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��কােরর কথা 
 

িবসিম�ািহর রাহমািনর রািহম 

িনে�বিণরত িববয়সমূেহ আমােদর ি�য়নবী মুহা�াদুর রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াআিলহী ওয়াসা�াম জােহলী যুেগর আরবেদর 

এবং আহেল িকতাব তথা ইয়াহূদী নাসারােদর িবেরািধতা 

কেরিছেলন। িনে�া� িববয়গিল �েততক মুসিলেমর েজেন রাখা 

অবশত �েয়াজন। েকননা,  

িবপরীত ব�ই তার িবপরীতিটর েসৗ�যর  ুিটেয় েতােল, অনুরপপােব 

িবপরীত ব� স�েকর জানা থাকেলই েকবল েস ব�র আসল েচহারা 

 ুেট উেঠ।  

তেব এখােন সবরােপপা পয়�র বতাপার েযিট, েসিট হেলা সরাসির 

আ�াহর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াআিলহী ওয়াসা�াম আনীত 

�ীন স�েকরই আ�িরক ঈমান না থাকা। আর ঐ সংেগ যিদ েকউ 

জােহিলয়ােতর �ীনেকই পালবােস এবং তার উপেরই ঈমান আেন, 

তাহেল েতা পিতর আর েশব থােক না। (আ�াহ আমােদরেক রপা 

করন)। েযমন মহান আ�াহ বেলন,  
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ِينَ ﴿ َّ � ََ  ْ ْ  َ�ِٰطلِ بِٱلۡ  َءاَمُنوا َا َ�َفُر ََ  ِ َّ ٰ�َِك  بِٱ ََ َْ
ُ
َنَ  ُهمُ  ُ : ملعغكدوت[ ﴾٥ �لَۡ�ِٰ�ُ

٥٢  [ 

‘যারা বািতেলর উপর ঈমান আনেলা এবং আ�াহর সােথ কু রী 

করেলা, তারাই সিততকােরর পিত�ি।’ (সূরা আনকাবুত : ২৯ : 

আয়াত ৫২)  

 

১। ওলী ও সৎেলাকেদরেক আ�ান করা।  

জােহলী যুেগ আরেবর েলােকরা মহান আ�াহেক আ�ান ও তার 

ইবাদত করার সময় েনককার েলাকেদরেক শরীক করার মাধতেম 

েসটা স�� করেতা। তারা (এেক েনককার েলাকেদর �িত স�ান 

�দশরন মেন করেতা এবং) এর �ারা তারা আ�াহর িনকট তােদর 

শা া‘আত বা সুপািরশ কামনা করেতা। তারা মেন করেতা েয, 

আ�াহ তা‘আলা এ কাজিট পােলাবােসন আর েনককার বা�াগণও 

েসটা পােলাবােসন। েযমন মহান আ�াহ বেলন,  
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َ�ۡعُبُدَنَ ﴿ ِ  ُدَنِ  مِن ََ َّ ُّهمۡ  َ�  َما � ُُ َ�  يَ َ�ُقولُونَ  يَنَفُعُهمۡ  ََ ُؤَ�ٓءِ  ََ ٰ ُٰؤنَا ََ ََ َف ُُ 
ِۚ  ِعندَ  َّ  ]  ١٨: يو�س[ ﴾ �

“ওরা আ�াহেক েছেড় এমন িকছুর ইবাদত কের, যারা তােদর না 

েকান পিত করেত পাের, না েকান উপকার করেত পাের এবং ওরা 

বেল এরাই আমােদর জনত আ�াহর িনকট শা া‘আতকারী।” (সূরা 

ইউনুস, ১০ : আয়াত ১৮)। 

আরও বেলন,  

ِينَ ﴿ َّ � ََ  ْ َا َُذ َّ ِ�َآءَ  ُدَنِهِۦٓ  مِن � َۡ ٓ  ِِّ�  َ�ۡعُبُدُهمۡ  َما َُ ِ  َِِ�  ِ�َُقّرُِ�ونَا َّ �  ٰ ََ لۡ ُُ﴾ 

 ]  ٣: ملزمم[

“যারা আ�াহ ছাড়া অনতেক অলী-ব�ু িহসােব �হণ কের, তারা বেল 

আমরা ওেদর ইবাদত কির েকবল মা� এই জনত েয, ওরা 

আমােদরেক আ�াহর একা� সাি�েধত েপপেছ েদেব।’ (সূরা  যুমার, 

৩৯ : আয়াত-৩)  

ঐিট িছল সবেচেয় বড় িববয় েয িববেয় রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম কাি রেদর িবেরািধতা কেরিছেলন। অতঃপর  
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িতিন ইখলাস িনেয় এেলন এবং েলাকেদর বেল িদেলন েয, এটা 

আ�াহর �ীন; যা িদেয় িতিন সকল নবী-রাসূলগণেক পািঠেয়েছন। 

আর িতিন একা�পােব তাঁর জনত েকােনা িকছু না হেল েসটা �হণ 

কেরন না। িতিন আরও জািনেয় িদেলন েয, েযসব েলােকরা 

িনেজেদর ই�ামত কাজ করেত চায়, তার জনত আ�াহ জা�াত 

হারাম কেরেছন এবং তার িঠকানা হে� জাহা�াম।  

এিটই এমন এক মাসআলা যার কারেণ মানুব ‘মুিমন’ ও ‘কাি র’ 

দু’পােগ িবপ� হেয় েগেছ। এই িববয়িটেকই শ�তার মানদ� ধরা 

হেয়েছ এবং এরই কারেণ িজহাদ আইন সংগত করা হেয়েছ। েযমন 

আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

َ�ٰتِلُوُهمۡ  ﴿ ََ  ٰ َّ َ�ُ�ونَ  فِۡتَنةٞ  تَُ�ونَ  َ�  ََ ِۖ  �ّ�ِينُ  ََ ّ  ] ١٩٣: ملقمة[ ﴾َِ

‘েতামরা ওেদর িবরেে লড়াই কেরা যতপণ পযর� না ি ৎনা বাকী 

থােক এবং �ীন েকবলমা� আ�াহর জনত খােলস হেয় যায়।’ (সূরা 

বা�ারাহ ২ : আয়াত ১৯৩) 
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২। অৈনকত করা িছল জােহলী যুেগর েলাকেদর রীিত-নীিত 

জােহলী যুেগ আরেবর েলােকরা তােদর �ীেনর বতপাের অৈনেকত িলল 

িছল। েযমন আ�াহ বেলন,  

﴿ ّ ُُ  ِۢ ۡۡ يۡهِمۡ  بَِما َِ ونَ  َ�َ َُ  ]  ٣٢: ملمو [ ﴾ ٣ فَرِ

“�েততক দলই তােদর কােছ যা আেছ তা িনেয় আ��সােদ িলল”। 

[সূরা আর-রম:৩২] 

অনুরপপােব তারা তােদর দুিনয়ার বতাপােরও িছল চরম অৈনেকত। 

আর তারা এটােকই সিঠক মত ও পথ মেন করত। তখন আ�াহ 

তােদরেক �ীেনর বতাপাের ঐকতবে থাকার আেদশ িদেলন। িতিন 

বেলন,  

عَ  ﴿ ٰ  َما �ّ�ِينِ  ّمِنَ  لَُ�م ۞َ�َ َّ ا بِهِۦ ََ َٗ ِيٓ  ُنو َّ � ََ  ٓ ۡيَنا ََ َۡ َما َِِ�َۡك  َُ ۡيَنا ََ َّ  بِهِۦٓ  ََ
ُموَ�ٰ  ِِبَۡ�ٰهِيمَ  ََ  ۖ ٰ ََ نۡ  ََِع�

َ
ُ  ْ �ِيُموا

َ
َ�  �ّ�ِينَ  ُ ََ  ْ َتَفّرقُوا  ]  ١٣: ملشورى[ ﴾�ِيهِ�  ََ

“িতিন েতামােদর জনত িবিধবে কেরেছন �ীন, যার িনেদরশ 

িদেয়িছেলন িতিন নূহেক, আর যা আমরা ওহী কেরিছ আপনােক 
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এবং যার িনেদরশ িদেয়িছলাম ই�াহীম, মূসা ও ‘ঈসােক, এ বেল েয, 

েতামরা �ীনেক �িতি�ত কর এবং তােত িবেপদ সৃি� কর না।”।  

িতিন আরও বেলন,  

ِينَ  ِِنّ  ﴿ َّ �  ْ ْ  دِيَنُهمۡ  فَّرقُوا َ�ُنوا َيٗعا ََ �  ِ�  مِۡنُهمۡ  لّۡسَت  ُِ ٍء  ]  ١٥٩: عي مالن[ ﴾ َ�ۡ

“িন�য় যারা তােদর �ীনেক িবি�� কেরেছ এবং িবিপ� দেল 

িবপ� হেয়েছ, তােদর েকান দািয়� আপনার নয়”।  

আর আ�াহ তা‘আলা আমােদরেক কাে র-মুশিরকেদর মত হেত 

িনেবধ কেরেছন। িতিন বেলন,  

﴿ �َ ََ  ْ ِينَ  تَُ�ونُوا َّ ٱ ََ  ْ َفّرقُوا ََ  ْ  مل[ ﴾�ۡ�َّيَِ�ُٰتۚ  َجآَءُهمُ  َما دِ َ�عۡ  مِنۢ  ََ�ۡخَتلَُفوا

 ]  ١٠٥: بممم 

“েতামরা তােদর মত হেয়া না, যারা তােদর িনকট �� িনদশরনসমূহ 

আসার পর িবি�� হেয়েছ ও িনেজেদর মেধত মতা�র সৃি� 

কেরেছ”।  

আর িতিন আমােদরেক দুিনয়ার বতাপােরও অৈনকত করা েথেক 

িনেবধ কেরেছন। িতিন বেলন,  
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﴿  ََ ْ ِ  ِ�َۡبلِ  �ۡ�َتِصُموا َّ َ�  َ�ِيٗعا � ََ  ْۚ َفّرقُوا  ]  ١٠٣: بممم  مل[ ﴾ ََ

“আর েতামরা আ�াহর র�ুেক সকেল িমেল ঐকতবেপােব আঁকেড় 

ধেরা। পর�র িবপ� হেয়া না।” [সূরা আেল ইমরান: ১০৩] 

  

৩। শাসেকর িবেরািধতা 

জােহলী যুেগর আরবরা শাসন কতৃরপেপর িবেরািধতা করা এবং 

তােদর িবরেে িবেোহ করােক  যীলেতর কাজ মেন করত। 

পপা�ের েমেন েনওয়া ও আনুগতত করােক অপমান ও লা নার 

িববয় মেন করত। আ�াহর ি�য় রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম তােদর এই বদ-�পােবর িবেরািধতা কের তােদরেক 

