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৪৮ আস-সাোতুন্নাক্তরয়া (দুরূলদ নাক্তরয়া)   

৪৯ কুরআন জীক্তবতলদর জনয- মৃতলদর জনয নয়  

৫০ হদা‘আ, সদকা বা দান খয়রালতর সাওয়াব হপৌঁছলব, এ বযাপালর হকালনা 
মতক্তবলরাধ হনই এবাং এর দেীেও আলছ। 

 

৫১ ক্তনক্তষদ্ধ ক্তকয়াম বা দাাঁড়ালনা  

৫২ িরী‘আতসম্মত ক্তকয়াম বা দাাঁড়ান  

৫৩ দঈ‘ফ ও মওদু‘ হাদীস  

৫৪ ক্তকছু মওদু‘ বা বালনায়াট হাদীস  

৫৫ সহীহ: হাদীস সহীহ হবার জনয পাাঁচক্তট িতে আলছ  

৫৬ সহীহ হাদীলসর ওপর আমলের হুকুম  

৫৭ আমরা কবর ক্তযয়ারাত করব কীভালব?  

৫৮ অন্ধ অনুসরি  

৫৯ সতযলক প্রতযাখান কর না  



 

 

মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পালেয় 
 4  

ভূক্তমকা 
 

ক্তবসক্তমল্লাক্তহর রহমাক্তনর রাহীম 
সমস্ত প্রিাংসা আল্লাহ রাবু্বে আোমীলনর। আমরা তাাঁর প্রিাংসা করক্তছ, 

তাাঁর সাহাযয প্রােেনা করক্তছ এবাং তাাঁর ক্তনকট ক্ষমা চাক্তি। অন্তলরর অক্তনষ্ট 

(কুমন্ত্রিা) এবাং মদ আমে হেলক তাাঁর আেয় প্রােেনা করক্তছ। যালক 

আল্লাহ ক্তহদায়াত দান কলরন তালক হকউ পেভ্রষ্ট করলত পালর না, আর 

হয হগামরাহ হলয় যায় তালক হকউ ক্তহদায়াত ক্তদলত পালর না। 

আক্তম সাক্ষয ক্তদক্তি, আল্লাহ ছাড়া হকালনা মা‘বুদ হনই এবাং তাাঁর হকালনা 

িরীক হনই। আক্তম আরও সাক্ষয ক্তদক্তি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ 

ওয়াসাল্লাম তাাঁর বাদা ও রাসূে। 

পূবে যুলগ মানুলষর দুুঃখ-দুদেিা ক্তবলিষতুঃ মুসক্তেমলদর কষ্ট-মুক্তসবত, যুদ্ধ-

ক্তফতনা ইতযাক্তদর কারি অনুসন্ধান কলর হদখা হগলছ হয, তাওহীদ 

সম্পলকে জ্ঞালনর অপ্রতুেতা, উদাসীনতা ও নানা ক্তিকেী কালজ জক্তড়লয় 

পড়াই ক্তছে এর মূে কারি। ক্তিকেমুি তাওহীলদর চচে-অনুিীেন না 

োকার সুলযাগক্তট িয়তান গ্রহি কলরলছ এবাং তালদর ক্তবভ্রান্ত কলর ক্তবক্তভন্ন 

ক্তবপলদ হফেলত সক্ষম হলয়লছ। তাই আমরা এ হছাট্ট বইক্তটলত তাওহীদ, 

ক্তিকেসহ ইসোলমর হবি ক্তকছু হমৌক্তেক ও গুরুত্বপূিে ক্তবষলয় আলোচনা 

করার হচষ্ট কলরক্তছ এবাং বইলয়র মাধযলমই ক্তবলের সকে ইসোম 

অনুসারীলক যাবতীয় ক্তিকেী কমেকাণ্ড হেলক ক্তবরত হেলক খালেছ 

তাওহীলদর ছায়াতলে অবস্থান হনওয়ার আহ্বান জানাক্তি। পাঠলকর 
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সুক্তবধার কো ক্তবলবচনায় ক্তনলয় প্রক্ততক্তট ক্তবষয় সাংলক্ষলপ উপস্থাপন করার 

হচষ্টা কলরক্তছ যালত তারা ক্তবষয়গুলো সহলজ বুঝলত পালর।  

এক্তট রচনার মাধযলম আমরা (মুক্তি প্রাপ্ত দলের আক্বীদাহ ও সাহাযযপ্রাপ্ত 

দলের রাস্তা) হখাাঁজার হচষ্টা কলরক্তছ যালত ঐ রাস্তায় চলে জয়যুি ও 

কাক্তময়াব হলত পাক্তর।  

মহান আল্লাহর ক্তনকট আকুে আলবদন, হহ আল্লাহ তুক্তম আমালদরলক 

নাযাতপ্রাপ্ত দলের অন্তভূেি কলর নাও। 

 

িাইখ মুহাম্মাদ ইবন জামীে যাইনু 
ক্তিক্ষক, দারুে হাদীস 
মক্কা, হসৌক্তদ আরব।  
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জয়যুি দে 

১। আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

  [٣٠١: عمران ال] ﴾١٠٣َْتَفَرقُوا  َْْوَلََْْجِيٗعاْٱّلَلِِِْْبَۡبلَِْْوٱۡعَتِصُموا ْ﴿

“আর হতামরা সকলে আল্লাহর রজু্জলক দৃঢ়ভালব ধারি কর এবাং ক্তবভি 

হলয়া না”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৩] 

২। অনযত্র বলেন, 

ْبَِماِْحۡزبْ ُْكلِْْشَيٗعا َْْوََكنُوا ْْدِيَنُهمْْۡفََرقُوا ْْٱََّلِينَِْْمن٣١َْْْٱلُۡمۡۡشِكِيَِْْمنَْْتَُكونُوا َْْوَلْ﴿
يِۡهمْۡ   [١٣ ،١٣: الروم] ﴾٣٢ْفَرُِحونَََْْلَ

“হতামরা ঐ মুিক্তরকলদর অন্তভূেি হলয়া না, যারা দীনলক টুকরা টুকরা 

কলর হফলেলছ এবাং যারা দলে দলে ক্তবভি হলয়লছ, প্রলতযক দে তালদর 

কালছ যা ক্তছে তাই ক্তনলয়ই খুক্তি”। [সূরা আর-রূম, আয়াত: ৩১-৩২] 

৩। ক্তপ্রয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন,  

َر » :وسلَّمَ  عليه الّل  صىل َوقَاَل   مِّ
ُ
اَعِة َوإِْن أ ْمِع َوالطَّ ِ َوالسَّ وِصيُكْم بِتَْقَوى اللَّ

ُ
أ

، فَإِنَُّه َمْن يَِعْش ِمنُْكْم فََسََيَى اْخِتََلفًا َكثًَِيا، َفَعلَيُْكْم  َعلَيُْكْم َعبٌْد َحبَِِشٌّ
وا َعلَيَْها بِانلََّواِجِذ، َوإِيَّاُكْم بُِسنَِِّت وَُسنَِّة اْْلُلََفاِء  اِشِديَن الَْمْهِديِّنَي ُعضُّ الرَّ

ُموِر فَإِنَّ ُُكَّ بِْدَعٍة َضََللَةٌ 
ُ
 «َوحُمَْدثَاِت اْْل

“আক্তম হতামালদরলক উপলদি ক্তদক্তি আল্লাহলক ভয় করার, হিানা ও 

মানয করার, যক্তদও হতামালদর আমীর হয় হকালনা হাবিী দাস। কারি, 

হতামালদর মলধয যারা হবাঁলচ োকলব নানা মতক্তবলরাধ হদখলত পালব। 
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তখন হতামালদর করিীয় হলব, আমার সুন্নত এবাং ক্তহদায়াতপ্রাপ্ত 

হখাোফালয় রালিদীনলদর সুন্নতলক ক্তনলজলদর ওপর অপক্তরহাযে কলর 

হনওয়া। হসসব সুন্নতলক মুজবুতভালব, হচায়ালের দাাঁত ক্তদলয় কামলড় 

ধরার নযায় আাঁকলড় ধরলব। দীলনর মলধয নতুন হকালনা আমে 

সাংলযাজলনর বযাপালর খুবই সাবধান োকলব। ক্তনশ্চয় সমস্ত নতুন 

আমেই ক্তবদ‘আত এবাং সমস্ত ক্তবদ‘আতই হগামরাহী এবাং সমস্ত 

হগামরাক্তহ জাহান্নালম ক্তনক্তক্ষপ্ত হলব”।1 

৪। রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম আরও বলেলছন, 

ْهِل الِْكتَاِب »
َ
ََل إِنَّ َمْن َقبْلَُكْم ِمْن أ

َ
قُوا لََعَ ثِنْتنَْيِ وََسبِْعنَي ِملًَّة، َوإِنَّ َهِذهِ أ اْفََتَ

ُق لََعَ ثَََلٍث وََسبِْعنَي: ثِنْتَاِن وََسبُْعوَن ِِف انلَّاِر، َوَواِحَدةٌ ِِف اْْلَنَِّة، َوِِهَ  الِْملََّة َستَْفََتِ
 «اْْلََماَعةُ 

“ওলহ! হতামালদর পূলবে আগত আহলে ক্তকতাব (ইয়াহূদী ও নাসারা)-রা 

৭২ দলে ক্তবভি হলয়ক্তছে এবাং এ উম্মত ক্তবভি হলব ৭৩ দলে। ৭২ 

দে যালব জাহান্নালম এবাং একক্তট মাত্র দে প্রলবি করলব জান্নালত। 

তারাই হলো (আহলে সুন্নাত ওয়াে) জামা‘আত”।2 

                                                           
1 ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ৪২, আেবানী রহ. হাদীসক্তটলক সহীহ বলেলছন। 
মুসতাদরাক হালকম, হাদীস নাং ৩২৯, ক্ততক্তন বলেলছন, হাদীসক্তট সহীহ, এর হকালনা 
ইল্লত হনই। যাহাবী রহ. ও বলেলছন, হাদীসক্তট সহীহ, এর হকালনা ইল্লত হনই। 

2 মুসনাদ আহমদ, হাদীস নাং ১৬৯৩৭, আবু দাউদ, হাদীস নাং ৪৫৯৭, আেবানী রহ. 
হাদীসক্তটলক হাসান বলেলছন।  
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অনয হাদীলস নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন, 

نَا َعلَيِْه ُُكُُّهْم ِِف انلَّاِر إَِلَّ ِملًَّة »
َ
َواِحَدًة، قَالُوا: َوَمْن ِِهَ يَا رَُسوَل اهلِل؟ قَاَل: َما أ

ْصَحاِب 
َ
  .«َوأ

“একমাত্র আক্তম এবাং আমার সাহাবীলদর মলতর অনুসারী দে বযতীত 

সকলেই জাহান্নালম যালব”।3 

৫। ইবন মাসউদ  রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু হেলক বক্তিেত, 

ُه نَلَا ََعِصٌم َفَقاَل: » ا، وََخطَّ َهَذا »َخطَّ نَلَا رَُسوُل اهلِل َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم يَْوًما َخطًّ
ِبيُل، وََهِذهِ ُسبٌُل »ُثمَّ َخطَّ َعْن يَِمنِي اْْلَطِّ َوَعْن ِشَماِِلِ َفَقاَل: « َسِبيُل اهللِ  َهَذا السَّ

اِِط ُثمَّ تَََل َهِذهِ اْْليََة « َطاٌن يَْدُعو إََِلْهِ لََعَ ُُكِّ َسِبيٍل ِمنَْها َشيْ  نَّ َهَذا ِِصَ
َ
}َوأ

بَُل{ ]اْلنعام: 351]اْلنعام:  ُمْستَِقيًما{ ِل، }َوََل تَتَِّبُعوا السُّ وَّ
َ
[ 351[ لِلَْخطِّ اْْل

َق بُِكْم َعْن َسِبيِلِه{ ]اْلنعام: لِلُْخُطوِط  اُكْم 351}َفتََفرَّ بِِه لََعلَُّكْم [ َذِلُكْم }وَصَّ
  [351َتتَُّقوَن{ ]اْلنعام: 

“আমালদর জনয নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম একক্তট দাগ 

টানলেন। তারপর বেলেন: এটা আল্লাহর হসাজা (সক্তঠক) রাস্তা। 

তারপর তার ডালন ও বালম আলরা ক্তকছু দাগ টানলেন। তারপর বেলেন: 

এ রাস্তাগুলোর সবকক্তটলত িয়তান বলস মানুষলদরলক তার ক্তদলক 

ডাকলছ। এরপর কুরআন হেলক পাঠ করলেন: আর এক্তট হতা আমার 

হসাজা পে। সুতরাাং হতামরা তার অনুসরি কর এবাং অনযানয পে 

                                                           
3 ক্ততরক্তমযী, হাদীস নাং ২৬৪১, ক্ততক্তন হাদীসক্তটলক মুফাসসার গরীব বলেলছন। আেবানী 
রহ. হাসান বলেলছন।  



 

 

মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পালেয় 
 9  

অনুসরি কলরা না, তাহলে তা হতামালদরলক তাাঁর পে হেলক ক্তবক্তিন্ন 

কলর হদলব। এগুলো ক্ততক্তন হতামালদরলক ক্তনলদেি ক্তদলয়লছন, যালত হতামরা 

তাকওয়া অবেম্বন কর”।4 

৬। আবু্দে কালদর ক্তজোনী রহ. তাাঁর গুক্তনয়াতুততালেবীন গ্রলে বলেলছন, 

জয়জুি দে হলো আহলে সুন্নাত ওয়াে জামা‘আত এবাং তাাঁলদর 

একমাত্র নাম হলো আসহাবুে হাদীস বা হাদীলসর অনুসারী। অেোৎ 

যারা হাদীস ও কুরআন মলত চলে।  

৭। আল্লাহ তা‘আো আমালদর সকেলক হুকুম করলছন: আমরা হযন 

সকলে কুরআনলক আাঁকলড় ধক্তর এবাং ঐ মুিক্তরকলদর মলতা হযন না 

হই যারা তালদর দীলনর মলধয দলে দলে, হগালত্র হগালত্র ক্তবভি হলয়লছ। 

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম আমালদর জানালিন, 

ইয়াহূদী ও খৃষ্টানরা বহু দলে ক্তবভি হলয়লছ। আর মুসক্তেমরা তালদর 

হেলকও হবক্তি দলে ক্তবভি হলব। এই দলে দলে ক্তবক্তিন্নতার কারলি 

তারা জাহান্নালমর আগুলন প্রলবি করলব। তালদর এ ক্তবভক্তির কারি, 

হলি সক্তঠক পে হলত ক্তবচুযক্তত, আল্লাহ তা‘আোর ক্তকতাব ও তাাঁর 

রাসূলের সুন্নাহ হেলক দূলর সলর োকা। তালদর একদে মুক্তি হপলয় 

জয়জুি হলব এবাং জান্নালত প্রলবি করলব। আর তাাঁরাই হস দে যারা 

আল্লাহর কাোম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর সহীহ 

হাদীসলক আাঁকলড় ধরলব এবাং সাহাবীলদর আমেসমূহ অনুসরি করলব। 

                                                           
4 মুসনাদ আহমদ, হাদীস নাং ১৫২৭৭, শুয়াইব আরনাউত হাদীসক্তটলক হাসান 
ক্তেগাইক্তরহী বলেলছন। নাসাঈ, হাদীস নাং ১১১০৯।  
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নাজাতপ্রাপ্ত দলের রাস্তা (পে ক্তনলদেক্তিকা) 

১। নাজাতপ্রাপ্ত দে বলে হস দেলক বুঝালনা হলয়লছ, যারা রাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম জীক্তবত োকা কালে তাাঁর রাস্তালক 

আাঁকলড় ধলরলছন দৃঢ়ভালব। তাাঁর ওফালতর পর অনুসরি কলরলছন তাাঁর 

সাহাবীলদর রাস্তা। অেোৎ রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর 

প্রক্তত অবতীিে আে-কুরআন প্রদক্তিেত এবাং তাাঁর কমে-বিবয-সমেেলনর 

মাধযলম কুরআলনর বযাখযায় হয রাস্তা উদ্ভাক্তসত হলয়লছ। কাে পক্তরক্রমায় 

সহীহ হাদীলসর মাধযলম যা আমালদর পযেন্ত হপৌঁলছলছ এবাং ক্ততক্তন ক্তনজ 

উম্মতলক মজবুতভালত ধারি করার ক্তনলদেি ক্তদলয়লছন হসক্তটই হলো 

নাজাতপ্রাপ্ত দলের রাস্তা। 

রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেন, 

 «تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدهما: كتاب اهلل وسنِت»

“হতামালদর মলধয আক্তম দুক্তট ক্তজক্তনস হরলখ যাক্তি। যক্তদ হতামরা 

হসগুলোলক আাঁকলড় ধর তাহলে কখনও পেভ্রষ্ট হলব না। তা হলো 

আল্লাহর ক্তকতাব ও আমার সুন্নাহ”।5 

২। হস দলের অননয ববক্তিষ্টয হলো, তারা ক্তনলজলদর মালঝ হকালনা ক্তবষলয় 

মতক্তবলরাধ হদখা ক্তদলে আল্লাহর ক্তনলদেি পােনালেে সালে সালে আল্লাহর 

ক্তকতাব ও রাসূলের হাদীলসর ক্তদলক প্রতযাপেি কলর।  

আল্লাহ তা‘আো বলেন,  

                                                           
5 সহীহ জালম সগীর, হাদীস নাং ২৯৩৭, আেবানী রহ. হাদীসক্তটলক সহীহ বলেলছন। 
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ء ِْْفْْتََنَٰزَۡعُتمْْۡفَإِن﴿ وهََُْْشۡ ِِْوَْْبِٱّلَلِْْتُۡؤِمُنونَُْْكنُتمْْۡإِنَْوٱلَرُسولِْْٱّلَلِْْإَِلْْفَُردل َۡو ۡۡ ْٱٓأۡلِخِر ْْٱ
َٰلَِكْ ۡحَسنَُْْخۡيرَْْذ

َ
وِيًلَْْوأ

ۡ
  [٩٥ :النساء] ﴾٥٩ْْتَأ

“অতুঃপর হকালনা ক্তবষলয় যক্তদ হতামরা মতক্তবলরাধ কর তাহলে তা 

আল্লাহ ও রাসূলের ক্তদলক প্রতযাপেি করাও- যক্তদ হতামরা আল্লাহ ও হিষ 

ক্তদলনর প্রক্তত ঈমান রাখ। এক্তট উত্তম এবাং পক্তরিালম উৎকৃষ্টতর”। [সূরা 

আন-ক্তনসা, আয়াত: ৫৯] 

আল্লাহ আলরা বলেন, 

ُِموكََْْحَّتَْْٰيُۡؤِمُنونََْْلَْْوَرب َِكْْفََلْ﴿ ِْْفْيََْيُِدوا َْْلُْْثمَْْبَۡيَنُهمَْْۡشَجرَْْفِيَماُُْيَك 
َ
ْنُفِسِهمْۡأ

َِماَْحرَٗجا   [٥٩ :النساء] ﴾٦٥ْْتَۡسلِيٗماَْويَُسل ُِموا ْْقََضۡيَتْْم 

“অতএব, হতামার রলবর কসম, তারা মুক্তমন হলব না যতক্ষি না তালদর 

মলধয সৃষ্ট ক্তববালদর বযাপালর হতামালক ক্তবচারক ক্তনধোরি কলর, তারপর 

তুক্তম হয ফয়সাো হদলব হস বযাপালর ক্তনজলদর অন্তলর হকালনা ক্তদ্বধা 

অনুভব না কলর এবাং পূিে সম্মক্ততলত হমলন হনয়”। [সূরা আন-ক্তনসা, 

আয়াত: ৬৫] 

৩। এ দে আল্লাহ ও রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর কোর 

ওপর কারও কোর প্রাধানয হদয় না।  

কারি আল্লাহ রাবু্বে আোমীন বলেন, 

َها﴿ يل
َ
أ ُموا َْْلَْْءاَمُنوا ْْٱََّلِينََْْيَٰٓ ِ ْْٱّلَلِْْيََديَِْْبۡيَُْْتَقد  ٌْ سَْْٱّلَلَْْإِنَْْٱّلَلَ َْْوٱَتُقوا َْْورَُسوِِلۦِ  ِْمي
  [٣: احلجرات] ﴾١َْْعلِيمْر
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“হহ ঈমানদারগি, হতামরা আল্লাহ ও তাাঁর রাসূলের সামলন অগ্রবতেী 

হলয়া না এবাং আল্লাহর তাকওয়া অবেম্বন কর, ক্তনশ্চয় আল্লাহ 

সবেলোতা, সবেজ্ঞ”। [সূরা আে-হুজুরাত, আয়াত: ১] 

ইবন আব্বাস  রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেলছন, আমার আিঙ্কা হলি, না 

জাক্তন হতামালদর ওপর আকাি হেলক আযালবর পাের বক্তষেত হয়। আক্তম 

হতামালদর বক্তে রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম এভালব বলেলছন, 

আর হতামরা বে আবু বকর রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু ও উমর রাক্তদয়াল্লাহু 

‘আনহু এভালব বলেলছন। 

৪। নাজাতপ্রাপ্ত দলের আলরা একক্তট পক্তরচয় হলো, সবেলক্ষলত্র তারা 

তাওহীদলক অগ্রাক্তধকার হদয়। তালদর সব কো ও কালজ আল্লাহ রাবু্বে 

আোমীলনর একত্ববালদর ক্তবকাি ঘলট, হকবে তাাঁরই ইবাদত কলর, তাাঁর 

ক্তনকটই সাহাযয প্রােেনা কলর, ক্তবপলদ তাাঁলকই ডালক, তাাঁর নালমই যলবহ 

কলর, নযর হদয়-মানত কলর এবাং তাাঁর ওপরই তাওয়াকু্কে কলর। 

ইবাদত-বলদক্তগ, ক্তবচার-আচার, হেন-লদন এক কোয় জীবলনর যাবতীয় 

কাজ-কমে আল্লাহ প্রবক্ততেত িরী‘আলতর অনুবক্ততেতায়ই সম্পাদন কলর। 

এগুলোর ওপর ক্তভক্তত্ত কলরই মূেতুঃ সক্ততযকালরর ইসোমী রাষ্ট্র গক্তঠত 

হয়। তলব তাওহীদলক প্রক্ততক্তষ্ঠত করলত হলে ক্তিলকের ক্তবষয়ক্তটলক 

অবলহো করলে চেলব না। অবিযই ক্তিকেলক ক্তবতাক্তড়ত করলত হলব 

জীবলনর সকে হক্ষত্র হেলক। বতেমান ক্তবলের অক্তধকাাংি মুসক্তেম হদি 

প্রকািয-অপ্রকািয ও হছাট-বড় ক্তিলকের সমসযায় জজেক্তরত। আল্লাহর 

একত্ববাদ প্রক্ততক্তষ্ঠত করি কমেসূক্তচলক স্বােেক করলত হলে অবিযই 
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হসসব ক্তিকে ক্তনমূেে করলত হলব। কারি, তাওহীলদর দাক্তবই হলি 

যাবতীয় ক্তিকে দূর করা। ক্তিলকের ক্তবরুলদ্ধ তীব্র প্রক্ততলরাধ গলড় না তুলে 

এবাং তাওহীদলক পশ্চালত হরলখ হকালনা দেই আল্লাহর সাহাযয হপলত 

পালর না। পৃক্তেবীলত আগমনকারী সকে রাসূেই এসব কোর উত্তম 

ক্তনদিেন। আমালদর ক্তপ্রয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লামও 

এর বযক্ততক্রম নন। ক্ততক্তন ক্তনজ জীবলন এ সতয প্রক্ততক্তষ্ঠত কলর হগলছন 

স্বােেকভালব এবাং পরবক্ততেলদর হদক্তখলয় ক্তগলয়লছন হস রাস্তা। 

৫। এ দে ইবাদত, চক্তরত্র গঠন ও যাবতীয় কলমে রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর আদিে অনুসরলির মাধযলম তাাঁর সুন্নতলক জীক্তবত 

কলর। ফলে, ক্তনলজলদর সমালজ তারা (স্বতন্ত্র ববক্তিলষ্টযর নাদক্তনকতায়) 

অপক্তরক্তচত-অলচনা মত হলয় যায়। এলদর সম্বলন্ধ আল্লাহর রাসূে 

সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন, 

 َغِريبًا، َفُطوََب لِلُْغَرَباءِ »
َ
 اْْلِْسََلُم َغِريبًا، وََسيَُعوُد َكَما بََدأ

َ
 «بََدأ

“ইসোম শুরু হলয়ক্তছে অপক্তরক্তচতর মত এবাং আবার ক্তফলর আসলব 

অপক্তরক্তচতর মত হযমন শুরুলত ক্তছে। হসই অপক্তরক্তচতলদর জনয রলয়লছ 

সুসাংবাদ”।6 

অপক্তরক্তচতলদর সম্পলকে রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন, 

يَن يُْصِلُحوَن ِعنْدَ »، قَالُوا: يَا رَُسوَل اهلِل، َوَما الُْغَرَباُء؟ قَاَل: «َرَباءِ َفُطوََب لِلْغُ » ِ  فََساِد اَّلَّ
 «انلَّاِس 

                                                           
6 সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ১৪৫।  
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“ঐ সমস্ত অপক্তরক্তচতলদর জনয সুসাংবাদ, সাহাবীগি বেলেন, হহ 

আল্লাহর রাসূে! অপক্তরক্তচত কারা? ক্ততক্তন বেলেন, যারা মানুলষর 

সাংলিাধলন আত্মক্তনলয়াগ কলর যখন তারা নষ্ট হলয় যায়”।7 

৬। এ দে আল্লাহ ও তাাঁর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর 

কোর বাইলর অনয কারও অন্ধ অনুসরি কলর না। রাসূে সাল্লাল্লাহু 

আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম ক্তছলেন ক্তনলদোষ (হগানাহ হেলক পক্তবত্র), মনগড়া 

হকালনা কো বলেনক্তন। ক্ততক্তন ছাড়া অনযানয মানুষ যতই বড় হহান না 

হকন ভুে করলত পালরন। হকউই ভুে-ত্রুক্তটর উলদ্ধে নন।  

এ প্রসলে নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন,  

ابُونَ  ُُكُّ بَِِن آَدمَ » اِئنَي اتلَّوَّ اٌء، وََخَْيُ اْْلَطَّ  «َخطَّ

“আদম সন্তান প্রলতযলকই ভুেকারী। ভুেকারীলদর উত্তম ঐ বযক্তি যারা 

তওবা কলর। (এবাং ভ্রান্ত পে হেলক হফরত আলস”।8 

ইমাম মালেক রহ. বলেলছন, রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম 

বযতীত এমন হকালনা বযক্তি হনই যার সমস্ত কো গ্রহি করা যায় অেবা 

                                                           
7 মু‘জাম আে-কাবীর, ক্তেত্বতবরানী, হাদীস নাং ৫৮৬৭, ইমাম হাইসামী রহ. 
মাজমা‘উজ্জাওয়ালদ বলেলছন, হাদীসক্তট ইমাম তাবরানী মু‘জাম আে-কাবীর, 
আওসাত ও সগীলর বিেনা কলরলছন, সনলদ বকর ইবন সুোইম বযতীত সব রাবী 
সহীহ, আর ক্ততক্তন ক্তসকাহ। হদখুন,  মাজমা‘উজ্জাওয়াদ: হাদীস নাং ১২১৯৪, ৭/২৭৮।     

8 ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ৪২৫১, আেবানী রহ. হাদীসক্তটলক হাসান বলেলছন। 
মুসতাদরাক হাক্তকম, হাদীস নাং ৭৬১৭, ক্ততক্তন সনদক্তটলক সহীহ বলেলছন, তলব ইমাম 
বুখারী ও মুসক্তেম বিেনা কলরন ক্তন। 
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পক্তরতযাগ করা যায়। 

৭। নাজাতপ্রাপ্ত দে হলো তারা যারা হাদীস ও কুরআন অনুযায়ী চলে। 

যালদর সম্বলন্ধ রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন,  

ْمُر ََل تََزاُل َطائَِفٌة مِ »
َ
ِِتَ أ

ْ
ُهْم َمْن َخَذلَُهْم، َحَّتَّ يَأ ، ََل يَُُضُّ ِِت َظاِهِريَن لََعَ احْلَقِّ مَّ

ُ
ْن أ

 «اهلِل وَُهْم َكَذلَِك 

“আমার উম্মলতর একক্তট দে সবেদা হলকর ওপর প্রক্ততক্তষ্ঠত ও ক্তবজয়ী 

োকলব। আল্লাহর ক্তনলদেি (ক্তকয়ামত) আসা অবক্তধ যারা তালদর ক্তপছপা-

অপমান করলব হকালনা ক্ষক্তত করলত পারলব না”।9 

৮। এ দে চার মুজতাক্তহদ ইমামলক যোযে সম্মান কলর। ক্তনক্তদেষ্ট কালরা 

অন্ধ অনুসরি কলর না। সকলের হেলকই কুরআন ও ক্তফকাহ’র 

মাসআো গ্রহি কলর। প্রলতযলকর কোই গ্রহি কলর যক্তদ হস কো সহীহ 

হাদীলসর সালে ক্তমলে যায়। তালদর অনুসরলির প্রকৃত রূপ এক্তটই। 

কারি, তাাঁরা প্রলতযলকই ক্তনজ অনুসারীলদর সহীহ হাদীস অনুযায়ী আমে 

করার তাক্তগদ ক্তদলয়লছন এবাং হাদীলসর সালে সাঙ্ঘক্তষেক যাবতীয় 

মতবাদলক তযাগ করলত ক্তনলদেি ক্তদলয়লছন। 

৯। এ দে সৎ কালজর আলদি হদয় এবাং অনযায় কালজ ক্তনলষধ কলর। 

ক্তবদ‘আলতর সমস্ত রাস্তা তযাগ ও অস্বীকার কলর। আলরা অস্বীকার কলর 

হস সব দেলক যারা ইসোম ও উম্মতলক িতধা ক্তবভি করলছ, দীলনর 

মলধয ক্তবদ‘আলতর প্রবতেন করলছ এবাং নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ 

                                                           
9 সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ১৯২০।  
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ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীলদর রাস্তা হেলক ক্তনলজলদরলক দূলর সক্তরলয় 

ক্তনলয়লছ। 

১০। এ দে সকে মুসক্তেমলক জীবলনর প্রক্ততক্তট হক্ষলত্র রাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর সাহাবীলদর আদিে আাঁকলড় ধরার 

প্রক্তত আহ্বান জানায়। যালত তাাঁরা পৃক্তেবীলত জয়যুি হলত পালরন এবাং 

পরকালে আল্লাহর করুিা ও রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ 

ওয়াসাল্লালমর িাফায়ালত জান্নালত প্রলবি করলত পালরন। 

১১। এ দে ইসোম ও িরী‘আত পক্তরপেী মানব রক্তচত আইন ও 

ক্তবচালরর ক্তবলরাক্তধতা কলর। বরাং এরা মানব জাক্ততলক আল্লাহ রাবু্বে 

আোমীলনর ক্তকতাব অনুযায়ী ক্তবচার কালয়ম করার প্রক্তত আহ্বান কলর। 

আর এলতই রলয়লছ তালদর ইহলেৌক্তকক ও পারলেৌক্তকক কেযাি। কারি, 

এক্তট মহান আল্লাহর নাক্তযেকৃত ক্তবধান। ক্ততক্তনই জালনন ক্তকলস তালদর 

কেযাি আর ক্তকলস অকেযাি। তাছাড়া এ ক্তকতাব অপক্তরবতেনীয়- সমলয়র 

ক্তববতেলনর সালে কখলনাই এর পক্তরবতেন হলব না। এক্তট সবে কালের সবে 

হেক্তির হোকলদর জনয প্রলযাজয। বতেমান ক্তবেমানবতা ক্তবলিষ কলর 

মুসক্তেমলদর দুলভোগ ও হপলরিাক্তনর অনযতম কারি হলি তারা আল্লাহর 

নাক্তযেকৃত ক্তবধান বাদ ক্তদলয় মানব রক্তচত অসার সাংক্তবধালন ক্তবচার কাযে 

পক্তরচােনা করলছ। জীবনাচালর কুরআন ও সুন্নাহর অনুবতেন 

অনুপক্তস্থত। তালদর অপমান-অপদস্ত হবার এক্তটই মূে কারি। এ 

অবস্থার পক্তরবতেন কখলনাই হলব না যক্তদ না তারা পক্তরপূিেরূলপ 

ইসোলমর ক্তিক্ষার ক্তদলক ক্তফলর আলস। বযক্তিগতভালব হহাক বা 
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সমক্তষ্টগতভালব। সামাক্তজকভালব হহাক ক্তকাংবা রাষ্ট্রীয়ভালব। 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

َُْْلْْٱّلَلَْْإِنَْ﴿ ِ وا َْْحَّتَْْٰبَِقۡومْ َْماُْيَغي  ُ ِ نُفِسِهۡم َْْماُْيَغي 
َ
  [٣٣: الرعد] ﴾١١ْبِأ

“ক্তনশ্চয় আল্লাহ হকালনা কাওলমর অবস্থা ততক্ষি পক্তরবতেন কলরন না, 

যতক্ষি না তারা ক্তনলজলদর অবস্থা পক্তরবতেন কলর”। [সূরা আর-রাদ, 

আয়াত: ১১]  

১২। এ দে সকে মুসক্তেমলক আল্লাহর রাস্তায় ক্তজহালদর প্রক্তত আহ্বান 

কলর। ক্তজহাদ সামেেয অনুযায়ী প্রক্ততক্তট মুসক্তেলমর ওপর ফরজ। তলব 

হস ক্তজহাদ হলত হলব ক্তনলচর ক্তনয়ম অনুযায়ী।  

প্রেমত: ক্তজহ্বা ও হেখনীর মাধযলম। মুসক্তেম ও অমুসক্তেম ক্তনক্তবেলিলষ 

সকে মানুষলক সক্ততযকালরর ইসোম আাঁকলড় ধরার দাওয়াত ক্তদলত 

হলব। আলরা দাওয়াত ক্তদলত হলব ক্তিকেমুি তাওহীদ োেন করার প্রক্তত। 

আর এ ক্তদকক্তটর ক্তদলক ক্তবলিষ নজর ক্তদলত হলব। কারি, ক্তিকে আজ 

হবক্তির ভাগ মুসক্তেম হদলি ছক্তড়লয় পলড়লছ মহামাক্তরর মলতা। এ সম্বলন্ধ 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম ভক্তবষযদ্বািী কলর বলেলছন, 

ِكنَي، وََحَّتَّ َتْعبَُد َقبَائُِل ِمْن » ِِت بِالُْمْْشِ مَّ
ُ
اَعُة َحَّتَّ تَلَْحَق َقبَائُِل ِمْن أ َوََل َتُقوُم السَّ

ْوثَانَ 
َ
ِِت اْْل مَّ

ُ
 «أ

“ক্তকয়ামত সাংগক্তঠত হলব না যতক্ষি না আমার উম্মলতর ক্তকছু কক্তবো 

মুিক্তরকলদর সালে ক্তমলে যায় এবাং যতক্ষি না আমার উম্মলতর ক্তকছু 
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কক্তবো (পােলরর) মূক্ততে পূজা কলর”।10 

ক্তদ্বতীয়ত: সম্পলদর মাধযলম। হযমন ইসোম প্রচার ও দাওয়াত কালজ 

সম্পদ বযয় করা। এ সাংক্রান্ত বই-পত্র ছাক্তপলয় ক্তবতরি করা। দুবেে 

ঈমানদারলদর ঈমানলক মজবুত কলর তুেলত বহুমুখী কমেসূচী গ্রহি 

কলর তা বাস্তবায়ন কলে বযয় করা।  

তৃতীয়ত: জীবন ক্তদলয় ক্তজহাদ করা। হযমন, ইসোমলক জয়যুি করার 

জনয যুদ্ধ করা। যালত আল্লাহর কালেমা ঊাঁচু হয় এবাং কাক্তফরলদর কো 

নীচু হয়।  

রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম এ ক্তদলক ইক্তেত কলর বলেলছন, 

لِْسنَِتُكمْ »
َ
نُْفِسُكْم َوأ

َ
ْمَواِلُكْم َوأ

َ
ِكنَي بِأ  «َجاِهُدوا الُْمْْشِ

“হতামরা ক্তনজ সম্পদ, জীবন ও ক্তজহ্বার মাধযলম মুিক্তরকলদর ক্তবরুলদ্ধ 

ক্তজহাদ কর”।11 

ক্তজহালদর প্রকার ও তার ক্তবধান  

১। ফরলয আইন  

কাক্তফররা হকালনা মুসক্তেম রাষ্ট্রলক আক্রমন করলে তালদর ক্তবরুলদ্ধ 

ক্তজহাদ করা সকে মুসেমালনর ওপর সমানভালব ফরয হলয় পলড়। 

হযমন অধুনা ক্তফক্তেস্তীন। যা আজ ইয়াহূদীরা হজার কলর দখে কলর 

আলছ। এলদরলক হসখান হেলক ক্তবতাক্তড়ত কলর মাসক্তজদুে আকসালক 
                                                           
10 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৪২৫২, আেবানী রহ. হাদীসক্তটলক সহীহ বলেলছন।  
11 আবু দাউদ, হাদীস নাং ২৫০৪, আেবানী রহ. হাদীসক্তটলক সহীহ বলেলছন। 
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মুি করার জনয জান-মাে ক্তদলয় অবযহত প্রলচষ্টা চাক্তেলয় যাওয়া 

সামেেবান সকে মুসেমালনর ওপর ফরজ। এ দাক্তয়লত্ব হকউ অবলহো 

করলে অেবা পদলক্ষপ ক্তনলত ক্তবেম্ব করলে ক্তজহাদ শুরা করা পযেন্ত 

সকলে পাপী বলে সাবযস্ত হলব।  

২। ফরলয ক্তকফায়া  

প্রলয়াজনীয় সাংখাক মুসক্তেম এ ক্তজহালদর জনয বতক্তর হলয় হগলে বাকীরা 

দায়মুক্তি হপলয় যালব।  

তলব পৃক্তেবীর সকে মানুষ যালত ইসোমী ক্তবধান হমলন চেলত শুরু 

কলর হস েলক্ষয ইসোলমর দাওয়াত দুক্তনয়া বযাক্তপ ছক্তড়লয় হদওয়ার হচষ্টা 

চাক্তেলয় হযলত হলব। এ কালজ হকউ বাধা ক্তদলে দাওয়ালতর কাজ ক্তনক্তবেঘ্ন 

করার জনয তালদর ক্তবরুলদ্ধ ক্তজহাদ করলত হলব।  

মুক্তিপ্রাপ্ত দলের ক্তনদিেনসমূহ 

প্রেমত: এলদর সাংখযা খুবই নগিয। রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ 

ওয়াসাল্লাম তালদর জনয ক্তনলনাি হদা‘আ কলরলছন, 

نَاِس  اُء يَا رَُسوَل اهلِل؟ قَاَل:، فَِقيَل: َمِن الُْغَربَ ُطوََب لِلُْغَرَباءِ »
ُ
نَاٌس َصاحِلُوَن، ِِف أ

ُ
 ُسوٍء أ

ْن يُِطيُعُهمْ  ْكََثُ ِممَّ
َ
 «َكِثٍَي، َمْن َيْعِصيِهْم أ

“সুসাংবাদ হস সব অপক্তরক্তচতলদর জনয। ক্তকছু সৎলোক যারা অলনক 

অসৎ হোলকর মালঝ (বসবাস করলবন)। তালদর যারা অমানয করলব 
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তালদর সাংখযা মানযকারীর সাংখযা অলপক্ষা অক্তধক হলব”।12 

পক্তবত্র কুরআলন আল্লাহ রাবু্বে আোমীন তালদর প্রিাংসা কলর বলেন, 

ِنَْْۡوقَلِيلْر﴿   [٣١: سبا] ﴾١٣ْْٱلَشُكورُِْْعَبادِيَْْم 

“এবাং আমার বাদালদর মলধয অেই কৃতজ্ঞ”। [সূরা সাবা, আয়াত: ১৩] 

ক্তদ্বতীয়ত: তালদর সলে হবক্তির ভাগ হোলকরা িত্রুতা কলর। তালদর 

ওপর নানাক্তবধ হদাষালরাপ কলর। নানা রকম ক্তবকৃত নাম ক্তদলয় ঠাট্টা-

ক্তবদ্রুপ কলর। নবীলদর সালে হয দুবেযবহার করা হত ক্তঠক হস রকম 

বযবহার তালদর সালেও করা হয়। আল্লাহ তালদর সম্বলন্ধ বলেন, 

اْنَِب ْ ْلُِك َِْْجَعۡلَناَْوَكَذَٰلَِكْ﴿ نِسَْْشَيَِٰطيََْْعُدو ٗ ن ِْْٱۡۡلِ ْبَْْإَِلََْْٰبۡعُضُهمْْۡيُوِحَْْوٱۡۡلِ  ٖ ْۡع
  [٣٣٣: اَلنعام] ﴾١١٢ُْْغُروٗراْ ْٱۡلَقۡولِْْزُۡخُرَفْ

“আর এভালবই আক্তম প্রলতযক নবীর িত্রু কলরক্তছ মানুষ ও ক্তজলন্নর মলধয 

িয়তানলদরলক, তারা প্রতারিার উলেলিয এলক অপরলক চাকক্তচকযপূিে 

কোর কুমন্ত্রিা হদয়”। [সূরা আে-আন‘আম, আয়াত: ১১২] 

আমালদর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম যখন মানুষলদর 

তাওহীলদর ক্তদলক হডলকক্তছলেন তখন তাাঁর কওলমর হোলকরা তাাঁলক 

চরম ক্তমেযাবাদী ও যাদুকর বলেক্তছে। অেচ পূলবে তারা তাাঁলক সতযবাদী 

ও ক্তবোসী বলে অক্তভক্তহত করত। 

                                                           
12 মুসনাদ আহমদ, হাদীস নাং ৬৬৫০, শুয়াইব আরনাউত হাদীসক্তটলক হাসান 
ক্তেগাইক্তরক্তহ বলেলছন।  



 

 

মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পালেয় 
 21  

গ্রান্ড মুফক্তত িাইখ ইবন বাযলক এলদর সম্বলন্ধ প্রশ্ন করা হলে ক্ততক্তন 

বলেন, তাাঁরাই ওরা, যারা সকে কালজ রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ 

ওয়াসাল্লাম এবাং তাাঁর সাহাবীলদর অনুসরি কলর এবাং সাোলফ 

সালেহীলনর রাস্তায় চলে। 

কারা জয়যুি দে? 

আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম এ সম্বলন্ধ বলেলছন, 

ْمُر »
َ
ِِتَ أ

ْ
ُهْم َمْن َخَذلَُهْم، َحَّتَّ يَأ ، ََل يَُُضُّ ِِت َظاِهِريَن لََعَ احْلَقِّ مَّ

ُ
ََل تََزاُل َطائَِفٌة ِمْن أ

 «اهلِل وَُهْم َكَذلَِك 

“আমার উম্মলতর একক্তট দে সবেদা হলকর ওপর প্রক্ততক্তষ্ঠত ও ক্তবজয়ী 

োকলব। আল্লাহর ক্তনলদেি (ক্তকয়ামত) আসা অবক্তধ যারা তালদর ক্তপছপা-

অপমান করলব হকালনা ক্ষক্তত করলত পারলব না”।13 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম আরও বলেলছন,  

نَاٌس »
ُ
اِم، فَََل َخَْيَ ِفيُكْم، َوََل يََزاُل أ ْهُل الشَّ

َ
ِِت َمنُْصوِريَن، ََل ِمْن  إَِذا فََسَد أ مَّ

ُ
أ

اَعةُ   «ُيبَالُوَن َمْن َخَذلَُهْم َحَّتَّ َتُقوَم السَّ

“যখন ক্তসক্তরয়াবাসীরা ক্তফৎনা ফাসালদ ক্তেপ্ত হলয় যালব তখন হতামালদর 

মলধয হকালনা মেে হনই। আমার উম্মলতর একদে সবেদাই জয়যুি 

হলব ক্তকয়ামাহ পযেন্ত। যারা তালদর অপদস্ত করলত চালব তারা তালদর 

                                                           
13 সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ১৯২০।  
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হকালনাই ক্ষক্তত করলত পারলব না”।14 

৩। ইমাম ইবন হমাবারক রহ. বলেলছন, তারা হলেন হাদীলসর 

অনুসারী। 

৪। ইমাম বুখারী রহ. স্বীয় উস্তাদ আেী ইবন মাদানী রহ. হেলক উদৃ্ধত 

কলর বলেলছন, তারা হলিন হাদীলসর অনুসারী। 

৫। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বে রহ. বলেলছন, যক্তদ তারা হাদীলসর 

আনুসারী না হন, তাহলে জাক্তন না তাাঁরা কারা। 

৬। ইমাম িালফঈ রহ. ইমাম আহমাদ রহ.-লক বলেলছন, হাদীস সম্বলন্ধ 

হতামরা আমার হচলয় অক্তভজ্ঞ। হকালনা সহীহ হাদীলসর সন্ধান হপলে 

আমালক জানালব। তা হলত আক্তম মাযহাব (মতবাদ) উৎসাক্তরত করব। 

হাদীসক্তট যারাই বিেনা করুক, হহজাজবাসী ক্তক কূফাবাসী ক্তকাংবা 

বসরাবাসী। 

৭। প্রক্তত কালজ তাাঁরা রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর আদিে 

খুাঁলজ হবর কলর হস অনুযায়ী আমে কলর। তাাঁর চক্তরলত্রর রলে রক্তিত 

হলত চায়। হকালনা বযক্তির অন্ধ অনুসরি কলর না। সবেলক্ষলত্র 

রাসূেুল্লাহর অনুসরি কলর। 

৮। খতীব বাগদাদী রহ. তাাঁর আহেুে হাদীস ক্তকতালব ক্তেলখলছন, 

কুরআন-সুন্নাহ বাদ ক্তদলয় যারা ক্তনজ রায় ও মতবাদ অনুযায়ী আমে 

                                                           
14 মুসনাদ আহমদ, হাদীস নাং ১৫৫৯৬, শুয়াইব আরনাউত হাদীলসর সনদক্তটলক সহীহ 
বলেলছন।  
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কলর। তারা যক্তদ হস সব উপকারী ইেম ক্তনলয় বযস্ত হত এবাং সব ক্তবষলয় 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর সুন্নত তাোি করত তাহলে 

হদখলত হপত নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর সুন্নাতই তালদর 

জনয যলেষ্ট। কারি, মহান আল্লাহর একত্ববালদর সূত্রগুলো, তাাঁর 

ক্তসফাতসমূহ, জান্নাত-জাহান্নালমর খবরক্তদ সুসাংবাদ হহাক ক্তকাংবা 

দুুঃসাংবাদ- সবই হাদীলস ক্তবদযমান। 

আরও ক্তবদযমান- মুত্তাকী ও পাপীলদর জনয আল্লাহ তা‘আো জান্নাত ও 

জাহান্নালম কী কী ক্তন‘আমত ও িাক্তস্তর বযবস্থা হরলখলছন। আসমান-

যমীলন ক্ততক্তন ক্তক ক্তক সৃক্তষ্ট কলরলছন।  

তালত রলয়লছ পূবেবতেী নবীলদর ঘটনাসমূহ, দুক্তনয়া ক্তবমুখ আল্লাহর 

ওেীলদর ঘটনাবেী, ক্তফকাহ িাস্ত্রক্তবদলদর কো, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর ভাষি ও তাাঁর মুক্তজজাসমূহ। আলরা রলয়লছ 

পক্তবত্র কুরআলনর তাফসীর, ক্তবলিষ ক্তবলিষ ঘটনাপিী, জ্ঞানগভে 

আলোচনা এবাং সাহাবালয় হকরালমর নানা বিবয- যার মলধয অলনক 

িরঈ হুকুলমর বযাখযা পাওয়া যায়। আল্লাহ তা‘আো রাসূলের হাদীসলক 

কলরলছন িরী‘আলতর মূে ক্তভক্তত্ত। এর মাধযলম ক্তনকৃষ্ট ক্তবদ‘আদসমূহলক 

ধ্বাংস কলরলছন। 

হাদীস পেীরা হলিন তাাঁর সৃক্তষ্টর মালঝ সবলচলয় আমানতদার। নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর উম্মলতর মলধয হযাগসূত্র। তাাঁর 

হাদীস সমূহ সাংরক্ষিকারী। তালদর হজযাক্তত প্রকািমান এবাং সবেলক্ষলত্রই 

তালদর ফক্তযেত ক্তবরাজমান। আহলে রায় ও মতবাদ পূজারীলদর উক্তচৎ 
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আত্ম-শুক্তদ্ধর জনয তালদর ক্তনকট আসা এবাং তালদর রাস্তা গ্রহি করা। 

কারি, তালদর অবেম্বন হলি আল্লাহর ক্তকতাব ও নবীর সুন্নাত। তারা 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর দেভূি। তাাঁর সালেই 

তালদর সম্পকে। তারা অলনযর কোয় কিেপাত কলর না। যারা তালদর 

সালে িত্রুতা কলর আল্লাহ তালদরলক ধ্বাংস কলরন। আর যারা তালদর 

সালে ক্তবলদ্বষ হপাষি কলর তালদরলক ক্ততক্তন অপমাক্তনত কলরন। হহ আল্লাহ 

আমালদরলক হাদীস অনুযায়ী চাক্তেত কর। এর ওপর আমে করার 

তাওফীক দাও। তার ওপর যারা চলে তালদর ভালোবাসলত ক্তিখাও ও 

তালদর সাহাযযকারী বাক্তনলয় দাও। 

তাওহীদ ও তার হেক্তনক্তবভাগ  

তাওক্তহদ হলি এক আল্লাহর ইবাদত করা, যার জনয ক্ততক্তন এই 

সৃক্তষ্টজগত সৃজন কলরলছন। আল্লাহ তা‘আো বলেন,  

نََْْخلَۡقُتَْْوَما﴿ نَسْْٱۡۡلِ َۡعُبُدونِْْإَِلَْْوٱۡۡلِ   [٩٥: اَّلاريات] ﴾٥٦ِْْۡ

“ক্তনশ্চয় আক্তম ক্তজন্ন এবাং মানুষলক সৃক্তষ্ট কলরক্তছ একমাত্র আমার ইবাদত 

করার জনয”। [সূরা আয-যাক্তরয়াত, আয়াত: ৫৬] 

অেোৎ হকবে আমারই ইবাদত করলব, আমারই ক্তনকট হদা‘আ করলব। 

যারা বলে দুক্তনয়া সৃক্তষ্ট করা হলয়লছ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ 

ওয়াসাল্লালমর কারলি, এই আয়াত তালদর দাক্তবলক বাক্ততে কলর 

সুস্পষ্টরূলপ।  
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তাওহীদ ক্ততন ভালগ ক্তবভি 

১। তাওক্তহদুর রুবুক্তবয়যাহ:  

আর তা হলি এ কোর স্বীকৃক্তত হদওয়া হয, আল্লাহই একমাত্র রব ও 

স্রষ্টা। অমুসক্তেম-কাক্তফররা তাওহীলদর এ অাংিলক স্বীকার করত। 

এতদসলেও, তারা ইসোলম প্রলবি কলর ক্তন।  

আল্লাহ তালদর সম্বলন্ধ বলেন,  

ۡۡلَُهمَْولَئِن﴿
َ
َُقولُنََْْخلََقُهمَْْۡمنَْْۡسأ   [٧٨: الزخرف] ﴾٨٧ْْٱّلَلُ َْْۡ

“যক্তদ তালদরলক প্রশ্ন কর, হক তালদর সৃক্তষ্ট কলরলছ? তারা অবিযই 

বেলব- আল্লাহ”। [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৮৭]  

ক্তকন্তু বতেমান যুলগর নাক্তস্তকরা আল্লাহর অক্তস্তত্বলক পযেন্ত অস্বীকার কলর। 

তারা জাক্তহেী যুলগর কাক্তফরলদর হেলকও িি কাক্তফর।  

২। তাওহীদুে উেূক্তহয়যাহ  

আর তা হলি একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা। তাাঁর ইবাদলত আর 

কাউলক িরীক না করা। িরী‘আত সম্মত ইবাদলতর মলধয রলয়লছ, 

হদা‘আ, সাহাযয প্রােেনা করা, তওয়াফ করা, যলবহ করা, নযর (মানত) 

হদওয়া ইতযাক্তদ। কাক্তফররা এ তাওহীদলক অস্বীকার কলর। নূহ 

আোইক্তহস সাোম হেলক শুরু কলর হিষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম পযেন্ত সমস্ত আক্তম্বয়া আোইক্তহমুস সাোম ও তাাঁলদর 

উম্মলতর মলধয ক্তবলরাধ ও িত্রুতা চলেলছ এ তাওহীদলক ক্তঘলরই। এসব 

ঘটনা পক্তবত্র কুরআলন বহু সূরায় আলোক্তচত হলয়লছ।  
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পক্তবত্র কুরআলন এক আল্লাহর কালছ হদা‘আ করলত বো হলয়লছ । 

হযমন, সূরা ফাক্ততহালত আমরা ক্ততোওয়াত কক্তর: 

  [٩: الفاحتة] ﴾٥ْْنَۡسَتعِيُِْْإَويَاكََْْنۡعُبدُْْإِيَاكَْ﴿

“আমরা হকবে হতামারই ইবাদত কক্তর, আর হতামারই ক্তনকট সাহাযয 

চাই”। [সূরা আে-ফাক্ততহা, আয়াত ৫]।  

অেোৎ তুক্তম ছাড়া অনয কারও কালছ সাহাযয চাই না। এর মলধয অন্তভূেি 

আলছ তাাঁর ক্তনকট হদা‘আ করা, কুরআন অনুযায়ী ক্তবচার করা, িরী‘আত 

অনুযায়ী হুকুমাত গঠন করা। আর এ সবক্তকছুই আল্লাহর ঐ কোর 

অন্তভূেি। যালত ক্ততক্তন বলেন, 

نَاْإِنَِنْي﴿
َ
نَا ْْإَِليْْإَِلَٰهََْْليْْٱّلَلُْْأ

َ
  [٣١: طه] ﴾١٤ْْفَٱۡعُبۡدِنْْأ

“অবিযই আক্তমই আল্লাহ, আক্তম ছাড়া সক্ততযকার আর হকালনা মা‘বুদ 

হনই, তাই আমারই ইবাদত কর”। [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৪]  

৩। তাওহীদুে আসমা ওয়াস ক্তসফাত  

আর তা হলি, পক্তবত্র কুরআন ও সহীহ হাদীলস বক্তিেত আল্লাহর যাবতীয় 

গুিাবক্তের ওপর ঈমান আনা। হয সব গুিাবেীলত আল্লাহ তা‘আো 

ক্তনলজলক ভূক্তষত কলরলছন অেবা তাাঁর নবী তাাঁলক ক্তবভূক্তষত কলরলছন হস 

সব গুিাবক্তের ওপর তাবীে, তাকয়ীফ ও তা’তীে বযতীত ঈমান আনা। 

হযমন: ‘ইসতাওয়া’ এর অেে হলো বসা, নুযুে অেে অবতীিে হওয়া। 

অনুরূপভালব হুযূর অেে উপক্তস্থত হওয়া। এসব গুিাবেীর বযাখায় 

সাহাবীলদর হেলক যা ক্তকছু বক্তিেত হলয়লছ তা হসভালবই ক্তবোস করা। 
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হযমন ‘ইসতাওয়া’ সম্বলন্ধ সহীহ বুখারীলদ তালবঈনলদর বিেনায় আলছ, 

উলধ্বে উঠা ও আলরাহি করা। আমরা হসক্তট হসভালবই ক্তবোস করব 

হযভালব তাাঁর জনয প্রলযাজয ও সেক্ততপূিে হয়।  

ءر َْْكِمۡثلِهِۦْلَۡيَسْ﴿ ٌَُْْوُهوَََْْشۡ   [٣٣: الشورى] ﴾١١ْْٱۡۡلَِصيُْْٱلَسِمي

“তাাঁর মত ক্তকছু হনই আর ক্ততক্তন সবেলোতা ও সবেদ্রষ্টা। [সূরা আি=শুরা, 

আয়াত: ১১] 

এর অেে হলি: আল্লাহ ছাড়া সক্ততযকালরর হকালনা উপাসয হনই। এর 

অন্তভূেি হলি আল্লাহ বযতীত সকে উপাসযলক অস্বীকার করা- ইবাদত 

শুধুমাত্র রাবু্বে আোমীলনর হক্ষলত্র স্বীকার করা। 

১। তা‘ক্তবে: কুরআলনর সুস্পষ্ট আয়াত ও সহীহ হাদীলসর ক্তবপরীত 

হকালনা আচরি করাই হলি তা‘ক্তবে। হযমন, ইসলতায়া (উলধ্বে আলরাহি, 

বসা) ইতযাক্তদর অেে ইসতাওো বা িক্তি প্রলয়ালগ দখে করা বুঝায় না।  

২। তা‘তীে: হলি আল্লাহর হকালনা ক্তসফাতলক (গুি) অস্বীকার করা। 

হযমন আল্লাহ তা‘আো আসমালনর উপর আলছন। (এক্তট আল্লাহর একক্তট 

গুি, আমরা এক্তট হযভালব বক্তিেত হলয়লছ হকালনারূপ বযাখযা ছাড়াই ক্তঠক 

হসভালব ক্তবোস কক্তর। এর প্রকৃত অবস্থা সম্বলন্ধ আল্লাহই ভালো 

জালনন।) ক্তকন্তু আমালদর অলনলকর ভ্রান্ত ধারিা আলছ হয আল্লাহ 

তা‘আো সবেত্র ক্তবরাজমান। 

৩। তাকয়ীফ: হলি আল্লাহ রাবু্বে আোমীলনর হকালনা গুিলক হকালনা 

ক্তনক্তদেষ্ট আকালর ক্তচন্তা করা। হযমন, আল্লাহ তা‘আো হয ‘আরলির উপর 
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আলছন তা তাাঁর অনয হকালনা সৃক্তষ্টর সালে তুেনা করা। ক্ততক্তন কীভালব 

‘আরলির উপর আলছন তা ক্ততক্তনই জালনন। অনয হকউ তা জালন না।  

৪। তামছীে: হলি আল্লাহ তা‘আোর হকালনা গুিলক তাাঁর সৃক্তষ্টর সালে 

তুেনা করা। হযমন, আল্লাহ প্রক্তত রালত্র প্রেম আসমালন অবতীিে হন। 

ক্তকন্তু তাাঁর অবতীিে হওয়া ও আমালদর হকালনা জায়গায় অবতীিে হওয়া 

এক নয়। অবতীিে হওয়ার হাদীস সহীহ মুসক্তেলম বক্তিেত হলয়লছ সহীহ 

সনলদ। অলনলক ক্তমেযা বলে হয, িাইখুে ইসোম ইবন তাইক্তময়া রহ. 

