তাগুতেক �তয্াখয্ান এবং

আ�াহর �িত ঈমান আনয়ন

�খয্াত শাইখ আবু মুহা�দ আিসম আল-মাকিদসী (আ�াহ তাঁেক েহফাজত করুন) রিচত

তাগুতেক �তয্াখয্ান এবং আ�াহর
�িত ঈমান আনয়ন
েলখক: আবু মুহা�দ আিসম আল-মাকিদসী
পিরেবশনায়: বালােকাট িমিডয়া

�ীেনর মেধয্ েকােনা জবরদি� নাই। িন�য়ই সিঠক পথ ভুল পথ েথেক পৃথক হেয় েগেছ।
সু তরাং, েয তাগুতেক অ�ীকার কের এবং আ�াহর �িত ঈমান আনয়ন কের, তাহেল েস েযন
এমন মজবুত হাতলেক আঁকেড় ধরেলা যা কখেনাই ভাঙেব না। এবং আ�াহ তাআলাই হে�ন
সবর্ে�াতা, সবর্জ্ঞ।
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সূ রা বাকারা, আয়াত: ২৫৬
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(১)

�েতয্েকর জানা উিচত েয, আ�াহ তাআলাই �িতিট ব� ও �িতিট জীেবর সৃ ি�কারী ও
পালনকারী পরম স�া। নামায, যাকাত বা অনয্ েযেকােনা ইবাদেতর পূ েবর্ দৃ ঢ়তম েয িবষয়িটর
জ্ঞানাজর্ন ও �েয়ােগর জনয্ আ�াহ তাআলা আদম স�ানেদরেক আেদশ কেরেছন তা হে�
আ�াহ তাআলার এক�বােদ ঈমান আনয়ন করা এবং অনয্ সকল ইলাহেক (অথর্াৎ তাগুতেক)
�তয্াখান ও অিব�াস করা। আর এজনয্ই আ�াহ তাআলা জীব সৃ ি� কেরেছন, তােদর মেধয্ নবীরাসূ লেদর (আলাইিহিমস সালাম) পািঠেয়েছন, িকতাব ও সহীফা নািযল কেরেছন এবং িজহাদ ও
শাহাদােতর আেদশ িদেয়েছন। এজনয্ই রেয়েছ পরম করুণামেয়র অনু সারীগণ ও শয়তােনর
অনু সারীেদর মেধয্ িচরশ�তা, আর এজনয্ই �িতি�ত করা হেব মুসিলম জািত ও সিঠক িখলাফত
বয্ব�া।
আ�াহ তাআলা বেলন,

(২)
এবং আিম মানু ষ ও ি�ন জািতেক শুধুমা� আমার ইবাদেতর জনয্ই সৃ ি� কেরিছ।
1

যার মােন হে�, একমা� আ�াহ তাআলারই ইবাদত করেত হেব। িতিন আেরা বেলন,

এবং িন�য়ই আিম �েতয্ক জািতর মেধয্ রাসূ ল ে�রণ কেরিছ এই মেমর্ েয, তারা েযন শুধুমা�
আ�াহর ইবাদত কের এবং তাগুতেক বজর্ন কের,…

(৩)

আ�াহ তাআলা ছাড়া আর েকােনা ইলাহ েনই (অথর্াৎ, আ�াহ তাআলা ছাড়া ইবাদেতর েযাগয্ আর
েকােনা উপাসয্ েনই) - এই িব�াসই হে� ইসলােমর মূ ল িব�াস। এর অনু পি�িতেত েকােনা
েদায়া, েকােনা নামায, েকােনা েরাজা, েকােনা যাকাত, েকােনা হ� গৃহীত হেব না। এই িব�াস না
থাকেল েকউই জাহা�ােমর আগুন েথেক রক্ষা পােব না, কারণ এিটই একমা� হাতল যার স�েকর্
আ�াহ তাআলা িন�য়তা িদে�ন যা কখেনাও ভাঙবার নয়। এই হাতলেক ছাড়া �ীেনর অনয্ানয্
হাতল জাহা�ােমর আগুন েথেক রক্ষা পাবার জনয্ যেথ� হেব না। আ�াহ তাআলা বেলন,
(২)