শাসনকতরােদর িনেদরশনা েমেন েনওয়া, তােদর আনুগতত করা ও 

তােদর �িত কলতাণকামী হওয়ার িনেদরশ িদেলন। আর িতিন 

শাসকেদর অততাচারেক সহত করার িনেদরশ িদেলন এবং এ বতাপাের 

কেঠারতা আেরাপ করেলন, িনেজর ে�াধ �কাশ করেলন এবং 

বারবার তািকদ করেলন।  
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ব�ত উপেরা� িতনিট িববয় এমন গর�পূণর েয, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক এ বতাপাের বুখারী ও মুসিলেম 

সহীহ হাদীেস িনেদরশ করা হেয়েছ েয,  

َ  ِن ّ « َّ  ى ...  ثََمثًي لَُ�مى  يَمىَض  م
َ
دُُ وهُ  أ   َ�عى

َ
ُ�وم َوال ن

 ى  َييىئًي، ننهن  ُُشى
َ
ُموم َوأ تَصن لن  َ�عى

َدى  بن

ن  َّ يًعي م   َجن
َ
ّمقُوم، َوال ََ �َ  

َ
ُحوم  ى َوأ هُ  َم ى  ُ�غَيصن

ّ
ُ  َوال َّ َمُ�مى  م مى

َ
 »أ

“আ�াহ েতামােদর উপর িতনিট বতাপাের খুশী হন : (১) েতামরা 

েকবলমা� তাঁরই ইবাদত করেব এবং তাঁর সংেগ কাউেক শরীক 

করেব না। (২) েতামরা সকেল িমেল আ�াহর র�ুেক মজবুত পােব 

আঁকেড় ধরেব এবং পর�র িবি�� হেব না। আর (৩) আ�াহ 

যােদরেক েতামােদর উপর শাসন পমতা দান কেরন, তােদরেক সৎ 

পরামশর দান কেরা।”০ F

1  

রাসূেলর সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম উপেরা� িতনিট বা তার 

েকােনা একিট িনেদরেশর �িত অবেহলা �দশরেনর কারেণই আজ 

                                                             
1 মুসনােদ আহমাদ, হাদীস নং ৮৭০৩। যিদও ��কার হাদীসিটেক বুখারী ও 

মুসিলেমর িদেক স�করযু� কেরেছন। ব�ত: বুখারী ও মুসিলেম এ অেথর 

অেনক হাদীস থাকেলও এ শে� হাদীস আেস িন। [অনুবাদক ও স�াদক] 
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মানুেবর �ীন- দুিনয়া সকল েপে� িবিপ� �কােরর অশাি�- 

িবশৃ�লা সৃি� হেয়েছ।  

 

৪। তাকলীদ বা অ� অনুকরণ 

জােহলী আরবেদর �ীন েয কয়িট মূলনীিতর উপর �িতি�ত িছল, 

ত�েধত েসরািট হে� ‘তাকলীদ’ তথা অ� অনুকরণ। ব�ত  এিটই 

হে� মানব সৃি�র েসই �াচীন যুগ েথেক এ যাবৎ সকল কাি র, 

মুশিরকেদর লািলত বড় মূলনীিত। েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন,   

َ�َ�ٰلَِك  ﴿ ََ  ٓ رَۡسلَۡنا َما
َ
ٓ  قَاَل  ِِّ�  نِّذيرٍ  ّمِن قَۡرَ�ةٖ  ِ�  َ�ۡبلَِك  مِن ُ فُوَها ٓ  ِِنّا ُمۡ�َ  َََجۡدنَا

ٰ  َءابَآَءنَا َ ّمةٖ  ََ
ُ
ٰ  ننّا ُ َ  ]  ٢٣: ملزخمف[ ﴾ ٢ ّمۡقَتُدَنَ  َءاَ�ٰرِهِم ََ

“এমিনপােব আপনার পূেবর আমরা যখনই েকােনা জনপেদ পয় 

�দশরনকারী পািঠেয়িছ েসখানকার বড়েলাক বা মাততর ে�ণীর 

েলােকরা বেলেছ, আমরা আমােদর বাপ- দাদােদরেক একিট 

জীবনাদেশর েপেয়িছ অতএব আমরা তােদরই পথ-প�া অনুসরণ-

অনুকরণ করেবা।” [সূরা আয-যুখর , ৪৩: আয়াত ২৩] 
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মহান আ�াহ আরও বেলন,  

ْ  لَُهمُ  �ِيَل  نَذا﴿ ٓ  �تّبُِعوا َل  َما َۡ ن
َ
ُ  ُ َّ �  ْ ٓۚ  َعلَۡيهِ  َََجۡدنَا َما نََّبِعُ  بَۡل  قَالُوا لَوۡ  َءابَآَءنَا ََ

َ
 َ�نَ  ُ

ۡيَ�ٰنُ  َّ ِۢ  َِِ�ٰ  يَۡدُعوُهمۡ  �ل  ]  ٢١: لقمي [ ﴾ ٢ �لّسعِ�ِ  َعَذا

“আর তােদরেক যখন বলা হয়, ‘আ�াহ যা নািযল কেরেছন েতামরা 

তা অনুসরণ কর।’ তারা বেল, ‘বরং আমরা আমােদর 

িপতৃপুরবেদরেক যােত েপেয়িছ তারই অনুসরণ করব।’ শয়তান যিদ 

তােদরেক �ল� আগেনর িদেক ডােক, তবুও িক? (তারা 

িপতৃপুরবেদর অনুসরণ করেব?)”। [সূরা লুকমান: ২১] 

কাি রেদর উপেরা� কথার জওয়ােব আ�াহ তা‘আলা িনে�া� 

আয়াত �দান করেলন,  

ٓ  ۞قُۡل  ﴿ ِعُظُ�م ِِّ�َما
َ
َدٍة�  ُ َِ ٰ ن بَِ�

َ
ُ  ْ ِ  ََُقوُموا ّ فَُ�َٰدىٰ  َمۡثَ�ٰ  َِ ْۚ  ُُمّ  ََ َا ُر َّ َتَف  َما ََ

َِبُِ�م  ]  ٤٦: سدي[ ﴾ِجّنٍة�  ّمِن بَِصا

“বলুন, ‘আিম েতামােদরেক েকবল একিট িববেয় উপেদশ িদি�ঃ 

েতামরা আ�াহর উে�েশত দু-দুজন অথবা এক-একজন কের দাঁড়াও, 
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তারপর েতামরা িচ�া কের েদখ---েতামােদর সাথীর মেধত েকান 

উ�াদনা েনই।”। [সূরা সাবা: ৪৬] 

আরও �দান করেলন,   

﴿  ْ ٓ  �تّبُِعوا نَِۡل  َما
ُ
َ�  ّرّ�ُِ�مۡ  ّمِن َِِ�ُۡ�م ُ ََ  ْ ۗ  ُدَنِهِۦٓ  مِن تََّبُِعوا ِ�َآَء َۡ  ّما َقلِيٗ�  َُ

ُرَنَ  َّ   ] ٣: مالبممف[ ﴾ ٣ تََذ

“েতামােদর রেবর কাছ েথেক যা িকছু পাঠােনা হেয়েছ, েতামরা 

েকবল তারই অনুসরণ কেরা। তােক েছেড় অনত েকান আউিলয়া বা 

ব�ুেদর অনুসরণ কেরা না। েতামরা খুব কমই উপেদশ �হণ কের 

থােকা।’ [সূরা আল-আ‘রা  ৭: আয়াত ৩]  

 

৫। অনুসারীেদর আিধকত িদেয় সতত িনধরারণ: 

তােদর আর একিট বড় িনয়ম িছল এই েয, তারা অিধকাংশ মানুব 

কী করেছ েসটার উপর েধাঁকা েখত। তারা অিধকাংেশর মেতর 

িপি�েত সতত-সিঠক হওয়া িনধরারণ করত১F

2। পপা�ের েকােনা মত 

                                                             
2 েযমন সূরা সাবা এর ৩৫ নং আয়াত, অনুরপ সূরা আল-কামার, ৩৪; সূরা আশ-
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অশে বা বািতল হওয়ার পেপ এ মেতর অনুসারীেদর �রতা ও তা 

অ�িসে হওয়ােক �মাণ িহেসেব েপশ করত। তখন আ�াহ 

তা‘আলা এ িববেয় তােদর িবপরীত কথা িনেয় আসেলন এবং 

কুরআেন কারীেম বহ  ােন েসটােক �� কের িদেলন।  

  

৬। বাপ-দাদার েদাহাই 

সিঠক েকােনা যুি� ছাড়াই িবগত যুেগর েলাকেদর েদাহাই িদেয় 

কাজ করা জােহলী যুেগর েলাকেদর অনততম �পাব িছল। েযমন 

আ�াহ তাআলা (ি র‘আউেনর কথা বণরনা কের) বেলন,  

ََ�ٰ  �لُۡقُرَنِ  بَاُل  َ�َما﴿
ُ
 ]  ٥١: طه[ ﴾ ٥ �ۡ�

“তাহেল আেগকার �জ�গেলার কী হেব?”। [সূরা �া-হা: ৫১]  

কাে ররা আরও বলত,  

                                                                                                                  
শ‘আরা: ৫৪; সূরা আল-আন‘আম: ১১৬, সূরা ইউসু : ১০৩; সূরা আশ-শ‘আরা: 

৮, ৬৭, ১০৩, ১২১, ১৩৯, ১৫৮, ১৭৪, ১৯০। সূরা সাবা, ১৩। [অনুবাদক ও 

স�াদক] 
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لِ�َ  َءابَآ�َِنا ِ�ٓ  بَِ�َٰذا َسِمۡعَنا ّما﴿ َّ  ]  ٢٤: ملؤمغو [ ﴾ ٢ �ۡ�َ

“এ বতি�র এসব কথা েতা আমরা আমােদর বাপ-দাদােদর িনকট 

শিন িন।”। [সূরা আল-মুিমনূন: ২৪]  

