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তাওহীদ ও তার �মাণািদ 

��-১: েসই িতনিট মূলনীিত িক যা জানা মানুাষর উার ফরয? 

উ�র: তা হল: েকাানা বা�া কতৃরক তার রবাক, �ীনাক এবং নবী 
মুহা�াদ (সা�া�াহ আলাইিহ অসা�াম)েক জানা। 

 

��-২: আানার রব বা �ভু েক? 

উ�র: আমার রব আ�াহ িযিন আমাাক এবং িনিখল িব�াক তার 
েনয়ামত �ারা লালন াালন করাছন, িতিনই একমা� আমার মা‘বুদ 
িযিন বযতীত অনয েকাানা মা‘বুদ েনই। 

এর �মাণ হল আ�াহ তা‘আলার বাণী: 
ِ  ٱۡ�َۡمدُ  ﴿ ّ  ]٢:اتفايت [ا﴾ ٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َرّبِ  ِِ

“সকল �শংসা েসই আ�াহর জনয িযিন িব�-জগাতর র�।” 

আ�াহ বযতীত যা িকছু রায়াছ তা হা� ‘আলাম বা সৃি�কুল, আর 
েসই সৃি�কুালর অ�ভুর্ একজন হি� আিম। 

 

��-৩: রব অথর িক? 

উ�র: মািলক, মা‘বুদ, িনয়�ক এবং িতিনই একমা� যাবতীয় 
ইবাদাতর হ�দার। 

 

��-৪: আানার রবাক িকাসর মাধযাম েজানাছন? 

উ�র: আিম তাাক েজানিছ তার িনদশরন ও তার সৃি�র মাধযাম। 
তার িনদশরানর মাধয িদবা রাি�, চ�-সূযর এবং তার সৃি�র মাধয 
স�াকাশ, স� জমীনসহ এর মাধয যা িকছু রায়াছ। 
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এর �মাণ হল, আ�াহ তা‘আলার বাণী: 
ۡ  ءَاَ�ٰتِهِ  َومِنۡ  ﴿ َّ ۡمُس  وَٱََّهارُ  ُل ٱ َّ ۚ  وَٱش ْ  َ�  وَٱۡلَقَمُر ۡمِس  �َۡسُجُدوا َّ  شِۡلَقَمرِ  َوَ�  شِل

ِي � َو� َّ لََقُهنّ  ٱ  ]اا٣٧:افصغت[ا﴾ ٣ �َۡعبُُدونَ  إَِّاهُ  ُكنتُمۡ  إِن ََ

অথরাা: এবং তার িনদশরনাবলীর মাধয রায়াছ রজনী ও িদবস, সূযর ও 
চ�। েতামরা সূযরাক িসজদা কারা না, চ�াকও নয়; িসজদা কর 
আ�াহাক িযিন এগালা সৃি� কারাছন যিদ েতামরা তারই ইবাদত 
কর। [সূরা হা-মীম িসজদা ৩৭] 
িতিন আরও বালন : 

َُّ�مُ  إِنّ  ﴿ ُ  َر ِّ ِي ٱ َّ لَقَ  ٱ �َض  ٱشّسَ�َٰ�ٰتِ  ََ
َ
ّتةِ  ِ�  وَٱۡ� َّا�ٖ  ِِ

َ
تََوىٰ  ُُمّ  َ ِۡ  َ�َ  ٱ

َل  ُ�ۡغِ�  َعۡرِش� ٱلۡ  ۡ َّ ََّهارَ  ٱ ۡمَس  َحثِيٗثا َ�ۡطلُُبُهۥ ٱ َّ ٰتِ  وَٱَُّجومَ  وَٱۡلَقَمرَ  وَٱش ََ ّّ  ُسَس
ۡسرِهِۦٓۗ 

َ
َ�  بِأ

َ
ۡسُرۗ  ٱۡ�َۡلقُ  َ�ُ  َ

َ
ُ  �َبَاَركَ  وَٱۡ� ِّ  ]اا٥٤:اتئبمتف[ا﴾ ٥ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َرّب  ٱ

িন�য়ই েতামাাদর �িতাালক হা�ন আ�াহ িযিন আসমান ও 
জমীনাক ছয় িদান সৃি� কারাছন, অতঃার িতিন �ীয় আরাশর 
উার উাঠাছন। িতিন িদবসাক রাি� �ারা আ�ািদত কারন; যাাত 
ওরা এাক অনযাক অনুসরণ কার চাল �িড়ত গিতাত। সূযর, চ� ও 
নক�রাজী সবই তার হকুামর অনুগত। েজান রাখ! সৃি�র একমা� 
কতরা িতিনই, আর হকুামর একমা� মািলক িতিনই, সারা জাহাানর 
র� আ�াহ হালন বরকতময়। [সূরা আ‘রাফ ৫৪] 
 

��-৫: আানার �ীন িক? 

উ�র: আমার �ীন ইসলাম, আর তা হল: আ�সমারণ করা এবং এক 
আ�াহর জনয িবনীত হওয়া।  
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এর দলীল হল: 
ِ  عِندَ  ٱّ�َِنَ  إِنّ  ﴿ ِّ َ�ُٰمۗ  ٱ ِۡ    ]اا١٩:ابدمتناتل[ا﴾ ٱۡ�ِ

আ�াহর িনকট একমা� �ীন হা� ইসলাম। 

আ�াহ তা'আলা আরও বালন : 
َ�ٰمِ  َ�ۡ�َ  ََۡبتَغِ  َوَمن ﴿ ِۡ َرةِ  ِ�  وَُهوَ  مِۡنهُ  ُ�ۡقبََل  فَلَن ِدَٗنا ٱۡ�ِ َِ  ٨ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ  مِنَ  ٱ�
 ]ا٨٥:ابدمتناتل[ا﴾

অথরাা: আর েয বযি্ ইসলাম বযতীত অনয েকাানা ধমর অা�ষন কার 
তা কখনই তার িনকট েথাক গৃহীত হাব না এবং ারকাাল েস 
কিতিতাদর অ�ভুর্ হাব। [সূরা আল ইমারান ৮৫] 
িতিন আরও বালন: 

َۡومَ  ﴿ َۡ ۡ�َمۡلُت  ٱ
َ
ۡ�َمۡمُت  دََِنُ�مۡ  َلُ�مۡ  أ

َ
 َلُ�مُ  َوَرِضيُت  نِۡعَمِ�  َعلَۡيُ�مۡ  وََ

َ�ٰمَ  ِۡ  ]اا٣:ادةاتليل[ا﴾ دَِٗناۚ  ٱۡ�ِ

অথরাা: আজ আিম েতামাাদর জনয েতামাাদর �ীনাক াূণরাা করলাম, 

েতামাাদর �িত আমার েনয়ামতাক স�ূণর করলাম এবং ইসলামাক 
েতামাাদর �ীন িহসাাব মানানীত করলাম। [সূরা মাায়দাহ ৩] 
 

��-৬: এ �ীন ইসলামাক িকাসর উার িভি� করা হায়াছ? 

উ�র: �ীান ইসলামাক াাঁচিট খঁুিটর উার িভি� করা হায়াছ: 
�থমত: এই সাকয েদওয়া েয, আ�াহ বযতীত েকাানা উাাসনার 
েযাগয েকাানা ইলাহ েনই এবং মুহা�াদ (সা�া�াহ আলাইিহ 
অসা�াম) আ�াহর বা�া ও রাসূল এবং সালাত কাায়ম করা, 
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রমযাানর সাওম াালন করা, যাকাত আদায় করা ও সামথরয থাকাল 
বায়তু�াহর হ� করা। 

 

��-৭: ঈমান কাাক বলা হয়? 

উ�র: ঈমান হল: আািন আ�াহর উার ঈমান আনয়ন করাবন, 

তার েফার�াম�লী, তার িকতাবসমূহ, রাসূলগাণর �িত ঈমান 
আনাবন, েশষ িদবাসর উার ঈমান আনাবন এবং তাকদীারর ভাল 
মা�র �িত ঈমান আনাবন।  
এর �মাণ হল আ�াহ তা‘আলার বাণী: 

وُل  ءَاَمنَ  ﴿ ُِ ٓ  ٱشّر نزَِل  بَِما
ُ
هِ أ ۡ ََ ِ َِّهِۦ مِن إ ّ  وَٱشُۡمۡؤمُِنونَۚ  ّر ِ  ءَاَمنَ  ُُ ِّ �َِكتِهِۦ بِ� ٰ ََ  َوَم

لِهِۦ َوُ�تُبِهِۦ ُِ َحدٖ  �َۡ�َ  �َُفّرُِق  َ�  َوُر
َ
لِهِۦۚ  ّمِن أ ُِ  ]اا٢٨٥:اتلقمة[ا﴾ ّر

অথরাা: রাসূল তার রা�র াক হাত তার �িত যা অবতীণর হায়াছ 
তার উার ঈমান রাাখন এবং মুিমনগণও, তারা সকালই আ�াহাক, 

তার েফার�াগণাক, তার িকতাবসমূহাক এবং তার রাসূলগণাক সতয 
বাল ঈমান োাষণ কারন। আমরা ঈমাানর েকা� তার রাসূলগাণর 
মাধয কাউাক াাথরকয কির না। [সূরা বাকারা ২৮৫] 
 

��-৮: ইহসান কাাক বলা হয়? 

উ�র: ইহসান হা�: আািন এমন ভাাব আ�াহর ইবাদত করাবন 
েযন আািন তাাক েদখাছন, আািন যিদ তাাক নাও েদাখন তাহাল 
(মান করাবন েয) িন�য়ই িতিন আানাাক েদখাছন।  
এর �মাণ হল আ�াহর বাণী: 

َ  إِنّ  ﴿ ِّ َِنَ  َمعَ  ٱ َّ ْ  ٱ َِنَ  ٱّ�َقوا َّ ِسنُونَ  ُهم ّوٱ ۡ  ]اا١٢٨:اتلح [ا﴾ ١ ُّ
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অথরাা: িন�য়ই আ�াহ মু�াকীনাদর সাাথ আাছন এবং যারা ভাল 
তাাদর সাাথ। [সূরা নাহল ১২৮] 
 

��-৯: আানার নবী েক? 

উ�র: আমার নবী হা�ন, মুহা�াদ ইবন আ�ু�াহ ইবন আ�ুল 
মু�ািলব ইবন হাাশম, হাাশম হালন আরাবর েকনানা েগাা�র 
কুরাইশ বংাশর, আর আরবগণ হল ইসমা‘ঈল (আলাইিহস সালাম) 
এর বংশধর, ইসমাইল হালন ই�াহীম (আ:) এর স�ান আর িতিন 
হালন নূহ (আলাইিহস সালাম) এর স�ান। 

 

��-১০: িকাসর মাধযাম তাাক নবুওয়াত এবং িরসালাত েদওয়া 
হায়াছ?  

উ�র: قمأت ا ইকরা (বা াড়) –এটা নািযল করার মাধযাম তাঁাক 

নবুওয়াত েদওয়া হায়াছ এবং تلدثم আল মু�ািসসর (বা 

চাদরাবৃ�কারী) এটা নািযল করার মাধযাম তাঁাক িরসালাত েদওয়া 
হায়াছ। 

 

��-১১: তাঁর মু‘েজযাগালা িক িক? 

