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�পুােরর ুমা 

িবসিম�ািহর রাহমািনর রািহম 

িনে� বিররত িবদয়সমূেহ  মাে্র ি�য় নবর মুহা�া্ুর রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম জােহলর যুেগর  রবে্র  বং 

 হেল িুতাব ইয়াহূ্র নাছারাে্র িবেরািরতা ু েরিছেলন। িনে�া� 

িবদয়গিল �েতযু মুসিলেমর েজেন রাখা অবশয �েয়াজন। েুননা, 

িবপররত ব� স�ে রু জানা মাুেলই েুবল  সল ব� েচনা স�ব 

হয়। তেব  খােন সবরােপকা েেয়র বযাপার েযিট, েসিট হেলা 

সরাসির  �াহর রাসূল সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম  নরত �রন 

স�ে রুই  মান না রাখা।  র ঐ সংেগ যি্ েু  জােহিলয়ােতর 

�রনেুই োলবােস  বং তার  পেরই  মান  েন, তাহেল েতা 

কিতর  র েশদ মােু না। ( �াহ  মাে্রেু রকা ুরন)। 

েযমন  �াহ অরয় পাু ুালােম ইরশা্ ুেরন-  

ِينَ  ﴿ َّ � ََ  ْ ِ  َ�ِٰت � َ�َفُرَا َّ ٰ�َِك  � ََ َْ
ُ
َنَ  ُهمُ  ُ   ]٦٣: جلزمي[ ﴾ ٦ �ۡلَ�ِٰ�ُ
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‘যারা বািতেলর  পর  মান  নেলা  বং  �াহর সােম ুুফরর 

ুরেলা, তারাই সিতযুােরর কিত��।’ (সূরা  নুাবুত : ২৯ : 

 য়াত ৫২)  

 

১। েনুুারে্র ্ু‘  

জােহলর যুেগ  রেবর েলােুরা  �াহর িনুট ্ু‘   বং ইবা্ত 

ুরার সময় েনুুার েলাুে্র শররু ুরেতা। তারা  েু 

েনুুার েলাুে্র �িত স�ান �্শরন মেন ু রেতা  বং  র �ারা 

তারা  �াহর িনুট তাে্র শাফা ত বা সুপািরশ ু ামনা ু রেতা।  

 �াহ সূরা যুমােরর �মম ি্েু ইরশা্ ুেরন-  

َف﴿
ى
ل ِّ  زل  ج

َ
نلي َي ل   يو َّ ل  ل 

ِ
َى لِ  هل دلدل َيَ  َعي َدعى ل  ءى

َ
نى  لء  ي  أ ءج ع  َذل يَن ج ِ  

ِ
سيرة  َءجت

 ﴾٣: جلزمي 

‘যারা  �াহ ছাাা অনযেু অলর-ব�ু িহসােব �হর ুের, তারা বেল 

 মরা ওে্র ইবা্ত ুির েুবলমা�  ই জনয েয, ওরা 
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 মাে্রেু  �াহর  ুা� সাি�েরয েপপেছ ে্েব।’ (সূরা যুমার, 

৩৯ :  য়াত-৩)  

অনয�  �াহ বেলন-  

غىَد  َفَعيؤل َي ب     كل
َ

ِ ليَن َهؤل يل ّل َى َءَ� هل  َ�غىَفعل
َ

َى َءِ هل ّ ُل  يَ
َ

ِّ  َعي ِ نى  لءن  ج ءَن ع  دلدل َءَ�عى

  ِّ  ﴾١٨: سيرة يي�س ﴿.ج

‘ওরা  �াহেু েছো  মন িুছুর ইবা্ত ুের, যারা তাে্র না 

েুােনা কিত ুরেত পাের, না েুােনা  পুার ুরেত পাের  বং 

ওরা বেল  রাই  মাে্র জনয  �াহর িনুট শাফা তুারর।’ 

(সূরা য়ূনুস, ১০ :  য়াত ১৮)  

ঐিট িছল সব েচেয় বা িবদয় েয িবদেয় রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

 লাইিহ ওয়াসা�াম ুািফরে্র িবেরািরতা ুেরিছেলন। অতঃপর 

িতিন ইখলাছ িনেয়  েলন  বং েলাুে্র বেল ি্েলন েয,  টা 

 �াহর �রন  খােন  �াহ বযতরত অনয ুােরা িনুট েমেু িুছু 

�হর ু রা হেব না। েযসব েলােুরা িনেজে্র ই�ামত ু াজ ু রেত 

চায়, তাে্র জনয  �াহ জা�াত হারাম ুেরেছন  বং তাে্র 

িঠুানা জাহা�াম।  
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 ই  পেরা�িটই হেলা �ুৃত �রন।  রই ুারের মানব জািত 

‘মুসিলম’ ও ‘ুািফর’ ্ু’োেগ িবে� হেয় েগেছ।  ই িবদয়িটেুই 

শ�তার মান্� ররা হেয়েছ  বং  রই ুারের িজহা্  ইন 

সংগত ুরা হেয়েছ।  

 �াহর ইরশা্ ুেরন-  

يَن ف تىغَةٌ   تَ�ل
َ

ِ َِ َى َى ِ   َءاَيت لليهل  ّ ينل  ّو يَن ج  ﴾١٩٣: ﴿سيرة جلّية .َءَ��ل

‘েতামরা ওে্র িবরে� লাাই ুেরা যতকর পযর� না িফৎনা বাুর 

মােু  বং �রন েুবলমা�  �াহর জনয খােলছ হেয় যায়।’ (সূরা 

বা�ারাহ ২ :  য়াত ১৯৩) 

 

২। অৈনুয 

জােহলর যুেগ  রেবর েলােুরা িছল  েুবােরই িবশৃ�ল। েনতারা 

 নুগতয ুরােু তারা মানহািনুর ও  ািনুর বেল মেন ুরেতা। 

 �াহ তাে্রেু জামা তব� হওয়ার  ে্শ ি্েলন  বং িবে� 

হেত িনেদর ুরেলন।  
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েযমন ইরশা্ হে�-  

غىتل  َى ل ذى كل ِّ  َبلَيى�ل َوَة ج ءج   عى يل  َفَفِياليج َءجذىكل
َ

ي َءِ يع  ِّ  َج  ل  ج
َدى  ْ يج  ول تَا  ِى َى َءج

َن  َيٍة ع  فى َى َعَ َكَفي ىل غىتل َيج  ي َء�ل َوت ي  ل وى  ن غ عى
َى تل دَتى بى

َ
َى فَص ين �ل

َ اللل َى لَِ  َ�
َ
َدج   فََ بى

َ
أ

ءَن ﴿سيرة آل  تَدل َى َفهى َى آَيَيت ي  لََعلِ�ل ل لَ�ل ِّ ل ج َو َ غىَهي َكَذل َي يِل َى ع  ْل َذ َّ دى
َ
جِرير  فَص

 ﴾١٠٣: بويجن 

‘েহ িব�াসরগর! েতামরা  �াহর র�ুেু সুেল িমেল ঐুযব�োেব 

 ঁুো রেরা। খবর্ার িবে� হেয়া না।  র েতামরা �রর ুেরা 

েসই অতরতেু যখন েতামরা  েপােদ পর�েরর শ� িছেল, 

অতঃপর  �াহ েতামাে্র অ�ের পার�িরু মহববত পয়্া ু ের 

ি্েলন। ফেল েতামরা সুেলই  �াহর রহমেত পর�েরর োই 

হেয় েগেল। ( রও �রর ুেরা) যখন েতামরা (পার�িরু 

শ�তার ুারের �ংেসর) অি�ুুে�র িুনাের েপপেছ িগেয়িছেল; 

অতঃপর  �াহ েতামাে্রেু তা েমেু রকা ুেরন।  ই োেব 

 �াহ েতামাে্র িনুট তাঁর  য়াতসমূহ বররনা ুেরন যােত 

েতামরা সতয-সিঠু পম েপেত পােরা।’ (সূরা  ল ইমরান, ৩ : 

 য়াত ১০৩)  
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 পেরর  য়ােত  �াহ তা‘ লা ম্রনার   স ও খাযরাজ 

েগাে�র মরযুার যুে�র ি্েু ইশারা ি্েয়েছন, যা ্রঘর  ুশত 

িবশ বৎসর যাবৎ চেলিছল। যতকর না ইসলাম �হেরর মারযেম 

 �াহ তাে্র মেরয স রিত �াপন ু েরন  বং িহংসা ্ ূররেূত হেয় 

যায়। ইবেন ইসহাু  ুমা বেলেছন। তাে্র মেরয সবরেশদ েয যু� 

হেয়িছল েসিট িছল ‘বু েছর’ যু�।   িবদেয় ‘ুােমল’ নামু 

িুতােব িব�ািরত বররনা  েছ।  

েু  েু  বেলন,  �  য়ােত  রেবর মুশিরুে্র মেরয েয 

্রঘরািয়ত িববা্- িবস�া্ েযমন বসুেসর যু� (যা চি�শ বৎসর 

যাবত চেলিছল) �েৃিত জাির িছল- েসই ি্েু ইশারা ুরা হেয়েছ। 

হাসান রা. েমেু  ুমা বররনা ুরা হেয়েছ।  

 মিনোেব েনতার অনুগত হেয় জামায়াতব� জরবন যাপেনর িনে র্শ 

ি্েয় অনয  য়ােত ইরশা্ হেয়েছ-  

يج  يعل ط 
َ
َوعليج َءأ َى َءجسى تل تََطعى َ َعي جسى ِّ يج ج ّل  ﴾١٦: سيرة جلاينن ﴿ .فَيِف
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‘েতামরা েতামাে্র সারযমত  �াহেু েয় ু েরা  বং িনে র্শ �হর 

ুেরা ও অনুগত হেয় চেলা’। (সূরা  ত-তাগাবুন, ৬৪ :  য়াত : 

১৬)  

 মিন ররেরর  রও বহ  য়াত রেয়েছ, েযখােন  ুনায়ু�, 

হঠুািরতা, িবশৃ�লা,  নুগতযহরনতা �েরিত জােহলর যুেগর 

অোবসমূেহর িবরে�  �াহ তা‘ লার িনেদরাঅা রেয়েছ।  

 

৩। শাসেুর িবেরািরতা 

জােহলর যুেগর  রবরা শাসন ুতৃরপেকর িবেরািরতা ুরা  বং 

তাে্র িবরে� িবে�াহ ু রােু ফযরলেতর ু াজ  মনিু েু  েু  

 েু রমর বেল মেন ুরেতা।  �াহর ি�য় রাসূল সা�া�াহ 

 লাইিহ ওয়াসা�াম তাে্র  ই ব্-অোেবর িবেরািরতা ুরেলন 

 বং তাে্রেু শাসনুতরাে্র �িটিবচুযিত সহয ুরার িনে র্শ 

ি্েলন। িতিন েলাুে্রেু �শাসন ুতৃরপেকর িনে র্শ �হর, তার 

�িত  নুগতয �্শরন  বং  হাে্র  পে্শ �্ােনর পরামশর 

ি্েলন ও সুলেু   িবদেয় বারবার তািু্ ুরেলন। েযমন 
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 পেরা� িতনিট বযাপাের ছহরহ হা্রেস িনে র্শ ুরা হেয়েছ েয, 

 �াহ েতামাে্র  পর িতনিট বযাপাের খুশর হন : (১) েতামরা 

েুবলমা� তাঁরই  নুগতয ুেরা  বং তাঁর সংেগ ুা েু শররু 

ুেরা না। (২) েতামরা সুেল িমেল  �াহর র�ুেু মজবুত োেব 

 ঁুো রেরা  বং (৩)  �াহ যাে্রেু েতামাে্র  পর শাসন 

কমতা ্ান ুেরন, তাে্রেু সৎ পরামশর ্ান ুেরা।  

রাসূলু�াহ সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম ইরশা্ ুেরন :  

َ ايل: ءبن جنن بدير ر  جهللا تعي  بغهوي عن : بن جرب ب� جهللا بليي ءسل

فن ي عن وي  عن جلسلطين كبج عيت عيتة  كي  عن أعه  كئاي فلياب،

 ) رءج  جلخير . (جيهلية

‘েতামাে্র মেরয যি্ েু  তার  মরেরর পক েমেু অপছ�নরয় 

িুছু ে্েখ, তেব েস েযন ৈরযরয রারর ুের। েুননা, েয বযি� তার 

শাসনুতরার  নুগতয হেত  ু িবঘত পিরমার েবর হেয় েগল, েস 

জােহিলয়ােতর মৃতুয বরর ুরেলা।’ (বুখারর)  

অনয হা্রেস  বা্া ইবন ছােমত রা. বেলন েয :  ু্া রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম  মাে্রেু ডাুেলন  বং  মরা 
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তাঁর িনুট বায়‘ ত ুরলাম। তার মেরয িবেশদ ুেয়ুিট িবদয় 

িছল। েযমন- েনতার িনে র্শ  বন ুরা, স�ে্-িবপে্, ুের-

অা�ে� সুল অব�ায় তাঁর  নুগতয ুরা  বং শাসন ুতৃরপেকর 

সিহত ঝগাায় িল্ না হওয়া। তেব হযাঁ, যি্ েনতা �ুােশয ুুফরর 

ুেরন, তাহেল তাঁর  নুগতয ুরা চলেব না।  

 ই িবদেয় বহ ছহরহ হা্রস রেয়েছ। বলাবাহলয রাসূেলর সা�া�াহ 

 লাইিহ ওয়াসা�াম  পেরা� িনে র্েশর �িত অবেহলা �্শরেনর 

ুারেরই  জ মানুেদর �রন- ্ুিনয়া সুল েকে� িবিে� �ুােরর 

অশাি�- িবশৃ�লা সৃির হেয়েছ।  

 

৪। তাুলর্ বা অ� অনুুরর 

জােহলর  রবে্র �রন েয ুয়িট মুল নরিতর  পর �িতিগত িছল, 

ত�েরয েসরা িছল তাুলর্। ইহা মানব সৃিরর েসই  ি্যুগ েমেু 

  যাবৎ সুল ুািফর, মুশিরুে্র লািলত ে গ মূলনরিত।  

 �াহ সাকয ে্ন-  
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غَي 
ى
رىَسل

َ
فليَهي ل  ِي ءََجدى َي آَنَيَ  َي َءَ�َذل َي َعي أ َ ْى  اَيَل عل

ِ
يٍي لِ  نى  َذ  �ٍَة ع  نى َلدىل َي ق  اَيى ع 

ءَن ﴿ تَدل ّى َى عل ِعٍة َءَ  ِي َعَ آَثَير ه 
ل
َى ٢٣َعَ أ فل ِوي ءََجدى َد  م  هى

َ
 ن ص

َى اىتل�ل َءلَيى ج 
َ
﴾ اَيَل أ

 
ى
ل رىس 

ل
يج ل  ِي ن َوي أ

ل َى اَيل ْل ءَن ﴿َبلَيىي  آَنَيَ   ن ي  َكف يل
َى  )٢٤-٢٣: سيرة جلزويف ( ﴾٢٤تل

‘ মিনোেব েতামার পূেবর  িম েযখােনই েুােনা েয় �্শরনুারর 

নবর পািঠেয়িছ েসখানুার বােলাু বা মাতববর ে ররর েলােুরা 

বেলেছ,  মরা  মাে্র বাপ- ্ া্াে্রেু  ুই ্ লেূ� েপেয়িছ। 

অত ব  মরা তাে্রই পম-পপা অনুসরর ুরেবা।  র জওয়ােব 

নবরগর যখন বলেতন,  মরা িু েতামাে্র িনুট েতামাে্র বাপ-

্া্াে্র চাইেত ে গ িহ্ােয়ত িনেয়  িসিন? তখন তারা সরাসির 

বেল ি্েতা- যাও, েতামরা যা িুছু িহ্ােয়ত িনেয় ে�িরত হেয়ছ 

সবিুছুেু  মরা অঅরুার ুির’। (সূরা  য-যুখরফ, ৪৩:  য়াত 

২৩ ও ২৪)  

ুািফরে্র  পেরা� ুমার জওয়ােব  �াহ তা‘ লা িনে র্শ 

ি্েলন-  

ءَن  ً  َعي تََذِكيل َيَ  اَل ي ل  ءى
َ
ء  ي  أ نى  ل يج ع   تَبِد عل

َ
َى َءِ نى َرنو�ل َى ع  ى�ل َل ل لَ ز 

 ى
ل
يج َعي أ جتِد عل

 ﴾٣: سيرة جألبيجف ﴿



 

22 

‘েতামাে্র রেবর ুাছ েমেু যা িুছু পাঠােনা হেয়েছ, েতামরা 

েুবল তারই অনুসরর ু েরা। তােু েছো অনয েুােনা   িলয়া বা 

ব�ুে্র অনুসরর ু েরা না। ব�তঃপেক  টাই সতয েয, েতামরা খুব 

ুম েলােুই  পে্শ �হর ুের মােুা।’ (সূরা  ল- ‘ রাফ ৭: 

 য়াত ৩)  

 মিনোেব সূরা বা�ারাহ ১৭০  য়াত ছাাাও িবিে� সূরায় িবিে� 

 য়ােতর মারযেম  ুমা �র �মািরত হয় েয, জােহলর যুেগর 

েলােুরা তাুলর্ তমা অ� অনুুরেরর গি�েত বারঁা িছল। তারা 

�রেনর বযাপাের যাবতরয় িচ�া-গেবদরা েমেু ্ ূের মাুেতা।  র   

জেনযই েতা তারা জােহিলয়ােতর অ� গিলেত যুগ যুগ রের �া� 

পিমেুর মত ঘুের েবিরেয়েছ।  ুই অব�া �েতযু যুেগর ঐসব 

েলাুে্র জনয, যারা জােহলর যুেগর লািলত  পেরা� তাুলর্র 

ব�েন িনেজে্রেু  ব� েরেখেছন  বং বাপ-্া্ার �চিলত 

েরওয়ােজর অ� অনুসারর মুুাি�্ হেয় যাবতরয় অাররন িচ�ার ্ ুয়ার 

ই�াুৃতোেব িনেজে্র জনয ব� েরেখেছন।  

 

৫। ফােসু  েলম  বং মূখর  েব্গেরর অনুসরর 
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তাে্র  র  ুিট ব্ অেযাস িছল েব- মল ফােসু  েলম  বং 

মুখর  েব্গেরর বািহযু েবশেূদা ও চালচলন ে্েখ তাে্রেু 

িবরাট িুছু মেন ুরা ও তাে্র অনুসরর ুরা। 

 �হা তা‘ লা   িবদেয় হঁিশয়ার ুের ি্েয় বেলন-  

لليَن  �ل
ى
َص

َ
دَين  ل دَير  َءجلّيهى ىى

َ ى
َن جأل يَن آََعغليج ل ِن َك� ه ج ع   

ِ
ّ�َهي جت

َ
ل  يَي َ َيط 

ى
َيجَل جرِير  ن يل مى

َ
أ

  ِّ ِ يل  ج نى َس َِ ّدءَن   ﴾٣٤: سيرة جلينة ﴿ .َءَ�ال

‘েহ  মান্ারগর! (সাবরান) ইয়াহূ্র-�ররানে্র পা�র-পুেরািহতরা 

অসারু পপায় মানুেদর স�্ েখেতা  বং  �াহর পম েমেু 

তাে্র িবরত রাখেতা।’ 0F

1 (সূরা  ত-তাওবা, ৯ :  য়াত ৩৪)  

সূরা মােয়্ার ৭৭  য়াত ছাাাও  মিন ররেরর বহ  য়াত রেযেছ 

েযখােন ঐসব ে� তপঅরে্র অনুসরর ুরেত ুেঠারোেব িনেদর 

ুরা হেয়েছ যা �ুাশযোেব জােহলর যুেগর তররুা।  

 

                                                           
1 বতরমান যুেগর রমর বযবসায়র পরর ফিুর ও তাে্র অ� অনুসারর ে� মুরর্গর 

 য়াতিট অনুরাবন ুরন।  
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৬। বাপ-্া্ার ে্াহাই 

সিঠু েুােনা যুি� ছাাাই িবগত যুেগর েলাুে্র ে্াহাই ি্েয় 

ুাজ ুরা জােহলর যুেগর েলাুে্র অনযতম অোব িছল।  �াহ 

তা‘ লা  ই অোেবর তর� েৎসরনা ুেরেছন। েযমন-  

غَي ن َهَذج 
عى َْ   َءَعي َسو  فى ٌي عل تى  س 

ِ
ليج َعي َهَذج لِ  َيَيت غَي نَئوغَيٍت اَيل يَب نَ  َى مل فَلَِوي َجيَ هل

﴿ ََ ِءل 
َ ى
َل ن َونى جَ ٣٦ق  آَنَيئ غَي جأل

لَ بى
َ
ِو أ يَب َر غىد    َءَعنى ﴾ َءاَيَل مل نى ب  َد  ع  هل

ى
يَ  ن يل

يَن ﴿ يل ول َِ ُل جل ل  فى  �ل
َ

جر  ل  ِيل ِ ِّ ل َبا دَةل ج
َ

ينل ع  )٣٧-٣٦: سيرة جلّاص ( ﴾٣٧تَ�ل

‘মুসা  লাইিহস সালাম �র ্ লরল ও  য়াতসমূহ িনেয় যখন তাঁর 

(িবেরারর পেকর) েলাুে্র ুােছ েগেলন, তখন তারা বলল- ঐটা 

েতা যা্ু ছাাা িুছু নয়। তাছাাা  সব ুমা েতা  মরা  মাে্র 

বাপ-্া্াে্র ুােছ শিনিন। মূসা  লাইিহস সালাম তখন তাে্র 

জওয়ােব বেলিছেলন :  মার রব োলোেবই জােনন, েু তাঁর ু াছ 

েমেু সিতযুােরর িহ্ােয়ত িনেয়  েসেছ  বং ুার জনয শে 

পিররাম অেপকা ুরেছ। িনিয়ই যািলমরা ুখেনাই ুািময়াব হেত 

পাের না’। (সূরা  ল-ুাসাস ২৮ :  য়াত ৩৬ ও ৩৭)  
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অনয�  �াহ নবর নূেহর  লাইিহস সালাম  র ুওেমর বররনা 

ি্েয় বেলন-  

 ًَ فَ
َ
ل ل أ ٍ َ�هى

َ
نى ل ع َى ع  َ َعي لَ�ل ِّ ءج ج دلدل ِى يَل يَي اَيى   ج َّ ي  َق ع   اَيى

َ
ي ل   غَي  ليى 

ى
رىَسل

َ
دى أ َّ َءلَ

يَن ﴿ ّل  ٢٣َفِت
ل
َوَأل

ى
يَل جل َّ �دل ﴾ َق ي 

َى يل �ىلل�ل  َََشٌ ع 
ِ
ي  َعي َهَذج لِ  ع  نى اَيى ءج ع  َفيل َْ يَن   

ِ
 جت

غَي ن َهَذج ق  آَنَيئ غَي 
عى ئ َ�ة  َعي َسو 

ًَ  ىَزَل َم
َ َ
ل أل ِّ َى َءلَيى َكيَ  ج نى َ�تََفِلَل َبلَيى�ل

َ
أ

﴿ ََ ِءل 
َ ى
 ) ٢٤- ٢٣: سيرة جلؤعغين . ( ﴾٢٤جأل

‘ মরা নূহেু পািঠেয়িছলাম তার স ্ােয়র িনুট, েস বেলিছলঃ 

েহ  মার স ্ায়!  �াহর ইবা্ত ুর, িতিন ছাাা েতামাে্র 

অনয েুােনা মাবু্ েনই, তবুও িু েতামরা সাবরান হেব না?  �ের 

তাঁর স ্ােয়র অিব�াসর েলােুরা বলল,   বযি� েতামাে্রই মত 

 ুজন মানুদ মা�। েস েতামাে্র  পর ে গ� অজরন ুরেত 

চাে�।  �াহ চাইেল  ুজন েফেরশতােু   ুােজ পাঠােত 

পারেতন।   বযি�র  সব ু মা েতা  মরা  মাে্র বাপ-্া্াে্র 

িনুট শিন নাই।’ (সূরা  ল-মুিমনুন, ২৩ :  য়াত ২৩-২৪)  

 মিনোেব অনযানয  ি�য়ােয় িুরামেুও শনােনা হেয়েছ, যা 

ুুর‘ েনর িবিে�  য়ােত �মািরত হেয়েছ।  
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নবরে্র ্াওয়াতেু অঅরুার ুরার মূেল সুল যুেগর সুল 

ুািফরগেরর  ুই যুি� িছল েয, তাে্র বাপ-্া্াগর  ই িনয়েমর 

অনুসারর িছল না  বং তারা  সব ুমা  গ েমেু ুখেনা জানেতা 

না। তাে্র  ই ব্ অোব ও অনঢ় মেনাোব লকত ুরার মত। 

যি্ তাে্র েচাখ, ুান ও হ্য় েখালা মাুেতা তাহেল তারা 

অবশযই সতযেু ্লরল সহুাের  পলিল ুরেতা  বং সেতযর 

স�ুেখ িবনা বাুয বযেয় মামা নত ুরেতা।  

 ই অব�া তাে্র  �রসূরর (বতরমান যুেগর) েলাুে্র- যারা 

অ�েরর ি্ু ি্েয় পূেবরর েলাুে্র স্ৃশ।  

 

৭। সংখযাগিরগতার ে্াহাই 

হু ও বািতেলর পিরচয় িনররারেরর জনয তারা সংখযার  পর িনেরর 

ুরেতা। েুােনা  ুিট িবদেয়র অনুসাররে্র সংখযা েবশর হেল তারা 

তােুই হু বা নযায় বেল রের িনত  বং সংখযালিঘগ ্েলর যুি� 

যতই মজবুত েহাু, তারা তােু বািতল বেল গরয ুরেতা।  
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 �াহ রাাুল  লামরন জােহলর যুেগর  ই ু্যরয ররিতর ুেঠার 

�িতবা্ ুের ইরশা্ ুেরন-  

َى  ِن َءَ نى هل َِ  جل
ِ
يَن لِ   يَبِد عل

ِّ  ل نى ِ يل  ج نى َس َِ لّيَن  ِ  يلل  رى
َ ى
َ َعنى ق  جأل َْ

ى
�
َ
ثى أ َءَ نى تلط 

يَن ﴿  َ�ىيلبل
ِ
َل ١١٦لِ  لَ بى

َ
َي أ ِ يل ي  ءَهل نى َس َِ ّل  َل َعنى يَل  لَ بى

َ
َي أ ﴾ ل ِن َرِنَي هل

يَن ﴿ تَد  هى ول
ى
 )١١٧-١١٦:   سيرة جأل عي( ﴾١١٧ن يل

(েহ নবর!) যি্  পিন অিরুাংশ েলােুর ুমা শেন ুাজ ুেরন 

তেব ওরা  পনােু  �াহর পম েমেু িব�া� ুরেব। েুননা, 

�েতযেুই িনজ িনজ রাররার অনুসরর ুের  বং  �ােজ ুমা 

বেল। িনিয়ই  পনার রব সবচাইেত েবশর জােনন ুারা  �াহর 

রা�া হেত িব�া� হেয়েছ  বং ুারা সিতযুােরর িহ্ােয়ত �া্ 

হেয়েছ’ (সূরা  ল- ন ম, ৬ :  য়াত ১১৬-১১৭) 

অত ব, বািতেলর অনুসারর েলাুে্র সংখযা যত েবশরই েহাু না 

েুন, েুােনা িবেবুস�� মানুদ  হার অনুসরর ুরেত পাের না। 

েুননা সতযই  ুমা� অনুসররেযাগয,  হার অনুসাররে্র সংখযা 

যতই ুম েহাু না েুন। সূরােয় সা্  র ২৪  য়ােতও   িবদেয় 

বলা হেয়েছঃ 
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لليج  يَن آََعغليج ءََبو   
ِ

 جت
ِ
ٍإ لِ 

َى َعَ َ�عى هل َدىع  َ�عىلل
َ

للََطي   ل
ى
َن جا َءَ ِن َك� ه ج ع 

َى  َيت  َءاَل يٌل َعي هل  جلِايل 

‘‘শররুে্র অেনেু  েু অেনযর  পর অিবচার ুের মােু, তেব 

যারা মুিমন ও সৎুমর ুের তারা নয়  বং তারা সংখযায় স�।’’ 

ুিবর োদায়-  

 .فّل  لي لن جلريج  اليــل * تعّه ي ل ي اليل بديد ي

‘সংখযায় ুম হওয়ায় ুারের েলােুরা  মাে্রেু ুটাক ুের। 

িু�  িম তাে্রেু বিল, িনিয়ই সতযেসবর স�ািনত েলাুে্র 

সংখযা িচরি্ন ুমই হেয় মােু।’ 

 েমাটুমা অানর মা�ই �র ্লরেলর স�ান ুরেব  বং ্লরল 

�ারা যা �মািরত হেব, েুবলমা� তাই �হর ুরেব- যি্ও  হার 

অনুসারর সংখযা ুম হয়। পকা�ের, েয বযি� ্লরেলর স�ান না 

িনেয় েুবল অিরু েলােুর েরর ে্েখ েসটাই �হর ু ের, েস বযি� 

মহা �াি�েত িল্  বং জােহিলয়ােতর অনুসারর বেল গরয হেব।  
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৮। সংখযালিঘগতার ে্াহাই 

েুান ব�েু বািতল েঘাদরা ুরার জেনয  হার অনুসাররে্র সংখযা 

লিঘগতােু জােহলর যুেগর েলােুরা যুি� িহসােব ্াঁা ুরােতা। 

 হার �িতবাে্  �াহ বেলন-  

ِيةٍ   ّ ي نَ
ل ءل

ل
َى أ نى َلدىل �ل ءن  ع  يل ّل َن جلى  َكَن ع 

َ
ِ   فَلَيىِ رى

َ ى
َفَسي   ق  جأل

ى
َن َبن  جل َ�غىَهيى

َى ﴿ غىهل َيىغَي ع 
ى

�
َ
ِونى أ ً  م   اَل ي

ِ
 ﴾١١٦: سيرة هي  لِ 

‘েতামাে্র পূেবরুার অানর েলােুরা িব�বযাপর িবশৃ�লা ও অশাি� 

েরােরর েচরা েুন ু েরিন? তেব হযা,ঁ তাে্র মেরয মা� িুছুসংখযু 

েলাু (েচরা ুেরিছল) যাে্রেু  িম নাজাত ি্েয়িছলাম’।১F

2 (সূরা 

হ্, ১১ :  য়াত ১১৬)  

৯। শি� ও বুি�ম�ার েরাুা 

সমােজ েয সব েলাু অান, �যুি� ও বুি�ম�ার অিরুারর িুংবা 

েনতৃ� ও �োব �িত�ি�র মািলু িছল, জােহলর যুেগর েলােুরা 

                                                           
2  খােন  �াহ েবশরসংখযু েলাুে্র েচেয় অ�সংখযু অানর বযি�ে্রেু হু 

পপর হওয়ার ুারের নাজাত ্ােনর ুমা েঘাদরা ুেরেছন। (অনুবা্ু)।  
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তাে্রেু োবেতা েয,  রা ু খেনাই �া� পেমর পিমু হেত পাের 

না।  

 �াহ রাববুল  লামরন তাে্র  ই েুল রাররা িনরসেন  ্ 

জািতর �ংস হওয়ার ঘটনা  ে�খ ুের বেলন-  

َى  تل
ى
تَعىَجل َي َعي جسى يل َي نَلى هل ط  وى ٌِ مل

ليج َهَذج َبر  َى اَيل يَت ه  ءى  
َ
د َل أ

ّى تَ سى ي مل  ً
ءى ل َبر 

َ
فَلَِوي َرأ

 ٌَ ل 
َ
ٌٌ أ ٌُ ق يَهي َبَذج �  ٢٤﴿ن ي  ر 

ِ
 يلَي  ل ِ

َ
يج ِ دَتل بى

َ
ي  َرنوَهي فَص

مى
َ
ٍ  ن ص ى َْ  ِ يل  ل ﴾ تلَدعو

﴿ ََ ع  ي 
جى ول

ى
َ  جل يى َّ ز   جلى

ى َى َكَذل َي �َ يَوي ل نى ٢٥َمَسيك غلهل َى ق  دى َعِرِغيهل َّ ﴾ َءلَ

 �َ �ى
َ
ا َدة  َقَوي أ

فى
َ
نىَاير ج َءأ

َ
ي َءأ ع  َى َسوى غَي لَهل

ى
َى ق يي  ءََجَعل ْل  َعِرِغي

َ
َى َءِ هل عل َى َسوى غىهل َِ  

َى َعي َك ليج   ن ه 
ََ ِّ  ءََىي َيَيت  ج ءَن نَ  ىَتدل َْ ٍ  ل ذى َك ليج  ى َْ نى  َى ع  ا َدفلهل

فى
َ
 أ

َ
َى َءِ نىَايرلهل

َ
أ

ئليَن ﴿ ز 
تَهى  )٢٦-٢٤: سيرة جألىّيف ( ﴾٢٦ن ي  �َسى

‘যখন তারা  গত েমঘমালােু তাে্র জিম-জায়গার অিত িনুট 

ে্খেত েপেলা, তখন তারা বলেলা (েেয়র িুছু েনই)   েমঘ 

 মাে্র  পর বৃির বদরেনর জনয  সেছ।  সেল  িটই িছল 

তাে্র জনয মমরাি�ু  যাব, যা  �াহর হুুেম তাে্র সব 

িুছুেু �ংস ুের ে্য়। ফেল সুাল েবলা তাে্র িবরান ঘর-

বাারগিল বযতরত েসখােন  র িুছুই ে্খা েগল না।  মরা 
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 মিনবােবই পািপগ জািতেু তাে্র  পযু� ব্লা ি্েয় মািু। 

অবশযই  িম তাে্রেু ্ুিনয়ায় �োব ও �িতগা ্ান ুেরিছলাম, 

যা েতামাে্রেু ে্ইিন  বং তাে্রেু ুরর, চকু ও হ্য় 

ি্েয়িছলাম, িু�  ইসব তাে্র েুােনা ুােজ  েসিন। তারা 

 �াহর �র  য়াতসমূহেু অঅরুার ুের বসেলা। ফেল  যাব 

 সার বযাপাের তারা েয িটটুারর ুরেতা, অবেশেদ তাই-ই 

তাে্রেু িঘের ররেলা’। (সূরা  ল- হুাফ, ৪৬ :  য়াত ২৪-

২৬)  

 �াহর পক েমেু  যাব  সার ে্রর ে্েখ ঐসব �বৃি� 

পূজাররগর অিব�াস ুের তৎুালরন নবরেু ঠা�া�েল বলেতা-  

َن ج غىَ  ع  دل َي ل نى كل ت غَي ن َوي تَع 
ى
ََ ﴿فَص ل   ﴾٢٢: سيرة جألىّيف لِاي  

‘তুিম যি্ সতযবা্র হেয় মােুা তেব িনেয়  েসা ে্িখ েসই গযব, 

যার েয় তুিম  মাে্রেু ে্িখেয় মােুা’ (সূরা  হুাফ, ৪৬ : 

 য়াত ২২)  

 �  য়াত �ারা ঐসুল েলাুে্র যুি� বািতল ুরা হেলা, যারা 

িবিে� েকে� িবিশর  সেনর অিরুারর বযি�গরেু িনেজে্র 
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যুি�র পেক ্লরল িহসােব েপশ ুের  বং রাররা ুের মােু েয, 

ঐসুল বযি�র অতুলয রন-স�্, �োব-�িতপি�, সামািজু 

মযরা্া, অান বুি�ম�া, �অা ও পাি�তয তাে্রেু যাবতরয় �ুােরর 

প্�লন ও িব�াি� হেত িবরত রােখ।  

তুিম িু ে্খ না ‘ ্ জািতর অব�া? পিব� ুুর েনর বররনা 

অনুযায়র তারা অেমর- স�ে্, শি�-সামেমরয, অােন-বুি�েত সবরি্ু 

ি্েয় ইসলাম �হরুারর  রব জািতর চাইেত  �ত িছল। অমচ 

তারা েসাজা পম েমেু িব�া� হেয়িছল  বং তাে্র িনুট ে�িরত 

রাসূলে্রেু অিব�াস ুেরিছল।  

অত ব বুঝা েগল েয,  �াহ ও রাসূেলর �িত  মান  নার 

তাওিফু  বং সেতযর �িত িনগা �্শরন ও সেতযর পেম অনুগমর 

েুবলমা�  �াহর ফযল ও ুরম বা অনু�েহই স�ব হেয় মােু। 

 হার জনয অিরু মাল-স�্ বা অ�ল অব�া হওয়া শতর নেহ। 

অত ব েয বযি� সতযেু �তযাখযান ুরেলা  বং  �ত অব�া 

স��ে্রেুই ্ লরল িহসােব �হর ু রেলা েস বযি� জােহিলয়ােতর 

পম অবল�ন ুরেলা  বং সিঠু পম েমেু মুখ িফিরেয় িনেলা। 

 পেরা�  ্ জািতর মত ইয়াহূ্র জািতও িনেজে্র হঠুািরতার 
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জনয হু রা�া হেত মুখ িফিরেয় িনেয়িছল, যার বররনা পিব� ু ালাম 

পােুর সূরােয় বা�ারাহ ৮৯  য়ােত িববৃত হেয়েছ  ই মেমর েয, 

েশদ নবর মুহা�া্ সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�ােমর  গমেরর পূেবর 

ইয়াহূ্ররা মুশিরুে্র িবরে� েশদ নবরর  গমেনর মারযেম 

িবজেয়র  শা েপাদর ু রেতা  বং �ামরনা ু রেতা  ই বেল েয, েহ 

 মাে্র �েু, তুিম েতামার ওয়া্াুৃত েশদ নবরেু স�র পাঠাও, 

যােত  মরা তাঁর মারযেম  মাে্র শ�ে্র িবরে� জয়লাে 

ুরেত পাির। িু� িব�েয়র বযাপাের  ই েয, যখন েশদ নবর 

মুহা�া্ুর রাসূলু�াহ সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম  গমন 

ুরেলন, তখন তারা তােঁু অঅরুার ু ের বসেলা  ই িহংসার ফেল 

েয, েশদ নবর  রবে্র মেরয েমেু  গমন ুেরেছন। তারা 

তাে্র রাররায় িনেজে্রেু  রবে্র চাইেত অেনু  �ত 

অব�ার অিরুারর বেল মেন ুরেতা। অমচ তারা  ুমা জােননা 

েয, নবুওত  বং  হার  পর িব�াস �াপন েুবলমা�  �াহর 

িবেশদ অনু�েহই স�ব হেয় মােু। িতিন যােু ই�া তােু তা ্ ান 

ুের মােুন। ( ুই ররেরর বররনা রেয়েছ’ সূরা বা�ারাহ, ১৪৬-

১৪৭  য়ােত  বং সূরা  ন‘ েমর, ১৯-২০  য়ােত) 
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১০। ঐ�েযরর েরাুা 

জােহলর  রেবর রনশালর বযর�রা অফুর� রন-ঐ�েযরর মািলু 

হওয়ার ু ারের িনেজে্রেু  �াহর ি�য় বা�া বেল মেন ু রেতা।  

 �াহ তা‘ লা বেলন:  

غَي 
ى
رىَسل

َ
ءَن ﴿َءَعي أ  ن ي  َكف يل

َى تل
ى
ل رىس 

ل
فليَهي ل  ِي ن َوي أ َ ْى  اَيَل عل

ِ
يٍي لِ  نى  َذ  َ�ٍة ع  ﴾ ٣٤ق  اَيى

﴿ ََ َعِذ�  ىنل ن ول ج َءَعي ََ   
َ

ءىِ
َ
 َءأ

 
َيجِ مى

َ
ل أ َْ

ى
�
َ
ىنل أ ليج ََ طل ٣٥َءاَيل ِو يَِىسل  ل ِن َر

﴾ اللى

 
َ
ِن أ رل َءلَ�  د  ّى ي ل َءَ� ََ َ ََ ل َونى � زى يَن ﴿جليو لَول  َ�عى

َ
َ جِرير  ِ َْ

ى
: سيرة جلسدص( ﴾٣٦�

٣٦-٣٤( 

‘‘যখনই  িম েুােনা জনপে্ সত রুুারর ে�রর ু েরিছ তখনই ওর 

িব�শালর অিরবাসররা বেলেছঃ েতামরা যা সহ ে�িরত হেয়েছা  মরা 

তা �তযাখযান ুির। তারা  েরা বলেতাঃ  মরা রন-স�্ ও 

স�ান-স�িতেত সমৃ�শালর; সুতরাং  মাে্র িুছুেতই শাি� ে্য়া 

হেব না। বলঃ  মার �িতপালু যার �িত ই�া িরযু বিররত 

ুেরন অমবা  টা সরিমত ু েরন; িু� অিরুাংশ েলাুই  টা জােন 

না।’’ সূরা  স-সাবা ৩৬,  য়াত : ৩৪-৩৬) 
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েযমন ুারনেু বেলন-  

ّب  ُل   
َ

ِ َ ِّ  ل ِن ج
َيإى  َففى

َ
يل ِ عل ل اَيى

َ
ََ ﴿ ل ذى اَيَل ع َفي ى 

ى
ل ٧٦جل ِّ ِ  ق يَوي آَتَيَن ج ﴾ َءج�ىتَ

  ِ  َفدى
َ

ىَي َءِ ل ل لَ ِّ َسَن ج ىى
َ
نى َكَوي أ س  ىى

َ
دىيَي َءأ ّّ َن ج يدََي ع   تَ ىَس  َا 

َ
َيةَ َءِ َو 

ى
جَر جل ِّ ج

يَن ﴿ د  فىس  ول
ى
ّب جل ُل   

َ
ِ َ ِّ ِ  ل ِن ج رى

َ ى
َفَسيَ  ق  جأل

ى
ٍَ ﴾ اَيَل ل ِدَوي ٧٧جل

ى
ل ءت ئتليل َعَ ب 

ل
أ

غىيل الِية   َكّد ع 
َ
َي أ ءن  َعنى هل يل ّل َن جلى نى َلدىل ي  ع  لََي ع  هى

َ
َ اَدى أ ِّ ِن ج

َ
َى أ لَ َى َ�عى َ َءل

َ
غىد   أ ب 

يَن ﴿ ي مل
جى ول

ى
َل جل ين ه 

نى ذل ل َِ لل 
َ
ص لسى � 

َ
ي َءِ ل َجىع  َْ

ى
�
َ
 )٧٨-٧٦: سيرة جلّاص ( .﴾٧٨َءأ

‘যখন তার ুওম বলল েয, েবশর ফুিতর ুেরা না। িনিয়ই  �াহ 

ফুিতরবাজে্রেু োলবােসন না। েতামােু  �াহ েয অগার রন-

স�্ ্ান ুেরেছন   ি্েয় তুিম  েখরােতর পােমর স�য় 

ুেরা। অবশয   জনয ্ুিনয়ায় েতামার �াপয িহসযা েুেল েযও না 

 বং তুিম ইহসান ুেরা েযমন  �াহ েতামার �িত ইহসান 

ুেরেছন।  র ্ুিনয়ােত িবশৃ�লা সৃিরর েচরা ুেরা না। িনিয়ই 

 �াহ িবশৃ�লা সৃিরুাররে্রেু োলবােসন না। িু� ুারন 

জওয়ােব বেলিছল-   সম� রন-স�্ েতা  িম  মার িনজঅ 

অান ও বুি�ম�ার সাহােযয অজরন ুেরিছ। অমচ  ই হতোগা 

জােননা েয, তার চাইেত অেনু শি� ও স�ে্র অিরুারর বহ 
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বযি�েত তার পূেবরর যামানায়  �াহ �ংস ুের ি্েয়েছন।’ (সূরা 

�াছাছ, ২৮ :  য়াত ৭৬-৭৮)  

 পেরা�  য়াতসমূহ �ারা  মরা বুঝেত পারলাম েয, রেনর �াচুযর, 

্ুিনয়াবর  রাম- েয়শ ও অ�লতা পরুালরন জরবেন নাজােতর 

েুােনা ্লরল নয়। বরং  �াহর োলবাসা ও তাঁর স�ির হািসেলর 

 ুমা� পম হেলা তাঁর  নুগতয ুরা ও তাঁর রাসূেলর অনুসরর 

ুরা  বং �রেন হু পিরপূররোেব ুবুল ুরা।  

েযমন ুিব  বুল েহাসােয়ন  হেম্ ইবেন রােব�র  ল মুলিহ্ 

বেলন-  

 ءجيهل جيهل تلّي  ميزءاي*  َْ بلَ بلَ أبي  عذجهدي

ুত অানর-গিন  েছন যারা কুরাতর  র ুত মুখর  েছ যারা 

�াচুেযর জরবন ুাটাে�। 

অপর  ু মুরববর বেলন :  

يغي اسوة جلدير فيغي  ري بلَ ءلألبدج  عيل * ًر
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 ءَن جلعلَ نيَ ِ يزجل * فنن جليل يف� بن اي�ب

 মরা পরা�মশালর মহান স�ার ব�েন স�র।  মাে্র জনয 

ইলম-অান ও  মাে্র শ�ে্র জনয রন-স�্। স�্, েস েতা 

অিত স�র রংস হেয় যােব, হেয় যােব িনঃেশদ।  র ইলম-অান 

েমেু যােব, িনঃেশদ হেব না ুখেনা। 

অত ব জােহলর  রবে্র মেরয েয রাররা �চিলত িছল েয, 

্ুিনয়ায় স�্শালর হওয়া  �াহর ৈনুটয লােুারর বা�া হওয়ার 

 ুিট �মার,   যুি�  েুবােরই বািতল। যাে্র সামানয েবারশি� 

 েছ,  ুমা বুঝেত তাে্র েমােটই ুর হবার ুমা নয়।  

 

১১। সতযপপররা ্ুবরল হওয়ার ুারের মূল সতযেুই অবঅা ুরা  

 � িবদেয়র �মার েযমন  �াহ িনেজ নূহ  লাইিহস সালােমর 

ুওম স�ে রু বেলন :  

﴿ ََ يىَسل  ول
ى
يَن ﴿ ﴾١٠٥َكِذنَ ى اَيى ل  ليٍإ جل ّل  َفتِ

َ
ِ

َ
َى  ليٌإ أ يهل ول

َ
َى أ ِو ١٠٦ل ذى اَيَل لَهل

﴾ ل 

﴿ ٌَ ع 
َ
يٌل أ َى رَسل يعلين  ﴿١٠٧لَ�ل ط 

َ
َ َءأ ِّ يج ج ّل نى ١٠٨﴾ فَيِف َى َبلَيىي  ع  لل�ل

َ
ص سى

َ
﴾ َءَعي أ
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﴿ ََ َعيلَو 
ى
ٌو جل  َعَ َر

