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��কােরর কথা
িবসিম�ািহর রাহমািনর রািহম
িনে� বিণর্ত িবষসমূ েহ আমােদর ি�য় নবী মুহা�াদু র রাসূ লু�াহ্
সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�াম জােহলী যুেগর

আরবেদর এবং

আহেল িকতাব ইয়াহূ দী নাছারােদর িবেরািধতা কেরিছেলন। িনে�া�
িবষয়গুিল �েতয্ক মুসিলেমর েজেন রাখা অবশয্ �েয়াজন। েক,
িবপরীত ব� স�েকর্ জানা থাকেলই েকবল আসল � েচনা স�ব
হয়। তেব এখােন সবর্ােপক্ষা ভেয়র বয্াপার , েসিট হেলা
সরাসির আ�াহর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আনীত �ীন
স�েকর্ই ঈমান না রাখা। আর ঐ সংেগ যিদ েকউ জােহিলয়ােতর
�ীনেকই ভালবােস এবং তার উপেরই ঈমান আেন, তাহেল েতা
ক্ষিতর আর েশষ থােক না (আ�াহ আমােদরেক রক্ষা ক)।
েযমন আ�াহ �ীয় পাক কালােম ইরশাদ কেরনَ ُ ٰ َ ۡ ُ ُ َ ٰ ٓ �ّْ و
َ ْ ََ َ ّ ٱ
[٦٣ : ﴾ ]الﺰمﺮ٦ �ون
َ�َ ﴿
ِ �ت �َِ ُ َ�ِك هم ٱل
ِ ٰ �� ِين �ف ُروا
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‘যারা বািতেলর উপর ঈমান আনেলা এবং আ�াহর সােথ কুফরী
করেলা, তারাই সিতয্কােরর ক্ষিত’ (সূ রা আনকাবুত : ২৯ :
আয়াত ৫২)

১। েনককারেদর দু ‘আ
জােহলী যু েগ আরেবর েলােকরা আ�াহর িনকট দু ‘আ এবং ইবাদত
করার সময় েনককার েলাকেদর শরীক করেতা। তারা এেক
েনককার েলাকেদর �িত স�ান �দশর্ন মেন করেতা এবং এর �ারা
তারা আ�াহর িনকট তােদর শাফাআত বা সু পািরশ কামনা করেতা।
আ�াহ সূ রা যু মােরর �থম িদেক ইরশাদ কেরনَِ ﻟﻰ
 اﺨﺗََّﺬُوا ﻣِﻦْ دُوﻧِﻪِ أَوْﻴﻟَِﺎءَ ﻣ َﺎ �َﻌْﺒُﺪُﻫُﻢْ إِﻻ َّ ُِﻘَﺮِ ﻮ
زُْﻔ﴿ ﺳﻮرة
َّ�ّ�ُﻧَﺎ إِﻰﻟَ ا
ﻴﻟ
﴾٣ : الﺰمﺮ
‘যারা আ�াহ ছাড়া অনয্েক অল-ব�ু িহসােব �হণ কের, তারা বেল
আমরা ওেদর ইবাদত কির েকবলমা� এই জনয্ ে, ওরা
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আমােদরেক আ�াহর একা� সাি�েধয্ েপৗঁেছ েদে’ (সূ রা যু মার,
৩৯ : আয়াত-৩)
অনয্� আ�াহ বেলَ َْ َ ﻨ
َْ َ َ ﺷُ َ َ ﻋِﻨ
ّ ُ َﻌْﺒُﺪُونَ ﻣِﻦْدُونِ ا�َِّ ﻣَﺎ ﻻَ ﻳَﺮﻀ
ُﻫُﻢْ َوﻻ � ﻔ ُﻌﻬُﻢْ َو َ�ﻘُﻮلُﻮن ﻫﺆُﻻءِ ﻔ َﻌﺎؤُﻧﺎ َﺪ
﴾١٨ : ﴿ﺳﻮرة ﻳﻮ�ﺲ. َِّ�
‘ওরা আ�াহেক েছেড় এমন িকছু র ইবাদত কের, যারা তােদর না
েকােনা ক্ষিত করেত পা, না েকােনা উপকার করেত পাের এবং
ওরা বেল এরাই আমােদর জনয্ আ�াহর িনকট শাফাআতকারী’
(সূ রা য়ূ নুস, ১০ : আয়াত ১৮)
ঐিট িছল সব েচেয় বড় িবষয় েয িবষেয় রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম কািফরেদর িবেরািধতা কেরিছেলন। অতঃপর
িতিন ইখলাছ িনেয় এেলন এবং েলাকেদর বেল িদেলন েয, এটা
আ�াহর �ীন এখােন আ�াহ বয্তীত অনয্ কােরা িনকট েথেক িকছ
�হণ করা হেব না। েযসব েলােকরা িনেজেদর ই�ামত কাজ করেত
চায়, তােদর জনয্

আ�াহ জা�াত হারাম কেরেছন এবং তােদর

িঠকানা জাহা�াম।
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এই উপেরা�িটই হেলা �কৃত �ীন। এরই কারেণ মানব জািত
‘মুসিলম’ ও ‘কািফর’ দু ’ভােগ িবভ� হেয় েগেছ। এই িবষয়িটেকই
শ�তার মানদ� ধরা হেয়েছ এবং এরই কারেণ িজহাদ আইন
সংগত করা হেয়েছ।
আ�াহর ইরশাদ কেরনٌ َ
َ َ ﺘ
﴾١٩٣ : ﺳﻮرة اﺒﻟﻘﺮة. َِِّ� ُﺎﺗِﻠُﻮﻫُﻢْ ﺣَﻰ َّ ﻻ ﺗ�ُﻮن ِﻓﺘْﻨَﺔ َ�ُﻮنَ اﺪﻟِّﻳﻦ
َﻗ
‘েতামরা ওেদর িবরুে� লড়াই কেরা যতক্ষণ পযর্� না িফৎনা ব
থােক এবং �ীন েকবলমা� আ�াহর জনয্ খােলছ হেয় যায়’ (সূ রা
বা�ারাহ ২ : আয়াত ১৯৩)

২। অৈনকয
জােহলী যু েগ আরেবর েলােকরা িছল এেকবােরই িবশৃ �ল। েনতারা
আনু গতয্ করােক তারা মানহািনকর ও �ািনকর বেল মেন করেতা।
আ�াহ তােদরেক জামাআতব� হওয়ার আেদশ িদেলন এবং িবভ�
হেত িনেষধ করেলন।
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েযমন ইরশাদ হে�ََ َ
َ ﻤُﻮ
َْﻋﻠَﻴْ�ُﻢْ ْذ ﻛُﻨْﺘُﻢ
َِّ�ﺘﺼِ اﺤﺑَِﺒْﻞِ ا�َِّ ﻤﺟَِﻴﻌًﺎوَﻻ �َﻔﺮّﻗُﻮا وَاذْﻛُﺮُوا ﻧِﻌْﻤَﺔَ ا
ِإ
َْ
ََ ﻰ
ْ َْﺪَاءً ﻓَ�َﻟَّﻒ
َ ُﻠﻋ َﺷ َﻔﺎ ﺣ
ﻔْﺮ ٍة ﻣِ َﻦ
 ْ�َ�َ ﻗُﻠُﻮ�ِ�ُﻢْ ﻓَﺄﺻﺒَﺤْﺘُﻢْ ﺑِﻨِﻌْﻤَﺘِﻪِ إِﺧْﻮَاﻧًﺎوَ�ُﻨْﺘُﻢ
َّﻟَﻌَﻠ
ِ ﻓَﺄَ�ْﻘَﺬَ�ُﻢ
َْ
َ
ْ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﻛَﺬَلِﻚَﻳُبَ�ُِّ ا�َُّ ﻟَ�ُﻢْ آَﻳَﺎﺗِﻪِ �ُﻢْ �ﻬﺘَﺪُون ﴿ﺳﻮرة آل
ﺎر
﴾١٠٣ : ﻋﻤﺮان
‘েহ িব�াসীগণ! েতামরা আ�াহর র�ু েক সকেল িমেল ঐকয্ব�ভােব
আঁকেড় ধেরা। খবরদার িবভ� হেয়া না। আর েতামরা �রণ কেরা
েসই অতীতেক যখন েতামরা আেপােষ পর�েরর শ� িছেল,
অতঃপর আ�াহ েতামােদর অ�ের পার�িরক মহববত পয়দা কের
িদেলন। ফেল েতামরা সকেলই আ�াহর রহমেত পর�েরর ভাই
হেয় েগেল। (আরও �রণ কেরা) যখন েতামরা (পার�িরক
শ�তার কারেণ �ংেসর) অি�কুে�র িকনাের েপৗঁেছ িগেয়িছে;
অতঃপর আ�াহ েতামােদরেক তা েথেক রক্ষা কেরন। এই ভাে
আ�াহ েতামােদর িনকট তাঁর আয়াতসমূ হ বণর্না কেরন যােত
েতামরা সতয-সিঠক পথ েপেত পােরা।’ (সূ রা আল ইমরান, ৩ :
আয়াত ১০৩)
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উপেরর আয়ােত আ�াহ তা‘আলা মদীনার আউস ও খাযরাজ
েগাে�র মধয্কার যুে�র িদেক ইশারা িদেয়েছ, যা দীঘর্ একশত
িবশ বৎসর যাবৎ চেলিছল। যতক্ষণ না ইসলাম �হেণর মাধয্
আ�াহ্ তােদর মেধয্ স�ীিত �াপন কেরন এবং িহংসা দূরীভূত হে
যায়। ইবেন ইসহাক একথা বেলেছন। তােদর মেধয্ সবর্েশষ েয যু
হেয়িছল েসিট িছল ‘বুআেছর’ যু �। এ িবষেয় ‘কােমল’ নামক
িকতােব িব�ািরত বণর্না আেছ।
েকউ েকউ বেলন, উ� আয়ােত আরেবর মুশিরকেদর মেধয্ েয
দীঘর্ািয়ত িববা- িবস�াদ েযমন বসু েসর যু � (যা চি�শ বৎসর
যাবত চেলিছল) �ভৃিত জাির িছল- েসই িদেক ইশারা করা হেয়েছ।
হাসান রা. েথেক একথা বণর্না করা হেয়েছ।
এমিনভােব েনতার অনু গত হেয় জামায়াতব� জীবন যাপেনর িনেদর্শ
িদেয় অনয্ আয়ােত ইরশাদ হেয়েَ
ْ ﺎ�َّﻘُﻮا ا�َّ َ َﻣﺎ
َ اﺳﺘَ َﻄ ْﻌﺘُﻢْ َو
﴾١٦ :  ﴿ﻮرة اﺘﻟﻐﺎﺑﻦ. اﺳْﻤﻌُﻮا َوأ ِﻃﻴﻌُﻮا
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‘েতামরা েতামােদর সাধয্ম আ�াহেক ভয় কেরা এবং িনেদর্শ �হণ
কেরা ও অনু গত হেয় চেলা’। (সূ রা আত-তাগাবুন, ৬৪ : আয়াত :
১৬)
এমিন ধরেণর আরও বহু

আয়াত রেয়ে, েযখােন একনায়ক�,

হঠকািরতা, িবশৃ �লা, আনু গতয্হীনতা �ভর্িত জােহলী যুেগ
�ভাবসমূ েহর িবরুে� আ�াহতা‘আলার িনেষধাজ্ঞা রেয়েছ

৩। শাসেকর িবেরািধতা
জােহলী যু েগর আরবরা শাসন কতৃর্পেক্ষর িবেরািধতা করা এ
তােদর িবরুে� িবে�াহ করােক ফযীলেতর কাজ এমনিক েকউ েকউ
এেক ধমর্ বেল মেন করেতা।

আ�াহর ি�য় রাসূল সা�া�াহ

আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদর এই বদ-�ভােবর িবেরািধতা করেলন
এবং তােদরেক শাসনকতর্েদর �িটিবচুয্িত সহয্ করার িনেদর
িদেলন। িতিন েলাকেদরেক �শাসন কতৃর্পেক্ষর িনেদর্শ, তার
�িত আনু গতয্ �দশর্ন এবং উহােদর উপেদশ �দােনর পরামশ
িদেলন ও সকলেক এ িবষেয় বারবার তািকদ করেলন। েযমন
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উপেরা� িতনিট বয্াপাের ছহীহ্ হাদীেস িনেদর্শ করা হেয় েছ,
আ�াহ েতামােদর উপর িতনিট বয্াপাের খুশী হন : (১) েতামরা
েকবলমা� তাঁরই আনু গতয্ কেরা এবং তাঁর সংেগ কাউেক শরীক
কেরা না। (২) েতামরা সকেল িমেল আ�াহর র�ু েক মজবুত ভােব
আঁকেড় ধেরা এবং (৩) আ�াহ যােদরেক েতামােদর উপর শাসন
ক্ষমতা দান কে, তােদরেক সৎ পরামশর্ দান েরা।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরন:
 ﻣﻦ:  اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل:اﷲ ﺗﻌﺎﻰﻟ ﻋﻨﻬﻤﺎ

ﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﻲﺿ

 ﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﺮج ﻣﻦ الﺴﻠﻄﺎن ﺷﺮﺒا ﻣﺎت ﻣﻴﺘﺔ،ﺮه ﻣﻦ أﻣ�ه ﺷيﺌﺎ ﻓﻠﻴﺼﺮﺒ
( )واه اﺒﻟﺨﺎري.ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ
‘েতামােদর মেধয্ যিদ েকউ তার আমীেরর প েথেক অপছ�নীয়
িকছু েদেখ, তেব েস েযন ৈধযর্য্ ধারণ কের। েকন, েয বয্ি� তার
শাসনকতর্ার আনুগতয্ হেত এক িবঘত পিরমাণ েবর হেয় ে, েস
জােহিলয়ােতর মৃতুয্ বরণ করেলা’ (বুখারী)
অনয্ হাদীেস উবাদ ইবন ছােমত রা. বেলন েয : একদা রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�াম আমােদরেক ডাকেলন এবং আমরা
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তাঁর িনকট বায়‘আত করলাম। তার মেধয্ িবেশষ কেয়কিট িবষয়
িছল। েযমন- েনতার িনেদর্শ �বন কর, স�েদ-িবপেদ, কে��া�ে� সকল অব�ায় তাঁর আনু গতয্ করা এবং শাসন কতৃর্পেক
সিহত ঝগড়ায় িল� না হওয়া। তেব হয্া, যিদ েনতা �কােশয কুফরী
কেরন, তাহেল তাঁর আনু গতয্ করা চলেব না।
এই িবষেয় বহু ছহীহ্ হাদীস রেয়েছ। বলাবাহুলয্ রাসূেলর সা�া
আলাইিহ ওয়াসা�াম উপেরা� িনেদর্েশর �িত অবেহলা �দশর্েন
কারেণই আজ মানু েষর �ীন- দু িনয়া সকল েক্ষে� িবিভ� �কাের
অশাি�- িবশৃ �লা সৃ ি� হেয়েছ।

৪। তাকলীদ বা অ� অনু করণ
জােহলী আরবেদর �ীন েয কয়িট মুল নীিতর উপর �িতি�ত িছল,
ত�েধয্ েসরা িছল তাকলীদ। ইহা মানব সৃি�র েসই আিদযুগ েথেক
এ যাবৎ সকল কািফর, মুশিরকেদর লািলত ে�� মূ লনীিত।
আ�াহ্ সাক্ষয্20

َ َ َ َ
ِِﻚَ ﻲﻓ
ََ َ َ َ َ
ﺎءﻧﺎ
ﻗَﺮْ�َﺔٍ ﻣِﻦْﻧَﺬِﻳﺮٍ إِﻻَّ ﻗَﺎلَ ﻣُﺮﺘ َْﻓُﻮﻫَﺎ إِﻧَّﺎ وﺟﺪْﻧﺎ آ َﺑ
َو�ﺬلِﻚ َﻣﺎ أ ْر َﺳﻠْﻨَﺎ  �َﺒْﻠ
َ َ ْأُﻣَّﺔٍ وَ�ِﻧ َ َ َ ِﻢْ ﻣُﻘ
ْ ﻗَﺎلَ أَوَلَﻮْ ﺟِﺌْﺘُ�ُﻢْ ﺑِﺄَﻫْﺪَى مِﻤَّﺎ َو َﺟﺪْ�ُﻢ٢٣﴿ ﺪُون
ﺎرﻫ ﺘ
ِ َّﺎ ﻰﻠﻋ آ َﺛ
ُ
ْ
َ
َ
َ َﻠَﻴْﻪِآَﺑَﺎءَ�ُﻢْ ﻗَﺎلُﻮا إِﻧَّﺎ
(٢٤-٢٣ : ﴾ )ﺳﻮرة الﺰﺧﺮف٢٤﴿ ﺑِﻤﺎ أ ْر ِﺳﻠُﻢْ ﺑِﻪِﺎﻛﻓِﺮُون
‘এমিনভােব েতামার পূ েবর্ আিম েযখােন েকােনা ভয় �দশর্নকারী
নবী পািঠেয়িছ েসখানকার বড়েলাক বা মাতববর ে�ণীর েলােকরা
বেলেছ, আমরা আমােদর বাপ- দাদােদরেক একই দলভূ � েপেয়িছ।
অতএব আমরা তােদরই পথ-প�া অনু সরণ করেবা। এর জওয়ােব
নবীগণ যখন বলেতন, আমরা িক েতামােদর িনকট েতামােদর বাপদাদােদর চাইেত ে�� িহদােয়ত িনেয় আিসিন? তখন তারা সরাসির
বেল িদেতা- যাও, েতামরা যা িকছু িহদােয়ত িনেয় ে�িরত হেয়ছ
সবিকছু েক আমরা অ�ীকার কির’। (সূ রা আয-যু খরু, ৪৩: আয়াত
২৩ ও ২৪)
কািফরেদর উপেরা� কথার জওয়ােব আ�াহ তা‘আলা িনেদর্শ
িদেলনِ ََّ ت
َ
ﻌُﻮاﻣَﺎ أُﻧْﺰِلَ إِﻴﻟَْ�ُﻢْ ﻣِﻦْ رَ�ِّ�ُﻢْ وَﻻَ ﺗ ﺒﻌُﻮا ﻣِﻦْ دُوﻧِﻪِ أَوْﻴﻟَِﺎءَ ﻗَﻠِﻴﻼًﻣَﺎ ﺗَﺬَﻛَّﺮُون
﴾٣ : ﴿ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف
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‘েতামােদর রেবর কাছ েথেক যা িকছু পাঠােনা হেয়েছ, েতামরা
েকবল তারই অনু সরণ কেরা। তােক েছেড় অনয েকােনা আউিলয়া বা
ব�ুেদর অনু সরণ কেরা না। ব�তঃপেক্ষ এটাই সতয্, েতামরা খুব
কম েলােকই উপেদশ �হণ কের থােকা।’ (সূ রা আল-আ‘আরাফ ৭:
আয়াত ৩)
এমিনভােব সূ রা বা�ারাহ্১৭০ আয়াত ছাড়াও িবিভ� সূ রায় িবিভ�
আয়ােতর মাধয্েম একথা �� �মািণত হয় ে, জােহলী যু েগর
েলােকরা তাকলীদ তথা অ� অনু করেণর গি�েত বাঁধা িছল। তারা
�ীেনর বয্াপাের যাবতীয় িচ�-গেবষণা েথেক দূ ের থাকেতা। আর এ
জেনয্ই েতা তারা জােহিলয়ােতর অ� গিলেত যুগ যুগ ধের �া�
পিথেকর মত ঘুের েবিরেয়েছ। একই অব�া �েতয্ক যুেগর ঐসব
েলাকেদর জনয, যারা জােহলী যু েগর লািলত উপেরা� তাকলীদী
ব�েন িনেজেদরেক আব� েরেখেছন এবং বাপ-দাদার �চিলত
েরওয়ােজর অ� অনু সারী মুকাি�দ হেয় যাবতীয় �াধীন িচ�ার দু য়ার
ই�াকৃতভােব িনেজেদর জনয্ ব� েরেখেছন।

৫। ফােসক আেলম এবং মূ খর্ আেবদগেণর অনুসর
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তােদর আর একিট বদ অভয্াস িছ েব-আমল ফােসক আেলম এবং
মুখর্

আেবদগেণর বািহয্ক েবশভূষা ও চালচলন েদেখ তােদরে

িবরাট িকছু মেন করা ও তােদর অনু সরণ করা।
আ�হা তা‘আলা এ িবষেয় হুঁিশয়ার কের িদেয় বেলْ
َِ ﻣَﻨُﻮا إِنَّ ﻛَﺜ
َ ُ َْ َﺄ
َ ﻠُﻮن
ْﻮَال اﻨﻟَّﺎسِﺑِﺎﺒﻟَﺎ ِﻃ ِﻞ
� �ًاﻣِﻦَ اﻷَْﺣْﺒَﺎرِ وَالﺮُّﻫْﺒَﺎنِﻴﻟ
�ُّﻬَﺎ اﺬﻟَِّﻳﻦَ آ
﴾٣٤ :  ﴿ﻮرة اﺘﻟﻮ�ﺔ. َِّ�َ�ﺼُﺪُّونَ �َﻦْ ﺳَب ِﻴﻞِا
‘েহ ঈমানদারগণ! (সাবধান) ইয়াহূ দী-�ী�ানেদর পা�ী-পুেরািহতরা
অসাধু প�ায় মানু েষর স�দ েখেতা এবং আ�াহর পথ েথেক
তােদর িবরত রাখেতা।’ 1 (সূ রা আত-তাওবা, ৯ : আয়াত ৩৪)
0F

সূ রা মােয়দার ৭৭ আয়াত ছাড়াও এমিন ধরেণর বহু আয়াত রেযেছ
েযখােন ঐসব ভ� তপ�ীেদর অনু সরণ করেত কেঠারভােব িনেষধ
করা হেয়েছ যা �কাশয্ভােব জােহলী যুেগর তরীকা।

1

বতর্মান যুেগর ধমর্ বয্বসায়ী পীর ফিকর ও তােদর অ� অনুসারী ভ� মুরীদ
আয়াতিট অনু ধাবন করন।
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৬। বাপ-দাদার েদাহাই
সিঠক েকােনা যু ি� ছাড়াই িবগত যু েগর েলাকেদর েদাহাই িদেয়
কাজ করা জােহলী যু েগর েলাকেদর অনয্তম ভাব িছল। আ�াহ
তা‘আলা এই �ভােবর তী� ভৎসর্না কেরেছন। েযমَ
َ
َ
ِﺂَﻳَ ﺎﺗِﻨَﺎ ﺑَيِّﻨَﺎتٍ ﻗَﺎلُﻮا ﻣَﺎ ﻫَﺬا إِﻻَّ ﺳِﺤْﺮٌ ﻣُﻔْﺮﺘًى َو َﻣﺎ َﺳﻤِ ﻌْﻨَﺎ ﺑِ َﻬﺬا
َّﺎ ﺟَﺎءَﻫُﻢْ مُﻮﻰﺳَ ﺑ
َ
ْﺑِﺎل
َ
ْﻋِﻨ
َ ُوَﻗﺎلَ مُﻮﻰﺳَ رَ� ِّ أﻋْ ﻠﻢ
َ َِّآَﺑَﺎﺋِﻨَﺎ اﻷَْو
َ ﺑِﻤ ْﻦ َﺟ
َ ٣٦﴿ �ِﻟ
ﺎء ُﻬ َﺪى ﻣِ ْﻦ ﺪِهِ َو َﻣ ْﻦ
ﻟ َ َ ﻟ
َ
(٣٧-٣٦ : ﴾ )ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ٣٧﴿ ﻗِﺒﺔُ اﺪَّارِ إِﻧَّﻪُ ﻻَ �ُﻔْﻠِﺢُ اﻟﻈَّﺎلِﻤُﻮن
ُ ﻪَُ ﺎﻋ
‘মুসা আলাইিহস সালাম �� দলীল ও আয়াতসমূ হ িনেয় যখন তাঁর
(িবেরাধী পেক্) েলাকেদর কােছ েগেলন, তখন তারা বলল- ঐটা
েতা যাদু ছাড়া িকছু নয়। তাছাড়া এসব কথা েতা আমরা আমােদর
বাপ-দাদােদর কােছ শুিনিন। মূসা আলাইিহস সালা তখন তােদর
জওয়ােব বেলিছেলন : আমার রব ভালভােবই জােনন, েক তাঁর কাছ
েথেক সিতয্কােরর িহদােয়ত িনেয় এেসেছ এবং কার জনয্ শ
পিরণাম অেপক্ষা করেছ। িন�য়ই যািলমরা কখেনাই কািময়াব হে
পাের না’। (সূ রা আল-কাসাস ২৮ : আয়াত ৩৬ ও ৩৭)

24

অনয্� আ�াহ নব নূ েহর আলাইিহস সালাম এর কওেমর বণর্না
িদেয় বেলনَََ َ َ
َ
ُا�ْﺒ
َ ﻣَﺎ ﻟَ�ُﻢْ ﻣِﻦْ إِﻪﻟ ��ُْهُ أﻓﻼ
َّ�َﻘَﺪْ أَرْﺳَﻠْﻨَﺎ ﻧُﻮﺣًﺎ إِﻰﻟَ ﻗَﻮْﻣِﻪِ �َﻘﺎلَ ﻳَﺎ ﻗَﻮْمِ ﺪُوا ا
ٍ
ََُ َ ََ
َ
َ
َ
ُ ﺸ ﻣِﺜْﻠُ�ُﻢْ ﻳ
ٌ َ ﺮُوا ﻣِﻦْ ﻗَﻮْﻣِﻪِ ﻣَﺎ ﻫَﺬا إِﻻَّ �َ ﺮ
�ﺪ
َِّﻳﻦَ �َﻔ
ﻸ
﴾ �ﻘﺎل الْﻤ٢٣﴿ َﺘَّﻘُﻮن
ُِﺮ
َ
َ ْ �َﺘَﻔَﻀَّ ﻞ
َ
ﻴْ�ُﻢْ وَلﻮْ ﺷَﺎءَ ا�َُّ ﻷَﻧْﺰَلَ مَﻼَﺋِ�َﺔً ﻣَﺎ ﺳَﻤِﻌْﻨَﺎ ﺑِﻬَﺬَا ﻲﻓِ آ َﺑَﺎﺋِﻨَﺎ
َ ﻋَﻠ
َ َّﻷَْو
(٢٤- ٢٣ :  )ﻮرة اﻤﻟﺆﻣﻨﻮن. ﴾٢٤﴿ �ِﻟ
‘আমরা নূ হেক পািঠেয়িছলাম তার স�দােয়র িনকট, েস বেলিছলঃ
েহ আমার স�দায়! আ�াহর ইবাদত কর, িতিন ছাড়া েতামােদর
অনয েকােনা মাবুদ েনই, তবুও িক েতামরা সাবধান হেব না? উ�ের
তাঁর স�দােয়র অিব�াসী েলােকরা বলল, এ বয্ি� েতামােদরই মত
একজন মানু ষ মা�। েস েতামােদর উপর ে��� অজরন করেত
চাে�। আ�াহ চাইেল একজন েফেরশতােক এ কােজ পাঠােত
পারেতন। এ বয্ি�র এসব কথা েতা আমরা আমােদর বা-দাদােদর
িনকট শুিন নাই’ (সূ রা আল-মুিমনু ন, ২৩ : আয়াত ২৩-২৪)
এমিনভােব অনয্ানয্ আি�য়ােয় িকরামেকও শুনােনা হে, যা
কুর‘আেনর িবিভ� আয়ােত �মািণত হেয়েছ।
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নবীেদর দাওয়াতেক অ�ীকার করার মূ েল সকল যু েগর সকল
কািফরগেণর একই যু ি� িছল েয, তােদর বাপ-দাদাগণ এই িনয়েমর
অনু সারী িছল না এবং তারা এসব কথা আগ েথেক কখেনা জানেতা
না। তােদর এই বদ �ভাব ও অনঢ় মেনাভাব লক্ষত করার মত
যিদ তােদর েচাখ, কান ও হৃদয় েখালা থাকেতা তাহেল তার
অবশয্ই সতয্েক দলীল সহকাের উপলি� করেতা এবং সেতয
স�ু েখ িবনা বাকয্ বয্েয় মাথা নত করেতা
এই অব�া তােদর উ�রসূ রী (বতর্মান যুেগ) েলাকেদর- যারা
অ�েরর িদক িদেয় পূ েবর্র েলাকেদর সদ শ।

৭। সংখয্াগির�তার েদাহা
হক ও বািতেলর পিরচয় িনধর্ারেণর জনয্ তারা সংখর উপর িনভর্র
করেতা। েকােনা একিট িবষেয়র অনু সারীেদর সংখয্া েবশী হেল তারা
তােকই হক বা নয্ায় বেল ধের িনত এবং সংখয্ালিঘ� দেলর যুি
যতই মজবুত েহাক, তারা তােক বািতল বেল গণয্ করেতা।
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আ�াহ্ রা� ল আলামীন জােহলী যু েগর এই কদযর্য্ রীিতর কেঠা
�িতবাদ কের ইরশাদ কেরনََ ﻣَﻦ
ِ
َ ْ
ْبِﻴﻞِ ا�َِّ إنْ ﻳَتَّﺒِﻌُﻮنَ إِﻻَّ اﻟﻈَّﻦَّ َو ْن ﻫُﻢ
ﻠُّﻮكَ �َﻦ ﺳ
ُِﻄِﻊْ أَ�ْﺮ ﺜ ْ ﻲﻓِ اﻷَْرْضِ ﻳُﻀ
ِ�
ّ
َ َِّﻻ
َ
َ
ُﻫُﻮ أَﻋْ ﻠَﻢ
َ ّﻚَ ﻫُﻮَ أَﻋْﻠَﻢُ ﻣَﻦْ ﻳَﻀِﻞُ َ� ْﻦ َﺳ ﻴﻠ َو
�َِنَّ ر
١١٦﴿ �ْﺮُﺻُﻮن
ِبِ ِﻪ
َ ﺑِﺎلْﻤُ ْﻬﺘَﺪ
(١١٧-١١٦ : ﴾ )ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم١١٧﴿ ﻳﻦ
ِ
(েহ নবী!) যিদ আপিন অিধকাংশ েলােকর কথা শুেন কাজ কেরন
তেব ওরা আপনােক আ�াহর পথ েথেক িব�া� করেব। েকননা,
�েতয্েকই িনজ িনজ ধারণার অনুসরণ কের এবং আ�ােজ কথা
বেল। িন�য়ই আপনার রব সবচাইেত েবশী জােনন কারা আ�াহর
রা�া হেত িব�া� হেয়েছ এবং কারা সিতয্কােরর িহদােয়ত �া�
হেয়েছ’ (সূ রা আল-আনআম, ৬ : আয়াত ১১৬-১১৭)
অতএব, বািতেলর অনু সারী েলাকেদর সংখয্া যত েবশীই েহাক না
েকন, েকােনা িবেবকস�� মানু ষ উহার অনু সরণ করেত পাের না।
েকননা সতয্ই একমা� অনুসরণেযাগ, উহার অনু সারীেদর সংখয্া
যতই কম েহাক না েকন। সূ রােয় সাদ এর ২৪ আয়ােতও এ িবষেয়
বলা হেয়েছঃ
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َﺜِ�ًا
 ٍَ ﻌْﺾ
َ ﻣِﻦَ اﺨﻟُْﻠﻄَﺎ
َ َِِّﻻَّ اﺬﻟ
َ
ﻳﻦ آ ََﻣﻨُﻮا َو َﻋﻤِ ﻠُﻮا
ءِ ﻴﻟَﺒْﻲﻐِ �َﻌْﻀُﻬُﻢْ ﻰﻠﻋََ � إ
ٌ ََ َ
ْﻴﻞ َﻣﺎ ﻫُﻢ
ﺎت وﻗ ِﻠ
ِ
ِ ﺼَّﺎﺤﻟ
‘‘শরীকেদর অেনেক এেক অেনয্র উপর অিবচার কের থাে, তেব
যারা মুিমন ও সৎকমর্ কেরতারা নয় এবং তারা সংখয্ায় স�’’
কিবর ভাষায়ّ
.ﺗﻌ�ﻧﺎ إﻧﺎ ﻗﻠﻴﻞ ﻋﺪﻳﺪﻧﺎ * ﻘﻠﺖ ﻬﻟﺎ إن الﻜﺮام ﻗﻠﻴــﻞ
‘সংখয্ায় কম হওয়ায় কারেণ েলােকরা আমােদরেক কটাক্ষ কে
িক� আিম তােদরেক বিল, িন�য়ই সতয্েসবী স�ািনত েলাকেদর
সংখয্া িচরিদন কমই হেয় থােক’
েমাটকথা জ্ঞানী মই �� দলীেলর স�ান করেব এবং দলীল
�ারা যা �মািণত হেব, েকবলমা� তাই �হণ করেব- যিদও উহার
অনু সারী সংখয্া কম হয়। পক্ষা, েয বয্ি� দলীেলর স�ান না
িনেয় েকবল অিধক েলােকর ভীর েদেখ েসটাই �হণ কের, েস বয্ি�
মহা �াি�েত িল� এবং জােহিলয়ােতর অনু সারী বেল গণয্ হেব।
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৮। সংখয্ালিঘ�তার েদাহা
েকান ব�েক বািতল েঘাষণা করার জেনয্ উহার অনুসারীেদর সংখয্
লিঘ�তােক জােহলী যু েগর েলােকরা যু ি� িহসােব দাঁড় করােতা।
উহার �িতবােদ আ�াহ বেলনَْ
َّﻠَﻮْﻻَ ﺎﻛَنَ ﻣِﻦَ اﻟْﻘُﺮُونِﻣِﻦْ �َﺒْﻠِ�ُﻢْ أُولُﻮ ﺑَﻘِﻴ
ٍِﺔ َﻨْﻬَﻮْنَ ﻋَﻦِاﻟْﻔَﺴَﺎدِﻲﻓِ اﻷرْض
َْ ْ ﻣِﻨ
﴾١١٦ : ﻻَّ ﻗَﻠِﻴﻼًمِﻤَّ ْﻦ أ�َﻴْﻨَﺎ ﻬُﻢْ ﴿ﺳﻮرة ﻫﻮد
‘েতামােদর পূ েবর্কার জ্ঞানী েলােকরা িব�বয্াপী িবশৃ�লা ও অশ
েরােধর েচ�া েকন কেরিন? তেব হয্া, তােদর মেধয্ মা� িকছুসংখয্
েলাক (েচ�া কেরিছল) যােদরেক আিম নাজাত িদেয়িছলাম’। 2 (সূ রা
১F

হু, ১১ : আয়াত ১১৬)
৯। শি� ও বুি�ম�ার েধাকা
সমােজ েয সব েলাক জ্ঞ, �যু ি� ও বুি�ম�ার অিধকারী িকংবা
েনতৃ� ও �ভাব �িত�ি�র মািলক িছল, জােহলী যু েগর েলােকরা

2

এখােন আ�াহ্ েবশীসংখয্ক েলাকেদর েচেয় অ�সংখয্ক জ্ঞানী বয্ি�েদর
প�ী হওয়ার কারেণ নাজাত দােনর কথা েঘাষণা কেরেছন। (অনু বাদক)।
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তােদরেক ভাবেতা েয, এরা কখেনাই �া� পেথর পিথক হেত পাের
না।
আ�াহ রাববুল আলামীন তােদর এই ভুল ধারণা িনরসেন আদ
জািতর �ংস হওয়ার ঘটনা উে�খ কের বেলনٌ َ
ْ ﻫُﻮ َﻣﺎ
َ اﺳﺘَ ْﻌ
ْﺠﻠْﺘُﻢ
َ رِض مُﻤْ ﻄِﺮُﻧَﺎ ﺑَ ْﻞ
َﻤَّﺎ رَأَوْهُ ﺎﻋَرِﺿًﺎ مُﺴْﺘَﻘْﺒِﻞَ أَوْدِﻳَﺘِﻬِﻢْ ﻗَﺎلُﻮا ﻫَﺬَا ﺎﻋ
َّءٍ ﺑِﺄَمْﺮِ رَ�ِّﻬَﺎ ﻓَﺄَﺻْﺒَﺤُﻮا ﻻَ ﻳُﺮَى إِﻻ
ٌ ِﻪِرِ�ﺢٌ �ِﻴﻬَﺎ ﻋَﺬَابٌ أَﻴﻟ
َْﻣِّﺮُ ﻞﻛَُّ ﻲﺷ٢٤﴿ ِﻢ
ََ
ْ َ ُْﻢ
َ
َْ َ َ َ
َ
َ
ُﻮْم الْﻤ
َ اﻟْﻘ
ﻴﻤﺎ إِن
٢٥﴿ �ِﺠْﺮِﻣ
َم َﺴﺎﻛِﻨُﻬُﻢْ ﻛﺬلِﻚ �ﺰِي
ِ� وَﻟﻘﺪْ ﻣَﻜّﻨَّﺎﻫ
َ
ْ َ َ ً َ
َْ ﻨ
َ َﻜَّﻨَّﺎ�ُﻢْ ﻴ َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ لَﻬُﻢْ َﺳﻤْ ﻌًﺎ َوأ
ﺑْﺼﺎرًا َوأﻓْﺌِ َﺪة � َﻤﺎ أ� َ� � ﻬُﻢْ َﺳﻤْ ُﻌﻬُﻢْ َوﻻ
ِ�ِ ﻪ
َ
ِ
َﺎرُﻫُﻢْ و
َﻻَ أَﻓْﺌِﺪَ�ُﻬُﻢْ ﻣِﻦْ ﻲﺷَْءٍ إِذْﺎﻛَﻧُﻮا �َْﺤَﺪُونَ ﺑِﺂَﻳ َﺎتِ ا�َّوَﺣَﺎقَ ﺑِﻬِﻢْ ﻣَﺎ ﺎﻛﻧُﻮا
ﺼ
َ ْ
(٢٦-٢٤ : ﴾ )ﺳﻮرة اﻷﺣﻘﺎف٢٦﴿ ﺑِﻪِ � َ ْﺴﺘَﻬ ِﺰﺋُﻮن
‘যখন তারা আগত েমঘমালােক তােদর জিম-জায়গার অিত িনকট
েদখেত েপেলা, তখন তারা বলেলা (ভেয়র িকছু েনই) এ েমঘ
আমােদর উপর বৃ ি� বষর্েনর জনয্ আসেছ। আসেল এিটই িছ
তােদর জনয্ মমর্াি�ক আয, যা আ�াহর হুকুেম তােদর সব
িকছু েক �ংস কের েদয়। ফেল সকাল েবলা তােদর িবরান ঘরবাড়ীগুিল বয্তীত েসখােন আর িকছুই েদখা েগল না। আমর
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এমিনবােবই পািপ� জািতেক তােদর উপযু � বদলা িদেয় থািক।
অবশয্ই আিম তােদরেক দুিনয়ায় �ভাব ও �িত�া দান কেরিছলা,
যা েতামােদরেক েদইিন এবং তােদরেক কণর, চক্ষু ও হৃ
িদেয়িছলাম, িক� এইসব তােদর েকােনা কােজ আেসিন। তারা
আ�াহর �� আয়াতসমূ হেক অ�ীকার কের বসেলা। ফেল আযাব
আসার বয্াপাের তারা েয িটটকারী করেত, অবেশেষ তাই-ই
তােদরেক িঘের ধরেলা’। (সূ রা আল-আহকাফ, ৪৬ : আয়াত ২৪২৬)
আ�াহর পক্ষ েথেক আযাব আসার েদরী েদেখ ঐসব �বৃি
পূ জারীগণ অিব�াস কের তৎকালীন নবীেক ঠা�া�েল বলেতাْ َ َ َ َ َْﺄ
َ
َ
﴾٢٢ : ﺼَّﺎدِ�ِ� ﴿ﺳﻮرة اﻷﺣﻘﺎف
ﻛُﻨْﺖ ﻣِ َﻦ ا
ﺑِﻤﺎ ﺗ ِﻌﺪُﻧﺎ إِن
ﻓ ﺗِﻨﺎ
‘তুিম যিদ সতয্বাদী হেয় থােকা তেব িনেয় এেসা েদিখ েসই গয,
যার ভয় তুিম আমােদরেক েদিখেয় থােকা’ (সূ রা আহকাফ, ৪৬ :
আয়াত ২২)
উ� আয়াত �ারা ঐসকল েলাকেদর যু ি� বািতল করা হেলা, যারা
িবিভ� েক্ষে� িবিশ� আসেনর অিধকারী বয্ি�গ িনেজেদর
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যু ি�র পেক্ষ দলীল িহসােব েপশ কের এবং ধারণা কের থােক ,
ঐসকল বয্ি�র অতুলয্ -স�দ, �ভাব-�িতপি�, সামািজক
মযর্াদ, জ্ঞান বুি�ম, �জ্ঞা ও পাি�তয্ তােদরেক যাবতীয় �কাে
পদ�লন ও িব�াি� হেত িবরত রােখ।
তুিম িক েদখ না ‘আদ জািতর অব�া? পিব� কুরআেনর বণর্না
অনু যায়ী তারা অেথর- স�েদ, শি�-সামেথর্, জ্ঞা-বুি�েত সবর্িদক
িদেয় ইসলাম �হণকারী আরব জািতর চাইেত উ�ত িছল। অথচ
তারা েসাজা পথ েথেক িব�া� হেয়িছল এবং তােদর িনকট ে�িরত
রাসূ লেদরেক অিব�াস কেরিছল।
অতএব বুঝা েগল েয, আ�াহ ও রাসূ েলর �িত ঈমান আনার
তাওিফক এবং সেতয্র �িত িন�া �দশর্ন ও সেতয্র পেথ অনুগ
েকবলমা� আ�াহর ফযল ও করম বা অনু �েহই স�ব হেয় থােক।
উহার জনয্ অিধক মা-স�দ বা ��ল অব�া হওয়া শতর্ নেহ।
অতএব েয বয্ি� সতয্েক �তয্াখয্ান করেলা এ�ত অব�া
স��েদরেকই দলীল িহসােব �হণ করেলা েস বয্ি� জােহিলয়ােতর
পথ অবল�ন করেলা এবং সিঠক পথ েথেক মুখ িফিরেয় িনেলা।
উপেরা� আদ জািতর মত ইয়াহূ দী জািতও িনেজেদর হঠকািরতার
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জনয্ হক রা�া হেত মুখ িফিরেয় িনেয়িছ, যার বণর্না পিব� কালাম
পােকর সূ রােয় বা�ারাহ্৮৯ আয়ােত িববৃ ত হেয়েছ এই মেমর্ ে,
েশষ নবী মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�ােমর আগমেণর পূ েবর্
ইয়াহূ দীরা মুশিরকেদর িবরুে� েশষ নবীর

আগমেনর মাধয্ে

িবজেয়র আশা েপাষণ করেতা এবং �াথর্না করেতা এই বেল ে, েহ
আমােদর �ভু, তুিম েতামার ওয়াদাকৃত েশষ নবীেক স�র পাঠাও,
যােত আমরা তাঁর মাধয্েম

আমােদর শ�েদর িবরুে� জয়লা

করেত পাির। িক� িব�েয়র বয্াপাের এই ে, যখন েশষ নবী
মুহা�াদু র রাসূ লু�াহ সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�াম

আগমন

করেলন, তখন তারা তাঁেক অ�ীকার কের বসেলা এই িহংসার ফেল
েয, েশষ নবী আরবেদর মেধয েথেক আগমন কেরেছন। তারা
তােদর ধারণায় িনেজেদরেক আরবেদর চাইেত অেনক উ�ত
অব�ার অিধকারী বেল মেন করেতা। অথচ তারা একথা জােননা
েয, নবুওত এবং উহার উপর িব�াস �াপন েকবলমা� আ�াহর
িবেশষ অনু �েহই স�ব হেয় থােক। িতিন যােক ই�া তােক তা দান
কের থােকন। (একই ধরেণর বণর্না রেয়ে’ সূ রা বা�ারাহ, ১৪৬১৪৭ আয়ােত এবং সূ রা আন‘আেমর, ১৯-২০ আয়ােত)
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১০। ঐ�েযর্র েধাক
জােহলী আরেবর ধনশালী বয্ী�রা অফুর� ধ-ঐ�েযর্র মািলক
হওয়ার কারেণ িনেজেদরেক আ�াহর ি�য় বা�া বেল মেন করেতা।
আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ
َ
َ
َ
َ
﴾٣٤﴿ َو َﻣﺎ أ ْر َﺳﻠْﻨَﺎ َﺮْ�ﺔٍ ﻣِﻦْ ﻧَﺬِﻳﺮٍإِﻻَّﻗَﺎل ﻣُﺮﺘَْﻓُﻮﻫَﺎ إِﻧَّﺎ ﺑِﻤَﺎ أُرْﺳِﻠْﺘُﻢْ ﺑِﻪِﺎﻛﻓِﺮُون
ّْ ب
َ ََّﻗﺎلُﻮا �َْﻦُ أَ�ْﺮﺜَُ أَمْﻮَاﻻً وَأَوْﻻَدًا وَﻣَﺎ �َْﻦُ ﺑِﻤُﻌَﺬ
ﻗُﻞْ إِنَّ رَ� ِ ﻳَ ُﺴ ُﻂ٣٥﴿ �ِ�
َ
َ ََْ َ
:﴾ )ﺳﻮرة الﺴﺒﺄ٣٦﴿ ﺮِّزْق َ لِﻤَﻦْ �َﺸَﺎءُ وَ�َﻘْﺪِرُ وَﻟَ�ِﻦَّ أﺜََ اﻨﻟَّﺎسِ ﻻ �ﻌﻠﻤُﻮن
(٣٦-٣٤
‘‘যখনই আিম েকােনা জনপেদ সতকর্কারী ে�রণ কেরিছ তখনই ওর
িব�শালী অিধবাসীরা বেলেছঃ েতামরা যা সহ ে�িরত হেয়েছা আমরা
তা �তয্াখয্ান কির। তারা আেরা বলেতাঃ আমরা -স�দ ও
স�ান-স�িতেত সমৃ�শালী; সু তরাং আমােদর িকছু েতই শাি� েদয়া
হেব না। বলঃ আমার �িতপালক যার �িত ই�া িরযক বিধর্ত
কেরন অথবা এটা সীিমত কেরন; িক� অিধকাংশ েলাকই এটা জােন
না।’’ সূ রা আস-সাবা ৩৬, আয়াত : ৩৪-৩৬)
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েযমন কারুনেক বেলَ
ّ ُ� َ ﻗَﺎلَ ﻪﻟُ ﻗَﻮْﻣُﻪُ ﻻَ َ�ﻔْﺮَحْ  إِنَّ ا�ََّ ﻻ
َُّ� وَا�ْﺘَﻎِ�ِﻴﻤَﺎ آَﺗَﺎكَ ا٧٦﴿ �ِﺮِﺣ
َ ِﺐُ اﻟْ َﻔ

رَ اﻵَْﺧِﺮ
َ
َ َ َ َ
َ
َ
َ
َةَ وَﻻَ ﺗَنْﺲ
ِﻧَﺼِﻴﺒَﻚَ ﻣِﻦَ اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ وَأﺣْﺴِﻦْ ﻛَﻤﺎ أَﺣْﺴَﻦ ا�َُّ إِﻴﻟْﻚ َوﻻ �ﺒْﻎ
ََ
ْ ُّ الْﻤ
َِﺴَﺎدَ  ﻓ
َ
َ
ﻠْﻢ
ٍ ِ ﻗَﺎلَ إِ�َّﻤﺎ وﺗِيﺘُﻪُ ﻰﻠﻋ ﻋ٧٧﴿ ﻲ اﻷَْرْضِ إِنَّ ا�ََّ ﻻَ �ُِﺐُ ﻔ ِﺴ ِﺪﻳﻦ
َ
َ
َﻢْ � َ ﻢْ أ
ً
ﺪِي أَوَل َﻌْﻠ َنَّ ا�ََّ ﻗَﺪْ أَﻫْﻠَﻚ ﻣِﻦْ �َﺒْﻠِﻪِ ﻣِﻦَ اﻟْﻘُﺮُونِ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ أَﺷﺪُّ ﻣِﻨْﻪُ ﻗُﻮَّ ة
َ
َ
َ
َ َُ
(٧٨-٧٦ :  )ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ.﴾٧٨﴿ َأ�ْﺮﺜَُ ﻤﺟْﻌًﺎ َوﻻ �ُﺴْﺄل � ْﻦ ذُﻧُﻮ�ِﻬِﻢُ الْﻤُ ﺠْﺮِ مُﻮن
‘যখন তার কওম বলল েয, েবশী ফুিতর্ কেরা না। িন�য়ই আ�াহ
ফুিতর্বাজেদরেক ভালবােসন না। েতামােক আ�াহ েয অগাধ ধস�দ দান কেরেছন এ িদেয় তুিম আেখরােতর পােথর স�য়
কেরা। অবশয্ এ জনয্ দুিনয়ায় েতামার �াপয্ িহসয্া ভুেল েযও
এবং তুিম ইহসান কেরা েযমন আ�াহ্ েতামার �িত ইহসান
কেরেছন। আর দু িনয়ােত িবশৃ �লা সৃ ি�র েচ�া কেরা না। িন�য়ই
আ�াহ িবশৃ �লা সৃ ি�কারীেদরেক ভালবােসন না। িক� কারুন
জওয়ােব বেলিছল- এ সম� ধন-স�দ েতা আিম আমার িনজ�
জ্ঞান ও বুি�ম�ার সাহােযয্ অজর্ন কেরিছ। অথচ এই হতভ
জােননা েয, তার চাইেত অেনক শি� ও স�েদর অিধকারী বহু
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বয্ি�েত তার পূেবর্র যামানায় আ�াহ্ �ংস কের িদেয়ে’ (সূ রা
�াছাছ, ২৮ : আয়াত ৭৬-৭৮)
উপেরা� আয়াতসমূ হ �ারা আমরা বুঝেত পারলাম েয, ধেনর �াচুযর,
দু িনয়াবী আরাম-আেয়শ ও ��লতা পরকালীন জীবেন নাজােতর
েকােনা দলীল নয়। বরং আ�াহর ভালবাসা ও তাঁর স�ি� হািসেলর
একমা� পথ হেলা তাঁর আনু গতয্ করা ও তাঁর রাসূেলর অনুসরণ
করা এবং �ীেন হক পিরপূ ণর্ভােব কবুল করা।
েযমন কিব আবুল েহাসােয়ন আহেমদ ইবেন রােব�ী আল মুলিহদ
বেলন ﺎﻋلﻢ ﺎﻋلﻢ أﻋﻴﺖ ﻣﺬاﻫﺒﻪ * وﺟﺎﻫﻞ ﺟﺎﻫﻞ ﺗﻠﻘﺎه مﺮزوﻗﺎ
কত জ্ঞা-গুিন

আেছন যারা ক্ষুধাতর্ আর কত মুখর্ আেছ য

�াচুেযর্ জীবন কাটাে�
অপর এক মুরববী বেলন :
ﺿﻴﻨﺎ ﻗﺴﻤﺔ اﺠﻟﺒﺎر ﻓﻴﻨﺎ * ﻟﺎ ﻋﻠﻢ ولﻸﻋﺪاء ﻣﺎل
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ﺈن اﻤﻟﺎل ﻳﻔ� ﻋﻦ ﻗﺮ�ﺐ * و�ن اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎق ﻻ ﻳﺰال
আমরা পরা�মশালী মহান স�ার ব�েন স��। আমােদর জনয্
ইলম-জ্ঞান ও আমােদর শ�র জনয্ ধ-স�দ। স�দ, েস েতা
অিত স�র ধংস হেয় যােব, হেয় যােব িনঃেশষ। আর ইলম-জ্ঞা
েথেক যােব, িনঃেশষ হেব না কখেনা।
অতএব জােহলী আরবেদর মেধয্ েয ধারণা �চিলত িছল ে,
দু িনয়ায় স�দশালী হওয়া আ�াহর ৈনকটয্ লাভকারী বা�া হওয়ার
একিট �মাণ, এ যু ি� এেকবােরই বািতল। যােদর সামানয্ েবাধশি�
আেছ, একথা বুঝেত তােদর েমােটই ক� হবার কথা নয়।

