেহর উ�র েদও
9

সে�হগুেলা সংিক্ষ�ভ:

১. তাওহীদু র রবু িবয়য্াহ �ীকৃিত েদওয়ার পর িশকর্ কীভােব স�?
২. িশকর্ বলেত েতা েকবল মূিতর্পূজােক বুঝায়
৩. আেগকার মু শিরকরা েতা যােদর পূ জা বা ইবাদত করত, তােদর কােছই েকােনা িকছু চাইত,
িক� েস েতা আর তােদর কােছ িকছু চাে� না, েস েতা শুধু তােদর সুপািরশই কামনা কের।
[মু হা�াদ ইবন ইবরাহীম আেল আশ-শাইখ, শারহু কাশিফশ শুবহ, পৃ . ৬৭]
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আরও

সহজ।
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অ�ম অধয্া
েদা‘আ ইবাদেতর সারৎসার
[যারা মেন কের েয, েদা‘আ ইবাদত নয় তােদর �িতবাদ]
যিদ েস বেল, আিম আ�াহ ছাড়া কােরার উপাসনা কির না, আর
সৎকমর্শীল বয্ি�েদর িনক(িবপেদ) আ�য় �াথর্ন, তােদর ডাকা
বা আ�ান করা, তােদর ইবাদত নয়।
তেব তুিম তােক বল: তুিম িক �ীকার কর েয, আ�াহ ইবাদতেক
একমা� তাঁরই  জনয্ খােলস ব িবশু� করা েতামার উপর ফরয
কেরেছন, আর এটা েতামার উপর তাঁর �াপয্  হ? যখন েস
বলেব হয্া, আিম তা �ীকার কির, তখন তােক বল: এখন আমােক
বুিঝেয় দাও, িক েসই ইবাদত  যা একমা� তাঁরই জনয্  খােলস
করা েতামার উপর িতিন ফরয কেরেছন এবং তা েতামার উপর
তাঁর �াপয্ হক। ইবাদত কেক বেল এবং তা কত �কার তা যিদ
েস না জােন তেব  এ স�েকর্  তার িনকেট আ�াহর এই বাণী
বণর্না কের দা:
ً ُۡ
ُ ّ ْ ُ ۡ
ّ ُ �َ � ۡم
  [٥٥ :َ ٗ� َوخف َية ۚ﴾ ]اﻻﻋﺮاف
َ�َ ﴿ ٱدعوا
37

“েতামরা ডাক বা আ�ান কর িনেজেদর রবেক িবনীতভােব  ও
সংেগাপেন”। (সূ রা আ‘রাফ : ৫৫)
এটা তােক বুিঝেয় েদওয়ার পর তােক িজেজ্ঞস , েদা‘আ করা
(কাউেক ডাকা বা আ�ান করা) েয ইবাদত  েসটা িক এখন
বুঝেল? েস অবশয্ই বলে, হয্া; আর েদা‘আই েতা হে�

ইবাদেতর িনযর্াস বা সারব। তখন তুিম তােক বল, যখন তুিম

�ীকার কের িনেল েয, েদা‘আ হে� ইবাদত, আর তুিম আ�াহেক
িদবািনিশ ডাকছ ভেয় স�� আর আশায় উ�ীিপত হেয়, এই
অব�ায় যখন তুিম েকােনা নবীেক অথবা অনয্ কাউেক ডাকছ ঐ
একই �েয়াজন িমটােনার জনয, তখন িক তুিম আ�াহর ইবাদেত 
অনয্েক শরীক করছ ন? েস তখন অবশয্ই বলেত বাধয্ হ, হয্াঁ
শরীক করিছ বেট !
অতঃপর তােক বল, যখন আিম আ�াহর এই বাণী:
ۡ َ
ّ َ
  [٢ : ﴾ ]الﻜﻮﺛﺮ٢ ﴿ ف َص ِل ل َِر ّ�ِك َوٱ�َ ۡر
“অতএব তুিম সালাত  পড়েব  একমা� আ�াহর জনয্  এবং (তাঁর
নােমই) নাহর 10/যবাই কর” (সূ রা কাউসার: ২) এর উপর ‘আমল
৯F
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উেটর জনয্ সু�াত হে, নাহর করা। নাহর বলা হয়, দাঁড়ােনা অব�ায় উেটর গ�েদেশ আঘাত 
কের র� �বািহত করা।
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কের আ�াহর আনু গতয্  কের তাঁর নাম িনেয়ই তুিম যখন
নহর/যবাই করছ তখন েসটা িক ইবাদত নয়? এর জওয়ােব েস
অবশয্ বেব : হয্া, ইবাদতই বেট। এবার তােক বল, তুিম যিদ
েকােনা সৃ ি�র জনয্ েযমন নব, িজন বা অনয্ িকছুর জনয্ কুরবান
কর, তেব  িক তুিম এই ইবাদেত  আ�াহর সে�  অনয্েক শরীক
করেল না ? েস অবশয্ই একথা �ীকার করেত বাধয্ হেব এব
বলেব: হয্াঁ
তােক তুিম একথাও বল : েয মুশিরকেদর স�ে� কুরআন (এর
িনিদর্� আয়া) অবতীণর্  হেয়েছ তারা িক েফেরশতা, েনকেলাক ও
লাত  উয্যা �ভৃিতর ইবাদত  করত? েস অবশয্  বলেব : হয্া,
করত। তারপর তােক বল, তােদর ইবাদত বলেত তােদরেক
ডাকা বা আ�ান করা, (তােদর নােম) যবাই করা ও আ�য়
�াথর্না ইতয্ািদই িক ? নতুবা তারা েতা িনেজেদরেক আ�াহরই
বা�া ও তাঁরই �তাপাধীন বেল �ীকৃিত  িদত। আর একথাও
�ীকার করত  েয, আ�াহই সম� ব� ও িবষেয়র পিরচালক।
িক� তারা আ�াহর িনকট তােদর (েনককার েলাক, লাত ও উযযা
�ভৃিতর) েয মযর্াদা রেয়েছ (বেল িব�াস করত) ও সু পািরশ
(করার কমতা) রেয়েছ বেল িব�াস করত, েসটার জনয্ই তােদর
আ�ান করত বা তােদর িনকট আ�য় �াথর্না কর। আর এ
39

িবষয়িট

এেকবােরই
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সু ��।

নবম অধয্া
শরী‘আতস�ত শাফা‘আত (সু পািরশ) এবং িশরকী শাফা‘আেতর
মেধয্ পাথর্
যিদ েস বেল, তুিম িক নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ  ওয়া সা�ােমর
শাফা‘আতেক অ�ীকার করছ ও তাঁর েথেক িনেজেক িনিলর্� মেন
করছ? তুিম তাঁেক উ�ের বলেব  : না, অ�ীকার কির না। তাঁর
েথেক িনেজেক িনিলর্�ও মেন কির না। বরং রাসূল সা�া�াহ
আলাইিহ  ওয়াসা�াম

অবশয্ই শাফ‘আতকারী,

আর তার

শাফা‘আত  অবশয্ই কবুল করা হেব। আিমও তাঁ শাফা‘আেতর
আকা�ী। িক� শাফা’আেতর যাবতীয় চািবকািঠ আ�াহরই হােত,
েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:
ّ
ّ ُ
ٗ �َ لشَ َ�ٰ َع ُة
  [٤٤ :ِيعاۖ﴾ ]الﺰمﺮ
ِ َِّ ﴿ قل
“বলু ন, সকল �কােরর শাফা‘আেতর একমা� মািলক হে�ন
আ�াহ।” (আয-যু মার : ৪৪) আর আ�াহর অনু মিত ছাড়া েকােনা
শাফা‘আতই অনু ি�ত হেব না। েযমন মহান আ�াহ বেলেছন,
ّ َ
ّ َ
ۡ
َ ۡ
  [٢٥٥ :ِندهُ ٓۥ ِ�َ �ِإِذنِهِۚۦ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
﴿ َمن ذا �َِي �َشف ُع ع
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তাঁর অনু মিত বয্তীত তাঁর হুজুের সুপািরশ করেত পাের ে
আেছ এমন বয্ি? (আল বাকারাহ : ২৫৫) আর কােরা স�ে�ই
রাসূ লু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম শাফা‘আত করেবন না
যতক্ষণ পযর্� না তার স�ে� আ�াহ শ‘আেতর অনু মিত 
িদেবন। েযমন আ�াহ বেলেছন :
َ ُ َ َۡ ََ
ۡ ون ِّ�َ ل َِمن
ٰ َ َٱرت
  [٢٨ :�﴾ ]اﻻﻧبﻴﺎء
﴿و� �شفع
ِ
“আর আ�াহ  মজর্ী কেরন যার স�ে� েসই বয্ি� বয্তীত অ
কােরা জনয্  তাঁরা সপািরশ করেব  না।” (সু রা আি�য়া : ২৮
আয়াত)।
আর (এটা �ীকৃত  কথা েয) আ�াহ তা‘আলা তাওহীদ (অথর্াৎ
একমা� আ�াহর ইবাদত  কেরেছ, খাঁিট ও িনেভর্জাল ইসলাম
�হণ কেরেছ, এমন েলাক) ছাড়া িকছু েতই রাজী হেবন না। েযমন
িতিন বেলেছন,
َ ۡ َۡ َ ََۡ َ َ
َ ۡ ََ
  [٨٥ :ٱ� ۡس� ٰ ِم ِد ٗينا فلن ُ�ق َبل م ِۡن ُه ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان
ِ �� ِ﴿ ومن يبتغ
“ব�ত  ইসলাম বয্তীত অনয্ েকানও �ীেনর উে�শয্ কর েব 
বয্ি, তার পক্ ষ েথেক আ�াহর হুজুের তা কখেনা গৃহীত হ
না।” (আেল ইমরান : ৮৫)।
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সু তরাং যখন সাবয্� হেলা ে, সম� শাফা‘আত  আ�াহর
অিধকারভু�  এবং তা আ�াহর অনু মিত  সােপক, আর নবী
সা�া�াহু ‘আলাইিহ  ওয়া সা�াম বা অনয্  েকউ আ�াহর অনুমিত
ছাড়া শাফা‘আত  করেত  সক্ষম হেব ন , আর আ�াহর অনু মিত 
একমা� মুওয়াহ্িহদ (তাওহীদ �িত�াকারী) েদর জনয্ই িনিদর,
তখন েতামার িনকট একথা পির�ার হেয় েগল েয, সকল
�কােরর সম� শাফা‘আেতর একমা� মািলক হে�ন আ�াহ।
(তাহেল িক তুিম অনয্  কারও কােছ এ শাফ‘আত  চাইেত  পার?
কখনও না)
অতএব  আিম শাফা‘আত  আ�াহরই িনকট চাই এবং বিল, “েহ 
আ�াহ  ! আমােক রাসূ লু�াহ্  সা�া�াহ ‘আলাইিহ  ওয়া সা�ােমর
শাফা‘আত  েথেক মাহরূম (বি�ত) কেরা না। েহ  আ�াহ ! তুিম
তাঁেক আমার জনয্ শাফ‘আতকারী বািনেয় দাও। অথবা অনু রূপ
িকছু  বিল।
আর যিদ েস বেল, নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ  ওয়া সা�ামেক
শাফা‘আেতর অিধকার েদয়া হেয়েছ, কােজই আিম তাঁর িনকেটই
ঐ ব� চাি� যা আ�াহ তাঁেক িদেয়েছন। তখন তুিম উ�ের
বলেব, আ�াহ তাঁেক শাফা‘আত করার অিধকার �দান কেরেছন,
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আর সােথ সােথ িতিন েতামােক তাঁর িনকেট শাফা‘আত  চাইেত 
িনেষধ কেরেছন এবং বেলেছন,
ْ
َ ََ
ٗ َ ّ
  [١٨ : ﴾ ]ﺠﻟﻦ١ ﴿ ف� ت ۡد ُعوا َم َع �َِ أ َحدا
“অতএব  (েতামরা ডাকেব বা আ�ান করেব  একমা� আ�াহেক
11
এবং) আ�াহর সে�  আর কাউেকই ডাকেব  না ।” (িজন: ১৮)
১০F

সু তরাং যিদ তুিম আ�াহেক এই বেল ডাকেব েয, িতিন েযন তাঁর
নবীেক েতামার জনয্ সুপািরশকারী কের েদ, তখন তুিম আ�াহর
এই িনেষধ বাণী :
ْ
َ ََ
ٗ َ ّ
  [١٨ : ﴾ ]ﺠﻟﻦ١ ﴿ ف� ت ۡد ُعوا َم َع �َِ أ َحدا
“আ�াহর সে�  আর কাউেকই ডাকেব  না। (সু রা িজন : ১৮)