সূ রা যািরয়াত, আয়াত: ৫৬

(৩)

সূ রা নাহল, আয়াত: ৩৬
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�ীেনর মেধয্ েকােনা জবরদি� নাই। িন�য়ই সিঠক পথ ভুল পথ েথেক পৃথক হেয় েগেছ।
সু তরাং, েয তাগুতেক অ�ীকার কের এবং আ�াহর �িত ঈমান আনয়ন কের, তাহেল েস েযন
এমন মজবুত হাতল আঁকেড় ধরেলা যা কখেনাই ভাঙেব না। এবং আ�াহ তাআলাই হে�ন
সবর্ে�াতা, সবর্জ্ঞ।

(৪)

3

আ�াহ তাআলা আেরা বেলন,

যারা ইবাদত না করার মাধয্েম তাগুতেক �তয্াখান কের এবং অনু েশাচনার সােথ আ�াহ তাআলার
অিভমুখী হয়, তােদর জনয্ রেয়েছ সু সংবাদ। অতএব, আমার বা�ােদরেক সু সংবােদর েঘাষণা
দাও।

(৫)
4

লক্ষয্ কের েদখুন েয, আ�াহ তাআলা িকভােব তাঁর িনেজর �িত িব�ােসর বয্াপাের কথা বলার
পূ েবর্ তাগুেতর �িত অিব�ােসর কথা বেলেছন; িকভােব িতিন হয্াঁ-বাচক উি�র পূ েবর্ না-বাচক
উি� িদেয় শুরু কেরেছন। “লা ইলাহা ই�া�াহ” (েনই েকােনা ইলাহ, আ�াহ ছাড়া) এই বােকয্র
মাধয্েম আ�াহ তাআলা তাঁর তাওহীেদর (এক�বাদ) িনেদর্শ িদে�ন, শ� হাতেলর েসই মহান
মূ লনীিতর �িত িনেদর্শ করেছন। অতএব, অনয্ানয্ তাগুেতর �িত চরম �তয্াখয্ান ছাড়া আ�াহ
তাআলার �িত িব�ােস আ�িরকতা (অথর্াৎ, িনেভর্জাল ঈমান) আসেত পাের না।
তাগুত হে� েসই সকল িমথয্া মাবুদ যার �িত �েতয্কেকই অিব�াস �াপন করেত হেব এবং
ইবাদেতর েক্ষে� এেক �তয্াখয্ান করেত হেব, েযন আ�াহ �দ� িনরাপ�ার েসই দৃ ঢ় ও শ�
হাতলেক আঁকেড় ধের থাকা যায়। তাগুত শুধুমা� পাথর, মুিতর্, গাছ বা কবর নয় েযগুেলার �িত
িসজদাবনত হেয় বা আবাহন জািনেয় অথবা েযগুেলার নােম শপথ কের ইবাদত করা হয়, বরং
এর অথর্ আেরা বয্াপক। আ�াহর পিরবেতর্ ইবাদত করা হয় এবং েস এই ইবাদত �হণ কের –
(৪)

সূ রা বাকারা, আয়াত: ২৫৬

(৫)

সূ রা যু মার, আয়াত: ১৭
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এমন সকল িকছু ই তাগুেতর অ�ভুর্�, তা ইবাদত বা আনু গতয্ �দশর্েনর েয েকােনা কােজর
মাধয্েমই করা েহাক না েকন।
তাগুেতর উ�ব হয় জুলুম েথেক, যা সংগিঠত হয় সৃ ি� কতৃর্ক সীমাল�েনর মাধয্েম। ইবাদেতর
কাজসমূ েহর মেধয্ রেয়েছ ভি� �দশর্ন, িসজদাবনত হওয়া, আবাহন করা, শপথ করা, জবাই করা
ইতয্ািদ। কােরাও আইেনর �িত আনু গতয্ থাকাও একিট ইবাদত। আ�াহ তাআলা �ী�ানেদর
স�েকর্ বেলন,

