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সংজিপ্ত বর্বনা............ 

‘আল্লাহ তা‘আলার হক বা প্রাপ্য [প্বব-২]’ 
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-২] 

তৃতীয় অজিকার : আল্লাহর আতদর্সমূহ 
প্ালন করা ও জনতষািাবজল প্জরহার করা 
বান্দার ওপ্র আল্লাহ তা‘আলার সবতচতয় 
বড় হক হতলা, তার আতদর্ বাস্তবায়ন ও 
জনতষি প্জরহার করার মািযতম আল্লাহ 
তা‘আলার অেববহ আনুগতয করা। আল্লাহ 
তা‘আলা বতলন, 

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ِطيُعوا   َءاَمُنٓوا   ٱَّلذ

َ
َ  أ ِطيُعوا   ٱّللذ

َ
 ٱلرذُسوَل  َوأ

ۡعَمَٰلَُكمۡ  ُتۡبِطلُٓوا   َوَل 
َ
 [٣٣: حممد] ﴾٣٣ أ

“থহ মুজমনগর্! থতামরা আল্লাহ তা‘আলা ও 
রাসূতলর আনুগতয কর এবং জনতিতদর কমব 
জবনষ্ট কতরা না।” [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: 



৩৩] আল্লাহ আতরা বতলন, 

ۡت  ٱلذِتٓ  ٱنلذارَ  َوٱتذُقوا  ﴿ ِعدذ
ُ
َٰفِرِينَ  أ ِطيُعوا   ١٣١ لِۡلَك

َ
 َوأ

 َ : عمران ال] ﴾١٣٢ تُۡرََحُونَ  لََعلذُكمۡ  َوٱلرذُسوَل  ٱّللذ
١٣٢  ،١٣١] 

“এবং থতামরা থস আগুন থেতক থবেঁতচ োক, 
যা কাজিরতদর িনয প্রস্তুত করা হতয়তে। 
আর থতামরা আল্লাহ তা‘আলা ও তােঁর 
রাসূতলর আনুগতয কর, যাতত থতামাতদর 
ওপ্র রহমত নাজযল করা হয়।” [সূরা 
আতল ইমরান, আয়াত: ১৩১-১৩২] জতজন 
আতরা বতলন, 

ِطيُعوا   قُۡل ﴿
َ
َ  أ َ  فَإِنذ  تََولذۡوا   فَإِن َوٱلرذُسوَل   ٱّللذ  َل  ٱّللذ

َٰفِِرينَ  ُُيِبُّ   [ ٣٢: عمران ال] ﴾٣٢ ٱۡلَك



“বলুন, আল্লাহ তা‘আলা ও রাসূতলর আনুগতয 
কর। বস্তুত যজদ তারা জবমুখতা অবলম্বন কতর, 
তাহতল আল্লাহ তা‘আলা কাজিরতদরতক 
ভাতলাবাতসন না।” [সূরা আতল ইমরান, 
আয়াত: ৩২] অনযত্র আতরা বতলন, 

ِطيُعوا  ﴿
َ
َ  َوأ ِطيُعوا   ٱّللذ

َ
 فَإِن َوٱۡحَذُروا    ٱلرذُسوَل  َوأ

ُۡتمۡ  نذ  فَٱۡعلَُمٓوا   تََوَّلذ
َ
َٰ  َماأ َٰغُ  رَُسونِلَا ََعَ  ﴾٩٢ ٱلُۡمبِيُ  ٱۡۡلََل

 [٩٢: دةاملائ]

“থতামরা আল্লাহ তা‘আলা ও রাসূতলর 
অনুগত হও এবং আত্মরিা কর। জকন্তু যজদ 
থতামরা জবমুখ হও ততব থিতন রাখ, আমার 
রাসূতলর দাজয়ত্ব প্রকার্য প্রচার বব নয়।” 



[সূরা আল-মাতয়দাহ, আয়াত: ৯২] আল্লাহ 
আতরা বতলন, 

َ  يُِطعِ  َمنوَ ﴿ َٰت   يُۡدِخلۡهُ  َورَُسوََلُۥ ٱّللذ  مِن ََتۡرِي َجنذ
نَۡهَُٰر   ََتۡتَِها

َ
بۡهُ  َيَتَولذ  َوَمن ٱۡۡل ِ َِّلٗما َعَذابًا ُيَعذ 

َ
 ﴾أ

 [١٧: الفتح]

“থয আল্লাহ তা‘আলা ও তার রাসূতলর 
আনুগতয করতব তাতক জতজন িান্নাতত 
দাজখল করতবন, যার তলতদতর্ নদী 
প্রবাজহত হয়। প্িান্ততর থয পৃ্ষ্ঠপ্রদর্বন 
করতব তাতক যন্ত্রর্াদায়ক র্াজস্ত জদতবন।” 
[সূরা আল-িতাহ, আয়াত: ১৭] আল্লাহ 
আতরা বতলন, 

