
  



 

 

 

আল-ইসলাম 
আল-

কুরআনুলকারীমওনবীরসনু্নাতেরআতলাতকইসলাতমরসংক্ষিপ্ত
পক্ষরক্ষিক্ষে 

 

ইসলামমরসংক্ষিপ্তপক্ষরচয়সক্ষিমেক্ষিতএটিএমনএকগুরুত্বপূর্ণেই, 

যামতইসলামমরমলূউৎসঅর্ণাৎআল-

কুরআনুলকারীমওনেীরসুিাহমর্মকতারগুরুত্বপূর্ণমূলনীক্ষত, 

ক্ষিিাওমসৌন্দমযণরের্ণনামেয়াহময়মে।েইটিস্থান-

কালপাত্রমেমেসকলপক্ষরক্ষস্থক্ষতওপ্রময়াজক্ষনয়তাক্ষেমেচনাকমরমুসক্ষলম—

অমুসক্ষলমসকমলরপ্রক্ষতেকৃ্ষিপাতকমরতামেরস্ব-স্বোষায়রচনাকরাহয়। 

( েইটিমতআল-

কুরআনুলকারীমওনেীরসুিামতরেক্ষললক্ষেক্ষিকযারময়মে) 
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১- 

ইসলামহমেসকলমানুমষরপ্রক্ষতআল্লাহরোতণ া।কা
জজইএটিইহমলাআল্লাহপ্রেিক্ষচরন্তনওপূেণেতীসকল

ক্ষরসালামতরপক্ষরসমাপ্তকারীক্ষরসালতঃ 
ইসলামহমেসকলমানুমষরপ্রক্ষতআল্লাহরক্ষরসালাহ।ক্ষতক্ষনেমলনঃ  

ا ِللنَاِس  َكافَة   إَِّل  أَْرَسْلنَاكَ  َوَما ا بَِشير  ِكنَ  َونَِذير   ﴾. ٢٨﴿ يَْعلَُمونَ َّل  النَاِس  أَْكثَرَ  َولََٰ

“আরআক্ষমমতামতামামকসমগ্ৰমানুমষরজনযইসুসংোেোতাওসতকণ কারীরূমপমপ্রর

র্কমরক্ষে; ক্ষকন্তুঅক্ষিকাংিমানষুজামননা।” [সাো : ২৮] 

আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ 

ُمْلُك   إِلَْيُكْم َجِميع ا الَِذي لَهُ  إِن ِي َرُسوُل َّللَاِ  أَيَُّها النَاُس  هَ إَِّل قُْل يَا  إِلََٰ الَسَماَواِت َواْْلَْرِض ۖ َّل 

َواتَ  َوَكِلَماتِِه  بِاَّلَلِ  يُْؤِمُن  الَِذي   ِ ي  اْْلُم ِ  ِ النَبِي  َوَرُسوِلِه  بِاَّلَلِ  فَآِمنُوا  َويُِميُت ۖ  يُْحيِي  لَعَلَُكْم  هَُو  بِعُوهُ 

 ﴾. ١٥٨تَْهتَدُوَن ﴿

 “েল, জহমানেসম্প্রোয়, আক্ষমমতামামেরসকমলরক্ষনকটআল্লাহররাসূল।” [আল-

আরাফ : ১৫৮] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ 

ا لَُكْم ۚ َوإِْن تَْكفُُروا فَإِنَ  ِ ِمْن َرب ُِكْم فَآِمنُوا َخْير  أَيَُّها النَاُس قَدْ َجاَءُكُم الَرُسوُل بِاْلَحق  ِ َما  يَا   َّلِلَ

ا  ا َحِكيم   ﴾.١٧٠﴿فِي الَسَماَواِت َواْْلَْرِض ۚ َوَكاَن َّللَاُ َعِليم 

 “জহমলাকসকল! অেিযইরাসলূমতামামেররমেরকােমর্মকসতযক্ষনময়এমসমেন; 

সুতরাংমতামরাঈমানআন, 

এটামতামামেরজনযকলযার্করহমে।আরযক্ষেমতামরাকুফরীকরতমেআসমানসমূহও
যমীমনযাআমেসেআল্লাহরইএেংআল্লাহসেণজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” [আন-ক্ষনসা : ১৭০] 
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ইসলামহমেক্ষচরস্থায়ীইলাহীোতণ াএেংএটিইআল্লাহপ্রেিসকলক্ষরসালাতসমাপ্তকারী।
আল্লাহতাআলােমলনঃ 

َشيٍء   بُِكل ِ  َّللَاُ  َوكاَن  النَبِي يَن ۗ  َوخاتََم  َّللَاِ  َرسوَل  ِكن  َولَٰ ِرجاِلُكم  ِمن  أََحٍد  أَبا  ُمَحَمدٌ  كاَن  ما 

ا ﴿  ﴾. ٤٠َعليم 

মুহাম্মােমতামামেরমকামনাপুরুমষরক্ষপতানয়; 

তমেআল্লাহররাসূলওসেণমিষনেী।আরআল্লাহসকলক্ষেষময়সেণজ্ঞ। [আল-আহযাে : 

৪০] 
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২- 

ইসলামমকামনাসম্প্রোয়অর্োজাক্ষতরজনযক্ষনক্ষেণি
েীননয়; 

েরংএটিসকলমানুমষরজমনযআল্লাহরেীনঃ 
ইসলামমকামনাসম্প্রোয়অর্োজাক্ষতরজনযক্ষনক্ষেণিেীননয়; 

েরংএটিসকলমানুমষরজমনযআল্লাহরেীন।আল-

কুরআনুলআযীমমসেণপ্রর্মক্ষনমেণিহমে, আল্লাহতা‘আলারোর্ীঃ 

ٰٓاَيَُّها النَاُس اْعبُدُْوا َربَُكُم الَِذْي َخلَقَُكْم َوالَِذْيَن ِمْن قَْبِلُكْم لَعَلَُكْم تَتَقُْوَنَۙ ﴿  . ﴾٢١يَٰ

 “জহমানুষ! জতামরামতামামেরমসইরমের ‘ইোোতকমরা, 
ক্ষযক্ষনমতামামেরমকএেংমতামামেরপূেণেতীমেরমকসৃক্ষিকমরমেন, 

যামতমতামরাতাকওয়ারঅক্ষিকারীহও।” [আল-োকারা২১] 

আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ 

ن نَْفٍس َواِحدَةٍ   َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبََث ِمْنُهَما ِرَجاّل   يَا أَيَُّها النَاُس اتَقُوا َربَُكُم الَِذي َخلَقَُكم م ِ

ا َونَِساء  ۚ َواتَقُوا َّللَاَ الَِذي تََساَءلُوَن بِِه َواْْلَْرَحاَم ۚ إَِن َّللَاَ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيب ا﴿  ﴾١َكثِير 