১১। সতয্প�ীরা দুবর্ল হওয়ার কারেণ মূল সতয্েকই অবজ্ঞা
উ� িবষেয়র �মাণ েযমন আ�াহ িনেজ নূ হ আলাইিহস সালােমর
কওম স�েকর্ বেলন:
ّ
َ
َ
َ ﻧُﻮح الْﻤُﺮْ َﺳ
ِ�ِ إ١٠٦﴿ ﴾ ِذْ ﻗَﺎلَ لَﻬُﻢْ أَﺧُﻮﻫُﻢْ ﻧُﻮحٌ أَﻻَ �َﺘَّﻘُﻮن١٠٥﴿ �ِﻠ
ٍ َُﺬَّﺑَﺖْ ﻗﻮْم
َ َ َ َّ�ﻓَﺎ�َّﻘُﻮا ا
َُ َ
ٌ َ َْ ُﻢ
َ
ٌ َﺳُﻮل أ
﴾ َو َﻣﺎ أﺳْﺄﻟ�ُﻢْ َﻋﻠﻴْﻪِ ﻣِ ْﻦ١٠٨﴿ ﻴﻌُﻮن
١٠٧﴿ �ِﻣ
ﻟ� ر
ِ وأ ِﻃ
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َ َ َ َّ�ﻓَﺎ�َّﻘُﻮا ا
َ
َ َّﺮٍ إِنْ أَﺟْﺮِيَ إِﻻ
َ َ ﻰﻠﻋَ رَبِّ اﻟْ َﻌﺎل
﴾ ﻗﺎلُﻮا١١٠﴿ ﻴﻌُﻮن
١٠٩﴿ �ِﻤ
ِ وأ ِﻃ
�ْ ﻗَﺎلَ وَﻣَﺎ ﻋِﻠ
ْ
َ َ َ َ
َ َ َْ َ
﴾ إِن١١٢﴿ ﻌْﻤﻠُﻮن
� ِﺑِﻤَﺎ ﺎﻛﻧُﻮا
١١١﴿ َﻧُﺆْﻣِﻦُ لَﻚَ وَا�َّﺒَ َﻌﻚ اﻷ ْرذلُﻮن
َْ  رَ� ّ َﻮْ َﺸ
ََ ْ
َ
َ
ُ﴾ َو َﻣﺎ أَﻧَﺎ َﻄﺎر الْﻤ١١٣﴿ ﻌُﺮُون
﴾ إِن أﻧﺎ١١٤﴿ �ِﺆْﻣِﻨ
� ﺎ�ُﻬُﻢْ إِﻻَّﻰﻠﻋَ ِ ل
ِﺑِ ِد
ٌ ﻳﺮ
ٌ ِﻻَّ ﻧَ ِﺬ
(١١٥-١٠٥ : ﴾ )ﺳﻮرة الﺸﻌﺮاء١١٥﴿ �ِﻣُﺒ
‘নূ েহর কওম নবীেদরেক িমথয্া ধারণা কেরিছল। যখন তােদর ভাই
নূ হ তােদর বলেলন, েতামরা িক সংযত হেব না? আিম েতামােদর
িব�� পয়গ�র। েতামরা আ�াহেক ভয় কেরা এবং আমােক
অনু সরণ কেরা। আিম এজনয্ েতামােদর কােছ েকানরূপ �িতদা
চাই না। এর সবিকছু বদলা আিম িব� �ভু আ�াহর কােছ কামনা
কির। অতএব েতামরা আ�াহেক ভয় কেরা এবং আমার আনু গতয্
কেরা। তখন কওেমর েলােকরা জওয়ােব বলল- আমরা েতামার
উপর ঈমান আনেবা, অথচ েতামােক অনু সরণ কের নীচু �েরর
েলােকরা। নূ হ বলেলন, তারা িক করেছ না করেছ তা আমার জানা
েনই। তােদর সম� কােজর িহসাব আমার �ভূ র িনকট গি�ত
আেছ, যিদ েতামরা তা বুেঝ থাক। আিম মুিমনেদরেক পিরতয্াগ
করেত পাির না। আিম �� ভয় �দশর্নকারী বয্তীত িছুই ’ (সূ রা
শ‘আরা, ২৬ আয়াত ১০৫-১১৫)
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েহ পাঠক! একবার িচ�া কেরা নূ েহর কওেমর কথা। তারা কত
হঠকারীভােব তােদর নবীেক অ�ীকার করেলা শুধু এই কারেণ ে,
তােক যারা অনু সরণ করেছ তারা অথর-স�দ ও সামািজক পদপযর্াদায় তােদর চাইেত অেনক নীচু।

আর এটা এ কারেণই ে,

তােদর �ধান লক্ষয্ িছল দুিনয়া। নতুবা যিদ আিখরাত বা পরক
তােদর িচ�ার িবষয় হেতা, তাহেল তারা েযখান েথেকই পাওয়া যাক
না েকন সেতয্র অনসারী হেতা। িক� তােদর জােহিলয়ােতর কারেণ
তারা িনজ িনজ �বৃ ি�র অনু সরেণ সতয্ হেত মুখ িফিরেয় েনয়।
পক্ষা�ের স�াট িহরাি�য়ােসর িদেক একবার েখয়াল কের েদখ
�ীয় গভীর জ্ঞান ও দূরদৃি�র কারেণ গরীব ও দুবর্ল ে�ণ
অনু সরণেকই সেতয্র পেক্ষ দলীল িহসােব  করেলন। েযমন
আবু সু িফয়ােনর িনকট রাসূ লু�াহ সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�াম

স�েকর্ অেনক �ে�র মেধয্ একবার িতিন �� কেরন , েগাে�র
শুধু েনতৃ�ানীয় েলােকরা তাঁেক অনুসরণ কের, না দূ বর্ল ে�ণীর
েলােকরা? উ�র শুেন িতিন বেলিছেল- সাধারণতঃ দু বর্ল ে�ণর
েলােকরাই নবীেদর অনু সারী হেয় থােক।

39

আ�াহ্ রাববুল আলামীন পাক কালােম নূেহর আলাইিহস সালােমর
কওেমর বণর্না �সে� অনয্� বেলন
َ ََنْ ﻻ
ّ
ٌ ﻳﺮ
ٌ َﻟﻘَﺪْ أَرْﺳَﻠْﻨَﺎ ﻧُﻮﺣًﺎإِﻰﻟَ ﻗَﻮْﻣِﻪِ ِّ ﻟَ�ُﻢْ ﻧَ ِﺬ
ِ�ِ�ﻌْﺒُﺪُوا إِﻻَّ ا�ََّ إ
٢٥﴿ �ِﻣُﺒ
�ِإ
َﻠَﻴْ�ُﻢْ ﻋَﺬَابَ ﻳَﻮْمٍ أَﻴ
ُ َ َ
َ
َ
ََ َ
َ
ﻳﻦ �ﻔﺮُوا ﻣِ ْﻦ ﻗﻮْﻣِﻪِ َﻣﺎ
أﺧﺎف
َِّ�َﻘﺎلَ الْﻤَﻸُ اﺬﻟ٢٦﴿ ِﻢ
ٍﻟ
َ
َ
َ
َ
َ
إِﻻّ �َﺮﺸًَا ﻣِﺜْﻠَﻨَﺎ وﻣَﺎ َﻧ َﺮاكَ ا�َّﺒَﻌَﻚَ إِﻻّ اﺬﻟَِّﻳﻦَ ﻫُﻢْ أَراذِﻨﻟَُﺎ ﺑَﺎدِيَ الﺮَّ أْيِ َو َﻣﺎ ﻧ َﺮى
َ
ّ
َ ُﻢْ ﺎﻛذ
(٢٧-٢٥ : ﴾ )ﺳﻮرة ﻫﻮد٢٧﴿ �ِ�
َُ�ُﻢْ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻞٍ ﺑَﻞْ �َﻈُﻨ
ِ
‘নূ হেক আমরা তার কওেমর িনকট ে�রণ করলাম। িতিন বেলন,
আিম েতামােদর জনয্ �কাশয্ ভয় �দশর্নকারী। েতামরা আ�াহ ছা
অনয্ কােরা ইবাদত কেরা না। আিম েতামােদর উপর েসই মমর্াি�
িদবেসর আযােবর আশংকা করিছ। তখন তার কওেমর অিব�াসীরা
বলল, েতামােক আমরা আমােদর মত একজন মানু ষ ছাড়া িকছু মেন
কির না। আর আমরা েদখিছ েয, েতামেক যারা অনু সরণ কের, তারা
আমােদর মেধয্ বাহয্তঃ অতয্� িন� ে�ণীর ে, (েস কারেণ)
আমরা েতামােক আমােদর উপর েকানরূপ মযর্াদা আেছ বেল েদি
না। বরং আমরা েতামােদরেক িমথয্াবাদীমেন কির’। (সূ রা হু, ১১:
আয়াত ২৫-২৭)
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১২। সতয্প�ীেদর উপর িমথয্া েদাষােরাপ ক
জােহলী যু েগর েলাকেদর �ভাব িছল েয, তারা সতয্প�ীেদরেক
কপট ও দু িনয়াদার বেল েদাষােরাপ করেতা। আ�াহ তােদর এই
�ভােবর �িতবাদ কেরেছন যা ইেতাপূ েবর নূ হ আলাইিহস সালােমর
মুখ িদেয় পিব� কালােম আমরা শুেনিছ।
কওেমর েলাকেদর ঐসব কথা বলার উে�শয্ িছ, এই েয, দির�
িন� ে�ণীর েলােকরা নূ েহর উপর ঈমান এেনেছ যােত তােদর িকছু
দু িনয়াবী ফায়দা লু টার মওকা িমেল। িকছু পািথর্ব সুিবধা অজর্ন কর
যায়। এজনয্ নয় ে, তারা নূ েহর দাওয়ােতর সতয্তা উপলি� কের
ঈমান এেনেছ। এই অনয্ায় েদাষােরােপর �িতবােদই

আ�াহ

উপেরা� আয়াত বণর্না কেরেছন।

১৩। হক প�ীরা দু বর্ল এই অহংকাের হেকর সাহাযয্ েথেক দূে
থাকা
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জােহলী যু েগর অনয্তম স্ভাব িছল , তারা হক পথ হেত মুখ
িফিরেয় িনত অবজ্ঞা ও অহংকার ক, েযেহতু েসখােন দু বর্ল ে�ণীর
েলােকরা ঢুেক পেড়েছ।
আ�াহ এর �িতবােদ বেলনঃ
َ َ
َ
َ
َُ ْ َﻪ
َ
ِّ �َّﻬُﻢْ ﺑِﺎﻟْﻐَﺪاةِ وَاﻟْﻌَﻲﺸ
ِ ﻳُﺮِ �ﺪُون َوﺟﻬ َﻣﺎ َﻋﻠﻴْﻚ ﻣِ ْﻦ
ﻄْﺮُدِ اﺬﻟَِّﻳﻦَ ﻳ ﺪْﻋُﻮنَ ر
�َ
َ
َ
َ
َ َ
ﺴَﺎﺑِﻬِﻢْ ﻣِﻦْ ﻲﺷَْءٍ وَﻣَﺎ ﻣِﻦْ ﺣِﺴَﺎﺑِﻚَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻣِﻦْ ﻲﺷ ٍْء �ﺘَﻄْﺮُدﻫُﻢْ �ﺘَﻜُﻮن ﻣِ َﻦ
َِﺆُﻻَء
َ
َ
َ َ
ّ
َ َﻟﻈ
ﻣَﻦَّ ا�َُّ َﻋﻠﻴْﻬِﻢْ ﻣِ ْﻦ
�َﺬلِﻚ �َﺘَﻨّﺎ �َﻌْﻀَﻬُﻢْ ﺑِﺒَﻌْﺾٍ ﻴﻟَِﻘُﻮلُﻮا أَﻫ
٥٢﴿ �ِﺎلِﻤ
َ يْﻨِﻨَﺎ أَﻟَيْﺲَ ا�َُّ ﺑِﺄَﻋْﻠَﻢَ ﺑِﺎلﺸَّﺎﻛ
(٥٣-٥٢ : ﴾ )ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم٥٣﴿ �ﻦ
ِِﺮ
‘(েহ নবী) আপিন ঐ সম� েলাকেদর দূ ের সিরেয় েদেবন না, যারা
সকাল-স�য্য় তােদর �ভু-�িতপালকেক ডােক। তারা েকবলমা�
তাঁরই স�ি� কামনা কের। তােদর িহসাব-িনকােশর বয্াপাের
আপনার েযমন েকােনা দায়-দািয়� েনই, আপনার িহসাব িনকােশর
বয্াপােরও তােদর েকানরূপ দায় দািয়� ে, আপিন তােদরেক দূ ের
সিরেয় েদেবন না, তাহেল আপিন অনাচারীেদর অ�ভু্� হেয়
র
যােবন। এমিনভােব আিম একজনেক অপরজেনর �ারা পরীক্ষা কে
থািক, যােত তারা বেল েয, আমােদর মধয্ েথেক
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আ�াহ অমুক

অমুক েলাকেদর �িত অনু �হ কেরেছন। আ�াহ িক তাঁর কৃতজ্
বা�ােদর স�েকর্ অিধক জ্ঞাত ন?’ (সূ রা আনআম, ৬: আয়াত
৫২-৫৩)
েমা�াকথা, এখােন ব�বয্ িবষয় এই ে, ঐসম� দু বর্ল ে�ণীর মেধয
যারা ঈমান এেনেছ তারা সিতয্ই যুি�র িভি�েত ঈমান এেনে
েকােনা েলাভ-লালসা বা নগদ�াি�র আশায় নেহ েযমন ধারণা
কেরেছ তােদর শ�রা। েকননা পরকালীন িহসাব-িনকােশর বয্াপাের
রাসূ ল বা উ�ত েকউ কােরা দায়-দািয়� েনেব না। অতএব তােদর
খােলছ ঈমানেক অেহতুক অবজ্ঞা কর েকােনা অথর্ হয় না।
১৪। িনেজেদরেক অিধকতর েযাগয্ েভেব অেনয্র গৃহীত সতয্
বািতল গণয্ কর
সূ রা আহ�ােফ আ�াহ তা‘আলা ইয়াহূ দীেদর আচরণ বয্াখয্া কের
িন�ভােবَ
َ
ََ
ا�ِﻴﻞَ ﻰﻠﻋ
َْﻞْ أَر َأ�ْﺘُﻢْ إِنْ ﺎﻛَنَ ﻣِﻦْ ﻋِﻨْﺪِ ا�َِّ َو�ْ�ُﻢْ ﺑِﻪِوَﺷَﻬِﺪَ َﺷ ﺎﻫِﺪٌﻣِﻦْﺑَ�ِ إِﺮﺳ
َ
َ َاﻟْﻘَﻮْمَ اﻟﻈ
﴾١٠ : ّﺎلِﻤِ� ﴿ﺳﻮرة اﻷﺣﻘﺎف
ﻠِﻪِ ﻓَﺂَﻣﻦَ وَاﺳْﺘَﻜْﺮﺒَْ�ُﻢْ إِنَّ ا�ََّ ﻻَ �َﻬْﺪِي
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‘আপিন ওেদরেক বেল িদন- আ�া যিদ এই কুর‘আন যথাথর্ই
আ�াহর তরফ েথেক হয় এবং েতামরা উহােক অ�ীকার করেত
থােকা এমিনভােব যিদ েতামােদরই কওম বনী ইসরাইেলর মধয্ হেত
েকউ উহার সতয্তার সাক্ষয্ েদয় এবং ঈমান আনয়ন কের
েতামরা েকবল অহংকার করেতই থােকা, েসমতাব�ায় েতামােদর
রায় িক হেব? িন�য়ই আ�াহ অিবচারী যািলমেদরেক সিঠক পেথ
পিরচািলত কেরন না।’ (সূ রা আল-আহকাফ : আয়াত ১০)
َ
َ
َ ْ َ ْْ َﻢ
َ
َِل اﺬﻟ ِّﻳﻦَ � ﻔَﺮُوا لِ�َِّﻳﻦَ آَﻣَﻨُﻮا لَﻮْ ﺎﻛَنَ ﺧَ�ًْا ﻣَﺎ ﺳَﺒَﻘُﻮﻧَﺎ إِﻴﻟْﻪِ َو�ِذ ل �ﻬﺘﺪُوا ﺑِﻪ
َ َ َ
ٌ
َ َ َ
ٌ ﻓْﻚ ﻗَﺪ
﴾١١ : ﻳﻢ ﴿ﺳﻮرة اﻷﺣﻘﺎف
ِ
ِﻓﺴﻴﻘُﻮلُﻮن ﻫﺬا إ
(এ কথার উ�ের) অিব�াসীরা িব�াসীেদরেক বলল- যিদ কুর‘আন
যথাথর্ েকােনা উ�ম ব� হেতা, তাহেল েস বয্াপাের িন�য়ই এসব
(িন� ে�ণীর) েলােকরা আমােদর অ�বতর্ী হেত পারেতা না(েকননা
জ্ঞানীরাই �থেম উ�ম� �হণ কের থােক)। আ�াহ বেলন), যখন
কুর‘আন �ারা ওেদর িহদােয়ত েজােটিন, তখন ওরা একথাই বলেব
েয, উহােতা েকবল পুরাতন অলীক িবষয়’। (সূ রা আল-আহ�াফ,
৪৬: আয়াত ১০ ও ১১)
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১৫। সিঠক ও �িটপূ ণর্ িকয়াস স�েকর্ অজ
জােহলী যু েগর েলােকরা িনেজেদর অনয্ায় দাবীর সমথর্ন অেযৗি�
িকয়ােসর আ�য় িনত এবং সিঠক িকয়াসেক �তয্াখয্ান করেতা
পিব� কুর‘আনু ল কারীেম তােদর এই বদ অভয্ােসর বণর্না িদে
আ�াহ তা‘আলা বেলনَََ َ َ
َ
ُا�ْﺒ
َ ﻣَﺎ ﻟَ�ُﻢْ ﻣِﻦْ إِﻪﻟ ��ُْهُ أﻓﻼ
َّ�َﻘَﺪْ أَرْﺳَﻠْﻨَﺎ ﻧُﻮﺣًﺎ إِﻰ َﻟ ﻗَﻮْﻣِﻪِ �َﻘﺎلَ ﻳَﺎ ﻗَﻮْمِ ﺪُوا ا
ٍ
َ
﴾٢٣ : َﺘَّﻘُﻮن ﴿ﻮرة اﻤﻟﺆﻣﻨﻮن
‘আমরা নূ হেক তার কওেমর িনকট ে�রণ কির। িতিন তােদরেক
বেলনঃ েহ আমার কওম! েতামরা এক আ্লাহর ইবাদত কর। িতিন
বয্তীত অন েকােনা উপাসয্ েনই। েতামরা িক(আ�াহর আযােবর)
ভয় কেরা না’? সূ রা আল মুিমনু ন, ২৩: আয়াত ২৩)
তখন তার কওেমর েনতৃ�ানীয় অিব�াসীরা বলেলা, এই বয্ি�
েতামােদরই মত একজন মানু ষ ছাড়া িকছু ই নয়। েস েতামােদর
উপর �ধানয্ িব�ার করেত চায়। যিদ আ�াহ(সিতয্ সিতয েকােনা
নবী ে�রণ করেত) চাইেতন তাহেল েকােনা েফেরশতােক (ঐ
কােজ) পাঠােতন। (এ বয্ি� েয সম� কথা বলে) আমরােতা
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কখনই এ সব কথা আমােদর বাপ-দাদােদর কােছ শুিনিন। িন�য়ই
এই বয্ি�র সংে েকােনা িজন-ভূ ত িকংবা পাগলামী আেছ। অতএব,
েতামরা অেপক্ষা করেত থােক (যতিদন না এর পাগলামী েছেড়
যায়)’।
এখােন তারা নবীেক তােদর কুটবুি� স�� মানু ষেদর সংেগ িকয়াস
করেছ। যিদও ৈদিহক িদক িদেয় নবীরা তােদরই মত মানু ষ, তবুও
অনয্ সকল িদক িদেয় তােদর সংেগ নবীেদর েয হাজােরা পাথর্ক
রেয়েছ েস কথা তারা েবমালু ম ভুেল েগেছ। েযমন আ�াহ সম�
মানু েষর মেধয্ নবীেদরেক বাছাই কের িনেয়েছন তাঁর পয়গাম
বহেনর জনয, তাঁর কালােমর জনয, অহীর জনয্ �ভৃিত। অতএ, এই
িদক িদেয় তারা দু িনয়ার অনয্ সকল মানুষ হেত �ত� মযর্াদা
অিধকারী। অথচ জােহলীরা তােদরেক িনেজেদর উপর িকয়াস
কেরেছন এবং অনয্ায়ভােব েদাষােরাপ কেরেছ। েমন একােলর
জািহলরাও কের থােক। 3
২

3

েলখক উপেরা� আয়ােতর শাি�ক ও ভাবগত িব�ািরত বয্াখয্া িদেয়েছন এব
িকয়াস স�েকর্ জানার জনয্ ইমাম ইবেন তাহিময়াহ �ত ﻘﻴﺎس ﻰﻓ الﺮﺸع
� اﻹﺳــﻼবইিট পাঠকেক পাঠ করেত বেলেছন। সবর্িদক িবেবচনা কেরই
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১৬। সৎ েলাকেদর বয্াপাের বাড়াবাি
জােহলী যু েগর েলােকরা ওলামা ও আউিলয়ােদর বয্াপাের বাড়াবািড়
করেতা।
আ�াহ বেলনَ
َ َ
ْلِﻚ ﻗَﻮْلُﻬُﻢ
َﻟﺖِ اﻴﻟَْﻬُﻮدُ ﻋُﺰَ�ْﺮٌ ا�ْﻦُ ا�َِّ وَﻗَﺎﻟﺖِ اﻨﻟَّﺼَﺎرَى الْﻤَﺴِﻴﺢُ ا�ْﻦُ ا�َِّ ذ
َْ
َ
َ َْ ّ�
َ
َ
﴾٣٠﴿ ﺑِﺄﻓِﻬِﻢْ ﻳُﻀَﺎﻫِﺌُﻮنَ ﻗَﻮْل اﺬﻟَِّﻳﻦَ �َﻔﺮُوا ﻣِﻦْ �َﺒْﻞُ ﻗَﺎﺗَﻠﻬُﻢُ ا�َُّ �ََ ﻳُﺆﻓﻜُﻮن
َِّ وَالْﻤَﺴِﻴﺢَ ا�ْﻦَ مَﺮْ�َﻢ  وَﻣَﺎ أُمِﺮُوا إِﻻ
َ
َّ�َّﺬُوا أَﺣْﺒَﺎرَﻫُﻢْ وَرُﻫْﺒَﺎ�َﻬُﻢْ أَرْ�َﺎﺑًﺎﻣِﻦْ دُونِ ا
َ
َ ّﺎ �ُﺮ
َُ ْﺒ
َ َ
(٣١-٣٠ :  )ﻮرة اﺘﻟﻮ�ﺔ.ﺸ�ُﻮن
ِْ ِﻟﻌ ﺪُوا إِلﻬًﺎ واﺣِ ﺪًا ِﻪﻟََ إِﻻَّ ﻫُﻮَ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ �َﻤ
‘ইয়াহূ দীরা বেলেছ ওযােয়র আ�াহর পু�, ওিদেক নাছারারা বেল
ঈসা মসীহ আ�াহর পু�। এটা তােদর মুেখর (অবা�ব) কথা মা�।
তারােতা তােদর নয্ায়ই কথা বলেছ যারা তােদর পূেবর্ কােফর হে
েগেছ। আ�াহ তােদরেক �ংস করু! তারা েকােনা িদেক যাে�?
তারা আ�াহেক েছেড় িনেজেদর ধমর-যাজক ও পুেরািহতেদর �ভু

এখােন েকবল মূ ল ব�বয্ট ুকু তুেল ধরা হেলা।(অনু বাদক)।
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বািনেয় িনেয়েছ এবং মারইয়ােমর পু� মসীহেকও। অথচ তােদর
�িত এই আেদশ করা হেয়েছ েয, তারা শুধুমা� এক মাবুেদর
ইবাদত করেব িযিন বয্তীত মাবুদ হওয়ার েযাগ েকইউ েনই, িতিন
তােদর শরীক ি�র হেত পিব�।’ (সূ রা আত-তাওবাঃ ৯: আয়াত
৩০-৩১)
এখােন ‘আহবার’ ও ‘রুহবা’ বা পীর- পুেরািহতেদরেক ‘রব’
িহসােব �হণ করার অথর্ এই ে, ঐ সময় তােদর কথার উপেরই
হালাল-হারাম িনধর্ািরত হেতা। বাঁচার জনয্ িকং েকােনা িকছু র
ম�েলর আশায় এেদরেকই ডাকেতা। তােদরই উ�রসূ রীরা আজও
েবঁেচ আেছ পূ বর্ ও পি�েমর িবিভ� �াে�। রাসূেলর সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম হাদীস বেণর্ বেণর্ সতয্ হেয়েছ। িতিন বেলে‘অবশয্ই েতামরা েতামােদর পূবর্বতর্ীেদর র-নীিত অনু সরণ
করেব’। (হাদীস)।
যার ফেল আজ আমরা অিধকাংশ েলাকেক েদিখ আ�াহ ও তাঁর
সতয্ �ীন েথেক মুখ িফিরেয় িনেয়েছ। রকমারী েবদআেত তারা
হাবুডুবু খাে�। িব�াি� ও গুমরাহীর ধ-ধু ময়দােন তারা িদেশহারা
হেয় ঘুরেছ। িকতাব ও সু �াহ এবং তার আে�ালনকারীেদর িবরুে�
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লড়েছ। ফেল �ীন আজ তােদর কােছ েযেয় দীঘর্ িনঃ�াস েফেছ।
ইসলাম আজ �কাশয্ িবপেদর মেধয্ পেড় েগেছ
১৭। না বুঝার অজুহাত
জােহলী যু েগর েলােকরা আ�াহর অহীর তাৎপযর্ বুঝেত না পারার
অজুহাত িদেয় ইসলাম েথেক দূ ের থাকেত চাইেতা। েযমন আ�াহ
রাববুল ‘আলামীন বেলনঃ
ََّﻠﻜ َ َ َ �ُﻢْ َ ٌ َ َ َ َ َ�ْ ُ ُ ُ  اﺳْﺘَﻜْ ﺒَْ�ُﻢْ �َﻔَﺮِ�ﻘًﺎ ﻛَﺬ
َ
ْ�ﺘُﻢْ َوﻓﺮِ �ﻘًﺎ
ﺮ
�رﺳُﻮل ﺑِﻤﺎ ﻻ �ﻬْﻮى أ ﻔﺴ
ﻓ َُّﻤﺎ ﺟﺎء
ًﻼ
ََ
َ
َ َْﻘ
ُ
 وَﻗَﺎلُﻮا ﻗُﻠُﻮ�ُﻨَﺎ ﻏُﻠْﻒٌ ﺑَﻞْ ﻟَﻌَﻨَﻬُﻢُ ا�َُّ ﺑِ�ﻔْﺮِﻫِﻢْ �ﻘ ِﻠﻴ َﻣﺎ ﻳُﺆْﻣِﻨُﻮن٨٧﴿ � ﺘُﻠُﻮن
(٨٨-٨٧ : ﴾ )ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة٨٨﴿
‘যখন েতামােদর কােছ েতামােদর ই�ার িবেরাধী েকােনা দাওয়াত
িনেয় রাসূ ল আগমন কেরন, তখন েতামরা অহংকার েদখাও।
অতঃপর েতামােদর একদল তাঁেক িমথয্াবাদী বে, অনয্ দল তােক
হতয্ কের। তারা বেল ে, আমােদর অ�রগুেলা আ�ািদ, বরং
তােদর এই অিব�ােসর জনয্ আ�াহর তােদরেক ল’নত কেরন’।
(সূ রা বা�ারা, ২: আয়াত ৮৭-৮৮)
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অনয্� পিব� কু‘আেনর �িত মানু েষর আচরণ �সে� বেলনঃ
َ
َ َ َ َ َْ ُ ُﻢْ َ ُﻢ
ِﻗَﺎلُﻮا ﻗُﻠُﻮ�ُﻨَﺎ ﻲﻓِ أَ�ِﻨَّﺔٍ مِﻤَّﺎ ﺗَﺪْﻋُﻮﻧَﺎ إِﻴﻟْﻪ٤﴿ َﺄَﻋْﺮَضَ أَ�ْﺮﺜﻫ �ﻬ ﻻ �ﺴْﻤﻌُﻮن
ََ َ
َ
َ
َ
 ﻗُﻞْ إِ�َّﻤﺎ أﻧﺎ
٥﴿ يْﻨِﻚَ ﺣِﺠَﺎبٌ ﻓَﺎ�ْﻤَﻞْ إِ�َّﻨَﺎ ﺎﻋ ِمﻠُﻮن
�َاﻧِﻨَﺎ وَﻗْﺮٌ وَﻣِﻦْ ﺑَيْﻨِﻨَﺎ و
َ �ِ آَذ
ٌ
َْ َ ْ ﻐ
اﺳﺘَ ﻔِﺮُوهُ َو َو�ْﻞ
ﻟََّ �َ�َّﻤَﺎ إِلَﻬُ�ُﻢْ إِﻪﻟٌَ وَاﺣِﺪٌ ﻓَﺎﺳْﺘَﻘِﻴﻤُﻮا إِﻴﻟْﻪِ و
� َﺜْﻠُ�ُﻢْ ﻳُﻮﻰﺣَ إِﻲ
َ ِﻠْﻤُﺮ ﺸ
(٦-٤ :  ﺣﻢ الﺴﺠﺪة/ ﴾ )ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ٦﴿ �ِ�
ِْ
‘অতঃপর তােদর অিধকাংশ তা হেত মুখ িফিরেয় িনল, তারা উহার
বাণীর �িত কণর্পাত করেলা না। তারা লত েয, েতামরা
আমােদরেক েযিদেক আহবান করেছা ঐ সব িবষেয়র জনয্ আমােদর
অ�রগুিল

আ�ািদত হেয়

আে, আমােদর কানগুিল বিধর হেয়

েগেছ এবং েতামােদর ও আমােদর মােঝ একিট পদর্া পেড় েগেছ।
অতএব েতামরা েতামােদর কাজ কেরা, আমরা আমােদর কাজ কির।
েহ নবী ! আপিন বলু ন েয, আিম েতামােদর মত একজন মানু ষ।
(পাথর্কয্ এতটুকুই ) আমার িনকট ‘অহী’ আেস। িন�য়ই
েতামােদর রব মা� একজন। অতএব, তাঁর �িত েসাজা হেয় চেলা
এবং ক্ষমা �াথর্না কেরা। িন�য়ই মুশিরকেদর জনয্ �ংস অিন’।
(সূ রা হা-মীম সাজদাহ্/ ফুছিছলাত, ৪১: আয়াত ৪-৬)
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িবিভ� েখাঁড়া অজুহাত েদিখেয় তারা রাসূ লেক সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম িনরাশ করেত চাইেতা, যােত িতিন তােদর কােছ দাওয়াত
েপৗঁছােনা হেত িবরত থােকন এবং তােদর স�েকর্ তাঁর আ�
এেকবােরই িবলু � হেয় যায়।
উপেরা� আয়ােতর বয্াখয্ায় ইবেআ�াস রা. কাতাদাহ্ র. ও সু �ী
রা. বেলন- তােদর অ�রসমূ হ আবৃ ত অথর্াৎ ইলম ও জ্ঞােন ভরপু
অিব�াসীরা মেন করেতা েয, তােদর কােছ েয জ্ঞান আেছ ত-ই
যেথ�। (অতএব নবীর িক দরকার)। েকউ েকউ উ� আয়ােতর
তাফসীর কেরেছন েয, কািফররা মেন করেতা েয, তােদর অ�রগুিল
জ্ঞােনর ভা�ার। অত, তােদর পেক েকােনা মূ খর্ নবীর অনুসরণ
করা েমােটই িঠক নয়।
এমিনভােব মাদােয়নবাসীরা শ‘আইব আলাইিহস সালামেক উে�শয্
কের বেলিছলَ ْ َ َ
َ �
َ َ َﺎلُﻮا ﻳَﺎ ﺷُﻌَﻴْﺐُ ﻣَﺎ �َﻔْﻘَﻪُ ﻛَﺜِ �ًامِﻤَّﺎ �َﻘُﻮلُ وَ�ِﻧَّﺎ ﻟ
اك �ِ ﻴﻨَﺎ َﺿ ِﻌﻴﻔًﺎ َولﻮْﻻ َرﻫﻄُﻚ
َ ََﺮَﻤ َﺟْﻨ
َ ﻧْﺖ َﻋﻠَﻴْﻨَﺎ
َ َﺎك َو َﻣﺎ أ
﴾٩١ : �ﺰ ﴿ﺳﻮرة ﻫﻮد
ﺰ
ﻌ
ِﺑ
ٍ ِ
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‘েহ শুআই! তুিম েয সব কথা বেলা ওসেবর িকছু আমরা বুিঝ না।
আমরা েতামােক আমােদর মেধয্ সবর্ােপক্ষা দুবর্ল েদিখ। যিদ েত
কওম না থাকেতা তাহেল আমরা েতামােক ��র িনেক্ষেপ হতয
করতাম। আর তুিম আমােদর উপর েমােটই ক্ষমতাবান ’। (সূ রা
হু, ১১: আয়াত ৯১)
উপেরা� সম� আয়াতগুিল �ায় একই অথর্ বহন করেছ ,
অিব�াসীরা িনেজেদর হঠকািরতােক েঢেক রাখবার জনয্ অহী বুঝেত
না পারার েখাঁড়া অজুহাত েপশ করেতা। আ�াহ তােদর এই িমথয্া
অজুহাতেক বার বার িমথয্া �িতপ� কেরেছন িবিভ� আয়াতসমূেহ
এবং বণর্না কেরেছন ে, এই না েবাঝার অথর্ আসেল‘বুঝেত না
চাওয়া’, ‘বুঝেত না পারা’ নয়।
কিব মা‘আরী বেলেছন :
 واﺬﻟﻧﺐ لﻠﻄﺮف ﻻ لﻠﻨﺠﻢ ﻰﻓ الﺼﻐﺮ، ﻟﺠﻢ �ﺴﺘﺼﻐﺮ اﻷﺑﺼﺎر ﺻﻮرﺗﻪ
তারকারািজর েসৗ�যর্ অনুধাবন করেত চক্ষু অক্ষম। এই অক
জনয্ চক্ষু দ, তারকা নয়।
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১৮। দলীয় নীিতর িবেরাধী হওয়ায় সতয্েক অ�ীকার কর
জােহলী যু েগর েলাকেদর অনয্তম �ভাব িছল এই ে, তারা েকবল
েসই সকল সতয্েক �ীকার করেত, েযগুিল তােদর েগা� বা
স�দায় েমেন িনত।
আ�াহ তা‘আলা ইয়াহূ দীেদর �ভাব বণর্না �সে� বেলন:
َ َ َْ�ِذَا �ِﻴﻞَ لَﻬُﻢْ آَﻣِﻨُﻮا ﺑِﻤَﺎ أَﻧْﺰَلَ ا�َُّ َ ﻧُ ُ َ ُﻧ
ْ
َ
َ ﻔُﺮُون
ُﺑِﻤﺎ َو َراءَه
��َ ﺑِﻤﺎ أ ِﺰل َﻋﻠﻴْﻨَﺎ َو
ﻗﺎلُﻮا ﺆْﻣِ ﻦ
 �َﻘْﺘُﻠُﻮنَ أَﻧْب
َْ ُ ْ ُﻨ
َ
�ِﺆْﻣِﻨ
ِﻴَﺎءَ ا�َِّ ﻣِ ْﻦ �ﺒْﻞ إِن ﻛ ﺘُﻢْ ُم
ََﻮ اﺤﻟَْﻖُّ مُﺼَﺪِّﻗًﺎ لِﻤَﺎ ﻣَﻌَﻬُﻢْ ﻗُﻞْ ﻓَﻠِﻢ
﴾٩١ : ﺳﻮرة اﺒﻟﻘﺮة
‘যখন তােদরেক কুরআেনর �িত ঈমান আনেত বলা হেলা তখন
তারা বলেলা- আমােদর িনকট েয িকতাব নািযল হেয়েছ েকবল তার
উপেরই আমরা ঈমান আনেবা। (এই ভােব) তারা এর বাইের সব
িকছু েক অ�ীকার কের। অথচ কুরআন হল সতয্ এবং তােদর িনকট
ইেতাপূ েবর আগত িকতাবসমূ েহর সতয্ায়নকারী।(েহ নবী!) আপিন
বেল িদন েয, েতামরা যিদ (তাওরােতর �িত) সিতয্কােরর িব�াসী
হেয় থােকা তাহেল েকন ইেতাপূ েবর আ�াহর নবীেদরেক হতয্া
কেরিছেল?’ (সূ রা আল-বা�ারা, ২ : আয়াত ৯১)
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এখােন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম কথার উ�ের ��
ভাষায় তারা বেল িদেয়েছ েয, তারা িচরকাল তাওরােতর ও তার
আেদশ-িনেষেধর উপরই ঈমান রাখেব। এ কথাও পির�ার হেয়
যাে� েয, কুরআেনর উপের তারা ঈমান আনেত চায় না এই িহংসা
ও হঠকািরতার কারেণ েয তা তােদর বেণর্ মেধয্ কােরার উপের
নািযল হয়িন।

১৯। জাদু র অেলৗিকক ি�য়া-কা�েক অ�া� দলীল িহসােব �হণ
করা
তােদর অনয্তম �ভাব িছল ে, তারা আ�াহর িকতােবর বদেল
যাদু র িকতাবসমূ হ সং�হ করেতা।
আ�াহ তা‘আলা বেলন :
َ
َّﺎ ﺟَﺎءَﻫُﻢْ ر
َ
َ َِّﻬُﻢْ �َﺒﺬَ ﻓَﺮِ�ﻖٌ ﻣِﻦَ اﺬﻟ
ﻳﻦ أُوﺗُﻮا
َﺳُﻮلٌ ﻣِﻦْ ﻋِﻨْﺪِ ا�َِّ مُﺼَﺪِّقٌ لِﻤَﺎ ﻣَﻌ
َْ
َ َ ْ َ َ َّ� �َﻬُﻮرِﻫِﻢْ ﻛ
ِ
 وَا�َّﺒَﻌُﻮا َﻣﺎ �ﺘﻠُﻮ١٠١﴿ َ ﻬُﻢْ ﻻ �ﻌﻠﻤُﻮن
ُْﻜِﺘَﺎبَ ﻛِﺘَﺎبَ ا�َّ وَرَاءَ ﻇ
ََ َ َ ّ
َ َ
َ
َ
ﺎﻃِ� �ﻔﺮُوا
 ﺳُﻠَﻴْﻤَﺎنُ وَﻟ�ِﻦَّ الﺸَﻴ
ﻴَﺎﻃِ�ُ ﻰﻠﻋََ مُﻠْﻚِ ﺳُﻠَﻴْﻤَﺎنَ وَﻣﺎ �َﻔﺮ
َ َ َ ََ
َ
َ
َ
َ َ
َ
الْﻤﻠﻜ�ِْ ﺑِﺒَﺎﺑِﻞ ﻫﺎرُوت َو َﻣﺎرُوت َو َﻣﺎ
ّﺎسَ الﺴِّﺤْﺮَ وَﻣﺎ أُﻧْﺰِلَ ﻰﻠﻋ
ّﻤُﻮنَ اﻨﻟ
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َْ َ
َ
َ
َ ُْ ﻓِﺘْﻨَﺔٌ ﻓَﻼَ ﺗَ�ْﻔُﺮْ �َﻴَﺘَﻌَﻠَّﻤُﻮن ﻣِﻨ
ﻬُﻤﺎ َﻣﺎ
� أَﺣَﺪٍ ﺣَﻰﺘّ �َﻘُﻮﻻَ إِ�َّﻤﺎ
ْﻠِّﻤَﺎنِ ﻣِﻦ
َ
َ
ﻮ
َِّ�ﺮِّﻗُنَ ﺑِﻪِ�َ�ْ الْﻤَﺮْءِ وَزَوْﺟِﻪِوَﻣَﺎ ﻫُﻢْ ﺑِﻀَﺎرِّ�ﻦَ ﺑِﻪِ ﻣِﻦْ أَﺣﺪٍ إِﻻَّ ﺑِﺈِذْنِ ا
َ
ََ
َ ْاﻵ
َﺧِﺮ ِة ﻣِ ْﻦ
َُُﺘ َﻌﻠَّﻤُﻮنَ ﻣﺎ ﻳَﺮﻀ
ِّﻫُﻢْ وَﻻَ �َﻨْﻔَﻌُﻬُﻢْ وَﻟَﻘَﺪْ ﻋَﻠِﻤُﻮا لَﻤَﻦِاﺷْﺮﺘا ﻣَﺎ ﻪﻟَُ ﻲﻓ
َ
َ ََْ َ
َ
-١٠١ : ﴾ )ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة١٠٢﴿ َقٍ وَﺒﻟِئْﺲَ ﻣَﺎ ﺮﺷَوْا ﺑِﻪِأَ�ْﻔُﺴَﻬُﻢْ لَﻮْ ﺎﻛﻧُﻮا �ﻌﻠﻤُﻮن
(١٠٢
‘যখন তােদর কােছ আ�াহর পক্ষ েথেক রাসূল এে, িযিন তােদর
িনকট ইেতাপূ েবর নািযলকৃত িকতাব তাওরােতর সতয্ায়নকার, তখন
যােদরেক িকতাব েদয়া হেয়িছল তােদর মধয্কার একিট দল আ�াহর
িকতাবেক ছু েড় েফেল িদল। তারা েযন িকছু ই জােন না।
সু লায়মােনর রাজ�কােল শয়তান যা তােদরেক পেড় শুনােত, তারা
তারই অনু সরণ করেতা। সু লায়মান অিব�াসী িছেলন না। বরং
শয়তানই অিব�াসী কািফর িছল। তারা েলাকেদরেক যাদু িশখােতা।
অিধক� তারা অনু সরণ করেতা হারুত ও মারুত নামক দু
েফেরশতার উপর যা অবতীণর্ হেয়েছ তার। তারা কাউেক িকছু
িশখাবার পূ েবর্ বেল িদত ে, আমরা িফৎনার মেধয্ আিছ। অতএ,
েতামরা (আমােদর কথায় ও কােজর ফেল) কািফর হেয় েযেয়া না।
(এতদসে�ও) েলােকরা তােদর িনকট েথেক িশেখ িনেতা এমনিক
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যার �ারা �ামী-�ীর মেধয্ িবে�দ ঘটােনা স�ব হয়। যিদও আ�াহর
হুকুম বয্তীত তারা কােরা েকানরূপ ক্ষিত করার ক্ষমতা রা
(সূ রা বা�ারা, ২ : আয়াত ১০১-১০২)
উপেরা� জােহলী �ভাব আজকাল বহু েলােকর মেধয্ েদখা যায়
িবেশষ কের যারা সাধু েলাকেদর বংশধর িকংবা তােদর িদেক
িনেজেদরেক স�িকর্ত কের। যিদও তারা েসই সব সৎ েলাকেদর
আমল-আখলাক হেত বহু দুে, তথািপ তােদর মেধয্ এর �াদুভর্া
সবেচেয় েবশী। যাদু র অেলৗিকক ি�য়া-কা� তারা েদখায়,
েযগুেলােক শরীয়ত স�ূণর্রূেপ বািতল েঘাষণ কেরে
েযমন- িবসা� সাপ ধের েফলা, কাউেক অ� িদেয় েকেট েফলা,
আগুেনর মেধয্ �েবশ করা �ভৃিত। তারা শরীয়তেক অ�াহ
কেরেছ। আ�াহর িকতাবেক িপছেন িনেক্ষপ কেরেছ এবং শয়তােন
অনু সরণ কেরেছ। অথচ এগুিলেক তারা িনেজেদর েকরামিত বেল
দাবী কেরেছ। যিদও েকােনা ফািসেকর �ারা েকরামত �কাশ েপেত
পাের না। যারা উপেরা� ি�য়া-কা� েদখায় তােদর ফােসকী ��।
তারা �ীনেক েখল-তামাসার ব� বািনেয় িনেয়েছ। এেদরই উে�েশয্
আ�াহ বেরন56

َْ ﺻُﻨ
ُْ� َّ�
َ ﺿَﻞَّ َﺳﻌْﻴُﻬُﻢْ ﻲﻓِ اﺤﻟَْﻴَﺎةِ اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ وَﻫُﻢْ �َْﺴَﺒُﻮنَ �َ ﻬُﻢْ ﺴِﻨُﻮن ﻌًﺎ ﴿ﺳﻮرة
﴾١٠٤ : الﻜﻬﻒ
‘এরা দু িনয়ােত েকবল প��ম করেছ অথচ ভাবেছ েয, তারা খুবই
ভাল কাজ করেছ’। (সূ রা কাহাফ, ১৮ : আয়াত ১০৪)

২০। বংশ স�ে� পিরবতর্ন কর
তারা িনেজেদর মূ ল বংশ স�ে� পিরবতর্ন কের েফলত। কখেনা
ইবরাহীেমর (আ:) িদেক স�িকর্ত করেতা

এবং েসজনয

িনেজেদরেক মুসিলম বেল দাবী করেতা অথচ �কােশয্ তার
িবেরািধতা করেতা। এবং ইসলাম িবেরাধীেদর িদেক িনেজেদর স��
গড়েতা।

২১। আ�াহর কালােমর মূ ল ব�েবয্ েহরেফর ঘটােন
আ�াহর কালােমর মূ ল তাৎপযর্ উপলি� করা সে�ও িনেজেদর �ােথর
তারা িবকৃত বয্াখয্া করেতা। আজকাল এ ধরেণর েলােকর েমােট
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অভাব েনই যারা আ�াহর কালােমর মনগড়া বয্াখয্া িদেত সদ
��ত।

২২। �ীিন িকতাবসমূ েহ তাহরীফ
জােহলী যু েগর আিলমরা মূ ল ধমর্ীয় �সমূ েহর পিরবতর্ন ঘটােতা।
আ�াহ ইয়াহূ দী আিলমেদর চির� বণর্না �সে� বেলন:
َ َِّﻨْﻬُﻢْ أُﻣِّﻴُّﻮنَ ﻻَ �َﻌْﻠَﻤُﻮنَ اﻟْﻜِﺘَﺎبَ إِﻻ
ٌ َ
َ ّ
﴾ ﻓ َﻮ�ْﻞ٧٨﴿ أ َﻣَّوَ�ِنْ ﻫُﻢْ إِﻻَّ �َﻈُﻨُﻮن
َ
ِ
َ
َ
َ
ِِّﻳﻦَ ﻳ�ْﺘُﺒُﻮنَ اﻟْﻜِﺘَﺎب ﺑِﺄَﻳْﺪِﻳﻬِﻢْ�ُﻢَّ �َﻘُﻮلُﻮنَ ﻫَﺬا ﻣِﻦْ ﻋِﻨْﺪِ ا�َّﻟِيَﺸْﺮﺘُوا ﺑِﻪ
َ
َ
ْ
َ
﴾٧٩﴿ ﻤﻨًﺎﻗَﻠِﻴﻼً ﻓَﻮ�ْﻞٌ لَﻬُﻢْ مِﻤَّﺎ ﻛَﺘَﺒَﺖْ أَﻳْﺪِﻳﻬِﻢْ وَوَ�ْﻞٌ لَﻬُﻢْ مِﻤَّﺎ ﻳَ�ﺴِﺒُﻮن
٧٩-٧٨ : ))ﺒﻟﻘﺮة
তােদর মেধয্ অেনক অিশিক্ষত েলাক , যারা আশা-আকাংখা
বয্তীত �� স�েকর্ জাে ন না। শুধু ক�না রচনা কের থাে
তােদর জনয্ �ং, যারা � হে� �� রচনা কের এবং বেল েয, এটা
আ�াহর িনকট হেত আগত। এর �ারা তারা সামানয্ মুলয্ অজর
কেরেছ। তােদর হাত যা িলেখেছ ত�েনয্ তােদর �িত আেক্
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এবং তারা যা উপাজর্ন কেরেছ ত�েনয্ তােদর �িত আেক (সূ রা
আল-বা�ারা, ২ : আয়াত ৭৮-৮৯)
যারা বতর্মান যুেগর জ-ময্ািজে�টেদর িদেক দৃি� িদেব, তারা
�� েদখেত পােবন েয, িকভােব এরা আইনেক েখল-তামাসায়
পিরণত করেছ। তারা ই�ামত কুরআন ও সু �াহর ফয়সালােক
পিরবতর্ন কের এবং ঘুেষর িবিনমেয় সতয্েক িমথয্ায় পিরণত কে
এইভােব অসংখয্ দুনর্ীিত য েকােনা সীমা পিরসীমা েনই। যা এ
যু েগর সবেচেয় বড় মাথা বয্াথার কারণ হেয় দািড়েয়েছ। এমিনভােব
িবদ‘আতী ও কবর পূ জারীর দল েতা আেছই যােদর স�ে� অনয্�
আেলাচনা এেসেছ। 4
৩

২৩। �ীেনর িহদােয়ত েছেড় �ীন-িবেরাধী পেথর অনু গমন
এ িছল জােহলী যু েগর এক আজব �ভাব। তারা খািট �ীেনর সংেগ
কিঠন শ�তায় িল� হেতা। অনয্িদেক কািফরেদর �ীেনর সংেগ পূণর
�ীিত �াপন করেতা। েযমন ইয়াহূ দীরা রাসূ লু�াহর সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম সংেগ কেরিছল। িতিন মূ সার (আঃ) �ীন (উহার
4

তুকর্ী িখলাফেতর আমেল এটা েলখা হয়।(অনু বাদক)।
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মূ লনীিত) িনেয় এেসিছেলন, অথচ তারা যাদু িবদয্ার বইসমূহ
অনু সরণ করেত লাগেলা যা িছল িফরাউেনর �ীেনর অ�ভুর্।
মুসিলমেদর মেধয্ আজকাল এরূপ েলােকর েকানই কমিত েনই যা
সু �াহ তয্াগ কেরেছ। এমনি তার সংেগ শ�তাও কের থােক।
অথচ তারা দাশর্িনকেদর কথা ও িনেদরসমূ েহর সহায়তা কের।

২৪। অেনয্র অনুসৃত সতয্েক অ�ীকার ক
যখন তারা িবিভ� িফরকায় িবভ� হয়, তখন �িতিট িফরকা তােদর
গৃহীত মতামতেক চূ ড়া� সতয্ বেল �হণ করেতা এবং তােদর
িবপক্ষীয় দেলর িনকট বিবক েকােনা সতয্ থাকেলও তােক
অ�ীকার করেতা। েকননা পিব� কুরআেন আ�াহ রাববুল আলামীন
বেলন :
ََ
َ
َ
َ
َ
ﻰﻠﻋ
ُﺖِ اﻨﻟَّﺼَﺎرى ﻟَيْﺴَﺖِ اﻴﻟَْﻬُﻮد
ﺎرَى ﻰﻠﻋََ ﻲﺷَْءٍ وَﻗَﺎﻟ
ﻟَيْﺴَﺖِ اﻨﻟَّﺼ
ُﻴﻟْﻬُﻮد
َ
ُﻳﻦ َﻻ�َﻌْﻠَﻤُﻮنَ ﻣِﺜْﻞَ ﻗَﻮْلِﻬِﻢْ ﻓَﺎ�َُّ َ�ْ�ُﻢ
َ َِّوَﻫُﻢْ �َﺘْﻠُﻮنَ اﻟْﻜِﺘَﺎبَ ﻛَﺬلِﻚَ ﻗَﺎلَ اﺬﻟ
ٍء
ْ
َ
َْ
َ
(١١٣ : ﴾ )ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة١١٣﴿ َيْﻨَﻬُﻢْ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ�ِﻴﻤَﺎ ﺎﻛﻧُﻮا �ِ ﻴﻪِ �ﺘَ ِﻠﻔُﻮن
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‘ইয়াহূ দীরা বলেতা খৃ�ানেদর েকােনা িভি� েনই। েতমিন খৃ�ােনরা
বলেতা ইয়াহূ দীরা েকােনা িভি�র উপর �িতি�ত নয়। অথচ তারা
সবই আ�াহর িকতাব (তাওরাত ও ই�ীল) পড়েতা। এমিন ধরেণর
কথা েকবল মুখর্রাই বেল থােক। আ�াহ তােদর মধয্কার এই িববা
ফয়সালা করেবন েকয়ামেতর িদন’। (সূ রা আল-বা�ারা, ২ : আয়াত
১১৩)
জােহরী যু েগর উপেরা� �ভাব িনঃসে�েহ বতর্মান যুেগও বহ
েলােকর মেধয্ িবদয্মা িবেশষ কের িবিভ� মাযহাবী েনতােদর
মেধয্। েকননা �েতয্ক মাযহাবপ�ীই মেন কেরন , �ীন েকবল
তার মাযহােবই আেছ, অেনয্র মেধয্ নয়। এজনয্ই েতা আ�াহপ
ইরশাদ কেরেছন- ‘�েতয্ক দলই িনেজরটা িনেয় স��’
কিব বেলন :
 ّﻰﻋ
. وﻴﻟ� ﻻ ﺗﻘﺮّ ﻬﻟﻢ ﺬاﺎﻛ، �ﻳﺪ وﺻﻼً لﻠﻴ
‘‘�েতয্েকই লাইলীর ে�েমর দাবীদার। অথচ লাইলী তােদর কাউেক
�ীকার কের না।’’
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বুি�মােনর কাজ হেলা দলীল তালাশ করা। েয িবষেয় সিঠক দলীল
পাওয়া যােব েসটাই সতয্ ও �হণেযাগয্
পক্ষা�ের যার উপ েকােনা দলীল �মাণ পাওয়া যােব না তা
িপছেন ছু েঁ ড় িফেল িদেত হেব। মেন রাখেত হেব েয, দু িনয়ার
�েতয্েকর কথাই �হণবা বজর্ন েযাগয্ েকবল রাসূলু� সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর কথা বয্তীত।