ُ  قََض  إِذَا ُمۡؤمِنَة   َوَل  لُِمۡؤمِن   ََكنَ  وََما﴿ ۥٓ  ٱّللذ ۡمًرا َورَُسوَُلُ
َ
 أ



ن
َ
ۡمرِهِۡم   مِنۡ  ٱۡۡلََِيَةُ  لَُهمُ  يَُكونَ  أ

َ
َ  َيۡعِص  وََمن أ  ٱّللذ

بِيٗنا َضَلَٰٗل  َضلذ  َفَقدۡ  َورَُسوََلُۥ  [  ٣٦: االحزاب] ﴾٣٦ مُّ

“আল্লাহ তা‘আলা ও তার রাসূল থকাতনা 
কাতির আতদর্ করতল থকাতনা ঈমানদার 
পু্রুষ ও নারীর থস জবষতয় জভন্ন িমতা 
থনই। থয বযজি আল্লাহ তা‘আলা ও তােঁর 
রাসূতলর আতদর্ অমানয কতর থস প্রকার্য 
প্েভ্রষ্টতায় প্জতত হয়।” [সূরা আল-
আহযাব, আয়াত: ৩৬] 

থহ মুসজলম সম্প্রদায়, আমাতদর সকতলর 
িনয একান্ত িরুরী আগ্রহভতর ও 
যত্নসহকাতর আল্লাহ তা‘আলার এ সমস্ত 
হক আদায় করা। যাতত আমাতদর জভতর 



প্রকৃত মুজমতনর গুর্াবলী বদ্ধমূল হয়। 
যাতদর বযাপ্াতর আল্লাহ তা‘আলা বতলন, 

َطۡعنَ  َسِمۡعَنا َوقَالُوا  ﴿
َ
 ِإَوََّلَۡك  َربذَنا ُغۡفَرانََك  ا  َوأ

 [٢٨٥: ابلقرة] ﴾ٱلَۡمِصَيُ 

“তারা বতল, আমরা শুতনজে এবং কবুল 
কতরজে। আমরা থতামার িমা চাই, থহ 
আমাতদর রব। থতামারই জদতক প্রতযাবতবন 
করতত হতব।” [সূরা আল-বাকারাহ, 
আয়াত: ২৮৫] 

চতুেব অজিকার: আল্লাহ তা‘আলাতক 
সম্মানপ্রদর্বন ও তার প্রজত শ্রদ্ধা জনতবদন করা 

বান্দার প্ি থেতক আল্লাহ তা‘আলার 
অনযতম প্রাপ্য অজিকার সম্মান, শ্রদ্ধা ও 



মযবাদা, যা কতয়কভাতব প্রদান করা যায়। 

১. আল্লাহ তা‘আলাতক থদাষ-ত্রুজিমুি বতল 
জবশ্বাস করা। মযবাদাপূ্র্ব ও প্জরপূ্র্ব গুতর্ 
গুর্াজিত মতন করা। থযভাতব জতজন জনতিতক 
কুরআতন গুর্াজিত কতরতেন অেবা থযভাতব 
তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইজহ ওয়াসাল্লাম 
হাদীতস সতম্বািন কতরতেন। 

২. তার আতদর্ ও জনতষিাবলীর প্রজত 
সম্মান প্রদর্বন করা। তার বজর্বত 
সীমাতরখার জভতর স্বীয় িীবন প্জরচালনা 
করা। আল্লাহ তা‘আলা বতলন, 

مۡ  َوَمن﴿ ِ ِ  ُحُرَمَِٰت  ُيَعظ  ُۥ َخَۡير  وَ َفهُ  ٱّللذ  ِعندَ  َلذ
 [٣٠: احلج] ﴾َرب ِهِۦ



“আর থকউ আল্লাহ তা‘আলার সম্মানতযাগয 
জবিানাবজলর প্রজত সম্মান প্রদর্বন করল, 
রতবর জনকি তা তার িতনয উত্তম।” [সূরা 
আল-হাি, আয়াত: ৩০] আল্লাহ আতরা 
বতলন, 

َٰلَِك  ﴿ مۡ  َوَمن َذ ِ ِ  َشَعَٰٓئِرَ  ُيَعظ   َتۡقَوى ِمن فَإِنذَها ٱّللذ
 [٣٢: احلج] ﴾٣٢ ٱۡلُقلُوِب 