ِ
ي َ  لِ 

جى
َ
ٍي ل نى أ

جى
َ
يعلين  ١٠٩أ ط 

َ
َ َءأ ِّ يج ج ّل ليج ١١٠﴿ ﴾ فَيِف ﴾ اَيل

ليَن ﴿ رىَذل
َ ى
نل لََي َءجِفدََعَي جأل ع   لؤى

َ
ِ  ن َوي َك ليج َ�عىَولليَن ﴿١١١أ

ى
ل ﴾ ل نى ١١٢﴾ اَيَل َءَعي ب 

ءَن ﴿ يل عل َى َ ِو لَيى �  َعَ َر
ِ
َى لِ  َسي�لهل ََ ﴿١١٣ى  غ  ع  ؤى ول

ى
 َي ن َطير    جل

َ
 َي ١١٤﴾ َءَعي أ

َ
﴾ ل نى أ

﴿ ٌَ د 
يٌي عل   َذ 

ِ
 )١١٥-١٠٥: سيرة جلَعيج  ( ﴾١١٥لِ 

‘নূেহর ুওম নবরে্রেু িমমযা রাররা ুেরিছল। যখন তাে্র োই 

নূহ তাে্র বলেলন, েতামরা িু সংযত হেব না?  িম েতামাে্র 

িব�� পয়গ�র। েতামরা  �াহেু েয় ুেরা  বং  মােু 

অনুসরর ুেরা।  িম  জনয েতামাে্র ুােছ েুানরপ �িত্ান 

চাই না।  র সবিুছু ব্লা  িম িব� �েু  �াহর ুােছ ুামনা 

ুির। অত ব েতামরা  �াহেু েয় ুেরা  বং  মার  নুগতয 

ুেরা। তখন ুওেমর েলােুরা জওয়ােব বলল-  মরা েতামার 

 পর  মান  নেবা, অমচ েতামােু অনুসরর ুের নরচু �েরর 

েলােুরা। নূহ বলেলন, তারা িু ুরেছ না ুরেছ তা  মার জানা 

েনই। তাে্র সম� ুােজর িহসাব  মার �েূর িনুট গি�ত 

 েছ, যি্ েতামরা তা বুেঝ মাু।  িম মুিমনে্রেু পিরতযাগ 

ুরেত পাির না।  িম �র েয় �্শরনুারর বযতরত িছুই নই’ (সূরা 

শ‘ রা, ২৬  য়াত ১০৫-১১৫)  
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েহ পাঠু!  ুবার িচ�া ুেরা নূেহর ুওেমর ুমা। তারা ুত 

হঠুাররোেব তাে্র নবরেু অঅরুার ুরেলা শরু  ই ুারের েয, 

তােু যারা অনুসরর ুরেছ তারা অমর-স�্ ও সামািজু প্-

পযরা্ায় তাে্র চাইেত অেনু নরচু।  র  টা   ুারেরই েয, 

তাে্র �রান লকয িছল ্ুিনয়া। নতুবা যি্  িখরাত বা পরুাল 

তাে্র িচ�ার িবদয় হেতা, তাহেল তারা েযখান েমেুই পাওয়া যাু 

না েুন সেতযর অনুসারর হেতা। িু� তাে্র জােহিলয়ােতর ু ারের 

তারা িনজ িনজ �বৃি�র অনুসরের সতয হেত মুখ িফিরেয় েনয়।  

পকা�ের স াট িহরািায়ােসর ি্েু  ুবার েখয়াল ুের ে্খ। 

অরয় গেরর অান ও ্ূর্ৃিরর ুারের গররব ও ্ুবরল ে ররর 

অনুসররেুই সেতযর পেক ্লরল িহসােব �হর ুরেলন। েযমন 

 বু সুিফয়ােনর িনুট রাসূলু�াহ সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম 

স�ে রু অেনু �েের মেরয  ুবার িতিন �ে ুেরন েয, েগাে�র 

শরু েনতৃ�ানরয় েলােুরা তাঁেু অনুসরর ুেরন, না ্ূবরল ে ররর 

েলােুরা?  �র শেন িতিন বেলিছেলন- সারাররতঃ ্ুবরল ে ররর 

েলােুরাই নবরে্র অনুসারর হেয় মােু।  
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 �াহ রাববুল  লামরন পাু ুালােম নূেহর  লাইিহস সালােমর 

ুওেমর বররনা �সেে অনয� বেলনঃ  

﴿ ٌَ د 
يٌي عل َى  َذ  ِو لَ�ل

ي  ل  ع   اَيى
َ

ي ل   غَي  ليى 
ى
رىَسل

َ
دى أ َّ ِو ٢٥َءلَ

َ ل  ِّ  ج
ِ
ءج لِ  دلدل  َفعى

َ
نى ِ

َ
﴾ أ

َويفل 
َ
ٍَ ﴿أ ل 

َ
ٍ  أ ٌَ يَيى َى َبَذج ي  َعي ٢٦َبلَيى�ل ع  نى اَيى ءج ع  َفيل َْ يَن   

ِ
 جت

ل
َوَأل

ى
يَل جل َّ ﴾ َق

   َءَعي  ََي  
ى
َ  جلِيأ َي نَي  

ل
ر َرجذ 

َ
َى أ يَن هل  

ِ
 جت

ِ
�ىلَغَي َءَعي  ََيجَن جِفدََعَي لِ  ج ع   َََش 

ِ
 ََيجَن لِ 

غّ  َل ٍل نَلى َد نى فَلى َى َبلَيىغَي ع  ََ ﴿لَ�ل  � َى َكذ   )٢٧-٢٥: سيرة هي  ( ﴾٢٧�ل

‘নূহেু  মরা তার ুওেমর িনুট ে�রর ুরলাম। িতিন বেলন, 

 িম েতামাে্র জনয �ুাশয েয় �্শরনুারর। েতামরা  �াহ ছাাা 

অনয ুােরা ইবা্ত ুেরা না।  িম েতামাে্র  পর েসই মমরাি�ু 

ি্বেসর  যােবর  শংুা ুরিছ। তখন তার ুওেমর অিব�াসররা 

বলল, েতামােু  মরা  মাে্র মত  ুজন মানুদ ছাাা িুছু মেন 

ুির না।  র  মরা ে্খিছ েয, েতামেু যারা অনুসরর ু ের, তারা 

 মাে্র মেরয বাহযতঃ অতয� িন� ে ররর েলাু, (েস ুারের) 

 মরা েতামােু  মাে্র  পর েুানরপ মযরা্া  েছ বেল ে্িখ 

না। বরং  মরা েতামাে্রেু িমমযাবা্র মেন ু ির’। (সূরা হ্, ১১: 

 য়াত ২৫-২৭)  
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১২। সতযপপরে্র  পর িমমযা ে্াদােরাপ ুরা 

জােহলর যুেগর েলাুে্র অোব িছল েয, তারা সতযপপরে্রেু 

ুপট ও ্ুিনয়া্ার বেল ে্াদােরাপ ুরেতা।  �াহ তাে্র  ই 

অোেবর �িতবা্ ুেরেছন যা ইেতাপূেবর নূহ  লাইিহস সালােমর 

মুখ ি্েয় পিব� ুালােম  মরা শেনিছ।  

ুওেমর েলাুে্র ঐসব ুমা বলার  ে�শয িছল,  ই েয, ্ির� 

িন� ে ররর েলােুরা নূেহর  পর  মান  েনেছ যােত তাে্র িুছু 

্ুিনয়াবর ফায়্া লুটার মওুা িমেল। িুছু পািমরব সুিবরা অজরন ুরা 

যায়।  জনয নয় েয, তারা নূেহর ্াওয়ােতর সতযতা  পলিল ুের 

 মান  েনেছ।  ই অনযায় ে্াদােরােপর �িতবাে্ই  �াহ 

 পেরা�  য়াত বররনা ুেরেছন।  

 

১৩। হু পপররা ্ুবরল  ই অহংুাের হেুর সাহাযয েমেু ্ূের 

মাুা 
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জােহলর যুেগর অনযতম  োব িছল েয, তারা হু পম হেত মুখ 

িফিরেয় িনত অবঅা ও অহংুার ু ের, েযেহতু েসখােন ্ ুবরল ে ররর 

েলােুরা ঢুেু পোেছ।  

 �াহ  র �িতবাে্ বেলনঃ  

نى  َهيل َعي َبلَيىَي ع  ءَن ءَجى �دل ي 
و يل  ِ َع

ى
َاَدجة  َءجل

ى
 ن يل

َى يَن َرِنهل بل يَن يَدى  
ِ

يل   جت  َفطى
َ

َءِ

َن  يَن ع  َى َقتَرل يلَ هل ٍ  َقتَطى ى َْ نى  َى ع  ه 
َسين َي َبلَيى نى ى  ٍ  َءَعي ع  ى َْ نى  َى ع  َسين ه  ى 

 َِ ََ ﴿جل نى ٥٢يل و  َى ع  ه 
ل َبلَيى ِّ    َعِن ج

َ
ِ َهؤل

َ
ليج أ يل ّل َ  ن دَعىٍإ ل 

َى َلهل ﴾ َءَ�َذل َي َقتَغِي َ�عى

�َن ﴿ يك ي  َِ ََ ن يل
لَ بى

َ
 ن ص

ل ِّ لَئىَس ج
َ
 )٥٣-٥٢: سيرة جأل عي  ( ﴾٥٣نَئىغ غَي أ

‘(েহ নবর)  পিন ঐ সম� েলাুে্র ্ূের সিরেয় ে্েবন না, যারা 

সুাল-স�যায় তাে্র �েু-�িতপালুেু ডােু। তারা েুবলমা� 

তাঁরই স�ির ুামনা ুের। তাে্র িহসাব-িনুােশর বযাপাের 

 পনার েযমন েুােনা ্ায়-্ািয়� েনই,  পনার িহসাব িনুােশর 

বযাপােরও তাে্র েুানরপ ্ ায় ্ ািয়� েনই,  পিন তাে্রেু ্ ূের 

সিরেয় ে্েবন না, তাহেল  পিন অনাচাররে্র অ�েুর� হেয় 

যােবন।  মিনোেব  িম  ুজনেু অপরজেনর �ারা পররকা ু ের 

মািু, যােত তারা বেল েয,  মাে্র মরয েমেু  �াহ অমুু 
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অমুু েলাুে্র �িত অনু�হ ুেরেছন।  �াহ িু তাঁর ুৃতঅ 

বা�াে্র স�ে রু অিরু অাত নেহন?’ (সূরা  ন ম, ৬:  য়াত 

৫২-৫৩)  

েমা�াুমা,  খােন ব�বয িবদয়  ই েয, ঐসম� ্ুবরল ে ররর মেরয 

যারা  মান  েনেছ তারা সিতযই যুি�র িেি�েত  মান  েনেছ 

েুােনা েলাে-লালসা বা নগ্�াি্র  শায় নেহ েযমন রাররা 

ুেরেছ তাে্র শ�রা। েুননা পরুালরন িহসাব-িনুােশর বযাপাের 

রাসূল বা  �ত েু  ুােরা ্ায়-্ািয়� েনেব না। অত ব তাে্র 

খােলছ  মানেু অেহতুু অবঅা ুরার েুােনা অমর হয় না।  

১৪। িনেজে্রেু অিরুতর েযাগয েেেব অেনযর গৃহরত সতযেু 

বািতল গরয ুরা 

সূরা  হ�ােফ  �াহ তা‘ লা ইয়াহূ্রে্র  চরর বযাখযা ুেরন 

িন�োেব-  

ِّ  َء�َ  غىد  ج نى ب  َى ل نى َكَن ع  تل �ى
َ
َرأ

َ
جي يَل َعَ اللى أ َ َى

نى نَإ  ل  ٌد ع  َد َكيه   ن ي  ءََكه 
َى فل َفيى

﴿ ََ يل و  َِ يى َ جل َّ  َ�هىد   جلى
َ

ِ َ ِّ َى ل ِن ج
فل َبى تَرى �ىل ي  فََََعَن َءجسى  ﴾١٠: سيرة جألىّيف ع 
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‘ পিন ওে্রেু বেল ি্ন-  �া যি্  ই ুুর‘ ন যমামরই 

 �াহর তরফ েমেু হয়  বং েতামরা  হােু অঅরুার ুরেত 

মােুা  মিনোেব যি্ েতামাে্রই ু ওম বনর ইসরাইেলর মরয হেত 

েু   হার সতযতার সাকয ে্য়  বং  মান  নয়ন ুের  র 

েতামরা েুবল অহংুার ুরেতই মােুা, েসমতাব�ায় েতামাে্র 

রায় িু হেব? িনিয়ই  �াহ অিবচারর যািলমে্রেু সিঠু পেম 

পিরচািলত ুেরন না।’ (সূরা  ল- হুাফ :  য়াত ১০) 

ءج ن ي  
تَدل َى َ�هى َ ىي  َءَ ذى ل ي َي ل لَ

ّل يَن آََعغليج لَيى َكَن َوهى ج َعي َسدَ  
ِ
 ِ ءج ل َفيل َْ يَن   

ِ
َءاَيَل جت

﴿ ٌَ ي ليَن َهَذج ل فىٌي اَد  يل ّل  ﴾١١: سيرة جألىّيف فََسيَ

(  ুমার  �ের) অিব�াসররা িব�াসরে্রেু বলল- যি্ ুুর‘ ন 

যমামরই েুােনা  �ম ব� হেতা, তাহেল েস বযাপাের িনিয়ই  সব 

(িন� ে ররর) েলােুরা  মাে্র অ�বতরর হেত পারেতা না (েুননা 

অানররাই �মেম  �ম ব� �হর ু ের মােু)।  �াহ বেলন), যখন 

ুুর‘ ন �ারা ওে্র িহ্ােয়ত েজােটিন, তখন ওরা  ুমাই বলেব 

েয,  হােতা েুবল পুরাতন অলরু িবদয়’। (সূরা  ল- হ�াফ, 

৪৬:  য়াত ১০ ও ১১)  
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১৫। সিঠু ও �িটপূরর িুয়াস স�ে রু অঅতা 

জােহলর যুেগর েলােুরা িনেজে্র অনযায় ্াবরর সমমরন অেযৗি�ু 

িুয়ােসর   য় িনত  বং সিঠু িুয়াসেু �তযাখযান ুরেতা। 

পিব� ুুর‘ নুল ুাররেম তাে্র  ই ব্ অেযােসর বররনা ি্েয় 

 �াহ তা‘ লা বেলন-  

 ًَ فَ
َ
ل ل أ ٍ َ�هى

َ
نى ل ع َى ع  َ َعي لَ�ل ِّ ءج ج دلدل ِى يَل يَي اَيى   ج َّ ي  َق ع   اَيى

َ
ي ل   غَي  ليى 

ى
رىَسل

َ
دى أ َّ َءلَ

يَن ﴿ ّل  ﴾٢٣: سيرة جلؤعغين َفِت

‘ মরা নূহেু তার ুওেমর িনুট ে�রর ুির। িতিন তাে্রেু 

বেলনঃ েহ  মার ুওম! েতামরা  ু  ্লাহর ইবা্ত ুর। িতিন 

বযতরত অনয েুােনা  পাসয েনই। েতামরা িু ( �াহর  যােবর) 

েয় ুেরা না’? সূরা  ল মুিমনুন, ২৩:  য়াত ২৩)  

তখন তার ুওেমর েনতৃ�ানরয় অিব�াসররা বলেলা,  ই বযি� 

েতামাে্রই মত  ুজন মানুদ ছাাা িুছুই নয়। েস েতামাে্র 

 পর �রানয িব�ার ুরেত চায়। যি্  �াহ (সিতয সিতযই েুােনা 

নবর ে�রর ুরেত) চাইেতন তাহেল েুােনা েফেরশতােু (ঐ 

ুােজ) পাঠােতন। (  বযি� েয সম� ুমা বলেছ)  মরােতা 
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ুখনই   সব ুমা  মাে্র বাপ-্া্াে্র ুােছ শিনিন। িনিয়ই 

 ই বযি�র সংেগ েুােনা িজন-েূত িুংবা পাগলামর  েছ। অত ব, 

েতামরা অেপকা ুরেত মােুা (যতি্ন না  র পাগলামর েছো 

যায়)’।  

 খােন তারা নবরেু তাে্র ু ু টবুি� স�� মানুদে্র সংেগ িুয়াস 

ুরেছ। যি্ও ৈ্িহু ি্ু ি্েয় নবররা তাে্রই মত মানুদ, তবুও 

অনয সুল ি্ু ি্েয় তাে্র সংেগ নবরে্র েয হাজােরা পামরুয 

রেয়েছ েস ুমা তারা েবমালুম েুেল েগেছ। েযমন  �াহ সম� 

মানুেদর মেরয নবরে্রেু বাছাই ুের িনেয়েছন তাঁর পয়গাম 

বহেনর জনয, তাঁর ু ালােমর জনয, অহরর জনয �েৃিত। অত ব,  ই 

ি্ু ি্েয় তারা ্ুিনয়ার অনয সুল মানুদ হেত অতত মযরা্ার 

অিরুারর। অমচ জােহলররা তাে্রেু িনেজে্র  পর িুয়াস 

ুেরেছন  বং অনযায়োেব ে্াদােরাপ ুেরেছ। েযমন  ুােলর 

জািহলরাও ুের মােু।২

3 

                                                           
3 েলখু  পেরা�  য়ােতর শাি�ু ও োবগত িব�ািরত বযাখযা ি্েয়েছন  বং 

িুয়াস স�েুর জানার জনয ইমাম ইবেন তাহিময়াহ �ররত  جلّيير   جلشع

 বইিট পাঠুেু পাঠ ুরেত বেলেছন। সবরি্ু িবেবচনা ুেরই  جإلســً�
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১৬। সৎ েলাুে্র বযাপাের বাাাবািা 

জােহলর যুেগর েলােুরা ওলামা ও   িলয়াে্র বযাপাের বাাাবািা 

ুরেতা।  

 �াহ বেলন-  

َى  لهل ل ِّ  َذل َي اَيى ُل ج�ىنل ج ي َوس 
ى
ِّ  َءاَيلَ   جِرَايرَ  جل َز�ىٌي ج�ىنل ج ي ل بل َهل َءاَيلَ   جلى

فى 
َ
يَن ﴿ن ص فَرل َِ يلؤى َ

ل َ ِّ َل ج نى َلدىلل اَيتَلَهل ءج ع  َفيل َْ يَن   
ِ

َل جت اليَن اَيى َى يلَليه  ه  ﴾ ٣٠َيجه 

 
ِ

ءج ل ِ يل م 
ل
ََ َءَعي أ �َ َُ ج�ىَن َميى ي َوس 

ى
ِّ  َءجل نى  لءن  ج َنين ي ع  رى

َ
َى أ دَيَدهل َى َءرلهى دَيرَهل ىى

َ
ءج أ َذل ج ِ

ج  د  ي َءجى  ءج ل لَه  دلدل َعى ينَ ل  �ل  
لشى ِوي � َِ دىَتي َيل  َي سل  هل

ِ
َ لِ 

َ
 ل ع

َ
 )٣١-٣٠: سيرة جلينة ( .ِ

‘ইয়াহূ্ররা বেলেছ ওযােয়র  �াহর পু�, ওি্েু নাছারারা বেল 

 সা মসরহ  �াহর পু�।  টা তাে্র মুেখর (অবা�ব) ুমা মা�। 

তারােতা তাে্র নযায়ই ুমা বলেছ যারা তাে্র পূেবর ুােফর হেয় 

েগেছ।  �াহ তাে্রেু �ংস ুরন! তারা েুােনা ি্েু যাে�? 

তারা  �াহেু েছো িনেজে্র রমর-যাজু ও পুেরািহতে্র �েু 

                                                                                                            
 খােন েুবল মূল ব�বযটুুু তুেল ররা হেলা। (অনুবা্ু)। 
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বািনেয় িনেয়েছ  বং মারইয়ােমর পু� মসরহেুও। অমচ তাে্র 

�িত  ই  ে্শ ুরা হেয়েছ েয, তারা শরুমা�  ু মাবুে্র 

ইবা্ত ুরেব িযিন বযতরত মাবু্ হওয়ার েযাগয েুই  েনই, িতিন 

তাে্র শররু ি�র হেত পিব�।’ (সূরা  ত-তাওবাঃ ৯:  য়াত 

৩০-৩১)  

 খােন ‘ হবার’ ও ‘রহবান’ বা পরর- পুেরািহতে্রেু ‘রব’ 

িহসােব �হর ুরার অমর  ই েয, ঐ সময় তাে্র ুমার  পেরই 

হালাল-হারাম িনররািরত হেতা। বাঁচার জনয িুংবা েুােনা িুছুর 

মেেলর  শায়  ে্রেুই ডাুেতা। তাে্রই  �রসূরররা  জও 

েবঁেচ  েছ পূবর ও পিিেমর িবিে� �াে�। রাসূেলর সা�া�াহ 

 লাইিহ ওয়াসা�াম হা্রস বেরর বেরর সতয হেয়েছ। িতিন বেলেছন - 

‘অবশযই েতামরা েতামাে্র পূবরবতররে্র ররিত-নরিত অনুসরর 

ুরেব’। (হা্রস)।  

যার ফেল  জ  মরা অিরুাংশ েলাুেু ে্িখ  �াহ ও তাঁর 

সতয �রন েমেু মুখ িফিরেয় িনেয়েছ। রুমারর েব্ েত তারা 

হাবুডুবু খাে�। িব�াি� ও গমরাহরর রু-রু ময়্ােন তারা ি্েশহারা 

হেয় ঘুরেছ। িুতাব ও সু�াহ  বং তার  ে�ালনুাররে্র িবরে� 
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লােছ। ফেল �রন  জ তাে্র ুােছ েযেয় ্রঘর িনঃ�াস েফলেছ। 

ইসলাম  জ �ুাশয িবপে্র মেরয পো েগেছ।  

১৭। না বুঝার অজুহাত 

জােহলর যুেগর েলােুরা  �াহর অহরর তাৎপযর বুঝেত না পারার 

অজুহাত ি্েয় ইসলাম েমেু ্ূের মাুেত চাইেতা। েযমন  �াহ 

রাববুল ‘ লামরন বেলনঃ  

�ل  سل دىفل
َ
َي  أ  َفهى

َ
يٌل ن َوي ِ َى رَسل ْل َِوي َجيَ  ُل فَ

َ
ي أ  ّ � َى َءفَي  ي َكِذ�ىتل  ّ � َى َقَفي  فل َبى تَرى َل جسى

تللليَن ﴿ ّى غليَن ٨٧َف ع  ً  َعي يلؤى ل ي َّ َى َق ي ه 
فى  ن �ل

ل ِّ َل ج ٌ  نَلى لََعغَهل
ى
ل ُل ليج الللينلغَي  ﴾ َءاَيل

 )٨٨-٨٧: سيرة جلّية (﴾ ٨٨﴿

‘যখন েতামাে্র ুােছ েতামাে্র ই�ার িবেরারর েুােনা ্াওয়াত 

িনেয় রাসূল  গমন ুেরন, তখন েতামরা অহংুার ে্খাও। 

অতঃপর েতামাে্র  ু্ল তাঁেু িমমযাবা্র বেল, অনয ্ল তােু 

হতয ুের। তারা বেল েয,  মাে্র অ�রগেলা  �াি্ত, বরং 

তাে্র  ই অিব�ােসর জনয  �াহর তাে্রেু লা’নত ুেরন’। 

(সূরা বা�ারা, ২:  য়াত ৮৭-৮৮)  
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অনয� পিব� ুুর‘ েনর �িত মানুেদর  চরর �সেে বেলনঃ  

َوعليَن ﴿  �َسى
َ

َى ِ َى َقهل لهل َْ �ى
َ
َِ أ َي بى

َ
ىي  ٤فَص ي َي ل لَ بل ِوي تَدى ِغٍة م   �

َ
ليج الللينلغَي ق  أ ﴾ َءاَيل

لليَن ﴿  ل ِدغَي َبم 
َولى ِى ٌٌ فَي َجي نى نَئىغ غَي َءنَئىغ َي ى   َي ٥َء   آََذج  غَي َءاىٌي َءع 

َ
 ل ِدَوي أ

﴾ اللى

 َ ء ل َءَء�ىٌل َ يل ف  تَاى ىي  َءجسى يج ل لَ يول  ّ تَ ٌد فَيسى ٌ َءجى 
َ

َى ل ع ِدَوي ل لَهل�ل
َ
َ ِ

َ
َى يليَي ل ل �ىلل�ل َشٌ ع 

﴿ ََ  �  
ولشى

ى
 )٦-٤: ىَ جلسجدة / سيرة فال  ( ﴾٦ل ل

‘অতঃপর তাে্র অিরুাংশ তা হেত মুখ িফিরেয় িনল, তারা  হার 

বাররর �িত ুররপাত ুরেলা না। তারা বলত েয, েতামরা 

 মাে্রেু েযি্েু  হবান ু রেছা ঐ সব িবদেয়র জনয  মাে্র 

অ�রগিল  �াি্ত হেয়  েছ,  মাে্র ুানগিল বিরর হেয় 

েগেছ  বং েতামাে্র ও  মাে্র মােঝ  ুিট প র্া পো েগেছ। 

অত ব েতামরা েতামাে্র ু াজ ু েরা,  মরা  মাে্র ু াজ ু ির। 

েহ নবর !  পিন বলুন েয,  িম েতামাে্র মত  ুজন মানুদ। 

(পামরুয  তটুুুই েয)  মার িনুট ‘অহর’  েস। িনিয়ই 

েতামাে্র রব মা�  ুজন। অত ব, তাঁর �িত েসাজা হেয় চেলা 

 বং কমা �ামরনা ু েরা। িনিয়ই মুশিরুে্র জনয �ংস অিনবাযর’। 

(সূরা হা-মরম সাজ্াহ / ফুছিছলাত, ৪১:  য়াত ৪-৬)  
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িবিে� েখাঁাা অজুহাত ে্িখেয় তারা রাসূলেু সা�া�াহ  লাইিহ 

ওয়াসা�াম িনরাশ ু রেত চাইেতা, যােত িতিন তাে্র ু ােছ ্ াওয়াত 

েপপছােনা হেত িবরত মােুন  বং তাে্র স�ে রু তাঁর  �হ 

 েুবােরই িবলু্ হেয় যায়।  

 পেরা�  য়ােতর বযাখযায় ইবেন  াাস রা. ু াতা্াহ রা. ও সু�র 

রা. বেলন- তাে্র অ�রসমূহ  বৃত অমরাৎ ইলম ও অােন েরপুর। 

অিব�াসররা মেন ুরেতা েয, তাে্র ুােছ েয অান  েছ তাই-ই 

যেমর। (অত ব নবরর িু ্রুার)। েু  েু   �  য়ােতর 

তাফসরর ু েরেছন েয, ু ািফররা মেন ু রেতা েয, তাে্র অ�রগিল 

অােনর ো�ার। অত ব, তাে্র পেক েুােনা মূখর নবরর অনুসরর 

ুরা েমােটই িঠু নয়।  

 মিনোেব মা্ােয়নবাসররা শ‘ ইব  লাইিহস সালামেু  ে�শয 

ুের বেলিছল-  

َي  طل  رَهى
َ

ي َءلَيىِ يف  ع  ًَ يلل َءَ  ِي لََ�َجَن ق يغَي  ّل ِوي َف يل َك� ه ج م  َّ َعيىبل َعي َدفى ليج يَي كل اَيل

�ٍز ﴿ غَي ن َعز 
 ىَ  َبلَيى

َ
 ﴾٩١: سيرة هي  لَيََجىغَيَن َءَعي أ
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‘েহ শ ইব! তুিম েয সব ুমা বেলা ওসেবর িুছু  মরা বুিঝ না। 

 মরা েতামােু  মাে্র মেরয সবরােপকা ্ ুবরল ে্িখ। যি্ েতামার 

ুওম না মাুেতা তাহেল  মরা েতামােু ��র িনেকেপ হতযা 

ুরতাম।  র তুিম  মাে্র  পর েমােটই কমতাবান নও’। (সূরা 

হ্, ১১:  য়াত ৯১)  

 পেরা� সম�  য়াতগিল �ায়  ুই অমর বহন ুরেছ েয, 

অিব�াসররা িনেজে্র হঠুািরতােু েঢেু রাখবার জনয অহর বুঝেত 

না পারার েখাঁাা অজুহাত েপশ ুরেতা।  �াহ তাে্র  ই িমমযা 

অজুহাতেু বার বার িমমযা �িতপ� ুেরেছন িবিে�  য়াতসমূেহ 

 বং বররনা ুেরেছন েয,  ই না েবাঝার অমর  সেল ‘বুঝেত না 

চাওয়া’, ‘বুঝেত না পারা’ নয়।  

ুিব মা‘ রর বেলেছন :  

 ءجرجَ �ستااي جألناير بيرتي ، ءجت ب للطيف ِ للغجَ   جلااي

তারুারািজর েসৗ�যর অনুরাবন ুরেত চকু অকম।  ই অকমতার 

জনয চকু ্ায়র, তারুা নয়।  



 

53 

১৮। ্লরয় নরিতর িবেরারর হওয়ায় সতযেু অঅরুার ুরা 

জােহলর যুেগর েলাুে্র অনযতম অোব িছল  ই েয, তারা েুবল 

েসই সুল সতযেু অরুার ুরেতা, েযগিল তাে্র েগা� বা 

স ্ায় েমেন িনত।  

 �াহ তা‘ লা ইয়াহূ্রে্র অোব বররনা �সেে বেলন :  

نل ن َوي ع  ليج  لؤى ل اَيل ِّ  ىَزَل ج
َ
يج ن َوي أ

غل َى آَع  يَل لَهل ءَن ن َوي َءَرجَ  ل  َءَ َذج ل  يل فل َل َبلَيىغَي َءَ��ى ز 
 ى
ل
أ

 ََ غ  ع  ؤى َى مل غىتل  ل نى كل
نى َلدىلل ِّ  ع  ِ يَيَ  ج

 ى
َ
تللليَن أ ّى ََ َف  فَل 

َى اللى ا ي ل َوي َعَعهل َادو َّ  مل
ى
َي جل ءَهل

 ﴾٩١: ﴿سيرة جلّية 

‘যখন তাে্রেু ুুর েনর �িত  মান  নেত বলা হেলা তখন 

তারা বলেলা-  মাে্র িনুট েয িুতাব নািযল হেয়েছ েুবল তার 

 পেরই  মরা  মান  নেবা। ( ই োেব) তারা  র বাইের সব 

িুছুেু অঅরুার ু ের। অমচ ু ু র ন হল সতয  বং তাে্র িনুট 

ইেতাপূেবর  গত িুতাবসমূেহর সতযায়নুারর। (েহ নবর!)  পিন 

বেল ি্ন েয, েতামরা যি্ (তাওরােতর �িত) সিতযুােরর িব�াসর 

হেয় মােুা তাহেল েুন ইেতাপূেবর  �াহর নবরে্রেু হতযা 

ুেরিছেল?’ (সূরা  ল-বা�ারা, ২ :  য়াত ৯১)  
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 খােন রাসূলু�াহ সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম ু মার  �ের �র 

োদায় তারা বেল ি্েয়েছ েয, তারা িচরুাল তাওরােতর ও তার 

 ে্শ-িনেদেরর  পরই  মান রাখেব।   ুমাও পির�ার হেয় 

যাে� েয, ুুর েনর  পের তারা  মান  নেত চায় না  ই িহংসা 

ও হঠুািরতার ুারের েয তা তাে্র বেররর মেরয ুােরার  পের 

নািযল হয়িন।  

 

১৯। জা্ুর অেলৗিুু ি�য়া-ুা�েু অ�া� ্লরল িহসােব �হর 

ুরা 

তাে্র অনযতম অোব িছল েয, তারা  �াহর িুতােবর ব্েল 

যা্ুর িুতাবসমূহ সং�হ ুরেতা।  

 �াহ তা‘ লা বেলন :  

ءتليج 
ل
يَن أ  

ِ
َن جت �ٌ  ع  َى َددََذ فَي  ٌَ ل َوي َعَعهل َادو ِّ  مل غىد  ج نى ب  يٌل ع  َى رَسل َءلَِوي َجيَ هل

يَن ﴿ لَول  َ�عى
َ

َى ِ ِدهل
َ
َى َكَ ير ه  هل ُل ِّ  َءَرجَ   ٌَ ج ٌَ ك تَي تَي ر 

ى
يج َعي َفتى ١٠١جل للي ﴾ َءجِفدَعل

ءج  َفيل َْ  ََ يَيط  َِ ِن جل لَيىَوينل َءلَ�  َفَي سل َْ لَيىَويَن َءَعي  ي  سل
ى
ل َل َعَ مل يَيط  َِ جل

  ن دَين َل َهيرلءَت َءَعيرلءَت َءَعي 
َى َولََر

ى
َل َعَ جل ز 

 ى
ل
َي َءَعي أ تى يَن جِريَر جلسو َعلوول �ل
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ى 
َ

 ل ِدَوي َ
َ

يِ ّل �َ َِ َىٍد َى
َ
نى أ َعلوَوين  ع  َوي َعي �ل غىهل يَن ع  يى َقيَتََعلِول فل ًَ تَ�ى نل ف تىغٌَة فَ

  ِّ ن  ج
 ن ن ذى

ِ
َىٍد لِ 

َ
نى أ �َن ن ي  ع   ن َليرو

َى ي  َءَعي هل َويى   َءَزءىج 
ى
َ جل َى اليَن ن ي  َ� َفيو �ل

َج َْ يج لََون  جكى دى َبل ول َّ َى َءلَ هل  َ�غىَفعل
َ

َى َءِ هل ّ ُل يَن َعي يَ نى َءَ�تََعلِول َية  ع  َو 
ى

ل ق  جل
َ

 ل َعي ع

يَن ﴿ لَول َى لَيى َك ليج َ�عى َسهل دىفل
َ
ءىج ن ي  أ َ ََ  سىَس َعي 

َ
ٍَ َءل

ًَ -١٠١: سيرة جلّية (﴾ ١٠٢َو

١٠٢( 

‘যখন তাে্র ু ােছ  �াহর পক েমেু রাসূল  েলন, িযিন তাে্র 

িনুট ইেতাপূেবর নািযলুৃত িুতাব তাওরােতর সতযায়নুারর, তখন 

যাে্রেু িুতাব ে্য়া হেয়িছল তাে্র মরযুার  ুিট ্ ল  �াহর 

িুতাবেু ছুো েফেল ি্ল। তারা েযন িুছুই জােন না। 

সুলায়মােনর রাজ�ুােল শয়তান যা তাে্রেু পো শনােতা, তারা 

তারই অনুসরর ুরেতা। সুলায়মান অিব�াসর িছেলন না। বরং 

শয়তানই অিব�াসর ুািফর িছল। তারা েলাুে্রেু যা্ু িশখােতা। 

অিরু� তারা অনুসরর ুরেতা হারত ও মারত নামু ্ুই 

েফেরশতার  পর যা অবতররর হেয়েছ তার। তারা ুা েু িুছু 

িশখাবার পূেবর বেল ি্ত েয,  মরা িফৎনার মেরয  িছ। অত ব, 

েতামরা ( মাে্র ুমায় ও ুােজর ফেল) ুািফর হেয় েযেয়া না। 

( ত্সে�ও) েলােুরা তাে্র িনুট েমেু িশেখ িনেতা  মনিু 
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যার �ারা অামর-�রর মেরয িবে�্ ঘটােনা স�ব হয়। যি্ও  �াহর 

হুুম বযতরত তারা ুােরা েুানরপ কিত ুরার কমতা রােখ না। 

(সূরা বা�ারা, ২ :  য়াত ১০১-১০২)  

 পেরা� জােহলর অোব  জুাল বহ েলােুর মেরয ে্খা যায়। 

িবেশদ ুের যারা সারু েলাুে্র বংশরর িুংবা তাে্র ি্েু 

িনেজে্রেু স�ি রুত ুের। যি্ও তারা েসই সব সৎ েলাুে্র 

 মল- খলাু হেত বহ ্ুের, তমািপ তাে্র মেরয  র �া্ুেরাব 

সবেচেয় েবশর। যা্ুর অেলৗিুু ি�য়া-ুা� তারা ে্খায়, 

েযগেলােু শররয়ত স�ূরররেপ বািতল েঘাদর ুেরেছ।  

েযমন- িবসা� সাপ রের েফলা, ুা েু অ� ি্েয় েুেট েফলা, 

 গেনর মেরয �েবশ ুরা �েৃিত। তারা শররয়তেু অ�াহয 

ুেরেছ।  �াহর িুতাবেু িপছেন িনেকপ ু েরেছ  বং শয়তােনর 

অনুসরর ুেরেছ। অমচ  গিলেু তারা িনেজে্র েুরামিত বেল 

্াবর ুেরেছ। যি্ও েুােনা ফািসেুর �ারা েুরামত �ুাশ েপেত 

পাের না। যারা  পেরা� ি�য়া-ুা� ে্খায় তাে্র ফােসুর �র। 

তারা �রনেু েখল-তামাসার ব� বািনেয় িনেয়েছ।  ে্রই  ে�েশয 

 �াহ বেরন-  
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ي ﴿سيرة  غىع  غليَن بل ىس  ُل َى  ِدهل
َ
ىَسدليَن َ َُ َى  دىيَي ءَهل ّّ َيَية  ج

ى
َى ق  جل يلهل ِل َسعى ًَ يَن   

ِ
جت

 ﴾١٠٤: جلره  

‘ রা ্ুিনয়ােত েুবল প� ম ুরেছ অমচ োবেছ েয, তারা খুবই 

োল ুাজ ুরেছ’। (সূরা ুাহাফ, ১৮ :  য়াত ১০৪)  

 

২০। বংশ স�ে� পিরবতরন ুরা 

তারা িনেজে্র মূল বংশ স�ে� পিরবতরন ুের েফলত। ুখেনা 

ইবরাহরেমর ( :) ি্েু স�ি রুত ুরেতা  বং েসজনয 

িনেজে্রেু মুসিলম বেল ্াবর ুরেতা অমচ �ুােশয তার 

িবেরািরতা ু রেতা।  বং ইসলাম িবেরাররে্র ি্েু িনেজে্র স�� 

গােতা।  

 

২১।  �াহর ুালােমর মূল ব�েবয েহরেফর ঘটােনা 

 �াহর ু ালােমর মূল তাৎপযর  পলিল ু রা সে�ও িনেজে্র অােমর 

তারা িবুৃত বযাখযা ুরেতা।  জুাল   ররেরর েলােুর েমােটই 
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অোব েনই যারা  �াহর ুালােমর মনগাা বযাখযা ি্েত স্া 

��ত।  

 

২২। �রিন িুতাবসমূেহ তাহররফ  

জােহলর যুেগর  িলমরা মূল রমররয় �পসমূেহর পিরবতরন ঘটােতা।  

 �াহ ইয়াহূ্র  িলমে্র চির� বররনা �সেে বেলন :  

عَ 
َ
 أ

ِ
ٌَ لِ  تَي ر 

ى
يَن جل لَول  َ�عى

َ
ّييَن ِ عو

ل
َى أ غىهل غّيَن ﴿َءع  َل �َ 

ِ
َى لِ  ِ َءَ نى هل  ِ ﴾ فََي�ىٌل ٧٨ي

لءج ن ي   َْ َى ِّ  ل ئَ غىد  ج نى ب  ليَن َهَذج ع  يل ّل �َ َِ َل َى  يه  يىد 
َ
 ن ص

ٌَ تَي ر 
ى
تلدليَن جل يَن يَ�ى  

ِ
 ِ ل

دلينَ  س  ِوي يَ�ى َى م  َى َءَء�ىٌل لَهل يه  يىد 
َ
ِوي َكتَدَ ى أ َى م  ً  فََي�ىٌل لَهل ﴾ ٧٩﴿ َََوغ ي اَل ي

٧٩-٧٨: جلّية ( ) 

তাে্র মেরয অেনু অিশিকত েলাু  েছ, যারা  শা- ুাংখা 

বযতরত �প স�ে রু জােন না। শরু ু�না রচনা ুের মােু। 

তাে্র জনয �ংস, যারা অ হে� �প রচনা ু ের  বং বেল েয,  টা 

 �াহর িনুট হেত  গত।  র �ারা তারা সামানয মুলয অজরন 

ুেরেছ। তাে্র হাত যা িলেখেছ ত�েনয তাে্র �িত  েকপ 
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 বং তারা যা  পাজরন ু েরেছ ত�েনয তাে্র �িত  েকপ। (সূরা 

 ল-বা�ারা, ২ :  য়াত ৭৮-৮৯)  

যারা বতরমান যুেগর জজ-মযািজেেটে্র ি্েু ্ৃির ি্েবন, তারা 

�র ে্খেত পােবন েয, িুোেব  রা  ইনেু েখল-তামাসায় 

পিররত ুরেছ। তারা ই�ামত ুুর ন ও সু�াহর ফয়সালােু 

পিরবতরন ুের  বং ঘুেদর িবিনমেয় সতযেু িমমযায় পিররত ুের। 

 ইোেব অসংখয ্ুনররিত যার েুােনা সরমা পিরসরমা েনই। যা   

যুেগর সবেচেয় বা মামা বযামার ু ারর হেয় ্ ািােয়েছ।  মিনোেব 

িব্‘ তর ও ুবর পূজাররর ্ল েতা  েছই যাে্র স�ে� অনয� 

 েলাচনা  েসেছ।৩

4 

২৩। �রেনর িহ্ােয়ত েছো �রন-িবেরারর পেমর অনুগমন 

  িছল জােহলর যুেগর  ু  জব অোব। তারা খািট �রেনর সংেগ 

ুিঠন শ�তায় িল্ হেতা। অনযি্েু ু ািফরে্র �রেনর সংেগ পূরর 

�রিত �াপন ুরেতা। েযমন ইয়াহূ্ররা রাসূলু�াহর সা�া�াহ 

 লাইিহ ওয়াসা�াম সংেগ ু েরিছল। িতিন মূসার ( ঃ) �রন ( হার 

                                                           
4 তুুরর িখলাফেতর  মেল  টা েলখা হয়। (অনুবা্ু)।  
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মূলনরিত) িনেয়  েসিছেলন, অমচ তারা যা্ু িব্যার বইসমূহ 

অনুসরর ুরেত লাগেলা যা িছল িফরা েনর �রেনর অ�েুর�। 

মুসিলমে্র মেরয  জুাল  রপ েলােুর েুানই ু মিত েনই যার 

সু�াহ তযাগ ুেরেছ।  মনিু তার সংেগ শ�তাও ুের মােু। 

অমচ তারা ্াশরিনুে্র ুমা ও িনে র্শসমূেহর সহায়তা ুের।  

 

২৪। অেনযর অনুসৃত সতযেু অঅরুার ুরা 

যখন তারা িবিে� িফরুায় িবে� হয়, তখন �িতিট িফরুা তাে্র 

গৃহরত মতামতেু চূাা� সতয বেল �হর ুরেতা  বং তাে্র 

িবপকরয় ্েলর িনুট বা�িবু েুােনা সতয মাুেলও তােু 

অঅরুার ু রেতা। েুননা পিব� ু ু র েন  �াহ রাববুল  লামরন 

বেলন :  

ي ل َعَ  َهل ٍ  َءاَيلَ   جِرَايرَ  لَئىَس   جلى ى َْ ي ل لَئىَس   جِرَايرَ  َعَ  َهل َءاَيلَ   جلى

 
َ

يَن ِ  
ِ

ٌَ َكَذل َي اَيَل جت تَي ر 
ى
َى َ�تىلليَن جل ٍ  ءَهل ى َل َْ ى�ل َُ ل  ِّ َى فَي ل ه  يى

�ىَل اَ يَن ع  لَول  َ�عى

يَن ﴿ يي  َ�ىتَل فل يَوي َك ليج ق  يَيَعة  ق   ّ
ى
َ  جل َى يَيى  )١١٣: سيرة جلّية (﴾ ١١٣نَئىغَهل
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‘ইয়াহূ্ররা বলেতা খৃরানে্র েুােনা িেি� েনই। েতমিন খৃরােনরা 

বলেতা ইয়াহূ্ররা েুােনা িেি�র  পর �িতিগত নয়। অমচ তারা 

সবই  �াহর িুতাব (তাওরাত ও ই�রল) পােতা।  মিন ররেরর 

ুমা েুবল মুখররাই বেল মােু।  �াহ তাে্র মরযুার  ই িববা্ 

ফয়সালা ু রেবন েুয়ামেতর ি্ন’। (সূরা  ল-বা�ারা, ২ :  য়াত 

১১৩)  

জােহরর যুেগর  পেরা� অোব িনঃসে�েহ বতরমান যুেগও বহ 

েলােুর মেরয িব্যমান। িবেশদ ুের িবিে� মাযহাবর েনতাে্র 

মেরয। েুননা �েতযু মাযহাবপপরই মেন ুেরন েয, �রন েুবল 

তার মাযহােবই  েছ, অেনযর মেরয নয়।  জনযই েতা  �াহপাু 

ইরশা্ ুেরেছন- ‘�েতযু ্লই িনেজরটা িনেয় স�র।’  

ুিব বেলন :  

ً  للي� ، ءل� ِ تّّي لَ   . نذجكءد يّدو ءب

‘‘�েতযেুই লাইলরর ে�েমর ্ াবর্ার। অমচ লাইলর তাে্র ু া েু 

অরুার ুের না।’’  
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বুি�মােনর ুাজ হেলা ্লরল তালাশ ুরা। েয িবদেয় সিঠু ্লরল 

পাওয়া যােব েসটাই সতয ও �হরেযাগয।  

পকা�ের যার  পের েুােনা ্লরল �মার পাওয়া যােব না তা 

িপছেন ছুেঁা িফেল ি্েত হেব। মেন রাখেত হেব েয, ্ুিনয়ার 

�েতযেুর ুমাই �হর বা বজরন েযাগয েুবল রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

 লাইিহ ওয়াসা�ােমর ুমা বযতরত।  

 

২৫। �েতযু ্েলর  ই ্াবর ুরা েয, সতয েুবল তার মােঝই 

িনিহত 

 মার  �াত অ্ূর েিবদযেত ৭৩িট ্েল িবে� হেব। �েতযু 

্লই জাহা�ােম যােব,  ুিট ্ল বযতরত। রাসূেলর সা�া�াহ 

 লাইিহ ওয়াসা�ােমর   হা্রস যখন েলােুরা শনেলা তখন 

�েতযু ্ লই িনেজে্রেু ‘‘নাজর িফরুা’’ বা মুি��া্ ্ ল িহসােব 

্াবর ুরেলা। যি্ও ঐ হা্রেসর েশেদ রাসূল সা�া�াহ  লাইিহ 

ওয়াসা�াম �র োেবই মুি��া্ ্ল স�ে রু বেলেছন েয, তারা 
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হেলা ঐ ্ল যারা  মার ও  মার ছাহাবাে্র তররুার  পর 

ুােয়ম মাুেব।  

 মিন োেব ইয়াহূ্র ও খৃরানরা িনজ িনজ ্েলর ‘‘নাজর’’ বা মুি� 

�া্ হওয়ার ্াবরর অসারতা �িতপ� ুের  �াহ বেলন-  

َى  َى اللى َهيتليج نليىَهي َ�ل َعيد ّيهل
َ
َي أ

ى
ََ ﴿ت ل ل  َى َبي   غىتل َهيل ١١١ل نى كل ََ ءَجى لَ سى

َ
﴾ نََ� َعنى أ

ىَز ليَن ﴿ َُ َى   هل
َ

َى َءِ ه 
 َويىٌف َبلَيى

َ
غىَد َرنوي  َءِ يل ل ب  جى

َ
ٌن فَلَيل أ ىس  َي مل ِ  ءَهل  ّ١١٢ ﴾

 )١١٢-١١١: سيرة جلّية (

‘ সব তাে্র েখাশ-েখয়াল মা�। েহ নবর !  পিন বেল ি্ন, তারা 

যি্ িনজ িনজ ্াবরেত সতয হয়, তাহেল েযন ্লরল েপশ ুের। 

অবশয েয বযি�  �াহর জনয িনেজেু স�ূররোেব সমপরন ুেরেছ 

 বং েস যি্ সৎুমরশরল হয়, তাহেল তার রেবর িনুট তার জনয 

 �ম পুর�ার রেয়েছ। তাে্র েুােনা েয় েনই বা সংিুত হবারও 

েুােনা ুারর েনই’। (সূরা বা�ারা, ২ :  য়াত ১১১-১১২  য়াত)  

 বুল  াাস তাুর �রন ইবেন তাইিময়াহ রহ. অরয় িুতাব 

‘‘িমনহাজুস সু�াহ’র’’ মেরয নাজর িফরুার িবদেয়  পেরা� 

হা্রসিটর িব�ািরত বযাখযা ি্েয়েছন। েয হা্রসিটর িেি�েত িশয়া-
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রােফিযরাও িনেজে্রেু ‘নাজর িফরুার’  বং  হেল সু�াত ওয়াল 