২৫। �েতয্ক দেলর এই দাবী করা ে, সতয্ েকবল তার মােঝ
িনিহত
আমার উ�াত অদূ র ভিবষয্েত৭৩িট দেল িবভ� হেব। �েতয্ক
দলই জাহা�ােম যােব, একিট দল বয্তীত। রাসূেলর সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর এ হাদীস যখন েলােকরা শুনেলা তখন
�েতয্ক দলই িনেজেদরেক‘‘নাজী িফরকা’’ বা মুি��া� দল িহসােব
দাবী করেলা। যিদও ঐ হাদীেসর েশেষ রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম �� ভােবই মুি��া� দল স�েকর্ বেলেছন ে, তারা
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হেলা ঐ দল যারা আমার ও আমার ছাহাবােদর তরীকার উপর
কােয়ম থাকেব।
এমিন ভােব ইয়াহূ দী ও খৃ�ানরা িনজ িনজ দেলর ‘‘নাজী’’ বা মুি�
�া� হওয়ার দাবীর অসারতা �িতপ� কের আ�াহ বেলনْْ ُﻨ
َ َ
َُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َﻪ
َ ْ ُّ ﻗ
َ
﴾ ﺑ� ﻣﻦ أﺳﻠﻢ وﺟﻬ١١١﴿ �ِ�ِﺎد
ِﻠْﻚَ أَﻣَﺎ�ِﻴُﻬُﻢْ ﻞ ﻫﺎﺗُﻮا ﺑُﺮْﻫﺎﻧ�ُﻢْ إِن ﻛ ﺘُﻢْ َﺻ
َ
َ
ٌ َ َ
َ َْ
ِ
﴾١١٢﴿ َّ وَﻫُﻮَ �ُْﺴِﻦٌ ﻓَﻠَﻪُ أَﺟْﺮُهُ ﻋِﻨْﺪَ رَ�ِّﻪِ َوﻻ ﺧﻮْف َﻋﻠﻴْﻬِﻢْ َوﻻ ﻫُﻢْ � َﺰﻧُﻮن
(١١٢-١١١ : )ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة
‘এসব তােদর েখাশ-েখয়াল মা�। েহ নবী ! আপিন বেল িদন, তারা
যিদ িনজ িনজ দাবীেত সতয্ হ, তাহেল েযন দলীল েপশ কের।
অবশয্ েয বয্ি� আ�াহর জনয্ িনেজেক স�ূণর্ভােব সমপর্ন ক
এবং েস যিদ সৎকমর্শীল হ, তাহেল তার রেবর িনকট তার জনয্
উ�ম পুর�ার রেয়েছ। তােদর েকােনা ভয় েনই বা সংিকত হবারও
েকােনা কারণ েনই’। (সূ রা বা�ারা, ২ : আয়াত ১১১-১১২ আয়াত)
আবুল আ�াস তাকীউ�ীন ইবেন তাইিময়াহ রহ. �ীয় িকতাব
‘‘িমনহাজুস সু �াহ’র’’ মেধয্ নাজী িফরকার িবষেয় উপেরা�
হাদীসিটর িব�ািরত বয্াখয্া িদেয়েছন। েয হাদীসিটর িভি�েিশয়া63

রােফিযরাও িনেজেদরেক ‘নাজী িফরকার’ এবং আহেল সু �াত ওয়াল
জামায়াতেক বািতল িফরকা বেল দাবী কের। অথচ রােফিযরা হে�
বািতল িফরকা। যিদ েকউ অিধক জানেত চান তেব েযন ইমাম
ইবেন তাইিময়াহর উ� িকতাবখানায় একবার েচাখ বুিলেয় েনন।
২৬। �ীেনর অ�ভুর্� বেল �ীকার করা সে� েকােনা ব�েক
অ�ীকার করা
েযমন তারা হ� স�েকর্ �� কেরিল। এটােক তারা তােদর
�ীেনর অংশ বেল �ীকার কেরিছল, িক� এতদসে�ও তারা তা
করেত অ�ীকার কের।
আ�াহ তা‘আলা বেলনْ ﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ اﺒﻟَْﻴْﺖ
ِ
ّ
ِ
َ ﻣَﺜَﺎﺑَﺔً لِﻠﻨَّﺎس وَأَﻣْﻨًﺎ وَاﺨﺗَّﺬُوا ﻣِﻦْ ﻣَﻘَﺎمِ إِﺑْﺮَاﻫِﻴﻢَ مُﺼَ�ً )ﺳﻮرة
(١٢٥ : ﺒﻟﻘﺮة
যখন আিম কাবাগৃহেক মানু েষর জনয্ তীথর্ �ান ও িনরাপ�া �
িহসােব �হণ করলাম এবং েলাকেদরেক বললাম েয, েতামরা
ইবরাহীেমর দাঁড়ােনা �ানেকই ‘মুছা�া’ বা ছালােতর �ান িহসােব
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�হণ কেরা। (িক�, কািফররা তা না কের কাবা ঘের �িতমা রােখ
এবং ওর পূ জা শুরু কের ে, যিদও মুেখ ইবরাহীেমর অনু সারী
বেল দাবী করেতা)। আ�াহ তােদর এই আচরেণর �িত িধ�ার
িদেয় বেলনِ
َ
ُ�ْﻴَﺎ وَ�ِﻧَّﻪ
َ َ ﻟ
َ
َ َﻪُ و
َُّﻘﺪِ اﺻْﻄَﻔَﻴْﻨﺎهُ ﻲﻓِ اﺪﻟ
ﺑْﺮَاﻫِﻴﻢَ إِﻻّ ﻣَﻦْ ﺳَﻔِﻪ �َﻔْﺴ
 ﻳَﺮْﻏَﺐُ �َﻦْ مِﻠَّﺔِإ
َ  اﻵَْﺧِﺮَةِ لَﻤِﻦَ الﺼَّﺎﺤﻟ
(١٣٠ : ﴾ )ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة١٣٠﴿ �ِِ
‘যারা িনেজেদরেক (ই�াকৃতভােব) িনেবর্াধ গণয্ কের, েকবল
তারাই ইবরাহীেমর িম�াত েথেক মুখ িফিরেয় িনেত পাের, অথচ
আ�াহ তােকই দু িনয়ার মেধয্ হেত িনবর্ািচত কেরেছন এবং িতি
আিখরােত অবশয্ই েনককার বা�ােদর মেধয্ গণয্ হ’। (সূ রা
বা�ারা, ২ : আয়াত ১২৫-১৩০)
েশেষা� আয়াতিট নািযেলর কারণ িহসােব বলা হেয় থােক েয,
�খয্াতইয়াহূ দী পি�ত (পের মুসিলম) আ�ু �াহ ইবন সালাম সালমা
ও মুহািজর নামীর �ীয় দু ই ভািতজােক ইসলাম �হেণর আ�ান
জািনেয় বেলন েয, েতামরা িন�য়ই একথা জােনা েয, আ�াহ পাক
তাওরােত বেলেছন, আিম ইসমাঈেলর বংেশ আহমদ নােম একজন
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নবীেক পাঠােবা। যারা তার উপর ঈমান আনেব তারা িহদােয়ত �া�
হেব এবং যারা ঈমান আনেব না তারা হেব অিভশ�। একথা শুেন
ভািতজা দু ’জেনই মুসিলম হেয় েগল। এ ঘটনার পেরই উ� আয়াত
নািযল হয়।
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২৭। ন�তার �দশর্ণ
কািফররা ন�তার �দশর্নী করেতাএবং এর পেক্ষ িবিভ� অপযুি
খাড়া করেতা। 5
৪

আ�াহ তা‘আলা বেলনঃ
ْﺄ
ُوَا�ُّ أَمَ َﺮ َﻧﺎ ﺑِﻬَﺎ ﻗُﻞْ إِنَّ ا�َّ َ َﻻ ﻳَ مُﺮ
َ ِذ َا �َﻌَﻠُﻮا ﻓَﺎﺣِﺸَﺔً ﻗَﺎلُﻮا وَﺟَﺪْﻧَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ آَﺑَﺎءَﻧَﺎ
َ ََْ َ
َ
(٢٨ : ﴾ )ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف٢٨﴿ ﻟْﻔَﺤْﺸَﺎءِ أَ�َﻘُﻮلُﻮنَ ﻰﻠﻋَ ا�َِّ َﻣﺎ ﻻ �ﻌﻠﻤُﻮن
‘যখন তারা েকােনা অ�ীল কাজ করেতা তখন বলেতা, আমােদর
বাপ-দাদােদরেক আমরা এ কাজ করেত েদেখিছ এবং আ�াহও
আমােদরেক এ কােজ অনু মিত িদেয়েছন। আপিন বেল িদন (েহ
নবী) িন�য়ই আ�াহ েকােনা অ�ীল কােজর অনু মিত েদন না।
েতামরা িক আ�াহ স�েকর্ এমন কথা বলেত চও যা েতামরা
জােনা না’? (সূ রা আরাফ, ৭: আয়াত ২৮)

5

আজেকর িদেন এরা িনেজেদরেক �গিতশীল এবং ন�তা িবেরাধীেদরেক
েসেকেল িকংবা �িতি�য়াশীল বেল থােক। (অনু বাদক)।
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মুফাসসীরগণ বেলন : এখােন অ�ীল কাজ অথর 6 �িতমা পূ জা করা
৫

এবং কা‘বা ঘর তাওয়াফ করার সময় (নারী-পুরুষ িনিবর্েশ)
উলংগ হেয় তাওয়াফ করা ইতয্ািদ 7
৬

ফাররা বেলন- শুধুমা� উল� হওয়ার কথাই বলা হেয়েছ। কািফররা
তােদর এই েবহায়াপনার পেক্ষ দুিট যুি� খাড়া কেরেছ(এক) বাপদাদােদর রীিত েরওয়ােজর অ� অনু সরণ এবং (দু ই) আ�াহর উপর
িমথয্া অপবাদ।
তােদর েনতােদর িনয়ম িছল এই েয, তারা হে�র মওসু েম
আরাফােতর ময়দােন না িগেয় মুজদািলফায় েযেয় অব�ান (ওকুফ)
করেতা। তারা এই সময় িঘ গরম করেতা না, পিনর েখেতা না,
েকােনা ছাগল-বকরী িকংবা গরু বাঁধেতা ন, উট বা েভড়ার পশম
িদেয় সূ তা কাটেতা না, েকােনা পশেমর বা কাদার ৈতরী ঘের ঢুকেতা
না। তারা স�ািনত চারিট মাস লাল গ�ু জওয়ালা ঘের লু িকেয়
6
7

এখােন েলখক িকছু বয্াকরণগত আেলাচনা কেরেছন।(অনু বাদক)
আজেকর তথাকিথত উ�ত সভয্তার যুেগ এই উলংগপনা হাে, ঘােট,
িশক্ষা�, সািহেতয, সংবাদপে�, িটিভ-িসেনমােত সবর্� বয্াি� লাভ কেরেছ
(অনু বাদক)
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থাকেতা। তারা আরবেদর উপর কেঠারভােব িনয়ম কের িদেয়িছল
েযন হারাম শরীেফ ঢুকবার পূ েবর তারা হালাল অব�ার সম�
পিরেধয় ব� েফেল েদয় এবং ইহরােমর েপাশাক পিরধান কের।
চাই েসই েপাশাক �েয়র মাধয্েম েহাক বা ধারসূে� িকংবা দানসূে�
�া� েহাক। যিদ তা না পায় তেব স�ূ ণর্ উল�াব�ায় তাওয়াফ
করেত হেব। েমেয়েদর উপেরা� একই িনয়ম �েযাজয্ িছল। বরং
েমেয়রা তােদর দু ’পা ও িনত��য় ফাঁকা কের তাওয়াফ করেতা।
এমিনভােব তাওয়াফ করা অব�ায় যাবাআ িবনেত আেমর নামক
এক মিহলা েগেয়িছলঃﻟﻮم ﻳﺒﺪو ﺑﻌﻀﻪ أو ﻠﻛﻪ * وﻣﺎ ﺑﺪا ﻣﻨﻪ ﻓﻼ أﺣﻠﻪ
‘আজেকর িদেনর (ল�া�ােনর) (িকছু অংশ বা স�ূ ণর্টা �কাশ হেয়
পড়েলা। তেব েযটুকু �কািশত হেলা আিম তােক হালাল করেবা
না।’
তারা িনেজরা মুযদািলফা েথেকই িফের আসত। অপর েলােকরা
আরাফােতর ময়দান েথেক িফের আসত। এমিন ধরেনর বহু নতুন
নতুন েরওয়াজ তারা চালু কেরিছল, েয স�েকর্ আ�াহ েকানরূ
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িনেদর্শ পাঠানিন। এতদসে�ও তারা িপতা ই�ািহেমর িম�ােতর উপর
কােয়ম আেছ বেল গালভরা দাবী করেতা। আসেল এসব তােদর
িনতা�ই মুখর্তা ছাড়া আর িকছুই িছল।
আজেকর িদেনও েয সম� েলাক ইসলােমর িদেক িনেজেদরেক
স�িকর্ত কের, তােদর অিধকাংশই �ীেনর মেধয্ এমন এমন
িবদ‘আতী েরওয়াজ চালু কেরেছন েয স�েকর্

আ�াহ েকােনা

িনেদর্শ েনই। েযমন েকউ েউ আ�াহর ঘরসমূ েহ বাদয-বাজনার
মাধয্েম ইবাদত অনু�ান কের থাে, েকউ কবর �দিক্ষণ কে
থােক, েকউ কবর িযয়ারেতর উে�েশয্ সফের েবর হ, েকউ তার
খােলছ আনু গতয্ েঢেল িদেয় তার সেবর্া�ম কুরবানীটুক ু কবের
উে�েশয্ মানত কের। েকউ বা সাধুিগির ও শয়তানী েধাকাবািজর
প�া আিব�ার কেরেছ এবং মেন করেছ েয, েস সূ ফী-দরেবশেদর
তরীকা অবল�ন কেরেছ। আসেল তার �ধান উে�শয্ হেলা �ীয়
পশু �বৃি� চিরতাথর্ করা এবং সংকীণর্ দুিনয়াবী �াথর্ হািসল ক
এই ধরেনর কত েয অপকীিতর্ ধেমর্র নােম চল, তার ইয়�া েনই।
কিবর কথায়. وﻋﻨﺪ اﷲ ﺠﺗﺘﻤﻊ اﺨﻟﺼﻮم، ﻰﻟ دﻳّﺎن ﻳﻮﻟﻳﻦ ﻧﻤﻰﻀ
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‘ি�য়ামেতর িদন িহসাব �হণকারীর িনকট আমরা সবাই চেলিছ
এবং আ�াহর িনকেটই বাদী-িববাদী সকেল একি�ত হেব’।

২৮। হালাল ব�েক হারাম কের ‘ইবাদেত িল� হওয়া
জােহলী যু েগ এটা �চিলত িছল (েযমন তারা তাওয়ােফর সময়
কাপড় পরেতা না, হে�র মওসু েম চিবর্ েখেতা না ইতয্া)। আ�াহ
এ সেবর �িতবাদ কের বেলনْ�ِ آَدَمَ ﺧُﺬُوا زِ�نَﺘَ�ُﻢْ ﻋِﻨْﺪَ ﻞﻛُِّ مَﺴْﺠِﺪٍ وَ�ُُﻮ  وَاﺮﺷَْ�ُﻮا وَﻻَ �ُﺮﺴ
ّ ُ� َﻓُﻮا إِﻧَّﻪُ ﻻ
ُِﺐ
ِ
ا
َ
ْﻞْ ﻣَﻦْ ﺣَﺮَّمَ زِ�ﻨَﺔَ ا�َِّ اﻟَّﻲ ﺧ
َ
ِ
ِّوَاﻟﻄَّﻴّﺒَﺎتِﻣِﻦَ الﺮ
ِِﺘ أ َ ﻟِﻌِﺒَﺎدِه
٣١﴿ �ِ�ِْلْﻤُﺮﺴ
ِزْق
َ َِّْﻳﻦَ آَﻣ ﻨُﻮا ﻲﻓِ اﺤﻟَْﻴَﺎةِ اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ ﺧَﺎلِﺼَﺔً ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻛَﺬَلِﻚَ �ُﻔَﺼِّ ُ اﻵ
َ
ﺎت
�َِِ ل
ِ ﻞ َﻳ
ْ
ّ �ََ ّمَ ر
َ ََْ َ
َ ِ اﻟ َﻔ َﻮ َﺶ َﻣﺎ َﻇ َﻬ َﺮ ﻣِﻨْ َﻬﺎ َو َﻣﺎ َ� َﻄ َﻦ َواﻹ
ِْ�ْﻢ
ُﻞْ إِ�َّﻤَﺎ ﺣَﺮ٣٢﴿ ﻟِﻘﻮْمٍ �ﻌﻠﻤُﻮن
َِ اﺣ
َ ﺑِﻐ
َِّ�ُ� َْ ﻢ
ُﻮا
َ
وَأَنْ �َﻘُﻮلُﻮا ﻰﻠﻋَ ا�َِّ َﻣﺎ
لْ ﺑِﻪِﺳُﻠْﻄَﺎﻧًﺎ
َ�ِْ اﺤﻟَْﻖِّ وَأَنْ �ُﺮﺸِْ� ﺑِﺎ�َِّ ﻣَﺎ ل
َ ََْ َ
(٣٣-٣١ : ﴾ )ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف٣٣﴿ ﻻ �ﻌﻠﻤُﻮن
‘েহ বনী আদম! �েতয্ক ছালােতর সময় েতামরা সু�র েপাষাক
পিরধান কেরা। েতামরা িনয়িমত আহার কেরা, পান কেরা, িক�
অপবয্য় কেরা না। িন�য়ই আ�াহ অপবয্য়কারীেদর ভালবােসন না
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(েহ নবী) আপিন বেল িদন, আ�াহ �ীয় বা�ােদর জনয্ েযসব
েসৗ�যর্ স�ার ও িবশু� জীিবকা সৃি� কেরেছন তােক তােদর জন
েক হারাম কেরেছ ? বেল িদন, এ সবই মুিমনেদর জনয, তােদর
পািথর্ব জীবেন ও িবেশষ কের িকয়ামেতর িদেন। এইরূেপ জ্ঞ
স�দােয়র জনয্ আমরা িনদশর্নগুিল িবশদভােব িববৃত কি(েহ
নবী) আপিন বেল িদন েয, আমার �ভু িনিষ� কের িদেয়েছন
যাবতীয় �কাশয্ ও েগাপন অ�ীলত, সকল �কােরর পাপকাযর,
অসংগত িবেরািধতা এবং আ�াহর সােথ িশকর- েয স�েকর েকােনা
দিলল িতিন নািযল কেরনিন এবং িনিষ� কেরেছন, আ�াহ স�ে�
এমন কথা বলা, েয িবষেয় েতামােদর েকােনা জ্ঞান ে’। (সূ রা
আ‘রাফ, ৭: আয়াত ৩১-৩৩)
�থম আয়াতিট নািযেলর কারণ হেলা েয, েবদু ঈন আরবেদর
অেনেক উলংগ হেয় পিব� কাবাঘর ‘তাওয়াফ’ (�দিক্) করেতা।
এমনিক েমেয়রাও উলংগ হেয় অনু রূপ করেতা এবং গান েগেতা।
যার িকছু উ�ৃ িত পূ েবর্ েদওয়া হেয়েছ। কালবী বেলন ে, হে�র
মওসু েম আরবরা েবঁেচ থাকার মত যৎসামানয্ আহার করেতা। তা
হে�র �িত স�ান েদিখেয় এই সমেয় েকােনা চিবর্যু� খাবার
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েখেতা না। এ অব�ায় মুসিলমরা আ�াহর নবীেক বলেলন েয,
আমরাই েতা হে�র স�ান রক্ষার অিধক হকদার। তখন আ�া
উপেরা� আয়াত নািযল কেরন।
ি�তীয় আয়ােতর বয্াখয্ায় বলা যায় , মানু েষর কলয্াণ ও েসৗ�যর
বধর্েনর জনয্ সৃ� সূ, কাতান, েরশমী �ভৃিত ব�সমূ হ এবং খাসী
ও গরুর েগা, চিবর, দু ধ �ভৃিত যাবতীয় হালাল খাদয্সমূহ তােদর
জনয্ সব সময়ই হালাল। ম’িমনেদর জনয্ এগুেলা খাছ এজনয্ ব
হেয়েছ েয, আ�াহর িনকট তােদর মযর্াদা সবর্ািধক। সুতরাং
সকল িনয়ামেতর �কৃত হকদার তারাই। তেব অিব�াসীরাও এসব
েভাগ করেত পারেব সাধারণভােব মুিমনেদর অনু সরেণ। অবশয্
পরকালীন জীবেন এ সম� েসৗ�যর্ স�ার উপেভােগর অিধকারী
হেবন েকবলমা� মুিমনরাই।
তৃতীয় আয়ােত ‘�কাশয্ ও েগাপন অ�ীলতা’ বয্াখয্ েকােনা েকান
মুফাসসীর ‘�কাশয্ ও েগাপন বয্ািভচ’ বেলেছন। আরবরা �কাশয্
বয্ািভচার অপছ� করেতা। িক� েগাপেন একােজ অভয্� ি।
মুজািহদ বেলন, ‘�কাশয্ অ�ীলত’ অেথর্ ‘উল� তাওয়াফ’ এবং
‘েগাপন অ�ীলতা’ অেথর্ বয্ািভচার বুঝােনা হেয়েছ। েকউ েক
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বেলন, ‘�কাশয’ অেথর্ পুরুষেদর িদবেস উলংগ তাওয়াফ বুঝােন
হেয়েছ।
‘পাপকমর’ বলেত সব ধরেনর পাপাচার বুঝােনা হেয়েছ। তেব েকউ
েকউ আরবেদর কিবতায় বয্হৃত উ� শে�র �চিলত অেথর্র িদে
েখয়াল কের এখােন ‘মেদর’ অথর্ কেরেছন 8
৭

‘িশকর- েয স�েকর েকােনা দলীল আ�াহ নািযল কেরনিন’ এর �ারা
আ�াহর গুণাবলীেক অ�ীকার করা এবং তাঁর স�ে� িমথয্া অপবা
েদওয়া বুঝােনা হেয়েছ। েযমন- তারা িনেজেদর অপকেমর্র সমথর্ে
যু ি� েদিখেয় বলেতা েযَ َ ُّ ٱ
[٢٨ :�َ أ َم َرنا ب ِ َهاۗ ﴾ ]اﻻﻋﺮاف
َ﴿
‘আ�াহ আমােদর এসব করেত বেলেছন’। (সূ রা আ’রাফ, ৭: আয়াত
২৮)

8

 وأن �ﺮﺸب اﻹﺛﻢ اﺬﻟي ﻳﻮﺟﺐ الﻮزرا، ﻧﻬﺎﻧﺎ رﺳﻮل اﷲ أن ﻧﻘ الﺰﻧﺎ.

অথর্াৎ রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক িযনার িনকটবতর্ী হ
িনেষধ কেরেছন এবং িনেষধ কেরেছন মদয্ পান করে, যার �ারা গুনা,
অপিরহাযর্
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একথা সবারই জানা েয, আমােদর যামানার সু ফী ছােহবেদর মেধয্
জােহলী যু েগর ঐ সকল �ভাব ঢুেক পেড়েছ। তাঁরা েলাকেদর কােছ
িনেজেদর সু ফীিগির েদখােনার জনয্ ভাল েপাষাক ও ভাল খাবার
তয্াগ কেরন। তাঁরা িনঃস�ভােব হুজরায় ও খানকায় বেস িনেজেদ
কেপালকি�ত িবিভ� িবদ‘আতী তরীকায় মুরাকাবা-মুশাহাদা, ইশ্ক ও
িযকের মশগুল থােকন। অথচ তাঁরা জােনন না ে, এর �ারা তারা
আ�াহ বিণর্ত ঐ সম� েলাকেদর অ�ভুর্ হে�ন- ‘‘যারা তােদর
সারািট জীবন বরবাদ কেরেছ অথচ ভাবেছ েয, তারা অতয্� ভাল
কাজ করেছ’’। (সূ রা কাহাফ, ১৮ : আয়াত ১০৪)
২৯। আ�াহর নাম ও গুণাবলী িবকৃত কর
জােহলী যু েগর েলাকেদর এ �ভাব িছল। আ�াহ তার �িতবাদ কের
বেলনِ
َ ْ
َ ُِ اﻷَْﺳْﻤَﺎءُ اﺤﻟُْ ْﺴ َ� ﻓَﺎدْﻋُﻮه
َ َأ
ﺳْﻤﺎﺋِﻪِ َﺳﻴُﺠﺰَوْ ن َﻣﺎ
َِّ�
ِﺑِﻬَذَرُوا اﺬﻟَّﻳﻦَ ﻳُﻠْﺤِﺪُونَ ﻲﻓ
َ َ َ َ
(١٨٠ : ﴾ )ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف١٨٠﴿ ﻌْﻤﻠُﻮن
� ﻛﻧُﻮا
‘উ�ম নামসমূ হ আ�াহর জনয্, েতামরা তাঁেক েস সকল নােমই
ডােকা এবং যারা তাঁর নামসমূ হ িবকৃত কেরেছ তােদরেক পিরতয্াগ
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কেরা। তারা অিতস�র তােদর কৃতকেমর্র ফল পাে’। (সূ রা
আ‘রাফ, ৭ : আয়াত ১৮০)
আ�াহর নাম িবকৃত করা অথর্ তাঁেক এমন নােম ডাকা যা উে�শয
নয়। অথবা যার �ারা েকােনা বােজ অথর্ ক�না করা েযেত পাের।
েযমন- েকােনা েবদু ঈেনর ডাক ‘ইয়া আবাল মাকািরম’ (েহ
দানশীলেদর িপতা) ‘ইয়া আবয়াদাল ওয়াজিহ’ (েহ সেফদ েচহারার
অিধকারী) ‘‘ইয়া সািখইউ’ (েহ দাতা) �ভৃিত। এগুেলা তারা তােদর
ধারণা মািফক বলেতা। �কৃত অেথর্ এগুেলা আ�াহর নাম নয়। অন
আয়ােত আ�াহ তা‘আলা বেলনَ َ
َ َ�َﺒْﻠِﻬَﺎ أُمَﻢٌ ﺘﻟَِﺘْﻠُﻮَ ﻋَﻠﻴْﻬِﻢُ اﺬﻟَِّي أ
َ
وْﺣﻴْﻨَ إِﻴﻟْﻚ
ِْﻚَ أَرْﺳَﻠْﻨَﺎكَ ﻲﻓِ أُﻣَّﺔٍ ﻗَﺪْ ﺧَﻠَﺖْ ﻣِﻦ
َ
ََ ِ ﻫُﻮ
َ َ
﴾٣٠﴿ ِﻪﻟََ إِﻻَّ ﻫُﻮَ ﻋَﻠﻴْﻪِ ﺗَﻮ َ�ّْﺖُ وَ�ِﻴﻟْﻪِ َﻣﺘَﺎب
ِّﻤﺣَْﻦ ﻗُﻞْ رَ�ِّ ﻻَ إ
َﻳ�ْﻔُﺮُونَ ﺑِﺎلﺮ
(٣٠ : )ﺳﻮرة الﺮﻋﺪ
‘ইেতাপূ েবর িবিভ� জািতর িনকট েযমন (নবী) পািঠেয়িছলাম, েতমিন
আপনােকও একিট জািতর িনকট পািঠেয়িছ, েকবল আমার অহীসমূ হ
িতলাওয়াত কের শুনাবার জনয্। অথচ তার‘রহমান’ েক অ�ীকার
কেরেছ। আপিন বেল িদন েয, ‘িতিনই আমার �িতপালক’। িতিন
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বয্তীত

আমার অন েকােনা ইলাহ বা মা’বুদ েনই। তাঁর উপরই

আিম িনভর্র কির এবং তাঁর কােছই আমার �তয্াবত’। (সূ রা আররা’দ, ১৩ : আয়াত ৩০)
কাতাদাহ, ইবনু জুরােয়জ ও মুকািতল হেত বিণর্ত হেয়েছ ে, উ�
আয়াতিট ম�ায় মুশিরকেদর স�েকর্ নািযল হয়। হুদায়িবয়া
সি�কােল রাসূ েলর সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম পক্ষ হেত আ
রা. িলিখত পে� ‘িবসিম�ািহর রাহমািনর রাহীম’ েদেখ তােদর
�িতিনিধ েসাহােয়ল ইবন আমর বেল ওেঠ আমরা ‘রহমান’ বেল
কাউেক জািন না। েকােনা েকান তাফসীরকােরর মেত আবু েজেহল
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�ামেক ‘ইয়া আ�াহ’ ইয়া

রহমান’ বলেত শুেন বেল ওেঠ ে, ‘মুহা�াদ আমােদরেক বহু
মা’বুেদর উপাসনা করেত িনেষধ কের, অথচ েস িনেজ দু ই
মা’বুদেক ডাকেছ। জওয়ােব উ� আয়াত নািযল হয়। কােরা কােরা
মেত- যখন কািফরেদরেক বলা হেলা ‘েতামরা রহমানেক িসজদা
কেরা’ তখন তারা বেল ‘রহমান’ িক ব� ? এই সময় উ� আয়াত
নািযল হয়।
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এভােব আ�াহর নামসমূ হ িবকৃত করার সােথ সােথ তারা আ�াহর
গুণাবলীরও িবকৃত অথর্ �হণ কেরিছল। েয- আহমদ, বুখারী,
মুসিলম, িতরিমযী, নাসায়ী �ভৃিত আ�ু �াহ ইবন মাসউদ রা. হেত
বণর্না কের, িতিন বেলন- একদা আিম কা’বা শরীেফর আড়ােল
বেসিছলাম। এমন সময় একজন কুরায়শী ও দু ’জন ছাকাফী অথবা
একজন ছাকাফী ও দু ’জন কুরায়শী েসখােন এেলা। িবরাট েদহধারী
িছল তারা। িক� মগেজ িকছু ই িছল না। তােদর একজন বলল,
‘আ�া আমােদর এই নীরব কথাবাতর্া িক আ�াহ শুনেত পাে’?
উ�ের অনয্জন বল, যিদ আমরা েজাের বিল তাহেল শুনেত পােবন
নইেল পােবন না’। আেরকজন বলল, যিদ িতিন আমােদর
কথাবাতর্ার িকছু অংশ শুেন েফে, তাহেল িতিন সবই শুেন
িনেবন’। ইবেন মাসউদ রা. বেলন, আিম এই ঘটনা রাসূ েলর
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িনকট বণর্না করেল িনে�র আয়া
নািযল হয়َ
َ
َ ﻮا ﺠﻟُِﻠُﻮدِﻫِﻢْ َ ﺷَﻬِﺪْ�ُﻢْ ﻋَﻠ
َ اﺬﻟَِّي أَ�ْﻄَﻖَ ﻞﻛَُّ ﻲﺷ ٍْء َو
ﻫُﻮ
َُّ�َﻴْﻨﺎ ﻗَﺎلُﻮا أَ�ْﻄَﻘﻨَﺎ ا
لِﻢ
َ
َ
َ
ْﺸ
َ
َ
َ
ُْﻨْﺘُﻢْ �َﺴْتَﺮﺘُِون أ ْن � َ َﻬ َﺪ َﻋﻠﻴْ�ُﻢ
﴾ َو َﻣﺎ٢١﴿ َﻘَ�ُﻢْ أَوَّلَ مَﺮّةٍ وَ�ِﻴﻟْﻪِ ﺗُﺮْ َﺟﻌُﻮن
َ َ ْ َ َ َّ�َّ ا
َ
َ
َ
َ
َ ﻻ �ﻌﻠﻢُ ﻛﺜِ�ًا
 ﺟُﻠُﻮدُ�ُﻢْ وَﻟ�ِﻦْ ﻇَﻨنْﺘُﻢْ أَن
 أَﺑْﺼَﺎرُ�ُﻢْ وَﻻ
ﻤْﻌُ�ُﻢْ وَﻻ
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َ َ َ
َ َ ِْ ﻇَﻨَنْﺘُﻢْ ﺑِﺮَ�ِّ ُﻢ
ذَﻟِ�ُﻢْ ﻇ
ْرْدا�ُﻢْ ﻓَﺄَﺻْﺒَﺤْ ﺘُﻢ
� أ
ََّﻨُّ�ُﻢُ اﺬﻟ
٢٢﴿ ﻌْﻤﻠُﻮن
� ِﻤَّﺎ
ي
َ
(٢٣-٢١ : ﴾ )ﺳﻮرة ﺣﻢ الﺴﺠﺪة٢٣﴿ �ﻦ
ِِﻦَ اﺨﻟَْﺎﺮﺳ
‘িকয়ামেতর িদন আ�াহর শ�রা �-� গা� চমর্েক লক্ষয্
বলেব, েকন েতামরা আমােদর িবরুে� সাক্ষয্ ? উ�ের তারা
বলেব, আ�াহ আমােদরেক কথা বলবার ক্ষমতা িদেয়ে, েযমন
অনয্ সকল �েক িতিন িদেয়েছন। িতিনই েতামােদর �থমবার সৃ ি�
কেরিছেলন এবং তাঁর কােছই েতামরা সবাই িফের যােব। েতামােদর
চক্, কণর্ ও গা�চমর্ েতামােদর িবরুে� সাক্ষয, এই ভেয়
েতামরা সংেগাপেন কথা বেল থােকা। আসেল েতামরা মেন কের
থােকা েয, েতামরা যা কেরা তার েবশীিকছু আ�াহ জােনন না। এটা
�িতপালক স�েকর্ েতামােদর একটা িভি�হীন ধারণা মা�। এই
ধারণাই েতামােদরেক �ংস করেব। অতঃপর েতামরা ক্ষিত��েদ
অ�ভুর্� হে’। (সূ রা হা-মীম িসজদাহ, ৪১: আয়াত ২১-২৩)
উপেরা� আেলাচনায় আ�াহর (�বনকারী, দশর্নকারী �ভৃি)
গুণাবলী স�েকর্ তােদর িবকৃত অথর্ �র �মাণ পাওয়া েগল।
ি�য় পাঠক ! আপিন ভাল কেরই জােনন েয, মুসিলম কালাম
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শা�িবদগেণর 9 মেধয্ অিধকাংশ আ�াহর নাম ও গুণাবলী স�েক
৮

জােহলী যু েগর েলাকেদর চাইেতও অিধক িবকৃত ধারণা কের
থােকন। তারা আ�াহর এমন সব নাম েরেখেছন, যার েকােনা দলীল
আ�াহ নািযল কেরনিন। তােদর মেধয্ েকউ েকউ বেল থােকআ�াহর িনজ� েকােনা গুণ েনই। েকউ বেল, ‘গুণাবলী তার স�া
হেত পৃথক ব�।’ েকউ বেলন, আ�াহর িকতাবসমূ হ আ�াহর কালাম
নয়। তারা ‘কালােম নাফসী’ নােম আ�াহর পৃথক কালাম �মাণ
করেত চান। তারা বেলন েয, আ�াহ কখেনাই েকােনা নবীর সংেগ
কালাম কেরনিন। এইরূপ বহু ধরেনর ইলহাদ ও বােজ িবতেক
তােদর বই-িকতাবসমূ হ পিরপূ ণর্ করা হেয়েছ। তাঁরা দাবী কেরন ে,
উপেরা� আয়াত েকবলমা� জােহলী যু েগর েলাকেদর জনয্। অথচ
তারা একথা বুঝেত নারাজ েয, এ আয়াত সম� মানবজািতেক
শািমল কের। আ�াহ যােক েদখবার মত েচাখ ও বুঝবার মত মগজ
িদেয়েছন, িতিন িন�য়ই ঐ সব েলাকেদর বই-প� েথেক মুখ
9

এখােন িবেশষ কের অৈ�তবাদী মুসিলম দাশর্িনক ও তােদর অনুসারী তথািথত
মােরফতী পরী ফিকরেদর কথাই বলা হেয়েছ। (অনু বাদক)
না, শুধু তা ন, বরং এখােন জাহিময়া, মু‘তািযলা, আশােয়রা ও মাতুিরিদয়য্া
স�দায়েকও বু ঝােনা হেয়েছ। [স�াদক]
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িফিরেয় িনেয় কুরআন ও সু �াহর �� দলীলসমূ হ �ারা রিচত
হকপ�ী আেলম- িব�ানেদর বই-িকতাবসমূ হ পড়েবন এবং আ�াহর
�কৃত পিরচয় লােভ ধনয্ হেবন।
৩০। আ�াহর �িত িবিভ� ধরেনর �িট আেরাপ
জােহলী যু েগর আরবরা েফেরশতােদর আ�াহর কনয্া বলেতা।
খৃ�ানরা ঈসা মসীহ আলাইিহস সালামেক ও ইয়াহূ দীরা ওযােয়র
আলাইিহস সালামেক আ�াহর পু� বলেতা। একদল দাশর্িনকআ�াহ
েথেক আকল বা িবেবক জ� হওয়ার কথা ক�না কের থােক।
আ�াহ এসব েথেক িনেজর পিব�তা েঘাষণা কের কুরআেনর িবিভ�
�ােন বহু

আয়াত নািযল কেরেছন। েযমন এক জায়গায়

আ�াহ

তা‘আলা বেলনَ
َ َ َ
َ َ
َ ﻠُﻮا �َِِّ ء
ﻬُﻢْ وَﺧﺮﻗُﻮا ﻪﻟَُ ﺑَنِ�َ وَ�َﻨَﺎتٍ ﺑِﻐَ�ِْ ﻋِﻠْﻢٍ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ وَ�َﻌَﺎﻰﻟ
ﺮﺷَُ�َ اﺠﻟِْﻦَّ وَﺧﻠﻘ
ّ�
ﻟ
َ
َُ
َُ وَﺪﻟٌَ وَلَﻢْ ﺗَ�ُﻦْ ﻪﻟ
ﺑَﺪِﻳﻊُ الﺴَّﻤَﺎوَاتِوَاﻷَْرْضِ�ََ ُﻮنُ ﻪ١٠٠﴿ َﻤَّﺎ ﻳَﺼِ ﻔُﻮن
َ
ََﺒﺔٌو
َ
ٌ وَﻫُﻮَ ﺑِ�ُﻞِّ ﻲﺷ ٍْء َﻋﻠ
ٍﺧَﻠَﻖَ ﻞﻛُّ ء
(١٠٢-١٠٠ : ﴾ )ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم١٠١﴿ ﻴﻢ
َْﻲﺷ
ِ
‘তারা আ�াহর সে� িজনেক শরীক কের, অথচ িতিনই তােদরেক
সৃ ি� কেরেছন। তারা আ�াহর জনয্ েছে-েমেয়র অলীক ক�নার
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জ� িদেয়েছ। তারা যা বেল আ�াহ েসব েথেক উে�র্ ও স�ূণর
পিব�। আসমান ও যমীেনর ��া িতিন। েকমন কের তাঁর স�ান
হেত পাের? যখন তার েনই েকােনা �ী। িতিনই সব িকছু েক সৃ ি�
কেরেছন এবং সকল িবষেয় জ্ঞা’। (সূ রা আল-আন‘আম, ৬:
আয়াত ১০০-১০২)
তারা আ�াহর �িত �জন�ীিত আেরাপ কেরিছল। অথচ িতিন এসব
েথেক উে�র্। েযমন আ�াহ বেলْ
َ
َ
ى �َْﻦُ أَ�ْﻨَﺎءُ ا�َِّ وَأﺣِﺒَّﺎؤُهُ ﻗُﻞْ ﻓَﻠِﻢَ �ُﻌَﺬِّﺑُ�ُﻢْ ﺑِﺬُﻧُﻮ�ِ�ُﻢْ ﺑَﻞ
َﺖِ اﻴﻟَْﻬُﻮدُ وَاﻨﻟَّﺼَﺎر
ِ
َ ْ َ ُْﺘُﻢْ �َﺮﺸ ٌَ مِﻤَّﻦْ ﺧَﻠَﻖَ �َﻐْﻔِﺮُ لِﻤَﻦْ �َﺸَﺎءُ وَ�ُﻌَﺬِّب
َ
َ مُﻠْﻚُ الﺴَّﻤ
ات
َِّ�َﻣﻦ �ﺎءُ و
ِ ﺎو
َ
(١٨ : ﴾ )ﻮرة اﻤﻟﺎﺋﺪة١٨﴿ ُ�َِاﻷَْرْضِوَﻣَﺎ ﺑَيْﻨَﻬُﻤَﺎ وَ�ِﻴﻟْﻪِ الْﻤَﺼ
‘ইয়াহূ দী ও খৃ�ােনরা দাবী কের থােক েয, আমরা আ�াহর েবটা ও
তাঁর �িত ি�য়জন। (েহ নবী) আপিন ওেদরেক বেল িদন েয, যিদ
তাই হেব তাহেল অপরােধর জনয েতামােদরেক আযাব েদন েকন?
েতামরা অনয্ানয্ সৃি�কুেলর মত সাধারণ মানুষ মা�। িতিন যাে
ই�া ক্ষমতা দান কেরন ও যােক ই�া শাি� িদেয় থােকন
আসমান-যমীন ও ত�ধয্ি�ত সকল িকছুর মািলকানা েকবলমা�
82

তাঁরই এবং তাঁর কােছই সকলেক িফের েযেত হেব। (সূ রা আলমােয়দাহ, ৫: আয়াত ১৮)
তারা আ�াহর সৃ � জীবেক আ�াহর মূ ল স�ার অংশ সাবয্�
কেরিছল। েযমন আ�াহ বেলনَُ
(١٥ : َﺟَﻌَﻠُﻮا ﻪﻟ ﻣِ ْﻦ ﻋِﺒَﺎدِهِ ُﺟﺰْءًا )ﺳﻮرة الﺰﺧﺮف
‘‘তারা আ�াহর বা�ােদরেক তাঁর স�ার অংশ িহসােব গণয্
কেরিছল’’। (সূ রা আয-যু খরু, ৪৩: আয়াত ১৫)
েকননা তারা আ�াহর েছেল- েমেয় সাবয্� কেরিছল এবং েছেেমেয়রা বােপর স�ার অংশ ৈবিক। েযমন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ‘িন�য়ই ফােতমা আমার েদেহরই
একিট টুকরা’। 10 (হাদীস)
৯F

কালবী বেলন, এ আয়াত িযনদীকেদর বয্াপাের নািযল হেয়েছ। যার
বলেতা, আ�াহ ও ইবলীস দু ইজন শরীক। আ�াহ েজয্াি, মানু ষ ও
জীবজ�সমূ েহর ��া এবং ইবলীস অ�কার, িহং�, �াপদ, সপর্ ও
10

বু খারী, হাদীস নং ২৯৪৩; মুসিলম, ২৪৪৯।
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িব�ুসমূ েহর ��া। েকউ েকউ বলেতা েয, আ�াহ ও িজেনর মােঝ
িবেয়র ফেল েফেরশতােদর জ� হয়। আ�াহ তী� ভাষায় এর
�িতবাদ কেরন। বেলনَ َ
َ
ََو َﺟ َﻌﻠُﻮا ﺑ
َ
﴾١٥٨﴿ ﺖِ اﺠﻟِْﻨَّﺔُ إِ�َّﻬُﻢْ لَﻤُﺤْﺮﻀُون
ﺪْ ﻋَﻠِﻤ
 وَ�َ�َْ اﺠﻟِْﻨَّﺔِ �َﺴَﺒًﺎ وَﻟَﻘ
َ
ِ
(١٥٩-١٥٨ : ﴾ )ﺳﻮرة الﺼﺎﻓﺎت١٥٩﴿ ﺒْﺤَﺎنَ ا�َّ�َﻤَّﺎ ﻳَﺼِ ﻔُﻮن
‘তারা আ�াহ ও িজেনর মােঝ বংশ স�কর্ ক�না কেরেছ। অথচ
িজেনরা জােন েয, তােদরেক আ�াহর স�ু েখ হািজর হেত হেব।
আ�াহ এেদর এই সব অলীক বণর্নাসমূহ হেত স�ূণর্ পি’। (সূ রা
আছ-ছাফফাত, ৩৭: আয়াত ১৫৮-১৫৯)
এ িবষেয় িব�ািরত আেলাচনা রেয়েছ শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবেন
তাইিময়ার আল জাওয়াবুছ ছহীহ িলমান বা�ালা �ীনাল মাসীহ’ ও
তাফসীরু সূরািতল ইখলাছ ��সমূেহ 11
১০F

11

পুণরুি, পূ নরাবৃ ি� ও একই মেমর্র উে�িখত অেনক আয়ােতর �ৃ িত ও
তরজমা কেলবর বৃ ি�র ভেয় বাদ েদওয়া হেলা। (অনু বাদক)
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৩১। একিদেক তারা ��ার জনয্ সৃি�র গুণাগুণ সাবয্� ,
অপরিদেক তারা েকােনা েকােনা সৃ � মাখলু ক েথেক এসব গুণ
অ�ীকার করেছ।
নাসারােদর সাধু সনয্াসীরা �ী �হণ ও স�ান পালন হেত িবরত
থাকেতা এবং বলেতা েয, ‘কামািলয়াত’ হািছল করেত ই�ুক পা�ী
পুেরািহত ও সাধু -সনয্াসীেদরেক ঈসা মসীেহর অনুকরেণ �ী সংসগর
হেত দূ ের থাকেত হেব। এেদর িনবুর্ি�তা ও িব�াি� বতর্মাে
এতদূ র অ�সর হেয়েছ েয, তারা আমােদর ি�য়নবী মুহা�দ মু�ফা
সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�ােমর ৈববািহক জীবন স�েকর্ও আপি�
তুলেত চায়। �েয়াদশ িহজরী শতেকর ইরাকী কিব আ�ু ল বাকী
ফারুকী জৈনকখৃ�ান পা�ীর সমােলাচনার জওয়ােব কত সু �রই না
বেলেছন ﻦ ﻤﺣﺎه اﷲ ﻋﻦ ﻧﻘﺼﺎن- أﺖ اﺬﻟي زﻋﻢ الﺰواج ﻧﻘﻴﺼﺔ
( )ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ.� زﻋﻢ ﻞﻛ ﻣﺜﻠﺚ ﻧﺮﺼا- �ﺴﻴﺖ ﺗﺰو�ﺞ اﻹﻪﻟ ﺑﻤﺮ�ﻢ
‘তুিম েতামার পা�ী েনতােদর বেলা েয, েতামরা িববাহেক
আ�াহভীর ও �িটহীন েলাকেদর জনয্ একিট �িট বেল মেন
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কেরা। অথচ েতামরা িতন আ�াহেত িব�াসী ি��বাদীরা একথা
েবমালু ম ভুেল বেসেছা েয, মিরয়মেক েতামরা আ�াহর �ী
বািনেয়েছা।’ (নাউযু িব�াহ) 12
১১

৩২। নাি�কয্বা
এর অথর্ হেল- সৃ ি� জগেতর েকােনা ��া আেছন, একথা অ�ীকার
করা। েযমন- েফরআউন ও তার স�দােয়র েলােকরা করেতা।
েফরআউন বেলিছলَ َ
(٣٨ :  )ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ.ﺎلَ ﻓِﺮْﻋَﻮْنُ ﻳَﺎ �َ�ُّﻬَﺎ الْﻤَﻸَُ ﻣَﺎ ﻋَﻠِﻤْﺖُ ﻟَ�ُﻢْ ﻣِﻦْ إِﻪﻟ ��ِْي
َﻗ
ٍ
‘আিম ছাড়া েতামােদর আর েকােনা �ভু আেছ বেল আিম জািন না।’
(সূ রা আল-�াছাছ, ২৮: আয়াত ৩৮)
যু েগ যু েগ এই ধরেণর মূ খর্তা হেত পৃিথবী কখেনাই খািল থােকিন।
িকছু সংখয্ক আ�াহর বা�া ছাড়া বতর্মান যুেগর অিধকাংশ আদ
স�ানই উ� বািতল আ�ীদা েপাষণ কের থােক। যিদ তারা নয্ায়
িবচার ও িবেবেকর সূ � দৃ ি�েত েদখেতা, তাহেল উপলি� করেতা
12

েলখেকর েশেষর পয্ারািট অ�েয়াজেন বাদ েদওয়া হেলা।(অনু বাদক)
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েয, এ পৃিথবীর �িতিট সৃ ি�ই তার ��ার অি�ে�র �মাণ। কিরব
ভাষায় ﻞﻛ ﻲﺷء ﻟ آﻳـــﺔ * ﺗــــ ﻰﻠﻋ أﻧﻪ واﺣﺪ
‘�িতিট ব�র মেধয্ রেয়েছ তাঁর িনদশর, যা �মাণ েদয় েয িতিন
এক।’
আসমান জগেত এবং আমােদর িনেজেদর েদেহ ও চিরে� েয
সূ �ািতসূ � জিটলতা েদখেত পাই, তার �কৃত মমর্ উদঘাটন করা
আমােদর পেক্ষ েকমন কের স? এসব আমােদর জ্ঞান ও িচ�া
স�ূ ণর্ বাইের। আসেল েলােকরা েযসব কথা বে, আ�াহ েসসব
েথেক বহু ঊে�র্
৩৩। আ�াহর মািলকানায় শরীক করা
েযমন মাজুসী-অি� উপাসকরা েজয্াি, আগু, পািন ও মািটেক
স�ান করেতা। ‘জরথ�েক’ নবী মানেতা। তােদর িনজ� শরীয়ত বা
িনয়ম-নীিত িছল তারা যার অনু সরণ করেতা। তােদর মেধয্ বহু দ
িছল।
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েযমন মাযদােকর অনু সারী মাযদািকয়া দল। মাযদাক তােদর একজন
বড় আেলেমর নাম। তার মেত নারী জািত ও ধন-স�দ হেব
জাতীয় স�দ। �েতয্েকর �ী ও ধ-স�েদর উপর অেনযর সমান
অিধকার থাকেব েযমন, আেলা-বাতাস ও রা�া চলাচেল সকেলর
সমানািধকার আেছ। 13
১২

তােদর আেরকিট দেলর নাম ‘খুররািময়া’। এরা বােবক খুররামীর
অনু সারী। এরাই এেদর মেধয্ সবর্ােপক্ষা িনকৃ� দল। েকােনা
সৃ ি�কতর্, আিখরাত, নবুওয়ত, হালাল-হারাম িকছু ই মােন না। এেদর
মাযহােবরই অনু সারী শাখাসমূ হ হেলা কারামতী, ইসমাইিলয়া,
নাদীিরয়া, িকসািনয়া, যারািরয়া, েহকািময়া এবং সম� ওবায়দীগণ।
যারা িনেজেদরেক ‘ফােতমীয়’ বেল অিভিহত কেরেছ। এেদর সবাই
মূ লতঃ উপেরা� একিট মাযহােবরই অ�ভুর্। যিদও বয্াখয্ািগেয়
পৃথক হেয়েছ। এেদর সকেলরই েনতা, শায়খ ও ইমাম হেলা
মাজুসীরা। যিদও মাজুসীরা তােদর একিট িনজ� �ীন ও শরীয়েতর

13

আজেকর যু েগর তথাকিথত সাময্বাদী ও গিতবাদীেদর অেনেকই এই মত
েপাষণ কের থােকন।
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িবিধ-িনেষেধর অনু সারী, িক� এরা িবে�র েকােনা �ীন-ধমর্ ও িনয়নীিতর ধার ধাের না।
৩৪। নবুওত অ�ীকার করা
েযমন আ�াহ বেলনَ َْﻧ
ْ َُ ﻗ
َ ْ
َ
َْﻧ
َْ
َﻣﺎ ﻗَﺪرُوا ا�ََّ ﺣَﻖَّ ﻗﺪرِهِ إِذ ﻗﺎلُﻮا َﻣﺎ أ َﺰَُّ ﻰﻠﻋََ �َﺮﺸٍَ ﻣِﻦْ ﻲﺷ ٍْء ﻞ َﻣ ْﻦ أ َﺰل
َ
َ
َ
َ
َ ﺠﺗْ َﻌﻠُﻮﻧَﻪُ ﻗَ َﺮاﻃ
ﺘَﺎبَ اﺬﻟ
ِيﺲ �ُﺒْﺪُو� َﻬﺎ
ِِّي ﺟَﺎء ﺑِﻪِمُﻮﻰﺳَ ﻧُﻮرًاوَﻫُﺪًىلِﻠﻨَّﺎس
َُ ﺜِ�ًا وَﻋُﻠِّﻤْﺘُﻢْ ﻣَﺎ لَﻢْ �َﻌْﻠَﻤ
ّ ُ �ُﻢ
َ
ُْﻔُﻮنَ ﻛ
ِﻮا أَ�ْﺘُﻢْ وَﻻ آَﺑ َﺎؤُ�ُﻢْ ﻗُﻞِ ا�َّ َ َرْﻫُﻢْ ﻲﻓ
ْ
َ
َ
(٩١ : ﴾ )ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم٩١﴿ ﺧﻮْﺿِ ﻬِﻢْ ﻳَﻠ َﻌﺒُﻮن

