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 ভূঠমকা 
 

সকল প্রশংসা আল্লাহর জনয, ঠযঠন যাবতীয়্ প্রশংসার সযাগ্য, তাাঁর 

প্রশংসা কয়র সশষ করা যায়ব না, আর তাাঁর প্রশংসারও সকায়না কূল-

ঠকনারা সনই। সবণপ্রথম ও সবণয়শষ যাবতীয়্ সেষ্ঠত্ব তাাঁরই জনয।  

আর আঠম সাক্ষয ঠদঠি সয, একমাত্র ঠতঠন বযতীত আর সকায়না হক্ব 

ইলাহ সনই, তাাঁর সকায়না সমকক্ষ সনই, সনই সকায়না উপমা, তাাঁর সকায়না 

শরীক সনই, সনই সকায়না সাদৃশয।  

আঠম আরও সাক্ষয ঠদঠি সয, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইঠহ ওয়্াসাল্লাম 

তাাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাাঁর ওপর, তার পঠরবার-পঠরজন ও সঙ্গী-

সাথীয়দর ওপর দুরূদ সপশ করুন ও সালাম প্রদান করুন।  

অতঃপর.........  

এঠি একঠি “সংঠক্ষপ্ত আকীদা” যা আঠম শামবাসীয়দর জনয ঠলঠপবদ্ধ 

কয়রঠে। তারা তায়দর যমীন ও সদয়শর ববধ্ উত্তরাঠধ্কার প্রাপ্ত হয়ত 

যায়ি, যা শত বের বযাপী নাসারায়দর আগ্রাসন, তারপর ঠবঠভন্ন বায়তনী 

ঠফকণার অববধ্ হস্তয়ক্ষয়প জজণঠরত হয়য়্ঠেল। আর যার অঠনবাযণ 

ফলাফলস্বরূপ সসখায়ন অয়নক ঠফতনা-ফাসাদ ও ইসলায়মর সমৌঠলক-

নীঠতমালা ও শাখাসমূয়হ বযাপক পঠরবতণন-পঠরবধ্ণন ঘয়িঠেল।  

আমার কায়ে সসখানকার অঠধ্বাসী ও অঠধ্বাসী নন এমন অয়নয়কই 

অনুয়রাধ্ কয়রয়েন, যায়ত আঠম তায়দর জনয সস প্রয়ের জওয়্াব ঠলঠখ, 
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যা সরাজ-ঠকয়্াময়ত ঠহসায়বর ঠদয়ন ঠজজ্ঞাঠসত হয়ব অথণাৎ বান্দার ওপর 

আল্লাহর হক্ব বা অঠধ্কার সম্পয়কণ, যার ঠনয়দণশ ঠতঠন নূহ ও তার 

পরবতণী প্রয়তযক নাবীয়ক ঠদয়য়্য়েন এবং যা দ্বারা পঠরসমাপ্ত হয়য়্য়ে উম্মী 

নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়্াসাল্লায়মর ওপর অবতীণণ ইসলায়মর 

ঠরসালাত: 

عَر﴿ ر ِّنَرَلرُكمََشر ِّينََِّم  اَٱل  ِّهِۦَّورَّصَىَمر ۡينرا ََورٱََّلِّيَ َنُوٗحاَب ۡوحر
ر
ۡكرََأ اَإَِّلر َۦ َورَصۡينراَورمر ِّهِّ َب

ىهِّيمَر َىَإِّبۡرر ُموسر ىََور َ نََۡورعِّيسر
ر
قِّيُموا ََأ

ر
ِّينَرَأ ََٱل  لر َرقُوا ََور  [  ٣١: الشورى] ﴾َفِّيهَِّ َترترفر

“ঠতঠন সতামায়দর জনয ঠবঠধ্বদ্ধ কয়রয়েন দীন, যার ঠনয়দণশ ঠদয়য়্ঠেয়লন 

ঠতঠন নূহয়ক, আর যা আমরা অহী কয়রঠে আপনায়ক এবং যার ঠনয়দণশ 

ঠদয়য়্ঠেলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসায়ক এই বয়ল সয, সতামরা দীনয়ক 

প্রঠতঠষ্ঠত কর এবং তায়ত ঠবয়ভদ সৃঠি কর না।” [সূরা আশ-শূরা, 

আয়্াত: ১৩]  

খারাপ কামনা-বাসনা ও লালসার বযাপকতা লায়ভর সায়থ সায়থ মানুয়ষর 

ময়ধ্য কু-প্রবৃঠত্তও বযাপকভায়ব েঠিয়য়্ পয়িয়ে, কু-প্রবৃঠত্তর বযাপকতার 

সায়থ সায়থ মতপাথণকযও বযাপক আকার ধ্ারণ কয়রয়ে। আর মতপাথণকয 

বযাপক হওয়্ার সায়থ সায়থ ঠবঠভন্ন দল-উপদয়লরও বযাপক ঠবসৃ্তঠত 

ঘয়িয়ে। যখনই আরবী ভাষা-ভাষী ও অনযানযয়দর মায়ে আরবী ভাষা 

জ্ঞান দুবণল হয়য়্ পয়িয়ে, তখনই সহজ হয়য়্ পয়িয়ে অপবযাখযা ও 

সয়ন্দহ-শংসয়্ দ্বারা পঠরতুি করা, হাদীস ও আয়্াতসূয়হর ঠভন্ন অথণ 

করার অপয়েিা করা। ইসলায়মর প্রথম যুয়গ্ উঠিত ঠফকণাসমূয়হর ময়ধ্য 

যখন এ কাজসমূহ সহজভায়ব হয়য়্ঠেল, তখন তায়দর পরবতণী সলাকয়দর 
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ময়ধ্য সসিা আরও সবঠশ সহজ ও অনায়্ায়সই হয়ত পায়র, ঠবয়শষ কয়র 

সসখায়ন যখন কু-প্রবৃঠত্ত ও সয়ন্দহ-সংশয়য়্র বীজ আয়ে! কারণ, সয়ন্দহ-

সংশয়্ সতা মূলতঃ প্রবৃঠত্ত সথয়ক উঠিত হয়্, তারপর তা সয়ন্দয়হ 

রূপান্তঠরত হয়্, তারপর তা অনুসৃত মাযহায়ব পঠরণত হয়্। এরপর ঠকেু 

মানুষ এয়ক সবণয়শষ অবস্থা সদয়খ গ্রহণ কয়র সনয়্, আর তার প্রথম 

অবস্থা সম্পয়কণ অজ্ঞই থায়ক। মহান আল্লাহ বয়লন,  

ا﴿ فرُُكَمر
ر
ا ءرُكمََۡأ اَررُسوُلَ َجر ِّمر ََب

نُفُسُكمََُترۡهورىَََلر
ر
ُتمََۡأ ۡ رِّيٗقاَٱۡسترۡكَبر فر َذۡبُتمََۡفر فررِّيٗقاَكر َور

 [  ٧٨: ابلقرة] ﴾ترۡقُتلُونَر

“তয়ব ঠক যখঠন সকায়না রাসূল সতামায়দর কায়ে এমন ঠকেু এয়নয়ে যা 

সতামায়দর প্রবৃঠত্ত মায়ন না, তখঠন সতামরা অহংকার কয়রে? অতঃপর 

(নাবীয়দর) একদয়লর ওপর ঠমথযায়রাপ কয়রে এবং একদলয়ক কয়রে 

হতযা?” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়্াত: ৮৭] এখায়ন কু-প্রবৃঠত্তয়ক উয়ল্লখ 

করা হয়য়্য়ে, যা অহংকায়র পঠরণত হয়য়্য়ে, তারপর তা ঠমথযায়রায়পর 

রূপ গ্রহণ কয়রয়ে; আর সশয়ষ তা শত্রুতায়্ রূপান্তঠরত হয়য়্য়ে। প্রয়তযক 

উম্ময়ত দল-উপদল ও ভ্রি ঠেন্তাধ্ারার উয়েষ এভায়বই ঘয়ি থায়ক।  

আর আল্লাহ তাাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়্াসাল্লায়মর ওপর হক্ব ও 

সহদায়্াত নাঠযল কয়রয়েন। সুতরাং সয এঠি স্বিভায়ব গ্রহণ করয়ত 

ইিুক সস সযন ঠবঠভন্ন ঠবয়বয়কর দ্বারা কলুঠষত হওয়্ার পূয়বণকার প্রথম 

মূলনীঠত সথয়ক এয়ক গ্রহণ কয়র। কারণ, অহী হয়ি পাঠনর ময়তা, আর 

ঠবয়বকগুয়লা পায়ত্রর নযায়্। আল্লাহ তা‘আলা অহী নাঠযল কয়রয়েন এবং 

সসিায়ক তাাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়্াসাল্লায়মর অন্তয়র স্থাপন 
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কয়রয়েন। তারপর নাবী এয়ক সাহাবীগ্য়ণর কায়ে সরয়খ যান, এরপর 

সাহাবীগ্ণ এয়ক তায়ব‘ঈয়দর কায়ে সরয়খ যান। যতই নতুন নতুন পায়ত্র 

ঢালা হয়ি ততই তায়ত ময়্লা বৃঠদ্ধ সপয়ত থায়ক। সুতরাং সবয়েয়য়্ 

ঠবশুদ্ধ ও স্বি পাত্র হয়ি প্রথম পাত্র; আর তা হয়ি নাবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইঠহ ওয়্াসাল্লাম, তারপর সাহাবীগ্ণ। ইমাম মুসঠলম তার সহীহ 

গ্রয়ে আবূ মূসা রাঠদয়্াল্লাহু আনহু সথয়ক বণণনা কয়রন, ঠতঠন বয়লন, 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়্াসাল্লাম বয়লয়েন,  

نَا»َ
َ
َمنَة   أ

َ
، أ ْصَحاِبأ

َ
َت  َذَهبْت   فَإأَذا ِلأ

َ
ْصَحاِبأ  أ

َ
ونَ  َما أ ْصَحاِبأ  ،ي وَعد 

َ
َمنَة   َوأ

َ
تأ  أ مَّ

 
 فَإأَذا ،ِلأ

ْصَحاِبأ  َذَهَب 
َ
َت  أ

َ
تأ  أ مَّ

 
ونَ  َما أ  «ي وَعد 

“আঠম আমার উম্ময়তর জনয ঠনরাপত্তাস্বরূপ। যখন আঠম েয়ল যাব তখন 

আমার উম্ময়তর ওপর যা ওয়্াদা করা হয়ি, তা আপঠতত হয়ব। আর 

আমার সাহাবীগ্ণ আমার উম্ময়তর জনয ঠনরাপত্তাস্বরূপ। অতঃপর যখন 

আমার সাহাবীগ্ণ েয়ল যায়বন, তখন আমার উম্ময়তর ওপর যা আসার 

কথা বলা হয়ি তা এয়স যায়ব।”1 

সুতরাং দীনয়ক অহী তথা কুরআন ও সুন্নাহ বযতীত আর সকায়না ঠকেু 

সথয়ক গ্রহণ করা যায়ব না:  

ََبرعرثرََٱََّلِّيَُهوَر﴿ ََفِّ ِّ ِّي  م 
ُ
ِّۡنُهمََۡررُسوٗلََنَرٱۡۡل ۡتلُوا ََم  ۡيهِّمََۡير

لر ىتِّهِۦَّعر ِّيهِّمََۡءراير
ك  ُيزر ُِّمُهمََُور ل  ُيعر َور

َ ىبر ةَرَٱۡلكِّتر  [  ٢: اجلمعة] ﴾َورٱۡۡلِّۡكمر

                                                           
1 সহীহ মুসঠলম, হাদীস নং ২৫৩১।  
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“ঠতঠনই উম্মীয়দর ময়ধ্য একজন রাসূল পাঠিয়য়্য়েন তায়দর মধ্য সথয়ক, 

ঠযঠন তায়দর কায়ে ঠতলাওয়্াত কয়রন তাাঁর আয়্াতসমূহ, তায়দরয়ক 

পঠবত্র কয়রন এবং তায়দরয়ক ঠশক্ষা সদন ঠকতাব ও ঠহকমত।” [সূরা 

আল-জুমু‘আ, আয়্াত: ২] আর তাই এ দু’ঠি উৎস বযতীত অনয সযখান 

সথয়কই দীন জানা যায়ব, তা হয়ব বস্তুত মূখণতা ও অজ্ঞতারই অপর নাম।  

আর অহীর সবয়েয়য়্ ঠবশুদ্ধ বুে হয়ি সাহাবায়য়্ সকরাম রাঠদয়্াল্লাহু 

আনহুয়মর বুে। আর তাই আমরা অহী সযিার ওপর প্রমাণবহ, যার 

ওপর সাহাবায়য়্ সকরায়মর বুে ঐকমতয সপাষণ কয়রয়ে এবং যার ওপর 

উত্তম প্রজয়ের সলাকয়দর ইজমা‘ অনুঠষ্ঠত হয়য়্য়ে সসিাই উয়ল্লখ করব। 

সুতরাং আমরা বলঠে: 
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প্রথম অধ্যায়্ 

আল-ইসলাম: আল্লাহর একমাত্র দীন, ঠতঠন তাাঁর বান্দা, োই সস মানুষ 

সহাক বা ঠজন্ন, কারও কাে সথয়ক এঠি বযতীত আর ঠকেু গ্রহণ করয়বন 

না। আল্লাহ তা‘আলা বয়লন,  

ۡيَرَيرۡبترغََِّورمرن﴿ ىمََِّغر  [  ٧٨: عمران ال] ﴾مِّۡنهََُُيۡقبرلرََفرلرنَدِّيٗناَٱۡۡلِّۡسلر

“আর সকউ ইসলাম বযতীত অনয সকায়না দীন গ্রহণ করয়ত োইয়ল তা 

কখয়না তার পক্ষ সথয়ক কবুল করা হয়ব না।” [সূরা আয়ল ইমরান, 

আয়্াত: ৮৫] আরও বয়লন,  

ِّينَرَإِّنََ﴿ ىُم ََٱّلَلََِّعِّندَرَٱل   [  ٣١: عمران ال] ﴾َٱۡۡلِّۡسلر

“ঠনশ্চয়্ আল্লাহর কায়ে একমাত্র দীন হয়ি ইসলাম।” [সূরা আয়ল 

ইমরান, আয়্াত: ১৯]  

আর ইসলাম হয়ি সকল নাবীর দীন। আল্লাহ তা‘আলা বয়লন,  

ا َ﴿ ۡلنراَورمر رۡسر
ر
ۡبلِّكرََمِّنَأ َ َإَِّلََرَُسولَ َمِّنَقر ۡهََِّنُوحِّ نَُهۥَإَِّلر

ر
ىهَرَلر ََأ نرا ََإَِّل ََإِّلر

ر
 ﴾٢٥َفرٱۡعُبُدونََِّأ

 [  ٢٨: االنبياء]

“আর আপনার পূয়বণ আমরা সয রাসূলই সপ্ররণ কয়রঠে তার কায়ে এ 

অহীই পাঠিয়য়্ঠে সয, আঠম বযতীত অনয সকায়না সতয ইলাহ্ সনই। 
সুতরাং সতামরা আমারই ‘ইবাদাত কর।” [সূরা আল-আঠিয়্া, আয়্াত: 

২৫] 

আল্লাহ তা‘আলা আরও বয়লন,  
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ۡينرا ََإَِّنا َ﴿ ۡوحر
ر
ۡكرََأ ا ََإَِّلر مر ۡينرا ََكر ۡوحر

ر
َىَأ ََنُوحَ َإِّلر ِّ ََمِّنَ َنَرورٱنلَبِّي  ِّۦ  ه ۡينرا ََبرۡعدِّ ۡوحر

ر
أ َََور ىهِّيمَرَإِّلر َإِّبۡرر

ىعِّيلرَ ىقَرَِإَوۡسمر يرۡعُقوبرََِإَوۡسحر ۡسبراطََِّور
ر
َىَورٱۡۡل ََورعِّيسر يُّوبر

ر
أ ََور ُيونُسر ىُرونَرَور هر ىنر ََور َورُسلرۡيمر

اوُۥدَرَورءراترۡينرا ُبوٗراَدر رُُسٗل١٦٣َََزر ىُهمََۡقردََۡور ۡصنر لرۡيكرََقرصر ۡبُلََمِّنَعر رُُسٗلََقر َنرۡقُصۡصُهمَََۡلمََۡور
لرۡيكر َ َمَرَعر َكر َىَٱّلَلََُور ِّينَرَرُُّسٗل١٦٤َََترۡكلِّيٗماَُموسر ِّ برّش  رِّينَرَمُّ رَلََورُمنذِّ ََيرُكونَرَِلِّ ِّلَناسِّ َل
َ ر نَرَٱلرُُّسلِّ ََبرۡعدَرَُحَجُۢةَٱّلَلَََِّعر َكر زِّيزَ َٱّلَلََُور كِّيٗماَاعر  [  ٣٦٨  ،٣٦١: النساء] ﴾١٦٥َحر

“ঠনশ্চয়্ আমরা আপনার ঠনকি অহী সপ্ররণ কয়রঠেলাম, সযমন নূহ ও 

তার পরবতণী নাবীগ্য়ণর প্রঠত অহী সপ্ররণ কয়রঠেলাম। আর ইবরাহীম, 

ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়্াকূব ও তার বংশধ্রগ্ণ, ঈসা, আইউব, ইউনুস, 

হারূন ও সুলাইমায়নর ঠনকিও অহী সপ্ররণ কয়রঠেলাম এবং দাউদয়ক 

প্রদান কয়রঠেলাম যাবূর। আরও অয়নক রাসূল, যায়দর বণণনা আমরা 

আপনায়ক পূয়বণ ঠদয়য়্ঠে এবং অয়নক রাসূল, যায়দর বণণনা আমরা 

আপনায়ক সদই ঠন। আর অবশযই আল্লাহ মূসার সায়থ কথা বয়লয়েন। 

সুসংবাদদাতা ও সাবধ্ানকারী রাসূল সপ্ররণ কয়রঠে, যায়ত রাসূলগ্ণ 

আসার পর আল্লাহর ঠবরুয়দ্ধ মানুয়ষর সকায়না অঠভয়যাগ্ না থায়ক। আর 

আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়্।” [সূরা আন-ঠনসা, আয়্াত: ১৬৩-১৬৫] 

তাোিা আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর নাবীর ঠনকি নূহ, ইবরাহীম, ইসহাক, 

ইয়্াকূব, দাঊদ, সুলাইমান, আইয়ূ্যব, ইউসুফ, মূসা, হারূন, যাকাঠরয়্া, 

ইয়্াহইয়্া, ঈসা, ইঠলয়্াস, ইসমাঈল, আল-ইয়্াসা‘, ইউনুস ও লূত 

আলাইঠহমুস সালায়মর কথা বণণনা করার পর বয়লন,  

َئِّكرَ﴿ لر و 
ُ
ىَٱََّلِّينَرَأ در ىََهر ىُهمََُٱّلَلُ ى ۡه ََفربُِّهدر [  ١٩: االنعام] ﴾ٱۡقتردِّ  
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“এরাই তারা, যায়দরয়ক আল্লাহ ঠহদায়্াত কয়রয়েন, কায়জই আপঠন 

তায়দর পয়থর অনুসরণ করুন।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়্াত: ৯০] 

নাবীগ্য়ণর দীন সমৌঠলক নীঠতমালার সক্ষয়ত্র ঐকমতয সপাষণ কয়র; আর 

সকায়না সকায়না শাখা-প্রশাখায়্ তায়ত ঠভন্নতা থায়ক, সবগুয়লায়ত নয়্। 

শাখা-প্রশাখা পঠরবঠতণত হয়্, সমৌঠলক নীঠতমালায়্ সকায়না পঠরবতণন 

সনই। আল্লাহ তা‘আলা বনী ইসরাঈয়লর জনয মূসা ও ঈসা নাবীদ্বয়্য়ক 

পািায়লন। মূসা আলাইঠহস সালায়মর ওপর নাঠযলকৃত তাওরায়তর ঠকেু 

ঠবধ্ান ঠতঠন ঈসা আলাইঠহস সালায়মর কায়ে নাঠযলকৃত ইঞ্জীয়লর 

মাধ্যয়ম রঠহত কয়রন। ঈসা আলাইঠহস সালাম তার জাঠতয়ক বয়লন,  

ٗقا﴿ ِّ د  ُمصر اَور ِّمر يَََبرۡيَرَل  ىةَِّمِّنَرَيردر ى َلََٱتَلۡورر حِّ
ُ
ۡلِّ ََلرُكمَور ِّمَرَٱََّلِّيَبرۡعضر لرۡيُكۡمَ َُحر  َعر

ِّنَيرة َأَِبَۡئُتُكمورجَِّ ُِّكمََۡم  يُعونََِّٱّلَلَرَفرٱَتُقوا َََرب  طِّ
ر
أ  [  ٨٩: عمران ال] ﴾٥٠َور

“আর আমার সাময়ন তাওরায়তর যা রয়য়্য়ে তার সতযায়্নকারীরূয়প এবং 

সতামায়দর জনয যা হারাম ঠেল তার ঠকেু হালাল কয়র ঠদয়ত, আর আঠম 

সতামায়দর রয়বর পক্ষ সথয়ক সতামায়দর ঠনকি ঠনদশণন ঠনয়য়্ এয়সঠে। 

কায়জই সতামরা আল্লাহর তাকওয়্া অবলিন কর এবং আমার আনুগ্তয 

কর।” [সূরা আয়ল ইমরান, আয়্াত: ৫০] মূসা ও ঈসা আলাইঠহমাস 

সালাম সতা এমন দু’জন নাবী, যায়দরয়ক একই জাঠতর কায়ে পািায়না 

হয়য়্ঠেল; তারপরও তায়দর ঠকেু শাখা-প্রশাখাজঠনত মাসআলা ঠভন্ন 

প্রকৃঠতর হয়য়্ঠেল, তাহয়ল তায়দর দু’জন োিা অনযয়দর বযাপায়র তা 

সকমন হয়ত পায়র?! 
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তারপর আরও একঠি কথা প্রঠণধ্ানয়যাগ্য, তা হয়ি, পূয়বণকার যত 

শরী‘আত ঠেল, তায়তই ঠবকৃঠতর অনুপ্রয়বশ ঘয়িয়ে। মহান আল্লাহ 

বয়লন,  

رِّيٗقاَمِّۡنُهمََِۡإَونََ﴿ فر
نرترُهمَيرۡلوُۥنَرَلر لۡسِّ

ر
ىبََِّأ ِّٱۡلكِّتر ُبوهََُب رۡحسر ىبََِّمِّنَرَتلِّ اَٱۡلكِّتر َمِّنَرَُهوَرَورمر

ىبَِّ يرُقولُونَرَٱۡلكِّتر اَٱّلَلََِّعِّندََِّمِّنََُۡهوَرَور يرُقولُونَرَٱّلَلََِّعِّندََِّمِّنََُۡهوَرَورمر ََور ر ََٱّلَلَََِّعر بر ذِّ َٱۡلكر
ۡعلرُمونَرَورُهمَۡ  [  ٨٧: عمران ال] ﴾٧٨َير

“আর ঠনশ্চয়্ তায়দর ময়ধ্য একদল আয়ে যারা ঠকতাবয়ক ঠজহবা দ্বারা 

ঠবকৃত কয়র, যায়ত সতামরা সসিায়ক আল্লাহর ঠকতায়বর অংশ ময়ন কর; 

অথে সসিা ঠকতায়বর অংশ নয়্। আর তারা বয়ল, সসিা আল্লাহর পক্ষ 

সথয়ক; অথে সসিা আল্লাহর পক্ষ সথয়ক নয়্। আর তারা সজয়ন-বুয়ে 

আল্লাহর ওপর ঠমথযা বয়ল।” [সূরা আয়ল ইমরান, আয়্াত: ৮৭] আল্লাহ 

তা‘আলা আরও বয়লন,  

ِّفُونَر﴿ ِّمَرَُُيرر  نَٱۡلُكر عِّهََِّعر  [  ٦٦: النساء] ﴾َموراضِّ

“তারা বাণীগুয়লা স্থানেুযত কয়র ঠবকৃত কয়র।” [সূরা আন-ঠনসা, আয়্াত: 

৪৬] 

এভায়বই সাধ্ারণ মানুয়ষর এবং হক্ব-সয়তয সপৌঁোয়নার ময়ধ্য 

প্রঠতবন্ধকতা সৃঠি করা হয়য়্ঠেল, সযমনঠি আল্লাহর ইিা কয়রঠেয়লন। 
আর সসিায়ক ঠবশুদ্ধ করার একমাত্র পথ: নতুন নবুওয়্াত। ঠিক সস 

কারয়ণই আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর হক্ব দীনয়ক নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
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আলাইঠহ ওয়্াসাল্লায়মর মাধ্যয়ম পুনরায়্ সফরত সদন। সুতরাং সস নাবীর 

দীন বযতীত সকায়না ইসলাম সনই, সকায়না হক্ব দীন সনই: 

ۡيَرَيرۡبترغََِّورمرن﴿ ىمََِّغر ََورُهوَرَمِّۡنهََُُيۡقبرلرََفرلرنَدِّيٗناَٱۡۡلِّۡسلر ةََِّفِّ رر ِّينَرَمِّنَرَٱٓأۡلخِّ ىِسِّ  ال] ﴾٨٥ََٱۡلخر
 [  ٧٨: عمران

“আর সকউ ইসলাম বযতীত অনয সকায়না দীন গ্রহণ করয়ত োইয়ল তা 

কখয়না তার পক্ষ সথয়ক কবুল করা হয়ব না এবং সস হয়ব আঠখরায়ত 

ক্ষঠতগ্রস্তয়দর অন্তভুণক্ত।” [সূরা আয়ল-ইমরান, আয়্াত: ৮৫] 

আর আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর ঠরসালাতয়ক কয়রয়েন সকল জাঠতর জনয 

সবণজনীন- সহাক তা মানুষ বা ঠজন্ন, আরব বা অনারব:  

ا َ﴿ ىكرََورمر ۡلنر رۡسر
ر
ٓاَفةََٗإَِّلََأ ََكر ِّلَناسِّ ٗياَل  رشِّ يٗراَب نرذِّ نَََور ىكِّ لر َرَور ۡكثر

ر
ََأ ََٱنلَاسِّ ۡعلرُمونَرَلر َير

 [  ٢٧: سبا] ﴾٢٨

“আর আমরা সতা আপনায়ক সমগ্র মানুয়ষর জনযই সুসংবাদদাতা ও 

সতকণকারীরূয়প সপ্ররণ কয়রঠে; ঠকন্তু অঠধ্কাংশ মানুষ জায়ন না।” [সূরা 

সাবা, আয়্াত: ২৮] 