জামায়াতেু বািতল িফরুা বেল ্াবর ুের। অমচ রােফিযরা হে� 

বািতল িফরুা। যি্ েু  অিরু জানেত চান তেব েযন ইমাম 

ইবেন তাইিময়াহর  � িুতাবখানায়  ুবার েচাখ বুিলেয় েনন।  

২৬। �রেনর অ�েুর� বেল অরুার ুরা সে�ও েুােনা ব�েু 

অঅরুার ুরা 

 েযমন তারা হ� স�ে রু �ে ুেরিছল।  টােু তারা তাে্র 

�রেনর অংশ বেল অরুার ুেরিছল, িু�  ত্সে�ও তারা তা 

ুরেত অঅরুার ুের।  

 �াহ তা‘ লা বেলন-  

َاّ�  ََ مل ي ي   ل نىَيجه  َّ نى َع ءج ع  ذل  
ِ

غ ي َءج  عى
َ
َيىَ  َع�َينَة  ل لِغير  َءأ

ى
غَي جل

ى
سيرة (َءَ ذى َجَعل

 )١٢٥: جلّية 

যখন  িম ুাবাগৃহেু মানুেদর জনয তরমর �ান ও িনরাপ�া �ল 

িহসােব �হর ুরলাম  বং েলাুে্রেু বললাম েয, েতামরা 

ইবরাহরেমর ্াাঁােনা �ানেুই ‘মুছা�া’ বা ছালােতর �ান িহসােব 



 

65 

�হর ুেরা। (িু�, ুািফররা তা না ুের ুাবা ঘের �িতমা রােখ 

 বং ওর পূজা শর ুের ে্য়, যি্ও মুেখ ইবরাহরেমর অনুসারর 

বেল ্াবর ুরেতা)।  �াহ তাে্র  ই  চরেরর �িত ির�ার 

ি্েয় বেলন-  

دىيَي َءَ  ِيل  ّّ َطَفيىغَي ل ق  ج د  جبى َّ َسيل َءلَ َي َدفى  َعنى َسف 
ِ
ََ لِ  ي ة  ل نىَيجه 

لِ نى م  َِ َُبل  َءَعنى يَيى

﴿ ََ َن جلِايل   َية  لَو  َو 
ى

 )١٣٠: ة سيرة جلّي(﴾ ١٣٠ق  جل

‘যারা িনেজে্রেু (ই�াুৃতোেব) িনেবরার গরয ুেরেছ, েুবল 

তারাই ইবরাহরেমর িম�াত েমেু মুখ িফিরেয় িনেত পাের, অমচ 

 �াহ তােুই ্ুিনয়ার মেরয হেত িনবরািচত ুেরেছন  বং িতিন 

 িখরােত অবশযই েনুুার বা�াে্র মেরয গরয হেবন’। (সূরা 

বা�ারা, ২ :  য়াত ১২৫-১৩০) 

েশেদা�  য়াতিট নািযেলর ুারর িহসােব বলা হেয় মােু েয, 

�খযাত ইয়াহূ্র পি�ত (পের মুসিলম)  �ু�াহ ইবন সালাম সালমা 

ও মুহািজর নামরর অরয় ্ুই োিতজােু ইসলাম �হেরর  �ান 

জািনেয় বেলন েয, েতামরা িনিয়ই  ুমা জােনা েয,  �াহ পাু 

তাওরােত বেলেছন,  িম ইসমা েলর বংেশ  হম্ নােম  ুজন 
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নবরেু পাঠােবা। যারা তার  পর  মান  নেব তারা িহ্ােয়ত �া্ 

হেব  বং যারা  মান  নেব না তারা হেব অিেশ্।  ুমা শেন 

োিতজা ্ ু ’জেনই মুসিলম হেয় েগল।   ঘটনার পেরই  �  য়াত 

নািযল হয়।  
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২৭। ন�তার �্শররর 

ুািফররা ন�তার �্শরনর ুরেতা  বং  র পেক িবিে� অপযুি� 

খাাা ুরেতা।৪

5 

 �াহ তা‘ লা বেলনঃ  

يل  مل
ى
 يَص

َ
ِ َ ِّ  ل ِن ج

َمَي َي ن َهي اللى
َ
ل أ ِّ ليج ءََجدى َي َبلَيىَهي آَنَيَ  َي َءج ة  اَيل ََ َءَ َذج َقَعلليج فَيى 

يَن ﴿ لَول  َفعى
َ

ِّ  َعي ِ ليَن َعَ ج يل ّل َف
َ
ي   أ ََ َفتى

ى
 )٢٨: يرة جألبيجف س( ﴾٢٨ن يل

‘যখন তারা েুােনা অ�রল ুাজ ুরেতা তখন বলেতা,  মাে্র 

বাপ-্া্াে্রেু  মরা   ুাজ ুরেত ে্েখিছ  বং  �াহও 

 মাে্রেু   ুােজ অনুমিত ি্েয়েছন।  পিন বেল ি্ন (েহ 

নবর) িনিয়ই  �াহ েুােনা অ�রল ুােজর অনুমিত ে্ন না। 

েতামরা িু  �াহ স�ে রু  মন ুমা বলেত চাও যা েতামরা 

জােনা না’? (সূরা  রাফ, ৭:  য়াত ২৮)  

                                                           
5  জেুর ি্েন  রা িনেজে্রেু �গিতশরল  বং ন�তা িবেরাররে্রেু 

েসেুেল িুংবা �িতি�য়াশরল বেল মােু। (অনুবা্ু)।  
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মুফাসসররগর বেলন :  খােন অ�রল ুাজ অমর৫6 �িতমা পূজা ুরা 

 বং ুা‘বা ঘর তাওয়াফ ুরার সময় (নারর-পুরদ িনিবরেশেদ) 

 লংগ হেয় তাওয়াফ ুরা ইতযাি্।৬

7  

ফাররা বেলন- শরুমা�  লে হওয়ার ুমাই বলা হেয়েছ। ুািফররা 

তাে্র  ই েবহায়াপনার পেক ্ ু িট যুি� খাাা ু েরেছ। ( ু) বাপ-

্া্াে্র ররিত েরওয়ােজর অ� অনুসরর  বং (্ুই)  �াহর  পর 

িমমযা অপবা্।  

তাে্র েনতাে্র িনয়ম িছল  ই েয, তারা হে�র মওসুেম 

 রাফােতর ময়্ােন না িগেয় মুজ্ািলফায় েযেয় অব�ান (ওুুফ) 

ুরেতা। তারা  ই সময় িঘ গরম ুরেতা না, পিনর েখেতা না, 

েুােনা ছাগল-বুরর িুংবা গর বাঁরেতা না,  ট বা েোার পশম 

ি্েয় সূতা ু াটেতা না, েুােনা পশেমর বা ু া্ার ৈতরর ঘের ঢুুেতা 

না। তারা স�ািনত চারিট মাস লাল গ�ুজওয়ালা ঘের লুিুেয় 

                                                           
6  খােন েলখু িুছু বযাুররগত  েলাচনা ুেরেছন। (অনুবা্ু)  
7  জেুর তমাুিমত  �ত সেযতার যুেগ  ই  লংগপনা হােট, ঘােট, 

িশকােেন, সািহেতয, সংবা্পে�, িটিে-িসেনমােত সবর� বযাি্ লাে ুেরেছ। 

(অনুবা্ু) 
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মাুেতা। তারা  রবে্র  পর ুেঠারোেব িনয়ম ুের ি্েয়িছল 

েযন হারাম শররেফ ঢুুবার পূেবর তারা হালাল অব�ার সম� 

পিরেরয় ব� েফেল ে্য়  বং ইহরােমর েপাশাু পিররান ুের। 

চাই েসই েপাশাু �েয়র মারযেম েহাু বা রারসূে� িুংবা ্ানসূে� 

�া্ েহাু। যি্ তা না পায় তেব স�ূরর  লোব�ায় তাওয়াফ 

ুরেত হেব। েমেয়ে্র  পেরা�  ুই িনয়ম �েযাজয িছল। বরং 

েমেয়রা তাে্র ্ু’পা ও িনত��য় ফাঁুা ুের তাওয়াফ ুরেতা। 

 মিনোেব তাওয়াফ ুরা অব�ায় যাবা  িবনেত  েমর নামু 

 ু মিহলা েগেয়িছলঃ-  

 ءعي ندج عغي فً أىلي  * جلي  يددء نعلي أء كي

‘ জেুর ি্েনর (ল�া�ােনর) (িুছু অংশ বা স�ূররটা �ুাশ হেয় 

পােলা। তেব েযটুুু �ুািশত হেলা  িম তােু হালাল ুরেবা 

না।’ 

তারা িনেজরা মুয্ািলফা েমেুই িফের  সত। অপর েলােুরা 

 রাফােতর ময়্ান েমেু িফের  সত।  মিন ররেনর বহ নতুন 

নতুন েরওয়াজ তারা চালু ুেরিছল, েয স�ে রু  �াহ েুানরপ 
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িনে র্শ পাঠানিন।  ত্সে�ও তারা িপতা ই�ািহেমর িম�ােতর  পর 

ুােয়ম  েছ বেল গালেরা ্াবর ুরেতা।  সেল  সব তাে্র 

িনতা�ই মুখরতা ছাাা  র িুছুই িছল।  

 জেুর ি্েনও েয সম� েলাু ইসলােমর ি্েু িনেজে্রেু 

স�ি রুত ুেরন, তাে্র অিরুাংশই �রেনর মেরয  মন  মন 

িব্‘ তর েরওয়াজ চালু ুেরেছন েয স�ে রু  �াহর েুােনা 

িনে র্শ েনই। েযমন েু  েু   �াহর ঘরসমূেহ বা্য-বাজনার 

মারযেম ইবা্ত অনুগান ুের মােু, েু  ুবর �্িকর ুের 

মােু, েু  ুবর িযয়ারেতর  ে�েশয সফের েবর হয়, েু  তার 

খােলছ  নুগতয েঢেল ি্েয় তার সেবরা�ম ুুরবানরটুুু ুবেরর 

 ে�েশয মানত ুের। েু  বা সারুিগির ও শয়তানর েরাুাবািজর 

পপা  িব�ার ুেরেছ  বং মেন ুরেছ েয, েস সূফর-্রেবশে্র 

তররুা অবল�ন ুেরেছ।  সেল তার �রান  ে�শয হেলা অরয় 

পশ �বৃি� চিরতামর ুরা  বং সংুররর ্ুিনয়াবর অামর হািসল ুরা। 

 ই ররেনর ু ত েয অপুরিতর রেমরর নােম চলেছ, তার ইয়�া েনই। 

ুিবর ুমায়-  

 .   جّين  و، ، ءبغد جهللا تتوث جااي يي ل   يّين
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‘ি�য়ামেতর ি্ন িহসাব �হরুাররর িনুট  মরা সবাই চেলিছ 

 বং  �াহর িনুেটই বা্র-িববা্র সুেল  ুি�ত হেব’। 

 

২৮। হালাল ব�েু হারাম ুের ‘ইবা্েত িল্ হওয়া 

জােহলর যুেগ  টা �চিলত িছল (েযমন তারা তাওয়ােফর সময় 

ুাপা পরেতা না, হে�র মওসুেম চিবর েখেতা না ইতযাি্)।  �াহ 

  সেবর �িতবা্ ুের বেলন-  

ّب  ُل   
َ

يج ل  ِيل ِ
فل  

ِى ل � 
َ

نليج َءِ َ َى يج َءج
ل ٍد َءال ج  و َمسى غىَد  ل َى ب  � َتَ�ل ءج ز  ذل يَي نَإ  آََ  َ ول

﴿ ََ ق   
ِى ول

ى
وى ٣١جل

َ
ِّ  جلِت  أ �غََة ج َ  ﴾ اللى َعنى َىِيَ  ز  زى َن جليو دَي     َءجلِطيودَيت  ع  َيَ  ل ع 

َيَيت  
ى

لل جل يَيَعة  َكَذل َي دلَفاو  ّ
ى
َ  جل دىيَي َويل َاة  يَيى ّّ َيَية  ج

ى
يَن آََعغليج ق  جل  

ِ
 ِ َ ل اللى � 

يَن ﴿ لَول ٍ  َ�عى يى َّ غىَهي َءعَ ٣٢ل  َهَي ع  َُ َش َعي  َفَيجى 
ى
َ جل ِو  ل ِدَوي َىِيَ  َر

ََ ﴾ اللى َى
 
ى

ي َ�َطَن َءجإل

ِّ  عَ  ليج َعَ ج يل ّل نى َف
َ
َطي  ي َءأ

ى
ل  ن ي  سل

ى
ل َلو َى �ل َ ِّ  َعي ل يج ن ي

�ل  
لشى نى �

َ
َ و َءأ

ى
  جل

َ ن َاهى
َعى ي َءجلى

يَن ﴿ لَول  َفعى
َ

 )٣٣-٣١: سيرة جألبيجف ( ﴾٣٣ِ

‘েহ বনর  ্ম! �েতযু ছালােতর সময় েতামরা সু�র েপাদাু 

পিররান ুেরা। েতামরা িনয়িমত  হার ুেরা, পান ুেরা, িু� 

অপবযয় ু েরা না। িনিয়ই  �াহ অপবযয়ুাররে্র োলবােসন না। 
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(েহ নবর)  পিন বেল ি্ন,  �াহ অরয় বা�াে্র জনয েযসব 

েসৗ�যর স�ার ও িবশ� জরিবুা সৃির ুেরেছন তােু তাে্র জনয 

েু হারাম ুেরেছ ? বেল ি্ন,   সবই মুিমনে্র জনয, তাে্র 

পািমরব জরবেন ও িবেশদ ুের িুয়ামেতর ি্েন।  ইরেপ অানর 

স ্ােয়র জনয  মরা িন্শরনগিল িবশ্োেব িববৃত ুির। (েহ 

নবর)  পিন বেল ি্ন েয,  মার �েু িনিদ� ুের ি্েয়েছন 

যাবতরয় �ুাশয ও েগাপন অ�রলতা, সুল �ুােরর পাপুাযর, 

অসংগত িবেরািরতা  বং  �াহর সােম িশ রু- েয স�ে রু েুােনা 

্িলল িতিন নািযল ুেরনিন  বং িনিদ� ুেরেছন,  �াহ স�ে� 

 মন ুমা বলা, েয িবদেয় েতামাে্র েুােনা অান েনই’। (সূরা 

 ‘রাফ, ৭:  য়াত ৩১-৩৩) 

�মম  য়াতিট নািযেলর ুারর হেলা েয, েব্ু ন  রবে্র 

অেনেু  লংগ হেয় পিব� ুাবাঘর ‘তাওয়াফ’ (�্িকর) ুরেতা। 

 মনিু েমেয়রাও  লংগ হেয় অনুরপ ুরেতা  বং গান েগেতা। 

যার িুছু  �ৃিত পূেবর ে্ওয়া হেয়েছ। ুালবর বেলন েয, হে�র 

মওসুেম  রবরা েবঁেচ মাুার মত যৎসামানয  হার ুরেতা। তা 

হে�র �িত স�ান ে্িখেয়  ই সমেয় েুােনা চিবরযু� খাবার 
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েখেতা না।   অব�ায় মুসিলমরা  �াহর নবরেু বলেলন েয, 

 মরাই েতা হে�র স�ান রকার অিরু হু্ার। তখন  �াহ 

 পেরা�  য়াত নািযল ুেরন।  

ি�তরয়  য়ােতর বযাখযায় বলা যায় েয, মানুেদর ুলযার ও েসৗ�যর 

বররেনর জনয সৃর সূতর, ুাতান, েরশমর �েৃিত ব�সমূহ  বং খাসর 

ও গরর েগা�, চিবর, ্ুর �েৃিত যাবতরয় হালাল খা্যসমূহ তাে্র 

জনয সব সময়ই হালাল। মু’িমনে্র জনয  গেলা খাছ  জনয বলা 

হেয়েছ েয,  �াহর িনুট তাে্র মযরা্া সবরািরু। সুতরাং   

সুল িনয়ামেতর �ুৃত হু্ার তারাই। তেব অিব�াসররাও  সব 

েোগ ুরেত পারেব সারাররোেব মুিমনে্র অনুসরের। অবশয 

পরুালরন জরবেন   সম� েসৗ�যর স�ার  পেোেগর অিরুারর 

হেবন েুবলমা� মুিমনরাই।  

তৃতরয়  য়ােত ‘�ুাশয ও েগাপন অ�রলতার’ বযাখযায় েুােনা েুান 

মুফাসসরর ‘�ুাশয ও েগাপন বযািেচার’ বেলেছন।  রবরা �ুাশয 

বযািেচার অপছ� ুরেতা। িু� েগাপেন  ুােজ অেয� িছল। 

মুজািহ্ বেলন, ‘�ুাশয অ�রলতা’ অেমর ‘ লে তাওয়াফ’  বং 

‘েগাপন অ�রলতা’ অেমর বযািেচার বুঝােনা হেয়েছ। েু  েু  
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বেলন, ‘�ুাশয’ অেমর পুরদে্র ি্বেস  লংগ তাওয়াফ বুঝােনা 

হেয়েছ।  

‘পাপুমর’ বলেত সব ররেনর পাপাচার বুঝােনা হেয়েছ। তেব েু  

েু   রবে্র ু িবতায় বযবহত  � শে�র �চিলত অেমরর ি্েু 

েখয়াল ুের  খােন ‘মে্র’ অমর ুেরেছন।৭

8 

‘িশ রু- েয স�ে রু েুােনা ্লরল  �াহ নািযল ুেরনিন’  র �ারা 

 �াহর গরাবলরেু অঅরুার ুরা  বং তাঁর স�ে� িমমযা অপবা্ 

ে্ওয়া বুঝােনা হেয়েছ। েযমন- তারা িনেজে্র অপুেমরর সমমরেন 

যুি� ে্িখেয় বলেতা েয-  

﴿ ُ َّ � َمَرنَا ََ
َ
ُ  ۗ ِبيجف[ ﴾ بَِها   ]٢٨: ج

‘ �াহ  মাে্র  সব ু রেত বেলেছন’। (সূরা  ’রাফ, ৭:  য়াত 

২৮)  

                                                           
ٌي جلز ي ، ءأن �شٌ جإلثَ جت  ييجب جليزرج هي ي رسيل جهللا أن  ّ 8 . 

অমরাৎ রাসূল সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম  মাে্রেু িযনার িনুটবতরর হেত 

িনেদর ুেরেছন  বং িনেদর ুেরেছন ম্য পান ুরেত, যার �ারা গনাহ, 

অপিরহাযর। 
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 ুমা সবারই জানা েয,  মাে্র যামানার সুফর ছােহবে্র মেরয 

জােহলর যুেগর ঐ সুল অোব ঢুেু পোেছ। তারঁা েলাুে্র ুােছ 

িনেজে্র সুফরিগির ে্খােনার জনয োল েপাদাু ও োল খাবার 

তযাগ ুেরন। তাঁরা িনঃসেোেব হজরায় ও খানুায় বেস িনেজে্র 

ুেপালুি�ত িবিে� িব্‘ তর তররুায় মুরাুাবা-মুশাহা্া, ইশু ও 

িযুের মশগল মােুন। অমচ তাঁরা জােনন না েয,  র �ারা তারা 

 �াহ বিররত ঐ সম� েলাুে্র অ�েুর� হে�ন- ‘‘যারা তাে্র 

সারািট জরবন বরবা্ ুেরেছ অমচ োবেছ েয, তারা অতয� োল 

ুাজ ুরেছ’’। (সূরা ুাহাফ, ১৮ :  য়াত ১০৪)  

২৯।  �াহর নাম ও গরাবলর িবুৃত ুরা 

জােহলর যুেগর েলাুে্র   অোব িছল।  �াহ তার �িতবা্ ু ের 

বেলন- 

ي ل ن هَ 
َ� فَي ىبل لسى َوي ل جلى سى

َ ى
ِ  جأل  ّ َن َعي َء َزءى َويئ ي  َسيلجى سى

َ
ءَن ق  أ دل ت 

ى
يَن يلل  

ِ
ي ءََذرلءج جت

َولليَن ﴿  )١٨٠: سيرة جألبيجف ( ﴾١٨٠َك ليج َ�عى

‘ �ম নামসমূহ  �াহর জনযই, েতামরা তাঁেু েস সুল নােমই 

ডােুা  বং যারা তাঁর নামসমূহ িবুৃত ুেরেছ তাে্রেু পিরতযাগ 
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ুেরা। তারা অিতস�র তাে্র ুৃতুেমরর ফল পােব’। (সূরা 

 ‘রাফ, ৭ :  য়াত ১৮০) 

 �াহর নাম িবুৃত ুরা অমর তাঁেু  মন নােম ডাুা যা  ে�শয 

নয়। অমবা যার �ারা েুােনা বােজ অমর ু�না ুরা েযেত পাের। 

েযমন- েুােনা েব্ু েনর ডাু ‘ইয়া  বাল মাুািরম’ (েহ 

্ানশরলে্র িপতা) ‘ইয়া  বয়া্াল ওয়াজিহ’ (েহ সেফ্ েচহারার 

অিরুারর) ‘‘ইয়া সািখই ’ (েহ ্াতা) �েৃিত।  গেলা তারা তাে্র 

রাররা মািফু বলেতা। �ুৃত অেমর  গেলা  �াহর নাম নয়। অনয 

 য়ােত  �াহ তা‘ লা বেলন-  

ءىَىيىغَ 
َ
   أ

ِ
َل جت ه 

َتىللَي َبلَيى ٌَ ل  َم
ل
نى َلدىل َهي أ ِعٍة اَدى َولَ ى ع 

ل
غَيَن ق  أ

ى
رىَسل

َ
ىَي َكَذل َي أ ي ل لَ

﴿  ٌ ىي  َعتَي  ل َءَ لَ
ى
َي َبلَيىي  تََيِا  هل

ِ
َ لِ 

َ
 ل ع

َ
ِو ِ َي َر ن  اللى هل

َ ءَن ن يليِحى يل فل َى يَ�ى  ﴾٣٠ءَهل

 )٣٠: سيرة جليبد (

‘ইেতাপূেবর িবিে� জািতর িনুট েযমন (নবর) পািঠেয়িছলাম, েতমিন 

 পনােুও  ুিট জািতর িনুট পািঠেয়িছ, েুবল  মার অহরসমূহ 

িতলাওয়াত ুের শনাবার জনয। অমচ তারা ‘রহমান’ েু অঅরুার 

ুেরেছ।  পিন বেল ি্ন েয, ‘িতিনই  মার �িতপালু’। িতিন 
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বযতরত  মার অনয েুােনা ইলাহ বা মা’বু্ েনই। তাঁর  পরই 

 িম িনেরর ু ির  বং তাঁর ু ােছই  মার �তযাবতরন’। (সূরা  র-

রা’্, ১৩ :  য়াত ৩০) 

ুাতা্াহ, ইবনু জুরােয়জ ও মুুািতল হেত বিররত হেয়েছ েয,  � 

 য়াতিট ম�ায় মুশিরুে্র স�ে রু নািযল হয়। হ্ায়িবয়ার 

সি�ুােল রাসূেলর সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম পক হেত  লর 

রা. িলিখত পে� ‘িবসিম�ািহর রাহমািনর রাহরম’ ে্েখ তাে্র 

�িতিনির েসাহােয়ল ইবন  মর বেল ওেঠ  মরা ‘রহমান’ বেল 

ুা েু জািন না। েুােনা েুান তাফসররুােরর মেত  বু েজেহল 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�ামেু ‘ইয়া  �াহ’ ইয়া 

রহমান’ বলেত শেন বেল ওেঠ েয, ‘মুহা�া্  মাে্রেু বহ 

মা’বুে্র  পাসনা ুরেত িনেদর ুের, অমচ েস িনেজ ্ুই 

মা’বু্েু ডাুেছ। জওয়ােব  �  য়াত নািযল হয়। ুােরা ুােরা 

মেত- যখন ুািফরে্রেু বলা হেলা ‘েতামরা রহমানেু িসজ্া 

ুেরা’ তখন তারা বেল ‘রহমান’ িু ব� ?  ই সময়  �  য়াত 

নািযল হয়। 
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 োেব  �াহর নামসমূহ িবুৃত ুরার সােম সােম তারা  �াহর 

গরাবলররও িবুৃত অমর �হর ুেরিছল। েযমন-  হম্, বুখারর, 

মুসিলম, িতরিমযর, নাসায়র �েৃিত  �ু�াহ ইবন মাস ্ রা. হেত 

বররনা ুেরন, িতিন বেলন-  ু্া  িম ুা’বা শররেফর  াােল 

বেসিছলাম।  মন সময়  ুজন ুুরায়শর ও ্ু’জন ছাুাফর অমবা 

 ুজন ছাুাফর ও ্ু’জন ুুরায়শর েসখােন  েলা। িবরাট ে্হরারর 

িছল তারা। িু� মগেজ িুছুই িছল না। তাে্র  ুজন বলল, 

‘ �া  মাে্র  ই নররব ুমাবাতরা িু  �াহ শনেত পাে�ন’? 

 �ের অনযজন বলল, যি্  মরা েজাের বিল তাহেল শনেত পােবন 

নইেল পােবন না’।  েরুজন বলল, যি্ িতিন  মাে্র 

ুমাবাতরার িুছু অংশ শেন েফেলন, তাহেল িতিন সবই শেন 

িনেবন’। ইবেন মাস ্ রা. বেলন,  িম  ই ঘটনা রাসূেলর 

সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম িনুট বররনা ুরেল িনে�র  য়াত 

নািযল হয়-  

َي  ٍ  ءَهل ى َْ  ِ دىَطَ   ل
َ
   أ

ِ
ل جت ِّ غَي ج َّ دىَط

َ
ليج أ َى َبلَيىغَي اَيل فل دى ََ َكه  َى ل  ه  ي  

للل ليج ل  َءاَيل

يَن ﴿ ىي  تليىَجعل ِءَل َمِيةٍ َءَ لَ
َ
َى أ َّ�ل َى ﴾ َءَعي ٢١َولَ َهَد َبلَيى�ل َى َ نى �

َ
لءَن أ  ْ بَ َى �َسى غىتل كل

َل َك� ه ج  لَ  َ�عى
َ

ِ َ ِّ ِن ج
َ
َى أ ىتل غَ  َُ نى  َى َءلَ�  ْل للي ل  جل

َ
َى َءِ ْل نىَايرل

َ
 أ

َ
َى َءِ عل�ل َسوى
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َولليَن ﴿ ِوي َفعى َى ٢٢م  تل دَتى بى
َ
َى فَص ْل رىَ ج

َ
َى أ  ن َينو�ل

َى ىتل غَ  َُ    
ِ

َل جت غّ�ل َُ َى  ﴾ ءََذل �ل

�َن ﴿   َ َي
ى
َن جا  )٢٣-٢١: سيرة ىَ جلسجدة ( ﴾٢٣ع 

‘িুয়ামেতর ি্ন  �াহর শ�রা অ-অ গা� চমরেু লকয ুের 

বলেব, েুন েতামরা  মাে্র িবরে� সাকয ি্� ?  �ের তারা 

বলেব,  �াহ  মাে্রেু ুমা বলবার কমতা ি্েয়েছন, েযমন 

অনয সুল ব�েু িতিন ি্েয়েছন। িতিনই েতামাে্র �মমবার সৃির 

ুেরিছেলন  বং তাঁর ু ােছই েতামরা সবাই িফের যােব। েতামাে্র 

চকু, ুরর ও গা�চমর েতামাে্র িবরে� সাকয ি্েব,  ই েেয় 

েতামরা সংেগাপেন ুমা বেল মােুা।  সেল েতামরা মেন ুের 

মােুা েয, েতামরা যা ুেরা তার েবশরিুছু  �াহ জােনন না।  টা 

�িতপালু স�ে রু েতামাে্র  ুটা িেি�হরন রাররা মা�।  ই 

রাররাই েতামাে্রেু �ংস ুরেব। অতঃপর েতামরা কিত��ে্র 

অ�েুর� হেব’। (সূরা হা-মরম িসজ্াহ, ৪১:  য়াত ২১-২৩) 

 পেরা�  েলাচনায়  �াহর ( বনুারর, ্শরনুারর �েৃিত) 

গরাবলর স�ে রু তাে্র িবুৃত অমর �হেরর �মার পাওয়া েগল। 

ি�য় পাঠু !  পিন োল ুেরই জােনন েয, মুসিলম ুালাম 
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শা�িব্গেরর৮

9 মেরয অিরুাংশ  �াহর নাম ও গরাবলর স�ে রু 

জােহলর যুেগর েলাুে্র চাইেতও অিরু িবুৃত রাররা ুের 

মােুন। তারা  �াহর  মন সব নাম েরেখেছন, যার েুােনা ্ লরল 

 �াহ নািযল ুেরনিন। তাে্র মেরয েু  েু  বেল মােুন- 

 �াহর িনজঅ েুােনা গর েনই। েু  বেলন, ‘গরাবলর তার স�া 

হেত পৃমু ব�।’ েু  বেলন,  �াহর িুতাবসমূহ  �াহর ু ালাম 

নয়। তারা ‘ুালােম নাফসর’ নােম  �াহর পৃমু ুালাম �মার 

ুরেত চান। তারা বেলন েয,  �াহ ুখেনাই েুােনা নবরর সংেগ 

ুালাম ুেরনিন।  ইরপ বহ ররেনর ইলহা্ ও বােজ িবতে রু 

তাে্র বই-িুতাবসমূহ পিরপূরর ু রা হেয়েছ। তাঁরা ্ াবর ু েরন েয, 

 পেরা�  য়াত েুবলমা� জােহলর যুেগর েলাুে্র জনয। অমচ 

তারা  ুমা বুঝেত নারাজ েয,    য়াত সম� মানবজািতেু 

শািমল ু ের।  �াহ যােু ে্খবার মত েচাখ ও বুঝবার মত মগজ 

ি্েয়েছন, িতিন িনিয়ই ঐ সব েলাুে্র বই-প� েমেু মুখ 

                                                           
9  খােন িবেশদ ু ের অৈ�তবা্র মুসিলম ্ াশরিনু ও তাে্র অনুসারর তমাুিমত 

মােরফতর পরর ফিুরে্র ুমাই বলা হেয়েছ। (অনুবা্ু) 

না, শরু তা নয়, বরং  খােন জাহিময়া, মু‘তািযলা,  শােয়রা ও মাতুিরি্য়যা 

স ্ায়েুও বুঝােনা হেয়েছ। [স�া্ু] 
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িফিরেয় িনেয় ুুর ন ও সু�াহর �র ্লরলসমূহ �ারা রিচত 

হুপপর  েলম- িব�ানে্র বই-িুতাবসমূহ পােবন  বং  �াহর 

�ুৃত পিরচয় লােে রনয হেবন।  

৩০।  �াহর �িত িবিে� ররেনর �িট  েরাপ 

জােহলর যুেগর  রবরা েফেরশতাে্র  �াহর ুনযা বলেতা। 

খৃরানরা  সা মসরহ  লাইিহস সালামেু ও ইয়াহূ্ররা ওযােয়র 

 লাইিহস সালামেু  �াহর পু� বলেতা।  ু্ল ্ াশরিনু  �াহ 

েমেু  ুল বা িবেবু জ� হওয়ার ুমা ু�না ুের মােু। 

 �াহ  সব েমেু িনেজর পিব�তা েঘাদরা ু ের ু ু র েনর িবিে� 

�ােন বহ  য়াত নািযল ুেরেছন। েযমন  ু জায়গায়  �াহ 

তা‘ লা বেলন-  

 
َ

دىَتي َيل َءَفَعي  ٍَ سل
ى
ل   ب 

ََ َءنَغَيٍت ن َاهى ل نَ  
َ

َى ءََوَياليج ع هل َّ ِن ءََولَ  
ى
َ َ  جل َ َل   ِ  ّ يج 

ءََجَعلل

يَن ﴿ فل ِوي يَا  َِ١٠٠ َِ
َ
َ  ِ رى

َ ى
يثل جلِسَويَءجت  َءجأل ل  ﴾ نَد 

َ
نى ع َى تَ�ل َ ٌ َءل

َ
ل َءّ

َ
ينل ع يَ�ل

﴿ ٌَ ٍ  َبل ي ى َْ لو  َي ن �ل
ٍ  ءَهل ى َْ  ِ دٌَة ءََولََ   ل  ) ١٠٢-١٠٠: سيرة جأل عي  ( ﴾١٠١َبيى 

‘তারা  �াহর সেে িজনেু শররু ুের, অমচ িতিনই তাে্রেু 

সৃির ুেরেছন। তারা  �াহর জনয েছেল-েমেয়র অলরু ু�নার 
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জ� ি্েয়েছ। তারা যা বেল  �াহ েসব েমেু  ে�র ও স�ূরর 

পিব�।  সমান ও যমরেনর �রা িতিন। েুমন ুের তাঁর স�ান 

হেত পাের? যখন তার েনই েুােনা �র। িতিনই সব িুছুেু সৃির 

ুেরেছন  বং সুল িবদেয় অানর’। (সূরা  ল- ন‘ ম, ৬: 

 য়াত ১০০-১০২)  

তারা  �াহর �িত অজন�রিত  েরাপ ু েরিছল। অমচ িতিন  সব 

েমেু  ে�র। েযমন  �াহ বেলন-  

َى نَلى  ين �ل
 ن ذل ل

َى نل�ل ََ �لَعذو  فَل 
ِديؤل ل اللى ى 

َ
ِّ  َءأ �ىغَي ل ج

َ
ىنل أ ي ل َءجرَِايرَ  ََ َهل َءاَيلَ   جلى

 َ ٌل َعنى � ي ل َء�لَعذو ََ َ يل ل َونى � ف  ِونى َولََ  َ�اى َى َََشٌ م  دىتل
َ
يل جلِسَويَءجت  أ

ى
ل ِ  مل  ّ ي ل َء ََ

هل ﴿ َوا 
ى
ىي  جل َوي َءَ لَ ِ  َءَعي نَئىغَهل رى

َ ى
 )١٨: سيرة جليئدة ( ﴾١٨َءجأل

‘ইয়াহূ্র ও খৃরােনরা ্াবর ুের মােু েয,  মরা  �াহর েবটা ও 

তাঁর �িত ি�য়জন। (েহ নবর)  পিন ওে্রেু বেল ি্ন েয, যি্ 

তাই হেব তাহেল অপরােরর জনয েতামাে্রেু  যাব ে্ন েুন? 

েতামরা অনযানয সৃিরুুেলর মত সারারর মানুদ মা�। িতিন যােু 

ই�া কমতা ্ান ুেরন ও যােু ই�া শাি� ি্েয় মােুন। 

 সমান-যমরন ও ত�রযি�ত সুল িুছুর মািলুানা েুবলমা� 
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তাঁরই  বং তাঁর ুােছই সুলেু িফের েযেত হেব। (সূরা  ল-

মােয়্াহ, ৫:  য়াত ১৮)  

তারা  �াহর সৃর জরবেু  �াহর মূল স�ার অংশ সাবয� 

ুেরিছল। েযমন  �াহ বেলন-  

ج زى   دَي     جل نى ب  ل ع 
َ

 )١٥: سيرة جلزويف ( ءََجَعلليج ع

‘‘তারা  �াহর বা�াে্রেু তাঁর স�ার অংশ িহসােব গরয 

ুেরিছল’’। (সূরা  য-যুখরফ, ৪৩:  য়াত ১৫)  

েুননা তারা  �াহর েছেল- েমেয় সাবয� ুেরিছল  বং েছেল- 

েমেয়রা বােপর স�ার অংশ ৈবিু। েযমন রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

 লাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, ‘িনিয়ই ফােতমা  মার ে্েহরই 

 ুিট টুুরা’।৯F

10 (হা্রস)  

ুালবর বেলন,    য়াত িযন্রুে্র বযাপাের নািযল হেয়েছ। যারা 

বলেতা,  �াহ ও ইবলরস ্ুইজন শররু।  �াহ েজযািত, মানুদ ও 

জরবজ�সমূেহর �রা  বং ইবলরস অ�ুার, িহং�, �াপ্, সপর ও 

                                                           
10 বুখারর, হা্রস নং ২৯৪৩; মুসিলম, ২৪৪৯।  
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িব�ুসমূেহর �রা। েু  েু  বলেতা েয,  �াহ ও িজেনর মােঝ 

িবেয়র ফেল েফেরশতাে্র জ� হয়।  �াহ তর� োদায়  র 

�িতবা্ ুেরন। বেলন- 

ءَن ﴿ءََجَعلليج نَ  ل َُ تى َى لَول  ل ِدهل
ِغةل  

ى
دى َبل َو   جل َّ ِغة  �ََسد ي َءلَ  

ى
َ جل َى ﴾ ١٥٨ئىغَيل َءَن

يَن ﴿ فل ِوي يَا  َِ   ِّ دىَتيَن ج  )١٥٩-١٥٨: سيرة جلايفيت ( ﴾١٥٩سل

‘তারা  �াহ ও িজেনর মােঝ বংশ স� রু ু�না ুেরেছ। অমচ 

িজেনরা জােন েয, তাে্রেু  �াহর স�ুেখ হািজর হেত হেব। 

 �াহ  ে্র  ই সব অলরু বররনাসমূহ হেত স�ূরর পিব�’। (সূরা 

 ছ-ছাফফাত, ৩৭:  য়াত ১৫৮-১৫৯) 

  িবদেয় িব�ািরত  েলাচনা রেয়েছ শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবেন 

তাইিময়ার  ল জাওয়াবুছ ছহরহ িলমান বা�ালা �রনাল মাসরহ’ ও 

তাফসরর সূরািতল ইখলাছ �পসমূেহ।১০F

11 

 

                                                           
11 পুররি�, পূনরাবৃি� ও  ুই মেমরর  ে�িখত অেনু  য়ােতর  �ৃিত ও 

তরজমা ুেলবর বৃি�র েেয় বা্ ে্ওয়া হেলা। (অনুবা্ু) 
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৩১।  ুি্েু তারা �রার জনয সৃিরর গরাগর সাবয� ুরেছ, 

অপরি্েু তারা েুােনা েুােনা সৃর মাখলুু েমেু  সব গর 

অঅরুার ুরেছ।  

নাসারাে্র সারু সনযাসররা �র �হর ও স�ান পালন হেত িবরত 

মাুেতা  বং বলেতা েয, ‘ুামািলয়াত’ হািছল ুরেত ই�ুু পা�র 

পুেরািহত ও সারু-সনযাসরে্রেু  সা মসরেহর অনুুরের �র সংসগর 

হেত ্ূের মাুেত হেব।  ে্র িনবুরি�তা ও িব�াি� বতরমােন 

 ত্ূর অ�সর হেয়েছ েয, তারা  মাে্র ি�য়নবর মুহা�্ মু�ফা 

সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�ােমর ৈববািহু জরবন স�ে রুও  পি� 

তুলেত চায়। �েয়া্শ িহজরর শতেুর ইরাুর ুিব  �ুল বাুর 

ফারুর জৈনু খৃরান পা�রর সমােলাচনার জওয়ােব ু ত সু�রই না 

বেলেছন-  

 نن حي  جهللا بن  ّاين -   جت  زبَ جلزءج   ّياة أ

 ) عيذ نيهللا. (  زبَ   ع�ل   صجَ -ء�سي  تزء�  جإلع نوي�َ  

‘তুিম েতামার পা�র েনতাে্র বেলা েয, েতামরা িববাহেু 

 �াহেরর ও �িটহরন েলাুে্র জনয  ুিট �িট বেল মেন 
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ুেরা। অমচ েতামরা িতন  �াহেত িব�াসর ি��বা্ররা  ুমা 

েবমালুম েুেল বেসেছা েয, মিরয়মেু েতামরা  �াহর �র 

বািনেয়েছা।’ (না যুিব�াহ)১১

12 

৩২। নাি�ুযবা্ 

 র অমর হেলা- সৃির জগেতর েুােনা �রা  েছন,  ুমা অঅরুার 

ুরা। েযমন- েফর  ন ও তার স ্ােয়র েলােুরা ুরেতা। 

েফর  ন বেলিছল-  

  
ٍ َ�هى

َ
نى ل ع َى ع   َعي َبل وى ل لَ�ل

ل
َوَأل

ى
ّ�َهي جل

َ
نل يَي َ  )٣٨: سيرة جلّاص . (َءاَيَل ف يىَبيى

‘ িম ছাাা েতামাে্র  র েুােনা �েু  েছ বেল  িম জািন না।’ 

(সূরা  ল-�াছাছ, ২৮:  য়াত ৩৮)  

যুেগ যুেগ  ই ররেরর মূখরতা হেত পৃিমবর ুখেনাই খািল মােুিন। 

িুছু সংখযু  �াহর বা�া ছাাা বতরমান যুেগর অিরুাংশ  ্ম 

স�ানই  � বািতল  �র্া েপাদর ুের মােু। যি্ তারা নযায় 

িবচার ও িবেবেুর সূ� ্ৃিরেত ে্খেতা, তাহেল  পলিল ুরেতা 

                                                           
12  েলখেুর েশেদর পযারািট অ�েয়াজেন বা্ ে্ওয়া হেলা। (অনুবা্ু) 
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েয,   পৃিমবরর �িতিট সৃিরই তার �রার অি�ে�র �মার। ুিরব 

োদায়- 

 دل ع أ ي ءجىدــــت *ة ـــع آي ء    ْ 

‘�িতিট ব�র মেরয রেয়েছ তাঁর িন্শরন, যা �মার ে্য় েয িতিন 

 ু।’  

 সমান জগেত  বং  মাে্র িনেজে্র ে্েহ ও চিরে� েয 

সূ�ািতসূ� জিটলতা ে্খেত পাই, তার �ুৃত মমর  ্ঘাটন ুরা 

 মাে্র পেক েুমন ুের স�ব?  সব  মাে্র অান ও িচ�ার 

স�ূরর বাইের।  সেল েলােুরা েযসব ুমা বেল,  �াহ েসসব 

েমেু বহ  ে�র।  

৩৩।  �াহর মািলুানায় শররু ুরা 

েযমন মাজুসর-অি�  পাসুরা েজযািত,  গন, পািন ও মািটেু 

স�ান ু রেতা। ‘জরম�েু’ নবর মানেতা। তাে্র িনজঅ শররয়ত বা 

িনয়ম-নরিত িছল তারা যার অনুসরর ুরেতা। তাে্র মেরয বহ ্ল 

িছল।  
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েযমন মায্ােুর অনুসারর মায্ািুয়া ্ ল। মায্াু তাে্র  ুজন 

বা  েলেমর নাম। তার মেত নারর জািত ও রন-স�্ হেব 

জাতরয় স�্। �েতযেুর �র ও রন-স�ে্র  পর অেনযর সমান 

অিরুার মাুেব েযমন,  েলা-বাতাস ও রা�া চলাচেল সুেলর 

সমানািরুার  েছ।১২

13  

তাে্র  েরুিট ্েলর নাম ‘খুররািময়া’।  রা বােবু খুররামরর 

অনুসারর।  রাই  ে্র মেরয সবরােপকা িনুৃর ্ল।  রা েুােনা 

সৃিরুতরা,  িখরাত, নবুওয়ত, হালাল-হারাম িুছুই মােন না।  ে্র 

মাযহােবরই অনুসারর শাখাসমূহ হেলা ুারামতর, ইসমাইিলয়া, 

না্রিরয়া, িুসািনয়া, যারািরয়া, েহুািময়া  বং সম� ওবায়্রগর। 

যারা িনেজে্রেু ‘ফােতমরয়’ বেল অিেিহত ুেরেছ।  ে্র সবাই 

মূলতঃ  পেরা�  ুিট মাযহােবরই অ�েুর�। যি্ও বযাখযায় িগেয় 

পৃমু হেয়েছ।  ে্র সুেলরই েনতা, শায়খ ও ইমাম হেলা 

মাজুসররা। যি্ও মাজুসররা তাে্র  ুিট িনজঅ �রন ও শররয়েতর 

                                                           
13   জেুর যুেগর তমাুিমত সামযবা্র ও �গিতবা্রে্র অেনেুই  ই মত 

েপাদর ুের মােুন। 
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িবির-িনেদেরর অনুসারর, িু�  রা িবে�র েুােনা �রন-রমর ও িনয়ম-

নরিতর রার রাের না।  

৩৪। নবুওত অঅরুার ুরা 

েযমন  �াহ বেলন-  

 ىزَ 
َ
ليج َعي أ ر    ل ذى اَيل

َ َىِ  اَدى ِّ  ىَزَل َءَعي اََدرلءج ج
َ
ٍ  اللى َعنى أ ى َْ نى  ل َعَ َََشٍ ع  ِّ َل ج

ءَدَهي  ئَس فلدىدل ىَعللي َيل اََيجط  د   ل لِغير  تَ يَب  لير ج ءَهل    َجيَ  ن ي  مل
ِ

ٌَ جت تَي ر 
ى
جل

 َِ َل ل  ِّ ل  ج
َى ال ْل  آَنَيؤل

َ
َى َءِ دىتل

َ
يج أ لَول َى َفعى َ َى َعي ل تل لووى يَن َك� ه ج ءَبل ىفل َى ق  َء ل َذرىهل

َعدليَن ﴿
ى
َى يَل ه   ً  )٩١: سيرة جأل عي  ( ﴾٩١َويى

‘তারা  �াহর যমােযাগয মযরা্া ্ান ুেরিন যখন তারা ্াবর ুের 

েয,  �াহ েুােনা মানুেদর ুােছ েুােনা িুছুই নািযল ুেরনিন। 

 পিন বেল ি্ন (েহ নবর) মুসা েয �প িনেয়  েসিছল তা েু 

নািযল ুেরেছ? যার মেরয িছল মানুেদর জনয  েলাু ও  বং 

িহ্ােয়ত। যা েতামরা ু াগেজর পৃগাসমূেহ িলিপব� ু ের িুছু অংশ 

�ুাশ ুেরা  বং অিরুাংশ েগাপন রােখা। তার মেরয  মন ব� 

েতামরা জানেত েপেরছ েযসব েতামরা বা েতামাে্র বাপ-্া্ারা 

জানেতা না।  পিন বলূন, তা  �াহই (নািযল ুেরিছেলন) 
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অতঃপর েছো ি্ন, ওরা ওে্র বােজ তে রুর েখলায় ম� মাুুু’। 

(সূরা  ল- ন‘ ম ৬:  য়াত ৯১) 

অিরুাংশ তাফসররুােরর মেত  ই  য়াত ইয়াহূ্রে্র  ে�েশয 

নািযল হেয়েছ অমরাৎ েতামরা যি্ মূসা  লাইিহস সালােমর  পর 

তাওরাত নািযেলর িবদয়িট অরুার ুের মােুা, তাহেল মুহা�া্ 

সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�ােমর  পর ুুর ন নািযলেু অঅরুার 

ুেরা েুন? ুােরা মেত    য়াত ম�ার মুশিরুে্র শােন নািযল 

হেয়িছল, যারা রাসূল সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�ামেু নবর িহসােব 

মানেত রাযর হয়িন। েমাটুমা, নবুয়েতর অঅরুার ুরা জােহলর 

ররিতর অ�েুর�। বতরমান যুেগ  ুই ররিতর ও রাররার অনুসারর বহ 

েলাুেু পাওয়া যােব।  

৩৫। তা�্ররেু অঅরুার ুরা 

তারা তা�্ররেুই েুবল অঅরুার ুরেতা না, বরং তা�্রেরর 

ে্াহাই ি্েয়  �াহর িবপেক যুি� ্াাঁ ুরােতা  বং তাঁর 

শররয়তেু তাু্রেরর িবেরারর সাবয� ুরেতা ও েখাাঁা যুি�সমূহ 

েপশ ু রেতা।  িট শররয়েতর সু� িবদয়সমূেহর অনযতম  বং  র 
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তাৎপযর েুবল তারাই অনুরাবন ুরেত পাের যাে্রেু  �াহ 