উ�র: এ কুরআন; যা সকল সৃি� অাারগ হায়াছ এর সূরার মত 
একিট সূরা িনায় আসাত, তারা তাঁর এবং তাঁর অনুসারীাদর কাঠার 
িবারাধী হওয়ার ারও তা িনায় আসাত সকম হয়িন অথচ তারা 
��ভাষী এবং ভাষার �িত অিধক াারদশরী িছল।  
এর �মাণ হল আ�াহ তা‘আলার বাণী: 
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َا ّسِّما َرۡ�بٖ  ِ�  ُكنتُمۡ  �ن ﴿ َۡ ٰ  نَّز تُواْ  َ�ۡبِدنَا َ�َ
ۡ
 وَٱۡدُعواْ  ّمِۡثلِهِۦ ّمِن �ُِسوَر�ٖ  فَ�

ِ  ُدونِ  نّمِ ُشَهَدآءَُ�م ِّ  ]اا٢٣:اتلقمة[ا﴾ ٢ َ�ِٰد�ِ�َ  ُكنتُمۡ  إِن ٱ

অথরাা: আিম আমার বা�ার �িত যা অবতীণর কারিছ; যিদ েতামরা 
তাাত সি�হান হও তাহাল তাসদৃস একিট সূরা আনয়ন কর এবং 
আ�াহ বযতীত েতামাাদর সাহাযযকারীাদরাক েডাক নাও যিদ 
েতামরা সতযবাদী হায় থাক। [সূরা বাকারা: ২৩] 
অনয� িতিন বালন: 

�ُس  ٱۡجَتَمَعتِ  ّل�ِنِ  قُل ﴿ نّ  ٱۡ�ِ ِ
ۡۡ ٰ  َوٱ ن َ�َ

َ
تُواْ  أ

ۡ
تُونَ  َ�  ٱۡلُقۡرءَانِ  َ�َٰذا بِِمۡثلِ  ََ�

ۡ
�ََ 

ۡعٖض  �َۡعُضُهمۡ  َ�نَ  َوشَوۡ  بِمِۡثلِهِۦ  ]اا٨٨:اتئستء[ا﴾ ٨ َظهِٗ�� ِ�َ

  অথরাা, বলুন: যিদ এ কুরআানর মত একিট কুরআন আনয়ানর 
জনয মানুষ ও ি�ন একি�ত হয় তবুও তারা এর অনুরা কুরআন 
আনয়ন করাত াারাব না যিদও তারা এাক অারাক সহাযািগতা 
কার। [সূরা ইসরা ৮৮]  
 

��-১২: িতিন েয আ�াহর রাসূল এর �মাণ িক? 

উ�র: �মাণ হল  আ�াহ তা‘আলার বাণী: 
َّمدٌ  َوَما ﴿ ولٞ  إِّ�  ُُ ُِ لَۡت  دۡ قَ  َر ۚ  َ�ۡبلِهِ  مِن ََ ُل ُِ فَإَِْن ٱشّر

َ
وۡ  ّماَت  أ

َ
ٰ  ٱنَقلَۡبتُمۡ  قُتَِل  أ َ�َ 

ۡعَ�ٰبُِ�مۚۡ 
َ
ٰ  ََنَقلِۡب  َوَمن أ ّ  فَلَن َعقَِبۡيهِ  َ�َ ُُ ََ  َ ِّ يَۡجزِي اۗ  ٔٗ َشۡ�  ٱ َِ ُ  َو ِّ ٰكِرِ�نَ  ٱ َّ  ٱل

 ]اا١٤٤:ابدمتناتل[ا﴾ ١

অথরাা: আর মুহা�াদ (সা�া�াহ আলাইিহ অসা�াম) রাসূল বযতীত 
িকছুই নন। িন�য়ই তার াূাবর রাসূলগণ িবগত হায়াছ। অন�র যিদ 
তার মৃতুয হয় অথবা িতিন িনহত হন তাব িক েতামরা সার যাাব? 
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েজান রাখ! েয েকউ া�াদাাদ িফার যায় তাাত েস  আ�াহর 
েকাানা অিন� করাব না এবং আ�াহ কৃতজগণাক াুর�ার �দান 
করাবন। [সূরা আল ইমরান ১৪৪] 
িতিন অনয� বালন: 

َّمدٞ  ﴿ وُل  ُّ ُِ ِۚ  ّر ِّ َِنَ  ٱ َّ ۥٓ  وَٱ ِشّدآءُ  َمَعُه
َ
 ُرّكٗعا تََرٮُٰهمۡ  بَۡيَنُهمۖۡ  رَُ�َآءُ  ٱۡلُكّفارِ  َ�َ  أ

ّجٗدا ِ  ّمِنَ  فَۡضٗ�  ََۡبتَُغونَ  ُِ ِّ يَماُهمۡ  َورِۡضَ�ٰنٗاۖ  ٱ ثَرِ  ّمِنۡ  وُُجوهِهِم ِ�  ِِ
َ
ا﴾ٱشّسُجوِد�  َ

 ]اا٢٩:اتفاتح[

অথরাা: মুহা�াদ (সা�া�াহ আলাইিহ অসা�াম) আ�াহর রাসূল, তাঁর 
সহচরগণ কািফরাদর �িত কাঠার এবং িনাজাদর মাধয ার�ারর 
�িত সহানুভূিতশীল, আািন তাাদরাক রকু ও িসজদায় অবনত 
েদখাবন। [সূরা ফাতহ: ২৯] 
 

��-১৩: মুহা�াদ (সা�া�াহ আলাইিহ অসা�াম) এর নবুওয়াাতর 
�মাণ িক? 

উ�র: তাঁর নবুওয়াাতর �মাণ হল আ�াহর বাণী: 
َّمدٌ  َ�نَ  ّما ﴿ ُُ  ٓ بَا

َ
َحدٖ  َ

َ
وَل  َوَ�ِٰ�ن رَِّجالُِ�مۡ  ّمِن أ ُِ ِ  ّر ِّ ا�َمَ  ٱ ََ ا﴾ َنۗ  ۧٱَّبِّ�ِ  َو

ا]اا٤٠:اتئحزت [
অথরাা: মুহা�াদ (সা�া�াহ আলাইিহ অসা�াম) েতামাাদর মাধয 
কাারা িাতা নন বরং আ�াহর রাসূল এবং েশষ নবী। [সূরা আহযাব 
৪০]  
এ সব আয়াত �মাণ কার েয, িতিন একজন নবী এবং নবীাদর 
মাধয সবরাশষ নবী। 
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��-১৪: আ�াহ তা‘আলা মুহা�াদ (সা�া�াহ আলাইিহ অসা�াম) েক 
িক িদায় ে�রণ কারাছন? 

উ�র: একমা� আ�াহর ইবাদত করা এবং তার সাাথ কাউাক 
অংিশদার না করার িনাদরশ িদায় তাঁাক ে�রণ কারাছন এবং 
েকাানা সৃি� েযমন েফারশতা, নবীগণ, সাালাক, াাথর এবং 
বৃকরািজর াূজা বা উাাসনা করাত িনাষধ কারাছন।  
িতিন বালন: 

ۡلنَا َوَمآ  ﴿ َِ ۡر
َ
ولٍ رّ  مِن َ�ۡبلَِك  مِن أ ۡهِ  نُوِ�ٓ  إِّ�  ُِ ََ ِ نُّهۥ إ

َ
نَا۠  إِّ�ٓ  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  َ

َ
 فَ�ۡ�بُُدونِ  َ

 ]اا٢٥:اتئنبييء[ا﴾ ٢

অথরাা: আিম েতামাাদর াূাবর এমন েকাানা রাসূল ে�রণ কিরিন তার 
�িত এ িনাদরশ বযতীত েয, আিম ছাড়া অনয েকাানা হক ইলাহ েনই; 

সূতরাং েতামরা আমারই ইবাদত কর। [সূরা আি�য়া ২৫] 
িতিন আরও বালন: 

ۡلنَا َمنۡ  ۡل  َٔ َوۡ�  ﴿ َِ ۡر
َ
ٓ  مِن َ�ۡبلَِك  مِن أ لِنَا ُِ َجَعۡلنَا ّر

َ
 ُ�ۡعبَُدونَ  ءَاشَِهةٗ  ٱشّر� ُدونِ  مِن أ

 ]اا٤٥:اتلزخمف[ا﴾ ٤

অথরাা: আানার াূাবর আিম েয সকল রাসূল ে�রণ কারিছলাম 
তাাদরাক আািন িজাজস করন, আিম িক দয়াময় আ�াহ বযতীত 
েকাানা মা‘বুদ ি�র কারিছলাম যাাদর ইবাদত করা যায়? [সূরা 
যুখরফ ৪৫] 
িতিন আরও বালন: 

لَۡقُت  َوَما ﴿ نّ  ََ ِ
ۡۡ �َس  ٱ َۡعبُُدونِ  إِّ�  وَٱۡ�ِ  ]ا٥٦:اتلتم�يت[ا﴾ ٥ َِ
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আিম ি�ন এবং মানুষাক সৃি� কারিছ শধুমা� আমার ইবাদত করার 
জনয। [সূরা যািরয়াত ৫৬] 
এ েথাক জানা যায় েয, আ�াহ েকবলমা� এককভাাব তাঁর ইবাদত 
করার জনযই সকল সৃি�াক ৈতরী কারাছন। কাাজই িতিন তার 
বা�াাদর িনকট রাসূল ে�রণ কারাছন এরই িনাদরশ েদওয়ার জনয। 

 

��-১৫: তাওহীাদ রবুিবয়যা এবং তাওহীাদ উলুিহয়যার মাধয াাথরকয 
িক? 

উ�র: তাওহীাদ রবুিবয়যা হল: আ�াহর কাজ। েযমন: সৃি� করা, 
িরিযক দান করা, জীবন মৃতুয দান করা, বৃি� বষরণ করা, তরলতা ও 
বৃকরািজ উাা� করা, এবং যাবতীয় কাজ কমর ািরচালনা করা। 

আর তাওহীাদ উলুিহয়যা হল: বা�ার কাজ। েযমন: েদা‘আ, ভয়-
ভীিত, আশা আকা�া, ভরসা, �তযাবতরন, উাসাহ �দান ও ভীিত 
�দশরন, মা�ত করা, সাহাযয �াথরনা করা ইতযািদ সকল �কার 
ইবাদত। 

 

��-১৬: ইবাদত, যা আ�াহ বযতীত অনয কাারা জনয করা িঠক নয় 
েসই ইবাদাতর �কারগালা িক িক? 

উ�র: ইবাদাতর �কারগালা হল: েদা‘আ, সহাযািগতা েনয়া, সাহাযয 
চাওয়া, ৈনকটয লাাভর জনয েকারবানী করা, মা�ত করা, ভয়, আশা 
আকা�া, ভরসা, �তযাবতরন, ভালবাসা, উাসাহ �দান ও ভীিত �দশরন 
করা, দাস� করা, রকু, িসজদা, অনুনয় িবনয় করা এবং েসই স�ান 
যা আ�াহর ৈবিশা�র অ�ভুর্। 
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��-১৭: আ�াহর িনাদরাশর মাধয সবাচায় স�ানজনক িনাদরশ 
েকানিট? আর তার িনাষাধর মাধয সবাচায় কাঠার িনাষধ েকানিট? 

