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আরশে আযীশের রব েহান আল্লাহর ননকট দ া‘আ কনর, নিনন দযন
আপনাশক ু ননয়া ও আশেরাশি বন্ধুরূশপ গ্রহণ কশরন, আপনাশক
বরকিেয় কশরন আপনন দযোশনই অবস্থান করুন না দকন,
আপনাশক িাশ র অন্তর্ুুক্ত কশরন, যাশক নকছু প্র ান করা হশে দে
কৃিজ্ঞিা প্রকাে কশর, পরীক্ষায় পড়শে ধৈযু ৈারণ কশর এবং গুনাহ
করশে ক্ষো প্রার্ুনা কশর। কারণ এ নিননট নবষয় হশে দেৌর্াশযের
প্রিীক।
দেশন ননন- আল্লাহ আপনাশক িাাঁর আনু যশিের পর্ দ োক- ননষ্ঠার
উপর প্রনিনষ্ঠি ীন ির্া নেল্লাশি ইব্রাহীে হশে, আপনন দকবেোত্র
এক আল্লাহর ইবা ি করশবন িার েনে আনু যিেশক ননশর্ুোে
কশর। আর আল্লাহ িা‘আো েকে োনু ষশক এরই আশ ে কশরশছন
এবং এর কারশণ িাশ র েৃ নি কশরশছন। দযেন েহান আল্লাহ বশেন
:
ۡ
َۡ َ ََ
ۡ
َ ۡ ٱۡلن َو
]٥٦ : ﴾ [اذلاريات٥٦ ون
ِ ٱۡلنس إِّل ِِلَعبد
ِ ﴿ وما خلقت
ِ
“আনে দিা নেন ও োনু ষশক দকবে আোর ইবা শির েনেই েৃ নি
কশরনছ” [েূ রা আয-যানরয়াি/৫৬]
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অিঃপর যেন োনশি পারশেন দয, আল্লাহ িা‘আো আপনাশক
দকবে িাাঁর ইবা শির েনে েৃ নি কশরশছন, িেন এটাও দেশন ননন
দয, িাওহী বেিীি দকাশনা ইবা িই ইবা ি নহশেশব যণে হয় না,
দযেন পনবত্রিা বেিীি দকাশনা োোিই োোি নহশেশব যণে হয়
না।
েু িরাং ইবা শি নেকু প্রশবে করশে িা দিেনন নি হশয় যায়
দযেননর্াশব পনবত্রিা অেুশনর পর বায়ু ননযুি হশে িা নবনি হয়।
অিঃপর যেন োনশেন দয, যেন ইবা শি নেশকুর েংনেশ্রণ হয়
িেন নেকু দে ইবা িশক নি কশর দ য় এবং যাবিীয় আেে ধ্বংে
কশর দেশে এবং দে বেনক্ত নিরস্থায়ী োহান্নােীশ র অন্তর্ুুক্ত হশয়
যায়,
িেন আপনন বুঝশি পারশেন দয, এ নবষয়নটর োনাই হশে
আপনার েনে েবশিশয় গুরুত্বপূ ণু কাে।
যাশি কশর আল্লাহ আপনাশক এ দবড়াোে দর্শক েুনক্ত দ ন, আর
িা হশে আল্লাহর োশর্ অংেী স্থাপন করা ির্া নেশকুর দবড়াোে।
যার েম্পশকু আল্লাহ িা‘আো বশেশছন:
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َ
ٓ َ
ۡ
َ َ َ
َ ﴿ إن
َ ۡ ٱّلل َّل َي ۡغفِر أن ي
]٤٨ :ۡش َك بِهِۦ َو َيغفِر َما دون ذَٰل ِك ل َِمن يَشاء ﴾ [النساء
ِ
“ননশ্চয়ই আল্লাহ িাাঁর োশর্ েরীক স্থাপন করাশক ক্ষো করশবন না,
