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আল্লাহ ো‘আলার প্ররে ঈ ান্ রাখা ও োাঁর ইবাদে করার দাবী হতলা োাঁর হুকু  ম তন্ মন্ওয়া, োাঁর শরী‘আতের 

প্ররে সন্তুষ্ট থাকা এবং কথাবােো, ম ৌরলক ন্ীরে ালা, ঝগড়া-ঝারি ও জান্- ালসহ সকল অরিকাতরর মেতে 

 োনন্তকযর সৃরষ্ট হতল আল্লাহর রকোব ও রাসূতলর সুন্নাতের রদতক প্রেযাবেেন্ করা। আল্লাহই প্রিান্ রবচারক এবং 

প্রতেযক ফয়সালার স য় োাঁর রদতকই প্রেযাবেেন্ করা উরচে। অেএব, সকল শাসন্কেোর দারয়ত্ব কেেবয হতলা 

আল্লাহর অবোররে রন্তদেশ অনু্যায়ী হুকু  পররচালন্া করা। আর প্রজা সািারতেরও উরচে আল্লাহ স্বীয় গ্রতে ময 

হুকু  অবেীেে কতরতেন্ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাত র সুন্নাতে যা রকেু বরেেে আতে, মস 

অনু্যায়ী ফয়সালা ম তন্ মন্ওয়া। আল্লাহ ো‘আলা শাসকবতগের মেতে বতলন্,  

هََّّإِن َّ﴿ ُمرُُكمََّّۡٱّلل 
ۡ
نَّيهأ

ه
وا ََّّأ دُّ َِٰتََّّتُؤه َٰنه مه

ه
ىََّّٱۡۡل اَّإِله ۡهلِهه

ه
ۡمُتمَِّإَوذهاَّأ كه نَّٱنل اِسََّّبهۡيهََّّحه

ه
ُۡكُموا ََّّأ ۡدِل َََّّته هََّّإِن ََّّبِٱۡلعه اَّٱّلل  هََّّإِن ََّّبِهِۦ  ََّّيهعُِظُكمَّنِعِم  نهََّّٱّلل  ََّكه

َۢا ِميعه  .[٨٥: النساء] ﴾٥٨َّبهِصرٗياَّسه

“রন্শ্চয় আল্লাহ মো াতদরতক রন্তদেশ রদতেন্ ময, মো রা মযন্ আ ান্েস ূহ প্রাপকতদর কাতে মপৌঁতে দাও। আর 

যখন্ মো রা  ানু্তের  তিয রবচারকাযে পররচালন্া করতব, েখন্ ন্যায়পরায়েোর সাতথ করতব।” [সূরা আন্-রন্সা, 

আয়াে: ৫৭]  

আর প্রজাতদর মেতে আল্লাহ ো‘আলা বতলন্,  

ا﴿ هه يُّ
ه
أ ى ِينهََّّيه ُنو ا ََّّٱَّل  ِطيُعوا ََّّءهامه

ه
هََّّأ ِطيُعوا ََّّٱّلل 

ه
أ ِلََّّٱلر ُسولهََّّوه و 

ُ
أ ۡمرََِّّوه

ه
َٰزهۡعُتمََّّۡفهإِنَِّمنُكۡم ََّّٱۡۡل ء ََِّّفََّّتهنه ۡ وهَََُّّشه ََّّفهُردُّ ََِّّإِله َّتُۡؤِمُنونهََُّّكنُتمََّّۡإِنَّوهٱلر ُسولََِّّٱّلل 

َِّ َٰلِكهََّّٱٓأۡلِخرِ ََّّوهٱۡۡلهۡومََِّّبِٱّلل  رۡيرََّّذه نََُّّخه ۡحسه
ه
أ وِيًلََّّوه

ۡ
  [٨٥: النساء] ﴾٥٩َّتهأ

“মহ ঈ ান্দারগে! মো রা আনু্গেয কর আল্লাহর, আনু্গেয কর রাসূতলর এবং োতদর যারা মো াতদর  তিয শাসন্ 