উ�র: আ�াহর িনাদরাশর মাধয সবাচায় স�ানজনক িনাদরশ হল: 
ইবাদাতর েকা� আ�াহাক এক ও অি�তীয় বাল �ীকৃিত েদওয়া 
এবং তার িনাষাধর মাধয সবাচায় কাঠার িনাষধ হল: তার সাাথ 
িশকর করা। আর তা হালা: আ�াহর সাাথ অনযাক ডাকা বা 
ইবাদাতর েয েকাানা �কার আ�াহ বযতীত অানযর উা�াশয করা। 
কাাজই েয বযি্ ইবাদাতর �কারগালার মাধয েয েকাানা ইবাদত 
গাইর�াহর (আ�াহ বযতীত অনয কাারার) জনয করাব অথবা এর 
�ারা অনযাক উা�শয করাব েস েযন গাইর�াহাক র� এবং আ�াহ 
বািনায় িনল। 

 

��-১৮: েসই িতনিট মাসআলা িক যা জানা এবং এর �ারা আমল 
করা ওয়ািজব? 

উ�র: �থমিট হল: আ�াহ আমািদগাক সৃি� কারাছন এবং িরিযক 
িদায়াছন, অনথরক েছাড় েদনিন বরং আমাাদর িনকট রাসূল 
াািঠায়াছন। কাাজই েয বযি্ তাঁর আনুগতয করাব েস জা�াাত 
�াবশ করাব এবং েয বযি্ তাঁর নাফরমানী করাব েস জাহা�াাম 
যাাব। 
ি�তীয়িট হল: আ�াহ তা‘আলার ইবাদাতর মাধয অনয কাউাক শরীক 
করা িতিন াছ� কারন না যিদও িনকটবতরী েফার�া বা ে�িরত 
রাসূল হয়। 
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তৃতীয়িট হল: েয বযি্ রাসূালর আনুগতয করাব এবং আ�াহাক 
এক বাল জানাব েস বযি্র উিচা নয় আ�াহ ও রাসূালর শ�াদর 
সাাথ ব�ু� রাখা যিদও েস তার একা� িনকটবতরী েকউ হয়। 

 

��-১৯: আ�াহ (শা�র) অথর িক? 

উ�র: সকল সৃি�র ইবাদত ও উাাসনা াাওয়ার হ�দার বা হক 
ইলাহ। 

 

��-২০: আ�াহ আানাাক েকন সৃি� কারাছন? 

উ�র: তাঁর ইবাদত করার জনয। 

 

��-২১: তাঁর ইবাদত িক? 

উ�র: তার তাওহীদ �িত�া করা, অথরাা ইবাদত েকবল তাঁর জনযই 
করা এবং তাঁর আনুগতয করা। 

 

��-২২: এর �মাণ িক? 

উ�র: আ�াহর বাণী: 
لَۡقُت  َوَما ﴿ نّ  ََ ِ

ۡۡ �َس  ٱ َۡعبُُدونِ  إِّ�  وَٱۡ�ِ  ]اا٥٦:اتلتم�يت[ا﴾ ٥ َِ

অথরাা: আিম ি�ন এবং মানুষাক সৃি� কারিছ শধুমা� আমার 
ইবাদত করার জনয। [সূরা যািরয়াত ৫৬] 
 

��-২৩: আ�াহ আমাাদর উার সবর�থম িক ফরয কারাছন? 
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উ�র: আ�াহর �িত ঈমান আনা এবং তাগত (তথা আ�াহ িবারাধী 
শি্)েক বজরন করা বা তাগাতর সাাথ কুফরী করা (তাগতাক 
মানাত অ�ীকার করা)। 

এর দলীল, আ�াহ তা‘আলার বাণী: 
ُٰغوتِ  ََۡ�ُفرۡ  َ�َمن ٱۡلَ�ِّۚ  مِنَ  ٱشّرۡشدُ  تّبَّ�َ  قَد ٱّ�َِنِ�  ِ�  إِۡكَراهَ  َ�ٓ  ﴿ َّ  َو�ُۡؤمِنۢ  بِ�ل

 ِ ِّ تَۡمَسكَ  َ�َقدِ  بِ� ِۡ ِ  ٱ َ�ٰ  بِ�ۡلُعۡرَوة ُۡ ۗ شَهَ  ٱنفَِصامَ  َ�  ٱشُۡو ُ  ا ِّ ِميعٌ  وَٱ ا﴾ ٢ َعلِيمٌ  َِ
 ]ا٢٥٦:اتلقمة[

অথরাা: �ীানর বযাাাার েকাানা জবরদিত বা বাধয বাধকতা েনই। 
অবশযই েহদায়াত েগামরাহী েথাক াৃথক হায় িগায়াছ, অতএব, েয 
বযি্ তাগাতর সাাথ কুফির করল এবং আ�াহাত িব�াস �াান 
করল েস দৃঢ়তর র�ুাক আঁকিড়ায় ধরল যা কখানা িছ� হবার নয়। 
এবং আ�াহ �বনকারী মহাজানী। [সূরা বাকারা ২৫৬]    
 

��-২৪: উরওয়াতুল উসকা বা শ্ র�ু িক? 

উ�র: তা হল: লা ইলাহা ই�া�াহ। লা ইলাহা অথর: েকাানা মা‘বুদ 
েনই (রিহতকরণ) ই�া�াহ অথর: শধু আ�াহ  (সাবযতকরণ) 
 

��-২৫: এখাান না এবং হযাঁ বা রিহতকরণ ও সাবযতকরণ �ারা 
উা�শয িক? 

উ�র: আ�াহ বযতীত অনয যা িকছুর ইবাদত বা উাাসনা করা হয় 
তা রিহত করা এবং িবনা শরীক এক আ�াহর জনয যাবতীয় ইবাদত 
সাবযত করা। 
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��-২৬: এ কথার �মাণ িক? 

উ�র: �মাণ হল আ�াহর বাণী: 
ٰهِيمُ  قَاَل  �ذۡ  ﴿ ََ �ِيهِ إِبۡ

َ
 ]اا٢٦:اتلزخمف[ا﴾ ٢ �َۡعبُُدونَ  ّسِّما بََرآءٞ  إِنِّ�  َوقَۡوِمهِۦٓ  ِ�

অথরাা: �রণ করন, যখন ই�াহীম (আলাইিহস সালাম) তার িাতা 
এবং তার স�দায়াক বালিছালন: েতামরা যাাদর াুজা কর তাাদর 
সাাথ আমার েকাানা স�কর েনই। [সূরা যুখরফ: ২৬] এিট 
রিহতকরাণর �মাণ। আর সাবযতকরাণর �মাণ হা� আ�াহর 
বাণী, 

ِي إِّ�  ﴿ َّ يَۡهِدَنِ  فَإِنُّهۥ َ�َطَرِ�  ٱ  ]ا٢٧:اتلزخمف[ا﴾ ٢ َِ
“তাব িযিন আমাাক সৃি� কারাছন িতিন বযতীত, িতিন আমাাক 
সিঠক াথ েদখাাবন।”[সূরা যুখরফ ২৭] 
 

��-২৭: তাগত কয়িট? 

উ�র: তাগত অানক রায়াছ, ত�াধয �ধানত: াাঁচিট। আ�াহর 
অিভশাা�া� ইবিলস, যার াূজা বা উাাসনা করা হয় অথচ েস 
তাাত রািজ থাাক, েয বযি্ িনাজর উাাসনার িদাক মানুষাক 
আ�ান কার, েয বযি্ গাায়ব জানার দাবী কার এবং েয বযি্ 
আ�াহর অবতীণর শরীয়ত বাদ িদায় অনয িকছু �ারা শাসন কার। 

 

��-২৮:  কাালমার সাকয েদওয়ার ার সাবরা�ম আমল েকানিট? 

উ�র: াাঁচ ওয়া্ নামায াড়া, এ নামাাযর িকছু শতর, রকন এবং 
ওয়ািজব রায়াছ। 
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শতরগালা হল: মুসিলম হওয়া, জান থাকা, ভাল-মা�র াাথরাকযর 
িবাবক থাকা, ািব� থাকা, নাাাকী দূর করা, সতর ঢাকা, ি�বলামুখী 
হওয়া, সময় হওয়া এবং িনয়ত করা। 

নামাাযর রকন হল েচৗ�িট: সামথর থাকাল িকয়াম বা দাঁিড়ায় নামায 
াড়া, তাকবীার তাহিরমা, সূরা ফাাতহা াাঠ, রকু, রকু েথাক উঠা, 
সাতিট অাা িসজদা, রকু েথাক েসাজা হায় দাঁড়াানা, দুই িসজদার 
মাাঝ বসা, �িতিট রকান েদরী করা, ধারাবািহকতা বজায় রাখা, েশষ 
তাশাহহদ, েশষ ৈবঠক, নবীর উার দুরদ াাঠ এবং সালাম িফরাানা। 

নামাাযর ওয়ািজব আটিট: তাকবীার তাহরীমা বাাদ সকল তাকবীর, 

রকুাত সুবহানা রি�য়াল আযীম বলা, ইমাম ও একাকী নামাযীর 
জনয সািময়া�াহ িলমান হািমদা বলা, ইমাম, মুকতাদী এবং একাকী 
নামাযীর জনয র�ানা লাকাল হামদ বলা, িসজদায় সুবহানা রবিবয়াল 
আ‘লা বলা, দুই িসজদার মাাঝ রবিবগ িফরলী বলা, �থম তাশাহহদ, 

এর জনয বসা।  
এগালা বযতীত যা িকছু আাছ কথা এবং কাজ সবই সু�াত। 

 

��-২৯: আ�াহ িক সৃি�াক মৃতুযর ার আবার জীিবত করাবন? 

এবং তাাদর ভাল-ম� আমালর িহসাব িহণ করাবন? তার 
আনুগতযকারীাক িক জা�াাত �াবশ করাাবন? আর েয বযি্ তার 
সাাথ কুফরী করাব এবং তার সাাথ অনযাক অংিশদার করাব েস 
িক জাহা�াাম যাাব? 

উ�র: হযা,ঁ এর দলীল হল আ�াহ তা‘আলার বাণী: 
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َِنَ  زََ�مَ  ﴿ َّ ن َ�َفُرٓواْ  ٱ
َ
ْۚ  ّلن أ ّ  َوَرّ�ِ  بََ�ٰ  قُۡل  ُ�ۡبَعُثوا ُُ ُۡبَع ُبَّبُؤنّ  ُُمّ  ََ  َعمِۡلتُمۚۡ  بَِما ََ

ِ  َ�َ  َوَ�ٰشِكَ  ِّ  ]اا٧:اتلاين [ا﴾ ٧ �َِس�ٞ  ٱ

অথরাা: কািফররা ধারণা কার েয, তারা কখানা াুনরিিত হাব না। 
বলুন: িন�য়ই হাব, আমার রাবর শাথ! েতামরা অবশযই াুনরিিত 
হাব। অতঃার েতামরা যা করাত েস স�াকর অবশযই েতামাাদরাক 
অবিহত করা হাব। এবং এিট আ�াহর াাক অতয� সহজ। [সূরা 
তাগাবূন ৭] 
িতিন আরও বালন: 

لَۡقَ�ُٰ�مۡ  ۞مِۡنَها ﴿ َرىٰ  تَاَرةً  ُ�ۡرُِجُ�مۡ  َوِمۡنَها نُِعيُدُ�مۡ  َو�ِيَها ََ َۡ ُ
:اطه[ا﴾ ٥ أ

 ]ا٥٥
অথরাা: আিম েতামাাদরাক মৃি�কা হাত সৃি� কারিছ, এর মাধযই 
িফিরায় েদব এবং  তা েথাকই াুনবরার েবর করব। [সূরা �হা ৫৫] 
কুরআন কারীাম এর অগিনত দলীল রায়াছ। 

 

��-৩০: েয বি্ গাইর�াহর নাাম াশ জবাই করাব এ আয়াত 
অনুযায়ী তার হকুম িক?  

