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�থম্অধযায়্

রাসূলগেণর্�থম্দািয়�:্

ইুাদো্আ�াহর্্একে�র্�িা�া্

�থেমই্ েজেন্ রাখা্ �েয়াজন্ েয,্ াাওবীেদর্ অথর্ ইুাদােক্

পাক্ পিু�্ আ�াবর্ জনযই্ একক্  ােু্ সুিনিদরর্ করা।্ আর্
এটাই্বে�্আ�াবর্ে�িরা্রাসূলগেণর্�ীন।্েয্�ীনসব্আ�াব্
াাঁেদরেক্ ে�রণ্ কেরিছেলন।্ েসই্ রাসূল-গেণর্ �থম্ বে�ন্

নূব্‘আলাইিবস্্সালাম। আ�াহ্্াাঁেক্াাঁর্কাওেমর্িনকট্েসই্
সময়্পাঠােলন্যখন্াারা্ওয়া�,্ সুওয়া‘,্ ইয়াগস,্ইয়া‘উক্ও্

নাসর্্নামীর্কিাপয়্সৎ্েলােকর্ুযাপাের্অিা্মা�ায়্ুাাাুািা্

কের্ চেলিছল।্আর্স রু্ েশশ্ রাসূল্ বে�ন্ মুবা�াদ্সা�া�াা্

আলায়িব্ওয়া্সা�াম,্িযিন্ঐ্সু্েনক্েলাকেদর্মুিার্ে েে্চুণর্

িুচূণর্কেরন।্আ�াব্াােঁক্এমন্সু্েলােকর্মেধয্পাঠান্যারা্

ইুাদা্করা,্ব�্করা,্দান্খয়রাা্করা্এুং্আ�াবেকও্

অিধক্মা�ায়্�রণ্করা।্িক�্াারা্েকােনা্েকােনা্সৃর্ুযিি্

ও্ু�েক্আ�াহ্্এুং্াােদর্মােঝ্মাধযম্ েপ্দাঁা্করাা।্

াারা্ ুলা,্ াােদর্ মধয্াায়্ আমরা্ আ�াবর্  নকটয্ কামনা্

কির,্ আর্ আ�াবর্ িনকট্ (আমােদর্ জনয)্ াােদর্ সুপািরশ্



 

4 

কামনা্কির।্াােদর্এই্িন রুািচা্মাধযমগেলা্বে�:্েফেরশাা,্

ঈসা,্ মারইয়াম্ এুং্ মানুেশর্ মেধয্ যাঁরা্ সৎকমরশীল-্আ�াহর্্

সােলব্ ুা�া।্ অু্ার্ এই্ ে�িকো্ আ�াব্ ে�রণ্ করেলন্

মবানুী্ মুবা�াদ্ সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ ওয়াসা�ামেক্ াােদর্ পূ রু্

পুরশ্ ইইর্াবীম্আলািবস্্ সালাম্ এর্ �ীনেক্ াােদর্ জনয্ নু্

�াণ্ শিিো্ উ�ীিুা্ করার্ জনয।্ িািন্ াােদরেক্ জািনেয়্

িদেলন্ েয,্আ�াবর্  নকটয্ লাে র্ এই্ পথ্ এুং্ এই্ �াযয়্

একমা�্আ�াবরই্বক।্এর্ েকােনািটই্আ�াবর্  নকটয্লাে ্

ধনয্েকােনা্েফেরশাা্এুং্েকােনা্ে�িরা্রাসূেলর্জনযও্িসি্

নয়।্অপরাপর্েলােকরা্োা্পেরর্কথা্!্্

াা্ ছাাা্ ঐ্ সু্ মুশিরকগণ্ সাকয্ িদা্ েয,্আ�াবই্ একামা�্

সৃিরকারা,্ সৃিরো্ াাঁর্ েকােনা্ শরীক্ েনই।্ ু�া:্ িািনই্

একমা�্ েরেযকদাাা,্ িািন্ ছাাা্ েরেযক্ েদওয়ার্ আর্ েকউ্

েনই।্জীুনদাাাও্একমা�্ িািনই,্আর্েকউ্মৃাুয্ িদো্পাের্

না।্ িু�্ জগোর্ একমা�্ পিরচালকও্ িািনই,্আর্ কােরারই্

পিরচালনার্কমাা্ েনই।্স ্আকাশ্ও্যা্ িকছু্াােদর্মেধয্

িুরাজমান্ এুং্ স ্ াুক্ যমীন্ ও্ যা্ িকছু্ াােদর্ মেধয্

িুদযমান্রেয়েছ্সু্ িকছু্াাঁরই্অনুগা্দাসানুদাস,্সুই্াাঁর্

ুযু্াধীন্এুং্সু্িকছুই্াারঁই্�াােপ্এুং্াাঁরই্আয়য়াধীেন্

িনয়ি�া।
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্

ি�াীয়্অধযায়্

রাসূল্যােদর্সােথ্যুি্কেরেছন্াারা্াাওবীদু্রুুিুয়াোর্

�ীকৃিা্িদা্এর্�মাণািদর্ুণরনা্

[রাসূলু�াব্সা�া�াা্‘আলাইিব্ওয়া্সা�াম্েয্সু্মুশি্রেকর্

িুরেি্িজবােদ্অুাীণর্বেয়িছেলন্াারা্াাওবীেদ্রুুিুয়াা্

অথরাৎ্আ�াব্েয্মানুেশর্রু,্�িাপালক্ও্� ু্একথা্�ীকার্

করা্িক�্এই্�ীকৃিা্ইুাদো্িশকর্এর্পযরায়্েথেক্

াােদরেক্েুর্কের্আনো্পাের্িন—্আেলাচয্অধযােয়্াারই্

িুশদ্িুুরণ্রেয়েছ]্

েয্সু্কােফেরর্সেে্আ�াবর্রাসূল্সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ওয়া্

সা�াম্ যুি্ কেরেছন্ াারা্ াাওবীেদ্ রুুিরয়োর্ সাকয্ �দান্

করা—এই্ কথার্ �মাণ্ যিদ্ াুিম্ চাও্ ােু্ িন�্ িলিখা্

আ�াহর্্ুাণী্পাঠ্কর:্

َمآءِ ্ّمِنَ ্يَۡرُزقُُ�م্َمن্قُۡل ্﴿ َّ �ِض ্لس
َ
ّمن্َولۡ�

َ
ۡمعَ ্َ�ۡملُِك ্َ َّ بَۡ�ٰرَ ্لس

َ
্َولۡ�

ّ ্ُ�ۡرِجُ ্َوَمن ََ ۡۡ ِّ ্ِمنَ ্لسَۡمّيَِت ্َوُ�ۡخرِجُ ্لسَۡمّيِِت ্ِمنَ ্ل ََ ۡۡ ۚ ্يَُدبِّرُ ্َوَمن্ل ۡمَر
َ
্لۡ�

َيُقوسُونَ  ََ ۚ ্فَ ُ َّ فََ� ্َ�ُقۡل ্ل
َ
َُّقونَ ্َ ্]٣١্্:্يه�س[্﴾٣্্ََ
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“ুলুন,্‘েক্োামােদরেক্আসমান্ও্যমীন্েথেক্জীুেনাপকরণ্

সরুরাব্ কেরন্ অথুা্ �ুণ্ ও্ দৃিরশিি্ কার্ কাৃর�াধীন,্

জীিুােক্মৃা্েথেক্েক্েুর্কেরন্এুং্ মৃােক্জীিুা্বো্

েক্েুর্কেরন্এুং্সু্িুশয়্েক্িনয়�ণ্কেরন?’্াখন্াারা্

অুশযই্ ুলেু,্ ‘আ�াহ।্ সুারাং্ ুলুন,্ ‘াুুও্ িক্ োামরা্

াাকওয়া্অুল�ন্করেু্না?’্(সূরা্ইউনুস্:্৩১)্

আ�াব্াা‘আলা্আরও্ুেলেছন্:্

�ُض ্سَِّمنِ ্قُل্﴿
َ
ٓ ্َوَمن্لۡ� َُمۡ ্إِن্�ِيَها ِۚ ্َسَيُقوسُونَ ٨্্ََۡعلَُمونَ ্ُكن ّ ্قُۡل ্َِ

فََ� 
َ
ّكُرونَ ্َ ََ ُّ ্َمن্قُۡل ٨্্ََ َ�َٰ�ٰتِ ্ّّ َّ ۡبعِ ্لس َّ ُّ ্لس َّ َۡۡعۡرِش ্َو َۡۡعِظيمِ ্ل ٨্্ل

ِۚ ্َسَيُقوسُونَ  ّ فََ� ্قُۡل ্َِ
َ
َُّقونَ ্َ ِ ্َملَُكوُت ্�َِيِدهِۦ্َمنۢ ্قُۡل ٨্্ََ ءٖ ্ُ�ّ ্َوُهوَ ্َ�ۡ

ُّ ্َوَ� ্ُ�ِ�ُ  َُمۡ ্إِن্َعلَۡيهِ ্ُ�َا ِۚ ্َسَيُقوسُونَ ٨্্ََۡعلَُمونَ ্ُكن ّ ٰ ্قُۡل ্َِ َّ
َ
্فََ

َحُرونَ  َۡ ُ ্]٨٩্্্্،٨٤:্ا�ؤمغهن[্﴾٨্্�

“ুলুন,্ ‘যমীন্ এুং্ এো্ যা্ িকছু্আেছ্ এগেলা(র্ মািলকানা)্

কার?্ যিদ্ োামরা্ জান্ (ােু্ ুল)।্ অুশযই্ াারা্ ুলেু,্

‘আ�া�।’্ুলুন,্‘াুুও্িক্োামরা্িশকা্াবণ্করেু্না?’্ুলুন,্

‘সাা্আসমান্ও্মবা-‘আরেশর্রু্েক?’্অুশযই্াারা্ুলেু,্

‘আ�াহ।্ুলুন,্‘াুুও্িক্োামরা্াাকওয়া্অুল�ন্করেু্না?্

ুলুন,্‘কার্বাো্সম�্ু�র্কাৃর�?্ িযিন্আ�য়্�দান্কেরন্
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অথচ্াাঁর্ িুপেক্ েকউ্কাউেক্আ�য়্ িদো্পাের্ না্ ,্ যিদ্

োামরা্জান্(ােু্ুল)।্অুশযই্াারা্ুলেু,্‘আ�াহ।’্ুলুন,্

‘াাবেল্ েকাথা্ েথেক্ োামরা্জাদুকৃা্ বে�া?্ (সূরা্ মু’েমনুন্ :্

৮৪-৮৯)।্অনু প্আরও্অেনক্আয়াা্রেয়েছ।্

যখন্ এ্ সায্ �ীকৃা্ বেলা্ েয,্ াারা্ আ�াবর্ রুুিুয়াোর্

গণাুলীর্�ীকৃিা্িদা,্অথচ্াােদর্েসই্ঈমান্াােদরেক্েসই্

াাওবীেদ্�েুশ্করায়্িন্-যার্�িা্রাসূল্সা�া�াা্ ‘আলাইিব্

ওয়া্সা�াম্াােদরেক্আ�ান্জািনেয়িছেলন।্আর্াুিম্এটাও্

অুগা্বেল্ েয,্ েয্াাওবীদেক্াারা্অ�ীকার্কেরিছল্ েসটা্

িছল্ াাওবীেদ্ ইুাদা্ (ইুাদো্ আ�াবর্ এক�ুাদ্ �িাি�া্

করা)—্ আমােদর্ যুেগর্ মুশিরকগণ্ যােক্ ‘ই‘োকাদ”্ ুেল্

থােক।্ াােদর০

1্ ঐ্ “ই‘োকােদর”্ নমুনা্ িছল্ এই্ েয,্ াারা্

আ�াবেক্িদুািনিশ্আবুান্করা,্আর্াােদর্অেনেকই্আুার্

েফেরশাােদরেক্এজনয্আবুান্করা্েয,্েফেরশাাগণ্াােদর্

সৎ্� াু্ও্আ�াবর্ নকেটয্অু্ান্েবাু্াােদর্মুিির্জনয্

সুপািরশ্করেু;্অথুা্াারা্ েকান্ পূণয্ �ৃিা্ুযিি্ুা্ নুীেক্

ডাকোা্েযমন্‘লাা’্ুা্ঈসা্‘আলাইিবস্্সালাম।্

                                                           
1্রাসূেলর্যুেগর্আরেুর্মুশিরকেদর।্্
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আর্এটাও্াুিম্জানো্পারেল্েয,্মবানুী্সা�া�াা্‘আলাইিব্

ওয়াসা�াম্াােদর্ সেে্এই্�কার্ িশেকরর্জনয্ যুি্কেরেছন্

এুং্াােদরেক্ দাওয়াা্ িদেয়েছন্ েযন্াারা্ একমা�্আ�াবর্

জনযই্াােদর্ইুাদােক্খােলস্(িনে রজাল)্কের।্েযমন্আ�াব্

াা‘আলা্েঘাশণা্কেরেছন্:্

نّ ্﴿
َ
ِ ্لسَۡمَ�ِٰجدَ ্َوَ ّ ْ ্فََ� ্َِ ِ ্َمعَ ্ََۡدُعوا َّ َحٗدا্ل

َ
্]١٨্্:্ال [্﴾١্্َ

“আরও্ (এই্ অবী্ করা্ বেয়েছ)্ েয,্ মসিজদগেলা্ সম�ই্

আ�াহর্্(িযকেরর)্জনয,্অাএু্োামরা্আ�ান্করো্থাকেু্

একমা�্আ�াহে্ক্ এুং্আ�াহর্্ সেে্আর্ কাওেকও্ ডাকেু্

না।”্(সুরা্িজন্:১৮)্

এুং্িািন্একথাও্ুেলেছন:্্

� ্َدۡعَوةُ ্َ�ُۥ্﴿ ّقِ ِينَ ্لۡ�َ َّ ََِجيُبونَ ্َ� ্ُدونِهِۦ্ِمن্يَۡدُعونَ ্َول َۡ َ ءٍ ্سَُهم্� ۡ�َِ�্﴾্

্]١٤্্:্المب [

“সম�্ সায্আবুান্ একমা�্ াাঁরই্ জনয,্ ু�া:্ াােঁক্ েছো্

অনয্ যােদরেকই্াারা্আ�ান্কের,্াারা্াােদর্ েস্আ�ােন্

িকছুমা�ও্সাাা্িদো্পাের্না।”্(সূরা্রা‘আদ্:১৪)্
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এটাও্ ুা�ু্ সায্ েয,্ মবানুী্ সা�া�া্ ‘আলাইিব্ ওয়া্ সা�াম্

াােদর্ সেে্ এই্ জনযই্ যুি্ কেরেছন্ েযন্ াােদর্ যাুাীয়্

�াথরনা্ আ�াবর্ কােছই্ বেয়্ যায়;্ যাুাীয়্ কুরুানীও্আ�াবর্

জনযই্ িনেুিদা্ বয়,্ যাুাীয়্ নযর্ েনয়াযও্ আ�াবর্ জনযই্

উৎসৃর্বয়;্্সম�্আ�য়্�াথরনা্আ�াবর্সমীেপই্করা্বয়্এুং্

স রু্�কার্ইুাদা্আ�াবর্জনযই্িনিদরর্বয়।্

্এুং্ াুিম্ এটাও্ অুগা্ বেল্ েয,্ াাওবীেদ্ রুুিুয়া্ স�ে�্

াােদর্�ীকৃিা্াােদরেক্ইসলােমর্মেধয্দােখল্কের্ েদয়্ িন্

এুং্ েফেরশাা,্ নুী্ ও্ ওলীগেণর্ সাবাযয্ �াথরনার্ মাধযেম্

সুপািরশ্লাে র্ই�া্ও্আ�াবর্  নকটয্অজরেনর্ুাসনা্এমন্

মারা�ক্ অপরাধ,্ যা্ াােদর্ জান-মালেক্ মুসিলমেদর্ জনয্

বালাল্কের্িদেয়িছল।্্

এখন্ াুিম্ অুশয্ ুৃঝো্ পারছ্ েয,্ আ�াবর্ রাসূলগণ্ েকান্

াাওবীেদর্�িা্দাওয়াা্িদেয়িছেলন্ও্মুশিরকগণ্াা্�াযাখযান্

কেরিছল।্
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্

াৃাীয়্অধযায়্

লা-ইলাবা্ই�া�াব্এর্�কৃা্াাৎপযরই্বে�্াাওবীদুল্ইুাদাব্

ুা্ইুাদো্াাওবীদ্�িা�া্

[লা-ইলাবা্ই�া�াব-এর্�কৃা্াাৎপযর্বে�্াাওবীেদ্ইুাদা।্

ুারমান্যুেগ্ইসলােমর্দাুীদারগেণর্াুলনায়্রাসূলু�াহ্্

সা�া�াা্আলায়িব্ওয়া্সা�ােমর্সমেয়র্কােফরগণ্লা-ইলাবা্

ই�া�াা-এর্অথর্েুশী্ াল্জানোা।্ুকমাণ্অধযােয়্এ্

স�েকর্িুশদ্আেলাচনা্করা্বে�।]্

কােলমা্‘লা-ইলাবা্ই�া�াব’্এর্অথর্ও্াাৎপযর্ুলো্যা্ুুঝায়্

াাই্ বেচছ্ াাওবীেদ্ ইুাদা।্ আর্ ুারমান্ যুেগ্ ইসলােমর্

দাুীদারগেণর্ াুলনায়্ রাসূলু�াহ্্ সা�া�াা্ আলায়িব্ ওয়া্

সা�ােমর্ সমেয়র্ কােফরগণ্ লা-ইলাবা্ ই�া�াা-এর্ অথর্ েুশী্

 াল্ জানোা।্ আর্ যখন্ াুিম্ ুল,্ ‘লা্ ইলাবা্ ই�া�াব’্ ুা্

আ�াব্ ুযাীা্ েকােনা্ সায্ ইলাব্ েনই,্ াখন্ এ্ াাওবীদই্

োামার্ কথার্ উে�শয।্ েকননা,্ াােদর১

2্ িনকট্ ‘ইলাব’্ বে�ন্

েসই্সয়া্যােক্এ্সকল্কােজ্(িুপদাপদ,্নযর্িনয়ায,্যেুব,্

                                                           
2্রাসূেলর্যুেগর্আরেুর্মুশিরকেদর্িনকট।্্
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আ�য়্ ইাযািদো)্ উে�শয্ েনয়া্ বয়।্ চাই্ াা্ েফেরশাা,্ নুী,্

ওলী,্ ুৃক,্ কুর,্ িজন্ যা-ই্ েবাক্ না্ েকন২

3। াখনকার্

কােফরগণ্এ্ (কােলমা্�ারা)্কখনও্এটা্উে�শয্ িনা্না্ েয,্

ইলাব্ বে�্ সৃিরকারা,্ আবার্ দাাা,্ সু্ িকছুর্ ুযাু্াপক্ ুা্

পিরচালক। েকননা্কােফররা্এটা্জানা্এুং্�ীকার্করা্েয,্
এই্সু্গণাুলী্অথরাৎ্ সৃির্করা,্আবার্দান্এুং্ুযু্াপনা্

একমা�্ একক্ আ�াবর্ জনযই্ সুিনিদরর,্ আর্ কােরারই্ াা্

করুার্কমাা্েনই্ (এ্স�েকর্ িুশদ্আেলাচনা্আমরা্পূে রুই্

কেরিছ)।্ুরং্আরেুর্াৎকালীন৩

4্মুশিরকরা্“ইলাব”্এর্েসই্

অথরই্ ুুঝা্ যা্ আজ্ কােলর্ মুশিরকগণ্ “সাইেয়দ”্ “মুিশরদ”্

ইাযািদ্শ�্�ারা্ ুুেঝ্থােক।্এ্ধরেণর্ িু�ােসর্সময়ই্নুী্

করীম্সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ওয়া্সা�াম্াােদর্িনকেট্কােলমােয়্

াাওবীেদর্আ�ান্ িনেয়্আগমন্কেরিছেলন,্ েসটা্ বে�্ “লা-

ইলাবা-ই�া�াব”।্ আর্ এই্ কােলমার্ অথরই্ বে�্ এর্ আসল্
উে�শয,্শধুমা�্এর্শ�গিল্উে�শয্নয়।্

                                                           
3্অথরাৎ্েফেরশাা,্নুী,্ওলী,্ুৃক,্কুর,্িজন্যােদরেকই্ঐ্সকল্কােজ্আ�ান্জানােনা্বয়,্

াারাই্ ‘ইলাব’্ িবেসেু্ �ীকৃা্ বেয়্ যােু।্ এটা্ রাসূেলর্ সময়কার্ আরেুর্ মুশিরকরা্

 ােলা ােুই্জানা।্্
4্রাসূেলর্যুেগর।্্
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রাসূেলর্ সমেয়র্ অজ্ কােফররাও্ এ্ কথা্ জানা্ েয,্ এই্

কােলমা্ েথেক্নুী্করীম্সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ওয়া্ সা�াম্এর্

উে�শয্িছল:্যাুাীয়্সৃর্ু�্েথেক্স�করচুযা্বেয়্েকুলমা�্

আ�াবর্ সােথ্ স�কর্  ারী্ করা।্ (েকােনা্ সৃরজীেুর্ ইুাদা্

েথেক্িনেজেক্স�ূণর েপ্মুি্করা)্াাঁেক্েছো্আর্যােক্ুা্

েয্ু�েক্উপাসনা্করা্বয়্াা্স�ূণর্অ�ীকার্করা্এুং্াা্

েথেক্ িুমুি্থাকা।্ েকননা্যখন্রাসূলু�াব্সা�া�াা্ ‘আলাইিব্

ওয়া্সা�াম্কােফরেদর্লকয্কের্ুলেলন,্ োামরা্ ুল:্ “লা-

ইলাবা্ ই�া�াব”—্ ‘আ�াহ্ ুযাীা্ েকােনা্ ব ্ মা‘ুুদ্ েনই’,্

াখন্াারা্ুেল্উঠল,্্

َجَعَل ্﴿
َ
ا্إِنّ ্َ�ِٰحًد�ۖ ্إَِ�ٰٗها্ل�سَِهةَ ্َ ََ ءٌ ্َ�ٰ ُٞ ্سََ�ۡ ্]٥্্:্ص[্﴾٥্্ُعَجا

“এই্েলাকিট্িক্ুা্উপাসযেক্এক্উপােসয্পিরণা্করেছ?্এ্

োা্ ারী্এক্আশচযরয্ুযাপার্!”্(সূরা্সাদ্:্৫)্্

যখন্ াুিম্ জানো্ পারেল্ েয,্ অজ-মূখর্ কােফরগণও্কােলমার্

অথর্ ুুেঝ্ িনেয়িছল,্ াখন্ এটা্ কা্ ুা্আ�েযরযর্ িুশয়্ েয,্

অজ-মূখর্ কােফরগণও্ কােলমার্ েয্ অথর্ ুুঝো্ েপেরিছল,্

ইসলােমর্(ুারমান)্দাুীদারগণ্াাও্ুুেঝ্উঠো্সকম্বে�্না্

!্ ুরং্ এরা্ মেন্ করেছ্ কােলমার্ আকিরক্ উ ারণই্ যেথর,্
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াার্ �কৃা্ অথর্ ও্ াাৎপযর্ উপলিল্ কের্ অ র্ িদেয়্ �াযয়্

