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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

هل وصحبه و من داع آ وىلع ,والصالة والسالم ىلع نبينا حممد ,احلمد هلل رب العاملني
 .بدعوته إىل يوم ادلين

সকনলা ধিৰ্ি প্ৰশংসা সৃৰিজগতি প্ৰৰতপালক আল্লাহি বানব; চালাত (দুৰূদ) 
আৰু ছালাম বৰষণত হওঁক আমাি নবী মুহাম্মদ চাল্লাল্লাহু আলাইৰহ অছাল্লামি 
প্ৰৰত। শাৰন্ত বৰষণত হওঁক ছতওঁি পৰিয়াল বগণ আৰু ছাহাবীসকলি প্ৰৰত লগনত 
ৰকয়ামত পৰ্ণন্ত অহা ছসই বযৰিবগণি প্ৰৰতও, ৰৰ্নয় ছতওঁি দাৱাতি মাধযমত 
দাৱাতী তৎপিতা পৰিচালনা কৰিব। 

তাি ৰপছত: 

এইনটা এটা ভাষৰ্, ৰৰ্নটা মই মিনকাি বাদশ্বাহি অনুনিাধত মছৰজনদ নবৱীত 
দাৰঙ ধৰিৰছনলা। তাি ৰপছত ছমাি ৰকছুসংখযক দ্বীৰন ভাতৃনয় ইয়াক ৰলৰপবদ্ধ 
কৰি প্ৰকাশ কিাি বানব ছমাক অনুনিাধ জনায় আৰু আল্লাহ তা‘আলাই ইয়াি 
দ্বািা কলযাৰ্ কৰিব বুৰল আশানি মই ছসই অনুনিাধ গ্ৰহৰ্ কৰিনলা। 

আল্লাহ তা‘আলাই ককনছ:  

ُت َعلَييُكمي نِعي  ﴿ تيَممي
َ
َمليُت لَُكمي دِيَنُكمي َوأ كي

َ
َويَم أ ََٰم دِين  ٱۡلي َل ِسي

﴾ اۚ َمِِت َورَِضيُت لَُكُم ٱۡلي
 [3: سورة املائدة]

“আৰজ মই ছতামানলাকি বানব ছতামানলাকি ধমণক পৰিপূৰ্ণ কৰি ৰদনলা আৰু 
ছতামানলাকি ওপিত ছমাি অনুগ্ৰহ সমূ্পৰ্ণ কৰিনলা; আৰু ছতামানলাকি বানব 
ইছলামক দ্বীন ৰহচানপ মননানীত কৰিনলা।” - ( আল-মাৰয়দা: ৩) 

ছসই ৰদননটা আৰছল আিািাি ৰদন, আৰু ছসইনটা আৰছল ৰবদায় হজ্জি সময়ি 
জুম‘আি ৰদন। এই আয়াতনটা ছসইৰদনা আনবৰল নবী চাল্লাল্লাহু আলাইৰহ 
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অছাল্লাম আিািাি ময়দানত অৱস্থানকালীন সময়ত অৱতীৰ্ণ কহনছ।1 এই 
আয়াতনটা অৱতীৰ্ণ ছহাৱাি ৰপছত নবী চাল্লাল্লাহু আলাইৰহ অছাল্লাম ছকৱল ৮১ 
ৰদন জীৰৱত আৰছল। আল্লাহ তা‘আলাই এই আয়াতত স্পিভানৱ ককনছ ছৰ্, 
ছতওঁ আমাি বানব আমাি দ্বীনক পৰিপূৰ্ণ কৰি ৰদনছ, এনতনক ছতওঁ ছকৰতয়াও 
ইয়াি মাজত হ্ৰাস নকৰিব আৰু ছকৰতয়াও বৃৰদ্ধ কিানিা প্ৰনয়াজন নহ’ব। এই 
বানবই ছতওঁ আমাি ৰপ্ৰয় নবীি দ্বািা নবীসকলি আগমনি ধািাি পৰিসমাৰপ্ত 
ঘটাইনছ। 

ছতওঁ এই আয়াতি দ্বািা আৰু স্পি কৰিনছ ছৰ্, ছতওঁ আমাি বানব ইছলামক 
আমাি দ্বীন ৰহচানপ পছন্দ কৰিনছ, ছসনয় এই দ্বীনি প্ৰৰত ছতওঁ ছকৰতয়াও 
অসন্তুি নহ’ব। এই বানবই ছতওঁ স্পি কৰি ৰদনছ ছৰ্, কানিা পিা ছতওঁ 
ইছলামি বাৰহনি আন ছকাননা দ্বীন গ্ৰহৰ্ নকৰিব। ছতওঁ ককনছ:  

َِٰم دِين   ﴿ َل ِسي
َ ٱۡلي َبَل ِمنيُه َوُهَو ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمَن ٱليَخَِِٰسِيَن َوَمن يَبيَتِغ َغۡيي آل سورة ]﴾  ٨٥ا فَلَن ُيقي

 [58: عمران 

“ৰৰ্নয় ইছলামি বাৰহনি আন ছকাননা দ্বীন গ্ৰহৰ্ কৰিব ৰবচানি ছসইনটা তাি 
পিা ছকৰতয়াও গ্ৰহৰ্ কিা নহ’ব আৰু ৰস হ’ব আৰখিাতত েৰতগ্ৰস্তসকলি 
অন্তভূণি।” - ( আনল ইমিান: ৮৫);  

ছতওঁ আৰু ককনছ:   

َُٰمُۗ  ﴿ َل ِسي
ِ ٱۡلي ِيَن ِعنَد ٱَّللَّ َران]﴾ إِنَّ ٱلد  [91: ُسوَرةُ آِل ِعمي

                                           
1 ছৰ্নন ছহীহাইনত (বুখািী আৰু মুছৰলমত) উনল্লৰখত ওমি ইবনুল খাত্তাব িাৰজয়াল্লাহু আনহু কতৃণক 

বৰৰ্ণত হাৰদছত আনছ: বুখািী, ৰকতাবুল ঈমান (كتاب اإليمان), বাবু ৰৰ্য়াদাতুল ঈমান ওৱা নুকছাৰনহী 
 হাৰদছ ,(৪/ ২৩১২) ,(كتاب اتلفسري) ১/ ১৭; মুছৰলম, ৰকতাবুত তািছীি ,(باب زيادة اإليمان و نقصانه)
নং- ৩০১৭। 
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“ৰনশ্চয় আল্লাহি ওচিত একমাত্ৰ দ্বীন কহনছ ইছলাম।” — ( আনল ইমিান: 
১৯) 

আৰু দ্বীন পৰিপূৰ্ণ কৰি ৰদয়া আৰু ইয়াি ৰ্াৱতীয় ৰবৰধ-ৰবধান বৰ্ণনা কিাি 
মাজত উভয় জগতি সকনলা প্ৰকাি ৰনয়ামত অন্তভূণি আনছ, ছসনয় ছতওঁ 
ককনছ:  

َمِِت ﴿ ُت َعلَييُكمي نِعي تيَممي
َ
 [3: سورة املائدة]﴾ َوأ

“আৰু ছতামানলাকি ওপিত ছমাি ৰনয়ামত সমূ্পৰ্ণ কৰিনলা।” - ( আল-মাৰয়দা: 
৩)। 

এই আয়াতনটা এটা সুস্পি ভাষয, ৰ্াি দ্বািা প্ৰমাৰৰ্ত হয় ছৰ্: ৰনসনন্দনহ দ্বীনন-
ইছলাম মানুহি প্ৰনয়াজনীয় দুৰনয়া আৰু আৰখিাতি ৰ্াৱতীয় ৰবষয় 
বযাখযাসহকানি ৰ্থাৰ্থভানৱ বৰ্ণনা কৰি ৰদনছ। 

ইয়াি দৃিান্তস্বৰৰূনপ আৰম দহটা ৰবনশষ মাছআলাি ৰবৱিৰ্ দাৰঙ ধৰিম, ৰ্াি 
ওপিত ৰভৰত্ত কৰি পৃৰথৱীি জীৱন পৰিচাৰলত হয়। জ্ঞানী বযৰিি ওচিত এই 
মাছআলাসমূহ উভয় জগতি বানবই গুৰুত্ব বহন কনি। ৰকছু সংখযক ৰবষয়ি 
মাজত আন আন সকনলা ৰবষয়ি প্ৰৰত সুক্ষ্মভানৱ ইৰঙ্গনতা ৰদয়া কহনছ। 
মাছআলা দহটা কহনছ: 

প্ৰথম: আল্লাহি তাওহীদ 

ৰদ্বতীয়: উপনদশ 

তৃতীয়: সৎকমণ আৰু আন আন কমণি মাজত পাথণকয 



 

 

ইছলাম: একমাত্ৰ পৰিপূৰ্ণ দ্বীন 

  6  

চতুথণ: চৰিয়তি ৰবধানি বাৰহনি আন ৰবধানননি ৰবচাি-িয়ছালা (মীমাংসা)  
কিা 

পঞ্চম: সামাৰজক অৱস্থা  

ষষ্ঠ: অথণনীৰত 

সপ্তম: িাজনীৰত 

অিম: মুছৰলমসকলি ওপিত কাৰিিসকলি প্ৰভাৱ ৰবস্তািজৰনত সমসযা 

নৱম: সংখযাত আৰু প্ৰস্তুৰতি ছেত্ৰত কাৰিিসকলি প্ৰৰতনিাধত মুছৰলমসকলি 
দুবণলতাজৰনত সমসযা 

দশম: সমাজি মাজত আন্তৰিক অননকযজৰনত সমসযা 

আৰম আল-ছকািআনি পিা এইনবাি সমসযাি সমাধান বযাখযা কৰিম ইন শ্বা 
আল্লাহ। এই ৰবষয়সমূহ ছকািআনি ইৰঙ্গতি দ্বািা বৰ্ণনাি মাধযমত অনযানয 
ৰবষয়ি প্ৰৰতও অলপ ইংৰগত প্ৰদান কিা কহনছ। 
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প্ৰথম মাছআলা: আল্লাহি তাওহীদ 

ছকািআনি পূৰ্ণাঙ্গ ৰবনেষৰ্ি মাধযমত জনা ৰ্ায় ছৰ্, তাওহীদ তথা একত্ববাদ 
ৰতৰন ভাগত ৰবভি:  

প্ৰথম প্ৰকাি: ৰুবুৰবয়াত (সৃৰি, সাবণনভৌম প্ৰভুত্ব আৰু পৰিচালনা)ি ছেত্ৰত 
আল্লাহি তাওহীদ:  

তাওহীদি এই প্ৰকািি ওপিত জ্ঞানীসকলি স্বৰভাৱ-প্ৰকৃৰত প্ৰৰতৰষ্ঠত। আল্লাহ 
তা‘আলাই ককনছ:  

﴿  ُۖ ُ ني َخلََقُهمي َۡلَُقولُنَّ ٱَّللَّ َُهم مَّ ۡلي
َ
 [58: ُسوَرةُ الزخرف]﴾ اآلية َولَئِن َسأ

“ৰ্ৰদ তুৰম ৰসহঁতক ছসাধা, ছকানন ৰসহঁতক সৃৰি কৰিনছ, ৰসহঁনত ৰনশ্চয় ক’ব, 
আল্লাহ।” - ( ৰু্খৰুি: ৮৭) 

ছতওঁ আৰু ককনছ:  

ن﴿ مَّ
َ
ۡرِض أ

َ َمآءِ َوٱۡلي َِن ٱلسَّ زُقُُكم مد بيَصََٰر َوَمن ُُييرُِج ٱليََحَّ ِمَن  قُلي َمن يَري
َ َع َوٱۡلي مي لُِك ٱلسَّ َيمي

فَََل َتتَُّقوَن 
َ
ۚ َفُقلي أ ُ َرۚ فََسَيُقولُوَن ٱَّللَّ مي

َ ََحدِ َوَمن يَُدبدُِر ٱۡلي
يَميدَِت ِمَن ٱلي ِرُج ٱل يَميدِِت َوُيخي ﴾ ٣١ٱل

  [19: ُسوَرةُ يونس]

“ছকাৱা, ছকানন ছতামানলাকক আকাশ আৰু পৃৰথৱীি পিা জীৱননাপকিৰ্ 
সিবিাহ কনি অথবা শ্ৰৱৰ্ আৰু দৃৰিশৰি কাি কতৃণত্বাধীন, জীৰৱতক মৃতি 
পিা ছকানন উৰলয়ায় আৰু প্ৰাৰ্হীনক জীৰৱতি পিা ছকানন বাৰহি কনি আৰু 
সকনলা ৰবষয় ছকানন ৰনয়ন্ত্ৰৰ্ কনি? ছতৰতয়া ৰসহঁনত ক’ব, আল্লাহ। ছকাৱা, 
তথাৰপও ছতামানলানক তাক্বৱা অৱলম্বন নকৰিবানন?।” - ( ইউনুছ: ৩১) 

এননকুৱা আৰু বহুনতা আয়াত আনছ। 



 

 

ইছলাম: একমাত্ৰ পৰিপূৰ্ণ দ্বীন 

  8  

আৰু এই প্ৰকাি তাওহীদক ৰিিআউনন অহংকাি কৰি অস্বৰীকাি কৰিনছ; 
ছৰ্নন:  

ُن َوَما َربُّ ٱليَعَٰلَِمنَي  ﴿    [31: ُسوَرةُ الشعراء]﴾  ٢٣قَاَل فِريَعوي

“ৰিিআউনন ক’ছল, সৃৰিজগতি িব আনকৌ ৰক?” - ( আশ্ব-শু‘আিা: ২৩) 

তাি অস্বৰীকাি কিানটা আৰছল অহংকািবশত আৰু ইচ্ছাকৃত, ইয়াি প্ৰমাৰ্ত 
আল্লাহ তা‘আলাই আন আয়াতত ককনছ:  

ۡرِض بََصآئَِر  ﴿
َ َِٰت َوٱۡلي َمََٰو ُؤََلٓءِ إَِلَّ َربُّ ٱلسَّ نَزَل َهَٰٓ

َ
ٓ أ َت َما ُسوَرُة ]﴾ اآلية قَاَل لََقدي َعلِمي

 [903: اۡلرساء

“মূছাই ককৰছল, তুৰম অৱশযই অৱগত ছৰ্, এইনবাি স্পি ৰনদশণন আকাশমণ্ডল 
আৰু পৃৰথৱীি প্ৰৰতপালনকই অৱতীৰ্ণ কৰিনছ— প্ৰতযে প্ৰমাৰ্স্বৰৰূপ।”- ( আল-
ইছিা: ১০২)  

ছতওঁ আৰু ককনছ:  

نُفُسُهمي ُظليم   ﴿
َ
تَييَقَنتيَهآ أ   [91: ُسوَرةُ انلمل]﴾ اۚ ا وَُعلُود  وََجَحُدواْ بَِها َوٱسي

“ৰসহঁনত অনযায় আৰু উদ্ধতভানৱ ৰনদশণনসমূহ প্ৰতযাখযান কৰিনল, ৰ্ৰদও 
ৰসহঁতি অন্তনি এইনবািক সতয বুৰল গ্ৰহৰ্ কৰিৰছল।” - ( আন-নমল: ১৪)। 

আৰু এই বানবই তাওহীদি এই প্ৰকািক সাবযস্ত কিাি বানব ৰস্থিকিৰ্সূচক 
প্ৰশ্ননবাধক ( التقرير استفهام ) শব্দি দ্বািা আল-ছকািআন অৱতীৰ্ণ কহৰছল, ছৰ্নন 
ছতওঁি বাৰ্ী:  

ۡرِضِۖۚ  ﴿
َ َِٰت َوٱۡلي َمََٰو  فَاِطرِ ٱلسَّ

ّٞ ِ َشكد ِِف ٱَّللَّ
َ
  [90: ُسوَرةُ إبراهيم]﴾ أ
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“আল্লাহ সম্পনকণ ছকাননা সনন্দহ আনছনন, ৰৰ্জন আকাশমণ্ডল আৰু পৃৰথৱীি 
সৃৰিকতণা?” - ( ইব্ৰাহীম: ১০);  

ছতও ঁআৰু ককনছ:  

بيِِغ َربد   ﴿
َ
ِ أ َ ٱَّللَّ َغۡيي

َ
ِ قُلي أ

ء   ا َوُهَو َربُّ ُكد   [961: ُسوَرةُ اۡلنعام]﴾  ََشي

“ছকাৱা, মই আল্লাহক এৰি আন ছকাননা প্ৰৰতপালক অনেষৰ্ কৰিম ছনৰক? 
অথচ ছতনৱঁই সকনলা বস্তুি প্ৰৰতপালক।” - ( আল-আন‘আম: ১৬৪);  

ছতওঁ আৰু ককনছ:  

﴿  ۚ ُ ۡرِض قُِل ٱَّللَّ
َ َِٰت َوٱۡلي َمََٰو   [96: ُسوَرةُ الرعد]﴾ قُلي َمن رَّبُّ ٱلسَّ

“ছকাৱা, আকাশমণ্ডল আৰু পৃৰথৱীি প্ৰৰতপালক ছকান? ছকাৱা, আল্লাহ।”    ( 
আি-িা‘দ: ১৬) ইতযাৰদ আয়াত। কািৰ্, ৰসহঁনত ইয়াি স্বৰীকৃৰত প্ৰদান কনি।  

আৰু এই প্ৰকািি তাওহীনদ তথা একত্ববানদ কাৰিি সম্প্ৰদায়ি ছকাননা 
উপকাি কিা নাই; কািৰ্, ৰসহঁনত ইবাদতি ছেত্ৰত আল্লাহক একমাত্ৰ ইলাহ 
ৰহচানপ গ্ৰহৰ্ কিা নাৰছল; ছৰ্নন আল্লাহ তাআলাই ককনছ:  

ُِكوَن  ﴿ ۡشي ِ إَِلَّ وَُهم مُّ ََثُُهم بِٱَّللَّ كي
َ
ِمُن أ   [906: ُسوَرةُ يوسف]﴾  ١٠٦َوَما يُؤي

“ৰসহঁতি অৰধকাংশই আল্লাহক ৰবশ্বাস কনি, ৰকন্তু ৰসহঁনত ছতওঁি লগত আনক 
অংশী কনি।” - ( ইউছুি: ১০৬);  

ছতও ঁআৰু ককনছ:   

ِ ُزليَفَٰٓ  ﴿ ُِبونَآ إََِل ٱَّللَّ ُبُدُهمي إَِلَّ ِۡلَُقرد   [1: ُسوَرةُ الزمر]﴾  َما َنعي
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“আৰম ৰসহঁতি পূজাপাঠ ছকৱল এই বানবই কনিা ছৰ্, ৰসহঁনত আমাক আল্লাহি 
সাৰিধয লাভ কিাই ৰদব।” - ( ৰু্মাি: ৩) 

ছতওঁ আৰু ককনছ:  

﴿  ِ ُتَنبد
َ
ِۚ قُلي أ ُؤنَا ِعنَد ٱَّللَّ ُؤََلٓءِ ُشَفَعَٰٓ َِٰت َوََل ِِف َوَيُقولُوَن َهَٰٓ َمََٰو لَُم ِِف ٱلسَّ َ بَِما ََل َيعي وَن ٱَّللَّ

ۡرِض  
َ  [95: ُسوَرةُ يونس]﴾ ٱۡلي

“ৰসহঁনত কয়, এওঁনলাক আল্লাহি ওচিত আমাি ছুপাৰিছকািী। ছকাৱা, 
ছতামানলানক আল্লাহক আকাশমণ্ডল আৰু পৃৰথৱীি এনন ৰকবা সংবাদ ৰদব 
ৰবচিা ছনৰক, ৰৰ্নটা ছতওঁ নাজানন?” - ( ইউনুছ: ১৮)। 

ৰদ্বতীয় প্ৰকাি: ইবাদতি ছেত্ৰত আল্লাহি তাওহীদ: 

এইনটা এননকুৱা এটা ৰবষয়, ৰৰ্নটা ছকন্দ্ৰ কৰি িাছুলসকলি মাজত আৰু 
ৰবৰভি জাৰতি মাজত ৰু্দ্ধৰবগ্ৰহ সংঘৰটত কহনছ; আৰু এইনটা এননকুৱা এটা 
ৰবষয়, ৰৰ্নটা বাস্তবায়ন কিাি বানবই নবী আৰু িাছুলসকলক ছপ্ৰিৰ্ কিা 
কহনছ। ইয়াি মূলকথা কহনছ: " هللا اال إله ال " (আল্লাহি বাৰহনি আন ছকাননা সতয 
ইলাহ নাই)ি তাৎপৰ্ণ। এনতনক ই দুটা মূলনীৰতি ওপিত প্ৰৰতৰষ্ঠত: নীৰত দুটা 
কহনছ " هللا اال إله ال " (আল্লাহি বাৰহনি আন ছকাননা সতয ইলাহ নাই) ইয়াি 
মাজত থকা ছনৰতবাচক ৰদশ আৰু ইৰতবাচক ৰদশ। 

বাকযনটাি ছনৰতবাচক (النفي) অথণ ৰদশনটা কহনছ: সকনলা প্ৰকাি ইবাদতি 
ছেত্ৰত আল্লাহ তা‘আলাি বাৰহনি সকনলা প্ৰকাি উপাসযক পৰিহাি বা 
প্ৰতযাহাি কিা। 

