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ভূর কা 
 

পর  করুো য় অসী  দয়ালু আল্লাহর নাদ  শুরু কররে। 

স স্ত েশংসা রৈশ্বজাহাদনর রৈ  হান আল্লাহর জনয। দুরুদ ও সালা  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা  ও তাাঁর পররৈার-পররজন এৈং স স্ত 

সাহাৈীদদর েরত। অতোঃপর…. 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাদ র সীরাত পাঠকারীগে জাদনন ময, 

রনশ্চয় রতরন (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা ) এ ন এক সম্প্রদাদয়র রনকট 

মেররত হদয়রেদলন যারা  ৃত সৎক মশীলগদের ভাদলাৈাসায় অদনক ৈাড়াৈারড় 

করদতা। তারা তাদদরদক তাদদর আরদ রপতা ইৈরাহী  আলাইরহস সালা  এর 

দীন মেদক মৈর কদর রনদয়রেল। আর এটা স্পষ্ট ময, র ল্লাদত ইৈরাহী  

 ানুষদক এক আল্লাহর ইৈাদদতর েরত আহ্বান জানাদতা। আদরা েকাশ ান 

ময, রনশ্চয় ইৈাদত কদয়ক ভাদগ রৈভি। ময ন, ঈ ান, ইসলা , ইহসান, 

সালাত, যাকাত ও ইসলাদ র। মদা‘আ, যদৈহ,  ান্নত, সাহাযয োেমনা, আশ্রয় 

োেমনা, ভয়, েতযাশা, আগ্রহ উদ্দীপনা ও ভীরত।  

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাদ র মেরদের স য় আরৈরা ধ মীয় 

রদক মেদক এৈং তাদদর ওপর তাাঁর পক্ষ মেদক উত্থারপত অরভদযাগস ূহ) 

অতোঃপর জাদহলীরা ইৈাদদতর উপযুমি রকেু েকারদক  হান আল্লাহ ৈযতীত 

অদনযর েরত েদান করত। তাদদর রৈশ্বাস রেল ময, রনশ্চয় এসৈ ওলীগে, 

তাদদর সত্তা এৈং তাদদর  যমাদা আল্লাহর কাদে অদনক উদধ্বম। আর জাদহলী 

মলাকদদর ধারো দত এ ওলীগে তাদদর েদয়াজনস ূহ আল্লাহর কাদে 
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উপিাপন করদৈ। মসসৈ ওলীগদের উদাহরে ময ন, তাদয়দফ লাত না ক 

েতী াদক ডাকা হদতা আল্লাহদক ৈাদ রদদয় আর লাত  ৃতুযর পূদৈম  ানুদষর জনয 

উপকারী রেল রৈদশষত হাজীদদর জনয। ফদল রতরন োতু জাতীয় র্াৈার 

পররদৈশন করদতন। এরট আরৈদদর রনকট পরররিত এক ধরদের র্াৈার, 

মসটাদক হাজীদদর রনকট মপশ করত। অতোঃপর যর্ন মস  ারা মগল তর্ন তার 

অৈিা হদলা তাদদর  দতা যাদদর সম্পদকম  ানুষ রৈশ্বাস করত ময, তাদদর  দধয 

অদনক ভাদলা সৎক ম রেল। ফদল মস যুদগর  ানুদষরা দুোঃর্ মপল এৈং তারা 

তার কৈদরর রদদক ঘুরা মফরা করদত লাগল। তারপর তারা মসর্াদন িাপনা 

রন মাে করল। অতোঃপর তাদক তাদদর অসীলা রহসাদৈ ৈানাল এৈং তার কৈদর 

তাওয়াফ করদত লাগল। আর তাদদর রৈরভন্ন েদয়াজন পূরে ও দুোঃর্ কষ্ট 

লাঘদৈ তার রনকট োেমনা করদত লাগল। অনুরূপভাদৈ তারা উযযা ও  ানাত 

মেদকও িাইদতা। ময রনভাদৈ আল্লাহ তা‘আলা ৈদলন,  

فََرَءيۡ ﴿
َ
ىۡ لۡ ٱوََۡۡتۡلل  ۡٱُۡتمُۡأ َةَۡٱۡةََۡوَمَنوۡ ١٩ُۡۡعز  ۡٱۡثل اثلث

ُ لَُكم٢٠َُۡۡۡرىۡ خۡ ل 
َ
َكرُۡٱۡأ ۡٱَۡوَلُۡۡذل 

ُ ثلۡ ٢١َۡۡثنَىۡ ل  ۡاإثذۡ َۡكۡت
زَيىۡ َۡمة ۡقثسۡ  َۡۡإثنۡ ٢٢ۡۡضث اۡۡهث سۡ ۡإثّل 

َ
اۡأ يۡ ۡء َۡما اَۡسم  َثنُتمۡ ُۡتُموَها

َ
اۡۡأ اۡۡؤُُكمَوَءابَا ا َثنَزَلۡۡم 

َ
ُۡٱۡأ ثَهاّۡلل  ۡ َط ُۡسلۡ ۡمثنۡب ۡن 

 [  ٣٢  ،٩١: انلجم] ﴾٢٣

“মতা রা লাত ও উযযা সম্পদকম আ াদক ৈল? আর  ানাত সম্পদকম, যা তৃতীয় 

আদরকরট? মতা াদদর জনয রক পুত্র আর আল্লাহর জনয কনযা? এটাদতা তাহদল 

এক অস  ৈন্টন। এগুদলা মকৈল করতপয় না , ময না গুদলা মতা রা ও 

মতা াদদর রপতৃপুরুদষরা মরদর্ে। এ ৈযাপাদর আল্লাহ মকাদনা দলীল ে াে 

নারযল কদরন রন।” [সূরা আন-নাজ , আয়াত: ১৯-২৩]  
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এতদসদেও তারা জানত ময, যাদদরদক তারা ডাকদে তারা এ জগদত মকাদনা 

রকেু সৃরষ্ট কদর রন। আর তারা রররযক, জীৈন- ৃতুয ও অনযনয মকাদনা রকেুর 

 ারলক নয়। আল্লাহ তা‘আলা  ুশররকদদর সম্পদকম ৈদলন, 

ثنَُۡۡزُقُكميَرۡ َۡمنۡقُل ۡ﴿ اۡٱۡم  َما ۡٱوَۡۡءۡثلس 
َ ۡۡرل  نۡضث م 

َ
مۡ ٱۡلثُكَۡيمۡ ۡأ ۡٱوَۡۡعَۡلس 

َ ۡمثنََۡۡحۡ لۡ ٱۡرثجُُۡيۡ َۡوَمنۡرََۡص ۡب ۡل 
ثتثۡل ۡٱ ثَتۡل ۡٱۡرثجَُۡوُيخۡ َۡمي  ثرَُۡۡوَمنَۡح ۡثلۡ ٱۡمثنََۡۡمي  ۡٱۡيَُدب 

َ ُ ۡٱَۡفَسَيُقولُونََۡۡر ۡمۡ ل  فََلَۡۡفُقل ّۡۡلل 
َ
 ﴾٣١َۡتت ُقونَۡۡأ

 [  ٢٩: يونس]

“ৈল, আস ান ও জর ন মেদক মক মতা াদদর রররযক মদন? অেৈা মক শ্রৈে ও 

দৃরষ্টস ূদহর  ারলক? আর মক  ৃত মেদক জীরৈতদদর মৈর কদরন আর জীরৈত 

মেদক  ৃতদক মৈর কদরন? মক সৈ রৈষয় পররিালনা কদরন? তর্ন তারা 

অৈশযই ৈলদৈ, ‘আল্লাহ’। সুতরাং তুর  ৈল, ‘তারপরও রক মতা রা তাকওয়া 

অৈলম্বন করদৈ না’?” [সূরা ইউনুে, আয়াত: ৩১] 

অেমাৎ যর্ন মতা রা জানদল ময, এসদৈর কতমা এক াত্র আল্লাহ তা‘আলা 

তাহদল রক মতা রা আল্লাহর তাকওয়া অৈলম্বন করদৈ না, ফদল মদা‘আর 

মক্ষদত্রও মতা রা তাদক অনুরুপভাদৈ একক রহসাদৈ  দন কর মযভাদৈ সৃরষ্টর 

রৈষদয় তাদক একক জান?  

অতএৈ, এ মেদক ৈুঝা যায় ময, কারফররা ঐ সকল মনককার ৈযরিৈদগমর কাে 

মেদক যা আশা কদর তাহদলা তারা মযন তাদদরদক  হান আল্লাহর রনকটৈতমী 

কদর মদন। তাদদর ধারো  দত আল্লাহ ঐসৈ  ৃত মনককার ৈযরিদদর মদা‘আ 

কৈুল কদরন। ফদল রতরন সাহাযয োেমনাকারীদদর েদয়াজন পূেম করদৈন। আর 

এটাই হদলা সতয ইলাদহর ৈযাপাদর তাদদর রনকৃষ্ট অপ ান। তার কারে হদলা, 

 হান রৈ আল্লাহ মকাদনা  ানুদষর  দতা নন ময, তার রনকট মকাদনা রকেু 
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িাইদত মকাদনা  ন্ত্রী অেৈা সাহাযযকারী অেৈা অনয মকাদনা রকেুর েদয়াজন। 

ময রনভাদৈ  ানুদষর অৈিা, মযদহতু সকল রৈষদয় তাদদর পররদৈষ্টদন নয়। 

এর্াদন কুরআনুল কারী  মেদক আ রা জানদত পারর ময, ময মকউ আল্লাহ 

ৈযতীত মকাদনা  ৃত ও অনযানযদক ডাকদৈ এ ন ৈযাপাদর যা রসদ্ধ করদত 

এক াত্র আল্লাহ ৈযতীত মকউ সক্ষ  নয়, মস  ুশররক ও আল্লাহর 

অস্বীকারকারী।  হান আল্লাহ তা‘আলা তাদদর সদেহ সংশয় স্পষ্ট করদত রগদয় 

ৈদলন, 

ثينَۡٱۡإثنۡ ﴿ ثۡٱُۡدونۡثۡمثنُۡعونَۡتَدۡ ۡذل  مۡ ۡعثَبادۡ ّۡلل 
َ
ۡ أ يُبوا ۡيَسۡ فَلۡ ُۡعوُهمۡ دۡ ٱفََۡۡثالُُكم  ُۡكنُتمۡ ۡإثنۡلَُكمۡ َۡتجث

قثيََۡص ۡ  [  ٩١١: االعراف] ﴾١٩٤ۡدث

“আল্লাহ োড়া যাদদরদক মতা রা ডাক তারা মতা াদদর  দতা ৈাো। সুতরাং 

মতা রা তাদদরদক ডাক। অতোঃপর তারা মযন মতা াদদর ডাদক সাড়া মদয়, যরদ 

মতা রা সতযৈাদী হও।”  [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৯৪]  

আর আল্লাহ তা‘আলা দরলল ৈেমনা কদরদেন ময, রনশ্চয় তারা যাদদর ডাদক 

তারা তাদদর ডাক শুদন না। যরদও রৈতমদকর র্ারতদর ম দন মনওয়া হয় তোরপও 

কর্দনা তারা তাদদর ডাদক সাড়া রদদৈ না। আর তারা রকয়া দতর  য়দাদন 

তাদদর এসৈ ক মদক অস্বীকার করদৈ। তাদদর এসৈ ক মদক কুরআদন দলীল 

দ্বারা রশকম না করে করা হদয়দে। আর তা হদলা সূরা ফারতদর আল্লাহর ৈােী: 