‘তারা আ�াহর যথােযাগয্ মযর্াদা দান কেরিন যখন তারা দাবী কে
েয, আ�াহ েকােনা মানু েষর কােছ েকােনা িকছু ই নািযল কেরনিন।
আপিন বেল িদন (েহ নবী) মুসা েয �� িনেয় এেসিছল তা েক
নািযল কেরেছ? যার মেধয্ িছল মানু েষর জনয্

আেলাক ও এবং

িহদােয়ত। যা েতামরা কাগেজর পৃ�াসমূ েহ িলিপব� কের িকছু অংশ
�কাশ কেরা এবং অিধকাংশ েগাপন রােখা। তার মেধয্ এমন �
েতামরা জানেত েপেরছ েযসব েতামরা বা েতামােদর বাপ-দাদারা
জানেতা না। আপিন বলূ ন, তা আ�াহই (নািযল কেরিছেলন)
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অতঃপর েছেড় িদন, ওরা ওেদর বােজ তেকর্র েখলায় ম� থাক ু’।
(সূ রা আল-আন‘আম ৬: আয়াত ৯১)
অিধকাংশ তাফসীরকােরর মেত এই আয়াত ইয়াহূ দীেদর উে�েশয্
নািযল হেয়েছ অথর্ৎ েতামরা যিদ মূ সা আলাইিহস সালােমর উপর
তাওরাত নািযেলর িবষয়িট �ীকার কের থােকা, তাহেল মুহা�াদ
সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�ােমর উপর কুরআন নািযলেক অ�ীকার
কেরা েকন? কােরা মেত এ আয়াত ম�ার মুশিরকেদর শােন নািযল
হেয়িছল, যারা রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক নবী িহসােব
মানেত রাযী হয়িন। েমাটকথা, নবুয়েতর অ�ীকার করা জােহলী
রীিতর অ�ভুর্�। বতর্মান যুেগ একই রীিতর ও ধারণার অনুরী বহু
েলাকেক পাওয়া যােব।
৩৫। তা�দীরেক অ�ীকার করা
তারা তা�দীরেকই েকবল অ�ীকার করেতা না, বরং তা�দীেরর
েদাহাই িদেয় আ�াহর িবপেক্ষ যুি� দাঁড় করাে এবং তাঁর
শরীয়তেক তাকদীেরর িবেরাধী সাবয্�করেতা ও েখাঁড়া যু ি�সমূ হ
েপশ করেতা। এিট শরীয়েতর সু � িবষয়সমূ েহর অনয্তম এবং এর
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তাৎপযর্ েকবল তারাই অনুধাবন করেত পাের যােদরেক

আ�াহ

িবেশষভােব বুঝবার ক্ষমতা দান কেরেছ 14
১৩

জােহলী যু েগর উপেরা� ধারণা আ�াহ বািতল েঘাষণা কেরন
এমিনভােবَْ ﺮﺷ
َ
َ �ُﻮا لَﻮْ ﺷَﺎءَ ا�َُّ ﻣَﺎ أَﺮﺷْ َ �ْﻨَﺎ َو َﻻ آ َﺑَﺎؤُﻧَﺎ َو
 ﺣَﺮّﻣْﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻲﺷ ٍْء
َ ُﻮلُ اﺬﻟَِّﻳﻦَ أ
َ َ
ﺘ
ْ ْ اﺬﻟَِّﻳﻦَ ﻣِﻦْ �َﺒْﻠِﻬِﻢْ ﺣَﻰ َّ َذاﻗُﻮا ﺑَﺄْ َﺳﻨَﺎ ﻗُ ْﻞ َﻫ ْﻞ ﻋِﻨْ َﺪ�ُﻢ
ِﻚَ ﻛَﺬ ّب
ﻠْﻢ
ٍ ِﻣِ ﻦ ﻋ
َ
ُ
َ
َ
ِّ اﺤﻟُْﺠَّ ﺔ
ََِ� ُْﻞ١٤٨﴿ ِﺟُﻮهُ ﻨﻟََﺎ إِنْ ﺗَتَّﺒِﻌُﻮنَ إِﻻّ اﻟﻈَّﻦَّ وَ�ِنْ أَ�ْﺘُﻢْ إِﻻَّ ﺨﺗْﺮُﺻُﻮن
ْ
َ ﺟ
َ ْ ﺒﻟﺎﻟَﺔُ ﻓَﻠَﻮْ ﺷَﺎءَ لَﻬَﺪَا�ُﻢْ أَﻤ
(١٤٩-١٤٨ : ﴾ )ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم١٤٩﴿ �ِﻌ
ِ َ
‘মুশিরকরা বলেব, যিদ আ�াহ চাইেতন তাহেল আমরা বা আমােদর
বাপ-দাদারা মুশিরক হতাম না এবং েকােনা িকছু েক হারাম করতাম
না। তােদর পূ বর্বতর্ী মুশিরকগণ ঐ একই অজুহােত সতয্
�তয্াখয্ান কেরিছল।বেশেষ তারা আমােদর আযােবর �াদ �হণ
কেরিছল। আপিন বেল িদন, েতামােদর িনকট েকােনা সিঠক যু ি�
(ইলম) আেছ িক ? থাকেল তা আমােদর কােছ েপশ কেরা। আসেল
14

এ িবষেয় ইমাম ইবনু ল কাইেয়েমর িলিখত ‘িশফাউল আলীল িফল কাদা ওয়াল
কাদির ওয়াল িহকমািত ওয়াত তা‘লীল’ বইিট সবর্ােপক্ষা গু রু�
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েতামরা েকবল ক�নারই অনু সরণ কের থােকা এবং আ�ােজ কথা
বেলা। আপিন বেল িদন চুড়া� �মাণেতা েকবল আ�াহরই, িতিন
যিদ ই�া করেতন, তাহেল েতামােদর সকলেক িহদােয়ত করেতন’।
(সূ রা আল-আনআম ৬: আয়াত ১৪৮-১৪৯)
বয্াখয্া“যিদ আ�াহ চাইেতন তাহেল আমরা বা আমােদর বাপদাদারা মুশিরক হতাম না এবং েকােনা িকছু েক হারাম করতাম না।”
মুশিরকরা উ� কথাগুেলােক তােদর অপকেমর্ িল� হবার যুি
িহসােব েপশ করেতা না। েকননা তারা েতা এগুেলােক পকমর
ভাবেতা না, বরং কুরআেনর সাক্ষয্ অনুযায়ী তারা এগুেলােক প
কাজ বেলই ধারণা করেতা। আর তারা েয মূ িতর্পূজা করেতা এটােক
তারা আ�াহর ৈনকটয্ হািসেলর উপায় মেন করত। অথচ তা
আ�াহর পক্ষ হেত িনিষ� েঘাষণা করা হেয়েছ। বুঝা েগল ,
উপেরা� যু ি� �ারা তারা এ কথাই �মাণ করেত চায় েয, তারা যা
িকছু করেছ সবই আ�াহ কতৃর্ক িনেদর্িশত এবং িতিন এর উপ
স��। মুতািযলােদর ধারণা অনু যায়ী আ�াহর ই�া তাঁর হুকুেমর
শািমল এবং এেত তার স�ি� অবশয্ই থােক
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এেদর উ� দাবীর অসারতায় আ�াহর পক্ষ হেত বলহেয়েছ েয,
কথাগুিল সিঠক িক� তার �ারা বািতল অথর্ �হণ করা হেয়ে
আ�াহ তােদর িমথয্াচারেক িন�া কেরেছন এজনয্ , আ�াহর ই�া
কাযর্কর হওয়ার সে� নবুওত ও শরীয়ত মানয্ করার �িত নবীেদ
দাওয়াত সাংঘিষর্ক নয়। কার, এ দু ’িট ব� েতা মধয্ম প�া �কাশ
কের েদওয়া ও দলীল েপৗঁেছ েদওয়ার জনয্ই
অেনেকর মেত আয়ােত মূ লতঃ �িতবাদ করা হেয়েছ মুশিরকেদর
এই আ�ীদা িব�ােসর েয, তােদর যাবতীয় এখিতয়ার ও ক্ষমত
হরণ করা হেয়েছ এবং তােদর আচরেণ েয িশকর �কাশ পাে� তা
তােদর বাধয্তার কারেণই। তারা একথাও ধারণা কের ে, এর �ারা
আ�াহ ও রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াের িবরুে� তারা যুি�
দাঁড় করােব।
মানু েষর িনজ� েকােনা িকছু র এখিতয়ার েনই আ�াহ তােদর এই
ধারণার �িতবাদ কেরন এবং পূ বর্বতর্ীেদর সংেগ তােদর তুলন
কেরন, যারা ঐ েখাঁড়া যু ি�র েদাহাই িদেয় রাসূ লেদরেক অিব�াস
কের এবং আ�াহর সংেগ িশেকর িল� হয় এই িব�াস িনেয় েয, তারা
আ�াহর ই�ােতই িশকর করেছ। এমনিক উ� সে�েহর বশবতর্ী
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হেয় তারা রাসূ লেদরেক িবিভ� ফালতু যু ি�র মাধয্েম চুপ কিরেয়
েদওয়ার ধারণাও েপাষণ করেতা।
অতঃপর আ�াহ একথা পির�ার কের েদন েয, �িতিট কাজ তাঁর
ই�ােতই স�� হয়। তেব িতিন ই�া �েয়াগ কেরন না। যতক্ষ
না তােদর েথেক েকােনা কাজ স�ািদত হয় (অথর্াৎ তাঁর ই�ার
অথর্ স�ি, বাধয্ করা ন) অবশয্ যিদ িতিন চাইেত, সকলেকই
িহদােয়ত দান করেত পারেতন।
(েহ পাঠক) যিদ আপিন আয়াতিটর �িত গভীরভােব দৃ ি� িনেক্ষ
কেরন তাহেল েদখেবন েয, আয়ােতর �থমাংেশ জাবািরয়ােদর 15
১৪

এবং েশষাংেশ মুতািযলােদর 16 যু ি� খ�ন করা হেয়েছ।
১৫

�থমাংেশ �মাণ করা হেয়েছ েয, বা�ার িনজ� ক্ষমতা
এখিতয়ার রেয়েছ। েস কারেণ তার নাফরমানীর দািয়� তােকই
বহন করেত হেব।

15

যারা িব�াস কের েয, তােদর ই�া বেল িকছু েনই। বরং যা িকছু হয় েকবল
আ�াহ হেতই হয়। তারা িনেজেদরেক অদৃ ে�র পুতুল মেন কের।

16

অিত যু ি�বাদী এ দল কুর‘আন ও হাদীেসর ঊে�র্ যুি�েক �াধান েদয়।
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েশষাংেশ �মাণ করা হেয়েছ েয বা�ার মেধয্

আ�াহর ই�ার

�েয়াগ ঘেট এবং বা�ার সকল কাজই আ�াহর ই�ার অনু কুেলই
হেয় থােক (তাঁর ই�ার বাইের িকছু ই করার ক্ষমতা কােরা ে)
এখােন মুতািযলােদর িবরুে� আহেল সু�াতগেণ 17 যু ি� �মািণত
১৬

হেলা। আলহামদু ি�াহ।
অনয্ভােবও বয্াখয্া করা যায়। ে, অিব�াসীগণ নবীেদর
দাওয়াতেক রদ করেত েচেয়িছল এই যু ি�েত েয, আ�াহ আমােদর
েথেক িশকর্ আশা কেিছেলন বেলই আমরা মুশিরক হেয়িছ। অথচ
েতামরা আ�াহর েসই ই�ার িবেরািধতা কের আমােদরেক ঈমােনর
দাওয়াত িদ�।
আ�াহ তােদর এই অপযু ি�েক িধ�ার িদেয়েছন কেয়কিট উপােয়।
েযমন- (১) েতামােদর উপেরা� যু ি�ই যিদ সিতয্কােরর �মাণ বেল
েতামরা েভেব থােকা, তেব েজেন রােখা েকবলমা� আ�াহর জনয্ই
রেয়েছ চূ ড়া� �মাণ। (২) িতিন ই�া করেল েতামােদরেক ও
েতামােদর িবেরাধী সকলেক িহদােয়ত দান করেত পারেতন। িক�
17

সু �ী মুসিলমেদরেক আহেল সু �াত বলা হয়। যারা পিব� কুর‘আন ও সু �াহর
নীিত-িনেদর্শেক সকল িকছুর উে�র্ �ান েদয়(অনু বাদক)
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ই�ার �কৃত তাৎপযর্ েতামরা যা বুেঝ, যিদ তাই সিঠক হয়,
তাহেল যারা ইসলাম �হণ কেরেছ তােদরেক েতামরা খামাখা িনেষধ
কেরা েকন? ওরােতা েতামােদর ধারণােত আ�াহর ই�ােকই
কাযর্কর কেরেছ মা�। অতএ, েতামােদর ও মুসিলমেদর মেধয্
েকােনারূপ শ�তা থাকা উিচত নয়। বরং ব�ু� ও সহানুভূিত থাকা
�েয়াজন। েকননা েতামােদর ধারণা মেত উভেয়ই আ�াহর ই�া
পূ রণ করেছ। এমিনভােব অনয্ আয়ােত ইরশাদ হেয়ে, েযমনَْ ﺮﺷ
َ َ
َ َْ
َ
َ
�ُﻮا لَﻮْ ﺷَﺎءَ ا�َُّ ﻣَﺎ �َﺒَﺪْﻧَﺎ ﻣِﻦْ دُوﻧِﻪِﻣِﻦْ ﻲﺷ ٍْء � ُﻦ َوﻻ آ َﺑَﺎؤُﻧﺎ َوﻻ
َ ِّﻳﻦَ أ
َل اﺬﻟ
َّإِﻻ
َ ٍء
َ
َ َِّلِﻚَ �َﻌ َﻞ اﺬﻟ
ِﻳﻦ ﻣِ َﺒْﻠِﻬِﻢْ � َﻬَﻞْ ﻰﻠﻋََ الﺮُّﺳُﻞ
ﻲﺷَْ ﻛَﺬ
ّْﻣْﻨَﺎ ﻣِﻦْدُوﻧِﻪِﻣِﻦ
ُ َ َْ
(٣٥ : ﴾ )ﻮرة اﻨﻟﺤﻞ٣٥﴿ ُ�ِﺒﻟﻼغ الْﻤُﺒ
‘মুশিরকগণ বেল থােক েয, যিদ আ�াহ চাইেতন, তাহেল আমরা বা
আমােদর বাপ-দাদারা তাঁেক েছেড় অেনয্র ইবাদত করতাম ন, তাঁর
িনেষধ বয্তী েকােনা িকছু েক হারাম করতাম না। আসেল তােদর
পূ বর্বতর্ীরা এই একই কাজ করেতা। িক� ��ভােব েপৗঁেছ েদও
বয্তীত রাসূলেদর আর িকছুই করণীয় আেছ ি’? (সূ রা আন-নাহল,
১৬: আয়াত ৩৫)
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অ� আয়ােতর মমর্ পূেবর্র আয়াতিটর মতই। অথর্াৎ তােদর যাবত
কাজ-কেমর্র দা-দািয়� আ�াহর উপের েছেড় িদেয় তারা িনি�ে�
িনেজেদর অনয্ায় অপকমর্ চািলেয় েযেত চায়। অথচ একথা তার
বুঝেত নারাজ েয, আ�াহর ই�ায় সবিকছু স�� হেলও বা�ার
�েতয্ক কা-কেমর্র �িতফল িহসােব শাি� বা পুর�ােরর বয্ব�
েযেহতু আেছ, েসেহতু সব কােজই তার আংিশক ও সীিমত
এখিতয়ার অবশয্ই আেছ। নইেল শাি� ও পুর�া বাধয্তামূলক হেয়
যােব। (যা �কৃত অব�ার স�ূ ণর্ িবপরী)।
েমাটকথা, েকােনা বাধয্তা বা ে��াচািরতা ন, বরং �কৃত অথর্
দু ’েয়র মাঝখােন। অতএব উ� রাজ� হেত েয বয্ি�র পদ�লন
ঘটেব, েস বয্ি� জােহলী যুেগর েলাকেদর তরীকার অনুসারী হেব।
আ�াহ যা েথেক িনেষধ কেরেছন। এ িবষেয় িব�ািরত আেলাচনা
আেছ তাফসীের রুহুল মাআনীসহ �ভৃিত তাফসীের
৩৬। যামানােক গািল েদওয়া।
জােহলী যু েগর েলােকরা যামানােক গািল িদত। েযমন তারা বলেতা-
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َ
َ
َ َ
ُﻮا ﻣَﺎ �َِ إِﻻَّ ﺣَﻴَﺎ�ُﻨَﺎ اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ �َﻤُﻮتُ وَ�َْﻴﺎ وَﻣَﺎ �ُﻬْﻠِﻜُﻨَﺎ إِﻻَّ اﺪﻟَّ ﻫْﺮُ َو َﻣﺎ لﻬُﻢْ ﺑِﺬلِﻚ
َ ّ
(٢٤ : ﴾ )ﻮرة اﺠﻟﺎﺛﻴﺔ٢٤﴿ ﻦْ ﻋِﻠْﻢٍ إِنْ ﻫُﻢْ إِﻻَّ �َﻈُﻨُﻮن
‘দু িনয়ার এই জীবনই সবিকছু । এখােনই আমরা মির, এখােনই
বািচ। কাল বা �কৃিতই আমােদরেক �ংস কের। আসেল এ
বয্াপাের তােদ েকােনা জ্ঞানই েনই। তারা েকবল ক�না করে
মা�। (সূ রা আল-জািছয়া, ৪৫: আয়াত ২৪)
তারা তােদর সম� ঘটনা-দূ ঘ্টনাসমূহেক কালচে�র িদেক স�িকর্
র
করেতা। যামানােক েদাষােরাপ কের তারা ভুির ভুির কিবতাও রচনা
কেরেছ। িক� তারা েমােটই �কৃিতবাদী িছল না। তারা আ�াহর
অি��েক �ীকার করেতা।
যামানােক গািল েদওয়ার িনেষধাজ্ঞা�িলত বহু হাদীস রেয়েছ।
েযমন, সহীহ মুসিলেমর এক বণর্নায় রেয়ে- রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরেছন েয, েতামরা যামানােক গািল
িদেয়া না। েকননা আ�াহই যামানা (অথর্াৎ যামানার িনয়াম)’।
এমিনভােব আবু দাউদ, হােকম ও বায়হা�ীেত িবিভ� বণর্নায়
েদখেত পাওয়া যায়।
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েমাটকথা, যারা দু িনয়ার িবিভ� ঘটনাসমূ হেক আ�াহ বয্তীত যামানা
�ভৃিতর িদেক স�িকর্ত কে, তােদর পেক্ষ কুর-হাদীস িকংবা
িবেবেকর েকােনা সমথর্ন েনই।
َ ُ ُ َ ّ ُ ۡ َ ٰ َ ُ َ َ َٰ َٰ م
ٗ ون ُع ُل ّٗو� َكب
[٤٣ : ﴾ ]ﻻﺮﺳاء٤ ��
﴿ سب�نهۥ وت�� ََا �قول
ِ
‘‘আ�াহ কতইনা পিব� মহান, িতিন তােদর এসব কি�ত কথার বহু
ঊে�র্।(সূ রা আল-ইসরা, ১৭: আয়াত ৪৩)
এ সব �কৃিতবাদীরা �াচীনকােলর েহাক বা আধু িনক কােলর েহাক,
ক�র জািহল ছাড়া এরা িকছু ই নয়। এই বািতল আ�ীদায় িব�াসী
েলােকর সংখয্া আজেকর িদেন ভুির ভুির। আ�াহ আমােদর সাহায
করুন।

৩৭। আ�াহর েনয়ামতসমূ হেক অেনয্র িদেক স�িকর্ত ক
েযমন আ�াহ বেলনَ َ َ�ْﺮﺜَُﻫُﻢُ اﻟْﺎ
َ
ِّ �ُﻨْﻜ
َ
(٨٣ :  )ﻮرة اﻨﻟﺤﻞ. ﻜﻓِﺮُون
ﺮِﻓُﻮنَ ﻧِﻌْﻤَﺔَ ا�ِّ �ُﻢَ ﺮُو�َﻬﺎ وَأ
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‘তারা আ�াহর অনু �হসমূ হ জ্ঞাত আেছ। িক� েসগুিলেক তা
অ�ীকার কের। উহােদর অিধকাংশই সতয্ �তয্াখয্ানক’। (সূ রা
)আন-নাহল, ১৬: আয়াত ৮৩
এর আেগ ৭৮ হেত ৮২ আয়াত পযর্� আ�াহ মানুেষর �িত তাঁর
েনয়ামতসমূ েহর বণর্না িদেয় বেলَ
َ
�ُﻢْ ﻣِﻦْ �ُﻄُﻮنِ أُمَّﻬَﺎﺗِ�ُﻢْ ﻻَ �َﻌْﻠَﻤُﻮنَ ﺷَيْﺌًﺎ وَﺟَﻌَﻞَ ﻟَ�ُﻢُ الﺴَّﻤْﻊ
ُّ أَﺧْﺮَﺟ
َ�
لَﻢْ ﻳ
َ ْ َْﺼَﺎرَ وَاﻷَْﻓْﺌِﺪَةَ ﻟَﻌَﻠَّ ُﻢْ َ
َ
َ
واﻷ
� �ﺸْﻜُﺮُون ﴿َ ٧٨ﺮَوْا إِﻰﻟَاﻟﻄَّ�ِْ مُﺴَﺨّﺮَاتٍ ﻲﻓِ
َ
َ
ﺆْﻣِﻨُﻮن ﴿ ٧٩وَا�َُّ
ﻟِﻘﻮْمٍ ﻳُ
َ َ َ َ
ِ
ﺎت
لﺴَّﻤَﺎء ﻣَﺎ�ُﻤْﺴِﻜُﻬُﻦَّ إِﻻَّا�َُّ إِنَّ ﻲﻓِ ذلِﻚ ﻵ َﻳ ٍ
َ َ
َ
ّ َ
َﺟ َﻌﻞ ﻟ�ُﻢْ ﻣِ ْﻦ ُ�ﻴُﻮﺗِ�ُﻢْ َﺳﻜﻨًﺎ َﺟَﻌَﻞَ ﻟَ�ُﻢْ ﻣِﻦْ ﺟُﻠُﻮدِاﻷَْ�ْﻌَﺎمِ�ُﻴُﻮﺗًﺎ �َﺴْﺘَﺨِﻔُﻮ� َﻬﺎ
َ
َ ﻮْمَ
ﻮْمَ
وْ�َﺎرِﻫَﺎ وَأﺷْﻌَﺎرِﻫَﺎ أَﺛَﺎﺛًﺎ َ
َ
َ
وَﻣ َﺘﺎﺎﻋًإِﻰﻟ
ﺎﻣَﺘِ�ُﻢْ وَﻣِﻦْ أَﺻْﻮَاﻓِﻬَﺎ وَأ
ﻇَﻌْﻨِ�ُﻢْ وَ� إِﻗَ
َ َ
َ َ َ َ ﻻً َ َ َ َ َ ُ
ﺎل أ�ْﻨَﺎﻧًﺎ
ﺣِ� ﴿٨٠وَا�َُّ ﺟَﻌَﻞَ ﻟَ�ُﻢْ مِﻤَّﺎ ﺧﻠﻖ ﻇِﻼ وﺟﻌﻞ ﻟ�ْ ﻣِﻦَ اﺠﻟِْﺒ ِ
ٍ
ّ َ َﻪُ
َ�ُﻢْ ﺮﺳ
ََا�ِﻴﻞَﺗَﻘِﻴ�ُﻢُ اﺤﻟَْﺮَّ وَﺮﺳ ََا�ِﻴﻞَ ﺗَﻘِﻴ�ُﻢْ ﺑَﺄْﺳَ�ُﻢْ ﻛَﺬَلِﻚَ ﻳُﺘِﻢُ ﻧِﻌْﻤﺘ
َﻞَ ﻟ
ْ َ ُ
َﻠَﻴْ�ُﻢْ ﻟَﻌَﻠَّ
ُ
َ
�ُﻢْ � ْﺴﻠِﻤُﻮن ﴿َ٨١ﺈِنْﺗَﻮَﻟَّﻮْا ﻓَﺈِ�َّﻤَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻚَ اﺒﻟَﻼغ الْﻤُﺒِ�ُ ﴿﴾٨٢
)ﻮرة اﻨﻟﺤﻞ (٨٢-٧٨ :
‘আ�াহ েতামােদরেক েতামােদর মাতৃগভর্ হেত েবর কেরেছন এমন
অব�ায় েয, েতামরা িকছু ই জানেত না। িতিন েতামােদরেক কণর,
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চক্ষু ও হৃদয় দান কেরেছন যােত েতামরা কৃতজ্ঞ হও। তার
লক্ষয্ কের না পাখীকুেলর ি, যারা আকােশ িবচরণ কের?
আ�াহই ওেদরেক শুেনয্ ধের রােখ অবশয্ই এর মেধয্ িনদশর
রেয়েছ িব�াসী স�দােয়র জনয্।

আ�াহ েতামােদর ঘরগুিলে

েতামােদর জনয্ আবাস�ল এবং পশুর চামড়া হেত েতামােদর জন
তাবুর বয্ব�া কেরেছ, যােত �মণকােল েতামরা তা সহেজ বহন
করেত পােরা। এবং অব�ানকােল সহেজ খাটােত পােরা। িতিন
চুত�দ জ�সমূ েহর পশম, েলাম ও েকশ হেত েতামােদর িকছু
কােলর বয্বহাযর্ িহসােব গৃহ সাম�ীর বয্ব�া কেরেছন। আ�
েতামােদর জনয্ ছায়ার বয্ব, পাহােড় আ�েয়র বয্ব�া এবং
পিরেধয় বে�র সং�ান কেরেছন, যা েতামােদরেক উ�াপ হেত রক্ষ
কের। িতিন েতামেদরেক যু ে� আ�রক্ষার জ বেমর্র বয্ব�
কেরেছন। এইভােব িতিন েতামােদর �িত তাঁর েনয়ামতসমূ হ পূ ণর্
কেরন, যােত েতামরা মুসিলম বা আ�সমপর্নকারী হও। এরপেরও
যিদ তারা মুখ িফিরেয় েনয়, তাহেল েহ নবী, পির�ারভােব ব�বয্
েপৗঁেছ েদওয়া বয্তীত আপনার আর িকছুই করার ে’। (সূ রা আননাহল, ১৬: আয়াত ৭৮-৮২)
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উপেরা� েনয়ামতসমূ হেক েজেন শুেনও জােহলরা অ�ীকার কের
থােক। তারা ইসলাম েথেক মুখ িফিরেয় েনয় এবং আ�াহর জনয্
ইবাদতেক খােলছ কের না। অথচ তারা ভালভােবই জােন েয, এসব
েনয়ামত আ�াহ িদেয়েছন। ইবেন জারীর �মুখ মুজািহদ হেত বণর্না
কেরন েয, তােদর অ�ীকােরর ধরণ িছল এই �কােরর েয, ‘আমরা
এসব আমােদর বাপ-দাদােদর কাছ েথেক উ�রািধকার সূ ে� লাভ
কেরিছ’। েকউ েকউ বলেতা ‘যিদ অমুক না থাকেতা, তাহেল আমার
অমন িবপদ ঘেট েযেতা। অথচ ‘যিদ অমুক না থাকেতা তাহেল
আমার অমন িবপদ ঘটেতা না’। েকউ বলেতা ‘এিট তােদর েদবেদবীেদর সু পািরেশ হেয়েছ। েকউ এমনও বলেতা েয, আমােদর
মেধয্

আ�াহর েনয়ামত িহসােব মুহা�াদ

আে’। অথর্াৎ তারা

সিতয্কােরর নবী িহসােব মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামে
জানেতা। িক� �ীকার করেতা না।
এখােন ইনকার বা অ�ীকার অথর্াৎ মূল ��ার িদেক স�� না কের
আসবাব বা কাযর্করকসমূ েহর িদেক স�িকর্ত করা। তােদর
অিধকাংশই অ�ীকারকারী, একথা কেয়কিট কারেণ বলা হেয়েছ।
েযমন- তােদর মেধয্ েকউ েকউ কমবুি� হওয়ার কারেণ হক িচনেত
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পাের না। েকউ এমন আেছ যারা যু ি� �মােণর িদেক েখয়াল কের
না, য�ারা উে�শয্ হািছল স�ব হয়। েকউ এমন

আে, ৈশশব

অব�া বা অনয্ কারেণ যােদর উপর শরীয়েতর আেদ-িনেষধাবলী
জাির করার েযাগয্ িবেবিচত হয় না। এজনয্ সকলেক অ�ীকারকার
না বেল অিধকাংশেক অ�ীকারকারী বলা হেয়েছ।
সূ রা ওয়ােকয়ার ৮১-৮২ আয়ােত উপেরা� মমর্ বয্� করা হেয়েছ
েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলনَ
ْ
ْ�َ
ْ
َ
َ
َ ٨١﴿ ﻫِﻨُﻮن
َﺠﺗْﻌَﻠُﻮنَ رِزْﻗَ�ُﻢْ �َﻧّ�ُﻢْ ﺗُ�َﺬِّﺑُﻮن
َﻓَﺒِﻬَﺬَا اﺤﻟ َ ِﺪﻳﺚِ أ ﺘُﻢْ ﻣُ ﺪ
(٨٢-٨١ : ﴾ )ﺳﻮرة الﻮاﻗﻌﺔ٨٢﴿
‘েতামরা িক এইসব কথার �িত অবেহলা �দশর্ন করেব এবং
সৃ ি�েকই সবিকছু ধের িনেব ? অথচ (একথা গুিলে) িমথয্া মেন
করেল ?
মুসিলম শরীেফ ও অনয্নয হাদীস �ে� আ�ু �াহ ইবন আ�াস রা.
হেত বিণর্ত হেয়েছ ে, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
সমেয় একবার বৃ ি� হেল িতিন ইরশাদ করেলন েয, আজ েকউ
শুকরগুযার ও েকউ কািফর িহসােব �ভােত উেঠেছ। েকন,
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েলাকেদর েকউ বেলেছ, ইহা আ�াহর পক্ষ হেত রহমত িহসাে
এেসেছ। আবার েকউ বেলেছ েয, অমুক নক্ষে�র কারেণ বৃি
হেয়েছ’।
এই উপলেক্ষ উপেরা� আয়াত নািযল হয়
েমাটকথা, েনয়ামতসমূ হেক উহার মূ ল সৃ ি�কতর্ার িদেক স�ি�ত না
করাই হেলা মূ লতঃ আ�াহেক অ�ীকার করা। বৃ ি� বা নক্ষে�
বয্াপাের আরবেদর ধারণা ও এ স�েকর্ তােদর রিচত বহিবতা
রেয়েছ।

৩৮। আ�াহর আয়াতসমূ হেক অ�ীকার করা
এ িবষেয় কুরআেন বহু জায়গায় বিণর্ত হেয়েছ। েযমন সূরাে
কাহােফ বলা হেয়েছًَ َ َ َ ﺎﻻ
ْ� ّ
َ
َ ِﻳﻦَ ﺿَﻞّ ﺳَﻌْﻴُﻬُﻢْ ﻲﻓِ اﺤﻟَْﻴ
ﺎةِ اﺪﻟُ ﻴَﺎ
١٠٣﴿ �ْﻤ
ﻞْ ﻫَﻞْ ﻧُنَﺒِّﺌُ�ُﻢْ ﺑِﺎﻷَْﺧْﺮﺴ�ﻦ أ
ِ
ِ
َ
َْ ﺻُﻨ
ُْ� ْ�َّ ُﻢ
َْ ﻳَﺎتِ رَ�ِّﻬِﻢ
وﺌﻟَِﻚاﺬﻟَّﻳﻦَ �َﻔَﺮُوا ﺑِﺂ١٠٤﴿ َﻫُﻢْ �َْﺴَﺒُﻮنَ �َ ﻬ ﺴِﻨُﻮن ﻌًﺎ
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ُ َ َ َ َ
َ َﻮْم اﻟ ﻴ
ْاؤﻫُﻢ
َ َ َْ َ َ َ ﺖْ َ َ ﺎلُ ُﻢْ َ َ ﻢُ َ ُﻢ
﴾ ذلِﻚ ﺟﺰ١٠٥﴿ ﺎﻣ ِﺔ َوزْﻧًﺎ
َِوﻟِﻘﺎﺋِﻪِ ﻓﺤﺒِﻄ أ�ْﻤ ﻬ ﻓﻼ ﻧُﻘِ ﻴ لﻬ ﻳ ْﻘ
ُ
(١٠٦-١٠٣ : ﴾ )ﺳﻮرة الﻜﻬﻒ١٠٦﴿ ﻨَّﻢُ ﺑِﻤَﺎ �َﻔَﺮُوا وَاﺨﺗََّﺬُوا آَﻳَﺎ ِﻲﺗ َو ُر ُﺳ ِ� ﻫﺰُوًا
‘(হ নবী) আপিন বলু ন েয, আিম িক েতামােদরেক ক্ষিত�
েলাকেদর স�েকর্ খবর িদব যারা তােদর সারা জীবেনর �েচ�াসমূহ
বরবাদ কেরেছ? অথচ ভাবেতা েয, তারা অিত উ�ম কাজই করেছ।
এরাই হে� আ�াহর আয়াতসমূ হেক ও আ�াহর সাক্ষাতে
অ�ীকারকারী। ফেল তােদর সম� আমল িন�ল হেয়েছ। আমরা
এেদর জনয্ েকয়ামেতর িদেন দাঁিড়পা�া খাঁড়া করেবা না। তােদর
এই অ�ীকৃিতর বদলা একমা� জাহা�াম। েকননা তারা আমার
আয়াতসমূ হেক এবং রাসূ লেদরেক ঠা�া-িব�প কেরিছল’। (সূ রা
আল-কাহাফ, ১৮: আয়াত ১০৩-১০৬)
দলীলসমূ হ �ারা একথাও �মািণত হেয়েছ েয, তােদর মেধয িকছু
েলাক িছল যারা আ�াহর আয়াতসমূ েহর িকছু িকছু অ�ীকার করেতা
এবং েকউ েকউ পুেরাপুির মুখ িফিরেয় িনত।
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ি�য় পাঠেকর িনকট একথা িন�য় েগাপন েনই েয, জােহলী যু েগর
উপেরা� �ভােবর অিধকারী বরং তার চাইেতও কেঠার �কৃিতর
েলােকর বতর্মা যু েগ েমােটই অভাব েনই।

৩৯। বািতল বইপ� পড়াশুনা করা এবং আ�াহর আয়াতসমূহেক
দূ ের িনেক্ষপ ক
আ�াহর

আেজবােজ বািতল বইপ� �য় করা এবং েসগুেলােক

্আয়াতসমূ েহর উপর �ান েদওয়ার জােহলী যু েগর �ভাব স�েকর
সূ রা বা�ারায় বলা হেয়েছٌ
َ
َ
َلَﻤَّﺎ َﺟ َ ُﻢْ
ﻬُﻢْ �َﺒﺬَ ﻓَﺮِ�ﻖٌ ﻣِﻦَ اﺬﻟَِّ َ
ﻳﻦ أُوﺗُﻮا
ِﻨْﺪِ ا�َِّ مُﺼَﺪِّقٌ لِﻤَﺎ ﻣَﻌ
ﺎءﻫ َرﺳُﻮل ﻣِ
َْ
ﻬُﻮرِﻫِﻢْ ﻛَ� �َّ َ َ ْ َ َ
ِ
َ ﻬُﻢْ ﻻ �ﻌﻠﻤُﻮن ﴿ ١٠١وَا�َّﺒَﻌُﻮا َﻣﺎ �ﺘﻠُﻮ
ْﻜِﺘَﺎبَ ﻛِﺘَﺎبَ ا�َّ وَرَاءَ ﻇُ
ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ
ّ َ َ َ َ
ََ ُ
ﺎﻃِ� �ﻔﺮُوا
�ّ الﺸَﻴ
َّﻴَﺎﻃِ�ُ ﻰﻠﻋ مﻠْﻚِ ﺳﻠﻴْﻤﺎن َوﻣﺎ �ﻔ َﺮ ﺳﻠﻴْﻤﺎن َوﻟ ِ
ََ َ َ َ
َ
َ
َ َ َ
َ
الْﻤﻠﻜ�ِْ ﺑِﺒَﺎﺑِﻞ ﻫﺎرُوت َو َﻣﺎرُوت َو َﻣﺎ
ّﺎسَ الﺴِّﺤْﺮَ وَﻣﺎ أُﻧْﺰِلَ ﻰﻠﻋ
ّﻤُﻮنَ اﻨﻟ
َ
َ
ْﻦُ ﻓِﺘْﻨَﺔٌ ﻓَﻼَ ﺗَ�ْﻔُﺮْ �َﻴَﺘَﻌَﻠَّﻤُﻮن ﻣِﻨْ َ
ﻬُﻤﺎ َﻣﺎ
ِّﻤﺎنِ ﻣِﻦْ أَﺣَﺪٍ ﺣَﻰﺘَّ �َﻘُﻮﻻَ إِ�َّﻤَﺎ �َ
َ
َ
َ
ُﻔَﺮِّﻗُﻮن ِ�َ�ْ الْﻤَﺮْءِ وَزَوْﺟِﻪِوَﻣَﺎ ﻫُﻢْ ﺑِﻀَﺎرِّ�ﻦَ ﺑِﻪِ ﻣِﻦْ أَﺣﺪٍ إِﻻَّ ﺑِﺈِذْنِ ا�َِّ
َ
ََ
اﻵْ َ
َﺧِﺮ ِة ﻣِ ْﻦ
ﻌﻠّﻤُﻮنَ ﻣَﺎ ﻳَﺮﻀُُّﻫُﻢْ وَﻻَ �ﻨْﻔَﻌُﻬُﻢْ وَﻟَﻘَﺪْ ﻋَﻠِﻤُﻮا لَﻤَﻦِ اﺷْﺮﺘََاهُ ﻣَﺎ ﻪﻟَُ ﻲﻓِ
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ُ ْ�َ
َّ�
َ ََْ َ
َ
َ َ
 وَلَﻮْ �َ ﻬُﻢْ آ ََﻣﻨُﻮا١٠٢﴿ قٍ وَﺒﻟَِئْﺲَ ﻣَﺎ ﺮﺷوْا ﺑِﻪِ أ ﻔَﻬُﻢْ لَﻮْ ﺎﻛﻧُﻮا �ﻌﻠﻤُﻮن
ﻼ
َ
َ ََْ َ
ِ
-١٠١ : ﴾ )ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة١٠٣﴿ َ�ّﻘَﻮْا لَﻤﺜُﻮ�َﺔٌ ﻣِﻦْ ﻋِﻨْﺪِ ا�َّﺧَ�ٌْ لَﻮْ ﺎﻛﻧُﻮا �ﻌﻠﻤُﻮن
(١٠٣
‘যখন িকতাবীেদর িনকট তােদর িকতাবসমূ েহর (তাওরাত ও ই�ীল)
সতয্তা জ্ঞাপনকারী আ�া(িকতাবসহ) েকােনা রাসূ েলর আগমন
ঘেট, তখন তােদর একদল উ� িকতাবেক িপছেন িনেক্ষপ কের
ভাবখানা এই েযন তারা ওসেবর িকছু ই জােন না। বরং তারা
েসালায়মােনর আমেল শয়তানরা যা িকছু আবৃ ি� করেতা, তারই
অনু সরণ কের। েসালায়মান কুফরী কেরনিন। শয়তানরাই কুফরী
কেরিছল ও তারা মানু ষেক যাদু িবদয্া িশক্ষা িদ (আর তারা
অনু সরণ করেতা ঐ সব ব�র যা) হারুত ও মারু(েফেরশতা�েয়র
উপর পরীক্ষামূলক ভা) নািযল করা হেয়িছল। তারা কাউেক িকছু
িশক্ষা েদওয়ার আেগ বলেতা , আমরা পরীক্ষা�র(এেসিছ)।
অতএব েতামরা (এসব িশেখ) কািফর হেয়া না। (িক� এসব
উেপক্ষা ক) তারা ঐ দু ’জেনর কাছ েথেক ঐসব িবদয্া িশেখ িন,
যার ফেল �ামী-�ীর মেধয্ িবে�দ ঘেট এবং েয সব িবষয় িশখত যা
�ারা মানু েষর েকােনা উপকার নয় বরং ক্ষিতসাধন করা স�ব হয়
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যিদও আ�াহর অনু মিত বয্িতেরেক তারা কােরা েকানরূ
ক্ষিতসাধেনর ক্ষমতা রােখ না। ওরা অবশয্ই েয, এসব বােজ
িবদয্ার খিরদকারীেদর জনয্ আেখরােত িকছুই পাবার েন তা কত
না িনকৃ�, যার িবিনমেয় তারা িনেজেদরেক িবি� কেরেছ, যিদ তারা
জানেতা! 18 (সূ রা বা�ারাহ, ২: আয়াত ১০১-১০২)
১৭

এমিনভােব অনয্ আয়ােত বলা হেয়েٌ َ
َ ّ
َ ََْ َ َ ّ
َ َﻤُﻮن اﻟ ﺘ
﴾ ﻓ َﻮ�ْﻞ٧٨﴿ ﺎب ّأَﻣَﺎ�َِّوَ�ِنْ ﻫُﻢْ إِﻻَّ �َﻈُﻨُﻮن
ﻣِﻨْﻬُﻢْ أُﻣِّﻴُﻮن ﻻ �ﻌﻠ
ِْﻜ
َ
َ
ِ
َ
َ
ِّﻳﻦَ ﻳ�ْﺘُﺒُﻮنَ اﻟْﻜِﺘَﺎبَ ﺑِﺄَﻳْﺪِﻳﻬِﻢْ�ُﻢَّ �َﻘُﻮلُﻮنَ ﻫَﺬا ﻣِﻦْ ﻋِﻨْﺪِ ا�َّﻟِيَﺸْﺮﺘُوا ﺑِﻪِ � َﻤﻨًﺎ
َ
ْ
َ
﴾ )ﺳﻮرة٧٩﴿ ﻠِﻴﻼً ﻓَﻮ�ْﻞٌ لَﻬُﻢْ مِﻤَّﺎ ﻛَﺘَﺒَﺖْ أَﻳْﺪِﻳﻬِﻢْ وَوَ�ْﻞٌ لَﻬُﻢْ مِﻤَّﺎ ﻳَ�ﺴِﺒُﻮن
(٧٩-٧٨ : ﺒﻟﻘﺮة
‘তােদর মেধয্ এমন কতক মূখর্ আ, যারা আ�াহর িকতাব স�েকর্
একটা ভাসা ভাসা ধারণা ছাড়া িকছু ই জ্ঞান রােখ না। অতএব �ং
ঐসব েলাকেদর জনয, যারা সামানয্ অথর্ উপাজর্ে (হীন �াথর্
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িমথয্া হাদীস ও বােজ েক�া কািহনী ভিতর্ ক যারা তথাকিথত ধমর্ীয়
িকতাবপ� িলেখ �চার কেরন, তারা সাবধানতা অবল�ন করা উিচত।
(অনু বাদক)।
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হািসেলর) জনয্ িনেজরা িকতাব িলেখ আ�াহর িতাব বেল চািলেয়
েদয়। �ংস তােদর েলখনীর এবং �ংস তােদর উপাজর্েন’! (সূ রা
আল-বা�ারাহ, ২: আয়াত ৭৮-৭৯)
এই আয়াতিট ইয়াহূ দী পীর-পুেরািহতেদর উে�েশয্ নািযল হেয়িছল।
যারা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�ােমর গুণাবলীেক তােদর
আিধপতয্ িটিকেয় রাখার িবরুে �িতব�ক মেন কের রাসূ েলর
গুণাবলী পিরবতর্ন করতঃ মনগড়া িকতাবাদী িলেখ আ�াহর িকতা
বেল �চার করেতা। 19
১৮

৪০। আ�াহর পিরক�নােক �িটপূ ণর্ মেন কর
জােহলী যু েগর েলােকরা আ�াহর সৃ ি�-পিরক�না ও তাঁর আেদশ
িনেষধাবলীর মেধয েকােনা িহকমত বা দূ রদিশর্তা েনই বেল মেন
করেতা। আ�াহ পিব� কুরআেন তােদর এই অব�া বণর্না �সে�
বেলন19

জানা আবশয্ক ে, পিব� কুরআেনর েকান আয়াত েকান িনিদর্� সময় উপলেক
নািযল হেলও তার হুকুম সকল যুেগ সকেলর জনয্ �েযাজয(অনু বাদক)
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َ
ٌ َ
ََ َ
َ
َ
َ
َ
َ ﺎ الﺴَّﻤَﺎء
ﻳﻦ �ﻔﺮُوا ﻓ َﻮ�ْﻞ
ﺎ ﺧﻠَﻘْﻨ
َِّ و اﻷَْرْضَ و ﻣَﺎ ﺑَيْﻨَﻬُﻤَﺎ ﺑَﺎﻃِﻼًذَلِﻚَﻇ ﻦُّ اﺬﻟ
َ
(٢٧ : ﴾ )ﺳﻮرة ص٢٧﴿ ﺮُوا ﻣِﻦَ اﻨﻟَّﺎر
َِّﻳﻦَ �َﻔ
ِ
‘আসমান-যমীন ও ত�ধয্ি� েকােনা িকছু েকই আিম িন�ল সৃ ি�
কির নাই। যিদও অিব�াসীেদর ধারণা তাই। যারা কুফরী কের
তােদর জনয্ �ং, ওরা জাহা�ামী’। (সূ রা ছাদ, ৩৮: আয়াত ২৭)
অনয্� আ�াহতা‘আলা বেলনْ إِنَّ َ َ ْ َ ﺼ
َ َ ْ َ َ ََ
َ
َ ِِّﺎﺤﻟَْﻖ
ﻮْم اﻟﻔ ِﻞ
ﻳ
٣٩﴿ �ِﻦَّ أَ�ْﺮﺜﻫُﻢْ ﻻ �ﻌﻠﻤُﻮن
وَﻟ
َﻠَﻘْﻨَﺎﻫُﻤﺎ إِﻻَّ ﺑ
َ ﺟ
َ ْ ِﻴﻘَﺎ�ُﻬُﻢْ أَﻤ
(٤٠-٣٩ : ﴾ )ﻮرة اﺪﻟﺧﺎن٤٠﴿ �ِﻌ
‘আিম আসমান যমীন ও ত�ধয্ি� েকােনা ব�েক েখলা�েল সৃ ি�
কির নাই। আিম যথাথর্ কারেণই এগুিলেক সৃি� কেরিছ। িক� ওেদ
অিধকাংশই তা জােন না’। (সূ রা আদ-দু খান, ৪৪: আয়াত ৩৮-৩৯)
এত�য্তী আরও বহু

আয়াত রেয়েছ েযখােন বলা হেয়েছ ে,

আ�াহ তা‘আলা েকােনা ব�েকই িবনা িহকমেত ও িবনা কারেণ সৃ ি�
কেরিন। অথচ জােহলী যু েগর বািতল প�ীেদর ধারণা িছল তাই এবং
এ যু েগ এরূপ ধারণা অেনেকই কের থােক।
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িবষয়িট দীঘর্

আেলাচনাসােপক্ষ। মুসিলমেদর মেধয্ অেনক

িফরকা এ িনেয় আেপােষ বহু ঝগড়া কেরেছ। তেব সতয্ পথ েসটা
যার উপর উ�েতর �থম যু েগর মনীষীগণ বা সালােফ ছােলহীনগণ
�িতি�ত িছেলন, যাঁরা আ�াহর �িতিট কােযর্ িহকমত ও কারেণ
িব�াসী িছেলন। হােফজ ইবনূ ল কাইেয়য্ম র. তাঁরﺎء اﻟﻌﻠﻴﻞ ﻲﻓ مﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﺪر واﺤﻟﻜﻤﺔ واﺘﻟﻌﻠﻴﻞ
নামক �ে� এ িবষেয় িব�ািরত আেলাকপাত কেরেছন। েসখােন
িতিন আ�াহর �িতিট সৃ ি� ও আেদশ- িনেষেধর িপছেন েয িহকমত,
কলয্াণ ও ফলাফলসমূহ িনিহত রেয়ে, িবিভ� অধয্ায় রচনার
মাধয্েম তা সিব�াের আেলাচনা কেরেছন 20
১৯F

মুসিলমেদর মেধয্ ঐ সম� মাযহাসমূ েহর মেত আ�াহর সৃ ি� ও
হুকুেমর মেধয্ বা�ার জনয্ েকানরূপ, কলয্াণ বা িহকমত েনই।
তােদর ধারণামেত িন�াপ বয্ি�েকও আ�াহ শাি� িদেত পােরন
এবং পািপ� বয্ি�েক িতিন সওয়াব দান করেত পােরন।
20

আরও

এখােন েলখক আ�াহর িবিভ� গুণাবলীর িকছু নমুনা উে�খ কেরেছন। কেলবর
বৃ ি�র ভেয় তা বাদ েদওয়া হেলা।
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িব�েয়র বয্াপার এই ে, এই সব মাযহােবর েনতােদর অেনেকই
আ�াহেক তাঁর গুণবলী েথেক পাক মেন কেরন।
তােদর ধারণায় আ�াহর স�ার সংেগ েকােনা গুণ সংেযাগ করার
অথর্ তাঁেক‘েদহিবিশ�’ (তাজসীম) ও বা�ার সে� সাদৃ শ (তাশবীহ)
সাবয্� করা। তারা মেন কেরন ে, আ�াহেক গুণহীন সাবয্� ন
করা পযর্� তাওহীেদ িব�াস পূণর্তা লাভ করেত পাের ন েযমনতারা মেন কেরন েয, আরেশর উপর আ�াহর আেরাহন, আকােশর
উপের আরেশর অব�ান, (তাঁর কথা বলা ও বা�ার) মূ সার
আলাইিহস সালাম সােথ কেথাপকথন এবং অনয্ানয্ গুণাবলী
অ�ীকার না করা পযর্� কােরা তাওহীেদ িব�াস পূণর্তা লাভ করে
পাের না। ইবনু ল কাইেয়য্ম র. এর আেলাচনার সার সংেক্ষ
উপের িকছু টা বণর্না করা হেলা। পূণর্ আেলাচনার জনয্ উপের
িকতাব ��বয্।

৪১। েফেরশতা ও রাসূ লগণেক অ�ীকার ও তাঁেদর মেধয্ঈমােনর
েক্ষে� তারত করা
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আ�াহ তা‘আলা বেলনَ
ّ َِﻘَﺪْ آَﺗَيْﻨَﺎ مُﻮﻰﺳَ اﻟْﻜِﺘَﺎبَ وَ� َﻔّﻴْﻨَﺎ ﻣِﻦْ �َﻌْﺪِه
َ
ﺑِﺎلﺮُُﻞِ وَآَﺗَيْﻨَﺎ ﻋِيﻰﺴ ا�ْ َﻦ َمﺮْ َ� َﻢ
ٌ َ َْﻠﻜ َ َ َ �ُﻢ
َ ﺳُﻮل
ُﻬْﻮى أَ�ْ ُﻔ ُﺴ�ُﻢ
َ �َ ﺑِﻤﺎ َﻻ
ر
يِّﻨَﺎتِ وَ�َﻳَّﺪْﻧَﺎهُ ﺑِﺮُوحِ اﻟْﻘُﺪُسِ أَﻓ َُّﻤﺎ ﺟﺎء
َّْﺘَﻜْ ﺒَْ�ُﻢْ �َﻔَﺮِ�ﻘًﺎ ﻛَﺬ
َ
َ َْﻘ
(٨٧ :  )ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة. ْ�ﺘُﻢْ َوﻓﺮِ �ﻘًﺎ � ﺘُﻠُﻮن
ﺮ