েপাশণ্করার্�েয়াজন্েনই।্্

ুারমানকােলর্ মুসিলম্ নামধারীেদর্ মেধয্ যারা্ ুুিিমান্

(ুুিিজীুী্িকংুা্দাশরিনক)্ুেল্পিরিচা,্াারা্এ্কােলমার্অথর্

কের্ থােক্ েয,্ এর্ অথর্ বে�্ আ�াব্ ছাাা্ েকােনা্ সৃিরকারা্

েনই,্ েকােনা্ রযীদাাা্ েনই্ এুং্ একমা�্ িািনই্ সু্ িকছুর্

পিরচালক,্ িািনই্সু্ িুশেয়র্ুযু্াপক।্ (অথচ্এ্অথরিট্এ্

কােলমার্ সিঠক্ অথর্ নয়)্ াাবেল্ এটা্ সাুয�্ বে�্ েয্ এমন্

মুসিলম্ নামধারী্ েলােকর্ মেধয্ েকােনা্ মেল্ েনই্ যার্ েচেয়্

(াৎকালীন্ আরেুর)্ অজ-মূখর্ কােফরও্ কােলমা্ ‘লা-ইলাবা্

ই�া�াব’র্এর্অথর্েুশী্জানা।্্
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্

চাুথর্অধযায়্

াাওবীেদর্জানলা ্আ�াবর্এক্িুরাট্েন‘আমা্

[একজন্মুিমেনর্এটা্জানা্েয,্াাওবীদ্স�েকর্মু’িমেনর্জান্

লা ্াার্�িা্আ�াবর্এমন্এক্েন‘আমা্েয্জনয্আন�্

�কাশ্করা্এুং্এটা্বাাছাাা্বেয়্যাওয়ার্ য়্থাকা্াার্

অুশয্কারুয]্

যা্ ুিণরা্ বেয়েছ্ (লা্ ইলাবা্ ই�া�াব্ এর্ অথর্ বে�,্ ইুাদো্

াাওবীদ্�িা�া),্যখন্াুিম্মন্েথেক্াা্ুুঝো্সকম্বেল।্

আরও্ুুঝো্পারেল্আ�াবর্সােথ্ (িক ােু)্ িশকর্ (বয়্েসটা)্

স�েকর,্েয্িশকর্(এর্পিরণিা)্স�েকর্আ�াহ্ুেলেছন,্্

َ ্إِنّ ্﴿ َّ ن্َ�ۡغفِرُ ্َ� ্ل
َ
ۚ ্سَِمن্َ�ٰسَِك ্ُدونَ ্َما্َوَ�ۡغفِرُ ্بِهِۦ্�ُۡ�َكَ ্َ ্﴾্�ََشآُء

্]116্্্،٤٨:্النليء[

“িন�য়্আ�াবর্ সেে্অনযেক্ শরীক্করার্ েয্ পাপ্ াা্ িািন্

কমা্কেরন্না,্এ্ছাাা্অনয্ েয্ েকান্পাপ্ িািন্যােক্ই া্

মাফ্কের্িদেুন।”্(সূরা্েনসা্:্৪৮,্১১৬)্্
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আর্েস্�ীনেকও্জানো্পারেল,্েয্�ীন্িনেয়্শর্বো্েশশ্

পযর ্ রাসূলগণেক্আ�াব্ ে�রণ্ কেরেছন্ এুং্ েয্ �ীন্ ছাাা্

আ�াব্অনয্েকান্�ীনই্কুুল্করেুন্না।্

াাছাাা্ অিধকাংশ্ মানুেশর্ মেধয্ েয ােু্ অজাা-মূখরাা্ েছেয়্

েগেছ্ াাও্ সমযক্ জানো্ ও্ ুুঝো্ পারেল,্ াখন্ াুিম্ দু’িট্

উপকার্লা ্করেু,্্্

এক:্ আ�াবর্ দয়া্ ও্ াাঁর্ রবমোর্ উপর্ খুিশ্ বেু,্ েযমন্

আ�াব্াা‘আলা্ুেলেছন:্

ِ ্بَِفۡضلِ ্قُۡل ্﴿ َّ ْ ্َفبَِ�ٰسَِك ্َو�ِرَۡ�ََِهِۦ্ل ٥্্َ�َۡمُعونَ ্اّمِمّ ্َخۡ�ٞ ্ُهوَ ্فَۡلَيۡفرَُحوا
্]٥٨্্:্يه�س[্﴾

“ুল্ !্ আ�াব্ এই্ েয্ ইন’আম্ এুং্ াাঁর্ এই্ েয্ রবমা্

(োামরা্ েপেয়ছ)্এর্জনয্সকেলর্উৎফু�্বওয়া্উিচা,্াারা্

যা্পু�ী ূা্কের্াা্অেপকা্াা্কাই্না্উয়ম।”্(সূরা্ইউনুস্

:্৫৮)্

দুই্ :্ আর্ োামার্ মেধয্ (াা)্  ীশণ্  েয়রও্ উে�ক্ করেু।্

কারণ,্যখন্াুিম্ুুঝো্পারেল্েয,্মানুশ্াার্মুখ্েথেক্েুর্

বওয়া্ েকােনা্ একিট্ কথার্ জনয্ কুফির্ কের্ েফলো্ পাের।্
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এমন্িক্যিদও্েস্উি্কথািট্অজাা্ুশা্ুেল্েফেল্াুুও;্

আর্াার্অজাা্ওযর্িবেসেু্িুেুিচা্বেু্না৪

5। অথুা্বো্
পাের্েস্এ্কথািট্ুেলেছ্এমাাু্ায়্েয্েস্মেন্কেরেছ্েয্

এটা্াােক্আ�াব্াা‘আলার্ নকটয্এেন্েদেু,্েযমন্মুশিরকরা্

মেন্ করা;্ (িক�্ েসটাও্ াােক্ কুফিরো্ িনপিাা্ করো্

পাের)।্ িুেশশা:্ যখন্ কুরআেন্ ুিণরা্ মুসা্ ‘আলাইিবস্

সালােমর্ ঘটনািট্ আ�াব্ াা‘আলা্ োামার্ মেন্ উদয়্ কিরেয়্

িদেুন,্েয্ঘটনায়্মূসার্কওম্সৎ্ও্জানী্গণী্বওয়া্সে ও্

ুেলিছল্:্্

ٓ ্َعللجۡ ﴿ َا َّ
ۚ ্سَُهمۡ ্َكَما্إَِ�ٰٗها্ ্]١٣٨্্:্االبماف[্﴾َءاسَِهةٞ

্“আমােদর্জনযও্একিট্উপাসয্ (মূিার)্ ি্র্কের্ িদন,্ েযমন্

াােদর্জনয্রেয়েছ্ুা্্উপাসয্মুিার্!”্(সূরা্আ‘রাফ্:্১৩৮)। 
যখন্এ্ঘটনািট্উপলিল্করো্পারেু,্াখন্ (কুফর,্ িশেকরর)্

 য়্ োামার্কােছ্ ুৃবৎ্বেয়্ েদখা্ িদেু্এুং্এ্জাাীয়্ িুশয়্

                                                           
5্সো্েকােনা্কারণ্ছাাা্অজাা্ওজর্িবেসেু্িুেুিচা্বেু্না।্সো্কারেণর্মেধয্রেয়েছ,্

েলাকালেয়্না্থাকা,্েযখােন্েকউ্াােক্এ্ুযাপাের্সাুধান্করার্েনই্েসখােন্অু্ান্করা,্

েদেশ্মূখরাা্েছেয়্যাওয়া।্িক�্জানা-শনার্সুিুধা্থাকা্সে�ও্যিদ্অজাার্েদাবাই্েদওয়া্

বয়,্ােু্াা্াবণেযাগয্ বেু্ না।্ ুযাপারিট্পিরেুশ্ও্পিরি্িা্ িবেসেু্ ি �্ বো্ুাধয।্

[স�াদক]্
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(কুফর,্ িশকর)্ ও্ অনু প্ িুশয়সমূব্ েথেক্ েুঁেচ্ থাকার্ জনয্

জনয্োামার্আাব্েুো্যােু।্্্
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্

প�ম্অধযায়্

নুী্ও্ওলীেদর্সােথ্মানুশ্ও্িজনেদর্শ�াা্:্্

আ�াবর্িবকমোর্চািবদা্বে�্েয্িািন্াারঁ্নুী্ও্ওলীেদর্

িুপেক্মানুশ্ও্িজন্শ�েদরেক্ি য়াশীল্রােখন্

েজেন্রাখ,্পাক-পিু�্আ�াবর্অনযাম্িবকমা্এই্েয,্িািন্

এই্ াাওবীেদর্ িনশান্ ুরদার েপ্ এমন্ েকােনা্ নুী্ ে�রণ্

কেরন্িন্যাঁর্িপছেন্দুশমন্দাঁা্কিরেয়্েদন্িন।্েযমন্আ�াব্
াা‘আলা্ুেলেছন্:্

ِ ্َجَعۡلَنا্َوَ�َ�ٰسَِك ্﴿ �্نَِ�ٍّ ্ُِۡ�ّ �ِس ্َشَ�ِٰط�َ ্َعُدّوٗ نِّ ্لۡ�ِ ্َ�ۡعُضُهمۡ ্يُوِ� ্َولۡ�ِ

َۡۡقۡولِ ্زُۡخُرَف ্َ�ۡعٖض ্إَِ�ٰ  �ۚ ্ل ّٗ ্]١١٢্্:্االنعيم[্﴾্ُغُرو

“আর্ এ ােুই্ আমরা্ মানু্ ও্ িজেনর্ মধয্ েথেক্

শয়াানেদরেক্ �োযক্ নুীর্ শ�্ কেরিছ,্ �াারণার্ উে�েশয্

াারা্ এেক্ অপরেক্ চমক�দ্ ুােকযর্ কুম�ণা্ েদয়।”্ (সূরা্

আন‘আম্:্১১২)্
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আুার্কখনও্াাওবীেদর্শ�েদর্ িনকেট্থােক্অেনক্ িুদযা,্

ুা,্েকাাু্ও্ুা্যুিি্�মাণ।্েযমন্আ�াব্াা‘আলা্ুেলেছন্

:্

َُۡهمۡ ্فَلَّما্﴿ ْ ্بِٱۡ�َّيَِ�ِٰت ্ُُّسلُُهم্َجآَء ۡۡعِۡلمِ ্ّمِنَ ্ِعنَدُهم্بَِما্فَرُِحوا :্غفم[্﴾ل

٨٣্্[্

“অাঃপর্ যখন্ াােদর্ রাসূলগণ্ সু�র্ দিলল্ �মাণ্ িনেয়্

উপি্া্ বেয়িছল্াােদর্কােছ,্াখন্াারা্ িনেজেদর্ ( পাৃক)্

িুদযা-ুুিি্িনেয়ই্উৎফু�্বেয়্রইল।”্(সুরা্গােফর:্৮৩)্

্
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্

শ�্অধযায়্

িকাাু্ও্সু�াবর্অ�স�া্

[শ�্পেকর্সৃর্সে�বািদ্িনরসেন্কুরআন্ও্সু�াবর্

অ�স�ায়্সি�া্(জােন্জানী)্থাকো্বেু।]্

যখন্াুিম্এটা্ (নুী্ও্ওলীেদর্ িপছেন্ দুশমন্দল্ িনেয়ািজা্

রেয়েছ)্ জানো্ পারেল,্ আর্ এ্ কথাও্ জানো্ পারেল্ েয,্

আ�াবর্ পেথর্ েমাো্ উপিুর্ দুশমনগণ্ বেয়্ থােক্কথািশ�ী,্

িুদযাধর্এুং্যুিিুাগীশ,্াখন্োামার্জনয্অুশয্কারুয্বেু্

আ�াবর্�ীন্েথেক্েসই্সু্িুশয়্ িশকা্করা্যা্োামার্জনয্

বেয়্ উঠেু্ এমন্ এক্ কাযরকর্ অ�্ েয্ অ�্ �ারা্ াুিম্ ঐ্

শয়াানেদর্ মুকােুলা্ এুং্ সংাাম্ করো্ সকম্ বেু,্ যােদর্

অাদূা্ ও্ াােদর্ পূ রুসূরী্ োামার্ মবান্ ও্ মবীয়ান্ � ু্

পরওয়ারেদগারেক্ুেলিছল্:্্

ُعَدنّ ﴿ ۡۡ ََقِيمَ ্ِصَ�َٰطَك ্سَُهمۡ ্َ�َ َۡ ُُمّ ١্্لسُۡم
يِۡديِهمۡ ্َ�ۡ�ِ ্ّمِنۢ ্تَََِّنُهم্

َ
্َوِمنۡ ্�

يَۡ�ٰنِِهمۡ ্وََ�نۡ ্َخۡلفِِهمۡ 
َ
ۡ�َ�َُهمۡ ্َ�ِدُ ্َوَ� ্َشَمآ�ِلِِهۡمۖ ্وََعن্�

َ
্﴾١্্َ�ِٰكرِ�نَ ্َ

্]١٧্্্্،١٦:্االبماف[
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“িন�য়্ আিম্ োামার্ সরল্ সুদৃঢ়্ পেথর্ উপর্ িগেয়্ ুসু,্

অাঃপর্আিম্াােদর্িনকট্িগেয়্উপনীা্বু্াােদর্স�ুেখর্

িদক্েথেক্ও্াােদর্প�াোর্িদক্েথেক্এুং্াােদর্দিকেণর্

িদক্ েথেক্ ও্ াােদর্ ুােমর্ িদক্ েথেক।্ আর্ াােদর্

অিধকাংশেক্আপিন্কৃাজ্পােুন্না।”্(সুরা্আ‘রাফ্:১৬-১৭)্

্িক�্ যখন্ াুিম্আ�াবর্ পােন্ অাসর্ বেু্ ও্আ�াবর্ দীল্

�মাণািদর্�িা্োামার্হদয়-মন্ও্েচাখ-কানেক্ঝুঁিকেয়্েদেু,্

াখন্ াুিম্ বেয়্ উঠেু্ িন রীক্ ও্ িনি� ।্ কারণ্ াখন্ াুিম্

োামার্ জান্ ও্ যুিি্ �মােণর্ মুকােুলায়্ শয়াানেক্ দু রুল্

েদখো্পােু।্এ্স�েি্আ�াব্ুেলন:্

্]٧٦্্:্النليء[্﴾٧্্َضعِيًفا্َ�نَ ্لسّشۡيَ�ٰنِ ্َكۡيدَ ্إِنّ ﴿

“িন�য়্ শয়াােনর্ চ া ্ ও্ কুট-েকৗশল্ বে�্ অিা্ দু রুল।”্

(সূরা্েনসা্:৭৬)্

্একজন্সাধারণ্ মুওয়াহি্বদ্ (এক�ুাদী)্ুযিি্বাজার্ মুশিরক্

পি�োর্ উপর্ জয়্ লাে র্ সামথর্ রােখ।্ কুরআন্ ুবগগীর্

 াশায়্েঘাশণা্করেছ:্

َۡۡ�ٰلُِبونَ ্سَُهمُ ্ُجنَدنَا্ننّ ্﴿ ্]١٧٣্্:্الصيفيت[্﴾١্্ل
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“আর্আমােদর্ েয্ ফওজ,্ িন�য়্ িুজয়ী্ বেু্ াারাই।”্ (সুরা্

সাফফাা্:্১৭৩)্

আ�াবর্ফওজগণ্যুিি্ও্কথার্ুেল্জয়ী্বেয়্থােকন,্েযমন্

াারা্ জয়ী্ বেয়্ থােকন্ ালওয়ার্ ও্ অ�্ ুেল।্  য়্ ঐসু্

মুওয়াহি্বদেদর্জনয্ যাঁরা্ িুনা্অে�্পথ্চেলন।্অথচ্আ�াব্

াা‘আলা্আমােদরেক্এমন্এক্েকাাু্�ারা্অনুগৃবীা্কেরেছন্

যার্ি ার্িািন্�োযক্িুশেয়র্িুশদ্ুণরনা্িদেয়েছন্এুং্েয্

েকাাুিট্ বে�্ “�র্ ুযাখযা্ যা্ পথ-িনেদরশ,্ দয়া্ ও্ সুসংুাদ্

� প্আ�স�রণকারীেদর্জনয।”্ফেল্ুাোলপ�ীগণ্েয্েকােনা্

দলীল্ িনেয়ই্ আসুক্ না্ েকন্ াার্ খ�ন্ এুং্ াার্ অসারাা্

�িাপাদন্ করার্ মা্ যুিি্ �মান্ েখাদ্ কুরআেনই্ িুদযমান্

রেয়েছ।্েযমন্আ�াব্াা‘আলা্ুেলেছন্:্

َُونََك ্َوَ� ্﴿
ۡ
نَ ্بِٱۡ�َّقِ ্ِجۡئَ�َٰك ্إِّ� ্بَِمَثلٍ ্يََ ََ ۡح

َ
ً�ا্َوَ َِ ্﴾٣্্ََۡف

্]٣٢্্:্الفمقين[

্“আর্ েয্ েকান্ ��ই্ াারা্ োামার্ িনকট্ িনেয়্ আেস্ (েস্

স�ে�্ ওবীর্ মাধযেম)্ আিম্ সায্ ুযাপার্ এুং্ (াার)্ সুসো্

ুযাখযা্িুে�শণ্আপনােক্জািনেয়্েদই।”্(সূরা্ফুরকান্:্৩৩)্
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্এই্আয়াোর্ুযাখযায়্কিাপয়্মুফাসি্সর্ুেলেছন্:্“িকয়ামা্

পযর ্ ুািালপ�ীগণ্ েয্ যুিিই্ উপ্ািপা্ করক,্ এই্আয়াা্

মাসিাক্ ােু্জািনেয়্িদে�্েয,্কুরআন্পাক্াা্খ�েনর্শিি্

রােখ।”্
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্

স ম্অধযায়্

ুািালপ�ীেদর্দাুীসমূেবর্খ�ন—্

সংিক াকাের্ও্িু�ািরা ােু্

্আমােদর্ সমসামিয়ক্ যুেগর্ মুশিরকগণ্ আমােদর্ িুরেি্ েয্

সু্ যুিিােকরর্ অুাারণা্ কের্ থােক্ আিম্ াার্ �োযকিটর্

জওয়ােু্ েসই্সু্কথাই্ুলু্যা্আ�াহ্্াাঁর্ িকাােু্উে�খ্

কেরেছন।্

ুাোলপ�ীেদর্কথার্জওয়াু্আমরা্দুই্পিিাো্�দান্করু্

:্১্সংিক াকাের,্২.াােদর্দাুীসমূব্িুে�শণ্কের্িুশদ ােু।্

১.্সংিক ্জওয়াু্

সংিক ্বেলও্এটা্বেু্অাীু্গর�পূণর্এুং্অায ্কলযাণুব্

েসই্সু্ুযিির্জনয্যােদর্�কৃা্েুাধ্শিি্আেছ।্আর্াা্

বে�্আ�াহ্াা‘আলার্ুাণী,্্

ِيٓ ্ُهوَ ্﴿ َّ ن্ل
َ
ِۡۡكَ�َٰب ্َعَلۡيَك ্َزَل َ َۡكَ�ٌٰت ্َءاَ�ٰتٞ ্ِمۡنهُ ্ل ُّ ্ُهنّ ্ُّ

ُ
ِۡۡكَ�ِٰب ্َ ্ل

َخرُ 
ُ
ّما্ُمتََ�ٰبَِ�ٰٞتۖ ্َوَ

َ
ِينَ ্فََ َّ ্ِمۡنهُ ্�ََ�َٰبهَ ্َما্َ�َيّتبُِعونَ ্َزۡ�غٞ ্قُلُو�ِِهمۡ ্ِ� ্ل
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ََۡنة্ِلبََِۡغآءَ  ِۡۡف وِ�لِهِۦۖ ্َولبََِۡغآءَ ্ل
ۡ
وِ�لَ ্َ�ۡعلَمُ ্َوَما্َََ

ۡ
ۥٓ َََ ۗ ্إِّ� ্ُه ُ َّ ্ِ� ্َولّۡ�ِٰسُخونَ ্ل

ۡۡعِۡلمِ  ٞ ্بِهِۦ্َءاَمّنا্َ�ُقوسُونَ ্ل ۗ ্ِعندِ ্ّمِنۡ ্ُ�ّ ّ�َِنا ّكرُ ্َوَما্َّ َّ ْ ্إِّ�ٓ ্يَ ْوسُوا
ُ
َۡۡ�ٰبِ ্َ ্لۡ�َ

্্]٧্্:্بدمان্ال[্﴾٧্

“িািনই্োা্েসই্স া,্িযিন্আপনার্�িা্নািযল্কেরেছন্এই্

িকাাু;্ যার্ কাক্ আয়াা্ বে�্ মুবকাম—্ �র্ অথরুব,্ েস্

গিল্ বে�্ েকাােুর্ মুলাধার;্ আর্ কাকগিল্ বে�্

েমাাাশােুব—্ অ�র্ অথরস��,্ ফেল্ যােদর্ অ ের্ আেছ্

ু াা্াারা্অনুসরণ্কের্থােক্াার্মধয্ব’ো্েমাাাশােুব—্

অ�র্ অথরস��্ আয়াাগিলর,্ িফৎনা্ সৃিরর্ মালেু্ এুং্

(অসো)্াাৎপযরয্েুর্করার্উে�েশয,্অথচ্এর্�কৃা্াাৎপযর্

েকউই্জােন্না্আ�াহ্ুযাীা।”্(সূরা্আেল্ইমরান্:৭)্

্নুী্করীম্সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ওয়া্সা�াম্বোও্এটা্সাুয�্

বেয়েছ।্িািন্ুেলেছন:্্

يِْت ্فَإَِذا«
َ
ي َ ্َمأ ِ

ّ
ِِك ্ِمغْهُ ্�ََشينَهَ ্َمي্يََِّبُعهنَ ্اَ

َ
ئل
ُ
ي َ ্فَُ ِ

ّ
ُ ্َّ سَ ্اَ َّ ্ا

্»فَيْحَذُمئُامْ 

“যখন্াুিম্ঐ্সম�্েলাকেদর্েদখেু্যারা্�যথরেুাধক্ও্অ�র্

আয়াাগিলর্ অনুসরণ্ করেছ্ াখন্ ুুেঝ্ েনেু্ এরা্ েসই্ সু্

েলাক্ যােদর্ স�ে�্ আ�াব্ ুেলেছন,্ সুারাং্ োামরা্ ঐসু্
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েলাকেদর্ ুযাপাের্ ািশয়ার্ থাক।”্ (ুুখারী:্ ৪৫৪৭্ ও্ মুসিলম:্

২৬৬৫)্

দৃরা � প্ুলা্েযো্পাের্মুশেরকেদর্মেধয্কাক্েলাক্ুেল্

থােক্:্

﴿্ ٓ�َ
َ
ۡوِ�َآءَ ্إِنّ ্�

َ
্َ ِ َّ :্يه�س[্﴾٦্্َ�َۡزنُونَ ্ُهمۡ ্َوَ� ্َعلَۡيِهمۡ ্َخۡوٌف ্َ� ্ل

٦٢্্[্

“েদখ্ !্ িন�য়্ আ�াবর্ ু�ু্ াারা,্ যােদর্  য়- ীিার্ েকানই্

আশ�া্ েনই্ এুং্ কখেনা্ িচ াা�ও্ বেু্ না্ াারা।”্ (সূরা্

ইউনুস্:্৬২)্্

াারা্ আরও্ ুেল:্ িন�য়্ সুপািরেশর্ ুযাপারিট্ অুশযই্ সায।্
অথুা্ ুেল:্ আ�াবর্ িনকেট্ নুীেদর্ একটা্ িুেশশ্ মযরাদা্

রেয়েছ।্ িকংুা্ নুী্করীম্সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ওয়া্সা�াম-এর্