তার ক্তকতালব এই ধরলির তামছীে বা তুেনা কলরলছন; ক্তকন্তু সক্ততযকার 

অলেে তার ক্তকতাব পাঠ করলে হদখা যালব হয, ক্ততক্তন তুেনা ক্তকাংবা উপমা 

এভালব হদন ক্তন।  

৫। তাফবীয: সাোলফ সালেহীনগি আল্লাহর আকৃক্ততর বযাপালর হকালনা 

প্রসে এলে তারা বেলতন: আমরা তাাঁর আকৃক্তত জাক্তন না, ক্তকন্তু হয সব 

অে সম্বলন্ধ বো হলয়লছ তা বুক্তঝ। হযমন ইসলতায়া অেে হলি উলধ্বে 

আলরাহি, ক্তকন্তু কীভালব উলদ্ধে আলরাহি কলরলছন তা আমরা জাক্তন না। 

৬। ক্তকন্তু ক্তকছু হোক আলছ যারা আল্লাহ তা‘আোর এ সমস্ত ক্তসফাতলক 

স্বীকার কলর ক্তঠক তলব অেে ও অবস্থান উভয়লকই অস্বীকার কলর। 

তালদর এমন মন্তবয উলম্ম সাোমাহ রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু ইমাম মালেলকর 

রহ. উস্তাদ ইমাম রবীয়া রহ. এবাং ইমাম মালেক রহ. প্রমুখ সাোলফ 

সালেহীলনর মলতর পক্তরপেী। কারি, তালদর মলত, ইসলতায়া (বসা বা 

উদ্ধোলরাহি)-এর অেে সকলেই বুলঝ, ক্তকন্তু কীভালব বা তার ধরি ক্তক? 
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হস ক্তবষলয় হকউ জালন না। এর ওপর ঈমান আনা ওয়াক্তজব,আর এর 

কাইক্তফয়াত (ধরি) সম্বলন্ধ প্রশ্ন করা ক্তবদ‘আত।  

৭। পক্তবত্র কালেমা (ো ইোহা ইল্লাল্লাহ) উচ্চারিকারীর পলক্ষ উপকারী 

ক্তহসালব কাযেকর োলক যতক্ষি না হস হকালনা ক্তিলকের সালে সাংক্তিষ্ট 

হয়। কাক্তেমা পাঠকারীর দ্বারা হকালনা ক্তিকে সাংঘক্তটত হলয় হগলে তা 

আর তার জনয উপকারী োলক না। বযাপারক্তট ক্তঠক ওযুর মত যা প্রোব, 

পায়খানা বা বায়ূ ক্তনগেমলির কারলি অকাযেকর বা নষ্ট হলয় যায়। তাই 

আল্লাহর জনয ক্তনক্তদেষ্ট হকালনা ইবাদত অনয কালরা জনয সম্পাদন করা 

হলে তা ক্তিকে বলে ক্তবলবক্তচত হলব। হযমন, হদা‘আ করা, যলবহ করা, 

মাজালর নযর-মানত হদওয়া ইতযাক্তদ।  
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মুহাম্মাদ রাসূেুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম) অেে কী? 

মুহাম্মাদুর রাসূেুল্লাহ-এর অেে হলি, এ ক্তবোস হপাষি করা হয, ক্ততক্তন 

আল্লাহ রাবু্বে আোমীলনর ক্তনকট হলত হপ্রক্তরত। ফলে, ক্ততক্তন যা 

বলেলছন তা সতয বলে স্বীকার করব, হয সব ক্তবষলয় ক্তনলদেি ক্তদলয়লছন 

তা হমলন চেব এবাং হয সব ক্তবষলয় ক্তনলষধ কলরলছন বা সতকে কলরলছন 

তা হলত ক্তবরত োকব। কারি, রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর 

কো মানয করা মূেতুঃ আল্লাহলক মানয করা।  

১। িাইখ আবুে হাসান আেী নদভী রহ. তার নবুওয়াত গ্রলে বলেলছন, 

প্রলতযক এোকায় আগত সকে নবীর সবেপ্রেম ও প্রধান দাওয়াত ক্তছে 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আোর বযাপালর আক্বীদা শুদ্ধ করা, বাদা ও 

তার রলবর মালঝ সম্বন্ধলক শুদ্ধ করা। ইখোলসর সালে আল্লাহর দীনলক 

হমলন চো এবাং এক আল্লাহর ইবাদত করার প্রক্তত। কারি, উপকার ও 

ক্ষক্তত ক্ততক্তনই কলরন। ক্ততক্তনই ইবাদত পাওয়ার হযাগযতা রালখন। হদাআ, 

ক্তবপলদ আেয় প্রােেনা ও জন্তু যলবহ করা সবই তাাঁর জনযই। নবীগি 

প্রলতযলকই তালদর যুলগ প্রচক্তেত এক আল্লাহর ইবাদত পক্তরপেী যাবতীয় 

পুজা-উপসনা-প্রোর ক্তবরুলদ্ধ দুবোর আলদেন কলরলছন। হযমন, মূক্ততে ও 

পােলরর পূজা, জীক্তবত ক্তকাংবা মৃত হনক হোকলদর পূজা ইতযাক্তদ।  

২। আল্লাহ তা‘আো আমালদর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম 

সম্বলন্ধ বলেন, 
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ۡملُِكَْْليْْقُل﴿
َ
اَْوَلَْْنۡفٗعاِِْلَۡفِسْْأ يءََْْماْإَِلََْْضًّ ۡعلَمُُْْكنُتَْْولَوْْۡٱّلَلُ َْْشا

َ
ْٱۡلَغۡيَبْْأ

ويُء َْْمَسِنََْْوَماْٱۡۡلَۡيِِْْمنَََْْلۡسَتۡكََثُۡتْ نَا ْْإِنْْۡٱلسل
َ
 ﴾١٨٨ْْيُۡؤِمُنونَْْل َِقۡومْ َْوبَِشيرْْنَِذيرْرْإَِلْْأ

  [٣٧٨: اَلعراف]

“বে, ‘আক্তম আমার ক্তনলজর হকালনা উপকার ও ক্ষক্ততর ক্ষমতা রাক্তখ না, 

তলব আল্লাহ যা চান। আর আক্তম যক্তদ গালয়ব জানতাম তাহলে অক্তধক 

কেযাি োভ করতাম এবাং আমালক হকান ক্ষক্তত স্পিে করত না। 

আক্তমলতা একজন সতকেকারী ও সুসাংবাদদাতা এমন কওলমর জনয, 

যারা ক্তবোস কলর”। [সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১৮৭] 

রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন, 

« ، ِ نَا َعبُْدُه، َفُقولُوا َعبُْد اللَّ
َ
َما أ ْطَرْت انلََّصارَى اْبَن َمْرَيَم، فَإِنَّ

َ
ََل ُتْطُروِِن، َكَما أ

 «َورَُسوُِلُ 

“আমার (প্রিাংসার) বযাপালর হতামরা সীমাোংঘন কর না হযমন, খৃষ্টানরা 

ঈসা ইবন মারইয়াম সম্বলন্ধ সীমাোংঘন কলরলছ। আমার একমাত্র 

পক্তরচয় আক্তম বাদা। তাই বে, আল্লাহর বাদা এবাং তার রাসূে”।15  

ইতরা িলব্দর অেে হলি বাড়ান ও প্রিাংসার হক্ষলত্র সীমা োংঘন করা। 

আমরা আল্লাহলক হছলড় তাাঁলক ডাকব না হযমনক্তট কলরলছ খৃষ্টানরা, যার 

ফলে তারা ক্তিলকে পক্ততত হলয়লছ। 

৩। রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লামলক মহব্বত করার 

প্রকৃতরূপ হলো, তার হুকুম হমলন চোর জনয আল্লাহর কালছ হদা‘আ 
                                                           
15 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৩৪৪৫।  
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করা এবাং তাাঁলক হছলড় অলনযর কালছ হদা‘আ না করা, যক্তদও হস হকালনা 

রাসূে হহাক ক্তকাংবা হকালনা ওেী।  

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন, 

لَْت  إذا»
َ
لِ  َسأ

َ
 «باهللِ  فاْستَِعنْ  اْستََعنَْت  َواذا اهللَ  فَاْسأ

“যখন (ক্তকছু) চাইলব আল্লাহর কালছই চাইলব আর যখন সাহাযয প্রােেনা 

করলব আল্লাহর কালছই প্রােেনা করলব”।16 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর ওপর হকালনা দুুঃখ ক্তকাংবা 

হপলরিানী আসলে বেলতন, 

ْستَِغيُث »
َ
 .«يَا ََحُّ يَا َقيُّوُم بِرَْْحَِتَك أ

“হহ ক্তচরিীব! হহ ক্তচরস্থায়ী, হতামার দয়ার দ্বারা ক্তবপদ উদ্ধার চাক্তি।17  

  [٩: الفاحتة] ﴾٥ْْنَۡسَتعِيُِْْإَويَاكََْْنۡعُبدُْْإِيَاكَْ﴿

“আমরা হকবে হতামারই ইবাদত কক্তর, আর হতামারই ক্তনকট সাহাযয 

চাই”। [সূরা আে-ফাক্ততহা, আয়াত: ৫]  

হহ আল্লাহ! হতামালক ছাড়া আমরা অনয কারও ইবাদত কক্তর না, 

কারও ক্তনকট হদা‘আ কক্তর না এবাং কারও কালছ সাহাযযও চাই না। 

                                                           
16 ক্ততরক্তমযী, হাদীস নাং ২৫১৬, ক্ততক্তন হাদীসক্তটলক হাসান সহীহ বলেলছন। আেবানী 
রহ. হাদীসক্তটলক সহীহ বলেলছন।   

17 ক্ততরক্তমযী, হাদীস নাং ৩৫২৪, ক্ততক্তন হাদীসক্তটলক গরীব বলেলছন। 
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১। ভাষাক্তবদরা বলেলছন, به مفعول  হক আলগ আনা হলয়লছ حرص ও 

 -এর জনয অেোৎ ইবাদত ও সাহাযয একমাত্র আল্লাহ হলত ختصيص

ক্ততক্তন বযতীত এগুলোলত কারও হাত হনই। 

২। এ আয়াতক্তট প্রক্ততক্তট মুসক্তেম প্রক্তত ক্তদন সাোত ও সাোলতর বাইলর 

বার বার পাঠ কলর। এক্তট সূরা ফাক্ততহার মূে। আর সূরা ফাক্ততহা 

সমস্ত কুরআলনর মূে।  

৩। ইবাদত বেলত এই আয়ালত সকে প্রকার ইবাদতলক বুঝান 

হলয়লছ। হযমন: সাোত, মানত, যলবহ্ আর হদা‘আর হতা হকালনা 

কোই হনই। কারি, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম 

বলেলছন, 

ََعُء ُهَو الِعبَاَدةُ »  » ادلُّ

“হদা‘আ-ই ইবাদত”।18 

সাোত একক্তট গুরুত্বপূিে ইবাদত। তাই এক্তট হকালনা রাসূে ক্তকাংবা ওেীর 

উলেলি আদায় করা জালয়য নয়। হতমক্তন হদা‘আও। কারি, হসক্তটও 

ইবাদত। একমাত্র আল্লাহ রাবু্বে আোমীলনর জনয খাস।  

আল্লাহ বলেন, 

يْْقُۡلْ﴿ ۡدُعوا ْْإَِنَما
َ
ْْأ ِ ۡۡشِكَُْْوَليَْْرب 

ُ
َحٗداْبِهِۦيْْأ

َ
  [٣٠: اْلن] ﴾٢٠ْْأ

                                                           
18 ক্ততরক্তমযী, হাদীস নাং ২৯৬৯, ক্ততক্তন হাদীসক্তটলক হাসান সহীহ বলেলছন।  
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“বে, ‘ক্তনশ্চয় আক্তম আমার রবলক ডাক্তক এবাং তার সালে কাউলক িরীক 

কক্তর না”। [সূরা আে-ক্তজন্ন, আয়াত: ২০] 

৪। নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন,  

نَْت ُسبَْحانََك، إِِّنِّ ُكنُْت ِمَن »
َ
َدْعَوةُ ِذي انلُّوِن إِذْ َدََع وَُهَو ِِف َبْطِن احْلُوِت ََل إَِِلَ إَِلَّ أ

ُ َِلُ بَِها ٍء َقطُّ إَِلَّ اْستََجاَب اللَّ الِِمنَي، إِنَُّه لَْم يَْدُع بَِها ُمْسِلٌم ِِف ََشْ  «الظَّ

“ইউনুস ‘আোইক্তহস সাোলমর হদা‘আ, যা ক্ততক্তন মালছর হপলট বলস 

কলরক্তছলেন: তুক্তম ছাড়া সক্ততযকার হকালনা মা‘বুদ হনই। হহ আল্লাহ! আক্তম 

হতামার পক্তবত্রতা হঘাষিা করক্তছ। ক্তনশ্চয় আক্তম যাক্তেমলদর অন্তভূেি। এই 

হদা‘আ হয হকালনা মুসক্তেমই হয হকালনা বযাপালর করুক না হকন অবিযই 

আল্লাহ তার হদা‘আলক কবুে করলবন”।19 

৫। আল্লাহ তা‘আোর ইবাদত একমাত্র তাাঁর জনযই হলব এবাং তাাঁর 

ক্তনকট হদা‘আর মাধযলম হহ আল্লাহ! আক্তম চাই তুক্তম আমার দুুঃখ দুর 

কর! কারি, দুুঃখ কষ্ট আল্লাহ ছাড়া আর হকউ দূর করলত পালর না। 

  

                                                           
19 মুসতাদরাক ক্তেে হালকম, হাদীস নাং ১৮৬২, ক্ততক্তন হাদীসক্তটলক সহীহুে ইসনাদ 
বলেলছন, যাহাবী রহ. সহীহ হাদীসক্তটলক বলেলছন। ক্ততরক্তমক্তজ, হাদীস নাং ৩৫০৫। 
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একমাত্র আল্লাহর কালছ সাহাযয চাও 

আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন, 

لَْت  إذا»
َ
لِ  َسأ

َ
 «باهللِ  فاْستَِعنْ  اْستََعنَْت  َواذا اهللَ  فَاْسأ

“যখন (ক্তকছু) চাইলব আল্লাহর কালছই চাইলব আর যখন সাহাযয প্রােেনা 

করলব আল্লাহর কালছই প্রােেনা করলব”।20 

১। ইমাম নাওয়াওয়ী ও আল্লামা হাইছামী রহ. এ হাদীলসর বযাখযায় 

বলেলছন, যখন দুক্তনয়া বা আক্তখরালতর হকালনা কালজ সাহাযয চাও তখন 

একমাত্র আল্লাহর কালছই চাও। ক্তবলিষ কলর হসসব কালজ যা আল্লাহ 

ছাড়া অনয হকউ করলত পালর না। হযমন, হরাগমুক্তি, ক্তরযক ও ক্তহদায়াত 

দান। এগুলো হকবে আল্লাহ তাোই পালরন অনয হকউ নয়।  

আল্লাহ বলেন, 

ْ ْٱّلَلَُْْيۡمَسۡسَكِْْإَون﴿ ْۥيََْكِشَفْْفََلْْبُِض    [٣٨: اَلنعام] ﴾١٧ُْْهَو ْْإَِلَِْْلُ

“আর যক্তদ আল্লাহ হতামালক হকালনা দুদেিা দ্বারা স্পিে কলরন, তলব 

ক্ততক্তন ছাড়া তা দূরকারী হকউ হনই”। [সূরা আে-আন‘আম, আয়াত: ১৭] 

২। তলব হযাাঁ, জীক্তবতলদর ক্তনকট হসসব কালজ সাহাযয চাওয়া যায় যা 

তালদর সামলেের মলধয। হযমন, মসক্তজদ ক্তনমোি বা এ জাতীয় অনয 

হকালনা কাজ সম্পন্ন করলত সাহাযয চাওয়া।  

                                                           

20 ক্ততরক্তমযী, হাদীস নাং ২৫১৬, ক্ততক্তন হাদীসক্তটলক হাসান সহীহ বলেলছন। আেবানী 
রহ. হাদীসক্তটলক সহীহ বলেলছন।   
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এ প্রসলে আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

َْْوَتَعاَونُوا ْ﴿ ََِْْعَ ْ ْٱۡلِب  َْْتَعاَونُوا َْْوَلَْْوٱَۡلۡقَوىَٰ ثۡمََِْْعَ   [٣: دةاملائ] ﴾٢َْْوٱۡلُعۡدَوَِٰنْ ْٱۡۡلِ

“সৎকমে ও তাকওয়ায় হতামরা পরস্পলরর সহলযাক্তগতা কর। মদকমে 

ও সীমােঙ্ঘলন পরস্পলরর সহলযাক্তগতা কলরা না”। [সূরা আে-মালয়দা, 

আয়াত: ২] 

হয বযক্তি (চোর জনয) দেীে-প্রমাি চায় পক্তবত্র কুরআনই তার জনয 

যলেষ্ট। আর হকউ উদ্ধারকারী অনুসন্ধান করলে আল্লাহই তার জনয 

যলেষ্ট। ভীক্তত প্রদিেনকারী চাইলে মৃতুযই তার জনয যলেষ্ট। আর 

এগুলোর হকালনাটাই যার জনয যলেষ্ট নয়, তার জনয জাহান্নামই যলেষ্ট। 

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আো বলেন, 

لَۡيَسْ﴿
َ
ْْٱّلَلُْْأ   [١٩: الزمر] ﴾٣٦َْعۡبَدهُْْبَِكاف 

“আল্লাহ ক্তক তাাঁর বাদার জনয যলেষ্ট নন?” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: 

৩৬] 

৩। িাইখ আবু্দে কালদর ক্তজোনী রহ. আে-ফাতহুর রব্বানী গ্রলে 

বলেলছন, হকবে আল্লাহর কালছ সাহাযয চাও, অনয কালরা কালছ নয়। 

ক্তধক হতামালক, হকান মুলখ হদখা করলব তুক্তম আল্লাহর সালে ক্তকয়ামত 

ক্তদবলস? তাাঁর সালে তুক্তম ক্ষিস্থায়ী এ দুক্তনয়ায় ক্তববাদ কলরছ। তাাঁর হেলক 

মুখ ক্তফক্তরলয় ক্তনলয়ছ। তাাঁর সালে ক্তিকে কলর সৃক্তষ্টর ক্তদলক মুখ কলরছ। 

তালদর মুখালপক্ষী হলয়ছ। তালদর মাধযলম প্রলয়াজনীয় ক্তজক্তনস যাঞ্ছা 

কলরছ। তালদর ওপর ভরসা কলরছ। তালদরলক হতামার ও আল্লাহর 
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মলধয সাংলযাগকারী ক্তস্থর কলরছ। তালদর সালে োকা হতামার জনয 

ক্তফৎনা। তালদর কালছ ক্তকছুই হনই; না রাজত্ব, না ক্ষমতা, না হদৌেত, 

না সম্মান। এগুলো আলছ একমাত্র আল্লাহর কালছ। ক্ততক্তন ক্তভন্ন কালরা 

কালছ এসব ক্তকছুই হনই। তাই প্রক্ততক্তট মুহূতে আল্লাহ তা‘আোর সালে 

োকলত হচষ্টা কর। বাদার কোর প্রক্তত দৃক্তষ্ট ক্তদও না।  

৪। হয সব সাহাযয প্রােেনা িরী‘আত অনুলমাদন কলর:  

হযমন কষ্ট-অসুক্তবধা দূর করার জনয আল্লাহর ক্তনকট সাহাযয প্রােেনা 

করা। হয হকালনা ক্তবষলয় তার দারস্থ হওয়া ইতযাক্তদ... 

আর হয সব সাহাযয প্রােেনা ক্তিলকের পযোয়ভূি:  

হযমন, আল্লাহ ছাড়া অনয কালরা ক্তনকট এমন ক্তবষলয় সাহাযয প্রােেনা 

করা যার ওপর ক্ততক্তন বযতীত আর কালরা ক্ষমতা হনই। যো প্রয়াত 

আক্তম্বয়া ও আওক্তেয়ালদর ক্তনকট সাহাযয চাওয়া। অনুপক্তস্থত জীক্তবত 

বযক্তির ক্তনকট সাহাযয চাওয়া। এরূপ সাহাযয প্রােেনা ক্তিকে। কারি, 

যালদর কালছ সাহাযয প্রােেনা করা হলো, তালদর হালত না আলছ উপকার 

করার ক্ষমতা, আর না আলছ ক্ষক্তত করার সামেে। এসব আহ্বান ও 

হদা‘আ তারা শুনলতই পায় না। যক্তদ শুনলত হপতও উত্তর ক্তদলত পারত 

না। মহান আল্লাহ এসব ক্তবষয় পক্তবত্র কুরআলন পক্তরষ্কারভালব বিেনা 

কলরলছন। 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন, 

ِخيهِ »
َ
 «َواهلُل ِِف َعْوِن الَْعبِْد َما ََكَن الَْعبُْد ِِف َعْوِن أ



 

 

মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পালেয় 
 38  

“আল্লাহ বাদার সাহাযয করলত োলকন যতক্ষি হস তার হকালনা 

ভাইলয়র সাহালযয ক্তনলয়াক্তজত োলক”।21  

আল্লাহ ‘আরলির উপর আলছন:  

আল্লাহ রাবু্বে আোমীন ‘আরলির ওপর আলছন। এ ক্তবষয়ক্তট পক্তবত্র 

কুরআলনর বহু আয়াত, অসাংখয সহীহ হাদীস এবাং সাোলফ 

সালেহীনলদর কো হলত প্রমাক্তিত।  

১। আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

ۡهِْ﴿ َۡ ِ   [٣٠: فاطر] ﴾١٠ْْيَۡرَفُعهُْْٱلَصَٰلِحَُْْوٱۡلَعَمُلْْٱلَطي ُِبْْٱۡلََكِمُْْيَۡصَعدُْْإ

“তাাঁরই পালন উক্তিত হয় ভালো কো (কালেমা তাইলয়বা) আর হনক 

আমে তা উন্নীত কলর”। [সূরা ফাক্ততর, আয়াত: ১০] 

২। অনযত্র বলেন, 

ِنَْ﴿ وحُْْٱلَۡمَلَٰٓئَِكةَُْْتۡعُرج٣ُْْْٱلَۡمَعارِِجْْذِيْٱّلَلِْْم  ۡهَِْْوٱلرل َۡ ِ   [١ ،١: املعارج] ﴾٤ْْإ

“ঊধ্বোলরাহলির হসাপানসমূলহর অক্তধকারী, ক্তফক্তরিতাগি ও রূহ আল্লাহর 

পালন ঊধ্বেগামী হয়”। [সূরা আে-মা‘আক্তরজ, আয়াত: ৩-৪] 

৩। আল্লাহ তা‘আো আরও বলেন: 

َْْرب َِكْْٱۡسمََْْسب ِحِْ﴿ َۡعَ
َ
  [٣: اَللَع] ﴾١ْْٱۡۡل

                                                           
21 সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ২৬৯৯।  
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“তুক্তম হতামার সুমহান রলবর নালমর তাসবীহ পাঠ কর”। [সূরা আে-

আ‘ো, আয়াত: ১] 

৪। অনযত্র ক্ততক্তন বলেন, 

ْْٱلَرۡحَمَٰنُْ﴿   [٩: طه] ﴾٥ْْٱۡسَتَوىَْْٰٱۡلَعۡرِشََْْعَ

“রহমান-পরম করুিাময়, ‘আরলির ওপর উলঠলছন”। [সূরা ত্বাহা, 

আয়াত: ৫] 

৫। ইমাম বুখারী রহ. ‘এসলতায়া’ িলব্দর অেে কলরলছন, উধ্বোলরাহি ও 

উপলর অক্তধক্তষ্টত হওয়া।  

৬। ক্তবদায় হলজ রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম খুতবায় 

উচ্চারি কলরক্তছলেন: 

َماءِ  إىل أْصبََعهُ  يَْرَفعُ  َنَعمْ  قَالُوا بَلَّْغُت؟ َهْل  أَل»  هللَّ اَ  :َوَيُقْوُل  إََلِْهمْ  َوَينُْكبَُها السَّ
 «اْشَهدْ 

 “হহ উপক্তস্থক্তত! আক্তম ক্তক হপৌঁলছলয়ক্তছ? সাহাবীগি রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু 

বেলেন: হযাাঁ, অবিযই। তখন ক্ততক্তন আসমালনর ক্তদলক তজেনী উক্তঠলয় 

সাহাবীলদর ক্তদলক ইিারা কলর বেলেন: হহ আল্লাহ! তুক্তম সাক্ষী 

হেক”।22 

                                                           
22 সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ১২১৮। তলব বিেনার ক্তসগাহ এভালব:  

بَّابَِة، بِإِْصبَِعهِ : َفَقاَل  َماءِ  إِىَل  يَْرَفُعَها السَّ ،» انلَّاِس  إِىَل  َوَينُْكتَُها السَّ ، اْشَهْد، اللُهمَّ  ثَََلَث  «اْشَهدْ  اللُهمَّ
اٍت   َمرَّ
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৭। রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন,  

ُ اْلَلَْق َكتََب ِِف ِكتَابِِه َفُهَو » ا قَََض اللَّ ِعنَْدُه فَْوَق الَعْرِش إِنَّ رَْْحَِِت َغلَبَْت لَمَّ
 «َغَضِب 

“আল্লাহ তা‘আো সৃক্তষ্টজগত সৃক্তষ্ট কলর তার ক্তকতালব ক্তেলখলছন, আমার 

রহমত আমার হগাস্বার ওপর ক্তবজয়ী। হস ক্তকতাবক্তট তাাঁর ক্তনকট 

‘আরলির উপর আলছ”।23 

৮। অনযত্র বলেলছন,  

হতামরা ক্তক আমালক ক্তবোস কর না! ক্তযক্তন আসমালন আলছন তাাঁর ক্তনকট 

আক্তম ক্তবোসী বলে পক্তরগক্তিত। সকাে-সন্ধযা আসমালনর খবর আমার 

ক্তনকট আলস। (সহীহ বুখারী ও মুসক্তেম)  

৯। ইমাম আওযায়ী রহ. বলেলছন,  

আমরা ও আমালদর সমলয়র তালবঈনরা বেতাম: ক্তনশ্চয় মহান আল্লাহ 

‘আরলির ওপর আলছন। আমরা হাদীলস বক্তিেত তাাঁর ক্তসফাতসমূলহর 

ওপর ঈমান এলনক্তছ। (বায়হাকী, সহীহ)।  

১০। ইমাম িালফঈ রহ. বলেলছন, আল্লাহ আসমালনর উপর ‘আরলি 

আলছন। হসখান হেলক চাক্তহদা মাক্তফক সৃক্তষ্টর ক্তনকটবতেী হন এবাং প্রক্তত 

রালতর হিষ তৃতীয়াাংলি দুক্তনয়ার আসমালন অবতীিে হন হযভালব চান 

হসভালব। 

                                                           
23 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৩১৯৪, সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ২৭৫১।  
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১১। ইমাম আবু হাক্তনফা রহ. বলেলছন, হয বেে, আল্লাহ আসমালন না 

যমীলন, হস কুফুরী করে। কারি, আল্লাহ ক্তনলজই বলেলছন, ক্ততক্তন 

‘আরলির ওপর আলছন। তাাঁর ‘আরি সাত আসমালনরও উপলর। ক্ততক্তন 

বলেন, যক্তদ হকউ বলে, হযাাঁ সক্ততযই ক্ততক্তন ‘আরলির উপর আলছন; ক্তকন্তু 

‘আরি আসমালন না যমীলন তা জাক্তন না, তাহলে হসও কাক্তফর। কারি, 

ক্ততক্তন হয আসমালন আলছন হস বযক্তি তা অস্বীকার কলরলছ। আর 

আসমালন তাাঁর ক্তবদযমানতালক হয বযক্তি অস্বীকার কলর হস কুফুরী 

করে। কারি, আল্লাহ ইক্তি্েক্তয়লন আলছন। তাছাড়া তাাঁলক আমরা 

উপলরর ক্তদলক হাত তুলে ডাক্তক, ক্তনলচর ক্তদলক নয়। (িরহুে আক্বীদাহ 

আত-তহাক্তবয়াহ)।  

১২। হয বযক্তি ইসতাওয়ালক ইসতাওো বলে বযাখযা করার হচষ্টা কলর 

হস হযন কুরআলনর িব্দলক ক্তবকৃত করে। কারি, সাোলফ সালেহীনলদর 

হকউ একো বলেন ক্তন। তালদর রাস্তাই হলি সলবোত্তম গ্রহিলযাগয রাস্তা। 

আর ইসতাওো িলব্দর বযাখযা করলে অেে দাড়ায়, ‘আরি আল্লাহ রাবু্বে 

আোমীলনর দখলে ক্তছে না, ক্ততক্তন হজার কলর দখে কলরলছন।  

তাওহীলদর প্রলয়াজনীয়তা 

১। মহান আল্লাহ এ ক্তবে চরাচলরর সব ক্তকছু সৃক্তষ্ট কলরলছন তাাঁর 

ইবাদলতর জনয । ক্ততক্তন অসাংখয নবী-রাসূেলদর পাক্তঠলয়লছন, হোকলদর 

একত্ববালদর ক্তদলক ডাকার জনয। কুরআলনর প্রায় সূরালতই তাওহীলদর 

প্রক্তত স্বক্তবলিষ গুরুত্ব হদওয়া হলয়লছ। ক্তিলকের বিেনাও এলসলছ 

অবধাক্তরতভালব। তালত বযক্তি ও সমালজর ওপর ক্তিলকের ক্ষক্ততকর ক্তদকক্তট 
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ফুলঠ উলঠলছ সুদরভালব। ক্তিকে একক্তট মারাত্মক পাপ, তার কারলিই 

মূেতুঃ মানুষ দুক্তনয়ালত ধ্বাংস হয় এবাং আলখরালত ক্তচরকালের জনয 

জাহান্নালম প্রলবি করলব।  

২। পৃক্তেবীলত আগত সকে রাসূেই সবেপ্রেম আল্লাহর একত্ববালদর 

ক্তদলক ক্তনজ ক্তনজ উম্মতলদর দাওয়াত ক্তদলয়লছন। কারি, মহান আল্লাহ 

তালদর এ হুকুমই ক্তদলয়লছন।  

ক্ততক্তন বলেন, 

يْ﴿ رَۡسۡلَناَْوَما
َ
ۡهِْْنُوِحْيْإَِلْْرَُسولْ ِْمنَْقۡبلَِكِْْمنْأ َۡ ِ نَُهۥْإ

َ
نَا ْْإَِليْْإَِلَٰهََْْليْْأ

َ
٢٥ْْفَٱۡعُبُدونِْْأ

  [٣٩: اَلنبياء] ﴾

“আর হতামার পূলবে এমন হকালনা রাসূে আক্তম পাঠাইক্তন যার প্রক্তত এ 

ওহী নাক্তযে কক্তরক্তন হয, আক্তম ছাড়া হকালনা ইোহ হনই; সুতরাাং হতামরা 

আমারই ইবাদত কর”। [সূরা আক্তম্বয়া, আয়াত: ২৫]।  

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম নবুওয়ালতর পর মক্কা 

নগরীলত হতর বছর অবস্থান কলরলছন। ক্ততক্তন তাাঁর কাওমলক আল্লাহর 

একত্ববালদর প্রক্তত দাওয়াত ক্তদলয়লছন এবাং একমাত্র তাাঁর কালছই প্রােেনা 

করার ক্তিক্ষা ক্তদলয়লছন।  

এ সম্বলন্ধ আল্লাহ বলেন,  

يْْقُۡلْ﴿ ۡدُعوا ْْإَِنَما
َ
ْْأ ِ ۡۡشِكَُْْوَليَْْرب 

ُ
َحٗداْبِهِۦيْْأ

َ
  [٣٠: اْلن] ﴾٢٠ْْأ

“বে, আক্তম হকবে আমার রবলক ডাক্তক আর তাাঁর সালে অনয কাউলক 

িরীক কক্তর না”। [সূরা আে-ক্তজন্ন, আয়াত: ২০] 
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রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম ক্তনজ সহচর ও অনুসারীলদরলক 

প্রেম হলতই তাওহীলদর ওপর গলড় তুলেলছন। অে বয়স্ক-ক্তকলিার 

চাচালতা ভাই আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহুলক এ বলে 

ক্তিক্ষা ক্তদলয়লছন: 

لَْت  إذا»
َ
لِ  َسأ

َ
 «باهللِ  فاْستَِعنْ  اْستََعنَْت  َواذا اهللَ  فَاْسأ

“যখন (ক্তকছু) চাইলব আল্লাহর কালছই চাইলব আর যখন সাহাযয প্রােেনা 

করলব আল্লাহর কালছই প্রােেনা করলব”।24  

এ তাওহীদই হলি ইসোলমর মূে ক্তভক্তত্ত যার ওপর ইসোম প্রক্ততক্তষ্ঠত। 

তাওহীদ ছাড়া আল্লাহ বাদার আমে-ইবাদত হকালনা ক্তকছুই গ্রহি 

করলবন না। 

৩। নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম ক্তপ্রয় সাহাবীলদর সবেপ্রেম মানব 

জাক্ততলক তাওহীলদর ক্তদলক দাওয়াত হদওয়ার ক্তিক্ষাই ক্তদলয়লছন। এ 

ক্তদকক্তটলকই ক্ততক্তন সবোক্তধক গুরুত্ব ক্তদলয়লছন। তাইলতা আমরা হদখলত 

পাই মু‘আজ রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহুলক ইয়ালমলন পাঠালনার সময় তাাঁর 

উপলদি ক্তছে,  

َل  فَلْيَُكنْ »  يُّوَِحُدوا أنْ  إىل ِرَوايَةٍ  َوِفْ  اهللُ  إَلَّ  لإَ  َل أن َشَهاَدةُ  إََلْهِ  تَْدُعوُْهمْ  َما أوَّ
 . «اهللَ 

                                                           
24 ক্ততরক্তমযী, হাদীস নাং ২৫১৬, ক্ততক্তন হাদীসক্তটলক হাসান সহীহ বলেলছন। আেবানী 
রহ. হাদীসক্তটলক সহীহ বলেলছন।   
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“তালদর প্রক্তত হতামার দাওয়ালতর সবে প্রেম ক্তবষয় হযন হয় ো ইোহা 

ইল্লাল্লাহ মলমে সাক্ষয দালনর আহ্বান। অনয একক্তট বিেনায় আলছ, 

আল্লাহলক এক বলে মানয করার প্রক্তত আহ্বান”।25  

৪। তাওহীলদর বক্তহ:প্রকাি কালেমা তাইলয়যবার সাক্ষয দালনর মাধযলম 

সম্পন্ন হয়। অেোৎ আল্লাহ ছাড়া হকালনা মা‘বুদ হনই এবাং রাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম হয নীক্তত ও ক্তবধান ক্তনলয় আগমন 

কলরলছন হস নীক্তত-ক্তবধালনর অনুবক্ততেতায় যাবতীয় ইবাদত সম্পাদন 

করলত হলব মলমে প্রতযয় বযি কলর হঘাষিা হদওয়ার মাধযলমই মূেতুঃ 

বুঝা যায় তার মালঝ তাওহীদ ক্তবদযমান। এ সাক্ষয দালনর মাধযলমই 

অমুসক্তেমলদর ইসোলম প্রলবি করলত হয়। এ সাক্ষয দান বযতীত 

ইসোলম প্রলবলির আর হকালনা পে হনই। এক্তট হলি জান্নালতর চাক্তব। 

এ কারলিই কালেমা ওয়াো জান্নালত প্রলবি করলব। তলব িতে হলি, 

তাওহীদ ইবনষ্টকারী হকালনা ক্তিকেী কালজ জড়ালনা যালব না ক্তকাংবা 

হকালনা কুফুরী বাকয উচ্চারি করা যালব না।  

৫। মক্কার কুরাইিরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর সমু্মলখ 

রাজত্ব, টাকা-পয়সা, ক্তবলয় ও অনযানয পাক্তেেব হভাগ সামগ্রীর হোভনীয় 

প্রস্তাব হপি কলর তালকাঁ প্রেুব্ধ করার প্রয়াস চাক্তেলয়ক্তছে। তারা 

হচলয়ক্তছে ক্ততক্তন হযন তাওহীদ ও আল্লাহর একত্ববালদর দাওয়াত বন্ধ 

কলর হদন এবাং মূক্ততে পূজার ক্তবরুলদ্ধ হকালনা কো না বলেন। ক্তকন্তু ক্ততক্তন 
তালত সম্মত হন ক্তন, ক্তনজ েক্ষয হলত ক্তপছপা হন ক্তন ক্তবদু পক্তরমািও, 

                                                           
25 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১৪৫৮, সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ১৯। 
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বরাং সাহাবীলদর সালে ক্তনলয় সবে প্রকার কষ্ট-যাতনা, ক্তনযোতন-ক্তনপীড়ন 

সহয কলর দাওয়াক্তত ক্তমিন ক্তনলয় অগ্রসর হলত োলকন। েক্ষয একটাই 

তাওহীলদর জয় হলত হলব, না হয় এ ক্তমিন চেলব আমৃতুয। হতর বছর 

ক্তনরবক্তিন্ন হচষ্টা-েলমর পর তাাঁর সাংগ্রাম সফে হয়, সাধনা পূিেতা োভ 

কলর, ক্তমিন জয়ী হয়। আর মক্কা হয় ক্তবক্তজত, ভাো হয় সাংরক্তক্ষত 

মূক্ততেলদর। রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম তখন বলেক্তছলেন: 

يءََْْوقُۡلْ﴿   [٧٣: اَلرساء] ﴾٨١ْْزَُهوٗقاََْكنَْْٱۡلَبَِٰطَلْْإِنَْْٱۡلَبَِٰطُل َْْوزََهقَْْٱۡۡلَقلَْْجا

“হক এলসলছ এবাং বাক্ততে ক্তবেুপ্ত হলয়লছ। ক্তনশ্চয় বাক্ততে ক্তবেুপ্ত হওয়ারই 

ক্তছে”। [সূরা আে-ইসরা, আয়াত: ৮১] 

৬। তাওহীদ হলি প্রলতযক মুসক্তেলমর জীবলনর অক্তবলিদয অে। তাই 

জীবন শুরু করলত হলব তাওহীদ ক্তদলয়, হিষও করলত হলব তাওহীদ 

ক্তদলয়ই। জীবলনর প্রক্ততক্তট পলবে, প্রক্ততক্তট অনুষলে তাওহীদলক প্রক্ততষ্ঠা 

করা, তাওহীলদর প্রক্তত অপরলক দাওয়াত হদওয়াই হলি তার কাজ। 

কারি, হকবে তাওহীদই পালর মুক্তমনলদরলক ঐকযবদ্ধ করলত, দাড় 

করালত পালর তালদরলক কালেমার ওপর একতাবদ্ধভালব।  

মহান আল্লাহর ক্তনকট ক্তবনীত প্রােেনা, ক্ততক্তন হযন তাওহীলদর 

কালেমালকই আমালদর হিষ কো বানান এবাং সকে মুক্তমন-মুসক্তেমলদর 

তাওহীলদর ওপর একত্র কলরন। আমীন।  
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তাওহীলদর উপকাক্তরতা 

মানুলষর একক ও সমক্তষ্টগত জীবলন সক্ততযকালরর তাওহীদ প্রক্ততক্তষ্ঠত 

হলে মানুষ োভবান হলব দারুনভালব, অতীব সুদর ফে পালব সাক্তবেক 

হক্ষলত্র। ক্তকছু ক্তকছু োলভর কো ক্তনলন আলোচনা করা হলো, 

১। তাওহীদ তার অনুসারীলক সৃক্তষ্টর দাসত্ব হেলক মুি কলর আলন। 

আল্লাহ বযতীত অনয কালরা কালছ নত হওয়া হেলক রক্ষা কলর। সৃক্তষ্ট 

যারা ক্তকছুই সৃক্তষ্ট করলত পালর না বরাং তালদরলকই সৃক্তষ্ট করা হলয়লছ। 

যালদর হকালনা ক্ষমতা হনই। যারা ক্তনলজলদর ভালো-মদ, কেযাি-

অকেযাি ক্তকছুই করলত পালর না। না তারা মৃতুয হদওয়ার ক্ষমতা রালখ, 

না মৃতুয হেলক বাাঁচালনার। তাওহীদ মানুষলক হস সব অেবে সৃক্তষ্টর 

ইবাদত হলত মুক্তি হদয়। তালদর হগাোমী হেলক বাাঁক্তচলয় এক আল্লাহর 

দাসলত্ব োক্তগলয় হদয়। ক্তযক্তন তার রব ও স্রষ্টা। তার ক্তবলবক-বুক্তদ্ধলক নানা 

কুসাংস্কার ও ক্তমেযা ধারিা হেলক স্বাধীন কলর। অলনযর ক্তনকট নত ও 

অপমাক্তনত হওয়া হেলক মুক্তি হদয়। তার জীবনলক ক্তফরআউন জাতীয় 

অতযাচারীলদর হাত হলত রক্ষা কলর। ক্তবক্তভন্ন হনতা, ক্তজন ও মূক্ততে 

পূজারীর কবে হলত স্বাধীন কলর আলন। তাইলতা পক্তবত্র কুরআন 

অধযয়ন করলে হদখা যায়, মুিক্তরক হনতৃবৃদ ও অজ্ঞ সীমাোংঘনকারীরা 

সবেদাই নবীলদর দাওয়ালতর ক্তবলরাক্তধতা কলরলছ। ক্তবলিষতুঃ আমালদর 

রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর দাওয়ালতর। কারন, তারা 

ভালোভালবই বুঝত, মানুষ ো ইোহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারি করার সালে 

সালেই অনয মানুলষর হগাোমী হলত স্বাধীন হলয় যালব। অতযাচালরর হবড়া 
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জাে ক্তছন্ন কলর বাইলর হবক্তরলয় আসলব। তালদর কপাে ঊচুাঁ হলব এবাং 

ক্তবে জগলতর রব এক আল্লাহ ছাড়া কারও কালছ মাো নত করলব না।  

২। তাওহীদ সক্তঠক বযক্তিত্ব গলড় তুেলত সহায়তা কলর। মানুষ এলত 

সক্তঠকভালব জীবন গঠন করলত পালর এবাং সক্ততযকালরর ক্তদক ক্তনলদেিনা 

পায়। তার েক্ষযবস্তুলক ক্তনক্তদেষ্ট কলর হদয়। কারি, হস বুঝলত পালর এক 

আল্লাহ ছাড়া তার আর হকালনা উপায় হনই। ফলে, তার ক্তদলক হগাপলন 

ও প্রকালিয মুখ ক্তফরালত পালর। সুলখ ও দুুঃলখ তাাঁলক ডাকলত পালর। 

অনযক্তদলক মুিক্তরকলদর অন্তর নানা ধরলনর প্রভূ ও উপালসযর প্রক্তত 

ক্তবক্তক্ষপ্ত অবস্থায় োলক। ফলে, একবার হস জীক্তবতলদর ক্তদলক মুখ ঘুরায়, 

আবার মৃতলদর ক্তদলক। এ কারলিই ইউসুফ ‘আোইক্তহস সাোম 

বলেলছন, 

ۡجنَِْْيََٰصَِٰحَبِْ﴿ ِ ۡرَبابْرْٱلس 
َ
ُِقونََْْءأ َتَفر  َِِْْخۡيْ ْمل

َ
َِٰحدُْْٱّلَلُْْأ : يوسف] ﴾٣٩ْْٱۡلَقَهارُْْٱۡلَو

١٥]  

“হহ আমার হজলের সােীদ্বয়, বহু সাংখযক ক্তভন্ন ক্তভন্ন রব ভালো নাক্তক 

মহাপরাক্রমিােী এক আল্লাহ?” [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩৯]  

তাই মুক্তমন বযক্তি এক আল্লাহর ইবাদত কলর। হস জালন তার রব ক্তক 

করলে খুক্তি হলবন, আর ক্তক করলে নারাজ হলবন। তাই হয কালজ রব 

খুক্তি হন হস কাজ করলত োলক, হয কালজ অসন্তুষ্ট হন তা হলত ক্তবরত 

োলক। ফলে তার অন্তর প্রিান্ত হলয় যায়। আর মুিক্তরক বযক্তি নানা 

উপালসযর উপাসনা কলর। হকালনাটা তালক ডালন ক্তনলয় যায়, হকালনাটা 
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ক্তনলয় যায় বালম। আর এ টানা পড়লন পলড় হস হয় যায় ক্তকাংকতেবযক্তবমুঢ়। 

এলত কলর তার মলন আর হকালনা িাক্তন্ত োলক না।  

৩। তাওহীদ হলি মানুলষর জীবলনর ক্তনরাপত্তার ক্তভক্তত্ত। কারি, এর 

দ্বারাই হস ক্তনরাপত্তা ও িাক্তন্ত পায়। আল্লাহ ছাড়া কাউলক ভয় কলর না। 

তাওহীদ িঙ্কা-ভলয়র সমস্ত দার বন্ধ কলর হদয়। হযমন ক্তরযলকর ভয়, 

জীবন ও মৃতুযর ভয়, আত্মীয়-পক্তরজলনর জীবলনর আিঙ্কা, মানুলষর ভয়, 

ক্তজন-ভূলতর ভয় ইতযাক্তদ। একত্ববালদ ক্তবোসী মুক্তমন আল্লাহ ছাড়া অনয 

কাউলকই ভয় কলর না। অনযরা যখন ভলয়র মলধয োলক তখন তালক 

হদখা যায় সমূ্পিে ক্তনভেীক। মানুষ যখন ক্তচন্তা হপলরিানীলত জজেক্তরত 

োলক, তখন হস োলক অক্তবচক্তেত।  

এ সলতযর প্রক্তত ক্তনলদেি কলর পক্তবত্র কুরআলন আল্লাহ রাবু্বে আোমীন 

বলেন, 

َلَٰٓئَِكْْبُِظۡلمْ ْإِيَمََٰنُهمْيَۡلبُِسويا َْْولَمَْْۡءاَمُنوا ْْٱََّلِينَْ﴿ و 
ُ
ۡمنُْْلَُهمُْْأ

َ
ۡهَتُدونَْْوَُهمْٱۡۡل  ﴾٨٢ْْمل

  [٧٣: اَلنعام]

“যারা ঈমান এলনলছ এবাং ক্তনজ ঈমানলক যুেুম (ক্তিকে)-এর সালে 

সাংক্তমেি কলর ক্তন, তালদর জনযই ক্তনরাপত্তা এবাং তারাই ক্তহদায়াতপ্রাপ্ত”। 

[সূরা আে-আন‘আম, আয়াত: ৮২ ] 

 ৪। তাওহীদ মানুলষর মলনর িক্তির উৎস। তাওহীদ মানুলষর মানক্তসক 

িক্তির হযাগান হদয় । ফলে তার অন্তর আল্লাহ হলত প্রাক্তপ্তর আিায় 

ভলর যায়, তাাঁর ওপর ক্তবোস জলে এবাং তাাঁর ওপর ভরসা কলর, তাাঁর 

ক্তবচালর মন খুক্তি োলক, ক্ততক্তন হলত আগত ক্তবপলদ সহয ক্ষমতা আলস। 
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হস িক্তির ওপর ক্তভক্তত্ত কলর সৃক্তষ্ট হেলক হস মুখ ক্তফক্তরলয় ক্তনলত পালর। 

ক্তনজ ঈমালনর ওপর পাহালড়র মত অটে হলয় যায়। হয হকালনা ক্তবপলদ 

পক্ততত হলেই মুক্তি পাওয়ার জনয আল্লাহলক ডাকলত োলক। কখনও 

মাজার ক্তকাংবা মৃলতর কালছ ফক্তরয়াদ করলত যায় না। রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর ক্তনলনাি হাদীস তালদর পালেয়: 

لَْت  إذا»
َ
لِ  َسأ

َ
 «باهللِ  فاْستَِعنْ  اْستََعنَْت  َواذا اهللَ  فَاْسأ

“যখন (ক্তকছু) চাইলব আল্লাহর কালছই চাইলব আর যখন সাহাযয প্রােেনা 

করলব আল্লাহর কালছই প্রােেনা করলব”।26 

ক্তবপদ-মুক্তসবত আসার সালে সালে তারা আল্লাহর ক্তনলনাি ক্তনলদেলির 

ওপর আমে কলর: 

ْ ْٱّلَلَُْْيۡمَسۡسَكِْْإَون﴿ ْۥيََْكِشَفْْفََلْْبُِض  ۡي َْْيۡمَسۡسَكِْْإَونُْهَو ْْإَِلَِْْلُ
ََْْٰفُهوَِِْْبَ ُْك ََِْْعَ

ء ْ   [٣٨: اَلنعام] ﴾١٧ْْقَِديرْرََْشۡ

“যক্তদ আল্লাহ হতামালক হকালনা দুদেিা দ্বারা স্পিে কলরন, তলব ক্ততক্তন 

ছাড়া তা দূরকারী হকউ হনই”। [সূরা আে-আন‘আম, আয়াত: ১৭]  

৫। তাওহীদ ভ্রাতৃত্ব ও একতার বন্ধলনর মূে। হকননা আল্লাহলক হছলড় 

একদে হোক অপর দেলক প্রভু ক্তহসালব মানয করলব তাওহীদ কখনই 

এমন অনুলমাদন হদয় না। এলকর ওপর অপলরর এ পযেলয়র কতৃেলত্বর 

স্বীকৃক্তত হদয় না। কারি, তাওহীলদর দাবী হলি ইবাদত হলব একমাত্র 

                                                           
26 ক্ততরক্তমযী, হাদীস নাং ২৫১৬, ক্ততক্তন হাদীসক্তটলক হাসান সহীহ বলেলছন। আেবানী 
রহ. হাদীসক্তটলক সহীহ বলেলছন।   
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আল্লাহর। সকে মানুলষর ইবাদত পাওয়ার হযাগযতা একমাত্র তাাঁরই 

আলছ। পৃক্তেবীর সকে ইবাদতকারীর মাোর মুকুট হলিন মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম, যালক আল্লাহ সকলের মধয হলত ক্তনবোচন 

কলরলছন । 

তাওহীলদর িত্রু  

আল্লাহ রাবু্বে আোমীন বলেন, 

اْنَِب ْ ْلُِك َِْْجَعۡلَناَْوَكَذَٰلَِكْ﴿ نِسَْْشَيَِٰطيََْْعُدو ٗ ن ِْْٱۡۡلِ ْبَْْإَِلََْْٰبۡعُضُهمْْۡيُوِحَْْوٱۡۡلِ  ٖ ْۡع
  [٣٣٣: اَلنعام] ﴾١١٢ُْْغُروٗراْ ْٱۡلَقۡولِْْزُۡخُرَفْ

“আর এভালবই আমরা প্রলতযক নবীর িত্রু কলরক্তছ মানুষ ও ক্তজলন্নর 

মধয হেলক িয়তানলদরলক। তারা প্রতারিার উলেলিয এলক অপরলক 

চাকক্তচকযপূিে কোর কুমন্ত্রিা হদয়”। [সূরা আে-আন‘আম, আয়াত: ১২] 

আল্লাহ তা‘আোর অপার ক্তহকমলতর একক্তট হলি, ক্ততক্তন ক্তজন্নলদর মধয 

হলত নবী ও তাওহীদপেীলদর ক্তকছু িত্রু সৃক্তষ্ট কলর ক্তদলয়লছন। এরা ক্তকছু 

মানুষলক কুমন্ত্রিা ক্তদলয় বাক্ততে ও ভ্রাক্তন্তর ক্তদলক ক্তনলয় তালদর দলে 

ক্তভক্তড়লয় হনয়। তালদর উলেিয মানব সন্তানলক তাওহীদ হলত সক্তরলয় 

ক্তবপেগামী করা। অেচ এ তাওহীলদর প্রক্ততই নবীগি সবেপ্রেম ক্তনজ 

কাওমলক দাওয়াত ক্তদলতন। তাওহীদই হলি সবক্তকছুর মূে, যার ওপর 

ক্তভক্তত্ত কলর ইসোলমর দাওয়াত ক্তদলত হলব। বড়ই দুুঃলখর ক্তবষয়,আজ 

অলনলকই ধারিা কলরন তাওহীলদর ক্তদলক দাওয়াত ক্তদলে উম্মলতর মলধয 

ক্তবলভদ সৃক্তষ্ট হলব। অেচ বাস্তব সতয হলো, তাওহীদ হলি উম্মলতর 
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ঐলকযর মূে সূত্র। ঐলকযর ক্তবষয়ক্তটলতা তাওহীলদর নালমর মলধযই ক্তনক্তহত 

আলছ।  

অনযক্তদলক মহান আল্লাহলক রব, প্রক্ততপােক ও সৃক্তষ্টকতো ক্তহসালব 

স্বীকারকারী মুিক্তরকরা ওেী আল্লাহলদর মাধযম বযতীত সরাসক্তর আল্লাহর 

কালছ হদা‘আ করলত অস্বীকার করত। অেচ এ হদা‘আই হলি ইবাদত। 

যখন নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম এক আল্লাহর ইবাদত ও তাাঁর 

ক্তনকট হদা‘আ করার ক্তদলক ডকলেন, তখন তারা রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম সম্বলন্ধ বেে:  

َجَعَلْ﴿
َ
ءْ َْهََٰذاْإِنََْْوَِٰحًدا ْْإَِلَٰٗهاْٱٓأۡللَِهةَْْأ   [٩ :ص] ﴾٥ُْْعَجابْرْلَََشۡ

“হস ক্তক সকে উপাসযলক এক ইোহ বাক্তনলয় ক্তনলয়লছ? ক্তনশ্চয় এ হতা 

এক আশ্চযে ক্তবষয়”। [সূরা হসায়াদ, আয়াত: ৫] 

অনযত্র আল্লাহ বলেন,  

يَْْكَذَٰلَِكْ﴿ َتَْْما
َ
ِنَْقۡبلِِهمِْمنْٱََّلِينَْْأ وَْْۡساِحرْ ْقَالُوا ْْإَِلْْرَُسولْ ْم 

َ
تََواَصۡوا ٥٢ََْْْمُۡنونْ ْأ

َ
ْأ

ْ   [٩١ ،٩٣: اَّلاريات] ﴾٥٣َْْطاُغونَْْقَۡوِرُْْهمْْۡبَۡلْْبِهۦِ 

“এভালব তালদর পূবেবতেীলদর মধয হেলক হয রাসূেই এলসলছ, তারা 

বলেলছ, এ হতা একজন যাদুকর অেবা উোদ। তারা ক্তক এলক অনযলক 

এ ক্তবষলয় ওক্তসয়ত কলরলছ? বরাং এরা সীমােঙ্ঘনকারী জাক্তত”। [সূরা 

যাক্তরয়াত, আয়াত: ৫২-৫৩] 

মুিক্তরকলদর একক্তট অভযাস ক্তছে, তালদরলক এক আল্লাহর ক্তনকট হদা‘আ 

করার কো বো হলে তালদর অন্তর ঘৃনায় ভলর হযত। এ আহ্বান 
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প্রতযাখযান কলর তারা কুফুরী করত। আর আল্লাহ বযতীত অনয কালরা 

ক্তনকট হদা‘আ করা বা এ জাতীয় হকালনা ক্তিলকের কো শুনলেই খুক্তিলত 

আত্মহারা হলয় হযত এবাং পরষ্পরলক সুসাংবাদ ক্তদত। তালদর বিেনা ক্তদলয় 

আল্লাহ রাবু্বে আোমীন বলেন, 

زَۡتْْوَۡحَدهُْْٱّلَلُُْْذكِرَِْْإَوَذا﴿
َ
ْٱََّلِينَُْْذكِرَِْْإَوَذاْبِٱٓأۡلِخَرةِ ْْيُۡؤِمُنونََْْلْْٱََّلِينَْْقُُلوُبْْٱۡشَمأ

ونَُْْهمْْۡإَِذاُْدونِهِۦيِْْمن   [١١: الزمر] ﴾٤٥ْْيَۡسَتۡبِۡشُ

“যারা আক্তখরালত ক্তবোস কলর না, এক আল্লাহর কো বো হলে তালদর 

অন্তর সঙু্কক্তচত হলয় যায়। আর আল্লাহ ছাড়া অনয উপাসযগুলোর কো 

বো হলে তখনই তারা আনলদ উৎফুে হয়”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: 

৪৪]  

আল্লাহর একত্ববালদ অস্বীকার কারী মুিক্তরকলদর সম্বলন্ধ বলেন, 

َٰلُِكم﴿ ْۥيَْذ نَُه
َ
ِْْفَٱۡۡلُۡكمُْْتُۡؤِمُنوا  ْْبِهِۦْيُۡۡشَكِْْۡإَونَْكَفۡرُتمْْۡوَۡحَدهُۥْٱّلَلُُْْدِعَْْإَِذاْبِأ ّْلِلَ

  [٣٣: اغفر] ﴾١٢ْْٱۡلَكبِيِْْٱۡلَعِل ِْ

“(তালদরলক বো হলব) এটা হতা এজনয হয, যখন আল্লাহলক এককভালব 

ডাকা হত তখন হতামরা তাাঁলক অস্বীকার করলত আর যখন তাাঁর সালে 

িরীক করা হত তখন হতামরা ক্তবোস করলত। সুতরাাং যাবতীয় কতৃেত্ব 

সমুচ্চ, মহান আল্লাহর”। [সূরা গাক্তফর, আয়াত: ১২] 

এ জাতীয় আয়াতগুলো যক্তদও কাক্তফরলদর সম্বলন্ধ নাক্তযে হলয়লছ, ক্তকন্তু 

এগুলো হসসব হোকলদর হক্ষলত্রও প্রলযাজয যারা তালদর রাং-এ রক্তিত। 

যক্তদও তারা ক্তনলজলদর মুসক্তেম বলে দাবী কলর। কারি, তালদর অলনলক 
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আল্লাহর কালছ প্রােেনায় ভয় কলর। ঈমান ও তাওহীলদর প্রক্তত 

আহ্বানকারীলদর সালে িত্রুতা হপাষি কলর। সাধারি হোকলদর তালদর 

কাছ হেলক দুলর সরালনার জনয তালদর ওপর নানা অপবাদ আলরাপ 

কলর ও নানা মদ নালম আখযাক্তয়ত কলর। হোকলদর তারা হস-ই তাওহীদ 

হলত দূলর সক্তরলয় রাখলত চায় যার জনয আল্লাহ রাবু্বে আোমীন সমস্ত 

রাসূেলদর হপ্ররি কলরলছন। আর যখন রাসূেুল্লাহ বা ওেী আল্লাহলদর 

ক্তনকট হদা‘আ ক্তকাংবা সাহাযয প্রােেনার ক্তবষলয় শুনলত পায় তখন স্বচক্তকত 

হলয় উলঠ ও খুক্তিলত অন্তর ভলর যায়। 

 তাওহীদ প্রসলে আক্তেমলদর ভূক্তমকা 

ক্তনশ্চয় আক্তেমগি হলিন নবীলদর ওয়ালরছ। নবীগি তাওহীলদর প্রক্ততই 

সবেপ্রেম হোকলদর দাওয়াত ক্তদলয়লছন। 

আল্লাহ তা‘আো বলেন,  

َمة ُْْك ِِْْفَْْبَعۡثَناَْولََقدْۡ﴿
ُ
نِْْرَُسوًلْْأ

َ
: انلحل] ﴾٣٦ْٱلَطَُٰغوَت َْْوٱۡجَتنُِبوا ْْٱّلَلَْْٱۡعُبُدوا ْْأ

١٥]  

“আর ক্তনশ্চয় আমরা প্রলতযক জাক্ততর কালছ একজন রাসূে হপ্ররি 

কলরক্তছ হয, হতামরা আল্লাহর ইবাদত কর এবাং তাগুতলক পক্তরহার 

কর”। [সূরা আন-নাহে, আয়াত: ৩৬] 

তাগুত বেলত তালদরলক বুঝালনা হয়- আল্লাহ ছাড়া যালদর ইবাদত করা 

হয় এবাং তারা তালত রাযী-খুক্তি োলক।  
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তাই আক্তেমলদর কতেবয হলো, হসখান হেলকই তারা দাওয়াত শুরু 

করলবন হযখান হেলক শুরু কলরক্তছলেন তাবত নবী-রাসূেগি। অেোৎ 

তাওহীদ ও আল্লাহর একত্ববাদ ক্তদলয় দাওয়াক্তত ক্তমিন শুরু করলব। 

যাবতীয় ইবাদত হযন এক আল্লহর জনযই সম্পাক্তদত হয় সকে মানুষলক 

হসক্তদলক আহ্বান করলব। ক্তবলিষত: হদা‘আ-প্রােেনা-সাহাযয কামনা 

ইতযাক্তদ।  

কারি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন, 

ََعُء ُهَو الِعبَاَدةُ »   «ادلُّ

“হদা‘আ-ই ইবাদত”।27 

বতেমান ক্তবলের অক্তধকাাংি মুসক্তেম হদা‘আ সাংক্রান্ত ক্তিলকে আক্রান্ত। তারা 

ক্তনলজলদর ক্তবপদ-মুক্তসবত, প্রলয়াজন ইতযাক্তদ হক্ষলত্র আল্লাহলক বাদ ক্তদলয় 

অনযলক ডাকলছ, তালদর ক্তনকট প্রােেনা করলছ, তালদর দারস্থ হলি। 

এটাই তালদর দুভোলগযর মূে কারি। আল্লাহ তা‘আো পূবে যুলগর 

মানুষলদর ধ্বাংস কলরলছন তার এক নম্বর কারি, হলি, তারা আল্লাহলক 

হছলড় আউক্তেয়ালদর কালছ প্রােেনা করত।  

  

