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কালেমা শাহাদাত (পর্ব ২)  
৮. আল্লাহ র্যতীত সকে উপাসযলদর অস্বীকার করা: 
র্ান্দার উজিৎ আল্লাহ তা‘আো র্যতীত িারর্াপ্রসূত সকে 
উপাসয-মা‘রূ্দ অস্বীকার করা। সালর্ সালর্ এ জর্শ্বাস সুদৃঢ় 
করা রয, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত রকালনা উপাসয রনই। আল্লাহ 
ছাড়া যালদর ইর্াদত করা হলে সর্ অসার। রয রকউ এ 
সমস্ত কাি কলর রস আল্লাহর ওপর অপর্াদ আলরাপ 
কলর, রহাক না রস উপাসয (মা‘রু্দ) ননকট্যপ্রাপ্ত জিজরশতা, 
রপ্রজরত রাসূে, রনককার ওেী, পার্র, গাছ, িন্দ্র, দে, 
রগাজষ্ট-জ্ঞাজত অর্র্া রকালনা সংজর্িান...ইতযাজদ। আল্লাহ 
র্লেন, 

نفَ ﴿ َُّٰغوتََِي ۡكُفرََۡم  ُيۡؤِمنَ َبِٱلط  ََِو  دََِبِٱّلل  ق  ك ََف  ةََِٱۡست ۡمس  َبِٱۡلُعۡرو 
ََّٰ ََٱلُۡوۡثق  امَ َل  ا ََٱنفِص  ََُل ه  ِميعَ َو ٱّلل  لِيمَ َس   [٢٥٦: ابلقرة] ﴾ع 

“রয তাগুতলক অস্বীকার করলর্ এর্ং আল্লাহলত জর্শ্বাস 
স্থাপন করলর্ রস িারর্ কলর এমন সুদৃঢ় হাতে যা ভি 
হর্ার নয়। আর আল্লাহ সর্ই শুলনন এর্ং সর্ই 
িালনন।” [সূরা আে-র্াকারাহ, আয়াত: ২৫৬] 
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دَۡ﴿ ل ق  ۡثن اَو  ة ََُكََُِِفََب ع  م 
ُ
نََِر ُسوًلََأ

 
َ َٱۡعُبُدوا ََأ َُّٰغوت ََو ٱۡجت نُِبوا ََٱّلل   ﴾ٱلط 

 [٣٦: انلحل]
“আর আমরা প্রলতযক উম্মলতর মলিযই রাসূে রপ্ররর্ 
কলরজছ এই মলমব রয, রতামরা একমাত্র আল্লাহর ইর্াদত 
কর এর্ং তাগুতলক র্িবন কর।” [সূরা আন-নাহে, 
আয়াত: ৩৬] রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম 
র্লেলছন: 

َمْن قَاَل: ََل إََِلَ إَِلا اهلُل، َوَكَفَر بَِما ُيْعبَُد َمْن ُدوِن اهلِل، َحُرَم َماَُلُ، »
 .«وََدُمُه، وَِحَسابُُه لََعَ اهللِ 

“রয রকউ ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ র্লেলছ এর্ং আল্লাহ ছাড়া 
সকে উপাসযলক অস্বীকার কলরলছ তার সম্পদ ও িীর্ন 
হারাম হলয় রগলছ এর্ং তার জহসার্ আল্লাহর ওপর 
নযস্ত।”1 
রহ মুসজেম ভাই! তুজম ভালো কলর রিলন নাও, িান্নালতর 
রসৌভাগয োভ করা, িাহান্নাম রর্লক মুজক্ত পাওয়া এ 
কালেমার ওপর অট্ে, অজর্রাম অজর্িে রর্লক আল্লাহর 
                                                           
1 সহীহ মুসজেম, হাদীস নং ২৩। 
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সালর্ সাক্ষ্াত করা র্যতীত সম্ভর্ নয়। আল্লাহ তা‘আো 
র্লেন, 

ا﴿ ه  يُّ
 
أ َٰٓ ِينَ َي  ُنوا ََٱَّل  َ َٱت ُقوا ََء ام  ق ََٱّلل  اتِهِۦَح  ََُتق  ل  ََت ُموُتنَ َو  نُتمَإِل 

 
أ َو 

ۡسلُِمونَ   [  ١٠٢: عمران ال] ﴾١٠٢َمُّ
“রহ ঈমানদারগর্, আল্লাহর যর্াযর্ তাকওয়া অর্েম্বন 
করা এর্ং অর্শযই মুসজেম না হলয় মারা রযও না।” [সূরা 
আলে ইমরান, আয়াত: ১০২] রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইজহ 
ওয়াসাল্লাম র্লেলছন:  

ِت  ِمنْ  َماَت  َمنْ » ما
ُ
ِ  يُْْشِكُ  َلَ  أ  .«اجلَناةَ  َدَخَل  َشيْئًا بِاّللا

“আল্লাহ তা‘আোর সালর্ জশকব না কলর রয র্যজক্ত মারা 
রগে, রস িান্নালত প্রলর্শ করলর্।”2 অনযত্র র্লেন, 

، إَِلا  إََِلَ  َلَ : قَاَل  َعبْد   ِمنْ  َما» ُ  .«اجلَناةَ  َدَخَل  إَِلا  َذلَِك  لََعَ  َماَت  ُثما  اّللا

“রয রকালনা র্যজক্ত ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ’ র্লেলছ অতঃপর 
এর ওপর জস্থর রর্লক মারা জগলয়লছ রস অর্শযই িান্নালত 
প্রলর্শ করলর্।”3

 

                                                           
2 সহীহ রু্খারী, হাদীস নং ১২৩৭, ১২৩৮; সহীহ মুসজেম, হাদীস নং 
৯২, ৯৩। 
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পক্ষ্ান্তলর রয র্যজক্ত এই কালেমা জভন্ন অনয রকালনা নীজতর 
ওপর জস্থর রর্লক আল্লাহর সমীলপ উপজস্থত হলর্ এর্ং 
জশকব করা অর্স্থায় মারা যালর্ রস িাহান্নালম প্রলর্শ 
করলর্। আল্লাহ র্লেন, 