এমন্ িকছু্ কথায়্ াারা্ উে�খ্ করেু,্ যা্ েথেক্ াারা্ াােদর্

ুািাল্ ুিেুযর্ পেক্ দলীল্ েপশ্ করো্ চাইেু,্ অথচ্ াুিম্

ুুঝোই্পারেু্না্ েয,্ েয্কথার্াারা্অুাারণা্কেরেছ্াার্

অথর্িক্?্

এ প্েকে�্াার্জুাু্এই্ ােু্িদেু্:্
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আ�াব্াাঁর্ েকাােু্উে�খ্কেরেছন্ :্ “যােদর্অ ের্ ু াা্

রেয়েছ্াারা্ মুবকাম্ (�র্অথরেুাধক)্আয়াাগেলা্ুজরন্কের্

থােক,্ আর্ মুাাশােুহ্ (অ�র্ অথরেুাধক)্ আয়াোর্ িপছেন্

ধািুা্ বয়।”্আিম্আেগই্উে�খ্কেরিছ্ েয,্আ�াব্াা‘আলা্

ুেলেছন:্ ‘মুশিরকগণ্আ�াবর্রুূিুয়াোর্�ীকৃিা্ িদেয়্থােক,্

াুু্ আ�াব্ াােদরেক্ কােফর েপ্ অি িবা্ কেরেছন্ এজনযই্

েয,্াারা্ েফেরশাা,্নুী্ও্ওলীেদর্সেে্�া ্স�কর্্াপন্

কের্ুেল্থােক্:্

ُؤَ�ٓءِ ﴿ ٰ ُؤنَا্ََ ٰ ََ ِۚ ্ِعندَ ্ُشَف َّ ্]١٨্্:্يه�س[্﴾ل

“এরা্ বে�্ আ�াবর্ িনকট্ আমােদর্ সুপািরশকারী।”্ (সূরা্

ইউনুস্:্১৮্আয়াা)্

এিট্একিট্মুবকাম্আয়াা,্যার্অথর্পিররার।্এর্অথর্ িুকৃা্

করার্সাধয্কােরারই্েনই।্

আর্ েব্ মুশিরক!্ াুিম্ কুরআন্অথুা্ নুী্ সা�া�াা্ ‘আলাইিব্

ওয়া্সা�ােমর্ুাণী্েথেক্যা্আমার্িনকট্েপশ্করেল্াার্অথর্

আিম্ুুিঝ্না,্ােু্আিম্দৃঢ়্িু�াস্রািখ্েয,্আ�াবর্কালােমর্

মেধয্ েকান্ পর�র-িুেরাধী্ কথা্ েনই,্ আর্ আ�াবর্ নুী্
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সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ ওয়া্ সা�ােমর্ েকান্ কথাও্ আ�াবর্

কালােমর্িুেরাধী্বো্পাের্না।্

এই্ জুাুিট্ অিা্ উয়ম্ ও্ স রুোা ােু্ সিঠক।্ িক�্ আ�াব্

যােক্াাওফীক্ েদন্ েস্ ছাাা্আর্ েকউ্এিট্ উপলিল্করো্

সকম্নয়।্এই্জওয়াুিট্াুিম্াু�্মেন্কেরা্না,্েদখ!্আ�াব্

�য়ং্এরশাদ্কেরন্:্

ٓ ্َوَما্﴿ ِينَ ্إِّ� ্يُلَّقٮَٰها َّ ْ ্ل وا ٓ ্َوَما্َصَ�ُ ্﴾٣্্َعِظي�ٖ ্ّظٍ حَ ্ُذو্إِّ� ্يُلَّقٮَٰها
্]٣٥্্:্فصغت[

“ু�া:্ যারা্  ধযর্ ধারেণ্অ য�্াারা্ ুযাীা্আর্ েকউই্এই্

মযরাদার্অিধকারী্বো্পাের্না,্অিধক�্মবা্ াগযুান্ুযিিগণ্

ুযাীা্ আর্ েকউই্ এটা্ লাে ্ সমথর্ বয়্ না”।্ (সূরা্ বা’মীম্

আস-সাজদা:্৩৫)্

২.্িু�ািরা্জওয়াু্

সায্ �ীন্ েথেক্ মানুশেক্ দূের্ সিরেয়্ রাখার্ জনয্ আ�াবর্

দুশমনগণ্নুী্রাসূলেদর্�চািরা্িশকার্িুরেি্েয্সু্ওযর্

আপিয়্ ও্ ুিুয্ েপশ্ কের্ থােক্ াার্ মেধয্ একিট্ এই্ েয,্

াারা্ুেল্থােক:্
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“আমরা্আ�াবর্সেে্কাউেক্শরীক্কির্না্ুরং্আমরা্সাকয্

িদেয়্ থািক্ েয,্ েকউই্ সৃির্ করো,্রযী্ িদো,্ উপকার্ এুং্

অপকার্সাধন্করো্পাের্না্একমা�্একক্এুং্লা-শরীক্্

আ�াব্ ছাাা—্আর্ (আমরা্ এ্ সাকযও্ িদেয়্ থািক্ েয,)্ �য়ং্

মুবা�দ্্সা�া�াা্‘আলাইিব্ওয়া্সা�াম্‘আলায়িব্ওয়া্সা�ামও্

িনেজর্ েকােনা্কলযাণ্এুং্অকলযাণ্সাধন্করো্সকম্নন।্

আুদুল্কােদর্িজলানী্ও্অনযানযরা্োা্ুা্দুেরর্কথা।্িক�্

একিট্কথা্এই্ েয,্আিম্একজন্গনাবগার্ ুযিি,্আর্যারা্

আ�াবর্ েনককার্ ুা�া্ াােদর্ রেয়েছ্আ�াবর্ িনকট্ িুেশশ্

মযরাদা,্াাই্াােঁদর্মধয্াায়্আিম্আ�াহর্্িনকট্াাঁর্করণা্

�াথরী্বেয়্থািক।্

্যখন্ াারা্ এ্ ধরেনর্ কথা্ ুেল,্ াখন্ াার্ উয়র্ াা্ িদেয়্

�দান্করেু্যা্পূে রু্গা্বেয়েছ,্আর্াা্বে�্এই্:্্

যােদর্ সেে্ রাসূলু�াব্ ‘সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ ওয়া্ সা�াম্ যুি্

কেরেছন্াারাও্াুিম্েয্কথার্উে�খ্করেল্াা্�ীকার্করা,্

আর্এ্কথাও্াারা্�ীকার্করা্েয,্�িামাগেলা্েকােনা্িকছুই্

পিরচালনা্কের্ না।্াারা্ োা্ েকুল্াােদর্ িনকট্মযরাদা্ (র্

েদাবাই)্ও্শাফা‘আাই্কামনা্করা।্এ্ুযাপাের্আ�াব্াাঁর্
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িকাােু্যা্উে�খ্কেরেছন্এুং্িু�ািরা্ ােু্ুণরনা্কেরেছন্

েস্সু্াােদর্পো্শিনেয়্দাও।্্

এখােন্ সে�বকারী্ যিদ্ (এই্ কুটােকরর্ অুাারণা্ কের্আর)্

ুেল্ েয,্ এই্ সু্ আয়াা্ োা্ মূিারপুজকেদর্ স�ে�্ অুাীণর্

বেয়েছ,্ােু্ োামরা্ িক্ ােু্সৎ্ুযিিেদরেক্ঠাকুর্ িুােবর্

সমাুলয্ কের্ িন�্ অথুা্ নুীগণেক্ িক্  ােু্ ঠাকুর্ িুােবর্

শািমল্করছ?্াখন্ াুিম্আেগ্ যা্ চেল্ েগেছ্াা্ িদেয়ই্এর্

জুাু্িদেু৫

6। ্

েকননা,্ যখন্ েস্ �ীকার্ করেছ্ েয,্ (রাসূেলর্ যুেগর)্

কােফরগণও্আ�াবর্সা রুে ৗম্ রুূিুয়োর্সাকয্�দান্করা;্

আর্াারা্যােদরেক্(নযর্িনয়ায্� ৃিা্েপশ্অথুা্পূজা্অচরনা্

ইাযািদ্ �ারা)্ উে�শয্ করা,্ াারা্ োা্ াােদর্ েথেক্ েকুল্

সুপািরশই্ চাইা।্ িক�্ যিদ্ েস্ াার্ কাজ্ ও্ পূ রুুারী্ কােফর্

েলাকেদর্কােজর্মেধয্যা্পূে রু্ুিণরা্বেয়েছ৬

7্াা্িদেয়্পাথরকয্
                                                           
6্অথরাৎ্পূে রুকার্মুশিরকরাও্আ�াবর্রুুিুয়যাোর্�ীকৃিা্িদা্এুং্একমা�্আ�াব্াা‘আলাই্

সুিকছু্সৃির্কেরেছন,্িক�্াারা্মুশিরক্বেয়িছল,্কারণ্াারা্মাধযম্াবণ্কেরিছল।্ােু্

এটা্সায্েয্াারা্সিাযকার্অেথর্রুুিুয়যাোর্বক্আদায়্করা্না।্কারণ,্রুুিুয়যাোর্

বক্আদায়্করেল্ইুাদা্একম�্আ�াবরই্করা।্ [মুবা�াদ্ ইুন্ইুরাবীম্আেল্আশ-

শাইখ,্শারা্কাশিফশ্শুবাা,্পৃ.্৬২]্
7্অথরাৎ্ পূে রুকার্ মুশিরকরা্ োা্ মূিারপূজা্করা,্ েস্ োা্আর্ মূিারপূজা্করেছ্না।্ [মুবা�াদ্

ইুন্ইুরাবীম্আেল্আশ-শাইখ,্শারা্কাশিফশ্শুবাা,্পৃ.্৬২]্
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করার্েচরা্কের,্াা্বেল্াােক্ুেল্দাও্:্কােফরগেণর্মেধয্

কাক্ োা্ �িামা্ পূজা্ করা,্ িক�্আুার্ কাক্ োা্ এমন্

িছল্ যারা্ ঐ্ সু্ আওিলয়ােদর্ আ�ান্ করা৭

8্ যােদর্ স�ে�্

আ�াব্ুেলন:্

ٰ�َِك ্﴿ ََ ْو
ُ
ِينَ ্َ َّ ََُغونَ ্يَۡدُعونَ ্ل ّ�ِِهمُ ্إَِ�ٰ ্يَۡب ّ�ُهمۡ ্لسۡوَِسيلَةَ ্َّ

َ
�্ ُُ ۡقَر

َ
َ﴾্

্]٥٧্্:্االساء[

“এই্মুশিরকরা্যােদরেক্আ�ান্কের্থােক,্াারা্(েস্সু্সৎ্

েলােকরা)্ োা্ িনেজরাই্ এজনয্ াাঁর্ (আ�াবর)্  নকটয্ লাে র্

অুল�ন্ খঁুেজ্ েুাায়্ েয,্ েকানি্ট্ িনকটার?”্ (সূরা্ ইসরা্ :্

৫৭)। ্

আুার্ াােদর্ মেধয্ েকউ্ েকউ্ ঈসা্ ইুন্ মারইয়াম্ ও্ াাঁর্

মােক্আ�ান্করা।্মবান্আ�াব্ুেলন্:্্

يحُ ্ّما্﴿ َِ ۡبلِهِ ্ِمن্َخلَۡت ্قَدۡ ্َُّسولٞ ্إِّ� ্َمۡرَ�مَ ্لۡ�نُ ্لسَۡم ّمُهۥ্لسّرُسُل ্َۡ
ُ
্َوَ

 ۖ يَقةٞ ُ�َ�نِ ্َ�نَا্ِصّدِ
ۡ
ۗ ্يََ َُ ُ ্َكۡيَف ্لنُظرۡ ্لّۡطَعا ُُمّ ্ل�َ�ِٰت ্سَُهمُ ্نُبَّ�ِ

ٰ ্لنُظرۡ ্ َّ
َ
�্

                                                           
8্অথরাৎ্এটা্ুেল্দাও্েয,্পূ রুুারী্কােফর,্মুশিরকরা্েয্শধু্মূিারপূজা্করা,্াা্িক�্নয়,্ুরং্

াারা্ েনককার্ ুা�া্ও্নুী-রাসূলেদরও্ পূজা্করা।্পরুারী্ ুােকয্এর্�মাণ্ েপশ্করা্

বে�।্[স�াদক]্
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ََۡعُبُدونَ ্قُۡل ٧্্يُۡؤفَُكونَ  ِ ্ُدونِ ্ِمن্�َ َّ �্َُۡ�مۡ ্َ�ۡملُِك ্َ� ্َما্ل ্َوَ� ্َ�ّٗ

 ۚ ُ ্َ�ۡفٗعا َّ ِميعُ ্ُهوَ ্َول َّ َۡۡعلِيمُ ্لس ্]٧٦্্্্،٧٥:্ ة্ا�يئ[্﴾٧্্ل

্“মারইয়ােমর্ পু�্ মসীব্একজন্রাসূল্ ছাাা্ োা্আর্ িকছুই্

নয়,্াার্পূে রু্ুা্রাসূল্গা্বেয়েছন,্আর্মসীেবর্মাাা্িছল্

একজন্সাযস�্নারী্ ;্াারঁা্ উ েয়্ (কুধার্সময়)্অ�্ কণ্

করোন,্ লকয্ কর,্ িক েপ্আমরা্ াােদর্ জনয্ �মাণগিলেক্

িুশদ্ েপ্ুণরনা্কের্িদি�,্অাঃপর্আরও্েদখ্াারা্(িু�া ্

বেয়্ চলেছ)্ েকান্ িদেক!্ িজজাসা্কর্ :্ োামরা্ িক্আ�াবেক্

েছো্এমন্কছুর্ইুাদা্করো্থাকেু্যারা্োামােদর্অিনর্

ুা্ইির্করার্েকানও্অিধকার্রােখ্না্!্আর্আ�াব,্একমা�্

িািনই্োা্বে�ন্স রুে�াাা,্স রুজ।”্(সূরা্মােয়দা্:্৭৫-৭৬)্

উে�িখা্বঠকারীেদর্ িনকেট্আ�াহ্্াা‘আলার্একথাও্উে�খ্

কর্:্

﴿্ َُ ُُمّ ্َ�ِيٗعا্َ�ُۡ�ُُهمۡ ্َوَ�ۡو
ٰ�َِكةِ ্َ�ُقوُل ্ ََ ُؤَ�ٓءِ ্سِۡلَم ٰ ََ َ

ْ َ�نُ ্إِيّاُ�مۡ ্َ ্وا
ْ ٤্্َ�ۡعُبُدونَ  نَت ্ُسۡبَ�َٰنَك ্قَاسُوا

َ
ْ ্بَۡل ্ُدونِِهم� ্ِمن্َوِ�َّنا্َ ّنۖ ্َ�ۡعُبُدونَ ্َ�نُوا ্لۡ�ِ

ۡ�َ�ُُهم
َ
্]٤١্্্্،٤٠:্سبي[্﴾٤্্ّمۡؤِمُنونَ ্بِِهم্َ

“এুং্ (�রণ্করন্ েসই্ িদেনর্কথা)্ েয্ িদন্আ�াব্ একে�্

সমেুা্ করেুন্ াােদর্ সকলেক,্ াারপর্ েফেরশাািদগেক্
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ুলেুন্ :্ এরা্ িক্ ুে�গী্ করা্ োামােদর?্ াারা্ ুলেু:্

পিু�াায়্ সুমবান্ আপিন!্ আপিনই্ োা্ আমােদর্ রকক-

অি  াুক,্াারা্নয়,্্কখনই্না,্ুরং্অু্া্িছল্এই্েয,্এরা্

পূজা্ করা্ িজনেদর,্ এেদর্ অিধকাংশই্ িজনেদর্ �িাই্ িছল্

িু�াসী।”(সূরা্সাুা্:্৪০-৪১)্্

অনু প ােু্(বঠকারীেদর্কােছ)্আ�াবর্েস্ুাণীও্উে�খ্কর:্্

ُ ্قَاَل ্نذۡ ্﴿ َّ نَت ্َمۡرَ�مَ ্لۡ�نَ ্َ�ٰعََِ� ্ل
َ
وِ� ্سِلّناِس ্قُۡلَت ্َءَ َُ ِ َّ َ ্ل ِ�ّ

ُ
্َوَ

ِۖ ্ُدونِ ্ِمن্إَِ�َٰهۡ�ِ  َّ نۡ ্ِ�ٓ ্يَُ�ونُ ্َما্ُسۡبَ�َٰنَك ্قَاَل ্ل
َ
قُوَل ্َ

َ
ََۡس ্َما্َ ্َۡ �্ِ

 � َُُهۥ্ُكنُت ্إِن্ِ�َّقٍ ََُهۥۚ عَ ্َ�َقدۡ ্قُۡل ۡعَلمُ ্َوَ�ٓ ্َ�ۡفِ� ্ِ� ্َما্ََۡعلَمُ ্لِۡم
َ
্ِ� ্َما্َ

َكۚ  َِ نَت ্إِنَّك ্َ�ۡف
َ
ٰمُ ্َ َّ ُِ ্َع ُۡۡغُيو ্]١١٦্্:্ ة্ا�يئ[্﴾١্্ل

“আর্�রণ্ করন্ যখন্আ�াব্ ুলেুন,্ েব্ মারইয়ােমর্ পু�্

ঈসা্!্আপিন্িক্েলাকেদরেক্ুেলিছেলন্:্োামরা্আমােক্ও্

আমার্মাাােক্আ�াব্ছাাাও্আর্দু’িট্ইলাব েপ্াবণ্কর?্

ঈসা্ুলেুন,্মিবমময়্আপিন্!্যা্ুলার্অিধকার্আমার্েনই্

আমার্পেক্াা্ুলা্সগু্বো্পাের্না,্আিম্ঐ্কথা্ুেল্

থাকেল্আপিন্াা্িন�য়্অুগা্আেছন,্আমার্অ েরর্িুশয়্

আপিন্িুিদা্আেছন্িক�্আপনার্অ েরর্িুশয়্আিম্অুগা্
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নই,্ িন�য়্আপিন,্একমা�্আপিনই্ োা্ ব�ন্সকল্গােয়ুী্

িুশেয়র্সমযক্পিরজাা।”্(সূরা্মােয়দাব্:্১১৬)্

াারপর্াােক্ুল্:্াুিম্িক্(এখন)্ুুঝো্পারেল্েয,্আ�াব্

�িামা-পুজকেদর্ েযমন্ কােফর্ ুেলেছন,্ োমিন্ যারা্ েনক্

েলাকেদর্ শরণাপ�্ বয়্ াােদরেকও্ কােফর্ ুেলেছন্ এুং্

রাসূলু�াব্সা�া�াা্আলায়িব্ওয়া্সা�াম্াােদর্সেে্ েজবাদও্

কেরেছন।্্

াারপর্যিদ্েস্ুেল্:্কােফরগণ্ (আ�াব্ছাাা)্াােদর্ িনকট্

কামনা্ কের্ থােক্ আর্ আিম্ সাকয্ িদি�্ েয,্ আ�াব্ মেল্

অমেেলর্মািলক্ও্সৃিরর্পিরচালক,্আিম্োা্াােক্ছাাা্অনয্

কােরার্িনকট্িকছুই্কামনা্কির্না।্সৎেলাকেদর্এসু্িুশেয়্

িকছুই্করার্েনই,্ােু্আিম্াােদর্শরণাপ�্বই্এ্জনয্েয,্

াারা্আ�াবর্িনকেট্সুপািরশ্করেু।্্

এর্জুাু্বে�,্এ্োা্কােফরেদর্কথার্াুা্�িািিন্মা�। 
াুিম্াােক্আ�াবর্এই্কালাম্শিনেয়্দাও্:্

ِينَ ﴿ َّ ْ ্َول وا َُ َ َّ ۡوِ�َآءَ ্ُدونِهِۦٓ ্ِمن্ل
َ
ٓ ِ�َُقّرِ ্إِّ� ্َ�ۡعُبُدُهمۡ ্َما্َ ِ ্إَِ� ্ُ�ونَا َّ ্ل

 ٰ ََ ۡۡ ্]٣্্:্الزمم[্﴾ُز
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“আর্আ�াবেক্ ুযাীা্অনযেদরেক্অি  াুক েপ্াবণ্কের্

যারা্ (াারা্ ুেল)্ আমরা্ োা্ ওেদর্ ইুাদা্ কির্ না,্ ােু্

(াােদর্ শরণাপ�্ বই)্ যাো্ াারা্ সুপািরশ্ কের্ আমােদরেক্

আ�াবর্িনকটুারী্কের্েদয়।”্(সূরা্যুমার:্৩)্্

াাছাাা্আ�াবর্এ্কালামও্াােদর্শিনেয়্দাও্:্

ُؤَ�ٓءِ ্َوَ�ُقوسُونَ ﴿ ٰ ُؤنَا্ََ ٰ ََ ِۚ ্ِعندَ ্ُشَف َّ ্]١٨্্:্يه�س[্﴾ل

“াারা্ (মুশিরকগণ)্ ুেল:্ এরা্ বে�্ আ�াব্ িনকট্ আমােদর্

সুপািরশকারী।”্(সূরা্ইঊনুস্:্১৮)্

আর্ েজেন্ রাখ,্ উপেরাি্ িানিট্ শংসয়৮F

9্ ও্ সে�বই্ বে�্

াােদর্(ুারমান্কােলর্মুশিরকেদর)্সুেচেয়্ুা্সে�ব।্যখন্

াুিম্জানো্পারেল্েয্আ�াব্াা‘আলা্এগেলােক্াাঁর্িকাােু্

�র ােু্ ুণরনা্ কেরেছন,্ আর্ াুিম্ াা্ সমযক ােু্ ুুঝো্

পারেু্ াখন্ এর্ পরুারী্ অনযানয্ সে�বসমূেবর্ উয়র্ েদওয়া্

                                                           
9্সে�বগেলা্সংিক  ােু:্্

১.্াাওবীদুর্রুুিুয়যাবর্�ীকৃিা্েদওয়ার্পর্িশকর্কী ােু্সগু?্্

২.্িশকর্ুলো্োা্েকুল্মূিারপূজােক্ুুঝায়।্্

৩.্আেগকার্মুশিরকরা্োা্যােদর্পূজা্ুা্ইুাদা্করা,্াােদর্কােছই্েকােনা্ িকছু্চাইা,্

িক�্েস্োা্আর্াােদর্কােছ্িকছু্চাে�্না,্েস্োা্শধু্াােদর্সুপািরশই্কামনা্কের।্

[মুবা�াদ্ইুন্ইুরাবীম্আেল্আশ-শাইখ,্শারা্কাশিফশ্শুবাা,্পৃ.্৬৭]্
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আরও্ সবজ।্
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্

অরম্অধযায়্

েদা‘আ্ইুাদোর্সারৎসার্

[যারা্মেন্কের্েয,্েদা‘আ্ইুাদা্নয়্াােদর্�িাুাদ]্

যিদ্েস্ুেল,্আিম্আ�াব্ছাাা্কােরার্উপাসনা্কির্না,্আর্

সৎকমরশীল্ুযিিেদর্িনকট্(িুপেদ)্আ�য়্�াথরনা,্াােদর্ডাকা্

ুা্আ�ান্করা,্াােদর্ইুাদা্নয়।্্

ােু্াুিম্াােক্ুল:্াুিম্িক্�ীকার্কর্েয,্আ�াব্ইুাদােক্

একমা�্াাঁরই্্জনয্খােলস্ুা্িুশি্করা্োামার্উপর্ফরয্

কেরেছন,্ আর্ এটা্ োামার্ উপর্ াাঁর্ �াপয্ বক?্ যখন্ েস্

ুলেু্বযাঁ,্আিম্াা্�ীকার্কির,্াখন্াােক্ুল:্এখন্আমােক্

ুুিঝেয়্ দাও,্ িক্ েসই্ ইুাদা্ যা্ একমা�্ াাঁরই্ জনয্ খােলস্

করা্োামার্উপর্িািন্ফরয্কেরেছন্এুং্াা্োামার্উপর্

াাঁর্�াপয্বক।্ইুাদা্কােক্ুেল্এুং্াা্কা্�কার্াা্যিদ্

েস্ না্ জােন্ ােু্ এ্ স�েকর্ াার্ িনকেট্আ�াবর্ এই্ ুাণী্

ুণরনা্কের্দাও:্

﴿্ ْ ّ�ُ�مۡ ্لۡدُعوا ্َّ �ّٗ ََ ্ََ ۚ ্]٥٥্্:্االبماف[্﴾وَُخۡفَيًة
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“োামরা্ ডাক্ ুা্আ�ান্কর্ িনেজেদর্ রুেক্ িুনীা ােু্ও্