“আর থয আল্লাহ তা‘আলার নামযুি 
বস্তুসমূতহর প্রজত সম্মান প্রদর্বন করল, তা 
থতা তার হৃদতয়র আল্লাহভীজত প্রসূত।” 
[সূরা আল-হাি, আয়াত: ৩২] 

আল্লাহ তা‘আলাতক সম্মান প্রদর্বন করা, 
তােঁর জনদর্বনাবজলর প্রজত শ্রদ্ধার্ীল োকা 



এবং তার বজর্বত সীমাতরখার জভতর িীবন 
প্জরচালনা করাই অনুসরর্ীয় অগ্র-প্জেক 
সাহাবাতয় থকরাম, তাতবঈন, তাতব তাতবঈন 
এবং তাতদর প্রবতবী থনককার থলাকতদর 
আদর্ব জেল। 

প্ঞ্চম অজিকার: আল্লাহ তা‘আলাতক 
মহব্বত করা, তােঁর জনকি আর্া করা এবং 
তাতক ভয় করা 

আল্লাহ তা‘আলা তােঁর বান্দাতদরতক 
ইবাদততর িনয সৃজষ্ট কতরতেন। আল-
কুরআতন বজর্বত হতে, 

نذ  َخلَۡقُت  َوَما﴿ نَس  ٱۡۡلِ  َمآ  ٥٦ َِّلَۡعُبُدونِ  إِلذ  َوٱۡۡلِ
رِيدُ 

ُ
ِن ِمۡنُهم أ ِۡزق   م  ٓ  ر  رِيدُ  َوَما

ُ
ن أ

َ
 إِنذ  ٥٧ ُيۡطعُِمونِ  أ



 َ اُق  ُهوَ  ٱّللذ زذ : اذلاريات] ﴾٥٨ ٱلَۡمتِيُ  ٱۡلُقوذةِ  ُذو ٱلرذ
٥٨  ،٥٦] 

“আজম জিন্ন এবং ইনসানতক সৃজষ্ট কতরতে 
একমাত্র আমার ইবাদত করার িতনয। 
আজম তাতদর কাতে িীজবকা চাই না এবং 
এও চাই না থয, তারা আমাতক আহাযব 
থিাগাতব। আল্লাহ তা‘আলাই থতা িীজবকা 
র্জির আিার, প্রাক্রান্ত।” [সূরা আয-
যাজরয়াত, আয়াত: ৫৬-৫৮] 

বজর্বত জতনজি মূল জভজত্তর ওপ্র আল্লাহ 
তা‘আলার ইবাদত জনভবরর্ীল। অেবাৎ 
মহব্বত, আর্া ও ভয়। 



ষষ্ঠ অজিকার : জন‘আমততর থমাকাতবলায় 
তােঁর প্রজত কৃতজ্ঞতা প্রকার্ করা 

আল্লাহ তা‘আলার অগজর্ত ও অসংখয 
জন‘আমত জনরবজেন্নভাতব তার বান্দার ওপ্র 
বজষবত হতে; থযমন, সৃজষ্টর জন‘আমত, িন-
সম্পতদর জন‘আমত, ইসলাতমর জন‘আমত, 
প্াজনর জন‘আমত, বাতাতসর জন‘আমত, 
জবতবক, র্রীর, স্ত্রী ও সন্তানতদর সুস্থতার 
জন‘আমত। তাই বান্দাতদর উজচৎ এ 
জন‘আমততর শুকজরয়া আদায় করা, যা জতনজি 
প্দ্ধজত অনুসরর্ করতল সুচারুরূতপ্ আদায় 
করা যায়। 



১. জন‘আমততর স্বীকাতরাজি প্রদানমূলক 
কৃতজ্ঞতাসহ তা গ্রহর্ করা। অেবাৎ বান্দা 
একজনষ্ঠ ও আন্তজরকভাতব স্বীকার করতব 
থয, আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় দয়া ও 
থমতহরবার্ীতত এ জন‘আমত দান কতরতেন। 
আল-কুরআতন বজর্বত হতে, 

ِن بُِكم َوَما﴿ ِۡعَمة   م  ِ   فَِمنَ  ن  ُكمُ  إَِذا ُثمذ  ٱّللذ  َمسذ
 ُّ  [٥٣: انلحل] ﴾٥٣ ُرونَ   َ تَۡج  فَإََِّلۡهِ  ٱلّضُّ

“থতামাতদর কাতে থয সমস্ত জন‘আমত আতে 
তা আল্লাহরই প্ি থেতক।” [সূরা আন-
নাহল, আয়াত: ৫৩] 