িবেশদোেব বুঝবার কমতা ্ান ুেরেছন।১৩

14  

জােহলর যুেগর  পেরা� রাররা  �াহ বািতল েঘাদরা ুেরন 

 মিনোেব-  

 آَنَيؤل َي ءَ 
َ

غَي َءِ
ى
� َ َى َ

ل َعي أ ِّ يج لَيى َكيَ  ج �ل َ َى َ
يَن أ  

ِ
يلل جت ّل ٍ  َسيَ ى َْ نى  َغي ع   َىِيعى

َ
ِ

 ٍَ
ى
ل نى ب  َى ع  ْل غىَد َسغَي اللى َهلى ب 

ى
َِ َذجاليج نَص َى َى نى َلدىل ه  يَن ع   

ِ
ٌَ جت َكَذل َي َكِذ

يَن ﴿ ىيلبل َ  
ِ
َى لِ  دىتل

َ
ِن َءَ نى أ َِ  جل

ِ
يَن لِ   تَبِد عل

َي ل نى
َ

ي ل ر ي جل
لِجةل ١٤٨َقتلخى ِ  جلى  

ََ ﴾ اللى 

َيل  
ى

ََ ﴿جل َع  جى
َ
َى أ ْل  )١٤٩-١٤٨: سيرة جأل عي  ( ﴾١٤٩َاةل فَلَيى َكيَ  لََهَدج

‘মুশিরুরা বলেব, যি্  �াহ চাইেতন তাহেল  মরা বা  মাে্র 

বাপ-্া্ারা মুশিরু হতাম না  বং েুােনা িুছুেু হারাম ুরতাম 

না। তাে্র পূবরবতরর মুশিরুগর ঐ  ুই অজুহােত সতযেু 

�তযাখযান ুেরিছল। অবেশেদ তারা  মাে্র  যােবর অা্ �হর 

ুেরিছল।  পিন বেল ি্ন, েতামাে্র িনুট েুােনা সিঠু যুি� 

(ইলম)  েছ িু ? মাুেল তা  মাে্র ু ােছ েপশ ু েরা।  সেল 

                                                           
14   িবদেয় ইমাম ইবনুল ু াইেয়েমর িলিখত ‘িশফা ল  লরল িফল ু া্া ওয়াল 

ুা্ির ওয়াল িহুমািত ওয়াত তা‘লরল’ বইিট সবরােপকা গর�পূরর। 
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েতামরা েুবল ু�নারই অনুসরর ুের মােুা  বং  �ােজ ুমা 

বেলা।  পিন বেল ি্ন চুাা� �মারেতা েুবল  �াহরই, িতিন 

যি্ ই�া ু রেতন, তাহেল েতামাে্র সুলেু িহ্ােয়ত ু রেতন’। 

(সূরা  ল- ন ম ৬:  য়াত ১৪৮-১৪৯) 

বযাখযাঃ “যি্  �াহ চাইেতন তাহেল  মরা বা  মাে্র বাপ-

্া্ারা মুশিরু হতাম না  বং েুােনা িুছুেু হারাম ু রতাম না।” 

মুশিরুরা  � ুমাগেলােু তাে্র অপুেমর িল্ হবার যুি� 

িহসােব েপশ ুরেতা না। েুননা তারা েতা  গেলােু অপুমর 

োবেতা না, বরং ুুর েনর সাকয অনুযায়র তারা  গেলােু পূরয 

ুাজ বেলই রাররা ু রেতা।  র তারা েয মূিতরপূজা ু রেতা  টােু 

তারা  �াহর ৈনুটয হািসেলর  পায় মেন ুরত। অমচ তা 

 �াহর পক হেত িনিদ� েঘাদরা ুরা হেয়েছ। বুঝা েগল েয, 

 পেরা� যুি� �ারা তারা   ুমাই �মার ুরেত চায় েয, তারা যা 

িুছু ুরেছ সবই  �াহ ুতৃরু িনে র্িশত  বং িতিন  র  পর 

স�র। মুতািযলাে্র রাররা অনুযায়র  �াহর ই�া তাঁর হুুেমর 

শািমল  বং  েত তার স�ির অবশযই মােু। 
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 ে্র  � ্াবরর অসারতায়  �াহর পক হেত বলা হেয়েছ েয, 

ুমাগিল সিঠু িু� তার �ারা বািতল অমর �হর ুরা হেয়েছ। 

 �াহ তাে্র িমমযাচারেু িন�া ু েরেছন  জনয েয,  �াহর ই�া 

ুাযরুর হওয়ার সেে নবুওত ও শররয়ত মানয ুরার �িত নবরে্র 

্াওয়াত সাংঘিদরু নয়। ুারর,   ্ু’িট ব� েতা মরযম পপা �ুাশ 

ুের ে্ওয়া ও ্লরল েপপেছ ে্ওয়ার জনযই।  

অেনেুর মেত  য়ােত মূলতঃ �িতবা্ ুরা হেয়েছ মুশিরুে্র 

 ই  �র্া িব�ােসর েয, তাে্র যাবতরয়  খিতয়ার ও কমতা 

হরর ুরা হেয়েছ  বং তাে্র  চরের েয িশ রু �ুাশ পাে� তা 

তাে্র বারযতার ু ারেরই। তারা  ুমাও রাররা ু ের েয,  র �ারা 

 �াহ ও রাসূল সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�ােমর িবরে� তারা যুি� 

্াঁা ুরােব।  

মানুেদর িনজঅ েুােনা িুছুর  খিতয়ার েনই  �াহ তাে্র  ই 

রাররার �িতবা্ ুেরন  বং পূবরবতররে্র সংেগ তাে্র তুলনা 

ুেরন, যারা ঐ েখাাঁা যুি�র ে্াহাই ি্েয় রাসূলে্রেু অিব�াস 

ুের  বং  �াহর সংেগ িশে রু িল্ হয়  ই িব�াস িনেয় েয, তারা 

 �াহর ই�ােতই িশ রু ুরেছ।  মনিু  � সে�েহর বশবতরর 
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হেয় তারা রাসূলে্রেু িবিে� ফালতু যুি�র মারযেম চুপ ুিরেয় 

ে্ওয়ার রাররাও েপাদর ুরেতা।  

অতঃপর  �াহ  ুমা পির�ার ুের ে্ন েয, �িতিট ুাজ তাঁর 

ই�ােতই স�� হয়। তেব িতিন ই�া �েয়াগ ুেরন না। যতকর 

না তাে্র েমেু েুােনা ুাজ স�াি্ত হয় (অমরাৎ তাঁর ই�ার 

অমর স�িত, বারয ুরা নয়) অবশয যি্ িতিন চাইেতন, সুলেুই 

িহ্ােয়ত ্ান ুরেত পারেতন।  

(েহ পাঠু) যি্  পিন  য়াতিটর �িত গেররোেব ্ৃির িনেকপ 

ুেরন তাহেল ে্খেবন েয,  য়ােতর �মমাংেশ জাবািরয়াে্র১৪

15 

 বং েশদাংেশ মুতািযলাে্র১৫

16 যুি� খ�ন ুরা হেয়েছ।  

�মমাংেশ �মার ুরা হেয়েছ েয, বা�ার িনজঅ কমতা ও 

 খিতয়ার রেয়েছ। েস ুারের তার নাফরমানরর ্ািয়� তােুই 

বহন ুরেত হেব।  

                                                           
15 যারা িব�াস ুের েয, তাে্র ই�া বেল িুছু েনই। বরং যা িুছু হয় েুবল 

 �াহ হেতই হয়। তারা িনেজে্রেু অ্ৃেরর পুতুল মেন ুের।  
16 অিত যুি�বা্র   ্ল ুুর‘ ন ও হা্রেসর  ে�র যুি�েু �ারানয ে্য়।  



 

95 

েশদাংেশ �মার ুরা হেয়েছ েয বা�ার মেরয  �াহর ই�ার 

�েয়াগ ঘেট  বং বা�ার সুল ুাজই  �াহর ই�ার অনুুুেলই 

হেয় মােু (তাঁর ই�ার বাইের িুছুই ুরার কমতা ুােরা েনই) 

 খােন মুতািযলাে্র িবরে�  হেল সু�াতগেরর১৬

17 যুি� �মািরত 

হেলা।  লহাম্ুি�াহ।  

অনযোেবও বযাখযা ুরা যায়। েযমন, অিব�াসরগর নবরে্র 

্াওয়াতেু র্ ুরেত েচেয়িছল  ই যুি�েত েয,  �াহ  মাে্র 

েমেু িশ রু  শা ুেরিছেলন বেলই  মরা মুশিরু হেয়িছ। অমচ 

েতামরা  �াহর েসই ই�ার িবেরািরতা ুের  মাে্রেু  মােনর 

্াওয়াত ি্�।  

 �াহ তাে্র  ই অপযুি�েু ির�ার ি্েয়েছন ুেয়ুিট  পােয়। 

েযমন- (১) েতামাে্র  পেরা� যুি�ই যি্ সিতযুােরর �মার বেল 

েতামরা েেেব মােুা, তেব েজেন রােখা েুবলমা�  �াহর জনযই 

রেয়েছ চূাা� �মার। (২) িতিন ই�া ুরেল েতামাে্রেু ও 

েতামাে্র িবেরারর সুলেু িহ্ােয়ত ্ান ুরেত পারেতন। িু� 
                                                           
17 সু�র মুসিলমে্রেু  হেল সু�াত বলা হয়। যারা পিব� ুুর‘ ন ও সু�াহর 

নরিত-িনে র্শেু সুল িুছুর  ে�র �ান ে্য়। (অনুবা্ু) 



 

96 

ই�ার �ুৃত তাৎপযর েতামরা যা বুেঝছ, যি্ তাই সিঠু হয়, 

তাহেল যারা ইসলাম �হর ু েরেছ তাে্রেু েতামরা খামাখা িনেদর 

ুেরা েুন? ওরােতা েতামাে্র রাররােত  �াহর ই�ােুই 

ুাযরুর ুেরেছ মা�। অত ব, েতামাে্র ও মুসিলমে্র মেরয 

েুােনারপ শ�তা মাুা  িচত নয়। বরং ব�ু� ও সহানুেূিত মাুা 

�েয়াজন। েুননা েতামাে্র রাররা মেত  েেয়ই  �াহর ই�া 

পূরর ুরেছ।  মিনোেব অনয  য়ােত ইরশা্ হেয়েছ, েযমন- 

 
َ

 آَنَيؤل َي َءِ
َ

ىنل َءِ ََ  ٍ ى َْ نى  نى  لء  ي  ع  دَدى َي ع  َِ ل َعي  ِّ يج لَيى َكيَ  ج �ل َ َى َ
يَن أ  

ِ
َءاَيَل جت

يَن ع    
ِ

ٍ  َكَذل َي َقَعَل جت ى َْ نى  ء  ي  ع  نى  ل غَي ع   َىِيعى
ِ

ل  ل ِ
َى َقَهلى َعَ جلّيسل نى َلدىل ه 

َل ﴿ د  ول
ى
 جل

ل
غ ًَ َ  )٣٥: سيرة جرتل ( ﴾٣٥جلى

‘মুশিরুগর বেল মােু েয, যি্  �াহ চাইেতন, তাহেল  মরা বা 

 মাে্র বাপ-্া্ারা তাঁেু েছো অেনযর ইবা্ত ু রতাম না, তাঁর 

িনেদর বযতরত েুােনা িুছুেু হারাম ুরতাম না।  সেল তাে্র 

পূবরবতরররা  ই  ুই ুাজ ুরেতা। িু� �রোেব েপপেছ ে্ওয়া 

বযতরত রাসূলে্র  র িুছুই ু রররয়  েছ িু’? (সূরা  ন-নাহল, 

১৬:  য়াত ৩৫)  
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অ�  য়ােতর মমর পূেবরর  য়াতিটর মতই। অমরাৎ তাে্র যাবতরয় 

ুাজ-ুেমরর ্ায়-্ািয়�  �াহর  পের েছো ি্েয় তারা িনিিে� 

িনেজে্র অনযায় অপুমর চািলেয় েযেত চায়। অমচ  ুমা তারা 

বুঝেত নারাজ েয,  �াহর ই�ায় সবিুছু স�� হেলও বা�ার 

�েতযু ুাজ-ুেমরর �িতফল িহসােব শাি� বা পুর�ােরর বযব�া 

েযেহতু  েছ, েসেহতু সব ুােজই তার  ংিশু ও সরিমত 

 খিতয়ার অবশযই  েছ। নইেল শাি� ও পুর�ার বারযতামূলু হেয় 

যােব। (যা �ুৃত অব�ার স�ূরর িবপররত)।  

েমাটুমা, েুােনা বারযতা বা েঅ�াচািরতা নয়, বরং �ুৃত অমর 

্ু’েয়র মাঝখােন। অত ব  � রাজ� হেত েয বযি�র প্দলন 

ঘটেব, েস বযি� জােহলর যুেগর েলাুে্র তররুার অনুসারর হেব। 

 �াহ যা েমেু িনেদর ুেরেছন।   িবদেয় িব�ািরত  েলাচনা 

 েছ তাফসরের রহল মা নরসহ �েৃিত তাফসরের।  

৩৬। যামানােু গািল ে্ওয়া। 

জােহলর যুেগর েলােুরা যামানােু গািল ি্ত। েযমন তারা বলেতা- 
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يل  هى ِّ  ج
ِ
غَي لِ 

ل رل هى ىيَي َءَعي �ل
َ

دىيَي َدوليتل َءَ ّّ  َىيَيفلغَي ج
ِ
َ لِ  ليج َعي �   ن َذل َي  َءاَيل

َى َءَعي لَهل

ّغيَن ﴿ َل �َ 
ِ
َى لِ  ٍَ ل نى هل

ى
ل نى ب   )٢٤: سيرة جليثية ( ﴾٢٤ع 

‘্ুিনয়ার  ই জরবনই সবিুছু।  খােনই  মরা মির,  খােনই 

বািচ। ুাল বা �ুৃিতই  মাে্রেু �ংস ুের।  সেল   

বযাপাের তাে্র েুােনা অানই েনই। তারা েুবল ু�না ুরেছ 

মা�। (সূরা  ল-জািছয়া, ৪৫:  য়াত ২৪)  

তারা তাে্র সম� ঘটনা-্ূঘরটনাসমূহেু ু ালচে�র ি্েু স�ি রুত 

ুরেতা। যামানােু ে্াদােরাপ ুের তারা েুির েুির ুিবতাও রচনা 

ুেরেছ। িু� তারা েমােটই �ুৃিতবা্র িছল না। তারা  �াহর 

অি��েু অরুার ুরেতা।  

যামানােু গািল ে্ওয়ার িনেদরাঅা স�িলত বহ হা্রস রেয়েছ। 

েযমন, সহরহ মুসিলেমর  ু বররনায় রেয়েছ- রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

 লাইিহ ওয়াসা�াম ইরশা্ ুেরেছন েয, েতামরা যামানােু গািল 

ি্েয়া না। েুননা  �াহই যামানা (অমরাৎ যামানার িনয়ামু)’। 

 মিনোেব  বু ্া ্, হােুম ও বায়হা�রেত িবিে� বররনায় 

ে্খেত পাওয়া যায়।  
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েমাটুমা, যারা ্ুিনয়ার িবিে� ঘটনাসমূহেু  �াহ বযতরত যামানা 

�েৃিতর ি্েু স�ি রুত ুের, তাে্র পেক ুুর ন-হা্রস িুংবা 

িবেবেুর েুােনা সমমরন েনই।  

تََ�َٰ�ٰ  ُسۡبَ�َٰنُهۥ ﴿ ا ََ َّ � َ�ُقولُونَ  ََ   ]٤٣: جَِج [ ﴾ ٤ َكبِٗ�� ُعُلّوٗ

‘‘ �াহ ু তইনা পিব� মহান, িতিন তাে্র  সব ু ি�ত ু মার বহ 

 ে�র। (সূরা  ল-ইসরা, ১৭:  য়াত ৪৩)  

  সব �ুৃিতবা্ররা �াচরনুােলর েহাু বা  রুিনু ু ােলর েহাু, 

ু�র জািহল ছাাা  রা িুছুই নয়।  ই বািতল  �র্ায় িব�াসর 

েলােুর সংখযা  জেুর ি্েন েুির েুির।  �াহ  মাে্র সাহাযয 

ুরন।  

 

৩৭।  �াহর েনয়ামতসমূহেু অেনযর ি্েু স�ি রুত ুরা 

েযমন  �াহ বেলন-  

ءَن  َكف يل
ى
َل جل لهل َْ �ى

َ
ءَدَهي َءأ يل غىر  َِ �ل َل   ِّ َوَة ج فليَن   عى ي 

 )٨٣: سيرة جرتل . (َ�عى
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‘তারা  �াহর অনু�হসমূহ অাত  েছ। িু� েসগিলেু তারা 

অঅরুার ুের।  হাে্র অিরুাংশই সতয �তযাখযানুারর’। (সূরা 

 ন-নাহল, ১৬:  য়াত ৮৩)  

 র  েগ ৭৮ হেত ৮২  য়াত পযর�  �াহ মানুেদর �িত তাঁর 

েনয়ামতসমূেহর বররনা ি্েয় বেলন-  

َث  َل جلِسوى يَن َكئىا ي ءََجَعَل لَ�ل لَول  َفعى
َ

َى ِ ِمَهيت �ل
ل
ين  أ نى �لطل َى ع  يََج�ل وى

َ
ل أ ِّ َءج

 
َ ى
ءَن ﴿َءجأل يل رل َى َ َى � ا َدَة لََعلِ�ل

فى
َ ى
َسِخَيجٍت ق  ٧٨نىَايَر َءجأل   مل

 جلِطهى
َ

َى يََيءىج ل   َ ل
َ
﴾ أ

غليَن ﴿ ع  ٍ  يلؤى يى َّ َيَيٍت ل 
َ

ل ل ِن ق  َذل َي ل ِّ  ج
ِ
ِن لِ  هل رل وىس  ل ٧٩َجيو جلِسَوي   َعي �ل ِّ ﴾ َءج

َى َسَرغ ي  نى �ليليت �ل َى ع  ّفيَدَهي َجَعَل لَ�ل تَخ  دىَعي   �ليليت ي �َسى
َ ى
ي   جأل

لل نى جل َى ع  ءََجَعَل لَ�ل

 
َ

ثَيث ي َءَعتَيب  ل  
َ
َعير َهي أ كى

َ
َنير َهي َءأ ءى

َ
َيجف َهي َءأ بى

َ
نى أ َى َءع  َ  ل اَيَعت �ل َى َءَ�يى غ �ل عى َُ   َ يَيى

﴿ ٍَ  ءََجَعَل لَ�ل ٨٠ى 
 

ِ ًَ
 ُ ِوي َولََ   َى م  ل َجَعَل لَ�ل ِّ غَي  ي ﴾ َءج

ى
�
َ
دَيل  أ  

ى
َن جل َى ع 

َّ   عىَوتَيل  َى َكَذل َي يلت  َس�ل
ى
َى نَص ي�ل  ّ ج� يَل تَ َ

ََ َِي َء
ى
َل جل ي�ل  ّ ج� يَل تَ َ

ََ َى  ءََجَعَل لَ�ل

يَن ﴿ ل ول لسى َى � َى لََعلِ�ل َل ﴿٨١َبلَيى�ل د  ول
ى
 جل

ل
غ ًَ َ يىج فَن ِدَوي َبلَيىَي جلى

 ﴾٨٢﴾ فَن نى تََيلِ

 )٨٢-٧٨: سيرة جرتل (

‘ �াহ েতামাে্রেু েতামাে্র মাতৃগের হেত েবর ুেরেছন  মন 

অব�ায় েয, েতামরা িুছুই জানেত না। িতিন েতামাে্রেু ুরর, 
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চকু ও হ্য় ্ান ুেরেছন যােত েতামরা ুৃতঅ হও। তারা িু 

লকয ুের না পাখরুুেলর ি্েু, যারা  ুােশ িবচরর ুের? 

 �াহই ওে্রেু শেনয রের রােখন। অবশযই  র মেরয িন্শরন 

রেয়েছ িব�াসর স ্ােয়র জনয।  �াহ েতামাে্র ঘরগিলেু 

েতামাে্র জনয  বাস�ল  বং পশর চামাা হেত েতামাে্র জনয 

তাবুর বযব�া ুেরেছন, যােত �মরুােল েতামরা তা সহেজ বহন 

ুরেত পােরা।  বং অব�ানুােল সহেজ খাটােত পােরা। িতিন 

চুত�্ জ�সমূেহর পশম, েলাম ও েুশ হেত েতামাে্র িুছু 

ুােলর বযবহাযর িহসােব গৃহ সাম�রর বযব�া ুেরেছন।  �াহ 

েতামাে্র জনয ছায়ার বযব�া, পাহাো   েয়র বযব�া  বং 

পিরেরয় বে�র সং�ান ু েরেছন, যা েতামাে্রেু  �াপ হেত রকা 

ুের। িতিন েতামে্রেু যুে�  �রকার জনয বেমরর বযব�া 

ুেরেছন।  ইোেব িতিন েতামাে্র �িত তাঁর েনয়ামতসমূহ পূরর 

ুেরন, যােত েতামরা মুসিলম বা  �সমপরনুারর হও।  রপেরও 

যি্ তারা মুখ িফিরেয় েনয়, তাহেল েহ নবর, পির�ারোেব ব�বয 

েপপেছ ে্ওয়া বযতরত  পনার  র িুছুই ু রার েনই’। (সূরা  ন-

নাহল, ১৬:  য়াত ৭৮-৮২)  
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 পেরা� েনয়ামতসমূহেু েজেন শেনও জােহলরা অঅরুার ুের 

মােু। তারা ইসলাম েমেু মুখ িফিরেয় েনয়  বং  �াহর জনয 

ইবা্তেু খােলছ ু ের না। অমচ তারা োলোেবই জােন েয,  সব 

েনয়ামত  �াহ ি্েয়েছন। ইবেন জাররর �মুখ মুজািহ্ হেত বররনা 

ুেরন েয, তাে্র অঅরুােরর ররর িছল  ই �ুােরর েয, ‘ মরা 

 সব  মাে্র বাপ-্া্াে্র ুাছ েমেু  �রািরুার সূে� লাে 

ুেরিছ’। েু  েু  বলেতা ‘যি্ অমুু না মাুেতা, তাহেল  মার 

অমন িবপ্ ঘেট েযেতা। অমচ ‘যি্ অমুু না মাুেতা তাহেল 

 মার অমন িবপ্ ঘটেতা না’। েু  বলেতা ‘ িট তাে্র ে্ব-

ে্বরে্র সুপািরেশ হেয়েছ। েু   মনও বলেতা েয,  মাে্র 

মেরয  �াহর েনয়ামত িহসােব মুহা�া্  েছ’। অমরাৎ তারা 

সিতযুােরর নবর িহসােব মুহা�্ সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�ামেু 

জানেতা। িু� অরুার ুরেতা না।  

 খােন ইনুার বা অঅরুার অমরাৎ মূল �রার ি্েু স�� না ুের 

 সবাব বা ুাযরুারুসমূেহর ি্েু স�ি রুত ুরা। তাে্র 

অিরুাংশই অঅরুারুারর,  ুমা ুেয়ুিট ুারের বলা হেয়েছ। 

েযমন- তাে্র মেরয েু  েু  ু মবুি� হওয়ার ু ারের হু িচনেত 
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পাের না। েু   মন  েছ যারা যুি� �মােরর ি্েু েখয়াল ুের 

না, য�ারা  ে�শয হািছল স�ব হয়। েু   মন  েছ, ৈশশব 

অব�া বা অনয ুারের যাে্র  পর শররয়েতর  ে্শ-িনেদরাবলর 

জাির ুরার েযাগয িবেবিচত হয় না।  জনয সুলেু অঅরুারুারর 

না বেল অিরুাংশেু অঅরুারুারর বলা হেয়েছ। 

সূরা ওয়ােুয়ার ৮১-৮২  য়ােত  পেরা� মমর বয� ুরা হেয়েছ। 

েযমন  �াহ তা‘ লা বেলন-  

ي    َد 
ى
د َهَذج جل

فَ
َ
غليَن ﴿ أ ه  دى َى عل دىتل

َ
نليَن ٨١أ َى تلَ�ذو  ِ�ل

َ
َى َ ىَعلليَن ر زىاَ�ل ﴾ َءتَ

 )٨٢-٨١: سيرة جليجاعة ( ﴾٨٢﴿

‘েতামরা িু  ইসব ুমার �িত অবেহলা �্শরন ুরেব  বং 

সৃিরেুই সবিুছু রের িনেব ? অমচ ( ুমা গিলেু) িমমযা মেন 

ুরেল ?  

মুসিলম শররেফ ও অনযানয হা্রস �েপ  �ু�াহ ইবন  াাস রা. 

হেত বিররত হেয়েছ েয, রাসূলু�াহ সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�ােমর 

সমেয়  ুবার বৃির হেল িতিন ইরশা্ ুরেলন েয,  জ েু  

শুরগযার ও েু  ুািফর িহসােব �োেত  েঠেছ। েুননা, 
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েলাুে্র েু  বেলেছ, ইহা  �াহর পক হেত রহমত িহসােব 

 েসেছ।  বার েু  বেলেছ েয, অমুু নকে�র ুারের বৃির 

হেয়েছ’। 

 ই  পলেক  পেরা�  য়াত নািযল হয়।  

েমাটুমা, েনয়ামতসমূহেু  হার মূল সৃিরুতরার ি্েু স�ি�ত না 

ুরাই হেলা মূলতঃ  �াহেু অঅরুার ুরা। বৃির বা নকে�র 

বযাপাের  রবে্র রাররা ও   স�ে রু তাে্র রিচত বহ ুিবতা 

রেয়েছ।  

 

৩৮।  �াহর  য়াতসমূহেু অঅরুার ুরা 

  িবদেয় ুুর েন বহ জায়গায় বিররত হেয়েছ। েযমন সূরােয় 

ুাহােফ বলা হেয়েছ-  

﴿ 
 

َويِ ِى َ
�َن أ  

َِ وى
َ ى
 ن يأل

َى دىيَي ١٠٣اللى َهلى  ل َدوال�ل ّّ َيَية  ج
ى
َى ق  جل يلهل ِل َسعى ًَ يَن   

ِ
﴾ جت

دِ 
َ
ىَسدليَن َ َُ َى  ي ﴿ءَهل غىع  غليَن بل ىس  ُل َى  َى ١٠٤هل َيَيت  َرنوه  ءج نَ  َفيل َْ يَن   

ِ
 َي جت

َ
ءك

ل
﴾ أ
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يَيَعة  َءزى  ي ﴿  ّ
ى
َ  جل َى يَيى َل لَهل ي  ّ   ل

ًَ َى فَ لهل َويل ِى َ
يئ ي  فََتد َط ى أ َّ َى ١٠٥َءل  ﴾ َذل َي َجَزجؤلهل

ء ج  زل �  هل ءج آَيَيت  َءرلسل َذل ءج َءج ِ َفيل َْ َل ن َوي   )١٠٦-١٠٣: سيرة جلره  (﴾ ١٠٦﴿َجَهِغ

‘(হ নবর)  পিন বলুন েয,  িম িু েতামাে্রেু কিত�� 

েলাুে্র স�ে রু খবর ি্ব যারা তাে্র সারা জরবেনর �েচরাসমূহ 

বরবা্ ু েরেছ? অমচ োবেতা েয, তারা অিত  �ম ু াজই ু রেছ। 

 রাই হে�  �াহর  য়াতসমূহেু ও  �াহর সাকাতেু 

অঅরুারুারর। ফেল তাে্র সম�  মল িন�ল হেয়েছ।  মরা 

 ে্র জনয েুয়ামেতর ি্েন ্াঁিাপা�া খাঁাা ুরেবা না। তাে্র 

 ই অঅরুৃিতর ব্লা  ুমা� জাহা�াম। েুননা তারা  মার 

 য়াতসমূহেু  বং রাসূলে্রেু ঠা�া-িব�প ুেরিছল’। (সূরা 

 ল-ুাহাফ, ১৮:  য়াত ১০৩-১০৬) 

্লরলসমূহ �ারা  ুমাও �মািরত হেয়েছ েয, তাে্র মেরয িুছু 

েলাু িছল যারা  �াহর  য়াতসমূেহর িুছু িুছু অঅরুার ু রেতা 

 বং েু  েু  পুেরাপুির মুখ িফিরেয় িনত।  
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ি�য় পাঠেুর িনুট  ুমা িনিয় েগাপন েনই েয, জােহলর যুেগর 

 পেরা� অোেবর অিরুারর বরং তার চাইেতও ুেঠার �ুৃিতর 

েলােুর বতরমান যুেগ েমােটই অোব েনই। 

 

৩৯। বািতল বইপ� পাাশনা ুরা  বং  �াহর  য়াতসমূহেু 

্ূের িনেকপ ুরা 

 েজবােজ বািতল বইপ� �য় ুরা  বং েসগেলােু  �াহর 

 য়াতসমূেহর  পর �ান ে্ওয়ার জােহলর যুেগর অোব স�ে রু 

সূরা বা�ারায় বলা হেয়েছ-  

يٌل ع   َى رَسل ءتليج َءلَِوي َجيَ هل
ل
يَن أ  

ِ
َن جت �ٌ  ع  َى َددََذ فَي  ٌَ ل َوي َعَعهل َادو ِّ  مل غىد  ج نى ب 

يَن ﴿ لَول  َ�عى
َ

َى ِ ِدهل
َ
َى َكَ ير ه  هل ُل ِّ  َءَرجَ   ٌَ ج ٌَ ك تَي تَي ر 

ى
يج َعي َفتىللي ١٠١جل ﴾ َءجِفدَعل

لَيىَوينل َءلَ�   َفَي سل َْ لَيىَويَن َءَعي  ي  سل
ى
ل َل َعَ مل يَيط  َِ ءج جل َفيل َْ  ََ يَيط  َِ ِن جل

  ن دَين َل َهيرلءَت َءَعيرلءَت َءَعي 
َى َولََر

ى
َل َعَ جل ز 

 ى
ل
َي َءَعي أ تى يَن جِريَر جلسو َعلوول �ل

َوي َعي  غىهل يَن ع  يى َقيَتََعلِول فل ًَ تَ�ى ىنل ف تىغٌَة فَ  ل ِدَوي ََ
َ

يِ ّل �َ َِ َىٍد َى
َ
نى أ َعلوَوين  ع  �ل

اليَن  َفيو ِّ  �ل ن  ج
 ن ن ذى

ِ
َىٍد لِ 

َ
نى أ �َن ن ي  ع   ن َليرو

َى ي  َءَعي هل َويى   َءَزءىج 
ى
َ جل َى ن ي  َ�

نى  َية  ع  َو 
ى

ل ق  جل
َ

ج ل َعي ع َ َْ يج لََون  جكى دى َبل ول َّ َى َءلَ هل  َ�غىَفعل
َ

َى َءِ هل ّ ُل يَن َعي يَ َءَ�تََعلِول
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دىفل 
َ
ءىج ن ي  أ َ ََ  سىَس َعي 

َ
ٍَ َءل

ًَ يَن ﴿َو لَول َى لَيى َك ليج َ�عى َى آََعغليج ١٠٢َسهل ِدهل
َ
﴾ َءلَيى َ

يَن ﴿ لَول ٌ لَيى َك ليج َ�عى ِّ  َوهى غىد  ج نى ب  يىج لََو�ليَنٌة ع  َّ -١٠١: سيرة جلّية (﴾ ١٠٣َءجِف

١٠٣( 

‘যখন িুতাবরে্র িনুট তাে্র িুতাবসমূেহর (তাওরাত ও ই�রল) 

সতযতা অাপনুারর  �াহর (িুতাবসহ) েুােনা রাসূেলর  গমন 

ঘেট, তখন তাে্র  ু্ল  � িুতাবেু িপছেন িনেকপ ুের। 

োবখানা  ই েযন তারা ওসেবর িুছুই জােন না। বরং তারা 

েসালায়মােনর  মেল শয়তানরা যা িুছু  বৃি� ুরেতা, তারই 

অনুসরর ুের। েসালায়মান ুুফরর ুেরনিন। শয়তানরাই ুুফরর 

ুেরিছল ও তারা মানুদেু যা্ুিব্যা িশকা ি্ত। ( র তারা 

অনুসরর ু রেতা ঐ সব ব�র যা) হারত ও মারত (েফেরশতা�েয়র 

 পর পররকামূলু োেব) নািযল ুরা হেয়িছল। তারা ুা েু িুছু 

িশকা ে্ওয়ার  েগ বলেতা েয,  মরা পররকাঅরপ ( েসিছ)। 

অত ব েতামরা ( সব িশেখ) ুািফর হেয়া না। (িু�  সব 

 েপকা ু ের) তারা ঐ ্ ু’জেনর ু াছ েমেু ঐসব িব্যা িশেখ িনত, 

যার ফেল অামর-�রর মেরয িবে�্ ঘেট  বং েয সব িবদয় িশখত যা 

�ারা মানুেদর েুােনা  পুার নয় বরং কিতসারন ুরা স�ব হয়। 
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যি্ও  �াহর অনুমিত বযিতেরেু তারা ুােরা েুানরপ 

কিতসারেনর কমতা রােখ না। ওরা অবশযই জােন েয,  সব বােজ 

িব্যার খির্ুাররে্র জনয  েখরােত িুছুই পাবার েনই। তা ুত 

না িনুৃর, যার িবিনমেয় তারা িনেজে্রেু িবি� ু েরেছ, যি্ তারা 

জানেতা!১৭

18 (সূরা বা�ারাহ, ২:  য়াত ১০১-১০২)  

 মিনোেব অনয  য়ােত বলা হেয়েছ-  

 ٌَ تَي ر 
ى
يَن جل لَول  َ�عى

َ
ّييَن ِ عو

ل
َى أ غىهل ّغيَن ﴿َءع  َل �َ 

ِ
َى لِ  ِ َءَ نى هل  ِ َعي

َ
 أ

ِ
﴾ فََي�ىٌل ٧٨لِ 

َََوغ ي  لءج ن ي   َْ َى ِّ  ل ئَ غىد  ج نى ب  ليَن َهَذج ع  يل ّل �َ َِ َل َى  يه  يىد 
َ
 ن ص

ٌَ تَي ر 
ى
تلدليَن جل يَن يَ�ى  

ِ
 ِ ل

ِوي يَ  َى م  َى َءَء�ىٌل لَهل يه  يىد 
َ
ِوي َكتَدَ ى أ َى م  ً  فََي�ىٌل لَهل دليَن ﴿اَل ي س  سيرة (﴾ ٧٩�ى

 )٧٩-٧٨: جلّية 

‘তাে্র মেরয  মন ু তু মূখর  েছ, যারা  �াহর িুতাব স�ে রু 

 ুটা োসা োসা রাররা ছাাা িুছুই অান রােখ না। অত ব �ংস 

ঐসব েলাুে্র জনয, যারা সামানয অমর  পাজরেনর (হরন অামর 

                                                           
18 িমমযা হা্রস ও বােজ েু�া ুািহনর েিতর ুের যারা তমাুিমত রমররয় 

িুতাবপ� িলেখ �চার ুেরন, তারা সাবরানতা অবল�ন ুরা  িচত। 

(অনুবা্ু)। 
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হািসেলর) জনয িনেজরা িুতাব িলেখ  �াহর িুতাব বেল চািলেয় 

ে্য়। �ংস তাে্র েলখনরর  বং �ংস তাে্র  পাজরেনর’! (সূরা 

 ল-বা�ারাহ, ২:  য়াত ৭৮-৭৯) 

 ই  য়াতিট ইয়াহূ্র পরর-পুেরািহতে্র  ে�েশয নািযল হেয়িছল। 

যারা রাসূলু�াহ সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�ােমর গরাবলরেু তাে্র 

 িরপতয িটিুেয় রাখার িবরে� �িতব�ু মেন ুের রাসূেলর 

গরাবলর পিরবতরন ুরতঃ মনগাা িুতাবা্র িলেখ  �াহর িুতাব 

বেল �চার ুরেতা।১৮

19 

 

৪০।  �াহর পিরু�নােু �িটপূরর মেন ুরা 

জােহলর যুেগর েলােুরা  �াহর সৃির-পিরু�না ও তাঁর  ে্শ 

িনেদরাবলরর মেরয েুােনা িহুমত বা ্ূর্িশরতা েনই বেল মেন 

ুরেতা।  �াহ পিব� ুুর েন তাে্র  ই অব�া বররনা �সেে 

বেলন-  

                                                           
19 জানা  বশযু েয, পিব� ু ু র েনর েুান  য়াত েুান িনি র্র সময়  পলেক 

নািযল হেলও তার হুুম সুল যুেগ সুেলর জনয �েযাজয। (অনুবা্ু) 
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ءج فََي�ىٌل  َفيل َْ يَن   
ِ

ّن جت َُ ً  َذل َي 
َوي نَيط  ىغَهل َِ َءَعي نَئ رى

َ ى
غَي جلِسَويَ  َءجأل ّى َءَعي َولَ

َن جِرير  ﴿ ءج ع  َفيل َْ يَن   
ِ
 ِ  )٢٧: سيرة ص ( ﴾٢٧ل

‘ সমান-যমরন ও ত�রযি�ত েুােনা িুছুেুই  িম িন�ল সৃির 

ুির নাই। যি্ও অিব�াসরে্র রাররা তাই। যারা ুুফরর ুের 

তাে্র জনয �ংস, ওরা জাহা�ামর’। (সূরা ছা্, ৩৮:  য়াত ২৭)  

অনয�  �াহ তা‘ লা বেলন- 

يَن ﴿ لَول  َ�عى
َ

َى ِ َهل َْ �ى
َ
ِن أ َ و َءلَ� 

ى
 ن يل

ِ
َوي لِ  غَيهل ّى ل  ﴾ ل ِن ٣٩َعي َولَ

َفاى
ى
َ  جل يَيى

﴿ ََ َع  جى
َ
َى أ يفلهل َّ ي  )٤٠-٣٩: سيرة جّوين ( ﴾٤٠ع 

‘ িম  সমান যমরন ও ত�রযি�ত েুােনা ব�েু েখলা�েল সৃির 

ুির নাই।  িম যমামর ু ারেরই  গিলেু সৃির ু েরিছ। িু� ওে্র 

অিরুাংশই তা জােন না’। (সূরা  ্-্ুখান, ৪৪:  য়াত ৩৮-৩৯)  

 ত�যতরত  রও বহ  য়াত রেয়েছ েযখােন বলা হেয়েছ েয, 

 �াহ তা‘ লা েুােনা ব�েুই িবনা িহুমেত ও িবনা ু ারের সৃির 

ুেরিন। অমচ জােহলর যুেগর বািতল পপরে্র রাররা িছল তাই  বং 

  যুেগ  রপ রাররা অেনেুই ুের মােু।  
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িবদয়িট ্রঘর  েলাচনাসােপক। মুসিলমে্র মেরয অেনুগিল 

িফরুা   িনেয়  েপােদ বহ ঝগাা ু েরেছ। তেব সতয পম েসটাই 

যার  পর  �েতর �মম যুেগর মনরদরগর বা সালােফ ছােলহরনগর 

�িতিগত িছেলন, যাঁরা  �াহর �িতিট ুােযর িহুমত ও ুারের 

িব�াসর িছেলন। হােফজ ইবনূল ুাইেয়যম রহ. তাঁর-  

 عليلكفعي  جلعليل ق مسيئل جلّلي  ءجلّدر ءجلروة ءجل

নামু �েপ   িবদেয় িব�ািরত  েলাুপাত ুেরেছন। েসখােন 

িতিন  �াহর �িতিট সৃির ও  ে্শ- িনেদেরর িপছেন েয িহুমত, 

ুলযার ও ফলাফলসমূহ িনিহত রেয়েছ, িবিে� অরযায় রচনার 

মারযেম তা সিব�াের  েলাচনা ুেরেছন।১৯F

20 

মুসিলমে্র মেরয ঐ সম� মাযহাবসমূেহর মেত  �াহর সৃির ও 

হুুেমর মেরয বা�ার জনয েুানরপ ্য়া, ুলযার বা িহুমত েনই। 

তাে্র রাররামেত িন�াপ বযি�েুও  �াহ শাি� ি্েত পােরন 

 বং পািপগ বযি�েু িতিন সওয়াব ্ান ুরেত পােরন।  রও 

                                                           
20  খােন েলখু  �াহর িবিে� গরাবলরর িুছু নমুনা  ে�খ ু েরেছন। ু েলবর 

বৃি�র েেয় তা বা্ ে্ওয়া হেলা।   
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িব�েয়র বযাপার  ই েয,  ই সব মাযহােবর েনতাে্র অেনেুই 

 �াহেু তাঁর গরাবলর েমেু পাু মেন ুেরন।  

তাে্র রাররায়  �াহর স�ার সংেগ েুােনা গর সংেযাগ ুরার 

অমর তাঁেু ‘ে্হিবিশর’ (তাজসরম) ও বা�ার সেে সা্ৃশ (তাশবরহ) 

সাবয� ুরা। তারা মেন ুেরন েয,  �াহেু গরহরন সাবয� না 

ুরা পযর� তাওহরে্ িব�াস পূররতা লাে ুরেত পাের না। েযমন- 

তারা মেন ুেরন েয,  রেশর  পর  �াহর  েরাহন,  ুােশর 

 পের  রেশর অব�ান, (তাঁর ুমা বলা ও বা�ার) মূসার 

 লাইিহস সালাম সােম ুেমাপুমন  বং অনযানয গরাবলরেু 

অঅরুার না ুরা পযর� ুােরা তাওহরে্ িব�াস পূররতা লাে ুরেত 

পাের না। ইবনুল ুাইেয়যম রহ.  র  েলাচনার সার সংেকপ 

 পের িুছুটা বররনা ুরা হেলা। পূরর  েলাচনার জনয  পেরা� 

িুতাব �রবয।  

 

৪১। েফেরশতা ও রাসূলগরেু অঅরুার ও তাঁে্র মেরয  মােনর 

েকে� তারতময ুরা 
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 �াহ তা‘ লা বেলন-  

د    ن يليّ  نى َ�عى ٌَ َءَلِفيىغَي ع  تَي ر 
ى
يَب جل دى آَتَئىغَي مل َّ ََ َءلَ �َ ئَس ج�ىَن َميى ل  َءآَتَئىغَي ب 

سل

َل  �ل سل دىفل
َ
َي  أ  َفهى

َ
يٌل ن َوي ِ َى رَسل ْل َِوي َجيَ  ُل فَ

َ
ر  أ دل ّل ءإ  جلى  َي ل ن يل

يِدى
َ
َئوغَيت  َءَ

ى
جل

تللليَن  ّى ي َف  ّ � َى َءفَي  ي َكِذ�ىتل  ّ � َى َقَفي  فل َبى تَرى  )٨٧: سيرة جلّية . (جسى

‘িনিয়ই  িম মূসােু িুতাব ি্েয়িছ  বং তারপের পযরায়�েম 

রাসূলগরেু ে�রর ুেরিছ। মিরয়ম পু�  সােু �র �মার ্ান 

ুেরিছ  বং তােু পিব� ‘ �া’ �ারা শি�শালর ুেরিছ। তেব 

 সল ুমা হেলা  ই েয, যখনই েুােনা রাসূল েতামাে্র ুােছ 

 মন িুছু িনেয়  েসন যা েতামাে্র মনঃপূত নয়, তখনই েতামরা 

অহংুার ু েরছ। ফেল অেনু নবরেু েতামরা িমমযা �িতপ� ু েরছ 

ও অেনু নবরেু হতযা ুেরছ’। (সূরা  ল- বা�ারাহ, ২:  য়াত 

৮৭)  

غليَن  ع  ً  َعي يلؤى ل ي َّ َى َق ي ه 
فى  ن �ل

ل ِّ َل ج ٌ  نَلى لََعغَهل
ى
ل ُل ليج الللينلغَي  : سيرة جلّية . (َءاَيل

٨٨ ( 

‘তারা বলেতা েয,  মাে্র হ্য়  �াি্ত। (তা বােজ ুমা) বরং 

সতয �তযাখােনর জনয  �াহ তাে্রেু অিেস�াত ুেরেছন। 
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তাে্র খুব অ� সংখযুই  মান  েনেছ’। (সূরা  ল-বা�ারাহ, ২: 

 য়াত ৮৮) 

সূরা  ল-বা�ারার ৯৮  য়ােত  �াহ বেলন-  

�َل ءَ   
بى ل ي  ءَج  ئ َ�ت ي  َءرلسل

ًَ ِ  َءَم  ّ ّءج  �َن َعنى َكَن َبدل َكف ي 
ى
ء  ل ل َ َبدل ِّ يَكَل فَن ِن ج . ع 

 )٩٨: سيرة جلّية (

‘‘েয েু   �াহর, তাঁর েফেরশতাগেরর, তাঁর রাসূলগেরর  বং 

িজ�রল ও িমুাইেলর শ� েস েজেন রাখুু েয,  �াহ সতয 

�তযাখযানুাররে্র শ�।’’ (সূরা  ল-বাুারা : ৯৮) 

 পেরা�  য়াতসমূহ �ারা  ুমা �মািরত হেলা েয, ইয়াহূ্র ও 

নাছারাে্র েু  েু  মালাইুা ও রাসূলগরেু অঅরুার ুরেতা 

 বং তাে্র মেরয পামরুয ুরেতা। অমরাৎ তাে্র ুারও  পের 

 মান  নেতা ও ুা েু অিব�াস ুরেতা।  জেনযই 

মুসিলমে্রেু  �াহ   ররেরর পামরুয ুরেত িনেদর ুেরেছন। 

 �াহ  লা বেলন-  



 

115 

د ي   آََعنَ 
تل ئ َ�ت ي  َء�ل

ًَ ِّ  َءَم غليَن  ل  آََعَن ن ي ع  ؤى ول
ى
نى َرنوي  َءجل ىي  ع  َل ل لَ ز 

 ى
ل
 ن َوي أ

يلل جلِيسل

ىَي  َيج ََي َرِنغَي َءَ لَ فى َطعىغَي �ل
َ
غَي َءأ عى ليج َسو  ل ي  َءاَيل نى رلسل َىٍد ع 

َ
َ أ َى َل َ�  دلَفيو

َ
ل ي  ِ َءرلسل

هل  َوا 
ى
 )٢٨٥: ّية سيرة جل. (جل

‘অরয় �িতপালেুর পক হেত অবতররর ব�র (অহর)  পর রাসূল ও 

মুিমনগর িব�াস �াপন ু েরেছ। তারা সবাই  মান  েনেছ  �াহর 

 পর, তাঁর েফরশতাগেরর  পর, তাঁর িুতাবসমূহ ও রাসূলগেরর 

 পর। ( বং তারা বেলন েয,)  মরা  �াহর রাসূলগেরর 

েুানরপ তারতময ুির না। তারা বেল েয,  মরা শেনিছ  বং 

পালন ুেরিছ। েহ �েু! তুিম  মাে্রেু কমা ুেরা। েুননা 

�তযাবতরন েতা েুবল েতামারই িনুেটই। (সূরা  ল-বা�ারাহ, ২: 

 য়াত ২৮৫)  

 

৪২। নবর ও রাসূলে্র বযাপাের বাাাবািা ুরা 

 �াহ বেলন-  

َى  يغ �ل لليج ق      َفاى
َ

ِ  ٌ تَي ر 
ى
َل جل هى

َ
ُل يَي أ ي َوس 

ى
َِ  ل ِدَوي جل

ى
 جل

ِ
ِّ  لِ  ليج َعَ ج يل ّل  َف

َ
َءِ

  ِّ يج ن ي
غل غىيل فَََع  ََ َءرلءٌإ ع  �َ  َميى

َ
يَهي ل   َّ

ى
ل
َ
ِّ  َءَا َوتليل أ يلل ج ََ رَسل �َ ئَس ج�ىنل َميى ب 
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ل  ِّ َى ل ِدَوي ج يج َوهى ج لَ�ل ثٌَة جدىتَهل ًَ ليج ثَ يل ّل  َف
َ