সংেগাপেন”। (সূরা্আ‘রাফ্:্৫৫)্

এটা্াােক্ুুিঝেয়্েদওয়ার্পর্াােক্িজেজস্কর,্েদা‘আ্করা্

(কাউেক্ ডাকা্ ুা্ আ�ান্ করা)্ েয্ ইুাদা্ েসটা্ িক্ এখন্

ুুঝেল?্ েস্ অুশযই্ ুলেু,্ বযাঁ;্ আর্ েদা‘আই্ োা্ বে�্

ইুাদোর্ িনযরাস্ুা্সারু�।্াখন্াুিম্াােক্ুল,্যখন্াুিম্
�ীকার্কের্িনেল্েয,্েদা‘আ্বে�্ইুাদা,্আর্াুিম্আ�াবেক্

িদুািনিশ্ ডাকছ্  েয়্ স��্ আর্ আশায়্ উ�ীিপা্ বেয়,্ এই্

অু্ায়্যখন্াুিম্েকােনা্নুীেক্অথুা্অনয্কাউেক্ডাকছ্ঐ্

একই্�েয়াজন্িমটােনার্জনয,্াখন্িক্াুিম্আ�াবর্ইুাদো্

অনযেক্শরীক্করছ্না?্েস্াখন্অুশযই্ুলো্ুাধয্বেু,্বযাঁ্

শরীক্করিছ্ুেট্!্্

অাঃপর্াােক্ুল,্যখন্আিম্আ�াবর্এই্ুাণী:্

্]٢্্:্الكهثم[্﴾٢্্َولۡ�َرۡ ্سَِرّ�َِك ্فََصّلِ ্﴿

“অাএু্াুিম্সালাা্পােু্একমা�্আ�াবর্জনয্এুং্ (াাঁর্

নােমই)্নাবর৯F

10/যুাই্কর”্(সূরা্কাউসার:্২)্এর্উপর্‘আমল্

                                                           
10্উেটর্জনয্সু�াা্বে�,্নাবর্করা।্নাবর্ুলা্বয়,্দাাঁােনা্অু্ায়্উেটর্গ�েদেশ্আঘাা্

কের্রি্�ুািবা্করা।্্
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কের্ আ�াবর্ আনুগায্ কের্ াাঁর্ নাম্ িনেয়ই্ াুিম্ যখন্

নবর/যুাই্করছ্াখন্েসটা্িক্ইুাদা্নয়?্এর্জওয়ােু্েস্

অুশয্ুলেু্:্বযাঁ,্ইুাদাই্ুেট।্এুার্াােক্ুল,্াুিম্যিদ্

েকােনা্সৃিরর্জনয্েযমন্নুী,্িজন্ুা্অনয্িকছুর্জনয্কুরুানী্

কর,্ােু্ িক্ াুিম্এই্ইুাদো্আ�াবর্সেে্অনযেক্শরীক্

করেল্না্ ?্ েস্অুশযই্একথা্�ীকার্করো্ুাধয্বেু্এুং্

ুলেু:্বযাঁ।্

াােক্াুিম্একথাও্ুল্:্েয্মুশিরকেদর্স�ে�্কুরআন্ (এর্

িনিদরর্আয়াা)্অুাীণর্বেয়েছ্াারা্িক্েফেরশা্া,্েনকেলাক্ও্

লাা্ উযয্া্ � ৃিার্ ইুাদা্ করা?্ েস্ অুশয্ ুলেু্ :্ বযা,ঁ্

করা।্ াারপর্ াােক্ ুল,্ াােদর্ ইুাদা্ ুলো্ াােদরেক্

ডাকা্ ুা্ আ�ান্ করা,্ (াােদর্ নােম)্ যুাই্ করা্ ও্ আ�য়্

�াথরনা্ইাযািদই্িক্নয়?্নাুুা্াারা্োা্িনেজেদরেক্আ�াবরই্

ুা�া্ ও্ াাঁরই্ �াাপাধীন্ ুেল্ �ীকৃিা্ িদা।্ আর্ একথাও্

�ীকার্ করা্ েয,্ আ�াবই্ সম�্ ু�্ ও্ িুশেয়র্ পিরচালক। 
িক�্াারা্আ�াবর্িনকট্াােদর্(েনককার্েলাক,্লাা্ও্উযযা্

� ৃিার)্ েয্ মযরাদা্ রেয়েছ্ (ুেল্ িু�াস্ করা)্ ও্ সুপািরশ্

(করার্কমাা)্রেয়েছ্ুেল্িু�াস্করা,্েসটার্জনযই্াােদর্

আ�ান্করা্ুা্াােদর্ িনকট্আ�য়্�াথরনা্করা। আর্এ্
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িুশয়িট্ এেকুােরই্ সু�র।
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্

নুম্অধযায়্

শরী‘আাস�া্শাফা‘আা্(সুপািরশ)্এুং্িশরকী্শাফা‘আোর্

মেধয্পাথরকয্

যিদ্ েস্ ুেল,্ াুিম্ িক্ নুী্ সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ ওয়া্ সা�ােমর্

শাফা‘আােক্অ�ীকার্করছ্ও্াাঁর্েথেক্িনেজেক্িনিলর ্মেন্

করছ?্ াুিম্াাঁেক্উয়ের্ুলেু্ :্ না,্অ�ীকার্কির্না।্াাঁর্

েথেক্ িনেজেক্ িনিলর ও্ মেন্ কির্ না।্ ুরং্ রাসূল্ সা�া�াা্

আলাইিব্ ওয়াসা�াম্ অুশযই্ শাফা‘আাকারী,্ আর্ াার্

শাফা‘আা্অুশযই্কুুল্করা্ বেু।্আিমও্াাঁর্শাফা‘আোর্

আকা�ী।্িক�্শাফা’আোর্যাুাীয়্চািুকািঠ্আ�াবরই্বাো,্

েযমন্আ�াব্াা‘আলা্ুেলেছন:্

ِ ্قُل্﴿ ّ ِ ۖ ্لسّشَ�َٰعةُ ্َّ ্]٤٤্্:্الزمم[্﴾َ�ِيٗعا

“ুলুন,্ সকল্ �কােরর্ শাফা‘আোর্ একমা�্ মািলক্ বে�ন্

আ�াব।”্(আয-যুমার্:্৪৪)্আর্আ�াবর্অনুমিা্ছাাা্েকােনা্

শাফা‘আাই্অনুি�া্বেু্না।্েযমন্মবান্আ�াব্ুেলেছন,্্

ِي্َذا্َمن﴿ َّ ۥٓ ্�َۡشَفعُ ্ل ্]٢٥٥্্:্القمة[্﴾�ِإِۡذنِهۦِۚ ্إِّ� ্ِعنَدهُ



 

42 

্াাঁর্ অনুমিা্ ুযাীা্ াাঁর্ াজুের্ সুপািরশ্ করো্ পাের্ েক্

আেছ্এমন্ুযিি?্(আল্ুাকারাব্:্২৫৫)্আর্কােরা্স�ে�ই্

রাসূলু�াব্সা�া�াব্‘আলাইিব্ওয়া্সা�াম্শাফা‘আা্করেুন্না্

যাকণ্ পযর ্ না্ াার্ স�ে�্ আ�াব্ শাফা‘আোর্ অনুমিা্

িদেুন।্েযমন্আ�াব্ুেলেছন্:্্

َََ�ٰ ্سَِمنِ ্إِّ� ্�َۡشَفُعونَ ্َوَ� ﴿্ ّۡ ্]٢٨্্:্االنبييء[্﴾ل

্“আর্আ�াব্মজরী্কেরন্যার্স�ে�্ েসই্ুযিি্ুযাীা্অনয্

কােরা্ জনয্ াাঁরা্ সুপািরশ্ করেু্ না।”্ (সুরা্ আি�য়া্ :্ ২৮্

আয়াা)।্

আর্ (এটা্ �ীকৃা্ কথা্ েয)্ আ�াব্ াা‘আলা্ াাওবীদ্ (অথরাৎ্

একমা�্ আ�াবর্ ইুাদা্ কেরেছ,্ খািঁট্ ও্ িনে রজাল্ ইসলাম্

াবণ্কেরেছ,্এমন্েলাক)্ছাাা্িকছুোই্রাজী্বেুন্না।্েযমন্

িািন্ুেলেছন,্্

ََغِ ্َوَمن্﴿ ٰمِ ্َ�ۡ�َ ্يَۡب ََ ۡس ্]٨٥্্:্بدمان্ال[্﴾্ِمۡنهُ ্ُ�ۡقَبَل ্َفلَن্يٗنادِ ্لۡ�ِ

“ু�া্ ইসলাম্ ুযাীা্ অনয্ েকানও্ �ীেনর্ উে�শয্ করেু্ েয্

ুযিি,্ াার্ পক্ েথেক্আ�াবর্ াজুের্াা্কখেনা্ গৃবীা্ বেু্

না।”্(আেল্ইমরান্:্৮৫)।্
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সুারাং্ যখন্ সাুয�্ বেলা্ েয,্ সম�্ শাফা‘আা্ আ�াবর্

অিধকার ুি্ এুং্ াা্ আ�াবর্ অনুমিা্ সােপক,্ আর্ নুী্

সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ওয়া্সা�াম্ুা্অনয্ েকউ্আ�াবর্অনুমিা্

ছাাা্শাফা‘আা্করো্সকম্বেুন্না,্আর্আ�াবর্অনুমিা্

একমা�্ মুওয়াহি্বদ্ (াাওবীদ্ �িা�াকারী)্ েদর্ জনযই্ িনিদরর,্

াখন্ োামার্ িনকট্ একথা্ পিররার্ বেয়্ েগল্ েয,্ সকল্

�কােরর্ সম�্ শাফা‘আোর্ একমা�্ মািলক্ বে�ন্ আ�াব।্

(াাবেল্ িক্াুিম্অনয্কারও্কােছ্এ্শাফা‘আা্চাইো্পার?্

কখনও্না)্্

অাএু্আিম্ শাফা‘আা্আ�াবরই্ িনকট্ চাই্এুং্ ুিল,্ “েব্

আ�াব্ !্আমােক্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ ওয়া্ সা�ােমর্

শাফা‘আা্েথেক্মাব ম্ (ুি�া)্কেরা্না। েব্আ�াব্!্ াুিম্
াাঁেক্আমার্জনয্শাফা‘আাকারী্ুািনেয়্দাও। অথুা্অনু প্
িকছু্ুিল।্্

আর্ যিদ্ েস্ ুেল,্ নুী্ সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ ওয়া্ সা�ামেক্

শাফা‘আোর্অিধকার্েদয়া্বেয়েছ,্কােজই্আিম্াাঁর্িনকেটই্

ঐ্ ু�্ চাি�্ যা্ আ�াব্ াাঁেক্ িদেয়েছন।্ াখন্ াুিম্ উয়ের্

ুলেু,্আ�াব্াাঁেক্শাফা‘আা্করার্অিধকার্�দান্কেরেছন,্
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আর্সােথ্সােথ্ িািন্ োামােক্াাঁর্ িনকেট্শাফা‘আা্চাইো্

িনেশধ্কেরেছন্এুং্ুেলেছন,্্

ْ ্فََ� ্﴿ ِ ্َمعَ ্ََۡدُعوا َّ َحٗدا্ل
َ
্্]١٨্্:্ال [্﴾١্্َ

“অাএু্ (োামরা্ডাকেু্ুা্আ�ান্করেু্একমা�্আ�াবেক্

এুং)্আ�াবর্সেে্আর্কাউেকই্ডাকেু্না১০F

11।”্ (িজন:্ ১৮)্
সুারাং্যিদ্াুিম্আ�াবেক্এই্ুেল্ডাকেু্েয,্িািন্েযন্াাঁর্

নুীেক্োামার্জনয্সুপািরশকারী্কের্েদন,্াখন্াুিম্আ�াবর্

এই্িনেশধ্ুাণী্:্্

ْ ্فََ� ্﴿ ِ ্َمعَ ্ََۡدُعوا َّ َحٗدا্ل
َ
্্]١٨্্:্ال [্﴾١্্َ

“আ�াবর্ সেে্ আর্ কাউেকই্ ডাকেু্ না।্ (সুরা্ িজন্ :্ ১৮)্

এটােকও্যথাযথ ােু্পালন্কর১১F

12।্্

আরও্ একিট্ কথা্ বে�্ েয,্ সুপািরেশর্ অিধকার্ নুী্ ুযাীা্

অনযেদরও্ েদয়া্ বেয়েছ।্ েযমন,্ েফেরশাারা্ সুপািরশ্করেুন,্

                                                           
11্ কারণ,্ কারও্ কােছ্ িকছু্ চাইো্ বেল,্ াােক্ আ�ান্ করো্ বয়।্ আর্ রাসূল্ সা�া�াা্

‘আলাইিব্ওয়াসা�ােমর্কােছ্সুপািরশ্চাওয়ার্অথর্বে�্াােক্ডাকা,্যা্আয়াা্�ারা্িনিশি্

েঘািশা্বেয়েছ।্[স�াদক]্
12্ অথরাৎ্ এটােক্ যথাযথ ােু্ পালন্ করেল্ আর্ নুীর্ কােছ্ শাফা‘আা্ চাইো্ পারেু্ না।্

কারণ,্চাওয়া্োা্েকুল্আ�াবর্কােছ।্এটাই্োা্উি্আয়াো্ুলা্বেয়েছ।্্
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ওলীগণও্ সুপািরশ্ করেুন।্ মা‘সুম্ ুা ারাও্ (াােদর্

িপাামাাােদর্ জনয)্ সুপািরশ্ করেুন।্ কােজই্ াুিম্ িক্ েসই্

অু্ায়্ ুলো্পােরা্ েয,্ েযেবাু্আ�াব্াােদরেক্ সুপািরেশর্

অিধকার্ িদেয়েছন,্ কােজই্ াােদর্ কােছও্ োামরা্ শাফা‘আা্

চাইেু?্যিদ্াা্চাও্ােু্াুিম্েনক্ুযিিেদর্উপাসনায়্শািমল্

ব’েল। যা্আ�াব্াাঁর্ িকাােু্ (বারাম্ুা্অৈুধ্ুেল)্উে�খ্
কেরেছন।্পকা ের্ াুিম্যিদ্ুল,্ ‘না,্ (াােদর্কােছ্ সুপািরশ্

েচেয়্ েুাাই্ না),্ ােু্ েসই্ অু্ায়্ োামার্ এই্ কথা্

�াঃিসি ােু্ ুাোল্ বেয়্ যাে�্ েয,্আ�াব্াােক্ সুপািরেশর্

অিধকার্�দান্কেরেছন্এুং্আিম্াার্িনকট্েসই্ু�ই্চাি�্

যা্িািন্াােক্দান্কেরেছন।”্
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্

দশম্অধযায়্

[এ্কথা্সাুয�্করা্েয,্েনক্েলাকেদর্িনকট্িুপেদ্আপেদ্

আ�য়্�াথরনা্করা্িশকর্ এুং্যারা্একথা্অ�ীকার্কের্

াােদরেক্েসটা্েমেন্িনো্ুাধয্করা]্

যিদ্েস্ুেল্:্আিম্আ�াবর্সেে্েকােনা্ু�েকই্শরীক্কির্

না—্ িকছুোই্ নয়,্ ককণও্ নয়।্ ােু্ েনক্ েলাকেদর্ িনকট্

িুপেদ্আপেদ্আ�য়্�াথরনা্করা্িশকর্নয়।্

এর্ জওয়ােু্ াােক্ ুল,্ যখন্ াুিম্ �ীকার্ কের্ িনেয়ছ্ েয,্

ুযি চার্অেপকা্িশকরেক্আ�াব্াা‘আলা্অিধক্গরার্বারাম্

ুেল্িনেদরিশা্কেরেছন,্আর্এ্কথাও্েমেন্িনেয়ছ্েয,্আ�াব্

াা‘আলা্এই্মবা্পাপ্কমা্কেরন্না,্াাবেল্(াুিম্ুল)্েসটা্

িক্ু�্যা্ িািন্বারাম্কেরেছন্এুং্ুেল্ িদেয়েছন্েয,্ িািন্

াা্কমা্করেুন্না?্িক�্এ্িুশেয়র্উয়র্েস্জােন্না।্্

াখন্াােক্ াুিম্ ুল,্ াুিম্ িশকর্কী্াা্জানেল্ না,্াখন্াা্

েথেক্আ�রকা্কী ােু্করেু?্অথুা্একথাও্জানেল্না্েয,্

েকন্ আ�াব্ োামার্ উপর্ িশকর্ বারাম্ কেরেছন্ আর্ ুেল্

িদেয়েছন্ েয,্ িািন্ ঐ্ পাপ্ মা’ফ্ করেুন্ না।্ আর্ াুিম্ এ্
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িুশেয়্ িকছুই্ জানেল্ না্ এুং্ েসটা্ স�েকর্ িকছু্ িজজাসাও্

করেল্ না।্ াুিম্ িক্ ধারণ্কের্ ুেস্আছ্ েয,্আ�াব্এটােক্

বারাম্কেরেছন্আর্িািন্েসটােক্ুণরনা্ুযাীাই্েছো্িদেুন?্্

যিদ্ েস্ ুেল,্ িশকর্ বে�্ মূিারপূজা,্আর্আমরা্ োা্ মূিারপূজা্

করিছ্না,্ােু্াােক্ুল,্মূিারপূজা্কােক্ুেল?্াুিম্িক্মেন্

কর্েয,্ মুশিরকগণ্এই্ িু�াস্েপাশণ্করা্েয্এসু্কাঠ্ও্

পাথর্(িনিমরা্মূিারগেলা)্যারা্াােদরেক্আ�ান্কের্াােদরেক্

সৃির,্ েরেযক্ �দান্ িকংুা্ াােদর্ সাি রুক্ কমরকা�্ পিরচালনা্

করো্সকম?্একথা্োা্কুরআন্িমথযা্ুেল্েঘাশণা্কেরেছ১২

13।্

যিদ্ েস্ ুেল,্ িশকর্ বে�্ যারা্ কাঠ্ ও্ পাথর্ িনিমরা্ মূিা্ ুা্

কুেরর্ উপর্ িনিমরা্ েসৗধ্ ইাযািদেক্ লকয্ কের্ িনেজেদর্

�েয়াজন্ িমটােনার্ জনয্ এেদর্ �িা্ আ�ান্ জানায়,্ এেদর্

উে�েশয্ ুলীদান্ কের্ এুং্ ুেল্ েয,্ এরা্ সুপািরশ্ কের্

আমােদরেক্আ�াবর্  নকেটয্ িনেয়্ যােু,্আর্এেদর্ ুরকো্

আ�াব্ আমােদর্ িুপদ-আপদ্ দূর্ করেুন্ ুা্ আ�াব্ এেদর্

ুরকো্আমােদর্�িা্অনুাব্করেুন।্ােু্াােক্ুল্:্বযা,ঁ্

                                                           
13্ অথরাৎ্ কুরআন্ োা্ ুলেছ্ েয্ াৎকালীন্ আরেুর্ মুশিরকরা্ কখনও্ এসু্ কাঠ,্ পাথর্

ইাযািদেক্সৃির,্িরিযক্িকংুা্িনয়�ক্দাুী্করা্না।্াাবেল্োামার্দাুী্কুরআেনর্েঘাশণার্

িুপরীা্বে�,্সুারাং্োামার্কথা্িমথযা।্্
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াুিম্সায্কথাই্ুেলছ,্আর্এটাই্োা্োামােদর্কমরকা�্যা্

পাথর,্কুেরর্েসৗধ্� ৃিার্িনকেট্োামরা্কের্থাক।্ফলা:্

েস্ �ীকার্করেছ্ েয,্ াােদর্এই্কাজগেলাই্ বে�্ মুিারপূজা,্

আর্এটাই্োা্আমরা্চাই১৩

14। ্

্াােক্ একথাও্ ুলা্ েযো্ পাের,্ াুিম্ ুলছ্ িশকর্ বে�্

মূিারপূজা,্ােু্ িক্ াুিম্ুলো্চাও্ েয,্শধু্ মূিারপূজার্মেধযই্

িশকর্ সীিমা,্ অথরাৎ্ এর্ ুাইের্ েকােনা্ িশকর্ েনই?্ “েনক্

েলাকেদর্�িা্ রসা্করা্আর্াােদরেক্আ�ান্করা্িশেকরর্

মেধয্িক্গণয্নয়?”্(যিদ্াুিম্এ প্দাুী্কর,্ােু)্োামার্এ্

দাুী্ োা্ আ�াব্ াাঁর্ কুরআেন্ খ�ন্ কেরেছন;্ কারণ্ যারা্

েফেরশাা,্ ঈসা্ এুং্ েনক-েলাকেদর্ সােথ্ িনেজেদরেক্ যুি্

কেরেছ,্ াােদরেক্ িািন্ কুফির্ কেরেছ্ ুেল্ ুণরনা্ কেরেছন।্

ফেল্অুশযগাুী েপই্েস্োামার্কােছ্এ্সায্�ীকার্করো্

ুাধয্বেু্েয,্েয্ুযিি্আ�াবর্ইুাদো্েকােনা্েনক্ুা�ােক্

                                                           
14্অথরাৎ্োামরা্িনেজরাই্োামােদর্কথায়্আমােদর্ুিুয্�কারা ের্েমেন্িনেল্েয্োামরা্

িশকর্কের্যা�।্আর্এ ােুই্আমােদর্উে�শয্সাুয�্বে�,্েসটা্বে�,্াার্কাছ্েথেক্

বেকর্�ীকৃিা্আদায়্করা।্াার্সে�ব্দূর্করা,্আমােদর্উপেরাি্আেলাচনার্মাধযেম্াার্

সে�ব্দূরী ূা্বেলা,্াার্�মাণািদ্খি�া্বেলা,্াার্�রাা্ও্অজাা্�কািশা্বেয়্পাল।্

[মুবা�াদ্ইুন্ইুরাবীম্আেল্আশ-শাইখ,্শারা্কাশিফশ্শুবাা,্পৃ.৭৯]্
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শরীক্কের্াার্েসই্কাজেকই্কুরআেন্িশকর্ুেল্উে�খ্করা্

