মস
ূ া করেব
ু িলম উাহর িকছ ু সংখক লাক মূিতপজ
মস
ূ া করেব  আাহ তাআলা এরশাদ কেরেছন,“আপিন িক
ু িলম উাহর িকছ ু সংখক লাক মূিতপজ
তােদরেক দেখনিন যােদরেক িকতােবর িকছ ু অংশ দয়া হেয়েছ? তারা ‘িজবত’ [িতমা] এবং ‘তােৎক
িবাস কের এবং কােফরেদরেক বেল য, এরা মস
ু লমানেদর তুলনায় অিধকতর সরল সিঠক পেথ রেয়েছ”।
(িনসাঃ৫১) আাহ তাআলা আেরা এরশাদ কেরেছন, “বেলা, [হ মহু াদ] আিম িক স সব লাকেদর কথা
জািনেয় দেবা? যােদর পিরণিত আাহর কােছ [ফােসক লাকেদর পিরণিত] এর চেয় খারাপ। তারা এমন
লাক যােদরেক আাহ লানত কেরেছন এবং যােদর উপর আাহর গজব িনপিতত হেয়েছ। যােদর মধ
থেক িকছ ু লাকেক িতিন বানর ও কর বািনেয় িদেয়েছন। তারা তােতর পূজা কেরেছ”। (মােয়দাঃ ৬০)
আাহ তাআলা অন আয়ােত এরশাদ কেরেছন, “যারা তাঁেদর বাপাের িবজয়ী হেলা তারা বলল, আমরা
অবশই তােদর উপর [অথাৎ কবরােন] মসিজদ তরী করব” (কাহাফ: ২১) [ তাফসীর ইবন কাসীর
অনসু াের এ আয়ােতর বাখাঃ এখন ঐ এলাকার লাকেদর ইা হেলা য, হাবাসীেদর হার মখু ব কের
দয়া হাক এবং তাঁেদরেক তাঁেদর অবার উপর ছেড় দয়া হাক। কােজর উপর যােদর াধান িছল তারা
বলেলা, “আমরা তােদর আেশ পােশ মসিজদ িনমাণ করেবা”। ইমাম ইবনু জারীর রািহমাাহ ঐ লাকেদর
বাপাের িট উি বণনা কেরেছন, একিট এই য, তােদর মেধ মস
ু লমােনরা এ কথা বেলিছল, আর িতীয়
উিিট হে য, ঐ উিিট িছল কািফরেদর। এসব বাপাের আা তায়ালাই সবেচেয় ভােলা জােনন। িক
বাহতঃ এটাই জানা যাে য, এই উিকারীরা িছল মস
ু লমান। তেব তােদর একথা বলা ভাল িছ িক ম
িছল সটা অন কথা। এই বাপাের পিরার হাদীেস বণণা রেয়েছ য, রাসল
ু 
ু াহ সাাা আলাইিহ ওয়া
সাাম বেলেছন, “আা তায়ালা ইয়াদী ও খানেদর
উপর লানত বষণ কন য, তারা তােদর নবী ও
ৃ
ওয়ালীেদর কবরিলেক মসিজদ বািনেয় িনেয়েছ”। তারা যা করেতা তা থেক রাসল
ু 
ু াহ সাাা আলাইিহ
ওয়া সাাম ীয় উাতেক বাঁচােত চাইেতন। এজেনই আিমল মিু মিনন উমার ইবনু খাাব রািদয়াা
আন ীয় িখলাফেতর যমানায় যখন ইরােক হযরত দািনইয়ােলর(রািদয়াা আন)কবেরর সান পান,
তখন তা গাপন কের দয়ার িনেদশ দন এবং য িলিপ া হন, যােত কান কান য
ু ইতািদর বণনা িছল,
তা পঁেু ত ফলার আেদশ কেরন ]  সাহাবী আবু সাঈদ রা. থেক বিণত আেছ রাসূল সাাা আলাইিহ
ওয়া সাাম এরশাদ কেরেছন, “আিম আশা করিছ “তামরা অবশই তামােদর পূববতী লাকেদর রীিতনীিত অের অের অনসু রণ করেব [যা আেদৗ করা উিচত নয়] এমনিক তারা যিদ ঁই সােপর গেতও ঢুেক
যায়, তামরাও তােত ঢুকেব। সাহাবােয় করাম িজেস করেলন, ‘ইয়া রাসল
ু 
ু াহ, তারা িক ইিদ ও
িান?’ জবােব িতিন বলেলন, তারা ছাডা় আর ক? (বখু ারী ও মস
ু িলম)  মস
ু িলম শরীেফ সাহাবী ছাওবান
রা. থেক বিণত আেছ, রাসূল সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম এরশাদ কেরেছন, “আাহ তাআলা গাটা
যমীনেক একিত কের আমার সামেন পশ করেলন। তখন আিম জিমেনর পূব ও পিম িদগ পয দেখ
িনলাম। পিথবীর
ততটুকু ান আমােক দখােনা হেয়েছ আমার উেতর শাসন বা রাজ যতটুকু ান পয
ৃ