‘িন�য়ই আিম মূ সােক িকতাব িদেয়িছ এবং তারপের পযর্ায়�েম
রাসূ লগণেক ে�রণ কেরিছ। মিরয়ম পু� ঈসােক �� �মাণ দান
কেরিছ এবং তােক পিব� ‘আ�া’ �ারা শি�শালী কেরিছ। তেব
আসল কথা হেলা এই েয, যখনই েকােনা রাসূ ল েতামােদর কােছ
এমন িকছু িনেয় আেসন যা েতামােদর মনঃপূ ত নয়, তখনই েতামরা
অহংকার কেরছ। ফেল অেনক নবীেক েতামরা িমথয্া �িতপ� কেরছ
ও অেনক নবীেক হতয্া কের’। (সূ রা আল- বা�ারাহ, ২: আয়াত
৮৭)
ًَ َ ﻼ
َ
ُ
:  )ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة. َﻗَﺎلُﻮا ﻗُﻠُﻮ�ُﻨَﺎ ﻏُﻠْﻒٌ ﺑَﻞْ ﻟَﻌَﻨَﻬُﻢُ ا�َُّ ﺑِ�ﻔْﺮِﻫِﻢْ �ﻘ ِﻠﻴ َﻣﺎ ﻳُﺆْﻣِﻨُﻮن
(٨٨
‘তারা বলেতা েয, আমােদর হৃদয় আ�িদত। (তা বােজ কথা) বরং
সতয্ �তয্াখােনর জনয্ আ�াহ তােদরেক অিভস�াত কেরেছ
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তােদর খুব অ� সংখয্কই ঈমান এেনে’। (সূ রা আল-বা�ারাহ, ২:
আয়াত ৮৮)
সূ রা আল-বা�ারার ৯৮ আয়ােত আ�াহ বেলনَ
َ
ِ
َ �ﻞ َوَلَ ﻓَﺈِنَّا�ََّ ﻋَﺪُوٌّلِﻠْﺎ َﻜﻓ
. �ﻦ
ﺒ
ِْ  ﺎﻛَنَ ﻋﺪُوًّا �َِّ وَمَﻼَﺋِ�َﺘِﻪِوَرُﺳُﻠِﻪِوَﺟِﺮ
ِِﺮ
(٩٨ : )ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة
‘‘েয েকউ আ�াহর, তাঁর েফেরশতাগেণর, তাঁর রাসূ লগেণর এবং
িজ�ীল ও িমকাইেলর শ� েস েজেন রাখুক েয, আ�াহ সতয্
�তয্াখয্ানকারীেদর শ’’ (সূ রা আল-বাকারা : ৯৮)
উপেরা� আয়াতসমূ হ �ারা একথা �মািণত হেলা েয, ইয়াহূ দী ও
নাছারােদর েকউ েকউ মালাইকা ও রাসূ লগণেক অ�ীকার করেতা
এবং তােদর মেধয্ পাথর্কয্ করেতা। অথর্াৎ তােদর কারও উ
ঈমান

আনেতা

ও

কাউেক

অিব�াস

করেতা।

এজেনয্ই

মুসিলমেদরেক আ�াহ এ ধরেণর পাথর্কয্ করেত িনেষধ কেরেছন
আ�াহ আলা বেলন-
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ََ
ُ
ٌَُّ َ ُﻮلُ ﺑِﻤَﺎ أُﻧْﺰِلَ إِﻴﻟَْﻪِ ﻣِﻦْ رَ�ِّﻪِ وَالْﻤُﺆْﻣِﻨُﻮنَ ﻞﻛ
َ
آ َﻣﻦ
ِآَﻣَﻦَ ﺑِﺎ�َِّ َومﻼﺋِ�ﺘِﻪِ َو�ﺘُﺒِﻪ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ َﺎلُﻮا ﺳَﻤِﻌْﻨَﺎ وَأﻃﻌْﻨَﺎ �ُﻔْﺮَاﻧَﻚ
َ
َ
 رَ�ّﻨَﺎ وَ�ِﻴﻟْﻚ
ﺪٍ ﻣِﻦْ رُﺳُﻠِﻪِ وَﻗ
�ُﻔَﺮِّقُ �َ�َ أَﺣ
َُﺳُﻠِﻪِﻻ
(٢٨٥ :  )ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة. ُ�ِالْﻤَﺼ
‘�ীয় �িতপালেকর পক্ষ হেত অবতীণর�র (অহী) উপর রাসূ ল ও
মুিমনগণ িব�াস �াপন কেরেছ। তারা সবাই ঈমান এেনেছ আ�াহর
উপর, তাঁর েফরশতাগেণর উপর, তাঁর িকতাবসমূ হ ও রাসূ লগেণর
উপর। (এবং তারা বেলন েয,) আমরা আ�াহর রাসূ লগেণর
েকানরূপ তারতময্ কির না। রা বেল েয, আমরা শুেনিছ এবং
পালন কেরিছ। েহ �ভু! তুিম আমােদরেক ক্ষমা কেরা। েকনন
�তয্াবতর্ন েতা েকবল েতামারই িনকেটই(সূ রা আল-বা�ারাহ, ২:
আয়াত ২৮৫)

৪২। নবী ও রাসূ লেদর বয্াপাের বাড়াবািড় কর
আ�াহ বেলনَ ِ اﺤﻟَْﻖ
َ َ
ُالْﻤﺴﻴﺢ
ََّﺎ أَﻫْﻞَ اﻟْﻜِﺘَﺎبِ ﻻَ �َﻐْﻠُﻮا ﻲﻓِ دِ ﻳﻨِ�ُﻢْ ﻘُﻮلُﻮا ﻰﻠﻋََ ا�ِّ إﻻ
ِ َّ إِ�َّﻤﺎ
َ ِﻤَﺘُﻪُ أَﻟْﻘَﺎﻫَﺎ إِﻰﻟَ مَﺮْ�َﻢ  وَرُوحٌ ﻣِﻨْﻪُ ﻓَﺂ
َ
َ
�َﺴَ ا�ْﻦُ مَﺮْ�َﻢَ ر ﺳُﻮلُ ا�َِّ و
َِّ�َ ﻣِﻨُﻮا ﺑِﺎ
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ْ َ َُ َﻪ
َ
ٌ
ٌ َ َُّ�رُﺳُﻠِﻪِ وَﻻ �َﻘُﻮلُﻮا ﺛَﻼَ َﺛﺔٌ ا�ْﺘَﻬُﻮا ﺧَ�ًْا ﻟَ�ُﻢْ إِ�َّﻤَﺎ ا
َ
ﺳُﺒْﺤﺎﻧ أن ﻳَ�ُﻮن
ِﻪﻟ َواﺣِ ﺪ
ًﻼ
َ
ٌَ
َ
(١٧١ :  )ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء. اتِ وَﻣَﺎ ﻲﻓِ اﻷَْرْضِ وَ�ﻰﻔَ ﺑِﺎ�َِّ َو ِ�ﻴ
ﻪﻟَُ ﻣَﺎ ﻲﻓِ الﺴَّﻤَﺎو
ﻟ
‘েহ িকতাবীগণ (ইয়াহূ দী ও নাছারা), েতামরা �ীেনর বয্াপাের
বাড়াবািড় কেরা না এবং আ�াহর স�েকর্ সতয্ ছাড়া বে না।
মিরয়েমর পু� ঈসা মসীহ আ�াহর রাসূ ল ও তাঁর কেলমা ও আেদশ
মা�- যা িতিন মিরয়েমর �িত িনেক্ষপ কেরিছেলন। অত,
েতামরা আ�াহ ও তাঁর রাসূ লগেণর উপর িব�াস �াপন কেরা এবং
বেলা না েয, আ�াহ ‘িতন’। (এমন বলা হেত) িবরত হও, েতামােদর
কলয্াণ হেব। িন�য়ই আ�াহ কমা� উপাসয্।‘তাঁর স�ান হেব’
এসব িবষয় হেত িতিন পিব�। (সূ রা আন-িনসা, ৪: আয়াত ১৭১)
সৃ ি�কতর্ার বয্াপাের বাড়াবািড় করা যখন এতবড় মহাপ,
তখনৃ সি�র বয্াপাের বাড়াবািড় করা কত বড় অনয্ায়। েযমন মূিত
পূ জা, অলী আওিলয়ার পূ জা �ভৃিত করা হেয় থােক। নূ হ আলাইিহস
সালােমর কওম েযমন নাসর, েসাআ, ইয়াগুছ �ভৃিতর এবং খৃ�ানরা
ঈসা আলাইিহস সালােমর পূ জা কের থােক। েলােকরা আ�াহর
উপের এমিন ধরেণর আরও বহু অসতয্ােরাপ কের থােক
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৪৩। না েজেন ঝগড়া করা
িবিভ� ধরেণর েবদআত ও কুসং�াের িল� অজ্ঞ জনসাধারণে
যখন েকােনা িবজ্ঞ হকপ�ী আম ঐ সকল শরীয়ত িবেরাধী
কাজকমর্ হেত িবরত থাকেত বেল, তখন জােহল েলােকরা িজেদর
বশবতর্ী হেয় তােদর সংেগ ঝগড়ায় িল� হয়। এটা িনঃসে�েহ
জােহলী যু েগর একিট রীিত। আ�াহ আমােদরেক এ বদ অভয্াস
েথেক িনেষধ কেরেছন।
িতিন ইরশাদ কেরেছনْ َ ْ ََّ ﻣَﺎ أُﻧْﺰِﻟَﺖِ اﺘﻟَّﻮْرَاةُ وَاﻹِْ�ِْﻴﻞُ إِﻻ
ِﻓ
ﻫْﻞَ اﻟْﻜِﺘَﺎبِلِﻢَﺤﺗَُﺎﺟُّﻮنَ  ﻲ إِﺑْﺮَاﻫِﻴﻢَ و
ِﻣِ ﻦ �ﻌﺪِه
ِﻫَﺎ أَ�ْﺘُﻢْ ﻫَﺆُﻻَء
َ َََ
َ ّ
َ
َﺎﺟُﻮن
ُﺣَﺎﺟَﺠْﺘُﻢْ �ِﻴﻤَﺎ ﻟَ�ُﻢْ ﺑِﻪِ ﻋِﻠْﻢٌ ﻓَﻠِﻢَ ﺤﺗ
٦٥﴿ أﻓﻼ �ﻌْﻘِ ﻠُﻮن
ْ
َ َْ َي
َ َ ْ َ َ ْ�َ َ ْ َ
: ﴾ )ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان٦٦﴿ ﻴﻤﺎ ﻟ َﺲ ﻟ�ُﻢْ ﺑِﻪِ ﻋِ ﻠٌ وَا�َُّ �ﻌﻠﻢُ َوأ ﺘُﻢْ ﻻ �ﻌﻠﻤُﻮن
ِ�
(٦٦-٦٥
‘েহ িকতাবীগণ, ই�াহীম (ইয়াহূ দী িছেলন, না নাছারা িছেলন েস)
স�েকর্ েতামরা অযথা েকন তকর্ কর। অথচ আসল অব�া এই ,
তাওরাত ও ই�ীল তাঁর পরবতর্ীকােল নািযল হেয়িছল। েতামরা িক
117

িকছু ই বুঝ না? েদখ, েয িবষেয় েতামােদর িকছু জ্ঞান আেছ ে
িবষেয় েতামরা ঝগড়া কের থােকা। এখন েয িবষেয় েতামােদর
েকােনা জ্ঞান েনই েস িবষেয় েতামরা েকন অেহতুক ঝগড়ায় িল
হ�। আ�াহ সব জােনন, েতামরা িকছু জােনা না। (সূ রা আেল
ইমরান ৩: আয়াত ৬৫-৬৬)
ইবেন ইসহাক ও ইবেন জারীর রহ. ইবেন আ�াস রা. এর বরােত
বণর্না কেরন ে, নাজরােনর খৃ�ান ও ইয়াহূ দী পুেরািহতগণ
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনকট জমােয়ত হেয়

আেপােষ তকর্ শুরু করেলইয়াহূ দী পুেরািহতরা বলল েয, ই�াহীম
আলাইিহস সালাম ইয়াহূ দী িছেলন। অপর পেক্ষ খৃ�ানরা বলল ,
ই�াহীম আলাইিহস সালাম খৃ�ান িছেলন। আ�াহ তখন উপেরা�
আয়াত নািযল কেরন।

৪৪। �ীেনর বয্াপাের না েজেনশুেন কথা ব
জােহলী যু েগর আরবরা এবং ইয়াহূ দী-খৃ�ানরা �ীেনর নােম এমন বহু
িকছু চালু কেরিছল যা করবার হুকুম
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আ�াহ তােদরেক েদনিন।

আরবেদর অিধকাংশই ই�াহীম আলাইিহস সালাম ও ইসমাঈল
আলাইিহস সালােমর �ীেনর অনু সারী িছল। িক� তােদর মেধয্ আম
ইবন লু হাই (খুযা‘ঈ) নামক এক বয্ি�র আিবভর্াব ঘটেলা। েস �ীে
ই�াহীেমর মেধয্ বহু পিরবতর্ন ঘটােলা। অেনক রকেমর েবদ
চালু করেলা এবং েলাকেদরেক মূ িতর্ পূজায় �েরািচত করেলা।
এত�য্তীত উের কান েকেট েছেড় েদওয়া, আেরাহেনর অেযাগয্
েঘাষণা কের ষাড় েছেড় েদওয়া, ভােগয্র তীর ব�ন করা �ভৃিত
অনয্ানয‘েবশরা’ কােজ তােদরেক িল� করােলা। সূ রা আন‘আেম এ
িবষেয় িব�ািরত জানা যােব।
অতঃপর জােহলী ইয়াহূ দী ও খৃ�ানরা তােদর পীর পুেরািহতগণেক
এবং ঈসা আলাইিহস সালামেক �ভূ র আসেন বিসেয়িছল। এইসব
সাধু সনয্াসীগণ রকমারী েবদআসমূ হ চালু কেরিছল। ই�ামত
হালাল-হারাম িনধর্ারণ কেরিছল। েলােকরা তােদর ফতওয়া �হণ
করেলা এবং এ সেবর অনু সরণ করেত লাগেলা। যিদও �ীন
স�ূ ণর্রূেপ আ�াহর অহীর উপর িনভর্রশীল। তা কখেনাই েলাকে
বয্ি�গত েখয়া-খুশীর অনু সারী হেত পাের না। অতএব �েতয্ক
ব� যার উপর িকতাব ও সু �ােতর েকােনা দলীল েনই, েসটা তার
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�চলন ও অনু সরণকারীর িদেকই �তয্াবিতর্ত হেবইয়াহূ দীেদর এই
বদ-�ভােবর িন�া কের আ�াহ বেলনَ َ َْ�ِنَّ ﻣِﻨْ ُﻢ
َ
َ
َْ َ َلْ َ َ ُﻢ
َ َو َﻣﺎ
َ َُﺤْ َ ﺒُﻮه
ﻫُﻮ ﻣِ َﻦ
ِﻬ ﻟﻔﺮِ �ﻘًﺎ ﻳﻠْﻮُون أ ﺴِنﺘﻬ ﺑِﺎﻟْﻜِ ﺘبِ ِﺘﻟ ﺴ ﻣِ ﻦ اﻟْﻜِ ﺘﺎب
َ
َْ ﻣِﻦ
َِّ�ﺘَﺎبِ وَ�َﻘُﻮلُﻮنَ ﻫُﻮ ﻋِﻨْﺪِا�َِّ وَﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﻣِﻦْ ﻋِﻨْﺪِ ا�َِّ وَ�َﻘُﻮلُﻮنَ ﻰﻠﻋَ ا
َ
َ ََْ
َ اﻟْﻜ
﴾٧٨ : ﺬِب َوﻫُﻢْ �ﻌﻠﻤُﻮن ﴿ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
‘তােদর মেধয্

একদল েলাক

আেছ যারা (িনেজেদর িলিখত)

িকতাবেক িজহবা �ারা িবকৃত ভােব পাঠ কের, যােত েতামরা
(তােক) আ�াহর িকতাব বেল মেন কেরা। িক� আসেল তা
(আ�াহর) িকতােবর অংশ নয়। তারা বেল েয, তা আ�াহর িনকট
হেত। অথচ তা আ�াহর পক্ষ হেত ে�িরত নয়। তারা েজেন শু
আ�াহ স�েকর্ িমথয্া বে’’ (সূ রা আেল ইমরান ৩: আয়াত ৭৮)
েয বয্ি� িকতাব ও সু�ােতর দলীলসমূহেক িনেজেদর চািহদা ও
েখয়াল খুশীর পেক্ষ বয্াখয্া দােন �বৃ, েস বয্ি� অবশয্
উপেরা� আয়ােতর মমর্ অনুযায়ী িজহবা িবকৃতকারীেদর দলভু�
হেব। জ্ঞানী পাঠকেদর অবশয্ই জানা , েয বতর্মান যুেগ রিচত
ধমর্ীয় পুকািদর মেধয্ এই ধরেণর অসংখয্ মাসােয়ল �ান লা
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কেরেছ, শরীয়েতর যার েকােনা িভি� েনই। বািতেলর বয্াপক হামলা
ও হেকর অ��তা হেত আ�াহর িনকট আ�য় চাই।

৪৫। িকয়ামতেক অ�ীকার করা
তারা পরকালেক অ�ীকার করেতা এবং পরকােল আ�াহর সে�
দীদার, সকেলর পুনজর্ীবন লা ও জা�াত-জাহা�াম স�েকর্ নবীেদর
বিণর্ত িববরণসমূহেক তারা িমথয্া �িতপ� করেতা। এ িবষে
আ�াহ বেলনًَ َ َ َ ﺎﻻ
ْ� ّ
َ
َ ِﻳﻦَ ﺿَﻞّ ﺳَﻌْﻴُﻬُﻢْ ﻲﻓِ اﺤﻟَْﻴ
ﺎةِ اﺪﻟُ ﻴَﺎ
١٠٣﴿ �ْﻤ
ﻞْ ﻫَﻞْ ﻧُنَﺒِّﺌُ�ُﻢْ ﺑِﺎﻷَْﺧْﺮﺴ�ﻦ أ
ِ
ِ
َ
َْ ﺻُﻨ
ُْ� ْ�َّ ُﻢ
َْ ﻳَﺎتِ رَ�ِّﻬِﻢ
وﺌﻟَِﻚاﺬﻟَّﻳﻦَ �َﻔَﺮُوا ﺑِﺂ١٠٤﴿ َﻫُﻢْ �َْﺴَﺒُﻮنَ �َ ﻬ ﺴِﻨُﻮن ﻌًﺎ
َ َﻮْم اﻟ ﻴ
َ َ َْ َ َ َ ﺖْ َ َ ﺎلُ ُﻢْ َ َ ﻢُ َ ُﻢ
: ﴾ )ﺳﻮرة الﻜﻬﻒ١٠٥﴿ ﺎﻣ ِﺔ َوزْﻧًﺎ
َِوﻟِﻘﺎﺋِﻪِ ﻓﺤﺒِﻄ أ�ْﻤ ﻬ ﻓﻼ ﻧُﻘِ ﻴ لﻬ ﻳ ْﻘ
)١٠٥-١٠٤
(েহ নবী) ‘‘আপিন বলু ন েয, আিম িক তােদরেক ক্ষিত�� েলাকেদ
স�েকর্ বলেবা যার তােদর সারা জীবেনর �েচ�ােক বরবাদ
কেরেছ ? অথচ ধারণা কের িনেয়েছ েয, তারা খুবই েনকীর কাজ
কেরেছ। ঐসব েলােকরা আ�াহর আয়াতসমূ হ ও তাঁর সিহত
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দীদারেক অ�ীকার কেরেছ। তােদর কমর্সমূহ িন�ল হেয় েগেছ।
েকয়ামেত তােদর জনয েকােনা ওযন করব না।’’ (সূ রা কাহাফ, ১৮:
আয়াত ১০৪-১০৫)
অনয্� আ�াহ বেলَ
َ
َّﻤُﻮا ﺑِﺎ�َِّ ﺟَﻬْﺪَ أ�ْﻤَﺎﻧِﻬِﻢْﻻَ َ�ﺒْﻌَﺚُ ا�َُّ ﻣَﻦْ �َﻤُ ﻮتُ ﺑَ�َ وَﻋْﺪًاﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺣَﻘً ّﺎ وَﻟَ�ِﻦ
ﻗْﺴ
َ
َ
َ
َ
َ
َْ
َ َِّﻬُﻢُ اﺬﻟَِّي �َْﺘﻠِﻔُﻮنَ �ِﻴﻪِ وَﻴﻟَِﻌْﻠَﻢ اﺬﻟ
ﻳﻦ
ََ�َِّ ل٣٨﴿ ْﺮﺜََ اﻨﻟَّﺎسِ ﻻ �ﻌﻠﻤُﻮن
َ
َ َﺮُوا �َ�َّﻬُﻢْ ﺎﻛَﻧُﻮا ﺎﻛذ
(٣٩-٣٨ :﴾ )ﻮرة اﻨﻟﺤﻞ٣٩﴿ �ِ�
ِ
‘‘েলােকরা আ�াহর নােম শপথ কের বেল েয, আ�াহ কখেনাই মৃত
বয্ি�র পুনরু�ান ঘটােবন না। হয, আ�াহর ওয়াদাই যথাথর্। িক�
অিধকাংশ েলাক তা জােন না। যারা উ� িবষেয় মতিবেরাধ কের
তােদরেক চাক্ষুস িখেয় েদয়ার জনয্

এবং কািফরগণই েয

িমথয্াবাদী েস কথা জািনেয় েদওয়ার জনয্(আিম এটা ঘটােবা)।
(সূ রা আন-নাহল, ১৬: আয়াত ৩৮-৩৯)
বতর্মােন এই ধরেণর জােহলী

আ�ীদার েলােকর েমােটই অভাব

েনই।
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৪৬। আ�াহ িবচার িদবেসর মািলক এই আয়াতেক িমথয্া মে করা
তারা আ�াহেক িবচার িদবেসর মািলক িহসােব িব�াস করেতা না
বরং ‘মািলক ইয়াওিম�ীন’ এই আয়াতেক তারা িমথয্া মেন করেতা।
এটা েসই মহা িবচােরর িদন, েয িদন আ�াহ �িতিট বা�ােক তার
ভাল কাজসমূ েহর পুর�ার ও ম� কাজসমূ েহর বদলা িদেবন।
বতর্মান যুেগ শুধু িবচারেকই , বরং েখাদ েকয়ামত িদবস ও
জা�াত-জাহা�ামেকই েলােক অ�ীকার করেত শুরু কেরেছ
৪৭। েকয়ামেতর িদেন েকানরূপ ব�ু� ও সুপািরশ কােজ লাগেব
না- এই আয়াতেক িমথয্া মেন কর
জােহলী যু েগর েলােকরা পিব� কুরআেনর িনে�া� আয়াতেক িমথয্া
�িতপ� কেরিছলأَنْ ﻳَﺄْﻲ
َ
َْﻧ
ٌ �َ ﻮْم َﻻ
ٌ َﺗ ﻳ
َ َِّ �َ�ُّﻬَﺎ اﺬﻟ
َِ
ﻴْﻊ �ِ ﻴﻪِ َوﻻ
ِﻳﻦ آ ََﻣﻨُﻮا أ ﻔِﻘُﻮا ِمّﺎ رَزَ�ْﻨَﺎ�ُﻢْ ﻣِﻦْ �َﺒْﻞ
َ َ
َ
(٢٥٤ :  )ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة. َّﺔٌ وَﻻ ﺷَﻔﺎﻋَﺔٌ وَاﻟْﺎﻜَﻓِﺮُونَ ﻫُﻢُ اﻟﻈَّﺎلِﻤُﻮن
‘েহ িব�াসীগণ। আিম েতামােদরেক েয রুিজ িদেয়িছ তা েথেক
(আ�াহর রা�ায়) বয্য় কের, েসই চুড়া� িদন আসার পূ েবর্ েয িদন
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আেপােষ েকানরূপ েবচােকন, ব�ু�, সু পািরশ িকছু ই থাকেব না।
(এই সব) সতয্ অ�ীকারকারীগণই �কৃত যািলম বা সীমা
লংঘনকারী। (সূ রা আল-বা�ারাহ ২: আয়াত ২৫৪)
‘শাফাআত বা সু পািরশ নাই’ এ কথার অথর, েকউ কােরা জনয্
েকানরূপ সুপািরশ করেত পারেব ন, েকবল েসই বয্ি� ছাড়া আ�াহ
খুশী হেয় যােক অনু মিত েদেবন।
উপেরা� িতনিট িবেশষেণর উে�খ করার কারণ, মানু ষ সাধারণতঃ
উ� িতন উপােয়ই পর�রেক সাহাযয্ কের থােক। এখােন ইশারা
করা হেয়েছ েয, েকােনা �কােরই মানু ষ মানু েষর জনয্ েকয়ামেতর
িদন েকানরূপ সুপািরশ বা সাহাযয্ করেত পার না। না আিথর্ক
েলনেদেনর মাধয্ে, না ব�ুর সাহােযয্র মাধয্, না েকােনা
সু পািরশকারীর সু পািরেশর মাধয্েম। বরং সকল সুেযাগই ঐ িদন ব�
থাকেব। আ�াহ বয্তীত সাহাযয্ �াথর্নার �ল আর েকাথাও েন

৪৮। শাফা‘আেতর ভুল অথর্ �হণ কর
তারা সূ রা যু খরুেফর িনে�া� আয়াতেও িমথয্া েভেবিছ124

ََﻤْﻠِﻚُ اﺬﻟَِّﻳﻦ
َ
َ ََْ
ﻳَﺪْﻋُﻮنَ ﻣِﻦْ دُوﻧِﻪِ الﺸَّﻔَﺎﻋﺔَ إِﻻَّ ﻣَﻦْ ﺷَﻬِﺪَ ﺑِﺎﺤﻟَْﻖِّ َوﻫُﻢْ �ﻌﻠﻤُﻮن
(٨٦ :)ﺳﻮرة الﺰﺧﺮف
‘আ�াহেক েছেড় তারা অনয্ যােদরেক ডাে, তারা শাফাআেতর
অিধকার রােখ না। তেব হয্া, যারা মেন-�ােণ তাওহীেদর সাক্
িদেয়েছ (তারা বয্তী) যিদও তারা একথা িনেজরাও জােন’। (সূ রা
আয-যু খরু, ৪৩: আয়াত ৮৬)
তারা যােদরেক ডােক, তােদর মেধয্ আেছ মালাইক, ঈসা আলাইিহস
সালাম, ওযােয়র আলাইিহস সালাম এবং অনয্ানয্ অসংখয্ কি
বয্ি� যােদরেক তারা তােদর জনয্ শাফাআতকারী বেল মেন কের
আজেকর িদেনও আমরা েদখেত পাই, মূ িতর্র সামেন েলােকরা
দািড়েয় থােক। তােদরেক িধ�ার িদেল জওয়ােব বেল এেদরেক েতা
আমরা মাবুদ বা উপাসয্ মািন না বরং শাফাআতকারী মেন কির।
কবর পূ জারী মুসিলম আর মূ িতর্ পূজারী অমুসিলম িক একই ধারণায়
িব�াসী নয় ?

৪৯। আ�াহর অলীেদরেক হতয্া রা
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আ�াহর অলীেদরেক হতয্া করা এবং সমােজর নয্ায় িবচার
েলাকেদরেক হতয্া করা জােহলী যুেগর অনয্তম -�ভাব িছল।
আ�াহ ইয়াহূ দীেদর স�ে� বেলনَ
َ
 ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢُ اﺬﻟِّﻟَّﺔُ وَالْﻤَﺴْﻜَﻨَﺔُ وَ�َﺎءُوا ﺑِﻐَﻀَﺐٍ ﻣِﻦَا�َِّ ذَلِﻚَ ﺑِ�َ�ّﻬُﻢْ ﺎﻛﻧُﻮا
ْ َﺖ
ُْ
َ َ َِّ ّبِﻴ ّ�َ ﺑِﻐَ�ِْ اﺤﻟَْﻖ
َ
َْ َ
َ لِﻚ
. ﺑِﻤﺎ َﻋ َﺼﻮْا َو�ﻧُﻮا �ﻌﺘَﺪُون
ذ
ِ ﻳَ�ﻔﺑِﺂَﻳَﺎتِ ا�َِّ وَ�َﻘْﺘُﻠُﻮنَ اﻨﻟ
(٦١ : )ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة
‘তােদর উপর লা�না, দাির�য্ অিপর্ত হে, বরং তারা আ�াহর
ে�ােধর িশকার হেলা। এটা এজনয্ ে, তারা আ�াহর
আয়াতসমূ হেক অ�ীকার করেতা এবং নবীেদরেক অনয্ায়ভােব হতয্
করেতা। িনর�র অবাধয্তা ও সীমা লংঘেনর জনয্ই তােদর এ
পিরণিত বরণ করেত হেলা’। (সূ রা আল-বা�ারাহ ২: আয়াত ৬১)
এমিনভােব আরও বহু আয়াত রেয়েছ েযখােন বণর্না করা হেয়ে
অিব�াসী, জােহল ও সীমা লংঘনকারীেদর হােত নবী রাসূ ল ও
তােদর একিন� অনু সারী ও হে�র িদেক আহবানকারীেদরেক
িকভােব কত রকেমর লা�না েপাহােত হেয়েছ।
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উ�েত মুহা�দীর ে�� বয্ি�গ, তােদর মযর্াদাবান

আেলমগণ

মানু ষেক হেকর দাওয়াত িদেত িগেয় এত েবশী দু ঃখ-কে�র স�ূ খীন
হেয়েছন েয, ইিতহােসর পাতা মসীিল� হেয় েগেছ। তেব সা�না এই
েয, আি�য়ােয় িকরাম ও তাঁেদর অনু সারী মু‘িমনগণ যিদও �থম
অব�ায় দু ঃখ বরণ কেরেছন, িক� শুভ পিরণিত তাঁেদর জনয্ই
েযমন আ�াহ বেলনَ َ َ
َ َ َ َ َ َ َُ َ ْ َﻤ
َ َ
ﻧْﺖ َوﻻ ﻗﻮْ مُﻚ ﻣِ ْﻦ �ﺒْ ِﻞ ﻫﺬا
ِﻠْﻚَ ﻣِﻦْ أَ�ْﺒَﺎءِاﻟْﻐَﻴْﺐِﻧُﻮﺣِﻴﻬَﺎ إِﻴﻟْﻚ َﻣﺎ ﻛُﻨْﺖ �ﻌﻠ ﻬﺎ أ
َ
َ
(٤٩ :  )ﺳﻮرة ﻫﻮد. �ِإِنَّ اﻟْﻌَﺎﻗِﺒَﺔَ لِﻠْﻤُﺘَّﻘ
ِْﻓﺮﺒ
‘এ সবিকছু গােয়েবর খবর আিম েতামার িনকট অহী পািঠেয়িছ,
ইেতাপূ েবর তুিম বা েতামার কওেমর েকউ তা জানেতা না। তুিম ৈধযর্য
ধারণ করেত থােকা। েকননা অবশয্ই েশষ পিরণিত মু�াকীেদর
জনয্ই।(সূ রা হুদ১১: আয়াত ৪৯)।
ছহীহ বুখারী ও মুসিলেমর হাদীেস রেয়েছ েয, যখন রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�াম েরাম স�ােটর দরবাের তাঁর দূত

পাঠােলন তখন েরাম স�াট রাসূ েলর সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
চির� জানার জনয্ তাঁর দুশমন মুশিরকেদর তলব করেলন। িজেজ্
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করেলন, েতামােদর ও তাঁর মেধয্ যুে�র অব�া ি? তারা উ�ের
বলল, অব�া পিরবতর্নশীল। হার িজত দ ’পেক্ষই হেয় থােক। েরা
স�াট (িহরাি�য়াস) বলেলন, রাসূ লেদর অব�াই এরকম। তেব েশষ
পিরণিত তােদর জনয্ই। েযমন বদেরর িদন

আ�াহ মুসিলমেদর

সাহাযয্ করেলন। িক� ওহুেদর িদন তােদরেক পরীক েফলেলন।
এরপর ইসলাম স�ূ ণর্রূেপ িবজয় লাভ না করা পযর্� মুসিলম
কখেনাই পরািজত হয়িন।
যিদ বলা হয় েয, বনী ঈ�াইেলর নবীগণ তাঁেদর কওেমর হােত
অনয্ায়ভােব িনহত হেয়েছ, েসকথা পূ বর্বতর্ী আয়সমূ েহ আ�াহ
িববৃ ত কেরেছন। িকংবা ধািমর্ক েলাকেদর উপর

আ�াহ দু�

েলাকেদরেক রাজৈনিতক ক্ষমতা দান কের থােকন। েয- ‘বখত
নছর’ বনী ই�াইলেদর উপর শাসন ক্ষমতার অিধকারী হেয়িছল
েযমন কািফর মুশিরকগণ এবং ইয়াহূ দী-খৃ�ানগণ কখনও কখনও
মুসিলমেদর উপর িবজয় লাভ কের থােক। উপের বলা হেয়েছ েয,
িনহত নবীগণ িজহােদ শহীদ মু‘িমনেদর মতই। েযমন আ�াহ
বেলন-
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َ
َ ِﺎ ﺗَﻞَ ﻣَﻌَﻪُ رِ�ِّﻴُّﻮنَ ﻛَﺜ
َ �ٌ �َﻤ
ﺎ وَﻫﻨُﻮا لِﻤَﺎ أَﺻﺎ�َﻬُﻢْ ﻲﻓِﺳَب ِﻴﻞِا�َِّ َو َﻣﺎ
َِّﻦْ ﻣِﻦْ ﻧَﻲﺒٍِّ ﻗ
َ ْ َ ََّ ﺎ ﺎﻛَنَ ﻗَﻮْلَﻬُﻢْ إِﻻ
َ
َ
أن ﻗﺎلُﻮا
وَﻣ١٤٦﴿ ﻔُﻮا وَﻣَﺎ اﺳْﺘَﺎﻜَﻧُﻮا وَا�ُّ �ُِﺐُّ الﺼَّﺎﺑِﺮِ �ﻦ
َ ََ
َ
َ
َ
َ �ِﺮﺳْ ﻨ
َ َ َُ َ ُﻧ
�َﺒِّﺖْ أَﻗْﺪَاﻣ
َﺎ ﻲﻓِ أَمْﺮِﻧَﺎو
ِﻨَﺎ وَاﻧْﺮﺼُْﻧَﺎ ﻰﻠﻋ اﻟْﻘﻮْم
��ّﻨَﺎ اﻏْﻔِﺮْ ﻨﻟﺎ ذ  و ا
ّ ُ� َُّ�َﺗَﺎﻫُﻢُ ا� َُّ ﺛَﻮَابَ اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ وَﺣُﺴْﻦَ ﺛَﻮَابِ اﻵَْﺧِﺮَةِ وَا١٤٧﴿ �ﻦ
َ ﻟْﺎ َﻜﻓ
ُِﺐ
ِِﺮ
ْالْﻤُﺤ
َ
(١٤٨-١٤٦ : ﴾ )ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان١٤٨﴿ �ِﺴِن
‘‘এমন কত নবী যু � কেরেছন, যাঁেদর সংেগ বহু

আ�াহওয়ালা

িছেলন। আ�াহর পেথ তােদর কত িবপযর্য় ঘেটেছ িক� তাঁরা
হীনবল হনিন, দু ব্ল হনি
র
, িকংবা নত হনিন। আললাহ ৈধযর্য্শী
বয্ি�েদরেকই ভালবােসন। তােদর মুে েকােনা কথা িছল না েকবল
মা� একিট েদায়া ছাড়া, �ভু েহ! আমােদর গুনাহ েলা এবং
বাড়াবািড়সমূ হেক তুিম ক্ষমা কেরা। আমােদর পদ যুগল সূদৃঢ় রােখ
এবং সতয্ �তয্াখয্ানকারীেদর উপর তুিম আমািদগেক সাহাযয্ কে
অতঃপর আ�াহ তােদরেক ইহকালীন ও পরকালীন পুর�ার দান
কেরন। আ�াহ সৎকমর্শীলেদরেক ভালবােসন’’ (সূ রা আেল ইমরান
৩: আয়াত ১৪৬-১৪৮)
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আর এটােতা জানা কথা েয, মুসিলমেদর মেধয্ যােদর শাহাদাত
বরেণর েসৗভাগয্ হেয়েছ সাধারণভােব মৃতুয্ বরণকারীেদর েচেয় তার
অেনক মযর্াদার অিধকারী। েযমন আ�াহ বেল َ ّ ا ﻟَِّﻳﻦَ ﻗُﺘِﻠُﻮا
َ
ِ
 )ﺳﻮرة. ﻲﻓِ ﺳَبِﻴﻞِ ا�َّأَمْﻮَاﺗًﺎ ﺑَﻞْ أَﺣْﻴَﺎءٌ ﻋِﻨْﺪَ رَ�ِّﻬِﻢْ ﻳُﺮْ َزﻗُﻮن
ْﺴَﻦﺒَ ﺬ
(١٦٩ : آل ﻋﻤﺮان
‘যারা আ�াহর পেথ িনহত হেয়েছ তােদরেক মৃত মেন কেরা না।
বরং তারা তােদর �িতপালেকর দৃ ি�েত জীিবত ও জীিবকা�া�’।
(সূ রা আেল ইমরান, ৩: আয়াত ১৬৯)
মুিমনেদর �িত অিব�াসীেদর আচরণ বণর্না করেত িগেয় অনয্
আ�াহ বেলনَ
َ ْ َ ْ ُﻗ
َُّ�نَ ﺑِﻨ ِﺣْﺪَى اﺤﻟُْﺴْنَﻴَ�ِْ وَ�َْﻦُ �َﺮﺘََ� َّﺺُ ﺑِ�ُﻢْ أَنْ ﻳُﺼِﻴﺒَ�ُﻢُ ا
ﻞ ﻫﻞ ﺗ َﺮ
ﺎ إِﻻَّ إ
َ
َ
َ
(٥٢ :  )ﻮرة اﺘﻟﻮ�ﺔ.  إِﻧَّﺎ ﻣَﻌ�ُﻢْ ﻣُﺮﺘَ�ِّﺼُﻮن
َابٍ ﻣِﻦْ ﻋِﻨْﺪِهِ أَوْ ﺑِﺄَﻳْﺪِﻳﻨَﺎ�َﺮﺘََ�َّﺼُﻮا
(েহ রাসূ ল) ‘‘আপিন (ওেদরেক) বেল িদন েয, েতামরা আমােদর
জনয্ শাহাদাত অথবা িবজয় দ’িটর েয েকােনা একিটর জনয্ অেপক্
করেছা। আর আমরা অেপক্ষা করিছ , আ�াহ সরাসির িনেজর
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পক্ষ েথেক েতামােদরেক শাি� েদে, নািক আমােদর হাত িদেয়?
অতএব েতামরা �তীক্ষা কে, আমরাও েতামােদর সংেগ �তীক্ষা
রইলাম। (সূ রা আত-তাওবা ৯: আয়াত ৫২)
অতঃপর েয �ীেনর জনয্ শহীদগণ র� িদেল, েসই �ীন িবজয়ী
হেলা, যা মু‘িমনেদর জনয্ দুিনয়া ও আিখরােত েসৗভাগয্ বহন কে
আনেলা। এটাই হেলা আ�াহর পক্ষ হেত সাহােযয্র �কৃত তাৎপয
েমাটকথা, মৃতুয্ যখন হেব, তখন এমন মৃতুয্বরণ করা উিচ, যার
�ারা দু িনয়া ও আিখরােত েসৗভাগয্শালী হওয়া যায়। এমন মৃতুয
িন�য়ই কােরা কামনা করা উিচৎ নয়, যার �ারা না দু িনয়ােত েকােনা
�ায়ী কলয্াণ লাভ হ, না আিখরােত কািময়াবী হািছল করা যায়।
মুিমনেদর মেধয্ যাঁরা শাহাদাত লােভ ধনয্ হেয়ে, তাঁরা নয্ায়
কােজর িনেদর্শ ও অনয্ায় কােজর িনেষধেক জীবেনর  িহেসেব
েবেছ িনেয়িছেলন। তাঁরা শাহাদাতেক কামনা কেরিছেলন দু িনয়া ও
আিখরােত েসৗভাগয্ লােভর জনয্। পক্ষা�ের কািফরেদর মেধয্
িনহত হয়, তারা িনেজেদর ই�ার িবরুে� িনহত হয়। তারা এর
�ারা িনেজেদর বা িনেজেদর জনয্ দুিনয়া ও
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আিখরাে েকােনা

কলয্াণ বা েসৗভাগয্ কামনাের না, বরং দু িনয়ােত সকেলর
অিভশাপ�� এবং আিখরােত িনি�তেদর অ�ভুর্ হেয় থােক।
এেদর স�েকর্ই আ�াহ বেলَ َََ
َ
ُ� َ
ٍ ﴾ َو ُز٢٥﴿ ﻴُﻮن
 وَ�َﻌْﻤَﺔٍ ﺎﻛﻧُﻮا٢٦﴿ �ﻢ
َﻢْ ﺗَﺮَ�ُﻮا ﻣِﻦْ ﺟَﻨَّﺎت و
ٍ
ٍ ِرُوع وﻣﻘﺎمٍ ﻛﺮ
ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ
َ َ َ َْ َ و
َ
َ ﻴﻬﺎ ﻓَﺎﻛ
ُ�ﺖْ َﻋﻠﻴْﻬِﻢ
َ ﺎﻫﺎ ﻗﻮْﻣًﺎ آ َ َﺧ
﴾ �ﻤﺎ ﺑ٢٨﴿ �ﻦ
﴾ ﻛﺬلِﻚ وأ ر�ْﻨ٢٧﴿ �ِﻬ
ِ
ِ�
ِﺮ
َ
َ
َ ﻣُﻨْﻈ
(٢٩-٢٥ : ﴾ )ﻮرة اﺪﻟﺧﺎن٢٩﴿ �ﻦ
ِﺴَّﻤَﺎءُ وَاﻷَْرْضُ وَﻣَﺎ ﺎﻛﻧُﻮا ﺮ
‘এরা েছেড় েগেছ দু িনয়ােত কেতা না বাগ-বািগচা, িনঝর্িরণ,
কৃিষেক্সমূ হ, সু রময্ গৃহসমূহ এবং অসংখয্ েনয়াত- যার মেধয্
তারা আনে� িবেভার িছল। তাঁেদর পরবতর্ী েলাকেদর অব�াও
এমন িছল। আসমান ও জিমেনর েকউ তােদর জনয্ সামানয্ েচােখ
পািনও েফেলিন এবং (মৃতুয্ ঘ�া বাজার প) তােদরেক েকানরূপ
ফুরসতও েদওয়া হয়িন’। (সূ রা আদ-দু খান, ৪৪: আয়াত ২৫-২৯)
পিব� কুরআেনই সাক্ষয্ রেয় েছ, বহু নবী ইেতাপূ েবর িনহত
হেয়েছন। সংেগ িনহত হেয়িছেলন তাঁেদর অসংখয্

আ�াহভীর

অনু সারী। িক� েকানরূপ দুবর্লতা ও হীনতা তােদরেক �শর্ কর
পােরিন এবং শ�পেক্ষর জয়লােভর কারণ িহসােব িনেজেদ
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�িটসমূ হেক দায়ী কের তারা আ�াহর িনকট ক্ষমা িভক
েচেয়িছেলন। আ�াহ তােদরেক দু িনয়া ও আিখরােত উ�ম পুর�ার
�ারা িবভূ িষত কেরিছেলন। সাধারণ মুিমনেদর ঈমানী অব�া যখন
এই িছল তখন নবীগেণর অব�া এর চাইেত কত উ� মােনর িছল,
সহেজই তা অনু েময়।
মুসিলমেদর উপর কািফরেদর েযসব সামিয়ক িবজয় ঘেটেছ, তার
কারণ িছল মুসিলমেদর অনয্ায়

আচরণ। েযমন ওহুেদর যুে

ঘেটিছল। যিদ তারা তাওবা কের তাহেল কািফরেদর উপর িবজয়
লাভ কের, েযমন অনয্ানয্ সম� যসমূ েহ ঘেটেছ। এটা নবুওেতর
িনদশর্ন। েমা�াকথ, আ�াহর পক্ষ হেত সাহাযয্ িবজয় লােভর ম
কথা হেলা রাসূ েলর সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�ােমর অনু সরণ বা
ইে�বা। েকননা আ�াহ চান তাঁর কােলমােক বুল� করেত এবং
িতিন চান তাঁর িবজয়ীেদর উপর রাসূ েলর সা�া�াহু

আলাইিহ

ওয়াসা�াম অনু সারীেদর িবজয় দান করেত।
বিন ইসরাইলেদর উপের বখত নছেরর িবজেয়র মূ ল কারণ িছল
এটাই েয, বনী ইসরাইলগণ মূ ছা আলাইিহস সালাম অনু সরণ েছেড়
িদেয়িছল। অতএব তার শাি��রূ তােদর এই পরাজয় বরণ করেত
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হেয়েছ। যিদ তারা মূ সা আলাইিহস সালােমর অনু সরেণ অটল
থাকেতা, তাহেল তারা অবশয্ই আ�াহর সাহাযয্ ে, েযমন- দাউদ
ও সু লায়মান আলাইিহস সালােমর সমেয় তারা েপেয়িছেলন।
সু রা আল-ইসরা ৪-৮ আয়ােত উ� িবষেয় আ�াহ িবশদ বণর্না
িদেয়েছন। েমাটকথা, শ�পেক্, উপর বনী ঈ�াইলেদর িবজয় ও
কখেনা বণী ঈ�াইলেদর উপর শ�পেক্ষর িব, মূ সা আলাইিহস
সালােমর নবুওেতর িনদশর্ন। েযমন মুসিলমেদর ইিতহােস অনুরূ
ঘটনা েশষ নবীর নবুওেতর সতয্তার িনদশর্ন। িবজয়ীেদর উপ
িবজয় লােভর এই ধারা মূ সা আলাইিহস সালােমর জীব�শায় ও
মৃতুয্র পের ও ঈসা আলইিহস সালাম �মুেখর সমেয় েযমন চালু
িছল, আমােদর নবীর জীব�শায় ও তাঁর মৃতুয্র পের খুলাফােয়
রােশদীেনর আমেলও েতমিন চালু িছল।
পক্ষা�ের ‘িমনেদর িবরুে� কািফরেদর মােঝ িবজয় লােভর �ারা
মূ লতঃ এটাই বলেত চায় েয, আমরা েতামােদর উপর জয়লাভ
কেরিছ েতামােদর পােপর কারেণ। নইেল েতামরা যিদ েতামােদর
�ীেনর যথাথর্ অনুসারী হেত তাহেল কখেনাই

আমরা জয়ী হেত

পারতাম না। বলাবাহুল, জয়লাভ সে�ও শুভ পিরণিত তােদর জনয
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নয়। বরং আ�াহ যািলমেক যািলম �ারাই �ংস কের থােকন।
এমিন কের একিদন সম� যািলমই �ংস হেয় যােব। উপর� এই
িনহত যািলমরা মৃতুয্র পের িকছুই েসৗভাগয্ কামনা করেত পাের না
কতই না করুণ এেদর অব�া।
অতএব ইয়াহূ দী খৃ�ানেদরেদর উপর মুসিলমেদর িবজয় ইেতাপূ েবর
তােদর উপর বখত নছেরর িবজেয়র মত নয়। েযমন- আহেল
িকতাবেদর অেনেক বেল থােক েয, মুহা�দ সা�া�াহু

আলাইিহ

ওয়াসা�াম ও তাঁর অনু সারীরা আমােদর উপর জয়লাভ কেরেছ
আমােদর পােপর কারেণ। আসেল আমােদর �ীন অতয্� সিঠক ও
িনেভর্জাল।
ইহা মূ লতঃ একিট বােজ ধারণা। েকননা বখত নছর নবুওেতর দাবী
কেরিন। েস ধেমর্র জনয্ যু� কেরিন। ে ইয়াহূ দীেদরেক মুসা
আলাইিহস সালােমর ধমর্ তয্াগ কের তার ধেমর্ আসেত বেলিনরং
তার এই হামলা িছল লু েটরা ও ডাকােতর হামলার নয্ায়। এটা
কখেনাই েসই মহানবীর জয়লােভর মত নয়, িযিন নবুওেতর দাবী
কেরেছন। মানু ষেক েসই দাবী েমেন েনবার আহবান জািনেয়েছন।
তােদরেক দু িনয়া ও আিখরােতর ম�েলর পথ বাতেল িদেয়েছন।
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সু সংবাদ ও জাহা�ােমর ভয় েদিখেয়েছন। অতঃপর আ�াহ তােক
সাহাযয্ কেরেছন এবং �ীন িবজয় লাভ কেরেছ। সংেগ সংেগ তাঁর
িবেরাধীরা পযু র্দ� হেয়েছ।
েমাটকথা, অিব�াসীেদর উপর িব�াসীেদর িবজয় িচর�ন। েযমন
আ�াহ তা‘আলা বেলনَﻟ ِّﻳﻦ
َ
َ َ
﴾٢٢﴿  ﻗَﺎﺗَﻠَ�ُﻢُ اﺬَ �َﻔَﺮُوا لَﻮَﻟّﻮُا اﻷَْدْﺑَﺎرَ �ُﻢَّ ﻻَ �َِﺪُونَ وَﻴﻟًِ ّﺎ َوﻻ ﻧﺼِ�ًا
ًﻼ
َِّ� ا
﴾ )ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ٢٣﴿ اﻟَّﻲﺘِ ﻗَﺪْ ﺧَﻠَﺖْ ﻣِﻦْ�َﺒْﻞُ وَﻟَﻦْ ﺠﺗَِﺪَ لِﺴُﻨَّﺔِا�َِّ �َﺒْ ِﺪﻳ
(٢٣-٢٢ :
‘যিদ অিব�াসীরা েতামােদর সংেগ লড়াইেয় অবতীণর্ হ, তাহেল
অবশয্ই তারা িপছু হটেব। অতঃপর তার েকােনা ব�ু বা
সাহাযয্কারীিকছু ই পােব না। আ�াহর এই িনধর্ািরত িনয়ম িবগত
িদন েথেক চেল আসেছ। তুিম কখেনাই এই িনয়েমর বয্িত�ম
েদখেব না।’ (সূ রা আল-ফাতাহ্৪৮: আয়াত ২২-২৩)
িক� উপেরা� িবজয় লােভর জনয্ আবিশয্ক পূবর্শতর্ হেলা ঈ
সিঠক হওয়া, যা আ�াহ ও রাসূ েলর আনু গতয্ বয্তীত স�ব নয়
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যখন িবিভ� পােপর কারেণ ঈমান �িটপূ ণর্ হেব তখন তার
�িতফলও েতমিন হেব। েযমন- উহুেদর যুে� হেয়িছল।
আবু েহারায়রা রা. হেত ছহীহ হাদীেছ বিণর্ত হেয়েছ ে, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরন ে, আ�াহ

