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 توجيه اإلسالم للفرد واملجتمع
 

 <Bengal - বাঙালি -> بنغايل
 

   

মুহাম্মাি ইব্ে জাক্তমল যাইেু 
 

 حممد بن مجيل زينو
 

 

 
অেুব্ািক: ইক্তিক্তেয়ার মুহাম্মাি মুক্তজবু্র রহমাে 
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ইসলাশমর বব্ক্ত ষ্ট্য: 

১। ইসলাম হশে তাওহীি ব্া একত্বব্াশির িীে। তা হল অন্তশর িৃঢ়ভাশব্ এ ঈমাে ম াষণ করা ময, এক স্রষ্ট্া সমস্ত 

জগতশক সৃক্তষ্ট্ কশরশেে, তা ব্াস্তব্ সতয, যা প্রক্ততক্তি বু্ক্তিমাে ও ক্ত্ন্তা ীল মলাশকর বু্ক্তিবৃ্ক্তিক কথা। আর এ স্রষ্ট্াই 

হশেে সক্ততযকাশরর মাবু্ি; তাই একমাত্র তাাঁরই ইব্ািাত করা কতেব্য। এোড়া একমাত্র তাাঁর োশমই হশত হশব্ যশব্হ 

করা, েজর-মেওয়াজ মিয়া। আর ক্তব্শ ষ কশর মিা‘আর মেশত্র মতা কথাই মেই। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম ব্শলশেে:  

اعَء  » وَ  ادلُّ  «الٍْعبَادة   ه 

“মিা‘আই হশে ইব্ািাত।”1  

এ কারশণই গায়রুল্লাহর ক্তেকি মিা‘আ করা জাশয়য মেই। 

২। ইসলাম সকল ক্তকেুর সমন্বয় সাধে কশর, মকাশো ক্তব্শভি সৃক্তষ্ট্ কশর ো। এব্ং ঐ সমস্ত রাসূলগশণর উ র ঈমাে 

আেশত ব্শল যাশিরশক আল্লাহ তা‘আলা মপ্ররণ কশরক্তেশলে মলাকশির ক্তহিায়াশতর জেয, তাশির জীব্েশক সুসংহত 

করার জেয। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম হশলে তাশির মশধয সব্েশ ষ েব্ী। আর তার  রীয়ত 

আল্লাহর হুকুশম  ূব্েব্তেী সমস্ত  রী‘আতসমূহশক ব্াক্ততল কশর ক্তিশয়শে। আল্লাহ তা‘আলা তাাঁশক সমস্ত মােব্জাক্ততর 

জেয মপ্ররণ কশরশেে, যাশত ক্ততক্তে তাশির অেযােয ক্তমথযা ও ক্তব্কৃত ধশমের হাত হশত রো কশর ইসলাশমর 

অ ক্তরব্ক্ততেত িীশের মশধয  াক্তমল করশত  াশরে। 

৩। ইসলাশমর ক্ত োসমূহ সহজ ও সাধারশণর মব্াধগময। ইসলাম মকাশো রকম অব্াস্তব্ ক্ত্ন্তা ক্তকংব্া ক্তব্কৃত আকীিা 

অথব্া িা েক্তেশকর কাল্পক্তেক মকাশো ক্ত্ন্তাশক স্বীকৃক্তত মিয় ো। তা প্রশতযক যুশগ ও সমাশজ সহশজই  ালে করা 

্শল। 

৪। ইসলাম জড় ও আক্তিক জগতশক সমূ্পণে আলািা কশর ো। ব্রঞ্চ জীব্েশক একক ও সব্েব্যা ী রূ  প্রিাে কশর 

এব্ং উভয় জগতশক একই স্রষ্ট্ার  ক্তরকল্পোর অং  ক্তহসাশব্ মিশে। তাই মকাশো একিাশক গ্রহণ করা, আর 

অেযিাশক মেশড় মিয়ার েীক্তত তার মশধয মেই। 

৫। ইসলাম অতযন্ত িৃঢ়তার সশে মুসলমােশির এশক অশেযর মশধয সম্প্রীক্তত ও ভ্রাতৃত্বশক ব্জায় রাশে এব্ং জাক্তত ব্া 

এলাকাগত িূরত্বশক অস্বীকার কশর। 

আল্লাহ তা‘আলা ব্শলে, 

ۡكَرَمُكمۡ  إِن   ﴿
َ
ِ  ِعندَ  أ ۡتَقىُٰكۡم   ٱّلل 

َ
 [  ٣١: احلجرات] ﴾ ١٣ أ

                                                           
1 সুোে ক্ততরক্তমযী, হািীস েং ১৪৭৯, হািীসক্তি হাসাে ও সহীহ। 
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“ক্তেশ্চয় মতামাশির মশধয মসই ব্যক্তিই আল্লাহর ক্তেকি অক্তধক মযোিাসম্পন্ন ময অক্তধক মুিাকী।” [সূরা আল-হুজুরাত, 

আয়াত: ১৩] 