উ�র: েস মুরতাদ কাাফর, তার জবাই করা াশ খাওয়া জাায়য 
েনই। েকননা তার মাধয দুিট �িতব�কতা াাওয়া যাা�। 

�থমিট হল: এিট মুরতাাদর �ারা যবাই করা, আর েকাানা 
মুরতাাদর যবাই করা াশ উলামাাদর ঐকমাতয খাওয়া জাায়য 
েনই। 
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ি�তীয়িট হল: এিট গাইর�াহর নাাম যবাই করার অ�ভুর্, আর 
গাইর�াহর নাাম জবাই করা াশ আ�াহ হারাম কারাছন। 

এর দলীল আ�াহর বাণী: 
ِجدُ  ّ�ٓ  قُل﴿

َ
ٓ  ِ�  أ وِ�َ  َما

ُ
ّ  أ ََ ِ َّرًما إ ُُ  ٰ ۥٓ  َطاِع�ٖ  َ�َ ن إِّ�ٓ  َ�ۡطَعُمُه

َ
وۡ  َمۡيَتةً  ََُ�ونَ  أ

َ
 أ

وۡ  ّمۡسُفوًحا َدٗما
َ
مَ  أ وۡ  رِۡجٌس  فَإِّنُهۥ َِ�ِ�رٖ  َ�ۡ

َ
هِّل  فِۡسًقا أ

ُ
ِ  لَِغۡ�ِ  أ ِّ :اتئنعي [ا﴾بِهِۦۚ  ٱ

 ]اا١٤٥

অথরাা: আািন বাল িদন: ওহীর মাধযাম আমার িনকট েয িবধান 
াাঠাানা হায়াছ; তাাত েকাানা ভকণকারীর জনয েকাানা হারাম ব� 
াাইিন যা েস ভকণ কার, তাব মৃত জ� বা �বািহত র্ অথবা 
শকারর েগা�, েকননা এটা অবশযই নাাাক বা শরীয়ত িবগিহরত 
বস�; যা আ�াহ ছাড়া অানযর নাাম উাসগর করা হায়াছ তা হারাম 
করা হায়াছ। [সূরা আনআম ১৪৫]    
 

��-৩১: িশাকরর �কারগালা িক িক? 

উ�র: িশাকরর �কারগালা হল: মৃত বযি্র িনকট �ায়াজনাদী 
চাওয়া, তাাদর িনকট িগায় �াথরনা করা। আর এিট িবা�র মাধয 
অিধক �সািরত ও �চিলত, েকননা মৃত বযি্র আমল বা কাজ কমর 
িবি�� হায় িগায়াছ, েস তার িনাজর জনযই েকাানা উাকার বা 
অাকার করার কমতা রাাখ না তাহাল েস তার িনকট 
�াথরনাকারীাক িক সহাযািগতা করাব? অথচ তার িনকট আ�াহর 
শাফাআত চাা�। এিট হা� শাফায়াতকারী এবং যার িনকট 
শাফায়াত চাওয়া হয় তার বযাাাার িনতা�ই মুখরতা, কারণ আ�াহ 
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তা‘আলার অনুমিত বযতীত তার িনকট েকউ শাফায়াত চাইাত াারাব 
না। আর অানযর িনকট তা চাওয়ার মাধয তার অনুমিতর কারণ 
কার রাাখন িন; বরং কারণ হল: তাওহীদাক ািরাূণর ভাাব বাতবায়ন 
করা। আর েসই মুশিরক এমন মারা�ক কারাণ ািতত হায়াছ যা 
আ�াহর অনুমিতর �িতব�ক। 
আর িশকর দু ধরাণর। এক �কার িশকর রায়াছ যা �ীন েথাক 
মানুষাদরাক েবর কার েদয়। তা হা� বড় িশকর। অনয �কার িশকর 
হা� এমন যা �ীন েথাক মানুষাদরাক েবর কার েদয় না। আর তা 
হা� েছাট িশকর েযমন, সামানয েলাক েদখাানার �ারা সংঘিটত 
িশকর।   
 

��-৩২: েনফাাকর �কারগালা িক িক? এবং এর অথর িক? 

উ�র: েনফাক দুই �কার: েনফাাক এ‘েতকাদী বা িব�াসগত েনফাক 
এবং েনফাাক আমিল বা আমলগত েনফাক। 

িব�াসগত েনফাক কুরআানর িবিভ� জায়গায় উা�খ হায়াছ, তাাদর 
জনয আ�াহ তা‘আলা জাহা�াামর এাকবাার িন��ল ওয়ািজব কার 
েরাখাছন। 

েনফাাক আমিল: রাসূালর বাণীাত এাসাছ: চারিট ৈবিশ�য রায়াছ 
যার মাধয তা াাওয়া যাাব েস খাঁিট মুনািফক। আর যার মাধয এর 
েকাানা একিট াাওয়া যাাব, তার মাধয মুনাাফাকর একিট িনদশরন 
াাওয়া যাাব যতকণ না েস তা তযাগ করাব। 
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(ৈবিশ�গালা হল:) েস যখন কথা বলাব তখন িমথযা বলাব, েকাানা 
অিাকার করাল তা ভা করাব, ঝগড়া করাল গািল েদাব এবং তার 
িনকট েকাানা িকছু আমানত রাখাল এর িখয়ানত করাব। 

রাসূলু�াহ  (সা�া�াহ আলাইিহ অসা�াম) আারা বালাছন: 
মুনাাফাকর িনদশরন িতনিট: েস যখন কথা বলাব তখন িমথযা বলাব, 
েকাানা অিাকার করাল তা ভা করাব এবং তার িনকট েকাানা 
িকছু আমানত রাখাল এর িখয়ানত করাব।  
গণীজন বালন: এ েনফাকী কখানা ইসলাামর মূলনীিতর সাাথ 
একি�ত হাত াাার িক� যখন তা �াধানযতা লাভ কার তখনই 
েসই মুনাাফক ইসলাম েথাক স�ূণররাা েবর হায় যায় যিদও েস 
নামায াাড়, েরাজা রাাখ এবং িনাজাক মুসিলম িহসাাব দাবী কার। 
েকননা তার মাধয এ সকল ৈবিশ� থাকায় ঈমানই তাাক মুসিলম 
হওয়া েথাক বারণ কার। কাাজই েকাানা বা�ার মাধয যখন এ 
ৈবিশ�যগালা াূণরতা লাভ করাব এবং এ েথাক িবরত থাকার জনয 
বারণ করার মত েকাানা কারণ না থাাক তাহাল েস খাঁিট মুনাাফাক 
ািরণত হাব। 

 

��-৩৩: �ীন ইসলাামর ি�তীয় ধাা েকানিট? 

উ�র: ঈমান। 

 

��-৩৪: ঈমাানর শাখা কয়িট? 

উ�র: ঈমাানর স�াররও অিধক শাখা রায়াছ, সবাচায় উাারর 
শাখা হল ‘‘লা ইলাহা ই�া�াহ” বলা এবং সবাচায় িন�তর শাখা হল 
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‘‘রাতা েথাক ক�দায়ক িজিনস দূর করা” এবং ল�া হা� ঈমাানর 
একিট শাখা বা অা। 

 

��-৩৫: ঈমাানর রকন কয়িট?  

উ�র: ঈমাানর রকন ছয়িট। তা হল: আািন আ�াহর উার 
আনাবন, তাঁর েফার�াম�লী, তাঁর িকতাবসমূহ, রাসূলগাণর �িত 
ঈমান আনাবন, েশষ িদবস ও ভাাগযর ভাল মা�র �িত ঈমান 
আনাবন। 

  
��-৩৬: �ীন ইসলাামর তৃতীয় ধাা েকানিট? 

উ�র: ইহসান। এর রকন হা� একিট, তা হল: আািন এমন ভাাব 
আ�াহর ইবাদত করাবন; েযন আািন তাাক েদখাছন, আািন যিদ 
তাাক নাও েদাখন তাহাল (মান করাবন েয,) িন�য়ই িতিন 
আানাাক েদখাছন। 

 

��-৩৭: াূনরিাানর ার িক মানুষ তাাদর কমর স�াকর িজজািসত 
হাব এবং তাাদরাক িক তাাদর কামরর বদলা েদওয়া হাব? 

উ�র: হযাঁ, তারা �া�র স�ুখীন হাব এবং তাাদর কামরর বদলা 
েদওয়া হাব। দলীল হল আ�াহর বাণী: 

َۡجزِيَ  ﴿ َِنَ  َِ َّ ْ  ٱ ـُٔوا ٰ�َ
َ
ْ  بَِما أ َِنَ  َو�َۡجزِيَ  َعمِلُوا َّ حۡ  ٱ

َ
ْ أ ا﴾ ٣ بِ�ۡ�ُۡسَ�  َسنُوا

 ]اا٣١:اتلجم[
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অথরাা: যারা ম� কাজ কার তাাদরাক েযন ম� ফল েদন এবং 
যারা ভাল কাজ কার তাাদরাক েযন উ�ম বদলা েদন। [সূরা নাজম 
৩১] 
 

��-৩৮: েয বযি্ াূনরিানাক অিব�াস করাব তার হকুম িক? 

উ�র: েস কাাফর হায় যাাব, দলীল হল আ�াহর বাণী: 
َِنَ  زََ�مَ  ﴿ َّ ن َ�َفُرٓواْ  ٱ

َ
ْۚ  ّلن أ ّ  َوَرّ�ِ  بََ�ٰ  قُۡل  ُ�ۡبَعُثوا ُُ ُۡبَع ُبَّبُؤنّ  ُُمّ  ََ  َعمِۡلتُمۚۡ  بَِما ََ

ِ  َ�َ  َوَ�ٰشِكَ  ِّ  ]٧:اتلاين [ا﴾ ٧ �َِس�ٞ  ٱ
অথরাা: কািফররা ধারণা কার েয, তারা কখানা াুনরিিত হাব না। 
বলুন: িন�য়ই হাব, আমার �িতাালাকর শাথ! েতামরা অবশযই 
াুনরিিত হাব। অতঃার েতামরা যা করাত েস স�াকর অবশযই 
েতামাাদরাক অবিহত করা হাব। এবং এিট আ�াহর াাক অতয� 
সহজ। [সূরা তাগাবূন ৭] 
  
��-৩৯: এমন েকাানা উ�ত বাকী আাছ িক? যার িনকট আ�াহ 
রাসূল ে�রণ কারনিন? যারা তাাদরাক এক আ�াহর ইবাদত করাত 
এবং তাগতাক বজরন করাত িনাদরশ িদাবন? 