ل ي  َءِ يَن  َءرلسل نى يَ�ل
َ
دىَتي َيل أ ٌد سل ٌ َءجى 

َ
ل ع

  ً ِّ  َء� ي ِ  َءَ�َف ن ي رى
َ ى
ل َعي ق  جلِسَويَءجت  َءَعي ق  جأل

َ
ٌ ع

َ
ل َءّ

َ
 )١٧١: سيرة جل سي  ( .ع

‘েহ িুতাবরগর (ইয়াহূ্র ও নাছারা), েতামরা �রেনর বযাপাের 

বাাাবািা ুেরা না  বং  �াহর স�ে রু সতয ছাাা বেলা না। 

মিরয়েমর পু�  সা মসরহ  �াহর রাসূল ও তাঁর ু েলমা ও  ে্শ 

মা�- যা িতিন মিরয়েমর �িত িনেকপ ুেরিছেলন। অত ব, 

েতামরা  �াহ ও তাঁর রাসূলগেরর  পর িব�াস �াপন ুেরা  বং 

বেলা না েয,  �াহ ‘িতন’। ( মন বলা হেত) িবরত হও, েতামাে্র 

ুলযার হেব। িনিয়ই  �াহ  ুমা�  পাসয। ‘তাঁর স�ান হেব’ 

 সব িবদয় হেত িতিন পিব�। (সূরা  ন-িনসা, ৪:  য়াত ১৭১)  

সৃিরুতরার বযাপাের বাাাবািা ুরা যখন  তবা মহাপাপ, 

তখনৃসিরর বযাপাের বাাাবািা ুরা ুত বা অনযায়। েযমন মূিতর 

পূজা, অলর  ওিলয়ার পূজা �েৃিত ু রা হেয় মােু। নূহ  লাইিহস 

সালােমর ু ওম েযমন নাসর, েসা , ইয়াগছ �েৃিতর  বং খৃরানরা 

 সা  লাইিহস সালােমর পূজা ুের মােু। েলােুরা  �াহর 

 পের  মিন ররেরর  রও বহ অসতযােরাপ ুের মােু।  
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৪৩। না েজেন ঝগাা ুরা 

িবিে� ররেরর েব্ ত ও ুুসং�াের িল্ অঅ জনসারাররেু 

যখন েুােনা িবঅ হুপপর  েলম ঐ সুল শররয়ত িবেরারর 

ুাজুমর হেত িবরত মাুেত বেলন, তখন জােহল েলােুরা িজে্র 

বশবতরর হেয় তাে্র সংেগ ঝগাায় িল্ হয়।  টা িনঃসে�েহ 

জােহলর যুেগর  ুিট ররিত।  �াহ  মাে্রেু   ব্ অেযাস 

েমেু িনেদর ুেরেছন।  

িতিন ইরশা্ ুেরেছন-  

نى َ�عىد      ع 
ِ
 لِ 

يلل  
ى

�  
ى

َرجةل َءجإل لَ   جِليى ز 
 ى
ل
ََ َءَعي أ ي َيّجيَن ق  ل نىَيجه 

ل
ُ ََ ٌ  ل  تَي ر 

ى
َل جل هى

َ
يَي أ

لليَن ﴿  ّ ًَ َفعى فَ
َ
َيّجيَن ٦٥أ

ل
ُ ََ ٌَ فَل 

ى
ل  ن ي  ب 

َى يَوي لَ�ل َى ق  تل    َىيَججى
َ

ِ َى َهؤل دىتل
َ
﴾ َهي أ

 
ى
ل  ن ي  ب 

َى يَوي لَئىَس لَ�ل يَن ﴿ق  لَول  َفعى
َ

َى ِ دىتل
َ
َل َءأ لَ ل َ�عى ِّ : سيرة آل بويجن (﴾ ٦٦ٌَ َءج

٦٦-٦٥( 

‘েহ িুতাবরগর, ই�াহরম (ইয়াহূ্র িছেলন, না নাছারা িছেলন েস) 

স�ে রু েতামরা অযমা েুন ত রু ু র। অমচ  সল অব�া  ই েয, 

তাওরাত ও ই�রল তাঁর পরবতররুােল নািযল হেয়িছল। েতামরা িু 
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িুছুই বুঝ না? ে্খ, েয িবদেয় েতামাে্র িুছু অান  েছ েস 

িবদেয় েতামরা ঝগাা ুের মােুা।  খন েয িবদেয় েতামাে্র 

েুােনা অান েনই েস িবদেয় েতামরা েুন অেহতুু ঝগাায় িল্ 

হ�।  �াহ সব জােনন, েতামরা িুছু জােনা না। (সূরা  েল 

ইমরান ৩:  য়াত ৬৫-৬৬)  

ইবেন ইসহাু ও ইবেন জাররর রহ. ইবেন  াাস রা.  র বরােত 

বররনা ুেরন েয, নাজরােনর খৃরান ও ইয়াহূ্র পুেরািহতগর 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�ােমর িনুট জমােয়ত হেয় 

 েপােদ ত রু শর ুরেলা। ইয়াহূ্র পুেরািহতরা বলল েয, ই�াহরম 

 লাইিহস সালাম ইয়াহূ্র িছেলন। অপর পেক খৃরানরা বলল েয, 

ই�াহরম  লাইিহস সালাম খৃরান িছেলন।  �াহ তখন  পেরা� 

 য়াত নািযল ুেরন। 

  

৪৪। �রেনর বযাপাের না েজেনশেন ুমা বলা 

জােহলর যুেগর  রবরা  বং ইয়াহূ্র-খৃরানরা �রেনর নােম  মন বহ 

িুছু চালু ুেরিছল যা ুরবার হুুম  �াহ তাে্রেু ে্নিন। 
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 রবে্র অিরুাংশই ই�াহরম  লাইিহস সালাম ও ইসমা ল 

 লাইিহস সালােমর �রেনর অনুসারর িছল। িু� তাে্র মেরয  মর 

ইবন লুহাই (খুযা‘ ) নামু  ু বযি�র  িবেরাব ঘটেলা। েস �রেন 

ই�াহরেমর মেরয বহ পিরবতরন ঘটােলা। অেনু রুেমর েব্ ত 

চালু ুরেলা  বং েলাুে্রেু মূিতর পূজায় �েরািচত ুরেলা। 

 ত�যতরত  েটর ুান েুেট েছো ে্ওয়া,  েরাহেনর অেযাগয 

েঘাদরা ুের দাা েছো ে্ওয়া, োেগযর তরর ব�ন ুরা �েৃিত 

অনযানয ‘েবশরা’ ুােজ তাে্রেু িল্ ুরােলা। সূরা  ন‘ েম   

িবদেয় িব�ািরত জানা যােব।  

অতঃপর জােহলর ইয়াহূ্র ও খৃরানরা তাে্র পরর পুেরািহতগরেু 

 বং  সা  লাইিহস সালামেু �েূর  সেন বিসেয়িছল।  ইসব 

সারু সনযাসরগর রুমারর েব্ তসমূহ চালু ুেরিছল। ই�ামত 

হালাল-হারাম িনররারর ুেরিছল। েলােুরা তাে্র ফতওয়া �হর 

ুরেলা  বং   সেবর অনুসরর ুরেত লাগেলা। যি্ও �রন 

স�ূরররেপ  �াহর অহরর  পর িনেররশরল। তা ু খেনাই েলাুে্র 

বযি�গত েখয়াল-খুশরর অনুসারর হেত পাের না। অত ব �েতযু 

ব� যার  পর িুতাব ও সু�ােতর েুােনা ্লরল েনই, েসটা তার 
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�চলন ও অনুসররুাররর ি্েুই �তযাবিতরত হেব। ইয়াহূ্রে্র  ই 

ব্-অোেবর িন�া ুের  �াহ বেলন-  

تَ  ر 
ى
 ن يل

َى س  َتَهل
ى
ل
َ
يلءَن أ

ى
ي يَل  ّ � َى لََفي  غىهل َن َءَ ِن ع  َي ع  ٌ  َءَعي هل تَي ر 

ى
َن جل َسدلي ل ع  َتى ٌ  ل  ي

  ِّ ليَن َعَ ج يل ّل ِّ  َءَ� غىد  ج نى ب  َي ع  ِّ  َءَعي هل غىد  ج نى ب  َي ع  ليَن هل يل ّل ٌ  َءَ� تَي ر 
ى
جل

يَن ﴿سيرة آل بويجن  لَول َى َ�عى ٌَ ءَهل َرذ 
ى
 ﴾٧٨: جل

‘তাে্র মেরয  ু্ল েলাু  েছ যারা (িনেজে্র িলিখত) 

িুতাবেু িজহবা �ারা িবুৃত োেব পাঠ ুের, যােত েতামরা 

(তােু)  �াহর িুতাব বেল মেন ুেরা। িু�  সেল তা 

( �াহর) িুতােবর অংশ নয়। তারা বেল েয, তা  �াহর িনুট 

হেত। অমচ তা  �াহর পক হেত ে�িরত নয়। তারা েজেন শেন 

 �াহ স�ে রু িমমযা বেল।’’ (সূরা  েল ইমরান ৩:  য়াত ৭৮) 

 েয বযি� িুতাব ও সু�ােতর ্লরলসমূহেু িনেজে্র চািহ্া ও 

েখয়াল খুশরর পেক বযাখযা ্ােন �বৃ� হয়, েস বযি� অবশযই 

 পেরা�  য়ােতর মমর অনুযায়র িজহবা িবুৃতুাররে্র ্লেু� 

হেব। অানর পাঠুে্র অবশযই জানা  েছ, েয বতরমান যুেগ রিচত 

রমররয় পু�ুাি্র মেরয  ই ররেরর অসংখয মাসােয়ল �ান লাে 
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ুেরেছ, শররয়েতর যার েুােনা িেি� েনই। বািতেলর বযাপু হামলা 

ও হেুর অ�রতা হেত  �াহর িনুট   য় চাই।  

 

৪৫। িুয়ামতেু অঅরুার ুরা 

তারা পরুালেু অঅরুার ুরেতা  বং পরুােল  �াহর সেে 

্র্ার, সুেলর পুনজররবন লাে ও জা�াত-জাহা�াম স�ে রু নবরে্র 

বিররত িববররসমূহেু তারা িমমযা �িতপ� ুরেতা।   িবদেয় 

 �াহ বেলন-  

﴿ 
 

َويِ ِى َ
�َن أ  

َِ وى
َ ى
 ن يأل

َى دىيَي ١٠٣اللى َهلى  ل َدوال�ل ّّ َيَية  ج
ى
َى ق  جل يلهل ِل َسعى ًَ يَن   

ِ
﴾ جت

غلينَ  ىس  ُل َى  ِدهل
َ
ىَسدليَن َ َُ َى  ي ﴿ ءَهل غىع  َى ١٠٤بل َيَيت  َرنوه  ءج نَ  َفيل َْ يَن   

ِ
 َي جت

َ
ءك

ل
﴾ أ

يَيَعة  َءزى  ي ﴿  ّ
ى
َى يَيى َ جل َل لَهل ي  ّ   ل

ًَ َى فَ لهل َويل ِى َ
يئ ي  فََتد َط ى أ َّ : سيرة جلره  (﴾ ١٠٥َءل 

١٠٥-١٠٤) 

(েহ নবর) ‘‘ পিন বলুন েয,  িম িু তাে্রেু কিত�� েলাুে্র 

স�ে রু বলেবা যারা তাে্র সারা জরবেনর �েচরােু বরবা্ 

ুেরেছ ? অমচ রাররা ুের িনেয়েছ েয, তারা খুবই েনুরর ুাজ 

ুেরেছ। ঐসব েলােুরা  �াহর  য়াতসমূহ ও তাঁর সিহত 
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্র্ারেু অঅরুার ুেরেছ। তাে্র ুমরসমূহ িন�ল হেয় েগেছ। 

েুয়ামেত তাে্র জনয েুােনা ওযন ুরব না।’’ (সূরা ুাহাফ, ১৮: 

 য়াত ১০৪-১০৫)  

অনয�  �াহ বেলন-  

ِن  ي َءلَ�  ّّ ج َبلَيىي  َى د  ل َعنى َ�وليتل نََ� ءَبى ِّ  َ�دىَع ل ج
َ

َى ِ َوي  ه 
�ى
َ
َد أ ِّ  َجهى يج ن ي

اىَسول
َ
َءأ

يَن ﴿ لَول  َ�عى
َ

َ جِرير  ِ َْ �ى
َ
ينَ ٣٨أ  

ِ
ََ جت لَ َعى يي  َءل  يَن ق     َ�ىتَل فل

ِ
َل جت َ لَهل َو َ ِل  ﴾ ل 

﴿ ََ  � َى َك ليج َكذ  ِدهل
َ
ءج َ َفيل  )٣٩-٣٨: سيرة جرتل( ﴾٣٩َْ

‘‘েলােুরা  �াহর নােম শপম ুের বেল েয,  �াহ ুখেনাই মৃত 

বযি�র পুনররান ঘটােবন না। হযাঁ,  �াহর ওয়া্াই যমামর। িু� 

অিরুাংশ েলাু তা জােন না। যারা  � িবদেয় মতিবেরার ুের 

তাে্রেু চাকুস ে্িখেয় ে্য়ার জনয  বং ুািফরগরই েয 

িমমযাবা্র েস ুমা জািনেয় ে্ওয়ার জনযই ( িম  টা ঘটােবা)। 

(সূরা  ন-নাহল, ১৬:  য়াত ৩৮-৩৯)  

বতরমােন  ই ররেরর জােহলর  �র্ার েলােুর েমােটই অোব 

েনই।  
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৪৬।  �াহ িবচার ি্বেসর মািলু  ই  য়াতেু িমমযা মেন ুরা 

তারা  �াহেু িবচার ি্বেসর মািলু িহসােব িব�াস ুরেতা না 

বরং ‘মািলু ইয়াওিম�রন’  ই  য়াতেু তারা িমমযা মেন ু রেতা। 

 টা েসই মহা িবচােরর ি্ন, েয ি্ন  �াহ �িতিট বা�ােু তার 

োল ুাজসমূেহর পুর�ার ও ম� ুাজসমূেহর ব্লা ি্েবন। 

বতরমান যুেগ শরু িবচারেুই নয়, বরং েখা্ েুয়ামত ি্বস ও 

জা�াত-জাহা�ামেুই েলােু অঅরুার ুরেত শর ুেরেছ।  

৪৭। েুয়ামেতর ি্েন েুানরপ ব�ু� ও সুপািরশ ুােজ লাগেব 

না-  ই  য়াতেু িমমযা মেন ুরা 

জােহলর যুেগর েলােুরা পিব� ুুর েনর িনে�া�  য়াতেু িমমযা 

�িতপ� ুেরিছল- 

يج م   ّل  ىف 
َ
يَن آََعغليج أ  

ِ
ّ�َهي جت

َ
 يَي َ

َ
يي  َءِ  َ�يىٌث ق 

َ
ِ  ٌ َ يَيى ت 

ى
نى يَص

َ
ل  أ

نى َلدى َى ع  ْل غَي ِوي َرَزلى

يَن  يل ول َِ َل جل ءَن هل َكف يل
ى
 َكَفيَبٌة َءجل

َ
لٌِة َءِ  )٢٥٤: سيرة جلّية . (ول

‘েহ িব�াসরগর।  িম েতামাে্রেু েয রিজ ি্েয়িছ তা েমেু 

( �াহর রা�ায়) বযয় ুেরা, েসই চুাা� ি্ন  সার পূেবর েয ি্ন 
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 েপােদ েুানরপ েবচােুনা, ব�ু�, সুপািরশ িুছুই মাুেব না। 

( ই সব) সতয অঅরুারুাররগরই �ুৃত যািলম বা সরমা 

লংঘনুারর। (সূরা  ল-বা�ারাহ ২:  য়াত ২৫৪) 

‘শাফা ত বা সুপািরশ নাই’   ুমার অমর, েু  ুােরা জনয 

েুানরপ সুপািরশ ু রেত পারেব না, েুবল েসই বযি� ছাাা  �াহ 

খুশর হেয় যােু অনুমিত ে্েবন।  

 পেরা� িতনিট িবেশদেরর  ে�খ ুরার ুারর, মানুদ সারাররতঃ 

 � িতন  পােয়ই পর�রেু সাহাযয ুের মােু।  খােন ইশারা 

ুরা হেয়েছ েয, েুােনা �ুােরই মানুদ মানুেদর জনয েুয়ামেতর 

ি্ন েুানরপ সুপািরশ বা সাহাযয ুরেত পারেব না। না  িমরু 

েলনে্েনর মারযেম, না ব�ুর সাহােযযর মারযেম, না েুােনা 

সুপািরশুাররর সুপািরেশর মারযেম। বরং সুল সুেযাগই ঐ ি্ন ব� 

মাুেব।  �াহ বযতরত সাহাযয �ামরনার �ল  র েুামাও েনই।  

 

৪৮। শাফা‘ েতর েুল অমর �হর ুরা 

তারা সূরা যুখরেফর িনে�া�  য়াতেুও িমমযা েেেবিছল-  
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ينَ  لَول َى َ�عى َ و ءَهل
ى
َد ن يل  َعنى َكه 

ِ
َفيَبَة لِ  َِ نى  لء  ي  جل يَن ع  بل يَن يَدى  

ِ
ل يل جت  َ�وى

َ
 َءِ

 )٨٦: سيرة جلزويف(

‘ �াহেু েছো তারা অনয যাে্রেু ডােু, তারা শাফা েতর 

অিরুার রােখ না। তেব হযা,ঁ যারা মেন-�াের তাওহরে্র সাকয 

ি্েয়েছ (তারা বযতরত) যি্ও তারা  ুমা িনেজরাও জােন’। (সূরা 

 য-যুখরফ, ৪৩:  য়াত ৮৬) 

তারা যাে্রেু ডােু, তাে্র মেরয  েছ মালাইুা,  সা  লাইিহস 

সালাম, ওযােয়র  লাইিহস সালাম  বং অনযানয অসংখয ুি�ত 

বযি� যাে্রেু তারা তাে্র জনয শাফা তুারর বেল মেন ুের।  

 জেুর ি্েনও  মরা ে্খেত পাই, মূিতরর সামেন েলােুরা 

্ািােয় মােু। তাে্রেু ির�ার ি্েল জওয়ােব বেল  ে্রেু েতা 

 মরা মাবু্ বা  পাসয মািন না বরং শাফা তুারর মেন ুির। 

ুবর পূজারর মুসিলম  র মূিতর পূজারর অমুসিলম িু  ুই রাররায় 

িব�াসর নয় ?  

 

৪৯।  �াহর অলরে্রেু হতযা ুরা 
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 �াহর অলরে্রেু হতযা ুরা  বং সমােজর নযায় িবচারু 

েলাুে্রেু হতযা ুরা জােহলর যুেগর অনযতম ব্-অোব িছল। 

 �াহ ইয়াহূ্রে্র স�ে� বেলন-  

َى َك ليج  ِدهل
َ
ِّ  َذل َي نَ  َن ج ءج ن َاَلٍب ع  َرغَةل َءَني ل َوسى

ى
لِةل َءجل َل جتو ه 

َن ى َبلَيى  
ْل َء

فل  ءَن يَ�ى َ و َذل َي ن َوي َبَايىج َءَ  ليج َ�عىتَدل
ى
  جل

 ن َاهى
ََ ِ يو تللليَن جِر ّى ِّ  َءَ� َيَيت  ج ءَن نَ   .يل

 )٦١: سيرة جلّية (

‘তাে্র  পর লা�না, ্াির�য অিপরত হেলা, বরং তারা  �াহর 

ে�ােরর িশুার হেলা।  টা  জনয েয, তারা  �াহর 

 য়াতসমূহেু অঅরুার ু রেতা  বং নবরে্রেু অনযায়োেব হতযা 

ুরেতা। িনর�র অবারযতা ও সরমা লংঘেনর জনযই তাে্র  ই 

পিররিত বরর ুরেত হেলা’। (সূরা  ল-বা�ারাহ ২:  য়াত ৬১)  

 মিনোেব  রও বহ  য়াত রেয়েছ েযখােন বররনা ুরা হেয়েছ 

অিব�াসর, জােহল ও সরমা লংঘনুাররে্র হােত নবর রাসূল ও 

তাে্র  ুিনগ অনুসারর ও হে�র ি্েু  হবানুাররে্রেু 

িুোেব ুত রুেমর লা�না েপাহােত হেয়েছ।  
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 �েত মুহা�্রর ে গ বযি�গর, তাে্র মযরা্াবান  েলমগর 

মানুদেু হেুর ্ াওয়াত ি্েত িগেয়  ত েবশর ্ ুঃখ-ুেরর স�ূখরন 

হেয়েছন েয, ইিতহােসর পাতা মসরিল্ হেয় েগেছ। তেব সা�না  ই 

েয,  ি�য়ােয় িুরাম ও তাঁে্র অনুসারর মু‘িমনগর যি্ও �মম 

অব�ায় ্ুঃখ বরর ুেরেছন, িু� শে পিররিত তােঁ্র জনযই। 

েযমন  �াহ বেলন-  

ل  َهَذج 
نى َلدى َي ع  مل  اَيى

َ
 ىَ  َءِ

َ
َهي أ لَول غىَ  َفعى ىَي َعي كل يَهي ل لَ ب   ليى 

َايى
ى
دىدَي   جل

َ
نى أ َي ع 

ى
ت ل

ََ فَ   ّ ِت ول
ى
َعيا دََة ل ل

ى
ى ل ِن جل ب   )٤٩: سيرة هي  . (يبى

‘  সবিুছু গােয়েবর খবর  িম েতামার িনুট অহর পািঠেয়িছ, 

ইেতাপূেবর তুিম বা েতামার ু ওেমর েু  তা জানেতা না। তুিম ৈরযরয 

রারর ুরেত মােুা। েুননা অবশযই েশদ পিররিত মু�াুরে্র 

জনযই। (সূরা হ্ ১১:  য়াত ৪৯)।  

ছহরহ বুখারর ও মুসিলেমর হা্রেস রেয়েছ েয, যখন রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম েরাম স ােটর ্রবাের তাঁর ্ূত 

পাঠােলন তখন েরাম স াট রাসূেলর সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম 

চির� জানার জনয তাঁর ্ ুশমন মুশিরুে্র তলব ু রেলন। িজেঅস 
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ুরেলন, েতামাে্র ও তারঁ মেরয যুে�র অব�া িু? তারা  �ের 

বলল, অব�া পিরবতরনশরল। হার িজত ্ু’পেকই হেয় মােু। েরাম 

স াট (িহরািায়াস) বলেলন, রাসূলে্র অব�াই  রুম। তেব েশদ 

পিররিত তাে্র জনযই। েযমন ব্েরর ি্ন  �াহ মুসিলমে্র 

সাহাযয ুরেলন। িু� ওহে্র ি্ন তাে্রেু পররকায় েফলেলন। 

 রপর ইসলাম স�ূরররেপ িবজয় লাে না ুরা পযর� মুসিলমরা 

ুখেনাই পরািজত হয়িন।  

যি্ বলা হয় েয, বনর  �াইেলর নবরগর তােঁ্র ুওেমর হােত 

অনযায়োেব িনহত হেয়েছন, েসুমা পূবরবতরর  য়াতসমূেহ  �াহ 

িববৃত ুেরেছন। িুংবা রািমরু  েলাুে্র  পর  �াহ ্ুর 

েলাুে্রেু রাজৈনিতু কমতা ্ান ুের মােুন। েযমন- ‘বখত 

নছর’ বনর ই�াইলে্র  পর শাসন কমতার অিরুারর হেয়িছল। 

েযমন ুািফর মুশিরুগর  বং ইয়াহূ্র-খৃরানগর ুখনও ুখনও 

মুসিলমে্র  পর িবজয় লাে ুের মােু।  পের বলা হেয়েছ েয, 

িনহত নবরগর িজহাে্ শহর্ মু‘িমনে্র মতই। েযমন  �াহ 

বেলন-  
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ِّ  َءَعي  ِ يل  ج َى ق  َس َبيَ�هل
َ
نوّييَن َك� ٌه َقَوي ءََهغليج ل َوي أ ا اَيتََل َعَعيل ر  نى  َب  نى ع  �و

َ
َءَ�َ

�َن ﴿ ّب جلِاين ي  ُل  ل  ِّ تََك ليج َءج يج َءَعي جسى فل عل ليج ١٤٦ًَ نى اَيل
َ
 أ

ِ
َى لِ  لَهل ﴾ َءَعي َكَن اَيى

َي ذل ل 
َ

يى ر ف 
ُى يى   َرِنغَي ج َّ ى َي َعَ جلى اىَدجَعغَي َءج ىصل

َ
ََدو ى أ ي  َي َء

مى
َ
جَقغَي ق  أ َ َى

ينَغَي َءَ 

�َن ﴿ َكف ي 
ى
ُل ّب ١٤٧جل ل  ِّ َية  َءج َو 

ى
ٌ  جل َن ثََيج سى دىيَي ءَىل ّّ ٌَ ج ل ثََيج ِّ َل ج ﴾ فَََتَيهل

﴿ ََ س    ولتى
ى
 )١٤٨-١٤٦: سيرة آل بويجن (﴾ ١٤٨جل

‘‘ মন ুত নবর যু� ুেরেছন, যাঁে্র সংেগ বহ  �াহওয়ালা 

িছেলন।  �াহর পেম তাে্র ুত িবপযরয় ঘেটেছ িু� তাঁরা 

হরনবল হনিন, ্ুবরল হনিন, িুংবা নত হনিন।  ললাহ ৈরযরযশরল 

বযি�ে্রেুই োলবােসন। তাে্র মুেখ েুােনা ু মা িছল না েুবল 

মা�  ুিট ে্ায়া ছাাা, �েু েহ!  মাে্র গনাহ গেলা  বং 

বাাাবািাসমূহেু তুিম কমা ু েরা।  মাে্র প্ যুগল সূ্ৃঢ় রােখা 

 বং সতয �তযাখযানুাররে্র  পর তুিম  মাি্গেু সাহাযয ু েরা। 

অতঃপর  �াহ তাে্রেু ইহুালরন ও পরুালরন পুর�ার ্ান 

ুেরন।  �াহ সৎুমরশরলে্রেু োলবােসন।’’ (সূরা  েল ইমরান 

৩:  য়াত ১৪৬-১৪৮) 
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 র  টােতা জানা ুমা েয, মুসিলমে্র মেরয যাে্র শাহা্াত 

বরেরর েসৗোগয হেয়েছ সারাররোেব মৃতুয বররুাররে্র েচেয় তারা 

অেনু মযরা্ার অিরুারর। েযমন  �াহ বেলন-  

َزالينَ  َى يليى غىَد َرنوه  يَيٌ  ب  ىى
َ
َيجت ي نَلى أ مى

َ
ِّ  أ ِ يل  ج يَن الت لليج ق  َس  

ِ
ىَسَذِ جت َُ 

َ
سيرة . ( َءِ

 )١٦٩: آل بويجن 

‘যারা  �াহর পেম িনহত হেয়েছ তাে্রেু মৃত মেন ুেরা না। 

বরং তারা তাে্র �িতপালেুর ্ৃিরেত জরিবত ও জরিবুা�া্’। 

(সূরা  েল ইমরান, ৩:  য়াত ১৬৯)  

মুিমনে্র �িত অিব�াসরে্র  চরর বররনা ুরেত িগেয় অনয� 

 �াহ বেলন-  

ل اللى َهلى تَيَ  ِّ َل ج يدَ�ل نى يلا 
َ
َى أ ِنصل ن �ل َ َْ ىنل َد   َءََ

َى لسى َيَ َد  جلى  ل ىى
ِ
يَن ن غَي لِ  ِنال

يَن  نوال َ َْ َى عل يج ل  ِي َعَع�ل ِنال َ َْ يغَي َق يىد 
َ
ءى ن ص

َ
غىد    أ نى ب  ٌٍ ع   )٥٢: سيرة جلينة . (ن َعَذج

(েহ রাসূল) ‘‘ পিন (ওে্রেু) বেল ি্ন েয, েতামরা  মাে্র 

জনয শাহা্াত অমবা িবজয় ্ ু ’িটর েয েুােনা  ুিটর জনয অেপকা 

ুরেছা।  র  মরা অেপকা ুরিছ েয,  �াহ সরাসির িনেজর 
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পক েমেু েতামাে্রেু শাি� ে্েবন, নািু  মাে্র হাত ি্েয়? 

অত ব েতামরা �তরকা ুেরা,  মরাও েতামাে্র সংেগ �তরকায় 

রইলাম। (সূরা  ত-তাওবা ৯:  য়াত ৫২)  

অতঃপর েয �রেনর জনয শহর্গর র� ি্েলন, েসই �রন িবজয়র 

হেলা, যা মু‘িমনে্র জনয ্ুিনয়া ও  িখরােত েসৗোগয বহন ুের 

 নেলা।  টাই হেলা  �াহর পক হেত সাহােযযর �ুৃত তাৎপযর।  

েমাটুমা, মৃতুয যখন হেবই, তখন  মন মৃতুযবরর ুরা  িচত, যার 

�ারা ্ুিনয়া ও  িখরােত েসৗোগযশালর হওয়া যায়।  মন মৃতুয 

িনিয়ই ু ােরা ু ামনা ু রা  িচৎ নয়, যার �ারা না ্ ু িনয়ােত েুােনা 

�ায়র ুলযার লাে হয়, না  িখরােত ুািময়াবর হািছল ুরা যায়। 

মুিমনে্র মেরয যাঁরা শাহা্াত লােে রনয হেয়েছন, তাঁরা নযায় 

ুােজর িনে র্শ ও অনযায় ুােজর িনেদরেু জরবেনর �ত িহেসেব 

েবেছ িনেয়িছেলন। তারঁা শাহা্াতেু ুামনা ুেরিছেলন ্ুিনয়া ও 

 িখরােত েসৗোগয লােের জনয। পকা�ের ুািফরে্র মেরয যারা 

িনহত হয়, তারা িনেজে্র ই�ার িবরে� িনহত হয়। তারা  র 

�ারা িনেজে্র বা িনেজে্র জনয ্ুিনয়া ও  িখরােত েুােনা 
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ুলযার বা েসৗোগয ুামনা ুের না, বরং ্ুিনয়ােত সুেলর 

অিেশাপ��  বং  িখরােত িনি�তে্র অ�েুর� হেয় মােু। 

 ে্র স�ে রুই  �াহ বেলন-  

يليٍن ﴿ ِل نى َجِغيٍت َء يج ع  َى تََي�ل َْ٢٥﴿ ٍَ � يٍ  َكي  َّ َوٍة َك ليج ٢٦﴾ َءزلرلءٍع َءَع ﴾ َءَدعى

﴿ ََ يَهي فَيك ه  َرَىغَيَهي٢٧ق  ءى
َ
�َن ﴿ ﴾ َكَذل َي َءأ ي آََوي  ع  َل ٢٨اَيى ه 

﴾ َقَوي نََ� ى َبلَيى

�َن ﴿ ي 
ََ غى ِل َءَعي َك ليج عل رى

َ ى
 )٢٩-٢٥: سيرة جّوين ( ﴾٢٩جلِسَوي ل َءجأل

‘ রা েছো েগেছ ্ুিনয়ােত ুেতা না বাগ-বািগচা, িনঝরিররর, 

ুৃিদেকতসমূহ, সুরময গৃহসমূহ  বং অসংখয েনয়াতম - যার মেরয 

তারা  নে� িবেোর িছল। তাঁে্র পরবতরর েলাুে্র অব�াও 

 মন িছল।  সমান ও জিমেনর েু  তাে্র জনয সামানয েচােখর 

পািনও েফেলিন  বং (মৃতুয ঘ�া বাজার পর) তাে্রেু েুানরপ 

ফুরসতও ে্ওয়া হয়িন’। (সূরা  ্-্ুখান, ৪৪:  য়াত ২৫-২৯)  

পিব� ুুর েনই সাকয রেয়েছ েয, বহ নবর ইেতাপূেবর িনহত 

হেয়েছন। সংেগ িনহত হেয়িছেলন তােঁ্র অসংখয  �াহেরর 

অনুসারর। িু� েুানরপ ্ুবরলতা ও হরনতা তাে্রেু �শর ুরেত 

পােরিন  বং শ�পেকর জয়লােের ুারর িহসােব িনেজে্র 
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�িটসমূহেু ্ায়র ুের তারা  �াহর িনুট কমা িেকা 

েচেয়িছেলন।  �াহ তাে্রেু ্ুিনয়া ও  িখরােত  �ম পুর�ার 

�ারা িবেূিদত ুেরিছেলন। সারারর মুিমনে্র  মানর অব�া যখন 

 ই িছল তখন নবরগেরর অব�া  র চাইেত ুত  � মােনর িছল, 

সহেজই তা অনুেময়।  

মুসিলমে্র  পর ুািফরে্র েযসব সামিয়ু িবজয় ঘেটেছ, তার 

ুারর িছল মুসিলমে্র অনযায়  চরর। েযমন ওহে্র যুে� 

ঘেটিছল। যি্ তারা তাওবা ুের তাহেল ুািফরে্র  পর িবজয় 

লাে ুের, েযমন অনযানয সম� যু�সমূেহ ঘেটেছ।  টা নবুওেতর 

িন্শরন। েমা�াুমা,  �াহর পক হেত সাহাযয িবজয় লােের মূল 

ুমা হেলা রাসূেলর সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�ােমর অনুসরর বা 

ইে�বা। েুননা  �াহ চান তাঁর ুােলমােু বুল� ুরেত  বং 

িতিন চান তাঁর িবজয়রে্র  পর রাসূেলর সা�া�াহ  লাইিহ 

ওয়াসা�াম অনুসাররে্র িবজয় ্ান ুরেত।  

বিন ইসরাইলে্র  পের বখত নছেরর িবজেয়র মূল ুারর িছল 

 টাই েয, বনর ইসরাইলগর মূছা  লাইিহস সালাম অনুসরর েছো 

ি্েয়িছল। অত ব তার শাি�অরপ তাে্র  ই পরাজয় বরর ু রেত 



 

134 

হেয়েছ। যি্ তারা মূসা  লাইিহস সালােমর অনুসরের অটল 

মাুেতা, তাহেল তারা অবশযই  �াহর সাহাযয েপত, েযমন- ্ া ্ 

ও সুলায়মান  লাইিহস সালােমর সমেয় তারা েপেয়িছেলন। 

সুরা  ল-ইসরা ৪-৮  য়ােত  � িবদেয়  �াহ িবশ্ বররনা 

ি্েয়েছন। েমাটুমা, শ�পেকর,  পর বনর  �াইলে্র িবজয় ও 

ুখেনা বরর  �াইলে্র  পর শ�পেকর িবজয়, মূসা  লাইিহস 

সালােমর নবুওেতর িন্শরন। েযমন মুসিলমে্র ইিতহােস অনুরপ 

ঘটনা েশদ নবরর নবুওেতর সতযতার িন্শরন। িবজয়রে্র  পর 

িবজয় লােের  ই রারা মূসা  লাইিহস সালােমর জরব�শায় ও 

মৃতুযর পের ও  সা  লাইিহস সালাম �মুেখর সমেয় েযমন চালু 

িছল,  মাে্র নবরর জরব�শায় ও তাঁর মৃতুযর পের খুলাফােয় 

রােশ্রেনর  মেলও েতমিন চালু িছল।  

পকা�ের মু‘িমনে্র িবরে� ুািফরে্র মােঝ িবজয় লােের �ারা 

মূলতঃ  টাই বলেত চায় েয,  মরা েতামাে্র  পর জয়লাে 

ুেরিছ েতামাে্র পােপর ুারের। নইেল েতামরা যি্ েতামাে্র 

�রেনর যমামর অনুসারর হেত তাহেল ুখেনাই  মরা জয়র হেত 

পারতাম না। বলাবাহলয, জয়লাে সে�ও শে পিররিত তাে্র জনয 
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নয়। বরং  �াহ যািলমেু যািলম �ারাই �ংস ুের মােুন। 

 মিন ুের  ুি্ন সম� যািলমই �ংস হেয় যােব।  পর�  ই 

িনহত যািলমরা মৃতুযর পের িুছুই েসৗোগয ু ামনা ু রেত পাের না। 

ুতই না ুরর  ে্র অব�া।  

অত ব ইয়াহূ্র খৃরানে্রে্র  পর মুসিলমে্র িবজয় ইেতাপূেবর 

তাে্র  পর বখত নছেরর িবজেয়র মত নয়। েযমন-  হেল 

িুতাবে্র অেনেু বেল মােু েয, মুহা�্ সা�া�াহ  লাইিহ 

ওয়াসা�াম ও তাঁর অনুসারররা  মাে্র  পর জয়লাে ুেরেছ 

 মাে্র পােপর ুারের।  সেল  মাে্র �রন অতয� সিঠু ও 

িনেেরজাল।  

ইহা মূলতঃ  ুিট বােজ রাররা। েুননা বখত নছর নবুওেতর ্ াবর 

ুেরিন। েস রেমরর জনয যু� ুেরিন। েস ইয়াহূ্রে্রেু মুসা 

 লাইিহস সালােমর রমর তযাগ ু ের তার রেমর  সেত বেলিন। বরং 

তার  ই হামলা িছল লুেটরা ও ডাুােতর হামলার নযায়।  টা 

ুখেনাই েসই মহানবরর জয়লােের মত নয়, িযিন নবুওেতর ্াবর 

ুেরেছন। মানুদেু েসই ্াবর েমেন েনবার  হবান জািনেয়েছন। 

তাে্রেু ্ুিনয়া ও  িখরােতর মেেলর পম বাতেল ি্েয়েছন। 
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সুসংবা্ ও জাহা�ােমর েয় ে্িখেয়েছন। অতঃপর  �াহ তােু 

সাহাযয ুেরেছন  বং �রন িবজয় লাে ুেরেছ। সংেগ সংেগ তাঁর 

িবেরারররা পযুর্� হেয়েছ।  

েমাটুমা, অিব�াসরে্র  পর িব�াসরে্র িবজয় িচর�ন। েযমন 

 �াহ তা‘ লা বেলন-  

 ّ ءَن َءل  دل  
َْ  

َ
ِ َِ َل  ىنَيَر 

َ ى
ءج لََيلِيلج جأل َفيل َْ يَن   

ِ
َل جت ه ج ﴿َءلَيى اَيتَلَ�ل   َا 

َ
﴾ ٢٢ي َءِ

﴿  ً ي ِّ  َفدىد  ِغة  ج َد ل سل  
َ

نى َلدىلل َءلَنى ت ِّ  جلِت  اَدى َولَ ى ع  ِغَة ج سيرة جلفتُ ( ﴾٢٣سل

 :٢٣-٢٢( 

‘যি্ অিব�াসররা েতামাে্র সংেগ লাাইেয় অবতররর হয়, তাহেল 

অবশযই তারা িপছু হটেব। অতঃপর তারা েুােনা ব�ু বা 

সাহাযযুারর িুছুই পােব না।  �াহর  ই িনররািরত িনয়ম িবগত 

ি্ন েমেু চেল  সেছ। তুিম ুখেনাই  ই িনয়েমর বযিত�ম 

ে্খেব না।’ (সূরা  ল-ফাতাহ ৪৮:  য়াত ২২-২৩)  

িু�  পেরা� িবজয় লােের জনয  বিশযু পূবরশতর হেলা  মান 

সিঠু হওয়া, যা  �াহ ও রাসূেলর  নুগতয বযতরত স�ব নয়। 
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যখন িবিে� পােপর ুারের  মান �িটপূরর হেব তখন তার 

�িতফলও েতমিন হেব। েযমন-  হে্র যুে� হেয়িছল।  

 বু েহারায়রা রা. হেত ছহরহ হা্রেছ বিররত হেয়েছ েয, রাসূলু�াহ  

সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম ইরশা্ ুেরন েয,  �াহ 

যািলমে্রেুই িঢল ি্েয় মােুন। তারপর যখন রেরন  র েুােনা 

মেতই েরহাই ে্ন না।  �াহ তা‘ লা বেলন-  

يٌد  ٌَ َكد  ل 
َ
َذ ل أ وى

َ
يل َوٌة ل ِن أ َُ  َ َي  َء�  ّل َوَذ جلى

َ
ذل َرنوَي ل َذج أ وى

َ
: سيرة هي  . (َءَ�َذل َي أ

١٠٢( 

‘েুান যািলম জনপ্েু যখন  �াহ তা‘ লা পাুাাও ুেরন, 

তখন  মিনোেবই পাুাাও ুের মােুন। িনিয়ই তাঁর পাুাাও 

অতয� ুিঠন মমর�্’। (সূরা হ্ ১১:  য়াত ১০২) 

অত ব িমমযাবা্র ু্াচারর যারা, তাে্র রন-ে্ৗলত যতই েবশর 

মাুুু না েুন, তাে্র সব িুছুই িনিি � হেয় যােব। সমােজ েবঁেচ 

মাুেব েুবল তাে্র ব্নাম ও িন�াবা্।  রা েযমন তাাাতািা 

 েঠ, েতমিন তাাাতািা  ে্র পতন হয়। েযমন- (িমমযা নবরর 
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্াবর্ার)  সওয়া্  নাসর, মুসায়লামা ুাযযাব, হােরছ ্ােম�র, 

বাবু খরমর �মুখ।  

পকা�ের নবরগেরর জরবেন বহ িবপ্-মুসরবত  েসেছ শরুমা� 

তাে্রেু পররকা ুরবার জনয। েুননা  �াহ পররকার মারযেমই 

তাঁর বা�াে্রেু মযবুত ও খাঁিট ুের ে্ন  বং চারা গােছর মত 

�েমই তাঁর  মানেু িবুিশত ুের ে্ন।  �াহ তা‘ লা বেলন-  

ج  ِجد  ي سل ِكع  َى رل َى تََيجهل ِفير  رلَحَي ل نَئىغَهل رل
ى
ِدج ل َعَ جل ك 

َ
يَن َعَعيل أ  

ِ
ِّ  َءجت يلل ج َِوٌد رَسل مل

َى ق   يَويهل َيج  ي س  ًى
ِّ  َءر  َن ج ً  ع  يَن فَلى َى يَِىتَال ي   َذل َي َع�َللهل ثَي  جلّسجل

َ
نى أ َى ع  ه  يه   ءلجل

تََي  َعَ  لََ  فَيسى تَاى  ل فََََزرَ ل فَيسى
َ
ص َيَ  َكطى وى

َ
يل  َكَزرىٍع أ  

ى
�  

ى
َى ق  جإل َرجة  َءَع�َللهل ق  جِليى

 َ يَن آ  
ِ

ل جت ِّ ِفيَر ءََبَد ج رل
ى
َل جل يَ  ن ه  َا  بل جلّزِرجَع ل  ج 

عى يا ي  �ل َيت  سل لليج جلِايل  َعغليج ءََبو 

ي  يو   َ ج َب ي  جى
َ
َية  َءأ ف  َى َعاى غىهل  )٢٩: سيرة جلفتُ . (ع 

‘‘মুহা�্  �াহর রাসূল  বং তাঁর সহচরগর অিব�াসরে্র  পর 

ুেঠার, িু� িনেজরা পর�ের সহানুেুিতশরল। তুিম তাে্রেু 

 �াহর ুররা ও স�ির লােের জনয (�ায়ই) রুু-িসজ্ায় রত 

ে্খেব। তাে্র েচহারায় িসজ্ার িচ � ে্খেত পােব। তাওরােত 

তাে্র বররনা  রপ  বং ইি�েল তাে্র ুরা  রপ ে্য়া হেয়েছ, 
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েযমন-  ুিট চারাগাছ, �মেম তার অংুুেরা্গম হয়, তারপর 

�েম তা শি� স�য় ুের ও শ� হয়  বং  ু সময় িনজ পােয় 

্াঁাােত সকম হয়। চাদর  েত অতয� খুশর হয় যােত  �াহ তাে্র 

�ারা ুািফরে্র অ�জরালা সৃির ুেরন।  �াহ তা‘ লা  মান্ার 

ও সৎুমরশরলে্র জনয কমা ও  �ম পুর�ােরর ওয়া্া ু েরেছন’। 

(সূরা  ল-ফাতহ, ৪৮:  য়াত ২৯)  

 পেরা�  ্াহরর  জনয েয, নবরে্র অনুসারর �মম ি্েু তারাই 

হেয় মােু যারা সমােজর ্ুবরল ে রর। পের �েম তারা শি� স�য় 

ুের মােুন ও িবজয় লােে রনয হন। 

অনয  য়ােত  �াহ মুিমনে্র লকয ুের বেলন-  

َل  َى َمِستىهل نى َلدىل �ل يَن َولَيىج ع   
ِ

َى َع�َلل جت ت �ل
ى
َِغَة َءلَِوي يَص

ى
لليج جل ول نى تَدى

َ
َى أ ِىتل  ى َىس 

َ
أ

َسي ل َءجل
ى
َص

ى
 جل

َ
ِ

َ
ِّ  أ ل ج ََ  َصى يَن آََعغليج َعَعيل َع  

ِ
يلل َءجت يَل جلِيسل ّل �َ َِ ليج َى ل ز 

ى
ل ج ل َءزل ِ ُِ

�ٌب  ِّ  اَي  َ ج  )٢١٤: سيرة جلّية . (ل ِن  َصى

‘েতামরা িু  ত সহেজই জা�ােত যােব বেল েেেব িনেয়েছা? অমচ 

েতামাে্র পূবরবতররে্র মত ু িঠন ্ ুঃখ-ুর-োশ ও েুিমু� স্ৃশ 

িবপ্াপ্সমূেহর িুছুই েতামাে্র ু ােছ  েসিন? যার ফেল রাসুল 
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ও তাঁর সংগররা বলেত বারয হেয়িছেলন ‘ুখন  �াহর সাহাযয 

 সেব’। েজেন রােখা,  �াহ সাহাযয অতরব িনুটবতরর’। (সূরা 

 ল-বা�ারাহ ২:  য়াত ২১৪)  

 পেরর িব�ািরত  েলাচনায়  ুমা �মািরত হেলা েয, হুপপর ও 

তাে্র সাহাযযুাররে্র যুলুম ুরা জােহলর যুেগর ররিত, যা   

যুেগও চলেছ।  

৫০। িজবত ও তাগেতর  পর  মান 

‘িজবত’ �িতমার নাম। পািরোিদু অেমর  �াহ বযতরত সুল 

মা’বু্েুই বুঝােনা হয়। ‘তাগত’ অমর সুল ররেরর বািতল। চাই 

েস মা’বু্ েহাু বা অনয িুছু।   ্ু’িটর  পের  মান  নার অমর 

্ু’ররেরর হেত পাের। ্ ু ’িটেুই �ুৃত অেমর মা’বু্ বা  পাসয বেল 

িব�াস ু রা  বং  �াহর ইবা্েত তাে্রেু শররু ু রা। ্ ুই- � 

‘িজবত’ ও ‘তাগত’ �সূত সুল �ুােরর বািতল মতা্েশরর 

অনুসরর ুরা। তেব �মেমা� বযাখযাই অিরু সংগত।  জনয েয, 

তারা  �াহর সংেগ  � ্ুই ব�েু শররু ুরেতা  বং িসজ্া 

ুরেতা।  
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�িতমা ও তাগেতর  পর  মান  না  বং মুসিলমে্র  পর 

মুশিরুে্র �ারানয ে্ওয়া জােহলর যুেগর অনযতম ররিত িছল। 

 �াহ ইয়াহূ্রে্র স�ে রু বেলন- 

غل  ع  ٌ  يلؤى تَي ر 
ى
َن جل يد ي ع  ءتليج  َا 

ل
يَن أ  

ِ
 جت

َ
َى تََي ل   َ ل

َ
ليَن أ يل ّل يت  َءَ� ُل دى   َءجلِطي  

ى
يَن ن يل

  ً ِ ي يَن آََعغليج َس  
ِ

َن جت َد  ع  هى
َ
   أ

َ
ِ ءج َهؤل َفيل َْ يَن   

ِ
 ِ  )٥١: سيرة جل سي  . (ل

 পিন িু লকয ুেরনিন  সব েলাুে্র ি্েু? যারা িুতােবর 

িুছু অংশ েপেয়েছ (অমরাৎ তাওরাত) তারা ( �াহেু মানার ্াবর 

ুরা সে�ও) িজবত ও তাগেতর �িত  মান  েনেছ  বং 

ুািফরে্রেু বলেছ েয, েতামরা মুিমন-মুসিলমে্র চাইেত 

অিরুতর সৎপম �া্। (সূরা  ন-িনসা, ৪:  য়াত ৫১)  

 পেরা�  য়াতিটর শােন নুযূলঃ ওহ্ যুে� িবপযরেয়র পর পূনরায় 

রাসূলু�াহ সা.  র িবরে� েকিপেয় েতালার জনয ু ু রাইশে্র সংেগ 

 ঁতাত ুরার ্ুরিেসি� িনেয় হয়াই ইবন  খতাব ও ুা‘ ব 

ইবন  শরাফ নামু ্ুই ইয়াহূ্র েনতা তাে্র সাে পাে িনেয় 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�ােমর সেে সহেযািগতা চুি� 

েংগ ুের ম�ািেমুেখ রওয়ানা হয়  বং ুুরাইশ েনতা  বু 
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সুিফয়ােনর সেে সাকাৎ ুের।  বু সুিফয়ান তাে্রেু  � 

অেযমরনা ্ান ুেরন। সের অনযানয ইয়াহূ্রেু ুুরাইশে্র িবিে� 

েলােুর বাারেত মাুার বযব�া ুের। তখন ম�াবাসররা তাে্রেু 

�ে ুের েয, েতামরা িুতাবরারর, মুহা�্ও িুতাব  নয়নুারর। 

অত ব েতামরা েয  মাে্র সেে েরাঁুাবািজ ুরেত  েসািন, তা 

 মরা েুমন ুের বুঝেবা ? অত ব েতামরা যি্  মাে্রেু 

েতামে্র সংেগ িনেয় যুে� েবর হেত চাও, তাহেল  ই ্ু’িট 

�িতমার িনুট িসজ্া ুেরা  বং  ে্র  পর  মান  েনা। 

ুা‘ ব তাই-ই ু রেলা। অতঃপর েস ম�াবাসরেু লকয ু ের বলল, 

েতামাে্র মেরয ি�শজন ও  মাে্র ি�শজন  েস ুাবাঘেরর 

সংেগ অ-অ বুু েচেপ রের ্াঁাােব  বং শপম পােব  ই বেল েয 

 ই মিহমাি�ত গৃেহর মািলেুর নােম শপম ুরিছ েয,  মরা 

সুেল সবরশি� িনেয় মুহা�াে্র িবরে� লাাই ুরেবা। তার 

��াব মেত সবাই তাই ু রেলা। পিরেশেদ  বু সুিফয়ান ু া‘ বেু 

বেলন েয,  পিন  মন  ুজন বযি�, িযিন  �াহর িুতাব 

(তাওরাত) পো মােুন  বং অনযেু িশিখেয় মােুন।  মরা মুখর, 

িুছুই জািন না।  �া বলুন েতা মুহা�া্ ও  মাে্র মেরয েু 

সিঠু পেম বা সেতযর িনুটবতরর পেম  েছ ? ুা‘ ব বেল- েবশ, 
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তাহেল  পনাে্র রেমরর বযাখযা ি্ন।  বু সুিফয়ান বলেলন- 

 মরা  মাে্র েসরা  টগিলেু হাজরে্র জনয যেবহ ুের মািু, 

তাে্র ্ুর পান ুরাই, েমহমান্ারর ুির, ুেয়্রে্র মু� ুির, 

 �রয়তা স� রু রকা ুির,  মাে্র �িতপালেুর  ই গৃহ 

(ুাবাগৃহ) সং�ার ুির ও তাওয়াফ ুির  বং সবেশেদ  মরা 

পিব� হারােমর অিরবাসর।  

পকা�ের মুহা�্ তার বাপ-্া্ার রমর তযাগ ুেরেছ,  �রয়তা 

স� রু িছ� ুেরেছ।  মাে্র �রন হেলা �াচরন ও মুহা�ে্র �রন 

হেলা নূতন।  সব শেন ুা‘ ব  �ের বলল েয,  �াহর ুসম! 