৬। ইসলাশম এমে মকাশো  ূজারীর িল মেই যারা িীে ক্তেশয় ব্যব্সা কশর। আর এমে মকাশো অব্াস্তব্ ক্ত্ন্তা ভাব্ো 

মেই যা ক্তব্শ্বাস করা কক্তিে। প্রক্ততক্তি ব্যক্তিই আল্লাহর ক্তকতাব্ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম-এর হািীস 

 ড়শত  াশর এব্ং সালশে সাশলহীেগণ মযভাশব্ বু্শেশেে ঐভাশব্ বু্শে ক্তেশয় তার ক্তভক্তিশতই জীব্েশক গড়শত 

 ারশব্। 

ইসলাম জীব্শের  ক্তর ূণে ক্তব্ধাে 

১। ইসলাম মােব্জীব্শের প্রক্ততক্তি মেত্রশকই সুন্দর ও সুসংহত কশরশে। তা অথেনেক্ততক, রাজনেক্ততক, সাংসৃ্কক্ততক 

ক্তকংব্া সামাক্তজক যাই মহাক ো মকে। আর সাশথ সাশথ এই জাতীয় সমসযাব্লী সমাধাশের জেয উিম রাস্তাও 

প্রি েে কশরশে। 

২। ইসলাম মােুশষর জীব্শের মেষ্ঠ রাস্তা মিোশোর জেয সশ্ষ্ট্। এর মশধয মূল কথা হশে, সমশয়র সুষু্ঠ ব্যব্হার। 

আর ইসলাশমর ক্তব্ধােসমূহই হশে মুসক্তলমশির িুক্তেয়া ও আশেরাশতর জীব্শের কাক্তময়াব্ীর সক্তিক ক্তিক ক্তেশিে ো। 

৩। ইসলাশমর মূল হশে আকীিাহ অত: র  রীয়াহ। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম-এর  মক্কার 

জীব্শের সমূ্পণে প্রশ্ষ্ট্াই ক্তেল আকীিাহ প্র্ার। তার র যেে ক্ততক্তে মিীোয় ক্তহজরত কশরে, তেে  রীয়ত প্রক্ততষ্ঠা 

কশরে, যাশত তথায় ইসলাক্তম রাষ্ট্র গিে করা যায়। 

৪। ইসলাম মােুষশক জ্ঞাশের ক্তিশক আহব্াে কশর। আর উৎসাক্তহত কশর েব্লব্ধ উ কারী ইলম অজেশের জেয। 

তাই মিো যায়, মধয যুশগ মুসক্তলমরা জ্ঞাে ক্তব্জ্ঞাশের মেশত্র অক্তত উচস্স্তশর ম  শে ক্তেশলে। মযমে, ইব্ে হাইোম, 

ব্াইরূণী এব্ং আরও অশেশক। 

৫। ইসলাম হালাল ধে মি লত অজেে করাশক স্বীকার কশর। তশব্  তে হল, তাশত মকাশো মধাাঁকা ক্তকংব্া মজার-

জব্রিক্তস্ত থাকশব্ ো। আর সাশথ সাশথ এিাও উৎসাক্তহত কশর ময, মেককার ব্যক্তিগণ হালাল মাল উ াজেে করশব্ 

এব্ং ঐ উ াক্তজেত অথে দ্বারা েকীরশির সাহাযয করশব্ ও আল্লাহর রাস্তায় ের্ করশব্। আর এভাশব্ই ইসলাশমর 

সামাক্তজক েযায় রায়ণতা মুসক্তলম উম্মাহর মশধয প্র্াক্তরত হয়, যারা তাশির  রীয়াহ তাশির রব্ হশত গ্রহণ কশর। 

আল্লাহ তা‘আলা ব্শলে, 

ء    َكِمۡثلِهِۦ لَۡيَس  ﴿ ِميعُ  َوُهوَ  ََشۡ  [  ٣٣: الشورا] ﴾ ١١ ٱۡۡلَِصيُ  ٱلس 

“তার মত মকউ মেই, ক্ততক্তে সব্েশোতা, সব্েদ্রষ্ট্া।” [সূরা আ - ূরা, আয়াত: ১১] 

৬। ইসলাম হশে এমে িীে যাশত রশয়শে ক্তজহাি ও জীব্ে  ক্তর্ালোর ক্তব্ধাে। প্রক্ততক্তি মুসক্তলশমর জেয েরয করা 

হশয়শে িীশের সাহাশযযর জেয মস তার জাে ও মালশক ব্যয় করশব্, আর এিাই ক্তজহাশির মূলকথা। ইসলাম জীব্ে 

ধারশণরও িীে। অথোৎ তা মােুষশক এমে ক্ত ো মিয় যদ্বারা তারা সুন্দরভাশব্ জীব্েশক গশড় তুলশব্ ইসলাশমর 

োয়াতশল। তশব্  তে হশলা, মস আশেরাশতর জীব্েশক িুক্তেয়ার জীব্শের ও র প্রাধােয ক্তিশব্। 
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৭। ইসলাম তার গণ্ডীর মশধয স্বাধীে ক্ত্ন্তাভাব্োর  থশক প্র স্ত কশর মিয়। সাশথ সাশথ ক্ত্ন্তাজগশতর জড়তাশক িূর 

