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মুসলিমদের মা‘বুে কে? 

   

প্রশ্ন: িননে অমুসলিম লেদশারীর প্রশ্ন: মুসলিমদের মা‘বুে কে? 

উত্তর: আি-হামেুলিল্লাহ। 

উত্তর কেওয়ার পূদবে আমাদের অবাদের েথা িানালি কয, অল্প বয়স সদযেও ইসিাদমর প্রলয কযামার 

গুরুত্বাদরাদপর ফদি হয়দযা আল্লাহ যা‘আিা কযামার সামদন েিোদের মহান দ্বার উনু্মক্ত েদর লেদবন, কযামাদে 

লহোলয়দযর যাওফীে লেদবন, যা কযামার েল্পনাদযও লিি না, এ প্রদশ্নর সাহলসেযা যারই প্রমাে বহন েদর। 

আল্লাহ যা‘আিা বদিন: 
َٰلِك َ﴿ ىَذ  ۡهِديَٱّلَلََُِهد  نَبِهِۦَي  آءََُم  ََِمنََۡي ش  ِۦ   [  ٨٨: االنعام] ﴾٨٨َِعب ادِه

“এ হদি আল্লাহর লহোয়ায, এ দ্বারা লযলন লনি বান্দাদের মদযে যাদে ইিা লহোয়ায েদরন”। [সূরা আর-

আন‘আম, আয়ায: ৮৮]  

অপর আয়াদয লযলন বদিন: 
م ن﴿ نَٱّلَلََُيُرِدََِف 

 
ۡهِدي ُهۥَأ حََۡي  ۡدر هُۥَي ۡۡش  َِٰمَ َص  ۡسل     [  ٥٢١: االنعام] ﴾١٢٥َلِۡۡلِ

“সুযরাাং যাদে আল্লাহ লহোয়ায েরদয চান, ইসিাদমর িনে যার বুে উনু্মক্ত েদর কেন”। [সূরা আর-আন‘আম, 

আয়ায: ১২৫]  

“মুসলিমরা োর ইবােয েদর” কযামার এ প্রদশ্নর উত্তদর েুরআনুি োরীদমর আয়ায কপশ েরলি যা ইসিাদমর 

কমৌলিে গ্রন্থ, অনুরূপভাদব যার উত্তর ইসিাদমর নবী মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লাদমর বােী কথদে 

প্রোন েরলি, যার শব্দ ও অথে যার রদবর পক্ষ কথদে যার লনেট অলহ েরা হদয়দি। আল্লাহ যা‘আিা বদিন: 
ََِٱۡۡل ۡمد١َََُٱلَرِحيمََِٱلَرِنَٰمۡحَٱّلَلََِِمۡسِب﴿ ََِّلِلَ َٰل ِميَ َر ب  َٰلِِك٣َََٱلَرِحيمََِٱلَرِنَٰمۡح٢ََٱۡلع  ِينََِي ۡومََِم   ﴾٥َن ۡست عِيََُِإَويَاكَ َن ۡعُبدََُإِيَاكَ ٤ََٱل 
 [  ١  ،٥: الفاحتة]

“পরম েরুোময় অলয েয়ািু আল্লাহর নাদম। সমস্ত প্রশাংসা আল্লাহর িনে, লযলন সৃলিেুদির রব। েয়াময়, পরম 

েয়ািু, লবচার লেবদসর মালিে। আপনারই আমরা ইবােয েলর এবাং আপনারই লনেট আমরা সাহাযে চাই”। [সূরা 

আি-ফালযহা, আয়ায: ১-৫] 

অপর আয়াদয লযলন বদিন: 
ا﴿ ه  يُّ

 
أ َٰٓ َبُكمََُٱۡعُبُدوا ََٱنلَاُسََي  ُكمََۡٱََّلِيَر  ل ق  ۡبلُِكمََِۡمنَو ٱََّلِينَ َخ  َلُكمََۡق   [  ٢٥: ابلقرة] ﴾٢١َت َتُقونَ َل ع 

“কহ মানুষ, কযামরা কযামাদের রদবর ইবােয ের, লযলন সৃলি েদরদিন কযামাদেরদে এবাং কযামাদের পূদবে যারা 

লিি যাদেরদে, যাদয কযামরা যােওয়া অবিম্বন ের”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২১]  

অপর আয়াদয লযলন বদিন: 
َٰلُِكمَُ﴿ بُُّكۡمَ َٱّلَلََُذ  ََٓر  َٰهَ َل  َٰلِقََُُهو  ََإَِلََإِل  ء ََُك ََِخ  ۡ َََٰو ُهوَ َف ٱۡعُبُدوهُ َََش  ء ََُك َََِع   ۡ كِيلَ ََش   [  ٥٠٢: االنعام] ﴾١٠٢َو 

“লযলনই আল্লাহ, কযামাদের রব। লযলন িাড়া কোদনা (সযে) ইিাহ কনই। লযলন প্রলযলট লিলনদসর স্রিা, সুযরাাং 

কযামরা যাাঁর ইবােয ের। আর লযলন প্রলযলট লিলনদসর উপর যত্ত্বাবযায়ে”। [সূরা আি-আন‘আম, আয়ায: ১০২] 
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অপর আয়াদয লযলন বদিন: 
﴿َََٰ بُّك ََو ق ض  َلََر 

 
يۡنََِإِيَاهََُإَِلََٓت ۡعُبُدٓوا ََأ َِٰل  بِٱۡلو  ًنا ََو  َٰ نَََإَِماَإِۡحس  ۡبلُغ  كَ َي  َ َِعند  ََٓٱۡلِكب  ا ُدُهم  ح 

