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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
ইছলাম বিনষ্টকাৰী বিষয়সমূহ 

জাবন থওঁক, ইছলাম বিনষ্টকাৰী বিষয় হহছছ দহটা: 
১। আল্লাহৰ ইিাদতত আন কাছৰািাক অংশীদাৰ স্থাপন কৰা। আল্লাহ 
তাআলাই হকছছ: 

ُٓء  ﴿ يََشا َٰلَِك لَِمن  َك بِهِۦ َوَيۡغفُِر َما ُدوَن َذ ن يُۡۡشَ
َ
أ ِفُر  َ ََل َيۡغ  [  ٨٤: النساء]﴾ إِنَّ ٱَّللَّ

“বনশ্চয় আল্লাছহ ততওঁৰ লগত অংশীদাৰ স্থাপন কৰাক তকবতয়াও ক্ষমা 
নকছৰ, ইয়াৰ িাবহছৰ ততওঁ অনযানয অপৰাধ বিছটা ইচ্ছা ক্ষমা কবৰ 
বদছয়।” [ছুৰা আন-বনছা: ৪৮] 
ততওঁ আৰু হকছছ,  

َٰلِِمنَي ِمۡن ﴿ ُۖ َوَما لِلظَّ َُٰه ٱنلَّاُر َوى
ۡ
َة َوَمأ نَّ ِ ٱۡۡلَ ُ َعلَۡيه َم ٱَّللَّ َحرَّ ِ َفَقۡد  َُّهۥ َمن يُۡۡشِۡك بِٱَّللَّ إِن

نَصارٖ 
َ

 [  ٢٧: دةاملائ]﴾  ٧٢أ
“বনশ্চয় বিছয় আল্লাহৰ লগত অংশীদাৰ স্থাপন কছৰ আল্লাছহ তাৰ িাছি 
জান্নাত হাৰাম কবৰ বদছছ আৰু তাৰ িাসস্থান হ’ি জাহান্নাম; আৰু 
িাবলমসকলৰ িাছি তকাছনা সহায়কাৰী নাই।” [ছুৰা আল-মাবয়দা: ৭২] 
আল্লাহৰ িাবহছৰ আন কাছৰা উছেছশয জছিহ কৰা ইয়াছৰ অন্তৰূূ্ক্ত। 
তিছন, তকাছনািাই িবদ বিনৰ উছেছশয িা কিৰিাসীৰ উছেছশয জছিহ 
কছৰ। 
 
২। বি িযবক্ত আল্লাহ আৰু তাৰ মাজত আনক মাধযম বহচাছপ গ্ৰহণ কছৰ 
আৰু বসহঁতৰ ওচৰত প্ৰাথূনা কছৰ, বসহঁতৰ ওচৰত ছুপাবৰছ িা মধযস্থতা 
কামনা কছৰ আৰু বসহঁতৰ ওপৰত ৰ্ৰসা কছৰ, তসইজন িযবক্ত 
আবলমসকলৰ সিূস্মতবত্ৰমছম কাবৰৰ িুবল বিছিবচত। 
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৩। মুশ্ববৰকসকলক কাবৰৰ িুবল বিশ্বাস নকবৰছল, িা বসহঁতৰ কুৰৰীত 
সছেহ তপাষণ কবৰছল, অথিা বসহঁতৰ ধমূক সবিক িুবল মন্তিয কবৰছল 
তসই িযবক্ত কাবৰৰ হহ িাি। 
 
৪। বি িযবক্ত নিী চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ জীৱনপদ্ধবততকক আন 
তকাছনা জীৱন পদ্ধবতক পবৰপূণূ িুবল বিশ্বাস কছৰ; অথিা নিীৰ 
বিধানতকক আন কাছৰা বিধানক উত্তম িুবল ৰ্াছি, ততছন্ত এছন িযবক্ত 
কাবৰৰ িুবল গণয হ’ি। তিছন, িবদ তকাছনা িযবক্ত নিী চাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
অছাল্লাছম হল অহা বিধানৰ ওপৰত তাগুতৰ (মানৱ ৰবচত) বিধানক 
অগ্ৰাবধকাৰ বদছয়— ততছন্ত এছন িযবক্ত কাবৰৰ। 
 