যািলমেদরেকই িঢল িদেয় থােকন। তারপর যখন ধেরন আর েকােনা
মেতই েরহাই েদন না। আ�াহ তা‘আলা বেলনَ
َ َ
ٌ َ ٌ ﻇَﺎلِﻤَﺔٌ إِنَّ أَﺧْﺬَهُ أَﻴ
:  )ﺳﻮرة ﻫﻮد. ِﻢ ﺷ ِﺪﻳﺪ
ﻟ
َِ�ََﺬَلِﻚَأﺧْﺬُ رَ�ِّﻚَ إِذَا أَﺧﺬ اﻟْﻘُﺮَى و
(١٠٢
‘েকান যািলম জনপদেক যখন আ�াহ তা‘আলা পাকড়াও কেরন,
তখন এমিনভােবই পাকড়াও কের থােকন। িন�য়ই তাঁর পাকড়াও
অতয্� কিঠন মমর্’। (সূ রা হুদ১১: আয়াত ১০২)
অতএব িমথয্াবাদী কদাচারী যার, তােদর ধন-েদৗলত যতই েবশী
থাকুক না েকন, তােদর সব িকছু ই িনি�� হেয় যােব। সমােজ েবঁেচ
থাকেব েকবল তােদর বদনাম ও িন�াবাদ। এরা েযমন তাড়াতািড়
উেঠ, েতমিন তাড়াতািড় এেদর পতন হয়। েযমন- (িমথয্া নবীর
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দাবীদার) আসওয়াদ আনাসী, মুসায়লামা কাযযাব, হােরছ দােম�ী,
বাবক খরমী �মুখ।
পক্ষা�ের নবীগেণর জীবেন বহু ি-মুসীবত এেসেছ শুধুমা�
তােদরেক পরীক্ষা করবার জনয্। েকননা আ�াহ পরীক্ষার মাধ
তাঁর বা�ােদরেক মযবুত ও খাঁিট কের েদন এবং চারা গােছর মত
�েমই তাঁর ঈমানেক িবকিশত কের েদন। আ�াহ তা‘আলা বেলনِ
ﺳُﻮلُ ا�َِّ وَاﺬﻟَِّﻳﻦَ ﻣَﻌَﻪُ َأﺷِﺪَّاءُﻰﻠﻋََ اﻟْﻜُﻔَّﺎر رُﻤﺣََﺎءُ ﺑَيْﻨَﻬُﻢْ ﺗَﺮَاﻫُﻢْ رُﻛَّﻌًﺎ ﺳُﺠَّ ﺪًا
َ َ
ِ
ْلِﻚ َﻣﺜَﻠُﻬُﻢ
ّ ِوُﺟُﻮﻫِﻬِﻢْ ﻣِﻦْ أَﺛَﺮ
الﺴُﺠُﻮدِ ذ
ِبْﺘَﻐُﻮنَ ﻓَﻀْﻼً ﻣِﻦَ ا�َّوَرِﺿْﻮَاﻧًﺎ ﺳِﻴﻤَﺎﻫُﻢْ ﻲﻓ
َ
ََ
َرْعٍ أَﺧْﺮَج ﺷَﻄْﺄَهُ ﻓَﺂَز َرَهُ ﻓَﺎﺳْﺘَﻐْﻠَﻆَ ﻓَﺎﺳْﺘَﻮ
َ
ى ﻰﻠﻋ
ﻟَّﻮْرَاةِ وَﻣَﺜَﻠُﻬُﻢْ ﻲﻓِ اﻹِْ�ِْﻴﻞِ ﻛَﺰ
َ
َ
َ َِّﺑِﻬِﻢُ اﻟْﻜُﻔَّﺎرَ وﻋَﺪَ ا�َُّ اﺬﻟ
َ
ﺎت
ﻨُﻮا وَﻋ
َ ﻳﻦ آ
َ �ُﻌْﺠِﺐُ الﺰُّرَّاعَ ﻴﻟِﻐِﻴﻆ
ِ
ِ َ ﻤِﻠُﻮا الﺼَّﺎﺤﻟ
َ ً َ ْﻣِﻨْ ُﻢْ َ ﻐ
(٢٩ :  )ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ. ﻔِﺮة َوأﺟْﺮًا َﻋﻈِ ﻴﻤًﺎ
ﻬ ﻣ
‘‘মুহা�দ আ�াহর রাসূ ল এবং তাঁর সহচরগণ অিব�াসীেদর উপর
কেঠার, িক� িনেজরা পর�ের সহানু ভুিতশীল। তুিম তােদরেক
আ�াহর করুণা ও স�ি� লােভর জনয(�ায়ই) রুক-িসজদায় রত
েদখেব। তােদর েচহারায় িসজদার িচ� েদখেত পােব। তাওরােত
তােদর বণর্না এরূপ এবং ইি�েল তােদর করা এরূপ েদয়া হে,
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েযমন- একিট চারাগাছ, �থেম তার অংকুেরাদগম হয়, তারপর
�েম তা শি� স�য় কের ও শ� হয় এবং এক সময় িনজ পােয়
দাঁড়ােত সক্ষম হয়। চাষী এেত অ� খুশী হয় যােত আ�াহ তােদর
�ারা কািফরেদর অ�জর্ালা সৃি� কেরন। আ�াহতা‘আলা ঈমানদার
ও সৎকমর্শীলেদর জনয্ ক্ষমা ও উ�ম পুর�ােরর ওয়াদা কে’।
(সূ রা আল-ফাতহ, ৪৮: আয়াত ২৯)
উপেরা� উদাহরণ এজনয্ ে, নবীেদর অনু সারী �থম িদেক তারাই
হেয় থােক যারা সমােজর দু ব্ল ে�ণী। পের �েম তারা শি� স�য়
র
কের থােকন ও িবজয় লােভ ধনয্ হন
অনয্ আয়ােত আ�াহ মুিমনেদর লক্ষয্ কের ِ
ُّﺎ ﻳَﺄْﺗِ�ُﻢْ ﻣَﺜَﻞُ اﺬﻟَّﻳﻦَ ﺧَﻠَﻮْا ﻣِﻦْ �َﺒْﻠِ�ُﻢْ مَﺴَّ ﺘْﻬُﻢ
َ َ َﺴِبْﺘُﻢْ أَنْ ﺗَﺪْﺧُﻠُﻮا اﺠﻟَْﻨَّﺔ
 وَلَﻤ
ْْ ﺄ
ََ
َ
َ
َ
ﻣَﻨُﻮا ﻣَﻌَﻪُ ﻣَﻰﺘ ﻧَﺮﺼُْ ا�َِّ أﻻ
َزُلْﺰِلُﻮا ﺣَﻰﺘَّ �َﻘُﻮلَ الﺮَّﺳُﻮلُ وَاﺬﻟَِّﻳﻦَ آ
ﺒﻟ َﺳﺎءُ َوال
ٌ َﻗ
(٢١٤ :  )ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة. �ﺐ
َِّ ﻧَﺮﺼَْ ا�َِّ ﺮ
‘েতামরা িক এত সহেজই জা�ােত যােব বেল েভেব িনেয়েছা? অথচ
েতামােদর পূ বর্বতর্ীেদর মত কিঠন দু-ক�-ে�শ ও ভুিমক� সদৃ শ
িবপদাপদসমূ েহর িকছু ই েতামােদর কােছ আেসিন? যার ফেল রাসু ল
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ও তাঁর সংগীরা বলেত বাধয্ হেয়িছেলন ‘কখন আ�াহর সাহাযয্
আসেব’। েজেন রােখা, আ�াহ সাহাযয্ অতীব িনকটবতর’। (সূ রা
আল-বা�ারাহ ২: আয়াত ২১৪)
উপেরর িব�ািরত আেলাচনায় একথা �মািণত হেলা েয, হকপ�ী ও
তােদর সাহাযয্কারীেদর যুলুম করা জােহলী যুেগর রীি, যা এ
যু েগও চলেছ।
৫০। িজবত ও তাগুেতর উপর ঈমা
‘িজবত’ �িতমার নাম। পািরভািষক অেথর্

আ�াহ বয্তীত সক

মা’বুদেকই বুঝােনা হয়। ‘তাগু’ অথর্ সকল ধরেণর বািতল। চাই
েস মা’বুদ েহাক বা অনয্ িকছু। এ দ’িটর উপের ঈমান আনার অথর্
দু ’ধরেণর হেত পাের। দু ’িটেকই �কৃত অেথর্ ম’বুদ বা উপাসয্ বেল
িব�াস করা এবং আ�াহর ইবাদেত তােদরেক শরীক করা। দু ই-উ�
‘িজবত’ ও ‘তাগু’ �সূ ত সকল �কােরর বািতল মতাদেশর্র
অনু সরণ করা। তেব �থেমা� বয্াখয্াই অিধক সংগত। এজনয্,
তারা আ�াহর সংেগ উ� দু ই ব�েক শরীক করেতা এবং িসজদা
করেতা।
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�িতমা ও তাগুেতর উপর ঈমান

আনা এবং মুসিলমেদর উপর

মুশিরকেদর �াধানয্ েদওয়া জােহলী যুেগর অনয্তম রীিত িছল
আ�াহ ইয়াহূ দীেদর স�েকর্ বেলَ
َ
َ ََِّﻢْ ﺗَﺮَ إِﻰﻟ اﺬﻟ
وَاﻟﻄَّﺎﻏُﻮت َو َ�ﻘُﻮلُﻮن
ِﻳﻦ أُوﺗُﻮا ﻧﺼِ ﻴﺒًﺎ ﻣِ َﻦ اﻟْﻜِ ﺘَﺎبِ ﻳُﺆْﻣِﻨَُ ﺑِﺎﺠﻟِْﺒْﺖ
ِ
َ
ِﺮُوا ﻫَﺆُﻻَء
ًَ ﻼ
َ
َ َِّأَﻫْﺪَى ﻣِﻦَ اﺬﻟ
(٥١ :  )ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء. ﻳﻦ آ ََﻣﻨُﻮا ﺳبِﻴ
َِّﻳﻦَ �َﻔ
আপিন িক লক্ষয্ কেরনিন এসব েলাকেদর ি? যারা িকতােবর
িকছু অংশ েপেয়েছ (অথর্াৎ তাওরা) তারা (আ�াহেক মানার দাবী
করা সে�ও) িজবত ও তাগুেতর �িত ঈমান

এেনেছ

এবং

কািফরেদরেক বলেছ েয, েতামরা মুিমন-মুসিলমেদর চাইেত
অিধকতর সৎপথ �া�। (সূ রা আন-িনসা, ৪: আয়াত ৫১)
উপেরা� আয়াতিটর শােন নু যূলঃ ওহুদ যুে� িবপযর্েয়র পর পূনরা
রাসূ লু�াহ সা. এর িবরুে� েক্ষিপেয় েতালার জনয্ কুরাইশেদেগ
আঁতাত করার দু রিভসি� িনেয় হুয়া ইবন আখতাব ও কা‘আব
ইবন আশরাফ নামক দু ই ইয়াহূ দী েনতা তােদর সা� পা� িনেয়
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�ােমর সে� সহেযািগতা চুি�
ভংগ কের ম�ািভমুেখ রওয়ানা হয় এবং কুরাইশ েনতা আবু
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সু িফয়ােনর সে� সাক্ষাৎ কের আবু সু িফয়ান তােদরেক উ�
অভয্থর্না দান কেরন। স�ী অনয্াইয়াহূ দীেক কুরাইশেদর িবিভ�
েলােকর বাড়ীেত থাকার বয্ব�া কের। তখন ম�াবাসীরা তােদরেক
�� কের েয, েতামরা িকতাবধারী, মুহা�দও িকতাব আনয়নকারী।
অতএব েতামরা েয আমােদর সে� েধাঁকাবািজ করেত আেসািন, তা
আমরা েকমন কের বুঝেবা ? অতএব েতামরা যিদ আমােদরেক
েতামেদর সংেগ িনেয় যু ে� েবর হেত চাও, তাহেল এই দু ’িট
�িতমার িনকট িসজদা কেরা এবং এেদর উপর ঈমান আেনা।
কা‘আব তাই-ই করেলা। অতঃপর েস ম�াবাসীেক লক্ষয্ কের ,
েতামােদর মেধয্ ি�শজন ও

আমােদর ি�শজন এেস কাবাঘেরর

সংেগ �-� বুক েচেপ ধের দাঁড়ােব এবং শপথ পড়েব এই বেল েয
এই মিহমাি�ত গৃেহর মািলেকর নােম শপথ করিছ েয, আমরা
সকেল সবর্শি� িনেয় মুহা�ােদর িবরুে� লড়াই করেবা। তা
��াব মেত সবাই তাই করেলা। পিরেশেষ আবু সু িফয়ান কা‘আবেক
বেলন েয, আপিন এমন একজন বয্ি, িযিন আ�াহর িকতাব
(তাওরাত) পেড় থােকন এবং অনয্েক িশিখেয় থােকন। আমরা মুখ,
িকছু ই জািন না। আ�া বলু ন েতা মুহা�াদ ও আমােদর মেধয্ েক
সিঠক পেথ বা সেতয্র িনকটবতর্ী পেথ আে? কা‘আব বেল- েবশ,
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তাহেল আপনােদর ধেমর্র বয্াখয্া িদন। আবু সুিফয়ান বলআমরা আমােদর েসরা উটগুিলে হাজীেদর জনয্ যেবহ কের থাি,
তােদর দু ধ পান করাই, েমহমানদারী কির, কেয়দীেদর মু� কির,
আ�ীয়তা স�কর্ রক্ষা , আমােদর �িতপালেকর এই গৃহ
(কাবাগৃহ) সং�ার কির ও তাওয়াফ কির এবং সবেশেষ আমরা
পিব� হারােমর অিধবাসী।
পক্ষা�ের মুহা�দ তার ব-দাদার ধমর্ তযগ কেরেছ, আ�ীয়তা
স�কর্ িছ� কেরেছ। আমােদর �ীন হেলা �াচীন ও মুহা�েদর �ীন
হেলা নূ তন। এসব শুেন ক‘আব উ�ের বলল েয, আ�াহর কসম!
েতামরাই মুহা�েদর েচেয় অিধকতর েহদায়ােতর পেথ আেছা।
বলাবাহুল, এ পিরে�িক্ষেত উপেরা� আয়াত নািযল হয়

৫১। সেতয্র উপে িমথয্ার আবরণ েদওয়
আহেল িকতাব ইয়াহূ দী-খৃ�ানেদর েদর স�েকর্ আ�াহ বেলَ َ ْ َ ْ�َ
ِ
َ
. ﺎﺒﻟَْﺎﻃِﻞِ وَﺗ�ْﺘُﻤُﻮنَ اﺤﻟَْﻖَّ َوأ ﺘُﻢْ �ﻌﻠﻤُﻮن
ﺗَﻠْبِﺴُﻮنَ اﺤﻟَْﻖَّ ﺑ
ََﻫْﻞَ اﻟْﻜِﺘَﺎبِ لِﻢ
(٧١ : )ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة
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‘েহ িকতাবধারীগণ! েতামরা সব িকছু জানা সে�ও েকন সতয েগাপন
করেছা এবং তার উপর িমথয্ার

আবরণ ছড়া� ? (সূ রা আেল

ইমরান ৩: আয়াত ৭১)
এখােন ইয়াহূ দী-খৃ�ানেদরেদর সতয্ েগাপন করার চারিট তাৎপযর
হেত পাের। েযমন- একঃ তাওরাত ও ইি�েলর মূ ল �ে� রদবদল।
দু ইঃ তারা মুেখ ইসলামেক �ীকার কের ও মুনােফকীেক েগাপন
কের। িতনঃ মুসা আলাইিহস সালাম ও ঈসা আলাইিহস সালােমর
উপর ঈমান আেন, িক� মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�ামেক
অিব�াস কের এবং চারঃ মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�ােমর
িরসালােতর সতয্তােক মেন মেন িব�াস কে, িক� মুেখ িমথয্া
বেল।
৫২। সতয্েক �িতেরাধ করার জন সামিয়কভােব তােক �ীকার কের
েনওয়া
িনজ মাযহােবর উপর েগাড়ামী িঠক েরেখ সতয্েক �িতেরাধ করার
জনয্

আহেল িকতাবগণ তােদর েলাকেদরেক িকভােব পিরচািলত

করেতা, তার পিরচয় িমলেব িনে�া� আয়ােত144

ﺎﻟَﺖْ ﻃَﺎﺋِﻔَﺔٌ ﻣِﻦْ أَﻫْﻞِ اﻟْﻜِﺘَﺎبِ آَﻣِﻨُﻮا ﺑِﺎﺬﻟَِّي
ََ
َ َّأُﻧْﺰِلَ ﻰﻠﻋ ِّﻳﻦَ آَﻣَﻨُﻮا وَﺟْﻪَ اﻨﻟ
ﺎر
ﻬ
ِ
َّﻔُﺮُوا آَﺧِﺮَهُ ﻟَﻌَﻠ
َ
َ َلِﻤ ْﻦ ﺗ
َ َّ وَﻻَ ﺗُﺆْﻣِﻨُﻮا إِﻻ٧٢﴿ ﻌُﻮن
﴾٧٣﴿ ْﺒِﻊ دِ ﻳﻨَ�ُﻢ
ﻬُﻢْ ﻳَﺮْ ِﺟ
ْ�َا
(٧٣-٧٢ : )ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
‘িকতাবধারীেদর একিট দল বেল েয, মুিমনেদর উপর যা নািযল
হেয়েছ অথর্াৎ কু‘আেনর উপের েতামরা িদেনর েবলায় ঈমান
�দশর্ন কেরা এবং িদেনর েশে তা �তয্াখয্ান কে, হয়ত বা এেত
মুিমনরা পুনরায় িফের আসেব। তেব (সাবধান) যারা েতামােদর
�ীেনর অনু সারী (ইয়াহূ দী িকংবা খৃ�ান) তােদরেক ছাড়া অনয্ কাউেক
িব�াস করেবনা’। (সূ রা আেল ইমরান ৩: আয়াত ৭২-৭৩)
উ� আয়ােতর শােন নু যুল স�েকর্ হাসান ও সু�ী হ. বেলন,
খায়বেরর ১২ জন ইয়াহূ দী ধমর্েনতা এ িবষেয় একমত হেলন ে,
আমােদর মেধয্ েকউ েকউ িদেনর �থমাংেশ মুেখ মুেখ ইসলাম �হণ
করেব ও েশেষর িদেক কুফরী করেব। অতঃপর মুসিলমেদর সংেগ
বলেব আমরা আমােদর ঐশী িকতাবসমূ হ েদেখিছ ও আমােদর
আিলমেদর সংেগ আেলাচনা কেরিছ। তােত মুহা�দ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তাঁর �ীনেক িমথয্া েপেয়িছ। এমিনভােব
আমরা করেত থাকেল মুসিলমরা সে�েহ পেড় যােব এবং বলেব
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িকতাবধারীরা েবশী িব�ান। তারা মুহা�েদর সা�া�াহু

আলাইিহ

ওয়াসা�াম চাইেত বড় আেলম।’ অতএব এইভােব �েম তারা
ইসলাম তয্াগ কের আমােদর ধেমর(ইয়াহূ দী-নাছারা) চেল আসেব।

৫৩। নবীেদর রেবর আসন েদওয়া
আ�াহ বেলনَ
 ﻟِبَﺮﺸ ٍ أَنْ ﻳُﺆْ�ِﻴَﻪُ ا�َُّ اﻟْﻜِﺘَﺎبَوَاﺤﻟُْ�ْﻢَ وَاﻨﻟُّﺒُﻮَّةَ �ُﻢَّ �َﻘُﻮلَ لِﻠﻨَّﺎسِ ﻛُﻮﻧُﻮا
َ
َ
َ َ ﺑِﻤَﺎ ﻛُﻨْﺘُﻢْ �ُﻌَﻠِّﻤُﻮن اﻟ ﺘ
َ ﺎب َو
�ِﻤﺎ
َ�ِّ�ﻛُﻮﻧُﻮا رَ�َّﺎﻧِي
ِْﻜ
ِ ﺒَﺎدًاﻲﻟِ ﻣِﻦْ دُونِ ا�َِّ َوﻟ
ﻻَ ﻳَﺄْمُﺮَ�ُﻢْ أ
َ
ْ َ ُْﻨ
َ
َ َنْ �َﺘَّﺨِﺬُوا الْﻤَﻼَﺋِ�َﺔَ و اﻨﻟَّب
َ َِﻴِّ� أ
رْ�ﺎﺑًﺎ
٧٩﴿ ﻛ ﺘُﻢْ ﺗﺪ ُرﺳُﻮن
َْ ﺄ
ْ�َ ْ ْ
َ
ُ ْ
(٨٠-٧٩ : ﴾ )ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان٨٠﴿ أﻳَ مُﺮُ�ُﻢْ ﺑِﺎﻟ�ﻔْﺮِ َ�ﻌ َﺪ إِذ أ ﺘُﻢْ ُم ْﺴﻠِﻤُﻮن
‘েকান মানু েষর জনয্ ইহা েশাভন নয় ে, তােক িকতাব, িহকমত ও
নবুওয়ত দান করার পর েস েলাকেদরেক বলেব েয, েতামরা
আ�াহেক েছেড় আমার েগালাম বেন যাও। বরং েস বলেব েয,
েতামরা সবাই আ�াহওয়ালা হেয় যাও। এজনয্ ে, েতামরা
েলাকেদরেক িকতাব িশক্ষা িদেয় থােকা এবং তা অধয্য়ের
থােকা। েস েতামােদর এ িনেদর্শ ও িদেব না ে, েতামরা মালাইকা
146

ও নবীেদরেক রব বা �িতপালক িহসােব �হণ কেরা। েস িক
েতামােদরেক মুসিলম হওয়ার পের পুনরায় কািফর হেত বলেব’?
(সূ রা আেল ইমরান, ৩: ৭৯-৮০)
ইবেন ইসহাক �ীয় সনেদ বণর্না কেরেছন ে, নাজরানবাসী ইয়াহূ দী
ও খৃ�ান ধমর্েনতাগণ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াের
দরবাের হািজর হেল িতিন তােদরেক ইসলােমর দাওয়াত েদন।
উ�ের তারা বলল- ‘ েহ মুহা�দ, তুিম িক মেন কেরা েয, আমরা
ইবাদত করেবা েযমন খৃ�ােনরা ঈসা ইবেন মারইয়ামেক কের
থােক? উপি�ত একজন খৃ�ান সদর্ার এ কথা পুনরুি� কের
িজেজ্ঞস করে- মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তুিম সিতয্
িক তাই চাও? উ�ের নবী কিরম বেলন, ‘আিম আ�াহর িনকট
আ�য় িভক্ষা করিছ গায়রু�াহর ইবাদত করা হেত এবং অনয্ে
কােজর হুকুম করা হেত। আ�াহ এজনয্ আমােক পাঠানিন এব
এজনয্ িতিন আমেক িনেদর্শ েদনি’। এই সময় উপেরা� আয়াত
নািযল হয়।
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৫৪। আ�াহর িকতােবর শ�সমূ হেক �ানচুয্ত কর
ইয়াহূ দীেদর স�েকর্ আ�াহতা‘আলা বেলনَ
َ
َ� اﺬﻟَِّﻳﻦَ ﻫَﺎدُوا �َُﺮِّﻓُﻮنَ اﻟْﻠﻜ َِﻢ َ� ْﻦ َم َﻮ ﻌ َو
َ ْ��َ ْﻘُﻮلُﻮن َﺳ ﻌْﻨَﺎ َو َﻋ َﺼﻴْﻨَﺎ َواﺳْﻤَﻊ
ِاﺿِ ِﻪ
ِﻤ
(٤٦ :  )ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء. ُم ْﺴ َﻤ ٍﻊ
‘ইয়াহূ দীেদর জনয্ কতক েলাক(তাওরােতর) কথাগুিলেক �ানচুয্
কের এবং বেল আমরা শুনলাম ও অমানয্ করল, তুিমও শুেন, না
েশানার মত। (সূ রা আন-িনসা ৪: আয়াত ৪৬)
অনয্� আ�াহতা‘আলা বেলনَ َ َْ�ِنَّ ﻣِﻨْ ُﻢ
َ
َْ َ َلْ َ َ ُﻢ
َ َو َﻣﺎ
َ َُﺤْ َ ﺒُﻮه
ﻫُﻮ ﻣِ َﻦ
ِﻬ ﻟﻔﺮِ �ﻘًﺎ ﻳﻠْﻮُون أ ﺴِنﺘﻬ ِﺎﻟْﻜِﺘَﺎبِ ِﺘﻟ ﺴ ﻣِ ﻦ اﻟْﻜِ ﺘﺎب
َ
َْ ﻣِﻦ
َِّ�ﺘَﺎبِ وَ�َﻘُﻮلُﻮنَ ﻫُﻮ ﻋِﻨْﺪِا�َِّ وَﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﻣِﻦْ ﻋِﻨْﺪِ ا�َِّ وَ�َﻘُﻮلُﻮنَ ﻰﻠﻋَ ا
َ
َ ََْ
َ اﻟْﻜ
(٧٨ :  )ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان. ﺬِب َوﻫُﻢْ �ﻌﻠﻤُﻮن
‘তােদর মেধয্ একদল েলাক

আেছ যারা িকতােক িজহবা �ারা

এমনভােব িবকৃত কের পেড় েযন েতামরা উহােক যথাথর্ই আ�াহর
িকতাব বেল ধারণা কেরা। অথচ তা েমােটই আ�াহর িকতােবর
অংশ নয়। তারা বেল েয, তা আ�াহর িনকট হেত, অথচ আসেল তা
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নয়। বরং ওরা েজেনশুেন আ�াহ সেকর িমথয্া বে’। (সূ রা আেল
ইমরান ৩: আয়াত ৭৮)
ইয়াহূ দীরা তােদর মূ ল িকতােব েকানরূপ রদবদল কেরে, নািক
িনেজেদর রিচত িকতােব রদবদল কেরেছ এ িবষেয় ি�মত রেয়েছ।
এ িবষেয় তাফসীের রুহুল ‘আনী এবং শায়খুল ইসলাম ইমাম
ইবেন তাইিময়াহ রহ. �ণীত ‘আলজাওয়াবুছ ছহীহ,’ নামক �ে�
িব�ািরত আেলাচনা রেযেছ।
বলাবাহুল, আজকাল উ�েত মুহা�দীর মেধয্ও িকতাবীেদর মত
কুরআন ও হাদীেসর িনেজেদর মন মত তাহরীফ ও তাবীেলর বয্িধ
ঢুেক পেড়েছ। আমােদর এ িবষেয় কেঠার সাবধানতা অবল�ন
করেত হেব।
৫৫। িহদােয়ত�া� েলাকেদরেক অিভনব উপািধসমূ হ �ারা অিভিহত
করা
জােহলী যু েগর েলােকরা তােদর মাযহাব তয্াগকারীেদেক ‘ছােবয়ী’
বলেতা। ছহীহ বুখারী, মুসিলম ও অনয্ানয্ হাদসমূ হ হেত জানা
যায় েয, তার নবী মুহা�াদু র রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
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আলাইিহ

ওয়াসা�ামেক ‘ছােবয়ী’ বেল ডাকেতা। যােত েলােকরা তােদর
িচরাচিরত মাযহাব েছেড় চেল না যায়। বতর্মান যুেগর মুসিলমেদর
মেধয্

আপিন এমন েলাক হু পােব, যােদরেক েবদআতপ�ী

হওয়ার কারেণ েলােকরা তয্াগ কেরেছ। অথচ

উ�া হক

প�ীেদরেকই তারা িবিভ� অপছ�নীয় নােম অিভিহত কের থােক।
ইমাম ইবেন কুতাইবা �ীয় ‘তাবীলু মুখতালািফল হাদীস’ নামক
যু গা�কারী �ে� বেলন েয, ‘িবদআত প�ীরা আহেল হাদীসেদরেক
হাশিবয়া, নােবতা, জাবিরয়া �ভৃিত নােম অিভিহত কের। অথচ এ
সবই িমথয্া উপািধ মা�। এইসব নােমর প�ােত আ�াহর রাসূেল
েকােনা সমথর্নই নাই। েযম- িতিন িনে�া� নামসমূ হ �ারা অিভিহত
কের তােদরেক িবিভ�ভােব লা’নত কেরেছন। েযমন- (১)
কাদিরয়ােদর স�েকর্ িতিন বেলেছ- ‘তারা এই উ�েতর (মুসিলম
িম�ােতর) মজুসী বা অি� উপাসক। যিদ ওরা পীিড়ত হয় তেব েসবা
কেরা না, যিদ মারা যায় জানাযায় শরীক হেয়ানা’ (২) রােফযী
স�েকর-েশষ যামানায় রােফযী বেল একিট দল হেব, যারা
ইসলামেক তয্াগ করেব এবং দূের িনেক্ষপ করেব। েতামরা ওেদর
হতয্া কেরা। েকননা ওরা মুিরক। (৩) মুিজর্য়া স�েক- ‘আমার
উ�েতর মেধয্ দ’িট দল হেব যারা আমার শাফায়াত পােব না, যারা
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স�র জন নবী কতৃর্ক অিভশ� হেয়েছ। তারা হেলা মুিজর্য়া
কাদিরয়া।’ (৪) খােরজীেদর স�েকর- ‘তারা �ীন েথেক েবিরেয়
যােব’। েযমন তীর তার ধনু ক েথেক েবিরেয় যায়’। অনয্ বণনায় নবী
করীম সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এেদরেক‘জাহা�ামবাসীেদর
কু�া’ বেলেছন।
‘গুিনয়াতু�ােলবী’ নামক িকতােব শায়খ আ�ু ল কােদর িজলানী রহ.
বেলন েয, ‘বােতনীরা আহেল হাদীসগণেক হাশিবয়া বেল।
শাহ ওয়ালীউ�াহ রহ. �ীয় �িস� �� ‘হু�াতু�ািহ�িহল বােলগাহ’
এর মেধয্ বেলন ে, এই সম� অনু �েবশকারীরা আহেল হাদীস
জামা‘আেতর উপর অযথা বাড়াবািড় কেরেছ। তারা উ�া এেদরেক
মুজাসিসমা মুশাবিবহা বেলেছ এবং েদাষােরাপ কেরেছ এই েয,
‘আহেল হাদীসরা আ�াহর গুণাগুেণর ধরণ না জানা স�িকরছ�
দাবী করেছ মা�। তােদর আসল মতবাদ আ�াহ আকার হওয়ার
পেক্ষ। অথচ আমার িনকট অতয্� ��ভােব �মািণত হেয়েছ,
এই সব অনু �েবশকারীেদর এই অযথা বাড়াবািড়র িপছেন
িরওয়ায়াত ও েদরায়াত (হাদীস ও �জ্) েকানিদক িদেয়ই েকােনা
যু ি� েনই। এরা িহদােয়েতর অ�পিথক। আহেল হাদীসগেণর
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িবরুে� িমথয্অপবাদ িদেয়েছ মা�।’ হােফয ইবনু ল কাইেয়য্ম র.
তাঁর ‘নূ িনয়য্া’ বা ‘আল-কািফয়াতুশ শািফয়া’ নামক িকতােবর মেধয্
আলাদা অধয্ায় রচনা কের েবদআতীরা েয �থম কুরআন ও সু�াহর
অনু সারী সালাফী আহেল হাদীস জামাআতেক ‘হাশিবয়া’ �ভৃিত নােম
অিভিহত কেরেছ ২০ লাইন কিবতার মাধযেম সু �রভােব তা ফুিটেয়
তুেলেছন। 21
২০

আহেল হাদীসগেণর িবরুে� ইহা একিট িবরাট অপবাদ। যিদও এই
ধরেণর অপবাদ অেনয্রা েদয় না। আজেকর িদেনও হেকর এ শ�
যারা, তারা পূ ব্বত
র র্ী জািহলেদর তরীকা অনুসরণ কের ক‘আন ও
সু �াহর অনু সারী এইসব হকপ�ী েলাকেদরেক িবিভ� খারাপ নােম
অিভিহত কের থােক।

৫৬। আ�াহর উপর িমথয্া রটনা করা, এবং সেতয্র উপর
িমথয্ােরাপকরা

21

মাননীয় েলখক মূ ল বইেত সম� কিবতা নকল কেরেছন। পাঠেকর ৈধযর্য্চুয্ি
ভেয় বাদ িদলাম। (অনু বাদক)
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সতয্ �ীেনর িবেরাধী যারা তােদর ৈবিশ�য্ই হেলা আ�াহর উপ
িমথয্ােরাপ করা এবং সতয্ �ীনেক িমথয্া �িতপ� করা। েয
ইয়াহূ দী-খৃ�ােনরা দাবী কের থােক েয, তারা যার উপের আেছ
েসটাই মা� সিঠক এবং আ�াহ তােদরেক িচরিদন তাই-ই আঁকেড়
ধের রাখেত বেলেছন; �ীন ইসলাম সতয্ নয় এবং আ�াহ তােদরে
তা িমথয্া �িতপ� করার িনেদর্শ িদেয়েছন। এ সব িকছুই তােদ
পূ বর্সূরীেদর অ� অনুসরণ মা�। তারা দলী-�মােণর িদেক দৃ ি�
েদয় না।
বতর্মান িবে� েবদআতীরা তােদর েবদআতগুিলেকই হক মেন কের
এবং ভােব েয, আ�াহ তােদরেক এই সব পূ ণয্ কমর(?) করেত
িনেদর্শ দান কেরেছন। পক্ষা�ের হকপ�ীরা েয সব আমল ক
ওসব বািতল, অসতয্।‘�েতয্েকই লায়লী ে�েমর দাবীদার। অথচ
লায়লী তােদর কােরা নয়।’ 22

22

 وﻴﻟ� ﻻ ﺗﻘﺮﻬﻟﻢ ﺑﺬاﺎﻛ، �ﺪﻲﻋ وﺻﻼ لﻠﻴ.
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৫৭। মূ ‘িমনেদর উপর িমথয্ােরপ কের বলা েয, এরা যমীেনর বুেক
�িতি�ত হেত চায়।
জােহলী যু েগর েলােকরা মুিমনেদর িবরুে� পািথর্ব �িতপি� লােভ
জনয্ িমথয্া অিভেযাগ উ�াপন করেতা। েযমন েফরাউেনর কওম মূস
আলাইিহস সালােমর িনকট লা-জওয়াব হওয়ার পের দূ ব্েলর িচর�ন
র
নীিত অনু যায়ী বাপ-দাদার রীিতসমূ েহর �িত অ� েগাড়ামী �দশর্ন
কের বেল-তুিম িক আমােদর িনকট আমােদর বাপ-দাদার রীিত-নীিত
হেত িবচুয্ত করবার জনয্ এেসছ এবং এই েদেশ যােত েতামােদ
দু ’ভাইেয়র �িতপি� বৃ ি� পায় েসজনয? আমরা েতামােদর উপর
িব�াসী নই’।
َْ
َِ َ �ُﻮنَ ﻟَﻜُﻤَﺎ اﻟْﻜ
َ
َ
ﻧَﺎ ﻋَﻠﻴْﻪِ آَﺑَﺎءَﻧﺎ وَﺗ
ﺎلُﻮا أَﺟِﺌْتَﻨﺎ ﺘﻟَِﻠْﻔِﺘَﻨَﺎ �َﻤَّﺎ َو َﺟ
ِﺮﺒِْ�َﺎءُ ﻲﻓِ اﻷرْض
َ
ُﻜُﻤﺎ ﺑِﻤ
َ ََو َﻣﺎ َ�ْ ُﻦ ﻟ
(٧٨ :  )ﺳﻮرة ﻳﻮ�ﺲ.�ِﺆْﻣِﻨ
‘‘তারা বলল, তুিম িক আমােদর িনকট এ জনয্ এেসেছা ে,
আমােদর সিরেয় িদেব েস পথ হেত যােত আমরা আমােদর বাপদাদােদর েপেয়িছ। আর পৃিথবীেত েতামােদর দু ’ জেনর আিধপতয্
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�ািপত হেয় যায়? িক� আমরা েতামােদর দু ’ জনেক কখেনা েমেন
েনবনা।’’ (সূ রা ইউনূ স : ৭৮)
এখােন পািথর্ব �িতপি� বলেত বাদশাহী বুঝােনা হেয়েছ েযমমুজািহদ েথেক বণর্না করা হেয়েছ য�াজ বেলন, বাদশাহীেক
�িতপি� এজেনয্ বলা হেয়েছ ে, তাই হেলা দু িনয়ােত সবর্ােপক্
বড় কাময্ �। অতএব যখনই েকােনা হকপ�ী বয্ি� মানুষেক
হেকর দাওয়াত েদয়, বািতলপ�ী জােহলরা অমিন তােদরেক
�িতপি� েলাভী রাজৈনিতক �াথর্িবেরাধী বেল েদাষােরাপ কের।
অথচ একবারও তারা েভেব েদেখ না, এরা িক বলেত চায় এবং তা
কতটুকু যু ি�িনভর্র।

৫৮। মূ ‘িমনেদর িবরুে� সমােজ ফাসাদ সৃি�র অিভেযা
মুিমনেদরেক সমােজ ফয্াসাদ সৃি�কারী বেল অিভিহত করা জােহলী
যু েগর একিট রীিত। েযমন- সূ রা বা�ারার ১১ ও ১২ আয়ােত
পির�ার বলা হেয়েছ,
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َ
َْ َ ْ ُ ُﺼ
ْ أَﻻَ إِ�َّﻬُﻢ١١﴿ ﻠِﺤُﻮن
�ِذَا �ِﻴﻞَ لَﻬُﻢْ ﻻَ �ُﻔْﺴِﺪُوا ﻲﻓِاﻷَْرْضِﻗَﺎلُﻮا إِ�َّﻤﺎ �ﻦ م
َ َ
ْ ُُﻢُ الْﻤ
َْ ﺸ
َ
﴾١٢﴿ � ْﻦ ﻻ � َ ﻌُﺮُون
ِ ﻫ ﻔ ِﺴﺪُون َوﻟ
‘‘যখন তােদরেক বলা হয় পৃিথবীেত ফয্াসাদ সৃি� কেরা ন, তখন
তারা বেল আমরাইেতা শাি� �াপনকারী। সাবধান এরাই (আসেল)
অশাি� সৃ ি�র েহাতা। িক� ওরা (িনেজেদর েদাষ) বুঝেত অপারগ।’’
(সূ রা আল-বাকারা : ১১-১২)
এমিনভােব একই রীিত চলেছ �িত যু েগ, ঐ সম� েলােকর মেধয্
যােদর অ�ের িবিভ� েবদআতী েরওয়াজ �থা ও িব�াি�সমূ হ দানা
েবঁেধ আেছ।

৫৯। মুিমনেদর িবরুে� ধমর্ পিরবতর্েনর অিভে
জােহলী যু েগর অনয্তম রীিত িছল ে, তারা েয নীিতর উপের
চলেতা, েসটােকই এক মা� হক মেন করেতা। এর বাইের সব
িকছু েক গুমরাহী ভাবেতা। েকউ তােদর ভুল ধিরেয় হক পেথর
স�ান িদেল উ�া তােকই �ীন পিরবতর্নকারী ও ফয্াসাদ সৃি�কার
বেল আখয্ািয়ত করেতা। েযমন আ�াহ উ�ৃিত কের বেল156

َ َِّ َ ﺪْعُ رَ�َّﻪُ إِ�ِّ أَﺧَﺎفُ أَنْ �ُﺒَﺪ
ْ َ َ
ل دِ ﻳﻨَ�ُﻢْ أوْ أن
َﻗَﺎلَ ﻓِﺮْﻋَﻮْنُ ذَرُو�ِأَ�ْﺘُﻞْ مُﻮﻰﺳ و
َْ
َ َْ
(٢٦:  )ﺳﻮرة اﻟﻐﺎﻓﺮ. ُﻈْﻬِﺮَ ﻲﻓِ اﻷرْضِ اﻟﻔ َﺴﺎد
‘আিম আশংকা করিছ েয, এই বয্ি� েতামােদর ধমর্েক পাে� েদে
এবং েদেশ ফয্াসাদ বয্� কের েদে’ (সূ রা আল-গােফর, ৪০:
আয়াত ২৬)
�িত যু েগই হকপ�ীেদর িবরুে� বািতল প�ীেদর এমিন আচরণ চেল
আসেছ।

৬০। হক প�ীেদর িবরুে� সরকােরর িনকট কুপরামশ
যখন বািতলপ�ীরা যু ি�েত েহের যায় তখন তারা অে�র আ�য় েনয়
এবং েদেশর সরকারেক কুম�ণা িদেত শুর ু কের। হকপ�ীেদ
িবরুে� সরকার িবেরাধী চ�াে� িমথয্া অপবাদ রিটেয় েদয়।
আরও বেল, এরা েদেশর �িতি�ত সরকারেক েহয় করেছ এবং
জনসাধারণেক তােদর ধমর্ স�েকর্ িব�া� করার েচ�া চালাে�
েযমন- েফরাউনেক তার স�দােয়র েনতারা কুম�ণা িদেয় বেলিছল157

َْ
َ
(١٢٧ :  )ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف. َِﺬَرُ مُﻮﻰﺳَ وَﻗﻮْﻣَﻪُ ﻴﻟُِﻔْﺴِﺪُوا ﻲﻓِ اﻷرْض
‘আপিন িক মূ সা ও তার কওমেক রােজয্ িবপযর্য় সৃি� করার জন
সু েযাগ িদেবন’? (সূ রা আল-আরাফ, ৭: আয়াত ১২৭)
এ িনয়ম সব যু েগই িছল, আজও আেছ।

৬১। সতয্ িবচুয্িতর ফেল দেল দেল িবভ
�কৃত সতয্ েথেক মুখ িফিরেয় েনওয়ার ফেল জােহলী যুেগর
েলােকরা িনেজেদর �ীেনর মেধয্ অসংখয্ িফরকায় িবভ� হে
িগেয়িছল। তােদর এই অব�ান বণর্না �সে�

আ�াহ তা‘আলা

বেলনَ
َ َأ
َ
(٥ :  )ﺳﻮرة ق. �ﺞ
ِﻛﺬَّﺑُﻮا ﺑِﺎﺤﻟَْﻖِّ لَﻤّﺎ ﺟَﺎءَﻫُﻢْ �َﻬُﻢْ ﻲﻓ
ٍ ِمْﺮ مﺮ
ٍ
‘আসল কথা হেলা, তারা তােদর িনকট আগত সতয্েক িমথয্
�িতপ� কেরেছ। ফেল তারা এমন ি�ধা �ে�র মেধয্ পেড় আেছ’
(সূ রা কাফ, ৫০: আয়াত ৫)
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এই ি�ধা-সংেকাচ কেয়ক ধরেণর িছল। েযমন(ক) েকােনা মানু েষর নবী হওয়ােক েকউ েকউ অস�ব ভাবেতা।
(খ) নবুওত েকবল িবরাট �িতপি�শালী ধনী বয্ি�েদরেক েদওয়া
েযেত পাের। েযমন তারা �কােশয্ বেলিল. ﻻ أﻧﺰل ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن ﻰﻠﻋ رﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮ�ت� ﻋﻈﻴﻢ
‘দু ইিট বড় জনপেদর েকােনা মহান বয্ি�র িনকট েকন এই কুরআন
নািযল হেলা না?
(গ) কােরা ধারণা িছল- নবুওত আসেল একটা যাদু মা�।
(ঘ) কােরা ধারণা িছল, এিট েকােনা ম�ত� হেব।
সূ রা যািরয়ােতর ১১ আয়ােত আ�াহ অিব�াসীেদর লক্ষয্ কের বিন�য়ই েতামরা নানা কথার েবড়াজােল আটকা পেড় আেছা। েযমন(ক) েতামরা একিদেক বলেছা আসমান-যমীন সবিকছু ই আ�াহ সৃ ি�
কেরেছন। অনয্িদেক �িতমা পূজা করেছা। (খ) রাসূ ল স�েকর্
েতামরা একবার বলছ পাগল, একবার বলছ জাদু কর। অথচ
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বুি�মান েলাক ছাড়া জাদু কর হেত পাের না। (গ) েকয়ামত স�েকর্
েতামরা বলছ হাশর-নশর িকছু ই েনই, পুণরু�ান িমথয্া। ওিদে
বলছ, েতামােদর হােত গড়া মূ িতর্গুিল েকয়ামেতর িদবেস আ�াহ
িনকট শাফাআত করেব। এমিন আেরা যু ি� অপযু ি�র জােল আব�
হেয় েতামরা পথ হাতেড় েবড়া�। অথচ সতয্ �ীন েতামােদর বার
বার আহবান জানাে�। িক� েসিদেক �েক্ষপ করছ না
েপৗ�িলক মুশিরকেদর অব�া বণর্না েশেষ সূরা

আ-আনআেমর

১৫৯ আয়ােত আ�াহ িকতাবধারী ইয়াহূ দী-খৃ�ানেদরেদর অব�া
স�েকর্ বেলَ
ِ �ُﻢ
َ
َ
َّ َّ�ّﻤَﺎ أَمْﺮُﻫُﻢْ إِﻰﻟ ا
ﺮَّﻗُﻮا دِﻳﻨَﻬُﻢْ وَ�ﻧُﻮا ﺷِﻴَﻌًﺎلَﺴْﺖَ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻲﻓِ ﻲﺷ ٍْء
اﺬﻟَِّﻳﻦَ ﻓ
َ
َْ َ
َ
(١٥٩ : نَﺒِّﺌُﻬُﻢْ ﺑِﻤَﺎ ﺎﻛﻧُﻮا �ﻔ َﻌﻠُﻮن )ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم
‘যারা �ীেনর মেধয্ নানা মেতর সৃি� কেরেছ এবং িবিভ� দেল িবভ�
হেয়েছ, আপিন তােদর েকােনা বয্াপােরই নয়। তােদর িবষয়িট
স�ূ ণর্

আ�াহর এখিতয়াের।

আ�াহ তােদ কৃতকমর্ স�েকর

অবিহত করেবন।’
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আবু দাউদ ও িতরিমিযেত আবু হুরায়রা র. �মূ খ েরওয়ােয়ত
কেরেছন েয, নবী করীম সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ

কেরন েয, ইয়াহূ দীরা ৭১ উপদেল ও নাছারাগণ ৭২ উপদেল িবভ�
হেয়িছল। তােদর মেধয্ একিট দল ছাড়া বাকী সবাই জাহা�ােম
যােব।
বলা বাহুলয্ ইসলাম আসার পের বতর্মান যুেগর স ইয়াহূ দীখৃ�ানরাই জাহা�ামী দেলর অ�ভুর্। কারণ, সতয্ �ীন ইসলােমর
আিবভর্ােবর পের

আেগকার সকল �ীন

আ�াহ বািতল েঘাষণা

কেরেছন।
িতরিমযী, ইবেন জরীর, তাবারানী �মুখ বিণর্ত আবু েহারায়রা র.
কতৃর্ক বণর্না আ েয, নবী করীম সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
উপেরা� আয়ােতর বয্াখয্ায় বেলন , ইসলােমর মেধয্ িফরকা
সৃ ি�কারী তারাই, যারা আমার উ�ােতর মেধয্ েবদআতী ও �বৃি�
পূ জারী হেব।
েমাটকথা, িবভি�র মূ ল ে�রণা আেস জােহিলয়াত েথেক। নইেল
সতয্ �ীন চাই তা িবগত িদেন মূ সা বা ঈসার আলাইিহস সালাম
161

শরীয়ত েহাক, চাই েশষ নবী মুহা�দ সা�া�াহু

আলাইিহ

ওয়াসা�ােমর শরীয়ত েহাক, উহােত েকানই ইখেতলাফ বা �িবেরািধতা েনই। েযমন আ�াহ বেলনُ َ َ َﻔَﺮُوا أَوْﻴ
ُﺎؤﻫُﻢ
َ ُّ
ِﻟ
 اﺬﻟِّﻳﻦَ آَﻣَﻨُﻮا �ُْﺮِﺟُﻬُﻢْ ﻣِﻦ َ اﻟﻈُّﻠُﻤَﺎتِ إِﻰﻟَ اﻨﻟُّﻮرِ وَاﺬﻟَِّ ﻳﻦ
َ ْﻮتُ �ُْﺮِﺟُﻮ�َﻬُﻢْ ﻣِﻦَ اﻨﻟُّﻮرِ إِﻰﻟَ اﻟﻈُّﻠُﻤَﺎتِ أُوﺌﻟَِﻚَ أَﺻْﺤَﺎبُ اﻨﻟَّﺎر ﻫُﻢ
ﻴﻬﺎ
ِ�
ِ
َ
(٢٥٧ :  )ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة. َﺎﺪﻟُِون
‘ঈমানদারেদর

অিভভাবক হেলন

আ�াহ,

িতিন তােদরেক

অ�কারসমূ হ েথেক আেলার পেথ িনেয় আেসন। পক্ষা�ের রা
সতয্ �থয্াখয্ানকারী তােদর অিভভাবক হেলা শয়তা তারা
তােদরেক আেলা হেত অ�াকারসমূ েহর িদেক িনেয় যায়। ওরা
েদাযেখর অিধবাসী, েসখােন তারা �ায়ী হেব।’ (সূ রা আল-বা�ারাহ,
২: আয়াত ২৫৭)
অ� আয়ােত আ�াহ ‘নূ র’ (আেলা) এক বচন ও ‘যু লুমাত’
(অ�কারসমূ হ) েক বহুবচন ববহার কেরেছন। কারণ নূ র বা হক
িচরিদনই অখ� অিবভাজয, তা কখেনাই িবভ� হেত পাের না।
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পক্ষা�ের যার উৎস অসং, তা সব সময়ই িবভ� হেয় থােক।
কারণ নানা মুিনর নানা মত থাকেবই।
অতএব আ�ীদা ও িব�ােস অৈনকয্ জােহলী যুেগর রীিত এবং সতয
িব�ােস ঐকয্ এটাই ইে�বােয়রাসূ েলর নীিত। আমােদরেক সকল
অৈনকয্ ভুেল েসই নীিতেতই অটল থাকেত হেব।
৬২। িনেজেদর লািলত মতবাদেকই হক মেন কের তার উপর
আমল বজায় রাখার দাবী
এটা িছল জােহলী যু েগ ইয়াহূ দীেদর �ভাব, েযমন আ�াহ বেলনَ َ َْ�ِذَا �ِﻴﻞَ لَﻬُﻢْ آَﻣِﻨُﻮا ﺑِﻤَﺎ أَﻧْﺰَلَ ا�َُّ َ ﻧُ ْ ُ َ ُﻧ
ْ
َ
َ ﻔُﺮُون
ُﺑِﻤﺎ َو َراءَه
��َ ﺑِﻤﺎ أ ِﺰل َﻋﻠﻴْﻨَﺎ َو
ﻗﺎلُﻮا ﺆﻣِ ﻦ
 �َﻘْﺘُﻠُﻮنَ أَﻧْب
َْ ُ ْ ُﻨ
َ
�ِﺆْﻣِﻨ
ِﻴَﺎءَ ا�َِّ ﻣِ ْﻦ �ﺒْﻞ إِن ﻛ ﺘُﻢْ ُم
ََﻮ اﺤﻟَْﻖُّ مُﺼَﺪِّﻗًﺎ لِﻤَﺎ ﻣَﻌَﻬُﻢْ ﻗُﻞْ ﻓَﻠِﻢ
(٩١ :  )ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة.
আ�াহর নািযলকৃত পাক কুরআেনর উপর ইয়াহূ দীেদরেক ঈমান
আনেত বলা হেল তারা বেল িছল েয, আমরা েকবলমা� িব�াস
করেবা ঐ ব�র উপর যা আমােদর উপর নািযল হেয়েছ (অথর্াৎ
তাওরাত) এবং তা বয্তীত সব িকছুেক তারা �তয্াখয্ান করে
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অথচ কুরআনই �কৃত হক িকতাব যা তােদর (তাওরাত-ইি�ল)
সতয্তা �িতপ� কের থােক।(েহ নবী) আপিন বলু ন েয, ‘েতামরা
যিদ সিতয্কােরর ঈমানদার হ, তাহেল েকন ইেতাপূ েবর নবীেদরেক
হতয্া কেরিছেল’? (সূ রা আল-বা�ারাহ, ২: আয়াত ৯১)
৬৩। ইবাদেতর বয্াপাের বাড়াবািড় কর
েযমন তারা আশুরা �ভৃিত িদেন িনেজেদর পক্ষ ে ইবাদত
বািনেয় িনত।
৬৪। ইবাদেত কমিত করা
েযমন- কুরাইশ বংেশর েলােকরা হে�র সময় অনয্ানয্েদর নয্
আরাফােতর ময়দােন অব�ান (উকুফ) না কের মুযদািলফায় অব�ান
করেতা এবং িনেজেদরেক ‘হমুস’ বা কিঠন ধািমর্ক বেল দাবী
করেতা। (বুখারী, মুসিলম আেয়শা রা. হেত)
আ�াহ তােদর এই ই�াকৃতভােব ইবাদেতর কমিত বা �িটর
�িতবাদ কের ইরশাদ কেরন-
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َ َ
ٌ �َ َ َّ� اﻨﻟّﺎسُ وَاﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُوا ا�ََّ إِنَّ ا
ٌ ﻔُﻮر َر
ِ
 )ﺳﻮرة. ﻴﻢ
أَ�ﻴﻀُﻮا ﻣِﻦْ ﺣَﻴْﺚُ أَﻓَﺎض
ِﺣ
(١٩٩ : ﺒﻟﻘﺮة
‘অতএব েতামরা �তয্াবতর্ন কে েসখান হেত েযখান হেত অনয্ানয
েলােকরা �তয্াবতর্ন কের থােক। আ�াহর িনকট ক্ষমা �াথ
কেরা। িন�য় িতিন ক্ষমাশীল ও দয়াল’ (সূ রা আল-বা�ারাহ ২:
আয়াত ১৯৯)

৬৫। ইবাদেতর উে�েশয্ রুিচকর খা ও েসৗ�যর্ তয্াগ ক
ইবেন আ�াস রা. �মূ খ হেত বিণর্ত হেয়েছ ে, েবদু ঈনেদর বহু
েলাক এমনিক েমেয়রাও গাধার মুেখর মািছ েখদােনার পি�র মত
েছাট একটা পদর্া িন�াংেগ ঝ িলেয় ন�াব�ায় কিবতা আওিড়েয় পিব�
কাবা তাওয়াফ করেতা। কালবী বেলন, হে�র েমৗসু েম জােহলী
যু েগর েলােকরা জান বাঁচােনার মত সামানয্ েখত এবং তারা হে�র
সময় চিবর্ েখত না। মুসিলমরা বলেলন ে, হে�র স�ান রক্ষা
আমরাই অিধক হকদার। অতএব, আমরাও অনু রূপ করেত চাই
(অথর্া ভাল খাদয্�বয্ ও েপাষাক পির�দ তয্াগ করেত চা
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(আ�াহ পাক) উপেরা� 23 িবষয়গুিলর িদেক ইংিগত িদেয় তখন
২২