َ َإِنَ ﴿ ََٱّلل  ۡغفِرََُل  نَي 
 
ي ۡغفِرََُبِهِۦَيُۡۡش كَ َأ اَو  َّٰلِك ََُدونَ َم  آُء ََلِم نَذ   ﴾ي ش 

 [ ٤٨: النساء]
“জনঃসলন্দলহ আল্লাহ তালক ক্ষ্মা করলর্ন না রয রোক 
তার সালর্ শরীক কলর। জতজন ক্ষ্মা করলর্ন এর জনে 
পযবালয়র পাপ যার িনয জতজন ইো কলরন।” [সূরা আন-
জনসা, আয়াত: ৪৮] অনযত্র আল্লাহ র্লেন, 

نَإِن ُهۥ﴿ ََِيُۡۡشِكََۡم  دََۡبِٱّلل  ق  مَ َف  ر  ََُح  ل ۡيهََِٱّلل  َّٰهََُۡۡل ن ةَ ٱَع  ى و 
ۡ
أ اَٱنل اُر ََو م  َو م 

َّٰلِِميَ  ار ََِمنََۡلِلظ  نص 
 
 [٧٢: دةاملائ] ﴾أ

“জনশ্চয় রয র্যজক্ত আল্লাহ তা‘আোর সালর্ অংজশদার জস্থর 
করলর্, আল্লাহ তা‘আো তার িলনয িান্নাত হারাম কলর 
জদলয়লছন এর্ং তার র্াসস্থান হলর্ িাহান্নাম। আর 
অতযািারীলদর রকালনা সাহাযযকারী রনই।” [সূরা আে-
                                                                                           
3 সহীহ রু্খারী, হাদীস নং ৫৮২৭; সহীহ মুসজেম, হাদীস নং ৯৪। 
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মালয়দা, আয়াত: ৭২] রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইজহ 
ওয়াসাল্লাম র্লেলছন: 

َ  لَِقَ  َمنْ »  «اجلَناةَ  َدَخَل  َشيْئًا بِهِ  يُْْشِكُ  َلَ  اّللا
“রয জশকবমুক্ত অর্স্থায় আল্লাহ তা‘আোর সালর্ সাক্ষ্াত 
করলর্, রস িান্নালত প্রলর্শ করলর্। আর রয র্যজক্ত জশলকব 
িজড়ত হলয় আল্লাহর দরর্ালর উপজস্থত হলর্, রস 
িাহান্নালম প্রলর্শ করলর্।”4 
‘মুহাম্মাদুর রাসূেুল্লাহ’ এর সাক্ষ্য প্রদালনর অর্ব: 
‘মুহাম্মাদুর রাসূেুল্লাহ’ এর সাক্ষ্য প্রদালনর অর্ব: 
রমৌজখকভালর্ স্বীকৃজতর সালর্ সালর্ অন্তলর অজর্িে, অট্ে 
ও অগাি জর্শ্বাস রাখা রয, তালদর জনকট্ আল্লাহর 
জরসােত র্া র্ার্ী রপৌঁছালনার িনয মুহাম্মাদ ইর্ন আবু্দল্লাহ 
দাজয়ত্বপ্রাপ্ত রাসূে। আল্লাহ র্লেন, 

اَقُۡلَ﴿ ه  يُّ
 
أ َٰٓ ََٱنل اُسََي  ََِر ُسوُلََإُِنِ ُۡكمََۡٱّلل  ِيًعاَإَِل   [١٥٨: اَلعراف] ﴾َج 

                                                           
4 সহীহ রু্খারী, হাদীস নং ১২৯; সহীহ মুসজেম, হাদীস নং ৯৩। 
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“র্লে জদন, রহ সকে মানর্মণ্ডেী! আজম রতামালদর প্রজত 
আল্লাহর রপ্রজরত রাসূে।” [সূরা আে-আ‘রাি, আয়াত: 
১৫৮] অনযত্র আল্লাহ র্লেন, 

دَ ﴿ ِ ََر ُسوُلََُّمُّ م   [٢٩: الفتح] ﴾ٱّلل 

“মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূে।” [সূরা আে-িাতহ, আয়াত: 
২৯] অনযত্র আল্লাহ র্লেন, 

ِيَت ب ار كَ ﴿ ل ََٱَّل  َََّٰٱۡلُفۡرق انَ َن ز  ۡبِدهِۦََع   َّٰل ِميَ ََِل ُكونَ َع   ﴾١َن ِذيًراَلِۡلع 
 [  ١: الفرقان]

“কতই না র্রকতময় জতজন, জযজন তার র্ান্দার প্রজত 
িুরক্বান (কুরআন) অর্তীর্ব কলরলছন। যালত জতজন 
সৃজষ্টকুলের সকলের িলনয সতকবকারী হন।” [সূরা আে-
িুরকান, আয়াত: ১]  
‘আল্লাহ তা‘আো তালক জশকবসহ সমস্ত অপছন্দ-পজরতযািয 
কাযবকোপ রর্লক ভীজত প্রদবশনকারী, জনলভবিাে 
তাওহীদসহ সমস্ত পছন্দনীয়-গ্রহর্ীয় কাযবকোলপর জদলক 
আহ্বানকারীরূলপ রপ্ররর্ কলরলছন।’ আল্লাহ র্লেন, 

نِذرََُۡقمَۡ﴿
 
ب ك ٢َََف أ ر  ََۡو  ُبِ  [ ٣  ،٢: املدثر] ﴾٣َف ك 
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“উঠুন সতকব করুন, আপন রলর্র মহত্ব র াষর্া করুন।” 
[সূরা আে-মুদ্দাসজসর, আয়াত: ২-৩] 
অর্বাৎ তালদরলক জশকব রর্লক এর্ং মূজতবপূিা রর্লক ও 
আল্লাহ কতৃবক জনজষদ্ধ সকে জিজনস রর্লক ভীজতপ্রদবশন 
করুন। তাওহীদ ও আল্লাহর অনুলমাজদত জর্িান মলত তাাঁর 
র্ড়ত্ব র্র্বনা করুন। আল্লাহ তা‘আো র্লেন, 

