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সবর্যুেগর িব s নবী 
 
iসলাম শূনয্ পৃিথবী : 
iসলােমর আগমন পবূর্কােল সমg মানবতা িনপিতত িছল ভয়াবহ dরবsায়। eমন eক anকার িবরাজ 
করিছল; যখােন আেলার pভা িছল eেকবােরi aনপুিsত। 

ধু eকক আরব uপ-dীপ নয়, বরং তৎকািলন সময় সমg পৃিথবীi জােহিলয়ােতর anকাের িনমিjত 
িছল। 
di পরাশিk-  রাম eবং পারসয্ তৎকািলন dিনয়ার aিধকাংশ a ল শাসন করত। uভেয়র িছল ¯̂Zš¿ 

ঐিতহয্বাহী সভয্তা সংsিৃত। তেব e সভয্তার মানদn িক? eবং কান ধরেণর িচnা চতনা, মানিসকতা, 
o আধয্ািতকতার িভিtেত তােদর সভয্তা সংsিৃতেত মানুষ বসবাস করেতা তা আেলাচনা হoয়া pেয়াজন।   
পারসয্ঃ  িকসরা িছল শাসক (িকসরা: pাচীন পারসয্ সmােটর uপািধ)। তেব িতিন pচিলত aেথরর্ রাজা 
িছেলন না; িছেলন iলাহ বা uপাসয্। 
তার pিত aিভবাদন o সmান pদশর্ন করা িছল আlাহর uপাসনার মত। ফটেকর পর ফটক পার হেয় তার 
সামেন uপিsত হেত হেতা। আর যখনi তার সmুেখ কানভােব uপিsত হoয়া যত তখনi  সজদায় 
লুিটেয় পড়েত হেতা। eবং aনুেমািত না পেল মাথা uঁচু করা িছল aসmাব। 
আরিজ পেশর পূেবর্ aিনcা সেto eক gc pশংসা, িবনয় o আnিরকতা pকােশর মাধয্েম করেত হেতা। 
pাসাদ হেত aিতkম কােল িকসরা pাসাদ ক পৃ  িদেয় আসা িছল eেকবােরi aসmব। িকসরার  চােখর 
আঁড়ােল যাoয়ার আগ পযর্n সামেন মখু কেরi চলেত হেতা। কারণ, তথাকিথত ei মাবদু ক পৃ  pদশর্ন 
িছল pজােদর জনয্ জঘনয্ aপরাধ। eেক িকসরার মযর্াদা হািন eবং তার সmােনর পিরপnী মেন করা 
হেতা। 
বstতঃ মানুষ ei তথাকিথত মাবেুদর কােছ কৃতদাস বেল গনয্ হেতা। য বয্িki হাক তার জীবন- যাপন 
িছল িকসরার aনুgহ িনভর্র aথবা যুগ যুগ ধের চেল আসা িকসরােদর pচিলত আiেনর anনুকরণ কের 
জীবন যাপন। 
সl সংখয্ক লাক- রােজয্র সুখ, আরাম, আেয়শ uপেভাগ করেতা। তারা হেলা িকসরার aমাতয্বগর্- 
যারা সাধারেনর uপর শাসন করেতা িকসরার সােথ eকেযােগ। e ছাড়া িবরাট জন গা ী aভাব- aনটন, 
জুলমু- িনযর্াতন o aমানিবক জীবন যাপন করেত হেতা। 
কারেণ aকারেণ তােদর যুd িবgেহ বাধয্ করা হেতা eবং e সকল যেুd aসংখয্ িনরীহ মানষু িনভর্র যাগয্ 
কান কারণ ছাড়াi জীবন বিল িদেতন eবং যারা বেঁচ থাকেতন তারাo গালািমর িজি ের আবd 

থাকেতন eবং aসহনীয় যntণা য় জীবন যাপন করেতন। 
বড়tto ঐিতেহয্র মহরত eবং জৗলুেসর দৃশয্ তা ধু িকসরার pাসাদ eবং pাসােদর সােথ সংি  
মধয্সt ভাগীেদর মেধয্ সীমাবd িছল । সাধারেণর কান মূলয্i িছল না ei pাসােদ। যতটুকু আদর তা 

ধু শাসক o নতৃবেৃnর ¯̂v‡_©। তােতo তথা কিথত মাবুেদর ^̄v_© সবার আেগ িবেবচয্ হেতা। হঁয্া িশl 
কলা, িবjান, pযুিk, aথর্নীিতর unিত হেয়েছ। তেব e সব িকছু িকসরা, রাজনয্ o aমাতয্গেণর 
কলয্ােণর বািহের বয্বহার হেতা না। 
জাতীয় uপাসনা িছল আgন পূজা। আgন যােত িচরnন pjিলত থােক তার জনয্ সারাkণ সজাগ থাকেতা 
গণক, পুেরািহতগণ। কারণ আgন িনেভ যাoয়া িসংহাসেন আসীন সmােটর জনয্ a ভ লkণ িহেসেব 



 

 3

িবেবিচত হেতা। আখলাক বা নিতকতা তােতা িবধবs eবং ভংেগ চুরমার। কিমuিনজেমর pসাের 
‡ ^̄”QvPvwiZv, িবসৃ লা, ংস ছিড়েয় পেড় িছল। ei স সভয্তা য খােন আিtক, মানিবক, aথর্ৈনিতক, 
চািরিtক eক মহা িবপযর্য় ঘেটিছল। 
রামান সmােজয্র aবsা eর বয্িতkম নয়। কায়সার বা িসজার িতিন (pাচীন রামক সmােটর uপািধ) o 

আরাম-আেয়শ ভাগ িবলাস জৗলসুপূণর্ আেলাক ব নীেত থাকেতন। যমন িট িছল িকসরা। শাসক 
ণীর জৗলসুপূণর্ জীবেনর িবপরীেত, জন সাধারণ শাসক শািসেতর ণী বষময্, মূখর্তা, তা, 

ajতাo d:খ দূরদশার মেধয্ জীবন যাপন করেতা। সাধারেণর কাজ হেতা নতৃবৃেnর ¯^v‡_©, িনেজর ¯^v_© 

বলেত িকছ ু  িছল না। যুd িবgহ যা uসেক িদত িসজার eবং তার রাজনয্বগর্ সটা আর শষ হেতা না। 
লােখা বিন আদম e জনয্ জীবন িদেত বাধয্ হেতা। িক uেdেশয্ যুd? িক জনয্ বিল দান? িক সi যিুk 
যার জনয্ e লড়াi? িক স িবেশষt যার জনয্ e রk? কান utর তােদর জানা িছল না।   
মূলত eসব হেতা সমরাজয্বাদী িসজার o তার নতৃবৃেnর  t aজর্ন, aিধকতর গৗরব pকাশ, িবজয় 
aজর্ন o দাস বানােনা। aসmান করা, দমন করার iচছা, যা িছল eক জংগলী ববর্রতা, যখােন কান 
আiিন শাসন িছল aকlনীয়। eখােনo িশl কলা, িবjান- pযুিk, aথর্নীিত, রা ীয় aবকাঠােমার 
unয়ন িছল; তেব তা শাসক ণীর দখেল থাকেতা।   
e সmােজয্র ধমর্ িব াস িছল জােহলী পৗtিলকতা। ধেমর্র কতর্া o রkক িগজর্া eবং িরজালুdীন বা পাপ-
পািd। আlাহ হেলা িতন uপােসয্র মেধয্ তৃতীয়। নাuযু িবlাহ । িয  (iসা আ:) আlাহর সnান। ধমর্ীয় 
পিnত, িবশপ-সনয্াসী িছল আধয্ািtকo ধমর্ীয় জগেতর শাসক, তােদর শাসন নীিত িছল ঐশী িবধােনর 
পিরবেতর্ িনেজেদর তরী মনগড়া নীিত, তারা aনয্ায়ভােব জনগেণর সmদ ভাগ করেতা। eকi সময় 
িসজারo রা  শাসন করেতা মনগড়া জােহলী রামান-gীক আiন িদেয়; আlহর িবধােনর সখােন কান 
sান িছলনা। জনগণ িtমখুী শিk-  িসজার eবং তার নতৃবগর্ aনয্ িদেক পাপ-পাdী িবশপেদর জুলমু 
aতয্াচার িনযর্াতেন মির বািচ িদন কাটােতা। 
uেlিখত di সাmােজয্র বািহের eিশয়ায় িহnু সভয্তা o চীন সভয্তা িবদয্মান িছল। িহnsুােনo aনয্ 
জািতর মত ণী বষময্ িবদয্মান িছল। তেব eর িনয়ম aনয্রকম। যমন : শূd ণী তােদর সৃি  আlাহর 
পা থেক। e জনয্ eরা হেলা িনচু eবং aপিবt ণী। যত রকেমর লা না aপমান িজlিত তারা সহয্ 
করেব। eটা তােদর িনয়িত। আtা পনূজর্েnর মাধয্েম e থেক তােদর মিুkর পথo eটাi। aথর্াৎ 
িনধর্ািরত সমেয়র জনয্ মানুেষর  ei আtা। মতুৃয্র পর e আtা নতুন সtা বা বয্িkর মেধয্ চেল যায়। e 
িনয়িত eবং িব স িনেয় যিদ শূd ণী লা না, ব না, aপমান, ক  eবং জাতীয় aপিবtতা ক মেন 
নয়, তেব কখেনা বা তােদর আtা তােদর চেয় মযর্াদাবান বয্িkর মেধয্ sানাnর হেত পাের । aথর্য্াৎ 

তারা িকছুটা জােত uঠেত বা  kিয়t বা বশয্ ণীেত uিnত হেত পারেব।িকnt কিsন কােলo মিনব ণী; 
bাkণ হেত পারেব না। যােদর সৃি  হেয়েছ আlাহর মাথা aথবা হাত হেত। eর মধয্ িদেয় শূd বা দাস 

ণী কাি ত মুিkর তৃিp লাভ করল মাt। eখােন আেছ aসংখয্ uপাসনা আরাধনার pথা। স ার সংখয্াo 
aেনক। তেব সবi হেলা াn। আ র্েযর িবষয় হেলা  দবতার নকটয্ লােভর আশায় মিnের বশয্া বৃিt 
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করা- eেত মূলত শয়তােনর নকটয্ লাভ হয়। গাভীর পূজা, গাভীর গাবের গড়াগিড় দoয়া, ম েলর 
জেনয্ তার পশাব িদেয় sান করা iতয্ািদo তােদর uপাসনা বেল গনয্।  
গাভীর যিদ বাক শিk থাকেতা তেব তার আরাধনাকারীেদর স aবশয্i uপহাস করত, িবsয় pকাশ কের 
বলেতা সরা ei জািত কন e iতর কােজ রািজ হেলা? 
পৃিথবীর eক pােnর িবশাল দশ চীন, যার শাসনkমতা িছল সাmাজয্বাদীেদর হােত। তৎকািলন সমেয়র 
সmােটর মত িতিন o িছেলন সmািনত। pচিলত pথায় তার জনয্ uপাসনা eবং uপেঢৗকন পশ করা 
হেতা। তার সামেন মsক aবনত করত। aিধবাসীেদর uপাসয্ হল গৗতম বৗd। তার pিতকৃিত তির কের 
স মুিতর্র পজূা হেতা। বৗd ধেমর্ o িহnু ধেমর্র মত মানব দেহর aবমূলয্ায়ন হেতা। আtার মুিkর জনয্ 
দেহর uপর জলুমু কারা হেতা। dিনয়ােক grtহীন মেন কের সnয্াসী জীবন তারা gহন করত aমর 

জীবন লােভর আশায়। e জীবন কাথায়? িক তার আকৃিত- e হেলা aমরt gহন গৗতম বৗdর সােথ 
কাlিনক জগেত। eখােন jান িবjান aথর্ িবেtর unিত হেয় িছল তেব সব িকছ ুaেকজ। কারণ pকৃত 
s ােক ভুেল তারা িনেজরাi aেকেজা হেয় পেড়িছল। 
আরব uপdীপ তােতা জােহলী anকাের ডুেব িছল। সামািজক িভnতার কারেন জািহলীয়ােতর বািহয্ক 
আকৃিত, সভয্তার মান িভn রকম িছল বেট, িকnt মূল জািহিলয়াত িছল aিভn। আরেবর জােহিলয়াত হেলা 
িশরক বা aংিশবাদ। মনগড়া িবধান, মনবীয় কাlিনক িনয়ম-নীিতর শাসন। আরব uপ-dীেপ িতনিট 
সমpদােয়র pভাব িবদয্মান িছল। তেব সবgেলা াn। 
(1) iয়াhদী: তােদর দঢ়ৃ aবsান িছল মদীনা eবং তার আশ পাশ eলাকায়। তারা তােদর পিবt িকতাব 
তাoরােত িবকৃিত কের আসেছ যগু যুগ ধের। আlাহর শরীয়েতর পিরবেতর্ িমথয্ার aনুpেবশ eবং 
পূেবর্কার বাপদাদােদর রসম রoয়াজ িদেয় পূণর্ কের িছল আসমািন িকতাব। eক সময় তারা বাপ-
দাদােদর রেসাম রoয়াজেক o বাদ িদেয় তােদর মনগড়া রীিত নীিতেকi িবধান বানােলা। মলূত আlাহর 
পিরবেতর্ তারা শয়তােনর পূজা করত। 
(2) নাসারা: াn কয়িট ী ান uপদল তারা তােদর পথ তা িনেয় িবদয্মান িছল। িttবােদর আিবsার 
করল। ঈসা (আ:) আlাহর সমকk eবং আlাহর সnান মেন কের তার eবাদত করত। 

(3) আরেবর মূিতর্ পূজাির সমpদায়: জািজরাতু আরেবর সবর্t কম- বিশ তােদর uপিsিত িছল। তারা 
মূিতর্ পূজা করত, 
eবং আlাহর পিবt ঘর কাবােত মূিতর্ sাপন করত। aথচ আlাহ তায়ালা তার িpয় রাসূল ibািহম eবং 
iসমাiল আলাiিহমাস সালাম ক e পিবt ঘর িনমর্ােনর জনয্ আেদশ কের িছেলন; যােত e ঘের িশরক 
মুk eকমাt আlাহর eবাদত হয়। ei সi sান যখােন আlাহর নবী ibািহম দায়া কের িছেলন: 

َرب اجعل هذا اك ْ َ َ ْ َ ْ ِّ َت آَمنا واجنبين وبين أن غعبد األصنام ﴿َ َ ْ َ ًَ َْ ُ ْ َ ْ
ِ َِ َ َْ ُْ ِ َ   سورة إبراهيم ﴾35َ

( হ pিতপালক তুিম e শহর ক িনরাপদময় কর, আমােক eবং আমার বংশধরেদর ক মূিতর্ পূজা থেক 
রkা কর।)  
eতিকছুর পরo তারা বলত তারা িdেন ibািহেমর uপর চলেছ। 
তােদর মাথায় কতক rপ কথার জn হেয় িছল। তারা বলত ফেরsারা হেলন আlাহর কনয্া। eবং eরাo 
uপাসয্। িজন জািতরo আlাহর সােথ বংশীয় সmকর্ আেছ e জনয্ তারা তােদরo পূজা করত। আর মূিতর্ 
তারা িনেজরাi তরী করত o তার uপাসনা করেতা।   
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eবং বলেতা  
قربونا إىل اهللا ِما غعبدهم إال 

َ
ِ َِ ُ ِّ َ ُ ِ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ زلىفَ ْ  )3: الزمر( ُ

aথর্: আমরা e জনয্ তােদর eবাদত কির যন তারা আমােদর ক আlাহর িনকটবতর্ী কের দয়।  
কুরাiশ গাt আরেবর ধমর্ িব াস িনয়ntন করেতা। তারা তােদর ক আlাহর ঘর uল  তাoয়াফ করেত 
আেদশ করেতা। িনিষd মাস (শাoয়াল, জুলkদাহ, যুলহাজ o মুহাররাম) gেলােত যুd করােক বধ 
ঘাষণা িদেয় iেcমত সময় বৃিd কের; ঐ বিধর্ত সময়েক িনিষd মাস বেল ঘাষণা করেতা। মৃত জn 

জােনায়ার খাoয়া ক বধ মেন করেতা। iেcমত কান হালাল বstেক হারাম বেল ঘাষণা করেতা। 
আরবরা e ভূয়া শিরয়েতর আনগুতয্ করত। আর আlাহর শিরয়েতর িবrdাচরণ করেতা। কনয্া সnানেদর 
জীবn ফুঁেত ফলেতা, নারীেদর aপমান করেতা, তােদর uপর জলুুম করেতা। মদয্পান করেতা, জয়ুা, 
বয্ািভচারীেকo বধ মেন করেতা। লুট-পাট চুির-ডাকািত খুন-খারািব মদ জয়া iতয্িদেত তােদর জীবন 
aিতবািহত হেতা। কিতপয় সমpদায় যমন কারাiশ, ছািkফ, hয়ািজন তারা কখেনা বয্বসা করেতা 
কখেনা বা সুদী কারবার করেতা। aনয্ সময় aলস সময় কাটেতা। eক কথায় আরব সমাজo ধবংস eবং 
বরবািদেত িনমিjত িছল। 
িরসালেত মুহাmদীর পূেবর্ পৃিথবীর ei িছল হাল। িশরক eবং জািহিলয়ােত সয়লাব িছল, পৃিথবীেত 
ননূয্তম আেলার আশাo িছল  kীণ। ei aবsায়  আlাহ তাআলা pরণ কেরন মুহাmদ িবন আিblাহ 
সাlাlাh আলাiিহ oযা সাlাম ক । 
ibািহেমর dয়া, ঈসার সুসংবাদ, নবী জননীর ¯̂cœ : 

الطربا أحلاكم ‘ اخرجه أمحد الزبار. ( ورؤيا أيم اليت رأتعيأنا دعوت أ إبراهيم وبشارة 
  اكيهيق

রাসূল সlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম বেলন: আিম আমার িপতামহ ibািহেমর dয়া, eবং ঈসা (আ) eর 
সুসংবাদeবং আমার মা য ^̄cœ দেখেছন তারi ফল। 
 

ibািহম আলাiিহস সালােমর dয়া (eকটু পূেবর্ iংিগত করা হেয়েছ) তার বণর্না কুরআনলু কারীেমo 
eেসেছ। 

س ذ يرفع إبراهيم القواعد من اكيت و ْو ْ َ
ِ َِ َ َِ َ ْ َ َِ ِ َ ْ ُ ِ ْ ِ ُ َ ْ َ ُماقيل ربنا يقبل منا إنك أنت السميع العليم ﴿ْ ِ َ ْ ُ ِ َ َْ َ َ َِ ِ ْ َ َ َ ُ َ﴾ ربنا 127ِ َ

ُواجعلنا مسلمني لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت احكواب الرحيم  ِ ُ ُ َُ َ َْ َ ََ َ َِ َ ْ ْ َ َ َ ََ َ ََ َُ َ َ َ ََ ِ َ ْ ْ
ِ

ً ًِ ِْ ُْ
ِ ِّ ُْ ِ ِ

ْ َ

َ﴾ ربنا 128﴿ يهم إنك َ َوانعث فيهم رسوال منهم فتلو عليهم آَياتك ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويز َ ِْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ
ِّ َْ ُ َُ َ َ ََ َ ِ

ْ َ َ َ ِْ ِ
ْ ًُ ُ ُُ ُِّ َ ََ ْ َ ُ ْ َ ِ َ ِ ْ

ُأنت العزيز احلكيم ﴿ ِ َ ْ ُ ِ َ ْ َ ْ َ
 ﴾ اكقرة129

aথর্: যখন ibািহম o iসমাঈল কাবা গৃেহর িভিt sাপন করিছল তারা dয়া কের িছল: pভূ! আমােদর 
থেক কবলু কর। িন য় তুিম বণকারী সবর্j। pভূ! আমােদর uভয়েক তামার আjাবহ কর eবং 

আমােদর বংশধর থেক oeকিট aনগুত দল সিৃ  কর, আমােদর হজ রীিতনীিত বেল দাo eবং আমােদর 
kমা কর িন য় তুিম তoবা কবুলকারী দয়াল।ু হpভূ! তােদর মধয্ থেকi তােদর িনকট eকজন রাসলু 
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pরণ কrণ- িযিন তােদর কােছ তামার আয়াত সমূহ তলাoয়াত করেবন, তােদর িকতাব eবং  হকমত 
িশkা িদেবন eবং তােদর পিবt করেবন। িন য় তুিম পরাkমশালী হকমতoয়ালা।  
ঈসা আলাiিহস সালাম eর সসুংবাদ- যাহা কুরআন মািজেদ anর্ভূk হেয়েছ। 

ذ قال عي ان ْو َ ِ َ َ ْ
ِ كم مصدقا لما نني يدي من احكوراة ومبرشا َ ًن مريم يا بين إرساثيل إ رسول اهللا إ ْ َِّ ْ َْ َُ َُ ِ َ َْ َْ َِ َ َ َ َ َ ََ َ ِ ً ِّ َ ُ َ

ِ ِ ِِ ُِ ُ ِّ َ
ِ ْ ُ

ٌبرسول يأ من نعدي اسمه أمحد فلما جاءهم باكينات قالوا هذا سحر مبني ﴿ ِ ُ ٌ ْ َ ِْ َ َ َُ ِ َ ِّ َْ ْ ِ ِْ ُْ َُ ََ َ ُ َ ْ َ ُ ُِ َ َِ ِ
ْ

 الصف﴾ 6ٍ

aথর্: যখন মিরয়ম তনয় ঈসা (আ) বলল  : হ বনী isাঈল আিম তামােদর কােছ আlাহর pিরত রাসূল, 
আমার পবূর্বতর্ী তাoরােতর আিম সতয্ায়নকারী eবং আিম eমন eকজন রাসূেলর সসুংবাদদাতা িযিন 
আমার পের আগমন করেবন তার নাম আহমাদ। aত:পর যখন স s  pমাণািদ িনেয় আগমন করল 
তখন তারা বলল : e তা eক pকাশয্ যাd।  
নবী সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlােমর আmা আেমনার ¯̂cœ 
আb ুlাহ iবেন আbাস থেক বিণর্ত, আেমনা বলল : আমার গভর্ ধারেণর বয়স যখন ছয় মাস হেলা। ¯^cœ 

দিখ eকজন লাক eেস আমােক বলল : হ আেমনা তুিম জগেতর  বয্িkেক গেভর্ ধারণ কেরছ, 
pসেবর পর তার নাম রাখেব মহুাmদ, eবং e িবষয়িট গাপন রাখেব। 
eভােবi দায়া, সুসংবাদ o ^̄‡cœi িমল যন পবূর্ িদগেn কতgেলা ujল নkেtর সিmলন ঘটল। eবং e 
সবi eক মাt বয্িk রাসুলুlাহ সlাlাh আলাiিহ oয়া সাlামেক কnd কেরi হেc aথচ িতিন eখেনা 
aদৃশয্। eরi মেধয্ তার আিবভর্াব ঘটল eবং পৃিথবীেত আেলার িবিকরণ r হেলা। 
তাoরাত o iি েলর সুসংবাদ 
iয়াhদী eবং ী ানেদর হােত তাoরাত o iনজীেল িবকৃিত হoয়ার পরo রাসূল সlাlাh আলািহ oয়া 
সাlােমর সুভাগমন সmেকর্ aেনক বণর্ণা পাoয়া যায়। e িবষয় তাoরাত o iি েলর diিট বণর্না পিবt 
কুরআেন udৃত হেয়েছ। 

ي جيدونه مكتوبا عندهم يف احكوراة واإلجنيل يأمرهم بالمعروف  ين يتبعون الرسول اجيب األيم ا ِا ُِ ُْ َ ْ ِ ْ ْ ُْ ُ ُُ ُْ َ ً َِ ِ ِ
ْ ْ ْ
ِ َ ِ َ ِ َ ْ ْ َ َ َُ َ ِ ِِّ ُ

ِ
َ ُ ُ ِ َ

ُوينهاهم عن المنكر وحيل له َ ُّ ِ ُ َ َِ
َ ْ ُْ ْ

ِ
َ َْ ُ ْم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث ويضع قنهم إرصهم واألغالل اليت اكنت َ َ َْ ْ ََ

ِ
َ ََ ْ َ ْ َ َ َْ ُْ َ ِِّ ُ ْ َ ُ َُ ِ َ ََ ْ ُ ُِ َ َ ُ ِ ِّ

ي أنزل معه أوحك هم المفلحون   ين آَمنوا به وعزروه ونرصوه وايبعوا اجور ا َعليهم فا َُ ُِ ْ ُ ْ َُ ُ َُ ِ ِ ِ
ُ َُ َ َ َ َ ََ َ

ِ
ْ َ ُّ َ َ َ َُ ُُ ُ َِ ِ ُ َ ْ ِ ْ

 )157:عرافاأل(

aথর্: স সমs লাক যারা আনুগতয্ Aej¤^b কের e রাসূেলর, িযিন িনরkর নবী যার সmেকর্ তারা 
িনেজেদর কােছ রিkত তাoরাত o iি েল লখা দখেত পায়, িতিন তােদর িনেদশর্ দন সৎকেমর্র, বারণ 
কেরন aসৎকমর্ থেক, তােদর জনয্ যাবতীয় পিবt বst হালাল ঘাষণা কেরন o িনিষd কেরন হারাম বs 
সমূহ eবং তােদর uপর থেক স বাঝা নািমেয় দন eবং বnীt aপসারণ কেরন যা তােদর uপর 
িবদয্মান িছল। সুতরাং যসব লাক তার uপর ঈমান eেনেছ তার সহচযর্ Aej¤^b কেরছ তােক সাহাযয্ 
কেরেছ eবং স নুেরর aনসুরনণ কেরেছ যা তার সােথ aবতীণর্ করা হেয়েছ, ধমুাt তারাi িনেজেদর 
uেdেশয্ সফলতা aজর্ন  করেত পেরেছ।  
ين معه أشداء بل الكفار رمحاء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من اهللا  ِحممد رسول اهللا وا َِ َِ ًِ ْ َ َ ْ َ ُْ َ ََ ًَ َُ ًُ َُ ُْ ُْ َُ َُ ُ َُ َ َ َ

ِ
ُ ْ َ ٌِ

َ ُ َ ُ

ْورضوانا سيماهم يف وجوههم ِْ ِ ُ ُ ِ ُ َ ِ ً َ ْ
ِ َ من أثر السجود ذلك مثلهم يف احكوراة ومثلهم يف اإلجنيل كزرع أخرج َ َ ََ َْ َ َ

ٍ ْ َ َ
ِ ِ

ْ ْ
ِ ِ ِْ ْ ْ ُّ ُْ ُُ َُ َِ َِ َ ِ َ ُ ِ

َ ِ
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ين آَمنوا وعم غيظ بهم الكفار وعد اهللا ا ِشطأه فآَزره فاستغلظ فاستوى بل سوقه فعجب الزراع  َ َ َ َ ََ َُ َ ُّ َِ ُ ُ َُ ْ َْ ََُ ْ ُ ِ ِ َ ْ َِ َ ِ ُ ُِ ُ ِ ِ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ ُلوا َ

ًالصاحلات منهم مغفرة وأجرا عظيما ﴿ ِ َِ ًَ َ َْ َ ً ْ ْ ُ ْ ِ ِ َ  الفتح﴾ 29ِ

মুহাmদ আlাহ রাসূল eবং তার সহচরগণ কােফরেদর pিত কেঠার, িনেজেদর মেধয্ পরsর 
সহানুভূিতশীল। আlাহর aনgুহ o সntি  কামনায় আপিন তােদর rকু o সজদারত দখেবন। তােদর 
মূখম েল রেয়েছ সজদার wP ý| তাoরােত তােদর aবsা erপ eবং iি েল তােদর aবsা যমনeকিট 
চারা গাছ যা থেক িনগর্ত হয় িকশলয়, aতঃপর তা শk o মজবুত হয় eবং কাে র uপর দঁাড়ায় দৃঢ়ভােব 
চাষীেক আনেn aিভভূত কের যােত আlাহ তােদর dারা কােফরেদর anর্jালা সৃি  কেরন। তােদর মেধয্ 
যারা িব াস sাপন কের eবং সৎকমর্ কের, আlাহ তােদরেক kমা o মহা পুrsােরর oয়াদা িদেয়েছন। 
iয়াhদী o খৃ ান সmpদায়, iিতহােসর বাঁেক বঁােক e সব s  iি ত মুেছ ফেল িছল, তেব সব ধবংস 
করা তােদর পেk সmব হয়িন। তাoরােতর আিদ eক ভিলয়ম যা িসনাi পবর্ত a েলর  সানকয্াটিরন 
আ েম পাoয়া িগয়ািছল (1365িহজরী মাতােবক1945iং) তােত রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম 
সm র্েক s  বণর্না  uেlখ িছল। aত:পর e ভিলয়ম হািরেয় গল আর কান সnান পাoয়া গল না। 
রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlােমর আগমেনর পূেবর্ মদীনার iয়াhদী সমpদায় আuস o খাযরাজ 
গাtdয়েক বলত:নবীর আগমেনর সময় হেয়েছ তার সােথ থেক তামােদর িবrেd লড়াi কের আমরা 

িবজয় হব। e বণর্নার  িদেক পিবt কুরআেন o iংিগত দয়া হেয়েছ।  
َولما جاءهم كتاب من عند اهللا مصدق لما معهم و َ َ َْ ْ ُْ َُ ََ َ ََ ِ ِ ٌِ ِّ ِ ِ ْ ِ ٌ ُ ين كفروا فلما َ َْنوا من قبل يستفتحون بل ا َ َُ َ َ َ ِ َِ َ َ ُ ِ ْ َ َ ُ ْ ْ ُ

َجاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اهللا بل الاكفرين ﴿ ِ ِ َ ْ َ َ ِ ُِ َ ْ ََ َ
ِ ُ َ ُ َ ََ َ َْ اكقرة ﴾89ُ  

aথর্: যখন তােদর কােছ আlাহর পk থেক িকতাব eেস পৗছাল যা স িবষেয়র সতয্ায়ন কের যা তােদর 
কােছ রেয়েছ eবং তারা পূবর্ হেত কািফরেদর িনকট বণর্না করত । aবেশেষ যখন তােদর কােছ পৗছল 
যােক তারা িচেন রেখ িছল তখন তারা তা A¯̂xKvi কের বসল। aতeব A¯^xKviKvix‡`i uপর আlাহর 
aিভসmাত।  
তারা আuস o খাযরাজেদরেক uেlিখত কথাgেলা কlনাpসূত বলত না বরং তারা তাoরােতর সi 
বণর্নার pিত লkয্ কেরi কথাgেলা বলেতা। eেত কের বুঝা যায় তাoরােতর আিদ ভিলয়ম gেলােত ধু 
রাসুল সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlােমর নাম o বিশ য্ uেlখ রেয়েছ তা নয়, বরং তােত রাসুল 
আগমেনর sান o সmাবয্ সমেয়র বণর্না িছল। যার uপর িনভর্র কের iয়াhদী সmpদায় রাসূেলর আগমেন 
আgহী হেয় uেঠ। eo বলা যায় তােদর িবকৃিত সেto তাoরােত বিণতর্ িছল, য রাসূল সাlাlাh আলাiিহ 
oয়া সাlাম  কান জায়গায় নবুয়ত লাভ করেবন eবং কান sােন িহজরত করেবন যা তারা জানেতা। 
খৃ ান সmpদায় ঈসা (আ) ক আসমােন uিঠেয় নয়ার িকছু কাল পর যখন iি ল িলিপবd করল তখন 
তােত পিরবতর্ন করল। eর পর যখেনi কান ভাষায় aনবুাদ হেতা তােত রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়া 
সাlেমর আেলাচনা খবু as ভােব করত, eর পরo iি েল ঈসা (আ) eর udৃিতেত রাসূল সাlাlাh 
আলাiিহ oয়া সাlােমর আগমেনর iংিগত পাoয়া যায়। তা হেলা: 

ل سيور استحق أن أمح من ال(و بعض النسخ يضاف إىل هذه العبارة)أ من بعدي الفار اقليطسي(
 (حذائه
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 (আমার পর আহমদ নামক eক জন নবী আসেবন) কান ভিলয়েম uেlখ আেছ (যার জুতার িফতা 
খালার যাগয্তা o আিম রািখনা) মূলত e বাকয্ dারা আlাহর নবী ঈসা আলাiিহস সালাম তার িবনয়ী 

pমাণ কেরেছন। 

তঁার বিশ য্ বণর্নায় আেরা eেসেছ ًيمأل األرض نورا وعدال ً   িতিন আেলা eবং iনসাফ pিত া কের 
পৃিথবী ভের িদেবন। ঈি েলর aনয্ ভিলয়েম বিণর্ত হেয়েছ- 

يوبخ العالم بل خطيئته ويعلم اجاس مجيع احلق ألنه ليس ينطق من عنده بل يتلكم بكل ما يسمع من 
 عنداهللا

aপরােধর জনয্ আেলমেদর িতিন িতরsার করেবন eবং মানষুেক সকল pকার নয্ায় iনসাফ সততা িশkা 
িদেবন। কারণ িতিন িনেজর থেক কান কথা বা মnবয্ কেরন না। বরং আlাহর িনকট হেত যা েনন তাi 

