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সংজিপ্ত বর্বনা............ 

‘আল্লাহ তা‘আলার হক বা প্রাপ্য [প্বব-১]’ 
একজি গুরুত্বপূ্র্ব প্রবন্ধ। এতত জনম্নবজর্বত 
জবষয়াবজল জনতয় রচনা করা হতয়তে: 
আল্লাহর প্রজত জবশ্বাস, ইখলাসপূ্র্ব ইবাদত, 
ভাতলা কাি করা ও খারাপ্ কাি থেতক 
জবরত োকা, আল্লাহর প্রজত সম্মান প্রদর্বন, 
আল্লাহর প্রজত ভাতলাবাসা, জন‘আমততর 
কৃতজ্ঞতা ও তাকদীতদর ওপ্র জবশ্বাস। 

 

  



 

আল্লাহ তা‘আলার হক বা প্রাপ্য [প্বব-১] 
 

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাতদর িতল-স্থতল, 
র্রীতর ও জদগন্ত িুতে প্রকার্য-অপ্রকার্য 
জন‘আমতরাজি দ্বারা আবৃত কতর থরতখতেন। 
জতজন বতলন, 

لَمۡ ﴿
َ
ا ۡۡأ نۡ ۡتََرو 

َ
َۡۡأ رَۡۡٱّلل  اۡلَُكمَۡسخ  َمََٰوَٰتِۡٱِۡفۡۡم  َۡوَماۡلس 

ۡرِضِۡۡفۡ
َ َبغَۡۡٱۡل  س 

َ
 ﴾َوَباِطَنةۡ َۡظَِٰهَرةۡ ۡنَِعَمُهۥَۡعلَي ُكمۡ َۡوأ

 [٢٠: لقمان]

“থতামরা জক থদখ না আল্লাহ তা‘আলা 
নতভামণ্ডল ও ভূ-মণ্ডতল যা জকেু আতে, 
সবই থতামাতদর কাতি জনতয়াজিত কতর 



জদতয়তেন এবং থতামাতদর প্রজত তার 
প্রকার্য ও অপ্রকার্য জন‘আমতসমূহ প্জরপূ্র্ব 
কতর জদতয়তেন ?” [সূরা লুকমান, আয়াত: 
২০] অনযত্র বতলন, 

َُٰكم﴿ ِنَۡوَءاتَى ُُموهُ َۡۡماُۡك ِۡۡم  ۡل 
َ
وا ِۡۡإَونَۡسأ َمَتَۡۡتُعدُّ ۡنِع 

ِۡ نَسَٰنَۡۡإِنۡ ُُۡت ُصوَها  َۡۡلۡۡٱّلل  ِ
ار ۡۡلََظُلوم ۡۡٱۡل   ﴾٣٤َۡكف 

 [٣٤: ابراهيم]

“থয সকল বস্তু থতামরা থচতয়ে, তার 
প্রততযকজি-ই জতজন থতামাতদরতক জদতয়তেন। 
যজদ আল্লাহর জন‘আমত গর্না কর, ততব 
গুতর্ থর্ষ করতত প্ারতব না। আফতসাস! 
মানুষ সীমাহীন অনযায়প্রায়র্, অকৃতজ্ঞ।” 
[সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৩৪] 



وا ِۡۡإَون﴿ َمةََۡۡتُعدُّ ِۡۡنِع  َۡۡإِنۡ ُُۡت ُصوَها  َۡۡلۡۡٱّلل  ۡلََغُفور ۡۡٱّلل 
 [١٨: انلحل] ﴾١٨ۡر ِحيمۡ 

“যজদ আল্লাহর জন‘আমত গর্না কর, ততব 
গুতর্ থর্ষ করতত প্ারতব না। জনশ্চয় 
আল্লাহ িমার্ীল, দয়ালু।” [সূরা আন-
নাহল, আয়াত: ১৮] 

ততব বান্দার ওপ্র সবতচতয় বে জন‘আমত 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লামতক 
থপ্ররর্ করা, জকতাব অবতীর্ব করা ও 
ইসলাতমর জহদায়াত দান করা। এ িনয 
বান্দা জহতসতব আমাতদর ওপ্র ওয়াজিব 
আল্লাহ তা‘আলার প্রাপ্য অজিকার বা 
হকসমূহ িানা। অগ্রাজিকার জভজিতত 