﴿َٓ َّٰك ََإِن ا ۡلن  رۡس 
 
ن ِذيٗراَ َب ِشرٗياَبِٱۡۡل ُقََِأ  [٢٤: فاطر] ﴾و 

“আমরা আপনালক সতয দীনসহ পাজঠলয়জছ সুসংর্াদদাতা 
ও সতকবকারীরূলপ।” [সূরা িাজতর, আয়াত: ২৪]  
অর্বাৎ আজম তালক তওহীদ, আনুগতয ও অজিক 
সাওয়ালর্র সুসংর্াদদানকারী জহলসলর্ রপ্ররর্ কলরজছ, সালর্ 
সালর্ জশকব, গুনাহ ও কজঠন শাজস্তর ভীজত প্রদশবকও 
কলরজছ। অজিকন্তু আল্লাহ তা‘আো তালক শুিু রপৌঁজছলয় 
রদওয়ার জনলদবশ জদলয়লছন এর্ং এখালনই যলর্ষ্ট করলত 
র্লেলছন। এর পর রক মানলো আর রক মানলো না এ 
র্যাপালর তালক জিলজ্ঞস করা হলর্ না। আল্লাহ তা‘আো 
র্লেন, 
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ا﴿ ه  يُّ
 
أ َٰٓ ََٓب ُلِغََۡٱلر ُسوُلََي  ا نزِل ََم 

ُ
ۡك ََأ ُبِك  ََِمنَإَِل  ۡلََل مََِۡإَونَر  اَت ۡفع  م  َف 

َ ََب ل ۡغت  اَل  ُهۥ   [٦٧: دةاملائ] ﴾رِس 
“রহ রাসূে, রপৌঁলছ জদন আপনার রলর্র পক্ষ্ রর্লক 
আপনার প্রজত যা অর্তীর্ব করা হলয়লছ। আর যজদ আপজন 
এরূপ না কলরন, তলর্ আপজন তাাঁর পয়গাম রপৌঁছালেন 
না।” [সূরা আে-মালয়দাহ, আয়াত: ৬৭] অনযত্র আল্লাহ 
তা‘আো র্লেন, 

ا﴿ ََم  ََٱلر ُسولَََِع   َُّٰغ ََإِل   [٩٩: دةاملائ] ﴾ٱۡۡل ل 
“রাসূলের দাজয়ত্ব শুিু রপৌঁলছ রদওয়া।” [সূরা আে-
মালয়দাহ, আয়াত: ৯৯] 
জতজন আমৃতুয তার ওপর রপ্রজরত অহী সংলযািন-জর্লয়ািন 
র্যতীত হুর্হু আমালদর পযবন্ত রপৌঁলছ জদলয়লছন। যা আজদষ্ট 
হলয়লছন তা পঙ্খানুপুঙ্খ আদায় কলরলছন। উম্মলতর 
কেযার্ কামনার সর্বলশষ উদাহরর্টু্কু রপশ কলরলছন। এ 
িনয আলয়শা রাজদয়াল্লাহু ‘আনহা র্লেলছন: 

ثََك  َمنْ » نا  َحدا
َ
ًدا أ ا َشيْئًا َكتَمَ  وََسلامَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلا  حُمَما نَْزَل  ِمما

َ
ُ  أ  اّللا

 لََك  لَيَْس اكن اكتما شيئا لكتم عبس وتوىل.  ولو َكَذَب  َفَقدْ  َعلَيِْه،
ْمرِ  ِمنَ 

َ
ء   األ  .«ََشْ
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“যজদ রকউ রতামালক র্লে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আোইজহ 
ওয়াসাল্লাম আল্লাহ যা অহী জহলসলর্ নাজযে কলরলছন তার 
জকয়দংশ রগাপন কলরলছন, রস জমরু্যক। কারর্, যজদ রাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম রকালনা জিজনস রগাপন 
করলতন, তাহলে অর্শযই অত্র আয়াত দু’জট্ রগাপন 
করলতন:  
(১)  َعبََس َوتََوىلا “জতজন ভ্রু-কুজিত করলেন এর্ং মুখ 

জিজরলয় জনলেন।” [সূরা আর্াসা, আয়াত: ১] 
(২)  ء   لَيَْس ْمِر ََشْ

َ
 এ র্যাপালর আপনার রকালনা“  لََك ِمَن اأْل

করর্ীয় রনই।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১২৮] 
রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা‘আোর 
পক্ষ্ রর্লক যা রপৌঁজছলয়লছন তাই সমূ্পবর্ দীন। রকালনা 
িরলনর কমজত রালখন জন, রযখালন সংলযািন প্রলয়ািন 
হলর্। রকালনা িরলনর িজট্েতা রালখন জন, যা দূরীভূত 
করলত হলর্। আর্ার এমন সংজক্ষ্প্ত কলরন জন, রযখালন 
র্যাখযার প্রলয়ািন হলর্। আল্লাহ তা‘আো র্লেন, 

ۡلُتََٱَۡل ۡومَ ﴿ ۡكم 
 
ۡمُتََدِين ُكمََۡل ُكمََۡأ ۡتم 

 
أ ل يُۡكمََۡو  ر ِضيُتََنِۡعم ِتََع  َو 

َّٰمَ َل ُكمَُ  [٣: دةاملائ] ﴾دِيٗنا ََٱۡۡلِۡسل 
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“আি আজম রতামালদর িলনয রতামালদর দীনলক পূর্বাি 
কলর জদোম, রতামালদর প্রজত আমার অর্দান সমূ্পর্ব কলর 
জদোম এর্ং ইসোমলক রতামালদর  িলনয দীন জহলসলর্ 
মলনানীত করোম।” [সূরা আে-মালয়দাহ, আয়াত: ৩] 
অনযত্র আল্লাহ তা‘আো র্লেন, 