৭। শি� ও বুিেম�ার েধাকা 

সমােজ েয সব েলাক বুিেজীবী, কমরকাে� �গিতবাণ িকংবা 

কতৃর�শীল, স�দশালী ও �পাব �িত�ি�র মািলক িছল, জােহলী 

যুেগর েলােকরা তােদরেক পাবেতা েয, এরা কখেনাই �া� পেথর 

পিথক হেত পাের না।  

আ�াহ রাতুল আলামীন তােদর এই পুল ধারণা িনরসেন (আদ 

জািতর �ংস হওয়ার ঘটনা উে�খ কের) বেলন,  

لََقدۡ ﴿ ّ�ُٰهمۡ  ََ َّ ٓ  َم ّ�ُٰ�مۡ  ِِن �ِيَما َّ  ]  ٢٦: مالحقيف[ ﴾�ِيهِ  ّم

“আমরা অবশতই তােদরেক দুিনয়ায় এমন �পাব ও �িত�া �দান 

কেরিছলাম, যােত েতামােদরেক �িতি�ত কিরিন”। [সূরা আল-

আহকা , ৪৬ : আয়াত ২৬] 
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অনুরপ আ�াহর অনত বাণী,  

لَّما﴿ ِ  ِعندِ  ّمِنۡ  ََِ�ٰٞب  َجآَءُهمۡ  ََ َّ ْ  َمَعُهمۡ  لَِّما ُمَصّدِقٞ  � َ�نُوا  �َۡسَتۡفتُِحونَ  َ�ۡبُل  مِن ََ
 َ ِينَ  ََ َّ �  ْ َا ْ  ّما َجآَءُهم فَلَّما َ�َفُر ْ َ�َفرُ  َعَرفُوا ِ  فَلَۡعَنةُ  بِهِۦۚ  َا َّ �  َ  �لَۡ�ٰفِرِ�نَ  ََ
 ]  ٨٩: ملقمة[ ﴾ ٨

“আর যখন তােদর কােছ যা আেছ আ�াহর কাছ েথেক তার 

সততায়নকারী িকতাব আসেলা; অথচ পূেবর তারা এর সাহােযত 

কাে রেদর িবরেে িবজয় �াথরনা করত, তারপর তারা যা িচনত 

যখন তা তােদর কােছ আসল, তখন তারা েসটার সােথ কু রী 

করল। কােজই কাে রেদর উপর আ�াহর লা‘নত।” [সূরা আল-

বাকারাহ: ৮৯] 

অনত আয়ােত বেলন,  

َما َ�ۡعرِفُونَُهۥ﴿ ۡ�َنآَءُهۡمۖ  َ�ۡعرِفُونَ  ََ
َ
 ]  ١٤٦: ملقمة[ ﴾�

“তারা তােক িচেন েযমন তারা তােদর স�ানেদরেক িচেন”। [সূরা 

আল-বাকারাহ: ১৪৬] 

৮। দুবরল অনুসারীেদর উপর িবচার কের সতত িনধরারণ 



 

17 

জােহলী যুেগর আরবরা েকােনা মত ও পেথর অসারতা �মােণর 

জনত েস মত ও পেথর অনুসারীেদর দুবরলতা ও ওদনত-দশােক �মাণ 

িহেসেব েপশ করত। েযমন আ�াহ তা‘আলা তােদর কথা বণরনা 

কের বেলন,  

﴿  ْ نُۡؤمِنُ  ۞قَالُٓوا
َ
َبَعَك  لََك  � َّ � رۡ  ََ

َ
 ]  ١١١: ملشعممء[ ﴾ ١ َذلُونَ �ۡ�

“তারা বলল, ‘আমরা িক েতামার �িত িব�াস  াপন করব অথচ 

ইতরজেনরা েতামার অনুসরণ করেছ?”। [সূরা আশ-শ‘আরা: ১১১] 

েতমিন তােদর অনত কথা বণরনা কের আ�াহ বেলন,  

ُؤَ�ٓءِ ﴿ ٰ ََ َ
ُ  َمنّ  ُ َّ ۗ  ّمِنۢ  َعلَۡيهِم � ٓ  ]  ٥٣: مالنعي [ ﴾ بَۡ�نَِنا

“আমােদর মেধত িক এেদর �িতই আ�াহ অনু�হ করেলন”। [সূরা 

আল-আন‘আম: ৫৩] 

তখন আ�াহ তা‘আলা তােদর এসব যুি�-�মাণ খ�ন কের বেলন,  

لَۡ�َس ﴿
َ
�  ُ َّ ۡعلَمَ  �

َ
َِرِ�نَ  بِأ ٰ َّ  ]  ٥٣: مالنعي [ ﴾ ٥ بِٱل
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“তেব িক আ�াহ কারা কৃতজ তােদর স�েকর অিধক জাত নন?”। 

[সূরা আল-আন‘আম: ৫৩] 

 

৯।  ােসক আেলম ও ইবাদতকারীেদর অনুসরণ:  

জােহলী যুেগর আরবরা তােদর  ােসক- ােজর খারাপ কমরকাে�র 

অিধকারী জান-পাপী এবং তথাকিথত আ�াহওয়ালােদর অনুসরণ 

করত, যা তােদরেক পথ��তায় িনেয় েযেতা। েযমন আ�াহ বেলন,  

ّ�َها ﴿
َ
َ ٰ َٓ ِينَ  ۞ َّ �  ْ ثِٗ�� ِِنّ  َءاَمُنٓوا َبارِ  ّمِنَ  ََ َۡ َ

ُ�لُونَ  ََ�لّرۡهَبانِ  �ۡ�
ۡ
ۡمَ�َٰل  َ�َأ

َ
 �َّاِس  ُ

َ�ُصّدَنَ  بِٱلَۡ�ِٰطلِ  ِۗ  َسبِيلِ  َعن ََ َّ  ]  ٣٤: ملو�ة[ ﴾�

“েহ ঈমানদারগণ! পি�ত এবং সংসার-িবরাগীেদর মেধত অেনেকই 

েতা জনসাধারেণর ধন-স�দ অনতায়পােব খায় এবং মানুবেক 

আ�াহ র পথ েথেক িনবৃ� কের।”। [সূরা আত-তাওবাহ: ৩৪] 

অনুরপ আ�াহর অনত বাণী,  
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ۡغلُواْ  َ� ﴿ ّقِ  َ�ۡ�َ  دِينُِ�مۡ  ِ�  ََ َ�ۡ�  �َ ََ  ْ ۡهَوآءَ  تََّبُِعٓوا
َ
ْ  قَدۡ  قَۡو�ٖ  ُ لّوا ْ  َ�ۡبُل  مِن ََ لّوا ََ َ

ُ ََ 
ثِٗ�� ََ  ْ لّوا ََ  ]  ٧٧:  ة مليئ[ ﴾ ٧ �لّسبِيلِ  َسَوآءِ  َعن ََ

“বলুন, ‘েহ িকতাবীরা! েতামরা েতামােদর �ীেন অনতায় বাড়াবািড় 

কেরা না। আর েয স�দায় ইেতাপূেবর পথ�� হেয়েছ ও অেনকেক 

পথ�� কেরেছ এবং সরল পথ েথেক িবচুতত হেয়েছ, তােদর 

�বৃি�র অনুসরণ কেরা না”। [সূরা আল-মািয়দাহ: ৭৭] 

 

১০। সততপ�ীেদর মত-�দােন দুবরলতা ও �রণ শি�েত দুবরল হওয়া 

িদেয় েসটােক বািতল করার বতাপাের �মাণ উপ াপন:  

কাে র-মুশিরকরা সবসময় সততপ�ীেদর মত-�কােশ দুবরলতা এবং 

�রণশি�র দুবরলতা েদিখেয় তােদর �হণ করা মতেক বািতল 

�মােণ সেচ� হেতা, েযমন তােদর কথা (যা আ�াহ তা‘আলা বণরনা 

কেরেছন), 

يِ  بَادِيَ ﴿
ۡ
 ]  ٢٧: هود[ ﴾�لّرُ

‘কথা বলেত পটু নয়”। [সূরা হূদ, ২৭] 



 

20 

  

১১। দলীল-�মাণ েপেশর সময় �িটপূণর িকয়ােসর আ�য় �হণ  

জােহলী যুেগর েলােকরা িনেজেদর অনতায় দাবীর সমথরন অেযৗি�ক 

িকয়ােসর আ�য় িনত এবং সিঠক িকয়াসেক �ততাখতান করেতা। 

পিব� কুর‘আনুল কারীেম তােদর এই বদ অপতােসর বণরনা িদেয় 

আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

نُتمۡ  ِِنۡ ﴿
َ
 ]  ١٠: منممهيم[ ﴾ّمِۡثلَُنا �ََ�ٞ  ِِّ�  ُ

“েতামরা েতা েকবল আমােদর মতই মানুব”। [সূরা ইবরাহীম: ১০] 

১২। দলীল-�মাণ �দিশরত হেল িবশে িকয়াস (যুি�)েক 

অ�ীকারকরণ: 

কাে র-মুশিরকেদর অনততম রীিত িছল েয, তােদর সামেন হেকর 

পেপ �মাণ েপশ করা হেল িবশে িকয়াস বা সিঠক যুি�েক তারা 

েমেন িনেত অ�ীকার করত।  

ব�ত কাে রেদর পপ েথেক �িটপূণর িকয়াস িদেয় দলীল �দান 

আর মুিমনেদর পপ েথেক িবশে িকয়াস �দােনর পর তা 
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অ�ীকারকরেণর মূল কারণ হে� তারা যুি�-তেকরর মেধত েকাথায় 

িমল হেলা আর েকাথায় অিমল হেলা েসটা বুঝেতা না।   

১৩। সৎ েলাকেদর বতাপাের বাড়াবািড় 

আ�াহ বেলন-  

ۡهَل  ﴿
َ
أ ٰ ََِ�ٰبِ  َٓ ْ  َ�  �لۡ ۡغلُوا َ�  دِينُِ�مۡ  ِ�  ََ ََ  ْ ُقولُوا ََ  َ ََ  ِ َّ �  �ِِّ  ۚ ّق : ملنسيء[ ﴾�ۡ�َ

١٧١  [ 

‘েহ আহেল িকতাবরা, েতামরা েতামােদর �ীেন বাড়াবািড় কেরা না, 

আর আ�াহর উপর হক বততীত আর িকছু বেলা না’। [সূরা আন-

িনসা: ১৭১]  

১৪। পূেবর যা বিণরত হেয়েছ, তা একিট িনয়মনীিতেত বাঁধা। আর 

েসিট হে�, হাঁ বাচক বা না বাচক যা িকছু এেসেছ, েসগেলােত 

তারা িনেজেদর �বৃি� ও আ�াজ-অনুমােনর অনুসরণ করত, আ�াহ 

তােদর জনত যা িদেয়েছ তা েথেক মুখ ি িরেয় থাকত।  

১৫। আ�াহ যা তােদর িদেয়েছন তা ন মানার বতাপাের ‘না বুঝা’েক 

ওজর িহেসেব েপশ করত। েযমন আ�াহর বাণী,  
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 ]  ١٥٥: ملنسيء[ ﴾ُغلُۡفۢ  قُلُوُ�َنا﴿