আবর্যকীয় ও বািযতামূলক হকসমূহ 
আদাতয়র প্রজত যত্নবান োকা। জনতম্ন 
গুরুত্বপূ্র্ব কতয়কজি হক তো অজিকাতরর 
জববরর্ তুতল িরা হতলা: 

প্রেম অজিকার: আল্লাহ তা‘আলার ওপ্র 
ঈমান আনা 

আল্লাহ তা‘আলার ওপ্র ঈমান চারজি 
জিজনস অন্তভুবক্ত কতর: 

এক: আল্লাহ তা‘আলার অজিতত্বর ঈমান বা 
জবশ্বাস: আল্লাহ তা‘আলার মাখলুকাত তো 
সৃজি িগত থদতখ তাাঁর প্রজত জবশ্বাস স্থাপ্ন 
করা। থযতহতু স্রিা োো থকাতনা সৃজি 
জনতিতক জনতি সৃজি করতত জকংবা অজিতত্ব 



আনতত প্াতর না; কারর্, প্রততযক জিজনসই 
তার অজিতত্বর পূ্তবব জবলুপ্ত, অজবদযমান ও 
অজিত্বহীন োতক, জবিায় সৃজি করার প্রশ্নই 
আতস না। আবার থকাতনা জিজনস হঠাৎ বা 
আকজিকভাতব অজিতত্ব বা দৃর্যপ্তি চতল 
আসতব তাও সম্ভব নয়। কারর্, প্রজতজি 
ঘিমান বস্তু বা সম্পাজদত কাতির থনপ্তেয 
সংঘিক বা সম্পাদনকারী োকা িরুরী। 

অতএব, যখন আমরা িানতত প্ারলাম এ 
জবশ্বিগত জনতি-জনতিই দৃর্যপ্তি চতল 
আতস জন, আবার অকিাৎ ততজর হতয়ও 
যায় জন, তাই আমাতদর কাতে সুজনজদবিভাতব 
প্জরষ্কার হতয় থগল, এর একিন স্রিা 



রতয়তেন। আর জতজন হতলন আল্লাহ রাবু্বল 
আলামীন। 

দুই: রুবুজবয়যাততর ঈমান: আল্লাহ তা‘আলার 
রুবুজবয়যাততর ওপ্র ঈমান রাখা; অেবাৎ 
সৃজি তার, মাজলকানা তার, প্জরচালনার 
দাজয়ত্ব তার, জতজন োো থকউ মাজলক নয়, 
থকউ প্জরচালনাকারী নয়। আল্লাহ তা‘আলা 
বতলন, 

َلۡ﴿
َ
َل قَُۡۡلُۡۡأ ُر ۡۡٱۡل  م 

َ َُۡۡتَباَركََۡۡوٱۡل  ۡۡٱّلل   ﴾ٱل َعَٰلَِميََۡۡربُّ
 [٥٤: االعراف]

“শুতন থরখ, তাাঁরই কাি সৃজি করা এবং 
আতদর্ করা।” [সূরা আল-আ‘রাফ, 
আয়াত: ৫৪] 



আতরা বতলন, 

َٰلُِكمُۡ﴿ َُۡۡذ ِينَۡۡٱل ُمل ُك َۡۡلَُۡۡربُُّكمۡ ۡٱّلل  ُعونَۡۡوَٱَّل  ۡمِنۡتَد 
لُِكونََۡۡماُۡدونِهِۦ ِميۡرِۡمنَۡيم   [١٣: فاطر] ﴾قِط 

“জতজনই আল্লাহ! থতামাতদর রব, সাম্রািয 
তাাঁরই। তাাঁর প্জরবততব থতামরা যাতদরতক 
ডাক, তারা তুচ্ছ থখিুর আাঁজিরও অজিকারী 
নয়।” [সূরা ফাজতর, আয়াত: ১৩] 

দুজনয়ার ইজতহাতস এমন কাউতক প্াওয়া 
যায় জন থয, অন্ততরর সািয, প্রাকৃজতক 
বািবতার প্রজত দৃজিপ্াত কতর আল্লাহ 
তা‘আলার রুবুজবয়যাততক অস্বীকার কতরতে। 
ততব এমন অতনতকই আতে, যারা থিদ 
িতর অহংকারবর্ত, জনতির কোয় আস্থা 