 “জহমানুষ! জতামরামতামামেরমসইরমেরতাকওয়াঅেলম্বনকর, 

ক্ষযক্ষনমতামামেরমকএকেযক্ষিমর্মকসৃক্ষিকমরমেনওতারমর্মকতারস্ত্রীসৃক্ষিকমরমেনএেং

তামেরেজুনমর্মকেহুনর-নারীেক্ষিময়ক্ষেময়মেন।” [আন-ক্ষনসা : ১] 

ইেমনওমাররাক্ষেয়াল্লাহু ‘আনহুমামর্মকেক্ষর্ণত, 

রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমক্কাক্ষেজময়রক্ষেনমানুষমেরসমম্বািনকমরে
জলনঃ “জহমানুমষরা! 
আল্লাহতা'আলামতামামেরহমতজাক্ষহক্ষলযুমেরেম্ভওঅহংকারএেংপূেণপুরুষমেরক্ষনময়ে

িাইকরামকেরূকমরক্ষেময়মেন।সািারর্তমানুষেইুোমেক্ষেেি।একেলমানুষমনক
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কার, পরমহজোর, আল্লাহতা'আলারক্ষনকটসম্মাক্ষনতএেংঅনযেলপাক্ষপষ্ঠ, 

েেুণ াোওআল্লাহতা'আলারক্ষনকটলাক্ষিত।সকলমানুষইআেমমরসন্তান।আরআল্লাহ
তা'আলাআেমমকমাটিমর্মকততরীকমরমেন।আল্লাহেমলনঃ  

  يا أَيَُّها الن اُس إِن ا َخلَقناُكم ِمن ذََكٍر َوأُنثىَٰ َوَجعَلناُكم ُشعوب ا َوقَبائَِل ِلتَعاَرفوا ۚ إَِن أَكَرَمُكم ِعندَ 

 .﴾١٣َّللَاِ أَتقاُكم ۚ إَِن َّللَاَ َعليٌم َخبيٌر﴿

“জহমলাকসকল! জতামামেরমকআক্ষমএকজনপুরুষওএকজননারীহমতসৃক্ষিকমরক্ষে, 

তারপরক্ষেক্ষেিেংিওমোমত্রমতামামেরমকক্ষেেিকমরক্ষে, 

জতামরাযামতএমকঅনযমকক্ষচনমতপার।জযমলাকমতামামেরমামেমেক্ষিপরমহজোরঅে
িযমসইআল্লাহতা'আলারক্ষনকটমেিীমযণাোরঅক্ষিকারী।আল্লাহতা'আলাসেক্ষকেুস
ম্পমকণ জ্ঞাত, সেখেররামখন।" [আল-হুজরুাত : ১৩] ক্ষতক্ষরক্ষমযী (৩২৭০) 

আপক্ষনআল-

কুরআনুলআযীমওরাসূমলকারীমসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরক্ষনমেণিােলীমতএম
নমকামনাক্ষেিানপামেননা, যামকামনাজাক্ষতোমোষ্ঠীরসমেখাস,োতামেরেংি, 

তামেরজাতীয়তাোতামেরমকানজাতক্ষেমেচনাকমর। 
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৩- ইসলামহমেআল্লাহপ্রেিমসইমযামসজ, 

যাসকলজাক্ষতরক্ষনকটমপ্রক্ষরতপূমেণরনেীওরাসূল 

‘আলাইক্ষহমুসসালাতওসালামমেরমযামসমজরপূর্ণতা

োনকারীক্ষহমসমেএমসমে। 

ইসলামহমেআল্লাহপ্রেিএমনমযামসজ, 

যাসকলজাক্ষতরক্ষনকটমপ্রক্ষরতপমূেণরনেীওরাসূল 

‘আলাইক্ষহমুসসালাতওসালামমেরমযামসমজরপূর্ণতাোনকারীক্ষহমসমেএমসমে।আল্লাহ
তা‘আলােমলনঃ  

نوحٍ  إِلىَٰ  أَوَحينا  َكما  إِلَيَك  أَوَحينا  َوإِسماعيَل إِن ا  إِبراهيَم  إِلىَٰ  َوأَوَحينا  بَعِدِه ۚ  ِمن  َوالنَبِي يَن   

داوودَ   َوآتَينا  َوُسلَيماَن ۚ  َوهاروَن  َويونَُس  َوأَي وَب  َوعيسىَٰ  َواْلَسباِط  َويَعقوَب  َوإِسحاَق 

ا﴿  . ﴾١٦٣َزبور 

“ক্ষনশ্চয়ইআক্ষমমতামারক্ষনকটওহীপাঠিময়ক্ষে, 

জযমনওহীপাঠিময়ক্ষেনূহওতারপরেতীনেীেমর্রক্ষনকটএেংআক্ষমওহীপাঠিময়ক্ষেইে
রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া‘কূে, তারেংিিরের্, ঈসা, আইয়ূে, ইউনুস, 

হারূনওসুলায়মামনরক্ষনকটএেংোঊেমকপ্রোনকমরক্ষেযােূর।” [আন-ক্ষনসা১৬৩] 

এইেীনযাআল্লাহওহীকমরমেনরাসূলমুহাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরপ্রক্ষত; 

তামূলতমসইেীনযাক্ষতক্ষনপূেণেতীনেীমেরজমনযপ্রেতণ নকমরমেনএেংতামেরমকতারও

ক্ষসয়তকমরমেন।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ 

ا َوالَِذي أَْوَحْينَا إِلَْيَك َوَما َوَصْينَا بِِه إِْبَراِهيَم َوُموسَ  يِن َما َوَصىَٰ بِِه نُوح  ىَٰ  َشَرَع لَُكْم ِمَن الد ِ

يَن َوَّل تَتَفََرقُوا فِيِه ۚ َكبَُر َعلَى اْلُمْشِرِكيَن َما تَدُْعوهُْم إِلَْيِه ۚ َّللَاُ يَْجتَبِي َوِعيَسىَٰ ۖ أَْن  أَقِيُموا الد ِ

 . ﴾١٣إِلَْيِه َمْن يََشاُء َويَْهِدي إِلَْيِه َمْن يُنِيُب ﴿

 “ক্ষতক্ষনমতামামেরজনযক্ষেক্ষি-েযেস্থাকমরমেনমসইেীমনর, 

যারক্ষনমেণিক্ষেময়ক্ষেমলননূহমক, 
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আরযাআক্ষমওহীকমরক্ষেমতামামকএেংযারক্ষনমেণিক্ষেময়ক্ষেলামইেরাহীম, মসূাও 

‘ঈসামক, এেমলময, জতামরােীনমক(তাওহীে) 