ۡ َۡتَجابُوا ۡسۡ ٱَۡماَۡسمثُعوا َۡۡولَوۡ َۡءُكمۡ ُدَعاَۡۡمُعوا ۡيَسۡ َّۡلُۡۡعوُهمۡ تَدۡ ۡإثن﴿ ۡونَُۡفرُۡيَكۡ َۡمةثقثَي ۡلۡ ٱۡمََۡوَيوۡ ۡلَُكم 
 ۡ ثشث ۡ ب ثُئَكَۡۡوَّلۡۡكثُكم  [  ٩١: فاطر] ﴾١٤َۡخبثيرُۡۡلۡمثثۡ ۡيُنَب   

“যরদ মতা রা তাদদরদক ডাক, তারা মতা াদদর ডাক শুনদৈ না; আর শুনদত 

মপদলও মতা াদদর ডাদক সাড়া মদদৈ না এৈং রকয়া দতর রদন তারা মতা াদদর 
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শরীক করাদক অস্বীকার করদৈ। আর সৈমজান্তা আল্লাহর নযায় মকউ মতা াদক 

অৈরহত করদৈ না।” [সূরা ফারতর, আয়াত: ১৪]  

সুতরাং আল্লাহ ৈযতীত েদতযক  ৃত যাদদর ডাকা হয় তারা শুনদত পায় না। 

আল্লাহ তা‘আলা ৈদলন, 

 [٠٨: انلمل] ﴾٨٠َۡۡتۡ َموۡ ل ۡٱۡمثعُۡتُسۡ َّۡلۡۡإثَثن َكۡ﴿

‘‘রনশ্চয় আপরন  ৃতদদরদক কো শুনাদত পাদরন না’’ [সূরা আন-না ল, আয়াত: 

৮০] 

আল্লাহ তা‘আলা অনযত্র ৈদলন, 

اۡ﴿ َثنَتَۡۡوَما
َ
ثُمسۡ ۡأ نۡمثعۡرب ۡۡم  [  ٣٣: فاطر] ﴾٢٢ُۡقُبورثۡلۡ ٱۡفث   

‘‘রকন্তু ময ৈযারি কৈদর আদে তাদক আপরন শুনাদত পারদৈন না।’’ [সূরা 

ফারতর, আয়াত: ২২] 

আর তারা গাদয়ৈ সম্পদকম জাদন না। মযদহতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লা ও গাদয়ৈ সম্পদকম জাদনন না। ময ন সূরা আল-আ‘রাদফ ৈরেমত 

হদয়দে, 

اۡۡقُلۡ﴿ مۡ ّۡل 
َ
َفۡ ۡلثُكۡأ ِۡلث اَۡوَّلۡۡاعۡ َنفۡ ۡسث ََۡۡضًّ اَۡۡماۡإثّل  ُ ۡٱۡءََۡشا عۡ ُۡكنُتَۡۡولَوۡ ّۡلل 

َ
ۡمثنَُۡۡتَۡثۡ َتكۡ سۡ َلَۡۡبَۡغيۡ لۡ ٱۡلَمُۡأ

ثۡل َۡٱ ََۡۡوَماۡي  نث وۡاٱَۡمس   [  ٩٠٠: االعراف] ﴾ُۡۡء ۡلسُّ

“ৈল, ‘আর  আ ার রনদজর মকাদনা উপকার ও ক্ষরতর ক্ষ তা রারর্ না, তদৈ 

আল্লাহ যা িান। আর আর  যরদ গাদয়ৈ জানতা  তাহদল অরধক কলযাে লাভ 
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করতা  এৈং আ াদক মকাদনা ক্ষরত স্পশম করত না।” [সূরা আল-আ‘রাফ, 

আয়াত: ১৮৮] 

তাহদল কীভাদৈ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাদ র রনিুস্তদরর মকাদনা 

 ানুদষর পদক্ষ গাদয়ৈ জানা সম্ভৈ হদত পাদর? ফদল মকাদনা ৈযরি কৈদরর 

রনকট রগদয় মকাদনা রকেু িাইদল তার পদক্ষ রকেু জানা সম্ভৈ নয়; ৈরং তারা 

অরস্তেহীদনর কাদেই মকাদনা রকেু িাদে। আর তাদদর জনয আল্লাহর রনকট 

(ওলীগদের) সত্ত্বার  াধযদ  মকাদনা শাফা‘আত িাওয়াও শুদ্ধ নয়। কারে  হান 

আল্লাহ আরৈদদরদক  ৃত ৈযরির রনকট িাওয়ার কারদে কারফর ৈদলদেন, 

যরদও তাদদর ৈিৈয রেল 

ُۡۡبُدُهمۡ َنعۡ َۡما﴿ اۡۡإثّل  ثُبوَثنَا َُقر  ثۡٱۡإثَلِۡۡلث [  ٢: الزمر] ﴾َۡفۡ ُزلۡ ّۡلل   

“আ রা মকৈল এজনযই তাদদর ইৈাদত করর ময, তারা আ াদদরদক আল্লাহর 

রনকটৈতমী কদর মদদৈ।” [সূরা আয-যু ার, আয়াত: ৩] 

অেমাৎ আ রা তাদদরদক ডারক না। মকননা ডাকাই হদে ইৈাদত, অরিদরই এই 

সম্পদকম ৈেমনা করা হদৈ। ৈস্তুত তাদদর রনকট শাফা‘আত োেমনা করা অদনক 

ৈড় ভুল। মকননা আল্লাহ তা‘আলা ৈদলন, 

ثيٱَۡذاَۡمن﴿ ۡۡۡۥاعثنَدهَُۡۡفعُۡيَشۡ ۡذل  ثهثۡبثإثذۡ ۡإثّل  [  ٣٢٢: ابلقرة] ﴾٢٥٥َۡثن  

“মক আদে ময তাাঁর (আল্লাহর) রনকট সুপাররশ করদৈ তাাঁর অনু রত োড়া?” 

[সূরা আল-ৈাকারাহ, আয়াত: ২৫৫] 

َۡۡفُعونَۡيَشۡ َۡوَّلۡ﴿ ثَمنۡثۡإثّل  [  ٣٠: االنبياء] ﴾٢٨ۡتََضۡ رۡ ٱۡل  
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“আর তারা শুধু তাদদর জনয সুপাররশ কদর যাদদর েরত রতরন সন্তুষ্ট।” [সূরা 

আল-আরম্বয়া, আয়াত: ২৮]  

রতরন (সুৈহানাহু) পরৈত্র য় সত্ত্বা,  ৃতদদর কাে মেদক শাফা‘আত িাওয়া পেে 

কদরন না। মকননা  ৃদতর মকাদনা জীৈন মনই এৈং মকাদনা ক্ষ তা মনই। 

তাহদল কীভাদৈ অরস্তেহীদনর কাদে িাইদৈ? তার কাদেই মতা িাওয়া যায়, যার 

ক্ষ তা আদে আর রতরন হদলন আল্লাহ তা‘আলা।  

(শাফা‘আত সতয) 

অতোঃপর আ রা আ াদদর অরভভাৈক আল্লাহর কাদে োেমনা করর রতরন মযন 

তাাঁর অনুগ্রহ ও দয়ায় রকয়া ত রদৈদস সৎক মশীলদদর শাফা‘আত নসীৈ 

কদরন। িাই মসটা এ ন ৈযরির জনয, ময জাহান্নাদ র উপদযাগী হদয় মগদে 

(আ রা তা মেদক আল্লাহর রনকট আশ্রয় িাই) অেৈা জান্নাদত আ াদদর  যমাদা 

উচ্চ করার জনয ৈা অনুরূপ দান করার জনয। মকননা মকাদনা সুপাররশকারীর 

পদক্ষই আল্লাহর অনু রত ৈযতীত সুপাররশ করা সম্ভৈ নয়। যরদও ৈা রতরন 

মকাদনা বনকটযশীল মফদরশতা হন ৈা মেররত নৈী হন, তাহদল ঐসৈ ৈযরির 

মিদয়ও রনম্নস্তদরর অনয  ানুদষর পদক্ষ কীভাদৈ তা সম্ভৈ হদত পাদর? আল্লাহ 

তা‘আলা ৈদলন, 

ثنَۡوَكم﴿ لَكرۡۡم  ۡۡم  َم ۡٱۡفث ُۡتغۡ َّۡلۡۡتۡثَو ۡلس  َۡۡعُتُهمۡ َشَف ۡۡنث ۡۡاَشي  نۡدۡثَبعۡ ۡمثنۡ ۡإثّل 
َ
ۡۡأ

 
ُۡٱَۡذنَۡيَأ ثَمنّۡلل  اۡۡل ۡءُۡيََشا

 [ ٣٢: انلجم] ﴾٢٦َۡضۡ َوَيرۡ 

“আর আস ানস ূদহ অদনক রফররশতা রদয়দে, তাদদর সুপাররশ মকাদনাই কাদজ 

আসদৈ না। তদৈ আল্লাহ যাদক ইো কদরন এৈং যার েরত রতরন সন্তুষ্ট, তার 

ৈযাপাদর অনু রত মদওয়ার পর।” [সূরা আন-নাজ , আয়াত: ২৬] 
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আল্লাহ আদরা ৈদলন, 

ثيٱَۡذاَۡمن﴿ ۡۡۡۥاعثنَدهَُۡۡفعُۡيَشۡ ۡذل  ثهثۡبثإثذۡ ۡإثّل  [ ٣٢٢: ابلقرة] ﴾٢٥٥ۡۦَثن  

“মক মস ময তার রনকট সুপাররশ করদৈ তার অনু রত োড়া?” [সূরা আল-

ৈাকারাহ, আয়াত: ২৫৫] 

আল্লাহ আদরা ৈদলন, 

َۡۡفُعونَۡيَشۡ َۡوَّلۡ﴿ ثَمنۡثۡإثّل  [ ٣٠: االنبياء] ﴾٢٨ۡتََضۡ رۡ ٱۡل  

 “আর তারা শুধু তাদদর জনয সুপাররশ কদর যাদদর েরত রতরন সন্তুষ্ট।” [সূরা 

আল-আরম্বয়া, আয়াত: ২৮]  

উপযুমি রৈষদয়র ওপর রভরত্ত কদর ৈলা যায় ময, শাফা‘আত দু ধরদনর:  