                                                           
27 ক্ততরক্তমযী, হাদীস নাং ২৯৬৯, ক্ততক্তন হাদীসক্তটলক হাসান সহীহ বলেলছন।  
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তাওহীদ প্রক্ততষ্ঠা ও ক্তিকে ক্তবলরাধী আলদােলন আক্তেমরা কলয়ক ভালগ 

ক্তবভি 

প্রেম দে:  

তারা তাওহীলদর মমে কো, প্রলয়াজনীয়তা ও তার হেক্তিক্তবনযাসলক 

যোযেভালব বুলঝলছন। পািাপাক্তি তালক ইবনষ্টকারী- ক্তিলকের প্রকৃক্তত, 

ক্ষক্ততকর ক্তদকসমূহ ও তার হেক্তি-ক্তবভাগ সম্পলকেও প্রলয়াজনীয় বুযৎপক্তত্ত 

অজেন কলরলছন। এরপর সক্তঠক ক্তনয়লম হস সব ক্তবষলয় মানুষলদরলক 

অবক্তহত করলছন ক্তনরেসভালব। এ হক্ষলত্র তারা কুরআন ও সহীহ 

হাদীসলকই হরফালরন্স ক্তহসালব গ্রহি কলরলছন। ফলে, নবীলদরলক হযমন 

ক্তমেযা অপবালদর সমু্মখীন হলত হলয়ক্তছে তালদর হক্ষলত্রও তার বযক্ততক্রম 

হয়ক্তন। প্রক্ততক্তনয়ত প্রক্ততবাদ-প্রক্ততলরাধ, বাধা-ক্তবপক্তত্ত, ক্তনযোতন-

ক্তনপীড়লনর ক্তিকার হলিন। তলব তারা আদিে ক্তহসালব গ্রহি কলরলছন 

নবীলদরলক তাই সহয কলর চলেলছন িত বাধা ও ক্তনযোতন। দুবোর 

গক্ততলত এক্তগলয় চলেলছন আল্লাহর যক্তমলন আল্লাহর দীন প্রক্ততষ্ঠার পূিযময় 

মহান কালজ। হকালনাভালবই কতেবয-কাজ হলত ক্তবরত হলিন না মুহূলতের 

জনযও।  

তালদর পালেয় হলি আল্লাহ তা‘আোর মহান বািী,  

ََْْٰوٱۡصِبْۡ﴿   [٣٠: املزمل] ﴾١٠ََْْجِيٗلَْْهۡجٗراَْوٱۡهُجۡرُهمَْْۡيُقولُونََْْماََْعَ

“আর তারা যা বলে, তালত তুক্তম বধযেয ধারি কর এবাং সুদরভালব 

তালদরলক পক্তরহার কলর চে”। [সূরা আে-মুযযাক্তম্মে, আয়াত: ১০]  
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েুকমান তার হছলেলক উপলদি ক্তদলয় বলেলছন,  

َُٰبَنَْ﴿ قِمَِْْي
َ
ةَْْأ ُمرْْۡٱلَصلَوَٰ

ۡ
ََْْٰوٱۡصِبْْۡٱلُۡمنَكرَِْْعنَِْْوٱنۡهَْْبِٱلَۡمۡعُروِفَْْوأ يََْْعَ َصابََك َْْما

َ
ْنَْإِْْأ

َٰلَِكْ ِِِْْمنَْْۡذ ُمورَِْْعۡز
ُ
  [٣٨: لقمان] ﴾١٧ْْٱۡۡل

“হহ আমার ক্তপ্রয় সন্তান, সাোত কালয়ম কর, সৎকালজর আলদি দাও, 

অসৎকালজ ক্তনলষধ কর এবাং হতামার ওপর হয ক্তবপদ আলস তালত বধযেয 

ধর। ক্তনশ্চয় এগুলো অনযতম দৃঢ় সাংকলের কাজ”। [সূরা েুকমান, 

আয়াত: ১৭] 

ক্তদ্বতীয় দে:  

যারা ইসোলমর মূে ক্তভক্তত্ত তাওহীলদর ক্তদলক দাওয়াত হদওয়ালক খুব 

হবক্তি গুরুত্ব হদন না। তারা ঘুলর ক্তফলর মানুষলক আক্তকদাহ-ক্তবোস সহীহ 

না কলরই সাোত, ইসোমী রাষ্ট্র গঠন ও ক্তজহালদর ক্তদলক ডালক। মলন 

হয় তাাঁরা আল্লাহ তা‘আোর হস বািীক্তট শুলনন ক্তন, যালত ক্ততক্তন ক্তিকে 

সম্বলন্ধ সতকে কলর বলেলছন, 

ُكوا َْْولَوْۡ﴿ ۡۡشَ
َ
  [٧٧: اَلنعام] ﴾٨٨َْْيۡعَملُونَََْْكنُوا َْْماَْعۡنُهمَْۡلَبَِطْْأ

“যক্তদ তারা ক্তিলকে প্রবৃত্ত হয়, তাহলে তারা যত আমেই করুক না হকন 

নষ্ট হলয় যালব”। [সূরা আে-আন‘আম, আয়াত: ৮৮]  

যক্তদ তারা নবী-রাসূেলদর অনুসরি কলর তাওহীদলক অগ্রাক্তধকার ক্তদলতন 

তাহলে তালদর দাওয়াত জয়যুি হত এবাং আল্লাহ তালদর সাহাযয 

করলতন, হযমন সাহাযয কলরক্তছলেন ক্ততক্তন নবী-রাসূেলদর।  

আল্লাহ বলেন, 
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ۡرِضِْْفْْلَيَۡسَتۡخلَِفَنُهمْْۡٱلَصَٰلَِحَِٰتْْوََعِملُوا ِْْمنُكمَْْۡءاَمُنوا ْْٱََّلِينَْْٱّلَلُْْوََعدَْ﴿
َ
َْماكَْْٱۡۡل

َِنََْْقۡبلِِهمِْْۡمنْٱََّلِينَْْٱۡسَتۡخلََفْ َُمك  َۡ َِلَُهمْلَُهمْْۡٱۡرتََضَْْٰٱََّلِيْدِيَنُهمُْْلَُهمَْْۡو ِ َُبد  َۡ ْنْ م َِْْو
ۡمٗنا َْْخۡوفِِهمَْْۡبۡعدِْ

َ
َٰلَِكَْْبۡعدََْْكَفرََْْوَمنْا َْشۡيِْْبْْيُۡۡشُِكونََْْلَْْيۡعُبُدونَِنْْأ َلَٰٓئَِْْذ و 

ُ
ُْهمَُْْكْفَأ

  [٩٩ :انلور] ﴾٥٥ْْٱۡلَفَِٰسُقونَْ

“হতামালদর মলধয যারা ঈমান আলন এবাং সৎকমে কলর আল্লাহ তালদরলক 

এ মলমে ওয়াদা ক্তদলয়লছন হয, ক্ততক্তন ক্তনক্তশ্চতভালব তালদরলক যমীলনর 

প্রক্ততক্তনক্তধত্ব প্রদান করলবন, হযমন ক্ততক্তন প্রক্ততক্তনক্তধত্ব প্রদান কলরক্তছলেন 

তালদর পূবেবতেীলদর এবাং ক্ততক্তন অবিযই তালদর জনয িক্তিিােী ও 

সুপ্রক্ততক্তষ্ঠত করলবন তালদর দীনলক, যা ক্ততক্তন তালদর জনয পছদ 

কলরলছন এবাং ক্ততক্তন তালদর ভয়-ভীক্তত িাক্তন্ত-ক্তনরাপত্তায় পক্তরবক্ততেত কলর 

হদলবন। তারা আমারই ইবাদাত করলব, আমার সালে হকান ক্তকছুলক 

িরীক করলব না। আর এরপর যারা কুফুরী করলব তারাই ফাক্তসক”। 

[সূরা আন-নূর, আয়াত: ৫৫]  

তৃতীয় দে:  

আলেমলদর মলধয তৃতীয় একক্তট দে আলছ, তারা মানুলষর িত্রুতার ভলয় 

অেবা চাকক্তরর ভলয় ক্তকাংবা ক্তনলজলদর পক্তজিন নষ্ট হলয় যাওয়ার ভলয় 

তাওহীলদর দাওয়াত হদন না এবাং ক্তিলকের ক্তবরুলদ্ধ আলদােন-সাংগ্রাম 

কলরন না। আল্লাহ তা‘আো দীলনর তাবেীগ করার জনয তালদরলক হয 

ইেম ও হমধা দান কলরলছন তা তারা হগাপন কলর রাখলছন।  

তালদর তলর আল্লাহর ক্তনলনাি বািী খুবই প্রলযাজয: 
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نَزِۡلَاَْمايْْيَۡكُتُمونَْْٱََّلِينَْْإِنَْ﴿
َ
ِْفْْلِلَناِسَْْبَيَنَٰهَُْْماَْبۡعدِِْْمنْ َْوٱلُۡهَدىَْْٰٱۡۡلَي َِنَِٰتِْْمنَْْأ

َلَٰٓئَِكْْٱۡلِكَتَٰبِْ و 
ُ
  [٣٩٥: ابلقرة] ﴾١٥٩ْْٱلَلَٰعُِنونََْْوَيۡلَعُنُهمُْْٱّلَلُْْيَۡلَعُنُهمُْْأ

“ক্তনশ্চয় যারা হগাপন কলর সুস্পষ্ট ক্তনদিেনসমূহ ও ক্তহদায়াত যা আমরা 

নাক্তযে কলরক্তছ, ক্তকতালব মানুলষর জনয তা স্পষ্টভালব বিেনা করার পর, 

তালদরলক আল্লাহ ো’নত কলরন এবাং ো’নতকারীগিও তালদরলক 

ো’নত কলর”। [সূরা আে-বাকারা, আয়াত: ১৫৯] 

আল্লাহ দীলনর পলে আহবানকারীলদর সম্বলন্ধ বলেন,  

َحًداََْيَۡشۡونََْْوَلَْْوَيۡخَشۡونَُهۥْٱّلَلِْْرَِسََٰلَِٰتُْْيَبل ُِغونَْْٱََّلِينَْ﴿
َ
ْبِٱّلَلَِْْوَكَفَْْٰٱّلَلَ ْْإَِلْْأ

  [١٥ :اَلحزاب] ﴾٣٩َْْحِسيٗبا

“যারা আল্লাহর ক্তরসাোতলক মানুলষর কালছ হপৌঁলছ হদয় এবাং তাাঁলক ভয় 

কলর। আল্লাহ ছাড়া আর কাউলকই ভয় কলর না”। [সূরা আে-আহযাব, 

আয়াত: ৩৯] 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন, 

ُ يَْوَم الِْقيَاَمِة بِِلَجاٍم ِمْن نَارٍ » ْْلََمُه اللَّ
َ
 «َمْن َكتََم ِعلًْما أ

“হয ইেম হগাপন রাখলব, আল্লাহ ক্তকয়ামত ক্তদবলস তার মুলখ আগুলনর 

োগাম পরালবন”।28  

                                                           
28 হালকম, হাদীস নাং ৩৪৬, ক্ততক্তন িাইখাইলনর িলতে সহীহ বলেলছন। যাহাবী রহ. ও 
সহীহ বলেলছন।  
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চতুেে দে:  

আক্তেমলদর চতুেে দেক্তটর বিবয হলি, হকবে আল্লাহর ক্তনকটই হদা‘আ 

করলত হলব এমন হকালনা কো হনই; বরাং নবী, আউক্তেয়া ও মৃতলদর 

কালছ হদা‘আ করা জালয়য। তারা বলেন, আল্লাহ ছাড়া অলনযর কালছ 

হদা‘আ করার বযাপালর সতকে কলর হয সব আয়াত নাক্তযে হলয়লছ তা 

শুধু মুিক্তরলকলদর হক্ষলত্র প্রলযাজয। মুসক্তেমলদর হকউই মুিক্তরকলদর 

অন্তভূেি নয়।  

মলন হলি তারা আল্লাহ তা‘আোর হস বািীক্তট শুনলত পান ক্তন যালত 

ক্ততক্তন বলেলছন,  

َلَٰٓئَِكْْبُِظۡلمْ ْإِيَمََٰنُهمْيَۡلبُِسويا َْْولَمَْْۡءاَمُنوا ْْٱََّلِينَْ﴿ و 
ُ
ۡمنُْْلَُهمُْْأ

َ
ۡهَتُدونَْْوَُهمْٱۡۡل  ﴾٨٢ْْمل

  [٧٣: اَلنعام]

“যারা ঈমান এলনলছ এবাং স্বীয় ঈমানলক যুেম (ক্তিরক)-এর সালে ক্তমেি 

কলর ক্তন। তালদর জনয রলয়লছ ক্তনরাপত্তা এবাং তারাই ক্তহদায়াত প্রাপ্ত”। 

[সূরা আে-আন‘আম, আয়াত।: ৮২] 

এই আয়াত হলত বুঝা যালি ক্তিলকের মলধয মুক্তমন-মুসক্তেমও পক্ততত হলত 

পালর, যা আজ অক্তধকাাংি মুসক্তেম হদলিই পক্তরেক্তক্ষত হলি। এসব 

আক্তেম আল্লাহ ছাড়া অলনযর কালছ হদা‘আ করা, মসক্তজলদ কবর হদওয়া, 

কবলরর চক্তরক্তদলক তাওয়াফ করা, ওেী-আউক্তেয়ালদর নালম নযর-মানত 

হদওয়া সহ বহু ক্তিকে, ক্তবদ‘আত ও মারাত্মক মারাত্মক মদ কাজলক 

মুবাহ কলর ক্তদলয়লছ।  
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রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম তালদর বযাপালর সাবধান কলর 

বলে হগলছন: 

َة الُمِضلِّنيَ » ئِمَّ
َ
ِِت اْل مَّ

ُ
َخاُف لََعَ أ

َ
َما أ  «إِنَّ

“আক্তম আমার উম্মলতর জনয ক্তবপেগামীকারী ইমাম ও হনতৃবলগের 

আিঙ্কা করক্তছ”।29 

খুবই ক্তবস্ময়কর বযাপার! একবার একক্তট প্রলশ্নর জবালব জালময়া 

আযহালরর জননক িাইখ কবলরর ক্তদলক সাোত আদায় করালক জালয়য 

বলে মন্তবয কলরন। ক্ততক্তন বলেন, হকন করলরর ক্তদলক সাোত আদায় 

করা জালয়য হলব না? অেচ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম 

মসক্তজলদ নাওয়াওয়ীলত িাক্তয়ত আলছন এবাং মানুষ তার কবলরর ক্তদলক 

সাোত আদায় করলছ।  

আমরা তার যুক্তি খন্ডন কলর বেলত পাক্তর, প্রেমত: নবী সাল্লাল্লাহু 
আোইক্তহ ওয়াসাল্লামলক মসক্তজলদ দাফন করা হয় ক্তন, বরাং তাাঁলক দাফন 

করা হয় আলয়িা রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহার ঘলর। উমাইয়ালদর সময় তাাঁর 

কবরলক মসক্তজলদর ক্তভতলর প্রলবি করান হয়। ক্তদ্বতীয়ত: রাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম কবলরর ক্তদলক সাোত আদায় করলত 

ক্তনলষধ কলরলছন। রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম সব সময় 

পাঠ করলতন:  

                                                           
29 ক্ততরক্তমযী, হাদীস নাং ২২২৯, ক্ততক্তন হাদীসক্তটলক হাসান সহীহ বলেলছন। আেবানী 
রহ. সহীহ বলেলছন।  
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 «َينَْفعْ  َل ِعلْمٍ  ِمنْ  أُعوُْذبَِك  إّنِّ  اللُّهمَّ »

“হহ আল্লাহ, আক্তম এমন ইেম হেলক বাাঁচলত চাই যা হকালনা উপকার 

হদয় না”।30 অেোৎ যা আক্তম অপরলক ক্তিখাব না, না আক্তম ক্তনলজ তালত 

আমে করব এবাং না তা আমার চক্তরত্রলক সাংলিাধন করলব।  

পঞ্চম দে: 

এমন আক্তেম যারা ক্তনজ বুজুগেলদর কো মানয কলর আর আল্লাহর হুকুম 

অমানয করার বযাপালর তালদর আনুগতয কলর। প্রকৃত অলেে তারা নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর উপলদলির ক্তবপরীলত অবস্থান ক্তনলয়লছ, 

নবীজী বলেন, 

 «ََل َطاَعَة لَِمْخلُوٍق ِِف َمْعِصيَِة اهلِل َعزَّ وََجلَّ »

“স্রষ্টার অবাধযতার কালজ সৃক্তষ্টর আনুগতয করা যালব না”।31  

এলত কলর তারা অক্তত িীঘ্রই ক্তকয়ামত ক্তদবলস আফলসাস করলব, হয 

ক্তদন আফলসালস হকালনা কাজ হলব না।  

আল্লাহ কাক্তফরলদর আযাব বিেনা করলছন, যারা তালদর পে অনুসরি 

করলব তালদর সম্বলন্ধও বেলছন: 

                                                           
30 সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ২৭২২।  
31 মুসনাদ আহমদ, হাদীস নাং ১০৯৪, শুয়াইব আরনাউত হাদীসক্তটলক বুখারী ও 
মুসক্তেলমর িলতে সহীহ বলেলছন।  
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﴿َِْ يَْْيُقولُونَْْٱِلَارِِْْفْْوُُجوُهُهمُْْۡتَقَلُبْْيَۡو َٰلَۡيتََنا َطۡعَناَْي
َ
َطۡعَناْٱّلَلَْْأ

َ
َْوقَالُوا ٦٦ْْْٱلَرُسوَل َْْوأ

يْ يَْْرَبَنا َطۡعَناْإَِنا
َ
يَءنَاَْساَدَتَناْأ ا َضللونَاَْوُكَبَ

َ
ي٦٧ْْْٱلَسبِيَل ْْفَأ ْٱۡلَعَذاِبِْْمنَِْْضۡعَفۡيَِْْءاتِِهمَْْۡرَبَنا

  [٥٧ ،٥٥ :اَلحزاب] ﴾٦٨َْْكبِٗياْلَۡعٗناَْوٱۡلَعۡنُهمْۡ

“হযক্তদন তালদর হচহারাগুলো আগুলন উপুড় কলর হদওয়া হলব, তারা 

বেলব, ‘হায়, আমরা যক্তদ আল্লাহর আনুগতয করতাম এবাং রাসূলের 

আনুগতয করতাম। তারা আলরা বেলব, ‘হহ আমালদর রব, আমরা 

আমালদর হনতৃবগে ও ক্তবক্তিষ্ট হোকলদর আনুগতয কলরক্তছোম, তখন তারা 

আমালদরলক পেভ্রষ্ট কলরক্তছে। হহ আমালদর রব, আপক্তন তালদরলক 

ক্তদ্বগুি আযাব ক্তদন এবাং তালদরলক হবক্তি কলর োনত করুন”। [সূরা 

আে-আহযাব, আয়াত: ৬৬-৬৮]  

আল্লামা ইবন কাক্তসর রহ. এই আয়ালতর তাফসীলর বলেন, আমরা 

হনতালদর ও বড় বড় বুজুগেলদর অনুসরি কলরক্তছোম আর ক্তবলরাক্তধতা 

কলরক্তছোম রাসূেলদর এবাং এ ধারিা হপাষি কলরক্তছোম হয, ক্তনশ্চয় 

তাাঁলদর কালছ ক্তকছু আলছ এবাং তারাও হকালনা ক্তকছুর ওপর আলছ। ক্তকন্তু 

এখন হদখক্তছ তারা হকালনা ক্তকছুরই ওপর হনই।  
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ওহাবী অেে কী? 

আজকাে সাধারলি ওহাবী িব্দক্তট হবি পক্তরক্তচত হলয় উলঠলছ, ওহাবী 

বলে হসসব হোকলদরলক বুঝালনা হয়, যারা কুরআন ও সহীহ হাদীলসর 

পক্তরপেী সমালজ প্রচক্তেত নানা কুপ্রো ও ক্তনকৃষ্ট ক্তবদ‘আলতর ক্তবরুলদ্ধ 

কো বলেন এবাং কুরআন সুন্নাহ ক্তভক্তত্তক আমে কলরন। প্রচক্তেত ধযান-

ধারিা এক্তড়লয় কুরআন-হাক্তদস সমক্তেেত আক্বীদা হপাষি করাই তালদর 

অনযায়। ক্তবলিষ কলর তাওহীলদর প্রক্তত দাওয়াত এবাং অনযলদর হছলড় 

একমাত্র আল্লাহর কালছ হদা‘আ করলত বো হলেলতা কোই হনই।  

(লেখক বেলছন) আক্তম আমার িাইলখর কালছ ইবন আব্বালসর 

রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু ক্তবখযাত হস হাদীসক্তট পাঠ কলরক্তছোম: যালত রাসূে 

সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন, 

لَْت  إذا»
َ
لِ  َسأ

َ
 «باهللِ  فاْستَِعنْ  اْستََعنَْت  َواذا اهللَ  فَاْسأ

“যখন (ক্তকছু) চাইলব আল্লাহর কালছই চাইলব আর যখন সাহাযয প্রােেনা 

করলব আল্লাহর কালছই প্রােেনা করলব”।32 

এর বযাখযায় ইমাম নাওয়াওয়ী রহ. বলেলছন, প্রাক্তেেত ক্তজক্তনস যক্তদ এমন 

হয় যা মানুলষর হালত হনই। হযমন, ক্তহদায়াত, ইেম, হরাগমুক্তি ও 

সুস্থতা- তাহলে হযন একমাত্র রলবর কালছই চায়। তখন আক্তম আমার 

উস্তাদলক বেোম: এ হাদীস ও তার মমে আল্লাহ ছাড়া অলনযর কালছ 

                                                           
32 ক্ততরক্তমযী, হাদীস নাং ২৫১৬, ক্ততক্তন হাদীসক্তটলক হাসান সহীহ বলেলছন। আেবানী 
রহ. হাদীসক্তটলক সহীহ বলেলছন।   
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সাহাযয চাওয়ালক নাজালয়য বলেলছ। ক্ততক্তন বেলেন: বরাং জালয়য। তখন 

বেোম: আপনার ক্তনকট এর ক্তক দেীে আলছ? এলত িাইখ খুব হরলগ 

হগলেন এবাং হচাঁক্তচলয় বেলত োগলেন: আমার চাচী এভালব বলেন, হহ 

িাইখ সাদ! (ঐ মসক্তজলদর ক্তনলচ কবলর িাক্তয়ত বযক্তি, তার ক্তনকট 

সাহাযয চাইলত)। তখন আক্তম বেোম, হহ চাচী! হতামালক ক্তক িাইখ সাদ 

হকালনা উপকার করলত পালর? উত্তলর বেলেন: আক্তম তার কালছ হদা‘আ 

কক্তর এবাং তখন ক্ততক্তন আল্লাহর কালছ ক্তগলয় আমার জনয িাফায়াত 

কলরন।  

আক্তম তখন িাইখলক বেোম: আপক্তন জ্ঞানী মানুষ। সারা জীবন 

কুরআন-ক্তকতাব পাঠ কলর কাটালেন। এরপরও ক্তক আপনার আক্তকদাহ 

আপনার অজ্ঞ চাচীর কাছ হেলক ক্তনলবন? ক্ততক্তন তখন হরলগ বেলেন: 

হতামার মলধয ওহাবীলদর ক্তচন্তা-ভাবনা হদখা যালি। ওমরাহ পােন 

করলত যাও আর তালদর ক্তকতাব ক্তনলয় হফরত আস। আসলে আক্তম 

ওহাবীলদর সম্বলন্ধ বেলত হগলে ক্তকছুই জানতাম না, আমার উস্তালদর 

কাছ হেলক শুধু এতটুকু শুনতাম হয, ওহাবীরা সমস্ত মানুষলদর 

ক্তবরুদ্ধাচরি কলর, তারা ওেী-আউক্তেয়া ও তালদর কারামত ক্তবোস কলর 

না। তারা রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লামলক ভালোবালস না এবাং 

এ জাতীয় আরও বহু অপবাদ। তখন আক্তম মলন মলন বেোম, যক্তদ 

ওহাবীরা ক্তবোস কলর শুধুমাত্র আল্লাহর কালছ সাহাযয চাইলত হলব এবাং 

সুস্থতা দালনর মাক্তেক শুধু ক্ততক্তন। তাহলে অবিযই আমালক তালদর 

সম্বলন্ধ জানলত হলব। তারপর তালদর সম্পলকে জানলত ক্তগলয় শুনোম, 

একক্তট ক্তনক্তদেষ্ট জয়গায় তারা বৃহস্পক্ততবার সন্ধযায় একক্তত্রত হয়। 
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তাফসীর, হাদীস ও ক্তফকাহ ক্তনলয় আলোচনা হয়। হস মলত এক 

বৃহস্পক্ততবার আক্তম আমার হছলেলদর সহ আলরা ক্তকছু ক্তিক্তক্ষত যুবকলদর 

ক্তনলয় হসখালন হগোম। একটা কলক্ষ প্রলবি কলর দরলসর জনয অপক্ষা 

করলত োগোম। ক্তকছুক্ষি পর আমালদর সামলন একজন িাইখ 

আসলেন। সাোম জাক্তনলয় ডান ক্তদক হলত শুরু কলর সবার সালে হাত 

ক্তমোলেন। এরপর ক্তনধোক্তরত হচয়ালর বসলেন। আক্তম েক্ষয করোম হকউ 

তাাঁর সম্মালন দাাঁড়াে না। আক্তম মলন মলন বেোম: এ িাইখ খুবই নম্র 

ও ক্তবক্তনত হোক। ক্তনজ সম্মালন অনযলদর দাাঁড়ালনালক পছদ কলরন না। 

ক্তকছুক্ষি পর ক্ততক্তন হস খুতবা পলড় দরস শুরু করলেন, যা নবী কাক্তরম 

সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম ক্তনজ খুতবা ও দরস হদওয়ার সময় 

বেলতন। খুতবার পর অতযন্ত প্রািে ও ক্তবশুদ্ধ আরবী ভাষায় কো 

বেলত োগলেন এবাং হাদীস সম্বলন্ধ আলোচনা শুরু করলেন- হাদীলসর 

সনদ সহীহ না দুবেে তাও বলে ক্তদলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ 

ওয়াসাল্লালমর নাম যতবার আসে ততবারই দুরূদ পাঠ করলেন। 

আলোচনার হিষ ভালগ ক্তেক্তখত প্রশ্নাবেী হপি করা হলো। ক্ততক্তন কুরআন 

ও হাদীলসর দেীেসহ সবগুলো প্রলশ্নরই উত্তর ক্তদলেন। উপক্তস্থত 

কক্ততপয় বযক্তিবগে তার সালে আলোচনা করলত চাইলে কাউলক ক্তবমুখ 

করলেন না। দরলসর হিলষ বেলেন: সমস্ত প্রিাংসা আল্লাহর ক্তযক্তন 

আমালক মুসক্তেম বাক্তনলয়লছন, রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম ও 

তাাঁর সাহাবীলদর অনুসরি কলর চোর তাওফীক ক্তদলয়লছন। ক্তকছু হোক 

আমালদর সম্বলন্ধ মন্তবয কলর বলে হতামরা ওহাবী। এটা হলি মানুষলক 

হদওয়া ক্তনকৃষ্ট উপাক্তধ। এরূপ করলত আল্লাহ  ক্তনলষধ কলরলছন:  
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ۡلَقَِٰبْ َْتَنابَُزوا َْْوَلْ﴿
َ
  [٣٣: احلجرات] ﴾١١ْْبِٱۡۡل

“হতামরা এলক অপরলক মদ উপনালম হডলকা না”। [সূরা আে-হুজরাত, 

আয়াত: ১১]  

অতীলত ইমাম িালফঈ রহ.-লক রালফক্তজ বলে আখযাক্তয়ত করা হলে ক্ততক্তন 

এক কক্তবতার মাধযলম তার উত্তর হদন, যার সারমমে হলো:  

যক্তদ নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম এবাং তাাঁর বাংিীয়লদর 

ভালোবাসার নাম রালফক্তজ হয় তাহলে মানুষ ও ক্তজন সকলে সাক্ষী 

হেলকা, আক্তমও রালফক্তজ।  

িাইলখর দরস হিষ হলে ক্তকছু সাংখযক যুবলকর সালে হবর হলয় আসোম 

তারা তাাঁর ইেম ও ইবনম্র বযবহালর ক্তবমুগ্ধ হলয় পলড়ক্তছে। তালদর 

একজন বলেই বসে, ইক্তন সতযই িাইখ। 

ওহাবী বোর ইক্ততহাস  

তাওহীলদর িত্রুরা তাওহীদপেীলদর মুহাম্মাদ ইবন আবু্দে ওয়াহালবর 

প্রক্তত সম্বন্ধযুি কলর ওহাবী নালম আখযাক্তয়ত কলর। যক্তদ তারা সতযবাক্তদই 

হত তাহলে তাাঁর মূে নাম মুহাম্মালদর সালে সম্পকে কলর বেত 

মুহাম্মাদী। ক্তকন্তু আল্লাহ চাইলেন তাওহীদপেীরা তাাঁর নাম ওহাব বা 

দাতা-এর সালে সম্পক্তকেত হউক। তাই হেলক হলয় হগে ওহাবী। যক্তদ 

সূফী বেলত সূফ বা পিমী কাপড় পক্তরধানকারী হোকলদর সালে 

সম্পক্তকেত মানুষলদর বুঝায়, তাহলে ওহাবী মালন আল্লাহর নাম ওহাব 



 

 

মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পালেয় 
 67  

(ক্তযক্তন মানুষলক একত্ববাদ দান কলরন) এর সালে সম্পক্তকেত হোকলদর 

বুঝালব।  

মুহাম্মাদ ইবন আবু্দে ওয়ালহলবর জীবনী 

মুহাম্মাদ ইবন আবু্দে ওয়াহাব হসৌক্তদ আরলবর অন্তগেত নজদ এোকায় 

ওয়াইনাহ নামক স্থালন ১১১৫ ক্তহজরীলত জে গ্রহি কলরন। ১০ বছলর 

পদাপেি করার পূলবেই পক্তবত্র কুরআন মুখস্থ কলরন। ক্তনজ ক্তপতার -ক্তযক্তন 

হাম্বেী মাযহালবর একজন ক্তবলিষ আক্তেম ক্তছলেন- ক্তনকট হলত ক্তফকাহ 

ক্তিলখন। তারপর ক্তবক্তভন্ন ওস্তালদর ক্তনকট হাদীস ও তাফসীর িালস্ত্র ক্তিক্ষা 

োভ কলরন। ক্তবক্তভন্ন এোকায় ক্তবলিষত: মক্তদনা িরীফ ক্তগলয় কুরআন 

হাদীলসর ওপর ক্তবলিষভালব গলবষিার মাধযলম তাওহীলদর জ্ঞান োভ 

কলরন। বিিব হেলকই ক্তনজ এোকালত হয সব ক্তিকে ক্তবদ‘আত ও 

কুসাংস্কার প্রচক্তেত ক্তছে হসগুলো খুব হখয়াে রালখন। হযমন, কবরলক 

পক্তবত্র ও বরকতময় জ্ঞান কলর পূজা করা, যা ক্তছে সক্ততযকালরর ইসোম 

পক্তরপেী। মালঝ মালঝ শুনলতন তার এোকার হমলয়রা পুরুষ হখজুর 

গালছর কালছ ওছীো হচলয় বেত: হহ পালের হগাদা, বছর পূিে হবার 

পূলবে হযন স্বামী পাই। এ ছাড়া হহজালজ হদখলত পান ক্তবক্তভন্ন সাহাবী ও 

রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর বাংিধরলদর কবর পূজা করা 

হলি। মক্তদনা িক্তরলফ শুনলতন, হোলকরা নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ 

ওয়াসাল্লালমর কবলর ক্তগলয় আল্লাহলক হছলড় তাাঁর ক্তনকট ক্তবপদ মুক্তি 

চালি। আল্লাহলক হছলড় তাাঁলক ডাকাডাক্তক করলছ। এ সবই ক্তছে 
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কুরআন ও নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর কোর ক্তবপরীত। 

কারি, রাবু্বে আোমীন বলেন, 

َك َْْوَلْْيَنَفُعَكَْْلَْْماْٱّلَلُِْْدونِِْْمنْتَۡدعَُْْوَلْ﴿ ِنَْْإِٗذاْفَإِنََكَْْفَعۡلَتْْفَإِنْيَُضل ِْميَْٱلَظَٰلِْْم 
  [٣٠٥ :يونس] ﴾١٠٦ْ

“আর আল্লাহ ছাড়া এমন ক্তকছুলক হডলকা না, যা হতামার উপকার করলত 

পালর না এবাং হতামার ক্ষক্ততও করলত পালর না। অতএব তুক্তম যক্তদ কর, 

তাহলে ক্তনশ্চয় তুক্তম যাক্তেমলদর অন্তভুেি হলব”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: 

১০৬]  

নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম একদা ইবন আব্বাসলক রাক্তদয়াল্লাহু 

‘আনহু বেলেন:  

لَْت  إذا»
َ
لِ  َسأ

َ
 «باهللِ  فاْستَِعنْ  اْستََعنَْت  َواذا اهللَ  فَاْسأ

“যখন (ক্তকছু) চাইলব আল্লাহর কালছই চাইলব আর যখন সাহাযয প্রােেনা 

করলব আল্লাহর কালছই প্রােেনা করলব”।33 

এতসব হদলখ ক্ততক্তন তার এোকাবাসীলদরলক তাওহীদ ও এক আল্লাহর 

কালছ প্রােেনা করার ক্তদলক ডাকলত শুরু করলেন। যুক্তি ক্তদলয় বেলেন, 

ক্ততক্তনই েষ্টা এবাং এবাং ক্ততক্তনই দাতা। অনযরা কারও হকালনা কষ্ট দুর 

করলত সমেে নয়, এমনক্তক ক্তনলজলদরও না। হনককারলদর সালে 

ভালোবাসার অেে হলো তালদর অনুসরি করা, তালদরলক আল্লাহ ও 

                                                           
33 ক্ততরক্তমযী, হাদীস নাং ২৫১৬, ক্ততক্তন হাদীসক্তটলক হাসান সহীহ বলেলছন। আেবানী 
রহ. হাদীসক্তটলক সহীহ বলেলছন।   
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মানুলষর মলধয মধযস্থতাকারী বানালনা নয়। আল্লাহলক হছলড় তালদর 

কালছ হকালনা ক্তজক্তনস চাওয়া নয়। 

১- তার এ সব তাওয়াক্তত কমেসূচী হদলখ বাক্ততে পেীরা তাাঁর ক্তবরুলদ্ধ 

খাড়া হলয় হগে। ক্ততক্তন তাওহীলদর দাওয়াত ক্তদলত শুরু করলেন আর 

ক্তবদ‘আতীরা তার ক্তবরুলদ্ধ খাড়া হলো। এটা খুবই স্বাভাক্তবক। কারি, 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম যখন একত্ববালদর দাওয়াত ক্তনলয় 

বতক্তর হলেন তখন মক্কার কাক্তফররা আবাক হলয় বলেক্তছে: 

َجَعَلْ﴿
َ
ءْ َْهََٰذاْإِنََْْوَِٰحًدا ْْإَِلَٰٗهاْٱٓأۡللَِهةَْْأ   [٩ :ص] ﴾٥ُْْعَجابْرْلَََشۡ

“হস ক্তক সমস্ত মা‘বুদলক এক মা‘বুদ বানালত চায়, এটাত সতযই খুব 

অবাক হওয়ার কো”। [সূরা হসায়াদ, আয়াত: ৫]।  

তখন তাাঁর ক্তবরুলদ্ধ আলদােন শুরু হলয় হগে তুমুেভালব। তাাঁর সম্বলন্ধ 

নানা ধরলির ক্তমেযা কোর প্রচার শুরু হলো- যালত তাাঁর দাওয়াত কমে 

বন্ধ হলয় যায়; ক্তকন্তু মহান আল্লাহ দাওয়ালতর ক্তহফাযত করলেন। এ 

কালজর জনয এমন এক দে হোক বতক্তর কলর ক্তদলেন, যারা হস 

দাওয়ালতর কাজ ক্তনলয় ছক্তড়লয় পড়ে সারা হহজাজসহ অনযানয ইসোমী 

হদিগুলোয়। ক্তকন্তু তা সলেও আজ পযেন্ত অলনক হোকই তাাঁর সম্বলন্ধ 

ক্তমেযা প্রচার চাক্তেলয় যালি। তালদর বিবয হলি, ক্ততক্তন পঞ্চম মাযহালবর 

প্রক্ততষ্ঠা কলরলছন। আসলে ক্ততক্তন হাম্বেী মাযহালবর অনুসারী ক্তছলেন। 

তারা বলে: ওয়াহাবীরা রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লামলক 

ভালোবালস না। তাাঁর ওপর দুরূদ পাঠ কলর না। অেচ ক্ততক্তন রাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর জীবনী গ্রে জাদুে মায়াদলক সাংক্তক্ষপ্ত 
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কলরলছন। এ ধরলির আলরা বহু অপবাদ হদওয়া হয়। আল্লাহ রাবু্বে 

আোমীন এসব অপবালদর ক্তবচার করলবন ক্তকয়ামত ক্তদবলস। যক্তদ তারা 

তার বইপত্র পাঠ করত তাহলে হদখত- হসগুলো কুরআন, হাদীস ও 

সাহাবীলদর কোয় পূিে। 

২- হাদীলস আলছ: ইবন উমার রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহুমা হেলক বক্তিেত, ক্ততক্তন 

বলেন, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন, 

لَُّهمَّ بَارِْك ال»قَاَل: قَالُوا: َوِِف ََنِْدنَا؟ قَاَل: قَاَل: « اللَُّهمَّ بَارِْك نَلَا ِِف َشاِمنَا، َوِِف َيَمنِنَا»
ََلِزُل َوالِفَتُ »قَاَل: قَالُوا: َوِِف ََنِْدنَا؟ قَاَل: قَاَل: « نَا َوِِف َيَمنِنَانَلَا ِِف َشامِ  ، َوبَِها ُهنَاَك الزَّ

يَْطانِ   «َيْطلُُع قَْرُن الشَّ

“হহ আল্লাহ! বরকত দাও আমালদর িালম এবাং ইয়ামালন। হোলকরা 

বেে: আমালদর নজলদ। ক্ততক্তন বেলেন: ওখান ভূক্তমকম্প ও ক্তবক্তভন্ন 

হফতনা হলব। হসখালন িয়তালনর ক্তিাং উঠলব”।34 

এ হাদীলসর বযাখযা ক্তদলত ক্তগলয় ইবন হাজার আসকাোনী ও অনযানয 

আক্তেমরা বলেলছন, হাদীলস হয নজলদর কো বো হলয়লছ তার অবস্থান 

ইরালক। কারি, হসখান হেলকই ক্তফতনা শুরু হলয়লছ। হযখালন হহাসাইন 

রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু হক িহীদ করা হয়। ক্তকন্তু ক্তকছু হোক মলন কলর 

বক্তিেত নজদ হলো হহজালজর নজদ। অেচ ইরালক হয ধরলির ক্তফতনা 

প্রকাি হপলয়লছ হস রকম হকালনা ক্তফতনা হসৌক্তদ আরলবর নজদ হেলক 

প্রকাি পায় ক্তন। হহজালজর নজদ হেলক প্রকাি হপলয়লছ হস তাওহীদ 

                                                           
34 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১০৩৭। 
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যার জনয আল্লাহ রাবু্বে আোমীন ক্তবে জগতলক সৃক্তষ্ট কলরলছন এবাং 

সমস্ত রাসূেলদর হপ্ররি কলরলছন।  

৩- ক্তকছু নযায় পরায়ি আক্তেম বলেলছন, ক্ততক্তন ক্তহজরী ১১ িতাব্দীর 

হমাজালেদ। তারা তার সম্বলন্ধ গ্রে ক্তেলখলছন। হযমন িাইখ আেী আে- 

তানতাভী রহ. ক্তযক্তন বড় বড় বযক্তিত্বলদর সম্বলন্ধও বহু বই ক্তেলখলছন। 

িাইখ মুহাম্মাদ ইবন আবু্দে ওয়াহাব রহ. নামক বইলত ক্ততক্তন ক্তেলখলছন, 

ক্তহদুস্তান ও অনযানয প্রতযন্ত অঞ্চলে একত্ববালদর ধযান-ধারিা হপৌলছাঁলছ 

মুসক্তেম হাজীলদর দ্বারা, যারা মক্কা হেলক এই সম্বলন্ধ ধারিা ক্তনলয়লছন। 

ফলে ইাংলরজ ও ইসোলমর অনযানয িত্রুরা এর ক্তবরুলদ্ধ আলদােন শুরু 

করে। কারি, একমাত্র তাওহীদই মুসক্তেমলদরলক ক্তনজ িত্রুলদর 

ক্তবরুলদ্ধ একক্তত্রত কলর । ফলে, তারা এমন অবস্থা সৃক্তষ্ট করে, হয 

বযক্তিই তাওহীলদর ক্তদলক মানুষলক ডালক তালকই তারা ওহাবী নালম 

আখযাক্তয়ত কলর। তালদর মূে উলেিয ক্তছে মুসক্তেমরা হযন হস তাওহীদ 

হেলক সলর যায় হয তাওহীদ এক আল্লাহর কালছ প্রােেনা করার ক্তিক্ষা 

হদয়।  

তাওহীদ ও ক্তিলকের দ্বন্দ্ব  

১। তাওহদী ও ক্তিলকের দ্বন্দ্ব বহু পুরাতন। নূহ ‘আোইক্তহস সাোম-এর 

যুগ হেলকই এর সূচনা। যখন ক্ততক্তন তাাঁর সম্প্রদায়লক মূক্ততে পূজা হছলড় 

এক আল্লাহর ইবাদলতর ক্তদলক হডলকক্তছলেন তখন হেলকই এক্তট শুরু 

হয়। ক্ততক্তন সালড় নয়িত বছর পযেন্ত তালদরলক তাওহীলদর দাওয়াত 



 

 

মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পালেয় 
 72  

হদন; ক্তকন্তু তারা তাাঁলক অমানয কলর ও তার ক্তবরাদ্ধাচরি কলর। হস 

সম্পলকে পক্তবত্র কুরআলন আল্লাহ বলেন,  

اْتََذُرنََْْوَلَْْءالَِهَتُكمْْۡتََذُرنََْْلَْْوقَالُوا ْ﴿ اَْوَيُعوَقَْْيُغوَثَْْوَلُْْسَواٗعَْْوَلَْْود ٗ ٢٣َْْونَۡۡسٗ
َضللوا َْْوقَدْۡ
َ
  [٣١ ،٣١: نوح] ﴾٢٤َْْكثِٗياْ ْأ

“আর তারা বলে, ‘হতামরা হতামালদর উপাসযলদর বজেন কলরা না; বজেন 

কলরা না ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগূছ, ইয়া‘ঊক ও নাসরলক’।বস্ত্ত্তত তারা 

অলনকলক পেভ্রষ্ট কলরলছ”। [সূরা নূহ, আয়াত: ২৩-২৪]  

সহীহ বুখারীলত ইবন আব্বাস রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু হেলক এই আয়ালতর 

তাফক্তসলর বো হলয়লছ: এাঁরা ক্তছলেন নূহ ‘আোইক্তহস সাোম-এর 

সমপ্রদালয়র মলধয ভালো ও হনককার হোক। তারা মারা হগলে িয়তান 

তালদর হগালত্রর হোকলদর কালছ হগাপলন বেে, তারা হযখালন বসলতন 

হসখালন তালদর প্রক্ততমূক্ততে বতক্তর কর এবাং এগুলোলক তাাঁলদর নালম 

ক্তবভূক্তষত কর। তারা তাই করে; ক্তকন্তু তখনও পযেন্ত তালদর ইবাদত 

করা হত না। যখন এরা মারা হগে তখন হকন হয মূক্ততেগুক্তে বানান 

হলয়ক্তছে তা পরবতেী হোলকরা ভুলে হগে। ফলে, তখন হেলকই মূক্ততে ও 

পােলরর পূজা শুরু হলয় হগে। 

২। এরপর হেলক (অেোৎ নূহ ‘আোইক্তহস সাোলমর পর) যত রাসূে 

আগমন কলরলছন তালদর প্রলতযলক এক আল্লাহর ইবাদলতর ক্তদলক 

ডাকলত শুরু করলেন এবাং আল্লাহ বযতীত সকে বালতে- অলযাগয 

মা‘বুদলদর তযাগ করলত বেলেন। এ ক্তবষলয় পক্তবত্র কুরআন ভরপুর।  
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আল্লাহ বলেন, 

َخاُهمَْْۡعدْ ْ۞ِإَوَلَْٰ﴿
َ
ِِْْقَاَلُْْهوٗدا ْْأ ََٰقۡو ِنْْۡلَُكمَْماْٱّلَلَْْٱۡعُبُدوا َْْي ْْإَِلَٰهْ ْم  ۥي  فََلَْْغۡيُهُ

َ
َْتَتُقونَْْأ

  [٥١: اَلعراف] ﴾٦٥ْ

“আর (লপ্ররি করোম) আদ জাক্ততর ক্তনকট তালদর ভাই হূদলক। হস 

বেে, হহ আমার কাওম, হতামরা আল্লাহর ইবাদত কর। ক্ততক্তন ছাড়া 

হতামালদর হকান (সতয) ইোহ হনই। হতামরা ক্তক তাকওয়া অবেম্বন 

করলব না?” [সূরা আর-আ‘রাফ, আয়াত: ৬৪] 

অনযত্র বলেন, 

َخاُهمَْْۡثُمودَْْ۞ِإَوَلَْٰ﴿
َ
ِِْْقَاَلَْْصَٰلِٗحا ْْأ ََٰقۡو ِنْْۡلَُكمَْماْٱّلَلَْْٱۡعُبُدوا َْْي ْۥ ْإَِلَٰهْ ْم   ﴾٦١َْْغۡيُهُ

  [٥٣: هود]

“আর সামূদ জাক্ততর ক্তনকট (পাক্তঠলয়ক্তছোম) তালদর ভাই সালেহলক। হস 

বেে, হহ আমার কাওম, হতামার আল্লাহর ইবাদত কর, ক্ততক্তন ছাড়া 

হতামালদর হকান (সতয) ইোহ হনই”। [সূরা হূদ, আয়াত: ৬১]  

আরও বলেন, 

َخاُهمَْْۡمۡدَينَِْْإَوَلَْٰ﴿
َ
ِِْْقَاَلُْْشَعۡيٗبا ْْأ ََٰقۡو ِنْْۡلَُكمَْماْٱّلَلَْْٱۡعُبُدوا َْْي ْۥ ْإَِلَٰهْ ْم   ﴾٨٤َْْغۡيُهُ

  [٧١: هود]

“আর মাদইয়ালন আক্তম (পাক্তঠলয়ক্তছোম) তালদর ভাই শুআইবলক। হস 

বেে, হহ আমার কাওম, হতামরা আল্লাহর ইবাদত কর, ক্ততক্তন ছাড়া 

হতামালদর হকান (সতয) ইোহ হনই”। [সূরা হূদ, আয়াত: ৮৪] 
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আল্লাহ তা‘আো আলরা বলেন,  

َٰهِيمُْْقَاَلِْْإَوذْۡ﴿ بِيهِْْإِبَۡر
َ
يءرْْإِنَِنَْْوقَۡوِمهِۦيِْْۡل َِماْبََرا ْفَإِنَُهۥَْفَطَرِنْْٱََّلِيْإَِل٢٦َْْْتۡعُبُدونَْْم 

  [٣٨ ،٣٥: الزخرف] ﴾٢٧َْْسَيۡهِدينِْ

“আর স্মরি কর, যখন ইবরাহীম স্বীয় ক্তপতা ও তার কাওমলক বলেক্তছে, 

হতামরা হযগুেুর ইবাদত কর, ক্তনশ্চয় আক্তম তালদর হেলক সমূ্পিেমুি। 

তলব (ক্ততক্তন ছাড়া) ক্তযক্তন আমালক সৃক্তষ্ট কলরলছন। অতুঃপর ক্তনশ্চয় ক্ততক্তন 

আমালক িীঘ্রই হহদায়াত ক্তদলবন”। [সূরা যুখরুফ, আয়াত: ২৬-২৭]  

মুিক্তরকরা সকে নবীরই ক্তবলরাক্তধতা করত এবাং অহঙ্কালরর সালে মুখ 

ঘুক্তরলয় ক্তনত। আর তালদর আক্তনত দাওয়াত উলপক্ষা করত। এলক 

বাধাগ্রস্ত করার জনয সকে িক্তি প্রলয়াগ করত।  

৩। আমালদর রাসূে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম, ক্তযক্তন 

নবুয়ত পাওয়ার আলগ ক্তনজ জাক্ততর কালছ আে আমীন তো ক্তবোসী 

বলে পক্তরক্তচত ক্তছলেন। এ নালমই সকলের কালছ সমাদৃত ক্তছলেন। ক্তকন্তু 

যখনই তালদরলক এক আল্লাহর ইবাদলতর ক্তদলক ডাকলেন এবাং বাপ 

দাদালদর অনুসৃত মূক্ততে পূজা তযালগর আহ্বান জানালেন। তখনই তাাঁর 

সতযবাক্তদতা ও আমানতদারীতার কো ভুলে হগে। বরাং উলটা বেলত 

োগে: ক্ততক্তন ক্তমেযবাদী, যাদুকর। পক্তবত্র কুরআন তালদর ক্তবলরাক্তধতা 

কলর বিেনা করলছ: 

نْوََعِجُبويا ْ﴿
َ
يَءُهمْأ نِذررَْْجا ِۡنُهۡمْ ْمل َٰفُِرونََْْوقَاَلْْم  َْْسَِٰحرْرَْهََٰذاْٱۡلَك َجَعَل٤َْْْكَذاب 

َ
ْأ

ءْ َْهََٰذاْإِنََْْوَِٰحًدا ْْإَِلَٰٗهاْٱٓأۡللَِهةَْ   [٩ ،١ :ص] ﴾٥ُْْعَجابْرْلَََشۡ
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“আর তারা ক্তবক্তস্মত হলো হয, তালদর কালছ তালদর মধয হেলকই একজন 

সতকেকারী এলসলছ এবাং কাক্তফররা বলে, এ হতা যাদুকর, ক্তমেযাবাদী। 

হস ক্তক সকে উপাসযলক এক ইোহ বাক্তনলয় ক্তনলয়লছ? ক্তনশ্চয় এ হতা 

এক আশ্চযে ক্তবষয়”। [সূরা হসায়াদ, আয়াত: ৪-৫]  

অনযত্র বলেন, 

يَْْكَذَٰلَِكْ﴿ َتَْْما
َ
ِنَْقۡبلِِهمِْمنْٱََّلِينَْْأ وَْْۡساِحرْ ْقَالُوا ْْإَِلْْرَُسولْ ْم 

َ
تََواَصۡوا ٥٢ََْْْمُۡنونْ ْأ

َ
ْأ

ْ   [٩١ ،٩٣: اَّلاريات] ﴾٥٣َْْطاُغونَْْقَۡوِرُْْهمْْۡبَۡلْْبِهۦِ 

“এভালব তালদর পূবেবতেীলদর মধয হেলক হয রাসূেই এলসলছ, তারা 

বলেলছ, এ হতা একজন যাদুকর অেবা উোদ। তারা ক্তক এলক অনযলক 

এ ক্তবষলয় ওক্তসয়ত কলরলছ? বরাং এরা সীমােঙ্ঘনকারী জাক্তত”। [সূরা 

যাক্তরয়াত, আয়াত: ৫২-৫৩]।  

এক্তটই হলি সকে নবী-রাসূলের তাওহীলদর প্রক্তত দাওয়াত হদওয়ার 

পলরর অবস্থা। এক্তটই তাাঁলদর ক্তমেযাবাদী কাওম ও অপবাদ দানকারীলদর 

ভূক্তমকা।  

৪। আমালদর বতেমান সমলয় হকালনা মুসক্তেম তার অপর মুসক্তেম 

ভাইলদরলক চক্তরত্র সাংলিাধন, সততা ও আমানতদারীতা রক্ষা করার 

প্রক্তত দাওয়াত ক্তদলে তালক হকালনারূপ ক্তবলরাক্তধতার সমু্মখীন হলত হয় 

না। ক্তকন্তু যখনই তাওহীদ তো এক আল্লাহলক ডাকা ও ক্তবপদ-মুক্তসবলত 

হকবে তাাঁর ক্তনকটই সাহাযয প্রােেনা করার প্রক্তত দাওয়াত হদয় এবাং 

আল্লাহ বযতীত নবী, আওক্তেয়ালদর দ্বারস্থ হলত ক্তনলষধ কলর _সকে 
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নবীই যা কলর ক্তগলয়লছন তখনই মানুষ তার ক্তবরুলদ্ধ দাাঁক্তড়লয় যায় এবাং 

নানা অপবালদ জজেক্তরত কলর হফলে। বলে ইক্তন ওহাবী, রাসূলের িত্রু 

ইতযাক্তদ- যালত মানুষ তার দাওয়াত হেলক মুখ ক্তফক্তরলয় হনয়। আর 

কুরআলন তাওহীলদর বিবয সম্বক্তেত হকালনা আয়াত আসলে তালদর 

হকউ হকউ বলে, এক্তট ওহাবীলদর আয়াত। আর হাদীস যখন বলে: যখন 

সাহাযয চাইলব এক আল্লাহর কালছই চাইলব, তখন হকউ হকউ বলে, এ 

হলো ওহাবীলদর হাদীস। হকালনা মুসল্লী বুলকর ওপর হাত বাাঁধলে, 

আত্তাক্তহয়যাতুলত তজেক্তন নাড়লে (যা রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম 

সবেদা করলতন) বলে: এ হতা ওহাবী হলয় হগলছ। আজ অবস্থাটা হলয় 

হগলছ এমন হয, হকউ একত্ববালদর কো বেলে, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর সুন্নলতর অনুসরি করলে তালক ওহাবী বো 

হয়। ক্তবক্তভন্নভালব ক্ততরস্কার করা হয়।  

৫। তাওহীলদর প্রক্তত আহ্বানকারী দেলক অবিযই বধযেয ধারি করলত 

হলব এবাং রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর অনুসরি করলত 

হলব। যাাঁলক তাাঁর রব বলেলছন, 

ََْْٰوٱۡصِبْۡ﴿   [٣٠: املزمل] ﴾١٠ََْْجِيٗلَْْهۡجٗراَْوٱۡهُجۡرُهمَْْۡيُقولُونََْْماََْعَ

অেোৎ তারা যা বলে তা তুক্তম সহয কর এবাং তালদরলক সুদরভালব 

পক্তরতযাগ কর। [সূরা আে-মুযযাক্তম্মে, আয়াত: ১০] 

অনয বলেন, 

ٌَْْۡوَلَْْرب َِكِْْۡلُۡكمِْْفَٱۡصِبْۡ﴿ وَْْۡءاثًِماِْمۡنُهمْْۡتُِط
َ
  [٣١: اَلنسان] ﴾٢٤َْْكُفوٗراْأ
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 “অতএব হতামার রলবর হুকুলমর জনয বধযেয ধারি কর এবাং তালদর 

মধয হেলক হকালনা পাক্তপষ্ঠ বা অস্বীকারকারীর আনুগতয কলরা না”। [সূরা 

আদ-দাহার, আয়াত ২৪]  

৬। তাওহীলদর ক্তদলক দাওয়াত হদওয়া হলে তা কবূে করা এবাং 

দাওয়াত দানকারীলক ভালোবাসা সকে মুসক্তেলমর ওপর ফরজ। কারি, 

তাওহীলদর দাওয়াত হদওয়া ক্তছে রাসূেলদর কাজ, আমালদর রাসূে 

সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লামও এ কাজ কলর হগলছন, হোকলদর 

তাওহীলদর প্রক্তত হডলক হগলছন। সুতরাাং হয বযক্তি নবীজীলক 

ভালোবাসলব অবিযই হস তাাঁর দাওয়াতলক ভেবাসলব। আর হয 

তাওহীদলক ঘৃিা করে হস হযন নবীলকই ঘৃিা করে। হকালনা মুসক্তেমই 

ক্তক এ কাজ করলত রাযী হলব? 