সহীহ হাদীয়স এয়সয়ে, আবু হুরায়্রা রাঠদয়্াল্লাহু আনহু সথয়ক বঠণণত, 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়্াসাল্লাম বয়লন,  

هأ، اَل يَْسَمع  » ٍد بأيَدأ َمَّ أي َنْفس  حم 
، ث مَّ  َواَّلَّ ٌّ اِنأ ، َواَل نَْْصَ يٌّ ودأ ةأ َيه  مَّ

 
هأ اِْل ْن َهذأ َحد  مأ

َ
ِبأ أ

ْصَحابأ انلَّارأ 
َ
ْن أ ، إأالَّ ََكَن مأ لْت  بأهأ رْسأ

 
ي أ أ ْن بأاَّلَّ وت  َولَْم ي ْؤمأ  «َيم 

“যার হায়ত মুহাম্মায়দর প্রাণ, তাাঁর শপথ! এ উম্ময়তর মধ্য সথয়ক সয 

সকউ, োই সস ইয়্াহূদী সহাক বা নাসরানী, আমার সম্পয়কণ শুনয়ব, 
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তারপর আঠম যা ঠনয়য়্ সপ্রঠরত হয়য়্ঠে তার ওপর ঈমান না এয়ন মারা 

যায়ব, সসই আগুয়নর অঠধ্বাসী হয়ব।”2  

আর আল্লাহ তা‘আলা কুরআনুল কারীময়ক সকল প্রকার ঠবকৃঠত, 

পঠরবতণন-পঠরবধ্ণন সথয়ক ঠহফাযত কয়রয়েন:  

ۡنََُإِّنَا﴿ ِّۡكرَرَنرَزنۡلراََنر ُۥَِإَونَاَٱَّل  ىفُِّظونَرََلر  [  ١: احلجر] ﴾٩َلرحر

“ঠনশ্চয়্ আমরাই কুরআন নাঠযল কয়রঠে এবং আমরা অবশযই তার 

সংরক্ষক।” [সূরা আল-ঠহজর, আয়্াত: ৯] 

 

===০===  

                                                           
2 সহীহ মুসঠলম, হাদীস নং ১৫৩।  
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ঠদ্বতীয়্ অধ্যায়্ 

ইসলায়মর বযাখযা ও তায়ত যা এয়সয়ে তা দ্বারা আল্লাহর কী উয়েশয, তা 

শুধু্মাত্র আল্লাহ-ই বণণনা কয়রয়েন তাাঁর ঠকতায়ব এবং তাাঁর নাবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়্াসাল্লায়মর সুন্নায়ত। মানুয়ষর ময়ধ্য আল্লাহর নাবীর 

মত সম্মাঠনত সকউ সনই, তারপরও ঠতঠন তাাঁর রয়বর পক্ষ সথয়ক 

প্রোরক মাত্র। মহান আল্লাহ বয়লন,  

ا﴿ هر يُّ
ر
أ َ ِّغََۡٱلَرُسوُلََير ا ََبرل  نزِّلرََمر

ُ
ۡكرََأ ِّكرََمِّنَإَِّلر  [  ٦٨: دةاملائ] ﴾َرب 

“সহ রাসূল! আপনার রয়বর কাে সথয়ক আপনার প্রঠত যা নাঠযল হয়য়্য়ে 

তা প্রোর করুন।” [সূরা আল-মায়য়্দাহ, আয়্াত: ৬৭] নাবীর ওপর 

প্রোয়রর পাশাপাঠশ অনয দাঠয়্ত্ব হয়ি, সসিায়ক বণণনা করা। আল্লাহ 

বয়লন,  

ا﴿ ََورمر ر ىغََُإَِّلََٱلَرُسولَََِّعر  [  ٨٦: انلور] ﴾٥٤َٱلُۡمبِّيََُٱۡۡلرلر

“মূলতঃ রাসূয়লর দাঠয়্ত্ব শুধু্ স্পিভায়ব সপৌঁয়ে সদওয়্া।” [সূরা আন-নূর: 

৫৪] তারপর এিা জানাও আবশযক সয, সস বণণনাঠিও মূলত আল্লাহর 

পক্ষ সথয়ক।  

ىهََُفرإِّذرا﴿ نر
ۡ
أ لرۡينراَإِّنَََُثم١٨ََََقُۡرءرانرُهۥَفرٱتَبِّعََۡقررر [  ٣١  ،٣٧: القيامة] ﴾١٩ََبريرانرُهۥَعر  

“কায়জই যখন আমরা তা পাি কঠর আপঠন সস পায়ির অনুসরণ করুন, 

তারপর তার বণণনার দাঠয়্ত্ব ঠনঠশ্চতভায়ব আমায়দরই।” [সূরা আল-

ঠকয়্ামাহ, আয়্াত: ১৮-১৯] 

সুতরাং সুন্নাহ হয়ি আল্লাহর পক্ষ সথয়ক তাাঁর নাবীর কায়ে সপ্রঠরত অহী: 
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ا﴿ قََُورمر نََِّيرنطِّ ورىَََعر َىَورۡحَيَإَِّلََُهوَرَإِّن٣َََۡٱلۡهر  [  ٦  ،١: انلجم] ﴾٤َيُوحر

“আর ঠতঠন মনগ্িা কথা বয়লন না। তা সতা সকবল অহী, যা তার প্রঠত 

অহীরূয়প সপ্রঠরত হয়্।” [সূরা আন-নাজম, আয়্াত: ৩-৪] সুতরাং যখনই 

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়্াসাল্লাময়ক সকায়না প্রে করা হয়তা, আর 

তার কায়ে তাাঁর রয়বর পক্ষ সথয়ক পূবণ হয়তই সকায়না জওয়্াব থাকত, 

তয়ব ঠতঠন সসিার উত্তর ঠদয়তন, নতুবা ঠতঠন অহীর অয়পক্ষা করয়তন।  

আর নাবীর অনুধ্াবয়নর সবয়েয়য়্ ঠনকিতম মানুষগুয়লা হয়িন, নাবীর 

সাহাবীগ্ণ। আর তাই কুরআয়নর বযাপায়র তায়দর বুে-অনুধ্াবন দলীল 

ঠহয়সয়ব গ্ণয। আর সয বযঠক্ত বলয়ব, আল্লাহ বযতীত অনয কারও জনয 

দীয়নর ময়ধ্য হালাল-হারাম জঠনত ঠবধ্ান সদওয়্ার অঠধ্কার রয়য়্য়ে, সস 

এয়ত কয়র আল্লাহর সায়থ শরীক হয়য়্ সগ্ল তাাঁর ঠবধ্ান প্রদায়ন; আর 

এঠি এমন কুফুরী ও ঠশকণ যায়ত সকায়না ঠদ্বমত করার অবকাশ সনই।        

আল্লাহ তা‘আলা তার ঠকতাব নাঠযল করার সায়থ সায়থ সসিার 

বাকযাবলীয়ক অথণবহ কয়রই নাঠযল কয়রয়েন। তাাঁর ঠকতায়বর বাণীর 

উয়েশয বযাখযা করার অঠধ্কার ঠতঠন স্বয়্ং অথবা ঠতঠন যায়ক অনুমঠত 

ঠদয়য়্য়েন সস বযতীত অনয কারও সনই। আর কুরআনুল কারীয়ম দৃঠি 

প্রদান কয়র তা সথয়ক ঠবঠধ্-ঠবধ্ান সবর করা দু’ঠি শয়তণই সকবল সম্ভব:  

এক. সকায়না ক্রয়মই সযন এর একক অথণ বা সামঠিক অথণ আরবী ভাষা 

ও আরবয়দর ঠেরােঠরত ঠনয়্য়মর বাইয়র না যায়্।  

দুই. কুরআনুল কারীয়ম সরাসঠর স্পিভায়ব সাবযস্ত সকায়না অয়থণর 

ঠবপরীত সযয়না সসঠি না হয়্। 
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সুতরাং যা ঠকেু আল্লাহর ঠদয়ক সম্পকণযুক্ত করা হয়্, তা সবই আল্লাহর 

পক্ষ সথয়ক নয়্। আহয়ল ঠকতাব তথা ইয়্াহূদী ও নাসারারা তখনই 

পথভ্রি হয়য়্য়ে, যখন তারা আল্লাহর বাণীসমূয়হর অযাঠেত অথণ সবর 

কয়রয়ে; স্পিবাণীর অথণ ঠভন্নখায়ত প্রবাঠহত কয়রয়ে, যায়ত অস্পি 

বাণীর অথণয়ক ঠবনি কয়র ঠদয়ত পায়র। আল্লাহ তা‘আলা আহয়ল 

ঠকতাবয়দর সম্পয়কণ বয়লন,  

رِّيٗقاَمِّۡنُهمََِۡإَونََ﴿ فر
نرترُهمَيرۡلوُۥنَرَلر لۡسِّ

ر
ىبََِّأ ِّٱۡلكِّتر ُبوهََُب رۡحسر ىبََِّمِّنَرَتلِّ اَٱۡلكِّتر َمِّنَرَُهوَرَورمر

ىبَِّ يرُقولُونَرَٱۡلكِّتر اَٱّلَلََِّعِّندََِّمِّنََُۡهوَرَور يرُقولُونَرَٱّلَلََِّعِّندََِّمِّنََُۡهوَرَورمر ََور ر ََٱّلَلَََِّعر بر ذِّ َٱۡلكر
ۡعلرُمونَرَورُهمَۡ   [ ٨٧: عمران ال] ﴾٧٨َير

“আর ঠনশ্চয়্ তায়দর ময়ধ্য একদল আয়ে যারা ঠকতাবয়ক ঠজহ্বা দ্বারা 

ঠবকৃত কয়র যায়ত সতামরা সসিায়ক আল্লাহর ঠকতায়বর অংশ ময়ন কর, 

অথে সসিা ঠকতায়বর অংশ নয়্। আর তারা বয়ল, ‘তা আল্লাহর পক্ষ 

সথয়ক’ অথে তা আল্লাহর পক্ষ সথয়ক নয়্। আর তারা সজয়ন-বুয়ে 

আল্লাহর ওপর ঠমথযা বয়ল।” [সূরা আয়ল ইমরান, আয়্াত: ৭৮] এখায়ন 

আল্লাহ বয়লয়েন, তারা তায়দর ঠজহ্বা দ্বারা ঠবকৃত কয়রয়ে ঠকতাবয়কই, 

অনয ঠকেুয়ক নয়্, যায়ত কয়র ঠকতায়বর খুব ঠনকিবতণী হওয়্ার কারয়ণ 

ঐ ঠবকৃত অংশয়ক সতামরা ঠকতাব ঠহয়সয়বই ময়ন কর এবং তারা 

এভায়ব মানুষয়ক ভায়লামত ভ্রি করয়ত পায়র। 

তৃতীয়্ অধ্যায়্ 

আল্লাহর হক: যাবতীয়্ ইবাদাত সকবল আল্লাহর জনযই ঠনঠদণি করা। 

মহান আল্লাহ বয়লন,  
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ىُهُكمَۡ﴿ ىهيََِإَولر َىَإِّلر دي ىحِّ ىهَرََل ََور ىنََُُهوَرَإَِّلََإِّلر يمََُٱلَرۡحمر  [  ٣٦١: ابلقرة] ﴾١٦٣َٱلَرحِّ

“আর সতামায়দর ইলাহ্ এক ইলাহ্, দয়্াময়্, অঠত দয়্ালু। ঠতঠন োিা 

অনয সকায়না সতয ইলাহ্ সনই।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়্াত: ১৬৩]  

এ-োিা অন্তর, ঠজহ্বা ও অঙ্গ-প্রতযয়ঙ্গর আমল দ্বারা আল্লাহর সায়থ 

কাউয়ক শরীক না করা। আল্লাহ তা‘আলা বয়লন,  

ََٱّلَلَرَورٱۡعُبُدوا َ﴿ لر ِّهِۦَّتُّۡشُِّكوا ََور ۡيََب ىَشر  [  ١٦: النساء] ﴾َا

“আর সতামরা আল্লাহর ইবাদাত কর ও সকায়না ঠকেুয়ক তাাঁর শরীক 

কয়রা না।” [সূরা আন-ঠনসা, আয়্াত: ৩৬] 

বস্তুতঃ ঠশয়কণ আকবার মানুয়ষর সকায়না সৎ আমলয়ক অবঠশি রায়খ না: 

دَۡ﴿ لرقر َرَور وحِّ
ُ
ۡكرََأ ََإَِّلر ۡبلِّكرََمِّنَٱََّلِّينَرَِإَولر ۡكترََلرئِّنََۡقر َۡشر

ر
نَََأ رۡحبرطر مرلُكَرََلر رُكونرنَََعر تلر َمِّنَرَور

ِّينَر ىِسِّ  [  ٦٨: الزمر] ﴾٦٥ََٱۡلخر

“আর আপনার প্রঠত ও আপনার পূবণবতণীয়দর প্রঠত অবশযই অহী করা 

হয়য়্য়ে সয, ‘যঠদ আপঠন ঠশকণ কয়রন তয়ব আপনার সমস্ত আমল সতা 

ঠনষ্ফল হয়ব এবং অবশযই আপঠন হয়বন ক্ষঠতগ্রস্তয়দর অন্তভুণক্ত।” [সূরা 

আয-যুমার, আয়্াত: ৬৫] এ সয়িাধ্নঠি আল্লাহর পক্ষ সথয়ক তাাঁর নাবী 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়্াসাল্লায়মর প্রঠত, তাহয়ল যারা তার সথয়ক 

ঠনম্ন পযণায়য়্র তায়দর কী অবস্থা হয়ব তা সহয়জই অনুয়ময়্।  

আর আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর বান্দার পক্ষ সথয়ক কৃত ঠশকণ ক্ষমা করয়বন 

না, যতক্ষণ না সস জনয বান্দা তাওবা কয়র:  
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ََٱّلَلَرَإِّنََ﴿ ۡغفِّرََُلر نَير
ر
ِّهِۦَّيُّۡشركَرَأ يرۡغفِّرََُب اَور ِّكرََُدونَرَمر ىل نَذر ِّمر ا ُء ََل رشر  [  ٦٧: النساء] ﴾ي

“ঠনশ্চয়্ আল্লাহ তাাঁর সায়থ শরীক করায়ক ক্ষমা কয়রন না। এোিা 

অনযানয অপরাধ্ যায়ক ইয়ি ক্ষমা কয়রন।” [সূরা আন-ঠনসা, আয়্াত: 

৪৮] ঠতঠন আরও বয়লন,  

ُروا ََٱََّلِّينَرَإِّنََ﴿ فر وا ََكر دُّ نَورصر بِّيلََِّعر اتُوا ََُثمَََٱّلَلََِّسر ۡغفِّرَرَفرلرنَُكَفاريََورُهمََۡمر رُهمََۡٱّلَلََُير ٣٤ََل
 [  ١٦: حممد] ﴾

“ঠনশ্চয়্ যারা কুফুরী কয়রয়ে এবং আল্লাহর পথ সথয়ক মানুষয়ক ঠনবৃত্ত 

কয়রয়ে, তারপর কাঠফর অবস্থায়্ মারা সগ্য়ে, আল্লাহ তায়দরয়ক কখনই 

ক্ষমা করয়বন না।” [সূরা মুহাম্মাদ, আয়্াত: ৩৪] 

আর সয সকউ কুফুরীর ওপর মারা যায়ব, সস অবশযই আগুয়ন প্রয়বশ 

করয়ব। আল্লাহ তা‘আলা বয়লন,  

دََۡورمرن﴿ نَمِّنُكمََۡيرۡرتردِّ يرُمۡتََدِّينِّهِۦَّعر فِّرَيَورُهوَرَفر َئِّكرَََكر لر و 
ُ
ۡتََفرأ بِّطر ىلُُهمََۡحر ۡعمر

ر
ََأ ۡنيراَفِّ َٱلُّ

ةِّ َ رر َئِّكرََورٱٓأۡلخِّ لر و 
ُ
أ ىُبََور ۡصحر

ر
اَُهمََۡٱنلَارَِّ َأ ونَرَفِّيهر ُ ىِلِّ  [  ٢٣٨: ابلقرة] ﴾٢١٧ََخر

“আর সতামায়দর মধ্য সথয়ক সয সকউ ঠনয়জর দীন সথয়ক ঠফয়র যায়ব 

এবং কাঠফর হয়য়্ মারা যায়ব, দুঠনয়্া ও আঠখরায়ত তায়দর আমলসমূহ 

ঠনস্ফল হয়য়্ যায়ব। আর এরাই আগুয়নর অঠধ্বাসী, সসখায়ন তারা স্থায়্ী 

হয়ব।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়্াত: ২১৭]  

ঠতঠন আরও বয়লন,  
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ُروا ََٱََّلِّينَرَإِّنََ﴿ فر اتُوا ََكر َئِّكرََُكَفارَ َورُهمََۡورمر لر و 
ُ
ۡيهِّمََۡأ

لر ةَِّٱّلَلََِّلرۡعنرةََُعر ئِّكر َ لر ََورٱلۡمر َورٱنلَاسِّ
ۡۡجرعِّيَر

ر
 [  ٣٦٣: ابلقرة] ﴾١٦١ََأ

“ঠনশ্চয়্ যারা কুফুরী কয়রয়ে এবং কাঠফর অবস্থায়্ মারা সগ্য়ে, তায়দর 

ওপর আল্লাহ, ঠফঠরশতাগ্ণ ও সকল মানুয়ষর লা‘নত।” [সূরা আল-

বাকারাহ, আয়্াত: ১৬১] 

কখনও কখনও সকায়না সকায়না কাঠফর তার জীবেশায়্ মানুয়ষর জনয 

উপকারী ঠবয়বঠেত হয়য়্ থায়কন, ঠকন্তু সসিাও আল্লাহর পক্ষ সথয়ক 

জাগ্ঠতক কমণকায়ে তায়দরয়ক ঠনয়য়্াগ্ করা, সযমঠনভায়ব ঠতঠন অনযানয 

উপকারী বস্তুসমূহ মানুয়ষর জনয ঠনয়য়্াঠজত কয়রয়েন। সযমন, সূযণ, েন্দ্র, 

বাতাস ও সমঘ। আর এগুয়লা মানুয়ষর জনয আরও সবঠশ উপকারী। 

কারণ তায়দর কুফুরী সতা সকবল আল্লাহয়ক অস্বীকায়রর ময়ধ্য সীমাবদ্ধ, 

তারা প্রকৃঠতর অনযানয উপাদানয়ক অস্বীকার কয়র না। আর কারও ওপর 

শাঠস্তও আপঠতত হয়্ আল্লাহর হকয়ক অস্বীকার করার কারয়ণ, প্রাকৃঠতক 

সকায়না অঠধ্কার অস্বীকায়রর কারয়ণ নয়্। 

 

===০=== 
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েতুথণ অধ্যায়্ 

ঈমান ও কুফুরী: দু’ঠি নাম, দু’ঠি ঠবধ্ান; যা সকবল আল্লাহ তা‘আলার 

পক্ষ সথয়কই নাঠযল হয়্। সুতরাং কাউয়ক দলীল-প্রমাণ বযতীত কাঠফর 

বলা যায়ব না। আর পৃঠথবীর বুয়ক মানুষ দু’ভায়গ্ ঠবভক্ত, তৃতীয়্ ঠকেু 

সনই। তারা হয়্ত মুঠমন, নয়্ত কাঠফর। আল্লাহ তা‘আলা বয়লন,  

ُكمََۡٱََّلِّيَُهوَر﴿ لرقر فِّرَيَفرمِّنُكمََۡخر ۡؤمِّني ََورمِّنُكمََكر اَورٱّلَلََُمُّ ِّمر لُونَرَب يَ َترۡعمر  ﴾٢َبرصِّ
 [  ٢: اتلغابن]

“ঠতঠনই সতামায়দরয়ক সৃঠি কয়রয়েন, অতঃপর সতামায়দর ময়ধ্য সকউ হয়্ 

কাঠফর এবং সতামায়দর ময়ধ্য সকউ হয়্ মুঠমন। আর সতামরা সয আমল 

কর আল্লাহ তার সমযক দ্রিা।” [সূরা আত-তাগ্াবুন, আয়্াত: ২] 

আর এ দু’ঠি ঠবধ্ান (কুফুরী ও ঈমান) প্রদায়নর সক্ষয়ত্র ঠনভণর করয়ত 

হয়ব তার ওপর, যা আল্লাহ নাঠযল কয়রয়েন তাাঁর ঠকতায়ব বা তার 

রাসূয়লর সুন্নায়ত।  

আর মুনাঠফকরা: তারা:  

 হয়্ কাঠফর, কুফুরীয়ক সগ্াপন কয়রয়ে এবং ঈমানয়ক প্রকাশ 

কয়রয়ে। সযমন, সকউ আল্লাহ, তাাঁর ঠকতাব, তাাঁর রাসূয়লর 

ওপর ঈমায়নর কথা প্রকাশ করল, অথে সগ্াপয়ন সস এগুয়লার 

ওপর ঠমথযায়রাপকারী। আর এিাই হয়ি সবয়েয়য়্ বি ঠনফাক। 

 অথবা তারা মুসঠলম, অপরাধ্ সগ্াপন কয়রয়ে, আনুগ্তয প্রকাশ 

কয়রয়ে। সযমন, সকউ অঙ্গীকার পালয়নর কথাঠি প্রকাশ করল, 
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ঠকন্তু েুঠক্তভয়ঙ্গর ঠবষয়্ঠি সগ্াপন করল। অনুরূপ কথাবাতণায়্ 

সতযবাঠদতা প্রকাশ করল, ঠকন্তু এর ঠবপরীতঠি সগ্াপন রাখল। 

এঠিই হয়ি, সোি ঠনফাক।  

আর মুনাঠফয়কর সায়থ আেরণ হয়ব মুসঠলময়দর আেরণ, তার 

প্রকাশয রূয়পর ওপর ঠভঠত্ত কয়র ও সযমনঠি সস প্রকাশ কয়র 

সস রকম।   

ঈমানদায়রর সম্পদ ও জায়নর বযাপায়র মূলনীঠত হয়ি, তা 

ঠনঠষদ্ধ বা সম্মাঠনত। আর কাঠফয়রর সক্ষয়ত্র, তা ঠনঠষদ্ধ নয়্। 

তয়ব এ ঠবধ্ান শতণহীন নয়্; বরং কখনও কখনও কাঠফয়রর 

জান-মালও ঠনরাপদ থাকয়ব, হয়্ সস অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকার 

কারয়ণ অথবা তায়ক ঠনরাপত্তা প্রদায়নর কারয়ণ অথবা তার 

দায়্-দাঠয়্ত্ব মুসঠলম সরকার গ্রহণ করার কারয়ণ। আর 

মুঠমনয়ক তার হতযায়যাগ্য অপরায়ধ্র কারয়ণ হতযা করা যাব। 
সযমন, হতযা ঠকংবা ঠবয়য়্র পরও বযঠভোর করা।  

আর তায়ক বযতীত অনয কাউয়ক কাঠফর বলা যায়ব না, যায়ক 

আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল কাঠফর বয়লয়েন:  

 সযমন, সয আল্লাহ অথবা তাাঁর নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ 

ওয়্াসাল্লায়মর ওপর ঠমথযায়রাপ করল।  

 অথবা আল্লাহ ও তাাঁর রাসূলয়ক ঠনয়য়্ িাট্টা-ঠবদ্রূপ করল। 

আল্লাহ তা‘আলা বয়লন,  



 

 
 21  

ِّٱّلَلََِّقُۡلَ﴿ ب
ر
ىتِّهِۦَّأ ِۦَّورءراير ررُسوَلِّ ۡسترۡهزُِّءونَرَُكنُتمََۡور

ر ٦٥َََت ُروا ََلر ۡرتُمَقردََۡترۡعترذِّ فر َكر
ىنُِّكۡمَ َبرۡعدَر نََنۡعُفََإِّنَإِّيمر ة ََعر ِّفر ئ

ا  ِّنُكمََۡطر ۡبََم  ِّ ذ  َۢةَُنعر ِّفر ئ
ا  َنُهمََۡطر

ر
ِّأ نُوا ََب ََكر

 [  ٦٦  ،٦٨: اتلوبة] ﴾٦٦َُُمۡرِّمِّيَر

“বলুন, ‘সতামরা ঠক আল্লাহ, তাাঁর আয়্াতসমূহ ও তাাঁর রাসূলয়ক 

ঠবদ্রূপ করঠেয়ল? সতামরা ওজর সপশ কয়রা না। সতামরা সতা 

ঈমান আনার পর কুফুরী কয়রে। আমরা সতামায়দর ময়ধ্য 

সকায়না দলয়ক ক্ষমা করয়লও অনয দলয়ক শাঠস্ত সদব, কারণ 

তারা অপরাধ্ী” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়্াত: ৬৫-৬৬] 

 অথবা আল্লাহ ও তাাঁর রাসূয়লর ঠনয়দণশনায়ক একগুাঁয়য়্ঠম বা 

সগ্ায়্াতুণঠমর মাধ্যয়ম সময়ন ঠনয়ত অস্বীকার করল, তায়দর 

অনুগ্ত হল না। 

 অথবা ইসলায়মর সকায়না অকািয ঠবধ্ানয়ক অস্বীকার করল।  

 অথবা আল্লাহর ওপর ঠমথযা বলল। আল্লাহ তা‘আলা বয়লন,  

ا﴿ ِّيَإَِّنمر ۡفَتر ََير ذِّبر ََٱََّلِّينَرَٱۡلكر ىتَِّأَِبَيُۡؤمُِّنونَرَلر َئِّكرََٱّلَلِّىََير لر و 
ُ
أ َُهمََُور

بُونَر ىذِّ  [  ٣٩٨: انلحل] ﴾١٠٥َٱۡلكر

“যারা আল্লাহর আয়্াতসমূয়হ ঈমান আয়ন না, তারাই সতা শুধু্ 

ঠমথযা রিনা কয়র, আর তারাই ঠমথযাবাদী” [সূরা আন-নাহল, 

আয়্াত: ১০৫]  

ঠতঠন আরও বয়লন,  
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نَۡ﴿ ۡظلرمََُورمر
ر
رىَىَمَِّمنََِّأ ََٱۡفَتر ر ب اَٱّلَلَََِّعر ذِّ وََۡكر