েে ত ইরতৈািক শাফা‘আত: এটা রৈদশষভাদৈ একরনষ্ঠদদর জনয, আর এটা 

আল্লাহ ৈযতীত অনয কাদরা রনকট িাওয়া যাদৈ না। মকননা একটু আদগ এই 

সম্পরকমত ৈেমনা মশষ হদয়দে ময, আল্লাহর অনু রত ও তার সন্তুরষ্ট ৈযতীত মকউ 

কাদরা জনয মকাদনা সুপাররশ করদৈ না। আর সুপাররশকৃত ৈযরির উপদরও তার 

সন্তুরষ্ট োকদত হদৈ। অতোঃপর যর্ন সুপাররশকৃত তাওহীদপন্থী হদৈ, তর্ন 

আল্লাহর অনু রতদত শাফা‘আতকারীগদের শাফা‘আত উপকাদর আসদৈ। িাই 

তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা  অেৈা অনযানয নৈীগে অেৈা 

রসদ্দীকগে ৈা ওলী ও সৎক মশীলগদের সুপাররশ মহাক। 

রদ্বতীয়ত মনরতৈািক শাফা‘আত: এটা এ ন শাফা‘আত যা আল্লাহ ৈযতীত 

অদনযর রনকট িাওয়া হয়। ময ন,  ৃত ৈযরির রনকট অেৈা অনুপরিদতর রনকট 

অেৈা জ্বীদনর রনকট যা িাওয়া হয়। মকননা মসটা এ ন ৈযরির রনকট িাওয়া 
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হয় যার অরধকারী তারা নয়। ময ন  ৃতৈযরি, যার সম্পদকম কুরআদন এদসদে, 

যা ইদতাপূদৈম ৈরেমত হদয়দে ময, মস রনশ্চয় তারা শুনদত পায় না আর অনুপরিত 

ৈযরি গাদয়ৈও জাদন না। অনুরূপভাদৈ ওলী ও সৎক মশীল  ৃতগে জাদন না 

ময, মক তাদদর কৈদরর রনকট আসল এৈং  ুরি োেমনা করল অেৈা সাহাযয 

িাইল অেৈা তাদদর দ্বারা সুপাররশ কা না করল। এর ওপর রভরত্ত কদর ৈলা 

যায় ময, মকাদনা কারফর,  ুশররক ও ময আল্লাহ ৈযতীত অনয কাউদক ডাদক 

অেৈা অদনযর নাদ  যদৈহ কদর অেৈা  ান্নত কদর তাদদর জনয মকাদনা 

সুপাররশ করা হদৈ না।  

আর শাফা‘আত রকয়া ত রদৈদস নৈীগে, ওলীগে ও সৎক মশীল ৈযরিগে 

যাদদরদক আল্লাহ তা‘আলা অনু রত রদদৈন তাদদর কাদেই মকৈল িাওয়া যাদৈ, 

এই ৈযাপাদর দলীল হদে  হান আল্লাহ তা‘আলার ৈােী: 

َۡۡمئثذۡريَوۡ ﴿ َف ۡٱۡتَنَفعُّۡۡل  َۡۡعةُۡلش  ذثنََۡۡمنۡ ۡإثّل 
َ
َۡۡنَُۡم ۡلر حۡ ٱَۡلُۡۡأ ۡقَوۡ ۡۥَلَُۡۡورَضث [  ٩٨١: طه] ﴾١٠٩ّۡل   

 

“মস রদন পর  করুো য় যাদক অনু রত রদদৈন আর যার কোয় রতরন সন্তুষ্ট 

হদৈন তার সুপাররশ োড়া কাদরা সুপাররশ মকাদনা কাদজ আসদৈ না।” [সূরা 

েহা, আয়াত: ১০৯]  

অনযরদদক জীরৈত ওলীগে ও মনককার ৈযরিৈদগমর রনকট মদা‘আ িাওয়া যাদৈ 

ময রনভাদৈ সাহাৈাদয় মকরা  রারদয়াল্লাহু আনহু  রৈরভন্ন সাহাদযযর েদয়াজদন ও 

শত্রুর ওপর রৈজয় লাভ এৈং অনুরূপ েদয়াজদন নৈী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লা -এর রনকট সাহাযয কা না করদতন।  

মহ রৈিক্ষে পাঠক!  হান আল্লাহ ৈদলন, 
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ثينَۡٱوَۡ﴿ ثۡٱُۡدونۡثۡمثنُۡعونَۡيَدۡ ۡذل  ۡۡلُُقونََۡيۡ َّۡلّۡۡلل  مۡ ٢٠ۡۡلَُقونَُۡيۡ َۡوُهمۡ ۡاَشي 
َ
ُۡۡت َۡو ۡأ حۡ َۡغي 

َ
اۡأ َۡوَماۡءر َۡيا

ي انَُۡۡعُرونَۡيَشۡ 
َ
 [  ٣٩  ،٣٨: انلحل] ﴾٢١َۡعُثونَُۡيبۡ ۡأ

“আর তারা আল্লাহ োড়া যাদদরদক ডাদক, তারা রকেু সৃরষ্ট করদত পাদর না; 

ৈরং তাদদরদকই সৃরষ্ট করা হয়। (তারা)  ৃত, জীরৈত নয় এৈং তারা জাদন না 

কর্ন তাদদরদক পুনরুজ্জীরৈত করা হদৈ।” [সূরা আন-নাহল, আযাত: ২০-২১] 

অেমাৎ ঐ সৈ ওলী ও সৎক মশীল ৈযরিৈগম  ৃত, তারা জীরৈত নয়। সুতরাং 

যারা এদদর কাদে শাফা‘আত িায় তারা এর দ্বারা  ৃত ৈযরির কাদে এ ন রকেু 

িাইদলা যা মদওয়ার অরধকারী তারা নয়। অনযরদদক যর্ন মকাদনা সৎক মশীল 

ৈযরি জীরৈত অৈিায় োদকন তাহদল তার কাদে িাওয়া জাদয়য, ময রৈষদয় মস 

ক্ষ তা রাদর্। ময ন তুর  তাদক ৈলদৈ মহ শায়র্! তুর  আল্লাহর রনকট আ ার 

জনয অ ুক অ ুক োেমনা কর অেৈা মহ অ ুক আ াদক আ ার ঋে পররদশাদধ 

সহদযারগতা কর অেৈা সওয়ারীর উপর আ ার আসৈাৈ পত্র আদরাহদে এৈং 

অনুরূপ অনযানয রৈষদয় সাহাযয কর, যাদত মস ক্ষ তা রাদর্।  

আরদৈর জাদহলী যুদগর মলাক যাদদর সাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লা  আল্লাহর রনদদমদশ যুদ্ধ কদরদেন তাদদর উপযুমি অৈিা ৈেমনা করার 

পর ৈতম াদন ৈহু  ুসরল  সন্তানদদর  দধয যা ৈাস্তদৈ েিরলত রদয়দে তাদদর 

ৈযাপাদর এ েদের অৈতারো হয় ময,    

(জাদহলী যুদগর ঐ সৈ  ুর্ম ৈযরি এৈং ৈতম ান যুদগ যারা  ৃত ওলী, 

সৎক মশীল অেৈা অনুপরিত মলাকদদর কাদে োেমনা কদর তাদদর  দধয পােকময 

রক?) 
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উত্তর: রনশ্চয় এর্াদন মকাদনা পােমকয মনই। আর তা রৈরভন্ন রদক মেদক সাৈযস্ত 

হদত পাদর:  

েে ত: তারা রৈশ্বাস করত না ময, আল্লাহ ৈযতীত তারা যাদদরদক ডাকদে 

আল্লাহর রাজে মেদক তারা মকাদনা রকেুর  ারলক নন, অনুরূপভাদৈ ৈতম ান 

যুদগও যারা ওলীগে ও সৎক মশীলগদের কৈদর যায় এৈং তাদদর কাদে মদা‘আ 

কদর তারা একই রৈশ্বাস মপাষে কদর োদক হুসাইন ইৈন আলী রারদয়াল্লাহু 

আনহু, আবু্দল কাদদর রজলানী ও সাইদয়যদ ৈাদাওয়ী রহ. ও অনযানয 

সাদলহীনগদের ৈযাপাদর।  

রদ্বতীয়ত: রনশ্চয় জাদহলী যুদগর কারফররা রৈশ্বাস করত ময, ঐ সৈ  ৃত 

মনককার ৈযরিৈদগমর আল্লাহর রনকট ৈড়  যমাদা রদয়দে, ফদল তারা তাদদর 

েদয়াজনস ূহ আল্লাহর রনকট উত্থাপন করদৈ, এ ধারোয় ময রনশ্চয় তারা 

তাদদরদক আল্লাহর রনকটৈতমী কদর রদদৈ। তা সদেও আ াদদর রৈ  হান 

আল্লাহ তাদদর এই ৈিৈযদক কুফুরী সাৈযস্ত কদরদেন, যরদও তারা ৈলদতা,  

ث ۡٱۡعثندَُۡۡؤَثنَاُشَفَعۡ ۡءثُۡؤَّلاَۡهۡ ۡ﴿ [ ٩٠: يونس] ﴾١٨ّۡۡۡلل    

“এরা আল্লাহর রনকট আ াদদর সুপাররশকারী।” [সূরা ইউনুে, আয়াত: ১৮] 

তারা আরও ৈলদতা, 

ُۡۡبُدُهمۡ َنعۡ َۡماۡ﴿ اۡۡإثّل  ثُبوَثنَا َُقر  ثۡٱۡإثَلِۡۡلث [  ٢: الزمر] ﴾َۡفۡ ُزلۡ ّۡلل   

“আ রা মকৈল এজনযই তাদদর ইৈাদত করর ময, তারা আ াদদরদক সুপাররশ 

কদর আল্লাহর রনকটৈতমী কদর রদদৈ।” [সূরা আয-যু ার, আয়াত: ৩]  
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আর অনুরূপভাদৈ ৈতম ান যুদগ কৈদর গ েকারীরা একই রৈশ্বাস মপাষে কদর 

োদক তাদদর মনতা ও ওলীগদের ৈযাপাদর।  

আর মদা‘আ ইৈাদাদতর অংশ, যর্ন আল্লাহ তা‘আলা মদা‘আদক ইৈাদাদতর 

অংশ রহসাদৈ না করে কদরদেন, রতরন ৈদলন, 

ۡادۡ ٱَۡربُُّكمَُۡۡوقَاَلۡۡ﴿ سۡ ُۡعونث
َ
ۡأ ب  ۡ َۡتجث ثينَۡٱۡإثنۡ ۡلَُكم  ونََۡتكۡ يَسۡ ۡذل  ُ َۡۡعنۡ ِۡبث َۡجَهن مَُۡۡخلُونََۡسَيدۡ ۡعثَباَدتث

رثينَۡ  [  ٢٨: اغفر] ﴾٦٠َۡۡداخث

“আর মতা াদদর রৈ ৈদলদেন, ‘মতা রা আ াদক ডাক, আর  মতা াদদর জনয 

সাড়া মদৈ। রনশ্চয় যারা অহঙ্কারৈশতোঃ আল্লাহর ইৈাদত মেদক রৈ ুর্ োদক, 

তারা অরিদরই লারিত অৈিায় জাহান্নাদ  েদৈশ করদৈ।” [সূরা গারফর, 

আযাত: ৬০] 

সুতরাং এর্াদন আল্লাহ তা‘আলা মদা‘আদক ইৈাদত রহদসদৈ ৈযার্যা কদরদেন। 

ৈরং রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়া সাল্লাদ র ৈিৈয আদরা স্পষ্টভাদৈ 

এদসদে, ই া  আহ দ, আৈু দাউদ, রতরর যী, নাসাঈ, ইৈন  াজাহ, ইৈন আরৈ 

হাদত , ইৈন জারীর ও হাদক  রহ. হদত ৈরেমত আদে ময, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্লা  ৈদলদেন, 
 «إن ادلاعء هو العبادة»

“রনশ্চয় মদা‘আ হদলা ইৈাদত।”  

ই া  আহ দ আৈু হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু হদত ৈেমনা কদরদেন ময, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়া সাল্লা  ৈদলন,      
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  »من لم يدع اهلل عز وجل يغضب عليه«1

 “ময ৈযরি আল্লাহদক ডাদক না রতরন তাাঁর ওপর রাগারিত হন।”  

 

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাদ র ওফাদতর পর সাহাৈীগে রকরূদপ 

শরী‘আতসম্মত অসীলাদক ৈাস্তৈায়ন কদরদেন?) 