نۡل اوَ ﴿ ل ۡيك ََن ز  ََع  َّٰب  َّٰٗناَٱۡلِكت  ََِتِۡبي  ء ََُلُِكُ ۡ  [ ٨٩: انلحل] ﴾َش 
“আর আমরা আপনার প্রজত নাজযে কলরজছ এমন জকতার্ 
যালত রলয়লছ প্রলতযক র্স্তুর সুস্পষ্ট র্র্বনা।” [সূরা আন-
নাহে, আয়াত: ৮৯] 
অতএর্, রকালনা র্যজক্তর এলত সংলযািন জর্লয়ািন র্া 
পজরর্তবলনর সুলযাগ রনই। এ র াষর্া শুনার পর যজদ রকউ 
তালত রকালনা রকম পজরর্তবন কলর, তলর্ পজরর্তবনকারীর 
ওপর এর পাপ র্তবালর্। আল্লাহ তালক সময় মত 
পাকড়াও করলর্ন। 
‘মুহাম্মাদুর রাসূেুল্লাহ’ এর সালক্ষ্যর সালর্ সংজিষ্ট 
প্রাসজিক শতবসমুহ: 
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রয রকালনা র্ান্দা কতৃবক ‘মুহাম্মাদুর রাসূেুল্লাহ’ এ সাক্ষ্য 
প্রদান করার িলে কলয়কজট্ জিজনস অতযার্শযকীয় হলয় 
যায়। তন্মলিয গুরুত্বপূর্ব হলো: 
১. ইহকাে ও পরকালের র্যাপালর অতীত ও ভজর্ষযত 
সংক্রান্ত রয সর্ সংর্াদ রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইজহ 
ওয়াসাল্লাম জদলয়লছন রসগুলোর যর্াযর্ সতযায়র্ করা, 
সতয র্লে রমলন রনওয়া। আল্লাহ তা‘আো র্লেন, 

﴿َٓ ا  [٧: احلْش] ﴾ف ُخُذوهََُٱلر ُسوُلََء ات ىَُّٰكمَََُ م 
“রাসূে রতামালদরলক যা রদন তা গ্রহর্ কর।” [সূরা আে-
হাশর, আয়াত: ৭] অনযত্র আল্লাহ তা‘আো র্লেন, 

بُوكَ َف إِنَ﴿ ذ  ُقلَك  بُُّكمََۡف  ة ََر ۡۡح ة ََُذوَر  َِّٰسع  ََو  ل  دََُّو  ُسُهۥَيُر 
ۡ
نََِب أ َع 

ۡومَِ  [ ١٤٧: َلنعاما] ﴾١٤٧َٱلُۡمۡجرِِميَ َٱۡلق 
“যজদ তারা আপনালক জমর্যার্াদী র্লে, তলর্ র্লে জদন- 
রতামার রর্ সুপ্রশস্ত করুর্ার মাজেক আর তার শাজস্ত 
অপরািীলদর ওপর রর্লক ট্েলর্ না।” [সূরা আে-
আন‘আম, আয়াত: ১৪৭]  
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২. রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লালমর আলদশ পােন 
কলর ও জনলষি রর্লক জর্রত রর্লক যর্াযর্ তাাঁর অনুসরর্ 
করার প্রমার্ রদওয়া। আল্লাহ তা‘আো র্লেন, 

ن﴿ دََۡٱلر ُسول ََيُِطعََِم  ق  اعَ َف  ط 
 
نَٱّلل   ََأ َََّٰو م  ّل  ََٓت و  ا م  َّٰك ََف  لۡن  رۡس 

 
ل ۡيِهمََۡأ َع 

فِيٗظا  [ ٨٠: النساء] ﴾٨٠َح 
“রয রোক রসূলের হুকুম মানয করে রস আল্লাহরই হুকুম 
মানয করে। আর রয রোক জর্মূখতা অর্েম্বন করে, 
আমরা রতা আপনালক (লহ মুহাম্মাদ) তালদর িনয রক্ষ্ক 
জনযুক্ত কলর পাঠাই জন।” [সূরা আন-জনসা, আয়াত: ৮০] 
অনযত্র আল্লাহ তা‘আো র্লেন, 

ۡعِصََو م ن﴿ َ َي  ُۥَٱّلل  ر ُسوَل  ۥَف إِنَ َو  ُ ن مَ َن ارَ ََل  ه  َِِّٰلِينَ َج  ََٓخ  ا ب ًداَفِيه 
 
 ﴾أ

 [ ٢٣: اجلن]
“আর রয রকউ আল্লাহ ও তার রাসূলের অর্ািয হয়, তার 
িলনয রলয়লছ িাহান্নালমর অজি। তর্ায় তারা জিরকাে 
র্াকলর্।” [সূরা আে-জিন্ন, আয়াত: ২৩] 
৩. একমাত্র তার আনুগতয করা, অনয কালরা পর্ র্া 
পদ্ধজতর অনুসরর্ না করা। আল্লাহ তা‘আো র্লেন, 
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رۡيَ َي ۡبت غََِو م ن﴿ َّٰمََِغ  ةََِِفََُهوَ وَ َِمۡنهََُُيۡقب ل ََف ل نَدِيٗناَٱۡۡلِۡسل  َِمنَ َٱٓأۡلِخر 
َِِّٰسِينَ   [  ٨٥: عمران ال] ﴾٨٥َٱۡلخ 

“রয রোক ইসোম ছাড়া অনয রকালনা দীন অলেষর্ কলর, 
কজিনকালেও তা গ্রহর্ করা হলর্ না এর্ং আজখরালত রস 
হলর্ ক্ষ্জতগ্রস্ত।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮৫] 
অনুরূপভালর্ রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম 
র্লেলছন: 