বেয়েছ।্আর্এইিটই্োা্আমার্উে�শয১৪

15।্্্

এই্িুশেয়র্েগাপন্রবসয্বে�,্্

যখন্েস্ুেল,্আিম্আ�াবর্সেে্(কাউেক)্শরীক্কির্না,্্

াখন্াুিম্াােক্ুল,্আ�াবর্সেে্িশেকরর্অথর্িক?্াুিম্াার্

ুযযাখযা্দাও।্্

যিদ্েস্এর্ুযাখযায়্ুেল,্াা্বে�্মূিারপূজা,্্

াখন্ াুিম্াােক্আুার্��্কর,্ মূিার্ পূজার্মােন্ িক?্ াুিম্

আমােক্াার্ুযাখযা্�দান্কর।্্

যিদ্ েস্ উয়ের্ ুেল,্ আিম্ একমা�্আ�াব্ ছাাা্ অনয্ কারও্

ইুাদা্কির্না,্্

াখন্াােক্আুার্��্কর,্একমা�্আ�াবর্ ইুাদোরই্ ুা্

অথর্ িক?্ এর্ ুযাখযা্ দাও।্ উয়ের্ যিদ্ েস্ কুরআন্ েয্ ুযাখযা্

                                                           
15্অথরাৎ্আমার্উে�শয্বে�্এটা্�মাণ্করা্েয,্সৎেলাকেদরেক্আ�ান্করা,্াােদর্উপর্

 রসা্করাও্িশকর,্কারণ্াা্কুরআন্াা্ুণরনা্কেরেছ;্আর্োামার্কথা্�ারা্াা্�মািণা্

বেয়েছ।্ফেল্াার্সে�ব্দূরী ূা্বেলা,্াার্�মাণািদ্খি�া্বেলা।্[মুবা�াদ্ইুন্ইুরাবীম্

আেল্আশ-শাইখ,্শারা্কাশিফশ্শুবাা,্পৃ.৮০]্
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�দান্ কেরেছ১৫

16্ েসই্ ুযাখযাই্ েদয়্ ােুোা্ আমােদর্ দাুীই্

সাুয�্বে�,্আর্এটাই্আমােদর্উে�শয।্আর্যিদ্েস্াা্না্

জােন১৬

17,্ ােু্ েস্ েকমন্কের্এমন্ ু�র্ দাুী্ করেছ্ যা্ েস্

জােন,্ােু্েস্েকনম্কের্এমন্ু�র্দাুী্করেছ্যা্েস্জােন্

না?্্

আর্যিদ্েস্াার্এমন্ুযাখযা্�দান্কের্যা্াার্�কৃা্অথর্

নয়,্াখন্ াুিম্াার্ িনকেট্আ�াবর্সেে্ িশকর্এুং্ মূিারপূজা্

স�িকরা্কুরআেনর্আয়াাগেলা্ুণরনা্কের্দাও।্আরও্ুণরনা্

কের্ দাও্ েয্ এ্ কাজিটই্ াুা্ কের্ চেলেছ্ এ্ যুেগর্

মুশিরকগণ।্আরও্ুণরনা্কর্েয,্শরীকিুবীন্একমা�্আ�াবর্
ইুাদোর্িুশয়িটই্োা্াারা্আমােদর্কাছ্েথেক্েমেন্ িনো্

অ�ীকার্করেছ্এুং্েশারেগাল্করেছ,্েযমন্াােদর্পূ রুসূরীরা্

কেরিছল্এুং্ুেলিছল,্্

َجَعَل ্﴿
َ
ا্إِنّ ্َ�ِٰحًد�ۖ ্إَِ�ٰٗها্ل�سَِهةَ ্َ ََ ءٌ ্َ�ٰ ُٞ ্سََ�ۡ ্]٥্্:্ص[্﴾٥্্ُعَجا

                                                           
16্অথরাৎ্অপর্কারও্ইুাদা্করা্যােু্না,্কাউেক্ডাকা্যােু্না,্কারও্উপর্ রসা্করা্

যােু্না্ইাযািদ।্
17্অথরাৎ্িশকর্কী?্মুশিরক্েক?্মূিারপূজা্কী,্মূিারপূজা্ও্অনযিকছুর্মেধয্পাথরকয্না্জােন্ােু্

োা্েস্অজ,্াার্সােথ্াকর্না্কের্াােক্জান্িদো্বেু।্ুারমান্কােলর্অিধকাংশ্মানুশ্

এ্ে�িণর।্[মুবা�াদ্ইুন্ইুরাবীম্আেল্আশ-শাইখ,্শারা্কাশিফশ্শুবাা,্পৃ.৮১]্
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“এই্েলাকিট্িক্ুা্উপাসযেক্এক্উপােসয্পিরণা্করেছ?্এ্

োা্ ারী্এক্আশচযরয্ুযাপার্!”্(সূরা্সাদ্:্৫)্

অাঃপর্েস্যিদ্ুেল,্েফেরশাা্ও্আি�য়ােদর্ডাকার্কারেণ্

াােদরেক্ োা্কােফর্ুলা্বয়্ িন;্ুরং্ েফেরশাােদরেক্যারা্

আ�াবর্ কনযা্ ুেলিছল্ াােদরেকই্ কােফর্ ুলা্ বেয়িছল। 
আমরা্োা্আুদুল্কােদর্ুা্অনযেদরেক্আ�াবর্পু�্ুিল্না।্

্াার্ উয়র্ বে�্ এই্ েয,্ (েফেরশাা্ ও্আি�য়ােদরেক্ ডাকা্

অুশযই্িশকর।্েসটা্িুি �্আয়াো্ুিণরা্বেয়েছ।্িক�্েকােনা্

েকােনা্আয়াো্আ�াবর্জনয্স ান্সাুয�্্করােক্কুফরী্ুলা্

বেয়েছ;্কারণ)্স ানেক্আ�াবর্সেে্স�িকরা্করাটাই্�য়ং্

আলাদা্কুফরী।্আ�াব্াা‘আলা্ুেলেছন,্্

ُ ্ُهوَ ্قُۡل ্﴿ َّ َحدٌ ্ل
َ
্َ١্ ُ َّ ্]٢্্্্،١:্االخالص[্﴾٢্্لسّصَمدُ ্ل

“ুল,্িািনই্একক্আ�াব্(িািন্ুযাীা্আ�াব্আর্েকউ্েনই)্

আ�াব্অমুখােপকী১৭F

18”্(সূরা্ইখলাস্:্১-২্আয়াা]্

                                                           
18্ সুারাং্াার্স ান্সাুয�্করা্বেু,্াখন্ েসটার্�িা্আ�াবর্ মুখােপকী্বওয়া্আুশযক্

বেয়্পো।্সুারাং্আ�াবর্জনয্স ান্সাুয�্করা্কুফরী।্কারণ্এিট্‘সামাদ’্এর্িুপরীা।্্
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“আবাদ”্এর্অথর্ব’ল,্ িািন্একক্এুং্াার্সমাুলয্ েকউই্

েনই।্ আর্ “সামাদ”্ এর্ অথর্ বে�,্ �েয়াজেন্ একমা�্ যার্

�রণ্েনয়া্বয়।্অাএু্েয্এটােক্অ�ীকার্করেু,্েস্কােফর্

বেয়্যােু১৮

19্-যিদও্েস্সূরািটেক্অ�ীকার্কের্না।্্

আর্আ�াব্াা‘আলা্ুেলেছন,্্

ََ ্َما্﴿ َ َّ ُ ্ل َّ ্]٩١্্:্ا�ؤمغهن[্﴾্إَِ�ٍٰه� ্ِمنۡ ্َمَعُهۥ্َ�نَ ্َوَما্َوَ�ٖ ্ِمن্ل

“আ�াব্ েকােনা্ স ান্ াবণ্ কেরন্ িন,্আর্ াাঁর্ সেে্ অপর্

েকােনা্ ইলাহও্্ (উপাসয)্ েনই।”্ (মুিমনুন্ :্ ৯১)্ এ্ আয়াো্

আ�াব্ াা‘আলা্ কুফরীর্ দুিট্ �করেণর্ উে�খ্ কেরেছন,্আর্

িািন্এােদা য়েকই্পৃথক্ ােু্কুফির্সাুয�্কেরেছন। ্

অনু প ােু্আ�াব্াা‘আলা্ুেলন:্

﴿্ ْ ِ ্وََجَعلُوا ّ َ�ٓءَ ্َِ ْ ্وََخلََقُهۡمۖ ্نّ ل�ِۡ ্ُ�َ ্﴾ِعۡل�ٖ ্بَِغۡ�ِ ্َوَ�َ�ٰتِ ্بَنِ�َ ্َ�ُۥ্وََخَرقُوا

্]١٠٠্্:্االنعيم[

্“আর্ এই্ (অজ)্ েলাকগেলা্ িজনেক্আ�াবর্ শরীক্ ুািনেয়্

িনেয়েছ্অথচ্ঐ্গেলােক্আ�াবই্সৃির্কেরেছন,্আর্াারঁ্জনয্

                                                           
19্অখরাৎ্আ�াবর্সামাদ্ুা্স ান্েথেক্অমুখােপকীাা্অ�ীকার্করেু,্েস্কােফর্বেয়্যােু।্্
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াারা্ কাকগেলা্ পু�-কনযাও্ উউাুন্ কের্ িনেয়েছ্ েকান্জান্

ুযিােরেক—েকান্ যুিি্ �মাণ্ ছাাা।”্ (আন‘আম্ :১০০)্ এ্

আয়াোও্আ�াব্ াা‘আলা্ দুই্ �কােরর্ কুফরীেক্ পৃথক্  ােু্

উে�খ্কেরেছন।্্

এর্ �মাণ্ এটাও্ বো্ পাের্ েয,্ যারা্ লাােক্ আ�ান্ কের্

কােফর্বেয়্িগেয়িছল,্যিদও্লাা্িছল্একজন্সৎেলাক।্াারা্

াােক্আ�াবর্েছেলও্ুেলিন।্অনু প ােু্যারা্িজনেদর্পূজা্

কের্কােফর্বেয়্িগেয়িছল্াারাও্াােদরেক্আ�াবর্েছেল্ুেল্

িন১৯

20।্্

া�প্ “মুরাাদ”্ (যারা্ ঈমান্ আনার্ পর্ কােফর্ বেয়্ যায়্

াােদর)্ স�েকর্ আেলাচনা্ করো্ িগেয়্ চার্ মাযবােুর্

আেলমগণ্ ুেলেছন্ েয,্ মুসিলম্ যিদ্ ধারণা্ রােখ্ েয,্আ�াবর্

েছেল্ রেয়েছ্ ােু্ েস্ “মুরাাদ”্ বেয়্ েগল।্ াারাও্ উি্ দুই্

�কােরর্কুফরীর্মেধয্পাথরকয্কেরেছন।্এটা্োা্খুুই্�র।্
                                                           
20্অথরাৎ্আ�াব্াােদরেক্কােফর্ুেলেছন,্অথচ্াারা্আ�াবর্জনয্পু�্িকংুা্স ান্সাুয�্

কেরিন।্ সুারাং্ োামােদর্ পূে রুাি্দাুী্অসার,্যাো্ োামরা্দাুী্কেরিছেল্ েয,্াােদরেক্

স ান্ সাুয�্ করার্ জনযই্ েকুল্ কােফর্ ুলা্ বেয়েছ,্ সৎেলাকেদর্আ�ােনর্ জনয্ নয়।্

ু�া:্ যারা্ লাােক্ আ�ান্ কের্ কােফর্ বেয়িছল্ িকংুা্ িজনেদর্ ইুাদা্ কের্ কােফর্

বেয়েছ,্াারা্োা্আ�াবর্জনয্স ান্সাুয�্না্কেরও্কােফর্বেয়্িগেয়িছল।্সুারাং্স ান্

সাুয�্ করেল্ েযমন্ কুফরী্ করা্ বয়,্ োমিন্আ�াব্ ুযাীা্ অপর্ কাউেক্আ�েয়র্ জনয্

আ�ানও্কুফিরো্িনমি�া্কের।্[স�াদক]্
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্আর্যিদ্েস্আ�াবর্এই্কালাম্েপশ্কের্:্্

﴿্ ٓ�َ
َ
ۡوِ�َآءَ ্إِنّ ্�

َ
্َ ِ َّ :্يه�س[্﴾٦্্َ�َۡزنُونَ ্ُهمۡ ্َوَ� ্َعلَۡيِهمۡ ্َخۡوٌف ্َ� ্ل

٦٢্্[্

“সাুধান,্আ�াবর্ওলী্যারা,্ েকােনা্আশ�া্েনই্াােদর্এুং্

কখেনা্িচ াা�ও্বেু্না্াারা।”্(ইউনুস্:্৬২)্

ােু্ াুিম্ ুল্ :্ বযাঁ,্ একথা্ োা্অ�া ্ সায,্ িক�্াাই্ ুেল্

াােদর্পূজা্করা্চলেু্না।্

আর্আমরা্ েকুল্আ�াবর্সেে্অপর্কােরা্ পূজা্এুং্াার্

সেে্ িশেকরর্ কথাই্ উে�খ্ (কের্ াা্ অ�ীকার)্ করিছ।্ নেচৎ্

আওিলয়ােদর্�িা্ ােলাুাসা্রাখা্ও্াােদর্অনুসরণ্করা্এুং্

াােদর্ কারামাগেলােক্ �ীকার্ করা্ আমােদর্ জনয্ অুশয্

কারুয। আর্ আওিলয়ােদর্ কারামােক্ িুদ‘আাী্ ও্

ুািালপ�ীগণ্ছাাা্েকউ্অ�ীকার্কের্না।্

আ�াবর্ �ীন্ দুই্ �া ্ সীমার্ (অিার�ন্ ও্ কমিা্ করার)্

মধয্েল,্আর্িুপরীামুখী্�রাার্মাঝখােন্েবদায়াা্এুং্দুই্

ুািােলর্মধযপেথ্অুি্া্বক।্
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্

একাদশ্অধযায়্

[আমােদর্যুেগ্েলাকেদর্িশকর্অেপকা্পূ রুুারী্েলাকেদর্িশকর্

িছল্অেপকাকৃা্বালকা্(দু’িদক্েথেক)]্

াুিম্ যখন্ ুুঝো্ পারেল্ েয,্ েয্ িুশয়িটেক্ আমােদর্ যুেগর্

মুশিরকগণ্ নাম্ িদেয়েছন্ ই‘োকাদ’—( িি্ িমি�া্ িু�াস)২০

21্

েসটাই্ বে�্ েসই্ িশকর;্ যার্ িুরেি্ কুরআন্ অুাীণর্ বেয়েছ্

এুং্ আ�াবর্ রাসূল্ যার্ কারেণ্ েলাকেদর্ িুরেি্ িজবােদ্

অুাীণর্বেয়েছন।্াখন্াুিম্ েজেন্রাখ্েয,্ পূ রুুারী্ েলাকেদর্

িশকর্ িছল্ ুারমান্ যুেগর্ েলাকেদর্ িশকর্ অেপকা্ অিধকার্

বালকা্ুা্লঘুার।্আর্াার্কারণ্বে�্দু’িট:্

্এক.্ পূ রুুারী্ েলাকগণ্ েকুল্ সুখ্�া�ে�র্সমেয়ই্আ�াবর্

সেে্অপরেক্শরীক্করোা্এুং্েফেরশাা্আওিলয়া্ও্ঠাকুর-

েদুাােদরেক্ আবুান্ জানাোা,্ িক�্ িুপদ্ আপেদর্ সময়্

একমা�্আ�াবেকই্ডাকোা,্ েস্ ডাক্ ব’া্স�ূণর্ িনে রজাল।্

েযমন্আ�াব্াাঁর্পাক্কুরআেন্ুেলেছন:্্

                                                           
21্অথরাৎ্াারা্ওিল,্কুর,্মাযার্ুা্পীরেদর্স�েকর্ুাাাুািা্ুা্ওসীলা্াবেণর্েয্ িু�াস্

েপাশণ্কের্থােক।্[স�াদক]্



 

56 

ُ�مُ ্نَذا্﴿ َّ ّ ্َم َّ ۖ ্إِّ�ٓ ্ََۡدُعونَ ্َمن্َضّل ্لۡ�َۡحرِ ্ِ� ্لس ّٮُٰ�مۡ ্فَلَّما্إِيّاهُ ্ََ

ِ ্إَِ�  ّ�َ
ۡۡ َُمۚۡ ্ل ۡعَرۡض

َ
�َ�ٰنُ ্َوَ�نَ ্َ ا্لۡ�ِ ًّ ্]٦٧্্:্االساء[্﴾٦্্َكُفو

“সাগর্ুেক্যখন্েকান্িুপদ্োামােদরেক্�শর্কের,্আ�াব্

ুযাীা্আর্ যােদরেক্ েডেক্ থাক্ োামরা,্ াারা্ সকেলই্ োা্

াখন্(মন্ব’ো্দূের)্সের্যায়,্িক�্আ�াব্যখন্োামােদরেক্

্ল ােগ্ েপৗিছেয়্উিার্কেরন,্াখন্ োামরা্অনযিদেক্ িফের্

যাও;্িন�য়্মানুশ্বে�্অিাশয়্না্অকৃাজ।”্(ুনী্ইসরাঈল্:্
৬৭)্

আ�াব্এ্কথাও্ুেলেছন:্

ََُ�مۡ ্قُۡل ্﴿ ََّءۡ�
َ
ََٮُٰ�مۡ ্إِنۡ ্َ

َ
�্ ُُ ا ََ ِ ্َع َّ وۡ ্ل

َ
َُۡ�مُ ্َ ََ اَعةُ ্�َ َّ َ�ۡ�َ ্لس

َ
্َ ِ َّ ্ل

َُمۡ ্إِن্ََۡدُعونَ  ্إَِ�ۡهِ ্ََۡدُعونَ ্َما্َ�َيۡكِشُف ্ََۡدُعونَ ্إِيّاهُ ্بَۡل ٤্্َ�ِٰدِۡ�َ ্ُكن

ۡونَ ্َشآءَ ্إِن ََ ্]٤١্্্্،٤٠:্االنعيم[্﴾٤্্�ُۡ�ُِ�ونَ ্َما্َوََن

“ুল,্ োামরা্ িনেজেদর্ স�ে�্ িুেুচনা্ কের্ েদখ।্ োামােদর্

�িা্আ�াবর্ েকান্আযাু্ যিদ্আপিাা্ বয়্ অথুা্ িকয়ামা্

িদুস্যিদ্এেস্পো্াখন্ িক্ োামরা্আ�ান্করেু্আ�াব্

ুযাীা্অপর্কাউেকও?্(উয়র্দাও)্যিদ্োামরা্সাযুাদী্বও।্

কখনই্ না,্ ুরং্ োামরা্ আ�ান্ করেু্ াাঁেক,্ অাঃপর্ েয্

আপেদর্ কারেণ্ াাঁেক্আ�ান্ করছ,্ ই�া্ করেল্ িািন্ েসই্
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আপদগেলা্দূর্কের্িদেুন।্(আ�ােনর্কারণ� প্আপদগেলা্

েমাচন্ কের্ িদেুন)্ আর্ োামরা্ যা্ িকছুেক্ আ�াবর্ শরীক্

করছ্াােদরেক্োামরা্াখন্ ূেল্যােু।”্(আন‘আম্:৪০-৪১)্

্আ�াব্াা‘আলা্একথাও্ুেলেছন:্

ّ�ُهۥ্َدَ� ্ُ�ّٞ ্�َ�ٰنَ لۡ�ِ ্َمّس ্۞نَذا্﴿ ُُمّ ্إَِ�ۡهِ ্ُمنًَِبا্َّ
্ّمِۡنهُ ্نِۡعَمةٗ ্َخّوَ�ُۥ্إَِذا্

ْ ্َ�نَ ্َما্�َِ�َ  ۡبُل ্ِمن্إَِ�ۡهِ ্يَۡدُعٓوا ِ ্وََجَعَل ্َۡ ّ نَداٗدا্َِ
َ
ُِضّل ্َ ্َسبِيلِهۦِۚ ্َعن্ّ�ِ

َّعۡ ্قُۡل  ۡصَ�ٰبِ ্ِمنۡ ্إِنَّك ্قَلِيً� ্بُِ�ۡفرِكَ ্َََم
َ
্]٨্্:্الزمم[্﴾٨্্لَّاِّ ্َ

“যখন্েকান্দু:খ্কর্আপিাা্বয়্মানুেশর্উপর্াখন্েস্িনজ্

রুেক্ ডাকো্ থােক্ াদগ্া ােু,্ অাঃপর্ যখন্ িািন্ াােক্

েকােনা্ েনয়ামোর্ �ারা্ অনুগৃবীা্ কেরন,্ াখন্ েস্  ুেল্ যায়্

েসই্ ু�েক্ যার্জনয্ েস্ পূ ে রু্ �াথরনা্ কেরিছল্এুং্আ�াবর্

ুা্সদৃশ্ও্শরীক্ুািনেয়্েনয়;্াাঁর্পথ্েথেক্(েলাকেদরেক)্

�র্করার্উে�েশয।্ুল,্িকছুকাল্াুিম্িনেজর্কুফরজিনা্সুখ্

সুিুধা্ে াগ্করেলও,্িন�য়্াুিম্ব�্জাবা�ােমর্অিধুাসীেদর্

একজন।”্(যুমার্:্৮)্

্আর্আ�াবর্এই্ুাণী্:্
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ْ ্َكٱّۡظلَلِ ্ّمۡوجٞ ্َغِشَيُهم্نَذا্﴿ َ ্َدَعُوا َّ :্لقدين[্﴾لّ�ِينَ ্َ�ُ ্ُ�ۡلِِص�َ ্ل

٣٢্্[্

“যখন্প রুোর্নযায়্ারেমালা্াােদর্উপর্ ে েে্পো,্াখন্

াারা্আ�াবর্আনুগোয্িুশি-িচয়্বেয়্াাঁেক্ডাকো্থােক।”্

(সূরা্েলাকমান:্৩২)্

্েয্ ুযিি্ এই্ িুশয়িট্ ুুঝো্ সকম্ ব’ল্ যা্ আ�াব্ াাঁর্

েকাােু্�র ােু্ ুণরনা্ কের্ িদেয়েছন-্ যার্ সারৎসার্ বে�্

এই্ েয,্ েয্ মুশিরকেদর্ িুরেি্ রাসূলু�াব্ সা�া�াা্ ‘আলাইিব্

ওয়া্ সা�াম্ যুেি্ কেরিছেলন্ াারা্ াােদর্ সুখ্ �া��য্ ও্

িনরাপয়ার্ সমেয়্ আ�াবেকও্ ডাকোা্ আুার্ আ�াব্ ছাাা্

অনযেকও্ডাকোা,্িক�্িুপদ-িুপযরেয়র্সময়্াারা্একক্ও্লা্

শরীক্আ�াব্ছাাা্অপর্কাউেকই্ডাকোা্না,্াারা্্ুরং্েস্

সময়্অনয্সু্মাননীয়্ুযিি্ও্পূজয্সয়ােদর্ ুেল্েযোা,্েসই্

ুযিির্ িনকট্ পূ রু্ যামানার্ েলাকেদর্ িশকর্ এুং্ আমােদর্

ুারমান্ যুেগর্ েলাকেদর্ িশেকরর্ পাথরকযটা্ সু�র্ বেয়্ উঠেু। 
িক�্��্বে�্এমন্েলাক্েকাথায়্পাওয়া্যােু্যার্হদয়্এই্

িুশয়িট্ উয়ম েপ্ ও্ গ ীর্  ােু্ উপলিল্ করেু্ ?্ একমা�্

আ�াবই্আমােদর্সবায়্!্
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্(দুই)্ পূ রু্ যামানার্ েলাকগণ্ আ�াবর্ সেে্ এমন্ ুযিিেদর্