উ�র: এমন েকাানা উ�ত বাকী েনই; যার িনকট আ�াহ রাসূল 
ে�রণ কারনিন। দলীল হল  আ�াহর বাণী: 

ِّ  ِ�  �ََعۡثنَا َولََقدۡ  ﴿ ّمةٖ  ُُ
ُ
وً�  أ ُِ نِ  ّر

َ
ْ  أ َ  ٱۡ�بُُدوا ِّ ْ  ٱ ٰ  َوٱۡجتَبُِبوا َّ :اتلح [ا﴾ ُغوَتۖ ٱل

 ]اا٣٦
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অথরাা: আিম �াতযক জািতর িনকট রাসূল াািঠায়িছ এ মামর েয, 

েতামরা আ�াহর ইবাদত কর এবং তাগতাক বজরন কর। [সূরা 
নাহল ৩৬] 
 

��-৪০: তাওহীাদর �কারগালা িক িক? 

উ�র:  
১: তাওহীাদ রবুিবয়যা: এিট কাাফরগণও �ীকৃিত িদায়িছল, েযমন 
আ�াহর বাণী: 

�ِض  ٱشّسَمآءِ ّمِنَ  ََۡرُزُقُ�م َمن قُۡل  ﴿
َ
ّمن وَٱۡ�

َ
بَۡ�ٰرَ  ٱشّسۡمعَ  َ�ۡملِكُ  أ

َ
 ُ�ۡرِجُ  َوَمن وَٱۡ�

 ّ ََ رِجُ  ٱشَۡمّيِتِ  مِنَ  ٱۡل ّۡ ِّ  مِنَ  ٱشَۡمّيَِت  َو�ُ ََ ۚ  ََُدبِّرُ  َوَمن ٱۡل ۡسَر
َ
ُۚ  فََسيَُقوشُونَ  ٱۡ� ِّ  َ�ُقۡل  ٱ

فََ� 
َ
 ]اا٣١:ايو�ي[ا﴾ ٣ �َّتُقونَ  أ

অথরাা: আািন বলুন: িতিন েক? িযিন েতামাাদরাক আসমান ও 
জমীন েথাক িরিযক োৗিছায় থাাকন? অথবা িতিন েক? িযিন কণর ও 
চকুসমূাহর উার াূণর অিধকার রাাখন? আর িতিন েক? িযিন 
জীব�াক �াণহীন হাত েবর কারন আর �াণহীনাক জীব� হাত 
েবর কারন? এবং িতিন েক? িযিন সকল কাজ ািরচালনা কারন? 

তখন অবশযই তারা বলাব েয, আ�াহ। অতএব, আািন বলুন: তাব 
েকন েতামরা (িশকর হাত) িনবৃ� থাকাছা না? [সূরা ইউনুস ৩১] 
২: তাওহীাদ উলুিহয়যা: সকল সৃি�াক বাদ িদায় এক আ�াহর জনয 
ইখলাাসর সাাথ ইবাদত করা। েকননা আরবাদর ভাষায় ইলাহ হল: 
যার জনয ইবাদাতর উা�শয করা হয়। তারা বলাতা: আ�াহ হা�ন 
সকল মা‘বূাদর মা‘বুদ বা ইলাাহর ইলাহ, িক� তারা তার সাাথ 
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অনযানয ইলাহাক ডাকাতা। েযমন: সাালাকগণ, েফার�াম�লী 
ইতযািদ। তারা বলাতা: আ�াহ তাাত রািজ আাছন এবং তারা 
আ�াহর িনকট আমাাদর জনয শাফাআত করাব। 

৩: তাওহীাদ িসফাত: তাওহীাদ রবুিবয়যা এবং উলুিহয়যা ততকণ 
াযর� সাবযত হাব না যতকণ না তাওহীাদ িসফাত তথা আ�াহর 
গণাগণাক �ীকৃিত েদওয়া হাব, িক� কাাফরগণ ঐ সকল েলাকাদর 
েচায় জানী যারা আ�াহর িসফাতাক অ�ীকার কার। (কাাফররা 
আ�াহর সকল গণাগণ অ�ীকার করাতা না) 
 

��-৪১: আ�াহ যিদ আমাাক েকাানা িনাদরশ েদন তাহাল আমার িক 
করা উিচা? 

উ�র: তার জনয সাতিট তর অিততম করা জররী। এক. তা জানা, 
দুই. েসটাাক ভালবাসা, িতন. তা াালন করার দৃঢ় �িতজা করা, চার. 
তার উার আমল করা, াাঁচ. সিঠকভাাব তা স�াদন করা, ছয়. েস 
আমল িব�ংসী কমর হাত সতকর থাকা এবং সাত. এর উার দৃঢ় 
থাকা। 

 

��-৪২: যখন মানুষ জানাব েয, আ�াহ তাাক তাওহীদ াালানর 
িনাদরশ িদায়াছন এবং িশাকর ািতত হওয়া হাত িনাষধ কারাছন; 

তখন িক এ ধাাগালা তার উার �াযাজয হাব? 

উ�র: হযা,ঁ �থমত: অিধকাংশ েলাক জাান েয, তাওহীদ সতয এবং 
িশকর বািতল তারারও িবনা �া� েস এ েথাক িবমুখ থাাক! 
অনুরাভাাব েস জাান েয, আ�াহ সূদাক হারাম কারাছন তারারও 
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িবনা �া� সূাদর েলনাদন কার যাা�! েস জাান েয, এতীামর মাল 
খাওয়া হারাম শধু শরীয়ত অনুামািদত াপায় খাওয়া জাায়য, 
তারারও এতীামর মাালর দািয়� িনা�, কাউাক এ বযাাাার 
িজজাসাও করাছ না! 
ি�তীয়ত: আ�াহ যা অবতীণর কারাছন তা ভালবাসা এবং তার 
অাছ�কারীাক কাাফর জানা, েদখা যাা� বহ মানুষ রাসূলাক াছ� 
কার না বরং তাঁাক এবং িতিন যা িনায় এাসাছন তাও অাছ� 
কার যিদও েস জাান েয, আ�াহ তা অবতীণর কারাছন। 

তৃতীয়ত: কাাজর জনয দৃঢ় �িতজাবা হওয়া, অিধকাংশ মানুষ তা 
জাান এবং াছ� কার িক� দুিনয়ার �াাথরর ভায় তা াালানর 
�িতজা কার না। 

চতুথরত: আমল করা, বহ মানুষ আাছ যারা েকাানা আমালর 
�িতজাবা হাল বা আমল করাল েদখা যায় তাাক আালমগণ বা 
মানুষ স�ান কার ফাল েস ঐ আমল েছাড় েদয়। 

া�মত: অিধকাংশ মানুষ খাঁিট িনয়াত আমল করাত াাার না, আর 
যিদও ইখলাস বা খাঁিট িনয়াত কার িক� সিঠক াািতাত হয় না। 

ষ�ত: সাালাকগণ তাাদর আমল �ংস হায় যাওয়ার ভয় কার, 

কারণ আ�াহ বালাছন: 
ن ﴿

َ
ۡعَ�ٰلُُ�مۡ  َ�ۡبََط  أ

َ
نتُ  أ

َ
ُعُرونَ  َ�  مۡ َوأ َۡ َ  ]اا٢:اتلجمتت[ا﴾ ٢ �

েতামাাদর আমল �ংস হায় যাাব িক� েতামরা তা জানাত াারাব 
না। আর এিট আমাাদর জমানায় সবাচায় কম। (বতরমান কাালর 
সাালাাকরা আমল ন� হওয়ার ভয় কার না।)  
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স�মত: হা�র উার দৃঢ় থাকা এবং েশষ ািরণিত খারাা হওয়া 
েথাক ভয় করা। আর এিট েথাকই সাালাকগণ সবাচায় েবশী ভয় 
কার থাাকন। 

 

��-৪৩: কুফর অথর িক এবং তা কত �কার? 

উ�র: কুফর দু’�কার 

ক- এমন কুফর যা ইসলাম েথাক েবর কার েদয়, ইহা াাঁচ �কার: 
১: িমথযাারাাার কুফির, আ�াহ বালন: 

ۡظلَمُ  َوَمنۡ  ﴿
َ
ىٰ  سِّمنِ  أ ِ  َ�َ  ٱۡ�َ�َ ِّ وۡ  َكِذبًا ٱ

َ
ۥٓۚ  شَّما بِ�ۡ�َقِّ  َكّذَب  أ لَۡيَس  َجآءَهُ

َ
َ  �ِ 

 ]اا٦٨:اتفعغكدوت[ا﴾ ٦ ّلِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َمۡثٗوى َجَهّنمَ 

অথরাা: েয বযি্ আ�াহ স�াকর িমথযা রচনা কার অথবা তাঁর িনকট 
হাত আগত সতযাক অ�ীকার কার তার েচায় অিধক যািলম আর 
েক হাত াাার? জাহা�ামই িক কাাফরাদর আবাস নয়? [সূরা 
আনকাবূত ৬৮] 
২: সতয বাল জানার ারও অহংকার করার কুফির, আ�াহ বালন: 

�َِكةِ  قُۡلنَا �ذۡ  ﴿ ٰ ََ ْ  شِۡلَم ُجُدوا ِۡ ْ  �َدمَ  ٱ َ�ٰ  إِبۡلِيَس  إِّ�ٓ  َفَسَجُدٓوا
َ
َتۡكَ�َ  َ ِۡ  مِنَ  َوَ�نَ  وَٱ

 ]اا٣٤:اتلقمة[ا﴾ ٣ ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ 

অথরাা: এবং যখন আিম েফার�াগণাক বালিছলাম েয, েতামরা 
আদমাক িসজদা কর তখন ইবিলস বযতীত সকালই িসজদা 
কারিছল; েস অিাহয করল ও অহ�ার করল এবং কাাফরাদর 
অ�ভুর্ হল। [সূরা বাকারা ৩৪] 
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৩: সা�াহর কুফির, আর এিট হা� খারাা ধারণা করা। আ�াহ 
বালন: 

َل  ﴿ ََ َۡفِسهِۦ اشِمٞ ظَ  وَُهوَ  َجّنَتُهۥ َوَد ِ ٓ  قَاَل  َّ ُظنّ  َما
َ
ن أ

َ
بَٗدا َ�ِٰذهِۦٓ  تَبِيدَ  أ

َ
َ ٣  ٓ ُظنّ  َوَما

َ
 أ

ٰ  ّردِدّت  َولَ�ِن قَآ�َِمةٗ  ٱشّساَعةَ  ََ ِ ِجَدنّ  َرّ�ِ  إ
َ
�َ � ٗ�ۡ ۥ قَاَل  ٣ ُمنَقَلٗبا ّمِۡنَها ََ ُ�َ 

ۥٓ  َوُهوَ  َصاِحبُُهۥ َ�َفۡرَت  ُ�َاوُِرُه
َ
ِي أ َّ لََقكَ  بِ� ّوٮٰكَ  ُُمّ  ّ�ۡطَفةٖ  مِن ُُمّ  تَُرابٖ  مِن ََ َِ 