প্রক্ষতক্ষষ্ঠতকরএেংতামতক্ষেমেেসৃক্ষিকরনা।আপক্ষনমিুক্ষরকমেরমকযারপ্রক্ষতডাকমেন
তাতামেরকামেকঠিনমমনহয়।আল্লাহযামকইমেতারেীমনরজনযচয়নকমরনএেংমযতাাঁ
রঅক্ষেমুখীহয়তামকক্ষতক্ষনেীমনরক্ষেমকমহোয়াতকমরন।” [আি-শুরা : ১৩] 

আল্লাহতা‘আলারাসূলমুহাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরউপরওইসেওহীইনা
ক্ষযলকমরমেনযামূলততারপূমেণরআল্লাহপ্রেিক্ষকতােসমূমহরমযমনতাওরাতওইক্ষিমল

রক্ষেকৃতহওয়ারআমেরসতযায়নপত্র।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

َ بِِعبَاِدٖه لََخبِْيٌرٌۢ  َوالَِذْيٰٓ  ق ا ِل َما بَْيَن يَدَْيِه ۗ اَِن َّللاه ِب هَُو اْلَحقُّ ُمَصد ِ بَِصْيٌر ﴿  اَْوَحْينَآٰ اِلَْيَك ِمَن اْلِكتَٰ

٣١﴾ . 

“আরআক্ষমমযক্ষকতােআপনারপ্রক্ষতওহীকমরক্ষেতাসতয, 

এরআমেযারময়মেতারসতযায়নকারী।ক্ষনশ্চয়আল্লাহ্তাাঁরোন্দামেরসম্পমকণ সমযকঅ

েক্ষহত, সেণদ্রিা।” [ফাক্ষতর : ৩১] 
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৪- নেীের্আলাইক্ষহমুসসালামমরেীনএক, 

তমেতামেরিরীয়তক্ষেিক্ষেিঃ 
নেীের্ ‘আলাইক্ষহসসালামমরেীনএক, 

তমেতামেরিক্ষরয়তক্ষেিক্ষেি।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ق ا ِلَما بَْيَن يَدَْيِه ِمَن اْلِكتَاِب َوُمَهْيِمن ا َعلَْيِه ۖ فَاْحُكْم بَْينَُهْم بَِما  َوأَْنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب   ِ ُمَصد ِ بِاْلَحق 

ِ ۚ ِلُكل ٍ َجعَْلنَا ِمْنُكْم ِشْرَعة  َوِمْنَها ا ۚ َولَْو َشاَء أَْنَزَل َّللَاُ ۖ َوَّل تَتَبِْع أَْهَواَءهُْم َعَما َجاَءَك ِمَن اْلَحق  ج 

ِكْن ِليَْبلَُوُكْم فِي َما آتَاُكْم ۖ فَاْستَبِقُوا اْلَخْيَراِت ۚ إِلَى َّللَاِ 
 َمْرِجعُُكْم َجِميع ا  َّللَاُ لََجعَلَُكْم أَُمة  َواِحدَة ، َولََٰ

 ﴾.٤٨فَيُنَب ِئُُكْم بَِما ُكْنتُْم فِيِه تَْختَِلفُوَن ﴿

“আরআক্ষমমতামারপ্রক্ষতক্ষকতােনাক্ষযলকমরক্ষেহমেরসমর্,যাতারপূমেণরক্ষকতামেরস

তযায়নকারীওমসগুমলারসংরিকরূমপ।সুতরাংআল্লাহযানাক্ষযলকমরমেন, 

তুক্ষমতারমািযমমফয়সালাকরএেংমতামারক্ষনকটমযসতযএমসমে, 

তাতযােকমরতামেরপ্রেৃক্ষিরঅনুসরর্করমেনা।জতামামেরপ্রমতযমকরজনযআমরাক্ষন
িণারর্কমরক্ষেিরী‘আতওস্পিপন্থাএেংআল্লাহযক্ষেচাইমতন, 

তমেমতামামেরমকএকউম্মতোনামতন।ক্ষকন্তুক্ষতক্ষনমতামামেরমকযাক্ষেময়মেন, 

তামতমতামামেরমকপরীিাকরমতচান।সতুরাংমতামরাোলকামজপ্রক্ষতমযাক্ষেতাকর।
আল্লাহরইক্ষেমকমতামামেরসোরপ্রতযােতণ নস্থল।অতঃপরক্ষতক্ষনমতামামেরমকঅেক্ষহত
করমেন, যাক্ষনময়মতামরামতক্ষেমরািকরমত।” [আল-মাক্ষয়োহ : ৪৮] 

আররাসূলসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলমেনঃ 

“আক্ষমইমানুমষরমামেেকু্ষনয়াওআক্ষখরামতঈসাইেমনমারয়ামমরসেমচময়ক্ষনকটেতী।
আরনেীের্হমলনতেমামত্রয়োইস্বরুপ।তামেরমাময়রাক্ষেক্ষেি, 

তমেতামেরেীনএক।” ের্ণনায়েুখারী (৩৪৪৩)। 
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৫- 

ইসলামওমসক্ষেমকইআহ্বানকমরমযমনআহ্বানকমরমে
নসকলনেীঃনুহ, ইেরাহীম, মুসা, সুলাইমান, 

োউেওঈসাআলাইক্ষহমুসসালাম।তাাঁরাঈমামনরক্ষে
জকআহ্বানকমরমেনময,একমাত্ররেহমেনআল্লাহ,ক্ষত
ক্ষনইএকমাত্রসৃক্ষিকতণ া, ক্ষরক্ষযকোতা, জীেনোতা, 

মৃতুযোতাওরাজমত্বরমাক্ষলক।ক্ষতক্ষনইসকলক্ষেষয়প
ক্ষরচালনাকমরন।ক্ষতক্ষনেয়ািীলওমমমহরোন। 

ইসলামওমসক্ষেমকইআহ্বানকমরমযমনআহ্বানকমরমেনসকলনেীঃনুহ, ইেরাহীম, 

মুসা, সুলাইমান, 

োউেওঈসাআলাইক্ষহমুসসালাম।তাাঁরাঈমামনরক্ষেমকআহ্বানকমরমেনময,একমাত্ররে
হমেনআল্লাহ,ক্ষতক্ষনইসৃক্ষিকতণ া, ক্ষরক্ষযকোতা, জীেনোতা, 

মৃতুযোতাওরাজমত্বরমাক্ষলক।ক্ষতক্ষনইসকলক্ষেষয়পক্ষরচালনাকমরন।ক্ষতক্ষনইেয়ািীলও
জমমহরোন।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ 

اَيَُّها النَاُس اۡذُكُرۡوا َن الَسَمآِٰءَواّۡلَۡرضِؕۡ َّلٰۤ   يَٰٰۤ ِ يَۡرُزقُُكۡم م ِ ِ َعلَۡيُكمؕۡۡ َهۡل ِمۡن َخاِلـٍق َغۡيُر َّللاه نِۡعَمَت َّللاه

هَ اَِّل هَُوۖ   . ﴾3﴿ تُۡؤفَُكۡونَ  فَاَنهىاِلَٰ

 “জহমানুষসকল! 