আ�ান্করোা্ যারা্ িছল্আ�াবর্  নকটয�া ,্াারা্ বয়্নুী-

রাসূলগণ,্ নয়্ োা্ ওলী-আওলীয়া,্ নাুুা্ েফেরশাাগণ।্এছাাা্

াারা্ বয়োা্ পূজা্ করোা্ এমন্ ুৃক্ অথুা্ পাথেরর্ যারা্

আ�াবর্একা ্ুাধয্ও্াকুমুরদার,্েকােনা েমই্াারা্অুাধয্

নয়,্আ�াবর্াকুম্অমানযকারী্নয়।্

্িক�্ আমােদর্ এই্ যুেগর্ েলােকরা্ আ�াবর্ সেে্ এমন্

েলাকেদর্ডােক্এুং্াােদর্িনকট্�াথরনা্জানায়্যারা্িনকৃরাম্

অনাচারী্(ফােসক),্আর্যারা্াােদর্িনকট্ধণরা্েদয়্ও্�াথরনা্

জানায়্াারাই্াােদর্অনাচারগেলার্কথা্ ফাঁস্কের্ েদয়,্ েস্

অনাচারগেলার্ মেধয্ রেয়েছ্ ুযি চার,্ চুির্ এুং্ নামায্

পিরাযােগর্ মা্ গিবরা্ কাজসমূব।্ আর্ যারা্ েনক্ েলাকেদর্

�িা্আ্া্ েরেখ্াােদর্ পূজা্কের্ ুা্এমন্ ু�র্ পূজা্কের্

েযগেলা্েকান্পাপ্কের্না—্েযমন্:্গাছ,্পাথর্ইাযািদ,্াারা্

ঐ্সু্ েলাকেদর্ েথেক্ িন�য়্লঘুার্পাপী্যারা্ঐ্ েলাকেদর্

পূজা্কের্যােদর্অনাচার্ও্পাপাচারগেলােক্াারা্�য়ং্দশরন্

কের্থােক্এুং্াার্সাকযও্�দান্কের্থােক২১

22।্

                                                           
22্ােু্এটা্সায্েয্উ য়িটই্িশকর।্উ য়্েগা�ীই্জাবা�ােমর্অিধুাসী,্যিদ্না্াাওুাব্কের,্

এখােন্া�কার্শধু্দু’যুেগর্িশেকরর্পাথরকয্াুেল্ধরার্েচরা্কেরেছন।্[স�াদক]্
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্

�াদশ্অধযায়্

[‘েয্ুযিি্�ীেনর্কিাপয়্ফরয্ওযােজু্অথরাৎ্অুশযকরণীয়্

কারুয্পালন্কের,্েস্াাওবীদ্িুেরাধী্েকান্কাজ্কের্

েফলেলও্কােফর্বেয়্যায়্না।’্যারা্এই্�া ্ধারণা্েপাশণ্

কের,্াােদর্�াি র্িনরসন্এুং্াার্িু�ািরা্�মাণপি�।]্

উপেরর্আেলাচনায়্একথা্সাুয�্বেয়্েগল্েয,্যােদর্িুরেি্

রাসূলু�াব্সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ওয়া্সা�াম্িজবাদ্কেরেছন্াারা্

এেদর্ (আজেকর্ িদেন্ িশকরী্কােজ্ িল ্নামধারী্ মুসিলমেদর)্

চাইো্ েঢর্ েুশী্ ুুিিমান্ িছল্এুং্াােদর্ িশকর্ অেপকাকৃা্

লঘু্িছল।্্

অাঃপর্একথাও্াুিম্েজেন্রােখা্েয,্এরা্আমােদর্ুিেুযর্

ুযাপাের্একিট্সংশয়্উপ্াপন্কের,্যা্াােদর্অনযাম্ুা্ও্

গর�পূণর্সে�ব। অাএু্এই্�াি র্্অপেনাদন্ও্সে�েবর্
অুসানকে�্িনে�র্কথাগেলা্মেনােযাগ্িদেয়্েশান।্

াারা্ ুেল্ থােক:্ যােদর্ �িা্ সাকাা ােু্ কুরআন্ নািযল্

বেয়িছল্ (অথরাৎ্ ম ার্ কািফর্ মুশিরকগণ)্ াারা্ ‘আ�াব্ ছাাা্

েকােনা্ সায্ মা‘ুুদ্ েনই’্ একথার্ সাকয্ �দান্কের্ িন,্ াারা্
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রাসূল্সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ওয়া্সা�াম-েক্ িমথযা্ুেলিছল,্াারা্

পুনরুানেক্অ�ীকার্কেরিছল,্াারা্কুরআনেক্িমথযা্ুেলিছল্

এুং্ ুেলিছল্ এটা্ একটা্ জাদু-ম�।্ িক�্ আমরা্ োা্ সাকয্

িদেয়্থািক্েয,্আ�াব্ছাাা্েনই্েকােনা্মা‘ুুদ্এুং্(এ্সাকযও্

েদই্ েয,)্ িন�য়্ মুবা�দ্ সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ ওয়া্ সা�াম্ াাঁর্

রাসূল,্আমরা্কুরআনেক্সায্ুেল্জািন্ও্মািন্আর্পুনরুান্

এর্উপর্ িু�াস্রািখ,্আমরা্ নামায্পিা্এুং্ েরাযাও্রািখ,্

াুু্আমােদরেক্এেদর্(উি্িুশেয়্অিু�াসী্কােফরেদর)্মা্

মেন্কর্েকন?্

এর্জওয়াু্বে�্এই্েয,্এ্িুশেয়্সমা্‘আেলম্সমাজ্াথা্

শরী‘আোর্িু�ান্ম�লী্একমা্েয,্একজন্েলাক্যিদ্েকােনা্

েকােনা্ ুযাপাের্ রাসূলু�াব্ সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ ওয়া্ সা�ামেক্

সায্ ুেল্ মােন,্আর্ েকােনা্ েকােনা্ িুশেয়্াাঁেক্ িমথযা্ ুেল্

 ােু,্ােু্েস্িনঘরাা্কােফর,্েস্ইসলােম্�িুরই’্বো্পাের্

না;্ এই্ একই্ কথা্ �েযাজয্ বেু্ াার্ উপেরও্ েয্ ুযিি্

কুরআেনর্ িকছু্ অংশ্ িু�াস্ করল,্ আর্ কাক্ অংশেক্

অ�ীকার্ করল,্ েযমন্ েকউ্ াাওবীদেক্ �ীকার্ করল্ িক�্

নামায্ েয্ ফরয্ াা্ েমেন্ িনল্ না।্ অথুা্ াাওবীদও্ �ীকার্

করল,্নামাযও্পাল্িক�্যাকাা্েয্ফরয্াা্মানল্না;্অথুা্

এগেলা্ সুই্�ীকার্করল্ িক�্ েরাযােক্অ�ীকার্কের্ ুসল্



 

62 

িকংুা্ঐগেলা্সুই্�ীকার্করল্িক�্একমা�্বহেক্অ�ীকার্

করল,্এরা্সুাই্বেু্কােফর।্

রাসূলু�াব্ সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ ওয়া্ সা�াম্ এর্ যামানায়্ কাক্

েলাক্বহেক্েমেন্িনো্চায়্িন্ুেল২২

23্াােদরেক্লকয্কেরই্

আ�াব্আয়াা্নািযল্করেলন,্্

﴿্ ِ ّ َِ ُّ ্ِس لَّا্َ�َ ্َو َََطاعَ ্َمنِ ্لۡ�َۡيِت ্ِح ্فَإِنّ ্َ�َفرَ ্َوَمن্َسبِيٗ�ۚ ্إَِ�ۡهِ ্لۡس

 َ َّ ّ ্ل ِِ َۡۡ�ٰلَِم�َ ্َعنِ ্َغ ্]٩٧্:্بدمان্ال[্﴾٩্্ل

“(পেথর্কর্সবয্করো্এুং)্রাবা্খরচ্ুবেন্সকম্েয্ুযিি্

েস্ (ে�িণর)্ সম�্ মানুেশর্ জনয্ আ�াবর্ উে�েশয্ এই্ গৃেবর্

(কা‘ুাাু�াবর)্বহ্করা্অুশয্কারুয,্আর্েয্ুযিি্াা্অমানয্

করল্(েস্েজেন্রাখুক্েয,)্আ�াব্বে�ন্সমুদয়্সৃিরকুল্েথেক্

অমুখােপকী”্[আেল্ইমরান:্৯৭]্

েকােনা্ ুযিি্ যিদ্ এগেলা্ সম�ই্ (অথরাৎ্ াাওবীদ,্ নামায,্

যাকাা,্ রামাযােনর্ িসয়াম,্ বহ)্ েমেন্ েনয়,্ িক�্ পুনরুােনর্

কথা্অ�ীকার্কের,্েস্স রুস�িা েম্কােফর্বেয়্যােু।্াার্

                                                           
23্শাইেখর্এ্ুাকয্েথেক্�াীয়মান্বয়্েয,্এ্আয়াা্নািযল্বওয়ার্একিট্ে�কাপট্এিট।্

িক�্এ্কথার্সমথরেন্দলীল্পাওয়া্যায়্ িন।্(ইুন্উসাইমীন,্শারা্কাশিফশ্শুুবাা,্পৃ.্

৯১)।্
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রি্এুং্াার্ধন-েদৗলা্সু্বালাল্বেু্ (অথরাৎ্াােক্বাযা্

করা্ এুং্ াার্ ধন-মাল্ াবণ্ করা্ আইন-িসি্ বেু)্ েযমন্

আ�াব্ুেলেছন্:্

ِينَ ্إِنّ ্﴿ َّ ِ ্يَۡ�ُفُرونَ ্ل َّ ُُّسلِهِۦ্بِٱ ن্َوُ�رِ�ُدونَ ্َو
َ
্َ ْ ِ ্َ�ۡ�َ ্ُ�َفّرِقُوا َّ ্ل

ُُّسلِهِۦ ن্َوُ�رِ�ُدونَ ্بَِبۡعٖض ্َونَۡ�ُفرُ ্بَِبۡعٖض ্نُۡؤِمنُ ্َوَ�ُقوسُونَ ্َو
َ
্َ ْ وا َُ َِّخ �্َ َ�ۡ�্َ

ٰ�َِك ١্্َسبِيً� ্َ�ٰسَِك  ََ ْو
ُ
َۡۡ�ٰفُِرونَ ্ُهمُ ্َ ۚ ্ل ا ََۡدنَا্َحّقٗ �ۡ

َ
اٗبا্سِۡلَ�ٰفِِر�نَ ্َوَ ََ ্َع

্]١٥١্্্্،١٥٠:্النليء[্﴾١্্ّمِهيٗنا

“িন�য়্যারা্আমানয্কের্আ�াবেক্ও্াাঁর্রাসূলেদরেক্এুং্

আ�াব্ ও্ াাঁর্ রাসূলগেণর্ (আনুগোযর)্ মেধয্ �ে দ্ করো্

চায়,্ আর্ ুেল্ কাকেক্ আমরা্ িু�াস্ কির্ অপর্ কাকেক্

অমানয্ কির্ এুং্ াারা্ ঈমােনর্ ও্ কুফেরর্ মাঝামািঝ্ একটা্্

পথ্আিুরার্কের্িনো্চায়—্এই্েয্েলাক্সাযই্াারা্বে�্

কােফর,্ু�া্কােফরেদর্জনয্আমরা্��া্কের্েরেখিছ্এক্

লা�নাদায়ক্শাি�।”্(আন্িনসা:্১৫০-১৫১)্

সুারাং্আ�াব্াা‘আলা্েযেবাু্াাঁর্কালােম্পােক্সু�র ােু্

েঘাশণা্কেরেছন্েয,্েয্ুযিি্�ীেনর্িকছু্অংশেক্মানেু্আর্

িকছু্অংশেক্অ�ীকার্করেু,্েস্সিাযকােরর্কােফর্এুং্াার্
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�াপয্বেু্েসই্ু�্ (শাি�)্যা্উপের্উি�িখা্বেয়েছ,্ েসেবাু্

এ্স�িকরা্�াি রও্অপেনাদন্ঘেটেছ২৩

24।্

আর্এ্িুশয়িট্জৈনক্‘আহস্া’-ুাসী্আমার্িনকট্ে�িরা্াার্

পে�্উে�খ্কেরেছন।্

আর্াােক্এ-কথাও্ুলা্যােু,্াুিম্যখন্�ীকার্করছ্েয,্েয্

ুযিি্সম�্ুযাপাের্আ�াবর্রাসূলেক্সায্জানেু্আর্েকুল্

নামােযর্ ফরয্ বওয়ােক্ অ�ীকার্ করেু,্ েস্ স রুস�িা েম্

কােফর্বেু,্আর্াার্জান-মাল্বালাল্বেু;্অনু প ােু্সু্

িুশয়্ েমেন্ িনেয়্ যিদ্ পুনরুানেক্ অ�ীকার্ কের্ াুুও্ েস্

কােফর্বেয়্যােু।্

া�প্ েস্ কােফর্ বেয়্ যােু্ যিদ্ ঐ্ সম�্ ু�র্ উপর্ ঈমান্

আেন,্আর্েকুলমা�্রামযােনর্েরাযােক্অ�ীকার্কের।্এো্

েকােনা্ মাযবােুরই্ ি�মা্ েনই।্ আর্ কুরআনও্ এ্ কথাই্

ুেলেছ,্েযমন্আমরা্ইিাপূে রু্ুেলিছ।্

আর্এটা্জানা্কথা্েয,্নুী্সা�া�াা্‘আলাইিব্ওয়া্সা�াম্েয্

সু্ ফরয্ কাজ্ িনেয়্ এেসিছেলন্ াার্ মেধয্ াাওবীদ্ বে�্

                                                           
24্সুারাং্িকছু্িকছু্ু�র্ঈমান্থাকার্পরও্কুফরী্িকংুা্িশকর্করার্কারেণ্াারা্ঈমান্েথেক্

েুর্বেয়্যােু।্[স�াদক]্
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স রুােপকা্ ুা্এুং্ াা্ নামায,্ েরাযা্ ও্ বহ্ বোও্ ে��ার।্

াাবেল্যখন্মানুশ্নুী্সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ওয়া্সা�াম্কাৃরক্

আনীা্ফরয,্ওয়ািজুসমূেবর্সুগেলােক্ েমেন্ িনেয়্ঐগেলার্

একিট্মা�্অ�ীকার্কের্কােফর্বেয়্যায়্াখন্িক্কের্েস্

কােফর্ না্ বেয়্ পাের্ যিদ্ সম�্ রাসূলেদর্ �ীেনর্ মূলু�্

াাওবীদেকই্ েস্ অ�ীকার্ কের্ ুেস?্ সুুবানা�াব্ !্ িক্

িু�য়কর্এই্মুখরাা্!্

াােক্এ্কথাও্ুলা্যায়্ েয,্মবানুী্সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ওয়া্

সা�ােমর্ সাবাুীগণ্ ুানু্ বানীফার্ িুরেি্ যুি্কেরেছন,্অথচ্

াারা্ রাসূলু�াব্ সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ ওয়া্ সা�ােমর্ িনকেট্

ইসলাম্াবণ্কেরিছল।্াারা্সাকয্�দান্কেরিছল্েয,্আ�াব্

ছাাা্েকান্(সায)্ইলাহ্্েনই,্আর্মুবা�দ্সা�া�াা্ ‘আলাইিব্

ওয়া্সা�াম্আ�াবর্রাসূল।্এ্ছাাা্াারা্আযানও্ িদা্এুং্

নামাযও্পাা।্

েস্যিদ্ুেল্েয,্াারা্োা্মুসায়লামা্(কাযয্াু)-েক্একজন্নুী্

ুেল্ েমেনিছল।্ােু্াার্উয়ের্ুলেু্ :্ঐিটই্ োা্আমােদর্

মুখয্উে�শয।্ েকননা্ যিদ্ েকউ্ েকােনা্ ুযিিেক্নুীর্মযরাদায়্

উ�ীা্ করার্ কারেণ্ কােফর্ বেয়্ যায়্ এুং্ াার্ জান্ মাল্

বালাল্ বেয়্ যায়,্ এই্ অু্ায়্ াার্ দু’িট্ সাকয্ (�থম্ সাকয:্
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আ�াব্ ছাাা্ েনই্ অপর্ েকােনা্ সায্ ইলাব,্ ি�াীয়্ সাকয:্

মুবা�দ্ সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ ওয়া্ সা�াম্ আ�াবর্ ুা�া্ এুং্

রাসূল)্ াার্ েকানই্ উপকার্ সাধন্ করেু্ না। নামাযও্ াার্
েকােনা্উপকার্করো্সকম্বেু্না।্অু্া্যখন্এই,্াখন্

েসই্ুযিির্পিরণাম্িক্বেু্েয,্শামসান,্ইউসুফ২৪

25্ুা্েকােনা্

সাবাুী্ ুা্ নুীেক্ মবা্ পরা মশালী্ আ�াহর্্ সুউ ্ মযরাদায়্

সমাসীন্কের?্পাকপিু�্িািন,্াাঁর্শান-শওকা্কা্উ ্!্

ُ ্َ�ۡطَبعُ ্َكَ�ٰسَِك ্﴿ َّ ٰ ্ل َ�্َ ُِ ِينَ ্قُلُو َّ ্]٥٩্্:্المئم[্﴾٥্্َ�ۡعلَُمونَ ্َ� ্ل

“আ�াব্এ্ ােুই্যােদর্জান্েনই,্াােদর্হদেয়্েমাবর্েমের্

েদন।”্(সূরা্ ম্:্৫১)্

�িাপকেক্এটাও্ুলা্যােু,্আলী্রািদয়া�াা্‘আনা্যােদরেক্

আগেন্ হািলেয়্ েমেরিছেলন্ াারা্ সকেলই্ ইসলােমর্ দাুীদার্

িছল্ এুং্ ‘আলীর্ অনুগামী্ িছল,্ অিধক�্ াারা্ সাবাুীগেণর্

িনকেট্ িশকা্লা ্কেরিছল।্ িক�্াারা্আলীর্স�ে�্ঐ্ প্

িু�াস্ রাখা্ েযমন্ ইউসুফ,্ শামসান্ এুং্ াােদর্ মা্আরও্

অেনেকর্স�ে�্ (এখন)্ িু�াস্ েপাশণ্করা্ বয়। (��্বে�)্

াাবেল্ িক্ কের্ সাবাুীগণ্ াােদরেক্ (ঐ্  ােু)্ বাযা্ করার্

                                                           
25্িনকট্অাীো্(া�কােরর্সময়কােল)্নাজেদ্এেদর্উে�েশয্পূজা্করা্বা। ্
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ুযাপাের্ এুং্ াােদর্ কুফরীর্ উপর্ একমা্ বেলন?্ াা্ বেল্

োামরা্ িক্ধারণা্কের্ িন�্েয,্সাবাুীগণ্ মুসিলমেক্কােফর্

 েপ্আখযািয়া্কেরেছন?্নািক্োামরা্ধারণা্করছ্েয,্‘াাজ’্

এুং্ াার্ অনু প্ অনযােনযর্ উপর্ িু�াস্ রাখা্ কিাকর্ নয়,্

েকুল্‘আলীর্�িা্�া ্িু�াস্রাখাই্কুফরী?্

আর্এ্কথাও্ুলা্েযো্পাের্েয,্ুানু্আ�ােসর্শাসনকােল্

েয্ ুানু্ ওুায়দ্ আল-কা�াব্ মরে া্ � ৃিা্ েদেশ্ ও্ িমসের্

রাজ�্ কেরিছল,্ াারা্ সকেলই্ ‘লা্ ইলাব্ ই�া�াা্ মুবা�দুর্

রাসূলু�াব”্কেলমার্সাকয্ িদা—্ইসলামেকই্াােদর্ধমর্ুেল্

দাুী্করা।্জুম‘আহ্ও্জামা‘আো্নামাযও্আদায়্করা।্িক�্

যখন্ াারা্ আমােদর্ আেলাচয্ িুশেয়র্ চাইোও্ লঘু্ েকােনা্

েকােনা্ িুশেয়্ শরী‘আোর্ িুিধ্ ুযু্ার্ িুরিাচরেণর্ কথা্

�কাশ্ করল,্ াখন্ াােদরেক্ কােফর্আখযািয়া্ এুং্ াােদর্

িুরেি্ যুি্করার্উপর্ ‘আােলম্সমাজ্একমা্বেলন।্আর্

াােদর্ েদশেক্ দারল্ বরু্ ুা্ যুেির্ েদশ্ ুেল্ েঘাশণা্ কের্

াােদর্ িুরেি্ মুসিলমগণ্ যুি্ করেলন।্ আর্ মুসিলমেদর্

শবরগেলার্মেধয্েযগেলা্াােদর্ব�গা্বেয়িছল্াা্পুনরিার্

কের্িনেলন।্
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াােক্আরও্ ুলা্ েযো্ পাের্ েয,্ পূ রু্ যুেগর্ েলাকেদর্ মেধয্

যােদর্কােফর্ুলা্বোা্াােদর্যিদ্এজনযই্াা্ুলা্বা্েয,্

াারা্ আ�াবর্ সেে্ িশকর্ করার্ পাশাপািশ্ রাসূলু�াব্ সা�া�াা্

‘আলাইিব্ওয়া্সা�াম্ও্কুরআনেক্িমথযা্জানা্এুং্পুনরুান্

� ৃিােক্অ�ীকার্করা্� ৃিা্(কুফরী্কাজ)্একে�্কেরিছল—্

াাবেল্ “ুাুু্ াকিমল্ মুরাাদ”্ ুা্ “মুরাােদর২৫

26্ াকুম”্ নামীয়্

অধযায়্কী্অথর্ুবন্করেু,্যা্সু্মাযবােুর্আেলমগণ্ুণরনা্

কেরেছন?্্

েস্অধযােয়্ াারা্ মুরাাে�র্ িুি �্�করেণর্ উে�খ্কেরেছন,্

আর্�োযক্ �কােরর্ মুরাাদেক্কােফর্ ুেল্ িনেদরিশা্কের্

াােদর্জান্এুং্ মাল্ বালাল্ ুেল্অি মা্�কাশ্কেরেছন।্

এমনিক্ াারা্ অেনেকর্ িনকট্ কিাপয়্ সাধারণ্ িুশয়্ েযমন্

অ র্ বো্ নয়,্ মুখ্ িদেয়্ একটা্ অুি�া্ কথা্ ুেল্ েফলল্

অথুা্ঠা�া-মশকরার্ছেল্ুা্েখল-াামাশায়্েকান্অুাি�া্কথা্

উ ারণ্ কের্ েফলল—্ এমন্ অপরাধীেদরও্ মুরাা�্ ুেল্

আখযািয়া্কেরেছন।্্

াােদর্এ্কথাও্ুলা্েযো্পাের,্েয্কথা্াােদর্স�ে�্আ�াব্

ুেলেছন,্
                                                           
26্মুরাা�্বে�্েসই্মুসিলম,্েয্ইসলাম্াবেণর্পর্কূফরীো্িফের্যায। [অনুুাদক]্



 

69 

ِ ্َ�ۡلُِفونَ ্﴿ َّ ْ ্َما্بِٱ ْ ্َوََۡقدۡ ্َقاسُوا ُۡۡ�ۡفرِ ্َ�َِمةَ ্قَاسُوا ْ ্ل ِٰمِهمۡ ্َ�ۡعدَ ্َوَ�َفُروا ََ ্إِۡس

্্]٧٤্্:্اله� [্﴾

অথরাৎ—্“াারা্আ�াবর্নােম্বলফ্কের্ুলেছ্েয,্াারা্িকছুই্

ুেল্ িন;্ অথচ্ কুফরী্ কথাই্ াারা্ িন�য়্ ুেলেছ,্ ফেল্

ইসলামেক্�ীকার্করার্পর্াারা্কােফর্বেয়্িগেয়েছ।”্(সূরা্

াাওুা্:৭৪)্

্াুিম্ িক্ েশান্ িন,্ মা�্ একিট্ কথার্ জনয্ আ�াব্ এক্ দল্

েলাকেক্ কােফর্ ুলেছন,্ অথচ্ াারা্ িছল্ রাসূলু�াব্ সা�া�াা্

‘আলাইিব্ ওয়া্ সা�াম্ এর্ সমসামিয়ককােলর্ েলাক্এুং্ াাঁর্

সেে্েজবাদ্কেরেছ,্নামায্পোেছ,্যাকাা্িদেয়েছ,্বহ্পালন্

কেরেছ্এুং্াাওবীেদর্উপর্িু�াস্েরেখেছ?্

্অনু প ােু্ঐ্সু্েলাক,্যােদর্স�েকর্আ�াব্ুেলেছন,্্

ِ ্قُۡل ﴿ َّ بِٱ
َ
َُّسوِ�ِۦ্َوَءاَ�َِٰهِۦ্َ َُمۡ ্َو ََۡهزُِءونَ ্ُكن َۡ َ �্٦্ �্َ ْ وا ُّ َِ ََ ۡع ্قَدۡ ্ََ