বাকযনটাি ইৰতবাচক (اإلثبات) ৰদশনটা কহনছ: সকনলা প্ৰকাি ইবাদত আল্লাহি 
ৰবৰধবদ্ধ চৰিয়তী পদ্ধৰতত এককভানৱ আৰু একমাত্ৰ ছতওঁি বানবই ৰনৰদণি 
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কিা। আল-ছকািআনি সিহভাগ আয়ানতই এই প্ৰকাি তাওহীদ সাবযস্ত কনি; 
ছৰ্নন:  

ة   ﴿ مَّ
ُ
ِ أ
َُٰغوَتُۖ  َولََقدي َبَعثيَنا ِِف ُكد َتنُِبواْ ٱلطَّ َ َوٱجي ُبُدواْ ٱَّللَّ ِن ٱعي

َ
 [16: ُسوَرةُ انلحل]﴾ رَُّسوَلا أ

“ৰনশ্চয় আৰম প্ৰনতযক সম্প্ৰদায়ি মাজনতই এনকাজননক িাছুল ছপ্ৰিৰ্ কৰিনছা, 
এই কথাি ৰননদণশ ৰদবনল ছৰ্, ছতামানলানক ছকৱল আল্লাহি ইবাদত কিা আৰু 
তাগুতক পৰিহাি কিা।” - ( আন-নাহল: ৩৬) 

نَُّهۥ ََلٓ إَِلَٰهَ  ﴿
َ
ريَسليَنا ِمن َقبيلَِك ِمن رَُّسوٍل إَِلَّ نُوِِحٓ إَِۡليهِ أ

َ
ُبُدوِن  َوَمآ أ نَا۠ فَٱعي

َ
ٓ أ ُسوَرةُ ]﴾ ٢٥إَِلَّ

 [38: اۡلنبياء

“আৰম ছতামাি পূনবণ এনন ছকাননা িাছুল ছপ্ৰিৰ্ কিা নাই, ৰ্াি প্ৰৰত এই অহী 
ছপ্ৰিৰ্ কিা নাৰছনলা ছৰ্, ছমাি বাৰহনি আন ছকাননা (সতয) ইলাহ নাই; এনতনক 
ছতামানলানক ছমানিই ইবাদত কিা।” - ( আল-আৰেয়া: ২৫)।  

﴿  ُۗ يُوثيََقَٰ ََل ٱنفَِصاَم لََها َوةِ ٱل َسَك بِٱليُعري َتمي ِ َفَقِد ٱسي ِمۢن بِٱَّللَّ َُٰغوِت َوُيؤي ُفري بِٱلطَّ ﴾  َفَمن يَكي
 [386: ُسوَرةُ ابلقرة]

“এনতনক ৰৰ্নয় তাগুতক অস্বৰীকাি কৰিব আৰু আল্লাহি প্ৰৰত ৰবশ্বাস স্থাপন 
কৰিব, ৰস এনন এডাল মজবুত িছী খামুৰচ ধৰিব, ৰৰ্নটা ছকৰতয়াও ৰবৰচ্ছি 
নহ’ব।” - ( আল-বাকািা: ২৫৬)।  

َبُدوَن َوسي  ﴿ َجَعليَنا ِمن ُدوِن ٱلرَّء ِنَٰم َءالَِهة  ُيعي
َ
ٓ أ ريَسليَنا ِمن َقبيلَِك مِن رُُّسلَِنا

َ
﴾  ٤٥لي َمني أ

 [18: ُسوَرةُ الزخرف]

“ছতামাি পূনবণ আৰম ৰৰ্সকল িাছুল ছপ্ৰিৰ্ কৰিৰছনলা ছতওঁনলাকক তুৰম 
ছসাধানচান, আৰম কিৰ্াময় আল্লাহি বাৰহনি আন ছকাননা উপাসয ৰস্থি 
কৰিৰছনলা ছন, ৰ্াি ইবাদত কিা ৰ্ায়?” - ( ৰু্খৰুি: ৪৫) 
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لُِموَن  ﴿ سي نُتم مُّ
َ
ُۖ َفَهلي أ َمآ إَِلَُٰهُكمي إَِلَٰهّٞ َوَِٰحدّٞ نَّ

َ
 [905: ُسوَرةُ اۡلنبياء]﴾  ١٠٨قُلي إِنََّما يُوَِحَٰٓ إََِلَّ أ

“ছকাৱা, ছমাি প্ৰৰত অহী হয় ছৰ্, ছতামানলাকি ইলাহ ছকৱল এজন ইলাহ, 
এনতনক ছতামানলানক আত্মসমপণৰ্কািী নহ’বা ছন?” - (আল-আৰেয়া: ১০৮); 
এই প্ৰসঙ্গত আৰু বহুনতা আয়াত আনছ। 

তৃতীয় প্ৰকাি: আল্লাহি সুন্দি নাম আৰু গুৰ্াৱলীি ছেত্ৰত আল্লাহি তাওহীদ: 

এই প্ৰকািি তাওহীদ দুটা মূলনীৰতি ওপিত প্ৰৰতৰষ্ঠত, ছৰ্ননেঃ আল্লাহ 
তা‘আলাই বৰ্ণনা কৰিনছ: 

প্ৰথম: আল্লাহ তা‘আলাক সৃৰিি গুৰ্াৱলীি লগত তুলনা কিাি পিা পৰৱত্ৰ 
িখা। 

ৰদ্বতীয়: আল্লাহ্ তা‘আলাই ৰনজনক অথবা ছতওঁি িাছুল চাল্লাল্লাহু আলাইৰহ 
অছাল্লানম ছতওঁক ৰৰ্নবাি গুনৰ্নি গুৰ্াৰেত কৰিনছ, উদাহিৰ্স্বৰৰূনপ নহয় বিং 
প্ৰকৃতানথণ আল্লাহ তা‘আলাি পৰিপূৰ্ণতা আৰু ৰ্থানৰ্াগয মৰ্ণদাি লগত সামঞ্জসয 
িাৰখ ছসইনবািি প্ৰৰত ঈমান আনা। এইনটা জনা কথা ছৰ্, আল্লাহ সম্পনকণ 
আল্লাহতনক জ্ঞানী আন ছকাননা নাই, ৰৰ্নয় আল্লাহি গুৰ্ বৰ্ণনা কৰিব পানি, 
আৰু আল্লাহি ৰপছত আল্লাহি গুৰ্াৱলী সম্পনকণ আল্লাহি িাছুলতনক অৰধক 
জ্ঞানী আন ছকাননা নাই ৰৰ্নয় আল্লাহি গুৰ্াৱলী বৰ্ণনা কৰিবনল সেম। 

আল্লাহ তা‘আলাই ৰনজি ৰবষনয় ককনছ: 

﴿  ُۗ ُ ِم ٱَّللَّ
َ
لَُم أ عي

َ
نُتمي أ

َ
 [910: ُسوَرةُ ابلقرة]﴾  َءأ

“ছতামানলানক ছবৰছ জানা, ছন আল্লাহ (নবৰছ জানন)?” - (আল-
বাকািা:১৪০)। 

আৰু ছতওঁ ৰনজ িাছুল চাল্লাল্লাহু আলাইৰহ অছাল্লাম সম্পনকণ ককনছ:  
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يَهَوىَٰٓ  ﴿ ّٞ يُوَِحَٰ  ٣َوَما يَنِطُق َعِن ٱل  [1 - 1: ُسوَرةُ انلجم]﴾  ٤إِني ُهَو إَِلَّ وَِحي

“আৰু ছতওঁ মননসজা কথা নকয়। এইনটা ছকৱল অহী, ৰৰ্নটা ছতওঁি প্ৰৰত 
প্ৰতযানদশ হয়” - ( আন-নাজম: ৩ - ৪)।  

আল্লাহ তা‘আলাই ছতওঁি ৰনজ বাৰ্ীি দ্বািাই এই কথা ককনছ ছৰ্, ছতওঁি 
অনুৰূপ এনকানৱই নাই; ছতওঁ ককনছ:  

﴿  ُۖ ءّٞ  [99: ُسوَرة الشورى]﴾  لَييَس َكِمثيلِهِۦ ََشي

“এনকানৱই ছতওঁি সদৃশ নহয়, ..” - ( আশ্ব-শুিা: ১১) 

আৰু ছতওঁ ৰনজি ইৰতবাচক গুৰ্াৱলীসমূহ প্ৰকৃতাথণনত সাবযস্ত কৰিনছ ছতওঁি 
ভাষাত:  

َِصُۡي  ﴿ ِميُع ٱبلي  [99: ُسوَرة الشورى]﴾  ١١َوُهَو ٱلسَّ

“.. আৰু ছতও ঁসবণনশ্ৰাতা, সবণদ্ৰিা।” —( আশ্ব-শুিা: ১১)  

এনতনক আয়াতি প্ৰথমাংশি দ্বািা প্ৰমাৰৰ্ত ছৰ্, ছতওঁি গুৰ্াৱলী অকাৰ্ণকি বা 
অসাি কিাি ছকাননা অৱকাশ নাই।  

ছসনয় আয়াতি পিা সুস্পি ছৰ্, প্ৰনতযকি বানব আৱশযক ছৰ্, ছকাননা প্ৰকাি 
সাদৃশয স্থাপনৰবহীন প্ৰকৃত অথণত ছতওঁি গুৰ্াৱলী ছতওঁি বানবই সাবযস্ত কিা 
আৰু ছতওঁি গুৰ্াৱলী অকাৰ্ণকি নকৰি আন সকনলা বস্তুি লগত ছতওঁি 
সাদৃশযতাক অস্বৰীকাি কিা। 

ছতওঁি সৃৰি কতৃণক ছতওঁক ছবিন কিাি অেমতাি কথা সুস্পিভানৱ বৰ্ণনা 
কৰি ৰদনছ; ছতওঁ ককনছ:  
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ييِديِهمي َوَما َخليَفُهمي َوََل ُُيِيُطوَن بِهِۦ ِعليم   ﴿
َ
َ أ لَُم َما َبنيي  [990: ُسوَرةُ طه]﴾  ١١٠ا َيعي

“ৰসহঁতি সনু্মখত আৰু অনগাচিত ৰৰ্ আনছ ছসই সকনলা ছতওঁ অৱগত, ৰকন্তু 
ৰসহঁনত জ্ঞানি দ্বািা ছতওঁক ছবিন কৰিবনল সেম নহয়”। 

(ত্বাহা: ১১০)  

* * *
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ৰদ্বতীয় মাছআলা: উপনদশ 

ৰবজ্ঞসকনল এই কথাত একমত ছপাষৰ্ কৰিনছ ছৰ্, আল্লাহ তা‘আলাই আকাশি 
পিা পৃৰথৱীত ‘পৰ্ণনবেৰ্ আৰু জ্ঞান বা ৰবদযাি’ উপনদশতনক ডাঙি ছকাননা 
উপনদিা আৰু সতকণকািী ছপ্ৰিৰ্ কিা নাই। ছসইনটা কহনছ এই ছৰ্, মানুনহ এই 
কথাি ৰখয়াল িাৰখব ছৰ্ তাি সন্মাৰনত আৰু মহান প্ৰৰতপালক তাক পৰ্ণনবেৰ্ 
কনি আৰু ৰস ৰৰ্ ছগাপন কনি আৰু ৰৰ্ প্ৰকাশ কনি ছসই ৰবষনয় ছতওঁ 
অৱগত। 

আৰলমসকনল এই ডাঙি উপনদিা আৰু মহা সতকণকািীি বানব এননকুৱা 
দৃিান্ত উপস্থাপন কৰিনছ, ৰৰ্নটাি দ্বািা ছবাধগময বস্তু অনুভৱনৰ্াগয বস্তুি দনি কহ 
ৰ্ায়। ছতওঁনলানক ককনছ: ৰ্ৰদ আৰম মাৰন লওঁ এজন িজা আনছ, ৰৰ্জন িজা 
অতযৰধক িিপাতকািী, মানুহ হতযাকািী আৰু প্ৰচণ্ড আক্ৰমনকািী আৰু 
শাৰস্তদাতা, আৰু তাি জল্লাদ তাি ওচিনত ৰথয় কহ আনছ আৰু চামড়াি ৰবছনা2 
পাৰি ৰদয়া আনছ, তিৱালনটাি পিা ছতজ ৰনগৰি আনছ আৰু ছসই িজাি 
চাৰিওিানল িজাি ছছাৱালী আৰু স্ত্ৰীসকল ৰথয় ৰদ আনছ; এননকুৱা ভয়ঙ্কি 
অৱস্থাত, িজাি চকুি সনু্মখত আৰু তাি উপৰস্থৰতত, উপৰস্থত ছকাননা দশণনক 
ছসই িজাি ছছাৱালী আৰু স্ত্ৰীসকলি পিা অনবধ ৰকবা অজণনি ৰচন্তা কৰিব 
ছন?! নহয়, ছকৰতয়াও নহয়! (নতনন্ত আল্লাহি বানব আনছ ৰ্াৱতীয় মহৎ 
দৃিান্তসমূহ।) বিং ছতৰতয়া প্ৰনতযক উপৰস্থত বযৰি হ’ব ভীত-সন্ত্ৰস্ত, ৰসহঁতি 
হৃদয়সমূহ থাৰকব অৱনত, ৰসহঁতি চকুসমূহ থাৰকব আতংকগ্ৰস্ত, ৰসহঁতি অংগ-
প্ৰতযঙ্গসমূহ থাৰকব ৰহম শীতল, ৰসহঁতি চূড়ান্ত আশা হ’ব ৰনিাপনদ প্ৰতযাবতণন 
কিা। ইয়ানতা ছকাননা সনন্দহ নাই ছৰ্, (আৰু আল্লাহি বানব আনছ মহৎ 
দৃিান্ত,) আল্লাহ তা‘আলা কহনছ মহাজ্ঞানী, ছসই িজাতনক অৰধক আৰু ৰবসৃ্তত 
জ্ঞানি অৰধকািী; সনন্দহ নাই ছৰ্, ছতও ঁমহান শাৰস্তদাতা, প্ৰচণ্ড শৰিশালী আৰু 

                                           
 - শব্দি অথণ কহনছ- চামড়াি ৰবছনা, ৰৰ্নটা অপিাধীসকলক হতযা কিাি বানব পাৰি ৰদয়া হয়। انلطع 2

অনুবাদক। 



 

 

ইছলাম: একমাত্ৰ পৰিপূৰ্ণ দ্বীন 

  16  

কৰঠন শাৰস্তদাতা। ছতওঁি পৃৰথৱীত ছতওঁি সংিৰেত এলাকা কহনছ ছতওঁি 
ৰননষধসমূহ।  

এইদনি ৰ্ৰদ ছকাননা নগিবাসীনয় জানন ছৰ্, এই নগিি আমীি বা শাসক 
ৰসহঁনত িাৰতত ৰৰ্নবাি কাম কনি ছসই সকনলানবাি ছতওঁ জানন, ছতনন্ত ৰসহঁত 
আতৰঙ্কত অৱস্থাত িাৰত অৰতবাৰহত কৰিব আৰু তাি ভয়ত ৰসহঁনত সকনলা 
প্ৰকাি অনযায় আৰু অপকমণ পৰিতযাগ কৰিব। 

আৰু আল্লাহ তা‘আলাই সৃৰিজগতক ৰৰ্ ৰহকমত বা িহসযি বানব সৃৰি কৰিনছ, 
ছসয়া স্পিভানৱ বৰ্ণনা কৰি ৰদনছ; ছসইনটা কহনছ ৰসহঁতক পিীো-ৰনিীো কিা। 
ছৰ্নন ছতওঁ ককনছ:  

ۡرِض زِيَنة   ﴿
َ َسُن َعَمَل   إِنَّا َجَعليَنا َما لََعَ ٱۡلي حي

َ
ُهمي أ يُّ

َ
ََّها نِلَبيلُوَُهمي أ  [8: ُسوَرةُ الكهف]﴾  ٧ ل

“পৃৰথৱীি ওপিত ৰৰ্ আনছ আৰম ছসইনবািক ইয়াি ছসৌন্দৰ্ণ বনাইনছা ৰ্ানত 
মানুহক এই পিীো কৰিব পানিা ছৰ্, ৰসহঁতি মাজত ছকানন ছশ্ৰষ্ঠ আমল 
কনি।” - ( আল-কাহাি: ৭);  

ছতওঁ ছুিা হুদি প্ৰথমাংশত ককনছ:  

يَّام   ﴿
َ
ۡرَض ِِف ِستَّةِ أ

َ َِٰت َوٱۡلي َمََٰو ِي َخلََق ٱلسَّ يُُّكمي  َوُهَو ٱَّلَّ
َ
يَمآءِ ِۡلَبيلَُوُكمي أ َوََكَن َعريُشُهۥ لََعَ ٱل

 ُۗ َسُن َعَمَل  حي
َ
  [8: ُسوَرةُ هود]﴾  أ

“আৰু ছতনৱঁই আকাশমণ্ডল আৰু পৃৰথৱী ছয় ৰদনত সৃৰি কৰিনছ, ছতৰতয়া 
ছতওঁি আিশ্ব আৰছল পানীি ওপিত, ছতামানলাকক পিীো কিাি বানব ছৰ্ 
ছতামানলাকি মাজত ছকান আটাইতনক ছশ্ৰষ্ঠ আমল কনি।” - ( হুদ: ৭) 

ছতওঁ এইনটা ছকাৱা নাই ছৰ্, ছকান ছতামানলাকি মাজত আটাইতনক ছবৰছ 
আমল কনি। 



 

 

ইছলাম: একমাত্ৰ পৰিপূৰ্ণ দ্বীন 

  17  

ছতওঁ ছুিা আল-মুলকত ককনছ: 

ۚ َوُهَو ٱليَعزِيُز ٱليَغُفوُر  ﴿ َسُن َعَمَل  حي
َ
يُُّكمي أ

َ
ةَ ِۡلَبيلَُوُكمي أ ََيوَٰ يَمويَت َوٱۡلي ِي َخلََق ٱل ُسوَرةُ ]﴾  ٢ٱَّلَّ

 [3: امللك

“ৰৰ্জনন মৃতুয আৰু জীৱন সৃৰি কৰিনছ, ছতামানলাকক পিীো কিাি বানব 
ছৰ্— ছতামানলাকি মাজত আমলত ছকান উত্তম। ছতওঁ পিাক্ৰমশালী, 
েমাশীল।” - ( আল-মুলক: ২)। 

এই আয়াত দুটাই ছতওঁি ৰনননাি বাৰ্ীি উনেশয আৰু তাৎপৰ্ণ বৰ্ণনা কনি; 
ছৰ্নন ছতওঁ ককনছ: 

ُبُدوِن  ﴿ نَس إَِلَّ ِۡلَعي ِ
نَّ َوٱۡلي ِ

ُت ٱۡلي  [86: ُسوَرةُ اَّلاريات]﴾  ٥٦َوَما َخلَقي

“মই ৰজন আৰু মানুহক এই বানব সৃৰি কৰিনছা ছৰ্, ৰ্ানত ৰসহঁনত ছকৱল 
ছমানিই ইবাদত কনি।” - ( আৰ্-ৰ্াৰিয়াত: ৫৬)। 

ৰৰ্নহতু সৃৰি জগতক সৃৰি কিাি ৰহকমত তথা িহসয কহনছ উনল্লৰখত পিীো-
ৰনিীো কিা, ছসনয় ৰজব্ৰীঈল আলাইৰহচ ছালাম মানুহি বানব এই পিীোত 
সিলতা অজণনি পদ্ধৰত বৰ্ণনা কৰি ৰদব ৰবচাৰিনল, ছসনয় ছতওঁ নবী চাল্লাল্লাহু 
আলাইৰহ অছাল্লামক ক’ছল: আপুৰন ছমাক ইহছান সম্পনকণ কওঁক? ছতৰতয়া নবী 
চাল্লাল্লাহু আলাইৰহ অছাল্লানম সুস্পি কৰিনল ছৰ্, ইয়াত আনলাৰচত এই ছশ্ৰষ্ঠ 
সতকণকািী আৰু মহা উপনদিাই কহনছ ইহছানি পথ। ছতনখনত ককনছ:  

« َ ْن َتْعبَُد اَّلله
َ
نهَك تََراُه فهو أ

َ
 )متفق عليه«. (ََإِْن لَْم تَُكْن تََراُه فَإِنهُه يََراَك َكأ

“ইহছান কহনছ, তুৰম আল্লাহি ইবাদত এনননক কৰিবা ছৰ্ৰনবা তুৰম ছতওঁক 
ছদৰখ আছা; আৰু ৰ্ৰদ তুৰম ছতওঁক ছদখা ছনানপাৱা, ছতননহ’ছল এইনটা অনুভৱ 



 

 

ইছলাম: একমাত্ৰ পৰিপূৰ্ণ দ্বীন 

  18  

কৰিবা ছৰ্, ছতওঁ ছতামাক ছদৰখ আনছ।” (বুখািী আৰু মুছৰলম)।3 আৰু এই 
বানবই আপুৰন পৰৱত্ৰ ছকািআনুল কািীমি প্ৰৰত পৃষ্ঠাত এই মহান উপনদিাক 
ছদৰখবনল পাব, ছৰ্নন: 

يَورِيِد  ﴿ قيَرُب إَِۡليهِ ِمني َحبيِل ٱل
َ
ۖۥُ َوََنيُن أ ُسُه وُِس بِهِۦ َنفي لَُم َما تُوَسي نَسََٰن َوَنعي ِ