না োকা সতেও আল্লাহ তা‘আলার 
রুবুজবয়যাত অস্বীকার কতরতে। থযমন, 
জফর‘আউন তার সম্প্রদায়তক বতলজেল: 

نَا ۡ﴿
َ
ََٰۡۡربُُّكمُۡۡأ َ ۡع 

َ  [٢٤: انلازاعت] ﴾ٱۡل 

“আজমই থতামাতদর বে রর।” [সূরা আন-
নাজয‘আত, আয়াত: ২৪] অনয িায়গায় 
বতলন, 

﴿ۡ
َ
أ َهاَيَٰٓ ۡۡيُّ

ُ
ُتَۡۡماۡٱل َمَل ِنۡ ۡلَُكمَۡعلِم  ِيۡإَِلَٰهۡرۡم   ﴾َغي 

 [٣٨: القصص]

“থহ প্জরষদবগব, আজম িাজন না থয আজম 
বযতীত থতামাতদর থকাতনা উপ্াসয আতে 
জক-না।” [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৩৮] 



জফর‘আউন জনতির ওপ্র আস্থা জকংবা 
জবশ্বাস থরতখ এ কো বতল জন। কারর্, 
আল্লাহ তা‘আলা অনযত্র বতলন, 

تَي َقَنت َها ۡۡبَِهاۡوََجَحُدوا ۡ﴿ نُفُسُهمۡ َۡوٱس 
َ
اۡأ اُۡظل م   ﴾وَُعلُو  

 [١٤: انلمل]

“তারা অহংকার কতর জনদর্বনাবলী 
প্রতযাখযান করল, যজদও তাতদর অন্তর 
এগুতলাতক সতয বতল জবশ্বাস কতরজেল।” 
[সূরা আন-নামল, আয়াত: ১৪] মূসা 
আলাইজহস সালাম জফর‘আউনতক লিয 
কতর বতলজেতলন, 

َتۡۡلََقدۡ ﴿ نَزَلَۡۡما َۡۡعلِم 
َ
ُؤَل ءِۡۡأ َۡۡهَٰٓ ۡۡإِل  َمََٰوَِٰتَۡۡربُّ ۡٱلس 

ۡرِضۡ
َ ۡۡبََصا ئِرََۡۡوٱۡل  ُظنَُّكِۡۡإَون ِ

َ
نَُۡۡۡل اَۡيَٰفِر َعو   ﴾َمث ُبور 



 [١٠٢: االرساء]

“তুজম অবর্যই িান থয, আসমান ও 
িজমতনর রবই এসব জনদর্বনাবলী প্রতযি 
প্রমার্স্বরূপ্ নাজযল কতরতেন। থহ 
জফর‘আউন, আমার িারর্া তুজম ধ্বংস হতত 
চতলে।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ১০২] 

এর দ্বারা প্রমাজর্ত হতলা থয মুর্জরকরা 
আল্লাহ তা‘আলার األلوهية ‘উলুজহয়যাতত’ 

র্রীক কতরও الربوبية ‘রুবুজবয়যাতত’-থক 

স্বীকার করততা। আল্লাহ তা‘আলা বতলন, 

ۡرُضۡۡل َِمنِۡۡقُل﴿
َ لَُمونَۡۡنُتمۡ كُۡۡإِنۡفِيَها َۡۡوَمنۡٱۡل  ٨٤َۡۡتع 

ِ َۡۡسَيُقولُونَۡ فََلۡۡقُل ّۡۡلِل 
َ
ُرونَۡۡأ َۡۡمنۡقُل ٨٥ۡۡۡتََذك  ۡر بُّ



َمََٰوَٰتِۡ ب عِۡۡٱلس  ۡۡٱلس  ٨٦ۡۡٱل َعِظيمِۡۡٱل َعر ِشَۡۡوَربُّ
ِ َۡۡسَيُقولُونَۡ فََلۡۡقُل ّۡۡلِل 

َ
ۡبَِيِدهِۦَۡمنۡ ۡقُل ٨٧َۡۡۡتت ُقونَۡۡأ

ء ُۡۡك َِۡۡملَُكوُتۡ ۡإِنَۡعلَي هُُِۡۡيَارَُۡۡوَلُُۡۡيِيَُۡۡوُهوَََۡۡش 
لَُمونَُۡۡكنُتمۡ  ِ َۡۡسَيُقولُون٨٨ََۡۡۡتع  َٰۡۡقُل ّۡۡلِل  ن 

