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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
পেম করুণোময়, অসীম দয়োলু আল্লোহে নোশ্ম 

ভুবমকো 

সমস্ত প্রশাংসো একমোত্র আল্লোহ েোবু্বল আলোমীশ্নে িন শ রেষ্ঠ র েোস ল 
আমোশ্দে নবী মুহোম্মদ, তোাঁে পবেবোেবর্গ এবাং সমস্ত সোহোবীশ্দে 
উপে সোলোত ও সোলোম ববষগত রেষহোক...অতঃপে, 

তোওহীদ ববষয়ক এ প্রশ্নোত্তেসম হ চয়ন কশ্েবি মহোন আল্লোহে 
কোলোম ও তোাঁে েস শ্লে বোণী অতঃপে উত্তম িোতীে বববশষ্ট 
আশ্লমর্শ্ণে আশ্লোবচত মোসয়োলো-মোসোশ্য়ল রেষেশ্কশ আে আমোশ্দে 
এ পুবস্তকো সাংকলশ্নে সম্মোনিনক স শ্যোর্ কশ্ে বদশ্য়শ্ি বেয়োদ  
মহোনর্েীে শোফো এলোকোে ‘দোওয়োত ও বনশ্দগশনো সহশ্যোর্ী অবফশ্স’ে 
জ্ঞোন-র্শ্বষণো ববভোর্শ উশ্েশ  হশ্ে পুবস্তকো প্রণয়ন কশ্ে 
মহোমযগোদোবোন আল্লোহে দীন গ্রহণকোেীশ্দে জ্ঞোন অিগশ্ন সহোয়তো 
কেো এবাং তো রেষেশ্ক অন োন  মুসবলমশ্দে ব োপোক ফোয়দো অিগনশ এ 
পুবস্তকোে নোম রেষদয়ো’’ (اتلوحيد بني السائل واملجيب) [বো প্রশ্নোত্তশ্ে 
তোওহীদ]শ 

আবম রেষযশ্হতু জ্ঞোন-র্শ্বষণো ববভোশ্র্ে সদস , রেষসশ্হতু এ পুস্তকবি 
প্রণয়ন কশ্েবি বশক্ষোদোশ্নে বসশ্লবোস বহশ্সশ্বশ 
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মহো-বেকতময় আল্লোহে কোশ্ি প্রোেগনো, বতবন রেষযন আমোশ্দে রেষনক 
প্রশ্চষ্টো কবুল কশ্েন এবাং উত্তম পুেষ্কোে প্রদোন কশ্েনশ আে 
বিয়োমত বদবশ্স রেষনক আমশ্লে পোল্লো ভোেী কশ্ে রেষদনশ আমোশ্ক, 
আমোে মোতো-বপতোশ্ক  এবাং সকল মুবমনশ্দেশ্ক ববচোে বদবশ্স মোফ 
কশ্ে রেষদনশ যোেো মহো-মবহয়োন আল্লোহে বদশ্ক ডোশ্ক, সোহোয  কশ্ে, 
সৎকোশ্িে আশ্দশ দোন কশ্ে, রেষসবদশ্ক দোওয়োত রেষদয়, আে যোেো 
পোপকোি কশ্েন অপিন্দ ও তো রেষেশ্ক বনশ্ষধ কশ্ে তোশ্দে প্রশ্চষ্টোশ্ক 
আল্লোহ রেষযন বেকতময় কশ্ে রেষদনশ আল্লোহ আমোশ্দে নবী মুহোম্মোদ 
সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম, তোাঁে পবেবোেবর্গ এবাং সোহোবীর্শ্ণে 
উপে সন্তুবষ্ট ও শোবি বষগণ করুনশ 

 

বলবপবদ্ধ হশ্য়শ্ি যোে কলশ্ম বতবন আল্লোহে ক্ষমোে বভখোেী; 
ড. ইব্রোহীম ইবন সোশ্লহ আল-খুদ্বোয়েী 
ববচোেপবত উচ্চতে আদোলত, বেয়োদ, 
েোিকীয় রেষসৌদী আেবশ 

(আল্লোহ তোাঁশ্ক এবাং তোাঁে মোতো-বপতোশ্ক  
ও মুবমনশ্দেশ্ক মোফ কশ্ে বদনশ) 
১৫/০৪/১৪২১ বহিেীশ 
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পেম করুণোময় অসীম দয়োলু আল্লোহে নোশ্ম 

{প্রন:১} সশ্বগোচ্চ মযগোদোে অবধকোেী আল্লোহ আমোশ্দেশ্ক রেষকন সৃবষ্ট 
কশ্েশ্িন এবাং তোে দলীল কী?  

উত্তে: আল্লোহ সুবহোনোহু ওয়ো তো‘আলো শুধুমোত্র তোাঁেই ইবোদোত 
বশ্ন্দর্ী কেোে িশ্ন ই আমোশ্দেশ্ক সৃবষ্ট কশ্েশ্িনশ দলীল হশ্লো, 
আল্লোহে বোণী, 

ج ٱ ت  َخلَق   َوَما ﴿
ج ٱوَ  ن  ل 

َع   إجّل   نَ  ل  ونج ِلج  [  ٦٥: اذلاريات] ﴾ ٥٦ ب د 

‘‘আে আবম বিন এবাং মোনুষশ্ক এ িন ই সৃবষ্ট কশ্েবি রেষয, তোেো 
আমোেই ‘‘ইবোদোত’ কেশ্ব’’শ (স েো আয-যোবেয়োত: ৫৬) 

উশ্ল্লখ  রেষয, ইবোদোশ্তে অেগ হশ্লো: আশ্দশ, বনশ্ষধ, সৃবষ্ট ও ইবোদোশ্ত 
আল্লোহশ্ক একক িোনশ্ত হশ্বশ 

{প্রন:২} ইসলোমী শেীয়ত বলশ্ত বক বুঝোয় এবাং এে বববশষ্ট গুশ্লো 
কী কী?  

উত্তে: ইসলোমী শেীয়ত হশ্লো একবি সুবনবদগষ্ট পে ও পদ্ধবত; যো 
আল্লোহ সুবহোনোহু ওয়ো তো‘আলো নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ 
ওয়োসোল্লোমশ্ক একমোত্র িীবন ববধোন বহশ্সশ্ব বনধগোেণ কশ্ে 
বদশ্য়শ্িনশ ইসলোমী শেীয়শ্তে গুরুত্বপ ণগ বববশষ্ট গুশ্লো বনম্নরূপ:  

(ক) এিো আল্লোহে বনকি রেষেশ্ক এশ্সশ্ি; আল্লোহ বশ্লন:  
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جنَ  ََشجيَعة   ََعَ   َك َن  َجَعل   ث م   ﴿  ٱ م 
َ ه   تَت بجع   َوَّل  َهات بجع  ٱفَ  رج م  ل 

َ
ج ٱ ءَ َوا  أ ونَ َيع   َّل  ينَ ّل   لَم 

 [  ٨١: اجلاثية] ﴾ ١٨

‘‘অতঃপে আমেো আপনোশ্ক প্রবতবঠ রত কশ্েবি বনধগোবেত শেীয়শ্তে 
ববধোশ্নে উপে; সুতেোাং আপবন এে অনুসেণ করুন, আে তোশ্দে 
ইেো ও বোসনোে অনুসেণ কেশ্বন নো, যোশ্দে ইলম-জ্ঞোন রেষনই’’1শ 

আল্লোহ আশ্েো বশ্লন:  

ر  ّلل   ٱوَ  ﴿ ي  ج  بَصج  ٱب
 [  ٨٦: عمران ال] ﴾ عجَبادج ل 

‘‘আে আল্লোহ বোন্দোশ্দে প্রবত সম ক দ্রষ্টো’’শ (স েো আশ্ল-ইমেোন: 
১৫)   

অেগোৎ মহোন আল্লোহ বোন্দোশ্দে প্রবত সববশ্শষ দৃবষ্ট েোশ্খন এবাং বতবন 
বোন্দোশ্দে কল োশ্ণে ব োপোশ্ে সবগোবধক অববহতশ 

(খ) এিো একমোত্র প ণগোঙ্গ, সবগোত্মক, সোবগিনীন, শোশ্বত িীবন ববধোন; 
মহোন আল্লোহ বশ্লন: 

َ ٱ ﴿ ك   مَ و  ِل 
َ
م   ت  َمل  أ م   لَك  ت   دجيَنك 

َ
م  َعلَي   ت  َمم  َوأ جع   ك  يت   َمتج ن م   َوَرضج  لَك 

ج ٱ
 [  ٣: دة املائ] ﴾ ا  دجين   مَ َل  س  ل 

                                                            
1 স েো আল িোবসয়ো : ১৮শ  
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‘‘আি রেষতোমোশ্দে িন  রেষতোমোশ্দে দীনশ্ক (িীবন ববধোন) প ণগোঙ্গ কশ্ে 
বদলোম ও রেষতোমোশ্দে প্রবত আমোে অনুগ্রহ (রেষনয়োমত) সম্প ণগ কেলোম 
এবাং ইসলোমশ্ক রেষতোমোশ্দে দীন (িীবন ববধোন) বনধগোেণ কেলোম’’2শ  

অনুরূপভোশ্ব স েো মবেয়শ্মে ৬৪ নাং আয়োশ্ত আশ্ি:  

ي    َربَُّك  ََكنَ  َوَما ۚ  ﴿  [  ٥٦: مريم] ﴾ انَسج

‘‘আে আপনোে েব কখনই ভুশ্ল যোন নো’’শ  

ইসলোমী শেীয়ত নোমক ববধোন আল্লোহে মশ্নোবনত িীবন ববধোনশ 
মোনুশ্ষে যোবতীয় প্রশ্য়োিশ্নে সুঠু র সমোধোন, দুবনয়ো ও আশ্খেোশ্তে 
সুখ-শোবি বনবহত আশ্ি আল্লোহ প্রদত্ত এ ববধোশ্নে মশ্ধ ইশ 

(র্) এবি সবগকোলীন এবাং সবগস্থোশ্নে উপশ্যোর্ী একমোত্র আদশগ 
ববধোনশ প্রবতবদন স যগ উবদত হয় এবাং আমেো রেষদখশ্ত পোই রেষয, 
পৃবেবী শেীয়শ্তে আশ্লো হশ্ত যো প্রশ্য়োিন তো গ্রহণ কশ্েশ্িশ সুস্থ 
বুবদ্ধ ববশ্বক এ সুন্দেতম সুশৃাংখল বনয়ম-পদ্ধবত রেষদশ্খ এ ববধোশ্নে 
প্রবত আগ্রহ উৎসোহ অবশ ই বৃবদ্ধ পোশ্ব এবাং সোক্ষ  বদশ্ব রেষয, এ 
ববধোনই বনভগেশ্যোর্  একমোত্র অনুসেণীয় আদশগ ববধোনশ এিো 
শোবিময় আশ্লোে পে এবাং ঈমোনদোেশ্দে িন  এিো আল্লোহে 
রেষনয়োমতসম শ্হে মশ্ধ  সশ্বগোত্তম রেষনয়োমতশ সুমহোন আল্লোহ বশ্লন:  

                                                            
2 স েো আল-মোবয়দো: ৩শ 
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ؤ  ل  ٱ ََعَ  ّلل   ٱ َمن   لََقد   ﴿ وّل   فجيهجم   َبَعَث  إجذ   مجنجيَ م  جن   رَس  هجم   م  سج نف 
َ
 هجم  َعلَي   ل وا  َيت   أ

جيهجم  ۦ تجهج َءاَي  
م   َوي َزك  ه  جم  َت  ل  ٱ َوي َعل  ج ٱوَ  َب كج بجين  ل  َضَل   لَفج  ل  َقب   مجن ََكن وا   ِإَون َمةَ ك  ل   مُّ

 [  ٨٥٦: عمران ال] ﴾ ١٦٤

‘‘তোশ্দে বনশ্িশ্দে (মোনুশ্ষে) মধ  রেষেশ্কই তোশ্দে বনকি েোস ল 
রেষপ্রেণ কশ্ে আল্লোহ মু’বমনশ্দে প্রবত অবশ ই অনুগ্রহ কশ্েশ্িন; রেষস 
তোাঁে (আল্লোহে) আয়োত তোশ্দে বনকি রেষতলোওয়োত কশ্ে, তোশ্দেশ্ক 
পবেশুদ্ধ কশ্ে এবাং বকতোব ও বহকমোত (যোবতীয় ববষয়বস্তুশ্ক সবিক 
জ্ঞোন দ্বোেো িোনোশ্ক বহকমত বশ্ল) বশক্ষো রেষদয়, যবদও তোেো প শ্বগ 
স্পষ্ট ববভ্রোবিশ্তই বিল’’শ (স েো আল ইমেোন: ১৬৪) 

(ঘ) এিো বনেোপত্তোে বনবিত ব বস্থোশ অতএব ইসলোম সম্পশ্কগ রেষয 
যত রেষবশী জ্ঞোন অিগন কেশ্ব তত রেষবশী রেষস ইসলোমী শেীয়শ্তে 
রেষ্ঠ রশ্ত্ব মহোশ্ত্ম  মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হশ্বশ অতঃপে এ ববধোনশ্ক রেষস 
বনশ্ি আাঁকশ্ে ধশ্ে তো প্রচোশ্েে রেষচষ্টো কেশ্বশ আে রেষয সশ্বগোত্তম  
রেষনয়োমতশ্ক (ইসলোম) গ্রহণ ও শক্তভোশ্ব ধোেণ কেশ্ত পোেশ্ব রেষস 
ব বক্তই মোনুশ্ষে মোশ্ঝ বস্থতোবস্থোয় মোনবসক শোবি ও বনেোপত্তো অনুভব 
কেশ্বশ ব বক্তর্ত স্ববস্ত ও বনেোপত্তো প্রসশ্ঙ্গ মহোন আল্লোহ বশ্লন:  

َّل ﴿
َ
ك   أ جذج ج ٱ رج ب ل وب  ل  ٱ َمئجنُّ َتط   ّلل   [  ٨١: الرعد] ﴾ ق 

‘‘আল্লোহে বযবকশ্ে বক রেষতোমোশ্দে বচত্ত প্রশোি হয় নো’’শ (স েো আে-
েো‘দ-২৮)  
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অনুরূপভোশ্ব সোমবিক ও পোবেপোবশ্বগক শোবি-বনেোপত্তোে ব বস্থো প্রসশ্ঙ্গ 
মহোন আল্লোহ েোবু্বল আলোমীন বশ্লন: 

لج َي   ة  َحَيو   قجَصاصج ل  ٱ فج  م  َولَك   ﴿ و 
 
 ٱ أ

َ م   بج َب  ل  ل  ونَ  لََعل ك  : ابلقرة] ﴾ ١٧٩ َتت ق 
٨٧١  ] 

‘‘রেষহ ববশ্বক-বুবদ্ধসম্পন্ন ব বক্তর্ণ! বকসোশ্সে মশ্ধ ই রেষতোমোশ্দে িীবন 
েশ্য়শ্িশ আশো কেো যোয় রেষয রেষতোমেো তোকওয়ো অবলম্বন কেশ্ব’’শ 
(স েো আল-বোকোেোহ: ১৭৯) 

তদ্রূপ আশ্খেোশ্ত বো পেকোশ্ল িোহোন্নোশ্মে আগুন রেষেশ্ক বনেোপদ ও 
মুক্ত েোকোে বনিয়তো প্রসশ্ঙ্গ আল্লোহ বশ্লন:  

جينَ ٱ ﴿ و  يَل   َولَم   َءاَمن وا   ّل  مإجيَم   ا  بجس  ل   َنه  جظ  َل   من ب و 
 
م   ئجَك أ  ٱ لَه 

َ م ن  م  ل  ه   وَه  ونَ مُّ  ﴾ ٨٢ َتد 
 [  ١٨: االنعام]

‘‘যোেো ঈমোন এশ্নশ্ি অতঃপে তোশ্দে ঈমোনশ্ক যুলুম (বশকগ) দ্বোেো 
কুলুবষত কশ্েবন, তোশ্দে িন ই বনেোপত্তো এবাং এেোই রেষহদোয়োতপ্রোপ্ত 
ও সত বনঠ রশ (স েো আল-আন‘আম: ৮২) 

(ঙ) এিো দুবনয়ো ও আশ্খেোশ্ত স্থোয়ী সুখ-শোবিে ব োবস্থোশ প্রশ্ত শ্কই 
সুখ-শোবি কোমনো কশ্ে এবাং সুখ রেষকোেোয় আশ্ি তো খুশ্ি রেষবেোয়শ 
আে রেষকউই সুখ-শোবিে ববপেীত বচিো কশ্ে নোশ স্থোয়ী সুখ-শোবি 
প্রসশ্ঙ্গ আল্লোহ বশ্লনঃ  
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ا۞ ﴿ م 
َ
جينَ ٱ َوأ وا   ّل  عجد  جينَ َخ   ن ةج ل َ ٱ فَفج  س  َم  ٱ َداَمتج  َما فجيَها ِلج  ٱوَ  ت  َو  لس 

َ  ﴾ ض  ۡرل 
 [  ٨٠١: هود]

‘‘আে যোেো ভোর্ বোন তোশ্দে স্থোন িোন্নোশ্ত, রেষসখোশ্নই তোেো স্থোয়ী 
হশ্ব, যতবদন আকোশমণ্ডলী ও যমীন ববলুপ্ত নো হয়’’3শ (স েো হ দ-
১০৮) 

মহোন আল্লোহ আশ্েো বশ্লন:  

َهاَي   ﴿ يُّ
َ
جينَ ٱ أ وا   إجن ا  َءاَمن و   ّل  َ ٱ َتت ق  م   َعلَي   ّلل  جر   اقَان  ف ر   ل ك  م   َوي َكف   َعنك 
ج  م    َ َسي  م    فجر  َوَيغ   اتجك   [  ٨١: االنفال] ﴾لَك 

‘‘রেষহ ঈমোনদোের্ণ, যবদ রেষতোমেো আল্লোহে তোকওয়ো অবলম্বন কে, 
তোহশ্ল (আল্লোহ) রেষতোমোশ্দেশ্ক ন োয়-অন োয় পোেগক  কেোে শবক্ত 
বদশ্বন এবাং রেষতোমোশ্দে পোপ রেষমোচন কশ্ে বদশ্বন’’শ (স েো আল-
আনফোল: ২৯) 

বুবদ্ধমোন রেষলোশ্কে সদো-সবগদো সুখ-শোবিে অনুসন্ধোন কশ্ে েোশ্কশ আে 
এিো বনবিত রেষয, সবগ প্রকোে সুখ-শোবি রেষপশ্ত হশ্ল পববত্র ইসলোমী 
শেীয়ত অনুযোয়ী িীবন-যোপন কেশ্ত হশ্বশ 

                                                            
3 বনশ্চ দোর্ রেষদওয়ো এ ধেশ্নে বোক  দ্বোেো স্থোয়ীভোশ্ব েোকোে কেো বুঝোশ্নো হশ্য় 

েোশ্কশ অনুবোদকশ 
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{প্রন: ৩} চোেবি ববষয় সম্পশ্কগ প্রশ্ত ক মুসবলশ্মে জ্ঞোন লোভ কেো 
অবশ  কতগব , তো কী কী? 

উত্তে: ববষয় চোেবি হশ্লো: 

(ক) ইলম বো জ্ঞোন অিগন কেোশ আে এ ইলশ্মে সোহোশ্য  দলীল 
প্রমোণসহ আল্লোহ্, তোাঁে নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়ো সোল্লোম এবাং 
দীন ইসলোম সম্পশ্কগ সুস্পষ্ট জ্ঞোনলোভ কেোশ 

(খ) রেষিশ্ন-বুশ্ঝ রেষনওয়ো জ্ঞোন অনুযোয়ী আমল বো কোি কেোশ 

(র্) ইসলোমী িীবন ববধোশ্নে বদশ্ক অন শ্দেশ্ক আহ্বোন কেোশ 

(ঘ) ইসলোমী বববধ-ববধোন অনুযোয়ী িীবন যোপন কেোে সমশ্য় এবাং 
এ ববধোশ্নে বদশ্ক মোনুষশ্ক আহ্বোন ও দীশ্নে প্রচোে কেোে সময় 
সম্ভোব  বোধো-ববপবত্ত, বনবপেন-বনযগোতন, কষ্ট এবাং ববপদ-ববপযগশ্য় বধযগ 
ধোেণ কেোশ4 

{প্রন:৪} প শ্বগ ববণগত ববষয় চোেবিে প্রমোণ বদন? 

উত্তে: স েো আল-আসে 

                                                            
4 সোলোসোতুল উস ল; শোয়খ মুহোম্মোদ ইবন আবু্দল ওয়োহোবশ শোয়খ ইবন বোশ্যে 

ব োখ োসহ পৃষ্টো: ২১-২২, প্রেম িোপো- ১৪১৬ বহিেীশ 
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ج ل  ٱوَ  ﴿ ج ٱ إجن   ١ َعص 
َٰ  ل  فج  نَ ن

ن  لَ س  جينَ ٱ إجّل   ٢ خ   تج لجَح  لص   ٱ وََعمجل وا   َءاَمن وا   ّل 
ج  ا  َوتََواَصو   َ ٱب

ج ل  ج  ا  َوتََواَصو   ق  ج ٱب ب   [  ٣  ،٨: العرص] ﴾ ٣ لص 

‘‘(১) আবহমোন কোশ্লে কসম (২) মোনুষ প্রকৃত পশ্ক্ষ বেই ক্ষবতে 
মশ্ধ  বনমবিত (৩) তশ্ব তোেো ব তীত; যোেো ঈমোন এশ্নশ্ি এবাং সৎ 
কোি কশ্েশ্ি আে যোেো পেস্পেশ্ক বনেিে (সবগদো) হক (সত বনঠ র) 
উপশ্দশ এবাং বধযগ ধোেশ্ণে পেোমশগ বদশ্য় েোশ্ক’’শ (স েো আল 
আসে) 

{প্রন: ৫} আল্লোহ বক আমোশ্দেশ্ক এ দুবনয়োে িীবশ্ন অবশ্হবলত 
অবস্থোয় রেষেশ্খশ্িন? 

উত্তে: কখনই নয়; বোং বতবন আমোশ্দেশ্ক সৃবষ্ট কশ্েশ্িন এবাং 
প্রশ্য়োিনীয় সব বেবযশ্কে ব বস্থোও কশ্েশ্িনশ আে আমোশ্দে িন  
েোস ল পোবিশ্য়শ্িন (িীবন ববধোন বদশ্য়)শ সুতেোাং রেষয তোাঁে আনুর্ত  
অনুসেণ কেশ্ব রেষস িোন্নোশ্ত যোশ্ব আে রেষয েস শ্লে নোফেমোনী 
কেশ্ব রেষস িোহোন্নোশ্ম যোশ্বশ মহোন আল্লোহ বশ্লন:  

ا   ﴿ ر   إجن 
َ
م  إجَِل   َنا  َسل  أ وّل   ك  م  َعلَي   هجًداَش   رَس   [  ٨٦: املزمل] ﴾ ك 

‘‘আবম রেষতোমোশ্দে বনকি েোস ল পোবিশ্য়বি রেষতোমোশ্দে িন  
সোক্ষীস্বরূপ’’শ (স েো আল-মুয োবম্মল: ১৫) 

মহোন আল্লোহ আশ্েো বশ্লন:   
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ب   ﴿ فََحسج
َ
ن َما ت م  أ

َ
م  َن  َخلَق   أ م   اَعَبث   ك  ن ك 

َ
: املؤمنون] ﴾ ١١٥ َجع ونَ ت ر   َّل  َناإجَِل   َوأ

٨٨٦  ] 

‘‘রেষতোমেো বক মশ্ন কশ্েি রেষয, আবম রেষতোমোশ্দেশ্ক অনেগক অযেো সৃবষ্ট 
কশ্েবি এবাং রেষতোমেো আমোে বনকি প্রত োববতগত হশ্ব নো?’’5শ 

{প্রন: ৬} আল্লোহ বক তোে সোশ্ে অন  কোউশ্ক শেীক কেো পিন্দ 
কশ্েন? 

উত্তে : আল্লোহ কখশ্নো তো পিন্দ কশ্েন নোশ মহোন আল্লোহ বশ্লন: 

ج  َض  يَر   َوَّل ﴿ ف  ل  ٱ لجعجَبادجه  [  ٧: الزمر] ﴾ َر  ك 

‘‘বতবন (আল্লোহ) তোাঁে বোন্দোশ্দে কুফেী পিন্দ কশ্েন নো’’শ (স েো 
আয-যুমোে: ৭) 

মহোন আল্লোহ আশ্েো বশ্লন:  

ن   ﴿
َ
َٰ  ل  ٱ َوأ دَ َم ج  جج وا  تَد   فََل  ّللج  ج ٱ َمعَ  ع  َحد   ّلل 

َ
 [  ٨١: اجلن] ﴾ ١٨ اأ

‘‘অবশ ই মসবিদসম হ আল্লোহেই িন শ সুতেোাং আল্লোহে সোশ্ে 
রেষতোমেো অন  কোউশ্ক রেষডশ্কো নো’’শ (স েো আল-বিন: ১৮) 

অতএব আল্লোহে বনশ্ষধোজ্ঞো প্রমোণ কশ্ে রেষয, বতবন কুফেী পিন্দ 
কশ্েন নোশ 
                                                            
5  স েো আল মুবমনুন : ১১৫শ 
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{প্রন: ৭} বতগমোন কোশ্ল মুসবলম ববশ্শ্ব রেষয সব বশকগ সাংঘবিত হশ্ে 
তোে বকিু উদোহেণ বদন?  

উত্তে: রেষযমন: কবশ্েে চতুবদগশ্ক তোওয়োফ কেো, আল্লোহ ব তীত অন  
কোশ্েো উশ্েশ্শ  বো নোশ্ম যশ্বহ কেো, র্োয়ক-র্োবয়কো এবাং নতগকীশ্দে 
প িো ইবোদোত কেোশ দীন-ইসলোম এবাং এে অনুসোেীশ্দে সোশ্ে িোট্রো-
ববদ্রূপ ও তোমোসো কেো ইত োবদশ 

{প্রন:৮} কোশ্ফে সম্প্রদোশ্য়ে ব োপোশ্ে মুসবলমশ্দে দোবয়ত্ব-কতগব  
বণগনো করুন? 

উত্তে: (এক) তোশ্দেশ্ক মুসবলমর্ণ মহোন আল্লোহে বদশ্ক দোওয়োত 
বদশ্ব এবাং তোশ্দে রেষহদোয়োত ও কল োণ কোমনো কেশ্বশ 

(দুই) আে যবদ আল্লোহে বদশ্ক ডোকো বো আহ্বোন কেো সম্ভব নো হয় 
তশ্ব ঘৃনো-অবজ্ঞো কেশ্ত হশ্ব এবাং তোশ্দেশ্ক উৎসোবহত কেো যোশ্ব 
নো বো তোশ্দে প িো-পোবগন, ধমগীয় উৎসশ্ব অাংশ রেষনওয়ো, অবভনন্দন-
শুশ্ভেো িোনোশ্নো সম্প ণগ অববধশ বোং স্পষ্টভোশ্ব তোশ্দেশ্ক বুবঝশ্য় 
বদশ্ত হশ্ব রেষয তোেো সত -সবিক পশ্ে রেষনইশ6 

(বতন) তোেো যবদ প্রকোশ্শ  শত্রুতো-ববশ্েোবধতো কশ্ে এবাং যুশ্দ্ধ বলপ্ত 
হয় তোহশ্ল তোশ্দে সোশ্ে বিহোদ কেশ্ত হশ্ব আল্লোহে দীন কোশ্য়ম 
নো হওয়ো পযগিশ সুতেোাং রেষযখোশ্নই মুসবলমেো সিোর্-সতকগ েোকশ্ব 
                                                            
6 বতনবি ম লনীবত: শোয়খ মুহোম্মোদ ইবন আবু্দল ওয়োহোবশ 
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রেষসখোশ্ন ধমগবনেশ্পক্ষতোে িদ্মোবেশ্ণ ধমগহীন এবাং ম বতগপ িকশ্দে 
সেব উপবস্থবত সম্ভব হশ্ব নোশ7 

{প্রন:৯} সিোন মুসবলম বকন্তু মোতো-বপতো কোশ্ফে হশ্ল, সিোশ্নে 
কতগব  কী?  

উত্তে: দুবনয়োয় তোশ্দে সোশ্ে স্বোভোববক আচেণ কেশ্ত হশ্বশ মহোন 
আল্লোহ বশ্লন:  

ن ََعَ   َهَداكَ َج   ِإَون ﴿
َ
ج  أ ي   َما بج  كَ ت ش 

جهج  لََك  َ  لَ   ۦب
ع   فََل  م  عجل  َما  ت طج ب   ه  َماَوَصاحج  ه 

ن  ٱ فج  وف  َمع   َيادلُّ نَاَب  َمن   َسبجيَل  ت بجع  ٱوَ  ا  ر 
َ
 [  ٨٦: لقمان] ﴾ إجَل    أ

‘‘রেষতোমোে মোতো-বপতো যবদ রেষতোমোশ্ক পীেোপীবে কশ্ে আমোে সোশ্ে 
শেীক কেশ্ত, রেষয ববষশ্য় রেষতোমোে রেষকোন ইলম (জ্ঞোন) রেষনই, তখন 
তুবম তোশ্দে কেো মোনশ্ব নোশ তশ্ব দুবনয়োশ্ত তোশ্দে সোশ্ে বসবোস 
কেশ্ব সৎভোশ্বশ আে রেষয ববশুদ্ধবচশ্ত্ত আমোে অবভম খী হশ্য়শ্ি তোে 
পেশ্ক অনুসেণ কে’’শ (স েো লুকমোন: ১৫) 

শুধুমোত্র ঈমোন ও ইসলোশ্মে পবেপন্থী ববষশ্য় তোশ্দেশ্ক ভোশ্লোবোসো 
যোশ্ব নো এবাং মোন  কেশ্ব নোশ এ প্রসশ্ঙ্গ আল্লোহ বশ্লন: 

ج  مجن ونَ ي ؤ   ام  قَو   ََتجد   ّل   ﴿ ج ٱب َ ٱوَ  ّلل 
رج ٓأۡلٱ مج و  ِل    خج

َ ٱ د  َحا   َمن   دُّونَ ي َوا  وَل   ّلل   َولَو   ۥَورَس 
م  َءابَا   ا  ََكن و   و   َءه 

َ
ب   أ

َ
م  َنا  أ و   َءه 

َ
م  َو  إجخ   أ و   َنه 

َ
م    أ َيَته   [  ٨٨: املجادلة] ﴾ َعشج

                                                            
7 বতনবি ম লনীবত: শোয়খ মুহোম্মোদ ইবন আবু্দল ওয়োহোবশ 
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‘‘তুবম পোশ্ব নো আল্লোহ ও আশ্খেোশ্ত ববশ্বোসী এমন রেষকোশ্নো সম্প্রদোয়, 
যোেো ভোলবোশ্স আল্লোহ ও তোাঁে েোস শ্লে ববরুদ্ধোচোেীশ্দেশ্ক, রেষহোক নো 
এ ববরুদ্ধোচোেীেো তোশ্দে বপতো, পুত্র, ভ্রোতো অেবো আত্মীয় বো জ্ঞোবত-
রেষর্োত্র’’শ (স েো আল-মুিোদোলোহ: ২২) 

অেগোৎ: বশকগ, কুফেী এবাং আল্লোহে নোফেমোনীম লক কোশ্ি মোতো-
বপতো বো অন  কোশ্েোই আনুর্ত  বো অনুসেন কেো যোশ্ব নো; বকন্তু 
তোশ্দে রেষসবো-যত্ন সোহোয -সহশ্যোবর্তো কেশ্ত হশ্ব এবাং রেষখোি-খবে 
বনশ্ত হশ্বশ হতোশ নো হশ্য় বনেলসভোশ্ব তোশ্দেশ্ক ইসলোশ্মে পশ্ে 
ডোকশ্ত হশ্ব এবাং রেষকোশ্নো অবস্থোশ্তই ববেক্ত হওয়ো চলশ্ব নোশ 

{প্রন: ১০} মৃতু  বকাংবো পবেবোে-পবেিশ্নে ভশ্য় অেবো আত্মীয়তোে 
সম্পকগ বিন্ন হবোে আশাংকো হশ্ল বো চোকুবে হোেোশ্নে ভশ্য় দীন 
ইসলোম গ্রহণ নো কেো িোশ্য়য হশ্ব বক? 

উত্তে: রেষকোশ্নো অবস্থোশ্তই িোশ্য়য হশ্ব নোশ তশ্ব যবদ িীবন ববপন্ন 
হওয়োে আশাংকো হয় তোহশ্ল দীন গ্রহশ্ণে খবে প্রকোশ নো কশ্ে, 
মুসবলম হবোে পবেচয় রেষর্োপন েোখোে অনুমবত আশ্িশ রেষযমন: মহোন 
আল্লোহ বশ্লন: 

ك   َمن   إجّل  ﴿
 
ط   ۥب ه  َوقَل   رجهَ أ ر م  ج  َمئجنُّ ج ٱب

 [  ٨٠٥: انلحل] ﴾ نج يَم  ل 

‘‘যোে উপে িবেদবস্ত কেো হয় এবাং তোে অিে ববশ্বোশ্স অিল েোশ্ক 
রেষস ব তীত’’শ (স েো আন-নোহল: ১০৬) 
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{প্রন: ১১} আল্লোহে সবশ্চশ্য় বে বনশ্দগশ এবাং বনশ্ষধ কী?  

উত্তে: আল্লোহে সবশ্চশ্য় বে বনশ্দগশ বদশ্য়শ্িন তোওহীদ বো 
একত্ববোশ্দে আে বে বনশ্ষধ কশ্েশ্িন বশকগ তেো ‘আল্লোহে সোশ্ে 
শেীক কেো’ হশ্তশ মহোন আল্লোহ বশ্লন:  

وا  ع  ٱوَ ۞ ﴿ َ ٱ ب د  ج  َوَّل  ّلل  وا  ت ش  جهج  ك   [  ٣٥: النساء] ﴾ ا      َشي   ۦب

রেষতোমেো আল্লোহে ইবোদোত কেশ্ব ও রেষকোশ্নো বকিুশ্ক তোাঁে সোশ্ে 
শেীক কেশ্ব নো’’শ (স েো আন-বনসো:৩৬) 

{প্রন: ১২} তোওহীদ এে পবেচয় কী এবাং তোওহীদ কত প্রকোে ও 
কী কী বণগনো করুন? 

উত্তে: তোওহীদ হশ্লো: আল্লোহশ্কই এককভোশ্ব ইবোদোত কেোশ 

আে তোওহীদ বতন প্রকোে: 

(১) প্রবতপোলন এবাং েক্ষনোশ্বক্ষন ও কতৃগশ্ত্ব একত্ববোদশ আে তো 
হশ্লো; ভোলভোশ্ব রেষিশ্ন এবাং বুশ্ঝ দৃঢ় ববশ্বোস কেো রেষয আল্লোহই 
একক সৃবষ্টকতগো, বেবযকদোতো এবাং ববশ্বির্শ্তে সোবগশ্ভৌম 
পবেচোলকশ এ প্রকোশ্েে তোওহীদ (সৃবষ্টকতগো রেষেশ্ক সৃবষ্টে িন ) 
তৎকোলীন মুশবেকেোও স্বীকোে কেশ্তো, তোই বশ্ল তোেো বকন্তু 
ইসলোশ্মে র্বণ্ডে মশ্ধ  প্রশ্বশ কেশ্ত পোশ্ে বন বো মুসবলম হশ্ত 
পোশ্ে বনশ আল্লোহ বশ্লন:  
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َ  َولَئجن ﴿ ل 
َ
مَسأ ن   ه  م   م  ول ن   َخلََقه   [  ١٧: الزخرف] ﴾ ّلل    ٱ َِلَق 

‘‘যবদ তুবম তোশ্দেশ্ক বিশ্জ্ঞস কে রেষক তোশ্দেশ্ক সৃবষ্ট কশ্েশ্িন, 
তোেো অবশ ই বলশ্ব ‘‘আল্লোহ’’শ (স েো আয-যুখরুফ: ৮৭) 

আল্লোহে তোওহীদ বো একত্ববোদ খবণ্ডতরূশ্প ববশ্বোস কেশ্ল গ্রহণশ্যোর্  
হয় নো, কোেণ আল্লোহ অবশ ই স্বয়াংসম্প ণগ অতুলনীয় একক সত্তোশ 

(২) নোম ও গুশ্ণে তোওহীদ বো একত্ববোদ হশ্লো; স্বতন্ত্র বববশষ্ট মবণ্ডত 
সশ্বগোচ্চ মহত্ব মযগোদোসম্পন্ন আল্লোহে রেষয সব নোম-গুশ্ণে উশ্ল্লখ 
কুেআন ও হোদীশ্স এশ্সশ্ি রেষসগুশ্লোে স্বীকৃবত প্রদোন কেোশ আে তো 
হশ্ত হশ্ব কুেআন ও সহীহ হোদীশ্স রেষযভোশ্ব আশ্ি রেষসভোশ্বইশ এ 
প্রকোশ্েে তোওহীদ বকিু সাংখ ক মুশবেকেো স্বীকোে কশ্ে এবাং অন েো 
অস্বীকোে কশ্ে অজ্ঞতোবশত ও রেষস্বেোচোেী একগুাঁশ্য়মীে কোেশ্ণশ 

(৩) আল্লোহে ইবোদোশ্ত তোওহীদ বো একত্ববোদ; আে তো হশ্লো, 
একবনঠ রভোশ্ব (খোশ্লিভোশ্ব) শুধুমোত্র আল্লোহে ইবোদোত-বশ্ন্দর্ী কেো, 
তোাঁে রেষকোশ্নো শেীক (অাংশীদোে) রেষনইশ সবগপ্রকোশ্েে ইবোদোত-বশ্ন্দর্ী 
একমোত্র আল্লোহেই প্রোপ শ রেষযমন: ভোশ্লোবোসো, ভয়, ভীবত, আশো-
আকোঙ্খো, বনভগেশীলতো-ভেসো, রেষদো‘আ-প্রোেগনো এবাং আশ্েো অন োন  
ইবোদোত যো মুশবেক সম্প্রদোয় রেষকবল আল্লোহে িন  কেশ্ত অস্বীকোে 
তেো অমোন  কশ্ে েোশ্কশ8  

                                                            
8 আল-িোশ্ম‘উল ফবেদ পৃঠ রো: ১০ 
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{প্রন:১৩} আল্লোহে ইবোদোশ্তে রুকন (স্তম্ভ) কয়বি ও কী কী? 

উত্তম: রুকন হশ্লো দু’বি; (১) বসদক (বস্তুবনঠ র সত বোবদতো) (২) 
ইখলোস (ববশুদ্ধবচত্ত হওয়ো)শ  

তন্মশ্ধ  বস্তুবনঠ র সত বোবদতো হশ্লো: অিে, বিহবো ও কোশ্িে সমন্বশ্য় 
দৃঢ় ববশ্বোসশ্ক সশ্ত  পবেণত কেোশ 

আে ইখলোস হশ্লো: যোবতীয় কোি-কমগসম হ বনমগল ববশুদ্ধ বনয়শ্তে 
সোশ্ে রেষকবলমোত্র আল্লোহে সন্তুবষ্টে িশ্ন ই একবনঠ রভোশ্ব সম্পন্ন কেো; 
যোাঁে রেষকোশ্নো শেীক রেষনইশ9  

{প্রন: ১৪} বতনবি ম লনীবত সম্পশ্কগ জ্ঞোনলোভ কেো মোনুশ্ষে অবশ  
কতগব  তো কী?10  

উত্তে: তো হশ্লো;  

(১) বোন্দোহ তোে প্রবতপোলক সম্পশ্কগ জ্ঞোন লোভ কেশ্ব  

(২) বোন্দোহ দীন সম্পশ্কগ জ্ঞোন লোভ কেশ্ব  

(৩) আল্লোহে নবী মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম সম্পশ্কগ 
িোনশ্বশ 

                                                            
9 আল িোশ্ম‘উল-ফবেদ; পৃঠ রো:১০ 
10 হোবশয়োতু সোলোসোতু উসুল রেষেশ্ক সাংরৃ্হীতশ 



 

20 

{প্রন: ১৫} রেষতোমোে েব (প্রবতপোলক) রেষক?  

উত্তে: আমোে প্রবতপোলক আল্লোহ; বযবন আমোশ্ক ও সমস্ত পৃবেবীশ্ক 
তোাঁে ববশ্শষ বনয়োমতসম হ দ্বোেো লোলন-পোলন কশ্েনশ বতবনই আমোে 
মো‘বুদ (উপোস ) বতবন ব তীত আমোে আে রেষকোন মো‘বুদ রেষনইশ এে 
সমেগশ্ন আল্লোহে বোণী হশ্লো: 

ج  د  م  ل َ ٱ ﴿ ج  ّللج   [  ٨: الفاحتة] ﴾ ٢ لَمجيَ َع  ل  ٱ َرب 

‘‘সমস্ত প্রশাংসো একমোত্র আল্লোহেই িন  বযবন সমগ্র ববশ্শ্বে 
প্রবতপোলক’’শ (স েো আল-ফোবতহো: ১) 

অতএব আল্লোহ িোেো সব বকিুই সৃষ্টির্ত এবাং আবমও রেষসই 
সৃষ্টির্শ্তে একবি অাংশ মোত্রশ 

{প্রন:১৬} কীভোশ্ব আল্লোহশ্ক রেষচনো (িোনো) যোয়? 

উত্তে: (১) আল্লোহে সৃবষ্টসম হশ্ক পযগশ্বক্ষণ-পযগোশ্লোচনো কেশ্লই 
আল্লোহশ্ক রেষচনো ও িোনো সহি হশ্বশ সৃষ্টির্শ্ত আল্লোহে 
সোবগশ্ভৌমত্ব, আবধপত , সৃবষ্টতত্ত্ব (রেষকৌশল) বনদশগন এবাং অনুগ্রহসম হ 
রেষদশ্খ বচিো ভোবনো কেশ্লই আল্লোহ সম্পশ্কগ জ্ঞোন লোভ কেো যোশ্বশ 
আল্লোহ সুবহোনোহু ওয়োতো‘আলো বশ্লন: 

َولَم   ﴿
َ
وا   أ ر  وتج  فج  يَنظ  َم  ٱ َملَك   ٱوَ  تج َو  لس 

َ  ﴾ ء  َش   مجن ّلل   ٱ َخلَقَ  َوَما ضج ۡرل 
 [  ٨١٦: االعراف]
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‘‘তোেো বক লক্ষ  কশ্ে নো, আকোশমণ্ডলী ও পৃবেবীে সোবগশ্ভৌম কতৃগত্ব 
সম্পশ্কগ এবাং আল্লোহ যো বকিু সৃবষ্ট কশ্েশ্িন তো সম্পশ্কগ’’শ (স েো 
আল-আ‘েোফ: ১৮৫) 

অনুরূপভোশ্ব মহোন আল্লোহ স েো আশ্ল ইমেোশ্নে ১৯০ নাং আয়োশ্ত 
বশ্লন: 

َم  ٱ قج َخل   فج  إجن   ﴿  ٱوَ  تج َو  لس 
َ لج  ت  َي  ٓأَل نل َهارج ٱوَ  لج ِل   ٱ فج تجَل  خ  ٱوَ  ضج ۡرل  و 

 
ج  ٱ ل 

َ  بج َب  ل  ل 
 [  ٨١٠: مرانع ال] ﴾ ١٩٠

‘‘আকোশমণ্ডলী, পৃবেবী ও বদবো-েোবত্রে পবেবতগশ্নে মশ্ধ  অবশ ই 
অশ্নক বনদশগন ববদ মোন আশ্ি রেষবোধশবক্তসম্পন্ন রেষলোকশ্দে িন ’’শ 

(২) আল্লোহে অহী বো শেীয়তী বববধ ও ববধোন সম্পবকগত আয়োতসম হ 
অনুধোবন কেোে মোধ শ্ম আল্লোহশ্ক রেষচনো যোশ্বশ রেষযমন; মহোন আল্লোহ 
বশ্লন:  

فََل  ﴿
َ
ونَ  أ ر  ل  ٱ َيَتَدب ر  ج  عجندج  مجن   ََكنَ  َولَو   َءاَن  ق  ج ٱ َغي  وا   ّلل   اَكثجي   اف  تجَل  خ  ٱ فجيهج  لَوََجد 
 [  ١٨: النساء] ﴾ ٨٢

‘‘তশ্ব বক তোেো কুেআন বনশ্য় বচিো-র্শ্বষণো কশ্ে নো? যবদ তো 
আল্লোহ ব তীত অন  কোশ্েো বনকি রেষেশ্ক আসত তশ্ব তোেো এশ্ত 
অশ্নক অসঙ্গবত রেষপত’’ (স েো আন-বনসো: ৮২) 
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(৩) মুবমন ব বক্ত রেষিশ্ন ও বুশ্ঝ অিে বদশ্য় আল্লোহশ্ক গ্রহণ ও 
স্মেণ কেশ্ব অতঃপে এমনভোশ্ব আমল ও ইবোদোত কেশ্ব রেষযন রেষস 
আল্লোহশ্ক  রেষদখশ্িশ নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম ইহসোন 
সম্পশ্কগ বশ্লন:  

  .«أن تعبد اهلل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»

‘‘তুবম এমনভোশ্ব আল্লোহে ইবোদোত ইবোদোত কেশ্ব রেষযন তুবম 
আল্লোহশ্ক রেষদখশ্িো, আে যবদ মশ্ন কে তুবম আল্লোহশ্ক রেষদখি নো, 
বকন্তু আল্লোহ অবশ ই রেষতোমোশ্ক রেষদখশ্িন’’শ11  

{প্রন: ১৭} রেষতোমোে দীন কী? 

উত্তে: আমোে দীন হশ্লো আল্লোহে মশ্নোনীত আল-ইসলোমশ  

{প্রন:১৮} ইসলোশ্মে পবেচয় কী? 

উত্তে: একত্ববোশ্দে সোশ্ে একমোত্র আল্লোহে কোশ্ি আত্মসমপগণ কেোশ 
আল্লোহে বনোংকুশ আনুর্ত  কেো এবাং বশকগ ও তোে অনুসোেীশ্দে 
রেষেশ্ক দ শ্ে েোকো12শ  

{প্রন: ১৯} দীশ্নে স্তে কয়বি ও কী কী? 

                                                            
11 মুখতোিোে আল বুখোেী বলয-যোবীবদ, পৃঠ রো: ২১, নাং ৪৭ 
12 হোবশয়োতু ইবশ্ন কোশ্সম; পৃষ্টো: ৪৬শ 
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উত্তে: দীশ্নে স্তে বতনবি  

(১) ইসলোম  

(২) ঈমোন  

(৩) ইহসোন (উত্তম পন্থো অবলম্বন ও সদ্বব বহোে)13শ  

{প্রন: ২০} ইসলোশ্মে রুকন (স্তম্ভ) কয়বি ও কী কী? 

উত্তে: ইসলোশ্মে রুকন পোাঁচবি;  

(ক) রেষঘোষণো রেষদওয়ো রেষয, আল্লোহ ব তীত আে রেষকোশ্নো সত  ইলোহ 
(মো‘বুদ) রেষনই; আে এ রেষঘোষণো রেষদওয়ো রেষয, মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু 
আলোইবহ ওয়োসোল্লোম আল্লোহে বোন্দোহ ও েোস লশ  

(খ) সোলোত (নোমোয) কোশ্য়ম কেো  

(র্) যোকোত আদোয় কেো  

(ঘ) েমযোন মোশ্স সওম (রেষেোযো) পোলন কেো  

(ঙ) আল্লোহে ঘশ্ে বর্শ্য় হি আদোয় কেোশ 

                                                            
13 হোবশয়োতু ইবশ্ন কোশ্সম, পৃঠ রো: ৪৭শ 
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{প্রন: ২১} ঈমোন কোশ্ক বশ্ল? ঈমোশ্নে শোখো-প্রশোখো এবাং রুকন 
কয়বি ও কী কী?  

উত্তে: ঈমোশ্নে আবভধোবনক অেগ হশ্লো: স্বীকোে কেোশ আে 
পোবেভোবষক অেগ হশ্লো:  মুশ্খে স্বীকৃবত (রেষঘোষণো), অিশ্েে ববশ্বোস 
এবাং অাংর্-প্রত াংর্ বদশ্য় বোস্তশ্ব কোি কেোশ সৎ কোশ্িে মোধ শ্ম 
ঈমোন বৃবদ্ধ পোয়, আে পোপ কোি কেশ্ল ঈমোন ক্ষবতগ্রস্ত হয়শ 

ঈমোশ্নে শোখো-প্রশোখো সত্তেবিেও অবধক: এে সশ্বগোচ্চ শোখো হশ্লো: 
‘লো ইলোহো ইল্লোল্লোহ’ বলোশ আে সবগ বনকিস্থ শোখো হশ্লো, পে রেষেশ্ক 
কষ্টদোয়ক বস্তু দ শ্ে সবেশ্য় রেষদওয়োশ আে লিো হশ্লো ঈমোশ্নে 
শোখোসম শ্হে একবি14শ  

ঈমোশ্নে রুকন িয়বি: প ণগ ঈমোন আনয়ন কেো (১) আল্লোহ (২) 
আল্লোহে রেষফশ্েশতোর্ণ (৩) আল্লোহে বকতোবসম হ (৪) তোাঁে েোস লর্ণ 
(৫) আশ্খেোত (পেকোল) বদবস এবাং (৬) তোকদীশ্েে ও মশ্ন্দে 
প্রবতশ এে সমেগশ্ন দলীল হশ্লো, আল্লোহে বোণী:  

ن بج  ل  ٱ َ  ل ي  ۞ ﴿
َ
م   ت َولُّوا   أ وَهك  ج ل  ٱ قجَبَل  و ج  ن  َوَل   رجبج َمغ  ل  ٱوَ  قج َمش   َمن   بج  ل  ٱ كج

ج  َءاَمنَ  ج ٱب َ ٱوَ  ّلل 
رج ٓأۡلٱ مج و  ِل   ٱوَ  خج

َت  ل  ٱوَ  ئجَكةج َمَل  ل  ج ٱوَ  بج كج  [  ٨٧٧: ابلقرة] ﴾ نَ  ۧنل بجي 

‘‘সৎ কমগ শুধু এ নয় রেষয, প বগ বকাংবো পবিম বদশ্ক মুখ কেশ্ব, বোং 
সৎ কোি হশ্লো এ রেষয ঈমোন আনশ্ব আল্লোহে উপে, আশ্খেোত 
                                                            
14 হোবশয়োতু ইবশ্ন কোশ্সম, পৃঠ রো: ৬৫শ বুখোেীে হোদীস রেষেশ্কশ 
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বদবশ্সে উপে, বফবেশতোশ্দে উপে, আসমোনী বকতোশ্বে উপে এবাং 
নবী-েোসুলর্শ্ণে উপে’’শ (স েো আল-বোকোেো: ১৭৭) 

আল্লোহ আশ্েো বশ্লন:   

جَقَدر   ه  َن  َخلَق   ءن َش   ك    إجن ا ﴿  [  ٦١: القمر] ﴾ ٤٩ ب

‘‘আমেো প্রশ্ত ক বস্তুশ্ক বনধগোেণ অনুসোশ্ে সৃবষ্ট কশ্েবি’’শ (স েো আল 
িোমোে: ৪৯) 

{প্রন: ২২} ইহসোন কোশ্ক বশ্ল?  

উত্তে:  ইহসোন হশ্লো: ‘‘আল্লোহে ইবোদোত কেোে সময় মশ্ন কেশ্ত 
হশ্ব রেষয,  তুবম আল্লোহশ্ক রেষদখশ্িো, আে যবদ তুবম রেষদখশ্ত নো পোও 
তশ্ব বনিয়ই বতবন রেষতোমোশ্ক রেষদখশ্িন’’শ (সহীহ আল-বুখোেী)  

মহোন আল্লোহ বশ্লন: 

َ ٱ إجن   ﴿ جينَ ٱ َمعَ  ّلل  جينَ ٱو   ت َقوا  ٱ ّل  م ّل  ن ونَ ّمُّ   ه   [  ٨٨١: انلحل] ﴾ ١٢٨ سج

“বনিয়ই আল্লোহ তোশ্দে সোশ্ে আশ্িন15, যোেো তোকওয়ো অবলম্বন 
কশ্ে এবাং যোেো মুহবসন (সশ্বগোত্তমভোশ্ব তোশ্দে কমগ কশ্ে)’’শ (স েো 
আন-নোহল: ১২৮) 

                                                            
15 অেগোৎ বতবন রেষতোমোশ্দে সোশ্ে আশ্িন তোে জ্ঞোন, ক্ষমতো ও রেষক্ষত্র ববশ্শশ্ষ 

সোহোয -সহশ্যোবর্তোে মোধ শ্মশ [সম্পোদক]  
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{প্রন: ২৩} নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম এে পবেচয় কী? 

উত্তে:  বতবন হশ্লন, মুহোম্মোদ ইবন আবু্দল্লোহ ইবন আবু্দল-মুত্তোবলব, 
ইবন হোবশম আল-কুেোবশ আল-আেোবী ইসমোঈল ইবন ইবেোহীম 
আল- খলীশ্লে বাংশধেশ আমোশ্দে নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ 
ওয়োসোল্লোম-এে উপে দরুদ ও সোলোম ববষগত হউকশ 

নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম নবুওয়ত রেষপশ্য়শ্িন ৪০ বৎসে 
বয়শ্স, আে নবুওয়শ্তে পে ২৩ বিে িীববত বিশ্লনশ অেগোৎ ৬৩ 
বৎসে বয়শ্স নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম মোেো যোনশ এ ২৩ 
বৎসে রেষকশ্িশ্ি নবী ও েোস ল বহশ্সশ্বশ নবুওয়শ্তে স চনো হয়: 

 ق  ٱ ﴿ 
 
ج  َرأ جَك  مج س  ٱب ج ٱ َرب   [  ٨: العلق] ﴾ ١ َخلَقَ  يّل 

‘‘পে রেষতোমোে সৃবষ্টকতগো েশ্বে নোশ্ম’’ (স েো আল-আলোি:১) এে 
মোধ শ্মশ  

আে রেষেসোলশ্তে (আল্লোহে পশ্ে কোশ্ফেশ্দেশ্ক আহ্বোশ্নে) দোবয়ত্ব 
পোলশ্নে আশ্দশ পোন স েো আল-মুেোস বসশ্েে প্রেম ৬ আয়োশ্তে  
মোধ শ্মশ রেষসখোশ্ন আল্লোহ তোাঁশ্ক বশশ্কগে ব োপোশ্ে সতকগকোেী এবাং 
তোওহীদী (একত্ববোদ) দোওয়োশ্তে পবেচোলক বোবনশ্য় রেষদনশ মহোন 
আল্লোহ বশ্লন: 

َهاَي   ﴿ يُّ
َ
جر  ل  ٱ أ ث  د  م   ١ م  ر   ق  نذج

َ
ج   َوَرب َك  ٢ فَأ جر   َوثجَيابََك  ٣ فََكب   زَ لرُّج  ٱوَ  ٤ َفَطه 

ر  ه  ٱفَ   [  ٥  ،٨: املدثر] ﴾ ٦ ثج  َتك  تَس   ن  َتم   َوَّل  ٥ ج 
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(১) রেষহ বস্ত্রোবৃত (২) উিুন, সতকগ করুন (৩) এবাং আপনোে েশ্বে 
রেষ্ঠ রত্ব রেষঘোষণো করুন (৪) আপনোে রেষপোষোক-পবেশ্েদ পববত্র করুন 
(৫) অপববত্রতোশ্ক বিগন করুন (৬) আে দয়ো প্রদশগন নো কশ্ে 
আেও রেষববশ কশ্ে কোি করুনশ (স েো আল-মুেোসবসে: ১-৬) 

মহোন আল্লোহ আশ্েো বশ্লন: 

َهاَي   ﴿ يُّ
َ
ُّ ٱ أ ا  إج  نل بج ر   ن 

َ
ج   اهجد  َش   َك َن  َسل  أ بَش  ير   اَوم  ًيا ٤٥ اَونَذج ج ٱ إجَل  َوَداعج جهج بجإجذ   ّلل   ۦن

اج   َ نجي   اَوِسج  [  ٦٥  ،٦٦: االحزاب] ﴾ ٤٦ امُّ

‘‘রেষহ নবী! আমেো আপনোশ্ক রেষপ্রেণ কশ্েবি সোক্ষীপ্রদোনকোেী, 
সুসাংবোদদোতো ও সতকগকোেীরূশ্প  এবাং আল্লোহে অনুমবতক্রশ্ম তোাঁে 
বদশ্ক আহ্বোনকোেী, এক উজ্জ্বল প্রদীপরূশ্প’’শ (স েো আল-আহযোব: 
৪৫-৪৬) 

{প্রন: ২৪} নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম উর্ধ্গোকোশ্শ (বম‘েোশ্ি) 
র্মন কশ্েন কখন এবাং কীভোশ্ব?  

উত্তে: কবতপয় ববদ্বোন ব বক্ত বশ্লন রেষয, বতবন নবুওয়ত প্রোবপ্তে দশ 
বৎসে পশ্ে উর্ধ্গোকোশ্শ বমেোশ্ি র্মন কশ্েনশ বস্তুত বম‘েোশ্িে 
সবিক সময়কোল বনশ্য় বববভন্নিন রেষয মতোমত ব ক্ত কশ্েশ্িন তো 
দশ্শে অবধকশ তশ্ব রেষকউই রেষিোে বদশ্য় বনবদগষ্ট সমশ্য়ে কেো বলশ্ত 
পোশ্েন বন সুষ্পষ্ট দবলল প্রমোশ্ণে অভোশ্বশ 

আে রেষযভোশ্ব র্মন কশ্েন তো হশ্লো বনম্নরূপ:  
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বতবন বুেোশ্ক আশ্েোহণ কশ্ে বিববেল আলোইবহস সোল্লোশ্মে সোশ্ে 
মক্কো হশ্ত বোয়তুল মুকোেোস বর্শ্য় অন োন  নবীশ্দে সোশ্ে সোলোত 
আদোশ্য়ে পে আকোশ পশ্ে রেষবশ বকিু সাংখ ক নবীশ্দে সোক্ষোৎ 
কশ্েনশ অতঃপে বতবন বসদেোতুল মুনতোহোয় রেষপৌশ্ি রেষশোভো-রেষসৌন্দশ্যগ 
মুগ্ধ-অবভভ ত হশ্য় এে বনকিবতগী হনশ এ পযগোশ্য় আল্লোহ সোলোত 
ফেয কশ্ে রেষদন এবাং নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম িোন্নোত 
অবশ্লোকন কশ্েনশ অতঃপে মক্কোয় বফশ্ে এশ্স ফযশ্েে সোলোত 
আদোয় কশ্েনশ16 

{প্রন: ২৫} নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম রেষকোন পযগোশ্য় ও 
কখন বহিেশ্তে আশ্দশ পোন এবাং বহিেত অেগ বক?  