ে োর অরিকারী। োরপর মকাতন্া রবেতয় যরদ মো রা পরস্পর রববাতদ রলপ্ত হতয় পড়, োহতল ো আল্লাহ ও োাঁর 

রাসূতলর প্ররে প্রেযাবেেন্ কর, যরদ মো রা আল্লাহ ও আতখরাে রদবতসর প্ররে রবশ্বাসী হতয় থাক। এিাই কলযােকর 

ও পররেরের রদক রদতয় উত্ত ।” [সূরা আন্-রন্সা, আয়াে: ৫৯]  

এরপর আল্লাহ বেেন্া কতরন্ ময, োাঁর অবেীেে শরী‘আতের পররবতেে অন্য আইতন্র প্ররে রবচার প্রাথেন্া করার সাতথ 

ঈ াতন্র কখতন্া সখয স্থারপে হয় ন্া। রেরন্ বতলন্,  

همََّّۡ﴿ ل
ه
ََّّتهرهََّّأ ِينهََّّإِله ن ُهمََّّۡيهزُۡعُمونهََّّٱَّل 

ه
ُنوا ََّّأ ا ََّّءهامه نزِلهََّّبِمه

ُ
ۡكهََّّأ ا ََّّإِۡله مه نزِلهََّّوه

ُ
ۡبلِكهََِّّمنَّأ نَّيُرِيُدونهََّّقه

ه
ُمو ا ََّّأ اكه تهحه ََّّيه َُٰغوتََِّّإِله ا ََّّوهقهدََّّۡٱلط  ِمُرو 

ُ
نَّأ

ه
َّيهۡكُفُروا ََّّأ

َّ ُيرِيدََُّّبِهِۦ  َٰنََُّّوه ۡيطه نَّٱلش 
ه
ََّّيُِضل ُهمََّّۡأ َۢ َٰله له    [٠٦: النساء] ﴾٦٠ََّّبهعِيٗداَّضه

“আপরন্ রক োতদরতক মদতখন্ রন্ যারা দাবী কতর ময, আপন্ার প্ররে যা অবেীেে হতয়তে এবং আপন্ার পূতবে যা 

অবেীেে হতয়তে োতে োরা ঈ ান্ এতন্তে? োরা োগুতের কাতে রবচারপ্রাথেী হতে চায়, অথচ এতক প্রেযাখযান্ 
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করার রন্তদেশ োতদরতক মদওয়া হতয়তে। আর শয়োন্ োতদরতক ভীেেভাতব পথভ্রষ্ট করতে চায়।” [সূরা আন্-রন্সা, 

আয়াে: ৬০] 

এর একিু পতরই আল্লাহ বতলন্,  

﴿َّ ب ِكهََّّفهله ره ََّّوه َََّّٰيُۡؤِمُنونهََّّله ّت  ُِموكهََّّحه اَُُّيهك  رهََّّفِيمه جه ََُّّثم ََّّبهۡينهُهمََّّۡشه ُِدوا ََّّله نُفِسِهمََِّّۡف َََّّيه
ه
رهٗجاَّأ اَّحه ِم  ََّّم  ۡيته ل ُِموا ََّّقهضه يُسه هۡسلِيٗماَّوه   [٠٨: النساء] ﴾٦٥َّت

“রকন্তু ন্া, আপন্ার রতবর কস ! োরা  ু’র ন্ হতব ন্া যেেে পযেন্ত োরা োতদর রববাদ-রবসম্বাদতদর রবচার ভার 

আপন্ার ওপর অপেে ন্া কতর। অেঃপর আপন্ার রসদ্ধান্ত সম্বতে োতদর  তন্ মকাতন্া রিিা ন্া থাতক। এবং 

হৃষ্টরচতত্ত ো ম তন্ মন্য়।” [সূরা আন্-রন্সা, আয়াে: ৬৫]  

আল্লাহ ো‘আলা এখাতন্ শপতথর িারা দৃঢ় ভাতব ঐ বযরি মথতক ঈ াতন্র অরিত্ব অস্বীকার কতরতেন্, ময রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লা  এর কাতে রবচার চায় ন্া এবং োাঁর হুকুত র প্ররে সন্তুষ্ট থাতক ন্া ও ো ম তন্ও মন্য় 

