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ভূরমকা 
 

هل آ وىلع والصالة والسالم ىلع نبينا حممد احلمد هلل رب العاملني
 ادلين. وصحبه و من داع بدعوته إىل يوم

সমি প্রশাংসা সৃরিিগরতি িব আল্লাহি িনয, আি 
সালাত (দুরূদ) ও সালাম আমারদি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লারমি প্ররত। আিও বরষণত হউক তাাঁি 
পরিবাি-পরিিন ও সাহাবীবৃরেি প্ররত এবাং তাি প্ররতও, 
রযরন তাাঁি দাওয়ারতি মাযযরম রকয়ামত পযণন্ত দাওয়াতী 
তৎপিতা পরিচালনা করিন। 

অতোঃপি... 

এরি একরি বক্তবয, যা আরম মিরকাি বাদশারহি 
অনুরিারয মসরিরদ নববীরত মপশ করিরিলাম। অতোঃপি 
আমাি রকিুসাংখযক ভাই তা রলরপবদ্ধ করি প্রকাশ কিাি 
িনয আমারক অনুরিায করিন এবাং আল্লাহ তা‘আলা এি 
মাযযরম কলযার্ কিরবন এই আশা করি আরম মসই 
অনুরিারয সাড়া মদই। 
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আল্লাহ তা‘আলা বরলন,  

ُت َعلَييُكمي نِعيَمِِت َورَِضيُت ﴿ تيَممي
َ
َمليُت لَُكمي دِيَنُكمي َوأ كي

َ
َويَم أ ٱۡلي

ََٰم دِين   َل ِسي
 [3﴾ ]سورة املائدة: الَُكُم ٱۡلي

“আি আরম মতামারদি িনয মতামারদি দীনরক পরিপূর্ণ 
করি রদলাম এবাং মতামারদি ওপি আমাি রন‘আমত 
সমূ্পর্ণ কিলাম; আি মতামারদি িনয ইসলামরক দীন 
রহরসরব পিে কিলাম।” [সূিা আল-মারয়দা, আয়াত: ৩] 

মসই রদনরি রিল ‘আিাফারতি রদন, আি তা রিল রবদায় 
হরিি সময়কাি িুম‘আি রদন। এই আয়াতরি ঐ রদন 
রবকাল মবলায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
‘আিাফারতি ময়দারন অবস্থানকালীন সমরয় অবতীর্ণ 
হরয়রি।1 আি এই আয়াতরি অবতীরর্ণি পি নবী 

                                                           
1 মযমন সহীহাইরন উরল্লরখত উমাি ইবনুল খাত্তাব িারদয়াল্লাহু আনহু কতৃণক 

বরর্ণত হারদরস িরয়রি: সহীহ বুখািী, রকতাবুল ঈমান (كتاب اإليمان), বাবু 
রযয়াদাতুল ঈমান ওয়া নুকসারনহী (باب زيادة اإليمان و نقصانه), ১/ ১৭; 
সহীহ মুসরলম, রকতাবুত তাফসীি (كتاب اتلفسري), (৪/ ২৩১২), হাদীস নাং 

৩০১৭। 
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সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম একারশ রদন িীরবত 
রিরলন। আল্লাহ তা‘আলা এই আয়ারত স্পিভারব বরলরিন 
ময, রতরন আমারদি িনয আমারদি দীনরক পরিপূর্ণ করি 
রদরয়রিন। সুতিাাং রতরন কখনও তাি মরযয কমরত 
কিরবন না এবাং কখনও বৃরদ্ধিও প্ররয়ািন হরব না। আি 
এই িনযই রতরন আমারদি নবীি মাযযরম নবীরদি 
আগমরনি যািাি পরিসমারপ্ত ঘরিরয়রিন। 

আি রতরন এই আয়ারত আিও স্পি করিরিন ময, রতরন 
আমারদি িনয ইসলামরক আমারদি দীন রহরসরব পিে 
করিরিন, তাই এই দীরনি প্ররত রতরন কখরনা অসন্তুি 
হরবন না। আি এ কািরর্ই রতরন স্পি করি রদরয়রিন 
ময, কািও রনকি মথরক রতরন ইসলাম বযতীত মকারনা 
রকিু গ্রহর্ কিরবন না। রতরন বরলন,  

َِٰم دِين  ﴿ َل ِسي
َ ٱۡلي َبَل ِمنيُه َوُهَو ِِف ٱٓأۡلا فَلَن َوَمن يَبيَتِغ َغۡيي رِِخَة ِ ِمَن ُيقي

 [58آل عمران : ﴾ ]سورة ٨٥ٱليَخَِِٰسِيَن 

“মকউ ইসলাম বযতীত অনয মকারনা দীন গ্রহর্ কিরত 
চাইরল তা কখনও গ্রহর্ কিা হরব না এবাং মস হরব 
আরখিারত েরতগ্রিরদি অন্তভুণক্ত।” [সূিা আরল ইমিান, 
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আয়াত: ৮৫] 

রতরন আিও বরলন,  

ِينَ ﴿ َلَٰمُ  إِنَّ ٱلد ِسي
ِ ٱۡلي  [91: َةانُسوَر ُ آِل ِعمي ﴾ ]ِعنَد ٱَّللَّ

“রনোঃসরেরহ ইসলামই আল্লাহি রনকি একমাত্র দীন।” 
[সূিা আরল ইমিান, আয়াত: ১৯] আি দীন পরিপূর্ণ করি 
মদওয়া এবাং তাি যাবতীয় রবরযরবযান বর্ণনা কিাি মরযয 
উভয় িগরতি সকল প্রকাি রন‘আমত অন্তভুণক্ত িরয়রি, 
তাই রতরন বরলরিন:  

َمِِت وَ ﴿ ُت َعلَييُكمي نِعي تيَممي
َ
 [3﴾ ]سورة املائدة: أ

“এবাং মতামারদি ওপি আমাি রন‘আমত সমূ্পর্ণ 
কিলাম।” [সূিা আল-মারয়দাহ, আয়াত: ৩] 

এই আয়াতখানা একরি সুস্পি ভাষয, যা িািা প্রমারর্ত 
হয় ময, রনোঃসরেরহ দীন ইসলাম মানুরষি প্ররয়ািনীয় 
দুরনয়া ও আরখিারতি যাবতীয় রবষয় বযাখযাসহকারি 
যথাযথভারব বর্ণনা করি রদরয়রি। 

এি দৃিান্তস্বরূপ আমিা দশরি রবরশষ মাসআলাি রববির্ 
মপশ কিরি, যাি ওপি রভরত্ত করি দুরনয়াি িীবন 
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পরিচারলত হয়। জ্ঞানী বযরক্তি রনকি এই মাসআলাসমূহ 
উভয় িগরতই গুরুত্ব বহন করি। রকিু সাংখযক রবষরয়ি 
মরযয অনযানয সব রবষয়গুরলাি প্ররতই সুক্ষ্মভারব ইরেতও 
মদওয়া হরয়রি। মাসআলা দশরি হরলা: 

প্রথমত: আল্লাহি তাওহীদ; 

রিতীয়ত: উপরদশ; 

তৃতীয়ত: সৎকমণ ও অনযানয করমণি মরযয পাথণকয; 

চতুথণত: শিী‘আরতি রবযান বযতীত অনয রবযান িািা 
রবচাি-ফয়সালা কিা; 

পঞ্চমত: সামারিক অবস্থা; 

ষষ্ঠত: অথণনীরত; 

সপ্তমত: িািনীরত; 

অিমত: মুসরলমরদি ওপি কারফিরদি প্রভাব 
রবিািিরনত সমসযা; 

নবমত: সাংখযায় ও প্রস্তুরতি মেরত্র কারফিরদি প্ররতরিারয 
মুসরলমরদি দুবণলতািরনত সমসযা; 
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দশমত: সমারিি মরযয আন্তরিক অননকযিরনত সমসযা। 

আমিা আল-কুিআন মথরক এসব সমসযাি সমাযান বযাখযা 
কিব। এই রবষয়গুরলা কুিআরনি ইরেত িািা বর্ণনাি 
মাযযরম অনযানয রবষরয়ি প্ররতও রকরঞ্চত ইশািা প্রদান 
কিা হরয়রি। 
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প্রথম মাসআলা: আল্লাহি তাওহীদ প্রসরে 

কুিআরনি পূর্ণাে রবরেষরর্ি মাযযরম িানা যায় ময, 
তাওহীদ তথা একত্ববারদি রতনরি অাংশ িরয়রি:  

প্রথম প্রকাি: রুবুরবয়াত (সৃরি, সাবণরভৌম প্রভুত্ব ও 
পরিচালন)-এি মেরত্র আল্লাহি তাওহীদ:  

তাওহীরদি এই অাংরশি ওপি জ্ঞানবানরদি স্বভাব-প্রকৃরত 
প্ররতরষ্ঠত। আল্লাহ তা‘আলা বরলন,  

ني رِخَ ﴿ َُهم مَّ ۡلي
َ
ُ َولَئِن َسأ : ُسوَر ُ الزرِخةف﴾ اآلية ]لََقُهمي َۡلَُقولُنَّ ٱَّللَّ

58] 

“যরদ তুরম তারদিরক রিরজ্ঞস কি, মক তারদিরক সৃরি 
করিরি, তািা অবশযই বলরব, আল্লাহ।” [সূিা আয-
যুখরুফ, আয়াত: ৮৭] 

রতরন আিও বরলন,  

َع قُ ﴿ مي لُِك ٱلسَّ ن َيمي مَّ
َ
ۡرِض أ

َ َمآِء َوٱۡلي َِن ٱلسَّ زُقُُكم مد لي َمن يَةي
ََحدِ 

يَميدَِت ِمَن ٱلي ةُِج ٱل يَميدِِت َوُيخي بيَصََٰة َوَمن ُُييةُِج ٱليََحَّ ِمَن ٱل
َ َوٱۡلي

فَََل َتتَُّقوَن 
َ
َۚ َفُقلي أ ُ َۚ فََسَيُقولُوَن ٱَّللَّ َة مي

َ  ُسوَر ُ ﴾ ]٣١َوَمن يَُدبدُِة ٱۡلي
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  [19: يونس

“বল, মক মতামারদিরক আকাশ ও পৃরথবী মথরক 
িীবরনাপকির্ সিবিাহ করি অথবা শ্রবর্ ও দৃরিশরক্ত 
কাি কতৃণত্বাযীন, িীরবতরক মৃত মথরক মক মবি করি 
এবাং মৃতরত িীরবত মথরক মক মবি করি এবাং সকল 
রবষয় মক রনয়ন্ত্রর্ করি? তখন তািা বলরব, আল্লাহ। বল, 
তবুও রক মতামিা তাকওয়া অবলম্বন কিরব না?” [সূিা 
ইউনুস, আয়াত: ৩১] আি অনুরূপ আিও অরনক আয়াত 
িরয়রি। 

আি এই প্রকাি তাওহীদরক রফি‘আউন অহঙ্কাি ও 
মগাাঁড়ারমবশত অস্বীকাি করিরি। মযমন, তাি কথায়:  

ُن َوَما َربُّ ٱليَعَٰلَِميَ ﴿   [31: ُسوَر ُ الشعةاء﴾ ]٢٣ قَاَل فِةيَعوي

“রফি‘আউন বলল, সৃরিিগরতি িব আবাি কী?” [সূিা 
আশ-শু‘আিা, আয়াত: ২৩] তাি অস্বীকাি কিা ময 
অহঙ্কািবশত ও ইচ্ছাকৃত, তাি প্রমারর্ আল্লাহ তা‘আলা 
অনয আয়ারত বরলন,  

نَزَل ﴿
َ
ٓ أ َت َما ۡرِض قَاَل لََقدي َعلِمي

َ َِٰت َوٱۡلي َمََٰو ُؤََلٓءِ إَِلَّ َربُّ ٱلسَّ َهَٰٓ
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 [903: ُسوَر ُ اۡلرساء﴾ اآلية ]بََصآئَِة 

“মূসা বরলরিল, তুরম অবশযই অবগত আি ময, এসব 
স্পি রনদশণন আকাশমণ্ডলী ও পৃরথবীি িব-ই অবতীর্ণ 
করিরিন প্রতযে প্রমার্স্বরূপ।” [সূিা আল-ইসিা, 
আয়াত: ১০২] 

রতরন আিও বরলন,  

نُفُسُهمي ُظليم  ﴿
َ
ٓ أ تَييَقَنتيَها ْ بَِها َوٱسي : ُسوَر ُ انلمل﴾ ]اَۚ ا وَُعلُود  وََجَحُدوا

91]  

“তািা অনযায় ও উদ্ধতভারব রনদশণনগুরলা প্রতযাখযান 
কিল, যরদও তারদি অন্তি এগুরলারক সতয বরল গ্রহর্ 
করিরিল।” [সূিা আন-নামল, আয়াত: ১৪] 

আি এই কািরর্ তাওহীরদি এই প্রকািরক প্রমার্ কিাি 
িনয সাবযিকির্সূচক প্রশ্নরবাযক (استفهام اتلقرير) শব্দ 
িািা আল-কুিআন অবতীর্ণ হরতা, মযমন তাাঁি বার্ী:  

ِ َشكد  ﴿ ِِف ٱَّللَّ
َ
ۡرِضِۖ َۚ أ

َ َِٰت َوٱۡلي َمََٰو   [90: ُسوَر ُ إبةاهيم﴾ ]فَاِطةِ ٱلسَّ

“আল্লাহ সম্বরে রক মকারনা সরেহ আরি, রযরন 
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আকাশমণ্ডলী ও যমীরনি সৃরিকতণা?” [সূিা ইবিাহীম, 
আয়াত: ১০] 

রতরন আিও বরলন,  

بيِِغ َربد  ﴿
َ
ِ أ َ ٱَّللَّ َغۡيي

َ
ء   ا َوهُ قُلي أ ِ ََشي

  [961: ُسوَر ُ اۡلنعام﴾ ]َو َربُّ ُكد

“বল, আরম রক আল্লাহরক মিরড় অনয িবরক খুাঁিব? অথচ 
রতরনই সবরকিুি িব।” [সূিা আল-আন‘আম, আয়াত: 
১৬৪] 

রতরন আিও বরলন,  

َمَٰ  قُلي َمن رَّبُّ ﴿ ُ ٱلسَّ ۡرِض قُِل ٱَّللَّ
َ َِٰت َوٱۡلي   [96: ُسوَر ُ الةعد﴾ ]َو

“বল, মক আকাশমণ্ডলী ও পৃরথবীি িব? বল, আল্লাহ।” 
[সূিা আি-িা‘দ, আয়াত: ১৬) এবাং অনুরূপ আি আয়াত। 
কাির্, তািা এি স্বীকৃরত প্রদান করি।  

আি এই প্রকারিি তাওহীরদ রবশ্বাস কারফি সম্প্রদারয়ি 
মকারনা উপকাি করি রন। কাির্, তািা ইবাদরতি মেরত্র 
আল্লাহরক একমাত্র ইলাহ রহরসরব গ্রহর্ করি রন। মযমন, 
রতরন বরলরিন:  
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﴿ ِ ََثُُهم بِٱَّللَّ كي
َ
ِمُن أ ُِكوَن  َوَما يُؤي ۡشي : ُسوَر ُ يوسف﴾ ]١٠٦إَِلَّ وَُهم مُّ

906]  

“তারদি অরযকাাংশ আল্লাহরত রবশ্বাস করি, রকন্তু তািা 
তাাঁি সারথ শিীক করি।” [সূিা ইউসুফ, আয়াত: ১০৬] 
রতরন আিও বরলরিন:  

ُِبونَآ إَِل ﴿ ُبُدُهمي إَِلَّ ِۡلَُقةد َٰٓ َما َنعي ََ ِ ُزلي   [1: ُسوَر ُ الزمة﴾ ] ٱَّللَّ

“আমিা মতা তারদি ইবাদত-আনুগতয এিনযই করি ময, 
তািা আমারদিরক সুপারিশ করি আল্লাহি সারিরযয এরন 
রদরব।” [সূিা আয-যুমাি, আয়াত: ৩] 

রতরন আিও বরলরিন:  

﴿ ِ ُتَنبد
َ
َِۚ قُلي أ ُؤنَا ِعنَد ٱَّللَّ ُؤََلٓءِ ُشَفَعَٰٓ لَُم َوَيُقولُوَن َهَٰٓ َ بَِما ََل َيعي وَن ٱَّللَّ

ۡرِض ِِف ٱلسَّ 
َ َِٰت َوََل ِِف ٱۡلي  [95: ُسوَر ُ يونس﴾ ]َمََٰو

“তািা বরল, এগুরলা আল্লাহি রনকি আমারদি 
সুপারিশকািী। বল, মতামিা রক আল্লাহরক আকাশমণ্ডলী 
ও পৃরথবীি এমন রকিুি সাংবাদ রদরব, যা রতরন িারনন 
না?” [সূিা ইউনুস, আয়াত: ১৮] 
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রিতীয় প্রকাি: ইবাদরতি মেরত্র আল্লাহি তাওহীদ: 

এিা এমন একরি রবষয়, যারক মকন্দ্র করিই িাসূলগর্ ও 
রবরভি িারতি মরযয সকল যুদ্ধরবগ্রহ সাংঘরিত হরয়রি। 
আি এিা এমন একরি বযাপাি, যা বািবায়ন কিাি 
িনযই নবী ও িাসূলরদি মপ্রির্ কিা হরয়রি। আি তাি 
মূলকথা হরলা: ‘আল্লাহ িাড়া মকারনা সতয ইলাহ মনই’-এি 
অথণ। সুতিাাং তা দু’রি মূলনীরতি ওপি প্ররতরষ্ঠত: নীরত 
দু’রি হরলা (আল্লাহ িাড়া মকারনা হক ইলাহ মনই) এি 
মযযকাি মনরতবাচক রদক এবাং ইরতবাচক রদক। 

বাকযরিি মনরতবাচক অথণ হরলা: সকল প্রকাি ইবাদরতি 
মেরত্র আল্লাহ তা‘আলা বযতীত সকল প্রকাি উপাসযরক 
পরিহাি বা প্রতযাহাি করি মনওয়া। 

বাকযরিি ইরতবাচক অথণ হরলা: সকল প্রকাি ইবাদত তাাঁি 
রবরযবদ্ধ শি‘ঈ পদ্ধরতরত এককভারব ও একমাত্র তাাঁিই 
িনয রনরদণি কিা। আল-কুিআরনি রসাংহভাগ আয়াতই 
এই প্রকাি তাওহীদ প্রসরে। মযমন,  

