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বান্দার ইবাদাত, মু‘আমালাত ও জীবণনর সকল মেণে আইন ও নবর্ান রচনার অনর্কার একমাে আল্লাহর- নযনন 

মানুণের প্রভু ও সৃনি জগণতর সৃনিকতধা। এছাড়া নববাদ-নবসম্বাদ নমমাংসাকারী ও ঝগড়া-ঝানি ননষ্পনিকারী আইন 

প্রেয়ণনর অনর্কারও একমাে তাাঁরই। আল্লাহ বণলন,  

َلا﴿
َ
َلخقهااَلهااأ ره ااٱۡلخ مخ

َ ااٱّلَلهااَتَباَركَااَوٱۡلخ  [  ٤٥: االعراف] ﴾٥٤اٱلخَعَٰلَِميَااَرب 

“মজণন রাখ, তাাঁরই কাজ সৃনি করা ও আণদশ দান করা। আল্লাহ বরকতময়, নযনন নবশ্বজগণতর প্রনতপালক।” [সূরা 

আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৫৪] 

মকান আইন বান্দাণদর জনয উপণযাগী তা নতননই জাণনন। অতঃপর মস মমাতাণবক আইন নতনন তাণদর জনয প্রেয়ন 

কণরন। মযণহতু নতনন তাণদর সকণলর রব, তাই নতনন তাণদর জনয আইন ও যাবতীয় নবর্ান প্রেয়ন কণরন। আর 

মযণহতু তারা সকণলই তাাঁর বান্দা, তাই তারা তাাঁর প্রেীত নবর্ানসমূহ মমণন মনয়। আর এ মমণন মনওয়ার যাবতীয় 

কলযাে তাণদর নদণকই নফণর আণস। আল্লাহ তা‘আলা বণলন,  

تهمخاافَإِن﴿ ء ااِفااتََنَٰزَعخ وههااََشخ د  ولِااٱّلَلِااإَِلاافَره نتهمخااإِناَوٱلَرسه ِمنهونَااكه َوخمِاابِٱّلَلِااتهؤخ َٰلَِكااٱٓأۡلِخرِ ااَوٱۡلخ رااَذ َسنهااَخيخ حخ
َ
وِيًلااَوأ

خ
 [  ٤٥: النساء] ﴾٥٩اتَأ

“আর মকাণনা নবেণয় যনদ মতামরা পরস্পর নববাণদ নলপ্ত হণয় পড়, তাহণল তা আল্লাহ ও তাাঁর রাসূণলর প্রনত 

প্রতযপধে কর, যনদ মতামরা আল্লাহ ও আনখরাত নদবণসর প্রনত নবশ্বাসী হণয় থাণক। এিাই কলযােকর ও পনরেনতর 

নদক নদণয় উিম।” [সূরা আন-ননসা, আয়াত: ৫৯] 

আল্লাহ তা‘আলা আণরা বণলন, 

تهمخااَوَما﴿ َتلَفخ ء ااِمنافِيهِااٱخخ ۥ ااََشخ هه مه كخ مهااٱّلَلِهااإَِلاافَحه َٰلِكه ااٱّلَلهااَذ  [  ٠١: الشورا] ﴾َرّبِ

“মতামরা ময নবেণয়ই মতণভদ কর না মকন, উহার মীমাংসা মতা আল্লারই ননকি। আর আল্লাহই হণেন আমার 

রব”। [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১০] 

আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া আর কাউণক ও নবর্ান দাতা নহসাণব গ্রহে করার প্রনত নতনন কণ ার অস্বীকৃনত ঞাপাপন 

কণরণছন। নতনন বণলন,  

مخا﴿
َ
مخااأ ا االَهه َٰٓؤه ََك وا ااُشه ماَُشَعه َذن االَمخااَمااٱّلِينِااّمِنَاالَهه

خ
هاابِهِاايَأ  [ ١٠: الشورا] ﴾ٱّلَله

“এণদর নক এমন কতগুণলা শরীক আণছ, যারা তাণদর জনয ঐ র্ণমধর নবর্ান নদণয়ণছ, যার অনুমনত আল্লাহ মদন 

নন।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ২১] 
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অতএব, ময বযনি আল্লাহর শরী‘আত বযতীত অপর মকাণনা শরী‘আত গ্রহে কণর, মস মূলতঃ আল্লাহর সাণথ শরীক 