কশর, আর ইসলাশমর মশধয ময সমস্ত োরা  ক্ত্ন্তাভাব্ো প্রশব্  কশর তাশক হক্তিশয় মিয়। আর ঐ সমস্ত ক্তব্িআত, 

কুসংস্কার, মউিু‘ হািীসসমূহশক িূরীভূত কশর, যা মুসক্তলমশির অগ্রযাত্রাশক ব্াধা প্রিাে কশর। 

মিা‘আ হশে ইব্ািাত 

মিা‘আ ময ইব্ািাত তা সহীহ হািীশস ব্ক্তণেত হশয়শে। এিা হশত প্রমাক্তণত হয় ময, মিা‘আ ক্তব্শ ষ ধরশের ইব্ািাত। 

মকাশো রাসূল ক্তকংব্া অলীর জেয মযমে সালাত আিায় করা ্ শলো, মতমক্তেভাশব্ মকাশো রাসূল অথব্া অলীর ক্তেকি 

(তাশির মৃতুযর  র) আল্লাহশক মেশড় মকাশো মিা‘আ ্াওয়া যাশব্ ো। 

১। যক্তি মকাশো মুসক্তলম ব্শল: মহ রাসূলুল্লাহ ব্া মহ গাশয়শব্র েব্র জাো ব্যক্তি, আমাশক ক্তব্ ি মথশক উিার কর, 

সাহাযয কর; তেে ওিা হশব্ মিা‘আ এব্ং ঐ ইব্ািাত গায়রুল্লাহর জেয করা হশলা, যক্তিও তার অন্তশর এই ক্তেয়ত 

থাশক ময, সক্ততযকারভাশব্ আল্লাহই রোকতো। এর তুলো হশে ঐ ব্যক্তির েযায়, ময আল্লাহর সাশথ মকাশো ক্ত রক 

কশর ব্শল: আমার অন্তশর আল্লাহ োড়া মকাশো মাবু্ি মেই, তথাক্ত ও তার এ কথা অগ্রাহয হশব্। কারণ, তার মুশের 

কথা তার আমশলর ক্তব্ রীত। এজেযই তার মুশের কথা তার অন্তশরর ক্তেয়যাত ও আক্তকিার সাশথ ক্তমল থাকশত হশব্। 

েতুব্া তা ক্ত কে ব্া কুেুরীর  যোশয় যাশব্, যা তাওব্া ব্যতীত আল্লাহ েমা কশরে ো। 

২। আব্ার যক্তি মকাশো মুসক্তলম ব্শল, আমার অন্তশরর ক্তেয়ত হশে তাশিরশক (তথা রাসূলুল্লাহ ও অলীশক) আল্লাহর 

ক্তেকি মধযস্থতাকারী ব্াোশো। মযমে, মকাশো আক্তমশরর ক্তেকি আক্তম মযশত  াক্তর ো মকাশো মধযস্থতাকারী ব্যতীত। 

এমতাব্স্থায় এক্তি সৃক্তষ্ট্কতোর সাশথ অতযা্ারী সৃষ্ট্ ব্যক্তির তুলো করা হশলা, যার ক্তেকি মধযস্থতাকারী ব্যতীত ম ৌঁো  

যায় ো। আর এ ধরশের তুলো কুেুরীর  যোয়ভুি। আল্লাহ তা‘আলার জাত, ক্তসোত ও কাযেসমূহ ময কত  াক 

 ক্তব্ত্র তা ব্ণেো কশর ব্শলে, 

ء    َكِمۡثلِهِۦ لَۡيَس  ﴿ ِميعُ  َوُهوَ  ََشۡ  [  ٣٣: الشورا] ﴾ ١١ ٱۡۡلَِصيُ  ٱلس 

“তার মশতা মকউ মেই, ক্ততক্তে সব্েশোতা সব্েদ্রষ্ট্া।” [সূরা আ - ূরা, আয়াত: ১১] 

যক্তি আল্লাহর সাশথ মকাশো েযায় রায়ণ ব্যক্তির তুলো করা হয়, তশব্ তা কুেক্তর ও ক্ত রশকর  যোয়ভুি। আর 

মসোশে মকাশো অতযা্ারীর সাশথ তুলো করা মতা আশরা ভয়ংকর। আল্লাহ তা‘আলা ঐ সমস্ত যাক্তলম, যারা ব্ড় ব্ড় 

অহংকাশরর কথা ব্শল, তা হশত েুব্ই  ক্তব্ত্র। 

৩। এমেক্তক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম-এর যমাোয় মু ক্তরকরা  যেন্ত এই ধারণা ম াষণ করত ময, 

আল্লাহ তা‘আলাই স্রষ্ট্া, ক্তরক্তযকিাতা। এতিসশেও তারা তাশির আউক্তলয়াশির ডাকত (যারা মূক্ততে আকাশর ক্তেল) 