এটােকও যথাযথভােব পালন কর 12।
১১F

আরও একিট কথা হে� েয, সু পািরেশর অিধকার নবী বয্তীত
অনয্েদরও েদয়া হেয়েছ। েযম, েফেরশতারা সু পািরশ করেবন,
11

কারণ, কারও কােছ িকছু চাইেত হেল, তােক আ�ান করেত হয়। আর রাসূ ল সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ সু পািরশ চাওয়ার অথর্  হে� তােক ডাক, যা আয়াত �ারা িনিষ� 
েঘািষত হেয়েছ। [স�াদক]

12

অথর্াৎ এটােক যথাযথভােব পালন করেল আর নবীর কােছ শাফ‘আত  চাইেত  পারেব  না।
কারণ, চাওয়া েতা েকবল আ�াহর কােছ। এটাই েতা উ� আয়ােত বলা হেয়েছ।
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ওলীগণও

সু পািরশ

করেবন।

মা‘সু ম বা�ারাও

(তােদর

িপতামাতােদর জনয) সু পািরশ করেবন। কােজই তুিম িক েসই
অব�ায় বলেত  পােরা েয, েযেহতু আ�াহ তােদরেক সু পািরেশর
অিধকার িদেয়েছন, কােজই তােদর কােছও েতামরা শাফা‘আত 
চাইেব? যিদ তা চাও তেব তুিম েনক বয্ি�েদর উপাসনায় শািমল
হ’েল। যা আ�াহ তাঁর িকতােব  (হারাম বা অৈবধ বেল) উে�খ
কেরেছন। পক্ষা�ের তুিম যিদ , ‘না, (তােদর কােছ সু পািরশ
েচেয় েবড়াই না), তেব েসই অব�ায় েতামার এই কথা
�তঃিস�ভােব বােতল হেয় যাে� েয, আ�াহ তােক সু পািরেশর
অিধকার �দান কেরেছন এবং আিম তার িনকট েসই ব�ই চাি�
যা িতিন তােক দান কেরেছন।”
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দশম অধয্া
[এ কথা সাবয্� করা ে, েনক েলাকেদর িনকট িবপেদ আপেদ
আ�য় �াথর্না করা িশক এবং যারা একথা অ�ীকার কের
তােদরেক েসটা েমেন িনেত বাধয্ কর]
যিদ েস বেল : আিম আ�াহর সে� েকােনা ব�েকই শরীক কির
না— িকছু েতই নয়, কক্ষণও নয়। তেব েনক েলাকেদর িনক
িবপেদ আপেদ আ�য় �াথর্না করা িশকর্ ন
এর জওয়ােব তােক বল, যখন তুিম �ীকার কের িনেয়ছ েয,
বযিভচার অেপক্ষা িশকর্েক আ�াহ‘আলা অিধক গুরুতর হারা
বেল িনেদর্িশত কেরেছ, আর এ কথাও েমেন িনেয়ছ েয, আ�াহ 
তা‘আলা এই মহা পাপ ক্ষমা কেরন , তাহেল (তুিম বল) েসটা
িক ব� যা িতিন হারাম কেরেছন এবং বেল িদেয়েছন েয, িতিন
তা ক্ষমা করেবন ? িক� এ িবষেয়র উ�র েস জােন না।
তখন তােক তুিম বল, তুিম িশকর্  কী তা জানেল ন, তখন তা
েথেক আ�রক্ষা কীভােব কর? অথবা একথাও জানেল না েয,
েকন আ�াহ  েতামার উপর িশকর্  হারাম কেরেছন আর বেল
িদেয়েছন েয, িতিন ঐ পাপ মা’ফ করেবন না। আর তুিম এ
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িবষেয় িকছু ই জানেল না এবং েসটা স�েকর্  িছু িজজ্ঞাসা
করেল না। তুিম িক ধারণ কের বেস আছ েয, আ�াহ  এটােক
হারাম কেরেছন আর িতিন েসটােক বণর্না বয্তীতই েছেড় িদে?
যিদ েস বেল, িশকর্  হে� মূিতর্পূ, আর আমরা েতা মূ িতর্পূজা
করিছ না, তেব তােক বল, মূ িতর্পূজা কােক বে? তুিম িক মেন
কর েয, মুশিরকগণ এই িব�াস েপাষণ করত  েয এসব  কাঠ ও
পাথর (িনিমর্ত মূিতর্গু) যারা তােদরেক আ�ান কের তােদরেক
সৃ ি�, েরেযক �দান িকংবা তােদর সািবর্ক কমর্কা� পিরচালন
13
করেত সক্? একথা েতা কুরআন িমথয্া বেল েঘাষণা কেরে ।
১২

যিদ েস বেল, িশকর্  হে� যারা কাঠ ও পাথর িনিমর্ ত মূিত ব
কবেরর উপর িনিমর্ত েসৗধ ইতয্ািদেক লক্ষয্  কের িনে
�েয়াজন িমটােনার জনয্  এেদর �িত আ�ান জানা, এেদর
উে�েশয্  বলীদান কের এবং বেল ে, এরা সু পািরশ কের
আমােদরেক আ�াহর ৈনকেটয্  িনেয় যাে, আর এেদর বরকেত 
আ�াহ  আমােদর িবপদ-আপদ দূ র করেবন বা আ�াহ  এেদর
বরকেত আমােদর �িত অনু �হ  করেবন। তেব তােক বল : হয্া,

13

অথর্াৎ কুরআন েতা বলেছ েয তৎকালন আরেবর মু শিরকরা কখনও এসব  কাঠ, পাথর
ইতয্ািদেক সৃি, িরিযক িকংবা িনয়�ক দাবী করত না। তাহেল েতামার দাবী কুরআেনর েঘাষণার
িবপরীত হে�, সু তরাং েতামার কথা িমথয্া।
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তুিম সতয্ কথাই বেল, আর এটাই েতা েতামােদর কমর্কা� যা
পাথর, কবেরর েসৗধ �ভৃিতর িনকেট েতামরা কের থাক। ফলত:
েস �ীকার করেছ েয, তােদর এই কাজগুেলাই হে� মুিতর্পূ,

আর এটাই েতা আমরা চাই 14।
১৩

তােক একথাও বলা েযেত  পাের, তুিম বলছ িশকর্  হে�
মূ িতর্পূজ, তেব  িক তুিম বলেত  চাও েয, শুধু মূিতর্পূজার মেধয
িশকর্  সীিম, অথর্াৎ এর বাইের েকােনা িশকর্ ে? “েনক
েলাকেদর �িত ভরসা করা আর তােদরেক আ�ান করা িশেকর্র
মেধয্ িক গণয্ ?” (যিদ তুিম এরূপ দাবী ক, তেব) েতামার এ
দাবী েতা আ�াহ তাঁর কুরআেন খ�ন কেরেছন; কারণ যারা
েফেরশতা, ঈসা এবং েনক-েলাকেদর সােথ িনেজেদরেক যু � 
কেরেছ, তােদরেক িতিন কুফির কেরেছ বেল বণর্না কেরেছন।
ফেল অবশয্�াবীরূেপই েস েতামার কােছ এ সতয্ �ীকার কর
বাধয্ হেব ে, েয বয্ি� আ�াহর ইবাদেত েকােনা েনক বা�ােক

14

অথর্াৎ েতামরা িনেজরাই েতামােদর কথায় আমােদর ব�বয্ �কারা�ের েমেন িনেল েয েতামর
িশকর্  কের য�। আর এভােবই আমােদর উে�শয্ সাবয্� হ, েসটা হে�, তার কাছ েথেক
হেকর �ীকৃিত আদায় করা। তার সে�হ দূ র করা, আমােদর উপেরা� আেলাচনার মাধয্েম তার
সে�হ দূ রীভূ ত হেলা, তার �মাণািদ খি�ত হেলা, তার ��তা ও অজ্ঞতা �কািশত হেয় পড়ল
[মু হা�াদ ইবন ইবরাহীম আেল আশ-শাইখ, শারহু কাশিফশ শুবহ, পৃ .৭৯]
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শরীক কের তার েসই কাজেকই কুরআেন িশকর্  বেল উে�খ করা
15
হেয়েছ। আর এইিটই েতা আমার উে�শয ।  
১৪

এই িবষেয়র েগাপন রহসয্ হে,
যখন েস বেল, আিম আ�াহর সে� (কাউেক) শরীক কির না,
তখন তুিম তােক বল, আ�াহর সে� িশেকর্র অথর্ ? তুিম তার
বয্য্াখয্া দা
যিদ েস এর বয্াখয্ায় ব, তা হে� মূ িতর্পূজ,
তখন তুিম তােক আবার �� কর, মূ িতর্  পূজার মােন ি? তুিম
আমােক তার বয্াখয্া �দান কর
যিদ েস উ�ের বেল, আিম একমা� আ�াহ  ছাড়া অনয্  কারও
ইবাদত কির না,
তখন তােক আবার �� কর, একমা� আ�াহর ইবাদেতরই বা
অথর্  ি? এর বয্াখয্ া ও। উ�ের যিদ েস কুরআন েয বয্াখয্
15

অথর্াৎ আমার উে�শয্ হে� এটা �মাণ করা , সৎেলাকেদরেক আ�ান করা, তােদর উপর
ভরসা করাও িশকর, কারণ তা কুরআন তা বণর্না কেরে; আর েতামার কথা �ারা তা �মািণত 
হেয়েছ। ফেল তার সে�হ দূ রীভূ ত হেলা, তার �মাণািদ খি�ত হেলা। [মু হা�াদ ইবন ইবরাহীম
আেল আশ-শাইখ, শারহু কাশিফশ শুবহ, পৃ .৮০]
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�দান কেরেছ 16 েসই বয্াখয্াই েদয় তেবেতা আমােদর দাবী
১৫

সাবয্� হে, আর এটাই আমােদর উে�শয্। আর যিদ েস তা না
17
জােন , তেব  েস েকমন কের এমন ব�র দাবী করেছ যা েস
১৬

জােন, তেব েস েকনম কের এমন ব�র দাবী করেছ যা েস জােন
না?
আর যিদ েস তার এমন বয্াখয্া �দান কের যা তার �কৃত অথ
নয়, তখন তুিম তার িনকেট আ�াহর সে�  িশকর্  এবং মূিতর্পূজ
স�িকর্ত কুরআেনর আয়াতগুেলা বণর্না কের দাও। আরও বণর
কের দাও েয এ কাজিটই হুবহু কের চেলেছ এ যুেগ
মুশিরকগণ। আরও বণর্না কর ে, শরীকিবহীন একমা� আ�াহর
ইবাদেতর িবষয়িটই েতা তারা আমােদর কাছ েথেক েমেন িনেত 
অ�ীকার করেছ এবং েশারেগাল করেছ, েযমন তােদর পূ বর্সূরীরা
কেরিছল এবং বেলিছল,
َ َ
ّ ً ٰ َ ٗ َٰ َ َ
ٞ ج
َ � ٌء ُع
ۡ َ َ ِنَ َ�ٰ َذا ل
  [٥ : ﴾ ]ص٥ اب
ۖ�﴿ أ َج َعل ٱ�ل ِهة إِ�ها �حِد

16

অথর্াৎ অপর কারও ইবাদত করা যােব ন, কাউেক ডাকা যােব  না, কারও উপর ভরসা করা
যােব না ইতয্ািদ

17

অথর্াৎ িশকর্ ? মু শিরক েক? মূ িতর্পূজা ক, মূ িতর্পূজা ও অনয্িকছুর মেধয্ পাথর্কয্ না তেব 
েতা েস অজ, তার সােথ তকর্ না কের তােক জ্ঞান িদেত হেব। বতর্মান কােলর অিধকাংশ মা
এ ে�িণর। [মু হা�াদ ইবন ইবরাহীম আেল আশ-শাইখ, শারহু কাশিফশ শুবহ, পৃ .৮১]
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“এই েলাকিট িক বহু উপাসয্েক এক উপােসয্ ণত করেছ? এ
েতা ভারী এক আশচযর্য্ বয্াপ!” (সূ রা সাদ : ৫)
অতঃপর েস যিদ বেল, েফেরশতা ও আি�য়ােদর ডাকার কারেণ
তােদরেক েতা কােফর বলা হয় িন; বরং েফেরশতােদরেক যারা
আ�াহর কনয্া বেলিছল তােদরেকই কােফর বলা হেয়িছ।
আমরা েতা আবদু ল কােদর বা অনয্েদরেক আ�াহর পু� বি না।
তার উ�র হে� এই েয, (েফেরশতা ও আি�য়ােদরেক ডাকা
অবশয্ই িশকর্। েসটা িবিভ� আয়ােত বিণর্ত হেয়েছ। িক� েকাে
েকােনা আয়ােত আ�াহর জনয্ স�ান সাবয্�  করােক কুফরী বল
হেয়েছ; কারণ) স�ানেক আ�াহর সে�  স�িকর্ত করাটাই �য়ং
আলাদা কুফরী। আ�াহ তা‘আলা বেলেছন,
ّ َ�
ُ ّ ١ �َ أَ َح ٌد
ُ ّ ﴿ قُ ۡل ُه َو
  [٢  ،١ : ﴾ ]اﻻﺧﻼص٢ لصَ َم ُد
“বল, িতিনই একক আ�াহ (িতিন বয্তীত আ�াহ আর েকউ েন)
18
আ�াহ অমুখােপক্ ” (সূ রা ইখলাস : ১-২ আয়াত]
১৭F