জতামামেরউপরআল্লাহরক্ষনআমতমকমতামরাস্মরর্কর।আল্লাহোিাআরমকামনাস্র
িাআমেক্ষক, জযমতামামেরমকআসমানওজক্ষমনমর্মকক্ষরক্ষযকমেয় ? 
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ক্ষতক্ষনোিামকামনাসতযমােূেমনই।অতএেমতামারামকার্ায়ক্ষেপমর্চাক্ষলতহমো?” 

[ফাক্ষতর : ৩]  

আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

َن  ِء َواّْلَْرِض اََمْن يَْمِلُك الَسْمَع َواّْلَْبَصاَر َوَمْن يُّْخِرُج اْلَحَي ِمَن قُْل َمْن يَْرُزقُُكْم ِم  الَسَماٰۤ

ُ ۚفَقُْل اَفَََل تَتَقُوْ  ِ َوَمْن يُّدَب ُِر اّْلَْمَرۗ فََسيَقُْولُْوَن َّللاه  . ﴾٣١َن ﴿اْلَمي ِِت َويُْخِرُج اْلَمي َِت ِمَن اْلَحي 

“েল, 

‘জকমতামামেরমকআসমানওযমীনমর্মকজীেমনাপকরর্সরোরহকমরনঅর্োশ্রের্ও
েকৃ্ষিিক্ষিকারকতৃণ ত্বািীন, 

জকজীক্ষেতমকমৃতমর্মকমেরকমরনএেংমকমৃতমকজীক্ষেতহমতমেরকমরনএেংসেক্ষেষ

য়মকক্ষনয়ন্ত্রর্কমরন?’ তখনতারাঅেিযইেলমে, ‘আল্লাহ্’।সতুরাংেল, 

‘তেুওক্ষকমতামরাতাকওয়াঅেলম্বনকরমেনা?” [ইউনুস : ৩১] 

আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

َن الَسَمآٰءِ  يَۡبدَُؤا اََمنۡ  ِ  اّۡلَۡرِض   وَ  اۡلَخـۡلَق ثَُم يُِعۡيدُٗه َوَمۡن يَۡرُزقُُكۡم م ِ ـهٌ َمَع َّللاه   ؕؕۡ قُۡل َهاتُۡواَءاِلَٰ

ِدقِۡينَ  ُكۡنتُمۡ  اِنۡ  بُۡرَهانَُكمۡ   .﴾64﴿ صَٰ

“নাক্ষকক্ষতক্ষনই, ক্ষযক্ষনপ্রর্মসৃক্ষিকমরন, 

তারপরমসটারপুনরােৃক্ষিকরমেনএেংক্ষযক্ষনমতামামেরমকআসমানওজক্ষমনহমতক্ষরক্ষয
কোনকমরন! আল্লাহরসামর্অনযমকামনামােূেআমেক্ষক? েল, 

“জতামরাযক্ষেসতযোেীহওতমেমতামামেরপ্রমার্মপিকর।” [আন-নামল৬৪] 

সকলনেীওরাসূলআলাইক্ষহমুসসালামএকআল্লাহরইোেমতরক্ষেমকোওয়াতসহমপ্রক্ষর

তহময়মেন।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

َ َواۡجتَنِبُواالَطاُغۡوتَ َولَـقَۡد  ُ َوِمۡنُهۡم بَعَۡثنَا فِۡى ُكل ِ اَُمٍة َرُسۡوّل  اَِن اۡعبُدُوا َّللاه ؕۚ فَِمۡنُهۡم َمۡن َهدَى َّللاه

لَةُ  بِۡينَ فَاْنُظُرۡوا َكۡيَف َكاَن َعاقِبَةُ  اّۡلَۡرِض  فِىۡ   فَِسۡيُرۡوا ؕۡ َمۡن َحقَۡت َعلَۡيِه الَضلَٰ  .﴾36﴿ اۡلُمَكذ ِ

“আরঅেিযইআক্ষমপ্রমতযকজাক্ষতরমমিযরাসূলপাঠিময়ক্ষেলামএক্ষনমেণিক্ষেময়ময, 

জতামরাএকমাত্রআল্লাহরইোোতকরএেংতােতূমকেজণ নকর।অতঃপরতামেরক্ষকেু
সংখযকমকআল্লাক্ষহ্হোয়াতক্ষেময়মেন, 
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আরতামেরক্ষকেুসংখযমকরউপরপর্ভ্রাক্ষন্তসােযস্তহময়ক্ষেল; 

কামজইমতামরাযমীমনপক্ষরভ্রমনকরঅতঃপরমেমখনাওক্ষমর্যামরাপকারীমেরপক্ষরর্াম

কীহময়মে।” [আন-নাহল৩৬] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

هَ إَِّلٰٓ أَنَ۠ا فَاْعبُدُوِن ﴿ َوَمآٰ أَْرَسْلنَا ِمن قَْبِلَك ِمن َرُسوٍل إَِّل نُوِحىٰٓ إِلَْيِه أَنَهُۥ  . ﴾٢٥َّلٰٓ إِلَٰ

“আরমতামারপূমেণআক্ষমএমনমকামনারাসলূপাঠাইক্ষনযারপ্রক্ষতএইওহীনাক্ষযলকক্ষরক্ষন
জয, 

‘আক্ষমোিামকামনাসতযমােূেমনই।সুতরাংমতামরাএকমাত্রআমারএোেতকমরা।” 

[আল-আক্ষম্বয়া২৫] আল্লাহনূহআলাইক্ষহসসালামসম্পমকণ সংোেক্ষেময়মেনময. 

ক্ষতক্ষনেমলমেনঃ  

ى قَْوِمٖه فَقَاَل   ا اِلَٰ ٍه َغْيُرهۗٗ لَقَدْ اَْرَسْلنَا نُْوح  ْن اِلَٰ َ َما لَُكْم م ِ قَْوِم اْعبُدُوا َّللاه اِن ِْيٰٓ اََخاُف َعلَْيُكْم َعذَاَب يَْوٍم َعِظْيٍم   يَٰ

﴿٥٩﴾ . 