সাহাৈাদয় মকরা  রারদয়াল্লাহু আনহু  অসীলা-এর েকৃত অেম ৈুঝদত 

মপদররেদলন। আর তারা এটাও ৈুঝদত মপদররেদলন ময, ময ৈযরি আল্লাহ 

ৈযতীত অনয কাউদক ডাদক মস হদলা  ুশররক ও কারফর, যরদও মস বনরকটযশীল 

মকাদনা রফররশতাদক ডাকুক অেৈা মেররত নৈীদক। এজনয সাহাৈাদয় মকরা  

রারদয়াল্লাহু আনহু  করঠনত  পরররিরতদতও এই কাজ করদতন না। এ ৈযাপাদর 

উদহারেস্বরূপ উদল্লর্ করা যায় ময, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাদ র 

ওফাদতর পর সাহাৈীগদের জীৈদ্দশায় উ ার রারদয়াল্লাহু আনহুর রর্লাফতকাদল 

দূরভমক্ষ মদর্া রদল, তর্ন মলাদকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাদ র 

িািা আব্বাস রারদয়াল্লাহু আনহুর কাদে ৈৃরষ্টর জনয মদা‘আ করদত ৈলদলন। 

এ নরক উ ার রারদয়াল্লাহু আনহু সালাদতর িাদন দাাঁরড়দয় ৈদলন, 

 امهلل إنا كنا نتوسل إيلك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إيلك بعم نبينا فاسقنا ، قال: فيسقون 

“মহ আল্লাহ রনশ্চয় আ রা মতা ার কাদে আ াদদর নৈীর অসীলা করতা , ফদল 

তুর  ৈৃরষ্ট ৈষমে করদত আর আ রা এর্ন মতা ার কাদে নৈীরজর িািার অসীলা 

কররে তুর  ৈৃরষ্ট ৈষমে কর, ফদল ৈৃরষ্ট ৈষমে করা হয়।”  
                                           
1 ই া  আহ দ, (২/৩২৪) আৈু হুরায়রা ৈরেমত হাদীসরট হাসান ও সহীহ, মদরু্ন, সহীহ 
ইৈদন  াজাহ (২/৩২৪) 
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তর্ন আব্বাস রারদয়াল্লাহু আনহু মদা‘আ কররেদলন আর অনযানয সাহাৈীগে 

আ ীন ৈলরেদলন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাদ র মসসৈ সাহাৈীগে 

মকন তা কদরন রন যা আ াদদর ৈতম ান যুদগ রকেু  ানুষ কদর োদক, তারা 

 ুরি োেমনা কদর অেৈা শাফা‘আত িায়। অেি সাহাৈীগে হালাল এৈং হারা  

সম্পদকম সৈমারধক জ্ঞাত রেদলন, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লাদ র রপেদন সালাত আদায় কদররেদলন, তাাঁর সাদে মেদক যুদ্ধ 

কদরদেন, তাাঁর সাদে হজ কদরদেন, তাাঁর  সরজদদ ৈদসদেন, তাাঁর রু্ৎৈা শ্রৈে 

কদরদেন, তাাঁর রশষ্টািাদর রশষ্টািাররত হদয়দেন এৈং তাাঁর মেদক রশক্ষা গ্রহে 

কদরদেন।  

অনুরূপভাদৈ মকাদনা নৈী ৈা ওলী ও অনযানয কৈদরর উদদ্দদশয সফর করা 

জাদয়য নয়, মকননা এসৈ অসীলা রশদকমর রদদক ধারৈতকারী অসীলাস ূদহর 

অনযত । আর অসীলাস ূদহর রৈরধ-রৈধান  ূল রজরনদসর অন্তভুমি। এ কারদে 

আ রা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা দক পাই ময, রতরন তা হারা  

মঘাষো কদরদেন। অতোঃপর রতরন ৈদলন, 

ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد: املسجد احلرام، ومسجد الرسول صىل اهلل عليه » 
 2« وسلم، ومسجد األقىص

“মতা রা রতন  সরজদ ৈযতীত সফর করদৈ না,  সরজদদ হারা , আ ার এই 

 সরজদ ও  সরজদদ আকসা।”  

আর এর দ্বারা উদদ্দশয হদলা মকাদনা মনককার ৈযরির কৈর অেৈা ওলীর  াযার 

ও অনযানয ৈযাপাদর সফর সংগরঠত করা যাদৈ না। আর আ রা আ াদদর জীৈন, 

                                           
2 ৈুর্ারী, (৩/৭৬) ুসরল  (২/১০১৪) আৈু হুরায়রা রারদয়াল্লাহু ‘আনহু ৈরেমত হাদীস হদত। 
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রপতা- াতা, সন্তান-সন্তরত, পররৈার-পররজন ও ধ ম সম্পদদর মিদয়ও রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা দক অরধক ভাদলাৈারস। আর আ রা সাহাৈা 

রারদয়াল্লাহু আনহু দক ভাদলাৈারস, আ রা সৎক মশীল ওলীগেদক ভাদলাৈারস 

আর যারা ওলীগদের সাদে ৈনু্ধে কদর আ রা তাদদর সাদে ৈনু্ধে করর আর 

যারা ওলীগদের সাদে শত্রুতা কদর আ রা তাদদর সাদে শত্রুতা মপাষে করর। 

আ রা জারন, ময মকউ আল্লাহর ওলীর সাদে শত্রুতা মপাষে কদর রনশ্চয় আল্লাহ 

তা‘আলা তার রৈরুদদ্ধ যুদদ্ধর মঘাষো কদরদেন। রকন্তু তুর  আ াদক মতা ার 

রদৈর শপে কদর ৈল, এসৈ ভাদলাৈাসা এৈং তাদদর ভাদলাৈাসা আ াদদরদক 

আল্লাহ ৈযতীত অদনযর ইৈাদত করার, আল্লাহর সাদে শরীক িাপন করার, 

তাদদর (নৈীগে ও ওলীগে) অসীলা করার, তাদদর কৈরস ূহ েদরক্ষে করার, 

তাদদর জনয  ান্নত করার এৈং তাদদর বনকটযশীলতার জনয তাদদর উদদ্দদশয 

কুরৈানী করার দাৈী রাদর্ রক?  

এ মেদক ৈুঝা যায় ময, আল্লাহ ৈযতীত অনয মকাদনা সৃরষ্টদক আহ্বান করা, ময 

রৈষদয় আল্লাহ ৈযতীত তারা ক্ষ তাৈান নন, তা  হান আল্লাহর সাদে রশকম 

রহদসদৈ গেয। আর এ রনভাদৈ ময মকউ মকাদনা ওলী ও সৎক মশীলগদের 

কৈদরর কাদে আদস অতোঃপর রৈরভন্ন েদয়াজন তাদদর কাদে িায় ময ন 

মরাগ ুরির জনয, অনুপরিত মফরত পাওয়ার জনয, ৈন্ধান্ত দুরীকরদের জনয 

তাদদর দ্বারি হয় মসটাও একই হুকু  রাদর্। যরদও তারা ৈদল ময আ রা 

রৈশ্বাস করর সৈরকেু পরৈত্রত   হান আল্লাহর পক্ষ মেদক হয়। আর এটা তা-ই 

যা ইদতাপূদৈম জাদহলী যুদগর মলাকদদর রশকম সম্পদকম ৈেমনা করা হদয়দে। 

যাদদর রনকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়া সাল্লা  মেররত হদয়দেন আর 

এটাই হদলা ৈড় রশকম।  
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(আল্লাহ তা‘আলা ৈযতীত ওলীগদের কাদে িাওয়া ৈড় রশরক হওয়ার 

সম্পদকম দলীল স ূহ) 

আল্লাহ তা‘আলা ৈদলন, 

ثۡٱَۡمعَُۡۡعوا ۡتَدۡ ۡفََلۡ﴿ َحدۡ ّۡلل 
َ
[  ٩٠: اجلن] ﴾١٨ۡاأ  

“কাদজই মতা রা আল্লাহর সাদে অনয কাউদক মডদকা না।” [সূরা আল-রজন্ন, 

আয়াত: ১৮] 

এর্াদন ‘আহাদান’ শব্দরট ‘নাদকরা’ না ৈািক এর িাদন ৈযৈহৃত হওয়ায় 

সাৈমজনীন এর অেম মদয়। অেমাৎ এক আল্লাহ ৈযতীত কাউদক ডাকা হদৈ না। 

আর আল্লাহ ৈযতীত অনযদক ডাকা ৈড় রশকম যা ৈযরির সৈ আ লদক ধ্বংস 

কদর মদয়। ময ন আল্লাহ তা‘আলা ৈদলন, 

مۡ ۡ﴿ اَۡوقَدث اۡۡهَُۡن َۡفَجَعلۡ َۡعَملۡرۡمثنۡ َۡعمثلُوا َۡۡماۡإثَلۡ َۡنا نُثوًراۡءۡ َهَبا [  ٣٣: الفرقان] ﴾٢٣ۡۡم   

“আর তারা ময কাজ কদরদে আর  মস রদদক অগ্রসর হৈ। অতোঃপর তাদক 

রৈরক্ষপ্ত ধুরলকোয় পররেত কদর মদদৈা।” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ২৩] 

এ রৈষদয় আদরা দলীল হল সূরা আল-আ‘রাদফর মশদষ আল্লাহ তা‘আলার ৈােী: 

ۡث﴿ يُش 
َ
ۡۡلُقَُۡيۡ َّۡلَۡۡماُۡكونَۡأ يُعونَۡيَسۡ َۡوَّل١٩١ۡۡۡلَُقونَُۡيۡ َۡوُهمۡ ۡاَشي  ۡ ۡلَُهمۡ َۡتطث َثنُفَسُهمۡ َۡوَّلاۡۡاَثنَص 

َ
ونَۡۡأ ۡيَنُصُ

ۡ َّۡلُۡۡهَدىۡ ل ۡٱۡإثَلُۡۡعوُهمۡ تَدۡ ِۡإَون١٩٢ۡ اۡۡيَت بثُعوُكم  َدَعوۡ ُۡكمۡ َعلَيۡ ۡءۡ َسَوا
َ
مۡ ُۡتُموُهمۡ أ

َ
َثنُتمۡ ۡأ

َ
ۡإثنۡ ١٩٣ۡۡمثُتونََۡص ۡۡأ

ثينَۡٱ ثۡٱُۡدونۡثۡمثنُۡعونَۡتَدۡ ۡذل  مۡ ۡعثَبادۡ ّۡلل 
َ
ۡ أ يُبوا ۡيَسۡ فَلۡ ُۡعوُهمۡ دۡ ٱفََۡۡثالُُكم  قثيََۡص ُۡۡكنُتمۡ ۡإثنۡلَُكمۡ َۡتجث ۡدث