ر
ََأ َذبر ََِّكر ِّٱۡۡلرق  رَماَب ََل ۥ   ا ءرهُ ََجر لرۡيسر

ر
َأ

َ َنمَرَفِّ هر ۡثٗوىَجر ىفِّرِّينَرَمر
ِّۡلكر  [  ٦٧: العنكبوت] ﴾٦٨َل 

“আর সয বযঠক্ত আল্লাহর ওপর ঠমথযা রিনা কয়র অথবা তাাঁর 

কাে সথয়ক সতয আসার পর তায়ত ঠমথযায়রাপ কয়র, তার সেয়য়্ 

সবঠশ যাঠলম আর সক? জাহান্নায়মর ময়ধ্যই ঠক কাঠফরয়দর 

আবাস নয়্?” [সূরা আল-‘আনকাবূত, আয়্াত: ৬৮] এ আয়্ায়ত 

বঠণণত যুলুম শব্দঠিয়ক কুফুর অয়থণ বযাখযা করা হয়য়্য়ে।   

 অথবা সকায়না ইবাদত আল্লাহ োিা অনয কারও জনয করল। 

আল্লাহ বয়লন,  

عَرَيرۡدعََُورمرن﴿ اَٱّلَلََِّمر ىه  رَرَإِّلر ََءراخر ىنَرَلر ُۥَبُۡرهر ِّهِۦََّلر اَب ابُُهۥَفرإَِّنمر ََعِّندَرَحِّسر ِّهِۦّ   ب  َرر
ََإِّنَُهۥ ىفُِّرونَرَُيۡفلِّحََُلر  [  ٣٣٨: املؤمنون] ﴾١١٧َٱۡلكر

“আর সয বযঠক্ত আল্লাহর সায়থ অনয ইলাহ্ য়ক ডায়ক, এ ঠবষয়য়্ 

তার ঠনকি সকায়না প্রমাণ সনই। তার ঠহসাব সতা তার রব-এর 

ঠনকিই আয়ে। ঠনশ্চয়্ কাঠফররা সফলকাম হয়ব না।” [সূরা 

আল-মুঠমনূন, আয়্াত: ১১৭] 

এ ঠবধ্ান ঠনয়ম্নাক্ত সব অবস্থায়কই সমভায়ব শাঠমল কয়র:   

 তার ইবাদত পুয়রাপুঠরই আল্লাহ বযতীত অয়নযর জনয কয়রয়ে 

অথবা অনযানয উপাসযগুয়লায়ক মাধ্যম সাবযস্ত কয়রয়ে। এ সবই 

কুফুরী। আল্লাহ তা‘আলা বয়লন,  
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يرۡعُبُدونَر﴿ اَٱّلَلََُِّدونََِّمِّنَور ََمر ََيرُُضُُّهمََۡلر لر ُعُهمََۡور يرُقولُونَرَيرنفر َُؤلر ءََِّور َهر
ُؤنرا َ عر ََقُۡلََٱّلَلِّ ََعِّندَرَُشفر ِّ ُتنرب 

ر
اَٱّلَلَرَونَرأ ِّمر ََب ۡعلرمََُلر ََير ىتََِّفِّ ىور ََٱلَسمر لر ََور َفِّ

 َ ۡرضِّ
ر
ىنرُهۥَٱۡۡل َىَُسۡبحر ىلر ترعر َماَور  [  ٣٧: يونس] ﴾١٨َيُّۡشُِّكونَرَعر

“আর তারা আল্লাহ োিা এমন ঠকেুর ‘ইবাদাত করয়ে যা 

তায়দর ক্ষঠতও করয়ত পায়র না, উপকারও করয়ত পায়র না। 

আর তারা বয়ল, ‘এগুয়লা আল্লাহর কায়ে আমায়দর 

সুপাঠরশকারী।’ বলুন, ‘সতামরা ঠক আল্লাহয়ক আসমানসমূহ ও 

যমীয়নর এমন ঠকেুর সংবাদ সদয়ব যা ঠতঠন জায়নন না? ঠতঠন 

মহান, পঠবত্র এবং তারা যায়ক শরীক কয়র তা সথয়ক ঠতঠন 

অয়নক ঊয়বণ।” [সূরা ইউনুস, আয়্াত: ১৮] 

  অথবা, যা সকবলমাত্র আল্লাহর জনয ঠনঠদণি, তা অয়নযর জনয 

ঠনধ্ণারণ কয়রয়ে। সযমন, শরী‘আতপ্রবতণন ও ঠবঠধ্-ঠবধ্ান 

সদওয়্ার অঠধ্কার একমাত্র আল্লাহর। সুতরাং তা অনয কাউয়ক 

এমনভায়ব সদওয়্া সয, তারা হালাল ঠকংবা হারাম কয়র। কারণ; 

শরী‘আতপ্রবতণন ও ঠবঠধ্-ঠবধ্ান সদওয়্ায়ক আল্লাহ তা‘আলা 

ইবাদত ঠহয়সয়ব নামকরণ কয়রয়েন। ঠতঠন বয়লন,  

ََِّإَِّلََٱۡۡلُۡكمََُإِّنَِّ﴿ َ رَرَّللِّ مر
ر
َلََأ

ر
ا ََأ  [  ٦٩: يوسف] ﴾َإِّيَاهُ ََإَِّل ََترۡعُبُدو 

“ঠবধ্ান সদওয়্ার অঠধ্কার শুধু্ মাত্র আল্লাহরই। ঠতঠন ঠনয়দণশ 

ঠদয়য়্য়েন শুধু্ তাাঁয়ক োিা অনয কায়রা ‘ইবাদাত না করয়ত।” 

[সূরা ইউসুফ, আয়্াত: ৪০] 
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 অথবা আল্লাহ োিা অনয কারও জনয গ্ায়য়্বী ইলয়মর দাবী 

করল। সযমন, জাদু ও সজযাঠতষঠবদযা।  
আল্লাহ তা‘আলা বয়লন,  

ۡعلرمَََُلََقُل﴿ نَير ََمر ىتََِّفِّ ىور ََٱلَسمر ۡرضِّ
ر
ََورٱۡۡل ۡيبر  [  ٦٨: انلمل] ﴾َٱّلَلُ ََإَِّلََٱۡلغر

“বলুন, ‘আল্লাহ্ বযতীত আসমান ও যমীয়ন সকউই গ্ায়য়্ব জায়ন 

না।” [সূরা আন-নামল, আয়্াত: ৬৫] 

 অথবা জগ্য়ত বা জীবয়ন অথবা মৃতুযয়ত সৃঠি বা ঠনয়্ন্ত্রণ আল্লাহ 

বযতীত অনয কারও জনয সাবযস্ত কয়রয়ে। আল্লাহ তা‘আলা 

বয়লন,  

مَۡ﴿
ر
لُوا ََأ عر ََِّجر َ َكر ءَرَّللِّ لرُقوا َََُشر ۡلقِّهِۦَّخر خر ىبرهَرَكر ۡيهِّۡمَ َٱۡۡلرۡلقََُفرترشر

لر َٱّلَلََُقُلََِّعر
ىلِّقَُ ََِّخر

ء ََُك  ۡ ىحِّدََُورُهوَرََشر َهىرََُٱۡلور  [  ٣٦: الرعد] ﴾١٦ََٱۡلقر

“তয়ব ঠক তারা আল্লাহর এমন শরীক কয়রয়ে, যারা আল্লাহর 

সৃঠির মত সৃঠি কয়রয়ে, সয কারয়ণ সৃঠি তায়দর কায়ে সদৃশ 

ময়ন হয়য়্য়ে? বলুন, ‘আল্লাহ্ সকল বস্তুর স্রিা; আর ঠতঠন এক, 

মহা প্রতাপশালী।” [সূরা আর-রা‘দ, আয়্াত: ১৬] 

 অনুরূপভায়ব যারা মুঠমনয়দরয়ক নয়্ বরং কাঠফরয়দরয়ক 

ভায়লাবাসা ও সাহাযয-সহয়যাঠগ্তার জনয বনু্ধ ও অঠভভাবক 

ঠহয়সয়ব গ্রহণ কয়রয়ে। আল্লাহ তা‘আলা বয়লন,  

لَُهمَورمرن﴿ ترور ِّنُكمََۡير  [  ٨٣: دةاملائ] ﴾مِّۡنُهۡمَ َفرإِّنَُهۥَم 
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“আর সতামায়দর ময়ধ্য সকউ তায়দরয়ক বনু্ধরূয়প গ্রহণ করয়ল 

সস ঠনশ্চয়্ তায়দরই একজন।” [সূরা আল-মায়য়্দাহ, আয়্াত: 

৫১] 

আর সয বযঠক্তর পয়ক্ষ ইসলাম জানা সম্ভব, তারপরও সস তা বাদ ঠদল 

এবং ইিা কয়র তা সথয়ক মুখ ঠফঠরয়য়্ ঠনল- সস কাঠফর ঠহয়সয়ব 

ঠবয়বঠেত হয়ব, যঠদও সস বাস্তয়ব অজ্ঞ থায়ক। কারণ, সস এমন অজ্ঞতার 

সদায়ষ দুি, যা তার পয়ক্ষ দূর করা সম্ভব ঠেল, ঠকন্তু সস তা দূর করল 

না। আর এজনযই আল্লাহ তা‘আলা মুশঠরকয়দর সম্পয়কণ বয়লয়েন,  

ُُهمََۡبرۡلَ﴿ ۡكثر
ر
ََأ ۡعلرُمونَرَلر ىََير ُهمَٱۡۡلرَق ۡعرُِّضونَرَفر  [  ٢٦: االنبياء] ﴾٢٤َمُّ

“ঠকন্তু তায়দর সবঠশরভাগ্ই প্রকৃত সতয জায়ন না, ফয়ল তারা মুখ 

ঠফঠরয়য়্ সনয়্।” [সূরা আল-আঠিয়্া, আয়্াত: ২৪] এখায়ন আল্লাহ উয়ল্লখ 

কয়রয়েন সয, তারা অজ্ঞ, ঠকন্তু তারা ইিা কয়রই অজ্ঞ সথয়ক ঠগ্য়য়্ঠেল।  

আল্লাহ তা‘আলা আরও বয়লন,  

ُروا ََورٱََّلِّينَر﴿ فر َما ََكر ُروا ََعر نذِّ
ُ
 [  ١: االحقاف] ﴾٣ََُمۡعرُِّضونَرَأ

“আর যারা কুফুরী কয়রয়ে, তায়দরয়ক সয ঠবষয়য়্ ভীঠতপ্রদশণন করা 

হয়য়্য়ে তা সথয়ক মুখ ঠফঠরয়য়্ আয়ে।” [সূরা আল-আহকাফ, আয়্াত: ৩] 

আর হক্ব সশানার সময়্ তা সথয়ক মুখ ঠফঠরয়য়্ থাকার ফয়ল হয়ক্বর 

ঠবষয়য়্ ঠবস্তাঠরত না জানা কখনও ওযর ঠহয়সয়ব গ্রহণয়যাগ্য হয়ব না। 

এিাই মূলতঃ জাঠতসমূয়হর ভ্রিতার বি কারণ। সকননা তারা হয়ক্বর 
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একাংশ সশায়ন, তারপর তার ঠবস্তাঠরত জানা সথয়ক ইিাকৃতভায়ব অজ্ঞ 

থাকয়ত, মুখ ঠফঠরয়য়্ থায়ক।  

বস্তুতঃ জাগ্ঠতক ও শর‘ঈ দলীল-প্রমাণাঠদর প্রঠত ভ্রূয়ক্ষপ না করা 

অঠধ্কাংশ কাঠফরয়দর স্বভাব। মহান আল্লাহ বয়লন,  

ِّن﴿ ي 
ر
أ كر ِّنََۡور ََءرايرة ََم  ىتََِّفِّ ىور ََٱلَسمر ۡرضِّ

ر
ونَرَورٱۡۡل ُمرُّ اَير لرۡيهر اَورُهمََۡعر ۡنهر  ﴾١٠٥َُمۡعرُِّضونَرَعر

 [  ٣٩٨: يوسف]

“আর আসমান ও যমীয়ন অয়নক ঠনদশণন রয়য়্য়ে; তারা এ সবঠকেু 

সদয়খ, ঠকন্তু তারা এসয়বর প্রঠত উদাসীন।” [সূরা ইউসুফ, আয়্াত: 

১০৫] ঠতঠন আরও বয়লন,  

ىُهمَبرۡلَ﴿ ترۡينر
ر
ۡكرِّهِّمََۡأ ِّذِّ ُهمََۡب نَفر ۡعرُِّضونَرَذِّۡكرِّهِّمَعر  [  ٨٣: املؤمنون] ﴾َمُّ

“বরং আমরা তায়দর কায়ে ঠনয়য়্ এয়সঠে তায়দর ইজ্জত ও সম্মান 

সিঠলত ঠযঠকর, ঠকন্তু তারা তায়দর এ ঠযঠকর (কুরআন) সথয়ক মুখ 

ঠফঠরয়য়্ সনয়্।” [সূরা আল-মুঠমনূন, আয়্াত: ৭১] 

সুতরাং সকায়না ঠবষয়য়্ সামানয জানা থাকার সায়থ সায়থ সসিা সথয়ক মুখ 

ঠফঠরয়য়্ রাখার মাধ্যয়ম মানুয়ষর মধ্যকার হক ঠবনি করার সকায়না 

সুয়যাগ্ সনই। সুতরাং এর দ্বারা আল্লাহর হক কীভায়ব ঠবনি হয়ব?! 

আল্লাহর (জাগ্ঠতক ও শর‘ঈ) আয়্াতসমূয়হর কায়ে ঠবয়বক যঠদ 

ঠেন্তাশীল হয়য়্ অবস্থান না কয়র, তাহয়ল সস আয়্াতগুয়লার উয়েশয বুো 

সথয়ক সস বঠিত হয়য়্ যায়ব, সযমঠনভায়ব সসগুয়লা তািাতাঠি পার করা 

দ্বারাও সস অনুরূপ উপকার অজণন সথয়ক বঠিত হয়ব। ফয়ল সস তা দ্বারা 
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উপকৃত হয়ত পায়র না, যঠদও সস প্রমাণঠি শঠক্তর ঠদক সথয়ক প্রবল ও 

প্রতযহ দৃশযমান হয়য়্ থায়ক:  

ۡلنرا﴿ عر ا ءَرَورجر ۡقٗفاَٱلَسمر ىََسر نََۡورُهمََََّۡمُۡفوٗظا اَعر ىتِّهر  [  ١٢: االنبياء] ﴾٣٢ََُمۡعرُِّضونَرَءراير

“আর আমরা আকাশয়ক কয়রঠে সুরঠক্ষত োদ; ঠকন্তু তারা আকায়শ 

অবঠস্থত ঠনদশণনাবলী সথয়ক মুখ ঠফঠরয়য়্ সনয়্।” [সূরা আল-আঠিয়্া, 

আয়্াত: ৩২] 

মানুষ তার এ ধ্ারণায়্ ভুল কয়র থায়ক, যখন সস ময়ন কয়র সয, হক্ব 

সম্পয়কণ ঠবস্তাঠরত না সজয়ন তা সথয়ক মুখ ঠফঠরয়য়্ থাকা এবং তায়ক 

পৃষ্ঠয়দয়শর ঠদয়ক সেয়ি রাখা- সসিার ফলাফল সভাগ্ করা সথয়ক তায়ক 

োি ঠদয়য়্ ঠদয়ব। 

আর মুখ ঠফঠরয়য়্ থাকার কারণ: হয়্ অহঙ্কার নতুবা অময়নায়যাঠগ্তা ও 

সভাগ্মত্ততা। আর এ কারয়ণই যখন ঠবপদাপদ নাঠযল হয়্, তখন তা 

তার অহঙ্কার দূর কয়র সদয়্, তার সভায়গ্র আনন্দ হাঠরয়য়্ যায়্। ফয়ল 

সস হক্ব সদখয়ত পায়্ এবং সসিার ঠদয়ক ঠফয়র আয়স।  

 

===০===  
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পিম অধ্যায়্ 

আল-ঈমান: কথা, কাজ ও ঠবশ্বাস। এ ঠতনঠির সবগুয়লা ঠময়লই ঈমান। 

সযমঠনভায়ব মাগ্ঠরব ঠতন রাকাত। তা সথয়ক যঠদ এক রাকাত কমায়না 

হয়্, তয়ব সসিায়ক মাগ্ঠরব বলা যায়ব না; সতমঠনভায়ব ঈমান সথয়ক 

কথা, কাজ বা ঠবশ্বাস- এ ঠতনঠির সকায়না একঠি কমায়না হয়ল সসিায়ক 

ঈমান নাম সদওয়্া যায়ব না।  

আর আমরা এ ঠতনঠিয়ক ঈমায়নর শতণ ঠকংবা ওয়্াঠজব অথবা রুকন 

বলব না, যঠদও এ সব পঠরভাষার সকায়না সকায়নাঠি ঠবশুদ্ধ অথণ প্রদান 

কয়র থায়ক। কারণ, এর সকায়না সকায়নাঠি ভুল অথণ আবশযক কয়র ঠনয়ত 

পায়র।  

আর এ ঠতনঠি (যার একঠি না হয়ল ঈমানও নাই হয়য়্ যায়্) এর 

হাকীকত বা বাস্তবতা তা-ই, যা মুহাম্মাদী শরী‘আয়তর সায়থ সংঠিি। 

সুতরাং ঠবশ্বায়সর অথণ ‘মানুয়ষর জনয কলযাণ কামনা’ এবং ‘ঠহংসা-ঠবয়দ্বষ 

সথয়ক মুক্ত থাকা’ হয়ব না। সকননা স্রিার অঠস্তয়ত্ব ঠবশ্বাস না থাকয়লও 

অঠধ্কাংশ অন্তয়রই এরূপ অঠহংসা ও কলযাণকাঠমতার প্রঠত িান থায়ক। 

বরং ঠবশ্বাস দ্বারা উয়েশয: অন্তয়রর ঠবয়শষ কথা ও কাজ।  

অন্তয়রর কথা হয়ি: এ কথার সতযায়্ন করা সয, আল্লাহ বযতীত হক্ব 

সকায়না ইলাহ সনই, আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, আর নাবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইঠহ ওয়্াসাল্লাম তাাঁর রব সথয়ক যা ঠনয়য়্ এয়সয়েন, তা হক্ব ও 

বাস্তব।  
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আর অন্তয়রর আমল বা কাজ হয়ি: আল্লাহয়ক, তাাঁর নাবীয়ক ও দীন-

ইসলাময়ক ভায়লাবাসা এবং আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল যা পেন্দ কয়রন তা 

পেন্দ করা, আর আল্লাহর ইবাদয়ত তাাঁর প্রঠত ঠনষ্ঠা অবলিন। 

কথা-বাতণায়্ সতয বলা, ঠপতা-মাতার প্রঠত নম্র সম্ভাষণ করা, সালাম 

ঠবঠনময়্ করা, পথহারা পয়থর ঠদশা প্রদান ইতযাঠদ সাধ্ারণ কলযাণমূলক 

শয়ব্দই ঈমায়নর অংশ ‘কথার’ উয়েশয সীমাবদ্ধ নয়্। সকননা এ 

কাজগুয়লা সকল আত্মাই ভায়লাবায়স, যঠদও সস আল্লাহর সায়থ 

কুফরকারী, তাাঁর অঠস্তত্ব অস্বীকারকারী হয়্। বরং এই কথা দ্বারা উয়েশয 

তা-ই, যা মুহাম্মাদী ঠরসালায়তর সায়থ সংঠিি। আর তার সয়বণাচ্চ স্তর 

হয়ি, কায়লমাদ্বয়য়্র সাক্ষয প্রদান, তাসবীহ ও তাকবীর।  

অনুরূপভায়ব সাধ্ারণভায়ব সয সৎকাজ বুোয়্ ‘আমল বা কাজ’ সসিায়্ 

সীমাবদ্ধ নয়্, সযমন, ঠপতা-মাতার প্রঠত সদ্বযবহার, পথ সথয়ক কিদায়্ক 

বস্তু অপসারণ, ফকীরয়দর খাবার খাওয়্ায়না, অতযাোঠরতয়দর সাহাযয 

করা, সমহমানয়দর সম্মান করা। সকননা এগুয়লার প্রঠত সব আত্মারই 

সোাঁক রয়য়্য়ে, যঠদও তায়ত ঈমান না থায়ক। বরং ঈমায়নর অংশ আমল 

দ্বারা উয়েশয: সস আমল বা কাজ, যা প্রোয়রর জনয মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

আলাইঠহ ওয়্াসাল্লাম ঠবয়শষভায়ব ঠনয়দণঠশত ঠেয়লন। সযমন সালাত, 

যাকাত, সাওম, হজ ইতযাঠদ।  

আর সযসব সৎকায়জর বযাপায়র সকল আসমানী ঠরসালাত ও মানুয়ষর 

স্বভাব প্রমাণবহ, এমন সব কাজ একান্তভায়ব ইখলাস বা ঠনষ্ঠাসহকায়র 

আল্লাহর উয়েয়শয করা হয়ল তায়ত ঈমান বঠধ্ণত হয়্। সযমন, মানুয়ষর 
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জনয কলযাণ পেন্দ করা, কথা-বাতণায়্ সতযবাদী হওয়্া, ঠপতা-মাতার 

প্রঠত সদ্বযবহার, ফকীর-ঠমসকীনয়দরয়ক খাবার খাওয়্ায়না, রাস্তা সথয়ক 

কিদায়্ক বস্তু দূর করা ইতযাঠদ। ঠকন্তু সসগুয়লা না হয়ল ঈমান ঠবলুপ্ত 

হয়য়্ যায়্ না, সযমঠনভায়ব সসগুয়লা পাওয়্া সগ্য়লই ঈমান পাওয়্া যায়্ না। 

বরং এগুয়লা প্রমাণ কয়র সয, সস-বযঠক্তর মায়ে ঠফতরাত তথা স্বাভাঠবক 

ঠবশুদ্ধতা ঠবদযমান এবং মানুয়ষর সৃঠিগ্ত মানঠবকতা তার মায়ে 

পঠরবঠতণত হয়্ ঠন, আর সস হক্ব গ্রহয়ণর সবঠশ ঠনকিবতণী:  

ََٱّلَلََِّفِّۡطررترَ﴿ رَرَٱَلتِّ طر ََفر ا َعَرَٱنلَاسر  [  ١٩: الروم] ﴾َلرۡيهر

“আল্লাহর ঠফতরাত (স্বাভাঠবক রীঠত), যার ওপর ঠতঠন মানুষ সৃঠি 

কয়রয়েন।” [সূরা আর-রূম, আয়্াত: ৩০] 

আর ঈমান: বায়ি ও কয়ম, আবার এয়কবায়র েয়লও যায়্। আনুগ্য়তযর 

কারয়ণ বৃঠদ্ধ পায়্, গুনায়হর কারয়ণ কয়ম যায়্, তয়ব কুফুর বা ঠশকণ না-

হয়ল এয়কবায়র েয়ল যায়্ না। মহান আল্লাহ বয়লন,  

ا﴿ لرۡتََٱّلَلََُُذكِّرَرَإِّذراَٱََّلِّينَرَٱلُۡمۡؤمُِّنونَرَإَِّنمر ۡيهِّمََۡتُلِّيرۡتََِإَوذراَقُلُوُبُهمََۡورجِّ
لر ىتُُهۥَعر َزرادرۡتُهمََۡءراير

ىٗنا  [  ٢: االنفال] ﴾َإِّيمر

“মুঠমন সতা তারাই যায়দর হৃদয়্ আল্লাহয়ক স্মরণ করা হয়ল কঠম্পত হয়্ 

এবং তাাঁর আয়্াতসমূহ তায়দর ঠনকি পাি করা হয়ল তা তায়দর ঈমান 

বঠধ্ণত কয়র।” [সূরা আল-আনফাল, আয়্াত: ২]  

ঠতঠন আরও বয়লন,  

ادَر﴿ يرۡزدر ُنو ا ََٱََّلِّينَرَور ىٗناَءرامر  [  ١٣: املدثر] ﴾َإِّيمر
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“আর যারা ঈমান এয়নয়ে তায়দর ঈমান সবয়ি যায়্।” [সূরা আল-

মুোসঠসর, আয়্াত: ৩১]  

ঠতঠন আরও বয়লন,  

لرََٱََّلِّيَ َُهوَر﴿ نزر
ر
ََٱلَسكِّينرةَرَأ وبََِّفِّ

ا ََٱلُۡمۡؤمِّنِّيَرَقُلُ اُدو  ۡدر ىٗناَلَِّير ىنِّهِّمَََۡمعَرَإِّيمر  [  ٦: الفتح] ﴾إِّيمر

“ঠতঠনই মুঠমনয়দর অন্তয়র প্রশাঠন্ত নাঠযল কয়রয়েন সযন তারা তায়দর 

ঈমায়নর সায়থ ঈমান বৃঠদ্ধ কয়র সনয়্।” [সূরা আল-ফাতহ, আয়্াত: ৪]  

কুফুরীর পয়র ঈমান সকবল তখনই সাবযস্ত হয়ব যখন ঠনয়ম্নাক্ত 

ঠবষয়্গুয়লা থাকয়ব: 

 ঠবশ্বাস: অন্তয়রর কথা দ্বারা। আর সসিা হয়ি, ঠরসালায়ত 

ঠবশ্বাস। আর অন্তয়রর আমল দ্বারা। আর তা হয়ি, আল্লাহ ও 

তাাঁর রাসূলয়ক ভায়লাবাসা এবং আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল যা 

ভায়লাবায়সন তা পেন্দ করা। 

 অতঃপর মুয়খর কথা। 

 তারপর অঙ্গ-প্রতযয়ঙ্গর আমল।   

আর সয বযঠক্ত অন্তর দ্বারা ঠবশ্বাস স্থাপন কয়রয়ে এবং ঠজহ্বা দ্বারা 

উচ্চারণ করয়ত সক্ষম হওয়্া সয়েও উচ্চারণ কয়র ঠন, সস মুঠমন নয়্। 

আর সয বযঠক্ত অন্তর দ্বারা ঠবশ্বাস স্থাপন কয়রয়ে, আর তার ঠজহ্বা দ্বারা 

উচ্চারণও কয়রয়ে, ঠকন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়্াসাল্লায়মর 

শরী‘আয়তর ববঠশিয ঠহয়সয়ব পঠরঠেত সয আমল রয়য়্য়ে সসগুয়লার ওপর 
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আমল করয়ত সক্ষম হওয়্া সয়েও সসগুয়লার ওপর আমল কয়র ঠন, সস 