َ
َحُرونَۡۡفَأ ۡتُس 

 [٨٩  ،٨٤: املؤمنون] ﴾٨٩

“বলুন, পৃ্জেবী এবং পৃ্জেবীতত যারা আতে, 
তা কার? যজদ থতামরা িান, ততব বল। 
এখন তারা বলতব: সবই আল্লাহর। বলুন, 
তবুও জক থতামরা জচন্তা কতরা না? বলুন: 
সপ্ত আকার্ ও মহা-আরতর্র মাজলক থক? 
এখন তারা বলতব আল্লাহ। বলুন, তবুও জক 
থতামরা ভয় করতব না ? বলুন, থতামাতদর 
িানা োকতল বল, কার হাতত সব বস্তুর 



কতৃবত্ব, জযজন রিা কতরন এবং যার কবল 
থেতক থকউ রিা করতত প্াতর না। এখন 
তারা বলতব আল্লাহর। বলুন, তাহতল থকাো 
থেতক থতামাতদরতক িাদু করা হতচ্ছ?” 
[সূরা আল-মুজমনূন, আয়াত: ৭৯-৮৪] 
অনযত্র বলা হতচ্ছ: 

َُهمَۡولَئِن﴿ ۡل 
َ
نۡ َۡسأ َمََٰوَٰتَِۡۡخلَقَۡۡم  ۡرَضۡۡٱلس 

َ َۡوٱۡل 
 [٩: الزخرف] ﴾٩ۡٱل َعلِيمُۡۡٱل َعزِيزَُۡۡخلََقُهنۡ ََۡلَُقولُنۡ 

“(থহ নবী) আপ্জন যজদ তাতদরতক জিজ্ঞাসা 
কতরন: থক নতভামণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃজি 
কতরতে? তারা অবর্যই বলতব, এগুতলা সৃজি 
কতরতেন প্রাক্রমর্ালী সববজ্ঞ আল্লাহ।” 



[সূরা আয-যুখরূপ্, আয়াত: ৯] আতরা বলা 
হতচ্ছ: 

َُهمَۡولَئِن﴿ ۡل 
َ
نۡ َۡسأ هََۡۡلَُقولُنۡ َۡخلََقُهمۡ ۡم  ُ َٰۡۡٱّلل  ن 

َ
ۡفَأ

فَُكونَۡ  [٨٧: الزخرف] ﴾٨٧ۡيُؤ 

“আপ্জন যজদ তাতদরতক জিজ্ঞাসা কতরন, 
থক তাতদরতক সৃজি কতরতে ? ততব অবর্যই 
তারা বলতব আল্লাহ।” [সূরা আয-যুখরুফ, 
আয়াত: ৮৭] 

জতন: আল্লাহ তা‘আলার উলুজহয়যাততর ওপ্র 
ঈমান: অেবাৎ ‘আল্লাহ সুবহানাহু ও 
তা‘আলাই একমাত্র উপ্াসয’ এ কোর ওপ্র 
ঈমান রাখা। যো জতজন সজতযকারাতেব প্রভূ। 
জবনয় ও মহব্বত সম্বজলত ইবাদততর 



উপ্যুক্ত। জতজন োো থকউ ইবাদততর 
উপ্যুক্ত নয়। আল্লাহ তা‘আলা বতলন, 

ۡهۡإَِلَٰه ِۡۡإَوَلَُٰهُكمۡ ﴿ ۡۡإَِلَٰهَۡۡل  َۡۡوَِٰحد  َمَٰنُُۡۡهوَۡۡإِل  ۡٱلر ح 
 [١٦٣: ابلقرة] ﴾١٦٣ۡٱلر ِحيمُۡ

“আর থতামাতদর উপ্াসয একমাত্র জতজনই। 
জতজন োো আর থকাতনা ইলাহ থনই, জতজনই 
থকবল প্রম করুর্াময় দয়ালু।” [সূরা 
আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৬৩] আতরা 
বতলন, 