েতামরাই মুহা�ে্র েচেয় অিরুতর েহ্ায়ােতর পেম  েছা। 

বলাবাহলয,   পিরে�িকেত  পেরা�  য়াত নািযল হয়।  

 

৫১। সেতযর  পের িমমযার  বরর ে্ওয়া 

 হেল িুতাব ইয়াহূ্র-খৃরানে্র ে্র স�ে রু  �াহ বেলন-  

يَن  َى َفعىلَول دىتل
َ
َِ  َءأ

ى
يَن جل تلول ل  َءتَ�ى َيط 

ى
َِ  ن يل

ى
يَن جل ِ سل

ى
ََ تَل ٌ  ل  تَي ر 

ى
َل جل هى

َ
. يَي أ

 )٧١: سيرة جلّية (



 

144 

‘েহ িুতাবরাররগর! েতামরা সব িুছু জানা সে�ও েুন সতয েগাপন 

ুরেছা  বং তার  পর িমমযার  বরর ছাা� ? (সূরা  েল 

ইমরান ৩:  য়াত ৭১)  

 খােন ইয়াহূ্র-খৃরানে্রে্র সতয েগাপন ুরার চারিট তাৎপযর 

হেত পাের। েযমন-  ুঃ তাওরাত ও ইি�েলর মূল �েপ র্ব্ল। 

্ুইঃ তারা মুেখ ইসলামেু অরুার ুের ও মুনােফুরেু েগাপন 

ুের। িতনঃ মুসা  লাইিহস সালাম ও  সা  লাইিহস সালােমর 

 পর  মান  েন, িু� মুহা�্ সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�ামেু 

অিব�াস ুের  বং চারঃ মুহা�্ সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�ােমর 

িরসালােতর সতযতােু মেন মেন িব�াস ুের, িু� মুেখ িমমযা 

বেল।  

৫২। সতযেু �িতেরার ু রার জনয সামিয়ুোেব তােু অরুার ু ের 

েনওয়া 

িনজ মাযহােবর  পর েগাাামর িঠু েরেখ সতযেু �িতেরার ুরার 

জনয  হেল িুতাবগর তাে্র েলাুে্রেু িুোেব পিরচািলত 

ুরেতা, তার পিরচয় িমলেব িনে�া�  য়ােত-  
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َل َعَ  ز 
 ى
ل
   أ

ِ
يج ن يت

غل ٌ  آَع  تَي ر 
ى
ل  جل

هى
َ
نى أ َي جِرَهير  َءاَيلَ ى َطيئ َفٌة ع  يَن آََعغليج ءَجى  

ِ
جت

يَن ﴿ عل َى يَيىج  َي ل لََعلِهل ءج آَو  يل فل ْى َى ﴿٧٢َءج يغَ�ل  ل َونى تَد َث   
ِ
غليج لِ  ع   تلؤى

َ
﴾ ٧٣﴾ َءِ

 )٧٣-٧٢: سيرة آل بويجن (

‘িুতাবরাররে্র  ুিট ্ল বেল েয, মুিমনে্র  পর যা নািযল 

হেয়েছ অমরাৎ ুুর‘ েনর  পের েতামরা ি্েনর েবলায়  মান 

�্শরন ু েরা  বং ি্েনর েশেদ তা �তযাখযান ু েরা, হয়ত বা  েত 

মুিমনরা পুনরায় িফের  সেব। তেব (সাবরান) যারা েতামাে্র 

�রেনর অনুসারর (ইয়াহূ্র িুংবা খৃরান) তাে্রেু ছাাা অনয ু া েু 

িব�াস ুরেবনা’। (সূরা  েল ইমরান ৩:  য়াত ৭২-৭৩)  

 �  য়ােতর শােন নুযুল স�ে রু হাসান ও সু�র রহ. বেলন, 

খায়বেরর ১২ জন ইয়াহূ্র রমরেনতা   িবদেয়  ুমত হেলন েয, 

 মাে্র মেরয েু  েু  ি্েনর �মমাংেশ মুেখ মুেখ ইসলাম �হর 

ুরেব ও েশেদর ি্েু ুুফরর ুরেব। অতঃপর মুসিলমে্র সংেগ 

বলেব  মরা  মাে্র ঐশর িুতাবসমূহ ে্েখিছ ও  মাে্র 

 িলমে্র সংেগ  েলাচনা ুেরিছ। তােত মুহা�্ সা�া�াহ 

 লাইিহ ওয়াসা�াম ও তাঁর �রনেু িমমযা েপেয়িছ।  মিনোেব 

 মরা ুরেত মাুেল মুসিলমরা সে�েহ পো যােব  বং বলেব 
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িুতাবরারররা েবশর িব�ান। তারা মুহা�ে্র সা�া�াহ  লাইিহ 

ওয়াসা�াম চাইেত বা  েলম।’ অত ব  ইোেব �েম তারা 

ইসলাম তযাগ ুের  মাে্র রেমর (ইয়াহূ্র-নাছারা) চেল  সেব।  

 

৫৩। নবরে্র রেবর  সন ে্ওয়া 

 �াহ বেলন-  

ي ليج  يَل ل لغِير  كل ّل �َ َِ َل ََ َءجّردلِيَة  ل�ى ٌَ َءجلى تَي ر 
ى
ل جل ِّ ف يَيل ج نى يلؤى

َ
َعي َكَن ل ََِشٍ أ

ِّ  َءلَ�   نى  لءن  ج ج ل  ع  دَي   ٌَ َءن َوي ب  تَي ر 
ى
يَن جل َى فلَعلوول غىتل  ن َوي كل

ََ ي ليج َرِني  ئو نى كل

يَن ﴿ رلسل َى تَدى غىتل َنين ي ٧٩كل رى
َ
ََ أ ِ يو ئ َ�َة َءجِر

ًَ َو
ى
ءج جل ذل نى َفِتخ 

َ
َى أ َي�ل مل

ى
 يَص

َ
﴾ َءِ

يَن ﴿ ل ول سى َى مل دىتل
َ
َد ل ذى أ

ي  َ�عى
فى �ل

ى
 ن يل

َى ْل يل مل
ى
يَص
َ
 )٨٠-٧٩: ن سيرة آل بويج(﴾ ٨٠أ

‘েুান মানুেদর জনয ইহা েশােন নয় েয, তােু িুতাব, িহুমত ও 

নবুওয়ত ্ান ুরার পর েস েলাুে্রেু বলেব েয, েতামরা 

 �াহেু েছো  মার েগালাম বেন যাও। বরং েস বলেব েয, 

েতামরা সবাই  �াহওয়ালা হেয় যাও।  জনয েয, েতামরা 

েলাুে্রেু িুতাব িশকা ি্েয় মােুা  বং তা অরযয়ন ুের 

মােুা। েস েতামাে্র   িনে র্শ ও ি্েব না েয, েতামরা মালাইুা 
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ও নবরে্রেু রব বা �িতপালু িহসােব �হর ুেরা। েস িু 

েতামাে্রেু মুসিলম হওয়ার পের পুনরায় ুািফর হেত বলেব’? 

(সূরা  েল ইমরান, ৩: ৭৯-৮০)  

ইবেন ইসহাু অরয় সনে্ বররনা ু েরেছন েয, নাজরানবাসর ইয়াহূ্র 

ও খৃরান রমরেনতাগর রাসূলু�াহ  সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�ােমর 

্রবাের হািজর হেল িতিন তাে্রেু ইসলােমর ্াওয়াত ে্ন। 

 �ের তারা বলল- ‘ েহ মুহা�্, তুিম িু মেন ুেরা েয,  মরা 

ইবা্ত ুরেবা েযমন খৃরােনরা  সা ইবেন মারইয়ামেু ুের 

মােু?  পি�ত  ুজন খৃরান স র্ার   ুমার পুনরি� ুের 

িজেঅস ু রেলা- মুহা�্ সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম তুিম সিতযই 

িু তাই চাও?  �ের নবর ুিরম বেলন, ‘ িম  �াহর িনুট 

  য় িেকা ুরিছ গায়র�াহর ইবা্ত ুরা হেত  বং অনযেু   

ুােজর হুুম ুরা হেত।  �াহ  জনয  মােু পাঠানিন  বং 

 জনয িতিন  মােু িনে র্শ ে্নিন’।  ই সময়  পেরা�  য়াত 

নািযল হয়।  
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৫৪।  �াহর িুতােবর শ�সমূহেু �ানচুযত ুরা 

ইয়াহূ্রে্র স�ে রু  �াহ তা‘ লা বেলন-  

 َ َوثى َ�هى عىغَي ءََبَايىغَي َءجسى ليَن َسو  يل ّل ي  َء�َ ع   ً نى َمَيج َِ  ََ  َُ
ى
فليَن جل َيو ُل ءج  يَن َهي ل  

ِ
َن جت ع 

سى   )٤٦: سيرة جل سي  . (َوٍث مل

‘ইয়াহূ্রে্র জনয ুতু েলাু (তাওরােতর) ুমাগিলেু �ানচুযত 

ুের  বং বেল  মরা শনলাম ও অমানয ুরলাম, তুিমও শেনা, না 

েশানার মত। (সূরা  ন-িনসা ৪:  য়াত ৪৬)  

অনয�  �াহ তা‘ লা বেলন-  

َى  س  َتَهل
ى
ل
َ
يلءَن أ

ى
ي يَل  ّ � َى لََفي  غىهل َن  َءَ ِن ع  َي ع  ٌ  َءَعي هل تَي ر 

ى
َن جل َسدلي ل ع  َتى ٌ  ل  تَي ر 

ى
ن يل

  ِّ ليَن َعَ ج يل ّل ِّ  َءَ� غىد  ج نى ب  َي ع  ِّ  َءَعي هل غىد  ج نى ب  َي ع  ليَن هل يل ّل ٌ  َءَ� تَي ر 
ى
جل

يَن  لَول َى َ�عى ٌَ ءَهل َرذ 
ى
 )٧٨: سيرة آل بويجن ( .جل

‘তাে্র মেরয  ু্ল েলাু  েছ যারা িুতাবেু িজহবা �ারা 

 মনোেব িবুৃত ুের পো েযন েতামরা  হােু যমামরই  �াহর 

িুতাব বেল রাররা ুেরা। অমচ তা েমােটই  �াহর িুতােবর 

অংশ নয়। তারা বেল েয, তা  �াহর িনুট হেত, অমচ  সেল তা 
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নয়। বরং ওরা েজেনশেন  �াহ স�ে রু িমমযা বেল’। (সূরা  েল 

ইমরান ৩:  য়াত ৭৮)  

ইয়াহূ্ররা তাে্র মূল িুতােব েুানরপ র্ব্ল ুেরেছ, নািু 

িনেজে্র রিচত িুতােব র্ব্ল ুেরেছ   িবদেয় ি�মত রেয়েছ। 

  িবদেয় তাফসরের রহল মা‘ নর  বং শায়খুল ইসলাম ইমাম 

ইবেন তাইিময়াহ রহ. �ররত ‘ লজাওয়াবুছ ছহরহ,’ নামু �েপ 

িব�ািরত  েলাচনা রেযেছ।  

বলাবাহলয,  জুাল  �েত মুহা�্রর মেরযও িুতাবরে্র মত 

ুুর ন ও হা্রেসর িনেজে্র মন মত তাহররফ ও তাবরেলর বযির 

ঢুেু পোেছ।  মাে্র   িবদেয় ুেঠার সাবরানতা অবল�ন 

ুরেত হেব।  

৫৫। িহ্ােয়ত�া্ েলাুে্রেু অিেনব  পািরসমূহ �ারা অিেিহত 

ুরা 

জােহলর যুেগর েলােুরা তাে্র মাযহাব তযাগুাররে্রেু ‘ছােবয়র’ 

বলেতা। ছহরহ বুখারর, মুসিলম ও অনযানয হা্রসসমূহ হেত জানা 

যায় েয, তার নবর মুহা�া্ুর রাসূলু�াহ সা�া�াহ  লাইিহ 
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ওয়াসা�ামেু ‘ছােবয়র’ বেল ডাুেতা। যােত েলােুরা তাে্র 

িচরাচিরত মাযহাব েছো চেল না যায়। বতরমান যুেগর মুসিলমে্র 

মেরয  পিন  মন েলাু বহ পােবন, যাে্রেু েব্ তপপর 

হওয়ার ুারের েলােুরা তযাগ ুেরেছ। অমচ  উা হু 

পপরে্রেুই তারা িবিে� অপছ�নরয় নােম অিেিহত ুের মােু। 

ইমাম ইবেন ুুতাইবা অরয় ‘তাবরলু মুখতালািফল হা্রস’ নামু 

যুগা�ুারর �েপ বেলন েয, ‘িব্ ত পপররা  হেল হা্রসে্রেু 

হাশিবয়া, নােবতা, জাবিরয়া �েৃিত নােম অিেিহত ুের। অমচ   

সবই িমমযা  পাির মা�।  ইসব নােমর পিােত  �াহর রাসূেলর 

েুােনা সমমরনই নাই। েযমন- িতিন িনে�া� নামসমূহ �ারা অিেিহত 

ুের তাে্রেু িবিে�োেব লা’নত ুেরেছন। েযমন- (১) 

ুা্িরয়াে্র স�ে রু িতিন বেলেছন- ‘তারা  ই  �েতর (মুসিলম 

িম�ােতর) মজুসর বা অি�  পাসু। যি্ ওরা পরিাত হয় তেব েসবা 

ুেরা না, যি্ মারা যায় জানাযায় শররু হেয়ানা’ (২) রােফযর 

স�ে রু-েশদ যামানায় রােফযর বেল  ুিট ্ল হেব, যারা 

ইসলামেু তযাগ ু রেব  বং ্ ূের িনেকপ ু রেব। েতামরা ওে্রেু 

হতযা ুেরা। েুননা ওরা মুশিরু। (৩) মুিজরয়া স�ে রু- ‘ মার 

 �েতর মেরয ্ু’িট ্ল হেব যারা  মার শাফায়াত পােব না, যারা 
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স�র জন নবর ুতৃরু অিেশ্ হেয়েছ। তারা হেলা মুিজরয়া ও 

ুা্িরয়া।’ (৪) খােরজরে্র স�ে রু- ‘তারা �রন েমেু েবিরেয় 

যােব’। েযমন তরর তার রনুু েমেু েবিরেয় যায়’। অনয বররনায় নবর 

ুররম সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম  ে্রেু ‘জাহা�ামবাসরে্র 

ুু�া’ বেলেছন। 

‘গিনয়াতু�ােলবরন’ নামু িুতােব শায়খ  �ুল ু াে্র িজলানর রহ. 

বেলন েয, ‘বােতনররা  হেল হা্রসগরেু হাশিবয়া বেল।  

শাহ ওয়ালর �াহ রহ. অরয় �িস� �প ‘হ�াতু�ািহ�ািহল বােলগাহ’ 

 র মেরয বেলন েয,  ই সম� অনু�েবশুারররা  হেল হা্রস 

জামা‘ েতর  পর অযমা বাাাবািা ুেরেছ। তারা  উা  ে্রেু 

মুজাসিসমা মুশাবিবহা বেলেছ  বং ে্াদােরাপ ুেরেছ  ই েয, 

‘ হেল হা্রসরা  �াহর গরাগেরর ররর না জানা স�ি রুত ছ� 

্াবর ুরেছ মা�। তাে্র  সল মতবা্  �াহ  ুার হওয়ার 

পেক। অমচ  মার িনুট অতয� �রোেব �মািরত হেয়েছ েয, 

 ই সব অনু�েবশুাররে্র  ই অযমা বাাাবািার িপছেন 

িরওয়ায়াত ও ে্রায়াত (হা্রস ও �অা) েুানি্ু ি্েয়ই েুােনা 

যুি� েনই।  রা িহ্ােয়েতর অ�পিমু।  হেল হা্রসগেরর 
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িবরে� িমমযা অপবা্ ি্েয়েছ মা�।’ হােফয ইবনুল ুাইেয়যম রহ. 

তাঁর ‘নূিনয়যাহ ’ বা ‘ ল-ুািফয়াতুশ শািফয়া’ নামু িুতােবর মেরয 

 লা্া অরযায় রচনা ু ের েব্ তররা েয �মম ু ু র ন ও সু�াহর 

অনুসারর সালাফর  হেল হা্রস জামা তেু ‘হাশিবয়া’ �েৃিত নােম 

অিেিহত ুেরেছ ২০ লাইন ুিবতার মারযেম সু�রোেব তা ফুিটেয় 

তুেলেছন।২০

21 

 হেল হা্রসগেরর িবরে� ইহা  ুিট িবরাট অপবা্। যি্ও  ই 

ররেরর অপবা্ অেনযরা ে্য় না।  জেুর ি্েনও হেুর   শ� 

যারা, তারা পূবরবতরর জািহলে্র তররুা অনুসরর ুের ুুর‘ ন ও 

সু�াহর অনুসারর  ইসব হুপপর েলাুে্রেু িবিে� খারাপ নােম 

অিেিহত ুের মােু।  

 

৫৬।  �াহর  পর িমমযা রটনা ুরা,  বং সেতযর  পর 

িমমযােরাপ ুরা 

                                                           
21 মাননরয় েলখু মূল বইেত সম� ু িবতা নুল ু েরেছন। পাঠেুর ৈরযরযচুযিতর 

েেয় বা্ ি্লাম। (অনুবা্ু)  
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সতয �রেনর িবেরারর যারা তাে্র ৈবিশরযই হেলা  �াহর  পর 

িমমযােরাপ ুরা  বং সতয �রনেু িমমযা �িতপ� ুরা। েযমন 

ইয়াহূ্র-খৃরােনরা ্াবর ুের মােু েয, তারা যার  পের  েছ 

েসটাই মা� সিঠু  বং  �াহ তাে্রেু িচরি্ন তাই-ই  ঁুো 

রের রাখেত বেলেছন; �রন ইসলাম সতয নয়  বং  �াহ তাে্রেু 

তা িমমযা �িতপ� ুরার িনে র্শ ি্েয়েছন।   সব িুছুই তাে্র 

পূবরসূররে্র অ� অনুসরর মা�। তারা ্লরল-�মােরর ি্েু ্ৃির 

ে্য় না।  

বতরমান িবে�র েব্ তররা তাে্র েব্ তগিলেুই হু মেন ু ের 

 বং োেব েয,  �াহ তাে্রেু  ই সব পূরয ুমর (?) ুরেত 

িনে র্শ ্ান ুেরেছন। পকা�ের হুপপররা েয সব  মল ুের 

ওসব বািতল, অসতয। ‘�েতযেুই লায়লর ে�েমর ্াবর্ার। অমচ 

লায়লর তাে্র ুােরা নয়।’22  

 

                                                           
 .ءد يدص ءبً للي� ، ءل� ِ تّيلَ نذجك 22
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৫৭। মূ‘িমনে্র  পর িমমযােরাপ ুের বলা েয,  রা যমরেনর বুেু 

�িতিগত হেত চায়। 

জােহলর যুেগর েলােুরা মুিমনে্র িবরে� পািমরব �িতপি� লােের 

জনয িমমযা অিেেযাগ  রাপন ু রেতা। েযমন েফরা েনর ু ওম মূসা 

 লাইিহস সালােমর িনুট লা-জওয়াব হওয়ার পের ্ ূবরেলর িচর�ন 

নরিত অনুযায়র বাপ-্া্ার ররিতসমূেহর �িত অ� েগাাামর �্শরন 

ুের বেল-তুিম িু  মাে্র িনুট  মাে্র বাপ-্া্ার ররিত-নরিত 

হেত িবচুযত ুরবার জনয  েসছ  বং  ই ে্েশ যােত েতামাে্র 

্ু’োইেয়র �িতপি� বৃি� পায় েসজনয?  মরা েতামাে্র  পর 

িব�াসর নই’।  

ِوي ءَجَ  َِ تَغَي  ف 
ى
َل اىبَغَي ل  ج 

َ
ليج أ ِ  اَيل رى

َ ى
َ�ي ل ق  جأل  

بى ر 
ى
َوي جل يَن لَرل دى َي َبلَيىي  آَنَيَ  َي َءتَ�ل

 ََ غ  ع  ؤى َوي ن ول
ىنل لَرل  )٧٨: سيرة يي�س . (َءَعي ََ

‘‘তারা বলল, তুিম িু  মাে্র িনুট   জনয  েসেছা েয, 

 মাে্র সিরেয় ি্েব েস পম হেত যােত  মরা  মাে্র বাপ-

্া্াে্র েপেয়িছ।  র পৃিমবরেত েতামাে্র ্ু’ জেনর  িরপতয 
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�ািপত হেয় যায়? িু�  মরা েতামাে্র ্ু’ জনেু ুখেনা েমেন 

েনবনা।’’ (সূরা ই নূস : ৭৮) 

 খােন পািমরব �িতপি� বলেত বা্শাহর বুঝােনা হেয়েছ েযমন- 

মুজািহ্ েমেু বররনা ুরা হেয়েছ যা�াজ বেলন, বা্শাহরেু 

�িতপি�  জেনয বলা হেয়েছ েয, তাই হেলা ্ুিনয়ােত সবরােপকা 

বা ুাময ব�। অত ব যখনই েুােনা হুপপর বযি� মানুদেু 

হেুর ্াওয়াত ে্য়, বািতলপপর জােহলরা অমিন তাে্রেু 

�িতপি� েলাের রাজৈনিতু অামরিবেরারর বেল ে্াদােরাপ ুের। 

অমচ  ুবারও তারা েেেব ে্েখ না,  রা িু বলেত চায়  বং তা 

ুতটুুু যুি�িনেরর।  

 

৫৮। মূ‘িমনে্র িবরে� সমােজ ফাসা্ সৃিরর অিেেযাগ 

মুিমনে্রেু সমােজ ফযাসা্ সৃিরুারর বেল অিেিহত ুরা জােহলর 

যুেগর  ুিট ররিত। েযমন- সূরা বা�ারার ১১ ও ১২  য়ােত 

পির�ার বলা হেয়েছ,  
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ىنل  يج ل ِدَوي ََ
ل ِ  اَيل رى

َ ى
ءج ق  جأل دل  فلفىس 

َ
َى ِ يَل لَهل يَن ﴿َءَ َذج ل  ل تل اى َى ١١مل  ل ِدهل

َ
ِ

َ
﴾ أ

ءَن ﴿ يل عل َى َ � 
َ

نى ِ ءَن َءلَ�  دل فىس  ول
ى
َل جل ﴾١٢هل  

‘‘যখন তাে্রেু বলা হয় পৃিমবরেত ফযাসা্ সৃির ুেরা না, তখন 

তারা বেল  মরাইেতা শাি� �াপনুারর। সাবরান  রাই ( সেল) 

অশাি� সৃিরর েহাতা। িু� ওরা (িনেজে্র ে্াদ) বুঝেত অপারগ।’’ 

(সূরা  ল-বাুারা : ১১-১২)  

 মিনোেব  ুই ররিত চলেছ �িত যুেগ, ঐ সম� েলােুর মেরয 

যাে্র অ�ের িবিে� েব্ তর েরওয়াজ �মা ও িব�াি�সমূহ ্ানা 

েবঁের  েছ।  

 

৫৯। মুিমনে্র িবরে� রমর পিরবতরেনর অিেেযাগ 

জােহলর যুেগর অনযতম ররিত িছল েয, তারা েয নরিতর  পের 

চলেতা, েসটােুই  ু মা� হু মেন ুরেতা।  র বাইের সব 

িুছুেু গমরাহর োবেতা। েু  তাে্র েুল রিরেয় হু পেমর 

স�ান ি্েল  উা তােুই �রন পিরবতরনুারর ও ফযাসা্ সৃিরুারর 

বেল  খযািয়ত ুরেতা। েযমন  �াহ  �ৃিত ুের বেলন-  
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يَب ءَ  تللى مل لى
َ
ِ  أ ء

نل َذرل نى َءاَيَل ف يىَبيى
َ
ءى أ

َ
َى أ يغَ�ل َل    دَدو نى �ل

َ
َويفل أ

َ
ِو أ

عل َرِنيل ل  َدى لى

َفَسيَ  
ى
ِ  جل رى

َ ى
َي ق  جأل ه 

َى  )٢٦:سيرة جلايفي ( .�ل

‘ িম  শংুা ুরিছ েয,  ই বযি� েতামাে্র রমরেু পােউ ে্েব 

 বং ে্েশ ফযাসা্ বয্ ুের ে্েব।’ (সূরা  ল-গােফর, ৪০: 

 য়াত ২৬)  

�িত যুেগই হুপপরে্র িবরে� বািতল পপরে্র  মিন  চরর চেল 

 সেছ।  

 

৬০। হু পপরে্র িবরে� সরুােরর িনুট ুুপরামশর 

যখন বািতলপপররা যুি�েত েহের যায় তখন তারা অে�র   য় েনয় 

 বং ে্েশর সরুারেু ুুমতরা ি্েত শর ুের। হুপপরে্র 

িবরে� সরুার িবেরারর চ�াে�র িমমযা অপবা্ রিটেয় ে্য়। 

 রও বেল,  রা ে্েশর �িতিগত সরুারেু েহয় ুরেছ  বং 

জনসারাররেু তাে্র রমর স�ে রু িব�া� ুরার েচরা চালাে�। 

েযমন- েফরা নেু তার স ্ােয়র েনতারা ু ু মতরা ি্েয় বেলিছল- 
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  ِ رى
َ ى
ءج ق  جأل دل لفىس  َعيل ل  يَب َءاَيى تََذرل مل

َ
 )١٢٧: سيرة جألبيجف ( .أ

‘ পিন িু মূসা ও তার ুওমেু রােজয িবপযরয় সৃির ুরার জনয 

সুেযাগ ি্েবন’? (সূরা  ল- রাফ, ৭:  য়াত ১২৭)  

  িনয়ম সব যুেগই িছল,  জও  েছ।  

 

৬১। সতয িবচুযিতর ফেল ্েল ্েল িবেি� 

�ুৃত সতয েমেু মুখ িফিরেয় েনওয়ার ফেল জােহলর যুেগর 

েলােুরা িনেজে্র �রেনর মেরয অসংখয িফরুায় িবে� হেয় 

িগেয়িছল। তাে্র  ই অব�ান বররনা �সেে  �াহ তা‘ লা 

বেলন-  

  ٍ� ٍي َمي  مى
َ
َى ق  أ َى َقهل َ و لَِوي َجيَ هل

ى
 )٥: سيرة َ . (نَلى َكِذنليج ن يل

‘ সল ুমা হেলা, তারা তাে্র িনুট  গত সতযেু িমমযা 

�িতপ� ুেরেছ। ফেল তারা  মন ি�রা �ে�র মেরয পো  েছ।’ 

(সূরা ুাফ, ৫০:  য়াত ৫)  
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 ই ি�রা-সংেুাচ ুেয়ু ররেরর িছল। েযমন-  

(ু) েুােনা মানুেদর নবর হওয়ােু েু  েু  অস�ব োবেতা।  

(খ) নবুওত েুবল িবরাট �িতপি�শালর রনর বযি�ে্রেু ে্ওয়া 

েযেত পাের। েযমন তারা �ুােশয বেলিছল-  

 .لي ِ أ زل هذج جلّيآن ع رجل عن جلّي�بَ بَيَ

‘্ুইিট বা জনপে্র েুােনা মহান বযি�র িনুট েুন  ই ু ু র ন 

নািযল হেলা না?  

(গ) ুােরা রাররা িছল- নবুওত  সেল  ুটা যা্ু মা�।  

(ঘ) ুােরা রাররা িছল,  িট েুােনা মততত হেব।  

সূরা যািরয়ােতর ১১  য়ােত  �াহ অিব�াসরে্র লকয ু ের বেলন- 

িনিয়ই েতামরা নানা ু মার েবাাজােল  টুা পো  েছা। েযমন- 

(ু) েতামরা  ুি্েু বলেছা  সমান-যমরন সবিুছুই  �াহ সৃির 

ুেরেছন। অনযি্েু �িতমা পূজা ুরেছা। (খ) রাসূল স�ে রু 

েতামরা  ুবার বলছ পাগল,  ুবার বলছ জা্ুুর। অমচ 
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বুি�মান েলাু ছাাা জা্ুুর হেত পাের না। (গ) েুয়ামত স�ে রু 

েতামরা বলছ হাশর-নশর িুছুই েনই, পুরররান িমমযা। ওি্েু 

বলছ, েতামাে্র হােত গাা মূিতরগিল েুয়ামেতর ি্বেস  �াহর 

িনুট শাফা ত ু রেব।  মিন  েরা যুি� অপযুি�র জােল  ব� 

হেয় েতামরা পম হাতো েবাা�। অমচ সতয �রন েতামাে্র বার 

বার  হবান জানাে�। িু� েসি্েু �েকপ ুরছ না।  

েপৗ�িলু মুশিরুে্র অব�া বররনা েশেদ সূরা  ল- ন েমর 

১৫৯  য়ােত  �াহ িুতাবরারর ইয়াহূ্র-খৃরানে্রে্র অব�া 

স�ে রু বেলন- 

  ٍ ى َْ َى ق   غىهل َ  ع  ي لَسى يَع  َى َءَ  ليج ك  يغَهل يَن فَِياليج     
ِ

َِ ل ِن جت َل   ِّ  ج
َ

َى ل   يلهل مى
َ
ل ِدَوي أ

َعللينَ   ن َوي َك ليج َ�فى
َى  )١٥٩: سيرة جأل عي  ( يل َدوالهل

‘যারা �রেনর মেরয নানা মেতর সৃির ু েরেছ  বং িবিে� ্ েল িবে� 

হেয়েছ,  পিন তাে্র েুােনা বযাপােরই নয়। তাে্র িবদয়িট 

স�ূরর  �াহর  খিতয়াের।  �াহ তাে্র ুৃতুমর স�ে রু 

অবিহত ুরেবন।’ 
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 বু ্া ্ ও িতরিমিযেত  বু হরায়রা রা. �মূখ েরওয়ােয়ত 

ুেরেছন েয, নবর ুররম সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম ইরশা্ 

ুেরন েয, ইয়াহূ্ররা ৭১  প্েল ও নাছারাগর ৭২  প্েল িবে� 

হেয়িছল। তাে্র মেরয  ুিট ্ল ছাাা বাুর সবাই জাহা�ােম 

যােব।  

বলা বাহলয ইসলাম  সার পের বতরমান যুেগর সুল ইয়াহূ্র-

খৃরানরাই জাহা�ামর ্েলর অ�েুর�। ুারর, সতয �রন ইসলােমর 

 িবেরােবর পের  েগুার সুল �রন  �াহ বািতল েঘাদরা 

ুেরেছন।  

িতরিমযর, ইবেন জররর, তাবারানর �মুখ বিররত  বু েহারায়রা রা. 

ুতৃরু বররনা  েছ েয, নবর ুররম সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম 

 পেরা�  য়ােতর বযাখযায় বেলন েয, ইসলােমর মেরয িফরুা 

সৃিরুারর তারাই, যারা  মার  �ােতর মেরয েব্ তর ও �বৃি� 

পূজারর হেব।  

েমাটুমা, িবেি�র মূল ে�ররা  েস জােহিলয়াত েমেু। নইেল 

সতয �রন চাই তা িবগত ি্েনর মূসা বা  সার  লাইিহস সালাম 
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শররয়ত েহাু, চাই েশদ নবর মুহা�্ সা�া�াহ  লাইিহ 

ওয়াসা�ােমর শররয়ত েহাু,  হােত েুানই ইখেতলাফ বা অ-

িবেরািরতা েনই। েযমন  �াহ বেলন-  

يَن   
ِ

 جّرير  َءجت
َ

للَويت  ل   َّ َن جل َى ع  هل ي جل
ى يَن آََعغليج �ل  

ِ
ّ جت  ّ ل َء ِّ َل ج َيؤلهل ل  ءى

َ
ءج أ َفيل َْ

َى ق يَهي  ٌل جِرير  هل َتي بى
َ
 َي أ

َ
ءك

ل
للَويت  أ َّ  جل

َ
َن جّرير  ل   َى ع  يَدهل ي جل

ى ُليتل �ل جلِطي

ءَن  ل  ّ  )٢٥٧: سيرة جلّية . (َوي

‘ মান্ারে্র অিেোবু হেলন  �াহ, িতিন তাে্রেু 

অ�ুারসমূহ েমেু  েলার পেম িনেয়  েসন। পকা�ের যারা 

সতয �মযাখযানুারর তাে্র অিেোবু হেলা শয়তান। তারা 

তাে্রেু  েলা হেত অ�াুারসমূেহর ি্েু িনেয় যায়। ওরা 

ে্াযেখর অিরবাসর, েসখােন তারা �ায়র হেব।’ (সূরা  ল-বা�ারাহ, 

২:  য়াত ২৫৭)  

অ�  য়ােত  �াহ ‘নূর’ ( েলা)  ু বচন ও ‘যুলুমাত’ 

(অ�ুারসমূহ) েু বহবচন বযবহার ুেরেছন। ুারর নূর বা হু 

িচরি্নই অখ� অিবোজয, তা ুখেনাই িবে� হেত পাের না। 
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পকা�ের যার  ৎস অসংখয, তা সব সময়ই িবে� হেয় মােু। 

ুারর নানা মুিনর নানা মত মাুেবই।  

অত ব  �র্া ও িব�ােস অৈনুয জােহলর যুেগর ররিত  বং সতয 

িব�ােস ঐুয  টাই ইে�বােয় রাসূেলর নরিত।  মাে্রেু সুল 

অৈনুয েুেল েসই নরিতেতই অটল মাুেত হেব।  

৬২। িনেজে্র লািলত মতবা্েুই হু মেন ুের তার  পর 

 মল বজায় রাখার ্াবর 

 টা িছল জােহলর যুেগ ইয়াহূ্রে্র অোব, েযমন  �াহ বেলন-  

ليج  لؤى  ل اَيل ِّ  ىَزَل ج
َ
يج ن َوي أ

غل َى آَع  يَل لَهل ءَن ن َوي َءَرجَ  ل َءَ َذج ل  يل فل َل َبلَيىغَي َءَ��ى ز 
 ى
ل
نل ن َوي أ ع 

 ََ غ  ع  ؤى َى مل غىتل  ل نى كل
نى َلدىلل ِّ  ع  ِ يَيَ  ج

 ى
َ
تللليَن أ ّى ََ َف  فَل 

َى اللى ا ي ل َوي َعَعهل َادو َّ  مل
ى
َي جل ءَهل

 )٩١: سيرة جلّية . (

 �াহর নািযলুৃত পাু ুুর েনর  পর ইয়াহূ্রে্রেু  মান 

 নেত বলা হেল তারা বেল িছল েয,  মরা েুবলমা� িব�াস 

ুরেবা ঐ ব�র  পর যা  মাে্র  পর নািযল হেয়েছ (অমরাৎ 

তাওরাত)  বং তা বযতরত সব িুছুেু তারা �তযাখযান ুরেব। 
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অমচ ুুর নই �ুৃত হু িুতাব যা তাে্র (তাওরাত-ইি�ল) 

সতযতা �িতপ� ুের মােু। (েহ নবর)  পিন বলুন েয, ‘েতামরা 

যি্ সিতযুােরর  মান্ার হও, তাহেল েুন ইেতাপূেবর নবরে্রেু 

হতযা ুেরিছেলন’? (সূরা  ল-বা�ারাহ, ২:  য়াত ৯১) 

৬৩। ইবা্েতর বযাপাের বাাাবািা ুরা 

েযমন তারা  শরা �েৃিত ি্েন িনেজে্র পক েমেু ইবা্ত 

বািনেয় িনত।  

৬৪। ইবা্েত ুমিত ুরা  

েযমন- ুুরাইশ বংেশর েলােুরা হে�র সময় অনযানযে্র নযায় 

 রাফােতর ময়্ােন অব�ান ( ুুফ) না ু ের মুয্ািলফায় অব�ান 

ুরেতা  বং িনেজে্রেু ‘হমুস’ বা ুিঠন রািমরু বেল ্াবর 

ুরেতা। (বুখারর, মুসিলম  েয়শা রা. হেত)  

 �াহ তাে্র  ই ই�াুৃতোেব ইবা্েতর ুমিত বা �িটর 

�িতবা্ ুের ইরশা্ ুেরন-  
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 ٌَ ي يٌر رَى  َ َ�فل ِّ َ ل ِن ج ِّ ءج ج يل ف  تَاى َِ جِريرل َءجسى فَي
َ
نى َىيى ل أ يج ع  ق يلل

َ
َِ أ سيرة . (َل

 ) ١٩٩: جلّية 

‘অত ব েতামরা �তযাবতরন ুেরা েসখান হেত েযখান হেত অনযানয 

েলােুরা �তযাবতরন ুের মােু।  �াহর িনুট কমা �ামরনা 

ুেরা। িনিয় িতিন কমাশরল ও ্য়ালু।’ (সূরা  ল-বা�ারাহ ২: 

 য়াত ১৯৯)  

 

৬৫। ইবা্েতর  ে�েশয রিচুর খা্য ও েসৗ�যর তযাগ ুরা 

ইবেন  াাস রা. �মূখ হেত বিররত হেয়েছ েয, েব্ু নে্র বহ 

েলাু  মনিু েমেয়রাও গারার মুেখর মািছ েখ্ােনার পি�র মত 

েছাট  ুটা প র্া িন�াংেগ ঝুিলেয় ন�াব�ায় ু িবতা  ওিােয় পিব� 

ুাবা তাওয়াফ ুরেতা। ুালবর বেলন, হে�র েমৗসুেম জােহলর 

যুেগর েলােুরা জান বাঁচােনার মত সামানয েখত  বং তারা হে�র 

সময় চিবর েখত না। মুসিলমরা বলেলন েয, হে�র স�ান রকায় 

 মরাই অিরু হু্ার। অত ব,  মরাও অনুরপ ুরেত চাই 

(অমরাৎ োল খা্য�বয ও েপাদাু পির�্ তযাগ ুরেত চাই। 
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( �াহ পাু)  পেরা�২২

23 িবদয়গিলর ি্েু ইংিগত ি্েয় তখন 

িনে�া�  য়াত নািযল ুরেলন।  

ّب  ُل   
َ

يج ل  ِيل ِ
فل  

ِى ل � 
َ

نليج َءِ َ َى يج َءج
ل ٍد َءال ج  و َمسى غىَد  ل َى ب  � َتَ�ل ءج ز  ذل يَي نَإ  آََ  َ ول

ق    
ِى ول

ى
َ  ٣١ََ ﴿جل زى َن جليو دَي     َءجلِطيودَيت  ع  َيَ  ل ع  وى

َ
ِّ  جلِت  أ �غََة ج ﴾ اللى َعنى َىِيَ  ز 

َيَيت  
ى

لل جل يَيَعة  َكَذل َي دلَفاو  ّ
ى
َ  جل دىيَي َويل َاة  يَيى ّّ َيَية  ج

ى
يَن آََعغليج ق  جل  

ِ
 ِ َ ل اللى � 

يَن ﴿ لَول ٍ  َ�عى يى َّ  )٣٢-٣١: يجف سيرة جألب( ﴾٣٢ل 

‘েহ  ্ম স�ােনরা েতামরা েসজ্ার �ানসমূেহ ( সার সময়) 

সু�র েপাদাুসমূহ পিররান ুেরা। েতামরা খাও, পান ুেরা, িু� 

অপচয় ুেরা না। িনিয়  �াহ অপচয়ুাররে্র পছ� ুেরন না। 

(েহ নবর!)  পিন বলূন,  �াহর ে্ওয়া েসৗ�যরসমূহ যা িতিন 

বা�াে্র জনয সৃির ুেরেছন  বং রিচুর (বা পুিরুর) খা্যসমূহ 

েু েতামাে্র জনয হারাম ুেরেছ?  পিন বেল ি্ন েয,   

সবিুছুই পািমরব জরবেন মুিমনে্র  পেোেগর জনয, িবেশদ ুের 

                                                           
23 ন� েমেয়রা তাওয়ােফর সময় িনে�া� ুিবতা  ওাােতা-  

 .جلي  يددء نعلي أء كي ، ءعي ندجعغي فً أىلي

 জেরু ি্েন  হার িুছু অংশ বা স�ূররটাই �ুািশত হেয় পোেছ। যাই 

�ুাশ েহাু না েুন  িম  হােু হালাল ুরেবা না।  
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িুয়ামেতর ি্েন। অানর স ্ােয়র জনয  ইোেব  িম 

 য়াতসমূহেু বযাখযা ুের মািু’। (সূরা  ল- ’রাফ, ৭:  য়াত 

৩১-৩২)  

৬৬। মুেখ িশস ে্ওয়া ও হােত তািল ে্ওয়ার মারযেম ইবা্ত ু রা 

জােহলর যুেগর েলােুরা পিব� ু া’বা ঘের  েস মুেখ িশস ি্েতা ও 

্ু’হােত তািল বাজােতা।  র  েুই তারা ‘সালাত’ বা নামাজ বেল 

অিেিহত ুরেতা। েুােনা বররনায় পাওয়া যায় েয, রাসুলু�াহ 

সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম যখন সালােত ্াাঁােতন তখন তারা 

িশস ে্ওয়া ও তািল ে্ওয়া শর ুরেতা, যােত ছালােত (নামােজ) 

 ুা�তা িবনর হয়। অনয বররনায় পাওয়া যায় েয, নারর ও পুরদ 

 ুি�ত হেয় হাত ররারির ুের  লে অব�ায় ুা’বাঘর তাওয়াফ 

ুরেতা  বং িশস ি্েতা ও তািল বাজােতা। ইবা্েতর নােম ও 

ছালােতর নােম জােহলর যুেগর েলাুে্র  ই অিশর  চরেরর বররনা 

ি্েত িগেয়  �াহ বেলন-  

َى  غىتل  ن َوي كل
ٌَ َعَذج

ى
ءاليج جل يَة  فَذل د  َك   َءتَاى  عل

ِ
َيى   لِ 

ى
غىَد جل َى ب  فلهل ًَ َءَعي َكَن َب

ءَن  يل فل  ) ٣٥: سيرة جأل فيل . (تَ�ى
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‘বায়তু�াহ শররেফর িনুট িশস ে্ওয়া ও তািল বাজােনাই তাে্র 

সালাত (নামাজ) িছল। অত ব  জেুর ি্েন েতামাে্র েসই 

ুুফরর ুেমরর অা্ �হর ুেরা।’ (সূরা  ন- নফাল, ৮:  য়াত 

৩৫)  

 জেুর   যুেগও েুােনা েুান জােহল মুসিলম মসিজে্ িযিুর 

ুরার নােম িশস ি্েয় মােু ও তািল বািজেয় মােু।   সবই েয 

জােহলর যুেগর তিরুা, তােত েুানই সে�হ নাই। যাবতরয় 

বা্যযেতর  ওয়াজ শররয়েত শয়তােনর  ওয়াজ িহসােব গরয ু রা 

হেয়েছ ইহাই সবরজন িবি্ত।২৩

24  

 

৬৭।  �র্া িব�ােস মুনােফুর  

জােহলর যুেগর অেনেু যখন মুসিলমে্র িনুট  সেতা তখন মুেখ 

 মােনর ্াবর ুরেতা। িু� যখন েসখান েমেু েবিরেয় েযেতা, 

                                                           
24  খােন  ে�য় েলখু  ুিট ুিবতা নুল ুেরেছন।  ত�যতরত  পেরা� 

ব�েবযর সমমরেন সূরা  ল-ইসরার ৬৪  য়াতিট  �ৃত ুেরেছন। যি্ও তা 

সংগিতপূরর নয়। ুেলবর বৃি�র েেয় বা্ ে্ওয়া হেলা।  
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তখন েয অিব�াস বা ুুফরর িনেয় েস �েবশ ুেরিছল, েসটা সংেগ 