ة  ﴿ مَّ
ُ
ِ أ
ِن ٱ َولََقدي َبَعثيَنا ِِف ُكد

َ
َُٰغوَت  عي رَُّسوَلا أ َتنُِبواْ ٱلطَّ َ َوٱجي ﴾ ُبُدواْ ٱَّللَّ
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 [16: ُسوَر ُ انلحل]

“আল্লাহি ইবাদত কিাি ও তাগুতরক বিণন কিাি 
রনরদণশ মদওয়াি িনয আমিা মতা প্ররতযক িারতি মরযযই 
িাসূল পারিরয়রি।” [সূিা আন-নাহল, আয়াত: ৩৬] 

ريَسليَنا ِمن َقبيلَِك ِمن رَُّسوٍل إَِلَّ نُو﴿
َ
نَا۠ َوَمآ أ

َ
ٓ أ نَُّهۥ ََلٓ إَِلََٰه إَِلَّ

َ
ِِحٓ إَِۡليهِ أ

ُبُدوِن   [38: ُسوَر ُ اۡلنبياء﴾ ]٢٥فَٱعي

“আমিা মতামাি পূরবণ এমন মকারনা িাসূল মপ্রির্ করিরন 
তাি প্ররত এই ওহী বযতীত ময, আরম বযতীত অনয মকারনা 
(সতয) ইলাহ মনই। সুতিাাং আমািই ইবাদত কি।” [সূিা 
আল-আরম্বয়া, আয়াত: ২৫]  

َو ِ ﴿ َسَك بِٱليُعةي َتمي ِ َفَقِد ٱسي ِمۢن بِٱَّللَّ َُٰغوِت َوُيؤي ُفةي بِٱلطَّ َفَمن يَكي
يُوثيََقَٰ ََل ٱنفَِصاَم لََهاٱ  [386: ُسوَر ُ ابلقة ﴾ ]ل

“সুতিাাং ময তাগুতরক অস্বীকাি কিরব ও আল্লাহি প্ররত 
ঈমান আনরব, মস এমন এক মিবুত হাতল যিরব, যা 
কখনও ভােরব না।” [সূিা আল-বাকািাহ, আয়াত: ২৫৬]  

َجَعليَنا ِمن ُدوِن ٱلةَِّنَٰمَوسي ﴿
َ
ريَسليَنا ِمن َقبيلَِك ِمن رُُّسلَِنآ أ

َ
 لي َمني أ
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َبُدوَن   [18: ُسوَر ُ الزرِخةف﴾ ]٤٥َءالَِهة  ُيعي

“মতামাি পূরবণ আমিা ময সকল িাসূল মপ্রির্ করিরিলাম 
তারদিরক তুরম রিজ্ঞাসা কি, আমিা রক দয়াময় আল্লাহ 
বযতীত মকারনা উপাসয রস্থি করিরিলাম, যাি ইবাদত কিা 
যায়?” [সূিা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৪৫] 

َٰه  ﴿ َمآ إَِلَُٰهُكمي إَِل نَّ
َ
لُِموَن  َوَِٰحد    قُلي إِنََّما يُوَِحَٰٓ إَِلَّ أ سي نُتم مُّ

َ
﴾ ١٠٨َفَهلي أ

 [905: ُسوَر ُ اۡلنبياء]

“বল আমাি প্ররত ওহী হয় ময, মতামারদি ইলাহ একিন 
ইলাহ। সুতিাাং মতামিা রক আত্মসমপণর্কািী হরব না?” 
[সূিা আল-আরম্বয়া, আয়াত: ১০৮] আি এই প্রসরে 
আিও বহু আয়াত িরয়রি। 

তৃতীয় প্রকাি: নাম ও গুর্াবলীি মেরত্র আল্লাহি তাওহীদ: 

এ প্রকারিি তাওহীদ দু’রি মূলনীরতি ওপি প্ররতরষ্ঠত, 
মযমনরি আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করিরিন: 

প্রথমত: আল্লাহ তা‘আলারক সৃরিি গুর্াবরলি সারথ তুলনা 
কিা মথরক পরবত্র িাখা। 
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রিতীয়ত: আল্লাহ তা‘আলা রনরিরক অথবা তাাঁি িাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তাাঁরক মযসব গুরর্ গুর্ারিত 
করিরিন, রূপকারথণ নয় বিাং প্রকৃতারথণ আল্লাহ তা‘আলাি 
পরিপূর্ণতা ও যথারযাগয মযণাদাি সারথ সামঞ্জসয মিরখ 
মসগুরলাি প্ররত ঈমান আনা। আি এিা িানা কথা ময, 
আল্লাহ সম্পরকণ আল্লাহি মচরয় জ্ঞানী মকউ মনই ময 
আল্লাহি গুর্ বর্ণনা কিরত পারি, আি আল্লাহি পরি 
আল্লাহি গুর্াবরল সম্পরকণ আল্লাহ ি িাসূরলি মচরয় অরযক 
জ্ঞানী মকউ মনই ময তাাঁি গুর্াবরল বর্ণনা কিরত সেম। 

আি আল্লাহ তা‘আলা রনরিি বযাপারি বলরিন: 

ُ ءَ ﴿ ِم ٱَّللَّ
َ
لَُم أ عي

َ
نُتمي أ

َ
 [910: ُسوَر ُ ابلقة ﴾ ]أ

“মতামিা রক মবরশ িারনা, না আল্লাহ?” [সূিা আল-
বাকািাহ, আয়াত: ১৪০] 

আি রতরন তাাঁি িাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
সম্পরকণ বরলন,  

يَهَوىَٰٓ ﴿ : ُسوَر ُ انلجم﴾ ]٤ني ُهَو إَِلَّ وَِحي  يُوَِحَٰ إِ  ٣َوَما يَنِطُق َعِن ٱل
1-1] 
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“এবাং মস মনগড়া কথাও বরল না। এিা মতা ওহী, যা 
তাি প্ররত প্রতযারদশ হয়” [সূিা আন-নািম, আয়াত: ৩-
৪]  

আল্লাহ তা‘আলা তাাঁি বার্ী িািাই তাাঁি অনুরূপ মকারনা 
রকিু মনই বরল বর্ণনা করিরিন। রতরন বরলন,  

ء   َكِمثيلِهِۦ لَييَس ﴿  [99: ُسوَر  الشورى﴾ ]ََشي

“মকারনা রকিুই তাাঁি সদৃশ নয়।” [সূিা আশ-শূিা, 
আয়াত: ১১] আি রতরন তাাঁি ইরতবাচক গুর্াবলীসমূহ 
প্রকৃতারথণই সাবযি করিরিন তাাঁি ভাষায়:  

َِصۡيُ ﴿ ِميُع ٱبلي  [99: ُسوَر  الشورى﴾ ]َوُهَو ٱلسَّ

“..আি রতরন সবণরশ্রাতা, সবণদ্রিা।” [সূিা আশ-শূিা, 
আয়াত: ১১] সুতিাাং আয়ারতি প্রথমাাংশ িািা প্রমারর্ত 
ময, তাাঁি গুর্াবরল অকাযণকি বা অসাি কিাি অবকাশ 
মনই।  

তাই আয়াত মথরক সুস্পি ময, প্ররতযরকি িনয আবশযক 
হরলা মকারনা প্রকাি সাদৃশযস্থাপন িাড়া প্রকৃত অরথণই তাাঁি 
গুর্াবলী তাাঁি িনয সাবযি কিা এবাং তাাঁি গুর্াবরল 
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অকাযণকি না করি অনয সব রকিুি সারথ তাাঁি 
সাদৃশযতারক অস্বীকাি কিা। 

কাির্ আল্লাহ তা‘আলা তাাঁি সৃরি কতৃণক তাাঁরক জ্ঞারন 
মবিন কিাি অেমতাি কথা সুস্পিভারব বর্ণনা করি 
রদরয়রিন। রতরন বরলরিন:  

ييِديِهمي َوَما رَِخليَفُهمي َوََل ُُيِي﴿
َ
َ أ لَُم َما َبيي ِ َيعي ﴾  ١١٠ا هِۦ ِعليم  ُطوَن ب

 [990: ُسوَر ُ طه]

“তারদি সমু্মরখ ও পশ্চারত যা রকিু আরি তা রতরন 
অবগত, রকন্তু তািা জ্ঞান িািা তাাঁরক মবিন কিরত পারি 
না”। [সূিা ত্ব-হা, আয়াত: ১১০] 
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রিতীয় মাসআলা: উপরদশ প্রসরে 

সকল রবজ্ঞিন একমত মপাষর্ করিরিন ময, আল্লাহ 
তা‘আলা আকাশ মথরক পৃরথবীরত ‘পযণরবের্ ও জ্ঞান’ এ 
দু’রি উপরদরশি মচরয় বড় মকারনা উপরদিা ও যমকদাতা 
মপ্রির্ করিন রন। আি তা হরচ্ছ এই ময, মানুষ এ-কথা 
মখয়াল িাখরব ময তাাঁি সম্মারনত ও মহান প্ররতপালক 
তারক পযণরবের্ করিন এবাং মস যা রকিু মগাপন করি ও 
প্রকাশ করি, রতরন মস সম্পরকণ িারনন। 

আরলমগর্ এই বড় উপরদিা ও মহা যমকদাতাি িনয 
এমন দৃিান্ত উপস্থাপন করিরিন, যাি িািা মবাযগময 
রিরনস অনুভবরযাগয রিরনরসি মরতা হরয় যায়। তািা 
বরলন, যরদ আমিা একিন বাদশাহরক যরি রনই, ময 
বাদশাহ অতযরযক িক্তপাতকািী, মানুষ হতযাকািী এবাং 
প্রচণ্ড আক্রমর্কািী ও শারিদাতা, আি তাি িল্লাদ তাি 
মাথাি উপরি দাাঁড়ারনা এবাং চামড়াি রবিানা2 রবিারনা, 

                                                           
 শরব্দি অথণ- চামড়াি রবিানা, যা অপিাযীরদিরক হতযা কিাি িনয انلطع 2

রবিারনা হয়। - অনুবাদক। 
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তিবারিরি মথরক িক্ত ঝিরি এবাং ঐ বাদশাি চািপারশ 
তাি কনযা ও স্ত্রীগর্; এমন ভয়ঙ্কি অবস্থায়, বাদশারহি 
মচারখি সামরন ও তাি উপরস্থরতরত উপরস্থত মকারনা 
দশণক রক ঐ বাদশাি কনযা ও স্ত্রীগরর্ি রনকি মথরক 
অনবয রকিু অিণরনি রচন্তা কিরব?! না, কখনও না! (আি 
আল্লাহি িনয িরয়রি যাবতীয় মহত্তম দৃিান্তসমূহ।) বিাং 
তখন প্ররতযক উপরস্থত বযরক্ত হরব ভীত-সন্ত্রি, তারদি 
হৃদয়সমূহ হরব অবনত, তারদি চেুসমূহ হরব আতঙ্কগ্রি, 
তারদি অে-প্রতযেগুরলা হরব রহম শীতল, তারদি চূড়ান্ত 
আশা হরব রনিাপরদ প্রতযাবতণন। আি এরতও মকারনা 
সরেহ মনই ময, (আি আল্লাহি িনয িরয়রি মহত্তম 
দৃিান্ত) আল্লাহ তা‘আলা হরলন মহাজ্ঞানী, ঐ বাদশাি 
মচরয় অরযক ও রবিৃত জ্ঞারনি অরযকািী; সরেহ মনই ময, 
রতরন মহান শারিদাতা, প্রচণ্ড শরক্তশালী ও করিন 
শারিদাতা। তাাঁি িরমরন তাাঁি সাংিরেত এলাকা হরচ্ছ 
তাাঁি রনরষযসমূহ।  

এমরনভারব যরদ মকারনা শহিবাসী িারন ময, শহরিি 
আমীি বা শাসক তািা িারতি মবলায় মযসব কাি করি 
তাি সব রকিুই িানরত পারিন, তরব তািা আতরঙ্কত 
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অবস্থায় িারত্রযাপন কিরব এবাং তাি ভরয় তািা সকল 
প্রকাি অনযায় ও অপকমণ পরিতযাগ কিরব। 

আি আল্লাহ তা‘আলা সৃরিকুলরক ময মহকমত বা িহরসযি 
কািরর্ সৃরি করিরিন, তা স্পিভারব বর্ণনা করি 
রদরয়রিন; তা হরলা তারদিরক পিীো-রনিীো ও যািাই-
বািাই কিা। মযমন, রতরন বরলরিন:  

ۡرِض زِيَنة  ﴿
َ َّ  إِنَّا َجَعليَنا َما لََعَ ٱۡلي سَ ل حي

َ
ُهمي أ يُّ

َ
 ُن َعَمَل  َها نِلَبيلُوَُهمي أ

 [8: ُسوَر ُ الكهف﴾ ]٧

“পৃরথবীি উপি যা রকিু আরি আমিা মসগুরলারক তাি 
মশাভা করিরি মানুষরক এই পিীো কিাি িনয ময, 
তারদি মরযয করমণ মক মশ্রষ্ঠ।” [সূিা আল-কাহাফ, আয়াত: 
৭] রতরন সূিা হুরদি প্রথম রদরক বরলন, 

ۡرَض َوُهَو ﴿
َ َِٰت َوٱۡلي َمََٰو ِي رَِخلََق ٱلسَّ يَّام   ٱَّلَّ

َ
َوََكَن َعةيُشُهۥ لََعَ  ِِف ِستَّةِ أ

يمَ  َسُن َعَمَل  ٱل حي
َ
يُُّكمي أ

َ
  [8: ُسوَر ُ هود﴾ ]آءِ ِۡلَبيلَُوُكمي أ

“আি রতরনই আকাশমণ্ডলী ও পৃরথবী িয় রদরন সৃরি 
করিন, তখন তাাঁি আিশ রিল পারনি উপি, মতামারদি 
মরযয কারি-করমণ মক মশ্রষ্ঠ তা পিীো কিাি িনয।” 
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[সূিা হুদ, আয়াত: ৭] রতরন বরলন রন: মতামারদি মরযয 
মক সবরচরয় মবরশ আমলকািী! 

রতরন সূিা আল-মুলরকি মরযয বরলন, 

َۚ َوُهَو ﴿ َسُن َعَمَل  حي
َ
يُُّكمي أ

َ
ََيوَٰ َ ِۡلَبيلَُوُكمي أ يَمويَت َوٱۡلي ِي رَِخلََق ٱل ٱَّلَّ

 [3امللك: ُسوَر ُ ﴾ ] ٢ٱليَعزِيُز ٱليَغُفوُر 

“রযরন সৃরি করিরিন মৃতুয ও িীবন, মতামারদিরক পিীো 
কিাি িনয- মক মতামারদি মরযয করমণ উত্তম। আি রতরন 
পিাক্রমশালী, েমাশীল।” [সূিা আল-মুলক, আয়াত: ২] 

এই আয়াত দু‘রি তাাঁি রনরনাক্ত বার্ীি উরেশয ও তাৎপযণ 
বর্ণনা করি। মযমন রতরন বরলন, 

نَّ َوٱ﴿ ِ
ُت ٱۡلي نَس إَِلَّ َوَما رَِخلَقي ِ

ُبُدوِن ۡلي : ُسوَر ُ اَّلاريات﴾ ]٥٦ ِۡلَعي
86] 

“আরম সৃরি করিরি রিি এবাং মানুষরক এিনয ময, তািা 
আমািই ইবাদত কিরব।” [সূিা আয-যারিয়াত, আয়াত: 
৫৬] 

মযরহতু সৃরিকুলরক সৃরি কিাি মহকমত তথা িহসয হরলা 
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উরল্লরখত পিীো-রনিীো ও যািাই-বািাই কিা, মসরহতু 
রিবিীল আলাইরহস সালাম মানুরষি িনয এই পিীোয় 
সফলকাম হওয়াি পদ্ধরত বর্ণনা করি রদরত চাইরলন, তাই 
রতরন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামরক বলরলন: 
আপরন আমারক ইহসান সম্পরকণ বরল রদন? তখন নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম সুস্পি করিন ময, এখারন 
আরলারচত এই মশ্রষ্ঠ যমকদাতা ও মহা উপরদিাই হরচ্ছ 
ইহসারনি পথ। রতরন বরলন, 

ن   هو»
َ
نََك  اّلَلَ  َتع بُدَ  أ

َ
 .«يََراكَ  فَإِنَهُ  تََراهُ  تَُكن   لَم   فَإِن   تََراهُ  َكأ

“ইহসান হরচ্ছ, তুরম আল্লাহি ইবাদত এমনভারব কিরব 
মযন তুরম তাাঁরক মদখি; আি যরদ তুরম তাাঁরক মদখরত না 
পাও, তাহরল মরন কিরব, রতরন মতামারক মদখরত 
পারচ্ছন।”3 এ িনযই আপরন পরবত্র কুিআনুল কািীরমি 

                                                           
3 ইমাম বুখািী ও মুসরলম আবূ হুিায়িা িারদয়াল্লাহু ‘আনহু মথরক হাদীসখানা 

বর্ণনা করিরিন: সহীহ বুখািী, ঈমান অযযায় (كتاب اإليمان), পরিরচ্ছদ: 
রিবিীল আলাইরহস সালাম কতৃণক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামরক 
ঈমান সম্পরকণ রিজ্ঞাসা ( نباب سؤال جربيل انليب صىل اهلل عليه عن اإليما ) 
(১/১৮); সহীহ মুসরলম, ঈমান অযযায় (كتاب اإليمان), (১/৩৯), হাদীস নাং 

 



 

 

ইসলাম: একমাত্র পরিপূর্ণ দীন 
   

প্ররত পৃষ্ঠায় এই মহান উপরদিারক মদখরত পারবন। 
মযমন, 

قيَةُب ﴿
َ
ۥ  َوََنيُن أ ُسُه وُِس بِهِۦ َنفي لَُم َما تُوَسي نَسََٰن َوَنعي ِ

َنا ٱۡلي َولََقدي رَِخلَقي
يَورِيِد  ا يَليفُِظ ....  ١٦إَِۡليهِ ِمني َحبيِل ٱل ٍل إَِلَّ  مَّ ٌ  َعتِيد  ِمن قَوي ييهِ َرقِي  َلَ

  [95و  96: ُسوَر ُ ق﴾ ]١٨

“আমিাই মানুষরক সৃরি করিরি এবাং তাি প্রবৃরত্ত তারক 
ময কুমন্ত্রর্া মদয় তা আমিা িারন। আি আমিা তাি 
গ্রীবারস্থত যমনী অরপোও রনকিতি।...মানুষ ময কথাই 
উচ্চাির্ করি, তাি িনয তৎপি প্রহিী তাি রনকরিই 
িরয়রি।” [সূিা ক্বাফ, আয়াত: ১৬-১৮] 