তারা তােদর পি�ত ও ধমর্যাজকেদরেক আ�াহর পিরবেতর্ রব িহেসেব �হণ কেরিছল…

(৬)

যিদও তারা তােদর পি�ত ও ধমর্যাজকেদরেক িসজদা করেতা না, তােদর �িত অবনত হেতা না,
িক� যখন তারা (তােদর পি�ত ও ধমর্যাজেকরা) হালালেক হারাম এবং হারামেক হালাল করেলা
তখন তারা তােদর আনু গতয্ ও অনু সরণ কেরিছল। এটােকই আ�াহ তাআলা তােদর ইবাদত
িহেসেব উে�খ কেরেছন, কারণ আইেনর আনু গতয্ ইবাদেতরই অ�ভুর্� এবং আইন েদবার
অিধকার একমা� আ�াহ তাআলার। কােজই, েয েকউ তা করেব েস মুশিরক হেয় যােব।
এর একিট �মাণ হে� রাসূ লু�াহ (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম) এর সমেয়র একিট ঘটনা যা
একিট মৃত ছাগলেক েক� কের পরম করুণাময় আ�াহর অনু সারীগণ ও শয়তােনর অনু সারীেদর
মেধয্ সংগিঠত হয়।
মুশিরকরা মুসলমানেদর িব�াস করােত চাি�ল েয, েয ছাগল মুসলমােনরা জবাই কের এবং েয
ছাগল িনেজ িনেজই মারা যায় তােদর মেধয্ েকােনা পাথর্কয্ েনই। তারা দািব করিছল েয, েয
ছাগল িনেজ িনেজই মারা যায় েসিটেক আ�াহ তাআলা বধ কেরেছন। ফেল আ�াহ তাআলা তাঁর
িবধান নািযল কেরন এবং বেলন,

…এবং যিদ েতামরা তােদর আনু গতয্ কেরা (মৃত �াণী খাওয়া ৈবধ কের েনয়ার মাধয্েম), তাহেল
(৭)
েতামরা মুশিরকেদর অ�ভুর্� হেয় যােব।
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(৬)

সূ রা তাওবা, আয়াত: ৩১
4

সু তরাং, েয েকউ িনেজেক আইন�েণতা বা আইনসভার �িতিনিধ বানায় অথবা অপরেক এই
কােজর জনয্ িনবর্াচন কের, তারা সবাই “তাগুত” এর অ�ভুর্� – েহাক েস শাসক বা শািসত।
কারণ েস আ�াহর েদয়া সীমা অিত�ম কেরেছ। মানু ষেক সৃ ি� করা হেয়েছ আ�াহ তাআলার
বে�গী করার জনয্ এবং আ�াহ মানু ষেক তাঁর �ণীত আইনসমূ হ েমেন চলেত আেদশ কেরেছন,
িক� অেনক মানু ষই আ�াহর আইনেক �তয্াখয্ান কের এবং তার সীমা ছািড়েয় যায়।
মানু ষ িনেজেক আ�াহর সমান করেত চায়, এবং েয আইন �ণয়ন হেলা একমা� আ�াহর
অিধকার েসই অিধকাের েস অংশ িনেত চায় - যা কখেনাই অনু েমািদত নয়। যিদ েকউ এই সীমা
ছািড়েয় িগেয় তা কের েফেল তেব েস িনেজেক আইন�ণয়নকারী “রব” এ পিরণত কের এবং েস
তাগুতেদর অনয্তম েনতায় পিরণত হেব। তার ইসলাম ও তাওহীেদ (এক�বাদ) িব�াস
�হণেযাগয্ হেব না, যতক্ষণ পযর্� না, েস এই পযর্� যা কেরেছ তা অিব�াস ও �তয্াখয্ান কের
এবং এর (তার পূ েবর্র িব�ােসর) অনু সারী ও সাহাযয্কারীেদর েথেক মু� হবার জনয্ তােদর
িবরুে� যু � কের।
আ�াহ তাআলা বেলন,