“জহআমারজাক্ষত, 

জতামরাএকমাত্রআল্লাহরইোোতকর।ক্ষতক্ষনোিামতামামেরমকামনাসতযমােূেমনই।
ক্ষনশ্চয়ইআক্ষমমতামামেরওপরমহাক্ষেমনরআযামেরেয়করক্ষে’।” [আল-আরাফ৫৯] 

আল্লাহইেরাহীমখলীল‘আলাইক্ষহসসালামসম্পমকণ সংোেক্ষেময়মেনময, 

ক্ষতক্ষনেমলমেনঃ  

ِهۡيمَ  َ َواتَقُۡوهُ  اِۡذ قَاَل ِلقَۡوِمهِ  َواِۡبرَٰ  .﴾16﴿ تَۡعلَُمۡونَ  ُكۡنـتُمۡ  اِنۡ  لَـُكمۡ  َخۡيرٌ   ذَٰ ِلُكمۡ  ؕۡ اۡعبُدُوا َّللاه

“আরস্মরর্করইেরাহীমমক, যখনক্ষতক্ষনতারসম্প্রোয়মকেমলক্ষেমলন, 

জতামরাএকমাত্রআল্লাহর ‘ইোোতকরএেংতাাঁরতাকওয়াঅেলম্বনকর; 

জতামামেরজনযএটাইউিম।যক্ষেমতামরাজানমত !” [আল-আনকােুত : ১৬] 

আল্লাহসংোেক্ষেময়মেনময, সাক্ষলহ ‘আলাইক্ষহসসালামেমলমেনঃ 
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ى   ا  ثَُمۡودَ َواِلَٰ ِلح  قَۡومِ  ۘاََخاهُۡم صَٰ يَٰ قَاَل  َغۡيُرهٗ     ٍه  اِلَٰ ۡن  م ِ لَـُكۡم  َما   َ قَدۡ  ؕۡ اۡعبُدُۡوا َّللاه ۡن     م ِ بَي ِنَةٌ  َجآَٰءۡتُكۡم 

يَة   ؕۡ َرب ُِكمۡ  اَٰ لَـُكۡم   ِ ِذٖه نَاقَةُ َّللاه ِ   فِۡىٰۤ   تَۡاُكلۡ   فَذَُرۡوَها   هَٰ فَيَۡاُخذَُكۡم َعذَاٌب اَ   ءٍ بُِسۡوٰٓ   َوَّل تََمسُّۡوَها  اَۡرِض َّللاه

 ﴾. ٧٣﴿ ِلۡيمٌ 

 “জসেলল, ‘জহআমারজাক্ষত, 

জতামরাএকমাত্রআল্লাহরইোোতকর।ক্ষতক্ষনোিামতামামেরমকামনাসতযমােূেমনই।
ক্ষনশ্চয়মতামামেরক্ষনকটমতামামেররমেরপিমর্মকস্পিপ্রমার্এমসমে।এটিআল্লাহরউ
ষ্ট্রী, জতামামেরজনযক্ষনেিণনস্বরূপ।সুতরাংমতামরাতামকমেমিোও, 

জসআল্লাহরযমীমনআহারকরুক।আরমতামরাতামকমন্দদ্বারাস্পিণকমরানা।তাহমল
জতামামেরমকযন্ত্রর্াোয়কআযােপাকিাওকরমে’।” [আল-আরাফ৭৩] 

আল্লাহসংোেক্ষেময়মেনময, শুআইেআলাইক্ষহসসালামেমলমেনঃ  

  أََخاهُمۡ  َوإِلَىَٰ َمۡديَنَ 
 
قَۡومِ ُشعَۡيب ٰـَ ٍه  ٱۡعبُدُوا   ۚا قَاَل يَ ٰـَ ۡن إِلَ َءۡتُكم قَدۡ  َغۡيُرهُۖۥ ٱَّلَلَ َما لَُكم م ِ   َجاٰۤ

 
ن َرب ُِكمۖۡ بَي ِنَة    م ِ

ٱۡلَكۡيلَ  ٱلنَاسَ   وَ   فَأَۡوفُوا   تَۡبَخُسوا   َوَّل  فِی  ٱۡلِميَزاَن  تُۡفِسدُوا   َوَّل  َءهُۡم  ِحَهۚا   بَۡعدَ   ٱْۡلَۡرِض   أَۡشيَاٰۤ ٰـَ إِۡصلَ

ۡؤِمنِيَن ﴿ َخۡير لَُكۡم إِن ُكنتُم ذَ َِٰلُكمۡ   . ﴾٨٥مُّ

“জহআমারজাক্ষত, 

জতামরাএকমাত্রআল্লাহরইোোতকর।ক্ষতক্ষনোিামতামামেরমকামনাসতযমােূেমনই।
জতামামেররমেরপিমর্মকমতামামেরক্ষনকটস্পিপ্রমার্এমসমে।সুতরাংমতামরাপক্ষরমা
জর্ওওজমনপক্ষরপূর্ণোওএেংমানুষমকতামেরপমর্যকমমেমেনা; 

আরমতামরাযমীমনফাসােকরমেনাতাসংমিািমনরপর।এগুমলামতামামেরজনযউিম
যক্ষেমতামরামুক্ষমনহও।” [আল-আরাফ৮৫] 

আল্লাহযখনপ্রর্মোরমুসাআলাইক্ষহসসালামমরসমেকর্ােমলন, 

তখনতামকক্ষতক্ষনেমলনঃ 

ٱْختَْرتُكَ  ﴿  َوأَنَا   ٰٓ يُوَحىَٰ ِلَما  ٱَّلَلُ ١٣فَٱْستَِمْع  أَنَا  ةَ   ﴾إِنَنِىٰٓ  ٱلَصلَوَٰ َوأَقِِم  فَٱْعبُدْنِى  أَنَ۠ا  إَِّلٰٓ  هَ  ٰـَ إِلَ   َّلٰٓ 

﴿  ﴾. ١٤ِلِذْكِرىٰٓ



 

15 

 “আরআক্ষমমতামামকমমনানীতকমরক্ষে, 

সুতরাংযাওহীরূমপপাঠামনাহমেতামমনামযােক্ষেময়শুন। (১৩) ক্ষনশ্চয়আক্ষমআল্লাহ, 

আক্ষমোিামকামনাসতযমােূেমনই; 

সুতরাংআমারইোোতকরএেংআমারস্মরর্ামর্ণসালাতকাময়মকর।” (১৪) 

[ত্বহা১৩-১৪] আল্লাহমুসা ‘আলাইক্ষহসসালামসম্পমকণ সংোেক্ষেময়মেনময, 

ক্ষতক্ষনআল্লাহরপানাহমচময়মেনএেংেমলমেনঃ  

 ٰٓ ن ُكل ِ ُمتََكب ٍِرٌۢ َّل يُْؤِمُن بِيَْوِم ٱْلِحَساِب ﴿ َوقَاَل ُموَسىَٰ  ﴾. ٢٧إِن ِى ُعذُْت بَِرب ِى َوَرب ُِكم م ِ