সুতরাং স্বীয় প্রতয়ািন, চাজহদা ও 
অভাবতবািসহ আগ্রহভতর আল্লাহর 



জন‘আমত গ্রহর্ করা এবং এর থেতক 
উপ্কৃত হওয়া। 

২. দান-সদকা, থপ্ার্াক-আর্াক ও বাজহযক 
অঙ্গ-প্রতযতঙ্গর মািযতম আল্লাহ তা‘আলার 
জন‘আমততর বজহিঃপ্রকার্ করা এবং তােঁর 
প্রর্ংসা। অেবাৎ বান্দা আল্লাহ তা‘আলার 
জন‘আমততর আতলাচনা করতব। তার দয়ার 
প্রজতিলন এ জন‘আমতরাজি -সববদা মতন 
করতব। আল-কুরআতন বজর্বত হতে, 

ا﴿ مذ
َ
ۡث  َرب َِك  بِنِۡعَمةِ َوأ ِ  [  ١١: الضحا] ﴾١١ فََحد 

“আর আপ্নার রতবর জন‘আমততর কো 
প্রকার্ করুন।” [সূরা আদ-থদাহা, আয়াত: 
১১] 



আতরা মতন-প্রাতর্ জবশ্বাস রাখতব আল্লাহ 
তা‘আলা দানর্ীল, অনুগ্রহকারী, রহমর্ীল 
ও দয়ালু। 

৩. আল্লাহ তা‘আলার প্েন্দনীয় িায়গায় 
জন‘আমত বযবহার করতব। অেবাৎ আল্লাহ 
তা‘আলার জনতদবজর্ত িায়গায় জন‘আমততর 
বযবহার সুবর্ব সুতযাগ মতন করতব। 
র্রী‘আত জনজষদ্ধ িায়গায় অপ্চয় করা 
থেতক জবরত োকতব। কারর্, এিা 
নািরমানী ও অকৃতজ্ঞতা, যা র্রী‘আত 
জকংবা জবতবক দ্বারা থকাতনাভাতবই 
সমেবনতযাগয নয়। 



সপ্তম অজিকার: তাকদীরতক থমতন থনওয়া 
এবং তার ওপ্র সন্তুষ্ট োকা 

আল্লাহ তা‘আলা কজতপ্য় বান্দাতদর 
মুসীবততর মািযতম অেবা জন‘আমততর 
মািযতম জকংবা উভতয়র মািযতম প্রীিা 
কতরন। আল্লাহ তা‘আলা বতলন, 

َٰ  َونَلَۡبلَُونذُكمۡ ﴿  ِمنُكمۡ  ٱلُۡمَجَِٰهِدينَ  َنۡعلَمَ  َحتذ
َِِٰبِينَ  ۡخَباَرُكمۡ  َوَنۡبلَُوا   َوٱلصذ

َ
 [٣١: حممد] ﴾٣١ أ

“আমরা অবর্যই থতামাতদরতক প্রীিা 
করব থয প্যবন্ত না িুজিতয় তুজল থতামাতদর 
জিহাদকারীতদর এবং সবরকারীতদর এবং 
যতির্ না আমরা থতামাতদর অবস্থানসমূহ 
যাচাই কজর।” [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ৩১]  



আল্লাহ তা‘আলা আতরা বতলন, 

ء   َونَلَۡبلَُونذُكم﴿ ِنَ  بََِشۡ  َوَنۡقص   َوٱۡۡلُوعِ  ٱۡۡلَۡوِف  م 
ِنَ  َٰلِ  م  ۡمَو

َ
نُفِس  ٱۡۡل

َ
ِ  َوٱثلذَمَرَِٰت   َوٱۡۡل ِ َِِٰبِينَ  َوبَش   ٱلصذ

 [١٥٥: ابلقرة] ﴾١٥٥

“এবং আমরা অবর্যই থতামাজদগতক প্রীিা 
করব জকেুিা ভয়, িুিা, মাল ও িাতনর 
িজত এবং িসলাজদ জবনতষ্টর মািযতম; ততব 
সুসংবাদ দাও বিযবয অবলম্বনকারীতদর।” 
[সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৫৫]  

প্রীিামূলক এ সমস্ত মুসীবততর 
থমাকাতবলায় বান্দার উজচৎ বিযবয িারর্ করা 
ও তাকদীরতক থমতন থনওয়া। থযতহতু 



আল্লাহ তা‘আলা এ জনতদবর্-ই প্রদান 
কতরতেন। আল্লাহ তা‘আলা বতলন, 

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ وا   َءاَمُنوا   ٱَّلذ  ﴾َوَرابُِطوا   َوَصابُِروا   ٱۡصِِبُ

 [٢٠٠: عمران ال]

“থহ ইমানদারগর্! থতামরা বিযবয িারর্ কর 
এবং থমাকাতবলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর।” 
[সূরা আতল ইমরান, আয়াত: ২০০]  

সমাপ্ত 