ধু বেলন।  
eর aথর্ হেc িতিন আlাহর pিরত রাসুল। আlাহ তঁার িনকট pতয্ােদশ পাঠান। ঈি েলর ei পবূর্াবাস 
পর pায় di হাজার বছর aিতkম হেলা মহুাmdর রাসুলুlাহ ছাড়া e পযর্n আর কান নবীর আগমন 
হয়িন eবং িতিন ছাড়া aনয্ কu আসেবo না। তার সmেকর্i ঈি েলর িভতর الــــفار اقليط শb িদেয় 
iংিগত করা হেয়েছ। 
 শেbর কাছাকািছ য আহমদ امحــد বা pশংসা eটা  احلمد শbিট iuনানী শb যার aথর্। الــــفار اقليط
শেbর স-ুসংবাদ আlাহর নবী ঈসা (আঃ) eর ভাষায় পিবt করুআেনর সূরা সা  ফ ছয় b¤^vi আয়ােতo 
eেসেছ। 
মূসা eবং ঈসা আলাiিহমাস সালাম তােদর aনসুারীেদর মুহাmদ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlােমর 
আগমেনর সােথ সােথi তঁার িরসালেতর pিত ঈমান আনার জনয্ আেদশ কেরিছেলন। আlাহর সােথকৃত 
a ীকার o আlাহর আেদশ বাsবায়নােথর্। 

ذ أخذ اهللا ميثاق اجبيني لما آَتيتكم من كتاب وحكمة عم جاءكم رسول مصدق لما م َو َ ََ َ َ َِ ٍ ٌِ ِّ َ ُ ٌُ ُ َ ْ ْ ُْ َُ َ َُ ْ
ِ ٍ ِ ِْ َ ََ ِّ ِ َ َ ُ َ َ ْ

ْعكم ِ ُ َ

َحكؤمنن به وحكنرصنه قال أأقرريم وأخذيم بل ذلكم إرصي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من  ِ ِْ ْ ْ ُْ ُ َُ َ ََ َ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َ َُ ْ َ َ َ ََ َْ ْْ ْ ُْ
ِ ِ ِ َ َ َ ُ ُ ْ ُْ ُ َ َ

ِ ِ
ُ ُ

َالشاهدين ﴿آل عمران ِ ِ:81﴾  

আlাহ যখন নবীগেণর কাছ থেক a ীকার gহণ করেলন য, আিম যা িকছু তামােদর দান কেরিছ িকতাব 
o jান। aতঃপর তামােদর িনকট কান রসূল আেসন তামােদর িকতাবেক সতয্ বেল দয়ার জনয্, তখন 
স রসূেলর pিত ঈমান আনেব eবং তার সাহাযয্ করেব। িতিন বলেলন তামরা িক a ীকার করেছা eবং 

ei শেতর্ আমার oয়াদা gহণ কের িনেয়ছ? তারা বলেলা আমরা a ীকার করিছ। িতিন বলেলন তাহেল 
eবার সাkী থাক । আর আিমo তামােদর সােথ সাkী রiলাম। 
aথচ তারা বয্িkগত িবেdষ pসূত তােদর নবী রাসূলেদর e আেদশ থেক মখু িফিরেয় িনল। 

ِود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من نعد إيمانكم كفارا حسدا م ِ ًِ َ ًَ َُ ْ ْ ْ ْ ُْ ُِ ِ َِ ِ ْ َ ََ ُّ ُ َ َ
ِ

ْ
ِ
ْ َ ٌ ِ َن عند أغفسهم من نعد ما َ ِ ِْ َ ْ ْ ِْ ِ ِ ُ ْ َ ْ ِ

ء قدير ﴿اكقرة ٌتبني لهم احلق فاقفوا واصفحوا ح يأ اهللا بأمره إن اهللا بل لك  ِ َ ٍَ ْ َ َِّ ُ َ َ ِ ِ ِ
ْ ََ

ِ ُ َ ِ
ْ َ ُّ ََ َُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ:109﴾  

 

aথর্ঃ আহেল িকতােবর aেনেকi pিতিহংসা বশত: চায় য, মসুলমান হoয়ার পর তামােদরেক কান 
রকেম কািফর বািনেয় দয়। তােদর কােছ সতয্ pকািশত হoয়ার পর (তারা eটা চায়)। যাক তামরা 
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আlাহর িনেদর্শ আসা পযর্n তােদর kমা কর eবং uেপkা কর। িন য় আlাহ সব িকছুর uপর 
kমতাবান।  

ين آَتيناهم الكتاب فعرفونه كما فعرفون أنن َا َْ َ ََ َ َ ْ َُ ُ
ِ ِ
ْ َْ ََ َ ُ ُِ

ْ ُ َ كتمون احلق وهم فعلمون ﴿ ِ ن فريقا منهم  َاءهم و َُ َُ ْ َ ْ ْ ُْ َُ َ ََ ْ ُ ُْ َ َ ْ ِ ً
ِ ِ
َ

 ﴾146: اكقرة

আিম যােদরেক িকতাব দান কেরিছ তারা তােক চেন, যমন কের চেন িনেজেদর পুtেদরেক। আর 
িন য়i তােদর eকিট সমpদায় জেন েন সতয্েক গাপন কের।  
নবুয়াত পূেবর্ রাসূল (সঃ) eর gনাবলী o aবsান  
আlাহ তাআলা রাসূলেদর সৃি র  বয্িkবগর্ থেক িনবর্াচন কের থােকন। আর রাসূল (সঃ) সৃি  o 
নবীগণ uভেয়র মেধয্ । 
রাসূলগণ নবুয়ত pািpর পূেবর্ eবং e সmেকর্ মানেুষর pিতkা o aনভূুিতর আেগi আlাহ তাআলা 
তােদর সংেশাধন, হফাজত o তttাবধান কেরন যােত যখন তােদর pরণ করেবন তারা আধয্ািtক 
মানিসক চািরিtক o দিহকভােব যাগয্তা সmn হেয় uেঠন নবয়ুতী কাজ আlাহর মিজর্ মাতােবক 
বাsবায়ন করার জনয্। 
eটা মানষু ¯^vfvweK aবsায় বঝুেত পােরননা, যিদo আlাহ তাআলা জােনন- iিন হেবন তার রাসূল। 
তেব মানষু তঁার ¯̂Zš¿ বিশ য্ dারা তা aনভুব o aনমুান কের থােক। কখেনা বেল থােক ei বয্িk eক 
সময় বড় িকছু হেব। আর eটা রাসূল (সঃ) eর kেt pমািণত হেয়েছ, যা aনয্ নবী রাসূলেদর kেt 
পাoয়া যায় না। 
আমরা বলেবানা eসব িবষয় নবী জননী আেমনার জানািছল। কারণ িতিন যা জেনেছন তা তােক দখােনা 
¯̂cœ থেক িতিন জেনেছন। eকথাo বলেবানা নবীজীর চাচা আবু তােলব eবং দাদা আbলু মাtােলব তা 
জানেতন। যতটুকু  aনমুান হেয়েছ তার সােথ গভীর সংি তার কারেণ হেয়েছ। িবিভn pkাপেটর কারেণ 
কুরাiশেদর aনমুান হেয়িছল। যমনিট হেতা pেতয্ক ঐ বয্িkর য তােক eকবােরর জনয্ দখেত 
পেতন। বয্বসায়ীক যাtাপেথ, আlাহর ঘর তাoয়াফরত aবsায় aথবা বn মহেল চুপ চাপ বেস থাকা 

aবsায়। তার বিশ য্ িছল যৗবেনর pথম িদক থেকi eকজন গভীর িচnায় িনমg ধীরিsর সmািনত 
মহান বয্িkর বিশ য্। তার uপলিb িছল eকজন কােমল মানেুষর uপলিb। 
জািহিলয়াত যুগ, িফৎনা ফাসাদ o আেমাদ-pেমােদ ভরপুর িছল। যিদo কাদািচৎ বয়sেদর মােঝ িকছু 
সmািনত বয্িkর uপিsিত িছল; িকnt যবুেকর মােঝ তা িছল aকlনীয়। য যুবক জািহিল কমর্কােn aংশ 
না নয়া িছল আ যর্জনক। সখােন তােদর মােঝ গভীর িচnায় িনমgতা, ধীরিsরতা, মেদর আ াখানায় 
aনুপিsিত আশা করা- যা বৃd লােকর কােছo আশা করা যায়না, তােদর মখু থেক জািহিলয়ােতর মুেখাশ 
uিঠেয় নয়া, যখােন eসব করাi হেc সামািজক রীিত নীিত। আlাহর ঘেরর পােশ রিkত মূিতর্র কােছ না 
যাoয়া aথচ মূিতর্র কােছ যাoয়াটা সকেলর িনকট গৗরেবর িবষয় eবং eিটi হেc uপাসনার বst। জুলুম 
aতয্াচার থেক মুk থাকা সi জােহলী যুেগ য যুেগর কিবর কিবতায় আেস  

  يهدم ومن ال يظلم اجاس يظلم** ومن لم يذد عن حوضه بسالحه 
য রkা কেরনা আপন কূপ িনেজর তরবাির dারা তেব তা ংস করা হেব ** আর য মানেুষর uপর 

aতয্াচার না করেব তার uপর aতয্াচার করা হেব। 
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eর পরo যিদ ভােলা বিশে য্র আশা করা হয় যুবক থেক তাহেল বলেবা আপিন চাখ কান বুেঝ aনয্ 
কান gেহ বসবাস করেছন। কারণ যখােন কান বয় বdৃ বয্িkর মােঝ ei gনাবলী aনুপিsত সখােন 

যবুেকর কােছ আসা করেছন।  
aনয্িদেক রাসলূেক দখনু রাসুল (সঃ) eর gনাবলী থেক eকিট gন যা গভীের পঁৗেছ িছল eবং িবকাশ 
লাভ কেরিছল সকল কুরাiেশর দৃি  গাচরo হেয়িছল তা হেলা আমানত দারী। eমনিক সকেল তােক 
আল- আিমন uপািধেত ভূিষত করেলন। জনগণ তার কােছ তােদর ধন সmদ গিcত রাখেতন আsা o 
তার আমনত দারীেত িব াসী হেয়। যা চাচা আবু তােলেবর সােথ বয্বসায়ীক কােজo pকাশ পেয়িছল। 
যখােন জািহিল বয্বসা ধঁাকা pতারণা o তীb লালসা থেক মুk িছলনা। 

কুরাiশেদর মজিলেশ িতিন থাকেতন নীরব। যখন ¯^ie হেতন; কথা বলেতন যুিkযুk o সকেলর কােছ 
gহনীয় o পািnতয্পূণর্ যা কুরাiশেদর আtায় নাড়া িদেতা। eবং তােদর সmান, মূলয্ায়ন রkা হেতা। ফেল 
তারা নবী সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম eর কােছ তােদর grtপণূর্ কােজ পরামশর্ চাiেতন যমন 
পরামশর্ চাiেত হয় eকজন বৃd aিভj বয্িkর কােছ। eবং তার দoয়া িসdােn সকেল সntি  pকাশ 
করেতা। পরামশর্ চাoয়ার মেধয্ uেlখ যাগয্ eকিট হেলা হজের আসoয়াদ sাপেন তার িসdাn gহণ 
করা। কাআবা শরীেফর দয়ােল ফাটল, কােনা কােনা জায়গােত পাথর খেস পড়া, বতর্মােনর চেয়  
আেরা uচুঁ করা iতয্ািদ কাজ করার লেk কাবার সংsােরর pেয়াজনীয়তার uপর কুরাiশরা সবাi eকমত 
পাষন কের সকেলর সহেযাগীতায় কাজo r করল। িকnt হাজের আসoয়াদ পূণঃsাপন করেত eেসi 

তােদর িভতর aৈনকয্ িবতকর্ eমন িক লড়াi বেঁধ যাoয়ার uপkম হেলা। চারিদন পযর্n ei িবতকর্ 
ঝগড়া চলেত থােক কান সমাধান নাi। pেতয্ক গাt eকাi হাজের আসoয়াদ পূনঃsাপেনর গৗরব gহণ 
করেত চায়। শষ পযর্n সকেল  eকমত  হেলা। য, সকেলর আেগ আlাহর ঘের আসেব তার িসdাn 
সবাi gহণ করেব। আlাহর icায় ঐিদন pথম আগমন কারী বয্িkিট হেলন তােদর পিরিচত আল-
আিমন। aথর্াৎ নবী মুহাmদ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম সবাi eটােক খবু ভােলা দৃি েত দখেলা eবং 
তারা আল আিমন eর িবচারক হoয়ায় সntি  pকাশ করল। eiেভেব য তার িনকট ঝগড়া িনsিtর 
সিঠক িসdাn পাoয়া যােব eবং সংকট দরূ হেব। বাsেব তাi হেয়েছ। িতিন তার চাদরিট িবিছেয় িদেলন। 
বলেলন pেতয্ক গােtর pিতিনিধ চাদেরর eক eক pােn ধরেব। সবাi তাi করল আর িতিন তার পিবt 
হেs পাথরিট uিঠেয় চাদেরর মাঝখােন রাখেলন, বলেলন সবাi িমেল যখােন sাপন করা হেব ঐ 
জায়গােত িনেয় যান। তাi করল। aতঃপর পাথরিট িpয় রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম তার পিবt 
হােত পূবর্sােন পুনঃsাপন কেরন। ei ভােব সবাi গৗরবময় কােজ aংশ gহণ eবং নবী সাlাlাh 
আলাiিহ oয়াসাlাম তার পিবt হােত পাথর তার আপন জায়গােত sাপেনর মধয্ িদেয় িবষয়িট িনsিt 
হয়। সবাi সািদকুল আিমেনর ফায়সালায় খুিশ হন। 
খািদজা িবনেত খুয়াiলাদ রাসলূ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlামেক aহীর আকিsকতায় জিড়েয় ধের তার 
বিশ য্েক eভােব িচtািয়ত কেরেছন। 

ّ اهللا ابدا انك حكصل الرحم وتصدق احلديث وحتمل اللك وتكسب املعدوم وتقري يكالّك واهللا ال خيز

 231ومسلم 3.اكخاري(الضيف وتعني بل نواصب احلق 

আlাহ আপনােক কখেনা িবপযর্s করেবন না। আপিন আtীয়তার বnনেক সু-দৃঢ় কেরন। আপিন 
সতয্কথা বেলন। আপিন পেরর dঃখ ভার বহন কেরন। আপিন কা ােলর সবক- আপনজন।  আপিন 
aিতিথ পরায়ন। আপিন মজলুেমর aিধকার pিত া কেরন। বুখারী, মুসিলম। 
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রসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম িনরব aবsায় িচnা করেতন, ধয্ান করেতন। তার সmেকর্ pিসd 
িছল য, িতিন বছের eকমাস জনমানষু থেক দূের থেক হরা gহােত ধয্ােন মg থাকেতন। eবাদত 
বnীিগ করেতন ঈbাহীম আলাiিহস সালােমর ধমর্ানুযায়ী। eিড়েয় চলেতন ঐ সকল কাজ কমর্ যা ধেমর্র 
নােম dীেন ibািহেম aনুpেবশ ঘেটিছল। 
মূলত: আlাহ তায়ালা তােক eসব িকছুর মাধয্েম মহান eক কােজর জনয্ pstত করিছেলন। তাহেলা 
নবুয়েতর িজmাদারী যা িদেয় তােক pরণ করা হেব মানব জািতর কলয্ােণ। 
সেnহাতীত eক জীবন চিরত। 
iসলােমর বয্াপাের আlাহর নীিত হেলা iসলাম তার মূলনীিত িনেয় িকয়ামত পযর্n aিবকৃিত থাকেব। 
আlাহ িনেজ iসলামেক হফাজত করেবন eবং পৃিথবীর সকল ধেমর্র uপর তােক িবজয়ী দান করেবন। 
আlাহ তাআলা iরশাদ কেরন- 

ين لكه ظهره بل ا ي أرسل رسو بالهدى ودين احلق  ِهو ا
ِّ ُ

ِ ِ
ِّ َ َ ُ َ َِ ْ ُ ِ ِّ ََ ْ ِ َ ُ ْ ِ ُ َ ُ َ َ ْ َ

ِ َ   )9الصف  (ُ
িতিনi তার রসূলেক পথ িনেদর্শ o সতয্ ধমর্ িদেয় pরণ কেরেছন, যােত eেক সব ধেমর্র uপর pবল কের 
দন। যিদo মুশিরকরা তা aপছn কের।  

 

eমিনভােব আlাহ তাআলা তার িবেশষ kমতায় কুরআনেক হফাজত কেরেছন। আlাহ বেলন- 
نا  حلافظون ﴿ كر و َإنا حنن نزجا ا َ ُْ ِ َ َ َُ َُ

ِ َ َ ْ ِّ َ ْ  ﴾9:احلجرِ

aথর্: আিমi ei কুরআন aবিতণর্ কেরিছ eবং আিমi eর রkক। 
eমিনভােব নবী সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlােমর পিবt হাদীসেক িহফাজেতর মাধয্েম হফাজত 
কেরেছন তার জীবন-চিরতেকo। যার ফেল aনয্ নবী রাসূলেদর জীবনীর মত িpয় রাসূেলর জীবনী 
হািরেয় িকংবা ন  হয়িন eবং তার মেধয্ কােনা pকার পিরবতর্ন o িবকৃিতর aনুpেবশ ঘেটিন। যমন 
aনুpেবশ হেয়েছ বনী isাঈেলর নবীেদর জীবন-চিরেত। মূসা আ. হেত ঈসা আ. পযর্n। তারা যার নাম 
িদেয়েছ, আল িকতাবুল মুকাdাস বা العهد القديم والعهد اجلديد   বাiেবেলর নতুন ট ােমn eবং 
পুরাতন ট ােমn যা করা হেয়িছল তাoরাত o i ীেলর িবপরীেত। 
য পুরাতন ট ােমn পড়েব স বঝুেত পারেব তােত Avw¤^qv আলাiিহমুস সালােমর চিরেt কতটা 

কদযর্তা লপন করা হেয়েছ (তােদর জাল চিরt রচনা করার মাধয্েম) a ীলতার িমথয্া aপবাদ দােনর 
মাধয্েম। যা eকজন সাধারণ মানেুষর kেto pেযাজয্ নয়, থাকেতা নবী রাসূল?। আlাহর জিমেন eমন 
কান aপবাদ o aপকমর্ নi যা aনয্ায়ভােব তারা ঐ সকল নবী রাসূলেদর কুৎসা রটনায় বয্বহার 

কেরিন। হতয্া, চুির,জবর দখল, লুnন ধাকাবাজী, িমথয্া, চািরিtক dsমর্। আ েযর্র বst হেলা eসব 
লেখেছ ঐ সব লাক যারা তােদর umত। মহান আlাহ তাআলা সতয্ বেলেছন- 

َقل بئسما َ ْ
ِ

ْ َ يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنني ﴿اكقرةُ َِ ِ ْ ُْ ُ ُْ ْ ُْ ْ ِ ُِ ُُ ِ ِ ُ ْ َ:93﴾ 

বেল িদন, তামরা ঈমানদার হেয় থাকেল তামােদর স ঈমান তামােদরেক মn িবষয়ািদরi আেদশ 
কের থােক 

ِفويل لثين يكتبون الكتاب بأيديهم عم فقولون هذا من عند اهللا ِ ِ ِْ ِ ِ ِْ ِْ َ ََ َ َُ ُ َ ُ
ِ ْ َ َ َْ

ِ
ْ ُ ُ ْ َ َ ِ ليشرتوا به عمنا قليال فويل لهم مما ٌَ ْ ُ َ ٌ ْ ََ َ ًَ

ِ ً َ َ ِ ِ ُ َ ْ ِ
َكتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ﴿اكقرة ُ ِ ْ َ ِ ْ ُْ َ ٌَ ْ ْ ََ َ ِ ِ

َ ْ َ:79﴾  
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aতeব তােদর জেনয্ আফেসাস যারা িনজ হােত gn লেখ eবং বেল eটা আlাহর পk থেক aবতীণর্ 
যােত eর িবিনমেয় সামানয্ aথর্ gহণ করেত পাের। aতeব তােদর pিত আেkপ, তােদর হােতর লখার 
জেনয্ eবং তােদর pিত আেkপ, তােদর uপাজর্েনর জেনয্। 
তারা Avw¤^qv আলাiিহমুস সালােমর জীবন চিরেt icাকতৃভােব িবকৃত কেরেছ। িব বাসীর কােছ তােদর 
নাংরা আচঁরণ িনেদর্াষ pমান o গাপন করার জনয্। যিদ তােদর নবীগণ eমন aপকমর্ কের থােকন 
যgেলা তারা বলেছ তাহেল যারা তােদর aনসুারী তারা িক eসব aপকমর্ কেরিন? iি েলর িবিভn 

ভিলয়েম ঈসা আলাiিহস সালােমর চিরt কলি ত করা সmেকর্ যিদ বেলন; সখােন তা কান জািলয়িত 
বা িবকৃিত হয়িন। তাহেল বলেবা ঈসা আ. ক pভুর আসেন বসােনা o আlাহর সnান বেল দাবী করা িক 
জগনয্তম জািলয়ািত নয়? 

ا ﴿ ًوقالوا اختذ الرمحن و َ َ َُ َ ْ َ ََ ُ
ْ﴾ لقد جئتم شيئا إدا ﴿88 ِْ ً َ ْ ُ ِ ْ َ ُ﴾ تكاد السموات فتفطرن منه وتنشق األرض 89َ ْ َ ْ ُّ ََ ْ َ َ ََ ُ ُ ُْ ِ ْ َ َ َ َ َ

َوختر اجلبال هدا ﴿ ُ َ ِ
ْ ُّ ِ

َ ا 90َ ً﴾ أن دعوا للرمحن و َ َ ِ
َ ْ ِ ْ َ َ ْ َ

  مريم﴾ 91﴿

aথর্: তারা বেল দয়াময় আlাহ সnান gহণ কেরেছন। িন য় তামরােতা eক adুত কাn কেরছ। হয়েতা 
eর কারেণi eখনi নেভামnল ফেট পড়েব, পৃিথবী খn-িবখn হেব eবং পবর্তমালা চুণর্- িবচূণর্ 
হেব। eকারেণ য, তারা আlাহর জেনয্ সnান আhান কের। 

e হেলা পূেবর্কার Avw¤^qv আ. eর জীবন-চিরত যােত ভূল তথয্ aথবা িবকিৃত সংঘিটত হেয়িছল। 
পkাnের রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlােমর জীবনীেক আlাহ তাআলা ভুল o aমলুক হoয়া থেক 
রkা কেরেছন eবং eমন eক aসাধারণ umেতর িনকট তার জীবনী রkার দািয়t aপর্ন কেরেছন যােদর 
আমানত o dীনদারীর দৃ াn পৃিথবীবাসী পশ করেত আজo akম। ফেল তারা মূল সূtসহ তার জীবনীর 
িববরণ পিরপূণর্ হফাজত কেরেছন। eেত কের রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlােমর জীবনী যুগ যুগ 
ধের akত aবsায় িবদয্মান আেছ। eজনয্ নবী সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlােমর জীবন- চিরত সকল 
জীবন চিরেতর চেয় িনভূর্ল, িনেভর্জাল সেnহাতীত। যার সকল ঘটনা, িববরণ, সূt gহনীয়। 

তার জীবনীর Av‡iKwU বিশ য্ হেলা- তার জীবনীর সূেt eবং কুরআনুল করীেমর মাধয্েম পূেবর্কার 
Avw¤̂qv আ. eর জীবনীরo কিতপয় grtপূণর্ aংশ রিkত হেয়েছ। aতeব Avw¤̂qv আ. eর জীবনীর 
যতুটুকু িনভর্রতা আেজা আেছ তা ধু কারআন o হাদীেসর বণর্নায় আসার কারেণ। আজেক আমরা নবী 
সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম eর জীবনী পড়িছ aথচ eর বঁােক বঁােক পেড় িনিc সকল নবী রাসূলেদর 
জীবনী। বলা যায় পূেবর্কার নবী রাসুলেদর িবিkp aেগাছােনা জীবনী রাসূেলর মাধয্েম আমরা সাজােনা 
গাছােনা পািc। যােত পাoয়া যায় তােদর তাoহীদ, রহমত, িহকমত, সবর, আদলসহ utম চিরেtর 

িববরণ। 
iনসােন কািমল: 
িনঃসেnেহ বলা যায় মানব জািতর iিতহােস রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম হেলন সবার সরা, 

ধু তাi নয়; যসব  বয্ািkt পৃিথবীেত আগমন কেরেছন তােদর সকেলর মেধয্ িতিন  eমনিক 
নবী রাসুলেদর মেধয্o িতিন ।  
যিদ রাজৈনিতক মানদেn তঁােক মূলয্ায়ন কির তাহেল দখেত পােবা িতিন রাজৈনিতক নতৃt িদেত িগেয় 
eমন eকজািতর নতৃt কঁােধ িনেলন। য জািত িছল পরsর িবিcn, িবিkp, aৈনকয্, লkয্হীন, o 
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ববর্র। িতিন তার যাগয্ নতৃেt aকlনীয় কাযর্ kমতার বেল ei জািতর মেধয্ ঐকয্ eকতা, aিভn লkয্ 
uেdশয্, মুহাbত মমতােবাধ pিত া কেরেছন। ফেল তারা ভুেল িগেয়েছ aতীেতর সকল পি লতা। 
aতঃপর তােদরেক িনেয় িতিন আnজর্ািতক a েন agসর হন। স খােনo সmােনর সােথ সকল গা ী 

ণীর মেধয্ তােদর আসন pিত া কেরেছন, তাহেল আমরা িক তােক  رجل عظيم gnvb বয্িkt বলেবা 
না? িতিন িক ধু e দািয়ti পালন কেরেছন ? কমন হেব যিদ সফল রাজনীিত  হয় তার জীবেনর aসংখয্ 
gণাবলীর মেধয্ kুd eকিট িদকমাt। eবং যারা ধু রাজনীিতেত t aজর্নকারী তােদর সকেল মেধয্ 
িতিন হেয়েছন সবার সরা।  
eকজন সমাজ সংsারক যিদ আমরা পাi িযিন তার সমােজ পেয়েছন মখুর্তা, সামািজক কুসংsার, 
লাগামহীন aসভয্তা, যখােন িছল দািmকতা বয্িkর বিশ য্, ¯^v_©ciZv সামািজক pতীক, সবলরা জুলুম 
করেতা দূবর্েলর uপর, ধনী ভাগ করেতা গিরেবর সmদ, সামািজক ঐকয্ eকতা বলেত কান িকছু 
িছলনা। হানাহািন চলেতা kমতা, পদ, আর সmদ িনেয়। সুেযাগ সnান করেতা eসেবর জনয্। eেক 
aপেরর aধীকােরর কান তায়াkা করেতা না। িছলনা কান দািয়tেবাধ। িতিন শপথ িনেলন সামািজক 
নয্ায় িবচার pিত া, কুসংsার দূর করার।আিবsার করেলন ভারসােময্র- বয্িk o সমােজ শাসক o 
শািসেতর মােঝ। জািতর ধিনক নীর hদয় সৃি  করেলন গরীবেদর জনয্ সহমিমর্তা তােদর সmেদ 
গরীবেদর করেলন aংশীদার, সমােজর সবাi যন eক পিরবােরর সদসয্। eেক aপেরর দািয়tশীল, 
সহেযাগীo সহমমর্ী। eরপরo আমরা তােক মহান বয্িk বলবনা?  
আমরা যিদ দখেত চাi eকজন নীিতবান বয্িktেক িযিন তার সমােজ দখেত পান চািরিtক aধপতন, 
িমথয্া, কপটতা, ধাকা, pতারণা, লুটফাট, মদ, বয্ািভচার, জয়ুা, খনু-খারাবী, ডাকািত, বয্িk তার িনেজর 
uপরo আsাশীল নয়। বাhবল না থাকেল আপন aিধকার আদায় হয় না। pাপক যিদ দূবর্ল হয় তােক িগেল 
ফেল যমন নকেড় তার িশকারেক িগেল। ei চিরt সংেশাধন করা যিদ  ঐ aসাধারণ বয্িkর aগিনত 
বিশে য্র eকিট aংশ হয়; তখন তার সmেকর্ আমরা িক মnবয্ করেবা। তােক িক আমরা মহান নীিত 

সংsারক বলেবা না। আবার iিতহােস যারা ধু চিরtনীিত সংsাের জীবন aিতবািহত কেরেছন তােদর 
মেধয্o  িতিন যিদ হয় সবার সরা বয্িk? 
eমন eকজন aিভভাবক যিদ পাi িযিন pিতjা কেরেছন eকিট িশিkত জািত গড়ার। আপন pিতjায় 
িতিন সফলo হেয়েছন। eমন eক জািত গেড়েছন যােদর মেধয্ pেতয্েকi আপন কমর্েkেt । utম 
আদশর্- চিরেt o আচরেণ। বয্িkেt সুদৃঢ়- eমন সুদঢ়ৃ য pবৃিt তােক খল তামাশা করেত aথবা 
কােনা নশা তঁােক আেnািলত করেত পাের না। তারা পাহােড়র মত sীর। চলমান িব  সmেকর্ সsু  

ধারণা পাষণকারী o কমর্kম। তারা বয্িkেt o মহান। e কােফলার সবাi তার স ালেণ eক সােথ নেড় 
uঠেতা। কমন হেব যিদ e হয় তার aেনক gেলা বিশে য্র মেধয্ eকিট মাt িদক। আর রাসূল সাlাlাh 
আলাiিহ oয়া সাlাম e kেto iিতহােসর সকল  aিভভাবকেক  ছািড়েয় গেছন। ঐ pজn dারা 
যােদর িতিন pতয্kভােব তttাবধান কেরিছেলন। ফেল ঐ pজn হেত pেতয্েকi aজর্ন কেরিছল আপন 
আপন kেt মানবীয় gনাবলীর সবর্ে  বিশ য্ সমূহ। eরপরo আমরা তােক মহান বয্িk বলেবা না? 
eমন eক সনা pধান যিদ পাi িযিন আt িনেয়াগ কেরেছন সিনেকর পছেন আর গেড় তালেলন eমন 
eক িবশাল সনয্ বািহনী যােদর pেতয্েকi সীপাহী o সনা pধান uভয় kেt সমানভােব । তােদর 
pিশkণ িদেয়েছন- িনেজর কােছ aপছnনীয় কােজ ধেযর্য্র, তীb মূhেতর্ দঢ়ৃতার, ঝঁুিকপূণর্ সময় 
সাহিসকতার। তােদর িনেয় লড়াiেয় িনমg হেতন আর িবজয় িছিনেয় আনেত। তারা ভােলা বাসেতন সনা 
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pধানেক আেদেশর aনুসরণ করেতন, বাsবায়ন করেতন তার িশkার, মৃতুয্র মুেখ ক আেগ যােব, 
তােদর মেধয্ pিতেযাগীতা লেগ যেতা। তােদর কাময্ িছল শাহাদাত, তা তারা খঁােজ বড়ােতা। যন 
তােদর িনয়িতেত diিটর য কান eকিট কলয্াণ লখা থাকেতা হয়েতা শাহাদাত নয়েতা বা িবজয়। eমন 
pিশkকেক মহান বলেবা না? আবার দিখ e মহানয়ক ধু সমর িবদয্া িশkায় তােদর  কেরেছন তা 
নয় িতিন তােদর utম চিরto pিশkণ িদেলন যা লড়াiেয়র ময়দােনo ফুেট uঠেতা। য চিরt তারা 
লড়াiেয়র ভীিতকর aবsায়o ভুলেতন না eবং কান aপছnীয় বst তােদর ক চািরিtক সীমােরখা থেক 
িবচুয্ত করেতানা। বরং রনা েনর কিঠন তম মূhেতর্ আখলাকী নজরানা তারা পশ করেতন শtr িমt 
uভেয়র জনয্- সমান ভােব। আবােরা িক বলেত বাধয্ হেবা না য িতিনi  কােয়দ? 

e কােয়েদর পরশ ছঁায়ায় যুেd তােদর লkয্ uেdশয্o হেতা বয্িতkম। লড়াi কের িবজয় aজর্ন aথবা 
রােজয্র আেয়াতন বিৃd বা খয্ািত aজর্ন নয়। বরং মহা পিবt eক লk uেdশয্ aজর্েনর আgেহ aথর্াৎ 
আlাহর সntি  eবং uহােকi তারা লড়াiেয়র মূল spীট, িবজয় ফলাফল, o লাভ বেল মেন করেতন। 
eর জনয্i তােদর সামেন agসর হoয়া কদম ফলা eবং eর uপর িভিt কের মূলয্ায়ন হেতা তােদর 
লড়াiেয়র মান। eখন তােক ধ ুমহান কােয়দ বলেল চেল? 
কমন হেব e বয্িতkম আদশর্ pিত ায় িতিন যিদ হয় eকমাt বয্িk মানবীয় iিতহােসর লড়াi জগেত। 

আবার e যিদ হয় তার gনাবলীর পিবt জুিড়র মেধয্ eিট eকিট মাt kুd aংশ। 
যিদ কান মানুষ আt িনেয়াগ কের বেnগীর জনয্ eবং eর মাধয্েম আtােক সুs o ¯^”Q সেতজ কের 
তুেল। eক মূhেতর্র জনয্o স তার pিতপালকেক ভুেল না। kিনেকর জনয্ o তার সােথ s ার সmকর্ 
িবেcদ হয় না। সারাkণ hদেয়র যাগােযাগ থােক pিতপালেকর সােথ- নামােয, কােজ কেমর্ বয্িkগত o 
সমি গত কােজ। মানেুষর সােথ বnুেto দায়াপরবশ, কােজ সুদk o eকিন । সকল কমর্কােno িবচার 
কােযর্ তার uপর আlাহ ভীিত  pভাব িবsার কের। আবার যিদ দিখ ei মানষুিট সkম হেয়েছ eক িবরাট 
কােফলােক জn িদেত যােদর pিশkণ িদেয়েছন আlাহর সােথ গভীর সmেকর্ িনমg থাকেত। িনয়িমত 
আlাহর sরেণর। ফেল তারা uঠেত বসেত eমনিক ঘুম যেত aথর্াৎ সবর্াবsায় আlাহেক sরণ করেতা। 
aজর্ন কেরিছল পূত আtা। আlাহর uপর ঈমােনi তােদর কােজ কেমর্ িচnা গেবষণা o aনভূুিতেত 
চািলকা শিk িহেসেব আtpকাশ কেরিছল।  dিনয়ার aথর্- সmদ সখু-শািn আরাম আেয়েশর পছেনo 
তােদর মূল uেdশয্ থাকেতা আlাহর তাকoয়া o সntি  লাভ করা। 
তাহেল আমরা িক বলেবানা আtার জগেত eক পূত পিবt o িবরল আtা?  eকi সােথ সmািনত 
সাহাবােয় করােমর মােঝo eসব gনাবলী রাপন করার িবরল যাগয্তার pমাণo eকমাt তার পিবt 
জীবনীেতi িমেল। যা aনয্ মহা পুrেষর বলায় aনুপিsত। ei সব gেলাi রাসুল সাlাlাh আলাiিহ oয়া 
সাlাম eর বয্িkেtর eক eকিট aনু aংশ মাt। য িদকgেলার eকিট pিত ার জনয্ যারা জীবন িনঃেশষ 
কেরেছন তােদর সকলেকo e kেt িতিন পরািজত করেত সkম হেয়েছন। 
িpয় রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlােমর আজমত ধু e সমs বয্িkেtর যাগয্তার সিmলন তার 
মেধয্ রেয়েছ তার জনয্ নয়; eর চেয় আেরা মহৎ o বড় কারণo রেয়েছ িতিন মহান হoয়ার। আর তাহেলা 
aেনকgেলা কমর্বয্sয় থাকার পরo eকিটর কারেণ aনয্িট িতিন ভুেল যান না। aনয্িটর বয্াপাের 
aমেনােযাগী  হাননা। রাজৈনিতক নতৃেtর কারেণ সামিরক নতৃেtর বয্াপাের aনয্মনs হন না। সমাজ 
সংsােরর কারেণ চিরt সংsাের বখবর হননা। আেবেদর ভূিমকায় aবিতণর্ হেত িগেয় aিভভাবেকর 
ভূিমকা সmেকর্ aসতকর্ হান না। বরং eসব িকছুর মােঝo িতিন পিরবার, stী, সnান সnতী িবষয়o 
মেনােযাগী িছেলন। িতিন িছেলন ¯̂vgx িহসােব । িপতা িহসােব । যিদ কান মানষু eকাnভােব 
মেনােযাগী হেয় রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম eর পিরবােরর মত কান পিরবােরর চািহদা 



 

 15

িমটােত, খদমত করেত ভােলাবাসেত, নয্ায় pিত া করেত পাের তাহেল আমরা তােক  মানুষ 
বলেবানা? aতeব যার মেধয্ সকল িদক, সকল বিশ য্র, সমানভােব সিmলন হেলা, eকিটর aিধকার 
আদায় করেত িগেয় aনয্িটর বয্াপাের aসতকর্ হেলন না, তােক আমরা iনসােন আজীম iনসােন কােমল 
বলেবানা? 
eবাদেত পঁা ফেুল uঠেছ। eবাদেতর ¯̂v` uপেভাগ করেছন পঁােয়র িদেক খয়াল নাi। আmাজান আেয়শা 
রা. তার ক  দেখ মায়া লাগেলা। তােক বলেলনঃ eবাদত কিমেয় শরীরেক eকটু আরাম িদন। আlাহ তা 
আপনার aতীত বতর্মান ভিবষয্ৎ সব মাচন কের িদেয়েছন। utের রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম 
তােক বলেলন- أفال أكون عبادا شكورا আমার uপর যার eেতা কrনা eেতা aনুgহ আিম িক তার 
কৃতjতা pকাশ কারী হেবা না? ei eকিট iবাদত। e eকিট কােজ তার সােথ কu মাকােবলায় দাঁড়ােত 
পারেবনা। aনয্gেলােক না হয় বাদ িদলাম। তা ei iবাদত িক তার aনয্ কমর্বয্sতায় িবg সৃি  কেরেছ? 