“আমােদর অ�রসমূহ আ�ািদত”। [সূরা আন-িনসা: ১৫৫] 

আরও বেলিছল,  

َعۡيُب ﴿ َُ ٰ ثِٗ�� َ�ۡفَقهُ  َما َ�  ]  ٩١: هود[ ﴾ََُقوُل  ّمِّما ََ

“েহ শ‘আইব, তুিম যা বল তার অেনক িকছুই আমরা পােলা কের 

বুঝেত পাির না”। [সূরা হূদ: ৯১] 

আ�াহ তা‘আলা তােদর এ কথােক িমথতা িহেসেব আখতা িদেয় 

বেলন, এ েতা েকবল এ জনত েয, তােদর অ�ের েমাহর রেয়েছ, 

আর েমাহর পেড়েছ তােদর কু িরর কারেণ। 

১৬। আ�াহ তােদরেক যা িদেয়েছন েসগেলার িবিনমেয় তারা জাদুর 

িকতাবেক �হণ কের িনেয়েছ। ২F

3 েযমন আ�াহ তা‘আলা তার িনে�া� 

বাণীেত বণরনা কেরেছন,  

                                                             
3 উে�খত েয এ অপতাসিট জােহলী যুেগর আহেল িকতােবর সােথ স�ৃ�।  
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ِينَ  ّمِنَ  فَرِ�قٞ  َ�َبذَ ﴿ َّ َتُواْ  �
ُ
ََِ�َٰب  ُ ِ  َ�َٰب َِ  �لۡ َّ َرآءَ  � ّ�ُهمۡ  ُظُهورِهِمۡ  ََ

َ
َ ََ  �َ 

ْ  ١ َ�ۡعلَُمونَ  َبُعوا َّ � ْ  َما ََ ۡتلُوا َ�ِٰط�ُ  ََ َّ ٰ  �ل َ  ]  ١٠٢  ،١٠١: ملقمة[ ﴾ُسلَۡيَ�َٰنۖ  ُملِۡك  ََ

“যােদর িকতাব েদওয়া হেয়িছল তােদর একিট দল আ�াহর 

িকতাবেক িপেঠর িপছেন িনেপপ কেরিছল। আর তারা সুলাইমােনর 

রাজে� শয়তান যা েতলাওয়াত করত তারই অনুসরণ কেরেছ”। 

[সূরা আল-বাকারাহ: ১০১-১০২] 

১৭। তারা তােদর বািতল ও অসার কাজেক নবীেদর িদেক 

স�করযু� করত।৩F

4 েযমন আ�াহ তা‘আলা তােদর দাবী খ�ন কের 

বেলন,  

َما﴿  ]  ١٠٢: ملقمة[ ﴾ُسلَۡيَ�ٰنُ  َ�َفرَ  ََ

“আরও সুলাইমান কু ির কেরন িন”। [সূরা আল-বাকারাহ: ১০২]  

আরও বেলন,  

َ�  َ�ُهودِيّٗا ِِبَۡ�ٰهِيمُ  َ�نَ  َما ﴿ ا ََ ا�ِّيٗ  ]  ٦٧: بممم  مل[ ﴾نَۡ�َ

                                                             
4 উে�খত েয এ অপতাসিট জােহলী যুেগর আহেল িকতােবর সােথ স�ৃ�।  
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“ইবরাহীম ইয়াহূদী িকংবা নাসরানী িছেলন না”। [সূরা আেল 

ইমরান: ৬৭] 

১৮। তারা স�কর �দশরেনর েপে� �িবেরািধতায় িলল হেতা, তারা 

ইবরাহীেমর অনুসারী হওয়ার দাবী করা সে�ও তাঁর আনুগতত 

পিরততাগ করত৪

5।  

১৯। সৎেলাকেদর সােথ স�কর রােখ এমন েলাকেদর েকােনা 

েকােনা পুেলর দায়পার তারা সৎেলাকেদর উপর চািপেয় তারা দুনরাম 

কের েবড়ােতা। েযমন, ইয়াহূদীরা ‘ঈসা আলাইিহস সালােমর 

বতাপাের কের থােক এবং ইয়াহূদী ও নাসারারা মুহা�াদ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বতাপাের কের থােক।  

২০। জাদুকরেদর অেলৗিকক কমরকা� ইততািদেক তারা সৎেলাকেদর 

কারামত বেল িব�াস করেতা, এমনিক তারা এগেলােক নবীেদর 

সােথ স�করযু� করত, েযমনিট তারা কেরিছল সুলাইমান 

আলাইিহস সালােমর েপে�।  

                                                             
5 উে�খত েয এ অপতাসিট জােহলী যুেগর সাধারণ কাে র ও আহেল িকতাব উপয় 

দেলর সােথই স�ৃ�।  
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২১। শীস ও হাততািলর মাধতেম ইবাদত করা।  

২২। িনেজেদর �ীনেক েখল-তামাশায় রপা�িরত করা।  

২৩। দুিনয়ার জীবন তােদরেক �তািরত কেরেছ।  েল তারা মেন 

করেছ েয, আ�াহ েযেহতু তােদরেক দুিনয়ার জীবেন অেনক দান 

কেরেছন েসেহতু এটা �মাণ করেছ েয িতিন তােদর উপর স��। 

েযমন তারা বেলিছল,  

ۡ�َ�ُ  َ�ۡنُ ﴿
َ
ۡمَ�ٰٗ�  ُ

َ
َ�ٰٗدا ُ َۡ َُ َما ََ  ]  ٣٥: سدي[ ﴾ ٣ بُِمَعّذ�ِ�َ  َ�ۡنُ  ََ

“আমরা স�দ ও স�ান-স�িতেত অিধক, আর আমােদর েতা 

আযাব েদওয়া হেব না”। [সূরা সাবা: ৩৫] 

২৪। যিদ হক তথা সতত �হেণ দুবরল ও অসহায় ে�িণর েলােকরা 

অ�গামী হেতা, তখন তারা অহ�ার ও ঘৃণাবশত হেকর গি�েত 

�েবশ করা েথেক িবরত থাকত। আর তাই েতা আ�াহ নািযল 

করেলন,  

﴿  �َ ۡطُردِ ََ ِينَ  ََ َّ  ]  ٥٢: مالنعي [ ﴾َرّ�ُهم يَۡدُعونَ  �
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“আর যারা তােদর রবেক আ�ান কের তুিম তােদর তািড়েয় িদও 

না”। [সূরা আল-আন‘আম: ৫২] 

২৫। হেকর অসারতা �মাণ করার জনত তারা দুবরল ও অসহায়গণ 

কতৃরক েসটা �হণ করােক দলীল-�মাণ িহেসেব েপশ করত। েযমন 

আ�াহ তা‘আলা তােদর ব�বত বণরনা কের বেলন,  

� َ�نَ  لَوۡ ﴿ ٓ  ّما َخۡ�ٗ  ]  ١١: مالحقيف[ ﴾َِِ�ۡهِ�  َسَبُقونَا

“যিদ এটা কলতাণকর হেতা তেব এরা এর �িত আমােদর আেগ 

অ�ণী হেত পারেতা না”। [সূরা আল-আহকা : ১১] 

২৬। আ�াহর িকতাবেক অনুধাবন করার পর েজেন-শেন তােত 

িবকৃিতসাধন৫ F

6।  

২৭। বািতল �� রচনা কের েসগেলােক আ�াহর িদেক স�করযু� 

করত৬ F

7। েযমন আ�াহ তা‘আলা তােদর কমরকা� বণরনা কের বেলন,  

                                                             
6 উে�খত েয এ অপতাসিট জােহলী যুেগর আহেল িকতােবর সােথ স�ৃ�।  
7 উে�খত েয এ অপতাসিট জােহলী যুেগর আহেল িকতােবর সােথ স�ৃ�।  
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ِينَ  فََوۡ�لٞ  ﴿ َّ ِ ََِ�َٰب  ونَ يَۡ�ُتبُ  لّ يِۡديهِمۡ  �لۡ
َ
ِ  ِعندِ  مِنۡ  َ�َٰذا َ�ُقولُونَ  ُُمّ  بَِ َّ � 

 ْ َا ُ�َ َۡ َتَبۡت  ّمِّما لُّهم فََوۡ�لٞ  قَلِيٗ�ۖ  ََُمٗنا بِهِۦ لَِ� يِۡديهِمۡ  ََ
َ
ۡ�لٞ  � ََ  يَۡ�ِسُبونَ  ّمِّما لُّهم ََ

 ]  ٧٩: ملقمة[ ﴾ ٧

“কােজই দুেপরাগ তােদর জনত যারা িনজ হােত িকতাব রচনা কের 

অতঃপর সামানত মূলত পাওয়ার জনত বেল, ‘এটা আ�াহর কাছ 

েথেক’। অতএব, তােদর হাত যা রচনা কেরেছ তার জনত তােদর 

�ংস এবং যা তারা উপাজরন কেরেছ তার জনত তােদর �ংস।”। 

[সূরা আল-বাকারাহ: ৭৯] 

২৮।  �েততক দেলর এই দাবী করা েয, সতত েকবল তার মােঝই 

িনিহত।৭F

8 েযমন,  

﴿ ْ ٓ  نُۡؤمِنُ  قَالُوا نَِۡل  بَِما
ُ
 ]  ٩١: ملقمة[ ﴾َعلَۡيَنا ُ

“তারা বলত, যা আমােদর উপর নািযল হেয়েছ আমরা েকবল তারই 

উপর ঈমান আনব”। [সূরা আল-বাকারাহ: ৯১] 

                                                             
8 উে�খত েয এ অপতাসিট জােহলী যুেগর আহেল িকতােবর সােথ স�ৃ�।  
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২৯। এতদসে�ও তারা তােদর দেলর কথা িক েসটাও জােন না৮

9। 

েয বতাপাের সাবধান কের আ�াহ বেলন,  

ۡقُتلُونَ  لِمَ فَ  قُۡل ﴿ �بَِيآءَ  ََ
َ
ُ  ِ َّ نُتم ِِن َ�ۡبُل  مِن �  ]  ٩١: ملقمة[ ﴾ ٩ ّمۡؤمِنِ�َ  َُ