মুঠমন নয়্।  

আর সয বযঠক্ত উচ্চারণ করয়ত অথবা আমল করয়ত সয়েি ঠেল, ঠকন্তু 

করয়ত সক্ষম হয়্ ঠন: তাহয়ল তার সম্পয়কণ আল্লাহ বয়লন,  

﴿َ ُِّفََلر ل  اَٱّلَلََُيُكر ا ََإَِّلََنرۡفس  هر  [  ٢٧٦: ابلقرة] ﴾َُوۡسعر

“আল্লাহ্ কায়রা ওপর এমন সকায়না দাঠয়্ত্ব োঠপয়য়্ সদন না যা তার 

সাধ্যাতীত।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়্াত: ২৮৬]  

ঠতঠন আরও বয়লন,  

﴿َ ُِّفََلر ل  اَٱّلَلََُيُكر ا ََإَِّلََنرۡفس  ا ََمر ىهر [  ٨: الطالق] ﴾َءراترى  

“আল্লাহ্ যায়ক সয সামথণয ঠদয়য়্য়েন তার সেয়য়্ গুরুতর সবাো ঠতঠন তার 

ওপর োপান না।” [সূরা আত-তালাক, আয়্াত: ৭] 

 

===০===  
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ষষ্ঠ অধ্যায়্ 

আল্লাহর রয়য়্য়ে সুউচ্চ গুণাবলী এবং সুন্দর নামসমূহ, আর আল্লাহ 

সম্পয়কণ মহান সো ঠনয়জর সেয়য়্ সবঠশ সকউ জায়ন না। তাই ঠতঠন 

ঠনয়জ, তাাঁর ঠকতায়ব ও তাাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়্াসাল্লায়মর 

সুন্নায়ত, যা তাাঁর ঠনজ সথয়ক সাবযস্ত করয়ত অস্বীকার কয়রয়েন: আমরাও 

তা অস্বীকার করব। আর যা ঠতঠন ঠনয়জর জনয সাবযস্ত কয়রয়েন: 

আমরাও তা সাবযস্ত করব। তাোিা আমরা তার সথয়ক যাবতীয়্ সদাষ-

ত্রুঠি অস্বীকার করব, তয়ব এ বযাপায়র সংঠক্ষপ্তভায়ব বলব, আর তার 

জনয যাবতীয়্ পূণণগুণগুয়লা সাবযস্ত করব, তয়ব সসিায়ক ঠবস্তাঠরতভায়ব 

বলব। আর আমরা সসগুয়লার ধ্রণ ঠনধ্ণারণ করব না, সসগুয়লার উপমা 

সপশ করব না এবং সসগুয়লার সাদৃশয তুয়ল ধ্রয়বা না।  

আর সয সকউ তাাঁর ঠবস্তাঠরত সদাষ-ত্রুঠি বণণনা করয়ব, আমরাও তখন 

সস সদাষ-ত্রুঠি ঠবস্তাঠরতভায়ব খেন করব। সযমন, আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর 

ঠনয়জর পক্ষ সথয়ক স্ত্রী ও সন্তান-সন্তঠতর ঠবষয়্ঠিয়ক ঠবস্তাঠরতভায়ব 

অস্বীকার কয়রয়েন। মহান আল্লাহ বয়লন,  

َّنَى﴿
ر
ُۥَيرُكونََُأ َيََلر لر رمََۡور ل ىََََلُۥَترُكنَور برةي ىحِّ [  ٣٩٣: االنعام] ﴾َصر  

“তাাঁর সন্তান হয়ব কীভায়ব? তাাঁর সতা সকায়না সঠঙ্গনী সনই।” [সূরা আল-

আন‘আম, আয়্াত: ১০১]  

ঠতঠন আরও বয়লন, 

رمَۡ﴿  ََۡل رمََۡيرِلِّ ل ََۡور [  ١: االخالص] ﴾٣ََيُولر  
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“ঠতঠন কাউয়কও জে সদন ঠন এবং তাাঁয়কও জে সদওয়্া হয়্ ঠন।” [সূরা 

আল-ইখলাস, আয়্াত: ৩] অনুরূপভায়ব ইয়্াহূদীয়দর দ্বারা তাাঁয়ক কৃপণ 

হওয়্ার সদাষ সদওয়্ায়ত ঠতঠন ঠবস্তাঠরতভায়বই সসিায়ক অস্বীকার 

কয়রয়েন:  

ۡغلُولرة  ََٱّلَلََِّيردََُٱَۡلرُهودََُورقرالرتَِّ﴿ يهِّمََُۡغلَۡتََمر يۡدِّ
ر
لُعُِّنوا ََأ اَور ِّمر اهََُبرۡلََقرالُوا َ َب ترانََِّيردر ۡبُسوطر  ﴾مر

 [  ٦٦: دةاملائ]

“আর ইয়্াহূদীরা বয়ল, আল্লাহর হাত রুদ্ধ। তায়দর হাতই রুদ্ধ করা 

হয়য়্য়ে এবং তারা যা বয়ল সস জনয তারা অঠভশপ্ত, বরং আল্লাহর উভয়্ 

হাতই প্রসাঠরত।” [সূরা আল-মায়য়্দাহ, আয়্াত: ৬৪] 

আর আমরা অহী সযভায়ব এয়সয়ে সসভায়বই সসিায়ক সরয়খ সদব। সযমন, 
আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পঠকণত আগ্ত ঠবষয়্গুয়লা: আমরা সসগুয়লার 

বাস্তবতা সাবযস্ত কঠর, সসগুয়লার ঠকেু প্রভাব প্রতযক্ষ কঠর, তার সেয়য়্ 

বাঠিয়য়্ ঠকেু বঠল না। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা, তাাঁর ময়তা সকায়না ঠকেু 

সনই। ঠতঠন বয়লন,  

﴿َ مِّۡثلِّهِۦَّلرۡيسر ىََكر ءي ۡ يَُٱۡۡلرََٱلَسمِّيعََُورُهوَرََشر [  ٣٣: الشورا] ﴾َصِّ  

“সকান ঠকেুই তাাঁর সদৃশ নয়্। আর ঠতঠন সবণয়োতা, সবণদ্রিা” [সূরা 

আশ-শূরা, আয়্াত: ১১] 

আল্লাহর গুণগুয়লায়ক সকায়না ঠকেুর ওপর ঠকয়্াস বা অনুমান করা যায়ব 

না। কারণ ঠকয়্াস হয়ত হয়ল মূল ও শাখার প্রয়য়্াজন পয়ি। আর আল্লাহ 

হয়িন এমন এক সো যার সকায়না সদৃশ সনই। সুতরাং সকায়না শাখা 
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তাাঁর ঠনকয়িও সপৌঁেুয়ত পায়র না, আর সকায়না মূল তাাঁর উপয়র থাকয়ত 

পায়র না। ঠতঠন একক, অমুখায়পক্ষী, জে সদন ঠন, জে সনন ঠন, আর 

সকউ তার সমকক্ষ সনই। 

আর মানুয়ষর বুঠদ্ধ-ঠবয়বক যন্ত্রসদৃশ, সযগুয়লায়ক আল্লাহ তা‘আলা সৃঠি 

কয়রয়েন এমনভায়ব সয, সস যা সশায়ন, বা যা সদয়খ তার ওপর ঠকয়্াস 

কয়র। ফয়ল সস আল্লাহ কতৃণক তার ঠনজ সম্পয়কণ সদওয়্া খবর বা 

সংবাদ শুয়ন, অথে সস তাাঁয়ক এর আয়গ্ সদয়খ ঠন, তখন সস তার সদখা 

সবয়েয়য়্ ঠনকিতম উদাহরণঠির ওপর সসিায়ক ঠকয়্াস কয়র এবং যা সস 

সদয়খয়ে সসিা অনুসায়র তার ধ্রণ বণণনা কয়র, ঠকন্তু আল্লাহ, 

ঠবয়বকসমূয়হ সতা তাাঁর সদৃশ সকায়না ঠকেু সনই। সুতরাং সকায়না খারাপ 

উদাহরণ ময়ন উঠদত হওয়্ার কারয়ণ সসিায়ক অস্বীকার করয়ত ঠগ্য়য়্, সস 

গুণ বা নাময়ক তাাঁর সথয়ক অস্বীকার কয়র তাাঁর সকায়না নাম বা গুণয়ক 

আমরা অথণহীন করব না। কারণ, এয়ত কয়র আমরা বাঠতল ঠকয়্াসও 

অস্বীকার করব, আবার সহীহ সকায়না খবয়র ঠমথযায়রাপ করার মত 

গুনায়হ পঠতত হয়বা। ঠকন্তু তা না কয়র আমরা, ময়ন সয খারাপ অথণ 

উঠদত হয়ব তা অবশযই অস্বীকার করব, আর সায়থ সায়থ আল্লাহ ঠনয়জ 

তাাঁর ঠনয়জর জনয সয গুণ ও নাম সাবযস্ত কয়রয়েন তা সাবযস্ত করব, 

তারপর সসখায়নই অবস্থান করব (অথণাৎ বাঠিয়য়্ বা কঠময়য়্ ঠকেু বলব 

না)। মহান আল্লাহ বয়লন, 

ۡعلرمَُ﴿ اَير يهِّمََۡبرۡيَرَمر يۡدِّ
ر
اَأ ُهمََۡورمر ۡلفر ََخر لر ِّهِۦَُُّيِّيُطونَرَور ۡلٗماَب [  ٣٣٩: طه] ﴾١١٠َعِّ  
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“তায়দর সমু্ময়খ ও পশ্চায়ত যা ঠকেু আয়ে, তা ঠতঠন অবগ্ত, ঠকন্তু তারা 

জ্ঞান দ্বারা তাাঁয়ক সবিন করয়ত পায়র না।” [সূরা ত্বা-হা, আয়্াত: ১১০]  

ঠতঠন আরও বয়লন,  

ىرََُتُۡدرُِّكهَََُلَ﴿ بۡصر
ر
ىََيُۡدرِّكََُورُهوَرَٱۡۡل ىرر بۡصر

ر
 [  ٣٩١: االنعام] ﴾١٠٣َٱۡۡلربِّيََُٱلَلطِّيُفََورُهوَرَٱۡۡل

“দৃঠিসমূহ তাাঁয়ক আয়্ত্ব করয়ত পায়র না, অথে ঠতঠন সকল দৃঠিয়ক 

আয়্ত্ব কয়রন এবং ঠতঠন সূক্ষ্মদশণী, সমযক অবঠহত।” [সূরা আল-

আন‘আম, আয়্াত: ১০৩] 

আর আল্লাহ তা‘আলা উবণাকায়শ তাাঁর ‘আরয়শর উপর রয়য়্য়েন। আল্লাহ 

তা‘আলা বয়লন,  

َوُلََُهوَر﴿
ر
رََُٱۡۡل ُنىََورٱلَظىهِّرََُورٱٓأۡلخِّ ََِّورُهوَرَورٱۡۡلراطِّ

ُِّكل  ءَ َب ۡ لِّيمَ ََشر لرقَرَٱََّلِّيَُهوَر٣ََعر َخر
ىتَِّ ىور ََٱلَسمر ۡرضر

ر
ََورٱۡۡل َتةَِّفِّ يَامَ َسِّ

ر
ىَىَُثمَََأ ََٱۡسترور ر َ ََعر ۡعلرمََُٱۡلعرۡرشِّ اَير ََيرلِّجََُمر ََفِّ ۡرضِّ

ر
اَٱۡۡل َورمر

ُۡرجَُ اََير اَمِّۡنهر مر ا ءََِّمِّنَرَيرزنُِّلََور اَٱلَسمر مر ۡعُرجََُور ىََير ا عرُكمََۡورُهوَرَفِّيهر ۡينَرَمر
ر
اَأ اَورٱّلَلََُُكنُتۡمَ َمر ِّمر َب

لُونَر ييََترۡعمر  [  ٦  ،١: احلديد] ﴾٤َبرصِّ

“ঠতঠনই প্রথম ও সশষ, প্রকাশয (উপয়র) ও সগ্াপন (ঠনকয়ি); আর ঠতঠন 

সবঠকেু সম্পয়কণ সমযক অবগ্ত। ঠতঠন েয়্ ঠদয়ন আসমানসমূহ ও যমীন 

সৃঠি কয়রয়েন, তারপর ঠতঠন ‘আরয়শর উপর উয়িয়েন। ঠতঠন জায়নন যা 

ঠকেু যমীয়ন প্রয়বশ কয়র এবং যা ঠকেু তা সথয়ক সবর হয়্, আর 

আসমান সথয়ক যা ঠকেু অবতীণণ হয়্ এবং তায়ত যা ঠকেু উঠিত হয়্। 

আর সতামরা সযখায়নই থাক না সকন- ঠতঠন সতামায়দর সয়ঙ্গ আয়েন, 
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আর সতামরা যা ঠকেু কর আল্লাহ তার সমযক দ্রিা।” [সূরা আল-হাদীদ, 

আয়্াত: ৩-৪]  

এখায়ন ঠতঠন সাবযস্ত কয়রয়েন সয, ঠতঠন স্বয়্ং উপয়র উয়িয়েন, তাাঁর 

জ্ঞান সবঠকেুয়ক সবিন কয়র আয়ে। আরও জাঠনয়য়্য়েন সয, ঠতঠন তার 

বান্দায়দর সায়থই রয়য়্য়েন। সুতরাং ঠতঠন তাাঁর জ্ঞায়ন, েবয়ণ ও সোয়খর 

সাময়ন থাকার মাধ্যয়ম তাাঁর বান্দায়দর সায়থ রয়য়্য়েন। সযমন, আল্লাহ 

তা‘আলা বয়লয়েন, 

عرُكمََۡورُهوَر﴿ ۡينَرَمر
ر
اَأ [  ٦: احلديد] ﴾َُكنُتۡمَ َمر  

“আর সতামরা সযখায়নই থাক না সকন, ঠতঠন সতামায়দর সয়ঙ্গ আয়েন।” 

[সূরা আল-হাদীদ, আয়্াত: ৪] আর ঠতঠন তাাঁর বনু্ধয়দর সায়থও থায়কন- 

এগুয়লার মাধ্যয়ম এবং তায়দর সাহাযয-সহয়যাঠগ্তা ও ঠহফাযয়তর দ্বারাও। 
সযমন, আল্লাহ মূসা ও হারূনয়ক বয়লঠেয়লন,  

﴿َ رافرا ىََلر َََتر ا ََإِّنَنِّ ُكمر عر عََُمر ۡسمر
ر
ىَىَأ رر

ر
أ [  ٦٦: طه] ﴾٤٦ََور  

“আপনারা ভয়্ করয়বন না, আঠম সতা আপনায়দর সয়ঙ্গ আঠে, আঠম শুঠন 

ও আঠম সদঠখ।” [সূরা ত্বা-হা, আয়্াত: ৪৬] 

আর আল্লাহর রয়য়্য়ে বযাপক সবণবযাপী পূণণাঙ্গ ইিা। সুতরাং ঠতঠন যা 

োন তা হয়্, আর যা োন না তা হয়্ না। ঠতঠন সযভায়ব তা তাাঁর ঠনয়জর 

জনয সাবযস্ত কয়রয়েন আমরাও তা তাাঁর জনয সাবযস্ত করব। এর সেয়য়্ 

এঠগ্য়য়্ সকায়না ঠকেুর আলাপ-আয়লােনায়্ প্রবৃত্ত হব না, সযমনঠি সকায়না 

সকায়না আকলানী তথা বুঠদ্ধজীঠব বয়ল পঠরঠেত সলায়করা কয়র থায়ক। 
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তারা অসম্ভব কমণকায়ের আলাপোঠরতা এবং পরস্পর ঠবয়রাধ্ী মতামত 

একত্র করা ইতযাঠদয়ত ঠলপ্ত থায়ক। আল্লাহ তা‘আলা বয়লন,  

ِّكرََقرالرَ﴿ ىل ذر ُلََٱّلَلََُكر ۡفعر اَير ا ءََُمر رشر [  ٦٩: عمران ال] ﴾٤٠ََي  

“ঠতঠন বলয়লন, এভায়বই আল্লাহ যা ইিা তা কয়রন।” [সূরা আয়ল 

ইমরান, আয়্াত: ৪০]  

মহান সো আরও বয়লন,  

نََ﴿ ىكِّ لر ُلََٱّلَلَرَور ۡفعر اَير [  ٢٨١: ابلقرة] ﴾٢٥٣ََيُرِّيدََُمر  

“ঠকন্তু আল্লাহ যা ইয়ি তা কয়রন।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়্াত: ২৫৩]  

মহান সো আরও বয়লন, 

ََُذو﴿ يدََُٱۡلعرۡرشِّ جِّ َعالَي١٥ََٱلۡمر اَفر ِّمر [  ٣٦  ،٣٨: الربوج] ﴾١٦ََيُرِّيدََُل   

“আরয়শর অঠধ্কারী ও সম্মাঠনত। ঠতঠন যা ইয়ি তা-ই কয়রন।” [সূরা 

আল-বুরূজ, আয়্াত: ১৫-১৬] 

আর আমরা আল্লাহর জনয এমন সবঠকেুই সাবযস্ত করব, যা অহী দ্বারা 

আগ্ত ভাষয দ্বারা প্রমাঠণত হয়য়্য়ে, আর যা সাবযস্ত হয়্ ঠন সস বযাপায়র 

েুপ থাকব। আর ঠবয়বক-বুঠদ্ধ সয সকল সদাষ-ত্রুঠি সাবযস্ত করয়ত 

অস্বীকৃঠত জানায়্ আমরা সসগুয়লায়ক অস্বীকার করব, যঠদও সসগুয়লার 

অস্বীকৃঠত অহীর ভায়ষয উয়ল্লঠখত হয়্ ঠন। সযমন, ঠেন্তা-সপয়রশাঠন, কান্না-

কাঠি, কু্ষধ্া ইতযাঠদ। 
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===০===  
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সপ্তম অধ্যায়্ 

কুরআন আল্লাহর বাণী বা কথা, কুরআয়নর শব্দ, আয়্াত ও সূরাসহ 

ঠতঠন বাস্তয়বই কথাগুয়লা বয়লয়েন। আমরা বলব না সয, কুরআন দ্বারা 
শুধু্ অথণই উয়েশয, ঠকংবা এ শব্দগুয়লা দ্বারা প্রকৃত কুরআয়নর বণণনা 
সদওয়্া হয়য়্য়ে। আর আমরা বলব, ঠতঠন সবসময়্, যখন ইিা তখনই 

কথা-বাতণা বয়লয়েন। আল্লাহ তা‘আলা বয়লন,  

َمَر﴿ َكر َىَٱّلَلََُور [  ٣٦٦: النساء] ﴾ترۡكلِّيٗماَُموسر  

“আর অবশযই আল্লাহ মূসার সায়থ কথা বয়লয়েন।” [সূরা আন-ঠনসা, 

আয়্াত: ১৬৪]  

ঠতঠন আরও বয়লন,  

رَما﴿ ل ا ءَرَور َىَجر ىتِّنراَُموسر ِّمِّيقر ُهۥَل َمر َكر بُّهََُور [٣٦١: االعراف] ﴾رر  

“আর মূসা যখন আমায়দর ঠনধ্ণাঠরত সময়য়্ উপঠস্থত হয়লন এবং তার 

রব তার সায়থ কথা বলয়লন।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়্াত: ১৪৩]  

আর তাাঁর কালাম বা বাকযই হয়ি তাাঁর কথা:  

ُقوُلََورٱّلَلَُ﴿ [  ٦: االحزاب] ﴾ٱۡۡلرَقََير  

“আর আল্লাহ সতয কথাই বয়লন।” [সূরা আল-আহযাব, আয়্াত: ৪] 

আর আল্লাহর বাণী ও কথা অন্তরসমূহ সংরক্ষণ কয়র রায়খ:  

ىُتَ َُهوَرَبرۡلَ﴿ ىتَيَءراير ِّنر ََبري  وتُوا ََٱََّلِّينَرَُصُدورََِّفِّ
ُ
َ َأ [  ٦١: العنكبوت] ﴾َٱۡلعِّۡلمر  
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“বরং যায়দরয়ক জ্ঞান সদওয়্া হয়য়্য়ে, বস্তুত তায়দর অন্তয়র এিা স্পি 

ঠনদশণন।” [সূরা আল-‘আনকাবূত, আয়্াত: ৪৯] 

আর আল্লাহর কথা কায়ন শ্রুত হয়্:  

دَيَِإَونَۡ﴿ حر
ر
ِّنَرَأ ارركَرَٱلُۡمّۡشِّكِّيَرَم  ۡرهََُٱۡسترجر جِّ

ر
َتَىَفرأ عَرَحر رۡسمر ىمَرَي لر  [  ٦: اتلوبة] ﴾ٱّلَلََِّكر

“আর মুশঠরকয়দর ময়ধ্য সকউ আপনার কায়ে আেয়্ প্রাথণনা করয়ল 

আপঠন তায়ক আেয়্ ঠদন, যায়ত সস আল্লাহর বাণী শুনয়ত পায়্।” [সূরা 

আত-তাওবাহ, আয়্াত: ৬] আর যঠদও আল্লাহর বাণী কুরআয়নর প্রোরক 

ঠেয়লন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়্াসাল্লাম, ঠকন্তু এই 

কারয়ণ তা আল্লাহর কথা সথয়ক সবর হয়য়্ যায়্ ঠন।      

আর আল্লাহর বাণী কাগ্য়জর েয়ত্র ঠলঠপবদ্ধ। মহান আল্লাহ বয়লন,  

كَِّ﴿ ىبَ ور ٢ََََمۡسُطور ََتر َ َفِّ ق  [  ١  ،٢: الطور] ﴾٣َََمنُشور ََرر  

“শপথ ঠকতায়বর, যা ঠলঠখত আয়ে; উেুক্ত পাতায়্।” [সূরা আত-তূর: ২-

৩] কুরআনয়ক আল্লাহ লাওয়হ মাহফূয়য তাাঁর কায়ে সংরক্ষণ কয়রয়েন। 
মহান আল্লাহ বয়লন,  

٢١ََََُمِّيدَيَقُۡرءرانَيَُهوَرَبرۡلَ﴿ رۡوحَ َفِّ [  ٢٢  ،٢٣: الربوج] ﴾٢٢ََََّمُۡفوظَ َل  

“বস্তুত এিা সম্মাঠনত কুরআন, সংরঠক্ষত ফলয়ক ঠলঠপবদ্ধ।” [সূরা 

আল-বুরূজ, আয়্াত: ২১, ২২]  

ঠতঠন আরও বয়লন,  

َ َِإَونَُهۥ﴿ م ََِّفِّ
ُ
ىبََِّأ ۡينراَٱۡلكِّتر ر َيَلر لِّ عر

كِّيمَ َلر [  ٦: الزخرف] ﴾٤ََحر  
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“আর ঠনশ্চয়্ তা আমায়দর কায়ে উমু্মল ঠকতায়ব; উচ্চ মযণাদাসম্পন্ন, 

ঠহকমতপূণণ।” [সূরা আয-যুখরুফ, আয়্াত: ৪] 

আর কাগ্য়জর েয়ত্র সলখার কারয়ণ সসিা আল্লাহর কথা সথয়ক সবর হয়য়্ 

যায়্ না। কারণ, কাগ্জ সৃি বস্তু, অনুরূপভায়ব কাঠলও (ঠকন্তু যায়ত যা 

ঠলখা হয়য়্য়ে তা আল্লাহর কথা।) আল্লাহ তা‘আলা বয়লন,  

روَۡ﴿ ل لرۡيكرََنرَزنۡلراَور ىٗباَعر ََكِّتر ََفِّ اس  [  ٨: االنعام] ﴾َقِّۡرطر  

“আমরা যঠদ আপনার প্রঠত কাগ্য়জ ঠলঠখত ঠকতাবও নাঠযল করতাম।” 

[সূরা আল-আন‘আম, আয়্াত: ৭] এখায়ন ঠকতাবয়ক এক বস্তু আর 

কাগ্জয়ক আয়রক বস্তু সাবযস্ত করা হয়য়্য়ে। 

আর এ কুরআন যঠদও সৃি কলম ঠদয়য়্ ও সৃি কাঠল ঠদয়য়্ সলখা হয়্ 

তবুও সয তা আল্লাহর-ই কথা, সসিা সাবযস্ত করয়ত ঠগ্য়য়্ আল্লাহ 

তা‘আলা বয়লন, 

روَۡ﴿ ل اَور َنمر
ر
ََأ ََفِّ ۡرضِّ

ر
ةَ َمِّنَٱۡۡل رر جر ىمَيَشر ۡقلر

ر
هُۥَورٱۡۡلرۡحرََُأ ُمدُّ ِۦَّمِّنَ َير ه ةََُبرۡعدِّ ۡبعر ۡۡبُر ََسر

ر
ۡتَََماَأ َنرفِّدر

ىُتَ ِّمر  [  ٢٨: لقمان] ﴾َٱّلَلِّ َََكر

“আর যমীয়নর সব গ্াে যঠদ কলম হয়্ এবং সাগ্র, তার পয়র আরও 

সাত সাগ্র কাঠল ঠহয়সয়ব যুক্ত হয়্, তবুও আল্লাহর বাণী ঠনঃয়শষ হয়ব 

না।” [সূরা লুকমান, আয়্াত: ২৭]  

আল্লাহ তা‘আলা আরও বয়লন, 
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نَرََلوََۡقُل﴿ اٗداَٱۡۡلرۡحرَََُكر ىتََِّمِّدر ِّمر ُِّكر ََل  ِّ ب  رفِّدَرَرر ۡبلرََٱۡۡلرۡحرََُنلر نَقر
ر
دَرَأ ىُتََترنفر ِّمر َََكر ِّ ب  روََۡرر ل َور

ۡئنرا ِّمِّۡثلِّهِۦَّجِّ ٗداَب در  [  ٣٩١: الكهف] ﴾١٠٩َمر

“বলুন, ‘আমার রব-এর কথা ঠলঠপবদ্ধ করার জনয সাগ্র যঠদ কাঠল হয়্, 

তয়ব আমার রব-এর কথা সশষ হওয়্ার আয়গ্ই সাগ্র ঠনঃয়শষ হয়য়্ 

যায়ব, আমরা এর সাহায়যযর জনয এর মত আয়রা সাগ্র আনয়লও।” 

[সূরা আল-কাহাফ, আয়্াত: ১০৯] 