َنا ٱۡلي  ١٦َولََقدي َخلَقي
ييهِ َرقِيٌب َعتِيدّٞ ....  ٍل إَِلَّ َلَ ا يَليفُِظ ِمن قَوي   [95و  96: ُسوَرةُ ق]﴾  ١٨مَّ

“আৰমনয়ই মানুহক সৃৰি কৰিনছা আৰু তাি প্ৰবৃৰত্তনয় তাক ৰৰ্ কুমন্ত্ৰৰ্া ৰদনয় 
ছসয়া আৰম জাননা, আৰু আৰম তাি ৰডৰঙি ওচিত থকা ধমনীতনকও 
ৰনকটতম। ... মানুনহ ৰৰ্ কথাই উচ্চািৰ্ কনি, তাি বানব তৎপি প্ৰহিী তাি 
ওচিনতই আনছ।” - ( ক্বাি: ১৬-১৮)। 

نَّ َعلَييِهم بِعِليم ِۖ  ﴿  [8: ُسوَرةُ اۡلعراف]﴾  ٧َوَما ُكنَّا ََغٓئِبنَِي  فَلََنُقصَّ

“তািৰপছত ৰসহঁতি ওচিত পূৰ্ণ জ্ঞানি কসনত ৰসহঁতি কাৰ্ণাৱলী বৰ্ণনা 
কৰিনমই, আৰু আৰম অনুপৰস্থত নাৰছনলা” - ( আল-আ‘িাি: ৭)। 

ن   ﴿
ي
واْ ِمنيُه ِمن قُريَءان   َوَما تَُكوُن ِِف َشأ

َملُوَن ِمني َعَمٍل إَِلَّ ُكنَّا َعلَييُكمي  َوَما َتتيلُ َوََل َتعي
ة   ِثيَقاِل َذرَّ بدَِك ِمن مد ُزُب َعن رَّ ا إِذي تُفِيُضوَن فِيهِ  َوَما َيعي َمآءِ َوََلٓ  ُشُهودا ۡرِض َوََل ِِف ٱلسَّ

َ ِِف ٱۡلي
َغَر ِمن صي

َ
 ِِف كَِتَٰب   أ

ََبَ إَِلَّ كي
َ
َٰلَِك َوََلٓ أ بنٍِي  َذ   [69: ُسوَرةُ يونس]﴾ ٦١مُّ

“তুৰম ৰৰ্নকাননা অৱস্থানত নাথাকা ৰকয় আৰু তুৰম ছসই সম্পনকণ ছকািআনি 
পিা ৰৰ্নটানৱ ৰতলাৱাত কিা আৰু ছতামানলানক ৰৰ্ কানমই নকিা ৰকয়, আৰম 

                                           
3 ইমাম বুখািী আৰু মুছৰলম আবূ হুিাইিা িাৰদয়াল্লাহু ‘আনহুি পিা হাৰদছনটা বৰ্ণনা কৰিনছ: বুখািী, 

ঈমান অধযায় (كتاب اإليمان), পৰিনচ্ছদ: ৰজব্ৰাঈল আলাইৰহচ ছালাম কতৃণক নবী চাল্লাল্লাহু আলাইৰহ 
অছাল্লামক ঈমান সম্পনকণ প্ৰশ্ন (باب سؤال جربيل انليب صىل اهلل عليه عن اإليمان) (১ / ১৮); মুছৰলম, 
ঈমান অধযায় (كتاب اإليمان), (১ / ৩৯), হাৰদছ নং- ৯; আৰু ইমাম মুছৰলনম এই হাৰদছনটা ওমি 
ইবনুল খাত্তাব িাৰদয়াল্লাহু ‘আনহুি পিা বৰ্ণনা কৰিনছ, ঈমান অধযায় (كتاب اإليمان), (১ / ৩৬), হাৰদছ 
নং- ৮  
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ছতামানলাকি সােী কহ থানকা— ছৰ্ৰতয়া ছতামানলানক তাত প্ৰবৃত্ত ছহাৱা। 
আকাশমণ্ডল আৰু পৃৰথৱীি অৰু্ পৰিমাৰ্ও ছতামাি প্ৰৰতপালকি অনগাচি নহয় 
আৰু তানতানক েুদ্ৰ অথবা বৃহৎ এনন এনকা নাই, ৰৰ্নটা সুস্পি ৰকতাবত 
নাই।” - ( ইউনুছ: ৬১)। 

وَن  ﴿ لَُم َما يُِِسُّ ُشوَن ثَِياَبُهمي َيعي َتغي ََل ِحنَي يَسي
َ
ُفواْ ِمنيُهۚ أ َتخي ََلٓ إِنَُّهمي يَثيُنوَن ُصُدورَُهمي لِيَسي

َ
َوَما أ

ُدورِ  لُِنوَنۚ إِنَُّهۥ َعلِيُمۢ بَِذاِت ٱلصُّ   [8: ُسوَرةُ هود]﴾  ٥ُيعي

“সাৱধান! ৰনশ্চয় ৰসহঁনত ছতওঁি ওচিত ছগাপন িখাি বানব ৰসহঁতি বে 
ৰদ্বভাঁজ কনি। সাৱধান! ৰসহঁনত ছৰ্ৰতয়া ৰনজনক বস্ত্ৰি দ্বািা আচ্ছৰদত কনি, 
ছতৰতয়া ৰসহঁনত ৰৰ্ ছগাপন কনি আৰু প্ৰকাশ কনি, ছসয়া ছতওঁ জানন। অন্তিত 
ৰৰ্ আনছ ছসই সম্পনকণ ৰনশ্চয় ছতওঁ সৰবনশষ অৱৰহত।” - ( হুদ: ৫)।  

আৰু এইদনি আল-ছকািআনি প্ৰায় প্ৰনতযক স্থাননত এই প্ৰসঙ্গ বৰৰ্ণত আনছ। 

* * * 
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তৃতীয় মাছআলা: সৎকমণ আৰু অনযানয কমণি মাজত পাথণকয 

আল-ছকািআনন স্পিভানৱ বৰ্ণনা কৰিনছ ছৰ্, সৎকমণ এনন এটা কমণক ছকাৱা 
হয়, ৰ্’ত ৰতৰনটা ৰবষয়ি সমানবশ ঘনট; তাি মাজি পিা ছৰ্ৰতয়া ছকাননা এটা 
ত্ৰুৰটপূৰ্ণ হ’ব, ছতৰতয়া ৰকয়ামতি ৰদনা ইয়াি দ্বািা বযৰিি ছকাননা উপকাি 
নহ’ব। 

প্ৰথম: কামনটা নবী চাল্লাল্লাহু আলাইৰহ অছাল্লানম কল অহা ৰবধান অনুৰ্ায়ী হ’ব 
লাৰগব4; ৰকয়ননা আল্লাহ তা‘আলাই ককনছ:  

﴿  ْۚ َُٰكُم ٱلرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهىَُٰكمي َعنيُه فَٱنَتُهوا  [8: ُسوَرةُ اۡلۡش]﴾  َوَمآ َءاتَى

“িাছুনল ছতামানলাকি বানব ৰৰ্ কল আৰহনছ, ছসয়া ছতামানলানক গ্ৰহৰ্ কিা আৰু 
ৰৰ্নটাি পিা ছতামানলাকক ৰননষধ কৰিনছ, তাি পিা ৰবিত থাকা।” - ( আল-
হাশ্বি: ৭) 

ছতওঁ আৰু ককনছ:  

﴿  ُۖ َ َطاَع ٱَّللَّ
َ
ن يُِطِع ٱلرَُّسوَل َفَقدي أ  [50: ُسوَرةُ النساء]﴾ مَّ

                                           
4 বুখািী, সৰিি অধযায় (كتاب الصلح), পৰিনচ্ছদ: ছৰ্ৰতয়া ৰসহঁনত অনযায় সৰিি ওপিত মীমাংসা কনি, 

ছতৰতয়া ছসই সৰি বাৰতল বুৰল গৰ্য হ’ব ( ىلع صلح جور فالصلح مردودباب إذا اصطلحوا  ), (৩ / ১৬৭); 
মুছৰলম, ৰবচাি অধযায় (كتاب األقضية), পৰিনচ্ছদ: বাৰতল ৰবধানসমূহ খণ্ডন কিা আৰু চৰিয়তি মাজত 
নতুন উদ্ভাৰৱত ৰবষয়সমূহ প্ৰতযাখযান কিা (باب نقض األحاكم ابلاطلة و رد حمدثات األمور) (৩ / ১৩৪৩), 
হাৰদছ নং- ১৭১৮, আইশ্বা িাৰদয়াল্লাহু ‘আনহাি পিা বৰৰ্ণত, নবী চাল্লাল্লাহু আলাইৰহ অছাল্লানম ককনছ: 
“ৰৰ্ বযৰি আমাি এই দ্বীনি মাজত এনন ছকাননা ৰবষয়ি উদ্ভাৱন কৰিব ৰৰ্নটা ইয়াি মাজত নাই, 
ছতনন্ত ছসয়া অগ্ৰহৰ্নৰ্াগয হ’ব”; আন এটা বৰ্ণনাত আৰহনছ: “ৰৰ্নটা ইয়াি অন্তভূণি নহয়”। ) اعئشة ريض

")ما ليس منه: "و يف رواية", من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد: "مرفواعاهلل عنها  ; আৰু ইমাম মুছৰলমি 
বৰ্ণনাত আনছ: “ৰৰ্ বযৰি এনন কাম কৰিনল, ৰৰ্নটাি ৰবষনয় আমাি ছকাননা সমথণন নাই, ছতনন্ত ছসই 
কমণ প্ৰতযাখযান হ’ব।” (من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد)।  
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“ৰৰ্নয় িাছুলি আনুগতয কৰিনল ৰস আল্লাহনিই আনুগতয কৰিনল।” — (আন-
ৰনছা: ৮০);  

ছতওঁ আৰু ককনছ:  

َ فَٱتَّبُِعوِن  ﴿  [19: ُسوَرةُ آل عمران]﴾ قُلي إِن ُكنُتمي ُُتِبُّوَن ٱَّللَّ

“ছকাৱা, ছতামানলানক ৰ্ৰদ আল্লাহক ভালনপাৱা, ছতনন্ত ছমাক অনুসিৰ্ কিা।” - 
( আনল ইমিান: ৩১);  

ছতওঁ আৰু ককনছ: 

﴿  ۚ ُ َذۢن بِهِ ٱَّللَّ
ي
ِيِن َما لَمي يَأ َِن ٱلد َُٰٓؤاْ َُشَُعواْ لَُهم مد مي لَُهمي ُُشََك

َ
 [39: ُسوَرةُ الشورى]﴾  أ

“ইহঁতি এনন ৰকছুমান ছদৱতা আনছ ছনৰক, ৰৰ্হঁনত ইহঁতি বানব ৰবধান ৰদনছ 
এননকুৱা দ্বীনি, ৰ্াি অনুমৰত আল্লাহ ৰদয়া নাই।” - (আশ্ব-শুিা: ২১);  

ছতওঁ আৰু ককনছ:  

وَن  ﴿ ََتُ ِ َتفي مي لََعَ ٱَّللَّ
َ
ُۖ أ ذَِن لَُكمي

َ
ُ أ  [ 81: ُسوَرةُ يونس]﴾  ٥٩َءاَّلٓلَّ

“আল্লানহ ছতামানলাকক ইয়াি অনুমৰত ৰদনছ ছনৰক, ছন ছতামানলানক আল্লাহি 
প্ৰৰত ৰমথযা আনিাপ কৰিছা?” - ( ইউনুছ: ৫৯)। 

ৰদ্বতীয়: কামনটা একৰনষ্ঠভানৱ আল্লাহ তা‘আলাি উনেনশয হ’ব লাৰগব; ৰকয়ননা 
আল্লাহ তাআলাই ককনছ: 

ِينَ  ﴿ َ ُُميلِِصنَي ََلُ ٱلد ُبُدواْ ٱَّللَّ ِمُرٓواْ إَِلَّ ِۡلَعي
ُ
 [8: ُسوَرةُ ابلينة]﴾  َوَمآ أ



 

 

ইছলাম: একমাত্ৰ পৰিপূৰ্ণ দ্বীন 

  22  

“ৰসহঁতক আনদশ কিা কহৰছল আল্লাহি আনুগতযত ৰবশুদ্ধৰচত্ত কহ একৰনষ্ঠভানৱ 
ছতওঁনিই ইবাদত কৰিবনল।” - (আল-বাইৰয়যনা: ৫);  

ছতওঁ আৰু ককনছ: 

ِيَن  ﴿ ُ ٱلد ا َلَّ َ ُُميلِص  ُبَد ٱَّللَّ عي
َ
ني أ
َ
ِمريُت أ

ُ
ٓ أ لِِمنَي  ١١قُلي إِّندِ يُمسي َل ٱل وَّ

َ
ُكوَن أ

َ
ني أ
َ
ِمريُت ِۡل

ُ
قُلي  ١٢َوأ

ٍم َعِظيم   ِ َعَذاَب يَوي َخاُف إِني َعَصييُت َرّبد
َ
ٓ أ ۥ دِيِِن  ١٣إِّندِ ُ ا َلَّ ُبُد ُُميلِص  عي

َ
َ أ ُبُدواْ  ١٤قُِل ٱَّللَّ فَٱعي

ۗۦُ مَ  ِن ُدونِهِ   [98 - 99: ُسوَرةُ الزمر]﴾  ا ِشئيُتم مد

“ছকাৱা, ছমাক আনদশ কিা কহনছ আল্লাহি আনুগতযত একৰনষ্ঠ কহ ছতওঁনিই 
ইবাদত কৰিবনল; আৰু আনদশ কিা কহনছ, মই ছৰ্ন আত্মসমপণৰ্কািীসকলি 
প্ৰথম হওঁ। ছকাৱা, মই ৰ্ৰদ ছমাি প্ৰৰতপালকি অবাধয হওঁ, ছতনন্ত মই ভয় 
কনিা মহাৰদৱসি শাৰস্তি। ছকাৱা, মই ছকৱল আল্লাহনিই ইবাদত কনিা, ছতওঁি 
প্ৰৰত ছমাি আনুগতযক একৰনষ্ঠ িাৰখ। এনতনক ছতামানলানক আল্লাহি বাৰহনি 
ৰ্াি ইচ্ছা তানিই ইবাদত কিানগ।” - ( ৰু্মাি: ১১ - ১৫)।  

তৃতীয়: কামনটা ৰবশুদ্ধ আক্বীদা তথা ৰবশ্বাসি ওপিত ৰভৰত্ত কৰি হ’ব লাৰগব। 
ৰকনয়াননা কমণ বা আমল কহনছ ঘিি চালি দনি, আৰু আক্বীদা বা ৰবশ্বাস কহনছ 
আধাৰশলাস্বৰৰূপ। আল্লাহ তা‘আলাই ককনছ: 

َنََّة  ﴿ ُخلُوَن ٱۡلي ْوَلَٰٓئَِك يَدي
ُ
ِمنّٞ فَأ نََثَٰ وَُهَو ُمؤي

ُ
وي أ
َ
َٰلَِحَِٰت ِمن َذَكٍر أ َملي ِمَن ٱلصَّ ُسوَرةُ ]﴾ َوَمن َيعي

 [931: النساء

“পুৰুষ অথবা নািী ৰৰ্নয়ই সৎ কাম কৰিব, ৰ্ৰদ মুৰমন হয় ছতনন্ত ৰসহঁত 
জািাতত প্ৰনৱশ কৰিব।” - ( আন-ৰনছা: ১২৪);  

ইয়াত ছতও ঁসৎকমণি লগত ﴿  ِّٞمن ﴾ َوُهَو ُمؤي  (ৰ্ৰদ ৰস মুৰমন হয়) বুৰল ঈমানি 
চতণানিাপ কৰিনছ।  
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আৰু ছতও ঁঅৰবশ্বাসীসকলি প্ৰসঙ্গত ককনছ: 

واْ ِمني َعَمل   ﴿
َنآ إََِلَٰ َما َعِملُ ا  َفَجَعليَنَُٰه َهَبآء   َوقَِدمي نُثورا  [31: ُسوَرةُ الفرقان]﴾  ٢٣مَّ

“আৰু আৰম ৰসহঁতি কৃতকমণি প্ৰৰত লেয কৰিম, তাি ৰপছত ছসইনবািক 
ৰবৰেপ্ত ধুৰলকৰ্াত পৰিৰ্ত কৰিম।” - (আল-িুিকান: ২৩);  

ৰসহঁতি ৰবষনয় ছতওঁ আৰু ককনছ: 

ا ََكنُواْ يَ  ﴿ ُۖ وََحبَِط َما َصَنُعواْ فِيَها َوَبَِٰطلّٞ مَّ ِيَن لَييَس لَُهمي ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ إَِلَّ ٱنلَّاُر ْوَلَٰٓئَِك ٱَّلَّ
ُ
َملُوَن أ عي
 [96: ُسوَرةُ هود]﴾  ١٦

“ৰসহঁতি বানব আৰখিাতত অৰিি বাৰহনি আন এনকা নাই, ৰসহঁনত ৰৰ্ কনি 
আৰখিাতত ছসয়া ৰনষ্ফল হ’ব আৰু ৰসহঁনত ৰৰ্ আমল কনি ছসয়া ৰনিথণক।” - 
(হুদ: ১৬) ...  

ইয়াি বাৰহনিও এই প্ৰসঙ্গত আৰু বহুনতা আয়াত আনছ। 

* * * 
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চতুথণ মাছআলা: চৰিয়তি ৰবধানি বাৰহনি আন ৰবধানি 
দ্বািা ৰবচাি-িয়চালা কিা 

আল-ছকািআনন সুস্পিভানৱ ছঘাষৰ্া কৰিনছ ছৰ্, চৰিয়তি ৰবধানি বাৰহনি 
আনক ৰবচািক বুৰল স্বৰীকাি কিা সুস্পি কুিিী আৰু আল্লাহ তা‘আলাি লগত 
শ্বীকণ। চয়তানন ছৰ্ৰতয়া মকাি কাৰিিসকলক প্ৰতযানদশ কৰিনল ৰসহঁনত ৰ্ানত 
আমাি নবী চাল্লাল্লাহু আলাইৰহ অছাল্লামক মৃত ছাগলী সম্পনকণ ছসানধ ছৰ্, 
ছকানন ইয়াক হতযা কৰিনছ; উত্তিত ছতওঁ ক’ছল: “ইয়াক আল্লানহ হতযা 
কৰিনছ”। তাি ৰপছত চয়তানন ৰসহঁতক আনকৌ প্ৰতযানদশ কৰিনল ছৰ্ ৰসহঁনত 
ছৰ্ন ছতওঁক ছসানধ: ছতামানলানক ৰনজি হানতনি ৰৰ্নটা জনবহ কিা, ছসইনটা 
হালাল আৰু আল্লানহ ছতওঁি পৰৱত্ৰ হানতনি ৰৰ্নটা জনবহ কনি, ছসয়া হািাম? 
ছতননহ’ছল ছতামানলানক আল্লাহতনক উত্তম ছনৰক5! এই ঘটনাি পৰিনপ্ৰৰেতত 
আল্লাহ তা‘আলাই এই আয়াত অৱতীৰ্ণ কৰিনল: 

ُِكوَن  ﴿ ُتُموُهمي إِنَُّكمي لَُمۡشي َطعي
َ
ُۖ ِإَوني أ ِۡلَآئِِهمي ِۡلَُجَِٰدلُوُكمي وي

َ
َيَِٰطنَي َۡلُوُحوَن إََِلَٰٓ أ ﴾  ١٢١ِإَونَّ ٱلشَّ

 [939: ُسوَرةُ اۡلنعام]

“ৰনশ্চয় চয়তানন ৰনজি বিুসকলক ছতামানলাকি লগত ৰববাদ কৰিবনল 
প্ৰনিাচনা ৰদনয়; ৰ্ৰদ ছতামানলানক ৰসহঁতি কথামনত চলা, ছতনন্ত ছতামানলানক 
অৱশয মুশ্বৰিক কহ ৰ্াবা।” - ( আল-আন‘আম: ১২১) 

                                           
5 হাৰদছনটা আবু্দল্লাহ ইবনন আব্বাছ িাৰজয়াল্লাহু আনহুি পিা চনদসহ বৰ্ণনা কৰিনছ ইমাম আবূ দাউনদ, 

কুিবানীি অধযায় (كتاب األضايح), পৰিনচ্ছদ: আহনল ৰকতাবি জনবহ প্ৰসঙ্গত ( باب يف ذبائح أهل
كتاب تفسري ) হাৰদছ নং- ২৮১৮; ৰতিৰমজী, আল-ছকািআনি তািছীি অধযায় ,(৩ / ২৪৫) ,(الكتاب
 ;হাৰদছ নং- ৩০৬৯ ,(৫ / ২৪৬) ,(باب و من سورة األنعام) পৰিনচ্ছদ: ছুিা আল-আন‘আমি পিা ,(القرآن
নাছাঈ, কুিবানীি অধযায় ( الضحايا كتاب ), পৰিনচ্ছদ: আল্লাহ তা‘আলাি বাৰ্ী: َكرِ  ﴿  ا لَمي يُذي ُكلُواْ ِممَّ

ي
َوََل تَأ

ِ َعلَييهِ  ُم ٱَّللَّ ﴾ٱسي  -ি বযাখযা ( ِ َعلَييهِ  ﴿: باب تأويل قول اهلل عزو جل ُم ٱَّللَّ َكرِ ٱسي ا لَمي يُذي ُكلُواْ ِممَّ
ي
﴾َوََل تَأ ), (৭ / 