نَّ َعلَييِهم بِعِليم ِۖ ﴿  [8: ُسوَر ُ اۡلعةاف﴾ ]٧َوَما ُكنَّا ََغٓئِبَِي  فَلََنُقصَّ

“অতোঃপি তারদি রনকি পূর্ণ জ্ঞারনি সারথ তারদি 
কাযণাবলী বর্ণনা কিবই, আি আমিা মতা অনুপরস্থত 
রিলাম না”। [সূিা আল-আ‘িাফ, আয়াত: ৭] 
                                                                                           

৯; আি ইমাম মুসরলম এই হাদীসখানা উমাি ইবনুল খাত্তাব িারদয়াল্লাহু 
‘আনহু মথরকও বর্ণনা করিরিন, ঈমান অযযায় (كتاب اإليمان), (১/৩৬), 

হাদীস নাং ৮।  
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ن  َوَما تَ ﴿
ي
ْ ِمنيُه ِمن قُةيَءان   ُكوُن ِِف َشأ وا

َملُوَن ِمني  َوَما َتتيلُ َوََل َتعي
بدَِك  ُزُب َعن رَّ ا إِذي تُِفيُضوَن فِيهِ  َوَما َيعي َعَمٍل إَِلَّ ُكنَّا َعَلييُكمي ُشُهودا

ة   ِثيَقاِل َذرَّ ۡرِض َوََل ِِف  ِمن مد
َ َٰلَِك ِِف ٱۡلي َغَة ِمن َذ صي

َ
َمآءِ َوََلٓ أ َوََلٓ ٱلسَّ

  ٌ  ِِف كَِتَٰ
ََبَ إَِلَّ كي

َ
بٍِي  أ   [69: ُسوَر ُ يونس﴾ ]٦١مُّ

“তুরম ময মকারনা অবস্থায় থাক এবাং তুরম তৎসম্পরকণ 
কুিআন মথরক যা রতলাওয়াত কি এবাং মতামিা ময 
মকারনা কাি কি, আরম তাি পরিদশণক- যখন মতামিা 
তারত প্রবৃত্ত হও। আকাশমণ্ডলী ও পৃরথবীি অরু্ পরিমার্ও 
মতামাি িরবি অরগাচি নয় এবাং তা অরপো েুদ্রতি 
অথবা বৃহত্তি রকিুই মনই, যা সুস্পি রকতারব মনই।” 
[সূিা ইউনুস, আয়াত: ৬১] 

ََلٓ إِنَُّهمي ﴿
َ
ُشوَن أ َتغي ََل ِحَي يَسي

َ
ُهَۚ أ ْ ِمني ُفوا َتخي يَثيُنوَن ُصُدورَُهمي لِيَسي

لُِنوَنَۚ إِنَّ  وَن َوَما ُيعي لَُم َما يُِِسُّ ۥ َعلِيُمۢ بَِذاثَِياَبُهمي َيعي ُدورِ ُه ﴾ ٥ِت ٱلصُّ
  [8: ُسوَر ُ هود]

“সাবযান! রনশ্চয় তািা তাাঁি রনকি মগাপন িাখাি িনয 
তারদি বে রিভাাঁি করি। সাবযান! তািা যখন 
রনরিরদিরক বরস্ত্র আচ্ছরদত করি, তখন তািা যা মগাপন 
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করি ও প্রকাশ করি, রতরন তা িারনন। অন্তরি যা আরি, 
রনশ্চয় রতরন তা সরবরশষ অবরহত।” [সূিা হুদ, আয়াত: 
৫] আি অনুরূপভারব আল-কুিআরনি প্রায় প্ররতযক স্থারন 
এই প্রসরে বরর্ণত আরি। 



 

 

ইসলাম: একমাত্র পরিপূর্ণ দীন 
   

তৃতীয় মাসআলা: সৎকমণ ও অনযানয করমণি মরযয 
পাথণকয প্রসরে 

আল-কুিআন স্পিভারব বর্ণনা করিরি ময, সৎকমণ এমন 
এক কমণরক বলা হয়, যারত রতনরি রবষরয়ি সমারবশ 
ঘরি; তন্মরযয মথরক যখন মকারনা একরি ত্রুরিপূর্ণ হরব, 
তরব রকয়ামরতি রদন তা িািা বযরক্তি মকারনা উপকাি 
হরব না। 

প্রথমত: কািরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
কতৃণক আরনত রবযান অনুযায়ী হওয়া4। মকননা আল্লাহ 

                                                           
4 সহীহ বুখািী, সরেি অযযায় (كتاب الصلح), পরিরচ্ছদ: যখন তািা অনযায় 

সরেি ওপি মীমাাংসা করি, তখন মসই সরে বারতল বরল গর্য হরব ( باب
 সহীহ মুসরলম, রবচাি ;(৩/১৬৭) ,(إذا اصطلحوا ىلع صلح جور فالصلح مردود
অযযায় (كتاب األقضية), পরিরচ্ছদ: বারতল রবযানসমূহ খণ্ডন কিা এবাং 
শিী‘আরতি মরযয নতুন উদ্ভারবত রবষয়সমূহ প্রতযাখযান কিা ( باب نقض
 হাদীস নাং ১৭১৮, আরয়শা ,(৩/১৩৪৩) (األحاكم ابلاطلة و رد حمدثات األمور
িারদয়াল্লাহু ‘আনহা মথরক বরর্ণত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
বরলন, “ময বযরক্ত আমারদি এই দীরনি মরযয এমন রকিুি উদ্ভাবন কিরব 
যা তাি মরযয মনই, তরব তা অগ্রহর্রযাগয হরব”; অনয বর্ণনায় আরি: “যা 
তাি অন্তভুণক্ত নয়”।  اعئشة ريض اهلل عنها مرفواع: "من أحدث يف أمرنا هذا ما)
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তা‘আলা বরলন,  

َُٰكُم ٱلةَُّسوُل فَُخُذوهُ ﴿ َْۚ  َوَمآ َءاتَى ُسوَر ُ ﴾ ]َوَما َنَهىَُٰكمي َعنيُه فَٱنَتُهوا
 [8: اۡلۡش

“িাসূল মতামারদিরক যা প্রদান করিন, তা মতামিা গ্রহর্ 
কি এবাং যা মথরক মতামারদিরক রনরষয করিরিন, তা 
মথরক রবিত থাক।” [সূিা আল-হাশি, আয়াত: ৭]  

রতরন আিও বরলন,  

﴿  َ َطاَع ٱَّللَّ
َ
ن يُِطِع ٱلةَُّسوَل َفَقدي أ  [50: ُسوَر ُ النساء]﴾ مَّ

“মকউ িাসূরলি আনুগতয কিরল মস মতা আল্লাহিই 
আনুগতয কিল।” [সূিা আন-রনসা, আয়াত: ৮০]  

রতরন আিও বরলন,  

َ فَٱتَّبُِعوِن ﴿  [19: ُسوَر ُ آل عمةان﴾ ]قُلي إِن ُكنُتمي ُُتِبُّوَن ٱَّللَّ

                                                                                           
 আি ইমাম মুসরলরমি বর্ণনায় ;ليس فيه فهو رد", و يف رواية: "ما ليس منه")
আরি: “ময বযরক্ত এমন কাি কিল, যাি বযাপারি আমারদি সমথণন মনই, 
তরব মস কমণ প্রতযাখযান হরব।” (من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد)।  
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“বল, মতামিা যরদ আল্লাহরক ভারলাবাস, তরব আমাি 
অনুসির্ কি।” [সূিা আরল ইমিান, আয়াত: ৩১]  

রতরন আিও বরলন, 

﴿ ْ َُٰٓؤا مي لَُهمي ُُشََك
َ
ِيِن  أ َِن ٱلد ُ َُشَُعواْ لَُهم مد َذۢن بِهِ ٱَّللَّ

ي
ُسوَر ُ ﴾ ]َما لَمي يَأ

 [39: الشورى

“এরদি রক এমন কতগুরলা মদবতা আরি, যািা এরদি 
িনয রবযান রদরয়রি এমন দীরনি, যাি অনুমরত আল্লাহ 
মদনরন।” [সূিা আশ-শূিা, আয়াত: ২১]  

রতরন আিও বরলন,  

﴿ ٓ  َءا
َ
ذَِن لَُكمي  أ

َ
ُ أ وَن َّللَّ ََتُ ِ َتفي  [ 81: ُسوَر ُ يونس﴾ ]٥٩مي لََعَ ٱَّللَّ

“আল্লাহ রক মতামারদিরক এি অনুমরত রদরয়রিন, না 
মতামিা আল্লাহি প্ররত রমথযারিাপ কিি?” [সূিা ইউনুস, 
আয়াত: ৫৯] 

রিতীয়ত: কািরি একরনষ্ঠভারব আল্লাহ তা‘আলাি উরেরশয 
হওয়া। মকননা রতরন বরলন, 

﴿ َ ُبُدواْ ٱَّللَّ ِمُةٓواْ إَِلَّ ِۡلَعي
ُ
ِينَ َوَمآ أ يلِِصَي لَٱُ ٱلد ُِ  [8: ُسوَر ُ ابلينة﴾ ] 
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“তািা মতা আরদি হরয়রিল আল্লাহি আনুগরতয রবশুদ্ধরচত্ত 
হরয় একরনষ্ঠভারব তাাঁি ইবাদত কিরত।” [সূিা আল-
বাইরয়যনাহ, আয়াত: ৫]  

রতরন আিও বরলন, 

ِيَن ﴿ ُ ٱلد ا لٱَّ يلِص  ُِ  َ ُبَد ٱَّللَّ عي
َ
ني أ
َ
ِمةيُت أ

ُ
ٓ أ ني  ١١قُلي إِّندِ

َ
ِمةيُت ِۡل

ُ
َوأ

لِِمَي  يُمسي َل ٱل وَّ
َ
ُكوَن أ

َ
ِ َعَذاَب  ١٢أ رَِخاُف إِني َعَصييُت َرّبد

َ
ٓ أ قُلي إِّندِ

ٍم َعِظيم   ُۥ دِيِِن  ١٣ يَوي ا لٱَّ يلِص  ُِ ُبُد  عي
َ
َ أ ْ  ١٤قُِل ٱَّللَّ ُبُدوا َما ِشئيُتم  فَٱعي

ۦ   ِن ُدونِهِ   [98-99: ُسوَر ُ الزمة﴾ ] مد

“বল, আরম মতা আরদি হরয়রি আল্লাহি আনুগরতয 
একরনষ্ঠ হরয় তাাঁি ইবাদত কিরত, আি আরদি হরয়রি, 
আরম মযন আত্মসমপণর্কািীরদি অগ্রর্ী হই। বল, আরম 
যরদ আমাি িরবি অবাযয হই, তরব আরম ভয় করি 
মহারদবরসি শারিি। বল, আরম ইবাদত করি আল্লাহিই, 
তাাঁি প্ররত আমাি আনুগতযরক একরনষ্ঠ মিরখ। আি 
মতামিা আল্লাহি পরিবরতণ যাি ইচ্ছা তাি ইবাদত কি।” 
[সূিা আয-যুমাি, আয়াত: ১১-১৫]  

তৃতীয়ত: কািরি রবশুদ্ধ আকীদাহ তথা রবশ্বারসি ওপি 
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রভরত্ত করি হরত হরব। মকননা কাি হরলা িারদি মত, 
আি আরকদা তথা রবশ্বাস হরলা রভতস্বরূপ। আল্লাহ 
তা‘আলা বরলন, 

ِمن  َوَمن ﴿ نََثَٰ َوُهَو ُمؤي
ُ
وي أ
َ
َٰلَِحَِٰت ِمن ذََكٍة أ َملي ِمَن ٱلصَّ وْ  َيعي

ُ
َلَٰٓئَِك فَأ

َنَّةَ  رُِخلُوَن ٱۡلي  [931: ُسوَر ُ النساء﴾ ]يَدي

“পুরুষ অথবা নািীি মরযয মকউ সৎ কাি কিরল ও 
মুরমন হরল তািা িািারত প্ররবশ কিরব।” [সূিা আন-
রনসা, আয়াত: ১২৪] এখারন রতরন সৎকরমণি সারথ ﴿ َوُهَو
ِمن   ﴾ُمؤي  (মস ঈমানদাি অবস্থায়) বরল ঈমারনি শতণারিাপ 

করিরিন। আি রতরন অরবশ্বাসীরদি প্রসরে বরলন, 

َنآ إَِلَٰ َما﴿ واْ ِمني َعَمل   َوقَِدمي
ا  َهَبآء  فََجَعليَنَُٰه  َعِملُ نُثورا ُسوَر ُ ﴾ ]٢٣مَّ

 [31: الفةقان

“আি আমিা তারদি কৃতকরমণি প্ররত লেয কিব, 
অতোঃপি মসগুরলারক রবরেপ্ত যুরলকর্ায় পরির্ত কিব।” 
[সূিা আল-ফুিকান, আয়াত: ২৩] তারদি বযাপারি রতরন 
আিও বরলন, 

ِيَن لَييَس لَُهمي ِِف ٱٓأۡلرِِخَة ِ إَِلَّ ٱنلَّاُر  وََحبَِط َما َصَنُعواْ فِيَها ﴿ ْوَلَٰٓئَِك ٱَّلَّ
ُ
أ
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َملُوَن مَّ  َوَبَِٰطل    [96: ُسوَر ُ هود﴾ ]١٦ا ََكنُواْ َيعي

“ওরদি িনয আরখিারত অরি বযতীত অনয রকিুই মনই, 
ওিা যা করি আরখিারত তা রনষ্ফল হরব এবাং তািা যা 
করি থারক তা রনিথণক।” [সূিা হুদ, আয়াত: ১৬]... 
এগুরলা িাড়াও এ প্রসরে আিও অরনক আয়াত িরয়রি। 
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চতুথণ মাসআলা: শিী‘আরতি রবযান বযতীত অনয রবযান 
িািা রবচাি-ফয়সালা কিা প্রসরে 

আল-কুিআন সুস্পিভারব মঘাষর্া করিরি ময, 
শিী‘আরতি রবযান বযতীত অনযরক রবচািক মানা সুস্পি 
কুফুিী ও আল্লাহ তা‘আলাি সারথ রশকণ। আি শয়তান 
যখন মকাি কারফিরদিরক প্রতযারদশ কিল তািা যারত 
আমারদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামরক মৃত 
িাগল সম্পরকণ রিজ্ঞাসা করি ময, মক তারক হতযা 
করিরি। িবারব রতরন বলরলন: “তারক আল্লাহ হতযা 
করিরিন”। অতোঃপি শয়তান তারদিরক আবাি প্রতযারদশ 
কিল ময তািা মযন তারক বরল: মতামিা রনরিরদি হারত 
যা িবাই কি, তা হালাল এবাং আল্লাহ তাাঁি পরবত্র হারত 
যা িবাই করিন, তা হািাম? তাহরল মতামিা মতা মদখরি 
আল্লাহি মচরয় উত্তম5! এই ঘিনাি পরিরপ্ররেরত আল্লাহ 

                                                           
5 হাদীসখানা আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহুমা মথরক সনদসহ 

বর্ণনা করিন ইমাম আবূ দাউদ, কুিাবানীি অযযায় (كتاب األضايح), 
পরিরচ্ছদ: আহরল রকতারবি িবাই প্রসরে (باب يف ذبائح أهل الكتاب), 
(৩/২৪৫), হাদীস নাং ২৮১৮; রতিরমযী, আল-কুিআরনি তাফসীি অযযায় 
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তা‘আলা নারযল করিন: 

َيَِٰطَي َۡلُوُحوَن ﴿ ٓ ِإَونَّ ٱلشَّ ِۡلَا وي
َ
ُتُموهُ إَِلَٰٓ أ َطعي

َ
مي ئِِهمي ِۡلَُجَِٰدلُوُكمي  ِإَوني أ

ُِكوَن   [939: امُسوَر ُ اۡلنع﴾ ]١٢١إِنَُّكمي لَُمۡشي

“রনশ্চয় শয়তারনিা তারদি বেুরদিরক মতামারদি সারথ 
রববাদ কিরত প্ররিাচনা মদয়, যরদ মতামিা তারদি 
কথামত চল, তরব মতামিা অবশযই মুশরিক হরয় যারব।” 
[সূিা আল-আন‘আম, আয়াত: ১২১] আি ُِكونَ ﴿ إِنَُّكمي لَُمۡشي
١٢١﴾  বারকযি শুরুরত ফা (الفاء) সাংযুক্ত না হওয়ািা 

কসম তথা শপরথি ভূরমকাস্বরূপ লাম (الم) উহয থাকাি 

ওপি প্রকাশয ইরেত। সুতিাাং তা আল্লাহি পে মথরক 
                                                                                           

باب و من سورة ) পরিরচ্ছদ: সূিা আল-আন‘আম মথরক ,(كتاب تفسري القرآن)
) হাদীস নাং ৩০৬৯; নাসাঈ, কুিাবানীি অযযায় ,(৫/২৪৬) ,(األنعام  كتاب
:পরিরচ্ছদ: আল্লাহ তা‘আলাি বার্ী ,(الضحايا ُم  ﴿  َكةِ ٱسي ا لَمي يُذي ُكلُواْ ِممَّ

ي
َوََل تَأ

ِ َعلَييهِ  ﴾ٱَّللَّ  -এি বযাখযা ( ا لَمي  ﴿باب تأويل قول اهلل عزو جل:  ُكلُواْ ِممَّ
ي
َوََل تَأ

ِ َعلَييهِ  ُم ٱَّللَّ َكةِ ٱسي ﴾يُذي ), (৭/২৩৭), আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুোহ এি রবরেষর্ 

অনুযায়ী হাদীস নাং ৪৪৩৭; অপি এক অরথণ হাদীসখানা বর্ণনা করিরিন 
ইবনু মািাহ, িবাই অযযায় (كتاب اذلبائح), পরিরচ্ছদ: িবাইরয়ি সময় 
রবসরমল্লাহ বলা (باب تسمية عند اذلبح), (২/১০৫৯), হাদীস নাং ৩১৭৩। 
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শপথ, রতরন এি িািা এই আয়ারত কািীমাি মরযয এ 
বযাপারি শপথ করিরিন ময, ময বযরক্ত শয়তারনি 
শিী‘আত ও রবযারনি অনুসির্ করি মৃতরক হালাল মরন 
কিরব, মস মুশরিক বরল গর্য হরব, আি তা হরলা বড় 
রশকণ (رشك أكرب), যা মুসরলম সম্প্রদারয়ি ঐকমরতযি 
রভরত্তরত সাংরেি বযরক্তরক মুসরলম রমল্লাত মথরক খারিি 
করি মদরব। এই অপিারয অরভযুক্ত বযরক্তরক অরচরিই 
আল্লাহ তা‘আলা রকয়ামরতি রদন তাাঁি এ কথাি মাযযরম 
রতিস্কাি কিরবন:  