সুতরাং যা কলম ঠলয়খয়ে আর যা কলম ঠদয়য়্ ঠলখা হয়্ ঠন সবই 

সমভায়ব আল্লাহর কথা বা বাণী।   

আর সয বযঠক্ত বয়ল, আল্লাহর বাণী সৃি, সস কাঠফর হয়য়্ যায়ব। সকননা 

তাাঁর কথা তাাঁর গুণাবলীর মধ্য সথয়ক একঠি গুণ। আর আল্লাহ তা‘আলা 

তাাঁর কথা ও সৃঠির ময়ধ্য পাথণকয কয়রয়েন। ঠতঠন বয়লন,  

َبُكمََُإِّنََ﴿ لرقَرَٱََّلِّيَٱّلَلََُرر ىتََِّخر ىور ََٱلَسمر ۡرضر
ر
ََورٱۡۡل َتةَِّفِّ يَامَ َسِّ

ر
ىَىَُثمَََأ ََٱۡسترور ر َ ََعر ۡرشِّ َٱۡلعر

َ ارَرَٱََلۡلرََُيۡغشِّ ۡطلُُبُهۥَٱنلَهر ثِّيٗثاَير ََحر رَرَورٱلَشۡمسر مر ىتَ َورٱنلُُّجومَرَورٱۡلقر َخرر ِۦّ  ََُمسر ۡمرِّه
ر
ِّأ ََب لر

ر
ََُأ ََلر

ۡمُر ََٱۡۡلرۡلقَُ
ر
ََٱّلَلََُتربرارركَرَورٱۡۡل ىلرمِّيَرَرربُّ  [  ٨٦: االعراف] ﴾٥٤ََٱۡلعر

“ঠনশ্চয়্ সতামায়দর রব আল্লাহ ঠযঠন আসমানসমূহ ও যমীন েয়্ ঠদয়ন 

সৃঠি কয়রয়েন, তারপর ঠতঠন ‘আরয়শর উপর উয়িয়েন। ঠতঠনই ঠদনয়ক 

রাত ঠদয়য়্ সঢয়ক সদন, তায়দর এয়ক অনযয়ক দ্রুতগ্ঠতয়ত অনুসরণ 

কয়র। আর সূযণ, োাঁদ ও নক্ষত্ররাঠজ, যা তাাঁরই হুকুয়মর অনুগ্ত, তা 

ঠতঠনই সৃঠি কয়রয়েন। সজয়ন রাখ, সৃঠি ও ঠনয়দণশ তাাঁরই। সৃঠিকুয়লর 

রব আল্লাহ কত বরকতময়্!” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়্াত: ৫৪] 
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সুতরাং সদখা যায়ি সয, এখায়ন ঠতঠন তাাঁর সৃঠি, অথণাৎ আসমান ও 

যমীন, সূযণ, েন্দ্র ও তারকা এবং তার ঠনয়দণশ, অথণাৎ মহান আল্লাহ 

সুবহানাহু এর কথা, যার দ্বারা ঠতঠন সৃঠিজগ্তয়ক অঠস্তয়ত্ব এয়নয়েন, এ 

দু’সয়্র ময়ধ্য পাথণকয কয়রয়েন। ঠতঠন বয়লয়েন, “এ সবই তাাঁর ঠনয়দণয়শর 

অনুগ্ত”।  

আর আল্লাহ তা‘আলা পািকয়দর স্বর সৃঠি কয়রয়েন, আর এিা কয়রয়েন 

দু’ সিাি, ঠজহ্বা, গ্লা, বাতাস, লালা ও তার নিােিা সৃঠি করার 

মাধ্যয়ম। ঠকন্তু তা এিা সবাোয়্ না সয, শ্রুত বস্তুঠি আল্লাহর কথা নয়্। 

মহান আল্লাহ বয়লন,  

نَرَورقردََۡۡۡ﴿ ِّۡنُهمََۡفررِّيقَيََكر ُعونَرَم  رۡسمر ىمَرَي لر [  ٨٨: ابلقرة] ﴾َٱّلَلََِّكر  

“অথে তায়দর একদল আল্লাহর বাণী েবণ কয়র।” [সূরা আল-বাকারাহ: 

৭৫] সুতরাং যা শ্রুত হয়্, তা অবশযই আল্লাহর কালাম বা বাকয, যঠদও 

সকায়না পািক সসিা উচ্চারণ কয়র থায়ক। সযমন, সকায়না সকায়না আঠলম 

বয়লয়েন, আওয়্াজ বা স্বর হয়ি পািয়কর স্বর, আর কথা হয়ি 

সৃঠিকতণার কথা”। 

 

===০===  
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অিম অধ্যায়্ 

কুরআন সুন্নাহর ভাষয ও ঠবয়বয়কর সঠম্মলয়ন আমরা শরী‘আয়তর 

বাস্তবতা যথাযথভায়ব উপলঠি করয়ত পাঠর। যার ঠবয়বক সনই সস 

কুরআন ও সুন্নাহর ভাষয দ্বারা উপকৃত হয়ত পায়র না, আর যার কায়ে 

কুরআন ও সুন্নাহর ভাষয সনই সসও ঠবয়বক দ্বারা উপকৃত হয়ত পায়র 

না। এ দু’ঠির সকায়না একঠি কমঠত থাকয়ল হক সেনায়তও কমঠত হয়য়্ 

থায়ক। আর প্রকাশযভায়ব এ দু’ঠি যঠদ পরস্পর ঠবয়রাধ্ী হয়্, তখন 

সসখায়ন কুরআন ও সুন্নাহর ভাষযয়ক ঠবয়বয়কর ওপর স্থান ঠদয়ত হয়ব। 

কারণ, কুরআন ও সুন্নাহর ভাষয হয়ি পূণণস্রিার জ্ঞান, আর ঠবয়বক 

হয়ি, অপূণণাঙ্গ সৃঠির জ্ঞান।  

আর ঠবয়বক হয়ি সোয়খর নযায়্, পক্ষান্তয়র কুরআন ও সুন্নাহর ভাষয 

হয়ি আয়লার নযায়্। সঘার অন্ধকায়র দ্রিা তার সোখ দ্বারা উপকৃত হয়ত 

পায়র না। অনুরূপভায়ব অহী বযতীত ঠবয়বকবান বযঠক্ত তার ঠবয়বক দ্বারা 

উপকৃত হয়ত পায়র না। যতিুকু আয়লা থাকয়ব সোখ ততিুকু পথ 

সদখয়ত পায়ব, যতিুকু অহী থাকয়ব ঠবয়বক ততিুকু সঠিক পয়থর ঠদশা 

পায়ব। আর ঠবয়বক ও অহীর পূণণতা দ্বারাই ঠহদায়্াত ও ঠদবযদৃঠি পূণণতা 

লাভ কয়র, সযমঠনভায়ব ঠদ্বপ্রহয়রর আয়লায়ত সদখা পূণণতা পায়্।  

وَر﴿
ر
نَأ نَرَمر ۡيٗتاََكر ىهََُمر ۡحيرۡينر

ر
ۡلنراَفرأ عر ُۥَورجر ََنُوٗراََلر ِّهِۦَّيرۡمشِّ ََب ََفِّ نَٱنلَاسِّ مر َََمثرلُُهۥَكر َفِّ

ىتَِّ لُمر  [  ٣٢٢: االنعام] ﴾ٱلظُّ
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“সয বযঠক্ত মৃত ঠেল, যায়ক আমরা পয়র জীঠবত কয়রঠে এবং যায়ক 

মানুয়ষর ময়ধ্য েলার জনয আয়লাক ঠদয়য়্ঠে, সস বযঠক্ত ঠক ঐ বযঠক্তর নযায়্ 

সয অন্ধকায়র রয়য়্য়ে।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়্াত: ১২২] 

ঠবয়বকবান তার ঠবয়বক দ্বারা দুঠনয়্ায়ত উপকৃত হয়্, সযমঠনভায়ব স্বভাব-

জ্ঞায়নর মাধ্যয়ম যাবতীয়্ উিন্ত ও েলন্ত প্রাণীকুল উপকৃত হয়য়্ থায়ক। 

সসগুয়লা সুঠনণঠদণি সময়য়্ ঠবেরণ কয়র, আবার অবতরণও কয়র, 

পরস্পরয়ক ঠেনয়ত পায়র, ঠনয়জয়দর ভূঠমর ঠদশা পায়্, আপন নীি রেনা 

কয়র, তায়দর শত্রুয়দর ঠেনয়ত পায়র।  

ঠকন্তু মানুষ তার ঠবয়বয়কর দ্বারা তার রয়বর কায়ে যাওয়্ার পয়থর ঠদশা 

পায়্ না ঠবস্তাঠরতভায়ব, যতক্ষণ না এর সায়থ রয়বর নাবীর কায়ে 

নাঠযলকৃত অহীর অনুসরণ করা না হয়্। তাাঁর কায়ে সস এ োিা অনয 

সকায়নাভায়বই সপৌঁেুয়ত পারয়ব না। বরং সস তা বযতীত সস অন্ধকায়রই 

সথয়ক যায়্: 

ََُّٱّلَلَُ﴿ لِّ ُنوا ََٱََّلِّينَرَور ِّنَرََُيۡرُِّجُهمَءرامر ىتََِّم  لُمر ََٱلظُّ ا ََورٱََّلِّينَرَٱنلُّورَِّ َإِّلر ُرو  فر را ؤُُهمََُكر ۡوَلِّ
ر
َأ

ِّنَرََُيۡرُِّجونرُهمَٱلَطىُغوُتَ ََٱنلُّورََِّم  َ َإِّلر ىتِّ لُمر  [  ٢٨٨: ابلقرة] ﴾ٱلظُّ

“আল্লাহ তায়দর অঠভভাবক, যারা ঈমান আয়ন, ঠতঠন তায়দরয়ক অন্ধকার 

সথয়ক সবর কয়র আয়লায়ত ঠনয়য়্ যান। আর যারা কুফুরী কয়র, তাগূ্ত 

তায়দর অঠভভাবক। এরা তায়দরয়ক আয়লা সথয়ক অন্ধকায়র ঠনয়য়্ যায়্।” 

[সূরা আল-বাকারাহ, আয়্াত: ২৫৭]  
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এখায়ন আল্লাহ বয়লন, “ঠতঠন তায়দরয়ক সবর কয়র আয়লায়ত ঠনয়য়্ 

যান”। কারণ, তা বযতীত তারা অন্ধকায়র প্রয়বশকারী। আর সযমঠনভায়ব 

দীঠপ্তময়্তা একই, যঠদও এর প্রকার ঠভন্ন ঠভন্ন হয়্- আয়লা বা আগুন; 

সতমঠনভায়ব অহী একই, যঠদও এর প্রকার ঠভন্ন ঠভন্ন হয়্- কুরআন বা 

সুন্নাহ। মহান আল্লাহ বয়লন,  

ا﴿ هر يُّ
ر
أ َ ُنو ا ََٱََّلِّينَرَير يُعوا ََءرامر طِّ

ر
يُعوا ََٱّلَلَرَأ طِّ

ر
أ [  ٨١: النساء] ﴾َٱلَرُسولرََور  

“সহ ঈমানদারগ্ণ! সতামরা আল্লাহর আনুগ্তয কর, রাসূয়লর আনুগ্তয 

কর।” [সূরা আন-ঠনসা, আয়্াত: ৫৯] 

আর সয বযঠক্ত বয়ল সয, সস অহী বযতীত শুধু্ তার ঠবয়বক দ্বারা আল্লাহর 

কায়ে সপৌঁোর ঠদশা পায়ব, সস সযন বলল, সস আয়লা বযতীত শুধু্ েকু্ষ 

দ্বারা পয়থর ঠদশা লাভ করয়ব। বস্তুতঃ তারা প্রয়তযয়কই অকািয 

অতযাবশযক ঠবষয়্য়ক অস্বীকারকারী। প্রথমজন দীনয়দ্রাহী, আর ঠদ্বতীয়্ 

জন দুঠনয়্ায়দ্রাহী!  

আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর অহীয়ক নূর বা আয়লা নায়ম অঠভঠহত কয়রয়েন, 

যার দ্বারা প্রয়তযক সৃঠি সহদায়্াত প্রাপ্ত হয়্:  

ُنوا ََفرٱََّلِّينَر﴿ ِّهِۦَّءرامر َزُروهََُب وهََُورعر ُ نرَصر نزِّلرََٱََّلِّيَ َٱنلُّورَرَورٱَتبرُعوا ََور
ُ
َۥ َأ ُه عر َئِّكرََمر لر و 

ُ
َُهمََُأ

 [  ٣٨٨: االعراف] ﴾َٱلُۡمۡفلُِّحونَر

“কায়জই যারা তার প্রঠত ঈমান আয়ন, তায়ক সম্মান কয়র, তায়ক সাহাযয 

কয়র এবং সয নূর তার সায়থ নাঠযল হয়য়্য়ে সসিার অনুসরণ কয়র, 
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তারাই সফলকাম।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়্াত: ১৫৭] এিাই সতা 

নাবীয়দর পথ সদখায়্, আর তায়দর অনুসারীয়দর ঠদশা সদয়্।  

আল্লাহ যা ঠনয়দণশ ঠদয়য়্য়েন, আর সযগুয়লা সথয়ক ঠনয়ষধ্ কয়রয়েন, 

আমরা সসগুয়লা সময়ন ঠনই, আর যা ঠকেুর সংবাদ ঠদয়য়্য়েন, আমরা 

সসগুয়লা ঠবশ্বাস কঠর। যঠদ তার কারণ জানা যায়্ সতা তায়ত ঈমান 

আনব, আর যঠদ জানা নাও যায়্ তবুও আমরা ঈমান আনব ও 

কায়্ময়নাবায়কয সময়ন সনব। কারণ, সব ঠবয়বকগ্রাহয বস্তুই সকল 

ঠবয়বয়কর ধ্রায়োাঁয়্ার ময়ধ্য থায়ক না। আর তাহয়ল যা ঠবয়বক আয়্ত্ব 

করয়ত পায়র না, আর তায়ত সকল ঠবয়বক একমত হয়ত বলা হয়্, সসিা 

কীভায়ব হয়ত পায়র?! 

আর সয বযঠক্ত বয়ল, “আল্লাহর হুকুম বা ঠবধ্ায়নর শুধু্ ততিুকুয়তই 

ঈমান আনব যতিুকু ঠবয়বকগ্রাহয, আর যা ঠবয়বকগ্রাহয নয়্ অথবা আয়্ত্ব 

করয়ত পায়র না, তায়ত ঈমান আনব না”, বস্তুত সস এর মাধ্যয়ম 

ঠবয়বকয়ক অহীর ওপর স্থান ঠদয়য়্য়ে। কারণ, যা ঠবয়বক আয়্ত্ব করয়ত 

পায়র না তার অথণ এ নয়্ সয সসিার অঠস্তত্ব সনই; বরং এিা বলা যায়ব 

সয, ঠবয়বক সসিায়ক আয়্ত্ব করয়ত পায়র ঠন। সকননা ঠবয়বয়কর ঠবয়শষ 

সীমাবদ্ধতা রয়য়্য়ে, সযখায়ন ঠগ্য়য়্ সস সশষ হয়্। সযমন সোয়খর রয়য়্য়ে 

সীমা, সযখায়ন ঠগ্য়য়্ তার দৃঠিশঠক্ত সীমাবদ্ধ হয়য়্ পয়ি; ঠকন্তু সৃঠি ও 

অঠস্তত্বজগ্ত সস সীমাবদ্ধতার কারয়ণ ঠনঃয়শষ হয়য়্ যায়্ না। সদখুন না, 

ঠপপিার রয়য়্য়ে আওয়্াজ বা স্বর, ঠকন্তু সসিা সশানা যায়্ না; আর 



 

 
 49  

জগ্য়ত রয়য়্য়ে এমন মহাশূনয, তারকা ও নক্ষত্ররাঠজ- সযগুয়লা দৃশযমান 

নয়্।  

 

===০===  
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নবম অধ্যায়্ 

শরী‘আত (ঠবধ্ানপ্রবতণন) একমাত্র আল্লাহর, ঠতঠন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা 

অনুযায়্ী যা ইয়ি হালাল কয়রন, আর যা ইয়ি হারাম কয়রন। আর তাাঁর 

শরী‘আত আগ্ত হয়য়্য়ে দীন ও দুঠনয়্ার কলযাণায়থণ। তাাঁর ঠনয়দণশনা 

বযতীত, সকায়না মুকাল্লাফ (তথা আয়দশ-ঠনয়ষয়ধ্র আওতাধ্ীন বযঠক্ত) এর 

ওপর সথয়ক সকায়না ঠনঠদণি সময়্ বা স্থায়ন তাাঁর আয়দশ ও ঠনয়ষধ্ রঠহত 

হয়য়্ যায়ব, এমনঠি হয়ত পায়র না। 

আমরা আল্লাহর শরী‘আয়তর সক্ষয়ত্র দীন ও দুঠনয়্ার ময়ধ্য পাথণকয কঠর 

না, বরং তা সবই দীনী এবং দুঠনয়্াবী তাকলীফ বা অবশয পালনীয়্ 

ঠনয়দণশনা:  

দীনী তাকলীফ: সযমন, সালাত, সাওম, হজ, ঠযঠকর, মসঠজদ 

আবাদকরণ। 

দুঠনয়্াবী তাকলীফ: সযমন, সবো-সকনা, ঠবয়য়্-শাদী, তালাক, উত্তরাঠধ্কার 

সংক্রান্ত ঠবধ্ান। 

সয সকউ এতদুভয়য়্র ময়ধ্য পাথণকয করয়ব: দীনী বযাপায়র আল্লাহর হুকুম 

ঠনধ্ণারণ করয়ব, আর দুঠনয়্ার বযাপায়র আল্লাহ বযতীত অনয কারও ঠবধ্ান 

প্রদান করয়ব- সস অবশযই কাঠফর হয়য়্ যায়ব। কারণ, শরী‘আত 

সমূ্পণণঠি সকবল আল্লাহরই। সয বযঠক্ত এঠিয়ক অনয কারও হক বা 

অঠধ্কার বানায়ব, সস সযন ঠসজদায়ক আল্লাহ োিা অয়নযর ঠদয়ক 

ঠফরায়লা।  
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ََِّإَِّلََٱۡۡلُۡكمََُإِّنَِّ﴿ َ رَرَّللِّ مر
ر
َلََأ

ر
ا ََأ ِّكرََإِّيَاهُ ََإَِّل ََترۡعُبُدو  ىل ِّينََُذر ِّمََُٱل  ي  نَََٱۡلقر ىكِّ لر َرَور ۡكثر

ر
ََأ َٱنلَاسِّ

َ ۡعلرُمونَرَلر  [  ٦٩: يوسف] ﴾ير

“ঠবধ্ান সদওয়্ার অঠধ্কার শুধু্মাত্র আল্লাহরই। ঠতঠন ঠনয়দণশ ঠদয়য়্য়েন 

শুধু্ তাাঁয়ক োিা অনয কায়রা ‘ইবাদাত না করয়ত।” [সূরা ইউসুফ, 

আয়্াত: ৪০]  

বনী ইসরাঈল তথা ইয়্াকূয়বর বংশধ্ররা মূলতঃ এভায়বই কাঠফর হয়য়্ 

সগ্য়ে। 

ا َ﴿ ۡحبراررُهمََۡٱََترُذو 
ر
ىنرُهمََۡأ رُۡهبر ۡربراٗباَور

ر
ِّنَأ يحَرَٱّلَلََُِّدونََِّم  ۡريرمَرَٱۡبنَرَورٱلۡمرسِّ ا ََمر ا ََورمر مُِّرو 

ُ
َإَِّلََأ

ا َ رۡعُبُدو  ىٗهاََلِّ ٗداىََإِّلر ىحِّ ىهَرََل ََور ىنرُهۥَُهور ََإَِّلََإِّلر َماَُسۡبحر  [  ١٣: اتلوبة] ﴾٣١َيُّۡشُِّكونَرَعر

“তারা আল্লাহ বযতীত তায়দর পঠেত ও সংসার-ঠবরাঠগ্য়দরয়ক তায়দর 

রবরূয়প গ্রহণ কয়রয়ে এবং মারইয়্াম-পুত্র মসীহয়কও। অথে এক 

ইলায়হর ‘ইবাদাত করার জনযই তারা আঠদি হয়য়্ঠেল; ঠতঠন বযতীত 

অনয সকায়না সতয ইলাহ্ সনই। তারা সয শরীক কয়র তা সথয়ক ঠতঠন 

কত না পঠবত্র!” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়্াত: ৩১] সুতরাং আল্লাহ 

তায়দর এ কাজয়ক ঠশকণ ঠহয়সয়ব অঠভঠহত কয়রয়েন।  

আর আল্লাহ তাাঁর ঠকতাব নাঠযল কয়রয়েন, তাাঁর শরী‘আত প্রবতণন 

কয়রয়েন, আর ঠতঠন জায়নন সয, সাময়ন ঠক অবস্থা আসয়ত যায়ি, আর 

ঠপেয়ন ঠক ঘিনা েয়ল সগ্য়ে, সযমঠনভায়ব ঠতঠন সয সময়্ ও অবস্থায়্ 

রাসূয়লর ওপর শরী‘আত নাঠযল হয়য়্য়ে তা সম্পয়কণ যথাথণভায়ব জায়নন 

ও সদয়খন। পূবণ সময়য়্ সংঘঠিত হওয়্ার কারয়ণ ঠকংবা পরবতণী সময়য়্ 
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ঘিার কারয়ণ সকায়না ঘিনার জ্ঞান তার জ্ঞায়ন কমঠত হয়্ না, আর 

বতণমায়ন ঘিার কারয়ণ সকায়না ঘিনার জ্ঞান তাাঁর জ্ঞানয়ক বঠধ্ণত কয়র 

না। সমািকথা, পূবণ ও পর, উপঠস্থত ও অনুপঠস্থয়তর জ্ঞান আল্লাহর কায়ে 

সমান, ঠতঠন কতই না পঠবত্র ও মহান!  

আর যঠদ সকউ ময়ন কয়র সয, আল্লাহর ঠবধ্ান সকবল সস যুয়গ্র জনযই 

উপয়যাগ্ী সয যুয়গ্ তা নাঠযল হয়য়্য়ে, অনয যুয়গ্র মানুষ ঠনয়জরা যা 

উপয়যাগ্ী ময়ন কয়র তা প্রবতণন করার অঠধ্কার রয়য়্য়ে, আল্লাহর 

ঠবধ্ায়নর ঠবয়রাধ্ী হয়লও এ রকম ঠবশ্বাস কুফুর। কারণ, এ কথার 

প্রবক্তা সদয়খ সয, মানুয়ষর উপঠস্থত ও অনুপঠস্থত ঠবষয়্াঠদর জ্ঞান 

ঠবঠভন্নরূপ হয়য়্ থায়ক, আর তা অনুসায়র তায়দর ঠবোর-ঠবয়বেনায়তও 

ঠভন্নতা আয়স। তারপর সস ময়ন কয়র সয, আল্লাহর জ্ঞানও হয়্য়তা 

এরকমই। এভায়ব মানুষ তার বতণমায়নর জ্ঞানয়ক অহী নাঠযলকালীন 

আল্লাহর গ্ায়য়্বী জ্ঞায়নর ওপর প্রাধ্ানয সদয়্। বস্তুতঃ যা কুফুরী ও ঠশকণ। 

আল্লাহর জ্ঞান সতা উপঠস্থত ও অনুপঠস্থত সবণ বযাপায়রই সমান।  

ىلِّمَِّ﴿ ةََِّٱۡلغرۡيبََِّعر ىدر َىَورٱلَشهر ىلر ترعر َماَفر [  ١٢: املؤمنون] ﴾٩٢ََيُّۡشُِّكونَرَعر  

“ঠতঠন গ্ায়য়্ব ও উপঠস্থয়তর জ্ঞানী। সুতরাং তারা যা ঠকেু শরীক কয়র 

ঠতঠন তার উয়বণ।” [সূরা মুঠমনূন, আয়্াত: ৯২]  

আর উপঠস্থত ঠবষয়্াঠদর বযাপায়র আল্লাহর সদওয়্া ঠবধ্ান, অনুপঠস্থত 

ঠবষয়্াঠদয়ত তাাঁর ঠবধ্ায়নর ময়তাই। আল্লাহ তা‘আলা বয়লন,  
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رَرَٱلَلُهمَََقُلَِّ﴿ ىتََِّفراطِّ ىور ََٱلَسمر ۡرضِّ
ر
ىلِّمَرَورٱۡۡل ۡيبََِّعر ةََِّٱۡلغر ىدر ََورٱلَشهر نتر

ر
ُۡكمََُأ َعِّبرادِّكَرَبرۡيَرََتر

َ اَفِّ نُوا ََمر ۡترلُِّفونَرَفِّيهَََِّكر  [  ٦٦: الزمر] ﴾٤٦َََير

“বলুন, সহ আল্লাহ, আসমানসমূহ ও যমীয়নর স্রিা, গ্ায়য়্ব ও উপঠস্থত 

ঠবষয়্াঠদর জ্ঞানী, আপঠনই আপনার বান্দায়দর ময়ধ্য সস ঠবষয়য়্র ফয়্সালা 

কয়র ঠদয়বন যায়ত তারা মতঠবয়রাধ্ করয়ে।” [সূরা আয-যুমার, আয়্াত: 

৪৬] ঠতঠন তাাঁর উপঠস্থত ও অনুপঠস্থত সকল বান্দার ময়ধ্যই ফয়্সালা 

ঠদয়য়্ থায়কন।  

আর সয বযঠক্ত দুঠনয়্ার ঠবঠধ্-ঠবধ্ানয়ক দীনী ঠবঠধ্-ঠবধ্ান সথয়ক পৃথক 

কয়র; আল্লাহয়ক শুধু্ দীয়নর জনয শরী‘আত প্রবতণনকারী এবং 

মানুষয়দরয়ক দুঠনয়্ার জনয শরী‘আত বা ঠবধ্ান প্রবতণনকারী বানায়্; 

সযমনঠি তথাকঠথত উদারপেীরা (!) বয়ল থায়ক, বাস্তয়ব এর মাধ্যয়ম সস 

একাঠধ্ক শরী‘আত প্রয়ণতা সাবযস্ত কয়র, অথে শরী‘আত প্রদায়নর 

একমাত্র অঠধ্কার আল্লাহর।  

ُتۡؤمُِّنونَر﴿ فر
ر
ََأ ِّبرۡعضِّ ىبََِّب ترۡكُفُرونَرَٱۡلكِّتر َ َور ِّبرۡعض  [  ٧٨: ابلقرة] ﴾ب  