“বলুন, তেব েকেনা ইেতাপূেবর েতামরা আ�াহর নবীগণেক হততা 

করেত, যিদ েতামরা মুিমন হেয় থাক (তেব বল)”। [সূরা আল-

বাকারাহ: ৯১]৯ F

10  

৩০। আর তা আ�াহর এক অননত িনদশরন েয, তারা যখন ঐকতবে 

থাকার বতাপাের আ�াহর িনেদরশনার িবপরীত কের পর�র িবি�� 

হেয় েগেলা, তখন �েততেক দলই তার কােছ যা আেছ তা িনেয় 

আ��িরতায় ও খুিশ হেয় েগল।  

৩১। আর এটাও এক আ�যর িনদশরন েয, তারা েয �ীেনর িদেক 

িনেজেদরেক স�করযু� করার দাবী করত েস �ীেনর সােথই কেঠার 

শ�তা আর� কের িদল। অপরিদেক তারা কাে রেদর �ীনেক 

পালবাসেত আর� করল, েয কাে ররা তােদর ও তােদর নবীর 
                                                             
9 উে�খত েয এ অপতাসিট জােহলী যুেগর আহেল িকতােবর সােথ স�ৃ�।  
10 উে�খত েয এ অপতাসিট জােহলী যুেগর আহেল িকতােবর সােথ স�ৃ�।  
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সােথ কেঠার শ�তা েপাবণ করত। আর তারা কাে র দেলর 

েলাকেদরেকও পােলাবাসত শর করেলা১০

11। েযমনিট কেরিছল তারা 

মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সােথ যখন িতিন আহেল 

িকতাবেদর কােছ মূসা আলাইিহস সালােমর �ীনই িনেয় আসেলন। 

উপর� তারা জাদুর িকতােবর অনুসরণ করল, যা িছল ি র‘আউন 

বংশীয়েদর �ীন।  

৩২। যখন তােদর অপছ�নীয় বতি�র কােছ েকােনা হক বা সতত 

থােক তখন তারা তা অ�ীকার করত১১

12। েযমন আ�াহ তা‘আলা 

বেলন,  

قَالَِت  ﴿ ٰ  �ََّ�َٰرىٰ  لَۡ�َسِت  �ۡ�َُهودُ  ََ َ ءٖ  ََ قَالَِت  َ�ۡ ٰ  �ۡ�َُهودُ  لَ�َۡسِت  �ََّ�َٰرىٰ  ََ َ ََ 
ءٖ   ]  ١١٣: ملقمة[ ﴾َ�ۡ

“ইয়াহূদীরা বেল, নাসারারা �ীেন হেকর িকছুর উপরই েনই, আর 

নাসারারা বেল, ইয়াহূদীরা �ীেন হেকর িকছুর উপরই েনই”। [সূরা 

আল-বাকারাহ: ১১৩] 

                                                             
11 উে�খত েয এ অপতাসিট জােহলী যুেগর আহেল িকতােবর সােথ স�ৃ�।  
12 উে�খত েয এ অপতাসিট জােহলী যুেগর আহেল িকতােবর সােথ স�ৃ�।  
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৩৩। েযটােক তারা তােদর �ীেনর অংশ বেল �ীকার কের িনেয়েছ 

েসটােকও তারা অ�ীকার করত। েযমন তার আ�াহর ঘেরর হেজর 

িববয়িট তােদর �ীেনর অংশ িহেসেব মানার পরও েসটার বতাপাের 

ইবরাহীেমর েদখােনা পেিত মানেত অ�ীকার করত। আ�াহ বেলন,  

َمن ﴿ َِ  ّمِلّةِ  َعن يَۡرَغُب  ََ ٰ  ]  ١٣٠: ملقمة[ ﴾َ�ۡفَسُهۥ َسفِهَ  َمن ِِّ�  مَ  ِِۧبَۡ�

“আর িনেজেক েবকু  বািনেয়েছ েস বততীত েক ইবরাহীেমর 

েদখােনা মত ও পথ েথেক িবমুখ হেত পাের?”। [সূরা আল-

বাকারাহ: ১৩০]  

৩৪। তােদর �েততেকই িনেজেদরেক ি রকােয় নািজয়া বা ‘মুি��াল 

দল’ বেল দাবী করত। তখন আ�াহ তা‘আলা তােদরেক িমথতাবাদী 

বেল সাবতি করেলন, িতিন বলেলন,  

ْ  قُۡل ﴿ نُتمۡ  ِِن بُۡرَ�َٰنُ�مۡ  َهاتُوا  ]  ١١١: ملقمة[ ﴾ ١ َ�ِٰد�ِ�َ  َُ

“বলুন, দাও েতামােদর দলীল-�মাণািদ, যিদ েতামরা সততবািদ 

হও”। [সূরা আল-বাকারাহ: ১১১] 
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তারপর আ�াহ তা‘আলা েকানিট সিঠক তা বণরনা করেলন। িতিন 

বলেলন,  

﴿ � ۡسلَمَ  َمنۡ  بََ�ٰ
َ
ِ  ََۡجَهُهۥ ُ ّ  ]  ١١٢: ملقمة[ ﴾ُ�ِۡسنٞ  ََُهوَ  َِ

“বরং তারাই নাজাত�াল, যারা তােদর েচহারােক েকবল আ�াহর 

জনত িনবে রােখ, এমতাব ায় েয েস ইহসানকারী তথা রাসূেলর 

অনুসরণকারী”। [সূরা আল-বাকারাহ: ১১২] 

৩৫। উল�পনার মাধতেম ইবাদত করার। েযমন আ�াহ বেলন,  

ْ  نَذا﴿ ةٗ  َ�َعلُوا ََ ْ  َ�ِٰح ٓ  َََجۡدنَا قَالُوا ُ  َءابَآَءنَا َعلَۡيَها َّ � َمَرنَا ََ
َ
ُ  ۗ  ]  ٢٨: مالبممف[ ﴾بَِها

“আর যখন তারা েকােনা অ�ীল কাজ কের তখন বেল, আমরা 

এটার উপর আমােদর িপতৃপুরবেদর েপেয়িছ, আর আ�াহ এটার 

িনেদরশ িদেয়েছন”। [সূরা আল-আ‘রা : ২৮] 

৩৬। হালালেক হারাম করা ইবাদত মেন করা েযমনিট তারা িশকরেক 

ইবাদত িহেসেব �হণ কেরিছল।  
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৩৭। আ�াহ ছাড়া পােী ও সংসারিবরাগী দরেবশেদরেক রব িহেসেব 

�হণ করােক ইবাদত মেন করা।  

৩৮। আ�াহর গণাগণ অ�ীকার করা, েযমন আ�াহর বাণীেত 

রেয়েছ, 

َ�ِٰ�ن﴿ نّ  َظَننُتمۡ  ََ
َ
ُ  َ َّ ثِٗ�� َ�ۡعلَمُ  َ�  � ۡعَملُونَ  ّمِّما ََ  ]  ٢٢: فصلت[ ﴾ ٢ ََ

“বরং েতামরা মেন কেরিছেল েয, আ�াহ েতামােদর কৃত অেনক 

আমলই জােনন না”। [সূরা  ুসিসলাত: ২২] 

৩৯। আ�াহর নাম অ�ীকার করা। েযমন আ�াহর বাণী,  

 ]  ٣٠: ملمب [ ﴾بِٱلّر�ۚ  يَۡ�ُفُرَنَ  ََُهمۡ ﴿

“আর তারা রহমােনর সােথ কু রী কের”। [সূরা আর-রা‘দ: ৩০]  

৪০। তা‘তীল তথা সৃি�েক ��াশূণত মেন করা। েযমনিট ি র‘আউন 

বংশীয়রা কেরিছল।  

৪১। আ�াহ সুবহানাহ ওয়াতা‘আলার িদেক েদাব-�িট, কল�, 

খুঁতজিনত িববয়ািদর স�িকরত করা। েযমন তাঁর জনত স�ান, তােক 
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েকােনা িকছুর �িত মুখােপপী, �াি� ইততািদ িববয়ািদ সাবতি করা। 

অথচ তারা তােদর ওলী-দরেবশেদরেক এগেলার সামানত িকছু 

েথেকও পিব� মেন কের।  

৪২। আ�াহর সাবরেপৗমে� িশকর করা। েযমন মাজুস বা 

অি�উপাসকরা করত।  

৪৩। তাকদীর (তথা আ�াহ কতৃরক সবিকছু পূবরিনধরারণ) অ�ীকার 

করা।  

৪৪। তাকদীর �ারা আ�াহর িবরেে �মাণ উপ াপন করা।  

৪৫। আ�াহর শরীয়তেক তাঁর তাকদীেরর মুেখামুিখ দাঁড় করােনা। 

৪৬। কালেক গািল েদওয়া। েযমন তােদর কথা,  

َما﴿ ََ  ُ� ٓ َنا َُ ۚ  ِِّ�  ۡهلِ  ]  ٢٤: مليثية[ ﴾�ّ�ۡهُر

“আমােদরেক েতা েকবল কালই �ংস কের।”[সূরা আল-জািসয়াহ: 

২৪]  
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৪৭। আ�াহর েনয়ামতেক অেনতর িদেক স�করযু� করা। েযমন 

আ�াহর বাণী,  

ِ  نِۡعَمَت  َ�ۡعرِفُونَ  ﴿ َّ َُِرََ�َها ُُمّ  �  ]  ٨٣: ملحل[ ﴾يُن

“তারা আ�াহর েনয়ামতেক িচনেত পাের, তারপর তারা েসটােক না 

েচনার পান কের”। [সূরা আন-নাহল: ৮৩] 

৪৮। আ�াহর আয়াতসমূেহর সােথ কু রী। 

৪৯। আ�াহর েকােনা আয়াতেক অ�ীকার।  

৫০। তােদর একথা বলা েয,  

﴿ ٓ َل  َما َۡ ن
َ
ُ  ُ َّ �  ٰ َ ءٖ  ّمِن �ََ�ٖ  ََ  ]  ٩١: مالنعي [ ﴾َ�ۡ

“আ�াহ মানুেবর উপর েকােনা িকছুই নািযল কেরন িন”। [সূরা 

আল-আন‘আম: ৯১] 

৫১। কুরআেনর বতাপাের তােদর ম�বত,  

ٓ  ِِنۡ  ﴿  ]  ٢٥: مل ثم[ ﴾ ٢ �لۡبََ�ِ  قَۡوُل  ِِّ�  َ�َٰذا
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“এেতা মানুেবর কথা বততীত িকছু নয়”। [সূরা আল-মু�াসিসর: ২৫] 