যার কারেণ রাজনীিতেত, চিরt সংেশাধেন, িজহােদর ময়দােন, pিশkেণ, aথবা ঐ সকল মহান পুrষ 
তয়ার করেত সময় িদেত পােরন নাi- যারা সকল kেt iিতহােসর সরা বয্িkt িহসােব খয্ািত aজর্ন 

কেরেছন? যমন- আবু বকর, oমর, uসমান, আলী, খািলদ, iকরামাহ, আসমা, সুমাiয়য্াহ তােদর ছাড়া 
আেরা কত শত। রািদয়াlাh আনhম। শপথ আlাহর eমনটা কখেনা নয়। িন য় aেনকgেলা মহt 
eকিটর চেয় aপরিট আেরা বড় আেরা মহান।  যার সবকিট ei মহান বয্িkেt, ei মহান পুrেষ, ei 
মহান রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম eর মেধয্ সিmলন ঘেটিছল। 
Av¤̂xqv আলাiিহমুস সালােমর সােথ যিদ তােক তুলনা কির সখােনo িতিন সরা বয্িkt িহসােব pমাণ 
িমেল। নবী সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম eর বয্িkেt সিmলন ঘেট িছল ঐ সকল t যার eক 
eকিট  িভn িভnভােব aনয্ানয্ নবী রাসূলেদর বিশে য্র মেধয্ eেসিছল। 
নহূ আ. eর t যিদ হয় দীঘর্ ধেযর্য্র কারেণ, কাuেমর িবরামহীন pিতেরােধর মেধয্o িতিন তাoহীেদর 
দাoয়াত দীঘর্ সময় ধের aিবরাম, kাnহীন ভােব চািলেয় িছেলন e জেনয্ । ibাহীম আ. eর t যিদ 
হয় সহনশীলতা, নmতা, umেতর িনকট হk পঁৗছােত িগেয় কামল আচরণ, আlাহর আেদেশর পূণর্া  
বাsবায়ন, তার আনগুেতয্র জনয্ drত agসর হoয়ার মাধয্েম। মুসা আ. যিদ t aজর্ন কেরন িবচkণ 
নতৃেtর জনয্ য নতৃেt সmkৃ হেয়িছল বনী ঈsাiল eবং তারা e আেnালেন সফলo হেয় িছল। ফেল 

তারা বিরেয় আসেত সkম হেয়িছল, aপদs o হীনতা থেক ¯^vaxbZv o সmােনর িদেক। eবং eমন 
eকজািত গঠন হেলা যারা পিরচািলত হেতা আlাহর শরীয়ত aনুযায়ী। যিদ ঈসা আ. eর ^̄Zš¿Zv aজর্ন 
হয় আধয্ািতকতা, নmতা, িবনয়তার জেনয্। যা dারা িব ংসী বstবাদ যা সারা পৃথবীেত  িবsৃিত লাভ 
কেরিছল, মাকােবলা করেত সkম হেয়িছেলন। eবং pিশkণ িদেয় িছেলন eক ঝঁাক িশষয্েক (যারা 
হাoয়ারী িহসােব পিরিচত) unত মােনর চিরt, আধয্ািtকতা o তােদর রাসুেলর িশkার আনগুতয্তার 
জনয্। 
eবার রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম eর জীবনী দখনু তার eকক জীবন চিরেt eর সবgেলাi 
জমা হেয়িছল eবং eর pভাব o িছল পূেবর্কার সকল Av¤̂xqv আ. থেক aেনক বশী। e হেলা মহান 
আlাহর aনgুহ যােক iেc হয় তােক িতিন দান কেরন। মূলত eসব ¯̂Zš¿ বিশ য্ িদেয় আlাহ তাআলা 
তােক সবর্েশষ o পূণর্া  িরসালেতর জনয্ pstত কের িছেলন। 
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আlাহ বেলন : 
ين لكه  ظهره بل ا ي أرسل رسو بالهدى ودين احلق  ِهو ا

ِّ ُ
ِ ِ

ِّ َ َ ُ َ َِ ْ ُ ِ ِّ ََ ْ ِ َ ُ ْ ِ ُ َ ُ َ َ ْ َ
ِ َ    )9: الصف(ُ

িতিন, তঁার রাসূলেক পথ িনেদর্শ o সতয্ধমর্ িদেয় pরণ কেরেছন যােত eেক সব ধেমর্র uপর pবল কের 
দন।  

َوأنزل اهللا عليك ْ َ ََ ُ َ ْ َ ن فضل اهللا عليك عظيما ﴿َ ً الكتاب واحلكمة وعلمك ما لم تكن يعلم و َ َِ َ َ َ َ َ ََ َْ َ َ َِ ُِ ْ َ َ ََ ََ َ َُ ْ َ ْ ُْ ْ ِ
ْ :  النساءْ

113﴾ 

আlাহ আপনার pিত ঐশী gn o pjা aবতীণর্ কেরেছন eবং আপনােক eমন িবষয় িশkা িদেয়েছন, যা 
আপিন জানেতন না। আপনার pিত আlাহর কrনা aসীম।  
িশkা কnd : 
নককার pজn গঠেন রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম eর জীবন- চিরত হেলা eকিট িশkা কেndর 

মত। আlাহ বেলন- 

وم اآلَخر وذكر َلقد اكن لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة لمن اكن يرجو اهللا وا َ َ ََ َ ِ ِ
ْ َ َْ ْ َْ ْ َ ُْ َ َ ٌ ََ َِ ٌ َ َْ ََ َ ُ

ِ ُ ِ ُ َ َْ ً اهللا كثريا ﴿َ ِ
َ َ 

 ﴾ 21:أالحزاب

যারা আlাহ o শষ িদবেসর আশা রােখ eবং আlাহেক aিধক sরণ কের তােদর জেনয্ রাসূলুlাহর মেধয্ 
utম নমনুা রেয়েছ।  
রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম eর জীবনীেত anভূর্k হেয়েছ pেতয্ক ঐ সব uপকরণgেলা যা 
eকজন ভােলা মানষু সৃি র জনয্ pেয়াজন হয়। যার pিত iসলাম আহবান কেরেছ eবং আlাহর জিমেন 
খলাফত pিত া dারা uেdশয্o হেলা ঐ gণাবলীর আেলােক ভােলা মানষু হoয়া। আেয়শা রা. ক p  

করা হেয়িছল িpয় রাসূল স. eর আখলাক সmেক, utের িতিন বলেলনঃ তার চিরt হেলা আল 
কারআন। aথর্ পূণর্ eক সংিkp বাকয্। aথর্াৎ রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম  হেলন কুরআনুল 

কিরেমর জীবn দপর্ন। কুরআেন য সব িদক িনেদর্শনা, আেদশ, িনেষধ, মূলয্েবাধ, মূলনীিত, নিতকতা 
সব িকছ ুতার মােঝ িবরাজমান। কুরআন হেc pিশkেণর জনয্ pিরত আসমানী িকতাব আর রাসূল স. 
হেcন সi রbানী pিশkেণর পূনর্া  মেডল। eিদক থেক রাসূল স. জীবন চিরেত anভূর্k হেয়েছ স 
সব uপাদানসমহূ যা আlাহর আনগুতয্ িশkার জনয্ pেয়াজন হয়। িশkনীয় য কান িবষয় মানুষ যিদ 
রাসুেলর জীবনীেত aনুসnান কের, তেব তা মহান রাসূেলর জীবনীেত স পেত থাকেব। সততা, 
আমানতদারী, তাকoয়া, gp বা pকাশয্ য কান pকার িব dতা, আlাহর pিত aিবচল আsা, আlাহর 
আhােনর তিড়ৎ জবাব দয়া, বীরt, ধযর্, িবjতা, dিনয়া িবমখূতা, বলার দkতা, utম বয্বহার, িবনm 
মলা মশা, hদয্তা, কমলতা, pেচ ায় pতয্য়ী, সকল িবষয় মধয্ম পnা Aej¤^b করা iতয্ািদ। সব িকছু 

। যাi হাক যিদ আমরা আgহী হi মুসলমােনর মধয্ থেক eকিট সৎ pজn সৃি র তাহেল আমােদর diিট 
কাজ pেয়াজন। 
রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম eর জীবন চিরত eর সকল িদক সmেকর্ aবিহত হoয়া, aধয্য়ন 
করা, গভীর মেনােযাগী হেয় গেবষণা করা। 
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রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম eর িদক িনেদর্শনাgেলার তািtক pেয়ােগর pেচ া চালােনা িঠক ঐ 
আকৃিতেত য আকৃিতেত রাসূেলর কাoলী (িনেদর্শ মূলক রীিত-নীিত) o আমলী (বয্বহািরক রীিত-নীিত) 
সুnাত পাoয়া যায়। যিদ আমরা ei diিট uপাদনেক যথাযথ ভােব দাঁড় করােত পাির, তাহেল iসলােমর 
ei িdতীয় গারবত বা িনবর্াসন (রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম বেলন iসলােমর যাtা r হয় 
িনবর্াসেনর মাধয্েম যভােব r হেয়িছল স aবsায় আবার িফের যােব। আজেকর pkাপট রাসূেলর 
হাদীেসর সতয্তা pমান কের।) যা আজেক আমরা aিতkম করিছ দূর করেত সkম হেবা eবং umেতর 
হারােনা গৗরব িফের পােব। 
আমােদর uপর ফরজ যমিনভােব pথম যেুগর মুসলমানগণ পিবt iসলামেক িনবর্াসেনর হাত হেত রkা 
কেরিছল। আমরাo সকল বাধা িছn কের iসলাম রkা o আlাহর জমীেন তা pিত ার মাধয্েম িনবর্াসেনর 
হাত থেক হফাজত করা। 
কান বয্িkেtর aনকুরণ aথবা কান আদশর্ িশkার জনয্ পি ম aথবা পূেবর্র িদেক কৗেতাহলী 

aনসুnান আজেকর িদেন o pেয়াজন নi। কারণ iসলামী িশkা o পdিতর সামেন সকল মানবীয় 
িশkাi aসmণূর্ o দবূর্ল। সকল বয্িkti রাসূেলর মাকােবলায় িশকড়হীন হঠাৎ জেগ uঠা আগাছার 
মত। তাহেল িবশাল jান ভাnােরর মািলক হেয় আমরা কন িভkুক হেত যাব? আমােদর িব েসরা 
আদশর্, মহা পুrষ থাকেত কন যাব ঐ aসাড় নতৃেtর aনুকরণ করেত? 

আমােদর মহান রাসূেলর জীবনীেত িফের আসেত হেব eবং রাসূেলর নেূর িহদােয়েতর রে  আমেদর 
র ীন হেত হেব। 
পয়গােমর মুহাmদীর বিশ য্ : 
রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlােমর িরসালত হেc সবর্েশষ ঐশী বাতর্া ঐশী িমশন। eর মাধয্েম মানব 
জািতর জনয্ আlাহ তাআলার pদt জীবন িবধান পিরপূণর্ হেয়েছ। মানব জািতর uপর আlাহর নয়ামত 
পূণর্তা লাভ কেরেছ।  
আlাহ তাআলা বেলন- 

وم أكملت لكم دينكم وأيممت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا ًا ْ ْ ْ َِ َِ َ َ َ ََ
ِ
ْ ُ ُ ُ ُ َُ َُ ُ ُِ َ َ َِ

ْ ِ ْ ْ ْ َْ َ ْ َ َْ ْ َ   (3: أملائدة (ْ
আজ আিম তামােদর জেনয্ তামােদর dীনেক পূণর্া  কের িদলাম, তামােদর pিত আমার aবদান সmণূর্ 
কের িদলাম eবং iসলামেক তামােদর জনয্ dীন িহেসেব পছn করলাম। 
আlাহ pদt আসমানী সকল িরসালােতর uপর রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম eর িরসালত 
িবেশষ কেয়কিট কারেণ েtর দাবী রােখ: 
তার িরসালত পূেবর্কার সকল িরসালেতর পিরসমািp o বািতলকারী। 
মুহাmদ রাসুলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম হেলন সকল নবী রাসুেলর মেধয্ সবর্েশষ। আlাহ 
তাআলা eরশাদ কেরন- 

ء عليما  ن اهللا بكل  ًما اكن حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخايم اجبيني و َِ َ َ َ ٍَ ْ َ ِّ ُ ُِ ُ َ َ ََ َ َ َِّ ِ َ َ َِ ٍَ ُ َ ْ ْ ِْ
َ ِ ِ ِ

َ ََ ٌ ُ َ

 ﴾   40:األحزاب﴿

মুহাmদ তামােদর কান বয্িkর িপতা নয় বরং িতিন আlাহ তাআলার রাসলূ o শষ নবী। আlাহ সব 
িবষয় jাত। 
রাসুল সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম বেলন- 
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بنة من زاوية من زاوياه  اللمثيل ومثل األنبياء من قبيل كمثل رجل بىن بنيانا وأحسنه  وأمجله إال موضع
 بـنة؟  فأنا خاتم اجبينيالل يقولون هال وضعت هذه وجعل اجاس يطوفون به ويعجبون 

  )4239:مسلم(
আমার o আমার পূবর্বতর্ী নবীেদর uদাহরণ, eকজন বয্ািkর মত, য চমৎকার eকিট pাসাদ িনমর্াণ করল 
তেব eক কােণ eকিট iটার গঁাথনী বাকী রেখ িদল, দশর্নাথর্ী তার pসােদর বিচtময় িনমর্াণ দেখ 
aবাক হেcন আর বলেছন যিদ ei গাথুনীিট বসােনা হেতা কতi না সুnর হেতা। আিম সi iটার গঁাথুনী 
আিম সবর্েশষ নবী। 
তঁার িরসালত সবর্েশষ িরসালত o পূবর্বতর্ী সকল িরসালতেক রিহতকারী: 

ك الكتاب باحلق مصدقا لما نني يديه من الكتاب ومه َوأنزجا إ َ ْ َ َُ َُ َِ ِ ِ ِ
ْ َْ ِ َ َ ََ َ ِّْ ِ ً ِّ َ َ ْ ِ

َ ْ ََ
ِ َ ْ ْ ِيمنا عليهَ ْ ً َْ َ  )48: أملائدة (ِ

আিম আপনার pিত aবতীণর্ কেরিছ সতয্gn, যা পূবর্বতর্ী gn সমূেহর সতয্ায়ন কারী eবং স gেলার িবষয় 
বstর রkণােবkণকারী। 
কারআন পূবর্বতর্ী িকতাব সমূেহর ধমর্ িব াস ক সমথর্ন কের। 

 .ده ال رشيك  ـ والقرآن يقول نفس الشئإنه ال هل إال اهللا  وح:فالكتب لكها تقول

সকল িকতােব আিkদাহ সmেকর্ বলা হেলা। িন য় আlাহ ছাড়া সতয্ কান uপাসয্ নi িতিন eকক। 
কুরআনুল কিরমo িঠক eটাi বেল। 

عوة)) أعبدوا اهللا ما لكم من هل غريه:(( كتب لكها تقول الو  .والقرآن يدعو نفس ا

সকল িকতাব দাoয়াত দয় ei বেল, আlাহর বেnগী কর িতিন ছাড়া তামােদর কান uপাসয্ নi। 
কুরআনুল কারীম o ei দাoয়াতi দয়। তেব কুরআন eকi সােথ পূবর্বতর্ী িকতাব সমূেহর িবিধ 
িবধােনরo রkণা বkণকারী। ei িকতাব আlাহর পk হেত সবর্েশষ বাণী। ei িকতােবর িবধান মেন 
চলা ফরজ। পূবর্বতর্ী িকতােবর য সব িবষয় ei িকতােবর সােথ সাংঘিষর্ক তা বজর্নীয়। িনেm বিণর্ত 
আয়াতo তাi pমাণ কের- 

كم من ربكم ء ح تقيموا احكوراة واإلجنيل وما أنزل إ ْقل يا أهل الكتاب لستم بل  ْ ْ ْ ُْ ُِّ َ َِ ْ َ ِ
َ َ
ِ
ْ ُ َ َ ََ ََ َ

ِ
ْ ْ
ِ َِ ُ ِ ُ ٍ ْ َ َ َ ُ ْ ِ

ْ ْ َ َ ْ : أملائدة (ُ
68) 

বেল িদন, হ আহেল িকতাবগণ তামরা কান dীেনর uপর নi, য পযর্n না তামরা তাoরাত, i ীল 
eবং য gn তামােদর পালন কতর্ার পk থেক তামােদর pিত aবতর্ীণর্ হেয়েছ তাo পুেরাপুরী পালন না 
কর। e আয়ােত তােদর কােছ aংিশদার িবহীন eক আlাহর বেnগীর মাধয্েম তাoরাত o iি ল pিত ার 
দাবী করা হেয়েছ। eেত কের (ihদীেদর দাবী uযােয়র আlাহর সnান o ী ানেদর দাবী ঈসা আlাহর 
সnান তা বািতল দাবী বেল pমান হয় eবং মহুাmdর রাসুলুlাহ eর িরসালেতর ^̄xK…wZ চাoয়া হয়। কারণ 
তাoরাত o iি েল মুহাmদ eর নাম, বিশ য্, রসালত pরেণর sান,  িহজরেতর sান তারা জেনেছ। 
aতঃপর তােদর ক বলা হেয়েছ কুরআেন বিণর্ত dীন o শরীয়ত pিত ার জনয্। কারআন মানয্ না করেল 
তােদর কান dীন ধমর্ আlাহ gহণ করেবন না। যা e আয়াত dারা বুঝা যায়। 
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(2) িরসালেত মুহাmদী পূবর্বতর্ী নবীেদর িরসালত িব ােসর আhান জানায়। 

سحاق ويعقوب واألسباط وما أويت  سماقيل و نا وما أنزل إىل إبراهيم و َقولوا آَمنا باهللا وما أنزل إ ِ
ُ ُ َُ َ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َِ َ َْ ْ ْ ََ ْ ُ ْ َ َ َ ِ ِ ِ ِ

َ ِ ِ َِ ِ ِ ِ
َ َ َْ ْْ َ ِ

ُ ُ

َمو وعي وما أويت اجبيون من ربهم ال غفرق نني أحد منهم و َ َْ ْ ُْ ُْ ِ ٍِ َ ََ َ ِّْ ََ ُ ِّ َ ُ َ
ِ َ ُّ ِ َ ِ

ُ َ َحنن  مسلمون ﴿ أكقرةَِ ُْ ِ ْ ُ ُ َُ َ:136﴾  

তামরা বল, আমরা ঈমান eেনিছ আlাহর uপর eবং যা aবতীণর্ হেয়েছ আমেদর pিত eবং যা aবতীণর্ 
হেয়েছ iবরাহীম iসমাiল iসহাক iয়াকুব eবং তদীয় বংশধেরর pিত eবং মূসা ঈসা o aনয্ানয্ নবীেক 
পালনকতর্ার পk থেক যা দান করা হেয়েছ তৎ সমূদেয়র uপর। আমরা তােদর মেধয্ পাথর্কয্ কির না। 
আমরা তারi আনুগতয্কারী 
িরসালেত মহুাmদীi eকমাt িরসালত যার aনসুারীগণ পূেবর্কার সকল নবী eবং তােদর uপর aবতীণর্ 
িবষেয়র িব াসী। iয়াhদীরা ঈসা আলাiিহস সালাম o মুহাmদ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম ক 
A¯^xKvi কের, নাসারাগণ মহুাmদ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlামেক A¯^xKvi কের eবং ধু ঈসা 
আলাiিহস সালামেক িব স কের তেব নবী িহেসেব নয় আlাহর সnান িহসােব। eক মাt মুসিলম 
সমpদায় তারা আদম নহূ হেত মুহাmদ সাlাlাhআলাiিহ oয়া সাlাম পযর্n সকল নবী রাসূলেদর pিত 
ঈমান আনায়ন কের। 
আlাহ তাআলা মুtািকনেদর বণর্না eভােব িদেয়েছ- 

ين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم فنفقون ﴿ َا َ َُ ِ ِْ ُْ ْ ُ َ ْْ َ َ ِ ِ َِ ََ َ ُ ُ ُِ َ ْ
ِ ُ ك وما 3َ ين يؤمنون بما أنزل إ َ﴾ وا َ ََ ْ َ ِ

َ
ِ
ْ ُ َ ِ َ ُ ِ ِْ ُ َ

ِأنزل من قبلك وباآلَخرة  َ َِ
ْ

ِ ِ
َ ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َهم يوقنون ﴿ُ ُ ِ ُ ْ   ﴾ أكقرة4ُ

যারা গােয়ব িবষেয়র uপর িব াস sাপন কের eবং সালাত pিত া কের আর আমার দয়া িরিজক হেত 
দান কের। আর িব াস কের স সব িবষেয়র uপর যা তামার uপর eবং তামার পূবর্বতর্ীগেণর uপর 
aবতীণর্ হেয়েছ। আর আেখরাতেক যারা িনি ত বেল িব াস কের। 
e হেc e িরসালত o তার aনুসারীেদর aননয্ বিশ য্। 
আlাহ তাআলা e umেতর ভােগয্ রেখেছ পৃিথবীর নতৃt 
ين من قبلهم  ين آَمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض كما استخلف ا ْوعد اهللا ا ْ ْ ِْ ِ ِْ ْ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ََْ َ َْ َْ َ َ َ َ ََ ْ َْ

ِ ُ َ َ
ِ َِ ِ ُ َ َُ ْ ُ ُ

ُو َ ون  شيئاَ بدجهم من نعد خوفهم أمنا فعبدونين ال يرش ي ارت لهم و ًمكنن لهم دينهم ا ْ َ َ ْ َ ََ ْ
ِ

ُ
ِ ُ ُ ُ ُ َُ

ِ
ُ ُ ْ ْ ََ ً ََ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ َ ِ َِ َِّ َ َُ َ َ َْ ُ ِ َ ِّ 

 )55: أجور(

তামােদর মেধয্ যারা িব াস কের o সৎকমর্ কের আlাহ তােদরেক oয়াদা িদেয়েছন য, তােদরেক 
aবশয্i পৃিথবীেত শাসন কতৃর্t দান করেবন। যমন িতিন শাসন কতৃর্t দান কেরেছ তােদর পূবর্ 
বতর্ীেদরেক eবং িতিন aবশয্i সুদৃঢ় করেবন তােদর ধমর্েক, যা িতিন তােদর জনয্ পছn কেরেছন eবং 
তােদর ভয় ভীিতর পিরবেতর্ aবশয্i তােদরেক শািn দান করেবন। তারা আমার eবাদত করেব eবং 
আমার সােথ কাuেক শিরক করেব না। 
আlাহ তাআলা জােনন য ei umত মাখােমাখী হেব িবিভn ধমর্ o িবিভn জািত গা ীর, eবং তােদর 
aধীন চেল আসেব iয়াhদী o ী ান সমpদায়। আlাহর icা য ei umেতর জনয্ হেব কতৃর্t o 
নতৃt- 

ذلك جعلناكم أمة وسطا حك َو َ َِ ًِ َ ً َُ ْ ُ ْ َ َ َ َ ًكونوا شهداء بل اجاس ويكون الرسول عليكم شهيدا َ ْ َِ
َ ْ ُ َُ َ َُ ُ َ َ َ َِ َ َ ُ ُ  )143:اكقرة(ُ

eমিনভােব আিম তামােদরেক মধয্পnী সমpদায় কেরিছ যােত কের তামরা সাkয্দাতা হo মানব 
মnলীর জেনয্ eবং যােত রাসলূ সাkদাতা হন তামােদর জেনয্। 
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তারা হেব নয্ােয়র uপর pিতি ত ধু তােদর জনয্ নয় বরং সকল মানুেষর জনয্। আlাহ তাআলা বেলন- 

ين آَمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا ِيا كفها ا ِ ِ َِ َ َ َ َُ ِ ْ ِ
ْ

ِ َ َ ُ ُ ُ َ ُّ َ  (135: النساء (َ

হ ঈমানদারগণ তামরা নয্ােয়র uপর pিতি ত থাক আlাহর জনয্। 
e জনয্ ei umতেক আlাহ তাআলা যাগয্তা দান কেরেছন হক gহণ o মানেুষর মােঝ pচার করার। e 
যাগয্তার মধয্ থেক eকিট হেc পূবর্বতর্ী নবী গেণর pিত aবতীণর্ বstেত িব াস sাপন। কারেণ ঐসব 

িছল আlাহর পk হেত হk o সতয্ িবধান। eেত কের e umেতর hদেয় তােদর বয্াপাের কান pকার 
সংশয় o িবেdষ সৃি  হয় না  পূেবর্কার কান জািতর kেt। যমন িবেdষ pকাশ তারা কেরিছল e 
মুসলমানেদর uপর (তােদর মেধয্ খৃ ান o রেয়েছ)। মহুাmদ সাlাlাh আলাiিহ oসাlাম o তার uপর 
aবতর্ীণ কুরআেনর কারেণ।  য কুরআন হেলা  পূবর্বতী সকল িরসালতেক রিহতকারী। মসুলমান কােরা 
pিত িবেdষ পাষণ কের না eবং কান িবষয় তােদর anের সংশয় o নi। তারা সকল রাসূলেদর pিত 
িব াস sাপন কের eবং সকল িরসালেতর uপর সমান ভােব িব াস কের। eজনয্ দখা যায় iয়াhদী o 
খৃ ান সমpদায় মুসিলম শাসনাধীন যেুগ সmান o িনরাপtার মেধয্ বসবাস কেরিছল। তােদর uপর কান 
pকার জলুুম, িনযর্াতন হয়িন। তার িবপরীত iয়াhদী খৃ ান শাসনাধীন eলাকােত মুসলমােনর uপর সকল 
pকার aতয্াচার িনপীড়ন চেল, তােদর সmদ o ভূিম কেড় নয়া হয়, তােদর ক aপমান aপদs করা 
হয়, শত সহs বার িনমর্ল o িবনােশর চ া করা হয়। e জনয্ iয়াhদীজািত aথবা খৃ ান জািত মনষুয্জািতর 
নতৃেtর যাগয্ নয় কারণ uভয় জািত তােদর মানিসক িবেdষ থেক, বিরেয় আসেত পােরনা। আর 

মুসিলম জািত eককভােব মানব জািতর নতৃেtর জনয্ যাগয্তা রােখ। বাsেব তারা বh শতািb ধের 
নতৃেt িছল। কারণ তারাi eক মাt জািত যারা আlাহ দয়া যাগয্তার ফেল aতয্াচার িনপীড়ণ ছাড়া 

আnিরকতার সােথ শাসন করেত পাের। আlাহ তাআলা বেলন- 

ِكنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وتؤمنون باهللا  ِ َِ َ َ َ َُ ِ ِْ ْ ْ ُْ َ َِ ِ
َ ُ ْ ْ

ِ
َ َ َْ َْ ِ ِ ٍُ ُْ َ ُ ُْ ْ ْْ ُ ُ َ  )110: آل عمران(ُ

তামরাi হেল সেবর্াtম umত, মানব জািতর কলয্ােনর জনয্i তামােদর udব ঘটােনা হেয়েছ। তামরা 
সৎকােজর িনেদর্শদান করেব o aনয্ায় কােজ বাধা দেব eবং আlাহর pিত িব াস sাপন করেব। 
uেlিখত বণর্না মেত pিতয়মান হয় য, পূবর্বতর্ী সকল রাসূল o তােদর রসালেতর pিত িব াস হেব 
তারতময্হীন o িবেdষ ছাড়া। 
(3) িরসালেতর সাবর্জনীনতা 

:  اجاس اكفةىليقول الرسول صيل اهللا عليه وسلم اكن لك نيب قبيل يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إ
 )متفق عليه(

রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম বেলন আমার পূেবর্কার সকল নবীেদর িনিদর্  কের তােদর গােtর 
কােছ pরণ করা হেয়িছল। আর আিম pিরত হেয়িছ সকল মানুেষর িনকট 
কুরআনুল কিরেম eর সমথর্েন আয়াত eেসেছ- 

َوما أرسلناك إال رمحة للعالمني ﴿ َ َِ َ َ ْ ِْ ً ْ َ ِ َ ََ ْ َ  ﴾107:  األنبياءَ

আিম আপনােক সমs জগেতর জনয্ রহমত িহসােব pরণ কেরিছ 
َوما هو إال ذكر للعالمني ﴿ ِ َ َ ْ ِْ ٌ ِ ِ َ ُ َ  ﴾52:القلمَ

ei কুরআন হেc িব  জগেতর জনয্ uপেদশ ¯̂iƒcÕ 
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আlাহ তাআলা বেলন- 
ي  ملك السماوات واألرض  كم مجيعا ا ِقل يا كفها اجاس إ رسول اهللا إ ِْ َ َْ َ َِ َ ُْ ْ َُ ُُ َ ً ِ َ ُ ْ ِ ِِ ُ ُ َ ِّ َ ُّ َ ْ  )158: األعراف(ُ

বলনু! হ মানব সকল িব য় আিম তামােদর সকেলর জনয্ আlাহর রাসূল িহসােব pিরত হেয়িছ যার 
জনয্ আকাশ সমূহ o জিমন সমূেহর রাজt। 
ٍيا أهل الكتاب قد جاءكم رسوجا يبني لكم كثريا مما كنتم ختفون من الكتاب ويعفو قن كثري ﴿ ِ ِ

َ َْ ْ ْ َْ ُْ َُ ََ َِ َِ َ َ َِ ِ
ْ َْ ًِ َِ ْ ُ ُ ْ ُْ ُ َُ ُ ُِّ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ

 
 ﴾15: أملائدة

হ আহেল িকতাবগণ! তামােদর কােছ আমার রাসূল আগমন কেরেছন। িকতােবর যসব িবষয় তামরা 
গাপন করেত িতিন তার মধয্ হেত aেনক িবষয় pকাশ কেরন eবং aেনক িবষয় মাজর্না কেরন। 

রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম সকল মানেুষর িনকট pিরত হেয়েছন তােদর মেধয্ আহেল িকতাব 
গণ o আেছন। eেথেক পিরsার হয় য, e িরসালত য দাoয়ােতর দািয়t বহন করেছ তাহেলা সকল 
মানেুষর জনয্ দাoয়াত। আlাহ তাআলার িনয়ম িছল pেতয্ক সমpদােয়র কােছ পৃথক পৃথক রাসলূ 
িনয়িমত o aিনয়িমত ভােব pরণ করা। 
আlাহ তাআলা বেলন- 

ن من أمة إال خال فيها نذير ﴿ ٌو ِ َ ََ ِ َ
ِ ٍ

ُ ْ ِ ْ
ِ  ﴾24: فاطرَ

eমন কান সmpদায় নi যােত সতকর্কারী আেসিন।  
আlাহ তাআলা বেলন- 

ِولقد نعثنا يف َ ْ َ َ ْ َ َ ِ لك أمة رسوال أن اَ
َ ً ُ َ ٍ

ُ ِّ َبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوتْقُ ُ ُ ُِ َ ْ َ َ  )36:أجحل (ُ
আিম pেতয্ক umেতর মেধয্i রাসূর pরণ কেরিছ ei মেমর্ য, তামরা আlাহর eবাদত কর eবং 
তাgত থেক িনরাপেদ থাক। 
আlাহ তাআলা বেলন- 

َعم أرسلنا رسلنا يرتى ْ َ َ ََ ُ ُ ْ َ ْ َ  )44: أملؤمنون (ُ

eরপর আিম eকািধকkেম আমার রাসূল pরণ কেরিছ  
aতঃপর আlাহ তাআলা িনধর্ারণ কেরন রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlােমর িরসালত হেব শষ o 
সকল মানেুষর জনয্ pিরত িরসালত eবং aবয্াহত থাকেব িকয়ামত পযর্n।eেত আমরা আlাহ তাআলার 
মহান eক িহকমত িবষয় িচnা করেত পাির।  
iিতপূেবর্কার umত eেক aপর থেক িবিcn aবsান করত। সmpদািয়ক পিরচেয় িনিদর্  eলাকা িছল 
তােদর আবাসsল, আlাহ তাআলা ঐ সময় তােদর pিত আ িলক রাসূল pরণ করেতন pেতয্েকi তার 
জনয্ িনধর্ািরত a েল িনিদর্  সmpদায়েক দাoয়াত িদেতন।  
দাoয়াত িছল- 

  هل غريهمنعبدوا اهللا ما لكم ايا قوم 

হ আমার কাuম আlার iবাদত কর িতিন ছাড়া তামােদর আর কান uপাসয্ নi। 
 আlাহ তাআলা জানেতন মানব জািত eক সময় পিরণত হেব o সুপেথ pদিশর্ত হেব, sান কােলর দূরt 
ছাট হেয় eকাকার হেব; স সময় তােদর pিত pরণ করেবন eকজন রাসূল। িতিনi হেcন শষ নবী 

মুহাmদ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম িতিন তার িরসালত পঁৗছােবন সারা িবে র কােছ eবং তার পর 
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তার aনুসারীগণ pেতয্ক জনবসিতর কােছ তা পঁৗছােব, যােত ভূ-খেnর কান a ল তার িরসালত থেক 
বাদ পেড় না যায়। aনয্ িদেক নবী রাসূলেদর সচূনা কােলi আlাহর জানা িছল তােদর জনয্ pতয্k মুিজযা 
pেয়াজন। যােত umেতরা pিরত রাসুেলর িরসালেতর pিত িব াস sাপন কের। pতয্k মুিজযার বিশ য্ 
হেলা িনিদর্  পিরিধেত তা আবd থােক। তাহেলা দশর্কেদর পিরিধ যারা সরাসির তা দখার aথবা কােছ 
থেক ঘটনা নার সুেযাগ হয়। eেত কের রাসূেলর মুিজযা িবেশষভােব তার কাuেমর  লােকরাi  দখেত 
পেতা । 

aতঃপর আlাহ eo জানেতন য মানব জািত eকিদন পিরণত aবsায় িফের আসেব তখন ধু pতয্k 
মুিজযা যেথ  নয়; যার পিরিধ হেc খুবi সীিমত। 

তখন eমন eক মুিজযা pেয়াজন যার কান িনধর্ািরত পিরিধ বা সীমা রখা থাকেবনা, যা হেব সকেলর 
বাধগময্। সi মিুজযা বা আল কুরআন িদেয় pরণ কেরন মহুাmদ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlামেক। 

যার মাধয্েম তার িরসালত uপিsত aনুপিsত সকেলর কােছ পৗেছ যােব িকয়ামত পযর্n। আlাহ তাআলা 
তার সৃি  o তােদর জনয্ pিত মুhেতর্ িক uপেযাগী তা সবেচেয় বশী জােনন। 
 আlাহ বেলন- 

ُأال فعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري ﴿ ُِ َ
ْ ُ ِ َ ُ َ َ َ ََ ْ َ ْ َ َ  ﴾ 14:أمللكَ

 িতিন িক জানেবন না িযিন সৃি  কেরেছন? িতিন সkু jানী সময্ক jাত।  
সকল পযর্ােয়র মানিবয় চািহদাgেলা e িরসালত anভুর্k কের  
পূেবর্কার িরসালত িছল িনধর্ািরত a ল o মানব জীবেনর কিতপয় িনধর্ািরত িবষয় িনভর্র। তেব সকল 
িরসালতi eমন eক মহান o বয্াপক ঘাষণা িছল যা ছাড়া মানব জািত iহকাল o পরকােলর কাথাo 
সিঠক থাকেত পােরনা। 
তাহেলা pভুেtর ঘাষণা- 

 ال هل إال اهللا ـ  أعبدوا اهللا ما لكم من هل غريه

আlাহ ছাড়া কান uপাসয্ নi। তামরা আlাহর uপাসনা কর; িতিন ছাড়া তামােদর aনয্ কান uপাসয্ 
নi।  

eর পর eর পাশাপািশ আসেতা িবধান o িদক িনেদর্শনা যা pিরত রাসূেলর কাuেমর জনয্ pেযাজয্। eবং 
তােদর মেধয্ িবরাজমান ফাসাদ দরূ করেত সkম। যমন য়াiব আলাiিহস সালাম তার কাuমেক 
বেলেছন - 

َأوفوا الكيل وال تكونوا من المخرسين ﴿ َِ ِ ْ ُ ْ ِ ُ ُ َ َ َْ َ ْ َ ُ ْ ِ﴾ وزنوا بالقسطاس المستقيم ﴿181َ ِ َِ ْ ُْ ْ ِ َ ْ
ِ ُ

ِ ُ﴾ وال يبخسوا 182َ َ ْ َ َ َ

ُاجاس أشياءهم وال يعثوا يف األرض م ِ ْ َ َْ
ِ ْ َْ َْ َ َ َُ َ ْ َفسدين ﴿ َ ِ ِ    ﴾183:ألشعرءْ

মাপ পূণর্ কর eবং যারা পিরমােপ কম দয়, তােদর anভূর্k হেয়ানা। সাজা দািড় পাlায় oজন কর। 
মানষুেক তােদর বst কম িদo না eবং পৃিথবীেত ফাসাদ সৃি  কের িফেরা না।  
লুত আলাiিহস সালাম বেলেছন- 

كران من العالمني ﴿ َأتأتون ا ِ
َ َ ْ َ ِ َ َ ََ ْ ُّ ُ ْ َ

َ﴾ وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أغتم قوم خدون 165 َ َ َُ ُ ُ َُ ْ ٌَ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َُ ْ َ َْ َ َِ َ َِ ُّ َ َ َ ُ

 ﴾166:  الشعراء﴿

সারা জাহােনর মানেুষর মেধয্ তামরাi িক পrুষেদর সােথ কুকমর্ কর? eবং তামােদর পালনকতর্া 
তামােদর জেনয্ stীগণেক সৃি  কেরেছন, তােদরেক বজর্ন কর?  বরং তামরা সীমা ল ন কারী সmpদায়।  
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aতঃপর তাoরাত aবতীণর্ হেলা আেরা বয্াপক আকাের মানব জীবেনর pেয়াজনীয় সামািজক aথর্ৈনিতক 
িবষয়ািদ িনেয়। তেব eটাo িনিদর্  কাoেমর মেধয্ িনিদর্  সমেয়র জনয্ িছল। ঐ কাuমিট হেলা বনী 
isাঈল। 
ঈসা আলাiিহস সালাম pরণ হেলন eবং তার কাuম ক আhান জানােলন e বেল- 

ي حرم عليكم ْ  ُومصدقا لما نني يدي من احكوراة وألحل لكم نعض ا ُْ ََ َ َ َ َِّ ُ ُِ َِ ْ َ َ َْ َْ ِ ِ
ُ َ َِ َ َ ْ ِ ً ِّ   )50: آل عمران(َ

আমর eিট পূবর্বতর্ী িকতাব সমূহেক সতয্ায়ন কের যমন তাoরাত। আর তা eজনয্ যােত তামােদর জনয্ 
হালাল কের দi কান কান বst যা তামােদর জনয্ হারাম িছল।  
মূলত iি লেক মেন করা হয় তাoরােতর পূণর্া  rপ o তার কিতপয় আহকােমর সংেশাধনকারী aথবা 
বনী ঈsাiেলর aপকেমর্র ফেল তােদর uপর চেপ দয়া আlাহ কতৃর্ক শািs সmেকর্ নমনীয়তার িববরণ। 
aতঃপর ঐ সমেয়র আগমন হেলা যা আlাহ পূেবর্i জানেতন। তা হেলা মানব সমাজ পূণর্া  eকিট জীবন 
িবধান gহেণর যাগয্তা aজর্ন। eবং আlাহর মলূত uেdশয্o িছল ei িরসালত, যা িতিন িকয়ামত পযর্n 
ভূ-খেn বহাল রাখেবন। তাi e িরসালতেক কেরেছন eমন eক বয্াপক িরসালত যা  সকল kেt মানব 
জািতর সকল চািহদা পূরেণ সkম। eবং তা pরণ কেরন নবী মুহাmদ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlােমর 
িনকট। 
ei িরসালেতর সূচনােতi িছল ঐ মহান িবpবী ঘাষনা যা aনয্ সকল িরসালেত িছল। তাহেলা pভুেtর 
ঘাষনা কারণ eটাi হেc মানব জীবেনর মৗিলক িবষয়াবলীর মেধয্ সবর্ pথম িবষয়, কারণ pভুর পিরচয় 

ছাড়া পৃিথবীেত কান সংsার করাi সmব হয় না। eজনয্ dিনয়ােত ভােলা লাকেদর eটাi হয় pথম 
চািহদা।  
aতঃপর eেত রেয়েছ মানব জীবেনর সকল kেtর িদক িনেদর্শনা o কাযর্করী িবধান- রাজৈনিতক, 
aথর্ৈনিতক, সামািজক, মানিসক, আধয্ািtক o চািরিtক iতয্ািদ। eখােন সব িবষেয়র িবsািরত 
পযর্ােলাচনা সmব নয়। মূলত eটা হেc iসলামী শরীয়ত o শাstিবদেদর গেবষণার িবষয়। eখােন 
িবষেয়র সােথ সংিs  িতনিট িবষয় আেলাচনা হেব। 
সািবর্কভােব বলা যায় মানব জীবেনর eমন কান িবষয় নi য িবষেয় iসলাম িবধান  aথবা গঠন মূলক 
বkবয্ পশ কেরিন। iসলাম সংগিঠত কের মানেুষর সােথ তার pভুর সmেকর্র তা হেলা আlাহর 
eকাtবাদ o তার আনগুেতয্ aিবচল থাকা। eবং মানুেষর সােথ তার আtার সmেকর্র- তা হেc 
আt িd। য িদেক ها আয়াত িদক িনেদর্শনা দয়। eবং e আt قد افلح من ز িdর জনয্ pেয়াজনীয় 
সকল gণাবলী o কােজর। মানেুষর সােথ aপরাপর িবষেয়র সmেকর্র- রাজৈনিতক, aথর্ৈনিতক, 
সামািজক সmকর্ aথর্াৎ বয্িkেত বয্িkেত বয্িk o পিরবাের, বয্িko সমােজ, শাসক o শািসেত, 
মুসিলেম aমসুিলেম সmকর্। ¯̂vfvweK o A¯^vfvweK aবsায় যা বতর্মান সমােজ pচিলত পিরভাষায় 
দoয়ািন আiন, ফৗজদারী আiন, বয্বসািয়ক আiন, কাযর্pনালী িবিধ আiন, শাসনতািntক আiন, 

আnজর্ািতক আiন iতয্ািদ আiেনর আoতায় pকাশ হয়। 
বরং বলা যায় iসলাম মেনােযাগ দয় জীবেনর সকল িবষেয়র িদেক যার িদেক পুেবর্কার কান িরসালত 
aথবা মানিবয় কান সংগঠন দিৃ  দয়িন। যমন : পিবtতা o পিরcnতা। 

আlাহ বেলন-  
  )4: أملدثر(وثيابك فطهر 

আপন পাশাক পিবt কrন।  



 

 24

ٍيا بين آَدم خذوا زينتكم عند لك مسجد  ِ ْ َ َِّ ُ َ ْ ِ ْ ُ َ
ِ

ُ ُ َ َ
ِ َ  )31: األعراف(َ

হ আদম সnান! তামরা pেতয্েক নামােযর সময় সাজ সjা পিরধন কর।  
ًواخليل واكغال واحلمري لرتكبوها وزينة  َ ْ

ِ َ َ َ ََ ُ َ َْ َ َِ َ ِ َ
ْ ْ

ِ
ْ َ  )8: اجحل(َ

তামােদর আেরাহেনর জেনয্ eবং শাভার জেনয্ িতিন ঘাড়া, খcর o গাধা সৃি  কেরেছন। 

সৃি র সৗnযর্- 

َولكم فيها مجال حني ترحيون وحني ترسحون ﴿ ْ َُ َُ َ َ َ َِ َِ َِ
ُ ٌ ََ َ ِ ْ  ﴾6:أجحلُ

eেদর মেধয্ তামােদর সৗnযর্ রেয়েছ যখন িবকােল চারণভূিম থেক িনেয় আস eবং সকােল চারণ 
ভূিমেত িনেয় যাo।  

ِاغظروا إىل عمره إذا أعمر وينعه ِ ْ َ َ َ َ َْ َ َ
ِ ِِ ِ

َ َ ُ ُ  (99: األنعام (ْ

িবিভn গােছর ফেলর pিত লkয্ কর যখন সgেলা ফলn হয়। 
َأمن خلق السماوات واألرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات َ َ َِ َِ ََ َ َِ ْ َ َْ َْ َ ً َ َ َِ َ َْ َْ ِ ُ َ َ ََ َ َ َْ ْ

ٍ نهجةِ َ ْ  )60: اجمل (َ

বল তা  ক সৃি  কেরেছন নেভামnল o ভূমnল eবং আকাশ থেক তামােদর জনয্ বষর্ন কেরেছন পািন 
aতঃপর তা dারা আিম মেনারক বাগান সৃি  কেরিছ।  
(2) আlাহ তাআলা -িযিন ei শরীয়তেক িকয়ামত পযর্েnর জনয্ িনধর্ারণ কেরেছন- িতিন জানেতন য 
মানষু তােদর জীবেন aেনক িবষয় দখেত পােব eবং dীন aবতীেণর্র িদবেস মানেুষর জীবনাচরণ য 
aবsায় আেছ স aবsা সব সময় থাকেব না। eজনয্ iসলামী শরীয়েত আমরা di pকােরর িবধান 
দখেত পাi। 

(ক) পূণর্া  বয্াখয্া m¤̂wjZ িবধান ঐ সকল িবষয় যা মানব জীবেন pেয়াজনীয় o aপিরবতর্নীয়। যমন- 
iবাদেতর aনু ানািদ, দn িবিধ, িবপিরত িলংেগর সােথ সmকর্, পািরবািরক সmকর্ o aমুসলমানেদর 
সােথ মসুলমানেদর সmকর্। 
(খ) সাধারণ িবধান যার িভিt কিতপয় মূলনীিতর uপর িবsািরত বয্াখয্া নাi। যেহতু আlাহ তাআলা 
জােনন মানব জীবেনর aবsা, পিরেবশ, জীবন ধারণ, ভূ-ভােগর পিরবতর্েন o আlাহর pদt মানব 
শিkর বয্বহােরর ফেল ঐ সকল িবধােন পিরবতর্েনর pেয়াজন হেব।  
 

আlাহ বেলন- 

ُوسخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض مجيعا منه ُْ ِ ًِ ِ َ ْ َ ْ
ِ َِ ََ َ َ َِ َ َْ  )13: اجلاثية (َ

eবং আয়tাধীন কের িদেয়েছন তামােদর যা আেছ নেভামnেল o যা আেছ ভূ মnেল; তার পk থেক। 
যমন রাজনীিত o aথর্নীিত যা যুেগর চািহদা o pkাপেট পিরবতর্ন হয়। তেব e পিরবতর্েনর পরo 

aবশয্i পালনীয় হেc, কিতপয় মৗিলক নীিতর uপর রেখ পিরবতর্ন করেত হেব। শাসন নীিতর পিরবতর্ন 
হেব তেব আlাহর দয়া সীমা রখার মেধয্ থেক তােক িবকৃিত কের নয়। আiন pেয়াগ হেব আদল বা 
iনসাফ িভিtক, আদেলর িবপরীত দনূর্ীিত aথবা aনয্ কান পেথ নয়। সতয্ কােজর আেদশ o aসৎ 
কােজর বাধা দােনর kেto মৗলনীিত পিরবতর্ন করা যােব না। 
eমিনভােব aথর্ৈনিতক kেto পিরবতর্ন আসেব িকnt মলূনীিত িবকৃিত করা যােব না। যমন- সুদ, 
aৈবধভােব মূলয্ বৃিdর uেdেশয্ মজতু করণ, জবর দখল, লnুন করা, pতারণা করা, চুির করা তা য 
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কান পdিতেতi হাক না কন? eমিন ভােব সmদ সি ত না করা, gনােহর কােজ বয্য় না করা,বরং 

যাকাত pদান করা, আlাহর পেথ বয্য় করা। ei মূলনীিত বহাল রেখ পিরবতর্ন করেল শরীয়েতর uেdশয্ 
o  যুেগর চািহদা uভয়িটর pিতফলন ঘটেব। 
(3) কিতপয় িবষয় য gেলা সmেকর্ কান নাছ বা শরয়ী বয্াখয্া  নi e সmেকর্ রাসূল সাlাlাh 
আলাiিহ oয়া সাlাম বেলেছন- 

ها رمحة با جاس غري النسيان   )احلاكم(إن اهللا تر

িন য় egেলা আlাহ তাআলা বজর্ন কেরেছন মানুেষর pিত কrনা কের icাকৃত ভােব, ভুল কের নয়। 
মানেুষর চািহদানযুায়ী নব নব আিবsার gেলাo eর আoতায় আসেব e িবষয়িট গেবষণার জনয্ unুk 
তেব সতকর্তা Aej¤^b করেত হেব যােত শরয়ী িবধােনর সােথ সংঘষর্ক না হয়। 
ei িববরেণর ফেল পিরsার বুঝা যায় মানব সভয্তার unয়ন agগিত iসলামী শরীয়েতর r হেত 
িকয়ামত পযর্n iসলামী পিরেবেশ থেকi সmব। সুs agগিতেত iসলাম কান বাধা নয়। হযঁ্া iসলামী 
শরীয়ত িবকৃিত কের agগিত করেত চাiেল iসলাম সখােন সংেশাধেনর জনয্ পথ িনেদর্শ কের। কারণ 
eর uেdশয্i হেলা মানব জীবনেক সুগিঠত করণ সুিবনয্s করণ সকল যুেগ সকল পিরেবেশ। যােত 
সবর্াবsায় মানষু আlাহর সৃি  o icানযুায়ী পিরচািলত হয়।  
আlাহ বেলন- 

ٍلقد خلقنا اإلنسان يف أحسن يقويم ﴿ ِ
ْ َْ

ِ َ َْ َ ََ
ِ

ْ
ِ
ْ َ َ ْ َ َ﴾ عم رددناه أسفل سافلني ﴿4َ َِ ِ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ

ين آَمنوا وعملو ﴾5 ُإال ا ِ َ ََ ُ َ ِ ا ِ
ِالصاحلات َ  (6-4: أحكني (ِ

আিমেতা সৃি  কেরিছ মানুষেক সুnরতম গঠেন। aতঃপর আিম তােক হীনতা gsেদর হীনতেম পিরণত 
কের। িকnt তােদরেক নয় যারা মুিমন o সৎকমর্ পরায়ন; তােদর জনয্ তা আেছ িনরবািcn পুরsার। 
aতeব, iসলাম আধিুনকতা, o িবjান িবেরাধী নয়, বরং iসলােমi মুসলমানেদর uৎসািহত কেরেছ 
িবjােনর eক িবশাল ভাnার সৃি েত। তােদর িবjান গেবষণার বড় দৃ াn হেলা তােদর িবjানাগােরi 
iuেরাপীয় িবjানীেদর জn। তাo আবার মুসলমানেদর হােতi sেন, utর আ ীকােত, িসিসিলেত, 
দিkণ iসলািমক iটালীেত যার uপেরi িনভর্র কের গেড় uঠল আধিুনক িবjান। iসলামী সভয্তায় 
কেরিছল পৃিথবীেক আেলািকত যখন iuেরাপ মধয্যুগী anকাের হাবুডবুু খািcল। সময়িট তােদর জনয্ 
িছল anকার আর iসলােমর জনয্ িছল aিত ujjল। ei সভয্তার িবsয়কর িদক হেলা সকল kেt 
সকল িদেক যখােনi মানেুষর বসিত িছল সটােকi ei সভয্তা জয় কেরিছল। তেব s া o সৃি র মেধয্ 
দূরt সৃি  কের নয়। যমনিট আধুিনক জািহলী সভয্তা- পি মা জগত- কের চলেছ। eবং তা কেরেছ 
iহকাল o পরকােলর মেধয্ িবভিkেক নিথভূk কের। য সভয্তা জার পূবর্ক ঠেল দয় মানষুেক সsা 
ভােগর সামgীর িদেক যা থেক িনি ত সৃি  হয় ফাসাদ- ^̄fv‡e, চিরেt, জn হয় ভয়ানক সংঘােতর যা 

ভূখ েক ংেসর সmুখীন কের। 
iসলাম বয্িতkমধমর্ী  o সরা সভয্তার িনমর্াণ কের আবার তা হয় আlাহ pদিশর্ত পnায়। eর ফেল 
মানষু জাগিতক সুখ, আরাম আেয়শী জীবন থেকo বি ত হয় না, আবার মানবীয় কাঠােমাo িঠক থােক। 
e সভয্তায় মানুষ dিনয়া ভাগ কের িকnt মনষুয্ sর হেত প  sের নেম আেসনা। 
غيا خالصة ًقل من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل يه لثين آَمنوا يف احلياة ا ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ُّ ِْ َِ َْ

ِ ُ َ ْ َ َ ََ َْ ُْ ُِ ِّ ِ ِ ِّ َ َِ ْ َ
ِ ِ َ

ِ 
َيوم القيامة كذلك غفصل اآلَيات لقوم فعلمون ﴿ ُ َ َْ َ ٍ ْ َْ َِ ِ ِِ َ َْ ُ ِّ ََ ُ َ َ َِ

  ﴾  32:األعرافْ
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হ মুহাmদ! তুিম িজেjস কর য, আlাহ তঁার বাnােদর জেনয্ যসব শাভনীয় বst o পিবt জীিবকা সৃি  
কেরেছন, তা ক িনিষd কেরেছ? তুিম ঘাষণা কর, e সব বst পািথর্ব জীবেন, িবেশষ কের িকয়ামেতর 
িদেন ঐসব লােকর জেনয্ যারা মুিমন হেব, eমিন ভােব আিম jানী সমpদােয়র জেনয্ িনদশর্ন সমূহ িবশদ 
ভােব িববৃত কের থািক। 

ين كفروا فتمتعون ويأكلون كما تأكل األغعام واجار مثوى لهم ﴿ ْوا ُ َ ًَ َْ ََ َُ َ َ َُ َ ْ ََ ْ ُ ُ ُ ُْ َْ َ ََ ََ ُ ُ َ  ﴾12:حممدِ

যারা কুফরী কের ভাগ- িবলােস িলp থােক eবং জnt জােনায়ােরর মত uদর পূিতর্ কের তােদর িনবাস 
জাহাnাম। 
(5) ei িরসালেতর িচnা পdিত: 
ei িরসালেতর ¯̂Zš¿ বিশে য্র মেধয্ আর eকিট হেc হk aনসুnােন eর রেয়েছ িচnা পdিত। ei 
িরসালত eকজন মানুষেক পুেরাপুিরভােব m‡¤^vab কের- তার বাধ শিk o আtােক সমান ভােব। যমন 
কুরআন udুd কের মানুেষর aনভূুিতেক যােত pিতিkয়া সৃি  হয়; সৃি  জগেত আlাহর িনদশর্ন সমহূ 
pতেkয্। aতঃপর aনুভব করেত পাের আlাহর বড়t o t eেত কের িবনত হয় তার মানিসক 
আlাহর বড়েtর কােছ eবং তার aনুগতয্ মেন নয়। aনুrপভােব কুরআন জাgত কের মানুেষর িচnা 
শিk। যােত স গেবষণা o িচnা কের, বাsব িভিtক আেলাচনা কের iয়াkীন বা সুিনি ত িসdােn 
uপিনত হেত পাের। aনুভূিতেক জাgত করার জনয্ e ধরেনর আয়াত dারা তােক m‡š̂vab করা হয়। 

َقل احل ْ ِ
ون ﴿ُ ين اصطىف آَهللا خري أما يرش َمد هللا وسالم بل عباده ا َُ

ِ
ْ َُ ْ ْ َْ ٌ ُ َ َ ِ ِِ ِِ َ ََ َ ٌ َ َ ِ َ﴾ أمن خلق السماوات واألرض 59ُ َْ َ َْ َ َِ َ َْ َ

ُوأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات نهجة ما اكن لكم أن تنبتوا  ِ
ْ ْ ْ ُْ َ َْ ُْ َُ ََ ْ َْ َ َ َ ٍَ َ َ ََ َ ِ َِ َِ

َ َ ً َِ َ َ ِ َ ْشجرها أئله مع اهللا بل َ َ ِ َِ َ ٌ َ َ َ َ َ َ

َهم قوم فعدلون ﴿ ُ ِ ْ َ ٌ ْ َْ ِ وجعل نني 60ُ َ﴾ أمن جعل األرض قرارا وجعل خاللها أغهارا وجعل لها روا ْ ََ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ ً ًَ َْ َ َ ََ ِ َ ْ ْ ْ

َاكحرين حاجزا أئله مع اهللا بل أكرثهم ال فعلمون ﴿ ٌُ َ َْ َْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َْ َ ِ َِ َ َ ًْ ِ ِ َ َ ُأمن جييب المضطر إذا دخه ويكشف ﴾ 61ْ ِ ْ َ َ ُ َ َ َ
ِ َ ْ ُ ُْ

ِ
ُ ْ َ

َالسوء وجيعلكم خلفاء األرض أئله مع اهللا قليال ما تذكرون ﴿ َ ٌ ُْ َ ََ ًَ
ِ ِ َِ َ ََ َ

ِ ْ ْ َ َ ََ ُ ْ ُُّ ُ َ َ
ِّ﴾ أمن فهديكم يف ظلمات الرب 62 َ َْ

ِ ُ ُ ُِ ْ ِْ ْ َ َ

َواكحر ومن يرسل الرياح برشا نني يدي ر ْ َ َ َ ََ ْ ً ِّْ ُ َ َُ ِ ْ ُ ْ َ َِ
ْ َ ون ﴿ْ َمحته أئله مع اهللا يعاىل اهللا قما يرش ٌُ

ِ
ْ ُ َ ُ َ َ َ ِ ِ َِ ََ َ َ

ِ ْ
﴾ أمن فبدأ 63

ُ َ ْ َ ْ َ

َاخللق عم يعيده ومن يرزقكم من السماء واألرض أئله مع اهللا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني  َ َ َِ ِ ْ ْ ْ ُْ ْ ُ ْ ِ ُ َُ ٌَ َْ ُْ ُ ُُ ْ ُ ُِ َِ ََ َ َ
ِ ِْ ْ َ َِ َ َ َُ ُ ِ ُ ْ َ ْ

  )64-59: اجمل (﴾64﴿
বল সকল pশংসাi আlাহর eবং শািn তার মেনানীত বাnােদর pিত।  ক আlাহ না oরা তারা 
যােদরেক শরীক সাবয্s কের। বল তা ক সৃি  কেরেছন নেভামnল o ভূমnল eবং আকাশ থেক 
তামােদর জনয্ বষর্ন কেরেছন পািন; aতঃপর তা dারা আিম মেনারম বাগান সৃি  কেরিছ তার বৃkািদ 

uৎপn করার িশki তামােদর নi। aতeব আlাহর সােথ aনয্ কান uপাসয্ আেছ িক? বরং তারা সতয্ 
িবচুয্ত সমpদায়। বল তা ক পৃিথবীেত বেসাপেযাগী কেরেছন eবং তার মােঝ মােঝ নদ-নদী pবািহত 
কেরেছন eবং তােক িsর রাখার জেনয্ পবর্ত sাপন কেরেছন eবং di সমুেdর মাঝখােন সৃি  কেরেছন 
anরায়। aতeব, আlাহর সােথ aনয্ কান uপাসয্ আেছ িক? বরং তােদর aিধকাংশi জােননা। বলেতা 
ক িনঃসহােয়র ডােক সাড়া দন যখন স ডােক eবং ক  দূরীভূত কেরন eবং তামােদরেক পৃিথবীেত 

পূবর্বতর্ীেদর sালািভিষk কেরন। সুতরাং আlাহর সােথ aনয্ কান uপাসয্ আেছ িক? তামরা aিত 
সামানয্i ধয্ান কর। বলেতা ক তামােদরেক জেল o sেল anকাের পথ দখান eবং িযিন তার aনুgেহর 
পূেবর্ সুসংবাদ বাহী বাতাস pরণ কেরন? aতeব আlাহর সােথ aনয্ কান uপাসয্ আেছ িক? তারা 
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যােক শরীক কের আlাহ তা থেক aেনক uেdর্। বলেতা ক pথবার সৃি  কেরন, aতঃপর তােক পুনরায় 
সৃি  কেরন eবং ক তামােদর আকাশ o জিমন থেক িরিযক দান কেরন। সুতরাং আlাহর সােথ aনয্ 
কান uপাসয্ আেছ িক? বলনু, তামরা যিদ সতয্বাদী হo তেব তামােদর pমাণ uপিsত কর। 

 আকল বা বুিdেক জাgত করার জনয্ eজাতীয় আয়াত dারা m‡š^vab কেরন- 

َأفمن خيلق كمن ال خيلق أفال تذكرون ﴿ َُ َ َ ََ َ َُ ُُ ُْ َْ ََ ْ َْ  ﴾17:أجحلََ

িযিন সৃি  কেরন িতিন িক স লােকর সমতুলয্ য সৃি  করেত পাের না। তামরা িক িচnা করেবনা? 
َلو اكن فيهما آَلهة إال اهللا لفسدتا ََ َ َ َ ُ ِ

ٌ َ ِ َ ِ ِ َ ْ  )22: األنبياء (َ

যিদ নেভামnেল o ভুমnেল আlাহ বয্তীত aনয্ানয্ uপাসয্ থাকেতা তেব uভেয়রi ংস হেয় যত।  
هب لك إ بما خلق ولعال نعضهم بل نعض سبحان اهللا  ِما اختذ اهللا من و وما اكن معه من إ إذا  َ َ ََ َ َْ ُ ٍ ْ ْ ََ َ ََ َ َْ ْ ُْ ُ َ َ َ َ ََ َ َِ ٍ ٍَ َ

ِ ِ ِ
ُّ ُ َ َ ًَ ِ ٍ ُِ َ َ ََ ُ َ

َقما يصفون ﴿ ُ ِ َ   ﴾91: أملؤمنونَ
আlাহ কান সnান gহণ কেরনিন eবং তার সােথ কান মাবদু নi। থাকেল pেতয্ক মাবুদ িনজ িনজ সৃি  
িনেয় চেল যত eবং eকজন aনয্জেনর uপর pবল হেয় যত। তারা যা বেল তা থেক আlাহ পিবt।  

ِأفال فتدبرون القرآَن ولو اكن من عند لري اهللا ِِ
ْ ََ ْ ِ ْ ِْ َ َ ََ ََ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ً لوجدوا فيه اختالفا كثريا ﴿َ َِ َِ ًَ َ ْ ِ ِ ُ   ﴾82: أملؤمنونَ

eরা িক লkয্ কের না? কুরআেন পkাnের eটা যিদ আlাহ বয্তীত aপর করo পk থেক হেতা তেব 
eেত aবশয্i বh বপিরতয্ দখেত পেতা। 

ي خلق سبع سموات طباقا ما ترى يف خلق الرمحن م ِا ِِ
َ َ َ َ َ َْ

ِ
ْ َ َ َِ َ َ ً ِ ٍ َ ْ َ ٍن يفاوت فارجع اكرص هل ترى من فطور ﴿َ ُ ُ ْ ِْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ِ ٍِ ْ َ ُ َ َ3 ﴾