“তয়ব ঠক সতামরা ঠকতায়বর ঠকেু অংয়শ ঈমান আন এবং ঠকেু অংয়শ 

কুফুরী কর?” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়্াত: ৮৫] সুতরাং সকউ যঠদ 

ঠকতায়বর সকায়না অংয়শর সায়থ কুফুরী কয়র, সস পুয়রািার সায়থই 

কুফুরী করল।  

আর আল্লাহ তাাঁর রাসূয়লর কায়ে কুরআন ও সুু্ন্নাহ সথয়ক যা নাঠযল 

হয়য়্য়ে তা দ্বারা মানুয়ষর ময়ধ্য ঠবোর-ফয়্সালা করার ঠনয়দণশ ঠদয়য়্য়েন:  
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نَِّ﴿
ر
أ ا ََبرۡينرُهمَٱۡحُكمَور ِّمر لرََب نزر

ر
ََٱّلَلََُأ لر ا ءرُهمََۡترَتبِّعََۡور ۡهور

ر
رُۡهمََۡأ نَورٱۡحذر

ر
ۡفتُِّنوكَرَأ نَ َير َعر

َ ا ََبرۡعضِّ لرََمر نزر
ر
ىََٱّلَلََُأ ۡكر  [  ٦١: دةاملائ] ﴾َإَِّلر

“আর আপঠন আল্লাহ যা নাঠযল কয়রয়েন সস অনুযায়্ী ঠবোর ঠনষ্পঠত্ত 

করুন ও তায়দর সখয়্াল-খুশীর অনুসরণ করয়বন না এবং তায়দর 

বযাপায়র সতকণ সহান, যায়ত আল্লাহ আপনার প্রঠত যা নাঠযল কয়রয়েন 

তারা এর সকায়না ঠকেু হয়ত আপনায়ক সফতনায়্ না সফয়ল।” [সূরা 

আল-মায়য়্দাহ, আয়্াত: ৪৯] এখায়ন উয়েশয: েগ্িা-ঠববায়দ এবং তায়দর 

মধ্যকার সংঘঠিত মতপাথণয়কযর সক্ষয়ত্র ঠবোর-ফয়্সালা। আর ঠফতনা 

দ্বারা উয়েশয হয়ি, আল্লাহর ঠবধ্ান সথয়ক ঠবেুযত হয়য়্ যাওয়্া।  

আর সয ঠবষয়য়্ অহী ঠবস্তাঠরত ঠকেু বণণনা কয়র ঠন, সসখায়ন ইজঠতহাদ 

করার অঠধ্কারীগ্য়ণর অঠধ্কার রয়য়্য়ে ঠবস্তাঠরত বণণনা করার; তয়ব শতণ 

হয়ি, আল্লাহর সকায়না প্রমাঠণত হুকুম বা ঠবধ্ায়নর সায়থ তা সাংঘঠষণক 

হয়ত পারয়ব না।  

আর আল্লাহর হুকুম বা ঠবধ্ায়নর সায়থ সাংঘঠষণক মানুয়ষর হুকুম বা 

ঠবঠধ্-ঠবধ্ান ও তায়দর পেন্দয়ক সকায়নাভায়বই অগ্রাঠধ্কার সদওয়্া যায়ব 

না। যঠদ জনগ্ণ প্রদত্ত ঠবোরই প্রাধ্ানয সপত, তয়ব নাবীগ্ণ হয়কর 

বাইয়র ঠেয়লন -এ-কথা আবশযক হয়য়্ পয়ি। কারণ, তারা সতা এমন 

জাঠতর ময়ধ্য বি হয়য়্য়েন যারা বাঠতয়লর ওপর একমত ঠেল অথবা 

তায়দর অঠধ্কাংশ বাঠতল ময়তর ওপর ঠেল। 

===০===  
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দশম অধ্যায়্ 

আল্লাহ তা‘আলা সৃঠির আয়গ্ই সকল সৃঠির তাকদীর ঠনধ্ণারণ কয়রয়েন, 

প্রঠতঠি সৃঠিই তার অঠস্তয়ত্বর পূয়বণকার ঠনধ্ণাঠরত তাকদীর অনুযায়্ী সৃঠি 

হয়য়্য়ে। মহান আল্লাহ বয়লন,  

لرقَر﴿ ء ََُكَََورخر ۡ َدررهُۥََشر قر يٗراَفر [  ٢: الفرقان] ﴾َترۡقدِّ  

“ঠতঠন সবঠকেু সৃঠি কয়রয়েন, অতঃপর তা ঠনধ্ণারণ কয়রয়েন যথাযথ 

অনুপায়ত।” [সূরা আল-ফুরকান, আয়্াত: ২] 

ঠতঠন আরও বয়লন,  

ءَ َُكَََإِّنَا﴿ ۡ ىهَََُشر لرۡقنر ر ََخر در
ِّقر [  ٦١: القمر] ﴾٤٩ََب  

“ঠনশ্চয়্ আমরা প্রয়তযক ঠকেু সৃঠি কয়রঠে ঠনধ্ণাঠরত পঠরমায়প।” [সূরা 

আল-কামার, আয়্াত: ৪৯] 

ঠতঠন আরও বয়লন,  

نَر﴿ َكر ۡمرََُور
ر
ٗراَٱّلَلََِّأ اَقردر [  ١٧: االحزاب] ﴾ََمۡقُدور   

“আর আল্লাহর ফয়্সালা সুঠনধ্ণাঠরত, অবশযম্ভাবী।” [সূরা আল-আহযাব, 

আয়্াত: ৩৮] 

আল্লাহ তা‘আলা তাকদীর ঠনধ্ণারণ কয়রয়েন, ভায়লা ও মন্দ সবই। সহীহ 

হাদীয়স এয়সয়ে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়্াসাল্লাম বয়লয়েন,  

هأ » َن بأالَْقَدرأ َخْْيأهأ َوََشِّ  «َوت ْؤمأ
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“আর সযন তুঠম ঈমান আন তাকদীয়রর ওপ- এর ভায়লা ও ময়ন্দর 

ওপর।”3 

আর আল্লাহর জ্ঞান তাাঁর তাকদীরয়ক আবশযক কয়র। সকননা ঠযঠন 

তাকদীর জায়নন ঠতঠন বযতীত আর সকউ তাকদীর ঠনধ্ণারণ করয়ত 

পায়রন না। তাকদীয়রর ঠবস্তাঠরত রূপ, সুক্ষ্মাঠতসুক্ষ্ম অবস্থা, স্থান, উলি-

পালি, শুরু ঠকংবা সশষ ঠযঠন সৃঠি কয়রয়েন ঠতঠন বযতীত সকউ জায়ন 

না। আল্লাহ তা‘আলা বয়লন,  

رۡعلرُمو ا َ﴿ نَََتلِّ
ر
َىَٱّلَلَرَأ ر َََِّعر

ء ََُك  ۡ يرَيََشر نَََقردِّ
ر
أ ََقردََۡٱّلَلَرَور اطر حر

ر
ََِّأ

ُِّكل  ءَ َب ۡ  ﴾عِّۡلمر اََشر
 [  ٣٢: الطالق]

“যায়ত সতামরা জানয়ত পার সয, আল্লাহ সবঠকেুর ওপর ক্ষমতাবান এবং 

জ্ঞায়ন আল্লাহ সবঠকেুয়ক পঠরয়বিন কয়র আয়েন।” [সূরা আত-তালাক, 

আয়্াত: ১২]  

ঠতঠন আরও বয়লন,  

﴿َ لر
ر
ۡعلرمََُأ نََۡير لرقَرَمر [  ٣٦: امللك] ﴾١٤ََٱۡۡلربِّيََُٱلَلطِّيُفََورُهوَرَخر  

“ঠযঠন সৃঠি কয়রয়েন, ঠতঠন ঠক জায়নন না? অথে ঠতঠন সূক্ষ্মদশণী, সমযক 

অবঠহত।” [সূরা আল-মুলক, আয়্াত: ১৪] 

                                                           
3 মুসঠলম, হাদীস নং ৮, উমর ইবনুল খাত্তাব রাঠদয়্াল্লাহু আনহু সথয়ক বঠণণত  
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আর সয তাাঁর তাকদীর অস্বীকার করয়ব, সস তাাঁর ইলম বা জ্ঞানয়কই 

অস্বীকার করল। আর সয তাাঁর ইলম বা জ্ঞানয়ক অস্বীকার করয়ব, সস 

তাাঁর তাকদীরয়ক অস্বীকার করল।  

আর সৃঠিকুয়লর তাকদীর আল্লাহর কায়ে একঠি গ্রয়ে ঠলঠপবদ্ধ রয়য়্য়ে। 

আল্লাহ বয়লন,  

ََفرَرۡطنراََما﴿ ىبََِّفِّ ء  ََمِّنَٱۡلكِّتر ۡ [  ١٧: االنعام] ﴾ََشر  

“এ ঠকতায়ব আমরা সকায়না ঠকেুই বাদ সদই ঠন।” [সূরা আল-আন‘আম, 

আয়্াত: ৩৮] 

ঠতঠন আরও বয়লন,  

ُكََ﴿ ءَ َور ۡ ىهَََُشر ۡينر ۡحصر
ر
َ َأ امَ َفِّ بِّيَ َإِّمر [  ٣٢: يس] ﴾َمُّ  

“আর আমরা প্রয়তযক ঠজঠনস স্পি ঠকতায়ব সংরঠক্ষত সরয়খঠে।” [সূরা 

ইয়্াসীন, আয়্াত: ১২]  

আর আল্লাহর সৃঠি দু’ ধ্রয়ণর:  

 ঠনয়য়্াঠজত, যায়দর সকায়না ইিাশঠক্ত সনই। সযমন, গ্রহ-নক্ষত্র, 

সজযাঠতষ্ক।  

 যায়দর রয়য়্য়ে ইিাশঠক্ত ও ইখঠতয়্ার বা সবয়ে সনওয়্ার 

ক্ষমতা। সযমন, মানব, ঠজন্ন ও ঠফঠরশতা। ঠতঠন তায়দরয়ক 

ইখঠতয়্ার না ঠদয়য়্ পঠরোঠলত কয়রন ঠন সয, তায়দরয়ক গুনাহ 

করয়ত বাধ্য করয়বন, এরপরও ঠতঠন তায়দরয়ক শাঠস্ত ঠদয়বন। 

আবার ঠতঠন তায়দরয়ক পঠরোলনা না কয়র যা খুঠশ করার 
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ইখঠতয়্ার সদন ঠন সয, তারা তাাঁর কমণ ও ইিার অংশীদার হয়য়্ 

যায়ব। বরং ঠতঠন তায়দর জনয ইিা সাবযস্ত কয়রয়েন, তয়ব 

সসিা তাাঁর ইিার অধ্ীন: 

ىلرمِّيَرَذِّۡكرَيَإَِّلََُهوَرَإِّنَۡ﴿ ِّۡلعر ِّمرن٢٧ََل  ا ءَرَل نَمِّنُكمََۡشر
ر
رۡسترقِّيمَرَأ ا٢٨ََي ا ُءونَرَورمر رشر نَإَِّل ََت

ر
َأ

ا ءَر رشر ََٱّلَلََُي ىلرمِّيَرَرربُّ  [    ٢١  ،٢٨: اتلكوير] ﴾٢٩َٱۡلعر

“এ সতা শুধু্ সৃঠিকুয়লর জনয উপয়দশ, সতামায়দর ময়ধ্য সয সরল পয়থ 

েলয়ত োয়্, তার জনয। আর সতামরা ইয়ি করয়ত পার না, যঠদ না 

সৃঠিকুয়লর রব আল্লাহ ইয়ি কয়রন।” [সূরা আত-তাকওয়্ীর, আয়্াত: 

২৭-২৯] 

আর আল্লাহ তা‘আলা বান্দায়দর সযমন সৃঠি কয়রয়েন, সতমঠনভায়ব যা 

তারা কয়র তাও সৃঠি কয়রয়েন। আল্লাহ বয়লন,  

ترۡعُبُدونَرَقرالرَ﴿
ر
اَأ ُتونَرَمر ُكمََۡورٱّلَل٩٥َََُترۡنحِّ لرقر اَخر لُونَرَورمر   ،١٨: الصافات] ﴾٩٦َترۡعمر
١٦  ] 

“ঠতঠন বলয়লন, সতামরা ঠনয়জরা যায়দরয়ক সখাদাই কয়র ঠনমণাণ কর 

সতামরা ঠক তায়দরই ইবাদাত কর? অথে আল্লাহই সৃঠি কয়রয়েন 

সতামায়দরয়ক এবং সতামরা যা বতঠর কর তা-ও।”[সূরা আস-সাফফাত, 

আয়্াত: ৯৫-৯৬] 

আর আল্লাহ তা‘আলা সকায়না ঠকেুর কারণ অঠস্তয়ত্ব এয়নয়েন এবং 

সসিায়ক কারণ ঠহয়সয়ব অনুয়মাদন কয়রয়েন, সযমঠনভায়ব কারয়ণর 

ফলাফয়লরও অঠস্তত্ব ঠদয়য়্য়েন। তাাঁর প্রশস্ত জ্ঞান ও মহাপ্রজ্ঞার োঠহদা 



 

 
 59  

এঠিই সয, এ জগ্তয়ক একঠি ঠনয়্ম ও শৃঙ্খলার ময়ধ্য পঠরোলনা কয়রন 

ঠতঠন। 

আর আল্লাহর তাকদীয়রর হাকীকত বা গূ্ঢ় রহসয ও ঠহকমত তথা 

অন্তঠনণঠহত উয়েশয না বুোর কারয়ণ সকায়না ঠবয়বক সযন ঈমান আনয়ত 

ঠদ্বধ্া না কয়র। কারণ, সকায়না সকায়না ঠহকমত এমন রয়য়্য়ে যা ঠবয়বক 

যথাযথভায়ব আয়্ত্ব করয়ত পায়র না। কারণ, ঠবয়বক হয়ি পায়ত্রর নযায়্। 

আর সকায়না সকায়না ঠহকমত হয়ি সমূয়দ্রর পাঠনর মত, সস পাত্র যা 

ধ্ারণ করয়ত পায়র না। যঠদ সসগুয়লায়ক তার ওপর ঢালা হয়্, তয়ব 

সসিায়ক ডুঠবয়য়্ সফলয়ব এবং হয়্রান কয়র োিয়ব।  

আবার ঠকেু ঠকেু ঠহকমত আয়ে যায়ত দীঘণ ঠেন্তা শুধু্ ঠবস্ময়্ই বাঠিয়য়্ 

সদয়্। সযমন, সোখ যঠদ ঠদ্বপ্রহয়রর সূয়যণর ঠদয়ক দীঘণসময়্ তাক কয়র  

রাখা হয়্, তয়ব তা কি ও ঠবস্ময়্ই বাঠিয়য়্ সদয়্।  

 

===০===  
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একাদশ অধ্যায়্ 

মৃতুয যথাযথ সতয: 

نََُۡكَُّ﴿ اَمر لرۡيهر َى٢٦ََفرانَ َعر يرۡبقر ِّكرََورۡجهََُور ب  ىلََُِّذوَرر
امََِّٱۡۡلرلر ۡكرر   ،٢٦: الرمحن] ﴾٢٧َورٱۡۡلِّ

٢٨  ] 

“ভূপৃয়ষ্ঠ যা ঠকেু আয়ে সবঠকেুই নশ্বর, আর অঠবনশ্বর শুধু্ আপনার 

রয়বর সেহারা, ঠযঠন মঠহমাময়্, মহানুভব।” [সূরা আর রহমান, আয়্াত: 

২৬-২৭] 

আর ঈমায়নর অন্তভুণক্ত ঠবষয়্াঠদর ময়ধ্য রয়য়্য়ে, মৃতুযর পয়র কবয়রর 

পরীক্ষা, শাঠস্ত ও শাঠন্ত সম্পয়কণ যা হয়ব তা সযভায়ব অহীয়ত এয়সয়ে 

সসভায়ব ঈমান আনয়্ন করা।  

 আর পুনরুিান ও পুনরায়্ দোয়্মান হওয়্ার ওপর ঈমান 

আনয়ত হয়ব। আল্লাহ তা‘আলা বয়লন,  

نُفِّخَر﴿ ََور ورََِّفِّ ِّنَرَُهمَفرإِّذراَٱلصُّ اثََِّم  ۡجدر
ر
َىَٱۡۡل ِّهِّمََۡإِّلر ب  لُونَرَرر  [  ٨٣: يس] ﴾٥١َيرنسِّ

“আর যখন ঠশঙ্গায়্ ফুাঁক সদওয়্া হয়ব তখনই তারা কবর সথয়ক 

েুয়ি আসয়ব তায়দর রয়বর ঠদয়ক।” [সূরা ইয়্াসীন, আয়্াত: 

৫১] 

আর এ বযাপায়র সয়ন্দহ সপাষণকারী আল্লাহর সায়থ কুফরকারী: 

َما﴿
ر
أ ا ََٱََّلِّينَرَور ُرو  فر فرلرمََۡكر

ر
ََترُكنََۡأ ىتِّ َىَءراير لرۡيُكمََُۡتۡتلر ُتمََۡعر ۡ ُكنُتمََۡفرٱۡسترۡكَبر َور

ۡرِّمِّيَرَقرۡوٗما
َيَٱّلَلََِّورۡعدَرَإِّنَََقِّيلرََِإَوذرا٣١ََُمُّ ق  ةََُحر ََورٱلَساعر ََلر ۡيبر اَرر َقُۡلُتمَفِّيهر
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اَنرۡدرِّيََما ةََُمر ن ٗاَإَِّلَََنُظنََُّإِّنَٱلَساعر اَظر ۡنََُورمر ُِّمۡسترۡيقِّنِّيَرََنر : اجلاثية] ﴾٣٢َب
١٢  ،١٣  ] 

“আর যারা কুফুরী কয়রয়ে (তায়দরয়ক বলা হয়ব), ‘সতামায়দর 

কায়ে ঠক আমার আয়্াতসমূহ পাি করা হয়্ ঠন? অতঃপর 

সতামরা অহংকার কয়রঠেয়ল এবং সতামরা ঠেয়ল এক অপরাধ্ী 

সম্প্রদায়্। আর যখন বলা হয়্, ‘ঠনশ্চয়্ আল্লাহর প্রঠতশ্রুঠত সতয 

এবং ঠকয়্ামত, এয়ত সকায়না সয়ন্দহ সনই। তখন সতামরা বয়ল 

থাক, আমরা জাঠন না ঠকয়্ামত কী? আমরা সকবল অনুমান 

কঠর এবং আমরা সতা দৃঢ় ঠবশ্বাসী নই।” [সূরা আল-জাঠসয়্াহ, 

আয়্াত: ৩১-৩২]  

তাহয়ল যারা আঠখরাতয়ক সরাসঠর অস্বীকার-ই কয়র, তারা সতা 

কাঠফরই:  

َذبُوا ََبرۡلَ﴿ ةَِّ َكر ِّٱلَساعر ۡعترۡدنراَب
ر
أ نَور ِّمر ََل َذبر ةَِّكر ِّٱلَساعر اَب عِّي  : الفرقان] ﴾١١ََسر

٣٣  ] 

“বরং তারা ঠকয়্াময়তর ওপর ঠমথযায়রাপ কয়রয়ে। আর সয 

ঠকয়্াময়ত ঠমথযায়রাপ কয়র তার জনয আমরা প্রস্তুত সরয়খঠে 

জ্বলন্ত আগুন।” [সূরা আল-ফুরকান, আয়্াত: ১১] 

 ঈমায়নর আরও অন্তভুণক্ত ঠবষয়্ হয়ি, ঠহসাব-ঠনকায়শর ওপর 

ঈমান আনয়্ন করা। মহান আল্লাহ বয়লন,  
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عَُ﴿ نرضر ىزِّينَرَور ور ََٱلۡمر رۡومََِّٱۡلقِّۡسطر ةََِّلِّ ىمر ََٱۡلقِّير ََُتۡظلرمََُفرلر ۡيََنرۡفسي ىَشر نَرَِإَونَا ََكر
الرَ َبة ََمِّۡثقر ِّنََۡحر ۡردرلَ َم  ترۡينراَخر

ر
ا ََأ ِّهر َىَب فر كر ِّنراَور بِّيَرَب ىسِّ [  ٦٨: االنبياء] ﴾٤٧ََحر  

“আর সকয়্াময়তর ঠদয়ন আমরা নযায়্ ঠবোয়রর পাল্লাসমূহ স্থাপন 

করব। সুতরাং কায়রা প্রঠত সকায়না যুলুম করা হয়ব না এবং 

কাজ যঠদ শষয দানা পঠরমাণ ওজয়নরও হয়্ তবুও তা আমরা 

উপঠস্থত করব। আর ঠহয়সব গ্রহণকারীরূয়প আমরাই যয়থি।” 

[সূরা আল-আঠিয়্া, আয়্াত: ৪৭] 

 অনুরূপভায়ব ঈমায়নর আরও ঠবষয়্ হয়ি, সাওয়্াব ও শাঠস্ত, 

জান্নাত ও আগুয়নর ওপর ঈমান আনয়্ন করা। মহান আল্লাহ 

বয়লন,  

َما﴿
ر
ُقوا ََٱََّلِّينَرَفرأ ََشر رُهمََۡٱنلَارََِّفرفِّ اَل هِّيقَ َزرفِّييََفِّيهر  [  ٣٩٦: هود] ﴾١٠٦ََورشر

“অতঃপর যারা হয়ব হতভাগ্য তারা থাকয়ব আগুয়ন এবং 

সসখায়ন তায়দর থাকয়ব ঠেৎকার ও আতণনাদ।” [সূরা হূদ, 

আয়্াত: ১০৬]  

ঠতঠন আরও বয়লন,  

َما﴿
ر
أ ََُسعُِّدوا ََٱََّلِّينَرَور [  ٣٩٧: هود] ﴾َٱۡۡلرَنةَِّفرفِّ  

“আর যারা ভাগ্যবান হয়য়্য়ে তারা থাকয়ব জান্নায়ত।” [সূরা 

হূদ: ১০৮] 
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আর কাঠফররা আগুয়ন যায়ব এবং ঈমানদারগ্ণ জান্নায়ত যায়ব। 

সযমন, আল্লাহ বয়লন,  

َما﴿
ر
ُروا ََٱََّلِّينَرَفرأ فر ُبُهمََۡكر ِّ ذ  عر

ُ
اٗباَفرأ ذر يٗداَعر دِّ ََشر ۡنيراَفِّ ةََِّٱلُّ رر اَورٱٓأۡلخِّ رُهمَورمر َل

ِّن ِّينَرَم  َما٥٦َََنىَصِّ
ر
أ ُنوا ََٱََّلِّينَرَور مِّلُوا ََءرامر ىتََِّورعر ِّيهِّمََۡٱلَصىلِّحر ُيورف  ُجوررُهۡم ََفر

ُ
َأ

ََورٱّلَلَُ ََلر  [  ٨٨  ،٨٦: عمران ال] ﴾٥٧ََٱلَظىلِّمِّيَرَُُيِّبُّ

“তারপর যারা কুফুরী কয়রয়ে আঠম তায়দরয়ক দুঠনয়্া ও 

আঠখরায়ত কয়িার শাঠস্ত প্রদান করব এবং তায়দর সকায়না 

সাহাযযকারী সনই। আর যারা ঈমান এয়নয়ে এবং সৎকাজ 

কয়রয়ে ঠতঠন তায়দর প্রঠতফল পুয়রাপুঠরভায়ব প্রদান করয়বন। 

আর আল্লাহ যাঠলময়দরয়ক পেন্দ কয়রন না।” [সূরা আয়ল 

ইমরান, আয়্াত: ৫৬-৫৭] 

 আর আঠখরায়তর ঠবষয়্াঠদর মধ্য সথয়ক যা-ই কুরআন ও 

হাদীয়সর নস বা ভাষয দ্বারা প্রমাঠণত, তার ওপর ঈমান আনয়্ন 

করা অপঠরহাযণ। সযমন, ঠসরাত, মীযান, হাউয, সৎকাজ ও 

মন্দকায়জর আমলনামা।  

 

===০===  
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দ্বাদশ অধ্যায়্ 

একতাবদ্ধ থাকা ওয়্াঠজব। আর ইমাম তথা শাসক বযতীত একতাবদ্ধ 

থাকার সুয়যাগ্ সনই।  

মুসঠলময়দর ইমাময়দর আনুগ্তয করা যায়ব আল্লাহর আনুগ্য়তযর কারয়ণ: 

ا﴿ هر يُّ
ر
أ َ ُنو ا ََٱََّلِّينَرَير يُعوا ََءرامر طِّ

ر
يُعوا ََٱّلَلَرَأ طِّ

ر
أ ََٱلَرُسولرََور لِّ و 

ُ
أ ۡمرََِّور

ر
: النساء] ﴾َمِّنُكۡمَىَٱۡۡل

٨١  ] 

“সহ ঈমানদারগ্ণ! সতামরা আল্লাহর আনুগ্তয কর, রাসূয়লর আনুগ্তয 

কর, আরও আনুগ্তয কর সতামায়দর মধ্যকার ক্ষমতাশীলয়দর।” [সূরা 

আন-ঠনসা, আয়্াত: ৫৯] এখায়ন আল্লাহ তা‘আলা “সতামায়দর মধ্যকার” 

দ্বারা ‘মুসঠলময়দর মধ্যকার’ উয়েশয ঠনয়য়্য়েন।  

কাঠফয়রর ইমামঠত বা কাঠফরয়ক শাসক বানায়না সঠিক হয়ব না, 

সযমঠনভায়ব তার হায়ত বাই‘আত হওয়্াও ঠিক হয়ব না। তয়ব সয 

আনুগ্তয দ্বারা সাধ্ারণ মানুয়ষর জাগ্ঠতক প্রয়য়্াজন ঠমিয়ব (উক্ত 

শাসয়কর নয়্), শুধু্ সসখায়নই কাঠফর শাসয়কর আনুগ্তয করয়ত হয়ব।  

যঠদ মুসঠলময়দর শাসক আঠলম বা দীনী জ্ঞায়ন জ্ঞানী না হন, তয়ব ঠতঠন 

আঠলময়দরয়ক পরামশণক ঠহয়সয়ব গ্রহণ করয়বন, যায়ত দীন ও দুঠনয়্ার 

কমণকাে সঠিকভায়ব পঠরোঠলত হয়্:  