৫২। আ�াহর িহকমত বা �জায় কল�জনক কথা বলা।  

৫৩। রাসূলগণ সা�া�াহ আলাইিহম ওয়াসা�াম যা িনেয় এেসেছন 

েসটার �িতেরাধকের �কাশত িকংবা অ�কাশত বাহানা তালােশ 

বতাপৃত থাকা। েযমন আ�াহর বাণী,  

﴿  ْ َا ُر ََ َم رَ  ََ ََ َم ََ  ُ َّ  ]  ٥٤: بممم  مل[ ﴾�

“আর তারা বড়য� কেরিছল আিমও েকৗশল অবল�ন কেরিছলাম”। 

[সূরা আেল ইমরান: ৫৪] অনুরপ আ�াহর অনত বাণী,  

قَالَت ﴿ آ�َِفةٞ  ََ ۡهلِ  ّمِنۡ  َّ
َ
ََِ�ٰبِ  ُ ْ  �لۡ ِيٓ  َءامُِنوا َّ نَِۡل  بِٱ

ُ
ُ  َ ِينَ  ََ َّ �  ْ  ََۡجهَ  َءاَمُنوا

ْ  �ََّهارِ  ا َٓ  ]  ٧٢: بممم  مل[ ﴾َءاِخَرهُۥ ََ�ۡ�ُفُر

“আর িকতাবীেদর একদল বলল, ‘যারা ঈমান এেনেছ তােদর �িত 

যা নািযল হেয়েছ েতামরা িদেনর শরেত তােত ঈমান আন এবং 

িদেনর েশেব কু রী কর”। [সূরা আেল ইমরান: ৭২] 
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৫৪। তােদর অনততম নীিত িছল েয, তারা কখনও কখনও হক েমেন 

িনত তেব েসটা িছল হকেক �িতেরাধ করার প�া িহেসেব। েযমনিট 

পূেবরা� আয়ােত িববৃত হেয়েছ।  

৫৫। িনেজর মেতর জনত েগাঁড়ামী করা। েযমন উপেরা� আয়ােত 

তারা বেলিছল,  

﴿ �َ ََ  ْ  ]  ٧٣: بممم  مل[ ﴾دِيَنُ�مۡ  َتبِعَ  لَِمن ِِّ�  تُۡؤمُِنٓوا

“আর েতামরা েকবল তােদর উপরই িব�াস  াপন করেব, যারা 

েতামােদর �ীেনর অনুসরণ করেব”। [সূরা আেল ইমরান: ৭৩] 

৫৬। জােহলী যুেগর আহেল িকতাবেদর একিট খারাপ নীিত এই 

িছল েয, তারা ইসলােমর অনুসরণ করােক িশকর নােম অিপিহত 

করত। (যােত কের মানুবেদরেক তা েথেক ঘৃণার মাধতেম দূের 

রাখেত পাের) েযমন আ�াহর বাণী,  

ن لِبََ�ٍ  َ�نَ  َما﴿
َ
ُ  يُۡؤََِيهُ  ُ َّ ََِ�َٰب  � �ۡ�ُۡ�مَ  �لۡ �َُّبّوةَ  ََ ْ َُ  لِلّناِس  َ�ُقوَل  ُُمّ  ََ  ونُوا

ِ  ُدَنِ  مِن ّ�ِ  ِعَباٗدا َّ َ�ِٰ�ن � ََ  ْ ونُوا ٰنِّ�ِ  َُ َّ نُتمۡ  بَِما نَ  ۧ َر َعلُِّمونَ  َُ ََِ�َٰب  َُ �َِما �لۡ ََ 
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نُتمۡ  َ�  ٧ تَۡدرُُسونَ  َُ ُمَرُ�مۡ  ََ
ۡ
ن يَأ

َ
ُ  ْ َا ّتِخُذ ةَ  ََ ََ ِ �ٰ ََ ۗ  نَ  ََۧ�َّبِّ�ِ  �لَۡم ۡرَ�ابًا

َ
ُمرُُ�م ُ

ۡ
يَأ

َ
� 

نُتم ِِذۡ  َ�ۡعدَ  بِٱلُۡ�ۡفرِ 
َ
 ]  ٨٠  ،٧٩: بممم  مل[ ﴾ ٨ ّمۡسلُِمونَ  ُ

“েকােনা বতি�র জনত স�ত নয় েয, আ�াহ তােক িকতাব, েহকমত 

ও নবুওয়াত দান করার পর িতিন মানুবেক বলেবন, ‘আ�াহর 

পিরবেতর েতামরা আমার দাস হেয় যাও’, বরং িতিন বলেবন, 

‘েতামরা রববানী হেয় যাও, েযেহতু েতামরা িকতাব িশপা দাও এবং 

েযেহতু েতামরা অধতয়ন কর।’ অনুরপপােব ে ের�াগণ ও 

নবীগণেক রবরেপ �হণ করেত িতিন েতামােদরেক িনেদরশ েদন না। 

েতামােদর মুসিলম হওয়ার পর িতিন িক েতামােদরেক কু রীর 

িনেদরশ েদেবন?”। [সূরা আেল ইমরান, ৭৯, ৮০]  

কারণ, এ আয়াত�েয়র শােন নুযুল বা অবতীণর হওয়ার কারণ 

িহেসেব এেসেছ েয, আহেল িকতাবরা বলেত আর� করল েয, 

মুহা�াদ তার িনেজর ইবাদেতর িদেক আমােদর আ�ান করেছ।১২F

13   

                                                             
13 ইবন ইসহাক, েদখুন, মুখতাসার সীরািতন নবুিবয়তাহ, ইবন িহশাম, ১/৫৫৪; 

ইবন জারীর তাবারী, আত-তা সীর, ৩/৩২৫; ইবন আবী হােতম, তা সীর, 

২/৩৬৯, ৩৭০; বায়হাকী, দালােয়লুন নাবুওয়াহ, ৫/৩৮৪।  
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৫৭। আ�াহর বাণীর বাকতসমূহেক তার (শ�, অব ান িকংবা 

অথরগত)  ানচুতত কের িবকৃত করা।  

৫৮। িকতােবর আয়াতসমূহেক মুখ বাঁিকেয় পড়া।  

৫৯। হক ও েহদায়াতপ�ীেদরেক ধমরততাগী িকংবা িনেবরাধ ইততািদ 

উপািধ �দান।  

৬০। আ�াহর উপর িমথতা রটনা করা।  

৬১। হেকর উপর িমথতােরাপ করা।  

৬২। যখন তারা দলীল-�মাণািদর মাধতেম তােদর মত �িত�া 

করেত সপম না হত তখন তারা পমতাসীনেদর কােছ নািলশ কের 

শািির বতব া করত। েযমনিট তারা বেলিছল ে র‘আউনেক,  

قَاَل  ﴿ ََ  
ُ
تََذرُ  فِۡرَعۡونَ  قَۡومِ  مِن �لَۡمَ�

َ
قَۡوَمُهۥ ُموَ�ٰ  � ََ  ْ َا �ِض  ِ�  ِ�ُۡفِسُد

َ
�ۡ�﴾ 

 ]  ١٢٧: مالبممف[
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“আর ি র‘আউন স�দােয়র েনতারা বলল, ‘আপিন িক মূসা ও 

তার স�দায়েক যমীেন িবপযরয় সৃি� করেত েদেবন?”। [সূরা আল-

আ‘রা : ১২৭] 

৬৩। হকপ�ীেদরেক যমীেন ি তনাসৃি�কারী িহেসেব অিপিহতকরণ। 

েযমনিট পূেবরা� আয়ােত তারা কেরিছল।  

৬৪। হকপ�ীেদরেক তারা বাদশা তথা রা�ীয় পমতার অবমাননা, 

রাে�র রীিত-নীিতর অবমাননাকারী িহেসেব অিপিহত করা। েযমন 

তারা বেলিছল,  

َ�َذَركَ ﴿  ]  ١٢٧: مالبممف[ ﴾َءالَِهَتَك ََ  ََ

“আর তারা েতামােক এবং েতামার ইলাহেক পিরততাগ কের 

চেলেছ”। [সূরা আল-আ‘রা : ১২৭]  

অনত আয়ােত আ�াহ আরও বেলন,  

﴿ ٓ َخاُف  ِِّ�ِ
َ
ن ُ

َ
َل  ُ  ]  ٢٦: غفم[ ﴾دِيَنُ�مۡ  ُ�َبّدِ
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“িন�য় আিম আশংকা কির েয, েস েতামােদর �ীন পিরবতরন কের 

েদেব”। [সূরা গাি র: ২৬] 

৬৫। তারা হকপ�ীেদর এ বেল অপবাদ িদত েয, এরা 

পমতাশীনেদর মা‘বুদেদর অস�ান কের। েযমন উপেরা� আয়ােত 

তারা ে র‘আউনেক বেলিছল।  

৬৬। তারা হকপ�ীেদর এ বেল অপবাদ িদত েয, এরা �ীন 

পিরবতরন করেত চায়। েযমন আ�াহ তা‘আলা ে র‘আউেনর কথা 

বণরনা কের বেলন,  

﴿ ٓ َخاُف  ِِّ�ِ
َ
ن ُ

َ
َل  ُ َۡ  دِيَنُ�مۡ  ُ�َبّدِ

َ
ن ُ

َ
�ِض  ِ�  ُ�ۡظهِرَ  ُ

َ
 ]  ٢٦: غفم[ ﴾ ٢ �لَۡفَسادَ  �ۡ�

“িন�য় আিম আশংকা কির েয, েস েতামােদর �ীন পিরবতরন কের 

েদেব অথবা েস যমীেন িবপযরয় ছিড়েয় েদেব।” [সূরা গাি র: ২৬] 

৬৭। তারা হকপ�ীেদর এ বেল েদাবােরাপ করত েয, এরা বাদশা বা 

পমতাসীনেদর অস�ান করেছ, তােদর মানহািন করেছ। েযমন 

তারা বেলিছল,  

َ�َذَركَ ﴿  ]  ١٢٧: مالبممف[ ﴾َََءالَِهَتَك  ََ
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“আর তারা েতামােক এবং েতামার ইলাহেক পিরততাগ কের 

চেলেছ”। [সূরা আল-আ‘রা : ১২৭]  

৬৮। তােদর দাবী িছল েয, তারা তােদর কােছ েয হক আেছ েসটার 

উপর আমল করেছ, অথচ তারা েসটােক ততাগ কের চেলেছ। েযমন 

তারা বলত,  

ٓ  نُۡؤمِنُ ﴿ نَِۡل  بَِما
ُ
 ]  ٩١: ملقمة[ ﴾َعلَۡيَنا ُ

“আমরা েকবল তােতই ঈমান আনব যা আমােদর উপর নািযল 

হেয়েছ”। [সূরা আল-বাকারাহ: ৯১] 