মধযস্থতাকারী ক্তহশসশব্, যাশত তারা তাশিরশক আল্লাহর ক্তেকি ম ৌঁক্তেশয় মিয়। আল্লাহ তা‘আলা তাশির এতিুকু 

মধযস্থতা  যেন্ত  েন্দ কশরে ক্তে, ব্রঞ্চ তাশির উশেশ য ব্শলে, 

ِينَ  ﴿ َُذوا   َوٱَّل  ۡوِِلَا ءَ  ُدونِهِۦ   ِمن ٱَّت 
َ
ُِبونَا   إِّل   َنۡعُبُدُهمۡ  َما أ ِ  إَِل  ِِلَُقر  َ  إِن   ُزۡلَفى  ٱّلل  َ  إِن   ََيَۡتلُِفوَن   فِيهِ  ُهمۡ  َما ِف  بَۡيَنُهمۡ  ََيُۡكمُ  ٱّلل   َيۡهِدي َّل  ٱّلل 

ار   َكِٰذب   ُهوَ  َمنۡ   [  ١: الزمر] ﴾ ٣ َكف 
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“যারা তাাঁশক (আল্লাহ) মেশড় অেযশির আউক্তলয়া ব্শল আাঁকশড় ধশরক্তেল, তারা ব্লত: আমরা এশির উ াসো এজেয 

কক্তর যাশত তারা আমাশির আল্লাহর ক্তেকি ম ৌঁোয়। আল্লাহ অব্ যই তাশির মশধয ময মতক্তব্শরাধ ক্তেল, তার ক্তব্্ার 

করশব্ে। ক্তেশ্চয়ই ক্ততক্তে কাশের ও ক্তমথযাব্ািীশক ক্তহিায়াত প্রিাে কশরে ো।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৩]  

আল্লাহ তা‘আলা আমাশির অক্তত ক্তেকিব্তেী ও েব্ণকারী। তাাঁর ক্তেকি মকাশো মধযস্তকারীর প্রশয়াজে হয় ো। ক্ততক্তে 

ব্শলে, 

لََك  ِإَوَذا ﴿
َ
ِ  ِعَبادِي َسأ    [  ٣٨١: ابلقرة] ﴾ قَِريب    فَإِن ِ  َعن 

“আর যক্তি মকাশো ব্ান্দা মতামার ক্তেকি আমার সম্বশে প্রশ্ন কশর তশব্ ব্শলা: আক্তম েুব্ই ক্তেকশি।” [সূরা আল-

ব্াকারা, আয়াত: ১৮৬] 

৪। এমেক্তক ঐ সমস্ত মু ক্তরকরাও প্র্ণ্ড ক্তব্ শি  শড় একমাত্র আল্লাহশক ডাকত।  

আল্লাহ তা‘আলা ব্শলে, 

ن ُهمۡ  َوَظنُّو ا   َمََكن   ُك ِ  ِمن ٱلَۡمۡوجُ  وََجا َءُهمُ  ﴿
َ
ِحيَط  أ

ُ
َ  َدَعُوا   بِِهمۡ  أ ِينَ  َلُ  ُُمۡلِِصيَ  ٱّلل  جنَۡيتََنا لَئِنۡ  ٱل 

َ
ِٰكرِينَ  ِمنَ  ََلَُكوَنن   َهِٰذهِۦ ِمنۡ  أ  ﴾ ٢٢ ٱلش 

 [  ٢٢: يونس]

“আর যেে ্তুেক্তিক হশত প্র্ণ্ড মেউ তাশির মব্ষ্ট্ে কশর মেলত, তেে তারা ধারণা করত ময, তাশির দ্বারা তারা 

মব্ক্তষ্ট্ত হশয়  শড়শে। তেে তারা কায়মশোব্াশকয এক আল্লাহশক মডশক মডশক ব্লত: যক্তি আ ক্তে আমাশির এই 

ক্তব্ ি হশত উিার কশরে তশব্ অব্ যই আমরা কৃতজ্ঞ ব্ান্দায়  ক্তরণত হব্।” [সূরা ইউেুস, আয়াত: ২২] 

তারা তাশির আউক্তলয়াশিরশক (যারা মূক্ততের আকাশর ক্তেল) ডাকত সুশের সময়। এতিসশেও কুরআে তাশির 

কাশের আেযাক্তয়ত কশরশে। 

তাহশল ঐ সমস্ত মুসক্তলম, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম ক্তকংব্া মেককার (মৃত) ব্যক্তিশির মডশক 

তাশির ক্তেকি উিার কামো কশর, প্র্ণ্ড ক্তব্ শি ও  রীোর সময় এব্ং সুশের সমশয়ও তাশির ডাশক, তাশির 

সম্বশে আ োশির ক্তক ধারণা? তারা ক্তক আল্লাহর ক্তেশনাি ব্াণী  শড়ক্তে? 