“আক্ষমআমাররেওমতামামেররমেরক্ষনকটআশ্রয়প্রার্ণনাকরক্ষেএমনপ্রমতযকঅহং

কারীহমতমযক্ষেচারক্ষেমনরউপরঈমানরামখনা।” [োক্ষফর২৭] 

আল্লাহঈসাআলাইক্ষহসসালামসম্পমকণ সংোেক্ষেময়মেনময, ক্ষতক্ষনেমলমেনঃ  

ْستَِقيٌم﴾ ذَا ِصَراٌط مُّ َ َرب ِي َوَربُُّكْم َفاْعبُُدوهُ ۗ َهَٰ  ﴿ إِنَّ َّللاَّ

“ক্ষনশ্চয়ইআল্লাহআমাররেএেংমতামামেররে।সুতরাংমতামরাএকমাত্রতাাঁরইোো
তকর।এটাইসরলপর্।” [আমলইমরান : 51] আল্লাহতা‘আলাঈসা 
‘আলাইক্ষহসসালামসম্পমকণ আরওসংোেক্ষেময়মেনময. ক্ষতক্ষনেমলমেনঃ 

ٱلَِذينَ  ٱْلَمِسيحُ   لَقَدْ َكفََر  إَِن ٱَّلَلَ هَُو  ا   ٱْلَمِسيحُ   قَالُوٰٓ ٰـَ   ٱْبُن َمْريََم ۖ َوقَاَل  ِءيلَ   بَنِىٰٓ   يَ ٰٓ ٱَّلَلَ   إِْسَرَٰ ٱْعبُدُوا 

ٱْلَجنَةَ  َعلَْيِه  ٱَّلَلُ  َحَرَم  فَقَدْ  بِٱَّلَلِ  يُْشِرْك  َمن  إِنَهُۥ  َوَربَُكْم ۖ  هُ   وَ   َرب ِى  ِللظَ   َمأَْوىَٰ َوَما  ِمْن ٱلنَاُر ۖ  ِلِميَن  ٰـَ

 ﴾ ٧٢أَنَصاٍرٌۢ ﴿

 “জহইসরাঈল-সন্তানের্! 

জতামরাআমাররেওমতামামেররেএকমাত্রআল্লাহরইোেতকর।ক্ষনশ্চয়ইমকউআল্লা
হরসামর্িরীককরমলআল্লাহতারজনযজািাতঅেিযইহারামকমরক্ষেময়মেনএেংতার

আোসহমেজাহািাম।আরযামলমমেরজনযমকামনাসাহাযযকারীমনই।” [আল-

মাময়োহ৭২] 

েরংমখােতাওরাতওইক্ষিলক্ষকতােদ্বময়ইএকআল্লাহরইোেমতরওপরগুরুত্বএমসমে।
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জযমনউিক্ষকতামেরক্ষদ্বতীয়তত্ত্বক্ষেেরর্অিযাময়মসূাআলাইক্ষহসসালামমরোর্ীউদৃ্ধত

হময়মেঃ “জহইসরাঈল, জিান! রেইহমলনআমামেরএকমাত্রমােূে, একমাত্ররে।” 

ইক্ষিলক্ষমরাক্কসএতাওহীমেরওপরগুরুত্বএমসমে, 

জযমনঈসাআলাইক্ষহসসালামেমলমেনঃ 
(ক্ষনশ্চয়সেণপ্রর্মওক্ষসয়তহমেঃমহইসরাঈলমিান, 

রেইহমেনআমামেরএকমাত্রমােূে, একমাত্ররে।) 

আল্লাহতাআলাের্ণনাকমরমেনময, 

প্রমতযকনেীগুরুত্বপূর্ণএইোক্ষয়ত্বসহমপ্রক্ষরতহময়মেন।আরমসটিহমেতাওহীমেরক্ষেমক
আহ্বান।আল্লাহতা‘আলােমলঃ, 

ٱَّلَلَ  ٱْعبُدُوا  أَِن  أَُمٍةٌۢ َرُسوّل   فَِمْنُهم مَ   َولَقَدْ بَعَثْنَا فِى ُكل ِ  غُوَت ۖ  ٰـَ ٱلَط َوِمْنُهم َوٱْجتَنِبُوا  ٱَّلَلُ  ْن َهدَى 

بِيَن ﴿ ِقبَةُ ٱْلُمَكذ ِ ٰـَ لَةُ ۚ فَِسيُروا  فِى ٱْْلَْرِض فَٱنُظُروا  َكْيَف َكاَن َع ٰـَ  ﴾. ٣٦َمْن َحقَْت َعلَْيِه ٱلَضلَ

 “আরঅেিযইআক্ষমপ্রমতযকজাক্ষতরমমিযরাসূলপাঠিময়ক্ষেলামএক্ষনমেণিক্ষেময়ময, 

জতামরাএকমাত্রআল্লাহরইোোতকরএেংতােতূমকেজণ নকর।অতঃপরতামেরক্ষকেু
সংখযকমকআল্লাক্ষহ্হোয়াতক্ষেময়মেন, 

আরতামেরক্ষকেুসংখযমকরউপরপর্ভ্রাক্ষন্তসােযস্তহময়ক্ষেল।” [আন-নাহল৩৬] 

আল্লাহতা‘আলাআরওেমলনঃ  

ِ اَُرْونِْي َماذَا َخلَقُْوا مِ  تِۖ قُْل اََرَءْيتُْم َما تَدُْعْوَن ِمْن دُْوِن َّللاه وَٰ  َن اّْلَْرِض اَْم لَُهْم ِشْرٌك فِى الَسمَٰ

ِدقِْيَن﴿ ْن ِعْلٍم اِْن ُكْنتُْم صَٰ َرةٍ م ِ ذَآٰ اَْو اَثَٰ ْن قَْبِل هَٰ ٍب م ِ  . ﴾٤ائْتُْونِْي بِِكتَٰ

“েল, ‘জতামরামেখমোক্ষক, 

জতামরাআল্লাহরপক্ষরেমতণ যামেরমকডাকআমামকমেখাওমতাতারাযমীমনকীসৃক্ষিকমর
জেঅর্োআসমানসমূমহতামেরমকামনাঅংিীোক্ষরত্বআমেক্ষক? 