কণর থাণক। আর ময সব ইবাদাত আল্লাহ ও তাাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম কতৃধক অনুণমানদত নয়, তা 

নবদ‘আত। আর প্রণতযক নবদ‘আতই ভ্রিতা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম বণলন, 

، َفُهَو رَد  » يهي نَا َهَذا َما لَيَْس في ْمري
َ
ْحَدَث ِفي أ

َ
  «َمْن أ

“ময বযনি আমাণদর এ দীণনর মণর্য এমন নকছু আনবষ্কার কণর যা তার অন্তগধত নয়, তা প্রতযাখযাত।” (সহীহ 
বুখারী, হাদীস ননং ২৬৯৭; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪৬০৬)  

ْمُرنَا َفُهَو رَد  »
َ
َل َعَمًلا لَيَْس َعلَيْهي أ  «َمْن َعمي

“মকাণনা বযনি যনদ এমন কাজ কণর যার উপর আমাণদর ননণদধশ ও নবর্ান মনই, তাহণল মস কাজ প্রতযাখযাত।” 

(সহীহ মুসনলম, হাদীস নং ১৭১৮)  

রাজনীনত ও মানুণের মণর্য নবচার- আচাণরর মেণে যা আল্লাহ ও তাাঁর রাসূলুল্লাহ অনুণমাদন কণরন নন, তা মূলতঃ 

তাগুত ও জাণহনলয়াণতর নবর্ান। আল্লাহ তা‘আলা বণলন, 

مَا﴿ كخ فَحه
َ
وَنهااٱلخَجَِٰهلَِيةِاأ َسنهااَوَمنخااَيبخغه حخ

َ
ٗمااٱّلَلِااِمنَااأ كخ م ااحه  [  ٤١: دةاملائ] ﴾٥٠ايهوقِنهونَااّلَِقوخ

“তণব নক তারা জাণহলী যুণগর নবর্ান কামনা কণর? আর নবশ্বাসী সম্প্রদাণয়র জনয নবর্ানদাণন আল্লাহ অণপো মক 

মেষ্ঠতর।” [সূরা আল-মাণয়দা, আয়াত: ৫০] 

অনুরূপভাণব হালাল- হারাম ননর্ধারে আল্লাহ তা‘আলারই হক। এণত তাাঁর সাণথ শরীক হওয়া কাণরা জনযই ববর্ 

নয়। আল্লাহ তা‘আলা বণলন,  

لهوا ااَوَلا﴿ كه
خ
َكرِاالَمخااِمَمااتَأ

مهاايهذخ ۥاَعلَيخهِااٱّلَلِااٱسخ قر ااِإَونَهه ونَااٱلَشَيَِٰطيَااِإَونَاالَفِسخ ِۡلَا ئِِهمخااإَِلَٰٓااَۡلهوحه وخ
َ
مخ ااأ هوكه مخااِإَونخااِۡلهَجَِٰدل وهه تهمه َطعخ

َ
مخااأ اإِنَكه

ونَا ِكه  .[ ٠١٠: االنعام] ﴾١٢١الَمهۡشخ

“ময সব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চানরত হয় না, মসগুণলা মথণক ভেে কণরা না। তা ভেে করা অবশযই পাপ। 

ননশ্চয়ই শয়তানরা তাণদর বনু্ধণদরণক মতামাণদর সাণথ নববাদ করণত প্রণরাচনা মদয়। যনদ মতামরা তাণদর আনুগতয 

কর, তণব মতামরা অবশযই মুশরীক হণয় যাণব।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১২১] 

এ আয়াণত আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর হারাম করা মকাণনা নকছুণক হালাল করার মেণে শয়তান ও তাণদর বনু্ধণদর 

আনুগতয মপােে করাণক তাাঁর সাণথ নশকধ বণল সাবয্ত  কণরণছন। অনুরূপভাণব আল্লাহর হালাল করা ব্তুকণক হারাম 

করা নকংবা হারাম করা ব্তুকণক হালাল করার মেণে ময বযনি আণলমগে ও শাসকবগধ এ উভয় প্রকার মলাকণদর 

অনুসরে কণর থাণক, মস প্রকৃতপণে আল্লাহ বযতীত অনযণদরণকও রব বাননণয় ননল। মকননা আল্লাহ তা‘আলা 