لَُهمۡ ١٩٤ۡ
َ
رۡ ۡأ

َ
ا ُۡۡشونََۡيمۡ ُۡجلۡ أ ثَها مۡ ۡب

َ
ي ۡۡلَُهمۡ ۡأ

َ
ا ۡۡطثُشونََۡيبۡ ۡدۡرأ ثَها مۡ ۡب

َ
عۡ ۡلَُهمۡ ۡأ

َ
ونَُۡيبۡ ُۡيۡ أ ُ ا ۡۡصث ثَها مۡ ۡب

َ
َۡءاَذانۡ ۡلَُهمۡ ۡأ

ثَها َۡۡمُعونَۡيَسۡ  اُۡۡعوا ۡدۡ ٱۡقُلۡثۡب َك ُرونۡثۡفََلۡۡكثيُدونۡثُۡثمۡ َۡءُكمۡ ُُشَ ُۡٱَۡوَيِّۧـِلۡإثنۡ ١٩٥ۡۡتُنظث ثيٱّۡلل  َلۡۡذل  َۡثنَز 
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َت ۡلۡ ٱ َۡۡوُهوََۡۡبۡ كث يَۡلص  ۡٱَۡيَتَوّل  ثينَۡٱو١٩٦َۡۡۡلثحث ثهثۡۡمثنُۡعونَۡتَدۡ ۡذل  يُعونَۡيَسۡ َّۡلۡۡۦُدوَثن ََۡۡتطث َۡوَّلاُۡۡكمۡ َثنَص 
َثنُفَسُهمۡ 

َ
ونَۡۡأ  [  ٩١١  ،٩١٩: االعراف] ﴾١٩٧ۡيَنُصُ

“তারা রক এ ন ৈস্তুদক শরীক কদর যারা রকেুই সৃরষ্ট কদর না? ৈরং ওরা 

রনদজরাই সৃষ্ট, ওরা না তাদদরদক সাহাযয করদত পাদর আর না রনদজদদরদক 

সাহাযয করদত পাদর। আর মতা রা তাদদরদক সৎপদে ডাকদলও তারা 

মতা াদদরদক অনুসরে করদৈ না; মতা রা ওদদরদক ডাক ৈা িুপ োক, 

মতা াদদর জনয উভয়ই স ান। আল্লাহ োড়া মতা রা যাদদরদক আহ্বান কর 

তারা মতা মতা াদদরই  দতা ৈাো; সুতরাং মতা রা তাদদরদক ডাক, অতোঃপর 

তারা মযন মতা াদদর ডাদক সাড়া মদয়, যরদ মতা রা সতযৈাদী হও। তাদদর রক 

পা আদে যা রদদয় ওরা িদল? তাদদর রক হাত আদে যা রদদয় ওরা ধদর? 

তাদদর রক মিার্ আদে যা রদদয় ওরা মদদর্? রকংৈা তাদদর রক কান আদে যা 

রদদয় ওরা শুদন? ৈলুন, ‘মতা রা যাদদরদক আল্লাহর শরীক কদরে তাদদরদক 

ডাক তারপর আ ার রৈরুদদ্ধ ষড়যন্ত্র কর এৈং আ াদক অৈকাশ রদও না’। 

আর আল্লাহ োড়া মতা রা যাদদরদক ডাক তারা মতা মতা াদদরদক সাহাযয 

করদত পাদর না এৈং তারা তাদদর রনদজদদরদকও সাহাযয করদত পাদর না।” 

[সূরা আল-আ‘রাফ: ১৯১-১৯৭] 

এ আয়াতস ূহ সুস্পষ্ট দলীল ময, আল্লাহ ৈযতীত অদনযর কাদে মদা‘আ করা ৈড় 

রশকম এৈং  ুসরল  র ল্লাত মেদক ৈরহষ্কারকারী। 

(শরী‘আহসম্মত অসীলা) 

আর তা হদলা, আল্লাহ তা‘আলার সত্ত্বার অসীলা করা। ময ন মতা ার ৈলা ‘মহ 

আল্লাহ’ অেৈা তাাঁর ময মকাদনা না  ময ন তুর  ৈলদৈ ‘মহ রহ ান, মহ রাহী , 

ও রিরঞ্জীৈ, মহ রিরিায়ী’ অেৈা তাাঁর ময মকাদনা গুেৈািক না , ময ন তুর  
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ৈলদৈ ‘মহ আল্লাহ মতা ার রহ ত দ্বারা আর  সাহাযয োেমনা করর’ অেৈা 

জীরৈত সৎ ৈযরির মদা‘আর  াধযদ  আহ্বান করা, ময ন তুর  ৈলদৈ ‘শায়র্! 

আ ার জনয আল্লাহর রনকট মদা‘আ করুন’। ময ন সাহাৈা রারদয়াল্লাহু আনহু  

ৈৃরষ্টর জনয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা -এর অসীলা কদরদেন। 

গুহাৈাসীগদের কারহনীদত সৎকদ মর দ্বারা অসীলা করা হদয়দে, যাদদর ওপর 

পাের মিদপ ৈদসরেল। অতোঃপর তারা আল্লাহ তা‘আলার রনকট তাদদর সৎক ম 

দ্বারা োেমনা কদরদেন, ফদল আল্লাহ তাদদর মেদক তা দূর কদর রদদয়দেন এৈং 

তারা মহাঁদট মৈর হদয়রেল।  

এদক্ষদত্র তুর  ৈলদৈ, মহ আল্লাহ আর  মতা ার কাদে মতা ার নৈীর ভাদলাৈাসা, 

মতা ার একেৈাদদ ও মতা ার আনুগতয ও মতা ার রাসূদলর  াধযদ  িারে ময, 

তুর  আ াদক অ ুক অ ুক ৈযৈিা কদর দাও।  

রকন্তু নৈীর সত্ত্বা ও ওলীর সত্ত্বা অেৈা আল্লাহর মকাদনা অংদশর সত্ত্বার  াধযদ  

আল্লাহ তা‘আলার কাদে মতা াদদর িাওয়া এ ন এক রৈদ‘আত যা রশদকমর 

রদদক ধারৈত কদর। ফদল তা হারা  যরদও তা রশদকমর পযমায় না মপ দে। মকননা 

এর্াদন োেমনাকারী এক আল্লাহর কাদে মিদয়দে। পক্ষান্তদর  ৃত অেৈা 

অনুপরিত মকাদনা ৈযরির রনকট মতা ার সরাসরর মকাদনা রকেু িাওয়া ৈড় 

রশকম। 

আর পরৈত্র আল্লাহ তার ৈাোদদরদক এক াত্র তার কাদে িাইদত রনদদমশ 

রদদয়দেন। তারা রতরন ৈযতীত অদনযর কাদে িাইদৈ না, রতরন তাদদর োেমনা 

কৈুল করার েরতশ্রুরত রদদয়দেন। যরদও তা রকেু স য় অরতৈারহত হৈার পর 

হয়। আল্লাহ তা‘আলা ৈদলন, 
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لََكِۡۡإَوَذا﴿
َ
ۡۡعثَبادثيَۡسأ ث َۡۡعن  ۡ ۡفَإثن ث يُبۡۡقَرثيب  جث

ُ
اعۡثٱَۡوةََۡدعۡ ۡأ يُبوا ۡيَسۡ فَلۡ َۡدَعنثۡ ۡإثَذاۡدل  َۡۡتجث ُۡۡلث ۡمثُنوا ۡؤۡ َوِل 

ۡ  [ ٩٠٢: ابلقرة] ﴾١٨٦ُۡشُدونَۡيَرۡ ۡلََعل ُهمۡ ۡبث

“আর যর্ন আ ার ৈাোগে মতা াদক আ ার সম্পদকম রজজ্ঞাসা করদৈ, আর  

মতা রনকটৈতমী। আর  আহ্বানকারীর ডাদক সাড়া মদই, যর্ন মস আ াদক 

ডাদক। সুতরাং তারা মযন আ ার ডাদক সাড়া মদয় এৈং আ ার েরত ঈ ান 

আদন। আশা করা যায় তারা সরঠক পদে িলদৈ।” [সূরা আল-ৈাকারাহ, আযাত: 

১৮৬] 

ۡدۡ ٱ﴿ سۡ ُۡعونث
َ
ۡأ ب  ۡ َۡتجث [  ٢٨: اغفر] ﴾٦٠ۡلَُكم   

“মতা রা আ াদক ডাক, আর  মতা াদদর জনয সাড়া মদদৈা।” [সূরা গারফর, 

আয়াত: ৬০]  

আদরা রনদদশম রদদয়দেন ময, আ রা মযন রতরন ৈযতীত আর কাদরা কাদে সাহাযয 

োেমনা না করর। অতএৈ, আ রা েদতযক রাকা‘আদত ৈরল ‘‘আ রা এক াত্র 

মতা ারই কাদে োেমনা করর এৈং মতা ারই সাহাযয িাই।’’  

এতদসদত্ত্বও তুর  অদনক সালাত আদায়কারীদক মদর্দত পাদৈ তাদদর মকাদনা 

উদদ্দশয ৈাস্তৈায়দন রৈলম্ব হদল কৈরস ূহ ও  াযাদরর কাদে আশ্রয় োেমনা 

কদর। অেি আল্লাহ তা‘আলা তাৎক্ষরনকভাদৈ তাদদর োেমনার জৈাৈ রদদত 

সক্ষ ; রকন্তু ৈাোদক পরীক্ষা ও পযমদৈক্ষদের জনযই রতরন কৈূল করদত মদরী 

কদর োদকন। আল্লাহ তা‘আলার মহক ত হদে, রতরন ৈাোদদর পরীক্ষা করদত 

িান। ফদল অরধকাংশ স দয় িাওয়া ৈযরির জৈাৈ রৈলরম্বত হওয়ার উদদ্দশয 

হদলা মযন তার সততা সম্পদকম জানা যায়। রতরন যরদ সতয হন তদৈ অদনক 

করঠন পরররিরতদত অরৈিল োকদৈন। অতএৈ, রতরন আল্লাহ ৈযতীত কাদরা 
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রদদক ধারৈত হদৈন না। রতরন ৈযতীত কাদরা রনকট মকাদনা রকেু যাচ্ঞা করদৈন 

না। যরদও তার  াোর উপর পাহাড় িারপদয় মদওয়া হয় অেৈা তার জনয জর ন 

রৈদীেম করা হয় মযন তাদক রগদল মফদল। আর এটা হদলা আল্লাহ তা‘আলার 

রৈষদয় সদৈমাচ্চ দৃঢ়তা, শরিশালী সাহাযয োেমনা ও তার ওপর ভরসা করা। 

সুতরাং তার মদা‘আ কৈুল হওয়ার মৈরশ উপদযাগী।   

অনুরূপ আদরকজনদক মদর্দৈ মস রফতনা-পরীক্ষায় রনপরতত। পরীক্ষার স দয় 

তার ঈ ান দুৈমল হদয় পদড় এৈং মস আল্লাহ তা‘আলার সাহাদযযর রদদক ধারৈত 

হয় না। তর্ন শয়তান তার রনকট তার েদয়াজন পূরদে  াযার ও কৈরস ূহদক 

সুসরজ্জত কদর তুদল; মযন মস তাদক দীন মেদক মৈর কদর রনদয় মযদত পাদর 

এৈং মস তার শপদের পূেমতা রদদত পাদর, ময শপে মস রনদজর ওপর গ্রহে 

কদর ৈদলরেল, 

ثَكۡۡقَاَلۡ﴿ ت غۡ ۡفَبثعثز 
ُ
َۡۡوثَين ُهمۡ َل ج 

َ
٨٢ۡۡۡعثيَۡأ يَُۡمخۡ ل ۡٱُۡهمُۡمثنۡ ۡعثَباَدكَۡۡإثّل  [  ٠٢  ،٠٣: ص] ﴾٨٣ۡلَصث  

“মস ৈলল, আপনার ইজ্জদতর কস , আর  তাদদর সকলদকই রৈপেগা ী কদর 

োড়ৈ। তাদদর  ধয মেদক আপনার একরনষ্ঠ ৈাোরা োড়া।” [সূরা সাদ, 

আয়াত: ৮২-৮৩] 