ك اكرص خاسئا وهو حسري ﴿ ٌعم ارجع اكرص كريني فنقلب إ ِ َِ ً َ ََ ُ َ ِ َ ُْ َ َْ َْ َْ ََ
ِ ْ ْ َ ِ َِ َ ِ ْ ُ

  امللك سورة﴾4
িতিন সp আকাশ sের sের সৃি  কেরেছন। তুিম কrনাময় আlাহ তাআলার সৃি েত কান তফাত দখেত 
পােবনা। আবার দৃি  িফরাo; কান ফাটল দখেত পাo িক? aতঃপর তুিম বার বার তািকেয় দখ তামার 
দৃি  বয্থর্ o পির াn হেয় তামার িদেক িফের আসেব।  

ذا َو
ِ َ قيل لهم اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا بل نتبع ما َ َُ ِ َِ ْ َ ُ َ ُ َ ََ ْ َ ُ ُ ُ َ َألفيناِ ْ َ ْ  عليه آَباءنا أَ

َ َ َ َ ِ ْ َ َولو اكن آَباؤهم ال فعقلون َ َُ ِ ْ َ ََ ْ ُْ ُ َ َ َ

ًشيئا ْ َ وال فهتدون ﴿َ ُْ َ َ َ   سورة اكقرة﴾ 170َ
আর যখন তােদরেক কu বেল য, স hকুেমর আনগুতয্ কর যা আlাহ তাআলা নািযল কেরেছন, তখন 
তারা বেল কখেনা না। আমরা তা স িবষেয়র aনসুরণ করব যােত আমরা আমােদর বাপ-দাদােদরেক 
দেখিছ। যিদo তােদর বাপ- দাদারা িকছুi জানেতানা, জানেতানা সরল পথo।  

ًوال يقف ما ليس لك به علم إن السمع واكرص والفؤاد لك أوحك اكن قنه مسئوال ﴿ ْ َُ ْ َ َ َُ ْ َ ََ َْ َ َِ َ ُْ ُّ ُ َ ُْ َ َ ََ َ ْ َ ِ ٌ ِ ِ ِ
َ َ َ ُ ْ   ﴾36:أالرساءَ

য িবষয় তামার কান jান নi, তার িপছেন পেড়া না। িন য় কান, চkু o anঃকরণ eেদর pেতয্কটাi 
িজjািসত হেব। 

ِقل إغما أعظكم بواحدة أن يقوموا هللا مثىن وفرادى عم يتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إال  ِ َِ َُ ُ ُ ُْ ٍْ ِِ ْ ْ ِْ ِِ ِ ِ َِ ِ َِ َ َُ َ َْ َُ َ َ َُ َُ ُ ُ َ َ
ٍ َ َ ْ

ٍنذير لكم نني يدي عذاب شديد ﴿ ِ َِ
ٍ

َ َ ْ َ َ ََ ْ َْ ُ َ   ﴾46:سبأٌ
বল আিম তামােদরেক eকিট িবষেয় uপেদশ িদিcঃ তামরা আlাহর uেdেশয্ di diজন aথবা eক 
eকজন কের দঁাড়াo, aতঃপর তামরা িচnা কের দেখা তামােদর স ী আেদৗ umাদ নয়। স তা আসn 
কিঠন শািs সmেকর্ তামােদর সতকর্কারী মাt।  
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uেlিখত আয়াত o aনুrপ য সব আয়াত আেছ সgেলা সিmিলতভােব িচnা পdিতর eকিট rপ রখার 
জn দয়। যা িচnাশীল বয্িkেদর হেkর িদেক পঁৗছায়। 
তা সংেkেপ কেয়কিট পেয়েn uেlখ করা যেত পাের- 

anনুকরণ o বাপ- দাদােদর থেক pাp, দিলল pমান িবহীন রসম- রoয়াজেক পিরতয্াগ করা। 
কান মতাদশর্ যাচাi o যুিkক pমান িনি ত হoয়ার পূেবর্ তার aনকুরণ না করা। কারণ মানষুেক kমতা 
দয়া হেয়েছ িচnা o গেবষণা করার। আlাহ তােক কান, চkু o বুিd িদেয়েছ স িনেজ িচnা করেব যাচাi 

করেব। িকয়ামেত স িজjািসত হেব কন স aনুকরণ করল? িবষেয়র ভােলা- মn না জেন। 

সকল িবষয় যুিk gাহয্ িচnা করা pবিৃt মত কান িসdাn gহণ না করা, কারণ pবৃিt মানষুেক হk থেক 
an কের রােখ। 
মানষু যখন e পdিতর aনুসরণ কের, pমাণ িবহীন রসম রoয়াজ pতয্াখয্ান করেব anনকুরণ থেক 
দূের থাকেব দিলল ছাড়া কান িবষয় gহেন রাজী হেব না। aতঃপর pবিৃt হেত মুk হেয় বুিd িবেবক িদেয় 
বাsব িভিtক িচnা করেব আlাহর icায় স হk পেথ পিরচািলত হেব।                   
পূেবর্কার সকল িরসালত হেত e িরসালত ¯^Zš¿Zv পেয়েছ িচnা পdিতর মাধয্েম।  কারণ পূেবর্কার সকল 
িরসালেত pতয্k মুিজযাi pামাণ িহেসেব utািপত হেতা আlাহর পk হেত pিরত রাসূেলর pমাণ 
িহেসেব। আlাহ pিরত রাসূলেদর uপর িব াস sাপেনর মাধয্ম িছল তােদর পk থেক pকাশয্ মুিজজা 
পশ। যা মানষু pতয্k করত aথবা নেতা।   

িকnt িরসালেত মুহাmদী যা আlাহর icা িকয়ামত পযর্n থাকেব। eর uপর িব াস sাপনেক আlাহ 
তাআলা আকল বুিdর মুেখামুিখ কের িদেয়েছন। যােত m‡¤^vab করা যায় সকল মানষুেক ei িরসালত 
aবতীণর্ থেক িকয়ামত পযর্n। আকল বিুd  মানেুষর সে  যুেগর পর যুগ সকল সময় সকল sােন িবরাজ 
কের। ধু pতয্k কান মুিজযা িনিদর্  কান pজnেক uেdশয্ কের নয়। মানেুষর িভতর aবিsত ei সুp 
যেntর মাধয্েম তােক আhান জানায় হেkর আনুগতয্ করেত যিদ স সিঠক ভােব ei বিুd ক বয্বহার কের 
তা হেল হk gহেনর িবকl aনয্ িকছ ুথাকেবনা। কুরআন কখেনা an িব াস করেত আhান কেরনা, বরং 
সকল িবষয় বিুd িবেবক বয্বহােরর আhান জানায়। eমনিক s ার eকtবােদর ¯̂K…wZ িবষেয়o -  য 
আনগুতয্ তার জনয্ ফরজ। যােত কের স পিরতৃিp সহ আনগুতয্ কের। তাহেল e িব াস হেব aটল- 
aিবচল কান সেnহ সংশয় থাকেবনা। s া, িসরালত, oহী পুনrtান e সব হেc ঈমােনর মূল িভিt। 
eখােনo কুরআন pমান িবহীন আনুগেতয্র আhান কেরনা। বরং মানুষেক বেল, িচnা কর বুিd খাটাo 
eবং িনেজেক িজেjস কর আlাহর সােথ িক কান uপাসয্ আেছ? আlাহ িক রাসূল pরণ, oহী aবতীণর্ 
করা, মৃতেক জীিবত করা, o তােদর িহসাব gহেন akম? যিদ বুিd বয্বহােরর পর utর হয় না, িতিন 
akম নয়। তেব ঈমান gহণ o আlাহেক ¯^xKvi করা তামার uপর ফরজ।  
eর মােন ei নয় য মানুেষর বুিd সবিকছু আয়t করেত সkম বরং যার পরনাi চ া কের o স িনিদর্  
সীমা aিতkম করেত পারেব না। uেdশয্ হেc iসলাম আhান জানায় aনুেমািদত সকল পnায় স তার 
বুিdেক বয্বহার করেব ঈমােনর মৗিলক িবষয় সিঠক িসdােn পৗছেত। ei kেt iসলােমi aনয্ সকল 
িরসালত থেক ¯̂Zš¿| 
eরপরo কথা থােক িচnার ¯̂vaxbZv iসলাম ধু আিkদাহ kেt সীমাবd কেরিন। বরং aনয্ানয্ kেto 
ei ¯^vaxbZv িদেয়েছ। 
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কুরআন মানব িবেবেকর কােছ যমন ei দাবী কের য স s ােক জানার জনয্ তার িনদশর্ন সমূেহ িচnা 
গেবষণা করেব। তমিনভােব ei দাবীo কের, যন স আlাহর িনদশর্ন সমূেহ িচnা গেবষনা কের, যােত 
স বুঝেত পাের িব জগৎ সmকর্ীয় আlাহর িনয়ম নীিত; যার uপর িনভর্র কের e জগৎ পিরচািলত হেc। 

eেত কের স আlাহ তাআলা তার aধীন কের দয়া বst o শিkেক বয্বহার করেত জানেত পারেব। 
ُوسخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض مجيعا منه ﴿ ُْ ِ ًِ ِ َ ْ َ ْ

ِ َِ ََ َ َ َِ َ َْ  ﴾ 13:اجلاثيةَ

eবং আয়tাধীন কের িদেয়েছন তামােদর জনয্ যা আেছ নেভামnেল যা আেছ ভূ মnেল তার পk থেক।  
ْوجعلنا الليل واجهار آَيتني فمحونا آَية الليل وجعلنا آَية اجهار مبرصة حكبتغوا فضال من ربكم  ْ ُْ ِّ ََ َِ ً ْ َ َُ َ َ َ َ َْ َ ْ ََ َ َ َِ ً َ ِ ْ َ ْ ْ َُ ِ

َ ََ َ َْ َْ َ َ
ِ ِ

َ

ء فصلناه يفصيال ﴿ ًوحكعلموا عدد السنني واحلساب و 
ِ ِْ َ ُ َ َْ َ ََ ٍ ْ َ ُ ََ َ َ ََ ِ

ْ َ ِّ َ ُْ   ﴾12:األرساءِ
আিম রাত o িদনেক dিট িনদশর্ন কেরিছ। aতঃপর িনসpভ কের িদেয়িছ রােtর িনদশর্ন o িদেনর 
িনদশর্নেক দখার uপেযাগী কেরিছ, যােত তামরা তামােদর পালন কতর্ার aনgুহ A‡š̂lb কর eবং 
যােত তামরা িsর করেত পার বছর সমূেহর গননা o িহসাব eবং আিম িবsািরতভােব বণর্না কেরিছ। 

ِّيسألونك عن األهلة قل يه مواقيت للناس واحلج َ ﴿أكقرة َ َْ َ ِ ِ ِ ُِ ِ َ َ َ َْ ُ ِ
َ ْ

ِ
َ َ ُ َ ْ:189﴾  

তারা তামােক নতুন চঁাদসমহূ সmেকর্ p  কের। বল, তা মানেুষর o হেjর জনয্ সময় িনধর্ারক। 

 )3376:ابو داؤد. (لقد جعل اهللا للك داء دواء فاذا مرضتم فتداووا

আlাহ তাআলা pেতয্ক রােগর ঔষধ সৃি  কেরেছ aতeব aসুsয্ হেল তামরা িচিকৎসা কর।  
কুরআন o সুnাহর e জাতীয় uপেদশ িদকিনেদর্শনা দশর্ন করা যেথ  নয় বরং তার কারণ aনসুnােন দৃি  
িদেত হেব। umেত মুসিলমাহ তা ei জেনয্i pিরত হেয়িছল য, তারা সমকািলন বধ uৎস হেত jান 
আহরণ করেব। aতঃপর e সি ত jান িদেয় udাবন করেব িনজs িবjানাগার, য িবjানাগােরর িশষয্t 
gহণ কের eক সময় iuেরাপ জn িদেয়িছল বjািনক িবpেবর। ei িবpেবর uেlখ যাগয্ পdিত িছল- 
দশর্ন, পযর্েবkণ o aনুশীলন। যার uপরi pিতি ত হয় সকল আধিুনক বjািনক সভয্তার। eমিন ভােব 
কুরআন দাবী কের মানব িবেবেকর কােছ স যন আlাহর িবধােন তাৎপযর্পূণর্ িচnা, গেবষণা কের। 
যতটুকু তার জনয্ বধ করা হেয়েছ। যন পরkেণ ei িবধােনর বাsবায়ন হয় পিরপূণর্ সতকর্তা o 
সুিনপুনভােব। eজনয্ লkয্ করা যায় য আlাহ তাআলা আহকােমর আয়ােতর সমািp eভােব কেরেছন। 

َكذلك يبني اهللا لكم اآلَيات لعلكم يعقلون ﴿ ُ ِ ْ َ ْ ُ َُ ََ ِ َ ْ ُ ُ ُ ِّ َ ُ َ ِ َ   ﴾61:أجورَ
eমিনভােব আlাহ তামােদর জেনয্ আয়াত সমূহ িবশদ ভােব বণর্না কেরন যােত  তামরা বুেঝ নাo।  
ei িদক িনেদর্শনা থেকi সৃি  হয় iসলামী িফকাহ শােstর, e হেলা মহামূলয্বান eক িবsয়কর ফল যা 
মুসিলম মধা হেত জn হেয়েছ।  ei udাবনী আজo কাযর্কর। জীবেনর unয়েনর জনয্, যত িদন জীবন 
থাকেব ততিদন eর কাযর্কািরতাo থাকেব। eমিন ভােব iসলাম, মানব িবেবকেক দৃি  িদেত বেল আlাহর 
পিরকlনা o রীিত pকৃিতর িদেক যার uপর ভর কের পৃিথবীেত মানব জীবন পিরচািলত হেc। 

ًولن جتد لسنة اهللا يبديال ﴿ ِ ِْ ََ ِ ُِ ِ
َ ْ َ  ﴾23:ألفتحَ

তুিম আlাহর রীিতেত কান পিরবতর্ন পােব না। 
ْإن اهللا ال فغري ما بقوم ح فغريوا ما بأغفسهم ِْ ِ ُ ْ َ

ِ َِ َ َُ ُِّ َِّ َُ ٍُ َ َ َ  )11:لرعدا (ِ

আlাহ কান জািতর aবsা পিরবতর্ন কেরন না, য পযর্n না তারা তােদর িনেজেদর aবsা পিরবতর্ন কের। 
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ي عملوا لعلهم يرجعون ﴿ ذيقهم نعض ا َظهر الفساد يف الرب واكحر بما كسبت أيدي اجاس  ُ ِ ْ َ َْ ُْ ََُ ُ ِ َ ْ َِ َِ ْ ْ ََ ِ ُِ ِ
َ ْ َ َ ََ ِّ ََ

ِ ِ َ ْ َ َْ ْ
ِ ُ َ 

  ﴾41:لروما
sেল o জেল মানেুষর কৃতকেমর্র দrন িবপযর্য় ছিড়েয় পড়েছ। আlাহ তােদরেক তােদর কেমর্র শািs 
Av¯^v`b করােত চান যােত তারা িফের আেস। 

ذا أردنا أن غهلك قرية أمرنا مرتفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمريا ﴿ ًو ِ ْ َ َ َ ْ ََ ْ َ ْ َْ َْ َ َ َُ ْ َ َْ َ َ َ َ ََ َ ِ ُِ َ ََ ْ ُ َ َ ًَ َ ِ ُ ْ ْ َ
ِ : أألرساءَ

16﴾  
যখন আিম কান জনপথ ক ংস করার icা কির তখন তার aবsাপn লাকেদর udুd কির aতঃপর 
তারা পাপাচাের মেত uেঠ। তখন স জন গৗ ীর uপর আেদশ aবধািরত হেয় যায়। aতঃপর আিম তােক 
uিঠেয় আছাড় দi। 

ت من السماء و َولو أن أهل القرى آَمنوا وايقوا لفتحنا عليهم بر َ َ َ َِ َ ْ ْ َْ ِ ٍ َ َ ِ ْ ََ ََ َ َْ َ َ َ ُْ ُ ْ َ َ َ
َاألرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما  ِ ْ ُْ َ َْ َ َ ُ َ ِ

َ َ ِ ْ َ ْ

َاكنوا يكسبون ﴿ ُ ِ ْ َ ُ  ﴾96:األعرافَ

আর যিদ স জন পেদর aিধবাসীরা ঈমান আনত eবং পরেহজগারী Aej¤̂b করত তেব আিম তােদর 
pিত আসমানী o পািথর্ব নয়ামত সমহূ unুk কের িদতাম।  

َفلما نسوا ما ذكروا به فت ََ َِ ِ ُ ِّ ُ ُ َ ء ح إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم نغتة فإذا هم َ ْحنا عليهم أبواب لك  ْ ُْ َُ َ
ِ ِ
َ ًَ َْ َ َ ْ َْ َ َ َ َ َُ ُ َ ِ ُ

ِ ِ ٍ ْ َ ِّ ُ َ ْ ََ ْ

َمبلسون ﴿ ُ ِ ْ   ﴾44:األنعامُ
aতঃপর তারা যখন ঐ uপেদশ ভূেল গল, যা তােদরেক দয়া হেয়িছল তখন আিম তােদর সামেন সব 
িকছুর dার unkু কের িদলাম। eমনিক যখন তােদরেক pদt িবষয়ািদর জেনয্ তারা খবু গিবর্ত হেয় 
পড়ল, তখন আিম আকsীক তােদরেক পাকড়াo করলাম। তখন তারা িনরাশ হেয় গল। 

ين ظلموا منكم خاصة ًوايقوا فتنة ال تصينب ا ًَ ْْ ُ ْ ِ ُِ َ َ َ َ ِ ُ َ َ ِ ُ   (25: األنفال (َ
আর তামরা eমন ফাসাদ থেক বেঁচ থাক যা িবেশষতঃ ধু তােদর uপর পিতত হেব না যারা তামােদর 
মেধয্ জােলম। 

وشكن اهللا إنحك  فال هدعونت منه ثم  عذابا عليكم يبعثأمرن باملعروف وحكمنعن عن املنكر أو 
290:الرتمذي. (يستجاب لكم ) 

aবশয্i তামরা সৎকােজর আেদশ করেব eবং aসৎ কােজ বাধা িদেব নেচৎ আlাহ তামােদর uপর 
আযাব pরণ করেব aতঃপর তামরা dয়া করেব তেব তা gহণ হেব না।  
ei িদক িনেদর্শনা dারা uেdশয্ হেc মানষু যােত জানেত পাের, য তার জীবন িনয়ম নীিত ছাড়া চলেছনা, 
eবং eমন নয় য তার কেমর্র ফলাফল নi। বরং মানষু য আমেলi কrক বয্িkগত aথবা দলবd তার 
eকটা পিরণিত আেছ চাi তা dিনয়ােত হাক aথবা পরকােল। eবং তা হেব আlাহর িনজs িনয়ম রীিত 
aনুযায়ী। বয্িk aথবা দল িবেশেষর জনয্ eেত কান পিরবতর্ন হেব না। e জনয্ মানুেষর uিচৎ স 
িনধর্ারণ করেব কান রীিত িনয়ম তার জনয্ uিচত হেব eবং কান কাজ করার পূেবর্ তার পিরণিতo স 
জেন িনেব। 

 

ْقد خلت من  ِ ْ َ َ ْ َقبلكم سنن فسريوا يف األرض فاغظروا كيف اكن خقبة المكذنني ﴿آل عمرانَ َِ
ِّ َ ُ ُْ ُ ِ َ َ َ َْ ْ َْ ُ َُ َ َِ ْ ٌَ ْ

ِ ُ ِ َِ ْ :137﴾  
তামােদর আেগ aতীত হেয়েছ aেনক ধরেনর জীবনাচরণ। তামরা পৃিথবীেত মণ কর eবং দখ যারা 

িমথয্া pিতপn কেরেছ তােদর পিরণিত িক হেয়েছ। 
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ِأفلم يسريوا يف ُ ِ َ ْ َ َ ْ األرض فتكون لهم قلوب فعقلون بها أو آَذان يسمعون بها فإغها ال يعىم األبصار ولكن َ ِْ
َ َ َُ َ ْ َ َ َ َ ََ َ َْ ْْ َْ َ

ِ
َ َ

ِ َِ َ َُ َ ْ ٌْ َ ْ ُ ُِ َ ٌ ُ ُ َ ُ ِ
ِيعىم القلوب اليت يف الصدور ﴿

ُ ُّ ِ ِ
ُ ُ ُ ْ َ ْ   ﴾46:أحلجَ

তারা িক ei uেdেশয্ দশ মণ কেরিন যােত তারা সমঝদার hদয় o বণ শিk সmn কেণর্র aিধকার 
হেত পাের? বstতঃ চkুেতা an হয়না, িকnt বkািsত anরi an হয়।  
aতeব দাবী হেc iিতহাস থেক িশkা নয়া। ঘটনাবhল মানব iিতহাস eমিনেত সৃি  হয়িন বরং 
আlাহর সুিচিnত নীিতেতi জীবনাচরণ agসর হয়। eবং eকটা ঘটনার সােথ aপর ঘটনার আlাহর পূবর্ 
িনধর্ারণ যাগসtূ রেয়েছ eবং সসব রbািন জীবনাচরেণর pিতি ত িনয়েমi ঘটেছ।  aতeব, যখন 
আকল তাহা িচnা করেব eবং iিতহাস থেক িশkা িনেব, িনি ত য পূবর্বতর্ী মানব সমাজ যসব ভুল 
কেরিছল স ঐ সব ভুেল িনমিjত হেবনা। বরং তার ভুল স সংেশাধন কের িনেব যােত dিনয়ােত আlাহর 
িনয়ম নীিতর সােথ সংঘাত না হয় eবং ei সতকর্তা তােক পিরচািলত করেব পরকােলর শািn o 
িনরাপtার িদেক। আেলাচনার আেলােক বলেত পাির, যসব kেt iসলাম মানব িবেবকেক িচnা o 
গেবষণা করেত বেল eমন kt পঁাচিট। 
 (ক) সৃি  জগেত আlাহর িনদশর্ন সমূেহ িচnা- গেবষণা করা যােত s ার পিরচয়, তারpিত িব াস sাপন 
o তার আনগুতয্ aজর্ন করা যায়। 
(খ) সৃি  জগেত আlাহর িনদশর্ন সমেূহ িচnা গেবষণা করা pকৃিত শিkেক আহরেণর জনয্। যার uপর 
িব  জগত চলেছ, যােত তার শিk কােজ লাগােনা যায়, aধীেন নয়া যায় ভূমnল িবিনমর্ােনর জনয্। 

(গ) আlাহর pjাময় িবধােন িচnা করা যােত মানব জীবেনর নতুন নতুন িবষেয় তা pেয়াগ করেত সুnর 
হয়। 
(ঘ) রbানী রীিত-নীিতেত িচnা গেবষণা করা য রীিতনযুায়ী ভুখেn মানব জীবন পিরচািলত হয়, মানব 
সমাজেক সুিবনয্s করার জেনয্। 
(ঙ) ভুল থেক বাঁচেত aিতkাn মানব iিতহােস িচnা করা uপেদশ gহণ করা যােত সরল পেথ aিবচল 
থাকা যায়। 
6। সমৃd আiন pণয়ন uৎস  
ei দাoয়ােতর ¯̂Zš¿ aনয্ানয্ বিশ য্ ছাড়াo eর আiন pণয়েনর uৎস gেলা সমৃd aমখুােপkী। 
পূেবর্কার সকল িরসালেতর িবধান pণয়ন সীমাবd িছল ধুমাt aবতীণর্ িকতােব। িকnt ei িরসালেতর 
দাoয়াত কান িনিদর্  কাuম, িনিদর্  সমেয়র জনয্ aবতীণর্ হয়িন বরং সকল মানুেষর জনয্ সবর্কােল 
সবর্যুেগ সমানভােব কাযর্কর uৎস িহসােব মেনানীত। যা সকল যগু o সকল সময় খাপ খায়; তাi আমরা 
কুরআেনর সােথ সুnােত রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlামেক পাi কুরআেনর সংিkp িবষয় gেলােক 
বয্াখয্া িদেত, আহকাম িবে ষণ করেত, আবার কখেনা ^̄Zš¿ কান িবধােনর িসdাn িদেত। uদাহরণ 
¯̂iƒc আlাহ নামায ফরজ কেরেছন িকnt নামােজর আহকাম gেলা সুnাত থেক আমরা জানেত পাির। 
aনুrপভােব যাকাত সুnােত রাসুলi eর আহকাম, pকার o পিরমাণ িনধর্ারণ কের। কিতপয় আহকাম 
িবষেয় সুnােত রাসুল ¯̂Zš¿ আহকামo বণর্না কেরেছ। যমন ¯̂ag©Z¨vM িবিধ, মদয্পান িবিধ, িববািহত 
ভয্িবচাির বয্িkেক psর িনেkপ িবিধ, বয্বসা িবিধ। eমিনভােব কুরআন o সুnােতর পাশাপািশ ঐসব 
িবষয় যসব িবষয় কান নাছ বা বণর্না নi aথবা যভােব বতর্মােন নাছ pেয়াগ করা pেয়াজন সভােব 
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রাসূেলর যুেগ pেয়াগ হয়িন iজেতহােদর dারo unুk। e বয্াপকতাi ei শরীয়তেক সবর্কােল 
মানবজািতর কলয্ােণ pেয়াজনীয়তার গয্ারািn দয়। eর আoতায় জীবন চলাচেল হেব agগিত, unিত। 
জীবন চঁাকা থাকেব সচল। তেব e iজিতহাদিট পূেবর্কার িরসালাতেক বধতা দানকাির হেত পারেব না। 
কারণ আlাহ ঐ সব িকতাব িনিদর্  সমেয়র পর বািতল কের িদেয়েছন। আর ei িকতাব- eর কান 
রিহতকারী নi। eজনয্ iহােক আlাহ pদান কেরেছন বয্াপক o িবsৃিতর kমতা o ভুখেn নতুন সজীবo 
pাণবn সৃি র kমতা। 
 
oলামাগণ সবর্সmতভােব শরীয়েতর uৎস িহসােব চারিট মূলনীিত িনধর্ারণ কেরন 
(ক) আল-কুরআন। 

(খ) সুnাতু রাসূল। 

(গ) iজমা। 

(ঘ) িkয়াস। 

7। মানব pকৃিতর aনুকূল: 
যখন আমরা বিল ei িরসালত মানব pকৃিতর বা িফতরােতর aনুকূল তার aথর্ ei নয় য পূেবর্কার 
িরসালত মানব pকৃিত িবেরাধী aথবা িনদর্য়। pেতয্ক িরসালেতi মূলত আlাহ কতৃর্ক pিরত (যিদo 
পরবিতর্েত িবকৃিত করা হেয়েছ) তেব পূেবর্কার িরসালেত যমনিট আেগo আেলাচনা হেয়েছ দৃি  দয়া 
হেয়েছ িনিদর্  কাoম o িনিদর্  সমেয়র pিত। eজনয্ পূেবর্কার সকল িরসালত আ িলক o আংিশক িবষয় 
pিতকার করেতা। আর িরসালেত মুহাmদী হেc িব জনীন িরসালত, সকল কাল সকল যুগ িবsৃত। eর 
আগমন হেয়েছ সকল মানুেষর সংেশাধেনর জনয্। কান ণী, বণর্, ভাষা, কাল o sান নi। e জনয্ iহা 
সবর্াবsায় মানব pকৃিতর সে  কাজ কের। ei িরসালত যখন আlাহর পk হেত aবতীণর্ হয় তখনi e 
িবষেয়র িদেক দিৃ  রাখা হেয়িছল। 
আlাহ মানব pকৃিতর সৃি কতর্া, িতিন সবিকছু জােনন কানিট eর জনয্ uপেযাগী আর কানিট 
aনুপেযাগী। ei dীন িতিন aবতীণর্ কেরেছন তার pjা মত eবং বয্াখয্া িদেয়েছন মানুেষর শিk সামেথর্য্র 
pিত দৃি  রেখ। 

ين القيم ُفطرة اهللا اليت فطر اجاس عليها ال يبديل خللق اهللا ذلك ا ُِّ َْ َْ َِّ ِ َِ ِ ِ ِِ
ْ َ َ ْ َْ َ َ ََ َ ََ َ

ِ
َ   )30: الروم (ِ

eটাi আlাহর pকৃিত যার uপর িতিন মানব সৃি  কেরেছন। আlাহর সৃি র কান পিরবতর্ন নi। eটাi 
সরল ধমর্। 
যতi সময় aিতবািহত হেলা o মানষু জািহিল pথা পdিতর িদেক agসর হেলা আlাহর পdিত ছেড়, 
ততi তারা aিsরতা o িবপেথ পিতত হেলা eবং  হেc। eেত কের ei dীন য মানব pকৃিত uপেযাগী 
dীন, স রহসয্ আেরা বিশ s  হেলা। 
আlাহর সৃি  িনয়েম মানব pকৃিতেত কিতপয় ঝঁাক রেয়েছ যা গিcত রাখা হেয়েছ মানব pকৃিতেত। যােত 
মানষু যথাথর্ভােব িনধর্ারণ করেত পাের তার uপর aিপর্ত ভূ-খেnর pিতিনিধt িবষেয়। স ঝঁাক হেলাঃ 
আহার করা, পান করা, পাষাক পিরধান, বাসsান, মািলক হoয়া, িনেজেক pিতি তা করণ iতয্ািদ। ei 
ঝঁাক বা চািলকা শিk ভূ-খn আবােদর জনয্ pেয়াজন থাকা সেtto মানব aিsেtর জনয্ ঝঁুিকপূণর্। যিদ 
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তাহা চলেত থােক কান িনয়ম নীিত ছাড়া। তখন pকৃিত পিরবিতর্ত হেব aবাধয্ pবৃিtর িদেক, মানুষo 
তখন িনেজেক িনয়ntেণ সkম হেবনা। aতeব aনুকরণীয় সহনশীল eকিট িনয়ম নীিত ei ঝঁাকেক 
যুিkকভােব বধতা িদেত পাের eেকবাের বািতলo নয় আবার মূলনীিত ংস কেরo নয়। eকi মূhেতর্ 
তার aবাধ িবচরণo িনয়ntণ হেব। তখন ¯^fve pকৃিত pবৃিtেত rপাnর হেবনা। aতeব মানষু ভাগ 
করেত থাকেব তার জনয্ uপকাির বst eকi মhুেতর্ তার আচরণ ক eকিট সীমা রখার মেধয্ পিরচালনা 
করেব যােত ংস o নে র িদেক ধািবত না হয়।ei কাজিটi কেরেছ iসলাম।  
ঝঁাক বা চািহদা ক iসলাম বধ মেন কের। eকi সােথ eটােক পিরমািজর্ত করার o মানব aিsেtর 

সীমা রখার মেধয্ থেক unত করার জনয্o কাজ কের, যন aবাধয্ pবিৃtর আকার ধারণ না কের। বরং 
pjাময় আlাহর aংিকত িনয়ম-নীিতেত পিরচািলত কিতপয় uৎসাহ o আgহ িহসােব গণয্হয়। 

আlাহ বেলন- 

َتلك حدود اهللا فال يقربوها  ُ َ ْ ََ َ ِ ُِ ُ ُ َ   )187: اكقرة (ْ
eটা হেলা আlাহ কতৃর্ক বেঁধ দয়া সীমা। aতeব, eর কােছo যoনা। 