হুকুম-আহকাম শুধু আল্লাহ হেলক  

আল্লাহ রাবু্বে আোমীন এ জগতলক সৃক্তষ্ট কলরলছন একমাত্র তাাঁর 

ইবাদলতর জনয। আর এ ইবাদত ক্তিক্ষা হদওয়ার জনয পাক্তঠলয়লছন 

অসাংখয নবী-রাসূে। তাাঁলদর ওপর ক্তকতাব অবতীিে কলরলছন সতয ও 

নযায়ানুগ পোয় মানুষলদর মলধয ক্তবচার করার জনয । সুতরাাং ইনসাফ 

ও নযায় ক্তবচার পাওয়া যায় একমাত্র আল্লাহ ও তাাঁর রাসূে সাল্লাল্লাহু 

আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর হুকুলমর মলধয। আর তালদর এ হুকুম ইবাদত, 

আক্তকদা, রাজনীক্তত, হেন-লদন, হবচা-লকনা, এক কোয় মানবীয় যাবতীয় 

কালজর হক্ষলত্রই ক্তবদযমান।  
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১। আক্তকদার হক্ষলত্র হুকুম:  

পৃক্তেবীলত আগত সমস্ত নবী-রাসূে সবেপ্রেম আক্তকদা শুদ্ধকরি ও 

মানুষলদর তাওহীলদর প্রক্তত আহ্বান কমেসূচী ক্তদলয় তালদর কাজ শুরু 

কলরলছন। েক্ষয করুন, ইউসুফ ‘আোইক্তহস সাোমলক যখন তাাঁর 

হজেখানার সেীদ্বয় স্বলের বযাখযা ক্তজলজ্ঞস কলরক্তছলেন তখন ক্ততক্তন 

তালদর প্রেলম তাওহীলদর দাওয়াত ক্তদলয়লছন। এরপর তালদর প্রাক্তেেত 

ক্তবষলয় কো বলেলছন। ক্ততক্তন তালদর বেলেন, 

ۡجنَِْْيََٰصَِٰحَبِْ﴿ ِ ۡرَبابْرْٱلس 
َ
ُِقونََْْءأ َتَفر  َِِْْخۡيْ ْمل

َ
َِٰحدُْْٱّلَلُْْأ َْتۡعُبُدونََْْما٣٩ْْٱۡلَقَهارُْْٱۡلَو

يءْْٗإَِليُْْدونِهِۦيِْْمن ۡسَما
َ
يْْأ نُتمَْْۡسَمۡيُتُموَها

َ
يؤُُكمْأ يَْْوَءابَا نَزَلَْْما

َ
ْ ِْمنْبَِهاْٱّلَلُْْأ ْإِنُِْْسۡلَطَٰن 

ِْْإَِلْْٱۡۡلُۡكمُْ َمرَّْْلِلَ
َ
َلْْأ

َ
ا ْْأ َٰلَِكْْإِيَاهُ ْْإَِليَْْتۡعُبُدوي ِينَُْْذ ۡكََثََْْوَلَِٰكنَْْٱۡلَقي ِمُْْٱَل 

َ
َْلْْٱِلَاِسْْأ

  [١٠ ،١٥: يوسف] ﴾٤٠َْْيۡعلَُمونَْ

“হহ আমার কারা সেীদ্বয়, বহু সাংখযক ক্তভন্ন ক্তভন্ন রব ভালো নাক্তক 

মহাপরাক্রমিােী এক আল্লাহ? হতামরা তাাঁলক বাদ ক্তদলয় ক্তনছক 

কতগুলো নালমর ইবাদত করছ, যালদর নামকরি হতামরা ও হতামালদর 

ক্তপতৃপুরুষরা কলরছ, যালদর বযাপালর আল্লাহ প্রমাি নাক্তযে কলরনক্তন। 

ক্তবধান একমাত্র আল্লাহরই। ক্ততক্তন ক্তনলদেি ক্তদলয়লছন হয, ‘তাাঁলক ছাড়া 

আর কলরা ইবাদাত কলরা না। এক্তটই সক্তঠক দীন, ক্তকন্তু অক্তধকাাংি হোক 

জালন না”। [ সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩৯-৪০]  
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২। ইবাদলতর হক্ষলত্র হুকুম: 

ইবাদলতর যাবতীয় ক্তবক্তধ-ক্তবধান কুরআন-সুন্নাহ হলত গ্রহি করা 

আমালদর সকলের ওপর ওয়াক্তজব। হযমন, সাোত, যাকাত, হজ ও 

অনযানয ইবাদত। সবই আমালদর সম্পাদন করলত হলব কুরআলনর 

ক্তনলদেি ও রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর সুন্নলতর 

অনুবক্ততেতায়।  

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেন,  

َصّلِّ »
ُ
ْيتُُموِِن أ

َ
 «َصلُّوا َكَما َرأ

“হতামরা হসভালবই সাোত আদায় কর হযভালব আমালক সাোত আদায় 

করলত হদলখছ”।35 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম অনযত্র বলেলছন,  

ُخُذوا َمنَاِسَكُكْم، فَإِِّنِّ ََل »
ْ
ِِت َهِذهِ تِلَأ ُحجُّ َبْعَد َحجَّ

َ
ْدرِي لََعّلِّ ََل أ

َ
 «أ

“হতামরা হলজর ক্তনয়মাবেী আমার ক্তনকট হলত গ্রহি কর, হকননা আক্তম 

হয়ত এ হলজর পলর আর হজ করলত পারব না”।36  

চার মাযহালবর সকে ইমামই বলেলছন, হাদীস সহীহ হলে হসক্তটই 

আমার মাযহাব।  

                                                           
35 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৬৩১। 
36 সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ১২৯৭।  
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সুতরাাং হকালনা মাসআোয় তালদর মলধয মতক্তভন্নতা হদখা ক্তদলে তালদর 

ক্তনক্তদেষ্ট একজলনর কোই গ্রহি করব, এমনক্তট নয়। বরাং যার কোর 

হপছলন কুরআন ক্তকাংবা সহীহ হাদীলসর সমেেন পাওয়া যালব তারটাই 

গ্রহি করব।  

৩। হবচা-হকনার হক্ষলত্র হুকুম:  

প্রক্ততক্তট মুসক্তেলমর ববষক্তয়ক কারবার, হেন-লদন, হবচা-কনা, কজে দান 

ও গ্রহি, ভাড়া হদওয়া-লনয়া ইতযাক্তদ কমে এক আল্লাহ ও তাাঁর রাসূে 

সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লা-এর ক্তবধান মত চেলব। সব হক্ষলত্র তালদর 

হুকুম কাযেকর হলব। 

কারি আল্লাহ রাবু্বে আোমীন বলেন,  

ُِموكََْْحَّتَْْٰيُۡؤِمُنونََْْلَْْوَرب َِكْْفََلْ﴿ ِْْفْيََْيُِدوا َْْلُْْثمَْْبَۡيَنُهمَْْۡشَجرَْْفِيَماُُْيَك 
َ
ْنُفِسِهمْۡأ

َِماَْحرَٗجا   [٥٩ :النساء] ﴾٦٥ْْتَۡسلِيٗماَْويَُسل ُِموا ْْقََضۡيَتْْم 

“অতএব হতামার রলবর কসম, তারা মুক্তমন হলব না যতক্ষি না তালদর 

মলধয সৃষ্ট ক্তববালদর বযাপালর হতামালক ক্তবচারক ক্তনধোরি কলর, তারপর 

তুক্তম হয ফয়সাো হদলব হস বযাপালর ক্তনজলদর অন্তলর হকালনা ক্তদ্বধা 

অনুভব না কলর এবাং পূিে সম্মক্ততলত হমলন হনয়”। [সূরা আন-ক্তনসা, 

আয়াত: ৬৫]  

তাফসীরকারকগি এই আয়াত নাক্তযে হওয়ার কারি, সম্বলন্ধ বলেলছন, 

দুই সাহাবীর মলধয জক্তমলত পাক্তন হসচ হদওয়া ক্তনলয় মতক্তবলরাধ ঘলট। 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম হজাবাইর রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহুলক 
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হসলচর হুকুম হদন। তখন অনয বযক্তি বেে: তার পলক্ষ আপক্তন রায় 

ক্তদলয়লছন কারি, হস আপনার ফুফুর হছলে। তখন এ আয়াত নাক্তযে 

হয়। (সহাহ বুখারী)  

৪। ক্তবচার ও ক্তকসালসর হক্ষলত্র হুকুম:  

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

يَْْعلَۡيِهمَْْۡوَكَتۡبَنا﴿ نَْْفِيَها
َ
نَفْْبِٱۡلَعۡيَِْْوٱۡلَعۡيَْْبِٱِلَۡفِسْْٱِلَۡفَسْْأ

َ
نَْوٱۡۡل

َ
ُذنَِْْفْبِٱۡۡل

ُ
َْوٱۡۡل

ُذنِْ
ُ
نَْْبِٱۡۡل ِ ن َِْْوٱلس  ِ ْ َْوٱۡۡلُُروحَْْبِٱلس  رَْْفُهوَْْبِهِۦْتََصَدَقَْْفَمنْقَِصاصر َْْكَفاَرة ۥ  ْمْۡلََْْوَمنَِْلُ

يَُْْيُۡكم نَزَلْْبَِما
َ
َلَٰٓئَِكْْٱّلَلُْْأ و 

ُ
  [١٩: دةاملائ] ﴾٤٥ْْٱلَظَٰلُِمونَُْْهمُْْفَأ

“আর আমরা এলত তালদর ওপর অবধাক্তরত কলরক্তছ হয, প্রালির 

ক্তবক্তনমলয় প্রাি, হচালখর ক্তবক্তনমলয় হচাখ, নালকর ক্তবক্তনমলয় নাক, কালনর 

ক্তবক্তনমলয় কান ও দাাঁলতর ক্তবক্তনমলয় দাাঁত এবাং জখলমর ক্তবক্তনমলয় 

সমপক্তরমাি জখম। অতঃপর হয তা ক্ষমা কলর হদলব, তার জনয তা 

কাফ ফারা হলব। আর আল্লাহ যা নাক্তযে কলরলছন, তার মাধযলম যারা 

ফয়সাো করলব না,তারাই যাক্তেম”। [সূরা আে-মালয়দা, আয়াত: ৪৫] 

৫। িরী‘আলতর হক্ষলত্র এক আল্লাহর হুকুম:  

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

عَْ﴿ ِنَْْلَُكمَْۡشَ ِينِْْم  يَْْوٱََّلِيْيْنُوٗحاْبِهِۦَْوَّصََْْٰماْٱَل  ۡوَحۡيَنا
َ
َۡكْْأ َۡ ِ   [٣١: الشورى] ﴾١٣ْإ

“ক্ততক্তন হতামালদর জনয দীন ক্তবক্তধবদ্ধ কলর ক্তদলয়লছন; হয ক্তবষলয় ক্ততক্তন 

নূহলক ক্তনলদেি ক্তদলয়ক্তছলেন, আর আমরা হতামার কালছ হয ওহী 

পাক্তঠলয়ক্তছ...।” [ সূরা আি-িূরা, আয়াত: ১৩] 
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মুিক্তরকলদর বিবয, আল্লাহ ক্তবচালরর ভার আল্লাহ ছাড়া অলনযর হালত 

ক্তদলয়লছন। ক্ততক্তন তার ক্তবলরাক্তধতা কলর বলেন, 

﴿ِْۡ
َ
َُٰٓؤا ْْلَُهمْْۡأ ِنَْْلَُهمَْۡشَُعوا ُْْۡشََك ِينِْْم  َذنْ ْلَمَْْۡماْٱَل 

ۡ
  [٣٣: الشورى] ﴾٢١ْْٱّلَلُ ْْبِهِْْيَأ

“তালদর জনয ক্তক এমন ক্তকছু িরীক আলছ, যারা তালদর জনয দীলনর 

ক্তবধান ক্তদলয়লছ, যার অনুমক্তত আল্লাহ হদন ক্তন?” [সূরা আি-িূরা, আয়াত: 

২১]  

মূে কো: 

১। প্রক্ততক্তট মুসক্তেলমর ওপর ওয়াক্তজব হলি কুরআন ও সহীহ সুন্নত 

মুতালবক আমে করা। পরস্পলরর মালঝ কুরআন-সুন্নাহ দ্বারাই ক্তবচার-

ফয়সাো সম্পাদন কর। এক কোয় সকে হক্ষলত্র আল্লাহর কোর ওপর 

আমে করা।  

আল্লাহ রাবু্বে আোমীন বলেন,  

نِْ﴿
َ
يْْبَۡيَنُهمْٱۡحُكمَْوأ نَزَلْْبَِما

َ
  [١٥: دةاملائ] ﴾٤٩ْْٱّلَلُْْأ

“তালদর মলধয আল্লাহ হলত অবতীিে কোয় ক্তবচার কর”। [সূরা আে-

মালয়দা, আয়াত: ৪৯] 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন, 

َسُهمْ »
ْ
ُ بَأ ، إَِلَّ َجَعَل اللَّ ُ نَْزَل اللَّ

َ
ا أ ُوا ِممَّ ، َوَيتََخَيَّ ِ تُُهْم بِِكتَاِب اللَّ ئِمَّ

َ
 َوَما لَْم حَتُْكْم أ

 «بَيْنَُهْم 
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“তালদর ইমামরা আল্লাহর ক্তকতাব ও তাাঁর নাক্তযেকৃত ক্তবধানাবেী দ্বারা 

যতক্ষিা না ক্তবচার করলব আল্লাহ তালদর মালঝ দ্বন্দ্ব সৃক্তষ্ট কলর আযাব 

ক্তদলবন”।37 

২। উপক্তনলবক্তিক অমুসক্তেম িাসকরা কুরআন সুন্নাহ ক্তবলরাধী হয সব 

আইন কলর ক্তগলয়ক্তছে মুসক্তেমরা হসসব আইন বাক্ততে কলর কুরআন 

সুন্নাহর আইন প্রবতেি করলব এবাং হস অনুযায়ী িাসন কমে পক্তরচােনা 

করলব। হযমন, ইাংলরজ ও ফ্রালন্সর িাসকরা বহু বছর যাবত আফ্রীকার 

ক্তবক্তভন্ন হদি িাসন কলরলছ এবাং হস সব হদলি কুরআন সুন্নাহ ক্তবলরাধী 

অলনক আইলনর প্রবতেি কলরলছ এখন হস সব হদলির মুসক্তেমলদর 

কতেবয হলি আল্লাহ ক্তবলরাধী আইনগুলো পক্তরবতেন কলর কুরআনী 

আইলনর প্রবতেন করা এবাং হস মলত সকে কাযে পক্তরচােনা করা।  

৩। অমুসক্তেম িাসক কতৃেক প্রবক্ততেত িরী‘আত ক্তবলরাধী এ সব হনাাংরা 

ও অনযায় আইন পক্তরবতেন কলর ইসোমী হুকুমত প্রক্ততষ্ঠা করা অবক্তধ 

মুসক্তেমলদর সম্মান ও মযোদা প্রক্ততক্তষ্ঠত হলব না এবাং তারা হকালনা 

প্রকার সাহাযযও পালব না। তালদর প্রক্তত আল্লাহর সাহাযয তখনই আসলব 

জীবলনর প্রক্ততক্তট পলবে যখন তারা আল্লাহর হদওয়া িরী‘আতলক পূিেভালব 

প্রক্ততষ্ঠা করলব। আল্লাহ প্রদত্ত নযায়-নাযয ক্তবচারলক গ্রহি করলব এবাং 

আল্লাহর বাদালদর জনয নযায় ও ইনসাফপূিে সমাজ প্রক্ততষ্ঠা করলব।  

  

                                                           
37 ইবন মাজাহ, হাদীস নাং ৪০১৯, আেবানী রহ. হাদীসক্তটলক হাসান বলেলছন। 
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আক্বীদা আলগ না হুকুমত আলগ? 

মক্কা হমাকাররমার প্রক্তসদ্ধ দারুে হাদীলস এক আলোচনায় ক্তবে বলরিয 

ইসোমী ক্তচন্তাক্তবদ প্রখযাত িাইখ মুহাম্মাদ কুতুব অক্তত গুরুত্বপূিে এ 

প্রশ্নক্তটর জবাব ক্তদলয়ক্তছলেন, আমরা এখালন হস উত্তরক্তট সম্মনীত পাঠক 

সমীলপ উপস্থাপন করক্তছ। 

তালক প্রশ্ন করা হলয়ক্তছে: বতেমালন ক্তকছু হোক বলে োলকন, ইসোমী 

হুকুমত প্রক্ততক্তষ্ঠত হলে ইসোম পুনরুজ্জীক্তবত হত। আবার অলনযরা 

বলেন, ইসোম আবালরা তাজা হলব যক্তদ আক্বীদালক সহীহ করার 

হমহনত করা হয় এবাং জামা‘আত সুসাংগক্তঠত করা হয়। এর হকানটা 

সতয?  

উত্তলর ক্ততক্তন উটা প্রশ্ন কলর বলেক্তছলেন: দুক্তনয়ার বুলক ইসোমী হুকুমত 

কালয়ম হলব হকালিলক যক্তদ না দায়ীরা মানুলষর আক্বীদা সাংলিাধন 

কলরন, সক্ততযকালরর ঈমালনর প্রক্তিক্ষি দান কলরন, দীলনর বযাপালর 

পরীক্ষা করা হলে সবর কলরন এবাং আল্লাহর রাস্তায় ক্তজহাদ কলরন? 

উপলরাি ক্তবষয়গুলোর পূিেতার পরই দুক্তনয়ায় দীন হমাতালবক িাসন 

প্রক্ততষ্ঠা হলব। এটালতা খুবই পক্তরস্কার বযাপার। হুকুমত কখনই আকাি 

হেলক অবতীিে হলব না, হকউ তা অবতীিে করালতও পারলব না। হযাাঁ 

সকে ক্তজক্তনসই আকাস হেলক আলস, ক্তকন্তু তা আলস তযাগ ক্ততক্ততক্ষা ও 

কষ্ট-লমহনলতর মাধযলম। এর জনয আল্লাহ বাদালদর ওপর হমহনত ফরয 

কলর ক্তদলয়লছন।  

يءَُْْولَوْۡ﴿ َۡبلَُوا َْْوَلَِٰكنِْمۡنُهمََْْۡلنَتَصَْْٱّلَلُْْيََشا ِ ْ َْبۡعَضُكمْۡ   ٖ   [١ :حممد] ﴾٤ْْبَِبۡع
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“আর আল্লাহ ইিা করলে তালদর কাছ হেলক প্রক্ততলিাধ গ্রহি করলত 

পারলতন, ক্তকন্তু হতামালদর একজনলক অলনযর দ্বারা পরীক্ষা করলত 

চান”। [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ৪]  

তাই আমালদর শুরু করলত হলব আক্বীদা সহীহ করার মাধযলম এবাং এ 

সমাজলক গঠন কলর তুেলত হলব সক্ততযকালরর আক্বীদার ওপর। যারা 

হমহনত শুরু করলব তারা অবিযই পরীক্ষার সমু্মখীন হলব, তালদরলক 

হস পরীক্ষার ওপর সবর করলত হলব। হযমনক্তট সবর কলরক্তছলেন প্রেম 

যামানায় সাহাবালয় হকরাম।  

বড় ক্তিকে ও তার হেক্তিক্তবভাগ  

বড় ক্তিলকের অেে হলি, আক্বীদা-ক্তবোস, কো-বিবয ক্তকাংবা আমে-

আচরলির মাধযলম কাউলক আল্লাহর সমকক্ষ বানালনা। আল্লাহলক 

হযভালব ডাকা হয় তালক হতমক্তনভালব ডাকা। তার জনয হকালনা ইবাদত 

ক্তনক্তদেষ্ট করা হয়। হযমন, সাহাযয প্রােেনা, জলবহ, নজর-লনয়াজ, মানত 

প্রভৃক্তত।  

সক্তহহ বুখাক্তর ও মুসক্তেলম আবু্দল্লাহ ইবন মাসউদ রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু 

হেলক বক্তিেত হলয়লছ, ক্ততক্তন বলেন,  

؟ قَاَل: » ِ ْعَظُم ِعنَْد اللَّ
َ
نِْب أ يُّ اَّلَّ

َ
ا وَُهَو َخلََقَك »أ ِ نِدًّ ْن ََتَْعَل لِلَّ

َ
 «أ

“আক্তম নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম-লক প্রশ্ন করোম: সবলচলয় 

বড় গুনাহ কী? রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, 
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হতামার পলক্ষ আল্লাহর হকালনা সমকক্ষ ক্তনধোরি করা, অেচ ক্ততক্তন 

হতামায় সৃক্তষ্ট কলরলছন”।38  

 

                                                           
38 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৪৪৭৭, সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ৮৬।  
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বড় ক্তিলকের ক্তবলিষ ক্তবলিষ প্রকাি 

১। হদা‘আর মলধয ক্তিকে: 

অেোৎ আল্লাহ ছাড়া অনয কালরা কালছ হদা‘আ করা, হকালনা ক্তকছু ঝাঞ্ছা 

করা। হযমন, নবী ক্তকাংবা আউক্তেয়ালদর কালছ, ক্তরক্তযক বৃক্তদ্ধ, হরাগ মুক্তি, 

অভাব দূরীকরি ইতযাক্তদর জনয হদা‘আ করা।  

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

َك َْْوَلْْيَنَفُعَكَْْلَْْماْٱّلَلُِْْدونِِْْمنْتَۡدعَُْْوَلْ﴿ ِنَْْإِٗذاْفَإِنََكَْْفَعۡلَتْْفَإِنْيَُضل ِْميَْٱلَظَٰلِْْم 
  [٣٠٥ :يونس] ﴾١٠٦ْ

“আর আল্লাহ ছাড়া এমন ক্তকছুলক হডলকা না, যা হতামার উপকার করলত 

পালর না এবাং হতামার ক্ষক্ততও করলত পালর না। যক্তদ তুক্তম (এমনক্তট) 

কর, তাহলে ক্তনশ্চয় তুক্তম জাক্তেমলদর অন্তভুেি হলব”। [সূরা ইউনুস, 

আয়াত: ১০৬] 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন, 

ا َدَخَل انلَّارَ » ِ نِدًّ  «َمْن َماَت وَْهَو يَْدُعو ِمْن ُدوِن اللَّ

“হয বযক্তি এমতাবস্থায় মারা যালব হয আল্লাহ ছাড়া অনযলক সমকক্ষ 

ক্তহসালব হডলকলছ, তাহলে হস (জাহান্নালমর) আগুলন প্রলবি করলব”।39  

আল্লাহ ছাড়া অলনযর কালছ হদা‘আ করা ক্তিকে। হযমন, মৃত ও 

আউক্তেয়ালদর কালছ হদা‘আ করা। আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

                                                           
39 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৪৪৯৭।  
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ْيَۡسَمُعوا َْْلْْتَۡدُعوُهمْْۡإِن١٣ْْقِۡطِميْ ِْمنَْيۡملُِكونََْْماُْدونِهِۦِْمنْتَۡدُعونََْْوٱََّلِينَْ﴿
َِْْلَُكۡمْ ْٱۡسَتَجابُوا َْْماَْسِمُعوا َْْولَوُْْۡدَعيَءُكمْۡ كُِكۡمْ ْيَۡكُفُرونَْْٱۡلقَِيََٰمةَِْوَيۡو َْوَلْْبِِۡشۡ
  [٣١ ،٣١: فاطر] ﴾١٤َْْخبِي ِْْمۡثُلْْيُنَب ُِئَكْ

“হতামরা আল্লাহলক হছলড় যালদরলক ডাকছ তারা হখজুলরর আক্তটর 

আবরলিরও মাক্তেক নয়। যক্তদ হতামরা তালদরলক ডালকা, তারা 

হতামালদর ডাক শুনলব না; আর শুনলত হপলেও হতামালদর ডালক সাড়া 

হদলব না। আর হকয়ামলতর ক্তদন তারা হতামালদর িরীক করালক 

অস্বীকার করলব। আর সবেজ্ঞ আল্লাহর নযায় হকউ হতামালক অবক্তহত 

করলব না”। [সূরা ফাক্ততর, আয়াত: ১৩-১৪]  

২। আল্লাহর গুলির হক্ষলত্র ক্তিকে:  

হযমন, আক্তম্বয়া ক্তকাংবা আওক্তেয়াগি গালয়ব জালনন মলমে ক্তবোস করা। 

আল্লাহ বলেন, 

يَْْلْْٱۡلَغۡيبَِْْمَفاتِحُْْوَِعنَدهُۥ﴿   [٩٥: اَلنعام] ﴾٥٩ُْْهَو ْْإَِلَْْيۡعلَُمَها

“এবাং তাাঁর ক্তনকলটই গালয়লবর চাক্তবকাক্তঠসমূহ, ক্ততক্তন ছাড়া হকউই তা 

জালন না”। [সূরা আে-আন‘আম, আয়াত: ৫৯]  

৩। মহব্বলতর হক্ষলত্র ক্তিকে:  

আল্লাহলক ভালোবাসার মলতা হকালনা ওেীলক ভালোবাসা।  

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
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نَداٗداْٱّلَلُِْْدونِِْْمنَْيَتِخذَُْْمنْٱِلَاِسَْْوِمنَْ﴿
َ
ُُِْْيِبلوَنُهمْْۡأ ا َْْوٱََّلِينَْْٱّلَلِ َْْكُحب  َْءاَمُنوي

َشدْل
َ
اْأ ِ ُْْحب ٗ َ ِ   [٣٥٩: ابلقرة] ﴾١٦٥ّْْلل 

“আর মানুলষর মলধয এমনও আলছ, যারা আল্লাহ ছাড়া অনযলক আল্লাহর 

সমকক্ষরূলপ গ্রহি কলর, তালদরলক আল্লাহলক ভালোবাসার মত 

ভালোবালস। আর যারা ঈমান এলনলছ, তারা আল্লঅহর জনয ভালোবাসায় 

দৃঢ়তর”। [সূরা আে-বাকারা, আয়াত: ১৬৫] 

৪। আনুগলতযর হক্ষলত্র ক্তিকে:  

হযমন, পালপর হক্ষলত্র হকালনা আক্তেম অেবা হকালনা পীলরর আনুগতয 

করা , এই ধারিায় হয তারা ক্তঠকই করলছ।  

আল্লাহ বলেন, 

ا ْ﴿ ۡحَبارَُهمْْۡٱََّتَُذوي
َ
ۡرَباٗباَْورُۡهَبََٰنُهمْْۡأ

َ
ِنْأ   [١٣: اتلوبة] ﴾٣١ْْٱّلَلُِْْدونِْْم 

“তারা (খৃষ্টানরা) আল্লাহলক হছলড় তালদর আক্তেম ও আলবদলদরলক রব 

ক্তহলসলব গ্রহি কলরলছ”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩১] 

এ আনুগলতযর বযাখযা হলো, তারা পালপর হক্ষলত্রও তালদর আনুগতয 

করত, হযমন আল্লাহ তা‘আোর ক্তনলদেক্তিত হাোেলক হারাম এবাং 

হারামলক হাোে জ্ঞান করত।  

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন,  

 «َمْعِصيَِة اهلِل َعزَّ وََجلَّ  ََل َطاَعَة لَِمْخلُوٍق ِِف »
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“স্রষ্টার অবাধযতার কালজ সৃক্তষ্টর আনুগতয করা যালব না”।40  

৫। হুেুলের হক্ষলত্র ক্তিকে:  

অেোৎ এমন ধারিা হপাষি করা হয, আল্লাহ রাবু্বে আোমীন তাাঁর সৃক্তষ্টর 

মলধয অবস্থান করলছন। তালদর মালঝ দ্রবীভূত হলয় হগলছন। এটা 

অলনক সূক্তফ-পীরলদর ধারিা। হযমন, ইবন আরাবী বলেন, রবই দাস 

আর দাসই রব। হায়... তাহলে সাোত, ক্তসয়ালমর দ্বারা ক্তক োভ হলব? 

অনয একজন বলেলছন, কুকুর শুকরও আল্লাহ ছাড়া ক্তকছু না। মক্তদলরর 

ঋক্তষও আল্লাহ। (নাউযুক্তবল্লাহ)। 

৬। দুক্তনয়া ক্তনয়ন্ত্রি-পক্তরচােনার হক্ষলত্র ক্তিকে:  

এমন ক্তবোস হপাষি করা হয, আল্লাহর এমন অলনক ওেী আলছন যারা 

এ সৃক্তষ্টজগতলক ক্তনয়ন্ত্রি ও পক্তরচােনা কলরন। তালদরলক কুতুব বো 

হয়। অেচ আল্লাহ তা‘আো পূলবেকার মুিক্তরকলদর প্রশ্ন কলরক্তছলেন: 

ۡمَر ْْيَُدب ِرَُْْوَمن﴿
َ
  [١٣ :يونس] ﴾٣١ْْٱّلَلُ ْْفََسَيُقولُونَْْٱۡۡل

“(যক্তদ প্রশ্ন কর) হক সব ক্তবষয় পক্তরচােনা কলরন? তখন তারা অবিযই 

বেলব, আল্লাহ”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩১] 

                                                           
40 মুসনাদ আহমদ, হাদীস নাং ১০৯৪, শুয়াইব আরনাউত হাদীসক্তটলক বুখারী ও 
মুসক্তেলমর িলতে সহীহ বলেলছন।  
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৭। িাসন ও ক্তবচার- ফয়সাোর হক্ষলত্র ক্তিকে:  

হযমন, ইসোম ক্তবলরাধী আইন প্রনয়ি ও তালক জালয়য মলন করা। 

অেবা এমন ধারিা হপাষি করা হয, বতেমান যুলগ ইসোমী আইন চেলত 

পালর না। এ হক্ষলত্র আইন প্রলিতা-রাজা এবাং গ্রহীতা-প্রজা উভলয়ই 

অন্তভুেি। 

বড় ক্তিকে সাংক্তিষ্ট বযক্তির পূলবেকৃত সকে হনক আমে নষ্ট কলর হদয় 

আল্লাহ তা‘আো বলেন,  

وِحََْْولََقدْۡ﴿
ُ
َۡكْْأ َۡ ِ ۡكَتَْْلئِنَْْۡقۡبلَِكِْْمنْٱََّلِينَِْْإَوَلْْإ ۡۡشَ

َ
َۡحَبَطنَْْأ َْننََْوَۡلَُكوَْعَمُلَكَْْۡ

  [٥١: الزمر] ﴾٦٥ْْٱۡلَخَِٰۡسِينَِْْمنَْ

“অবিযই আক্তম হতামার কালছ এবাং যারা (নবীরা) হতামার পূলবে ক্তছে 

তালদর কালছ এ মলমে ওহী পাক্তঠলয়ক্তছ হয, যক্তদ ক্তিকে কর তাহলে অবিযই 

হতামার আমে নষ্ট হলয় যালব এবাং অবিযই তুক্তম ক্ষক্ততগ্রস্তলদর অন্তভূেি 

হলব”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৪]  

বড় ক্তিকে আল্লাহ তা‘আো তওবা ছাড়া মাফ কলরন না  

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

نَْيۡغفِرَُْْلْْٱّلَلَْْإِنَْ﴿
َ
َٰلَِكُْْدونََْْماَْوَيۡغفِرُْْبِهِۦْيُۡۡشَكَْْأ يُء ْْلَِمنَْذ ّْلَلِْبِٱْيُۡۡشِكَْْۡوَمنْيََشا

َْْضَلَْْفَقدْۡ ََٰل    [٣٣٥ :النساء] ﴾١١٦ْْبَعِيًداَْضَل
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“ক্তনশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা কলরন না তাাঁর সালে ক্তিকে করালক এবাং এ ছাড়া 

যালক চান ক্ষমা কলরন। আর হয আল্লাহর সালে ক্তিকে কলর হস হতা 

হঘার পেভ্রষ্টতায় পেভ্রষ্ট হলো”। [সূরা আন-ক্তনসা, আয়াত: ১১৬] 

ক্তিলকের অলনক হেক্তিক্তবভাগ আলছ। তার মালঝ হকালনাটা বড় আবার 

হকালনাটা হছাট। সকলের ওপর ওয়াক্তজব হলো, সবে প্রকার ক্তিকে হলত 

সাবধান োকা। আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম 

আমালদরলক এই হদা‘আ ক্তিক্তখলয়লছন: 

ْن نُْْشَِك بَِك َشيْئًا َنْعلَُمُه، َونَْستَْغِفُرَك لَِما ََل َنْعلَمُ اللُهمَّ إِنَّا َنُعوُذ بَِك ِمْن »
َ
 «أ

“হহ আল্লাহ! আমরা হতামার কালছ হজলন- বুলঝ ক্তিকে করা হলত পানাহ 

চাই এবাং অজানা ক্তিকে হলত ক্ষমা চাই”। 41 

আল্লাহলক হছলড় যারা অনযলক ডালক তালদর দৃষ্টান্ত 

َها﴿ يل
َ
أ ْْفَٱۡسَتِمُعوا َْْمَثلْرَُْضَِبْْٱِلَاُسَْْيَٰٓ ۥي  ْلُُقوا ََْيْْۡلَنْٱّلَلُِْْدونِِْْمنْتَۡدُعونَْْٱََّلِينَْْإِنََِْْلُ
ْۥ ْٱۡجَتَمُعوا َْْولَوُِْْذبَاٗبا بَاُبْْيَۡسلُۡبُهمُِْْإَونَِْلُ ْلَطالُِبْٱَْضُعَفِْْمۡنُهْ ْيَۡستَنقُِذوهَُْْلْْاَشۡيْْٱَّلل

  [٨١ :احلج] ﴾٧٣َْْوٱلَۡمۡطلُوُبْ

“হহ মানুষ, একক্তট উপমা হপি করা হলো, মলনালযাগ ক্তদলয় তা হিান, 

হতামরা আল্লাহর পক্তরবলতে যালদরলক ডাক তারা কখলনা একক্তট মাক্তছও 

সৃক্তষ্ট করলত পারলব না। যক্তদও তারা এ উলেলিয একক্তত্রত হয়। আর 

যক্তদ মাক্তছ তালদর কাছ হেলক ক্তকছু ক্তছক্তনলয় হনয়, তারা তার কাছ হেলক 

                                                           
41 মুসনাদ আহমদ, হাদীস নাং ১৯৬০৬, শুয়াইব আরনাউত বলেলছন, সনদক্তট দ‘য়ীফ। 
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তাও উদ্ধার করলত পারলব না। অলেষিকারী ও যার কালছ অলেষি 

করা হয় উভলয়ই দুবেে”। [সূরা আে-হজ, আয়াত: ৭৩]  

এই আয়ালত আল্লাহ তা‘আো সমস্ত মানুষলদর সলম্বাধন কলর বলেলছন, 

হয সব ওেীআল্লাহ বা হনককার বযক্তিলদরলক হতামরা তালদর মৃতুযর 

পর হতামালদর সাহাযয করার জনয ডাকলছা, কক্ষলিাই তারা তা করলত 

সমেে হলব না। আর যক্তদ হকালনা মাক্তছ তালদর খাদয দ্রবয বা পানীয় 

ক্তছক্তনলয় ক্তনলয় যায় তারা তা তালদর কাছ হেলক ক্তফক্তরলয় আনলত পারলব 

না। এটা তালদর দুবেেতার প্রমাি এবাং মাক্তছরও দুবেেতা । তাহলে 

হকমন কলর-লকান যুক্তিলত হতামরা আল্লাহলক হছলড় তালদরলক ডাক? 

যারা আল্লাহলক হকালনা নবী বা ওেীলদর ডালক এ উপমা তালদর জনয। 

আল্লাহ রাবু্বে আোমীন তালদরলক এ অসার কাজ হলত প্রচন্ডভালব 

ক্তনলষধ কলরলছন। 

২। আল্লাহ বলেন, 

ْ َْدۡعَوةَُِْْلُۥ﴿ ِ ءْ ْلَُهمْيَۡسَتِجيُبونََْْلُْْدونِهِۦِْمنْيَۡدُعونََْْوٱََّلِينَْْٱۡۡلَق  ِْطَْكَبَٰسِْْإَِلْْبََِشۡ
يءِْْإَِلَْْكَفۡيهِْ َۡبلُغَْْٱلَۡما ُْْهوََْْوَماْفَاهُِْْۡ َِٰفرِينَُْْدَعيءَُْْوَماْبَِبَٰلِغِهۦِ   ﴾١٤َْضَلَٰلْ ِْفْْإَِلْْٱۡلَك

  [٣١: الرعد]

“সলতযর আহ্বান তাাঁরই, আর যারা তালক ছাড়া অনযলদরলক ডালক, তারা 

তালদর ডালক সামানযও সাড়া ক্তদলত পালর না, বরাং (তালদর দৃষ্টান্ত) ঐ 

বযক্তির মত, হয পাক্তনর ক্তদলক তার দু’হাত বাক্তড়লয় হদয় হযন তা তার 

মুলখ হপৌঁলছ অেচ তা তার কালছ হপৌঁছবার নয়। আর কাক্তফরলদর ডাক 

হতা শুধু ভ্রষ্টতায় পযেবক্তসত হয়”। [সূরা আর-রা‘আদ, আয়াত: ১৪]  
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উপলরাি আয়াত হেলক আমরা এই ক্তিক্ষাই পাই হয, হদা‘আ হলো 

ইবাদত। তা হকবে আল্লাহর জনয ক্তনক্তদেষ্ট। যারা আল্লাহলক হছলড় অনযলক 

ডাকলছ, তালদর কাছ হেলক তারা হকালনা উপকার পায় না এবাং হকালনা 

বযাপালরই তারা তালদর উত্তর হদওয়ার ক্ষমতা রালখ না। এ উদাহরি 

হুবহু হস বযক্তির মত, হয হাত ক্তদলয় পাক্তন পান করার জনয কূলপর পালড় 

হাত বাক্তড়লয় দাাঁক্তড়লয় আলছ, অেচ হাত দ্বারা কখনই তার নাগাে পাওয়া 

যালব না।  

মুজাক্তহদ রহ. বলেন, মুলখর সাহালযয পাক্তনলক ডাকলছ ও তার ক্তদলক 

ইিারা করলছ, ক্তকন্তু তা কখলনাই তার কালছ আসলব না। (ইবন কাসীর) 

যারা আল্লাহ বযতীত অনযলদরলক ডালক ক্ততক্তন তালদরলক কাক্তফর বলে 

আখযাক্তয়ত কলরলছন এবাং বলেলছন হয, তালদর হদা‘আ ও ডাকা ডাক্তক 

বযেেতায় পযেবক্তসত।  

সুতরাাং হহ আমার মুসক্তেম ভাই! আল্লহলক হছলড় অলনযর কালছ হদা‘আ 

করা হলত সাবধান হহান। এর ফলে কাক্তফর ও পেভ্রষ্ট হলয় যালবন। 

একমাত্র আল্লাহলক ডাকুন, ক্তযক্তন সবেময় কতো ও সকে ক্ষমতার মাক্তেক। 

এলত কলর আপক্তন খাাঁক্তট মুক্তমন ও একত্ববাদীলদর অন্তভূেি হলত 

পারলবন।  

আল্লাহর সালে ক্তিকে করা-এ মহা ক্ষক্ততকর পাপ হলত আমরা পক্তরত্রাি 

হপলত পাক্তর কীভালব? 

ক্ততন প্রকালরর ক্তিকে হলত মুি হওয়া অবক্তধ আল্লাহর সালে ক্তিকে করা 

হলত পক্তরত্রালির হকালনা উপায় হনই।  
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১। রুবুক্তবয়ালতর হক্ষলত্র ক্তিকে:  

অেোৎ পৃক্তেবী পক্তরচাোনার হক্ষলত্র আল্লাহ তা‘আোর সালে অনয স্রষ্টা ও 

পক্তরচােক আলছ মলমে ক্তবোস হপাষি করা। হযমন, কক্ততপয় পীর মলন 

কলর োলক হয, আল্লাহ তা‘আো পৃক্তেবীর ক্তকছু কাজ ক্তবক্তভন্ন ওেীলদর 

দাক্তয়লত্ব নযাস্ত কলর োলকন। হস সব কাজ তারাই ক্তনবোহ কলর। এমন 

অবান্তর ধারিা ইসোলমর পূলবের মুিক্তরকরা পযেন্ত কলর ক্তন। পক্তবত্র 

কুরআলন বক্তিেত হলয়লছ, 

ۡمَر ْْيَُدب ِرَُْْوَمن﴿
َ
  [١٣ :يونس] ﴾٣١ْْٱّلَلُ ْْفََسَيُقولُونَْْٱۡۡل

“(যক্তদ প্রশ্ন কর) হক সব ক্তবষয় পক্তরচােনা কলরন? তখন তারা অবিযই 

বেলব, আল্লাহ”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩১]  

হেখক বলেন, আক্তম এক সূক্তফ সম্পলকে শুলনক্তছ হস বলে হয, আল্লাহর 

এমন বাদাও আলছ যক্তদ হস বলে, হও সালে সালে তা হলয় যায়।  

অেচ পক্তবত্র কুরআন বলে আল্লাহ রাবু্বে আোমীন এ গুি হকবে তাাঁর 

জনয ক্তনক্তদেষ্ট কলরলছন। আল্লাহ বলেন,  

يْ﴿ ْۥيْإَِنَما ۡمُرهُ
َ
يْْأ َرادَْْإَِذا

َ
نْاَشۡيْْأ

َ
  [٧٣: يس] ﴾٨٢َْْفَيُكونُُْْكنَِْلُۥَْيُقوَلْْأ

“তাাঁর বযাপার শুধু এই হয, হকান ক্তকছুলক ক্ততক্তন যক্তদ হও বেলত চান, 

তখনই তা হলয় যায়”। [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৮২] 

আল্লাহ তা‘আো আলরা বলেন, 

َلْ﴿
َ
ۡمُر ْْٱۡۡلَۡلقَُِْْلُْْأ

َ
  [٩١: اَلعراف] ﴾٥٤َْْوٱۡۡل
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“শুলন রাখ! সৃক্তষ্ট এবাং হুকুম তাাঁরই (জনয ক্তনধোক্তরত)”। [সূরা আে-

আ‘রাফ, আয়াত: ৫৪] 

২। ইবাদলতর হক্ষলত্র ক্তিকে:  

অেোৎ আল্লাহর সালে অলনযর ইবাদত-আনুগতয করা। হযমন, নবী ও 

হনককার বাদালদর ইবাদত করা। তালদর ওক্তসোয় ক্তবপদমুক্তি প্রােেনা 

করা। ক্তবপলদর সময় তালদর কালছ হদা‘আ করা এবাং এ জাতীয় ক্তবক্তভন্ন 

কাজ। হযমন এভালব বো হয, হহ আল্লাহর রাসূে! সাহাযয করুন, হহ 

আবু্দে কালদর ক্তজোনী! সাহাযয করুন। আর এ সাহাযয প্রােেনাটাই 

ইবাদত। কারি, এক্তট সরাসক্তর হদা‘আ। আর হাদীলস এলসলছ, হদা‘আই 

ইবাদত। বড়ই অনুতালপর ক্তবষয়, বতেমালন এ সব ক্তবষয় এ উম্মলতর 

মলধয নানাভালব ক্তবরাজমান। এক ধরলনর বালতে পীর সমালজ এ সব 

ক্তবষলয়র প্রচেন ঘক্তটলয়লছ এবাং নানা হকৌিলে এর বযাপক প্রসার 

ঘটালি। ক্তদন ক্তদন নানা মানুষ এ ক্তবভ্রাক্তন্ত ও ক্তিকেী কালজ ক্তনপক্ততত হলি 

নতুন কলর। হয সব ভন্ড পীর িরী‘আত পক্তরপেী এসব ক্তিকেী কাজ 

সমালজ ছক্তড়লয়লছ, বোর অলপক্ষা রালখ না, সাধারি ক্তবভ্রান্ত মানুলষর 

পালপর হবাঝাও তালদরলক বহন করলত হলব। ওসীো হখাাঁজার নাম কলর 

এ সব ক্তিকেী প্রচারিা চাোলনা হলি। অেচ ওসীোর অেে হলো হকালনা 

মাধযমলক কালজ োক্তগলয় আল্লাহর কালছ ক্তকছু প্রােেনা করা। হনক 

আমেলক ওক্তসো কলর আল্লাহর ক্তনকট প্রােেনা করার ক্তবষয়ক্তট িরী‘আত 

অনুলমাক্তদত; ক্তকন্তু হকালনা মৃত বযক্তিলক ওক্তসো ক্তহসালব দাাঁড় করালনা 

অনবধ।  
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৩। আল্লাহর গুলির হক্ষলত্র ক্তিকে:  

অেোৎ আল্লাহর হকালনা সৃক্তষ্টলক হস সব গুলি ভূক্তষত করা যা শুধু তাাঁরই 

জনয ক্তনক্তদেষ্ট। হযমন গালয়ব এর ইেম। অদৃিয বা গালয়ব-এর ইেম 

শুধুমাত্র আল্লাহর জনয ক্তনক্তদেষ্ট। এ সম্বলন্ধ কুরআলন বহু আয়াত ক্তবদযমান। 

ক্তকন্তু অলনক হোক প্রচার কলর োলক নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ 

ওয়াসাল্লামও গালয়ব জালনন। এসব প্রচারিার কালজ অলনক বালতে 

পীর ও তালদর ভিবৃদ জক্তড়ত।  

হযমন বুছাইরী, হস নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর প্রিাংসায় 

বলেলছ: হহ নবী (সা.) হতামার দয়ালতই এই দুক্তনয়ার ভালো, আর মদও 

হতামা হলত। হতামার ইেম হলতই কেম ও েওলহ মাহফুলজর ইেম।  

এ প্রচারিা হেলকই পেভ্রষ্ট চরম ক্তমেযাবাদীলদর কো সমু্মলখ এলসলছ, 

যারা ধারিা হপাষি কলর হয, নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লামলক 

তারা জাগ্রত অবস্থায় হদখলত পায় এবাং তালদর অজানা নানা হগাপন 

ক্তবষলয় তাাঁলক প্রশ্ন কলর। যালদর তারা ভালোবালস তাাঁর কালছ তালদর 

হগাপন ক্তবষলয় জানলত চায় এবাং তালদর কালজ হস্তলক্ষপ করলত চায়। 

এমনক্তক এমন সব কোও, যা নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম 

জীক্তবত অবস্থায়ও জানলতন না।  

অেচ পক্তবত্র কুরআন বলে: 

ۡعلَمُُْْكنُتَْْولَوْۡ﴿
َ
ويُء َْْمَسِنََْْوَماْٱۡۡلَۡيِِْْمنَََْْلۡسَتۡكََثُۡتْْٱۡلَغۡيَبْْأ : اَلعراف] ﴾١٨٨ْْٱلسل

٣٧٨]  
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“যক্তদ আক্তম গালয়ব জানতাম তাহলে অক্তধক কেযাি োভ করতাম এবাং 

আমালক হকালনা ক্ষক্তত স্পিে করত না”। [সূরা আে-আ‘রাফ, আয়াত: 

১৮৮]  

আর এক্তট কীভালব সম্ভব হয, ক্ততক্তন তাাঁর মৃতুযর পর যখন উপলরর বনু্ধর 

কালছ চলে হগলছন হসসব গালয়ব সম্বলন্ধ জালনন?  

নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম একক্তদন একটা বাচ্চা হমলয়লক 

শুনলত হপলেন, হস বেলছ, আমালদর মলধয এমন নবী আলছন ক্তযক্তন 

আগামীকালের কো জালনন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম 

তালক বেলেন: না, এ কো বলো না। হসগুলোই বলো, যা এতক্ষি 

বেক্তছলে । (সহীহ বুখারী)  
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প্রকৃত একত্ববাদী হক? 

হয বযক্তি আল্লাহর একত্ববালদর মলধয উপলরাি ক্ততন ধরলির ক্তিকেলক 

ক্তমক্তেত কলর না। তাাঁর সত্তা, ইবাদত, হদা‘আ এবাং যাবতীয় গুিাবেীর 

হক্ষলত্র তাাঁলক একক বলে মানয কলর, হসই হলি প্রকৃত একত্ববাদী। হয 

বযক্তি এ ক্তিকেত্রয়ীর হকালনাক্তটলক স্বীকার কলর, হস আর একত্ববাদী োলক 

না, বরাং তার হক্ষলত্র আল্লাহ তা‘আোর ক্তনলনাি বািী প্রলযাজয হলব, 

ۡكَتْْلَئِنْۡ﴿ ۡۡشَ
َ
َۡحَبَطنَْْأ   [٥١: الزمر] ﴾٦٥ْْٱۡلَخَِٰۡسِينَِْْمنََْْوَۡلَُكوَننََْْعَملَُكَْْۡ

“যক্তদ তুক্তম ক্তিকে কর তাহলে হতামার আমে নষ্ট হলয় যালব এবাং তুক্তম 

অবিযই ক্ষক্ততগ্রস্তলদর অন্তভুেি হলয় যালব”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: 

৬৫]।  

হছাট ক্তিকে ও তার হেক্তিক্তবভাগ 

হছাট ক্তিকে বেলত হস সব কাজ ও পদ্ধক্ততলক বো হয় যা মানুষলক বড় 

ক্তিলকের ক্তনকটবতেী কলর হদয়। তলব ইবাদলতর স্তর পযেন্ত হপৌঁলছ না। 

তাই হসগুলো সম্পাদনকারীলক দীন-ইসোম হেলক হবর কলর না। তলব 

কবীরা গুনালহর অন্তভূেি। হযমন,  

১- ক্তরয়া যা হোক হদখালনা আমে।  

প্রক্ততক্তট ইবাদতকারী যাবতীয় হনক কাজ আল্লাহর সন্তুক্তষ্টর উলেলিযই 

সম্পাদন কলর োলক। তাাঁর জনযই সাোত, ক্তসয়াম, হজ প্রভৃক্তত আদায় 

কলর োলক। ক্তকন্তু আল্লাহর সন্তুক্তষ্টর ক্তচন্তা বাদ ক্তদলয় মানুলষর প্রিাংসা 

কুড়ালনার উলেলিয এসব হনক আমে সম্পাদন করালক ক্তরয়া বলে।  
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আল্লাহ তা‘আো বলেন,  

يءَْْيَۡرُجوا ََْْكنََْْفَمن﴿ حََْْرب ِهِۦيْْبِعَِباَدةِْْيُۡۡشِكَْْۡوَلَْْصَٰلِٗحاَْعَمٗلْْفَۡلَيۡعَمۡلَْْرب ِهِۦْلَِقا
َ
َْد اأ

  [٣٣٠: الكهف] ﴾١١٠

“সুতরাাং হয তার রলবর সাক্ষাৎ কামনা কলর, হস হযন সৎকমে কলর 

এবাং তার রলবর ইবাদলত কাউলক িরীক না কলর”। [সূরা আে-কাহাফ, 

আয়াত: ১১০] 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন, 

ْصَغُر يَا رَُسوَل » 
َ
ُْك اْْل ْصَغُر " قَالُوا: َوَما الْشِّ

َ
ُْك اْْل َخاُف َعلَيُْكُم الْشِّ

َ
ْخوََف َما أ

َ
إِنَّ أ

َياُء، َيُقوُل اهلُل َعزَّ وََجلَّ لَُهْم يَْوَم الِْقيَاَمِة: إَِذا ُجِزَي انلَّاُس  ْعَمالِِهْم:  اهلِل؟ قَاَل: " الرِّ
َ
بِأ
ُدوَن ِعنَْدُهْم َجَزاءً  ْنيَا فَاْنُظُروا َهْل ََتِ يَن ُكنْتُْم تَُراُءوَن ِِف ادلُّ ِ  «اْذَهبُوا إىَِل اَّلَّ

“হতামালদর জনয হয ক্তজক্তনসলক আক্তম সবলচলয় হবক্তি আিঙ্কা কক্তর তা 

হলো হছাট ক্তিকে, ক্তরয়া। ক্তকয়ামত ক্তদবলস যখন মানুষলক তালদর আমলের 

বদো হদওয়া হলব তখন আল্লাহ বেলবন: হস সব হোকলদর ক্তনকট যাও 

যালদরলক হদক্তখলয় আমে কলরক্তছলে, হদখ তালদর কালছ হকালনা বদো 

পাও ক্তক না”। 42 

২। আল্লাহ ছাড়া অনয কালরা নালম কসম খাওয়া 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেন,  

                                                           
42 মুসনাদ আহমদ, হাদীস নাং ২৩৬৩০, আল্লামা শুয়াইব আরনাউত হাদীসক্তটলক 
হাসান বলেলছন।  
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ْْشَكَ »
َ
  «َمْن َحلََف بَِغَْيِ اهلِل َفَقْد أ

“হয আল্লাহ ছাড়া অনয কারও নালম িপে করে, হস ক্তিকে করে।43 

৩। হগাপন ক্তিকে 

ইবন আব্বাস রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহুমা-এর বযাখযা ক্তদলয়লছন, হকালনা বযক্তির 

অপর বযক্তিলক উলেিয কলর বো হয, (আল্লাহ যা চান এবাং তুক্তম যা 

চাও) অেবা (যক্তদ আল্লাহ না েকত এবাং অমুক না োকত) আল্লাহর 

চাওয়া ও সাক্তেত্বলক মানুলষর চাওয়া ও সাক্তেলত্বর সালে ক্তমক্তেলয় হদওয়া। 

তলব এসব হক্ষলত্র এভালব বো যায় হয, যক্তদ আল্লাহ না োকত তারপর 

তুক্তম না োকলত।  

নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেন,  

 «ََل َتُقولُوا َما َشاَء اهلُل وََشاَء فََُلٌن، َولَِكْن قُولُوا: َما َشاَء اهلُل ُثمَّ َشاَء فََُلٌن »

“হতামরা এভালব বে না, যা আল্লাহ চান এবাং অমুলক চায়। বরাং এভালব 

বে: যা আল্লাহ চান তারপর অমুলক চায়”।44 

ক্তিলকের বাক্তহযক প্রকাি:  

ইসোমী রাষ্ট্রগুলোলত মুসক্তেমরা আজ হয কষ্ট ও মুক্তসবলত জজেক্তরত তার 

অনযতম প্রধান কারি, হলো, তালদর মলধয প্রকািযভালব ও বযাপকহালর 

                                                           
43 মুসনাদ আহমদ, হাদীস নাং ৫৩৭৫, আল্লামা শুয়াইব আরনাউত হাদীসক্তটর সনদলক 
দ‘য়ীফ বলেলছন। 

44 মুসনাদ আহমদ, হাদীস নাং২৩৩৪৭, আল্লামা শুয়াইব আরনাউত হাদীসক্তটলক সহীহ 
বলেলছন। 
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ক্তিকে ছক্তড়লয় পলড়লছ। তারা হয আজ ক্তফৎনা-ফাসাদ, যুদ্ধ-ক্তবগ্রহ এবাং 

ভূক্তমকম্প, ঘূক্তিেঝড় ও জলোচ্ছ্বালসর মলতা প্রাকৃক্ততক দুলযোলগর সমু্মখীন 

হলি, তা আল্লাহ তা‘আোই তালদর ওপর গজব ক্তহসালব নাক্তযে 

কলরলছন। তার কারি, তারা তাওহীদ ক্তবমুখ হলয় পলড়লছ। তালদর 

আক্তকদাহ ও কালজ-কলমে ক্তিকে প্রকাি পালি। অক্তধকাাংি মুসক্তেম 

হদলিই এ অবস্থা ক্তবরাজ করলছ। ক্তিকেলক উৎখাত করার জনযই 

ইসোলমর আক্তবভোব এ কো মুসক্তেম সমাজ জানলেও হকানক্তট ক্তিকে তা 

না জানার কারলি হসসব ক্তিকেী কাজলকই সাওয়ালবর কাজ মলন কলর 

আমে কলর যালি। তাই তারা এসব প্রচক্তেত ক্তিলকের ক্তবরুলদ্ধ হকালনা 

প্রক্ততবাদ কলর না। 

ক্তিলকের ক্তবলিষ ক্তবলিষ প্রকাি  

১। আল্লাহ বযতীত অলনযর কালছ প্রােেনা করা  

এ ক্তবষয়ক্তট সাধারিত: মীোদুন্নবী ও এ জাতীয় অনুষ্ঠানাক্তদলত নৃতয-গীত 

ও কক্তবতা- কাওয়াক্তের মাধযলম প্রকাি পায়। (লেখক বলেন) আক্তম 

একবার কাউলক বেলত শুলনক্তছোম, হহ রাসূেলদর ইমাম! হহ আমার 

হনতা! আপক্তন আল্লাহ তা‘আোর দরজা এবাং দুক্তনয়া ও আক্তখরালত 

আমার ভরসাস্থে। হহ আল্লাহর রাসূে! আমালক ক্তনজ হালত ধলর ক্তনন। 

আমার ক্তবপদ দুর কলর সু-ক্তদন আনলত আপক্তন ছাড়া আর হকউ পারলব 

না। আবার হকউ হকউ বলে, হহ সমস্ত হযরতলদর মাোর মুকুট, 

ইতযাক্তদ। যক্তদ আল্লাহর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম এসব কো 

ক্তনলজ শুনলতন, তাহলে অবিযই ক্তনলজলক তা হেলক মুি বলে হঘাষিা 
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করলতন। কারি, দুক্তদেনলক সু-ক্তদলন পক্তরিত করলত আল্লাহ ছাড়া হকউ 

পালর না। বদক্তনক সাংবাদপত্র, মাক্তসক মযাগাক্তজন, এমনক্তক বই-পুস্তলকও 

এ জাতীয় অলনক কক্তবতা-গজে-কাওয়াক্তে ক্তেলখ প্রচার করা হয়। আল্লাহ 

বযতীত অলনযর কালছ প্রােেনা করার ক্তবষয়ক্তট হযমন, রাসূেুল্লাহ, ক্তবক্তভন্ন 

ওেী-আওক্তেয়া ও হনককার হোকলদর কালছ সাহাযয চাওয়া, তালদর 

কালছ ক্তবপদাপদ হলত মুক্তি প্রােেনা করা ও িত্রুর ক্তবরুলদ্ধ ক্তবজয় কামনা 

করা ইতযাক্তদ। 

২। আওক্তেয়া ও হনককার হোকলদর মসক্তজলদ কবর হদওয়া  

ক্তবলের ক্তবক্তভন্ন মুসক্তেম হদলি এমন অলনক মসক্তজদ হদখা যায়, যালত 

কবর আলছ। তার ওপর গমু্বজ, কুব্বা ইতযাক্তদ বতক্তর করা হলয়লছ। অলনক 

হোক আল্লাহলক বাদ ক্তদলয় প্রােেনার জনয হসসব কবরস্থ বযক্তি বলগের 

কালছ হযলত চায়।  

এ বযাপালর নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম ক্তনলষধাজ্ঞা আলরাপ কলর 

বলেন, 

نِْبيَائِِهْم َمْسِجًدا»
َ
َُذوا ُقبُوَر أ ُ اَلَُهوَد َوانلََّصارَى، اختَّ  «لََعَن اللَّ

“ইয়াহূদী ও খৃষ্টানলদর ওপর আল্লাহ তা‘আোর অক্তভিাপ, তারা তালদর 

নবীলদর কবরলক (লসজদার জায়গা) মসক্তজদ বাক্তনলয় ক্তনলয়লছ”।45 

নবীগিলক মসক্তজলদ দাফন করা যক্তদ ইসোমী রীক্তত ক্তবরুদ্ধ, কাক্তফরলদর 

অভযাস ও ববক্তিষ্টয হলয় োলক। তাহলে হসখালন আওক্তেয়া ও পীরলদর 

                                                           
45 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১৩৩০, সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ৫২৯।  
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দাফন করা জালয়য হয় কীভালব? ক্তবলিষ কলর আল্লাহ বযতীত এ সব 

হোকলদর ক্তনকট প্রােেনা করা হলে ক্তিকে হলব মলমে জানা োকার পরও।  

৩। আওক্তেয়ালদর নালম মান্নত করা, নযর-লনয়ায হদওয়া  

হকালনা হকালনা বযক্তি গরু-ছাগে, হাাঁস-মুরগী, টাকা-পয়সা ইতযাক্তদ 

ক্তনক্তদেষ্ট ওেীলক নযর হদয়। তার নালম মান্নত কলর। এই নযর হদওয়া 

ক্তিকে। কারি, নযর হদওয়া ইবাদত। যা শুধুমাত্র আল্লাহর জনযই হলত 

হলব। সুতরাাং এ বযাক্তধ হেলক ক্তবরত হওয়া অতীব জরুরী।  

৪। নবী ও আওক্তেয়ালদর কবলরর কালছ জলবহ করা  

যক্তদও জলবহ আল্লাহর নালমই করা হয়। কারি, এক্তট মূেতুঃ মুিক্তরকলদর 

কাজ। তারা তালদর হযসব ওেীলদর মূক্ততে বাক্তনলয় পূজা করত, তালদর 

মাজালর পশু ক্তনলয় জলবহ করত। আর যক্তদ আল্লাহ বযতীত তালদর নালম 

জলবহ করা হয় তাহলেলতা ক্তিকে হবার বযাপালর হকালনা সলদহই োলক 

না।  

৫। নবী ও ওেীলদর কবলরর তাওয়াফ করা  

হযমন, আবু্দে কালদর ক্তজোনী রহ. মাঈনুক্তেন ক্তচিতী রহ. প্রমুখ। কারি, 

তাওয়াফ হলি ক্তনক্তদেষ্ট ইবাদত, যা কাবার চারপালেে ছাড়া অনযত্র জালয়য 

হনই। আল্লাহ রাবু্বে আোমীন বলেন, 

ََطَوفُوا ْ﴿ ۡۡ   [٣٥ :احلج] ﴾٢٩ْْٱۡلَعتِيقِْْبِٱۡۡلَۡيِتَْْو

“তারা হযন প্রাচীন ঘলরর তাওয়াফ কলর”। [সূরা আে-হজ, আয়াত: 

২৯]  
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৬। কবলরর উপর সাোত আদায় করা  

নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন, 

وا إََِلَْها»
 «ََل ََتِْلُسوا لََعَ الُْقبُوِر، َوََل تَُصلُّ

“হতামরা কবলরর ওপর বস না এবাং তার ওপর সাোত আদায় কর 

না”।46 

৭। বরকত োলভর আিায় কবর ও মাজালরর উলেলিয ভ্রমি করা, 

ক্তকাংবা হসখালন ক্তগলয় সাোত আদায় করা 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন, 

ََل تَُشدُّ الرَِّحاُل إَِلَّ إىَِل ثَََلثَِة َمَساِجَد: الَمْسِجِد احلََراِم، َوَمْسِجِد الرَُّسوِل َصىلَّ اهلُل »
قَْص َعلَيِْه 

َ
 «وََسلََّم، َوَمْسِجِد اْل

“ক্ততনক্তট মসক্তজদ ছাড়া অনয হকালনা ক্তদলক ভ্রমি করা যায় না, মসক্তজদুে 

হারাম, আমার এ মসক্তজদ এবাং মসক্তজদুে আকসা”।47 

সুতরাাং মদীনা িরীফ ক্তযয়ারলতর ইিা হলে আমরা ক্তনয়ত করলবা এ 

বলে, মসক্তজলদ নাওয়াওয়ী ক্তযয়ারলতর জনয যাক্তি । 

৮। আল্লাহ তা‘আোর নাক্তযেকৃত আইন ছাড়া ক্তভন্ন আইলন িাসন ও 

ক্তবচারকাযে পক্তরচােনা করা:  

                                                           
46 সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ৯৭২। 
47 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১১৮৯, সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ১৩৯৭।  
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হযমন, জালয়য জ্ঞান কলর কুরআন ও সহীহ হাদীলসর মমে পক্তরপেী 

মানুলষর বানালনা আইন দ্বারা ক্তবচার ও িাসন কাযে পক্তরচােনা করা। 

অনুরূপভালব ক্তবক্তভন্ন জায়গায় হদখা যায়, অলনক আক্তেম নামধারী 

বযক্তিবগে কুরআন ও হাদীলসর ক্তবপরীলত ফাতওয়া ক্তদলয় োলক। হযমন, 

অলনক স্থালন স্থানীয় আক্তেমরা সূদলক হাোে বলে ফাতওয়া ক্তদলয়লছ, 

অেচ আল্লাহ সূলদর ক্তবরুলদ্ধ যুদ্ধ হঘাষিা কলরলছন।  

৯। কুরআন ও সহীহ হাদীলসর ক্তবপরীলত হনতৃবগে, আক্তেম-উোমা বা 

পীর-বুজগেলদর আনুগতয করা।  

নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেন, 

 «ََل َطاَعَة لَِمْخلُوٍق ِِف َمْعِصيَِة اهلِل َعزَّ وََجلَّ »