ْمُرنَا َعلَيْهِ  لَيَْس  َعَمًل  َعِمَل  َمنْ »
َ
 .«رَد   َفُهوَ  أ

“রয এমন আমে করে যার প্রজত আমালদর জনলদবশ রনই, 
তা পজরতযক্ত, পজরতযািয ও প্রতযাখযাত।”5 অনযত্র র্লেন, 

ِت  ُكل » ما
ُ
َب  َمنْ  إَِلا  اجلَناةَ  يَْدُخلُونَ  أ

َ
، رَُسوَل  يَا: قَالُوا ،«أ ِ َب؟ نْ َومَ  اّللا

ْ
 يَأ

َطاَعِن  َمنْ »: قَاَل 
َ
َب  َفَقدْ  َعَصاِن  َوَمنْ  اجلَناَة، َدَخَل  أ

َ
 .«أ

“আমার উম্মলতর প্রলতযলকই িান্নালত প্রলর্শ করলর্, তলর্ 
প্রতযাখযানকারী র্যতীত। তারা জিলজ্ঞস করে: রহ আল্লাহর 
রাসূে (সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম) প্রতযাখযানকারী 
রক? জতজন র্েলেন, রয আমার আনুগতয করলর্ রস 
                                                           
5 সহীহ রু্খারী, হাদীস নং ১০৭; সহীহ মুসজেম, হাদীস নং ১৩৪৩। 
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িান্নালত প্রলর্শ করলর্। আর রয আমার অর্ািয হলর্ রসই 
রতা প্রতযাখযানকারী।”6 
৪. পজরপূর্বরূলপ রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লালমর 
আদলশব আদশবর্ান হওয়া। আল্লাহ তা‘আো র্লেন, 

دَۡ﴿ نَ َل ق  ََِر ُسولََِِفََل ُكمَََۡك  ۡسو ة ََٱّلل 
ُ
ن ة ََأ س  نَح  نَ َلُِم  َ َي ۡرُجوا َََك  َٱّلل 

رَ َٱٓأۡلِخرَ َو ٱَۡل ۡومَ  ذ ك  َ َو  ثرِٗياَٱّلل   [٢١: اَلحزاب] ﴾٢١َك 

“যারা আল্লাহ ও রশষ জদর্লসর আশা রালখ এর্ং 
আল্লাহলক অজিক িরর্ কলর, তালদর িলনয রাসূেুল্লাহর 
মলিয উত্তম আদশব রলয়লছ।” [সূরা আে-আহযার্, আয়াত: 
২১] 
এলত সলন্দহ রনই রয, রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইজহ 
ওয়াসাল্লাম হলেন ইসোলমর জির িীর্ন্ত আদশব। প্রজতজট্ 
কালি ও কলমব জতজনই উত্তম পজর্কৃত। রয তার আনুগতয 
করলর্ রসৌভাগযশীে হলর্। রয তার আদশব ও নীজত রর্লক 
মুখ জিজরলয় জনলর্ রস পর্ভ্রষ্ট ও জদকভ্রান্ত হলর্। 

                                                           
6 সহীহ রু্খারী, হাদীস নং ৭২৮০। 



 

17 

 

৫. সমস্ত জর্লরািপূর্ব জর্ষলয় রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইজহ 
ওয়াসাল্লালমর মীমাংসার শরর্াপন্ন হওয়া, রস মীমাংসালত 
সন্তুষ্ট র্াকার সালর্ সালর্ নযায় ও ইনসালির জর্শ্বাস রাখা। 
আল্লাহ তা‘আো র্লেন, 

﴿َ ُبِك ََف ل  ر  ََو  َََّٰيُۡؤِمُنونَ َل  ت  اَُُي ُكُِموكَ َح  رَ َفِيم  ج  ََُثمَ َب ۡين ُهمََۡش  َل 
ُِدوا َ نُفِسِهمََِۡفَََٓي 

 
ر ٗجاَأ اَح  ۡيت ََُمِم  ُلُِموا ََق ض  يُس  : النساء] ﴾٦٥َت ۡسلِيٗماَو 

٦٥ ] 
“অতএর্, আপনার রলর্র শপর্! তারা কখলনা ঈমানদার 
হলত পারলর্ না, রয পযবন্ত তালদর মলিয সৃষ্ট জর্র্ালদর 
র্যাপালর আপনালক জর্িারক র্লে রমলন না রনয়। অতঃপর 
আপজন রয জর্িার করলর্ন তা জিিাহীন অন্তলর গ্রহর্ না 
কলর এর্ং এজট্ সন্তুষ্টজিলত্ত করু্ে কলর।” [সূরা আন-জনসা, 
আয়াত: ৬৫] 
৬. রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লালমর র্যাপালর 
র্াড়ার্াজড়লত জেপ্ত না হওয়া এর্ং অর্জ্ঞা ও অর্ািযতা 
রর্লক জর্রত র্াকা: আল্লাহ যতটু্কু সম্মান দান কলরলছন, 
ততটু্কু সম্মান তালক প্রদান করা। আল্লাহ তা‘আো 
র্লেন, 
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ا﴿ نَ َم  دَ ََك  ََُُّٓم م  ب ا
 