উত্তে: মুশবেকশ্দে মোত্রোবতবেক্ত বনঠু রেতো ও চোশ্পে মুশ্খ বহিেশ্তে 
অনুমবত আশ্স নবুওয়ত প্রোবপ্তে ত্রশ্য়োদশ বশ্ষগে েববউল আউয়োল 
মোশ্সশ 

বহিেশ্তে আবভধোবনক অেগ হশ্লো: পবেত োর্ বো প্রস্থোন কেোশ  

পোবেভোবষক অেগ হশ্লো: বশকগ প্রোধোন  রেষদশ বো িনপদ ত োর্ কশ্ে 
ইসলোমী রেষদশ বো িনপশ্দ প্রস্থোন কেোশ 

                                                            
16 হোবশয়োতু ইবশ্ন কোশ্সম পৃঠ রো : ৮২শ 
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বশকগ প্রধোন রেষদশ্শ বো িনপশ্দ কুফেী বববধ-ববধোন প্রবতবঠ রত েোশ্ক; 
ইসলোমী বববধ-ববধোন প্রচলন ও প্রবতঠ রো কেো সম্ভব হয় নোশ রেষযমন; 
আযোন, সোলোত, িুমো, শেীয়তসম্মত ঈদ-উৎসব ইত োবদশ17 

{প্রন: ২৬} ইসলোমী বিশ্ন্দর্ীে অন োন  বববধ-ববধোন রেষযমন: যোকোত, 
হি, বিহোদ, আযোন এবাং সৎকোশ্িে আশ্দশ ও অসৎকোশ্িে 
বনশ্ষধ ইত োবদ ববষশ্য় কখন বনশ্দগশ িোেী কেো হয়? 

উত্তে: এসব বনশ্দগশ িোেী কেো হয় মোদোনী যুশ্র্শ নবী সোল্লোল্লোহু 
আলোইবহ ওয়োসোল্লোম মক্কোয় দশ বিে সময়কোশ্ল তোওহীদ বো 
একত্ববোশ্দে বদশ্ক দোওয়োতী অবভযোন পবেচোলনো কশ্েনশ আে মক্কী 
যুশ্র্ে দশ বিে পশ্ে (রেষশষবদশ্ক) পোাঁচ ওয়োক্ত সোলোত ফেয কেো 
হয়শ18 

{প্রন: ২৭} নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোশ্মে মৃতু শ্ত ইসলোশ্মে 
উপে রেষকোশ্নো প্রভোব পশ্েশ্ি বক? 

উত্তে: তোাঁে মৃতু শ্ত দীশ্ন ইসলোশ্মে উপে রেষকোশ্নো প্রভোব পশ্ে বনশ 
রেষকননো নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম আল্লোহে সোবন্নশ্ধ  চশ্ল 
রেষর্শ্িন বকন্তু দীন ইসলোম প ণগোঙ্গরূশ্প দুবনয়োবোসীে িশ্ন  রেষেশ্খ 

                                                            
17 .হোবশয়োতু ইবশ্ন কোশ্সম পৃঠ রো : ৮৩শ 
18 .হোবশয়োতু ইবশ্ন কোশ্সম পৃঠ রো: ৮৩শ 
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রেষর্শ্িনশ বতবন উম্মতশ্ক যোবতীয় কল োশ্ণে পে রেষদবখশ্য় রেষর্শ্িন এবাং 
সকল অকল োশ্ণে ব োপোশ্ে সতকগ কশ্ে রেষর্শ্িনশ 

{প্রন: ২৮} নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম আমোশ্দেশ্ক রেষয 
কল োশ্ণে পে রেষদবখশ্য় রেষর্শ্িন এবাং রেষয অকল োণ বো ক্ষবতে ব োপোশ্ে 
সোবধোন কশ্েশ্িন তো কী?  

উত্তে: কল োশ্ণে পে হশ্লো: তোওহীদ বো একত্ববোদ ও আল্লোহ যো বকিু 
সন্তুবষ্টে সোশ্ে পিন্দ কশ্েন এবাং ভোলবোশ্সনশ 

আে ক্ষবতকে ববষয় হশ্লো: বশকগ ও যো বকিু অপিন্দনীয় এবাং 
প্রত োখ োতশ যোবতীয় কল োশ্ণে কেো ও কোশ্িে রেষ্ঠ রতম ববষয় হশ্লো 
তোওহীদ বো একত্ববোদশ তো সবই উপস্থোবপত এবাং প্রমোবণতশ 
ক্ষবতকে ববষশ্য়ে মশ্ধ  সবশ্চশ্য় রেষববশ ববপদিনক হশ্লো বশকগ, রেষস 
সম্পশ্কগও যেোযে সোবধোন কেো হশ্য়শ্িশ 

{প্রন: ২৯} নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোমশ্ক কোশ্দে উশ্েশ্শ  
রেষপ্রেণ কেো হশ্য়শ্ি? প্রমোণ বদন 

উত্তে: নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম সমগ্র মোনুষ ও বিন 
িোবতে িশ্ন  রেষপ্রবেত হশ্য়শ্িনশ আল্লোহ উভয় িোবতশ্ক নবী সোল্লোল্লোহু 
আলোইবহ ওয়োসোল্লোশ্মে আনুর্ত  কেোশ্ক ফেয কশ্ে বদশ্য়শ্িনশ 
আল্লোহ সুবহোনোহু ওয়োতো‘আলো বশ্লন: 

َهاَي   ق ل   ﴿ يُّ
َ
ول   إجن ج  نل اس  ٱ أ ج ٱ رَس  م  إجَِل   ّلل   [  ٨٦١: االعراف] ﴾ََججيًعا ك 
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‘‘বলুন: রেষহ মোনবসকল, বনিয় আবম রেষতোমোশ্দে সকশ্লে িশ্ন ই 
েোস ল’’শ (স েো আল-আ‘েোফ: ১৫৮) 

মহোন আল্লোহ েোববুল ‘আলোমীন নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ 
ওয়োসোল্লোশ্মে দ্বোেো দীনশ্ক প ণগোঙ্গরূশ্প রেষপশ কশ্েশ্িনশ 

{প্রন: ৩০} নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম এে মৃতু ে প্রমোণ 
কী?  

উত্তে: মহোন আল্লোহ বশ্লন: 

جت   إجن َك  ﴿ جت ونَ  ن ه مِإَو َمي  ي   [  ٣٠: الزمر] ﴾ ٣٠ م 

‘‘বনিয়ই আপনোে মৃতু  হশ্ব এবাং তোশ্দেও সবোে মৃতু  হশ্ব’’শ (স েো 
আয-যুমোে: ৩০) 

{প্রন:৩১} আল্লোহ েস লর্ণশ্ক রেষকন পোবিশ্য়শ্িন? তোাঁশ্দে মশ্ধ  প্রেম 
এবাং রেষশষ েোস ল রেষক? 

উত্তে: আল্লোহ দুবনয়োবোসীশ্দে কোশ্ি েোস লর্ণশ্ক সুসাংবোদ প্রদোন ও 
সতকগ কেোে িশ্ন  রেষপ্রেণ কশ্েশ্িনশ মহোন আল্লোহ বশ্লন:  

ل   ﴿ جينَ  رُّس  ج بَش  رجينَ  مُّ نذج َل   َوم  ونَ  ِلج جلن اسج  يَك  ج ٱ ََعَ  ل ُۢة ّلل  ج  لج  ٱ دَ َبع   ح   ﴾ لرُّس 
 [  ٨٥٦: النساء]
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‘‘রেষপ্রবেত েস লর্ণ সুসাংবোদদোতো ও সতকগকোেীশ েোস ল রেষপ্রেশ্ণে পে 
রেষযন মোনুষ আল্লোহে প্রবত রেষকোশ্নো অবভশ্যোর্ আশ্েোপ কেোে অবকোশ 
নো পোয়’’শ (স েো আন-বনসো: ১৬৫) 

আে প্রেম েোস ল ন হ আলোইবহস সোলোম এবাং রেষশষ েোস ল মুহোম্মোদ 
সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোমশ মহোমবহয়োন আল্লোহ বশ্লন:  

و   إجن ا  ۞ ﴿
َ
و   َكَما   َك إجَِل   َنا  َحي  أ

َ
ج ٱوَ  ن وح   إجَل   َنا  َحي  أ ج َبع   مجنر  نَ  ۧنل بجي  ه  [  ٨٥٣: النساء] ﴾ ۦ  دج

“বনিয় আমেো আপনোে প্রবত অহী রেষপ্রেণ কশ্েবি রেষযমন কশ্ে ন হ ও 
তোে পেবতগী নবীর্শ্ণে বনকি অহী রেষপ্রেণ কশ্েবিলোম’’শ (আন-বনসো: 
১৬৩)  

অনুরূপভোশ্ব শোফো‘আত সাংক্রোি সহীহ হোদীশ্স ববণগত আশ্ি রেষয, 
েোস ল সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম বশ্লন: 

تُونَ »
ْ
نَْت  نُوُح، يَا: َفيَُقولُونَ  نُوًحا، َفيَأ

َ
ُل  أ وَّ

َ
ْهل   إ َل  الرُُّسل   أ

َ
رْض أ

َ
  «األ

‘‘রেষকয়োমত বদবশ্স মোনবমণ্ডলী ন হ আলোইবহস সোলোম এে বনকি 
এশ্স তোশ্ক বলশ্ব আপবন প্রেম েোস ল যোশ্ক পৃবেবীবোসীশ্দে কোশ্ি 
পোিোশ্নো হশ্য়বিল’’শ (বুখোেী, হোদীস নাং ৩৩৪০, মুসবলম হোদীস নাং 
১৯৪)  

আল্লোহ সুবহোনোহু ওয়োতো‘আলো বশ্লন: 
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ا ﴿ د   ََكنَ  م  َم  بَا   ّم 
َ
َحد   أ

َ
جن أ م   م  جَجالجك  نَوَل   ر  وَل  كج ج ٱ ر س  ج ٱ وََخاَتمَ  ّلل   َوََكنَ  َن   ۧنل بجي 

ج  ّلل   ٱ
ل   [  ٦٠: االحزاب] ﴾ ٤٠ اَعلجيم   ءن َش   بجك 

‘‘মুহোম্মোদ রেষতোমোশ্দে রেষকোশ্নো পুরুশ্ষে বপতো নন; বোং বতবন আল্লোহে 
েোস ল এবাং বতবন রেষশষ নবীশ আে আল্লোহ সব ববষশ্য় সবগজ্ঞ’’শ (স েো 
আল-আহযোব: ৪০) 

{প্রন:৩২} প্রশ্ত ক িোবতে মশ্ধ ই বক েোস ল মশ্নোনীত কেো হশ্য়শ্ি? 
এবাং রেষকন? 

উত্তে:  আল্লোহ তো‘আলো ন হ আলোইবহস সোলোম রেষেশ্ক শুরু কশ্ে 
মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম পযগি প্রশ্ত ক িোবতে মশ্ধ  
বনবদগষ্ট েোস ল মশ্নোনীত কশ্ে বদশ্য়শ্িনশ তোেো উম্মশ্তে রেষলোকশ্দেশ্ক 
এক আল্লোহে ইবোদোত কেোে আশ্দশ বদশ্য়শ্িন এবাং তোগুতসম শ্হে 
ইবোদোত উপোসনো কেশ্ত বোেণ কশ্েশ্িনশ আে এ বেসোলোশ্তে বোণী 
সতকগকোেীর্ণ তোশ্দে কওশ্মে বো সম্প্রদোশ্য়ে কোশ্ি রেষপৌশ্ি 
বদশ্য়শ্িনশ এ সতকগকোেীর্ণ তোশ্দে সম্প্রদোশ্য়ে িশ্ন  সশ্ত ে সোক্ষী 
হশ্য় অবভশ্যোর্ অপবোশ্দে রেষকোশ্নো সুশ্যোর্ রেষেশ্খ যোন বনশ সুমহোন 
আল্লোহ বশ্লন: 

ج  فج  َناَبَعث   َولََقد   ﴿
ة   ك   م 

 
وًّل  أ نج  ر س 

َ
وا  ع  ٱ أ َ ٱ ب د  جب وا  ج  ٱوَ  ّلل  وَت  لط   ٱ َتن : انلحل] ﴾ غ 

٣٥  ] 
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‘‘অবশ ই আমেো প্রশ্ত ক িোবতে মশ্ধ  েোস ল রেষপ্রেণ কশ্েবি এ 
িশ্ন  রেষয, রেষতোমেো আল্লোহে ইবোদোত বশ্ন্দর্ী কেশ্ব এবাং তোগুতসম হ 
হশ্ত বনেোপদ দ শ্ে েোকশ্ব’’শ (স েো আন-নোহল:৩৬) 

আল্লোহ আশ্েো বশ্লশ্িন: 

جن   ِإَون﴿ ةن  م  م 
 
ير   فجيَها َخَل  إجّل   أ  [  ٨٦: فاطر] ﴾ ٢٤ نَذج

‘‘এমন রেষকোশ্নো িোবত বো সম্প্রদোয় রেষনই যোশ্দে মশ্ধ  রেষকোশ্নো 
সতকগকোেী রেষপ্রবেত হয় বন’’শ (স েো ফোবতে: ২৪) 

বস্তুত এ সতকগকোেীর্ণ আল্লোহে ইবোদোশ্তে বদশ্ক আহ্বোন কেশ্তন 
এবাং আল্লোহে সোশ্ে কোউশ্ক শবেক কেশ্ত বনশ্ষধ কেশ্তনশ 

{প্রন: ৩৩} তোগুশ্তে পবেচয় কী? 

উত্তে:তোগুত হশ্লো; বোন্দো কতৃগক রেষকোশ্নো মো‘বুদ বো আনুর্ত কৃত 
বকাংবো অনুসেণকৃশ্তে রেষক্ষশ্ত্র সীমোলঙ্ঘনম লক আচেণ কেো19শ  

{প্রন: ৩৪} তোগুত কয়বি ও কী কী? 

উত্তে: তোগুশ্তে সাংখ ো অশ্নকশ তশ্ব এে মশ্ধ  প্রধোনতম পোাঁচবি 
হশ্লো: (ক) আল্লোহে লো‘নতপ্রোপ্ত ইববলসশ  

                                                            
19 হোবশয়োতু সোলোসোতু উস ল ইবশ্ন কোশ্সম পৃ: ১৩ 
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(খ) আল্লোহে সোশ্ে অেবো আল্লোহ ব তীত অন  যোশ্দে ইবোদোত 
উপোসনো পোেস্পবেক সন্তুবষ্টে সোশ্ে হশ্য় েোশ্কশ  

(র্) রেষয ব বক্ত বনশ্িে প িো-উপোসনোে আহ্বোন িোনোশ্বশ আে রেষয 
সীমোলাংঘন কশ্ে যশ্েোপযুক্ত সম্মোন-মযগোদোে অবধক রেষ্ঠ রশ্ত্বে দোবী 
কেশ্বশ রেষযমন: বফে‘আউন বো তোে মত অন  রেষকউশ 

(ঘ) রেষয ব বক্ত র্োশ্য়ব িোনোে দোবী কেশ্ব রেষসও তোগুতশ রেষযমন;  
রেষি োবতষ, র্ণক, িোদুকে এবাং অদৃশ শ্লোক সম্পশ্কগ িোনোে দোবীদোে 
ইত োবদশ  

(ঙ) আল্লোহে নোবযলকৃত সুস্পষ্ট ববধোন ব তীত যোেো অন  ববধোন 
অনুযোয়ী ববচোে ফোয়সোলো কশ্েশ আল্লোহ সুবহোনোহু ওয়োতো‘আলো 
বশ্লন: 

مَي   ل م   َوَمن ﴿ جَما   ك  نَزَل  ب
َ
َل   ّلل   ٱ أ و 

 
م   ئجَك فَأ ونَ َك  ل  ٱ ه   [  ٦٦: دة املائ] ﴾ فجر 

‘‘যোেো আল্লোহে নোবযলকৃত ববধোন অনুযোয়ী শোসনকোযগ পবেচোলনো 
কশ্ে নো, তোেোই কোশ্ফে’’শ (স েো আল-মোশ্য়দো: ৪৪) 

আল্লোহ তো‘আলো আশ্েো বশ্লন: 

مَي   ل م   َوَمن ﴿ جَما   ك  نَزَل  ب
َ
َل   ّلل   ٱ أ و 

 
م   ئجَك فَأ ونَ لظ   ٱ ه   [  ٦٦: دة املائ] ﴾ لجم 

‘‘যোেো আল্লোহে নোবযলকৃত ববধোন অনুযোয়ী শোসনকোযগ পবেচোলনো 
কশ্ে নো, তোেো যোশ্লম (সীমোলঙ্ঘনকোেী)’’শ (স েো আল মোশ্য়দো: ৪৫) 
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তোিোেোও স েো আল-মোশ্য়দোে ৪৭ নাং আয়োশ্ত আল্লোহ তো‘আলো 
বশ্লন:  

ك   ﴿ فَح 
َ
وَن  َيب   هجلجي ةج َج  ل  ٱ مَ أ ح   َوَمن   غ 

َ
ج ٱ مجنَ  َسن  أ ك   ّلل  جَقو   ام  ح   ﴾ ٥٠ ي وقجن ونَ  م  ل 

 [  ٦٠: دة املائ]

‘‘তশ্ব বক তোেো িোবহলী যুশ্র্ে বববধ ববধোন (শোসন ব বস্থো) কোমনো 
কশ্ে?  আল্লোহ অশ্পক্ষো ববশ্বোসীশ্দে িন  সশ্বগোত্তম ববধোনদোতো রেষক 
!?’’  

তোগুতী তেো আল্লোহশ্দ্রোহী েোষ্ট্র পবেচোলক বো শোসশ্কে বববশষ্ট  হশ্লো, 
রেষস ববশ্বোস কশ্ে রেষয, আল্লোহে ববধোন ব তীত অন  ববধোন গ্রহণ কেো 
হোলোল বো ববধশ অেবো আল্লোহে ববধোন ব তীত অশ্ন ে ববধোনশ্ক 
উত্তম বশ্ল ববশ্বোস কশ্েশ অেবো উভয় ববধোনশ্ক সমপযগোশ্য়ে (উভয় 
ববধোনই শোসন কোশ্যগে সমশ্যোর্ী) বো আল্লোহে নোবযলকৃত শোসন 
প্রণোলী বতগমোন কোশ্লে অনুপশ্যোর্ী মশ্ন কশ্েশ 

{প্রন: ৩৫} আল্লোহ সমস্ত বোন্দোশ্দে উপে বক ফেয কশ্ে বদশ্য়শ্িন? 

উত্তে: সকল তোগুতশ্ক অস্বীকোে ও অমোন  কেো এবাং মহোন আল্লোহে 
প্রবত ঈমোন আনোশ্ক ফেয কশ্ে রেষদওয়ো হশ্য়শ্িশ সুমহোন আল্লোহ 
বশ্লন:  

ر  يَك   َفَمن ج  ف  ج  مجنر َوي ؤ   غ وتج لط   ٱب ج ٱب ج  َسَك َتم  س  ٱ َفَقدج  ّلل   ٱب
ر  ل  ث  ل  ٱ َوةج ع   نفجَصامَ ٱ َّل  َق  و 

 [  ٨٦٥: ابلقرة] ﴾ لََها  
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‘‘রেষয তোগুতশ্ক অস্বীকোে কেশ্ব ও আল্লোহে উপে ঈমোন আনশ্ব রেষস 
এমন এক মযবুত অবলম্বন আাঁকশ্ে ধেশ্লো যো ভোঙ্গশ্ব নো’’শ (স েো 
আল-বোিোেোহ: ২৫৬) 

উক্ত আয়োশ্ত লো-ইলোহো ইল্লোল্লোহে প্রবতর্ধ্বন কেো হশ্য়শ্ি অেগোৎ 
রেষঘোষণো রেষদওয়ো রেষয, আল্লোহ িোেো রেষকোশ্নো সত  মো‘বুদ (উপোস ) রেষনইশ 
হোদীশ্স ববণগত আশ্ি রেষয, 

ُس »
ْ
ْمر   َرأ

َ
ََلُة، َوَعُموُدهُ  اإل ْسََلُم، األ ْرَوةُ  الصَّ ه   وَذ  َهادُ  َسنَام   «اجل 

‘‘সব ববষশ্য়ে প্রধোন হশ্লো ইসলোম এবাং ইসলোশ্মে স্তম্ভ হশ্লো 
সোলোতশ আে ইসলোশ্মে উাঁচু শৃঙ্ঘ বো চ েো হশ্লো আল্লোহে পশ্ে 
বিহোদ’শ (বুখোেী: ১১৭৯, মুসবলম: ৩০) 

আে আল্লোহে প্রবত ঈমোন হশ্লো: মশ্ন প্রোশ্ণ এ স্বীকৃবত প্রদোন কেশ্ত 
হশ্ব রেষয আল্লোহ তো‘আলো েবুববয়োশ্ত এবাং নোশ্ম ও গুশ্ণ সোদৃশ হীন 
একক সত্ত্বোশ আে একমোত্র বতবনই ইবোদোত পোওয়োে অবধকোেীশ 

আে তোগুশ্তে সোশ্ে কুফেী (অস্বীকোে) কেোে বনয়ম হশ্লো: 

সবগপ্রকোে ম বতগ িুশ্ে রেষফলশ্ত হশ্ব এবাং রেষসগুশ্লোশ্ক বয়কি কেশ্ত 
হশ্বশ অতঃপে রেষসগুশ্লোে প িো-উপোসনো এবাং রেষসগুশ্লোে প্রবত ্ দ্ধো-
সম্মোন সম্প ণগরূশ্প বিগন কেশ্ত হশ্বশ 
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‘ঊেওয়োতুল উসকো’ হশ্লো: তোওহীদ বো একত্ববোশ্দে রেষঘোষণো আে 
এিোই হশ্ে লো-ইলোহো ইল্লোল্লোহ (আল্লোহ িোেো অন  রেষকোশ্নো সত  
মো‘বুদ বো উপোস  রেষনই) এে তোৎপযগশ 

{প্রন: ৩৬} ইবোদোশ্তে পোবেভোবষক অেগ বক? 

উত্তে: ‘ইবোদোত’ ব োপক অেগশ্বোধক একবি শব্দশ আল্লোহে সন্তুবষ্ট ও 
ভোশ্লোবোসোে সমম্বশ্য় অনুবঠ রত প্রকোশ  ও রেষর্োপনীয় যোবতীয় কেো ও 
কোিশ্ক ইবোদোত বশ্ল20শ  

{প্রন: ৩৭} মহোন আল্লোহ বশ্লন: 

ّل   َربَُّك  َوقََض  ۞ ﴿
َ
و  َتع   أ ج  إجي اه   إجّل    ا  ب د   ٱَوب

َ َو  ل   [  ٨٣: االرساء] ﴾ ًنا  َٰ  إجح   نج ي  دلج

এ আয়োশ্তে ব োখ ো করুন? 

উত্তে: ‘‘আপনোে েব আশ্দশ বদশ্য়শ্িন রেষয, তোাঁশ্ক িোেো অন  কোশ্েোই 
ইবোদোত কেশ্ব নো, আে মোতো-বপতোে সোশ্ে সদ্ব বহোে কেশ্ব’’শ 
(স েো বোনী ইসেোঈল:২৩) 

উক্ত আয়োশ্ত মহোন আল্লোহ রেষঘোষণো কশ্েশ্িন রেষয, আশ্দশ রেষদওয়ো 
হশ্য়শ্ি একমোত্র তোেই ইবোদোত কেোে িন  এবাং তোাঁে রেষকোশ্নো শেীক 
রেষনইশ আে মোতো-বপতোে সোশ্ে ববনয়-নম্র আচেণ কেশ্ত হশ্ব, 
                                                            
20 (মো লোবুেো বমন মোশ্েফোবতবহ আবনল ইসলোম আবিদোহ,  ঈবোদোহও আখলোক 

বলশ-শোয়খ মুহোম্মোদ ইবন আবল আল আেফোি: পৃ: ২৭) 
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রেষকননো মোতো-বপতোে ্দ্ধো-সম্মোন অত ি গুরুত্বপ ণগ ববষয়শ আল্লোহে 
ইবোদোশ্তে পশ্েই এে স্থোনশ তোেো মুশবেক হশ্লও সদ্ব বহোে কেশ্ত 
হশ্বশ মহোন আল্লোহ স েো লুকমোশ্নে ১৫ নাং আয়োশ্ত বশ্লন: 

ب   ﴿ َماَوَصاحج ن  ٱ فج  ه  وف  َمع   َيادلُّ  [  ٨٦: لقمان] ﴾ ا  ر 

‘‘এবাং দুবনয়োয় তোশ্দে সোশ্ে নম্র-ভদ্র এবাং সদ্ভোব বিোয় েোখশ্ব’’শ 

{প্রন:৩৮} মু‘আয েোবদয়োল্লোহু ‘আনহু বশ্লন: নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ 
ওয়োসোল্লোম বশ্লন: বোন্দোে উপশ্ে আল্লোহে হক হশ্লো: তোেো আল্লোহে 
ইবোদোত কেশ্ব বকন্তু তোাঁে সোশ্ে অন  বকিুশ্ক শেীক কেশ্ব নোশ 
আে আল্লোহে কতগব  হশ্লো রেষয বোন্দো আল্লোহে সোশ্ে অন  বকিুশ্ক 
শেীক কেশ্ব নো তোশ্ক আযোব বো শোবস্ত নো রেষদওয়ো’’শ (মুত্তোফোকুন 
আলোইবহ) 

অতএব বোন্দোে উপশ্ে আল্লোহে হক এবাং আল্লোহে উপশ্ে বোন্দোে 
হক এদ শ্য়ে মশ্ধ  পোেগক  বক? এ হোদীস হশ্ত আমেো কী বশক্ষো 
পোই? 

উত্তে: আল্লোহে হক বোন্দোে উপে ওয়োবিব বো বোধ তোম লকশ 
পক্ষোিশ্ে আল্লোহে উপে বোন্দোে হক হশ্ে যশ্েোপযুক্ত প্রবতদোন ও 
সম্মোনশ 

হোদীশ্সে যো বশক্ষণীয় তো হশ্লো: আল্লোহে ইবোদোশ্ত একত্ববোদ বিোয় 
েোখো ওয়োবিব বো আবশ কশ আল্লোহে েহমত, তোাঁে দয়ো দোবক্ষন , 
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সম্মোন মযগোদো ও বদোন তো সশ্বগোচ্চরূশ্প এবাং সবগত্র ব োপকভোশ্ব তো 
ববসৃ্তত হশ্য় আশ্িশ 

{প্রন:৩৯} তোওহীশ্দে বকিু ফবযলত বণগনো করুন? 

উত্তে:  

(ক) রেষয তোওহীদ বিোয় েোখশ্ব রেষস অন োন  রেষদোষত্রুবিে কোেশ্ণ 
িোহোন্নোশ্ম রেষর্শ্লও ত্রুবি অনুযোয়ী শোবস্ত রেষভোশ্র্ে পে তো রেষেশ্ক 
রেষববেশ্য় আসশ্ত সক্ষম হশ্বশ বচেকোল িোহোন্নোশ্ম েোকশ্ত হশ্ব নোশ  

(খ) তোওহীশ্দে মোনদশ্ণ্ড বোন্দোে সমস্ত কোি ববচোে-ববশ্েষণ কশ্ে 
সওয়োব রেষদওয়ো হশ্বশ  

(র্) রেষকবলমোত্র তোওহীদপন্থীেোই আল্লোহে সোহোয  ও ববিয় লোভ 
কেশ্বশ তোেো ইিত ও সম্মোশ্নে অবধকোেী হশ্ব, রেষহদোয়োত পোশ্বশ 
তোেো সোববগক কল োণ অিগন কেশ্বশ আল্লোহ সন্তুবষ্টে সোশ্ে তোশ্দে 
তত্ত্বোবধোন  কেশ্বনশ  

(ঘ) আল্লোহ সুবহোনোহু ওয়োতো‘আলো তোওহীদপন্থী ঈমোনদোেশ্দেশ্ক 
দুবনয়োশ্ত ববপদ আপদ মুক্ত েোখশ্বন আে পেকোশ্ল তোেো লোভ 
কেশ্ব উত্তম িীবনশ  

{প্রন: ৪০} তোওহীশ্দে হোকীকত (তোৎপযগ) বক?  রেষয তোওহীশ্দে 
তোৎপযগ অনুধোবন ও অনুসেণ কেশ্ব রেষস কী পুেস্কোে পোশ্ব? 
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উত্তে: সবগপ্রকোে বশকগ, ববদ‘আত, কুসাংস্কোে, মনর্েো কেো-কোবহনী ও 
পোপোচোে মুক্ত বনমগল কশ্মগে নোমই তোওহীদ বো একত্ববোদশ আে 
রেষিশ্ন-বুশ্ঝ তোওহীশ্দে বশক্ষোনুযোয়ী িীবন যোপন কেশ্ত  হশ্বশ  

আে রেষয ব বক্ত তোওহীশ্দে বশক্ষো ও তোৎপযগ বোস্তবোয়ন কেশ্লো রেষস 
ববনো বহসোশ্ব িোন্নোশ্ত প্রশ্বশ কেশ্ব এবাং তোশ্ক রেষকোশ্নোই শোবস্ত 
রেষপশ্ত হশ্ব নোশ 

{প্রন:৪১} মহোন আল্লোহ বশ্লন: ﴿   ة   ََكنَ  هجيمَ َر  إجب   إجن م 
 
جت   أ ج  اقَان ج   َولَم   اَحنجيف   ّلل 

ج ل  ٱ مجنَ  يَك   [  ٠٢١: انلحل] ﴾ ١٢٠ كجيَ م ش  এ আয়োশ্তে ব োখ ো করুন এবাং 
উম্মোতোন, িোশ্নতোন, ‘হোনীফোন’ এ শব্দগুশ্লোে ভোবোেগ বক? 

উত্তে: আল্লোহ তো‘আলো ইবেোহীম আলোইবহস সোলোশ্মে রেষয কয়বি 
গুণ-বববশশ্ষ্ট ে উশ্ল্লখ কশ্েশ্িন তো সবত কোশ্েে তোওহীশ্দে লক্ষ  ও 
উশ্েশ শ 

(ক) ইব্রোহীম আলোইবহস সোলোম বিশ্লন উম্মশ্তে অনুসেণীয় 
বববশশ্ষ্ট ে অবধকোেী, সফল ইমোম ও বশক্ষক আে তোই হশ্ে 
‘উম্মোতোন’ এে অেগশ 

(খ) বতবন বিশ্লন সবগদোই আল্লোহে অনুর্ত বোন্দো আে তোই হশ্ে 
‘িোশ্নতোন’ এে অেগশ 

(র্) বতবন বিশ্লন একবনঠ র আল্লোহমুখী এবাং আল্লোহে পবেপন্থী 
সববকিুই বিগনকোেীশ আে তোই হশ্ে ‘হোনীফোন’ এে অেগশ  
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(ঘ) বতবন কেোয়, কোশ্ি ও ববশ্বোশ্স মুশবেক বিশ্লন নো এবাং পবেপ ণগ 
ইসলোশ্মে সোশ্ে বশকগমুক্ত সবত কোশ্েে ববশ্বোশ্সে অবধকোেীশ21  

{প্রন: ৪২} বশকগ কত প্রকোে ও কী কী? 

উত্তে: বশকগ দুই প্রকোে: 

(১) বশশ্কগ আকবোে বো বে বশকগ: আল্লোহে ইবোদোশ্ত অন  বকিুশ্কই 
শেীক বো অাংশীদোে মশ্ন কশ্ে রেষসগুশ্লোে কোশ্ি রেষদো‘আ কেো, বকিু 
কোমনো কেো, ভয় কেো, আল্লোহে মতই রেষস সবশ্ক ভোশ্লোবোসো অেবো 
অন  রেষয রেষকোশ্নো প্রকোশ্েে ইবোদোশ্ত আল্লোহে সোশ্ে অন  কোউশ্ক 
সাংশ্যোর্ কেোশ এ িোতীয় বশশ্কগ যোেো িবেত হশ্ব তোশ্দে িশ্ন  
িোন্নোত হোেোম হশ্য় যোশ্ব এবাং িোহোন্নোমই হশ্ব তোশ্দে বচেস্থোয়ী 
বোসস্থোনশ 

(২) বশশ্কগ আসর্ে বো রেষিোি বশকগ: সব ধেশ্নে কেো ও কোি যো বে 
বশশ্কগে বদশ্ক বনশ্য় যোয়শ রেষযমন: আল্লোহ ব তীত অশ্ন ে নোশ্ম হলফ 
বো কসম কেো, সোমোন  রেষলোক রেষদখোশ্নো ইবোদোত কেো এবাং 
খোশ্লসভোশ্ব আল্লোহে িন  ইবোদোত সম্পন্ন নো কেোশ22 

                                                            
21 আল-িোশ্ম আল-ফবেদ, পৃঠ রো: ২২শ  
22 আল-িোশ্ম আল-ফবেদ, পৃঠ রো:২৭শ 
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{প্রন: ৪৩} সু মহোন আল্লোহ বশ্লন: ﴿   ٱ إجن َ ن فجر  َيغ   َّل  ّلل 
َ
َ  أ جهج  كَ ي ش   ۦب

جَك َذ   د ونَ  َما فجر  َويَغ   جَمن ل [  ٨٤: النساء] ﴾ ء   يََشا   ل  এ আয়োশ্তে ব োখ ো ও 
বশক্ষো বক?  

উত্তে:  ‘‘বনিয়ই আল্লোহ ক্ষমো কেশ্বন নো, রেষয তোাঁে সোশ্ে অন  
বকিুশ্ক শবেক কশ্েশ আে বশকগ িোেো অন োন  গুনোহ যোশ্ক ইেো 
ক্ষমো কশ্ে বদশ্বন’’শ (স েো আন-বনসো: ৪৮) 

অেগোৎ মহোমবহয়োন আল্লোহ বশ্লশ্িন রেষয, বতবন মুশবেকশ্দে শোবস্ত মোফ 
কেশ্বন নোশ বকন্তু বশকগ িোেো অন োন  গুনোহকোেীশ্দে মধ  হশ্ত যোশ্ক 
ইেো তোশ্ক বতবন ক্ষমো কশ্ে বদশ্বনশ 

আয়োশ্তে বশক্ষো হশ্লো: বশকগ সবশ্চশ্য় বে গুনোহশ বশকগ হশ্ত তওবো 
নো কেশ্ল আল্লোহ বশকগকোেীশ্দেশ্ক মোফ কেশ্বন নোশ বশকগ িোেো 
অন োন  গুনোহর্োেশ্দে মধ  রেষেশ্ক আল্লোহ যোশ্ক ইেো ক্ষমো কশ্ে 
বদশ্বন আে যোশ্ক ইেো শোবস্ত বদশ্বনশ 

অতএব বশশ্কগে গুনোহশ্ক আল্লোহে বোন্দোশ্দে অবধক ভয় কেো উবচৎশ 
আল্লোহ চোন রেষযন মোনুষশ্ক বশশ্কগে ভয়োবহ পবেণবত বেণ কেশ্ত নো 
হয়শ 

{প্রন: ৪৪} রেষলোক রেষদখোশ্নো কোি বো কপিতো তেো ‘বেয়ো’ কী? এ 
ববষয়বি নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম তোে সোহোবীশ্দে িন  
রেষকন ভয় কেশ্তন? 
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উত্তে:  ‘বেয়ো’ শব্দবি ‘রুইয়োহ’ রেষেশ্ক উৎপবত্ত হশ্য়শ্িশ আবভধোবনক 
অেগ হশ্লো কপিতো, প্রদশগন কেো বো রেষলোক রেষদখোশ্নো কোি কেোশ রেষয 
সব ভোশ্লো কোি কেো হশ্য় েোশ্ক মোনুশ্ষে দৃবষ্ট আকষগন কশ্ে প্রশাংসো 
পোওয়োে িন শ এ বেয়োকোেী কপিব বক্ত ববশুদ্ধ বনয়শ্ত ইবোদোত বো 
অন োন  কোি কশ্ে নোশ 

আে নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম তোাঁে সোহোবীশ্দে ব োপোশ্ে এ 
িোতীয় বেয়োয় আক্রোি হওয়োে আশঙ্কো কেোে কোেণ হশ্লো: এবি 
একবদশ্ক মন্দ কোশ্িে বনশ্দগশকোেী নফশ্সে সোশ্ে সোমঞ্জস প ণগ এবাং 
মনশ্ক হিোৎ মুগ্ধ বো আকৃষ্ট কশ্ে েোশ্ক আে তো সহশ্িই মোনুশ্ষে 
মনশ্ক দুবগল কশ্ে রেষদয়শ যোেো প্রশাংসো পিন্দ কশ্ে তোশ্দেশ্ক শয়তোন 
বেয়োে সুশ্যোশ্র্ স ক্ষ্মভোশ্ব ববভ্রোি কশ্ে েোশ্কশ 

{প্রন: ৪৫} ইবশ্ন মোসউদ েোবদয়োল্লোহ আনহু রেষেশ্ক ববণগত আশ্ি রেষয, 
েোস ল সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম বশ্লন, ‘‘আল্লোহে সোশ্ে বশশ্কগ 
বলপ্ত রেষেশ্ক যোে মৃতু  হশ্ব রেষস িোহোন্নোশ্ম প্রশ্বশ কেশ্ব’’শ অন  
বণগনোয় আশ্ি ‘‘রেষয ব বক্ত আল্লোহে সোশ্ে অন  বকিুশ্ক আহ্বোন কশ্ে 
মোেো যোশ্ব (রেষস িোহোন্নোশ্ম প্রশ্বশ কেশ্ব)’’ এ হোবদশ্সে ব োখ ো বক? 
এবাং ‘‘যোে মৃতু  হশ্ব’’ একেোে দ্বোেো কোশ্দেশ্ক আলোদো (বচবিত) 
কেো হশ্য়শ্িশ এখোশ্ন রেষদো‘আে অেগ বক এবাং ‘বনে’ বলশ্ত বক 
বুঝোয়? 

উত্তে:  নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম িোবনশ্য় বদশ্য়শ্িন ‘রেষয 
ব বক্ত আল্লোহে সোশ্ে রেষকোশ্নো বকিুশ্ক শবেক কেশ্লো এবাং তোওবো নো 
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কশ্ে বশশ্কগ িবেত অবস্থোয় মোেো রেষর্শ্লো রেষস িোহোন্নোশ্ম প্রশ্বশ কেলশ 
‘‘যোে মৃতু  হশ্লো” এ বোক  দ্বোেো তোশ্দেশ্ক আলোদো কেো হশ্য়শ্ি যোেো 
মৃতু ে প শ্বগ তওবো সম্পন্ন কশ্েশ্িশ আে রেষদো‘আে অিভুগক্ত ববষশ্য়ে 
মশ্ধ  অন তম হশ্লো সবগপ্রকোে বযবকে ও রেষকোশ্নো বকিু চোওয়ো-প্রোেগনোশ  

তশ্ব এখোশ্ন রেষদো‘আে অেগ হশ্ব; রেষয রেষকোশ্নো প্রকোে ইবোদোত বশ্ন্দর্ী 
আল্লোহ ব তীত অন  বকিুে িন  সম্পন্ন কেোশ  

আে ‘বনে’ হশ্ে: সোমঞ্জস , সমপযগোয়, অনুরূপ ও দৃষ্টোিশ 

{প্রন: ৪৬} িোশ্বে েোবদয়োল্লোহ আনহু হশ্ত ববণগত, নবী সোল্লোল্লোহু 
আলোইবহ ওয়োসোল্লোম বশ্লন: ‘‘রেষয ব বক্ত বশকগ মুক্ত রেষেশ্ক আল্লোহে 
সোশ্ে সোক্ষোৎ কেশ্ব রেষস িোন্নোশ্ত প্রশ্বশ কেশ্বশ আে রেষয বশশ্কগে 
সোশ্ে সম্পকগ রেষেশ্খ আল্লোহে সোশ্ে সোক্ষোৎ কেশ্ব রেষস িোহোন্নোশ্ম 
যোশ্ব’’শ (মুসবলম নাং ৯৩)  আল্লোহে সোবে সোক্ষোশ্তে অেগ বক  এবাং 
কখন এ সোক্ষোৎ হশ্ব? আে রেষনবতবোচক (ال) শশ্ব্দে ফোয়দো বক? 

 উত্তে: আল্লোহে  সোশ্ে সোক্ষোশ্তে অেগ হশ্লো: আল্লোহে সোমশ্ন 
উপবস্থত হওয়ো এবাং সোক্ষোৎ কেোশ আে এ সোক্ষোত হশ্ব বিয়োমত 
বদবশ্সশ আে রেষনবতবোচক শশ্ব্দে ফোয়দো হশ্লো, বনশ্ষধোজ্ঞোে মোধ শ্ম 
যো বনবষদ্ধ নয় তো বনধগোেণ ও প্রবতঠ রো কেো হশ্য়শ্িশ অেগোৎ তোওহীদ 
প্রবতঠ রো কেোশ আে রেষয বশকগমুক্ত রেষেশ্ক প্রকৃত তোওবহদবোদী অবস্থোয় 
আল্লোহে সোক্ষোৎ লোভ কেশ্ব এব রেষসই িোন্নোশ্ত যোশ্বশ 
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{প্রন: ৪৭} দীন ইসলোশ্মে দোওয়োত রেষদওয়োে হুকুম কী? একিন 
দো‘ঈ দোওয়োশ্তে স চনো কেশ্ব কী দ্বোেো এবাং রেষকন? ইহোে প্রমোণ 
কী? 

উত্তে: দীন ইসলোশ্মে দোওয়োত রেষদওয়ো ওয়োবিব বো অবশ  কতগব শ 
একিন দো‘ঈশ্ক দোওয়োতী কোশ্িে স চনোয় তোওহীদ বো একত্ববোদ 
উপস্থোপন কেশ্ত হশ্বশ রেষকননো তোওহীদ হশ্ে সব ফেশ্যে বে 
ফেয বো ওয়োবিবসম শ্হে প্রধোন ওয়োবিবশ সব কোশ্িে ম ল বভবত্তও 
তোওহীদশ ববশুদ্ধ তোওহীদ (একত্ববোদ) িোেো রেষকোশ্নো রেষনক কোি কবুল 
কেো হশ্ব নোশ আে ইমোম আবু হোবনফো (েোহমোহুমুল্লোহ) ববশুদ্ধ 
একত্ববোশ্দে নোম বদশ্য়শ্িন রেষ্ঠ র বফকোহ বো ‘আল-বফকহুল 
আকবোে’শ  

নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম মু‘আয েোবদয়োল্লোহু  আনহুশ্ক 
বশ্লন:  

ت   إ نََّك »
ْ
نْ  قَْوًما تَأ ْهل   م 

َ
، أ تَاب  نَّ  َشَهاَدة   إ َل  فَاْدُعُهمْ  الْك 

َ
ِّن  اهللُ  إ الَّ  إ َلَ  اَل  أ

َ
 رَُسوُل  َوأ

 «اهلل  

‘‘তুবম বকতোবী িনসোধোেশ্ণে কোশ্ি যোশ্ব তোশ্দেশ্ক সবগপ্রেম রেষয 
ববষশ্য়ে দোওয়োত বদশ্ব তো হশ্লো; তোেো রেষযন সোক্ষ  রেষদয় রেষয বনিয় 
আল্লোহ িোেো আে রেষকোশ্নো (সত ) ইলোহ বো মো‘বুদ রেষনই এবাং বনিয় 
আবম (মুহোম্মদ) আল্লোহে েস ল’’শ (সহীহ মুসবলম ১/৫৩, হোদীস নাং 
১৯) 
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{প্রন: ৪৮} সহীহ হোদীশ্স ববণগত হশ্য়শ্ি, নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ 
ওয়োসোল্লোম বশ্লন: ‘‘রেষয বলশ্ব আল্লোহ িোেো আে রেষকোশ্নো ইলোহ বো 
মো‘বুদ রেষনই এবাং আল্লোহ িোেো অন  যো বকিুে প িো ও উপসনো কেো 
হয় রেষসগুশ্লোশ্ক অস্বীকোে কেশ্ব: তোে মোল-সম্পদ িীবন, বনেোপদ 
হশ্বশ আে তোে বহসোব হশ্ব মহোমবহয়োন আল্লোহে বযম্মোয়’শ (মুসবলম)  

নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম এ হোদীশ্সে মশ্ধ  ধন-সম্পদ ও 
িীবশ্নে বনেোপত্তোে রেষয শতগোশ্েোপ কশ্েশ্িন তো বক? 

উত্তে: বনেোপত্তোে দুবি শতগোশ্েোপ কশ্েশ্িন:  

(এক) রেষিশ্ন-বুশ্ঝ ইয়োবকন দৃঢ় ববশ্বোস এবাং ভোশ্লোবোসোশ 
আিবেকতোে সোশ্ে বলশ্ত হশ্ব ‘আল্লোহ িোেো আে রেষকোশ্নো সত  
ইলোহ বো মো‘বুদ রেষনই’শ  

(দুই) আল্লোহ ব তীত সবগপ্রকোে ম বতগ, রেষসৌধ বো অন  যো বকিুে 
ইবোদোত উপোসনো ও ্দ্ধো বনশ্বদন কেো হয় রেষসগুশ্লোশ্ক অস্বীকোে ও 
বিগন কেোশ 

{প্রন:৪৯} ‘‘রেষয লো ইলোহো ইল্লোল্লোহু বলশ্ব’’ নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ 
ওয়োসোল্লোশ্মে এ কেোে উশ্েশ  বক?  

উত্তে: অেগোৎ রেষয ব বক্ত রেষিশ্ন-বুশ্ঝ এ কোশ্লমোশ্ক রেষমশ্ন বনশ্য় 
স্বীকোশ্েোবক্ত কেশ্ব এবাং কোশ্লমোে দোবী অনুযোয়ী কোি কেশ্ব ও 
কোশ্লমোে দলীল প্রমোণশ্ক দৃঢ়ভোশ্ব আাঁকশ্ে ধেশ্বশ 
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{প্রন:৫০} ‘‘আল্লোহ ব তীত অন  যো বকিুে ইবোদোত উপোসনো কেো 
হয় তো অস্বীকোে কেো’’শ নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম এে এ 
কেোে অেগ বক? 

উত্তে:  অেগোৎ আল্লোহ ব তীত ম বতগ, সৃ্মবতশ্সৌধ, বফবেশতো নবী, 
আওবলয়ো বো রেষনক রেষলোকশ্দে ইবোদোত উপসনো কেশ্ত অস্বীকোে ও 
বিগন কেোশ কোশ্ফেেো এ ধেশ্নে ম বতগ, রেষসৌধ বো ব বক্তশ্দে ইবোদোত 
বশ্ন্দর্ীশ্ত বলপ্ত হশ্তো অেচ তোশ্ত আল্লোহে অনুমবত রেষনইশ এ প্রসশ্ঙ্গ 
মহোন আল্লোহ বশ্লন: 

نَت  َيمَ َمر   نَ ب  ٱ عجيَس َي   ّلل   ٱ قَاَل  ِإَوذ   ﴿
َ
جلن اسج  َت ق ل   َءأ ونج ٱ ل جذ 

َ  َّت  م ج
 
ج إجَل   َوأ  مجن َهي 

ج  ٱ د ونج   [  ٨٨٥: دة املائ] ﴾ ّلل 

‘‘যখন আল্লোহ বলশ্বন, রেষহ ঈসো ইবশ্ন মোেইয়োম, তুবমই বক মোনুষশ্ক 
বশ্লশ্িো রেষয, রেষতোমেো আল্লোহ িোেোও আমোশ্ক এবাং আমোে আম্মোশ্ক 
ইলোহ-মোবুদ বহশ্সশ্ব গ্রহণ কশ্ে নোও?” (স েো আল-মোশ্য়দোহ: ১১৬) 

আল্লোহ সব ধেশ্নে বস্তু বকাংবো রেষয রেষকোশ্নো ব বক্তে ইবোদোত উপোসনো 
বনবষদ্ধ কশ্েশ্িনশ মহোন আল্লোহ বশ্লন: 

  َوَّل  ﴿
 
م  يَأ َرك  ن م 

َ
وا   أ ذ  ج ٱوَ  ئجَكةَ َمَل  ل  ٱ َتت خج ر   نَ  ۧنل بجي 

َ
   [١٠: عمران ال] ﴾َبابًاأ

‘‘বফবেশতো এবাং নবীর্ণশ্ক প্রবতপোলকরূশ্প গ্রহণ কেোে িন  
রেষতোমোশ্দেশ্ক আশ্দশ কেো হয়বনশ’’ (স েো আশ্ল ইমেোন: ৮০) 
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{প্রন:৫১} ‘‘তোে মোল- সম্পদএবাং িীবন হোেোম হশ্য় যোশ্ব’’ এ 
কেোে অেগ বক? 

উত্তে: অেগ হশ্লো: তোে মোল-সম্পদ রেষভোর্-দখল কেো এবাং িীবন 
ববপন্ন কেো রেষকোশ্নো মুসবলশ্মে িন  হোলোল নয়, রেষকননো কোশ্লমোে 
স্বীকৃবত বদশ্য় রেষস মুসবলম হশ্য়শ্ি, আে দীন ইসলোশ্ম তোে িীবন, 
সম্পদ এবাং অবধকোে সাংেক্ষশ্ণে ব বস্থো হশ্য় রেষর্শ্িশ 

{প্রন:৫২} ‘‘তোে সকল দোয়-দোবয়ত্ব আল্লোহে উপে রেষসোপদগ হশ্লো’’ এ 
কেোে ভোবোেগ বক?  

উত্তে: রেষয ব বক্ত তোে কশ্ে কশ্লমোে সোক্ষ  বদশ্ব আশ্খেোশ্ত তোে 
বহসোব-বনকোশ্শে দোয়-দোবয়ত্ব গ্রহণ কেশ্বন স্বয়াং আল্লোহশ সোক্ষ দোশ্ন 
রেষস যবদ সত বোদী হয় তোহশ্ল আল্লোহ তোশ্ক সুখময় িোন্নোত দোন 
কেশ্বনশ আে যবদ বমে োবোদী হয় তোহশ্ল আল্লোহ তোশ্ক পীেোদোয়ক 
শোবস্ত বদশ্বনশ তশ্ব দুবনয়োয় বোবহ ক অবস্থো অনুযোয়ী ম ল োয়ন কেশ্ত 
হশ্বশ বকন্তু আল্লোহ প্রশ্ত শ্কে রেষর্োপন বো প্রকৃত (আসল) অবস্থো 
অনুযোয়ী আবখেোশ্ত উপযুক্ত কমগফল বদশ্বনশ কোশ্লমো পোি কেোে 
পশ্ে রেষকউ তেবোেীে শোবস্তশ্যোর্  অপেোধ কেশ্ল অেবো দীন 
ইসলোশ্মে পবেপন্থী রেষকোশ্নো কোি কেশ্ল তোশ্ক হত ো কেো যোশ্বশ 
রেষযমন; বববোবহত বিনো-ব বভচোেকোেী, রেষস্বেোয়-স্বজ্ঞোশ্ন কোউশ্ক 
হত োকোেী, ডোকোবত, সন্ত্রোস ইত োবদশ 
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{প্রন:৫৩} ইবশ্ন মোসউদ েোবদয়োল্লোহু আনহু বশ্লন, নবী সোল্লোল্লোহু 
আলোইবহ ওয়োসোল্লোমশ্ক বলশ্ত শুশ্নবি; ‘‘অববধ বো ভ্রোি ঝোে-ফুাঁক, 
তোববি, কবয এবাং স্বোমী-স্ত্রীে পোেস্পবেক ভোশ্লোবোসো বিোয় েোখোে 
িন  রেষকোশ্নো বস্ত্র ব বহোে কেো এসবই বশকগ’’শ (মুসনোশ্দ আহমোদ, 
আবু-দোউদ) 

অনুরূপভোশ্ব আবু্দল্লোহ ইবশ্ন উকোইম েোবদয়োল্লোহ আনহু হশ্ত মোেফু 
স শ্ত্র ববণগত আশ্ি ‘‘রেষয ব বক্ত রেষকোেোও তোবীয কবয ঝুলোশ্নো বো 
বোধশ্লো তোশ্ক ওগুশ্লোে বিম্মোয় রেষসোপদগ কেো হশ্ব’’শ (আহমোদ, 
বতেবমবয) ঝোে-ফুাঁক কোশ্ক বশ্ল এবাং তোে হুকুম কী? 

উত্তে: ঝোে-ফুাঁক যোশ্ক আেবীশ্ত ‘রুকো’ বলো হয়, যো ‘রুবকয়ো’ 
শশ্ব্দে বহুবচনশ রুবকয়ো হশ্লো; ঝোে-ফুাঁক ব বহোে কশ্ে িে, ববষোক্ত 
বকিুে দাংশন, রেষবহুশ হওয়ো ইত োবদ রেষেোর্ ব োবধ বনেোময় বো প্রবতশ্েোধ 
ব বস্থো গ্রহণ কেোশ এ কোিশ্ক অপবেহোযগ ঝোে-ফুাঁকমন্ত্র বহশ্সশ্ব 
অবভবহতশ আে তো দু প্রকোে:  

[১] িোশ্য়য:- রেষয ঝোে-ফুক বশকগ মুক্ত তো বতনবি শশ্তগ িোশ্য়য হশ্ব; 
যেো: (ক) শেীয়তসম্মত আেবী বোক  দ্বোেো রেষবোধর্ম  অেবো ববধ 
রেষদো‘আে সবিক ভোবোেগ পোি দ্বোেোশ  

(খ) আল্লোহে কোলোম, আল্লোহে নোম ও গুণ দ্বোেো অেবো নবী সোল্লোল্লোহু 
আলোইবহ ওয়োসোল্লোশ্মে হোদীশ্স উবল্লবখত বোক  দ্বোেোশ  
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(র্) দৃঢ় ববশ্বোস েোকশ্ত হশ্ব রেষয, ঝোে-ফুাঁশ্কে ববশ্শষ (স্বতন্ত্র) রেষকোশ্নো 
প্রভোব রেষনই বোং সবই আল্লোহে সন্তুবষ্ট বো অসন্তুবষ্টে প্রভোবোধীনশ 

[২] প শ্বগোক্ত পদ্ধবত িোেো অন  রেষকোশ্নো পন্থোে ঝোে-ফুাঁক কেো 
নোিোশ্য়যশ মোনুশ্ষে উপকোে ও কল োশ্ণে িন  ঝোে-ফুাঁক বচবকৎসোশ্ক 
রেষপশো বহশ্সশ্ব রেষবশ্ি রেষনওয়ো এবাং বববনমশ্য় বকিু (অেগ) রেষনয়ো িোশ্য়যশ 
তশ্ব িোদু-রেষিোনো, সোধু-সন্নোসী, র্নক, ও ববদআতীশ্দে সবগপ্রকোে 
বোশ্ি কমগকোণ্ড, কুসাংস্কোে এবাং ববভ্রোবি রেষেশ্ক দ শ্ে েোকশ্ত হশ্বশ 
রেষিপশ্েকডগোে, মোইক এবাং রেষিবলশ্ফোশ্নে মোধ শ্ম ঝোে-ফুাঁক কেো যোশ্ব 
নোশ রেষকননো ববধ উপোশ্য় ঝোে-ফুাঁক কেো ইবোদোশ্তে অিভুগক্ত; রেষয 
রেষকোশ্নো কোি-কমগ, ইবোদোত বশ্ন্দর্ী শেীয়ত বনধগোবেত নবী সোল্লোল্লোহু 
আলোইবহ ওয়োসোল্লোম ও সোহোবোশ্য় রেষকেোশ্মে পদ্ধবতশ্ত সম্পন্ন কেো 
অপবেহোযগশ আে নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম এবাং 
সোহোবোশ্দে অনুসেশ্ণে মশ্ধ  বহুববধ কল োণ বনবহত, তেো: মহোন 
আল্লোহে সোশ্ে অন  বকিুে শেীক নো হওয়োে উপোয় এবাং দীন 
ইসলোশ্ম রেষকোশ্নো প্রকোে ববদআশ্তে অনুপ্রশ্বশ প্রবতশ্েোধ কেোও 
সম্ভব হয়শ সবগোবস্থোয় মহোন আল্লোহ েোববুল আলোমীশ্নে প্রশাংসো কেো 
ঈমোনদোেশ্দে একোি কতগব শ 

{প্রন:৫৪} তোমোশ্য়ম বো তোববয-তুমোে বলশ্ত বক বুঝোয় এবাং 
তোববশ্িে হুকুম বক? 

উত্তে: ‘তোমোশ্য়ম’ শব্দবি আেবী; যো ‘তোমীমো’ শশ্ব্দে বহুবচনশ 
অবভধোবনক অেগ হশ্লো েক্ষো-কবচশ আে পোবেভোবষক অেগ হশ্লো: রেষয 
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সব বস্তু তোববি-তুমোে আকোশ্ে (রেষলোহো, তোমো,কবে, কোি, পোেে 
ইত োবদ) বোচ্চোশ্দেশ্ক বদ নিে হইশ্ত েক্ষো কেোে িন  র্লোয় 
ঝুলোশ্নো হয় বো রেষকোেোও রেষবাঁশ্ধ েক্ষো-কবচ বহশ্সশ্ব ব বহোে কেো হয়শ 
দীন ইসলোশ্ম এ সব তোববি-তুমোে বনবষদ্ধ, হোেোম এবাং বোবতলশ 
রেষকননো আল্লোহ িোেো আে রেষকউই রেষহফোযত বো েক্ষো কেশ্ত পোশ্ে 
নো23শ  

{প্রন: ৫৫} ‘বতওয়োলো’ কোশ্ক বশ্ল এবাং তো রেষকন বশশ্কগে অিভুগক্ত 
হশ্ব? 

উত্তে: ‘বতওয়োলো’ এক প্রকোে িোদুমন্ত্রশ ধোেণো কেো হশ্য় েোশ্ক রেষয, 
এ ধেশ্নে িোদু-মন্ত্র ব বহোে কেশ্ল স্বোমী-স্ত্রীে পোেস্পবেক 
ভোশ্লোবোসো অিুি েোশ্কশ আে বশশ্কগে অিভুগক্ত হওয়োে কোেণ হশ্লো, 
আল্লোহ ব তীত এসব িোদু-মন্ত্রশ্ক কল োণকে বো অকল োণ 
প্রবতশ্েোধক বহশ্সশ্ব গ্রহণ কেোশ 

{প্রন:৫৬} পোেে এবাং র্োি দ্বোেো তোবোেরুক গ্রহশ্ণে অেগ কী? এ 
তোবোেরুক গ্রহশ্ণে হুকুম বক?  