ا ءرُهمََِۡإَوذرا﴿ ۡمرَيَجر
ر
ِّنَرَأ ۡمنََِّم 

ر
وََِّٱۡۡل

ر
ََأ ذراُعوا ََٱۡۡلرۡوفِّ

ر
ََأ ِّهِّۦى روََۡب ل وهََُور ََرردُّ َََٱلَرُسولََِّإِّلر ََِإَولر و لِّ

ُ
َأ

ۡمرَِّ
ر
هََُمِّۡنُهمََۡٱۡۡل لِّمر رۡسترۢنبُِّطونرُهۥَٱََّلِّينَرَلرعر  [  ٧١: النساء] ﴾مِّۡنُهۡم ََي
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“আর যখন শাঠন্ত বা শঙ্কার সকায়না সংবাদ তায়দর কায়ে আয়স তখন 

তারা তা প্রোর কয়র থায়ক। যঠদ তারা তা রাসূল এবং তায়দর ময়ধ্য 

যারা ঠনয়দণশ প্রদায়নর অঠধ্কারী তায়দরয়ক জানাত, তয়ব তায়দর ময়ধ্য 

যারা তথয অনুসন্ধান কয়র তারা সসিার যথাথণতা ঠনণণয়্ করয়ত পারত।” 

[সূরা আন-ঠনসা, আয়্াত: ৮৩] কারণ, মাসআলার তথয অনুসন্ধান কয়র 

সবর করা সকবল আঠলময়দরই কাজ। 

আর শাসয়কর ঠবরুয়দ্ধ ঠবয়দ্রাহ করা জায়য়্য সনই, সযমঠনভায়ব তার সায়থ 

ক্ষমতা ঠনয়য়্ েগ্িা করাও ববধ্ নয়্; বরং তার অতযাোয়রর ওপর বধ্যণ 

ধ্ারণ করয়ত হয়ব; যঠদ-না সস সুস্পি প্রকাশয কুফুরী না কয়র বয়স। 

কারণ সহীহ হাদীয়স রয়য়্য়ে, উয়ম্ম সালামাহ রাঠদয়্াল্লাহু আনহা সথয়ক 

বঠণণত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়্াসাল্লাম বয়লন,  

ف ونَ » ، َفتَْعرأ َمَراء 
 
ْم أ نَْكَر  إأنَّه  ي ْستَْعَمل  َعلَيْك 

َ
وَن، َفَمْن َكرأهَ َفَقْد بَرأَئ، َوَمْن أ ر  نْكأ

َوت 
َ َوتَاَبعَ  ْن َمْن رَِضأ ْم؟ قَاَل: «َفَقْد َسلأَم، َولَكأ اَل ن َقاتأل ه 

َ
وَل اهللأ، أ اَل، َما »، قَال وا: يَا رَس 

 «َصلَّْوا

“সতামায়দর ওপর ঠকেু শাসক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ব, তায়দর কমণকাে ঠকেু 

ঠকেু সতামায়দর কায়ে পেন্দনীয়্ হয়ব, আবার ঠকেু ঠকেু খারাপ লাগ্য়ব; 

সুতরাং সয বযঠক্ত অন্তর ঠদয়য়্ অপেন্দ করয়ব সস দাঠয়্ত্বমুক্ত হয়ব, আর 

সয বযঠক্ত তায়দর অনযায়্ অস্বীকার করয়ব, সস ঠনরাপদ হয়ব, ঠকন্তু সয 

সময়ন ঠনয়ব এবং অনুসরণ করয়ব সস বযতীত (য়স নাজাত পায়ব না)।” 

সাহাবায়য়্ সকরাম বলয়লন, সহ আল্লাহর রাসূল, আমরা ঠক তায়দর 
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ঠবরুয়দ্ধ যুদ্ধ করব না? ঠতঠন বলয়লন, “না, যতক্ষণ তারা সালাত কায়য়্ম 

করয়ব।”4 

আর শাসকয়দরয়ক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সায়থ নসীহত করা হয়ব, যায়ত কয়র 

তার ক্ষঠত দূরীভূত হয়্ অথবা ক্ষঠতর পঠরমাণ কয়ম আয়স, তার ওপর 

প্রঠতয়শাধ্সৃ্পহ হয়য়্ অন্তয়রর োল ঠমিায়নার জনয নয়্। কারণ, সহীহ 

হাদীয়স এয়সয়ে, তামীম আদ-দারী সথয়ক বঠণণত, ঠতঠন বয়লন, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়্াসাল্লাম বয়লন,  

ين  » يَحة   ادلِّ أَمْن؟: ق لْنَا «انلَّصأ أ »: قَاَل  ل َّ تَابأهأ  لِلأ أ  َولأكأ ولأ أَرس  ةأ  َول ئأمَّ
َ
يَ  َوِلأ ْسلأمأ مْ  الْم  تأهأ        «واََعمَّ

“দীন হয়ি নসীহত তথা কলযাণ কামনার নাম।” আমরা বললাম, কার 

জনয? ঠতঠন বলয়লন, “আল্লাহর জনয, তাাঁর ঠকতায়বর জনয, তাাঁর রাসূয়লর 

জনয, মুসঠলম শাসকয়দর জনয এবং সবণসাধ্ারয়ণর জনয।”5  

আর শাসয়কর সগ্াপন তথয খুাঁয়জ সবিায়না, তার বযঠক্তগ্ত ঠবয়শষ 

পদস্খলনয়ক ফলাও কয়র প্রোর করা, তার সদাষ-ত্রুঠি ও অপরাধ্সমূহ 

প্রসার করা জায়য়্য সনই। বরং তায়ক একান্তভায়ব এ বযাপায়র নসীহত 

করা হয়ব।  

যঠদ সকায়না খারাপ ঠকেু সস মানুয়ষর ময়ধ্য োলু কয়র বা ঠবধ্ান ঠহয়সয়ব 

সদয়্ এবং সসিায়ক প্রোর-প্রসার কয়র, তয়ব যঠদ এিা জানা যায়্ সয 

তায়ক একান্তভায়ব এ ঠবষয়্ঠি বণণনা করা হয়ল সস ঠফয়র আসয়ব, 

                                                           
4 সহীহ মুসঠলম, হাদীস নং ১৮৫৪।  
5 সহীহ মুসঠলম, হাদীস নং ৫৫।  
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প্রতযাবতণন করয়ব এবং সঠিক হয়য়্ যায়ব তাহয়ল ঠনঠদণিভায়ব তা-ই 

করয়ত হয়ব। আর যঠদ তা না হয়্, তয়ব সসই খারাপ-প্রেলনঠি মানুয়ষর 

সাময়ন বণণনা করা হয়ব। কারণ, এঠিই হয়ি তায়দর প্রঠত আবশযক 

নসীহত ও কলযাণ কামনা, আর তার ও তায়দর দীনী অঠধ্কার; যায়ত 

কয়র আল্লাহর শরী‘আত পঠরবঠতণত না হয়য়্ যায়্, আল্লাহর দীন নি না 

হয়য়্ যায়্। এিা মূলত “আল্লাহর জনয, তাাঁর ঠকতায়বর জনয, তাাঁর 

রাসূয়লর জনয, মুসঠলম শাসকয়দর জনয এবং সবণসাধ্ারয়ণর জনয 

নসীহত” –এর অন্তভুণক্ত। আর তা অনয অঠধ্কায়রর ওপর প্রাধ্ানয পায়ব। 

সকায়না আঠলম সাধ্ারণ মানুষয়দর অবস্থা ও তায়দর কলযাণকর ঠবষয়্য়ক 

বাদ ঠদয়য়্ ঠনয়জয়ক ঠনয়য়্ একাকীত্ব অবলিন করয়ব না। দুঠনয়্ার বুয়ক 

প্রশংঠসত যুহদ তথা দুঠনয়্াঠবমুঠখতা হয়ি তা-ই, যা মানুষ একান্তভাব 

ঠনয়জর অংয়শ সাধ্ন কয়র; ঠকন্তু মানুয়ষর অংয়শ তায়দর দুঠনয়্াবী 

প্রয়য়্াজয়ন এঠগ্য়য়্ না আসা প্রশংঠসত নয়্। সুতরাং তার উঠেত হয়ব এক 

ঠদরহাম ঠদয়য়্ হয়লও অতযাোঠরতয়ক সাহাযয করা, একঠি সখজুর ঠদয়য়্ 

হয়লও কু্ষধ্াতণয়ক খাবার সদওয়্া। কারণ, আঠলয়মরও রয়য়্য়ে 

অঠভভাবকত্ব, আর মানুয়ষর দুঠনয়্াবী কমণকাে ঠিক কয়র সদওয়্া তায়দর 

দীনয়ক ঠিক কয়র সদওয়্ার একঠি দরজা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ 

ওয়্াসাল্লাম দুঠনয়্ার সম্পয়দর ঠদয়ক মাথা তুয়ল তাকান ঠন, ঠকন্তু সামানয 

ঠকেু িাকার বযাপায়র বারীরা ও অনযানযয়দর পক্ষ ঠনয়য়্ঠেয়লন এবং 

মানুয়ষর ময়ধ্য এ বযপায়র খুৎবা বা ভাষণ ঠদয়য়্ঠেয়লন।  

===০===  



 

 
 68  

ত্রয়য়্াদশ অধ্যায়্ 

ঠজহাদ ঠকয়্ামত পযণন্ত োলু থাকয়ব। যতঠদন পযণন্ত কুরআন থাকয়ব, 

ততঠদন এর ঠবধ্ান যমীন সথয়ক রঠহত হয়ব না। সহীহ হাদীয়স জায়বর 

রাঠদয়্াল্লাহু আনহু সথয়ক বঠণণত, ঠতঠন বয়লন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ 

ওয়্াসাল্লাম বয়লয়েন,  

نْ  َطائأَفة   تََزال   اَل » تأ  مأ مَّ
 
َقاتأل ونَ  أ ينَ  احْلَقِّ  ََعَ  ي  رأ يَاَمةأ  يَْومأ  إأَل  َظاهأ  «الْقأ

“আমার উম্ময়তর ময়ধ্য ঠকয়্ামত ঠদবস পযণন্ত সবণদা একঠি ঠবজয়্ী দল 

থাকয়ব, যারা হয়কর ওপর যুদ্ধ করয়ব।”6 

আর প্রঠতয়রাধ্জঠনত ঠজহায়দর জনয প্রয়য়্াজন সনই ইমায়মর অনুমঠতর, 

ঠকংবা কি দূরীভূত করা ও প্রঠতহত করা বযতীত অনয সকায়না 

ঠনয়্যয়তর। এ ঠজহাদ ওয়্াঠজব, যঠদও তা সকবল সকায়না মুসঠলয়মর 

সম্মান অথবা জান বা মায়লর ঠনরাপত্তা ঠবধ্ায়নর জনযও হয়্। এ জনযই 

সুনান গ্রেসমূয়হ এয়সয়ে,  

أ  د ونَ  ق تأَل  َمنْ » وَ  َمالأ ، َفه  يد  ، د ونَ  ق تأَل  َوَمنْ  َشهأ ْهلأهأ
َ
وْ  أ

َ
، د ونَ  أ هأ وْ  َدمأ

َ
ينأهأ  د ونَ  أ وَ  دأ  َفه 

يد    «َشهأ

“সয সকউ তার ঠনয়জর সম্পদ রক্ষায়থণ ঠনহত হয়ব সস শহীদ হয়ব, সয 

সকউ তার পঠরবার-পঠরজন অথবা জান অথবা দীন রক্ষা করয়ত ঠগ্য়য়্ 

                                                           
6 সহীহ মুসঠলম, হাদীস নং ১৫৬।  
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ঠনহত হয়ব সসও শহীদ।”7 তাোিা হাদীসঠি সহীহ হাদীয়সর গ্রয়েও 

সংঠক্ষপ্তাকায়র এয়সয়ে8। 

আর সম্মান, জান ও মায়লর ওপর আক্রমণকারীয়ক প্রঠতহত করা 

ওয়্াঠজব, সস আক্রমণকারী মুশঠরক সহাক বা মুসঠলম। কারণ, সুনান  

নাসাঈয়ত কাবূস সথয়ক, ঠতঠন তার ঠপতা সথয়ক বণণনা কয়রন, ঠতঠন 

বয়লন, “এক সলাক নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়্াসাল্লায়মর ঠনকি এয়স 

বলল, সকান সলাক এয়স আমার সম্পদ ঠনয়য়্ সযয়ত োয়্?” রাসূল 

বলয়লন, “তায়ক আল্লাহর কথা স্মরণ কঠরয়য়্ উপয়দশ দাও।” সস বলল, 

যঠদ সস আমার নসীহত গ্রহণ না কয়র? ঠতঠন বলয়লন, “তাহয়ল তার 

ঠবরুয়দ্ধ সতামার োরপায়শ সয মুসঠলমরা রয়য়্য়ে তায়দর সাহাযয নাও।” 

সস বলল, যঠদ আমার োরপায়শ সকায়না মুসঠলম না থায়ক? রাসূল 

বলয়লন, “তাহয়ল তুঠম প্রশাসয়নর সাহাযয নাও।” সলাকঠি বলল, যঠদ 

সরকার আমার সথয়ক দূয়র থায়ক? রাসূল বলয়লন, “তাহয়ল তুঠম 

সতামার সম্পদ রক্ষায়থণ যুদ্ধ কর, আর এয়ত কয়র তুঠম আঠখরায়তর 

শহীদয়দর অন্তভুণক্ত হয়ব অথবা সতামার সম্পদ রক্ষা করয়ত পারয়ব।”9 

                                                           
7 হাদীসঠি সাঈদ ইবন যায়য়্দ রাঠদয়্াল্লাহু আনহু সথয়ক বঠণণত, আবু দাঊদ, হাদীস নং 
৪৭৭২; ঠতরঠমযী, হাদীস নং ১৪২১; নাসাঈ, হঠদীস নং ৪০৯৫; ইবন মাজাহ, হাদীস 
নং ২৫৮০; সংঠক্ষপ্ত আকায়র। ঠতরঠমযী বয়লন, এঠি একঠি হাসান হাদীস।  

8 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৩৪৮; সহীহ মুসঠলম, হাদীস নং ১৪১, আবু্দল্লাহ ইবন 
আমর রাঠদয়্াল্লাহু আনহুর হাদীস।  

9 সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ৪০৮১; ইবন আঠব শাইবাহ, হাদীস নং ২৮০৪৩; মুসনায়দ 
আহমাদ, হাদীস নং ২২৫১৪; ত্বাবরানী ঠফল কাবীর, ২০/৩১৩।  
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আর ঠজহায়দর ডাক পিয়ল সসখায়ন সািা ঠদয়ত হয়ল, আল্লাহর ঠবধ্ানয়ক 

বুলন্দ করা বা উপয়র উিায়নার ঠনয়্যত থাকয়ত হয়ব। সহীহ হাদীয়স 

এয়সয়ে, আবূ মূসা আল-আশ‘আরী সথয়ক বঠণণত, এক সবদুঈন সলাক 

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়্াসাল্লায়মর কায়ে এয়স বলল, ‘সহ আল্লাহর 

রাসূল, সকায়না সকায়না সলাক যুদ্ধ কয়র গ্নীময়তর মায়লর জনয, সকায়না 

সকায়না সলাক যুদ্ধ কয়র যায়ত তার কথা বলা হয়্, আর সকউ সকউ যুদ্ধ 

কয়র যায়ত তার অবস্থান সদখায়ত পায়র। এয়দর ময়ধ্য সক আল্লাহর 

রাস্তায়্ যুদ্ধ করল?’ তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়্াসাল্লাম বলয়লন,  

ونَ  قَاتََل  َمنْ » َك  ، اهللأ  ََكأَمة   تلأ َْعَ
َ
وَ  أ  «اهللأ  َسبأيلأ  فأ  َفه 

“সয বযঠক্ত আল্লাহর কায়লমা বা বাণীয়ক উপয়র উিায়নার জনয যুদ্ধ করল, 

সস আল্লাহ রাস্তায়্ যুদ্ধ করল।”10  

এ ঠজহায়দ ইমায়মর আনুগ্তয করা ওয়্াঠজব, আল্লাহর নাফরমানী বযতীত 

অনয সক্ষয়ত্র অবশযই তার কথা সশানা ও মানা হয়ব। সহীহ হাদীয়স 

এয়সয়ে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়্াসাল্লাম বয়লন,  

َطاَعنأ  َمنْ »
َ
َطاعَ  َفَقدْ  أ

َ
، أ َ ، َعَص  َفَقدْ  َعَصاِنأ  َوَمنْ  الِلَّ َ َطاعَ  َوَمنْ  الِلَّ

َ
ْيأي أ مأ

َ
 َفَقدْ  أ

، َطاَعنأ
َ
ْيأي َعَص  َوَمنْ  أ مأ

َ
 «َعَصاِنأ  َفَقدْ  أ

“সয সকউ আমার আনুগ্তয করল, সস আল্লাহর আনুগ্তয করল, আর সয 

সকউ আমার অবাধ্য হয়লা সস আমার আল্লাহর অবাধ্য হয়লা। আর সয 

সকউ আমার আমীর বা প্রশাসয়কর ঠনয়দণয়শর আনুগ্তয করল সস আমার 
                                                           
10 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৩, ২৬৫৫; সহীহ মুসঠলম, হাদীস নং ১৯০৪।  
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আনুগ্তয করল, আর সয সকউ আমার আমীয়রর অবাধ্য হয়লা সস আমার 

অবাধ্য হল।”11   

 

 

===০===  

                                                           
11 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭১৮; সহীহ সঠলম, হাদীস নং ১৮৩৫। আবু হুরায়্রা 
রাঠদয়্াল্লাহু বঠণণত হাদীস।  
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েতুদণশ অধ্যায়্ 

মানব জাঠতর ময়ধ্য আল্লাহর নাবীগ্য়ণর পর সয়বণাত্তম মানুষ হয়লন 

মহানাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়্াসাল্লাম এর সাহাবীগ্ণ। তাাঁয়দর 

মহামযণাদার কথা প্রঠবত্র কুরআয়নর ময়ধ্য এয়সয়ে। তাই মহান আল্লাহ 

বয়লয়েন: 

اَ﴿ اَُسَجد  َُرَكع  اُهم  َتررر راءَبري نرُهم  ُكَفارَِّرَُحر
َال  ر َداءََعر شِّ

ر
ُهَأ عر َمر اََّلِّينر ور َرَُسوُلَاّلَلَِّ رَمد  َّمُّ

ِّنَر َم  ل  َفرض  ان اَيرب ترُغونر ور رِّض  ور َ [92: فتحال] ﴾اّلَلَِّ

“মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাাঁর সহেরগ্ণ কায়ফরয়দর প্রঠত কয়িার, 

ঠনয়জয়দর ময়ধ্য পরস্পর সহানুভূঠতশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুঠি 

কামনায়্ আপঠন তায়দরয়ক রুকু ও সসজদারত সদখয়বন।” [সূরা আল-

ফাতহ, আয়্াত: 29] 

সযমন নাবীগ্য়ণর মযণাদার ময়ধ্য তফাত রয়য়্য়ে, সতমঠন সাহাবীগ্য়ণর 

মযণাদার ময়ধ্যও তফাত রয়য়্য়ে। নাবীগ্য়ণর ময়ধ্য সয নাবীর মযণাদা সব 

সেয়য়্ কম, ঠতঠন হয়লন সাহাবীগ্য়ণর ময়ধ্য ঠযঠন সয়বণাত্তম মযণাদার 

অঠধ্কারী তাাঁর সেয়য়্ও অয়নক সবঠশ মযণাদার অঠধ্কারী। আর 

সাহাবীগ্য়ণর ময়ধ্য সয সাহাবীর মযণাদা সব সেয়য়্ কম, ঠতঠন হয়লন 

তায়বয়্ীগ্য়ণর ময়ধ্য ঠযঠন সয়বণাত্তম মযণাদার অঠধ্কারী তাাঁর সেয়য়্ও অয়নক 

সবঠশ মযণাদার অঠধ্কারী।  
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সাহাবীগ্য়ণর ময়ধ্য সয সব সাহাবী অগ্রবতণী এবং ইসলায়মর প্রাথঠমক 

যুয়গ্ ইসলাম গ্রহণ কয়রয়েন, তাাঁরাই হয়লন সয়বণাত্তম মযণাদার অঠধ্কারী। 

তাই সয সাহাবী আল্লাহর নাবীর প্রঠত ঐ সময়্ ঈমান আনয়্ন কয়রয়েন, 

যখন ঠতঠন অসহয়্ অবস্থায়্ ঠেয়লন, তাাঁর মযণাদা ঐ সাহাবীর সেয়য়্ সবঠশ 

উত্তম, সয সাহাবী আল্লাহর নাবীর প্রঠত ঐ সময়্ ঈমান আনয়্ন 

কয়রয়েন, যখন ঠতঠন শঠক্তশালী ও বলবান ঠেয়লন। সুতরাং সয বযঠক্ত 

মক্কা ঠবজয়য়্র পূয়বণ আল্লাহর নাবীর প্রঠত ঈমান আনয়্ন কয়রয়েন, সস 

বযঠক্ত ঐ বযঠক্তর সেয়য়্ উত্তম সয বযঠক্ত মক্কা ঠবজয়য়্র পয়র ঈমান আনয়্ন 

কয়রয়েন। মহান আল্লাহ বয়লয়েন: 

﴿َ َاََّلِّينر ِّنر َم  ة  ُمَدرررجر ظر ع 
ر
َأ لرئِّكر و 

ُ
َأ قراترلر َور ت حِّ َال فر ب لِّ

َمِّنَقر قر نفر
ر
َأ تروِّيَمِّنُكمََمن  رس  َي

لر
ُقواَمِّنَبرع ُدَ نفر

ر
قراترلُواأ   [01: احلديد] ﴾ور

“সতামায়দর ময়ধ্য যারা মক্কা ঠবজয়য়্র পূয়বণ বযয়্ কয়রয়ে ও সজহাদ 

কয়রয়ে, সস সমান নয়্। এরূপ সলাকয়দর মযণদা বি তায়দর অয়পক্ষা, 

যারা পয়র বযয়্ কয়রয়ে ও সজহাদ কয়রয়ে।” [সূরা আল হাদীদ, আয়্াত: 

10]  

﴿َ َمِّنر َولُونر
ر
َاۡل ُِّقونر الَساب َور َاّللُّ ر ََرِضِّ ان  سر َاَتبرُعوُهمَبِّإِّح  اََّلِّينر ور ارَِّ نصر

ر
اۡل َور رِّينر اجِّ ُمهر

ال 
ن هَُ عر  َ ررُضوا َور ن ُهم    [011: اتلوبة] ﴾عر

“আর যারা সবণপ্রথম ঠহজরতকারী ও আনসারয়দর মায়ে পুরাতন, এবং 

যারা তায়দর অনুসরণ কয়রয়ে, আল্লাহ সস সমস্ত সলাকয়দর প্রঠত সন্তুি 
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হয়য়্য়েন এবং তারাও তাাঁর প্রঠত সন্তুি হয়য়্য়ে।” [সূরা আত তাওবা, 

আয়্াত: 100] 

আর যারা সবণপ্রথম ঠহজরতকারী ও আনসারয়দর মায়ে পুরাতন সাহাবী 

তায়দর ময়ধ্য ঐ দশ জন সাহাবী হয়লন সয়বণাত্তম মানুষ, সয দশ জন 

সাহাবীয়ক জান্নাত প্রাপ্ত হওয়্ার সুসংবাদ প্রদান করা হয়য়্য়ে। আর উক্ত 

দশ জন সাহাবীয়দর ময়ধ্য োর জন খুলাফায়য়্ রায়শদীন সাহাবী হয়লন 

সয়বণাত্তম মানুষ। অতঃপর বদয়রর যুয়দ্ধ অংশগ্রহণকারী সাহাবীগ্ণ হয়লন 

সয়বণাত্তম মানুষ। এই সমস্ত সাহাবীগ্য়ণর পর ওহুয়দর যুয়দ্ধ 

অংশগ্রহণকারী সাহাবীগ্ণ হয়লন সয়বণাত্তম মানুষ। এবং এই সমস্ত 

সাহাবীগ্য়ণর পর বৃয়ক্ষর নীয়ে আনুগ্য়তযর শপথ গ্রহণকারী সাহাবীগ্ণ 

হয়লন সয়বণাত্তম মানুষ। এই বৃয়ক্ষর নীয়ে আনুগ্য়তযর শপথ গ্রহণ করার 

নাম হয়লা বাইয়্াতুর ঠরদওয়্ান। মহান আল্লাহ বয়লয়েন: 

َإِّذَ ﴿ َال ُمؤ مِّنِّير نِّ َاّلَلَُعر ر َررِضِّ د  َلرقر لر نزر
ر
ِّهِّم َفرأ وب

َُقلُ فِّ َا لِّمرَمر عر فر ةَِّ رر َالَشجر ََتر تر ُِّعونركر ُيبراي
اَقررِّيب ا ت ح  َفر ثرابرُهم 

ر
أ َور ي هِّم 

لر َعر َ[01: الفتح] ﴾َالَسكِّينرةر
“আল্লাহ মুঠমনয়দর প্রঠত সন্তুি হয়য়্য়েন, যখন তারা বৃয়ক্ষর নীয়ে 

আপনার কায়ে শপথ করঠেয়লন। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা 

তালের অন্তয়র ঠেল। অতঃপর ঠতঠন তায়দর প্রঠত প্রশাঠন্ত নাঠযল 

কয়রয়েন এবং তায়দরয়ক আসন্ন ঠবজয়্ পুরস্কার প্রদান কয়রয়েন। ”[সূরা 

আল ফাতহ, আয়্াত: 18] 

এই ঠবষয়য়্ সঠিক হাদীস উঠল্লঠখত হয়য়্য়ে: 
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َ الِلَّ   َعْن َجابأرٍ  وْ  ،َعنْه   رَِضأ نْت م  »ل  الَِلِّ َصََلى الَِلُ َعلَيْهأ وََسلَىَم: قَاَل نَلَا رَس 
َ
ْهلأ  أ

َ
َخْْي  أ

رْضأ 
َ
 .«اِْل

، واللفحححح  ل،  وصحححححيح 4014)صحححححيح ابل،ححححاري، رقححححم احلححححدي  
 (،(.0111) - 10مسلم، رقم احلدي  