َضلُّ  َوَمنۡ  ﴿
َ
ن أ ِ  ُدونِ  ِمن يَۡدُعوا   ِمم  ۥ   يَۡسَتِجيُب  ّل   َمن ٱّلل   لَُهمۡ  ََكنُوا   ٱَل اُس  ُحِشَ  ِإَوَذا ٥ َغٰفِلُونَ  ُدََع ئِِهمۡ  َعن وَُهمۡ  ٱۡلقَِيَٰمةِ يَۡومِ  إَِلٰ  َلُ

ۡعَدا ء  
َ
 [  ١  ،٥: االحقاف] ﴾ ٦ َكٰفِرِينَ  بِعَِباَدتِِهمۡ  َوََكنُوا   أ

“আর তার মথশক অক্তধক মগামরাহ আর মক হশত  াশর, ময আল্লাহ োড়া এমে কাউশক ডাশক ময ক্তকয়ামত  যেন্ত 

(ডাকশলও) তার ডাশক সাড়া ক্তিশব্ ো। আর তারাও (গাইরুল্লাহ) তাশির মিা‘আ সম্বশে অজ্ঞ। যেে মলাকশির হা র 

হশব্, তেে তারা তাশির  ত্রু ব্শে যাশব্, আর তারা ময তাশির ইব্ািাত (শিা‘আ ) করত তাশক অস্বীকার করশব্।” 

[সূরা আল-আহকাে, আয়াত: ৫, ৬]  

৫। অশেশকর ধারণা ময, মু ক্তরকরা (যাশির কথা কুরআশে আশে)  াথশরর বতরী মূক্ততেশির ক্তেকি মিা‘আ করত। 

এিা ভুল ধারণা। কারণ, ময মূক্ততেশির কথা কুরআশে ব্ক্তণেত আশে তারা ক্তেশলে মেককার ব্যক্তি। 

সহীহ বু্োরীশত ইব্ে আব্বাস রাক্তিয়াল্লাহু ‘আেহু মথশক সূরা েুশহর ঐ কথার ব্যােযায় ব্ক্তণেত আশে: 
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ن   اَل  َوقَال وا» مْ  تََذر  ن   َواَل  آَلَِهتَك  ا تََذر  َوااع   َواَل  وَدًّ وَث  َواَل  س  وَق  َيغ  ا َوَيع  ا ن ْوٍح  قَْومِ  ِمنْ  صاحَِلِْيَ  رَِجالٍ  اَْسَماء   َهِذهِ  قَاَل )َونَْْس   فَلَم 

يَْطان   أْوحَ  ا وََلَِك  َهلََك  ْونَ  ََكن وا ال ِت  ََمَالِِسِهمْ  إيلَ  انِْصب و أِنِِ: قَْوِمِهمْ  إيَل  الش  وَْها وَ  أنَْصاب ا ِفيَها ََيِْلس   َفَفَعل ْوا بِأْسَمائِِهمْ  َسمُّ

ِبَدْت  الِْعلْم   َون ِسَ  ا وََلَِك  َهلََك  إَذا َحت   ت ْعبَدْ  َولَمْ   «ع 

“আর তারা ব্লল: মতামরা মতামাশির মাবু্িশির  ক্তরতযাগ কশরাো। আর  ক্তরতযাগ কশরাো ওয়াো, ইয়াগুে, ইয়াউক 

ও োেরাশক।” এর ব্যােযায় ইব্ে আব্বাস রাক্তিয়াল্লাহু ‘আেহু ব্শলে, এরা ক্তেশলে েূহ আলাইক্তহস সালাশমর ব্ংশ র 

মেককার ব্যক্তিগণ। যেে তারা মৃতুযমুশে  ক্ততত হশলে,  য়তাে তেে তাশির কওশমর মলাকশির ব্লল: তারা 

মযোশে ব্সত মসোশে তাশির মূক্ততে ব্াক্তেশয় স্থা ে কর, আর তাশির োমকরণও কর। তারা মসিা করল, যক্তিও 

তারা তেেও তাশির ইব্ািত করত ো। তার র যেে এই মলাশকরা মৃতুযমুশে  ক্ততত হল, তেে মথশকই এই 

মূক্ততেশির ইব্ািাত শুরু হশয় মগল।”2  

৬। যারা েব্ী ও আউক্তলয়াগণশক ডাশক, আল্লাহ তা‘আলা তাশির ক্তধক্কার ক্তিশয় ব্শলে, 

ِينَ  ٱۡدُعوا   قُلِ  ﴿ ِن زََعۡمُتم ٱَّل  َلىئَِك  ٥٦ ََتۡوِيًل  َوَّل  َعنُكمۡ  ٱلضُّ ِ  َكۡشَف  َيۡملُِكونَ  فََل  ُدونِهِۦ م  و 
ُ
ِينَ  أ  ٱلۡوَِسيلَةَ  َرب ِهِمُ  إَِلٰ  يَۡبَتُغونَ  يَۡدُعونَ  ٱَّل 

ُهمۡ  يُّ
َ
ۡقَرُب  أ

َ
ۥ    َوَيَخاُفونَ  رَۡۡحََتُهۥ َوَيۡرُجونَ  أ ا ََكنَ  َرب َِك  َعَذاَب  إِن   َعَذابَُه  [  ٥٥  ،٥١: االرساء] ﴾ ٥٧ ََمُۡذور 