উত্তে: পোেে এবাং র্োি রেষেবক তোবোেরুক অিগশ্নে প্রশ্চষ্টো কেো 
বশকগশ রেষকননো ঐসব বস্তু িুশ্য়-স্পশগ কশ্ে অেবো তোে বনকিবতগী হশ্য় 
পোনোহোে কেো বকাংবো প্রোেগনো কেো হয় বেকত লোশ্ভে বনয়শ্তশ [অেচ 

                                                            
23 হোবময়োতু তোওহীদ পৃ: ৯০, ৯১ মুহোম্মোদ ইবন আবু্দল ওয়োহহোবশ 
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এ গুশ্লোশ্ত রেষকোশ্নো বেকত েশ্য়শ্ি বশ্ল কুেআন ও হোদীস দ্বোেো 
প্রমোবণত হয় বন] 

{প্রন:৫৭} মহোমবহয়োন আল্লোহ বশ্লন: 

فَرََءي   ﴿
َ
ى  ل  ٱوَ  َت لل   ٱ ت م  أ ز  َةَ ٱ ةَ َوَمَنو   ١٩ ع   ٱ ثل اثلج

 [  ٢١  ،٠١: انلجم] ﴾ ٢٠ َرى  خ  ل  

‘‘(১৯) রেষতোমেো বক রেষভশ্ব রেষদশ্খি ‘‘লোত ও উযযোে অবস্থো সম্বশ্ন্ধ? 
(২০) এবাং তৃতীয় আশ্েকবি মোনোত সম্পশ্কগ?’’ (স েো আন-নোিম) এ 
আয়োশ্ত উশ্ল্লবখত নোমগুশ্লো বকশ্সে এবাং এ নোমকেশ্ণে উশ্েশ  
বক? আয়োশ্তে ব োখ ো বক? 

উত্তে: লোত, উযযো এবাং মোনোত এ বতনবি িোশ্হলী (অজ্ঞতো, 
অন্ধকোে) যুশ্র্ে মুশবেকশ্দে রেষদব-রেষদবীে নোমশ মুশবেকেো এগুশ্লোে 
ইবোদোত উপোসনো কেশ্তোশ ‘‘আফেোআইতুম’’ অেগোৎ রেষতোমেো আল্লোহ 
ব তীত যোশ্দেশ্ক ইলোহ বোবনশ্য় ইবোদোত কেশ্িো তোশ্দে দ্বোেো কোশ্েো 
উপকোে বো অপকোে হশ্ত রেষদশ্খশ্িো? অতঃপে ঐ সব বস্তুশ্ক মহীয়োন 
র্বেয়োন আল্লোহে শেীক বোনোশ্নো রেষযশ্ত পোশ্ে বক?  

‘আল-লোত’ শশ্ব্দে ‘তো’ তোশদীদ বববহন পেশ্ল অেগ হশ্ব, তৎকোবলন 
তোশ্য়শ্ফ অববস্থত বে একবি পোেেশ এ পোেে রেষকবিক ঘে বতেী 
কশ্ে তোে উপশ্ে আবোে কোপশ্েে পদগো ঝুলোশ্নো হয়শ এ স্থোনশ্ক 
সোবকফ রেষর্োত্র সম্মোন কেতশ (মক্কো ববিশ্য়ে পে) নবী সোল্লোল্লোহু 
আলোইবহ ওয়োসোল্লোম ঐ স্থোশ্ন মুবর্েো ইবশ্ন শু‘বো েোবদয়োল্লোহু 
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আনহুশ্ক রেষপ্রেণ কশ্েন, মুবর্েো েোবদয়োল্লোহু ‘আনহু ঐ পুিো মনু্ডপ 
রেষভশ্ঙ্গ চুেমোে কশ্ে আগুন িোবলশ্য় রেষদনশ মুশবেক সম্প্রদোয় আল-
ইলোহ হশ্ত আল-লোত শব্দ উদ্ভোবন কশ্েশ্িশ পক্ষোিশ্ে ‘আল-লোত’ 
শশ্ব্দে ‘তো’ বশ্ণগ তোশদীদ বদশ্য় পোি কেশ্ল অেগ হশ্ব একিন ভোশ্লো 
রেষলোশ্কে নোমশ ঐ ব বক্ত হোিীশ্দে িোতুশ্ত পোবন বমবশশ্য় বদত বো 
হোিীশ্দেশ্ক সোহোয  কেতশ রেষস মোেো রেষর্শ্ল রেষলোকিন তোে কবশ্েে 
কোশ্ি িশ্েো হশ্য় বোেোবোবেে এক পযগোশ্য় মৃত ব বক্তে প িো-বশ্ন্দর্ী 
শুরু কশ্ে রেষদয়শ আশ্লোবচত ব োখ ো দুবিে মশ্ধ  রেষকোশ্নো ববপবেত্ব 
রেষনইশ 

‘আল-উয ো’ হশ্ে, মক্কো ও তোশ্য়শ্ফে মধ বস্থত ‘নোখলো’ উপত কোে 
একবি র্োিশ কুেোইশেো এিোশ্ক প িো-ইবোদোত উপোসনো এবাং তোবিম 
কেতশ নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম মক্কো ববিশ্য়ে বদন 
এিোশ্ক র্ধ্াংস কেোে িন  খোবলদ ইবন ওয়োবলদ েোবদয়োল্লোহুশ্ক রেষপ্রেণ 
কশ্েন এবাং তো র্ধ্াংস কেো হয়শ উয ো শব্দবি আেবী ‘ঈযযো’ বো 
সম্মোন-ইযযত ধোতু হশ্ত রৃ্হীতশ 

আে ‘মোনোত’ হশ্ে মক্কো ও মবদনোে মধ বস্থত একবি প্রকোণ্ড পোেেশ 
এিোশ্ক আওস ও খোযেোি রেষর্োত্রদ্বয় ভবক্ত সম্মোন-তোবিম কেতশ 
মোনোত শব্দবি আল-মোন্নোন বো ‘সবগশ্্ঠ র বহতকোেী’ যো আল্লোহে নোম 
হশ্ত গ্রহণ কেো হশ্য়শ্িশ কবেত আশ্ি রেষয ঐ পোেশ্েে কোশ্ি িোশ্হলী 
যুশ্র্ে রেষলোশ্কেো বেকশ্তে িন  িীব-িন্তুে েক্ত প্রবোবহত (যবোই) 
কশ্ে মন বোসনো প েশ্ণে আশো কেশ্তোশ নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ 
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ওয়োসোল্লোম মক্কো ববিশ্য়ে বৎসে ঐ স্থোশ্ন আলী ইবশ্ন আবী তোশ্লব 
েোবদয়োল্লোহু আনহুশ্ক রেষপ্রেণ কশ্েন, অতঃপে বতবন তো র্ধ্াংস কশ্ে 
রেষদন24শ  

{প্রন:৫৮} মহোমবহয়োন আল্লোহ বশ্লন:  

كج  َصَلتج  إجن   ق ل   ﴿ ج  َوَمَماتج  َيايَ َوَّم   َون س  ج رَ  ّللج   ٱ ب 
 ۥ  َل   ََشجيَك  َّل  ١٦٢ لَمجيَ َع  ل 

جَذ   جَك َوب مجر   ل
 
نَا   ت  أ

َ
ل   َوأ و 

َ
س  ل  ٱ أ  [  ٠٦١  ،٠٦٢: االنعام] ﴾ ١٦٣ لجمجيَ م 

‘‘(১৬২) বলুন অবশ ই আমোে নোমোয, আমোে হি-কুেবোনী-ইবোদোত, 
আমোে িীবন, আমোে মৃতু  শুধুমোত্র আল্লোহ েোববুল আলোমীশ্নে 
িন ইশ (১৬৩) তোে রেষকোশ্নো শেীক বো অাংশীদোে রেষনই, আবম ঐ 
সশ্বে িন ই আবদষ্ট হশ্য়বি এবাং মুসবলমর্শ্ণে মশ্ধ  আবমই 
প্রেম’’শ (স েো আল আন‘আম) 

মহোন আল্লোহ আশ্েো বশ্লন: 

ج  ﴿ 
جَك  فََصل  جَرب  َ ٱوَ  ل  [  ٢: الكوثر] ﴾ ٢ ر  ن 

‘‘তুবম আল্লোহেই িন  সোলোত পে এবাং যশ্বহ কে’’শ (কোওসোে ২) 

 উশ্ল্লবখত আয়োতসম শ্হে ব োখ ো বক? আে নুসুক বলশ্ত বক বুঝোয়? 

                                                            
24 িোশ্ম আল-ফবেদ পৃ:৫২শ 
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উত্তে: প্রেম আয়োশ্ত মহোন আল্লোহ বশ্লন, রেষহ মুহোম্মোদ! আপবন 
বলুন ঐ সব মুশবেক সম্প্রদোয়শ্ক যোেো আল্লোহ ব তীত অন শ্দে 
ইবোদোত, উপোসনো এবাং অন শ্দে িন  প্রশু যশ্বহ কশ্ে েোশ্কশ 
অবশ ই আবম একবনঠ রভোশ্ব আল্লোহে িন  আমোে সোলোত ইবোদোত 
যবোই কুেবোনী, িীবশ্ন রেষবাঁশ্চ েোকো এবাং ঈমোশ্নে সোশ্ে রেষনক কোশ্ি 
িবেতোবস্থোয় রেষযন আমোে মৃতু  হয়শ সব বকিুই লো-শেীক আল্লোহ 
েোবু্বল আলোমীশ্নে সন্তুবষ্টে িন  সম্পন্ন কেশ্ত আবম দৃঢ় প্রবতজ্ঞশ 
আে সব বকিুই বনঠ রোে সোশ্ে সম্পন্ন কেোে িন  আবম আবদষ্ট এবাং 
এ উম্মশ্তে মশ্ধ  আবমই প্রেম মুসবলমশ 

আে ‘নুসুক’ হশ্ে কুেবোনী বো যবোইশ  

আে স েো আল কোওসোশ্েে বদ্বতীয় আয়োশ্তে ভোবোেগ হশ্ে; সোলোত 
ইবোদোত এবাং কুেবোনী একবনঠ রভোশ্ব আল্লোহে িন ই সম্পন্ন কেশ্ত 
হশ্বশ সবগোবস্থোয় মুশবেকশ্দে ববরুদ্ধোচোেণ কেশ্ত হশ্ব25শ  

{প্রন:৫৯} আলী েোবদয়োল্লোহু আনহু রেষেশ্ক ববণগত বতবন বশ্লন: েোস ল 
সোল্লোল্লোহ আলোইবহ ওয়োসোল্লোম আমোশ্ক চোেবি কেো বশ্লশ্িন: 

‘‘রেষয ব বক্ত আল্লোহ িোেো অন  কোহোশ্েো িন  যশ্বহ কশ্ে তোে িন  
আল্লোহে লো’নত (অবভশোপ বো র্ধ্াংস),  

                                                            
25 আল িোশ্ম-আল ফবেদ পৃ:৫৩শ 
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রেষয ব বক্ত তোে মোতো-বপতোশ্ক অবভশোপ বদশ্ব তোে িশ্ন ও আল্লোহে 
অববশোপ বো র্ধ্াংস,  

রেষয ব বক্ত ববদ‘আত-ভ্রষ্টতোশ্ক আ্য়-প্র্য় বদশ্ব তোে িশ্ন ও 
আল্লোহে অবভশোপ-র্ধ্াংস,  

রেষয ব বক্ত যমীশ্নে (মোবলকোনো বনধগোেক) বনদশগন (বচি) পবেবতগন 
কেশ্ব তোশ্কও আল্লোহ র্ধ্াংস কশ্ে বদশ্বন’’ (মুসবলম নাং ১৯১৮) 

হোদীশ্স ববণগত আল-লো‘ন শশ্ব্দে অেগ কী? 

উত্তে: আল-লো‘ন আল্লোহে পক্ষ রেষেশ্ক হশ্ল তোে অেগ হশ্ব;  আল্লোহে 
েহমত রেষেশ্ক ববতোবেত এবাং ববিত হওয়োশ আে আল-লো‘ন সৃবষ্টে 
পক্ষ রেষেশ্ক হশ্ল অেগ হশ্ব; র্োবল ও ক্ষবতকে রেষদো‘আশ 

{প্রন: ৬০} রেষয ব বক্ত আল্লোহ িোেো অন  কোশ্েো উশ্েশ্শ  যশ্বহ কেশ্ব 
তোশ্ক েোস ল সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম রেষকন লো‘নত বদশ্য়শ্িন? 

 উত্তে: রেষকননো রেষস আল্লোহ ব তীত অন  বকিুে উশ্েশ্শ  যবোই কশ্ে 
এমন এক গুনোহ কশ্েশ্ি যো অশ্নক বে; আে তোহশ্লো আল্লোহে 
সোশ্ে বশকগশ 

{প্রন:৬১} মোতো-বপতোশ্ক লো‘নত কেোে অেগ বক? তোশ্দেশ্ক কীভোশ্ব 
লো‘নত কেো হয়? তোশ্দেশ্ক লো‘নত কেোে হুকুম বক? 
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উত্তে:  মোতো বো বপতোশ্ক র্োবল রেষদওয়ো বো মন্দ কেো বলোশ তোশ্দেশ্ক 
দুবি প্রবক্রয়োয় লোনত কেো হয়: 

(ক) সেোসবে র্োবল রেষদওয়ো, মন্দ কেো বলো; মোতো-বপতো উভয়শ্ক 
অেবো রেষয রেষকোশ্নো একিনশ্কশ  

(খ) ভোয়ো বো বভন্ন উপোশ্য় বো পশ্েোক্ষ ভোশ্ব র্োল-মন্দ শুনোশ্নো রেষযমন; 
এক ব বক্ত অন  ব বক্তে বপতোশ্ক র্োবল-মন্দ কেোে ফশ্ল বদ্বতীয় ব োবক্ত 
প্রবতশ্শোধম লক প শ্বগোক্ত ব বক্তে বপতোশ্ক র্োবল-মন্দ কেশ্বশ মোতো-
বপতোশ্ক র্োবল-মন্দ কেো কবীেো গুনোহশ 

{প্রন:৬২} ‘‘আওয়ো মুহবদসোন’’ অেগ বক? মুহবদস কোশ্ক বশ্ল? 

উত্তে: ‘আওয়ো’ অেগ দীশ্নে দুশমনশ্ক সোহোয  কেো, তোে সোশ্ে 
বনিশ্ক শোবমল কেো, তোশ্ক আ্য়-প্র্য় রেষদওয়ো এবাং সত শ্ক 
উপলবি কশ্ে তো গ্রহণ কেোে ব োপোশ্ে প্রবতবন্ধকতো সৃবষ্ট কেোশ 

‘মুহবদস’ হশ্ে রেষস, রেষয ব বক্ত মনর্েো রেষকোশ্নো বকিুশ্ক দীশ্নে মশ্ধ  
শোবমল কশ্েশ অতঃপে তো আল্লোহে অবধকোেশ্ক ববভ্রোি কশ্ে রেষদয় 
ও দুবনয়োয় ববপযগয় সৃবষ্ট কশ্েশ 

েোষ্ট্র পবেচোলক বববধ সম্মত পন্থোয় মহোন আল্লোহে ববধোনসম হ 
বোস্তবোয়ন কেোে আহ্বোন িোনোশ্ব, রেষয ব বক্ত আল্লোহে ববধোন িোেো 
অন  রেষকোশ্নো উপোয় অনুসন্ধোন কশ্ে রেষসও মুহবদসশ  
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{প্রন: ৬৩} মোনোরুল আেদ বক? এবাং মোনোরুল আেশ্দে পবেবতগন 
কেোে অেগ বক? 

উত্তে: মোনোরুল আেদ হশ্ে িবম-িমোে সীমোনোয় পবেবতগন ঘিোশ্নো, 
সীমোনোে বচি অপসোেণ একিোে বদশ্ল অন িোশ্ক গ্রহণশ পৃবেবীে 
প্রোি সীমো ও বনদশগনসম হ মোনোরুল আেশ্দে অিভুগক্তশ  

রেষকউ রেষকউ বশ্লন এবি এমন এক বনদশগন যোে মোধ শ্ম ভ্রমণ, সফে 
কোশ্ল পে খুশ্ি পোওয়ো যোয়শ  

আবোে রেষকউ বশ্লন: যোে সোহোশ্য  একিন মোনুশ্ষে অবধকোে এবাং 
তোে প্রবতশ্বশীে অবধকোশ্েে মশ্ধ  পোেগক  বনধগোবেত হয়শ অতঃপে 
তোশ্দে প্রোপ  অবধকোে আর্-বপি কশ্ে বদশ্ল রেষদওয়োশ 

{প্রন:৬৪} রেষয মোনোরুল আেদ বদশ্ল বদশ্ব তোশ্ক রেষকন ল’নত কেো 
হশ্লো? 

উত্তে: রেষকননো রেষস মুসোবফেশ্দে পে হোেোবোে কোশ্ি িবেত হশ্য়শ্ি 
বকাংবো তোে প্রবতশ্বশীে িবম অনোবধকোে রেষভোর্-দখশ্ল বনশ্য় বে 
ধেশ্নে পোপ কশ্েশ্িশ 

{প্রন: ৬৫} মোন্নশ্তে আবভধোবনক ও পবেভোবষক অেগ বক? 
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উত্তে: আবভধোবনক অেগ হশ্লো বোধ  হওয়োশ পোবেভোবষক অশ্েগ: রেষস্বেোয় 
স্বজ্ঞোশ্ন যশ্েোপযুক্ত বয়শ্স বনিশ্ক রেষকোশ্নো বকিু পোলশ্ন বোধ  কেো যো 
শেীয়ত বনধগোবেত বোধ তোম লক কতগশ্ব ে অিভুগক্ত নয়শ  

মহোমবহয়োন আল্লোহ বশ্লন: 

ج  ونَ ي وف   ﴿  [  ٧: االنسان] ﴾رج نل ذ  ٱب

‘‘তোেো মোনতসম হ আদোয় কশ্ে’’শ (স েো আল ইনসোন বো আদ-
দোহে:৭) 

{প্রন:৬৬} প শ্বগোক্ত আয়োত বক ববষশ্য় প্রমোণ কশ্ে? 

উত্তে:  মোনত কেো শেীয়শ্ত ববধ এবাং মোনতকোেীশ্ক প্রশাংসো কেো 
হশ্য়শ্িশ 

{প্রন: ৬৭} আশ্য়শো েোবদয়োল্লোহু আনহো হশ্ত ববণগত আশ্ি; েোস লুল্লোহ 
সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম বশ্লশ্িন: ‘‘রেষয ব বক্ত আল্লোহে 
আনুর্ত ম লক মোনত কেশ্ব রেষস রেষযন তো পোলন (বোস্তবোয়ন) কশ্ে,  
আে রেষয ব বক্ত আল্লোহে নোফেমোনীম লক মোনত কেশ্ব রেষস রেষযন তো 
পোলন নো কশ্ে’’শ (বুখোেী নাং ২০৫৪ মুখতোসোে যুবোইবদ পৃ: ৭০৩)শ 

এ হোদীশ্সে ব োখ ো বক এবাং বশক্ষণীয় বক? 

উত্তে: েোস লুল্লোহ সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম  আশ্দশ কশ্েন:  রেষয 
ব বক্ত মোনশ্তে মোধ শ্ম রেষনক কোি  কেোে িন  বনিশ্ক দোয়বদ্ধ 
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কেশ্ল রেষস রেষযন তো সুঠু রভোশ্ব পোলন কশ্েশ রেষকননো আল্লোহে 
আনুর্ত ম লক কোি সম্পন্ন কেো ওয়োবিব বো অবশ  কতগব শ আে রেষয 
ব বক্ত রেষকোশ্নো প্রকোে গুনোহে কোি কেোে িন  মোনত কেশ্ব রেষস রেষযন 
তো সম্পন্ন নো কশ্েশ রেষকননো আল্লোহে নোফেমোনী কেো হোেোমশ 

হোদীস রেষেশ্ক বশক্ষনীয় ববষয়গুশ্লো বনম্নরূপ: 

(১) রেষয রেষকোশ্নো প্রকোে রেষনক মোনত পোলন কেো ওয়োবিব বো অবশ  
কতগব শ 

(২) নোফেমোনীম লক বো রেষয রেষকোশ্নো প্রকোে গুনোহে মোনত সম্পন্ন 
কেো িোশ্য়য হশ্ব নোশ 

{প্রন: ৬৮ ‘‘আল-ইসবত‘আযোহ’’ কোশ্ক বশ্ল? আল-ইয়োয ও বলয়োয 
এে মশ্ধ  পোেগক  কী?  

উত্তে: আল-ইসবতআযো হশ্ে; পোনোহ, পবেত্রোণ এবাং মযবুত 
অবলম্বনশ 

আল-ইয়োয এবাং বলয়োয এে মশ্ধ  প্রোেগক ; আল-ইয়োয হশ্ে: আ্য়-
অবলম্বন কেো, অবনষ্ট ও ক্ষবত প্রবতশ্েোশ্ধে িশ্ন শ আল-বলয়োয 
হশ্ে: আ্য় সুশ্যোর্ গ্রহণ কেো কল োণ অিগশ্নে িশ্ন শ 

{প্রন:৬৯} মহোন আল্লোহ বশ্লন:  



 

62 

ن ه   ﴿
َ
جنَ  رجَجال   ََكنَ  ۥَوأ ج ٱ م 

جرجَجال   َيع وذ ونَ  ن ج ل  جنَ  ب ج ٱ م 
م   ن ج ل   ﴾ ٦ ارََهق   فََزاد وه 

 [  ٦: اجلن]

‘‘মোনুশ্ষে মধ  রেষেশ্ক কবতপয় রেষলোক বিন সম্প্রদোশ্য়ে মধ বস্থত বকিু 
বিশ্নে আ্য় বনশ্তোশ ফশ্ল ঐ মোনুষগুশ্লো বিনশ্দে মোন মযগোদো 
আত্মিবেতো বোবেশ্য় বদশ্তো’’শ (স েো আল-বিন:৬) 

এ আয়োশ্তে ব োখ ো কী? এ আয়োত রেষেশ্ক কী িোনো রেষর্ল বো কী 
প্রমোবণত হশ্লো? 

উত্তে: িোশ্হলীযুশ্র্ে আেব ব বক্ত িন-মোনবহীন রেষকোশ্নো উপত কোয় 
বর্শ্য় বো অপেোশ্ি অবস্থোন কেোে সময় ভয় রেষপত এবাং বলত রেষয; এ 
উপত কোয় যোেো আশ্ি আবম তোশ্দে রেষনতোে আ্য় প্রোেগনো কেবিশ 
অেগোৎ বিনশ্দে রেষনতোশ আে বিশ্নেো যখন রেষদখশ্লো রেষয,  মোনুষ 
তোশ্দেশ্ক ভয় কশ্ে এব তোশ্দে কোশ্ি আ্য় প্রোেগনো কশ্ে, তখন 
তোশ্দে মশ্ধ  আত্মভবেতো অহাংকোে ও প্রতোপ-দোপি বৃবদ্ধ রেষপল, আে 
তোশ্দে ব োপোশ্ে মোনুশ্ষে ভয়-ভীবত এবাং আতাংক বৃবদ্ধ রেষপলশ 

এ আয়োত হশ্ত িোনো রেষর্ল রেষয; েোস ল সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম 
উপস্থোবপত দীশ্ন হক রেষিশ্ন-বুশ্ঝ গ্রহণকোেী ঈমোনদোে বিন সম্প্রদোয় 
িোশ্হলী (রেষবদীন) অবস্থোয় রেষযসব পোপোচোশ্ে বলপ্ত হত বকাংবো বশকগ 
কেত এবাং আল্লোহ ব তীত অন  বকিুে আ্য় সোহোয  প্রোেগনো কেত, 
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তোেোই মহোন আল্লোহ ব তীত অন  বকিুে আ্য় ও সোহোয  প্রোেগনো 
কেত, এখোশ্ন মহোন আল্লোহ রেষস কেোই বববৃত কশ্েশ্িন26শ  

{প্রন: ৭০} খোওলো ববনশ্ত হোকীম েোবদয়োল্লোহু আনহো বশ্লন: েোস ল 
সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম-রেষক বলশ্ত শুশ্নবি; রেষয ব বক্ত রেষকোশ্নো 
বোসো-বোবেশ্ত প্রশ্বশ কশ্ে পোি কশ্ে: ‘‘আউযু বব 
কোবলমোবতল্লোবহততো-ম্মোবত বমন শোেেী মো খোলোকো’’ এ বোবেশ্ত 
অবস্থোন কোশ্ল ঐ ব বক্তে রেষকোশ্নো ক্ষবত হশ্ব নোশ (মুসবলম-২৭০৮) 

হোদীশ্সে বশক্ষণীয় ববষয়গুশ্লো কী কী? ‘কোবলমোবতল্লোবহ’ দ্বোেো বক 
বুঝোশ্নো হশ্য়শ্ি এবাং আত-তোম্মোত অেগ কী? 

উত্তে: হোদীশ্সে বশক্ষনীয় ববষয় বনম্নরূপ; 

(১) আল্লোহ তো‘আলো দীন ইসলোশ্মে অনুসোেীশ্দেশ্ক আ্য় প্রোেগনো 
কেোে ববধ উপোয় িোবনশ্য় বদশ্য়শ্িশ অতঃপে রেষকউ রেষযন িোবহলী 
যুশ্র্ে অজ্ঞশ্লোকশ্দে মত বিনশ্দে কোশ্ি আ্য় প্রোেগনো নো কশ্েশ 

(২) হোদীশ্স ববণগত রেষদো‘আে ফবযলত বো উপকোবেতো িোনো রেষর্লশ 

[‘কোবলমোবতল্লোবহ’ দ্বোেো] আল কুেআশ্নে কেো বলো হশ্য়শ্িশ আত-
[তো-ম্মো-ত’ অেগ]: পুণগোাংর্ বো সম্প ণগ, তোশ্ত রেষকোশ্নো ত্রুবি-ববচু বত 

                                                            
26 আল-িোশ্ম আল-ফবেদ, পৃঠ রো:৬২ শ ইবশ্ন কোশ্সশ্মে হোবশয়োতু বকতোব আত-

তোওহীদ, পৃঠ রো: ১১৩শ 
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অপ ণগতো বো ঘোিবত রেষনইশ আবোে রেষকউ রেষকউ বশ্লশ্িন, সবগববষশ্য় 
সশ্বগোচ্চ প্রশ্য়োিন প েণকোেীশ তশ্ব মোনুশ্ষে েবচত পুস্তকোবদ ত্রুবি-
ববচু বত মুক্ত নয় এবাং প ণগোঙ্গ নয়শ 

{প্রন:৭১} আল-ইসবতর্োসো কী? ইসবতর্োসো এবাং রেষদো‘আে মশ্ধ  
পোেগক  কী? 

উত্তে: আল-ইসশ্তর্োসো হশ্ে, ববপশ্দ-আপশ্দ আক্রোি হশ্য় সোহোয  
প্রোেগনো কেোশ 

ইসবতর্োসো এবাং রেষদো‘আে মশ্ধ  পোেগক : ইবস্তর্োসো ববশ্শষভোশ্ব 
ববপদ-আপদ আক্রোি হশ্য় সোহোয  প্রোেগনো কেো আে রেষদো‘আ ববপদ-
আপদ িোেোও রেষয রেষকোশ্নো প্রশ্য়োিশ্ন যখন ইেো কেো হশ্য় েোশ্কশ 

{প্রন:৭২} সোহোয  বো আ্য় প্রোেগনো কয় প্রকোে এবাং প্রশ্ত কবিে 
ধেণ-প্রকৃবত ও হুকুম বক? 

উত্তে:  সোহোয  বো আ্য় প্রোেগনো দুই প্রকোে;  

(ক) শেীয়তসম্মত ববধ ইবস্তর্োসো  

(খ) শেীয়ত পবেপন্থী বনবষদ্ধ ইবস্তর্োসোশ 

বনবষদ্ধ ইসবতর্োসো: আল্লোহ িোেো এমন কোশ্েো সোহোয  আ্য় চোওয়ো 
বো ধণগো রেষদওয়ো যোে পশ্ক্ষ বকিুই কেো সম্ভব নয়শ রেষযমন; মৃত ব বক্তে 
বনকি আশ্বদন বনশ্বদন, সোহোয  চোওয়োশ 
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অতএব সোববগক ববশ্েষশ্ণ ইসবতর্োসো বতন প্রকোে:  

(এক) আল্লোহে বনকি চোওয়ো বো ধণগো রেষদওয়োশ খোশ্লিভোশ্ব আল্লোহ 
সুবহোনোহু ওয়োতো‘আলোে কোশ্ি ধণগো রেষদওয়ো এবাং অন  সববকিু 
অগ্রোহ  কেো অবশ  কতগব শ 

(দুই) আল্লোহ িোেো মৃত, অনুপবস্থত বো অন  যোশ্দে পশ্ক্ষ বকিুই কেো 
সম্ভব নয় তোশ্দে কোশ্ি ববপদ-আপশ্দ অেবো রেষয রেষকোশ্নো সোহোয  
চোওয়ো হোেোম; রেষকননো তো বশকগশ 

(বতন) রেষয িীববত এবাং সোহোয  ও উপকোে কেশ্ত সক্ষম তোে কোশ্ি 
আশ্বদন বনশ্বদন কেো বকাংবো ধণগো রেষদওয়ো িোশ্য়য বো ববধশ27  

{প্রন: ৭৩} রেষদো‘আ কত প্রকোে ও কী কী এবাং তোে পবেচয় কী? 

উত্তে: রেষদো‘আ দুই ভোশ্র্ ববভক্ত; উভয় প্রকোে রেষদো‘আ মহোন আল্লোহে 
ইবোদোশ্তে অিভুগক্ত: 

(এক) ইবোদোশ্তে মোধ শ্ম রেষদো‘আ:  

আে তো হশ্ে সবগপ্রকোে রেষনক কোশ্িে দ্বোেো আল্লোহে বনকি  অিগন 
কেোশ মহোন আল্লোহ নোমোয, হি এবাং অন োন  ইবোদোত বশ্ন্দর্ী 
বনধগোবেত বনয়শ্ম পোলন কেোে বনশ্দগশ বদশ্য়শ্িনশ ববধ উপোশ্য় 
                                                            
27 আল-িোশ্ম আল ফবেদ পৃ: ৬৫শ হোবশয়োতু ইবশ্ন কোশ্সম আত তোওহীদ পৃ: 

১১৫শ 
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আল্লোহে তোিীশ্মে উশ্েশ্শ  রেষয সব প্রশাংসো কেো হয় তো সবই 
ইবোদোতশ রেষযমন; স েো ফোবতহো পোি; সোলোশ্তে রেষদো‘আসম হ, 
হিপোলন, রেষেোিো েোখো এবাং অন োন  বযবকেসম হ পোলনশ 

(দুই) চোওয়োে মোধ শ্ম রেষদো‘আ: রেষকোশ্নো বকিু প্রোবপ্তে িন  রেষদো‘আ কেো, 
রেষসিো হশ্ত পোশ্ে রেষকোশ্নো কল োশ্ণে িন  রেষদো‘আ অেবো ববপদ মুবক্তে 
মুবক্তে িন  রেষদো‘আশ 

{প্রন: ৭৪} মহোন আল্লোহ বশ্লন:  

َضلُّ  َوَمن   ﴿
َ
ن أ وا  يَد   مجم  ج ٱ د ونج  مجن ع  يب  يَس   ّل   َمن ّلل  م   َمةج قجَي  ل  ٱ مج يَو   إجَل   ۥ  َل   َتجج  وَه 

َع   َعن جهجم  د  َ  ِإَوَذا ٥ فجل ونَ َغ   ئ شج م   ََكن وا   نل اس  ٱ ح  ع   لَه 
َ
جهجم   َوََكن وا   ء  َدا  أ جعجَباَدت  ب

   [٥  ،٦: االحقاف] ﴾ ٦ فجرجينَ َك  

‘‘(৫) রেষস ব বক্ত অশ্পক্ষো অবধক ববভ্রোি রেষক রেষয আল্লোহে পবেবশ্তগ 
এমন বকিুশ্ক ডোশ্ক, যো বকয়োমত বদবস পযগি তোে ডোশ্ক সোেো 
বদশ্ব নোশ তোেো এশ্দে রেষদো‘আ সম্পশ্কগ অবর্তও নয় (৬) হোশশ্েে 
মোশ্ি যখন মোনুষশ্দেশ্ক তোশ্দে একবত্রত কেো হশ্ব, তখন এগুশ্লো 
তোশ্দে শত্রু হশ্ব (এ উপোস  রেষদবতোগুশ্লো)শ আে তোেো এশ্দে দ্বোেো 
কৃত ইবোদোত অস্বীকোে কেশ্ব’’শ (স েো আল আহকোফ: ৫,৬) এ 
আয়োশ্তে ব োখ ো কী? 

উত্তে:  এ আয়োশ্ত আল্লোহ িুবহোনোহু ওয়োতো‘আলো বশ্লশ্িন রেষয,  
আল্লোহ িোেো রেষয অন  বকিুশ্ক ডোশ্ক তোে রেষচশ্য় অবধক ববভ্রোি আে 
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রেষকউ রেষনইশ আল্লোহ আশ্েো িোনোশ্েন রেষয, বকয়োমত পযগিও অন  
রেষকউই ডোশ্ক সোেো বদশ্ত সক্ষম হশ্ব নো এবাং যোেো ডোকশ্ব তোশ্দে 
ব োপোশ্ে র্োশ্ফল েোকশ্বশ আে আল্লোহ যখন বকয়োমত বদবশ্স 
বহসোশ্বে িন  সব মোনুষশ্ক একবত্রত কেশ্বন, তখন ঐসব বমে ো 
মো‘বুদ, যোশ্দেশ্ক ডোকো হত, তোেো রেষদো‘আ প্রোেগনোকোেীশ্দে ববপশ্ক্ষ 
যোশ্ব এবাং তোশ্দে ইবোদোত উপোসনো অস্বীকোে কেশ্বশ 

{প্রন: ৭৫} মহোন আল্লোহ স েো আন-নমশ্লে ৬২ নাং আয়োশ্ত বশ্লন:  

ن ﴿ م 
َ
جيب   أ ف  َوَيك   َدَعه   إجَذا َطر  م ض  ل  ٱ ي  و  ٱ شج  [  ٥٨: انلمل] ﴾ ءَ لسُّ

‘‘আে রেষক আশ্ি এমন রেষয বনরুপোয় আশ্তগে আহ্বোশ্ন সোেো রেষদয়, 
যখন রেষস তোাঁশ্ক রেষডশ্ক েোশ্ক এবাং তোে ববপদ-আপদ দ েীভ ত 
কশ্েন’’? এ আয়োশ্তে ব োখ ো ও বশক্ষো কী? 

উত্তে: আশ্লোচ  আয়োশ্ত আল্লোহ বণগনো কশ্েশ্িন রেষয, আেব এবাং 
অনোেব মুশবেক সম্প্রদোয় ভোশ্লো কশ্েই িোশ্ন রেষয একমোত্র আল্লোহ 
িোেো আে রেষকউই অসহোয়-আশ্তগে ডোশ্ক সোেো বদশ্ত এবাং ববপদ 
আপদ দ েীভ ত কেশ্ত সক্ষম নয়শ সত  িোনোে পশ্েও রেষকন তোেো 
আল্লোহ ব তীত অন  বকিুশ্ক মো‘বুদ এবাং শোফো‘আতকোেী বহশ্সশ্ব 
গ্রহণ কশ্ে? তোশ্দেশ্ক আল্লোহ িুবোহোনোহু অতোআলো অজ্ঞ-ম খগ অসুু্স্থ 
মবস্তশ্স্কে ববভ্রোি মোনুষ বহশ্সশ্ব বচবিত কশ্েশ্িনশ অতএব আল্লোহে 
সোশ্ে অন  বকিুশ্ক শেীক কেো সম্প ণগ অববধ; রেষকননো একমোত্র 



 

68 

আল্লোহই অসহোয় আশ্তগে ডোশ্ক সোেো রেষদন এবাং ববপদ-আপদ 
দ েীভ ত কশ্েনশ 

সুতেোাং আয়োশ্তে বশক্ষো হশ্লো: রেষয ব বক্ত আল্লোহ িোেো অশ্ন ে কোশ্ি 
ববপদ-আপদ এবাং অসহোয়ত্ব দ েীভ ত কেোে িশ্ন  প্রোেগনো কেশ্ব রেষস 
আল্লোহে সোশ্ে শেীক কেশ্লোশ 

{প্রন:৭৬} আবু-হুেোইেোহ েোবদয়োল্লোহু আনহু রেষেশ্ক ববণগত, নবী 
সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম বশ্লন:  

ُ  قََض  إ َذا"  ْمرَ  اّللَّ
َ
، ف   األ َماء  َبت   السَّ ْجن َحت َها الَمََلئ َكةُ  ََضَ

َ
 ،ل َقْول    ُخْضَعانًا ب أ

نَّهُ 
َ
لَة   َكأ لْس  إ َذا، ينفذهم ذلك ،َصْفَوان   ََعَ  س 

مْ  َعنْ  فُِزعَ  فَ  قَاَل  َماَذا: قَالُوا قُلُوب ه 
يل   قَالُوا َربُُّكْم؟ ،: قَاَل  َّلَّ  ُّ  وَُهوَ  احلَقَّ ُق  فَيَْسَمُعَها الَكب رُي، الَعل  ْمع   ُمْسََت   ،السَّ
ُق  ْمع   َوُمْسََت   ،فََحَرَفَها ب َكِفه   ُسْفيَانُ  َووََصَف  - َبْعض   فَْوَق  َبْعُضهُ  َهَكَذا السَّ

دَ  ه   َبنْيَ  َوَبدَّ َصاب ع 
َ
يَها الََك َمةَ  فَيَْسَمعُ  - أ يَها ُثمَّ  حَتْتَُه، َمنْ  إ َل  َفيُلْق   َمنْ  إ َل  اآلَخرُ  يُلْق 

يََها َحّتَّ  حَتْتَُه، ر   ل َسان   ََعَ  يُلْق  اح  و   السَّ
َ
ن   أ ْدرَكَ  فَُربََّما ،الََكه 

َ
نْ  َقبَْل  الِشَهاُب  أ

َ
 أ

يََها، لَْقاَها َوُربََّما يُلْق 
َ
نْ  َقبَْل  أ

َ
َكُه، أ ُب  يُْدر  ائَةَ  َمَعَها َفيَْكذ  ،َكذْ  م  لَيَْس : َفُيَقاُل  بَة 

َ
 قَدْ  أ

ُق  َوَكَذا، َكَذا: َوَكَذا َكَذا يَْومَ  نَلَا قَاَل  عَ  الَّت   الََك َمة   ب ت لَْك  َفيَُصدَّ نَ  َسم  َماء   م   " السَّ

‘‘আল্লোহ আসমোন হশ্ত যখন রেষকোশ্নো ফেমোন িোবে কশ্েন তখন 
বফবেশতো ডোনো ঝোপশ্ি ঐ মহত্বপ ণগ আশ্দশ্শে প্রবত ববনয়োবনত 
সম্মবত, আনুর্ত  প্রকোশ  কশ্ে, আল্লোহে রেষকোশ্নো বসদ্ধোি বো ফেমোন 
অত ি স্পষ্টভোশ্ব নোবযল হওয়োে প্রোক্কোশ্ল তো প্রেন্ন পোেশ্েে উপে 
রেষলোহোে বশকশ্লে হৃদয়গ্রোহী ঝনঝন শশ্ব্দে তেঙ্গ মোলোে ন োয় 
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বফবেশতোশ্দে অিশ্ে গ্রবেত হশ্য় যোয়শ অতঃপে যখন তোশ্দে 
িলশ্বে উপে হশ্ত রেষস চোপ দ েীভ ত হশ্য় যোয় তখন তোেো তোশ্দে 
পেস্পেশ্ক প্রন কশ্ে বশ্ল, রেষতোমোশ্দে েব্ব বক বশ্লশ্িন? তোেো 
বশ্ল: সবগশ্্ষ্ট আল্লোহ শোশ্বত সত  বশ্লশ্িনশ রেষফশ্েশতোশ্দে 
পোেস্পবেক কশ্েোপকেন বিন শয়তোন ওৎ রেষপশ্ত ্বণ কশ্েশ এ 
শয়তোনগুশ্লো একিোে উপশ্ে অপেিো অবস্থোন কশ্ে েোশ্ক (সুবফয়োন 
হোত সম্প্রসোবেত কশ্ে এবাং আাংগুলসম হ ফোাঁকো কশ্ে একিোে উপশ্ে 
অপেিো কীভোশ্ব অবস্থোন রেষনয় তো বুবঝশ্য় রেষদন) এবাং বফবেশতোশ্দে 
বনকিবতগী ওৎ রেষপশ্ত েোকো বিন তোে বনশ্চে বিনশ্ক শ্রুত কেোগুশ্লো 
িোবনশ্য় রেষদয়শ অতঃপে রেষস তোে বনশ্চে িনশ্ক িোনোয় আে 
এভোশ্বই িোদুকে বো র্নক িোকুেশ্দে কোশ্ন রেষপৌশ্ি রেষদয়শ কখশ্নো বো 
ওৎ রেষপশ্ত েোকো শয়তোন অপেশ্ক িোনোশ্নোে প শ্বগই ওৎ রেষপশ্ত েোকো 
শয়তোনশ্ক অবি তোেকোয় আক্রোি কশ্ে ফশ্লশ আবোে কখশ্নোবো 
আক্রোি হওয়োে প শ্বগই অপেশ্ক িোবনশ্য় বদশ্ত সক্ষম হয়শ অতঃপে 
িোদু-মন্ত্রণোকোেী সশ্ত ে সোশ্ে শত শত বমে োে সাংবম্ণ ঘবিশ্য় 
তোশ্দে কোশ্ি আর্ত ব বক্তশ্ক আিযগিনক অদু্ভত কশ্ে িোনশ্ত চোয় 
রেষস বক অমুক বদন এেকম এেকম বশ্ল বন? এভোশ্ব আকোশ রেষেশ্ক 
্বণকৃত আল্লোহে িোবে কেো বসদ্ধোিবিশ্ক মোনুশ্ষে সত য়ণ লোভ 
কশ্ে মোনুষ ববভ্রোি হয়”শ (সহীহ আল-বুখোেী, নাং ৪৮০০,৮৭০১) 

প শ্বগোক্ত হোদীশ্সে বনশ্চ দোর্ রেষদওয়ো বোক সম শ্হে ভোবোেগ কী? 
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উত্তে: ( َْمر
َ
ُ  األ  আল্লোহ বিবব্রল আলোইবহস সোলোশ্মে মোধ শ্ম =(قََض  اّللَّ

যখন রেষকোশ্নো আশ্দশ িোবে কশ্েনশ  

 মহোমবহয়োন পববত্র আল্লোহে আশ্মোঘ বোণী ্বশ্ণ (ُخْضَعانًا ل َقْول  )
ববনোবনত আনুর্ত শ 

لَة  ) لْس  نَّهُ  س 
َ
 বনকৃত আশ্দশ বোণীে শব্দ রেষলৌহ বশকশ্লে শশ্ব্দে্ =(َكأ

ন োয় মশ্ন হতশ  

  ,পবেেন্ন মসৃন পোেে =(َصْفَوان  )

 আল্লোহে আশ্দশ নোমো বনমগলভোশ্ব রেষফশ্েশতোশ্দে =(ينفذهم ذلك)
হৃদশ্য় রেষর্শ্ে যোয়শ  

ْمع  ) ُق  السَّ   বিন শয়তোনশ = (ُمْسََت 

 বোকো কেশ্লোশ = (فََحَرَفَها)

ه  ) َصاب ع 
َ
دَ  َبنْيَ  أ  বিশ্নেো ওৎ রেষপশ্ত চুবে কশ্ে কীভোশ্ব আল্লোহে= (َوَبدَّ

কেো িোনোে রেষচষ্টো কশ্ে তো বুঝোবোে িন  হোত বোকো কশ্ে 
আাংগুলসম হ ফোক ফোক কশ্ে ধেো হশ্য়শ্িশ  

  অবি তোেকো যো বনবক্ষপ্ত হয়শ = (الِشَهاُب )
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ر  ) اح   িোদুকে, আে এ িোদুকে রেষভবিবোিী দ্বোেো বমে োশ্ক = (السَّ
সশ্ত ে ন োয় উপস্থোপন কশ্ে েোশ্কশ তোেো মোনুশ্ষে দৃবষ্ট এবেশ্য় চুবপ 
চুবপ বমে ো ও রেষধোকোবোিী অপতৎপেতো সম্পন্ন কশ্েশ  

ن  )   রেষয র্োশ্য়ে অদৃশ  িোনোে দোবী কশ্ে28শ = (الََكه 

{প্রন: ৭৭} সুমহোন আল্লোহ বশ্লন:  

ج  مجن ونَ ي ؤ   ﴿ ج ٱب
 [  ١٠: النساء] ﴾ غ وتج لط   ٱوَ  تج ب  ل 

তোেো বিবত এবাং তোগুশ্তে প্রবত ঈমোন েোশ্খ বো ববশ্বোস কশ্ে’’ 
(আন-বনসো: ৫১) এখোশ্ন বিবত এবাং তোগুত কী? 

উত্তে: খোত্তোশ্বে প ত্র উমে েোবদয়োল্লোহু আনহু বশ্লন: বিবত অেগ 
িোদু-বোন রেষিোনো, আে তোগুত হশ্লো শয়তোনশ অেগোৎ আল্লোহ ব তীত 
যোে ইবোদোত কেো হয় এবাং রেষস যবদ তোশ্ত সন্তুষ্ট েোশ্ক তোহশ্লই রেষস 
তোগুত বশ্ল র্ণ  হশ্বশ 

{প্রন: ৭৮} তোগুত সম্পশ্কগ িোববে েোবদয়োল্লোহ আনহু বশ্লন রেষয; এেো 
হশ্লো র্নক-িোকুে সম্প্রদোয়, প্রশ্ত ক রেষর্োশ্ত্র বো মহল্লোয় তোশ্দে 
একিন েোশ্ক’শ িোশ্বে েোবদয়োল্লোহু তোআলো আনহুে একেোে অেগ 
কী? এবাং (اليح) ‘আল-হোই’ কোশ্ক বশ্ল? 

                                                            
28 আল-িোশ্ম আল-ফবেদ পৃঠ রো; ৭৬, ৭৭শ 
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 উত্তে: িোশ্বে েোবদয়োল্লোহু আনহু যো বুবঝশ্য়শ্িন তো হশ্লো: র্নক-
িোকুে রেষি োবতষেো তোগুশ্তে অিভুগক্তশ শয়তোন তোশ্দে কোশ্ি এশ্স 
তেোকবেত রেষর্োপন তে  (সত -বমে ো সাংবমব্ত) প্রদোন কশ্ে েোশ্কশ  

 হশ্ে কববলো, জ্ঞোবত-রেষর্োবঠ রশ অেগোৎ (اليح) আল হোই (ويف لك يح واحد)
প্রশ্ত ক রেষর্োবঠ রে মশ্ধ  রেষয ব বক্ত র্নক-িোকুে বো িোদু মশ্ন্ত্রে কোি 
কশ্ে েোশ্কশ29  

{প্রন: ৭৯} কুফে কত প্রকোে? 

উত্তে: কুফে দুই প্রকোে:  

(১) বে কুফে (২) রেষিোি কুফেশ  

মহোন আল্লোহ বশ্লন:  

ط   َءامجَنة   ََكنَت   َية  قَر   َمَثل   ّلل   ٱ َوََضََب  ﴿    َمئجن ة  مُّ
 
َهارجز   تجيَهايَأ جن ارََغد   ق  ج  م 

 َمََكن   ك  
ن   فََكَفَرت  

َ
جأ مج ب ج ٱ ع  َذ   ّلل 

َ
َاَس  ّلل   ٱ َقَهافَأ جَما فج و  ل َ ٱوَ  و ج ل   ٱ ِلج  َكَ  ب

 ﴾ ١١٢ َنع ونَ يَص   ن وا 
 [  ٨٨٨: انلحل]

‘‘আল্লোহ এক িনপশ্দে দৃষ্টোি বদশ্েন আে তো বিল এক বনেোপদ ও 
বনবিি িনপদ; রেষযখোশ্ন সবগবদক হশ্ত আসত প্রচুে িীবশ্নোপকেণশ 
অতঃপে তোেো আল্লোহে বনয়োমত -অনুগ্রহ অস্বীকোে (অকৃতজ্ঞতো 
প্রকোশ) কেশ্লোশ আে আল্লোহ তোশ্দে কৃতকশ্মগে িন  তোশ্দেশ্ক 
                                                            
29 আল-িোশ্ম আল ফবেদ পৃঠ রো: ১০৭শ 
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আস্বোদন কেশ্লন ও ভয়-ভীবতে আেোদন বো রেষপোষোক’’শ (আন-
নোহল:১১২) 

আে রেষয বে কুফেীশ্ত বলপ্ত হশ্ব রেষস মুসবলম বমল্লোত হশ্ত ববহষৃ্কত 
হশ্য় যোশ্ব বো মুসবলম েোকশ্ব নোশ তশ্ব রেষিোি কুফবেশ্ত বলপ্ত ব বক্তও 
প্রযগোয়ক্রশ্ম বে কুফেীশ্ত বনমবিত হয়শ  

{প্রন: ৮০} বনফোক কত প্রকোে? 

উত্তে: বনফোক দুই প্রকোে;  

(এক) ববশ্বোসর্ত (অিশ্ে) বনফোক, এ বনফোশ্ক িবেত ব বক্ত মুসবলম 
েোকশ্ব নোশ (বনফোশ্কে ব োপোশ্ে ববস্তোবেত আশ্লোচনো পযগোশ্লোচনোে 
িন  স েো আত-তোওবো অধ োয়ন কেো দেকোে) 

(দুই) কোি ও কশ্মগ বনফোক; এ প্রকোশ্েে বনফোক পোাঁচ প্রকোেশ নবী 
সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম বশ্লন:  

َث  إ َذا: ثَََلث   الُمنَاف ق   آيَةُ "  ْخلََف، وََعدَ  َوإ َذا َكَذَب، َحدَّ
َ
نَ  َوإ َذا أ ويف  " َخانَ  اْؤتُم 

  " فََجرَ  َخاَصمَ  َوإ َذا ،َغَدرَ  ََعَهدَ  َوإ َذا: رواية

‘‘মুনোবফশ্কে আলোমত বো লক্ষণ বতনবি: কেোয় কেোয় বমে ো বলো, 
ওয়োদো বদশ্য় তো লঙ্ঘন কেো, আমোনত েোখো হশ্ল তোে বখয়োনত 
কেো’’শ  
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অন  এক বণগনোয় আশ্ি:  ‘‘চুবক্ত-সবন্ধ ভাংর্ কেো ও ঝর্েো-বববোদ 
কোশ্ল অেীল কেো বলো’’শ (বুখোেী ৩৩, ৩৪) 

{প্রন: ৮১} ইসলোম ববনশ্ষ্টে কোেণ কী কী? 

উত্তে: ইসলোম ববনশ্ষ্টে কোেণ কয়বি তো বনশ্য় মত পোেগক  আশ্িশ  

রেষকউ রেষকউ বশ্লশ্িন ৮০বিশ তন্মধ  রেষেশ্ক কশ্য়কবি হশ্লো:  

(ক) আল্লোহে সোশ্ে বশকগ কেোশ  

(খ) িোদু-মন্ত্রশ  

(র্) আল্লোহে পক্ষ রেষেশ্ক যো এশ্সশ্ি অতঃপে তোাঁে নবী সল্লোল্লোহু 
আলোইবহ ওয়োসোল্লোম যো উপস্থোপন কশ্েশ্িন তোে রেষকোশ্নো বকিুশ্ক 
বমে ো প্রবতপন্ন কেোশ  

(ঘ) আল্লোহে নোবযলকৃত আইন-ববধোন ব তীত অন শ্কোশ্নো ববধোনশ্ক 
ববধ বহশ্সশ্ব ববশ্বোস বো গ্রহণ কশ্ে শোসনকোযগ পবেচোলনো কেোশ  

(ঙ) নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম-এে উপস্থোবপত রেষকোশ্নো 
বকিুশ্ক উপহোস িোট্রো-ববদ্রূপ কেোশ  

(চ) দীন ইসলোশ্মে রেষকোশ্নো প্রকোে ক্ষবত হশ্ল এবাং মযগোদো হ্রোস 
রেষপশ্ল আনবন্দত হওয়োশ  
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(ি) নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম যো বকিু রেষপশ কশ্েশ্িন যো 
বকিু রেষপশ কশ্েশ্িন তো অবজ্ঞো-অপিন্দ কেোশ  

(ি) কোশ্ফে-কুফেশ্ক মহব্বত বো আনুর্ত , অনুসেণ কেোশ  

(ঝ) নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম এে বহদোয়োত (মুবক্তে ববধোন) 
ব তীত অন  রেষকোশ্নো মতবোদশ্ক উত্তম বশ্ল ববশ্বোস ও গ্রহণ কেোশ 

{প্রন: ৮২} শোফো‘আত (সুপোবেশ) কোশ্ক বশ্ল এবাং তো কত প্রকোে 
ও কী কী? 

উত্তে: রেষকোশ্নো উপকোে অিগন অেবো ববপদ হশ্ত উদ্ধোশ্েে লশ্ক্ষ  
অন  কোউশ্ক মোধ ম বহশ্সশ্ব গ্রহণ কেোশ্ক শোফো‘আত বশ্লশ  

শোফো‘আত দুই প্রকোে;  

(ক) কোযগকে ইবতবোচক শোফো‘আত: এ প্রকোে শোফো‘আশ্তে িন  
আল্লোহে কোশ্ি প্রোেগনো কেোশ বতবন যোে কেো ও কোশ্ি সন্তুষ্ট আল্লোহে 
অনুমবতশ্ত রেষস শোফো‘আত কেশ্ত পোশ্েশ অেবো রেষয শোফো‘আত কেোে 
উপযুক্ত, সক্ষম তোে কোশ্ি শোফো‘আত চোওয়োশ 

(খ) রেষনবতবোচক বো বনবষদ্ধ শোফো‘আত: রেষয সব ববষয় আল্লোহ ব তীত 
অশ্ন ে পশ্ক্ষ সম্পন্ন (সমোধোন) কেো অসম্ভব রেষস সব ববষশ্য় অশ্ন ে 
কোশ্ি শোফো‘আত (সুপোবেশ) চোওয়োশ আল্লোহে অনুমবত ব তীত 
শোফো‘আত কেো অববধ বৃেো তৎপেতোশ যোেো আল্লোহে সোশ্ে রেষকোশ্নো 
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বকিু শেীক কশ্ে তোশ্দে িন  শোফো‘আত বো সুপোবেশ কেোও 
বনবষদ্ধ30শ  

{প্রন: ৮৩} কোযগকেী শোফো‘আশ্তে শতগ ও দলীল বক? 

উত্তে: শতগ দুবি;  

(এক) শোফো‘আতকোেীে িন  আল্লোহে অনুমবত পোওয়োশ রেষযমন; 
মহোন আল্লোহ বশ্লন:   

جيٱ َذا َمن ﴿ جهج بجإجذ   إجّل   ۥ  عجنَده   َفع  يَش   ّل   [  ٨٦٦: ابلقرة] ﴾ۦ  ن

‘‘রেষক আশ্ি এমন রেষয আল্লোহে অনুমবত িোেো তোে কোশ্ি শোফো‘আত 
(সুপোবেশ) কেশ্ব’’? (স েো আল-বোকোেোহ: ২৫৫) 

(দুই)যোে িন  শোফো‘আত কেো হশ্ব তোে ব োপোশ্ে আল্লোহে সন্তুবষ্ট 
েোকশ্ত হশ্বশ রেষযমন; মহোন আল্লোহ বশ্লন:  

جَمنج  إجّل   َفع ونَ يَش   َوَّل  ﴿  [  ٨١: االنبياء] ﴾ تََض  ر  ٱ ل

‘‘যোে প্রবত বতবন (আল্লোহ) সন্তুষ্ট বো েোবি নন তোে িন  তোেো 
শোফো‘আত কেশ্ব নো’’শ (স েো আল-আবম্বয়ো: ২৮) 

{প্রন: ৮৪} আবখেোশ্ত নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম-এে 
শোফো‘আত কয় প্রকোে ও কী কী? 
                                                            
30 আল-িোশ্ম আল-ফবেদ ৭৯শ 
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উত্তে:  নবী মুহোম্মোদ সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম এে শোফো‘আত 
িয় প্রকোে:  

(ক) বৃহৎ শোফো‘আত;  আবখেোত বদবশ্স হোশশ্েে ময়দোশ্নে 
কষ্টলোঘশ্বে িন  মোনুষ যখন উাঁচুপযগোশ্য়ে েস লর্ণশ্ক একিশ্নে পে 
অন িনশ্ক আল্লোহে কোশ্ি সুপোবেশ কেোে িন  বলশ্ব তখন তোাঁেো 
অপোের্তো প্রকোশ কেশ্বনশ সবোে রেষশশ্ষ নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ 
ওয়োসোল্লোম এে বনকি এশ্ল বতবন বলশ্বন রেষয, আবম রেষতোমোশ্দে িন  
এ শোফো‘আত কেশ্বোশ 

(খ) িোন্নোতবোসীশ্দে িন  িোন্নোশ্ত প্রশ্বশ্শে শোফো‘আতশ  

(র্) নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম এে উম্মশ্তে মশ্ধ  যোেো 
গুনোহর্োে তোশ্দে মধ  হশ্ত যোশ্দেশ্ক সম্ভব িোহোন্নোশ্ম প্রশ্বশ নো 
কেোে শোফো‘আতশ 

(ঘ)যোেো গুনোহর্োে বকন্তু আল্লোহে একত্ববোশ্দ ববশ্বোসী তোশ্দেশ্ক 
িোহোন্নোশ্মে আগুন রেষেশ্ক মুবক্তে সুপোবেশ-শোফো‘আতশ 

(ঙ) যোেো িোন্নোশ্ত প্রশ্বশ কেশ্ব তোশ্দে সওয়োব ও মযগোদো বৃবদ্ধে 
শোফো‘আতশ 

(চ) নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম এে চোচো আবু তোশ্লশ্বে 
আযোব হ্রোস কেোে শোফো‘আতশ 
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{প্রন: ৮৫} নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম এে শোফো‘আত রেষপশ্য় 
রেষক সবশ্চশ্য় সুখী হশ্ব? আে এ শোফো‘আশ্তে হোকীকত (তোৎপযগ) 
কী এবাং শোফো‘আত কোে িশ্ন  বনধগোবেত? 

উত্তে: নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম এে শোফো‘আত রেষপশ্য় রেষসই 
রেষবশী সুখী হশ্ব রেষয অিে রেষেশ্ক খোশ্লিভোশ্ব বলশ্ব ‘‘লো ইলোহো 
ইল্লোল্লোহ’’শ (বো আল্লোহ িোেো প্রকৃত রেষকোশ্নো মো‘বুদ রেষনই)  

আে শোফো‘আশ্তে হোকীকত হশ্লো: মহো গুণ ও বববশশ্ষ্ট ে অবধকোেী 
আল্লোহ যোশ্দেশ্ক শোফো‘আশ্তে অনুমবত রেষদন তোশ্দে রেষদো‘আে 
মোধ শ্ম একবনঠ র মুখবলি, তোওহীদ পন্থী রেষনক বোন্দোশ্দে গুনোহ মোফ 
কশ্ে বদশ্বনশ 

{প্রন: ৮৬} আল-কুেআশ্ন রেষকোন ধেশ্নে শোফো‘আত বনবষদ্ধ রেষঘোষণো 
কেো হশ্য়শ্ি? 