আর এর দিশয় দছাট যা আশছ িা নিনন যার েনে ইো ক্ষো
করশবন।” [েূ রা আন-ননো/৪৮]
আর এটা (অর্ুাৎ নেশকুর দবড়াোে দর্শক েুনক্ত) দকবে িারনট নীনি
োনার োৈেশে েম্ভব হশব, যা আল্লাহ িা‘আো িাাঁর নকিাশব বণুনা
কশরশছন,
প্রর্ে নীনি: োনা প্রশয়ােন দয, ঐ েেস্ত কাশের যাশ র োশর্ নবী
োল্লাল্লাহু আোইনহ ওয়াোল্লাে যু দ্ধ কশরনছশেন, িারা স্বীকার করি
দয আল্লাহ িা‘আোই েৃ নিকিুা এবং েবনকছু র পনরিােক।
িবুও এ স্বীকাশরানক্ত িাশ রশক ইেোশের যনিশি প্রশবে করায় নন।
এর প্রোণ আল্লাহর বাণী:
َ
َۡ ٓ
ۡ
ۡ
َ َۡ
ِ ﴿ قل َمن يَ ۡرزقكم م َِن ٱلس َماءِ َوٱۡل
ۡرض أمن َي ۡمل ِك ٱلس ۡم َع َوٱۡلبۡص َٰ َر َو َمن ُيرِج
ۡ
ۡ َ
َ َۡ
ۡ َ
َ
َ ۡ َ َ َۡ
َۡ
ح َو َمن ي َدبِر ٱۡل ۡم َر ف َس َيقولون ٱّلل فقل
ِ ِ ٱلح م َِن ٱل َمي
ِ ت ويخرِج ٱلميِت مِن ٱل
َ َ َََ
]٣١ : ﴾ [يونس٣١ أفل تتقون
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“িুনে বে : নিনন দক, নযনন দিাোশ রশক আেোন ও েনেন হশি
নরনেক ন শয় র্াশকন? অর্বা দক নিনন, নযনন কণু ও িক্ষুেেূ শহর
উপর পূ ণু অনৈকার রাশেন?
আর নিনন দক, নযনন েীবন্তশক প্রাণহীন হশি দবর কশরন, আর
প্রাণহীনশক েীবন্ত হশি দবর কশরন? আর নিনন দক নযনন েেস্ত
কাে পনরিােনা কশরন? িেন অবেেই িারা বেশব দয, আল্লাহ।
অিএব, িুনে বে: িশব নক দিােরা িাকওয়া অবেম্বন করশব না?”
(েূ রা ইউনু ে: ৩১)
নিিীয় নীনি: আরশবর েুেনরকরা বেি: আেরা দিা িাশ রশক
দকবে ধনকটে এবং েু পানরে পাওয়ার আোয় আহ্বান োনাই এবং
িাশ র স্মরণাপন্ন হই।
িারা দয (আল্লাহর) ধনকটে োশর্র প্রিোো কশর িাশ র
(ো‘বু শ র) আহ্বান করি িার প্রোণ, আল্লাহর বাণী,
َ َٓ َ
َ َ َ
َۡ
َۡ َ َٓ َۡ
َ ف إن
ۡ
ٱّلل
ِ ﴿وٱَّلِين ٱَّتذوا مِن دونِهِۦٓ أو ِِلَاء ما نعبدهم إِّل ِِلق ِربونا إِل ٱّللِ زل ى
َ َ
َ
َۡ
َ
َ
َۡ
٣ ٱّلل ّل َي ۡهدِي َم ۡن ه َو كَٰذِب كفار
َيكم بَ ۡي َنه ۡم ِف َما ه ۡم فِيهِ ُي َتل ِفون إِن
]٣ :﴾ [الزمر
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“আর যারা আল্লাহর পনরবশিু অনেশক অনর্র্াবকরূশপ গ্রহণ কশর,
(িারা বশে) আেরা দিা এশ র ইবা ি এেশনেই কনর দয, এরা
আোশ রশক আল্লাহর োনন্নৈে এশন ন শব। িারা দয নবষশয় ননশেশ র
েশৈে েিশর্