আর আল্লাহ তা‘আলা ময ৈাোদক পরীক্ষা করার ইো কদরন তার সতযতা 

হদে আল্লাহর ৈােীদত, রতরন ৈদলন, 

َبۡ﴿ َحسث
َ
نِۡل اُسۡٱۡأ

َ
َۡۡأ نۡا ُۡكوۡاُيت 

َ
ثينَۡٱَۡفَتن اَۡولََقدۡ ٢َۡۡتُنونَُۡيفۡ َّۡلَۡۡوُهمۡ َۡءاَمن اۡا َۡيُقولُوۡاۡأ ۡ َقبۡ ۡمثنۡذل  ۡلثهثم 

ُۡٱۡلََمنۡ فَلََيعۡ  ثينَۡٱّۡلل  بثيََۡك ۡلۡ ٱۡلََمنۡ َوَِلَعۡ َۡصَدقُوا ۡۡذل   [  ٢  ،٣: العنكبوت] ﴾٣ۡذث

“ ানুষ রক  দন কদর ময, ‘আ রা ঈ ান এদনরে’ ৈলদলই মেদড় মদওয়া হদৈ 

আর তাদদর পরীক্ষা করা হদৈ না? আর আর  মতা তাদদর পূৈমৈতমীদদর পরীক্ষা 
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কদররে। ফদল আল্লাহ অৈশযই মজদন মনদৈন ময, কারা সতয ৈদল এৈং অৈশযই 

রতরন মজদন মনদৈন, কারা র েযাৈাদী।” [সূরা আল-‘আনকাৈূত, আয়াত: ২-৩] 

অনুরূপভাদৈ  হান আল্লাহ আরও ৈদলন, 

َوَّلۡ﴿
َ
ن ُهمۡ ۡنَۡيََروۡ ۡأ

َ
َۡۡتُنونَُۡيفۡ ۡأ ۡثۡفث

ةًَۡۡعمۡرُۡك  ر  وۡ ۡم 
َ
ۡثۡأ َتي  ُرونَُۡۡهمۡ َۡوَّلَۡۡيُتوُبونََّۡۡلُۡۡثمۡ َۡمر  ك   ﴾١٢٦ۡيَذ 

 [  ٩٣٢: اتلوبة]

“তারা রক মদদর্ না ময, তারা েরত ৈের একৈার রকংৈা দু’ৈার রৈপেগ্রস্ত হয়? 

এর পরও তারা তাওৈা কদর না এৈং উপদদশ গ্রহে কদর না।” [সূরা আত-

তাওৈাহ, আয়াত: ১২৬] 
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(আ রা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা  ৈযতীত কাদরা অনুসরে-

অনুকরে করর না) 

অনুরূপ আরও রফতনা হদে, তুর  মদর্দত পাদৈ রৈরভন্ন জারত, মগাত্র ও  ানুষ, 

যাদদরদক ধনৈান,  যমাদাৈান ও ক্ষ তার অরধকারী  দন করা হদয় োদক অেৈা 

তারা  ানুদষর রনকট ৈারহযক রদক মেদক জ্ঞানী ৈদল  দন করা হদয় োদক, 

তাদদরদক তুর  মদর্দৈ ময, তারা কৈদরর রনকট তাই করদে যা করদতা পূৈমৈতমী 

জাদহলরা। আৈার কর্দনা কর্দনা  ানুষ তাদদরদক এ কাদজর হুকু  সম্পদকম 

রজদজ্ঞস করদল তারা এসৈ কাজ রনরষদ্ধ রশকম এর পযমাদয় পদড় না ৈদল 

অরভ ত ৈযি কদর োদক। ফদল  ানুষ এ ৈযাপাদর তাদদর অনুসরে কদর; রকন্তু 

জ্ঞানীরা এ নরট কদর না। তারা ৈদল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা  

ও সাহাৈাদয় মকরা  রারদয়াল্লাহু আনহু দদর মরদর্ যাওয়া নীরত রক আ াদদর 

জনয যদেষ্ট নয়? (অেমাৎ রাসূল ও সাহাৈীগে মতা এ ন কাজ কর্নও কদরন 

রন। সুতরাং আ াদদর জনয তাদদর অনুসরে-অনুকরেই যদেষ্ট।) 

সুতরাং মযদহতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা  তার সারা জীৈদন 

আল্লাহ ৈযতীত কাউদক ডাদকন রন, শারন্তদত রকংৈা যুদদ্ধর  য়দাদন, মগাপদন 

রকংৈা েকাদশয তাাঁর মেদক এ ন মকাদনা রকেু েকাশ পায় রন; ৈরং নৈী 

সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা  মেদক ে ারেত হদয়দে ময, যর্ন রতরন মকাদনা 

রৈপযমদয় পরতত হদতন অেৈা তার ওপর মকাদনা রৈপদ আসদতা তর্ন রতরন 

মৈলাল রারদয়াল্লাহু আনহুদক ৈলদতন, 
 «أرحنا بها يا بالل»

“মহ মৈলাল, সালাদতর  াধযদ  আ াদক েশারন্ত দাও।’’3  

আর েদতযক সালাদত আ রা পদড় োরক,  
                                           
3 ই া  আহ াদ,(৫/২৬৪) এক নও  ুসরল  সাহাৈী হদত,দদরু্ন সহীহ ৈুর্ারী(৭৮৯২) 
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[  ٢: الفاحتة] ﴾٥َۡۡتعثيُۡنَسۡ ِۡإَوي اكَُۡۡبدَُۡنعۡ ۡإثي اكَۡۡ﴿   

‘‘আ রা মতা ারই ইৈাদত করর আর মতা ারই কাদে সাহাযয োেমনা করর।” 

[সূরা আল-ফারতহা, আয়াত: ৫] 

অেমাৎ আ রা তুর  ৈযতীত কাদরা ইৈাদত করর না এৈং তুর  ৈযতীত অনয 

কাদরা কাদে সাহাযয োেমনা করর না। আর  হান আল্লাহ পরৈত্র কুরআদন 

ৈদলদেন, 

ۡۡلَُكمۡ ََۡكنَۡۡل َقدۡ ﴿ ثۡٱۡرَُسولۡثۡفث سۡ ّۡلل 
ُ
[  ٣٩: االحزاب] ﴾٢١َۡۡحَسَنة َۡۡوة ۡأ  

‘‘রনশ্চয়ই মতা াদদর জনয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়া সাল্লা -এর জীৈদন 

রদয়দে উত্ত  আদশম’’ [সূরা আল-আহযাৈ, আয়াত: ২১]  

রতরন এ কো ৈদলন রন ময, রনশ্চয় মতা াদদর জনয মতা াদদর যুদগর মলাকদদর 

 দধযই রদয়দে উত্ত  আদশম। আর ৈনী ইসরাঈদলর রদদক লক্ষয কর, যর্ন তারা 

আল্লাহ তা‘আলার অৈাধযতায় তাদদর দরদৈশ ও ‘আদল দদর আনুগতয করল 

তর্ন তাদদর সম্পদকম আল্লাহ তা‘আলা কী ৈলদলন?   

َُذوۡاٱۡ﴿ حۡ ۡا َّۡت 
َ
رۡ َۡنُهمۡ َب َۡورُهۡ َۡبارَُهمۡ أ

َ
ثنۡاَبابۡ أ ثۡٱُۡدونۡثۡم  [  ٢٩: اتلوبة] ﴾٣١ّۡۡۡلل   

“তারা আল্লাহদক মেদড় তাদদর পরিত ও সংসাররৈরাগীদদর রৈ রহদসদৈ গ্রহে 

কদর।” [সূরা আত-তাওৈাহ, আয়াত: ৩১] অতোঃপর যর্ন আদী ইৈদন হাদত  

রারদয়াল্লাহু ‘আনহু উপযুমি রৈষয় শুনদলন রতরন ৈলদলন, মহ আল্লাহর রাসূল, 

আ রা মতা ইসলা  গ্রহে করার পূদৈম যর্ন  রিস্টান রেলা  তর্ন তাদদর 

ইৈাদত করর রন, তর্ন তাদক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা  ৈলদলন,   
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، قال : بىل . قال : « اهلل فتحلونه  أليس حيرمون ما أحل اهلل فتحرمونه وحيلون ما حرم»
 «فتلك عبادتهم

“আল্লাহ তা‘আলা যা হারা  কদরদেন তারা রক তা হালাল কদর না? ফদল 

মতা রাও তা বৈধ কদর রনদয়ে। আর আল্লাহ যা বৈধ কদরদেন তারা তা হারা  

কদর রনদয়দে। ফদল মতা রা তা হারা  কদর নাও রন? তর্ন মস ৈলল রনশ্চয়। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা  ৈলদলন এটাই হদলা তাদদর ইৈাদত।4  

মহ আ ার ভাই...  