উত্তে: বশকগযুক্ত শোফো‘আত; যো বনবষদ্ধ ও বিগনীয়শ 

{প্রন: ৮৭} মহোন আল্লোহ বশ্লন:  

جيٱ َذا َمن ﴿ جهج إجذ  بج  إجّل   ۥ  عجنَده   َفع  يَش   ّل   [  ٢١١: ابلقرة] ﴾ۦ  ن

‘‘রেষক আশ্ি এমন রেষয আল্লোহে বনকি হশ্ত অনুমবত িোেো শোফো‘আত 
কেশ্ত পোশ্ে’’? (স েো আল বোিোেোহ: ২৫৫) এ আয়োশ্তে ভোবোেগ 
এবাং নোবযল হওয়োে উপলক্ষ ই বো কী? 
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উত্তে: মহোন আল্লোহ বলশ্িন রেষয, আবখেোশ্ত তোাঁে অনুমবত িোেো 
শোফো‘আত কোযগকে হশ্ব নোশ 

উক্ত আয়োত নোবযল হওয়োে কোেণ: অাংবশবোদী মুশবেক সম্প্রদোয় 
বলশ্তো, আমেো প্রবতমোশ্দে ইবোদোত কবে এ িন  রেষয তোেো 
আমোশ্দেশ্ক আল্লোহে বনকিবতগী কশ্ে বদশ্বশ মহোন আল্লোহ তোশ্দে 
কেোে উশ্ল্লখ কশ্েশ্িন স েো যুমোশ্ে ৩ নাং আয়োশ্ত:  

م  َنع   َما ﴿ ه  جب ونَا   إجّل   ب د  ج ٱ إجَل  ِلج َقر  ل   ّلل   [  ٣: الزمر] ﴾ َف  ز 

‘‘আমেো তোশ্দে ইবোদোত এ িন  কবে, রেষযন তোেো আমোশ্দেশ্ক 
আল্লোহে বনকিবতগী কশ্ে রেষদয়’’শ (স েো আয-যুমোে) 

{প্রন:৮৮} মহোমবহয়োন আল্লোহ বশ্লন:  

ح   َمن   دجيَته   َّل  إجن َك  ﴿
َ
  [  ١٦: القصص] ﴾ َت َبب  أ

‘‘আপবন ভোলশ্বশ্স যোশ্ক ইেো (পিন্দ) তোশ্ক রেষহদোশ্য়ত কেশ্ত 
পোেশ্বন নো’’শ (স েো আল-িোসোস: ৫৬) 

এ আয়োশ্তে ভোবোেগ ও নোবযল হওয়োে উপলক্ষ  কী? 

উত্তে: মহোন আল্লোহ তোাঁে নবী মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু আলোইবহ 
ওয়োসোল্লোম এে উশ্েশ্শ  বশ্লন: আপবন যোশ্ক ভোশ্লোবোশ্সন তোশ্ক 
কল োশ্ণে পশ্ে আনশ্ত চোন, তো আপবন পোেশ্বন নোশ অেগোৎ 
রেষহদোয়োশ্তে মোবলক আপবন নন বোং আপনোে কতগব  হশ্লো সশ্ত ে 
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(রেষহদোয়োশ্তে) বদশ্ক আহ্বোন কেোশ এ আল্লোহ যোশ্ক ইেো রেষহদোশ্য়ত 
কেশ্বনশ রেষক রেষহদোশ্য়ত পোওয়োে উপযুক্ত তো একমোত্র আল্লোহই 
পবেপ ণগভোশ্ব অবর্ত এবাং এ ববষশ্য় বতবনই সবগময় বহকমশ্তে 
আবধকোেীশ 

আে আয়োত নোবযশ্লে উপলক্ষ : যখন নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ 
ওয়োসোল্লোম তোে চোচো আবু তোশ্লবশ্ক দীন ইসলোম কবুল কেোশ্নোে 
িন  বনঠ রোে সোশ্ে রেষিোে রেষচষ্টো কেবিশ্লন তখন এ আয়োত নোবযল 
হয়শ 

{প্রন:৮৯} বহদোয়োত কত প্রকোে ও কী কী; উদোহেণ বদন? 

উত্তে: বহদোয়োত দুই প্রকোে:  

(এক) বহদোয়োতুত তোওফীক (বহদোয়োত লোশ্ভ সক্ষমতো অিগন কেো)শ 
আে এিো হশ্লো পেভ্রশ্ষ্টে িলশ্ব রেষহদোশ্য়শ্তে আববভগোব ঘিোশ্নোশ 
আশ্লোচ  আয়োশ্ত উশ্ল্লখ কেো হশ্য়শ্ি রেষয, এ প্রকোে রেষহদোশ্য়ত দোন 
কেোে সোধ  আল্লোহ িোেো আে কোশ্েো পশ্ক্ষই সম্ভব নয়শ রেষযমন মহোন 
আল্লোহ বশ্লন:  

ح   َمن   دجيَته   َّل  إجن َك  ﴿
َ
  [  ٦٥: القصص] ﴾ َت َبب  أ

‘‘আপবন যোশ্ক ভোশ্লোবোশ্সন তোশ্কই বহদোয়োত কেশ্ত পোেশ্ব নো’’শ 
(স েো আল-কোসোস:৫৬) 
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অেগোৎ আল্লোহ যোশ্ক পেভ্রষ্ট কশ্েন তোশ্ক বহদোয়োত প্রদোন কেোে 
রেষকোশ্নোই সোধ  রেষনইশ 

(দুই) দলীল প্রমোণ সহ বহদোয়োশ্তে পবেচয় পোওয়ো বো রেষদওয়োশ 
রেষযমন; মহোন আল্লোহ বশ্লন: 

ي  َلَه   ِإَون َك  ﴿  َر   إجَل   دج س   ط  صج  [  ٦٨: الشورا] ﴾ َتقجيم  مُّ

‘‘আে আপবন রেষতো সেল-রেষসোিো পশ্েে সন্ধোন বদশ্য় েোশ্কন’’শ (স েো 
আশ-শ েো: ৫২) 

সুতেোাং এ প্রকোশ্েে বহদোয়োশ্তে ববষয়বস্তু আল্লোহে দীন ও 
শেীয়োশ্তে প্রমোণ সহ আল্লোহে পক্ষ রেষেশ্ক ববস্তোবেত ব োখ ো সহ 
দ বনয়োবোসীে কোশ্ি উপস্থোপন কেো হশ্য়শ্িশ 

{প্রন: ৯০} আল্লোহ বশ্লন: 

ه  َي   ﴿
َ
م   فج  ل وا  َتغ   َّل  بج كجَت  ل  ٱ َل أ  [  ٠٧٠: النساء] ﴾ دجينجك 

‘‘রেষহ আহশ্ল বকতোব সম্প্রদোয় রেষতোমেো রেষতোমোশ্দে (িন  নোবযলকৃত) 
দীশ্নে ব োপোশ্ে বোেোবোবে কশ্েো নোশ (স েো আন-বনসো: ১৭১) এ 
আয়োশ্তে ভোবোেগ কী? আয়োশ্তে মশ্ধ  উবল্লবখত গুলু (غلو) কোশ্ক 
বশ্ল? 

উত্তে: আহশ্ল বকতোব অেগোৎ ইয়োহ দী এবাং খ্রষ্টোনশ্দে উশ্েশ্শ  মহোন 
আল্লোহ বশ্লন রেষয, রেষতোমেো দীশ্নে ব োপোশ্ে আল্লোহে বনধগোবেত 
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সীমোলঙ্ঘন কশ্েো নোশ আে আল্লোহ তোাঁে সৃবষ্টশ্ক রেষয সীবমত সম্মোন 
বদশ্য়শ্িন তো রেষেশ্ক রেষবশী সম্মোন কেশ্ত রেষযও নোশ এইরূপ কেো 
অন োয়; রেষকননো অসীম সম্মোন মযগোদোে অবধকোেী আল্লোহ ব তীত আে 
রেষকউ নয়শ 

আে গুলু হশ্ে; সীমো লাংঘন, ্ দ্ধো সম্মোশ্নে রেষক্ষশ্ত্র কেোয় ও ববশ্বোশ্স 
অবতেঞ্জনশ 

{প্রন: ৯১} আবদুল্লোহ ইবশ্ন আব্বোস েোবদয়োল্লোহ আনহুমো রেষেশ্ক 
সহীহ স শ্ত্র আল্লোহে এ বোণী: 

ن   َّل  َوقَال وا   ﴿ م   تََذر  جَهَتك  ن   َوَّل  َءال َواع   َّل وَ  اَود    تََذر  وَق  َيغ وَث  َوَّل  س   اَونَس    َويَع 
 [  ٢١: نوح] ﴾ ٢٣

‘‘আে তোেো বশ্লবিল রেষতোমেো রেষতোমোশ্দে ইলোহশ্দেশ্ক (রেষদব-রেষদবী) 
পবেত োর্ কেশ্ব নো এবাং ওয়োদ, স য়ো, ইয়োগু, ইয়োউক, নোসে 
এশ্দেশ্কও পবেত োর্ কেশ্ব নো’’শ (আন-ন হ: ২৩) প্রসশ্ঙ্গ ববণগত 
আশ্ি রেষয, বতবন বশ্লন: 

‘‘এ (আয়োশ্ত উবল্লবখত) নোমসম হ ন হ আ: এে কোওশ্মে সৎ 
রেষলোকশ্দেশ তোশ্দে মৃতু ে পে তোশ্দে অনুরূপ িবব-ম বতগ বতেী কশ্ে 
নোম উশ্ল্লখ সহকোশ্ে বসবোশ্সে িোয়র্োয় সোবিশ্য় েোখোে িন  ঐ 
কওশ্মে রেষলোকশ্দেশ্ক শয়তোন প্রশ্েোবচত কেশ্লোশ আে (ঐ সৎ 
ব বক্তশ্দে) কোওশ্মে রেষলোশ্কেো শয়তোশ্নে প্রশ্েোচনো অনুযোয়ী কোি 
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কেশ্লো তশ্ব এেো  ম বতগ প িোয় বলপ্ত হয়বনশ বকন্তু এশ্দে মৃতু  
পেবতগী প্রিশ্ন্মে বনকি রেষেশ্ক তোওহীশ্দে জ্ঞোন ববলুপ্ত হওয়োে ফশ্ল 
তোেো সৎব বক্তশ্দে ম বতগগুশ্লোে ইবোদোত শুরু কশ্ে রেষদয়’’শ (বুখোেী: 
২৬৩ আল-যুবোইবদ পৃ: ৯১) 

হোদীশ্স উশ্ল্লবখত িবব ম বতগ দ্বোেো কী বুঝোশ্নো হশ্য়শ্ি? এ সব ম বতগে 
ইবোদোত কেোে কোেণ কী? ইশ্লম ভুশ্ল যোওয়োে তোৎপযগ কী? 

উত্তে: এখোশ্ন িবব ম বতগ বলশ্ত: রেষনক ও সৎকমগপেোয়ন ব বক্তশ্দে 
প্রবতকৃবত বুঝোশ্নো হশ্য়শ্িশ 

তোশ্দে ইবোদোশ্তে কোেণ হশ্লো: প বগ-পরুষর্ণ রেষনক রেষলোকশ্দে মৃতু ে 
পে তোশ্দে প্রবত ্দ্ধো, তোবিম, সম্মোন ও ভবক্ত প্রকোশ কেোে িন  
কবশ্েে কোশ্ি আস্তোনো র্শ্ে তুশ্ল এবাং কবেবোসীশ্দে প্রবতকৃবত 
রৃ্হভ িশ্ে সোবিশ্য় েোশ্খশ অতঃপে তোশ্দে পেবতগী রেষলোকশ্দেশ্ক 
শয়তোন এ বশ্ল ববভ্রোি কেশ্ত সক্ষম হয় রেষয,  রেষতোমোশ্দে প বগ 
পুরুষেো ঐ সব প্রবতকৃবতে ইবোদোত-উপোসনো কেশ্তো এবাং বৃবষ্ট 
বষগশ্ণে প্রোেগনো িোনোতশ 

ইলম (জ্ঞোন-ববদ ো) ভ শ্ল যোওয়ো বো ববলুপ্ত হওয়োে অেগ হশ্ে:  

সত বনঠ র দীন প্রচোেক, আশ্লম-ওলোমো ও ববদ্বোনর্শ্ণে প্রস্থোন বো মৃতু  
হওয়োশ 
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{প্রন: ৯২} ইবনুল িোইশ্য়ম বশ্লন: একবদশ্ক সোলোশ্ফ সোশ্লহীন 
বশ্লশ্িন; ঐ সৎকমগপেোয়ন ব বক্তশ্দে মৃতু ে পে তোশ্দে পেবতগী 
রেষলোশ্কেো কবশ্েে কোশ্ি ই‘বতকোফ শুরু কশ্ে রেষদয়শ অতঃপে 
কবেবোসীশ্দে প্রবতকৃবত (তোমোবসল) স্থোপন কশ্েশ এভোশ্ব অশ্নকবদন 
(আল-আমোদ) অবতবোবহত হওয়োে পে স্থোবপত ঐ প্রবতকৃবত তেো 
কবেপ িো চোলু হয়শ  

কবশ্েে কোশ্ি ই‘বতকোফ কেোে অেগ কী? তোমোবসল কী বস্তু? ‘আল-
আমোদ’ অেগ কী? 

উত্তে: কবশ্ে ই‘বতকোফ কেোে অেগ হশ্ে; কবে রেষকবিক আস্তনোয় 
ধণগো রেষদওয়ো আে তোমোবসল হশ্লো; ম বতগ, সোদৃশ , প্রবতকৃবত বো িববশ 
আল-আমোদ অেগ হশ্লো: সময়কোলশ 

{প্রন:৯৩} ইবশ্ন আববোস েোবদয়োল্লোহ আনহুমো বশ্লন: েোস ল 
সল্লোল্লোহ আলোইবহ ওয়োসোল্লোম বশ্লশ্িন: 

 অবতেঞ্জন বো বোেোবোবে কেোে ব োপোশ্ে রেষতোমোশ্দেশ্ক সোবধোন‘‘ (غلو)
কেবিশ রেষতোমোশ্দে প বগবতগী যোেো বোেোবোবে কশ্েবিল তোেো র্ধ্াংস হশ্য় 
রেষর্শ্ি’’শ (মুসনোশ্দ আহমোদ ১/২১৫, নোসোয়ী ৫/২৬৮, ইবশ্ন মোিোহ; 
৩০২৯) 

উক্ত হোদীশ্সে ব োখ ো কী? 
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উত্তে: নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম তোে উম্মতশ্ক সতকগ কশ্ে 
বদশ্য়শ্িন রেষযন তোেো প বগবতগী উম্মশ্তে মত নবী ও রেষনককোে 
রেষলোকশ্দেশ্ক ভবক্ত-্দ্ধোয় আবতেঞ্জন কশ্ে পেভ্রষ্টশ্দে অিভুগক্ত নো 
হয়শ রেষকননো প বগবতগী উম্মশ্তে কবতপয় রেষলোক নবী ও রেষনক ব বক্তশ্দে 
ভবক্ত-সম্মোন ও মযগোদোয় সীমোলঙ্ঘন কেোে ফশ্ল র্ধ্াংশ্সে মশ্ধ  
বনপবতত হশ্য়শ্িশ 

{প্রন: ৯৪} ইবশ্ন মোসউদ েোবদয়োল্লোহ আনহ হশ্ত ববণগত আশ্ি রেষয, 
নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম বশ্লশ্িন: (মুতোনোশ্ত্ত‘উন) 
‘‘বোেোবোবেকোেীেো র্ধ্াংস রেষহোক’’; এ কেোবি বতনবোে উচ্চোেণ কশ্েনশ 
(মুসবলম- ২৬৭০) 

মুতোনোশ্ত্তউন কোেো? (هلك) র্ধ্াংস রেষহোক কেোবি বতনবোে বলোে 
কোেণ কী? তোনোতু্ত‘ কী এবাং এে উদোহেণ কী? 

উত্তে: মুতোনোশ্ত্ত‘উন এবাং তোনোতু্ত‘ হশ্ে; রেষকোশ্নো ববষশ্য় বু ৎপবত্ত 
অিগশ্নে ভোব প্রকোশ কেো এবাং ঐ ববষশ্য় পোেদশগীতো রেষদখোশ্নোে 
রেষচষ্টো কেোশ রেষযমন; ববশুদ্ধ ভোষোয় কেো বলোে রেষচষ্টো কেো, আলোপ-
আশ্লোচনোয় তোবত্বকভোব ফুবিশ্য় রেষতোলো, মুবোহ বো সোধোেণ ববধ বিবনস 
হশ্ত বনিশ্ক ববেত েোখোশ 

এ কেো বতনবোে বলোে কোেণ হশ্ে; গুরুত্ব অনুধোবন কশ্ে সতগকতো 
অবলম্বন কেোশ 
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{প্রন: ৯৫} আশ্য়শো েোবদয়োল্লোহ আনহো রেষেশ্ক ববণগত আশ্ি; উশ্ম্ম 
হোবীবো ও উশ্ম্ম সোলোমোহ েোবদয়োল্লোহু ‘আনহুমো নবী সোল্লোল্লোহু 
আলোইবহ ওয়োসোল্লোম-রেষক িোনোশ্লন রেষয, তোেো হোবোশোয় (আবববসবনয়ো 
বো ইবেওবপয়োয়) র্ীিগো রেষদশ্খশ্িন এবাং র্ীিগোে বভতশ্ে িবব-প্রবতকৃবত 
বিলশ অতঃপে নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম বলশ্লন,   

ِكئ  إِن  » وَلئ
ُ
ا أ نئ  إِذئ الِحُ  الر ُجُل  فِيِهمُ  َكئ ، الص  اتئ مئ ئ  بئنئْوا فئ ِ  َعئ ْْبِه ْسِجًدا، قئ ُروا مئ و   وئصئ
، تِلْكئ  فِيهِ  رئ وئ ِكئ  الصُّ وَلئ

ُ
ارُ  فئأ ِ  ْندئ عِ  اخلئلْقِ  ِِشئ ةِ  يئْومئ  اّلل   «الِقيئامئ

‘‘রেষসখোশ্ন রেষকোশ্নো সৎকমগপেোয়ন ব বক্ত বো রেষনক বোন্দোে মৃতু ে পে ঐ 
িনপশ্দে রেষলোশ্কেো কবশ্েে সবন্নকশ্ি মসবিদ বোবনশ্য়শ্ি অতঃপে 
কবেবোসীশ্দে প্রবতকৃবত বতেী কশ্ে লিবকশ্য় রেষেশ্খশ্িশ রেষয রেষলোশ্কেো 
ঐ কোি কেশ্ি তোেো আল্লোহে কোশ্ি বনকৃষ্টতম িীশ্বে অিভুগক্তশ’’ 
(মুত্তোবফকুন আলোইবহ: বুখোেী, ৪২৭; মুসবলম, ৫২৮) 

হোদীশ্স রেষয দু’বি বফতনোে উশ্ল্লখ হশ্য়শ্ি তো হশ্লো: (ক) কবশ্েে 
বফতনো (খ) ম বতগে বফতনোশ এখোশ্ন কোনীসো বশ্ল কী বুঝোশ্নো 
হশ্য়শ্ি? আে ‘ঐ রেষলোকশ্দে’ কেো বশ্ল কোশ্দেশ্ক বুঝোশ্নো হশ্য়শ্ি? 
ঐ রেষলোশ্কেো বলশ্ত কোশ্দে বদশ্ক ইশোেো কেো হশ্য়শ্ি?  

উত্তে: ‘কোনীসো’ হশ্ে খ্রীষ্টোনশ্দে র্ীিগো বো উপোসনোলয়শ ঐ রেষলোকশ্দে 
সম্পশ্কগ উশ্ম্ম সোলোমো েোবদয়োল্লোহু আনহোশ্ক ধোেণো রেষদওয়ো হশ্য়শ্িশ 
ঐ রেষলোশ্কেো বলশ্ত বুঝোশ্নো হশ্য়শ্ি তোশ্দেশ্ক যোেো কবশ্েে কোশ্ি 
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মসবিশ্দে নোশ্ম আস্তোনো র্শ্ে রেষতোশ্ল এবাং সমোবধস্ত ব বক্তশ্দে 
প্রবতকৃবত বতবে ও সাংেক্ষণ কশ্েশ 

{প্রন:৯৬} আল্লোহে বনকি বনকৃষ্ট িীব কোেো? রেষকন তোেো বনকৃষ্ট িীব 
বহশ্সশ্ব পবের্বণত হশ্লো? 

উত্তে: যোেো কবশ্েে পোশ্শ মসবিদ বনমগোন কশ্ে এবাং রেষসখোশ্ন 
কবেস্ত রেষলোকশ্দে িবব-প্রবতকৃবত স্থোপন কশ্ে তোেোই বনকৃষ্ট িীবশ 

তোেো বনকৃষ্ট িীব বহশ্সশ্ব পবের্বণত হওয়োে কোেণ হশ্লো; তোেো 
বনশ্িেো পেভ্রষ্ট হশ্য় আবোে অন শ্দেশ্কও পেভ্রষ্ট কশ্ে েোশ্কশ আে 
পেবতগী রেষলোকশ্দেশ্ক পেভ্রষ্ট হবোে উপোয় ও উপকেণ আববস্কোে 
কশ্ে বদশ্য় যোয়শ অতঃপে মৃতু বেণকোেী রেষনক রেষলোকশ্দে কবে 
রেষকবিক সীমোলাংঘশ্নে এক পযগোশ্য় কবে প িো শুরু কশ্ে রেষদয়শ 

{প্রন:৯৭} কবে বো সমোবধ স্থোশ্নে কোিো-কোবি মসবিদ বনমগোশ্ণে 
হুকুম কী? প্রমোণ বদন? 

উত্তে: হোেোমশ নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম বশ্লন: ‘‘তোেো 
আল্লোহে বনকি বনকৃষ্ট িীবশ’’ তোিোেো নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ 
ওয়োসোল্লোম স্বয়াং বনশ্ষধ কশ্েশ্িন এবাং যোেো ঐ কোি কেশ্ব 
তোশ্দেশ্ক লো‘নত বো অবভশোপ বদশ্য়শ্িনশ 

{প্রন: ৯৮} মহোন আল্লোহ বশ্লন: 
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م  َجا   لََقد   ﴿ ول   َءك  جن   رَس  م   م  ك  سج نف 
َ
مَعلَي   َحرجيص   َعنجتُّم   َما هج َعلَي   َعزجيز   أ  ك 

ج   ٱب
ؤ  ل  يم   رَء وف   مجنجيَ م   [  ٠٢٤: اتلوبة] ﴾ ١٢٨ ر حج

‘‘রেষতোমোশ্দে কোশ্ি েোস ল এশ্সশ্িন রেষতোমোশ্দে মধ  রেষেশ্কইশ 
রেষতোমোশ্দে দুঃখ-কশ্ষ্ট বতবন ব োবেত হনশ বতবন রেষতোমোশ্দে কল োশ্ণ 
মশ্নোশ্যোর্ী আে বতবন মুবমনশ্দে প্রবত রেষেহময় ও দয়োলু’’শ (স েো 
আত-তোওবো:১২৮) 

এ আয়োশ্তে ভোবোেগ কী? আয়োশ্ত নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম 
এে রেষয কয়বি বববশশ্ষ্ট ে কেো বলো হশ্য়শ্ি তো রেষেশ্ক উম্মশ্তে 
বশক্ষণীয় বকিু আশ্ি বক? 

উত্তে: আল্লোহ তো‘আলো মুবমনশ্দেশ্ক তোাঁে অনুগ্রশ্হে কেো স্মেণ 
কবেশ্য় বশ্লন রেষয, তোশ্দে কোশ্ি েোস ল রেষপ্রেণ কেো হশ্য়শ্িশ আে 
বতবন তোশ্দে মধ  রেষেশ্ক বনধগোবেতশ অেগোৎ তোশ্দে মতই মোনুষ এবাং 
ভোষোও অবভন্নশ তোশ্দে কোশ্ি বতবন পবেবচত, ববশ্বস্ত এবাং আমোনশ্তে 
সুখ োবত স্বীকৃতশ 

অতঃপে আল্লোহ নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম এে প্রশাংসনীয় 
বকিু গুণ-বববশশ্ষ্ট ে উশ্ল্লখ কশ্েন,  যেো; বতবন তোে আশ্শ-পোশ্শে 
রেষলোকশ্দে বহদোয়োশ্তে িন  যেোসোধ  প্রশ্চষ্টো চোলোশ্তন, তোশ্দেশ্ক 
সুপেোমশগ বদশ্তন এবাং ইসলোম গ্রহশ্ণে িন  উদু্বদ্ধ কেশ্তনশ তোশ্দে 
রেষকোশ্নো ববপদ-আপদ হশ্ল বতবন রেষপশ্েশোন হশ্য় রেষযশ্তনশ আে তোশ্দে 



 

89 

দুবনয়ো ও আশ্খেোশ্তে রেষকোশ্নো ক্ষবত তোাঁে কোশ্ি অপিন্দনীয়শ 
তোিোেোও মুবমনশ্দে প্রবত েশ্য়শ্ি তোাঁে রেষেশ্হে পেশ ও দয়োশ 

 এ সব গুণ-বববশষ্ট  রেষেশ্ক উম্মশ্তে বশক্ষণীয় হশ্লো: আল্লোহ তো‘আলো 
তোাঁে েোসুশ্লে গুণ-বববশষ্টসম হ উশ্ল্লখ কশ্েশ্িন রেষযন উম্মশ্তে রেষচতনো 
হয়শ আে তোশ্দে প্রশ্য়োিশ্নই েোস শ্লে আববভগোব বতবন তোশ্দেশ্ক 
সোবধোন বোণী শুবনশ্য় বশশ্কগে ব োপোশ্ে সতকগ কশ্ে বদশ্য়শ্িন এবাং 
বশকগ হশ্ে সবশ্চশ্য় বে গুনোহশ রেষয সব কোেশ্ণ বশশ্কগ িবেশ্য় পেোে 
সম্ভোবনো আশ্ি তোে বণগনো কশ্েশ্িনশ অত ি রেষিোে বদশ্য়ই বতবন বশকগ 
কেশ্ত বনশ্ষধ কশ্েশ্িন যোে মশ্ধ  আশ্ি কবশ্েে তোিীম-সম্মোন 
এবাং বোেোবোবে কেোশ কবশ্েে কোশ্ি সোলোত পেো এবাং অন োন  
কোযগকলোপ যো কবে প িো বহশ্সশ্ব ববশ্ববচতশ 

{প্রন:৯৯} সোওবোন েোবদয়োল্লোহু আনহু হশ্ত ববণগত; নবী সল্লোল্লোহু 
আলোইবহ ওয়োসোল্লোম: 

وئى اللئ  إِن  " ْرضئ  ِل  زئ
ئ
يُْت  ،اْْل

ئ
ا فئرئأ هئ ارِقئ شئ ا، مئ ارِبئهئ غئ مئ إِن   وئ ِت  وئ م 

ُ
يئْبلُغُ  أ اُملْكُ  سئ ا هئ  مئ

ا، ِل  ُزوِيئ  ْعِطيُت  ِمْنهئ
ُ
ْينِ  وئأ ْْنئ ْْحئرئ  الْكئ

ئ
، اْْل ْبيئضئ

ئ
إِِّن  وئاْْل ْلُت  وئ

ئ
أ ِّب  سئ ِت  رئ م 

ُ
نْ  ِْل

ئ
 الئ  أ

ا هئ نئة   ُيْهلِكئ ، بِسئ ة  م  نْ  َعئ
ئ
ِلطئ  الئ  وئأ لئْيِهمْ  يُسئ ُدوًّا عئ ْنُفِسِهْم، ِسوئى ِمنْ  عئ

ئ
 فئيئْستئبِيحئ  أ

تئُهْم، ِ  بئْيضئ إ ِّب  ن  وئ دُ  يئا: قئالئ  رئ ا إِِّن  ُُمئم  ْيُت  إِذئ اءً  قئضئ ، الئ  فئإِن هُ  قئضئ إِِّن  يُرئدُّ ْيُتكئ  وئ ْعطئ
ئ
 أ

تِكئ  م 
ُ
نْ  ِْل

ئ
ُهمْ  الئ  أ ْهلِكئ

ُ
نئة   أ ، بِسئ ة  م  نْ  َعئ

ئ
لِطئ  الئ  وئأ سئ

ُ
لئْيِهمْ  أ ُدوًّا عئ ْنُفِسِهْم، ِسوئى ِمنْ  عئ

ئ
 أ

ئْستئبِيحُ  تئُهْم، ي ئ  بئْيضئ ل عئ  وِ وئ لئْيِهمْ  اْجتئمئ نْ  عئ ا مئ ارِهئ ْقطئ
ئ
وْ  - بِأ

ئ
نْ  قئالئ  أ ا بئْيئ  مئ ارِهئ ْقطئ

ئ
 - أ

ّت   ئْسِب  بئْعًضا، ُيْهلُِك  بئْعُضُهمْ  يئُكونئ  حئ ي   " بئْعًضا بئْعُضُهمْ  وئ
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‘‘অবশ ই আল্লোহ আমোে িন  যমীনশ্ক সাংকুবচত কশ্ে রেষদখোশ্লনশ 
অতঃপে আবম পৃবেবীে প বগপ্রোি হশ্ত পবিম প্রোি পযগি রেষদখশ্ত 
রেষপলোমশ অবশ ই আমোে উম্মশ্তে কতৃগত্ব ঐ পযগি রেষপৌিশ্ব রেষয পযগি 
আমোশ্ক সাংশ্কোচন কশ্ে রেষদখোশ্নো হশ্য়শ্িশ আমোশ্ক লোল (কোয়সোে) 
ও রেষশ্বত বশ্ণগে (বকসেো) দুবি ভোণ্ডোে (স্বণগ ও রেষেৌপ ) প্রদোন কেো 
হশ্য়শ্িশ আে আবম আল্লোহে কোশ্ি আশ্বদন কশ্েবি, বতবন রেষযন 
আমোে উম্মতশ্ক মহোমোেী বদশ্য় র্ধ্াংস কশ্ে নো রেষদন এবাং অন  
িোবতশ্ক এ উম্মশ্তে উপে রেষযন এমন ব োপক বনোংকুশ ববিয় নো 
রেষদন যোে মোধ শ্ম তোশ্দে রেষিোি বে সবোই র্ধ্াংস হশ্য় যোশ্ব, তশ্ব এ 
উম্মশ্তে বনশ্িশ্দে ব োপোে বভন্নশ এেপে আমোে েব্ব আমোশ্ক 
বলশ্লন; রেষহ মুহোম্মদ; ‘আবম যবদ রেষকোশ্নো ব োপোশ্ে বসদ্ধোি বদশ্য় রেষফবল 
তশ্ব তো পবেবতগন কেো হয় নোশ রেষতোমোশ্ক এবাং রেষতোমোে উম্মতশ্ক 
সবগোত্মকভোশ্ব মহোমোেী বদশ্য় হোলোক কশ্ে রেষদব নোশ আে শত্রুপক্ষ 
ঐক বদ্ধ হশ্য়ও রেষতোমোে উম্মতশ্ক সোববগকভোশ্ব র্ধ্াংস কেশ্ত পোেশ্ব 
নোশ অেবো বশ্লশ্িন: দুবনয়োে বববভন্ন প্রোি হশ্ত ঐক বদ্ধ হশ্লও 
তোেো রেষতোমোে উম্মতশ্ক র্ধ্াংস কেশ্ত পোেশ্ব নোশ তশ্ব এ উম্মশ্তে 
এশ্ক অপেশ্ক র্ধ্াংস-উৎখোশ্ত বলপ্ত হশ্ব এবাং এশ্ক অন শ্ক বন্দী 
কেোয় বলপ্ত েোকশ্ব’’ (মুসবলম: ২৮৮৯ বকতোবুল বফতোন)  

(زوى ل) এে অেগ কী? 
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উত্তে: অেগোৎ আল্লোহ আমোে িশ্ন  পৃবেবীশ্ক সাংকুবচত কশ্ে রেষদখোন 
আে আবম পৃবেবীে প বগ রেষেশ্ক পবিম প্রোি পযগি রেষদখশ্ত রেষপলোম 
এবাং তো আমোে উম্মশ্তে সোম্রোি  ববস্তোবেত হওয়োে বচত্রশ 

{প্রন: ১০০} েোস ল সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম পৃবেবীে প বগ-
পবিম প্রোি পযগি সম্রোি  ববস্তোশ্েে রেষয খবে বশ্লশ্িন তো বক 
বোস্তবোবয়ত হশ্য়শ্ি? 

 উত্তে: হ োাঁ, েোস ল সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম এে উম্মত 
পৃবেবীে পবিম প্রোশ্ি রেষস্পন এবাং প বগ বদর্শ্ি ভোেত ও বচন রেষদশ 
পযগি সম্রোি  ববস্তোে কশ্েশ্িশ 

{প্রন: ১০১} প শ্বগোক্ত হোদীশ্স লোল ও সশ্ফদ (শুভ্র) দুবি ভোণ্ডোে 
অিগশ্নে কেো বলো হশ্য়শ্ি তো কী এবাং কখন অবিগত হশ্য়শ্ি? 

উত্তে: সশ্ফদ সম্পশ্দে ভোণ্ডোে হশ্লো তৎকোলীন পোেশ্স ে সম্রোি 
বকসেোে সম্পদ ও ভোণ্ডোে যোে মশ্ধ  প্রধোন হশ্লো রেষেৌপ লাংকোে 
সোমগ্রীশ আে লোল সম্পশ্দে ভোণ্ডোে হশ্লো রেষেোম রেষদশ্শে সম্রোি 
কোইসোশ্েে ভোণ্ডোেশ আে স্বণগই বিল তোশ্দে প্রধোন সম্পদ যো লোল 
বশ্ণগেশ 

েোস ল সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম এে প বগোভোষ বোস্তবোবয়ত হয় 
ওমে ইবন খোত্তোব েোবদয়োল্লোহু আনহুে বখলোফতকোশ্ল মুসবলমেো ঐ 
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দুবি সোম্রোি  িয় কেোে মোধ শ্মশ অতঃপে সমস্ত সম্পদ ওমে 
েোবদয়োল্লোহ আনহুে তত্ত্বোবধোশ্ন সমবপগত হয়শ 

{প্রন: ১০২} হোদীশ্স উবল্লবখত ‘সোনোবতন আম্মো’ (سنة َعمة) শশ্ব্দে 
ভোবোেগ কী? 

উত্তে: অেগোৎ মহোমোেী দুশ্যগোর্, যোে ফশ্ল সবগোত্মক ববপযগয় রেষদখো 
রেষদয়31শ  

(প্রন: ১০৩} হোদীশ্স ববণগত; ( نْ 
ئ
لِطئ  الئ  وئأ لئْيِهمْ  يُسئ ُدوًّا عئ  ِسوئى ِمنْ  عئ

ْنُفِسِهْم،
ئ
تئُهمْ  فئيئْستئبِيحئ  أ بئْيضئ ) এে ভোবোেগ বক? 

উত্তে: অেগোৎ আবম আমোে েশ্ব্বে কোশ্ি উম্মশ্তে িশ্ন  বনশ্বদন 
কেলোম রেষয, তোশ্দে উপে রেষকোশ্নো কোশ্ফে সম্প্রদোয় রেষযন এমনভোশ্ব 
ববিয়লোভ কেশ্ত নো পোশ্ে; যোশ্ত তোেো সম্প ণগরূশ্প পযুগদস্ত হশ্য় 
পশ্েশ 

{প্রন: ১০৪} আল্লোহ বক দুশমনশ্দে সবগোত্মক ববিয় নো রেষদওয়োে 
ব োপোশ্ে নবীে আশ্বদন মঞু্জে কশ্েশ্িন? ( ْتئُهم  অেগ কী? হোদীশ্স (بئْيضئ
ববণগত ( ِار ْقطئ

ئ
 ?দ্বোেো কী বুঝোয় (أ

উত্তে: হ োাঁ, েোস ল সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম িোবনশ্য়শ্িন রেষয, 
আল্লোহ ঐ আশ্বদন অনুযোয়ী মুসবলমশ্দে উপে দুশমনশ্দেশ্ক 

                                                            
31 আল-িোশ্ম-আল-ফবেদ পৃঠ রো: ১০১, ১০২শ 



 

93 

সবগোত্মক ববিয় ও কতৃত্ব প্রবতঠ রো লোভ কেোে সুশ্যোর্ বদশ্বন নোশ আে 
তোেো মুসবলমশ্দে রেষদশ্শ ও িনপশ্দ বনোংকুশ আবধপত  ববস্তোে 
কেশ্ত সক্ষম হশ্ব নোশ এিোই ( ِار ْقطئ

ئ
تئُهمْ ) এবাং (أ   এে অেগশ (بئْيضئ

আবোে রেষকউ রেষকউ বশ্লন রেষয, এে অেগ হশ্লো; অবধকোাংশ শত্রু 
সম্প্রদোয় অেবো তোশ্দে একবি সাংর্বন্ধ দলশ তোেো সাংখ োয় কম 
হশ্য়ও দুবনযোে সবগস্থোন হশ্ত যবদ একবত্রত হয় তবুও বনোংকুশ 
সোফল  অিগন কেশ্ত সক্ষম হশ্ব নোশ 

{প্রন: ১০৫} হোদীশ্স ববণগত; ( ّت   ئْسِب  بئْعًضا، ُيْهلُِك  بئْعُضُهمْ  يئُكونئ  حئ ي  وئ
بئْعًضا بئْعُضُهمْ  ) এে অেগ কী এবাং তো বক সাংঘবিত হশ্য়শ্ি? 

উত্তে: অেগোৎ আল্লোহ কোশ্ফেশ্দেশ্ক মুবমনশ্দে উপশ্ে বনোংকুশ 
আবধপত  ববস্তোে কেশ্ত বদশ্বন নোশ যতক্ষণ পযগি ঈমোনদোের্ণ 
ঐক বদ্ধ হশ্য় কুেআন-হোদীস বভবত্তক দীন ইসলোমশ্ক আাঁকশ্ে 
েোকশ্বশ আে যবদ বনশ্িশ্দে মশ্ধ  মতশ্ভদ, অবনক , খুনো-খুনী, 
েক্তপোত, লুিতেোি ইত োবদ অবস্থো ববেোি কশ্ে তোহশ্লই রেষকবল 
কুফেী শবক্তে আবধপত  ববস্তোেলোভ কেশ্বশ 

বববভন্ন সমশ্য় মুসবলম িোবত দীন ইসলোশ্মে দোবী অনুযোয়ী ঐক বদ্ধ 
েোকশ্ত সক্ষম হয় বন বোং পোেস্পবেক দ্বন্দ সাংঘোশ্ত িবেশ্য় পশ্েশ্ি 
আে তখনই কুফেী শবক্ত আবধপত  ববস্তোশ্েে সুশ্যোর্ রেষপশ্য়শ্িশ 
তোিোেোও মুসবলমর্ণ শত্রুশ্দে ববরুশ্দ্ধ বিহোশ্দ মশ্নোবনশ্বশ নো কশ্ে 
অন  বকিুশ্ত ববশ্ভোে রেষেশ্কশ্িশ অতঃপে মুসবলম িোবতে ববপযগয় 
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হশ্লও তো দীন ইসলোশ্মে রেষকোশ্নো দুবগলতোে কোেশ্ণ নয় এবাং তোশ্ত 
দীশ্নে রেষ্ঠ রশ্ত্বে রেষকোশ্নো ক্ষবতও হশ্ব নোশ সুতেোাং মুসবলম িোবতে 
দুবগলতো ও ববপযগয়শ্ক,  দীন ইসলোশ্মে দুবগলতো ও ববপযগয় বলোে 
রেষকোশ্নো সুশ্যোর্ রেষনই32শ  

{প্রন: ১০৬} িোদুে আবভধোবনক এবাং পোবেভোবষক অেগ কী?  

উত্তে: আবভধোবনক অেগ হশ্লো: স ক্ষ্ম কোেচুবপশ পোবেভোবষক অেগ হশ্লো: 
মন্ত্র পোি কশ্ে ঝোেো, বর্েোয় ফুাঁক রেষদওয়ো, তোববি কেো এবাং ঐ 
ধেশ্নে অন োন  কোি কেো যো দ্বোেো অশ্ন ে িলশ্ব, শেীশ্ে 
প্রবতবক্রয়োে সৃবষ্ট হয়শ আে ঐ প্রবতবক্রয়োয় রেষকউ রেষেোর্োক্রোি হয়, 
পোেস্পবেক সম্পশ্কগে অবনবত হয়, কোশ্েো মৃতু  ঘশ্ি বকাংবো স্বোমী-স্ত্রী 
পেস্পে বববেন্ন হশ্য় যোয়শ 

{প্রন: ১০৭} িোদুে হুকুম বক? িোদুকশ্েে শোবস্ত এবাং তোে দলীল 
কী? 

উত্তে: িোদু হোেোম; রেষকননো তো ঈমোন ও তোওহীশ্দে পবেপন্থী কুফেী 
কোিশ আল্লোহ তো‘আলো বশ্লন: 

جَمانج  َوَما ﴿ َعل  َحدن  مجن   ي 
َ
وَّل   َحت    أ ر   تَك   فََل  َنة  فجت   ن  َن   إجن َما َيق  ونَ  ف  َمامجن   َفَيَتَعل م   ه 

جق ونَ  َما َفر  جهج  ي  َ  ۦب هج َوَزو   ءج َمر  ل  ٱ َبي   [  ٨٠٨: ابلقرة] ﴾ۦجج

                                                            
32 আল-িোশ্ম আল ফবেদ পৃঠ রো: ১০২শ 
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‘‘তোেো কোউশ্কই িোদু বশখোশ্তোনো একেো নো বশ্ল রেষয, আমেো 
পেীক্ষোে িন  অতএব রেষতোমেো কুফবে কশ্েো নোশ অতঃপে তোেো 
তোশ্দে বনকি রেষেশ্ক এমন িোদু বশখত, যো দ্বোেো স্বোমী ও স্ত্রীে মশ্ধ  
ববশ্েদ ঘশ্ি’’শ (স েো আল-বোিোেো; ১০২) 

িোদুকশ্েে শোবস্ত হশ্লো মৃতু দণ্ড, আে দলীল হশ্লো: 

(১) িুনদুব েোবদয়োল্লোহু আনহু রেষেশ্ক মোেফু সনশ্দ ববণগত আশ্ি;  

ر   َحدُّ » اح  َبة   السَّ يْف   ََضْ   «ب السَّ

‘‘িোদুকশ্েে দণ্ড হশ্ে তেবোেী দ্বোেো (বশেশ্েদ)’’শ (বতেবমযী-১৪৫০ 
হোশ্কম; ৪/৩৬০ বোয়হোিী: ৮/১২৮) 

(২) ওমে েোবদয়োল্লোহু আনহু রেষেশ্ক ববণগত আশ্ি রেষয, বতবন তোে 
বখলোফতকোশ্ল েোবষ্ট্রয় কমগকতগোশ্দে বনকি ফেমোন িোবে কশ্েশ্িন রেষয,   

 «وساحرة ساحر لك اقتلوا»

‘‘রেষতোমেো প্রশ্ত ক পুরুষ ও মবহলো িোদুকেশ্দে মৃতু দণ্ড রেষদওয়োে 
আশ্দশ কশ্েশ্িন’’শ (বুখোেী, আবুদোউদ, মুসন্নোশ্ফ আবু্দে েোযযোক) 

(৩) উমু্মল মু’বমনীন হোফসো েোবদ্বয়োল্লোহু আনহো রেষেশ্ক ববণগত আশ্ি 
রেষয,  তোাঁেই ঘশ্ে আব্ত একবি রেষমশ্য় তোাঁশ্ক িোদু কশ্ে, ফশ্ল রেষস 
রেষমশ্য়বিশ্ক হত ো কেোে আশ্দশ রেষদওয়ো হয় এবাং তোশ্ক হত ো কেো 
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হয়শ (মোশ্লক তোাঁে মুআত্তোয় এবাং বোয়হোকী (৮/১৩৬) বণগনো কশ্েন, 
রেষদখুন: মোিমো‘উয যোওয়োশ্য়দ ৬/২৮০) 

অতএব, িোদুকেশ্ক হত োে দলীল আল্লোহে েোস শ্লে বতনিন সোহোবী 
রেষেশ্ক সহীহভোশ্ব প্রমোবণত হল; তোেো হশ্লন:- ওমে, তোাঁে রেষমশ্য় 
হোফসো এবাং িুনদুব েোবদ্বয়োল্লোহ তো‘আলো আনহুমশ (আল-বুখোেী 
বফত-তোবেখ: ২/২২২, বোয়হোকী: ৮/১৩৬) 

{প্রন: ১০৮} মুসনোশ্দ আহমোশ্দ ববণগত আশ্ি রেষয, েোস ল সল্লোল্লোহু 
আলোইবহ ওয়োসোল্লোম বশ্লশ্িন:  

يَافَةُ » ُة، ،الْع  ْرُق  َوالِطرَيَ نَ  َوالطَّ بْت   م    «اجل 

(আহমোদ ৩/৪৭৭, আবু দোউদ: ৩৯০৮, নোসোয়ী বফল কুবেো: 
৮/২৭৫, আল-বোর্োয়ী বফ শোেহীস সুন্নোহ; ১২/১৭৭) 

হোদীশ্স উশ্ল্লবখত শব্দগুবলে ভোবোেগ বক? 

উত্তে: ( ُيَافَة  পোখীে ডোক, পোখী উেোশ্নোে = (আল-‘ইয়োফো) (الْع 
মোধ শ্ম লক্ষণ গ্রহণ কেো এবাং পোখীে নেোচেোশ পোখীে নোম, পোখীে 
ডোক এবাং চলোচল অনুযোয়ী শুভ বো অশুভ লক্ষণ মশ্ন কেোশ 

ْرُق )  যমীশ্নে রেষেখো অেবো বোলুে মশ্ধ  রেষেখোপোতশ = (আত্তেি) (الطَّ
বকাংবো িোদু মশ্ন্ত্রে প্রশ্য়োিশ্ন বিল িুেো অতঃপে তেোকবেত র্োশ্য়ব 
আববস্কোে কেোশ  
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ةُ )   শ্রুত অেবো দবশগত অশুভ লক্ষণশ = (আত-বত্বয়োেোহ) (الِطرَيَ

بْت  )  িোদু-মন্ত্র, বকাংবো শয়তোশ্নে স ে শব্দ = (আল-বিবত) (اجل 
ঝাংকোেশ33  

{প্রন: ১০৯} নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোশ্মে কশ্য়কিন 
সহধবমগনী হশ্ত ববণগত আশ্ি: েোস ল সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম 
বশ্লন:  

تئ  مئنْ »
ئ
ر افًا أ ُ  عئ لئ

ئ
أ نْ  فئسئ ، عئ ء  ْ ُ  ُتْقبئْل  لئمْ  َشئ ة   لئ َلئ ْربئِعيئ  صئ

ئ
ْلئةً  أ  «َلئ

‘‘রেষয ব বক্ত র্ণশ্কে কোশ্ি যোশ্ব এবাং তোশ্ক রেষকোশ্নো বকিু বিশ্জ্ঞস 
কেশ্ব অতঃপে তোশ্ক বকিু বিশ্জ্ঞস কেশ্ব রেষস ব বক্তে চবল্লশ বদশ্নে 
সোলোত কবুল হশ্ব নো’’শ (মুসবলম-২২৩০) 

আবু হুেোইেোহ েোবদয়োল্লোহ রেষেশ্ক ববণগত আশ্ি: নবী সল্লোল্লোহু 
আলোইবহ ওয়োসোল্লোম বশ্লন:  

نْ " تئ  مئ
ئ
ِهًنا أ قئهُ  َكئ د  ا فئصئ دْ  يئُقوُل، بِمئ قئ رئ  فئ فئ ا كئ نِْزلئ  بِمئ

ُ
ئ  أ د   َعئ  " ُُمئم 

‘‘রেষয রেষি োবতশ্ষে কোশ্ি যোশ্ব এবাং তোশ্দে কেো ববশ্বোস কেশ্লো রেষস 
নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম এে উপশ্ে নোবযলকৃত ববষশ্য় 
কুফবে কেশ্লো’’শ (আবু দোউদ: ৩৯০৪) 

                                                            
33 আল িোশ্ম আল-ফবেদ ১১০শ 
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হোশ্কম সহ আশ্েো চোেিন ববশুদ্ধতোে শতগ অনুযোয়ী আবু হুেোইেোহ 
েোবদয়োল্লোহু আনহু বেোত বদশ্য় উশ্ল্লখ কশ্েশ্িন রেষয;  

تئ  مئنْ »
ئ
ِهًنا أ وْ  ،َكئ

ئ
ر افًا، أ قئهُ  عئ د  ا فئصئ دْ  يئُقوُل، بِمئ قئ رئ  فئ فئ ا كئ نِْزلئ  بِمئ

ُ
ئ  أ د   َعئ  «ُُمئم 

‘‘রেষয ব বক্ত র্ণক অেবো রেষি োবতশ্ষে কোশ্ি যোশ্ব অতঃপে ঐ র্ণক 
অেবো রেষি োবতষ যো বলশ্ব তো ববশ্বোস কেশ্ল, র্মনকোেী ব বক্ত 
মুহোম্মোদ নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম এে উপশ্ে নোবযলকৃত 
ববষশ্য় কুফবেশ্ত বলপ্ত হশ্ব’’ (হোশ্কম ও বোয়হোকী)  

এখোশ্ন মুহোম্মদ এে উপে নোবযলকৃত ববষয় কী? 

উত্তে: মহোগ্রন্থ আল-কুেআন এবাং সহীহ আল-হোদীসশ 

{প্রন:১১০} উশ্ল্লবখত হোদীস দুবিে ববষয় বস্তুশ্ক একীভ ত কেশ্ল বক 
অেগ দোেোয়? হোদীস দুবিে বশক্ষণীয় ববষয়গুবল কী কী? 

উত্তে:  একবিশ্ত বলো হশ্য়শ্ি চবল্লশ বদশ্নে সোলোত কবুল হশ্ব নোশ 
আে এিো হশ্ব র্ণশ্কে কোশ্ি র্মন কশ্ে, তোশ্ক রেষকোশ্নো বকিু 
বিশ্জ্ঞস কেোে কোেশ্ণশ রেষকননো কবতপয় ববশুদ্ধ বণগনোয় ( ُقئه د   (فئصئ
‘ববশ্বোস কেো’ শব্দবি উশ্ল্লখ কেো হয়বনশ 

অপে এক বণগনোয় কুফেী কেোে কেো বলো হশ্য়শ্ি আে এে অেগ 
কুফেী কোি অেগোৎ র্মনকোেী ব বক্ত কোশ্ফে হশ্য় যোশ্বশ 

হোদীশ্সে বশক্ষো:  
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(ক) িোদুকে, র্ণক, রেষি োবতষ এবাং এ ধেশ্নে কোশ্িে সোশ্ে 
িবেতেো কোশ্ফেশ রেষকননো তোেো র্োশ্য়বী ববষশ্য় জ্ঞোশ্নে দোবী কশ্ে 
অেচ র্োশ্য়বী ববষয় একমোত্র আল্লোহ সুবহোনোহু ওয়োতো‘আলোই 
পবেজ্ঞোতশ অন  রেষকউই র্োশ্য়ব িোশ্ন নোশ 

(খ) িোদুকে, রেষি োবতষী এবাং এ ধেশ্নে অন োন শ্দে কোশ্ি র্মণ 
কেো,  রেষকোশ্নো বকিু িোনশ্ত চোওয়ো, তোশ্দে কেোয় ববশ্বোস স্থোপন 
কেোে ব োপোশ্ে কশ্িোে হুবশয়োেী উচ্চোেণ কেো হশ্য়শ্িশ 

(র্) তোশ্দে কোশ্ি যোওয়ো এবাং ববশ্বোস কেো কুফেী কোিশ  

(ঘ) িোদুকে-রেষি োবতষীশ্দেশ্ক ববশ্বোস কেো আল-কুেআশ্নে প্রবত 
ঈমোশ্নে পবেপন্থীশ 

{প্রন: ১১১} ‘আেেোফ (عراف), েম্মোল (رمال), কোশ্হন (َكهن), 
মুনোশ্িম (منجم), এ শব্দসম শ্হে মশ্ধ  অেগর্ত পোেগক  কী? 

উত্তে: যোেো র্োশ্য়ব িোনোে দোবী কশ্ে এগুশ্লো তোশ্দেই নোম বকন্তু 
তোশ্দে পদ্ধবত বভন্ন:  

আেেোফ = রেষয ওৎশ্পশ্ত তে  সাংগ্রহ কশ্ে এবাং সোমবষ্টক ববষশ্য় 
ভববষ ৎ বোণী শুনোয়শ অেবো কোশ্েো মশ্নে কেো বশ্ল রেষদয়, বকাংবো রেষস 
দোবী কশ্ে রেষয; বববভন্ন ববষশ্য়ে সুচনোশ্তই সব বকিু বশ্ল বদশ্ত পোশ্ে 
রেষযমন; রেষচোশ্েে সন্ধোন এবাং বিবনস-পত্র রেষকোেোয় আশ্ি ইত োবদশ 
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েম্মোল = রেষয ব বক্ত বিল িুশ্ে বকাংবো মোবিশ্ত রেষেখো বচত্র এাঁশ্ক র্োশ্য়ব 
বো অনুপবস্থত ববষশ্য় জ্ঞোন লোভ কেোে দোবী কশ্েশ 

কোশ্হন = িোদুকে; রেষয র্োশ্য়শ্বে খবে িোনোে দোবী কশ্েশ 

মুনোশ্িম = রেষি োবতষ (হস্তশ্েখোববদ); রেষয ব বক্ত গ্রহ নক্ষশ্ত্রে সোহোশ্য  
দ বনয়োে বববভন্ন ববষয় সম্পশ্কগ আর্োম কেো বশ্লশ 

রেষি োবতষী বতন প্রকোে: 

(এক) কুফেী; এমন ববশ্বোস কেো রেষয, গ্রহ-নক্ষশ্ত্রে আপন প্রভোশ্বই 
পৃবেবীে বববভন্ন ঘিনো প্রবোহ সাংঘবিত হয়শ 

(দুই) হোেোম এবাং এক প্রকোে বশকগ; যখন গ্রহ নক্ষত্র একিো 
অপেিোে কোিোকোবি আসো বকাংবো বনবদগষ্ট কক্ষপে পবেবতগন কেোশ্ক 
বববভন্ন ঘিনো দুঘগিনোে প্রমোণ বহশ্সশ্ব উপস্থোপন কশ্েশ পত্র-পবত্রকোয় 
তেোকবেত মহোিোতশ্কে নক্ষত্র ববশ্েষণ প বগক সোপ্তোবহক েোবশফল 
প্রকোশ কেোও ঐসশ্বে অিভুগক্তশ অেচ সব বকিুই সাংঘবিত হয় 
আল্লোহে ইেোয়শ 

(বতন) আকোশপোশ্ন রেষচশ্য় নক্ষত্র রেষদশ্খ সময় ও বিবলো বনবগোচন কেো; 
আে এিো িোশ্য়য আশ্িশ মহোমবহয়োন আল্লোহে বোণী:   

ج  ت   َم  وََعَل   ﴿ م   مج نل ج  ٱَوب ونَ َيه   ه   [  ٨٥: انلحل] ﴾ ١٦ َتد 
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‘‘আে তোহোেো নক্ষত্র এবাং বচিসম হ দ্বোেো পেবনশ্দগশ লোভ কশ্ে’’শ 
(স েো আন নোহল-১৬) 

শোয়খুল ইসলোম ইবশ্ন তোইবময়ো বশ্লন:  আে-েোফ (তে  রেষচোে) 
হশ্ে  কোশ্হন বো িোদু-মন্ত্রনোকোেী িোকুে, রেষি োবতষ, র্ণক, রেষেখোববদ 
ইত োবদশ এেো সকশ্লই প্রোয় একই পদ্ধবতশ্ত বববভন্ন ববষশ্য় তোবত্বক 
ও ববশ্েষণম লক কেো বশ্ল েোশ্কশ34  

{প্রন: ১১২} বিন যবদ শতগোশ্েোপ কশ্ে রেষয; রেষস অন  বিশ্নে 
সহশ্যোবর্তো গ্রহণ ব তীত মোনুশ্ষে বভতে রেষেক রেষবে হশ্ব নো, তোহশ্ল 
কী কেশ্ত হশ্ব? 

উত্তে: সম্মোনীত শোয়খ আবু্দল আযীয ইবন বোয বিশ্নে সোহোয  
সহশ্যোবর্তো গ্রহণশ্ক মোকরূহ বশ্ল ফশ্তোয়ো বদশ্য়শ্িনশ আে বিন রেষয 
মোনুশ্ষে মশ্ধ  প্রশ্বশ কশ্ে বতবন তো সবিক মশ্ন কশ্েনশ35  

আে শোয়খুল ইসলোম ইবশ্ন তোইবময়ো বশ্লন: তোশ্দে সোহোয  রেষনওয়ো 
মুবোহ (সোধোেণ ব োপোশ্ে এশ্ত সওয়োব গুনোহ বকিু রেষনই)শ 

মুবোহ প্রসশ্ঙ্গ আমোে কেো হশ্লো: বতগমোনকোশ্ল বিন ও িোদুে 
রেষধোকোবোিী, অবনষ্টতো রেষদৌেোত্ম  বৃবদ্ধ রেষপশ্য়শ্িশ অতএব যোেো বিন ও 

                                                            
34 আল-িোশ্ম আল ফবেদ ১১৪-১১৬শ 
35 বেসোলোতু বফ দুখবলল বিবন্ন ববল ইনবস, ফশ্তোয়োশ্য় ইবশ্ন তোইবময়ো ১/১৮৩ 

এবাং ফশ্তোয়োে স্থোয়ী পবেষশ্দে ফশ্তোয়ো নাং ১০৮০২)শ 
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িোদুে রেষধোকো তোমোশোয় বলপ্ত তোশ্দে সোশ্ে সহশ্যোবর্তো কেো যোশ্ব নোশ 
রেষকননো বিন ও িোদুমন্ত্র ঈমোন আিীদোে িন  অত ি ক্ষবতকে, 
ববপদিনক এবাং ববভ্রোবিে উপোদোনশ তোিোেোও এে দ্বোেো ববশ্বোসী 
মুবমনশ্দে ক্ষবত সোধন কশ্ে কষ্ট রেষদওয়ো হয়শ এমন বক ঈমোনী 
দুবগলতোও রেষদখো বদশ্ত পোশ্ে রেষযশ্হতু বিন এবাং িোদু-মশ্ন্ত্রে সবিক 
ধোেণো বো অবস্থো স্পষ্ট নয়শ আে তোই ববভ্রোি হওয়োে সম্ভোবনো 
যশ্েষ্টশ মহোন আল্লোহই সবগজ্ঞশ 

{প্রন: ১১৩} তোত্বোইউে কী এবাং রেষসিোে হুকুম কী?  