করশছ আল্লাহ িার োয়োো কশর ন শবন। দয

নের্োবা ী ও কানের, আল্লাহ িাশক েৎ পশর্ পনরিানেি কশরন না।”
[েূ রা আয-যু োর/৩]
আর িারা দয (আল্লাহর কাশছ এেব ো‘বু শ র) োো‘আি বা
েু পানরে প্রিোো কশর িাশ র (ো‘বু শ র) আহ্বান করি িার
প্রোণ, আল্লাহর বাণী,
َ َ
َ َ َى َٓ َ َى
َ
ُّ َون مِن دون ٱّللِ َما َّل ي
عؤنا
ُضه ۡم َوّل يَنفعه ۡم َو َيقولون هؤّلءِ شف
﴿ َو َي ۡعبد
ِ

َ ع
]١٨ :ِند ٱّللِ﴾ [يونس

“আর িারা আল্লাহ ছাড়া এেন বস্তুেেূ শহরও ইবা ি কশর যারা
িাশ র দকাশনা অপকারও করশি পাশর না এবং িাশ র দকাশনা
উপকারও করশি পাশর না, আর িারা বশে: এরা হশে আল্লাহর
ননকট আোশ র েু পানরেকারী।” [েূ রা ইউনু ে/১৮]
বস্তুি েু পানরে বা োো‘আি ু ’ প্রকার। ক) অস্বীকৃি ে) স্বীকৃি।
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ক- অস্বীকৃি োো‘আি বা েু পানরে হশে, যা আল্লাহ বেিীি অশনের
ননকট িাওয়া হয়, যা করার ক্ষেিা আল্লাহ ছাড়া অশনের দনই। দযেন
আল্লাহ বশেন :
ۡ َ
َ َ
َ
َ
َ يأ ُّي َها ٱَّل
َ ِ ِين َء َامن ٓوا أنفِقوا مِما َر َز ۡق َنَٰكم مِن َق ۡبل أن يَأ
﴿ ى
ت يَ ۡوم ّل َب ۡيع فِيهِ َوّل
ِ
َ ۡ
َ َ َ
َ
َ
]٢٥٤ : ﴾ [ابلقرة٢٥٤ خلة َوّل شفَٰ َعة َوٱلكَٰفِرون هم ٱلظَٰل ِمون
“দহ যারা ঈোন এশনছ! আেরা দিাোশ রশক দয েীনবকা

ান

কশরনছ, িা হশি দে ন ন আোর পূ শবুই বেয় কর; যাশি র্াকশব না
দকাশনা ক্রয়-নবক্রয়, নকংবা বন্ধুত্ব অর্বা েু পানরে, আর কাশেররাই
দিা অিোিারী।” [েূ রা আে-বাক্বারাহ: ২৫৪]
ে- স্বীকৃি েু পানরে হশে, যা দকবে আল্লাহর কাশছ িাওয়া হয়1।
বস্তুি েু পানরেকারীর কাশছ েু পানরে িাওয়ার োৈেশে িাশক েম্মাননি
করা হয়। আর যার েনে েু পানরে করা হশব দে দিা হশি হশব