িনেয়ই েস িন�া� হেতা।  

৬৮। �রতার ি্েু  হবান 

জােহলর যুেগর েলােুরা মানুদেু অঅতার ুারের �রতার ি্েু 

 হবান ুরেতা।  

৬৯। েজেনশেন ুুফররর ি্েু  হবান 

জােহলর যুেগর েলােুরা সবিুছু েজেনশেনও মানুদেু ুুফররর 

ি্েু  হবান ুরেতা।  

৭০। বা ররেরর মুরবািজ 

 েযমন নূহ  লাইিহস সালােমর ুওম তাে্র নবরর সংেগ 

ুেরিছল। তারা নূহ  লাইিহস সালােমর �রন �হেরর বযাপাের 

িবিে� িহলা বা টালবাহানার   য় িনেয়িছল েলাুে্রেু �রন 

ুবুেলর সােম �িতব�ুতা সৃির ু েরিছল। তাে্রেু বরং �েরািচত 

ুেরিছল নবরেু ুর ে্ওয়ার জনয।  �াহ তা‘ লা বেলন-  



 

170 

ِدير ج ﴿ ج كل ي  ءج َعرى َيجب  ٢٢َءَعَريل  سل
َ

ِن ءَّ ج َءِ  تََذرل
َ

َى َءِ ِن آَل َهتَ�ل  تََذرل
َ

ليج ِ ﴾ َءاَيل

ج ﴿ ِى  َ ََ َء� ي ََ َءَ�عل ي  َ�ال
َ

لّيج َك� ه ج ﴿٢٣َءِ ًَ َ
 )٢٤-٢٢: سيرة  يإ ( ﴾٢٤﴾ َءاَدى أ

‘তারা বা বা েরাঁুাবািজর   য় িনেয়িছল। তারা েলাুে্র 

বেলিছল, েতামরা েুােনা অব�ােতই েতামাে্র  পাসয  ্, সু , 

ইয়াগছ, ইয়া ু, নাসর �েৃিত ে্ব-ে্বরেু েছোা না।  ইোেব 

তারা বহ েলাুেু িব�া� ুের।’ (সূরা নূহ, ৭১:  য়াত ২২-২৪)  

 ইসব মুরবাজে্র  �রসূরর েঅ�াচারর ্ুিনয়া পূজাররগর 

পরবতররুােল যুেগ যুেগ নবরে্র িবরে� ও হেুর পেম ্াওয়াত 

্ানুাররে্র িবরে� অনুরপ েরাঁুাবািজই ুের িগেয়েছ।   সব 

্া�ালে্র ুূটনরিত ও মুরবািজ হেত  �াহর িনুট পাহান 

চাই।২৪F

25 

৭১।  েলমে্র অব�া 

                                                           
25  
  .ءاد جينتهَ فيأي  عغهَ ، وديئ  نيلهيون �ستجه

 িম তাে্রেু পরখ ু ের ে্খলাম েয, সবাই খবরছ। অত ব  িম মহান �েূর 

শররাপ� হলাম। (অনুবা্ু)।  
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জােহলর যুেগর েনতারা হয় ব্ুার  েলম হেতা, নতুবা মূখর  েব্ 

হেতা। েযমন  �াহ তা‘ লা বেলন-  

فلي َيل  َيو ُل  َِ َل   ِّ َ  ج َوعليَن َمَ َى �َسى غىهل �ٌ  ع  َى َءاَدى َكَن فَي  غليج لَ�ل ع  نى يلؤى
َ
يَن أ َوعل َقتَطى

َ
أ

يَن ﴿ لَول َى َ�عى للي ل ءَهل َّ َِ د  َعي  نى َ�عى  . . . ﴾ ٧٥ع 
ِ
ٌَ لِ  تَي ر 

ى
يَن جل لَول  َ�عى

َ
ّييَن ِ عو

ل
َى أ غىهل َءع 

ِ َءَ    ِ َعي
َ
غّيَن ﴿أ َل �َ 

ِ
َى لِ   )٧٨-٧٥: سيرة جلّية (﴾ ٧٨نى هل

‘েতামরা িু  টাই  ুাংখা ুরেছা েয, ওরা সবাই  মান  নেব। 

অমচ বা�ব অব�া হেলা  ই েয, ওে্র মেরয  ু ্ল  েছ যারা 

 �াহর ুালাম  বর ুের, অতঃপর তা হ্য়েম ুরার পর 

েজেনবুেঝ তার পিরবতরন সারন ু ের। . . .তাে্র মেরয  র  ুটা 

্ল  েছ যারা মূখর। যারা িমমযা  শা বযতরত  �াহর িুতাব 

স�ে রু িুছুই জােন না। বরং তারা ু�না ুরেতই অেয�।’ (সূরা 

 ল-বা�ারাহ, ২:  য়াত ৭৫-৭৮)  

 পেরা�  য়ােত ইয়াহূ্র সমােজর ্ু’িট স ্ােয়র চির� বযাখযা 

ুরা হেয়েছ। �মেমা� ্লিট হেলা ইয়াহূ্র  েলমে্র। যাে্র 

সারারর চির� িছল  ই েয, তারা তাওরােতর  য়াতসমূহ পাঠ 

ুরেতা বা শনেতা। তারপর িনেজে্র অােমর ই�ামত অপবযাখযা 
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ুরেতা।  মনিু তারা িনেজে্র ৈতরর অেনু ুমাও তাওরােত 

ঢুিুেয় ি্েতা। েযমন তাওরােত েশদ নবরর ৈ্িহু গঠন স�ে রু 

বররনা  েছ েয, িতিন মরযম  ুৃিতর েগৗরবরর হেবন, ইয়াহূ্র 

 েলমরা িনেজে্র অােমর তার পিরবতরন ুের িলখেলা, িতিন হেবন 

‘্রঘরাে েমেট রেের’।  মিনোেব তারা িববািহত বযিেচাররেু পামর 

েমের হতযা ুরার শাি�র িবরান স�িলত  য়াতেু পিরবতরন ুের 

তাে্র েচহারায় ‘ুােলা রং’ ে্ওয়র িবরান জাির ু রেলা। বুখাররেত 

 সেবর বররনা  েছ।  

ি�তরয় ্লিট হেলা ঐ সুল মূখর মুুাি�্, যারা  পেরা� 

 েলমে্র অনুসরর ুরেতা। যাে্র িনেজে্র েুােনা িবচারশি� 

িছল না।  

জােহলর যুেগর  � ররিত  জেুর মুসিলম সমােজ বযাপু হাের 

িব�ার লাে ুেরেছ।  জেুর  েলমগর ব্-অোব  বং অলর-

্রেবশগর �বৃি� পরায়রতায় সরমা ছািােয় েগেছন।  র তারা 

 �াহ স�ে রু  মন  মন ুমা বেলন যার েুােনা িেি� েনই। 

শররয়েতর  মন  মন বযাখযা ে্ন েয, স�ে রু েখা্ ইসলামই 

ল�ােবার ুের। সবিুছুর ফয়সালা  �াহর হােত।  
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৭২। িনেজে্রেুই েুবল  �াহর অলর রাররা ুরা 

ম্রনার ইয়াহূ্ররা খায়বেরর ইয়াহূ্রে্র িনুট  ই মেমর িলখেলা 

েয, মুহা�াে্র  নুগতয ও িবেরািরতার িবদেয় েতামরা েযটা ু রেব 

 মরা েসটাই ুরেবা। জওয়ােব খায়বেরর ইয়াহূ্ররা িলখেলাঃ 

 মরা  �াহর ব�ু ইবরাহরেমর স�ান।  মাে্রই মেরয  �াহর 

পু� ওযােয়র ও অনযানয নবরে্র  গমন ঘেটেছ। অত ব 

 রবে্র মরয হেত ুখনই নবর  সেত পাের না। নবর হওয়ার 

বযাপাের মুহা�াে্র চাইেত  মরাই অিরু হু্ার। সুতরাং তার 

�িত  নুগেতযর েুােনা �েই  েঠ না।  �াহ তা‘ লা তখন 

িনে�া�  য়াত নািযল ুরেলন-  

َي ل  ل  ءى
َ
َى أ  ِ�ل

َ
َى َ تل وى َِ ءج ل نى َز يَن َهي ل  

ِ
ّ�َهي جت

َ
نى  لءن  جِرير  َقتََوِغيلج اللى يَي َ ِ  ع   ّ

﴿ ََ ل  َى َبي   غىتل َويىَت ل نى كل
ى
ٌَ ٦جل ل َبل ي ِّ َى َءج يه  يىد 

َ
ج ن َوي اَِدَع ى أ

نَد 
َ
 َ�تََوِغيى َيل أ

َ
﴾ َءِ

﴿ ََ يل و  َِ  )٧-٦: سيرة جلوعة ( ﴾٧ن يل

‘(েহ নবর)  পিন বেল ি্ন েয, েহ ইয়াহূ্রগর যি্ ্ুিনয়ার সম� 

েলাুে্র মেরয েুবলমা� িনেজে্রেুই েতামরা  �াহর অলর বা 

ি�য় বা�া িহসােব রাররা ুের মােুা  বং  ই ্াবর যি্ েতামরা 
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যমামরোেবই ুের মােুা তাহেল েতামরা মৃতুয ুামনা ুেরা। 

(িনেজে্র অবারযতার ু ারের) তারা ু খেনা মৃতুয ু ামনা ু রেব না। 

 �াহ যািলমে্র স�ে রু খুব োলোেবই অাত  েছন’। (সূরা 

 ল-জুমু‘ , ৬২:  য়াত ৬-৭)  

ইয়াহূ্রে্র ্াবরর অসারতা �মােরর জনযই রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

 লাইিহ ওয়াসা�ামেু  রপ চযােল� ুরার িনে র্শ ে্ওয়া 

হেয়িছল। েুননা ইয়াহূ্ররা িনেজে্রেু  �াহর স�ান ও ি�য় 

বা�া বেল ্াবর ুরেতা।  পর� বলেতা েয, তারাই েুবল 

জা�ােতর অিরুারর হেব,  র েু  নয়।  �াহ তা‘ লা ইরশা্ 

ুের বেলন- 

َى اللى َهيتليج  َعيد ّيهل
َ
َي أ

ى
ءى  ََايرَ  ت ل

َ
ج أ ي    َعنى َكَن هل

ِ
َِغَة لِ 

ى
َل جل ول ليج لَنى يَدى َءاَيل

 ََ ل  َى َبي   غىتل َى ل نى كل  )١١١: سيرة جلّية . (نليىَهي َ�ل

‘তারা ্াবর ুরেতা েয, ইয়াহূ্র বা খৃরানরা বযতরত েু ই ুখেনা 

জা�ােত �েবশািরুার পােব না।  টা তাে্র  শা মা�।  পিন 

বেল ি্ন েয, েতামরা েতামাে্র ্াবরর সমমরেন ্লরল েপশ ুেরা, 

যি্ সতযবা্র হেয় মােুা’। (সূরা  ল-বা�ারাহ ৩:  য়াত ১১১)। 
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বিররত  েছ েয, রাসূলু�াহ সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম 

ইয়াহূ্রে্রেু  পেরা� মৃতুয ুামনার  হবান েপশ ুরার সময় 

বেলিছেলন েয, েতামে্র েু ই মৃতুয ুামনার ুমা মুেখ �ুাশ 

ুরেত েগেলই তার মুমু শিুেয় যােব। ব�তপেক তাে্র েু ই 

মৃতুয ুামনার ুমা বেলিন। েুননা, তারা  সেল েশদ নবর 

সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�ােমর  গমেনর বা�বতায় িব�াসর িছল। 

তারা  ুমাও জানেতা েয, তারা মৃতুয ুামনার ুমা �ুাশ ুরার 

সােম সােমই মৃতুযবরর ুরেব  বং জাহা�ােমর েখারাু হেব।  িট 

িছল েশদ নবরর অনযতম েমা‘েজযা।   ুারেরই ইয়াহূ্ররা  ল-

ুুর েনর   চযােল� �হর ুেরিন। 

ইয়াহূ্রে্র নযায় ইসলামর েফরুাগিলর মেরযও  জুাল অনুরপ 

রাররার �সার লাে ঘেট। তারা �েতযেুই িনেজে্রেু  �াহর 

অলর বেল ্াবর ুরেছ। অমচ  �াহর নবর সা�া�াহ  লাইিহ 

ওয়াসা�াম �যমরহরনোেব ‘নাজর’ িফরুা বা মুি��া্ ্ল িহসােব 
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েুবল তাে্র ুমাই বেল েগেছন, যারা নবর ও তার সাহাবরে্র 

তররুার  পের ুােয়ম মাুেব’।২৫

26 

 

৭৩। শররয়ত তযাগ ুের  �াহর মহােতর ্াবর ুরা 

জােহলর যুেগর  ই ররিতর িবরে�  �াহ তা‘ লা বেলন-  

ل  ِّ َى َءج َى ذل لينَ�ل يى لَ�ل ف  ل َءَ�اى ِّ َل ج د دى�ل
ى ُل   ِ ي

َ فَيتِد عل
ِّ ّديَن ج  

ل
َى ُ غىتل  ل نى كل

اللى

 َ� ٌَ ي يٌر رَى   )٣١: سيرة جلّية . (فل

(েহ নবর)  পিন বেল ি্ন েয, যি্ েতামরা যমামরই  �াহর 

মহববেতর ্ াবর্ার হেয় মােুা, তাহেল  মার অনুসরর ু েরা। তা 

হেলই  �াহ েতামাে্রেু োলবাসেবন  বং েতামাে্র পাপসমূহ 

মাজরনা ুরেবন।  �াহ মহা কমাশরল ও ুৃপািনরার’। (সূরা  েল 

ইমরান ৩:  য়াত ৩১)  

                                                           
26 েলখু  েলাচনার শরেতই  য়াত েপশ ু েরেছন  বং মাঝখােন েযেয় শােন 

নুযুল  ে�খ ুেরেছন। পাঠেুর সহজেবারয হওয়ার জনয শােন নুযূল  েগ 

ি্লাম।  
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শােন নুযূলঃ হাসান রহ. ও ইবেন জুরােয়জ রহ. বেলন েয, রাসূেলর 

সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�ােমর যামানায়  ু্ল েলাু  �াহর 

মহববেতর ্ াবরর ু মা নবরর ্ রবাের েপশ ু রেল  পেরা�  য়াত 

নািযল হয়।  

ইবেন  াাস রা. হেত েযাহাু বররনা ুেরন েয, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম মসিজ্ুল হারােম ্ািােয়িছেলন। 

 মতাব�ায় ু ু রাইশগর তাে্র �িতমাগেলা সািজেয় রাখিছল। তারা 

�িতমার ে্েহ  ট পাখরর িডেমর েখাসা  বং ু ােন ্ ুলসমূহ ঝুিলেয় 

রাখিছল। অতঃপর তােু িসজ্া ু রিছল। রাসূল সা�া�াহ  লাইিহ 

ওয়াসা�াম তখন তাে্রেু সে�ারন ুের বলেলন- েহ ুুরােয়শরা, 

েতামরা েতামাে্র িপতা ই�াহরম ও ইসমা ল  লাইিহস সালােমর 

�রেনর িবেরািরতা ুরছ। তারঁা  েেয় ইসলােমর  পরই ুােয়ম 

িছেলন। তারা তখন  �ের বলল, েহ মুহা�্!  মরা  �াহর 

মহােতই  ে্র পূজা ুির, যােত  রা  মাে্রেু  �াহর 

সাি�েরয েপপেছ ে্য়।  র পের  ই  য়াত নািযল হয়।  

 বু ছােলহ বররনা ু েরন েয, যখন ইয়াহূ্ররা িনেজে্রেু  �াহর 

স�ান ও ি�য় পা� বেল ্াবর ুের, তখন  ই  য়াত নািযল হয়, 
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িু� ইয়াহূ্রে্র স�ুেখ  �  য়াত েপশ ুরা হেল তারা তা 

অঅরুার ুের।  

মুহা�্ ইবেন ইসহাু রা. বররনা ুেরন েয, নাজরােনর খৃরানে্র 

স�ে রু  �  য়াত নািযল হয়। যখন তারা ্াবর ুের েয,  মরা 

 সা মসরহেু স�ান ুির, তােু পূজা ুির েুবলমা�  �াহর 

মহববেতর খািতের। তাে্র ্াবরর �িতবাে্  �াহ  পেরা� 

 য়াত নািযল ুেরন।  

 েমাটুমা, পাপ-পূেরযর জগািখঁচুিা ি্েয় েু   �াহর মহােতর 

্াবর ুরেত পাের না। ুিব ুত সু�রই না বেলেছন-  

 هذج لعوي  ق جلّيير نديث *تع  جإلع ءأ   تَهي ىدي 

 .لن جلتب لن ُب عطيث * لي كن ىدي بي اي ألطعتي

‘তুিম  �াহর অবারয  চরর ুরেব, অমচ মুেখ তার �িত মহাত 

�ুাশ ুরেব।  মার জরবেনর ুসম  িট  ুিট অিেনব যুি�।  

‘যি্ েতামার োলবাসা খাঁিট হয়, তাহেল অবশযই তুিম তার  নুগতয 

ুরেব। িনিয়ই ে�িমু তার ে�মা�ে্র �িত অনুগত মােু।  
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৭৪।  �াহর  পর ুা�িনু িমমযা  শা 

ইয়াহূ্ররা অনুরপ  শা েপাদর ুরেতা।  ে্র  ুিট ঘটনা 

 পলেক িনে�া�  য়াতিট নািযল হয়-  

تيج  ايدي عن جلرتيٌ يدبين ل  كتيٌ جهللا لت�َ نئغهَ جلَ تي ل  جتين أء

ين ذلي نص هَ ايليج لن توسغي جرير لِ أييعي . ثَ يتي� في�  عغهَ ءهَ ععًي

يهَ    يغهَ عي ك يج يفْءن  )٢٤-٢٣:آل بويجن . (ععدء جت ُء

(েহ নবর !) ‘‘ পিন িু ে্েখনিন ওে্র  চরর, যাে্রেু  �াহর 

িুতাবসমূেহর  ুটা অংশ (তাওরাত) ে্ওয়া হেয়েছ? ফয়সালার 

জনয ওে্রেু  �াহর িুতােবর ি্েু ডাুা হেলা। অতঃপর 

ওে্র মরযুার  ুিট ্ল তা হেত মুখ িফিরেয় চেল েগল। 

( �াহর িুতােবর ফয়সালা হেত মুখ িফিরেয় েনওয়ার ্ুঃসাহেসর 

িপছেন তাে্র েয রাররা ি�য়াশরল িছল, তা হেলা  ই েয) তারা 

বলেতা েয, (বাছুর পূজার) মা� ুেয়ুিট ি্ন বযতরত জাহা�ােমর 

 গন তাে্রেু �শর ু রেব না। তাে্র  ই িমমযােরাপ তাে্রেু 
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�রেনর বযাপাের েরাঁুায় িনেকপ ুের।’’ (সূরা  েল ইমরান : ২৩-

২৪) 

শােন নুযূলঃ ইবেন  াাস রা. েমেু ইবেন ইসহাু বররনা ুেরন 

েয, রাসূলু�াহ সা�া�াহ  লাইিহ ওয়া সা�াম  ু্া ইয়াহূ্রে্র 

তাওরাত িশকা েুেক �েবশ ু ের সমেবত ইয়াহূ্রে্রেু  �াহর 

�িত ্াওয়াত ি্েলন। তখন ইয়াহূ্র েনতা নু’মান ইবন  মর ও 

হােরছ ইবন যােয়্ িজেঅস ুরেলা, ‘ পিন েুােনা �রেনর  পের 

 েছন? রাসূল সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন- ‘ই�াহরেমর 

�রন ও িম�ােতর  পের’। তখন  � ্ুইজন বলল, ই�াহরমেতা 

ইয়াহূ্র িছেলন। রাসূল সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম তখন 

বলেলন, ‘েবশ তাহেল তাওরাত িনেয়  েসা’। তাওরাতই েতামাে্র 

ও  মাে্র মেরয ফয়সালা ি্েব।  � ঘটনার ি্েু ইিেত ি্েয়ই 

 পেরা�  য়াত নাযিল হয়।  

বাইেরর বররনায় জানা যায় েয, ইসলােম রজেমর িনে র্শ  সার 

 েগ ইয়াহূ্রে্র মেরয  ুিট বযিেচােরর ঘটনা সংঘিটত হয়। 

বযিেচারর পুরদ ও মিহলা ্ ু ’জেনই  � সামািজু মযরা্ার অিরুারর 

হওয়ার ু ারের শাি� িুছু হালুা ু রবার জনয ইয়াহূ্ররা রাসূলু�াহ 
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সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�ােমর ্রবাের যাতায়াত শর ুরেলা। 

রাসূল তাে্রেু বলেলন, ‘ িম েতামাে্র রেমরর িুতাব অনুযায়র 

েতামাে্র মেরয ফায়সালা ুরেবা। তখন তারা রজমেু অঅরুার 

ুরেল  �াহর নবর সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম তাওরাত  নেত 

হুুম ি্েলন। ইয়াহূ্র েনতা জুরহম ইবন ছুিরয়া চতুরতার সংেগ 

রজেমর  য়াতিটর  পের হাত েরেখ ওটা বা্ ি্েয় পো েগল। 

তখন নও-মুসিলম �া�ন ইয়াহূ্র রমররয় পি�ত  �ু�াহ ইবন 

সালাম রাসূলেু সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম সত রু ুের ি্েলন 

 বং  য়াতিট �ুাশ ুের ি্েলন। অতঃপর তাওরােতর িবরান 

মেত  � বযিেচাররে্র পামর েমের হতযা ুরা হেলা।  ই ঘটনায় 

ইয়াহূ্ররা �ু� হয়। তখন  পেরা�  য়াত নািযল হয়।  

রাসূেলর সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�ােমর ে্ওয়া ফয়সালা ও 

তাওরােতর মরমাংসার �িত অবঅা ু রার িপছেন তাে্র িব�াস িছল 

 ুটাই েয, জাহা�ােমর  গন তাে্রেু �শর ুরেব না। তাে্র 

রাররা িছল  ই েয,  মাে্র বাপ-্া্ারা নবর িছেলন। তাঁরা 

 মাে্র জনয সুপািরশ ুরেবন। তাছাাা  �াহ তা‘ লা ইয়াুুব 

 লাইিহস সালামেু ওয়া্া ি্েয়েছন েয, িতিন তার 
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 ওলা্ে্রেু  যাব ি্েবন না, েুবল ু সম লংঘন ু রা বযতরত। 

 �াহ তাে্র  ই সব রাররার �িতবা্ ুেরন।  

বতরমান যুেগ মুসিলমে্র মেরযও শাফা েতর েুল বযাখযা �চিলত 

 েছ  বং অেনেুর রাররা  েছ েয, তারা িনেজে্র  মল বযতরত 

অমুু হজুর বা অমুু পরর সােহেবর িুংবা িনেজে্র  � 

প্মযরা্ার ুারের সুপািরেশর েজাের িুয়ামেতর ি্ন পার েপেয় 

যােব।  �াহ  মাে্রেু রকা ুরন।২৬

27 

 

৭৫। েনুুার েলাুে্র ুবরগিলেু মসিজে্ পিররত ুরা 

 ই অোব িছল ইয়াহূ্র খৃরানে্র। রাসূলু�াহ সা�া�াহ  লাইিহ 

ওয়াসা�াম  ে্র িবরে� লা’নত ুের বেলন, ‘ �াহ ইয়াহূ্র ও 

নাছারাে্রেু অিেশ্ ুরন, তারা তাে্র নবরে্র ুবরগিলেু 

িসজ্ার �ােন পিররত ুেরেছ।’ বুখারর ও মুসিলেম  বু েহারায়রা 

রা. হেত বিররত হেয়েছ, রাসূলু�াহ  সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম 

                                                           
27  েলখু  খােন সূরােয় বা�ারাহ ৮১-৮২  য়াতেু পূনরায় ্লরল িহসােব 

 েনেছন।  
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ইরশা্ ুেরন েয,  �াহ ইয়াহূ্র ও খৃরানে্র রংস ুরন, যারা 

তাে্র নবরে্র ুবরগেলােু মসিজে্ পিররত ুেরেছ। ( রপর 

 ুই মেমরর  রও ু তুগিল ছহরহ হা্রস েপশ ু রার পর েলখু 

 রও ু তুগিল হা্রস  �ৃত ু েরেছন) েযমন-  েয়শা রা. �মুখ 

সহরহ বুখারর ও মুসিলেম বিররত হেয়েছ েয,  ু্া  ে� সালমা ও 

 ে� হাবরবা রা. রাসূলু�াহ  সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�ােমর িনুট 

হাবাশােত (ইিমওিপয়া) ে্েখ  সা মািরয়া নামু  ুিট ইয়াহূ্র 

গরজরা স�ে রু বররনা ুরিছেলন। তারা  � গরজরার েসৗ�যর ও তার 

মেরয টাোেনা ছিবসমূেহর ুমা  ে�খ ুরেল রাসূলু�াহ  সা�া�াহ 

 লাইিহ ওয়াসা�াম ইরশা্ ুেরন েয,  � স ্ােয়র মরযুার 

েুােনা  ুজন েনুুার েলাু যখন মারা যায়, তখন তারা তার 

ুবের মসিজ্ িনমরার ুের  বং িবিে� ছিবসমূহ েসখােন লটিুেয় 

রােখ।  রা  �াহর িনুট সৃিরুুেলর সবরােপকা িনুৃর জরব। 

সুনােন  র বা ’র অনয বররনােত ইবেন  াাস রা. হেত বিররত 

হেয়েছ েয- 

َ زجئيجت جلّدير، ءجلتخذين بليهي جلسيجد  لعن رسيل جهللا ب� جهللا بليي ءسل

 )رءج  أهل جلسن جألرنعة. (ءجلِ 
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রাসূলু�াহ সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম ুবর িযয়ারতুািররর 

মিহলাে্রেু  বং ুবেরর  পের মসিজ্ িনমরার ও বািত 

্ানুাররে্রেু লা’নত ুেরেছন।  

ইয়াহূ্র নাছারাে্র অনুুরের সৎেলাুে্র ু বের  ইোেব মসিজ্ 

িনমরার ুরােু �ুাশযোেবই িনিদ� েঘাদরা ুরা হেয়েছ। 

 ত্সে�ও  ুমা সুেলই জােনন েয, বতরমান মুসিলম সমােজ 

ুবের মসিজে্র েসৗর িনমরার ুরা েহাু বা না েহাু ুবরেু 

িসজ্ার �ােন পিররত ুরা েয হারাম  বং েসই হারাম ুমর 

স�া্নুারর েয �র মালা ন বা অিেশ্, েস িবদেয় েুােনা 

সে�হ েনই। িবদয়িটর  পর বহ হা্রস ও বররনা রেয়েছ  বং েস 

ুারের সালােফ ছােলহরনগর  হার িনেদরাঅার বযাপাের অতয� 

ুেঠারতা অবল�ন ুরেতন।  

 

৭৬। নবরে্র �ৃিতিচ �সমূেহ মসিজ্ িনমরার ুরা 

  িবদয়িটও ইয়াহূ্র খৃরানে্রে্র  িব�ৃত। েযমন- ওমর রা. 

হেত বিররত হেয়েছ েয, তারা তাে্র নবরে্র িন্শরনসমূহেু 
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মসিজে্ পিররত ু রেতা।  ে্র অনুুরের বহ জােহল মুসিলম   

ররেনর ুাজ শর ুেরেছ। েযমন তারা েসৗর িনমরার ুেরেছ েসই 

�ােন, েযখােন  �াহর নবর সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম 

 �েগাপন ুেরিছেলন। অমবা েযখােন পা েরেখিছেলন, িুংবা 

েযখােন ্ািােয় ইবা্ত ুেরিছেলন। অমচ ইসলােম  ইসব অিত 

েি�র েুােনা �ান েনই। 

ইরােু  মন বহ �ান  েছ, েযখােন বা বা েসৗর িনমরার ুরা 

হেয়েছ। েযমন  ুিট জায়গা  েছ, েলাুে্র রাররা েসখােন শায়খ 

 �ুল ুাে্র জরলানর রহ. ইবা্ত ুরেতন।  র  ু জায়গায় 

 ুিট পামেরর  পের হােতর তালুর িচ �  েছ। িশয়াে্র রাররায় 

 িট তাে্র ইমাম  লরর রা. হােতর তালূর িচ  �।  মিনোেব 

 েরা ু েয়ুিট জায়গা  েছ, েযসব জায়গা স�ে� েলাুে্র রাররা 

 ই েয,  সব �ােন িখিযর  লাইিহস সালামেু ে্খা িগেয়িছল। 

যি্ও তার েুােনা িেি� েনই।  মিনোেব  েরা বহ �ান  েছ, েয 

সেবর নাম ুরেত েগেল �ান সংুুলান হেব না। অত ব যারা 

ইসলােমর ্াবর্ার, তাে্র  িচত  সব েমেু ্ূের মাুা।  
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িবদয়িটর িব�ািরত বযাখযা ি্েল  শা ুির অনযায় হেব না। শায়খুল 

ইসলাম ইমাম ইবেন তায়িময়াহ রহ. বেলন েয,  পেরা� বযাপাের 

খযাতনামা ওলামােয় েুরােমর মেরয ্ু’ররেরর মতামত ে্খেত 

পাওয়া যায়।  ু - ঐ সম� �ােন ইবা্ত ুরা িনিদ�। তেব 

েযসব �ান স�ে রু শররয়েতর িনে র্শ  েছ, েসগিলর হুুম অতত। 

েযমন মাুােম ইবরাহরেম সালাত  ্ায় ুরা, ুাবা ঘের খঁুিটর 

িনুেট সালাত পাঠ ুরা, মসিজ্সমূেহ  বং পয়লা ুাতাের 

ছালােতর  ুাংখা ুরা ইতযাি্।  

ি�তরয় মত হেলা- িবেশদ েুােনা গর� না ি্েয়  সব �ােন 

ইবা্ত ুরায় েতমন েুােনা ে্াদ েনই। েযমন  �ু�াহ ইবেন 

ওমর রা.  �াহর নবরর চলার পেমর িন্শরনসমূহেু অিরু গর� 

ি্েতন। যি্ও নবর ুররম  সব �ােন হঠাৎ ুখেনা চেলেছন।  

ইমাম  হম্ ইবন হা�লেু রহ.  � িবদেয় েু  িজেঅস ু রেল 

 র সমমরেন িতিন বেলন,  ব্ু�াহ ইবেন  ে� মাুতুম রা. (অ� 

ছাহাবর) িু িনজ বাারেত সালাত  ্ায় ুরার জনয রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�ােমর িনুট অনুমিত চানিন?  ব্ু�াহ 

ইবেন ওমর রা.িু রাসূেলর সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম চলার 
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পেমর িন্শরনসমূেহর অনুগমন ুরেতন না ? অত ব  সব �ােন 

যাতায়াত ুরায় ুারর জনয কিতর ুারর েনই। তেব বাাাবািা 

ুরা অনযায়।  

 হম্ ইবেন ুােসম   স�ে রু িজঅািসত হেল িতিনও  পেরা� 

ম�বয ুেরন  বং বেলন েয,  ু সময় ইবেন ওমর রা. েু 

 ু�ােন পািন ঢালেত ে্খা েগল। িজেঅস ুরা হেল িতিন বেলন 

েয,  িম  ই �ােন  �াহর নবর সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�ামেু 

পািন ঢালেত ে্েখিছ।  হম্ রহ. বলেতন েয,  তটুুু ুরায় 

েুােনা ে্াদ বতরায় না। িু�  জুাল েলােুরা   বযাপাের খুব 

বাাাবািা ুরেছ। েযমন- ইমাম েহাসাইেয়ন রা.  র ুবর �েৃিত 

স�ে�।  পেরর  েলাচনা ্ু’িট িুতাবুল  ্েবর মেরয ‘েখলাল’ 

বররনা ুেরেছন।  

সহরহ বুখাররেত মুসা ইবন  ুবা হেত বিররত হেয়েছ, িতিন বেলন 

েয,  িম সােলম ইবন  ব্ু�াহেু রা�ায় িবিে� �ােন ্ াঁাােত ও 

সালাত  ্ায় ুরেত ে্েখিছ। িতিন বলেতন,  মার িপতা 

 ব্ু�াহ ইবন ওমর রা.  ইসব �ােন রাসূলেু সা�া�াহ  লাইিহ 

ওয়াসা�ামেু ছালাত  ্ায় ুরেত ে্খার ুারের িনেজও সালাত 
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 ্ায় ুরেতন।  সব ুারেরই ইমাম  হম্ রহ.   বযাপাের 

অনুমিত ি্েয়েছন।  

পকা�ের যারা  টােু অপছ� ুেরন, তাে্র যুি� িন�রপঃ  

সা ন ইবন মানছুর অরয় সুনােন মারর ইবন সুওয়াই্ হেত বররনা 

ুেরন েয,  মরা  ু্া ওমেরর রা. সংেগ হে�র সফের েবর 

হলাম। িতিন  মাে্র সংেগ ফজেরর জামা‘ েত �মম রাুা‘ েত 

সুরা ফরল ও ি�তরয় রাুা‘ েত সূরা ুুরাইশ িতলাওয়াত ুরেলন। 

অতঃপর হ� েমেু েফরার পেম ে্খেলন েয,  ু জায়গায় সালাত 

পাঠ ুরার জনয েলােুরা খুব তাাাতািা ুেছ। িতিন িজেঅস ুের 

জানেত পারেলন েয,  খােন রাসূলু�াহ সালাত  ্ায় ুেরিছেলন। 

 ুমা শেন ওমর রা. বেলন, েতামাে্র পূেবর ইয়াহূ্র খৃরানরা 

 োেবই �ংস হেয়েছ। তারা তাে্র নবরে্র �ৃিত িচ �গিলেু 

ইবা্তগােহ পিররত ুেরিছল।  ত ব েতামাে্র মেরয যাে্র 

(ফরয) সালাত বাুর  েছ, তারা  ্য় ুের নাও। যাে্র 

সালােতর �েয়াজন েনই, তারা চেল যাও।  
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অনয বররনায় মুহা�া্ ইবন  যযাহ �মুখ বররনা ুেরন েয, 

হ্ায়িবয়ার সি�ুােল েয ঐিতহািসু গাছ তলায় ্াঁিােয়  পি�ত 

সুল মুসিলম রাসূলু�াহ সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�ােমর পিব� 

হােত হাত েরেখ মৃতুযশপম িনেয়িছেলন, পরবতররুােল যখন েলােুরা 

ঐ গােছর ুােছ যাতায়াত শর ুরেলা, তখন ওমর রা. েিবদযৎ 

েফৎনার  শংুায় গাছিট েুেট েফলার িনে র্শ ি্েলন।  

 খােন ওমর রা. েয ্ুর্শরর িস�া� িনেয়িছেলন  হাই �হরেযাগয। 

তাঁর েজযগপু�  ব্ু�াহ ইবন ওমর বযতরত সুল ছাহাবরর মতামত 

 হাই। অত ব তার  পেরই  মাে্র  মল ুরা ওয়ািজব  বং 

েসি্েুই িফের যাওয়া  িচত। �পুার মুহা�া্ ইবন সুলায়মান 

 ল তািমমর েয  ুজন অাররন ও িনরেপক ুুর‘ ন ও সু�াহপপর 

িচ�ািব্ িছেলন  বং হা�লর মাযহােবর মুুাি�্ িছেলন না, 

 পেরা�  েলাচনা তাঁর  ুিট �ুৃর �মার।  

 

৭৭। ুবের বািত ে্ওয়া 

ইেতাপূেবর  র িনেদরাঅা স�িলত হা্রছ  ে�িখত হেয়েছ। ি�য় 
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পাঠু! িবেশদ ুের যি্  পিন  ুবার িশয়া ইমাম বা রাসূেলর 

সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম পিরবারেূ� ইমামে্র ুবরগিলেু 

ে্খেতন। েসখােন রমযােনর রাি� ও অনযানয পিব� রাি�গিলেত 

েযোেব  েলাুস�া ুরা হয (তা ্াররোেব িন�নরয়)। অমচ 

তারা  ু অতরব পূেরযর ুাজ বেল েেেব মােু।  

 

৭৮। ুবরগিলেু  ে্র �ােন পিররত ুরা 

 বু হরায়রা রা. বেলন-২৭

28 

بن أ  هي�ية ر  جهللا بغي ايل سوع  رسيل جهللا ب� جهللا بليي ءسلَ يّيل 

ِ تعلي نييت�َ اديرج، ءِ تعلي اب  بيدج، ءبليج ّع، فنن بليت�َ 

 )رءج  جل سيئ. (تدلاإ ىي  كغتَ

‘ িম রাসূলু�াহ সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�ামেু বলেত শেনিছ েয 

েতামরা (িযিুর- যুার ও সালাত েমেু খািল ুের) েতামাে্র 

ঘরগিলেু ুবর�ােন পিররত ুেরা না। েতামরা  মার ুবরেু 
                                                           
28 মাননরয় েলখু হা্রসিট েুল�েম  ে�খ ুেরনিন।  েলাচয িবদেয়র সিহত 

িমল মাুায় সংেযাজন ুরা হল। (অনুবা্ু) 
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 ্- ৎসেবর �ােন পিররত ুেরা না। েতামরা  মার  পর ্র্ 

পোা। েয �ান েমেুই েতামরা ্র্ পোা না েুন, তা  মার 

ুােছ েপপছােনা হয়। (নাসা , েমশুাত ৮৬ পৃঃ)  

ি�য় পাঠু! েজেন রাখুন েয,  ্ বলা হয় ঐ সারারর সে�লনেু 

যা �িত বছর, স্ােহ বা মােস িনয়িমতোেব িফের  েস বা 

 বিতরত হয়। েযমন- ্ুল িফতর, জুমু‘  বা অনুরপ েুােনা 

 পাসনা সে�লন অমবা সারারর সে�লন। ুখেনা তা িনি র্র 

�ানেু েুক ুের হেয় মােু। ুখেনা বা অিনি র্র �ােন।  

ইরাুবাসর মুসিলমে্র অব�া হেলা  ই েয, তারা ে্েশর �েতযু 

অিলর ুবের িনি র্র  ুিট ি্েন িযয়ারেতর  ে�েশয জমােয়ত 

হেব। (েযমন- মাে্র ে্েশ ‘ রস’  ৎসেব জমােয়ত হেয় মােু । 

েু  জুমু‘ র ি্নেু িনি র্র ু ের িনেয়েছ, েু  মেলবার, েু  বা 

অনযানয সমেয়।  মিনোেব েুােনা েুান রাতেুও তারা (িযয়ারত 

ও জমােয়েতর  ে�েশয) িনি র্র ুের িনেয়েছ। েযমন- শেব ু্র, 

শেববরাত বা  ে্র ি্নগিলেত েযসব িবদেয়  �াহ েুােনা ্ লরল 

নািযল ুেরন িন।  



 

192 

 

৭৯। ুবের যেবহ ুরা ২৮

29 

 �াহ তা‘ লা ইরশা্ ুেরন-  

 ل ِن َب 
ََ ﴿اللى َعيلَو 

ى
ٌو جل ِ  َر  ّ و  َءَمىيَيَ  َءَمَويت   لسل ت  َء� ل ١٦٢ًَ

َ
�َي ع  

ََ  
َ

ِ ﴾

﴿ ََ ل و  سى ول
ى
ِءلل جل

َ
 َي أ

َ
يىتل َءأ م 

ل
 )٦٣-١٦٢: سيرة جأل عي  (﴾ ١٦٣َءن َذل َي أ

(েহ নবর) ‘ পিন বলুন েয, িনিয়ই  মার সালাত,  মার ু ু রবানর, 

 মার জরবন ও  মার মৃতুয সবিুছুই েুবলমা� িব� চরাচেরর 

�িতপালু  �াহর জনয। তারঁ েুােনা শররু েনই  বং  িম   

িবদেয় (েুানরপ শররু না ুরার জনযই)  ি্র হেয়িছ  বং 

 �সমপররুাররে্র মেরয  িমই �মম’। (সূরা  ল- ন‘ ম, ৬: 

 য়াত ১৬২-১৬৩)  

 �  য়ােত  �াহ রাববুল  লামরন অরয় নবরেু িনে র্শ ি্ে�ন- 

মুশিরুে্র িনুট  ুমা েপপেছ ে্ওয়ার জনয েয, িতিন অরয় 

ইবা্ত  পাসনা ও যেবহ ুুরবানরেু শরুমা�  �াহর জনযই 

                                                           
29  মাে্র ে্েশ ুবের ‘হাজত’ ে্ওয়া বলা হয়। (অনুবা্ু) 
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খােলছ ুেরছন। অত ব েয বযি�  �াহ বযতরত অেনযর ৈনুটয 

ুামনা ুরেব তার কিতর হাত েমেু বাঁচার জনয িুংবা তার ুাছ 

েমেু েুােনা  পুার লােের জনয- তাহেল েসটা হেব েসইরপ 

ুুফরর ও িশরুর  �র্া, যার  পর পূবরবতরর েলােুরা িছল।  হার 

িনিদ�তার বযাপাের িনে�া� হা্রসগিল �িররানেযাগয।  

জৈনু বযি�  �াহর নবর সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�ােমর িনুট 

‘বাওয়ানাহ ’ নামু �ােন তার মানতর পশ যেবহ ুরার অনুমিত 

চাইল। রাসূলু�াহ সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম তােু িজেঅস 

ুরেরন, েসখােন িু েুােনা মুিতর  েছ? তারপর িজেঅস ু রেলন, 

েসখােন িু মুশিরুে্র জমােয়েতর মত জমােয়ত হেয় মােু? 

 �ের েসই বযি� বেলন েুানটাই নয়। তখন রাসূলু�াহ  সা�া�াহ 

 লাইিহ ওয়াসা�াম তােু অনুমিত �্ান ুরেলন। ( বু ্া ্)  

অনয  ুিট সহরহ হা্রেছ ইরশা্ হেয়েছ, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

 লাইিহ ওয়াসা�াম  ুি্ন বেলন েয, ে্েখা সামানয  ুটা মািছর 

ুারের  ুজন েলাু জাহা�ােম েগল অপরজন জা�ােত েগল। 

েলােুরা িজেঅস ুরেলা, ইয়া রাসূলু�াহ ! েসটা িুরপ? রাসূল 

সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম বেলন েয, ্ু’জন েলাু  ুিট 
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স ্ােয়র েলাুে্র িনুট ি্েয় যাি�ল। তাে্র  ুিট �িতমা 

িছল। িনয়ম িছল  ই েয, তার িনুট ি্েয় েয েু  অিত�ম 

ুরেব, তােু ঐ �িতমার নােম িুছু ুুরবানর ি্েয় েযেত হেব। 

 ুজন বলল, ুুরবানর ে্য়ার মত  মার ুােছ িুছু েনই। তারা 

বলল,  ুিট মািছ রের হেলও ুুরবানর ্াও। তাে্র ুমা অনুযায়র 

�মম েলাুিট ুাজ ুরেলা,  ুিট মািছ ুুরবানর ি্ল  বং,েস 

মুি� েপল। অতঃপর জাহা�ামর হেলা। অনয জন পির�ার বেল ি্ল 

েয,  িম  �াহ বযতরত অনয ুােরা নােম েুােনা িুছু ুুরবানর 

ি্েত ��ত নই। ফেল েলােুরা তােু হতযা ুরেলা। িু� েস 

জা�াতর হেলা।২৯

30 

হা্রসিটেত ( মাে্র জনয) বহ  পে্শ ও মেল িনিহত রেয়েছ। 

 খােন েলাু ্ুইিট মুসিলম িছল। অমচ সামানয ুারের  ুজন 

জাহা�ােম েগল। েলাুিটর  �র্া-িব�ােস েুােনা �িট িছল না। 

েস শরুমা� ‘জান বাঁচােনার’ খািতেরই ুাজিট ুেরিছল।  

                                                           
30 ‘জান বাঁচােনা ফরজ’  ই েগাাা অজুহাত ে্িখেয়  বং তমাুিমত েহুমেতর 

ে্াহাই ি্েয় যারা িশরেুর সংেগ সহঅব�ােনর েচরা ুেরন, তারা হা্রসিট 

স�েুর িচ�া ুরন।  
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ি�য় পাঠু ! িনয়ত ও  �র্া-িব�াসই সবরােপকা বা িজিনস। 

 �র্া ুত মজবুত ও  েপাদহরন হওয়া �েয়াজন,  পেরর 

ঘটনািট তার �া�লযমান �মার। অত ব  পিন িবদয়িট 

গেররোেব অনুরাবন ুরন। মেনর ুান ি্েয় শনুন, েলাুগিল ঐ 

্ু’জেনর িনুট িু ��াব ি্েয়িছল। োেবা, হ্য় ি্েয় োেবা। 

ে্ুুন সতয সব সময়ই �র,  র বািতল সব সময়ই সে�হযু�। 

গেররোেব িচ�া ু ের ে্খুন, মুশিরুগর তাে্র �িতমাগিলর জেনয 

ুুরবানর ুের মােু  �াহর ৈনুটয হািছেলর  ে�েশয, ওরা 

 �াহর িনুট তাে্র জনয শাফা ত ু রেব  ই  ে�েশয। েুননা 

ওরা েু   �াহর রাসূল, েু  মালাইুা, েু  বা   িলয়া। 

 জুালেুর মানুদ  রও ুত িু ুরেছ, তা  পনার িনুট খুব 

পির�ার।  �াহ  মাে্রেু সাহাযয ুরন।  

৮০। বা বা িন র্শনসমূহ �ারা বরুত ুামনা ুরা। 

েুান মহৎ ুাজ বা মহান বযি� বা বংেশর মযরা্ার বাাই ুরা 

িুংবা তা �ারা বরুত ু ামনা ু রার   অোব জােহলর যুেগর  রব 

ও ইয়াহূ্র খৃরানে্র মেরয িছল।  জুাল মুখর মুসিলমে্র রমনরেত 
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 � ব্-অোব বযাপু হাের অনু�েবশ ুেরেছ। বরং ‘ ইয়ােম 

জােহিলয়ােতর েচেয়ও েবো েগেছ।  

 ুবার হাুরম ইবন েহযাম রা. মুয়অিবয়ার রা. িনুট েমেু 

 ুশত ি্রহােমর িবিনমেয় িুছু  ট, েঘাাা ইতযাি্ (্ানরয় ব�) 

�য় ুরেল জৈনু বযি� তােু বলেলা- ‘ পিন ুুরােয়েশর মযরা্া 

�য় ুরেলন।’   ুমার জওয়ােব হাুরম ইবন েহযাম ুুরায়শর রা. 