“ব্ল: মতামরা আল্লাহশক মেশড় যাশিরশক মাবু্ি মশে কশর আহব্াে কর, মিেশব্ মতামাশির িু:ে বিেয িূর করার 

অথব্া  ক্তরব্তেে করার  ক্তি তাশির মেই। তারা যাশিরশক আহব্াে কশর তাশির মশধয যারা ক্তেকিতর তারাইশতা 

তাশির প্রক্তত ালশকর বেকিয লাশভর উ ায় সোে কশর। তাাঁর িয়া প্রতযা া কশর এব্ং তাাঁর  াক্তস্তশক ভয় কশর, 

মতামার প্রক্তত ালশকর  াক্তস্ত ভয়াব্হ।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত:  ৫৬, ৫৭] 

ইব্ে কাসীর রহ. এ আয়াশতর তােসীশর যা ব্শলে, তার মূল কথা হশলা, এ আয়াত ঐ সমস্ত ব্যক্তিশির  াশে 

োক্তযল হশয়শে, যারা ঈসা আ. এব্ং মালাইকাশির ইব্ািাত করত। এই আয়াত ঐ সমস্ত ব্যক্তিশির কাশজর প্রক্ততব্াি 

কশর, যারা আল্লাহ োড়া অেযশির ক্তেকি মিা‘আ করত, মহাকো তারা েব্ী ক্তকংব্া অলী। 

৭। মকউ মকউ ধারণা কশর ময, আল্লাহ োড়া অশেযর ক্তেকি ক্তব্ শি মুক্তি ্াওয়া জাশয়য। তারা ব্শল: সক্ততযকাশরর 

ক্তব্ ি উিারকারী হশলে আল্লাহ, আর রাসূলুল্লাহ ব্া আউক্তলয়াশির ক্তেকি ক্তব্ ি মথশক উিার ্ াওয়া রূ ক। মযমে, 

ব্লা হয়, আমাশক ঐ ঔষধ ব্া ডািার মরাগ মুক্তি ক্তিশয়শে। ক্তকন্তু তাশির এ কথা সক্তিক েয়। কারণ ইব্রাক্তহম আ. 

ব্শলে, 

ِي ﴿ ِي ٧٨ َيۡهِدينِ  َفُهوَ  َخلََقِن  ٱَّل   [  ٨٨  ،٥٨: الشعراء] ﴾ ٨٠ يَۡشفِيِ  َفُهوَ  َمرِۡضُت  ِإَوَذا ٧٩ َويَۡسقِيِ  ُيۡطعُِمِن  ُهوَ  َوٱَّل 

“ক্তযক্তে আমাশক সৃক্তষ্ট্ কশরশেে ক্ততক্তেই ক্তহিায়াত িাে কশরে। আর ক্ততক্তেই আমার োিয মযাগাে ও  ােীশয়র ব্যব্স্থা 

কশরে। আর যেে অসুস্থ হই তেে ক্ততক্তেই আমাশক সুস্থ কশরে।” [সূরা আ -শু‘আরা, আয়াত: ৭৮-৮০ আয়াত] 

উ শরাি আয়াশত আল্লাহ তা‘আলা ব্ার ব্ার ক্ততক্তেই কশরে কথািা উশল্লে কশরশেে এজেয ময, ক্তেশ্চয়ই 

ক্তহিায়াতিাতা ক্তরক্তযকিাতা সুস্থতািােকারী একমাত্র ক্ততক্তেই, অেয মকউ েয়। তাই ঔষধ হশে আল্লাহর রহমশতর 

দ্বারা মরাগমুক্তির কারণ, মস ক্তেশজ মরাগমুক্তিিাতা েয়। 

                                                           
2. সহীহ বু্োরী, হািীস েং 4920 
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৮। এমে অশেশক আশে যারা ক্তব্ ি মথশক উিাশরর জেয, উিারকারী ক্তেব্ো্শের মেশত্র জীক্তব্ত ক্তক মৃত তা প্রশভি 

কশর ো। ক্তকন্ত আল্লাহ তা‘আলা ব্শলে, 

ۡحَيا ءُ  يَۡسَتوِي َوَما ﴿
َ
ۡمَوُٰت   َوَّل  ٱۡۡل

َ
 [  ٢٢: فاطر] ﴾ ٱۡۡل

“জীক্তব্ত ও মৃত ব্যক্তিরা কেেই সমতুলয েয়।” [সূরা োক্ততর, আয়াত: ২২] 

অেযত্র ক্ততক্তে ব্শলে, 

ِي فَٱۡسَتَغَٰثهُ  ﴿ ِي ََعَ  ِشيَعتِهِۦ ِمن ٱَّل  ِهِۦ ِمنۡ  ٱَّل   [  ٣٥: القصص] ﴾ َعُدو 

“তেে মস তার ব্ংশ র মলাশকর ক্তেকি সাহাযয ্াইল, তার  ত্রুর ক্তব্রুশি।” [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ১৫] 