ََٰبِِنٓ ﴿ َهدي إَِۡليُكمي َي عي
َ
لَمي أ
َ
ييَطََٰن  إِنَُّهۥ لَُكمي  أ ُبُدواْ ٱلشَّ ن َلَّ َتعي

َ
َءاَدَم أ

بِي   ُبُدوِن   ٦٠َعُدود  مُّ ِن ٱعي
َ
َتِقيم   َوأ سي : ُسوَر ُ يس﴾ ]٦١َهََٰذا ِصَرَٰط  مُّ

60-69]  

“মহ বনী আদম! আরম রক মতামারদিরক রনরদণশ রদই রন 
ময, মতামিা শয়তারনি দাসত্ব করিা না। কাির্ মস 
মতামারদি প্রকাশয শত্রু? আি আমািই ইবাদত কি, 
এিাই সিল পথ?” [সূিা ইয়সীন, আয়াত: ৬০-৬১] 

আি আল্লাহ তা‘আলা তাাঁি রপ্রয় বেু ইবিাহীম আলাইরহস 
সালারমি কথা উদৃ্ধত করি বরলন,  
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﴿ 
َ
أ ييَطَٰنَ َيَٰٓ ُبِد ٱلشَّ  [11: ُسوَر ُ مةيم﴾ ]بَِت ََل َتعي

“মহ আমাি রপতা! শয়তারনি ইবাদত করিা না”। [সূিা 
মািইয়াম, আয়াত: ৪৪] অথণাৎ কুফুিী ও অবাযযতাি 
রবযারন শয়তারনি অনুসির্ কিাি মাযযরম তাি ইবাদত 
করিা না।  

রতরন আিও বরলন,  

ٓ إَِنَٰث  ﴿ ُعوَن ِمن ُدونِهِۦٓ إَِلَّ ُعوَن إَِلَّ َشييَطَٰن   اإِن يَدي ةِيد  ِإَون يَدي  ١١٧ا ا مَّ
 [998: ُسوَر ُ النساء﴾ ]

“তাাঁি পরিবরতণ তািা মতা মদবীিই পূিা করি থারক এবাং 
রবরদ্রাহী শয়তারনিই পূিা করি।” [সূিা আন-রনসা, 
আয়াত: ১১৭] অথণাৎ তািা শুযু শয়তারনিই দাসত্ব করি, 
তাি (শয়তারনি) শিী‘আত তথা রবরযরবযারনি অনুসির্ 
কিাি মাযযরম। 

রতরন আিও বরলন,  

َلَِٰدهِمي  َوَكَذَٰلَِك َزيََّن لَِكثِۡي  ﴿ وي
َ
ِكَِي َقتيَل أ يُمۡشي َِن ٱل ََكٓؤُُهمي  مد ُسوَر ُ ﴾ ]ُُشَ

 [918: اۡلنعام
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“এরূরপ তারদি শিীকিা বহু মুশরিরকি দৃরিরত তারদি 
সন্তানরদি হতযারক মশাভন করিরি।” [সূিা আল-
আন‘আম, আয়াত: ১৩৭] রতরন তারদিরক তারদি ‘শিীক’ 
বরল নামকির্ করিরিন। মকননা, সন্তানরদিরক হতযা 
কিাি িািা আল্লাহি অবাযযতাি মেরত্র তািা তারদিরক 
অনুসির্ করিরি। 

আি যখন ‘আদী ইবন হারতম িারদয়াল্লাহু ‘আনহু নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামরক আল্লাহ তা‘আলাি 
রনরনাক্ত বার্ী সম্পরকণ রিজ্ঞাসা কিরলন: 

َباب  ﴿ ري
َ
َبََٰنُهمي أ َبارَُهمي َورُهي حي

َ
َُذٓواْ أ ِن ُدوِن ٱٱَّتَّ ِ ا مد : ُسوَر ُ اۡلوبة﴾ ]َّللَّ

19] 

“তািা আল্লাহ বযতীত তারদি পরণ্ডতগর্রক ও সাংসাি-
রবিাগীগর্রক তারদি প্রভুরূরপ গ্রহর্ করিরি।” [সূিা 
আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩১] তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম তাি িবাবস্বরূপ বলরলন ময, তারদিরক প্রভু 
রহরসরব গ্রহর্ কিাি মারন হরলা: আল্লাহ যা হালাল 
করিরিন, তা হািাম কিাি এবাং রতরন যা হািাম 
করিরিন, তা হালাল কিাি বযাপারি তািা তারদিরক 



 

 

ইসলাম: একমাত্র পরিপূর্ণ দীন 
   

অনুসির্ কিত6। আি এিা এমন একরি রবষয়, ময 
বযাপারি মকারনা রবতকণ মনই। আল-কুিআরনি ভাষায়: 

نزَِل ِمن ﴿
ُ
نزَِل إَِۡليَك َوَمآ أ

ُ
نَُّهمي َءاَمُنواْ بَِمآ أ

َ
ِيَن يَزيُعُموَن أ لَمي تََة إَِل ٱَّلَّ

َ
أ
ُفُةواْ َقبيلِ  ن يَكي

َ
ِمُةٓواْ أ

ُ
َُٰغوِت َوقَدي أ ن َيَتَحاَكُمٓواْ إَِل ٱلطَّ

َ
َك يُِةيُدوَن أ

َََٰلۢ بَعِيد   ن يُِضلَُّهمي َضَل
َ
ييَطَُٰن أ : ُسوَر ُ النساء﴾ ]٦٠ا بِهِۦ  َوُيةِيُد ٱلشَّ

60]  

“তুরম রক তারদিরক মদখরন, যািা দারব করি ময, মতামাি 
প্ররত যা অবতীর্ণ হরয়রি এবাং মতামাি পূরবণ যা অবতীর্ণ 
হরয়রি, তারত তািা রবশ্বাস করি; অথচ তািা তাগুরতি 
কারি রবচািপ্রাথণী হরত চায়, যরদও তা প্রতযাখযান কিাি 
িনয তারদিরক রনরদণশ মদওয়া হরয়রি? আি শয়তান 
তারদিরক ভীষর্ভারব পথভ্রি কিরত চায়।” [সূিা আন-
রনসা, আয়াত: ৬০] 

আল্লাহ তা‘আলা আিও বরলন, 
                                                           
6 রতিরমযী, আল-কুিআরনি তাফসীি অযযায় (كتاب تفسري القرآن), পরিরচ্ছদ: 

সূিা আত-তাওবা মথরক (باب و من سورة اتلوبة), (৫/২৫৯), হাদীস নাং 

৩০৯৫, রতরন বরলন: এই হাদীসরি গিীব। 
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وْ ن لَّمي َُييُكم َومَ ﴿
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱَّللَّ

َ
َٰفُِةوَن بَِمآ أ ُسوَر ُ ﴾ ]٤٤َلَٰٓئَِك ُهُم ٱليَك

 [11: المائد 

“আি আল্লাহ যা নারযল করিরিন তদনুসারি যািা রবযান 
মদয় না, তািাই কারফি।” [সূিা আল-মারয়দাহ, আয়াত: 
৪৪] রতরন আিও বরলন, 

بيَتِِغ َحَكم  ﴿
َ
ِ أ َ ٱَّللَّ َفَغۡيي

َ
َۚ ا َوُهَو أ َل  ٌَ ُمَفصَّ نَزَل إَِۡليُكُم ٱليِكَتَٰ

َ
ِٓي أ  ٱَّلَّ

ل   نَُّهۥ ُمََنَّ
َ
لَُموَن أ ٌَ َيعي ِيَن َءاَتييَنَُٰهُم ٱليِكَتَٰ بدَِك  َوٱَّلَّ ِن رَّ ِۖ فَََل مد ِ َقد

بِٱۡلي
ََتِيَن تَكُ  يُممي   [991: ُسوَر ُ اۡلنعام﴾ ]١١٤وَننَّ ِمَن ٱل

“বল, তরব রক আরম আল্লাহ বযতীত অনয কাউরক 
ফয়সালাকািী রহরসরব তালাশ কিব- অথচ রতরনই 
মতামারদি প্ররত রবিারিত রকতাব নারযল করিরিন! আি 
আমিা যারদিরক রকতাব রদরয়রি, তািা িারন ময, এিা 
মতামাি িব-এি রনকি মথরক সতযসহ নারযল হরয়রি। 
সুতিাাং তুরম সরেহানরদি অন্তভুণক্ত হরয়া না।” [সূিা 
আল-আন‘আম, আয়াত: ১১৪]  

আল্লাহ তা‘আলা আিও বরলন, 

ق  ﴿ تي ََكَِمُت َربدَِك ِصدي َۚ َوَتمَّ َل  ِميُع  َلَّ ا وََعدي َِمَٰتِهۚۦَِ َوُهَو ٱلسَّ ََ َل لِ ِ  ُمَبدد
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 [998: ُسوَر ُ اۡلنعام﴾ ]١١٥ٱليَعلِيُم 

“আি সতয ও নযারয়ি রদক রদরয় মতামাি িব-এি বার্ী 
পরিপূর্ণ। তাাঁি বার্ী পরিবতণন কিাি মত মকউ মনই। আি 
রতরন সবণরশ্রাতা, সবণজ্ঞ।” [সূিা আল-আন‘আম: ১১৫] 
এখারন তাাঁি বার্ী: ق    অথণ: সাংবাদ দারনি মেরত্র সতয  اِصدي

এবাং  َۚ َل   অথণ: রবরযরবযারনি মেরত্র নযায় ও  وََعدي

ইনসাফপূর্ণ। রতরন আিও বরলন, 

َم ﴿ فَُحكي
َ
م  أ ِ ُحكي َسُن ِمَن ٱَّللَّ حي

َ
م  ٱليَجَِٰهلِيَّةِ َيبيُغوَنَۚ َوَمني أ  ا لدَِقوي

 [80: ُسوَر ُ المائد ﴾ ]٥٠ُنوَن يُوقِ 

“তরব রক তািা িারহলী যুরগি রবরযরবযান কামনা করি? 
রনরশ্চত রবশ্বাসী সম্প্রদারয়ি িনয রবযান প্রদারন আল্লাহি 
মচরয় মক মশ্রষ্ঠতি?” [সূিা আল-মারয়দাহ, আয়াত: ৫০] 



 

 

ইসলাম: একমাত্র পরিপূর্ণ দীন 
   

পঞ্চম মাসআলা: সামারিক অবস্থা প্রসরে 

এ প্রসরে আল-কুিআন অন্তরিি তৃষ্ণা রনবাির্ করিরি 
এবাং এি পথ-ঘাি আরলারকত করিরি।  

আল্লাহ তা‘আলা প্রযান সমািপরতরক তাি সমাি ও 
সম্প্রদারয়ি প্ররত মকমন আচির্ কিাি রনরদণশ রদরয়রিন, 
মসই রদরক লেয করুন। রতরন বরলন, 

فِضي َجَناَحَك لَِمِن ٱتَّ ﴿ ِمنَِي َوٱرِخي يُمؤي : ُسوَر ُ الشعةاء﴾ ]٢١٥َبَعَك ِمَن ٱل
398] 

“এবাং যািা মতামাি অনুসির্ করি, মসসব মুরমনরদি 
প্ররত রবনয়ী হও।” [সূিা আশ-শু‘আিা, আয়াত: ২১৫] 

রতরন আিও বরলন, 

َة  ﴿ َِن ٱ فَبَِما رَۡحي ٌِ مد
ا َغلِيَظ ٱليَقلي ِ نِلَت لَُهمي  َولَوي ُكنَت َفظًّ َّللَّ

فِةي لَُهمي َوشَ  َتغي ُف َعنيُهمي َوٱسي لَِك  فَٱعي واْ ِمني َحوي ةِِۖ ََلنَفضُّ مي
َ اوِريُهمي ِِف ٱۡلي

  [981: ُسوَر ُ آل عمةان﴾ ]

“আল্লাহি দয়ায় তুরম তারদি প্ররত মকামল হৃদয় 
হরয়রিরল, যরদ তুরম রূঢ় ও করিাি রচত্ত হরত, তরব তািা 
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মতামাি আশপাশ মথরক সরি পড়ত। সুতিাাং তুরম 
তারদিরক েমা কি ও তারদি িনয েমা প্রাথণনা কি 
এবাং কারি-করমণ তারদি সারথ পিামশণ কি।” [সূিা 
আরল ইমিান, আয়াত: ১৫৯] 

আি রতরন সাযাির্ সমািরক তাি মনতৃবৃরেি প্ররত 
মকমন আচিরর্ি রনরদণশ রদরয়রিন, মসই রদরক লেয 
করুন। রতরন বরলন, 

ِطي﴿
َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ ِة َيَٰٓ مي

َ ْوِِل ٱۡلي
ُ
ْ ٱلةَُّسوَل َوأ ِطيُعوا

َ
َ َوأ ْ ٱَّللَّ ُعوا

 [81: ُسوَر ُ النساء]﴾ ِمنُكمي  

“মহ ঈমানদািগর্! মতামিা আনুগতয কি আল্লাহি, 
আনুগতয কি িাসূরলি এবাং তারদি, যািা মতামারদি 
মযযকাি েমতাশীল।” [সূিা আন-রনসা, আয়াত: ৫৯] 

আিও লেয করুন, রতরন মানুষরক তাি রবরশষ সমাি 
তথা সন্তান-সন্তরত ও স্ত্রীি প্ররত মযমন আচিরর্ি রনরদণশ 
রদরয়রিন মসই রদরক। রতরন বরলন, 

ا َوقُوُدَها ٱنلَّاُس ﴿  لِيُكمي نَار  هي
َ
نُفَسُكمي َوأ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ قُٓواْ أ َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َمَةُهمي 
َ
َ َمآ أ ُصوَن ٱَّللَّ َِجاَر ُ َعلَييَها َمَلَٰٓئَِكة  ِغََلظ  ِشَداد  َلَّ َيعي َوٱۡلي
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َمُةوَن  َعلُوَن َما يُؤي   [6: حةيمُسوَر ُ اۡل﴾ ]٦َوَيفي

“মহ মুরমনগর্! মতামিা রনরিরদিরক এবাং পরিবাি-
পরিিনরক িাহািারমি আগুন মথরক িো কি, যাি ইেন 
হরব মানুষ ও পাথি, যারত রনরয়ারিত আরি রনমণমহৃদয়, 
করিািস্বভাব রফরিশতাগর্, যািা অমানয করি না তা, যা 
আল্লাহ তারদিরক আরদশ করিন। আি তািা যা কিরত 
আরদি হয়, তাই করি।” [সূিা আত-তাহিীম, আয়াত: ৬] 

আিও লেয করুন, রতরন কীভারব বযরক্তরক তাি রবরশষ 
সমাি মথরক সাবযান ও সাংযমী হওয়াি বযাপারি দৃরি 
আকষণর্ করিরিন; আি রতরন তারক রনরদণশ রদরয়রিন, 
মকারনা অনাকারিত বযাপাি তাি নিরি এরল মস মযন 
েমা সুেি দৃরিরত মদরখ। রতরন প্রথরম তারক সাংযমী ও 
সিাগ হওয়াি রনরদণশ মদন, তািপি তারক রনরদণশ মদন 
েমা ও মািণনা কিাি। রতরন বরলন, 

ا لَُّكمي ﴿ َلَِٰدُكمي َعُدود  وي
َ
َوَِٰجُكمي َوأ زي

َ
ْ إِنَّ ِمني أ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

 ِ  فَإ
ْ فُِةوا ْ َوَتغي َفُحوا ْ َوتَصي ُفوا َۚ ِإَون َتعي َذُروُهمي َ فَٱحي  َغُفور  رَِّحيم  نَّ ٱَّللَّ

  [91: ُسوَر ُ اۡلغابن﴾ ]١٤
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“মহ মুরমনগর্! মতামারদি স্ত্রী ও সন্তান-সন্তরতগরর্ি মরযয 
মকউ মকউ মতামারদি শত্রু। অতএব, মতামিা তারদি 
সম্পরকণ সতকণ থাক। মতামিা যরদ তারদিরক মািণনা কি, 
তারদি মদাষ-ত্রুরি উরপো কি এবাং তারদিরক েমা কি, 
তরব মিরন িাখ, আল্লাহ েমাশীল, পিম দয়ালু।” [সূিা 
আত-তাগাবুন, আয়াত: ১৪] 

আিও লেয করুন, রতরন সাযাির্ভারব সমারিি সকল 
বযরক্তরক তারদি মযযকাি পািস্পরিক মলনরদরনি বযাপারি 
ময রনরদণশনা রদরয়রিন মসই রদরক। রতরন বরলন, 

ٓ إِنَّ ٱ﴿ َسَِٰن ِإَويَتا ِحي
ِل َوٱۡلي ُمُة بِٱليَعدي

ي
َ يَأ َّبَٰ َوَينيََهَٰ َعنِ  ي  َّللَّ  ذِي ٱليُقةي

ُةونَ  ِ  يَعُِظُكمي لََعلَُّكمي تََذكَّ َِغي
يُمنَكةِ َوٱبلي َشآءِ َوٱل ُسوَر ُ ﴾ ]٩٠ ٱليَفحي

  [10: انلحل

“আল্লাহ নযায়পিায়নতা, সদাচির্ ও আত্মীয়-স্বিনরক 
দারনি রনরদণশ মদন এবাং রতরন অেীলতা, অসৎকাি ও 
সীমালঙ্ঘন কিাি বযাপারি রনরষয করিন। রতরন 
মতামারদিরক উপরদশ মদন যারত মতামিা রশো গ্রহর্ 
কি।” [সূিা আন-নাহল, আয়াত: ৯০]  
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রতরন আিও বরলন, 

ِ إِثيم   ﴿ ند َض ٱلظَّ ِ إِنَّ َبعي ند َِن ٱلظَّ ا مد َتنُِبواْ َكثِۡي  ِيَن َءاَمُنواْ ٱجي
َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ُسواْ وَ  ضا َو ََل ََتَسَّ َتٌ بَّعيُضُكم َبعي  [93: ُسوَر ُ اۡلجةات﴾ ]اََل َيغي

“মহ মুরমনগর্! মতামিা অরযকাাংশ অনুমান মথরক দূরি 
থাক। কাির্, অনুমান মকারনা মকারনা মেরত্র পাপ, আি 
মতামিা এরক অপরিি মগাপনীয় রবষয় সোন করিা না 
এবাং এরক অপরিি পশ্চারত রনো করিা না।” [সূিা 
আল-হুিুিাত, আয়াত: ১২] রতরন আিও বরলন, 

َخةي قَوي ﴿ ِن ََل يَسي ِنيُهمي َوََل نَِسآء  مد ا مد ن يَُكونُواْ رَِخۡيي 
َ
ٍم َعََسَٰٓ أ ِن قَوي م  مد