دَ َأ ح 

 
الُِكمََُۡمِنَأ َِّٰكنَرُِج  ل  ََِر ُسول ََو  ات مَ َٱّلل  َو خ 

َ  [٤٠: اَلحزاب] ﴾ن  ََۧٱنل بُِيِ
‘মুহাম্মাদ রতামালদর মিযকার রকালনা পুরুলষর জপতা নন, 
র্রং জতজন আল্লাহর রাসূে এর্ং রশষ নর্ী।” [সূরা আে-
আহযার্, আয়াত: ৪০]  
সুতরাং রাসূলের র্যাপালর এমন রকালনা জর্শ্বাস রপাষর্ 
করলর্ না যা আল্লাহর রুরু্জর্য়যালতর সালর্ জশলকবর 
শাজমে। রযমন, রাসুে সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লালমর 
িনয আল্লাহর নযায় জকছু নর্জশষ্টয রলয়লছ র্লে জর্শ্বাস 
রপাষর্ করা। রযমন, জতজন গালয়র্ িালনন, দুজনয়ার 
আর্তবন ও জর্র্তবলনর অজিকার রালখন, উপকার ও ক্ষ্জত 
করার সামর্বয রালখন, জকছু জদলত পালরন, র্জিত করলত 
পালরন ইতযাজদ জর্শ্বাস করা। 
অনুরূপভালর্ রাসূলের িনয এমন রকালনা কাি করা যালর্ 
না, যা আল্লাহর উেুজহয়যালতর সালর্ জশলকবর শাজমে, রযমন 
কুরর্ানী, মানত, সাহালযযর আলর্দন, সুপাজরশ প্রার্বনা, 
ভরসা, ভয় ও আশা ইতযাজদর র্যাপালর তার শরর্াপন্ন 
হওয়া। উজল্লজখত যার্তীয় ইর্াদত একমাত্র আল্লাহ 
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তা‘আোর িনযই জনজদবষ্ট। রয রকউ নর্ী সাল্লাল্লাহু 
আোইজহ ওয়াসাল্লালমর র্যাপালর র্াড়ার্াজড় করলর্ রস 
প্রকারান্তলর তার জর্লরাজিতায় ও অর্ািযতায় জেপ্ত হলো। 
রযমন, জতজন র্লেলছন: 

ْطَرِت  َماكَ  ُتْطُروِن  ََل »
َ
نَا فَإِناَما َمْرَيمَ  اْبنَ  ِعيَس  انلاَصارَى أ

َ
 َعبْد   أ

ِ  َعبْدُ : َفُقولُوا  .«َورَُسوَُل  اّللا
“রতামরা আমার র্যাপালর র্াড়ার্াজড় কলরা না, রযমন 
নাসারারা মারইয়াম তনয় ঈসার র্যাপালর কলরলছ। 
জনঃসলন্দলহ আজম আল্লাহর র্ান্দা। সুতরাং রতামরা 
আমালক তাাঁর র্ান্দা এর্ং রাসূে র্লো।”7 রযলহতু আল্লাহ 
তা‘আো িানলতন রয, কজতপয় রোক রাসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইজহ ওয়াসাল্লামলক জনলয় র্াড়ার্াজড় করলর্। তাই 
জতজন উম্মতলক স্বীয় সািয ও সামলর্বযর কর্া িাজনলয় 
রদওয়ার িনয রাসূেলক জনলদবশ জদলয়লছন। আল্লাহ 
তা‘আো র্লেন, 

                                                           
7 মুসনালদ আজর্ দাঊদ ত্বায়াজেসী, হাদীস নং ২৪। 
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ََٓقُلَ﴿ قُوُلََل 
 
آئِنََُِعنِديَل ُكمََۡأ ز  ََِخ  ََٓٱّلل  ل  ۡعل مََُو 

 
ََأ ۡيب  ََٓٱۡلغ  ل  قُوُلََو 

 
َأ

ََل ُكمَۡ ل ك  ََإُِنِ ت بِعََُإِنََۡم 
 
ََأ اَإِل  َََٰٓم   [٥٠: اَلنعام] ﴾إِل   ََيُوح 

“আপজন র্েুন, আজম রতামালদরলক র্জে না রয আমার 
কালছ আল্লাহর ভাণ্ডার রলয়লছ। তা ছাড়া আজম গালয়র্ী 
জর্ষয়ও অর্গত নই। আজম এমনও র্জে না রয, আজম 
জিজরশতা। আজম রতা শুিু ঐ অহীর অনুসরর্ কজর, যা 
আমার কালছ আলস।” [সূরা আে-আন‘আম, আয়াত: ৫০]  
অনযত্র আল্লাহ তা‘আো র্লেন, 

ََٓقُل﴿ ۡملُِكََل 
 
ََن ۡفٗعاَنِل ۡفِسََأ ل  اَو  ًّ َََض  اَإِل  آءَ َم  ُ ََش  ل وََۡٱّلل  ۡعل مََُُكنُتََو 

 
َأ

َ ۡيب  ََۡٱۡلغ  ۡست ۡكث  اَٱۡۡل رۡيََِِمنَ َُتََل  ِنَ َو م  س  وُٓء ََم  ن ا ََإِنََۡٱلسُّ
 
ََأ َن ِذيرَ َإِل 

ب ِشري َ ۡومَ َو   [١٨٨: اَلعراف] ﴾١٨٨ََيُۡؤِمُنونَ َُلِق 
“আপজন র্লে জদন, আজম আমার জনলির কেযার্ র্া 
অকেযার্ সািলনর মাজেক নই, জকন্তু যা আল্লাহ িান, আর 
আজম যজদ গালয়লর্র কর্া িানতাম, তাহলে র্হু মিে 
অিবন কলর জনতাম এর্ং রকালনা অমিে আমালক কখনও 
স্পশব করলত পারলতা না। আজম রতা শুিু মাত্র 
ঈমানদারলদর িনয একিন ভীজতপ্রদশবক ও 
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সুসংর্াদদাতা।” [সূরা আে-আ‘রাি, আয়াত: ১৮৮] 
অনযত্র আল্লাহ তা‘আো র্লেন, 

ََقُۡلَ﴿ ََٓإُِنِ ۡملُِكََل 
 
اَل ُكمََۡأ ُٗ َََض  ل  ٗداَو  َإََِقُۡل٢١َََر ش  ِنََل نَُنِ َِمنَ ََُيِري 

َِ دَ َٱّلل  ح 
 
ل نََۡأ ِجدَ َو 

 
ًداَُدونِهِۦَِمنَأ ٢٢َََُمۡلت ح  َّٰٗغاَإِل  ََُِمِنَ َب ل  َٱّلل 

َ َّٰتِهۦِ  َّٰل  رِس  نَو  ۡعِصََو م  َ َي  ُۥَٱّلل  ر ُسوَل  ُۥَف إِنَ َو  ن مَ َن ارَ ََل  ه  َِِّٰلِينَ َج  آََخ  َفِيه 
ب ًدا
 