এরপূেণেতীমকামনাক্ষকতােঅর্োপরম্পরােতমকামনাজ্ঞানর্াকমলতামতামরাআমার

কামেক্ষনময়আসযক্ষেমতামরাসতযোেীহও।” [আল-আহকাফ৪] িায়খআস-

সা‘েীরাক্ষহমাহুল্লাহেমলনঃ (অতএেজানামেলময, মুিক্ষরকমেরতকণ -

ক্ষেতকণ তামেরক্ষিরমকরপমিমকামনােক্ষললওপ্রমামর্রওপরক্ষনেণ রিীলনয়।েরংতারা



 

17 

ক্ষকেুক্ষমর্যািারর্া, অলীকমতোেওক্ষেকৃতমক্ষস্তমেরওপরক্ষনেণ রকমরমে, 

আপনামকতামেরক্ষেকৃক্ষতওেুমলরপ্রমার্ক্ষেমেতামেরঅেস্থারক্ষহমসে-ক্ষনকাি, 

তামেরজ্ঞানওআমমলরঅনুসন্ধানএেংতামেরমর্মকযারাোয়রুল্লামহরইোেমতক্ষনমজ
জেরজীেনমকক্ষনঃমিষকমরমেতামেরঅেস্থারপ্রক্ষতেকৃ্ষিপাতময, 

আল্লাহোিাএইউপাসযরােকু্ষনয়াওআক্ষখরামততামেরমকামনাউপকারকমরমেক্ষক?) 

তাইসীরুলকারীক্ষমলমািান: ৭৭৯ 

৬- 

আল্লাহসুেহানাহুওয়াতাআলাইহমলন,একমাত্রসৃক্ষি

কতণ াএেংক্ষতক্ষনএকাইইোেমতরহকোর।তারসমে
অনযকামরাইোেতকরাযামেনা। 

আল্লাহমসইসত্ত্বাক্ষযক্ষনহকোরময, 

একমাত্রতারইইোেতকরামহাকএেংতারসমেঅনযকামরাইোোতকরানামহাক।আল্লা
হতাআলােমলনঃ 

ٰٓأَيَُّها ٰـَ ﴾ٱلَِذى َجعََل لَُكُم  ٢١﴿ٱْعبُدُوا  َربَُكُم ٱلَِذى َخلَقَُكْم َوٱلَِذيَن ِمن قَْبِلُكْم لَعَلَُكْم تَتَقُوَن   ٱلنَاسُ  يَ

ا ٱْْلَْرضَ  ش ًۭ تِ  أَنَزَل ِمَن ٱلَسَمآٰءِ  بِنَآٰء ًۭ وَ  ٱلَسَمآٰءَ  وَ  فَِرَٰ ا لَُكْم ۖ فَََل  َمآٰء ًۭ فَأَْخَرَج بِهِۦ ِمَن ٱلثََمَرَٰ ِرْزق ًۭ

ا َوأَنتُْم تَْعلَُموَن ﴿ ِ أَندَاد ًۭ  . ﴾٢٢تَْجعَلُوا  َّلِلَ

 “জহমানুষজাক্ষত! 

জতামরামতামামেরমসইরমেরএকমাত্রইোোতকমরা,ক্ষযক্ষনমতামামেরমকএেংমতামামে

রপূেণেতীমেরমকসৃক্ষিকমরমেন, যামতমতামরাতাকওয়াঅেলম্বনকর। (২১) 

ক্ষযক্ষনমতামামেরজনযযমীনমকক্ষেোনাওআসমানমককমরমেনোেএেংআকািহমতপা

ক্ষনঅেতীর্ণকমরতাদ্বারামতামামেরজীক্ষেকারজনযফলমলূউৎপােনকমরমেন।কামজই
জতামরামজমনশুমনকাউমকআল্লাহরসমকিোাঁিকক্ষরওনা।” [আল-োকারা২১-২২] 
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কামজইক্ষযক্ষনআমামেরসকৃ্ষিকমরমেনআমামেরপূমেণরপ্রজন্মমকসকৃ্ষিকমরমেনএেংআমা
জেরজমনযযমীনমককমরমেনক্ষেোনা, 
আরআমামেরওপরেষণর্কমরমেনআসমানমর্মকপাক্ষন, 

তারদ্বারাআমামেরক্ষরক্ষযকস্বরূপক্ষেক্ষেিফলউৎপােনকমরমেনঅতএেক্ষতক্ষনএকাইই

োেমতরহকোর।আল্লাহতাআলােমলনঃ  

ٰٓأَيَُّها ٰـَ ٱلَسَمآٰءِ   ٱلنَاسُ   يَ َن  م ِ يَْرُزقُُكم  ٱَّلَلِ  َغْيُر  ِلٍق  ٰـَ َخ ِمْن  َهْل  َعلَْيُكْم ۚ  ٱَّلَلِ  نِْعَمَت    وَ   ٱذُْكُروا  

هَ إَِّل هُ  ٰـَ  ﴾. ٣َو ۖ فَأَنَىَٰ تُْؤفَُكوَن ﴿ٱْْلَْرِض ۚ َّلٰٓ إِلَ

“জহমানুষসকল! 

জতামামেরউপরআল্লাহরক্ষনআমতমকমতামরাস্মরর্কর।আল্লাহোিাআরমকামনাস্র
িাআমেক্ষক, জযমতামামেরমকআসমানওজক্ষমনমর্মকক্ষরক্ষযকমেয় ? 

ক্ষতক্ষনোিামকামনাসতযমােূেমনই।অতএেমতামারামকার্ায়ক্ষেপমর্চাক্ষলতহমো?” 

[ফাক্ষতর : ৩] 

অতএেক্ষযক্ষনসৃক্ষিকমরনওক্ষরক্ষযকোনকমরনএকমাত্রক্ষতক্ষনইইোেমতরহকোর।আল্লা
হতাআলােমলনঃ  

ِلُق ُكل ِ َشْىٍءٌۢ  ٰـَ هَ إَِّل هَُو ۖ َخ ٰـَ ِلُكُم ٱَّلَلُ َربُُّكْم ۖ َّلٰٓ إِلَ
﴿ فَٱْعبُدُوهُ ۚ َوهَُو َعلَىَٰ ُكل ِ َشْىٍءٌۢ  ذََٰ  . ﴾١٠٢َوِكيٌلًۭ

“ক্ষতক্ষনইআল্লাহমতামামেররে।ক্ষতক্ষনোিামকামনাসতযমােূেমনই।ক্ষতক্ষনপ্রক্ষতটিক্ষজক্ষন
জসরস্রিা।সুতরাংমতামরাএকমাত্রতাাঁরইোোতকর।আরক্ষতক্ষনপ্রক্ষতটিক্ষজক্ষনমসরউপ
রতত্ত্বােিায়ক।” [আল-আনআম: ১০২] 

আরআল্লাহোিামযসেেস্তুরইোেতকরাহয়, তারাইোেমতরহকোরনয়, 

জকননামসআসমানওজক্ষমমনসক্ষরষাপক্ষরমার্মকামনােস্তুরমাক্ষলকনয়।আরমকামনােস্তু
জতমসআল্লাহরঅংিীোর, 