“স্রষ্টার অবাধযতার কালজ সৃক্তষ্টর আনুগতয করা যালব না”।48
  

আল্লাহ তা‘আো বলেন,  

ا ْ﴿ ۡحَبارَُهمْْۡٱََّتَُذوي
َ
ۡرَباٗباَْورُۡهَبََٰنُهمْْۡأ

َ
ِنْأ يَْْمۡرَيمَْْٱۡبنََْْوٱلَۡمِسيحَْْٱّلَلُِْْدونِْْم  ا َْْوَما ِمُروي

ُ
ْإَِلْْأ

ا ْ َۡعُبُدوي   [١٣: اتلوبة] ﴾٣١ْْيُۡۡشُِكونََْْعَماُْسۡبَحََٰنُهۥُْهَو ْْإَِلْْإَِلَٰهََْْليَْْوَِٰحٗدا ْْإَِلَٰٗهاِْۡ

“তারা আল্লাহলক হছলড় তালদর পক্তণ্ডতগি ও সাংসার-ক্তবরাগীলদর রব 

ক্তহলসলব গ্রহি কলরলছ এবাং মারইয়ামপুত্র মাসীহলকও। অেচ তারা এক 

ইোলহর ইবাদত করার জনযই আক্তদষ্ট হলয়লছ, ক্ততক্তন ছাড়া হকালনা (হক) 

                                                           
48 মুসনাদ আহমদ, হাদীস নাং ১০৯৪, শুয়াইব আরনাউত হাদীসক্তটলক বুখারী ও 
মুসক্তেলমর িলতে সহীহ বলেলছন।  
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ইোহ হনই। তারা হয িরীক কলর ক্ততক্তন তা হেলক পক্তবত্র”। [সূরা আত-

তাওবাহ, আয়াত: ৩১] 

হুযাইফা রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু তালদর ইবাদলতর বযাখযায় বলেলছন, তালদর 

আক্তেমরা যা হাোে করত তারাও তা হাোে বলে হমলন ক্তনত 

অনুরূপভালব যা হারাম করত, তারাও তালক হারাম জ্ঞান করত। 

বযাপারক্তট আল্লাহর হুকুলমর ক্তবপরীত হলেও তারা তা-ই করত। 
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মাজার ও দিেনীয় বস্তুর ক্তবধান 

বতেমান মুসক্তেম ক্তবলের নানা হদি হযমন, ক্তসক্তরয়া, ইরাক, ক্তমির, 

ক্তহদুস্থান ও বাাংোলদলি হয সব মাজার (সাংষৃ্কক্তত) হদখা যালি, তা 

সমূ্পিেরূলপ ইসোমী ক্তিক্ষা ও আদিে ক্তবরুদ্ধ। কারি, নবী সাল্লাল্লাহু 

আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম কবলরর উপর ঘর বা হসৌধ ক্তনমোি, কবলর ঘটা 

কলর উপক্তস্থত হওয়া এবাং হসখালন উৎসব আলয়াজন করলত পক্তরস্কার 

ক্তনলষধ কলরলছন। 

ْن يُبََْن »
َ
ْن ُيْقَعَد َعلَيِْه، َوأ

َ
، َوأ َص الَْقْْبُ ْن ُُيَصَّ

َ
َنََه رَُسوُل اهلِل َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم أ

 «َعلَيْهِ 

“রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম কবর চুনকাম বা প্লাষ্টার 

করা, করলবর উপর বসা এবাং তার ওপর ঘর (বা হসৌধ) ক্তনমোি ক্তনক্তষদ্ধ 

কলরলছন”।49  

ক্ততরক্তমযীলত আলছ: ক্ততক্তন আলরা ক্তনক্তষদ্ধ কলরলছন, তার উপর হকালনা 

ক্তকছু ক্তেখলত- হসক্তট কুরআলনর আয়াতই হহাক ক্তকাংবা কক্তবতাই হহাক।  

১। অক্তধকাাংি হক্ষলত্র হদখা যায় এ সব মাজালরর নামকরিই ভুে ও 

ক্তবভ্রাক্তন্ত মূেক। হযমন, হহাসাইন রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু িাহাদাত বরি 

কলরন ইরালকর কারবাোয়, তাাঁলক ক্তমিলর হনওয়া হয়ক্তন। (বরাং 

কারবাোলতই সমাক্তহত করা হলয়লছ এক্তটই স্বাভাক্তবক)। সুতরাাং ক্তমিলর 

তাাঁর কবর ও সমাক্তধ আক্তবষ্কার করা ক্তমেযা বব নয়। এর হচলয় বড় প্রমাি 

                                                           
49 সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ৯৭০। 
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হলি, মুসক্তেমলদরলক মসক্তজলদ দাফন করা হয় না। কারি, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম অক্তভস্পাত কলর বলেলছন,  

نِْبيَائِِهْم َمَساِجدَ »
َ
َُذوا ُقبُوَر أ ُ اَلَُهوَد، اختَّ  «قَاتََل اللَّ

“আল্লাহ ইয়াহূদীলদর ধ্বাংস করুন। কারি, তারা তালদর নবীলদর 

কবরগুলোলক (সাজদাহ’র স্থান) মসক্তজলদ রূপান্তক্তরত কলরলছ”।50 

এ কড়াকক্তড় আলরালপর তাৎপযে হলি, মসক্তজদগুলোলক ক্তিকে হলত 

সাংরক্তক্ষত রাখা।  

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

نَْ﴿
َ
ِْْٱلَۡمَسَِٰجدََْْوأ ٌَْْتَۡدُعوا ْْفََلّْْلِلَ َحٗداْٱّلَلَِْْم

َ
  [٣٧: اْلن] ﴾١٨ْْأ

“আর ক্তনশ্চয় মসক্তজদগুলো আল্লাহরই জনয। কালজই হতামরা আল্লাহর 

সালে অনয কাউলক হডলকা না”। [সূরা আে-ক্তজন্ন, আয়াত: ১৮] 

এখালন প্রশ্ন আসলত পালর, নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লামলক 

মসক্তজলদ দাফন করা হলো কীভালব? জবালব বেব, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আোইক্তহ ওয়াসাল্লামলক দাফন করা হলয়ক্তছে মূেতুঃ আলয়িা রাক্তদয়াল্লাহু 

‘আনহুর ঘলর। মসাক্তজলদ নয়। উমাইয়া িাসকরা মসক্তজদলক প্রিস্ত 

করার সময় তাাঁর কবরলকও এর মলধয প্রলবি করায়।  

হহাসাইন রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহুর কবর এখন মসক্তজলদর মলধয অবক্তস্থত। 

ক্তকছু ক্তকছু হোক তার চতুরপালেে তাওয়াফ কলর। হরাগ ও ক্তবপদমুক্তির 

                                                           
50 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৪৩৭, সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ৫৩০।  
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মলতা ক্তবষয় তার কালছ প্রােেনা কলর যা হকবে আল্লাহ তা‘আোর 

ক্ষমতাধীন। (আমালদর বিবয হলি) আমালদর দীন আমালদরলক 

অনুলমাদন হদয় হকবে আল্লাহর ক্তনকট প্রােেনা করলত। আর ক্তনলষধ 

কলর কাবা ছাড়া অনয হকালনা ঘর তাওয়াফ করলত।  

২। ইসোম কবলরর ওপর গমু্বজ-লসৌধ ইতযাক্তদ ক্তনমোি করলত 

কলঠারভালব ক্তনলষধ কলরলছ । এগুলো হকবে মসক্তজলদর জনয ক্তনমোলির 

অনুলমাদন হদয়। বতেমালন হহাসাইন রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু ও আবু্দে কালদর 

ক্তজোনীসহ ক্তবক্তভন্ন হোলকর কবর ও মাজালরর ওপর হযসব গমু্বজ ও 

হসৌধ হদখা যায় তা ইসোলম সরাসক্তর ক্তনক্তষদ্ধ। (লেখক বলেন) আমার 

এক বনু্ধ বলেলছন, আক্তম এক বযক্তিলক হকবো তযাগ কলর আবু্দে 

কালদর ক্তজোনী রহ.-এর কবলরর ক্তদলক মুখ কলর সাোত আদায় করলত 

হদক্তখ। এ ক্তবষলয় তালক উপলদি ক্তদলে হস তা পক্তরতযাগ করলত অস্বীকার 

কলর। আর আমালক আক্রমি কলর বলে, আপক্তন একজন ওহাবী। হয়ত 

হস কবলরর উপর বসা ও কবলরর ক্তদলক মুখ কলর সাোত আদায় হয 

কলঠারভালব ক্তনক্তষদ্ধ হস সাংক্রান্ত হাদীসগুলো শুলন ক্তন।  

৩। অক্তধকাাংি মাজার ও সৃ্মক্তত:লসৌধগুলো ফালতমীলদর সময় ক্তনক্তমেত 

হলয়লছ। আল্লামা ইবন কাসীর রহ. তালদর সম্বলন্ধ বলেলছন, কাক্তফর, 

ফাক্তসক, পাক্তপষ্ঠ ধমেতযাগী, মুনাক্তফক, আল্লাহর ক্তসফাত অস্বীকারকারী ও 

ইসোম অস্বীকারকারী অক্তি পূজকলদর মত তারা ক্তছে কাক্তফর। তারা 

সাোত ও হজ আদায় করত না। ক্তকন্তু েক্ষয কলর হদখে মসক্তজদগুলো 

মুসক্তল্ললত পক্তরপূিে। তারা মুসক্তেমলদর ক্তহাংসা করত। তাই তালদরলক 
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মসক্তজদ হলত সক্তরলয় হদওয়ার ষড়যন্ত্র করে। তারই অাংি ক্তহলসলব 

ক্তবক্তভন্ন স্থালন ক্তমেযা মাজার ও তালত কুব্বা-গমু্বজ ও হসৌধ ক্তনমোি করে। 

সাধারি হোকলদর মালঝ প্রচারিা চাোলো হয এগুলো হলি হহাসাইন 

রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু ও জয়নালবর রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু কবর। হোকলদর 

আকৃষ্ট করলত হসগুলোলত নানা উৎসলবর বযবস্থা করে এবাং ক্তনলজলদর 

আসে পক্তরচয় আড়াে করার উলেলিয ক্তনলজলদরলক ফালতমী নালম 

আখযাক্তয়ত করে। ক্তবলের অনযানয মুসক্তেমরা তালদর কাছ হেলক ক্তিলকে 

ক্তনলক্ষপকারী এ ক্তবদ‘আত গ্রহি কলরলছ। এর হপছলন প্রচুর টাকা-পয়সা 

অপচয় করলছ। অেচ এ মুহূলতে ক্তনলজলদর দীন ও সম্মান রক্ষালেে 

সামক্তরক প্রস্তুক্তত, অস্ত্রপাক্তত হকনা ও বতক্তরর জনয অেে-কক্তড় সঞ্চলয়র 

দরকার ক্তছে হবক্তি। 

৪। ক্তকছু ক্তকছু মুসক্তেম ক্তনলজলদর টাকা পয়সা অলহতুক কবলরর হপছলন 

বযয় করলছ। কবলরর ওপর ঘর ক্তনমোি করলছ, করবলক মাজালর পক্তরিত 

করলছ, হদওয়াে ক্তদলয় তা ক্তঘলর রাখলছ এবাং তার উপর নানা ক্তনদিেন 

বতক্তর করলছ। অেচ এগুলো মৃতুলদর হকালনাই উপকালর আলস না। যক্তদ 

এ সব টাকা-পয়সা গরীব-অসহায়-ক্তবত্তহীনলদর ক্তপছলন বযয় করত, 

তাহলে এর মাধযলম জীক্তবত ও মৃত উভয় হেক্তির হোলকরাই উপকৃত 

হত। ইসোম তার অনুসারীলদরলক কবলরর হপছলন অলহতুক অেে বযয় 

করলত কলঠারভালব ক্তনলষধ কলরলছ। নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম 

আেী রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহুলক বলেলছন,  

ْبَعثَُك لََعَ َما َبَعثَِِن َعلَيِْه رَُسوُل اهلِل َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم؟ »
َ
ََل أ

َ
ْن ََل تَ »أ

َ
َدَع تِْمثَاًَل أ
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يْتَهُ  فًا إَِلَّ َسوَّ  «إَِلَّ َطَمْستَُه َوََل َقْْبًا ُمْْشِ

“হকালনা হসৌধ হপলে অবিযই তা ক্তনুঃক্তশ্চহ্ন কলর হদলব এবাং হকালনা উাঁচু 

কবর হপলে তা হভলে মাক্তটর সালে সমান কলর হদলব”। 51 

হযাাঁ, ইসোম কবরলক এক ক্তবঘত পক্তরমাি উাঁচু করলত অনুমক্তত ক্তদলয়লছ।  

৫। মৃতুলদর জনয নযর হপি করা বড় ক্তিলকের অন্তভূেি। এসব হপিকৃত 

বস্তু মূেতুঃ তালদর খালদমলদর হারামভালব উপাক্তজেত সম্পদ। তারা তা 

পাপ ও হভাগ-োেসার কালজ বযয় কলর। ফলে, নযর দাতা ও গ্রহীতা 

উভয়ই সমানভালব এই পালপর অাংিীদার হলব। যক্তদ এই টাকাগুলো 

সহায় সম্বেহীন গরীবলদর দান করা হত তাহলে তারা উপকৃত হলত 

পারত। আর দানকারীরাও হয ক্তনয়লত দান করলছ তার ফে হপত।  

  

                                                           
51 সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ৯৬৯। 
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ক্তিলকের ক্ষক্ততকর ক্তদক ও তার ক্তবপদসমূহ 

বযক্তি ও সমাজ জীবলন ক্তিলকের অলনক অক্তনষ্টকর ক্তদক আলছ। তার 

মালঝ ক্তবলিষ ক্তবলিষ কলয়কক্তট এখালন উলল্লখ করা হলো,  

১। ক্তিকে মানবতার জনয অবমাননাকর,  

ক্তিকে মানুলষর সম্মানলক ধুোয় ক্তমক্তিলয় হদয়, তার সামেে ও মযোদা নীচু 

কলর হদয়। কারি, আল্লাহ তা‘আো মানুষলক তাাঁর খেীফা ক্তহসালব 

দুক্তনয়ালত পাক্তঠলয়লছন। তালদরলক সম্মাক্তনত কলরলছন। তাাঁর সমস্ত নাম 

ক্তিক্তখলয়লছন। আসমান ও যমীনস্থ সব ক্তকছু তালদর অনুগত কলর 

ক্তদলয়লছন। এই জগলতর সকলের ওপর হনতৃত্ব ও কতৃেত্ব ক্তদলয়লছন। 

ক্তকন্তু ক্তিকে কলর তারা প্রমাি কলরলছ হয তারা তালদর হস অবস্থা ও 

অবস্থানলক ভুলে হগলছ। ফলে তালদর অধীনস্থ ও মযোদায় তালদর হেলক 

নীচু হকালনা ক্তজক্তনসলক ক্তনলজলদর ইোহ ও মা‘বুদ বাক্তনলয় ক্তনলয়লছ এবাং 

এরই মাধযলম ক্তনলজলদরলক হছাট ও অপমাক্তনত কলরলছ। এর হেলক 

অসম্মালনর ক্তবষয় আর কী হলত পালর, হয গাভীলক আল্লাহ মানুলষর 

হখদমলতর জনয সৃক্তষ্ট কলরলছন, যালক জবাই কলর খাওয়ার অনুমক্তত 

ক্তদলয়লছন হস গাভীলক আজ ক্তহদুস্তানসহ ক্তবলের ক্তবক্তভন্ন হদলি পূজা করা 

হয়। তালদর কালছ আরাধিা করা হয়। আলরা ক্তবস্ময়কর বযাপার হলি, 

অলনক মুসক্তেম বযক্তিবগে মৃত মানুলষর কবলরর চারপালি ঝাাঁক ধলর 

বলস োলক। তালদর কালছ ক্তনলজলদর প্রলয়াজন ক্তনলবদন কলর। অেচ 

এসব মৃত বযক্তি তালদর মতই আল্লাহর দাস। তারা ক্তনলজলদরই হকালনা 

উপকার বা ক্ষক্তত করলত পালর না। েক্ষয কলর হদখুন, হহাসাইন 
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রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহুর কবলরর চতুপোলে বতেমালন হোলকরা ক্তভড় জমায়। 

ক্তনলজলদর কষ্ট দূর করার জনয তাাঁর ক্তনকট প্রােেনা কলর। অেচ ক্ততক্তন 

জীবত অবস্থায়ই ক্তনলজলক িহীদ হওয়ার হাত হেলক বাাঁচালত পালরনক্তন। 

ক্তনলজর মুক্তসবত দূর করলত পালরন ক্তন। তাহলে মৃতুযর পর হকমন কলর 

অপলরর কষ্ট দূর করলবন? মানুলষর ভালো হডলক আনলবন? বরাং সতয 

কো হলো মৃত বযক্তিরাই জীক্তবত মানুলষর হদা‘আর মূখালপক্ষী। তাই 

আমালদর উক্তচৎ আমরা হযন তালদর জনয হদা‘আ কক্তর। আল্লাহলক হছলড় 

হকালনা অবস্থালতই হযন তালদর কালছ হদা‘আ না চাই ।  

এ সম্বলন্ধ আল্লাহ তা‘আো বলেন,  

ۡمَوَٰت ٢٠َُْْْيۡلَُقونََْْوُهمْْۡاَشۡيََْْيۡلُُقونََْْلْْٱّلَلُِْْدونِِْْمنْيَۡدُعونََْْوٱََّلِينَْ﴿
َ
يء  َْْغۡيُْْأ ۡحَيا

َ
ْأ

يَانَْْيَۡشُعُرونََْْوَما
َ
  [٣٣ ،٣٠: انلحل] ﴾٢١ُْْيۡبَعُثونَْْأ

“আর তারা আল্লাহ ছাড়া যালদরলক ডালক, তারা ক্তকছু সৃক্তষ্ট করলত পালর 

না, বরাং তালদরলকই সৃক্তষ্ট করা হয়। (তারা) মৃত, জীক্তবত নয় এবাং তারা 

জালন না কখন তালদর পুনরুজ্জীক্তবত করা হলব”। [সূরা আন-নাহে, 

আয়াত: ২০-২১] 

অনযত্র আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

يءَْ﴿ ُِْْحَنَفا ُْْمۡۡشِكِيََْْغۡيَّْْلِلَ َنَماْبِٱّلَلِْْيُۡۡشِكَْْۡوَمنْبِهۦِ 
َ
يءِِْْمنََْْخرَْْفََكأ َْطُفهَُْفَتخْْۡٱلَسَما

وْْۡٱلَطۡيُْ
َ
ِيحُْْبِهَِْْتۡهوِيْأ   [١٣ :احلج] ﴾٣١َْْسِحيقْ َْمََكنْ ِْفْْٱلر 
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“আর হয আল্লাহর সালে িরীক কলর, হস হযন আকাি হেলক পড়ে। 

অতঃপর পাক্তখ তালক হছাাঁ হমলর ক্তনলয় হগে ক্তকাংবা বাতাস তালক দূলরর 

হকালনা জায়গায় ক্তনলক্ষপ করে”। [সূরা আে-হজ, আয়াত: ৩১] 

২। ক্তিলকের কারলি আলজবালজ কুসাংস্কার ও বাক্ততে রসম-লরওয়াজ 

মানুলষর মলধয প্রলবি কলর: 

কারি, হয বযক্তি ক্তবোস কলর এই জগলত আল্লাহ ছাড়াও অলনযর প্রভাব 

আলছ। হযমন, গ্রহ-নক্ষত্র, ক্তজন্ন, নের আত্মা ইতযাক্তদ তার হবাধ-বুক্তদ্ধ 

এমন হলয় যায় হয, নানা কুসাংস্কারলক হস গ্রহি করলত বতক্তর হলয় যায় 

এবাং সকে ক্তমেযাবাদী-দাজ্জােলদর ক্তবোস করলত শুরু কলর। আর 

এইভালবই ক্তজন বিকারী, গিক, যাদুকর, হজযাক্ততষী এবাং এ জাতীয় 

হোকলদর মাধযলম সমালজর মলধয ক্তিকে প্রলবি কলর োলক। তারা ক্তমেযা 

দাবী কলর বলে হয, আমরা ভক্তবষযৎ সম্পলকে বেলত পাক্তর, সামলন ক্তক 

হলব আমালদর সব জানা আলছ। অেচ এসব ক্তবষয় আল্লাহ বযতীত আর 

হকউ জালন না। এসব কারলি সমালজর মলধয ধীলর ধীলর আসবাব 

সাংগ্রলহর প্রলচষ্টা দুবেে হলয় যায় এবাং জগলতর ক্তনয়ম পালট হযলত 

োলক।  

৩। ক্তিকে সবলচলয় বড় যুেুম:  

বাস্তক্তবকই এটা যুেম। কারি, সবলচলয় বড় সতয হলো আল্লাহ ছাড়া 

হকালনা মা‘বুদ হনই এবাং অনয হকালনা প্রক্ততপােকও হনই। ক্ততক্তন ছাড়া 

আইন প্রলিতা আর হকউ হনই; ক্তকন্তু মুিক্তরকরা আল্লাহলক হছলড় অনযলক 

মা‘বুদ ক্তস্থর কলর হনয়। অলনযর কাছ হেলক আইন ও ক্তবধান গ্রহি কলর। 
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তাছাড়া মুিক্তরকরা ক্তনলজলদর ওপরও অক্তবচার ও যুেুম কলর। কারি, 

তারা তালদরই মলতা অনয একজন দালির হগাোম হলয় যায়। অেচ 

আল্লাহ রাবু্বে আোমীন তালক স্বাধীন বাক্তনলয় সৃক্তষ্ট কলরলছন। ক্তিকে 

অপলরর ওপরও অক্তবচার বা যুেুম। কারি, হয, আল্লাহর সালে অনযলক 

িরীক করে, হস হতা মহা অতযাচার করে। কারি, এর মাধযলম হস 

এমন কাউলক হস হক ক্তদে যার হসই অক্তধকার হনই।  

৪। ক্তিকে হলি সমস্ত কেনা ও ভয়-ভীক্ততর মূে:  

কারি, তার মাোয় নানা কুসাংস্কার বাসা বাাঁধলত শুরু কলর এবাং দেীে 

প্রমাি ক্তবহীন নানা আলজ বালজ কো ও কাজলক গ্রহি করলত োলক। 

ফলে সমস্ত ক্তদক হলতই নানা ভীক্তত তালক গ্রাস কলর হফলে। কারি, হস 

এমন সব মাবূলদর ওপর ভরসা করলত ক্তিলখলছ। যালদর অক্ষমতা 

স্বীকৃত। তারা প্রলতযলকই ক্তনজ বা অলনযর কেযাি বা ক্ষক্তত করলত 

অপারগ। এমনক্তক ক্তনলজলদর হেলকও তারা কষ্ট-মুক্তসবত দূর করলত 

পালর না। ফলে, হযখালন ক্তিকে চলে হসখালন হকালনা বাক্তহযক কারি, 

ছাড়াই নানা ধরলির কুসাংস্কার ও ভীক্তত প্রকাি হপলয় োলক।  

আল্লাহ তা‘আো এ সম্বলন্ধ বলেন, 

يْْٱلرلۡعَبَْْكَفُروا ْْٱََّلِينَْْقُلُوِبِْْفَْْسُنۡلِقْ﴿ ُكوا ْْبَِما ۡۡشَ
َ
ِۡلْْلَمَْْۡماْبِٱّلَلِْْأ ْۡلَطَٰٗنا ْسُْْبِهِۦُْيَن 

َُٰهمُْ َوى
ۡ
  [٣٩٣: عمران ال] ﴾١٥١ْْٱلَظَٰلِِميََْْمۡثَوىَْوبِۡئَسْْٱِلَاُر َْْوَمأ

“অক্তচলরই আমরা কাক্তফরলদর অন্তরসমূলহ আতঙ্ক হেলে হদব। কারি, 

তারা আল্লাহর সালে িরীক কলরলছ, হয সম্পলকে আল্লাহ হকালনা প্রমাি 
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নাক্তযে কলরন ক্তন। আর তালদর আেয়স্থে হলো আগুন এবাং যাক্তেমলদর 

ক্তঠকানা কতই না ক্তনকৃষ্ট”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৫১] 

৫। ক্তিলকের কারলি সম্পাক্তদত সকে হনক আমে নষ্ট হলয় যায়: 

কারি, ক্তিকে তার অনুগামীলদরলক মাধযম ও িাফা‘আতকারীর ওপর 
ভরসা করলত হিখায়। ফলে, হনক আমে তযাগ করলত শুরু কলর এবাং 

এ ধারিার বিবতেী হলয় গুনাহ করলত শুরু কলর, সমস্ত অেীরা তালদর 

জনয আল্লাহর কালছ সুপাক্তরি করলব। এমনক্তটই ক্তছে ইসোলমর 
আক্তবভোলবর পূলবে আরবলদর ক্তবোস।  

এলদর সম্বলন্ধ আল্লাহ বলেন,  

ُؤَليءَِْْوَيُقولُونَْْيَنَفُعُهمَْْۡوَلْْيَُضلُهمَْْۡلَْْماْٱّلَلُِْْدونِِْْمنَْوَيۡعُبُدونَْ﴿ ُؤنَاَْهَٰٓ ْدَِْعنُْشَفَعَٰٓ
ْْقُۡلْْٱّلَلِ ْ ِ ُتَنب 

َ
ۡرِضْ ِْفَْْوَلْْٱلَسَمََٰوَٰتِِْْفَْْيۡعلَمَُْْلْْبَِماْٱّلَلَْْونَْأ

َ
َْعَماَْلََْٰوتََعَُْْٰسۡبَحََٰنُهۥْٱۡۡل

  [٣٧ :يونس] ﴾١٨ْْيُۡۡشُِكونَْ

“আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন ক্তকছুর ইবাদত করলছ, যা তালদর ক্ষক্তত 
করলত পালর না এবাং উপকারও করলত পালর না। আর তারা বলে, 

‘এরা আল্লাহর ক্তনকট আমালদর সুপাক্তরিকারী’। বে, ‘হতামরা ক্তক 

আল্লাহলক আসমানসমূহ ও যমীলন োকা এমন ক্তবষলয় সাংবাদ ক্তদি যা 

ক্ততক্তন অবগত নন? ক্ততক্তন পক্তবত্র মহান এবাং তারা যা িরীক কলর, তা 
হেলক ক্ততক্তন অলনক ঊলধ্বে”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১৮]।  

খৃষ্টানলদর ক্তবোলসর প্রক্তত েক্ষয কলর হদখুন, যারা একটার পর একটা 

অনযায় কাজ কলর যালি এ ধারিার বিবতেী হলয় হয, ঈসা ‘আোইক্তহস 
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সাোম যখন িূলে চলড়লছন তখন তালদর সমস্ত গুিাহ মুলছ ক্তদলয় 
হগলছন। সম্ভবত তারই অনুকরলি আজ অলনক মুসক্তেম ফরয, ওয়াক্তজব 

তযাগ করলছ ও নানা হারাম কালজ জক্তড়ত হলি এবাং এ ক্তবোস কলর 

বলস আলছ হয, রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম তালদর জান্নালত 
প্রলবলির জনয অবিযই িাফাআত করলবন। অেচ রাসূে সাল্লাল্লাহু 

আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর আদলরর কনযা ফালতমা রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু-

হক বলেলছন, 

ِ َشيْئًا» ْغِِن َعنِْك ِمَن اللَّ
ُ
ٍد َسِليِِن َما ِشئِْت ِمْن َماِِل ََل أ  «يَا فَاِطَمُة بِنَْت حُمَمَّ

“হহ ফাক্ততমা ক্তবনলত মুহাম্মাদ! তুক্তম আমার সম্পদ হলত যা ইিা হচলয় 
নাও। আক্তখরালত আল্লাহর হাত হেলক হতামালক বাাঁচালনার বযাপালর 

আমার হকালনা ক্ষমতা হনই”। 52 

৬। ক্তিলকের কারলি মানুষ ক্তচরস্থায়ীভালব জাহান্নালম প্রলবি করলব: 

ক্তিলকের কারলি মানুষ পৃক্তেবীলত ধ্বাংস হলয় যায় এবাং আক্তখরালতর 
ক্তচরস্থায়ী আযাব হভাগ করলব। আল্লাহ বলেন,  

ََِْْفَقدْْۡبِٱّلَلِْْيُۡۡشِكَْْۡمنْإِنَُهۥ﴿ َٰهُْْٱۡۡلََنةََْْعلَۡيهِْْٱّلَلَُْْحَر َوى
ۡ
ْنْۡمِْْلِلَظَٰلِِميََْْوَماْٱِلَاُر َْْوَمأ

نَصار ْ
َ
  [٨٣: دةاملائ] ﴾٧٢ْْأ

                                                           
52 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ২৭৫৩।  
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“হয বযক্তি আল্লাহর সালে ক্তিকে করলব, আল্লাহ তার জনয জান্নাতলক 

হারাম কলর ক্তদলয়লছন, তার ক্তঠকানা আগুন এবাং যাক্তেমলদর হকালনা 
সাহাযযকারী হনই”। [সূরা আে-মালয়দা, আয়াত: ৭২]  

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন,  

ا َدَخَل انلَّارَ » ِ نِدًّ  « َمْن َماَت وَْهَو يَْدُعو ِمْن ُدوِن اللَّ

“হয বযক্তি এমতাবস্থায় মারা হগে হয, আল্লাহ বযতীত হকালনা সমকক্ষ 

ডাকত, হস জাহান্নালম প্রলবি করলব”।53  

৭। ক্তিকে উম্মলতর ঐকয ইবনষ্ট কলর তালদরলক টুকরা টুকরা কলর 
হদয়:  

আল্লাহ তা‘আো বলেন,  

ْبَِماِْحۡزبْ ُْكلِْْشَيٗعا َْْوََكنُوا ْْدِيَنُهمْْۡفََرقُوا ْْٱََّلِينَِْْمن٣١َْْْٱلُۡمۡۡشِكِيَِْْمنَْْتَُكونُوا َْْوَلْ﴿
يِۡهمْۡ   [١٣ ،١٣: الروم] ﴾٣٢ْْفَرُِحونَََْْلَ

“হতামরা মুিক্তরকলদর অন্তভুেি হলয়া না। যারা ক্তনলজলদর দীনলক ক্তবভি 
কলরলছ এবাং যারা ক্তবক্তভন্ন দলে ক্তবভি হলয়লছ। ( তালদর অন্তভুেি হলয়া 

না)। প্রলতযক দেই ক্তনজলদর যা আলছ তা ক্তনলয় আনক্তদত”। [সূরা আর-

রূম, আয়াত: ৩১-৩২] 

                                                           
53 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৪৪৯৭।  
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মূে কো:  

আলোচনা হেলক পক্তরস্কারভালব এটাই ফুলট উলঠলছ হয, ক্তিকে খুবই মদ 
ও ক্তনকৃষ্ট কাজ। তাই তা হেলক হবাঁলচ োকা ফরয। তালত জক্তড়লয় পড়ার 

বযাপালর যার পর নাই সতকে োকা এবাং যতদূর সম্ভব তা হলত দূলর 
অবস্থান করা প্রক্ততক্তট মুসেমালনর জনয অবিয কতেবয। কারি, এক্তট 

সবলচলয় বড় গুনাহ। যা বাদার সমস্ত হনক আমে ক্তনষ্ফে ও ইবনষ্ট 

কলর হদয়। হযমন, আল্লাহ তা‘আো বলেন,  

يْ﴿ يءَْْٗفَجَعۡلَنَٰهَُْْعَملْ ِْمنَْْۡعِملُوا َْْماْإَِلََْْٰوقَِدۡمَنا   [٣١: الفرقان] ﴾٢٣َْْمنُثوًراَْهَبا

“আর তারা হয কাজ কলরলছ আক্তম হসক্তদলক অগ্রসর হব। অতঃপর 

তালক ক্তবক্তক্ষপ্ত ধূক্তেকিায় পক্তরিত কলর হদব”। [সূরা আে-ফুরকান, 

আয়াত: ২৩]  
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িরী‘আতসম্মত ওসীো তাোি করা 

আল্লাহ রাবু্বে আোমীন বলেন,  

َها﴿ يل
َ
أ ۡهَِْْوٱۡبَتُغويا ْْٱّلَلَْْٱَتُقوا َْْءاَمُنوا ْْٱََّلِينََْْيَٰٓ َۡ ِ   [١٩: دةاملائ] ﴾٣٥ْْٱلۡوَِسيلَةَْْإ

“হহ মুক্তমনগি! আল্লাহলক ভয় কর এবাং তাাঁর কালছ ওসীো তাোি কর 

(অেোৎ তার বনকলটযর অনুসন্ধান কর)”। [সূরা আে-মালয়দা, আয়াত: 

৩৫] 

এ আয়ালতর তাফসীলর কাতাদাহ রহ. বলেলছন, তাাঁর আনুগতয ও হস 

সব আমলের মাধযলম তাাঁর বনকটয অজেন কর হয সব আমে ক্ততক্তন পছদ 

কলরন এবাং সন্তুষ্ট হন। িরী‘আতসম্মত ওসীো তাোি করার বযাপালর 

আে কুরআন আমালদরলক হুকুম কলরলছ এবাং রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আোইক্তহ ওয়াসাল্লামও তাক্তগদ ক্তদলয়লছন। সাহাবালয় ক্তকরাম রাক্তদয়াল্লাহু 
‘আনহু হস ক্তনলদেি হমাতালবক আমে কলরলছন। ওসীলা তাোলির 

ক্তবষয়ক্তট কলয়কক্তট ভালগ ক্তবভি। ক্তবলিষ কয়ক্তট এখালন উলল্লখ করা হেুঃ  

১। ঈমানলক ওসীো বানান: 

অেোৎ ঈমালনর ওসীো ক্তদলয় ক্তকছু প্রােেনা করা। বাদারা ঈমালনর 

সাহালযয কীভালব ওসীো তাোি করলব- হস সম্বলন্ধ আল্লাহ তা‘আো 

বলেন, 

يْ﴿ يَمَٰنُِْْيَنادِيُْمَناِدٗياَْسِمۡعَناْإَِنَناَْرَبَنا نْْۡلِۡۡلِ
َ
َِْلَاْفَٱۡغفِرَْْۡرَبَناْاَمَنا َْفْْبَِرب ُِكمَْْۡءاِمُنوا ْْأ

ِرُْْۡذنُوَبَنا َْْعَناَْوَكف  ِ ٌََْْوتََوَفَناْاتَِناَسي  بَۡرارَِْْم
َ
  [٣٥١: عمران ال] ﴾١٩٣ْْٱۡۡل
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“হহ আমালদর রব, ক্তনশ্চয় আমরা শুলনক্তছোম একজন আহ্বানকারীলক, 

হয ঈমালনর ক্তদলক আহবান কলর হয, ‘হতামরা হতামালদর রলবর প্রক্তত 
ঈমান আন’। তাই আমরা ঈমান এলনক্তছ। হহ আমালদর রব আমালদর 

গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবাং ক্তবদূক্তরত করুন আমালদর ত্রুক্তট-ক্তবচুযক্তত, 
আর আমালদরলক মৃতুয ক্তদন হনককারলদর সালে”। [সূরা আলে ইমরান, 

আয়াত: ১৯৩] 

২। আল্লাহর একত্ববাদলক ওসীো বানান:  

হযমন, ইউনুস ‘আোইক্তহস সাোমলক যখন মালছ ক্তগলে হফলেক্তছে ক্ততক্তন 

হদা‘আ কলরক্তছলেন, হস প্রসলে আল্লাহ রাবু্বে আোমীন পক্তবত্র কুরআলন 

বলেন,  

لَُمَِٰتِْْفَْْفَناَدىَْٰ﴿ نْٱلظل
َ
نَتْْإَِليْْإَِلَٰهََْْليْْأ

َ
ُْْسۡبَحََٰنَكْْأ ٨٧ْْٱلَظَٰلِِميَِْْمنَُْْكنُتْْإِن ِ

ْ ِْمنََْْوََنَۡيَنَٰهَُِْْلُۥْفَٱۡسَتَجۡبَنا   [٧٧ ،٧٨: اَلنبياء] ﴾٨٨ْْٱلُۡمۡؤِمنِيَِْْجُْنَْْوَكَذَٰلَِكْْٱۡلَغم ِ

“তারপর হস অন্ধকার হেলক হডলক বলেক্তছে, ‘আপক্তন ছাড়া হকালনা 
(সতয) ইোহ হনই’। আপক্তন পক্তবত্র মহান। ক্তনশ্চয় আক্তম ক্তছোম যাক্তেম’। 

অতুঃপর আক্তম তার ডালক সাড়া ক্তদলয়ক্তছোম এবাং দুক্তশ্চন্তা হেলক তালক 
উদ্ধার কলরক্তছোম। আর এভালবই আমরা মুক্তমনলদরলক উদ্ধার কলর 

োক্তক”। [সূরা আে-আক্তম্বয়া, আয়াত: ৮৭-৮৮] 

 ৩। আল্লাহর পক্তবত্র নাম দ্বারা ওসীো হখাাঁজা: 

﴿ِْ يءَُْْوّلِلَ ۡسَما
َ
  [٣٨٥: اَلعراف] ﴾١٨٠ْْبَِها ْْفَٱۡدُعوهُْْٱۡۡلُۡسَنَْْٰٱۡۡل
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“আল্লাহর সুদর সুদর নাম রলয়লছ। সুতরাাং এর দ্বারা হতামরা তাাঁলক 

ডালকা”। [সূরা আে-আ‘রাফ, আয়াত: ১০০] 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সুদর সুদর নালমর 

মাধযলম তাাঁর ক্তনকট সাহাযয চাইলতন: বেলতন,  

يَْت بِِه َنْفَسَك » لَُك بُِكلِّ اْسٍم ُهَو لََك َسمَّ
َ
ْسأ

َ
 «أ

“আক্তম হতামার কালছ হতামার সমস্ত নালমর ওসীোয় প্রােেনা করক্তছ...”।
54 

৪। আল্লাহ তা‘আোর গুিাবক্তের দ্বারা ওসীো তাোি করা: 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বেলতন: 

ْستَِغيُث »
َ
 .«يَا ََحُّ يَا َقيُّوُم بِرَْْحَِتَك أ

“হহ ক্তচরিীব! হহ ক্তচরস্থায়ী, হতামার দয়ার দ্বারা ক্তবপদ উদ্ধার চাক্তি।55  

৫। হনক আমলের দ্বারা ওসীো হখাাঁজা  

হযমন, সাোত, মাতা-ক্তপতার হখদমত, অলনযর হক আদায়, আমানত 

দারী ও অনযানয হনক আমলের মাধযলম আল্লাহর কালছ ক্তকছু প্রােেনা 

করা। 

সহীহ মুসক্তেলম পাহাড়ী গুহায় আটলক পড়া ক্ততন বযক্তির কো বক্তিেত 

হলয়লছ, যারা ক্তনজ ক্তনজ হনক আমলের ওসীোয় আল্লাহর সাহাযয প্রােেনা 

                                                           
54 মুসতাদরাক ক্তেে হাক্তকম, হাদীস নাং ১৮৭৭, ক্ততক্তন হাদীসক্তটলক মুসক্তেলের িলতে 
সহীহ বলেলছন।  

55 ক্ততরক্তমযী, হাদীস নাং ৩৫২৪, ক্ততক্তন হাদীসক্তটলক গরীব বলেলছন। 
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করলে আল্লাহ তালদরলক হসখান হেলক নাজাত দান কলরন। তারা মাতা-

ক্তপতার ক্তখদমত, েক্তমলকর হক ও আল্লাহর তাকওয়া-এর ওসীোয় 

হদা‘আ কলরক্তছে, ফলে আল্লাহ তালদর ক্তহফাযত কলরন। 

৬। পাপকাযে তযাগ করার দ্বারা ওসীো তাোি করা:  

হযমন, আল্লাহ তা‘আোর ক্তনক্তষদ্ধকৃত ক্তযনা, মদ ও এরূপ অনযানয হারাম 
কাজ। উক্তল্লক্তখত হাদীলস ক্ততন বযক্তির একজন আপন চাচাত হবালনর 

সালে ক্তযনা করার সুলযাগ হপলয়ও আল্লাহর ভলয় তা তযাগ কলরন, 

পরবতেীলত গুহায় আটলক পড়লে হস ক্তযনা তযালগর ওসীোয় আল্লাহর 

কালছ হদা‘আ কলরন, আর আল্লাহ তার ডালক সাড়া ক্তদলয় তালক হহফাযত 
কলরন।  

৭। নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর ওপর দুরূদ, ক্ততক্তন ও তাাঁর 

সাহাবীলদর প্রক্তত ভালোবাসালক ওসীো বানান। এগুলো হসই সব হনক 

আমলের অন্তভুেি যা সম্পাদনকারীলক আল্লাহর ক্তনকটবতেী কলর হদয়। 

 ৮। যাকাত আদায়, দান-সদকা, ভালো ভালো কো, ক্তযকর-আযকার, 

কুরআন ক্ততোওয়াত, একত্ববাদীলদর প্রক্তত ভালোবাসা ও মুিক্তরকলদর 

সালে িত্রুতা হপাষিলক ওসীো বানালনা। 

৯। জীক্তবত হনককার হোকলদর কালছ হদা‘আ চাওয়া: 

হযমন, জননক দৃক্তষ্ট প্রক্ততবন্ধী সাহাবী রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ 

ওয়াসাল্লালমর কালছ হদা‘আ হচলয়ক্তছলেন, যালত আল্লাহ তার হচালখর 
হজযাক্তত ক্তফক্তরলয় হদন। নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম তার জনয 
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হদা‘আ কলরন এবাং তালকও তাাঁর সালে হদা‘আ করলত বলেন। ফলে 

আল্লাহ তার হচালখর হজযাক্তত ক্তফক্তরলয় হদন। কারি, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর হদা‘আ কবুে হলব এবাং হসটা তাাঁর মুক্তজযা। 

জননক বযক্তি যালত বযক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর 

িাফায়াত পান, তার জনয আল্লাহ তা‘আোর কালছ হদা‘আ কলরন আর 

আল্লাহ তার হদা‘আ কবুে কলরন।  
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ক্তনক্তষদ্ধ ও অেেহীন ওসীো তাোি ও তার হেক্তিক্তবভাগ 

১। মৃত বযক্তির মাধযলম ওসীো হখাাঁজা 

মৃতলদর কালছ প্রলয়াজনীয় হকালনা ক্তজক্তনস প্রােেনা করা ক্তকাংবা তালদর 

ক্তনকট সাহাযয চাওয়া। কক্ততপয় মানুষ এলক ওসীো মলন কলর, মূলে 
ক্তকন্তু তা নয়। কারি, ওসীোর অেে হলো আল্লাহর ক্তনকটবতেী হওয়া (বা 

অনুলমাক্তদত পোয় তাাঁর বনকটয অজেন করা); যা হকবে ঈমান ও হনক 

আমলের দ্বারা সম্ভব। আর মৃতুযলদর কালছ হদা‘আ করা, তালদর ক্তনকট 
সাহাযয প্রােেনা করা প্রকারান্তলর আল্লাহ হলত মুখ ক্তফক্তরলয় হনওয়া। যা 

বড় ক্তিলকের অন্তভূেি। কারি, আল্লাহ বলেন, 

َك َْْوَلْْيَنَفُعَكَْْلَْْماْٱّلَلُِْْدونِِْْمنْتَۡدعَُْْوَلْ﴿ ِنَْْإِٗذاْفَإِنََكَْْفَعۡلَتْْفَإِنْيَُضل ِْميَْٱلَظَٰلِْْم 
  [٣٠٥ :يونس] ﴾١٠٦ْ

“আর আল্লাহ ছাড়া এমন ক্তকছুলক হডলকা না, যা হতামার উপকার করলত 
পালর না এবাং হতামার ক্ষক্ততও করলত পালর না। আর যক্তদ তা কর 

তাহলে ক্তনশ্চয় তুক্তম যাক্তেম (মুিক্তরক)-লদর অন্তভূেি হলব”। [সূরা 

ইউনুস, আয়াত: ১০৬]  

২। নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর জাত বা সম্মালনর ওসীো 

হখাাঁজা:  

হযমন বো, হহ আমার রব! রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর 
ওসীোয় আমালক হরাগমুি কর। এটা ক্তনক্তষদ্ধ ও দীন বক্তহভূেত ক্তবদ‘আত। 

কারি, সাহাবীলদর হকউ এমনক্তট কখলনা কলরন ক্তন। খেীফা উমার 
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রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর 

মুহতারাম চাচা আব্বাস রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহুর জীক্তবত অবস্থায় তাাঁর 

ওসীোয় বৃক্তষ্টর জনয হদা‘আ কক্তরলয়ক্তছলেন। তখন ক্ততক্তন রাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর ওসীোয় হদা‘আ করলত পারলতন ক্তকন্তু 

ক্ততক্তন তা কলরন ক্তন। কারি, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম তখন 
জীক্তবত ক্তছলেন না। (আমালক ওসীো কলর হদা‘আ কর) মলমে হয হাদীসক্তট 

উদৃ্ধত করা হয়, হসক্তট আসলে হকালনা হাদীসই নয়। িাইখুে ইসোম 
ইবন তাইক্তময়া রহ. হস হাদীসলক জাে ক্তহসালব প্রমাি কলরলছন। এই 

ক্তনক্তষদ্ধ ও ক্তবদ‘আতী ওসীো সাংক্তিষ্ট মানুষলক ক্তিকে পযেন্ত হপৌঁলছ হদয়। 

কারি, এসব ওসীো গ্রহিকারীরা কখলনা কখলনা এমন ধারিা কলর 
বলস হয, আল্লাহ হকালনা মাধযম ছাড়া করলত পালরন না। এর মাধযলম 

আল্লাহলক সৃক্তষ্টর সালে তুেনা করা হয়। তাইলতা এ প্রসলে ইমাম আবু 

হাক্তনফা রহ. বলেলছন, আক্তম আল্লাহ ছাড়া অনযলক ওসীো কলর আল্লাহর 

কালছ হদা‘আ করালক অপছদ কক্তর। 

৩। নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর মৃতুযর পর তাাঁলক সলম্বাধন 

কলর বো হয, হহ রাসূে! আমার জনয হদা‘আ করুন। এটা জালয়য নয়। 

কারি, সাহাবীগি হকউ এমনক্তট কলরন ক্তন। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু 

আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন, 

ْو ِعلٍْم »
َ
نَْساُن اْنَقَطَع َعنُْه َعَملُُه إَِلَّ ِمْن ثَََلثٍَة: إَِلَّ ِمْن َصَدقٍَة َجاِرَيٍة، أ إَِذا َماَت اْْلِ

ْو 
َ
 «َودَلٍ َصاِلٍح يَْدُعو َِلُ يُنْتََفُع بِِه، أ
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“মানুষ মারা হগলে ক্ততনক্তট বযতীত তার সকে আমে বন্ধ হলয় যায়, 

(লস ক্ততনক্তট আমে হলি) সদকালয় জাক্তরয়া, এমন ইেম যার দ্বারা 

উপকৃত হওয়া যায় এবাং হনক সন্তান হয তার জনয হদা‘আ কলর”।56 

এ আমেগুলোর সাওয়াব সম্পাদনকারী বযক্তিরা কবলরও হপলত োলক। 

আল্লাহ হলত সাহাযয পাওয়ার িতোবেী 

সম্মাক্তনত পাঠকবৃদ, নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর ক্তসরাত, তাাঁর 

কমেপো, ক্তজহাদ ও মুজাহাদা সম্বলন্ধ বযাপক পড়াশুনা করলে ক্তনলনাি 

ক্তবষয়গুলোই প্রেলম সামলন আলস,  

১। তাওহীলদর দাওয়াত  

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম ক্তরসাোলতর দাক্তয়ত্ব প্রাক্তপ্তর 

পর পক্তবত্র মক্কালত দীঘে ১৩ বছর পযেন্ত মানুষলক তাওহীদ ও 
একত্ববালদর প্রক্তত আহ্বান কলরলছন। যাবতীয় ইবাদত, হদা‘আ ও হুকুলম 

তাওহীদ প্রক্ততষ্ঠার সাংগ্রালম ক্তনলজলক ক্তনলয়াক্তজত হরলখলছন। ক্তবক্তভন্নভালব 
ক্ততক্তন হোকলদর তাওহীদ গ্রহি ও ক্তিকে বজেলনর তাক্তগদ ক্তদলয়লছন। তাাঁর 

ক্তনরেস প্রলচষ্টায় এই আক্বীদা তাাঁর সাহবীলদর অন্তলর দৃঢ়ভালব বলস 
যায়। তাই তাাঁরা প্রতযয়ী ও সাহসী হলয় উলঠন। আল্লাহ ছাড়া আর 

কাউলক ভয় করলতন না। িত বাধা ক্তবপক্তত্ত সলত্বও তাওহীলদর ওপর 
অক্তবচে োলকন এবাং ঘৃিাভলর যাবতীয় ক্তিকেলক অস্বীকার কলরন। 

সুতরাাং দীলনর পলের দায়ীলদর ওপর তাই ওয়াক্তজব হলি, তাওহীদ 

                                                           
56 সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ১৬৩১।  
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ক্তদলয়ই দাওয়াত শুরু করা এবাং ক্তিলকের বযাপালর ভীক্তত প্রদিেন করা। 

আর এর মাধযলমই তারা ক্তনলজলদরলক রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ 

ওয়াসাল্লালমর অনুগামী ক্তহসালব ক্তচক্তহ্নত করলত সক্ষম হলব।  

২। জাত, বিে, হগাত্র ভুলে দীনী ভ্রাতৃত্ব হবালধ উেীপ্ত হলয় ইসোমী 

সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন  

মক্কায় হতর বছর অক্ততবাক্তহত করার পর রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ 
ওয়াসাল্লাম মদীনায় ক্তহজরত কলরন। উলেিয, বিে হগালত্রর সকে 

হভদালভদ ভুলে ক্তগলয় মুসক্তেমলদর ক্তনলয় এমন এক সমাজ গঠন করা 
যা হকবে ভালোবাসার সূলত্র গক্তঠত হলব। হস েক্ষযলক সামলন হরলখই 

ক্ততক্তন হসখালন সবেপ্রেম মসক্তজদ ক্তনমোি কালজ হাত ক্তদলেন। যালত 

মুসক্তেমরা আপন রলবর ইবাদলতর জনয প্রতযহ পাাঁচবার ক্তমক্তেত হলব 

এবাং ক্তনলজলদর মালঝ হৃদযতা ও ভালোবাসার সম্পকে উত্তলরাত্তর বৃক্তদ্ধ 
হপলত োকলব। পািাপাক্তি ক্ততক্তন মক্তদনার আক্তদ অক্তধবাসী আনসার এবাং 

মক্কা হলত গৃহ ও ধন-সম্পদ তযাগ কলর আগমনকারী মুহাক্তজরলদর মালঝ 
ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রক্ততষ্ঠার উলদযাগ গ্রহি কলরন। হস মলমে ক্ততক্তন তালদর 

ক্তবক্তভন্নভালব অনুপ্রাক্তিত ও উৎসাক্তহত কলরন। নবীসাল্লাল্লাহু ‘আোইক্তহ 

ওয়াসাল্লালমর আন্তক্তরক প্রলচষ্টায় তালদর মালঝ এমন এক বন্ধলনর সৃক্তষ্ট 
হয় যা ক্তবে ইক্ততহাস ইত:পূলবে আর হদলখক্তন। আনসাররা ক্তনজ ধন-

সম্পদ মুহাক্তজর ভাইলদর সালে ভাগাভাক্তগ কলর ক্তনয়ক্তছলেন। এমনক্তক 

জননক সাহাবী তাাঁর দু’স্ত্রীর একজনলক মুহাক্তজর ভাইলক হবলছ ক্তনলত 
প্রস্তাব কলরক্তছলেন। তারা মুহাক্তজরলদর প্রলয়াজনলক ক্তনলজর প্রলয়াজলনর 
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ওপর প্রাধানয ক্তদলতন। মক্তদনায় আগমন করার পর নবীজী েক্ষয করলেন 

হসখালনর প্রক্তসদ্ধ হগাত্র আউস ও খাজরায পরস্পর িত্রুতায় ক্তেপ্ত। এ 

িত্রুতা তালদর মালঝ বহুক্তদন হেলক চলে আসলছ। ক্ততক্তন তালদর মধযকার 

যুগ যুগ ধলর ক্তবরাজমান িত্রুতার স্থায়ীভালব অবসান ঘটালত সক্ষম হন 

এবাং এমন এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধলন আবদ্ধ করলত সলচষ্ট হন যা ইক্ততহালস 
ক্তবরে। এ ভালোবাসার হসতুবন্ধলনর নাম হলি ঈমান ও তাওহীদ।  

৩। ক্তনলজলদর প্রস্তুত করি:  

পক্তবত্র কুরআলন আল্লাহ মুসক্তেমলদরলক ক্তনজ িত্রুলদর ক্তবরুলদ্ধ বতক্তর 
হলত ক্তনলদেি ক্তদলেন। আল্লাহ রাবু্বে আোমীন বলেন, 

وا ْ﴿ ِعدل
َ
ِنْٱۡسَتَطۡعُتمَْماْلَُهمَْوأ َِباِطَْْوِمنُْقَوة ْْم  ْٱّلَلَِْْعُدوَْْبِهِۦْتُۡرهُِبونَْْٱۡۡلَۡيلِْْر 

  [٥٠: اَلنفال] ﴾٦٠ْْوََعُدوَُكمْۡ

“আর তালদর মুকাক্তবোর জনয হতামালদর সামেেয অনুযায়ী িক্তি ও অে 

বাক্তহনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা হতামরা ভয় হদখালব আল্লাহর িত্রু ও 
হতামালদর িত্রুলদরলক...”। [সূরা আে-আনফাে, আয়াত: ৬০] 

এই আয়াত সম্পলকে রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বযাখযা 

ক্তদলয়লছন: 

ْمُ » َة الرَّ ََل إِنَّ الُْقوَّ
َ
 «أ

“ক্ততক্তন বলেন, হিান! ক্তনশ্চয় ক্তনলক্ষলপর মলধযই িক্তি”।57 

                                                           
57 সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ১৯১৭।  
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তীর ক্তনলক্ষপ ও সামেেয অনুযায়ী তার প্রক্তিক্ষি গ্রহি করা সমস্ত 
মুসক্তেলমর ওপর ওয়াক্তজব। অনুরূপভালব কামান, টযাঙ্ক ও উলড়াজাহাজ 

চােনাসহ অনযানয সামক্তরক অস্ত্রপাক্ততর বযবহালরর প্রক্তিক্ষি হনওয়া তার 
অন্তভুেি। আজ যক্তদ সু্কে, কলেজ ও ইউক্তনভাক্তসেক্তটর ছাত্ররা এসব অলস্ত্রর 

প্রক্তিক্ষি ক্তনত এবাং এ বযাপালর প্রক্ততলযাক্তগতা করত। তাহলে তারা ক্তনজ 

বযক্তি, হদি ও দীন সাংরক্ষলির কালজ ফে ক্তদত। বড়ই পক্তরতালপর ক্তবষয় 

আজ মুসক্তেম হছলেরা তালদর সময় নষ্ট করলছ ফুটবে, ক্তক্রলকট ইতযাক্তদ 
হখোর ক্তপছলন। উরু হবর কলর হখোয় প্রক্ততলযাক্তগতায় হনলমলছ। অেচ 

ইসোম আমালদরলক উরু হেলক রাখার ক্তনলদেি ক্তদলয়লছ। এসব 

হখোধুোয় জক্তড়ত হলত ক্তগলয় তারা ইসোলমর বুক্তনয়াক্তদ ফরজ সাোতলক 
নষ্ট কলর এমন গুরুতর অপরাধ করলছ যা কুফুরীর িাক্তমে।  

৪। আমালদর পূবেবতেীলদর অনুবক্ততেতায় আমরা যখন একই আক্বীদাহর 

ওপর প্রতযাবতেন করব এবাং আমে করলত োকব তখন আমরাও 

পরস্পর ভাই ভাই হলয় যাব। আমালদর মালঝ অটুট এক বন্ধন সৃক্তষ্ট 
হলব। হসই একতার মাধযলম অনযতম এক িক্তি বতক্তর হলব। হসই 

িক্তিলক অবেম্বন কলর আমরা যক্তদ দীলনর জনয আমালদর িত্রুলদর 

হমাকালবোর উলেলিয আমালদর কালছ মওজুদ আলরা সব অবেম্বন ও 

অস্ত্রপাক্ততসহ বতক্তর হই, ইনিাআল্লাহ তখনই আল্লাহর তরফ হেলক 

আমালদর জনয সাহাযয আসলব। হযমক্তনভালব সাহাযয এলসক্তছে নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম ও তার সােীলদর ওপর।  

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
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َهاَيَْٰٓ﴿ يل
َ
وا ْْإِنَْءاَمُنويا ْْٱََّلِينَْْأ ۡقَداَمُكمَْْۡوُيثَب ِۡتْْيَنُصُۡكمْْۡٱّلَلَْْتَنُصُ

َ
 :حممد] ﴾٧ْْأ

٨]  

“হহ ঈমানদারগি! যক্তদ হতামরা আল্লাহলক সাহাযয কর, তাহলে আল্লাহও 

হতামালদর সাহাযয করলবন এবাং হতামালদর পদসমূহলক সুদৃঢ় 

করলবন”। [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ৭] 

৫। এসব কোর অেে এই নয় হয, এ অবস্থা আোদাভালব পক্তরেক্তক্ষত 

হলব। অেোৎ ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব তাওহীলদর সালে সালে না এলস 

আোদাভালব আসলব, বরাং এগুলো এলক অপলরর সালে ওতলপ্রাতভালব 

সমৃ্পি।  

আল্লাহ বলেন, 

اَْوََكنَْ﴿   [١٨: الروم] ﴾٤٧ْْٱلُۡمۡؤِمنِيَْْنَۡصَُْْعلَۡيَناَْحقًّ

“আর মুক্তমনলদর সাহাযয করালতা আমালদর কতেবয”। [সূরা আর-রূম, 

আয়াত: ৪৭] 

উপলরাি আয়াতসহ বহু আয়ালত আল্লাহ রাহমানুর রাহীম মুক্তমনলদর 
সাহাযয করার বযাপালর পক্তরস্কার অেীকার কলরলছন। আর এ প্রক্ততশ্রুক্তত 

এমন এক সোর যার পক্তরবতেন হয় না। আল্লাহ তা‘আো তাাঁর রাসূে 

সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লামলক বদর, উহুদ, খদকসহ সব ক্তজহালদ 

জয়যুি কলরলছন। আর এ ক্তবজয় একমাত্র তাাঁর সাহালযযর কারলিই 
সূক্তচত হলয়লছ। তাাঁর ক্তবদালয়র পরও আল্লাহ তা‘আো এ ধারা অবযহত 

হরলখলছন। তাাঁর সাহাবীলদরলক অসাংখয বার ক্ততক্তন িত্রুলদর ক্তবরুলদ্ধ 
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জয়যুি কলরলছন। একইভালব পৃক্তেবী বযাপী মুসক্তেমগি আল্লাহর সাহাযয 

হপলয় একর পর এক হদি জয় কলরক্তছলেন এবাং ইসোলমর ক্তবজয় 

ক্তনক্তশ্চত হলয়ক্তছে। যক্তদও ক্তবক্তভন্ন সময় তালদরলক নানা ধরলির ক্তবপদ-
আপদ, বাো-মক্তসবত গ্রাস কলরক্তছে। ক্তকন্তু তারা সুলখ দুুঃলখ- সবোবস্থায় 

ঈমান, তাওহীদ ও ইবাদলতর হক্ষলত্র ক্তনজ রলবর প্রক্তত আস্থা ও ভক্তিলত 
দৃঢ় ক্তছলেন বলে আল্লাহ তালদরলক সাহাযয কলরলছন। পক্তরিালম তারাই 

হলয়ক্তছলেন জয়যুি দে। 

কুরআনুে কারীলম দৃক্তষ্ট ক্তনবদ্ধ করলে আমরা হদখলত পাই, বদলরর যুলদ্ধ 

মুসক্তেমরা সাংখযায়, অস্ত্র ও সমর উপকরলি প্রক্ততপলক্ষর তুেনায় ক্তছলেন 
খুবই নগিয। আল্লাহ তালদরলক বেলেন, 

َْْلُكمْْۡفَٱۡسَتَجاَبَْْرَبُكمْْۡتَۡسَتِغيُثونَْْإِذْۡ﴿ ن ِ
َ
ُكمْأ ُْْمِمدل ۡلف 

َ
ِنَْْبِأ ُْمۡردِفِيَْْٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِْم 

  [٥: اَلنفال] ﴾٩ْ

“আর স্মরি কর, যখন হতামরা হতামালদর রলবর ক্তনকট ফক্তরয়াদ 

করক্তছলে, তখন ক্ততক্তন হতামালদর ডালক সাড়া ক্তদলয়ক্তছলেন হয, ক্তনশ্চয় 

আক্তম হতামালদরলক পর পর আগমনকারী এক হাজার ক্তফক্তরিতা দ্বারা 
সাহাযয করক্তছ”। [সূরা আে-আনফাে, আয়াত: ৯]  

আল্লাহ রাবু্বে ইযযত তালদর হদা‘আ কবুে কলরন। ফিরিশতারা তালদর 

সালে একলত্র যুদ্ধ কলর তাাঁলদরলক সাহাযয কলরক্তছলেন। কাক্তফরলদর 

গদোন উক্তড়লয় ক্তদলয়ক্তছলেন এবাং অে-প্রতে কতেন কলরক্তছলেন। এ সম্বলন্ধ 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 
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ۡعَناقِْْفَۡوَقْْفَٱَۡضُِبوا ْ﴿
َ
  [٣٣: اَلنفال] ﴾١٢َْْبَنانْ ُْكَِْْمۡنُهمَْْۡوٱَۡضُِبوا ْْٱۡۡل

“অতএব হতামরা আঘাত কর ঘালড়র উপলর এবাং আঘাত কর তালদর 
প্রলতযক আেুলের অগ্রভালগ”। [সূরা আে-আনফাে, আয়াত: ১২] 

আল্লাহ তা‘আো আলরা বলেন,  

ُكمَُْْولََقدْۡ﴿ نُتمْْۡبَِبۡدر ْْٱّلَلُْْنََصَ
َ
ذَِلةر َْْوأ

َ
 ال] ﴾١٢٣ْْتَۡشُكُرونَْْلََعَلُكمْْۡٱّلَلَْْفَٱَتُقوا ْْأ

  [٣٣١: عمران

“আর অবিযই আল্লাহ হতামালদরলক বদলর সাহাযয কলরলছন, অেচ 
হতামরা ক্তছলে হীনবে। অতএব হতামরা আল্লাহলক ভয় কর, আিা করা 

যায়, হতামরা হিাকরগুজার হলব”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১২৩]  

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বদলর এ বলে হদা‘আ 

কলরক্তছলেন: 

ْهِل اْْلِْسََلِم ََل ُتْعبَْد ِِف اللُهمَّ آِت َما وََعْدتَِِن، اللُهمَّ »
َ
إِْن ُتْهِلْك َهِذهِ الِْعَصابََة ِمْن أ

رِْض 
َ
 «اْْل

“হহ আল্লাহ! আমালক হয প্রক্ততশ্রুক্তত তুক্তম ক্তদলয়ছ তা দান কর। হহ 

আল্লাহ! ইসোম অনুসারীলদর এই হছাট দেলক যক্তদ ধ্বাংস কলর দাও 

তাহলে পৃক্তেবীর বুলক আর হতামার ইবাদত োকলব না”।58  

আজ আমরা হদখলত পাক্তি হয, পৃক্তেবীর ক্তবক্তভন্ন হদলি মুসক্তেমগি 
তালদর িত্রুলদর ক্তবরুলদ্ধ যুদ্ধ করলছ, ক্তকন্তু হকাোও জয়যুি হলি না। 

                                                           
58 সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ১৭৬৩।  
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এর কারি কী? আল্লাহ তা‘আো ক্তক মুসক্তেমলদর বযাপালর তাাঁর ওয়াদা 
ভে করলছন? না... কখনই না। তাহলে হস মুক্তমন কারা যালদরলক ক্ততক্তন 

সাহাযয করলবন বলে প্রক্ততশ্রুক্তত ক্তদলয়লছন? আমরা ক্তজহাদরত মুজাক্তহদ 

ভাইলদরলক বেক্তছ, ক্তনলজলদর ক্তবলবকলক প্রশ্ন করুন,  

১। হয মূেমন্ত্র দ্বারা রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম মক্কার 

জীবলন, ক্তজহালদ অবতীিে হবার পূলবেই সাহাবীলদর উদু্বদ্ধ কলরক্তছলেন, 

তারা ক্তক হসই ঈমান ও তাওহীলদর িক্তিলত ক্তনলজলদরলক িক্তিমান 

কলরলছন?  