৬৯। ইবাদেতর েপে� বিধরতকরণ, েযমন তারা কেরিছল আশরার 

িদেন (ঈদ পালেনর মাধতেম)।  

৭০। ইবাদেতর েপে� সংেকাচন। েযমন তারা আরা ােতর ময়দােন 

ওকু  তথা অব ান করা েছেড় িদেয়িছল।  

৭১। পরেহযগারী বা সাবধানতার নােম ওয়ািজব পিরততাগ করা। 

(েযমন েয কাপড় িদেয় অনতায় কেরেছ তা িদেয় তাওয়া  না করার 
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পরেহযগারীর মাধতেম উল� তাওয়া  করা। অথচ েগাপনা� ঢাকার 

মত ওয়ািজব পিরতত� হেয় যাে�) 

৭২। পিব� িরযক পিরততাগ করােক ইবাদত িহেসেব গণত করা। 

(তারা েকােনা েকােনা পিব� হালাল ব�র পিরততাগেক ইবাদত মেন 

করত।) 

৭৩। আ�াহর হালাল করা েসৗ�যর পিরততাগ করােক ইবাদত 

িহেসেব গণত করা।  

৭৪। না েজেন মানুবেদরেক পথ��তার িদেক আ�ান জানােনা।  

৭৫। েজেন-শেন মানুবেদরেক কু িরর িদেক আ�ান জানােনা।  

৭৬। বড় ধরেণর বড়য� করা। েযমনিট কেরিছল নূেহর জািত।  

৭৭। তােদর েনতারা হয় জান-পাপী নতুবা অজ-তাপস। েযমন 

আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

قَدۡ ﴿ َ�ٰمَ  ونَ �َۡسَمعُ  ّمِۡنُهمۡ  فَرِ�قٞ  َ�نَ  ََ ََ  ِ َّ  ََُهمۡ  َ�َقلُوهُ  َما َ�ۡعدِ  مِنۢ  ُ�َّرِفُونَُهۥ ُُمّ  �
ْ  نَذا ٧ َ�ۡعلَُمونَ  ِينَ  لَُقوا َّ �  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ  َ�ۡعٖض  َِِ�ٰ  َ�ۡعُضُهمۡ  َخَ�  نَذا َءاَمّنا قَالُٓوا  قَالُٓوا
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ثُوَ�ُهم ُ�َّدِ
َ
ُ  َ�َتحَ  بَِما � َّ فََ�  َرّ�ُِ�مۚۡ  ِعندَ  بِهِۦ وُ�مِ�َُحآجّ  َعلَۡيُ�مۡ  �

َ
ۡعقِلُونَ  ُ ََ ٧ 

 ََ
َ
نّ  َ�ۡعلَُمونَ  َ�  ُ

َ
ُ  َ َّ َنَ  َما َ�ۡعلَمُ  � َما �ُِ�ّ مِۡنُهمۡ  ٧ ُ�ۡعلُِنونَ  ََ ّمِّيونَ  ََ

ُ
 َ�ۡعلَُمونَ  َ�  ُ

ََِ�َٰب  َماِ�ّ  ِِّ�ٓ  �لۡ
َ
 ]  ٧٨  ،٧٥: ملقمة[ ﴾ُ

“েতামরা িক এ আশা কর েয, তারা েতামােদর কথায় ঈমান 

আনেব? অথচ তােদর একদল আ�াহর বাণী �বণ কের, তারপর 

তারা তা অনুধাবন করার পর িবকৃত কের, অথচ তারা জােন। আর 

তারা যখন মুিমনেদর সােথ সাপাত কের তখন বেল, ‘আমরা ঈমান 

এেনিছ’। আবার যখন তারা েগাপেন এেক অেনতর সােথ িমিলত হয় 

তখন বেল, েতামরা িক তােদরেক তা বেল দাও, যা আ�াহ 

েতামােদর কােছ উ�ু� কের িদেয়েছন; যােত তারা এর মাধতেম 

েতামােদর রব-এর িনকট েতামােদর িবরেে দলীল েপশ করেব ? 

তেব েতামরা িক বুঝ না?’ তারা িক জােন না েয, তারা যা েগাপন 

রােখ এবং যা বত� কের, িন�য় আ�াহ তা জােনন? আর তােদর 

মেধত এমন িকছু িনরপর েলাক আেছ যারা িমথতা আশা ছাড়া িকতাব 

স�েকর িকছুই জােন না, তারা শধু অমূলক ধারণা েপাবণ কের।”। 

[সূরা আল-বাকারাহ: ৭৫-৭৮] 
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৭৮। এ দাবী করা েয তারাই আ�াহর ওলী অনতরা নয়।  

৭৯। আ�াহর শরী‘আত পিরততাগ করার পরও আ�াহর মহতেতর 

দাবী করা। আর তখনই আ�াহ তােদরেক এ িববয়িট �মােণর 

আ�ান জানােলন,  

نُتمۡ  ِِن قُۡل  ﴿ َ  ُ�ِّبونَ  َُ َّ ُ  ُ�ۡبِۡبُ�مُ  فَٱتّبُِعوِ�  � َّ َ�ۡغفِرۡ  � ُ  ُذنُو�َُ�مۚۡ  لَُ�مۡ  ََ َّ � ََ 
َِيمٞ  َ�ُفورٞ   ]  ٣١: بممم  مل[ ﴾ ٣ ّر

“বলুন, েতামরা যিদ আ�াহেক পালবাস তেব আমােক অনুসরণ কর, 

আ�াহ েতামােদরেক পালবাসেবন এবং েতামােদর অপরাধ পমা 

করেবন। আ�াহ অতত� পমাশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আেল 

ইমরান: ৩১] 

৮০। িমথতা দুরাশার মেধত িলল থাকা। েযমন তারা বলত,   

َمّسَنا لَن﴿ يّاٗما ِِّ�ٓ  �َّارُ  ََ
َ
�  ۚ  ]  ٨٠: ملقمة[ ﴾ّمۡعُدََدٗة

“সামানত হােত েগানা িকছু িদন বততীত আমােদরেক কখনও আগন 

�শর করেব না”। [সূরা আল-বাকারাহ: ৮০] ও অনত আয়ােত 

এেসেছ, তারা বলত,  
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ّنةَ  يَۡدُخَل  لَن﴿ َ ۡۡ َۡ  ُهوًدا َ�نَ  َمن ِِّ�  �
َ
 ]  ١١١: ملقمة[ ﴾نََ�َٰرىٰ  ُ

“আর তারা বেল ইয়াহূদী ও নাসারা বততীত েকউ জা�ােত �েবশ 

করেব না”।১৩F

14  

৮১। তােদর নবী ও সৎেলাকেদর কবরেক মাসিজদ তথা সাজদার 

 ান িহেসেব �হণ করা।  

৮২। তােদর নবীেদর িবিবধ িচ� ও �ৃিতিবজিড়ত  ানেক মাসিজেদ 

রপা�র করা, েযমনিট উমর রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত হেয়েছ।  

৮৩। কবেরর উপর েচরাগ (েমামবািত) জালােনা।  

৮৪। কবরেক ঈদ তথা সে�লন ল ও জমােয়ত  ান িহেসেব 

�হণ।  

৮৫। কবেরর কােছ যেবহ করা।  

                                                             
14 আ�াহ তােদর কথার জবােব বেলেছন, ﴿ ََما�ِّيُهۡمۗ  تِۡلك

َ
]  ١١١: ملقمة[ ﴾ُ  অথরাৎ 

এগেলা তােদর অনতায় �ততাশা।  
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৮৬। মহান বতি�েদর �ৃিতিবজিড়ত  ানেক বরকতময় মেন করা, 

েযমন ‘দারন নাদওয়া’১৪

15, আর যার হােত েসটা থাকেব তা িনেয় 

অহ�ার করা, েযমন হাকীম ইবন িহযামেক বলা হেয়িছল েয, তুিম 

েতা ম�ার স�ান িব�য় কের িদেয়ছ, তখন িতিন জবােব 

বেলিছেলন, “যত তথাকিথত স�ান িছল তা িতেরািহত হেয়েছ, 

েকবল তাকওয়ার মাধতেমই স�ান িনধরািরত হেব”।  

৮৭। বংশ িনেয় গবর-অহ�ার করা।  

৮৮। মানুেবর নসব বা িপতৃ-পুরব িনেয় কাউেক অপমান করা বা 

অপবাদ েদওয়া।  

৮৯। তারকারািজর মাধতেম বৃি� হওয়া িনধরারণ করা। অথবা 

তারকারািজর কারেণ বৃি� হেয়েছ বেল িব�াস করা।  

৯০। মৃত বতি�র জনত িবলাপ কের কাঁদা।  

৯১। সীমাল�ন িছল তােদর সবেচেয় বড় খারাপ অপতাস। তাই 

আ�াহ তা‘আলা এ সীমাল�েনর বতাপাের যা বলার তা বেলেছন।  

                                                             
15 েযমন বতরমান কােলর �াব, েহােটল লন, �ৃিতসংসদ ইততািদ।  
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৯২। গবর-অহ�ার করা তােদর সবেচেয় বড়  িযলেতর িববয় বেল 

িবেবিচত হেতা, যিদও েসটা যথাথরতার কারেণই িছল। তখন আ�াহ 

তােদরেক তা েথেক িনেবধ কেরন।  

৯৩। একজন মানুব তার দল, হক িকংবা বািতল েয পেথই থাকুক 

না েকন, েস দেলর পেপ েগাড়ামী করেব এটাই িছল তােদর 

অল�নীয় নীিত। তাই আ�াহ তােদর এ কমরকা� স�েকর যা বলার 

তা বলেলন।  

৯৪। তােদর িনয়ম িছল েয এেকর অপরােধ অনতেক আ�মন করা, 

তখন আ�াহ তা‘আলা নািযল করেলন,  

﴿ �َ ٞ  تَِۡرُ  ََ اَُِرة رَ  ََ ُۡ ۡخَرىٰۚ  َِ
ُ
 ]  ١٦٤: مالنعي [ ﴾ُ

“আর েকােন েবাঝাবহনকারী অপেরর েবাঝা বহন করেব না”। [সূরা 

আল-আন‘আম, ১৬৪; আল-ইসরা: ১৫;  ািতর, ১৮; আয-যুমার, ৭; 

আন-নাজম: ৩৮] 

৯৫। েকােনা েলাকেক অেনতর েদােব অপমান করা। আর তাই রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, “তুিম িক তােক তার মােয়র 
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কারেণ েদাব-িন�া করেল? তুিম েতা এমন েলাক যার মেধত 

জািহিলয়াত রেয়েছ।”১৫

16 

৯৬। বাইতু�াহর তথা মসিজেদর মুতাওয়া�ী হওয়া িনেয় অহ�ার 

করা।  েল আ�াহ তা‘আলা তােদর িন�া কের বলেলন,  

ِ�ِ�نَ  ﴿ َۡ ۡهُجُرَنَ  َ�ِٰمٗر� بِهِۦ ُمۡسَت  ]  ٦٧: ملؤمغو [ ﴾ ٦ ََ

“”। [সূরা আল-মুিমনূন, ৬৭। ] 