ন্া। অনু্রূপভাতব রেরন্ মসই সব শাসকবগেতকও কুফুরী, যুলু  ও ফাতসকী প্রভৃরেতে ভূরেে কতরতেন্ যারা আল্লাহর 

শরী‘আে অনু্যায়ী হুকু  পররচালন্া কতর ন্া। রেরন্ বতলন্,  

ُۡكمَّل مََّّۡوهمهن﴿ ا ََُّّيه لهََّّبِمه نزه
ه
ََُّّأ ىئِكهََّّٱّلل  له و 

ُ
َٰفُِرونهََُّّهمََُّّفهأ    [٤٤: دةاملائ] ﴾٤٤َّٱۡلكه

“আল্লাহ যা অবেীেে কতরতেন্, েদনু্যায়ী যারা হুকু  মদয় ন্া, োরাই কারফর।” [সূরা আল- াতয়দা, আয়াে: ৪৪] 

ُۡكمَّل مََّّۡوهمهن﴿ ا ََُّّيه لهََّّبِمه نزه
ه
ََُّّأ ىئِكهََّّٱّلل  له و 

ُ
َٰلُِمونهََُّّهمََُّّفهأ    [٤٨: دةاملائ] ﴾٤٥َّٱلظ 

“আল্লাহ যা অবেীেে কতরতেন্, েদনু্যায়ী যারা হুকু  মদয় ন্া, োরাই যারল ।” [সূরা আল- াতয়দা, আয়াে: ৪৫] 

ُۡكمَّل مََّّۡوهمهن﴿ ا ََُّّيه لهََّّبِمه نزه
ه
ََُّّأ ىئِكهََّّٱّلل  له و 

ُ
َِٰسُقونهََُّّهمََُّّفهأ   [٤٤: دةاملائ] ﴾٤٧َّٱۡلفه

“আল্লাহ যা অবেীেে কতরতেন্ েদনু্যায়ী যারা হুকু  মদয় ন্া, োরাই যারল ।” [সূরা আল- াতয়দা, আয়াে: ৪৭] 

আল্লাহর অবোররে শরী‘আে অনু্যায়ী হুকু  পররচালন্া করা এবং উলা াতদর  তিয ইজতেহাদী যেসব  েতভদ 

রতয়তে, সকল মেতে হুকুত র জন্য আল্লাহর অবোররে গ্রতের প্ররে প্রেযাবেেন্ করা অেযাবশযক।  

ইজতেহাদী এ সকল  াসআলায় মসরিই গ্রহেতযাগয হতব, যা হতব কুরআন্ ও সুন্নাতহর  ুওয়ারফক। ো োরা গ্রহে 

করতব এবং যা এেদুভতয়র রবতরািী হতব মকাতন্া মগাড়া ী ও পেপারেত্ব ন্া কতরই ো োরা প্রেযাখযান্ করতব, 

রবতশে কতর আক্বীদার মেতে। মকন্ন্া মখাদ ই া গেই এরূপ অরসয়ে কতর মগতেন্ এবং এিাই রেল োতদর 

সকতলর  ে। অেএব, এখন্ যারা োতদর মস  তের রবতরারিো করতব, োরা োাঁতদর অনু্সারী হতে পাতর ন্া। 

যরদও োরা োাঁতদর প্ররে রন্তজতদরতক সম্পরকেে কতর থাতক। এ িরতন্র মলাকতদর বযাপাতরই আল্লাহ ো‘আলা 

বতলন্, 

ا َّ﴿ هُذو  ۡحبهارهُهمََّّۡٱَّت 
ه
َٰنهُهمََّّۡأ رُۡهبه ۡربهاٗباَّوه

ه
ِنَّأ ََُِّّدونََِّّم  ِسيحهََّّٱّلل  ۡريهمهََّّٱۡبنهََّّوهٱلۡمه   [١٣: اتلوبة] ﴾مه