এই ঘিো ঐ ব্যক্তি সম্বশে ক্তযক্তে মূসা আলাইক্তহস সালাশমর ক্তেকি সাহাযয ম্শয়ক্তেল তার  ত্রুর ক্তব্রুশি। আর ক্ততক্তে 

সাহাযযও কশরে। আল্লাহ ব্শলে, 

 [  ٣٥: القصص] ﴾ َعلَۡيهِ   َفَقَضٰ  ُموَسٰ  فََوَكَزهُۥ ﴿

“মস তাশক মুক্তষ্ট্ঘাত কশর, েশল মস মৃতুযমুশে  ক্ততত হয়।” [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ১৫] 

ক্তকন্তু মকাশো অব্স্থাশত মৃত ব্যক্তির ক্তেকি ক্তব্ শি সাহাযয ্াওয়া জাশয়য েয়। কারণ, মস মিা‘আ েব্ণ কশর ো। 

আর যক্তি েব্ণ করত, তথাক্ত  জব্াব্ মিয়ার মকাশো েমতা তার মেই। এ সম্বশে আল্লাহ তা‘আলা ব্শলে, 

كُِكۡم   يَۡكُفُرونَ  ٱۡلقَِيَٰمةِ َوَيۡومَ  لَُكۡم   ٱۡسَتَجابُوا   َما َسِمُعوا   َولَوۡ  ُدََع َءُكمۡ  يَۡسَمُعوا   َّل  تَۡدُعوُهمۡ  إِن ﴿  [  ٣١: فاطر] ﴾ بِِشۡ

“মতামরা তাশিরশক আহব্াে করশল তারা মতামাশির মিা‘আ শুেশব্ ো এব্ং যক্তি শুেশতও ম ত তথাক্ত  মতামাশির 

আহ্বাশে সাড়া ক্তিশব্ ো। মতামরা তাশিরশক ময  রীক করে, তা তারা ক্তকয়ামত ক্তিব্শস অস্বীকার করশব্।” [সূরা 

োক্ততর, আয়াত: ১৪] 

এ আয়াত হশত এিা স্পষ্ট্ই প্রতীয়মাে হশলা ময, মৃতশির ক্তেকি মিা‘আ ্ াওয়া ক্ত কে-এর  যোয়ভুি। অেযত্র আল্লাহ 

তা‘আলা ব্শলে, 

ِينَ  ﴿ ِ  ُدونِ  ِمن يَۡدُعونَ  َوٱَّل  ۡمَوٰت   ٢٠ َُيۡلَُقونَ  َوُهمۡ  اَشۡي  ََيۡلُُقونَ  َّل  ٱّلل 
َ
ۡحَيا ء    َغۡيُ  أ

َ
ي انَ  يَۡشُعُرونَ  َوَما أ

َ
 [  ٢٣  ،٢٨: انلحل] ﴾ ٢١ ُيۡبَعُثونَ  أ

“যারা আল্লাহশক মেশড় অেযশির ডাশক তারা মকাশো ক্তজক্তেস সৃক্তষ্ট্ কশরক্তে, ব্রঞ্চ তাশিরশকই সৃক্তষ্ট্ করা হশয়শে। 

মৃতরা কেেই জীক্তব্তশির সমতুলয েয়। আর তাশির এতিুকু ধারণা মেই ময, কেে আব্ার তাশির  ুেরুত্থাে করা 

হশব্।” [সূরা আে-োহল, আয়াত: ২০, ২১] 

৯। সহীহ হািীশস ব্ক্তণেত আশে ময, মলাশকরা ক্তকয়ামশতর ক্তিে েব্ীশির ক্তেকি আগমে করশব্ এব্ং তাশির ক্তেকি 

 াোয়াত প্রাথেো করশব্। এভাশব্ ম ষ  যোশয় মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম-এর ক্তেকি এশস তারা ময 

ক্তব্ শি আশে, তা হশত উিাশরর জেয  াোয়াশতর অেুশরাধ করশব্। তেে ক্ততক্তে ব্লশব্ে: হযাাঁ আক্তম তা করব্। 

তার র ক্ততক্তে আরশ র েীশ্ ক্তসজিা করশব্ে এব্ং আল্লাহ তা‘আলার ক্তেকি ঐ ক্তব্ ি হশত উিার এব্ং  ীঘ্র ক্তব্্ার 

প্রাথেো করশব্ে। এই  াোয়াত এমে সময় তাাঁর ক্তেকি ্াওয়া হশব্, যেে ক্ততক্তে জীক্তব্ত হশব্ে এব্ং তাাঁর সাশথ 

মলাশকরা কথা ব্লশব্ এব্ং ক্ততক্তেও তাশির সাশথ কথা ব্লশব্ে। তারা আক্তজে জাোশব্ ময, ক্ততক্তে মযে তাশির জেয 
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আল্লাহর ক্তেকি সু াক্তর  ( াোয়াত) কশরে এব্ং তাশির জেয ক্তব্ িমুক্তির প্রাথেো কশরে। আর এিাই রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম করশব্ে। (আমার মাতা ক্ত তা তার জেয কুরব্াে হউক)।  