২৩৭), আবু্দল িাত্তাহ আবূ গাদাহি ৰবনেষৰ্ অনুৰ্ায়ী হাৰদছ নং- ৪৪৩৭; আন এটা অথণত হাৰদছনটা 
বৰ্ণনা কৰিনছ ইবনু মাজাহ, জনবহ অধযায় (كتاب اذلبائح), পৰিনচ্ছদ: জনবহ কিাি সময়ত ৰবছৰমল্লাহ 
ছকাৱা ( ب تسمية عند اذلبحبا ), (২ / ১০৫৯), হাৰদছ নং- ৩১৭৩ 
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আৰু ُِكوَن ﴿ ﴾١٢١إِنَُّكمي لَُمۡشي  বাকযি আিম্ভৰৰ্ত িা (الفاء) সংৰু্ি ছনানহাৱানটা 
কছম বা শপতি ভূৰমকাস্বৰৰূপ লাম (الم) উহয থকাি ওপিত প্ৰকাশয ইৰঙ্গত। 
এনতনক, এয়া আল্লাহি তিিি পিা শপত, ছতও ঁইয়াি দ্বািা এই আয়ানত 
কািীমাি মাজত এই ৰবষনয় শপত কৰিনছ ছৰ্, ৰৰ্ বযৰি চয়তানি চৰিয়ত আৰু 
ৰবধানি অনুসিৰ্ কৰি মৃতক হালাল বুৰল ভাৰবব, ৰস মুশ্বৰিক বুৰল গৰ্য হ’ব; 
আৰু এয়া কহনছ ডাঙি ৰশ্বকণ (رشك أكرب), ৰৰ্নটা মুছৰলম সম্প্ৰদায়ি ঐকযমতি 
ৰভৰত্তত সংৰেি বযৰিক মুছৰলম ৰমল্লাতি পিা বৰহষ্কাি কৰি ৰদনয়। এই 
অপিাধত অৰভৰু্ি বযৰিক অৰত ছসানকানল আল্লাহ তা‘আলাই ৰকয়ামতি ৰদনা 
ছতওঁি এই কথাি দ্বািা ৰতিস্কাি কৰিব:  

بنِيّٞ  ﴿ ّٞ مُّ ييَطََٰنُۖ إِنَُّهۥ لَُكمي َعُدود ْ ٱلشَّ ُبُدوا ن َلَّ َتعي
َ
ََٰبِِنٓ َءاَدَم أ َهدي إَِۡليُكمي َي عي

َ
لَمي أ
َ
ِن  ٦٠أ

َ
َوأ

َتقِيمّٞ  سي ُبُدوِن  َهََٰذا ِصَرَٰطّٞ مُّ   [69 - 60: ُسوَرةُ يس] ﴾ ٦١ٱعي

“ছহ আদম সন্তান! মই ছতামানলাকক ৰননদণশ ৰদয়া নাৰছনলা ছন ছৰ্, ছতামানলানক 
চয়তানি দাসত্ব নকৰিবা, কািৰ্ ৰস ছতামানলাকি প্ৰকাশয শত্ৰু? আৰু ছকৱল 
ছমানিই ইবাদত কিা, এইনটানৱই সিল পথ?” - ( ইয়ছীন: ৬০ - ৬১)। 

আৰু আল্লাহ তা‘আলাই ছতওঁি ৰপ্ৰয় বিুি কথা উদৃ্ধত কৰি ককনছ:  

ييَطََٰنُۖ  ﴿ ُبِد ٱلشَّ بَِت ََل َتعي
َ
أ  [11: ُسوَرةُ مريم]﴾ َيَٰٓ

“(ইব্ৰাহীনম ক’ছল) ছহ ছমাি ৰপতা! চয়তানি ইবাদত নকৰিবা”- (মািয়াম: ৪৪)  

অথণাৎ- কুিিী আৰু অবাধযতাি ৰবধানত চয়তানি অনুসিৰ্ কিাি মাধযমত 
তাি ইবাদত নকৰিবা।  

আল্লাহ তাআলাই আৰু ককনছ:  

ٓ إَِنَٰث   ﴿ ُعوَن ِمن ُدونِهِۦٓ إَِلَّ ُعوَن إَِلَّ َشييَطَٰن  إِن يَدي ِريد  ا ِإَون يَدي  [998: ُسوَرةُ النساء]﴾  ١١٧ا ا مَّ
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“ছতওঁি পৰিবনতণ ৰসহঁনত ছদৱীনিই পূজা কনি আৰু ৰবনদ্ৰাহী চয়তাননিই পূজা 
পাঠ কনি।” - ( আন-ৰনছা: ১১৭);  

অথণাৎ- ৰসহঁত ছকৱল চয়তাননিই দাসত্ব কনি, এইনটা তাি (চয়তানি) চৰিয়ত 
তথা ৰবৰধ-ৰবধানি অনুসিৰ্ কিাি মাধযমত। 

ছতও ঁআৰু ককনছ:  

ََكٓؤُُهمي  َوَكَذَٰلَِك َزيََّن لَِكثِۡي   ﴿ َلَِٰدهِمي ُُشَ وي
َ
ِكنَِي َقتيَل أ يُمۡشي َِن ٱل  [918: ُسوَرةُ اۡلنعام]﴾ مد

“এইদনি ৰসহঁতি শ্বিীকসকনল বহু মুশ্বৰিকি দৃৰিত ৰসহঁতি সন্তানসকলি 
হতযাক ছশাভনীয় কৰি ৰদনছ।” - ( আল-আন‘আম: ১৩৭)।  

ছতওঁ ৰসহঁতক ৰসহঁতি ‘শ্বৰিক’ বুৰল নামকিৰ্ কৰিনছ। ৰকয়ননা, সন্তানসকলক 
হতযা কিাি দ্বািা আল্লাহি অবাধযতাি ছেত্ৰত ৰসহঁনত ৰসহঁতি অনুসিৰ্ 
কৰিনছ। 

আৰু ছৰ্ৰতয়া ‘আদী ইবনন হাৰতম িাৰদয়াল্লাহু ‘আনহুনৱ নবী চাল্লাল্লাহু আলাইৰহ 
অছাল্লামক আল্লাহ তা‘আলাি ৰনননাি বাৰ্ী সম্পনকণ প্ৰশ্ন কৰিনল: 

َباب   ﴿ ري
َ
َبََٰنُهمي أ َبارَُهمي َورُهي حي

َ
َُذٓواْ أ ِ ٱَّتَّ ِن ُدوِن ٱَّللَّ  [19: ُسوَرةُ اۡلوبة]﴾ ا مد

“ৰসহঁনত আল্লাহি বাৰহনি ৰসহতঁি পৰণ্ডতসকলক আৰু সংসাি-ৰবিাৰগসকলক 
ৰসহঁতি প্ৰভুৰূনপ গ্ৰহৰ্ কৰিনছ।” - ( আত-তাওবা: ৩১),  

ছতৰতয়া নবী চাল্লাল্লাহু আলাইৰহ অছাল্লানম ছতওঁি উত্তিত ক’ছল ছৰ্, ৰসহঁতক 
প্ৰভু ৰহচানপ গ্ৰহৰ্ কিাি অথণ কহনছ: আল্লানহ ৰৰ্ হালাল কৰিনছ, ছসয়া হািাম 
কিাি আৰু ছতওঁ ৰৰ্ হািাম কৰিনছ, ছসয়া হালাল কিাি ছেত্ৰত ৰসহঁনত 
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ৰসহঁতি অনুসিৰ্ কৰিৰছল6। এইনটা এননকুৱা এটা ৰবষয়, ৰৰ্ ৰবষনয় ছকাননা 
ৰবতকণ নাই। আল-ছকািআনি ভাষাত ছকাৱা কহনছ: 

﴿  
َ
نزَِل مِن َقبيلَِك يُرِيُدوَن أ

ُ
نزَِل إَِۡليَك َوَمآ أ

ُ
ْ بَِمآ أ نَُّهمي َءاَمُنوا

َ
ِيَن يَزيُعُموَن أ لَمي تََر إََِل ٱَّلَّ

َ
ن أ

َََٰلۢ بَ  ن يُِضلَُّهمي َضَل
َ
ييَطَُٰن أ ُفُرواْ بِهِۖۦُ َوُيرِيُد ٱلشَّ ن يَكي

َ
ِمُرٓواْ أ

ُ
َُٰغوِت َوقَدي أ ا يد  عِ َيَتَحاَكُمٓواْ إََِل ٱلطَّ

  [60: ُسوَرةُ النساء]﴾ ٦٠

“তুৰম ৰসহঁতক ছদখা নাই ছন, ৰৰ্হঁনত দাবী কনি ছৰ্, ছতামাি প্ৰৰত ৰৰ্ অৱতীৰ্ণ 
কহনছ আৰু ছতামাি পূনবণ ৰৰ্ অৱতীৰ্ণ কহনছ, ছসয়া ৰসহঁনত ৰবশ্বাস কনি; অথচ 
ৰসহঁনত তাগুতি ওচিত ৰবচািপ্ৰাথণী হ’ব ৰবচানি, ৰ্ৰদও ছসইনটা প্ৰতযাখযান 
কিাি বানব ৰসহঁতক ৰননদণশ ৰদয়া কহনছ? আৰু চয়তানন ৰসহঁতক ভীষৰ্ভানৱ 
পথভ্ৰি কৰিব ৰবচানি।” - ( আন-ৰনছা: ৬০);  

আল্লাহ তা‘আলাই আৰু ককনছ: 

َٰفُِروَن  ﴿ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱليَك
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱَّللَّ

َ
 [11: ُسوَرةُ المائدة]﴾  ٤٤َوَمن لَّمي َُييُكم بَِمآ أ

“আৰু আল্লানহ ৰৰ্ অৱতীৰ্ণ কৰিনছ ছসই মুতাৰবক ৰৰ্হঁনত িায়চালা নকনি, 
ৰসহঁনতই কাৰিি।” - ( আল-মাৰয়দা: ৪৪);  

ছতওঁ আৰু ককনছ: 

بيَتِِغ َحَكم   ﴿
َ
ِ أ َ ٱَّللَّ َفَغۡيي

َ
ۚ أ َل  نَزَل إَِۡليُكُم ٱليِكَتََٰب ُمَفصَّ

َ
ِٓي أ ِيَن َءاتَييَنَُٰهُم ٱليِكَتََٰب ا وَُهَو ٱَّلَّ  وَٱَّلَّ

ِن  لّٞ مد ۥ ُمََنَّ نَُّه
َ
لَُموَن أ ََتِيَن َيعي يُممي ِۖ فَََل تَُكوَننَّ ِمَن ٱل ِ َقد

بدَِك بِٱۡلي   [991: ُسوَرةُ اۡلنعام]﴾  ١١٤رَّ

“ছকাৱা, মই আল্লাহি বাৰহনি আন কানিাবাক িয়চালাকািী ৰহচানপ তালাচ 
কৰিম ছনৰক— অথচ ছতনৱঁই ছতামানলাকি প্ৰৰত ৰবস্তাৰিত ৰকতাব নাৰৰ্ল 

                                           
6 ৰতিৰমজী, আল-ছকািআনি তািছীি অধযায় (كتاب تفسري القرآن), পৰিনচ্ছদ: ছুিা আত-তাওবাি পিা 

 হাৰদছ নং- ৩০৯৫, ৰতিৰমজীনয় ককনছ: এই হাৰদছনটা গিীব। ,(৫ / ২৫৯) ,(باب و من سورة اتلوبة)
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কৰিনছ! আৰু আৰম ৰৰ্সকলক ৰকতাব ৰদনছা, ৰসহঁনত জানন ছৰ্, ৰনশ্চয় এইনটা 
ছতামাি প্ৰৰতপালকি পিা সতযসহ অৱতীৰ্ণ কহনছ। এনতনক তুৰম 
সনন্দহকািীসকলি অন্তভূণি নহ’বা।” - ( আল-আন‘আম: ১১৪)  

আল্লাহ তা‘আলাই আৰু ককনছ: 

ق   ﴿ تي ََكَِمُت َربدَِك ِصدي ۚ َوَتمَّ َل  ِميُع ٱليَعلِيُم ا وََعدي َل لَِِلَِمَٰتِهۦِۚ وَُهَو ٱلسَّ ِ  ُمَبدد
ُسوَرةُ ]﴾ ١١٥ َلَّ

 [998: اۡلنعام

“সতয আৰু নযায়ি ৰদনশনি ছতামাি প্ৰৰতপালকি বাৰ্ী পৰিপূৰ্ণ। ছতওঁি বাৰ্ী 
পৰিবতণন কৰিব পিা ছকাননা নাই, আৰু ছতওঁ সবণনশ্ৰাতা, সবণজ্ঞ।” - (আল-
আন‘আম: ১১৫)  

ইয়াত ছতওঁি বাৰ্ী: ﴿  ق ﴾ اِصدي  অথণ: সংবাদ প্ৰদানি ছেত্ৰত সতয আৰু     ﴿ 
 ۚ َل  ﴾  وََعدي  অথণ: ৰবৰধ-ৰবধানি ছেত্ৰত নযায় আৰু ইনচািপূৰ্ণ।  

ছতওঁ আৰু ককনছ: 

م   ﴿ ِ ُحكي َسُن ِمَن ٱَّللَّ حي
َ
َم ٱليَجَِٰهلِيَّةِ َيبيُغوَنۚ َوَمني أ فَُحكي

َ
م  أ : ُسوَرةُ المائدة]﴾  ٥٠يُوقُِنوَن  ا لدَِقوي
80] 

“ৰসহঁনত জাৰহলী (অজ্ঞতা) ৰু্গি ৰবৰধ-ৰবধান কামনা কনি ছনৰক? ৰনৰশ্চত 
ৰবশ্বাসী সম্প্ৰদায়ি বানব ৰবধান প্ৰদানত আল্লাহতনক ছশ্ৰষ্ঠতি ছকান আনছ?” - 
(আল-মাৰয়দা: ৫০)। 

* * * 

পঞ্চম মাছআলা: সামাৰজক অৱস্থা 
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এই প্ৰসঙ্গত আল-ছকািআনন অন্তিি তৃষ্ণা ৰনবািৰ্ কৰিনছ আৰু ইয়াি পথ-
ঘাট আনলাৰকত কৰিনছ।  

আল্লাহ তা‘আলাই প্ৰধান সমাজপৰতক তাি সমাজ আৰু সম্প্ৰদায়ি প্ৰৰত ছকনন 
আচিৰ্ কিাি ৰননদণশ ৰদনছ, ছসয়া লেয কৰি চাওঁক। ছতওঁ ককনছ: 

ِمننَِي  ﴿ يُمؤي فِضي َجَناَحَك لَِمِن ٱتََّبَعَك ِمَن ٱل  [398: ُسوَرةُ الشعراء]﴾  ٢١٥َوٱخي

“আৰু ৰৰ্সকনল ছতামাি অনুসিৰ্ কনি, ছসইসকল মুৰমনি প্ৰৰত ৰবনয়ী 
ছহাৱা।” - ( আশ্ব-শু‘আিা: ২১৫)। 

ছতও ঁআৰু ককনছ: 

َة   ﴿ ُف  فَبَِما رَۡحي لَِكُۖ فَٱعي واْ ِمني َحوي ا َغلِيَظ ٱليَقليِب ََلنَفضُّ ُۖ َولَوي ُكنَت َفظًّ ِ نِلَت لَُهمي َِن ٱَّللَّ مد
رِِۖ  مي
َ فِري لَُهمي َوَشاوِريُهمي ِِف ٱۡلي َتغي   [981: ُسوَرةُ آل عمران]﴾ َعنيُهمي َوٱسي

“আল্লাহি িহমনত তুৰম ৰসহঁতি প্ৰৰত ছকামল-হৃদয় কহৰছলা; ৰ্ৰদ তুৰম ৰূঢ় 
আৰু কনঠািৰচত্ত হ’লানহঁনতন, ছতনন্ত ৰসহঁত ছতামাি চাৰিওিালি পিা আঁতৰি 
গনলনহঁনতন। এনতনক তুৰম ৰসহঁতক েমা কিা আৰু ৰসহঁতি বানব েমা 
প্ৰাথণনা কিা আৰু কাজ-কমণত ৰসহঁতি লগত পিামশণ কিা।” - (আনল ইমিান: 
১৫৯)। 

আৰু ছতওঁ সাধািৰ্ সমাজক তাি ছনতৃবৃন্দি প্ৰৰত ছকনন আচিৰ্ি ৰননদণশ 
ৰদনছ, ছসই ৰদশত লেয কৰি চাওঁক। ছতও ঁককনছ: 

﴿  ُۖ رِ ِمنُكمي مي
َ ْوِِل ٱۡلي

ُ
ِطيُعواْ ٱلرَُّسوَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّللَّ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ : ُسوَرةُ النساء]﴾  َيَٰٓ
81] 



 

 

ইছলাম: একমাত্ৰ পৰিপূৰ্ণ দ্বীন 

  30  

“ছহ ঈমান্দািসকল! ছতামানলানক আল্লাহি আনুগতয কিা, আৰু িাছুলি 
আনুগতয কিা আৰু ৰসহঁতি, ৰৰ্সকল ছতামানলাকি মাজত েমতাশীল।” – ( 
আন-ৰনছা: ৫৯)। 

আৰু লেয কিক, ছতওঁ মানুহক তাি ৰবনশষ সমাজ তথা সন্তান-সন্তৰত আৰু 
স্ত্ৰীি প্ৰৰত ছৰ্নন আচিৰ্ি ৰননদণশ ৰদনছ ছসই ৰদশতেঃ 

ছতওঁ ককনছ: 

َِجاَرةُ َعلَييَها َمَلَٰٓ  ﴿ ا َوقُوُدَها ٱنلَّاُس َوٱۡلي لِيُكمي نَار  هي
َ
نُفَسُكمي َوأ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ قُٓواْ أ َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ ئَِكٌة َيَٰٓ

َمُروَن  َعلُوَن َما يُؤي َمَرُهمي َوَيفي
َ
َ َمآ أ ُصوَن ٱَّللَّ   [6: ُسوَرةُ اۡلحريم]﴾ ٦ِغََلظّٞ ِشَدادّٞ َلَّ َيعي

“ছহ মুৰমনসকল! ছতামানলানক ৰনজনক আৰু ছতামানলাকি পৰিয়ালবগণক 
জাহািামি জুইি পিা িো কিা, ৰ্াি ইিন হ’ব মানুহ আৰু শীল, ৰ্’ত 
ৰননয়াৰজত আনছ ৰনমণমহৃদয়, কনঠািস্বৰভাৱ ৰিৰিস্তাসকল, আল্লানহ ছতওঁনলাকক 
ৰৰ্ আনদশ কনি ছসয়া ছতওঁনলানক অমানয নকনি, আৰু ছতওঁনলাক ছসইনটানৱই 
কনি ৰৰ্নটা কৰিবনল আনদশ কিা হয়।” - ( আত-তাহিীম: ৬)। 

আৰু লেয কিক, ছতওঁ ছকনননক বযৰিক তাি ৰবনশষ সমাজি পিা সাৱধান 
আৰু সংৰ্মী ছহাৱাি ৰবষনয় দৃৰি আকষণৰ্ কৰিনছ; আৰু ছতওঁ তাক ৰননদণশ 
ৰদনছ, ছকাননা অনাকাৰিত ৰবষয় তাি দৃৰিত আৰহনল ৰস ছৰ্ন ছসইনটা েমা 
আৰু সুন্দি দৃৰিনি ছদনখ । ছতওঁ প্ৰথনম তাক সংৰ্মী আৰু সজাগ ছহাৱাি 
ৰননদণশ ৰদনয়, তাি ৰপছত তাক ৰননদণশ ৰদনয় েমা আৰু মাজণনা কিাি। ছতওঁ 
ককনছ: 

ُفواْ  ﴿ ۚ ِإَون َتعي َذُروُهمي ا لَُّكمي فَٱحي َلَِٰدُكمي َعُدود  وي
َ
َوَِٰجُكمي َوأ زي

َ
ْ إِنَّ ِمني أ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َ َغُفورّٞ رَِّحيٌم  فُِرواْ فَإِنَّ ٱَّللَّ َفُحواْ َوَتغي   [91: ُسوَرةُ اۡلغابن]﴾  ١٤َوتَصي
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“ছহ মুৰমনসকল! ছতামানলাকি স্ত্ৰী আৰু সন্তান-সন্তৰতসকলি মাজত ৰকছুমান 
ছতামানলাকি শত্ৰু; এনতনক ছতামানলানক ৰসহঁতি ৰবষনয় সতকণ থাকা। 
ছতামানলানক ৰ্ৰদ ৰসহঁতক মাজণনা কিা, ৰসহঁতি ছদাষ-ত্ৰুৰট উনপো কিা আৰু 
ৰসহঁতক েমা কিা, ছতনন্ত জাৰন ছথাৱা, আল্লাহ েমাশীল, পিম দয়ালু।” - ( 
আত-তাগাবুন: ১৪)। 

আৰু লেয কিক, ছতওঁ সাধািৰ্ভানৱ সমাজি সকনলা বযৰিক ৰসহঁতি মাজি 
পািস্পৰিক ছলননদনি ৰবষনয় ৰৰ্ ৰননদণশনা ৰদনছ ছসই ৰদশত; ছতওঁ ককনছ: 