২। তারা ক্তক হসসব সমলরাপকরি ও প্রলয়াজনীয় বযবস্থা গ্রহি কলরলছন 

যালদর বযাপালর তালদর রব ক্তনলদেি ক্তদলয়লছন? আল্লাহ রাবু্বে ইযযত 

বলেন,  

وا ْ﴿ ِعدل
َ
ِنْٱۡسَتَطۡعُتمَْماْلَُهمَْوأ   [٥٠: اَلنفال] ﴾٦٠ْْقَُوة ْْم 

“এবাং হতামরা তালদর ক্তবরুলদ্ধ যতটা পার িক্তি সঞ্চয় করলত োক”। 

[সূরা আে-আনফাে, আয়াত: ৬০] 

এই িক্তি বেলত বুক্তঝলয়লছন, তীর ক্তনলক্ষপ (অনুরূপভালব সামক্তরক িক্তি 

সঞ্চয়) করা। 

৩। তারা ক্তক আপন রবলক সবোবস্থায় ডালকন? যুলদ্ধর সময় এককভালব 

একমাত্র তাাঁর ক্তনকটই হদা‘আ কলরন? নাক্তক এই হদা‘আর হক্ষলত্র তাাঁর 

সালে অনযলদরও িরীক কলরন? তারা যালদর ওেী বলে ধারিা কলরন 

হসই সব মৃত বযক্তিলদর কালছও ক্তক তারা হদা‘আ কলরন? তারালতা 
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মূেতুঃ আল্লাহ তা‘আোর বাদা ও দাস। তারা ক্তনলজলদরও ভালো ক্তকাংবা 

মদ ক্তকছুই করলত পালর না। হকন তারা হদা‘আর হক্ষলত্র রাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর অনুসরি কলরন না? ক্তযক্তন সবোবস্থায় 
একমাত্র তাাঁর রলবর ক্তনকটই হদা‘আ করলতন।  

আল্লাহ রাহমানুর রাহীম বলেন, 

لَۡيَسْ﴿
َ
ْْٱّلَلُْْأ ْۥ ْبَِكاف    [١٩: الزمر] ﴾٣٦َْْعۡبَدهُ

“আল্লাহ ক্তক তার বাদার জনয যলেষ্ট নন”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: 

৩৬] 

৪। সবেলিষ তালদর প্রক্তত আরক্তজ করক্তছ, আপনারা ক্তনজ ক্তবলবকলক প্রশ্ন 

করুন, আপনারা ক্তক একতাবদ্ধ এবাং এলক অপরলক সবোবস্থায় 

ভালোবালসন?  

আসলে হসসব মুজাক্তহদলদর হক্ষলত্র আল্লাহ তা‘আোর ক্তনলনাি বািীই 
প্রলযাজয ।  

  [١٥: اَلنفال] ﴾٤٦ْْرِيُحُكۡمْ َْوتَۡذَهَبَْْفَتۡفَشلُوا ْْتََنَٰزَُعوا َْْوَلْ﴿

“এবাং হতামরা পরস্পর ক্তববাদ কলরা না, তাহলে হতামরা সাহসহারা 

হলয় যালব এবাং হতামালদর িক্তি ক্তনুঃলিষ হলয় যালব”। [সূরা আে-

আনফাে, আয়াত: ৪৬] 

যক্তদ মুজাক্তহদরা ঈমালনর হস পযোলয় উঠলত পালর, তাহলে িীঘ্রই 
আল্লাহর প্রক্ততশ্রুত সাহাযয আসলব। কারি, ক্ততক্তন বলেলছন,  
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اَْوََكنَْ﴿   [١٨: الروم] ﴾٤٧ْْٱلُۡمۡؤِمنِيَْْنَۡصَُْْعلَۡيَناَْحقًّ

“আর মুক্তমনলদর সাহাযয করালতা আমালদর কতেবয”। [সূরা আর-রূম, 

আয়াত: ৪৭] 
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বড় কুফর ও তার হেক্তিক্তবভাগ 

বড় কুফর সাংক্তিষ্ট বযক্তিলক ইসোলমর গক্তণ্ড হেলক হবর কলর হদয়। আর 

এক্তট হলি ক্তবোলসর হক্ষলত্র কুফুরী। তার অলনক হেক্তিক্তবভাগ রলয়লছ। 

হযমন, 

১। ক্তমেযাপ্রক্ততপন্ন করার কুফুরী:  

কুরআন ও হাদীসলক অেবা তালদর হকালনা অাংিলক অস্বীকার করা। 

কারি, আল্লাহ তা‘আো বলেন,  

ۡظلَمَُْْوَمنْۡ﴿
َ
ىَِْْٰمَمنِْْأ ْْٱۡفََتَ وَْْۡكِذبًاْٱّلَلََِْْعَ

َ
ْْلََماْبِٱۡۡلَق َِْْكَذَبْْأ ۥي  يَءهُ لَۡيَسَْْجا

َ
َْهَنمَْجَِْْفْْأ

َٰفِرِينََْْمۡثٗوى   [٥٧: العنكبوت] ﴾٦٨ْْل ِۡلَك

“আর হস বযক্তির হচলয় যাক্তেম আর হক, হয আল্লাহর ওপর ক্তমেযা 

আলরাপ কলর অেবা তার ক্তনকট সতয আসার পর তা অস্বীকার কলর? 

জাহান্নালমর মলধযই ক্তক কাক্তফরলদর আবাস নয়?” [সূরা আে-

‘আনকাবুত, আয়াত: ৬৮]।  

অনযত্র বলেন, 

َفُتۡؤِمُنونَْ﴿
َ
ْْأ ِٖ ْ َْوتَۡكُفُرونَْْٱۡلِكَتَٰبِْْبَِبۡع  ٖ   [٧٩: ابلقرة] ﴾٨٥ْْبَِبۡع

“হতামরা ক্তক ক্তকতালবর ক্তকছু অাংলি ঈমান রাখ আর ক্তকছু অাংি অস্বীকার 

কর?” [সূরা আে-বাকারা, আয়াত: ৮৫] 
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২। অহঙ্কার প্রদিেন ও অস্বীকার করার কুফুরী:  

আর তা হলো সতযলক হজলনও গ্রহি না করা,তার অনুসরি না করা। 

হযমনক্তট কলরক্তছে ইবক্তেস। এ প্রসলে পক্তবত্র কুরআলন উদৃ্ধত হলয়লছ,  

َِْْٱۡسُجُدوا ْْلِۡلَمَلَٰٓئَِكةِْقُۡلَناِْإَوذْۡ﴿ ا ْْٓأِلَد َبَْْٰإِبۡلِيَسْْإَِليْْفََسَجُدوي
َ
ِْمنََْْوََكنََْْوٱۡسَتۡكَبَْْأ

َٰفِرِينَْ   [١١: ابلقرة] ﴾٣٤ْْٱۡلَك

“আর যখন আমরা ক্তফক্তরিতালদরলক বেোম, হতামরা আদমলক হসজদা 
কর। তখন তারা হসজদা করে, ইবক্তেস ছাড়া। হস অস্বীকার করে এবাং 

অহাংকার করে। আর হস হলো কাক্তফরলদর অন্তভুেি”। [সূরা আে-

বাকারা, আয়াত: ৩৪] 

৩। ক্তকয়ামত সম্বলন্ধ সলদহ বা ক্তমেযা ধারিা হপাষি করা ক্তকাংবা অস্বীকার 

করা 

এলদর সম্বলন্ধ আল্লাহ তা‘আো বলেন,  

يْ﴿ ُظنْلَْوَما
َ
يئَِمةْْٗٱلَساَعةَْْأ ْْإَِلَْْٰرلدِدتلَْْولَئِنَْقا ِ ِجَدنََْْرب 

َ
اَْۡل ِۡنَهاَْخۡيٗ َْقاَل٣٦ُْْْمنَقلَٗباْم 

ْۥيَْوُهوََْْصاِحُبُهۥَِْلُۥ َكَفۡرَتُُْْيَاوُِرهُ
َ
َُْْٰثمَْْنلۡطَفة ِْْمنُْثمَْْتَُراب ِْْمنَْخلََقَكْْبِٱََّلِيْأ َْكَْسَوى

  [١٨ ،١٥: الكهف] ﴾٣٧ْْرَُجٗلْ

“আর আক্তম মলন কক্তর না হয, ক্তকয়ামত সাংঘক্তটত হলব। আর আমালক 

যক্তদ ক্তফক্তরলয় হনওয়া হয় আমার রলবর কালছ, তলব ক্তনশ্চয় আক্তম এর 
হচলয় উত্তম প্রতযাবতেনস্থে পাব। কোয় কোয় তার সেী বেে, তুক্তম ক্তক 

তালক অস্বীকার করছ, ক্তযক্তন হতামালক সৃক্তষ্ট কলরলছন মাক্তট হেলক, 
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অতুঃপর বীযে হেলক, তারপর হতামালক অবয়ব ক্তদলয়লছন পুরুলষর?” 

[সূরা আে-কাহাফ, আয়াত: ৩৬-৩৭]  

৪। অবজ্ঞা, উলপক্ষা ও ক্তবমুখতা প্রদিেন করার কুফুরী  

অেোৎ ইসোম যা দাবী কলর ও ক্তনলদেি হদয় তা হেলক মুখ ক্তফক্তরলয় 
হনওয়া এবাং তালত ক্তবোস স্থাপন না করা। আল্লাহ বলেন,  

يَْْكَفُروا َْْوٱََّلِينَْ﴿ نِذُروا َْْعَما
ُ
  [١: اَلحقاف] ﴾٣ُْْمۡعرُِضونَْْأ

“আর যারা কুফুরী কলর, তালদরলক হয ক্তবষলয় সতকে করা হলয়লছ তা 

হেলক তারা ক্তবমুখ”। [সূরা আে-আহকাফ, আয়াত: ৩]  

৫। ক্তনফাক্তকর কুফুরী  

আর তা হলো মুলখ ইসোম প্রকাি করা, অন্তলর ও কালজ তার 
ক্তবলরাক্তধতা করা।  

আল্লাহ তা‘আো বলেন,  

َٰلَِكْ﴿ َنُهمَْْۡذ
َ
ٌََْْكَفُروا ُْْثمََْْءاَمُنوا ْْبِأ ََْْٰفُطبِ  ﴾٣َْْيۡفَقُهونََْْلَْْفُهمْْۡقُلُوبِِهمََْْۡعَ

  [١: املنافقون]

“তা এ জনয হয, তারা ঈমান এলনক্তছে তারপর কুফুরী কলরক্তছে। ফলে 

তালদর অন্তরসমূলহ হমাহর োক্তগলয় হদওয়া হলয়লছ। তাই তারা বুঝলত 

পারলছ না”। [সূরা আে-মুনাক্তফকুন, আয়াত: ৩]  

অনযত্র বলেন,  
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ِِْْبِٱّلَلَِْْءاَمَناَْيُقوُلَْْمنْٱِلَاِسَْْوِمنَْ﴿ َۡو ۡۡ : ابلقرة] ﴾٨ْْبُِمۡؤِمنِيَُْْهمَْوَماْٱٓأۡلِخرَِْْوبِٱ
٧]  

“আর মানুলষর মলধয ক্তকছু এমন আলছ, যারা বলে, আমরা ঈমান এলনক্তছ 

আল্লাহর প্রক্তত এবাং হিষ ক্তদলনর প্রক্তত, অেচ তারা মুক্তমন নয়”। [সূরা 

আে-বাকারা, আয়াত: ৮]  

৬। অস্বীকার করার কুফুরী 

হযমন, হকউ ইসোম ক্তকাংবা ঈমালনর রুকনসমূহ, সাোত ইতযাক্তদর 

মলতা দীলনর প্রমাক্তিত হকালনা ক্তবষয়লক অস্বীকার করে, সাোত তযাগ 
করে। অনুরূপভালব হকালনা ক্তবচারক ক্তকাংবা িাসনকতো আল্লাহর ক্তবধালন 

ক্তবচার ও িাসনলক অস্বীকার করে।  

আল্লাহ তা‘আো বলেন,  

يَُْْيُۡكمَْلمَْْۡوَمن﴿ نَزَلْْبَِما
َ
َلَٰٓئَِكْْٱّلَلُْْأ و 

ُ
َٰفُِرونَُْْهمُْْفَأ   [١١: دةاملائ] ﴾٤٤ْْٱۡلَك

“আর যারা আল্লাহ যা অবতীিে কলরলছন হসই মলত ক্তবচার কলর না 
তারা কাক্তফর”। [সূরা আে-মালয়দা, আয়াত: ৪৪]  

ইবন আব্বাস রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেলছন, হয বযক্তি আল্লাহ যা অবতীিে 

কলরলছন তা অস্বীকার করে হস কুফুরী করে।  

হছাট কুফর ও তার হেক্তিক্তবভাগ  

হছাট কুফর সাংক্তিষ্ট বযক্তিলক ইসোম হেলক হবর কলর হদয় না। হযমন,  
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১। ক্তন‘আমলতর কুফুরী করা  

আল্লাহ তা‘আো মুসা ‘আোইক্তহস সাোম-এর কওলমর মুক্তমনলদর 

উলেিয কলর বলেন,  

َذنَِْْإَوذْۡ﴿
َ
زِيَدنَُكۡمْ َْشَكۡرُتمْْۡلَئِنَْربلُكمْْۡتَأ

َ
 ﴾٧ْلََشِديدْرَْعَذاِبْْإِنََْْكَفۡرُتمَْْۡولَئِنَْۡل

  [٨: ابراهيم]

“আর যখন হতামালদর রব হঘাষিা ক্তদলেন, যক্তদ হতামরা শুকক্তরয়া আদায় 

কর, তলব আক্তম অবিযই হতামালদর বাক্তড়লয় হদব আর যক্তদ হতামরা 
(কুফুরী কলর) অকৃতজ্ঞ হও, ক্তনশ্চয় আমার আযাব বড় কক্তঠন”। [সূরা 

ইবরাহীম, আয়াত: ৭]  

২। আমলের হক্ষলত্র কুফুরী  

আর তা হলি হস সব পাপকাজ যালক কুরআন ক্তকাংবা হাদীলস কুফুরী 

বলে উলল্লখ করা হলয়লছ, ক্তকন্তু সম্পাদনকারীলক ঈমানদার বলেই 
ক্তবলবচনা করা হয়।  

হযমন, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন,  

 «ِسبَاُب الُمْسِلِم فُُسوٌق، َوقِتَاُِلُ ُكْفرٌ »

“মুসক্তেমলক গাক্তে হদওয়া ফালসকী আর হতযা করা কুফুরী”। 
59 

অনযত্র বলেলছন, 

                                                           
59 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৬০৪৪, সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ৬৪।  
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اِِّن ِحنَي يَْزِِن وَُهَو ُمْؤِمٌن، َوََل يَْْشَُب اْلَْمَر ِحنَي »  «يَْْشَُب وَُهَو ُمْؤِمنٌ ََل يَْزِِن الزَّ

“হযনাকারী যখন হযনা কলর তখন হস আর মুক্তমন োলক না এবাং মদযপ 

যখন মদ পান কলর তখন হস আর মুক্তমন োলক না”।60  

নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম আলরা বলেলছন, 

ََلةِ » ِْك َوالُْكْفِر تَْرَك الصَّ  «إِنَّ َبنْيَ الرَُّجِل َوبَنْيَ الْشِّ

“বাদা ও ক্তিকে-কুফলরর মলধয পােেকয হলি সাোত হছলড় হদওয়া”। 
61 

কক্ততপয় িরী‘আতক্তবদ অস্বীকার না কলর অেসতাবিতুঃ সাোত তযাগ 
করালকও কুফুরী বলে মন্তবয কলরলছন। তলব সবেসম্মত মলত সাোত 

তযাগ করা কবীরা গুনালহর অন্তভুেি।  

৩। ক্তবচার ও িাসন পক্তরচােনার হক্ষলত্র কুফুরী 

হয ক্তবচারক বা িাসনকতো আল্লাহ প্রদত্ত আইলন ক্তবচার কলর না, ক্তকন্তু 

আল্লাহর আইনলক অস্বীকারও কলর না, বরাং সক্তঠক বলেই ক্তবোস কলর। 

(তালদর এ ক্তবচারলক কুফর বো হয় ক্তকন্তু এক্তট হছাট কুফর, যার কারলি 

পাপ হয় ক্তঠক ক্তকন্তু ঈমান ইবনষ্ট হয় না।)  

ইবন আব্বাস রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেলছন, হয আল্লাহর আইনলক 
অস্বীকার কলর হস অতযাচারী ফাক্তসক। আতা রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু 

বলেলছন, এই কুফর বড় কুফর নয়।  

                                                           
60 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ২৪৭৫; সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ৫৭।  
61 সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ৮২।  
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তাগুত পক্তরহার করা অতীব জরুক্তর 

মহান আল্লাহলক হছলড় যালদর ইবাদত করা হয় এবাং তালত তারা সন্তুষ্ট 
ও খুিী োলক ইসোমী পক্তরভাষায় তালদরলকই তাগুত বো হয় । আল্লাহ 

তা‘আো প্রক্ততক্তট যুলগ অসাংখয নবী-রাসূে হপ্ররি কলরলছন এ ক্তনলদেি 

ক্তদলয় হয, তারা হযন হোকলদর এক আল্লাহর ইবাদত ও তাগুত পক্তরহার 

করার প্রক্তত দাওয়াত হদয়। 

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

َمة ُْْك ِِْْفَْْبَعۡثَناَْولََقدْۡ﴿
ُ
نِْْرَُسوًلْْأ

َ
: انلحل] ﴾٣٦ْٱلَطَُٰغوَت َْْوٱۡجَتنُِبوا ْْٱّلَلَْْٱۡعُبُدوا ْْأ

١٥]  

“আর আমরা অবিযই প্রলতযক জাক্ততর ক্তনকট একজন রাসূে হপ্ররি 

কলরক্তছ হয, হতামরা আল্লাহর ইবাদত কর এবাং তাগুতলক পক্তরহার 
কর”। [সূরা আন-নাহে, আয়াত: ৩৬]।  

(ইসোমী পক্তরভাষায় ক্তনলনাি বযক্তিলদরলকও তাগুলতর অন্তভুেি করা 

হলয়লছ)  

১। িয়তান, হয মানুষলক আল্লাহ বযতীত অলনযর ইবাদলতর ক্তদলক ডালক।  

আল্লাহ রাবু্বে আোমীন বলেন,  

لَمْۡ﴿
َ
ۡعَهدْْۡأ

َ
ُۡكمْْۡأ َۡ ِ ََٰبِنْيْإ ََِْْي نَْءاَد

َ
ْرْلَُكمْْۡإِنَُهۥْٱلَشۡيَطََٰن َْْتۡعُبُدوا َْْلْْأ بِيْرَْعُدو   ﴾٦٠ْمل

  [٥٠: يس]
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“হহ বনী আদম! আক্তম ক্তক হতমালদরলক এ মলমে ক্তনলদেি হদই ক্তন হয, 
হতামরা িয়তালনর উপাসনা কলরা না। ক্তনুঃসলদলহ হস হতামালদর প্রকািয 

িত্রু”। [সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৬০] 

২। অতযাচারী ক্তবচারক, হয আল্লাহর হুকুম-আহকামলক বদলে হফলে। 

ইসোমী হচতনা ক্তবলরাধী আইন প্রিয়ন কলর।  

নতুন িরী‘আত প্রবতেিকারী মুিক্তরকলদ ক্তধক্কার ক্তদলয় আল্লাহ বলেন,  

﴿ِْۡ
َ
َُٰٓؤا ْْلَُهمْْۡأ ِنَْْلَُهمَْۡشَُعوا ُْْۡشََك ِينِْْم  َذنْ ْلَمَْْۡماْٱَل 

ۡ
  [٣٣: الشورى] ﴾٢١ْْٱّلَلُ ْْبِهِْْيَأ

“তালদর জনয ক্তক এমন ক্তকছু িরীক আলছ, যারা তালদর জনয দীলনর 

ক্তবধান ক্তদলয়লছ, যার অনুমক্তত আল্লাহ হদন ক্তন?” [সূরা আি-িূরা, আয়াত: 

২১] 

৩। হয সব ক্তবচারক-িাসনকতো মহান আল্লাহ প্রবক্ততেত আইনলক বতেমান 

যুলগ প্রলযাজয নয় মলমে ধারিা কলর হসসব আইলন ক্তবচার-িাসন 

পক্তরচােনা কলর না এবাং যারা কুরআন-সুন্নাহ ক্তবলরাধী আইনলক ববধ 
জ্ঞান কলর।  

আল্লাহ তা‘আো বলেন,  

يَُْْيُۡكمَْلمَْْۡوَمن﴿ نَزَلْْبَِما
َ
َلَٰٓئَِكْْٱّلَلُْْأ و 

ُ
َٰفُِرونَُْْهمُْْفَأ   [١١: دةاملائ] ﴾٤٤ْْٱۡلَك

“আর আল্লাহ যা অবতীিে কলরলছন যারা হসই মলত ক্তবচার-ফায়সাো 
কলর না তারাই কাক্তফর”। [সূরা আে-মালয়দা, আয়াত: ৪৪] 

৪। ভক্তবষযত বা অদৃিয সম্বলন্ধ জালন বলে যারা দাবী কলর।  
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কারি, আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

ر ِضْال َغي َبْإَِلْاّلَلُْ
َ ِْفْالَسَماَواِتَْواۡل  َْلَْيع لَُمَْمن   (56ْاِلمل) قُل 

“বে, আল্লাহ ছাড়া আসমানসমূলহ ও যমীলন যারা আলছ তারা গালয়ব 

জালন না”। [সূরা আন-নামে, আয়াত: ৬৫]  

৫। আল্লাহলক হছলড় হোলকরা যার ইবাদত কলর, ক্তবপদাপলদ ডাকাডাক্তক 

কলর, আর এলত হস সন্তুষ্ট ।  

আল্লাহ তা‘আো বলেন,  

ْيِْمۡنُهمَْْۡيُقۡلَْْوَمن﴿ ِنْإَِلَٰهرْْإِن ِ َٰلَِكُْْدونِهِۦْم  ْٱلَظَٰلِِميَََْْنۡزِيَْكَذَٰلَِكَْْجَهَنَمْ ََْنۡزِيهِْْفََذ
  [٣٥: اَلنبياء] ﴾٢٩

“আর তালদর মলধয হয-ই বেলব, ক্ততক্তন ছাড়া আক্তম ইোহ, তালকই 

আমরা প্রক্ততদান ক্তহলসলব জাহান্নাব হদব; এভালবই আমরা যাক্তেমলদর 

আযাব ক্তদলয় োক্তক”। [ সূরা আক্তম্বয়া, আয়াত: ২৯] 

সুতরাাং প্রক্ততক্তট মুক্তমলনর ওপর জরুক্তর হলো, যাবতীয় তাগুতলক 
অস্বীকার ও পক্তরহার করা। যালত পক্তরপূিে মুক্তমন হলত পালর।  

কারি, আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

َِْٱنَْلْْٱلُۡوۡثَقَْْٰبِٱۡلُعۡرَوةِْْٱۡسَتۡمَسَكَْْفَقدِْْبِٱّلَلَِْْوُيۡؤِمنْ ْبِٱلَطَُٰغوتِْْيَۡكُفرَْْۡفَمن﴿ ْلََها ْْفَِصا
ٌْ َْوٱّلَلُْ   [٣٩٥: ابلقرة] ﴾٢٥٦َْْعلِيمْ َْسِمي
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“সুতরাাং হয বযক্তি তাগুতলক অস্বীকার কলর এবাং আল্লাহর প্রক্তত ঈমান 
আলন, অবিযই হস মজবুত রক্তি আাঁকলড় ধলর, যা ক্তছন্ন হবার নয়। আর 

আল্লাহ সবেলোতা, সবেজ্ঞ”। [সূরা আে-বাকারা, আয়াত: ২৫৬]  

উপলরাি আয়াত এটাই প্রমাি কলর হয, আল্লাহর ইবাদত ততক্ষি 

পযেন্ত উপকার ক্তদলব না যতক্ষি না তাাঁলক হছলড় অলনযর ইবাদত করা 
হলত ক্তবরত হলব। এ সম্বলন্ধ রাসূেূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম 

বলেলছন,  

 «َمْن قَاَل: ََل إَِِلَ إَِلَّ اهلُل، َوَكَفَر بَِما ُيْعبَُد َمْن ُدوِن اهلِل، َحُرَم َماُِلُ، وََدُمهُ »

“হয বেলব, আল্লাহ ছাড়া হকালনা ইোহ হনই এবাং ক্ততক্তন বযতীত যালদর 

ইবাদত করা হয় তালদরলক অস্বীকার করলব, তার সম্পদ ও জীবন 

হারাম (ক্তনরাপদ) বলে ক্তবলবক্তচত হলব”।62 

  

                                                           
62 সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ২৩।  
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ক্তনফালক আকবর বা বড় ক্তনফাক 

মুলখ মুলখ বা বাহয ভাষায় ইসোম প্রকাি আর অন্তলর কুফুরী হপাষি 

করালক ইসোমী পক্তরভাষায় ক্তনফাক বলে। আর এক্তট হলি বড় ক্তনফাক। 

এর কলয়কক্তট হেক্তি রলয়লছ, হযমন  

(১) রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লামলক ক্তমেযা জ্ঞান করা (২) 

ক্ততক্তন যা ক্তকছু ক্তনলয় এলসলছন তার হয হকান একক্তটলক ক্তমেযা জ্ঞান করা 

বা মন্তবয করা (৩) রাসূেুল্লা সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর সালে 

িত্রুতা হপাষি করা (৪) তাাঁর আনীত হয হকালনা ক্তবষলয়র সালে িত্রুতা 

হপাষি করা (৫) ইসোলমর ক্ষক্তত ও পরাজলয় আনক্তদত হওয়া এবাং 

(৬) ইসোলমর ক্তবজয়লক অপছদ ও ঘৃিা করা।  

মুনাক্তফকলদর িাক্তস্ত কাক্তফরলদর িাক্তস্ত হলতও মারাত্মক হলব বলে পক্তবত্র 
কুরআন সতকে কলরলছ। আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

ۡسَفلِْْٱََلۡركِِْْفْْٱلُۡمَنَٰفِقِيَْْإِنَْ﴿
َ
  [٣١٩ :النساء] ﴾١٤٥ْْٱِلَارِِْْمنَْْٱۡۡل

“ক্তনশ্চয় মুনাক্তফকরা জাহান্নালমর সবে ক্তননস্তলর োকলব”। [সূরা আন-ক্তনসা, 

আয়াত: ১৪৫] 

ক্তনফাক ইসোলমর জনয মারাত্মক ক্ষক্ততকর, ক্তনফালকর ক্ষক্তত কুফলরর 
ক্ষক্ততর হচলয় কলয়কগুি হবক্তি। তাইলতা আমরা হদখলত পাই আল্লাহ 

তা‘আো সূরা বাকারার প্রেম ক্তদলক দুক্তট আয়ালতর মাধযলম কাক্তফরলদর 
অবস্থা বিেনা কলরলছন। আর মুনাক্তফকলদর অবস্থা বিেনা কলরলছন ১৩ক্তট 

আয়ালতর মাধযলম। ঈমালনর জনয সবোক্তধক ক্ষক্ততকর এ মারাত্মক 
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বযাক্তধলত মানুষ ক্তবক্তভন্নভালব আক্রান্ত হলি প্রক্তত ক্তনয়ত। েক্ষয করলে 

আমরা হদখলত পাব, িয়তালনর হধাসর, সক্তঠক পে হলত ক্তবভ্রান্ত, সাধু-

সূফী নামধারী ক্তবক্তভন্ন বযক্তিরা ইসোলমর হেবাস পলর মুসক্তেমলদর ঈমান 
হরি করলছ নানা কায়দায়। তারা বাহযত: সাোত আদায় কলর, সওম 

পােন কলর ক্তকন্তু নানা হকৌিলে মুসক্তেমলদর আক্বীদা নষ্ট কলর। 

ক্তবপদাবলদ তারা আল্লাহ বযতীত অনযলদরলক ডাকাডাক্তক কলর এবাং ক্তনজ 

ক্তনজ অনুসারীলদরলকও ডাকলত উৎসাহীত কলর। তালদর ক্তনকট সাহাযয 

প্রােেনা করা, তালদর কবলর হসজদা হদওয়ালক পুলিযর কাজ বলে প্রচার 

কলর অেচ এসব কাজ ইসোমী আক্বীদা বক্তহভূেত ও বড় ক্তিলকের 
অন্তভুেি। আবার হকউ হকউ প্রচার কলর হয, মহান আল্লাহ সবেত্র 

ক্তবরাজমান। অেচ পক্তবত্র কুরআলনর বহু জায়গায় বো হলয়লছ ক্ততক্তন 

‘আরলির ওপর আলছন। ক্তকন্তু তারা তা অস্বীকার কলর। এছাড়াও তারা 

কুরআলনর বহু আয়াত ও সহীহ হাদীসলক পযেন্ত নানাভালব অস্বীকার 

কলর। 
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ক্তনফালক আসগর বা হছাট ক্তনফাক 

অেোৎ ক্তবোস ক্তঠক হরলখ আমলের মাধযলম মুনাক্তফকী করা তো 

মুনালফকলদর সদৃি হকালনা আমলে জক্তড়লয় পড়া। নবী সাল্লাল্লাহু 

আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন,  

ْخلََف، َوإَِذا اْؤتُِمَن َخانَ »
َ
َث َكَذَب، َوإَِذا وََعَد أ  «آيَُة الُمنَافِِق ثَََلٌث: إَِذا َحدَّ

“মুনাক্তফলকর ক্তনদিেন ক্ততনক্তট, যখন কো বলে ক্তমেযা বলে, যখন ওয়াদা 

কলর ভে কলর, আর আমানত রাখা হলে ক্তখয়ানত কলর”।63 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম অনযত্র বলেলছন,  

ْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه ََكَن ُمنَافًِقا َخالًِصا، َوَمْن ََكنَْت ِفيِه َخْصلٌَة ِمنُْهنَّ ََكنَْت ِفيِه »
َ
أ

َث َكَذَب، َوإَِذا ََعَهَد َغَدَر، َخْصلٌَة ِمَن انلِّ  َفاِق َحَّتَّ يََدَعَها: إَِذا اْؤتُِمَن َخاَن، َوإَِذا َحدَّ
 «َوإَِذا َخاَصَم فََجَر 

“চারক্তট হদাষ যার মলধয চারক্তটই ক্তবদযমান হলব হস ক্তনলভেজাে মুনাক্তফক 
বলে গিয হলব। আর যার মালঝ উি চারক্তটর একক্তট সভাব োকলব 

তাহলে এক্তট পক্তরতযাগ করা অবক্তধ তার মলধয ক্তনফালকর একক্তট সভাব 

আলছ বলে ধরা হলব। যখন কো বলে ক্তমেযা বলে, প্রক্ততশ্রুক্তত ক্তদলে ভে 

কলর, ক্তবতকে করলে গােমদ কলর”।64 

এই ক্তনফাক সাংক্তিষ্ট বযক্তিলক ইসোম হেলক হবর কলর না, ক্তকন্তু তা 
কবীরা গুনাহ’র অন্তভূেি। ইমাম ক্ততরক্তমক্তয রহ. বলেলছন, ক্তবজ্ঞ 

                                                           
63 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৩৩; সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ৫৯।  
64 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৩৪; সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ৫৮। 
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আক্তেমলদর মলত এক্তট আমেী ক্তনফাক। এটাই ক্তছে নবী সাল্লাল্লাহু 

আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর যুলগ ক্তমেযার ক্তনফাক।  

আল্লাহর আউক্তেয়া ও িয়তালনর আউক্তেয়া  

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

َليْ﴿
َ
يءَْْإِنَْْأ َا ِۡ ۡو

َ
َْْلْْٱّلَلِْْأ َْيَتُقونََْْوََكنُوا َْْءاَمُنوا ْْٱََّلِين٦٢ََُْْْيَۡزنُونَُْْهمَْْۡوَلَْْعلَۡيِهمَْْۡخۡوف 

  [٥١ ،٥٣ :يونس] ﴾٦٣ْ

“শুলন রাখ, ক্তনশ্চয় আল্লাহর অেীলদর হকালনা ভয় হনই, আর তারা 
হপলরিানও হলব না। যারা ঈমান এলনলছ এবাং তাকওয়া অবেম্বন 

করত”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৬২-৬৩] 

উপলরাি আয়াত আমালদর এই ক্তিক্ষাই ক্তদলি হয, মুক্তমন-মুত্তাক্তক ও 

ক্তনলজলক যাবতীয় পাপকাজ হলত ক্তবরত রালখন এমন প্রক্ততক্তট বযক্তিই 

হলিন আল্লাহর অেী। ক্তযক্তন সবেদা আপন রবলক এককভালব ডালকন 
এবাং তাাঁর সালে আর কাউলক িরীক কলরন না। প্রলয়াজন হলে আল্লাহ 

রাবু্বে আোমীন তালদর মাধযলম ক্তবক্তভন্ন কারামত প্রকাি কলর োলকন। 

হযমন, ঈসা ‘আোইক্তহস সাোলমর মাতা মারইয়ালমর জনয সবেদা গালয়ব 

হলত ক্তরক্তযক আসত।  

সুতরাাং হবোয়াত বা অেীত্ব সতয । ক্তকন্তু অেী হবার জনয িতে হলি 

তাাঁলক মুক্তমন, আল্লাহর একান্ত অনুগত ও তাাঁর একত্ববালদ ক্তবোসী হলত 

হলব। রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর আদলিের পূিে 

অনুবতেন তার মালঝ োকলত হলব। িরঈ ক্তবক্তধ-ক্তবধান মানযতার ক্তদক 
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হেলক অেস ও পাপকলমে জক্তড়ত হকালনা ফাক্তসক ক্তকাংবা মুিক্তরক বযক্তির 

মলধয অেীত্ব প্রকাি পালব, এমনক্তট হকালনাভালবই সতয ও গ্রহিলযাগয 
নয়। হয বযক্তি মুিক্তরকলদর মত আল্লাহলক হছলড় অলনযর ক্তনকট হদা‘আ 

কলর, হস হকমন কলর আল্লাহর সম্মাক্তনত অেী হলত পালর? আর 

কারামত বাপ-দাদার ক্তনকট হেলক ওয়াক্তরি সূলত্র পাওয়ার হকালনা বস্তু 
নয়; বরাং এর সালে ঈমান ও হনক আমে সম্পকেযুি। অলনক সময় 

হদখা যায়, ক্তবদ‘আতীরা তালদর িরীলর হোহা ইতযাক্তদ প্রলবি করায়, 
আগুন ক্তগলে খায় এবাং এ জাতীয় নানা অলেৌক্তকক কাজ প্রদিেন কলর। 

হসসব আসলে িয়তালনর কাজ। ক্তনলজলদর স্বােে হাক্তসলের জনয তারা ঐ 

ধরলির উদ্ভট কাযেকোপ প্রদিেন কলর কারামত বলে চাক্তেলয় হদয়। 

এসব কালজর মাধযলম বরাং তারা ক্রমান্নলয় হগামরাহীর অতে তলে 
তক্তেলয় যালি। আল্লাহ রাবু্বে আোমীন বলেন, 

َٰلَةِِْفََْْكنََْْمنْقُۡلْ﴿  ا ْْٱلَرۡحَمَٰنَُِْْلُْْفَۡلَيۡمُددْْۡٱلَضَل   [٨٩: مريم] ﴾٧٥َْْمدًّ

“বে: হয ক্তবভ্রাক্তন্তলত রলয়লছ তালক পরম করুিাময় প্রচুর অবকাি 
হদলবন”। [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৭৫] 

যারা ভারলত ক্তগলয়লছন তারা অক্তি উপাসকলদর ক্তনকট এর হচলয়ও 
ভয়ানক ক্তবষয় হদখলত হপলয়লছন। হযমন, তারা তলোয়ার ক্তদলয় এলক 

অপরলক আঘাত কলর, তবুও তালদর হকালনা ক্ষক্তত হয় না, অেচ তারা 
কাক্তফর ও মুিক্তরক। ইসোম রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম 

ও তার সাহাবীরা কলরন ক্তন এমন কাযোবেীর হকালনা স্বীকৃক্তত হদয় না। 

এ জাতীয় কালজর মলধয যক্তদ হকালনা ফায়দা োকত তাহলে অবিযই 
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তারা এলত অগ্রগামী োকলতন। অলনক হোলকর ধারিা, আল্লাহর অেীরা 

গালয়লবর খবর জালনন। ক্তকন্ত সক্ততযকালেে গালয়লবর খবর একমাত্র 
আল্লাহর হালত। তলব কখনও কখনও ক্ততক্তন গালয়লবর হকালনা হকালনা 

ক্তবষয় তাাঁর রাসূেলদর জাক্তনলয়লছন।  

আল্লাহ বলেন,  

َٰلِمُْ﴿ َُْْٰيۡظِهرُْْفََلْْٱۡلَغۡيبَِْْع َحًداَْغۡيبِهِۦيََْْعَ
َ
: اْلن] ﴾٢٧ْرَُسولْ ِْمنْٱۡرتََضََْْٰمنِْْإَِل٢٦ْْْأ

٣٨ ،٣٥]  

“ক্ততক্তন গালয়লবর জ্ঞালনর অক্তধকারী, আর ক্ততক্তন তাাঁর গালয়লবর খবর 
কালরা কালছ প্রকাি কলরন না। তলব তাাঁর মলনানীত রাসূে ছাড়া”। [সূরা 

আে-ক্তজন্ন, আয়াত: ২৬-২৭]  

এই আয়ালত শুধু রাসূেলদর কো বো হলয়লছ। অনয কারও কো বো 

হয়ক্তন। কবলরর ওপর গমু্বজ ইতযাক্তদ হদখলেই হকউ হকউ মলন কলর 
োলকন হয, এক্তট হকালনা অেীর কবর। অেচ হখাজ ক্তনলে হদখা যায় তা 

হয়লতা হকালনা ফক্তসলকর কবর। অেবা আলদৌ ওখালন কাউলক কবরই 
হদওয়া হয়ক্তন। কবলরর ওপর গমু্বজ, হসৌধ ইতযাক্তদ ক্তনমোি করা ইসোম 

হারাম হঘাষিা কলরলছ।  

হাদীলস আলছ: 

ْن يُبََْن َنََه رَُسوُل اهلِل »
َ
ْن ُيْقَعَد َعلَيِْه، َوأ

َ
، َوأ َص الَْقْْبُ ْن ُُيَصَّ

َ
َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم أ

 «َعلَيْهِ 
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“রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম কবর চুনকাম বা প্লাষ্টার 

করা, করলবর উপর বসা এবাং তার ওপর ঘর (বা হসৌধ) ক্তনমোি ক্তনক্তষদ্ধ 

কলরলছন”।65  

মসক্তজলদ দাফন করা হলয়লছ (আর হস তা জানার পরও ক্তনলষধ কলর 
যায়ক্তন) এমন বযক্তি কখনই অেী হলত পালর না। কালরা জনয মাজার 

বানালনা ক্তকাংবা কবলরর ওপর গমু্বজ ক্তনমোি করা অেীলদর কাজ হলত 
পালর না। কারি, এগুলো ইসোমী ক্তিক্ষার পক্তরপেী। মৃত বযক্তিলদর 

স্বলে হদখলত পাওয়াও িরী‘আলতর দৃক্তষ্টলত অেী হবার মাপকাক্তঠ নয়, 

বরাং তা অলনক সময় িয়তালনর হধাকাও হলত পালর।  

  

                                                           
65 সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ৯৭০। 
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ঈমালনর িাখাসমূহ 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন,  

يَماُن بِْضٌع وََسبُْعوَن » ْو بِْضٌع وَِستُّوَن  -اْْلِ
َ
فَْضلَُها قَْوُل ََل إَِِلَ إَِلَّ اهلُل،  -أ

َ
ُشْعبًَة، فَأ

ْدنَاَها 
َ
ِريِق َوأ َذى َعِن الطَّ

َ
 «إَِماَطُة اْْل

“ঈমালনর ৬৩ হলত ৬৯ িাখা রলয়লছ। তার মলধয সলবোত্তম হলো কালেমা 

ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ বো। আর সবেক্তনন হলো, রাস্তা হেলক কষ্টদায়ক 

ক্তজক্তনস সক্তরলয় হফো”।66 

ইবন হাজার আসকাোনী রহ. ফতহুে বারী গ্রলে বলেলছন, ইবন ক্তহব্বান 

যা বলেলছন তার সারমমে হলো- এই িাখাগুলোর হেক্তিক্তবভাগ মানুলষর 

অন্তর, ক্তজহ্বা ও অে প্রতযলের আমে।  

১। অন্তলরর আমে হলো ক্তবোস ও ক্তনয়ত। এক্তট ২৪ ভালগ ক্তবভি।  

আল্লাহর ওপর ঈমান: এর মলধয রলয়লছ, তাাঁর জাত, ক্তসফাত ও 

তাওহীলদর ওপর ঈমান। ক্ততক্তন ছাড়া আর যা ক্তকছু আলছ তালদরলক সৃক্তষ্ট 
করা হলয়লছ। সুতরাাং তালদর ইবাদত না করা। হযমন, হদা‘আ, সাহযয 

প্রােেনা ও এ জাতীয় অনযানয কাজ। 

আল্লাহ তা‘আো বলেন,  

“তাাঁর মত ক্তকছু হনই। আর ক্ততক্তন সবেলোতা ও সবেদ্রষ্টা”। [সূরা আি-

িূরা, আয়াত: ১১]  

                                                           
66 সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ৩৫।  
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তাাঁর ক্তফক্তরিতাবৃদ, ক্তকতাবসমূহ, রাসূেবৃদ, তাকক্তদলরর ভালো-মদ 

এবাং আক্তখরালতর ওপর ঈমান আনা:  

আক্তখরালতর ওপর ঈমালনর অন্তভুেি রলয়লছ, কবলরর সওয়াে জওয়াব, 

পূনরুিান, কবর হেলক উঠালনা, ক্তহসাব-ক্তনকাি, মীযান, পুেক্তছরাত, ও 
জান্নাত-জাহান্নাম।  

আল্লাহর জনয ভালোবাসা এবাং িত্রুতা তাাঁর কারলিই।  

নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর সালে মহব্বত এবাং তাাঁলক সম্মান 

করা।  

এর মলধয রলয়লছ তাাঁর ওপর দুরূদ পাঠ করা এবাং তাাঁর সুন্নলতর 

অনুসরি করা।  

ইখোস: এর মলধয রলয়লছ, ক্তরয়া ও ক্তনফাক তযাগ করা। তাওবা করা। 

ভয় ও আিা করা। শুকক্তরয়া আদায় করা, সততা, সবর, আল্লাহর 
ক্তবচালর সন্তুষ্ট োকা এবাং তাওয়াকু্কে।  

রহমত ও ইবনয় নম্রতা: এর মলধয অন্তভূেি হলো বড়লদর সম্মান করা, 

হছাটলদরলক ভালোবাসা, অহাংকার ও আত্মগবে তযাগ করা, ক্তহাংসা-ক্তবলদ্বষ 

ও হক্রাধ তযাগ করা। 

২। ক্তজহ্বার আমে: এর মলধয সাতক্তট ভাগ অন্তভুেি রলয়লছ। কালেমা 

িাহদাত পাঠ করা। কুরআন ক্ততোওয়াত করা, ইেম হিখা ও অনযলক 

হিখালনা। হদা‘আ, ক্তযকর, এর মলধয আলছ ইলস্তগফার করা ও মদ কো 

হেলক ক্তবরত োকা।  
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৩। িরীলরর আমে: এলত ৩৮ ক্তট ভাগ রলয়লছ।  

ক) এর কতগুক্তে হচালখর সালে জক্তড়ত, তা হমাট ১৫ ক্তট। এর মলধয 

আলছ পক্তবত্রতা। অনযলক খাওয়ালনা। হমহমানলদর একরাম করা। ফরজ 
ও নফে ক্তসয়াম পােন করা। ইক্ততকাফ করা। োইোতুে কদর তাোি 

করা। হজ উমরা পােন করা। বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা।  

দীনলক ক্তজদা রাখার জনয অনযত্র ক্তহজরত করা, এর মলধয রলয়লছ ঈমান 

বাাঁচালনার তাক্তগলদ ক্তিরকািন্ন হদি হেলক ক্তহজরত করা। নযর ও মান্নত 

পূিে করা। কসম পূিে করা, এর মলধয রলয়লছ আল্লাহর নালম সতয কসম 

করা, কাফফারা আদায় করা। হযমন, প্রক্ততজ্ঞা ভে হলে ক্তকাংবা রমযান 

মালস সাওম অবস্থায় সহবাস করলে িরী‘আত ক্তনধোক্তরত কাফ্ফারা 

আদায় করা ইতযাক্তদ।  

খ) এর মলধয যা অনুসরলনর সালে জক্তড়ত: তা ছয়ক্তট । ক্তববাহ-িাক্তদর 

মাধযলম ক্তনলজর পক্তবত্রতা রক্ষা করা ও পক্তরবালরর হক আদায় করা। 
মাতা-ক্তপতার ক্তখদমত করা। ( এর মলধয রলয়লছ তালদর কষ্ট না হদওয়া 

এবাং বাচ্চালদর ইসোমী ক্তবক্তধ মত প্রক্ততপােন করা)। আত্মীয়লদর সালে 

সুসম্পকে বজায় রাখা। (আল্লাহর অবাধযতা ও পালপর কাজ বযতীত) 

হনতৃবগে ও িাসকলদর মানয করা। দাস-দাসী ও অক্তধনস্তলদর সালে 

সদ্বযবহার করা।  

গ) আলরা ক্তকছু আলছ যা সাধারিভালব সকলের সালে জক্তড়ত: এর মলধয 

১৭ ক্তট ভাগ আলছ। যো, নযায় ক্তবচালরর সালে আক্তমলরর দাক্তয়ত্ব পােন 
করা । মুসক্তেমলদর দলের সালে এক্তকভূত োকা। হাক্তকমলদর (রাজালদর) 
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মানয করা। (তলব তারা আল্লাহর অবাধযতা বা পালপর হুকুম ক্তদলে তা 

মানয করা জরুক্তর নয়)। মানুলষর মলধয পারস্পক্তরক দ্বলন্দ্বর মীমাাংসা 

কলর ক্তমেক্তমি ঘটালনা, (তার মলধয রলয়লছ খাক্তরক্তজ ও ক্তবলদ্রাহীলদর সালে 

যুদ্ধ করা)। হনক ও তাকওয়ার কালজ পারস্পক্তরক সহলযাক্তগতা করা, 

(এর মলধয সৎ কালজর প্রক্তত আলদি ও অনযায় কালজ বাধা প্রদান 

অন্তভুেি)। হজ পােন করা। ক্তজহাদ করা (এর মলধয যুলদ্ধর জনয বতক্তর 

হওয়াও অন্তভুেি) আমানত আদায় করা (তার মলধয গক্তিমলতর এক 
পঞ্চমাাংি বাইতুে মালে জমা হদওয়াও অন্তভুেি)। কজে আদায় করা। 

প্রক্ততলবিীর হক আদায় করা, তালক সম্মান করা। সৎ ভালব বযবসা 

বাক্তিজয করা (হাোে উপালয় অেে উপাজেন এর অন্তভুেি)। উপাক্তজেত 

অেে সৎ ও ববধ পলে বযয় করা (বাহুেয পলে খরচ না করা)। সাোলমর 
উত্তর হদওয়া । হাাঁক্তচর জবাব হদওয়া। মানুষলদর কষ্ট হদওয়া হেলক 

ক্তবরত োকা । হখে-তামািা হলত ক্তবরত োকা এবাং রাস্তা হলত কষ্টদায়ক 

ক্তজক্তনস সক্তরলয় হফো। 

এ হাদীস এটাই হিখালি হয, তাওহীদ হলি ঈমালনর সলবোচ্চ ও 

সলবোত্তম স্তর। সুতরাাং দীলনর দায়ীলদর প্রেম ও প্রদান দাক্তয়ত্ব হলি, 

সলবোচ্চ আমে ক্তদলয় দাওয়াত কমে শুরু করলব অতুঃপর তা ক্তনলজ আমে 

করলব। প্রেলম ক্তভক্তত্ত প্রস্তর, তারপর হদওয়াে, এরপর হযটা যত 

জরুক্তর। কারি, তাওহীদই আরব ও আজমলক এক কলরলছ এবাং 

ইসোমী রাষ্ট্র গঠলনর রাস্তা বতক্তর কলরলছ।  
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ক্তবপদ দূর হয় কীভালব? 