َبابۡ ﴿ ر 
َ
ِقُونََۡۡءأ َتَفر  ۡرۡمُّ مَِۡۡخي 

َ
ُۡۡأ َِٰحدُۡۡٱّلل  ارُۡۡٱل َو ٣٩ۡۡٱل َقه 

ُبُدونََۡۡما َما ءۡ ۡإِل  ُۡۡدونِهِۦ ِۡۡمنَۡتع  س 
َ
ي ُتُموَها ۡۡأ نُتمۡ َۡسم 

َ
ۡأ

ا َۡۡوَءابَا ؤُُكم نَزَلۡۡم 
َ
ُۡۡأ ۡ ِۡمنۡبَِهاۡٱّلل  َطَٰنر

: يوسف] ﴾ُسل 
٤٠  ،٣٩] 



“জভন্ন জভন্ন অতনক রব ভাতলা, না 
প্রাক্রমর্ালী এক আল্লাহ? থতামরা 
আল্লাহতক থেতে জনেক কতগুতলা নাতমর 
ইবাদত কর, থসগুতলা থতামরা এবং 
থতামাতদর বাপ্-দাদারা সাবযি কতর 
জনতয়ে। আল্লাহ এতদর বযাপ্াতর থকাতনা 
প্রমার্ অবতীর্ব কতরন জন।” [সূরা ইউসূফ, 
আয়াত: ৩৯-৪০] 

আল্লাহ তা‘আলা উজল্লজখত জিজনসগুতলার 
প্রভূত্ব জকেু যুজক্তর মািযতম খণ্ডন কতরতেন: 

১. মুর্জরকরা থয সমি বস্তুতক প্রভূ 
বাজনতয়জেল, তাতদর জভতর প্রভূতত্বর থকাতনা 
গুর্ জবদযমান থনই। এগুতলা সৃজি করতত 



প্াতর না, কলযার্ বতয় আনতত প্াতর না 
এবং তাতদরতক অজনি থেতক রিা করতত 
প্াতর না। এরা তাতদর িীবন-মৃতুযর মাজলক 
নয়। আসমান-যমীতনর মাতে থকাতনা 
জিজনতসর মাজলক নয় এবং এতত তাতদর 
অংর্ীদাজরত্বও থনই। আল্লাহ তা‘আলা 
বতলন, 

َُذوا ۡ﴿ َۡۡءالَِهةۡ ُۡدونِهِۦ ِۡۡمنَۡوٱَّت  ََۡۡي لُُقونَۡۡل  َۡوُهمۡ ۡاۡ ۡ َشي 
لُِكونََۡۡوَلَُۡۡي لَُقونَۡ نُفِسِهمۡ َۡيم 

َ
اِۡۡل اَۡوَلَۡۡض   ع  َۡوَلَۡۡنف 

لُِكونَۡ ت اَۡيم  ةۡ َۡوَلَۡۡمو  اَۡوَلَۡۡحَيوَٰ : الفرقان] ﴾٣ۡنُُشور 
٣] 

“তারা তার প্জরবততব কত উপ্াসয গ্রহর্ 
কতরতে, যারা জকেুই সৃজি কতর না এবং 



তারা জনতিরাই সৃি, জনতিতদর ভাতলাও 
করতত প্াতর না, মন্দও করতত প্াতর না। 
িীবন, মরর্ এবং পু্নরুজ্জীবতনরও মাজলক 
নয় তারা।” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: 
৩] জতজন আতরা বতলন, 

ُِكونَۡ﴿ يُۡش 
َ
ََۡۡي لُقَُۡۡلَۡۡماۡأ َۡوَل١٩١َُۡۡۡي لَُقونََۡۡوُهمۡ ۡاۡ ۡ َشي 

َتِطيُعونَۡ اۡلَُهمۡ ۡيَس  نُفَسُهمۡ َۡوَل ۡۡنَۡص  
َ
ونَۡۡأ  ﴾١٩٢ۡيَنُۡصُ

 [١٩٢  ،١٩١: االعراف]

“তারা জক এমন কাউতক র্রীক সাবযি 
কতর থয একজি বস্তুও সৃজি কতর জন বরং 
তাতদরতক সৃজি করা হতয়তে? আর তারা না 
তাতদর সাহাযয করতত প্াতর, না জনতির 



সাহাযয করতত প্াতর!” [সূরা আল-আ‘রাফ, 
আয়াত: ১৯১-১৯২] 