 [٢٣  ،٢١: اجلن] ﴾٢٣ََأ

“র্েুন, আজম রতামালদর ক্ষ্জত জকংর্া কেযার্ করার ক্ষ্মতা 
রাজখ না। র্েুন, আল্লাহর কর্ে রর্লক রকউ আমালক রক্ষ্া 
করলত পারলর্ না এর্ং জতজন র্যতীত আজম রকালনা 
আশ্রয়স্থে পার্ না। জকন্তু আল্লাহর র্ার্ী রপৌঁছালনা ও তার 
পয়গাম প্রিার করাই আমার কাি। রয আল্লাহ ও তার 
রাসূলের অর্ািয হলর্, তার িলনয রলয়লছ িাহান্নালমর 
অজি। তর্ায় তারা জিরকাে র্াকলর্।” [সূরা আে-জিন্ন, 
আয়াত: ২১-২৩] 
তদ্রুপ রাসূেলক ঐ সমস্ত নর্জশষ্টয রর্লক মুক্ত মলন করা 
যালর্ না, যার িারা আল্লাহ তা‘আো তালক ভূজষত 
কলরলছন, এট্াও এক িরলনর র্াড়ার্াজড়। রযমন, আল্লাহ 
তা‘আো তালক সমস্ত সৃজষ্ট িীলর্র ওপর রশ্রষ্টত্ব দান 
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কলরলছন, জরসাোলতর দাজয়ত্ব, সুসংর্াদদান ও 
সতকবকরলর্র দাজয়ত্ব প্রদান কলরলছন, অলেৌজকক 
 ট্নার্েীর িারা স্বীয় নরু্ওয়ালতর সতযতা প্রমার্ করার 
ক্ষ্মতা প্রদান কলরলছন। কজতপয় গালয়র্ী জ্ঞালনর ইেম 
এর্ং হাওলয কাউসার প্রভৃজত দান কলরলছন। সুতরাং 
ঈমানদালরর উজিৎ এ সকে জন‘আমত ও পুরস্কালরর প্রজত 
ঈমান রাখা, অজতরঞ্জন ও সীমােঙ্ঘন রর্লক জর্রত র্াকা 
(যা সংজিষ্ট র্যজক্তলক দুজনয়া-আজখরালত ধ্বংলসর জদলক 
জনলয় যালর্)। 
এখালন আমরা আল্লাহ তা‘আো কতৃবক তার রাসূে 
সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লামলক প্রদত্ত কজতপয় স্বাতন্ত্র ও 
নর্জশষ্টয জনলয় আলোিনা করজছ, যা পূলর্বর রকালনা নর্ীলক 
রদওয়া হয় জন। যার র্যাপালর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইজহ 
ওয়াসাল্লাম স্বয়ং র্লেলছন, জতজন র্লেন, 

ْعِطيُت َجَواِمَع الََْكِِم، َونُِِصُْت »
ُ
: أ نِْبيَاِء بِِستٍّ

َ
لُْت لََعَ اأْل فُضِّ

ِحلاْت ِِلَ الَْغنَائُِم، وَُجِعلَْت ِِلَ 
ُ
رُْض َطُهوًرا َوَمْسِجًدا، بِالرلْعِب، َوأ

َ
 اأْل

رِْسلُْت إََِل اْْلَلِْق اَكفاًة، وَُخِتَم ِِبَ انلاِبيلونَ 
ُ
 .«َوأ
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“আমালক ছয়জট্ জিজনলসর মািযলম অনযানয নর্ীলদর ওপর 
প্রািানয রদওয়া হলয়লছ। যর্া- 
১. পজরপূর্ব অর্বর্হ সংজক্ষ্প্ত র্াকযজর্ন্নাস। 
২. শত্রুপলক্ষ্র অন্তলর আতংক। 
৩. আমার িনয গর্ীমলতর সম্পদ নর্ি। 

৪. সকে যজমন আমার িনয মসজিদ ও পজর্ত্রতা অিবন 
করার মািযম। 
৫. আমালক সকে মানলষর জনকট্ রপ্ররর্ করা হলয়লছ 
এর্ং 
৬. আমার িারা নরু্ওয়ালতর পজরসমাজপ্ত  ট্ালনা হলয়লছ।”8 
উম্মলতর ওপর রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লালমর 
কজতপয় অজিকার: 
১. রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লালমর মহব্বত অর্শয 
কতবর্য, অতীর্ আর্শযক। িন-সম্পদ, জনলির িীর্ন, 
জপতা-মাতা, সন্তান, পজরর্ার-পজরিন ও সমস্ত মানুলষর 

                                                           
8 সহীহ মুসজেম, হাদীস নং ৫২৩; জতরজমযী, হাদীস নং ১৫৫৩; 
মুসনালদ আহমদ, হাদীস নং ৯৩৩৭। 
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মহব্বলতর ওপর তার মহব্বতলক অগ্রাজিকার রদওয়া 
ঈমানী দাজয়ত্ব। রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম 
র্লেলছন: 

ىت أكون أحب إيله من أهله وماَل وانلاس َليؤمن أحدكم ح»
 .«أمجعني

“ততক্ষ্র্ পযবন্ত রতামালদর রকউ ঈমানদার হলর্ না, 
যতক্ষ্র্ পযবন্ত না আজম তার জনকট্ পজরর্ার-পজরিন, 
সম্পদ ও সমস্ত মানুষ হলত অজিক জপ্রয় না হলর্া।”9

 