 
وََۡأ

 
اَأ ُهم  ََلِِك  ََٓت ُقلَف ل  ا ََلَُهم  ف  

ُ
ََأ ل  اَو  ۡرُهم  َقُلوَ َت ۡنه 

ا ِريٗماَق ۡوٗلََلَُهم   [  ٢٢: االرساء] ﴾٢٣ََك 
“আর কযামার রব আদেশ লেদয়দিন কয, কযামরা যাদে িাড়া অনে োদরা ইবােয েরদব না এবাং লপযা-মাযার 

সাদথ সোচারে েরদব। যাদের এেিন অথবা উভদয় যলে কযামার লনেট বাযেদেে উপনীয হয়, যদব যাদেরদে 

‘উফ’ বদিা না এবাং যাদেরদে যমে লেও না। আর যাদের সাদথ সম্মানিনে েথা বি”। [সূরা আি-ইসরা, 

আয়ায: ২৩]  

অযএব, মুসলিমরা যাাঁরই ইবােয েদর, যার ইবােয েদরদি সেি নবী ও রাসূিগে। আল্লাহ যা‘আিা বদিন: 
مَۡ﴿
 
آءَ َُكنُتمََۡأ د  َ َإِذََُۡشه  ض  ۡعُقوب ََح  ۡوُتََي  اَِِل نِيهََِق ال ََإِذََۡٱلۡم  َٰه ك ََن ۡعُبدََُق الُوا ََب ۡعِديَ َِمنَ َت ۡعُبُدونَ َم  َٰهَ َإِل  َِٰهََء اب آئِك ََِإَول  َٰعِيل ََمَ إِبۡر  َِإَوۡسم 

َٰقَ  َٰٗهاَِإَوۡسح  َِٰحٗداَإِل  ۡنََُو  َن  ُۥَو   [  ٥٢٢: ابلقرة] ﴾١٣٣َُمۡسلُِمونَ ََل 
“নালে কযামরা সাক্ষী লিদি, যখন ইয়ােুদবর লনেট মৃযুে উপলিয হদয়লিি? যখন কস যাদের সন্তানদেরদে বিি, 

‘আমার পর কযামরা োর ইবােয েরদব’? যারা বিি, ‘আমরা ইবােয েরব আপনার ইিাদহর, আপনার 

লপযৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈি ও ইসহাদের ইিাদহর, লযলন এে ইিাহ। আর আমরা যারই অনুগয”। [সূরা 

আি-বাোরা, আয়ায: ১৩৩] 

মুসলিমরা আল্লাহর ইবােয েদর এবাং অনোনে যমোবিম্বীদেরদে কেবি এে আল্লাহর ইবােয েরার প্রলয আহ্বান 

েদর। আল্লাহ যা‘আিা বদিন: 
ۡهل ََقُۡلَ﴿

 
أ َٰٓ َٰبََِي  ال ۡوا ََٱۡلِكت  َََٰت ع  ة ََإِل  ِم  آء َََك  و  ب ۡين ُكمََۡب ۡين ن اَس  َلََو 

 
ََٱّلَلَ َإَِلََن ۡعُبدَ َأ ل  ۡيََبِهِۦَنُۡۡشِكَ َو  ََاش  ل  َتِخذَ َو  ََب ۡعًضاَب ۡعُضن اَي 

 
ِنَۡرب اٗباأ َم 

َلۡوا ََف إِنَٱّلَلِ ََُدونَِ ُقولُوا ََت و  ُدوا ََف  نَاَٱۡشه 
 
 [  ٤٦: عمران ال] ﴾٦٤َُمۡسلُِمونَ َبِأ

“বি, ‘কহ লেযালবগে, কযামরা এমন েথার লেদে আস, কযলট আমাদের মদযে ও কযামাদের মদযে সমান কয, আমরা 

এেমাত্র আল্লাহ িাড়া োদরা ইবােয না েলর। আর যার সাদথ কোদনা লেিুদে শরীে না েলর এবাং আমাদের 

কেউ োউদে আল্লাহ িাড়া রব লহসাদব গ্রহে না েলর’। যারপর যলে যারা লবমুখ হয় যদব বি, ‘কযামরা সাক্ষী 

থাে কয, লনশ্চয় আমরা মুসলিম”। [সূরা আদি ইমরান, আয়ায: ৬৪]  

আল্লাহ এে, যার কোদনা শরীে কনই। নূহ আিাইলহস সািাম স্বীয় োওমদে যাাঁর ইবােদযর লেদেই আহ্বান 

েদরদিন। আল্লাহ যা‘আিা বদিন: 
دَۡ﴿ ۡلن اَل ق  رۡس 

 
َََٰنُوًحاَأ ال ََق ۡومِهِۦَإِل  ق  ۡومََِف  َٰق  اَٱّلَلَ َٱۡعُبُدوا ََي  ِنََۡل ُكمَم  َٰهَ َم  ۥََٓإِل  ۡۡيُهُ ََٓغ  اُفََإِن ِ خ 

 
ل ۡيُكمََۡأ اب ََع  ذ  ِظيمَ َي ۡومَ َع  : االعراف] ﴾٥٩َع 

١٨  ] 
“আমরা কযা নূহদে যার েওদমর লনেট কপ্ররে েদরলি। অযঃপর কস বদিদি, ‘কহ আমার েওম, কযামরা আল্লাহর 

ইবােয ের। লযলন িাড়া কযামাদের কোদনা (সযে) ইিাহ কনই। লনশ্চয় আলম কযামাদের মহালেদনর আযাদবর ভয় 

েরলি”। [সূরা আি-আ‘রাফ, আয়ায: ৫৮]  

ঈসা আিালহস সািামও এে আল্লাহর ইবােদযর লেদেই আহ্বান েদরদিন, আল্লাহ যা‘আিা বদিদিন: 
دَۡ﴿ رَ َل ق  ف  ِسيحََُُهوَ َٱّلَلَ َإِنَََق الُٓوا ََٱََّلِينَ َك  َ َٱۡبنََُٱلۡم  ۡري م  ق ال ََم  ِسيحََُو  َٰب ِنََٓٱلۡم  َٰٓءِيل ََي  ََٱّلَلَ َٱۡعُبُدوا ََإِۡسر  ِ ب  َبُكۡمَ َر  ر  نَإِنَُهۥَو  َبِٱّلَلََِيُۡۡشِكََۡم 