িবার লাভ করেব। লাল ও সাদা িট ধন ভাার আমােক দয়া হেলা আিম আমার রেবর কােছ আমার
উেতর জন এ আরজ করলাম, িতিন যন আমার উতেক গণ িভের মাধেম ংস না কেরন এবং

তােদর িনেজেদরেক বতীত অন কান শেক তােদর উপর িবজয়ী বা মতাসীন কের না দন যার ফেল
স (শ) তােদর সদেক হালাল মেন করেব [লেু ট িনেব]। আমার রব আমােক বলেলন, হ মহু াদ আিম
যখন কান িবষেয় ফয়সালা িনেয় ফিল, তখন তার কান বিতম হয় না। আিম তামােক তামার উেতর
জন এ অনু েহর িতিত িদি য, আিম তােদর গণ িভের মাধেম ংস করব না এবং তােদর
িনেজেদরেক ছাডা় যিদ সারা িব ও তােদর িবে একিত হয় তবও
ু এমন কান শেক তােদর উপর
মতাবান করব না যা তােদর সদেক বধ মেন কের লু ন কের িনেয় যােব য পয না তারা এেক
অপরেক ংস করেব আর এেক অপরেক বী করেব”। বারকানী তাঁর সহীহ হািদস ে এ হাদীসিট বণনা
কেরেছন। তেব উ বণনায় িনো কথােলা অিতির এেসেছ, “আিম আমার উেতর জন পথ
শাসকেদর বাপাের বিশ আশা বাধ করিছ। একবার যিদ তােদর উপর তেলায়ার উেঠ তেব স তেলায়ার
কয়ামত পয আর নামেব না। আর ততণ পয কয়ামত সংঘিটত হেব না যতণ না আমার একদল
উত মশু িরকেদর সােথ িমিলত হেব এবং যতণ না আমার উেতর একিট ণী মূিত পূজা করেব। আমার
উেতর মেধ িশজন িমথাবাদী অথাৎ ভ নবীর আিবভাব হেব। েতেকই িনেজেক নবী বেল দািব
করেব। অথচ আিমই হি সবেশষ নবী। আমার পর কান নবীর আগমন ঘটেব না। কয়ামত পয আমার
উেতর মেধ এমন একিট সাহায া দেলর অি থাকেব যােদরেক কান অপমানকারীর অপমান িত
করেত পারেব না। [অথাৎ সত পথ থেক িবরত রাখেত পারেব না] বাখা: মস
ু িলম উহার িকছ ু সংখক
লাক মূিতপজ
ূ া করেব, এ অধােয়র উেশ হে িশরেকর বাপাের সতকতা অবলন করা এবং িশরকেক
ভয় কের চলা। উেত মস
ু িলমা িশরেক পিতত হওয়ার িবষয়িট বাব ও অবধািরত। এর আেরা একিট
উেশ হে ঐ বির জবাব দয়া, য এ কথা দািব কের য, য বি লা-ইলাহা ইাাহ বেল মস
ু িলম
নাম ধারণ করল স ইসলােমর পিরপী কাজ কেরও ইসলােমর উপর িটেক থাকেত পাের। ইসলাম পিরপী
উ কাজেলার মেধ রেয়েছ, কবরবাসীেদর কােছ সাহায চাওয়া, তােদর কােছ দায়া করা এবং এটােক
ইবাদেতর পিরবেত অসীলা নােম অিবিহত করা। তােদর এ দািব সূণ বািতল। “ওয়াছান”: অথাৎ মূিত
এমন বাপক অথেবাধক নাম যা ারা আাহ বতীত যাবতীয় উপাসেক বঝ
ু ােনা হয়। এ ে গাছ, পাথর,
বািড-় ঘর, এবং আিয়া, আউিলয়া, নককার ও বদকােরর মেধ কান পাথক নই। [অথাৎ গাইাহ,
নককার, বদকার িকংবা গাছ-পাথর যাই হাক না কন তােদর কােছ সাহায চাওয়া আর দায়া করা
সবাবােতই] এটা তােদর ইবাদত করার শািমল যা কবলমা একক আাহর াপ। য বি গাইাহর
কােছ দায়া করল অথবা তার ইবাদত করল স বি তােক [গাইলাহেক] উপাস িহেসেব হণ করল।
এবং সােথ সােথ গাইাহর ইবাদেতর কারেণ ইসলাম থেক খািরজ হেয় গেলা। ইসলােমর সােথ
এমতাবায় তার সেকর কান মূলই হেব না। এমন ব মশু িরক মল
ু িহদ, কািফর এবং মনু ােফেকর
সকই তা ইসলােমর সােথ িছল। এখােন িবেবচ িবষয় হে ীেনর মূল িশা এবং তার মমাথ। অথহীন
নাম আর শ এখােন িবেবচ িবষয় নয়।
__________________________________________ “িকতাবত
ু তাওহীদ’ বইিটর এ