তাতদর বানাতনা প্রভূতদর এমন অসহায়ত্ব ও 
দুরবস্থা প্রমাজর্ত হওয়া সতেও আল্লাহ 
তা‘আলাতক বাদ জদতয় এগুতলাতক প্রভূ 
বানাতনা জনতরি থবাকাজম, চরম বাতুলতা। 

২. মুর্জরকরা জবশ্বাস করততা -আল্লাহ 
তা‘আলাই প্রজতপ্ালক, সৃজিকতবা, তার 
হাততই সমি জিজনতসর মাজলকানা, জতজন 
রিা কতরন, তার কবল থেতক থকউ রিা 
করতত প্াতর না। আল-কুরআতন বলা 
হতচ্ছ: 



َُهمَۡولَئِن﴿ ۡل 
َ
نۡ َۡسأ هََۡۡلَُقولُنۡ َۡخلََقُهمۡ ۡم  ُ َٰۡفَۡۡٱّلل  ن 

َ
ۡأ

فَُكونَۡ  [٨٧: الزخرف] ﴾٨٧ۡيُؤ 

“আপ্জন যজদ তাতদরতক জিজ্ঞাসা কতরন থক 
তাতদরতক সৃজি কতরতে? তাহতল অবর্যই 
তারা বলতব, আল্লাহ।” [সূরা আয-যুখরুফ, 
আয়াত: ৮৭] আতরা বলা হতচ্ছ: 

زُقُُكمَۡمنۡقُل ۡ﴿ ِنَۡۡيَر  َما ءِۡۡم  ۡرِضۡۡٱلس 
َ نَۡوٱۡل  م 

َ
ۡأ

لُِكۡ عََۡۡيم  م  ب ۡۡٱلس 
َ ِۡمنَۡۡٱل َحۡ َُۡي رِجَُۡۡوَمنَۡصَٰرََۡوٱۡل 

ِرجُۡۡٱل َمي ِِتۡ َر ۡۡيَُدب ِرَُۡۡوَمنۡٱل َح ِِۡۡمنَۡۡٱل َمي َِتَۡۡوُيخ  م 
َ ۡٱۡل 

ُ ۡۡفََسَيُقولُونَۡ فََلَۡۡفُقل ۡۡٱّلل 
َ
 [٣١: يونس] ﴾٣١َۡتت ُقونَۡۡأ

“তুজম জিতজ্ঞস কর, থক রুজি দান কতর 
থতামাতদরতক আসমান থেতক ও িজমন 



থেতক জকংবা থক থতামাতদর কান ও থচাতখর 
মাজলক? তাোো থক িীজবততক মৃততর 
থভতর থেতক থবর কতরন? এবং থকইবা 
মৃততক িীজবততর মিয থেতক থবর কতরন? 
থক কতরন কমব-সম্পাদতনর বযবস্থাপ্না? 
তখন তারা বতল উঠতব, আল্লাহ! তুজম বল, 
তারপ্তরও তাকওয়া অবলম্বন করে না?” 
[সূরা ইউনূস, আয়াত: ৩১] 

তারা যখন জনতিরাই এর সািয প্রদান 
করল, যুজক্তর জভজিতত এখন তাতদর অবর্য 
কতববয একমাত্র প্রভূ, একমাত্র প্রজতপ্ালক 
আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত করা। 
িারর্াপ্রসূত ঐ সমি প্রভূতদর নয় -যারা 



জনতিতদর থকাতনা উপ্কার করতত প্াতর 
না। জনতিতদর থেতক থকাতনা জবপ্দ হিাতত 
িাতন না। 

চার: আল্লাহ তা‘আলার নাম ও জসফাততর 
ওপ্র ঈমান: বান্দা জহতসতব আল্লাহ 
তা‘আলার প্রজত ঈমান আনতব। থয সমি 
নাম ও জসফাত (জবতর্ষয ও জবতর্ষর্) 
আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় জকতাব অেবা রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম স্বীয় হাদীতস 
উতল্লখ কতরতেন, থসগুতলাতক আল্লাহ 
তা‘আলার নাম ও জসফাত জহতসতব আল্লাহ 
তা‘আলার র্াতনর সাতে উপ্যুক্ত মতত 
জবশ্বাস করতব, একমাত্র তার িনয প্রতযািয 