18

সু তরাং তার স�ান সাবয্� করা হে, তখন েসটার �িত  আ�াহর মু খােপক্ষী হওয়া আবশয
হেয় পেড়। সু তরাং আ�াহর জনয্ স�ান সাবয্� করা কুফরী। কারণ এি‘সামাদ’ এর িবপরীত।
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“আহাদ” এর অথর্ ’ল, িতিন একক এবং তার সমতুলয্  েকউই
েনই। আর “সামাদ” এর অথর্ হে�, �েয়াজেন একমা� যার
�রণ েনয়া হয়। অতএব েয এটােক অ�ীকার করেব, েস কােফর
হেয় যােব 19 -যিদও েস সূ রািটেক অ�ীকার কের না।
১৮

আর আ�াহ তা‘আলা বেলেছন,
َ
َ
َ َ
ُّ َ َّ َ
  [٩١ :� َو َما �ن َم َع ُهۥ م ِۡن إِ� ٰ ٍ �ه ﴾ ]ﻤﻟﺆﻣﻨﻮن
ٖ ﴿ ما �َذ �َ مِن َو
“আ�াহ  েকােনা স�ান �হণ কেরন িন, আর তাঁর সে�  অপর
েকােনা ইলাহ্ও (উপাসয) েনই।” (মুিমনু ন : ৯১) এ আয়ােত 
আ�াহ তা‘আলা কুফরীর দু িট �করেণর উে�খ কেরেছন, আর
িতিন এতেদাভয়েকই পৃথক ভােব কুফির সাবয্� কেরেছ।
অনু রূপভােবআ�াহ তা‘আলা বেলন:
ۡ َََٓ ُ ّ ْ ُ َ َ َ
ۡ
َ
َ ٱ� َّ َو َخلَ َق ُه ۡم َو َخ َرقُوا ْ َ ُ�ۥ بَن
﴾�ٖ َ�َ�َٰتۢ بِغ ۡ�ِ عِل
�ِ
ۖ
ِ
ِ ﴿ وجعلوا َِ ِ ��ء
  [١٠٠ :]اﻻﻧﻌﺎم

“আর এই (অজ) েলাকগুেলা িজনেক আ�াহর শরীক বািনেয়
িনেয়েছ অথচ ঐ গুেলােক আ�াহই সৃি� কেরেছ, আর তাঁর জনয্

19

অখর্াৎ আ�াহর সামাদ বা স�ান েথেক অমুখােপক্ষীতা অ�ীকার ক, েস কােফর হেয় যােব।

52

তারা কতকগুেলা পু-কনয্াও উ�াবন কের িনেয়েছ েকান জ্ঞ
বয্িেরেক—েকান যু ি�  �মাণ ছাড়া।” (আন‘আম :১০০) এ
আয়ােতও আ�াহ তা‘আলা দু ই �কােরর কুফরীেক পৃথক ভােব 
উে�খ কেরেছন।
এর �মাণ এটাও হেত  পাের েয, যারা লাতেক আ�ান কের
কােফর হেয় িগেয়িছল, যিদও লাত িছল একজন সৎেলাক। তারা
তােক আ�াহর েছেলও বেলিন। অনু রূপভােব যারা িনেদর পূ জা
কের কােফর হেয় িগেয়িছল তারাও তােদরেক আ�াহর েছেল বেল
20
িন ।
১৯

ত�প “মুরতাদ” (যারা ঈমান আনার পর কােফর হেয় যায়
তােদর) স�েকর্  আেলাচনা করেত িগেয় চার মাযহােবর
আেলমগণ বেলেছন েয, মুসিলম যিদ ধারণা রােখ েয, আ�াহর
েছেল রেয়েছ তেব  েস “মুরতাদ” হেয় েগল। তারাও উ�  দু ই
�কােরর কুফরীর মেধয্ পাথর্কয্ কেরেছন। এটা েতা খুবই 
20

অথর্াৎ আ�াহ তােদরেক কােফর বেলেছ, অথচ তারা আ�াহর জনয্ পু� িকংবা স�ান সাবয্
কেরিন। সু তরাং েতামােদর পূ েবর্া� দাবী অসা, যােত  েতামরা দাবী কেরিছেল েয, তােদরেক
স�ান সাবয্� করার জনয্ ই েকবল কােফর বলা হেয়, সৎেলাকেদর আ�ােনর জনয্  নয়।
ব�ত: যারা লাতেক আ�ান কের কােফর হেয়িছল িকংবা িজনেদর ইবাদত  কের কােফর
হেয়েছ, তারা েতা আ�াহর জনয্ স�ন সাবয্� না কেরও কােফর হেয় িগেয়িছল। সুতরাং স�ান
সাবয্� করেল েযমন কুফরী করা হ, েতমিন আ�াহ বয্তীত অপর কাউেক আ�েয়র জনয
আ�ানও কুফিরেত িনমি�ত কের। [স�াদক]
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আর যিদ েস আ�াহর এই কালাম েপশ কের :
َ
ٌ َ َ ّ ٓ َ ّ ٓ ََ
َ ُ َۡ ُ َ
: ﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ٦ ﴿ �� ِنَ أ ۡو ِ�َا َء �َِ � خ ۡوف َعل ۡي ِه ۡم َو� ه ۡم � َزنون
  [٦٢

“সাবধান, আ�াহর ওলী যারা, েকােনা আশ�া েনই তােদর এবং
কখেনা িচ�া��ও হেব না তারা।” (ইউনু স : ৬২)
তেব তুিম বল : হয্া, একথা েতা অ�া�  সতয, িক� তাই বেল
তােদর পূ জা করা চলেব না।
আর আমরা েকবল আ�াহর সে�  অপর কােরা পূ জা এবং তার
সে�  িশেকর্র কথাই উে� (কের তা অ�ীকার) করিছ। নেচৎ
আওিলয়ােদর �িত ভােলাবাসা রাখা ও তােদর অনু সরণ করা এবং
তােদর কারামতগুেলােক �ীকার করা আমােদর জনয্ অবশ
কতর্ব।

আর

আওিলয়ােদর

কারামতেক

িবদ‘আতী

ও

বািতলপ�ীগণ ছাড়া েকউ অ�ীকার কের না।
আ�াহর �ীন দু ই �া�  সীমার (অিতর�ন ও কমিত  করার)
মধয্�ে, আর িবপরীতমুখী ��তার মাঝখােন েহদায়াত এবং দু ই
বািতেলর মধয্পেথ অবি�ত হ।
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একাদশ অধয্া
[আমােদর যু েগ েলাকেদর িশকর্ অেপক্ষা পূ্বর্বতর্ী েলাকেদর
িছল অেপক্ষাকৃত হালক(দু ’িদক েথেক)]
তুিম যখন বুঝেত  পারেল েয, েয িবষয়িটেক আমােদর যু েগর
মুশিরকগণ নাম িদেয়েছন ই‘েতকাদ’—(ভি�  িমি�ত  িব�াস) 21
২০

েসটাই হে� েসই িশকর; যার িবরুে� কুরআন অবতীণর্ হেয়ে
এবং আ�াহর রাসূ ল যার কারেণ েলাকেদর িবরুে� িজহােদ
অবতীণর্  হেয়েছন। তখন তুিম েজেন রাখ ে, পূ বর্বতর্ ী েলাকেদ
িশকর্  িছল বতর্মান যুেগর েলাকেদর িশ অেপক্ষা অিধকত
হালকা বা লঘুতর। আর তার কারণ হে� দু ’িট:
এক. পূ বর্বতর্ ী েলাকগণ েকবল সুখ �া�ে�র সমেয়ই আ�াহ
সে� অপরেক শরীক করেতা এবং েফেরশতা আওিলয়া ও ঠাকুরেদবতােদরেক আহবান জানােতা, িক� িবপদ আপেদর সময়
একমা� আ�াহেকই ডাকেতা, েস ডাক হ’ত  স�ূ ণর্ িনেভর্জাল।
েযমন আ�াহ তাঁর পাক কুরআেন বেলেছন:
21

অথর্াৎ তারা ওি, কবর, মাযার বা পীরেদর স�েকর্  বাড়াবািড় বা ওসীলা �হেণর েয িব�াস
েপাষণ কের থােক। [স�াদক]
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ۡ
ُ َّ ّ ُ ّ ٓ ّ َ ُ َۡ َ ّ
ُُّ� ُ ُ ّ َ َس
َٮٰ� ۡم
ّ ِ� ٱ�َ ۡح ِر َلَ من تدعون ِ�َ ِيَاه ۖ َلَمَا
﴿ �ذا َ�م
ۡ
َ ََ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َّۡ َ
ً �� ُن َك ُف
ٰ َ �ٱ
  [٦٧ : ﴾ ]ﻻﺮﺳاء٦ ورا
ِ � أعرضت ۚم و�ن
ِ إِ� ٱل
“সাগর বেক্ষ যখন েকান িবপদ েমােদরেক �শর্  কে, আ�াহ 
বয্তীত আর যােদরেক েডেক থাক েতামর, তারা সকেলই েতা
তখন (মন হ’েত দূ ের) সের যায়, িক� আ�াহ যখন েতামােদরেক
�লভােগ েপৗঁিছেয় উ�ার কের, তখন েতামরা অনয্িদেক িফের
যাও; িন�য় মানু ষ হে� অিতশয় না অকৃতজ।” (বনী ইসরাঈল :
৬৭)
আ�াহ এ কথাও বেলেছন:
ّ َۡ َ َ ُ َ ّ ُ ُ ََۡ َۡ ّ ُ َ َ ۡ ُ ََٰ ۡ ۡ ُ ََۡ ََ ُۡ
�﴿ قل أرء�ت�م إِن �تٮ�م عذاب �َِ أو ��ت�م لسَاعة أ
َِ� �
َ َ
ۡ
ُ ۡ َ َ
َ ُ َۡ
َ
َ
ُ ون إن ُك
َ �نت ۡم َ� ٰ ِد
ِ بَل ِيَّاهُ ت ۡد ُعون � َيكشِ ف َما ت ۡد ُعون إ ِ ۡ�ه٤ �ِ
تدع
ِ
ُ
ٓ
ُ
ۡ َ َ ۡ َ ََ َ َ
َ
  [٤١  ،٤٠ : ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم٤ ��ون
ِ � إِن شاء وتنسون ما
“বল, েতামরা িনেজেদর স�ে� িবেবচনা কের েদখ। েতামােদর
�িত  আ�াহর েকান আযাব  যিদ আপিতত হয় অথবা িকয়ামত 
িদবস যিদ এেস পেড় তখন িক েতামরা আ�ান করেব  আ�াহ 
বয্তীত অপর কাউেক? (উ�র দাও) যিদ েতামরা সতয্বাদী হও।
কখনই না, বরং েতামরা আ�ান করেব তাঁেক, অতঃপর েয
আপেদর কারেণ তাঁেক আ�ান করছ, ই�া করেল িতিন েসই
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আপদগুেলা দূর কের িদেবন।(আ�ােনর কারণ�রূপ আপদগুেল
েমাচন কের িদেবন) আর েতামরা যা িকছু েক আ�াহর শরীক
করছ তােদরেক েতামরা তখন ভূ েল যােব।” (আন‘আম :৪০-৪১)
আ�াহ তা‘আলা একথাও বেলেছন:
َ ّ َ ّ ۡ َ ً ُ ُ ّ َ َ ّٞ ُ َ ٰ َ ۡ ّ َ
ٗ
َوَ ُ�ۥ ن ِۡع َمة ّم ِۡن ُه
ٱ���ن � د� َ�َهۥ من ِيبا إِ�هِ ُمَ إِذا
ِ َ﴿ ۞�ذا َس
َ
َ
ْ
ّ
ُ َ
َ َ
ٗ َ
ّ َ
َ ِ َ�
ندادا ُِّضِلَ َعن َسبِيلِهِۚۦ
� َما �ن يَ ۡد ُع ٓوا إ ِ ۡ�هِ مِن � ۡبل َو َج َعل َِ ِ أ
ُۡ
َ ّ ً َ َ ُۡ
َ ك م ِۡن أَ ۡص
ٰ
  [٨ : ﴾ ]الﺰمﺮ٨ ِب �َّار
�
َقل َمَت َّ ۡع بِ�ف ِرك قل ِي� ِن
ِ
“যখন েকান দু :খ ক� আপিতত হয় মানু েষর উপর তখন েস িনজ
রবেক ডাকেত  থােক তদ্গতভােব, অতঃপর যখন িতিন তােক
েকােনা েনয়ামেতর �ারা অনু গৃহীত  কেরন, তখন েস ভুেল যায়
েসই ব�েক যার জনয্  েস পূ্েবর্ �াথর্ না কেরিছল এবং আ�া
বহু সদৃশ ও শরীক বািনেয় েন; তাঁর পথ েথেক (েলাকেদরেক)
�� করার উে�েশয্। ব, িকছু কাল তুিম িনেজর কুফরজিনত সু খ
সু িবধা েভাগ করেলও, িন�য় তুিম হ� জাহা�ােমর অিধবাসীেদর
একজন।” (যু মার : ৮)
আর আ�াহর এই বাণী :
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َ
ُۡ َّ ُْ َ َ َ ّ
ٞ �ذا َغ َي ُهم َّ ۡو
َ �ل ِص
ّ �ُ َ �
َ �ٱ
:ِين﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن
َ� ج َٱلظُل ِل دعوا
﴿
ِش
ِ
  [٣٢