…এবং তারা (িবেরােধর েক্ষে�) ফায়সালার জনয্ তাগুেতর কােছই েযেত চায় যিদও তারা
তাগুতেক �তয্াখয্ান করার জনয্ আিদ� হেয়েছ। িক� শয়তান তােদরেক সু দূর িবপেথ িনেয় েযেত
চায়।

(৮)

7

মুজািহদ (রিহমাহু�াহ) বেলন, “তাগুত হে� মানু েষর ছ�েবশী শয়তান যার কােছ মানু ষ িবচারফায়সালার জনয্ যায় এবং তার আনু গতয্ কের।”

(৭)

সূ রা আনআম, আয়াত: ১২১

(৮)

সূ রা িনসা, আয়াত: ৬০

(৯)

তাফসীর ইবেন কাসীর

(৯)
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5

শাইখুল ইসলাম ইবেন তাইিময়া (রিহমাহু�াহ) বেলন, “...এজনয্ েয েকউ পিব� �� েকারআেনর
িবধান ছাড়া ফায়সালা কের েস হে� তাগুত।”

(১০)
9

ইবনু ল কাইয়ু য্ম (রিহমাহু�াহ) বেলন, “এমন �েতয্েকই তাগুত যারা সীমা অিত�ম কের যা হেত
পাের ইবাদত, অনু সরণ িকংবা আনু গেতয্র েক্ষে�। সু তরাং, েযেকােনা মানবেগা�ীর েক্ষে� তাগুত
হে� েসই বয্ি� যােক আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম) পিরবেতর্
িবচারক িহসােব মানা হয়, অথবা আ�াহর পিরবেতর্ যার ইবাদত করা হয়, অথবা আ�াহর
িবধােনর পিরবেতর্ যােক অনু সরণ করা হয়, অথবা অজ্ঞতাবশত যার আনু গতয্ করা হয় এমন
িবষেয় েযখােন আনু গতয্ শুধুমা� আ�াহর জনয্ িনধর্ািরত।” িতিন আেরা বেলন, “আ�াহর রাসূ ল
(সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম) িবচার-ফায়সালা করার জনয্ েয িবিধ-িবধান িনেয় এেসেছন তা
অনু যায়ী েয বয্ি� িবচার-ফায়সালা কের না অথবা তার অনু সরণ কের না, েস িনি�তভােবই
একিট তাগুেতর অনু সরণ করেছ।”

(১১)
10

বতর্মান সমেয় ইবাদতকৃত এমন একিট তাগুত, যার �িত ও যার অনু সারীেদর �িত �েতয্ক
তাওহীদপ�ী মানু েষর অিব�াস েপাষণ করেত হেব েযন েস আ�াহ �দ� েসই দৃ ঢ়তম মজবুত
হাতলিট ধরার মাধয্েম িনেজেক জাহা�ােমর আগুন েথেক রক্ষা করেত পাের, তা হে� এই
ক্ষণ�ায়ী মানব সৃ � েদব-েদবী যা হেলা তথাকিথত আইন�েণতা।
আ�াহ তাআলা বেলন,

অথবা তােদর িক আ�াহর সােথ অংশীদার আেছ যারা তােদর জনয্ একিট �ীন িনেয় এেসেছ
আ�াহ যার অনু মিত েদন িন? ফায়সালার েঘাষণা না থাকেল তােদর িবষেয় েতা িস�া� হেয়ই
েযেতা। এবং িন�য়ই জােলমেদর জনয্ রেয়েছ য�ণাদায়ক শাি�।
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(১০)

মাজমূ আল ফাতাওয়া, খ�: ২৮, পৃ�া: ২০১

(১১)

ইলাম আল মুওয়ািকঈন, খ�: ১, পৃ�া: ৫০

(১২)

সূ রা শূ রা, আয়াত: ২১
6

(১২)