يُمنَكرِ َوٱ ﴿ َشآءِ َوٱل َّبَٰ َوَينيََهَٰ َعِن ٱليَفحي َسَِٰن ِإَويَتآيِٕ ذِي ٱليُقري ِحي
ِل َوٱۡلي ُمُر بِٱليَعدي

ي
َ يَأ ِ  إِنَّ ٱَّللَّ َِغي

بلي
ُروَن    [10: ُسوَرةُ انلحل]﴾  ٩٠يَعُِظُكمي لََعلَُّكمي تََذكَّ

“আল্লানহ নযায়পিায়নতা, সদাচিৰ্ আৰু আত্মীয়-স্বৰজনক প্ৰদানি ৰননদণশ ৰদনয় 
আৰু ছতও ঁঅেীলতা, অসৎকাম আৰু সীমালংঘন কিাি ৰবষনয় ৰননষধ কনি; 
ছতওঁ ছতামানলাকক উপনদশ ৰদনয় ৰ্ানত ছতামানলানক ৰশো গ্ৰহৰ্ কিা।” - ( 
আন-নাহল: ৯০);  

ছতও ঁআৰু ককনছ: 

ُسواْ َوََل ﴿ ِ إِثيمُّٞۖ َو ََل ََتَسَّ ند ِ إِنَّ َبعيَض ٱلظَّ ند َِن ٱلظَّ ا مد َتنُِبواْ َكثِۡي  ِيَن َءاَمُنواْ ٱجي
َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ َتب َيَٰٓ  َيغي

اۚ  ُضُكم َبعيضا  [93: ُسوَرةُ اۡلجرات]﴾ بَّعي

“ছহ মুৰমনসকল! ছতামানলানক অৰধকাংশ ধািৰ্াি পিা ৰবিত থাকা; কািৰ্, 
অনুমান বা ধািৰ্া ছকাননা ছকাননা ছেত্ৰত পাপ; আৰু ছতামানলানক ইজনন 
ৰসজনি ছগাপনীয় ৰবষয় সিান নকৰিবা আৰু এজনন আনজনি গীবত বা 
পিৰনন্দা নকৰিবা।” - ( আল-হুজুিাত: ১২)  

ছতওঁ আৰু ককনছ: 
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ن يَُكنَّ  ﴿
َ
دَِسآٍء َعََسَٰٓ أ ِن ن ِنيُهمي َوََل نَِسآءّٞ مد ا مد ن يَُكونُواْ َخۡيي 

َ
ٍم َعََسَٰٓ أ ِن قَوي َخري قَويمّٞ مد ََل يَسي

 ِ َد ٱۡلي ُم ٱليُفُسوُق َبعي ليَقَِٰبِۖ بِئيَس ٱَِلسي
َ نُفَسُكمي َوََل َتَنابَُزواْ بِٱۡلي

َ
ُۖ َوََل تَليِمُزٓواْ أ ِنيُهنَّ ا مد  يَمَِٰن  َخۡيي 

َٰلُِموَن  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظَّ
ُ
  [99: ُسوَرةُ اۡلجرات]﴾  ١١َوَمن لَّمي َيُتبي فَأ

“ছকাননা পুৰুষ ৰ্ানত আন ছকাননা পুৰুষক উপহাস নকনি; ৰকয়ননা ৰ্াক 
উপহাস কিা হয়, ৰস উপহাসকািীতনক উত্তম হ’ব পানি আৰু ছকাননা 
নািীনয়ও ৰ্ানত আন ছকাননা নািীক উপহাস নকনি; ৰকয়ননা ৰ্াক উপহাস কিা 
হয়, তাই উপহাসকাৰিৰ্ীতনক উত্তম হ’ব পানি। ছতামানলানক ইজনন ৰসজনি 
প্ৰৰত ছদাষানিাপ নকৰিবা আৰু ছতামানলানক ইজনন ৰসজনক ছবয়া নানমনি 
নামাৰতবা; ঈমানি ৰপছত ছবয়া নাম অৰতনক ছবয়া। ৰৰ্সকনল তাওবা নকনি, 
ৰসহঁনতই ৰ্াৰলম।” - ( আল-হুজুিাত: ১১)  

ছতও ঁআৰু ককনছ: 

َوَِٰن   ﴿ ثيِم َوٱليُعدي ِ
ُۖ َوََل َتَعاَونُواْ لََعَ ٱۡلي َوىَٰ ِ َوٱۡلَّقي َِبد

 [3: ُسوَرةُ المائدة]﴾ َوَتَعاَونُواْ لََعَ ٱلي

“আৰু ছতামানলানক সৎকমণ আৰু তাক্বৱাি ছেত্ৰত পিস্পনি সাহাৰ্য কৰিবা 
আৰু পাপ আৰু সীমালংঘনত ইজনন ৰসজনি সহায় নকৰিবা।” - ( আল-
মাৰয়দা: ২)  

ছতও ঁআৰু ককনছ: 

﴿  ّٞ َوة ِمُنوَن إِخي يُمؤي  [90: ُسوَرةُ اۡلجرات]﴾ إِنََّما ٱل

“মুৰমনসকল পিস্পনি ভাই ভাই।” - ( আল-হুজুিাত: ১০)  

ছতওঁ আৰু ককনছ:  

ُرُهمي ُشوَرىَٰ بَييَنُهمي  ﴿ مي
َ
 [15: ُسوَرةُ الشورى]﴾  َوأ
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“আৰু ৰসহঁনত ৰনজি মাজনত পিামশণি মাধযমত ৰনজি কমণ সম্পাদন কনি।” 
— (আশ্ব-শুিা: ৩৮)  

এই ৰবষনয় এইনবাি আয়াতি বাৰহনিও আৰু বহুনতা আয়াত আনছ। 

আৰু ৰৰ্নহতু সমাজি ছকাননা সদসযনৱ মানৱ আৰু ৰজন শত্ৰুি শত্ৰুতাি পিা 
ৰনিাপদ নহয়; 

 ولو حاول العزلة يف رأس اجلبل              ليس خيلو املرء من ضد  

নহয় মুি ছকাননানৱই প্ৰৰতদ্বন্দ্বী আৰু ৰবনিাধীি পিা 
ৰ্ৰদও ৰস পবণতি উচ্চ শৃঙ্গত ৰনেঃসঙ্গ নাথাকক ৰকয় 

আৰু ৰৰ্নহতু প্ৰতযক বযৰিনয়ই এই ধিৰ্ি সবণগ্ৰাসী বযাৰধি পিা ৰচৰকৎসাি 
মুখানপেী, ছসনয় আল্লাহ তা‘আলাই ছতওঁি পৰৱত্ৰ ৰকতাবি ৰতৰন ঠাইত এই 
বযাৰধি ৰচৰকৎসা বৰ্ণনা কৰিনছ। তাত ছতও ঁবৰ্ণনা কৰিনছ ছৰ্, মানুহি শত্ৰুতাি 
পিা পৰিত্ৰাৰ্ ছপাৱাি ৰচৰকৎসা হ’ল তাি অসদাচিৰ্ক উনপো কিা আৰু 
সদ্বযৱহািি দ্বািা তাি ছমাকাৰবলা কিা; আৰু ৰজন চয়তানি পিা বাৰচবনল 
আল্লাহ তা‘আলাি ওচিত তাি অৰনিতাি পিা আশ্ৰয় প্ৰাথণনা কিাি বাৰহনি 
আন ছকাননা ৰচৰকৎসা নাই। 

প্ৰথম স্থান: আল্লাহ তা‘আলাই ছুিা আ‘িািি ছশষত দুি মানুহি লগত আচিৰ্-
ৰবৰধ প্ৰসঙ্গত ককনছ:  

رِضي َعِن ٱليَجَِٰهلنَِي  ﴿ عي
َ
ُمري بِٱليُعريِف َوأ

ي
َو َوأ  [911: ُسوَرةُ اۡلعراف]﴾ ١٩٩ُخِذ ٱليَعفي

“তুৰম েমাপিায়ৰ্তা অৱলম্বন কিা, সৎকামি ৰননদণশ ৰদয়া আৰু অজ্ঞসকলক 
এিাই চলা। ..” - ( আল-আ‘িাি: ১৯৯) 

এইদনি ৰজন চয়তানি লগত আচিৰ্-ৰবৰধি দৃিান্ত ৰদ ককনছ:  
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ِۚ إِنَُّهۥ َسِميٌع َعلِيٌم  ﴿ َتعِذي بِٱَّللَّ غّٞ فَٱسي ييَطَِٰن نَزي ا يََنََغنََّك ِمَن ٱلشَّ : ُسوَرةُ اۡلعراف]﴾  ٢٠٠ِإَومَّ
300] 

“.. আৰু ৰ্ৰদ চয়তানি কুমন্ত্ৰৰ্াই ছতামাক প্ৰনিাৰচত কনি, ছতনন্ত আল্লাহি 
আশ্ৰয় প্ৰাথণনা কৰিবা, ছতও ঁসবণনশ্ৰাতা, সবণজ্ঞ।” - ( আল-আ‘িাি: ২০০) 

ৰদ্বতীয় স্থান: ছুিা আল-মু’ৰমনূনি এটা আয়াতত এই ৰবষনয় ককনছ:  

لَُم بَِما يَِصُفوَن  ﴿ عي
َ
يدَِئَةۚ ََنيُن أ َسُن ٱلسَّ حي

َ
َفعي بِٱلَِِّت ِِهَ أ  [16: ُسوَرةُ المؤمنون]﴾  ٩٦ٱدي

“ৰৰ্নটা উত্তম, তাি দ্বািা ছবয়াি ছমাকাৰবলা কিা; ৰসহঁনত ৰৰ্ কয়, ছসই ৰবষনয় 
আৰম সৰবনশষ অৱৰহত। ..” - ( আল-মুৰমনুন: ৯৬) 

এইদনি ৰজন চয়তান সম্পনকণ ছতওঁ ককনছ:  

َيَِٰطنِي  ﴿ ُعوُذ بَِك ِمني َهَمَزَِٰت ٱلشَّ
َ
ِ أ وِن  ٩٧َوقُل رَّبد ن َُييُُضُ

َ
ِ أ ُعوُذ بَِك َربد

َ
ُسوَرةُ ]﴾  ٩٨َوأ

 [15 - 18: المؤمنون

“.. আৰু ছকাৱা, ছহ ছমাি প্ৰৰতপালক! মই চয়তানি প্ৰনিাচনাি পিা ছতামাি 
আশ্ৰয় প্ৰাথণনা কনিা। ছহ ছমাি প্ৰৰতপালক! ছমাি ওচিত ৰসহঁতি উপৰস্থৰতি 
পিা মই ছতামাি আশ্ৰয় প্ৰাথণনা কনিা।” - ( আল-মুৰমনুন: ৯৭ - ৯৮)। 

তৃতীয় স্থান: ছুিা আল-িুৰচ্ছলাত; আৰু তাত আল্লাহ তা‘আলাই আৰু ছবৰছ 
স্পি কৰি ককনছ ছৰ্, এই আচমানী ৰচৰকৎসা ছসই চয়তানী ছিাগক ৰনমূণল কৰিব 
আৰু তাত ছতওঁ আৰু অলপ ছবৰছ ককনছ ছৰ্, এই আচমানী ৰচৰকৎসা সকনলা 
মানুহনক ৰদয়া নহয়, বিং এইনটা ছকৱল ছসই বযৰিনকই ৰদয়া হয়, ৰৰ্জন 
ছসৌভাগযি অৰধকািী। আল্লাহ তা‘আলাই তাত ককনছ:  
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نَُّهۥ َوِِلٌّ َۡحِيمّٞ  ﴿
َ
ّٞ َكأ ِي بَييَنَك َوَبييَنُهۥ َعَدََٰوة َسُن فَإَِذا ٱَّلَّ حي

َ
َفعي بِٱلَِِّت ِِهَ أ ََٰهآ إَِلَّ  ٣٤ٱدي ى َوَما يُلَقَّ

ٍ َعِظيم    ُذو َحظد
ََٰهآ إَِلَّ ى واْ َوَما يُلَقَّ ِيَن َصََبُ   [18 - 11: ُسوَرةُ فصلت]﴾  ٣٥ٱَّلَّ

“ছবয়া প্ৰৰতহত কিা উৎকৃিি দ্বািা; িলত ছতামাি লগত ৰ্াি শত্ৰুতা আনছ, 
ৰস অন্তিঙ্গ বিুি দনি কহ ৰ্াব। এই গুৰ্ি অৰধকািী কিা হয় ছকৱল 
ৰসহঁতনকই, ৰৰ্সকল কধৰ্ণশীল; আৰু এই গুৰ্ি অৰধকািী কিা হয় ছকৱল 
ৰসহঁতনকই, ৰৰ্সকল মহাভাগযবান। ..” - ( িুৰচ্ছলাত: ৩৪ - ৩৫) 

আৰু ৰজন চয়তান প্ৰসঙ্গত ছতওঁ ককনছ:  

ِميُع ٱليَعلِيُم  ﴿ ُِۖ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلسَّ َتعِذي بِٱَّللَّ غّٞ فَٱسي ييَطَِٰن نَزي ا يََنََغنََّك ِمَن ٱلشَّ ُسوَرةُ ]﴾  ٣٦ِإَومَّ
 [16: فصلت

“ৰ্ৰদ চয়তানি কুমন্ত্ৰৰ্াই ছতামাক প্ৰনিাৰচত কনি, ছতনন্ত তুৰম আল্লাহি আশ্ৰয় 
প্ৰাথণনা কৰিবা, ছতওঁ সবণনশ্ৰাতা, সবণজ্ঞ।” - ( িুৰচ্ছলাত: ৩৬) 

আৰু ছতও ঁঅনযানয ঠাইত বৰ্ণনা কৰিনছ ছৰ্, এই ছকামল আচিৰ্ আৰু নম্ৰ 
বযৱহাি ৰবনশষভানৱ মুছৰলমসকলি বানব প্ৰনৰ্াজয, কাৰিিসকলি বানব নহয়; 
আল্লাহ তা‘আলাই ককনছ:  

م  ﴿ ُ بَِقوي ِِت ٱَّللَّ
ي
َٰفِرِينَ  فََسويَف يَأ ٍة لََعَ ٱليَك ِعزَّ

َ
ِمننَِي أ يُمؤي ذِلٍَّة لََعَ ٱل

َ
ۥٓ أ ُسوَرةُ ]﴾ ُُيِبُُّهمي َوُيِحبُّونَُه

 [81: المائدة

“ৰনশ্চয় আল্লানহ এনন এটা সম্প্ৰদায়ক কল আৰহব, ৰৰ্সকলক ছতওঁ ভাল পাব 
আৰু ৰৰ্সকনল ছতওঁক ভাল পাব; ৰসহঁত মুৰমনসকলি প্ৰৰত ছকামল আৰু 
কাৰিিসকলি প্ৰৰত কনঠাি হ’ব।” - ( আল-মাৰয়দা: ৫৪)। 

আল্লাহ তা‘আলাই আৰু ককনছ:  
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﴿  ُۖ ارِ رَُۡحَآُء بَييَنُهمي آُء لََعَ ٱليُكفَّ ِشدَّ
َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه ِۚ َوٱَّلَّ دّٞ رَُّسوُل ٱَّللَّ َمَّ  [31: ُسوَرةُ الفتح]﴾ ُّمُّ

“মুহাম্মদ আল্লাহি িাছুল; ছতওঁি সহচিসকল কাৰিিসকলি প্ৰৰত কনঠাি আৰু 
ৰনজি মাজত পিস্পিি প্ৰৰত সহানুভূৰতশীল।” - ( আল-িাতহ: ২৯) 

আল্লাহ তা‘আলাই আৰু ককনছ:  

لُظي َعلَييِهميۚ  ﴿ يُمَنَٰفِقِنَي َوٱغي اَر َوٱل َها ٱنلَِِّبُّ َجَِٰهِد ٱليُكفَّ يُّ
َ
أ : سورة اتلحريم ,81: ُسورَةُ اۡلوبة]﴾ َيَٰٓ

1] 

“ছহ নবী! কাৰিি আৰু মুনাৰিকসকলি ৰবৰুনদ্ধ ৰজহাদ কিা আৰু ৰসহঁতি 
প্ৰৰত কনঠাি ছহাৱা।” - ( আত-তাওবা: ৭৩) 

ছকামলতাি ঠাইত কনঠািতা কহনছ ৰনবুণৰদ্ধতা; আৰু কনঠািতাি স্থানত ছকামলতা 
হ’ল দুবণলতাি পৰিচায়ক আৰু এক ধিৰ্ি কশৰথলয প্ৰদশণন। কৰবনয় ককনছ: 

 وحلم الفىت يف غري موضعه جهلإذا قيل حلم قل فللحلم موضع         

ছকাৱা হয় সৰহষু্ণতাি কথা ছৰ্ৰতয়া, ছকাৱা, ৰনধণাৰিত ঠাই আনছ ইয়াি 
ৰু্ৱকি ঠাইৰবহীন সৰহষু্ণতা প্ৰকাশ, কনি মুখণতাি প্ৰচাি। 

* * * 
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ষষ্ঠ মাছআলা: অথণনীৰত 

আল-ছকািআনন অথণবযৱস্থাি ছসই মূলনীৰতসমূহ সুস্পিভানৱ বৰ্ণনা কৰি ৰদনছ, 
ৰৰ্ নীৰতমালাি ৰদশত অথণনীৰতি সকনলা শাখা-প্ৰশাখা ধাৰৱত। ইয়াি বযাখযা 
এই ছৰ্, অথণনীৰতি সকনলা ৰবষয় দুটা মূলনীৰতি িানল প্ৰতযাবতণন কনি: 

প্ৰথম: সম্পদ উপাজণনি ছেত্ৰত উত্তম দৃৰিভৰঙ্গ; 

ৰদ্বতীয়: সম্পদ বযয় বা খিচ কিা ঠাইসমূহত ছসয়া বযয় কিাি ছেত্ৰত উত্তম 
দৃৰিভৰঙ্গ। 

এনতনক লেয কিক, ছকনননক আল্লাহ তা‘আলাই ছতওঁি ৰকতাবত বযৰিত্ব 
আৰু দ্বীনি লগত সামঞ্জসযশীল ৰবৰভি উপায় আৰু উপকিৰ্ি মাধযমত সম্পদ 
উপাজণনি পদ্ধৰতসমূহ স্পিভানৱ বৰ্ণনা কৰিনছ আৰু এই ছেত্ৰত সৰঠক পথ 
আনলাকপাত কৰিনছ। আল্লাহ তা‘আলাই ককনছ:  

ا لََّعلَُّكمي فَإَِذا قُِضَيِت ﴿ َ َكثِۡي  ِ َوٱذيُكُرواْ ٱَّللَّ ِل ٱَّللَّ ۡرِض َوٱبيَتُغواْ ِمن فَضي
َ واْ ِِف ٱۡلي ةُ فَٱنتَِۡشُ لَوَٰ ٱلصَّ

لُِحوَن    [90: ُسوَرةُ اۡلمعة]﴾ ١٠ُتفي

“এনতনক ছালাত সমাপ্ত হ’ছল ছতামানলানক পৃৰথৱীত প্ৰসাৰিত কহ ছৰ্াৱা আৰু 
আল্লাহি অনুগ্ৰহ সিান কিা লগনত আল্লাহক ছবৰছ ছবৰছ স্মিৰ্ কিা, ৰ্ানত 
ছতামানলানক সিলতা অজণন কৰিব পািা।” — ( আল-জুমু‘আ: ১০)  

আল্লাহ তা‘আলাই আৰু ককনছ:  

﴿  ِ ِل ٱَّللَّ ۡرِض يَبيَتُغوَن ِمن فَضي
َ ُِبوَن ِِف ٱۡلي  [30: ُسوَرةُ المزمل]﴾  َوَءاَخُروَن يَُضي

“আৰু ছকাননাবাই আল্লাহি অনুগ্ৰহ সিানত ছদশভ্ৰমৰ্ কৰিব।” — ( আল-
মুঝঝাৰম্মল: ২০)  
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আল্লাহ তা‘আলাই আৰু ককনছ:  

َل   ﴿ ن تَبيَتُغواْ فَضي
َ
ۚ لَييَس َعلَييُكمي ُجَناٌح أ بدُِكمي ِن رَّ  [915: ُسوَرةُ ابلقرة]﴾  مد

“ছতামানলাকি প্ৰৰতপালকি অনুগ্ৰহ সিান কিাত ছতামানলাকি ছকাননা পাপ 
নাই।” - ( আল-বাকািা: ১৯৮)  

আল্লাহ তা‘আলাই আৰু ককনছ:  

ن تَُكوَن تَِجََٰرةا َعن تََراض   ﴿
َ
ٓ أ ۚ  إَِلَّ ِنُكمي   [31: ُسوَرةُ النساء]﴾ مد

“ৰকন্তু ছতামানলাকি পিস্পিি সন্তুৰিি ৰভৰত্তত বযৱসায় কিা কবধ।” - (আন-
ৰনছা: ২৯)  

আল্লাহ তা‘আলাই আৰু ককনছ:  

﴿  ْۚ ا َِبوَٰ َم ٱلرد َييَع وََحرَّ ُ ٱبلي َحلَّ ٱَّللَّ
َ
 [388: ُسوَرةُ ابلقرة]﴾ َوأ

“অথচ আল্লানহ বযৱসায় হালাল কৰিনছ আৰু সুতক হািাম কৰিনছ।” - (আল-
বাকািা: ২৭৫)  