৯৭। নবী বংেশর েলাক বেল গবর করা। তখন আ�াহ তােদর েস 

গেবরর িবরেে আয়াত পািঠেয় জানােলন েয,  

ّمةٞ  تِلَۡك ﴿
ُ
َسَبۡت  َما لََها َخلَۡتۖ  دۡ قَ  ُ  ]  ١٣٤: ملقمة[ ﴾ ََ

“এ হে� এক েগা�ী, যারা চেল েগেছ, তােদর জনত তা-ই থাকেব যা 

তারা অজরন কেরেছ”। [সূরা আল-বাকারাহ: ১৩৪, ১৪১] 

                                                             
16 বুখারী, ৩০; মুসিলম, ১৬৬১।  
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৯৮। িনেজেদর িশর ও কমরকা� িনেয় গবর করা। েযমনিট কেরিছল 

দুই স েরর অিধবাসী (বিনক) কুরাইশরা সাধারণ েপত-খামাের িলল 

েলাকেদর উপর।  

৯৯। দুিনয়া (দুিনয়ােত যারা ধনী ও ঐ�যরপূণর তারাই) তােদর িনকট 

সবেচেয় বড় িহেসেব িবেবিচত হেতা। েযমন তারা বেলিছল,  

﴿  ْ قَالُوا َِل  لَۡوَ�  ََ ّۡ ٰ  �لُۡقۡرَءانُ  َ�َٰذا نُ َ : ملزخمف[ ﴾ ٣ َعِظي�ٍ  �لَۡقۡرَ�ََۡ�ِ  ّمِنَ  رَُجلٖ  ََ

٣١  [ 

“আর তারা বেল, এ কুরআন েকন নািযল করা হল না দুই 

জনপেদর েকােনা মহান বতি�র উপর?”। [সূরা আয-যুখর : ৩১] 

১০০। আ�াহর উপর িনেজেদর মতামত চািপেয় েদওয়ার মত 

ধৃ�তা। েযমনিট তারা উপেরা� আয়ােত কেরিছল১৬ F

17।  

১০১।  কীর-দিরেেদর িনেয় উপহাস করা। তখন আ�াহ তােদর 

কমরকাে�র উ�ের নবীেক বলেলন,  

                                                             
17 উপেরা� আয়ােত তারা নবুওয়েতর জনত দুিনয়ার ধনীেদর েকন �হণ করা 

হেলা না, েসটা েযন আ�াহর উপর চািপেয় িদেত চায়।  



 

50 

﴿  �َ ۡطُردِ ََ ِينَ  ََ َّ ِ  َرّ�ُهم يَۡدُعونَ  � َٰة  ]  ٥٢: مالنعي [ ﴾ََ�لَۡعِ�ِّ  بِٱلَۡغَد

“আর যারা সকাল-স�ায় তােদর রবেক ডােক আপিন তােদরেক 

তািড়েয় িদেবন না”। [সূরা আল-আন‘আম: ৫২] 

১০২। নবীর অনুসারীেদরেক ইখলাসশূণততা, িন�াহীনতা এবং 

দুিনয়াদার বেল অপবাদ েদওয়া। আর তাই আ�াহ তা‘আলা তােদর 

কমরকাে�র জবােব বলেলন,  

َسابِهِم مِنۡ  َعلَۡيَك  َما﴿ ءٖ  ّمِن َِ  ]  ٥٢: مالنعي [ ﴾َ�ۡ

“তােদর িহসাব-িনকােশর পার আপনার নয়”। [সূরা আল-আন‘আম: 

৫২] অনুরপ আরও আয়ােত তার জবাব রেয়েছ।  

১০৩। ি িরশতােদর বতাপারিটেত কু ির বা তােদর িবিপ� িববেয় 

ঈমান আনেত অ�ীকার করা।  

১০৪। রাসূলেদর িববেয় কু ির করা বা তােদরেক সতত বেল মানেত 

অ�ীকার করা।  
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১০৫। আ�াহর িকতাবসমূেহর সােথ কু ির করা তথা েসগেলা 

আ�াহর পপ েথেক আসা ও েসগেলার েদওয়া সংবাদ, িবধান ও 

িনেদরশনা সতততা মানেত অ�ীকার করা।  

১০৬। আ�াহর পপ েথেক যা এেসেছ তা েথেক মুখ ি িরেয় 

েনওয়া।  

১০৭। েশব িদবেসর উপর কু ির করা, তথা েশব িদবস ও তােত 

যা যা হেব বেল ঈমান আনেত হয়, তা অ�ীকার করা।  

১০৮। আ�াহর সােথ সাপােতর িববয়িটেত িমথতােরাপ করা। 

১০৯। রাসূলগণ েশব িদবস িকয়ামেত যা যা সংঘিটত হেব বেল 

সংবাদ িদেয়েছন তার িকছু অংেশ িমথতােরাপ করা। েযমন আ�াহর 

বাণীেত এেসেছ,  

ٰ�َِك  ﴿ ََ َْ
ُ
ِينَ  ُ َّ �  ْ َا لَِقآ�ِهِۦ َرّ�ِهِمۡ  َ�ِٰت � َ�َفُر  ]  ١٠٥: ملكهف[ ﴾ََ

“তারাই েতা কু ির কেরেছ আ�াহর আয়াতসমূেহ এবং তাঁর 

সাপােতর সােথ”। [সূরা আল-কাহা : ১০৫] আবার তারা 

িমথতােরাপও করত, েসজনত আ�াহ েসগেলার জবােব বেলেছন,  
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 ]  ٤: ملَيتة[ ﴾ ٤ �ّ�ِينِ  يَۡومِ  َ�ٰلِِك  ﴿

“িবচার িদেনর মািলক”। [সূরা আল- ােতহা: ৪] অনুরপ,  

َ�  �ِيهِ  َ�ۡيعٞ  ّ� ﴿ َ�  ُخلّةٞ  ََ ََ  ۗ َ�َٰعةٞ  ]  ٢٥٤: ملقمة[ ﴾ َُ

“েযিদন থাকেব না েকােনা েবচা-েকনা, েকােনা ব�ু�, েকােনা 

সুপািরশ”। [সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৪] ত�প,  

هِدَ  َمن ِِّ� ﴿ ّقِ  َُ  ]  ٨٦: ملزخمف[ ﴾ ٨ َ�ۡعلَُمونَ  ََُهمۡ  بِٱۡ�َ

“তেব েয হেকর সাপত েদেব এমতাব ায় েয তারা তা জােন (েসই 

েকবল সুপািরেশর মািলক হেব)”। [সূরা আয-যুখর : ৮৬] 

১১০। মানুবেদর মেধত যারা ইনসা পূণর কথা ও কােজর আেদশ েদয় 

তােদর হততা করা।  

১১১। মূিতর, জাদুকর ও তাগত তথা আ�াহিবেরাধী শি�র উপর 

িব�াস রাখা১৭F

18। 

                                                             
18 অথরাৎ েয কাজগেলা আ�াহর বেল একা� বেল �ীকৃত, েযগেলা বা�ার নয়, 

েসগেলা �ারা বা�ার সীমাল�ন কের েসগেলা তােদর জনত সাবতি করা। 
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১১২। মুশিরকেদর ধমরেক মুসিলমেদর �ীেনর উপর ে��� �দান 

করা।  

১১৩। হকেক বািতেলর সােথ সংিম�ণকারী১৮

19।   

১১৪। হক জানার পরও তা েগাপন করা।  

১১৫। পথ��তার সবেচেয় িপি�, আর তা হে�, না েজেন আ�াহর 

উপর কথা বলা।  

১১৬। হকেক অ�ীকার তথা িমথতােরাপ করার কারেণ তােদর িবিপ� 

কমরকাে� �কাশত �িবেরািধতায় িলল থাকা। েযমন আ�াহ তা‘আলা 

বেলন,  

ْ  بَۡل  ﴿ ّذبُوا ّقِ  ََ ۡمرٖ  ِ�ٓ  َ�ُهمۡ  َجآَءُهمۡ  الَمّ  بِٱۡ�َ
َ
 ]  ٥: ق[ ﴾ ٥ ّمرِ�ٍج  ُ

                                                                                                                  
েযমন, শয়তান, গােয়বী ইলেমর দাবীদার, আ�াহ বততীত অনত িবধান 

�দানকারী, িনেজর ইবাদেতর িদেক আ�ানকারী েকােনা সৃ�জীব, এমন 

�েততক জীব, তােক েকউ ইবাদত করেত েদখেল তােত স�ি� �কাশকারী।   
19 েযমন বতরমােন সকল ধমরেক একই মুখী বেল ধারণা েপাবণকারী। যারা ইসলাম 

ও অনতানত ধমরেক একই িনি�েত পিরমাপ কের থােক।  
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“বরং তােদর কােছ সতত আসার পর তারা তােত িমথতােরাপ কেরেছ, 

 েল তারা �চ� সে�হপূণর কমরকাে� িলল রেয়েছ”। [সূরা �া :৫] 

১১৭। আ�াহর পপ েথেক নািযলকৃত িবিধ-িবধােনর িকছুর উপর 

ঈমান আনা, অপর িকছুর উপর না আনা।  

১১৮। রাসূলগেণর উপর ঈমােনর েপে� তারতমত করা।  

১১৯। েয িববেয় জান েনই েস িববেয় িববাদ-িবস�ােদ িলল থাকা।  

১২০। ��পােব পূবরসূরীেদর িবেরািধতা সে�ও তােদর অনুসরেণর 

দাবী করা।  

১২১। যারা আ�াহর উপর ঈমান এেনেছ তােদরেক আ�াহর পথ 

েথেক বাধা েদওয়া।  

১২২। কু ির ও কাে রেদর সােথ সখততা।  

১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭। পািখ তািড়েয় ধারণা �সূত পােলা-

ম� িনধরারণ করা, আঁকােজাকা কের পােলা-ম� িনধরারণ করা, 
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েকােনা পািখ েদেখ কুলপণ েনওয়া, গণকবািজ করা এবং তাগেতর 

কােছ িবচার- য়সালা করা।  

১২৮। অনুরপপােব দু’ ঈেদর মাঝখােনর সমেয় িবেয়-শািদ হওয়া 

অপছ� করা।  

আ�াহই পােলা জােনন।  

আ�াহ তা‘আলা মুহা�াদ, তার পিরবার-পিরজন ও সকল সাহাবী-

স�ী-সাথীেদর উপর সালাত ও সালাম েপশ করন।  

---------------------- 

 