دَۡ ق  َرمَ َف  ل ۡيهََِٱّلَلََُح  َٰهََُٱۡۡل َنةَ َع  ى و 
ۡ
أ اَٱنلَاُر ََو م  ار ََِمنََۡلِلَظَٰلِِميَ َو م  نص 

 
 [  ٢٢: دةاملائ] ﴾٧٢َأ
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“অবশেই যারা েুফুরী েদরদি, যারা বদিদি, ‘লনশ্চয় আল্লাহ হদিন মারইয়াম পুত্র মসীহ’। আর মসীহ বদিদি, 

‘কহ বনী ইসরাইি, কযামরা আমার রব ও কযামাদের রব আল্লাহর ইবােয ের’। লনশ্চয় কয আল্লাহর সাদথ শরীে 

েদর, যার উপর অবশেই আল্লাহ িান্নায হারাম েদর লেদয়দিন এবাং যার লিোনা আগুন। আর যালিমদের কোদনা 

সাহাযেোরী কনই”। [সূরা আি-মাদয়ো, আয়ায: ৭২]  

অপর আয়াদয আল্লাহ যা‘আিা বদিন: 
ََٱّلَلََُق ال ََِإَوذَۡ﴿ َٰعِيس  ۡري مَ َٱۡبنَ َي  ََم  نت 

 
ََء أ َ َٱََّتُِذوِنََلِلَناِسََقُۡلت  ِ م 

ُ
أ ۡيََِو  َٰه  َٰن ك ََق ال ََٱّلَلِ ََُدونََِِمنَإِل  اَُسۡبح  نََِۡلََٓي ُكونََُم 

 
قُول ََأ

 
اَأ َل ََم   َ َۡي

َ َِلَ دََۡقُۡلُتُهۥَُكنُتََإِنَِِب ق   ق  ََف  لِۡمت ُهۥ  اَت ۡعل مََُع  ََٓن ۡفِسََِفََم  ل  ۡعل مََُو 
 
اَأ ََإِنَك ََن ۡفِسك  ََِفََم  نت 

 
َلَٰمََُأ ا١١٦ََٱۡلُغُيوِبََع  ََٓإَِلََل ُهمََۡقُۡلُتََم  ا ۡرت ِنََم  م 

 
َأ

نََِبِهِۦَٓ
 
ََٱّلَلَ َٱۡعُبُدوا ََأ ِ ب  َبُكۡمَ َر  ر  ُكنُتََو  ل ۡيِهمََۡو  ِهيٗداَع  ََت و َفۡيت ِنََف ل َماَفِيِهۡم ََُدۡمُتَََماَش  نت ََُكنت 

 
ََأ ل ۡيِهۡمَ َٱلَرقِيب  نت ََع 

 
أ َََٰو  ء ََُك َََِع   ۡ ََش 

ِهيدَ   [  ٥٥٢  ،٥٥٤: دةاملائ] ﴾١١٧َش 
“আর আল্লাহ যখন বিদবন, ‘কহ মারইয়াদমর পুত্র ঈসা, যুলম লে মানুষদেরদে বদিলিদি কয, ‘কযামরা আল্লাহ 

িাড়া আমাদে ও আমার মাযাদে ইিাহরূদপ গ্রহে ের?’ কস বিদব, ‘আপলন পলবত্র মহান, যার অলযোর আমার 

কনই যা বিা আমার িনে সম্ভব নয়। যলে আলম যা বিযাম যাহদি অবশেই আপলন যা িানদযন। আমার অন্তদর 

যা আদি যা আপলন িাদনন, আর আপনার অন্তদর যা আদি যা আলম িালন না; লনশ্চয় আপলন গাদয়বী লবষয়সমূদহ 

সবেজ্ঞায’। ‘আলম যাদেরদে কেবি যাই বদিলি, যা আপলন আমাদে আদেশ েদরদিন কয, কযামরা আমার রব ও 

কযামাদের রব আল্লাহর ইবােয ের। আর যযলেন আলম যাদের মদযে লিিাম যযলেন আলম যাদের ওপর সাক্ষী 

লিিাম। অযঃপর যখন আপলন আমাদে উলিদয় লনদিন যখন আপলন লিদিন যাদের পযেদবক্ষেোরী। আর আপলন 

সব লেিুর ওপর সাক্ষী”। [সূরা আি-মাদয়ো, আয়ায: ১১৬-১১৭] 

মুসা আিালহস সািাদমর সাদথ েথার সময় আল্লাহ যাদে বদিন: 
ن اَإِنَِنَٓ﴿

 
ََٓٱّلَلََُأ َٰهَ َل  ن ا ََإَِلََٓإِل 

 
قِمََِف ٱۡعُبۡدِنََأ

 
أ ة ََو   [  ٥٦: طه] ﴾١٤ََِّلِۡكرِيََٓٱلَصل وَٰ

“লনশ্চয় আলম আল্লাহ, আলম িাড়া কোদনা (সযে) ইিাহ কনই; সুযরাাং আমার ইবােয ের এবাং আমার স্মরোদথে 

সািায োদয়ম ের”। [সূরা ত্বহা, আয়ায: ১৪]  

আল্লাহ্ যা‘আিা যার নবী মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লামদে লনদেেশ প্রোন েদরন: 
اَقُۡلَ﴿ ه  يُّ