আল্লাহ তা‘আলাই আৰু ককনছ:  

ُتمي َحَلََٰل   ﴿ ا َغنِمي  [61: ُسوَرةُ اۡلنفال]﴾ اۚ  َطيدِب  فَُِلُواْ ِممَّ

“ৰু্দ্ধত ছতামানলানক ৰৰ্ লাভ কৰিছা, ছসয়া কবধ আৰু উত্তম বুৰল ছভাগ কিা।” 
- ( আল-আনিাল: ৬৯)  

এই প্ৰসঙ্গত ইয়াি বাৰহনিও আৰু আয়াত আনছ। 
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আৰু লেয কিক, ছতওঁ ছকনননক বযয়ি ছেত্ৰত ৰমতবযৰয়তাি ৰননদণশ ৰদনছ; 
ছতওঁ ককনছ:  

ِط  ﴿ َها ُكَّ ٱليبَسي لُولَةا إََِلَٰ ُعُنِقَك َوََل تَبيُسطي  [31: ُسوَرةُ اۡلرساء]﴾ َوََل ََتيَعلي يََدَك َمغي

“তুৰম ছতামাি হাতক ছতামাি কািত আৱদ্ধ কৰি নািাৰখবা আৰু তাক 
সমূ্পৰ্ণভানৱ প্ৰসাৰিতও নকৰিবা।” - ( আল-ইছিা: ২৯)  

ছতওঁ আৰু ককনছ:  

َٰلَِك قََوام   ﴿ َ َذ واْ َوََكَن َبنيي َُتُ ِفُواْ َولَمي َيقي نَفُقواْ لَمي يُِسي
َ
ِيَن إَِذآ أ  [68: ُسوَرةُ الفرقان]﴾  ٦٧ا َوٱَّلَّ

“আৰু ছৰ্ৰতয়া ৰসহঁনত বযয় কনি, ছতৰতয়া অপবযয় নকনি, কৃপৰ্তাও নকনি; 
বিং ৰসহঁত আনছ এই দুটাি মাজি মধযম পন্থাত।” — (আল-িুিকান: ৬৭) 
ছতওঁ আৰু ককনছ:  

َوُۗ َويَسي  ﴿  [391: ُسوَرةُ ابلقرة]﴾ اآلية لُونََك َماَذا يُنِفُقوَنُۖ قُِل ٱليَعفي

“আৰু ৰসহঁনত ছতামাক ছসানধ, ৰসহঁনত ৰক বযয় কৰিব? ছকাৱা, ৰৰ্নটা 
প্ৰনয়াজনি অৰতৰিি।” - ( আল-বাকিা: ২১৯)  

আৰু লেয কিক, ৰৰ্ ঠাইত বযয় কিা কবধ নহয়, ছসই ঠাইত বযয় কৰিবনল 
ছতওঁ ছকনননক ৰননষধ কৰিনছ; ছতওঁ ককনছ:  

ة   ﴿ َ لَُبوَنُۗ  فََسيُنفُِقوَنَها ُثمَّ تَُكوُن َعلَييِهمي َحِسي  [16: ُسوَرةُ اۡلنفال]﴾ ُثمَّ ُيغي

“ৰসহঁত ধন-সম্পদ বযয় কৰিনয়ই থাৰকব; অৱনশষত ই ৰসহঁতি অনুতাপি 
কািৰ্ হ’ব; তাি ৰপছত ৰসহঁত পিাভূত হ’ব।” - ( আল-আনিাল: ৩৬) 

সপ্তম মাছআলা: িাজনীৰত 
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আল-ছকািআনন িাজনীৰতি মূলনীৰত আৰু ৰনদশণনসমূহ ৰবশদভানৱ বৰ্ণনা কৰি 
ৰদনছ আৰু পদ্ধৰতসমূহ সুস্পি কৰিনছ। ইয়াি বযাখযা কহনছ ছৰ্, িাজনীৰত দুই 
ভাগত ৰবভি: কবনদৰশক িাজনীৰত আৰু অভযন্তিীৰ্ িাজনীৰত। 

o কবনদৰশক িাজনীৰত: ইয়াি পৰিৰধ দুটা মূলনীৰতি ওপিত প্ৰৰতৰষ্ঠত:  
এক: শত্ৰু দমন কিা আৰু ইয়াি ধ্বংস সাধনত পৰিপূৰ্ণ শৰি সঞ্চয় কিা। 
এই মূলনীৰতি ৰবষনয় আল্লাহ তা‘আলাই ককনছ:  

ا ﴿ واْ لَُهم مَّ ِعدُّ
َ
ة  َوأ ِن قُوَّ ُتم مد َتَطعي ِ وََعُدوَُّكمي  ٱسي َييِل تُريهُِبوَن بِهِۦ َعُدوَّ ٱَّللَّ َِباِط ٱۡلي ﴾ َوِمن رد

 [60: ُسوَرةُ اۡلنفال]

“ছতামানলানক ৰসহঁতি লগত ছমাকাৰবলাি বানব ৰ্থাসাধয শৰি আৰু ছঘাঁিা-
বাৰহনী প্ৰস্তুত িাৰখবা, ৰ্ানত ইয়াি দ্বািা ছতামানলানক আল্লাহি শত্ৰু আৰু 
ছতামানলাকি শত্ৰুক সন্ত্ৰস্ত কৰিব পািা।” - ( আল-আনিাল: ৬০)  

দুই: এই শৰিক ছকন্দ্ৰ কৰি পৰিপূৰ্ণ আৰু ৰননভণজাল ঐকয গৰঢ় ছতালা। এই 
ৰবষনয় আল্লাহ তা‘আলাই ককনছ:  

ِ ََجِيع   ﴿ َتِصُمواْ ِِبَبيِل ٱَّللَّ ْۚ َوٱعي قُوا  [901: ُسوَرةُ آل عمران]﴾ ا َوََل َتَفرَّ

“ছতামানলানক সকনলানৱ সমনবতভানৱ আল্লাহি িছী দৃঢ়ভানৱ খামুৰচ ধিা আৰু 
পিস্পি ৰবৰচ্ছি নহ’বা।” - ( আনল ইমিান: ১০৩)  

আল্লাহ তা‘আলাই আৰু ককনছ:   

﴿  ُۖ َهَب رِيُحُكمي َشلُواْ َوتَذي  [16: ُسوَرةُ اۡلنفال]﴾ َوََل تََنَٰزَُعواْ َفَتفي

“ আৰু পিস্পনি ৰববাদ নকৰিবা, এনন কৰিনল ছতামানলাকি সাহস গুৰচ ৰ্াব 
আৰু ছতামানলাকি শৰি ৰবলুপ্ত হ’ব।” - ( আল-আনিাল: ৪৬) 
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আৰু এই িাজননৰতক প্ৰনয়াজনত সৰি আৰু চুৰি কিা আৰু প্ৰনয়াজনত 
ছসইনবাি সৰি-চুৰি বাৰতল কৰি ৰদয়া ইতযাৰদ ৰবষয়ত আল-ছকািআনন স্পি 
বযাখযাসহ বিবয দাৰঙ ধৰিনছ; আল্লাহ তা‘আলাই ককনছ:  

﴿  ۚ تِِهمي َدُهمي إََِلَٰ ُمدَّ ٓواْ إَِۡليِهمي َعهي تِمُّ
َ
 [1: ُسوَرةُ اۡلوبة]﴾ فَأ

“ৰসহঁতি লগত ৰনৰদণি ছময়াদ পৰ্ণন্ত চুৰি পূৰ্ণ কৰিবা।” - ( আত-তাওবা: ৪) 
আল্লাহ তা‘আলাই আৰু ককনছ:  

﴿  ۚ َتقِيُمواْ لَُهمي َتَقَُٰمواْ لَُكمي فَٱسي  [8: ُسوَرةُ اۡلوبة]﴾ َفَما ٱسي

“ছৰ্ৰতয়া কলনক ৰসহঁত ছতামানলাকি চুৰিত ৰস্থি থাৰকব, ছতৰতয়া কলনক 
ছতামানলানকও ৰসহঁতি চুৰিত ৰস্থি থাৰকবা।” - (আত-তাওবা: ৭)  

আল্লাহ তা‘আলাই আৰু ককনছ:  

ٍم ِخَيانَة   ﴿ ا ََّتَاَفنَّ ِمن قَوي َٰ َسَوآٍء   ِإَومَّ  [85: ُسوَرةُ اۡلنفال]﴾ فَٱۢنبِذي إَِۡليِهمي لََعَ

“ৰ্ৰদ তুৰম ছকাননা সম্প্ৰদায়ি চুৰি ভঙ্গি আশংকা কিা, ছতনন্ত তুৰম ৰসহঁতি 
চুৰি ৰসহঁতি প্ৰৰত প্ৰকাশযভানৱ ৰননেপ কৰিবা।” - (আল-আনিাল: ৫৮) 

 আল্লাহ তা‘আলাই আৰু ককনছ: 

﴿ َ نَّ ٱَّللَّ
َ
ََبِ أ كي

َ َجدِ ٱۡلي
ِ َورَُسوَِلِۦٓ إََِل ٱنلَّاِس يَويَم ٱۡلي َِن ٱَّللَّ َٰنّٞ مد َذ

َ
ِكنَِي َوأ يُمۡشي َِن ٱل بَِرٓيءّٞ مد

ۥۚ   [1: ُسوَرةُ اۡلوبة]﴾ َورَُسوَُلُ

“মহান হজ্জি ৰদনা আল্লাহ আৰু ছতওঁি িাছুলি িালি পিা মানুহি প্ৰৰত 
ছঘাষৰ্া হ’ল এই ছৰ্, ৰনশ্চয় মুশ্বৰিকসকলি ৰবষনয় আল্লাহ আৰু ছতওঁি িাছুল 
দায়মুি।” - ( আত-তাওবা: ৩) 
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ইয়াি বাৰহনিও ছতওঁ ৰসহঁতি (শত্ৰুসকলি) ষড়ৰ্ন্ত্ৰ আৰু সুনৰ্াগ-গ্ৰহৰ্ি পিা 
সতকণতা অৱলম্বন আৰু মুি থকাি ৰননদণশ ৰদনছ; আল্লাহ তা‘আলাই ককনছ: 

﴿  ۚ َرُكمي ِيَن َءاَمُنواْ ُخُذواْ ِحذي َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ  [89: ُسوَرةُ النساء]﴾ َيَٰٓ

“ছহ মুৰমনসকল! ছতামানলানক সতকণতা অৱলম্বন কিা।” - ( আন-ৰনছা: ৭১) 
আল্লাহ তা‘আলাই আৰু ককনছ:  

لَِحتُِكميۚ  ﴿ سي
َ
ُفلُوَن َعني أ ْ لَوي َتغي ِيَن َكَفُروا ُۗ َودَّ ٱَّلَّ لَِحَتُهمي سي

َ
رَُهمي َوأ ُخُذواْ ِحذي

ي
َأ ُسوَرةُ ]﴾ َوۡلي
 [903: النساء

“আৰু ৰসহঁনত ছৰ্ন সতকণ আৰু সশস্ত্ৰ থানক। কাৰিিসকনল কামনা কনি ছৰ্, 
ৰ্ানত ছতামানলানক ছতামানলাকি অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰি প্ৰৰত অসতকণ ছহাৱা।” - (আন-
ৰনছা: ১০২)  

এননকুৱা আৰু বহুনতা আয়াত আনছ। 

o অভযন্তিীৰ্ িাজনীৰত:  

এই িাজনীৰতি লেয আৰু উনেশয কহনছ সমাজি অভযন্তিত শাৰন্ত আৰু 
ৰনিাপত্তা সম্প্ৰসািৰ্ কিা, ৰু্লুম-ৰনৰ্ণাতন প্ৰৰতনিাধ কিা আৰু প্ৰনতযকি 
ওচিত ৰসহঁতি অৰধকাি ছপৌঁছাই ৰদয়া। 

ছয়টা প্ৰধান উপাদানি ওপিত ৰভৰত্ত কৰি অভযন্তিীৰ্ িাজনীৰত পৰিচাৰলত হয়: 

প্ৰথম: দ্বীন: দ্বীন িোনথণ চৰিয়নত বহুনতা ৰবৰধ-ৰবধান কল আৰহনছ; এই বানবই 
নবী চাল্লাল্লাহু আলাইৰহ অছাল্লানম ককনছ: 

  «.من بّدل دينه فاقتلوه »



 

 

ইছলাম: একমাত্ৰ পৰিপূৰ্ণ দ্বীন 

  43  

“ৰৰ্ বযৰি ৰনজি দ্বীন পৰিবতণন কৰিব, তাক হতযা কিা”।7  

ইয়াি মাধযমত দ্বীন পৰিবতণন আৰু ৰবনি কিাি পিা িোি বানব পৰিপূৰ্ণ 
প্ৰৰতনিাধ বযৱস্থা আনছ। 

ৰদ্বতীয়: জীৱন: জীৱন িো আৰু ইয়াি ৰনিাপত্তা ৰবধানত আল্লাহ তা‘আলাই 
আল-ছকািআনুল কািীমত ৰকচাচি8 ৰবধান প্ৰৱতণন কৰিনছ; ছতওঁ ককনছ:  

﴿  ّٞ ة  [981: ُسوَرةُ ابلقرة]﴾ َولَُكمي ِِف ٱليقَِصاِص َحَيوَٰ

“ৰকচাচি মাজত ছতামানলাকি বানব জীৱন আনছ।” - (আল-বাক্বািা: ১৭৯) 
ছতওঁ আৰু ককনছ:  

 [985: ُسوَرةُ ابلقرة]﴾ُكتَِب َعَلييُكُم ٱليقَِصاُص ِِف ٱليَقتيَلِۖ  ﴿

“ৰনহতসকলি ৰবষনয় ছতামানলাকি বানব ৰকচাচি ৰবধান ৰদয়া কহনছ।” - (আল-
বাক্বািা: ১৭৮)  

ছতও ঁআৰু ককনছ:  

لُوم   ﴿  [11: ُسوَرةُ اۡلرساء]﴾ اآلية ا ا َفَقدي َجَعليَنا لَِوِۡلدِهِۦ ُسليَطَٰن  َوَمن قُتَِل َمظي

“আৰু ছকাননাবাই অনযায়ভানৱ ৰনহত হ’ছল তাি উত্তিাৰধকািীক আৰম ছসয়া 
প্ৰৰতকািি অৰধকাি ৰদনছা। ...” - ( আল-ইছিা: ৩৩) 

                                           
7 ইমাম বুখািীনয় আবু্দল্লাহ ইবনন আব্বাছ িাৰদয়াল্লাহু আনহুি পিা হাৰদছনটা বৰ্ণনা কৰিনছ, ৰজহাদ 

অধযায় (كتاب اجلهاد), পৰিনচ্ছদ: আল্লাহি শাৰস্তি দ্বািা শাৰস্ত ৰনৰদয়া (باب ال يعذب بعذاب اهلل), ৪/ ২১ 
8 ৰকচাচ (القصاص) মানন- হতযাি পৰিবনতণ হতযা, ৰৰ্নটা প্ৰশাসনি দ্বািা বাস্তবাৰয়ত হ’ব। অনুবাদক। 



 

 

ইছলাম: একমাত্ৰ পৰিপূৰ্ণ দ্বীন 

  44  

তৃতীয়: ৰবনবক-বুৰদ্ধ: আল-ছকািআনি মাজত মানুহি ৰবনবক-বুৰদ্ধক 
িেৰ্ানবেৰ্ি বানব বিবয আৰহনছ; আল্লাহ তা‘আলাই ককনছ: 

ييَطَٰ  ﴿ ِني َعَمِل ٱلشَّ سّٞ مد َلَُٰم رِجي زي
َ نَصاُب َوٱۡلي

َ يَمييِِسُ َوٱۡلي ُر َوٱل َمي ِيَن َءاَمُنٓواْ إِنََّما ٱۡلي َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ ِن َيَٰٓ

لُِحوَن  َتنُِبوهُ لََعلَُّكمي ُتفي   [10: ُسوَرةُ المائدة]﴾  ٩٠فَٱجي

“ছহ মুৰমনসকল! মদ, জুৱা, মূৰতণপূজাি ছবদীত বৰল ৰদয়া আৰু ভাগয ৰনৰ্ণায়ক 
তীি ঘৃৰ্য বস্তু, চয়তানি কাম। এনতনক ছতমানলানক ইয়াক বজণন কিা— ৰ্ানত 
ছতামানলানক সািলযমৰণ্ডত হ’ব পািা।” - (আল-মাৰয়দা: ৯০) 

আৰু হাৰদছত আৰহনছ: 

 «.فقليله حراملك مسكر حرام وما أسكر كثريه »

“প্ৰনতযক ৰনচা জাতীয় বস্তুনৱ হািাম; আৰু ৰৰ্ বস্তুত ৰনচা হয় ছসয়া ছবৰছ হওঁক 
বা কম হওঁক ছসইনটা হািাম।”9  

ৰবনবক-বুৰদ্ধক সৰঠকভানৱ িেৰ্ানবেৰ্ি বানবই চৰিয়নত মাদক দ্ৰৱয 
ছসৱনকািীি বানব ‘হদ’ তথা ৰনৰদণি শাৰস্তি আৱশযকীয় বযৱস্থা কৰিনছ। 

চতুথণ: বংশ: বংশক সৰঠকভানৱ িেৰ্ানবেৰ্ি বানব আল্লাহ তা‘আলাই ৰৰ্না-
বযৰভচািি দনি অপিাধি ৰনধণাৰিত শাৰস্ত বা ‘হদ’ি ৰবধান কৰিনছ।  

                                           
9 এই শব্দনত হাৰদছনটা বৰ্ণনা কৰিনছ ইমাম ইবনু মাজাহ, পানীয় অধযায় (كتاب األرشبة), পৰিনচ্ছদ: ৰৰ্ 

বস্তুত ৰনচা হয় ছসয়া ছবৰছ হওক বা কম হওক হািাম( ما أسكر كثريه فقليله حرامباب    ), (২ / ১১২৪), 
হাৰদছ নং- ৩৩৯২; আৰু হাৰদছি প্ৰথম অংশ: «لك مسكر حرام »  সৰন্মৰলতভানৱ ইমাম বুখািী আৰু 
মুছৰলম িাৰহমাহুমাল্লানহ আবূ মূছা িাৰদয়াল্লাহু আনহুি পিা বৰ্ণনা কৰিনছ; বুখািী, ৰকতাবুল মাগাৰ্ী 
 পৰিনচ্ছদ: ৰবদায় হজ্জি পূনবণ আবূ মূছা আৰু মু‘আৰ্ িাৰদয়াল্লাহু আনহুমাক য়ামানত ,(كتاب املغازي)
ছপ্ৰিৰ্ (باب بعث أيب موىس و معاذ إىل ايلمن قبل حجة الوداع), ৫/ ১০৮; মুছৰলম, পানীয় অধযায় ( كتاب
باب بيان ) পৰিনচ্ছদ: ‘প্ৰনতযক ৰনচা জাতীয় বস্তু মদ, আৰু প্ৰনতযক মনদই হািাম’ ি ৰবৱিৰ্ ,(األرشبة
 ৩/ ১৫৮৫, হাৰদছ নং- ২০০১ ,(أن لك مسكر مخر و أن لك مخر حرام
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আল্লাহ তা‘আলাই ককনছ:  

واْ ُكَّ َوَِٰحد   ﴿ ِِلُ اِّن فأجي انَِيُة َوٱلزَّ ة ِۖ  ٱلزَّ َ ِنيُهَما ِماْئََة َجِلي  [3: ُسوَرةُ انلور]﴾ اآلية  مد

“বযৰভচাৰিৰ্ী আৰু বযৰভচািী— ৰসহঁত প্ৰনতযকনক এশ টানক ছবত্ৰাঘাত কৰিবা।” 
- ( আন-নূি: ২) 

পঞ্চম: মান-সন্মান: মান-সন্মান িেৰ্ানবেৰ্ি ৰনশ্চয়তা ৰবধানি বানব আল্লাহ 
তা‘আলাই অপবাদ প্ৰদানকািীি বানব আৰশটানক ছবত্ৰাঘাতি শাৰস্তি ৰবধান 
কৰিনছ। ছতওঁ ককনছ:  

وُهمي  ﴿ ِِلُ َبَعةِ ُشَهَدآَء فَٱجي ري
َ
تُواْ بِأ

ي
َصَنَِٰت ُثمَّ لَمي يَأ يُمحي ُموَن ٱل ِيَن يَري ة   َوٱَّلَّ َ َبلُواْ  ثََمَٰننَِي َجِلي َوََل َتقي

بَد  
َ
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱليَفَِٰسُقوَن لَُهمي َشَهََٰدةا أ

ُ
  [1: ُسوَرةُ انلور]﴾ ٤اۚ َوأ

“আৰু ৰৰ্সকনল সচ্চৰিত্ৰা নািীি প্ৰৰত অপবাদ আনিাপ কনি, তাি ৰপছত 
চাৰিজন সােী উপৰস্থত কৰিব ছনাৱানি, ৰসহঁতক আশীটানক ছবত্ৰাঘাত কৰিবা 
আৰু ছকৰতয়াও ৰসহঁতি সােয গ্ৰহৰ্ নকৰিবা; ইহঁনতই িাৰছক।” - (আন-নূি: 
৪) 