২. তার ওপর দুরুদ ও সাোম পাঠ করা। আল্লাহ 
তা‘আো র্লেন, 

َ َإِنَ ﴿ َََٰٓٱّلل  ل  ت ُهۥو م  لُّونَ َئِك  ََيُص  ِ َََع   اَٱنل ِبُ ه  يُّ
 
أ َٰٓ ِينَ َي  ُنوا ََٱَّل  لُّوا ََء ام  َص 

ل ۡيهَِ ُلُِموا ََع   [ ٥٦: اَلحزاب] ﴾٥٦َت ۡسلِيًماَو س 
‘আল্লাহ তা‘আো ও তার জিজরশতাগর্ নর্ীর ওপর সাোত 
রপশ কলর। রহ মুজমনগর্! রতামরা নর্ীর ওপর সাোত 
রপশ কর এর্ং তার প্রজত যর্াযর্ সাোম রপশ কর।” 
[সূরা আে-আহযার্, আয়াত: ৫৬] 
                                                           
9 সহীহ মুসজেম, হাদীস নং ৪৪। 
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৩. তার কেযার্ কামনা করা। অর্বাৎ তাাঁর সুন্নাত ও 
শরী‘আলতর জহিাযত ও রক্ষ্র্ালর্ক্ষ্র্ করা, যালত এর 
জভতর রকালনা িরলনর সংলযািন-জর্লয়ািন, পজরর্তবন র্া 
পজরর্িবন না হলত পালর। রাসুে সাল্লাল্লাহু আোইজহ 
ওয়াসাল্লাম র্লেলছন, 

ينُ » ِ »: قَاَل  لَِمْن؟: قُلْنَا «ةُ انلاِصيحَ  ادلِّ ةِ  َولَِرُسوَِلِ  َوِلِكتَابِهِ  ّلِلا ئِما
َ
 َوأِل

ِتِهمْ  الُْمْسِلِمنيَ   «وَََعما
“দীন কেযার্ কামনার নাম: জতনর্ার র্লেলছন, আমরা 
প্রশ্ন করোম: কার িনয কেযার্ কামনা রহ আল্লাহর 
রাসূে? জতজন র্েলেন: আল্লাহর িনয, তার জকতালর্র 
িনয, তার রাসূলের িনয, মুসজেমলদর ঈমামলদর িনয 
এর্ং সমস্ত মানুলষর িনয।”10 
৪. রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লালমর আহলে র্াইত 
তর্া-পজরর্ার পজরিলনর র্যাপালর তার উপলদশ যর্াযর্ 
পােন করা। আহলে র্াইত অর্বাৎ হালশম ও আবু্দে 

                                                           
10 সহীহ মুসজেম, হাদীস নং ৫৫; সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ৪১৯৭, 
৪১৯৮। 
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মুত্তাজেলর্র র্ংশির ও রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইজহ 
ওয়াসাল্লালমর স্ত্রীগর্। 
মুসজেম মাত্রই তাাঁর র্ংশিলরর পজর্ত্রতা এর্ং রাসূলের 
সালর্ ননকট্যতার প্রজত জর্লশষ দৃজষ্ট জদলর্। অর্বাৎ তালদর 
অভার্ রমািন করলর্, মহব্বত করলর্, তালদর সম্মান রক্ষ্া 
করলর্। রযলহতু গাজদলর খুম-এর জদন রাসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইজহ ওয়াসাল্লাম স্বীয় পজরর্ালরর সদসযলদর র্যাপালর 
র্লেলছন: 

ُرُكمُ » َذكِّ
ُ
ْهِل  ِف  اهللَ  أ

َ
 .«بَيِْت  أ

“আজম রতামালদরলক আমার আহলে র্াইলতর র্যাপালর 
আল্লাহলক িরর্ কজরলয় জদজে।”11

 

৫. তাাঁর সাহার্ীগর্লক মহাব্বত করা এর্ং তালদর 
জর্শ্বস্ততার ওপর আস্থা রাখা: 
প্রলতযক মুসজেলমর ঈমানী দাজয়ত্ব হলো রাসূে সাল্লাল্লাহু 
আোইজহ ওয়াসাল্লালমর সাহার্ীগর্লক মহব্বত করা। 
তালদর জর্শ্বস্ততার ওপর আস্থা রাখা। তালদর সকলের 

                                                           
11 সহীহ মুসজেম, হাদীস নং ২৪০৮। 
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রশ্রষ্টলত্বর র াষর্া রদওয়া। তালদর মালে সং জট্ত হলয় 
যাওয়া জর্লরাি জনলয় সামালোিনা রর্লক জর্রত র্াকা। 
তালদর নালমর সালর্ ‘রাজদয়াল্লাহু আনহুম’ র্ো। তালদর 
র্যাপালর অন্তর পজরেন্ন রাখা। তালদর কালরা প্রজত জর্লিষ 
না রাখা। তালদর অপর্াদ, গাজে, কুৎসা রট্না ইতযাজদ 
রর্লক জনলির মুখ জনরাপদ রাখা। 
রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইজহ ওয়াসাল্লাম র্লেলছন: 

ْصَحاِِب، تَُسبلوا ََل »
َ
ي أ ِ ْنَفَق  لَوْ  بِيَِدهِ  َنْفِس  فََواَّلا

َ
َحُدُكمْ  أ

َ
ُحد   ِمثَْل  أ

ُ
 أ

َحِدِهمْ  ُمدا  لَغَ بَ  َما َذَهبًا
َ
 «نَِصيَفهُ  َوََل  أ

“রতামরা আমার সাহার্ীগর্লক গাজে জদও না। যার হালত 
আমার িান তার শপর্ কলর র্েজছ: রতামালদর রকউ 
উহুদ পাহাড় পজরমার্ স্বর্ব দান করলেও তা তালদর এক 
অঞ্জেী র্া তার অলিবক দালনর সমানও হলর্ না।”12 

সমাপ্ত 

                                                           
12 সুনান আরূ্ দাঊদ, হাদীস নং ৪৬৫৮। 