1

দকাশনা েৃ নির কাশছ িাওয়া হয় না। দযেন বো হয়, দহ আল্লাহ আপনন আোর
বোপাশর আপনার নবীশক েু পানরেকারী বাননশয় ন ন। অর্বা দহ আল্লাহ আপনন
আোর েনে আপনার বন্ধুশ রশক েু পানরেকারী বাননশয় ন ন। এর্াশব েরােনর
আল্লাহর কাশছ িাওয়া। [েম্পা ক]
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এেন বেনক্ত যার কর্া ও কাশে আল্লাহ েন্তুি। আর িাও েংঘনটি
হশব অনু েনির পশর। যেমন আল্লাহ তাআ’ো বশেন:
ۡ
َ ﴿ َمن َذا ٱَّلِي ي َ ۡش َفع ع
]٢٥٥ :ِنده ٓۥ إِّل بِإِذنِهِۦ﴾ [ابلقرة
“এেন দক আশছ দয অনু েনি বেিীি িাাঁর ননকট েু পানরে করশি
পাশর?” [েূ রা আে-বাক্বারাহ/২৫৫]
িৃিীয় নীনি: নবী (োল্লাল্লাহু আোইনহ ওয়া োল্লাে) এর আযেন
ঘশট এেন দোকশ র োশঝ যারা িাশ র ইবা শি েিৈা নবর্ক্ত
নছে; িাশ র েশৈে দকউ দেশরেিার ইবা ি করশিা, দকউ নবী ও
েৎ দোকশ র ইবা ি করশিা, দকউ যাছ-পাো ও পার্শরর পূ ো
করশিা এবং দকউ েূ যু ও িশের ইবা ি করশিা। আর নবী
(োল্লাল্লাহু আোইনহ ওয়া োল্লাে) িাশ র েশৈে দকাশনা প্রকার
িারিেে বা পার্ুকে করা ছাড়াই এশ র েবার নবরুশদ্ধ যু দ্ধ কশরন।
এর প্রোশণ আল্লাহর বাণী:
ُّ
َ
َ
َ
َ َ َٰ َ ۡ
]٣٩ :ّت ّل تكون ف ِۡت َنة َو َيكون ٱلِين ُكهۥ ِّللِ﴾ [االنفال
﴿ َوقَٰت ِلوهم ح
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“আর দিােরা িাশ র নবরুশদ্ধ েড়াই করশি র্াক যিক্ষণ না
নেিনার অবোন হয় এবং ীন েম্পূ ণুরূশপ আল্লাহর েশনেই হশয়
যায়।” [েূ রা আে-আনোে/৩৯]
• িারা দয েূ যু ও িশের ইবা ি করি, িার প্রোণ আল্লাহর বাণী,
َ َ ۡ َ
َۡ َ َ َۡ َ
ۡ
ۡ َ َ َ ۡ
َ َۡ ََ
ِ﴿ ومِن ءايَٰتِهِ ٱِلل وٱنلهار وٱلشمس وٱلقمر ّل تسجدوا ل ِلشم ِس وّل ل ِلقمر
ََ َ
َ
َ
]٣٧ : ﴾ [فصلت٣٧ َوْۤاوُدُجۡسٱ ِۤهَّلِل ٱَّلِي خلقهن إِن كنت ۡم إِياه ت ۡعبدون
“িাাঁর নন েুনাবেীর েশৈে রশয়শছ রাি ও ন ন, েূ যু ও িে। দিােরা
েূ যুশক নেে া কশরা না, িেশকও না; নেে া কর আল্লাহশক, নযনন
এগুশো েৃ নি কশরশছন, যন দিােরা দকবে িাাঁরই ইবা ি কর।”
[েূ রা েুেনেোি/৩৭]
• িারা দয দেশরেিার ইবা ি করি িার প্রোণ আল্লাহর বাণী,
ۡ َ
َ
َ َ َۡ َى
َ َ
]٨٠ :لئِكة َوٱنلب ِ ِيۧ َن أ ۡر َبابًا ﴾ [ال عمران
﴿ َوّل يَأم َرك ۡم أن تتخِذوا ٱلم
“আর নিনন আশ ে কশরন না দয, দিােরা দেশরেিাযণ ও
নবীযণশক প্রনিপােকরূশপ গ্রহণ কর।” [েূ রা আশে ইেরান/৮০]
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• েক্কার কাশেররা দয নবীযশণর ইবা িও করি িার েীে হশে
আল্লাহর বাণী,
ۡ
َۡ َ َ َ
َ ِإَوذ قَ َال ٱّلل َيَٰع
َ نت ق ۡل
َ َِيس ۡٱب َن َم ۡر َي َم َءأ
ِ ت ل ِلن
ي مِن
﴿
ِ ون وأ
ِ م إِلَٰه
ِ اس ٱَّتِذ
َ
َ
ۡ
َ ۡ ٓ
َ
َ َ َ َ َ ۡ َ َ
ل أن أقول َما ليۡ َس ِل ِِبَق إِن كنت قلتهۥ
ِ د
ِ ون ٱّللِه قال سبحَٰنك ما يكون
َ
َ
ۡ
َۡ
َ َ َ َ َۡ
َ َ ۡ ََٓ
َ ََۡ َۡ َ ۡ ََ
وب
ِ فقد عل ِمتهۥ تعلم ما ِف نف ِس وّل أعلم ما ِف نفسِ ك إِنك أنت علَٰم ٱلغي
]١١٦ : ﴾ [املائدة١١٦
“আর যেন আল্লাহ বেশবন, দহ োরইয়াশের পুত্র ঈো! িুনে নক
দোকশ রশক বশেনছশে দিােরা আল্লাহ ছাড়া আোশক ও আোর
োিাশক ো’বূ বাননশয় নাও?
ঈো ননশব ন করশবন আনে দিা আপনাশক পনবত্র েশন কনর; আোর
পশক্ষ দকানক্রশেই দোর্নীয় নছে না দয, আনে এেন কর্া বনে যা
বেবার আোর দকানই অনৈকার দনই;
যন আনে বশে র্ানক, িশব অবেেই আপনার োনা র্াকশব; আপনন
দিা আোর অন্তশরর কর্াও োশনন, পক্ষান্তশর আপনার অন্তশর যা
রশয়শছ আনে িা োনন না; েেস্ত যাশয়শবর নবষয় আপননই জ্ঞাি।”
[েূ রা আে-োশয় া/১১৬]
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• েক্কার দোকরা দয দনককার দোকশ র ইবা িও করি িার প্রোণ
হশে আল্লাহর বাণী :
َ َ
َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ ُّ َ َ َ َ ۡ
َ
َ َى
َ ۡ ون َر
َ ك ٱَّل
ۡح َتهۥ
ِين يَ ۡدعون يَبۡ َتغون إ ِ َٰل َرب ِ ِهم ٱلوسِيلة أيهم أقرب ويرج
ِ ﴿ أولئ
َ َ َ
]٥٧ :َو َيخافون َعذابَه ٓۥ﴾ [االرساء
“িারা যাশ র আহ্বান কশর িারাই দিা িাশ র প্রনিপােশকর ধনকটে
োশর্র উপায় েন্ধান কশর দবড়ায় দয িাশ র েশৈে দক কি ননকট
হশি পাশর, িাাঁর য়া প্রিোো কশর ও িাাঁর োনস্তশক র্য় কশর।”
[েূ ো আে-ইেরা/৫৭]