বলেলন- ‘যাবতরয় মযরা্া চেল েগেছ,  খন েুবল তাুওয়া বাুর 

 েছ।’  

 েুন বলেবন না ? িতিন েয িছেলন  ুজন অানর, ্ানশরল, 

মযরা্াবান, পরেহযগার, েনতৃ�ানরয় বযি�  বং রনশালর। জােহলর 

যুেগ িতিন  ুশত  েটর িবিনমেয় অেনযর  ুশত েগালাম  যা্ 

ুেরেছন। ইসলাম �হেরর পের িতিন  ুশত  টসহ হ� 

ুেরেছন।  টগিলেু িতিন মূলযবান ইয়ামনর চা্র পিরেয়িছেলন 

 বং ু ু রবানর ি্েয়িছেলন,  রাফােতর ময়্ােন হাজরে্র িখ্মেতর 

জনয  ুশত বালুেু িনেয়ািজত ুেরন, যাে্র �েতযেুর গলায় 

রপার েবার িছল। যােত েলখা িছল ‘হাুরম ইবন েহযােমর পক 

হেত  �াহর ওয়াে�  যা্ুৃত’। িতিন  ু হাজার ছাগল ু ু রবানর 
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ুেরন। িতিন ুাবা শররেফ জ� �হর ুেরন। িতিন জােহলর যুেগ 

দাট বৎসর ও ইসলােম দাট বৎসর- েমাট  ুশত িবশ বছর হায়াত 

েপেয়িছেলন।  

৮১। �িতপি�র অহংুার 

৮২। িবিে� �েহর মারযেম বৃির �ামরনা 

৮৩। বংশ  ে�খ ুের িতর�ার ুরা 

৮৪। ুােরা মৃতুযর পের িচৎুার ুের ুা�া ুরা 

  চারিট িবদয়  ুিট হা্রছ �ারা বািতল েঘাদরা ুরা হেয়েছ। 

েযমন- বুখারর ও মুসিলেমর বররনােত  েসেছ েয, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ  লাইিহ ওয়া সা�াম  বু মািলু  শ ররেু বেলন, 

ে্েখা ‘ মার  �ত জােহিলয়ােতর চারিট ব্ অোব তযাগ ুরেত 

পারেব না’। (১) �িতপি�র অহংুার (২) বংেশর নােম িতর�ার 

(৩) �হ নক�াি্র সাহােযয বৃির �ামরনা ও (৪) ুােরা মৃতুযর ফেল 

িচৎুার ুের ুা�াুািট ুরা।  গেলা েয ুরেব িুয়ামেতর ি্ন 
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তােু  লুাতরার পাজামা  বং সারা গােয় েখাস পাঁচাার েপাদাু 

পরােনা হেব।’ 

 � হা্রছ �ারা জােহলর যুেগর  পেরা� ররিতসমূহেু িনিদ� 

েঘাদরা ুরা হেয়েছ। মুসিলমে্র মেরয  জুাল অেনেুই   

সেবর অনুুরর ুরেছ, বরং  রও েবো েগেছ  বং েসতাের 

রািগনর সংেযাগ ুেরেছ। ি�য় পাঠু!  পিন  সব েলাুে্রেু 

ে্খেবন িনেজে্র বাপ-্া্ার গবর ুরেছ। অমচ িনেজরা তাে্র 

েচেয় অেনু ্ূের। েু  বলেব  মার ্া্া িছেলন অমুু বুযুগর। 

েু  বলেব  মার ্া্া িছেলন অমুু  েলমর হ�ানর,  মিনতেরা 

 েরা ুত িুছু।  মিনোেব বংেশর বাাই ুের তারা বেল- 

অমুেুর বাপ-্া্ারা পিব� বংেশর িছল না, িুংবা অমুেুর পূবর 

পুরদ  চচ মযরা্ার অিরুারর িছল না �েৃিত।  

 মিনোেব �হ-নক�াি্র  রান বা পতনেু বৃিরর ুারর বা 

অসরলা মেন ু রা। অমচ তাে্র অিরুাংশই   িব�াস রােখ না েয, 

�হ-নক�াি্র  রান বা পতেনর মূল িনয়ামু েখা্  �াহ রাববুল 

 লামরন।  
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অতঃপর মৃত বযি�র  পের েশাু ুরার িবদয়িট অেনেু ে গ 

 মল ও  �াহর স�িরর  পায় িহসােব রের িনেয়িছেলন। েযমন- 

িবেশদ ুের �িত বছর  শরার সময় ইমাম েহাসােয়েনর রা. নােম 

‘তািযয়া’ বা েশাু িমিছল েবর ুরা হয়।  

 মিনতেরা অসংখয েব্ ত চালু হেয় েগেছ যা েলখেত েগেল ু লম 

োরর হেয় যােব। সম� িবদয়  �াহর  পেরই নয�। িতিন বযতরত 

েুােনা শি� েনই। 

 

৮৫। বাপ-মােয়র ুমর �ারা ুা েু িতর�ার ুরা 

অেনযর ুমর �ারা িবেশদ ুের বাপ-মােয়র ুমর �ারা মানুদেু 

িতর�ার ুরা জােহলর যুেগর অনযতম ররিত িছল।  �াহর রাসূল 

সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম  ই ররিতর িবেরািরতা ুরেলন। 

অবশয  ই অপুেমরর ফেল েু  মুশিরু বেল গরয হেব না।  

সহরহ বুখাররর িুতাবুল  মােনর মেরয মারর রা. হেত বিররত হেয়েছ 

িতিন বেলন েয,  িম  ুি্ন  বুযর িগফারর রা.  র সংেগ 

রবযাহ নামু �ােন সাকাৎ ু রেত িগেয় ে্িখ েয, তাঁর �রত্াস ও 
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িতিন  ুই ররেরর েপাদাু পের  েছন। িজেঅস ুরেল িতিন 

বলেলন েয,  িম  ুজন েলাুেু তার মােয়র নােম গািল 

ি্েয়িছলাম তখন রাসূলু�াহ সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম  মােু 

বেলন, েহ  বুযর ! তুিম িু ুের মােয়র নােম িতর�ার ুরেল? 

েতামাে্র অররন যারা তারা েতামাে্র োই।  �াহ তাে্রেু 

েতামাে্র অররন� ুেরেছন। অত ব েতামাে্র ুােরা অররেন 

েুােনা োই মাুেল েস েযন িনেজ যা খায়, তাই তােু খাওয়ায়, 

িনেজ েয েপাশাু পের তাই তােু পরায় ও তাে্রেু অিরু না 

খাটায়। যি্ খাটােত হয়, তাহেল েতামারা িনেজরা ওে্রেু সাহাযয 

ুেরা। হা্রসিটর বযাখযায় োদযুারগর বহ ুমা বেলেছন। যা 

 খােন তা  েলাচনা ুরা হেলা না।  

েমাটুমা,  ু জেনর ু েমরর ু ারের অনযেু িতর�ার ু রা েমােটই 

পূরর  মান ও ্ুর্িশরতার পিরচায়ু নয়।  বুযর িগফারর রা. পূরর 

 মান ও মােরফাত হািছল ু রার পূেবর  ু সময় িবলােলর রা. সােম 

ঝগাায় িল্ হন।  ু পযরােয় িতিন িবলালেু রা. ‘ইবনুস সও্া’ 

বা ু ৃ �মাতার স�ান বেল গািল ে্ন। িবলাল রা.   িবদেয় রাসূেলর 

সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম িনুট অিেেযাগ ু রেল িতিন  বুযর 
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িগফাররেু েডেু বেলন েয,  বুযর তুিম িু েবলালেু গািল 

ি্েয়ছ? তুিম িু তােু তার ুৃ�মাতার নােম ির�ার ি্েয়ছ? িতিন 

বেলন- �র হযাঁ। তখন রাসূলু�াহ সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম 

তােু বেলন,  মার মেন হয় েতামার মেরয  খনও জােহলর যুেগর 

িুছু অংশ বাুর  েছ।  ুমা েশানার সংেগ সংেগ  বুযর িগফারর 

রা. মািটেত মুখ মুবো পো েগেলন  বং বেলন  িম  মার 

েচহারা মািট েমেু  ঠােবা না, যতকর পযর� না েবলাল তার পা 

ি্েয়  মার েচহারা মািােয় যােব।’ 

হায় ! হায়!  জেুর মানুেদর মেরয জােহলর যুেগর   সুল অোব 

ুত বযাপুহােরই না ে্খা যাে�। তারা  ুটা ে্েশর  ুজন 

মানুেদর অপুেমরর জনয পুরা ে্শবাসরেু িতর�ার ুেরেছ। 

জােহলর অোব েমেু  রা  র ুত ্ূের।  

 

৮৬। েুােনা িবেশদ ঘেরর ত�াবরায়ু হওয়ার গবর 
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‘জােহলর যুেগর  রবরা ুাবাগেরর মুতাওয়া�র হওয়ার ুারের 

অহংুার ুরেতা।  �াহ তাে্র  ই ব্ অোেবর িন�া ুের 

িনে�া�  য়াত নািযল ুেরন-  

َوذى 
َ
َِ ل َذج أ رلءَن ﴿َى

َ
ىص َْ َى  ٌ  ل َذج هل َعَذج

ى
 ن يل

َى ق يه  َ ْى َى ٦٤ َي عل َ  ل  ِ�ل َيى
ى

رلءج جل
َ
ىص

َ
 ت

َ
ِ ﴾

ءَن ﴿  فلغىَصل
َ

ِغي ِ َى ٦٥ع  ين �ل
َّ ِى َ

َى َعَ أ غىتل َى فَرل ﴾ اَدى َك َ ى آَيَيت  فلتىَ� َبلَيى�ل

يَن ﴿ ال ءَن ﴿٦٦َفغىر  يل ج َفهىجل ي  �َن ن ي  َسيم  ب  
تَرى سى -٦٤: سيرة جلؤعغين ( ﴾٦٧﴾ مل

٦٧( 

‘ িম যখন তাে্র েনতাে্র ে�ফতার ু রেবা, তখন তারা  তরনা্ 

ুের  ঠেব। তাে্রেু বলা হেব  জ  তরনা্ ুেরা না, 

েতামাে্র েুানরপ সাহাযয ুরা হেব না।  মার  য়াতগেলা 

েতামাে্র িনুট যখন িতলাওয়াত ুরা হেতা, তখন েতামরা (ুাবা 

ঘেরর ত�াবরায়ু হওয়ার গেবর) ্�বের   িবদেয়  েজ বােজ 

ুমা বলেত বলেত িপছেন িফের চেল েযেত।’ (সূরা  ল-মুিমনুন, 

২৩:  য়াত ৬৪-৬৭)  

 েমাটুমা, জােহলর যুেগর অনযতম অোব িছল েুােনা পিব� �ােনর 

 পর ্ািয়�শরল হওয়ার ুারের অহংুার ুরা।  জেুর যুেগ 
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েযমন অেনেুই  সব ুারের মযরা্ার ্াবর ুের মােু। ম�া-

ম্রনার  পের েনতৃ� মাুার ুারের েু  িনেজে্রেু সারা 

মুসিলম িবে�র  পের মযরা্া ্াবর ুের। েু বা েুােনা পূনয�ান 

বা েনুুার েলাুে্র বাস�ােনর ত�াবরায়ু হওয়ার ুারের 

স�ােনর ্াবর ুের।  

যারা শায়খ  ব্ুল ুাে্র িজলানরর রহ. ি্েু িনেজে্রেু 

স�ি রুত ুেরন, তারা তার ুবের ত�াবরােনর েগৗরেব িনেজে্র 

জনয িুছু মযরা্া ুামনা ুেরন।  র অনযতম ুারর তারা   সম� 

নজর মানত  বং ছ্ুা ুুরবানরসহ িবিে� িশরুর  ৎসগরসমূেহর 

ত�াবরান ুের মােু। যা িহ�ু, ুু র্র ও অনযানয মূখর মুসিলমরা 

েসখােন েেট িহসােব িনেব্ন ুের মােু।  ই সব ুবেরর 

ত�াবরানুারর তমাুিমত খাে্ম ও মুতাওয়া�ররা  �াহর 

সৃিরুুেলর মেরয সবেচ িনুৃর, সবরােপকা নরচ ও মতবাে্র ি্ু 

ি্েয় সবরােপকা িনুৃর।  

 ে্র  ই মুতাওয়া�রিগরর বা েপৗিরিহতয  �াহর িনুট েুােনা 

ুােজ  সেব না।  �াহর ে�ার ও অপেরর হাত েমেু  ে্রেু 

েু ই েরহাই ি্েত পারেব না। যি্ও েলাুরা  ে্র (অেলৗিুু 
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েুরামিত বা ুামািলয়ােতর নমুনা ে্েখ) অেনু িুছু  � ু�না 

ুের মােু।  রা  �াহ ও তার েনুুার বা�াে্র িনুট েছাট 

িপঁপাার েচেয়ও িনুৃর। িুয়ামেতর ি্বেস  �াহর রহমত হেত 

 রা মাুেব বহ ্ূের।  

 

৮৭। নবর বংেশর েলাু হওয়ার গবর 

ইয়াহূ্র ও নাছারাগর (ই�াহরম, ইয়াুুব তমা বনর ই�াইেলর হাজার 

হাজার নবরর) বংশরর হওয়ার ু ারের  �গেবর গিবরত িছল।  �াহ 

রাববুল  লামরন তাে্র  ই হরন মানিসুতার �িতবা্ ুের 

বেলন-  

َى  َى َعي َكَسِىتل ِعٌة اَدى َولَ ى لََهي َعي َكَسدَ ى َءلَ�ل
ل
َي أ

ى
ِوي َك ليج  ت ل َِ ليَن  ل

َ
ص لسى � 

َ
َءِ

َوللينَ   )١٣٤: سيرة جلّية ( .َ�عى

(নবরে্র) েসই ্ল চেল েগেছন। তাে্র  মল িছল তাে্র। 

েতামাে্র  মল হেব েতামাে্র। েতামাে্রেু তাঁে্র  মল 

স�ে রু িজঅাসাবা্ ুরা হেব না। (সূরা  ল-বা�ারাহ ২:  য়াত 

১৩৪)  
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অমরাৎ শরুমা� বংশরয় স� রু েুােনা ুাজ ে্েব না। বরং পূবর 

পুরদে্র মত সৎুমরশরল ও পূরযবান হেত পারেল তেবই িুছু 

ফায়্া হেত পাের। েুননা তাে্র পােপর জনয েতামাে্র িজেঅস 

ুরা হেব না, িুংবা তাে্র পূেনযর ছওয়াবও েতামরা পােব না।  

 ুবার রাসূেল  ুরাম সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম িনজ বংেশর 

েলাুে্র েডেু বেলন- ‘েহ ুুরাইশগর। নবরে্র িনুট সম� 

েলাুে্র মেরয  পন তারাই যারা মু�াুর। েতামরা েসই পেমর 

পিমু হও। ে্েখা,  মার ুােছ েুােনা েলাু ্ুিনয়া্ারর ু াজুমর 

িনেয়  েস না। অমচ েতামরা েুবল ঐ অােমরর ু ােছ  েস মােুা। 

ফেল  িম েতামাে্র ি্ু েমেু মুখ িফিরেয় িনই।  

 �  য়াতিট পিব� ুুর েনর িনে�া�  য়ােতরই সমমরু-  

ََعيَرفليج  ين ي َءَلدَيئ َل ل  عل َى كل ْل غَي
ى
ََ ءََجَعل دى

ل
نى َذَكٍي َءأ َى ع  ْل غَي ّى ّ�َهي جِريرل ل  ِي َولَ

َ
يَي َ

ٌَ َود ٌه  َ َبل ي ِّ َى ل ِن ج ْل ي َّ فى
َ
ِّ  أ غىَد ج َى ب  َيَع�ل

ى
�
َ
 )١٣: سيرة جلجيجت . (ل ِن أ

‘েহ মানব জািত!  মরা েতামাে্র নারর ও পুরেদর সমবােয় সৃির 

ুেরিছ। অতঃপর েতামাে্র িবিে� শাখা ও েগাে� িবে� ুেরিছ, 

েুবল েতামাে্র (পার�িরু সহজ) পিরিচিত লােের জনয। 



 

206 

িনিয়ই েতামাে্র মেরয সবরােপকা স�ািনত েসই বযি� িযিন 

সবরােপকা েবশর মু�াুর বা পরেহজগার। িনিয়  �াহ (েতামাে্র) 

সব িুছু জােনন, খবর রােখন। (সূরা  ল-হজরাত, ৪৯:  য়াত 

১৩)  

ইয়াহূ্র-নাছারাে্র েয অোেবর ুমা  পের িবরৃত হেলা,  � 

জােহলর অোব  জ বহ মুসিলমে্র মেরয ্ ৃর হয়। যাে্র  ুমা� 

পঁুিজই হেলা, বাপ ্া্ার গবর। েযমন েু  েু  বেল মােুন  িম 

 �ুল ুাে্র িজলানরর রহ. বংশরর। েু  বেলন  িম  হম্ 

িরফা র  ওলা্।  

েু  বেলন  িম  বু বুরর, েু  বা ওমরর, েু বা  লুবর, 

েু বা হাসানর, েু বা হসাইনর ইতযাি্। অমচ েুয়ামেতর 

মহািবচােরর ি্েন  সব স�ে রু েুােনা ুাজ ি্েব না। পির�ার 

পােবন ঐি্ন েুবলমা� েসই বযি� িযিন সমিপরত অ�ঃুরর িনেয় 

 �াহর স�ুেখ হািযর হেত পারেবন।  

িবি�ত হেত হয়  সব েলাুে্র অব�া ে্েখ। েযখােন অয়ং 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ  লাইিহ ওয়া সা�াম িনজ  ্েরর ্ুলালর 
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ফািতমা রা. েু বলেছনঃ ‘েহ মুহা�ে্র ুনযা ফােতমা !  �াহর 

্রবাের  িম েতামার েুানই  পুাের  সেবা না।’ েসখােন 

 ইসব বংশগবরর েলােুরা িুোেব পির�ার েপেত পাের? অমচ 

িবিে� অনযায় ুলা েুৗশেলর মারযেম মানুেদর স�্ েশাদর ুরা 

বযতরত  ে্র অনয েুােনা েযাগযতা েনই।৩০

31 

ুিবর বেলনঃ  

 لئس جلفَ عن يّيل كن أ  * جذ  عن يّيل هي أ يَلن جلف

‘িনিয়ই �ুৃত যুবু েসই েয, বেল েয,  িম বা  মার পিরচয় 

 ই। েস ুখেনাই সিতযুােরর যুবু নয়, েয বেল  মার িপতা 

অমুু িছেলন। অনয  ু ুিব বেলন-  

 َي  ــيديهيغي نصســًف ب*  أايل لن ُدج ق   يي 

 .نصن جلُب يّغث نيلعَي  * أتّغث نيلعَي  ءأ   تدر 

                                                           
31 যাঁরা  মাে্র ে্েশ  ওলাে্ রাসূেলর নােম িুংবা  বু বুর িছি�েুর বা 

 লরর বংশরর হওয়ার নােম গবরেবার ুেরন িুংবা ঐ বংেশর েলাু হওয়ার 

ুারের তাে্র �িত অেহতুু  �া �্শরন ুের মােুন, তাঁরা  ুবার 

 েলাচনািট হ্য়েম ুরন। (অনুবা্ু)  
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 মার ুােছ �িতি্ন সুােল  ুবযি�  েস বংেশর �া�ন 

েলাুে্র িনেয় বাাই ু ের। অবেশেদ  িম তােু  ুি্ন বললাম, 

তুিম েয শরু বংেশর হাা-েগাা িনেয় েগৗরব ুেরা, অমচ তুিম তা 

োল ুেরই জােনা েয, ুুুুরই শরু হাা-েগাা িনেয় স�র মােু’। 

  

৮৮। েপশার অহংুার 

েপশার ুারের  েু অপরেু ঘৃরা ও গবরেবার ুরা জােহলর যুেগর 

অনযতম ররিত িছল। েযমন- ু ু রাইশ বংেশর েলােুরা বযবসায়র িছল। 

তারা শরত মওসুেম (অেপকাুৃত  �  লাুায়) ইয়ামেন  বং �র� 

মওসূেম (তুলনামূলু ঠা�া  লাুা) িসিরয়া ও িফিলি�েনর ি্েু 

বযবসােয়র  ে�েশয যা�া ুরেতা। েয ুমা সূরা ুুরাইেশর মেরয 

িবরৃত হেয়েছ। (বযবসায়র হওয়ার ু ারের তারা অা�য ও স�্শালর) 

েস ুারের- ুৃিদুেমর িনেয়ািজত চাদরে্র  পের অহংুার �্শরন 

ুরেতা (েযমন  মাে্র ে্েশ েশখ, ৈসয়্, খান ও েচৗরুরর 

সােহবরা চাদর ও ুািরগর স ্ােয়র োইে্রেু ‘চাদা’ ও েজালা’ 
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বেল িটটুারর ুের মােু)। অমচ   িবদেয়  �াহ পির�ার 

িনেদরাঅা  �ারর ুের বেলন-৩১

32 

 � َسيٌ  
َ

َى َءِ غىهل ي ليج َوهى ج ع  نى يَ�ل
َ
ٍ  َبَس أ نى اَيى َخيى اَيٌ  ع   �َسى

َ
يَن آََعغليج ِ  

ِ
ّ�َهي جت

َ
يَي َ

نِ  غىهل ِن َوهى ج ع  نى يَ�ل
َ
نى � َسيٍ  َبَس أ  )١١: سيرة جلجيجت ( ع 

‘েহ িব�াসরগর! েতামাে্র েুােনা স ্ায় েযন অনয স ্ােয়র 

েলাুেু ঠা�া-িব�প না ুের। েুােনা মিহলাও েযন েুােনা 

মিহলােু িব�প না ুের’। (সূরা  ল-হজরাত, ৪৯:  য়াত ১১)  

েমাটুমা, েুােনা েপশা্ার বযি� েযমন অনয েুােনা েপশার 

বযি�েু শরু েপশাগত ুারের িটটুারর না ুের। েুননা ্ুিনয়াবর 

েয েুােনা হালাল েপশার  ে�শয হেলা ত�ারা  �াহর  ে্শ 

িনেদেরর  নুগতয ু রা  বং পিরেশেদ (জা�ােতর িচর�ায়র মুি� ও 

শাি� অজরন ুরা।  র যাবতরয় পেবরর মূল হেলা েসখােন। তা 

বযতরত বা্বাুর সবিুছু অপসৃয়মান ছায়ার নযায়।  

অত ব েুােনা �ুৃত অানর বযি�র জনয পািমরব জরবেনর চাুিচুয 

িনেয় গবর ু রা  িচত নয়। েয েুােনা মুহেতর  সব েছো চেল েযেত 
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হেব। ( সুন)  �াহর িনুেট  মরা েসইসব সৎুমর স�া্েনর 

শি� ুামনা ুির, যা ুরেল িতিন স�র হন। ( িমন)  

 

৮৯। ্ুিনয়ার ঐ�যরেু বা ুের ে্খা (রন স�ে্র অহংুার) 

 টাও জােহলর যুেগর  ুটা ররিত। েশদ নবরর িবরে�  রবে্র 

 ু যুি� িছল েয,  

﴿ ٍَ ي  َ   َب
َى َ�بَ يى َّ َن جلى ٍل ع  يى جنل َعَ رَجل ّل َل َهَذج جلى   لزو

َ
ليج لَيىِ يَن ٣١َءاَيل ول س  ّى َى َ� هل

َ
﴾ أ

 ََ َى فَيى غَي َ�عىَلهل دىيَي َءَرَقعى ّّ َيَية  ج
ى
َى ق  جل تَهل ََ ئ َى َعع  غَي نَئىغَهل ىنل اََسوى ََة َرنوَي ََ  رَحى

يَن  ىَوعل َْ ِوي  ٌ م  َةل َرنوَي َوهى ّ�ي َءرَحى ي 
خى ي سل َى َ�عىل  هل َذ َ�عىلل َِتخ  َ�عىٍإ َ رََجيٍت ل 

 )٣٢-٣١: سيرة جلزويف ( ﴾٣٢﴿

‘ ই ু ু র ন েুন (ম�া ও তােয়েফর) ্ ুই �রান জনপে্র েুােনা 

বযি�র  পর নািযল হেলা না? তারা িু  পনার �েুর রহমত 

(অমরাৎ পিব� ু ু র ন) (িনেজে্র ই�ামত) ব�ন ু ের িনেত চায়? 

 মরাই তাে্র জরবন-িজে�গরেত তাে্র মেরয জরিবুা ব�ন ু ের 

মািু  বং  ুজনেু অপর জেনর  পর ে গ� ি্েয় মািু, যােত 

তারা  েু অপর েমেু ুাজ িনেত পাের। তারা েযসব রন-স�্ 
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জমা ু েরেছ, তার চাইেত  পনার �েুর ে্ওয়া রহমত (নবুওত ও 

অনযানয েয সব ব� ইহুাল ও পরুােলর েসৗোগয  নয়ন ুের) 

অেনু  �ম’। (সূরা  য-যুখরফ, ৪৩:  য়াত ৩১-৩২)  

 ব্ু�াহ ইবেন  াাস রা. বেলন, েয ্ুই �রান জনপে্র মেরয 

ম�ার িছেলন ওিল্ ইবন মুগররা  ল মাখযুমর  বং তােয়েফ 

িছেলন হাবরব ইবন  মর ইবন  মােয়র  ছ-ছা�াফর। ্ু’জেনই 

িছেলন �েুত মান-স�ান ও রন স�ে্র অিরুারর। অলর্ ইবন 

মুগররা- যােু ুুরাইেশর ‘‘েমাুা ফুল বা রায়হানাতু ুুরাইশ বলা 

হেতা- িতিন বলেতন, যি্ মুহা�াে্র ুমাই সব সিতয হেতা, 

তাহেল তা (অমরাৎ ুুর ন)  মার  পর নািযল হেতা অমবা  বু 

মাস ে্র  পর।  

েমাটুমা, রন-স�্ স�য় েুােনা �ুৃত স�য় নয়, বরং ন�র 

্ুিনয়ার স�েয়র েচেয়  িখরােতর স�য়ই বা স�য়। অমচ ি�য় 

পাঠু! তুিম ে্খেব  মাে্র সমােজ বহ েলােুর মেরয বযাপুহাের 

ঢুেু পোেছ। তুিম ে্খেত পােব েয,  ুজন িতিন যত বা িব�ান 

েহান না েুন, যি্ িতিন ্ির� হন, তাহেল েলােুরা তােু েুানই 

মূলয ি্েব না। বরং তার রনর েলােুর ি্েু তািুেয় মাুেব ও 
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তাে্র ুমার মূলয ি্েব।   জেনযই েতা রাসূলু�াহ  র ুিব 

হাসসান ইবন ছািবত রা. ুিবতা রচনা ুেরন- যার অমর িন�রপ :  

‘্ির�তা বহ অানর-ৈরযরযশরলেু �ংস ুেরেছ। পকা�ের বহ মূখর 

েলাু অ�লতার মেরয ডুেব  েছ।’  

 

৯০। ্ির�ে্র ঘৃরা ুরা 

ইমাম  হম্ ও তাবরানর �মুখ  ব্ু�াহ ইবেন মাস ্ রা. হেত 

বররনা ুেরন েয,  ু্ল ুুরাইশ রাসূেল ুররেমর সা�া�াহ 

 লাইিহ ওয়াসা�ােমর পাশ ি্েয় যাি�েলন। তখন তার িনুেট 

সুহাইব,  �ার, খাববাব ও অনুরপ ্ুবরল মুসিলমরা বেসিছেলন। 

ুুরাইশগর রাসূলু�াহ সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�ামেু  ে�শয ু ের 

বলল, েহ মুহা�্, তুিম  ইসব েলাু িনেয় স�র?  �াহ িু 

 মাে্র মেরয েুবল  ই েলাুগিলর  পের েমেহরবারর ু রেলন? 

 মরা িুোেব  ে্রই নরেচ মাুেবা? ওে্রেু েতামার ওখান 

েমেু েবর ুের ্াও। তাহেল হয়তবা  মরা েতামার অনুসরর 

ুরেত পাির।  
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ইবেন জাররর  বু শায়খ, বায়হাুর, ্ালােয়ল �েৃিত �েপর মেরয 

খাাাব রা. হেত বররনা ুেরন েয,  ুরা‘ ইবন হািবস তামরমর, 

‘ য়াইনা ইবন িহসন ফাযারর  �াহর নবরর ্রবাের বেলন,  মরা 

চাই, েহ মুহা�্ সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম তুিম  মাে্র সংেগ 

পৃমু মজিলেস বেসা। িবিে�  রব �িতিনির ্ েলর স�ুেখ  মরা 

 মাে্র ঐসব ুৃত্াসে্র সংেগ  ুে� বসেত ল�ােবার ুির। 

 েসা,  মরা  ই মেমর  ুটা িলিখত চুি� ুির েয, যখন  মরা 

 সেবা, তখন তুিম ওে্রেু  িঠেয় ে্েব। তারপর যখন  মরা 

চেল যােবা, তখন তুিম চাইেল ওে্রেু িনেয় বসেত পােরা। 

রাসূলু�াহ  সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম  েত স�ত হেলন  বং 

 লরেু চুি�নামা িলিপব� ুরার জনয ুাগজ ুলম িনেয়  সেত 

বেলন।  মতাব�ায়  মরা সবাই  ই েুাের  পিবর িছলাম। হঠাৎ 

িনে�া�  য়াত নািযল হেলা-  

يَن يَ   
ِ

يل   جت  َفطى
َ

نى َءِ َهيل َعي َبلَيىَي ع  ءَن ءَجى �دل ي 
و يل  ِ َع

ى
َاَدجة  َءجل

ى
 ن يل

َى يَن َرِنهل بل دى

َن  يَن ع  َى َقتَرل يلَ هل ٍ  َقتَطى ى َْ نى  َى ع  ه 
َسين َي َبلَيى نى ى  ٍ  َءَعي ع  ى َْ نى  َى ع  َسين ه  ى 

 ََ يل و  َِ  ) ٥٢: سيرة جأل عي  . (جل
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‘যারা সুাল-স�যায় তাে্র �িতপালুেু তাঁর স�ির লােের জনয 

ডােু, তাে্রেু তুিম িবতািাত ুরেব না। তাে্র ুেমরর 

জওয়াবি্িহর ্ািয়� েতামার নয়, বা েতামার ুেমরর 

জওয়াবি্িহতার ্ািয়�ও তাে্র নয় েয, তুিম তাে্রেু িবতািাত 

ুরেব। যি্ তা ুেরা, তুিম সরমাল�নুাররে্র অ�েুর� হেয় 

যােব। (সূরা  ল- ন‘ ম, ৬:  য়াত ৫২)  

অতঃপর িতিন  মাে্র ুােছ ডাুেলন  বং পরবতরর  য়াতিটও 

শিনেয় ি্েলন-  

ي   س  َى َعَ َدفى َى َكتََب َرّن�ل ٌ  َبلَيى�ل ًَ لى َس ّل َيَيت غَي َق غليَن نَ  ع  يَن يلؤى  
ِ

َءَ َذج َجيَ َن جت

 ٌَ َِ تَي َل ََهيلٍَة   ِ ج  ي   َى سل غى�ل َل ع   ِيل َعنى َبو 
َ
ََة َ يٌر  جليِحى  ِيل َ�فل

َ
َُ فََ لَ بى

َ
د    َءأ نى َ�عى ع 

 ٌَ ي  )٥٤: سيرة جأل عي  . (رَى 

‘যারা  মার িন্শরনসমূেহ িব�াস �াপন ুের, তারা.েতামার িনুট 

 েল তাে্রেু বল, েতামাে্র  পর শাি� বিদরত হ ু- েতামাে্র 

�িতপালু ্য়া ুরােু িনেজর  পর অবশযুরররয় িনররারর ুের 

িনেয়েছন। েতামে্র মেরয অঅতাবশতঃ েু  েুােনা ম�ুাযর 

ুরার পর যি্ তাওবা ও সংেশারেন �তর হয়, তেব  �াহেতা মহা 
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কমাশরল ও পরম ুৃপািনরান।’ (সূরা  ল- ন ম, ৬:  য়াত 

৫৪)।  

 রপর েমেু  মরা রাসূলু�াহ সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�ােমর 

সংেগ িনয়িমত বসতাম  বং িতিন যখন চাইেতন  মাে্রেু েছো 

েযেতন। ( তটুুুও  �াহ সহয ুরেলন না) ফেল িনে�া�  য়াত 

নািযল হেলা-  

دل   َفعى
َ

َهيل َءِ ءَن ءَجى �دل ي 
و يل  ِ َع

ى
َاَدجة  َءجل

ى
 ن يل

َى يَن َرِنهل بل يَن يَدى  
ِ

َسَي َعَث جت ى َدفى ب  َءجبى

ثى   تلط 
َ

دىيَي َءِ ّّ َيَية  ج
ى
�غََة جل �دل ز  ي 

َى تل غىهل َِ يىغَيَن  ي  َي َءجِفدََث  َِ
ى
ك نى ذ  َِ دَيل 

ى
غَي اَل

ى
َفل �ى

َ
َعنى أ

ي ﴿ ط  يل ل فليل مى
َ
نى َءَعنى َكيَ  ٢٨َهَيج ل َءَ َن أ ع  يلؤى

ى
َى َقَونى َكيَ  فَل نى َرنو�ل َّ  ع 

ى
ل  جل

﴾ َءال

تَ  َهي َءَ نى �َسى لل ج   َ َل َى  ََ ن ه  َىي
َ
ََ  َير ج أ يل و  َِ تَدى َي ل ل ِى َ

يى ل  ِي أ
فل يَ�ى

ى
يج ن َويٍ  فَل

َايثل ي�ليج �ل ا 

ي ﴿  ّ َفَف يى ٌل ءََسيَ تى مل ج ي َ ن سىَس جلِشَ
يلجل

ى
ي   جل

َى َ ل  �
هى ول

ى
: سيرة جلره  (﴾ ٢٩َكل

٢٩-٢٨( 

‘তুিম িনেজেু ঐসব েলাুে্র সংেগ রের রাখ, যারা তাে্র 

�িতপালেু স�র ুরার জনয সুাল-স�যায় ডােু। তুিম পািমরব 

েসৗ�যরয  পেোেগর জনয তাে্র েমেু িনেজর ্ৃির িফিরেয় িনেব 

না  বং যার অ�ঃুররেু  িম  মার �রর েমেু গােফল ুের 
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ি্েয়িছ, েয, বযি� িনেজর েখয়াল খুশরমত ুাজ ুের ও যার 

ুাযরুলাপ সরমা অিত�ম ু ের- তুিম তার  নুগতয ু রেব না। তুিম 

বেল ্ াও েয, সতয েতামাে্র �িতপালেুর িনুট হেত ে�িরত। েয 

চায় তা িব�াস ুরু, েয চায় তা �তযাখযান ুরু। তেব  মরা 

সরমা লংঘনুাররে্র জনয ��ত েরেখিছ জাহা�াম’। (সূরা  ল-

ুাহাফ, ১৮:  য়াত ২৮-২৯)  

 ই  য়াত নািযল হওয়ার পর  মরা মজিলস েমেু  েঠ েগেল 

সবেশেদ  �াহর নবর সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম  েঠ 

্ঁাােতন।’33 

সূরা  ল- ন‘ েমর ৫২  য়ােতর অংশ ‘তাে্র ুেমরর 

জওয়াবি্িহতার ্ািয়� েতামার নয়’-   ুমার তাৎপযর হেলা  ই 

েয, তুিম তাে্র েগাপন  মলসমূেহর স�ােন মেনােযাগর হেব না। 

তা িরসালােতর মযরা্া িবেরারর। তুিম তাে্র �ুাশয  মলগেলা 

ে্েখ তার  পর িেি� ুের িনে র্শ ি্েব। েগাপন  মলসমূেহর 

িবদয় স�ূরর  �াহর  পর েছো ্াও।  খােন ঐসব ্ির� ও 
                                                           
33 মাননরয় �পুার  ুই মেমর ইবনুল মুনিযর হেত  েরুিট ্রঘর বররনার 

অবতাররা ুেরেছন। যা বা্ ে্ওয়া হেলা। (অনুবা্ু)  
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্ূবরল মুসিলমে্র বাহযু  মল  ই েয, তারা সুাল-স�যায় তাে্র 

�িতপালুেু ডােু। ইবেন যােয়্  �  য়াত অংেশর বযাখযায় 

বেলন,  র তাৎপযর হেব  ই েয ‘তাে্র রজর-রিট বা ্ির�তার 

জওয়াবি্হর  পনােু ুরেত হেব না।’  

 

৯১। েফেরশতা,  �াহর িুতাব, িরসালাত ও েুয়ামতেু অঅরুার 

ুরা 

তাফসরর, হা্রছ ও  �ােয়ে্র িুতাবসমূেহ জােহলর  রবে্র 

 পেরা� অঅরুৃিত স�ে রু িব�ািরত  েলাচনা রেয়েছ।  খােন 

 র পেক পিব� ুুর েনর ুেয়ুিট  য়াত েপশ ুরা হেলা। 

েযমন  �াহ বেলন-  

 َِ َى َز تل
ى
ل ِن ن َوي َبو 

ل َِدؤل
َ

َِ ل َل  ِ لدىَع�ل
َ

ِو ل دىَع�ليج اللى نََ� َءَر نى لَنى �ل
َ
ءج أ َفيل َْ يَن   

ِ
ََ جت

ٌه  ِّ  �َس   )٧: سيرة جلاينن . (ءََذل َي َعَ ج

‘অিব�াসররা রাররা ুরেছ েয, তাে্রেু পুনরিরত হেত হেব না। 

তুিম বেল ্াও েয, হযাঁ  মার �িতপালেুর শপম) েতামাে্রেু 

সুলেু অবশয অবশযই  ঠােনা হেব। অতঃপর অবশযই 
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েতামাে্রেু েতামাে্র (সারা জরবেনর) ুাজুমর স�ে রু খবর 

ে্ওয়া হেব।  র   িবদয়িট  �াহর জনয অতরব সহজ। (সূরা 

 ত-তাগাবুন ৬৪:  য়াত ৭)  

জােহলর  রবে্র রিচত বহ ু িবতায় তাে্র  ই অঅরুৃিতর �মার 

পাওয়া যায়। েযমন-জৈনু ুিব বেলেছন-  

........................................ 

 . ء�ي  ىيية أبدج  ءهي  * ُدثغي جليسيل نص ي سغتيي

‘ ই রাসূল  মাে্রেু বেলন েয,  মরা পুনরায় জরিবত হেবা। 

িু� েুমন ুের জং ও মামার মরা খুপররর মেরয জরবন  সেত 

পাের?’  

 র  ু ুিব বেলন-  

 . ىدي  ويجفة يي أ  بويء*  ة ثَ ميت ثَ �شىيي

‘জরবন, েফর মরর,  বার পূনররান। েহ  মেরর মা,  সবই 

বােজ ুমা।’  
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অনয�  �াহ অিব�াসরে্র ব�বয তুেল রের বেলন েয, তারা 

বলত,  

يثليَن ﴿ ئ ِغي لََودىعل
َ
ي أ يع  ََ ِغي تلَيجن ي ءَب  تىغَي َء�ل ئ َذج ع 

َ
َءآَنَيؤل َ ١٦أ

َ
ليَن ﴿﴾ أ ِءل

َ ى
. ﴾١٧ي جأل

)١٧-١٦: سيرة جلايفيت  ) 

‘‘ মরা মের িগেয় হাি�-মািট সার হেবা। তারপরও  মাে্র 

বাপ-্া্া পূবর পুরদ সবাই পূনরায় জরব�  ঠেবা।’ (সূরা  ছ-

ছাফফাত, ৩৭:  য়াত ১৬-১৭) 

িবদয়িটর  পের  মরা অ� �েপর িবিে� �ােন িবিে�োেব 

 েলাচনা ুেরিছ।  

 

৯২। িজবত ও তাগেতর  পর  মান 

জােহলর যুেগর েলােুরা িজবত (�িতমা, জা্ুুর) ও তাগেতর 

( �াহিবেরারর শি�র)  পর  মান রাখেতা  বং মুশিরুে্র 

�রনেু মুসিলমে্র পিব� �রেনর  পর �ারানয ি্ত।  

েযমন  �াহ বেলন-  
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تَ  ر 
ى
َن جل يد ي ع  ءتليج  َا 

ل
يَن أ  

ِ
 جت

َ
َى تََي ل   َ ل

َ
ليَن أ يل ّل يت  َءَ� ُل دى   َءجلِطي  

ى
غليَن ن يل ع  ٌ  يلؤى ي

  ً ِ ي يَن آََعغليج َس  
ِ

َن جت َد  ع  هى
َ
   أ

َ
ِ ءج َهؤل َفيل َْ يَن   

ِ
 ِ  ) ٥١: سيرة جل سي  ( ل

‘ পিন িু ে্েখনিন িুতাবরারর (ইয়াহূ্র-খৃরানে্র) ে্রেু, যারা 

িজবত ও তাগেতর  পর  মান  েনেছ  বং অিব�াসরে্রেু 

বলেছ েয, েতামরা  মান্ারে্র েচেয় অেনু েহ্ায়াত�া্’। (সূরা 

 ন-িনসা, ৪:  য়াত ৫১)  

িবদয়িট ইেতাপূেবর (৫০ নং মাস লায়)  েলািচত হেয়েছ। 

পুনরায়  খােন অবতাররার  ে�শয হেলা েয, মূখর ইয়াহূ্র খৃরানরা 

মুশিরুে্রেু বলেতা েয, মুসিলমে্র েচেয় েতামরা অেনু 

িহ্ােয়ত �া্। মুহা�্ সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�াম ও তার 

সংগর-সামরে্র িনুেট যা  েছ, েতামাে্র িনুট তার েচেয়  �ম 

ব� রেয়েছ।  

ি�য় পাঠু!  পিন ে্খেত পােবন  জেুর যুেগর সুফর সােহবরা 

ঐসব মুশিরুে্র মত বেল মােুন েয, ‘ুবরবাসর মৃতবযি�র 

(পরেরর) িনুট �ামরনা িনেব্নুাররগর, তাওহর্ ও সু�ােতর পাব� 
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ঐসব মূ’িমনে্র েচেয় অেনু  �ম, যারা েলাুে্র ুবর পূজা 

হেত িনেদর ুের মােুন।  

 

৯৩। জানা সে�ও সতয েগাপন 

েযমন ইয়াহূ্র-খৃরানে্র  েলম বা পা�র পুেরািহতে্র স�ে রু 

 �াহ তাঁর পিব� ুালােম বররনা ুেরেছন। [৭৪ নং মাস লা 

্ৃরবয।] 

েযমন তারা মুহা�্ সা�া�াহ  লাইিহ ওয়াসা�ােমর  গমন 

স�ি রুত তাওরাত ও ই�রেলর োদযসমূহ েগাপন ুেরেছ। অমচ 

তারা  গেলা তাে্র �েপ  সার িবদয়িট িনিিতোেব জােন।  

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবেন তায়িময়াহ �ররত  ল-জাওয়াবুস 

সহরহ নামু �েপ   িবদয়িটর িব�ািরত  েলাচনা রেয়েছ।৩৩

34  

৯৪। না েজেনশেন  �াহ স�ে রু ুমা বলা 

                                                           
34 ৩/৩২২-৩৬৮।  
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 িটই সব িবশৃ�লা ও িব�াি�র মূল  ৎস।   জােহলর অোবিট 

েবশর ুের ঢুেু পোেছ েব্ তর ুালাম শা�িব্ (মুসিলম) 

্াশরিনুে্র মেরয। তারা  �াহর গরাবলর স�ে রু  মন সব ুমা 

বলেছন, েয স�ে রু  �াহ েুােনা ্লরল নািযল ুেরন িন। তারা 

শররয়েতর নরিত িনে র্শসমূহেু িনেজে্র েখয়াল খুশরমত বযাখযা 

ুেরেছ। েযমন �খযাত মুফাসিসর ইমাম রাযর ুেরেছন তার 

‘ সাসুত তাু্রস’ নামু �েপ।  �াহ শায়খুল ইসলাম ইবন 

তাইিময়যাহেু  পযু� �িত্ান ি্ন, িতিন  র যমামর �িতবা্ 

ুেরেছন, িেি� গিােয় ি্েয়েছন, �াি� ও অঅতা ্ূের িনেকপ 

ুেরেছন ও িনঃ�াস সংুররর ু ের ি্েয়েছন।৩৪

35  জেনযই েতা  �াহ 

বেলন-  

ِوي  َوَة ءََبلَِويل م   رى
ى
َي َءجل

ى
ل ول

ى
ل جل ِّ ليَت َءآَتَي ل ج ِّ  َءَلتََل َ جءلء ل َجيل ن  ج

 ن ن ذى
َى يهل َقَهَزمل

 
َ

ي ل َءلَيىِ ََ َ َ ذلء � ِّ ِن ج ِل َءلَ�  رى
َ ى
 ن دَعىٍإ لََفَسَدت  جأل

َى َلهل ِّ  جِريَر َ�عى َ قىثل ج

 ََ َعيلَو 
ى
ٍل َعَ جل  )٢٥١: سيرة جلّية . (فَلى

                                                           
35 েসটা তার ুালজয়র “বায়ানু তালবরিসল জাহিময়যাহ” �েপ। যার অনয নাম 

হে�, ‘নাু�ু তা’সরিসল জাহিময়যাহ।  
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‘যি্  �াহ  ুজনেু অপরজেনর �ারা �িতেরার না ুরেতন, 

তাহেল   পৃিমবর িবশৃ�লায় পূরর হেয় েযত। (সূরা  ল-বা�ারাহ, 

২:  য়াত ২৫১)  

৯৫। অিবেরািরতা 

 টাও িছল জােহলর যুেগর  ুিট অোব। েযমন  �াহ তা‘ লা 

বেলন-  

  ٍ� ٍي َمي  مى
َ
َى ق  أ َى َقهل َ و لَِوي َجيَ هل

ى
 )٥: سيرة َ ( نَلى َكِذنليج ن يل

বরং ওরা �ুৃত সতযেু িমমযা �িতপ� ুরেছ, যখন তা তাে্র 

িনুট  পি�ত হেয়েছ।  সেল ওরা িস�া�হরনতার মােঝ িবরাজ 

ুরেছ। (সূরা �াফ, ৫০:  য়াত ৫)  

 জুাল যারা েব্ তর, তাে্র অব�া হেয়েছ িঠু অনুরপ।  রা 

ইসলােমর ্াবর ুের। অমচ  মন সব ুাযর ুের, যা ইসলােমর 

িবেরারর।  

৯৬। পাখর  িােয় োেলাম� িস�া� �হর ুরা 
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৯৭।  ঁু-েজাু ুের েিবদযত েবর ুরার ্ািব ুরা।  

৯৮। েুােনা িুছুেু অশে রাররা ুরা 

েযমন- েুােনা তারুা বা পাখরর ডাু িুংবা েুােনা বযি�েু অশে 

মেন ুরা ইতযাি্। 

৯৯। গরুবািজ বা তার �ারা েিবদয�ারর ুরা 

১০০। তাগেতর িনুট িবচার-ফয়সালা চাওয়া ও �হর ুরা। 

ইতযাি্ 

তাগত বা ইসলাম িবেরারর েয েুােনা শি�র িনুট িবচার-ফয়সালা 

চাওয়া ও তাে্র িবচার ফয়সালা েমেন েনওয়া। 

 পেরা� িবদয়গিল স�ে রু  মরা  মাে্র ‘বুলুগল  রব ফর 

 হওয়ািলল  রব’ নামু িুতােব  েলাচনা ুেরিছ। েসখােন 

 মরা ঐসব েলাুে্র সম� জাল-জুয়াচুির ও িব�াি�সমূহ 

 ে�ািচত ু েরিছ।  জেুর যুেগর বহ মূখর মুসিলম  সেবর িশুার 

হেয়েছ। “অমচ তারা োবেছ েয, তারা খুব পূেরযর ুাজই ুরেছ।” 

[সূরা  ল-ুাহাফ: ১০৪]  
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 সল বইেয়র মাস লাগেলা ‘ইুিতজা স িসরািতল মু�াুরম’ 

নামু �েপ �ান েপেয়েছ। পাঠু ই�া ুরেল েসটা পো ে্খেত 

পােরন।৩৫

36 

পিরেশেদ সম� �শংসা  �াহর জনয  বং সম� ্র্ ও সালাম 

সৃিরর েসরা মানুদ, অ�ুােরর েজযািত মুহা�্ সা�া�াহ  লাইিহ 

ওয়াসা�াম ও তাঁর পিরবারবগর, ছাহাবােয় েুরাম ও যুগ যুগ রের 

তাে্র অনুসাররগেরর  পর বিদরত েহাু।  

সমা্ 

 

 

                                                           
36 �ুাশ মােু েয, মূল বইেয়র  পর ইরােুর ৈসয়্ মাহমূ্ শুরর  লুসরুৃত 

োদযসহ অ� পু�ু অনুি্ত হেয়েছ।  