১। মুক্তসবত হকন আপক্ততত হয় এবাং আল্লাহ তা বাদালদর হেলক উক্তঠলয় 

হনন কীভালব হস ক্তবষলয় পক্তবত্র কুরআন বিেনা করলছ:  

َٰلَِكْ﴿ نََْْذ
َ
اْيَُكْْلَمْْۡٱّلَلَْْبِأ ٗ ِ ِۡعَمةًُْْمَغي  ۡنَعَمَهاْن 

َ
َْْٰأ وا َْْحَّتَْْٰقَۡومْ ََْعَ ُ ِ نُفِسِهمَْْۡماُْيَغي 

َ
 ﴾٥٣ْْبِأ

  [٩١: اَلنفال]

“তা এ জনয হয, আল্লাহ হকালনা ক্তনয়ামলতর পক্তরবতেনকারী নন, যা ক্ততক্তন 

হকালনা কাওমলক ক্তদলয়লছন, যতক্ষি না তারা পক্তরবতেন কলর তালদর 
ক্তনজলদর মলধয যা আলছ”। [সূরা আে-আনফাে, আয়াত: ৫৩] 

২। অনযত্র আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

يْ﴿ َصََٰبُكمَْوَما
َ
ِنْأ ِصيَبة ْْم  يِۡديُكمَْْۡكَسَبۡتْْفَبَِماْمل

َ
 ﴾٣٠َْكثِي َْْعنَْوَيۡعُفوا ْْأ

  [١٠: الشورى]

“আর হতামালদর প্রক্তত হয মুক্তসবত আপক্ততত হয়, তা হতামালদর 
কৃতকলমেরই ফে। আর অলনক ক্তকছুই ক্ততক্তন ক্ষমা কলর হদন”। [সূরা 

আি-িূরা, আয়াত: ৩০] 

৩। আল্লাহ তা‘আো আলরা বলেন,  

ِِْْفْْٱۡلَفَسادَُْْظَهرَْ﴿ يِۡديَْكَسَبۡتْْبَِماَْوٱۡۡلَۡحرِْْٱۡلَب 
َ
ُِذيَقُهمْٱِلَاِسْْأ ِْْۡ َٖ َْعِملُوا ْْيٱََّلَِْْبۡع

  [١٣: الروم] ﴾٤١ْْيَۡرِجُعونَْْلََعَلُهمْۡ
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“মানুলষর কৃতকলমের দরুন স্থলে ও সমুলদ্র ফাসাদ প্রকাি পায়। যার 

ফলে আল্লাহ তালদর কক্ততপয় কৃতকলমের স্বাদ তালদরলক আস্বাদন 
করান, যালত তারা ক্তফলর আলস”। [সূরা আর-রূম, আয়াত: ৪১] 

৪। অনযত্র ইরিাদ হলয়লছ,  

ۡطَمئَِنةَْْٗءاِمَنةََْْٗكنَۡتْْقَۡرَيةَْْٗمَثٗلْْٱّلَلَُْْوََضََبْ﴿ تِيَهاْمل
ۡ
ِنْرََغٗداْرِزُۡقَهاْيَأ َْمََكنْ ُْك ِْْم 

ۡنُعمِْْفََكَفَرۡتْ
َ
ََٰقَهاْٱّلَلِْْبِأ َذ

َ
 ﴾١١٢ْْيَۡصَنُعونَََْْكنُوا ْْبَِماَْوٱۡۡلَۡوِفْْٱۡۡلُوعِِْْۡلَاَسْْٱّلَلُْْفَأ

  [٣٣٣: انلحل]

“আর আল্লাহ উপমা হপি করলছন, একক্তট জনপদ, যা ক্তছে ক্তনরাপদ ও 
িান্ত। সবক্তদক হেলক তার ক্তরক্তযক তালত ক্তবপুেভালব আসত। অতুঃপর 

হস (জনপদ) আল্লাহর ক্তন‘আমত অস্বীকার করে। তখন তারা যা করত 

তার কারলি আল্লাহ তালক কু্ষধা ও ভলয়র হপািাক পরালেন”। [সূরা 

আন-নাহে, আয়াত: ১১২]  

৫। উপলরাি আয়াতসমূহ আমালদর এই ক্তিক্ষা ক্তদলি হয, আল্লাহ 

সবলচলয় বড় নযায় ক্তবচারক। ক্ততক্তন কখনই হকালনা জনপলদর ওপর বাো-

মুক্তসবত আপক্ততত কলরন না, যতক্ষি না তারা আল্লাহর ক্তবরুদ্ধাচরি ও 
পাপ কলর। ক্তবলিষ কলর তাওহীদ হলত দূলর সলর যায়।  

বতেমান ক্তবলের অক্তধকাাংি মুসক্তেম হদলি নানা পাপাচার ও ক্তিকেী 

আমলের প্রকাি হদখা যালি, যার কারলি আল্লাহর পক্ষ হলত একটার 
পর একটা পরীক্ষা আসলছ, নানা ক্তবপদাপলদ পক্ততত হলি প্রক্ততক্তনয়ত । 

মুসক্তেম সমাজ ক্তিকে ও পাপাচার হছলড় আবালরা আল্লাহর ক্তদলক ক্তফলর 
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এলস বযক্তি ও সমাজ জীবলন িরক্তয় ক্তবক্তধ-ক্তবধান প্রক্ততষ্ঠায় উলদযাগী না 

হলে মুক্তসবত আবতেলির এ ধারা কখনই বন্ধ হলব না।   

৬। পক্তবত্র কুরআন অতযন্ত পক্তরষ্কার ভাষায় মুিক্তরকলদর অবস্থা বিেনা 

করলছ, যখন তালদর ওপর ক্তবপদ আপক্ততত হয় তখন কায়মলনাবালকয 
আল্লাহলক ডালক। ক্তবপদ হকলট হগলে আবালরা পূবোবস্থায় প্রতযাবতেি 

কলর। অেোৎ ভালো সমলয় আল্লাহলক ছাড়া অনযলক ডালক। আল্লাহ 

তালদর সম্বলন্ধ বেলছন, 

ِينََِْْلُُُْْمۡلِِصيَْْٱّلَلََْْدَعُوا ْْٱۡلُفۡلِكِْْفَْْركُِبوا ْْفَإَِذا﴿ َُٰهمْْۡفَلََماْٱَل  ِْْإَِلََْْنَى ُْهمْْۡإَِذاْٱۡلَب 
  [٥٩: العنكبوت] ﴾٦٥ْْيُۡۡشُِكونَْ

“তারা যখন হনৌযালন আলরাহি কলর, তখন তারা একক্তনষ্ঠভালব 
আল্লাহলক ডালক। অতঃপর যখন ক্ততক্তন তালদরলক স্থলে হপৌঁলছ হদন, 

তখনই তারা ক্তিলকে ক্তেপ্ত হয়”। [সূরা আে-‘আনকাবুত, আয়াত: ৬৫]  

৭। আজকাে বহু মুসক্তেমলক হদখা যায়, ক্তবপলদ পড়লে সাহালযযর জনয 

গাইরুল্লাহলক ডাকাডাক্তক কলর। বলে োলক, (লহ খাজা বাবা! হহ বড়পীর 

সালহব!)। সুসময় ও দুুঃসময় উভয় অবস্থায়ই আপন রব ও রাসূে 

সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর ক্তনলদেলির ক্তবলরাক্তধতা কলর ক্তিলকে প্রবৃত্ত 

হলি। (নাউযুক্তবল্লাহ)  

৮। উহুদ যুলদ্ধ মুসক্তেমলদর তীরদাজ বাক্তহনী আপন হনতার (রাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম) ক্তনলদেি অনুপুঙ্খভালব মানয না করার 
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কারলি (প্রােক্তমক) পরাজলয়র ক্তিকার হলয় ক্তবক্তস্মত হলয় পলড়ন। আল্লাহ 

রাবু্বে আোমীন পক্তবত্র কুরআলন তালদর সম্বলন্ধ বলেন,  

نُفِسُكۡم ِْْعندِِْْمنُْْۡهوَْْقُۡلْ﴿
َ
  [٣٥٩: عمران ال] ﴾١٦٥ْأ

“বে, এটা হতামালদর ক্তনলজলদরই পক্ষ হলত”। [সূরা আলে ইমরান, 

আয়াত: ১৬৫] 

হুনাইলনর যুলদ্ধ ক্তকছু সাংখাক মুসক্তেম বেলেন, আমরা অে হলেও হারব 

না। তখনই সূক্তচত হলো হিাচনীয় পরাজয়। তালদর ক্ততরস্কার কলর 

আল্লাহ রাবু্বে আোমীন বলেন,  

﴿َِْ ۡعَجَبۡتُكمْْۡإِذُْْۡحَنۡيْ َْوَيۡو
َ
تُُكمْْۡأ   [٣٩: اتلوبة] ﴾٢٥ْْاَشۡيَْْعنُكمُْْۡتۡغنِْْفَلَمَْْۡكَۡثَ

“এবাং হুনাইলনর ক্তদন যখন হতামালদর সাংখযাক্তধকয হতামালদরলক উৎফুল্ল 

কলরক্তছে, অেচ তা হতামালদর হকালনা কালজ আলস ক্তন”। [সূরা আত-

তাওবাহ, আয়াত: ৯-২৫]  

৯। উমার রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু হসনাপক্তত সা‘দ রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহুলক 

ইরালক ক্তেখলেন: হতামরা এমনক্তট বে না হয, আমালদর িত্রুরা হযলহতু 

আমালদর হেলক ক্তনকৃষ্ট তাই কখনই তারা আমালদর ওপর জয়যুি হলত 

পারলব না; বরাং তারা হয়ত তালদর হেলক হকালনা খারাপ জাক্ততর ওপর 

জয়যুি হলব। হযমক্তনভালব বনী ইসরাঈেরা পাপাচালর ক্তেপ্ত হলে কাক্তফর 
অক্তি উপাসকরা তালদর ওপর জয়যুি হলয়ক্তছে। তাই হতামরা ক্তনলজলদর 

জনয আল্লাহর কালছ সাহাযয চাও পাপ হলত হবাঁলচ োকার জনয, হযমক্তন 

কলর সাহাযয চাও ক্তনজ িত্রুলদর ক্তবরুলদ্ধ।  
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ক্তমোদুন্নবী 

আজকাে ক্তবলের ক্তবক্তভন্ন অঞ্চলে হদখা যালি ক্তমোলদর নাম কলর নানা 

পাপ কাজ, ক্তবদ‘আত ও িরী‘আত পক্তরপক্তে ক্তবক্তভন্ন না জালয়য কাজ মহা 
ধুমধালম সম্পাদন করা হলি। অেচ ক্তমোলদর এ উৎসব না রাসূে 

সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম কলরলছন, না তাাঁর সাহাবীরা, না 
তালবঈরা না ক্তনভেরলযাগয অনয হকউ। এ ক্তবষলয় িরী‘আলতর হকালনা 

দেীেও হনই। 

১। ক্তমোদ উদযাপনকারী বহু হোকই ক্তিলকে পক্ততত হয়। কারি, এ 

অনুষ্ঠালন তারা বলে হয, হহ রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম ক্তবপদ 

হলত উদ্ধার করুন, সাহাযয করুন। হহ আল্লাহর ক্তপ্রয় নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম! আপনারই ওপর ভরসা, হহ আল্লাহর রাসূে 

সাল্লাল্লাহু ‘আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম! আমালদর দুুঃখ কষ্ট দূর করুন, যখনই 
আপনালক হদক্তখ তখনই দুুঃখ দুর হলয় যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ 

ওয়াসাল্লাম যক্তদ এ সব কো শুনলতন, তাহলে অবিযই এলক বড় ক্তিকে 
বলে আখযাক্তয়ত করলতন। কারি, ক্তবপদ মুক্তি, ভরসা ও কষ্ট-মুক্তসবত 

দূর করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ রাবু্বে আোমীলনরই আলছ। এ 

অক্তধকার অনয কালরা হনই।  

আল্লাহ তা‘আো বলেন,  

ْْقُۡلْ﴿ ۡملُِكَْْليْْإِن ِ
َ
اْلَُكمْْۡأ   [٣٣: اْلن] ﴾٢١ْْرََشٗداَْوَلََْْض ٗ

“বে, ক্তনশ্চয় আক্তম হতামালদর জনয না হকালনা অকেযাি করার ক্ষমতা 
রাক্তখ এবাং না হকালনা কেযাি করার”। [সূরা আে-ক্তজন্ন, আয়াত: ২১]  
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নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন, 

لَْت  إذا»
َ
لِ  َسأ

َ
 «باهللِ  فاْستَِعنْ  اْستََعنَْت  َواذا اهللَ  فَاْسأ

“যখন (ক্তকছু) চাইলব আল্লাহর কালছই চাইলব আর যখন সাহাযয প্রােেনা 

করলব আল্লাহর কালছই প্রােেনা করলব”।67 

২। ক্তমোলদর মলধয অক্ততরিন ও বাড়াবাক্তড় করা হলয় োলক। হযমন, নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর প্রিাংসার হক্ষলত্র সীমা অক্ততক্রম কলর 

এমন সব কো বো হয় যা ক্ততক্তন এই বলে ক্তনলষধ কলরলছন:  

نَا َعبُْدُه، َفقُ »
َ
َما أ ْطَرْت انلََّصارَى اْبَن َمْرَيَم، فَإِنَّ

َ
، ََل ُتْطُروِِن، َكَما أ ِ ولُوا َعبُْد اللَّ

 «َورَُسوُِلُ 

“হতামরা আমার বযাপালর সীমােঙ্ঘন কর না হযমন সীমােঙ্ঘন কলরলছ 
খৃষ্টানরা ঈসা ইবন মারইয়াম সম্বলন্ধ। আক্তম একজন বাদা বব নই। 

সুতরাাং হতামরা বে, আল্লাহর বাদা ও তাাঁর রাসূে”।68  

৩। ক্তমোলদ বো হয়, আল্লাহ তা‘আো নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ 

ওয়াসাল্লামলক ক্তনজ নূর হলত সৃক্তষ্ট কলরলছন এবাং বাকী সব ক্তজক্তনস সৃক্তষ্ট 

কলরলছন নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর নূর হলত। 

এসব আক্বীদা হপাষিকারীলদরলক পক্তবত্র কুরআন ক্তমেযাবাদী বলেলছ। 

                                                           
67 ক্ততরক্তমযী, হাদীস নাং ২৫১৬, ক্ততক্তন হাদীসক্তটলক হাসান সহীহ বলেলছন। আেবানী 
রহ. হাদীসক্তটলক সহীহ বলেলছন।   

68 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৩৪৪৫।  
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ইরিাদ হলি,  

يْْقُۡلْ﴿ نَا ْْإَِنَما
َ
ِۡثلُُكمْْۡبََۡشْرْأ يْْإَِلَْْيُوَحَْْٰٓم  َنَما

َ
ْ ْإَِلَٰهرْْإَِلَُٰهُكمْْۡأ   [٣٣٠: الكهف] ﴾١١٠َْْوَِٰحدر

“বে, আক্তম হতামালদর মতই একজন মানুষ। আমার ক্তনকট ওহী হপ্ররি 

করা হয় হয, হতামালদর ইোহই এক ইোহ। আক্তমত হতামালদর মতই 

একজন মানুষ, আমার কালছ ওহী পাঠান হয় এই বলে হয, হতামালদর 

উপাসয মাত্র একজন”। [সূরা আে-কাহাফ, আয়াত: ১১০] 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম ক্তপতা-মাতার মাধযলম জে গ্রহি 
কলরলছন, ক্তবষয়ক্তট সকলেরই জানা। সুতরাাং ক্ততক্তনও মানুষ, ক্তকন্তু তাাঁর 

ক্তবলিষত্ব হলো তাাঁর কালছ ওহী পাঠান হলয়লছ।  

ক্তমোলদ আরও বো হলয় োলক হয আল্লাহ তা‘আো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর কারলি দুক্তনয়া সৃক্তষ্ট কলরলছন। 

পক্তবত্র কুরআন তালদর দাবীলক ক্তমেযা প্রমাি কলর বেলছ, 

نََْْخلَۡقُتَْْوَما﴿ نَسْْٱۡۡلِ َۡعُبُدونِْْإَِلَْْوٱۡۡلِ   [٩٥: اَّلاريات] ﴾٥٦ِْْۡ

“আক্তম মানুষ ও ক্তজন্নলক হকবে আমার ইবাদলতর জনয সৃক্তষ্ট কলরক্তছ”। 

[সূরা আয-যাক্তরয়াত, আয়াত: ৫৬] 

৪। খৃষ্টানরা ঈসা আোইক্তহস সাোলমরর জেবাক্তষেকী পােন কলর এবাং 

একই ধারায় ক্তনলজলদর বযক্তিগত জে বাক্তষেকীও পােন কলর োলক। 

তালদর হেলকই মুসক্তেমরা এ ক্তবদ‘আত গ্রহি কলরলছ। ফলে, তারা নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর জে বক্তষেকী পােন করার প্রচেন 
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ঘক্তটলয়লছ এবাং হস খৃষ্টানলদর অনুকরলি হকউ হকউ ক্তনলজর 
জেবাক্তষেকীও পােন কলর ।  

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম তালদরলক সাবধান কলর 

বলেলছন, 

 « َمْن تََشبََّه بَِقْوٍم َفُهَو ِمنُْهمْ »

“হয বযক্তি অনয জাক্ততর সাদৃিয অবেম্বন করলব হস তালদর অন্তভুেি 

বলে ক্তবলবক্তচত হলব”।69  

৫। ক্তমোলদর সময় নারী পুরুষলদর একলত্র ক্তমক্তেত হলত হদখা যায়, 

অেচ ইসোম এরূপ সলম্মেনলক হারাম বলে হঘাষিা কলরলছ।  

৬। ক্তমোলদর উৎসব আলয়াজন উপেলক্ষয সাজ সরিালমর জনয েক্ষ 

েক্ষ টাকা বযয় করা হয়। অেচ তা হকালনা উপকার ছাড়াই নষ্ট হলয় 

যায়। োভ হয় শুধু অমুসক্তেমলদর, যালদর কাছ হেলক উৎসলবর রক্তেন 

কাগজ, হমামবাক্তত ও নানা সরিামাক্তদ খক্তরদ করা হয়। রাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম অযো টাকা পয়সা নষ্ট করলত ক্তনলষধ 

কলরলছন।  

৭। মানুষ এসব আনদ ফুক্ততের মলধয অলনক সময় অলহতুক নষ্ট কলর। 

এমনক্তক প্রায়ই তারা এ কারলি সময়মত সাোত আদায় করলত পালর 
না, বরাং সাোত এলকবালর বাদ ক্তদলয় ক্তদলয়লছ, এরূপ দৃিযও বহু হদখা 

হগলছ।  

                                                           
69 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৪০৩১।  
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৮। ক্তমোলদর হিলষর ক্তদলক রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম 

অনুষ্ঠালন উপক্তস্থত হলয়লছন ধারিা কলর হোলকরা দাাঁক্তড়লয় যায়। 
িরী‘আলতর সুষ্পষ্ট দক্তেলের আলোলক এ ধারিা সনবেবভালব ক্তমেযা, বরাং 

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম জীক্তবত োকা অবস্থায় হকউ তাাঁলক 
দাক্তড়লয় সম্মান করুক এমনক্তট পছদ করলতন না।  

আনাস রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু হলত বক্তিেত, ক্ততক্তন বলেন, 

َحبَّ إََِلِْهْم ِمْن رَُسوِل اهلِل َصىلَّ اهلُل »
َ
وْهُ لَْم َما ََكَن َشْخٌص أ

َ
َعلَيِْه وََسلََّم، َوََكنُوا إَِذا َرأ

لَِك   «َيُقوُموا لَِما َيْعلَُموَن ِمْن َكَراِهيَِتِه َِّلَ

“সাহাবালয় হকরালমর ক্তনকট নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম হলত 

অক্তধক ক্তপ্রয় আর হকউ ক্তছলেন না। তারা তাাঁলক হদখলত হপলে সম্মানালেে 

দাড়ালতন না। কারি, তারা জানলতন এমনক্তট ক্ততক্তন অপছদ কলরন”।70 

৯। তালদর হকউ হকউ বলে োলক, ক্তমোদ মাহক্তফলে আমরা নবী 
সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর জীবনী আলোচনা কক্তর; ক্তকন্তু বাস্তব 

হক্ষলত্র হদখা যায়, তারা এমন সব কাজ কলর যা তাাঁর আদলিের ক্তবপরীত 

এবাং জীবনীরও ক্তবপরীত। তাছাড়া তাাঁলক যারা ভালোবালস তারালতা 

তাাঁর জীবনী প্রক্ততক্তট ক্তদনই পাঠ কলর োলক, বছলর মাত্র একবার নয়। 

ভালোবাসার দাবীদারলদরলতা এ ক্তবষয়ক্তটও স্মরলি রাখা দরকার ক্তছে, 

হয রক্তবউে আউয়াে মালস তাাঁর জে হয়, হস রক্তবউে আউয়াে মালস 

                                                           
70 মুসনাদ আহমদ, হাদীস নাং ১২৩৪৫, আল্লামা শুয়াইব আরনাউত হাদীসক্তটলক 
মুসক্তেলমর িলতে সহীহ বলেলছন।  
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তাাঁর মৃতুযও হয়। সুতরাাং এ মালস খুক্তি হওয়ার হচলয় দুুঃক্তখত হওয়াই 

ক্তক অক্তধক বাঞ্ছনীয় নয়? এ হক্ষলত্র ভালোবাসার দাবী ক্তক?  

১০। ক্তমোদ উদযাপনকারীলদর হদখা যায়, এ অনুষ্ঠান করলত ক্তগলয় 

প্রায়ই অক্তধক রাত পযেন্ত তালদর জাগ্রত োকলত হয়। ফলে, ফজলরর 

জামাত ছুলট যায় এমনক্তক কখলনা কখলনা সাোতই ছুলট যায়।  

১১। হকউ হকউ যুক্তি প্রদিেন কলর বলে হয, ক্তমোদ যক্তদ নাজালয়যই 

হলব তাহলে এত অক্তধক হোক তা উদযাপন কলর কীভালব? জবালব 

আমরা বেব, অক্তধকাাংি হোক ক্তমোদ উদযাপন করলেই হয তা 

িরী‘আত ক্তসদ্ধ হলয় যালব এমন হকালনা কো হনই। িরী‘আলত জালয়য 

নাজালয়য ক্তনধোক্তরত হলব কুরআন বা সুন্নাহর দক্তেলের ক্তভক্তত্তলত, 
পােনকারী সাংখযাক্তধলকযর ক্তভক্তত্তলত নয়। আল্লাহ তা‘আো বলেন,  

ٌِْْۡإَون﴿ ۡكََثَْْتُِط
َ
ۡرِضِْْفَْْمنْأ

َ
  [٣٣٥: اَلنعام] ﴾١١٦ْْٱّلَلِ َْْسبِيلَِْْعنْيُِضللوكَْْٱۡۡل

“যক্তদ তুক্তম দুক্তনয়ার হবক্তির ভাগ হোলকর অনুসরি কর, তাহলে তারা 
হতামালক আল্লাহর রাস্তা হলত ক্তবপেগামী কলর ক্তদলব”। [সূরা আে-

আন‘আম, আয়াত: ১১৬] 

হুযাইফা রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেলছন, প্রক্ততক্তট ক্তবদ‘আতই হগামরাহী, 

মানুষ তালক যতই উত্তম বেুক না হকন। 

১২। সপ্তম িতাব্দীর প্রেম ক্তদলক ক্তসক্তরয়ার বাদিাহ হমাজাফফর সবেপ্রেম 

এ ক্তমোলদর প্রবতেন কলর। ক্তমিলর এর প্রচেন শুরু কলর ফালতমীরা। 

আল্লামা ইবন কাসীর রহ. এলদরলক কাক্তফর ও ফাক্তসক বলে মন্তবয 
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কলরলছন। মহান আল্লাহর সাহাযয প্রােেনা করক্তছ, হহ আল্লাহ তুক্তম 

আমালদরলক এ ক্তবদ‘আত হলত ক্তহফাযত কর। (আমীন)।  
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আল্লাহ ও তাাঁর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর মহববত 

১। আল্লাহ রাববুে আোমীন বলেন,  

ْٱّلَلُْوَُْْذنُوَبُكۡمْ ْلَُكمَْْۡوَيۡغفِرْْۡٱّلَلُُُْْيۡبِۡبُكمُْْفَٱتَبُِعوِنْْٱّلَلَُُْْتِبلونَُْْكنُتمْْۡإِنْقُۡلْ﴿
  [١٣: عمران ال] ﴾٣١ْْرَِحيمْرَْغُفوررْ

“বে, যক্তদ হতামরা আল্লাহলক ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরি কর, 

আল্লাহ হতামালদরলক ভালোবাসলবন এবাং হতামালদর পাপসমূহ ক্ষমা 
কলর হদলবন। আর আল্লাহ অতযন্ত ক্ষমািীে, পরম দয়ােু”। [সূরা আলে 

ইমরান, আয়াত: ৩১] 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন, 

مْجَِعنيَ »
َ
هِ َوانلَّاِس أ هِ َوَودَلِ َحبَّ إََِلِْه ِمْن َوادِلِ

َ
ُكوَن أ

َ
َحُدُكْم، َحَّتَّ أ

َ
 «ََل يُْؤِمُن أ

“হতমালদর হকউ মুক্তমন বলে ক্তবলবক্তচত হলব না যতক্ষি না আক্তম তার 

কালছ তার ক্তপতা, সন্তান ও অপরাপর সকে মানুষ অলপক্ষা অক্তধক ক্তপ্রয় 

হব”।71  

২। এ আয়াত আমালদর ক্তিক্ষা ক্তদলি হয, আল্লাহ তা‘আোর মহববলতর 

সতযায়ন একমাত্র রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর আনুগতয-

অনুসরলির মাধযলম হলব। ক্ততক্তন যা হুকুম কলরলছন তা মানয করা এবাং 

যা করলত ক্তনলষধ কলরলছন তা তযালগর মাধযলমই হস মুহাব্বত প্রকৃত 

মুহাব্বত বলে স্বীকৃক্তত পালব। তাাঁর ক্তনলদেি মানয করি, ক্তনলষধ পক্তরহার 

                                                           
71 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১৫; সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ৪৪।  
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ও তাাঁর সাক্তবেক আদলিের অনুবতেন বযতীত হকবে মুলখর দাক্তব 
ভালোবাসার সতযতা প্রমালি যলেষ্ট নয়।  

৩। উক্তল্লক্তখত সহীহ হাদীসক্তট আমালদরলক ক্তিক্ষা ক্তদলি হয, একজন 

মুসক্তেলমর ঈমান ততক্ষি পযেন্ত পূিে হলব না, যতক্ষি না হস নবী 

সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লামলক ক্তনজ সন্তান, মাতা-ক্তপতা ও অনযানয 
সকে মানুষ হলত হবক্তি ভালোবাসলব। এমনক্তক (অনয একক্তট হাদীলসর 

বিেনা অনুযায়ী) ক্তনজ জীবলনর হচলয়ও হবক্তি ভালোবাসলব।  

অনয সকলের হচলয় তাাঁলক হবক্তি ভালোবাসা হলি ক্তক না তার প্রমাি 

পাওয়া যালব, যখন তাাঁর আলদি-ক্তনলষধ আর ক্তনজ নফলসর চাক্তহদা 

পরস্পর ক্তবলরাধী হয় এবাং হস তাাঁর আলদি-ক্তনলষলধর কালছ ক্তনজ 

চাক্তহদালক হকারবাক্তন করলত পারলছ, তাহলে প্রমাি হলব হয সক্ততযই হস 

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইক্তহ ওয়াসাল্লামলক ক্তনজ হেলকও অক্তধক 
ভালোবালস। অনুরূপভালব স্ত্রী, সন্তান, ক্তপতা-মাতা, অপরাপর সকে 

মানুলষর চাক্তহদার ক্তবপলক্ষ যক্তদ হস নবীজীর আদলিের অনুবতেলনর ওপর 

অক্তবচে োকলত পালর প্রমাি হলব হস অনয সকলের হচলয় নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আোইক্তহ ওয়াসাল্লামলকই অক্তধক ভালোলবলসলছ। এর মাধযলমই প্রকৃত 

আলিলক নবীর পক্তরচয় পাওয়া যালব। হয বযক্তি সকে প্রক্ততকুেতা 

ক্তডক্তেলয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর আলদি-ক্তনলষধলক 
অগ্রাক্তধকার ক্তদলব হসই প্রকৃত নবী হপ্রমী। অনযো হলে হপ্রলমর নালম 

ভণ্ডামী করলছ বলেই প্রমাক্তিত হলব। 
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৪। হকালনা মুসক্তেমলক যক্তদ ক্তজলজ্ঞস করা হয়, তুক্তম ক্তক নবী সাল্লাল্লাহু 

আোইক্তহ ওয়াসাল্লামলক ভালোবাস? সালে সালে বেলব: হযাাঁ,অবিযই, 

তাাঁর জনয আমার জান ও মাে কুরবান হহাক। তখন যক্তদ বো হয়: 

তাহলে দাাঁক্তড় কালটা হকন? তাাঁর হুকুলমর বাইলর চে হকন? হতামার 

বাক্তহযক অবস্থালক তাাঁর অবস্থার সালে ক্তমক্তেলয় নাওনা হকন? উত্তর ক্তদলব: 

আলর... ভালোবাসা হলি অন্তলরর মলধয। আেহামদু ক্তেল্লাহ আমার 

অন্তর অতযান্ত পাক পক্তবত্র। এসব হোকলদর প্রক্তত আমালদর বিবয 

হলি, হতামার অন্তর সতযই যক্তদ পক্তবত্র ও পক্তরিন্ন হয়, তাহলে অবিযই 
তা হতামার হচহারা ও হপাষালক প্রকাি পালব। কারি, রাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন, 

ََل َوإِنَّ ِِف اْلََسِد ُمْضَغًة: إَِذا َصلََحْت َصلََح اْلََسُد ُُكُُّه، َوإَِذا فََسَدْت فََسَد اْلََسُد »
َ
أ

ََل َوِِهَ الَقلُْب 
َ
 «ُُكُُّه، أ

“হিান, িরীলরর হভতলর একক্তট হগািত ক্তপণ্ড আলছ, যক্তদ তা শুদ্ধ হলয় 
যায় তাহলে পূিে িরীর শুদ্ধ হলয় যায়। আর যক্তদ তা নষ্ট হলয় যায়, 

তাহলে পূিে িরীরই নষ্ট হলয় যায়। হিান, হস হগািত ক্তপণ্ড হলি 

কেব”।72 

৫। (হেখক বেলছন) আক্তম একবার জননক মুসক্তেম ডািালরর হচম্বালর 

প্রলবি কলর হদওয়ালে পুরুষ ও হমলয়লদর ছক্তব সাটালনা হদখলত হপোম। 

তালক বেোম: রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম ছক্তব ঝুোলত 
ক্তনলষধ কলরলছন। তখন হস আমালক প্রতযাখযান করে এ যুক্তি হদক্তখলয়, 

                                                           
72 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৫২; সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ১৫৯৯। 
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এরা আমার ক্তবেক্তবদযােলয়র সােী । অেচ তার অবিযই জানা ক্তছে হয, 

এলদর অক্তধকাাংিই অমুসক্তেম-কালফর। হসসব ছক্তবলত এমন সব নারীর 

ছক্তবও ক্তছে, যালদর চুে ক্তছে উেুি ও ছড়ালনা। ক্তনজ রূপ-োবিযলক 

তারা প্রকাি কলর হরলখক্তছে এবাং তারা প্রলতযলকই কমুযক্তনষ্ট হদলির 
নাগক্তরক। এই ডািার দাক্তড় কাটলতা। আক্তম তালক উপলদি ক্তদলয় 

বেোম: এলত গুনাহ হয়। হস বেে: মৃতুয পযেন্তও আক্তম দাাঁক্তড় রাখব না। 

তলব বড়ই ক্তবস্ময়কর বযাপার হলি, হস ডািার নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ 

ওয়াসাল্লালমর প্রক্তত ভালোবাসার দাবী কলর বেলছ, হহ আল্লাহর রাসূে! 
আক্তম আপনার সীমার মলধয প্রলবম কলরক্তছ। মলন মলন বেোম: তুক্তম 

তাাঁর হুকুম অমানয করছ তারপর বেছ তাাঁর সীমার মলধয প্রলবি কলরছ। 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম ক্তক এ জাতীয় ক্তিলকে খুক্তি হন?  

আমরা ও রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর ক্তহফাযলত।  

৬। নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর প্রক্তত ভালোবাসার বক্তহ:প্রকাি 

ক্তমোদ এবাং িরী‘আলতর হচতনা ক্তবলরাধী বাড়াবাক্তড় ও ক্তমেযা সবেস্ব না’ত 

পড়ার মলধযই সীক্তমত নয়। বরাং ভালোবাসার প্রকৃত প্রমাি হলি তাাঁর 

ক্তদক ক্তনলদেিনা মত চো, তাাঁে সুন্নতলক আাঁকলড় ধরা এবাং তাাঁর ক্তিক্ষা 

জীবলনর সবে অাংলি ফুক্তটলয় হতাো। 
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নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর ওপর দুরূলদর ফযীেত 

আল্লাহ তা‘আো বলেন,  

ْْيَُصللونََْْوَمَلَٰٓئَِكَتُهۥْٱّلَلَْْإِنَْ﴿ ِ ََْْعَ َهاْٱِلَِب  يل
َ
أ َِْْعلَۡيهَِْْصللوا َْْءاَمُنوا ْْٱََّلِينََْْيَٰٓ ُْموا َْوَسل 

  [٩٥ :اَلحزاب] ﴾٥٦ْْتَۡسلِيًما

“ক্তনশ্চয় আল্লাহ (ঊধ্বে জগলত ক্তফক্তরিতালদর মলধয) নবীর প্রিাংসা কলরন 
এবাং তাাঁর ক্তফক্তরিতাগি নবীর জনয হদাআ কলর। হহ মুক্তমনগি, হতামরাও 

নবীর ওপর দুরূদ পাঠ কর এবাং তালক যোযেভালব সাোম জানাও”। 

[সূরা আে-আহযাব, আয়াত: ৫৬] 

ইমাম বুখারী রহ. আবুে আেীয়া হেলক বিেনা কলরলছন, আল্লাহ 

তা‘আোর সাোত হলি মাোইকালদর কালছ তাাঁর প্রিাংসা করা আর 
মাোইকালদর দুরূদ হলি হদা‘আ।  

ইবন আব্বাস রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, দুরূদ পাঠ করার অেে হলো 
বরকত পাঠান।  

এই আয়ালতর উলেিয সম্বলন্ধ ইবন কাসীর রহ. বলেলছন, ক্তনশ্চয় আল্লাহ 

তার ক্তনকটতম মাোইকালদর কালছ তাাঁর বাদার সম্মান ও নবী সম্বলন্ধ 
জানালিন। এই বলে হয, ক্ততক্তন তার প্রিাংসা কলরন মাোইকালদর কালছ। 

আর মাোইকারাও তার জনয হদা‘আ কলরন। এরপর আল্লাহ 

দুক্তনয়াবাসীলদর হুকুম কলরলছন তাাঁর ওপর দুরূদ পাঠ করার জনয, যালত 

তাাঁর ওপর সমস্ত ক্তবেবাসীর প্রিাংসা একক্তত্রত হয়।  
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১। এই আয়ালত আল্লাহ রাবু্বে আোমীন আমালদর হুকুম কলরলছন, 

রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর জনয হদা‘আ করলত এবাং তাাঁর 
ওপর সাোম পাঠ করলত। ক্ততক্তন আল্লাহলক হছলড় তাাঁর কালছ হদা‘আ 

চাইলত, অেবা তাাঁর ওপর সূরা আে-ফাক্ততহা পাঠ করলত বলেন ক্তন। 

অেচ অলনলক তা-ই কলর োলক। 

২। রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম ক্তনজ সাহবীলদরলক 

হিখালনা দুরূদই সবে হেষ্ঠ দুরূদ, তারা তাাঁর ক্তনকট কীভালব দুরূদ পড়ব 

মলমে জানলত চাইলে ক্ততক্তন বলেন,  

يَّتِِه، َكَما َصلَّيَْت لََعَ آِل إِبَْراِهيَم، َوَبارِْك » ْزَواِجِه وَُذرِّ
َ
ٍد َوأ قُولُوا: اللَُّهمَّ َصلِّ لََعَ حُمَمَّ

ي يَِّتِه، َكَما بَاَرْكَت لََعَ آِل إِبَْراِهيَم إِنََّك َْحِ ْزَواِجِه وَُذرِّ
َ
ٍد َوأ يدٌ لََعَ حُمَمَّ  «ٌد ََمِ

“বে: হহ আল্লাহ! মুহাম্মালদর ওপর িাক্তন্ত বষেি কর এবাং তার আহালের 

ওপর হযমন তুক্তম ইবরাহীম এবাং তার বাংিধরলদর ওপর িাক্তন্ত বষেি 
কলরক্তছলে। ক্তনশ্চয় তুক্তম উত্তম প্রিাংক্তসত, সম্মাক্তনত। হহ আল্লাহ! মুহাম্মাদ 

এবাং তার বাংিধরলদর ওপর বরকত পাঠাও, হযমন ইবরাহীম এবাং 

তার বাংিধরলদর ওপর বরকত পাক্তঠলয়ক্তছলে। ক্তনশ্চয় তুক্তম উত্তম 

প্রিাংক্তসত ও সম্মাক্তনত”।73 

৩। এখালন একক্তট ক্তবষলয়র প্রক্তত েক্ষয করা প্রলয়াজন হয, উক্তল্লক্তখত এ 

দুরূদ অনুরূপ অনযানয হাদীলস হযসব দুরূদ বক্তিেত হলয়লছ তার 

হকালনাক্তটলতই সাইলয়যদ িব্দক্তট হনই। সুতরাাং দুরূদ পড়ার সময় 

                                                           
73 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৩৩৬৯; সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ৪০৫। 
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সাইলয়যদ যুি না কলর পড়াই উত্তম। তলব হযাাঁ ক্ততক্তন অবিযই আমালদর 

সাইলয়যদ বা হনতা; ক্তকন্তু দুরূদ পাঠ একক্তট ইবাদত আর ইবাদলতর 

হক্ষলত্র কুরআন ও হাদীলসর অনুপুঙ্খ অনুবতেন জরুক্তর এবাং কুরআন 
সুন্নাহর ওপরই ইবাদত প্রক্ততক্তষ্ঠত। ক্তনজ রালয়র ওপর নয়।  

৪। রসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন,  

َّ َصََلًة » ، فَإِنَُّه َمْن َصىلَّ لََعَ َّ إَِذا َسِمْعتُُم الُْمؤَذَِّن، َفُقولُوا ِمثَْل َما َيُقوُل ُثمَّ َصلُّوا لََعَ
لٌَة ِِف اْْلَنَِّة، ََل  ا، ُثمَّ َسلُوا اهلَل ِِلَ الْوَِسيلََة، فَإِنََّها َمْْنِ ِِ تَ َصىلَّ اهلل َعلَيِْه بَِها َعْْشً نْبَ

َل ِِل الْوَِسيلََة َحلَّْت َِلُ 
َ
نَا ُهَو، َفَمْن َسأ

َ
ُكوَن أ

َ
ْن أ

َ
رُْجو أ

َ
إَِلَّ ِلَعبٍْد ِمْن ِعبَاِد اهلِل، َوأ

َفاَعةُ   «الشَّ

“যখন হতামরা মুয়াক্তজ্জনলক আযান ক্তদলত হিান, হস যা বলে হতামরাও 
তাই বে। তারপর আমার ওপর দুরূদ পাঠ কর। কারি, হয আমার 

ওপর একবার দুরূদ পাঠ করলব, আল্লাহ তার ওপর দিবার রহমত 
হপ্ররি করলবন। অতঃপর আল্লাহর কালছ আমার জনয ওসীো প্রােেনা 

কর। এক্তট জান্নালতর একক্তট ক্তবলিষ সম্মাক্তনত স্থান যা হকবে আল্লাহর 

ক্তবলিষ বাদার জনয প্রলযাজয, আক্তম আিা করক্তছ আক্তমই হযন হসই 
ক্তবলিষ বাদা হই। সুতরাাং হয বযক্তি আমার জনয ওসীো প্রােেনা করলব 

তার জনয িাফায়াত অবধাক্তরত হলয় যালব”।74  

আযালনর পর ওসীো প্রােেনার হয হদা‘আ রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ 

ওয়াসাল্লাম হেলক বক্তিেত হলয়লছ, তা হলো, 

                                                           
74 সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ৩৮৪। 
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ََلِة الَقائَِمِة آِت » ِة، َوالصَّ ْعَوةِ اتلَّامَّ ًدا الوَِسيلََة َوالَفِضيلََة، اللَُّهمَّ رَبَّ َهِذهِ ادلَّ حُمَمَّ
ي وََعْدتَُه، َحلَّْت َِلُ  ِ  «َشَفاَعِِت يَْوَم الِقيَاَمةِ  َواْبَعثُْه َمَقاًما حَمُْموًدا اَّلَّ

“হহ আল্লাহ! তুক্তমই এই পক্তরপূিে দাওয়ালতর এবাং প্রক্ততক্তষ্ঠত সাোলতর 

রব। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লামলক দান কর ওসীো ও 

ফযীোত এবাং অক্তধক্তষ্ঠত কর প্রিাংক্তসত স্থালন যার প্রক্ততশ্রুক্তত তুক্তম তাাঁলক 

ক্তদলয়ছ”।75  

৫। প্রক্ততক্তট হদা‘আর হক্ষলত্রই নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর 

ওপর দুরূদ পাঠ করা জরুক্তর। কারি, হাদীলস এলসলছ,  

ٍد َوآِل » َ لََعَ حُمَمَّ ٍد َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّمَ ُُكُّ ُدََعٍء حَمُْجوٌب َحَّتَّ يَُصّلِّ  «حُمَمَّ

“প্রলতযক হদা‘আই বাধাগ্রস্ত োলক, যতক্ষি না আমার ওপর দুরূদ পাঠ 

করা হয়”।76 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম আলরা বলেলছন,  

ََلمَ » ِِت السَّ مَّ
ُ
رِْض ُيبَلُِّغوِِن ِمْن أ

َ
ِ َمََلئَِكًة َسيَّاِحنَي ِِف اْْل  «إِنَّ لِلَّ

“পৃক্তেবী জুলড় ঘুলর হবড়ালনা আল্লাহর একদে ক্তফক্তরিতা রলয়লছ। তারা 

আমার কালছ হপ্রক্তরত আমার উম্মলতর সাোম হপৌঁলছ হদয়”।77  

                                                           
75 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৬১৪।  
76 আে-‘মুজাম আে আওসাত, হাদীস নাং ৭১২, ইমাম হাইসামী রহ. বলেলছন, 
হাদীসক্তট ইমাম তাবরানী আে-‘মুজাম আে আওসাত এ বিেনা কলরলছন এবাং 
সনলদর রাবীরা সবাই ক্তসকাহ, হদখুন, মাজমা‘উজ্জাওয়ালয়দ, ১০/১৬০।   

77 সুনান নাসাঈ, হাদীস নাং ১২৮২, আেবানী রহ. হাদীসক্তটলক সহীহ বলেলছন।   



 

 

মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পালেয় 
 178  

নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর ওপর দুরূদ পাঠ করা অতযন্ত 
ফযীেলতর কাজ, ক্তবলিষ কলর জুমু‘আর ক্তদন। দুরূদ আল্লাহর 

ক্তনকটবতেীকারী আমলের একক্তট। দুরূদলক ওসীো বানালনা িরী‘আত 

অনুলমাক্তদত। কারি, দুরূদ হনক আমলের অন্তভুেি। দুরূদহক ওসীো 

বানালনার পদ্ধক্তত হযমন এরূপ বো হয, হহ আল্লাহ! হতামার রাসূে 

সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর ওপর দুরূলদর ওসীোয় আমার ক্তবপদ 

দূর কর। 
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ক্তবদ‘আতী দুরূদ 

আজকাে হোক মুলখ নানা ধরলির দুরূদ শুনলত পাওয়া যায়। যা 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম অেবা তাাঁর সাহাবীগি হলত 

বক্তিেত হয় ক্তন। না তালবঈনগি এর সমেেন কলরলছন না প্রক্তসদ্ধ ইমাম 
চতুষ্ট। বরাং এসব দুরূদ ক্তনভেরলযাগয ক্ততন যুলগর পরবতেী যুলগর ক্তকছু 

হোলকর বানালনা। এগুলো সবে সাধারি ও কক্ততপয় আক্তেমলদর মলধয 

বহুে প্রচক্তেত। তারা এগুলো রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম 

হেলক প্রমাক্তিত দরূলদর হচলয়ও অক্তধক হালর পাঠ কলর। আমার ধারিায় 

অলনলকই সহীহ দুরূদলক হছলড় ক্তদলয়লছ এবাং বুজুগোলনর নালম বতক্তর এ 
দুরূদগুলোলক প্রচার করলছ। গভীর মলনালযাগ ক্তদলয় খুব সুক্ষ্মভালব এ 

সমস্ত দুরূলদর প্রক্তত েক্ষয করলে হদখলত পাব হয, এগুলো নবী সাল্লাল্লাহু 

আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম প্রদক্তিেত রাস্তার ক্তবপরীত। হযমন, হহ আল্লাহ! হস 

নবীর ওপর িাক্তন্ত বষেি কর, ক্তযক্তন অন্তলরর িাক্তন্ত ও তার ঔষধ, িরীলরর 
সুস্থতা ও তার হিফা, হচালখর নূর ও তার আলো। অেচ িরীর, অন্তর 

ও হচালখর হরাগ উপিমকারী ও সুস্থতা দানকারী হকবেমাত্র আল্লাহ 
তা‘আো। রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লামলতা তাাঁর ক্তনলজর ভালো-

মদ করার ক্ষমতাই পযেন্ত রাখলতন না। আে কুরআলন বক্তিেত আলছ:  

ۡملُِكَْْليْْقُل﴿
َ
اَْوَلَْْنۡفٗعاِِْلَۡفِسْْأ يءََْْماْإَِلََْْضًّ   [٣٧٨: اَلعراف] ﴾١٨٨ْْٱّلَلُ َْْشا

“বে, আক্তমলতা আল্লাহর ইিা ছাড়া আমার ক্তনলজর ভালো ও মদ করার 
ক্ষমতাও রাক্তখ না”। [সূরা আে-আ‘রাফ, আয়াত: ১৮৮]।  

নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন,  
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نَا »
َ
َما أ ْطَرْت انلََّصارَى اْبَن َمْرَيَم، فَإِنَّ

َ
، ََل ُتْطُروِِن، َكَما أ ِ َعبُْدُه، َفُقولُوا َعبُْد اللَّ

 «َورَُسوُِلُ 

“হতামরা আমার বযাপালর সীমােঙ্ঘন কর না হযমন সীমােঙ্ঘন কলরলছ 
খৃষ্টানরা ঈসা ইবন মারইয়াম সম্বলন্ধ। আক্তম একজন বাদা বব নই। 

সুতরাাং হতামরা বে, আল্লাহর বাদা ও তাাঁর রাসূে”।78  

২। অনয একক্তট পাওয়া যায় যালত বো হলয়লছ: সাোত ও সাোম 

আপনার ওপর হহ আল্লাহর রাসূে! আমার অবস্থা সাংকীিে হলয় হগলছ 

তাই আমালক উদ্ধার করুন হহ আল্লাহর হদাস্ত। এর প্রেম অাংলি হকালনা 

সমসযা হনই, ক্তকন্তু হিষ অাংি ক্তিকেযুি।  

কারি আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

َمن﴿
َ
ويءََْْوَيۡكِشُفَْْدَعهُْْإَِذاْٱلُۡمۡضَطرََُْْيِيُبْْأ  [  ٥٣: انلمل] ﴾ٱلسل

“অেবা হক ক্তবপদগ্রলস্তর ডালক সাড়া হদয়- যখন হস তালক ডালক এবাং 
ক্তবপদ হলত উদ্ধার কলর”। [সূরা আন-নামে, আয়াত: ৬২]  

অনযত্র বলেন,  

ْ ْٱّلَلَُْْيۡمَسۡسَكِْْإَون﴿ ْۥيََْكِشَفْْفََلْْبُِض    [٣٨: اَلنعام] ﴾١٧ُْْهَو ْْإَِلَِْْلُ

“আর যক্তদ আল্লাহ হতামালক হকালনা দুদেিা দ্বারা স্পিে কলরন, তলব 
ক্ততক্তন ছাড়া তা দূরকারী হকউ হনই”। [সূরা আে-আন‘আম, আয়াত: ১৭] 

                                                           
78 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৩৪৪৫।  
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নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম ক্তনলজ দুুঃখ, দুক্তশ্চন্তায় আপক্ততত হলে 

বেলতন: 

ْستَِغيُث »
َ
 .«يَا ََحُّ يَا َقيُّوُم بِرَْْحَِتَك أ

“হহ ক্তচরিীব! হহ ক্তচরস্থায়ী, হতামার দয়ার দ্বারা ক্তবপদ উদ্ধার চাক্তি।79 

সুতরাাং রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম ক্তবপলদ আমালদর উদ্ধার 

কলরন ও বাাঁচান, এমন সব অসাড় কো আমরা কীভালব বক্তে? এক্তট 

রাসূলের সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর ক্তনলদেক্তিত বািীর সমূ্পিে 

পক্তরপেী। ক্ততক্তন বলেলছন, 

لَْت  إذا»
َ
لِ  َسأ

َ
 «باهللِ  فاْستَِعنْ  اْستََعنَْت  َواذا اهللَ  فَاْسأ

“যখন (ক্তকছু) চাইলব আল্লাহর কালছই চাইলব আর যখন সাহাযয প্রােেনা 

করলব আল্লাহর কালছই প্রােেনা করলব”।80 

আস-সাোতুন্নাক্তরয়া (দুরূলদ নাক্তরয়া)  

এ ধরলির দুরূদ বহু মানুলষর ক্তনকট অক্তত পক্তরক্তচত। এর ফক্তযেত 

সম্পলকে বো হয়, হয বযক্তি এ দুরূদ ৪৪৪৪ বার পাঠ করলব হস সব 

রকম বাো-মুক্তসবত হেলক ক্তনরাপলদ োকলব এবাং তার হয হকালনা 

ধরলির অভাব-অক্তভলযাগ পুরি হলব। কুরআন ও সহীহ হাদীলসর 

                                                           
79 ক্ততরক্তমযী, হাদীস নাং ৩৫২৪, ক্ততক্তন হাদীসক্তটলক গরীব বলেলছন। 
80 ক্ততরক্তমযী, হাদীস নাং ২৫১৬, ক্ততক্তন হাদীসক্তটলক হাসান সহীহ বলেলছন। আেবানী 
রহ. হাদীসক্তটলক সহীহ বলেলছন।   
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আলোলক এ সব বাক্ততে ধারিা। এর পলক্ষ হকালনা সহীহ দেীে-প্রমাি 

হনই। 

এ দরূলদর প্রক্তত ভালোভালব েক্ষয করলে ক্তকাংবা সক্তঠকভালব ক্তবলিষি 

করলে হদখলত পাব হয, এক্তট ক্তিকেী কো-বাতোয় পূিে। হযমন, 

ا َسَلَما وََسِلمْ  ََكِملَةً  َصَلةً  صلِّ  اَللًُّهمَّ » دٍ  َسيِِّدناَ  لََع  تَامًّ ِي حُمًمَّ  َقدُ الْعُ  بِهِ  َتنَْحلُّ  اَّلَّ
 َويُْستَسَق  مٌ اْْلَواِتيْ  وََحُسنَ  الرَّاَغئُِب  بِهِ  َوَتنَاُل  احْلََوائِجُ  بِهِ  َوَتْقَِض  الُْكَرُب  بِهِ  َوَتنَْفِرجُ 

 .«لََك  َمْعلُومٍ  ُُكِّ  َعَددَ  وََصْحِبهِ  آِِلِ  ولَََع  الَْكِريْمُ  بِوَْجِههِ  الَغَمامُ 

“হহ আল্লাহ! আমালদর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর 

ওপর পক্তরপূিে দুরূদ ও সাোম অবতীিে করুন, যার মাধযলম কক্তঠন 

ক্তবপদ-আপদ হেলক উদ্ধার পাওয়া যায় এবাং সব ধরলির বাো-মুক্তসবত 
দূর হলয় যায়। যার মাধযলম সব ধরলির হাজত পূিে হয়। তার মাধযলমই 

সমস্ত আিা আকাাংখা বাস্তবাক্তয়ত হয়। তার কারলিই (ঈমান অবস্থায় 
মানুলষর) শুভমৃতুয নক্তসব হয়। তাাঁর সম্মাক্তনত হচহারার ওসীোয় বৃক্তষ্টপাত 

হয়। তাাঁর পক্তরজন ও সাহাবীলদর ওপর হস পক্তরমাি দুরূদ ও সাোম 
হপ্ররি করুন হয পক্তরমাি আপনার জানা আলছ”। (নাউযুক্তবল্লাহ)।  

১। পক্তবত্র কুরআন হেলক আমরা হয তাওহীলদর ক্তিক্ষা হপলয়ক্তছ, 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম আমালদর হয আক্তকদাহ ক্তিক্ষা 

ক্তদলয়লছন, তার মাধযলম প্রক্ততক্তট মুসক্তেলমর এমন ক্তবোসই হপষি করা 

জরুক্তর হয, মানুলষর ওপর আপক্ততত ক্তবপদাপদ, বাো-মুক্তসবত দূর করার 
মাক্তেক একমাত্র আল্লাহ তা‘আো। সবে প্রকার প্রলয়াজন পুরি করার 

মাক্তেকও ক্ততক্তনই। হদা‘আ কবুে করার এখক্ততয়ারও তাাঁরই হালত। হকালনা 
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মুসক্তেলমর পলক্ষই আল্লাহ ছাড়া অনয কালরা কালছ দুুঃখ হপলরিানী অেবা 
অসুস্থতা দূর করার জনয হদা‘আ করার অনুমক্তত হনই। হহান না ক্ততক্তন 

আল্লাহর ক্তনকটবতেী হকালনা ক্তফক্তরিতা ক্তকাংবা সম্মাক্তনত হকালনা রাসূে। 

মহা গ্রে আে-হকারআলন আল্লাহ ছাড়া অনয কালরা কালছ হদা‘আ করলত 
ক্তনলষধ করা হলয়লছ।  

তার প্রমাি ক্তনন বক্তিেত আয়াত: 

ِنْزََعۡمُتمْٱََّلِينَْْٱۡدُعوا ْْقُلِْ﴿ َُْتۡوِيًلَْْوَلَْْعنُكمْْۡٱلضل َِْْكۡشَفَْْيۡملُِكونَْْفََلُْْدونِهِۦْم 
َلَٰٓئَِك٥٦ْْ و 
ُ
ُهمْْۡٱلۡوَِسيلَةََْْرب ِِهمُْْإَِلَْْٰيَۡبَتُغونَْْيَۡدُعونَْْٱََّلِينَْْأ يل

َ
ۡقَرُبْْأ

َ
َْتُهۥرَۡحََْْوَيۡرُجونَْْأ

َْْوَيَخافُونَْ ۥي    [٩٨ ،٩٥: اَلرساء] ﴾٥٧ََْْمُۡذوٗراََْكنََْْرب َِكَْْعَذاَبْْإِنََْْعَذابَُه

“বে, ‘তালদরলক ডাক, আল্লাহ ছাড়া হতামরা যালদরলক (উপাসয) মলন 
কর। তারা হতা হতামালদর দুুঃখ-দুদেিা দূর করার ও পক্তরবতেন করার 

ক্ষমতা রালখ না। তারা যালদরলক ডালক, তারা ক্তনলজরাই হতা তালদর 

রলবর কালছ বনকলটযর মাধযলম অনুসন্ধান কলর হয, তালদর মলধয হক 

তাাঁর ক্তনকটতর? আর তারা তাাঁর রহমলতর আিা কলর এবাং তাাঁর 
আযাবলক ভয় কলর। ক্তনশ্চয় হতামার রলবর আযাব ভীক্ততকর”। [সূরা 

আে-ইসরা, আয়াত: ৫৬-৫৭]  

ক্তবখযাত তাফসীর হবত্তাগি বলেলছন, এ আয়াত হসসব বযক্তিলদর 

উলেলিয নাক্তযে হলয়লছ, যারা মক্তসহ ইবন মারইয়াম-ঈসা ‘আোইক্তহস 

সাোলমর ক্তনকট অেবা ক্তফক্তরিতা ক্তকাংবা হনককার ক্তজন্নলদর ক্তনকট 

হদা‘আ করত। 
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২। ক্ততক্তনই কক্তঠন কাজ ও ক্তবপদ হলত উদ্ধার করলত পালরন’ এসব কো 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম কীভালব গ্রহি করলত পালরন। 

কীভালবই বা এসলবর ওপর সন্তুষ্ট োকলত পালরন? অেচ পক্তবত্র 

কুরআলন বো হলয়লছ: 

ۡملُِكَْْليْْقُل﴿
َ
اَْوَلَْْنۡفٗعاِِْلَۡفِسْْأ يءََْْماْإَِلََْْضًّ ۡعلَمُُْْكنُتَْْولَوْْۡٱّلَلُ َْْشا

َ
ْٱۡلَغۡيَبْْأ

ويُء َْْمَسِنََْْوَماْٱۡۡلَۡيِِْْمنَََْْلۡسَتۡكََثُۡتْ نَا ْْإِنْْۡٱلسل
َ
 ﴾١٨٨ْْيُۡؤِمُنونَْْل َِقۡومْ َْوبَِشيرْْنَِذيرْرْإَِلْْأ

 [٣٧٨: اَلعراف]

“বে, আক্তম আমার ক্তনলজর ভালো ক্তকাংবা মলদর মাক্তেক নই, তলব 

আল্লাহ যা চান। আক্তম যক্তদ গালয়লবর খবর জানতামই, তাহলে কেযাি 

অলনক হবক্তি অজেন করলত পারতাম আর হকালনা অক্তনষ্টই আমালক স্পিে 
করলত পারত না। আক্তম হতা হকবে একজন ভীক্তত প্রদিেক ও 

সুসাংবাদদাতা হস কওলমর জনয যারা ঈমান এলনলছ”। [সূরা আে-

আ‘রাফ, আয়াত: ১৮৮] 

হাদীলস বক্তিেত হলয়লছ, একদা এক বযক্তি এলস রাসূেুল্লাহলক উলেিয 

কলর বেে, 

ِ َعْدًَل؟ » َجَعلْتَِِن لِلَّ
َ
ْل: َما قُ َما َشاَء اهلُل وَِشئَْت، َفَقاَل انلَِّبُّ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: أ

 «َشاَء اهلُل وَْحَدهُ 
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“আল্লাহ যা চান ও আপক্তন যা চান। তখন রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ 

ওয়াসাল্লাম বেলেন: তুক্তম ক্তক আমালক আল্লাহর সমকক্ষ বাক্তনলয় হফেছ? 

বরাং বে, এককভালব আল্লাহ যা চান”।81  

৩। মানুলষর বানালনা ভুলে ভরা এসব দুরূদ আমরা হকন পাঠ করব? 

রাসূেুল্লাহ হলত বক্তিেত (যা আমরা সাোলত পাঠ কলর োক্তক) অক্তধক 

সওয়াব হযাগয দুরূদ পাঠ করলত আমালদর বাধা হকাোয়?  

  

                                                           
81 সুনান নাসাঈ, হাদীস নাং ১০৭৫৯। 
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কুরআন জীক্তবতলদর জনয- মৃতলদর জনয নয় 

আল্লাহ তা‘আো এ সম্বলন্ধ বলেন, 

﴿ْ نَزۡلَنَٰهُْْكَِتَٰب 
َ
َۡكْْأ َۡ ِ ا ُْْمَبََٰركْرْإ ََدبَُروي ِ َٰتِهِۦْۡ  ََتَذَكرََْْءاَي ِۡ لُوا َْْو و 

ُ
ۡلَبَٰبِْْأ

َ
 :ص] ﴾٢٩ْٱۡۡل

٣٥]  

“আমরা হতামার প্রক্তত নাক্তযে কলরক্তছ এক বরকতময় ক্তকতাব, যালত 

তারা এর আয়াতসমূহ ক্তনলয় গভীরভালব ক্তচন্তা কলর এবাং যালত 
বুক্তদ্ধমানগি উপলদি গ্রহি কলর”। [সূরা হসায়াদ, আয়াত: ২৯]  

সাহাবীগি কুরআলনর হুকুম ও ক্তনলষলধর ওপর আমে করলতন। এলক 

অপলরর সালে প্রক্ততলযাক্তগতা করলতন। ফলে তারা দুক্তনয়া ও আক্তখরালতর 

মলধয হসৌভাগযিােী হলয়ক্তছলেন। যখন হেলক মুসক্তেমরা এই কুরআলনর 

ক্তিক্ষা ও আমেলক তযাগ কলর তালক মৃতলদর জনয ও দুুঃখ-দুদেিা 

োঘলবর জনয বযবহার করলত শুরু করে, তখন হেলকই তালদরলক 

অপমান ও োঞ্ছনা স্পিে করে এবাং তালদর মলধয ক্তবলভলদর সৃক্তষ্ট শুরু 

হলো। তালদর হক্ষলত্র সক্ততযই আল্লাহর ক্তনলনাি বািী প্রলযাজয, 

ِْْٱلَرُسوُلَْْوقَاَلْ﴿   [١٠: الفرقان] ﴾٣٠َْْمۡهُجوٗراْٱۡلُقۡرَءانََْْهََٰذاْٱََّتَُذوا ْْقَۡوِمْْإِنََْْيََٰرب 

“আর রাসূে বেলব, হহ আমার রব! ক্তনশ্চয় আমার জাক্তত এ কুরআনলক 
পক্তরতযাজয জ্ঞান কলরলছ”। [সূরা আে-ফুরকান, আয়াত: ৩০]  

আল্লাহ তা‘আো এলক অবতীিে কলরলছন জীক্তবতলদর জনযই। যালত তারা 
তালদর জীবেিায় তার ওপর আমে করলত পালর। তা মৃতলদর জনয 

নয়। কারি, তালদর আমলের রাস্তা বন্ধ হলয় হগলছ। ফলে তারা আর তা 
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পাঠ করলতও পালর না, আমেও করলত পালর না। কুরআন পাঠ করার 
হকালনা সওয়াবও তালদর কালছ হপৌঁছায় না। একমাত্র তার হনক 

সন্তানলদর পাঠ করা বযতীত। কারি, হস তার ঔরসজাত সন্তান। 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন,  

نَْساُن اْنَقَطَع َعنُْه َعَملُُه إَِلَّ ِمْن » ْو ِعلٍْم إَِذا َماَت اْْلِ
َ
ثَََلثٍَة: إَِلَّ ِمْن َصَدقٍَة َجاِرَيٍة، أ

ْو َودَلٍ َصاِلٍح يَْدُعو َِلُ 
َ
 «يُنْتََفُع بِِه، أ

“মানুষ মারা হগলে ক্ততনক্তট বযতীত তার সকে আমে বন্ধ হলয় যায়, 

(লস ক্ততনক্তট আমে হলি) সদকালয় জাক্তরয়া, এমন ইেম যার দ্বারা 

উপকৃত হওয়া যায় এবাং হনক সন্তান হয তার জনয হদা‘আ কলর”।82 

আল্লাহ রাবু্বে আোমীন বলেন, 

ن﴿
َ
نَسَٰنَِْْلۡيَسَْْوأ   [١٥ :انلجم] ﴾٣٩َْْسَعََْْٰماْإَِلْْلِۡۡلِ

“আর মানুষ যা হচষ্টা কলর তাই হস পায়”। [সূরা নাজম: ৩৯ আয়াত]।  

ইবন কাসীর রহ. তার তাফসীলর বলেন, তার ওপর অলনযর পাপ হযমন 
অক্তপেত হলব না, হতমক্তন অপলরর সাওয়াবও হস পালব না।  

এই আয়াত হেলক ইমাম িালফঈ রহ. প্রমাি হবর কলরন হয, কুরআন 

হতোওয়াত কলর তার সওয়াব মৃতুযলদর নালম উৎসগে করলে তা তালদর 
ক্তনকট হপৌঁলছ না। কারি, উহা তালদর আমে নয় অেবা উপাজেনও নয়। 

এই কারলি নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম এটালক উম্মলতর জনয 

                                                           
82 সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ১৬৩১।  
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সুন্নত বাক্তনলয় যান ক্তন, ক্তকাংবা তালদরলক এ বযাপালর উৎসাক্তহতও কলরন 
ক্তন অেবা সাহাবীগি হকউ এ বযাপালর ক্তকছুই বলেন ক্তন। যক্তদ এটা ভালো 

কাজ হত তাহলে অবিযই তারা তা করলতন।  

হদা‘আ, সদকা বা দান খয়রালতর সাওয়াব হপৌঁছলব, এ বযাপালর হকালনা 

মতক্তবলরাধ হনই এবাং এর দেীেও আলছ।  

১। আজ মৃত বযক্তির ক্তনকট বলস কুরআন ক্ততোওয়াত করা একটা রসলম 

পক্তরিত হলয়লছ। এমনক্তক হকালনা বাক্তড় হেলক কলয়কজলনর ক্তমক্তেত 

ক্ততোওয়াত শুনলে বুঝা যায় হয হকউ হসখালন মারা হগলছ। যক্তদ 

হরক্তডওলত সারাক্তদন কুরআন হতোওয়াত শুনা যায় তাহলে বুঝলত হলব 
হয, হকালনা হনতা মারা হগলছ। (হেখক বলেন) একবার হকালনা এক 

বযক্তি এক অসুস্থ বাচ্চালক হদখলত হযলয় কুরআন ক্ততোওয়াত কলরন। 

তা হিানামাত্র বাচ্চার মা হচাঁক্তচলয় উলঠ বলে: আমার বাচ্চাত এখলনা মারা 

যায় ক্তন, তাহলে তুক্তম কুরআন হতোওয়াত করছ হকন? 