কী পােমকয ঐ ৈযরির  দধয ময ৈদল, ঈসা আল্লাহর পুত্র আর তার কাদে রদয়দে 

উলুরহয়যাদতর রকেু অংশ ময নরট রিস্টানরা  দন কদর োদক এৈং ঐ ৈযরির 

 দধয ময আল্লাহ ৈযতীত অনযদক ডাদক এই রৈশ্বাদস ময, রনশ্চয় রতরন তাদদর 

োেমনা কৈূল করদৈন? আর এটা রিস্টানদদর পক্ষ মেদক মদাষারূপ যা তারা 

ৈতম ান যুদগর ইসলাদ র সাদে সম্পকমযুিদদর ওপর আদরাপ কদর োদক। আর 

রৈদ‘আতীরা তাদদর এসৈ ক মকাি  ুসরল দদর ৈদল িারলদয় মদয় অেি তারা 

 ুসরল দদর অন্তভুমি নয়। কারে তাদদর  ৃতগে, ওলীগে ও সাদলহীদনর 

অসীলা ধরার  াধযদ  রৈদ‘আতী রশদকম রলপ্ত।  

অতযন্ত আফদসাদসর রৈষয় ময, করতপয় রিস্টান যারা আ াদদর পূৈমপুরুষ 

জাদহলী মলাকদদর জীৈনী সম্পদকম অধযয়ন কদর তারা ৈদল, এরা (রৈদ‘আতী 

ওরসলা ধারেকারীরা) তাদদর পূৈমপুরুষ  ূরতমপূজার রদদক ধারৈত হদয়দে। অেি 

এসৈ রিস্টান ভুদল মগদে অেৈা ভুলার ভান করদে ময, তারা এদদর মিদয় 

অদনক ৈড় রৈষদয় পরতত হদয়দে যর্ন তারা আল্লাহ তা‘আলার জনয সন্তান 

                                           
4 রতরর যী,(৫/২৫৯) আদী ইৈদন হাদত  রারদয়াল্লাহু ‘আনহু হদত ৈরেমত। হাদীসরট হাসান, 
মদরু্ন: গায়াতুল  ারা  ফী তার্রীদজ আহারদসীল হালাল ওয়াল হারা , নং (৬) 
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সাৈযস্ত কদরদে অেি আল্লাহ কাদরা কাে মেদক জন্ম মনওয়া অেৈা কাউদক জন্ম 

মদওয়া মেদক অদনক পরৈত্র। আল্লাহ তা‘আলা ৈদলন,  

مثيعُۡٱَۡوُهوَۡۡء  َۡشۡ ۡۦلثهثَۡكمثثۡ َۡسۡلَيۡ ۚ ﴿ َۡٱۡلس  يُۡل  [  ٩٩: ىالشور] ﴾١١ۡصث  

‘‘তার স কক্ষ মকউ মনই। রতরন সৈমদশ্রাতা, সৈমদশ্রষ্ঠ।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: 

১১]  

আল্লাহ তা‘আলা আদরা ৈদলন,  

َذَۡٱَۡوقَالُوا ۡ﴿ ئۡ ۡل َقدۡ ٨٨ۡۡاَودَلۡ ۡنَُۡم ۡلر حۡ ٱَّۡت  ُۡۡتمۡ جث َم ۡٱۡتََكاد٨٩ُۡۡۡاإثد ۡ ۡاَشي  رۡ ُۡتَۡو ۡلس  َۡوتَنَشقُّۡۡهُۡمثنۡ ۡنََۡيَتَفط 
ۡٱ

َ ۡثٱَۡوََّتثرُُّۡۡضۡۡرل 
اَۡباُلۡل  ن٩٠َۡۡهدًّ

َ
ِنَٰمۡحۡا َۡدَعوۡ ۡأ ثلر  ۡيَۢنَۡوَما٩١ۡۡاَودَلۡ ۡل ثلر ِنَٰمۡحَۡبغث نۡل

َ
ذَۡۡأ اَۡيت خث  ﴾٩٢َۡودَلً

 [  ١٣  ،٠٠: مريم]

“আর তারা ৈদল, পর  করুো য় সন্তান গ্রহে কদরদেন। অৈশযই মতা রা এক 

জঘনয রৈষদয়র অৈতারো কদরে। এদত আস ানস ূহ মফদট পড়ার, জর ন 

রৈদীেম হওয়ার এৈং পাহাড়স ূহ িূেম-রৈিূেম হদয় পদড় যাওয়ার উপক্র  হদৈ। 

কারে তারা পর  করুো দয়র সন্তান আদে ৈদল দাৈী কদর। অেি সন্তান 

গ্রহে করা পর  করুো দয়র জনয মশাভেীয় নয়।” [সূরা  ারইয়া , আয়াত: 

৮৮-৯২] 

(আল্লাহ তা‘আলা ৈযতীত অদনযর কাদে িাওয়া সকল মনক আ লদক ধ্বংস 

কদর) 

মহ ভাই! মকাদনা সদেহ মনই ময, আল্লাহ তা‘আলা ৈযতীত অনযদক ডাকাই  ূলত 

পেভ্রষ্টতা। আল্লাহ তা‘আলা ৈদলন: 
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َضلَُّۡۡوَمنۡ ﴿
َ
نۡأ ثۡٱُۡدونۡثۡمثنُۡعوا ۡيَدۡ ۡمثم  َۡۡمنّۡلل  يُبۡيَسۡ ّۡل  َۡعنۡوَُهمۡ َۡمةثقثَي ۡلۡ ٱۡمۡثيَوۡ ۡإثَلۡ ۡۡۥاَلَُۡۡتجث

ثهثمۡ ُدَعاۡ [  ٢: االحقاف] ﴾٥ۡفثلُونََۡغ ۡۡئ  

“তার মিদয় অরধক পেভ্রষ্ট আর মক, ময আল্লাহর পররৈদতম এ ন কাউদক ডাদক 

ময রকয়া ত রদৈস পযমন্তও তার ডাদক সাড়া মদদৈ না। আর তারা তাদদর 

আহ্বান সম্পদকম উদাসীন।” [সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ৫]  

আর যর্ন রফররশতাগে তাদদর  ৃতুয দান কদরন তর্ন যা ৈলা হয় তা মশান, 

আল্লাহ তা‘আলা ৈদলন, 

﴿ ۡ اۡۡإثَذاَۡحّت  يۡ ۡا ۡقَالُوۡاَۡنُهمۡ َيَتَوف وۡ ۡرُُسلَُناُۡهمۡ َءتۡ َجا
َ
ث ۡٱُۡدونۡثۡمثنُۡعونَۡتَدۡ ُۡكنُتمۡ َۡماۡنَۡأ َۡعن اَۡضلُّوا ۡۡقَالُوا ّۡۡلل 

ۡ َۡوَشهثُدوا ۡ هثمۡ ََۡعَ َثنُفسث
َ
ن ُهمۡ ۡأ

َ
 [  ٢١: االعراف] ﴾٣٧ۡفثرثينََۡك ََۡۡكَثنُوا ۡۡأ

“অৈদশদষ যর্ন আ ার রফররশতারা তাদদর রনকট আসদৈ তাদদর জান কৈজ 

করদত, তর্ন তারা ৈলদৈ, ‘তারা মকাোয়, আল্লাহ োড়া যাদদরদক মতা রা 

ডাকদত’? তারা ৈলদৈ, ‘তারা আ াদদর মেদক হাররদয় মগদে এৈং তারা 

রনদজদদর রৈরুদদ্ধ সাক্ষয মদদৈ ময, তারা রেল কারফর।” [সূরা আল-আ‘রাফ, 

আয়াত: ৩৭]।  

আর কারফররা তাদদর ‘আ ল রৈনষ্টকারী। ময ন আল্লাহ তা‘আলা ৈদলন: 

مۡ ﴿ اَۡوقَدث اۡۡهَُۡن َۡفَجَعلۡ َۡعَملۡرۡمثنۡ َۡعمثلُوا َۡۡماۡإثَلۡ َۡنا نُثوًراۡءۡ َهَبا [  ٣٣: الفرقان] ﴾٢٣ۡم   

“আর আ রা তাদদর কৃতকদ মর েরত অগ্রসর হদয় মসগুদলাদক রৈরক্ষপ্ত 

ধূরলকোয় পররেত করৈ।” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ২২]  

আর এটা এ কারদে ময, মস আল্লাহ ও তাাঁর রাসূদলর রনদদমদশর রৈদরারধতা 

কদরদে। কারে আল্লাহ তা‘আলার আদদদশর রৈদরারধতা করা ময নরট পূদৈমর 
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আয়াদত ৈরেমত হদয়দে, অনুরূপভাদৈ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাদ র 

আদদদশর রৈপরীত িলার  দধয অৈাধযতা লুরকদয় রদয়দে। মকননা রতরন আদদশ 

কদরদেন আল্লাহ তা‘আলা ৈযতীত কাদরা কাদে োেমনা না করদত, রাসূলুল্লাহ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লা  ৈদলন,  

 «إذا سألت فاسأل اهلل وإذا استعنت فاستعن باهلل»

“যর্ন তুর  মকাদনা রকেু িাইদৈ তর্ন আল্লাহর কাদেই িাইদৈ আর যর্ন 

মকাদনা সাহাযয িাইদৈ তর্নও আল্লাহর কাদেই িাইদৈ।”5 

আর রশকম মকাদনা অৈিাদতই গ্রহেদযাগয নয়। এটা স স্ত মনক ক মস ূহ নষ্ট 

কদর মদয়। ময ন, সালাত, সাও , হজ। আল্লাহ তা‘আলা ৈদলন, 

ََۡۡولََقدۡ ﴿ وحث
ُ
ثينَۡٱِۡإَوَلَۡۡكۡإثَِلۡ ۡأ ثنۡ ۡلثَكَۡقبۡ ۡمثنۡذل  َۡۡلَئ ُش 

َ
[ ٢٢: الزمر] ﴾٦٥َۡۡعَملَُكَۡۡبَطنۡ َِلَحۡ َۡتۡكۡ أ

  

“আর অৈশযই মতা ার কাদে এৈং মতা ার পূৈমৈতমীদদর কাদে ওহী পাঠাদনা 

হদয়দে ময, তুর  রশকম করদল মতা ার ক ম রনষ্ফল হদৈই।” [সূরা আয-যু ার, 

আয়াত: ৬৫]  

আল্লাহ তা‘আলা আদরা ৈদলন: 

ۡثَۡمنۥۡإثَثن هُۡ﴿ ثۡۡكۡ يُش  ثۡٱب مََۡۡفَقدۡ ّۡلل  ُۡٱَۡحر  ۡۡن ةَۡل َۡٱۡهثَۡعلَيۡ ّۡلل 
 
ثلظ  َۡۡوَماِۡل اُر ۡٱۡهَُۡوى َۡوَمأ َثنَصاررۡۡمثنۡ ۡلثمثيَۡل

َ
 ﴾٧٢ۡأ

 [  ١٣: دةاملائ]

                                           
5 ই া  আহ দ (১/৩০৬) ইৈদন আব্বাস হদত ৈেমনা কদরদেন, হাদীসরট সহীহ: সহীহ 
জাদ ‘ (৭৯৫৭) 
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‘‘ময আল্লাহ তা‘আলার সাদে রশকম কদর, আল্লাহ তার জনয জান্নাতদক হারা  

কদর মদন এৈং তার রঠকানা হদলা জাহান্না ।” [সূরা আল- াদয়দাহ, আয়াত: 

৭২]  

অতোঃপর মহ  ুসরল  ভাইসৈ..  

রশকম ও রশদকমর  াধয স ূহ মেদক সতমক হও। ময ন কৈদরর উপর  সরজদ ৈা 

অনুরূপ িাপনা রন মাে অেৈা মসসৈ কৈদরর উদদ্দশয করা মেদকও সাৈধান হও, 

মযসৈ কৈদরর কাদে আল্লাহ তা‘আলা ৈযতীত অনয কাদরা কাদে িাওয়া হয় 

অেৈা মসসৈ কৈরৈাসীদদর জনয যদৈহ করা হয়। আ াদদর রপতা ইৈরাহী  

আলাইরহস সালা  তার রনদজর ৈযাপাদরও রশদকমর অশংকা কদরদেন। ইৈরাহী  

আলাইরহস সালাদ র কো কুরআদন  াজীদদ আল্লাহ তা‘আলা ৈেমনা কদরদেন 

এভাদৈ ময,  

ُۡنبۡ جۡ ٱوَۡ﴿ ۡ ۡنث نَۡوبَنث
َ
ۡٱُۡبدَۡن عۡ ۡأ

َ [  ٢٢: ابراهيم] ﴾٣٥َۡنامَۡص ۡل   

“আ াদক ও আ ার সন্তানদদরদক  ূরতমপূজা হদত দূদর রারু্ন।” [সূরা ইৈরাহী , 

আয়াত: ৩৫] 

অেমাৎ মহ আ াদদর রৈ, আপরন ৈযতীত তাদদরদক ডাকা মেদক আ াদদর দূদর 

রারু্ন। আর  ূরতমস ূহ জাদন রনশ্চয় তারা জড় পদােম; রকন্তু ৈস্তুত তারা হদে 

পূৈমৈতমী মনককার ৈযরিদদর েরতকৃরত। 

ইৈরাহী  আত-তাই ী ৈদলন, [ইৈরাহীদ র পদর ( ূরতমপূজার) পরীক্ষায় 

রনপরতত হওয়ার মেদক রনরাপদ মক হদত পাদর?]  