نُفَسُكمي َوََل َتَنابَُزواْ 
َ
ِنيُهنَّ  َوََل تَليِمُزٓواْ أ ا مد ن يَُكنَّ رَِخۡيي 

َ
دَِسآٍء َعََسَٰٓ أ ن

ٌي  يَمَِٰن  َوَمن لَّمي َيُت ِ
َد ٱۡلي ُم ٱليُفُسوُق َبعي ِۖ بِئيَس ٱَِلسي ٌِ َقَٰ

لي
َ وْ  بِٱۡلي

ُ
َلَٰٓئَِك فَأ

َٰلُِموَن    [99: ُسوَر ُ اۡلجةات﴾ ]١١ُهُم ٱلظَّ

“মকারনা পুরুষ মযন অপি মকারনা পুরুষরক উপহাস না 
করি। মকননা যারক উপহাস কিা হয়, মস উপহাসকািীি 
মচরয় উত্তম হরত পারি এবাং মকারনা নািী মযন অপি 
মকারনা নািীরকও উপহাস না করি; মকননা যারক উপহাস 
কিা হয়, মস উপহাসকারির্ীি মচরয় উত্তম হরত পারি। 



 

 

ইসলাম: একমাত্র পরিপূর্ণ দীন 
   

মতামিা এরক অপরিি প্ররত মদাষারিাপ করিা না এবাং 
মতামিা এরক অপিরক মে নারম ডাকডারক করিা না; 
ঈমারনি পি মে নাম অরত মে। যািা তাওবা না করি, 
তািাই যারলম।” [সূিা আল-হুিুিাত, আয়াত: ১১]  

রতরন আিও বরলন, 

َوىَٰ  ﴿ ِ َوٱۡلَّقي َِبد
ْ لََعَ ٱلي ْ  َوَتَعاَونُوا َوَٰنِ َوََل َتَعاَونُوا ثيِم َوٱليُعدي ِ

﴾ لََعَ ٱۡلي
 [3: ُسوَر ُ المائد ]

“আি মতামিা সৎকমণ ও তাকওয়াি মেরত্র পিস্পি 
সাহাযয কিরব এবাং পাপ ও সীমালঙ্ঘরন এরক অরনযি 
সাহাযয কিরব না।” [সূিা আল-মারয়দাহ, আয়াত: ২] 
রতরন আিও বরলন, 

َو   ﴿ ِمُنوَن إرِِخي يُمؤي  [90: ُسوَر ُ اۡلجةات﴾ ] إِنََّما ٱل

“মুরমনগর্ পিস্পি ভাই ভাই।” [সূিা আল-হুিুিাত, 
আয়াত: ১০]  

রতরন আিও বরলন,  

ُةُهمي ُشوَرىَٰ بَييَنُهمي ﴿ مي
َ
 [15: ُسوَر ُ الشورى﴾ ]َوأ
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“আি তািা রনরিরদি মরযয পিামরশণি মাযযরম রনরিরদি 
কমণ সম্পাদন করি।” [সূিা আশ-শূিা, আয়াত: ৩৮]... এ 
রবষরয় এগুরলা িাড়াও আিও অরনক আয়াত িরয়রি। 

আি মযরহতু সমারিি মকারনা সদসযই মানব ও রিি 
শত্রুি শত্রুতা মথরক রনিাপদ নয়; মকারনা বযরক্তই 
প্ররতিন্দ্বী ও রবরিাযী মুক্ত নয়, যরদও মস পাহারড়ি চূড়ায় 
রনোঃসে থারক; আি মযরহতু প্ররতযক বযরক্তই এই যিরনি 
সবণগ্রাসী বযারয মথরক রচরকৎসাি মুখারপেী, মসরহতু 
আল্লাহ তা‘আলা তাাঁি রকতারবি রতন িায়গায় এই বযারযি 
রচরকৎসা বর্ণনা করিরিন। তারত রতরন বর্ণনা করিরিন ময, 
মানুরষি শত্রুতা মথরক বাাঁচাি রচরকৎসা হরলা তাি 
অসদাচির্রক উরপো কিা এবাং সিযবহারিি মাযযরম 
তাি মমাকারবলা কিা; আি রিি শয়তারনি মথরক বাাঁচাি 
িনয আল্লাহ তা‘আলাি রনকি তাি অরনিতা মথরক আশ্রয় 
প্রাথণনা কিা িাড়া আি অনয মকারনা রচরকৎসা মনই। 

প্রথম স্থান: আল্লাহ তা‘আলা সূিা আল-আ‘িারফি মশরষ 
দুি মানুরষি সারথ আচির্রবরয প্রসরে বরলন,  

ةِضي َعِن ٱليَجَِٰهلَِي ﴿ عي
َ
ُمةي بِٱليُعةيِف َوأ

ي
َو َوأ ُسوَر ُ ﴾ ]١٩٩رُِخِذ ٱليَعفي
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 [911: اۡلعةاف

“তুরম েমাপিায়র্তা অবলম্বন কি, সৎকারিি রনরদণশ 
দাও এবাং অজ্ঞরদিরক এরড়রয় চল।” [সূিা আল-আ‘িাফ, 
আয়াত: ১৯৯] 

অনরূপভারব রিি শয়তারনি সারথ আচির্রবরযি দৃিান্ত 
রদরত রগরয় বরলন,  

غ  ﴿ ييَطَِٰن نَزي ا يََنََغنََّك ِمَن ٱلشَّ َتعِذي بِٱ ِإَومَّ َِۚ فَٱسي إِنَُّهۥ َسِميع  َعلِيم   َّللَّ
 [300: ُسوَر ُ اۡلعةاف﴾ ]٢٠٠

“আি যরদ শয়তারনি কুমন্ত্রর্া মতামারক প্ররিারচত করি, 
তরব আল্লাহি আশ্রয়প্রাথণী হরব, রতরন সবণরশ্রাতা, সবণজ্ঞ।” 
[সূিা আল-আ‘িাফ, আয়াত: ২০০] 

রিতীয় স্থান: সূিা মুরমনূরনি এক আয়ারত এই প্রসরে 
বরলন,  

َۚ ََني ﴿ يدَِئَة َسُن ٱلسَّ حي
َ
َفعي بِٱلَِِّت ِِهَ أ لَُم بَِما يَِصُفوَن ٱدي عي

َ
ُسوَر ُ ﴾ ]٩٦ُن أ

 [16: المؤمنون

“যা উত্তম, তা িািা মরেি মমাকারবলা কি; তািা যা 
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বরল, আরম মস সম্বরে সরবরশষ অবরহত।” [সূিা আল-
মুরমনুন, আয়াত: ৯৬] 

অনুরূপভারব রিি শয়তান সম্পরকণ রতরন বরলন,  

َيَِٰطِي ﴿ ُعوُذ بَِك ِمني َهَمَزَِٰت ٱلشَّ
َ
ِ أ ن  ٩٧َوقُل رَّبد

َ
ِ أ ُعوُذ بَِك َربد

َ
َوأ

وِن   [15-18: ُسوَر ُ المؤمنون﴾ ] ٩٨َُييُُضُ

“আি বল, মহ আমাি িব! আরম শয়তারনি প্ররিাচনা 
মথরক মতামাি আশ্রয় প্রাথণনা করি। মহ আমাি িব! আরম 
মতামাি আশ্রয় প্রাথণনা করি আমাি রনকি তারদি 
উপরস্থরত মথরক।” [সূিা আল-মুরমনুন, আয়াত: ৯৭-৯৮] 

তৃতীয় স্থান: সূিা ফুসরসলাত; আি তারত আল্লাহ তা‘আলা 
আিও মবরশ স্পি করি বরলরিন ময, এই আসমানী 
রচরকৎসা ঐ শয়তানী মিাগরক রনমূণল করি রদরব এবাং 
তারত রতরন আিও একিু মবরশ করি বরলরিন ময, এই 
আসমানী রচরকৎসা সকল মানুষরক মদওয়া হয় না, বিাং 
এিা শুযু ঐ বযরক্তরকই মদওয়া হয়, রযরন মসৌভারগযি 
অরযকািী। আল্লাহ তা‘আলা তারত বরলন,  

نَّ ﴿
َ
ِي بَييَنَك َوَبييَنُهۥ َعَدََٰو   َكأ َسُن فَإَِذا ٱَّلَّ حي

َ
َفعي بِٱلَِِّت ِِهَ أ ُهۥ َوِِلٌّ ٱدي
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َٰهَ  ٣٤َۡحِيم   ى واْ َوَما يُلَقَّ ِيَن َصََبُ ََٰهآ إَِلَّ ٱَّلَّ ى ٍ َعِظيم  َوَما يُلَقَّ  ُذو َحظد
آ إَِلَّ

  [18-11: ُسوَر ُ فصلت﴾ ]٣٥

“মে প্ররতহত কি উৎকৃি িািা। ফরল মতামাি সারথ যাি 
শত্রুতা আরি, মস হরয় যারব অন্তিে বেুি মরতা। এই 
গুরর্ি অরযকািী কিা হয় মকবল তারদিরকই, যািা 
ধযযণশীল, আি এই এই গুরর্ি অরযকািী কিা হয় মকবল 
তারদিরকই, যািা মহাভাগযবান।” [সূিা ফুসরসলাত, 
আয়াত: ৩৪-৩৫] 

আি রিি শয়তান প্রসরে রতরন বরলন,  

ِ  إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ ﴿ َتعِذي بِٱَّللَّ غ  فَٱسي ييَطَِٰن نَزي ا يََنََغنََّك ِمَن ٱلشَّ ِميُع ِإَومَّ
 [16: ُسوَر ُ فصلت﴾ ] ٣٦ٱليَعلِيُم 

“যরদ শয়তারনি কুমন্ত্রর্া মতামারক প্ররিারচত করি, তরব 
আল্লাহি আশ্রয়প্রাথণী হরব, রতরন মতা সবণরশ্রাতা, সবণজ্ঞ।” 
[সূিা ফুসরসলাত, আয়াত: ৩৬] 

আি রতরন অনযানয িায়গায় বর্ণনা করিন ময, এই মকামল 
আচির্ ও নম্র বযবহাি রবরশষভারব মুসরলমরদি িনয 
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প্ররযািয, কারফিরদি িনয নয়7। আল্লাহ তা‘আলা বরলন,  

م  ﴿ ُ بَِقوي ِِت ٱَّللَّ
ي
ذِلَّةٍ  فََسويَف يَأ

َ
ۥٓ أ ٍة  ُُيِبُُّهمي َويُِحبُّونَُه ِعزَّ

َ
ِمنَِي أ يُمؤي لََعَ ٱل

َِٰفةِينَ   [81: ُسوَر ُ المائد ﴾ ]لََعَ ٱليَك

“রনশ্চয় আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায়রক রনরয় আসরবন, 
যারদিরক রতরন ভারলাবাসরবন এবাং যািা তাাঁরক 
ভারলাবাসরব; তািা মুরমনরদি প্ররত মকামল ও কারফিরদি 
প্ররত করিাি হরব।” [সূিা আল-মারয়দাহ, আয়াত: ৫৪] 

আল্লাহ তা‘আলা আিও বরলন,  

﴿ َ آُء لََعَ ٱلي ّمُّ ِشدَّ
َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه َِۚ َوٱَّلَّ د  رَُّسوُل ٱَّللَّ ارِ رَُۡحَآُء بَييَنُهمي  مَّ ﴾ ُكفَّ

 [31: ُسوَر ُ الفتح]

“মুহাম্মাদ আল্লাহি িাসূল; তাি সহচিগর্ কারফিরদি 
                                                           
7  তরব এখারন সাযাির্ভারব যুদ্ধ বা ষড়যন্ত্রিত কারফিরদি রবষরয় 
তা বলা হরচ্ছ। রকন্তু ময সব কারফি িাষ্ট্র কতৃণক রনিাপত্তাপ্রাপ্ত হরয় 
এরসরি রকাংবা মকারনা মদরশি রনিস্ব নাগরিক তারদি রনিাপত্তা 
িো কিা ও তারদি সারথ ভারলা বযবহাি কিাি িনয আমিা সবণদা 
আরদি। মযমনরি িাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম মদীনা 
সমারি প্ররতষ্ঠা করিরিরলন। -সম্পাদক।  
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প্ররত করিাি এবাং রনরিরদি মরযয পিস্পরিি প্ররত 
সহানুভূরতশীল।” [সূিা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৯] 

আল্লাহ তা‘আলা আিও বরলন,  

لُظي َعلَ ﴿ يُمَنَٰفِقَِي َوٱغي اَر َوٱل َها ٱنلَِِّبُّ َجَِٰهِد ٱليُكفَّ يُّ
َ
أ َۚ َيَٰٓ ُسوَر ُ ﴾ ]ييِهمي
 [1, سورة اتلحريم: 81: اۡلوبة

“মহ নবী! কারফি ও মুনারফকরদি রবরুরদ্ধ রিহাদ কি ও 
তারদি প্ররত করিাি হও।” [সূিা আত-তাওবা, আয়াত: 
৭৩; সূিা আত-তাহিীম, আয়াত: ৯] 

মকামলতাি িায়গায় করিািতা হরলা রনবুণরদ্ধতা ও 
মবাকামী; আি করিািতাি স্থারন মকামলতা হরলা দুবণলতাি 
পরিচায়ক ও এক যিরনি ধশরথলয প্রদশণন। করবি 
করবতায়: 

“যখন সরহষু্ণতাি কথা বলা হরব, তখন বল, রনযণারিত 
স্থান িরয়রি সরহষু্ণতাি, আি যুবরকি অপারত্র সরহষু্ণতা 
প্রকাশ এক যিরনি মূখণতা।” 
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ষষ্ঠ মাসআলা: অথণনীরত প্রসরে 

আল-কুিআন অথণবযবস্থাি মসই মূলনীরতসমূহ সুস্পিভারব 
বর্ণনা করি রদরয়রি, ময নীরতমালাি রদরক অথণনীরতি 
সকল শাখা-প্রশাখা যারবত। এি বযাখযা এই ময, 
অথণনীরতি সকল রবষয় দু’রি মূলনীরতি রদরক যাবমান: 

প্রথমত: সম্পদ উপািণরনি মেরত্র উত্তম দৃরিভরে; 

রিতীয়ত: সম্পদ বযরয়ি খাতসমূরহ তা বযয় কিাি মেরত্র 
উত্তম দৃরিভরে। 

সুতিাাং লেয করুন, কীভারব আল্লাহ তা‘আলা তাাঁি 
রকতারব বযরক্তত্ব ও দীরনি সারথ সামঞ্জসযশীল রবরভি 
উপায় ও উপকিরর্ি মাযযরম সম্পদ উপািণরনি 
পদ্ধরতসমূহ মখালারমলা বর্ণনা করিরিন এবাং এই মেরত্র 
সরিক পথ আরলাকপাত করিরিন। আল্লাহ তা‘আলা 
বরলন,  

ِ فَإَِذا قُِضيَ ﴿ ِل ٱَّللَّ ۡرِض َوٱبيَتُغواْ ِمن فَضي
َ واْ ِِف ٱۡلي لَوَٰ ُ فَٱنتَِۡشُ ِت ٱلصَّ
لُِحوَن  ا لََّعلَُّكمي ُتفي َ َكثِۡي    [90: ُسوَر ُ اۡلمعة﴾ ]١٠َوٱذيُكُةواْ ٱَّللَّ

“অতোঃপি সালাত মশষ হরল মতামিা িরমরন িরড়রয় পড় 
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এবাং আল্লাহি অনুগ্রহ সোন কি ও আল্লাহরক খুব মবরশ 
স্মির্ কি, যারত মতামিা সফলকাম হও।” [সূিা আল-
িুম‘আ, আয়াত: ১০]  

আল্লাহ তা‘আলা আিও বরলন,  

﴿ ِ ِل ٱَّللَّ ۡرِض يَبيَتُغوَن ِمن فَضي
َ ُِبوَن ِِف ٱۡلي ُسوَر ُ ﴾ ]َوَءارَِخُةوَن يَُضي

 [30: المزمل

“আি মকউ মকউ আল্লাহি অনুগ্রহ সোরন মদশভ্রমর্ 
কিরব।” [সূিা আল-মুয ্যারম্মল, আয়াত: ২০]  

আল্লাহ তা‘আলা আিও বরলন,  

َل   لَييَس َعلَييُكمي ُجَناح  ﴿ ْ فَضي ن تَبيَتُغوا
َ
َۚ أ بدُِكمي ِن رَّ ُسوَر ُ ﴾ ] مد

 [915: ابلقة 

“মতামারদি িব-এি অনুগ্রহ সোন কিারত মতামারদি 
মকারনা পাপ মনই।” [সূিা আল-বাকািাহ, আয়াত: ১৯৮]  

আল্লাহ তা‘আলা আিও বরলন,  

ن تَُكوَن تَِجَٰ ﴿
َ
ٓ أ ِنُكمي  َة ا َعن تََةاض  إَِلَّ   [31: ُسوَر ُ النساء﴾ ]مد

“রকন্তু মতামারদি পিস্পরিি সন্তুরিি রভরত্তরত বযবসা কিা 
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ধবয।” [সূিা আন-রনসা, আয়াত: ২৯]  

আল্লাহ তা‘আলা আিও বরলন,  

﴿ ُ َحلَّ ٱَّللَّ
َ
ْ َوأ ا َِبوَٰ َم ٱلةد َييَع وََحةَّ  [388: ُسوَر ُ ابلقة ﴾ ]ٱبلي

“অথচ আল্লাহ ক্রয়-রবক্রয়রক হালাল করিরিন এবাং 
সুদরক হািাম করিরিন।” [সূিা আল-বাকািাহ, আয়াত: 
২৭৫]  

আল্লাহ তা‘আলা আিও বরলন,  

ُواْ ﴿ َُ ُتمي َحَلََٰل  فَ ا َغنِمي  [61: ُسوَر ُ اۡلنفال﴾ ]ا َطيدِب  ِممَّ

“যুরদ্ধ যা মতামিা লাভ করিি, তা ধবয ও উত্তম বরল 
মভাগ কি।” [সূিা আল-আনফাল, আয়াত: ৬৯] এই 
প্রসরে এগুরলা িাড়াও আিও আয়াত িরয়রি। 

আিও লেয করুন, রতরন কীভারব বযরয়ি মেরত্র 
রমতবযরয়তাি রনরদণশ রদরয়রিন। রতরন বরলন,  

َها ﴿ لُولَةا إَِلَٰ ُعُنِقَك َوََل تَبيُسطي ِط َوََل ََتيَعلي يََدَك َمغي ﴾ ُكَّ ٱليبَسي
 [31: ُسوَر ُ اۡلرساء]