 ]اا٣٧اا،٣٥:اتلكهف[ا﴾ ٣ رَُجٗ� 

অথরাা: এ ভাাব িনাজর �িত যুলুম কার েস তার উদযাান �াবশ 
করল। েস বলল: আিম মান কির না েয এটা কখানা �ংস হায় 
যাাব। এবং এটাও মান কির না েয, িকয়ামত হাব, আর আিম যিদ 
আমার �িতাালাকর িনকট �তযাবৃ� হই তাব অবশযই আিম ইহা 
অাাকা উাকৃ� �ান াাব। তদু�ার তার ব�ু তাাক বলল: তুিম িক 
তাাক অ�ীকার করছ? িযিন েতামাাক সৃি� কারাছন মৃি�কা ও াার 
শত হাত এবং তারার াূণরাা কারাছন মানুষয আকৃিতাত? [সূরা 
কাহফ ৩৫-৩৭] 
৪: �তযাখযান করার কুফির, এর দলীল িহাসাব আ�াহ বালন: 

َِنَ  ﴿ َّ ْ  وَٱ ٓ  َ�َفُروا ْ  َ�ّما نِذُروا
ُ
 ]اا٣:اتئحقيف[ا﴾ ٣ ُمۡعرُِضونَ  أ

অথরাা: আর যারা কাাফর তাাদরাক যা েথাক সতকর করা হায়াছ 
তারা তা েথাক মুখ িফিরায় েনয়। [সূরা আহকাফ ৩] 
৫: েনফাকী কুফির, এর দলীল িহাসাব আ�াহ বালন: 

ّ�ُهمۡ  َ�ٰشِكَ  ﴿
َ
ٰ  َ�ُطبِعَ  َ�َفُرواْ  ُُمّ  ءَاَمنُواْ  بِ� ا﴾ ٣ َ�ۡفَقُهونَ  َ�  َ�ُهمۡ  قُلُوَِهِمۡ  َ�َ

 ]ا٣:اتلغيفقون[
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অথরাা: এটা এ জানয েয, তারা ঈমান আনার ার কুফির কারাছ 
ফাল তাাদর অ�ার েমাহর েমার েদওয়া হায়াছ, ািরণাাম তারা 
েবাধশি্ হািরায় েফালাছ। [সূরা মুনািফকূন ৩] 
খ- েছাট কুফির, এর �ারা ইসলাম েথাক েবর হাব না। আর এিট 
হা� েনয়ামাতর অ�ীকার বা কুফির।  
এর দলীল িহাসাব আ�াহ বালন: 

ُ  َوَ�ََب  ﴿ ِّ �ِيَها ّمۡطَم�ِّنةٗ  ءَاِمنَةٗ  َ�نَۡت  قَۡر�َةٗ  َمثَٗ�  ٱ
ۡ
ِّ  ّمِن رََغٗدا رِۡزُ�َها ََأ  َمَ�نٖ  ُُ

ۡ�ُعمِ  َرۡت فََ�فَ 
َ
ِ  بِ� ِّ َ�َٰ�َها ٱ

َ
ُ  فَأ ِّ ُوعِ  ِ�َاَس  ٱ ۡۡ ْ  بَِما َوٱۡ�َۡوِف  ٱ ا﴾ ١ ََۡصنَُعونَ  َ�نُوا

 ]اا١١٢:اتلح [

অথরাা:  আ�াহ দৃ�া� িদায়াছন এক জনাাদর; যা িছল িনরাাদ ও 
িনি�ত, েযখাান সবরিদক েথাক �চুর জীবানাাকরণ আসাতা; 
অতঃার তারা আ�াহর অনুিহ অ�ীকার করল ফাল তারা যা করত 
ত�ানয তাাদরাক আ�াহ কুধা ও ভীিতর আ�াদানর �াদ িহন 
করাালন। [সূরা নাহল ১১২] 
িতিন আরও বালন: 

�َ�ٰنَ  إِنّ ﴿  ]اا٣٤:اتنمتايم[ا﴾ ٣ َكّفارٞ  لََظلُومٞ  ٱۡ�ِ

অথরাা: িন�য়ই মানুষ অিত মা�ায় যািলম অকৃতজ। [সূরা ই�াহীম 
৩৪] 
 

��-৪৪: িশকর িক এবং তা কত �কার? 

উ�র: িশকর হা� তাওহীাদর িবারীত িদক, িশকর িতন �কার: বড় 
িশকর, েছাট িশকর এবং েগাানীয় িশকর। 
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ক: বড় িশকর চার �কার: 
 ১-েদা‘আর েকা� িশকর,  
আ�াহ তা‘আলা বালন:  

ْ  فَإِذَا ﴿ ْ  ٱۡلُفۡلكِ  ِ�  َر�ِبُوا َ ٱ َدَعُوا ّٮُٰهمۡ  فَلَّما ٱّ�َِنَ  َ�ُ  ُ�ۡلِِص�َ  ِّ ََ  ََ ِ ِ  إ  ُهمۡ  إِذَا ٱۡلَ�ّ
 ]اا٦٥:اتفعغكدوت[ا﴾ ٦ �ُۡ�ُِ�ونَ 

অথরাা: তারা যখন েনৗযাান আারাহণ কার তখন তারা িবশা িচা� 
একিন�ভাাব আ�াহাক ডাাক; অতঃার িতিন যখন �াল িভিড়ায় 
তাাদরাক উাার কারন তখন তারা িশাকর িল� হয়। [সূরা 
আনকাবূত ৬৫] 
২- িনয়ত, ই�া এবং কথার েকা� িশকর: 
আ�াহ তা‘আলা বালন: 

ا ٱۡ�ََيٰوةَ  َُرِ�دُ  َ�نَ  َمن ﴿ ۡهِمۡ  نَُوّفِ  َوزِ�بَتََها ٱّ�ۡ�يَ ََ ِ ۡعَ�ٰلَُهمۡ  إ
َ
 َ�  �ِيَها وَُهمۡ  �ِيَها أ

ُسونَ  َّ ٰ�ِكَ  ١ ُ�ۡب ََ ْو
ُ
َِنَ  أ َّ َ  لَۡيَس  ٱ َرةِ  ِ�  ُهمۡ ش َِ ۖ  إِّ�  ٱ�  �ِيَها َصنَُعواْ  َما وََحبَِط  ٱَّاُر

ْ  ّما َوَ�ِٰطلٞ   ]ا١٦اا،١٥:ااوال[ا﴾ ١ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا
অথরাা: েয বযি্ শধু াািথরব জীবন ও এর জাঁকজমক কামনা কার 
আিম তাাদরাক তাাদর কৃতকমরগিলর ফল দৃিনয়াাতই ািরাূণরভাাব 
�দান কার েদই এবং দুিনয়াাত তাাদর জনয েকাানা িকছুই কম 
করা হয় না। তারা এমন েলাক েয, আাখরাাত তাাদর জনয জাহা�াম 
ছাড়া আর িকছুই েনই, আর তারা যা িকছূ কারিছল তা সবই 
আাখরাাত িবন� হায় যাাব এবং যা িকছু করাছ তাও িবফল হাব। 
[সূরা হূদ ১৫-১৬] 
৩- আনুগাতযর েকা� িশকর: 
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আ�াহ তা‘আলা বালন: 
﴿  ْ َُذٓوا َّ ۡحبَارَُهمۡ  ٱ

َ
ۡرََاٗ�ا َورُۡهَ�ٰنَُهمۡ  أ

َ
ِ  ُدونِ  ّمِن أ ِّ ٓ  َسۡر�َمَ  ٱۡ�نَ  وَٱشَۡمِسيحَ  ٱ سُِرٓواْ  َوَما

ُ
 أ

ْ  إِّ�  َۡعبُُدٓوا ۡبَ�ٰنَُهۥ ُهَوۚ  إِّ�  إَِ�ٰهَ  ّ�ٓ  َ�ِٰحٗد�ۖ  إَِ�ٰٗها َِ  ]اا٣١:اتلو� [ا﴾ ٣ �ُۡ�ُِ�ونَ  َ�ّما ُِ

অথরাা: তারা আ�াহাক েছাড় িনাজাদর আালম ও ধমরযাজকাদরাক 
�ভু বািনায় িনায়াছ এবং মিরয়ামর েছাল ঈসাাকও অথচ তাাদর 
�িত শধু এ আাদশ করা হায়াছ েয, তারা শধুমা� এক মা’বূাদর 
ইবাদত করাব, িযিন বযতীত েযাগয েকাানা উাাসক েনই, ব�ত: িতিন 
তাাদর অংশী ি�র করা হাত ািব�। [সূরা তাওবা ৩১]  
৪- ভালবাসার েকা� িশকর: 
আ�াহ তা‘আলা বালন: 

ذُ  َمن ٱَّاِس  َوِمنَ  ﴿ ِّ ِ  ُدونِ  ِمن َ�ّت ِّ نَداٗدا ٱ
َ
ِۖ  َكُحّبِ  ُ�ِّبو�َُهمۡ  أ ِّ َِنَ  ٱ َّ  ءَاَمنُٓواْ  وَٱ

َشدّ 
َ
ا أ ِۗ  ُحّبٗ ّ ِ َِنَ  َََرى َوشَوۡ  ِّ َّ نّ  َعَذاَب ٱلۡ  َََرۡونَ  إِذۡ  َظلَُمٓواْ  ٱ

َ
ِ  ٱۡلُقّوةَ  أ ّ نّ  َ�ِيٗعا ِِ

َ
َ  َوأ ِّ  ٱ

 ]ا١٦٥:اتلقمة[ا﴾ ١ ٱۡلَعَذابِ  َشِدَدُ 
অথরাা: এবং মানুাষর মাধয িকছু েলাক আাছ যারা আ�াহাক বাদ 
িদায় অনযাক সদৃস ি�র কার েনয়, তারা আ�াহাক ভালবাসার নযায় 
তাাদরাক ভালাবাস থাাক এবং যারা ঈমানদার আ�াহর �িত 
তাাদর ভালবাসা অিধক দৃঢ়তর, আর যারা অতযাচার কারাছ তারা 
যিদ শািত অবালাকন করাতা তাহাল বুঝাতা েয, সমুদয় শি্ 
আ�াহর জানয এবং িন�য়ই আ�াহ কাঠার শািতদাতা। [সূরা 
বাকারা ১৬৫] 
খ: েছাট িশকর আর এিট হা� সামানয েলাকাদখাানা। 

আ�াহ তা‘আলা বালন: 
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َِّهِۦ لَِقآءَ  ََرُۡجواْ  َ�نَ  نَ�مَ  ﴿ ِ  �ُۡ�ِكۡ  َوَ�  َ�ٰلِٗحا َ�َمٗ�  فَۡليَۡعَمۡل  َر ۦٓ  بِعِبَاَدة ِهِ َّ َحَدۢ� َر
َ
 أ

 ]اا١١٠:اتلكهف[ا﴾ ١

অথরাা: সূতরাং েয তার �িতাালাকর সাকাা কামনা কার েস েযন 
সাকমর কার আর তার �িতাালাকর ইবাদাত েযন কাউাক শরীক 
না কার। [সূরা কাহাফ ১১০] 
গ: েগাান িশকর, এর দলীাল রাসূলু�াহ (সা�া�াহ আলাইিহ 
অসা�াম) বালন: 
(এ উ�াতর মাাঝ িশকর এমন েগাানীয় ভাাব �াবশ কার েয ভাাব 
অ�কার রাি�াত কাালা াাথার িািািলকা হাটাল েটর াওয়া যায় 
না।) 
 

��-৪৫: কদর ও কাযা বা ভাগয ও ফায়সালার মাধয াাথরকয িক? 