 
أ َٰٓ ك  ََِفََُكنُتمََۡإِنَٱنلَاُسََي  ِنَش  ََٓدِيِنََم  ۡعُبدََُف ل 

 
َِٰكنََۡٱّلَلََُِدونََِِمنَت ۡعُبُدونَ َٱََّلِينَ َأ ل  ۡعُبدََُو 

 
َُٰكۡمَ َٱََّلِيَٱّلَلَ َأ ت و َفى ِمرََۡي 

ُ
أ نََُۡتَو 

 
َأ

ُكونَ 
 
 [  ٥٠٦:  يونس] ﴾١٠٤َٱلُۡمۡؤِمنِيَ َِمنَ َأ

“বি, ‘কহ মানুষ, কযামরা যলে আমার েীদনর বোপাদর সদন্দদহ থাে, যদব আল্লাহ িাড়া কযামরা যার ইবােয ের 

আলম যার ইবােয েলর না; বরাং আলম ইবােয েলর আল্লাহর, লযলন কযামাদের মৃযুে কেন। আর আলম আলেি 

হদয়লি মুলমনদের অন্তভুেক্ত হওয়ার”। [সূরা ইউনুস, আয়ায: ১০৪]  

আসমাদনর মািাদয়োও যার ইবােয েদর, যার সাদথ োউদে যারা শরীে েদর না। কযমন, আল্লাহ যা‘আিা 

বদিন: 
ُۥ﴿ َل  نَو  َٰتََِِفََم  َٰو  ۡرِضَ َٱلَسم 

 
نََۡو ٱۡۡل هُۥَو م  ََِعند  ونَ َل  نََۡي ۡست ۡكِبُ تِهِۦَع  ََِعب اد  ل  ونَ َو   [  ٥١: االنبياء] ﴾١٩َي ۡست ۡحِِسُ

“আর আসমান-িলমদন যারা আদি যারা সবাই যাাঁর; আর যাাঁর োদি যারা আদি যারা অহঙ্কারবশযঃ যাাঁর ইবােয 

হদয লবমুখ হয় না এবাং ক্লালন্তও কবায েদর না”। [সূরা আি-আলম্বয়া, আয়ায: ১৯]  

আল্লাহ বেযীয কোদনা উপাসে উপোর ও অপোর এবাং সৃলি ও লরলিদের মালিে নয়। আল্লাহ যা‘আিা বদিন: 



 

 

মুসলিমদের মা‘বুে কে?  4  

ت ۡعُبُدونَ َقُۡلَ﴿
 
اَٱّلَلََُِدونََِِمنَأ ََم  ۡملُِكََل  اَل ُكمََۡي  ََض  ٗ ل  لِيمََُٱلَسِميعََُُهوَ َو ٱّلَلََُن ۡفٗعا ََو   [  ٢٤: دةاملائ] ﴾٧٦َٱۡلع 

“বি, ‘কযামরা লে আল্লাহ িাড়া এমন লেিুর ইবােয েরদব, যা কযামাদের িনে কোন ক্ষলয ও উপোদরর ক্ষমযা 

রাদখ না? আর আল্লাহ, লযলনই সবেদরাযা, সবেজ্ঞ”। [সূরা আি-মাদয়ো, আয়ায: ৭৬] 

অপর আয়াদয লযলন বদিন: 
ا﴿ َٰٗناَٱّلَلََُِدونََِِمنَت ۡعُبُدونَ َإَِنم  ۡوث 

 
ۡلُُقونَ َأ َّت  ََٱّلَلََُِدونََِِمنَت ۡعُبُدونَ َٱََّلِينَ َإِنَََإِۡفًك ََو  ۡملُِكونَ َل  ِۡزق َٱَٱّلَلََِِعندَ َف ٱۡبت ُغوا ََرِۡزٗقاَل ُكمََۡي  َلر 

ۥَٓ َو ٱۡشُكُروا ََو ٱۡعُبُدوهَُ ُ ۡهَََِل  ُعونَ َإَِل   [  ٥٢: العنكبوت] ﴾١٧َتُۡرج 
“কযামরা কযা আল্লাহদে বাে লেদয় মূলযেগুদিার পূিা েরি এবাং  লমথো বানাি। লনশ্চয় কযামরা আল্লাহ িাড়া 

যাদের উপাসনা ের যারা কযামাদের িনে লরলযদের মালিে নয়। যাই আল্লাহর োদি লরলযে যািাশ ের, যাাঁর 

ইবােয ের এবাং যাাঁর প্রলয েৃযজ্ঞযা প্রোশ ের। যাাঁরই োদি কযামরা প্রযোবলযেয হদব”। [সূরা আি-

‘আনোবূয, আয়ায: ১৭] 

এবার আদরেলট প্রদশ্নর উত্তর লেদয় লবষয়লট কশষ েরলি, আর যা হদি আমরা কেন এে আল্লাহর ইবােয েলর, 

যার কোদনা শরীে কনই। এর উত্তর: 

প্রথময: আমরা এ িনেই যার ইবােয েলর, কযদহযু লযলন বেযীয এ িগদয কেউ ইবােদযর হেোর নয়। োরে 

লযলন সৃলিোরী ও লরলযেোযা, লযলন অলস্তত্বহীন কথদে আমাদেরদে অলস্তত্ব োন েদরদিন। লযলন বদিন: 
َٰنَ ﴿ ١٧َََُتُۡصبُِحونَ َو ِحيَ َُتۡمُسونَ َِحيَ َٱّلَلََِف ُسۡبح  َل  َٰتََِِفََٱۡۡل ۡمدََُو  َٰو  ۡرِضََٱلَسم 

 
ِشي ٗاَو ٱۡۡل َََُُيۡرِج١٨َََُُتۡظِهُرونَ َو ِحيَ َو ع  ي ِِتََِمنَ َٱۡلح  َٱلۡم 

ُيۡخرِجَُ ََو  ي ِت  ُيۡحََِٱۡلح  ََِِمنَ َٱلۡم  ََو  ۡرض 
 
ا ََب ۡعدَ َٱۡۡل ۡوتِه  َٰلِك ََم  ذ  ك  َٰتِهِۦََٓو ِمن١٩ََََُّۡتۡر ُجونَ َو  نََۡء اي 