“তুরম মতামাি হাতরক মতামাি ঘারড় আবদ্ধ করি মিরখা 
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না এবাং তারক সমূ্পর্ণভারব প্রসারিতও করিা না।” [সূিা 
আল-ইসিা, আয়াত: ২৯]  

রতরন আিও বরলন,  

ِيَن إَِذآ ﴿ َٰلَِك قََوام  َوٱَّلَّ َ َذ واْ َوََكَن َبيي َُتُ ِفُواْ َولَمي َيقي نَفُقواْ لَمي يُِسي
َ
﴾ ٦٧ا أ

 [68: ُسوَر ُ الفةقان]

“এবাং যখন তািা বযয় করি, তখন অপবযয় করি না, 
কাপণর্যও করি না; বিাং তািা আরি এতদুভরয়ি মারঝ 
মযযম পন্থায়।” [সূিা আল-ফুিকান, আয়াত: ৬৭]  

রতরন আিও বরলন,  

َو  َويَسي ﴿ [391: ُسوَر ُ ابلقة ﴾ اآلية ]لُونََك َماَذا يُنِفُقوَن  قُِل ٱليَعفي  

“মলারক মতামারক রিজ্ঞাসা করি, তািা কী বযয় কিরব? 
বল, যা উিৃত্ত।” [সূিা আল-বাকািাহ, আয়াত: ২১৯] 
আিও লেয করুন, মযই খারত বযয় কিা ধবয নয়, মসই 
খারত বযয় কিরত রতরন কীভারব রনরষয করিন। রতরন 
বরলন,  

﴿   َ لَُبونَ ثُ  فََسيُنفُِقوَنَها ُثمَّ تَُكوُن َعلَييِهمي َحِسي ُسوَر ُ ﴾ ]مَّ ُيغي
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 [16: اۡلنفال

“তািা যন-সম্পদ বযয় কিরতই থাকরব, অতোঃপি তা 
তারদি মনিারপি কাির্ হরব, অতোঃপি তািা পিাভূত 
হরব।” [সূিা আল-আনফাল, আয়াত: ৩৬] 
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সপ্তম মাসআলা: িািনীরত প্রসরে 

আল-কুিআন িািনীরতি মূলনীরত ও রনদশণনসমূহ 
রবশদভারব বর্ণনা করি রদরয়রি এবাং পদ্ধরতসমূহ সুস্পি 
করিরি। এি বযাখযা হরলা ময, িািনীরত দুই ভারগ 
রবরভক্ত: ধবরদরশক িািনীরত ও অভযন্তিীর্ িািনীরত। 

ধবরদরশক িািনীরত:  
তাি পরিরয দু’রি মূলনীরতি ওপি প্ররতরষ্ঠত:   

এক: শত্রু দমন ও তাি ধ্বাংসসাযরন পরিপূর্ণ শরক্ত সঞ্চয় 
কিা। আি এই মূলনীরতি বযাপারি আল্লাহ তা‘আলা 
বরলন,  

ُتم مدِ ﴿ َتَطعي ا ٱسي واْ لَُهم مَّ ِعدُّ
َ
ة  َوأ َييِل  ن قُوَّ َِباِط ٱۡلي تُةيهُِبوَن بِهِۦ َوِمن رد

ِ وََعُدوَُّكمي   [60: ُسوَر ُ اۡلنفال﴾ ]َعُدوَّ ٱَّللَّ

“মতামিা তারদি মমাকারবলাি িনয যথাসাযয শরক্ত ও 
অশ্ব-বারহনী প্রস্তুত করি িাখরব, যারত এি িািা মতামিা 
আল্লাহি শত্রু ও মতামারদি শত্রুরক সন্ত্রি কিরত পাি।” 
[সূিা আল-আনফাল, আয়াত: ৬০] 

দুই: এই শরক্তরক মকন্দ্র করি পরিপূর্ণ ও রনরভণিাল ঐকয 
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গরড় মতালা। আি এই বযাপারি আল্লাহ তা‘আলা বরলন,  

ِ ََجِيع  ﴿ َتِصُمواْ ِِبَبيِل ٱَّللَّ َْۚ َوٱعي قُوا  [901: ُسوَر ُ آل عمةان﴾ ]ا َوََل َتَفةَّ

“মতামিা সকরল আল্লাহি িজু্জ দৃঢ়ভারব যি এবাং 
পিস্পি রবরচ্ছি হরয়া না।” [সূিা আরল ইমিান, আয়াত: 
১০৩]  

আল্লাহ তা‘আলা আিও বরলন,  

َ َورَُسولَٱُۥ َوََل تََنَٰزَُعواْ َفتَ ﴿ ِطيُعواْ ٱَّللَّ
َ
ٌَ رِيُحُكمي َوأ َه َشلُواْ َوتَذي ﴾ في

 [16: ُسوَر ُ اۡلنفال]

“মতামিা আল্লাহ ও তাাঁি িাসূরলি আনুগতয কিরব এবাং 
রনরিরদি মরযয রববাদ কিরব না, কিরল মতামিা সাহস 
হািারব এবাং মতামারদি শরক্ত রবলুপ্ত হরব।” [সূিা আল-
আনফাল, আয়াত: ৪৬] 

আি এই িািননরতক প্ররয়ািরন সরে ও চুরক্ত কিা এবাং 
প্ররয়ািরন মসসব সরে-চুরক্ত বারতল করি মদওয়া ইতযারদ 
রবষরয় আল-কুিআন স্পি বযাখযাসহ বক্তবয মপশ করিরি; 
আল্লাহ তা‘আলা বরলন,  
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َدهُ ﴿ ٓواْ إَِۡليِهمي َعهي تِمُّ
َ
تِِهمي فَأ  [1: ُسوَر ُ اۡلوبة﴾ ]مي إَِلَٰ ُمدَّ

“তারদি সারথ রনরদণি মময়াদ পযণন্ত চুরক্ত পূর্ণ কিরব।” 
[সূিা আত-তাওবা, আয়াত: ৪]  

আল্লাহ তা‘আলা আিও বরলন,  

﴿ َۚ َتِقيُمواْ لَُهمي َتَقَُٰمواْ لَُكمي فَٱسي  [8: وبةُسوَر ُ اۡل﴾ ]َفَما ٱسي

“ময পযণন্ত তািা মতামারদি চুরক্তরত রস্থি থাকরব, মস 
পযণন্ত মতামিাও তারদি চুরক্তরত রস্থি থাকরব।” [সূিা 
আত-তাওবাহ, আয়াত: ৭]  

আল্লাহ তা‘আলা আিও বরলন,  

ٍم رِِخَيانَة  ﴿ ا ََّتَاَفنَّ ِمن قَوي َٰ َسوَ  ِإَومَّ ُسوَر ُ ﴾ ]آٍء  فَٱۢنبِذي إَِۡليهِمي لََعَ
 [85: اۡلنفال

“যরদ তুরম মকারনা সম্প্রদারয়ি চুরক্ত ভরেি আশঙ্কা কি, 
তরব তুরম তারদি চুরক্ত তারদি প্ররত সিাসরি রনরেপ 
কি।” [সূিা আল-আনফাল, আয়াত: ৫৮]  

আল্লাহ তা‘আলা আিও বরলন, 

َٰن  ﴿ َذ
َ
َِن ٱ َوأ َ مد نَّ ٱَّللَّ

َ
ََبِ أ كي

َ َجدِ ٱۡلي
ِ َورَُسولِٱِۦٓ إَِل ٱنلَّاِس يَويَم ٱۡلي َّللَّ
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ِكَِي  ةِٓيء  بَ  يُمۡشي َِن ٱل ۚۥَ مد  [1: ُسوَر ُ اۡلوبة﴾ ]َورَُسولُٱُ

“মহান হরিি রদরন আল্লাহ ও তাাঁি িাসূরলি পে মথরক 
মানুরষি প্ররত মঘাষর্া হরলা এই ময, রনশ্চয় মুশরিকরদি 
সম্পরকণ আল্লাহ দায়মুক্ত এবাং তাাঁি িাসূলও।” [সূিা 
আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩] 

এিাড়াও রতরন তারদি (শত্রুরদি) ষড়যন্ত্র ও সুরযাগ-গ্রহর্ 
মথরক সতকণতা অবলম্বন ও মুক্ত থাকাি রনরদণশ 
রদরয়রিন। আল্লাহ তা‘আলা বরলন, 

َرُكمي َۚ﴿ ِيَن َءاَمُنواْ رُِخُذواْ ِحذي َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ  [89: ُسوَر ُ النساء﴾ ]َيَٰٓ

“মহ মুরমনগর্! মতামিা সতকণতা অবলম্বন কি।” [সূিা 
আন-রনসা, আয়াত: ৭১] 

আল্লাহ তা‘আলা আিও বরলন,  

ُفلُوَن َعني ﴿ ِيَن َكَفُةواْ لَوي َتغي لَِحَتُهمي  َودَّ ٱَّلَّ سي
َ
رَُهمي َوأ رُِخُذواْ ِحذي

ي
َأ َوۡلي

 َۚ لَِحتُِكمي سي
َ
 [903: ُسوَر ُ النساء﴾ ]أ

“এবাং তািা মযন সতকণ ও সশস্ত্র থারক। কারফিগর্ 
কামনা করি ময, মতামিা মযন মতামারদি অস্ত্রশস্ত্র সম্বরে 
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অসতকণ হও।” [সূিা আন-রনসা, আয়াত: ১০২] অনুরূপ 
আিও অরনক আয়াত িরয়রি। 

অভযন্তিীর্ িািনীরত:  

এই িািনীরতি লেয ও উরেশয হরলা সমারিি অভযন্তরি 
শারন্ত ও রনিাপত্তা সম্প্রসাির্ কিা, যুলুম-রনযণাতন 
প্ররতরিায কিা এবাং প্ররতযরকি কারি তারদি অরযকাি 
মপৌঁরিরয় মদওয়া। 

িয়রি মহািন ও প্রযান উপাদারনি ওপি রভরত্ত করি 
অভযন্তিীর্ িািনীরত পরিচারলত হয়: 

প্রথমত: দীন: দীনরক িোরথণ শিী‘আত অরনক 
রবরযরবযান রনরয় এরসরি; এ িনযই নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বরলন, 

 .« من بّدل دينه فاقتلوه»

“ময বযরক্ত তাি দীন পরিবতণন কিরব, মতামিা তারক 
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হতযা কি”।8 এি মাযযরম দীন পরিবতণন ও রবনি কিাি 
হাত মথরক িোি িনয পরিপূর্ণ প্ররতরিায বযবস্থা িরয়রি। 

রিতীয়ত: িীবন: িীবন িো ও তাি রনিাপত্তা রবযারন 
আল্লাহ তা‘আলা আল-কুিআনুল কািীরম রকসারসি9 
রবযান প্রবতণন করিরিন। রতরন বরলন,  

 [981: بلقة ُسوَر ُ ا﴾ ]َولَُكمي ِِف ٱليقَِصاِص َحَيوَٰ   ﴿

“রকসারসি মরযয মতামারদি িনয িীবন িরয়রি, ।” [সূিা 
আল-বাকািাহ, আয়াত: ১৭৯]  

রতরন আিও বরলন,  

ٌَ َعَلييُكُم ٱليقَِصاُص ِِف ٱليَقتيَلِۖ ﴿  [985: ُسوَر ُ ابلقة ﴾]ُكتِ

“রনহতরদি বযাপারি মতামারদি িনয রকসারসি রবযান 

                                                           
8 ইমাম বুখািী আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস িারদয়াল্লাহু আনহুমা মথরক 

হাদীসখানা বর্ণনা করিন, রিহাদ অযযায় (كتاب اجلهاد), পরিরচ্ছদ: আল্লাহি 
শারিি িািা শারি না মদওয়া (باب ال يعذب بعذاب اهلل), ৪/২১। 

9 রকসাস (القصاص) মারন- হতযাি পরিবরতণ হতযা, যা প্রশাসরনি মাযযরম 

বািবারয়ত হরব। -অনুবাদক। 
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মদওয়া হরয়রি।” [সূিা আল-বাকািাহ, আয়াত: ১৭৮] 
রতরন আিও বরলন,  

لُوم  ﴿ ِ َوَمن قُتَِل َمظي َنا لَِوِۡلد
ُسوَر ُ ﴾ اآلية ]اهِۦ ُسليَطَٰن  ا َفَقدي َجَعلي

 [11: اۡلرساء

“আি মকউ অনযায়ভারব রনহত হরল তাি উত্তিারযকািীরক 
মতা আরম তা প্ররতকারিি অরযকাি রদরয়রি।” [সূিা আল-
ইসিা, আয়াত: ৩৩] 

তৃতীয়ত: রবরবক-বুরদ্ধ: আল-কুিআরনি মরযয মানুরষি 
রবরবক-বুরদ্ধরক িের্ারবেরর্ি িনয বক্তবয এরসরি। 
আল্লাহ তা‘আলা বরলন, 

َلَُٰم ﴿ زي
َ نَصاُب َوٱۡلي

َ يَمييِِسُ َوٱۡلي ُة َوٱل َمي ْ إِنََّما ٱۡلي ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ َيَٰٓ
س   ِني َعمَ  رِجي َتنِبُ مد ييَطَِٰن فَٱجي لُِحوَن ِل ٱلشَّ ُسوَر ُ ]﴾ ٩٠وهُ لََعلَُّكمي ُتفي
  [10: المائد 

“মহ মুরমনগর্! মদ, িুয়া, মূরতণপূিাি মবদী ও ভাগয 
রনর্ণায়ক তীি ঘৃর্য বস্তু, শয়তারনি কাি। সুতিাাং মতমািা 
তা বিণন কি- যারত মতামিা সফলকাম হরত পাি।” 
[সূিা আল-মারয়দাহ, আয়াত: ৯০] 
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আি হাদীরস এরসরি: 

 .«حرام فقليله كثريه أسكر وما حرام مسكر لك»

“প্ররতযক মনশাগ্রিকািী বস্তুই হািাম; আি ময বস্তু মাতাল 
করি মতারল, মবরশ মহাক বা কম মহাক তা হািাম তথা 
রনরষদ্ধ বরল গর্য হরব।”10 রবরবক-বুরদ্ধরক সরিকভারব 
িের্ারবেরর্ি িনযই শিী‘আত মদ পানকািীি িনয 
‘হদ’ তথা রনরদণি শারিি আবশযকীয় বযবস্থা করিরি। 

চতুথণত: বাংশ: বাংশরক সরিকভারব িের্ারবেরর্ি িনয 
                                                           
10 এই শরব্দই হাদীসখানা বর্ণনা করিন ইমাম ইবনু মািাহ, পানীয় অযযায় 

 পরিরচ্ছদ: ময বস্তু মাতাল করি মতারল, তা মবরশ হউক বা ,(كتاب األرشبة)
কম হউক হািাম( حرام فقليله كثريه أسكر ماباب    ), (২/১১২৪), হাদীস নাং 
৩৩৯২; আি হারদরসি প্রথম অাংশ: «حرام مسكر لك»  সরম্মরলতভারব ইমাম 
বুখািী ও মুসরলম িহ. আবূ মূসা িারদয়াল্লাহু আনহু মথরক বর্ণনা করিন; 
বুখািী, রকতাবুল মাগাযী (كتاب املغازي), পরিরচ্ছদ: রবদায় হরিি পূরবণ আবূ 
মূসা ও মু‘আয িারদয়াল্লাহু আনহুমারক ইয়ামরন মপ্রির্ (باب بعث أيب موىس و 
كتاب ) ৫/ ১০৮; মুসরলম, পানীয় অযযায় ,(معاذ إىل ايلمن قبل حجة الوداع
 পরিরচ্ছদ: ‘প্ররতযক মনশাগ্রিকািী বস্তুই মদ, আি প্ররতযক মদই ,(األرشبة
হািাম’ এি রববির্ (باب بيان أن لك مسكر مخر و أن لك مخر حرام), ৩/ 

১৫৮৫, হাদীস নাং ২০০১। 
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আল্লাহ তা‘আলা রযনা-বযরভচারিি মত অপিারযি রনযণারিত 
শারি ‘হরদি’ রবযান করিরিন। আল্লাহ তা‘আলা বরলন,  

اِّن ﴿ انَِيُة َوٱلزَّ واْ ُكَّ َوَِٰحد  فأ ٱلزَّ ِِلُ ِنيُهمَ  جي َ   مد ُسوَر ُ ﴾ اآلية ]ا ِماْئََة َجِلي
 [3: انلور

“বযরভচারির্ী ও বযরভচািী- তারদি প্ররতযকরক একশত 
কশাঘাত কিরব।” [সূিা আন-নূি, আয়াত: ২] 

পঞ্চমত: মান-সম্মান: মান-সম্মান িের্ারবেরর্ি রনশ্চয়তা 
রবযারনি িনয আল্লাহ তা‘আলা অপবাদদাতাি িনয 
আরশরি কশাঘারতি শারিি রবযান করিরিন। রতরন বরলন,  

َصَنَِٰت ثُ ﴿ يُمحي ُموَن ٱل ِيَن يَةي وُهمي َوٱَّلَّ ِِلُ َبَعةِ ُشَهَدآَء فَٱجي ري
َ
تُواْ بِأ

ي
مَّ لَمي يَأ

   َ بَد   ثََمَٰنَِي َجِلي
َ
ْ لَُهمي َشَهََٰد ا أ َبلُوا ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱليَفَِٰسُقوَن  اَۚ َوََل َتقي

ُ
َوأ

  [1: ُسوَر ُ انلور﴾ ]٤

“আি যািা সচ্চরিত্রা নািীি প্ররত অপবাদ আরিাপ করি, 
তািপি চািিন সােী উপরস্থত না করি, তারদিরক 
আরশরি কশাঘাত কিরব এবাং কখনও তারদি সােয গ্রহর্ 
কিরব না, এিাই মতা ফারসক।” [সূিা আন-নূি, আয়াত: 
৪] 



 

 

ইসলাম: একমাত্র পরিপূর্ণ দীন 
   

ষষ্ঠত: যন-সম্পদ: যন-সম্পদ িের্ারবেরর্ি রনশ্চয়তা 
রবযারনি িনয আল্লাহ তা‘আলা মচারিি হাত কািাি 
শারিি রবযান করিরিন। রতরন বরলন,  

ارُِق َوٱلسَّ ﴿ َطُعٓواْ َوٱلسَّ ََٰل  ارِقَُة فَٱقي ييِدَيُهَما َجَزآَءۢ بَِما َكَسَبا نََك
َ
َِن أ  مد