৫। বি িযবক্ত ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লাছম হল অহা তকাছনা 
বিধানৰ প্ৰবত ঘৃণা-বিছেষ তপাষণ কবৰি, বস িবদও তসই বিধানৰ ওপৰত 
বস আমল নকৰক বকয়, তথাবপও বস কাবৰৰত পবৰণত হ’ি। 
 
৬। বি িযবক্ত ৰাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ েীনৰ অন্তৰূূ্ক্ত 
সামানয তকাছনা বিষয়, আল্লাহ প্ৰদত্ত তছাৱাি-প্ৰবতদান অথিা ততওঁৰ 
তকাছনা শাবিৰ বিধানৰ প্ৰবত িাট্ৰা-বিদ্ৰূপ কছৰ, তসই িযবক্তও কাবৰৰ 
হ’ি। ইয়াৰ দলীল আল্লাহ তা‘আলাৰ িাণী: 

وِِلِۦ ُكنُتۡم تَۡسَتۡهزُِءوَن ﴿ َٰتِهِۦ َورَُس ِ َوَءاَي ِٱَّللَّ ب
َ

َد ََل  ٦٥قُۡل أ َفۡرتُم َبۡع ْ قَۡد َك ُروا َتۡعَتِذ
ۡم   َٰنُِك  [  ٥٥،  ٥٦: اتلوبة]﴾ إِيَم

“তকাৱা, ‘ততামাছলাছক আল্লাহক, ততওঁৰ বনদশূন আৰু ততওঁৰ ৰাছুলক হল 
বিদ্ৰূপ কবৰবছলা তনবক? ততামাছলাছক আৰু ওজৰ-আপবত্ত নকবৰিা, 
ততামাছলাছক ঈমান আনাৰ বপছত আছকৌ কাবৰৰ হহ হগছা।” [ ছুৰা আত-
তাওিা: ৬৫-৬৬] 
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৭। িাদু কৰা। বিকষূণ আৰু আকষূণ কৰাৰ িাছি তদিীৰ কৰাও ইয়াৰ 
অন্তৰূূ্ক্ত। এছতছক বিছয় িাদু কবৰি অথিা িাদু কৰাৰ প্ৰবত সন্তুষ্ট থাবকি, 
বস কাবৰৰ হ’ি। ইয়াৰ দলীল আল্লাহ তাআলাৰ িাণী: 

﴿ ُۖ ُفۡر ُن فِۡتَنةٞ فَََل تَۡك َما ََنۡ وََلٓ إِنَّ َٰ َيُق َحَّتَّ َحٍد 
َ
أ َِماِن ِمۡن   [  ٢٠٧: ابلقرة]﴾ َوَما ُيَعل 

“বসহঁছত কাছকা (িাদু) বশক্ষা বদয়া নাবছল তিবতয়া হলছক এই কথা তকাৱা 
নাবছল তি, আবম তকৱল পৰীক্ষাস্বৰূপ; এছতছক তুবম কুৰৰী নকবৰিা।” 
[ছুৰা আল-িাকাৰা: ১০২] 
 
৮। মুছবলমসকলৰ বিৰুছদ্ধ মুশ্ববৰকসকলক সহায় কৰা। ইয়াৰ দলীল: 
আল্লাহ তা‘আলাই হকছছ, 

ِِمنيَ ﴿ َٰل لظَّ ٱۡلَقۡوَم ٱ َ ََل َيۡهِدي  َُّهۥ ِمۡنُهۡمۗۡ إِنَّ ٱَّللَّ نُكۡم فَإِن ِ َُّهم م   [  ٦٢: دةاملائ]﴾ َوَمن َيَتَول
“ততামাছলাকৰ মাজত তকাছনািাই বসহঁতক িনু্ধৰূছপ গ্ৰহণ কবৰছল বস 
বসহঁতছৰই অন্তৰূূ্ক্ত হ’ি। বনশ্চয় আল্লাহ িাবলম সম্প্ৰদায়ক সৎপথত 
পবৰচাবলত নকছৰ”। [ছুৰা আল-মাবয়দাহ: ৫১] 
  