َتلك حدود اهللا فال يعتدوها  ُْ َُ َ َ َ ِ ُِ ُ َ   )229: اكقرة(ْ
eটা হেলা আlাহ কতৃর্ক বেঁধ দয়া সীমা,কােজi eেক aিতkম কেরানা। 
e কারেণ iসলাম বরাগয্তােক সমথর্ন কেরনা। কারণ eটা ¯̂fve pবণতােক ন  o দমন কের দয়। 
িতন বয্ািkর eকিট দল রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম eর ঘের গেলন। aতঃপর রাসূল সাlাlাh 
আলাiিহ oয়াসাlােমর iবাদত সmেকর্ জানেত চাiল। যখন তােদরেক জানােনা হেলা। তারা িনেজেদর 
iবাদতেক খবু al মেন করল। aতঃপর eকজন বলল আিম সারাবছর রাজ রাখব, রাজা ভ করবনা। 
aপর জন বলল আিম রািt জাgত থেক iবাদত করব, ঘুমােবা না, তৃতীয় জন বলল আিম নারীেক িববাহ 
করব না। তােদর িবষয় রাসলূ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম জানেত পের তােদর বলেলনঃ আlাহর 
শপথ িন য় আিম তামােদর মেধয্ আlাহেক বিশ ভয়কারী। তেব আিম রাজা পালনকির, সমেয় খাবারo 
gহন কির, নামায আদায় কির, ঘুমাi, িববাহ বnেন আবd হi। aতeব য আমার সুnাতেক aপছn কের 
স আমার anভূর্k নয়। 

aনুrপভােব iসলাম aবাধয্ pবৃিতেত ডুেব যাoয়ােকo সমথর্ন কেরনা। যা িবেশষ কের pচিলত 
জািহিলয়াত সৃি  কেরেছ, যােত ¯̂fve pকৃিত ংস হয়, চিরt ংস হয়, মানষু পযর্ভূিষত হয় প েt।  
আমরা দখেত পেয়িছ পূেবর্র হািদেস সেবর্াtম আকৃিতেত ভারসােময্র pমাণ পশ করা হেয়েছ। বstত 
জীবেনর সকল kেt iসলাম e uদাহরণ পশ কের।  
ভারসাময্হীনতার eকটা uদাহরণ: পি মা পঁুিজবাদ aনেুমািদত বয্িk মািলকানা, e মািলকানার কান 
সীমা o িনয়ম নীিত নi। ফেল তােত রাজৈনিতক, সামািজক, aথর্ৈনিতক, aতয্াচার জn হয়। যা পি মা 
জগেত িবরাজমান। কিমuিনজম বয্িk মািলকানােক A¯^xKvi কের। eেত বয্িk মািলকানার কান সুেযাগ 
নi। ফেল বয্িkর pরণা ংস হয় uৎপাদন সংকুিচত হয়। পিরণিতেত eক সময়কার পৃিথবীর সরা  গম 

uৎপাদন খামােরর মািলক রািশয়া uৎপাদন aপযর্াp হoয়ায় আেমিরকা হেত গম আমদািন করেত 
হেয়িছল eবং eভােব কিমuিনজম ংস হেলা। 
iসলাম মাঝা মািঝ aবsান কের  
iসলাম pকৃিতর সােথ িমেল agসর হয়। তাi r থেকi বয্িk মািলকানা aনুমিত দয়। যােত বয্িk 
আপন pরণায় কাজ করার সুেযাগ হয়। eবং কিমuিনজেমর মত বয্িk মািলকানােক দমনo কেরনা। বরং 
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eকিট আদশর্ িনয়ম নীিত pণয়ন কের যা জুলমু o ফাসাদ থেক দূের রােখ। সদু হারাম কের, মজতু করণ, 
লুnন, চুির, ধাকাবািজ iতয্ািদ িনিষd কের eবং e aৈবধ পেথ সmেদর মািলক aথবা সmদ বৃিd হারাম 
ঘাষণা কের। aতঃপর যাকাত ফরজ কের যা সmদ বৃিdর সীমা বেঁধ দয় o সmেদ দিরd ণীেক 

aংিশদার বানায়। e হেলা eমন কতক িনয়মাবলী যা পি মা বয্বsার সৃ  চিরt ংস o সামািজক, 
রাজৈনিতক, aথর্ৈনিতক জুলুম থেক হফাজত কের। eভােব আমরা যিদ খঁুজেত থািক দখেত পাব মানব 
জীবেনর সকল পযর্ায় ধমর্ o মানব pকৃিতর মেধয্ পূণর্া  সাম সয্ িবরাজ করেছ iসলােম। eমিনভােব পথ 

তা থেক রkার িদকিনেদর্শনা aথবা ংেস পিতত মুhেতর্ িনেজেক রkার pdিত রেয়েছ ei 
iসলােমi। eেত কের ¯̂fve pকৃিতেত শািn o জীবেন িsিত িফের পায়। 
iসলােমর মহানুভবতা: 

ين من حرج ٍهو اجتباكم وما جعل عليكم يف ا َ ََ َ َ َ َْ ِّ ْ ِْ ِ ِ ُ ُ ُْ َ َ َ َ ْ   )78: احلج (َ
িতিন তামােদরেক পছn কেরেছন eবং ধেমর্র বয্াপাের তামােদর uপর কান সংকীণর্তা রােখনিন।  

َيريد اهللا بكم اليرس وال يريد بكم العرس  َْ ُْ ْ َ ُْ ُُ ُِ ُِ ُ
ِ ُِ َُ ُ   )185: اكقرة(ُ

আlাহ তামােদর জনয্ সহজ করেত চান; তামােদর জনয্ জিটলতা কামনা কেরন না। 

َيريد اهللا أن خي ُ ْ َ ُ ُ
ِ ًفف قنكم وخلق اإلنسان ضعيفا ﴿ُ ِ َِ ُ َُ ْ ِ

ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ   ﴾28: النساءِّ
আlাহ তামােদর বাঝা হালকা করেত চান। মানষু দূবর্ল সৃিজত হেয়েছ। 

ن كنتم مر أو بل سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء فلم جتدوا ماء ًو َ َ ََ َ َ َ َُ ِ
َ ْ ْ َْ َ َ ِّ ْ ُْ ُ ُْ َ ْْ ْ ْ َْ َ َ َ

ِ ِ َ ََ ِ ُِ ٌ
ٍ ِ
َ َ َ َ ُ ُ فتيمموا ْ َ َ َ

ًصعيد ِ ً طيبااَ ِّ   (6: املائدة (َ
যিদ তামরা rg হo aথবা pবােস থাক aথবা তামােদর কu psাব- পায়খানা সের  আেস aথবা 
তামােদর stীেদর সােথ সহবাস কর aতঃপর পািন না পাo তেব তামরা পিবt মািট dারা তায়াmুম কের 

নাo। aথর্াৎ ¯^xq মুখ-মnল o হsdয় মািট dারা মুেছ ফল। আlাহ তামােদর aসুিবধায় ফলেত চান না; 
িকnt তামােদরেক পিবt রাখেত চান eবং তামােদর pিত ¯^xq নয়ামত পূণর্ করেত চান। যােত তামরা 
কৃতjতা pকাশ কর। 

ين يرس ولن يشا ين أحد إال غلبهدإن هذا ا   اكخاري: ( ا
iসলাম ধমর্ হেc সহজসাধয্। য dীন িবষয় কেঠারতা কের স পরািজত হয়।  
ei dীনেক আlাহ মূলত মানেুষর কে র জনয্ aবতীণর্ কের নাi। মানষুেক ক  eবং তােদর uপর 
কেঠারতা কের আlাহ লাভ িক? 

 )143: اكقرة: (إن اهللا باجاس لرؤف الرحيم

িন য় আlাহ মানেুষর pিত sহশীল কrনাময়।  
aনুrপভােব আlাহ মানষুেক পরকােলo কান শািs দoয়ার pেয়াজন নi। 

ن اهللا شاكرا عليما ﴿ ًما ففعل اهللا بعذابكم إن شكريم وآَمنتم و ِ َ َ ًَ َ َِ َ َُ َُ َ ْ ْ ُْ ْ ُ ْ َ ْ ِ ُ ِ ِ
َ َ َُ ْ   ﴾147:النساءَ

যিদ তামরা কতৃj হo o িব াস sাপন কর তেব আlাহ তামােদরেক শািs pদান কের িক করেবন? 
আlাহ পুrsার দানকারী, সবর্j। 
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আlাহ ei dীন মানেুষর uপর aবতীণর্ কেরেছন, মানেুষর জনয্ মানুেষরi কলয্ােণ তারা যন হয় 
সুnরতম গঠেন যভােব তােদর সৃি  করা হেয়েছ। তারা যন যাগয্ হয় স সmােনর যা আlাহ তােদর দান 
কেরেছন। 

َولقد كرمنا بين آَدم َ
ِ َ

َ ْ َ ْ َ َ   )70:  اإلرساء( َ
আিম তা আদম সnানেক মযর্াদা দান কেরিছ। 
মানেবর জনয্ ei dীন তা আlাহর িবেশষ aনুgহ। তারপরo তারা ei dীেনর aনসুরণ করেল আlাহ 
তােদর পুরsতৃ করেবন জাnাত o তার সntি  িদেয়। তােদর নক কােজর pিতদান ¯̂iƒc| বstত আlাহ 
gণgাহী মহাjানী। 
iসলাম মানব pকৃিত সংেশাধন কের ধীের ধীের, মানেুষর unয়েনর জনয্i। বড় কান িবষয়o তার uপর 
আেরাপ কেরনা; তাহেল স aপারগতা pকাশ করেব, বরং ধীের ধীের তােক uপের uিঠেয় নয়,যােত তার 
pদেkপ সিঠক হয়। আেরাহন সু-পিরিণত হয়। eেত কের স সংেশাধনেক ভালবাসেব eর pিত আgহী 
হেব। iসলাম ঐ পিরমাণ  তােক মুকাlাফ বা দািয়tােরাপ কের যা ছাড়া মানব জীবন যথাযথ হয়না। 
বাকীgেলা বাধয্বাধকতা  নi। † ^̄”QvKvR eবং ধারাবািহক unিতর বst িহসােব পছnনীয় কের রােখ।  
 

আlাহ তাআলা বেলন- 

َزين للناس حب الشهوات من النساء و ِ َ ِّ َ َ َِ ِِ َ ُّ ُ ِ ِّ هب والفضة واخليل المسومة ُ ِاكنني والقناطري المقنطرة من ا ِ َِ َ َُ ُْ ْ
ِ
ْ ََ ْ َ َ َ َِ

ْ ْ
ِ َ َ ِ ِ ْ َ َ

ِ َ ِ َ
ْ

غيا واهللا عنده حسن المآَب ﴿ ِواألغعام واحلرث ذلك متاع احلياة ا َ َ َْ ُ ْ ُ ُ َُ ْ ِ َِ َ َْ ُّْ ِ َ َْ ُْ َ َ َ َ ِ ْ ِ َ َ ْ
ْقل أؤنبئكم خبري من ذلكم  ﴾14 ْ ُْ ُِ َ ِ ٍ

ْ َِّ ِ ُ َ ُ َ ْ ُ

َلثين ِ ين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من اهللا واهللا ِ ُ ايقوا عند ربهم جنات جتري من حتتها األغهار خا َ َ َ َ َِ َ َ َِ ِ ٌِ ْ ْ
ِ

ٌ َ ْ ْ ٌٌ ََ َُ ْ َ َ َ ََ َ
ِ ِ ُِ ْ ْ

ِ
َ َْ ْ ِْ ِ ِّ

َ

ِبصري بالعباد ﴿ َ ِ
ْ

ِ ٌ ِ ين فقولون ربنا إغنا آَمنا فاغفر جا ذنوبنا وقن15َ َ﴾ا َ َ َِ َ َ ُ ُ َ َ ْ ِ ْ َ َ ِ َ َ ُ ُ َ َ ِا عذاب اجار ﴿ِ
َ ََ

َ﴾ الصابرين 16 ِ ِ
ِوالصادقني والقانتني والمنفقني والمستغفرين باألسحار ﴿ َ ْ َ ْ ِ َ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ُْ َْ َ َ ََ َ َْ ِ ِ َ ْ ِ  )17-14: آل عمران(﴾ 17ِ

মানেুষর জনয্ সেুশািভত করা হেয়েছ pবৃtর ভালবাসা- নারী, সnানািদ, রািশ রািশ সানা-rপা, িচিhত 
ঘাড়া, গবািদ প , শসয্েkত। egেলা dিনয়ার জীবেনর ভাগসামgী। আর আlাহ, তার িনকট রেয়েছ 

utম pতয্াবতর্নsল। আিম িক তামােদরেক eর চেয়o utম বstর সংবাদ দব? যার তলেদশ িদেয় 
pবািহত হয় নহরসমূহ। সখােন তারা sায়ী হেব। আর পিবt stীগণ o আlাহর পk হেত সntি । আর 
আlাহ বাnােদর সmেকর্ সময্ক d া। যারা বেল, হ আমােদর রব, িন য় আমরা ঈমান আনলাম। 
aতeব, আমােদর পাপসমহূ kমা কrন eবং আমােদরেক আgেনর আযাব হেত রkাকrন। যারা 
ধযর্শীল, সতয্বাদী, আনুগতয্শীলo বয্য়কারী eবং শষ রােত kমাpাথর্নাকারী।  

আপিন লkয্ কেরেছন িক িকভােব? iসলাম মানব আtােক সংেশাধন করেছ। ei pবৃিtgেলা মানুেষর 
িনকট আকষর্নীয় যা আয়াতdারাo ¯^xK…Z| egেলার aিst িক আlাহ হারাম বেলেছন? কখেনা নয়। 
আlাহ eর জনয্ eকিট সীমা রখা িনধর্ারণ কেরেছন eর আoতাভূk হেল বধ হেব আর সীমািতkম 
করেল aৈবধ হেব। aতeব eকটা সীমােরখার মেধয্ eটা aনুিমত। তেব iসলাম মানেুষর জনয্ পছn 
কের তারা যন pবিৃtেক sাভািবকভােব gহণ কেরন। eটাi যন সব িকছুর কndিবnু না হয় eবং 
আlাহর পেথ িজহাদ থেক তােক যন বয্s না রােখ। যা আবশয্কীয়। aথবা আlাহর pিত িব াস sাপেন 
বাধা gs না কের তাহেল তার পরকাল িবন  হেব। তাi শরীয়ত pবতর্ক বেলেছন-   
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ُقل أؤنبئكم خبري من ذلكم ُِ َ ْ ِْ ٍ
ْ َِّ ِ ُ َ ُ َ ْ ُ  

 বল: তামােদরেক eটা aেপkাo utম বstর সংবাদ িদব? যা eসব pবৃিtেত িনমg থেকo utম? 

তাহেলা জাnাত। যােত রেয়েছ িচরsায়ী নয়ামত রাজী o সntি । সহানুভূিত o আকষর্ণীয় ভংিগেত কার 
জনয্ ei িনয়ামত eখােন তা িচtািয়ত কেরেছন। ঐ সকল বাnােদর জনয্ যারা ei নয়ামেতর uপযুk। 
তারা হেলন সিহ ু, সতয্বাদী, ধমর্পরায়ন, আlাহর পেথ বয্য়কারী, রােতর শষাংেশ kমা pাথর্নাকারী। 
সবকিট gণাবলীi মহৎ o আtার কােছ িpয়। ei সুnর uপsাপেনর মাধয্েম কুরআন e সেবর িদেক 
uৎসািহত কের। আপিন লkয্ কেরেছন মানষু যিদ তার আtােক ঐ পূতgনাবলী aজর্েন বয্s রােখ, তাহেল 
স িক pবৃিtেত িনমg থাকেত পাের, স ^̄vfvweKfv‡eB e থেক িফের থাকেব। কান pকার ক  বা 

জিটলতা aনুভব ছাড়া। eকi মহেূতর্ iসলাম ei মতo পাষণ কেরনা য স বরােগয্র মত eেকবাের 
pবিৃt মুk থাকেব। বরং তা পছnনীয় যুিkস িতর িভতর হেব। দখুন iসলাম রাত o িদেন eকিট 
িনধর্ািরত পিরমান নামায ফরজ কের, তেব নফল iবাদেতo uৎসািহত কের।খুবi আকষর্নীয় পdিতেত। 

ى  ى يسمع به وبرصه ا ما يزال عبدي يتقرب إيل باجوافل ح أحبه فإذا احببته كنت سمعه ا
  )2061:اكخاري. (يبرصبه ويده ال يبطش بها

বাnা যখন আমার িনকটবতর্ী হেত থােক নফল iবাদেতর মাধয্েম আিম তােক ভােলাবাসেত থািক। 
aতঃপর যখন তােক ভােলাবািস আিম তার কান হi যা িদেয় স েন চkু হi যা িদেয় স দেখ হাত হi 
যা িদেয় স ধের। 
eমিনভােব রমযান মােসর রাযা ফরজ কের, তেব নফল রাযার pিতo uৎসািহত কের। িনিদর্  পিরমাণ 
সmেদ যাকাত ফরজ কের, তেব আlাহর পেথ দান খায়রােতo আgহী কের। eভােবi মানুেষর মেধয্ 
আমেল unিতর আgহ জn দয়, যােত স eটােক মহুাbত কের o তার uপর aিবচল থােক। eবং 
pেযাজয্ হয় তার uপর িনmবিণর্ত ei বিশ য্। 

ين قالوا ربنا اهللا عم استقاموا تتزنل عليهم المالئكة كال ختافوا وال حتزنوا وأبرشوا باجلنة ِإن ا َ ْ ِ ُ ِ ْ ْ َ ََ ََ َُ َ َ ََ ُ َ ُ َ ِ َ َ ُّْ ُ ِ ْ ْ ََ َ َُ َُ ُ َ ُ ُ َ َ َ ِ ِ اليت ِ
َكنتم توعدون ﴿ ُ َ ُ ْ ُ ْ   ﴾30:فصلتُ

যারা বেল আমােদর pিতপালক আlাহ aতঃপর aিবচিলত থােক, তােদর িনকট aবতীণর্ হয় ফেরশতা 
eবং বেল, তামরা ভীত হেয়ানা, িচিnত হেয়ানা eবং তামােদরেক য জাnােতর pিতrিত দয়া হেয়িছল 
তার জনয্ আনিnত হo। 
আর আেরািপত ফরজ (আবশয্ পালনীয়) স kেto বাnার শিk সােধয্র pিত দৃি  রাখা হেয়েছ- 

َال يكلف اهللا غفسا إال وسعها َ ْ ُ ِ ً ْ َ ُ ُ ِّ َ ُ   )286: اكقرة ( َ
কান বয্িkেকi আlাহ তার সােধয্র aিতিরk কতর্বয্ পালেন বাধয্ কেরন না। 

aিপর্ত দািয়t থেক পলায়নকারী aথবা aিভেযাগকারী না হেয়, যিদ pকৃত aপারগ হয়, স kেto 
আlাহ তাআলা তার aপারগতানুযায়ী সহজ কের থাকেন eবং তােক বলেত বেলন- 

ين من قبلنا ربنا و َربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا وال حتمل علينا إرصا كما محلته بل ا ََ َ ْ َ ْ َ َ َ ََ ََ َ َ َِ َِ ْ ِ َِ َ َ َُ َ َْ َ ًَ ْ ْ َ َِ ِ
ْ ِ

َ َ َْ ْ َْ َْ َ ْ ِ َال ُ
َحتملنا ما ال طاقة جا به واقف قنا واغفر جا وارمحنا أنت موالنا فانرصنا بل القوم الاكفرين  ِ ِ

َ َْ ْ َ َِ ْ َْ َ َ ََ َْ َُ ْ َْ ََ َ ََ َ َ ْ َْ َِّ َ ََ ََ َ ْْ ِ ْ َ ُ ْ ِ ِ
ُ

  )اكقرة286﴿
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হ আমার pিতপালক! যিদ আমােদর ম aথবা trিট হয় তৎজেনয্ আমােদরেক ধতৃ করেবন না, হ 
আমােদর pিতপালক আমােদর পূবর্বতর্ীগেনর uপর যrপ grভার aপর্ন কেরিছেলন আমােদর uপর 
তdrপভার aপর্ন করেবন না। হ আমােদর pভু যা আমােদর শিkর aতীত ঐrপ ভার বহেন আমােদরেক 
বাধয্ করেবন না eবং আমােদরেক kমা কrন। আমােদরেক মাজর্না কrন। আমােদর দয়া কrন। 
যিদ স sিলত হয় আlাহ তােক তার দয়া থেক তািড়েয় দন না। তেব যিদ বার বার কের। 

ُفتلىق آَدم من ربه لكمات فتاب عليه إنه هو احكواب الرحيم ﴿اكقرة ِ ِ ُِ َ ُ ُ ِ ْ َ ََ َ َ ََ ٍَ َ ِِّ َ َ ْ ِ ُ َ :37﴾  
anর আদম ¯̂xq pিতপালক হেত কিতপয় বাকয্ িশkা করেলা, আlাহ তখন তার pিত কৃপা দৃি  িনেkপ 
করেলন িন য় িতিন kমাশীল কrনাময়। 

نوب إال اهللا ولم  نوبهم ومن فغفر ا ين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أغفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا  ْوا ْ ْ َْ َ ََ َ َُ ِ َِ َ َُ ُُّ َ ُْ ُ ُِ ْ َ ْ
ِ ِ

ُ ُِ ْ َ َ ََ َْ َُ َ َ َُ َ ً َ ِ ُ َ َ ِ
َيرصوا بل ما فعلوا وهم فعلمون ﴿ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ُّ ِ َ أوحك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات جتري من حتتها ﴾135ُ َ َ َِ ْ ْ ٌ ٌَ َْ ْ ْ ِْ ِ ِِ َ َِ ِّ َ ِ ْ ُ ُ َ َ َ ُ

ين فيها ونعم أجر العاملني ﴿ َاألغهار خا ِ ِ َِ ْ ُ ْ ََ ََ َْ ِ َ َ َِ ِ ُ ْ ْ
 ﴾ آل عمران136

eবং যখন কu a ীল কাযর্কের িকংবা ¯^xq জীবেনর pিত aতয্াচার কের তৎপর আlাহেক sরণ কের 
aপরাধ সমূেহর জেনয্ kমা pাথর্না কের, আlাহ বয্তীত আর ক aপরাধসমূহ kমা করেত পাের? eবং 
তারা যা কেরেছ স বয্াপাের জেন েন হঠকািরতা কেরনা। তােদর পুরsার হেলা তােদর pভুর িনকট হেত 
মাজর্না eবং eমন uদয্ানসমূহ যgেলার তলেদেশ িদেয় †mªvZw¯^bx সমহূ pবািহত থাকেব, তmেধয্ তারা 
সদা aবsান করেব eবং সৎকমর্শীলেদর জেনয্ িক সুnর pিতদান। 
eর চেয় বড় আর মহানভুবতা িক?  যখােন পাপীেদর pিতo সহানভূুিত pদিশর্ত হয়। 
পয়গােম মুহাmদীর uc মূলয্েবােধর কিতপয় নমুনা 
1। eকtবাদ pিত া 
pেতয্ক িরসালাত মূলত eকtবােদর িব াস pিত ার জনয্ pিরত হেয়েছ। যা ছেড় মানষু িশরেক জিড়েয় 
িছল।  

َولقد نعثنا يف لك أمة رسوال أن اقبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت  ُ ُ ُ ُِ َ ْ َ ََ ُ ْ ُ
ِ
َ ً َ ٍ َُ ِّ ُ

ِ ْ َ َ ْ َ   )36: اجحل (َ
আিম pেতয্ক umেতর মেধয্i রাসূল pরণ কেরিছ ei মেমর্ য, তামরা আlাহর iবাদত কর eবং 
তাgত থেক িনরাপদ থাক। 

ه كنه ال إ إال أنا فاقبدون ﴿ ِوما أرسلنا من قبلك من رسول إال نو إ ِ ِ ِ ِ ٍُ ُ ُْ َ ََ َ َ ََ َ َ ُ ِ ْ
َ ِْ ُ َ ْ ِْ َِ ِ ْ َ َ ْ َ   ﴾25:األنبياءَ

আপনার পূেবর্ আিম য রাসলূi pরণ কেরিছ তােক e আেদশi pরণ কেরিছ য, আিম বয্তীত aনয্ 
কান uপাসয্ নi। aতeব আমরi iবাদত কর। 

eর পরo িযিন কুরআনুল কারীেম গেবষণা করেব, খবু সহেজ তার দৃি েত আসেব য কুরআন pথেমi ei 
grtপূণর্ িবষয়েক uপsাপন কের বয্িতkম ধমর্ী uপsাপনায় যা পূবর্বতর্ী িরসালত সমূেহ aনুপিsত। 
আlাহর icা ei িরসালত aবয্াহত থাকেব িকয়ামত পযর্n eবং তা aবতীণর্ কেরেছন িব  জগেতর জনয্। 
eজনয্ আমরা দখেত পাi eকtবাদ িবষয়ক সকল সেnহ যা hদেয় জnােত পাের সgেলা কুরআনুল 
কিরেম আেলাচনা হেয়েছ। eবং aিবরাম আঘাত কেরেছ সব সেnহর uপর যােত anর থেক ঐgেলা 
দূরীভূত হয় eবং যাবতীয় anকার থেক মুk o পিরcn আিkদাহ pিত া হয়। 
বstত: কুরআন aবতীণর্ হoয়ার pkােল য সকল সেnহ সমােজ িবরাজ কেরিছল সgেলােক খnন কের। 
সgেলা আরব মূিতর্পূজক aথবা আহেল িকতাব-ihদী খৃ ান যার মােঝi হাক না কন। তেব তাoহীদ 

িবষেয় িবেশষ মেনােযােগর uেdশয্ ধু সেnহ খnন করা িছলনা। বরং eেত eকtবােদর আেলাচনা o 
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ঈমান জারদার করার pিত আhান eবং anের ঈমান যন বয্াপক আকার ধারণ কের eবং বাnার ঈমান 
পূণর্তা পায়  সিট uেdশয্ িছল । সলেkয্ মিদনােতo ঈমানদারেদর uপর ঈমান িবষয়ক আয়াত aবতীণর্ 
হয়। aথচ তারা পূেবর্i ঈমান eেনেছন। eমন িক ঈমান িভিtক eকিট সমাজ pিত ার পরo। য সমােজর 
uপর দঁািড়েয় তারা dীেনর সাহােযর্য্ লড়াi করেছ eবং খালাখিুল eকিট রা  ঈমােনর তttাবধায়ক হেয় 
কাজo করেছ, তার পরo  তােদরেক ঈমােনর pিত দাoয়াত eটা eক িবশাল বয্াপার। 

ين آَمنوا آَمنوا باهللا ِيا كفها ا ِ ُ ُِ َِ ََ ُّ َ ي نزل بل رسوَ ِ ورسو والكتاب ا ِِ ِ ُِ َُ ََ َ َ َ ِ َ ِ
ْ َ   )136: النساء (َ

হ মুিমনগণ! তামরা িব াস sাপন কর আlাহর pিত o তার রাসূেলর pিত eবং ঐ িকতােবর pিত যা 
িতিন তার রাসূেলর uপর aবতীণর্ কেরেছন। 
eটা পিরsার য e আhান কািফরেদরেক নয় ঈমানদারেদর pিত e আহবান করা হেয়িছল।  
ঈমানদারেদর pিত যারা পূেবর্i ঈমান eেনেছন। eর aথর্ হেলা e আhােনর মাধয্েম ঈমােনর uপর 
aিবচল থাকার জনয্ udুd করণ eবং ঈমান বিৃdর জনয্ আhান জানােনা। 
হঁয্া! কুরআন তাoহীদ o িশরক িবষয়েক s  কের িদেয়েছ, সকল পথ o পnায়। যা মানব আtা 
uপলিdo করেত পাের। যােত কান িদক থেক িশরক বাসা বঁাধেত না পাের মুিমেনর আtায়। িচnা, কমর্, 
aনুভূিত বা aনয্ কান uপােয়। eমিনভােব কুরআনুল কারীম আেরা eকিট িবষেয় সেবর্াc grt িদেয় 
বণর্না কেরেছন। তাহেলা ধু গাirlাহর iবাদত আরাধনার নাম িশরক নয় বরং আlাহ কতৃর্ক aবতীণর্ 
শরীয়ত িবহীন শাসন পিরচালনা করাo িশরেকর anভূর্k। 

اء قليال ما تذكرون ﴿ كم من ربكم وال تتبعوا من دونه أو َاتبعوا ما أنزل إ َ َُ َ ََ ًَ
ِ َ ََ ِ ْ

َ
ِ ِ ُ ُ ُْ ْ ْ ِْ ُِ ُِ ِ

َ ِّ َ ْ َ ِ
َ
ِ
ْ  ﴾3: األعرافُ

তামরা aনসুরণ কর যা তামােদর pিতপালেকর পk থেক aবতীণর্ হেয়েছ eবং আlাহেক ছেড় aনয্ 
কাuেক বnু o aিভভাবকrেপ aনসুরণ কেরানা, তামরা খবু ali uপেদশ gহণ কের থাক। 

ء حنن وال آَباؤنا وال حرمنا من دونه من وا لو شاء اهللا ما قبدنا من دونه من  ين أرش ْوقال ا ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ َُ ْ َ ْ َ ََ ََ ََ َ َ َُ َ ُ َ ٍ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َُ ْ َ َ ء َ  ٍ ْ َ

 ﴾35: اجحل﴿

মুশিরকরা বলল: যিদ আlাহ চাiেতন, তেব আমরা তােক ছাড়া কারo iবাদত করতাম না eবং আমােদর 
িপতৃ পুrেষরাo করতনা eবং তার িনেদর্শ ছাড়া কান বsti আমরা হারাম করতাম না। 
e আয়ােত আlাহ তাআলা আlাহকতৃর্ক নািযলকৃত বstর aনসুরণ না করায় তােদরেক মুশিরক বেল 
সেmাধন কেরেছন। aথর্াৎ eo িশরেকর anভূর্k। যাহা সূরা আরােফর uেlিখত আয়ােত pকাশ। সূরা 
নাহেলর আয়ােত িশরকী কাজgেলার বয্াখয্া আlাহ তাআলা িদেয়েছন মুশিরকেদর ভাষায়- তাহেলা 

মুশিরকগণ গায়rlাহর uপাসনা কের, আlাহর aনুমিত ছাড়া কান বst হালাল বা হারাম ঘাষণা কের। 
aথর্াৎ আlাহর নািযলকতৃ িবধােনর aনুসরণ না করায় তারা মুশিরক। 
সূরা িনসায় বিণর্ত হেয়েছ- 

ُفال وربك ال يؤمنون ح حيكموك فيما شجر بينهم عم ال جيدوا يف أغفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا  ُِّ َ َُ َُ َ َ ََ َ ِّْ َ ََ َِ ًِ َ َ َ َْ ِْ ِ ُ ْ َ ِ ُ ُِ
َ َ َُ ْ ََ َ َ ِ ِّ ُ ْ ُ َ َ

ًتسليم ِ ْ  ﴾65:النساءا ﴿َ

aতeব তামার পালনকতর্ার কসম, তারা ঈমানদার নয় যতkণ না তােদর মেধয্ সৃ  িববােদর বয্াপাের 
তামােক নয্ায় িবচারক মেন না কের। aতঃপর তামার মীমাংসার বয্াপাের িনেজেদর মেন কান রকম 

িdধা aনভুব না কের eবং পূণর্ সmিতেত মেন নয়। 
e সmেকর্ (আlাহ কতৃর্ক aবতীণর্ িবধান িবহীন শাসন পিরচালনাo িশরেকর anভুর্k) সূরা মােয়দােত 
কেয়কিট বণর্না eেসেছ। 
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َومن لم حيكم بما أنزل اهللا فأوحك هم الاكفرون ﴿ ُْ ِ َ ْ ُ ُ َُ َِ َ
ُ َ ُ َ ََ ْ َ َ ِ ْ ْ ْ َ   ﴾44:املائدةَ

য সব লাক আlাহ যা aবতীণর্ কেরেছন তদনুযায়ী ফয়সালা কের না তারাi কািফর।  
َوم َن لم حيكم بما أنزل اهللا فأوحك هم الظالمون ﴿َ ُْ ِ ُ ُ َُ َِ َ

ُ َ ُ َ ََ ْ َ َ ِ ْ ْ   ﴾45: املائدةْ
যসব লাক আlাহ যা aবতীণর্ কেরেছন তদনুযায়ী ফয়সালা কের তারাi জােলম। 

َومن لم حيكم بما أنزل اهللا فأوحك هم الفاسقون ﴿ ُْ ِ َ ْ ُ ُ َُ َِ َ
ُ َ ُ َ ََ ْ َ َ ِ ْ ْ ْ َ ﴾47:املائدةَ  

য সব লাক আlাহ যা aবতীণর্ কেরেছন তদনুযায়ী ফয়সালা কেরনা তারাi পাপাচারী। 
সূরা আল-নূর থেক sীর হয় য, ঈমােনর দাবীর pকৃত pমােণi হেলা য কান িবচার ফায়সালােক 
আlাহর শরীয়েতর uপর সমপর্ন করা। তা না হেল ঈমােনর দাবী িমথয্া বেল গণয্ হেব। 

ِويقولون آَمنا باهللا وبا َ َِ ِ َ َ ُ ُ َلرسول وأطعنا عم فتو فريق منهم من نعد ذلك وما أوحك بالمؤمنني ﴿َ ٌِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُْ َ
ِ

َ َُ َ ََ َِ َ ِ ْ َْ ْ ْ ُ
ِ
َ َ َ ُ َ َ َ ذا 47ِ َ﴾ و

ِ َ

حكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ﴿ َدعوا إىل اهللا ورسو  ُْ
ِ ِ
ْ ُْ ُ ُ ُْ ْْ ِ ٌِ َ َ

ِ َِ َ َ ُ َُ ِ ِ ُ َ َ ِ
َ

ن يكن لهم احلق يأتوا إ48 ِ﴾ و ُ ْ َ َُّ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ
ِ ِْه َ َ

َمذعنني ﴿ ِ ِ ْ َ﴾ أيف قلوبهم مرض أم ارتابوا أم خيافون أن حييف اهللا عليهم ورسو بل أوحك هم 49ُ ُ َ َ َِ َ
ُ ْ َ ُ ُ ُ َ َ َْ ِْ ِْ َْ َ َُ ِ ْ َ َ َ ََ َُ َُ َ ُ ْ ِ ٌ

ِ
ُ

ِ
َالظالمون ﴿ ُ حكم بي50ِ ْ﴾ إغما اكن قول المؤمنني إذا دعوا إىل اهللا ورسو  ََ َ ُ ُْ َ ِ ِ ِ ُِ َُ َ ِ

َ
ِ ِ ُِ َ َ َِ ْ ْ َ ْ َ َنهم أن فقولوا سمعنا َ َْ ِ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ

َوأطعنا وأوحك هم المفلحون ﴿ ُ ِ ْ ُ ْ َُ ُ َ ِ
ُ َ ََ ْ َ   )51-47: اجور (﴾51َ

তারা বেল, আমরা আlাহ o রাসূেলর pিত িব াস sাপন কেরিছ eবং আনগুতয্ কির; িকnt aতঃপর 
তােদর eকদল মুখ িফরেয় নয় pকৃত তারা িব াসী নয়। তােদর মেধয্ ফায়সালা করার জনয্ যখন 
তােদরেক আlাহ o রাসূেলর িদেক আhান করা হয় তখন তােদর eকদল মখূ িফিরেয় নয়। সতয্ তােদর 
¯̂c‡¶ হেল তারা িবনীতভােব রাসূেলর কােছ ছুেট আেস। তােদর anের িক রাগ আেছ? না তারা ধাঁকায় 
পেড় আেছ; না তারা ভয় কের য, আlাহ o তার রাসূল তােদর pিত aিবচার করেব? pকৃত তারাi তা 
aিবচারকারী। মুিমনেদর যখন তােদর মেধয্ ফয়সালা করার জেনয্ আlাহ o তঁার রাসূেলর িদেক আহবান 
করা হয় তখন তােদর বkবয্ কবল e কথাi হয় আমরা নলাম o আেদশ মানয্ করলাম। তারাi 
সফলকাম।  
কুরআন বারবার বয্াপকভােব eকিট িবষয় মানুেষর দৃি  আকষর্ণ কের, তাহেলা e সৃি জগেত যা িকছু 
আেছ তার s া হেcন eকমাt আlাহ eবং eককভােব িতিনi সকল iবাদেতর যাগয্। eককভােব তারi 
আনগুতয্ জrরী eবং সকল িবষেয় গৃহীতo হেব eকমাt তারi  ফয়সালা। 

ُأال  اخللق واألمر ْ َ َْ َ ُ ْ َ ْ ُ َ  )54: األعراف (َ

  জেন রাখ, সৃি  o িনেদর্শ তঁারi।  

ين القيم ولكن أكرث اجاس ال فعلمون ﴿ َإن احلكم إال هللا أمر كال يعبدوا إال إياه ذلك ا ُ َُ ْ َْ َ ْ
ِ َِ َ ْ َ َ َ

ِ
َ َ َُ ُ ُِّ َ َِّ ِ َ ُ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ِ ْ ُ : يوسفْ

40﴾  
আlাহ ছাড়া কােরা িবধান দবার kমতা নi। িতিন আেদশ িদেয়েছন য, িতিন বয্তীত aনয্ কারo 
iবাদত কেরানা। eটাi সরল পথ। িকnt aিধকাংশ লাক তা জােন না। 

ين ما لم يأذن به اهللا ء رشعوا لهم من ا ُأم لهم رش ِ ِ
ْ َ ْ َ ْ ِّ ْ َْ َ ََ

ِ َ ِ ُ ُ َُ ََ ُ َ ُ ْ   )21: الشوري (َ
তােদর িক eমন শিরক দবতা আেছ যারা তােদর জনয্ স ধমর্িসd কেরেছ, যার aনুমিত আlাহ দনিন। 

ei িবষয়িট uপsাপেনর সময় বয্াপকভােব uপsাপন হয়, সৃি জগেত আlাহর িনদশর্ন সমহূ- য 
িনদশর্নgেলার আকষর্ণীয় বনর্না িদেয় পিবt কুরআন সমৃd। যােত মানুেষর anের গভীরভােব pেবশ কের 
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ei িব াস য, আlাহi eকমাt সৃি  কতর্া। িতিন eকমাt uপাসয্। ei আিkদাহেক সদুৃঢ় করার জনয্ 
কুরআনুল কারীম িবিভn মাধয্ম gহণ কের থােক। 
1। আlাহ যাবতীয় aনুgহ সmেকর্ বেল থােকন য, e aনgুহ eকমাt আlাহর  থেক aনয্ কােরা নi। 
যােত aনুgহ-দয়ার ফেল মানেুষর anর আlাহ মখুী হয়। 

2। sায়ীভােব sরণ কিরেয় দন য, মানুেষর ভাল-মn সবিকছু আlাহর icায় হেয় থােক। aনয্ কহ 
আlাহর িনয়মেক  কানভােবi পিরবতর্েনর kমতা রােখনা। 
3। আlাহর পিরচয়, gনাবলী o তার পিবt সুnর নামgেলা aবগত হoয়া। eবং egেলা eমনভােব 
eমনভােব uপsাপন করা হেয়েছ য,  তাহা আlাহর eকtবােদর িব াসেক aনুভুিতেত সুদঢ়ৃ কের eবং 
anের e িব াস দঢ়ৃমূল হয়। aতঃeব eটা সুদূর pসারী িশkা বা মাধয্ম, eকtবােদর িব াসেক মানব 
anের সুদঢ়ৃ করার kেt। 
e মাধয্মgেলা eকtবােদর িব াসেক মানব anের সুদৃঢ় কের eমন পdিতেত যার uদাহরণ পূেবর্র মানব 
iিতহােস aনুপিsত। ফেল পৃিথবীেত eকtবাদ eকিট সেnহ মুk আিkদাহ িহসােব ¯^xK…Z হেয়েছ। 
মুসলমান কতৃর্ক সংঘিটত কারেণ যিদo কখেনা e আিkদায় িবকৃিতর িম ণ ঘেট। িকnt iসলােম 
eকtবােদর আিkদা eমিন eকিট s  o সদুৃঢ় শিk য, িবকৃিতকারীগণ িবপেথ sীর থাকেত পাের না। 
তারা drত িফের আেস িব d মূলনীিতর িদেক। আর পৃিথবীেত e রীিতিট iসলােমর পূেবর্ আর কখেনা 
দখা যায়িন। iেতাপূেবর্ তাoহীদ িভিtক সকল ধমর্i তার aনসুারীেদর হােত িবকৃিত হেয়েছ, eমন িক 

তাoহীেদর মৗিলক িবষয় বstর মেধয্o। যার ফেল eকtবােদর মূল কাঠােমা ন  হেয় িগেয়িছল। eকমাt 
iসলােমi যুগ যুগ ধের ¯^xq কাঠােমায় দঁািড়েয় আেছ। কu পথ  হেয়েছ কu তার সােথ aনয্ায় 
আচরণ কেরেছ, িকnt iসলােমর মূলনীিত িছল সুদৃঢ় eেত কান pকার িবকৃিত হয়িন। যার জনয্ বh কাল 
পরo িফের আসেত হেয়েছ মানষুেক eকtবাদী আkীদার িদেক। 

ين عند اهللا اإلسالم  ُإن ا َ ْ َِ
ْ

ِ ْ ِ َ ِّ   )19: آل عمران(ِ
িন য় iসলামi হেc আlাহর মেনানীত জীবন িবধান। 
2। মানব মযর্াদা pিত া  
iসলাম য মানব মযর্াদা pিত া কেরেছ পৃিথবীর aনয্ কান বয্বsা e মযর্াদা pিত া কের নাi। পি মা 
গনতnt বয্াপকভােব দাবী কের য সi pথম মানব aিধকার pিত া কেরেছ। ei দাবী di িদক থেক 
বজাল দাবী। 

     1-iিতহাস: পি মা গণতেntর চেয় anত 1000 eক হাজার বছর eিগেয় আেছ iসলাম, মানব 
aিধকার pিত ায়। যখন iuেরাপ মধয্যুগীয় anকাের িনমিjত িছল eবং f~¯^vgx‡`i পদাঘােত দূবর্ল o 
আসাড় হেয় পেড়িছল। f~̄ v̂gxi eকক শাসনাধীেন  সাধারেণর জীবন যাপন করেত হেতা দাস িহসােব 
কান মযর্াদা বা সmান তােদর িছলনা। যখন মেন চাiেতা তােদর হতয্া করা হেতা, থাকেত হেতা তােদর 

aনাহাের aধর্াহাের, খাটােনা হেতা বকার। eেহেন aবsায় iসলােমর সুভাগমেন মানুেষর সmান, সmদ 
o জীবেনর মযর্াদা pিত া হেলা। pিত া হেলা মানবািধকার। 
2- বাsবতা : iসলাম eেস সমুপযুগী o বাsবিভিtক মানবািধকার pিত া করল। আর iuেরাপ 
মানবািধকার pিত া করল, কাগেজ কলেম নিথ-পেt আnজর্ািতক সনদ o চুিk পেt। বাsব kেt eর 
কান pেয়াগ নাi। uপিনেবশবাদীরা িবিভn জািত- গা ীর ijত আbr যখােন কেড় িনেc যখােন 
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মানবািধকার কাnা ছাড়া আর িকছু করার থােকনা। জািতগত িবভিk সৃি েত মানবািধকার কাথায়? যখন 
কােলা মানষু gেলা ধু কােলা হoয়ার কারেণ তােদর aিধকার থেক বি ত হয়? িফিলিsেন মানবািধকার 
কাথায়? আপন ভূিম থেক যােদর জার কের িনভর্াসন করা হয়। জার কের তািড়েয় দয়া হয়। 

eককভােব তােদর ভূিম দখেলর জনয্। মুসিলম রাে  aমসুিলম িনয়িntত কসাiখানােত মানবািধকার 
কাথায়? যgেলা মুসলমান হতয্ার জনয্ pstত করা হেয়েছ? মানবািধকার ধু কাগেজ-কলেম, pচার 

মাধয্েম, বাsেব তার কান িভিt নাi। পি মা িবে  গণতnt পnী o তার aনসুারীেদর বািহয্ক আচরণ 
লkয্নীয়। তারা বয্িkর কাজ, কথা o িব ােসর ^̄vaxbZvi কথা বেল। e িবষেয় রাে র কান হsেkপ 
বধ মেন কের না, যিদ িকনা স রা ীয় আiেনর িবেরাধীতা না কের। eেত কিতপয় িনরাপtার িবষয় বলা 

হয়। িবনা aপরােধ আটক করা যােবনা। বয্বsা িনেত হেল আiেনর আoতায় িনেত হেব। ফায়সালা হেব 
সংিবধান মত। বয্িkর uপর জার ঘাটােনা যােবনা। e বয্াপক ¯̂vaxbZvq aবকাশ থােক aশািnর, 
aরাজকতার, aিব াসী- নািsকতার, সকল pকার চািরিtক aিন তার। aনয্ িদেক তারাi e ¯̂vaxbZv‡K 

বয্াপকভােব খবর্ কের দয় পুিজবািদ কান ¯̂v_© সামেন আসেল। িনকটবতর্ী aথবা দূরবতর্ী িবপেদর 
আশংকায়। aতeব, পুিজবাদ o গণতnt কাথাo মানুষেক যথাযথ মযর্াদার sােন বসােনা হয় না। 
কিমuিনজম যােক pকৃত গণতnt মেন করা হেতা। তােত মানুেষর কান মলূয্i নi। সখােন রা  aথবা 
সরকাের থাকা কিমuিন  পািটর্র সমােলাচনা করা যায় না বয্িkর কান িনরাপtা নi। eসব িকছু তােদর 
ধারণা মত বয্িkেক রkা কের f~¯^vgx o পুিজবাদীেদর থেক। বstত সাmাজয্বাদ o পুিজবাদ মানব মযর্াদা 
হািনকর। তেব রা ীয় িনয়ntণ, eকনায়কতnt eটা শাষেণর kেt আেরা ভয়াবহ।  
পkাnের iসলাম pথম থেকi মানেুষর মযর্াদা pিত ায় সেচতন। iসলাম মানষুেক সকল pকার বািতল 
pভুর দাসt থেকমুk কের। eকমাt মাবেুদর iবাদত o পিবtতা pিত ার মাধয্েম। aতeব কান 
দাসt নয় শাসন কতর্ার, কতৃর্েtর, সmেদর, pভাব- খয্ািতর, বণর্ বা ণীর aথবা য সকল uপায় 
uপকরেণ মানেুষর দাসt হেত পাের তার কানিটi নয়।দাসt ধু eকমাt আlাহর। 
e পযর্ায় iসলাম িবধান দাতার aিধকার মানষু থেক বর কের তার pকৃত মািলক আlাহর িনকট সমপর্ন 
কের। কারণ মানষু যিদ িবধান তয়ার কের সখােন মানুেষর মেধয্ ণীেত িবভিkর pেয়াজন দখা 
দেব। কu হেব সাদাহ (িবধান দাতা) আবার কu হেব আিবদ (শািসত) । আর যিদ আlাহ হান িবধান 

দাতা তাহেল সবাi আlাহর বাnা eবং সবাi তারi বেnগী কেরন eেত শাসক শািসত ধনী-গরীব 
থাকেব সমান। কান ণী িবভিk থাকেব না। 
aতঃপর iসলাম pবতর্ন কের িনরাপtার তা ধু জীবন o সmেদ নয় মানুেষর ijেতরo িনরাপtা দয় 
iসলাম। eবং তা ধু নিতক পযর্ায় নয় বরং মানেুষর মযর্াদা pিত া o রkার kেto। তাi eখােন কu 
সীমা ল ন কের না; aপরেক কটাk কের, চােখর iশারােত uপহাস কের, পরিনnা কের aথবা িমথয্া 
aপবাদ িদেয়। 
iসলাম তা বাsেব কাযর্করo কের। আমর িবন আস (রাঃ) eর ছেল যখন িকবতী সমpদােয়র eক 
যুবকেক দৗেড় তার আেগ চেল যাoয়ার কারেণ মারধর করল eবং বলল আিম নতার ছেল, যবুেকর 
িপতা oমর iবেন খাtােবর িনকট িবচার চাiেল oমর রা. তার হােত লািঠ িদেয় বলেলন: নতার ছেলেক 
তামার হােত pহার কর। aতঃপর আমর িবন আসেক লkয্ কের বলেলনঃ হ আমর! কেব থেক মানষুেক 

দাস বানােত িশখেল? aথচ তােদর মা তােদরেক ¯^vaxb িহসােব pসব কেরেছ ? 
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aিধকার o দায়বdতা ছাড়াo iসলােম মানুেষর মযর্াদা pিত ার িবিভn িদক রেয়েছ। 
eখােন আlাহর সnান (নাuজিুবlাহ) যী  খৃে র আগমন পূবর্ পযর্n aপরাধ মানেুষর গলায় ঝুেল থাকার 
মত কান িবধান বলেত িকছু নi। িতিন eেস লীেত িনেজর জীবন uৎসেগর্র মাধয্েম মানষুেক aপরাধ 
থেক িনsৃিত িদেবন eমনo নয়। 

 বরং আদম আঃ তাoবা o kমা তার pভুর কাছ থেক সরাসির লাভ কেরন কান মাধয্ম বয্িতেরেক। 
  

ُفتلىق آَدم من ربه لكمات فتاب عليه إنه هو احكواب الرحيم ﴿اكقرة ِ ِ ُِ َ ُ ُ ِ ْ َ ََ َ َ ََ ٍَ َ ِِّ َ َ ْ ِ ُ َ:37﴾  
  

aনnর আদম ¯^xq pিতপালক হেত কিতপয় বাকয্ িশkা করেলা আlাহ তখন তার pিত কৃপা দৃি  িনেkপ 
করেলন। িন য় িতিন kমাশীল কrনাময়। 
2। eখােন কান পৗরিহতয্বাদ নi, যারা মানষু o আlাহর মেধয্ মধয্sতা করেব, বরং eেত মানষু 
সরাসির তার pভুর কােছ যাগােযাগ করেত পাের iবাদত, dআ o kমা pাথর্ণার মাধয্েম। 
3। মানেুষর কেমর্র মাধয্েম আlাহর িনধর্ািরত িনয়িত dিনয়ােত চলেত থােক। 

ُذلك بأن اهللا لم يك  َ ْ َ َ َ
ِ

َ ِ ْمغريا نعمة أغعمها بل قوم ح فغريوا ما بأغفسهمَ ِْ ِ ُ ْ َْ
ِ َ َ َُ ِّ َِّ َ َُ َ ٍَ َ َ َ َ ً ْ ِ ً   )53: األنفال (ُ

কারণ ei য, আlাহ কান জািতর uপর িনয়ামত দান কের সi িনয়ামত ততkণ পযর্n পিরবতর্ন কেরন 
না যতkণ পযর্n সi জািত িনেজেদর aবsা পিরবতর্ন না কের। 

َظهر الف ْ َ َ ي عملوا لعلهم يرجعون َ ذيقهم نعض ا َساد يف الرب واكحر بما كسبت أيدي اجاس  ُ ِ ْ َ َْ ُْ ََُ ُ ِ َ ِْ َِ ْ َْ ِ ُِ ِ
َ ْ َ َ ََ ِّ ََ

ِ ِ َ ْ َ ْ
ِ ُ

  ﴾41:ألروم﴿
মানেুষর কৃতকেমর্র কারেণ সমেুd o sেল িবপযর্য় ছিড়েয় পেড় যার ফেল তােদর ক কান কান কেমর্র 
শািs িতিন Av¯̂v`b করান যােত তারা িফের আেস। 
aতeব মানেুষi তার গnবয্ িনধর্ারণ করেব কৃত আমেলর মাধয্েম 

ُفمن فعمل مثقال ذرة خريا يره ﴿ َ َ ً ْ َ ٍ َْ َ َ ْ ِ ْ َ َْ َ َ
ُ﴾ ومن فعمل مثقال ذرة رشا يره ﴿7 َ ََ َ ٍ َْ َ َ ْ ِ ْ َ ْ َ  8 -7:  الزلزلة﴾8َ

কu aনুপিরমাণ সৎকমর্ করেল তাo দখেব eবং কu aনপুিরমাণ aসৎকমর্ করেল তাo দখেব। 
يا عبادي إنما يه أعمالكم أحصيها لكم  ثم أوفيكم إياها فمن وجد خريا فليحمد اهللا ومن وجد 

  )رواه مسلم(رشا 
হ! আমার বাnাগণ e হেলা তামােদর কমর্ তা তামােদরেক যথাযথভােব িদব। য ভােলা দখেব স যন 

আlাহর pসংশা কের য মn দখেব স যন িনেজেকi ভৎসনা কের।  
4। iসলািম দশর্েন মানুেষi সব চেয় , বst aথবা pকৃিত নয়। যমনিট iিতহােসর বst তািtক 
বয্াখয্ায় বলা হয়। aতeব িব  জগত পুেরাটাi আlাহর পk হেত মানবাধীন করা হেয়েছ। 

ًوسخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض مجيعا ِ َ ِ ْ َ ْ
ِ َِ ََ َ َ َِ َ َْ ُ   )13 :اجلاثية (َ

িতিন তামােদর কলয্ােণ িনেয়ািজত কের িদেয়েছ আকাশ ম লী o পৃিথবীর সব িকছুi িনজ aনgুেহ। 
َولقد كرمنا بين آَدم ومحلناهم يف الرب واكحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم بل كثري ممن خلقنا  َ َ َ َْ ََ َ ََ ْْ ْ ْ ِِّْ ٍِ ِ َِ َ َُ ُ ُْ َْ َ َ َ ََ َ َ ََ ْ َ ََ ِِّ ِ

ْ ََ ْ ْ
ِ ْ َ َ

ًيفضيال
ِ ْ   ﴾70: اإلرساء ﴿َ

আিম তা আদম সnানেক মযর্াদা দান কেরিছ, sেল o সমুেd তােদর চলাচেলর বাহন িদেয়িছ তােদর 
utম জীবেনাপকরণ দান কেরিছ eবং যােদর আিম সৃি  কেরিছ, তােদর aেনেকর uপর t িদেয়িছ। 
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5) iসলাম pেচ া চালায় মানব মযর্াদা িবকােশর,মানুেষর মনষুtgেলার unিতর মাধয্েম। তাi তােক 
pিতপালন কের ucতর মূলয্েবােধর িভিtেত িনকৃ  aহংকােরর uে র্ uঠেত, utীণর্ হেত aপিবt কু-
pবিৃt হেত o জাগিতক ভােগর সামgী হেত। eেত কের স pকৃত মযর্াদাবান হেব, মুk হেব প েtর 
বnন হেত। যাগয্ হেব তার uপর ফেরsা aবতীণর্ হoয়ার। 

ين قالوا ربنا اهللا عم استقاموا تتزنل عليهم المالئكة كال ختافوا وال حتزنوا ُإن ا َ ْ َ ََ ََ َ ُ َ َ ُ َ ِ َ َ ُّْ ُ ِ ْ ْ ََ َ َُ َُ ُ َ ُ ُ َ َ َ ِ   )30: فصلت (ِ
িন য় যারা বেল আমােদর পালনকতর্া আlাh । aতঃপর তােতi aিবচল থােক, তােদর কােছ ফেরsা 
aবতীণর্ হয় eবং বেল তামরা ভয় কেরানা। িচnা কেরানা। 
3) পরামশর্ o নয্ায় িবচােরর িভিt sাপন 

ْوأمرهم شورى بينهم ُْ َ ْ َْ َ ُ ُ ُ َ   )38: ألشورى (َ
eবং পারsিরক পরামশর্kেম তারা কাজ সmাদন কের। 

ذا  َإن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها و
ِ َ

َ َِ ْ َ َ ََ
ِ ِِ َ ُّْ َ ُ ْ ْ ُ ُ ُ ْ َ ِحكمتم نني اجاس أن حتكموا بالعدل ﴿َ ْ َ ْ ِ ُ ُ ْ َْ ْ َ

ِ َ َ ْ ُ ْ َ   ﴾58:ألنساءَ
িন য়i আlাহ তামািদগেক িনেদর্শ দন য, তামরা যন pাপয্ আমানত সমহূ pাপকেদর িনকট পৗেছ 
দাo। আর যখন তামরা মানেুষর কান িবচার মীমাংসা করেত আরm কর তখন মীমাংসা কর নয্ায় 
িভিtক। 
iসলাম রাজনীিতর জনয্ য মূলনীিত পশ কেরেছ তnেধয্ রা নীিত হেলা aনয্তম তা ছাড়া রানীিত 
মানব মযর্াদার জনয্ grt পূণর্। 
iuেরাপ সংসেদ pিতিনিধেtর aিধকার eবং রা ীয় রাজনীিত আেলাচনায় সংসেদর aিধকার pিত ােক 
রাজনীিতর জগেত গণতেntর িবশাল িবজয় বেল মেন কের। eর dারা সাধারণ নাগিরেকর aিধকার pিত া 
হেয়েছ বেলo মেন কের। 
iuেরাপ e aিধকার pিত া পযর্n পঁৗছেত বh শিk kয় কেরেছ aেনক রk ঝরােত হেয়েছ। পkাnের 
iসলাম আlাহর মেনানীত dীন, মানেুষর eসব aিধকার সমূহ তােদর পk হেত চাoয়ার আেগi pথম 
থেকi pদান কের eবং eর জনয্ কান শিkkয় aথবা রk ঝরােত হয় না। 

রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম মুসলমানেদর পরামশর্ চাiেতন য সব িবষেয় কান aহী aবতীণর্ 
হয়িন, eবং সিঠক মত gহণ করেতন। যমন বদর যুেdর সময় মুসলমানেদর aবsান িক হেব স িবষয় 
পরামশর্ চেয়েছন। (আবু সুিফয়ােনর কােফলা মহানবীর প াdাবেনর সংবাদ জানেত পের নদীর তীর 
ধের aিতkম কের চেল গেছ। আর কারাiশ তােদর রkণা- বkেণ o মুসলমানেদর সােথ মাকােবলা 
করার জনয্, মkা থেক eক হাজার সেনয্র eকিট বািহনী eিগেয় আসেছ e সংবােদ aবsার মাড় পােl 
যায়। তখন রাসলূ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম সাহাবীেদর সােথ পরামশর্ করেলন আগত e বািহনীর 
সােথ যুd করা হেব িকনা।) aথবা কান eকিট মতামত gহণ কেরেছন িকnt aহী সিঠক মতামেতর পেk 
সংেশাধনী পশ কেরেছ। যমন বদর যুেdর বnীেদর বয্াপাের আবু কর রা. eর মতামত গৃহীত হেয়িছল 
িকnt পরবতর্ীেত oমর eর মতামত সিঠক বেল aহীর মাধয্েম জানােনা হেলা। aথবা কান মতামত gহণ 
করার পর পিরsার হেলা, িবপরীত মত gহণ সিঠক িছল। যমন uhদ যেুdর সময় যুবকেদর পরামেশর্ 
মিদনা হেত বর হoয়া শtrর aেপkায় মিদনা aবsান না করা, যমনিট pবীন সাহাবীগণ মতামত 
িদেয়েছন। যার ফেল uhদ যুেd মুসিলম সনয্ বািহনী aেনক kিতর সmুখীন হেয়িছল। e uদাহরণ িতনিট 
pমাণ বহন কের iসলািমক পdিতেত রার মৗিলকেtর eবং মসুিলম umাহর কলয্ােণ iসলামী 
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রাজনীিতেত rর সু-দৃঢ় aবsােনর। আlাহ aবশয্i পারেতন বদর যুেd তারা কান sােন aবsান 
করেবন স সmেকর্ aহী aবতীণর্ করেত, সবকিট যdুেতা r থেক শষ পযর্n আlাহর পিরকlনা 
aনুযায়ী হেয়েছ। মুসলমানেদর eেত কান ভূিমকা eবং pstিত িছলনা। 

ن فريقا من المؤمنني لاكرهون ﴿ َكما أخرجك ربك من بيتك باحلق و ُْ
ِ

َ َ َ ِّ ُّ َِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ً َ َ َ
ِ ِ
َ َ ََ ْ ِ ِ َ ْ َ َ ْ َ َ

ِ﴾ جياد5 َ َلونك يف احلق نعدما ُ َ ْ َ ِّ َ ْ ِ َ َ ُ

َتبني ككغما يساقون إىل الموت وهم فنظرون ﴿ َ َُ ُ ُْ َ ْ َْ ِ َ َ َْ َ
ِ ُ َ ُ َ َ ذ يعدكم اهللا إحدى الطائفتني كغها لكم وتودون 6َ َ﴾ و ُّ َ ْ َْ َ َْ ُ َُ َ ََ

ِ َ ِ َ ِ ُ ُ ُ ِ َ ْ
ِ
ِأن لري ذات الشوكة تكون لكم ويريد اهللا أن حي ُِ ْ َ َُ ُ

ِ ُ َ ْ ُْ َُ ُ َ َ
ِ َ َ ْ َق احلق بكلماته ويقطع دابر الاكفرين ﴿َ ِ ِ

َ ْ َ َِ َِ ََ ََ ْ َ ِ ِ ِ َ حق 7ْ  ﴾ِ ُ ِ
َاحلق ويبطل اكاطل ولو كره المجرمون ﴿ ُ

ِ ِ
ْ ُ ْ َ َ َْ َ ََ َِ َ ْ ِ ْ ُ َ   )8-5:األنفال (﴾8ْ

য rেপ তামার pিতপালক তামােক তামার গৃহ হেত (বদেরর িদেক) যথাযথভােব বর করেলন আর 
মুসলমানেদর eকিট দল eেক খবুi (aপছn) মেন কেরিছল। সi যথাথর্ িবষয় pকাশ হoয়ার পেরo 
তারা তামার সােথ erপ িববাদ কেরিছল যন কu তােদরেক মৃতুয্র িদেক হাঁিকেয় িনেয় যােc আর তারা 
তা pতয্k করেছ। আর তামরা সi সময়িটেক ¯̂iY কর যখন আlাহ তামােদরেক সi di দেলর মধয্ 
হেত eকিট m¤̂‡Ü pিতrিত িদিcেলন য, oটা তামােদর কলরতল গত হেব আর তামরা ei aিভpােয় 
িছেল যন িনরst দলিট তামােদর আয়েt eেস পেড়, আর আlাহর icা িছল ei য িতিন ¯̂xq 

িনেদর্শনাবলী dারা  সতয্েক সতয্ rেপ pিতপn কেরেছন eবং সi কািফরেদর মূলেক কতর্ন কেরেছন। 
যন সতয্েক সতয্rেপ eবং aসতয্েক aসতয্ rেপ pমািণত কের দন যিদo eটা aপরাধীরা apীিতকরi 

মেন কের।  
 
 িকnt আlাহ তাআলা মুসলমানেদর পরামেশর্র uপর ছেড় িদেলন e জাতীয় িবষেয় রার ভীত রচনা 
করার জনয্। 
যুd বnী- িবষেয় রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম য মতামত gহণ কেরিছেলন তা িছল ভূল। যার 
pিkেত aহী aবতীণর্ হেয়িছল।  

غيا واهللا يريد اآلَخرة واهللا  ُما اكن جيب أن يكون  أرسى ح فثخن يف األرض تريدون عرض ا َُ َ َ ََ ِ
ْ ُْ ُ

ِ ُِ َ ْ َُّ َ َ ْ َ ََ َ َُ ِ ْ َ َ َ
ِ َ ِ ْ ُ َ ُ َ ُ َ ْ

ِ َ ِ
ٌعزيز حكيم ﴿ ِ َ ٌَ َ﴾ لوال كتاب من اهللا س67ِ ِ َ ِ ٌ َ ِ

َ ْ ٌبق لمسكم فيما أخذيم عذاب عظيم ﴿َ ِ َ ٌَ َ ْ ُْ ْ َ َ َ َ َِ ُ َ -67:  األنفال﴾68َ
68  

কান নবীর পেk ততkণ পযর্n বnী লাক রাখা শাভা পায়না যতkণ পযর্n ভূ-পৃ  ( দশ) হেত 
শtrবািহনী িনমূর্ল না হয়, তামরা dিনয়ার সmদ কামনা করেছা আর আlাহ চান পরকােলর কলয্াণ আlাহ 
মহা পরাkমশালী pjাময়। পূবর্ থেকi জানেতন ei ঘটনা ঘটেব। িকnt আlাহ তার রাসূল সাlাlাh 
আলাiিহ oয়াসাlাম ক e ভূল িসdাn gহণ করেত aহীর মাধয্েম িনেষধ কেরনিন। eবং ei ঘটনার 
পরo পরামশর্ পিরতয্ােগর জনয্ বেলনিন। যােত মুসিলম জীবেন eকটা বdমলূ ধারণা জেn য umেতর 
রাজৈনিতক pাচীর িনমােণর্ পরামশর্ aনয্তম eকিট মৗিলক িবষয়। যিদo বা কখেনা ভূল মাতমত gহণ 
হয়। মানুষ সবসময় ভূেল পিতত হয়; eবং পরামশর্ eককভােব িব dতার uপরo সীমাবd নয়। য 
পরামেশর্ ভূল হেল umতেক দাষাrপ করা যােব। uhেদর ঘটনায় িবষয়িট আেরা পিরsার হয়। িবষয়িট 
eেত সীমাবd থােকিন য, য যুবেকরা ধু রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlামেক মিদনা হেত বািহর 
হেত udুd কেরিছল। eবং তারা ধু aিধকাংেশর মতামত uেপkা কেরিছল যার pিত pবীণেদরo সমথর্ন 
িছল। বরং সনয্ বািহনীর eকদল যুবক সরাসির রাসূেলর আেদশেকo aমানয্ করেলন। যােদরেক য 
কান aবsােতi পাহােড়র িনধর্ািরত sান ছাড়েত িনেষধ করা হেয়িছল। যিদo মুসলমােনর uপর তারা 
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dেযর্াগ আসেত দেখ। যার ফেল মুসলমােদর পরাজয় হoয়া রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম eর 
kত িবkত হoয়া, eবং কািফরেদর ulাস pকাশ করা হয়।  eেতা িকছুর পেরা আlাহর পk হেত 
aবতীণর্ হয়- 

ِفاقف قنهم واستغفر لهم وشاورهم يف األمر 
ْ َ ْ

ِ ْ ْ ُْ ْ ِ
َ َْ َُ َُ ْ ِ ْ َ ْ ْ َ ُ   )159: آل عمران(َ

aতeব তুিম তােদরেক kমা কর o তােদর জনয্ kমার pাথর্না কর eবং কাযর্ m¤̂‡Ü তােদর সােথ পরামশর্ 
কর। 
eেত বুঝা যায় রা aবশয্i পালনীয় যিদo কখেনা apতয্ািশত ফলাফল pতয্k করেত হয়। iসলাম e 
সতয্েক pিত া কেরেছ, grtােরাপ কেরেছ, s  কেরেছ eর কলয্াণ আজ থেক 1000 eক হাজার 
বছর পূেবর্ যখন iuেরাপ e সmেকর্ কlনা করেতo িশেখিন। 
নয্ায়-িবচারঃ e িবষয় তা iসলাম সবার শীেষর্। iসলাম ছাড়া aনয্ কহ আজo eর সিঠক বয্বহার 
িশেখিন। আlাহ তাআলা মুসলমানেদর e বেল pিশkণ িদেcন- 

ين آَمنوا كونوا قوامني هللا شهداء بالقسط وال جيرمنكم شنآَن قوم بل كال يعدلوا اعدلوا هو  َيا كفها ا َُ ُُ ُ ُِ ِ ِْ ْْ َ ََ ََ ٍ ْ َْ َُ َُ ََ َ َ َ َ
ِ

َ َ َْ َِ ْ ِ ِ
ُ ِ ِ َِ ُ ُّ َ

ِأقرب للت ُ َ ْ َقوى وايقوا اهللا إن اهللا خبري بما يعملون ﴿َ َُ َ َْ َ ِ ٌ ِ َ َِ ُ َ َ   ﴾8:أملائدةْ
হ মুিমনগণ! তামরা আlাহর uেdেশয্ িবধান সমহূ পূণর্rেপ pিত াকারী o নয্ােয়র সােথ সাkয্দানকারী 

হেয় যাo। কান িবেশষ সমpদােয়র শtrতা যন তামােদরেক eর pিত uদয্ত না কের য, তামরা নয্ায় 
িবচার করেবনা। তামরা নয্ায় িবচার কর, eটা তাকoয়ার aিধকতর িনকটবতর্ী eবং আlাহেক ভয় কর। 
িন য়i আlাহ তামােদর কৃতকমর্ m¤‡̂Ü পূণর্ oয়ািকফহাল। 

ين آَمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا ولو بل أغفس  ِيا كفها ا ُِ ْ َ ََ َ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َُ ِ ْ ْ
ِ َ َ ُ ُ ُ َ ُّ ين واألقربنيَ َكم أو الوا ِ َ َْ َ َْ