উত্তে: তোত্বোইউে (تطري) হশ্লো; পোবখ বো অন বকিু রেষদশ্খ বো ্বণ 
কশ্ে শুভ-অশুভ বনধগোেণ ও ববশ্বোস কেোশ শুভ-অশুভ মোনো এবাং 
ববশ্বোস কেো হোেোম; রেষকননো তো বশশ্কগে অিভুগক্তশ  

{প্রন: ১১৪} আবু হুেোইেোহ েোবদয়োল্লোহ আনহু রেষেশ্ক ববণগত, েোস ল 
সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম বশ্লন:  

ةَ  َوالَ  َعْدَوى الَ » رَيَ واه ر« غولوال  نوءوال »: وزاد مسلم «َصَفرَ  َوالَ  َهاَمةَ  َوالَ  ،ط 
 . ابلخاري ومسلم

হোদীশ্স ববণগত বনশ্চ দোর্ রেষদওয়ো শব্দসম শ্হে ভোবোেগ বক? 

উত্তে: উক্ত হোদীশ্স েোস ল সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম 
িোশ্হবলয়োশ্তে কুসাংস্কোেসম হ বিগশ্নে কেো বশ্লশ্িনশ িোশ্হলেো 
আল্লোহে ইেো ব তীত বববভন্ন কোেশ্ণ শুভ-অশুভ লক্ষণ ববশ্বোস ও 
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বনধগোেণ কশ্ে বনতশ রেষযমন; আদওয়ো: রুি ব বক্তে রেষেোর্ ব োবধ 
সাংক্রবমত হশ্য় সুস্থ  ব োবক্তশ্ক আক্রোি কশ্েশ িোশ্হলী যুশ্র্ে 
রেষলোশ্কেো ববশ্বোস কেশ্তো রেষয; রেষেোর্-ব বধ আপনো-আপবন বববভন্ন 
িনশ্ক আক্রোি কেশ্তো আল্লোহে ইেো ব তীতইশ 

বত্বয়োেোতো: উেি রেষকোনবকিুে দ্বোেো অশুভ লক্ষণ গ্রহণ কেোশ  

হো-ম্মো: েোশ্তে পোখী রেষপাঁচোশ িোশ্হল সম্প্রদোয় ববশ্বোস কেশ্তো রেষয, এ 
পোখী যোে ঘশ্েে উপশ্ে আসশ্ব তোে মৃতু  অেবো ঐ ঘশ্েে রেষয 
রেষকোশ্নো সদশ্স ে মৃতু  সাংবোদ বুঝশ্ত হশ্বশ আে হোদীশ্স এিোতীয় 
ববশ্বোসশ্ক ভুল আখ োবয়ত কেো হশ্য়শ্িশ 

সফে: এিো বহিেী ২য় মোস, িোশ্হলী রেষলোশ্কেো এ মোসশ্ক অশুভ 
মশ্ন কেশ্তোশ আে রেষকউ রেষকউ বশ্লন, এিো হশ্লো রেষপশ্িে বভতশ্েে 
কৃবম যো কু্ষধোে সময় নেোচেো কশ্ে হয়তবো িীবনই ববপন্ন কশ্ে 
রেষদয়শ অজ্ঞ বো িোশ্হল রেষলোশ্কেো ববশ্বোস কশ্ে রেষয, ঐসব কৃবম িোতীয় 
বকি রেষখোস-পোচেো রেষেশ্কও ববপদিনকশ েোস ল সল্লোল্লোহু আলোইবহ 
ওয়ো সোল্লোম এগুশ্লোশ্কও বোবতল অবলক বশ্লশ্িনশ 

নোওউ: রেষয স্থোশ্ন তোেকো পবতত হয়শ রেষকউ রেষকউ বশ্লন রেষয, এিো 
একিো তোেকো এে কোেশ্ণই বৃবষ্ট ববষগত হয় বশ্ল িোশ্হল রেষলোকশ্দে 
ধোেণোশ 
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রেষর্ৌল: ভ ত-রেষপ্রত; এক ধেশ্নে শয়তোনশ ইসলোম প বগ অন্ধকোে যুশ্র্ে 
রেষলোশ্কেো ববশ্বোস কেশ্তো রেষয, এ শয়তোন তোশ্দেশ্ক পশ্ে-ঘোশ্ি বোধো 
বদশ্য় ও ববভ্রোি কশ্ে পে ভুবলশ্য় ববপদোক্রোি কশ্ে েোশ্কশ েোস ল 
সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম এগুশ্লো অস্বীকোে কশ্েশ্িনশ রেষকননো 
রেষয ব বক্ত আল্লোহে বযবকে (স্মেণ) কশ্ে এবাং তোাঁে উপে তোওয়োকু্কল 
(বনভগে) কশ্ে তোশ্ক রেষকউই ববভ্রোি কেশ্ত সক্ষম হয় নোশ36 

{প্রন: ১১৫) আনোস ইবশ্ন মোশ্লক েোবদয়োল্লোহু আনহু রেষেশ্ক ববণগত 
আশ্ি, আল্লোহে েোস ল বশ্লন:  

َة، َواَل  ،َعْدَوى اَل » رَيَ بُن   ط  ُل  َوُيْعج 
ْ
يَل  قَاَل  «الَْفأ ُل؟ َوَما: ق 

ْ
 الََْك َمةُ »: قَاَل  الَْفأ

يِبَةُ   «الطَّ

অনুরূপ ‘‘উেওয়োহ ইবশ্ন আশ্মে আল-কুেোশী েোবদয়োল্লোহ বশ্লন রেষয,  

ةُ  ُذك َرت   نْدَ  الِطرَيَ ِ  ع  ْحَسنَُها»: َفَقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْه   اهللُ  َصّلَّ  انلَّب 
َ
ُل  أ

ْ
 تَُردُّ  َواَل  الَْفأ

إ َذا ُمْسل ًما،
ى فَ

َ
َحُدُكمْ  َرأ

َ
ت   اَل  اللَُّهمَّ  فَلْيَُقل   يَْكَرهُ  َما أ

ْ
نَْت، إ الَّ  ب احْلََسنَات   يَأ

َ
 أ

يِئَات   يَْدَفعُ  َواَل  نَْت، إ الَّ  السَّ
َ
ةَ  َواَل  َحْوَل  َواَل  أ  «ب َك  إ الَّ  قُوَّ

েোস ল সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়ো সোল্লোম এে বনকি বত্বয়োেোহ (অশুভ 
মোনো) সম্পশ্কগ বলো হশ্লোশ বতবন বলশ্লন, উত্তম হশ্লো ফোল বো সুন্দে 
মন িুেোন শুশ্ন সুলক্ষণ রেষনওয়ো, আে রেষযন রেষকোশ্নো মুসবলমশ্ক 
বফবেশ্য় নো রেষদয়শ বোং রেষতোমোশ্দে রেষকউ যবদ কোশ্েো অশুভ বকিু রেষদশ্খ 
                                                            
36 আল-িোশ্ম আল ফবেদ: ১২২শ 
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তোহশ্ল রেষস রেষযন রেষদো‘আ কশ্ে এ বশ্ল রেষয,  ‘‘আল্লোহম্মো লো ইয়োতী 
ববল হোসোনোবত ইল্লো আনতোশ ওয়োলো ইয়োদফোউস সোইশ্য়আতো ইল্লো 
আনতো, অলো হোওলো অলো কুআতো ইল্লো ববকোশ (আবু দোউদ:৩৯১৯, 
বোয়হোকী: ৮/১৩৯) 

বত্বয়োেোহ কত প্রকোে এবাং কী কী? ফোল বক, ফোল ও বত্বয়োেোহে 
মশ্ধ  পোেগক  কী? 

উত্তে: বত্বয়োেোহ দু’ প্রকোে,  

(১) ফোল; অেগোৎ সুন্দে বোক  উচ্চোেণ বো মন িুেোন কেো যো মোনুষ 
্বণ কশ্ে মোনবসক প্রশোবি লোভ কশ্ে এবাং আনন্দ অনুভব কশ্ে 
যোে ফশ্ল মশ্নে হতোশো-ভয় দ ে হশ্য় যোয়শ অতঃপে আশোে 
আশ্লোশ্ত উদ ম বফশ্ে আশ্স, সুলক্ষণ গ্রহণ কশ্ে মহোন আল্লোহে 
প্রবত আস্থো দৃঢ় হয়শ এিো প্রশাংসনীয় কোি; রেষকননো এে ফশ্ল 
আল্লোহে প্রবত সুন্দে ও ভোল ধোেণোে উদ্ভব হয়, এিো িোশ্য়যশ 

রেষযমন ধরুন: যখন রেষকউ অসুস্থ ব বক্তশ্ক বশ্ল রেষয, আপবন দ্রুত সুস্থ 
হশ্য় যোশ্বন, রেষকননো এিো সোধোেণ অসুস্থতোশ অসুস্থ ব বক্তও সুস্থতোে 
আশোয় মশ্ন প্রশোবি অনুভব কশ্েশ আে কোশ্েো বকিু হোবেশ্য় যোবোে 
খবে শুশ্ন তোশ্ক যবদ বলো হয় রেষয, আপবন তো বফশ্ে পোশ্বন তোহশ্ল 
রেষসও হোেোশ্নো দ্রব -সোমগ্রী বফশ্ে পোবোে আশোয় আনবন্দত হশ্বশ 
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(দুই) বত্বয়োেো মুহোেেমো: অেগোৎ আল্লোহ ব তীত অন  বকিুশ্ক অশুভ 
সাংঘবিত হওয়োে ব োপোশ্ে বভবত্ত বনধগোেণ কেো হোেোমশ 

মোনুষ রেষকোশ্নো বকিু কেো বো নো কেোে ব োপোশ্ে রেষয সব অশুভ 
লক্ষশ্ণে উপে বনভগে কশ্ে েোশ্ক তো বনন্দনীয় কুসাংস্কোেশ রেষকননো তো 
আল্লোহে উপে বনভগেশীল নয় বোং আল্লোহে ব োপোশ্ে রেষনবতবোচক মন্দ 
ধোেণোে উদ্ভব ঘিোয়শ 

‘ফোল’ এবাং ‘বত্বয়োেো’ে মশ্ধ  পোেগক  হশ্লো রেষয; ফোল ভোল এবাং 
মশ্ন্দে িশ্ন  ব বহৃত হয় আে বত্বয়োেোহ শুধু মন্দ বো অশুভ রেষক্ষশ্ত্র 
ব োবহৃত হয়শ 

{প্রন: ১১৬} েোস ল সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়ো সোল্লোম বশ্লন:  

ت   اَل  اللَُّهمَّ »
ْ
نَْت، إ الَّ  ب احْلََسنَات   يَأ

َ
يِئَات   يَْدَفعُ  َواَل  أ نَْت، إ الَّ  السَّ

َ
ةَ  َواَل  ْوَل حَ  َواَل  أ  قُوَّ

 «ب َك  إ الَّ 

হোদীশ্স উশ্ল্লবখত রেষদো‘আে অেগ ও বশক্ষণীয় বক? 

উত্তে: ‘‘রেষহ আল্লোহ তুবম িোেো আে রেষকউ কল োণ এশ্ন বদশ্ত পোশ্ে নো 
এবাং তুবম ব তীত আে রেষকউ অবনষ্টতো প্রবতশ্েোধ কেশ্ত পোশ্ে নোশ 
আে তুবম ব তীত প্রকৃতপশ্ক্ষ অসীম শবক্ত-সোমেগ  অন  কোশ্েোই 
রেষনই’’শ (আবু দোউদ: ৩৯১৯, বোয়হোিী: ৮/১৩৯) 
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কল োশ্ণে অেগ হশ্লো; রেষনয়োমত ও অনুগ্রহশ আে অবনষ্টতোে অেগ 
হশ্লো;  ববপদ-মুবসবতশ 

আপনো আপবন বকাংবো রেষকোশ্নো সাংশ্কত অনুযোয়ী কল োণ হয় নো এবাং 
ববপদ আপদ দ েীভ ত হয় নো বোং একমোত্র লো শেীক আল্লোহই 
কল োণকোেী ও বতবনই ববপদ-আপদ দ ে কশ্ে রেষদনশ আে একমোত্র 
আল্লোহে ইেো ব তীত রেষকোশ্নো অবস্থোে পবেবতগন হয় নো এবাং লো 
শেীক আল্লোহই সবগববষশ্য় মহো পেোক্রমশোলী শবক্তধে37শ  

এ রেষদো‘আে বশক্ষনীয় ববষয় হশ্লো:  

(ক) মহোপেোক্রমশোলী আল্লোহে ইেো শবক্ত ব তীত কোশ্েোই বকিু 
কেোে সোমেগ  ও সোধ  রেষনইশ 

(খ) ভোশ্লো বকিু হওয়ো বকাংবো আপদ-ববপদ রেষেশ্ক েক্ষো পোওয়ো সব 
বকিুই আল্লোহে উপে বনভগেশীল এবাং এে সোশ্ে অন  কোশ্েো সম্পকগ 
রেষনইশ 

{প্রন: ১১৭} আল্লোহ রেষকন তোেকোেোিী সৃবষ্ট কশ্েশ্িন এবাং এে 
দলীল কী? এগুশ্লো রেষয উশ্েশ্শ  সৃবষ্ট কেো হশ্য়শ্ি তো ব তীত অন  
বকিু ববশ্বোস কেোে হুকুম বক? 

উত্তে: আল্লোহ ৩বি বববশষ্ট  বদশ্য় তোেকোেোিী সৃবষ্ট কশ্েশ্িন;  

                                                            
37 আল িোশ্ম আল ফবেদ: ১২৩শ 
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(১) আকোশ্শে রেষশোভোবধগশ্নে িন ; মহোন আল্লোহ বশ্লন: 

َما  ٱ َزي ن ا َولََقد   ﴿ ن  ٱ ءَ لس  جَمَص   َيادلُّ  [  ٦: امللك] ﴾ بجيحَ ب

‘‘আমেো দুবনয়োে আকোশশ্ক সুশ্শোবভত কশ্েবি প্রদীপমোলো বদশ্য়’’শ 
(স েো আল-মুলক: ৫) 

(২) শয়তোনশ্দে প্রবত বনশ্ক্ষপ কেোে িশ্ন ; মহোন আল্লোহ বশ্লন: 

وم   َهاَن  وََجَعل   ﴿ َي   ار ج  جلش  ن ل   [  ٦: امللك] ﴾ طجيج

‘‘আে আমেো তো শয়তোনশ্দে প্রবত বনশ্ক্ষপ কেোে িন  প্রস্তুত 
রেষেশ্খবি’’শ (স েো আল ম লক: ৫) 

(৩) আে রেষযন এে সোহোশ্য  মোনুষ বদক বনণগয় কেশ্ত সক্ষম হয়শ 
অেগোৎ বদক বনণগয় উপকেণও এগুশ্লো সৃবষ্টে উশ্েশ  বশ্িশ রেষযমন; 
মহোন আল্লোহ বশ্লন:  

ج  ت   َم  وََعَل   ﴿ م   مج نل ج  ٱَوب ونَ َيه   ه   [  ٨٥: انلحل] ﴾ ١٦ َتد 

‘‘আে তো (বদক বনণগয়কোেী) বচি বো উপকেণ এবাং তোেো নক্ষশ্ত্রে 
সোহোশ্য  পে বনশ্দগশ লোভ কশ্ে েোশ্ক” (স েো আন-নোহল: ১৬) 

অতএব উপশ্েোক্ত বববশষ্ট  ব তীত তোেকোেোিীে অন  রেষকোশ্নো ক্ষমতো 
বো গুণোবলী আশ্ি মশ্ন কেো সশ্ত ে অপলোপ এবাং ভুলশ আে রেষয 
ব বক্ত নক্ষত্রেোিীে ব োপোশ্ে ভ্রোি পে অবলম্বন কেশ্লো রেষস সবগপ্রকোে 
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কল োণ রেষেশ্ক বনিশ্ক ববিত কেশ্লো; রেষযশ্হতু রেষস অিোনো ব োপোে 
কল্পনো প্রস ত মনর্েো সমোধোশ্নে দোবয়ত্ব কোাঁশ্ধ তুশ্ল বনশ্য়শ্িশ 

{প্রন: ১১৮} ইসবতসকো (استسقاء) কী এবাং তোে ভোবোেগ কী? আে 
আনওয়ো (أنواء) কী? এ নোমকেশ্ণে কোেণ কী? 

উত্তে: ইসবতসকো হশ্ে পোবনে িশ্ন  প্রোেগনোশ পোবনে প্রবোহ এবাং 
বৃবষ্ট ববষগত হওয়োে স্থোনশ আনওয়ো বহুবচন এক বচশ্ন ‘নোও’ (نوء) 
যো নক্ষত্র পবতত হওয়োে স্থোন, কোশ্েো কোশ্েো মশ্ত তো নক্ষত্র এবাং 
তোেকোশ িোশ্হলী যুশ্র্ আেবেো মশ্ন কেত রেষয, এক তোেকো উবদত 
হওয়ো এবাং অন বি অস্ত যোওয়োে কোেশ্ণ বৃবষ্ট হয়শ তোেো বৃবষ্টে সোশ্ে 
তোেকোে একবি সম্পকগ আশ্ি মশ্ন কেত, আে তো হশ্ে চশ্িয় 
উদয় অস্ত যোওয়োে স্থোনশ ‘নোওয়’ বলো হয় এ িশ্ন  রেষয, তো পবিশ্ম 
পবতত হয় আবোে প বগ হশ্ত তো উবদত হয় এবাং আববভগোব ঘশ্ি বো 
প্রসু্ফবিত হয়শ 

{প্রন: ১১৯} আল্লোহ তোআলো বশ্লন:  

م  رجز   َعل ونَ َوََت   ﴿ م   قَك  ن ك 
َ
ب ونَ  أ ج  [  ٤٢: الواقعة] ﴾ ٨٢ ت َكذ 

‘‘আে রেষসিোশ্ক বমে ো প্রবতপন্ন কশ্েই বুবঝ রেষতোমেো রেষতোমোশ্দে 
িীববকো বনবগোহ কেশ্ত চোও’’শ (স েো আল-ওয়োবকয়ো: ৮২) 

এ আয়োশ্তে ব োখ ো বক? 
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উত্তে:  মহোন আল্লোহ বশ্লন রেষয, রেষহ মুশবেক সম্প্রদোয়, আল্লোহ 
রেষতোমোশ্দে িন  তোাঁে েহমশ্তে ধোেো প্রবোবহত কশ্েশ্িন, বতবন বৃবষ্ট 
বষগণ কশ্েশ্িনশ অতঃপে ফসল উবদ্ভদ অাংকুে হশ্ত রেষববেশ্য় আসশ্ি 
এবাং দুগ্ধশ্পোষ শ্দে িন  দুশ্ধে ব বস্থো হশ্েশ আে বোন্দোশ্দে মোশ্ঝ 
প্রোণচোিল তোে উদ্ভব হশ্ে এবাং মোি-ঘোি প্রোিে সিীব-সশ্তি হশ্য় 
উিশ্িশ অেচ রেষতোমেো রেষহ মুশবেক সম্প্রদোয়, আল্লোহে ঐ সব বনয়োমত 
অনুগ্রহশ্ক গ্রহ-নক্ষশ্ত্রে কৃপো বহশ্সশ্ব বচবিত কশ্ে বনিগলো 
বমে োবোবদতোয় বলপ্ত েশ্য়শ্িোশ 

{প্রন: ১২০} মহব্বোত বো ভোশ্লোবোসো কত প্রকোে, কী কী এবাং ইহোে 
তোৎপযগ কী? 

 উত্তে: মহব্বোত বো ভোশ্লোবোসো চোে প্রকোে: 

(১) আল্লোহশ্ক ভোশ্লোবোসো; আে তোই ঈমোন ও একত্ববোশ্দে ম ল 
বভবত্ত ও দোবীশ 

(২) আল্লোহে িন  ভোশ্লোবোসো; আে তো হশ্লো আল্লোহে নবী, েোস ল 
এবাং দীনদোে ঈমোনদোে রেষনক বোন্দোর্ণশ্ক ভোশ্লোবোসোশ ইেো িোেোও 
রেষয সব কোি, সময় স্থোন বকাংবো অন  যো বকিু আল্লোহ ভোশ্লোবোশ্সন 
তোশ্কও ভোশ্লোবোসোশ আে এগুশ্লো সবই আল্লোহশ্ক ভোশ্লোবোসোে 
অিভুগক্ত এবাং সম্প েকশ 
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(৩) আল্লোহে সোশ্ে অশ্ন ে প্রবতও ভোশ্লোবোসো স্থোপন কেো, রেষযমন 
মুশবেক সম্প্রদোয় তোশ্দে কবল্পত রেষদব-রেষদবীশ্দে, বৃক্ষেোিী, ম বতগ-
ভোস্কযগ, মোনুষ, রেষফশ্েশতো, েোিো-বোদশো এবাং অন োন শ্দেশ্ক মহব্বত 
কশ্ে েোশ্কশ অেচ এগুশ্লো সবই হশ্ে বশশ্কগে ম লবভবত্তশ 

(৪) প্রকৃবতর্ত সোধোেণ মহব্বত বো ভোশ্লোবোসোশ এধেশ্নে 
ভোশ্লোবোসো বতন প্রকোে; যেো: 

(ক) ্দ্ধো-ভবক্তে ভোশ্লোবোসো, যেো; মোতো-বপতোশ্ক সম্মোন, ্দ্ধো ও 
ভবক্তে সোশ্ে ভোশ্লোবোসোশ 

(খ) রেষেহ, আদে ও দেশ্দে ভোশ্লোবোসো, যেো; সিোনশ্দেশ্ক 
ভোশ্লোবোসোশ  

(র্) বববভন্ন প্রকৃবতে ভোশ্লোবোসো ও বহতোকোাংখী হওয়োশ রেষযমন; িন- 
মোনুশ্ষে প্রবত মহব্বত েোখো এবাং িনকল োণ কেোশ 

তোিোেোও খোদ -দ্রব , বপপোসো বনবোেক পোনীয়, রেষপোষোক পবেেদ ববশ্য় 
শোদী ইত োবদ পিন্দ বো গ্রহণ কেো রেষদোষনীয় হশ্ব নো: যবদ তো 
আল্লোহে আনুর্শ্ত ে পবেপন্থী নো হয়শ বোং তো আল্লোহে ইবোদোত 
বহশ্সশ্ব র্ণ  হশ্বশ 

    আে যবদ ঐ সব ববষয়-বস্তু আল্লোহে নোফেমোনীে কোেণ হয় 
তোহশ্ল তো প্রত োশো বকাংবো পিন্দ কেো হোেোমশ তশ্ব হোেোম হবোে 
কোেণ নো ঘিশ্ল তো মুবোহ বো ববধশ 
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{প্রন: ১২১} আল্লোহে ভোশ্লোবোসো অিগন কেোে উপোয় কী এবাং বোন্দো 
কীভোশ্ব আল্লোহশ্ক ভোশ্লোবোসোে প্রমোণ বদশ্ব? 

উত্তে: দশবি উপোশ্য় আল্লোহে ভোশ্লোবোসো অিগন এবাং আল্লোহশ্ক 
ভোশ্লোবোসোে প্রমোণ রেষদওয়ো যোয়; 

(এক) রেষিশ্ন-বুশ্ঝ, তোৎপযগ অনুধোবন কশ্ে কুেআন অধ োয়ন কেো 
এবাং কুেআশ্নে আহ্বোশ্ন সোেো বদশ্য় রেষস অনুযোয়ী আমল কেো ও 
হুকুম-আহকোম বোস্তবোয়ন কেোে মোধ শ্মশ 

(দুই) বনধগোবেত ফেযসম হ পোলন িোেোও নফল ইবোদোশ্তে মোধ শ্ম 
আল্লোহে বনকি  অিগন কেোশ রেষবশী রেষবশী ভোশ্লো কোি কেো এবাং মন্দ 
কোি হশ্ত বনেোপদ দ শ্ে েোকোশ 

(বতন) মুশ্খ, অিশ্ে এবাং কোশ্ি-কশ্মগ সবগোবস্থোয় আল্লোহে বযবকে 
(স্মেণ) অব হত েোখোশ 

(চোে) মশ্নে প্রবল ইেো বোসনোশ্ক আল্লোহে ভোশ্লোবোসোে অধীন কশ্ে 
রেষদওয়োশ 

(পোাঁচ) মন-অিকেণ, আল্লোহে নোম, গুণ এবাং গুণোবলীে প্রত ক্ষ 
প্রভোব-প্রবতপবত্তে মমগ র্ভীেভোশ্ব উপলবি কেোশ 

(িয়) আল্লোহে প্রকোশ -অপ্রকোশ  মহো অনুগ্রহ, দয়ো বনয়োমশ্তে কেো 
কৃতজ্ঞবচশ্ত্ত সবগদো স্মেণ েোখো প্রশ্ত শ্কে একোি কতগব শ 
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(সোত) হৃদয়-মন উিোে কশ্ে ববনয়োবনত বচশ্ত্ত একোগ্রতোে সোশ্ে 
মহোমবহয়োন আল্লোহে দেবোশ্ে ধণগো রেষদওয়োশ 

(আি) আল্লোহে সোবন্নশ্ধ  বনিশ্ক সম্প ণগ রেষসোপদগ কশ্ে েোশ্তে 
রেষশষভোশ্র্ বো লশ্ি আল্লোহ যখন প্রেম আকোশ্শ অবতেণ কশ্েন 
তখন এবাং রেষদো‘আ কবুশ্লে অন োন  সমশ্য় অববেোম, অক্লোিভোশ্ব 
রেষদো‘আয় মি েোকোশ 

(নয়) সত পবন্থ দীনদোে-ঈমোনদোে আল্লোহে বপ্রয় বোন্দোশ্দে সোশ্ে 
সুসম্পকগ েোখো, তোশ্দে কোশ্ি র্মন কেো, পেোমশগ রেষনওয়োশ তোশ্দে 
কেো-বোতগো, আলোপ আলোচনো মশ্নোশ্যোর্ বদশ্য় ্বণ এবাং তো রেষেশ্ক 
বশক্ষো গ্রহণ কেোশ িীবনশ্ক সুস্থ-সুন্দেরূশ্প র্শ্ে রেষতোলোশ আে 
প বগোপে পবেশ্বশ পবেবস্থবতে সমন্নয় কেশ্ত হশ্ব সত পন্থী ন োয়-
বনঠ রশ্দে উপস্থোবপত আদশগ এবাং তোে ম লস ত্র রেষেশ্কশ 

(দশ) মহোমবহয়োন আল্লোহ এবাং বোন্দোে আত্মোে মোশ্ঝে প্রবতবন্ধকতো 
অপসোেণ কেশ্ত হশ্বশ রেষযমন: বমে ো বলো, হোেোম খোওয়ো, িুলুম 
অত োচোে কেো ইত োবদ38শ  

{প্রন: ১২২} খোওফ (خوف) কী? তো কত প্রকোে এবাং তোে হুকুম 
কী? 

                                                            
38 আল-িোশ্ম আল-ফবেদ: ১৩৮শ 
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উত্তে: খোওফ এে অেগ: ভয়-ভীবত, অিোনো শোবস্তে আশাংকো কেো, 
সন্ত্রস্ত েোকোশ 

আে তো চোে প্রকোে: 

(১) আল্লোহে ভয়, ইলোহ, মোবুদ বহশ্সশ্ব এবাং তোে বনকি  অিগশ্নে 
লশ্ক্ষ শ আে এিোই হশ্লো ঈমোশ্নে ওয়োবিবসম শ্হে মশ্ধ  সশ্বগোচ্চ 
ওয়োবিবশ 

(২) রেষর্োপন বো অদৃশ  ভয়: আে তোহশ্লো, আল্লোহ ব তীত ম বতগ 
প্রবতকৃবত, ভোস্কযগ তোগুত, মৃত বকাংবো অনুপবস্থত রেষকোশ্নো ব বক্ত বো 
বস্তুে দ্বোেো ক্ষবত বো অবনষ্ট হওয়োে ভয়, আশাংকো কেোশ এধেশ্নে 
ভয়-শাংকো বে বশশ্কগে অিভুগক্ত এবাং তোওহীশ্দে পবেপন্থীশ 

(৩) মোনুশ্ষে যো অবশ  কতগব  বো ওয়োবিব তো কবতপয় রেষলোকশ্দে 
ভশ্য় নো কেোশ আে এিোও হোেোম এবাং এক প্রকোশ্েে বশকগ যোে 
ফশ্ল ঐ ব বক্ত প ণগোঙ্গ তোওহীদবোদী হশ্ত পোশ্ে নোশ 

(৪) প্রকৃবতর্ত স্বোভোববক ভয়-ভীবত; রেষযমন: দুশমন অেবো বহাংস্র 
িীব-িোশ্নোয়োে ইত োবদশ্ক ভয় কেো, আক্রোি হশ্য় ক্ষবত বো ববপশ্দে 
আশাংকো কেোশ এধেশ্নে ভয় ববধশ অতএব রেষয এ প্রকোশ্েে ভয় 
কেশ্ব তোশ্ক বতেস্কোে কেো যোশ্ব নোশ39  

                                                            
39 আল-িোশ্ম-ফবেদ পৃ: ১৪০শ 
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{প্রন: ১২৩} মহোন আল্লোহ বশ্লন: 

ر  َيع   إجن َما ﴿ َٰ   م  دَ َم ج ٱ جج ج  َءاَمنَ  َمن   ّلل  ج ٱب َ ٱوَ  ّلل 
رج ٓأۡلٱ مج و  ِل  قَامَ  خج

َ
لَو  ٱ َوأ  َوَءاَت  ةَ لص 

َكو  ٱ َ  ٱ إجّل   َش َي   َولَم   ةَ لز  َل   َفَعَس   ّلل  و 
 
ن ئجَك أ

َ
ون وا   أ ه  ل  ٱ مجنَ  يَك  ينَ م   ﴾ ١٨ َتدج

 [  ٠٤: اتلوبة]

‘‘তোেোই আল্লোহে মসবিদসম শ্হে প্রবতঠ রো/তত্ত্বোবধোন কেশ্ব, যোেো 
ঈমোন এশ্নশ্ি আল্লোহ ও রেষশষ বদবশ্সে প্রবত এবাং সোলোত কোশ্য়ম 
কশ্ে, যোকোত প্রদোন কশ্ে, আে আল্লোহ ব তীত অন  কোউশ্কই ভয় 
কশ্ে নোশ অতএব আশো কেো যোয় রেষয, তোেোই বহদোয়তপ্রোপ্তশ্দে 
অিভুগক্ত হশ্ব’’শ (আত-তোওবোহ:১৮) 

উক্ত আয়োশ্তে ব োখ ো কী? ভয় এবাং মসবিদসম শ্হে প্রবতঠ রো ও 
তত্ত্বোবধোশ্নে উশ্েশ  বক?  

উত্তে: উক্ত আয়োশ্ত মহোন আল্লোহ তোাঁে ইবোদোত বশ্ন্দর্ীে িন  
মসবিদ ঘে প্রবতঠ রো তত্ত্বোবধোন ও রেষসিোে েক্ষণোশ্বক্ষণ কোশ্ি 
সাংবেষ্টশ্দে রেষয সব রেষমৌবলক বববশষ্ট  েোকশ্ত হশ্ব তোেই উশ্ল্লখ 
কশ্েশ্িনশ আে তোশ্দেশ্ক  অবশ ই ববশ্বোস কেশ্ত হশ্ব রেষয; একমোত্র 
আল্লোহই সৃবষ্টকতগো, বতবনই সবগময় মোবলক, বতবনই হুকুমদোতো, 
ববধোনদোতো এবাং বতবন ব তীত ইবোদোশ্তে রেষযোর্  বকিুই রেষনইশ 

আশ্েো ববশ্বোস কেশ্ত হশ্ব রেষয, মৃতু ে পশ্ে প নরুত্থোন ঘিশ্বইশ 
অতঃপে ভোশ্লো বকাংবো মন্দ কোশ্িে বহসোব বনশ্য় যশ্েোপযুক্ত প্রবতফল 
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রেষদওয়ো হশ্বশ তোশ্দে অিেসম হ এবাং অঙ্গ-প্রত শ্ঙ্গে বোবহ ক কোশ্ি-
কশ্মগ ঈমোনদোে-মুসবলম হশ্ত হশ্বশ তোেো সোলোত কোশ্য়ম কেশ্ব এবাং 
রেষসিোশ্ক শতগ, রুকন, ওয়োবিব ও সুন্নোত অনুযোয়ী আদোয় কেশ্ত 
হশ্বশ আে এ ব োপোশ্ে অবশ্হলো, র্োফলতী কেোে রেষকোশ্নো অবকোশ 
রেষনইশ যোশ্দে উপে যোকোত ফেয তোেো অবশ ই যোকোশ্তে 
হকদোেশ্দে কোশ্ি যোকোত রেষপৌশ্ি বদশ্বশ তোেো একক আল্লোহশ্কই ভয় 
কেশ্ব এবাং তোাঁশ্ক িোেো অন  কোউশ্কই ভয় কেশ্ব নোশ সবগপ্রকোে 
ওয়োবিব পোলন কেশ্ব এবাং সবগপ্রকোে হোেোম বো বনবষদ্ধ কোি 
পবেত োর্ কেশ্বশ 

আে ‘ভয়’ শশ্ব্দে ভোবোেগ ও দোবী হশ্ে: আল্লোহে তোিীম (মযগোদোে) 
ইবোদোত ও আনুর্শ্ত  ক্রবি-ববচু বত হওয়োে ভয় কেোশ 

মসবিদ প্রবতঠ রো ও তত্ত্বোবধোশ্নে উশ্েশ্শ  হশ্ে: মসবিশ্দে সোশ্ে 
সাংবেষ্ট সব ধেশ্নে কোি-কমগ, রেষযমন; বনমগোণ-পুনবনমগোণ, পবেবতগন, 
পবেবধগন এবাং সোলোত-বযবকে ইত োবদ আল্লোহে সন্তুবষ্টম লক ইবোদোত 
অব োহত েোখোশ40 

{প্রন: ১২৪} তোওয়োকু্কল কোশ্ক বশ্ল? তোওয়োকু্কল কত প্রকোে, তোে 
হুকুম কী? তোে সোশ্ে ঈমোশ্নে সম্পকগ কী? 

                                                            
40 বেসোলোতুল আহকোবলম মোসবিদ বফশ-শোবেয়োহ, রেষলখক: আল-খুদোইবে পৃ: ৩৪৭, 

তোফবসে ইবশ্ন কোসীে ৪/৬১-৬৩, হোবশয়োতুল হোমোল আলোল িোলোলোইন 
২/২৭১)শ 
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উত্তে: তোওয়োকু্কল হশ্ে; রেষকোশ্নো বকিুে উপে বনভগে কেো বো কোউশ্ক 
রেষকোশ্নো ববষয় সম্পন্ন কেোে ক্ষমতো েশ্য়শ্ি মশ্ন রেষকে দোবয়ত্ব অপগন 
কেোশ  

তোওয়োকু্কল চোে প্রকোে: 

(ক) ববপদ-আপশ্দ সবগোবস্থোয়ই আল্লোহে উপে তোওয়োকু্কল কেোশ 
রেষকননো শুধুমোত্র আল্লোহই ববপদ দ ে কশ্ে কল োণ এশ্ন বদশ্ত পোশ্েনশ 
আে এিো কেো ওয়োবিব এবাং ঈমোশ্নে শতগশ 

(খ) সৃষ্ট িীশ্বে উপে এমন ববষশ্য় তোওয়োকু্কল কেো যো সাংঘবিত 
কেোে ক্ষমতো আল্লোহ িোেো আে কোশ্েো রেষনইশ রেষযমন; মৃত ও 
অনুপবস্থত এবাং এ ধেশ্নে অন োন  তোগুতশ্দে উপে ভেসো কেোশ 
অতঃপে প্রশ্য়োিশ্নে কেো তোশ্দেশ্ক বলো, সোহোয  প্রোেগনো, বেবযশ্কে 
িন  ফবেয়োদ কেো অেবো রেষহফোযশ্তে আশ্বদন বনশ্বদন কেোশ 
এধেশ্নে কোযগকলোপ তোওহীদ (একত্ববোদ) পবেপন্থী বে বশশ্কগে 
অিভুগক্তশ 

(র্) িীববত উপবস্থতশ্দে উপে তোওয়োকু্কল কেো; রেষযমন, আমীে-
উমোেো, েোষ্ট্রনোয়ক ইত োবদ যোশ্দেশ্ক আল্লোহ ধন-সম্পশ্দে অবধকোেী 
কশ্েশ্িন সৃবষ্টিীশ্বে দুঃখ কষ্ট দ েীকেশ্ণে উপোয়-উপকেণ ইত োবদ 
দোন কশ্েশ্িনশ এশ্দে কোশ্েো উপে তোওয়োকু্কল রেষিোি বশশ্কগে অিভুগক্ত 
হশ্বশ  
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(ঘ) রেষকোশ্নো ব বক্তশ্ক উবকল বো প্রবতবনবধ বনধগোেণ কেোশ আে তো 
এমন ববষশ্য় হশ্ত হশ্ব যো ঐ প্রবতবনবধে বনশ্য়োর্কতগোে পক্ষ রেষেশ্ক 
সমপন্ন কেশ্ত সক্ষম; রেষযমন: ক্রয়-ববক্রয়, ভোেো রেষদওয়ো-রেষনওয়ো 
ইত োবদশ এ প্রকোশ্েে তোওয়োকু্কল বো বনভগেতো িোশ্য়যশ তশ্ব উবকল 
বো প্রবতবনবধশ্ক দোবয়ত্ব অপগশ্ণে সময় ‘‘আবম রেষকোশ্নো ব বক্ত ববশ্শশ্ষে 
উপে তোওয়োকু্কল কেলোম’’ বলো যোশ্ব নোশ বোং বলশ্ত হশ্ব আবম 
অমুকশ্ক আমোে পক্ষ রেষেশ্ক বনভগেশ্যোর্  প্রবতবনবধ কেলোমশ  রেষকননো 
বযবন যোশ্কই দোবয়ত্ব বদশ্য় প্রবতবনবধ কেশ্বন তোশ্ক অবশ ই সোববগক 
ব োপোশ্ে মহোন পববত্র আল্লোহে উপেই তোওয়োকু্কল বো বনভগে কেশ্ত 
হশ্ব41শ  

{প্রন:১২৫} মহোন আল্লোহ বশ্লন:  

ؤ  ل  ٱ إجن َما ﴿ جينَ ٱ مجن ونَ م  لَت   ّلل   ٱ ذ كجرَ  إجَذا ّل  م   وَجج  ۥت ه  َءاَي   هجم  َعلَي   ت لجَيت   ِإَوَذا ق ل وب ه 
م  َزاَدت   جهجم   َوََعَ   ان  إجيَم   ه   [  ٢: االنفال] ﴾ ٢ َيَتَوَّك  ونَ  َرب 

‘‘যোেো প্রকৃত ইমোনদোে তোেো এমন রেষয, যখন আল্লোহশ্ক স্বেণ কেো 
হয় তখন প্রকবম্পত হয় তোশ্দে হৃদয়শ আে যখন তোশ্দে সোমশ্ন 
তোাঁে আয়োত পোি কেো হয় তখন তো তোশ্দে ঈমোন বৃবদ্ধ কশ্ে এবাং 
তোেো স্বীয় েশ্বে উপশ্েই ভেসো কশ্ে’’ (স েো আল-আনফোল: ২) 

                                                            
41 আল-িোশ্ম আল ফবেদ পৃঠ রো: ১৪৪শ 
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উক্ত আয়োশ্তে ব োখ ো কী?  আশ্লোচ  ববষশ্য় আয়োত হশ্ত কী সোক্ষ  
পোওয়ো যোয়, আয়োশ্তে বশক্ষো কী? 

উত্তে: আল্লোহ তো‘আলো এ আয়োশ্ত মুবমনশ্দে কবতপয় প্রশাংসনীয় 
গুণ বববশশ্ষ্ট ে বববেণ বদশ্য়শ্িনশ এ গুণোবলীে মোধ শ্ম তোেো ঈমোশ্নে 
প ণগতো অিগন কেশ্ত পোেশ্ব এবাং ঈমোশ্নে হোকীকত অনুভব কেশ্বশ 

মুবমনশ্দে গুণ-বববশষ্ট সম হ বনম্নরূপ: 

(ক) যখন তোশ্দে বনকি আল্লোহশ্ক স্মেণ কেো হয় তখন তোশ্দে 
হৃদয় অিে প্রকবম্পত হয়শ অেগোৎ মশ্ন ভয় িোগ্রত হয় অতঃপে 
আল্লোহে ফেযসম হ পোলন এবাং বনবষদ্ধ কোযগকলোপ পবেত োর্ কেোে 
রেষপ্রেণো পোওয়ো যোয়শ 

(খ) তোেো একক আল্লোহশ্ক অবলম্বন, তোাঁে উপে বনভগে ও ভেসো 
কশ্ে তোশ্দে সব বকিুই তোাঁে বনকি রেষসোপদগ কশ্ে েোশ্কশ আে 
আশ্লোচ  অধ োশ্য় এ সব গুণোবলীে সোক্ষ ই রেষদওয়ো হশ্য়শ্িশ 

(র্) তোশ্দে বনকি যখন আল্লোহে আয়োতসম হ পোি কেো হয় তখন 
তোশ্দে ঈমোন বৃবদ্ধ পোয় এবাং তোশ্দে মশ্নোবল সুদৃঢ় হয়শ 

(ঘ) তোেো যেোযেভোশ্ব সোলোত প্রবতঠ রো কশ্েশ আে তো যেোসমশ্য় 
ফেয, শতগ ও রুকন অনুযোয়ী প ণগভোশ্ব আদোয় কশ্েশ 
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(ঙ) তোশ্দেশ্ক আল্লোহ রেষয ধন-সম্পদ বেবযক বহশ্সশ্ব বদশ্য়শ্িন তো 
রেষেশ্ক তোেো আল্লোহে হুকুম রেষমোতোশ্বক ফেয বকাংবো মুস্তোহোব পোলশ্ন 
ব য় কশ্েশ 

উক্ত পোাঁচবি বববশশ্ষ্ট ে দ্বোেো মুবমনর্ণ যো লোভ কেশ্ব তো হশ্লো:  

উত্তম অনোববল প্রবতদোন, উচ্চমযগোদো, গুনোহ মোফ এবাং সুখময় 
িোন্নোশ্তে মশ্ধ  অশ্িল ও অফুেি বেবযকশ 

আয়োশ্তে বশক্ষো: সৎকোশ্ি ঈমোন বৃবদ্ধ পোয় এবাং অসৎ কোশ্ি ঈমোন 
হ্রোস পোয়42শ  

{প্রন: ১২৬} মহোন আল্লোহ বশ্লন: 

َ  مجن َنط  َيق   َوَمن﴿ جهج  ةج ر ح  ٓاٱ إجّل   ۦ  َرب   [  ١٦: حلجرا] ﴾ ٥٦ لُّونَ لض 

‘‘আে েশ্বে েহমত রেষেশ্ক পেভ্রষ্টেো িোেো রেষক বনেোশ হয়’’শ (স েো 
আল বহিে: ৫৬) 

এ আয়োশ্ত উশ্ল্লবখত: পেভ্রষ্ট কেো? 

উত্তে: সকলশ্ক স্মেণ েোখশ্ত হশ্ব রেষয, আল্লোহশ্ক বযবন ভয় কেশ্বন 
বতবন রেষযন আল্লোহে েহমত রেষেশ্ক বনেোশ নো হশ্য় যোনশ বোং ভয় 
কেশ্ত হশ্ব বিকই বকন্তু হতোশ হওয়ো অনুবচতশ আল্লোহে অবোধ  বো 
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গুনোহে কোিশ্ক ভয় কশ্ে চলো উবচৎ এবাং আল্লোহে সন্তুবষ্টম লক 
সৎকোি কেো ও তোাঁে েহমশ্তে আশো রেষপোষণ কেো আল্লোহে 
বোন্দোশ্দে বববশষ্ট শ আে তোেোই পেভ্রষ্ট, যোেো সত বনঠ র বনভুগল পশ্েে 
অনুসোেী নয় অেবো তোেো কোশ্ফে সম্প্রদোয়শ 

{প্রন: ১২৭} সবশ্েে আবভধোবনক ও পোবেভোবষক অেগ বক? তো কয় 
প্রকোে, ঈমোশ্নে আশ্লোশ্ক এে হুকুম ও মযগোদো কী? 

উত্তে:  সবে আেবী শব্দ; যোে অেগ আকশ্ে ধশ্ে েোখো, ববেত েোখোশ  

পোবেভোবষক অেগ হশ্লো: ভয়-ভীবত বো ববপদ-আপদ কোশ্ল সাংযত 
েোকো বো বনশ্িশ্ক বনয়ন্ত্রশ্ণ েোখোশ েোর্ হশ্য় মশ্নে রেষক্ষোভ প্রকোশ 
কেশ্ত বর্শ্য় রূঢ় বকাংবো অসাংলি কেোবোতগো হশ্ত বিহ্বোশ্ক সাংযত 
েোখোশ ববপদ-আপদ কোশ্ল হোত পো এবাং অন োন  অাংর্প্রত ঙ্গসম শ্হে 
ভোেসোম  েক্ষো কেোশ অেগোৎ রেষয রেষকোশ্নো পবেবস্থবতশ্ত কপোশ্ল-র্োশ্ল 
আঘোত কেো বকাংবো িোমো-কোপে, চুল ইত োবদ বিশ্ে উম্মোশ্দে মত 
আচেণ নো কেোশ 

আে বধযগ ঈমোশ্নে অাংর্ এবাং ঈমোন হশ্লো রেষদশ্হে সোশ্ে মোেোে 
সম্পশ্কগে অনুরূপশ বধযগ বতন প্রকোে: 

 (১) বধশ্যগে সোশ্ে মহোন আল্লোহে আশ্দশ প্রবতপোলন কেোশ আে 
এবিই হশ্লো আল্লোহে প্রকৃত আনুর্ত শ 
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(২) বধশ্যগে সোশ্ে আল্লোহে বনশ্ষধ রেষমশ্ন চলো, অেগোৎ মহোন আল্লোহে 
নোফেমোনী ও পোপোচোশ্ে বলপ্ত নো হওয়োশ 

(৩) ববপদ-আপশ্দ বসদ্ধোি ও ফয়সোলোশ্ক বধশ্যগে সোশ্ে রেষমোকোববলো 
কেোশ অেগোৎ ভোশ্র্ ে ফয়সোলোশ্ক বধশ্যগে সোশ্ে রেষমশ্ন বনশ্য় সন্তুষ্ট 
েোকোশ  

বধযগ ধোেশ্নে ববধোন হশ্লো: তো ফেয বো অবশ  কতগব 43শ  

{প্রন: ১২৮} মহোন আল্লোহ বশ্লন:  

ج  مجنر ي ؤ   َوَمن ﴿ ج ٱب   دج َيه   ّلل 
[  ٠٠: اتلغابن] ﴾ ۥ  َبه  قَل  আয়োশ্তে ব োখ ো এবাং 

বশক্ষনীয় ববষয় বক? 

উত্তে: ‘‘রেষয আল্লোহে প্রবত সুদৃঢ় ঈমোন েোশ্খ আল্লোহ তোে হৃদশ্য় 
প্রশোবি দোন কশ্েন’’শ (স েো আত-তোর্োবুন: ১১) 

অেগোৎ আল্লোহে প্রবত ঈমোন েোশ্খ এমন ব বক্ত রেষকোশ্নো প্রকোে ববপদ-
আপশ্দ আক্রোি হশ্লও রেষস বধযগ ধোেণ কশ্ে েোশ্ক, রেষকননো তোে 
িোনো আশ্ি রেষয সববকিুই আল্লোহে ইেো অনুযোয়ী হশ্য় েোশ্কশ রেষয 
বধযগ ধোেণ কশ্ে আল্লোহে ফয়সোলোশ্ক রেষমশ্ন রেষনয় তোে হৃদয় মনশ্ক 
আল্লোহ বহদোয়োশ্তে বদশ্ক ধোববত হওয়োে রেষতৌবফক দোন কশ্েনশ আে 
বধশ্যগে বববনমশ্য় আল্লোহ দুবনয়োে ক্ষবত ও ববপদ আপদ দ ে কশ্ে 
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রেষদনশ বধযগশীল ব বক্ত সবত কোশ্েে বহদোয়োত লোভ কশ্ে এবাং অিে 
আত্মোয় স্ববস্ত অনুভব কশ্েশ তোে আশ্েো িোনো আশ্ি রেষয, শুধু ত্রুবিে 
কোেশ্ণই ববপদ-আপদ হয় নো বকাংবো ববপদ ঘিবোে িন  ভুল কেো 
হয় নোশ 

আয়োশ্তে ফোয়দো বো বশক্ষো হশ্ে: বধযগোবলম্বন কেশ্ল রেষহদোয়োত 
লোশ্ভে পে সুর্ম হয়শ হৃদশ্য় স্ববস্ত প্রশোবি লোভ কেো যোয়শ আে 
এবিই হশ্ে বধযগশীলশ্দে সওয়োব যো প শ্ণগে অিভুগক্ত44শ  

মহোমবহয়োন আল্লোহ বশ্লন:  

ج  ﴿ ج جينَ لص   ٱ َوبَش  جينَ ٱ ١٥٥ بج َص   إجَذا   ّل 
َ
مَبت  أ يَبة   ه  صج ج  إجن ا ا  َقال و   مُّ ا   ّللج  ع ونَ َر   هج إجَِل   ِإَون   جج

 [  ٨٦٥  ،٨٦٦: ابلقرة] ﴾ ١٥٦

‘‘(১৫৫) আে ঐ সব বধযগশীলশ্দেশ্ক সু-সাংবোদ বদন; (১৫৬) যোেো 
ববপদ মুবসবশ্ত আক্রোি হশ্ল বশ্ল েোশ্ক রেষয আমেো সকশ্লই 
আল্লোহে মোবলকোনোধীন (অনুর্ত) এবাং আমেো বনবিতভোশ্ব তোেই 
বনকি প্রতগ োবতগনকোেী’’শ (স েো আল বোিোেোহ) 

{প্রন: ১২৯} মহোন আল্লোহ বশ্লন: 

و  ٱ ﴿  َذ  ح   ا  َّت 
َ
م  أ م  َب  َور ه   َبارَه    َنه 

َ
جن ابَاب  ر  أ ج ٱ د ونج  م   [  ١٠: اتلوبة] ﴾ ّلل 
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‘‘তোশ্দে মধ  রেষেশ্ক আশ্লম ওলোমো (পীে-পুশ্েোবহত) সাংসোে 
ববেোর্ীশ্দেশ্ক েবরূশ্প (হোলোল-হোেোম ববধোয়ক) গ্রহণ বো বনধগোেণ 
কশ্ে বনশ্য়শ্ি’’শ (স েো আত-তোওবো: ৩১) 

এ আয়োশ্তে ভোবোেগ কী? আয়োশ্ত উবল্লবখত ‘আহবোে’, ‘রুহবোন’ বশ্ল 
কোশ্দেশ্ক বুঝোশ্নো হশ্য়শ্ি? 

উত্তে: মহোমবহয়োন আল্লোহ িোনোশ্েন রেষয, মুশবেক সম্প্রদোয় 
আল্লোহশ্ক বোদ বদশ্য় তোশ্দে আশ্লম-ওলোমো, পবণ্ডত, পীে-পুশ্েোবহত 
সাংসোেত োর্ী ববেোর্ীশ্দেশ্ক মোবুদ বো উপোস রূশ্প গ্রহণ কশ্ে 
বনশ্য়শ্িশ রেষকননো তোেো আল্লোহে নোফেমোনীম লক গুনোশ্হে কোশ্ি 
তোশ্দে আনুর্ত -অনুসেণ কশ্ে েোশ্কশ অেচ তোেো হোলোলশ্ক হোেোম 
এবাং হোেোমশ্ক হোলোল বশ্ল েোশ্কশ 

‘আহবোে’ অেগ উলোমো বো ববদ োন এবাং ‘রুহবোন’ হশ্ে দুবনয়োববমুখ 
‘আশ্বদ সম্প্রদোয় যোেো শুধু ইবোদোত বশ্ন্দর্ীশ্ত মি েোশ্ক45শ  

{প্রন: ১৩০} মহোন আল্লোহ বশ্লন: ﴿   ك فَح 
َ
وَن  َيب   هجلجي ةج َج  ل  ٱ مَ أ  َوَمن   غ 

ح  
َ
ج ٱ مجنَ  ن  سَ أ ك   ّلل  جَقو   ام  ح  [  ١١: دة املائ] ﴾ ٥٠ ي وقجن ونَ  م  ل   ‘‘তোেো বক 

িোশ্হবলয়োশ্তে ববধোন কোমনো কশ্ে?  দৃঢ়ববশ্বোসীশ্দে িন  আল্লোহ 
অশ্পক্ষো উত্তম ফয়সোলোকোেী রেষক?’’ (স েো আল-মোশ্য়দোহ: ৫০) 

এ আয়োশ্তে ভোবোেগ এবাং বশক্ষণীয় ববষয় কী? 
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উত্তে:  মহোন আল্লোহ উক্ত আয়োশ্ত ববদ্রূপোত্মক প্রন কশ্ে অন োন  
ববধোন ও মতবোদশ্ক অস্বীকোে কশ্েশ্িনশ রেষকননো আল্লোহে হুকুম-
ববধোনই চুেোি সত  ববধোন এবাং প ণগোঙ্গ কল োণময়শ আে বনশ্ষধোজ্ঞো 
িোেী কেো হশ্য়শ্ি,  সবগপ্রকোে ক্ষবতকে পোপোচোশ্েে উপেশ ঐ সব 
ববষয়বস্তুও বিগন কেশ্ত হশ্ব যো আল্লোহে শেীয়শ্ত স্বীকৃত হয় বনশ 
বোং তো কবতপয় ব বক্তে মনর্েো বক্তব  ববশ্েষণ ববদ‘আত এবাং 
স্বেবচত পবেভোষো িোেো আে বকিুই নয়শ অন্ধকোে যুশ্র্ও িোশ্হল 
রেষলোশ্কেো অজ্ঞতো, মুখগতোে রেষবেোিোশ্ল ববভ্রোবিকে বববধ-ববধোন প্রবতঠ রো 
কশ্ে রেষেশ্খবিলশ 

আয়োশ্তে বশক্ষো: আল্লোহ প্রদত্ত এবাং েোস ল সল্লোল্লোহু আলোইবহ 
ওয়োসোল্লোম কতৃগক প্রবতবঠ রত হুকুম ববধোন অবজ্ঞো বো অপিন্দ  কশ্ে 
িোশ্হবলয়োশ্তে হুকুম-ববধোন গ্রহণ ও অনুসেণকোেীশ্দেশ্ক সোবধোন 
কশ্ে রেষদওয়ো হশ্য়শ্িশ 

{প্রন: ১৩১} আল্লোহ বশ্লন: ﴿   م ونَ يَك   وَه  ر  ج  ف  [  ١١: الرعد] ﴾ لر ِّۚنۡح  ٱب  
‘‘তোেো েহমোশ্নে সোশ্ে কুফেী (অস্বীকোে) কশ্ে’’শ (স েো আে-
েোদ:৩০) এ আয়োতোাংশ নোবযশ্লে উপলক্ষ  বক? যোেো আল্লোহে বকিু 
নোম ও গুণশ্ক অস্বীকোে কশ্ে তোশ্দে হুকুম কী?  

উত্তে: এ আয়োতোাংশ নোবযল হশ্য়শ্ি ঐ সব মুশবেক সম্প্রদোয়শ্ক 
উপলক্ষ  কশ্ে যোেো আল্লোহে ‘নোমশ্ক উদ্ধশ্ত ে সোশ্ে অবজ্ঞো, 
অস্বীকোে কশ্েশ্িশ 
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অেচ ‘‘আে-েহমোন’’ মহোন আল্লোহে পববত্র একবি নোম এবাং 
‘েহমত’ মহোন আল্লোহে সোদৃশ হীন গুণোবলীে অিভুগক্তশ আে মহোন 
আল্লোহে সোদৃশ হীন পববত্র নোম ও গুণোবলীে প্রবত ঈমোন আনো 
ফেযশ মহোন আল্লোহে সশ্বগোচ্চ মযগোদোে সোশ্ে সাংর্বতপ ণগ সোদৃশ হীন 
তোাঁে নোম ও গুণ বববশশ্ষ্ট ে স্বীকৃবত বদশ্ত হশ্বশ আে রেষয তো 
অস্বীকোে বো অমোন  কেশ্ব রেষস কোশ্ফে বশ্ল ববশ্ববচত হশ্ব46শ  

{প্রন: ১৩২} মহোন আল্লোহ বশ্লন: 

ج ﴿   ٱ َوّللج 
َ وه  د  ٱفَ  َن  س  ل   ٱ ء  َما  س  ل  جَها   ع  وا   ب جينَ ٱ َوَذر  ونَ ي ل   ّل  د  س   فج   حج

َ
 ۦ  ئجهج َم  أ

 [  ٠٤١ :االعراف] ﴾١٨٠ َمل ونَ َيع   ََكن وا   َما نَ َزو  َسي ج  

‘‘আে আল্লোহে রেষয সব নোম আশ্ি তো সবগ সুন্দে উত্তম, অতএব রেষস 
নোম ধশ্েই তোশ্ক ডোকশ আে রেষতোমেো তোশ্দেশ্ক বিগন কে যোেো 
আল্লোহে নোমসম শ্হে ববকৃবত কশ্ে েোশ্কশ তোেো তোশ্দে কৃতকশ্মগে 
যেশ্পোযুক্ত প্রবতদোন শীঘ্রই পোশ্ব’’শ (স েো আল-আেোফ: ১৮০), এ 
আয়োশ্তে ব োখ ো কী? 

উত্তে:  মহোমবহয়োন আল্লোহ িোনোশ্েন রেষয, তোাঁে অশ্নক নোম আশ্ি 
এবাং তো সশ্বগোত্তম ও সুন্দে, অেগোৎ তোাঁে নোশ্মে রেষচশ্য় উত্তম বো 
সমকক্ষ আে বকিুই রেষনইশ আে রেষস সব নোম প ণগোাংর্ গুণ 
বববশষ্ট মবণ্ডতশ আল্লোহ আমোশ্দেশ্ক ঐ নোম ধশ্েই তোশ্ক ডোকশ্ত বো 

                                                            
46 আল-িোশ্ম আল ফবেদ, পৃঠ রো: ১৭০শ 



 

127 

রেষদো‘আ প্রোেগনো কেশ্ত বশ্লশ্িনশ তোে প্রশাংসোও কেশ্ত হশ্ব ঐসব 
নোম ও গুশ্ণে স্বীকৃবত বদশ্য়শ আে বিগন কেশ্ত হশ্ব তোশ্দেশ্ক যোেো 
আল্লোহে নোশ্মে ববকৃবত ঘিোয়, তোাঁে নোমসম হশ্ক সোদৃশ  মুক্ত 
মযগোদোবোন উত্তম বশ্ল স্বীকোে কশ্ে নোশ তোেো আল্লোহে দুষমন মুখগ ও 
িোশ্হলশ আে আমেো রেষযন তোাঁে নোশ্মে সবিক তোৎপযগ ও হোকীকত 
বনশ্য় রেষকোশ্নোরূপ ববভ্রোবিে সৃবষ্ট নো কবেশ আমোশ্দেশ্ক সবিক অশ্েগে 
ব োপোশ্ে দৃঢ়তো অবলম্বন কেশ্ত হশ্বশ আবোে সতকগ েোকশ্ত রেষযন 
কুেআন-সুন্নোহে প্রমোণহীন মনর্েো রেষকোশ্নো বকিুশ্ক ঐ নোমসম শ্হে 
অিভুগক্ত কশ্ে নো রেষফবলশ 

অতঃপে আল্লোহ মুলবহদ বো আল্লোহে নোম ববকৃতকোেী তোে অশ্েগে 
ব োপোশ্ে পেভ্রষ্ট রেষলোকশ্দে পে অনুসেণকোেীশ্দেশ্ক আবখেোত 
বদবশ্স তোশ্দে কৃতকশ্মগে যশ্েোপযুক্ত প্রবতদোন আযোব দোশ্নে রেষঘোষণো 
বদশ্য়শ্িনশ 

{প্রন: ১৩৩} ইলহোদ বক? আল্লোহে নোমসম শ্হে রেষক্ষশ্ত্র ইলহোদ অেগ 
কী? ইলহোদ কত প্রকোে ও কী কী, উদোহেণ বদন? 