“যখন পবর্েতর নয্ায় তর�মাল া তােদর উপর েভে� প, তখন
তারা আ�াহর আনু গেতয্ িবশ-িচ� হেয় তাঁেক ডাকেত থােক।”
(সূ রা েলাকমান: ৩২)
েয বয্ি� এই িবষয়িট বুঝেত সক্ ষ’ল যা আ�াহ তাঁর
েকতােব  ��ভােব বণর্না কের িদেয়েছ- যার সারৎসার হে�
এই েয, েয মুশিরকেদর িবরুে� রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 
ওয়া সা�াম যু ে�  কেরিছেলন তারা তােদর সু খ �া��য্  ও
িনরাপ�ার সমেয় আ�াহেকও ডাকেতা আবার আ�াহ  ছাড়া
অনয্েকও ডাকেত, িক� িবপদ-িবপযর্েয়র সময় তারা একক ও লা
শরীক আ�াহ ছাড়া অপর কাউেকই ডাকেতা না, তারা  বরং েস
সময় অনয্ সব মাননীয় বয্ি� ও পূজয্ স�ােদর ভুেল েয, েসই
বয্ি�র িনকট পূবর্ যামানার েলাকেদর িশকর্ এবং আমাে
বতর্মান যুেগর েলাকেদর িশেকর্ র পাথর্কয্টা সু�� হেয় ।
িক� �� হে� এমন েলাক েকাথায় পাওয়া যােব যার হৃদয় এ
িবষয়িট উ�মরূেপ ও গভীর ভােব উপলি� করেব ? একমা�
আ�াহই আমােদর সহায় !
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(দু ই) পূ বর্  যামানার েলাকগণ আ�াহর সে� এমন বয্ি�েদ
আ�ান করেতা যারা িছল আ�াহর ৈনকটয্�া, তারা হয় নবীরাসূ লগণ, নয় েতা ওলী-আওলীয়া, নতুবা েফেরশতাগণ। এছাড়া
তারা হয়েতা পূ জা করেতা এমন বৃ ক্ ষ অথবা পাথেরর যার
আ�াহর একা� বাধয্ ও হুকুমবরদ, েকােনা�েমই তারা অবাধয্
নয়, আ�াহর হুকুম অমানয্কারী ন
িক� আমােদর এই যু েগর েলােকরা আ�াহর সে�  এমন
েলাকেদর ডােক এবং তােদর িনকট �াথর্না জানায় যারা িনকৃ�তম
অনাচারী (ফােসক), আর যারা তােদর িনকট ধণর্া েদয় ও �াথর্ন
জানায় তারাই তােদর অনাচারগুেলার কথা ফাঁস কের েদ, েস
অনাচারগুেলার মেধয্ রেয়েছ বয্িভ,

চুির

এবং

নামায

পিরতয্ােগর মত গিহর্ ত কাজসমূহ। আর যারা েনক েলাকেদ
�িত  আ�া েরেখ তােদর পূ জা কের বা এমন ব�র পূ জা কের
েযগুেলা েকান পাপ কের ন— েযমন : গাছ, পাথর ইতয্াি, তারা
ঐ সব  েলাকেদর েথেক িন�য় লঘুতর পাপী যারা ঐ েলাকেদর
পূ জা কের যােদর অনাচার ও পাপাচারগুেলােক তারা �য়ং দশর্
22
কের থােক এবং তার সাক্ষয্ও �দান কের থ ।
২১

22

তেব এটা সতয্ েয উভয়িটই িশকর্। উভয় েগা�ীই জাহা�ােমর অিধবা, যিদ না তাওবাহ কের,
এখােন ��কার শুধু দ’যু েগর িশেকর্র পাথর্কয্ তুেল ধরার েচ�া কেরেছ[স�াদক]

59

�াদশ অধয্া
[‘েয বয্ি� �ীেনর কিতপয় ফরয ওযােজব অথর্াৎ অবশয্করণ
কতর্ব পালন কের, েস তাওহীদ িবেরাধী েকান কাজ কের
েফলেলও কােফর হেয় যায় না।’ যারা এই �া� ধারণা েপাষণ
কের, তােদর �াি�র িনরসন এবং তার িব�ািরত �মাণপি�।]
উপেরর আেলাচনায় একথা সাবয্� হেয় েগল ে, যােদর িবরুে�
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়া সা�াম িজহাদ কেরেছন তারা
এেদর (আজেকর িদেন িশকর্ী কােজ িল� নামধারী মুসিলমেদ)
চাইেত  েঢর েবশী বুি�মান িছল এবং তােদর িশকর্  অেপক্ষ াক
লঘু িছল।
অতঃপর একথাও তুিম েজেন রােখা েয, এরা আমােদর ব�েবয্র
বয্াপাের একিট সংশয় উপ�াপন কে, যা তােদর অনয্তম বড় ও
গুরু�পূণর্ হ। অতএব এই �াি�র  অপেনাদন ও সে�েহর
অবসানকে� িনে�র কথাগুেলা মেনােযাগ িদেয় েশা।
তারা বেল থােক: যােদর �িত  সাক্ষাতভােব কুরআ ন নািয
হেয়িছল (অথর্াৎ ম�ার কািফর মুশিরকগ) তারা ‘আ�াহ  ছাড়া
েকােনা সতয্  ম‘বুদ েনই’ একথার সাক্ষয্ �দান কের, তারা
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রাসূ ল সা�া�াহু ‘আলাইিহ  ওয়া সা�াম-েক িমথয্া বেলিছ, তারা
পুনরু�ানেক অ�ীকার কেরিছ, তারা কুরআনেক িমথয্া বেলিছল
এবং বেলিছল এটা একটা জাদু -ম�। িক� আমরা েতা সাক্ষ
িদেয় থািক েয, আ�াহ ছাড়া েনই েকােনা মা‘বুদ এবং (এ সাক্ষয
েদই েয,) িন�য় মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ  ওয়া সা�াম তাঁর
রাসূ ল, আমরা কুরআনেক সতয্ বেল জািন ও মািন আর পুনরু�া
এর উপর িব�াস রািখ, আমরা নামায পিড়  এবং েরাযাও রািখ,
তবু আমােদরেক এেদর (উ� িবষেয় অিব�াসী কােফরেদর) মত 
মেন কর েকন?
এর জওয়াব হে� এই েয, এ িবষেয় সম� ‘আেলম সমাজ তথা
শরী‘আেতর িব�ান ম�লী একমত েয, একজন েলাক যিদ েকােনা
েকােনা বয্াপাের রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ  ওয়া সা�ামেক
সতয্  বেল মাে, আর েকােনা েকােনা িবষেয় তাঁেক িমথয্া বেল
ভােব, তেব েস িনঘর্াত কােফ, েস ইসলােম �িব�ই’ হেত পাের
না; এই একই কথা �েযাজয্  হেব তার উেরও েয বয্ি�
কুরআেনর িকছু অংশ িব�াস করল, আর কতক অংশেক
অ�ীকার করল, েযমন েকউ তাওহীদেক �ীকার করল িক�
নামায েয ফরয তা েমেন িনল না। অথবা তাওহীদও �ীকার
করল, নামাযও পড়ল িক� যাকাত েয ফরয তা মানল না; অথবা
এগুেলা সবই �ীকার করল িক� েরাযােক অ�ীকা কের বসল
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িকংবা ঐগুেলা সবই �ীকার করল িক� একমা� হ�েক অ�ীকার
করল, এরা সবাই হেব কােফর।
রাসূ লু�াহ  সা�া�াহু ‘আলাইিহ  ওয়া সা�াম এর যামানায় কতক
েলাক হ�েক েমেন িনেত চায় িন বেল

23
২২

তােদরেক লক্ষয্ কে

আ�াহ আয়াত নািযল করেলন,
ٗ
َ َ
ّ
ََ
ۡ ت َمن
َۡۡ ّ
ّ ََ ّ
َٱس َت َطاع إ ِ ۡ�هِ َسبِي� ۚ َو َمن �ف َر َإِن
ِ ِ ﴿ َ�َِ ِ � �َا ِس ِجُ ٱ�ي
َ ِ َعن ۡٱل َ�ٰلَم
َّ
ّ ٌ �َ َ�
[٩٧ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان٩ �
ِ
ِ
“(পেথর ক� সহয্ করেত এব) রাহা খরচ বহেন সক্ষম েয বয্
েস (ে�িণর) সম� মানু েষর জনয্  আ�াহর উে�েশয্ এই গৃেহ
(কা‘বাতু�াহর) হ� করা অবশয্ কতর্, আর েয বয্ি� তা অমানয
করল (েস েজেন রাখুক েয,) আ�াহ হে�ন সমুদয় সৃ ি�কুল েথেক
অমুখােপক্” [আেল ইমরান: ৯৭]
েকােনা বয্ি� যিদ এগুেলা সম� (অথর্াৎ তাওহী, নামায,
যাকাত, রামাযােনর িসয়াম, হ�) েমেন েনয়, িক� পুনরু�ােন
কথা অ�ীকার কের, েস সবর্স�িত�েম কােফর হেয় যােব। তার
23

শাইেখর এ বাকয্ েথেক �তীয়মান হয় ে, এ আয়াত নািযল হওয়ার একিট ে�ক্ষাপট এিট
িক� এ কথার সমথর্েন দলীল পাওয়া যায় িন। (ইবন উসাইমীন, শারহু কাশিফশ শু বুহ, পৃ .
৯১)।
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র�  এবং তার ধন-েদৗলত  সব হালাল হেব  (অথর্াৎ তােক হতয্
করা এবং তার ধন-মাল �হণ করা আইন-িস� হেব) েযমন
আ�াহ বেলেছন :

ّ
َ ُ ۡ
ّ ََۡ ْ ُّ َُ َ َ ُ َُ
ّ
َ َ�ّ َِن
� ِين يَ�ف ُرون ِٱ�َِ َو ُر ُسلِهِۦ و�رِ�دون أن �ف ِرقوا
﴿
َِ� �
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ۡ
ۡ
َۡ َ ْ ُ ّ َ ُ ُ َ َ َت
ۡ
ۡ
�� َو ُر ُسلِهِۦ َو َ�قولون نؤم ُِن ب ِ َبع ٖض َون�ف ُر ب ِ َبع ٖض و� ِر�دون أن َخِذوا
ً
َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ّٗ َ َ ُ ٰ َ ۡ ُ ُ َ ٰ ٓ �ُْو
َ
َ َ
َ �ٰفِر
�ن َعذ ٗابا
 َ�ِك هم ٱل�فِرون حقا ۚ وأ�تدنا ل ِل١ ��ٰل ِك َسبِي
ِ
ٗ ُّه
  [١٥١  ،١٥٠ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء١ ينا
ِ
“িন�য় যারা আমানয্ কের আ�াহেক ও তাঁর রাসূলেদরেক এবং
আ�াহ  ও তাঁর রাসূ লগেণর (আনু গেতয্) মেধয্  �েভদ করেত
চায়, আর বেল কতকেক আমরা িব�াস কির অপর কতকেক
অমানয্  কির এবং তারা ঈমােনর ও কুফেরর মাঝামািঝ একটা 
পথ আিব�ার কের িনেত চায়— এই েয েলাক সতয্ই তারা হে�
কােফর, ব�ত কােফরেদর জনয্ আমরা ��ত কের েরেখিছ এক
লা�নাদায়ক শাি�।” (আন িনসা: ১৫০-১৫১)
সু তরাং আ�াহ তা‘আলা েযেহতু তাঁর কালােম পােক সু ��ভােব 
েঘাষণা কেরেছন েয, েয বয্ি� �ীেনর িকছু অংশেক মানেব আর
িকছু অংশেক অ�ীকার করেব, েস সিতয্কােরর কােফরএবং তার
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�াপয্  হেব েসই ব� (শাি�) যা উপের উি�িখত হেয়েছ, েসেহতু
24
এ স�িকর্ত �াি�রও অপেনাদন ঘেটে ।
২৩