অধায় থেক িনো িবষয়েলা জানা যায়ঃ ১। সূরা িনসার ৫১নং আয়ােতর তাফসীর। ২। সূরা মােয়দার
৬০ নং আয়ােতর তাফসীর। ৩। সূরা কাহােফর ২১ নং আয়ােতর তাফসীর। ৪। এিট সবেচেয় পূণ

িবষয়। [আর তা হে] এখােন ‘িজবত] এবং ‘তােতর] িত ঈমােনর অথ িক? এটা িক ধু অেরর
িবােসর নাম? নািক িজবত ও তােতর িত ঘণা,াভ
এবং বািতল বেল জানা সেও এর পূজারীেদর
ৃ
সােথ ঐকমত পাষণ করা বঝ
ু ায়? ৫। তাত পূজারীেদর কথা হে, কােফররা তােদর কুফির সেক
অবগত হওয়া সেও তারা মািমনেদর চেয় অিধক সত পেথর অিধকারী। ৬। আবু সাঈদ রা. থেক বিণত
হািদেস য ধরেনর লােকর কথা উেখ করা হেয়েছ স ধরেনর ব সংখক লাক এ উেতর মেধ অবশই
পাওয়া যােব। [যারা ইিদ খানেদর
ব অনসু ারী]। ৭। এ রকম সংঘিটত হওয়ার বাপাের রাসূল
ৃ
সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম আলাইিহ ওয়া সাাম এর স
ু  ঘাষণা। অথাৎ এ উেত মস
ু িলমার মেধ
ব মূিত পূজারী লাক পাওয়া যােব। ৮। সবেচেয় আেযর িবষয় হে, “মখু তােরর” মত িমথা এবং ভ
নবীর আিবভাব। মখু তার নামক এ ভনবী আাহর একবাদ ও মহু াদ সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম
আলাইিহ ওয়া সাাম এর িরসালতেক ীকার করেতা। স িনেজেক উেত মহু াদীর অভূ বেলও
ঘাষণা করেতা স আেরা ঘাষণা িদেতা, রাসূল সত, কুরআন সত এবং মহু াদ সাাা আলাইিহ ওয়া
সাাম আলাইিহ ওয়া সাাম সবেশষ নবী িহেসেব ীকৃত। এেলার ীকৃিত দান সেও তার মেধ
উপেরা ীকৃিতর স
ু  িবপরীত ও পিরপী কাযকলাপ পিরলিত হেয়েছ। এ ভ মখু ও সাহাবােয়
করােমর শষ যেু গ আিবভূত হেয়িছল এবং বশ িকছ ◌ু লাক তার অনসু ারীও হেয়িছল। ৯। সস
ু ংবাদ হে
এই য, অতীেতর মেতা হক সূণেপ কখেনা িবলু হেব না বরং একিট দল হেকর উপর িচরিদনই
িতিত থাকেব। ১০। এর সবেচেয় বড় িনদশন হে, তারা [হক পীরা] সংখায় কম হেলও কান
অপমানকারী ও িবেরাধীতাকারী তােদর কান িত করেত পারেব না। ১১। কয়ামত পয উ শত
কাযকর থাকেব। ১২। এ অধােয় কতেলা বড় িনদশেনর উেলখ− রেয়েছ। যথাঃ রাসূল সাাা আলাইিহ
ওয়া সাাম আলাইিহ ওয়া সাাম কতকৃ সংবাদ পিরেবশন য, ‘আাহ তাআলা তাঁেক িবের পূব ও পিম
িদগের সবিকছইু একিত কের দিখেয়েছন। এ সংবাদ ারা য অথ বিু ঝেয়েছন বােব িঠক তাই
সংঘিটত হেয়েছ, যা উর ও দিেণর বাপাের ঘেটিন। তাঁেক ’িট ধন-ভাার দান করা হেয়েছ এ
সংবাদও িতিন িদেয়েছন। তাঁর উেতর বাপাের মা িট দায়া কবল
ু হওয়ার সংবাদ িতিন িদেয়েছন এবং
ত ৃতীয় দায়া কবল
ু না হওয়ার খবরও িতিন জািনেয়েছন। িতিন এ খবরও জািনেয়েছন য, এ উেতর উপের
একবার তেলায়ার উঠেল তা আর খােপ েবশ করেব না। [অথাৎ সংঘাত  হেল তা আর থামেব না]।
িতিন আেরা জািনেয়েছন য, উেতর লােকরা এেক অপরেক ংস করেব, এেক অপরেক বী করেব।
উেতর জন িতিন া শাসকেদর বাপাের শতকবাণী উারণ কেরেছন। এ উেতর মধ থেক িমথা ও
ভ নবী আিবভােবর কথা িতিন জািনেয়েছন। সাহায া একিট হক পীদল সব সময়ই িবদমান থাকার
সংবাদ জািনেয়েছন। উেিখত সব িবষয়ই পিরেবিশত খবর অনযু ায়ী ব সংঘিটত হেয়েছ। মূলঃ িকতাবত
ু
তাওহীদ, অধায় ২৩