ষষ্ঠ: ধন-সম্পদ: ধন-সম্পদ িেৰ্ানবেৰ্ি ৰনশ্চয়তা ৰবধানি বানব আল্লাহ 
তা‘আলাই ছচািি হাত কটাি শাৰস্তি ৰবধান কৰিনছ। ছতওঁ ককনছ:  

﴿ ۢ ييِدَيُهَما َجَزآَء
َ
َطُعٓواْ أ ارِقَُة فَٱقي ارُِق َوٱلسَّ ََٰل  َوٱلسَّ ُ َعزِيٌز َحِكيمّٞ بَِما َكَسَبا نََك ُِۗ َوٱَّللَّ َِن ٱَّللَّ  مد

 [15: ُسوَرةُ المائدة]﴾ ٣٨

“ছচাি পুৰুনষই হওঁক বা নািীনয়ই হওঁক, ৰসহঁতি হাত কাৰট ৰদয়া; এইনটা 
ৰসহঁতি কৃতকমণি িল আৰু আল্লাহি তিিি পিা দৃিান্তমূলক শাৰস্ত; আৰু 
আল্লাহ পিাক্ৰমশালী, প্ৰজ্ঞাময়।” - ( আল-মাৰয়দা: ৩৮) 
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এনতনক এই কথা সুস্পি কহ গ’ল ছৰ্, সমাজি অভযন্তিীৰ্ আৰু কবনদৰশক 
সকনলা স্বৰাথণ িোি বানব আল-ছকািআনি অনুসিৰ্ কিানটানৱ ৰ্নথি। 

* * * 
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অিম মাছআলা: মুছৰলমসকলি ওপিত কাৰিিসকলি 
প্ৰভাৱ ৰবস্তাি 

িাছুলুল্লাহ চাল্লাল্লাহু আলাইৰহ অছাল্লাম ছতওঁি ছাহাবীসকলি মাজত উপৰস্থত 
থকাি সময়নতই এই ৰবষয়নটা ছতওঁনলাকি ওচিত জৰটল বুৰল ধািৰ্া কহৰছল। 
আল্লাহ তা‘আলাই ৰননজই ছতওঁি ৰকতাবি মাজত এই ৰবষনয় আচমানী িনতাৱা 
ৰদনয়, ৰ্াি দ্বািা এই সমসযানটা দূি কহ ৰ্ায়। ঘটনানটা কহনছ, ছৰ্ৰতয়া অহুদি 
ৰু্দ্ধি ৰদনা মুছৰলমসকল ৰবপৰ্ণয়ি ৰচকাি কহৰছল, ছতৰতয়া ছতওঁনলাক এই 
জৰটলতাি সনু্মখীন কহৰছল আৰু ছতওঁনলানক ককৰছল: ছকনননক মুশ্বৰিকসকলক 
আমাি উনেনশয ঘুিাই ৰদয়া হ’ল আৰু আমাি ওপিত ৰসহঁতক প্ৰভাৱশালী 
কিা হ’ল, অথচ আৰম হকি (সতযি) ওপিত প্ৰৰতৰষ্ঠত আনছা আৰু ৰসহঁত 
বাৰতলি (অসতযি) ওপিত প্ৰৰতৰষ্ঠত? ছতৰতয়া আল্লাহ তা‘আলাই ৰনননাি 
বাৰ্ীি দ্বািা এই ৰবষনয়10 ছতওঁনলাকক িনতাৱা ৰদনয়:  

﴿ ُۗ نُفِسُكمي
َ
َٰ َهََٰذاُۖ قُلي ُهَو ِمني ِعنِد أ ّنَّ

َ
َلييَها قُليُتمي أ ِثي َصبيُتم مد

َ
ِصيَبةّٞ قَدي أ َصََٰبتيُكم مُّ

َ
آ أ َولَمَّ

َ
﴾ أ

 [968: ُسوَرةُ آل عمران]

“ৰক কথা! ছৰ্ৰতয়া ছতামানলাকি ওপিত মুৰচবত আৰহল, ছতৰতয়া ছতামানলানক 
কলা: ‘এইনটা ক’ি পিা আৰহল?’ অথচ ছতামানলানক ৰদ্বগুৰ্ ৰবপদ 
ঘৰটয়াইৰছলা। ছকাৱা, ‘এইনটা ছতামানলাকি ৰনজি কািনৰ্ই আৰহনছ।’” - ( 
আনল ইমিান: ১৬৫)  

আৰু ছতওঁি এই বাৰ্ী ছৰ্: “এইনটা ছতামানলাকি ৰনজি কািনৰ্ই আৰহনছ” –
এই কথাক সুস্পিভানৱ বযাখযা কৰি ৰদনছ ছতওঁি ৰনননাি বাৰ্ীনয়:  

                                           
10 ইবনু আৰব হাৰতম ছতওঁি তািছীিি মাজত (নং- ১৮২২ - আনল ইমিান) হাছান বছিী িাৰহমাহুল্লাহি 

পিা এই ঘটনানটা বৰ্ণনা কৰিনছ। .. 
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رِ ﴿ مي
َ ُتمي ِِف ٱۡلي َٰٓ إَِذا فَِشليُتمي َوتََنَٰزَعي وَنُهم بِإِذينِهِۖۦُ َحِتَّ ۥٓ إِذي َُتُسُّ َدهُ ُ وَعي  َولََقدي َصَدقَُكُم ٱَّللَّ
ن يُرِيُد ٱٓأۡلِخَرةَۚ ثُ  َيا َوِمنُكم مَّ ني ن يُرِيُد ٱلُّ ا ُُتِبُّوَنۚ ِمنُكم مَّ َُٰكم مَّ َرى

َ
ِد َمآ أ ِۢن َبعي  مَّ وََعَصييُتم مد

 ُۖ فَُكمي َعنيُهمي ِۡلَبيَتلَِيُكمي   [983: ُسوَرةُ آل عمران]﴾ ََصَ

“আল্লানহ ছতামানলাকি লগত ছতওঁি প্ৰৰতশ্ৰুৰত পূৰ্ণ কৰিৰছল ছৰ্ৰতয়া 
ছতামানলানক আল্লাহি অনুমৰতক্ৰনম ৰসহঁতক ৰবনাশ কৰিৰছলা, ৰকন্তু ছৰ্ৰতয়া 
ছতামানলানক সাহস ছহৰুৱালা আৰু ৰননদণশ সম্বনি মতনভদ সৃৰি কৰিলা আৰু 
ৰৰ্ ছতামানলানক ভালনপাৱা ছসয়া ছতামানলাকক ছদখুৱাি ৰপছত ছতামানলানক 
অবাধয হ’লা। ছতামানলাকি ৰকছুমানন পাৰথণৱ সম্পদি অৰভলাষী আৰছলা আৰু 
ৰকছুমান আৰখিাতি। তাি ৰপছত ছতওঁ পিীো কিাি বানব ছতামানলাকক 
ৰসহঁতি পিা উভতাই ৰদনল।” - ( আনল ইমিান: ১৫২) 

এনতনক ছতওঁ এই আচমানী িনতাৱাি মাজত বৰ্ণনা কৰিনছ ছৰ্, ৰসহঁতি 
ওপিত কাৰিিসকলি কতৃণত্ব বা প্ৰভাৱি কািৰ্ ছতওঁনলাক ৰনজনিই সৃি; আৰু 
ছসয়া কহনছ ছতওঁনলাকি বযথণতা, ৰননদণশ পালনত মতৰভিতা, ছতওঁনলাকি 
একাংশনৱ িাছুলি অবাধযতা আৰু দুৰনয়াি প্ৰৰত ছতওঁনলাকি আগ্ৰহ আৰু 
উেীপনা। কািৰ্, তীিন্দাজ বাৰহনী পাহাড়ি ওপিত অৱস্থান কৰি 
কাৰিিসকলক মুছৰলমসকলি ৰপছিালি পিা আৰহ আক্ৰমন কিাি পিা ৰবিত 
িাৰখৰছল; ৰকন্তু ৰু্দ্ধি প্ৰথম অৱস্থাত মুশ্বৰিকসকলি পিাজয়ি সময়ত 
ছতওঁনলানক গনীমতি মালি প্ৰৰত আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিনল। এনননক ছতওঁনলানক 
পাৰথণৱ সম্পদি প্ৰৰত আকৃি কহ ছসয়া অজণনি বানব িাছুল চাল্লাল্লাহু আলাইৰহ 
অছাল্লামি ৰননদণশক উনপো কৰিৰছল।11 

* * * 

                                           
11 ছৰ্নন বৰৰ্ণত আনছ বািা ইবনন ‘আৰৰ্ব িাৰদয়াল্লাহু আনহুি পিা বৰৰ্ণত হাৰদছত, ৰৰ্নটা ইমাম বুখািী 

িাৰহমাহুল্লানহ বৰ্ণনা কৰিনছ, ৰজহাদ অধযায় (كتاب اجلهاد), পৰিনচ্ছদ: ৰু্দ্ধি ময়দানত মতৰবনিাধ 
অপছন্দনীয় আৰু ৰৰ্নয় তাি ছনতাি অবাধয হয় তাি পৰিৰ্ৰত ( باب ما يكره من اتلنازع و االختالط يف
 ৪ / ২৬ ,(احلرب و عقوبة من عىص إمامه
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নৱম মাছআলা: মুছৰলমসকলি দুবণলতা আৰু 
কাৰিিসকলি তুলনাত ৰসহঁতি সংখযা আৰু প্ৰস্তুৰতি 

প্ৰসঙ্গত 

আল্লাহ তা‘আলাই ছতওঁি ৰকতাবত এই সমসযাি প্ৰৰতকাি সুষ্পিভানৱ বযাখযা 
কৰিনছ। ছতওঁ বৰ্ণনা কৰিনছ ছৰ্, ছতওঁ ৰ্ৰদ ছতওঁি বান্দাসকলি অন্তিি ৰ্থাৰ্থ 
আন্তৰিকতা আৰু একৰনষ্ঠতাি ৰবষনয় অৱগত হয়, ছতনন্ত এই ইখলাছ তথা 
একৰনষ্ঠতাি িলত ৰসহঁনত ৰসহঁততনক শৰিশালীসকলি ওপিত কতৃণত্ব ৰবস্তাি 
আৰু ৰবজয় লাভ কৰিব পাৰিব। এই বানবই ছৰ্ৰতয়া আল্লাহ তা‘আলাই 
‘বাই‘আনত ৰিজৱান’ি সদসযসকলি ৰ্থাৰ্থ ইখলাছ তথা একৰনষ্ঠতাি ৰবষনয় 
অৱগত হ’ল আৰু ছতওঁনলাকি আন্তৰিকতা আৰু একৰনষ্ঠতাক ছতওঁি ৰনননাি 
বাৰ্ীি মাজত উচ্চ মৰ্ণদা দান কৰিনল:  

َجَرةِ َفَعلَِم َما ِِف قُلُوبِِهمي  ﴿ ِمننَِي إِذي ُيَبايُِعونََك َُتيَت ٱلشَّ يُمؤي ُ َعِن ٱل ُسوَرةُ ]﴾ لََّقدي رَِِضَ ٱَّللَّ
 [95: الفتح

“আল্লানহ মুৰমনসকলি ওপিত সন্তুি হ’ল ছৰ্ৰতয়া ছতওঁনলানক গছি তলত 
ছতামাি ওচিত বাই‘আত গ্ৰহৰ্ কৰিনল, ৰসহঁতি অন্তিত ৰৰ্ আৰছল ছসয়া ছতওঁ 
অৱগত আৰছল।” - ( আল-িাতহ: ১৮)  

ছতৰতয়া ছতওঁ পৰিষ্কাি কৰিনল ছৰ্, এই ইখলাছ তথা একৰনষ্ঠতাি িলত ছতওঁ 
ৰসহঁতক এনন ৰবষয়ি ওপিত েমতাবান কৰিনল, ৰৰ্ ৰবষনয় ৰসহঁতি শৰি-
সামথণ নাৰছল। ছতওঁ ককনছ:  

ُ بَِهاۚ  ﴿ َحاَط ٱَّللَّ
َ
ِدُرواْ َعلَييَها قَدي أ َرىَٰ لَمي َتقي خي

ُ
 [39: ُسوَرةُ الفتح]﴾ َوأ

“আৰু আনছ, ৰৰ্নটা এৰতয়াও ছতামানলাকি অৰধকািত অহা নাই, ছসইনটা 
আল্লানহ ছবিন কৰি িাৰখনছ। ” - ( আল-িাতহ: ২১)  



 

 

ইছলাম: একমাত্ৰ পৰিপূৰ্ণ দ্বীন 

  50  

ইয়াত ছতওঁ স্পিভানৱ কক ৰদনছ ছৰ্, ছসইনটা ৰসহঁতি অৰধকািত নাৰছল; 
ছতনৱঁই ছসইনটা ছবিন কৰি িাৰখৰছল, তাি ৰপছত ছতওঁ ৰসহঁতি ইখলাছ তথা 
একৰনষ্ঠতাি ৰবষয়নটা জনাি বানব ছতওঁ ৰসহঁতক ইয়াি ওপিত েমতাবান 
কৰিনছ আৰু ৰসহঁতি বানব ছসইনটা গনীমত ৰহচানপ দান কৰিনছ।  

আৰু এই বানবই ছৰ্ৰতয়া কাৰিিসকল আহৰ্াবি ৰু্দ্ধ তথা বহুজাৰতক বাৰহনীি 
ৰু্দ্ধি সময়ত মুছৰলম সম্প্ৰদায়ক ডাঙি সামৰিক অৱনিাধ কৰিৰছল, ৰৰ্নটা 
আল্লাহ তা‘আলাি ৰনননাি বাৰ্ীি মাজত উনল্লখ কিা কহনছ:  

ََناِجَر  ﴿ بيَصَُٰر َوَبلََغِت ٱليُقلُوُب ٱۡلي
َ َفَل ِمنُكمي ِإَوذي َزاَغِت ٱۡلي سي

َ
ِن فَويقُِكمي َوِمني أ إِذي َجآُءوُكم مد

 ۠ ُنونَا ِ ٱلظُّ يَزاَل   ١٠َوَتُظنُّوَن بِٱَّللَّ ْ زِل يزِلُوا ِمُنوَن َوُزل يُمؤي ُسوَرةُ ]﴾  ١١ا  َشِديد  ُهَنالَِك ٱبيُتِلَ ٱل
  [99 - 90: اۡلحزاب

“ছৰ্ৰতয়া ৰসহঁত ছতামানলাকি ৰবৰুনদ্ধ সমাগত কহৰছল ছতামানলাকি ওপিি 
িালি পিা আৰু তলি পিা, আৰু ছৰ্ৰতয়া ছতামানলাকি চকু ৰবনফাৰিত 
কহৰছল, ছতামানলাকি প্ৰাৰ্ কণ্ঠাগত কহৰছল আৰু ছতামানলানক আল্লাহ সম্পনকণ 
নানাৰবধ ধািৰ্া ছপাষৰ্ কৰিৰছলা; ছতৰতয়া মুৰমনসকল পিীৰেত কহৰছল আৰু 
ৰসহঁত ভীষৰ্ভানৱ প্ৰকৰম্পত কহৰছল।” - ( আল-আহৰ্াব: ১০ - ১১)  

ছতৰতয়া এই দুবণলতা আৰু সামৰিক অৱনিাধি প্ৰৰতনষধক আৰছল আল্লাহি 
প্ৰৰত ইখলাছ (একৰনষ্ঠতা) আৰু ছতওঁি প্ৰৰত শৰিশালী ঈমান। আল্লাহ 
তা‘আলাই ককনছ:  

ۥۚ  ﴿ ُ َورَُسوَُلُ ُ َورَُسوَُلُۥ َوَصَدَق ٱَّللَّ َزاَب قَالُواْ َهََٰذا َما وََعَدنَا ٱَّللَّ حي
َ ِمُنوَن ٱۡلي يُمؤي ا رََءا ٱل َوَما َولَمَّ

ٓ إِيَمَٰن   لِيم  َزاَدُهمي إَِلَّ   [33: ُسوَرةُ اۡلحزاب]﴾  ٢٢ا ا َوتَسي

“মুৰমনসকনল ছৰ্ৰতয়া সৰন্মৰলত বাৰহনীক ছদখা পানল, ছতৰতয়া ৰসহঁনত কক 
উৰঠনল, ‘এয়ানতা ছদৰখনছা ছসইনটানৱই, আল্লাহ আৰু ছতওঁি িাছুনল ৰৰ্নটাি 
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প্ৰৰতশ্ৰুৰত আমাক ৰদৰছল আৰু আল্লাহ আৰু ছতওঁি িাছুনল সচাঁই ককৰছল।’ 
ইয়াত ৰসহঁতি ঈমান আৰু আনুগতয বৃৰদ্ধ পানল।” - ( আল-আহৰ্াব: ২২)। 

এই ইখলাছ তথা একৰনষ্ঠতাি িলািল আল্লাহ তা‘আলাই ছতওঁি ৰনননাি 
বিবযি মাজত উনল্লখ কৰিনছ: 

ِيَن َكَفُرواْ بَِغييِظِهمي لَمي َيَنالُواْ َخۡيي  ﴿ ُ ٱَّلَّ ا َوَردَّ ٱَّللَّ ُ قَوِيًّ ِمننَِي ٱليقَِتاَلۚ َوََكَن ٱَّللَّ يُمؤي ُ ٱل ۚا َوَكَف ٱَّللَّ
ِل ٱليِكَتَِٰب ِمن َص  ٢٥ا َعزِيز   هي

َ
ِني أ ِيَن َظََٰهُروُهم مد نَزَل ٱَّلَّ

َ
َب َوأ َياِصيِهمي َوقََذَف ِِف قُلُوبِِهُم ٱلرُّعي

وَن فَرِيق  فَرِيق   رِسُ
ي
ُتلُوَن َوتَأ ۡرض   ٢٦ا ا َتقي

َ
َٰلَُهمي َوأ َو مي

َ
ۡرَضُهمي َودَِيَٰرَُهمي َوأ

َ
َرثَُكمي أ وي

َ
وَهاۚ َوََكَن ا لَّمي تََط َوأ

ء   ِ ََشي
َٰ ُكد ُ لََعَ  [38 - 38: ُسوَرةُ اۡلحزاب]﴾ ٢٧ا قَِدير   ٱَّللَّ

“আল্লানহ কাৰিিসকলক কু্ৰদ্ধাৱস্থাত উভতাই ৰদনল, ৰসহঁনত ছকাননা কলযাৰ্ 
লাভ কিা নাই। ৰু্দ্ধত মুৰমনসকলি বানব আল্লানহই ৰ্নথি; আল্লাহ 
সবণশৰিমান, প্ৰবল পিাক্ৰমশালী। ৰকতাবীসকলি মাজত ৰৰ্সকনল ৰসহঁতক 
সহায় কৰিৰছল, ৰসহঁতক ছতওঁ ৰসহঁতি দুগণি পিা নমাই ৰদনল আৰু ৰসহঁতি 
অন্তিত ভীৰত সঞ্চাি কৰিনল; ছতামানলানক ৰসহঁতি ৰকছুমানক হতযা কৰিছা 
আৰু ৰকছুমানক কৰিছা বন্দী। ছতওঁ ছতামানলাকক অৰধকািী কৰিনল ৰসহঁতি 
ভূৰম, ঘি-বািী আৰু ধন-সম্পদি আৰু এননকুৱা ভূৰমি ৰ্’ত ছতামানলানক 
এৰতয়াও পদাপণন কিা নাই। আল্লাহ সবণৰবষনয় সবণশৰিমান।” - ( আল-
আহৰ্াব: ২৫-২৭)  

আল্লাহ তা‘আলাই এই সহায় এননকুৱা এটা বাৰহনীি দ্বািা কৰিনছ, ৰৰ্নটা 
ৰসহঁতি ধািৰ্াত নাৰছল: ছসয়া কহনছ ৰিৰিস্তা আৰু ৰবেুব্ধ বতাহ; আল্লাহ 
তা‘আলাই ককনছ:  

ريَسلينَ  ﴿
َ
ِ َعلَييُكمي إِذي َجآَءتيُكمي ُجُنودّٞ فَأ َمَة ٱَّللَّ ِيَن َءاَمُنواْ ٱذيُكُرواْ نِعي َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ ا ا َعلَييِهمي رِيح  َيَٰٓ
ا وَُجُنود   َملُوَن بَِصۡيا ُ بَِما َتعي   [1: ُسوَرةُ اۡلحزاب]﴾  ٩ا لَّمي تََرويَهاۚ َوََكَن ٱَّللَّ
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“ছহ মুৰমনসকল! ছতামানলানক ছতামানলাকি প্ৰৰত আল্লাহি অনুগ্ৰহি কথা স্মিৰ্ 
কিা, ছৰ্ৰতয়া শত্ৰুবাৰহনীনয় ছতামানলাকি ৰবৰুনদ্ধ সমাগত কহৰছল আৰু আৰম 
ৰসহঁতি ৰবৰুনদ্ধ ছপ্ৰিৰ্ কৰিৰছনলা ৰবেুব্ধ বতাহ আৰু এটা বাৰহনী ৰৰ্নটা 
ছতামানলানক ছদখা নাই।” - ( আল-আহৰ্াব: ৯) 

আৰু এই বানবই দ্বীন ইছলামি ৰবশুদ্ধতাি প্ৰমাৰ্ি অনযতম এই ছৰ্, ইয়াক 
খামুৰচ ধিা সংখযালঘুি দুবণল দনল সংখযাগৰিষ্ঠ শৰিশালী কাৰিিি দলক 
পিাৰজত কনি। আল-ছকািআনি ভাষাত ছকাৱা কহনছ:  