আর এ িবষয়িট জৈনক ‘আহ্সা’-বাসী আমার িনকট ে�িরত তার
পে� উে�খ কেরেছন।
আর তােক এ-কথাও বলা যােব, তুিম যখন �ীকার করছ েয, েয
বয্ি� সম� বয্াপা আ�াহর রাসূ লেক সতয্ জানেব আর েকবল
নামােযর ফরয হওয়ােক অ�ীকার করেব, েস সবর্স�িত�েম
কােফর হেব, আর তার জান-মাল হালাল হেব; অনু রূপভােব সব
িবষয় েমেন িনেয় যিদ পুনরু�ানেক অ�ীকার কের তবুও েস
কােফর হেয় যােব।
ত�প েস কােফর হেয় যােব  যিদ ঐ সম� ব�র উপর ঈমান
আেন, আর েকবলমা� রামযােনর েরাযােক অ�ীকার কের। এেত 
েকােনা মাযহােবরই ি�মত  েনই। আর কুরআনও এ কথাই
বেলেছ, েযমন আমরা ইিতপূ েবর্ বেলিছ
আর এটা জানা কথা েয, নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়া সা�াম েয
সব  ফরয কাজ িনেয় এেসিছেলন তার মেধয্  তাওহীদ হে�
24

সু তরাং িকছু িকছু  ব�র ঈমান থাকার পরও কুফরী িকংবা িশকর্ করার কারেণ তারা ঈমান েথেক
েবর হেয় যােব। [স�াদক]
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সবর্ােপক বড়  এবং তা নামায, েরাযা ও হ� হেতও ে��তর।
তাহেল যখন মানু ষ  নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ  ওয়া সা�াম কতৃর্ক
আনীত  ফরয, ওয়ািজবসমূ েহর সবগুেলােক েমেন িনেয় ঐগুেলা
একিট মা� অ�ীকার কের কােফর হেয় যায় তখন িক কের েস
কােফর না হেয় পাের যিদ সম� রাসূ লেদর �ীেনর মূ লব�
তাওহীদেকই েস অ�ীকার কের বেস? সু বহানা�াহ  ! িক
িব�য়কর এই মুখর্তা!
তােক এ কথাও বলা যায় েয, মহানবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ  ওয়া
সা�ােমর সাহাবীগণ বানু  হানীফার িবরুে� যু� কেরেছ, অথচ
তারা রাসূ লু�াহ  সা�া�াহু ‘আলাইিহ  ওয়া সা�ােমর িনকেট
ইসলাম �হণ কেরিছল। তারা সাক্ষয্ �দান কেরিছল, আ�াহ 
ছাড়া েকান (সতয) ইলাহ েনই, আর মুহা�দ সা�া�াহু‘আলাইিহ 
ওয়া সা�াম আ�াহর রাসূ ল। এ ছাড়া তারা আযানও িদত  এবং
নামাযও পড়ত।
েস যিদ বেল েয, তারা েতা মুসায়লামা (কায্যাব)-েক একজন নবী
বেল েমেনিছল। তেব তার উ�ের বলেব  : ঐিটই েতা আমােদর
মুখয্  উে�শয্ । েকননা যিদ েকউ েকােনা বয্ি�েক নবীর মযর্া
উ�ীত  করার কারেণ কােফর হেয় যায় এবং তার জান মাল
হালাল হেয় যায়, এই অব�ায় তার দু ’িট সাক্ষ (�থম সাক্:
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আ�াহ  ছাড়া েনই অপর েকােনা সতয্  ইলা, ি�তীয় সাক্:
মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ  ওয়া সা�াম আ�াহর বা�া এবং
রাসূ ল) তার েকানই উপকার সাধন করেব  না। নামাযও তার
েকােনা উপকার করেত সক্ষম হেব না। অব�া যখন , তখন
েসই বয্ি�র পিরণাম িক হেব ে, শামসান, ইউসু ফ

25
২৪

বা েকােনা

সাহাবী বা নবীেক মহা পরা�মশালী আ�াহ্র সু উ�  মযর্দায়
সমাসীন কের? পাকপিব� িতিন, তাঁর শান-শওকত কত উ� !
َ َ ّ
ُ ُ َٰ َ ُ ّ ُ َ ۡ َ َ َٰ َ
َ َ
  [٥٩ : ﴾ ]الﺮوم٥ ِين � َ� ۡعل ُمون
َ� وب
َ� ﴿ ك�ل ِك �طبع
ِ � قل
“আ�াহ এ ভােবই যােদর জ্ঞান ে, তােদর হৃদেয় েমাহর েমের
েদন।” (সূ রা রূম: ৫১)
�িতপক্ষেক এটাও বলা যা, আলী রািদয়া�াহু‘আনহু যােদরেক
আগুেন �ািলেয় েমেরিছেলন তারা সকেলই ইসলােমর দাবীদার
িছল এবং ‘আলীর অনু গামী িছল, অিধক� তারা সাহাবীগেণর
িনকেট িশক্ষা লাভ কেরিছল। িক� তারা আলীর স�ে� ঐ র
িব�াস রাখত  েযমন ইউসু ফ, শামসান এবং তােদর মত  আরও
অেনেকর স�ে� (এখন) িব�াস েপাষণ করা হয়। (�� হে�)
তাহেল িক কের সাহাবীগণ তােদরেক (ঐ ভােব) হতয্া করার
25

িনকট অতীেত (��কােরর সময়কােল) নাজেদ এেদর উে�েশয্ পূজা করা হ।
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বয্াপাের এবং তােদর কুফরীর উপর একমত হেল? তা হেল
েতামরা িক ধারণা কের িন� েয, সাহাবীগণ মুসিলমেক কােফর
রূেপ আখয্ািয়ত কেরে? নািক েতামরা ধারণা করছ েয, ‘তাজ’
এবং তার অনু রূপ নয্ােনয্ র উপর িব�াস রাখা ক্ষিতক,
েকবল ‘আলীর �িত �া� িব�াস রাখাই কুফরী?
আর এ কথাও বলা েযেত পাের েয, বানু আ�ােসর শাসনকােল
েয বানু ওবায়দ আল-কা�াহ  মরে�া �ভৃিত  েদেশ ও িমসের
রাজ� কেরিছল, তারা সকেলই ‘লা ইলাহ  ই�া�াহু মুহা�দুর
রাসূ লু�াহ” কেলমার সাক্ষয্ — ইসলামেকই তােদর ধমর্  বেল
দাবী করত। জুম‘আহ্ ও জাম‘আেত নামাযও আদায় করত। িক�
যখন তারা আমােদর আেলাচয্  িবষেয়র চাইেতও লঘু েকােনা
েকােনা িবষেয় শরী‘আেতর িবিধ বয্ব�ার িবরু�াচরেণর কথ
�কাশ করল, তখন তােদরেক কােফর আখয্ািয়ত এবং তােদর
িবরুে যু �  করার উপর ‘আােলম সমাজ একমত হেলন। আর
তােদর েদশেক দারুল হরব বা যুে�র েদশ বেল েঘাষণা কের
তােদর িবরুে� মুসিলমগণ যু� করেলন। আর মুসিলমেদর
শহরগুেলার মেধয্ েযগুেলা তােদর হ�গত হেয়িছল তা পুনরু
কের িনেলন।
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তােক আরও বলা েযেত  পাের েয, পূ বর্  যুেগর েলাকেদ মেধয্
যােদর কােফর বলা হেতা তােদর যিদ এজনয্ই তা বলা হত ে,
তারা আ�াহর সে�  িশকর্  করার পাশাপািশ রাসূলু�াহ সা�া�াহ
‘আলাইিহ ওয়া সা�াম ও কুরআনেক িমথয্া জানা এবং পুনরু�া
�ভৃিতেক অ�ীকার করা �ভৃিত (কুফরী কাজ) একে� কেরিছল—
তাহেল “বাবু হুকিম মুরতাদ” বা “মুরতােদর 26 হুকু” নামীয়
২৫

অধয্ায় কী অথর্ বহন কর, যা সব মাযহােবর আেলমগণ বণর্না
কেরেছন?
েস অধয্ােয় তারা মুরতাে�র িবিভ� �করেণর উে�খ কেরেছ,
আর �েতয্ক �কােরর মুরতাদেক কােফর বেল িনেদর্িশত কে
তােদর জান এবং মাল হালাল বেল অিভমত  �কাশ কেরেছন।
এমনিক তারা অেনেকর িনকট কিতপয় সাধারণ িবষয় েযমন
অ�র হেত  নয়, মুখ িদেয় একটা অবি�ত  কথা বেল েফলল
অথবা ঠা�া-মশকরার ছেল বা েখল-তামাশায় েকান অবাি�ত কথা
উ�ারণ কের েফলল— এমন অপরাধীেদরও মুরতা� বেল
আখয্ািয়ত কেরেছন।
তােদর এ কথাও বলা েযেত পাের, েয কথা তােদর স�ে� আ�াহ 
বেলেছন,
26

মু রতা� হে� েসই মু সিলম, েয ইসলাম �হেণর পর কূফরীেত িফের যায। [অনু বাদক]
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ْ ََ
َ
ۡ ُ ۡ َ َ ْ ُ َ ََ ْ ُ َ
َ ُ َۡ
ّ
﴿ �ل ِفون ِٱ�َِ َما قالوا َولق ۡد قالوا � َِمة ٱل�ف ِر َو�ف ُروا َ� ۡع َد إ ِ ۡس� ٰ ِم ِه ۡم
  [٧٤ :﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ

অথর্া— “তারা আ�াহর নােম হলফ কের বলেছ েয, তারা িকছু ই
বেল িন; অথচ কুফরী কথাই তারা িন�য় বেলেছ, ফেল
ইসলামেক �ীকার করার পর তারা কােফর হেয় িগেয়েছ।” (সূ রা
তাওবা :৭৪)
তুিম িক েশান িন, মা� একিট কথার জনয্  আ�াহ এক দল
েলাকেক কােফর বলেছন, অথচ তারা িছল রাসূ লু�াহ  সা�া�াহু
‘আলাইিহ  ওয়া সা�াম এর সমসামিয়ককােলর েলাক এবং তাঁর
সে� েজহাদ কেরেছ, নামায পেড়েছ, যাকাত িদেয়েছ, হ� পালন
কেরেছ এবং তাওহীেদর উপর িব�াস েরেখেছ?
অনু রূপভােব ঐ সব েলা, যােদর স�েকর্ আ�াহ বেলেছ,
َ ُ ُ
ُۡ
َ ْ
َ َ
َ
ّ
ِ َبِٱ�َِ َو َء َا�ٰتِهِۦ َو َر ُس
 � � ۡع َتذ ُِروا ق ۡد٦ نت ۡم � ۡس َت ۡه ِز ُءون
و� ِۦ ك
﴿قل
ُ َ َ َۡ ََُۡ
  [٦٦  ،٦٥ :ي�ٰن ِ� ۡ ۚم ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ
ِ �فرتم �عد إ
“তুিম বল, েতামরা িক ঠা�া তামাশা করিছেল আ�াহ  ও তাঁর
আয়াতগুেলার এবং তাঁর রাসূেলর স�ে? এখন আর ৈকিফয়ত 
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েপশ কেরা না। েতামরা িনেজেদর ঈমান আনার পর কােফর হেয়
েগছ।” (তাওবা: ৬৫-৬৬)
এ-সব  েলাকেদর স�ে� আ�াহ  ��ভােব বেলেছন েয, তারা
ঈমান আনার পর কােফর হেয়েছ। অথচ তারা রাসূ লু�াহ 
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়া সা�াম এর সে� তাবুেকর যু ে� েযাগদান
কেরিছল, তারা েতা মা� একিট কথাই বেলিছল এবং েসটাও
হািস-ঠা�ার ছেল। অতএব তুিম এ সংশয় স�েকর্  িচ�া কের
েদখ, যােত তারা বেল, েতামরা মুসিলমেদর মেধয্ এমন েলাকেক
কােফর বলছ যারা লা-ইলাহা ই�া�াহ তথা আ�াহর এক�বােদর
সাক্ষয্ ি, তারা নামায পড়েছ, েরাযা রাখেছ। তারপর তােদর
এ সংশেয়র জওয়াবও গভীরভােব িচ�া কের েদখ। েকননা, এই
পু�েকর িবিভ� আেলাচনার মেধয্ এটাই অিধক উপকারজনক।
এই িবষেয়র আর একটা �মাণ হে� কুরআেন বিণর্ত েস
কািহনী, যা আ�াহ তা‘আলা বানী ইসরাঈেলর স�েকর্  বেলেছন।
তােদর ইসলাম, তােদর জ্ঞান এবং সতয্া�হ সে�ও তারা মূ
‘আলাইিহ সালাম-েক বেলিছল :
َ َ
َ ٓ ّ
ٞ
ۡ ﴿
  [١٣٨ :ٱج َعل ََا إِ� ٰ ٗها ك َما ل ُه ۡم َءال َِهة ۚ ﴾ ]اﻻﻋﺮاف
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আমােদর জনয্ও একটা ইলাহ বািনেয় দা, েযমন তােদর রেয়েছ
অেনক ইলাহ। (সূ রা আ‘রাফ : ১৩৮)
অনু রূপভােব সাহাবীগেণর মেধয্ েকউ বেলিছেল:
َْ َ َ َ ْ َ ْ
«اط
ٍ »اﺟﻌﻞ ﻟَﺎ ذات أﻧ َﻮ
“আমােদর জনয্ লটকােনার জায়গা �িত�া কের িদন” তখন নবী
সা�া�াহু সা�া�াহ ‘আলাইিহ  ওয়া সা�াম হলফ কের বলেলন,
এটা েতা বনী ইসরাইলেদর মত কথা, যা তারা মূ সা ‘আলাইিহস
সালাম-েক বেলিছল: আমােদর জনয্ও একটা ইলা বািনেয়
27
দাও ।”
২৬ F