উত্তে: ইলহোদ হশ্লো, উশ্েশ  ও লশ্ক্ষ  ববচু বত ঘিো, সত  এবেশ্য় 
যোওয়ো, ববমুখ হওয়ো ও পেভ্রষ্ট হওয়ো, বক্রতো অবলম্বনশ আে রেষস 
কবশ্েে রেষক্ষশ্ত্র ব বহোে হশ্য় েোশ্ক ‘‘আল-লোহদ’’ রেষযখোশ্ন কবেস্থ 
রেষলোকশ্ক বকবলোে বদশ্ক সবেশ্য় েোখো হয়শ 
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আল্লোহে নোশ্মে রেষক্ষশ্ত্র ইলহোশ্দে অেগ হশ্লো: আল্লোহে নোশ্মে 
ব োপোশ্ে বক্রতো অবলম্বন কেো; রেষযমন সুস্পষ্ট, সত -সবিক এবাং 
প্রমোবণত অেগ ব োখ ো গ্রহণ নো কশ্ে ববকৃবত ঘবিশ্য়, অপব োখ োে 
আ্য় বনশ্য় সত  ববমুখ হওয়োশ 

ইলহোশ্দে প্রকোেশ্ভদ:  

(১) আল্লোহে নোশ্মে পববত্র শব্দ হশ্ত মুবতগে নোমকেণ, রেষযরূপ 
কেশ্তো অন্ধকোে যুশ্র্ে মুশবেকেোশ রেষযমন তোেো ম বতগে নোম বদশ্য়বিল 
আল্লোত; এ শব্দ উদ্ভোবন কশ্েবিল আল-ইলোহ শব্দ রেষেশ্ক, তোেো 
আশ্েো আববস্কোে কশ্েবিল আল-উযযো, এ শব্দ উদ্ভোবন কশ্েবিল 
আল-আযীয রেষেশ্ক এবাং মোনোত নোম রেষেশ্খবিল আল-মোন্নোন শব্দ 
রেষেশ্ক উদ্ভোবন কশ্েশ 

(২) মহোন আল্লোহশ্ক এমন রেষকোশ্নো নোশ্ম অভবহত কেো যো তোে 
মযগোদো ও ইযযোশ্তে সোশ্ে সাংর্বতপ ণগ নয় বোং তোশ্ত মহত্ব ও মযগোদো 
সাংকুবচত হয়শ রেষযমন; খ্রীষ্টোন (নোসোেো) সম্প্রদোয় আল্লোহশ্ক বপতো 
নোশ্ম অবভবহত কশ্ে েোশ্কশ 

(৩) আল্লোহে মযগোদো ও গুণশ্ক খোশ্িো কেোে অপশ্চষ্টো,রেষযমন; ইয়োহ দী 
সম্প্রদোয় আল্লোহশ্ক ফকীে বো অশ্ন ে মুখোশ্পক্ষী বভকু্ষক বলোে ধৃষ্টতো 
রেষদবখশ্য়শ্িশ তোেো আল্লোহশ্ক আশ্েো রেষয সব অপবোদ বদশ্য়শ্ি তোে 
মশ্ধ  আশ্ি রেষয, বতবন বব্োম গ্রহণকোেী এবাং আল্লোহে হোত সাংকুবচত 
অেগোৎ বতবন কৃপণশ 
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(৪) আল্লোহে সুন্দে নোমসম শ্হে হোকীকত তেো বোস্তব অেগ অস্বীকোে 
কেো এবাং সাংর্বতপ ণগ সবিক অেগশ্ক পবেহোে ও পবেবতগন কেোশ 
রেষযমন; িোহবময়ো সম্প্রদোয় আল্লোহে নোমসম হশ্ক  গুণ-বববশষ্ট  এবাং 
অেগহীন বশ্ল েোশ্কশ তোেো বশ্ল আল্লোহ ‘সোমী‘ বকন্তু ্বণ রেষনইশ 
বতবন ‘বোিীে’ বকন্তু রেষচোখ রেষনই ইত োবদশ মহোমবহয়োন আল্লোহ ঐ সব 
রেষলোকশ্দে ববভ্রোবিকে কেো-বোতগো হশ্ত সম্প ণগ মুক্ত ও পববত্রশ 

(৫) মহোন আল্লোহে প ণগোঙ্গ গুণ-বববশষ্টশ্ক তোাঁেই সৃবষ্টে গুশ্ণে সোশ্ে 
সাংর্বতপ ণগ মশ্ন কেো বো সোদৃশ  স্থোপন কেোশ রেষযমন; এরূপ বলো রেষয, 
আল্লোহে রেষচহোেো আমোশ্দে রেষচহোেোে মত, আল্লোহে হোত আমোশ্দে 
হোশ্তে মত ইত োবদশ 

মহোন আল্লোহ ঐ সব সত ভ্রষ্ট সম্প্রদোশ্য়ে অপবোদ, ববকৃবত, রেষেশ্ক 
সম্প ণগ মুক্ত, বতবন সশ্বগোচ্চ মহোমবহয়োনশ 

{প্রন: ১৩৪} আল্লোহে নোম ও গুণসম শ্হে ব োপোশ্ে আহলুস-সুন্নোহ 
ওয়োল িোমো‘আশ্তে নীবতে ব োখ ো কী? 

উত্তে: আল্লোহ তোাঁে নোম ও গুণসম হশ্ক বিক ঐভোশ্ব ববশ্বোস কেো 
রেষযভোশ্ব আল্লোহ বনশ্ি এবাং তোে েোস ল সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম 
বণগনো কশ্েশ্িনশ আে তোশ্ত আল্লোহে মহোত্ম-মযগোদোে সোশ্ে অবশ ই 
সাংর্বত েোকশ্ত হশ্বশ তোাঁে নোম ও গুণসম শ্হে রেষকোশ্নো বকিুই 
অস্বীকোে কেো যোশ্ব নোশ তোাঁে নোম এবাং গুশ্ণে রেষকোশ্নো প্রকোে 
সোদৃশ ও সোব স্ত কেো যোশ্ব নোশ মহোন আল্লোহ বশ্লন: 
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وَ  ء   َش   ۦلجهج َكمجث   َ  لَي   ﴿ مجيع  ٱ وَه  َ ٱ لس  ي  ِل   [  ٨٨: الشورا] ﴾ صج

‘‘তোাঁে মশ্তো রেষকোশ্নো বকিুই রেষনই, বতবন সবগশ্্োতো সবগদ্রষ্টো’’শ (স েো 
আশ-শ েো: ১১) 

{প্রন: ১৩৫} আল্লোহে সুন্দে নোমসম শ্হে বকিু উদোহেণ বদন? 

উত্তে: আে-েহমোন (দযোময়), আে েহীম (দয়োলু), আস সোমী 
(সবগশ্্োতো) আল-বোসীে (সবগদ্রষ্টো), আল-আযীয (পেোক্রমশোলী), 
আল-হোকীম (প্রজ্ঞোময়) আল-হোলীম (সহনশীল), আল-আলীম 
(সবগজ্ঞ), আল-আলীউল কোবীে (সশ্বগোচ্চ, মহোন) আল-হোইউল 
কোইউম (বচেঞ্জীব, সাংেক্ষক ও ববধোয়ক)47শ  

{প্রন: ১৩৬} আবু হুেোইেোহ েোবদয়োল্লোহ আনহু বণগনো কশ্েন রেষয, 
েোস ল সল্লোল্লোহ আলোইহ ওয়োসোল্লোম বশ্লন:  

َّ   إ نَّ » ائَةً  اْسًما َوت ْسع نيَ  ت ْسَعةً  ّلل  ْحَصاَها َمنْ  ًدا،َواح   إ الَّ  م 
َ
 «اجلَنَّةَ  َدَخَل  أ

‘‘আল্লোহে বনেোনববই নোমবি নোম েশ্য়শ্ি রেষয ব বক্ত রেষসগুশ্লোে 
যেোযেভোশ্ব আয়ত্ব কেশ্ত সক্ষম হশ্ব রেষস িোন্নোশ্ত প্রশ্বশ কেশ্ব’’শ 
(বুখোেী, ২৭৩৬ ও মুসবলম, ২৬৭৭) 

হোদীশ্স উশ্ল্লবখত ‘আহসোহো’ এ শশ্ব্দে তোৎপযগ কী? আল্লোহে 
নোমসম হ বক উশ্ল্লবখত সাংখ োে মশ্ধ ই সীমোবদ্ধ? প্রমোণ বদন?  
                                                            
47 আল-িোশ্ম আল ফবেদ পৃ: ১৯৭শ 
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উত্তে: আল্লোহে বনেোনব্বইবি নোম ‘ইহসো’ কেোে বতনবি তোৎপযগ 
আশ্ি:  

(১) পববত্র শব্দসম হ উচ্চোেণসহ আয়ত্ব কেোশ  

(২) রেষসগুশ্লোে অেগ ও তোৎপযগ অনুধোবন কেোশ 

(৩) রেষস শব্দগুশ্েে মোধ শ্ম আল্লোহশ্ক ডোকো এবাং রেষদো‘আ কেোশ 
আল্লোহে কোশ্ি রেষদো‘আ প্রোেগনো এবাং তোাঁে মহত্ব-প্রশাংসো কেোে মোধ শ্ম 
আল্লোহে দেবোশ্ে ধণগো রেষদওয়ো ও ফবেয়োদ কেোশ 

আল্লোহে নোম উক্ত সাংখ োে মশ্ধ  সীমোবদ্ধ নয়শ তোে প্রমোণ হশ্লো 
বপ্রয় নবী মুহোম্মদ সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোশ্মে বোণী:  

لَُك »
َ
ْسأ

َ
يَْت  ،لََك  ُهوَ  اْسم   ب ُكِل  أ وْ  َنْفَسَك، ب ه   َسمَّ

َ
نَْزتْلَهُ  أ

َ
وْ  ك تَاب َك، ف   أ

َ
 َعلَّْمتَهُ  أ

َحًدا
َ
نْ  أ َك، م  و   َخلْق 

َ
ثَْرَت  أ

ْ
لْم   ف   ب ه   اْستَأ نَْدكَ  الَْغيْب   ع   «ع 

‘‘রেষহ আল্লোহ, রেষতোমোে কোশ্ি ফবেয়োদ কেবি রেষতোমোে স্বশ্ঘোবষত ঐ সব 
নোম বনশ্য় রেষয নোমসম হ তুবম বনশ্িে িন  পিন্দ কশ্ে রেষেশ্খশ্িো, 
বকাংবো রেষতোমোে বকতোশ্ব উশ্ল্লখ কশ্েশ্িো অেবো রেষতোমোে বোন্দোশ্দে 
মশ্ধ  কোউশ্ক বশবখশ্য়ি বকাংবো তুবম বনশ্িে কোশ্ি রেষর্োপন কশ্ে 
রেষেশ্খি’’শ (আহমোদ, আবু হোশ্তম, ইবশ্ন বহববোন তোে সহীহ গ্রশ্ন্থ) 

অেগোৎ: আল্লোহে নোমসম হ বতন প্রকোশ্েে; 
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(১) আল্লোহে স্বশ্ঘোবষত বকিু নোম বোন্দোশ্দে মশ্ধ  যোশ্ক ইেো 
কশ্েশ্িন তোশ্ক িোবনশ্য়শ্িনশ 

(২) বকিু নোম তোাঁে বকতোশ্ব উশ্ল্লখ কশ্েশ্িন এবাং তো বোন্দোশ্দেশ্ক  
অববহত কশ্েশ্িনশ 

(৩) মহোন আল্লোহ আশ্েো বকিু নোম বনশ্িে কোশ্ি রেষর্োপন কশ্ে 
রেষেশ্খশ্িন এবাং তো সৃবষ্টে রেষকউই তো িোশ্ন নোশ 

{প্রন: ১৩৭} আল্লোহে সুন্দে নোশ্মে ব োপোশ্ে ঈমোশ্নে দোবী কয়বি ও 
কী কী?  

উত্তে: আল্লোহে সুন্দে নোশ্মে প্রবত ঈমোশ্নে দোবী বতনবি; (এক) 
নোমসম শ্হে প্রবত ববশ্বোস েোখোশ (দুই) নোশ্মে সবিক তোৎপযগ রেষমশ্ন 
রেষনয়োশ (বতন) নোশ্মে ব োপোশ্ে বনভগেশ্যোর্  মনীষীশ্দে প্রমোণবভবত্তক 
ববশ্েষণ গ্রহণ কেোশ 

সুতেোাং আমোশ্দেশ্ক দৃঢ়ভোশ্ব ববশ্বোস কেশ্ত হশ্ব রেষয, মহোন আল্লোহে 
জ্ঞোন সবগব োপী বতবনই সবগজ্ঞ, বতবন পেম দয়োলু, তোে েহমত সবগত্র 
পবেব োপ্ত, বতবন সবগশবক্তমোন; যো ইেো তো কেশ্ত পোশ্েনশ আে 
মহোমবহয়োন সশ্বগোচ্চ মযগোদোবোন আল্লোহে অন োন  সুন্দে নোমসম হ এবাং 
উচ্চতে গুণ-বববশশ্ষ্ট ে প্রবতও দৃঢ় ববশ্বোস েোখশ্ত হশ্বশ 

{প্রন: ১৩৮} সবগশ্্ঠ র মহত্বপ ণগ আল্লোহ বশ্লন:  
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جع   رجف ونَ َيع   ﴿ ج ٱ َمَت ن وَنَها ث م   ّلل  ك   ي نكجر 
َ
م  َوأ ونَ َك  ل  ٱ َث ه   [  ١٣: انلحل] ﴾ ٨٣ فجر 

উক্ত আয়োশ্তে ভোবোেগ বক? 

উত্তে:  আল্লোহ তোশ্দেশ্ক  ভৎসগনো কেশ্িন যোেো তোাঁে বনয়োমতশ্ক 
অশ্ন ে সোশ্ে যুক্ত কশ্ে েোশ্ক এবাং বশশ্কগ বলপ্ত হয়শ রেষযমন রেষকউ বো 
বশ্ল েোশ্ক রেষয, ঝে- বোতোস ভোশ্লো বিল এবাং মোবঝ-মোল্লো বো নোববক 
বিল দক্ষতোসম্পন্ন রেষস িন  ববপদ হয় বনশ এ ধেশ্নে আশ্েো রেষয সব 
কেো-বোতগো অশ্নক মোনুশ্ষে মুশ্খ উচ্চোবেত হশ্য় েোশ্ক তো সবই 
শেীয়ত পবেপন্থী48শ  

{প্রন: ১৩৯} হুযোইফো েোবদয়োল্লোহ আনহু হশ্ত ববণগত আশ্ি রেষয, নবী 
মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম বশ্লন:  

ا تئُقولُوا الئ » اءئ  مئ ، شئ ُ اءئ  اّلل  ، وئشئ ن  لئِكنْ  فَُلئ ا قُولُوا وئ اءئ  مئ ُ  شئ اءئ  ُثم   اّلل  ن   شئ  «فَُلئ

‘‘রেষতোমেো বলশ্ব নো রেষয, আল্লোহ যো ইেো কশ্েশ্িন এবাং অমুশ্ক যো 
রেষচশ্য়শ্ি তোই হশ্য়শ্িশ বোং বলশ্ব রেষয, আল্লোহ যো ইেো কশ্েশ্িন 
অতঃপে অমুশ্ক যো কোমনো কশ্েশ্ি (কেশ্ত রেষচশ্য়শ্ি) তোই হশ্য়শ্ি’’শ 
(আবু দোউদ, নাং ৪৯৮০, আহমদ ৫/৩৮৪)   

এ ববষশ্য় ইব্রোহীম আন-নোখোয়ী বশ্লন রেষয, আবম আল্লোহে আ্য় 
চোবে এবাং আপনোেও আ্য় চোবে’ বলো মোকরুহশ তশ্ব িোশ্য়য 

                                                            
48 আল-িোশ্ম আল ফবেদ পৃঠ রো: ১৭২শ 
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হশ্ব এভোশ্ব বলশ্ল ‘আল্লোহ অতঃপে আপনোে আ্য় চোইশ বতবন 
বশ্লন, সবোই রেষযন বশ্ল, ‘যবদ আল্লোহ অতঃপে অমুশ্কে সোহোয  নো 
রেষপশ্ল মুবক্ত রেষপতোম নো’’শ বকন্তু এ কেোে মশ্ধ  আল্লোহে সোশ্ে ‘এবাং’ 
সাংযুক্ত কশ্ে অন  বকিুই উশ্ল্লখ কেো যোশ্ব নোশ (আবু্দে েোযযোক 
এবাং ইবশ্ন আবী দুবনয়ো)শ 

ঊপশ্েোক্ত ববষয় বস্তুে ব োখ ো কী এবাং আল্লোহ ব তীত অন  বকিুে 
আ্য়-বনেোপত্তো প্রোেগনো কেোে হুকুম কী? 

উত্তে: আেবী ভোষোয় ‘‘واو’’ অক্ষে দ্বোেো প বগো-পে ববষয়শ্ক একবত্রত 
কেো হশ্য় েোশ্ক, বকাংবো একবি আশ্র্ অপেিো পশ্ে তোও বুঝোয় নো, 
বোং ওয়োও (এবাং) দ্বোেো প বগো-পে দুশ্িোশ্কই একসোশ্ে বুঝোশ্নোে িন  
ব বহৃত হশ্য় েোশ্কশ আে সৃবষ্টশ্ক স্রষ্টোে সমপযগোয় বলো, ববশ্বোস কেো 
বশকগ বো অাংশীবোদীতোশ বকন্তু (ثم) সুম্মো বো ‘অতঃপে’ শব্দ দ্বোেো প বগো-
পে ববষয়শ্ক সমপযগোশ্য়ে বুঝোয় নো বোং প বগোপে ববষশ্য়ে মশ্ধ  
পোেগক  বো স্তে বুঝোশ্নোে িন  ব বহৃত হশ্য় েোশ্কশ অতএব আেবী 
 সুম্মো বো ‘অতঃপে’ শব্দ ব োবহোে কেো রেষদোষনীয় নয়; রেষকননো (ثم)
তোদ্বোেো পোেগক  বো স্তে বুঝোশ্নো হশ্য় েোশ্ক এবাং পশ্েে ববষয়শ্ক 
প শ্বগে ববষশ্য়ে অনুর্ত প্রমোণ কশ্েশ 

রেষয সব ববষশ্য়ে সমোধোন আল্লোহ ব তীত অন  কোশ্েো পশ্ক্ষ সম্ভব নয় 
রেষস সব ববষশ্য় অশ্ন ে কোশ্ি আ্য়-বনেোপত্তোে আশ্বদন বনশ্বদন 
িোনোশ্নো বে বশশ্কগে অিগভুক্তশ তশ্ব আল্লোহে সৃষ্ট িীবশ্নে পশ্ক্ষ রেষয 
সব ববষশ্য় সমোধোন কেো অসম্ভব নয় রেষস ববষশ্য় তোশ্দে সোহোয  
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চোওয়ো িোশ্য়যশ বকন্তু আহ্বোন-আবদোে সতগকতো অবলম্বন কেশ্ত 
হশ্ব রেষযন আল্লোহ ও বোন্দোে মোশ্ঝ বশকগ নো হশ্য় যোয়শ আে হ োাঁ রেষয 
ব বক্ত িীববত ও উপবস্থত রেষস রেষকোশ্নো বকিু কেশ্ত সক্ষম, পক্ষোিশ্ে 
যোেো মৃত তোশ্দেশ্ক রেষডশ্ক আশ্বদন-বনশ্বদন িোনোশ্ল রেষকোশ্নোই লোভ 
হশ্ব নোশ রেষকননো মৃতেো সোেো বদশ্ত অক্ষম এবাং কোশ্েোই রেষকোশ্নো 
কল োণ বকাংবো অকল োণ কেোে সোধ  তোশ্দে রেষনইশ 

অতএব তোশ্দে সোবন্নশ্ধ  রেষকোশ্নো বকিু রেষপশ কেো বকাংবো উপস্থোপন 
কেো সম্প ণগ নোিোশ্য়য49শ  

{প্রন: ১৪০} মহোন আল্লোহ বশ্লন: 

َ  َما َوقَال وا   ﴿ ن  ٱ َحَيات َنا إجّل   هج ه   َوَما َياَوَن   َنم وت   َيادلُّ َنا  ي  ه  ٱ إجّل   لجك  : اجلاثية] ﴾ ر   دل 
٢٨  ] 

‘‘তোেো বশ্ল রেষয, দুবনয়োে (পোবেগব) িীবনই আমোশ্দে একমোত্র িীবন; 
আমেো মৃতু  বেণ কবে এবাং রেষবাঁশ্চ েোবক, আে মহোকোলই (প্রকৃবত) 
আমোশ্দেশ্ক র্ধ্াংস কশ্ে’’শ (স েো িোবসয়ো: ২৪) এ আয়োশ্তে ব োখ ো 
কী? 

উত্তে: আশ্লোচ  আয়োশ্ত সুমহোন আল্লোহ কোশ্ফে সম্প্রদোশ্য়ে সাংশয় 
এবাং তোশ্দে সোশ্ে সাংযুক্ত আেব মুশবেক সম্প্রদোয় যোেো 
পুনরুত্থোনশ্ক অস্বীকোে কশ্ে েোশ্ক এশ্দে ধ োন-ধোেনোে বববেণ 
                                                            
49 হোবশয়োতু ইবশ্ন কোশ্সম পৃ:৩০৪শ 
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প্রকোশ কশ্েশ্িনশ তোেো বশ্ল রেষয, দুবনয়োে িীবনই আমোশ্দে একমোত্র 
িীবন রেষযখোশ্ন আমেো অবস্থোন কেবি এিো িোেো আে রেষকোশ্নো িীবন 
রেষনইশ আমোশ্দে মশ্ধ  কোশ্েো মৃতু  হয় এবাং রেষকউবো রেষবাঁশ্চ েোশ্ক,  
অেগোৎ কবতপয় রেষলোশ্কে মৃতু  হয় এবাং অন েো রেষবাঁশ্চ েোশ্কশ 
পুনরুত্থোন বো বকয়োমত বলশ্ত রেষকোশ্নো বকিু রেষনইশ 

তোেো আশ্েো বশ্ল রেষয, মহোকোশ্লে (প্রকৃবত) ধোেোবোবহকতোয় েোত-
বদশ্নে ব বধোশ্ন, যশ্েোপযুক্ত বয়স অবতবোবহত হওয়োে পে ক্ষয়প্রোপ্ত 
হশ্য় আমেো ববলুপ্ত হশ্য় যোইশ তোেো সৃবষ্টকতগো প্রবতপোলশ্কে অবস্তত্ব 
এবাং তোাঁে আশ্দশ, কতৃগশ্ত্ব ববশ্বোস কশ্ে নো50শ  

{প্রন: ১৪১} সহীহ হোদীশ্স আবু হুেোইেোহ েোবদয়োল্লোহ আনহু রেষেশ্ক 
ববণগত আশ্ি; নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম বশ্লন, মহোন 
আল্লোহ বশ্লশ্িন:  

ين  » ْهرَ  يَُسبُّ  آَدمَ  اْبنُ  يُؤْذ  نَا ادلَّ
َ
ْهُر، َوأ ي ادلَّ ْمرُ  ب يَد 

َ
قَلُِب  األ

ُ
 «َوانلََّهارَ  اللَّيَْل  أ

ْهَر، تَُسبُّوا اَل »: ويف رواية إ نَّ  ادلَّ
ْهرُ  ُهوَ  اهللَ  فَ  «ادلَّ

‘‘আদম সিোন মহোকোলশ্ক র্োবল বদশ্য় (মন্দ বশ্ল) আমোশ্ক কষ্ট 
রেষদয়শ রেষকননো আবমই মহোকোল; আমোে হোশ্তই সববকিু আবমই েোত 
এবাং বদশ্নে আবতগন ঘবিশ্য় েোবক’’শ অন  বণগনোয় আশ্ি 
‘‘মহোকোলশ্ক র্োবল বদশ্বনো রেষকননো বতবন আল্লোহই প্রকৃত মহোকোলশ’’ 
                                                            
50 আল িোশ্ম আল ফবেদ পৃ: ১৮১শ 
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(মুত্তোবফকুন আলোইবহ বুখোেী হোদীস নাং ১৬৯৪, মুখতোসোে যুবোইদী 
পৃঠ রো নাং ৫৯৩, মুসবলম: ২২৪৬) 

এহোদীশ্সে ভোবোেগ কী?  মহোকোলশ্ক র্োবল রেষদয়োে হুকুম কী?  ব োখ ো 
সহ বুবঝশ্য় বদন? 

উত্তে: অন্ধকোে যুশ্র্ আেবেো যখন কবিন ববপদ-আপদ এবাং িবিল 
সমস োে সমু্মখীন হত তখনই তোেো মহোকোলশ্ক র্োবল বদত বো মন্দ 
বলশ্তোশ তোেো বলশ্তো: ‘হতোশোিনক অকমগন  মহোকোল আমোশ্দেশ্ক 
ববপশ্দ রেষফশ্লশ্ি’শ অেগোৎ তোেো ববপদ-আপশ্দে িন  মহোকোলশ্ক 
রেষদোষোশ্েোপ কেশ্তোশ অেচ ববপদ-আপদ সব আল্লোহই বদশ্য় েোশ্কনশ 
অতএব র্োল-মন্দ আল্লোহে উপেই পবতত হয়; রেষকননো ভোল-মন্দ সব 
আল্লোহই পবেচোলনো কশ্ে েোশ্কনশ রেষযমন; মহোন আল্লোহ বশ্লন; 
 আবমই েোত এবাং বদশ্নে পবেবতগন কবে’’ আে‘‘ (أقلب الليل وانلهار)
এ পবেবতগন মহোন আল্লোহে কতৃশ্ত্ব সাংঘবিত হশ্য় েোশ্ক তো হয়ত 
মোনুষ পিন্দ কশ্ে বকাংবো অপিন্দ কশ্েশ 

‘‘মহোকোল প্রকৃত পশ্ক্ষ আল্লোহ’’ এ কেোে অেগ হশ্ে রেষয, চলমোন 
ববশ্ব ির্শ্ত মহোকোশ্লে র্বতপশ্ে ভোল বকাংবো মন্দ সব বকিুই মহোন 
আল্লোহে ইেো, সুঠু র পবেকল্পনো অনুযোয়ী সাংঘবিত হশ্য় েোশ্কশ বতবন 
সুমহোন পবেচোলক, সবগজ্ঞ, বতবন সশ্বগোচ্চ রেষকৌশশ্লে অবধকোেী আে 
ভোল-মন্দ সাংর্বিত কেোে ব োপোশ্ে তোাঁে রেষকোশ্নোই শেীক রেষনইশ 
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অতএব মহোকোলশ্ক র্োল-মন্দ কেো বো রেষদোষোশ্েোপ কেো হোেোম 
রেষকননো তোে ফশ্ল আল্লোহশ্ক র্োবল রেষদওয়ো হয় এবাং তোাঁশ্ক কষ্ট 
রেষদওয়ো হয়শ বতবন বশ্লশ্িন: ‘‘আদম সিোন মহোকোলশ্ক র্োবল বদশ্য় 
আমোশ্ক কষ্ট রেষদয় রেষকননো আবমই মহোকোল’’শ 

সুতেোাং মহোকোলশ্ক র্োবল প্রদোনকোেীে হুকুশ্মে দুবি পযগোয়; হয়ত রেষস 
আল্লোহশ্ক র্োবল বদশ্ে অেবো আল্লোহে সোশ্ে মহোকোলশ্ক শেীক 
কেশ্িশ যবদ রেষকউ মশ্ন কশ্ে মহোকোল এবাং আল্লোহ রেষযৌেভোশ্ব 
ববপদ-আপদ সাংঘবিত কশ্ে তোহশ্ল রেষস মুশবেক হশ্য় যোশ্বশ আে রেষয 
স্বীকোে কশ্ে রেষয,  আল্লোহই এককভোশ্ব তো সাংঘবিত কশ্েশ্িন 
তোেপেও ঐ সাংঘবিত কোিশ্ক র্োবল বদল, প্রকৃতপশ্ক্ষ রেষস মহোন 
আল্লোহশ্কই র্োবল বদল51শ  

{প্রন: ১৪২ } মহোন আল্লোহ বশ্লন: 

جن ﴿ َ  َولَئ ل 
َ
م  َسأ ول ن   ه  ن ا إجن َما َِلَق  ج  ق ل   َعب   َونَل   ََن وض   ك  ب

َ
ج ٱأ ج  ۦتجهج وََءاَي   ّلل  ولج  ۦَورَس 

نت م   وا  َتع   َّل  ٦٥ زجء ونَ َته  تَس   ك  ر  م   إجيَم   دَ َبع   ت مَكَفر   قَد   َتذج   ،٦١: اتلوبة] ﴾ ٦٦ نجك 
٦٦  ] 

এ আয়োশ্তে অেগ, ব োখ ো এবাং বশক্ষণীয় ববষয়গুবল কী? 

উত্তে: ‘‘(৬৫) আে যবদ আপবন তোশ্দেশ্ক বিশ্জ্ঞস কশ্েন, তোহশ্ল 
তোেো বশ্ল রেষয; আমেোশ্তো কেোে কেো বলবিলোম এবাং বক্রয়ো-রেষকৌতুক 
                                                            
51 আল-িোশ্ম আে ফেীদ, পৃঠ রো: ১৮২শ 
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কেবিলোমশ আপবন বলুন, রেষতোমেো বক আল্লোহ, তোাঁে হুকুম-আহকোম 
এবাং তোাঁে েস শ্লে সোশ্ে িোট্টো কেবিশ্ল? (৬৬) অপেোধ এেোশ্নোে 
িন  বোহোনোে রেষচষ্টো কশ্েো নো; রেষতোমেো ঈমোন আনোে পে কোশ্ফে হশ্য় 
রেষর্ি’’শ (স েো আত-তোওবোহ) 

অেগোৎ মহোন আল্লোহ তোাঁে েোস ল সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোমশ্ক 
বশ্লন রেষয, আল্লোহ সম্পশ্কগ, তোাঁে ববধোন সম্পশ্কগ, অতঃপে েোস ল 
সম্পশ্কগ এবাং সোহোবোশ্দে সম্পশ্কগ,  ঐ সব মুনোবফক সম্প্রদোশ্য়ে 
অসাংলি কেোবোতগো, িোট্টো-ববদ্রূপ ও বতেস্কোে প্রসশ্ঙ্গ আপবন যবদ প্রন 
কশ্েন: তখন তোেো আপনোশ্ক বশ্ল েোশ্ক রেষয; ‘রেষহ মুহোম্মোদ, আমেো 
রেষদোষনীয় বকিু কবে বন বোং আমেো বনশ্িেো হোবস তোমোসো ও কেোে 
কেো বশ্ল পশ্ে-ঘোশ্ি সময় অবতবোবহত কশ্েবি মোত্র বকন্তু িোট্টো-ববদ্রূপ 
কেো আমোশ্দে উশ্েশ  নয়’শ 

তশ্ব তোেো যত প্রকোেই ওযে রেষপশ করুক নো রেষকন তোশ্ত আল্লোহে 
আযোব রেষেশ্ক পবেত্রোন পোশ্ব নোশ বোং তোশ্দে কোযগকলোপ র্বহগত, 
অমযগোদোকে এবাং ববদ্রূপ-উপহোশ্সে অিভুগক্ত; অতএব তোেো ঈমোন 
আনোে পশ্ে কোশ্ফে হশ্য় রেষর্শ্িশ 

আয়োশ্তে বশক্ষো: সত  দীন আল-ইসলোম এবাং ইসলোশ্মে 
অনুসোেীশ্দে সোশ্ে রেষকোশ্নো প্রকোে রেষখল-তোমোসো, ববদ্রূপ কেো কুফেীশ 

{প্রন: ১৪৩} আনুর্শ্ত  বশকগ এবাং ইবোদোশ্ত বশকগ এ দুইশ্য়ে মশ্ধ  
পোেগক  কী? 
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উত্তে: আনুর্শ্ত  বশকগ হশ্ে; অাংবশদোবেশ্ত্বে (বশশ্কগে) রেষমৌবখক বো 
বোবহ ক রেষঘোষণো মোত্র বকন্তু আল্লোহ িোেো অন  কোশ্েো ইবোদোত কেো 
উশ্েশ  নয়শ আে একেোে প্রমোণ হশ্লো আল্লোহে বোণী: 

ََك   ۥَل   َجَعَل  ﴿ َ   [ ٨١٠: االعراف] ﴾ ءَ َش 

‘‘তোেো দুিশ্ন তোাঁে (আল্লোহে) অাংবশদোে বোনোল’’শ (স েো আল-
আ‘েোফ: ১৯০) কোতোদোহ এ প্রসাংশ্র্ বশ্লন: আল্লোহে রেষমৌবখক ও 
বোবহ ক আনুর্শ্ত  অাংশীদোে কেল বকন্তু আল্লোহে ইবোদোশ্ত অাংশীদোে 
নয়52শ  

{প্রন: ১৪৪} ইবশ্ন হোযম েহ. বশ্লন:  ‘রেষয সব নোমকেশ্ণ আল্লোহ 
িোেো অন  বকিুে ইবোদোশ্তে ইাংবর্ত েোকশ্ব রেষস ধেশ্নে নোম েোখো 
সবগসম্মতভোশ্ব হোেোমশ রেষযমন; আবশ্দ  ওমে (ওমশ্েে বোন্দো বো 
দোস) আবু্দল কোবো (কোবোে দোস) ইত োবদ’শ ইবশ্ন হোযশ্মে এ কেোে 
ব োখ ো কী? 

উত্তে: আবু মুহোম্মোদ ইবশ্ন হোযম বিশ্লন রেষস্পশ্নে আশ্লমশ বতবন 
বশ্লন;  আশ্লম সমোি সবগসম্মতভোশ্ব আল্লোহ ব তীত অন  কোশ্েো 
ইবোদোত-উপোসনোশ্ক হোেোম বশ্লশ্িনশ রেষকননো একবদশ্ক তো আল্লোহে 
প্রভুশ্ত্ব এবাং ইবোদোত বশ্ন্দর্ীশ্ত বশকগ; অন বদশ্ক সব সৃবষ্টে 
মোবলকোনো আল্লোহে এবাং সবই আল্লোহে দোসশ আে সব বকিুে 

                                                            
52 আল-িোশ্ম আল ফবেদ, পৃঠ রো:১৮৬শ 
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প্রবতপোলক উপোস  মোবুদ বতবন ব তীত ইবোদোশ্তে রেষযোর্  আে রেষকউ 
রেষনইশ বতবন মহোপববত্র এবাং প্রশাংসোময়শ 

{প্রন: ১৪৫} িোশ্বে েোবদয়োল্লোহ আনহু রেষেশ্ক ববণগত আশ্ি রেষয, েোস ল 
সল্লোল্লোহ আলোইবহ ওয়োসোল্লোম বশ্লশ্িন:   

ُل  اَل »
َ
، ب وَْجه   يُْسأ  «اجْلَنَّةُ  إ الَّ  اّللَّ 

‘‘আল্লোহে সত্ত্বোে বববনমশ্য় িোন্নোত িোেো অন  বকিু চোইশ্ব নো’’শ (আবু 
দোউদ) এ হোদীশ্সে ব োখ ো ও বশক্ষনীয় ববষয় কী? 

উত্তে:  এ হোদীশ্স রেষদো‘আ প্রোেগনোকোেীশ্দে িোনোশ্নো হশ্য়শ্ি রেষয, তোেো 
রেষযন আল্লোহে নোম এবাং গুণসম শ্হে উচ্চ মযগোদো েক্ষো কশ্েশ আল্লোহে 
রেষচহোেোে রেষদোহোই বদশ্য় দুবনয়োে রেষকোশ্নো বকিু প্রোেগনো নো কশ্ে বোং 
চোইশ্ত হশ্ব সবগোবধক গুরুত্বপ ণগ ববষয়-বস্তু আে সবশ্চশ্য় গুরুত্বপ ণগ 
ববষয় হশ্ে িোন্নোশ্তে প্রোেগনোশ িোন্নোশ্ত েশ্য়শ্ি বচেস্থোয়ী সুখ-শোবি, 
আল্লোহে সন্তুবষ্ট, সুমহোন সত্ত্বোে দশগনলোভ এবাং তোে সুবমষ্ট আহ্বোশ্নে 
অপ বগ স্বোদ আস্বোদনশ 

অতএব এ ধেশ্নে উচ্চোবভলোষী প্রোশ্প ে িন  আল্লোহে সত্ত্বোে রেষদোহোই 
বদশ্য় প্রোেগনো কেো উবচৎশ তশ্ব দুবনয়োবী এবাং দ্বীবন ববষশ্য় আল্লোহে 
কোশ্িই প্রোেগনো কেশ্ত হশ্ব বকন্তু আল্লোহে সত্ত্বো বো রেষচহোেোে রেষদোহোই 
বদশ্য় চোওয়ো যোশ্ব নোশ হোদীশ্স আশ্ি:  
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‘‘রেষয আল্লোহে রেষচহোেোে রেষদোহোই বদশ্য় সোধোেণ বকিু প্রোেগনো কেশ্ব রেষস 
অবভশপ্ত হশ্বশ আে রেষসও অবভশপ্ত যোে কোশ্ি আল্লোহে সত্তোে রেষদোহোই 
বদশ্য় বকিু চোওয়োে পে প্রোবেগতশ্ক বনশ্ষধ কেো হশ্য়শ্িশ যতক্ষণ নো 
খোেোপ বো অন োয় বকিু চোইশ্বশ’’ (ত্ববোেোনী, ২২/৩৭৭) 

হোদীশ্সে বশক্ষো: 

(১) আল্লোহে রেষচহোেোে রেষদোহোই বদশ্য় সবগোবধক গুরুত্বপ ণগ ববষয় িোন্নোত 
িোেো আে বকিু প্রোেগনো কেো উবচৎ হশ্ব নোশ 

(২) মহোন আল্লোহে সোদৃশ হীন যেোযে মোযগোদোে সোশ্ে সাংর্বতপ ণগ 
রেষচহোেো আশ্ি তোে প্রমোণ পোওয়ো যোয়শ 

{প্রন: ১৪৬} মহোন আল্লোহ বশ্লন:  

جَقَدر   ه  َن  َخلَق   ءن َش   ك    إجن ا ﴿  [  ٨١: القمر] ﴾ ٤٩ ب

‘‘বনিয়ই আবম সববকিু সৃবষ্ট কশ্েবি যেোযে পবেমোণ অনুসোশ্ে’’শ 
(স েো আল-িোমোে: ৪৯) 

তোিদীশ্েে উপে কীভোশ্ব ঈমোন আনশ্ত হশ্ব? তিদীশ্েে পযগোয় 
কয়বি? 

উত্তে: তোিদীে হশ্ে; সুদৃঢ় ববশ্বোস কেো রেষয, আল্লোহ যো ইেো কশ্েন 
তো হয় আে যো কেশ্ত চোন নো তো হয় নোশ এমন রেষকোশ্নো বকিুেই 
অবস্তত্ব পোওয়ো যোশ্ব নো যো আল্লোহে ইেো ও বনয়ন্ত্রণমুক্তশ অতএব 
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আল্লোহে ইেো ব তীত শুধু ভুশ্লে কোেশ্ণ রেষকউ আক্রোি হয় নো 
বকাংবো ববপশ্দ রেষফলোে িশ্ন  কোউশ্ক ভুশ্ল পশ্ে পবেচোবলত কেো হয় 
নোশ ত্বোকদীশ্েে প্রবত ঈমোশ্নে চোেবি ধোেো: 

(এক) সৃবষ্টে অবস্তত্ব লোভ কেোে আশ্র্ই আল্লোহ সব বকিু (প বগো-পে) 
িোশ্ননশ 

(দুই) আসমোন ও যমীন সৃবষ্ট কেোে আশ্র্ই আল্লোহ সববকিু (ভোল-
মন্দ ইত োবদ) বলবপবদ্ধ কশ্ে রেষেশ্খশ্িনশ 

(বতন) সৃবষ্টে সব বকিুই আল্লোহে বনোংকুশ কতৃশ্ত্বে ইেোধীনশ 

(চোে) আল্লোহে ইেোনুযোয়ী ভোল-মন্দ সববকিুই যেোযেভোশ্ব সৃবষ্ট 
হশ্য় েোশ্ক53শ  

{প্রন: ১৪৭} ইবশ্ন মোসউদ েোবদয়োল্লোহু ‘আনহু রেষেশ্ক ববণগত আশ্ি 
রেষয, নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম বশ্লশ্িন:  

ْيُ » ِينئ  ُثم   ،قئْرِن  انل اِس  خئ ِينئ  ُثم   يئلُونئُهْم، اَّل  ْقوئام   يئِِجءُ  ُثم   يئلُونئُهْم، اَّل 
ئ
ئْسبُِق  أ  ت

ةُ  ادئ هئ ِدِهمْ  شئ حئ
ئ
يئِميُنهُ  يئِمينئُه، أ تئهُ  وئ ادئ هئ   «شئ

‘‘আমোে প্রিশ্ন্মে রেষলোশ্কেো উত্তম, অতঃপে তোশ্দে পেবতগী 
রেষলোশ্কেো, তোেপে তোশ্দে পেবতগী রেষলোশ্কেো, অতঃপে রেষয সম্প্রদোয় 
আসশ্ব তোেো সোক্ষী রেষদওয়োে আশ্র্ই শপে কেশ্ব এবাং শপশ্েে 
                                                            
53 হোবশয়োতু ইবশ্ন কোশ্সম-৩৬৪শ 
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আশ্র্ই সোক্ষী বদশ্ব’’ (বুখোেী: হোদীস নাং ২৬৫১, মুসবলম; হোদীস নাং 
২৫৩৫) এ হোদীশ্সে ম ল ববষয়বস্তু কী? 

উত্তে: এ হোদীশ্স বহিেী প্রেম বতন শতোব্দীে রেষ্ঠ রত্ব বণগনো কেো 
হশ্য়শ্ি পেবতগী কোশ্লে রেষচশ্য়শ আে এিো সুস্পষ্ট রেষয, শুধুমোত্র প্রেম 
বতন শতোব্দীই উত্তম তোে পশ্েে সময়কোল উত্তম নয়শ এে মশ্ধ  
আশ্েো বনশ্দগশনো আশ্ি রেষয, দ্রুত সোক্ষী নো রেষদওয়ো এবাং কসম নো 
কেোশ যোশ্দে মশ্নোবোসনো দুবনয়ো রেষকবিক তোেো আশ্খেোতক ভুশ্ল 
যোয়শ তোশ্দে কোশ্ি সশ্ত ে সোক্ষ -স্বীকৃবত এবাং কসম-শপে যেোযে 
গুরুত্ব পোয় নোশ রেষকননো তোশ্দে ঈমোশ্ন কমবত আশ্ি, তোশ্দে অিশ্ে 
আল্লোহে ভয় অনুপবস্থত এবাং এসব ব োপোশ্ে অবশ্হলো কশ্ে েোশ্কশ 

{প্রন: ১৪৮} মহোন আল্লোহ বশ্লন:  

و   ﴿
َ
جَعه   ف وا  َوأ ج ٱ دج ب وا   َوَّل  َهدتُّم  َع   إجَذا ّلل  ض   ٱ تَنق 

َ َهاتَو   دَ َبع   نَ َم  ي  ل  : انلحل] ﴾ كجيدج
١٠  ] 

‘‘রেষতোমেো আল্লোহে অাংর্ীকোে (যেোযে ভোশ্ব) েক্ষো কেশ্ব; যখন 
রেষতোমেো পেস্পশ্ে অাংর্ীকোে কে এবাং রেষতোমেো (আল্লোহে নোম বনশ্য়) 
শপে দৃঢ় কেশ্ল তো আে ভাংর্ কেশ্ব নো’’শ (স েো আন-নোহল: ৯১) 
এ আয়োশ্তে ব োখ ো কী? 

উত্তে: মহোন আল্লোহ আশ্দশ বদশ্য়শ্িন; সবন্ধ, চুবক্ত অাংর্ীকোে 
যেোযেভোশ্ব পোলন এবাং আল্লোহে নোম বনশ্য় দৃঢ়তো রেষদবখশ্য় শপশ্েে 
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গুরুত্ব বোেোশ্নোে পে তো েক্ষো কেোশ তশ্ব িোশ্হলী অববধ শপে 
রেষযশ্হতু দীশ্নে পবেপন্থী রেষসশ্হতু তো ধতগব  নয়শ 

{প্রন: ১৪৯} মোনুশ্ষে মৃতু ে পেবতগী ববধোন কী? প্রমোণ কী? 

উত্তে: মোনুষশ্ক মৃতু ে পশ্ে কবশ্ে দোফন কেশ্ত হয়শ যবদ রেষস মুবমন 
হয় তোহশ্ল কবশ্ে সুখ-শোবি পোয়, আে যবদ কোশ্ফে হয় তোহশ্ল 
কবশ্ে আযোব বো শোবস্ত পোয়শ নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম 
বশ্লন:  

نْ  َروَْضة   الَقْبُ  إ نََّما» َياض   م  وْ  اجلَنَّة   ر 
َ
نْ  ُحْفَرة   أ  «انلَّار   ُحَفر   م 

‘‘বনিয় কবে হশ্চি িোন্নোশ্তে (সোশ্ে সাংযুক্ত) বোর্োন ববশ্শষ অেবো 
িোহোন্নোশ্মে সোশ্ে সাংবেষ্ট র্তগ ববশ্শষ’’শ (বতেবমবয দুবগল সনশ্দ ৩৪ 
নাং বোশ্ব বণগনো কশ্েন, হোদীস নাং ৪৯০০) 

সহীহ সনশ্দ ববণগত আশ্ি রেষয; নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম 
দুবি কবশ্েে পোশ বদশ্য় রেষহাঁশ্ি যোওয়োে সময় বশ্লন:  

  «وإنهما يعذبان»

‘‘এ কবশ্ে শোবয়ত দুিশ্নে আযোব হশ্ে’’শ  

অতঃপে তোেো বকয়োমত বদবশ্স পুনরুবত্থত হশ্বশ অেগোৎ মহোন 
আল্লোহ মৃতশ্দেশ্ক পুনেোয় িীববত কেশ্বন এবাং কৃতকশ্মগে যেোযে 
পুেস্কোে প্রদোন কেশ্বনশ  
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মহোন আল্লোহ বশ্লন:  

م  َن  َخلَق   َهامجن  ۞ ﴿ م   َوفجيَها ك  ك  م  َن    َهاَومجن   ن عجيد  ك  خ   تَاَرةً  رجج 
 
: طه] ﴾ ٥٥ َرى  أ

٦٦  ]  

‘‘মোবি হশ্ত রেষতোমোশ্দেশ্ক সৃবষ্ট কেো হশ্য়শ্ি এবাং মোবিশ্তই 
রেষতোমোশ্দেশ্ক বফবেশ্য় রেষনয়ো হশ্বশ অতঃপে মোবি রেষেশ্ক পুনেোয় রেষবে 
কশ্ে আনো হশ্ব’’শ (স েো ত্বোহো: ৫৫) অেগোৎ বিয়োমত বদবশ্স 
পুণরুত্থোন হশ্বশ  

আল্লোহ সুবহোনোহু অতোঅলো আশ্েো বশ্লন:  

ۢن ّلل   ٱوَ  ﴿
َ
مأ ج  َبَتك   ٱ نَ م 

َ م   ث م   ١٧ اَنَبات   ضج ۡرل  ك  م  َوي خ   فجيَها ي عجيد  ك   اَراج  إجخ   رجج 
 [  ٨١  ،٨٧: نوح] ﴾ ١٨

‘‘(১৭) আল্লোহ রেষতোমোশ্দেশ্ক মোবি হশ্ত উৎপোদন কশ্েশ্িন, (১৮) 
অতঃপে মোবিশ্তই প্রত োবতগন কেোশ্নো হশ্ব এবাং প ণেোয় 
যেোযেভোশ্ব রেষবে কশ্ে আনো হশ্ব’’শ (স েো ন হ) 

{প্রন: ১৫০} কবশ্েে মশ্ধ  মোনুষ বকশ্সে সমু্মখীন হয়? 

উত্তে: কবশ্েে মশ্ধ  মোনুষ পেীক্ষোে সমু্মখীন হয়; দুইিন বফবেশতো 
এশ্স প্রন কশ্েন রেষয, রেষতোমোে েবব রেষক? রেষতোমোে দীন বক? আে রেষস 
ব বক্তবি রেষক যোশ্ক রেষতোমোশ্দেশ্ক মোশ্ঝ পোিোশ্নো হশ্য়বিল? 
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এ সব প্রশ্নে উত্তশ্ে মুবমন ব বক্ত বলশ্ব: (ريب اهلل) আল্লোহ আমোে 
েব্ব, (دين اإلسَلم) ইসলোম আমোে দীন এবাং নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ 
ওয়োসোল্লোম এে প্রসাংশ্র্ বলশ্ব; (هو عبد اهلل ورسول) এ ব বক্ত হশ্েন 
আল্লোহে বোন্দো ও তোাঁে েোস ল সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম আে 
অববশ্বোসী কোশ্ফে বলশ্ব: (هاه، هاه، ال أدري) ‘‘হোয়, হোয় আবমশ্তো 
বকিুই িোবননো’’শ 

মুনোবফক (মুশ্খ ববশ্বোসী অিশ্ে অববশ্বোসী) বলশ্ব: ( ال أدري، سمعت
 িোবননো তশ্ব রেষলোকিনশ্ক কী রেষযন বলশ্ত‘‘ (انلاس يقولون شيئاً فقلته
শুশ্নবি এবাং আবম তো বশ্লবিলোম’’শ 

{প্রন: ১৫১} কবশ্ে বক মৃত ব বক্ত িোন্নোশ্তে প্রশোবি বকাংবো 
িোহোন্নোশ্মে শোবস্ত রেষপশ্য় েোশ্ক? তোে দলীল কী? 

উত্তে: কবশ্ে মুবমন বদবহক ও আবত্মক প্রশোবি লোভ কেশ্বশ আে 
কোশ্ফে ব বক্ত বদবহক এবাং আবত্মক শোবস্ত রেষভোর্ কেশ্ত েোকশ্বশ তশ্ব 
গুনোহর্োে মুসবলমশ্কও শোবস্ত রেষভোর্ কেো লোর্শ্ত পোশ্ে, রেষযমন; নবী 
সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম বশ্লন, 

بَان   إ نَُّهَما» بَان  ُيعَ  َوَما ،َيَُعذَّ ، ف   ذَّ ا َكب ري  مَّ
َ
َحُدُهَما أ

َ
ُ  الَ  فَََكنَ  أ نَ  يَْستََت  ، م  ا ابَلْول  مَّ

َ
 َوأ

يَمة   َيْمش   فَََكنَ  اآلَخرُ    «ب انلَّم 

‘‘তোেো দুিশ্ন কষ্ট রেষভোর্ কেশ্ি, তশ্ব তোশ্দে শোবস্ত বে ধেশ্নে 
ত্রুবিে িন  নয় (অেগোৎ এ ক্রবি দ ে কেো কবিন কোি নয়), তোশ্দে 
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একিন প্র্োশ্বে পশ্ে ইবস্তঞ্জো (পবেেন্নতো অিগন) কেশ্তো নো, আে 
অন িন মোনুশ্ষে মশ্ধ  রেষচোর্লখ েী (কুৎসো েিনো) কশ্ে রেষবেোতশ 
(আল-বুখোেী) 

মহোন আল্লোহ স েো ইব্রোহীশ্মে ২৭ নাং আয়োশ্ত আেও বশ্লন,  

جت   ﴿ جينَ ٱ ّلل   ٱ ي ثَب  ج  َءاَمن وا   ّل   ٱب
َ ٱ فج  ثل ابجتج ٱ لج َقو  ل 

ن  ٱ ةج َيو  ل  َرةجن ٓأۡلٱ َوفج  َيادلُّ  ﴾ خج
 [  ٨٧: ابراهيم]

‘‘যোেো শোশ্বত বোণী (কোশ্লমোতুল হি প ণগোাংর্ রূশ্প) ববশ্বোস কশ্েশ্ি 
তোশ্দেশ্ক আল্লোহ সুপ্রবতবঠ রত েোখশ্বন ইহো িীবন ও পেিীবশ্ন’’শ 

মহোন আল্লোহ স েো আল-মুবমশ্ন আশ্েো বশ্লন: 

ج  ّلل   ٱ ه  فََوقَى   ﴿ وا    َما اتج   َ َسي  و   نَ َعو  فجر   لج َُِاِب وََحاَق  َمَكر   نل ار  ٱ ٤٥ َعَذابج ل  ٱ ء  س 
ع   ونَ ي  و    َهاَعلَي   َرض  د  ي    اغ  وم   مَ َوَيو   ا  وََعشج اَعة  ٱ َتق  د   لس 

َ
ل و  أ َشد   نَ َعو  فجر   َءاَل  ا  خج

َ
 أ

  [  ٦٥  ،٦٦: اغفر] ﴾ ٤٦ َعَذابج ل  ٱ

‘‘(৪৫) অতঃপে আল্লোহ তোাঁশ্ক (মতোিশ্ে ম সো আলোইবহ ওয়োসোল্লোম 
অেবো বফেআউন সম্প্রদোশ্য়ে ঈমোনদোে ব বক্তবি) তোশ্দে ষেযশ্ন্ত্রে 
অবনষ্টতো রেষেশ্ক েক্ষো কেশ্লন এবাং বফে‘আউন সম্প্রদোয়শ্ক কবিন 
শোবস্তশ্ত গ্রোস কেশ্লোশ (৪৬) সকোল সন্ধ োয় তোশ্দেশ্ক আগুশ্নে 
সাংস্পশ্শগ উপবস্থত কেো হয়শ আে রেষযবদন বিয়োমত সাংঘবিশ্ত হশ্ব 
রেষসবদন আশ্দশ রেষদওয়ো হশ্ব রেষয, বফেআউন সম্প্রদোয়শ্ক কবিন 
আযোশ্ব বনশ্ক্ষপ/বনমবিত কশ্েো’’শ (আল-কুেআন) 
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নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম বশ্লন,  

عَ  إ َذا الَعبْدَ  إ نَّ » ْصَحابُُه، َعنْهُ  َوتََوّلَّ  َقْب ه   ف   وُض 
َ
ْم، قَْرعَ  لَيَْسَمعُ  َوإ نَّهُ  أ تَاهُ  ن َعال ه 

َ
 أ

، َملَََكن   َدان ه  د   الرَُّجل   َهَذا ف   َتُقوُل  ُكنَْت  َما :َفيَُقواَلن   َفيُْقع   َعلَيْه   اهللُ  َصّلَّ  ل ُمَحمَّ
ا وََسلََّم، مَّ

َ
ُن، فَأ ْشَهدُ : َفيَُقوُل  الُمْؤم 

َ
نَّهُ  أ

َ
 إ َل  اْنُظرْ : َلُ  َفيَُقاُل  َورَُسوُلُ، اّللَّ   َعبْدُ  أ

كَ  نَ  َمْقَعد  بَْدلََك  قَدْ  انلَّار   م 
َ
ُ  أ نَ  َمْقَعًدا ب ه   اّللَّ  «اجلَنَّة   م 

‘‘যখন বোন্দোশ্ক তোে কবশ্ে দোফন কশ্ে সকশ্ল প্রস্থোন কেশ্ত আেম্ভ 
কশ্ে তখন সমোবধস্থ ব বক্ত তোশ্দে িুতো-স োশ্ন্ডশ্লে শব্দ শুনশ্ত পোয়শ 
এ সময় দু’িন রেষফশ্েশতো এশ্স কবেস্থ ব বক্তশ্ক উবিশ্য় বসোয় এবাং 
তোশ্ক বশ্ল রেষয; তুবম এ ব বক্ত (মুহোম্মোদ সল্লোল্লোহু আলোইবহ 
ওয়োসোল্লোম) সম্পশ্কগ কী িোশ্নো? তখন মুবমন ব বক্ত বলশ্ব আবম 
সোক্ষ  বদবে রেষয,  বতবন আল্লোহে বোন্দো ও তোাঁে েোস লশ অতঃপে 
তোশ্ক বলো হশ্ব; তুবম িোহোন্নোশ্মে মশ্ধ  ঐ িোয়র্োবিশ্ত তোবকশ্য় 
রেষদশ্খো রেষযিো রেষতোমোে বিল,  আল্লোহ রেষসিোে পবেবশ্তগ রেষতোমোশ্ক 
িোন্নোশ্ত িোয়র্ো কশ্ে বদশ্য়শ্িন’’ (মুত্তোবফকুন আলোইবহ) 

{প্রন: ১৫২} বিয়োমত বদবশ্স পুনরুত্থোশ্নে পে কী কেো হশ্ব? 

উত্তে:  পুনরুত্থোশ্নে পে বহসোব-বনকোশ কশ্ে কোশ্িে যশ্েোপযুক্ত 
পুেস্কোে প্রদোন কেো হশ্বশ মহোন আল্লোহ বশ্লন:  

َج   ﴿ جينَ ٱ زجيَ ِلج َس   ّل 
َ
جَما وا  ـ   أ جينَ ٱ زجيَ َوَيج   َعمجل وا   ب ح   ّل 

َ
ج  َسن وا  أ   ٱب

: انلجم] ﴾َن س  ل 
٣٨  ] 
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‘‘যোেো মন্দ কোি কশ্ে তোশ্দেশ্ক বতবন মন্দ ফল বদশ্বন এবাং যোেো 
ভোশ্লো কোি কশ্ে তোশ্দেশ্ক বদশ্বন উত্তম পুেস্কোে’’শ (স েো আন-
নোিম: ৩১) 

সুতেোাং প্রশ্ত শ্কই যেোযে (ভোল বো মন্দ) প্রবতবদন পোশ্বশ মুবমনর্ণ 
িোন্নোশ্ত প্রশ্বশ কেশ্ব আে কোশ্ফের্ণ প্রশ্বশ কেশ্ব িোহোন্নোশ্মশ 
(কবে আযোশ্বে প্রমোণ; বোয়হোকী) 

{প্রন: ১৫৩} পুনরুত্থোনশ্ক রেষয বমে ো বলশ্ব বো অস্বীকোে কেশ্ব তোে 
হুকুম কী? প্রমোণ বদন? 