ِن فَِئة   ﴿ ََِٰبِيَن  قَلِيلٍَة َغَلَبتي فَِئة   َكم مد ُ َمَع ٱلصَّ ُِۗ َوٱَّللَّ : ُسوَرةُ ابلقرة]﴾  ٢٤٩َكثَِۡيةَۢ بِإِذيِن ٱَّللَّ
311] 

“আল্লাহি আনদশত ৰকমান েুদ্ৰ দনল ৰকমান ছৰ্ বৃহৎ দলক পিাৰজত কৰিনছ! 
আৰু আল্লাহ কধৰ্ণশীলসকলি লগত আনছ।” - ( আল-বাকািা: ২৪৯)  

আৰু এই বানবই আল্লাহ তা‘আলাই বদিি ৰদনক ৰনদশণন (آية), দৰলল-প্ৰমাৰ্ 
 ;ৰহচানপ নামকিৰ্ কৰিনছ (فرقان) আৰু সতয-অসতযি মীমাংসাকািী (بينة)
ৰকয়ননা এয়া দ্বীন ইছলামি ৰবশুদ্ধতাি প্ৰমাৰ্ আৰু ৰনদশণন। আল্লাহ তা‘আলাই 
ককনছ:  

﴿ ّٞ َرىَٰ ََكفَِرة خي
ُ
ِ َوأ ُۖ فَِئةّٞ تَُقَٰتُِل ِِف َسبِيِل ٱَّللَّ ََقَتا ِ ٱۡلي ُسوَرةُ آل ]﴾ قَدي ََكَن لَُكمي َءايَةّٞ ِِف فَِئتنَيي

 [91: عمران

“দুটা দলি পিস্পি সনু্মখীন ছহাৱাি মাজত ছতামানলাকি বানব অৱশয ৰনদশণন 
আনছ। এটা দল আল্লাহি পথত ৰু্দ্ধ কৰিৰছল, আন এটা দল কাৰিি আৰছল।” 
- ( আনল ইমিান: ১৩)  

এইনটা আৰছল বদি ৰদৱসি ঘটনা। আল্লাহ তা‘আলাই আৰু ককনছ:  
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َعاِن  ﴿ َمي َََق ٱۡلي َقاِن يَويَم ٱۡلي َٰ َعبيِدنَا يَويَم ٱليُفري َا لََعَ نَزنلي
َ
ٓ أ ِ َوَما ُسوَرةُ ]﴾ إِن ُكنُتمي َءاَمنُتم بِٱَّللَّ

 [19: اۡلنفال

“ৰ্ৰদ ছতামানলানক আল্লাহি প্ৰৰত ঈমান আনা আৰু ঈমান আনা ছসই বস্তুি 
ওপিত, ৰৰ্নটা আৰম মীমাংসাি ৰদনা আমাি বান্দাি প্ৰৰত অৱতীৰ্ণ কৰিৰছনলা, 
ৰৰ্ৰদনা দুই দল পিস্পি সনু্মখীন কহৰছল।” -( আল-আনিাল: ৪১)  

এইনটাও আৰছল বদি ৰদৱসি ঘটনা। আল্লাহ তা‘আলাই আৰু ককনছ:  

لَِك َمني َهلََك َعۢن بَيدَِنة   ﴿ َهي ِ  [13: ُسوَرةُ اۡلنفال]﴾  ۡلد

“ৰ্ানত ৰৰ্নয় ধ্বংস হ’ব, ৰস ছৰ্ন সতয স্পি প্ৰকাশি ৰপছত ধ্বংস হয়।” - 
(আল-আনিাল: ৪২)  

ৰকছুমান তািছীিৰবদি ৰবনেষৰ্ অনুৰ্ায়ী এইনটাও আৰছল বদি ৰদৱসি ঘটনা।  

আৰু এই কথাত ছকাননা সনন্দহ নাই ছৰ্, এটা সংখযালঘু দুবণল ৰকন্তু ঈমান্দাি 
দল কতৃণক এটা সংখযাগৰিষ্ঠ শৰিশালী কাৰিি দলক পিাৰজত কিানটা ছসই 
দুবণল দলনটা ছৰ্ হকি (সনতযি) ওপিত প্ৰৰতৰষ্ঠত আৰু আল্লাহ তা‘আলাই ছৰ্ 
তাি সাহাৰ্যকািী, তানিই স্পি প্ৰমাৰ্। ছৰ্নন ছতওঁ বদি ৰু্দ্ধি ঘটনা প্ৰসঙ্গত 
ককনছ: 

ر   ﴿ ُ بَِبدي ُكُم ٱَّللَّ ُۖ  َولََقدي نَََصَ ذِلَّةّٞ
َ
نُتمي أ

َ
 [931: ُسوَرةُ آل عمران]﴾ َوأ

“আৰু বদিি ৰু্দ্ধত ছৰ্ৰতয়া ছতামানলানক হীনবল আৰছলা আল্লানহ 
ছতামানলাকক সহায় কৰিৰছল।” - ( আনল ইমিান: ১২৩)  

ছতওঁ আৰু ককনছ:  
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ِيَن  ﴿ ليَِق ِِف قُلُوِب ٱَّلَّ
ُ
ْۚ َسأ ِيَن َءاَمُنوا ْ ٱَّلَّ ّندِ َمَعُكمي َفَثبدُِتوا

َ
يَمَلَٰٓئَِكةِ أ إِذي يُوِِح َربَُّك إََِل ٱل

َب    [93: ُسوَرةُ اۡلنفال]﴾ اآلية َكَفُرواْ ٱلرُّعي

“স্মিৰ্ কিা, ছতামাি প্ৰৰতপালনক ৰিৰিস্তাসকলি প্ৰৰত প্ৰতযানদশ কৰিনল, মই 
ছতামানলাকি লগত আনছা, এনতনক মুৰমনসকলক অৰবচৰলত িখা। ৰৰ্সকনল 
কুিিী কনি, মই ৰসহঁতি হৃদয়ত ভীৰতি সঞ্চাি কৰিম ...।” - (আল-আনিাল: 
১২)  

আৰু আল্লাহ তা‘আলাই মুৰমনসকলক সহায় কিাি প্ৰৰতশ্ৰুৰত ৰদনছ আৰু 
ৰসহঁতি গুৰ্াৱলী বৰ্ণনা কৰিনছ আৰু এইনবাি গুৰ্াৱলীি দ্বািা ৰসহঁতক আনি 
পিা পৃথক কৰিনছ। ছতওঁ ককনছ:  

َ لََقوِيٌّ َعزِيٌز  ﴿ ۥٓۚ إِنَّ ٱَّللَّ ُه ُ َمن يَنَُصُ نَّ ٱَّللَّ  [10: ُسوَرةُ اۡلج]﴾  ٤٠َوَۡلَنَُصَ

“ৰনশ্চয়ই আল্লানহ তাক সহায় কনি, ৰৰ্নয় ছতওঁক সহায় কনি। ৰনশ্চয় আল্লাহ 
শৰিমান, পিাক্ৰমশালী। ..” - ( আল-হজ্জ: ৪০)  

ইয়াি ৰপছনতই ছতওঁ ৰসহঁতি গুৰ্াৱলীি দ্বািা ৰসহঁতক আনি পিা পৃথক 
কৰিনছ:  

ُروِف َوَنَهوي  ﴿ يَمعي َمُرواْ بِٱل
َ
ةَ َوأ َكوَٰ ةَ َوَءاتَُواْ ٱلزَّ لَوَٰ قَاُمواْ ٱلصَّ

َ
ۡرِض أ

َ َُٰهمي ِِف ٱۡلي نَّ كَّ ِيَن إِن مَّ اْ َعِن ٱَّلَّ
ُمورِ 

ُ َٰقَِبُة ٱۡلي ِ َع يُمنَكرِ  َوَّلِلَّ   [19: ُسوَرةُ اۡلج]﴾  ٤١ٱل

“.. আৰম ৰসহঁতক পৃৰথৱীত প্ৰৰতৰষ্ঠত কৰিনল ৰসহঁনত ছালাত কানয়ম কৰিব, 
ৰ্াকাত প্ৰদান কৰিব আৰু সৎকামি ৰননদণশ ৰদব আৰু অসৎকামি পিা ৰননষধ 
কৰিব; আৰু সকনলা কমণি পৰিৰ্াম ছকৱল আল্লাহি অধীনত। ” - (আল-হজ্জ: 
৪১) 
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আৰু আনলাচয সামৰিক অৱনিাধি এই প্ৰৰতকািনটাক আল্লাহ তা‘আলাই ছুিা 
আল-মুনাৰিকূনত অথণননৰতক অৱনিাধি প্ৰৰতকাি ৰহচানপও ইৰঙ্গত ৰদনছ। ছতওঁ 
ককনছ:  

﴿  ُْۗ وا َٰ يَنَفضُّ ِ َحِتَّ َٰ َمني ِعنَد رَُسوِل ٱَّللَّ ِيَن َيُقولُوَن ََل تُنفُِقواْ لََعَ  [8: ُسوَرةُ المنافقون]﴾ ُهُم ٱَّلَّ

“ৰসহঁনতই কয় ছৰ্, ছতামানলানক আল্লাহি িাছুলি সহচিসকলি বানব বযয় 
নকৰিবা, ৰ্ানত ৰসহঁত আঁতৰি ৰ্ায়। ..” - (আল-মুনাৰিকুন: ৭) 

ৰৰ্ কামনটা মুনাৰিকসকনল মুছৰলমসকলি লগত কৰিবনল ইচ্ছা প্ৰকাশ 
কৰিৰছল ছসয়া ৰনেঃসনন্দনহ আৰছল অথণননৰতক অৱনিাধ। ৰকন্তু আল্লাহ 
তা‘আলাই এই ইৰঙ্গত ৰদনছ ছৰ্, ইয়াি প্ৰৰতকাি কহনছ ছতওঁি প্ৰৰত মজবুত 
ঈমান আৰু পৰিপূৰ্ণভানৱ ছতওঁি প্ৰৰত মুখানপেী ছহাৱা। ছতওঁ ককনছ:  

َقُهوَن  ﴿ يُمَنَٰفِقِنَي ََل َيفي ۡرِض َوَلَِٰكنَّ ٱل
َ َِٰت َوٱۡلي َمََٰو ِ َخَزآئُِن ٱلسَّ  [8: ُسوَرةُ المنافقون]﴾  ٧َوَّلِلَّ

“..আকাশমণ্ডল আৰু পৃৰথৱীি ধন-ভাণ্ডাি ছকৱল আল্লাহনিই; ৰকন্তু 
মুনাৰিকসকনল ছসয়া নুবুনজ।” - ( আল-মুনাৰিকুন: ৭) 

কািৰ্, আকাশমণ্ডল আৰু পৃৰথৱীি ধন-ভাণ্ডাি ৰ্াি হাতত আনছ, ছতওঁ ছতওঁি 
ওচিত আশ্ৰয় প্ৰাথণনাকািী, ছতওঁি অনুগত বান্দাক ছকৰতয়াও উনপো নকৰিব। 
আল্লাহ তাআলাই ককনছ:  

ا  ﴿ ُۥ َُميرَج  َ ََييَعل َلَّ زُقيُه ِمني َحييُث ََل َُييتَِسُبۚ َوَمن َيتَ  ٢َوَمن َيتَِّق ٱَّللَّ ِ َفُهَو َوَيري ي لََعَ ٱَّللَّ َوَّكَّ
ۥٓۚ  ُبُه   [1 - 3: ُسوَرةُ الطَلق]﴾ َحسي

“ৰৰ্নয় আল্লাহি তাক্বৱা অৱলম্বন কৰিব, আল্লানহ তাি (উত্তিৰ্ি) পথ উৰলয়াই 
ৰদব; আৰু তাক তাি ধািৰ্াতীত উৎসি পিা জীৰৱকা প্ৰদান কৰিব। ৰৰ্ বযৰি 
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আল্লাহি ওপিত ৰনভণি কনি, তাি বানব আল্লানহই ৰ্নথি।” - ( আত-তালাক: 
২-৩)  

আৰু ছতও ঁএই ৰবষয়নটা আৰু স্পি কৰি ককনছ: 

لِهِۦٓ إِن َشآَءۚ ﴿ ُ ِمن فَضي نِيُكُم ٱَّللَّ ُتمي َعييلَة  فََسويَف ُيغي  [٨٢: اتلوبة]﴾ ِإَوني ِخفي

“ৰ্ৰদ ছতামানলানক দাৰিদ্ৰি আশংকা কিা, ছতনন্ত আল্লানহ ইচ্ছা কৰিনল ছতওঁি 
ৰনজ কৰুৰ্াত ছতামানলাকক অভাৱমুি কৰিব।” - (আত-তাওবা: ২৮)  

* * * 
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দশম মাছআলা: সমাজি মাজত আন্তৰিক অননকযজৰনত 
সমসযা। 

আল্লাহ তা‘আলাই ছুিা হাশ্বিত জ্ঞান-বুৰদ্ধি অভাৱক এই সমসযাি কািৰ্ 
ৰহচানপ বৰ্ণনা কৰিনছ। ছতওঁ ককনছ:  

﴿   َٰ ا َوقُلُوُبُهمي َشِتَّ  ﴾َُتيَسُبُهمي ََجِيع 

“ছতামাি ধািৰ্া মনত ৰসহঁত ঐকযবদ্ধ, ৰকন্তু ৰসহঁতি মনি ৰমল নাই। ..” 

ইয়াি ৰপছনত আয়াতি বাৰক অংশত মনি অননকযি কািৰ্ বৰ্ণনা কৰি ককনছ: 

قِلُوَن  ﴿ نَُّهمي قَويمّٞ َلَّ َيعي
َ
َٰلَِك بِأ  [91: ُسوَرةُ اۡلۡش]﴾  ١٤َذ

“.. এইনটা এই বানব ছৰ্, ৰসহঁত এটা ৰননবণাধ সম্প্ৰদায়।” -(আল-হাশ্বি:১৪) 

আৰু এই জ্ঞান ও বুৰদ্ধগত দুবণলতাজৰনত ছিাগি ঔষধ হ’ল অহীি ছপাহিি 
অনুসিৰ্ কিাি মাধযমত ৰনজনক আনলাৰকত কিা। কািৰ্, অহীনয় এননকুৱা 
কলযাৰ্ি পথ ছদখুৱায়, ৰৰ্ ছকৱল জ্ঞান-বুৰদ্ধি মাধযমত অজণন সম্ভৱ নহয়। 
আল্লাহ তা‘আলাই ককনছ: 

َو َمن ََكَن َمييت   ﴿
َ
َيييَنَُٰه وََجَعليَنا ََلُۥ نُور  أ حي

َ
ِش ا فَأ لَُمَِٰت  ا َيمي َثلُُهۥ ِِف ٱلظُّ بِهِۦ ِِف ٱنلَّاِس َكَمن مَّ

ِنيَهاۚ  لَييَس ِِبَارِج     [933: ُسوَرةُ اۡلنعام]﴾ مد

“ৰৰ্ বযৰি মৃত আৰছল, ৰপছত আৰম তাক জীৰৱত কৰিনছা আৰু ৰ্াক আৰম 
মানুহি মাজত চলা-িুিা কৰিবনল নূি ৰদনছা, ছসইজন বযৰি এনন বযৰিি দনি 
ছনৰক, ৰৰ্নয় অিকািত আনছ আৰু ছসই স্থানি পিা ৰস ওলাব ছনাৱানি?” - 
(আল-আন‘আম: ১২২) 
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ছতওঁ এই আয়াতি মাজত বৰ্ণনা কৰিনছ ছৰ্, ৰৰ্ বযৰি মৃত আৰছল, ঈমানি 
নূনি তাক জীৰৱত কৰিনল আৰু তাি চলাি পথক আনলাৰকত কৰিনল। 

আল্লাহ তা‘আলাই আৰু ককনছ:  

لَُمَِٰت إََِل ٱنلُّورِِۖ  ﴿ َِن ٱلظُّ ِيَن َءاَمُنواْ ُُييرُِجُهم مد
ُ َوِِلُّ ٱَّلَّ  [388: ُسوَرةُ ابلقرة]﴾ ٱَّللَّ

“ৰৰ্সকনল ঈমান আনন আল্লানহই ৰসহঁতি অৰভভাৱক, ছতওঁ ৰসহঁতক অিকািি 
পিা উৰলয়াই ছপাহিি িানল কল ৰ্ায়। ” - ( আল-বাকািা: ২৫৭) ছতওঁ আৰু 
ককনছ: 

َتقِيم   ﴿ سي َٰ ِصَرَٰط  مُّ
ِش َسوِيًّا لََعَ ن َيمي مَّ

َ
َدىَٰٓ أ هي

َ
ِههِۦٓ أ َٰ وَجي ِش ُمِكبًّا لََعَ َفَمن َيمي

َ
ُسوَرةُ ]﴾  ٢٢أ

 [33: الملك

“ৰৰ্ বযৰি নত কহ মুখি ওপিত ভি ৰদ ছখাজ কানঢ়, ৰসনয়ই অৰধক ৰহদায়ত 
প্ৰাপ্ত, ছন ছসই বযৰি, ৰৰ্জনন ছপান কহ সিল পথত ছখাজ কানঢ়?” - (আল-
মুলক: ২২)  

এই প্ৰসঙ্গত ইয়াি বাৰহনিও আৰু বহুনতা আয়াত আনছ। 

মূঠনত: মানৱতাি কলযাৰ্ত প্ৰৰ্ীত পৃৰথৱীি ৰনয়ম-নীৰত ৰতৰনটা ছশ্ৰৰ্ীত ৰবভি: 

১. প্ৰথম প্ৰকাি: ৰবপৰ্ণয় সৃৰিকািী বস্তু দূি কিা: এইনটা উছুলৰবদসকলি মনত 
‘জৰুিী আৱশযকীয় ৰবষয়’ ৰহচানপ পৰিৰচত। ইয়াি মূলকথা কহনছ, পূনবণ 
আনলাৰচত ছয়টা ৰবষয় অথণাৎ দ্বীন, জীৱন, ৰবনবক-বুৰদ্ধ, বংশ, মান-সন্মান আৰু 
ধন-সম্পদি পিা েৰতকািক সকনলা বস্তু দূি কিা। 

২. ৰদ্বতীয় প্ৰকাি: কলযাৰ্কি বস্তু আমদাৰন কিা: এইনটা উছুলৰবদসকলি মনত 
‘ৰনতযপ্ৰনয়াজনীয় ৰবষয়’ ৰহচানপ পৰিৰচত। ইয়াি শাখা-প্ৰশাখাি মাজি ৰকছুমান 
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ৰদশ ছৰ্নন: ৰকনা-ছবচা, ইজািা বা ভাড়া আৰু চৰিয়তি ৰভৰত্তত পৰিচাৰলত 
সমাজি সদসযসকলি মাজত সংঘৰটত সকনলা প্ৰকাি পািস্পৰিক ছলননদন 
আৰু ৰবৰনময়। 

৩. তৃতীয় প্ৰকাি: উত্তম চৰিত্ৰ আৰু সুন্দি স্বৰভাৱি দ্বািা সুসৰজ্জত ছহাৱা: 
এইনটা উছুলৰবদসকলি মনত ‘ছসৌন্দৰ্ণ ৰবধানকািী আৰু পৰিপূৰ্ণতা দানকািী 
গুৰ্াৱৰল’ ৰহচানপ পৰিৰচত। ইয়াি শাখা-প্ৰশাখাি ৰকছুমান ৰদশ কহনছ: স্বৰভাৱগত 
কবৰশিসমূহ ছৰ্নন: দাড়ী িখা, ছমাচ চুৰট কিা .. ইতযাৰদ। 

ইয়াি শাখা-প্ৰশাখাি আৰু ৰকছুমান ৰদশ কহনছ: সকনলা প্ৰকাি ছবয়া বস্তুক 
ৰনৰষদ্ধ ছঘাষৰ্া কিা আৰু ৰনকটাত্মীয় অভাৱীসকলি মাজত দানক আৱশযক 
কিা। 

আৰু এই ধিৰ্ি সকনলা কলযাৰ্কি ৰবষয়সমূহ সনবণাত্তমভানৱ সৰঠক আৰু 
প্ৰজ্ঞাসন্মত পদ্ধৰতত সুসম্পি আৰু সুসংিৰেত কিা ছকৱল ইছলামী দ্বীনি 
মাধযমনতই সম্ভৱ; আল-ছকািআনি বাৰ্ী: 

ني َحِكيٍم َخبٍِۡي  ﴿ ُ لَتي ِمن لَّ ِ َُٰتُهۥ ُثمَّ فُصد ِكَمتي َءاَي حي
ُ
 [9: ُسوَرةُ هود]﴾  ١الٓر  كَِتٌَٰب أ

“আৰলি-লাম-িা, এই ৰকতাব, ৰ্াি আয়াতসমূহ সুস্পি, সুৰবনযস্ত আৰু তাি 
ৰপছত ৰবশদভানৱ ৰববৃত প্ৰজ্ঞাময়, সৰবনশষ অৱৰহত সত্তাি িালি পিা 
(অৱতীৰ্ণ)।” - ( হুদ: ১) 

 .هل و صحبه أمجعنيآو صىل اهلل ىلع حممد و ىلع 