২। হয বযক্তি জীক্তবত অবস্থায় সাোত তযাগ কলরলছ, তার জনয মৃতুযর 

পর কুরআন পাঠ করলে তার ক্তক োভ হলব? কারি, তালক হতা আলগই 

আযালবর খবর হদওয়া হলয়লছ। 

  [٩ ،١: املاعون] ﴾٥َْْساُهونََْْصَلتِِهمَْْۡعنُْهمْْۡٱََّلِين٤َْْْل ِۡلُمَصل ِيَْْفََوۡيلْر﴿

“অতএব হসই সাোত আদায়কারীলদর জনয দুলভোগ, যারা ক্তনলজলদর 
সাোলত অমলনালযাগী”। [সূরা আে-মাউন, আয়াত: ৪-৫]  
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৩। হতামরা মৃতলদর ওপর সূরা ইয়াসীন পাঠ কর’ মলমে হয হাদীস বিেনা 

করা হয়, হসক্তট সহীহ নয় বরাং মওদু‘ বা জাে। মুহাক্তেস দারা কুতনী 
বলেলছন, এর সনদ দুবেে এবাং মূে বিবযও দুবেে।  

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বা তাাঁর সাহাবীলদর হকউ 
মৃলতর ওপর কুরআন পাঠ কলরলছন এমন হকালনা প্রমাি হনই। তারা 

না সূরা ইয়াক্তসন পাঠ কলরলছন না সূরা ফালতহা ক্তকাংবা কুরআলনর অনয 

হকালনা অাংি; বরাং নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর সাহাবীলদর 

বেলতন: 

ُل »
َ
ِخيُكْم، وََسلُوا َِلُ بِاتلَّثِْبيِت، فَإِنَُّه اْْلَن يُْسأ

َ
 «اْستَْغِفُروا ِْل

“(দাফলনর পর) হতামরা আপন ভাইলয়র জনয ক্ষমা প্রােেনা কর এবাং 

তার জনয দৃঢ় ও অক্তবচেতার জনয হদা‘আ কর। কারি, তালক এখন 

প্রশ্ন করা হলব”।83 

৪। রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম কবলর প্রলবি করার সময় 

সূরা ফক্ততহা পাঠ করার ক্তিক্ষা কাউলক হদন ক্তন, বরাং ক্ততক্তন এ হদা‘আ 

ক্তিখালয়লছন:  

يَاِر ِمَن الُْمْؤِمِننَي َوالُْمْسِلِمنَي، َوإِنَّا، إِْن َشاَء اهلُل لَََلِحُقوَن، » ْهَل ادلِّ
َ
ََلُم َعلَيُْكْم أ السَّ

ُل اهلَل نَلَا َولَُكُم الَْعاِفيَةَ 
َ
ْسأ

َ
 «أ

“হহ ঘলরর মুক্তমন-মুসক্তেম বাক্তসদাগি! হতামালদর ওপর আল্লাহর িাক্তন্ত 
বক্তষেত হহাক। আমরাও আল্লাহ চালহ হতা হতামালদর সালে ক্তমক্তেত হব। 

                                                           
83 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৩২২১, আেবানী রহ. হাদীসক্তটলক সহীহ বলেলছন।  
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আল্লাহর কালছ আমালদর এবাং হতামালদর জনয তাাঁর আযাব হলত ক্ষমা 

চাই”।84  

এ হাদীস আমালদরলক এ ক্তিক্ষাই ক্তদলি হয, মৃতলদর জনয আমরা 

হদা‘আ ও প্রােেনা করব, তালদর কালছ হদা‘আ ক্তকাংবা সাহাযয প্রােেনা 

করব না।  

৫। জীক্তবতরা আমে করলত পালর মহান আল্লাহ পক্তবত্র কুরআন এ জনযই 

নাক্তযে কলরলছন। আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

ُنِذرَْ﴿ ِ ْْٱۡلَقۡوُلَْْوَيِحَقَْْحي ٗاََْكنََْْمنْۡ  َِٰفرِينَََْْعَ   [٨٠: يس] ﴾٧٠ْْٱۡلَك

“যালত তা সতকে করলত পালর ঐ বযক্তিলক হয জীক্তবত এবাং যালত 
কাক্তফরলদর ক্তবরুলদ্ধ অক্তভলযাগবািী প্রমাক্তিত হয়”। [সূরা ইয়াসীন, 

আয়াত: ৭০] 

  

                                                           
84 সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ৯৭৫।  
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ক্তনক্তষদ্ধ ক্তকয়াম বা দাাঁড়ালনা 

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন,  

 َمْقَعَدهُ ِمَن انلَّارِ »
ْ
أ ْن َيتََمثََّل َِلُ الرَِّجاُل َبنْيَ يََديِْه ِقيَاًما فَلْيَتَبَوَّ

َ
َحبَّ أ

َ
 «َمْن أ

“হয হোক কামনা কলর হয, মানুষ তার সম্মালন দাাঁক্তড়লয় যাক হস হযন 

তার ক্তঠকানা আগুলন কলর হনয়”।85  

আনাস রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু বলেলছন,  

وْهُ لَْم »
َ
َحبَّ إََِلِْهْم ِمْن رَُسوِل اهلِل َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، َوََكنُوا إَِذا َرأ

َ
َما ََكَن َشْخٌص أ

لَِك   «َيُقوُموا لَِما َيْعلَُموَن ِمْن َكَراِهيَِتِه َِّلَ

“সাহাবালয় হকরালমর ক্তনকট নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম হেলক 

অক্তধক ক্তপ্রয় আর হকউ ক্তছলেন না। তোক্তপ তারা তাাঁলক হদখলত হপলে 

সম্মানালেে দাড়ালতন না। কারি, তারা জানলতন এমনক্তট ক্ততক্তন অপছদ 

কলরন”।86 

১। হাদীস দু’ক্তট হলত এটা পক্তরস্কার বুঝা যায় হয, হয মুসক্তেম তার 

সম্মানালেে মানুলষর দাাঁড়ালনালক কামনা কলর, তাহলে এ কাজ তালক 
(জাহান্নালমর) আগুলন প্রলবি করালব। সাহাবালয় হকরাম নবী সাল্লাল্লাহু 

                                                           
85 ‘মুজাম আে-আওসাত, হাদীস নাং ৪২০৮। আল্লামা হাইসামী রহ. বলেলছন, ইমাম 
তাবরানী হাদীসক্তট  ‘মুজাম আে-আওসাত ও কাবীলর বিেনা কলরলছন, তলব সনলদ 
অলনক রাবী আলছন যালদরলক আক্তম ক্তচক্তননা। মাজমাউজ্জাওয়ালয়দ, ৮/৪০।  

86 মুসনালদ আহমদ, হাদীস নাং ১২৩৪৫, আল্লামা শুয়াইব আরনাউত হাদীসক্তটলক 
মুসক্তেলমর িতোনুযায়ী সহীহ বলেলছন।  
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আোইক্তহ ওয়াসাল্লামলক গভীরভালব ভালোবাসলতন। এতদসলেও, তাাঁলক 

তালদর সমু্মলখ আসলত হদখলে দাাঁড়ালতন না। কারি, হস দাাঁড়ালনালক 

ক্ততক্তন খুব অপছদ করলতন।  

২। বতেমালন মানুষ এলক অপলরর জনয দাাঁড়ালত অভযস্ত হলয় হগলছ। 

ক্তবলিষ কলর উস্তাদ যখন হেক্তি কলক্ষ প্রলবি কলরন অেবা ছাত্ররা তালক 

হকাোও হদখলত পায় তখন তার সম্মানালেে সকলে দাক্তড়লয় যায়। হকালনা 

ছাত্র না দাড়ালে তালক ক্ততরস্কার ও ক্তধক্কার হদওয়া হয়। দাড়ালনা কালে 

ক্তিক্ষলকর নীরবতা অেবা না দাড়ালনা ছাত্রলক ক্ততরস্কার করা এটাই 
প্রমাি কলর হয, তারা ক্তনলজলদর জনয দাাঁড়ালনালক পছদ কলরন। যক্তদ 

অপছদ করলতন তাহলে এসব হাদীস বলে দাড়ালনালক ক্তনরুৎসাক্তহত 

করলতন এবাং যারা দাড়ায় তালদর নসীহত করলতন। এভালব তার জনয 

বালর বালর দাাঁড়ালনার ফলে তার অন্তলর আকাঙ্খা সৃক্তষ্ট হয় হয, ছাত্ররা 
তার জনয উলঠ দাাঁড়াক। হকউ না দাাঁড়ালে তার প্রক্তত অন্তলর ক্তবরূপ 

প্রক্ততক্তক্রয়ার সৃক্তষ্ট হয়।  

উক্তল্লক্তখত হাদীলসর বিবয অনুযায়ী যারা দাক্তড়লয় অপরলক সম্মান 

জানালি তারা মূেতুঃ হসসব মানুষ িয়তালনর সাহাযযকারী, যারা ক্তনলজর 
জনয এভালব দাাঁড়ালনা পছদ কলর। অেচ রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ 

ওয়াসাল্লাম এ বযাপালর ক্তনলষধ কলর বলেলছন,  

ِخيُكمْ »
َ
يَْطاِن لََعَ أ  «ََل تَُكونُوا َعْوَن الشَّ
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“হতামরা হতামালদর ভাইলয়র ক্তবরুলদ্ধ িয়তালনর সাহাযযকারী হলয়া 

না”।87  
৩। অলনলক বলেন, আমরা ক্তিক্ষক বা বুজুগেলদর সম্মালন দাড়াই না; 

বরাং তালদর ইেলমর সম্মালন দাাঁড়াই। আমরা বেব: আপনালদর ক্তক 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর ইেম এবাং তাাঁর সাহাবীলদর 

আদব সম্বলন্ধ হকালনা সলদহ আলছ? সাহাবীগিলতা নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আোইক্তহ ওয়াসাল্লালমর সম্মালন দাাঁড়ালতন না। ইসোম এভালব 

দাাঁড়ালনালক সম্মান প্রদিেন বলে মলন কলর না; বরাং হুকুম মানয করা ও 

আনুগলতযর মলধযই রলয়লছ প্রকৃত সম্মান। সাোম করা ও হাত ক্তমোনই 

ইসোম সম্মত সম্মান। 

৪। অলনক সময় হদখা যায়, মজক্তেলস হকালনা ধনী হোক প্রলবি করলে 

মানুষ তার সম্মালন দাাঁক্তড়লয় যায়। ক্তকন্তু দক্তরদ্র বযক্তির জনয হকউ দাাঁড়ায় 

না। এমনও হলত পালর, আল্লাহ তা‘আোর কালছ ঐ দক্তরলদ্রর সম্মান হস 

ধনী বযক্তির হচলয় হবক্তি। কারি, আল্লাহ তা‘আো বলেন,  

ۡكَرَمُكمْْۡإِنَْ﴿
َ
ۡتَقىَُٰكۡمْ ْٱّلَلِِْْعندَْْأ

َ
  [٣١: احلجرات] ﴾١٣ْأ

“হতামালদর মলধয আল্লাহর কালছ হসই অক্তধক মযোদাবান হয হতামালদর 
মলধয অক্তধক তাকওয়া সম্পন্ন”। [সূরা আে-হুজুরাত, আয়াত: ১৩] 

                                                           
87 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৬৭৮১।  
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অলনলক ভালব যক্তদ আমরা না দাাঁড়াই তাহলে আগমনকারী মলন বযাো 
পালবন। তালদর এই বলে বুঝান দরকার হয, দাাঁড়ানটাই সুন্নলতর 

ক্তবপরীত; বরাং হাত ক্তমোন, সাোম করাই সুন্নাত।  
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িরী‘আতসম্মত ক্তকয়াম বা দাাঁড়ান 

অলনক সহীহ হাদীস ও সাহাবীলদর আমে দ্বারা প্রমাক্তিত হয, 
আগমিকারীর অভযেেনার জনয দাাঁড়ালনা জালয়য। আসুন আমরা হস 

হাদীসগুলো বুঝলত হচষ্টা কক্তর এবাং হসমলত আমে করারও ।  

১। নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর আদলরর হমলয় ফাক্ততমা 

রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু আপন ক্তপতার ক্তখদমলত আসলে নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম তার জনয দাাঁড়ালতন। অনুরূপভালব যখন রাসূে 

সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম তার কালছ হযলতন, তখন ক্ততক্তনও উলঠ 
দাাঁড়ালতন। এটা জালয়য এবাং জরুক্তর। কারি, এক্তট অক্ততক্তের সালে 

সাক্ষাত ও তার একরালমর জনয।  

রাসূলে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন,  

ِ َواَلَْوِم اْلِخِر فَلْيُْكِرْم َضيَْفهُ َمْن ََكَن »  «يُْؤِمُن بِاللَّ

“হয বযক্তি আল্লাহ ও আক্তখরালতর ওপর ক্তবোস রালখ, হস হযন তার 

অক্ততক্তেলক সম্মান কলর”।88 

তলব এটা শুধুমাত্র বাড়ীর মাক্তেলকর জনয প্রলযাজয অনয কালরা জনয 

নয়। 

২। অনয হাদীলস আলছ:  

 «(فانزلوه) رواية َوِف  سيِِّدُكمْ  إىل قُْوُمْوا»

                                                           
88 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৬৪৭৫; সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ৪৭।  
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“হতামালদর সদোলরর জনয দাাঁড়াও।89 অনয বিেনায় আলছ: (এবাং তালক 

নাক্তমলয় আন)  

এই হাদীলসর কারি, হলো: সা’দ রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু আহত ক্তছলেন। 

তালক রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম ইহুক্তদলদর ক্তবচার করার 
দাক্তয়ত্ব ক্তদলয়ক্তছলেন। ক্ততক্তন গাধার ওপর উঠলেন। যখন ক্ততক্তন হপৌঁছলেন, 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম আনসারলদর বেলেন: হতামরা 
হতামালদর সদোলরর জনয উলঠ দাাঁড়াও এবাং তালক নাক্তমলয় আন। তাই 

তারা দাাঁড়ালেন এবাং নাক্তমলয় আনলেন। এখালন আনসারলদর সদোর সা’দ 

রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু-লক সাহাযয করার জনয দাাঁড়ালনার প্রলয়াজন ক্তছে, 
কারি, ক্ততক্তন ক্তছলেন আহত। তাছাড়া রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ 

ওয়াসাল্লাম ক্তনলজ এবাং আনসাররা বযতীত অনয হকালনা সাহাবী দাাঁড়ান 

ক্তন।  

৩। সাহাবী কা‘ব ইবন মালেক রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু সম্বলন্ধ বক্তিেত আলছ, 
ক্ততক্তন মসক্তজলদ প্রলবি করলেন, সাহাবাগি সকলে বসা ক্তছলেন। ক্ততক্তন 

প্রলবি করলে তােহা রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু তার তাওবা কবুে হলয়লছ 

মলমে সুসাংবাদক্তট প্রদালনর উলেলিয দাাঁক্তড়লয় তার ক্তদলক এক্তগলয় হগলেন। 

তাবুক যুলদ্ধ অাংি গ্রহি না করার কারলি কা’ব রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু ও 

তার দুই সােীর সালে বয়কট করা হলয়ক্তছে। পলর তালদর তাওবা কবুে 

হয়। এখালন দৃিযতুঃ হদখা যালি তােহা রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু কা’ব 

রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহুর উলেলিয দাাঁক্তড়লয়লছন, হপ্রক্ষাপলটর ক্তবচালর এ 

                                                           
89 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৪১২১; সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ১৭৬৮। 
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দাাঁড়ালনালত হদালষর ক্তকছু হনই এবাং এটা জালয়য। কারি, এলত ক্তবমষে 

বযক্তিলক খুক্তি করার হচষ্টা করা হলয়লছ এবাং আল্লাহ প্রদত্ত হনওয়ামত 

প্রাক্তপ্তলত আনদ প্রকাি করা  
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দঈ‘ফ ও মওদু‘ হাদীস 

ইসোমী সমালজ প্রচক্তেত হাদীলসর মালঝ সব হাদীলসর মান একই 

স্তলরর নয়। বিেনাকারীর অবস্থা ও প্রাসক্তেক আলরা ক্তকছু কারলি 

হাদীলসর মালনর মালঝ তারতলমযর সৃক্তষ্ট হলয়লছ। হাদীসলবত্তাগি হস মান 

ক্তনিেলয়র হক্ষলত্র হাদীসলক অলনকগুলো ভালগ ক্তবভি কলরলছন। হযমন, 
সহীহ, হাসান, দঈ‘ফ ও মওদু‘।  

ইমাম মুসক্তেম তাাঁর সহীহ মুসক্তেলমর ভূক্তমকায় ‘শ্রুত হাদীস পরীক্ষা-

ক্তনরীক্ষা না কলরই বিেনা করা ক্তনক্তষদ্ধ’ নামক একক্তট অনুলিদ কালয়ম 

কলরলছন। তালত ক্ততক্তন জক্তয়ফ তো দুবেে হাদীস বিেনা সম্বলন্ধ সতকে 

কলরলছন। এ প্রসলে ক্তনলনাি হাদীসক্তট উলল্লখ কলরলছন,  

َث بُِكلِّ َما َسِمعَ » ْن ُُيَدِّ
َ
 «َكََف بِالَْمْرِء َكِذبًا أ

“একজন বযক্তির জনয ক্তমেযা ক্তহসালব এতটুকুই যলেষ্ট হয, যা শুনলব 

তাই বিেনা করলব”।90 

ইমাম নববী রহ. সহীহ মুসক্তেলমরর বযাখযা গ্রলে ‘দুবেে বিেনাকারীলদর 

হেলক হাদীস বিেনা করা ক্তনক্তষদ্ধ’ নামক একক্তট অনুলিদ কালয়ম 

কলরলছন। বিলবযর সমেেলন ক্তনলনাি হাদীস হপি কলরলছন।  

ْنتُْم، َوََل آبَاُؤُكْم، فَإِيَّاُكْم »
َ
ثُونَُكْم َما لَْم تَْسَمُعوا أ نَاٌس ُُيَدِّ

ُ
ِِت أ مَّ

ُ
َسيَُكوُن ِِف آِخِر أ

 «َوإِيَّاُهمْ 

                                                           
90 সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ৪।  



 

 

মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পালেয় 
 199  

“হিষ যামানায় আমার উম্মলতর মলধয এমন একদে হোলকর আক্তবভোব 

ঘটলব, যারা হতামালদরলক এমন সব হাদীস বিেনা করলব যা হতামরা 
কখনও হিান ক্তন এবাং হতামালদর বাপ-দাদারাও হিালন ক্তন। সুতরাাং 

তালদর হেলক সতকে হেলকা”। 
91  

ইবন ক্তহব্বান রহ. তার সহীহ হাদীস গ্রলে বলেলছন, হস বযক্তির জনয 

জাহান্নালম প্রলবি করা অবধাক্তরত হয রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ 

ওয়াসাল্লালমর নালম এমন কো বিেনা করে যার সতযতা সম্পলকে হস 
অজ্ঞ।  

তার সমেেলন রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম হেলক বিেনা 

কলরলছন: 

قُْل »
َ
َّ َما لَْم أ  َمْقَعَدُه ِمَن انلَّارِ فَلْيَتَبَ َمْن قَاَل لََعَ

ْ
أ  «وَّ

“হয বযক্তি আমার ওপর এমন কো চাক্তপলয় ক্তদে যা আক্তম বক্তে ক্তন, হস 

হযন তার ক্তঠকানা জাহান্নালম কলর হনয়”।92 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম উম্মতলক মওদু‘ হাদীস সম্বলন্ধ 

সাবধান কলর বলেলছন,  

 َمْقَعَدُه ِمَن »
ْ
أ ًدا، فَلْيَتَبَوَّ َّ ُمتََعمِّ َحٍد، َمْن َكَذَب لََعَ

َ
َّ لَيَْس َكَكِذٍب لََعَ أ إِنَّ َكِذبًا لََعَ

                                                           
91 সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ৬।  
92 মুসনাদ আহমদ, হাদীস নাং ৪৬৯, আল্লামা শুয়াইব আরনাউত হাক্তদলসর সনদক্তটলক 
হাসান বলেলছন।  
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 «انلَّارِ 

“হয বযক্তি ইিাকৃত আমার ওপর ক্তমেযা বেলব, হস হযন তার ক্তঠকানা 

(জাহান্নালমর) আগুলন বাক্তনলয় হনয়”।93  

বড়ই দুুঃলখর ক্তবষয়, বহু আক্তেম এই জাতীয় (জাে ও দুবেে) হাদীস 

ক্তনলয় আলোচনা কলরন ক্তনজস্ব মাজহাক্তব ক্তচন্তা-ভাবনা হক মজবুত করার 
জনয। 

হযমন, ক্তনলনাি বিবযক্তট হাদীস বলে বিেনা কলর োলকন,  

ِت اْخِتَلُف   رْْحَةٌ  أمَّ

“আমার উম্মলতর মতক্তবলরাধ রহমতস্বরূপ”।  

আল্লামা ইবন হাজম রহ. এ সম্বলন্ধ বলেলছন, এটা হকালনা হাদীসই নয়, 

বরাং তা বাক্ততে, ক্তমেযা ও বালনায়াট। মতক্তবলরাধ যক্তদ রহমত হয় তাহলে 

মনতকয কী? অক্তভিাপ? ইসোম ঐকয প্রক্ততষ্ঠা ও মতক্তবলরাধ হেলক 

বাাঁচার জনয কতভালবই না উৎসাক্তহত কলরলছ।  

আলরকক্তট জাে হাদীস, যাদু ক্তবদযা ক্তিখ, ক্তকন্তু তার আমে কর না।  

আলরা একক্তট হাদীস হোক মুলখ খুব শুনা যায়,  

 .َوََمَانِيْنَُكمْ  ِصبْيَانَُكمْ  َمَساِجَدُكمْ  َجنِّبُوا

“হতামরা হতামালদর বাচ্চা ও পাগেলদর মসক্তজদ হেলক দুলর রাখ”।  

                                                           
93 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ১২৯১; সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ৩।  
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ইবন হাজার আসকাোনী রহ.-এর মলত এক্তট দুবেে। ইবনুে জাওক্তযর 

মলত সহীহ না। আল্লামা আবু্দে হলকর মলত ক্তভক্তত্তহীন।  

কারি, এক্তট সহীহ হাদীস ও ইসোমী হচতনা ক্তবরুদ্ধ বিবয, সহীহ 

হাদীলস নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন, 

ْبنَاُء َعْْشٍ »
َ
ُبوُهْم َعلَيَْها، وَُهْم أ ْبنَاُء َسبِْع ِسنِنَي، َواْْضِ

َ
ََلةِ وَُهْم أ ْوََلَدُكْم بِالصَّ

َ
 «ُمُروا أ

“হতামালদর সন্তানলদর সাত বছর হলেই সাোত ক্তিক্ষা দাও আর তা 
আদায় না করলে দি বছর বয়স হলত প্রহার কর”। 

94  

সাোলতর তাক্তেমলতা মসক্তজলদই হলব, হযমন রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ 

ওয়াসাল্লাম তাাঁর সাহাবীলদর সাোত ক্তিক্তখলয়লছন মসক্তজলদর ক্তমম্বালর 
বলস। তখন বােকরাও মসক্তজলদ ক্তছে, এমনক্তক হছাট হছাট ক্তিশুরাও।  

১। হাদীস বিেনার হক্ষলত্র শুধু এটুকু বোই যলেষ্ট নয় হয, ইমাম 
ক্ততরক্তমক্তয বা আবু দাউদ প্রমুখ বিেনা কলরলছন। কারি, তালদর বিেনাকৃত 

হাদীলসর মলধয দুবেে হাদীসও রলয়লছ। তাই সালে সালে হাদীলসর স্তরও 

উলল্লখ করলত হলব। হযমন: সহীহ হাসান অেবা দুবেে। আর বুখাক্তর ও 

মুসক্তেলমর হাদীস বিেনার হক্ষলত্র শুধু নাম বেলেই চেলব । কারি, 

তালদর ক্তকতালব বক্তিেত সব হাদীসই সহীহ।        

২। দুবেে হাদীস সম্বলন্ধ এমন ধারিা করলতই আক্তেমগি বলেলছন হয 

এক্তট রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম হলত প্রমাক্তিত নয়। সনদ 

                                                           
94 আবু দাউদ, হাদীস নাং ৪৯৫, আল্লামা আেবানী রহ. হাদীসক্তটলক হাসান সহীহ 
বলেলছন।   
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ক্তকাংবা মূে হাদীলস সমসযা োকার কারলিই এসব হাদীসলক পক্তরহার 

করলত হলব।  

আিা... আমালদর হকউ যক্তদ হগািত হকনার জনয বাজালর ক্তগলয় চক্তবে ও 

হাক্তিযুি দু’ধরলির হগািত হদখলত পায় তাহলে হস হকানক্তট ক্তকনলব? 

অবিযই ভালোক্তট। আর হদাষযুিক্তট বাদ ক্তদলব।  

হকারবাক্তন হদওয়ার হক্ষলত্র ইসোম আমালদরলক হমাটা ও সুস্থ পশু 

ক্তনবোচন করার ক্তনলদেি ক্তদলয়লছ আর অসুস্থ পশু পক্তরহার করলত বলেলছ।  

দুক্তনয়াক্তব ক্তবষলয় যক্তদ আমরা এমন পরীক্ষা ক্তনরীক্ষা কলর চক্তে, ভালোক্তট 

গ্রহি কক্তর মদক্তট এক্তড়লয় যাই। তাহলে দীলনর ক্তবষয়াক্তদ সম্বলন্ধ 
আমালদর হকমন সলচতন ও সতকে হওয়া উক্তচৎ। যালত আমালদর ঈমান 

ও আক্তকদার প্রশ্ন জক্তড়ত? সুতরাাং এসব দীক্তন বযাপালর কীভালব দুবেে 

হাদীস গ্রহিলযাগয হলত পালর? ক্তবলিয়ত: যখন সহীহ হাদীস পাওয়া 

যায়?  

দুবেে হাদীস বিেনার হক্ষলত্র আক্তেমগি মূেনীক্তত ক্তনধোরি কলর বলেন, 

দুবেে হাদীস বিেনার সময় এমনক্তট বো যালব না হয, এক্তট রাসূে 

সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন। বরাং বেলত হলব বক্তিেত আলছ 

বা এ জাতীয় ক্তকছু, যালত সহীহ ও দুবেলের মলধয পােেকয হলয় যায়। 

৩। পরবতেী যুলগর কক্ততপয় আক্তেম দুবেে হাদীস গ্রহি করার হক্ষলত্র 

ক্তকছু িতে আলরাপ কলরলছন।  

(ক) দুবেেতা খুব হবক্তি হওয়া যালব না। 
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(খ) হাদীসক্তট শুধু হকালনা আমলের ফযীেত সম্পক্তকেত হলব।  

(গ) বক্তিেত হাদীলসর মূে বিবয হকালনা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাক্তিত 

হলত হলব।  

(ঘ) আমলের সময় এলক নবীজীর সুন্নত জ্ঞান করা যালব না।  

ক্তকন্তু বতেমালন হোলকরা দুবেে হাদীলসর বযাপালর উপলরাি িতেগুলো 

হমলন চেলছ না।  

ক্তকছু মওদু‘ বা বালনায়াট হাদীস 

 ১। আল্লাহ রাবু্বে আোমীন তাাঁর নূর হলত একমুক্তষ্ঠ নূর ক্তনলয় বেলেন: 

মুহাম্মাদ হলয় যাও, (আর ক্ততক্তন হলয় হগলেন)।  

২। হহ জালবর! আল্লাহ তা‘আো সবে প্রেম সৃক্তষ্ট কলরন হতামার নবীর 

নূর।  

৩। হয হজ করে ক্তকন্তু আমার ক্তযয়ারত করে না, হস আমার ওপর 

যুেুম করে।  

এ পযোলয় আমরা সহীহ, হাসান ও দুবেে হাদীস সম্পলকে ক্তকছু আলোচনা 
করব।  
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সহীহ: হাদীস সহীহ হবার জনয পাাঁচক্তট িতে আলছ: 

১। সনলদর পরম্পরা ক্তনরবক্তিন্ন হলত হলব, অেোৎ প্রলতযক 

হরওয়ায়াতকারী তার উপলরর ক্তরওয়ায়াতকারী হলত সরাসক্তর শুনলত 
হলব।  

২। প্রলতযক বিেনাকারীলক আলদে অেোৎ মুসক্তেম, বালেগ, নযায় পরায়ন 

ও জ্ঞানী হলত হলব, ফাক্তসক এবাং চক্তরত্রহীন হলে চেলব না।  

৩। প্রক্ততক্তট বিেনাকারীর হমধা ও স্মরিিক্তি অতযন্ত প্রখর হলত হলব। 

হমধা ও স্মরিিক্তিলত হকানরূপ দুবেেতা োকলে বক্তিেত হাদীস আর 

সহীহ বলে ক্তবলবক্তচত হলব না।  

৪। হাদীলস এমন কো োকলব না, যা তার হেলক হবক্তি ক্তনভেরলযাগয 
বিেনাকারীলদর ক্তবলরাক্তধতা কলর।  

৫। এমন হকালনা ক্তবষয় োকলব না যা হাদীলসর মলধয হকালনা হদাষ হবর 

কলর হদয়।  

সাংলক্ষলপ: উি হাদীস, যার সনদ যুি োকলব নযায় পরায়ন, সমূ্পিে 

মুখস্থকারী বিেনাকারীলদর দ্বারা (প্রেম হলত হিষ পযেন্ত) এবাং তালত 

হকালনা বযক্ততক্রম ক্তকাংবা হদাষ োকলব না। 
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সহীহ হাদীলসর ওপর আমলের হুকুম 

১। এর ওপর আমে করা ওয়াক্তজব ।  

২। এক্তট িরী‘আলতর দেীে ক্তহসালব গিয হলব।  

৩। হকালনা আমলের হক্ষলত্র সহীহ হাদীস পাওয়া হগলে তা বাদ ক্তদলয় 

দুবেে হাদীলসর ওপর আমে করা অনবধ। 

হাসান হাদীস  

ঐ হাদীস যার সনলদর পরম্পরা সম্পকেযুি আলদে তো নযায় পরায়ন 

বিেনাকারীলদর সালে যালদর স্মরিিক্তি একটু কম োকলত পালর, ক্তকন্তু 
হকালনা বযক্ততক্রম বা হদাষ োকলব না। অেোৎ তালত সহীহ হাদীলস বক্তিেত 

িব্দসমূহ সরাসক্তর বযবহার না কলর হয়ত হকালনা প্রক্ততিব্দ বযবহৃত 

হলয়লছ। 

হাসান হাদীলসর ওপর আমলের হুকুম  

১। এর হুকুম সহীহ হাদীলসর মলতাই।  

২। এক্তট দেীে ক্তহসালব গিয হলব যক্তদও তা সহীহ হেলক একটু দুবেে।  

৩। এর ওপর আমে করাও ওয়াক্তজব। 

দুবেে হাদীস  

হয হাদীলসর মলধয হাসান হাদীলসর হকালনা িতে বাদ পলড় হগলছ তালক 
দুবেে হাদীস বলে।  
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এর হেক্তিলভদ হলো:  

(১) দুবেে (২) হবক্তি দুবেে, (৩) ওয়াহী বা ক্ষিভেুর, (৪) মুনকার এবাং 

(৫) মওদু‘ বা বালনায়াট। এক্তটই সবলচলয় ক্তনকৃষ্ট। 

  



 

 

মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পালেয় 
 207 

আমরা কবর ক্তযয়ারাত করব কীভালব? 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন,  

 «َولََْتِْدُكْم ِزَياَرُتَها َخَْيًا إِِّنِّ ُكنُْت َنَهيْتُُكْم َعْن ِزَياَرِة الُْقبُوِر فَُزوُروَها،»

“আক্তম হতামালদর কবর ক্তযয়ারত করলত ক্তনলষধ কলরক্তছোম। ক্তকন্তু এখন 

ক্তযয়ারত কর, যালত ইহা হতামালদরলক ভালো কালজর কো স্মরি কক্তরলয় 

হদয়”।95 

১। কবরস্থালন প্রলবি ক্তকাংবা পাি ক্তদলয় যাওয়ার সময় সুন্নাত হলি 
তালদর সাোম করা এবাং তালদর জনয হদা‘আ করা।  

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর সাহাবীলদর ক্তিক্তখলয়লছন: 

يَاِر ِمَن الُْمْؤِمِننَي َوالُْمْسِلِمنَي، َوإِنَّا، إِْن َشاَء اهلُل لَََلِحُقوَن، » ْهَل ادلِّ
َ
ََلُم َعلَيُْكْم أ السَّ

ُل اهلَل نَلَا َولَُكُم الَْعاِفيَةَ 
َ
ْسأ

َ
 «أ

“হহ ঘলরর মুক্তমন-মুসক্তেম বাক্তসদাগি! হতামালদর ওপর আল্লাহর িাক্তন্ত 
বক্তষেত হহাক। আমরাও আল্লাহ চালহ হতা হতামালদর সালে ক্তমক্তেত হব। 

আল্লাহর কালছ আমালদর এবাং হতামালদর জনয তাাঁর আযাব হলত ক্ষমা 

চাই”।96  

                                                           
95 সুনান নাসাঈ, হাদীস নাং ৪৪২৯, আেবানী রহ. হাদীসক্তটলক সহীহ বলেলছন।  
96 সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ৯৭৫।  
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২। কবলরর উপর বসা ক্তনলষধ এবাং তার ওপর ক্তদলয় চোলফরা করার 

রাস্তা বানালনাও ক্তনলষধ। কারি, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ 

ওয়াসাল্লাম বলেলছন,  

وا إََِلَْها»
 «ََل ََتِْلُسوا لََعَ الُْقبُوِر، َوََل تَُصلُّ

“হতামরা কবলরর উপর বস না এবাং তার উপর সাোত আদায় কর 

না”।97 

৩। বনকটয োলভর আিায় কবলরর চারপালি তাওয়াফ করা ক্তনলষধ।  

কারি, আল্লাহ তা‘আো বলেন,  

ََطَوفُوا ْ﴿ ۡۡ   [٣٥ :احلج] ﴾٢٩ْْٱۡلَعتِيقِْْبِٱۡۡلَۡيِتَْْو

“তারা হযন প্রাচীন ঘলরর (কাবার) চার পালেে তাওয়াফ কলর”। [সূরা 

আে-হজ, আয়াত: ২৯] 

৪। কবরস্থালন কুরআন ক্ততোওয়াত করা ক্তনলষধ। কারি, নবী সাল্লাল্লাহু 

আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন,  

 ِفيِه ُسوَرةُ ََل ََتَْعلُوا ُبيُوتَُكْم »
ُ
ي ُتْقَرأ ِ يَْطاَن َينِْفُر ِمَن ابْلَيِْت اَّلَّ َمَقابَِر، إِنَّ الشَّ

 «ابْلََقَرةِ 

“হতামরা বাসস্থানসমূহলক কবরস্থান বানালব না। কারি, িয়তান হসসব 

বাড়ী হলত পোয়ন কলর হযখালন সূরা বাকারা পাঠ করা হয়”।98 

                                                           
97 সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ৯৭২। 
98 সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ৭৮০।  
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এ হাদীস দ্বারা এটাই বুঝা যায় হয, কবরস্থান কুরআন পালঠর স্থান নয়, 

বরাং কুরআন ক্ততোওয়ালতর স্থান হলি ক্তনজ ক্তনজ বাসস্থান। হয সব 

হাদীলস কবরস্থালন কুরআন পালঠর কো বো হলয়লছ হসগুলো সক্তঠক 

নয়।  

৫। মৃতলদর কাছ হেলক মদদ বা সাহাযয চাওয়া বড় ক্তিকে। যক্তদও হস 

নবী ক্তকাংবা ওেী হয়। এ সম্বলন্ধ আল্লাহ তা‘আো বলেন,  

َك َْْوَلْْيَنَفُعَكَْْلَْْماْٱّلَلُِْْدونِِْْمنْتَۡدعَُْْوَلْ﴿ ِنَْْإِٗذاْفَإِنََكَْْفَعۡلَتْْفَإِنْيَُضل ِْميَْٱلَظَٰلِْْم 
  [٣٠٥ :يونس] ﴾١٠٦ْ

“আর আল্লাহ ছাড়া এমন ক্তকছুলক হডলকা না, যা হতামার উপকার করলত 

পালর না এবাং হতামার ক্ষক্ততও করলত পালর না। যক্তদ তুক্তম কর, তাহলে 
ক্তনশ্চয় তুক্তম জাক্তেমলদর অন্তভুেি হলব”। [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০৬] 

৬। কবলরর উপর ফুলের হতাড়া হদওয়া ক্তকাংবা কবরস্থালন তা স্থাপন না 

করা নাজালয়য।  

কারি, নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম অেবা সাহাবীগি হকউ 
এমনক্তট কলরন ক্তন। তাছাড়া এলত খৃষ্টানলদর অনুকরি হয় এবাং এক্তট 

অপচয় অপবযলয়র রাস্তা। এসব টাকা-পয়সা যক্তদ অনাে-গরীবলদরলক 

হদওয়া হত তলব তারা উপকৃত হত এবাং অনুলমাক্তদত জায়গায় বযয় 

ক্তনক্তশ্চত হত। 

৭। কবলরর ওপর হকালনা হসৌধ বানালনা বা হসৌদযে বধেলনর জনয 

হদওয়াে হদওয়া জালয়য হনই। তালত কুরআলনর আয়াত ক্তকাংবা কক্তবতা 
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হেখাও ক্তনলষধ। তলব ইট, পাের ক্তকাংবা মাক্তট ক্তদলয় এক ক্তবঘত পক্তরমাি 

উাঁচু করা জালয়য, যালত মানুষ বুঝলত পালর হয এক্তট কবর।  

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম উসমান ইবন মাজউলনর 

কবরলক এরূপ কলরক্তছলেন, যালত মানুষ কবর বলে বুঝলত পালর। 
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অন্ধ অনুসরি 

আোোহ তা‘আো বলেন, 

يْْإَِلََْْٰتَعالَۡوا ْْلَُهمْْۡقِيَلِْْإَوَذا﴿ نَزَلَْْما
َ
ْۡيهَِْعلَْْوََجۡدنَاَْماَْحۡسبَُناْقَالُوا ْْٱلَرُسولِِْْإَوَلْْٱّلَلُْْأ

ي ْ يَءنَا َولَوَْْۡءابَا
َ
يؤُُهمََْْۡكنَْْأ   [٣٠١: دةاملائ] ﴾١٠٤َْْيۡهَتُدونََْْوَلْْاَشۡيَْْيۡعلَُمونََْْلَْْءابَا

“আর যখন তালদরলক বো হয়, আল্লাহ যা নাক্তযে কলরলছন তার ক্তদলক 

ও রাসূলের ক্তদলক আস, তারা বলে, ‘আমরা আমালদর ক্তপতৃপুরুষলদর 

যার ওপর হপলয়ক্তছ তাই আমালদর জনয যলেষ্ট। যক্তদও তালদর 

ক্তপতৃপুরুষরা ক্তকছুই জানত না এবাং ক্তহদায়াতপ্রাপ্ত ক্তছে না তবুও?” [সূরা 

আে-মালয়দা, আয়াত: ১০৪] 

১। আল্লাহ তা‘আো আমালদরলক মুিক্তরকলদর অবস্থা বিেনা কলরলছন। 

যখন রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম তালদরলক কুরআন, আল্লাহর 

একত্ববাদ ও একমাত্র আল্লাহর ক্তনকট হদা‘আর প্রক্তত হডলকক্তছলেন, তখন 

তারা বলেক্তছে, আমালদর জনয আমালদর বাপ-দাদালদর আক্তকদাই 

যলেষ্ট। পক্তবত্র কুরআন তালদর প্রক্ততবাদ কলর বেলছ: হতামালদর বাপ 

দাদারা ক্তছে জালহে বা অজ্ঞ।  

২। বতেমান যুলগ বহু মুসক্তেমই এই ধরলির অন্ধ অনুসরলির ক্তিকালর 

পক্তরিত হলয়লছ। হেখক বলেলছন, 

একবার এক দায়ীলক আল্লাহর অে-প্রতযে হনই মলমে দক্তেে উপস্থাপন 

করলত হদলখক্তছ, হস হঘাষিা করলছ, হতামালদর বাপ-দাদারা ক্তক জানলতন 
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হয, আল্লাহর হাত আলছ? বাপ-দাদার প্রসে হটলন হস অস্বীকার করলত 
চালি হয আল্লাহর হাত হনই; ক্তকন্তু পক্তবত্র কুরআন তা প্রমাি কলরলছ।  

আল্লাহ তা‘আো আদম ‘আোইক্তহস সাোলমর সৃক্তষ্ট সম্বলন্ধ িয়তানলক 

উলেিয কলর বলেন, 

نَْمَنَعَكَْْما﴿
َ
  [٨٩ :ص] ﴾٧٥ْْبَِيَدَيْ َْخلَۡقُتْْلَِماْتَۡسُجدَْْأ

“যালক আক্তম ক্তনজ হালত সৃক্তষ্ট কলরক্তছ তালক হসজদা করলত হতামালক 
হকান ক্তজক্তনস ক্তনলষধ করে”। [সূরা হসায়াদ, আয়াত: ৭৫]  

ক্তকন্তু আল্লাহর হাত সৃক্তষ্টর হাত হলত ক্তভন্ন। একক্তটর সালে আলরকক্তটর 

তুেনা চলে না। তাাঁর হাত সম্বলন্ধ ক্ততক্তনই জালনন। হযমনক্তট তার সালে 

প্রলযাজয হসক্তট হতমনই।  

আল্লাহ তা‘আো বলেন,  

ءر َْْكِمۡثلِهِۦْلَۡيَسْ﴿ ٌَُْْوُهوَََْْشۡ   [٣٣: الشورى] ﴾١١ْْٱۡۡلَِصيُْْٱلَسِمي

“তাাঁর মলতা ক্তকছুই হনই আর ক্ততক্তন সবেলোতা সবেদ্রষ্টা”। [সূরা আি-

িূরা, আয়াত: ১১] 

৩। আলরা একক্তট মদ ও ক্ষক্ততকর অনুসরি হলি পাপ কালজ 

কাক্তফরলদর অনুসরি।  

হযমন মুসক্তেম রমিীরা আজ তালদর অনুসরলি রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজালর 

সাংকীিে হপাষাক পলর হখাো হমো ভালব ঘুলর হবড়ালি। চাে-চেন, 

হপািাক-আিাক, কো-বাতো ইতযাক্তদলত আজ মুসক্তেমরা কাক্তফরলদরলক 
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আদিে জ্ঞান কলর তালদর অনুসরি করলছ। হায়! যক্তদ তারা উপকারী 

সামগ্রী আক্তবষ্কার ও ক্তনমোি হযমন ক্তবমান বতক্তর ইতযাক্তদ হক্ষলত্র তালদর 

অনুসরি করত তাহলে তা তালদর উপকালর আসত।  

আল্লাহ তা‘আো বলেন, 

َها﴿ يل
َ
أ ُموا َْْلَْْءاَمُنوا ْْٱََّلِينََْْيَٰٓ ِ ْْٱّلَلِْْيََديَِْْبۡيَُْْتَقد  [٣: احلجرات] ﴾١َْْورَُسوِِلۦِ    

“হহ ঈমানদারগি! হতামরা আল্লাহ ও তাাঁর রাসূলের সামলন অগ্রবতেী 
হলয়া না”। [সূরা আে-হুজরাত, আয়াত: ১]  
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সতযলক প্রতযাখান কর না 

১। ক্তনশ্চয় আল্লাহ রাবু্বে আোমীন রাসূেলদরলক মানুলষর কেযালির 
জনয পাক্তঠলয়লছন। তালদর হুকুম কলরলছন তার ইবাদত ও একত্ববালদর 

ক্তদলক হোকলদর আহ্বান করলত; ক্তকন্তু অক্তধকাাংি হোকই তাাঁলদর কো 

অমানয কলরলছ এবাং তাাঁরা হয সতয তো তাওহীলদর ক্তদলক হডলকলছন 
তা প্রতযাখযান কলরলছ। তাই তালদর পক্তরিক্তত হলয়ক্তছে ধ্বাংস।  

২। রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন,  

ةٍ  ِمثَْقاُل  قَلْبِهِ  ِِف  ََكنَ  َمنْ  اْْلَنَّةَ  يَْدُخُل  َلَ »  َوَغَمُط  احْلَقِّ  َبَطرُ  الِْكْْبُ : قَاَل  ُثمَّ .ِكْْب  ِمنْ  َذرَّ
 .«انلَّاِس 

“যার অন্তলর অিু পক্তরমািও অহঙ্কার োকলব হস জান্নালত প্রলবি করলব 
না। তারপর বলেলছন, অহঙ্কার হলি সতযলক প্রতযাখান করা ও মানুষলক 

ক্তনকৃষ্ট হচালখ হদখা”।99 

৩। সতয গ্রহি করা ওয়াক্তজব। তা হয হকউ বেুক না হকন। এমনক্তক 

িয়তান বেলেও। 

হাদীস িরীলফ আলছ: আবূ হুরায়রা রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু হেলক বক্তিেত, 

ক্ততক্তন বলেন, 

تَاِِّن آٍت فََجَعَل َُيْثُو »
َ
ْفِظ َزََكِة َرَمَضاَن، فَأ ِ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم ِِبِ َِِن رَُسوُل اللَّ َوَّكَّ

ْرَفَعنََّك إىَِل رَسُ 
َ
ِ َْل َخْذتُُه، َوقُلُْت: َواللَّ

َ
َعاِم فَأ ِ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، ِمَن الطَّ وِل اللَّ

ْصبَْحُت، َفَقاَل 
َ
َّ ِعيَاٌل َوِِل َحاَجٌة َشِديَدٌة، قَاَل: فََخلَّيُْت َعنُْه، فَأ قَاَل: إِِّنِّ حُمْتَاٌج، َولََعَ

                                                           
99 সহীহ মুসক্তেম, হাদীস নাং ৯১।  
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ِسَُيَك ابَلارِ »انلَِّبُّ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: 
َ
بَا ُهَريَْرَة، َما َفَعَل أ

َ
ُت: يَا ، قَاَل: قُلْ «َحةَ يَا أ

، َشََك َحاَجًة َشِديَدًة، َوِعيَاًَل، فَرَِْحْتُُه، فََخلَّيُْت َسِبيلَُه، قَاَل:  ِ َما إِنَّ »رَُسوَل اللَّ
َ
ُه قَْد أ

ِ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم «َكَذبََك، وََسيَُعودُ  نَُّه َسيَُعوُد، ِلَقْوِل رَُسوِل اللَّ
َ
نَُّه إِ ، َفَعَرفُْت أ

 ِ ْرَفَعنََّك إىَِل رَُسوِل اللَّ
َ
َخْذتُُه، َفُقلُْت: َْل

َ
َعاِم، فَأ َسيَُعوُد، فََرَصْدتُُه، فََجاَء َُيْثُو ِمَن الطَّ

ُعوُد، فَرَِْحْتُُه، فََخلَّيُْت 
َ
َّ ِعيَاٌل، ََل أ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم، قَاَل: َدْعِِن فَإِِّنِّ حُمْتَاٌج َولََعَ

ِ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم: َسبِ  ْصبَْحُت، َفَقاَل ِِل رَُسوُل اللَّ
َ
بَا ُهَريَْرةَ »يلَُه، فَأ

َ
، َما َفَعَل يَا أ

ِسَُيكَ 
َ
ِ َشََك َحاَجًة َشِديَدةً، َوِعيَاًَل، فَرَِْحْتُُه، فََخلَّيُْت َسِبيلَُه، «أ ، قُلُْت: يَا رَُسوَل اللَّ

َما إِنَُّه قَدْ »قَاَل: 
َ
َخْذتُُه، «َكَذبََك وََسيَُعودُ  أ

َ
َعاِم، فَأ ، فََرَصْدتُُه اثلَّاثِلََة، فََجاَء َُيْثُو ِمَن الطَّ

نََّك تَْزُعُم ََل َتُعوُد، ُثمَّ 
َ
اٍت، أ ، وََهَذا آِخُر ثَََلِث َمرَّ ِ ْرَفَعنََّك إىَِل رَُسوِل اللَّ

َ
َفُقلُْت: َْل

َعلِّْمَك َُكِمَ 
ُ
َويَْت إىَِل َتُعوُد قَاَل: َدْعِِن أ

َ
ُ بَِها، قُلُْت: َما ُهَو؟ قَاَل: إَِذا أ اٍت َينَْفُعَك اللَّ

 :  آيََة الُكرِِْسِّ
ْ
ُ ََل إَِِلَ إَِلَّ ُهَو الََحُّ الَقيُّوُم{فَِراِشَك، فَاقَْرأ [، َحَّتَّ 555]ابلقرة:  }اللَّ

ِ حَ  ، افٌِظ، َوََل َيْقَرَبنََّك َشيَْطاٌن َحَّتَّ تُْصِبحَ خَتِْتَم اْليََة، فَإِنََّك لَْن يََزاَل َعلَيَْك ِمَن اللَّ
ِ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم:  ْصبَْحُت َفَقاَل ِِل رَُسوُل اللَّ

َ
ِسَُيَك »فََخلَّيُْت َسِبيلَُه، فَأ

َ
َما َفَعَل أ

نَُّه ُيَعلُِّمِِن َُكَِماٍت يَ «ابَلارَِحةَ 
َ
، َزَعَم أ ِ ُ بَِها، فََخلَّيُْت ، قُلُْت: يَا رَُسوَل اللَّ  نَْفُعِِن اللَّ

 آيََة الُكرِِْسِّ ِمْن «َما ِِهَ »َسِبيلَُه، قَاَل: 
ْ
َويَْت إىَِل فَِراِشَك فَاقَْرأ

َ
، قُلُْت: قَاَل ِِل: إَِذا أ

ُ ََل إَِِلَ إَِلَّ ُهَو الََحُّ الَقيُّوُم{ ]ابلقرة:  لَِها َحَّتَّ خَتِْتَم اْليََة: }اللَّ وَّ
َ
اَل ِِل: لَْن [، َوقَ 555أ

ِ َحافٌِظ، َوََل َيْقَرَبَك َشيَْطاٌن َحَّتَّ تُْصِبَح  ْحَرَص ََشْ  -يََزاَل َعلَيَْك ِمَن اللَّ
َ
ٍء َوََكنُوا أ

َما إِنَُّه قَْد َصَدقََك وَُهَو َكُذوٌب، َتْعلَ »َفَقاَل انلَِّبُّ َصىلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم:  -لََعَ اْلََْيِ 
َ
ُم أ

بَا ُهَريَْرةَ َمْن خُتَ 
َ
 «َذاَك َشيَْطانٌ »، قَاَل: ََل، قَاَل: «اِطُب ُمنُْذ ثَََلِث ََلَاٍل يَا أ

“রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম আমালক রমদালনর যাকাত ক্তহফাযত 

করার দাক্তয়লত্ব ক্তনযুি করলেন। এক বযক্তি এলস আিক্তে ভক্ততে কলর খাদযসামগ্রী 

ক্তনলত োগে। আক্তম তালক পাকড়াও করোম এবাং বেোম, আল্লাহর কসম, 
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আক্তম হতামালক রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম এর কালছ উপক্তস্থত 

করব। হস বেে, আমালক হছলড় ক্তদন। আক্তম খুবই অভাবগ্রস্ত, আমার ক্তযম্মায় 

পক্তরবালরর দাক্তয়ত্ব রলয়লছ এবাং আমার প্রলয়াজন তীব্র। ক্ততক্তন বেলেন, আক্তম 

হছলড় ক্তদোম। যখন সকাে হলো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম 

আমালক ক্তজজ্ঞাসা করলেন, হহ আবূ হুরায়রা, হতামার রালতর বদী কী করে? 

আক্তম বেোম, ইয়া রাসূোল্লাহ্, হস তার তীব্র অভাব ও পক্তরবার, পক্তরজলনর 

কো বোয় তার প্রক্তত আমার দয়া হয়, তাই তালক আক্তম হছলড় ক্তদলয়ক্তছ। ক্ততক্তন 

বেলেন, সাবধান! হস হতামার কালছ ক্তমেযা বলেলছ এবাং হস আবার আসলব। 

‘হস আবার আসলব’ রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম এর উক্তির 

কারলি আক্তম বুঝলত পারোম হয, হস পুনরায় আসলব। কালজই আক্তম তার 

অলপক্ষায় োকোম। হস এে এবাং অিক্তে ভলর খাদযসামগ্রী ক্তনলত োগে। 

আক্তম ধলর হফেোম এবাং বেোম, আক্তম হতামালক রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম এর কালছ ক্তনলয় যাব। হস বেে, আমালক হছলড় ক্তদন। 

হকননা, আক্তম খুবই দক্তরদ্র এবাং আমার ওপর পক্তরবার-পক্তরজলনর দাক্তয়ত্ব নযস্ত, 

আক্তম আর আসলবা না। তার প্রক্তত আমার দয়া হলো এবাং আক্তম তালক হছলড় 

ক্তদোম। সকাে হলে, রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম আমালক 

ক্তজজ্ঞাসা করলেন, হহ আবূ হুরায়রা, হতামার রালতর বদী ক্তক করে? আক্তম 

বেোম, ইয়া রাসূোল্লাহ্, হস তার তীব্র প্রলয়াজন এবাং পক্তরবার- পক্তরজলনর 

কো বোয় তার প্রক্তত আমার দয়া হয়। তাই তালক আক্তম হছলড় ক্তদলয়ক্তছ। ক্ততক্তন 

বেলেন, খবরদার। হস হতামার কালছ ক্তমেযা বলেলছ এবাং হস আবার আসলব। 

তাই আক্তম তৃতীয়বার তার অলপক্ষায় রইোম। হস আবার আসে এবাং অিক্তে 

ভক্ততে কলর খাদয সামগ্রী ক্তনলত োগে। আক্তম তালক পাকড়াও করোম এবাং 

বেোম, আক্তম হতামালক রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম এর কালছ 

অবিযই ক্তনলয় যাব। এ হলো ক্ততন বালরর হিষ বার। তুক্তম প্রলতযকবার বলো 



 

 

মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পালেয় 
 217  

হয আর আসলব না, ক্তকন্তু আবার আস। হস বেে আমালক হছলড় ক্তদন। আক্তম 

হতামালক কলয়কক্তট কো ক্তিক্তখলয় হদব। যা ক্তদলয় আল্লাল্তামালক উপকৃত 

করলবন। আক্তম বেোম হসটা ক্তক? হস বেে, যখন তুক্তম রালত িযযায় যালব 

তখন আয়াতুে কুরসী পড়লব। তখন আল্লাহর তরফ হেলক হতামার জনয 

একজন রক্ষক ক্তনযুি হলব এবাং হভার পযেন্ত িয়তান হতামার কালছ আসলত 

পারলব না। কালজই তালক আক্তম হছলড় ক্তদোম। হভার হলে, রাসূেুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 

আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম আমালক বেলেন, গত রালত হতামার বদী ক্তক বেে? 

আক্তম বেোম, ইয়া রাসূোল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম, হস আমালক 

বেে, হয হস আমালক কলয়কক্তট বাকয ক্তিক্ষা হদলব যা ক্তদলয় আল্লাহ্আমালক 

োভবান করলবন। তাই আক্তম তালক হছলড় ক্তদলয়ক্তছ। ক্ততক্তন আমালক বেলেন, 

এই বাকযগুলো ক্তক? আক্তম বেোম, হস আমালক বেে, যখন তুক্তম রালত িযযায় 

যালব তখন আয়াতুে কুরসী” 

ُِ ْْٱلَۡحْلُْهوَْْإَِلْْإَِلَٰهََْْليْْٱّلَلُْ﴿ ُخُذهُۥَْلْْٱلَۡقيلو
ۡ
ِْْفَْْوَماْٱلَسَمََٰوَٰتِِْْفَْْماَِْلُۥْنَۡوِر َْْوَلِْْسَنةرْْتَأ

َ
ْۡرِضْ ٱۡۡل

ٌُْْٱََّلِيَْذاَْمن ْۥيْيَۡشَف ْْإَِلِْْعنَدهُ يِۡديِهمَْْۡبۡيََْْماَْيۡعلَمُْْبِإِۡذنِهِۦ 
َ
ُُِْْيِيُطونََْْوَلَْْخلَۡفُهۡمْ َْوَماْأ ء ْب ََْشۡ

ِنْۡ يَء ْْبَِماْإَِلِْْمهِۦيِْعلْْۡم  ٌََْْشا ۡرَضْ ْٱلَسَمََٰوَٰتُِْْكرِۡسيلهُْْوَِس
َ
ْٱلَۡعِلْلَْوُهوَِْْحۡفُظُهَما ْْوُدهُۥَيَْْوَلَْْوٱۡۡل

  [٣٩٩: ابلقرة] ﴾٢٥٥ْْٱلَۡعِظيمُْ

প্রেম হেলক আয়ালতর হিষ পযেন্ত পড়লব এবাং হস আমালক বেে, এলত 

আল্লাহর তরফ হেলক হতামার জনয একজন রক্ষক ক্তনযুি োকলবন এবাং হভার 

পযেন্ত হতামার ক্তনকট হকান িয়তান আসলত পারলব না। সাহাবালয় হকরাম 

কেযালির জনয ক্তবলিষ োোক্তয়ত ক্তছলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম 

বেলেন, হযাাঁ এ কোক্তট হতা হস হতামালক সতয বলেলছ, ক্তকন্তু হুক্তিয়ার, হস 

ক্তমেুযক। হহ আবূ হুরায়রা, তুক্তম ক্তক জান, ক্ততন রাত ধলর তুক্তম কার সালে 

কোবাতো বলেক্তছলে? আবূ হুরায়রা রাক্তদয়াল্লাহু আ’নহু বেলেন, না। ক্ততক্তন নবী 



 

 

মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পালেয় 
 218  

সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম বেলেন, হস ক্তছে িয়তান। অেোৎ রাসূেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লাম আবু হুরায়রা রাক্তদয়াল্লাহু আ’নহুলক বায়তুে 
মালের পাহারাদার বাক্তনলয়ক্তছলেন। রালত চুক্তরর উলেলিয এক হচার আলস। 

ক্ততক্তন তালক ধলর হফলেন। তখন হচার তার কালছ দয়া ক্তভক্ষা করলত শুরু করে 

এবাং ক্তনজ দুবেেতা ও অসহায়লত্বর কো প্রকাি করলত োগে। তাই ক্ততক্তন 

তালক হছলড় ক্তদলেন। তারপর ক্তদ্বতীয় ক্তদন এবাং তৃতীয় ক্তদনও হস আসে। 

হিলষর ক্তদন ক্ততক্তন তালক ধলর বেলেন: অবিযই আক্তম হতামালক নবীজীর কালছ 
হসাপদে করব। হস বেে: আমালক হছলড় দাও। আক্তম হতামালক এমন একক্তট 

আয়াত হিখাব, যা পাঠ করলে িয়তান আর হতামার কালছ আসলত পারলব 
না। ক্ততক্তন বেলেন: হস আয়াত হকানক্তট? হস বেে: আয়াতুে কুরসী। যখন আবু 

হুরায়রা রাক্তদয়াল্লাহু ‘আনহু রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইক্তহ ওয়াসাল্লামলক 

ঘটনাক্তট শুনালেন, তখন ক্ততক্তন বেলেন: তুক্তম ক্তক জান হস বযক্তি হক? হস 

িয়তান, হতামালক সতয বলেলছ, যক্তদও হস চরম ক্তমেযাবাদী”।100 

সমাপ্ত  

                                                           
100 সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ২৩১১।  
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পূবে যুলগ মানুলষর দুুঃখ-দুদেিা ক্তবলিষতুঃ মুসক্তেমলদর কষ্ট-

মুক্তসবত, যুদ্ধ-ক্তফতনা ইতযাক্তদর কারি অনুসন্ধান কলর হদখা 

হগলছ হয, তাওহীদ সম্পলকে জ্ঞালনর অপ্রতুেতা, উদাসীনতা 

ও নানা ক্তিকেী কালজ জক্তড়লয় পড়াই ক্তছে এর মূে কারি। 

ক্তিকেমুি তাওহীলদর অনুিীেন না োকার সুলযাগক্তট িয়তান 

গ্রহি কলরলছ এবাং তালদর ক্তবভ্রান্ত কলর ক্তবক্তভন্ন ক্তবপলদ 

হফেলত সক্ষম হলয়লছ। তাই এ হছাট্ট বইক্তটলত হেখক 

পাঠলকর সুক্তবধার কো ক্তবলবচনা কলর তাওহীদ, ক্তিকেসহ 

ইসোলমর হবি ক্তকছু হমৌক্তেক ও গুরুত্বপূিে ক্তবষয় সাংলক্ষলপ 

উপস্থাপন কলরলছন, যালত তারা ক্তবষয়গুলো সহলজ বুঝলত 

পালর। 
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