উত্তে: রেষস কোশ্ফে এবাং মুসবলম বমল্লোত রেষেশ্ক ববহষৃ্কত হশ্য় যোশ্বশ 
মহোন আল্লোহ বশ্লন:  

جينَ ٱ زََعمَ  ﴿ و   ّل  ن ا  َكَفر 
َ
ب   ل ن أ ج  بََل   ق ل   َعث وا   ي  ن   ث م   َعث   َل ب   َوَرب  جَما َل نَب ؤ   ت م   َعمجل   ب

جَك َوَذ   ج ٱ ََعَ  ل ي   ّلل   [  ٧: اتلغابن] ﴾ ٧ يَسج

‘‘কোবফেেো ধোেণো কশ্ে রেষয, তোেো কখশ্নো পুনরুবত্থত হশ্ব নোশ বলুন:  
হ োাঁ বনিয়ই আমোে প্রবতপোলশ্কে শপে; রেষতোমোশ্দেশ্ক অবশ ই 
পুনরুবত্থত কেো হশ্বশ অতঃপে অবশ ই রেষতোমোশ্দে কৃতকমগ সমশ্ন্ধ 
রেষতোমোশ্দেশ্ক অববহত কেো হশ্বশ আে এ সবই আল্লোহে পশ্ক্ষ 
সহি’’শ (স েো আত-তোর্োবুশ্নে ৭নাং আয়োত) 

মহোন আল্লোহ আশ্েো বশ্লন:  
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َ  إجن   ا  َوقَال و   ﴿ ن  ٱ َحَيات َنا إجّل   هج جَمب   ن  َن   َوَما َيادلُّ وثجيَ ب وا   إجذ   تََرى   َولَو   ٢٩ ع   ََعَ   و قجف 
جهجم    لَي   قَاَل  َرب 

َ
ج  َذاَه   َ  أ َ ٱب

ج  ل  جَنا   بََل   قَال وا   ق  وق وا   قَاَل  َوَرب  جَما َعَذاَب ل  ٱ فَذ  نت م   ب  ك 
ونَ تَك   ر   [  ٣٠  ،٨١: االنعام] ﴾ ٣٠ ف 

‘‘(২৯) তোেো বশ্ল, আমোশ্দে এ দুবনয়োে িীবনই একমোত্র িীবন 
এবাং আমোশ্দে পুনরুত্থোনও হশ্ব নোশ (৩০) তুবম যবদ তোশ্দেশ্ক 
রেষদখশ্ত যখন তোশ্দেশ্ক প্রবতপোলশ্কে সমু্মশ্খ দোাঁে কেোশ্নো হশ্ব 
এবাং বতবন বলশ্বন, তো বক প্রকৃত সত  নয়? তোেো বলশ্ব ‘‘আমোশ্দে 
েশ্বে শপে, বনিয়ই সত শ বতবন বলশ্বন: অতএব রেষতোমেো রেষযসব 
কুফেী কশ্েশ্িো রেষস িন  এখন আযোব আস্বোদন কে’’শ (স েো আল-
আন‘আশ্মে ২৯-৩০) 

সশ্বগোচ্চ মহোন আল্লোহ আশ্েো বশ্লন: 

ب وا   بَل   ﴿ ج  َكذ  اَعةجن ٱب ع   لس 
َ
جَمن نَاَتد  َوأ َب  ل ج  َكذ  اَعةج ٱب  [  ٨٨: الفرقان] ﴾ ١١ َسعجًيا لس 

‘‘অেচ তোেো বিয়োমতশ্ক বমে ো বলশ্ি আে যোেো বিয়োমতশ্ক বমে ো 
বলশ্ব তোশ্দে িন  আমেো প্রস্তুত রেষেশ্খবি িলি অবি’’শ (স েো আল-
ফুেকোন: ১১) 

{প্রন: ১৫৪} আশ্খেোত বো রেষশষ বদবস কী? রেষসিোে প্রবত ঈমোশ্নে 
হুকুম কী? দলীল বদন? 

উত্তে: এ বদন দুবনয়োে সমোবপ্ত হশ্ব, এেপে আে বদন অববশষ্ট 
েোকশ্ব নোশ আে এিোই হশ্ে পুনরুত্থোন বদবসশ 
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আশ্খেোত বদবশ্সে প্রবত ঈমোন আনো ওয়োবিব; রেষকননো তো ঈমোশ্নে 
িয়বি রুকশ্নে একবিশ 

আল্লোহ সুবহোনোহু ওয়ো তো‘আলো বশ্লন: 

َبتج ق  ٱ ﴿ اَعة  ٱ ََتَ  [  ٨: القمر] ﴾ ١ َقَمر  ل  ٱ نَشق  ٱوَ  لس 

‘‘বিয়োমত বনকিবতগী হশ্য়শ্ি এবাং চি ববদীণগ হশ্য়শ্ি’’শ (স েো আল-
িোমোে: ১) 

আে যোেো আশ্খেোতশ্ক অস্বীকোে কেশ্ব তোেো কোশ্ফে হশ্য় যোশ্বশ 
মহোন আল্লোহ বশ্লন:   

جينَ ٱ زََعمَ  ﴿ و   ّل  ن ا  َكَفر 
َ
ب   ل ن أ ج  بََل   ق ل   َعث وا   ي  ن   ث م   َعث   َل ب   َوَرب  جَما َل نَب ؤ   ت م   َعمجل   ب

جَك َوَذ   ج ٱ ََعَ  ل ي   ّلل   [  ٧: اتلغابن] ﴾ ٧ يَسج

‘‘কোবফে সম্প্রদোয় ধোেণো কশ্ে রেষয, তোেো কখশ্নো পুনরুবত্থত হশ্ব নোশ 
বলুন: হ োাঁ বনিয়ই, আমোে েশ্বে শপে; রেষতোমোশ্দেশ্ক অবশ ই 
পুনরুবত্থত কেো হশ্বশ অতঃপে রেষতোমোশ্দে কৃতকমগ সম্পশ্কগও 
অবশ ই অববহত কেো হশ্ব, আে এ সবই আল্লোহে পশ্ক্ষ সহি’’শ 
(স েো আত-তোর্োবুন: ৭) 

মহোন আল্লোহ আশ্েো বশ্লন: 

َ  قَد   ﴿  جينَ ٱ َخسج ب وا   ّل  جلجَقا   َكذ  ج ٱ ءج ب ه   ََكن وا   َوَما ّلل  ينَ م   [  ٦٦: يونس] ﴾ َتدج
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‘‘আল্লোহে সোক্ষোৎশ্ক যোেো বমে ো বশ্ল তোেো বনবিতভোশ্ব ক্ষবতগ্রস্ত 
হশ্য়শ্ি আে তোেো রেষহদোয়োতপ্রোপ্ত হয় বন’’শ (স েো ইউনুস: ৪৫) 

তশ্ব পুনরুত্থোন কশ্ব কখন হশ্ব একমোত্র আল্লোহই িোশ্নন, বতবন 
আে কোউশ্কই তো িোনোন বনশ মহোন আল্লোহ বশ্লন: 

اَعةج ٱ َعنج  ل ونََك   َ يَس   ﴿ ي انَ  لس 
َ
ر   أ َهاعجل   إجن َما ق ل   َها  ى  سَ م  ن  عجندَ  م  ج جيَها َّل  َرب  َل  جَوق   ي   تجَها  ل

َو   إجّل   لَت   ه  َم  ٱ فج  َثق   ٱوَ  تج َو  لس 
َ   َّل  ضج  ۡرل 

 
م  تَأ ن َك  ل ونََك   َ يَس   َتة   َبغ   إجّل   تجيك 

َ
ي  َكأ  َحفج

َهاعجل   إجن َما ق ل   َها  َعن   ج ٱ عجندَ  م  ن  َوَل   ّلل  ك   كج
َ
 ﴾ ١٨٧ لَم ونَ َيع   َّل  نل اسج ٱ َثَ أ

 [  ٨١٧: االعراف]

‘‘তোেো আপনোশ্ক বিশ্জ্ঞস কশ্ে বিয়োমত কখন সাংঘবিত হশ্বশ বলুন: 
এ ববষশ্য়ে জ্ঞোন শুধু আমোে প্রবতপোলকই িোশ্ননশ বতবন যেোসমশ্য় 
তো প্রকোশ কেশ্বনশ আে তখন আকোশমণ্ডবল ও পৃবেবীশ্ত কবিন 
পবেবস্থবতে উদ্ভব হশ্ব, ‘‘আকবস্মকভোশ্বই তো রেষতোমোশ্দে উপে 
আসশ্বশ আপনোশ্ক এববষশ্য় সম্প ণগ অববহত ধোেণো কশ্েই তোেো 
আপনোশ্ক প্রন কশ্েশ বশ্ল বদন: এ ববষশ্য়ে জ্ঞোন আমোে েশ্বেই 
আশ্ি, বকন্তু অবধকোাংশ রেষলোক তো িোশ্ন নো’’শ (স েো আল-আ‘েোফ: 
১৮৭) 

নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম বশ্লন:  

ثُْت » نَا بُع 
َ
اَعةَ  أ  «َكَهاَتنْي   َوالسَّ
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‘‘আমোে নবুওয়ত এবাং রেষশষবদবস এইরূপ’’ (বতবন মধ মো এবাং 
তিগনী আাংগুলদ্বয় উচু কশ্ে রেষদখোন) (মুত্তোবফকুন আলোইবহ)শ 

{প্রন: ১৫৫} কতবোে বশাংর্োয় ফুাঁক রেষদওয়ো হশ্ব তোে বববেণ বদন? 

উত্তে: পযগোয়ক্রশ্ম বতনবোে বশাংর্োয় ফুাঁক রেষদওয়ো হশ্বশ 

প্রেম পযগোয়: পৃবেবীশ্ত ভীবতকে ববপযগয় রেষদখো বদশ্ব, এোস সৃবষ্ট হশ্ব 
এবাং দুবনয়ো ওলি-পোলি হশ্য় যোশ্বশ মহোন পববত্র আল্লোহ বশ্লন:  

ورج ٱ فج  ي نَفخ   مَ َوَيو   ﴿ َم  ٱ فج  َمن َفَفزج َ  لصُّ  ٱ فج  َوَمن تج َو  لس 
َ  ّلل    ٱ ءَ َشا   َمن إجّل   ضج ۡرل 

ي  تَو   َوك 
َ
رجينَ َد   ه  أ   [  ١٧: انلمل] ﴾ ٨٧ خج

‘‘রেষযবদন বশাংর্োয় ফুাঁক (প্রেম) রেষদওয়ো হশ্ব, রেষসবদন আল্লোহ যোশ্দেশ্ক 
চোইশ্বন, তোেো ব তীত আকোশমণ্ডলীে ও পৃবেবীে সকশ্লই ভীত, 
ববহ্বল হশ্য় পেশ্বশ অতঃপে সকশ্লই তোাঁে বনকি আসশ্ব ববনীত 
অবস্থোয়’’শ (স েো আন-নোমল: ৮৭) 

বদ্বতীয় পযগোয়: প্রচণ্ড র্িগন হশ্ব এবাং দুবনয়োে সববকিুই র্ধ্াংস হশ্য় 
যোশ্ব54শ মহোন আল্লোহে বোণী: 

ورج ٱ فج  َون فجخَ  ﴿ َم  ٱ فج  َمن فََصعجقَ  لصُّ  ٱ فج  َوَمن تج َو  لس 
َ  ﴾ ّلل    ٱ ءَ َشا   َمن إجّل   ضج ۡرل 

 [  ٥١: الزمر]
                                                            
54 ববশুদ্ধমশ্ত উপশ্েে দু’বি পযগোয় একই ফুাঁশ্কে বভন্ন বভন্ন অাংশশ 

[সম্পোদক] 
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‘‘বশাংর্োয় ফুাঁক রেষদওয়ো হশ্ব অতঃপে যোশ্দেশ্ক আল্লোহ ইেো কশ্েন 
তোেো ব তীত আকোশমণ্ডলী ও পৃবেবীে সকশ্ল ম িগো যোশ্ব (মৃতু  
হশ্ব)’’শ (স েো আয-যুমোে: ৬৮) 

তৃতীয় পযগোয়: পুনরুত্থোন ও িোবর্শ্য় তুশ্ল সাংর্বিত কেোে ফুাঁকশ 
মহোন আল্লোহ বশ্লন: 

خ   فجيهج  ن فجخَ  ث م  ﴿
 
م   فَإجَذا َرى  أ ونَ  قجَيام   ه  ر   [  ٥١: الزمر] ﴾ يَنظ 

‘‘অতঃপে আবোে বশাংর্োয় ফুাঁক রেষদওয়ো হশ্ব, আে তৎক্ষনোৎ তোেো 
দণ্ডোয়মোন হশ্য় তোবকশ্য় রেষদখশ্ব’’শ (স েো আয-যুমোে: ৬৮) 

{প্রন: ১৫৬} মোনুষ কবে রেষেশ্ক কী অবস্থোয় পুনরুবত্থত হশ্ব? 

উত্তে: পুনরুবত্থত হশ্ব; ‘‘খোবল পোশ্য় উলাংর্োবস্থোয় এবাং খোৎনো 
প বগোবস্থোয়শ সকশ্লই উবদ্ভদ লতো-পোতোে মত রেষবশ্ে উিশ্ব, অতঃপে 
দশ্ল দশ্ল হোশশ্েে ময়দোশ্নে বদশ্ক এবর্শ্য় যোশ্বশ এখোশ্ন সৃবষ্টে সব 
বকিুই আল্লোহে সমু্মশ্খ উপবস্থত হশ্বশ মহোন আল্লোহ বশ্লন: 

ونَ ت ع   َمئجذ  يَو   ﴿ م   َف  ََّت   َّل  َرض   [  ٨١: احلاقة] ﴾ ١٨ َخافجَية   مجنك 

‘‘রেষসবদন রেষতোমোশ্দেশ্ক উপবস্থত কেো হশ্ব এবাং রেষতোমোশ্দে রেষকোশ্নো 
বকিুই রেষর্োপন েোকশ্ব নো’’শ (স েো আল-হোক্কোহ: ১৮) 

সবোে বহসোব-বনকোশ কেো হশ্ব এবাং সকশ্লই তোশ্দে কৃতকমগ 
িোনশ্ত পোেশ্বশ মহোন আল্লোহ বশ্লন:   
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م  َيب   مَ يَو   ﴿ م اََججيع   ّلل   ٱ َعث ه  جئ ه  جَما َفي نَب  ح   ا   َعمجل و   ب
َ
وه    ّلل   ٱ ه  َصى  أ [  ٥: املجادلة] ﴾ َونَس 

  

‘‘রেষসবদন আল্লোহ তোশ্দে সকলশ্ক একশ্ত্র পুনরুবত্থত কেশ্বন এবাং 
তোশ্দে তোশ্দে আমল সম্পশ্কগ বতবন িোবনশ্য় বদশ্বন, আল্লোহ তো 
বহশ্সব কশ্ে রেষেশ্খশ্িন অেচ তোেো তো ববসৃ্মত হশ্য়শ্ি’’শ (স েো আল-
মুিোদোলো: ৬)  

দোাঁবেপোল্লো দ্বোেো বোন্দোশ্দে কৃতকমগ ওিন কেো হশ্ব এবাং কোি-কশ্মগে 
যোেোযে ম ল োয়ন ও উপস্থোপন কেো হশ্বশ আল্লোহ বশ্লন:  

َو   َط قجس  ل  ٱ زجينَ َمَو  ل  ٱ َونََضع   ﴿  َقاَل مجث   ََكنَ  ِإَون ا      َشي      َنف   لَم  ظ  ت   فََل  َمةج قجَي  ل  ٱ مج ِلج
جن   َحب ة   تَي   َدلن َخر   م 

َ
جَها   َناأ جَنا َوَكَف   ب بجيَ َح   ب  [  ٦٧: االنبياء] ﴾ ٤٧ سج

‘‘বিয়োমত বদবশ্স আমেো স্থোপন কেব ন োয় ববচোশ্েে পোল্লোশ সুতেোাং 
কোশ্েো প্রবত রেষকোশ্নোই অববচোে কেো হশ্ব নো এবাং কমগ যবদ সবেষো 
দোনো পেমোণ ওিশ্নেও হয় তবুও উহো আমেো উপবস্থত কেবশ 
বহসোব গ্রহশ্ণ আমেোই যশ্েষ্ট’’শ (স েো আল-আবম্বয়ো: ৪৭) 

প্রশ্ত শ্কই বনশ্িে আমলনোমো স্বহশ্স্ত গ্রহণ কেশ্ব এবাং তো পোি 
কেশ্বশ সুমহোন আল্লোহ বশ্লন: 

ا ﴿  م 
َ
َ  َمن   فَأ وتج

 
ول  ۦ بجَيمجينجهج ۥ َبه  كجَت   أ  [  ٨١: احلاقة] ﴾ ١٩ بجَيه  َت  كج  َرء وا  ق  ٱ ؤ م  َها   َفَيق 
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‘‘আে যোশ্ক তোে আমলনোমো তোেই ডোন হোশ্ত রেষদওয়ো হশ্ব, অতঃপে 
তোশ্ক বলো হশ্ব; নোও রেষতোমেোও বলবপবদ্ধ আমলনোমো পশ্ে রেষদখ’’শ 
(স েো আল হো-ক্কোহ: ১৯) 

হোশশ্েে ময়দোশ্ন বহসোব-বনকোশ রেষশষ হবোে পশ্ে সকলশ্ক 
িোহোন্নোশ্মে উপে বদশ্য় পে অবতক্রম কেশ্ত হশ্বশ রেষয অবতক্রম 
কেশ্ত সক্ষম হশ্ব রেষস বনেোপত্তো লোভ কেশ্লোশ সহীহ বুখোেী ও সহীহ 
মুসবলশ্ম নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম রেষেশ্ক ববণগত আশ্ি:  

اُط  َوُيْْضَُب » ُكونُ  َجَهنََّم، َظْهَريْ  َبنْيَ  الرِصَ
َ
نَا فَأ

َ
ت   أ مَّ

ُ
َل  َوأ وَّ

َ
زيَُها َمنْ  أ   «ُُي 

‘‘আে িোহোন্নোশ্মে উপে বদশ্য় চলোচশ্লে েোস্তো স্থোপন কেো হশ্বশ 
আবম এবাং আমোে উম্মতই প্রেম তো অবতক্রম কেশ্বো’’শ  

িোহোন্নোশ্মে উপে বদশ্য় মুবমনর্ণ পে অবতক্রমকোশ্ল তোশ্দে 
পেস্পশ্েে রেষদনো-পোওনো পবেশ্শোধ কেশ্ব যো দুবনয়োয় পেস্পশ্ে 
আদোয় কশ্ে বনশ আবু সোঈদ আল-খুদেী েোবদয়োল্লোহু আনহু বশ্লন, 
েোস লুল্লোহ সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম বশ্লন, 

نُونَ  ََيْلُُص » نَ  الُمْؤم  ، م  ، اجلَنَّة   َبنْيَ  َقنَْطَرة   ََعَ  َفيُْحبَُسونَ  انلَّار   َفيَُقصُّ  َوانلَّار 
مْ  ه  َْعض  نْ  بل  ْنيَا، ف   بَيْنَُهمْ  ََكنَْت  َمَظال مُ  َبْعض   م  وا ُهِذبُوا إ َذا َحّتَّ  ادلُّ ذ نَ  َوُنقُّ

ُ
 ف   لَُهمْ  أ

 «نَّة  اجلَ  ُدُخول  

‘‘মুবমনর্ণ িোহোন্নোম রেষেশ্ক মুক্ত হশ্য় িোন্নোত ও িোহোন্নোশ্মে মোশ্ঝ 
কোনতোেো বো সোাঁশ্কো পে অবতক্রমকোশ্ল তোশ্দে পেস্পবেক রেষদনো 
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পোওনো পবেশ্শোশ্ধে কোি সমোপ্ত কেো হশ্ব, রেষয রেষদনো-পোওনো দুবনয়োশ্ত 
অবমমোাংবসত েশ্য় রেষর্শ্িশ পোেস্পবেক রেষদনো-পোওনো পবেশ্শোবধত হবোে 
পেই িোন্নোশ্ত প্রশ্বশ্শে অনুমবত লোভ কেশ্ব’’55শ (আল-বুখোেী) 

{প্রন: ১৫৭} িোন্নোত ও িোহোন্নোশ্মে বববেণ বদন? 

উত্তে: মহোন আল্লোহ িোন্নোত এবাং িোহোন্নোম প্রস্তুত কশ্ে রেষেশ্খশ্িন 
বোন্দোশ্দেশ্ক কমগফল রেষভোর্ কেোবোে িশ্ন শ  সুতেোাং িোন্নোত হশ্ে 
শোবিে ঘে এবাং মযগোদোময় আবোসস্থলশ আে এখোশ্ন আল্লোহে বপ্রয় 
রেষমোশ্মন বোন্দোর্ণ (আউবলয়োর্ণ) শোবি-সুশ্খ বোস কেশ্বশ িোন্নোশ্তে 
প্রশোবি এমনতে যো রেষকোশ্নো চমগশ্চোখ রেষদশ্খ বন, রেষকোশ্নো কোন ্বণ 
কশ্ে বন এবাং রেষকোশ্নো মোনুশ্ষে হৃদয় অনুভব কশ্ে বনশ িোন্নোশ্তে 
সশ্বগোচ্চ আনন্দময় প্রশোবি হশ্ে িোন্নোতবোসীেো তোশ্দে মহোন 
প্রবতপোলক আল্লোহে দশগন লোভ কেশ্বশ 

সশ্বগোচ্চ বেকতময় আল্লোহ বশ্লন: 

جينَ ٱ إجن   ﴿ َل   تج لجَح  لص   ٱ وََعمجل وا   َءاَمن وا   ّل  و 
 
م   ئجَك أ م  َجَزا   ٧ َبجي ةج ل  ٱ َخي    ه   عجندَ  ؤ ه 

جهجم    ٱ تجَهاَت   مجن رجيََت   ن  َعد   ت  َجن    َرب 
َ جينَ َخ   ر  َه  ن  ل  بَد   فجيَها   ِلج

َ
َ  ا  أ م  ن  عَ  ّلل   ٱ ر ضج  ه 

وا   جَك َذ   ه   َعن   َورَض  جَمن   ل َ  ل  [  ١  ،٧: ابلينة] ﴾ ٨ ۥَرب ه   َخشج

                                                            
55 এিো ম লত পুলবসেোত পোে হওয়োে পে কোনতোেো বো 

সোাঁশ্কোপশ্েে বোধোশ এবি শুধু মুবমনশ্দে পেস্পশ্েে মশ্ধ  
অনুবঠ রত হশ্বশ [সম্পোদক] 
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‘‘(৭)যোেো ঈমোন এশ্নশ্ি এবাং সৎকমগ কশ্েশ্ি তোেোই সৃবষ্টে মশ্ধ  
উত্তমশ (৮)তোশ্দে প্রবতপোলশ্কে কোশ্ি েশ্য়শ্ি তোশ্দে িন  পুেস্কোে 
স্থোয়ী িোন্নোত, যোে বনম্নশ্দশ্শ নদী প্রবোহমোনশ রেষসখোশ্নই তোশ্দে স্থোয়ী 
বনবোসশ আল্লোহ তোশ্দে প্রবত প্রসন্ন এবাং তোেোও সন্তুষ্ট তোাঁে প্রবত; 
আে তো তোেই িশ্ন , রেষয তোে েবশ্ক ভয় কশ্ে’’শ (স েো আল-
বোবয় নোহ) 

মহোন আল্লোহ আশ্েো বশ্লন:   

ا      َنف   لَم  َتع   فََل  ﴿ خ   م 
 
َ أ م فج جن لَه  ةج  م  ع   ق ر 

َ
ر َجَزا   ي   أ جَما َء  ﴾ ١٧ نَ َمل وَيع   ََكن وا   ب

 [  ٨٧: السجدة]

‘‘আে রেষকউই িোশ্ন নো তোশ্দে িন  নয়ন-প্রীবতকে বক লুকোবয়ত 
েোখো হশ্য়শ্ি, তোশ্দে কৃতকশ্মগে পুেস্কোেস্বরূপ’’শ (স েো আস-
সোিদোহ’ আয়োত নাং ১৭) 

আল্লোহ সুবহোনোহু ওয়ো তো‘আলো আশ্েো বশ্লন: 

وه   ﴿  ة   َمئجذ  يَو   و ج  َ جَها إجَل   ٢٢ ن اَضج َرة   َرب   [  ٨٣  ،٨٨: القيامة] ﴾ ٢٣ نَاظج

‘‘(২২) রেষস বদন রেষকোশ্নো রেষকোশ্নো মুখমণ্ডল উিল হশ্ব, (২৩) তোশ্দে 
প্রবতপোলশ্কে বদশ্ক তোবকশ্য় েোকশ্ব’’শ (স েো আল -বিয়োমোহ) 
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আে িোহোন্নোম হশ্ে আযোব, অপমোন ও লোঞ্ছনোে রৃ্হশ আল্লোহ তোাঁে 
শত্রু কোশ্ফে সম্প্রদোশ্য়ে িন  তো প্রস্তুত রেষেশ্খশ্িনশ মহোন আল্লোহ 
বশ্লন:  

وا  ٱوَ  ﴿ تج  ٱ نل ارَ ٱ ت ق 
ت   ل  عجد 

 
جل   أ  [  ٨٣٨: عمران ال] ﴾ ١٣١ فجرجينَ َك  ل

 ‘‘রেষতোমেো রেষস অবিশ্ক ভয় কে যো কোবফেশ্দে িন  প্রস্তুত কশ্ে েোখো 
হশ্য়শ্ি’’শ (আশ্ল ইমেোন: ১৩১)  

িোহোন্নোশ্মে মশ্ধ ও বববভন্ন ধেশ্নে আযোব হশ্ব; মহোন আল্লোহ েোবু্বল 
আলোমীন বশ্লন: 

ا  ﴿  ع   إجن 
َ
جلظ    نَاَتد  أ َحاَط  نَاًرا لجمجيَ ل

َ
جهجم   أ َها   ب ادجق  َ َغاث وا   َتغجيث وا  يَس   ِإَون ِس  جَما   ي   ء  ب

ه  ل  ٱكَ  وهَ  ل  ٱ وجييَش   لج م  جئ   و ج  اب  ٱ َ  ب َ ر   َءت  وََسا   لش   [  ٨١: الكهف] ﴾ ٢٩ َتَفًقام 

‘‘আমেো সীমোলাংঘনকোেীশ্দে িন  প্রস্তুত রেষেশ্খবি অবি, যোে রেষদয়োল 
তোশ্দেশ্ক পবেশ্বষ্টন কশ্ে েোখশ্বশ তোেো (বপপোসো বনবোেশ্নে িন ) 
পোবনে িন  আতগ বচৎকোে কেশ্ব, বকন্তু তোশ্দেশ্ক রেষদওয়ো হশ্ব 
র্বলত পদোশ্েগে ন োয় পোনীয়, যো তোশ্দে মুখমণ্ডল দগ্ধ কেশ্বশ তো 
কত বনকৃষ্ট পোনীয় এবাং তো কত বনকৃষ্ট আ্য়স্থল!’’ (স েো আল-
কোহোফ: ২৯) 

সবগশ্শষ কেো হশ্ে রেষয, িোন্নোত এবাং িোহোন্নোম প্রস্তুত কশ্ে েোখো 
হশ্য়শ্িশ আল্লোহে কোশ্ি প্রোেগনো বতবন রেষযন আমোশ্দেশ্ক িোন্নোত দোন 
কশ্েন এবাং িোহোন্নোম হশ্ত েক্ষো কশ্েনশ 
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{প্রন: ১৫৮} ঈসো ইবশ্ন মবেয়োম রেষক? 

উত্তে: বতবন আল্লোহে বোন্দোহ ও তোাঁে েস লশ আল্লোহ তোশ্ক বপতো 
িোেোই সৃবষ্ট কশ্েশ্িন অতঃপে তোশ্ক বশ্লশ্িন হও আে রেষস হশ্য় 
রেষর্শ্িশ বতবন রেষশষ যোমোনোয় দুবনয়োয় আসশ্বন এবাং মুহোম্মোদ সল্লোল্লোহু 
আলোইবহ ওয়োসোল্লোম এে শেীয়ত অনুযোয়ী শোসনকোযগ পবেচোলনো 
কেশ্বনশ রেষকননো আল্লোহ তোশ্ক রুহ এবাং স্বশেীশ্ে তোাঁে কোশ্ি 
উবিশ্য় বনশ্য় রেষর্শ্িনশ মহোন আল্লোহ বশ্লন: 

ج ٱ عجندَ  عجيَس   َمَثَل  إجن   ﴿ ن ۥَل   قَاَل  ث م   ت َراب   مجن ۥَخلََقه   َءاَدَم   َكَمَثلج  ّلل   ك 
ون    [  ٦١: عمران ال] ﴾ ٥٩ َفَيك 

‘‘বনঃসশ্ন্দশ্হ আল্লোহে বনকি ঈসোে দৃষ্টোি হশ্ে আদশ্মে মশ্তোশ 
তোশ্ক মোবি বদশ্য় বতেী কশ্ে বিশ্লন অতঃপে তোশ্ক বশ্লবিশ্লন হশ্য় 
যোও, সশ্ঙ্গ সশ্ঙ্গ হশ্য় রেষর্শ্লন’’শ (স েো আশ্ল ইমেোন: ৫৯) 

বতবন সুদৃঢ় সোহসী েোস লর্শ্ণে একিন, বতবন মোনুষশ্ক নবী সল্লোল্লোহু 
আলোইবহ ওয়োসোল্লোম এে আর্মশ্নে সুসাংবোদ িোবনশ্য়বিশ্লনশ তোে 
মো সত বোদী ও পববত্রো ত্রুবিমুক্ত অত ি ভোশ্লো, পোক পববত্র এবাং 
বনষ্কলুষ বিশ্লনশ 

{প্রন: ১৫৯} নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম এে িন্মোনুঠ রোন এবাং 
ইসেো, বমেোি ও অন োন  উৎসব পোলশ্নে হুকুম বক?  
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উত্তে: এগুশ্লো ববদ‘আত ও নোিোশ্য়য এবাং হোেোমশ রেষকননো মুবমনশ্দে 
িন  এমন রেষকোশ্নো বকিুই পোলন কেো ববধ নয় যো আল্লোহে শেীয়শ্ত 
মওিুদ রেষনইশ আে এসব অনুঠ রোন পোলন কেোে রেষকোশ্নো ববধোন 
আল্লোহ রেষদন বনশ আল্লোহ আমোশ্দেশ্ক বনশ্দগশ বদশ্য়শ্িন রেষয, আল্লোহ ও 
নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম রেষয শেীয়বত ববধোন বদশ্য়শ্িন 
শুধুমোত্র তো-ই পোলন কেোে িন শ মহোন আল্লোহ বশ্লশ্িন:  

م  َءاتَى   َوَما   ﴿ ول  ٱ ك  وه   لر س  ذ  م  َنَهى   َوَما فَخ  وا   ٱفَ  ه  َعن   ك   [  ٧: احلرش] ﴾ نَته 

‘‘আে েোস ল রেষতোমোশ্দেশ্ক যো বদশ্য়শ্িন তো গ্রহণ কে এবাং যো 
বনশ্ষধ কশ্েশ্িন তো বিগন কে’’শ (স েো আল-হোশে: ৭) 

নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম  বশ্লশ্িন:   

ْحَدَث  َمنْ »
َ
نَا ف   أ ْمر 

َ
نْهُ  لَيَْس  َما َهَذا أ  «رَد   َفُهوَ  م 

‘‘রেষয ব বক্ত এমন বকিু নব উদ্ভোবন কেশ্বোে অবস্তত্ব আমোশ্দে 
শেীয়শ্ত রেষনই, তো প্রত োখ োত হশ্ব’’শ (বুখোেী ও মুসবলম) 

অতএব নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম এে িন্মোনুঠ রোন আল্লোহে 
অনুশ্মোবদত দীশ্নে অিভুগক্ত নয়শ সুতেোাং তো ববদ‘আতশ 

{প্রন: ১৬০} আহলুস সুন্নোহ ওয়োল-িোমোয়োশ্তে বকিু গুণ বববশষ্ট  
বণগনো করুন 
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উত্তে: তোেো েোস শ্লে আনুর্ত  কশ্ে, তোাঁে রেষহদোয়োশ্তে পশ্ে চশ্ল 
এবাং তোেো বনশ্িশ্দে মশ্ধ  আল্লোহ ও েোস শ্লে হুকুম ববধোন 
বোস্তবোয়ন কশ্ে েোশ্কশ তোেোই উত্তম চবেত্র-বববশশ্ষ্ট ে বদশ্ক মোনুষশ্ক 
আহ্বোন কশ্েশ তোেো অপে মুসবলম ভোইশ্দে িন  তোই পিন্দ কশ্ে 
যো বনশ্িশ্দে িন  পিন্দ কশ্েশ আে তোেো আল্লোহ ও েোস শ্লে 
দুষমনশ্দেশ্ক পিন্দ কশ্ে নো এবাং মুবমনর্ণ ব তীত অন  কোউশ্ক 
বনু্ধ মশ্ন কশ্ে নোশ তোেো সৎকোশ্িে আশ্দশ দোন কশ্ে এবাং অসৎ 
কোশ্ি বোধো প্রদোন কশ্ে, তোেো রেষিশ্ন-বুশ্ঝ সুস্পষ্ট ববধোশ্নে বদশ্ক 
সকলশ্ক আহ্বোন কশ্েশ তোেো দৃঢ়তো অবলম্বন কশ্ে এবাং আল্লোহে 
পশ্ে যত কষ্ট ও বোধো আশ্স সবই বধশ্যগ ে সোশ্ে রেষমোকোববলো কশ্েশ 

তোশ্দে অন োন  বববশষ্ট  হশ্ে: হক উপশ্দশ, বধশ্যগে পেোমশগ, সোলোত 
কোশ্য়ম, যোকোত আদোয়, েমোযোন মোশ্স সোওম পোলন ও হি আদোয় 
কেোশ তোেো আল্লোহ ও পেকোশ্লে প্রবত  ববশ্বোস  েোশ্খ, আল্লোহে 
েোস্তোয় বিহোদ কশ্ে এবাং তোেো কোশ্েো রেষকোশ্নো অপমোন ও বনন্দোশ্ক 
ভয় পোয় নোশ তোেো আল্লোহওয়োলো সৎ রেষনতৃশ্ত্বে আনুর্ত  কশ্ে, 
আল্লোহ ও েোস শ্লে িন  নবিহত কশ্ে এবাং মুসবলম রেষনতৃবৃন্দ ও 
সোধোেণ রেষলোকশ্দেশ্কও নসীহত দোন কশ্েশ আে তোেো রেষকোশ্নো প্রকোে 
রেষখয়োনত কশ্ে নো, র্োেোেী কশ্ে নো, অন োয়, অপেোধ কশ্ে নোশ তোেো 
দীশ্ন হশ্কে ব োপোশ্ে একবনঠ র, দীনদোে এবাং তোেো আল্লোহে েিুশ্ক 
যেোযেভশ্ব আাঁকশ্ে েোশ্কশ 
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{প্রন: ১৬১} দীন ইসলোশ্ম বফকশ্হে ববধোন কী? সবশ্চশ্য় বে বফকহ 
কী? 

উত্তে: বফকোহে ববধোন হশ্ে;  দীন ইসলোমশ্ক দলীল প্রমোণ সহ 
িোনো ও বুঝোশ আশ্েো যো িোনো যোশ্ব তো হশ্ে রেষয, দীশ্নে সোশ্ে  
সম্পকগহীন ববষয়বস্তু, দীনশ্ক রেষয সব ববষয় ত্রুবিপ ণগ কশ্ে এবাং 
দীনশ্ক দুবগল কশ্ে রেষদয় তোও স্পষ্ট হশ্বশ দীনশ্ক এভোশ্ব িোনো 
সকল মুসবলম বোন্দোে ওয়োবিব এবাং অপবেহোযগ; রেষকননো তো ব তীত 
আল্লোহে বোন্দোেো সুঠু র সুন্দে ও বনভুগলভোশ্ব দৃঢ় বচশ্ত্ত ইবোদোত কেশ্ত 
সক্ষম হশ্ব নোশ আে তোেই দ্বোেো রেষকবল ববপদ-আপদ ও বফতনোে 
রেষমোকোশ্বলোয় বধযগ ধোেণ কশ্ে দীশ্নে উপে সুদৃঢ়ভোশ্ব বিশ্ক েোকশ্ত 
সক্ষম হয়শ যোেো রেষিশ্ন-বুশ্ঝ ইসলোমশ্ক কবুল কশ্েশ্িশ মহোন 
আল্লোহ েোবু্বল আলোমীন বশ্লন: 

ول   َمن نل اسج ٱ َومجنَ  ﴿ ج  َءاَمن ا َيق  ج ٱب وذجيَ  فَإجَذا   ّلل 
 
ج ٱ فج  أ  َكَعَذابج  نل اسج ٱ َنةَ فجت   َجَعَل  ّلل 

ج  ٱ  [  ٨٠: العنكبوت] ﴾ ّلل 

‘‘কতক রেষলোক বশ্ল, আমেো আল্লোহে উপে ঈমোন স্থোপন কশ্েবি; 
বকন্তু আল্লোহে পশ্ে যখন তোেো বনযগোবতত হয়, তখন তোেো মোনুশ্ষে 
বনযগোতনশ্ক আল্লোহে আযোশ্বে মত মশ্ন কশ্ে’’শ (স েো আল-
আনকোব ত: ১০) 

সুতেোাং দীনশ্ক এমনভোশ্ব বুশ্ঝ বনশ্ত হশ্ব রেষযন, আল্লোহ ও েোসুশ্লে 
হুকুম-ববধোন পোলশ্নে সময় ববপদ-আপদ এমনবক সব েকম 
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বফতনো-ফোসোশ্দে সময় ঈমোশ্নে ববপযগয় নো ঘশ্িশ বোং সবগোবস্থোয় 
আল্লোহে ববধোন অনুযোয়ী পদশ্ক্ষপ বনশ্ত হশ্ব এবাং তোাঁে ববধোশ্নে 
পবেপন্থী কোযগকলোপ রেষেশ্ক বনেোপদ দুেত্ব বিোয় েোখশ্ত হশ্বশ56 

আল-বফকহুল আকবোে বো সশ্বগোচ্চ বফকহ হশ্ে: শেীয়শ্তে দোবী 
অনুযোয়ী ববশুদ্ধ আকীদো-ববশ্বোসশ্ক িোনোশ 

{প্রন: ১৬২} রেষকোশ্নো মুসবলম ব বক্ত তোে দীন এবাং অন োন  সাংশয় 
বনেশশ্নে িন  প্রন কেোে হুকুম কী? 

উত্তে: এ িোতীয় প্রন কেো ফেয বো অবশ  কতগব শ রেষকননো মহোন 
আল্লোহ বশ্লশ্িন: 

ه   ا  ل و    َ فَس   ﴿
َ
جك  ٱ َل أ نت م   إجن رج ّل  ونَ َتع   َّل  ك  ج  ٤٣ لَم  َ ٱب

جَن  ِل  ب رج  ٱوَ  تج ي    ،٦٣: انلحل] ﴾ لزُّ
٦٦  ] 

‘‘৪৩) অতএব রেষতোমেো যবদ নো িোন; তশ্ব জ্ঞোনীশ্দেশ্ক বিশ্জ্ঞস 
কেশ্ব,  (৪৪) স্পষ্ট দলীল-প্রমোণ সহ’’শ (স েো আন-নোহল) 

মহোন আল্লোহ আশ্েো বশ্লন:  

َخذَ  ِإَوذ   ﴿
َ
جينَ ٱ قَ مجيَث   ّلل   ٱ أ وت وا   ّل 

 
َت  ل  ٱ أ جن ن ه   َب كج جلن   ۥَل بَي  ونَه  تَك   َوَّل  اسج ل  ﴾ ۥت م 

 [  ٨١٧: عمران ال]
                                                            
56  (আল-বফকহ বফদদীন ঈসমোতুন বমনোল বফতোন, ড: সশ্লহ আল-ফোউযোন, পৃষ্টো 

নাং-১২, প্রেম প্রকোশ ১৪১৮ বহিেী)শ 



 

166 

‘‘আে স্মেণ করুন, আল্লোহ যখন আহশ্ল বকতোবশ্দে কোি রেষেশ্ক 
প্রবতজ্ঞো গ্রহণ কেশ্লন রেষয; তোেো তো (বকতোবশ্ক) মোনুশ্ষে বনকি 
বণগনো কেশ্ব এবাং তো রেষর্োপন কেশ্ব নো’’শ (স েো আশ্ল-ইমেোন: 
১৮৭) 

সোলশ্ফ সোশ্লহীশ্নে মশ্ধ  রেষকউ রেষকউ বশ্লন রেষয, ‘‘তুবম রেষতোমোে দীন 
সম্পশ্কগ িোনোে িন  এমনভোশ্ব প্রন কেশ্ব রেষযন রেষলোশ্ক বশ্ল তুবম 
দীশ্নে িন  পোর্ল হশ্য় রেষর্ি’! সোহোবোশ্য় বকেোমর্ণ েোস ল সল্লোল্লোহু 
আলোইবহ ওয়োসোল্লোমশ্ক দীন সম্পশ্কগ তোশ্দে অিোনো ববষশ্য় প্রন 
কশ্ে রেষিশ্ন বনশ্তনশ 

{প্রন: ১৬৩} মুসবলম রেষকন পেীক্ষোে সমু্মখীন হয়? 

উত্তে: মুসবলমশ্দেশ্ক পেীক্ষোে সমু্মখীন হশ্ত হয় বববভন্ন কোেশ্ণ 
এবাং তোে বপিশ্ন অশ্নক রেষহকমত আশ্িশ রেষযমন; আল্লোহ বশ্লন: 

َب   ﴿  م  ِلج م   ل َوك  يُّك 
َ
ح   أ

َ
 [  ٨: امللك] ﴾ َعَمل    َسن  أ

‘‘রেষতোমোশ্দেশ্ক পেীক্ষো কশ্ে রেষদখো হয় রেষয, রেষক রেষতোমোশ্দে মোশ্ঝ 
কোি-কশ্মগ উত্তম’’শ (স েোতুল মুলক:২) 

বহকমোশ্তে মশ্ধ  আশ্েো আশ্ি: মোনুশ্ষে মশ্ধ  রেষক কতিুকু বধযগ ও 
সাংযত েোকশ্ত পোশ্ে তোে পেীক্ষোশ মহোন আল্লোহ বশ্লন: 

َما   ﴿ م   إجن 
َ
م  َو  أ و   ل ك 

َ
م  َل  َوأ ك  ج   ۥ  عجنَده   ّلل   ٱوَ  َنة   فجت   د 

َ
يم   ر  أ  [  ٨٦: اتلغابن] ﴾ ١٥ َعظج
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‘‘রেষতোমোশ্দে ধন-সম্পদ ও সিোন-সিবত রেষতো রেষকবল পেীক্ষোস্বরূপশ 
আে আল্লোহে কোশ্ি েশ্য়শ্ি মহো পুেস্কোে’’শ (স েো আত-তোর্োবুন: 
১৫) 

অতএব ঈমোন ও আমশ্লে মোনদশ্ণ্ড দীশ্নে অনুসোেীশ্দে রেষশষ 
পবেণবত ববপদিনক হশ্য় রেষযশ্ত পোশ্েশ মহোন আল্লোহ বশ্লন: 

م  َءابَا   ََكنَ  إجن ق ل   ﴿ ب   ؤ ك 
َ
م  َنا  َوأ م  َو  ِإَوخ   ؤ ك  ز   ن ك 

َ
م  َو  َوأ ك  َيت   ج  م  وََعشج م   ك 

َ
 ل  َو  َوأ

وَهاََتَف  ق  ٱ جَج   ت م  َٰ   َكَساَدَها نَ َشو  ََّت   َرة  َوت ن  َوَم َحب   َنَها  َضو  تَر   كج
َ
مإجَِل   أ جنَ  ك  ج ٱ م   ّلل 

ج  ولج َهاد  ۦ َورَس  وا  ۦ َسبجيلجهج  فج  وَجج ب ص    َحت    َفََتَ
 
َ يَأ م   ّلل   ٱ تج

َ
جأ ج ب  مَ َقو  ل  ٱ دجيَيه   َّل  ّلل   ٱوَ  ۦ  رجه

قجيَ َف  ل  ٱ  [  ٨٦: اتلوبة] ﴾ ٢٤ سج

‘‘বলুন; রেষতোমোশ্দে বনকি যবদ রেষতোমোশ্দে বপতো, রেষতোমোশ্দে সিোন, 
রেষতোমোশ্দে ভোই, রেষতোমোশ্দে পত্নী, রেষতোমোশ্দে রেষর্োত্র, রেষতোমোশ্দে অবিগত 
ধন-সম্পদ, রেষতোমোশ্দে ব োবসো যো বন্ধ হশ্য় যোওয়োে ভয় কে এবাং 
রেষতোমোশ্দে বোসস্থোন -যোশ্ক রেষতোমোেো পিন্দ কে- আল্লোহ, তোাঁে েোস ল 
ও তোাঁে পশ্ে বিহোদ কেো রেষেশ্ক অবধক বপ্রয় হয়, তশ্ব অশ্পক্ষো কে 
আল্লোহে ববধোন আসো পযগি! আে আল্লোহ রেষকোশ্নো ফোশ্সক 
সম্প্রদোয়শ্ক রেষহদোয়োত রেষদন নোশ (স েো আত-তোওবোহ: ২৪) 

মহোন আল্লোহ আশ্েো বশ্লন:  

م  َبع   َناوََجَعل  ﴿ َع   َضك  تَص   َنةً فجت   ض  ِلج
َ
وَن  أ ي   َربَُّك  َوََكنَ  بج  : الفرقان] ﴾۞٢٠ ابَصج

٨٠  ] 
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‘‘আে আমেো রেষতোমোশ্দে বকিু সাংখ কশ্ক অন শ্দে িন  পেীক্ষোস্বরূপ 
কশ্েবিশ রেষতোমেো বধযগ ধোেণ কেশ্ব বক? আপনোে প্রবতপোলনক সব 
বকিু রেষদশ্খন’’শ (স েো আল-ফুেকোন: ২০) 

সুতেোাং মুসবলমশ্দে উপে কতগব  হশ্ে ঈমোশ্নে বশ্ল ববলয়োন হশ্য় 
রেষফতনো প্রবতশ্েোধ কেো এবাং আল্লোহে েিুশ্ক  (কুেআন-হোদীস) 
সাংর্বদ্ধ হশ্য় দৃঢ়ভোশ্ব আাঁকশ্ে ধেোশ আে যোেো কুেআন-হোদীশ্সে 
জ্ঞোন েোশ্খ তোশ্দে রেষেশ্কই শেীয়শ্তে হুকুম-আহকোম রেষিশ্ন 
রেষনওয়ো57শ  

{প্রন: ১৬৪} মুসবলম িোহোশ্ন দশ্লে সাংখ ো অশ্নক, আে প্রশ্ত কবি 
দলই বনশ্িশ্দেশ্ক সোববগক ধমগববশ্বোশ্সে অবধকোেী মশ্ন কশ্ে; অতএব 
সত  সবিক রেষকোনবি তো বুঝোে উপোয় বক? 

উত্তে: সুস্পষ্ট কেো হশ্ে রেষয, সবিক রেষসোিো পশ্েে অনুসোেী 
(আহলুস-সুন্নোহ ওয়োল িোমো‘আত) তোেোই যোেো আল্লোহে েোসুলশ্ক 
অনুসেণ কশ্ে অেগোৎ তোেো কুেআন এবাং সুন্নোহ রেষমশ্ন চশ্লশ আে 
তোেো আহ্বোন কশ্ে আল্লোহে বকতোব ও েস শ্লে সুন্নোশ্তে বদশ্কশ 
তোেো কুেআন ও হোদীস অনুযোয়ী যেোযে যুশ্র্োপশ্যোর্ী িীবন-যোপন 
কশ্ে সোহোবীর্শ্ণে আদশগ গ্রহণ কেত তোশ্দে প্রবত সন্তুবষ্ট জ্ঞোপন 
এবাং তোশ্দে বহদোয়োশ্তে পশ্ে যোেো চশ্ল তোেোই সত  সবিক দল বো 

                                                            
57 ‘আল বফকহ  বফদ দীন ঈসমোতুন বমনোল বফতোন’/ ড. সোশ্লহ আল-ফোউযোন,  

প্রেম প্রকোশ: ১৪১৮ বহিেী) 
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িোমোয়োতশ এসব বববশষ্ট  ব তীত রেষকোশ্নো দল সবিক বশ্ল ববশ্ববচত 
নয় বোং বোবতল ও পেভ্রষ্টশ 

{প্রন: ১৬৫} সবিক আিীদো বো ধমগ ববশ্বোস বক মোনুশ্ষে মশ্ধ  
বিঘোাংসো, বনঠু রেতো এবাং সন্ত্রোসোবোদ সৃবষ্ট কশ্ে? 

উত্তে: সবিক ধমগ ববশ্বোশ্স সুবনবদগষ্ট বনয়ম-ববধোন ও শতগ সোশ্পশ্ক্ষ 
বিহোদ ব তীত অন  বকিু কেো নোিোশ্য়য বো বনবষদ্ধশ রেষয সব মুসবলম 
শোসক ইসলোমী শেীয়ত অনুযোয়ী শোসন কোযগ পবেচোলনো কেশ্ি নো, 
তোশ্দেশ্ক উৎখোত কেোে িন  ততক্ষণ পযগি ঝোবপশ্য় পেো ববধ হশ্ব 
নো, যতক্ষণ পযগি তোে রেষচশ্য় বে পোপোচোে বতগমোন েোকশ্ব এবাং 
উশ্েদ কেো নো হশ্বশ 

আে যোেো ইসলোমী শেী‘আত অনুযোয়ী শোসনকোযগ পবেচোলনো কেশ্ব 
তোশ্দে সোশ্ে ববশ্দ্রোহ কেো বে ধেশ্নে অপেোধ ও িুলুমশ ইসলোমী 
ববধোন রেষমোতোশ্বক শোসকশ্দে ববশ্েোধীতোকোেীশ্দে ববশ্দ্রোহীশ্দে 
ববরুশ্দ্ধ বিহোদ কেো এবাং তোশ্দেশ্ক হত ো  কেো ওয়োবিবশ 

তশ্ব রেষয সব মুসবলম  শোসক ইসলোমী শেীয়ত অনুযোয়ী েোষ্ট্র 
পবেচোলনো কশ্ে নো তোশ্দেশ্ক নবিহত কেো, আল্লোহশ্ক ভয় কেশ্ত 
বলো, রেষযন তোেো আল্লোহে দীশ্নে বদশ্ক প্রত োবতগন কশ্ে এবাং তোাঁেই 
নোবযল কেো স্বে প ণগোঙ্গ শেীয়ত অনুযোয়ী রেষদশ পবেচোলনো কশ্েশ 
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মুসবলমর্ণ যখন সাংর্বদ্ধ হশ্য় শবক্ত অিগন কেশ্ব এবাং বফতনো ও 
ববভ্রোবি রেষেশ্ক বনেোপদ হশ্ব তখনই ওয়োবিব হশ্ব ঐ মুসবলম 
শোসকশ্ক উৎখোত কেো, রেষয ইসলোমী শেীয়োত অনুযোয়ী েোষ্ট্র 
পবেচোলনো কশ্ে নোশ অতঃপে তোে পবেবশ্তগ রেষয ব বক্ত আল্লোহে 
শেীয়ত রেষমোতোশ্বক েোষ্ট্র চোলোশ্ব, তোশ্কই েোষ্ট্র পবেচোলনোে দোবয়ত্ব 
প্রদোন কেোশ আল্লোহ আমোশ্দে সকলশ্ক বহদোয়োত করুন এবাং 
মুসবলমশ্দে মশ্ধ  রেষয সশ্বগোত্তম তোশ্ক রেষনতৃত্ব গ্রহণ কেোে রেষতৌবফক 
বদনশ 

{প্রন: ১৬৬} ইেোকৃতভোশ্ব সোলোত রেষিশ্ে রেষদওয়ো বক কুফেী? 

উত্তে: হ োাঁ; কুফেীশ মহোন আল্লোহ বশ্লন:   

وا   تَاب وا   فَإجن ﴿ قَام 
َ
لَو  ٱ َوأ ا   ةَ لص  َكو  ٱ َوَءاتَو  م  َو  فَإجخ   ةَ لز  جينج  ٱ فج  ن ك   [  ٨٨: اتلوبة] ﴾ دل 

‘‘আে তোেো যবদ তোওবো কশ্ে, সোলোত কোশ্য়ম কশ্ে এবাং যোকোত 
আদোয় কশ্ে, তোহশ্ল তোেো রেষতোমোশ্দে দ্বীবন ভোই’’শ (স েো আত-
তোওবোহ: ১১) 

আল্লোহ আশ্েো বশ্লন:  

وا   تَاب وا   فَإجن ﴿ قَام 
َ
لَو  ٱ َوأ ا   ةَ لص  َكو  ٱ َوَءاتَو  م    فََخلُّوا   ةَ لز   [  ٦: اتلوبة] ﴾ َسبجيلَه 

‘‘বকন্তু যবদ তোেো তওবো কশ্ে, সোলোত কোশ্য়ম কশ্ে, যোকোত আদোয় 
কশ্ে, তশ্ব তোশ্দে পে রেষিশ্ে দোও’’শ (স েো আত-তোওবোহ: ৫)  
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অনুরূপ স েো আল-মুেোসবসশ্েে ৪২ ও ৪৩ নাং আয়োশ্ত মহোন আল্লোহ 
বশ্লন: 

م   َما ﴿ جيَ ل  ٱ مجنَ  نَك   لَم   قَال وا   ٤٢ َسَقرَ  فج  َسلََكك  َصل   [  ٦٣  ،٦٨: املدثر] ﴾ ٤٣ م 

‘‘(৪২) রেষতোমোশ্দেশ্ক বক িন  সোক্কোে নোমক িোহোন্নোশ্ম বনশ্ক্ষপ কেো 
হশ্য়শ্ি? (৪৩) তোেো বলশ্ব: আমেো সোলোত আদোয়কোেীশ্দে অিভুগক্ত 
বিলোম নো’’শ 

{প্রন: ১৬৭} একিন মুসবলম মবহলোে পদগো কেো, তোে প ণগোাংর্ ধমগ-
ববশ্বোশ্সে প্রমোণ নয় বক?  

উত্তে: হ োাঁ, পদগো পোলন কেশ্ল তোে সম্মোন, মযগোদো ও পববত্রতো 
সুেবক্ষত এবাং বনেোপদ হশ্বশ আে এিো তোে প ণগোঙ্গ ধমগ ববশ্বোস ও 
ইসলোশ্মে অনুসোেী মুসবলশ্মে পবেচোয়কশ 

পোবেভোবষক অশ্েগ একিন মবহলোে পদগো হশ্ে: সবগশেীে এবাং 
রেষসৌন্দযগশ্ক আবৃত কশ্ে েোখো; রেষযন-পে-পুরুষ নোেীশ্দহ বকাংবো তোে 
শেীশ্েে রেষকোশ্নো রেষসৌন্দযগ রেষদখশ্ত সক্ষম নো হয়শ এমনবক নোেী সমোি 
রেষযসব কৃবত্রম সোি-রেষর্োি কশ্ে বদবহক রেষসৌন্দযগ বোবেশ্য় রেষতোশ্লন তোও 
রেষিশ্ক েোখো একোি কতগব শ নোেীেো রুবচসম্মত বিলো-িোলো রেষপোষোক 
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পবেধোন কশ্ে এবাং রৃ্হোভ িশ্ে েোকশ্লই রেষকবল পে-পুরুষ হশ্ত 
বনশ্িশ্দেশ্ক সুেবক্ষত েোখশ্ত সক্ষম হশ্বশ 58  

{প্রন:১৬৮} তোওহীদ রেষিশ্ন-বুশ্ঝও রেষয ব বক্ত রেষস অনুযোয়ী কোি কশ্ে 
নো,  রেষস বক কোশ্ফে হশ্ব? 

 উত্তে: হ োাঁ, রেষস কোশ্ফে হশ্ব যখন তোে কোশ্ি তোওহীশ্দে দোওয়োত 
রেষপৌশ্ি যোশ্ব এবাং তোওহীশ্দে ববপেীত কোি কেশ্বশ আবোে কখশ্নো 
বো রেষস হশ্ব ফোশ্সক বকাংবো গুনোহর্োেশ আে এিো শোয়খ মুহোম্মোদ 
ইবন ইব্রোহীম আল-শোয়খ েশ্হমোহুল্লোহে অবভমতশ 59 

{প্রন: ১৬৯} প্রবতবক্ষত মোহদী সবত ই আশ্বন বক? দীশ্নে গুরুত্বপ ণগ 
জ্ঞোতব  ববষয় হশ্ে “প্রবতবক্ষত মোহদী”ে কেো বশ্লশ্িন নবী 
মুহোম্মোদ সল্লোু্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম সুতেোাং ঐ ববষশ্য়ে সত তো 
সম্পশ্কগ অন শ্দেশ্ক প্রন কেোে রেষকোশ্নো সুশ্যোর্ আশ্ি বক? 