“োরা আল্লাহতক মেতড় োতদর পরিেগেতক ও সংসার-রবরাগীতদরতক োতদর প্রভুরূতপ গ্রহে কতরতে এবং  ারইয়া  

েন্য়  াসীহতকও।” [সূরা আে-োওবাহ, আয়াে: ৩১]  
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সুেরাং আয়ােরি ন্াসারাতদর সাতথ খাস ন্য়। বরং যারাই োতদর অনু্রূপ কাজ করতব োতদর সকলতকই আয়ােরি 

শার ল করতে। অেএব ময বযরি আল্লাহ ও োাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লা -এর রন্তদেতশর 

রবতরারিো কতর  ানু্তের  তিয আল্লাহর অবেীেে হুকু  বযেীে অন্য আইন্ ম াোতবক ফয়সালা মদয়, অথবা োর 

প্রবৃরত্ত ও ইোর বশবেেী হতয় ো কতর থাতক, মস  ূলেঃ োর ঘাড় মথতক ইসলা  ও ঈ াতন্র বেন্ খুতল মফলল। 

যরদও োর িারো ময, মস  ুর ন্। মকন্ন্া আল্লাহ ো‘আলা যারা এরূপ করতে চায় োতদর প্ররে স্বীকৃরে জ্ঞাপন্ 

কতরন্ রন্ এবং োতদর ঈ াতন্র দারবতক র থযা প্ররেপন্ন কতরতেন্। আয়াতে উরল্লরখে يزعمون শব্দরির বযবহার মথতক 
বুঝা যায় ময, এ িারা োতদর ঈ ান্তক  ূলেঃ অস্বীকার করা হতে। মকন্ন্া يزعمون শব্দরি অরিকাংশ মেতে কথা 
ও কাতজ রবতরািপূেে র থযা দারবদারতদর জন্যই বযবহৃে হয়। এ বযাপাতররি রন্ম্ন বরেেে আয়াে িারা আতরা সুস্পষ্ট 

হয়। এ বযাপাররি রন্ম্ন বরেেে আয়াে িারা আতরা সুস্পষ্ট হয়। আল্লাহ ো‘আলা বতলন্, 

ا ََّّوهقهدَّۡ﴿ ِمُرو 
ُ
نَّأ

ه
ََّّيهۡكُفُروا ََّّأ   [٠٦: النساء] ﴾بِهِۦ 

“অথচ োগুেতক প্রেযাখযান্ করার রন্তদেশ োতদরতক মদয়া হতয়রেল।” [সূরা আন্-রন্সা, আয়াে: ৬০] 

ময ন্ সূরা বাকারার একরি আয়াতে আল্লাহ বতলন্, 

مهن﴿ َُٰغوتََِّّيهۡكُفرََّّۡفه ُيۡؤِمنَََّّۢبِٱلط  ََِّّوه دََِّّبِٱّلل  قه كهََّّفه ةََِّّٱۡستهۡمسه َََّّٰبِٱۡلُعۡروه ََّّٱلُۡوۡثقه امهََّّله ا ََّّٱنفِصه ههه   [٦٨٠: ابلقرة] ﴾ل

“ময োগুেতক অস্বীকার করতব ও আল্লাহর প্ররে ঈ ান্ আন্তব মস  ূলে: এ ন্ এক  জবুে ররশ িারে করল যা 

কখতন্া িুিতব ন্া।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াে: ২৫৬] 

যরদ  ুর তন্র হৃদতয় এ রুকতন্র অরিত্ব ন্া থাতক োহতল মস একত্ববাদী ন্য়। বস্তুত্ব োওহীদ হতলা ঈ াতন্র রভরত্ত, 

যা থাকতল সকল আ ল শুদ্ধ হয় এবং ন্া থাকতল সকল আ ল বরবাদ হতয় যায়। রন্ম্ন বরেেে আয়ােরিতে মস কথা 