৯। বি িযবক্ত এছন-বিশ্বাস তপাষণ কছৰ তি, বখবিৰৰ িাছি তিছনকক মূছা 
আলাইবহচ ছালামৰ চবৰয়তৰ িাবহৰত থকা সম্ভৱ আবছল, ততছনকক 
তকাছনা মানুহৰ িাছি মুহাম্মাদ চাল্লাল্লাহু আলাইবহ অছাল্লামৰ চবৰয়তৰ 
পৰা িাবহৰ হহ তিাৱাৰ অনুমবত আছছ— (ছিছন বকছুমাছন গউছ, কুতুি, 
আিদাল আবদৰ প্ৰবত বিশ্বাস কছৰ) ততছন্ত এছন বিশ্বাস তপাষণ কৰা 
িযবক্তও কাবৰৰ।  
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১০। আল্লাহ তা‘আলাৰ েীন ‘ইছলাম’ক উছপক্ষা কৰা িা ইয়াৰ পৰা বিমুখ 
তহাৱা— েীনৰ জ্ঞান অজূন নকৰা, আৰু তসই অনুিায়ী আমল নকৰাও 
কুৰৰী (এছন িযবক্ত কাবৰৰ হ’ি)। ইয়াৰ দলীল: আল্লাহ তাআলাই হকছছ, 

َِر أَِب ﴿ ن ُذك  ۡظلَُم ِممَّ
َ

رِِمنَي ُمنَتقُِموَن َوَمۡن أ ِۡ ُۡم َّا ِمَن ٱل ٓ  إِن َها ۡن َۡ ۡعَرَع 
َ

مَّ أ ُّ ِهِۦ  َره  َِٰر   ٢٢َي
 [  ٧٧: السجدة]﴾ 

“বি িযবক্ত তাৰ প্ৰবতপালকৰ বনদশূনাৱলীৰ োৰা উপবদষ্ট তহাৱাৰ বপছছতা 
তাৰ পৰা মুখ ঘুৰাই লয়, তসইজনতকক অবধক িাবলম আৰু তকান আছছ? 
বনশ্চয় আবম অপৰাধীবিলাকক উপিুক্ত শাবি বদওঁ”। [ ছুৰা আছ-ছাজদা: 
২২] 
 
উছল্লবখত বিষয়সমূহ িাট্ৰাজবনত হওঁক, অথিা উছেশযমূলকৰ্াছৱই হওঁক 
নাইিা ৰ্য়-ৰ্ীবতৰ কাৰছণই হওঁক— (কাবৰৰ তহাৱাৰ) বিধানৰ বদশৰ পৰা 
তকাছনা পাথূকয নাই; তকৱল জিৰদবিত িাধয কছৰাৱা িযবক্তৰ িাবহছৰ।  
এই বিষয়সমূহৰ প্ৰবতছটা বিষছয়ই অবত বিপজ্জনক, আৰু এয়া িহুতছৰ 
জীৱনত সচৰাচৰ সংঘবটত হহ থাছক। এছতছক প্ৰবতজন মুছবলমৰ উবচত 
এই বিষয়সমূহৰ পৰা সতকূ থকা আৰু বনজছক ইয়াৰ পৰা সুৰবক্ষত 
ৰখা। আবম আল্লাহৰ ওচৰত ততওঁৰ ত্ৰমাধ আৰু কবিন শাবিৰ 
কাৰণসমূহত পবতত তহাৱাৰ পৰা আশ্ৰয় প্ৰাথূনা কছৰা। 
আৰু আল্লাছহ কৰুণা আৰু শাবন্ত িষূণ কৰক ততওঁৰ তশ্ৰষ্ঠ সৃবষ্ট মুহাম্মাদ 
আৰু ততওঁৰ পবৰয়ালিগূ লগছত ততওঁৰ সকছলা ছাহািীসকলৰ ওপৰত। 
 