 
ُكمَأ ل ق  ِنَخ  ابَ َم  ََُٓثمَََتُر  نُتمَإِذ ا

 
َ َأ ونَ َب ۡش  َت نت ِۡشُ

َٰتِهِۦََٓو ِمن٢٠ََۡ نََۡء اي 
 
ل قَ َأ ِنََۡل ُكمَخ  نُفِسُكمََۡم 

 
َٰٗجاَأ ۡزو 

 
اَل ِت ۡسُكُنٓوا ََأ ۡه  ع ل ََإَِل  ر ۡۡح ًة َََمو َدةََٗب ۡين ُكمَو ج  َٰلِك ََِفََإِنَََو  َٰت ََذ  ۡومَ َٓأَلي  َكُرونَ َل ِق  ت ف  َي 

َٰتِهِۦَو ِمن٢١ََۡ ۡلقََُء اي  َٰتََِخ  َٰو  ۡرِضََٱلَسم 
 
َُٰفََو ٱۡۡل لِۡسن تُِكمََۡو ٱۡختِل 

 
َٰنُِكۡمَ َأ ۡلو 

 
أ َٰلِك ََِفََإِنَََو  َٰت ََذ  َٰلِِميَ َٓأَلي  َٰتِهِۦَو ِمن٢٢َََۡل ِۡلع  ن اُمُكمَء اي  َم 

ارََِبِٱََلۡلَِ آؤُُكموَ َو ٱنلَه  ِنَٱبۡتِغ  ََم  َٰلِك ََِفََإِنَََف ۡضلِهِۦٓ  َٰت ََذ  ۡومَ َٓأَلي  ُعونَ َل ِق  َٰتِهِۦَو ِمن٢٣َََۡي ۡسم  ق ََيُرِيُكمََُء اي  ۡ ۡوٗفاَٱۡلب  ٗعاَخ  م  ُِلََو ط  ُين   َِمنَ َو 
آءَِ آءََٗٱلَسم  ۦَم  ُيۡحِ ََبِهََِف  ۡرض 

 
ٓ ََب ۡعدَ َٱۡۡل ا ۡوتِه  َٰلِك ََِفََإِنَََم  َٰت ََذ  ۡومَ َٓأَلي  ۡعقِلُونَ َل ِق  َٰتِهِۦََٓو مِن٢٤َََۡي  نَء اي 

 
آءََُت ُقومَ َأ ۡرُضََٱلَسم 

 
ََو ٱۡۡل ِۦ  ۡمرِه

 
َإِذ اَُثمَََبِأ

ُكمَۡ ۡعو ةََٗد َع  ِنَ َد  ۡرِضََم 
 
ََٓٱۡۡل نُتمََۡإِذ ا

 
ۡرُُجونَ َأ ُۥ٢٥َََّت  َل  نَو  َٰتََِِفََم  َٰو  ۡرِضَ َٱلَسم 

 
َ َو ٱۡۡل َٰنُِتونَ َََلُۥَُك  ُؤا ََٱََّلِيَو ُهوَ ٢٦ََق  ۡبد  َيُعِيُدهُۥَُثمَََٱۡۡل ۡلقَ َي 

نََُو ُهوَ  ۡهو 
 
ل ۡيهَِ َأ ََُع  َل  ث ُلََو  َََٰٱلۡم  َۡع 

 
َٰتََِِفََٱۡۡل َٰو  ۡرِضَ َٱلَسم 

 
زِيزََُو ُهوَ َو ٱۡۡل  [  ٢٢ -٥٢: الروم] ﴾٢٧َٱۡۡل ِكيمََُٱۡلع 

“অযএব, কযামরা আল্লাহর যাসবীহ ের, যখন সন্ধ্োয় উপনীয হদব এবাং সোদি উিদব। আর অপরাদে ও 

কযাহদরর সমদয়। আর আসমান ও িলমদন সেি প্রশাংসা এেমাত্র যাাঁরই। লযলন মৃয কথদে িীলবযদে কবর েদরন 

এবাং িীলবয কথদে মৃযদে কবর েদরন। আর লযলন িলমনদে িীলবয েদরন যার মৃযুের পর। আর এভাদবই 

কযামরা উলিয হদব। আর যাাঁর লনেশেনাবিীর মদযে রদয়দি কয, লযলন কযামাদেরদে মালট কথদে সৃলি েদরদিন, 

যারপর কযামরা মানুষ হদয় িলড়দয় পড়ি। আর যাাঁর লনেশেনাবিীর মদযে রদয়দি কয, লযলন কযামাদের িনে 

কযামাদের কথদেই স্ত্রীদের সৃলি েদরদিন, যাদয কযামরা যাদের োদি প্রশালন্ত পাও। আর লযলন কযামাদের মদযে 

ভািবাসা ও েয়া সৃলি েদরদিন। লনশ্চয় এর মদযে লনেশেনাবিী রদয়দি কস েওদমর িনে, যারা লচন্তা েদর। আর 

যাাঁর লনেশেনাবিীর মদযে রদয়দি আসমান ও িলমদনর সৃলি এবাং কযামাদের ভাষা ও কযামাদের বদেের লভন্নযা। 

লনশ্চয় এর মদযে লনেশেনাবিী রদয়দি জ্ঞানীদের িনে। আর যাাঁর লনেশেনাবিীর মদযে রদয়দি রাদয ও লেদন 

কযামাদের লনদ্রা এবাং যাাঁর অনুগ্রহ কথদে কযামাদের (িীলবো) অদেষে। লনশ্চয় এর মদযে লনেশেনাবিী রদয়দি 

কস েওদমর িনে যারা কশাদন। আর যাাঁর লনেশেনাবিীর মদযে রদয়দি লযলন কযামাদেরদে ভয় ও ভরসাস্বরূপ 
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লবেুেৎ কেখান, আর আসমান কথদে পালন বষেে েদরন। অযঃপর যা দ্বারা িলমনদে যার মৃযুের পর পুনিেীলবয 