ُ َعزِيز  َحِكيم  ٱ ِ  َوٱَّللَّ  [15: ُسوَر ُ المائد ﴾ ]٣٨ َّللَّ

“পুরুষ মচাি ও নািী মচাি, তারদি হাত মকরি দাও। এিা 
তারদি কৃতকরমণি ফল এবাং আল্লাহি পে মথরক 
দৃিান্তমূলক দণ্ড; আি আল্লাহ পিাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” 
[সূিা আল-মারয়দাহ, আয়াত: ৩৮] 

সুতিাাং এই কথা সুস্পি হরয় মগল ময, সমারিি 
অভযন্তিীর্ ও ধবরদরশক সকল স্বাথণ িোি িনয আল-
কুিআরনি অনুসির্ কিাই যরথি। 
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অিম মাসআলা: মুসরলমরদি ওপি কারফিরদি প্রভাব 
রবিাি প্রসরে 

িাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তাাঁি সাহাবীরদি 
মরযয রবদযমান থাকাি সমরয়ই এই রবষয়রি তারদি রনকি 
িরিল বযাপাি মরন হরয়রিল। আল্লাহ তা‘আলা স্বয়াং তাাঁি 
রকতারব এই বযাপারি আসমানী ফাতওয়া মদন, যাি িািা 
এই সমসযারি দূি হরয় মগরি। ঘিনারি হরলা, যখন 
ওহুরদি যুরদ্ধি রদন মুসরলমগর্ রবপযণরয়ি রশকাি 
হরয়রিরলন, তখন তািা এই িরিলতাি সমু্মখীন হন এবাং 
তািা বরলন, কীভারব মুশরিকগর্রক আমারদি উরেরশয 
ঘুরিরয় মদওয়া হরলা এবাং আমারদি ওপি তারদিরক 
প্রভাবশালী কিা হরলা, অথচ আমিা হরকি (সরতযি) 
ওপি প্ররতরষ্ঠত আরি এবাং তািা বারতরলি (অসরতযি) 
ওপি প্ররতরষ্ঠত? তখন আল্লাহ তা‘আলা রনরনাক্ত বার্ীি 
মাযযরম এ বযাপারি11 তারদিরক ফাতওয়া রদরলন:  

                                                           
11 ইবন আবু হারতম তাি তাফসীরিি মরযয (নাং ১৮২২ -আরল ইমিান) 

হাসান বসিী িহ. মথরক এই ঘিনারি বর্ণনা করিরিন। 
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آ ﴿ َولَمَّ
َ
ِصيَبة  أ َصََٰبتيُكم مُّ

َ
َٰ َهََٰذا   أ ّنَّ

َ
ِثيلَييَها قُليُتمي أ َصبيُتم مد

َ
قُلي ُهَو قَدي أ

نُفِسُكمي  
َ
 [968: ُسوَر ُ آل عمةان﴾ ]ِمني ِعنِد أ

“কী বযাপাি! যখন মতামারদি ওপি মুসীবত এরলা, তখন 
মতামিা বলরল: ‘এিা মকাথা মথরক আসল?’ অথচ মতামিা 
মতা রিগুর্ রবপদ ঘরিরয়রিরল। বল, ‘এিা মতামারদি 
রনরিরদিই রনকি মথরক।’” [সূিা আরল ইমিান, আয়াত: 
১৬৫] আি তাাঁি বার্ী: “এিা মতামারদি রনরিরদিই রনকি 
মথরক” -মক সুস্পিভারব বযাখযা করি রদরয়রি তাাঁি 
রনরনাক্ত বার্ী:  

َٰٓ إَِذا فَِشليُتمي َولَ ﴿ وَنُهم بِإِذينِهِۦ  َحِتَّ ۥٓ إِذي َُتُسُّ َدهُ ُ وَعي َقدي َصَدقَُكُم ٱَّللَّ
ا ُُتِبُّوَنَۚ ِمنُكم  َُٰكم مَّ َرى

َ
ِد َمآ أ ِۢن َبعي ةِ وََعَصييُتم مد مي

َ ُتمي ِِف ٱۡلي َوتََنَٰزَعي
َۚ ُثمَّ َصَ  ن يُةِيُد ٱٓأۡلرِِخَة َ َيا َوِمنُكم مَّ ني ن يُةِيُد ٱلُّ فَُكمي َعنيُهمي مَّ

  [983: ُسوَر ُ آل عمةان﴾ ]ِۡلَبيَتلَِيُكمي  

“আল্লাহ মতামারদি সারথ তাাঁি প্ররতশ্রুরত পূর্ণ করিরিরলন 
যখন মতামিা আল্লাহি অনুমরতক্ররম তারদিরক রবনাশ 
কিরিরল, ময পযণন্ত না মতামিা সাহস হািারল এবাং 
রনরদণশ সম্বরে মতরভদ সৃরি কিরল এবাং যা মতামিা 
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ভালবাস তা মতামারদিরক মদখারনাি পি মতামিা অবাযয 
হরল। মতামারদি কতক দুরনয়া চারচ্ছরল এবাং কতক 
আরখিাত চারচ্ছরল। অতোঃপি রতরন পিীো কিাি িনয 
মতামারদিরক তারদি মথরক রফরিরয় রদরলন।” [সূিা আরল 
ইমিান, আয়াত: ১৫২] 

সুতিাাং রতরন এই আসমানী ফাতওয়ায় বর্ণনা করিরিন 
ময, তারদি ওপি কারফিরদি কতৃণত্ব বা প্রভারবি কাির্ 
তারদি রনরিরদিই সৃি; আি তা হরচ্ছ তারদি বযথণতা, 
রনরদণশ পালরন মতরভিতা, তারদি একাাংশ কতৃণক 
িাসূরলি অবাযযতা এবাং দুরনয়াি প্ররত তারদি আগ্রহ ও 
উেীপনা। কাির্, তীিোি বারহনী পাহারড়ি পাদরদরশ 
অবস্থান করি কারফিরদিরক মুসরলমরদি মপিন রদক 
মথরক এরস আক্রমন কিা মথরক রবিত িাখরিরলন; রকন্তু 
যুরদ্ধি প্রথম রদরক মুশরিকরদি পিািরয়ি সময় তািা 
গনীমরতি মারলি প্ররত আগ্রহ প্রকাশ করি। এভারব তািা 
দুরনয়াি সম্পরদি প্ররত আকৃি হরয় তা অিণরনি িনয 
িাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লারমি রনরদণশরক উরপো 
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করিরিল।12 

                                                           
12 মযমনরি বরর্ণত আরি বািা ইবন ‘আরযব িারদয়াল্লাহু আনহু বরর্ণত হাদীরস, 

যা ইমাম বুখািী িহ. বর্ণনা করিরিন, রিহাদ অযযায় (كتاب اجلهاد), 
পরিরচ্ছদ: যুরদ্ধি ময়দারন মতরবরিায অপিেনীয় এবাং ময তাি মনতাি 
অবাযয হয় তাি পরির্রত ( باب ما يكره من اتلنازع و االختالط يف احلرب و

عىص إمامه عقوبة من ), ৪/২৬। 
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নবম মাসআলা: মুসরলমরদি দুবণলতা এবাং কারফিরদি 
তুলনায় তারদি সাংখযা ও প্রস্তুরতি কমরত প্রসরে 

আল্লাহ তা‘আলা তাাঁি রকতারব এই সমসযাি প্ররতকাি 
সুষ্পিভারব বযাখযা করিরিন। রতরন বর্ণনা করিরিন ময, 
রতরন যরদ তাাঁি বাোরদি অন্তরিি যথাযথ আন্তরিকতা ও 
একরনষ্ঠতাি বযাপারি অবগত হন, তরব এ ইখলাস তথা 
একরনষ্ঠতাি ফরল তািা তারদি মচরয় শরক্তশালীরদি ওপি 
কতৃণত্ব রবিাি ও রবিয় লাভ কিরত পািরব। আি এ 
িনযই যখন আল্লাহ তা‘আলা ‘বাই‘আরত রিদওয়ান’ -এি 
সদসযরদি যথাযথ ইখলাস তথা একরনষ্ঠতাি রবষরয় 
অবগত হরলন এবাং তারদি আন্তরিকতা ও একরনষ্ঠতারক 
তাাঁি রনরনাক্ত বার্ীি মরযয উচ্চ মযণাদা দান কিরলন:  

َجَة ِ َفَعلَِم َما ﴿ ِمنَِي إِذي ُيَبايُِعونََك َُتيَت ٱلشَّ يُمؤي ُ َعِن ٱل لََّقدي رَِِضَ ٱَّللَّ
 [95: ُسوَر ُ الفتح﴾ ]ِِف قُلُوبِِهمي 

“আল্লাহ মতা মুরমনগরনি ওপি সন্তুি হরলন যখন তািা 
বৃেতরল মতামাি রনকি বাই‘আত গ্রহর্ কিল, তারদি 
অন্তরি যা রিল তা রতরন অবগত রিরলন।” [সূিা আল-
ফাতহ, আয়াত: ১৮], তখন রতরন পরিষ্কাি করিন ময, এই 
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ইখলাস তথা একরনষ্ঠতাি ফরল রতরন তারদিরক এমন 
রবষরয়ি ওপি েমতাবান কিরলন, ময বযাপারি তারদি 
শরক্ত ও সামথণয রিল না। রতরন বরলন,  

َةىَٰ لَمي ﴿ رِخي
ُ
ِدُرواْ َعلَييَها قَدي َوأ ُ بَِها َتقي َحاَط ٱَّللَّ

َ
 [39: ُسوَر ُ الفتح﴾ ]أ

“এবাং আিও িরয়রি, যা এখনও মতামারদি অরযকারি 
আরস রন, তা মতা আল্লাহ মবিন করি মিরখরিন।” [সূিা 
আল-ফাতহ, আয়াত: ২১] এখারন রতরন পরিষ্কািভারব বরল 
রদরয়রিন ময, তা তারদি অরযকারি রিল না; রতরনই তা 
মবিন করি মিরখরিরলন, অতোঃপি রতরন তারদি ইখলাস 
তথা একরনষ্ঠতাি রবষয়রি িানাি কািরর্ রতরন তারদিরক 
এি ওপি েমতাবান করিরিন এবাং তারদি িনয তা 
গনীমত রহরসরব দান করিরিন।  

আি এই িনয যখন কারফিগর্ আহযারবি যুদ্ধ তথা 
বহুিারতক বারহনীি যুরদ্ধি সময় মুসরলম সম্প্রদায়রক বড় 
যিরনি সামরিক অবরিায করি, যা আল্লাহ তা‘আলাি 
রনরনাক্ত বার্ীি মরযয উরল্লখ কিা হরয়রি:  

بيَصَُٰة ﴿
َ َفَل ِمنُكمي ِإَوذي َزاَغِت ٱۡلي سي

َ
ِن فَويقُِكمي َوِمني أ إِذي َجآُءوُكم مد
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 ۠ ُنونَا ِ ٱلظُّ ََناِجَة َوَتُظنُّوَن بِٱَّللَّ ُتِلَ  ١٠َوَبلََغِت ٱليُقلُوُب ٱۡلي ُهَنالَِك ٱبي
ي  يَزاَل  ٱل يزِلُواْ زِل ِمُنوَن َوُزل   [99-90: ُسوَر ُ اۡلحزاب﴾ ] ١١ا  َشِديد  ُمؤي

“যখন তািা মতামারদি রবরুরদ্ধ সমাগত হরয়রিল 
মতামারদি উপরিি রদক ও রনরচি রদক মথরক, আি যখন 
মতামারদি চেু রবরফারিত হরয়রিল, মতামারদি প্রার্ হরয় 
পরড়রিল কণ্ঠাগত এবাং মতামিা আল্লাহ সম্বরে নানারবয 
যাির্া মপাষর্ কিরিরল; তখন মুরমনগর্ পিীরেত হরয়রিল 
এবাং তািা ভীষর্ভারব প্রকরম্পত হরয়রিল।” [সূিা আল-
আহযাব, আয়াত: ১০-১১], তখন এই দুবণলতা ও সামরিক 
অবরিারযি প্ররতরষযক রিল আল্লাহি প্ররত ইখলাস 
(একরনষ্ঠতা) ও তাাঁি প্ররত শরক্তশালী ঈমান। আল্লাহ 
তা‘আলা বরলন,  

ا ﴿ ُ َورَُسولُٱُۥ َولَمَّ ْ َهََٰذا َما وََعَدنَا ٱَّللَّ َزاَب قَالُوا حي
َ ِمُنوَن ٱۡلي يُمؤي رََءا ٱل

ٓ إِيَمَٰن   ۚۥَ َوَما َزاَدُهمي إَِلَّ ُ َورَُسولُٱُ لِيم  َوَصَدَق ٱَّللَّ ُسوَر ُ ﴾ ]٢٢ا ا َوتَسي
  [33: اۡلحزاب

“মুরমনগর্ যখন সরম্মরলত বারহনীরক মদখল, তখন তািা 
বরল উিল, ‘এ মতা মদখরি তা-ই, আল্লাহ ও তাাঁি িাসূল 
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যাি প্ররতশ্রুরত আমারদিরক রদরয়রিরলন এবাং আল্লাহ ও 
তাাঁি িাসূল সতযই বরলরিরলন।’ আি তারত তারদি ঈমান 
ও আনুগতযই বৃরদ্ধ মপল।” [সূিা আল-আহযাব, আয়াত: 
২২] 

এই ইখলাস তথা একরনষ্ঠতাি ফলাফল আল্লাহ তা‘আলা 
তাাঁি রনরনাক্ত বক্তরবযি মাযযরম উরল্লখ করিরিন: 

ْ رَِخۡيي  َوَردَّ ٱ﴿ ْ بَِغييِظِهمي لَمي َيَنالُوا ِيَن َكَفُةوا ُ ٱَّلَّ ُ اَۚ وَ َّللَّ ََ ٱَّللَّ َك
 َۚ ِمنَِي ٱليقَِتاَل يُمؤي ُ قَوِيًّا َعزِيز   ٱل ِني  ٢٥ا َوََكَن ٱَّللَّ ِيَن َظََٰهُةوُهم مد نَزَل ٱَّلَّ

َ
َوأ

 ِ وب
ٌِ ِمن َصَياِصيِهمي َوَقَذَف ِِف قُلُ ِكَتَٰ

ِل ٱلي هي
َ
ٌَ فَةِيق  أ ا ِهُم ٱلةُّعي

وَن َفةِيق   رِسُ
ي
ُتلُوَن َوتَأ ۡرَض  ٢٦ا َتقي

َ
َرثَُكمي أ وي

َ
َٰلَُهمي َوأ َو مي

َ
ََٰةُهمي َوأ ُهمي َودَِي

ۡرض  
َ
ء  ا لَّمي تََط َوأ ِ ََشي

َٰ ُكد ُ لََعَ ُسوَر ُ ﴾ ]٢٧ا قَِدية   وَهاَۚ َوََكَن ٱَّللَّ
 [38-38: اۡلحزاب

“আল্লাহ কারফিরদিরক কু্রদ্ধাবস্থায় রফরিরয় রদরলন, তািা 
মকারনা কলযার্ লাভ করি রন। যুরদ্ধ মুরমনরদি িনয 
আল্লাহই যরথি; আল্লাহ সবণশরক্তমান, প্রবল পিাক্রমশালী। 
আি রকতাবীরদি মরযয যািা তারদিরক সাহাযয করিরিল, 
তারদিরক রতরন তারদি দুগণ মথরক নারমরয় রদরলন এবাং 
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তারদি অন্তরি ভীরত সঞ্চাি কিরলন: মতামিা তারদি 
কতকরক হতযা কিি এবাং কতকরক কিি বেী। আি 
রতরন মতামারদিরক অরযকািী কিরলন তারদি ভূরম, 
ঘিবারড় ও যন-সম্পরদি এবাং এমন ভূরমি যারত মতামিা 
এখনও পদাপণন কি রন। আি আল্লাহ সবণরবষরয় 
সবণশরক্তমান।” [সূিা আল-আহযাব, আয়াত: ২৫-২৭] 
আল্লাহ তা‘আলা এ সাহাযয এমন এক বারহনীি মাযযরম 
করিরিন, যা তারদি যাির্ায় রিল না: তা হরচ্ছ রফরিশতা 
ও রবেুব্ধ বাতাস। আল্লাহ তা‘আলা বরলন,  

ِ َعلَييُكمي إِذي َجآَءتيُكمي ﴿ َمَة ٱَّللَّ ْ نِعي ْ ٱذيُكُةوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ َيَٰٓ
ريَسليَنا َعلَييِهمي رِيح   ُجُنود  

َ
َۚ َوََك ا وَُجُنود  فَأ ُ َن ٱا لَّمي تََةويَها َملُوَن َّللَّ  بَِما َتعي
ا    [1: ُسوَر ُ اۡلحزاب﴾ ]٩بَِصۡيا

“মহ মুরমনগর্! মতামিা মতামারদি প্ররত আল্লাহি 
অনুগ্ররহি কথা স্মির্ কি, যখন শত্রুবারহনী মতামারদি 
রবরুরদ্ধ সমাগত হরয়রিল এবাং আরম তারদি রবরুরদ্ধ 
মপ্রির্ করিরিলাম রবেুব্ধ বাতাস এবাং এক বারহনী যা 
মতামিা মদখ রন। মতামিা যা কি, আল্লাহ তাি সব রকিুই 
মদরখন।” [সূিা আল-আহযাব, আয়াত: ৯] 
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আি এ িনযই দীন ইসলারমি রবশুদ্ধতাি প্রমারর্ি 
অনযতম এই ময, এরক আাঁকরড়-যিা সাংখযালঘু দুবণল দল 
সাংখযাগরিষ্ঠ শরক্তশালী কারফি দলরক পিারিত করি। 
আল-কুিআরনি ভাষায়:  

ِن فَِئة  ﴿ ۢ بِإِذيِن ٱ لََبتي فِئَة  قَلِيلٍَة غَ  َكم مد ُ مَ َكثَِۡي َ ِ  َوٱَّللَّ َع َّللَّ
ََِٰبِيَن   [311: ُسوَر ُ ابلقة ﴾ ]٢٤٩ٱلصَّ

“আল্লাহি হুকুরম কত েুদ্র দল কত বৃহৎ দলরক পিাভূত 
করিরি! আি আল্লাহ ধযযণশীলরদি সারথ িরয়রিন।” [সূিা 
আল-বাকািাহ, আয়াত: ২৪৯]  

আি এ িনয আল্লাহ তা‘আলা বদরিি রদনরক রনদশণন 
 ও সতয-রমথযাি মীমাাংসাকািী (بينة) দরলল-প্রমার্ ,(آية)
 রহরসরব নামকির্ করিরিন। মকননা তা দীন (فرقان)
ইসলারমি রবশুদ্ধতাি প্রমার্ ও রনদশণন। আল্লাহ তা‘আলা 
বরলন,  