ِ
ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ُ 

135:النساء(  

হ মুিমনগণ! তামরা আlাহর uেdেশয্ সাkয্দান কারী, সুিবচাের pিতি ত থাকেব eটা তামােদর িনেজর 
aথবা িপতা মাতা o আtীয় ^̄R‡bi িবrেd হয়। বাsব জীবেন, e সতয্ কাযর্কর হেয়েছ। আমরা দেখিছ 
oমর রা. িকবতী সমpদােয়র ঐ বয্িkর সােথ কমন আচরণ কেরেছ, যােক আমর iবনু আেসর ছেল 
pহার কেরিছল। জৈনক কৃতদাস তাoয়াফ pkােল জাবালা iবনু আiহােমর পাষােক পা িদেল জাবালা 
কৃতদােসর মুেখ চেপটাঘাত করেলা স িবষয়িট oমর রা.-eর িনকট utাপন করেল oমর রা. কছােছর 
আেদশ িদেলন। eরপর জাবালা পািলেয় িগেয় ধমর্তয্াগ করল। িকnt eরপরo oমর রা. নয্ায়pিত ায় 
িবnুমাt িবচিলত হনিন। আিমrল মুিমনীন আলী রা.-eর বমর্ হািরেয় গেল তা eকজন ihদীর কােছ 
পাoয়া গল। আলী রা. pমাণ পশ করেত aপারগ হoয়ায় কাজী বমর্িটর রায় ihদীর পেki িদেলন। 
eভােবi iসলাম বাsেব iনসাফ pিত া কেরেছ। iনসাফ pিত ার নােম বিুল আuড়ােনা নয়। পুেরামানব 
iিতহােস নয্ায় pিত ার erপ কান দৃ াn কu দখােত পারেব? যা বেল তা বাsবায়ন কের? নয্ায় 
pিত া সmেকর্ বলা o লখার িবপরীেত? যিদ unত িবে র নয্ায় iনসাফ pিত া দখেত চান; তাহেল 
আেমিরকায় বা দিkণ আি কার বণর্বাদী চিরেtর কারেণ িনযর্ািততেদর িজেjস কrন aথবা পৃিথবীর য 
কান uপিনেবশ a েলর aিধবাসীেদর িজেjস কrন। aথবা e সmেকর্ িজেjস কrন কান মামলার 

বাদী ক যিদ স হয় ঐ a েলর সংখয্ালঘু মসুলমান। aতঃপর দখনু কুরআেনর িসdােnর িদেক। 
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َال يرقبون يف مؤمن إال وال ذمة وأوحك هم المعتدون ﴿ َُ َ ْ ُ ُْ َُ ُ َ ِ ِ
ُ َ ًَ ِ

َ َ
ِ ٍ

ْ ُ ِ ُ ْ   ﴾10:احكوبةَ
তারা মযর্াদা দয়না কান মুসলমােনর kেt আtীয়তার আর না a ীকােরর। আর তারাi 
সীমালংঘনকারী। 
মুিজযাঃ 
মািজযা eকিট aিত pাকতৃ িবষয় যা আlাহর pিরত নবীগণ িনেয় আেসন, eবং মানষুেক eর 
pিতdিnতার আhান জানান। মানষু aনুrপ বst আনায়েন aপারগ হয়, eবং eটা pমাণ হয় য িতিন 
আlাহর পk থেক pিরত সতয্ নবী; নবুয়ােতর  দাবী িনেজর পk হেত নয়। 
e মুিজযা কেয়ক pকার : 
1) বািহয্ক o বাধশিk m¤̂Üxq যমন- চnd খিnত করা, সমুd িবদীণর্ হoয়া মূসা eবং তার কাuেমর 
সামেন হাত থেক আেলা বর হoয়া, লািঠ, সপর্ হoয়া iতয্ািদ। 

2) jান সmকর্ীয় যমন নবী সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlােমর পূেবর্কার নবীেদর সmেকর্ খবর দয়া, যা 
আহেল িকতােবর িনকট সংরিkত িকতােবর সংবােদর সােথ িমেল যত। aথচ িতিন তােদর িনকট থেক 
তা িশেখনিন। 
3) গােয়ব বা aদৃশয্ সmেকর্ সংবাদ pদান যমন- রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম রাম- পারেসয্র 

ংেসর সংবাদ িদেয়িছেলন। 
pেতয্ক নবী ঐ ধরেণর মুিজযা িনেয়i আগমন কেরন যা তার জািতর কােছ pিসd। যােত চয্ােল টা hদয় 
sশর্ কের eবং তার কাযর্কািরতা িনি ত হয়। িমসরীয়রা যাd িবদয্ায় বৎুপিt aজর্ন কেরিছল eবং 
িফরাuনী মিnেরর পৗরিহতগণ িছেলা e িবষেয় িবেশষ দk, তারা যাdর সাহাযয্ িনেতা যােত মানষুেক 
হতবুিd করা যায়, িফরাuন eবং কাlনীক pভূেদর দাস বানােনা যায়। যােদর আরাধনা করত ঐসব 
পৗরিহত aথবা যাdকরগণ eবং oেদর নােম জনগণ থেক নজরানা o সmদ লুnন করেতা। 

e জনয্ আlাহ মুসা আ. ক ঐ ধরেনর মুিজযা িদেয় pরণ কেরেছন যা ঐ সব যাdকরেদর কােছ পিরিচত 
যােত তােদর যাd ংস হয় eবং আlাহর সৃি  o মানেুষর সৃি র মেধয্ পাথর্কয্ হয়। 

َوقال مو يا فرعون إ رسول من رب العالمني ﴿ ِ َ ََ ْ ِّ َ َْ ِْ ٌ ُِّ ِ ُ َ ْ ِ َ َ ُ َ ْ﴾ حقيق بل أن ال أقول بل اهللا إال احلق قد 104َ َ ٌَ ْ ِ ِ َ ََ ََ ُ َ ََ ْ ِ َ

َجئتكم ببينة من ربكم فأرسل ميع بين إرساثيل ﴿ ِ َ ْ ِْ ِ َ َ ِ َِ َْ ِ ْ َِّ َ ْ ْ ُْ ُِّ َ ِ ٍ َ ُ َ﴾ قال إن كنت جئت105ِ َْ ِ ْ ُ ْ ِ
َ َ بآَية فأت بها إن كنت َ ْ ُ ْ ِ َ ِ ِِ

ْ َ ٍ َ

َمن الصادقني ﴿ ِ ِ َ ٌ﴾ فألىق عصاه فإذا يه ععبان مبني ﴿106ِ ِ ُ ٌ َ ْ ُ َ ِ َ
ِ
َ َُ َ َ َ ْ َ﴾ ونزع يده فإذا يه نيضاء للناظرين 107َ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ََ ََ َ

ِ
َ ُ َ َ َ َ

ٌ﴾ قال المأل من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم ﴿108﴿ ِ َ ٌَ ِ َ َ ََ َ ََ ِ َ ْ ْ ْْ ِ ِ ِ
ُ َ َ ِ﴾ يري109ْ ْد أن خيرجكم من أرضكم ُ ْ ُْ ُِ ْ َ َ

ِ َ
ِ
ْ ُ ْ ُ

َفماذا تأمرون ﴿ َُ ُ ْ َ َ َ
َ﴾ قالوا أرجه وأخاه وأرسل يف المدائن حارشين ﴿110 ِ ِ َ

ِ ِ
َ َ ْ ِ

ْ ِ ْ َْ َ ََ َُ َ ْ ِ
ُ َ

ٍ﴾ يأتوك بكل ساحر عليم 111 ِ َ َ
ٍ ِ َ ِّ ُ ِ ُ ْ َ

ُ﴾ وجاء السحرة فرعون قالوا إن جا ألجرا إن كنا حنن 112﴿ ْ ْ ََ ُ ُْ ِ ًِ َ َ ََ َ َ َ َ ْ َ َْ ِ ُ َالغاكني ﴿َ ِ ِ َ نكم لمن 113ْ َ﴾ قال غعم و ِ َ َْ ُْ
ِ َ

َ َ َ

َالمقربني ﴿ ِ
َ ُ ما أن نكون حنن الملقني ﴿114ْ َ﴾ قالوا يا مو إما أن تليق و ِ

ْ ْ ُْ ُ ْ َ ََ ُ ْ َْ َ
ِ َ َ ِ ُ ِ َ ُ َ ُ َ

ْ﴾ قال ألقوا فلما ألقوا 115 َ ْ َْ ََ ََ َُ

ِسحروا أقني اجاس واسرتهبوهم وجاءوا بس ِ ُ َُ َ َْ ُ ُ َ ْ َ ََ ْ ِ ُ ْ َ ٍحر عظيم ﴿َ ِ َ
ٍ
َ﴾ وأوحينا إىل مو أن ألق عصاك فإذا 116ْ

ِ
َ َ َ ََ ِ

ْ ََ َ َْ َ ُ ِ َ ْ ْ َ

َيه تلقف ما يأفكون ﴿ َُ ِ
ْ َ َ ُ َ ْ َ َ﴾ فوقع احلق وبطل ما اكنوا فعملون ﴿117ِ ُ َ ُّ َْ َ َُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ﴾ فغلبوا هنالك واغقلبوا 118ََ َُ َ َْ َ ِ َ ُ ِ ُ َ

َصاغرين ﴿ ِ ِ َ﴾ وأليق السحرة ساجدين ﴿119َ ِ ِ َ ُ َ ََ َ ِ
ْ ُ

َ﴾ قالوا آَمنا برب العالمني ﴿120 ِ َ َ ْ ِّ َ ِ َ ُ َ
َ﴾ رب مو 121 ُ ِّ َ

َوهارون ﴿ ُ َ   122-104:  األعراف﴾122َ
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আর মূসা বলেলন- হ িফরাuন আিম িব  পালনকতর্ার পk থেক আগত রাসূল। আlাহর পk থেক য 
সতয্ eেসেছ তার বয্িতkম িকছু না বলার বয্াপাের আিম সুদঢ়ৃ। আিম তামােদর pিতপালেকর িনদশর্ন 
িনেয় eেসিছ। সুতরাং তুিম বনী iসরাঈলেদরেক আমার সােথ পািঠেয় দাo। স বলল, যিদ তুিম কান 
িনদশর্ন িনেয় eেস থাক তাহেল তা uপিsত কর যিদ তুিম সতয্বাদী হেয় থাক। তখন িতিন িনেkপ করেলন 
িনেজর লািঠ খানা eবং তৎkনাৎ তা জল জয্াn eক aজগের rপাnিরত হেয় গল। আর বর করেলন 
িনেজর হাত eবং তা সে  সে  দশর্কেদর চােখ ধব ধেব ujল দখােত লাগল। ফরাuেনর সা -পা রা 
বলেত লাগল, িন য় লাকিট িবj যাdকর। স তামািদগেক তামােদর দশ থেক বর কের িদেত চায়। 
e বয্াপাের তামােদর িক মত? তারা বলল, আপিন তােক o তার ভাiেক aবকাশ দান কrন eবং শহর 
বnের লাক পািঠেয় িদন লাকেদর সমেবত করার জনয্ যােত তারা পরাকা া সmnু িবj যাdকরেদর 
eেত সমেবত কের। বstতঃ যাdকররা eেস ফরাuেনর কােছ uপিsত হল। তারা বলল আমােদর জনয্ িক 
কান পাির িমক িনধর্ািরত আেছ যিদ আমরা জয় লাভ কির? স বলল হযঁ্া। eবং aবশয্i তামরা আমার 

িনকটবতর্ী লাক হেয় যােব। তারা বলল হ মূসা! হয় তুিম িনেkপ কর aথবা আমরা িনেkপ করিছ। িতিন 
বলেলন তামরাi িনেkপ কর। যখন তারা িনেkপ করল তখন লাকেদর চাখgেলােক ধঁািধেয় িদল ভীত 
সnts কের তুলল eবং মহা যাd pদশর্ন করল। তারপর আিম aহীেযােগ মূসােক বললাম eবার িনেkপ 
কর তামার লািঠখানা। aতeব, সে  সে  তা স সমুদয়েক িগলেত লাগল, যা তারা বািনেয়িছল যাd 
বেল। সুতরাং eভােব pকাশ হেয় গল সতয্ িবষয় eবং ভূল-pিতপn হেয় গল যা িকছ ুতারা করিছল। 
সুতরাং তারা সখােনi পরািজত হেয় গল eবং aতীব লাি ত হল eবং যাdকররা সজদায় পেড় গল। 
বলল আমরা ঈমান আনিছ মহা িবে র pিতপালেকর pিত। িযিন মসূা o হাrেনর pিতপালক।যাdকরগণ 
যাdর আসল রহসয্ জানেতা eজনয্ pথেমi তােদর কােছ s  হেলা য মূসা আ. যা করেলন eটা যাd নয় 
eটা মানব সােধয্র uেdর্ কাজ, যিদo তােদর o মূসা আ. eর কােজর বািহয্ক aবsা eকi রকম িছল। 
eজনয্ তারা সজদায় লুিটেয় পড়েলন। মূসা আ. আlাহর পk হেত pিরত রাসূল হoয়ার ¯̂xK…wZ ¯̂iƒc| 

eমিনভােব ঈসা আলাiিস সালামেক pরণ করেলন eমন জািতর িনকট যারা িচিকৎসা িবদয্ায় পারদিশর্ 
িছল। তারা eমন aভূতপূবর্ পdিতেত িচিকৎসা করেতা য মানেুষর চkুেত ধঁাধা লেগ যত। যুিk যুk 
িছল য ঈসা আ. য, মুিজযা িনেয় pিরত হেবন তা e kেt আেরা aেলৗিকক হেব যােত pথেম 
িচিকৎসকেদর িনকট eবং তােদর মাধয্েম সাধারেণর িনকট পিরsার হয়, য e মুিজযা তারা যা করেছ 
তার চেয় unত কান বst। য বst তােদর aপারগতা কের দয় e িবষয় তােদর পারদিশর্তার পরo। 
aতeব eর জনয্ pেয়াজন িছল eমন uৎস থেক স বstিট আগমন হoয়া যা মানবীয় গিnর বািহের। 
aথর্াৎ সরাসির আlাহর পk হেত। e জনয্ দখা যায় তার মুিজযা িছল কু  o anেরাগীেক মhূেতর্ তােদর 
সামেন িবনা ঔষধ o িচিকৎসায় সুsয্ কের ফলা। eটা িছল মানব সাধয্াতীত। eর পর তার মুিজযার 
পিরিধ আেরা বৃিd হেলা মৃতেক জীিবত করা। তারা তা কান না কােনা মাধয্ম Aej¤b̂ কের কু  o an 
রাগীর িচিকৎসা করেতা। িকnt মৃতেক জীিবত করা তােদর সােধয্র বািহের িছল। eটা আlাহ aথবা তার 

পk থেক pিরত কান মানেুষর মুিজযা dারা সmব িছল। 
আlাহর রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম ক pরণ কেরেছন আরব জািতর িনকট তারা িছল সুভাষী 
o ভাষা সািহেতয্ apিতdnী। ভাষা িনেয় হেতা pিতেযাগীতা, করেতা aহংকার ভাষা িনেয়, eমনিক তারা 
aনয্েদর আজমী বেল আখয্া িদেতা। aথর্াৎ যােদর ভাষা as  তারা ঐ বয্িkর সােথ তুলয্ য কথা বলেত 
পােরনা। eজনয্ যুিk যুk িছল রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম eর মুিজযা হেব ভাষা সািহেতয্ 
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মুিজযা। ঐ মােনর য মােন তারা বুৎপিt aজর্ন কেরিছল। যােত তারা aনমুান করেত পাের য eটা মানব 
শিk সামেথর্র uেdর্ eবং ¯̂xKvi কের নয় য eটা aবশয্i আlাহ pদt। 
কুরআেনর িবsয়কর বিশ য্  
রাসূল সাlাlাহ আলাiিহ oয়াসাlাম আরেবর মুশিরকেদর িনকট pিরত হoয়ার rেতi তারা তােক 
িমথয্ােরাপ করেলা। আlাহর রীিতনুযায়ী সকল রাসূলেদর rকালটা eমিন হয়। কারণ সকল জািহিল 
যুেগi নতৃবেৃnর পেk কখেনাi সmব হয়না। “লা iলাহ ilাlাহ” আlাহ ছাড়া pকৃত কান uপাসয্ নi। 
ei বােকয্র কােছ আtসমপর্ন করা। যার aথর্ দঁাড়ায় তােদর কােছ কুিkগত সকল kমতা যা pেয়াগ কের 
তারা মানুেষর uপর বড়t জািহর করেতা। pকৃত uপাসনা আlাহেক pতয্াপর্ণ করা। uপাসয্ হoয়ার 
পিরবেতর্ আlাহর ভৃতয্ হoয়ােত সnt  হoয়া। তারা য িমথয্া pিতপালেকর দাবী করেতা তা হেত িফের 
আসা। হালাল-হারােমর িবধান দাতার দাবী থেক সের আসা। যা হেতা বােনায়াট uপােসয্র ছt ছায়ায়। 
ভৃতয্- সমpদায় তারাo খুব সহেজ الهل إال اهللا eর আhােন সাড়া িদেতানা। কারণ eটা িছল তােদর 
পিরিচত িনয়েমর িবেরাধী eবং তারা pভূ ণী ক ভয় করেতা। ভজাল pভূেদর কমর্কা  তােদর িভতর 
pভু ভীিতর জn িদেয়িছল। aনয্ কারণ হেলা তারা কু-pবৃিtেত ডুেব িছল। 
যখনi তারা রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlামেক িমথয্াবাদী বলেতা aবশয্i তারা িবেবেকর কােছ 
দায়বd হেয় পড়েতা। রাসূল য সু uc ভাষায় কথা বলেতা স ভাষা aলংকােরর রহসয্ uদঘাটন করার 
eবং eটা য আlাহ pদt ঐশী কালাম স ¯̂xK…wZ দয়ার। aথবা সাধারণ মানুেষর মুখামখুী হoয়ার। 
কারণ তারা gহণ যাগয্ utর নতৃবৃেnর থেক না ফেল তােদর আনগুতয্ A¯^xKvi করেব। মােন 
কারাiশ নতৃেtর পতন aিনবাযর্ হেয় uঠেব। eেত তােদর kমতা খবর্ হেব, য kমতা তােদর সকল 

দািmকতার মূেল কাজ করেছ। ফেল সিঠক utর eিড়েয় তারা বলেলা: িন য় স হেলা যাdকর, গনক, 
পাগল, jীন তার কােছ িবিভn িবষয় পৗছায় eবং স তা বেল বড়ায়। 
তারা িমথয্াবদী eটা তারা খুব ভােলা কেরi জানেতা। pমান ¯̂iƒc eকিট ঘটনা। oয়ালীদ iবেন মগীরাহ 
রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlােমর িনকট কুরআন বন কের তার কাuম বনী মাখজুম ক বলেলা 

ن عليه واهللا لقد سمعت من حممد آنفا الكما ما هو من ن  حلالوة و  الكم اإلنس وال من الكم اجلن و
نه يعلو وال يعىل ن أسفله ملغدق و ن أعاله ملثمر و   .لطالوة و

আlাহর শপথ eকটু আেগ মুহাmেদর িনকট eমন িকছু কথা েনিছ যা, না কান মানেুষর কথা, না কেনা 
jীেনর কথা তার কথায় রেযেছ মাধুযর্তা, রেয়েছ কমনীয়তা তার বািহয্ক আবরণ hদয়gাহী eবং 
aভয্nরভােগ pবািহত রেয়েছ eক িsg ফলgধারা eটা িন য়i সবার uেdর্ থাকেব eবং তার uপর কu 
pবল হেত পারেবনা। তার e বkবয্ যখন কারাiশ বয্িkবগর্ নেলা তারা বলেলা oলীদ মুহাmেদর ধেমর্ 
ঝঁুেক পেড়েছ। eেত কের িন য় পুেরা কারাiশ মহুাmেদর আদেশর্ ঝঁুেক যােব। aতঃপর আবু জািহল 
বলেলা! তার সােথ বয্াপারটা আিম দখিছ। আবু জািহল তার িনকট িগেয় মেntর মত তার সােথ আলাপ 
সের তােক তp কের ফেল। eরপর oলীদ িফের eেস কারাiশেদর uেdেশয্ ভাষেণ বলেলাঃ 

আপনােদর ধারণা মুহাmদ পাগল তােক িক িদেশহারা হেত দেখেছন? আপনারা বেলন স গনক 
ভিবষয্dkা তােক িক গণনা করেত, ভিবষয্dানী করেত দেখেছন? আপনারা মেন কেরন স eকজন কিব 
তােক িক দেখেছন কখেনা কিবতা চচর্া করেত? আপনারা মেন কেরন স িমথয্াবাদী তার মােঝ িমথয্ার 
লশ মাt থাকার aিভjতা িক কােরা কােছ আেছ? pিতবােরi তােদর p  করেলন তারা সকেল 

pিতবােরi utের বলেলা “ أمهلل الÓ না আমরা eসব দেখিন। সকেল বলেলা তাহেল তােক আমরা িক 
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বলেবা? oয়ালীদ িকছুkণ িচnা কের বললঃ আমরা তােক যাdকর বলেবা, তামরা িক লkয্ কেরািন স 
পৃথক কের বয্িk o তার পিরবার, সnান o তার aিভভাবেকর মােঝ? e ঘটনািট মহাgn আল-
কারআেন আlাহ তাআলা বণর্না কেরেছন eভােব- 

ًذرىي ومن خلقت وحيدا ﴿ ِ َ َُ ْ َ َ ْ َ ِ ْ
َ

ً﴾ وجعلت  ماال ممدودا ﴿11 ُ ْ َ َ ًَ َُ ُ ْ َ ً﴾وبنني شهودا ﴿12َ ُ ُ َ ِ َ ً﴾ ومهدت  يمهيدا 13َ ِْ َ ُ َ ُ ْ َ َ

َ﴾ عم فطمع أن أزيد ﴿14﴿
ِ
َ َْ ُ َ ْ َ ُ

15َ ِ﴾ الك إنه اكن آل َ َ ُ ِ
ًياتنا عنيدا ﴿َ َِ َ ِ ً﴾ سأرهقه صعودا ﴿16َ ُ َ َُ ُ ِ ْ َ﴾ إنه فكر 17ُ َ ُ ِ

َوقدر ﴿ َ َ﴾ فقتل كيف قدر ﴿18َ َ ََ ْ َ َ ِ َ﴾ عم قتل كيف قدر ﴿19ُ َ َ ْ َ َ ِ ُ ُ
َ﴾ عم غظر ﴿20 َ َ ُ

َ﴾ عم عبس وبرس ﴿21 َ َ َ ََ َ ُ
22 ﴾

َعم أدبر واستكرب ﴿ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ
ٌ﴾ فقال إن هذا إال سحر23 ْ َِ ِ َِ َْ َ ُ يؤثر ﴿َ َ ْ ِ﴾ إن هذا إال قول البرش ﴿24ُ

َ ََ ْ ُ ْ َ َِ ِ﴾ سأصليه 25ِْ ِ ْ ُ َ

َسقر ﴿ َ   )26-11: ملدثرا( ﴾ 26َ
যােক আিম aননয্ কের সৃি  কেরিছ, তােক আমার হােত ছেড় িদন। আিম তােক িবপুল ধন-সmদ িদেয়িছ 
eবং সদা সংগী পুtবগর্ িদেয়িছ eবং তােক খবু সcলতা িদেয়িছ eরপরo স আশা কের য, আিম তােক 
আেরা বশী দi। কখনi নয়। স আমার িনদশর্ন সমূেহর িবrdাচরণ কারী। আিম সtরi তােক শািsর 
পাহােড় আেরাহন করাব। স িচnা কেরেছ eবং মনঃিsর কেরেছ। ংস হাক স িক rেপ স মনঃিsর 
কেরেছ আবার ংস হাক স, িকrেপ স মনঃিsর কেরেছ। স আবার দৃি পাত কেরেছ, aতঃপর স 
rকিু ত কেরেছ o মুখ িবকৃত কেরেছ aতঃপর পৃ  pদশর্ন কেরেছ o aহংকার কেরেছ। eরপর বেলেছ 
eেতা লাক পরmরায় pাp যাd ব নয়। eেতা মানুেষর uিk ব নয়। আিম তােক দািখল করব aিgেত।  
eখােন শষ নয়,  জািযরাতুল আরব জুেড় e সব িমথয্া কথা gেলা তারা pচার করেলা যােত মানুেষর 
মেধয্ কুরআনুল কািরেমর pভাব সৃি েত anরায় হয়। e জনয্ আlাহ তাআলা তােদরেক pিতdিnতার 
আhান কেরেছন e কুরআেনর মত eকিট িকতাব pদশর্ন কের। 

َقل لنئ اجتمعت اإلنس واجلن بل أن يأتوا بمثل هذ َ
ِ
ْ ِ ِ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُّ ِ

ْ َ ُ ْ ِ
ْ

ِ َِ َ َ ْ ِ
َ ْ ٍا القرآَن ال يأتون بمثله ولو اكن نعضهم كعض ُ ْ َْ ِ ْ ُْ ُ َ ََ ََ َ َ ِ ِ ْ ِ ِ ُ ْ َ ْ

ِ ْ ُ

ًظهريا ﴿ ِ  ﴾88:اإلرساءَ

বলনু যিদ মানব o jীন ei করাআেনর aনুrপ রচনা কের আনয়েনর জনয্ জেড়া হয় eবং তারা 
পরsেরর সাহাযয্কারী হয় তবoু তারা কখনo eর aনুrপ রচনা কের আনেত পারেবনা।  
e চয্ােল  দীঘর্ বছর পযর্n বহাল িছল। তারা e চয্ােল  gহেণ akমতা pকাশ কের তবুo তারা iসলাম 
gহেণ সmত হয়িন। eজনয্ চয্ােল  eর ধরন পিরবতর্ন করা হয়।  
বলা হয়- 

َأم فقولون افرتاه قل فأتوا بعرش سور مثله مفرتيات وادعوا من است َْ ْ
ِ

ُ ُْ َْ ٍ َ َ ََ َْ ِ ِ ْ ِ ٍ َ ُ ِ َ ِ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ ُ َ َ
َطعتم من دون اهللا إن كنتم صادقني  َِ ِ ْ ْ ُْ ُْ ُ ْ ِ ِِ ُ ِ ْ َ

  ﴾13:هود﴿
তারা িক বেল? কারআন তুিম তরী কেরছ? তুিম বল তেব তামরা o aনুrপ দশিট সূরা তরী কের িনেয় 
আস eবং আlাহ ছাড়া যােক পার ডেক নাo, যিদ তামােদর কথা সতয্ হেয় থােক। চয্ােল  eর িবষয় 
পিরমাণ কিমেয় দয়া aবশয্i চয্ােল  ক শিkশালী করা uেdশয্,  কারণ পিরমােণ কম যিদ তারা 
uপিsত করেত না পাের িনি ত বিশর uপিsত aবশয্i তােদর পেk aসmব। বাsেব হেয়েছo তাi। 
িকnt তারা aহংকার, িবেdষ কেরi চলেলা e জনয্ চয্ােল  আেরা শিkশালী করা হেলা eবং বলা হেলা 

ُأم فقو َ ْ َ
َلون افرتاه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اهللا إن كنتم صادقني ﴿ َِ ِ ٍْ ْ ُْ ُ ُْ ُ ُْ ِ ِِ ُِ ِ ِْ َ ََ َْ

ِ
ْ َ ِ ْ ُ ِ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ْ  ﴾38:يونسَ
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মানষুিক বেল য eিট বািনেয় eেনছ? বেল দাo তামরা িনেয় eেসা eকিটi সূরা আর ডেক নাo, 
যােদরেক িনেত সkম হo আlাহ বয্তীত, যিদ তামরা সতয্বাদী হেয় থাক।  
eরপরo তারা যখন তােদর দm aহংকােরর পুনরাবৃিt ঘটাল তােদর uেdেশয্ বলা হেলা। 
ن كنتم يف ريب مما نزجا بل قبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون اهللا إن كنتم  ْو ْ ْ ْ ُْ ُ ُْ ُْ ُْ ِْ ِِ ِ ُِ ُِ ِ ِ َِ َ ََ َْ ُْ ْ ِ ْ ٍ َ َُ ِ ُ ْ َ َ ََ َ َ َ ْ ٍ ِ ِ

ِصادق ِ َ﴾ فإن لم يفعلوا ولن يفعلوا فايقوا اجار اليت وقودها اجاس واحلجارة أعدت للاكفرين 23نَي ﴿َ ِ ِِ َ ْ ِ ِْ ُ ُ َُ ََ َ َِ
ْ َ َ َُ َ ُ ُ َ َُ ُْ َْ َْ َْ َ ْ
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eতদ সmেকর্ যিদ তামােদর কান সেnহ থােক যা আিম আমার বাnার pিত aবতীণর্ কেরিছ তাহেল 
eরমত eকিট সূরা রচনা কের িনেয় আস। তামােদর সসব সাহাযয্কারীেদরেকo সে  নাo। eক 
আlাহেক ছাড়া যিদ তামরা সতয্বাদী হেয় থাক। আর যিদ তা না পার aবশয্ তা তামরা কখেনা 
পারেবনা। তাহেল স দাযেখর আgণ থেক রkা পাoয়ার চ া কর, যার jালানী হেব মানুষ o পাথর। যা 
pstত করা হেয়েছ কােফরেদর জনয্। 
আজo স চয্ােল  বহাল আেছ, কাল পিরkমায় চৗdশত বছর পার হেয় গেলা aপারগ হেলা আরেবর 
ভাষািবদ সািহিতয্ক সহ তাবৎ dিনয়ার সকল মানষু। িনঃসেnেহ িকয়ামত পযর্n তারা akমতাi pকাশ 
করেব। 
সকল রাসূেলর মুিজযা িছল বািহয্ক o মহাজগত সmিকর্ত যা িছল pাকৃিতক িনয়েমর সােথ সmিকর্ত। 
নহূ আ. eর মুিজযা িছল ভয়াবহ তুফান- বনয্া। যােত িমথয্াবাদীরা িনমিjত হেতা আর ঈমানদারগণ 
িনরাপদ থাকেতা। 
hদ আ. eর মিুজযা িছল pলয়ংকারী বাতাস। eেত িমথয্াবাদীরা িনপাত যেতা আর সতয্বাদীগণ মুk 
পত। 

সােলহ আ. eর মিুজযা িছল ভয়াবহ ভূিমকm। যার মাধয্েম তােদরেক তােদর গৃেহর মেধয্ মৃতুয্র ¯^v` 

িনেত হেয়িছল। যখন তার কাuম আlাহ কতৃর্ক িনদশর্ন ¯̂iƒc pিরত u ীেক বধ করেলা। লুত আ. eর 
মুিজযা িছল আgন যা আকাশ থেক pরণ করা হেতা। eেত পাপী বয্িkরা ংস হেলা eবং লতু আ. eবং 
তার pিত িব াস sাপন কারীগণ রkা পেলন। eমিনভােব মসূা ঈসা আ. eর মুিজযা o িছল জাগিতক 
সmিকর্ত aেলৗিকক পূণর্। যা পূেবর্i uেlখ করা হেয়েছ। 
রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম মুিজযা মূলত আিtক o jােনর mgš^q িছল। বািহয্ক o জাগিতক 
eর mgš^q িছলনা। যিদ o রাসূল স. eর কিতপয় মুিজযা বািহয্ক o মহা জাগিতক িছল। যমন iসরা, 
মরাজ, চnd িdখিnত করণ। বড় মুিজযা যােক িদেয় চয্ােল  করা হেয়িছল eবং যা যেুগর পর যুগ aবিশ  

আেছ eবং যার মাধয্েম পুেরা মানবজািতেক m‡¤̂vab করা হেয়িছল। তা হেলা কুরআন। কুরআনেক 
িবেশষভােব চয়ন করা হেয়েছ সুরkার eবং িবকৃিত সাধন থেক িহফাজেতর। e িন য়তা আসমানী 
aনয্ানয্ িকতােবর kেt িছল না। কারণ eটা হেলা আlাহর icার pিতফলন eবং আlাহ িনেজ eর 
দািয়t িনেয়েছন। 

ر وأنا  حلافظون    )9:احلجر(إنا حنن نزجا الز
িন য় আিম কারআন aবতীণর্ কেরিছ eবং আিমi তার সুরkাকারী।1 
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e জনয্ eর সংরkেণর দািয়t eমন eক শিkশালী জািতর কঁােধ aপর্ন করা হেয়েছ যােদর সংরkেণর 
পdিত িছল নিজর িবহীন। eবং রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম o মুিমনেদর জনয্ পৃিথবীর বুেক স-ু
শাসন, িsিতশীলতা pিত ার eকিট স-ুসময় eেসিছল, য সময়টুকু কুরআন সংকলন করার জনয্ যেথ  
িছল। রাসূেলর িনকট পনুরাবৃিt করার মাধয্েম, বেk সংরkণ, আবার রাসূল স. ¯̂qs িজbাiেলর িনকট 
পুনরাবিৃt করার মাধয্েম সংরkণ তা আেছi। eভােব আlাহর icানযুায়ী কুরআন সংরkেণর সকল 
বয্বsাপনা pstত িছল। যার ফেল আlাহর icায় যুগ যুগ ধের কুরআন aিবকতৃ aবsায় িবদয্মান রেয়েছ। 
রাসূেলর যুেগ আল কুরআেন aেলৗিককতার kt সমূহ  
কুরআন সকল িদক থেকi aেলৗিকক। যিদo আরেবর সািহিতয্ক ভাষািবদেদর চয্ােল  করার কারেণ 
কুরআেনর ভাষাগত মুিজযা pিসিd লাভ কেরেছ। মূলত কুরআন িবষয় বst িনধর্ারেণর kেto ভাষার মত 
সমান ভােব aেলৗিকক। 
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