েদরন। লনশ্চয় এর মদযে লনেশেনাবিী রদয়দি কস োওদমর িনে যারা অনুযাবন েদর। আর যাাঁর লনেশেনাবিীর 

মদযে রদয়দি, যাাঁরই লনদেেদশ আসমান ও িলমন লিলযশীি থাদে। যারপর লযলন যখন কযামাদেরদে িলমন কথদে 

কবর হদয় আসার িনে এেবার আহবান েরদবন যখনই কযামরা কবর হদয় আসদব। আর আসমানসমূহ ও িলমদন 

যা লেিু আদি সব যাাঁরই। সব লেিুই যাাঁর অনুগয। আর লযলনই সৃলির সূচনা েদরন যারপর লযলনই এর পুনরাবৃলত্ত 

েরদবন। আর এটা কযা যাাঁর িনে অলযেযর সহি। আসমান ও িলমদন সদবোচ্চ মযোো যাাঁরই এবাং লযলন 

পরাক্রমশািী, প্রজ্ঞাময়”। [সূরা আর-রূম, আয়ায: ১৭-২৭] 

লযলন অপর আয়াদয বদিন: 
َمنَۡ﴿
 
ل قَ َأ َٰتََِخ  َٰو  ََٱلَسم  ۡرض 

 
ل ََو ٱۡۡل نز 

 
أ ِنَ َل ُكمَو  آءََِم  آءََٗٱلَسم  ۢنب ۡتن اَم 

 
آئِقَ َبِهِۦَف أ د  ة ََذ ات ََح  نَ ََماَب ۡهج  نَل ُكمَََۡك 

 
ٓ ََتُۢنبُِتوا ََأ ا ر ه  ج  َٰه ََش  ءِل 

 
َأ

ۡعِدلُونَ َق ۡوم ََُهمََۡب ۡلََٱّلَلَِ ََمعَ  َمن٦٠ََي 
 
ع ل ََأ ََج  ۡرض 

 
اٗراَٱۡۡل ع ل ََق ر  ََٓو ج  ا َٰل ه  َٰٗراَِخل  نۡه 

 
ع ل ََأ اَو ج  َِٰسَ َل ه  و  ع ل ََر  ۡينََِب ۡيَ َو ج  اِجًزا ََٱِۡل ۡحر  َٰه ََح  ءِل 

 
ََمعَ َأ

ُُهمََۡب ۡلََٱّلَلِ َ ۡكَث 
 
ََأ ۡعل ُمونَ َل  َمن٦١ََي 

 
رَََُُيِيُبََأ هََُإِذ اَٱلُۡمۡضط  ي ۡكِشُفََد َع  وٓءَ َو  لُُكمَۡوَ َٱلسُّ آءَ َي ۡجع  ۡرِضَ َُخل ف 

 
َٰه ََٱۡۡل ءِل 

 
ََماَق لِيٗلََٱّلَلِ َََمعَ َأ

َكُرونَ  َمن٦٢ََت ذ 
 
ۡهِديُكمََۡأ َِٰتََِفََي  ََُِظُلم  نَو ٱِۡل ۡحرََِٱۡلب   َٰحَ َيُۡرِسُلََو م  ِي  يََۡب ۡيَ َبُۡۡش  اَٱلر  َٰه ََر ۡۡح تِهِۦٓ ََي د  ءِل 

 
ََٱّلَلِ َََمعَ َأ َٰل  َماَٱّلَلََُت ع  ََُع  َۡۡشُِكونَ ي

َمن٦٣َ
 
ُؤا ََأ ۡبد  نَيُِعيُدهُۥَُثمَََٱۡۡل ۡلقَ َي  م  ِنَ َي ۡرزُقُُكمَو  آءََِم  ۡرِضَ َٱلَسم 

 
َٰه ََو ٱۡۡل ءِل 

 
اتُوا ََقُۡلََٱّلَلِ َََمعَ َأ َٰن ُكمََۡه  َِٰدقِيَ َُكنُتمََۡإِنَبُۡره  ََلََقُل٦٤ََص 

ۡعل مَُ نَي  َٰتََِِفََم  َٰو  ۡرِضََٱلَسم 
 
ََو ٱۡۡل ۡيب  اَٱّلَلُ ََإَِلََٱۡلغ  يَانَ َي ۡشُعُرونَ َو م 

 
ُثونَ َأ  [  ٤١  ،٤٠: انلمل] ﴾٦٥َُيۡبع 

ََ ُثون  َُيۡبع  يَان 
 
َأ اَي ۡشُعُرون  و م   َ َإَِلَٱّلَلُ ۡيب  ۡرِضَٱۡلغ 

 
َِٰتَو ٱۡۡل َٰو  [  06-06: انلمل] ﴾٦٥ِفَٱلَسم  “বরাং লযলন (দরষ্ঠ), লযলন আসমানসমূহ 

ও িলমনদে সৃলি েদরদিন এবাং কযামাদের িনে লযলন আসমান কথদে পালন বষেে েদরন। অযঃপর যা দ্বারা আলম 

মদনারম উেোন সৃলি েলর। যার বৃক্ষালে উৎপন্ন েরার ক্ষমযা কযামাদের কনই। আল্লাহর সাদথ লে অনে কোন 

ইিাহ আদি? বরাং যারা এমন এে েওম যারা লশেে েদর। বরাং লযলন, লযলন িলমনদে আবাসদযাগে েদরদিন 

এবাং যার মদযে প্রবালহয েদরদিন নেী-নািা। আর যাদয িাপন েদরদিন সুেৃঢ় পবেযমািা এবাং েুই সমুদদ্রর 

মযেখাদন অন্তরায় সৃলি েদরদিন। আল্লাহর সাদথ লে অনে কোদনা ইিাহ আদি? বরাং যাদের অলযোাংশই িাদন 