অথণ: জায়বর রাঠদয়্াল্লাহু আনহু সথয়ক বঠণণত। ঠতঠন বয়লন: আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়্াসাল্লাম আমায়দরয়ক লক্ষয কয়র  বয়লয়েন: 
“সতামরাই ভূপৃয়ষ্ঠর উপয়র সয়বণাত্তম মানুষ।”12    
বাইয়্াতুর ঠরদওয়্ায়ন বৃয়ক্ষর নীয়ে আনুগ্য়তযর শপথ গ্রহণকারী 

সাহাবীগ্য়ণর সংখযা ঠেল এক হাজার োর শত জন। 

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়্াসাল্লাম এর সাহাবীগ্ণ হয়লন 

অহী তথা পঠবত্র কুরআন, হাদীস এবং ইসলায়মর ধ্ারক বাহক ও 

প্রকৃত প্রোরক। তাই তাাঁয়দর সদাষ েেণা করা ঠকংবা সদাষত্রুঠি উয়ল্লখ 

কতাাঁয়দরয়ক অপবাদ সদওয়্ার অথণ হয়লা ইসলায়মর ময়ধ্য এবং তাাঁয়দর 

ময়ধ্য সম্পকণ ঠেন্ন কয়র সদওয়্া। এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ 

ওয়্াসাল্লাম এর হাদীয়সর ময়ধ্য সয়ন্দয়হর অবকাশ স্থাপন করা। অথে 

তাাঁরা হয়লন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ ওয়্াসাল্লাম এর পর 

শাঠন্ত ও ঠনরাপত্তার প্রতীক। তাই আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইঠহ 

ওয়্াসাল্লাম] বয়লয়েন:   

                                                           
12 সহীহ বুখারী, হাদীস নং 4154 এবং সহীহ মুসঠলম, হাদীস নং 71 - (1856), তয়ব 
হাদীয়সর শব্দগুঠল সহীহ বুখারী সথয়ক সনওয়্া হয়য়্য়ে। 
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َ«  ْ ْصَحاِبأ
َ
َمنَة  ِلأ

َ
نَا أ
َ
ْ  ؛فَإأَذا َذَهبْت   ؛َوأ ْصَحاِبأ

َ
َت أ
َ
وْ  أ ْ  ،نَ َما ي وَعد  ْصَحاِبأ

َ
تأ  َوأ مَّ

 
َمنَة  ِلأ

َ
 ؛أ

ْ  فَإأَذا َذَهَب  ْصَحاِبأ
َ
ونَ  أ تأ َما ي وَعد  مَّ

 
َت أ
َ
 .«أ

 (،(.  9150) - 911)صحيح مسلم، رقم احلدي  
অথণ: “আঠম আমার সাহাবীয়দর জনয শাঠন্ত ও ঠনরাপত্তার দুগ্ণ স্বরূপ। 
অতএব যখন আঠম ইহকাল তযাগ্ করয়বা, তখন তাাঁয়দরয়ক সদওয়্া 

প্রঠতশ্রুঠত অনুযায়্ী তাাঁয়দর ময়ধ্য অশাঠন্ত, মতাবনকয এবং ফযাসাদ প্রকাশ 

পায়ব। এবং আমার সাহাবীরা আমার উম্ময়তর জনয শাঠন্ত ও ঠনরাপত্তার 

দুগ্ণ স্বরূপ। অতএব যখন তাাঁয়দর যুয়গ্র অবসান ঘিয়ব, তখন আমার 

উম্ময়তর ময়ধ্য ঠবঠভন্ন রকয়মর অশাঠন্ত, মতাবনকয এবং ফযাসায়দর 

সুত্রপাত ঘিয়ব।”13    

 

সাহাবীগ্ণ ভুয়লর ঊয়বণ নন, তয়ব তাাঁয়দর ভুয়লর কারয়ণ তাাঁয়দর সদাষ 

েেণা করা এবং তাাঁয়দরয়ক অপবাদ সদওয়্া ববধ্ নয়্। তাাঁয়দর মতয়ভয়দর 

সমস্ত কথা বজণন করা উঠেত। ঠকন্তু তাাঁয়দর মতয়ভয়দর ঐ সব কথা 

উয়ল্লখ করা যায়ব সয সব কথার ময়ধ্য ঠফকয়হর জ্ঞান লাভ হয়ব এবং 

সয়তযর উপয়দশ পাওয়্া যায়ব। এবং এই সব সক্ষয়ত্র তাাঁয়দর মতয়ভয়দর 

কথা সম্মায়নর সঠহত উপযুক্ত অজুহাত সপশ কয়রই উয়ল্লখ করয়ত হয়ব। 
সযয়হতু সাহাবীগ্য়ণর ময়ধ্য মতয়ভদ সৃঠি সহাক আর ঐকমতয সৃঠি সহাক, 

তাাঁরা অনযয়দর সেয়য়্ সেষ্ঠ ও উৎকৃি। সকননা মহান আল্লাহ তাাঁয়দরয়ক 
                                                           
13 সহীহ মুসঠলম, হাদীস নং 207 -  (2531)  
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মহামযণাদা প্রদান কয়রয়েন এই জনয সয তাাঁরা আল্লাহর নাবীর সায়থ 

ভায়লাভায়ব সুসম্পকণ স্থাপন কয়রয়েন, আর শুধু্ মাত্র এই জনয নয়্ সয 

তাাঁরা তাাঁয়দর ময়ধ্য এয়ক অপয়রর সায়থ ভায়লাভায়ব সুসম্পকণ স্থাপন 

কয়রয়েন। তাই সজয়ন রাখা উঠেত সয, তাাঁয়দর ময়ধ্য মতয়ভদ সৃঠি 

হয়য়্য়ে ইসলামী ঠবধ্ানয়ক সঠিকভায়ব অনুধ্াবন করার ঠবষয়য়্ 

গ্য়বষণামূলক প্রয়্ায়সর সক্ষয়ত্র। তাই তাাঁয়দর ময়ধ্য এই ঠবষয়য়্ ভুল হয়য়্ 

সগ্য়লও তাাঁরা মহান আল্লাহর কায়ে সথয়ক  পুণয লাভ করয়বন এবং তাাঁরা 

পুণযবান মানুষ ঠহয়সয়বই ঠবয়বঠেত হয়বন। আর মহান আল্লাহর নাবীর 

ঠবরুদ্ধােরণ করার ঠবষয়্ঠি হয়লা মহা অনযায়্ বা জুলুম, এই মহা অনযায়্ 

বা জুলুম সথয়ক মহান আল্লাহ  তাাঁয়দরয়ক পঠবত্র কয়র সরয়খয়েন। সযয়হতু 

তাাঁরা মহান আল্লাহর নাবীর সায়থ সদ্বযবহার সয়বণাত্তম পোয়্ স্থাপন 

কয়রয়েন এবং বজায়্ সরয়খয়েন। আর এই কারয়ণই তাাঁয়দরয়ক মানব 

জাঠতর ময়ধ্য সব সেয়য়্ সেষ্ঠ ও উৎকৃি মযণাদা প্রদান করা হয়য়্য়ে।  

আর সাহাবীগ্য়ণর ময়ধ্য সয সব মতয়ভয়দর ঘিনা ঘয়িয়ে, সস সব 

ঘিনার ময়ধ্য সকায়না এক জন সাহাবীর কথা উয়ল্লখ করা হয়ল, অনয 

সমস্ত সাহাবীর কথা েয়ল আসয়ব। তাই এই ঠবষয়য়্ তায়বয়্ীন, তায়ব 

তায়বয়্ীন  এবং আইম্মায়য়্ মুজতাঠহদীন সকায়না প্রকায়রর মন্তবয সপশ 

করা সথয়ক ঠবরত থাকার পথ অবলিন কয়রয়েন।  

ওমার ঠবন আবু্দল আজীজয়ক ঠজজ্ঞাসা করা হয়য়্ঠেল আলী এবং ওসমান 

দুই খলীফার ঠবষয়য়্ এবং জামাল ও ঠসফ্ফীয়নর যুয়দ্ধর ঠবষয়য়্ এবং 

সাহাবীগ্য়ণর ময়ধ্য সয সব মতয়ভয়দর ঘিনা ঘয়িয়ে সসই সব ঠবষয়য়্। 
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তাই ঠতঠন উত্তয়র বয়লঠেয়লন: “সসই সমস্ত রক্ত সথয়ক মহান আল্লাহ 

আমার দুই হাতয়ক রক্ষা কয়রয়েন। তাই আঠম আমার ঠজহ্বায়ক সসই 

রয়ক্ত ডুবায়ত বা ঠনমঠজ্জত করয়ত ঘৃণা কঠর।” 14      

পরকায়ল সকয়্াময়তর ঠদয়ন সাহাবীগ্য়ণর পয়রর মুসঠলময়দরয়ক  

সাহাবীগ্য়ণর ময়ধ্য সয সব মতয়ভয়দর ঘিনা ঘয়িয়ে, সসই সব ঠবষয়য়্ 

সকায়না প্রে করা হয়ব না, ঠকন্তু তায়দরয়ক প্রে করা হয়ব সয, তারা 

সাহাবীগ্য়ণর সেষ্ঠ ও উৎকৃি মযণাদার প্রঠত ঠবশ্বাস স্থাপন কয়রঠেল ঠক 

না? এই ঠবষয়য়্ই তায়দরয়ক প্রে করা হয়ব।  

 

 

===০=== 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 ইবনু সায়্ায়দর আত তবাকাতুল কুবরা (5/394) এবং ইবনু আসাঠকয়রর তারীখু 

ঠদমাশক (65/133) । 
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পিদশ অধ্যায়্ 

আহয়ল ঠকবলা তথা ঠকবলায়ক সময়ন েয়ল এমন কাউয়ক কুফুরী বযতীত 

অনয সগ্ানায়হর কারয়ণ আমরা কাঠফর বলব না।  

কুফুরীর অন্তভুণক্ত ঠবষয়্াঠদর ময়ধ্য রয়য়্য়ে, আল্লাহয়ক গ্াঠল সদওয়্া। 

আর আল্লাহয়ক গ্াঠল সদওয়্া তাাঁর সায়থ ঠশকণ করার োইয়তও মারাত্মক। 

কারণ, মুশঠরকরা আল্লাহয়ক পাথয়রর স্থায়ন নাঠময়য়্ আয়ন ঠন, বরং 

পাথরয়ক আল্লাহর স্থায়ন উঠিয়য়্য়ে:  

ََُكَناَإِّنَترٱّلَلَِّ﴿ فِّ
ىلَ َلر

لر بِّيَ َضر ِّيُكمَإِّذ٩٧َََۡمُّ و  ََِّنُسر ِّررب  ىلرمِّيَرَب   ،١٨: الشعراء] ﴾٩٨َٱۡلعر
١٧  ] 

“আল্লাহর শপথ! আমরা সতা স্পি পথভ্রিতায়্ ঠনমঠজ্জত ঠেলাম, যখন 

আমরা সতামায়দরয়ক সৃঠিকুয়লর রব-এর সমকক্ষ গ্ণয করতাম।” [সূরা 

আশ-শু‘আরা: ৯৭-৯৮] আর সয আল্লাহয়ক গ্াঠল সদয়্, সস আল্লাহয়ক 

পাথয়রর সেয়য়্ও ঠনম্নস্তয়র নাঠময়য়্ সফয়ল !  

আর আল্লাহয়ক গ্াঠল সদওয়্া বি কুফুরী। আর ঈমায়নর মতই কুফুরী 

বায়ি ও কয়ম। মহান আল্লাহ বয়লন,  

ا﴿ ءََُإَِّنمر يََٱلَنسِّ  ة ََزِّيرادر  [  ١٨: اتلوبة] ﴾َٱۡلُكۡفرَِّ َفِّ
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“সকায়না মাসয়ক ঠপঠেয়য়্ সদওয়্া সতা শুধু্ কুফুরীয়ত বৃঠদ্ধ সাধ্ন করা।” 

[সূরা আত-তাওবাহ, আয়্াত: ৩৭]  

ঠতঠন আরও বয়লন,  

ُروا ََٱََّلِّينَرَإِّنََ﴿ فر ىنِّهِّمََۡبرۡعدَرَكر اُدوا ََُثمَََإِّيمر َئِّكرََترۡوبرُتُهمََُۡتۡقبرلرَََلنَُكۡفٗراَٱۡزدر لر و 
ُ
أ َُهمََُور

 [  ١٩: عمران ال] ﴾٩٠ََٱلَضٓالُّونَر

“ঠনশ্চয়্ যারা ঈমান আনার পর কুফুরী কয়রয়ে তারপর তারা কুফুরীয়ত 

সবয়ি ঠগ্য়য়্য়ে তায়দর তওবা কখয়না কবুল করা হয়ব না। আর তারাই 

পথভ্রি।” [সূরা আয়ল ইমরান, আয়্াত: ৯০] 

ঠকন্তু কুফুরীর বািঠত ও কমঠত তায়ক জাহান্নায়মর আগুন সথয়ক সবর 

করয়ব না, বরং তার শাঠস্ত কয়িার করা হয়ব অথবা হাল্কা করা হয়ব। 

আল্লাহ তা‘আলা বয়লন,  

ُروا ََٱََّلِّينَر﴿ فر وا ََكر دُّ نَورصر بِّيلََِّعر ىُهمََۡٱّلَلََِّسر اٗباَزِّۡدنر ذر ابََِّفرۡوقرََعر ذر اَٱۡلعر ِّمر نُوا ََب ََكر
ُدونَر  [  ٧٧: انلحل] ﴾٨٨ََُيۡفسِّ

“যারা কুফুরী কয়রয়ে এবং আল্লাহর পথ সথয়ক বাধ্া ঠদয়য়্য়ে, আমরা 

তায়দর শাঠস্তর ওপর শাঠস্ত বৃঠদ্ধ করব; কারণ তারা অশাঠন্ত সৃঠি 

করত।” [সূরা আন-নাহল, আয়্াত: ৮৮] 

আর আমরা ঠনঠদণি সকায়না সলায়কর বযাপায়র জান্নাত বা জাহান্নায়মর 

সাক্ষয প্রদান করব না, যতক্ষণ না এ সাক্ষয আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল সথয়ক 

আসয়ব। তয়ব আমরা সাক্ষয সদই সয, যারা মুঠমন অবস্থায়্ মারা যায়ব 
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তারা জান্নায়তর অঠধ্বাসী হয়ব, আর যারা কাঠফর অবস্থায়্ মারা যায়ব 

তারা জাহান্নায়মর অঠধ্বাসী হয়ব।  

 

===০=== 
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 সষািশ অধ্যায়্ 

স্বাধ্ীনতার প্রকৃঠত হয়ি, আল্লাহ োিা অপর সকয়লর দাসয়ত্বর শৃঙ্খল 

সথয়ক মুক্ত থাকা। স্বাধ্ীনতা দ্বারা যঠদ আল্লাহর আয়দশ-ঠনয়ষধ্ সথয়ক 

সবর হয়য়্ যাওয়্া অনুধ্াবন করা হয়্, তয়ব তা হয়ব আত্মার সপৌত্তঠলকতা 

ও প্রবৃঠত্তর দাসত্ব। আল্লাহ বয়লন,  

﴿َ فرررءريۡتر
ر
نََِّأ َمر

ُهۥَٱََترذَر ىهر ىهََُإِّلر ى ور َلهََُهر ضر
ر
أ َىَٱّلَلََُور ر ترمَرَعِّۡلمَ ََعر َىَورخر ر ۡمعِّهِۦََّعر قرۡلبِّهِۦَّسر َور

عرلرَ َىَورجر ر ِّهِۦََّعر ىورةََٗبرَصر نَغِّشر يهََِّفرمر ۡهدِّ ََٱّلَلِّ ََبرۡعدََِّمِّنَ َير فرلر
ر
َكُرونَرَأ  [  ٢١: اجلاثية] ﴾٢٣َترذر

“তয়ব ঠক আপঠন লক্ষয কয়রয়েন তায়ক, সয তার প্রবৃঠত্তয়ক ঠনজ ইলাহ্ 

বাঠনয়য়্ ঠনয়য়্য়ে? আর তার কায়ে জ্ঞান আসার পর আল্লাহ তায়ক ঠবভ্রান্ত 

কয়রয়েন এবং ঠতঠন তার কান ও হৃদয়য়্ সমাহর কয়র ঠদয়য়্য়েন। আর 

ঠতঠন তার সোয়খর ওপর সরয়খয়েন আবরণ। অতএব আল্লাহর পয়র সক 

তায়ক সহদায়্াত ঠদয়ব? তবুও ঠক সতামরা উপয়দশ গ্রহণ করয়ব না?” 

[সূরা আল-জাঠসয়্াহ, আয়্াত: ২৩] 

আর সকউ যঠদ মানুয়ষর জনয যা ইিা, সযভায়ব ইিা, যখন ইিা করা 

বা বলার অনুয়মাদন সদয়্, তয়ব সস তার প্রবৃঠত্ত ও শয়্তায়নর দাসয়ত্বরই 

স্বীকৃঠত ঠদল। কারণ, মানুষয়ক সৃঠি করা হয়য়্য়ে দাস ঠহয়সয়ব; সস যঠদ 

আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ না কয়র, তয়ব অয়নযর দায়স পঠরণত হয়ব- 

ঠনঃসয়ন্দয়হ!  

আর যঠদ দুঠনয়্ায়ত শুধু্ একঠি সলাক থাকত, তাহয়ল আল্লাহ তার ওপর 

হতযা, অপবাদ, বযঠভোয়রর শাঠস্ত অবধ্াঠরত কয়র ঠদয়তন না, 
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অনুরূপভায়ব তার ওপর ঠনয়দণশনা থাকত না লজ্জাস্থায়নর ঠদয়ক তাকায়না 

সথয়ক সোখ বন্ধ করার, সতমঠন থাকত না মীরায়সর ঠবঠধ্-ঠবধ্ান, তার 

ওপর হারাম করা হয়তা না বযঠভোর, সূদ ইতযাঠদ। আল্লাহ সতা তখনই 

এ ঠবঠধ্-ঠবধ্ানগুয়লা ঠদয়য়্য়েন, যখন সসখায়ন তারই জাঠতভুক্ত অনযরা 

রয়য়্য়ে। সংখযায়্ যখন অনযরা সবঠশ হয়্, তখনই জীবয়ন ঠনয়্ম-শৃংখলা 

সবয়ি যায়্। যঠদ আকায়শ সকবল োাঁদই থাকত, তয়ব আল্লাহ তায়ক এই 

ঠনঠদণি কক্ষপয়থ ঠনয়্ন্ত্রণ করয়তন না, ঠকন্তু ঠতঠন করয়লন সূযণ, যমীন ও 

গ্রহ-নক্ষয়ত্রর পঠরভ্রময়নর সায়থ সঠিকভায়ব েলার স্বায়থণই। অনুরূপভায়ব 

সজাঠতয়ষ্কর সংখযা যত সবয়ি যায়্, ততই এগুয়লার শৃঙ্খলাও সবয়ি যায়্। 

আল্লাহ তা‘আলা বয়লন,  

﴿َ ارَرَٱََلۡلرََُيۡغشِّ ۡطلُُبُهۥَٱنلَهر ثِّيٗثاَير ََحر رَرَورٱلَشۡمسر مر ىتَ َورٱنلُُّجومَرَورٱۡلقر َخرر ِۦّ  ََُمسر ۡمرِّه
ر
ِّأ ََب لر

ر
َأ

َُ ۡمُر ََٱۡۡلرۡلقَََُلر
ر
ََٱّلَلََُتربرارركَرَورٱۡۡل ىلرمِّيَرَرربُّ  [  ٨٦: االعراف] ﴾ٱۡلعر

“ঠতঠনই ঠদনয়ক রাত ঠদয়য়্ সঢয়ক সদন, তায়দর এয়ক অনযয়ক 

দ্রুতগ্ঠতয়ত অনুসরণ কয়র। আর সূযণ, োাঁদ ও নক্ষত্ররাঠজ, যা তাাঁরই 

হুকুয়মর অনুগ্ত, তা ঠতঠনই সৃঠি কয়রয়েন। সজয়ন রাখ, সৃজন ও 

আয়দশ তাাঁরই। সৃঠিকুয়লর রব আল্লাহ কত বরকতময়্!” [সূরা আল-

আ‘রাফ, আয়্াত: ৫৪] 

ঠতঠন আরও বয়লন,  

﴿َ ََٱلَشۡمُسََلر ا ََيرۢنبرغِّ رهر نَل
ر
رَرَتُۡدرِّكَرَأ مر ََٱۡلقر لر ِّقََُٱََلُۡلََور اب ارِّ ََسر َيَٱنلَهر ُك  ََور رۡسبرُحونَرَفرلرك ََفِّ َي

 [  ٦٩: يس] ﴾٤٠
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“সূয়যণর পয়ক্ষ সম্ভব নয়্ োাঁয়দর নাগ্াল পাওয়্া এবং রায়তর পয়ক্ষ সম্ভব 

নয়্ ঠদনয়ক অঠতক্রমকারী হওয়্া। আর প্রয়তযয়ক ঠনজ ঠনজ কক্ষপয়থ 

সাাঁতার কায়ি।” [সূরা ইয়্াসীন, আয়্াত: ৪০] 

প্রকৃতপয়ক্ষ ইসলায়মর ঠবঠধ্-ঠবধ্ান দীন ও দুঠনয়্া উভয়্ঠিয়ক সঠিকভায়ব 

ঠনয়্ন্ত্রণ কয়র প্রণীত হয়য়্য়ে। সুতরাং সয সকউ আল্লাহর ঠবধ্ান সথয়ক 

সবর হয়ত োইয়ব, সস তাাঁর শাঠস্তর হকদার হয়ব।  

ইসলায়ম প্রয়বশ করা আবশযক, আর ইসলাম সথয়ক সবর হয়য়্ যাওয়্ার 

অথণ মুরতাদ হওয়্া-  

دََۡورمرن﴿ نَمِّنُكمََۡيرۡرتردِّ يرُمۡتََدِّينِّهِۦَّعر فِّرَيَورُهوَرَفر َئِّكرَََكر لر و 
ُ
ۡتََفرأ بِّطر ىلُُهمََۡحر ۡعمر

ر
ََأ ۡنيراَفِّ َٱلُّ

ةِّ َ رر َئِّكرََورٱٓأۡلخِّ لر و 
ُ
أ ىُبََور ۡصحر

ر
اَُهمََۡٱنلَارَِّ َأ ونَرَفِّيهر ُ ىِلِّ  [  ٢٣٨: ابلقرة] ﴾٢١٧ََخر

“আর সতামায়দর মধ্য সথয়ক সয সকউ ঠনয়জর দীন সথয়ক ঠফয়র যায়ব 

এবং কাঠফর হয়য়্ মারা যায়ব, দুঠনয়্া ও আঠখরায়ত তায়দর আমলসমূহ 

ঠনস্ফল হয়য়্ যায়ব। আর এরাই আগুয়নর অঠধ্বাসী, সসখায়ন তারা স্থায়্ী 

হয়ব।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়্াত: ২১৭]  

তাোিা সহীহ বুখারী ও অনযানয গ্রয়ে এয়সয়ে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইঠহ ওয়্াসাল্লাম বয়লয়েন,  

َل  َمنْ » ينَه   بَدَّ  «فَاْقت ل وه   دأ

“সয সকউ তার দীন পঠরবতণন করয়ব তায়ক সতামরা হতযা করয়ব।”15 

                                                           
15 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৮৫৪। ইবন আব্বাস রাঠদয়্াল্লাহু আনহুমার হাদীস।  
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বস্তুতঃ আল্লাহর দাসত্ব হয়ি সৃঠি ও অঠস্তয়ত্বর মূল লক্ষয। সয বযঠক্ত এর 

সথয়ক সবর হওয়্া ববধ্ ময়ন করয়ব, সস অঠস্তয়ত্বর মূল লয়ক্ষযর প্রঠত-ই 

ঈমান আয়ন ঠন। সস ঠকন্তু সকায়না রাষ্ট্র বা আইন প্রভৃঠত দুঠনয়্ার 

ঠনয়্মনীঠতর বাইয়র েলা ববধ্ ময়ন কয়র না, অথে আল্লাহর দাসত্ব সথয়ক 

সবর হওয়্া ববধ্ ময়ন কয়র! এিা সৃঠির অঠস্তয়ত্বর মূল উয়েয়শযর প্রঠত 

ঠবশ্বায়স দুবণলতা অথবা অন্তর সথয়ক এ ঠবশ্বাস এয়কবায়রই উধ্াও হয়য়্ 

যাওয়্ার-ই সগ্াপন স্বীকৃঠত। অথে আল্লাহ বয়লন,  

ا﴿ لرۡقُتََورمر نَََخر ََٱۡۡلِّ نسر رۡعُبُدونََِّإَِّلََورٱۡۡلِّ [  ٨٦: اَّلاريات] ﴾٥٦َََلِّ  

“আর আঠম সৃঠি কয়রঠে ঠজন্ন এবং মানুষয়ক এজয়নযই সয, তারা সকবল 

আমার ইবাদাত করয়ব।” [সূরা আয-যাঠরয়্াত, আয়্াত: ৫৬] 

সয সো মানুষ ও ঠজন্নয়ক দুঠনয়্ায়ত তাাঁর ইবাদয়তর জনয অঠস্তয়ত্ব 

এয়নয়েন, ঠতঠন আঠখরায়ত তায়দরয়ক তাাঁর ঠহসাব, সাওয়্াব ও শাঠস্তর 

জনয অঠস্তয়ত্ব ঠনয়য়্ আসয়বন। 

আল্লাহ আমায়দর অবস্থা ও পঠরণাম পঠরশুদ্ধ কয়র ঠদন। আর আল্লাহ 

দুরূদ ও সালাম পাি করুন তার নাবীর ওপর ও তার অনুসারীয়দর 

ওপর। 
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এ গ্রেঠি একঠি প্রয়ের জবাব, সয প্রেঠি সম্পয়কণ ঠকয়্াময়তর 

ঠদন বান্দায়ক প্রে করা হয়ব, আর তা হয়ি আল্লাহ হক্ব, যা 

ঠতঠন নূহ ও তার পরবতণী সকল নাবী রাসূলয়ক ঠনয়দণশ ঠদয়য়্ 

পাঠিয়য়্ঠেয়লন, আর যার দ্বারা ইসলায়মর ঠরসালায়তর সমাঠপ্ত 

সঘাঠষত হয়য়্ঠেল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইঠহস সালাময়ক 

সপ্ররণ করার মাধ্যয়ম। 
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