বণলন,  
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ا ا﴿ و  مخااٱََّتَذه َبارَهه حخ
َ
مخااأ َبََٰنهه َباٗبااَورههخ رخ

َ
خَمِسيحَااٱّلَلِاادهونِااّمِناأ َيمَااٱبخنَااَوٱل ا ااَوَما ااَمرخ و  ِمره

ه
ا ااإَِلااأ و  بهده َوهااإَِلااإَِلَٰهَااَل ااَوَِٰحٗدا ااإَِلَٰٗهااِۡلَعخ ۥاهه بخَحََٰنهه اَعَمااسه

ونَا ِكه هۡشخ  [  ١٠: اتلوبة] ﴾٣١اي

“তারা আল্লাহণক মছণড় তাণদর পনিত ও সংসার নবরাগীণদরণক তাণদর প্রভুরূণপ গ্রহে কণরণছ এবং মনরয়ম তনয় 

মাসীহণকও। অথচ তারা এক ইলাণহর ইবাদাত করার জনযই আনদি হণয়নছল। নতনন বযতীত অনয মকাণনা ইলাহ 

মনই। তারা তাাঁর ময শরীক সাবয্ত  কণর, তা মথণক নতনন পনবে।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩২] 

নতরনমযী ও অনযানযণদর বেধনায় এণসণছ, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম এ আয়াতনি আদী ইবন হাণতম তাঈ 

রানদয়াল্লাহু ‘আনহুর সামণন নতলাওয়াত করণল আদী বলণলন, মহ আল্লাহর রাসূল! আমরা মতা তাণদর ইবাদাত 

করতাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম বলণলন: তারা ময সব হারাম ব্তুকণক হালাল প্রনতপন্ন করণতা, 

মতামরাও নক তাণক হালাল মণন করণত না? আর ময সব হালাল ব্তুকণক তারা হারাম সাবয্ত  করণতা, মতামরা নক 

তাণক হারাম ভাবণত না? উিণর আদী বলণলন: জী, হযাাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম তখন বলণলন, ওিাই 

তাণদর ইবাদাত। 

সুতরাং হালাল-হারাম সাবয্ত  করার মেণে আল্লাহণক মছণড় তাণদর আনুগতয করাই তাণদর ইবাদাত, যা মূলতঃ 

আল্লাহর সাণথ নশণকধরই নামান্তর। আর এিা হণে বড় নশকধ যা পুণরাপুনর তাওহীণদর পনরপন্থী। মকননা তাওহীণদর 

অথধ হণলা, আল্লাহ ছাড়া হক মকাণনা ইলাহ মনই -এ সােয মদওয়া।  আর এ সােয মদওয়ার অথধই হণলা হালাল -

হারাম ননর্ধারণের অনর্কার শুরু্ আল্লাহ তা‘আলার এ কথা মণন প্রাণে নবশ্বাস করা। 

এ অবস্থা যনদ মসই মলাকণদর হয়, যারা আল্লাহর শরীয়ণতর মখলাপ হালাল-হারাম ননর্ধারণের মেণে উলামা ও 

আণবদ মলাকণদর আনুগতয কণর অথচ এ সকল আণলমগে অনযণদর মচণয় দীন ও ইলণমর অনর্ক ননকিবতধী, 

উপরন্তু তাণদর ভুল কখণনা ইজণতহাদ ও গণবেোপ্রসূত হণত পাণর, যাণত হক নসদ্ধাণন্ত মপৌঁছণত না পারণল ও তারা 

পুেযবান বণল গেয হণবন। তাহণল মস সব মলাকণদর নক অবস্থা হণব, যারা কানফর ও নান্ত কণদর রনচত আইন-

কানুণনর অনুসরে কণর, মুসনলম মদশসমূণহ তা আমদানী কণর এবং তদনুযায়ী মুসনলমণদর মণর্য শাসনকাযধ 

পনরচালনা কণর। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা নবল্লাহ। এরা মূলতঃ আল্লাহর বদণল কানফণদরণক রব বাননণয় 

ননণয়ণছ, যারা তাণদর জনয আইন ও নবর্ান রচনা কণর এবং তাণদর জনয হারামণক ববর্ কণর মানুণের মণর্য মস 

অনুযায়ী শাসনকাযধ পনরচালনা কণর। 

সমাপ্ত 
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