না। বরাং লযলন, লযলন লনরুপাদয়র আহ্বাদন সাড়া কেন এবাং লবপে েূরীভূয েদরন এবাং কযামাদেরদে িলমদনর 

প্রলযলনলয বানান। আল্লাহর সাদথ লে অনে কোদনা ইিাহ আদি? কযামরা েমই উপদেশ গ্রহে েদর থাে। বরাং 

লযলন, লযলন কযামাদেরদে িদি ও সমুদদ্রর অন্ধ্োদর পথ কেখান এবাং লযলন স্বীয় রহমদযর প্রাক্কাদি সুসাংবােবাহী 

বাযাস কপ্ররে েদরন। আল্লাহর সাদথ লে অনে কোদনা ইিাহ আদি? যারা যা লেিু শরীে েদর আল্লাহ যা কথদে, 

বরাং লযলন, লযলন সৃলির সূচনা েদরন, যারপর যার পুনরাবৃলত্ত েরদবন এবাং লযলন কযামাদেরদে আসমান ও িলমন 

কথদে লরলযে োন েদরন, আল্লহর সাদথ লে কোদনা ইিাহ আদি? বি, ‘কযামাদের প্রমাে লনদয় এদসা যলে কযামরা 

সযেবােী হও।’ বি, ‘আল্লাহ িাড়া আসমানসমূদহ ও িলমদন যারা আদি যারা গাদয়ব িাদন না। আর েখন 

যাদেরদে পুনরুলিয েরা হদব যা যারা অনুভব েরদয পাদর না”। [সূরা আন-নামি, আয়ায: ৬০-৬৫]  
অযএব, আল্লাহ বেযীয কেউ লে আদি, কয ইবােদযর হেোর? 

লদ্বযীয়য: আল্লাহ যা‘আিা আমাদেরদে শুযু যার ইবােদযর িনে সৃলি েদরদিন। লযলন বদিন: 
ا﴿ ل ۡقُتََو م  نَََخ  ََٱۡۡلِ  َ ن  [  ١٤: اذلاريات] ﴾٥٦ََِل ۡعُبُدونََِإَِلََو ٱۡۡلِ

“আর আলম লিন্ন ও মানুষদে কেবি এ িনেই সৃলি েদরলি কয যারা কেবি আমার ইবােয েরদব”। [সূরা আয-

যালরয়ায, আয়ায: ৩৩] 
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যৃযীয়য: লেয়ামদযর লেন এেমাত্র যারাই নািায পাদব, যারা যথাযথভাদব আল্লাহর ইবােয সম্পােন েদরদি। 

বান্দাদের লহসাব-লনোশ ও আমদির প্রলযোন প্রোদনর লনলমদত্ত মৃযুের পর আল্লাহ পুনরায় যাদেরদে উিাদবন, 

কসলেন এেমাত্র যারাই মুলক্ত পাদব, যারা শুযু এে আল্লাহর ইবােয েদরদি, আর অবলশিদের িাহান্নাদম লনদয় 

যাওয়া হদব, যা খুব লনেৃি িান। ইসিাদমর নবী সাল্লাল্লাহু 'আিাইলহ ওয়াসাল্লামদে যখন যার সাথীগে লিজ্ঞাসা 

েদরলিি, ‘লেয়ামদযর লেন আমরা লে আমাদের রবদে কেখব? লযলন বদিদিন: 
ْمسي َوالَْقَمري إيَذا ََكنَْت َصْحًوا قُلْنَا ال قَاَل فَإينَُّكْم ال » تَُضاُروَن ِفي ُرْؤَيةي َربُِّكْم يَْوَمئيٍذ إيال َكَما تَُضاُروَن ِفي َهْل تَُضاُروَن ِفي ُرْؤَيةي الشَّ

لي  ْصَحاُب الصَّ
َ
َْذَهْب ُُكُّ قَْوٍم إيََل َما ََكنُوا َيْعبُُدوَن َفيَْذَهُب أ َما ُثمَّ قَاَل ُينَاديي ُمنَاٍد ِلي ْوثَاني َمَع ُرْؤَيتيهي

َ
ْصَحاُب األ

َ
ْم َوأ يبي َمَع َصلييبيهي

ْوثَانيهي 
َ
َات  أ ٍر َوُغَّبَّ ْو فَاجي

َ
ْن بَرٍّ أ َ مي ْم َحَّتَّ َيبََْق َمْن ََكَن َيْعبُُد اَّللَّ يَهتيهي يَهٍة َمَع آل ْصَحاُب ُُكِّ آل

َ
ََهنََّم ُتْعَرُض  ْم َوأ تَابي ُثمَّ يُْؤََت ِبي ْهلي الْكي

َ
ْن أ  مي

 ُ يلْيَُهودي َما ُكنْتُْم َتْعبُُدوَن قَال اب  َفيَُقاُل ل نََّها رَسَ
َ
يُدوَن َكأ بَة  َوال َوََل  َفَما تُري ي َصاحي َّ ي َفيَُقاُل َكَذبْتُْم لَْم يَُكْن َّللي وا ُكنَّا َنْعبُُد ُعَزيَْر اْبَن اَّللَّ

يلنََّصارَى َما ُكنْتُْم تَ  ُبوا َفيَتََساَقُطوَن ِفي َجَهنََّم ُثمَّ ُيَقاُل ل يَنَا َفيَُقاُل اْْشَ ْن تَْسقي
َ
يُد أ ي َفيَُقولُوَن ُكنَّا َنْعبُُد ا ْعبُُدونَ قَالُوا نُري يَح ابَْن اَّللَّ لَْمسي

يَنَا َفيَُقا ْن تَْسقي
َ
يُد أ يُدوَن َفيَُقولُوَن نُري بَة  َوال َوََل  َفَما تُري ي َصاحي َّ ُبوا َفيَتََساَقُطوَن ِفي َجَهنََّم حَ َفيَُقاُل َكَذبْتُْم لَْم يَُكْن َّللي َّتَّ َيبََْق َمْن ُل اْْشَ