বতল জ্ঞান করতব। থকাতনা িরতনর 
অপ্বযাখযা, জনষ্কমবকরর্, আকৃজত প্রদান ও 
সামঞ্জসয জবিান করতব না। আল্লাহ 
তা‘আলা বতলন, 

﴿ِۡ َما ءَُۡۡوّلِل  س 
َ َنَٰۡۡٱۡل  ُس  ُعوهُۡۡٱۡل  هۡۡفَٱد  ِينََۡۡوَذُروا ۡۡبَِها ۡٱَّل 

ِۡۡفۡ ُۡدونَۡيُل حِۡ ئِهۦِ  َمَٰٓ س 
َ
نَۡۡأ َزو  َملُونَََۡۡكنُوا َۡۡماَۡسُيج  َۡيع 

 [ ١٨٠: االعراف] ﴾١٨٠

“আর আল্লাহর রতয়তে উিম নামসমূহ, 
কাতিই থস নাম িতরই তাতক আহ্বান কর। 
আর তাতদরতক বিবন কর, যারা তার 
নাতমর বযাপ্াতর বাাঁকা প্তে চতল। তারা 
জনতিতদর কৃতকতমবর ফল র্ীঘ্রই প্াতব।” 



[সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৮০] অনযত্র 
বতলন, 

هَۡۡكِمث لِهِۦۡلَي َسۡ﴿ ء  ِميعُۡۡوَُهوَََۡۡش  َِصيُۡۡٱلس   ﴾ٱۡل 
 [١١: الشورا]

“থকাতনা জকেুই তার অনুরূপ্ নয়। জতজন 
সব শুতনন, থদতখন।” [সূরা আর্-রূ্রা, 
আয়াত: ১১] 

জদ্বতীয় অজিকার: প্জরপূ্র্ব ইখলাস ও 
আন্তজরকতাসহ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত 
উৎসগব করা 

এর প্দ্ধজত হতলা, বান্দা তার আমতলর 
মািযতম একমাত্র তা‘আলার সন্তুজি কামনা 



করতব। থযমন, আল্লাহ তা‘আলা এর প্রজত 
জনতদবর্ জদতয় বতলতেন: 

َا ۡۡإِن ا ۡ﴿ نَزۡل 
َ
َق ِۡۡٱل ِكَتََٰبۡۡإََِل َكۡۡأ ُبدِۡۡبِٱۡل  َۡۡفَٱع  ۡٱّلل 
ا ُُُۡۡم لِص  ِينَۡۡل   [٢: الزمر] ﴾٢ۡٱل 

“আজম আপ্নার ওপ্র এ জকতাব যোেব-ই 
নাজযল কতরজে। অতএব, আপ্জন জনষ্ঠার 
সাতে আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত করুন।” 
[সূরা আয-যুমার, আয়াত: ২] আতরা বতলন, 

َِۡۡوَمَماِتَۡۡوََم َيايََۡۡونُُسِكَۡۡصَلِتۡۡإِنۡ ۡقُل ۡ﴿ ِّۡۡلِل  َۡرب 
ۡۥهََۡشِيَكَۡۡل١٦٢ۡۡۡٱل َعَٰلَِميَۡ َٰلَِكَۡۡلُ ِمر ُتَۡۡوبَِذ

ُ
نَا ۡۡأ

َ
َۡۡوأ

َ
ُلۡأ ۡو 

لِِميَۡ  [١٦٣  ،١٦٢: االنعام] ﴾١٦٣ۡٱل ُمس 



“আপ্জন বলুন: আমার সালাত, আমার 
কুরবাজন এবং আমার িীবন-মরর্ জবশ্ব 
প্রজতপ্ালতকর িনয। তার থকাতনা অংর্ীদার 
থনই। আজম তাই আজদি হতয়জে এবং আজম 
প্রেম আনুগতয থপ্াষর্কারী।” [সূরা আল-
আন‘আম, আয়াত: ১৬২-১৬৩] সহীহ 
হাদীতস কুদসীতত আতে, আল্লাহ তা‘আলা 
বতলন, 

 عمال عمل من الرشك، عن الرشاكء أغىن أنا
 منه وأنا به أرشك لذلي فهو غريي فيه أرشك
 .برىء