27

িতরিমযী, হাদীস নং ২১৮০।
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�েয়াদশ অধয্া
মুসিলম সমােজ অনু �িব� িশকর্ হেত যারা তওবা কের তােদর
স�ে� হুকুম িক?
[মুসিলমেদর মেধয্ যখন েকােনা এক �কােরর িশকর্ অজ্ঞাতস
অনু �েবশ কের েফেল তারপর তারা তা হেত তওবা কের, তখন
তােদর স�ে� হুকুম িক?]
মুশিরকেদর মেন একটা সে�েহর উে�ক হয়, যা তারা এই
ঘটনার সে�  জিড়েয় বণর্না কে, আর তা হে� এই েয, তারা
বেল, বনী ইসরাঈেলরা “আমােদর জনয্  উপাসয্ েদবতা বািনে
িদন” একথা বেল তারা কােফর হেয় যায় িন। অনু রূপভােব যারা
বেলিছল, “আমােদর জনয্ লটকােনার জায়গা �িত�া কের িদ”,
তারাও কােফের পিরণত হয় িন।
এর জওয়াব হে� এই েয, বানী ইসরাঈেলরা েয ��াব  েপশ
কেরিছল তা তারা কােযর্  পিরণত কের ি, েতমিনভােব  যারা
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়া সা�াম-েক ‘যােত আনওয়াত’
(লটকােনার �ান) �িত�া কের িদেত বেলিছল তারাও তা কের
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িন। বানী-ইসরাঈল যিদ তা কের েফলেতা, তেব  অবশয্ই তারা
কােফর হেয় েযেতা। এ িবষেয় কােরা েকান িভ� মত েনই।
একইরূেপ এই িবষেয়ও েকােনা মতেভদ েনই ে, রাসূ লু�াহ 
সা�া�াহু ‘আলাইিহ  ওয়া সা�াম এর হুকুম অমানয্ ক—িনেষধ
অ�াহয্ কের‘যােত আনওয়াত’ এর �িত�া করত তাহেল তারাও
কােফর হেয় েযত, আর এটাই হে� আমােদর ব�বয্
এই ঘটনা েথেক এই িশক্ষা পাওয়া যাে� , েকান মুসিলম বরং
েকান ‘আেলম কখনও কখনও িশেকর্র িবিভ� �করেণ িল� হয়
িক� েস তা উপলি� করেত পাের না, ফেল এে�েক বাঁচার জনয্
িশক্ষা  ও সতকর্তার �েয়াজন । আর জােহলরা 28 েয বেল—
২৭

‘আমরা তাওহীদ বুিঝ’, এটা তােদর সবেচেয় বড়  মুখর্তা ও
শয়তােনর চ�া� 29।
২৮

28

বতর্মােনও েকােনা েকােনা ইলেমর দাবীদারেক তাওহীদ স�েকর্ বলেত েগেল বেল েয আমার
তাওহীেদর উপর আিছ, তুিম িক আমােদরেক তাওহীদ িশক্ষা ি? েতামার তাওহীদ িনেয় তুিম
থাক, ইতয্ািদ। বা�েব তারা তাওহীদ িনেয় কখনও িচ�া গেবষণা কেরিন। তারা অেনক জ্ঞাে
অিধকারী হেলও তাওহীদ বু েঝ না। িনঃসে�েহ তারা অহংকারবশত  আ�াহর তাওহীদেক না
েজেন কখনও কখনও িশেকর্ িল� হেয় পেড়।[স�াদক]

29

কারণ তারা তাওহীদ না বু েঝও বু ঝার দাবী করেছ, ফেল িশেকর্  িনপিতত হে�। যিদ তারা
সিতয্কার তাওহীদ িনেয় গেবষণা করত এবং তাওহীদেক �িত�া কর, তেব  কখনই িশেকর্
পিতত হেতা না, িক� শয়তান চায় না তারা তাওহীদ স�েকর্ িচ�-গেবষণা কের িশকর্মু� হেয়
যাক। [স�াদক]
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আর এটাও জানা েগল েয, মুজতািহদ মুসিলমও যখন না েজেন
না বুেঝ কুফরী কথা বেল েফেল, তখন তার ভুল স�ে� অবিহত 
করা হেল েস যিদ েসটা বুেঝ িনেয় সে�  সে� তওবা কের তা
হেল েস কােফর হেব  না, েযমন বানী ইসরাঈল কেরিছল এবং
যারা নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কােছ ‘যােত 
আনওয়াত’ েচেয়িছল।
আর এর েথেক এটাও বুঝা যাে� েয, তারা কুফরী না করেলও
তােদরেক (তােদর পক্ ষ েথে ক কুফরী ও িশকর্ চাওয়ার কা)
কেঠার কথা বলেত হেব, েযমন নবী   সা�া�াহু ‘আলাইিহ  ওয়া
সা�াম বেলিছেলন।
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চতুদর্শ অধয্
‘লা-ইলাহা ই�া�াহ’ কেলমা মুেখ উ�ারণই যেথ� নয়
[যারা মেন কের েয, ‘লা-ইলাহা ই�া�াহ’ মুেখ বলাই তাওহীেদর
জনয্ যেথ, বা�েব তার িবপিরত িকছু করেলও ক্ষিত ে,
তােদর উি� ও যু ি�র খ�ন]
মুশিরকেদর মেন আর একটা সংশয় ব�মূ ল হেয় আেছ, তা হল
এই েয, তারা বেল থােক, ‘লা-ইলাহা ই�া�াহ’ কেলমা পাঠ করা
সে�ও উসামা রািদয়া�াহু আনহু যােক হতয্া কেরিছ, নবী
সা�া�াহু ‘আলাইিহ  ওয়া সা�াম েসই হতয্াকা�টােক সমথর্
কেরন

িন।

অনু রূপভােব রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর এই হাদীসিটও তারা েপশ কের থােক েযখােন িতিন
বেলেছন, “আিম েলাকেদর িবরুে� যু� করেত আিদ� হেয়িছ েয
পযর্� না তারা বেল (মুেখ উ�ারণ কের) “লা-ইলাহা ই�া�াহ।”
ত�প ‘লা-ইলাহা ই�া�াহ’ এর উ�ারণকারীেদর হতয্া না করা
স�ে� আরও অেনক হাদীস তারা তােদর মেতর সমথর্েন েপশ
কের থােক।
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এই মূ খ্েদর এসব �মাণ েপশ করার উে�শয্ হে� এই 
র
, যারা
মুেখ ‘লা-ইলাহা ই�া�াহ’ উ�ারণ করেব, তারা যা ই�া তাই
করু, তােদরেক কােফর বলা যােব  না, হতয্াও করা যাে না।
এ-সব  জােহল মুশিরকেদর বেল িদেত হেব  েয, একথা
সবর্জনিবিদত ে, রাসূ লু�াহ  সা�া�াহু ‘আলাইিহ  ওয়াসা�াম
ইয়াহূ দীেদর িবরুে� যুে� অবতীণর্ হেয়েছন এবং তােদরেক কেয়
কেরেছন যিদও তারা ‘লা-ইলাহা ই�া�াহ’ বলত।
আর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়া সা�ােমর সাহাবীগণ বানু
হানীফার িবরুে� যু� কেরেছন যিদও তারা সাক্ ষয্ িদেয়িছ,
‘আ�াহ ছাড়া েনই েকােনা ইলাহ এবং মুহা�দ সা�া�াহু আলায়িহ
ওয়াসা�াম

আ�াহর

রাসূ ল;

তারা

নামাযও পড়েতা এবং

ইসলােমরও দাবী করত। ঐ একই অব�া তােদর স�ে�ও
�েযাজয্  যােদরেক ‘আলী রািদয়া�াহু আনহু আগুন িদেয় পুিড়
িদেয়িছেলন। এছাড়া ঐ সব (বতর্মান কােল যারা িশকর্ কের সব) জােহলরা �ীকার কের েয, যারা পুনরু�ানেক অ�ীকার কের
তারা কােফর হেয় যায় এবং হতয্ারও েযাগয্ হেয় য— তারা
‘লা-ইলাহা ই�া�াহ’ বলা সে�ও। অনু রূপভােব েয বয্ি
ইসলােমর রুকনসমূেহর েয েকােনা একিটেক অ�ীকার কে,
েসও কােফর হেয় যায় এবং েস হতয্ার েযাগয্ হয় যিদও ে‘লাইলাহা ই�া�াহ বেল”। তা হেল ইসলােমর একিট শাখা অ� 
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অ�ীকার করার কারেণ যিদ তার ‘লা ইলাহা ই�া�াহ’ এর
উ�ারণ তার েকােনা উপকাের না আেস, তেব রাসূ লগেণর �ীেনর
মূ ল িভি�  েয তাওহীদ এবং যা হে� ইসলােমর মূ খয্  ব, েয
বয্ি� েসই তাওহীদেকই অ�ীকার করল তােক ঐ ল-ইলাহা
ই�া�াহ’ এর উ�ারণ েকমন কের বাঁচােত  সক্ষম হ? িক�
আ�াহর মুশমনরা হাদীসসমূ েহর তাৎপযর্ বুেঝ না
ওসামা রািদয়া�াহু আনহুর হাদীেসর তাৎপ হে� এই েয, িতিন
একজন ইসলােমর দাবীদারেক হতয্া কেরিছেলন এই ধারণায় ে,
েস তার জান ও মােলর ভেয়ই ইসলােমর দাবী জািনেয়িছল।
েকােনা মানু ষ  যখন ইসলােমর দাবী করেব তার েথেক ইসলাম
িবেরাধী েকােনা কাজ �কােশয্  অনুি�ত না হওয়া পযর্ � েস তা
জানমােলর িনরাপ�া লাভ  করেব। এ স�ে� কুরআেনর েঘাষণা
এই েয,
ْ ّ ّ َت
ّ ٓ
َ � � ۡ� ُت ۡم
َ َ�ّ َ�ُ َها
َ َ ِين َء َام ُن ٓوا ْ إ ِ َذا
�ٰ ﴿
  [٩٤ :َبَيَ ُنوا ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
ب
س
َِ� يل
ِ
ِ
ِ
“েহ  মুিমন সমাজ ! যখন েতামরা আ�াহর রােহ বিহগর্ত হ,
তখন (কাউেকও হতয্া করার পূেব) সব  িবষয় তদ�  কের
েদখেব।” (সূ রা িনসা : ৯৪) অথর্াৎ তার স�ে� তথয্ািদ িনে
দৃ ঢ়ভােব সু িনি�ত হেব।
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এই আয়াত পির�ার ভােব বুিঝেয় িদে� েয, এরূপ বয্াপাের হতয
েথেক িবরত  েথেক তদে�র পর ি�র িনি�ত হওয়া অবশয্
কতর্বয্। তদে�র পর যিদ তার ইসলাম িবেরাধী হওয়া সু��ভাে
�মািণত হয় তেব তােক হতয্া করা হেব। েযমন আ�াহ বেলেছ,
(ফাতাবাইয়ানু ) অথর্াৎ ‘তদ� কের েদখ’। তদ� করার পর েদাষী
সাবয্� হেল হতয্া করেত হেব। যিদ এই অব�ােত হতয্া না ক
হয় তা হেল : ‘ফাতাবাইয়ানু ’ অথর্াৎ ি�র িনি�ত হওয়ার েকােনা
অথর্ হয় না
এভােব অনু রূপ হাদীসগুেলার অথর্ও বুেঝেত হেব। ঐগুেলার
অথর্  হেব যা আমরা পূেবর্ উে�খ কেরিছ। অথর্াৎ েয বয্ি�র ম
তাওহীদ ও ইসলাম �কাশয্ভােব পাওয়া যােব তােক হতয্ া কর
েথেক িবরত  থাকেত হেব— েয পযর্� িবপরীত েকান িকছু
�কািশত না হেব।
এ কথার দলীল হে� এই েয, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়া
সা�াম িযিন ৈকিফয়েতর ভাষায় ওসামা রািদয়া�াহু আন-েক
বেলিছেলন, “তুিম তােক হতয্া কেরছ‘লা-ইলাহা ই�া�াহ’ বলার
পরও?” এবং িতিন আরও বেলিছেলন, “আিম েলাকেদরেক হতয্া
করেত  আিদ� হেয়িছ েয পযর্� না তারা বলে, লা-ইলাহা
ই�া�াহ।” েসই রাসূ লই িক� খােরজীেদর স�ে� বেলেছন,
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“েযখােনই েতামরা তােদর পােব, হতয্া করে, আিম যিদ তােদর
েপেয় যাই তেব তােদরেক হতয্া করব‘আদ জািতর মত সািবর্ক
30
হতয্া”    যিদও তারা (খােরজীরা) িছল েলাকেদর মেধয্ অিধক
২৯