্]٦٦্্্্،٦٥:্اله� [্﴾্إِيَ�ٰنُِ�مۚۡ ্َ�ۡعدَ ্َ�َفۡرَُم

“াুিম্ ুল,্ োামরা্ িক্ ঠা�া্ াামাশা্ করিছেল্ আ�াব্ ও্ াাঁর্

আয়াাগেলার্এুং্াাঁর্ রাসূেলর্স�ে�?্এখন্আর্  কিফয়া্
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েপশ্কেরা্না।্োামরা্িনেজেদর্ঈমান্আনার্পর্কােফর্বেয়্

েগছ।”্(াাওুা:্৬৫-৬৬)্

এ-সু্ েলাকেদর্ স�ে�্ আ�াব্ �র ােু্ ুেলেছন্ েয,্ াারা্

ঈমান্ আনার্ পর্ কােফর্ বেয়েছ। অথচ্ াারা্ রাসূলু�াব্

সা�া�াা্‘আলাইিব্ওয়া্সা�াম্এর্সেে্াাুুেকর্যুেি্েযাগদান্

কেরিছল,্ াারা্ োা্ মা�্ একিট্ কথাই্ ুেলিছল্ এুং্ েসটাও্

বািস-ঠা�ার্ ছেল।্ অাএু্ াুিম্ এ্ সংশয়্ স�েকর্ িচ া্ কের্

েদখ,্যাো্াারা্ুেল,্োামরা্মুসিলমেদর্মেধয্এমন্েলাকেক্

কােফর্ুলছ্যারা্লা-ইলাবা্ই�া�াব্াথা্আ�াবর্এক�ুােদর্

সাকয্িদে�,্াারা্নামায্পােছ,্েরাযা্রাখেছ।্াারপর্াােদর্

এ্সংশেয়র্জওয়াুও্গ ীর ােু্িচ া্কের্েদখ।্েকননা,্এই্

পু�েকর্িুি �্আেলাচনার্মেধয্এটাই্অিধক্উপকারজনক।্্

এই্ িুশেয়র্ আর্ একটা্ �মাণ্ বে�্ কুরআেন্ ুিণরা্ েসই্

কািবনী,্যা্আ�াব্াা‘আলা্ুানী্ইসরাঈেলর্স�েকর্ুেলেছন।্

াােদর্ ইসলাম,্ াােদর্ জান্ এুং্ সাযাাব্ সে�ও্ াারা্ মূসা্

‘আলাইিব্সালাম-েক্ুেলিছল্:্্

ٓ ্لۡجَعل﴿ َا َّ
ۚ ্سَُهمۡ ্َكَما্إَِ�ٰٗها্ ্]١٣٨্্:্االبماف[্﴾্َءاسَِهةٞ
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্আমােদর্জনযও্একটা্ইলাব্ুািনেয়্দাও,্েযমন্াােদর্রেয়েছ্

অেনক্ইলাব। (সূরা্আ‘রাফ্:্১৩৮)্

অনু প ােু্সাবাুীগেণর্মেধয্েকউ্ুেলিছেলন্:্্

َي্اْجَعْل «
َ
نَْهاٍط ্َذاَت ্ل

َ
্»أ

“আমােদর্জনয্লটকােনার্জায়গা্�িা�া্কের্িদন।”্াখন্নুী্

সা�া�াা্ সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ ওয়া্ সা�াম্ বলফ্ কের্ ুলেলন,্

এটা্োা্ুনী্ইসরাইলেদর্মা্কথা,্যা্াারা্মূসা্ ‘আলাইিবস্

সালাম-েক্ ুেলিছল:্ আমােদর্ জনযও্ একটা্ ইলাহ্্ ুািনেয়্

দাও২৬F

27।”

                                                           
27্িারিমযী,্বাদীস্নং্২১৮০।্্
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্

�েয়াদশ্অধযায়্

মুসিলম্সমােজ্অনু�িুর্িশকর্বো্যারা্াওুা্কের্াােদর্

স�ে�্াকুম্িক্?্

[মুসিলমেদর্মেধয্যখন্েকােনা্এক্�কােরর্িশকর্অজাাসাের্

অনু�েুশ্কের্েফেল্াারপর্াারা্াা্বো্াওুা্কের,্াখন্

াােদর্স�ে�্াকুম্িক্?]্

মুশিরকেদর্ মেন্ একটা্ সে�েবর্ উে�ক্ বয়,্ যা্ াারা্ এই্

ঘটনার্সেে্জিােয়্ ুণরনা্কের,্আর্াা্ বে�্এই্ েয,্াারা্

ুেল,্ ুনী্ ইসরাঈেলরা্ “আমােদর্ জনয্ উপাসয্ েদুাা্ ুািনেয়্

িদন”্একথা্ুেল্াারা্কােফর্বেয়্যায়্িন।্অনু প ােু্যারা্

ুেলিছল,্“আমােদর্জনয্লটকােনার্জায়গা্�িা�া্কের্িদন”,্

াারাও্কােফের্পিরণা্বয়্িন।্

এর্ জওয়াু্ বে�্ এই্ েয,্ ুানী্ ইসরাঈেলরা্ েয্ ��াু্ েপশ্

কেরিছল্ াা্ াারা্ কােযর্ পিরণা্ কের্ িন,্ োমিন ােু্ যারা্

রাসূলু�াব্সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ওয়া্সা�াম-েক্ ‘যাো্আনওয়াা’্

(লটকােনার্্ান)্�িা�া্কের্ িদো্ ুেলিছল্াারাও্াা্কের্
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িন।্ ুানী-ইসরাঈল্ যিদ্ াা্কের্ েফলোা,্ ােু্ অুশযই্ াারা্

কােফর্বেয়্েযোা।্এ্িুশেয়্কােরা্েকান্ি �্মা্েনই।্্

একই েপ্ এই্ িুশেয়ও্ েকােনা্ মাে দ্ েনই্ েয,্ রাসূলু�াব্

সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ওয়া্সা�াম্এর্াকুম্অমানয্কের—িনেশধ্

অাাবয্কের্‘যাো্আনওয়াা’্এর্�িা�া্করা্াাবেল্াারাও্

কােফর্বেয়্েযা,্আর্এটাই্বে�্আমােদর্ুিুয।্

এই্ঘটনা্েথেক্এই্িশকা্পাওয়া্যাে�্েয,্েকান্মুসিলম্ুরং্

েকান্ ‘আেলম্কখনও্কখনও্ িশেকরর্ িুি �্�করেণ্ িল ্বয়্

িক�্েস্াা্উপলিল্করো্পাের্না,্ফেল্এেুেক্ুাঁচার্জনয্

িশকা্্ও্সাকরাার্�েয়াজন্আেছ। আর্জােবলরা২৭

28্েয্ুেল—্

‘আমরা্ াাওবীদ্ ুুিঝ’,্ এটা্ াােদর্ সুেচেয়্ ুা্ মুখরাা্ ও্

শয়াােনর্চ া ২৮

29।্

                                                           
28্ুারমােনও্েকােনা্েকােনা্ইলেমর্দাুীদারেক্াাওবীদ্স�েকর্ ুলো্েগেল্ুেল্েয্আমারা্

াাওবীেদর্উপর্আিছ,্াুিম্িক্আমােদরেক্াাওবীদ্িশকা্িদ�?্োামার্াাওবীদ্িনেয়্াুিম্

থাক,্ইাযািদ।্ুা�েু্াারা্াাওবীদ্িনেয়্কখনও্িচ া্গেুশণা্কেরিন।্াারা্অেনক্জােনর্

অিধকারী্ বেলও্াাওবীদ্ ুুেঝ্ না।্ িনঃসে�েব্াারা্অবংকারুশা্আ�াবর্াাওবীদেক্ না্

েজেন্কখনও্কখনও্িশেকর্িল ্বেয়্পো।্[স�াদক]্
29্কারণ্াারা্াাওবীদ্ না্ ুুেঝও্ ুুঝার্ দাুী্করেছ,্ফেল্ িশেকর্ িনপিাা্বে�।্ যিদ্াারা্

সিাযকার্ াাওবীদ্ িনেয়্ গেুশণা্করা্এুং্াাওবীদেক্�িা�া্করা,্ ােু্কখনই্ িশেকর্

পিাা্বোা্না,্িক�্শয়াান্চায়্না্াারা্াাওবীদ্স�েকর্িচ া-গেুশণা্কের্িশকরমুি্বেয়্

যাক। [স�াদক]্
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আর্এটাও্জানা্ েগল্ েয,্ মুজাািবদ্ মুসিলমও্যখন্না্ েজেন্

না্ুুেঝ্কুফরী্কথা্ুেল্েফেল,্াখন্াার্ ুল্স�ে�্অুিবা্

করা্ বেল্ েস্যিদ্ েসটা্ ুুেঝ্ িনেয়্সেে্সেে্াওুা্কের্াা্

বেল্ েস্কােফর্ বেু্ না,্ েযমন্ ুানী্ ইসরাঈল্কেরিছল্এুং্

যারা্ নুী্ সা�া�াা্ আলাইিব্ ওয়াসা�ােমর্ কােছ্ ‘যাো্

আনওয়াা’্েচেয়িছল।্্

আর্এর্েথেক্এটাও্ুুঝা্যাে�্েয,্াারা্কুফরী্না্করেলও্

াােদরেক্ (াােদর্পক্ েথেক্ কুফরী্ও্ িশকর্ চাওয়ার্কারেণ)্

কেঠার্কথা্ ুলো্ বেু,্ েযমন্ নুী্ ্ সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ওয়া্

সা�াম্ুেলিছেলন।্
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্

চাুদরশ্অধযায়্

‘লা-ইলাবা্ই�া�াব’্কেলমা্মুেখ্উ ারণই্যেথর্নয়্

[যারা্মেন্কের্েয,্‘লা-ইলাবা্ই�া�াব’্মুেখ্ুলাই্াাওবীেদর্

জনয্যেথর,্ুা�েু্াার্িুপিরা্িকছু্করেলও্কিা্েনই,্

াােদর্উিি্ও্যুিির্খ�ন]্

মুশিরকেদর্মেন্আর্একটা্সংশয়্ুিমূল্বেয়্আেছ,্াা্বল্

এই্েয,্াারা্ুেল্থােক,্‘লা-ইলাবা্ই�া�াা’্কেলমা্পাঠ্করা্

সে ও্ উসামা্ রািদয়া�াা্ আনা্ যােক্ বাযা্ কেরিছেলন,্ নুী্

সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ ওয়া্ সা�াম্ েসই্ বাযাকা�টােক্ সমথরন্

কেরন্ িন।্ অনু প ােু্ রাসূলু�াব্ সা�া�াা্ ‘আলাইিব্

ওয়াসা�ােমর্এই্বাদীসিটও্াারা্েপশ্কের্থােক্েযখােন্িািন্

ুেলেছন,্“আিম্েলাকেদর্িুরেি্যুি্করো্আিদর্বেয়িছ্েয্

পযর ্না্াারা্ুেল্(মুেখ্উ ারণ্কের)্“লা-ইলাবা্ই�া�াব।”্

া�প্ ‘লা-ইলাবা্ ই�া�াব’্ এর্ উ ারণকারীেদর্ বাযা্ না্ করা্

স�ে�্আরও্অেনক্ বাদীস্াারা্ াােদর্ মোর্ সমথরেন্ েপশ্

কের্থােক।্্
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এই্মূখরেদর্এসু্�মাণ্েপশ্করার্উে�শয্বে�্এই্েয,্যারা্

মুেখ্ ‘লা-ইলাবা্ ই�া�াব’্ উ ারণ্ করেু,্ াারা্ যা্ ই�া্ াাই্

করক,্াােদরেক্কােফর্ুলা্যােু্না,্বাযাও্করা্যােু্না।্

এ-সু্ জােবল্ মুশিরকেদর্ ুেল্ িদো্ বেু্ েয,্ একথা্

স রুজনিুিদা্ েয,্ রাসূলু�াব্ সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ ওয়াসা�াম্

ইয়াবূদীেদর্িুরেি্যুেি্অুাীণর্বেয়েছন্এুং্াােদরেক্কেয়দ্

কেরেছন্যিদও্াারা্‘লা-ইলাবা্ই�া�াব’্ুলা।্

আর্রাসূলু�াব্সা�া�াা্‘আলাইিব্ওয়া্সা�ােমর্সাবাুীগণ্ুানু্

বানীফার্ িুরেি্ যুি্কেরেছন্যিদও্াারা্সাকয্ িদেয়িছল্ েয,্

‘আ�াব্ছাাা্েনই্েকােনা্ইলাব্এুং্মুবা�দ্সা�া�াা্আলায়িব্

ওয়াসা�াম্ আ�াবর্ রাসূল;্ াারা্ নামাযও্ পাোা্ এুং্

ইসলােমরও্ দাুী্ করা।্ ঐ্ একই্ অু্া্ াােদর্ স�ে�ও্

�েযাজয্ যােদরেক্ ‘আলী্রািদয়া�াা্আনা্আগন্ িদেয়্ পুিােয়্

িদেয়িছেলন।্এছাাা্ঐ্সু্(ুারমান্কােল্যারা্িশকর্কের্েস-

সু)্জােবলরা্�ীকার্কের্েয,্যারা্পুনরুানেক্অ�ীকার্কের্

াারা্ কােফর্ বেয়্ যায়্ এুং্ বাযারও্ েযাগয্ বেয়্ যায়—্ াারা্

‘লা-ইলাবা্ ই�া�াব’্ ুলা্ সে�ও।্ অনু প ােু্ েয্ ুযিি্

ইসলােমর্ রকনসমূেবর্ েয্ েকােনা্ একিটেক্ অ�ীকার্ কের,্

েসও্কােফর্বেয়্যায়্এুং্েস্বাযার্েযাগয্বয়্যিদও্েস্‘লা-

ইলাবা্ ই�া�াব্ ুেল”।্ াা্ বেল্ ইসলােমর্ একিট্ শাখা্ অে্



 

77 

অ�ীকার্ করার্ কারেণ্ যিদ্ াার্ ‘লা্ ইলাবা্ ই�া�াব’্ এর্

উ ারণ্াার্েকােনা্উপকাের্না্আেস,্ােু্রাসূলগেণর্�ীেনর্

মূল্ ি িয়্ েয্ াাওবীদ্ এুং্ যা্ বে�্ ইসলােমর্ মূখয্ ু�,্ েয্

ুযিি্ েসই্ াাওবীদেকই্ অ�ীকার্ করল্ াােক্ ঐ্ লা-ইলাবা্

ই�া�াব’্ এর্ উ ারণ্ েকমন্ কের্ ুাঁচাো্ সকম্ বেু?্ িক�্

আ�াবর্মুশমনরা্বাদীসসমূেবর্াাৎপযর্ুুেঝ্না।্

ওসামা্রািদয়া�াা্আনার্বাদীেসর্াাৎপযর্বে�্এই্েয,্িািন্

একজন্ইসলােমর্দাুীদারেক্বাযা্কেরিছেলন্এই্ধারণায়্েয,্

েস্াার্জান্ও্মােলর্ েয়ই্ইসলােমর্দাুী্জািনেয়িছল।্

েকােনা্ মানুশ্ যখন্ ইসলােমর্ দাুী্ করেু্ াার্ েথেক্ ইসলাম্

িুেরাধী্ েকােনা্কাজ্�কােশয্অনুি�া্না্বওয়া্পযর ্েস্াার্

জানমােলর্ িনরাপয়া্ লা ্করেু।্এ্স�ে�্ কুরআেনর্ েঘাশণা্

এই্েয,্্

ّ�َها্﴿
َ
َ ٰ ِينَ ্َٓ َّ ْ ্ل َُمۡ ্إَِذا্َءاَمُنٓوا �ۡ ِ ্َسبِيلِ ্ِ� ্َ�َ َّ ْ ্ل ََبَّيُنوا ্]٩٤্্:্النليء[্﴾্َ�

“েব্ মুিমন্ সমাজ্ !্ যখন্ োামরা্আ�াবর্ রােব্ ুিবগরা্ বও,্

াখন্ (কাউেকও্ বাযা্ করার্ পূে রু)্ সু্ িুশয়্ াদ ্ কের্

েদখেু।”্ (সূরা্ িনসা্ :্ ৯৪)্ অথরাৎ্ াার্ স�ে�্ াথযািদ্ িনেয়্
দৃঢ় ােু্সুিনি�া্বেু।্
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এই্আয়াা্পিররার্ ােু্ুুিঝেয়্িদে�্েয,্এ প্ুযাপাের্বাযা্

েথেক্ িুরা্ েথেক্ াদে র্ পর্ ি্র্ িনি�া্ বওয়া্ অুশয্

কারুয।্াদে র্পর্যিদ্াার্ইসলাম্িুেরাধী্বওয়া্সু�র ােু্

�মািণা্বয়্ােু্াােক্বাযা্করা্বেু।্েযমন্আ�াব্ুেলেছন,্

(ফাাাুাইয়ানু)্অথরাৎ্‘াদ ্কের্েদখ’।্াদ ্করার্পর্েদাশী্

সাুয�্বেল্বাযা্করো্বেু।্যিদ্এই্অু্াো্বাযা্না্করা্

বয়্াা্বেল্:্ ‘ফাাাুাইয়ানু’্অথরাৎ্ি্র্িনি�া্বওয়ার্েকােনা্

অথর্বয়্না।্

্এ ােু্অনু প্বাদীসগেলার্অথরও্ুুেঝ্িনো্বেু।্ঐগেলার্

অথর্বেু্যা্আমরা্পূে রু্উে�খ্কেরিছ।্অথরাৎ্েয্ুযিির্মেধয্

াাওবীদ্ও্ইসলাম্�কাশয ােু্পাওয়া্ যােু্াােক্ বাযা্করা্

েথেক্ িুরা্ থাকো্ বেু—্ েয্ পযর ্ িুপরীা্ েকান্ িকছু্

�কািশা্না্বেু।্্

এ্কথার্দলীল্বে�্এই্েয,্রাসূলু�াব্সা�া�াা্‘আলাইিব্ওয়া্

সা�াম্ িযিন্  কিফয়োর্  াশায়্ ওসামা্ রািদয়া�াা্ আনা-েক্

ুেলিছেলন,্“াুিম্াােক্বাযা্কেরছ্ ‘লা-ইলাবা্ই�া�াব’্ুলার্

পরও?”্এুং্িািন্আরও্ুেলিছেলন,্“আিম্েলাকেদরেক্বাযা্

করো্ আিদর্ বেয়িছ্ েয্ পযর ্ না্ াারা্ ুলেু,্ লা-ইলাবা্

ই�া�াব।”্ েসই্ রাসূলই্ িক�্ খােরজীেদর্ স�ে�্ ুেলেছন,্
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“েযখােনই্োামরা্াােদর্পােু,্বাযা্করেু,্আিম্যিদ্াােদর্

েপেয়্যাই্ােু্াােদরেক্বাযা্করু্ ‘আদ্জািার্মা্সাি রুক্

বাযা।”২৯

30্্যিদও্াারা্ (খােরজীরা)্ িছল্েলাকেদর্মেধয্অিধক্

ইুাদাগযার,্অিধক্মা�ায়্‘ল-ইলাবা্ই�া�াব্এুং্সুুবানা�াহ’্্

উ ারণকালী।্

াাছাাা্খােরজীরা্এমন্িুনয়-ন�াার্সেে্নামায্আদায়্করা্

েয,্ সাবাুীগণ্ পযর ্ িনেজেদর্ নামাযেক্ াােদর্ নামােজর্

াুলনায়্ াু�্ মেন্করোন।্াারা্ িক�্ “ইলম্্ িশকা্কেরিছল্

সাবাুাগেণর্ িনকট্ বোই।্ ্ িক�্ েকানই্ উপকাের্আসল্ না্

াােদর্“লা-ইলাবা্ই�া�াব”্ুলা,্াােদর্অিধক্পিরমাণ্ইুাদা্

করা্ এুং্ াােদর্ ্ ইসলােমর্ দাুী্ করা,্ যখন্ াােদর্ েথেক্

শরীয়োর্িুেরাধী্িুশয়্�কািশা্বেয়্েগল।্

ঐ্ একই্ পযরােয়র্ িুশয়্ বে�্ ইয়াবূদীেদর্ বাযা্ এুং্ ুানু্

বানীফার্িুরেি্সাবাুীেদর্যুি্ও্বাযাকা�।্ঐ্একই্কারেণ্

নুী্ সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ ওয়া্ সা�াম্ ুানী্ মু�ািলক্ েগাে�র্

িুরেি্ িজবাদ্ করার্ ই�া্ েপাশণ্ কেরিছেলন্ যখন্ একজন্

েলাক্এেস্ খুর্ িদল্ েয,্ াারা্ যাকাা্ িদেু্ না।্ েশশ্ পযর ্

আ�াব্আয়াা্নািযল্করেলন,্্
                                                           
30্(ুুখারী্ও্মুসিলম)্অনুুাদক।্্
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ّ�َها্﴿
َ
َ ٰ ِينَ ্َٓ َّ ْ ্ل ْ ্بِنََبإٖ ্فَاِسقُۢ ্َجآَءُ�مۡ ্إِن্َءاَمُنٓوا ََبَّيُنٓوا ্]٦্্:্الجمات[্﴾َ�

“েব্ মুিমন্ সমাজ!্ যখন্ েকােনা্ ফােসক্ ুযিি্ েকােনা্ গরার্

সংুাদ্ িনেয়্োামােদর্িনকট্আগমন্কের,্াখন্োামরা্াার্

সাযাা্ পরীকা্ কের্ েদেখা।”্ (সূরা্ াজুরাা্ :্ ৬)্ ু�া:্

উপেরাি্সংুাদদাাা্াােদর্স�ে�্িমথযা্সংুাদ্িদেয়িছল।্্

এই েপ্রাসূলু�াব্সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ওয়া্সা�ােমর্ েয্সম�্

বাদীসেক্ াারা্ দলীল-�মাণ েপ্ েপশ্ কের্ থােক্ াার্

�োযকিটর্ াাৎপযরয্ াা-ই্ যা্ আমরা্ উে�খ্ কেরিছ।
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্

প�দশ্অধযায়্

জীিুা্ও্মৃা্ুযিির্িনকট্সাবাযয্কামনার্মেধয্পাথরকয্

[উপি্া্জীিুা্ুযিির্িনকট্াার্আয়ায়াধীন্িুশেয়্সাবাযয্

কামনা্এুং্অনুপি্া্ুযিির্িনকট্াার্কমাার্অাীা্িুশেয়্

সাবাযয্কামনার্মেধয্পাথরকয]্

াােদর্(মুশিরকেদর)্মেন্আর্একিট্সে�ব্ু�্মূল্বেয়্আেছ্

আর্াা্বে�্এই:্নুী্সা�া�াা্‘আলাইিব্ওয়া্সা�াম্ুেলেছন্

েয,্ েলাক্ সকল্ িকয়ামা্ িদুেস্ াােদর্ (বয়রান্ েপেরশানীর্

অু্ায়)্�থম্সাবাযয্কামনা্করেু্আদম্ ‘আলাইিবস্সালাম্

এর্ িনকট,্াারপর্ নূব্আলায়িবস্সালাম্এর্ িনকট,্ াারপর্

মূসা্ ‘আলাইিবস্ সালাম্ এর্ িনকট।্ াারা্ �োযেকই্ াােদর্

অসুিুধার্ উে�খ্ কের্ ‘ওযর্ েপশ্ করেুন,্ েশশ্ পযর ্ াারা্

রাসূলু�াব্ সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ ওয়া্ সা�াম্ এর্ িনকট্ গমন্