উ�র:  
- কদর শ�িট কাদারা েথাক উাাি�, অতঃার তাকদীর 

শা� বযবহার হায়াছ যার অথর িবতািরত ও াির�ার বণরনা 
এবং ইহা ারবতরীাত সকল সৃি�র অিত� আসার াূাবরই 
আ�াহর িনধরারণ করার েকা� বযবহার হায়াছ। 

- আর কাযা হল: ভাগয িনধরারাণ �থম যা িলিাবা করা 
হায়াছ এর �ারা সংগিঠত হওয়ার হকুামর েকা� বযবহার 
হায়াছ। কখানা ইহা কদর বা ভাগয অাথর বযবহার হয় যা 
বযাাক ও াাথরকয অাথর হায় থাাক। 
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- এমিনভাাব কদর শ�িট কাযা অাথর বযবহার হয় যা ভাগয 
সংগিঠত হওয়ার হকুম িহসাাব ধরা হয় এবং কাযা �ীিন ও 
শরয়ী হকুামর উার �াযাজয হয়। েযমন আ�াহ বালন: 

ْ  َ�  ُُمّ  نُفِسهِمۡ  ِ�ٓ  َ�ُِدوا
َ
ْ  قََضۡيَت  ّسِّما َحرَٗجا أ  ]اا٦٥:اتفنسيء[ا﴾ ٦ �َۡسلِيٗما َو�َُسّلُِموا

অথরাা: অতঃার আানার মীমাংসার বযাাাার িনাজাদর মান েকাানা 
রকম সংকীণরতা াাাব না এবং তা হ�িচা� িহন কার েনাব। [সূরা 
িনসা ৬৫]  

- ত�া কাযা অবসর এবং াূণরতা অাথর আাস, েযমন: 
 ]اا١٠:اتلدع [ا﴾ ٱشّصلَٰوةُ  قُِضيَتِ  فَإِذَا ﴿

অতঃার যখন নামায াূণর হাব, [সূরা আল-জুম‘আহ: ১০]  

- এমিনভাাব কথার আসল অাথরও আাস। 

আ�াহ বালন: 
نَت  َمآ  فَ�ۡقِض  ﴿

َ
 ]ا٧٢:اطه[ا﴾ قَاٍض�  أ

অথরাা: আািন েয ফয়সালা করাত চান তা কার েফলুন। 

- এিট েঘাষনা ও েকাানা সংবাদ েদয়ার অাথর বযবহার হয়। 
েযমন আ�াহ বালন: 

﴿  ٓ ٰ  َوقََضۡينَا ََ ِ ٰءََِل  بَِ�ٓ  إ ََ ِۡ ِ  ]اا٤:اتئستء[ا﴾إ

আিম বানী ইসরাঈালর িনকট সংবাদ াাঠালাম।  

- ত�া মৃতুযর উার �াযাজয হয়। েযমন: েকউ বলল: اقض
نفم    অমুক মৃতুযবরণ কারাছ। অনুরা আ�াহ বালন: 

﴿  ْ َۡقِض  َ�َٰ�ٰلُِك  َونَاَدۡوا ََّكۖ  َعلَۡينَا َِ  ]اا٧٧:اتلزخمف[ا﴾ َر
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তারা আ�ান করাব: েহ মাালক আািন �ভুর িনকট বলুন িতিন 
েযন আমাাদর মৃতুযদান কারন। 

- শািত হওয়ার উার �াযাজয হয়। েযমন আ�াহ বালন: 
ۡسرُ ٱ قُِ�َ  ﴿

َ
   ا﴾ۡ�

অথরাা: শািত েদওয়া হায়াছ। 

- এমিনভাাব েকাানা িজিনসাক ািরাূণর ভাাব াাওয়া অাথর 
বযবহার হয়। েযমন আ�াহ বালন: 

ن َ�ۡبلِ  مِن بِ�ۡلُقۡرءَانِ  �َۡعَجۡل  َوَ� 
َ
ۡكَ  ُ�ۡقَ�ٰ  أ ََ ِ  ]اا١١٤:اطه[ا﴾ وَۡحيُُهۥۖ  إ

অথরা: এবং আ�াহর ওহী আানার �িত স�ূণর হবার াূাবর  আািন 
তাড়াতািড় করাবন না। [সূরা �া-হা ১১৪] 

- অনুরা িবচার ফয়সালার েকা�ও বযবহার হয়। েযমন 
আ�াহ বালন: 

 ]اا٦٩:اتلزمم[ا﴾بِ�ۡ�َقِّ  بَۡينَُهم َوقُِ�َ  ﴿

তাাদর মাাঝ সিঠক ফয়সালা করা হায়াছ। 

- ত�া সৃি� অাথরও বযবহার হয়। েযমন আ�াহ বালন: 
ۡبعَ  نّ َ�َقَضٮٰهُ  ﴿ َ�َٰواتٖ  َِ  ]اا١٢:افصغت[ا﴾ َِ

অতঃার িতিন আকাশম�লাক স�াকাাশ ািরণত করালন। 

- তাছাড়া চুড়া� ফয়সালার েকা�ও বযবহার হয়। েযমন 
আ�াহ বালন: 

ۡسٗر� َوَ�نَ  ﴿
َ
ا أ  ]اا٢١:امم�م[ا﴾ ٢ ّمۡقِضّيٗ

“এবং ইহা িনধরারণ করা িছল।” 

- অনুরা িনাদরশ অাথরও আাস। েযমন আ�াহ বালন: 
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َّكَ  ۞َوقََ�ٰ  ﴿ ّ�  َر
َ
َ  ْ   ]ا٢٣:اتئستء[ا﴾ إَِّاهُ  إِّ�ٓ  �َۡعبُُدٓوا

এবং আানার �ভু িনাদরশ িদায়াছন েয, েতামরা একমা� তারই 
ইবাদত কর। 

- অনুরা উা�শয াূরণ অাথর বযবহার হয় েযমন:ا افقضيت
 ”আিম আমার উা�শয াূরণ করলাম।“   وطمي

- ত�া দুই বযি্র ঝগড়া িমমাংসা অাথর বযবহত হয়।  
- কখানা আদায় অাথর বযবহার হয়, েযমন আ�াহ বালন: 

َضۡيتُم فَإِذَا ﴿  ]اا٢٠٠:اتلقمة[ا﴾ ّمَ�ِٰسَكُ�مۡ  قَ

“যখন েতামরা েতামাাদর হা�র কাজ আদায় করাব।” 

 

আল কাযা تفقضيء শ�িট মূলত: মাসদার, এর িনাদরশ ওয়ািজব 

হওয়ার চািহদা রাাখ এবং এর উার �মাণ কার। আর আল 

ইকাতযা اتئقتضيءহল শ�ানুযায়ী িবিভ� অথর স�াকর ধারণা থাকা। 

তাাদর কথা تفعجبامغهاقضأائ  তাাক েদাখ আিম আ�যরয হব না। ا

আসমা‘য়ী বালাছন: يغقضاوئايدق  বাকী থাকাব িক� েশষ হাব না। 

 

��-৪৬: ভাাগযর ভাল- ম� উভয়িট সাধারণভাাব িক আ�াহর াক 
েথাক হয়? 

উ�র: হযাঁ উভয়িট আ�াহর াক েথাক হয়। আলী (রািযয়া�াহ 
আনহ) হাত, িতিন বালন: বাকী আল গারকাাদ (কবর�ান) আমরা 
একিট জানাযায় শরীক হলাম, অতঃার রাসূলু�াহ (সা�া�াহ 
আলাইিহ অসা�াম) এাস বসালন, আমরাও তাঁর াাাশ বসলাম। 
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তাঁর িনকট একিট লািঠ িছল এিট �ারা িতিন মািটাত দাগ 
কাটাতিছালন, অতঃার িতিন বলালন: (েতামাাদর মাধয এমন 
েকাানা বযি্ েনই, এমন েকাানা নাফস েনই িক� তার িঠকানা 
জা�াত বা জাহা�াাম িলখা হায়াছ, দূভরাগয বা েসৗভাগযশালী িলখা 
হায়াছ) অতঃার িতিন াাঠ করালন: 

ّما ﴿
َ
�ۡ  َمنۡ  فَأ

َ
هُۥ ٦ بِ�ۡ�ُۡسَ�ٰ  وََصّدقَ  ٥ وَٱّ�َ�ٰ  َطيٰ أ ُ َيّ�ِ ىٰ  فََسنُ ّما ٧ شِۡليُۡ�َ

َ
 َوأ

تَۡغَ�ٰ  َ�َِل  َمنۢ  ِۡ هُۥ ٩ بِ�ۡ�ُۡسَ�ٰ  َوَ�ّذَب  ٨ وَٱ ُ َيّ�ِ ىٰ  فََسنُ اا،٥:اتلغي [ا﴾ ١ شِۡلُعۡ�َ
 ]اا١٠

অথরাা: সূতরাং েয বযি্ দান করাব এবং সংযত হাব এবং সা 
িবষয়াক সতয জানাব; অিচারই আিম তার জানয সুগম কার েদব 
সহজ াথ, াকা�ার েয বযি্ কাারণয করাব ও িনাজাক �য়ং 
স�ূণর মান করাব; অিচারই আিম তার জানয সুগম কার েদব 
কাঠার ািরণাামর াথ। [সূরা লাইল : ৫-১০]  
হাদীাস এাসাছ, েতামরা আমল কার যাও েকননা �াতযাকই 
ািরচািলত, অতঃার ম�ালাকগণ ম� কাাজর জনয ািরচািলত এবং 
সাালাকগণ সা কাাজর জনয ািরচািলত। তারার িতিন াাঠ 
করালন: 

ّما ﴿
َ
ۡ�َطيٰ  َمنۡ  فَأ

َ
 ]اا٦اا،٥:اتلغي [ا﴾ ٦ بِ�ۡ�ُۡسَ�ٰ  وََصّدَق  ٥ وَٱّ�َ�ٰ  أ

সূতরাং েয বযি্ দান করাব এবং সংযত হাব এবং সা িবষয়াক 
সতয জানাব 

 

��-৪৭: লা-ইলাহা ই�া�াহ অথর িক? 
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উ�র: আ�াহ বযতীত অনয েকাানা হক ইলাহ েনই। 

দলীল: এবং েতামার �ভু িনাদরশ িদায়াছন েয, তাাক বযতীত অনয 
কাারা ইবাদত কারা না। লা ইলাহা অথর: েকাানা মা‘বুদ েনই, ই�া 
ইয়যাহ অথর: শধু আ�াহ বতীত। 

 

��-৪৮: েসই তাওহীদ েকানিট যা নামায ও েরাজার াূাবর আ�াহ 
তার বা�ার উার ফরয কারাছন? 