ََقَتا  فَِئة  تَُقَٰتُِل ِِف  قَدي ََكَن لَُكمي َءايَة  ﴿ ِ ٱۡلي ِ ِِف فَِئتَيي َسبِيِل ٱَّللَّ
َةىَٰ ََكفَِة   وَ  رِخي
ُ
 [91: ُسوَر ُ آل عمةان﴾ ]أ

“দু’রি দরলি পিস্পি সমু্মখীন হওয়াি মরযয মতামারদি 
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িনয অবশযই রনদশণন িরয়রি। একদল আল্লাহি পরথ যুদ্ধ 
কিরিল, অনযদল কারফি রিল।” [সূিা আরল ইমিান, 
আয়াত: ১৩] এরি রিল বদি রদবরসি ঘিনা। আল্লাহ 
তা‘আলা আিও বরলন,  

َََق  ُكنُتمي  إِن﴿ قَاِن يَويَم ٱۡلي َٰ َعبيِدنَا يَويَم ٱليُفةي َا لََعَ نَزنلي
َ
ِ َوَمآ أ َءاَمنُتم بِٱَّللَّ

َعاِن   َمي  [19: ُسوَر ُ اۡلنفال﴾ ]ٱۡلي

“যরদ মতামিা আল্লাহি প্ররত ঈমান আরনা এবাং ঈমান 
আরনা তারত, যা মীমাাংসাি রদন আরম আমাি বাোি প্ররত 
অবতীর্ণ করিরিলাম, মযরদন দু’দল পিস্পরিি সমু্মখীন 
হরয়রিল।” [সূিা আল-আনফাল, আয়াত: ৪১] এিাও রিল 
বদি রদবরসি ঘিনা।  

আল্লাহ তা‘আলা আিও বরলন,  

لَِك َمني ﴿ َهي ِ  [13: ُسوَر ُ اۡلنفال﴾ ] َهلََك َعۢن بَيدَِنة  ۡلد

“যারত ময ধ্বাংস হরব, মস মযন সতযাসতয স্পি প্রকারশি 
পি ধ্বাংস হয়।” [সূিা আল-আনফাল, আয়াত: ৪২] 
মকারনা মকারনা তাফসীিকারিি রবরেষর্ অনুযায়ী এিাও 
রিল বদি রদবরসি ঘিনা।  
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আি সরেহ মনই ময, একরি সাংখযালঘু দুবণল রকন্তু 
ঈমানদাি দল কতৃণক একরি সাংখযাগরিষ্ঠ শরক্তশালী 
কারফি দলরক পিারিত কিািা ঐ দুবণল দলরি ময হরকি 
(সরতযি) ওপি প্ররতরষ্ঠত এবাং আল্লাহ তা‘আলা ময তাি 
সাহাযযকািী, তাি স্পি প্রমার্। মযমন, রতরন বদি যুরদ্ধি 
ঘিনা প্রসরে বরলন, 

ر  ﴿ ُ بَِبدي ُكُم ٱَّللَّ ذِلَّة   َولََقدي نَََصَ
َ
نُتمي أ

َ
 [931: ُسوَر ُ آل عمةان﴾ ]َوأ

“আি বদরিি যুরদ্ধ যখন মতামিা হীনবল রিরল আল্লাহ 
মতা মতামারদিরক সাহাযয করিরিরলন।” [সূিা আরল 
ইমিান, আয়াত: ১২৩]  

রতরন আিও বরলন,  

﴿ َْۚ ِيَن َءاَمُنوا ْ ٱَّلَّ ّندِ َمَعُكمي َفَثبدُِتوا
َ
يَمَلَٰٓئَِكةِ أ إِذي يُوِِح َربَُّك إَِل ٱل

ليَِق ِِف قُلُوِب 
ُ
ٌَ  َسأ ِيَن َكَفُةواْ ٱلةُّعي   [93: ُسوَر ُ اۡلنفال﴾ اآلية ]ٱَّلَّ

“স্মির্ কি, মতামাি িব রফরিশতাগরর্ি প্ররত প্রতযারদশ 
করিন, আরম মতামারদি সারথ আরি। সুতিাাং মুরমনগর্রক 
অরবচরলত িাখ। যািা কুফুিী করি, আরম তারদি হৃদরয় 
ভীরতি সঞ্চাি কিব...।” [সূিা আল-আনফাল, আয়াত: 
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১২]  

আি আল্লাহ তা‘আলা মুরমনরদিরক সাহাযয কিাি 
প্ররতশ্রুরত রদরয়রিন এবাং তারদি গুর্াবলী বর্ণনা করিরিন 
এবাং এসব গুর্াবলী িািা তারদিরক অনযরদি মথরক 
পৃথক করিরিন। রতরন বরলন,  

نَّ ٱ﴿ ۥَٓۚ إِنَّ َوَۡلَنَُصَ هُ ُ َمن يَنَُصُ َ لََقوِيٌّ َعزِيز  َّللَّ : ُسوَر ُ اۡلج﴾ ]٤٠ٱَّللَّ
10] 

“রনশ্চয় আল্লাহ তারক সাহাযয করিন, ময তাাঁরক সাহাযয 
করি। আল্লাহ রনশ্চয় শরক্তমান, পিাক্রমশালী।” [সূিা 
আল-হাি, আয়াত: ৪০] এিপিই রতরন তারদি গুর্াবলী 
িািা তারদিরক অনযরদি মথরক পৃথক করিরিন:  

﴿ ْ لَوَٰ َ َوَءاتَُوا قَاُمواْ ٱلصَّ
َ
ۡرِض أ

َ َُٰهمي ِِف ٱۡلي نَّ كَّ ِيَن إِن مَّ َمُةواْ  ٱَّلَّ
َ
َكوَٰ َ َوأ ٱلزَّ

يُمنَكةِ  وَ  اْ َعِن ٱل ُةوِف َوَنَهوي يَمعي ُمورِ بِٱل
ُ َٰقَِبُة ٱۡلي ِ َع : ۡلجُسوَر ُ ا﴾ ]٤١َّلِلَّ

19]  

“আমিা তারদিরক যমীরনি বুরক প্ররতরষ্ঠত কিরল তািা 
সালাত কারয়ম কিরব, যাকাত রদরব এবাং সৎকারিি 
রনরদণশ রদরব ও অসৎকাি মথরক রনরষয কিরব; আি 
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সকল করমণি পরির্াম আল্লাহি ইখরতয়ারি।” [সূিা আল-
হাি, আয়াত: ৪১] 

আি আরলাচয সামরিক অবরিারযি এই প্ররতকািরিরক 
আল্লাহ তা‘আলা সূিা আল-মুনারফকূরন অথণননরতক 
অবরিারযি প্ররতকাি রহরসরবও ইরেত রদরয়রিন। রতরন 
বরলন, 

َٰ َمني ِعنَد رَُسو﴿ ْ لََعَ ِيَن َيُقولُوَن ََل تُنفُِقوا َٰ ُهُم ٱَّلَّ ِ َحِتَّ ِل ٱَّللَّ
  ْ وا  [8: ُسوَر ُ المنافقون﴾ ]يَنَفضُّ

“তািাই বরল, মতামিা আল্লাহি িাসূরলি সহচিরদি িনয 
বযয় করিা না, যারত তািা সরি পরড়।” [সূিা আল-
মুনারফকুন, আয়াত: ৭] 

ময কািরি মুনারফকগর্ মুসরলমগরর্ি সারথ কিাি ইচ্ছা 
প্রকাশ করিরিল তা রনোঃসরেরহ রিল অথণননরতক 
অবরিায। আল্লাহ তা‘আলা এই ইরেত রদরয়রিন ময, এি 
প্ররতকাি হরলা তাাঁি প্ররত মিবুত ঈমান এবাং 
পরিপূর্ণভারব তাাঁি প্ররত মুখারপেী হওয়া। রতরন বরলন,  

َقُهونَ ﴿ يُمَنَٰفِقَِي ََل َيفي ۡرِض َوَلَِٰكنَّ ٱل
َ َِٰت َوٱۡلي َمََٰو ِ رَِخَزآئُِن ٱلسَّ  َوَّلِلَّ
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 [8: ُسوَر ُ المنافقون﴾ ]٧

“আি আকাশমণ্ডলী ও পৃরথবীি যন-ভাণ্ডাি মতা 
আল্লাহিই, রকন্তু মুনারফকগর্ তা বুরঝ না।” [সূিা আল-
মুনারফকুন, আয়াত: ৭] কাির্, আকাশমণ্ডলী ও পৃরথবীি 
যন-ভাণ্ডাি যাি হারত িরয়রি, রতরন তাাঁি রনকি 
আশ্রয়প্রাথণী, তাাঁি অনুগত বাোরক উরপো কিরবন না। 
রতরন বরলন,  

ا ﴿ يةَج  َِ ۥ  ُ َ ََييَعل لٱَّ َۚ  ٢َوَمن َيتَِّق ٱَّللَّ ٌُ زُقيُه ِمني َحييُث ََل َُييتَِس َوَيةي
ي لََعَ  ِ َفُهوَ َوَمن َيَتَوَّكَّ ُبهُ   ٱَّللَّ   [1-3: ُسوَر ُ الطَلق﴾ ]َحسي

“ময মকউ আল্লাহি তাকওয়া অবলম্বন কিরব, আল্লাহ 
তাি (উত্তিরর্ি) পথ করি মদরবন, আি তারক তাি 
যাির্াতীত উৎস মথরক রিরযক দান কিরবন। ময বযরক্ত 
আল্লাহি ওপি রনভণি করি, তাি িনয আল্লাহই যরথি।” 
[সূিা আত-তালাক, আয়াত: ২-৩] আি রতরন এই 
বযাপািরি আিও স্পি করি বরলন, 

ُتمي  ِإَوني ﴿ نِيُكمُ  فََسويَف  َعييلَة   رِِخفي ُ  ُيغي لِهِۦٓ  ِمن ٱَّللَّ  ﴾َشآءَ  إِن فَضي
 [٨٢: اتلوبة]
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“যরদ মতামিা দারিরদ্রযি আশঙ্কা কি, তরব আল্লাহ ইচ্ছা 
কিরল তাাঁি রনি করুর্ায় মতামারদিরক অভাবমুক্ত 
কিরবন।” [সূিা আত-তাওবাহ, আয়াত: ২৮]  



 

 

ইসলাম: একমাত্র পরিপূর্ণ দীন 
  
 

দশম মাসআলা: মরনি গিরমলিরনত সমসযা প্রসরে 

আল্লাহ তা‘আলা সূিা হাশরিি মরযয জ্ঞান-বুরদ্ধি অভাবরক 
এই সমসযাি কাির্ রহরসরব বর্ণনা করিরিন। রতরন 
বরলন,  

َٰ َُتيَسُبُهمي ﴿ ا َوقُلُوُبُهمي َشِتَّ  ﴾ََجِيع 

“তুরম মরন কি তািা ঐকযবদ্ধ, রকন্তু তারদি মরনি রমল 
মনই।” এিপিই আয়ারতি বারক অাংরশ মরনি গিরমরলি 
কাির্ বর্ণনা করি বরলন, 

قِلُوَن ﴿ نَُّهمي قَويم  َلَّ َيعي
َ
َٰلَِك بِأ  [91: ُسوَر ُ اۡلۡش﴾ ] ١٤َذ

“এিা এই িনয ময, তািা এক রনরবণায সম্প্রদায়।” [সূিা 
আল-হাশি, আয়াত: ১৪] 

আি এই জ্ঞান ও বুরদ্ধগত দুবণলতািরনত মিারগি ঔষয 
হরলা ওহীি আরলাি অনুসির্ কিাি মাযযরম রনরিরক 
আরলারকত কিা। কাির্, ওহী এমন সব কলযারর্ি পথ 
মদখায়, যা শুযুমাত্র জ্ঞান-বুরদ্ধি মাযযরম অিণন সম্ভব না। 
আল্লাহ তা‘আলা বরলন, 
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َو َمن ََكَن َمييت  ﴿
َ
حي أ

َ
ِِش بِهِۦ َيييَنَُٰه وََجَعليَنا لَٱُۥ نُور  ا فَأ ِِف ٱنلَّاِس ا َيمي
لُ  ۥ ِِف ٱلظُّ َثلُُه ِنيَها َمَِٰت لَييَس ِِبَارِج  َكَمن مَّ   [933: ُسوَر ُ اۡلنعام﴾ ]مد

“ময বযরক্ত মৃত রিল, যারক আমিা পরি িীরবত করিরি 
এবাং যারক মানুরষি মরযয চলাি িনয আরলাক রদরয়রি, 
মস বযরক্ত রক ঐ বযরক্তি নযায়, ময অেকারি িরয়রি এবাং 
মসই স্থান মথরক মবি হওয়াি নয়?” [সূিা আল-আন‘আম, 
আয়াত: ১২২] 

রতরন এই আয়ারতি মরযয বর্ণনা করিন ময, ময বযরক্ত মৃত 
রিল, ঈমারনি নূি তারক িীরবত করি মতারল এবাং তাি 
চলাি পথরক আরলারকত করি। 

আল্লাহ তা‘আলা আিও বরলন, 

ِيَن َءاَمُنواْ ُُييةُِجُهم مدِ ﴿ ُ َوِِلُّ ٱَّلَّ لَُمَِٰت إَِل ٱنلُّورِ ٱَّللَّ ُسوَر ُ ﴾ ]َن ٱلظُّ
 [388: ابلقة 

“যািা ঈমান আরন আল্লাহ তারদি অরভভাবক, রতরন 
তারদিরক অেকাি মথরক মবি করি আরলাি রদরক রনরয় 
যান।” [সূিা আল-বাকািাহ, আয়াত: ২৫৭]  

রতরন আিও বরলন, 
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ن َيميِِش َسوِيًّا﴿ مَّ
َ
َدىَٰٓ أ هي

َ
ۦٓ أ ِههِ َٰ وَجي ِِش ُمِكبًّا لََعَ َفَمن َيمي

َ
َٰ ِصَرَٰط   أ لََعَ

َتِقيم   سي  [33: لملكُسوَر ُ ا﴾ ]٢٢مُّ

“ময বযরক্ত ঝুাঁরক মুরখ ভি রদরয় চরল, মস-ই রক রিক পরথ 
চরল, না রক মসই বযরক্ত ময ঋিু হরয় সিল পরথ চরল?” 
[সূিা আল-মুলকি: ২২] এই প্রসরে এগুরলা িাড়াও 
আিও অরনক আয়াত িরয়রি। 

মমািকথা: মানবতাি কলযারর্ প্রর্ীত দুরনয়াি রনয়মনীরত 
রতন মশ্ররর্রত রবভক্ত: 

১. প্রথম প্রকাি: রবপযণয় সৃরিকািী বস্তু রবতারড়ত কিা: 
এিা উসূলরবদরদি রনকি ‘িরুরি আবশযকীয় রবষয়’ 
রহরসরব পরিরচত। এি মূলকথা হরলা, পূরবণ আরলারচত 
িয়রি রবষয় অথণাৎ দীন, িীবন, রবরবক-বুরদ্ধ, বাংশ, মান-
সম্মান ও যন-সম্পদ মথরক েরতকািক সব রকিু দূিীভূত 
কিা। 

২. রিতীয় প্রকাি: কলযার্কি বস্তু আমদারন কিা: এিা 
উসূলরবদরদি রনকি ‘রনতযপ্ররয়ািনীয় রবষয়’ রহরসরব পরিরচত। 
আি এি শাখা-প্রশাখাি মরযয রকিু রদক হরলা: ক্রয়-রবক্রয়, 
ইিািা এবাং শিী‘আরতি রভরত্তরত পরিচারলত সমারিি সদসযরদি 
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মরযয সাংঘরিত সকল প্রকাি পািস্পরিক মলনরদন ও রবরনময়। 

৩. তৃতীয় প্রকাি: উত্তম চরিত্র ও সুেি স্বভাব িািা সুসরজ্জত 
হওয়া: এিা উসূলরবদরদি রনকি ‘মসৌেযণ রবযানকািী ও 
পরিপূর্ণতা দানকািী গুর্াবরল’ রহরসরব পরিরচত। এি শাখা-
প্রশাখাি রকিু রদক হরলা: স্বভাগত ধবরশিসমূহ মযমন, দারড় িাখা, 
মগাাঁফ খাি কিা.. ইতযারদ। 

এি শাখা-প্রশাখাি আিও রকিু রদক হরলা: সকল প্রকাি মনাাংিা 
বস্তুরক রনরষদ্ধ মঘাষর্া এবাং রনকিাত্মীয় অভাবীরদি মরযয দানরক 
আবশযক কিা। 

আি এই যিরনি সকল কলযার্কি রবষয়সমূহ সরবণাত্তমভারব 
সরিক ও প্রজ্ঞাসম্মত পদ্ধরতরত সুসম্পি ও সুসাংিরেত কিা 
মকবল দীন ইসলারমি মাযযরমই সম্ভব। আল-কুিআরনি বার্ী: 

لَتي الٓة  كِ ﴿ ِ َٰتُُهۥ ُثمَّ فُصد ِكَمتي َءاَي حي
ُ
ٌ  أ ني َحِكيٍم رَِخبٍِۡي  َتَٰ ُ ُسوَر ُ ﴾ ]١ِمن لَّ

 [9: هود

“আরলফ-লাম-িা, এই রকতাব, যাি আয়াতসমূহ সুস্পি, সুরবনযি 
ও পরি রবশদভারব রববৃত প্রজ্ঞাময়, সরবরশষ অবরহত সত্তাি রনকি 
মথরক।” [সূিা হুদ, আয়াত: ১] 

 .هل و صحبه أمجعنيآىلع  و صىل اهلل ىلع حممد و
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এই গ্রন্থরিরত দুরনয়াি সকল রবষয় পরিচারলত হয় এমন দশরি 
মহান রবষরয়ি প্ররত আরলাকপাত করি আল-কুিআরনি মাযযরম 
এি সমাযান কিা হরয়রি। মযমন, ১. তাওহীদ ২. উপরদশ ৩. 
সৎকমণ ও অনযানয করমণি মরযয পাথণকয ৪. পরবত্র শিী‘আত 
বযতীত অনয মকারনা রবযানরক ফয়সালাকািী রহরসরব গ্রহর্ কিা 
৫. সমারিি সামারিক অবস্থা ৬. অথণনীরত ৭. িািনীরত ৮. 
কারফি কতৃণক মুসরলমরদি ওপি প্রভাব রবিাি সমসযা ৯. 
কারফিরদি প্ররতরিারয মুসরলমরদি সাংখযাগত ও প্রস্তুরতগত 
দুবণলতা সমসযা ১০. সমারিি পািস্পরিক আন্তরিক অননকয 
সমসযা। 
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