িনে�া� আয়াত নািযল করেলন।
ْ�ِ آَدَمَ ﺧُﺬُوا زِ�نَﺘَ�ُﻢْ ﻋِﻨْﺪَ ﻞﻛُِّ مَﺴْﺠِﺪٍ وَ�ُُﻮ  وَاﺮﺷَْ�ُﻮا وَﻻَ �ُﺮﺴ
ّ ُ� َﻓُﻮا إِﻧَّﻪُ ﻻ
ُِﺐ
ِ
ا
ِّ َ
َ
َ
ِ
ِّوَاﻟﻄَّﻴّﺒَﺎتِﻣِﻦَ الﺮ
ِّمَ زِ�ﻨﺔَا�َ اﻟَّﻲﺘِ أَﺧْﺮَجَ ﻟِﻌِﺒَﺎدِه
ﻣَﻦْ ﺣَﺮ
٣١﴿ �
ِ�ِْلْﻤُﺮﺴ
ِزْق
ْاﻵ
ُ ِّﻛَﺬَلِﻚَ �ُﻔَﺼ
َ
َ
ﺎت
َِِّﻳﻦَ آَﻣ ﻨُﻮا ﻲﻓِ اﺤﻟَْﻴَﺎةِ اﺪﻟُّ�ْﻴَﺎ ﺧَﺎلِﺼَﺔً ﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔ
�َِِ ل
ِ ﻞ َﻳ
َ ََْ َ
(٣٢-٣١ : ﴾ )ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف٣٢﴿ ﻟِﻘﻮْمٍ �ﻌﻠﻤُﻮن
‘েহ আদম স�ােনরা েতামরা েসজদার �ানসমূ েহ (আসার সময়)
সু �র েপাষাকসমূ হ পিরধান কেরা। েতামরা খাও, পান কেরা, িক�
অপচয় কেরা না। িন�য় আ�াহ অপচয়কারীেদর পছ� কেরন না।
(েহ নবী!) আপিন বলূ ন, আ�াহর েদওয়া েসৗ�যর্সমূহ যা িতিন
বা�ােদর জনয্ সৃি� কেেছন এবং রুিচকর(বা পুি�কর) খাদয্সমূহ
েক েতামােদর জনয্ হারাম কেরে? আপিন বেল িদন েয, এ
সবিকছু ই পািথর্ব জীবেন মুিমনেদর উপেভােগর জন, িবেশষ কের
23

ন� েমেয়রা তাওয়ােফর সময় িনে�া� কিবতা আওড়ােতা-

 وﻣﺎ ﺑﺪاﻣﻨﻪ ﻓﻼ أﺣﻠﻪ، ﻟﻮم ﻳﺒﺪو ﺑﻌﻀﻪ أو ﻠﻛﻪ.
আজেরক িদেন উহার িকছু অংশ বা স�ূ ণর্টাই �কািশত হেয় পেড়েছ। যাই
�কাশ েহাক না েকন আিম উহােক হালাল করেবা না।
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িকয়ামেতর িদেন। জ্ঞানী স�দােয়র জনয্ এইভােব আ
আয়াতসমূ হেক বয্াখয্া কের থা’। (সূ রা আল-আ’রাফ, ৭: আয়াত
৩১-৩২)
৬৬। মুেখ িশস েদওয়া ও হােত তািল েদওয়ার মাধয্েম ইবাদত কর
জােহলী যু েগর েলােকরা পিব� কা’বা ঘের এেস মুেখ িশস িদেতা ও
দু ’হােত তািল বাজােতা। আর এেকই তারা ‘সালাত’ বা নামাজ বেল
অিভিহত করেতা। েকােনা বণর্নায় পাওয়া যায় ে, রাসু লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম যখন সলােত দাঁড়ােতন তখন তারা
িশস েদওয়া ও তািল েদওয়া শুরু করে, যােত ছালােত (নামােজ)
একা�তা িবন� হয়। অনয্ বণর্নায় পাওয়া যায় , নারী ও পুরুষ
একি�ত হেয় হাত ধরাধির কের উল� অব�ায় কা’বাঘর তাওয়াফ
করেতা এবং িশস িদেতা ও তািল বাজােতা। ইবাদেতর নােম ও
ছালােতর নােম জােহলী যু েগর েলাকেদর এই অিশ� আচরেণর বণর্না
িদেত িগেয় আ�াহ বেলনَ
َ ﺎ ﺎﻛَنَ ﺻ ﻼَ�ُﻬُﻢْ ﻋِﻨْﺪَ اﺒﻟَْﻴْﺖِ إِﻻَّ ﻣُﺎ َﻜءً َوﺗَﺼْ ﺪﻳَ ًﺔ ﻓَﺬُوﻗُﻮا اﻟْ َﻌ َﺬ
ْﺑِﻤﺎ ﻛُﻨْﺘُﻢ
َ اب
ِ
ْ َ
َ
(٣٥ :  )ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل. ﺗ�ﻔُﺮُون
167

‘বায়তু�াহ শরীেফর িনকট িশস েদওয়া ও তািল বাজােনাই তােদর
সালাত (নামাজ) িছল। অতএব আজেকর িদেন েতামােদর েসই
কুফরী কেমর্র �াদ �হণ কেরা’ (সূ রা আন-আনফাল, ৮: আয়াত
৩৫)
আজেকর এ যু েগও েকােনা েকান জােহল মুসিলম মসিজেদ িযিকর
করার নােম িশস িদেয় থােক ও তািল বািজেয় থােক। এ সবই েয
জােহলী যু েগর তিরকা, তােত েকানই সে�হ নাই। যাবতীয়
বাদয্যে�র আওয়াজ শরীয়েত শয়তােনর আওয়াজ িহসােব গণয্ কর
হেয়েছ ইহাই সবর্জন িবিদত 24
২৩

৬৭। আ�ীদা িব�ােস মুনােফকী
জােহলী যু েগর অেনেক যখন মুসিলমেদর িনকট আসেতা তখন মুেখ
ঈমােনর দাবী করেতা। িক� যখন েসখান েথেক েবিরেয় েযেতা,

24

এখােন �ে�য় েলখক একিট কিবতা নকল কেরেছন। এত�য্তীত উপেরা�
ব�েবয্র সমথর্েন সূরা -ইসরার ৬৪ আয়াতিট উ�ৃ ত কেরেছন। যিদও তা
সংগিতপূ ণর্ নয়। কেলবর বৃি�র ভেয় বাদ েদওয়া হেল।
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তখন েয অিব�াস বা কুফরী িনেয় েস �েবশ কেরিছল, েসটা সংেগ
িনেয়ই েস িন�া� হেতা।
৬৮। ��তার িদেক আহবান
জােহলী যু েগর েলােকরা মানু ষেক অজ্ঞতার কারেণ ��তার িদে
আহবান করেতা।
৬৯। েজেনশুেন কুফরীর িদেক আহবা
জােহলী যু েগর েলােকরা সবিকছু েজেনশুেনও মানুষেক কুফরীর
িদেক আহবান করেতা।
৭০। বড় ধরেণর মকরবািজ
েযমন নূ হ আলাইিহস সালােমর কওম তােদর নবীর সংেগ
কেরিছল। তারা নূ হ আলাইিহস সালােমর �ীন �হেণর বয্াপাের
িবিভ� িহলা বা টালবাহানার আ�য় িনেয়িছল েলাকেদরেক �ীন
কবুেলর সােথ �িতব�কতা সৃ ি� কেরিছল। তােদরেক বরং �েরািচত
কেরিছল নবীেক ক� েদওয়ার জনয্। আ�াহতা‘আলা বেলন-
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َ
َ
ًّ آَلِﻬَﺘَ�ُﻢْ وَﻻَ ﺗﺬَرُنَّ وَدًّا وَﻻَ ﺳُﻮَاﺎﻋ
ﻗَﺎلُﻮا ﻻَ ﺗَﺬَرُن٢٢﴿ َﻣَﻜَﺮُوا ﻣَﻜْﺮًا ﻛُﺒَّﺎرًا

َ ّ
(٢٤-٢٢ : ﴾ )ﺳﻮرة ﻧﻮح٢٤﴿  وَﻗَﺪْ أَﺿَﻠُﻮا ﻛﺜِ�ًا٢٣﴿ َﻻَ �َﻐُﻮثَ وَ�َﻌُﻮقَ وَ�َﺮﺴًْا

‘তারা বড় বড় েধাঁকাবািজর আ�য় িনেয়িছল। তারা েলাকেদর
বেলিছল, েতামরা েকােনা অব�ােতই েতামােদর উপাসয্ আ, সু আ,
ইয়াগু, ইয়াউক, নাসর �ভৃিত েদব-েদবীেক েছেড়া না। এইভােব
তারা বহু েলাকেক িব�া� কের’ (সূ রা নূ হ, ৭১: আয়াত ২২-২৪)
এইসব মকরবাজেদর উ�রসূ রী ে��াচারী দু িনয়া পূ জারীগণ
পরবতর্ীকেল যু েগ যু েগ নবীেদর িবরুে� ও হেকর পেথ দাওয়াত
দানকারীেদর িবরুে� অনুরূপ েধাঁকাবািজই কের িগেয়েছ। এ স
দা�ালেদর কূটনীিত ও মকরবািজ হেত আ�াহর িনকট পাহান
চাই। 25
২৪F

৭১। আেলমেদর অব�া

25

� ﺧﺒﺎﺋﺚ ﺑﺎﻤﻟﻬﻴﻤﻦ �ﺴﺘﺠ، ﻗﺪ ﺟﺮ�ﺘﻬﻢ ﻓﺮأﻳﺖ ﻣﻨﻬﻢ.
আিম তােদরেক পরখ কের েদখলাম েয, সবাই খবীছ। অতএব আিম মহান �ভূ র
শরণাপ� হলাম। (অনু বাদক)।
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জােহলী যু েগর েনতারা হয় বদকার আেলম হেতা, নতুবা মূ খর্ আেবদ
হেতা। েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলনَ َ َ
َ ََ ﻌُﻮنَ أَنْ ﻳُﺆْﻣِﻨُﻮا ﻟَ�ُﻢْ وَﻗ َن
ﺮِ�ﻖٌ ﻣِﻨْﻬُﻢْ �َﺴْﻤَﻌُﻮن ﺎﻠﻛَم ا�َِّ �ُﻢَّ �َُﺮِّ ﻓُﻮﻧ
َﺪْ ﺎﻛ ﻓ
ﻄْﻤ
َِّﻨْﻬُﻢْ أُﻣِّﻴُّﻮنَ ﻻَ �َﻌْﻠَﻤُﻮنَ اﻟْﻜِﺘَﺎبَ إِﻻ
ََ
َ ََْ
ْ
. . . ﴾٧٥﴿ ﻣِ ْﻦ َ�ﻌ ِﺪ َﻣﺎ �ﻘﻠُﻮهُ َوﻫُﻢْ �ﻌﻠﻤُﻮن
َ ّ
َّ
(٧٨-٧٥ : ﴾ )ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة٧٨﴿ َﻣَﺎ�ِ َو�ِ ﻫُﻢْ إِﻻَّ �َﻈُﻨُﻮن

َُﻪ

‘েতামরা িক এটাই আকাংখা করেছা েয, ওরা সবাই ঈমান আনেব।
অথচ বা�ব অব�া হেলা এই েয, ওেদর মেধয্ এক দল আেছ যারা
আ�াহর কালাম �বণ কের, অতঃপর তা হৃদয়�ম করার পর
েজেনবুেঝ তার পিরবতর্ন সাধন কের।. . .তােদর মেধয আর একটা
দল আেছ যারা মূ খর্। যারা িমথয্া আশা বয্তীত আ�াহর িকত
স�েকর্ িকছুই জােন না। বরং তারা ক�না করেতই অভয্’ (সূ রা
আল-বা�ারাহ, ২: আয়াত ৭৫-৭৮)
উপেরা� আয়ােত ইয়াহূ দী সমােজর দু ’িট স�দােয়র চির� বয্াখয্
করা হেয়েছ। �থেমা� দলিট হেলা ইয়াহূ দী আেলমেদর। যােদর
সাধারণ চির� িছল এই েয, তারা তাওরােতর আয়াতসমূ হ পাঠ
করেতা বা শুনেতা। তারপর িনেজেদর �ােথর্ ই�ামত অপবয্াখ
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করেতা। এমনিক তারা িনেজেদর ৈতরী অেনক কথাও তাওরােত
ঢুিকেয় িদেতা। েযমন তাওরােত েশষ নবীর ৈদিহক গঠন স�েকর্
বণর্না

আেছ ে, িতিন মধয্ আকৃিতর েগৗরবণর্ হেব, ইয়াহূ দী

আেলমরা িনেজেদর �ােথর্ তার পিরবতর্ন কের িলখে, িতিন হেবন
‘দীঘর্া� েমেট রেঙ’। এমিনভােব তারা িববািহত বয্িভচারীেক পাথর
েমের হতয্া করার শাি�র িবধান স�িলত আয়াতেক পিরবতর্ন কে
তােদর েচহারায় ‘কােলা রং’ েদওয়র িবধান জাির করেলা। বুখারীেত
এসেবর বণর্না আেছ।
ি�তীয় দলিট হেলা ঐ সকল মূ খর্ ম ুকাি�, যারা উপেরা�
আেলমেদর অনু সরণ করেতা। যােদর িনেজেদর েকােনা িবচারশি�
িছল না।
জােহলী যু েগর উ� রীিত আজেকর মুসিলম সমােজ বয্াপক হাের
িব�ার লাভ কেরেছ। আজেকর আেলমগণ বদ-�ভাব এবং অলীদরেবশগণ �বৃ ি� পরায়ণতায় সীমা ছািড়েয় েগেছন। আর তারা
আ�াহ স�েকর্ এমন এমন কথা বেলন যা েকােনা িভি� েনই।
শরীয়েতর এমন এমন বয্াখয্া েদন , স�েকর্ েখাদ ইসলামই
ল�ােবাধ কের। সবিকছু র ফয়সালা আ�াহর হােত।
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৭২। িনেজেদরেকই েকবল আ�াহর অলী ধারণা করা
মদীনার ইয়াহূ দীরা খায়বেরর ইয়াহূ দীেদর িনকট এই মেমর্ িলখেলা
েয, মুহা�ােদর আনু গতয্ ও িবেরািধতার িবষেয় েতামরা েযটা করেব
আমরা েসটাই করেবা। জওয়ােব খায়বেরর ইয়াহূ দীরা িলখেলাঃ
আমরা আ�াহর ব�ু ইবরাহীেমর স�ান। আমােদরই মেধয্ আ�াহর
পু� ওযােয়র ও অনয্ানয্ নবীেদর আগমন ঘেটেছ। অতএ
আরবেদর মধয্ হেত কখনই নবী আসেত পাের না। নবী হওয়ার
বয্াপাের মুহা�ােদর চাইেত আমরাই অিধক হকদার। সুতরাং তার
�িত আনু গেতয্ েকােনা ��ই উেঠ না। আ�াহ তা‘আলা তখন
িনে�া� আয়াত নািযল করেলনَ
َ
َ
ﺎ اﺬﻟَِّﻳﻦَ ﻫَﺎدُوا إِنْ زَ�ﻤْﺘُﻢْ �َﻧّ�ُﻢْ أَوْﻴ ِﻟَﺎءُ ِﻣِﻦْدُونِ اﻨﻟَّﺎسِ �َﺘَﻤَﻨَّﻮُا
ﻳَﺎ �َ�ُّﻬ
َ
َْ ْ ُﻨ
َ
ٌ َﻻَ �ﺘَﻤَﻨَّﻮْﻧَﻪُ أَﺑَﺪًاﺑِﻤَﺎ ﻗَﺪَّﻣَﺖْ أَﻳْﺪِﻳﻬِﻢْ وَا�َُّ َﻋﻠ
ﻴﻢ
٦﴿ �ِ�ِﺎد
الْﻤَﻮْت إِن ﻛ ﺘُﻢْ َﺻ
ِ
َ َِﺎﻟﻈ
(٧-٦ : ﴾ )ﻮرة اﺠﻟﻤﻌﺔ٧﴿ �ِّﺎلِﻤ
‘(েহ নবী) আপিন বেল িদন েয, েহ ইয়াহূ দীগণ যিদ দু িনয়ার সম�
েলাকেদর মেধয্ েকবলমা� িনেজেদরেকই েতামরা আ�াহর অলী বা
ি�য় বা�া িহসােব ধারণা কের থােকা এবং এই দাবী যিদ েতামরা
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যথাথর্ভােবই কের থােকা তাহেল েতামরা মৃতুয্ কামনা কেরা
(িনেজেদর অবাধয্তার কারে) তারা কখেনা মৃতুয্ কামনা করেব না।
আ�াহ যািলমেদর স�েকর খুব ভালভােবই জ্ঞাত আে’। (সূ রা
আল-জুমু‘আ, ৬২: আয়াত ৬-৭)
ইয়াহূ দীেদর দাবীর অসারতা �মােণর জনয্ই রাসূলু�হ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ামেক এরূপ চয্ােল� করার িনেদর্শ েদও
হেয়িছল। েকননা ইয়াহূ দীরা িনেজেদরেক আ�াহর স�ান ও ি�য়
বা�া বেল দাবী করেতা। উপর� বলেতা েয, তারাই েকবল
জা�ােতর অিধকারী হেব, আর েকউ নয়। আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ
কের বেলনَ ْ ُّ ﻗ
لُﻮا ﻟَﻦْ ﻳَﺪْﺧُﻞَ اﺠﻟَْﻨَّﺔَ إِﻻَّ ﻣَﻦْ ﺎﻛَنَ ﻫُﻮدًا أَوْ ﻧَﺼَﺎرَى
ﺗِﻠْﻚَ أَﻣَﺎ�ِﻴُﻬُﻢْ ﻞ ﻫﺎﺗُﻮا
ْْ ُﻨ
َ َ
َ
(١١١ :  )ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة.�ِ�ِﺎد
ﺑُﺮْﻫﺎﻧ�ُﻢْ إِن ﻛ ﺘُﻢْ َﺻ
‘তারা দাবী করেতা েয, ইয়াহূ দী বা খৃ�ানরা বয্তীত েকউই কখেনা
জা�ােত �েবশািধকার পােব না। এটা তােদর আশা মা�। আপিন
বেল িদন েয, েতামরা েতামােদর দাবীর সমথর্েন দলীল েপশ কের,
যিদ সতয্বাদী হেয় থােক’। (সূ রা আল-বা�ারাহ ৩: আয়াত ১১১)।
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বিণর্ত

আেছ ে, রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম

ইয়াহূ দীেদরেক উপেরা� মৃতুয্ কামনার আহবান েপশ করার সময়
বেলিছেলন েয, েতামেদর েকউই মৃতুয্ কামনার কথা মুেখ �কাশ
করেত েগেলই তার থুথু শুিকেয় যােব। �তপেক্ষ তােদর েকউ
মৃতুয্ কামনার কথা বেলিন। েকনন, তারা আসেল েশষ নবী
সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�ােমর আগমেনর বা�বতায় িব�াসী িছল।
তারা একথাও জানেতা েয, তারা মৃতুয্ কামনার কথা �কাশ করার
সােথ সােথই মৃতুয্বরণ করেব এবং জাহা�ােমর েখারাক হেব। এিট
িছল েশষ নবীর অনয্তম েম‘েজযা। এ কারেণই ইয়াহূ দীরা আলকুরআেনর এ চয্ােল� �হণ কেরিন
ইয়াহূ দীেদর নয্া ইসলামী েফরকাগুিলর মেধয্ও আজকাল অনুর
ধারণার �সার লাভ ঘেট। তারা �েতয্েকই িনেজেদরেক আ�াহর
অলী বেল দাবী করেছ। অথচ আ�াহর নবী সা�া�াহু

আলাইিহ

ওয়াসা�াম �য্থর্হীনভাে‘নাজী’ িফরকা বা মুি��া� দল িহসােব
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েকবল তােদর কথাই বেল েগেছন, যারা নবী ও তার সাহাবীেদর
তরীকার উপের কােয়ম থাকেব’। 26
২৫

৭৩। শরীয়ত তয্াগ কের আ�াহর মহেতর দাবী করা
জােহলী যু েগর এই রীিতর িবরুে� আ�াহতা‘আলা বেলনَ
َُّ�ِنْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺤﺗُِﺒُّﻮنَ ا� َّ ﻓ َ ﺎﺗَّﺒِﻌُﻮ�ِ �ُْﺒِﺒْ�ُﻢُ ا�َُّ وَ�َﻐْﻔِﺮْ ﻟَ�ُﻢْ ذُﻧُﻮ�َ�ُﻢْ وَا
ٌ �َ
ٌ ﻔُﻮر َر
(٣١ :  )ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة. ﻴﻢ
ِﺣ
(েহ নবী) আপিন বেল িদন েয, যিদ েতামরা যথাথর্ই

আ�াহর

মহববেতর দাবীদার হেয় থােকা, তাহেল আমার অনু সরণ কেরা। তা
হেলই আ�াহ েতামােদরেক ভালবাসেবন এবং েতামােদর পাপসমূ হ
মাজর্না করেবন। আ�াহ মহা ক্ষমাশীল ও কৃপািন’। (সূ রা আেল
ইমরান ৩: আয়াত ৩১)

26

েলখক আেলাচনার শুরুেতই আয়াত েপশ কেরেছন এবং মাঝখােন েযেয় শাে
নু যুল উে�খ কেরেছন। পাঠেকর সহজেবাধয্ হওয়ার জনয্ শা নু যূল আেগ
িদলাম।
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শােন নু যূলঃ হাসান রহ. ও ইবেন জুরােয়জ রহ. বেলন েয, রাসূ েলর
সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�ােমর যামানায় একদল েলাক আ�াহর
মহববেতর দাবীর কথা নবীর দরবাের েপশ করেল উপেরা� আয়াত
নািযল হয়।
ইবেন আ�াস রা. হেত েযাহাক বণর্না কেরন ে, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�াম মসিজদুল হারােম দািড়েয়িছেলন।

এমতাব�ায় কুরাইশগণ তােদর �িতমাগুেলা সািজেয় রাখিছল। তারা
�িতমার েদেহ উট পাখীর িডেমর েখাসা এবং কােন দু লসমূ হ ঝুিলেয়
রাখিছল। অতঃপর তােক িসজদা করিছল। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম তখন তােদরেক সে�াধন কের বলেলন- েহ কুরােয়শরা,
েতামরা েতামােদর িপতা ই�াহীম ও ইসমাঈল আলাইিহস সালােমর
�ীেনর িবেরািধতা করছ। তাঁরা উভেয় ইসলােমর উপরই কােয়ম
িছেলন। তারা তখন উ�ের বলল, েহ মুহা�দ! আমরা আ�াহর
মহ�েতই এেদর পূ জা কির, যােত এরা আমােদরেক আ�াহর
সাি�েধয্ েপৗঁেছ েদয়।  পের এই আয়াত নািযল হয়।
আবু ছােলহ বণর্না কেরন ে, যখন ইয়াহূ দীরা িনেজেদরেক আ�াহর
স�ান ও ি�য় পা� বেল দাবী কের, তখন এই আয়াত নািযল হয়,
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িক� ইয়াহূ দীেদর স�ু েখ উ� আয়াত েপশ করা হেল তারা তা
অ�ীকার কের।
মুহা�দ ইবেন ইসহাক রা. বণর্না কেরন ে, নাজরােনর খৃ�ানেদর
স�েকর্ উ� আয়াত নািযল হয়। যখন তারা দাবী কের ে, আমরা
ঈসা মসীহেক স�ান কির, তােক পূ জা কির েকবলমা� আ�াহর
মহববেতর খািতের। তােদর দাবীর �িতবােদ আ�াহ উপেরা�
আয়াত নািযল কেরন।
েমাটকথা, পাপ-পূ েণয্র জগািখঁচুিড় িদেয় েকউ আ�াহর মহেতর
দাবী করেত পাের না। কিব কত সু �রই না বেলেছনاﻹﻪﻟ وأﻧﺖ ﺗﻈﻬﺮ ﺣﺒﻪ * ﺬا ﻟﻌﻤﺮي ﻲﻓ اﻟﻘﻴﺎس ﺑﺪﻳﻊ

ﻲﺼ

.ﻮ ﺎﻛن ﺣﺒﻚ ﺻﺎدﻗﺎ ﻷﻃﻌﺘﻪ *  اﻤﻟﺤﺐ ﻤﻟﻦ �ﺐ ﻣﻄﻴﻊ
‘তুিম আ�াহর অবাধয্ আচরণ করে, অথচ মুেখ তার �িত মহ�ত
�কাশ করেব। আমার জীবেনর কসম এিট একিট অিভনব যু ি�।
‘যিদ েতামার ভালবাসা খাঁিট হয়, তাহেল অবশয্ই তুিম তার আনুগতয
করেব। িন�য়ই ে�িমক তার ে�মা�েদর �িত অনু গত থােক।
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৭৪। আ�াহর উপর কা�িনক িমথয্া আশ
ইয়াহূ দীরা অনু রূপ

আশা েপাষণ করেতা। এেদর একিট ঘটনা

উপলেক্ষ িনে�া� আয়াতিট নািযল ﻢ ﺗﺮ إﻰﻟ اﺬﻟﻳﻦ أوا ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻣﻦ الﻜﺘﺎب ﻳﺪﻋﻮن إﻰﻟ ﻛﺘﺎب اﷲ ﻴﻟﺤ�ﻢ ﺑيﻨﻬﻢ
 لﻚ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻗﺎلﻮا ﻟﻦ ﺗﻤﺴﻨﺎ اﻨﻟﺎر إﻻ أﻳﺎﻣﺎ.ﺛﻢ ﻳﺘﻮ� ﻓﺮ�ﻖ ﻣﻨﻬﻢ وﻫﻢ ﻣﻌﺮﺿﻮن
(٢٤-٢٣:  )آل ﻋﻤﺮان.ودات وﻏﺮﻫﻢ ﻰﻓ دﻳﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﺎﻛﻧﻮا ﻳﻔﺮﺘون
(েহ নবী !) ‘‘আপিন িক েদেখনিন ওেদর আচরণ, যােদরেক আ�াহর
িকতাবসমূ েহর একটা অংশ (তাওরাত) েদওয়া হেয়েছ? ফয়সালার
জনয্ ওেদরেক

আ�াহর িকতােবর িদেক ডাকা হেলা। অতঃপর

ওেদর মধয্কার একিট দ তা হেত মুখ িফিরেয় চেল েগল।
(আ�াহর িকতােবর ফয়সালা হেত মুখ িফিরেয় েনওয়ার দু ঃসাহেসর
িপছেন তােদর েয ধারণা ি�য়াশীল িছল, তা হেলা এই েয) তারা
বলেতা েয, (বাছু র পূ জার) মা� কেয়কিট িদন বয্তীত জাহা�ােমর
আগুন তােদরেক �শর্ করেব না। তােদর এই িমথয্ােরাপ তােদর
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�ীেনর বয্াপাের েধাঁকায় িনেক্ষপ ক’’ (সূ রা আেল ইমরান : ২৩২৪)
শােন নু যূলঃ ইবেন আ�াস রা. েথেক ইবেন ইসহাক বণর্না কেরন
েয, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহওয়া সা�াম একদা ইয়াহূ দীেদর
তাওরাত িশক্ষা েকে� �েবশ কের সমেবইয়াহূ দীেদরেক আ�াহর
�িত দাওয়াত িদেলন। তখন ইয়াহূ দী েনতা নু ’মান ইবন আমর ও
হােরছ ইবন যােয়দ িজেজ্ঞস করে, ‘আপিন েকােনা �ীেনর উপের
আেছন? রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেল- ‘ই�াহীেমর
�ীন ও িম�ােতর উপের’। তখন উ� দু ইজন বলল, ই�াহীমেতা
ইয়াহূ দী িছেলন। রাসূ ল সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�াম তখন

বলেলন, ‘েবশ তাহেল তাওরাত িনেয় এেসা’। তাওরাতই েতামােদর
ও আমােদর মেধয্ ফয়সালা িদেব। উ� ঘটনার িদেক ইি�ত িদেয়ই
উপেরা� আয়াত নাযিল হয়।
বাইেরর বণর্নায় জানা যায় ে, ইসলােম রজেমর িনেদর্শ

আসার

আেগ ইয়াহূ দীেদর মেধয্ একিট বয্িভচােরর ঘটনা সংঘিটত হয়
বয্িভচারী পুরুষ ও মিহলা ’জেনই উ� সামািজক মযর্াদার অিধকারী
হওয়ার কারেণ শাি� িকছু হালকা করবার জনয্ইয়াহূ দীরা রাসূ লু�াহ
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সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�ােমর দরবাের যাতায়াত শুরু করেলা
রাসূ ল তােদরেক বলেলন, ‘আিম েতামােদর ধেমর্র িকতাব অনুযায়ী
েতামােদর মেধয্ ফায়সালা করেবা। তখন তারা রজমেক অ�ীকার
করেল আ�াহর নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তাওরাত আনেত
হুকুম িদেলন। ইয়াহূ দী েনতা জুরহু ইবন ছু িরয়া চতুরতার সংেগ
রজেমর আয়াতিটর উপের হাত েরেখ ওটা বাদ িদেয় পেড় েগল।
তখন নও-মুসিলম �া�ন ইয়াহূ দী ধমর্ীয় পি�ত

আ�ু�া ইবন

সালাম রাসূ লেক সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সতকর্ কের িদেল
এবং আয়াতিট �কাশ কের িদেলন। অতঃপর তাওরােতর িবধান
মেত উ� বয্িভচারীেদর পাথর েমের হতয্া ক হেলা। এই ঘটনায়
ইয়াহূ দীরা �ু� হয়। তখন উপেরা� আয়াত নািযল হয়।
রাসূ েলর সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর েদওয়া ফয়সালা ও

তাওরােতর মীমাংসার �িত অবজ্ঞা করার িপছেন তােদর িব�াস িছ
একটাই েয, জাহা�ােমর আগুন তােদরেক �শর্ করেব না। তােদ
ধারণা িছল এই েয, আমােদর বাপ-দাদারা নবী িছেলন। তাঁরা
আমােদর জনয্ সুপািরশ করেবন। তাছাড়া আ�াহতা‘আলা ইয়াকুব
আলাইিহস

সালামেক

ওয়াদা
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িদেয়েছন

েয,

িতিন

তার

আওলাদেদরেক আযাব িদেবন না, েকবল কসম লংঘন করা বয্তীত।
আ�াহ তােদর এই সব ধারণার �িতবাদ কেরন।
বতর্মান যুেগ মুসিলমেদর মেধয শাফাআেতর ভুল বয্াখয্া �চিল
আেছ এবং অেনেকর ধারণা আেছ েয, তারা িনেজেদর আমল বয্তীত
অমুক হুজুর বা অমুক পীর সােহেবর িকংবা িনেজেদর উ�
পদমযর্াদার কারেণ সুপািরেশর েজাের িকয়ামেতর িদন পার েপেয়
যােব। আ�াহ আমােদরেক রক্ষা কর 27
২৬

৭৫। েনককার েলাকেদর কবরগুিলেক মসিেদ পিরণত করা
এই �ভাব িছল ইয়াহূ দী খৃ�ানেদর। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম এেদর িবরুে� ল’নত কের বেলন, ‘আ�াহ ইয়াহূ দী ও
নাছারােদরেক অিভশ� করু, তারা তােদর নবীেদর কবরগুিলেক
িসজদার �ােন পিরণত কেরেছ।’ বুখারী ও মুসিলেম আবু েহারায়রা
রা. হেত বিণর্ত হেয়ে, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
27

েলখক এখােন সূ রােয় বা�ারাহ ৮১-৮২ আয়াতেক পূ নরায় দলীল িহসােব
এেনেছন।
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ইরশাদ কেরন েয, আ�াহ ইয়াহূ দী ও খৃ�ানেদর ধংস করু, যারা
তােদর নবীেদর কবরগুেলােক মসিজেদ পিরণত কেরেছ।(এরপর
একই মেমর্র আরও কতকগুিল ছহীহ হাদীস েপশ করার পর েলখ
আরও কতকগুিল হাদীস উ�ৃত কেরেছ) েযমন- আেয়শা রা. �মুখ
সহীহ বুখারী ও মুসিলেম বিণর্ত হেয়েছ ে, একদা উে� সালমা ও
উে� হাবীবা রা. রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�ােমর িনকট
হাবাশােত (ইিথওিপয়া) েদেখ আসা মািরয়া নামক একিট ইয়াহূ দী
গীজর্া স�েকর্ বণর্না করিছেলন। তারা উ� গীজর্ার েস ও তার
মেধয্ টাঙােনা ছিবসমূেহর কথা উে�খ করেলরাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরন েয, উ� স�দােয়র মধয্কা
েকােনা একজন েনককার েলাক যখন মারা যায়, তখন তারা তার
কবের মসিজদ িনমর্াণ কের এবং িবিভ� ছিসমূ হ েসখােন লটিকেয়
রােখ। এরা আ�াহর িনকট সৃ ি�কুেলর সবর্ােপক্ষা িনকৃ� জী
সু নােন আর বাআ’র অনয্ বণর্নােত ইবেআ�াস রা. হেত বিণর্ত
হেয়েছ েয واﻤﻟﺘﺨﺬﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻤﻟﺴﺎﺟﺪ،ﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ زاﺋﺮات اﻟﻘﺒﻮر
( )رواه أﻫﻞ الﺴن اﻷر�ﻌﺔ.الﺮﺴج
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রাসূ লু�াহ সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�াম কবর িযয়ারতকািরণী

মিহলােদরেক এবং কবেরর উপের মসিজদ িনমর্াণ ও বািত
দানকারীেদরেক লা’নত কেরেছন।
ইয়াহূ দী নাছারােদর অনু করেণ সৎেলাকেদর কবের এইভােব মসিজদ
িনমর্াণ করােক �কাশয্ভােবই িনিষ� েঘাষণা করা হেয়েছ
এতদসে�ও একথা সকেলই জােনন েয, বতর্মান মুসিলম সমােজ
কবের মসিজেদর েসৗধ িনমর্াণ করা েহাক বা না েহাক কবরেক
িসজদার �ােন পিরণত করা েয হারাম এবং েসই হারাম কমর্
স�াদনকারী েয �� মালাউন বা অিভশ�, েস িবষেয় েকােনা
সে�হ েনই। িবষয়িটর উপর বহু হাদীস ও বণর্না রেয়েছ এবং ে
কারেণ সালােফ ছােলহীনগণ উহার িনেষধাজ্ঞার বয্াপ অতয্�
কেঠারতা অবল�ন করেতন।

৭৬। নবীেদর �ৃিতিচ�সমূ েহ মসিজদ িনমর্াণ কর
এ িবষয়িটও ইয়াহূ দী খৃ�ানেদরেদর আিব�ৃ ত। েযমন- ওমর রা.
হেত বিণর্ত হেয়েছ ে, তারা তােদর নবীেদর িনদশর্নসমূহেক
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মসিজেদ পিরণত করেতা। এেদর অনু করেণ বহু জােহল মুসিলম এ
ধরেনর কাজ শুরুেরেছ। েযমন তারা েসৗধ িনমর্াণ কেরেছ েসই
�ােন, েযখােন আ�াহর নবী সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�াম

আ�েগাপন কেরিছেলন। অথবা েযখােন পা েরেখিছেলন, িকংবা
েযখােন দািড়েয় ইবাদত কেরিছেলন। অথচ ইসলােম এইসব অিত
ভি�র েকােনা �ান েনই।
ইরােক এমন বহু �ান আে, েযখােন বড় বড় েসৗধ িনমর্াণ করা
হেয়েছ। েযমন একিট জায়গা আেছ, েলাকেদর ধারণা েসখােন শায়খ
আ�ু ল কােদর জীলানী রহ. ইবাদত করেতন। আর এক জায়গায়
একিট পাথেরর উপের হােতর তালু র িচ� আেছ। িশয়ােদর ধারণায়
এিট তােদর ইমাম আলীর রা. হােতর তালূ র িচ�। এমিনভােব
আেরা কেয়কিট জায়গা আেছ, েযসব জায়গা স�ে� েলাকেদর ধারণা
এই েয, এসব �ােন িখিযর আলাইিহস সালামেক েদখা িগেয়িছল।
যিদও তার েকােনা িভি� েনই। এমিনভােব আেরা বহু �ান আে, েয
সেবর নাম করেত েগেল �ান সংকুলান হেব না। অতএব যারা
ইসলােমর দাবীদার, তােদর উিচত এসব েথেক দূ ের থাকা।
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িবষয়িটর িব�ািরত বয্াখয্া িদেল আশা কির অনয্ায় হেব না। শায়খ
ইসলাম ইমাম ইবেন তায়িময়াহ রহ. বেলন েয, উপেরা� বয্াপাের
খয্াতনামা ওলামােয় েকরােমর মেধয ্’ধরেণর মতামত েদখেত
পাওয়া যায়। এক - ঐ সম� �ােন ইবাদত করা িনিষ�। তেব
েযসব �ান স�েকর্ শরীয়েতর িনেদর্শ আ, েসগুির হুকুম �ত�।
েযমন মাকােম ইবরাহীেম সালাত আদায় করা, কাবা ঘের খুঁিটর
িনকেট সালাত পাঠ করা, মসিজদসমূ েহ এবং পয়লা কাতাের
ছালােতর আকাংখা করা ইতয্ািদ।
ি�তীয় মত হেলা- িবেশষ েকােনা গুরু� না িদেয় এসব �াে
ইবাদত করায় েতমন েকােনা েদাষ েনই। েযমন আ�ু �াহ ইবেন
ওমর রা. আ�াহর নবীর চলার পেথর িনদশর্সমূ হেক অিধক গুরু
িদেতন। যিদও নবী করীম এসব �ােন হঠাৎ কখেনা চেলেছন।
ইমাম আহমদ ইবন হা�লেক রহ. উ� িবষেয় েকউ িজেজ্ঞস করে
এর সমথর্েন িতিন বেল, আবদু �াহ ইবেন উে� মাকতুম রা. (অ�
ছাহাবী) িক িনজ বাড়ীেত সালাত আদায় করার জনয্ রাসূলু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�ােমর িনকট অনু মিত চানিন? আবদু �াহ
ইবেন ওমর রা.িক রাসূ েলর সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম চলার
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পেথর িনদশর্সমূ েহর অনু গমন করেতন না ? অতএব এসব �ােন
যাতায়াত করায় কারুর জনয্ ক্ষিতর কারণ েনই। তেব বাড়াব
করা অনয্য়।
আহমদ ইবেন কােসম এ স�েকর্ িজজ্ঞািসত হেল িতিনও উপের
ম�বয্ কেরন এবং বেলন ে, এক সময় ইবেন ওমর রা. েক
এক�ােন পািন ঢালেত েদখা েগল। িজেজ্ঞস করা হেল িতিন বেল
েয, আিম এই �ােন আ�াহর নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক
পািন ঢালেত েদেখিছ। আহমদ রহ. বলেতন েয, এতটুকু করায়
েকােনা েদাষ বতর্ায় না। িক� আজকাল েলােকরা এ বয্াপাের খু
বাড়াবািড় করেছ। েযমন- ইমাম েহাসাইেয়ন রা. এর কবর �ভৃিত
স�ে�। উপেরর আেলাচনা দু ’িট িকতাবুল আদেবর মেধয্‘েখলাল’
বণর্না কেরেছন।
সহীহ বুখারীেত মুসা ইবন উকবা হেত বিণর্ত হেয়ে, িতিন বেলন
েয, আিম সােলম ইবন আবদু �াহেক রা�ায় িবিভ� �ােন দাঁড়ােত ও
সালাত আদায় করেত েদেখিছ। িতিন বলেতন, আমার িপতা
আবদু �াহ ইবন ওমর রা. এইসব �ােন রাসূ লেক সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক ছালাত আদায় করেত েদখার কারেণ িনেজও সালাত
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আদায় করেতন। এসব কারেণই ইমাম আহমদ রহ. এ বয্াপাের
অনু মিত িদেয়েছন।
পক্ষা�ের যারা এটােক অপছ� কে, তােদর যু ি� িন�রূপঃ
সাঈন ইবন মানছু র �ীয় সু নােন মারু ইবন সু ওয়াইদ হেত বণর্না
কেরন েয, আমরা একদা ওমেরর রা. সংেগ হে�র সফের েবর
হলাম। িতিন আমােদর সংেগ ফজেরর জামা‘আেত �থম রাকা‘আেত
সু রা ফীল ও ি�তীয় রাকা‘আেত সূ রা কুরাইশ িতলাওয়াত করেলন।
অতঃপর হ� েথেক েফরার পেথ েদখেলন েয, এক জায়গায় সালাত
পাঠ করার জনয্ েলােকরা খুব তাড়াতািড় কেছ। িতিন িজেজ্ঞস ক
জানেত পারেলন েয, এখােন রাসূ লু�াহ সালাত আদায় কেরিছেলন।
একথা শুেন ওমর র. বেলন, েতামােদর পূ েবর্ ইয়াহূ দী খৃ�ানরা
এভােবই �ংস হেয়েছ। তারা তােদর নবীেদর �ৃিত িচ�গুিলেক
ইবাদতগােহ পিরণত কেরিছল। এতএব েতামােদর মেধয্ যােদর
(ফরয) সালাত বাকী আেছ, তারা আদয় কের নাও। যােদর
সালােতর �েয়াজন েনই, তারা চেল যাও।
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অনয্ বণর্নায় মুহা� ইবন আযযাহ �মুখ বণরনা কেরন েয,
হুদায়িবয়ার সি�কােল েয ঐিতহািসক গাছ তলায় দাঁিড়েয় উপি�ত
সকল মুসিলম রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�ােমর পিব�
হােত হাত েরেখ মৃতুয্শপথ িনেয়িছেল, পরবতর্ীকােল যখন েলােকরা
ঐ গােছর কােছ যাতায়াত শুরু করে, তখন ওমর রা. ভিবষয্ৎ
েফৎনার আশংকায় গাছিট েকেট েফলার িনেদর্শ িদেলন।
এখােন ওমর রা. েয দু রদশর্ী িস�া� িনেয়িছেলন উহাই �হণেযাগয্
তাঁর েজয্�পু� আবদু�া ইবন ওমর বয্তীত সকল ছাহাবীর মতামত
উহাই। অতএব তার উপেরই আমােদর আমল করা ওয়ািজব এবং
েসিদেকই িফের যাওয়া উিচত। ��কার মুহা�াদ ইবন সু লায়মান
আল তািমমী েয একজন �াধীন ও িনরেপক্ষ ক‘আন ও সু �াহপ�ী
িচ�ািবদ িছেলন এবং হা�লী মাযহােবর মুকাি�দ িছেলন না,
উপেরা� আেলাচনা তাঁর একিট �কৃ� �মাণ।

৭৭। কবের বািত েদওয়া
ইেতাপূ েবর এর িনেষধাজ্ঞা স�িলত হাদীছ উে�িখত হেয়েছ। ি�
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পাঠক! িবেশষ কের যিদ আপিন একবার িশয়া ইমাম বা রাসূ েলর
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম পিরবারভূ� ইমামেদর কবরগুিলে
েদখেতন। েসখােন রমযােনর রাি� ও অনয্ানয্ পিব� রাি�গুিল
েযভােব আেলাকস�া করা হয (তা দারুণভােব িন�নী)। অথচ
তারা এক অতীব পূ েণয্র কাজ বেল েভেব থাে।

৭৮। কবরগুিলেক ঈেদর �ােন পিরণত কর
আবু হুরায়রা র. বেলন- 28
২৭

 أﻲﺑ ﻫﺮ�ﺮة رﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل
ّ
 ﻓﺈن ﺻﻠﻮﺗ�ﻢ، وﺻﻠﻮا ﻲﻠﻋ، وﻻ ﺠﺗﻌﻠﻮ ﻗﺮﺒي ﻋﻴﺪا،ﻠﻮ ﺑﻴﻮﺗ�ﻢ ﻗﺒﻮرا
( )واه اﻟنﺴﺎﻲﺋ.ﺗﺒﻠﻐ� ﺣﻴﺚ ﻛﻨﺘﻢ
‘আিম রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�ামেক বলেত শুেনিছ েয
েতামরা (িযিকর-আযকার ও সালাত েথেক খািল কের) েতামােদর
ঘরগুিলেক কবর�ােন পিরণত কেরা না। েতামরা আমার কবরেক
28

মাননীয় েলখক হাদীসিট ভুল�েম উে�খ কেরনিন। আেলাচয্ িবষেয়র সিহত
িমল থাকায় সংেযাজন করা হল। (অনু বাদক)
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ঈদ-উৎসেবর �ােন পিরণত কেরা না। েতামরা আমার উপর দরূদ
পেড়া। েয �ান েথেকই েতামরা দরুদ পেড়া না েক, তা আমার
কােছ েপৗঁছােনাহয়। (নাসাঈ, েমশকাত ৮৬ পৃঃ)
ি�য় পাঠক! েজেন রাখুন েয, ঈদ বলা হয় ঐ সাধারণ সে�লনেক
যা �িত বছর, স�ােহ বা মােস িনয়িমতভােব িফের আেস বা
আবিতর্ত হয়। েযম-ঈদু ল িফতর, জুমু‘আ বা অনু রূ েকােনা
উপাসনা সে�লন অথবা সাধারণ সে�লন। কখেনা তা িনিদর্�
�ানেক েক� কের হেয় থােক। কখেনা বা অিনিদর্� �ােন।
ইরাকবাসী মুসিলমেদর অব�া হেলা এই েয, তারা েদেশর �েতয্ক
অিলর কবের িনিদর্� একিট িদেন িযয়ারেতর উে�েশয্ জমােয়
হেব। (েযমন-আমােদর েদেশ ‘উরস’ উৎসেব জমােয়ত হেয় থােক ।
েকউ জুমু‘আর িদনেক িনিদর্� কের িনেয়ে, েকউ ম�লবার, েকউ বা
অনয্ানয্ সমেয়। এমিনভা েকােনা েকান রাতেকও তারা (িযয়ারত
ও জমােয়েতর উে�েশয) িনিদর্� কের িনেয়েছ। েযম- শেব কদর,
শেববরাত বা ঈেদর িদনগুিলেত েযসব িবষেয় আ�া েকােনা দলীল
নািযল কেরন িন।
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৭৯। কবের যেবহ করা

29
২৮

আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরনَ َ ِ رَبِّ اﻟْ َﻌﺎل
َُ
َ َ َ
 ُِﻞْ إِنَّ َﺻ وَ�ُﺴُﻲﻜ
ِ�ﻚَ ﻪﻟ
َﻻَ ﺮﺷ١٦٢﴿ �ِﻤ
َِّ� ِوَ�َْﻴﺎي و مَﻤَﺎﻲﺗ
َ َ�ِﺬَلِﻚَ أُمِﺮْتُ وَأَﻧَﺎ أَوَّ ُل الْﻤُ ْﺴ
(٦٣-١٦٢ : ﴾ )ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم١٦٣﴿ �ِﻠِﻤ
(েহ নবী) ‘আপিন বলু ন েয, িন�য়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী,
আমার জীবন ও আমার মৃতুয্ বিকছু ই েকবলমা� িব� চরাচেরর
�িতপালক আ�াহর জনয্। তাঁ েকােনা শরীক েনই এবং আিম এ
িবষেয় (েকানরূপ শরীক না করার জনয) আিদ� হেয়িছ এবং
আ�সমপর্ণকারীেদর মেধয্ আিমই �’। (সূ রা আল-আন‘আম, ৬:
আয়াত ১৬২-১৬৩)
উ� আয়ােত আ�াহ রাববুল আলামীন �ীয় নবীেক িনেদরশ িদে�নমুশিরকেদর িনকট একথা েপৗঁেছ েদওয়ার জনয্ , িতিন �ীয়
ইবাদত উপাসনা ও যেবহ কুরবানীেক শুধুমা�

29

আমােদর েদেশ কবের ‘হাজত’ েদওয়া বলা হয়। (অনু বাদক)
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আ�াহর জনয্

খােলছ কেরছন। অতএব েয বয্ি� আ�াহ বয্তীত অেনয্র ৈনক
কামনা করেব তার ক্ষিতর হাত েথেক বাঁচার জনয্ িকংবা তার ক
েথেক েকােনা উপকার লােভর জনয- তাহেল েসটা হেব েসইরূপ
কুফরী ও িশরকী আ�ীদা, যার উপর পূ বর্বতর্ী েলােকরা িছল। উহা
িনিষ�তার বয্াপাের িনে�া� হাদীসগুিল �িণধানেযাগয
জৈনক বয্ি� আ�াহর নবী সা�া�াহু আলাইিওয়াসা�ােমর িনকট
‘বাওয়ানাহ’ নামক �ােন তার মানতী পশু যেবহ করার অনমিত
চাইল। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক িজেজ্

করেরন, েসখােন িক েকােনা মুিতর্ আে? তারপর িজেজ্ঞস করে,
েসখােন িক মুশিরকেদর জমােয়েতর মত জমােয়ত হেয় থােক?
উ�ের েসই বয্ি� বেলন েকানটাই নয়। তখনরাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক অনু মিত �দান করেলন। (আবু দাউদ)
অনয্ একিট সহীহ হাদীেছ ইরশাদ হেয়ে, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম একিদন বেলন েয, েদেখা সামানয্ একটা মািছর
কারেণ একজন েলাক জাহা�ােম েগল অপরজন জা�ােত েগল।
েলােকরা িজেজ্ঞস করে, ইয়া রাসূ লু�াহ ! েসটা িকরূ? রাসূ ল
সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন ে, দু ’জন েলাক একিট
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স�দােয়র েলাকেদর িনকট িদেয় যাি�ল। তােদর একিট �িতমা
িছল। িনয়ম িছল এই েয, তার িনকট িদেয় েয েকউ অিত�ম
করেব, তােক ঐ �িতমার নােম িকছু কুরবানী িদেয় েযেত হেব।
একজন বলল, কুরবানী েদয়ার মত আমার কােছ িকছু েনই। তারা
বলল, একিট মািছ ধের হেলও কুরবানী দাও। তােদর কথা অনু যায়ী
�থম েলাকিট কাজ করেলা, একিট মািছ কুরবানী িদল এবং,েস
মুি� েপল। অতঃপর জাহা�ামী হেলা। অনয্ জন পির�ার বেল িদল
েয, আিম আ�াহ বয্তীত অনয্ কােরা না েকােনা িকছু কুরবানী
িদেত ��ত নই। ফেল েলােকরা তােক হতয্া করেলা। িক� েস
জা�াতী হেলা। 30
২৯

হাদীসিটেত (আমােদর জনয) বহু উপেদশ ও ম�ল িনিহত রেয়েছ।
এখােন েলাক দু ইিট মুসিলম িছল। অথচ সামানয্ কারেণ একজন
জাহা�ােম েগল। েলাকিটর আ�ীদা-িব�ােস েকােনা �িট িছল না।
েস শুধুমা�‘জান বাঁচােনার’ খািতেরই কাজিট কেরিছল।

30

‘জান বাঁচােনা ফরজ’ এই েগাড়া অজুহাত েদিখেয় এবং তথাকিথত েহকমেতর
েদাহাই িদেয় যারা িশরেকর সংেগ সহঅব�ােনর েচ�া কেরন, তারা হাদীসিট
স�েকর্ িচ�া করুন
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ি�য় পাঠক ! িনয়ত ও আ�ীদা-িব�াসই সবর্ােপক্ষা বড় িজিন
আ�ীদা কত মজবুত ও আেপাষহীন হওয়া �েয়াজন, উপেরর
ঘটনািট তার �া�লয্মান �মাণ। অতএব

আপিন িবষয়িট

গভীরভােব অনু ধাবন করুন। মেনর কান িদেয় শু ন, েলাকগুিল ঐ
দু ’জেনর িনকট িক ��াব িদেয়িছল। ভােবা, হৃদয় িদেয় ভােবা।
েদকুন সতয্ সব সময়ই �, আর বািতল সব সময়ই সে�হযু �।
গভীরভােব িচ�া কের েদখুন, মুশিরকগণ তােদর �িতমাগুিলর জেনয
কুরবানী কের থােক আ�াহর ৈনকটয্ হািছেলর উে�েশ, ওরা
আ�াহর িনকট তােদর জনয্ শাফাআত করেব এই উে�েশয্। েকনন
ওরা েকউ আ�াহর রাসূ ল, েকউ মালাইকা, েকউ বা আউিলয়া।
আজকালেকর মানু ষ আরও কত িক করেছ, তা আপনার িনকট খুব
পির�ার। আ�াহ আমােদরেক সাহাযয্ করুন
৮০। বড় বড় িনদর্শনসমূহ �ারা বরকত কামনা করা
েকান মহৎ কাজ বা মহান বয্ি� বা বংেশর মযর্াদার বড়াই কর
িকংবা তা �ারা বরকত কামনা করার এ �ভাব জােহলী যু েগর আরব
ও ইয়াহূ দী খৃ�ানেদর মেধয্ িছল। আজকাল মুখর্ মুসিলমেদর ধমনীে
195