উ�র: েসিট হল তাওহীাদ ইবাদাত বা তাওহীাদ উলুিহয়যা। কাাজই 
আািন শধু এক আ�াহাকই ডাকুন যার েকাানা শরীক েনই, না 
েকাানা নবী আর না েকাানা মানুষ। 

আ�াহ বালন: 
نّ  ﴿

َ
ِ  ٱشَۡمَ�ِٰجدَ  َوأ ّ ْ  فََ�  ِِ ِ  َمعَ  تَۡدُعوا ِّ َحٗدا ٱ

َ
 ]اا١٨:اتل [ا﴾ ١ أ

(এবং সকল মাসিজদ আ�াহর জনয; কাাজই েতামরা তার সাাথ অনয 
কাউাক েডাকা না।) সূরা ি�ন ১৮ 

 

��-৪৯: ৈধযরশীল ফকীর এবং কৃতজশীল  ধনীর মাধয েক েবশী 
উ�ম? এবং ৈধযর ও কৃতজতার েকাানা সীমা আাছ িক? 

উ�র: ধনী-গরীাবর মাসআলা হল: ৈধযরশীল এবং কৃতজতা 
�কাশকারী উভয়ই মূিমনাদর মাধয ভাল বযি্, তাাদর মাধয 
সবাচায় ভাল হল েসই বযি্ েয অিধক আ�াহ ভীর বা 
ারাহজগার। 

আ�াহ বালন: েতামাাদর মাধয আ�াহর িনকট সবাচায় স�ািনত 
বযি্ হল েস, েয ারাহজগার বা আ�াহ ভীর। সূরা হজুরাত ১৩ 
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আর ৈধযর ও কৃতজতা �কাাশর সীমা : আালমগাণর িনকট  �িসা 
হল: ৈধযর বলা হয় েকাানা ধরানর দুঃখ �কাশ না করা। আর 
শকিরয়া বা কৃতজতা হল: আানাাক আ�াহ েয েনয়ামত িদায়াছন 
এর �ারা তার আনুগতয করা। 

 

��-৫০: আমাাক িকছু উাাদশ িদন? 

উ�র: আানাাক েয উাাদশ িদব এবং যার �িত উাসাহ িদব তা 
হল: তাওহীদাক বুঝা, তাওহীদ স�করীয় বই াুতক াাঠ করা, কারণ 
এাত আানার জনয তাওহীাদর হাকীকত �কাশ াাাব, যার জনয 
আ�াহ তার রাসূলগণাক ে�রণ কারাছন। এবং িশাকরর হাকীকত 
�কাশ াাাব যা আ�াহ ও তার রাসূল হারাম কারাছন এবং িতিন 
বাল িদায়াছন েয, িশকর িতিন কমা করাবন না। িশকরকারীর উার 
জা�াত হারাম কারাছন। েয বযি্ িশকর করাব তার আমল �ংস 
হায় যাাব। 
আর তাওহীাদর হািককত জানাই আসল বযাাার, যার জনয আ�াহ 
তার রাসূলাক ে�রণ কারাছন। আর এর �ারাই একজন বযি্ 
ািরাূণর ভাাব মুসিলম হাত াাার এবং িশকর ও িশকরকারীাদর েথাক 
দূার থাকাত াাার।  
আমার জনয উাকারী িকছু কথা িলাখ িদন। 

আানাাক সবর �থম েয উাাদশ িদব েসিট হা�: রাসূলু�াহ 
(সা�া�াহ আলাইিহ অসা�াম) আ�াহ তা‘আলার াক েথাক যা িনায় 
এাসাছন তার িদাক েখয়াল করা, েকননা মানুাষর যা �ায়াজন িতিন 
তাহাই আ�াহর াক েথাক িনায় এাসাছন। েয সকল আমল 
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আ�াহর িনকটবতরী করাব এবং জা�াাতর িদাক িনায় যাাব িতিন তা 
করার জনয িনাদরশ িদায়াছন। আর েয সকল আমল আ�াহ েথাক 
দূার রাখাব এবং জাহা�াামর িনকটবতরী করাব  িতিন তা েথাক 
উ�তাক সতকর কারাছন। কাাজই আ�াহ িকয়ামত াযর� তার 
বা�ার উার �মাণ কাায়ম কার েরাখাছন। মুহা�াদ (সা�া�াহ 
আলাইিহ অসা�াম) ে�িরত হওয়ার ার আ�াহর িনকট কাারা 
েকাানা ওজর বা অিভাযাগ োশ করা বাকী েনই। 

আ�াহ তাঁর এবং অনযানয নবীাদর বযাাাার বালাছন: 
﴿  ٓ آ  ۞إِّ�ا وَۡحۡينَ

َ
ۡكَ  أ ََ ِ ٓ  إ   َكَما

َ
ٓ أ ٰ  ۡوَحۡينَا ََ ِ ِۦۚ  مِنۢ  نَ  ۧوَٱَّبِّ�ِ  نُوحٖ  إ ٓ  �َۡعِده وَۡحۡينَا

َ
ٰ  َوأ ََ ِ  إ

ٰهِيمَ  ََ َ�ٰعِيَل  إِبۡ ِۡ َ�ٰقَ  � ِۡ بَاِط  َو�َۡعُقوَب  � ِۡ َّوَب  وَعِيَ�ٰ  وَٱۡ�َ  َوَ�ُٰرونَ  َو�ُو�َُس  وَََ
لَۡيَ�ٰنَۚ  ُِ ٗ�  ١ َزَُوٗر� َداوُۥدَ  وَءَاتَۡينَا َو ُِ ٗ�  َ�ۡبُل  مِن َعلَۡيكَ  َصۡصَ�ُٰهمۡ قَ  قَدۡ  َوُر ُِ  لّمۡ  َوُر

ّمَ  َعلَۡيَكۚ  �َۡقُصۡصُهمۡ  ََ ُ  َو ِّ  ]اا١٦٤اا،١٦٣:اتفنسيء[ا﴾ ١ تَۡ�لِيٗما ُسوَ�ٰ  ٱ

অথরাা: িন�য়ই আিম আানার �িত �তযাাদশ কারিছ েযমন 
�তযাাদশ কারিছলাম নূহ এবং তার াার অনযানয নবীাদর �িত 
এবং �তযাাদশ কারিছলাম ই�াহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও 
তাবংশীয়গাণর �িত এবং ঈসা, আইয়ূব, ইউনূস, হারন ও 
সুলাইমাানর �িত এবং আিম দাউদাক যাবূর �দান কারিছলাম। 

আর িন�য়ই আিম আানার িনকট াূাবরর বহ রাসূালর �সা বণরনা 
কারিছ এবং বহ রাসূল রায়াছ যাাদর কথা আিম আানাাক বিলিন, 

এবং আ�াহ মূসা (আ) এর সাাথ �তযক কথা বালাছন। [সূরা িনসা 
১৬৩-১৬৪]   
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িতিন আ�াহর িনকট েথাক সবাচায় মহা েয িজিনস িনায় এাসাছন 
এবং েলাকাদরাক সবর �থম েয িজিনাসর িনাদরশ িদায়াছন তা হল: 
এক আ�াহর জনয তাওহীাদ ইবাদতাক �ীকৃিত েদওয়া যার েকাানা 
শরীক েনই এবং একমা� তার জনযই একিন� �ীন কাায়ম করা। 
আ�াহ তা‘আলা বালন: 

ّ�َها ﴿
َ
� ٰ ِرُ  َٓ نِذرۡ  ُ�مۡ  ١ ٱشُۡمّدثّ

َ
َّكَ  ٢ فَأ ۡ  َوَر  ]اا٣اا،١:اتلدثم[ا﴾ ٣ فََكّ�ِ

অথরাা: েহ ব�া�ািদত! উঠুন, সতকরবাণী �চার করন এবং আানার 
�িতাালাকর ে��� েঘাষনা করন। সূরা মু�াি�র ১-৩  
অ-রববাকা ফাকািববর অথর: তাওহীদ এবং িবশা ইবাদাতর �ারা 
আানার �ভুর মহ� বণরনা করন যার েকাানা শরীক েনই। আর 
এিট নামায, েরাজা, যাকাত, হ� এবং ইসলাামর অনযানয িবধানাবলীর 
িনাদরাশর াূাবর এর িনাদরশ েদওয়া হায়াছ। 

কুম ফা-আনিযর অথর: এক আ�াহর ইবাদাতর মাধয িশকর করা 
েথাক ভীিত �দশরন করন। এ িনাদরশ েদওয়া হায়াছ িযনা, চুির, সূদ, 

মানুষাক যুলুম করা এবং অনযানয বড় বড় াাা েথাক ভীিত 
�দশরানর াূাবর। 

আর এ মূলনীিতিট �ীন ইসলাামর মূলনীিতর মাধয সবাচায় বড় 
এবং গর�াূণর মূলনীিত, এর জনযই আ�াহ সকল সৃি�াক ৈতরী 
কারাছন।  
েযমন িতিন বালন:  

لَۡقُت  َوَما ﴿ نّ  ََ ِ
ۡۡ �َس  ٱ َۡعبُُدونِ  إِّ�  وَٱۡ�ِ  ]اا٥٦:اتلتم�يت[ا﴾ ٥ َِ
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আিম ি�ন এবং মানুষাক সৃি� কারিছ শধুমা� আমার ইবাদত করার 
জনয। [সূরা যািরয়াত ৫৬] 
এবং এর জনযই আ�াহ রাসূল ে�রণ কারাছন এবং িকতাব অবতীণর 
কারাছন। েযমন িতিন বালন: 

ِّ  ِ�  �ََعۡثنَا َولََقدۡ  ﴿ ّمةٖ  ُُ
ُ
وً�  أ ُِ نِ  ّر

َ
ْ  أ َ  ٱۡ�بُُدوا ِّ ْ  ٱ ُٰغوَتۖ  َوٱۡجتَبُِبوا َّ :اتلح [ا﴾ ٱل

 ]اا٣٦

অথরাা: আিম �াতযক জািতর িনকট রাসূল াািঠায়িছ এ মামর েয, 

েতামরা আ�াহর ইবাদত কর এবং তাগতাক বজরন কর। [সূরা 
নাহল ৩৬] 
আর এর জনযই মানুষ মুসিলম এবং কাাফর িহসাাব ভাগ হায় 
িগায়াছ, সুতরাং েয বযি্ িকয়ামাতর িদন আ�াহর িনকট এমন 
অব�ায় আসাব েয েস তাঁর সাাথ কাউাক শরীক কারিন তাহাল েস 
জা�াাত �াবশ করাব, আর েয বযি্ তার সাাথ শরীক করাব েস 
েদাযাখ �াবশ করাব যিদও েস েলাকাদর েচায় েবশী ইবাদত কার 
থাাক। এ কথার অথরই হল (লা ইলাহা ই�া�াহ)। েকননা ইলাহ 
হালন িতিন, যাাক ডাকা হয়, যার িনকট কলযাণ কামনা করা হয় 
এবং অকলযাণ দূর করা হয়, যাাক ভয় করা হয় এবং যার উার 
ভরসা করা হয় িতিনই �কৃত ইলাহ। 

 
 

সমা� 