অেনক মানু ষই এসব িবধানদাতােদর �হণ কেরেছ এবং আইন �ণয়ন করার িবষয়িটেক তােদর
জনয্, তােদর সংসেদর জনয্, এবং তােদর আ�িলক, �ানীয় ও আ�জর্ািতক শাসন কতৃর্ে�র জনয্
একিট অিধকার ও ৈবিশ�য্ িহেসেব েমেন িনেয়েছ। তারা এটা �মাণ কেরেছ তােদর আইন-কানু ন
এবং সংিবধােনর মাধয্েম, যার বা�বতা তােদর জানা রেয়েছ।
• কুেয়তী সংিবধােনর ৫১ ন�র অনু ে�েদ বলা আেছ: “সংিবধান েমাতােবক, আইন
�ণয়নকারী কতৃর্� পিরচািলত হেব রাজপু� ও সংসদীয় পিরষেদর মাধয্েম।”
• জদর্ােনর সংিবধােনর ২৫ ন�র অনু ে�েদ বলা আেছ: “বাদশাহ ও সংসদীয় পিরষদই
আইন �ণয়েনর ক্ষমতার অিধকারী।”
• িমশরীয় সংিবধােনর ৮৬ ন�র অনু ে�েদ বলা আেছ: “সংসদই হে� আইন �ণয়নকারী
কতৃর্�।”
অতএব, তারা এমন �েতয্ক বয্ি�র রব হেয় বেস আেছ যারা তােদর আনু গতয্ ও অনু সরণ কের,
অথবা এই কুফরী ও িশরেকর বয্াপাের তােদর সােথ একমত েপাষণ কের, িঠক েযমনিট আ�াহ
তাআলা �ী�ানেদর বয্াপাের বেলেছন যখন তারা তােদর পি�ত ও ধমর্যাজকেদর অনু সরণ
কেরিছল। আজেকর এই গণতে�র অনু সারীরা

(১৩)
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ও �েয়াগকারীরা
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(১৪)

আেরাও েবশী িনকৃ� ও

অপিব�, কারণ েসই ধমর্যাজেকরা এমনিট কেরিছল (অনু ে�েদর আেলাচয্ কমর্), িক� তারা
তােদর কমর্েক আইন বা ৈবধ প�িত বেল দািব করেতা না, অথবা এসব িনেয় তারা েকােনা
সংিবধান বা পু�ক ৈতির করেতা না। এছাড়াও েসই সমেয় েকােনা বয্ি� তােদর েসসব িস�া�
অমানয্ বা অ�াহয্ করেল তােক তারা েকােনা শাি� �দান করেতা না। তারা তােদর এমন কেমর্র
সােথ আ�াহর িকতােবর সাম�সয্ ৈতির করার েকােনা হীন েচ�াও করেতা না েযমনটা এই
তাগুতগুেলা কের থােক।

(১৩)

যারা “গণত�” নামক মতবােদ িব�াস কের এবং এর অনু সরণ কের।

(১৪)

যারা “গণত�” নামক মতবাদ বা�বায়েন সরাসির অংশ�হণ কের। েযসকল েদেশ ইসলামী শরীয়েতর বদেল

গণতে�র �ারা রা� পিরচালনা করা হয়, েসসকল েদেশর শাসকবগর্ এবং িবচার িবভাগ, আইন িবভাগ ও �িতরক্ষা
িবভােগ িনেয়ািজত েগা�ীগুেলা এই �জািতর অ�ভুর্�। এছাড়াও, যারা গণতে�র �চারণা চালায় তারাও এর
অ�ভুর্�।
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যিদ আপিন এটা বুঝেত পােরন, তাহেল আপনার জানা উিচৎ েয, ঈমােনর এই সবর্ােপক্ষা মজবুত
হাতলেক আঁকেড় ধরেত মহ�ম পদেক্ষপ �হণ করা এবং মানব-সৃ � েদব-েদবীেদর �িত অিব�াস
েপাষণ করেত সেবর্া� পদেক্ষপ �হণ করাই হে� ইসলােমর সেবর্া� চূ ড়া।
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