করেুন।্

াারা্ুেল,্এর্েথেক্ুুঝা্যাে�্েয,্আ�াব্ছাাা্অেনযর্িনকেট্

সাবাযয্চাওয়া্িশকর্নয়।্



 

82 

আমােদর্ জওয়াু্ বে�্ :্ আ�াবর্ িক্ মিবমা্ !্ িািন্ াাঁর্

শ�েদর্হদেয়্েমাবর্েমের্িদেয়েছন।্্

সৃর্জীেুর্িনকেট্াার্আয়�াধীন্ু�র্সাবাযয্চাওয়ার্ ুধাা্

আমরা্ অ�ীকার্ কির্ না।্ েযমন্ আ�াব্ াা‘আলা্ মুসা্

‘আলাইিবস্সালাম্এর্ঘটনায়্ুেলেছন:্

َََ�َٰثهُ ﴿ ِي্فَٱۡس َّ ِي্َ�َ ্ِشيَعَِهِۦ্ِمن্ل َّ ্]١٥্্:্القصص[্﴾َعُدّوِهِۦ্ِمنۡ ্ل

“াখন্ াার্ স�দােয়র্ েলাকিট্ াার্ শ�পকীয়্ েলাকিটর্

িুরেি্াাঁর্কােছ্সাবাযয্�াথরনা্করল।্(সূরা্কাসাস্:্১৫)্

অনু প ােু্মানুশ্াার্সবচরেদর্ িনকেট্ যুেি্ুা্অনয্সমেয়্

ঐ্ ু�র্সাবাযয্ চায়্ যা্ মানুেশর্আয়�াধীন।্ িক ্আমরা্ োা্

ঐ প্ সাবাযয্ �াথরনা্ অ�ীকার্ কেরিছ্ যা্ ইুাদা� প্

মুশিরকগণ্কের্থােক্ওলী-েদর্কুর্ুা্মাযাের,্অথুা্াােদর্

অনুপি্িাো্এমন্সু্ুযাপাের্াােদর্সাবাযয্কামনা্কের্যা্

ম�ুর্করার্কমাা্আ�াব্ছাাা্আর্কােরারই্েনই।্

যখন্ আমােদর্ এ্ ুিুয্ সাুয�্ বল,্ াখন্ নুীেদর্ িনকেট্

িকয়ামোর্ িদন্ এ্ উে�েশয্ সাবাযয্ চাওয়া্ েয,্ াারা্ আ�াবর্

িনকেট্ এ্ �াথরনা্ জানােুন্ যাো্ িািন্ জা�াাুাসীর্ িবসাু্
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(সবজ্ ও্ শীঘর)্ স��্ক’ের্ বাশেরর্ ময়দােন্ অু্ােনর্ কর্

বো্আরাম্দান্কেরন,্এ্ধরেনর্�াথরনা্ দুিনয়া্ও্আিখরাা্

উ য়্্ােনই্ িসি।্ েযমন্জীিুা্ েকােনা্ েনক্ েলােকর্ িনকেট্

াুিম্গমন্কর,্েস্োামােক্াার্িনকেট্ুসায়্এুং্কথা্শেন।্

াােক্ াুিম্ ুল্ :্আপিন্আমার্ জনয্আ�াবর্ িনকেট্ েদা‘আ্

করন।্ েযমন্ নুী্ সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ ওয়া্ সা�াম্ এর্

সাবাুীগণ্াাঁর্জীিুাকােল্াাঁর্িনকট্অনুেরাধ্জানাোন।্িক�্

াাঁর্ মৃাুযর্ পর্াাঁর্কুেরর্ িনকট্ িগেয়্এ্ ধরেনর্অনুেরাধ্

ককেনা্ াারা্ জানান্ িন।্ ুরং্ সালাফুস্ সােলব্ ুা্ পূ রুুারী্

মনীিশগণ্ াাঁর্ কুেরর্ িনকট্ িগেয়্ আ�াবেক্ ডাকো্ (এুং্

েসটােক্অুাি�া্কাজ্মেন্কের্াাো্স�িা্িদো)্অ�ীকার্

কেরেছন।্ অু্ার্ এই্ েপিকো্ িক্ কের্ �য়ং্ াাঁেকই্ ডাকা্

েযো্পাের্?্

াােদর্ মেন্ আর্ একটা্ সংশয়্ রেয়েছ্ ইইর্াবীম্ আলায়িবস্

সালাম্ এর্ ঘটনায়।্ যখন্ িািন্ অি�কুে�্ িনিক ্ বন্ াখন্

শনযেলাক্ বো্ িজিীল্ ‘আলাইিবস্ সালাম্ াাঁর্ িনকট্ আরয্

করেলন,্ আপনার্ িক্ েকান্ �েয়াজন্ আেছ?্ াখন্ ইইর্াবীম্

‘আলাইিবস্ সালাম্ ুলেলন,্ যিদ্ ুেলন,্আপনার্ িনকেট,্ ােু্

আমার্েকানই্�েয়াজন্েনই।্
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াারা্(মুশিরকরা)্ুেল:্িজিীেলর্িনকট্সাবাযয্কামানা্করা্যিদ্

িশকর্ বো্ াাবেল্ িািন্ িকছুোই্ ইইর্াবীম্ ‘আলাইিবস্ সালাম্

এর্ িনকট্উি্��াু্ েপশ্করোন্না।্এর্জওয়াু্বে�্ :্

এটা্ �থম্ ে�িণর্ সে�েবর্ পযরায় ুি।্ েকননা্ িজিীল্

‘আলাইিবস্ সালাম্ াাঁেক্ এমন্ এক্ ুযাপাের্ উপকৃা্ করো্

েচেয়িছেলন্যা্করার্মা্কমাা্ িছল্াার্আয় াধীন।্আ�াব্

�য়ং্ াাঁেক্ ‘শাদীদুল্ কুওয়া’্ অথরাৎ্ ্ অায ্ শিিশালী্ ুেল্

উে�খ্ কেরেছন।্ ইইর্াবীম্ ‘আলাইিবস্ সালাম্ এর্ জনয্

��িলা্অি�কু�্এুং্াার্চারিদেকর্্জিম্ও্পাবাা্যা্িকছু্

িছল্ েসগেলা্ ধের্ পূ রু্ ও্ পি�ম্ িদেক্ িনেকপ্ করো্ যিদ্

আ�াব্ অনুমিা্ িদোন্ াা্ বেল্ িািন্ াা্ অুশয্ করো্

পারোন।্যিদ্আ�াব্ইইর্াবীম্আলায়িবস্সালামেক্দুশমনেদর্

িনকট্েথেক্দূরুারী্েকাথাও্্ানা িরা্করো্আেদশ্িদোন,্

াাও্ িািন্ অুশযই্ করো্ পারোন,্ আর্ আ�াব্ যিদ্ াােক্

আকােশ্াুলো্ুলোন,্াাও্িািন্করো্সকম্বোন।্

াােদর্ সংশেয়র্ িুশয়িট্ াুলনীয়্ এমন্ একজন্ িুয়শালী্

েলােকর্ সেে্ যার্ �চুর্ ধন্ েদৗলা্ রেয়েছ।্ েস্ একজন্

অ াুা�্েলাক্েদেখ্াার্অ াু্িমটােনার্জনয্াােক্িকছু্অথর্

ঋণ� প্ েদওয়ার্ ��াু্ করল্ অথুা্ াােক্ িকছু্ টাকা্

অনুদান� প্িদেয়ই্িদল।্িক�্েসই্অ াুা�্েলাকিট্াা্াবণ্
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করো্অ�ীকার্করল্এুং্কােরার্ েকােনা্অনুােবর্ োায়া া্

না্কের্আ�াবর্ েরেযক্না্ েপৗছা্পযর ্  ধযর্অুল�ন্করল।্

াা্বেল্এটা্ুা�ার্িনকট্সাবাযয্কামনা্এুং্িশকর্েকমন্কের্

ব’ল?্আবা্যিদ্াারা্ুুঝা্!্
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্

েশাাশ্অধযায়্

অ ের,্কথায়্ও্কেমর্াাওবীদ্�িা�ার্অপিরবাযরাা;্যিদ্না্

শরয়্ী্ওযর্থােক্

আিম্ এুার্ ইনশাআ�াা্ াা‘আলা্ একিট্ িুেশশ্ গর�পূণর্

িুশেয়র্আেলাচনা্কের্আমার্ুিেুযর্উপসংবার্টানু।্ পূ রু্

আেলাচনাসমূেব্এ্িুশেয়র্উপর্আেলাকপাা্বেয়েছ্ুেট্িক�্

াার্ িুেশশ্গরে�র্ িদেক্লকয্ েরেখ্এুং্াৎস�েকর্অিধক্

�া ্ ধারণার্ সৃির্ বওয়ার্ ফেল্ আিম্ উি্ িুশেয়্ এখােন্

পৃথক ােু্িকছু্আেলাচনার্�য়াস্পাু।্

এ্ িুশেয়্ েকানই্ ি�মা্ েনই্ েয,্ াাওবীদ্ াথা্ আ�াবর্

এক�ুােদর্�ীকৃিা্বো্বেু্অ র্�ারা,্িজ�া্�ারা্এুং্কেমর্

াার্ ুা�ুায়ন্ �ারা।্ এর্ েথেক্ যিদ্ েকােনা্ ুযিির্ িকছুমা�্

িুচুযিা্ঘেট,্ােু্েস্মুসিলম্ুেল্িুেুিচা্বেু্না।্

যিদ্ েকােনা্ ুযিি্ াাওবীদ্ কী—্ াা্ হদয়েম্ কের্ িক�্ াার্

উপর্‘আমল্না্কের,্ােু্েস্বেু্বঠকারী্কােফর,্াার্াুলনা্

বেু্িফর‘আউন,্ইুলীস্� ৃিার্সেে।্এখােনই্অিধক্সংখযক্

েলাক্ িু�াি র্ িশকাের্ পিরণা্ বয়।্ াারা্ ুেল্ থােক,্ এটা্
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সায,্ আমরা্ এটা্ ুুেঝিছ্ এুং্ াার্ সাযাার্ সাকযও্ িদি�।্

িক�্আমরা্াা্কােযর্পিরণা্করো্সকম্নই।্আর্আমােদর্

েদশুাসীেদর্ িনকট্ াা্ িসি্ নয়-্ িক�্ যারা্ াােদর্ সেে্

একা�াা্ েপাশণকারী্ (াারা্ ছাাা)।্ এই্ সু্ ওযুবাা্ এুং্

অনযানয্ওযর্আপিয়্াারা্েপশ্কের্থােক।্

আর্এই্বা াগারা্ ুুেঝ্না্ েয,্অিধকাংশ্কােফর্ েনাা্সায্

জানা্ িক�্ েজেনও্ াা্ �াযাখযান্ করা্ শধু্ কিাপয়্ ‘ওযর্

আপিয়র্জনয।্েযমন্আ�াহ্াা‘আলা্ুেলেছন্:্্

﴿ ْ ۡوا ِ ্�ٔ�َاَ�ِٰت ্ُِ ্لۡشَ�َ َّ ََُمٗنا্ل
্]٩্:্اله� [্﴾قَلِيٗ� ্

“আ�াবর্আয়াাগিলেক্াারা্িু য়্কের্েফেলেছ্নগণয্মূেলর্

িুিনমেয়।”্ (আা-াাওুা্ :্ ৯০)।্অনু প্অনযানয্আয়াো্ুলা্

বেয়েছ্:্

ۡ�َنآَءُهۡمۖ ্َ�ۡعرِفُونَ ্َكَما্َ�ۡعرِفُونَُهۥ্﴿
َ
্]١٤٦্্:্القمة[্﴾্�

“াারা্াােঁক্(অথরাৎ্রাসূলু�াব্সা�া�াা্‘আলাইিব্ওয়া্সা�ামেক্

ুা্ বকেক)্ িঠক্ েসই্  ােুই্ িচেন্ েযমন্ াারা্ িচেন্ াােদর্

পু�িদগেক।”্(ুাকারা্:্১৪৬)্
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আর্েকউ্যিদ্াাওবীদ্না্ ুুেঝ্েলাক্েদখােনার্উে�েশয্াার্

উপর্আমল্কের,্অথুা্েস্যিদ্অ ের্িু�াস্না্েরেখ্আমল্

কের্ােু্ োা্ েস্ মুনািফক;্ েস্ িনেরট্কােফর্ েথেকও্ ম�।্

�য়ং্আ�াব্মুনািফকেদর্পিরণিা্স�ে�্ুেলেছন:্

ّۡكِ ্ِ� ্لسُۡمَ�ٰفِقِ�َ ্إِنّ ্﴿ ۡسَفلِ ্لّ�
َ
্]١٤٥্্:্النليء[্﴾্لَّاِّ ্ِمنَ ্لۡ�

‘িন�য়্ মুনািফকগণ্ অু্ান্ করেু্ জাবা�ােমর্ িন�াম্ �ের।’্

(সূরা্আন্িনসা:্১৪৫)্

িুশয়িট্অায ্গরার,্অাীু্দীঘর্ও্ুযাপক,্ োামার্ িনকেট্

এটা্ �কাশ্ বেু্ যখন্ জনসাধারেণর্ আেলাচনার্ উপর্

গ ীর ােু্ িচ া াুনা্কের্ েদখেু,্াখন্ াুিম্ েদখেু্সাযেক্

েজেন্ুুেঝও্াারা্াার্উপের্আমল্কের্না্এই্আশ�ায়্েয,্

াােদর্পািথরু্কিা্বেু্অথুা্কারও্স�ােনর্বািন্বেু্িকংুা্

স�েকরর্কিা্বেু।্

াুিম্আরও্ েদখো্ পােু্ েয,্ কাক্ েলাক্ �কাশয ােু্ েকান্

কাজ্করেছ্ িক�্াােদর্অ ের্াা্ েনই।্াােক্াার্অ েরর্

�াযয়্ স�ে�্ িজজাসা্ করেল্ েদখেু্ েয,্ েস্ াাওবীদ্ িক্ াা্

ুুেঝ্না।্
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অু্ার্এই্ে�িকো্মা�্দু’িট্আয়াোর্াাৎপযর্হদয়েম্করা্

োামার্কারুয্বেয়্দাাঁােু।্�থমিট্বে�্:্

﴿্ �্َ ْ وا ُّ َِ ََ ۡع ্]٦٦্্:্اله� [্﴾্إِيَ�ٰنُِ�مۚۡ ্َ�ۡعدَ ্َ�َفۡرَُم্قَدۡ ্ََ

“এখন্ োামরা্আর্  কিফয়া্ েপশ্কেরা্ না,্ ঈমান্আনয়েনর্

পরও্ োা্ োামরা্ কুফরী্ কােজ্ িল ্ রেয়ছ।”্ (সূরা্ াাওুা্ :্্

৬৬)্

যখন্ এটা্ সাুয�্ বেয়েছ্ েয,্ কিাপয়্ সাবাুী্ যারা্ রাসূল্

সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ ওয়া্ সা�াম্ এর্ সেে্ েরামানেদর্ িুরেি্

(াাুুেকর)্ যুেি্ গমন্ কেরিছল্ াারা্ ঠা�া�েল্ েকােনা্ একিট্

কথা্ ুলার্ ফেল্ কােফর্ বেয়্ িগেয়িছল;্ াখন্ োামার্ কােছ্

সু�র্বেু্েয,্বািস্ঠা�ার্সেে্েকােনা্কথা্ুলার্েচেয়্অিধক্

গরার্েসই্ুযিির্অু্া,্ েয্কুফরী্কথা্ুেল্অথুা্কুফরী্

‘আমল্ কের্ ধনেদৗলোর্ কিার্ আশ�ায়্ িকংুা্ স�ানবািন্

অথুা্স�েকরর্কিার্ েয়।্

ি�াীয়্আয়াািট্ব�্:্

ِ ্َ�َفرَ ্َمن্﴿ َّ ۡ�رِهَ ্َمنۡ ্إِّ� ্إِيَ�ٰنِهِۦٓ ্َ�ۡعدِ ্ِمنۢ ্بِٱ
ُ
্ُمۡطَم�ِنّۢ ্َوقَۡلُبُهۥ্َ

يَ�ٰنِ  حَ ্ّمن্َوَ�ِٰ�ن্بِٱۡ�ِ ُۡۡ�ۡفرِ ্َ�َ �্بِٱ ّٗ ِ ্ّمِنَ ্َغَضٞب ্ِهمۡ َ�َعلَيۡ ্َصۡد َّ ্ل
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ٌُ ্َوسَُهمۡ  ا ََ ّ�ُهمُ ্َ�ٰسَِك ١্্َعِظيمٞ ্َع
َ
ْ ্بَِ َََحّبوا َيٰوةَ ্لۡس ্﴾্ل�ِخَرةِ ্َ�َ ্لّ�ۡ�َيا্لۡ�َ

্]١٠٧্্্্،١٠٦:্الحل[

“েকউ্ াার্ ঈমান্ ্াপেনর্ পর্ আ�াবর্ সােথ্ কুফরী্ করেল্

এুং্কুফরীর্জনয্হদয়্উ ুি্রাখেল্াার্উপর্আপিাা্বেু্

আ�াবর্ ে াধ্এুং্াার্জনয্আেছ্মবাশাি�;্ােু্াার্জনয্

নয়্যােক্সায্�াযাখযােন্ুাধয্করা্বয়্িক�্াার্িচয়্িু�ােস্

অিুচিলা।্ এটা্ এই্ জনয্ েয,্ াারা্ দুিনয়ার্ জীুনেক্

আেখরাোর্উপর্�াধানয্েদয়।”্(সূরা্নাহল্্:্১০৬-১০৭)্

আ�াব্এেদর্কােরারই্‘ওযর্আপিয়্কুুল্কেরন্িন;্ােু্কুূল্

কেরেছন্শধু্াােদর্ ‘ওযর্যােদর্অ র্ঈমােনর্উপের্ ি্র্ও্

�শা ্রেয়েছ,্ িক�্াােদরেক্জুরদি�্কের্ুাধয্করা্বেয়েছ।্
এরা্ ুযাীা্ উপেরাি�িখা্ ুযিিরা্ াােদর্ ঈমােনর্ পর্ কুফরী্

কেরেছ।্চাই্াারা্ েয়ই্াা্কের্থাকুক্অথুা্আ�ীয়াার্স�কর্

রকায়্াা্েবাক্িকংুা্েগা�্অথুা্ধন-েদৗলোর্�িা্আকশরেণর্

জনযই্েবাক্অথুা্বািস-ঠা�ার্ছেলই্কুফরী্কালাম্উ ারণ্করক্

অথুা্এ্ ছাাা্ অনয্ েয্ েকােনা্ উে�শয্ বােসেলর্জনয্ াা্কের্

থাকুক—্ শধু্ ুাধয্ বওয়া্ ুযাীা। সুারাং্ িুণরা্ আয়াািট্ এই্

অথরই্ুুিঝেয়্থােক্দু’িট্দৃিরেকাণ্েথেক—্
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�থমা:্আ�াবর্ুাণীো্ুলা্বেয়েছ্ :্ ۡ�رِهَ ্َمنۡ ্إِّ� ﴿
ُ
َ﴾ ্“িক�্

যিদ্াােক্ুাধয্করা্ বেয়্থােক”,্আ�াব্ুাধযকৃা্ুযিি্ছাাা্

অনয্েকান্ুযিা েমর্সুেযাগ্রােখন্িন। একথা সুিবিদত েয,্

মানুশেক্ একমা�্ কথা্ অথুা্ কােজই্ ুাধয্ করা্ যায়।্ িক�্

অ েরর্�াযেয়্কাউেক্ুাধয্করা্চেল্না।্

ি�াীয়্:্আ�াবর্এই্ুাণী্:্

ّ�ُهمُ ্َ�ٰسَِك ﴿
َ
ْ ্بَِ َََحّبوا ্]١٠٧্্:্الحل[্﴾ل�ِخَرةِ ্َ�َ ্لّ�ۡ�َيا্لۡ�ََيٰوةَ ্لۡس

“এিট্এই্জনয্ েয,্ াারা্ দুিনয়ার্জীুনেক্আেখরাোর্ উপর্

�াধানয্েদয়।”্(নাহল্:্১০৭)্

এ্আয়াািট্�র্কের্িদেয়েছ্েয,্এই্কুফরী্ও্াার্শাি�্াােদর্

িু�াস,্ মূখরাা,্ �ীেনর্ �িা্ িুে�শ্ ুা্ কুফরীর্ �িা্ অনুরােগর্

কারেণ্নয়,্ুরং্এর্কারণ্বে�্দুিনয়া্েথেক্িকছু্অংশ্বািসল্

করা,্েয্জনয্েস্দুিনয়ােক্�ীেনর্উপর্�াধানয ি্দেয়েছ।্

পাক-পিু�্ ও্ মবান্ আ�াবই্ এ্ স�েকর্ অিধক্ অুিবা্

রেয়েছন। আর্ আ�াব্ াা‘আলা্ সালাা্ েপশ্ করন্ আমােদর্
নুী্মুবা�দ্সা�া�াা্ ‘আলাইিব্ওয়া্সা�ােমর্উপর্এুং্াাঁর্
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পিরুার্ও্সবচরুেগরর্উপর,্আর্াাঁেদর্সকেলর্উপর্শাি ্

অুাীণর্করন।্(আমীন!)্

—সমা —্
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িুশয়সূিচ্

ইুাদো্আ�াবর্একে�র্�িা�া্ ্

াাওবীেদ্রুুিুয়াা্ুনাম্াাওবীদ্িফল্‘ইুাদা্ ্

লা-ইলাবা্ই�া�াা্এর্�কৃা্াাৎপযর্ ্

াাওবীেদর্জান্লা ্আ�াবর্এক্িুরাট্েন‘আমা্ ্

িহন্ও্ইনসােনর্শ�াা-নুী্ও্ওলীেদর্সােথ্ ্

িকাাু্ও্সু�াবর্অ�্স�া্ ্

ুািাল্প�ীেদর্দাুী্সশূেবর্খ�ন্ ্

েদা‘আ্‘ইুাদোর্সারৎসার্ ্

শরী’অা্ স�া্ শাফা‘আা্ এুং্ িশকরী্ শাফা‘আোর্ মেধয্

পাথরকয্

্

েনক্ েলাকেদর্ িনকট্ িুপদ্ আপেদ্ আ�য়্ �াথরনা্ ুা্

আেুদন্িনেুদন্করা্িশকর্

্



 

94 

আমােদর্যুেগর্েলাকেদর্িশকর্িছল্অেপকাকৃা্বালকা্ ্

ফরয-ওয়ােজু্বয়্না—্এই্�া ধারণার্িনরসন্ ্

মুসিলম্ সমােজ্ অনু�িুর্ িশকর্ বো্ যারা্ াওুা্ কের্

াােদর্স�ে�্াকুম্িক্?্

্

‘লা-ইলাবা্ই�া�াা্কেলমা্মুেখ্উ ারণই্যেথের্নয়্ ্

জীিুা্ও্মৃা্ুযিির্িনকট্সাবাযয্কামনার্মেধয্পাথরকয্ ্

শর’য়ী্ ‘ওযর্ ছাাা্ কায়মেনাুােকয্ াাওবীদ্ �িা�ার্

অপিরবাযরাা্

্

্