ইবাদতগুযা, অিধক মা�ায় ‘ল-ইলাহা ই�া�াহ এবং সু বহানা�াহ’
উ�ারণকালী।
তাছাড়া খােরজীরা এমন িবনয়-ন�তার সে� নামায আদায় করত 
েয, সাহাবীগণ পযর্� িনেজেদর নামাযেক তােদর নামােজর
তুলনায় তু� মেন করেতন। তারা িক� “ইল্ম িশক্ষা কেরিছ
সাহাবাগেণর িনকট হেতই।   িক� েকানই উপকাের আসল না
তােদর “লা-ইলাহা ই�া�াহ” বলা, তােদর অিধক পিরমাণ ইবাদত 
করা এবং তােদর   ইসলােমর দাবী করা, যখন তােদর েথেক
শরীয়েতর িবেরাধী িবষয় �কািশত হেয় েগল।
ঐ একই পযর্ােয়র িবষয় হে� ইয়াহূদীেদর হতয্ া এবং বান
হানীফার িবরুে� সাহাবীেদর যু� ও হতয্াকা�। ঐ একই কারে
নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ  ওয়া সা�াম বানী মু�ািলক েগাে�র
িবরুে� িজহাদ করার ই�া েপাষণ কেরিছেলন যখন একজন
েলাক এেস খবর িদল েয, তারা যাকাত  িদেব  না। েশষ  পযর্�
আ�াহ আয়াত নািযল করেলন,
30

(বু খারী ও মু সিলম) অনু বাদক।
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ْ ّ َ ٓ َ ُ ۡ َ ُ ۢ َ َ َت
ْٓ ُ َ َ َ ّ َ ّ
�ٰ ﴿
  [٦ :َبَيَ ُن ٓوا﴾ ]ﺤﻟﺠﺮات
ٖ َٓ�ُها �َِين ءامنوا إِن جاء�م فاسِق بِنبإ
“েহ  মুিমন সমাজ! যখন েকােনা ফােসক বয্ি� েকােনা গুরু
সংবাদ িনেয় েতামােদর িনকট আগমন কের, তখন েতামরা তার
সতয্তা পরীক্ ষা ক ের েদে” (সূ রা হুজুরাত : ৬) ব�ত:
উপেরা� সংবাদদাতা তােদর স�ে� িমথয্া সংবাদ িদেয়িছল।
এইরূেপ রাসূলু�াহ সা�া�াহ ‘আলাইিহ  ওয়া সা�ােমর েয সম�
হাদীসেক তারা দলীল-�মাণরূেপ েপশ কের থােক তার
�েতয্কিটর তাৎপযর্ য্-ই

যা
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আমরা

উে�খ

কেরিছ।

প�দশ অধয্া
জীিবত ও মৃত বয্ি�র িনকট সাহাযয্ কামনার মেধয্ পাথ
[উপি�ত জীিবত বয্ি�র িনকট তার আয়া�াধীন িবষেয় সাহাযয
কামনা এবং অনু পি�ত বয্ি�রিনকট তার ক্ষমতার অতীত িবষে
সাহাযয্ কামনার মেধয্ পাথর]
তােদর (মুশিরকেদর) মেন আর একিট সে�হ ব� মূ ল হেয় আেছ
আর তা হে� এই: নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন
েয, েলাক সকল িকয়ামত  িদবেস তােদর (হয়রান েপেরশানীর
অব�ায়) �থম সাহাযয্  কামনা করেব দম ‘আলাইিহস সালাম
এর িনকট, তারপর নূ হ  আলায়িহস সালাম এর িনকট, তারপর
মূ সা ‘আলাইিহস সালাম এর িনকট। তারা �েতয্েকই তােদর
অসু িবধার উে�খ কের ‘ওযর েপশ করেবন, েশষ  পযর্� তারা
রাসূ লু�াহ  সা�া�াহু ‘আলাইিহ  ওয়া সা�াম এর িনকট গমন
করেবন।
তারা বেল, এর েথেক বুঝা যাে� েয, আ�াহ ছাড়া অেনয্র িনকেট
সাহাযয্ চাওয়া িশকর্ ন
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আমােদর জওয়াব হে� : আ�াহর িক মিহমা ! িতিন তাঁর
শ�েদর হৃদেয় েমাহর েমের িদেয়েছন।
সৃ �  জীেবর িনকেট তার আয়�াধীন ব�র সাহাযয্ চাওয়ার ৈবধতা
আমরা অ�ীকার কির না। েযমন আ�াহ তা‘আলা মুসা
‘আলাইিহস সালাম এর ঘটনায় বেলেছন:
ّ ََ
َ ٱس َت َ�ٰ َث ُه ّ�َِي مِن ش
ۡ َ﴿ف
  [١٥ :ِيعتِهِۦ � �َِي م ِۡن َع ُد ّوِه ِۦ﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ
“তখন তার স�দােয়র েলাকিট তার শ�পক্ষীয় েলাকিট
িবরুে� তাঁর কােছ সাহাযয্ �াথর্না কর(সূ রা কাসাস : ১৫)
অনু রূপভােব মানুষ তার সহচরেদর িনকে যু ে� বা অনয্  সমেয়
ঐ ব�র সাহাযয্  চায় যা মানুেষর আয়�াধীন। িক� আমরা েতা
ঐরূপ সাহাযয্ �াথর্ না অ�ীকার কেরিছ যা ইবাদত�
মুশিরকগণ কের থােক ওলী-েদর কবর বা মাযাের, অথবা তােদর
অনু পি�িতেত এমন সব বয্াপাের তােদর সাহাযয্ কামনা কের য
ম�ু র করার ক্ষম আ�াহ ছাড়া আর কােরারই েনই।
যখন আমােদর এ ব�বয্  সাবয্ � , তখন নবীেদর িনকেট
িকয়ামেতর িদন এ উে�েশয্  সাহাযয্ চাওয়া , তারা আ�াহর
িনকেট এ �াথর্না জানােবন যােত িতিন জা�াতবাসীর িহসাব
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(সহজ ও শীঘর) স�� ক’ের হাশেরর ময়দােন অব�ােনর ক� 
হেত  আরাম দান কেরন, এ ধরেনর �াথর্না দুিনয়া ও আিখরাত
উভয় �ােনই িস�। েযমন জীিবত  েকােনা েনক েলােকর িনকেট
তুিম গমন কর, েস েতামােক তার িনকেট বসায় এবং কথা শুেন।
তােক তুিম বল : আপিন আমার জনয্  আ�াহর িনকেট েদ‘আ
করুন। েযমন নবী সা�া�াহ ‘আলাইিহ  ওয়া সা�াম এর
সাহাবীগণ তাঁর জীিবতকােল তাঁর িনকট অনু েরাধ জানােতন। িক�
তাঁর মৃতুয্র পর তাঁর কবেরর িনকট িগেয় এ ধরেনর অনুেরাধ
কক্ষেন া তারা জানান িন। বরং সালাফু স সােলহ বা পূবর্বত
মনীিষগণ তাঁর কবেরর িনকট িগেয় আ�াহেক ডাকেত  (এবং
েসটােক অবাি�ত কাজ মেন কের তােত স�িত িদেত) অ�ীকার
কেরেছন। অব�ার এই েপিক্ষেত ি ক কের �য়ং তাঁেকই ডাক
েযেত পাের ?
তােদর মেন আর একটা সংশয় রেয়েছ ইব্রাহীম আলায়িহস
সালাম এর ঘটনায়। যখন িতিন অি�কুে� িনিক্ষ� হন তখ
শুনয্েলাক হেত িজ�ী ‘আলাইিহস সালাম তাঁর িনকট আরয
করেলন, আপনার িক েকান �েয়াজন আেছ? তখন ইব্রাহীম
‘আলাইিহস সালাম বলেলন, যিদ বেলন, আপনার িনকেট, তেব 
আমার েকানই �েয়াজন েনই।
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তারা (মুশিরকরা) বেল: িজ�ীেলর িনকট সাহাযয্ কামানা করা যিদ
িশকর্  হেত তাহেল িতিন িকছুেতই ইবরাহীম ‘আলাইিহস সালাম
এর িনকট উ�  ��াব  েপশ করেতন না। এর জওয়াব হে� :
এটা