ٍر َفيَُقاُل لَُهْم َما ََيْبيُسُكْم َوقَْد َذَهَب انلَّاُس َفيَُقولُوَن فَاَرْقنَاُهْم َوَنْ ََكَن َيْعبُ  ْو فَاجي
َ
ْن بَرٍّ أ َ مي ْعنَا ُد اَّللَّ مي ََ نَّا إيَِلْهي اِْلَْوَم َوِينَّا  ُُ مي ْحَو

َ
ُن أ

َلَْحْق ُُكُّ قَْوٍم بيَما ََكنُوا َيْعبُُدوَن وَ  يًا ُينَاديي ِلي نَْت َربُّنَا فاَل ُمنَادي
َ
نَا َربُُّكْم َفيَُقولُوَن أ

َ
ْم اْْلَبَّاُر .. َفيَُقوُل أ تييهي

ْ
ُر َربَّنَا قَاَل َفيَأ ِينََّما نَنْتَظي

نْبييَاءُ 
َ
ٍن  .. يَُكلُِّمُه إيال األ  «فَيَْسُجُد ََلُ ُُكُّ ُمْؤمي

“কযামরা লে সূযে ও চাাঁে কেখদয েি অনুভব ের যখন পলরষ্কার থাদে? আমরা বিিাম: না, লযলন বিদিন: কস 

লেন কযামাদের রবদে কেখদয কোদনা েি অনুভব হদব না, কযমন েি অনুভব ের এ েু’কটাদে কেখদয। অযঃপর 

এে ক াষোোরী ক াষো লেদব, প্রদযেে েওম কযন যাদের উপাসেদের লনেট চদি যায়, ফদি কু্রশ পূিালররা 

যাদের কু্রদশর সাদথ চদি যাদব, মূলযে পূিালররা যাদের মূলযের সাদথ চদি যাদব এবাং প্রদযেে উপাসেদের 

ইবােযোলররা যাদের উপাসেদের সাদথ চদি যাদব, অবদশদষ শুযু আল্লাহদে ইবােযোরী কনেোর অথবা বেোর 

কিাদেরা বালে থােদব এবাং অবলশি েযে আহদি লেযাব। অযঃপর িাহান্নামদে এদন কপশ েরা হদব, কযন যা 

মরীলচো। ইহুলেদেরদে বিা হদব: কযামরা োর ইবােয েরদয, যারা বিদব আমরা আল্লাহর কিদি উযাদয়র এর 

ইবােয েরযাম। যাদেরদে বিা হদব: কযামরা লমথো বদিি, আল্লাহর কোদনা সন্তান ও স্ত্রী লিি না। কযামরা লে 

চাও? যারা বিদব: আমাদেরদে পালন পান েরান। বিা হদব: কযামরা পান ের, ফদি যারা িাহান্নাদম লনলক্ষত 

হদব। অযঃপর লিস্টানদের বিা হদব: কযামরা োর ইবােয েরদয, যারা বিদব: আমরা আল্লাহর কিদি মাসীদহর 

ইবােয েরযাম। যাদেরদে বিা হদব: কযামরা লমথো বদিি, আল্লাহর কোদনা সন্তান ও স্ত্রী লিি না, কযামরা লে 

চাও? যারা বিদব: আমাদেরদে পালন পান েরান। বিা হদব: কযামরা পান ের, ফদি যারা িাহান্নাদম লনলক্ষত 

হদব, অবদশদষ শুযু আল্লাহদে ইবােযোরী কনেোর লোংবা বেোর অবলশি থােদব। অযঃপর যাদেরদে বিা 

হদব: কযামাদেরদে লেদস আটদে করদখদি, অথচ কিাদেরা চদি কগদি? যারা বিদব: আমরা যাদের কথদে পৃথে 

হদয় কগলি। আি আমরা যার (রদবর) খুব মুখাদপক্ষী। আমরা এে ক াষোোরীদে ক াষো েরদয শুদনলি, প্রদযেে 

েওম যাদের উপাসেদের সাদথ লগদয় লমিুে, ফদি আমরা আমাদের রদবর অদপক্ষা েরলি। লযলন বদিন, যাই 

যাদের লনেট আল্লাহ আসদবন... লযলন বিদবন: আলম কযামাদের রব, যারা বিদব: আপলন আমাদের রব, নবীগে 

বেযীয যার সাদথ  কেউ েথা বিদব না..., অযঃপর প্রদযেে মুলমন যাদে সািোহ েরদব”।1  

                                                           
1 সহীহ বুখারী, হােীস নাং ৬৮৮৬, ৭৪৪০ 
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যারা সবাই মুলমন, যারাই এেমাত্র িান্নাযবাসী, যাদের উপর কোদনা ভয় কনই, যারা েখদনা লচলন্তয হদব না, 

যারা কসখাদন সবেো থােদব। আশা েরলি লবষয়লট স্পি হদয়দি। অযঃপর শুযু আল্লাহর বােী দ্বারাই কশষ েরলি, 

লযলন বদিন:  
ىََََٰمنَِ﴿ اَٱۡهت د  ۡهت ِديَف إَِنم  ََي  نَنِل ۡفِسهِۦ  َلََو م  اَض  ا ََي ِضلََُّف إَِنم  ل ۡيه   [  ٥١: االرساء] ﴾١٥َع 

“কয লহোদয়য গ্রহে েদর, কস কযা লনদির িনেই লহোদয়য গ্রহে েদর এবাং কয পথভ্রি হয় কস লনদির (স্বাদথের) 

লবরুদেই পথভ্রি হয়”। [সূরা আি-ইসরা, আয়ায: ১৫] লহোয়ায অনুসারীর ওপর সািাম। 

 

সূত্র:  اإلَالم َؤال وجوابموقع      
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