• িৎকােীন েক্কার দোশকরা দয যাছ-পাো ও পার্শরর ইবা িও
করি িার প্রোণ আল্লাহর বাণী,
َ
َ َٰ ﴿ أَفَ َر َء ۡيتم ٱلل
اثلَ َة ۡٱۡل ۡخ َر ى
َٰ ت َو ۡٱلعز
]٢٠ ،١٩ : ﴾ [انلجم٢٠ ى
ِ  َو َم َن َٰوة ٱثل١٩ ى
“দিােরা আোশক োনাও োি’ ও ‘উযযা’ েম্বশন্ধ এবং িৃিীয়
আশরকনট ‘োনাি’ েম্বশন্ধ?” [েূ রা আন-নােে/১৯-২০]
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অনু রূপর্াশব আবু ওয়ানক আে-োয়েী রান য়াল্লাহু ‘আনহুর হা ীেও
এর প্রোণ, নিনন বশেন:
،«خرجنا مع انليب صىل اهلل عليه وسلم إىل حنني وحنن حدثاء عهد بكفر
.وللمرشكني سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال هلا ذات أنواط
.» كما هلم ذات أنواط، يا رسول اهلل اجعل نلا ذات أنواط:فمررنا بسدرة فقلنا
.احلديث
আেরা রােূ েুল্লাহ (োল্লাল্লাহু আোইনহ ওয়াোল্লাে) এর েশে
হুনাইশনর যু শদ্ধ দবর হোে, আেরা িেন নূ িন েুেনেে নছোে।
দেকাশে েুেনরকশ র একনট কুে-বৃ ক্ষ নছে, যার পাশবু িারা অবস্থান
করশিা এবং িাশি িাশ র অস্ত্র ঝুনেশয় রােশিা।
ওটাশক বো হি ‘যািু আন্ওয়াত্’ (বরকশির যাছ)। আেরা এই
ৈরশনর এক কুে-যাশছর ননকট ন শয় অনিক্রে করোে। আেরা
আল্লাহর রােূ েশক বেোে: দহ আল্লাহর রােূ ে ! আোশ র েনেও
একনট ঝুনেশয় রাোর বৃ ক্ষ ননৈুারণ কশর ন ন দযেন িাশ র রশয়শছ
..2। আে-হা ীে3।

2

হা ীে দর্শক বু ঝা দযে দয, কাশেররা যাছ পূ ো করি। [েম্পা ক]
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িিুর্ু নীনিঃ আোশ র যু শযর নেকুকারীশ র নেকু পূ শবুর যু শযর
নেকুকারীশ র দর্শক অনৈক কশ ার। কারণ পূ শবুর দোশকরা েু েেেেিার েেয় নেকু করশিা আর

ু ঃশের েেয় একান্তর্াশব

আল্লাহশকই ডাকশিা। নকন্তু আোশ র যু শযর নেকুকারীরা েু ে- ু ঃে
েবুাবস্থায় আল্লাহর োশর্ নেকু কশর।
এর েীে, আল্লাহর বাণী,
َ َ
َ َ ۡ َ ۡ َٰ َ َ َ َ
ۡ َ
َ َ ﴿ فَإ َذا َرك ِبوا ف ۡٱلف ۡل
ب إِذا ه ۡم
ِ
ِ
ِ
ِ ك دعوا ٱّلل ُمل ِِصي ل ٱلِين فلما َنىهم إِل ٱل
ۡ
َ
]٦٥ : ﴾ [العنكبوت٦٥ ۡشكون
ِ ي
“অিঃপর িারা যেন দনৌকায় আশরাহণ কশর িেন িারা নবশুদ্ধ
নিশে োাঁনটর্াশব আল্লাহশক ডাশক; অিঃপর নিনন যেন স্থশে এশন
িাশ র উদ্ধার কশরন, িেনই িারা েরীক করশি র্াশক।” [েূ রা
আে-আনকাবূ ি/৬৫]
েোপ্ত
আর আল্লাহ িা‘আো োোি ও োোে দপে করুন েুহাম্মা , িাাঁর
পনরবার-পনরেন ও েকেোর্ীশ র প্রনি।
3

ততরতমেী, হাদীস নং ২১৮০।
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