উ� বদ-�ভাব বয্াপক হাের অনু�েবশ কেরেছ। বরং ‘আইয়ােম
জােহিলয়ােতর েচেয়ও েবেড় েগেছ।
একবার হাকীম ইবন েহযাম রা. মুয়অিবয়ার রা. িনকট েথেক
একশত িদরহােমর িবিনমেয় িকছু উট, েঘাড়া ইতয্ািদ(দানীয় ব�)
�য় করেল জৈনক বয্ি� তােক বলেল- ‘আপিন কুরােয়েশর মযর্াদা
�য় করেলন।’ এ কথার জওয়ােব হাকীম ইবন েহযাম কুরায়শী রা.
বলেলন- ‘যাবতীয় মযর্াদা চেল েগে, এখন েকবল তাকওয়া বাকী
আেছ।’
েকন বলেবন না ? িতিন েয িছেলন একজন জ্ঞা, দানশীল,
মযর্াদাবা, পরেহযগার, েনতৃ�ানীয় বয্ি� এবং ধনশালী। জােহলী
যু েগ িতিন একশত উেটর িবিনমেয় অেনয্র একশত েগালাম আযাদ
কেরেছন। ইসলাম �হেণর পের িতিন একশত উটসহ হ�
কেরেছন। উটগুিলেক িতিন মূলয্বান ইয়ামনী চাদর পিরেয়িছেল
এবং কুরবানী িদেয়িছেলন, আরাফােতর ময়দােন হাজীেদর িখদমেতর
জনয্ একশত বালকেক িনেয়ািজত কের, যােদর �েতয্েকর গলায়
রূপার েবড়ী িছল। যােত েলখা িছল‘হাকীম ইবন েহযােমর পক্
হেত আ�াহর ওয়াে� আযাদকৃত’। িতিন এক হাজার ছাগল কুরবানী
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কেরন। িতিন কাবা শরীেফ জ� �হণ কেরন। িতিন জােহলী যু েগ
ষাট বৎসর ও ইসলােম ষাট বৎসর- েমাট একশত িবশ বছর হায়াত
েপেয়িছেলন।
৮১। �িতপি�র অহংকার
৮২। িবিভ� �েহর মাধয্েম বৃি� �াথর্
৮৩। বংশ উে�খ কের িতর�ার করা
৮৪। কােরা মৃতুয্র পের িচৎকার কের কা�া কর
এ চারিট িবষয় একিট হাদীছ �ারা বািতল েঘাষণা করা হেয়েছ।
েযমন- বুখারী ও মুসিলেমর বণর্নােত এেসেছ ে, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম আবু মািলক আশআরীেক বেল,
েদেখা ‘আমার উ�ত জােহিলয়ােতর চারিট বদ �ভাব তয্াগ করেত
পারেব না’। (১) �িতপি�র অহংকার (২) বংেশর নােম িতর�ার
(৩) �হ নক্ষ�ািদর সাহােযয্ বৃি� �াথ ও (৪) কােরা মৃতুয্র ফেল
িচৎকার কের কা�াকািট করা। এগুেলা েয করেব িকয়ামেতর িদন
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তােক আলকাতরার পাজামা এবং সারা গােয় েখাস পাঁচড়ার েপাষাক
পরােনা হেব।’
উ� হাদীছ �ারা জােহলী যু েগর উপেরা� রীিতসমূ হেক িনিষ�
েঘাষণা করা হেয়েছ। মুসিলমেদর মেধয্

আজকাল অেনেকই এ

সেবর অনু করণ করেছ, বরং আরও েবেড় েগেছ এবং েসতাের
রািগনী সংেযাগ কেরেছ। ি�য় পাঠক! আপিন এসব েলাকেদরেক
েদখেবন িনেজেদর বাপ-দাদার গবর্ করেছ। অথচ িনেজরা তােদর
েচেয় অেনক দূ ের। েকউ বলেব আমার দাদা িছেলন অমুক বুযুগর্।
েকউ বলেব আমার দাদা িছেলন অমুক আেলমী হ�ানী, এমিনতেরা
আেরা কত িকছু । এমিনভােব বংেশর বড়াই কের তারা বেলঅমুেকর বাপ-দাদারা পিব� বংেশর িছল না, িকংবা অমুেকর পূ বর্
পুরুষ উচচ মযর্াদার অিধকারী িছল না �ভৃিত
এমিনভােব �হ-নক্ষ�ািদর উ�ান বা পতনেক বৃি�র কারণ ব
অসীলা মেন করা। অথচ তােদর অিধকাংশই এ িব�াস রােখ না েয,
�হ-নক্ষ�ািদর উ�ান বা পতেনর মূল িনয়ামক েখাদ আ�াহ রাববু
আলামীন।
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অতঃপর মৃত বয্ি�র উপের েশাক করার িবষয়িট অেনেক ে��
আমল ও আ�াহর স�ি�র উপায় িহসােব ধের িনেয়িছেলন। েযমনিবেশষ কের �িত বছর আশুরার সময় ইমাম েহাসােয়েনর র. নােম
‘তািযয়া’ বা েশাক িমিছল েবর করা হয়।
এমিনতেরা অসংখয্ েবদআত চালু হেয় েগেছ যা েলখেত েগেল কলম
ভারী হেয় যােব। সম� িবষয় আ�াহর উপেরই নয্�। িতিন বয্ত
েকােনা শি� েনই।

৮৫। বাপ-মােয়র কমর্ �ারা কাউেক িতর�ার কর
অেনয্র কমর্ �ারা িবেশষ কের ব-মােয়র কমর্ �ারা মানুষেক
িতর�ার করা জােহলী যু েগর অনয্তম রীিত িছল। আ�াহর রাসূল
সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�াম এই রীিতর িবেরািধতা করেলন।

অবশয্ এই অপকেমর্র ফেল েকউ মুশিরক বেল গণয্ হেব ন
সহীহ বুখারীর িকতাবুল ঈমােনর মেধয্ মারুর . হেত বিণর্ত হেয়েছ
িতিন বেলন েয, আিম একিদন আবুযর িগফারী রা. এর সংেগ
রবযাহ নামক �ােন সাক্ষাৎ করেত িগেয় েদিখ , তাঁর �ীতদাস ও
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িতিন একই ধরেণর েপাষাক পের আেছন। িজেজ্ঞস করেল িতি
বলেলন েয, আিম একজন েলাকেক তার মােয়র নােম গািল
িদেয়িছলাম তখন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােক
বেলন, েহ আবুযর ! তুিম িক কের মােয়র নােম িতর�ার করেল?
েতামােদর অধীন যারা তারা েতামােদর ভাই। আ�াহ তােদরেক
েতামােদর অধীন� কেরেছন। অতএব েতামােদর কােরা অধীেন
েকােনা ভাই থাকেল েস েযন িনেজ যা খায়, তাই তােক খাওয়ায়,
িনেজ েয েপাশাক পের তাই তােক পরায় ও তােদরেক অিধক না
খাটায়। যিদ খাটােত হয়, তাহেল েতামারা িনেজরা ওেদরেক সাহাযয্
কেরা। হাদীসিটর বয্াখয্ায় ভাষয্কারগণ বহু কথা বেলেছন।
এখােন তা আেলাচনা করা হেলা না।
েমাটকথা, এক জেনর কেমর্র কারেণ অনয্েক িতর�ার করা েমােট
পূ ণর্ ঈমান ও দুরদিশর্তার পিরচায়ক নয়। আবুযর িগফারী . পূ ণর্
ঈমান ও মােরফাত হািছল করার পূ েবর্ এক সময় িবলােলর র. সােথ
ঝগড়ায় িল� হন। এক পযর্ােয় িতিন িবলালেক র. ‘ইবনু স সওদা’
বা কৃ�মাতার স�ান বেল গািল েদন। িবলাল রা. এ িবষেয় রাসূ েলর
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িনকট অিভেযাগ করেল িতিন আবুযর
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িগফারীেক েডেক বেলন েয, আবুযর তুিম িক েবলালেক গািল
িদেয়ছ? তুিম িক তােক তার কৃ�মাতার নােম িধ�ার িদেয়ছ? িতিন
বেলন- �ী হয্াঁ। তখন রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
তােক বেলন, আমার মেন হয় েতামার মেধয্ এখনও জােহলী যুেগর
িকছু অংশ বাকী আেছ। একথা েশানার সংেগ সংেগ আবুযর িগফারী
রা. মািটেত মুখ থুবেড় পেড় েগেলন এবং বেলন আিম আমার
েচহারা মািট েথেক উঠােবা না, যতক্ষণ পযর্� না েবলাল তার
িদেয় আমার েচহারা মািড়েয় যােব।’
হায় ! হায়! আজেকর মানু েষর মেধয্ জােহলী যুেগর এ সকল �ভাব
কত বয্াপকহােরই না েদখা যাে�। তারা একটা েদেশর একজন
মানু েষর অপকেমর্র জনয্ পুরা েবাসীেক িতর�ার কেরেছ।
জােহলী �ভাব েথেক এরা আর কত দূ ের।

৮৬। েকােনা িবেশষ ঘেরর ত�াবধায়ক হওয়ার গবর
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‘জােহলী যু েগর আরবরা কাবাগেরর মুতাওয়া�ী হওয়ার কারেণ
অহংকার করেতা। আ�াহ তােদর এই বদ �ভােবর িন�া কের
িনে�া� আয়াত নািযল কেরনَ ْ
ْﺘ ّ َ َ َ ْ َﺎ ﻣُﺮﺘ
َ َ َ َْ ُﻢ
َْ ﺠﺗَْﺄَرُوا اﻴﻟَْﻮْمَ إِﻧَّ�ُﻢ٦٤﴿ رُون
َ �ِ ﻴﻬِﻢْ ﺑِﺎﻟ َﻌﺬابِ إِذا ﻫ �ْﺄ
ﻰَ إِذا أﺧﺬ
َ َ ََ ﻰ
َ َ ﻨَّﺎ ﻻَ �ُﻨْﺮ
َ
ْ�ْﻘ �ُﻢ
ِﺪْ ﺎﻛَﻧَﺖْ آَﻳَﺎﻲﺗِ �ُﺘْ�َ ﻋَﻠﻴْ�ُﻢْ ﻓَﻜُﻨْﺘُﻢْ  ﻠﻋ أ ﺎﺑ٦٥﴿ ﺼُون
َ
َْ
َ
َ
َ  مُﺴْﺘَﻜْﺮ ﺒ٦٦﴿ ﻨْﻜِﺼُﻮن
-٦٤ : ﴾ )ﻮرة اﻤﻟﺆﻣﻨﻮن٦٧﴿ �ﻦ ﺑِﻪِ َﺳﺎمِﺮًا �ﻬﺠُﺮُون
�
ِِ
(٦٧
‘আিম যখন তােদর েনতােদর ে�ফতার করেবা, তখন তারা আতর্নাদ
কের উঠেব। তােদরেক বলা হেব আজ আতর্নাদ কেরা ন,
েতামােদর েকানরূপ সাহাযয্ করা হেব না। আমার আয়াতগুে
েতামােদর িনকট যখন িতলাওয়াত করা হেতা, তখন েতামরা (কাবা
ঘেরর ত�াবধায়ক হওয়ার গেবর) দ�বের এ িবষেয় আেজ বােজ
কথা বলেত বলেত িপছেন িফের চেল েযেত।’ (সূ রা আল-মুিমনু ন,
২৩: আয়াত ৬৪-৬৭)
েমাটকথা, জােহলী যু েগর অনয্তম �ভাব িছ েকােনা পিব� �ােনর
উপর দািয়�শীল হওয়ার কারেণ অহংকার করা। আজেকর যু েগ
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েযমন অেনেকই এসব কারেণ মযর্াদার দাবী কের থােক। ম�মদীনার উপের েনতৃ� থাকার কারেণ েকউ িনেজেদরেক সারা
মুসিলম িবে�র উপের মযর্াদা দাবী কের। েকউব েকােনা পূ নয্�ান
বা েনককার েলাকেদর বাস�ােনর ত�াবধায়ক হওয়ার কারেণ
স�ােনর দাবী কের।
যারা শায়খ আবদু ল কােদর িজলানীর রহ. িদেক িনেজেদরেক
স�িকর্ত কের, তারা তার কবের ত�াবধােনর েগৗরেব িনেজেদর
জনয্ িকছু মযর্াদা কামনা কেরন। এর অনয্তম কারণ তারা এ স
নজর মানত এবং ছদকা কুরবানীসহ িবিভ� িশরকী উৎসগরসমূ েহর
ত�াবধান কের থােক। যা িহ�ু, কুদর্ী ও অনয্ানয্ মূখর্ মুসিল
েসখােন েভট িহসােব িনেবদন কের থােক। এই সব কবেরর
ত�াবধানকারী তথাকিথত খােদম ও মুতাওয়া�ীরা আ�াহর
সৃ ি�কুেলর মেধয্ সবেচ িনকৃ, সবর্ােপক্ষা নীচ ও মতবােদর ি
িদেয় সবর্ােপক্ষা িনকৃ
এেদর এই মুতাওয়া�ীিগরী বা েপৗিরিহতয্ আ�াহর িনক েকােনা
কােজ আসেব না। আ�াহর ে�াধ ও অপেরর হাত েথেক এেদরেক
েকউই েরহাই িদেত পারেব না। যিদও েলাকরা এেদর (অেলৗিকক
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েকরামিত বা কামািলয়ােতর নমুনা েদেখ) অেনক িকছু উ� ক�না
কের থােক। এরা আ�াহ ও তার েনককার বা�ােদর িনকট েছাট
িপঁপড়ার েচেয়ও িনকৃ�। িকয়ামেতর িদবেস আ�াহর রহমত হেত
এরা থাকেব বহু দূের।

৮৭। নবী বংেশর েলাক হওয়ার গবর
ইয়াহূ দী ও নাছারাগণ (ই�াহীম, ইয়াকুব তথা বনী ই�াইেলর হাজার
হাজার নবীর) বংশধর হওয়ার কারেণ আ�গেবর্ গিবর্ত িছল। আ�া
রাববুল আলামীন তােদর এই হীন মানিসকতার �িতবাদ কের
বেলনَ
َ
َ َ َ َْ ٌ
َ َ
َْ ب
ِﻠْﻚَ أُﻣَّ ﺔ ﻗﺪ ﺧﻠﺖْ ل َﻬﺎ َﻣﺎ ﻛ َﺴﺒَﺖْ َوﻟ�ُﻢْ َﻣﺎ ﻛ َﺴ ﺘُﻢْ َﻻ �ُﺴْﺄَلُﻮنَ �َﻤّﺎ ﺎﻛﻧُﻮا
َ َ َ
(١٣٤ :  )ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة.ﻌْﻤﻠُﻮن
�
(নবীেদর) েসই দল চেল েগেছন। তােদর আমল িছল তােদর।
েতামােদর আমল হেব েতামােদর। েতামােদরেক তাঁেদর আমল
স�েকর্ িজজ্ঞাসাবাদ করা হেব ন(সূ রা আল-বা�ারাহ ২: আয়াত
১৩৪)
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অথর্াৎ শুধুমা� বংশীয় স� েকােনা কাজ েদেব না। বরং পূ বর্
পুরুষেদর মত সৎকমর্শীল ও পূণয্বান হেত পারেল তেবই িক
ফায়দা হেত পাের। েকননা তােদর পােপর জনয্ েতামােদর িজেজ্
করা হেব না, িকংবা তােদর পূ েনয্র ছওয়াবও েতামরা পােব না।
একবার রাসূ েল আকরাম সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িনজ বংেশর
েলাকেদর েডেক বেলন- ‘েহ কুরাইশগণ। নবীেদর িনকট সম�
েলাকেদর মেধয্ আপন তারাই যারা মু�াকী। েতামরা েসই পেথর
পিথক হও। েদেখা, আমার কােছ েকােনা েলাক দু িনয়াদারী কাজকমর্
িনেয় আেস না। অথচ েতামরা েকবল ঐ �ােথর্র কােছ এেস থােকা।
ফেল আিম েতামােদর িদক েথেক মুখ িফিরেয় িনই।
উ� আয়াতিট পিব� কুরআেনর িনে�া� আয়ােতরই সমথর্َﺮٍ وَأُ�ْﻰﺜ
َ
َ  وَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ�ُﻢْ ﺷُﻌُﻮ�ًﺎ وَ�َﺒَﺎﺋِﻞَ ﺘﻟ َﻌ
َِ
ﺎرﻓُﻮا
َ
�ُّﻬَﺎ اﻨﻟَّﺎسُ إِﻧَّﺎ ﺧَﻠﻘْﻨَﺎ�ُﻢْ ﻣِﻦْ ذَﻛ
ٌ ﻴﻢ َﺧ
ٌ ّأَ�ْﺮَﻣَ�ُﻢْ ﻋِﻨْﺪَ ا�َِّ أَ�ْﻘَﺎ�ُﻢْ إِنَّ ا�َّ َ َﻋﻠ
(١٣ :  )ﻮرة اﺤﻟﺠﺮات. �ِﺒ
ِ
‘েহ মানব জািত! আমরা েতামােদর নারী ও পুরুেষর সমবােয় সৃি�
কেরিছ। অতঃপর েতামােদর িবিভ� শাখা ও েগাে� িবভ� কেরিছ,
েকবল েতামােদর (পার�িরক সহজ) পিরিচিত লােভর জনয্।
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িন�য়ই েতামােদর মেধয্ সবর্ােপক্ষা স�ািনত েসই বয্ি�
সবর্ােপক্ষা েবশী মু�াকী পরেহজগার। িন�য় আ�াহ (েতামােদর)
সব িকছু জােনন, খবর রােখন। (সূ রা আল-হুজরা, ৪৯: আয়াত
১৩)
ইয়াহূ দী-নাছারােদর েয �ভােবর কথা উপের িবধৃ ত হেলা, উ�
জােহলী �ভাব আজ বহু মুসিলমেদর মেধয্ দৃ� হয়। যােদর একমা
পুঁিজই হেলা, বাপ দাদার গবর্। েযমন েকউ েকউ বেল থেকন আিম
আ�ু ল কােদর িজলানীর রহ. বংশধর। েকউ বেলন আিম আহমদ
িরফাঈর আওলাদ।
েকউ বেলন আিম আবু বকরী, েকউ বা ওমরী, েকউবা আলু বী,
েকউবা হাসানী, েকউবা হুসাইনী ইতয্ািদ। অথচ েকয়ামেত
মহািবচােরর িদেন এসব স�েকর েকােনা কাজ িদেব না। পির�াণ
পােবন ঐিদন েকবলমা� েসই বযি� িযিন সমিপর্ত অ�ঃকরণ িনেয়
আ�াহর স�ু েখ হািযর হেত পারেবন।
িবি�ত হেত হয় এসব েলাকেদর অব�া েদেখ। েযখােন �য়ং
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়া সা�াম িনজ
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আদেরর দুলালী

ফািতমা রা. েক বলেছনঃ ‘েহ মুহা�েদর কনয্া ফােতমা! আ�াহর
দরবাের আিম েতামার েকানই উপকাের আসেবা না।’ েসখােন
এইসব বংশগবর্ী েলেকরা িকভােব পির�াণ েপেত পাের? অথচ
িবিভ� অনয্ায় কলা েকৗশেলর মাধয্েম মানুেষর স�দ েশাষণ কর
বয্তীত এেদর অনয্ েকাে েযাগয্তা েনই 31
৩০

কিবর বেলনঃ
إن اﻟﻔﺘ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﻫﺎ أﻧﺎ ذا *  اﻟﻔﻰﺘ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﺎﻛن أﻲﺑ
‘িন�য়ই �কৃত যু বক েসই েয, বেল েয, আিম বা আমার পিরচয়
এই। েস কখেনাই সিতয্কােরর যুবক ন, েয বেল আমার িপতা
অমুক িছেলন। অনয্ এক কিব বেলل ﻤﻟﻦ ﻏﺪا ﻲﻓ ﻞﻛ ﻳﻮم * ﻳﺒﺎﻫﻴﻨﺎ ﺑﺄﺳــﻼف ﻋــﻈﺎم
.أﺗﻘﻨﻊ ﺑﺎﻟﻌﻈﺎم وأﻧﺖ ﺗﺪري * ﺄن الﻠﻜﺐ ﻳﻘﻨﻊ ﺑﺎﻟﻌﻈﺎم
31

যাঁরা আমােদর েদেশ আওলােদ রাসূ েলর নােম িকংবা আবু বকর িছি�েকর বা
আলীর বংশধর হওয়ার নােম গবর্েবাধ কেরন িকংবা ঐ বংেশর েলা হওয়ার
কারেণ তােদর �িত অেহতুক ��া �দশর্ন কের থােক, তাঁরা একবার
আেলাচনািট হৃদয়�ম করুন(অনু বাদক)
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আমার কােছ �িতিদন সকােল একবয্ি� এেস বংেশর �া�ন
েলাকেদর িনেয় বড়াই কের। অবেশেষ আিম তােক একিদন বললাম,
তুিম েয শুধু বংেশ হাড়-েগাড় িনেয় েগৗরব কেরা, অথচ তুিম তা
ভাল কেরই জােনা েয, কুকুরই শুধু হা-েগাড় িনেয় স�� থােক’।

৮৮। েপশার অহংকার
েপশার কারেণ এেক অপরেক ঘৃ ণা ও গবর্েবাধ করা জােহলী যুেগর
অনয্তম রীিত িছল। েযম- কুরাইশ বংেশর েলােকরা বয্বসায়ী িছল।
তারা শীত মওসু েম (অেপক্ষাকৃত উ� এলাক) ইয়ামেন এবং �ী�
মওসূ েম (তুলনামূ লক ঠা�া এলাকা) িসিরয়া ও িফিলি�েনর িদেক
বয্বসােয়র উে�েশয্ যা�া করেতা। েয কথা সূরা কুরাইেশর মেধ
িবধৃ ত হেয়েছ। (বয্বসায় হওয়ার কারেণ তারা �া�য্ ও স�দশাল)
েস কারেণ- কৃিষকেমর্ িনেয়ািজত চাষীেদর উপের অহংকার �দশর্
করেতা (েযমন আমােদর েদেশ েশখ, ৈসয়দ, খান ও েচৗধু রী
সােহবরা চাষী ও কািরগর স�দােয়র ভাইেদরেক ‘চাষা’ ও েজালা’
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বেল িটটকারী কের থােক)। অথচ এ িবষেয় আ�াহ পির�ার
িনেষধাজ্ঞা উ�ারণ কের বে- 32
৩১

ِ
َ�
ٌ �ُّﻬَﺎ اﺬﻟَّﻳﻦَ آَﻣَﻨُﻮا ﻻَ �َﺴْﺨَﺮْ ﻗَﻮمٌ ﻣِﻦْ ﻗَﻮْمٍ ﻋَﻰ َﺴ أَ ْن ﻳَ�ُﻮﻧُﻮا َﺧ�ًْا ﻣِﻨْﻬُﻢْ َو َﻻ � ِ َﺴ
ﺎء
َ
(١١ : �ِﺴَﺎءٍ ﻋَﻰﺴ أَنْ ﻳَ�ُﻦَّ ﺧَ�ًْا ﻣِﻨْﻬُﻦَّ )ﻮرة اﺤﻟﺠﺮات
ْ
‘েহ িব�াসীগণ! েতামােদর েকােনা স�দায় েযন অনয্ স�দােয়র
েলাকেক ঠা�া-িব�প না কের। েকােনা মিহলাও েযন েকােনা
মিহলােক িব�প না কের’। (সূ রা আল-হুজরা, ৪৯: আয়াত ১১)
েমাটকথা, েকােনা েপশাদার বয্ি� েযমন অন েকােনা েপশার
বয্ি�েক শু ধু েপশাগত কারেণ িটটকারী না কের। েকননা দুিনয়াব
েয েকােনা হালাল েপশার উে�শয্ হেলা ত�ারা

আ�াহর

আেদশ

িনেষেধর আনু গতয্ করা এবং পিরেশেষ(জা�ােতর িচর�ায়ী মুি� ও
শাি� অজর্ন করা।

আর যাবতীয় পেবর্র মূল হেলা েসখাে তা

বয্তীত বাদবাকী সবিকছু অপসৃয়মান ছায়ার নয্ায়
অতএব েকােনা �কৃত জ্ঞানী বয্ি�র জনয্ পািথর্ব জীবেনর চাক
িনেয় গবর্ করা উিচত নয়। ে েকােনা মুহুেতর্ এসব েছেড় চেেযেত
209

হেব। (আসু ন) আ�াহর িনকেট আমরা েসইসব সৎকমর্ স�াদেনর
শি� কামনা কির, যা করেল িতিন স�� হন। (আিমন)

৮৯। দু িনয়ার ঐ�যর্েক বড় কের েদখা(ধন স�েদর অহংকার)
এটাও জােহলী যু েগর একটা রীিত। েশষ নবীর িবরুে� আরবেদর
এক যু ি� িছল েয,
َْ َﻘ
َ
َ
َ َ َ َْ َ ﺮ
ُ َ ََ
﴾ أﻫُﻢْ � ﺴِﻤُﻮن٣١﴿ ﻴﻢ
ٍ َِﺎلُﻮا لَﻮْﻻَ ﻧُﺰِّلَ ﻫَﺬا اﻟْﻘُﺮْءانُ ﻰﻠﻋ رﺟ ٍﻞ ﻣِ ﻦ اﻟْﻘ �ت�ِْ ﻋﻈ
َ َ
َ �َ ﺎةِ اﺪﻟُ�ْﻴَﺎ َو َر َ�ﻌْﻨَﺎ
ّ
َ
َ َ َﺔ ر
َ  �َْﻦُ ﻗَﺴَﻤْﻨﺎ ﺑَيْﻨَﻬُﻢْ ﻣ َﻌِيﺸَﺘَﻬُﻢْ ﻲﻓِ اﺤﻟَْﻴ
ﻌْﻀﻬُﻢْ ﻓﻮْق
�ِّﻚ
َ
َ
 دَرَﺟَﺎتٍ ﻴﻟَِﺘَّﺨِﺬَ �َﻌْﻀُﻬُﻢْ � َﻌْﻀًﺎ ﺳُﺨْﺮِ�ًّﺎ وَرَﻤﺣَْﺔُ رَ�ِّﻚَ ﺧَ�ٌْ مِﻤَّﺎ � َْﻤﻌُﻮن
(٣٢-٣١ : ﴾ )ﺳﻮرة الﺰﺧﺮف٣٢﴿
‘এই কুরআন েকন (ম�া ও তােয়েফর) দু ই �ধান জনপেদর েকােনা
বয্ি�র উপর নািযল হেলা ন? তারা িক আপনার �ভুর রহমত
(অথর্াৎ পিব�কুরআন) (িনেজেদর ই�ামত) ব�ন কের িনেত চায়?
আমরাই তােদর জীবন-িজে�গীেত তােদর মেধয্ জীিবকা ব�ন কের
থািক এবং একজনেক অপর জেনর উপর ে��� িদেয় থািক, যােত
তারা এেক অপর েথেক কাজ িনেত পাের। তারা েযসব ধন-স�দ
210

জমা কেরেছ, তার চাইেত আপনার �ভুর েদওয়া রহমত (নবুওত ও
অনয্ানয্ েয সব� ইহকাল ও পরকােলর েসৗভাগয্ আনয়ন কে)
অেনক উ�ম’। (সূ রা আয-যু খরু, ৪৩: আয়াত ৩১-৩২)
আবদু �াহ ইবেন আ�াস রা. বেলন, েয দু ই �ধান জনপেদর মেধয্
ম�ার িছেলন ওিলদ ইবন মুগীরা আল মাখযু মী এবং তােয়েফ
িছেলন হাবীব ইবন উমর ইবন উমােয়র আছ-ছা�াফী। দু ’জেনই
িছেলন �ভুত মান-স�ান ও ধন স�েদর অিধকারী। অলীদ ইবন
মুগীরা- যােক কুরাইেশর ‘‘েথাকা ফুল বা রায়হানাতু কুরাইশ বলা
হেতা- িতিন বলেতন, যিদ মুহা�ােদর কথাই সব সিতয্ হেত,
তাহেল তা (অথর্াৎ কুরআ) আমার উপর নািযল হেতা অথবা আবু
মাসউেদর উপর।
েমাটকথা, ধন-স�দ স�য় েকােনা �কৃত স�য় নয়, বরং ন�র
দু িনয়ার স�েয়র েচেয় আিখরােতর স�য়ই বড় স�য়। অথচ ি�য়
পাঠক! তুিম েদখেব আমােদর সমােজ বহু েলােকর মেধয্ বয্াপকহা
ঢুেক পেড়েছ। তুিম েদখেত পােব েয, একজন িতিন যত বড় িব�ান
েহান না েকন, যিদ িতিন দির� হন, তাহেল েলােকরা তােক েকানই
মূ লয্ িদেব না। বরং তার ধনী েলােকর িদেক তািকেয় থাকেব ও
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তােদর কথার মূ লয্ িদেব। এ জেনয্ই েতা রাসূলু�াহ এর কি
হাসসান ইবন ছািবত রা. কিবতা রচনা কেরন- যার অথর্ িন�রূ:
‘দির�তা বহু জ্ঞ-ৈধযর্য্শীলেক �ংস কেরেছ। পক্ষা�ের বহু
েলাক ��লতার মেধয্ ডুেব আেছ’

৯০। দির�েদর ঘৃ ণা করা
ইমাম আহমদ ও তাবরানী �মুখ আবদু �াহ ইবেন মাসউদ রা. হেত
বণর্না কেরন ে, একদল কুরাইশ রাসূ েল করীেমর সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পাশ িদেয় যাি�েলন। তখন তার িনকেট
সু হাইব, আ�ার, খাববাব ও অনু রূপ দুবর্ল মিলমরা বেসিছেলন।
কুরাইশগণ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক উে�শয্ কে
বলল, েহ মুহা�দ, তুিম এইসব েলাক িনেয় স��? আ�াহ িক
আমােদর মেধয্ েকবল এই েলাকগুিলর উপের েমেহরবাণী করে?
আমরা িকভােব এেদরই নীেচ থাকেবা? ওেদরেক েতামার ওখান
েথেক েবর কের দাও। তাহেল হয়তবা আমরা েতামার অনু সরণ
করেত পাির।
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ইবেন জারীর আবু শায়খ, বায়হাকী, দালােয়ল �ভৃিত �ে�র মেধয্
খা�াব রা. হেত বণর্না কেরন ে, আকরা‘ ইবন হািবস তামীমী,
‘উয়াইনা ইবন িহসন ফাযারী আ�াহর নবীর দরবাের বেলন, আমরা
চাই, েহ মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�াম তুিম আমােদর সংেগ
পৃথক মজিলেস বেসা। িবিভ� আরব �িতিনিধ দেলর স�ু েখ আমরা
আমােদর ঐসব কৃতদাসেদর সংেগ একে� বসেত ল�ােবাধ কির।
এেসা, আমরা এই মেমর্ একটা িলিখত চুি� কির ে, যখন আমরা
আসেবা, তখন তুিম ওেদরেক উিঠেয় েদেব। তারপর যখন আমরা
চেল যােবা, তখন তুিম চাইেল ওেদরেক িনেয় বসেত পােরা।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এেত স�ত হেলন এবং
আলীেক চুি�নামা িলিপব� করার জনয্ কাগজ কলম িনেয় আসেত
বেলন। এমতাব�ায় আমরা সবাই এই েকােণ উপিব� িছলাম। হঠাৎ
িনে�া� আয়াত নািযল হেলাَ َ
َ
َ
َُ ْ َﻪ
َ َِّﻻَ �َﻄْﺮُدِ اﺬﻟ
ِّ �َّﻬُﻢْ ﺑِﺎﻟْﻐَﺪاةِ وَاﻟْﻌَﻲﺸ
ِ ﻳُﺮِ �ﺪُون َوﺟﻬ َﻣﺎ َﻋﻠﻴْﻚ ﻣِ ْﻦ
ﻳﻦ ﻳَُﻮنَ ر
َ
َ
َ
َ َ
ﺴَﺎﺑِﻬِﻢْ ﻣِﻦْ ﻲﺷَْءٍ وَﻣَﺎ ﻣِﻦْ ﺣِﺴَﺎﺑِﻚَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻣِﻦْ ﻲﺷ ٍْء �ﺘَﻄْﺮُدﻫُﻢْ �ﺘَﻜُﻮن ﻣِ َﻦ
َ َﻟﻈ
(٥٢ :  )ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم. �ِّﺎلِﻤ
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‘যারা সকাল-স�য্ায় তােদর �িতপালকেকতাঁর স�ি� লােভর জনয্
ডােক, তােদরেক তুিম িবতািড়ত করেব না। তােদর কেমর্র
জওয়াবিদিহর

দািয়�

েতামার

নয়,

বা

েতামার

কেমর্র

জওয়াবিদিহতার দািয়�ও তােদর নয় েয, তুিম তােদরেক িবতািড়ত
করেব। যিদ তা কেরা, তুিম সীমাল�নকারীেদর অ�ভু্
র হেয়
যােব। (সূ রা আল-আন‘আম, ৬: আয়াত ৫২)
অতঃপর িতিন আমােদর কােছ ডাকেলন এবং পরবতর্ী আয়াতিটও
শুিনেয় িদেলَْ ََ ﻰ
َ َ
َ
َِا ﺟَﺎءَك اﺬﻟِّﻳﻦَ ﻳُﺆْﻣِﻨُﻮنَ ﺑِﺂَﻳَ ﺎﺗِﻨَﺎ �َﻘُﻞْ ﺳَﻼَمٌ ﻋَﻠَﻴْ�ُﻢْ ﻛَﺘَﺐَ ر�ُّ�ُﻢْ ﻠﻋ �ﻔﺴِﻪ
َ
َ َﻤﺣَْﺔَ �ﻧَّﻪُ ﻣَﻦْ ﻋَﻤِﻞَ ﻣِﻨْ�ُﻢْ ﺳُﻮءًاﺠﺑَِﻬَﺎﻟَﺔٍ �ُﻢ َّ ﺗ
ٌ �َ ُﺎب ِﻦْ �َﻌْﺪِهِوَأَﺻْﻠَﺢَ ﻓَ�َﻧَّﻪ
ﻔُﻮر
ٌ َر
(٥٤ :  )ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم. ﻴﻢ
ِﺣ
‘যারা আমার িনদশর্নসমূেহ িব�াস �াপন কে, তারা.েতামার িনকট
এেল তােদরেক বল, েতামােদর উপর শাি� বিষর্ত হউ- েতামােদর
�িতপালক দয়া করােক িনেজর উপর অবশয্করণীয় িনধর্ারণ কে
িনেয়েছন। েতামেদর মেধয্ অজ্ঞতাবশতঃ

েকােনা ম�কাযর্

করার পর যিদ তাওবা ও সংেশাধেন �তী হয়, তেব আ�াহেতা মহা
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ক্ষমাশীল ও পরম কৃপািনধা’ (সূ রা আল-আনআম, ৬: আয়াত
৫৪)।
এরপর েথেক আমরা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহওয়াসা�ােমর
সংেগ িনয়িমত বসতাম এবং িতিন যখন চাইেতন আমােদরেক েছেড়
েযেতন। (এতটুকুও আ�াহ সহয্ করেলন ন) ফেল িনে�া� আয়াত
নািযল হেলাَ َ
َ
ْ َ َ َُ ْ َﻪ
َ
َ ﻊ
َ
ِّ �َّﻬُﻢْ ﺑِﺎﻟْﻐَﺪاةِ وَاﻟْﻌَﻲﺸ
ِ ﻳُﺮِ �ﺪُون َوﺟﻬ َوﻻ �ﻌ ُﺪ
ِّﻳﻦَ ﻳﺪْﻋُﻮنَ ر
اﺬﻟ
ﺒِْ �َﻔْﺴَﻚَ ﻣ
ُ َ ْ� ّ
َ َْﻨَﺎك
َ  �ﻨْﻬُﻢْ ﺗُﺮِ�ﺪُ زِ�ﻨَﺔَ اﺤﻟَْﻴ
ﺎةِ اﺪﻟُ ﻴَﺎ َوﻻ ﺗﻄِﻊْ َﻦْ أَ�ْﻔَﻠْﻨَﺎ ﻗَﻠْﺒَﻪُ �َﻦْ ذِﻛْﺮِﻧَﺎ وَا�َّﺒَ َﻊ

َ ﺎء ﻓَﻠْﻴُﺆْﻣِ ْﻦ َو َﻣ ْﻦ َﺷ
َ َﻗُﻞِ اﺤﻟَْﻖُّ ﻣِﻦْ رَ�ِّ�ُﻢْ َ� َﻤ ْﻦ َﺷ٢٨﴿ َﻫﻮَاهُ َو َ� َن أَمْﺮُهُ ﻓُﺮُ ﻃًﺎ
ﺎء
ُ�ِاد
ْ
َ
َ �ُﻐﺎﺛُﻮا
ﺎء
ْﻴَ�ْﻔُﺮْ إِﻧَّﺎ أَ�ْﺘَﺪْﻧَﺎ لِﻠ ﻈَّﺎلِﻤِ� َ ﻧَﺎرًا أَﺣَﺎطَ ﺑِﻬِﻢْ ﺮﺳُ َ َﻬﺎ َو�ِن � َ ْﺴﺘَﻐِ ﻴﺜُﻮا
ٍ ﺑِﻤ
ََ
ْ َ َ َ َُ الﺮﺸَّ َ اب
: ﴾ )ﺳﻮرة الﻜﻬﻒ٢٩﴿ ﺎءت مُﺮْ�ﻔﻘًﺎ
وﺳ
لْﻤُﻬْﻞِ �َﺸْﻮِيالْﻮُﺟُﻮهَ ﺑِئْﺲ
(٢٩-٢٨
‘তুিম িনেজেক ঐসব েলাকেদর সংেগ ধের রাখ, যারা তােদর
�িতপালেক স�� করার জনয্ সকা-স�য্ায় ডােক। তুিম পািথর্
েসৗ�যর্য্ উপেভােগরনয্ তােদর েথেক িনেজর দৃি� িফিরেয় িনেব
না এবং যার অ�ঃকরণেক আিম আমার �রণ েথেক গােফল কের
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িদেয়িছ, েয, বয্ি� িনেজর েখয়াল খুশীমত কাজ কের ও যার
কাযর্কলাপ সীমা অিত�ম কে- তুিম তার আনু গতয্ করেব না। তুিম
বেল দাও েয, সতয্ েতামােদর �িতপালেকর িনকট হেত ে�িত। েয
চায় তা িব�াস করু, েয চায় তা �তয্াখয্ান করুক। তেব আম
সীমা লংঘনকারীেদর জনয্ �ত েরেখিছ জাহা�াম’। (সূ রা আলকাহাফ, ১৮: আয়াত ২৮-২৯)
এই আয়াত নািযল হওয়ার পর আমরা মজিলস েথেক উেঠ েগেল
সবেশেষ আ�াহর নবী সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�াম

উেঠ

দঁড়ােতন।’ 33
সূ রা আল-আন‘আেমর ৫২ আয়ােতর অংশ ‘তােদর কেমর্র
জওয়াবিদিহতার দািয়� েতামার নয়’- এ কথার তাৎপযর্ হেলা এই
েয, তুিম তােদর েগাপন আমলসমূ েহর স�ােন মেনােযাগী হেব না।
তা িরসালােতর মযর্াদা িবেরাধী। তুিম তােদর �কাশয্ আমলগুে
েদেখ তার উপর িভি� কের িনেদর্শ িদেব। েগাপ আমলসমূ েহর
িবষয় স�ূ ণর্ আ�াহর উপর েছেড় দাও। এখােন ঐসব দির� ও
33

মাননীয় ��কার একই মেমর ইবনু ল মুনিযর হেত আেরকিট দীঘর্ বণর্না
অবতারণা কেরেছন। যা বাদ েদওয়া হেলা। (অনু বাদক)
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দূ ব্ল মুসিলমেদর বাহয্ক আমল এই 
র
, তারা সকাল-স�য্ায় তােদর
�িতপালকেক ডােক। ইবেন যােয়দ উ� আয়াত অংেশর বয্াখয্া
বেলন, এর তাৎপযর্ হেব এই েয‘তােদর রুজ-রুিট বা দির�তার
জওয়াবিদহী আপনােক করেত হেব না।’

৯১। েফেরশতা, আ�াহর িকতাব, িরসালাত ও েকয়ামতেক অ�ীকার
করা
তাফসীর, হাদীছ ও আ�ােয়েদর িকতাবসমূ েহ জােহলী আরবেদর
উপেরা� অ�ীকৃিত স�েকর্ িব�ািরত আেলাচনা রেয়েছ। এখােন
এর পেক্ষ পিব� কুরআেনর কেয়কিট আয়াত েপশ করা হেলা
েযমন আ�াহ বেলনْﺑِﻤﺎ َﻋ ﻠْﺘُﻢ
َ ََّز َ� َﻦ �َﻔَﺮُوا أَنْ ﻟَﻦْ �ُﺒْﻌَﺜُﻮا ﻗُﻞْ ﺑَ�َ وَرَ�ِّ ﺘﻟَُﺒْﻌَﻦﺜَُّ  �ُﻢَّ ﺘﻟَُنَﺒَّﺆُن
ِﻤ
َ ََلِﻚ
ٌ َ � َﻰﻠﻋ
(٧ :  )ﻮرة اﺘﻟﻐﺎﺑﻦ. �ِﺴ
َِّ� ا
‘অিব�াসীরা ধারণা করেছ েয, তােদরেক পুনরুি�ত হেত হেব না।
তুিম বেল দাও েয, হয্াঁ আমার িতপালেকর শপথ) েতামােদরেক
সকলেক অবশয্ অবশয্ই উঠােনা হেব। অতঃপর অবশয
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েতামােদরেক েতামােদর (সারা জীবেনর) কাজকমর্ স�েকর্ খব
েদওয়া হেব। আর এ িবষয়িট আ�াহর জনয্ অতীব সহজ।(সূ রা
আত-তাগাবুন ৬৪: আয়াত ৭)
জােহলী আরবেদর রিচত বহু কিবতায় তােদর এই অ�ীকৃিতর �মাণ
পাওয়া যায়। েযমন-জৈনক কিব বেলেছন-

........................................
.�ﺪﺛﻨﺎ الﺮﺳﻮل ﺑﺄﻧﺎ ﺳﻨﺤﻴﺎ * و�ﻴﻒ ﺣﻴﺎة أﺻﺪاء وﻫﺎم
‘এই রাসূ ল আমােদরেক বেলন েয, আমরা পুনরায় জীিবত হেবা।
িক� েকমন কের জং ও মাথার মরা খুপরীর মেধয্ জীবন আসেত
পাের?’
আর এক কিব বেলন.ﺣﻴﺎ ﺛﻢ مﻮت ﺛﻢ �ﺮﺸ * ﺣﺪﻳﺚ ﺧﺮاﻓﺔ ﻳﺎ أم ﻋﻤﺮو
‘জীবন, েফর মরণ, আবার পূ নরু�ান। েহ
বােজ কথা।’
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আমেরর ম, এসবই

অনয্�

আ�াহ অিব�সীেদর ব�বয্ তুেল ধের বেল েয, তারা

বলত,
َ
َ
َ
َ
َ
.﴾١٧﴿ ﴾ أ َوآ َﺑَﺎؤُﻧ اﻷَْوَّلُﻮن١٦﴿ ﺋِﺬَا ﻣِﺘْﻨَﺎ وَ�ُﻨَّﺎ ﺗُﺮَاﺑًﺎ وَﻋِﻈ َﺎﻣًﺎ أَﺋِﻨَّﺎ لﻤَﺒْﻌُﻮﺛُﻮن
(١٧-١٦ : )ﺳﻮرة الﺼﺎﻓﺎت
‘‘আমরা মের িগেয় হাি�-মািট সার হেবা। তারপরও আমােদর
বাপ-দাদা পূ ব্ পুরুষ সবাই পূনরায় জীব� উঠেব
র
’ (সূ রা আছছাফফাত, ৩৭: আয়াত ১৬-১৭)
িবষয়িটর উপের আমরা অ� �ে�র িবিভ� �ােন িবিভ�ভােব
আেলাচনা কেরিছ।

৯২। িজবত ও তাগুেতর উপর ঈমা
জােহলী যু েগর েলােকরা িজবত (�িতমা, জাদু কর) ও তাগুেতর
(আ�াহিবেরাধী শি�র) উপর ঈমান রাখেতা এবং মুশিরকেদর
�ীনেক মুসিলমেদর পিব� �ীেনর উপর �াধানয্ িদত।
েযমন আ�াহ বেলন219

َ
َ
َ ََِّﻢْ ﺗَﺮَ إِﻰﻟ اﺬﻟ
وَاﻟﻄَّﺎﻏُﻮت َو َ�ﻘُﻮلُﻮن
ِﻳﻦ أُوﺗُﻮا ﻧﺼِ ﻴﺒًﺎ ﻣِ َﻦ اﻟْﻜِ ﺘَِ ﻳُﺆْﻣِﻨُﻮنَ ﺑِﺎﺠﻟِْﺒْﺖ
ِ
َ
ِﺮُوا ﻫَﺆُﻻَء
ًﻼ
َ
َ َِّأَﻫْﺪَى ﻣِﻦَ اﺬﻟ
(٥١ : ﻳﻦ آ ََﻣﻨُﻮا َﺳبِﻴ )ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء
َِّﻳﻦَ �َﻔ
‘আপিন িক েদেখনিন িকতাবধারী (ইয়াহূ দী-খৃ�ানেদর) েদরেক, যারা
িজবত ও তাগুেতর উপর ঈমান এেনেছ এবং অিব�াসীেদরেক
বলেছ েয, েতামরা ঈমানদারেদর েচেয় অেনক েহদায়াত�া�’। (সূ রা
আন-িনসা, ৪: আয়াত ৫১)
িবষয়িট ইেতাপূ েবর (৫০ নং মাসআলায়) আেলািচত হেয়েছ।
পুনরায় এখােন অবতারণার উে�শয্ হেলা ে, মূ খর্ইয়াহূ দী খৃ�ানরা
মুশিরকেদরেক বলেতা েয, মুসিলমেদর েচেয় েতামরা অেনক
িহদােয়ত �া�। মুহা�দ সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তার

সংগী-সাথীেদর িনকেট যা আেছ, েতামােদর িনকট তার েচেয় উ�ম
ব� রেয়েছ।
ি�য় পাঠক! আপিন েদখেত পােবন আজেকর যু েগর সু ফী সােহবরা
ঐসব মুশিরকেদর মত বেল থােকন েয, ‘কবরবাসী মৃতবয্ির
(পীেরর) িনকট �াথর্না িনেবদকারীগণ, তাওহীদ ও সু �ােতর পাব�
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ঐসব মূ ’িমনেদর েচেয় অেনক উ�ম, যারা েলাকেদর কবর পূ জা
হেত িনেষধ কের থােকন।

৯৩। জানা সে�ও সতয্ েগাপ
েযমন ইয়াহূ দী-খৃ�ানেদর আেলম বা পা�ী পুেরািহতেদর স�েকর্
আ�াহ তাঁর পিব� কালােম বণর্না কেরেছন। [৭৪ নং মাসআলা
দৃ �বয্]
েযমন তারা মুহা�দ সা�া�াহু

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আগমন

স�িকর্ত তাওরাত ও ই�ীেলর ভাষযসমূ হ েগাপন কেরেছ। অথচ
তারা এগুেলা তােদর �ে� আসার িবষয়িট িনি�তভােব জােন।
শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবেন তায়িময়াহ �ণীত আল-জাওয়াবুস
সহীহ নামক �ে� এ িবষয়িটর িব�ািরত আেলাচনা রেয়েছ। 34
৩৩

৯৪। না েজেনশুেন আ�াহ স�েকর্ কথা ব

34

৩/৩২২-৩৬৮।
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এিটই সব িবশৃ �লা ও িব�াি�র মূ ল উৎস। এ জােহলী �ভাবিট
েবশী কের ঢুেক পেড়েছ েবদআতী কালাম শা�িবদ (মুসিলম)
দাশর্িনকেদর মেধয্। তারা আ�াহর গুণাবলী স�েকর্ এমন সব
বলেছন, েয স�েকর্ আ�াহ েকােন দলীল নািযল কেরন িন। তারা
শরীয়েতর নীিত িনেদর্শসমূহেক িনেেদর েখয়াল খুশীমত বয্াখয্
কেরেছ। েযমন �খয্াত মুফাসিসর ইমাম রাযী কেরেছন তার
‘আসাসু ত তাকদীস’ নামক �ে�। আ�াহ শায়খুল ইসলাম ইবন
তাইিময়য্াহেক উপযু � �িতদান িদন, িতিন এর যথাথর্ �িতবাদ
কেরেছন, িভি� গুিড়েয় িদেয়েছ, �াি� ও অজ্ঞতা দূের িনেক
কেরেছন ও িনঃ�াস সংকীণর্ কের িদেয়েছন

৩৪

35

এজেনয্ েতা আ�াহ

বেলনََ
َ
َ
َ اﺤﻟِْﻜْﻤَﺔ
َ
 وَﻋ َﻠّﻤَﻪُ مِﻤَّﺎ
 دَاوُودُ ﺟَﺎلُﻮتَ وَآَﺗﺎهُ ا�َُّ الْﻤُﻠْﻚَ و
ا�َِّ وَ�َﺘﻞ
َِمُﻮﻫُﻢْ ﺑِﺈِذْن
َ َ
ََ
َ
َّ�َ �ِﻦَّ ا
َ ذُو
�َﺸﺎءُ َولﻮْﻻ ُ ا�َِّ اﻨﻟَّﺎسَ �َﻌْﻀَﻬُﻢْ ﺑِﺒَﻌْﺾٍ ﻟَﻔﺴ َﺪتِ اﻷَْرْضُ وَﻟ
ََ
ْﻀ
َ َ ٍ ﻰﻠﻋ اﻟْ َﻌﺎل
(٢٥١ :  )ﻮرة اﺒﻟﻘﺮة. �ِﻤ
ﻞ

35

েসটা তার কালজয়ী “বায়ানু তালবীিসল জাহিময়য্া” �ে�। যার অনয্ নাম
হে�, ‘নাক�ু তা’সীিসল জাহিময়য্াহ।
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‘যিদ আ�াহ একজনেক অপরজেনর �ারা �িতেরাধ না করেতন,
তাহেল এ পৃিথবী িবশৃ �লায় পূ ণর্ হেয় েযত।(সূ রা আল-বা�ারাহ,
২: আয়াত ২৫১)
৯৫। �িবেরািধতা
এটাও িছল জােহলী যু েগর একিট �ভাব। েযমন আ�াহ তা‘আলা
বেলনَ
َ َأ
َ
(٥ : �ﺞ )ﺳﻮرة ق
ِﻛﺬَّﺑُﻮا ﺑِﺎﺤﻟَْﻖِّ لَﻤّﺎ ﺟَﺎءَﻫُﻢْ �َﻬُﻢْ ﻲﻓ
ٍ ِمْﺮ مﺮ
ٍ
বরং ওরা �কৃত সতয্েক িমথয্া �িতপ� কর, যখন তা তােদর
িনকট উপি�ত হেয়েছ। আসেল ওরা িস�া�হীনতার মােঝ িবরাজ
করেছ। (সূ রা �াফ, ৫০: আয়াত ৫)
আজকাল যারা েবদআতী, তােদর অব�া হেয়েছ িঠক অনু রূপ। এরা
ইসলােমর দাবী কের। অথচ এমন সব কাযর্ কে, যা ইসলােমর
িবেরাধী।
৯৬। পাখী উিড়েয় ভােলাম� িস�া� �হণ করা
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৯৭। আঁক-েজাক কের ভিবষয্ত েবর করার দািব কর।
৯৮। েকােনা িকছু েক অশুভ ধারণা কর
েযমন- েকােনা তারকা বা পাখীর ডাক িকংবা েকােনা বয্ি�েক অশু
মেন করা ইতয্ািদ
৯৯। গণকবািজ বা তার �ারা ভিবষয্�াণী কর
১০০। তাগুেতর িনকট িবচা-ফয়সালা চাওয়া ও �হণ করা।
ইতয্াি
তাগুত বাইসলাম িবেরাধী েয েকােনা শি�র িনকট িবচার-ফয়সালা
চাওয়া ও তােদর িবচার ফয়সালা েমেন েনওয়া।
উপেরা� িবষয়গুিল স�েকর্ আমরা আমােদ‘বুলুগুল আরব ফী
আহওয়ািলল আরব’ নামক িকতােব আেলাচনা কেরিছ। েসখােন
আমরা ঐসব েলাকেদর সম� জাল-জুয়াচুির ও িব�াি�সমূ হ
উে�ািচত কেরিছ। আজেকর যু েগর বহু মূখর্ মুসিলম এসেবর িশকা
হেয়েছ। “অথচ তারা ভাবেছ েয, তারা খুব পূ েণয্র কাজই করেছ”
[সূ রা আল-কাহাফ: ১০৪]
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আসল বইেয়র মাসআলাগুেল ‘ইকিতজাউস িসরািতল মু�াকীম’
নামক �ে� �ান েপেয়েছ। পাঠক ই�া করেল েসটা পেড় েদখেত
পােরন। 36
৩৫

পিরেশেষ সম� �শংসা আ�াহর জনয্ এবং সম� দরুদ ও সালা
সৃ ি�র েসরা মানু ষ, অ�কােরর েজয্ািত মুহা�দসা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম ও তাঁর পিরবারবগর, ছাহাবােয় েকরাম ও যু গ যু গ ধের
তােদর অনু সারীগেণর উপর বিষর্ত েহাক।
সমা�

36

�কাশ থােক েয, মূ ল বইেয়র উপর ইরােকর ৈসয়দ মাহমূ দ শুকরী আলুসীকৃত
ভাষয্সহ অ� পু�ক অনুিদত হেয়েছ।
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