১০। সব্শ্শয় ব্ড় িলীল যা দ্বারা মৃতশির ও জীক্তব্তশির মশধয ্ াওয়ার প্রশভি কশরশেে তা হশলা উমার রাক্তিয়াল্লাহু 

‘আেহুর ঐ ঘিো- যেে তাশির মশধয িুক্তভেশের প্রসার ঘশিক্তেল। তেে ক্ততক্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ 

ওয়াসাল্লাম-এর  ্া্া আব্বাস রাক্তিয়াল্লাহু ‘আেহু এর ক্তেকি তাশির জেয মিা‘আ ম্শয়ক্তেশলে। ক্ততক্তে তেে 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাশমর ক্তেকি মিা‘আ ্াে ক্তে। কারণ, ততক্তিশে ক্ততক্তে উ শরর ব্েুর ক্তেকি 

প্রতযাব্তেে কশরশেে। 

১১। ব্হু আশলম মশে কশরে অসীলা এব্ং ক্তব্ শি সাহাযয ্াওয়া একই ধরশের। আসশল উভশয়র মশধয ক্তব্রাি 

 াথেকয রশয়শে। অসীলা হশলা আল্লাহর ক্তেকি ক্তকেু প্রাথেো করা মকাশো মাধযম ধশর। মযমে, ব্লা - মহ আল্লাহ! 

আ োর প্রক্তত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম-এর প্রক্তত আমাশির ময ভালব্াসা আশে, তার অসীলায় 

আমাশক ক্তব্ িমুি করুে। এভাশব্ মিা‘আ করা জাশয়য। অ রক্তিশক ক্তব্ শি মুক্তি ্ াওয়া হশলা- মকাশো গাইরুল্লাহর 

ক্তেকি ক্তকেু ্াওয়া। মযমে, মহ আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম! আমাশিরশক ক্তব্ ি হশত উিার 

করুে, এিা মকাশো ক্রশমই জাশয়য েয়। উহা ব্ড় ক্ত শকের অন্তভুেি। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা ব্শলে, 

ِ  ُدونِ  ِمن تَۡدعُ  َوَّل  ﴿ َك   َوَّل  يَنَفُعَك  َّل  َما ٱّلل  ا فَإِن َك  َفَعۡلَت  فَإِن يَُضُّ ِنَ  إِذ  ٰلِِميَ  م   [  ٣٨١: يونس] ﴾ ١٠٦ ٱلظ 

“আর আল্লাহশক মেশড় অেয কাউশক মডশকা ো, ময ো মতামার মকাশো উ কার করশত  ারশব্, আর ো মকাশো 

েক্তত করশত  ারশব্। যক্তি তা কর অব্ যই তুক্তম যাক্তলমশির (মু ক্তরক) অন্তভুেি হশয় যাশব্।” [সূরা ইউেুস, আয়াত: 

১০৬] 

আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লামশক অেযশির ব্লশত ব্শলশেে, 

ۡملُِك  َّل   إِن ِ  قُۡل  ﴿
َ
ا لَُكمۡ  أ ا َوَّل  َض    [  ٢٣: اجلن] ﴾ ٢١ رََشد 

“ব্ল: আক্তমশতা মকাশো ক্রশমই মতামাশির েক্তত ব্া ভাশলা করার েমতা রাক্তে ো।” [সূরা আল-ক্তজন্ন, আয়াত: ২১] 

অেযশত্র আল্লাহ তা‘আলা আশরা ব্শলে, 

َما   قُۡل  ﴿ ۡدُعوا   إِن 
َ
ِ  أ ۡۡشِكُ  َوَّل   َرب 

ُ
ا بِهِۦ   أ َحد 

َ
 [  ٢٨: اجلن] ﴾ ٢٠ أ

“ব্ল: আক্তম মতা একমাত্র আমার রব্শক ডাক্তক, আর তার সাশথ কাউশক  রীক কক্তর ো।” [সূরা আল-ক্তজন্ন, আয়াত: ২০] 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্তহ ওয়াসাল্লাম ইব্ে আব্বাস রাক্তিয়াল্লাহু আেহুশক লেয কশর ব্শলক্তেশলে, 

لَْت  إَذا »
َ
لِ  َسأ

َ
َ  فَاْسأ ِ  فَاْستَِعنْ  اْستََعنَْت  إَذا وَ  اّلل   « بِاّلل 

“যেে ক্তকেু ্াও একমাত্র আল্লাহর ক্তেকি ্াও, আর সাহাযয ্াইশলও তাাঁর ক্তেকশি ্াও।”3  

কক্তব্ ব্শলে, 

ক্তব্ শি একমাত্র আল্লাহর ক্তেকশিই আেয় ্াই। কারণ, ক্ততক্তে ব্যক্ততত মকউ ক্তব্ ি িূর করশত  াশর ো।  

                                                           
3 সুোে ক্ততরক্তমযী, হািীস েং ২৫১৬ 



 

 

ব্যক্তি ও সমাজ সংশ াধশে ইসলাক্তম ক্তিক ক্তেশিে াো 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