�থম ে�িণর

সে�েহর

পযর্ায়ভু�। েকননা িজ�ীল

‘আলাইিহস সালাম তাঁেক এমন এক বয্াপাের উপকৃত করেত
েচেয়িছেলন যা করার মত  ক্ষমতা িছল তার আয়�াধীন। আ�া
�য়ং তাঁেক ‘শাদীদু ল কুওয়া’ অথর্াৎ  অতয্ � শি�শালী বে
উে�খ কেরেছন। ইব্রাহীম ‘আলাইিহস সালাম এর জনয্
��িলত অি�কু� এবং তার চারিদেকর  জিম ও পাহাড় যা িকছু
িছল েসগুেলা ধের পূবর্ ও পি�ম িদেক িনেক্ষপ করেত 
আ�াহ  অনু মিত  িদেতন তা হেল িতিন তা অবশয্  করেত
পারেতন। যিদ আ�াহ ইব্রাহীম আলায়িহস সালামেক দু শমনেদর
িনকট েথেক দূ রবতর্ী েকাথাও �ানা�িরত করেত আেশ িদেতন,
তাও িতিন অবশয্ই করেত পারেত, আর আ�াহ  যিদ তােক
আকােশ তুলেত বলেতন, তাও িতিন করেত সক্ষম হেত
তােদর সংশেয়র িবষয়িট তুলনীয় এমন একজন িব�শালী
েলােকর সে�  যার �চুর ধন েদৗলত  রেয়েছ। েস একজন
অভাব�� েলাক েদেখ তার অভাব িমটােনার জনয্ তােক িকছু অথর
ঋণ�রূপ েদওয়ার ��াব করল অথবা তােক িকছু টাকা
অনু দান�রূপ িদেয়ই িদল। িক� েসই অভাব�� েলাকিট তা �হণ
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করেত  অ�ীকার করল এবং কােরার েকােনা অনু �েহর েতায়া�া
না কের আ�াহর েরেযক না েপৗঁছা পযর্ � ৈধযর্ অবল�ন কর
তা হেল এটা বা�ার িনকট সাহাযয্ কামনা এবংিশকর্ েকমন কের
হ’ল? আহা যিদ তারা বুঝত !
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েষাড়শ অধয্া
অ�ের, কথায় ও কেমর তাওহীদ �িত�ার অপিরহাযরতা; যিদ না
শর্য়ী ওযর থােক
আিম এবার ইনশাআ�াহু ত‘আলা একিট িবেশষ  গুরু�পূণ
িবষেয়র আেলাচনা কের আমার ব�েবয্র উপসংহার টানব। পূবর
আেলাচনাসমূ েহ এ িবষেয়র উপর আেলাকপাত হেয়েছ বেট িক�
তার িবেশষ  গুরুে�র িদেক লক্ষয্ েরেখ এবং তৎস�েকর্
�া�  ধারণার সৃ ি� হওয়ার ফেল আিম উ�  িবষেয় এখােন
পৃথকভােব িকছু আেলাচনার �য়াস পাব।
এ িবষেয় েকানই ি�মত  েনই েয, তাওহীদ তথা আ�াহর
এক�বােদর �ীকৃিত হেত হেব অ�র �ারা, িজ�া �ারা এবং কেমর্
তার বা�বায়ন �ারা। এর েথেক যিদ েকােনা বয্ি�র িকছুমা�
িবচুয্িত ঘে, তেব েস মুসিলম বেল িবেবিচত হেব না।
যিদ েকােনা বয্ি� তাওহীদ ক— তা হৃদয়�ম কের িক� তার
উপর ‘আমল না কের, তেব েস হেব হঠকারী কােফর, তার তুলনা
হেব িফর‘আউন, ইবলীস �ভৃিতর সে�। এখােনই অিধক সংখয্ক
েলাক িব�াি�র িশকাের পিরণত হয়। তারা বেল থােক, এটা
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সতয, আমরা এটা বুেঝিছ এবং তার সতয্তার সাক্ষয্ও িদ
িক� আমরা তা কােযর্  পিরণত করেত সক্ষম নই। আর আমাে
েদশবাসীেদর িনকট তা িস�  নয়- িক� যারা তােদর সে� 
একা�তা েপাষণকারী (তারা ছাড়া)। এই সব  ওযু হাত  এবং
অনয্ানয্ ওযর আপি� তারা েপশ কের থাে
আর এই হতভাগারা বুেঝ না েয, অিধকাংশ কােফর েনতা সতয্
জানত  িক� েজেনও তা �তয্াখয্ান করত শুধু কিত ‘ওযর
আপি�র জনয্। েযমন আ�াহ্ ‘আলা বেলেছন :
ٗ َ
ْ ََ ۡ
َ ّ
َ
[٩ :ت �َِ � َم ٗنا قل ِي�﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ
�ِٔ � ۡوا
﴿ٱش
ِ ٰ �بَا
“আ�াহর আয়াতগুিলেক তারা িব�য় ের েফেলেছ নগণয্ মূেলর
িবিনমেয়।” (আত-তাওবা : ৯০)। অনু রূপ অনয্নয আয়ােত বলা
হেয়েছ :
َ َ ُ
ُ ٓ َ َ ُ
  [١٤٦ :﴿ َ� ۡع ِرفون ُهۥ ك َما َ� ۡع ِرفون � ۡ� َنا َءه ۡمۖ ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
“তারা তাঁেক (অথর্াৎ রাসূলু�হ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়া সা�ামেক
বা হকেক) িঠক েসই ভােবই িচেন েযমন তারা িচেন তােদর
পু�িদগেক।” (বাকারা : ১৪৬)
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আর েকউ যিদ তাওহীদ না বুেঝ েলাক েদখােনার উে�েশয্  তার
উপর আমল কের, অথবা েস যিদ অ�ের িব�াস না েরেখ আমল
কের তেব  েতা েস মুনািফক; েস িনেরট কােফর েথেকও ম�।
�য়ং আ�াহ মুনািফকেদর পিরণিত স�ে� বেলেছন:
َ َۡ
َُۡ ّ
َ
ّ � �ِ
  [١٤٥ :�َ ۡركِ ٱ� ۡسف ِل م َِن �َّارِ ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
ِ ﴿ ِنَ ٱلم�ٰفِق
‘িন�য় মুনািফকগণ অব�ান করেব  জাহা�ােমর িন�তম �ের।’
(সূ রা আন িনসা: ১৪৫)
িবষয়িট অতয্� গুর, অতীব  দীঘর্

বয্াপ, েতামার িনকেট

এটা �কাশ হেব  যখন জনসাধারেণর আেলাচনার উপর
গভীরভােব  িচ�াভাবনা কের েদখেব, তখন তুিম েদখেব  সতয্েক
েজেন বুেঝও তারা তার উপের আমল কের না এই আশ�ায় েয,
তােদর পািথর্ব ক্ষিত হেব অথবা কারও স�ােনর হািন হেব িকং
স�েকর্র ক্ষিত হ
তুিম আরও েদখেত  পােব  েয, কতক েলাক �কাশয্ভােব েকান
কাজ করেছ িক� তােদর অ�ের তা েনই। তােক তার অ�েরর
�তয্য় স�ে� িজজ্ঞাসা কর েল েদখ েব, েস তাওহীদ িক তা
বুেঝ না।
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অব�ার এই ে�িক্ষেত মা� ’িট আয়ােতর তাৎপযর্  হৃদয়�ম কর
েতামার কতর্বয্ হেয় দাঁড়ােব। �থম হে� :
ُ َ َ َۡ ََُۡ َۡ ْ ُ ََۡ َ
  [٦٦ :ي�ٰن ِ� ۡ ۚم ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ
ِ ﴿ � �عتذِروا قد �فرتم �عد إ
“এখন েতামরা আর ৈকিফয়ত  েপশ কেরা না, ঈমান আনয়েনর
পরও েতা েতামরা কুফরী কােজ িল�  রেয়ছ।” (সূ রা তাওবা :  
৬৬)
যখন এটা সাবয্� হেয়েছ ে, কিতপয় সাহাবী যারা রাসূ ল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ  ওয়া সা�াম এর সে�  েরামানেদর িবরুে
(তাবুেকর) যু ে�  গমন কেরিছল তারা ঠা�া�েল েকােনা একিট
কথা বলার ফেল কােফর হেয় িগেয়িছল; তখন েতামার কােছ
সু �� হেব েয, হািস ঠা�ার সে� েকােনা কথা বলার েচেয় অিধক
গুরুতর েসই বয্ি অব�া, েয কুফরী কথা বেল অথবা কুফরী
‘আমল কের ধনেদৗলেতর ক্ষিতর আশ�ায় িকংবা স�ানহাি
অথবা স�েকর্র ক্ষিতর ভ
ি�তীয় আয়াতিট হ� :
ّ
َۡ
ََ
ۡ ُ
ّ
َ ِٱ�َِ ِم ۢن َ� ۡعد إ
ّۢ
ُُطۡمَ�ِن
ي�ٰنِهِۦٓ ِ�َ َم ۡن أ� ِرهَ َوقل ُب ُهۥ
﴿ َمن �ف َر
ِ ِ
َ
ّ
ُ ۡ َ َ َ
َ �ب ۡٱ
ٞ � ۡفر َص ۡد ٗر� َ� َعلَ ۡيه ۡم َغ َض
ي� ٰ ِن َو�ٰ�ِن َّن �ح بِٱل
َِ� ب ّم َِن
ِ
ِ ِ
ِ
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َ َ ۡ ّ َ ٰ َ َ ۡ ْ ّ َ َ ّ ُ ُ سۡت
ٌ َول َ ُه ۡم َع َذ
ٞ اب َعظ
﴾ ِ �ُ� َيا � ٱ�خ َِرة
 �ٰل ِك ِ�َ�َهم َحَبُوا ٱ�يوة١ ِيم

  [١٠٧  ،١٠٦ :]ﻨﻟﺤﻞ

“েকউ তার ঈমান �াপেনর পর আ�াহর সােথ কুফরী করেল
এবং কুফরীর জনয্ হৃদয় উ�ুরাখেল তার উপর আপিতত হেব
আ�াহর ে�াধ এবং তার জনয্  আেছ মহশাি�; তেব তার জনয্
নয় যােক সতয্ �তয্াখয্ােন বাধয্ করা হয় িক� তার িচ� িব�
অিবচিলত। এটা এই জনয্  ে, তারা দু িনয়ার জীবনেক
আেখরােতর উপর �াধানয্ েদয়” (সূ রা নাহ্ল : ১০৬-১০৭)
আ�াহ এেদর কােরারই ‘ওযর আপি� কবুল কেরন িন; তেব কবূ ল
কেরেছন শুধু তােদর ‘ওযর যােদর অ�র ঈমােনর উপের ি�র ও
�শা�  রেয়েছ, িক� তােদরেক জবরদি� কের বাধয্  করা হেয়ে।
এরা বয্তী উপেরাি�িখত বয্ি�রা তােদর ঈমাের পর কুফরী
কেরেছ। চাই তারা ভেয়ই তা কের থাকুক অথবা আ�ীয়তার স�কর্
রক্ষায় তেহাক িকংবা েগা� অথবা ধন-েদৗলেতর �িত আকষর্েণর
জনয্ই েহাক অথবা হাি-ঠা�ার ছেলই কুফরী কালাম উ�ারণ করুক
অথবা এ ছাড়া অনয্  েয েকােন উে�শয্  হােসেলর জনয্ তা কে
থাকুক— শুধ বাধয হওয়া বয্তী। সু তরাং বিণর্ত আয়াতিট এই
অথর্ই বুিঝেয় থােক দ ’িট দৃ ি�েকাণ েথেক—
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ّ
ۡ ُ
�থমত: আ�াহর বাণীেত বলা হেয়েছ : ﴾“ ﴿ِ�َ َم ۡن أ�رِ َهিক�

যিদ তােক বাধয্  করা হেয় থাে”, আ�াহ বাধয্কৃত বয্ি� ছাড়
অনয েকান বয্িত�েমর সুেযাগ রােখন ি। একথা সুিবিদত েয,
মানু ষেক একমা� কথা অথবা কােজই বাধয্  করা যায়। িক�
অ�েরর �তয্েয় কাউেক বাধ করা চেল না।
ি�তীয় : আ�াহর এই বাণী :
َ َ ۡ ّ َ ٰ َ َ ۡ ْ ّ َ َ ّ ُ ُ سۡت
  [١٠٧ :�ُ� َيا � ٱ�خ َِرة ِ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ
﴿�ٰل ِك ِ�َ�َهم َحَبُوا ٱ�يوة
“এিট এই জনয্  ে, তারা দু িনয়ার জীবনেক আেখরােতর উপর
�াধানয্ েদয়” (নাহ্ল: ১০৭)
এ আয়াতিট �� কের িদেয়েছ েয, এই কুফরী ও তার শাি� তােদর
িব�াস, মূ খর্ত, �ীেনর �িত  িবে�ষ বা কুফরীর �িত  অনু রােগর
কারেণ নয়, বরং এর কারণ হে� দু িনয়া েথেক িকছু অংশ হািসল
করা, েয জনয্ েস দুিনয়ােক�ীেনর উপর �াধানয্ িদেয়েছ
পাক-পিব� ও মহান আ�াহই এ স�েকর্  অিধক অবিহত
রেয়েছন। আর আ�াহ তা‘আলা সালাত  েপশ করুন আমােদর
নবী মুহা�দ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়া সা�ােমর উপর এবং তাঁর
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পিরবার ও সহচরবেগর্র উপ, আর তাঁেদর সকেলর উপর শাি� 
অবতীণর্ করুন(আমীন!)
—সমা�—
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িবষয়সূ িচ
ইবাদেত আ�াহর একে�র �িত�া
তাওহীেদ রবুিবয়াত বনাম তাওহীদ িফল ‘ইবাদত
লা-ইলাহা ই�া�াহু এর �কৃত তাৎপয
তাওহীেদর জ্ঞান লাভ আ�াহর এক িবরাট ‘আমত
ি�ন ও ইনসােনর শু�ত-নবী ও ওলীেদর সােথ
িকতাব ও সু �াহর অ� স�া
বািতল প�ীেদর দাবী সশূ েহর খ�ন
েদা‘আ ‘ইবাদেতর সারৎসার
শরী’অত  স�ত  শাফা‘আত  এবং িশকর্ শাফা‘আেতর মেধয্
পাথর্ক
েনক েলাকেদর িনকট িবপদ আপেদ আ�য় �াথর্না বা
আেবদন িনেবদন করা িশকর
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আমােদর যু েগর েলাকেদর িশকর্ িছল অেপক্ষ াকৃত হা
ফরয-ওয়ােজব হয় না— এই �া�ধারণার িনরসন
মুসিলম সমােজ অনু �িব�  িশকর্  হেত যারা তওবা কের
তােদর স�ে� হুকুম িক?
‘লা-ইলাহা ই�া�াহু কেলমা মুেখ উ�ারণই যেথে� ন
জীিবত ও মৃত বয্ি�র িনকট সাহাযয্ কামনার মেধয্ পাথ
শর’য়ী ‘ওযর ছাড়া কায়মেনাবােকয্  তাওহীদ �িত�ার
অপিরহাযর্ত
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