“আজম সমি অংর্ীদারতদর জভতর থবজর্ 
অমুখাতপ্িী, থয এমন আমল করল, যার 



জভতর থস আমার সাতে অনয কাউতক 
অংর্ীদার কতরতে, থস আমল ঐ 
অংর্ীদাতরর িনয, আজম তার থেতক মুক্ত।” 

মু‘আয ইবন িাবাল রাজদয়াল্লাহু ‘আনহু 
বতলন, আজম একজি গািার জপ্তঠ রাসূতলর 
সঙ্গী জেলাম। থয উিতক ‘উফাইর’ বলা হয়। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম 
জিতজ্ঞস করতলন: 

 حق وما عباده، ىلع اهلل حق تدري هل معاذ يا»
 فإن: أعلم،قال ورسوهل اهلل: قلت اهلل؟ ىلع العباد

 شيئا، به يرشكوا وال يعبدوه أن العباد ىلع اهلل قح
 به اليرشك من اليعذب أن اهلل ىلع العباد وحق



 قال انلاس؟ أبرش أفال اهلل، يارسول:  فقلت شيئا
  .«فيتلكوا التبرشهم

“থহ মু‘আয, তুজম জক িান বান্দার ওপ্র 
আল্লাহ তা‘আলার জক জক হক রতয়তে? 
এবং আল্লাহ তা‘আলার ওপ্র বান্দার কী 
কী হক রতয়তে? আজম উির জদলাম: 
আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 
ওয়াসাল্লাম ভাতলা িাতনন। জতজন বলতলন, 
বান্দার ওপ্র আল্লাহ তা‘আলার হক হতচ্ছ: 
তারা তাাঁর ইবাদত করতব, তাাঁর সাতে অনয 
কাউতক র্রীক করতব না। আল্লাহ 
তা‘আলার ওপ্র বান্দার হক হতচ্ছ, থয তার 
সাতে কাউতক র্রীক করতব না, তাতক 



জতজন র্াজি জদতবন না। আজম বললাম, থহ 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 
ওয়াসাল্লাম আজম জক সকলতক এর সুসংবাদ 
থদব না? জতজন বলতলন তাতদর সুসংবাদ 
জদও না, তাহতল তারা কমবহীন হতয় যাতব।” 
(সহীহ বুখারী ও মুসজলম) রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইজহ ওয়াসাল্লাম আতরা বতলন, 

 صوركم، إىل وال أجسامكم، إىل ينظر ال اهلل إن»
 إذا: وقال وأعمالكم، قلوبكم إىل ينظر ولكن

 فيه، ريب ال يلوم القيامة يوم انلاس اهلل مجع
 أحدا هلل عمله ىف أرشك اكن من مناد نادى

 أغىن اهلل فإن اهلل، غري عند من ثوابه فليطلب
 . «الرشك عن الرشاكء



“আল্লাহ তা‘আলা থতামাতদর র্রীর ও 
থচহারার জদতক তাকান না। ততব জতজন 
থতামাতদর অন্তর ও আমতলর জদতক 
তাকান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইজহ 
ওয়াসাল্লাম আতরা বতলতেন: জকয়ামততর 
জদবতস (থয জদবতসর বযাপ্াতর থকাতনা 
সতন্দহ থনই) যখন আল্লাহ তা‘আলা সকল 
মানুষতক িমা করতবন, একিন 
থঘাষর্াকারী থঘাষর্া জদতব, থয বযজক্ত তার 
আমতলর জভতর অনয কাউতক র্রীক 
কতরতে, থস থযন তার সাওয়াব আল্লাহ 
তা‘আলা োো যাতক র্রীক কতরতে তার 
কাে থেতক থচতয় থনয়। কারর্, আল্লাহ 
তা‘আলা সমি র্রীকতদর থেতক 



অমুখাতপ্িী।” [হাদীসজি ইমাম জতরজমযী 
রহ. বর্বনা কতরতেন এবং বতলতেন হাসান 
গরীব] 

একিন বান্দা জহতসতব সকতলর িনয 
িরুজর -ইবাদত জবষতয় আন্তজরকতার প্রজত 
গুরুত্বাতরাপ্ করা এবং থসভাতব আল্লাহ 
তা‘আলার প্রাপ্য আদায় করা, এর জবপ্রীত 
অেবাৎ জর্কব থেতক জবরত োকা। 

সমাপ্ত 