উত্তে: হ োাঁ, সবত ই বতবন আর্মন কেশ্বনশ আে একেো বশ্লশ্িন 
একদল সত  উৎঘোিন ও প্রবতঠ রোকোেী; যেো, আহমোদ ইবশ্ন হোম্মোল, 
শোয়খুল ইসলোম ইবশ্ন তোইবময়ো এবাং শোয়খ ইবশ্ন বোযশ তোশ্দে 
দলীল হশ্ে: মুসনোশ্দ ইমোম আহমোশ্দ উবল্লবখত ইবশ্ন মোসউদ 
                                                            
58 .বহেোসোতুল ফোবদলো: ড. আবু বকে আবু যোশ্য়দ, ১ম প্রকোশ, পৃঠ রো: ৩১শ 
59 . ‘মুফীদ আল-মুসতোফীদ বফ কুফেী তোশ্েক আত-তোওহীদ ’পৃষ্টো: ১৫, প্রকোশ 

কোল: ১৪১১ বহিেীশ 
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েোবদয়োল্লোহু আনহু রেষেশ্ক ববণগত হোদীস; নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ 
ওয়োসোল্লোম বশ্লন:  

اَعةُ  َتُقومُ  اَل » َ  َحّتَّ  السَّ نْ  رَُجل   يَل  ْهل   م 
َ
، أ ئُ  بَيْت   «ْسم  ا اْسُمهُ  يَُواط 

‘‘ততক্ষন পযগি বকয়োমত সাংঘবিত হশ্ব নো যতক্ষন পযগি আমোে ঘে 
রেষেশ্ক একিন রেষলোশ্কে আর্মন নো হশ্ব, আমোে নোশ্মই তোে নোম 
হশ্ব’’শ 

(মুসনোশ্দ আহমোদ: ৬/৪২, নাং ৩৫৭১)  

 অন  এক হোদীশ্স ববণগত আশ্ি:  

اَعةُ  َتُقومُ  اَل » رُْض  َتْمتَل ئَ  َحّتَّ  السَّ
َ
نْ  رَُجل   ََيُْرجُ  ُثمَّ : " قَاَل "  وَُعْدَوانًا ُظلًْما اأْل  م 

ت   َْتَ وْ  - ع 
َ
نْ  أ ْهل   م 

َ
 «وَُعْدَوانًا ُظلًْما ُمل ئَْت  َكَما وََعْداًل، ق ْسًطا َيْملَؤَُها َمنْ  - بَيْت   أ

‘‘ততক্ষন পযগি বকয়োমত হশ্ব নো যতক্ষন পযগি মোবিে পৃবেবী 
িুলুম-অত োচোে ও দুশমনীশ্ত ভশ্ে নো যোশ্বশ অতঃপে আমোে বাংশ 
রেষেশ্ক একিন রেষলোক আত্মপ্রকোশ কেশ্ব অেবো আমোে ঘে রেষেশ্কই 
তোে আর্মন হশ্ব এবাং তোে সুববচোে সুশোসশ্ন পৃবেবী পবেপ ণগ হশ্য় 
যোশ্ব, রেষযভোশ্ব ইশ্তোপ শ্বগ িুলুম অপেোধ ও পোপোচোশ্ে ভশ্ে 
বর্শ্য়বিল60শ  

                                                            
60 আল- ইিবতমো ববল আসোে আলো মোন আনকোেোল মোহদী আল-মুনতোযোে’: 

রেষলখক: হোম দ ইবন আবু্দল্লোহ আল তুয়োইিেী, পৃঠ রো:  ১১, প্রেম প্রকোশশ 
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(মুসনোশ্দ আহমোদ ১৭/৪১৬, নাং ১১৩১৩)শ  

{প্রন: ১৭০} ইসলোশ্মে আশ্লোশ্ক ভোশ্লো-বোসোে মমগোেগ বক? 
ভোশ্লোবোসোে সোশ্ে তোওহীশ্দে সম্পশ্কগ বক? 

উত্তে: ভোশ্লোবোসো হশ্ে রেষসই অনুভুবত যো রেষদখো যোয় নো এবাং তো 
রেষিোয়োও যোয় নোশ আে এিো মহোন আল্লোহে রেষদওয়ো এক ববশ্শষ 
রেষনয়োমত, তোাঁেই ইেোয় বৃবদ্ধ ঘোিবত হয়শ সশ্বগোচ্চ ভোশ্লোবোসো 
আল্লোহেই প্রোপ  অতঃপে তোাঁে েোস শ্লেশ আে এিোই হশ্ে 
আকীদোহ-ববশ্বোশ্সে রেষমৌবলক উপোদোন ও রেষমরুদণ্ডশ মহোন আল্লোহ 
বশ্লন: 

نت م   إجن ق ل   ﴿ جبُّونَ  ك  َ ٱ ت  م  بجب  ي    ت بجع ونج ٱفَ  ّلل  م   فجر  َوَيغ   ّلل   ٱ ك  م    لَك   ال] ﴾ ذ ن وبَك 
 [  ٣٨: عمران

‘‘বলুন; যবদ রেষতোমেো আল্লোহশ্ক ভোশ্লোবোশ্সো, তোহশ্ল আমোশ্ক 
অনুসেণ কে, যোশ্ত আল্লোহ রেষতোমোবদর্শ্ক ভোলবোশ্সন এবাং 
রেষতোমোবদর্শ্ক রেষতোমোশ্দে পোপ মোিগনো কশ্ে রেষদন’’শ (স েো আশ্ল-
ইমেোন: ৩১) 

নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম বশ্লন: 

نُ  الَ » َحُدُكمْ  يُْؤم 
َ
ُكونَ  َحّتَّ  ،أ

َ
َحبَّ  أ

َ
نْ  إ َيْه   أ ه   م  ه   َوادل   مْجَع نيَ  َوانلَّاس   َوَودَل 

َ
 «أ
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‘‘রেষতোমোশ্দে রেষকউই ততক্ষণ পযগি ঈমোনদোে হশ্ত পোেশ্ব নো, যতক্ষণ 
পযগি আবম তোশ্দে বপতো, সিোন এবাং অন োন  সকল মোনুশ্ষে রেষচশ্য় 
সবগোবধক বপ্রয় নো হব’শ (বুখোেী: ১৫; মুসবলম: ৪৪) 

েোস ল সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম আশ্েো বশ্লন:  

نُ  اَل » َحُدُكمْ  يُْؤم 
َ
ُكونَ  َحّتَّ  أ

َ
َحبَّ  أ

َ
نْ  إ َيْه   أ ه  َنفْ  م   «س 

‘‘রেষতোমোশ্দে রেষকহই ততক্ষণ পযগি ঈমোনদোে হশ্ত পোেশ্ব নো যতক্ষণ 
পযগি আবম তোে বনশ্িে িীবশ্নে রেষচশ্য়ও অবধক বপ্রয় নো হব’শ 
(বুখোেী) 

অতএব উপশ্েোক্ত উপোশ্য় মুবমন ব বক্ত ঈমোশ্নে স্বোদ রেষসৌন্দযগ 
অনুধোবন কেশ্ত সক্ষম হশ্বশ তশ্ব দোম্পত  িীবশ্নে রেষপ্রম-
ভোশ্লোবোসো এবাং আত্মীয় স্বিনশ্দে ভোশ্লোবোসো রেষদোষনীয় হশ্ব নোশ 
বকন্তু শতগ হশ্লো রেষয,  রেষকোশ্নো অবস্তোয়ই রেষযন মহোন আল্লোহে প্রবত 
ভোশ্লোবোসো বোধোগ্রস্ত নো হয়61শ  

বস্তুত প্রশ্ত শ্কে মোশ্ঝ বনধগোবেত সোধোেণ ভোশ্লোবোসো (মহব্বত) এবাং 
আল্লোহ ও তোাঁে েস শ্লে িন  অত োবশ কীয় ভোশ্লোবোসো এক নয়, 
রেষকননো একিন মুসবলশ্মে সোধোেণ ভোশ্লোবোসো কখশ্নো কখশ্নো 
অমুসবলশ্মে িশ্ন ও হশ্ত পোশ্েশ 

                                                            
61 ‘আল-হুববু বফল ইসলোম’/ আবু্দল হোলীম কোনবোস, প্রকোশনোয়: এহইয়োউত 

তুেোস, িোতোেশ 
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{প্রন: ১৭১} আহলুল বিবলো বো বকবলোপন্থী কেো? 

উত্তে: তোেো বনশ্িশ্দেশ্ক মুসবলম দোবী কশ্ে, বিবলোমুখী হয়, 
যেোবনয়শ্ম সময়মত আমোশ্দে মতই সোলোত সম্পন্ন কশ্ে, কুেআনশ্ক 
প ণগোঙ্গরূশ্প ববশ্বোস কশ্ে এবাং তোেো রেষকোশ্নো প্রকোে অবতেবঞ্জত কশ্ে 
নোশ মহোন আল্লোহ যো হোেোম কশ্েশ্িন তোেো তো হোলোল কশ্ে নো 
বকাংবো মহোন আল্লোহ তোাঁে বকতোব এবাং েস শ্লে সুন্নোশ্ত যো হোলোল 
কশ্েশ্িন তোেো তো হোেোম কশ্ে নোশ নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ 
ওয়োসোল্লোম বশ্লশ্িন:  

دَ  َمنْ »  نْ  َشه 
َ
، إ الَّ  إ َلَ  الَ  أ ُ َكَل  َصََلَتنَا، وََصّلَّ  بْلَتَنَا،ق   َواْستَْقبََل  اّللَّ

َ
 َذب يَحتَنَا، َوأ

، َما َلُ  الُمْسل ُم، َفُهوَ   «الُمْسل م   ََعَ  َما وََعلَيْه   ل لُْمْسل م 

‘‘রেষয সোক্ষ  বদশ্ব রেষয আল্লোহ ব তীত হি রেষকোশ্নো মো‘বুদ রেষনই, আে 
আমোশ্দে রেষকবলোে বদশ্ক বফশ্ে সোলোত আদোয় কশ্ে, আমোশ্দে মতই 
সোলোত আদোয় কশ্ে; রেষস মুসবলম বহশ্সশ্ব র্ণ  হশ্বশ অতঃপে আমেো 
যো পোব রেষসও তো পোশ্ব এবাং আমোশ্দে উপে যো প্রশ্য়োর্ হশ্ব তোে 
উপেও সমভোশ্ব তো প্রশ্য়োর্ হশ্ব’’শ (বুখোেী, হোদীস নাং ৩৯৩)62  

{প্রন: ১৭২} গুনোহকোেী বক রেষকোন গুনোশ্হে কোেশ্ণ রেষবঈমোন হশ্য় 
যোশ্ব? 

                                                            
62 মুখতোসোে আল-আসইলোহ অল আিউইবোহ আল-উসুবলয়ো’ আশ-শোয়খ আবু্দল 

আযীয আল-সোলমোন, দ্বোদশ প্রকোশনো, পৃষ্টো-১২৯শ 
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উত্তে: রেষয বশকগ কেশ্ব রেষস ঈমোশ্নে র্বণ্ড রেষেশ্ক রেষববেশ্য় যোশ্বশ অেগোৎ 
রেষবঈমোন হশ্য় যোশ্বশ তশ্ব অন োন  বে বো রেষিোি গুনোহ হশ্ল ঈমোশ্নে 
র্বণ্ড রেষেশ্ক রেষববেশ্য় যোশ্ব নো বোং রেষস মুবমন েোকশ্ব বশ্ি বকন্তু প ণগোঙ্গ 
মুবমন নয়শ নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম বশ্লন:  

اّن   يَْزن   الَ » نيَ  الزَّ ن   وَُهوَ  يَْزن   ح   «ُمْؤم 

‘‘রেষযনোকোেী যখন রেষযনো কশ্ে তখন রেষস মুবমন েোশ্ক নো’’শ (সহীহ 
আল-বুখোেী, ২৪৭৫) অেগোৎ তোে ঈমোন প ণগোঙ্গ েোশ্ক নোশ 

বশকগ ব তীত অন োন  রেষিোি বে গুনোহকোেী কোশ্ফে নয় এবাং 
িোহোন্নোম তোে স্থোয়ী বনবোস হশ্ব নোশ রেষযমন; েোস ল সোল্লোল্লোহু 
আলোইবহ ওয়োসোল্লোম বশ্লন: 

ْهل   َشَفاَعت  »
َ
نْ  ئ ر  الَْكبَا أل  ت   م  مَّ

ُ
 «أ

‘‘আমোে উম্মোশ্তে মশ্ধ  যোেো কবীেো গুনোহ কেশ্ব, তোেোও আমোে 
শোফো‘আশ্তে (সুপোবেশ) অিভুগক্ত’’শ (আবুদোউদ, ৪৭৩৯) 

বুখোেী ববণগত অন  এক হোদীশ্স আশ্ি:  

نَ  قَْوم   ََيُْرجُ » د   ب َشَفاَعة   انلَّار   م   اجلَنََّة، ونَ َفيَْدُخلُ  وََسلَّمَ  َعلَيْه   اهللُ  َصّلَّ  حُمَمَّ
ْونَ  ينِيَ  يَُسمَّ  «اجلََهنَّم 

‘‘আল্লোহ তো‘আলো িোহোন্নোম রেষেশ্ক িোহোন্নোমী একদল গুনোহর্োে 
রেষলোকশ্ক মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু ‘আলোইবহ ওয়োসোল্লোশ্মে সুপোবেশ্শ রেষবে 
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কশ্ে আনশ্বন অতঃপে তোশ্দেশ্ক িোন্নোশ্ত প্রশ্বশ কেোশ্নো হশ্বশ 
রেষলোশ্কেো তোশ্দেশ্ক িোহোন্নোমী বশ্ল সশ্ম্বোধন কেশ্বশ’’ (বুখোেী, 
৬৫৬৬) 

তশ্ব গুনোহর্োশ্েে শোবস্ত আল্লোহ ইেোধীন, বতবন ইেো কেশ্ল ক্ষমো 
কশ্ে িোন্নোশ্ত প্রশ্বশ্শে সুশ্যোর্ বদশ্বন বকাংবো শোবস্ত রেষভোর্ কেোশ্বনশ 
মহোমবহয়োন আল্লোহ বশ্লন: 

ج  ﴿ ج  َم  ٱ فج  َما ّلل   ٱ فج  َوَما تج َو  لس 
َ وا  ت ب   ِإَون ضج  ۡرل  م   فج   َما د  ك  سج نف 

َ
و   أ

َ
وه  َّت    أ  ف 

ب   َاسج مي  جهج  ك  جَمن فجر  َفَيغ   ّلل    ٱ ب ج  ََعَ   ّلل   ٱوَ  ء   يََشا   َمن َوي َعذ جب   ء  يََشا   ل
ير   ء  َش   ك    قَدج

 [  ٨١٦: ابلقرة] ﴾ ٢٨٤

‘‘আসমোন ও যমীশ্ন যো বকিু আশ্ি সবই আল্লোহেশ রেষতোমোশ্দে মশ্নে 
মশ্ধ  যো আশ্ি তো যবদ প্রকোশ কে অেবো রেষর্োপন েোখ, আল্লোহ 
রেষতোমোশ্দে কোি রেষেশ্ক তোে বহসোব বনশ্বনশ অতঃপে যোশ্ক ইেো 
শোবস্ত বদশ্বনশ আল্লোহ সবগ ববষশ্য় সবগ শবক্তমোন’’শ (স েো আল -
বোকোেোহ: ২৮৪) 

{প্রন: ১৭৩} সোহোবী রেষক? সোহোবীশ্দে ব োপোশ্ে আমোশ্দে কতগব  কী? 

উত্তে: বযবন ঈমোশ্নে সোশ্ে নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম এে 
সেোসবে সোহচযগ লোভ কশ্েশ্িন এবাং ঈমোশ্নে উপে বিশ্ক রেষেশ্কই 
মোেো রেষর্শ্িন বতবনই সোহোবীশ 
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সোহোবীশ্দে ব োপোশ্ে আমোশ্দে কতগব  হশ্ে রেষয,  তোশ্দেশ্ক ্দ্ধো 
সম্মোন কেো, তোশ্দে প্রবত সুধোেণো রেষপোষণ কেো এবাং ভোশ্লোবোসোশ 
তোশ্দেশ্ক সত বনঠ র ন োয়পেোয়ন মশ্ন কেো, তোশ্দে কোশ্েো প্রবতই 
ববশ্দ্বষ রেষপোষণ নো কেো, অবজ্ঞো নো কেো এবাং তোশ্দে প্রবত সন্তুষ্ট 
েোকোশ 

সোহোবীর্ণ তোাঁশ্দে িোন এবাং সম্পদ সত  দীশ্নে িন  উৎসর্গ কশ্ে 
বদশ্য়শ্িনশ তোাঁেো আল্লোহে িন  সত বনঠ র বিহোদ (লেোই) কশ্েশ্িন 
এবাং ঈমোনদোেীশ্ত তোাঁেো অগ্রর্োমীশ তোাঁেো সবগ শতোব্দীে উত্তম 
আদশগবোদী, তোাঁেো সকশ্লই মোনুষ বিশ্লন, তোাঁেো ভুলত্রুবি মুক্ত ননশ 
তশ্ব তোশ্দে মধ কোে দ্বন্দ বকাংবো মত পোেগক  বনশ্য় ববচোে ববশ্েষণ 
কেো ও ববভ্রোবি সৃবষ্ট কেো আমোশ্দে িন  সম্প ণগ অববধশ নবী 
সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম বশ্লন:  

، تَُسبُّوا الَ » ْصَحاِب 
َ
نَّ  فَلَوْ  أ

َ
َحَدُكمْ  أ

َ
ْنَفَق  أ

َ
ثْ  أ ، َل م  ُحد 

ُ
ْم، ُمدَّ  بَلَغَ  َما َذَهبًا أ ه  َحد 

َ
 أ

يَفهُ  َوالَ   «نَص 

‘‘রেষতোমেো রেষকহ আমোে সোহোবীশ্দেশ্ক র্োল-মন্দ কেশ্ব নোশ আমোে 
িীবন যোে হোশ্ত েশ্য়শ্ি তোাঁে শপে (কশ্ে বলবি রেষয): রেষতোমোশ্দে 
রেষকউ যবদ উহুদ পোহোে সমপবেমোণ স্বণগও দোন কশ্ে, তবুও তোশ্দে 
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কোশ্েো এক মুদ পবেমোণ সদকোে মতও হশ্ব নো বকাংবো অধগমুদও হশ্ব 
নো’’শ63 

{প্রন: ১৭৪} বশকগ ও অন োন  গুনোহ রেষেশ্ক তোওবো কেোে উপোয় কী? 

উত্তে:  

(১) খোশ্লিভোশ্ব মুশ্খ কোশ্লমোয় শোহোদোত উচ্চোেণ কশ্ে দীন ইসলোম 
গ্রহশ্ণে রেষঘোষণো প্রদোন কেো,   

(২) রেষর্োসল কশ্ে পববত্রতো অিগন কেোশ  

(৩) ইসলোম প বগ কুফেীে িন  অনুশ্শোচনো কেো,   

(৪) আে কখশ্নো দীন রেষেশ্ক বফশ্ে নো যোওয়োে দৃঢ় সাংকল্প কেো,  

(৫) পুনেোয় কুফেী কোশ্ি প্রত োবতগনশ্ক অপিন্দ কেো এবাং 
িোহোন্নোশ্ম বনবক্ষপ্ত হওয়োশ্ক ভয় কেোশ  

মহোন আল্লোহ েোববুল আলোমীন বশ্লন:  

جينَ  ق ل ﴿ جَّل  و   ل  وا   إجن ا  َكَفر  غ   يَنَته  م َفر  ي  ا لَه   [  ٣١: االنفال] ﴾َف َسلَ  قَد   م 

                                                            
63 . মুত্তোবফকুন আলোইবহশ বুখোেী, ৩৬৭৩; মুসবলম, ২৫৪০শ 
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‘‘বলুন; তোশ্দেশ্ক যোেো কুফেী কশ্েশ্িশ যবদ তোেো (কুফেী রেষেশ্ক) 
ববেত হয়, তোহশ্ল অতীশ্ত যো হশ্য়শ্ি তো ক্ষমো কশ্ে রেষদওয়ো হশ্ব’’শ 
(স েো আল-আনফোল: ৩৮) 

 মুবমনর্ণ সবগপ্রকোে গুনোহ রেষেশ্ক তওবো কশ্ে েোশ্কশ মহোন আল্লোহ 
েোববুল আলোমীন বশ্লন:   

َهاَي   ﴿ يُّ
َ
جينَ ٱ أ ج ٱ إجَل  ا  ت وب و   َءاَمن وا   ّل  وًحا َبة  تَو   ّلل   [  ١: اتلحريم] ﴾ن ص 

‘‘রেষহ মুবমনর্ণ ! রেষতোমেো আল্লোহে বনকি তওবো কে; ববশুদ্ধ 
তওবো’’শ64 

মুবমন বোন্দোর্ণ গুনোহ কত রেষিোি বো কু্ষদ্র হশ্লো রেষস বদশ্ক দৃবষ্ট রেষদয় নো 
বোং যোে গুনোহ (নোফেমোনী) কেো হশ্য়শ্ি তোাঁে মহশ্ত্বে বদশ্ক লক্ষ  
বদশ্য় েোশ্কশ মহোন আল্লোহ বশ্লন: 

جئ  ۞ ﴿ ن ج   عجَبادجي   َنب 
َ
نَا أ

َ
ور  ل  ٱ أ يم  ٱ َغف  ن   ٤٩ لر حج

َ
وَ  َعَذابج  َوأ  ٱ َعَذاب  ل  ٱ ه 

َ م  ل   ﴾ ٥٠ ِلج
 [  ٦٠  ،٦١: احلجر]

‘‘(৪৯) িোবনশ্য় বদন আমোে বোন্দোশ্দেশ্ক আবম সবগময় ক্ষমোশীল, 
পেম দয়োলুশ (৫০) আে আমোে আযোব রেষস রেষতো সবগোবধক কষ্টকে 
মমগোবিক শোবস্ত’’শ (স েো আল-বহিে) 

নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম বশ্লন:  
                                                            
64 সুেো আত-তোহেীম : ৮শ 
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َرات  وَ  إ يَّاُكمْ » ، حُمَقَّ نُوب  إ نَُّهنَّ  اذلُّ
ْعنَ  فَ  «ُيْهل ْكنَهُ  َحّتَّ  الرَُّجل   ََعَ  َُيْتَم 

‘‘রেষতোমেো রেষিোি-খোশ্িো গুনোহে ব োপোশ্ে সোবধোন েোকশ্ব, রেষকননো 
কোশ্েো কু্ষদ্র গুনোহসম হ িমো হশ্য় তোশ্ক হোলোক (র্ধ্াংস) কশ্ে বদশ্ত 
পোশ্ে’’শ (মুসনোশ্দ আহমোদ ৬/৩৬৭, নাং ৩৮১৭)65 

{প্রন: ১৭৫} একববাংশ শতোব্দীই রেষশষ শতোব্দী এ ববশ্বোস রেষপোষণ 
কেোে হুকুম কী? সহস্রোব্দ অেবো এ ধেশ্নে অন োন  বষগবেণ 
উৎসশ্বে হুকুম কী? 

 উত্তে: পৃবেবীে রেষশষ বলশ্ত বিয়োমত সাংঘবিত হওয়ো বুঝোয়, সুতেোাং 
বকয়োমত সাংঘবিত হওয়োে ববষয়বি সম্প ণগ র্োশ্য়বী ব োপোশ্েশ এে 
খবে একমোত্র আল্লোহই িোশ্নন, তশ্ব তো বনকিবতগীশ মহোন আল্লোহ 
বশ্লন: 

اَعةجن ٱ َعنج  نل اس  ٱ ل َك   َ يَس   ﴿ َهاعجل   إجن َما ق ل   لس  ج  ٱ عجندَ  م  اَعةَ ٱ لََعل   رجيَك ي د   َوَما ّلل   لس 
ون    [  ٥٣: االحزاب] ﴾ ٦٣ قَرجيًبا تَك 

‘‘রেষলোশ্কেো আপনোশ্ক বিয়োমত (বদবস) সম্পশ্কগ বিজ্ঞোসো কশ্ে, বলুন: 
রেষসিোে খবে রেষকবল আল্লোহই িোশ্ননশ তো আপবন কী কশ্ে িোনশ্বন? 
সম্ভবত বিয়োমত শীঘ্রই সাংঘবিত হশ্য় যোশ্ব’’শ (স েো আল-
আহযোব:৬৩) 

                                                            
65 উবেদু আন আতুবো অলোবকন’ মুহোম্মোদ আল- মুনোবি পৃঠ রো; ৮. ৯শ প্রেম প্রকোশ 
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মহোন আল্লোহ আশ্েো বশ্লন:  

ي انَ  اَعةج لس  ٱ َعنج  ل ونََك   َ يَس   ﴿
َ
ر   أ َهاعجل   إجن َما ق ل   َها  َسى  م  ن  عجندَ  م  ج جيَها َّل  َرب  َل  جَوق   ي   تجَها  ل

َو   إجّل   لَت   ه  َم  ٱ فج  َثق   ٱوَ  تج َو  لس 
َ   َّل  ضج  ۡرل 

 
م  تَأ  [  ٨١٧: االعراف] ﴾ َتة   َبغ   إجّل   تجيك 

‘‘তোেো আপনোশ্ক প্রন কশ্ে বিয়োমত কখন ঘিশ্ব? বলুন: ‘এ 
ববষশ্য়ে প্রকৃত জ্ঞোন শুধু আমোে প্রবতপোলশ্কেই আশ্িশ একমোত্র 
বতবনই যেোসমশ্য় উহো প্রকোশ কেশ্বনশ তখন আকোশ ও ভুমণ্ডশ্ল 
এক ভয়োবহ অবস্থোে উদ্ভব ঘিশ্বশ আকবস্মকভোশ্বই তো রেষতোমোশ্দে 
সমু্মশ্খ আসশ্ব’’শ (স েো আল-আ‘েোফ: ১৮৭) 

অতএব, দুবনয়োে আয়ুকোলশ্ক ঘন্টো বো দুই হোিোে বিে বনধগোবেত 
কশ্ে রেষদওয়ো িোশ্য়য হশ্ব নোশ রেষকননো দুবনয়োে আয় কোল র্োশ্য়বী 
ববষয় আে তো মহোন আল্লোহ িোেো রেষকউই িোশ্ন নোশ 

দুই সহস্র বিে বকাংবো নতুন রেষকোশ্নো শতোব্দীশ্ক রেষকি কশ্ে উৎসব 
উদযোপন কেো সমু্পণগ অববধ কোিশ ইয়োহ দী ও খৃষ্টোন সম্প্রদোয় 
সহস্রোশ্ব্দে রেষশশ্ষ অেবো স চনোে সোশ্ে মনর্েো ঘিনো দুঘগিনোে 
সম্পশ্কগ িুশ্ে রেষদয়, আে দৃঢ়তোে সোশ্েই তোশ্দে প বগোভোষ বোস্তশ্বও 
সাংঘবিত হওয়োে কেো প্রচোে কশ্ে রেষবেোয়শ 

সুতেোাং মুসবলমশ্দে অবশ ই কতগব  হশ্ে রেষয; ঐ ধেশ্নে তেোকবেত 
মনর্েো ববভ্রোবিকে প্রপোর্োণ্ডোয় কণগপোত নো কেো বোং সকলশ্ক 
আল্লোহে বকতোব ও তোাঁে নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম-এে 
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সুন্নোতশ্ক যেোযেভোশ্ব আাঁকশ্ে ধেশ্ত হশ্বশ সোশ্ে সশ্ে ইয়োহ দী, 
খৃষ্টোনশ্দে সবগ প্রকোে ববভ্রোবিে ব োপোশ্ে সতকগতোও অবলম্বন কেশ্ত 
হশ্বশ রেষকননো তোেো মোনুষশ্ক ঈমোশ্নে পবেপন্থী কুফেী কোশ্ি উদু্ভদ্ধ 
কশ্ে এবাং েবহত ধমগসম হশ্ক ইসলোশ্মে সোশ্ে একবত্রকেশ্ণে 
িদ্মোবেশ্ণ দীশ্ন হক পবেত োর্ কেোশ্নোে অপশ্চষ্টোয় বলপ্তশ আে তোই 
মুসবলমশ্দেশ্ক ঐ সব রেষবদীন সম্প্রদোশ্য়ে রূপধোেণ, তোশ্দে ঈদ 
উপোসনোয় রেষযোর্দোন কেশ্ত বকাংবো তদনুরূপ ঈদ-উৎসব পোলন 
কেশ্তও বনশ্ষধ কেো হশ্য়শ্িশ  

অতএব তোশ্দে ঈদ-উপোসনোয় রেষকোশ্নো প্রকোে সহশ্যোবর্তো প্রদোন 
কেো, এমনবক ওগুশ্লোশ্ক আনন্দ উৎসশ্বে পবগ বহসোশ্ব স্বীকোে কেো 
এবাং ঐ উপলশ্ক্ষ তোশ্দেশ্ক অবভনবন্দত কেো আমোশ্দে িন  
নোিোশ্য়য বো অববধশ বোং আমোশ্দে দীন ইসলোম বনশ্য়ই আমোশ্দে 
র্বগ কেো উবচৎশ আে এ দীশ্নে সুউচ্চ মযগোদো ও সবিক ধোেণো সবোে 
কোশ্ি তুশ্ল ধেো এবাং এবদশ্ক দোওয়োত রেষদওয়ো আমোশ্দেই একোি 
কতগব শ 66 

{প্রন: ১৭৬} দীনসম হশ্ক একত্রীকেশ্নে আহ্বোন িোনোশ্নোে হুকুম 
কী? 

                                                            
66 .বোয়োনআল লোিনোহ আদ-দোশ্য়মোহ বফস সউবদয়ো বফ ইবতফোলোত: ২০০০ 

ইসোয়ীশ 
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উত্তে: এধেশ্নে কেো বলোই হোেোমশ তবুও রেষয বলশ্ব রেষস কোশ্ফে 
এবাং মুসবলম রেষেশ্ক খোবেি হশ্য় যোশ্বশ রেষকননো ইসলোম প বগ 
দীনসম হ েবহত হশ্য় রেষর্শ্ি এবাং দীন ইসলোমই হশ্ে আল্লোহে 
মশ্নোবনত চ েোি িীবন ববধোনশ আে অন োন  দীন (ধমগ)সম হ পেভ্রষ্ট 
কুফেী ববধোন র্ণ  হশ্ব নোশ মহোন আল্লোহ েোববুল আলোমীন বশ্লন: 

جينَ ٱ إجن   ﴿ ج ٱ عجندَ  دل  ج ٱ ّلل 
 [  ٨١: عمران ال] ﴾ م   َل  س  ل 

‘‘আল্লোহে বনকি একমোত্র (গ্রহণশ্যোর্ ) দীন হশ্লো ইসলোম’’শ67 

মহোন আল্লোহ স েো আশ্ল-ইমেোশ্নে ৮৫ নাং আয়োশ্ত আশ্েো বশ্লন: 

َ  َتغج يَب   َوَمن ﴿ ج ٱ َغي 
ق   فَلَن ادجين   مج َل  س  ل  وَ  ه  مجن   َبَل ي  َرةج ٓأۡلٱ فج  وَه  جينَ َخ  ل  ٱ مجنَ  خج  ٨٥ سج

 [  ١٦: عمران ال] ﴾

 ‘‘রেষকহ ইসলোম ব তীত অন  রেষকোশ্নো দীন গ্রহণ কেশ্ত চোইশ্ল, তো 
কখশ্নো কবুল কেো হশ্ব নো এবাং রেষস ব বক্ত আশ্খেোশ্ত ক্ষবতগ্রস্তশ্দে 
অিভুগক্ত হশ্ব’’শ 

সুতেোাং চ েোিভোশ্ব বলো যোয় রেষয; দীন ইসলোম ব তীত আে রেষকোশ্নো 
সত  দীন রেষনইশ অতঃপে দীন ইসলোমশ্ক অন  রেষকোন ববধোশ্নে 
কোিোকোবি মশ্ন কেো বকাংবো সমন্বয় সোধন কেোে প্রশ্চষ্টো রেষমোশ্িও 
গ্রহণশ্যোর্  নয় বোং তো প্রত োখ ত হশ্বশ আে যোেো দীন ইসলোশ্মে 

                                                            
67 . সুেো আশ্ল-ইমেোন,  আয়োত নাং ১৯শ 
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অনুসোেী এসব ববষশ্য় তোশ্দে সুস্পষ্ট ধোেণো ধোেণো েোকো অত ি 
িরূেীশ 

সমস্ত মুসবলম িোবত একমত রেষয; দুবনয়োে বুশ্ক দীন ইসলোম ব তীত 
আে রেষকোশ্নো সত  দীশ্নে অবস্তত্ব রেষনইশ মহোগ্রন্থ আল-কুেআন নোবযল 
হওয়োে পে প বগবতগী বকতোব ও ধমগমতসম হ েবহত কশ্ে বদশ্য়শ্িন 
স্বয়াং মহোন আল্লোহশ অতএব প বগবতগী আসমোনী বকতোবসম শ্হে 
স্থলোবভবষক্ত চ েোি ও সবগশ্শষ আসমোনী বকতোশ্বে নোম হশ্ে আল-
কুেআনশ আে তোই আল্লোহে নোবযলকৃত সশ্ন্দহমুক্ত বনভুগল আল 
কুেআন িোেো গ্রহণশ্যোর্  অনুসেণীয় িীবন ববধোন বদ্বতীয়বি আে 
রেষনইশ প বগবতগী বকতোবসম শ্হ পবেবতগন, পবেবধগন ও ববকৃবত ঘিোশ্নো 
হশ্য়শ্িশ সুতেোাং আমোশ্দেশ্ক দৃঢ়ভোশ্ব ববশ্বোস কেশ্ত হশ্ব রেষয, যোেো 
দীন ইসলোশ্ম প্রশ্বশ কেশ্ব নো তোেোই কোশ্ফে এবাং আমোশ্দে শত্রু 
বশ্ল র্ণ  হশ্বশ তোই সকলশ্ক স্বেণ েোখশ্ত হশ্ব রেষয, রেষকোশ্নো 
অবস্থোশ্তই দীন ইসলোমশ্ক  অন  রেষকোশ্নো দীশ্নে সোশ্ে সমন্বশ্য়ে 
রেষচষ্টো কেো, ঐশ্ক ে ডোক রেষদওয়ো, এে িন  সভো-সমোশ্বশ কেো, এে 
িন  রেষকোশ্নো প্রশ্চষ্টোয় সোেো রেষদওয়ো নোিোশ্য়য68 

{প্রন: ১৭৭} শয়তোন মুবমনশ্দে অিশ্ে রেষয অসঅসো (কুমন্ত্রণো) রেষদয় 
তো রেষেশ্ক মুবক্ত পোওয়োে উপোয় বক? 

                                                            
68 . সউদী আেশ্বে স্থোয়ী পবেষশ্দে ফতুয়ো নাং ১৯৪০২, ২৫/১/১৪১৮ বহিেীশ 
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উত্তে: শোি বচশ্ত্ত বধযগ অবলম্বন কশ্ে শয়তোশ্নে অসঅসো রেষেশ্ক 
আল্লোহে আ্য় প্রোেগনো কেশ্ত হশ্বশ সহীহোইশ্ন (বুখোেী ও মুসবলম) 
ববণগত আশ্ি;  নবী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম বশ্লন:   

ت  " 
ْ
يَْطانُ  يَأ َحَدُكمْ  الشَّ

َ
 َمنْ : َيُقوَل  َحّتَّ  َكَذا، َخلََق  َمنْ  َكَذا، َخلََق  َمنْ : َفيَُقوُل  أ

إ َذا َربََّك؟ َخلََق 
ذْ  بَلََغهُ  فَ  " َوْيَنْتَه   ب اّللَّ   فَلْيَْستَع 

‘‘শয়তোন রেষতোমোশ্দে কোশ্ি এশ্স বলশ্ব; ‘এিো রেষক সৃবষ্ট কশ্েশ্ি? ওিো 
রেষক সৃবষ্ট কশ্েশ্ি? আে অবশ্শশ্ষ বলশ্ব রেষতোমোশ্দে প্রবতপোলশ্কে 
স্রষ্টো রেষক? শয়তোন যখন এ অবস্থোয় রেষপৌঁিশ্ব তখন রেষতোমেো আল্লোহে 
আ্য় রেষচশ্য় রেষেশ্ম যোশ্ব’’শ (বুখোেী, ৩২৭৬; মুসবলম, ১৩৪) 

অন  এক বণগনোয় আশ্ি রেষয;  

ِب   َعنْ 
َ
نْ  نَاس   َجاءَ : قَاَل  ُهَريَْرَة، أ ْصَحاب   م 

َ
ِ  أ لُوهُ  وََسلََّم، َعلَيْه   اهللُ  َصّلَّ  انلَّب 

َ
: فََسأ

دُ  إ نَّا نَا ف   ََن  ْنُفس 
َ
َحُدنَا َيتََعاَظمُ  َما أ

َ
نْ  أ

َ
، َيتَََكَّمَ  أ : قَالُوا «وََجْدُتُموُه؟ َوقَدْ »: قَاَل  ب ه 

يحُ  َذاكَ »: قَاَل  َنَعْم، يَمان   ََص   «اإْل 

‘‘আবু হুেোয়েো েোবদয়োল্লোহু ‘আনহু রেষেশ্ক ববণগত, বতবন বশ্লন, একদো 
েোস ল সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম-এে কশ্য়কিন সোহোবী নবী 
সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম-রেষক অববহত কশ্েন রেষয, আমোশ্দে 
মশ্নে মশ্ধ  বে ধেশ্নে এমন বকিুে উদ্ভব ঘশ্ি যো বলোে সোহস 
আমেো পোই নোশ অতঃপে নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম বশ্লন 
রেষয, রেষতোমোশ্দে মশ্ধ  হয়ত ওগুশ্লোে উদ্ভব হশ্য়শ্ি? তোেো বলশ্লন, 
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হ োাঁশ নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম বলশ্লন; ওেকম হওয়োিোই 
(ব ক্ত নো কেোিোই69) সুস্পষ্ট ঈমোশ্নে লক্ষণ’’শ (মুসবলম, ১৩২) 

 আবু্দল্লোহ ইবশ্ন আববোস েোবদয়োল্লোহ আনহুমো বশ্লন: বতবন বশ্লন:  

ِ  إ َل  رَُجل   َجاءَ  ، رَُسوَل  يَا: َفَقاَل  وََسلََّم، لَيْه  عَ  اهللُ  َصّلَّ  انلَّب  َحَدنَا إ نَّ  اّللَّ 
َ
دُ  أ  ف   َُي 

، ه  ، ُيَعِرُض  َنْفس  ء  ْ نْ  ب الشَّ
َ
َحبُّ  مُحََمةً  يَُكونَ  أَل

َ
نْ  إ َيْه   أ نْ  م 

َ
، َيتَََكَّمَ  أ : َفَقاَل  ب ه 

ُ  [٣٣٠:ص]» ، اّللَّ ْكَبُ
َ
ُ  أ ، اّللَّ ْكَبُ

َ
ُ  أ ، اّللَّ ْكَبُ

َ
َّ   دُ احْلَمْ  أ ي ّلل   «الْوَْسوََسة   إ َل  َكيَْدهُ  رَدَّ  اذلَّ 

‘এক রেষলোক নবী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইবহ ওয়োসোল্লোশ্মে কোশ্ি এশ্স 
বলশ্লন, রেষহ আল্লোহে েোস ল, আমোশ্দে মশ্নে মশ্ধ  বকিু ববষশ্য় 
কশ্েোপকেন হয় ফশ্ল আমোশ্দে মশ্ধ  অস্ববস্তকে অবস্থোে সৃবষ্ট হয়শ 
তশ্ব অস্ববস্তকে এ অবস্থোে কেো ব ক্ত কেোে রেষচশ্য়ও পুশ্ে অঙ্গোে 
হওয়ো তোে কোশ্ি রেষববশ পিন্দশ তখন নবী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইবহ 
ওয়োসোল্লোম বলশ্লন, আল্লোহু আকবোে, আল্লোহু আকবোে, আল্লোহে 
প্রশাংসো রেষয, বতবন শয়তোশ্নে ষেযন্ত্রশ্ক অসঅসোে মশ্ধ ই সীমোবদ্ধ 
কশ্ে বদশ্য়শ্িনশ’ (আবু দোউদ, হোদীস নাং ৫১১২; মুসনোশ্দ আহমোদ 
১/৩৪০ হোদীস: ৩১৬১) 

শোইখুল ইসলোম ইবশ্ন তোইবময়ো বশ্লন: অসঅসোশ্ক রেষিোেোশ্লোভোশ্ব 
অপিন্দ কশ্ে এবেশ্য় েোকশ্ত চোওয়ো সশ্ত্বও অসঅসোয় আক্রোি 
                                                            
69 অেগোৎ ব ক্ত নো কশ্ে তো রেষচশ্প যোওয়ো এবাং ঈমোন বিক েোখশ্ত পোেোিোই সুস্পষ্ট 

ঈমোশ্নে পবেচোয়কশ মশ্ন এ ধেশ্নে সশ্ন্দশ্হে সুশ্যোর্ রেষদওয়োশ্ক ঈমোন বলো হয় 
বনশ [সম্পোদক] 
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হওয়ো, অতঃপে অিে রেষেশ্ক তো প্রবতশ্েোধ কেো সুস্পষ্ট ঈমোশ্নে 
লক্ষণশ রেষযমন: একিন মুিোবহশ্দে কোশ্ি শত্রু আসশ্ল তোশ্ক রেষস 
প্রবতশ্েোধ কশ্ে, আে এিোই বিহোশ্দে ‘‘মহত্ব’’শ অতএব প্রশ্ত ক 
মুসবলশ্মে কতগব  হশ্ে এধেশ্নে অসঅসো প্রবতশ্েোধ কেো এবাং 
মোনবসক যন্ত্রনো-মুক্ত েোকোশ আেও জ্ঞোতব  রেষয, অসঅসোয় তোশ্ক 
ক্ষবত কেশ্ত পোেশ্ব নোশ নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম বশ্লন:  

َ  إ نَّ » ت   َعنْ  ََتَاَوزَ  اّللَّ مَّ
ُ
ثَْت  َما أ نْ  ب ه   َحدَّ

َ
وْ  َتْعَمْل  لَمْ  َما ُفَسَها،أ

َ
 «َتتَََكَّمْ  أ

‘‘অবশ ই আল্লোহ আমোে উম্মশ্তে মশ্ধ  তোশ্দেশ্ক পোকেোও কেশ্বন 
নো যোশ্দে অিশ্ে অসঅসোে উদ্ভব হয় যতক্ষণ রেষস তো অনুযোয়ী 
রেষকোশ্নো কোি নো কেশ্ব বকাংবো অসঅসোে কেো কোশ্েো কোশ্ি বশ্ল 
রেষবেোশ্ব’’শ (মুত্তোবফকুন আলোইহ, বুখোেী, ৫২৬৯; মুসবলম, ১২৭) 

{প্রন: ১৭৮} ইসলোশ্ম স োকুলোবেিম বো তেোকবেত ধমগবনেশ্পক্ষতোয় 
ববশ্বোস কেোে ববধোন কী? এবাং ধমগবনেশ্পক্ষতোে সোশ্ে ববশ্বোয়ণ 
(পিোত  সভ তোে প্রসোে) এে সম্পকগ কী? 

উত্তে: ধমগবনেশ্পক্ষতো হশ্ে দীন বিগনকোেী ববধোনশ আে এ ববধোন 
মোনুষশ্ক দুবনয়োে রেষভোর্ ববলোশ্স সবগোত্মক ঝোবপশ্য় পেশ্ত উদু্বদ্ধ 
কশ্েশ ইসলোশ্মে সোশ্ে এ ধমগহীন মতবোশ্দে ববপবেশ্ত্বে কোেণ দুবি: 

(এক) এ মতবোদ আল্লোহে নোবযল কেো ববধোন নয়শ সুতেোাং এ 
মতবোদ দ্বোেো শোসনকোযগ পবেচোলনো কেো আল্লোহে নোবযলকৃত 
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ববধোশ্নে ববশ্েোধীশ (দুই) এ ববধোন আল্লোহে ইবোদোশ্ত বশশ্কগে 
অিভুগক্ত70শ  

আে ববশ্বোয়ণ যোশ্ক আেবীশ্ত আউলোমো বলো হয়, (যোে উশ্েশ  
সকল সভ তোশ্ক পোিোত  সভ তোে অধীন কশ্ে রেষদওয়ো) এে মধ কোে 
গুরুত্বপ ণগ ববষয়বি হশ্লো, সোেো দুবনয়োশ্ক আশ্মবেকোপন্থী হওয়োে িন  
উৎসোবহত কেোশ অতঃপে পোিোত  সভ তোশ্ক বেণ কশ্ে পযগয়ক্রশ্ম 
রেষপোত্তবলক খ্রীষ্টীয় দশগশ্নে রেষবেোিোশ্ল আবদ্ধ হওয়োশ 

ধমগবনেশ্পক্ষতো ও পোিোত  সভ তোে লক্ষ  উশ্েশ  হশ্ে: দীন 
ইসলোশ্মে ববরুশ্দ্ধ সবগোত্মক যুদ্ধ পবেচোলনোে মোধশ্ম সত  দীশ্নে 
ববশ্লোপ সোধন কেোশ আে তোশ্দে ম ল মদদদোতো হশ্ে পবিমো 
কুফেী শবক্তশ অতএব তোশ্দে ব োপোশ্ে আমোশ্দে সোবধোনতো অবলম্বন 
কেো ফেযশ তোশ্দেশ্ক বিগন কেশ্ত হশ্ব, প্রবতহত কেশ্ত হশ্ব, 
ববনোশ সোধন কেশ্ত হশ্ব এবাং সবগোত্মক যুশ্দ্ধ ঝোবপশ্য় পেো একোি 
কতগব শ 

আে যবদ ববশ্বোয়ণ বো ‘আউলোমো’ এে ব োখ ো হয় উন্নত প্রযুবক্ত বো 
প্রর্বত; তোহশ্ল এ প্রযুবক্ত ইসলোম ববশ্েোধী নয় এবাং মুসবলম িোবতে 
িন  তো সোদশ্ে গ্রহণ কেো কতগব  বশ্ল র্ণ  হশ্বশ দীন ইসলোম 

                                                            
70 আল-আলোমোবনয়ো /ড.সফে ইবন আবু্দ‘ে েহমোন আল হোওয়োলী, পৃষ্টো: ১৯, 

প্রেম প্রকোশশ 
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ববশ্বব োপী এবাং সবগকোশ্লে ও সবগস্থোশ্নে উপশ্যোর্ী প ণগোঙ্গ িীবন 
ববধোনশ 

{প্রন: ১৭৯} আহলুস সুন্নোহ অল িোমোয়োশ্তে আকীদোহ ও ববশ্বোশ্সে 
ম লনীবত ও ইহোে ববষয়গুবল কী কী? 

উত্তে: তোশ্দে অনুসৃত ম লনীবতসম হ সুস্পষ্ট ববশ্বোস, আমল এবাং 
আখলোক (চবেত্র) দ্বোেো প্রমোবণতশ যোে ববষয়গুশ্লো বনম্নরূপ:  

প্রেম ম লনীবত:  আল্লোহে প্রবত ঈমোন, তোাঁে বফবেশতোশ্দে প্রবত 
ঈমোন তোাঁে নোবযলকৃত বকতোবসম হ, েোস লর্ণ, আবখেোত বদবস এবাং 
তিদীশ্েে ভোল মশ্ন্দে প্রবত ঈমোনশ 

বদ্বতীয় ম লনীবত: মুশ্খে স্বীকৃবত, অিশ্েে ববশ্বোস এবাং তদনুযোয়ী 
কোশ্িে নোশ্মই হশ্ে ঈমোনশ রেষনক কোশ্ি  ঈমোন বোশ্ে এবাং 
পোপকোশ্ি কশ্মশ 

তৃতীয় ম লনীবত: তোাঁেো রেষকোশ্নো মুসবলমশ্ক কোশ্ফে বশ্ল নো যতক্ষণ 
রেষকোশ্নো ব বক্তে ইসলোম বেবোদ নো হয় বকাংবো আল্লোহ যো হোেোম 
কশ্েশ্িন তো হোলোল নো বশ্লশ 

চতুেগ ম লনীবত: তোেো মুসবলম শোসকশ্দে আনুর্ত  ওয়োবিব মশ্ন 
কশ্েশ তশ্ব তো আল্লোহে নোফেমোনীম লক কোশ্িে আশ্দশ প্রদোন নো 
কেো পযগিশ যখন আল্লোহে নোফেমোনী কেোে আশ্দশ প্রদোন কেশ্ব 
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তখন তোে আনুর্ত  কেো নোিোশ্য়যশ রেষযমন: নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ 
ওয়োসোল্লোম বশ্লন:  

يَة   ف   ل َمْخلُوق   َطاَعةَ  اَل   " وََجلَّ  َعزَّ  اهلل   َمْعص 

“মহোন আল্লোহে অবোধ িনক কোশ্িে ব োপোশ্ে রেষকোশ্নো সৃবষ্টে 
আনুর্ত  কেো বনবষদ্ধ’’শ (মুসনোশ্দ আহমোদ ৬/৪৩২, নাং ৩৮৮৯) 

পিম ম লনীবত: রেষকোশ্নো প্রকোে কুফেী কোশ্ি িবেত নো হওয়ো পযগি 
এবাং অন োন  সোধোেণ ভুল-ত্রুবিে কোেশ্ণ মুসবলম শোসক রেষনতৃবৃশ্ন্দে 
উপে আক্রমণ কেো বো তোশ্দে ববশ্েোবধতোয় বনপবতত হওয়ো হোেোমশ 
নবী সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম বশ্লন:  

نْ  إ الَّ 
َ
نَْدُكمْ  بََواًحا، ُكْفًرا تََرْوا أ نَ  ع   «بُْرَهان   ف يه   اّللَّ   م 

‘‘যতক্ষণ পযগি রেষতোমেো স্পষ্ট কুফেী নো রেষদখশ্ব, যোশ্ত রেষতোমোশ্দে 
কোশ্ি স্পষ্ট দলীল েশ্য়শ্ি’’শ (বুখোেী, ৭০৫৬) 

ষঠ র ম লনীবত: আল্লোহে েোস শ্লে সোহোবীর্ণ যোেো সবধেশ্নে ত োর্ 
বতবতক্ষো, বিহোদ, সাংগ্রোম কশ্েশ্িন, প্রেম পযগোশ্য় ঈমোন এশ্নশ্িন, 
দীন কবুল কশ্েশ্িন তোশ্দে সম্মোন ও মযগোদোে ব োপোশ্ে আহলুস 
সুন্নোহ ওয়োল িোমো‘আত সুন্দে ধোেণো রেষপোষণ কশ্ে এব যেোযত 
ম ল োয়শ্ণ ত্রুবি কশ্ে নোশ  



 

193 

সপ্তম ম লনীবত: েোস লুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোশ্মে আত্মীয় 
পবেিনশ্ক ভোশ্লোবোসো, তোশ্দেশ্ক আপনিন মশ্ন কেো কতগব শ নবী 
সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম তোাঁশ্দে ব োপোশ্ে অবসয়ত কশ্েশ্িন, 
বতবন বশ্লন:  

َذِكُرُكمُ »
ُ
ْهل   ف   اهللَ  أ

َ
 «بَيْت أ

‘‘আবম রেষতোমোশ্দেশ্ক আমোে পবেবোে-পবেিশ্নে ব োপোশ্ে আল্লোহশ্ক 
স্মেণ কবেশ্য় বদবে’’শ (মুসবলম, হোদীস নাং ২৪০৮) 

েোস লুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোশ্মে পবেবোে পবেিনশ্দে 
মশ্ধ  আশ্িন: তোাঁে স্ত্রীর্ণ, যোেো মুবমনশ্দে মোতোশ তশ্ব জ্ঞোতব  রেষয, 
তোাঁে পবেবোশ্েে মশ্ধ  তোাঁেোই অিভুগক্ত; যোেো সত দীন গ্রহণকোেী, 
রেষনক্কোে, ঈমোনদোে আত্মীয় স্বিনশ পক্ষোিশ্ে যোেো ঈমোন আশ্ন বন 
তোেো রেষকউই সম্মোন,মযগোদোে অবধকোেী নয়শ রেষকননো তোেো কুফেী 
অবলম্বন কশ্ে মহোন আল্লোহে নোফেমোনশ্দে অিভুগক্তশ 

অষ্টম ম লনীবত: আল্লোহে ওলী তেো বনু্ধশ্দে কোেোমোত সত শ আে 
কোেোমত হশ্ে: আল্লোহ েোবু্বল আলোমীন তোাঁে বপ্রয় বোন্দোশ্দে মযগোদোে 
বনদশগনস্বরূপ কোশ্েো কোশ্েো মোধ শ্ম আশ্লৌবকক ঘিনো রেষদবখশ্য় েোশ্কন 
যো স্বোভোববক বনয়শ্মে ব বতক্রম এবাং এগুশ্লোশ্কই আেবী পবেভোষোয় 
কোেোমত বশ্লশ কুেআন সুন্নোহ দ্বোেো কোেোমশ্তে সত তো প্রমোবণতশ 
তশ্ব আউবলয়োশ্দে কোেোমত এবাং ভণ্ডশ্দে রেষভবিবোবিে মশ্ধ  পোেগক  
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আশ্িশ রেষকননো রেষভবিবোবি হশ্ে িোদুকে সোধু-সন্ন োসী এবাং 
শয়তোশ্নে কোি,  যো দ্বোেো ববভ্রোবিে সৃবষ্ট হয়শ 

নবম ম লনীবত: আহলুস সুন্নোহ ওয়োল-িোমো‘আত আল্লোহে বকতোব, 
তোাঁে েোস শ্লে সুন্নোশ্তে অনুর্ত এবাং কুেআন-সুন্নোহই তোশ্দে 
দলীলশ আে তোেো সোহোবীর্শ্ণে (তোশ্দে উপে আল্লোহ সন্তুষ্ট রেষহোন) 
অনুসৃত নীবতসম হ রেষমশ্ন চশ্লনশ 

আহলুস সুন্নোহ ওয়োল-িোমো‘আত উত্তম চবেত্র এবাং উন্নত বববশশ্ষ্ট ে 
অবধকোেীশ তোাঁেো সৎকোশ্িে আশ্দশ দোন কশ্ে এবাং অন োয় কোশ্ি 
বোধো দোন কশ্েশ তোাঁেো দীন ইসলোশ্মে রেষমৌবলক বববধ-ববধোন সাংেক্ষণ 
কশ্ে এবাং পেস্পেশ্ক নবিহত কশ্েশ ভোশ্লো কোি ও পেশ্হযর্োেীশ্ত 
তোেো এশ্ক অশ্ন ে সহশ্যোর্ী, তোাঁেো বপতো-মোতোে সোশ্ে সদোচোেণ 
কশ্ে এবাং আত্মীয়তোে সম্পকগ েক্ষো কশ্েশ সুতেোাং আমোশ্দে কতগব  
হশ্ব তোশ্দে ম লনীবত ও আদশগ গ্রহণ কশ্ে তোাঁশ্দে দলভুক্ত হওয়োশ71 

সশ্বগোচ্চ মযগোদোবোন মহোমবহয়োন আল্লোহ আমোশ্দেশ্ক আহলুস সুন্নোহ 
ওয়োল িোমোআশ্তে অিভুগক্ত কশ্ে বদন এবাং বতবন রেষযন আমোশ্দেশ্ক 
দীন ইসলোম ও সুন্নোশ্তে উপে মৃতু  দোন কশ্েনশ আল্লোহ রেষযন তোাঁে 
বপ্রয় আউবলয়োশ্দে সোশ্ে মযগোদোপ ণগ শোবিময় ঘশ্ে আমোশ্দেশ্ক মোতো-
বপতো, সাংর্ী সোেী, স্ত্রী এবাং সিোনশ্দে সহ একবত্রত কশ্ে রেষদনশ 

                                                            
71 উসুল আিীদোতু আহলুস সুন্নোহ অল িোমোআত, ১৩ পৃঠ রো এবাং তৎপেবতগী 

রেষেশ্ক সাংরৃ্হীতশ 
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বতবন রেষযন সিোনশ্দে মোধ শ্ম আমোশ্দে রেষচোখ িুবেশ্য় রেষদনশ 
আমোশ্দেশ্ক মুত্তোকীশ্দে ইমোম বোবনশ্য় রেষদনশ 

আমোশ্দে নবী মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম এে উপে 
আল্লোহে েহমত ও শোবি বষগণ করুনশ 
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রেষশষ কেো 

সমস্ত প্রশাংসো একমোত্র আল্লোহ েোববুল আলোমীশ্নে িন শ অতঃপে 
এ বইবিশ্ত যো উশ্ল্লখ কেো হশ্য়শ্ি তোওহীশ্দে বৃহৎ বোর্োন রেষেশ্ক 
অল্পবকিু মোসোয়োলো মোসোশ্য়ল রেষপশ কেো হশ্লো, তোওহীশ্দে প্রোেবমক 
ধোেণো অিগন কেোে িন শ এ বইবি যোশ্দে নিশ্ে পেশ্ব অতঃপে 
রেষকোশ্নো ভুল দৃবষ্টশ্র্োচে হশ্ল বকাংবো রেষকোশ্নো বকিু সাংশ্যোিন বো 
সাংশ্শোধশ্নে প্রশ্য়োিন মশ্ন কেশ্ল, তো বলশ্খ প্রকোশনো অবফশ্সে 
মোধ শ্ম অেবো  আমোে বনি বিকোনোয় সযশ্ত্ন পোবিশ্য় বদশ্বনশ বযবন 
এিো কেশ্বন আল্লোহ তোশ্ক সওয়োব তেো পুেস্কোে বদশ্বনশ আেোল 
রেষেশ্ক আমোে িন  রেষদো‘আ কেশ্বন এবাং আপনোেোও আমোে রেষদো‘আ 
বনশ্বনশ আপনোশ্দেশ্ক ধন বোদশ 

আল্লোহে কশ্ি আমেো সোববগক কল োণময় জ্ঞোশ্নে ফবেয়োদ িোনোবে, 
বতবন রেষযন আমোশ্দেশ্ক ভোল কোি ও দীশ্নে দোওয়োশ্ত সোেোদোশ্ন 
উদু্বদ্ধ কশ্ে রেষদনশ তোাঁে দীশ্নে ববিয় এবাং তোওহীশ্দে বোণী রেষযন 
রেষ্ঠ রত্ব লোভ কশ্েশ আল্লোহ ক্ষমোকোেী বতবন আমোশ্দে ক্ষমো কেশ্বন, 
আমেো তোাঁে সন্তুবষ্ট প্রোেগনো কেবি এবাং িোহোন্নোশ্মে আগুন রেষেশ্ক 
পবেত্রোন চোবেশ 

মহোন আল্লোহ আমোশ্দেশ্ক তোাঁে খোশ্লি বোন্দো বোবনশ্য় বদনশ বতবন 
রেষযন আমোশ্দে ঈমোন, আিীদো, দীন উম্মশ্তে রেষহফোযত কেোে 
রেষতৌবফক রেষদনশ রেষহ আল্লোহ ! আমোশ্দেশ্ক মহোববপযগশ্য়ে বদন আপনোে 
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আযোব হশ্ত বনেোপত্তোে ব োবস্থো কশ্ে বদনশ আমোশ্দেশ্ক,  আমোশ্দে 
মোতো-বপতোশ্ক, সিোনশ্দেশ্ক, স্ত্রীশ্দেশ্ক এবাং সকল মুবমনশ্দেশ্ক 
চুেোি বহসোশ্বে বদশ্ন মুবক্ত বদনশ যোশ্দে অক্লোি প্রশ্চষ্টোয় এ বইবি 
প্রকোবশত হশ্লো এবাং যোেো অেগ ব য় কশ্েশ্িন বকাংবো পেোমশগ বদশ্য় 
সহশ্যোবর্তো কশ্েশ্িন তোশ্দে  সকলশ্ক আল্লোহ সশ্বগোচ্চ সওয়োব 
বদনশ 

আল্লোহে সোলোত, বেকত ও শোবি ববষগত রেষহোক নবী মুহোম্মোদ 
সল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়োসোল্লোম, তোাঁে পবেবোে এবাং সকল সোহোবীে 
উপেশ এখোশ্নই যেোসম্ভব রেষচষ্টোে সমোপ্ত হশ্লোশ সমস্ত প্রশাংসো 
একমোত্র আল্লোহ্ েোবু্বল আলোমীশ্নে িন শ 

বলশ্খশ্িন 

আল্লোহে ক্ষমো বভক্ষো প্রোেগী 
আবু আবু্দল্লোহ ইবেোহীম ইবন সশ্লহ ইবন আবু্দল্লোহ আল-খুদোয়েী 

ববচোেপবত উচ্চতে আদোলত, বেয়োদশ 
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