অেযন্ত স্পষ্টভাতব রবিৃে হতয়তে। 

مهن﴿ َُٰغوتََِّّيهۡكُفرََّّۡفه ُيۡؤِمنَََّّۢبِٱلط  ََِّّوه دََِّّبِٱّلل  قه كهََّّفه ةََِّّٱۡستهۡمسه َََّّٰبِٱۡلُعۡروه ََّّٱلُۡوۡثقه امهََّّله ا ََّّٱنفِصه ههه   ﴾ل

“ময োগুেতক অস্বীকার করতব ও আল্লাহর প্ররে ঈ ান্ আন্তব, মস  ূলে: এ ন্ এক  জবুে ররশ িারে করল যা 

কখতন্া িুিতব ন্া।”  

মকন্ন্া োগুতের কাতে ফায়াসলার জন্য যাওয়া ও োর হুকু   ান্া প্রকৃে পতে োগুতের প্ররে ঈ ান্ আন্ারই 

ন্া ান্তর।  

আল্লাহর শরী‘আে অনু্যায়ী ময বযরি ফয়সালা গ্রহে কতর ন্া োর ঈ ান্ ন্া থাকািাই প্র াে কতর ময, আল্লাহর 

শরী‘আে অনু্যায়ী হুকু  ও ফয়সালা প্রদান্ করাই হতলা ঈ ান্, আকীদা ও আল্লাহর ইবাদাে। এিা ম তন্ মন্ওয়া 

প্রতেযক  ুসরলত র জন্য জরুরর। অন্য রদতক আল্লাহর শরী‘আে অনু্যায়ী হুকু  ও ফয়সালা শুিু এজন্য ন্া মদওয়া 

চাই ময,  ানু্তের জন্য এিাই সবোরিক উপতযাগী ও রন্রাপত্তার সবতচতয় মবরশ রন্শ্চয়ো প্রদান্কারী। রকেু মলাক এ 

রদকরির ওপর সমূ্পেে গুরুত্ব আতরাপ কতর এবং শরী‘আে অনু্যায়ী ফয়সালা মদওয়া ময ঈ ান্ ও ইবাদাে, এ প্রথ  
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রদকরি ভুতল যায়। অথচ আল্লাহ ো‘আলা রন্তজ এ ন্ মলাকতদর স াতলাচন্া কতরতেন্ যারা োাঁর ইবাদাতের রদকরি 

বাদ রদতয় রন্তজতদর বযরিগে স্বাতথে শরী‘আে অনু্যায়ী ফয়সালা গ্রহে কতর। আল্লাহ বতলন্,  

ََُّّدُعو ا ََِّّإَوذها﴿ ََِّّإِله رهُسوِِلِۦَّٱّلل  ِۡنُهمَّفهرِيقرََّّإِذهاَّبهۡينهُهمََِّّۡۡلهۡحُكمهََّّوه ۡعرُِضونهََّّم  تُو ا ََّّٱۡۡلهقََُّّّل ُهمََُّّيهُكنَِّإَون٤٨ََّّمُّ
ۡ
ۡهََِّّيهأ  [٤٥ ،٤٥: انلور] ﴾٤٩َُّمۡذِعنِيهََّّإِۡله

“োতদর  তিয ফয়সালা করার জন্য যখন্ োতদরতক আল্লাহ ও োাঁর রাসূতলর রদতক আহ্বান্ করা হয়, েখন্ োতদর 

একদল  ুখ রফররতয় মন্য়। আর ‘হক’ োতদর পতে হতল োরা রবন্ীেভাতব রাসূতলর রন্কি েুতি আতস।” [সূরা 

আন্-নূ্র, আয়াে: ৪৮-৪৯] 

োরা োতদর প্রবৃরত্তর ঈরিে বস্তুর প্ররেই শুিু গুরুত্ব আতরাপ কতর এবং যা রকেু োতদর প্রবৃরত্তর রবপরীে, ো হতে 

োরা  ুখ রফররতয় রাতখ। মকন্ন্া োরা  ূলে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাত র কাতে ফয়সালার জন্য 

যাওয়ার জন্য যাওয়ার িারা আল্লাহর ইবাদাে কতর ন্া। 

স াপ্ত 
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