মহ আ ার  ুসরল  ভাই,  
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মতা াদদর কতমৈয হদলা  ানুষদক এসৈ রনৈুমরদ্ধতা, অভযাস ও জাদহলী যুদগর 

রশকম যা েে  জাদহরলয়াদতর স য় রেল তা মেদক রৈরত োকার আহ্বান 

জানান। আর আল্লাহ তা‘আলার জনযই একরনষ্ঠভাদৈ মদা‘আ করদৈ আর  হান 

স্রষ্টার ডাদক সাড়া রদদৈ। কারে আল্লাহ ৈদলন,  

ۡادۡ ٱ﴿ سۡ ُۡعونث
َ
ۡأ ب  ۡ َۡتجث [  ٢٨: اغفر] ﴾ۡلَُكم   

“মতা রা আ াদক ডাক আর  মতা াদদর ডাদক সাড়া মদৈ।” [সূরা গারফর, 

আয়াত: ৬০] 

আল্লাহ তা‘আলা আদরা ৈদলন:  

لََكِۡۡإَوَذا﴿
َ
َبادثيَۡسأ ۡۡعث ث َۡۡعن  ۡ ۡفَإثن ث يُبۡۡقَرثيب  جث

ُ
اعۡثٱَۡوةََۡدعۡ ۡأ يُبوا ۡيَسۡ َفلۡ َۡدَعنثۡ ۡإثَذاۡدل  َۡۡتجث  ﴾١٨٦ۡلث

 [  ٩٠٢: ابلقرة]

“আর যর্ন আ ার ৈাোগে মতা াদক আ ার সম্পদকম রজজ্ঞাসা করদৈ, 

(তাদদরদক ৈলদৈ) আর  মতা রনকটই। আর  আহ্বানকারীর ডাদক সাড়া মদই, 

যর্ন মস আ াদক ডাদক। সুতরাং তারা মযন আ ার ডাদক সাড়া মদয়।” [সূরা 

আল-ৈাকারাহ, আয়াত: ১৮৬]  

(রশদকমর  াধয স ূহ) 

আর অৈশযই আ রা জারন ময, রশদকমর  াধয স ূদহর অনযত  হদলা এ ন 

 সরজদদ সালাত আদায় করা মযর্াদন কৈর রদয়দে আর মসর্াদন সালাত আদায় 

ৈারতল ৈদল গেয হদৈ। মকননা রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লা  ৈদলদেন,  
 «لعن اهلل ايلهود وانلصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد»
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“আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহূদী ও রিস্টানদদর অরভসম্পাত রদদয়দেন। (কারে) তারা 

তাদদর নৈীগদের কৈরস ূহদক  সরজদ ৈারনদয়দে।” ই া  ৈুর্ারী ও  ুসরল  

রহ. আদয়শা রারদয়াল্লাহু আনহা হদত তা ৈেমনা কদরদেন।6 

আর তাদদর জনয রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাদ র কৈরদক দরলল 

 দন করা যাদৈ না। মকননা তাাঁদক (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্লা দক) তাাঁর গৃদহ দাফন করা হদয়দে। আর তার গৃহ  সরজদদর 

অন্তভুমি নয়। মকননা তাাঁদক তাাঁর গৃদহর মস িাদন দাফন করা হদয়দে ময িাদন 

তাাঁর  ৃতুয হদয়দে আর েদতযক নৈী মযর্াদন  ারা যান মসর্াদন তাদক দাফন 

করদত হয়। ময নরট সহীহ হাদীদসস ুদহ ৈরেমত হদয়দে। আর অনুরূপভাদৈ আৈু 

ৈকর, উ ার রারদয়াল্লাহু ‘আনহু াদক আদয়শা রারদয়াল্লাহু ‘আনহার কদক্ষ 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাদ র সাদে দাফন করা হদয়দে। তাই 

উরিৎ হদলা এই সদেহ-সংশয় মেদক সাৈধান োকা। মকননা তা অন্তদর 

সংশদয়র সৃরষ্ট কদর।  

  

                                           
6 মদরু্ন, শাইর্ আলৈানী ররিত সহীহুল জাদ ‘ ১/৯০৯ 
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(মসসৈ সদেহ ৈারতলপন্থীরা েিার-েসার কদর োদক) 

তাদদর ৈিৈয: মকন আ রা ওলীদদর কাদে সাহাযয োেমনা করৈ না অেি 

আল্লাহ তা‘আলা ৈদলন, 

َّلاۡ﴿
َ
وۡ ۡإثنۡ ۡأ

َ
اۡأ َا ثۡٱۡءَِۡلث َۡخوۡ َّۡلّۡۡلل  ثينَۡٱ٦٢َۡۡزَثنُونََۡيۡ ُۡهمۡ َۡوَّلۡۡهثمۡ َعلَيۡ ۡف   ﴾٦٣َۡيت ُقونََۡۡوَكَثنُوا َۡۡءاَمُنوا ۡۡذل 

 [  ٢٢  ،٢٣: يونس]

“শুদন রার্, রনশ্চয় আল্লাহর ওলীদদর মকাদনা ভয় মনই আর তারা মপদরশানও 

হদৈ না। যারা ঈ ান এদনদে এৈং তাকওয়া অৈলম্বন কদরদে।” [সূরা ইউনুস, 

আয়াত: ২২-২৩] 

সুতরাং আ রা আল্লাহর কাদে তাদদর জনয োকা  যমাদাদক কাদজ লাগাদত িাই। 

মকননা মনককার মলাকদদর আল্লাহর কাদে ৈযরিে ও  যমাদা রদয়দে। আ রা 

মতা তাদদর কাদে তা-ই িাই যা আল্লাহ তাদদর রদদয়দেন। 

আহদল সুন্নাত ওয়াল জা া‘আদতর তাওহীদপন্থী ‘আদল গে এ সদেদহর 

জৈাদৈ ৈদলন, মতা রা ময আয়াত রদদয় দরলল উপিাপন কদরে মস আয়াতরটর 

পূেমাঙ্গ অংশ তুদল ধর, কারে আয়াতরটর মশষাংদশ এদসদে,  

ثينَۡٱۡ﴿ [  ٢٢: يونس] ﴾٦٣َۡۡيت ُقونََۡۡوَكَثنُوا َۡۡءاَمُنوا ۡۡذل   

“যারা ঈ ান এদনদে এৈং তাকওয়া অৈলম্বন কদরদে।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: 

৬৩]  

ফদল রতরন এ (ওলীর) সংজ্ঞায় তাাঁর ওলীগে ৈলদত ৈুরঝদয়দেন, ‘যারা আল্লাহর 

ওপর ঈ ান এদনদে এৈং আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন ও অপেে কদরন এ ন কাজ 

মেদক মৈদি োদকন।’ আর (দযসৈ কাজ আল্লাহ অসন্তুষ্ট ও অপেে কদরন) 



 

 

বৈধ ও অবৈধ অসীলা 
 33  

মসসদৈর  দধয সৈদিদয় ৈড় হদে রশকম এৈং আল্লাহ তা‘আলা ৈযতীত অদনযর 

অসীলা করা। তাহদল কীভাদৈ তারা অনযদদর জনয তাদদর দ্বারা অসীলা গ্রহদে 

সন্তুষ্ট হদত পাদরন? ৈরং রকয়া ত রদৈদস আল্লাহ ওলীগেদক উদদ্দশয কদর 

ৈলদৈন, 

َهۡ ﴿
َ
َثنَتَۡۡنَكَۡح ُۡسبۡ ۡقَالُوا ٤٠ُۡۡۡبُدونََۡيعۡ ََۡكَثنُوا ۡۡإثي اُكمۡ ۡءثُۡؤَّلاۡأ

َ
َُّناۡأ ثهثمۡ ۡمثنَۡوِلث ُۡبُدونََۡيعۡ ََۡكَثنُوا ۡۡبَل ُۡۡدوَثن

ۡثٱ
كۡ ۡن  ۡل 

َ
ثهثمَۡثُُهمأ ؤۡ ۡب  [  ١٩  ،١٨: سبا] ﴾٤١ۡمثُنونَۡمُّ

“এরা রক মতা াদদরই পূজা করত? তারা ৈলদৈ, ‘আপরন পরৈত্র  হান, আপরনই 

আ াদদর অরভভাৈক, তারা নয়। তারা মতা রজন্নদদর পূজা করত। এদদর 

অরধকাংশই তাদদর েরত ঈ ান রার্ত।” [সূরা সাৈা, আয়াত: ৪০-৪১]  

অেি আরদৈর  ুশররকরা তাওহীদুর রুৈুরৈয়যাদতর স্বীকৃরত েদান করা সদত্ত্বও 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা  তাদদর সাদে যুদ্ধ কদরদেন। অেমযাৎ 

তারা স্বীকৃরত রদত ময, আল্লাহ সৃরষ্টকতমা, রররযকদাতা, আকাশ ও জর দন 

কাযমক্র  পররিালনাকারী, তোরপও রতরন মসসৈ  ুশররকদদর সাদে যুদ্ধ 

কদরদেন। যরদও তারা ৈলত: 

ث ۡٱۡعثندَُۡۡؤَثنَاُشَفَعۡ ۡءثُۡؤَّلاَۡهۡ ﴿ [  ٩٠: يونس] ﴾١٨ّۡۡلل   

“তারা আল্লাহর রনকট আ াদদর জনয সুপাররশকারী।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: 

১৮] 

মস অৈিায়   ৃত মনককার ও অনযদদর সুপাররশ তাদদর মকাদনা কাদজ লাদগ 

রন। 
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পররদশদষ  হান আল্লাহ মযন আ ার, আপনার ও সকল  ুসরলদ র জনয যা 

রতরন পেে কদরন এৈং যাদত রতরন সন্তুষ্ট হন তা করার মতৌরফক মদন। আর 

আ াদদরদক আল্লাহ তা‘আলার সাদে সাক্ষাৎ হওয়া অৈরধ মকাদনা েকার 

রফতনা ও ৈরিত হওয়া ৈযতীত আ াদদর জারতর রপতা ইৈরাহী  আলাইরহস 

সালাদ র র ল্লাত ও আ াদদর রনরক্ষর ও রৈশ্বস্ত নৈী  ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 

আলাইরহ ওয়া সাল্লাদ র দীদনর ওপর েরতরষ্ঠত রাদর্ন। 

আ াদদর সৈমদশষ আহ্বান হদৈ, স স্ত েশংসা সৃরষ্টকুদলর রৈ আল্লাহর জনয 

আর দুরুদ ও সালা  আ াদদর নৈী  ুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লা -এর 

েরত।  

  

  

 

 