সাহাযযকারীওোেীোরওনয়।অতএেআল্লাহরসমেক্ষকোমেতামকআহ্বানকরাহয়অ
র্োক্ষকোমেতামকআল্লাহরিরীকসােযস্তকরাহয়।আল্লাহতাআলােমলনঃ 
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يَمْ  َّل  ٱَّلَلِ ۖ  دُوِن  ن  م ِ َزَعْمتُم  ٱلَِذيَن  ٱدُْعوا  ٱْْلَْرِض  قُِل  فِى  َوَّل  ِت  َوَٰ ٰـَ ٱلَسَم فِى  ذََرةٌٍۢ  ِمثْقَاَل  ِلُكوَن 

﴿ ن َظِهيٍرٌۢ  ﴾.٢٢َوَما لَُهْم فِيِهَما ِمن ِشْرٍكٌۢ َوَما لَهُۥ ِمْنُهم م ِ

 “েল, 'জতামরাআল্লাহ্োিাযামেরমকমােূেমমনকমরডাক; 

তারাআসমানসমূমহঅর্ুপক্ষরমার্ক্ষকেুরওমাক্ষলকনয়,যমীমনওনয়।আরএে'ুটিমততা

জেরমকামনাঅংিওমনইএেংতামেরমিযমর্মকমকউতাাঁরসহায়কওনয়।” [সাো : ২২] 

আল্লাহসুেহানাহুওয়াতাআলাইএসেমাখলুকসৃক্ষিকমরমেনএেংতামেরমকঅক্ষস্তত্বহীন
জর্মকঅক্ষস্তত্বোনকমরমেন,যাতাাঁরঅক্ষস্তমত্বএেংক্ষতক্ষনতাাঁরকমণসমূমহওযােক্ষতয়ইোেমত

ক্ষতক্ষনএককতাপ্রমার্েহনকমর।আল্লাহতাআলােমলনঃ  

نِعََمهُ  َعلَْيُكْم  َوأَْسبََغ  ٱْْلَْرِض  فِى  َوَما  ِت  َوَٰ ٰـَ ٱلَسَم فِى  َما  لَُكم  َسَخَر  ٱَّلَلَ  أََن  تََرْوا   ِهَرة ًۭ   أَلَْم  ٰـَ  وَ   ۥَظ

ٍبٌۢ بَاِطنَة ًۭ ۗ َوِمَن ٱلنَاِس َمن   ٰـَ ى َوَّل ِكتَ ِدُل فِى ٱَّلَلِ بِغَْيِر ِعْلٍمٌۢ َوَّل هُد ًۭ ٰـَ ﴿  يَُج نِيٍرٌۢ ا قِيَل لَُهُم  َوإِذ.﴾٢٠مُّ َؕ

ُن يَ  ٰـَ َمآٰ أَنَزَل ٱَّلَلُ قَالُوا  بَْل نَتَبُِع َما َوَجدْنَا َعلَْيِه َءابَآَٰءنَآٰ ۚ أََولَْو َكاَن ٱلَشْيَط دُْعوهُْم إِلَىَٰ َعذَاِب  ٱتَبِعُوا 

ِ َوهَُو ُمْحِسن ٌۭ فَقَِد ٱْستَْمس.۞  ﴾٢١لَسِعيِر﴿ٱ كَ َوَمن يُْسِلْم َوْجَههُۥٓ إِلَى ٱَّلله ٱْلُوثْقَىَٰ ۗ َوإِلَى   بِٱْلعُْرَوةِ   َؕ

ٱْْلُُموِر﴿ ِقبَةُ  ٰـَ َع َعِملُوٓ .﴾٢٢ٱَّلَلِ  بَِما  فَنُنَب ِئُُهم  َمْرِجعُُهْم  إِلَْينَا  ُكْفُرهُۥٓ ۚ  يَْحُزنَك  َ َوَمن َكفََر فَََل  إِنه ٱَّلله  ۟ا ۚ 

دُوِر﴿ نَْضَطر.﴾٢٣َعِليٌمٌۢ بِذَاِت ٱلصُّ قَِليَۭلٌۭ ثُمه  ﴿نَُمت ِعُُهْم  َغِليٍظٌۢ إِلَىَٰ َعذَاٍب  هُْم  ُؕ َولَئِن َسأَْلتَُهم .﴾٢٤ؕ 

تِ  َوٰ ـٰ ْن َخلََق ٱلسهَم ِ ۚ بَْل    وَ   مه ِ َما فِى  .﴾٢٥أَْكثَُرهُْم َّل يَْعلَُموَن ﴿ٱْْلَْرَض لَيَقُولَُن ٱَّلَلُ ۚ قُِل ٱْلَحْمدُ َّلِلَ َّلِله

تِ  َوٰ ـٰ ٱَّلَلَ هَُو ٱْلغَنِىُّ   وَ   ٱلسهَم إَِن  م ٌۭ .﴾٢٦ٱْلَحِميدُ﴿  ٱْْلَْرِض ۚ  ـٰ أَْقلَ أَنهَما فِى ٱْْلَْرِض ِمن َشَجَرةٍ    وَ   َولَْو 

﴿بَْعِدهِۦ َسْبعَةُ أَْبُحٍرٌۢ َما نَِفدَْت َكلِ  ۥِمنٌۢ  يَُمدُّهُ  ٱْلبَْحرُ  ُت ٱَّلَلِ ۗ إَِن ٱَّلَلَ َعِزيٌز َحِكيٌمًۭ ٰـَ  .﴾٢٧َم

“আরতাাঁরক্ষনেিণনােলীরমমিযরময়মেময, 

ক্ষতক্ষনমতামামেরমকমাটিমর্মকসকৃ্ষিকমরমেন।তারপরএখনমতামরামানুষ, 

সেণত্রেক্ষিময়পিে। (২০) আরতাাঁরক্ষনেিণনােলীরমমিযরময়মেময, 

ক্ষতক্ষনমতামামেরজনযমতামামেরমর্মকইস্ত্রীমেরসৃক্ষিকমরমেন, 

যামতমতামরাতামেরকামেপ্রিাক্ষন্তপাও।আরক্ষতক্ষনমতামামেরমমিযোমলাোসাওেয়াসৃ
ক্ষিকমরমেন।ক্ষনশ্চয়এরমমিযক্ষনেিণনােলীরময়মেমসজাক্ষতরজনয, যারাক্ষচন্তাকমর। 

(২১) 

আরতাাঁরক্ষনেিণনােলীরমমিযরময়মেআসমানওজক্ষমমনরসকৃ্ষিএেংমতামামেরোষাও

জতামামেরেমর্ণরক্ষেিতা।ক্ষনশ্চয়ইএরমমিযক্ষনেিণনােলীরময়মেজ্ঞানীমেরজনয। (২২) 
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আরতাাঁরক্ষনেিণনােলীরমমিযরময়মেরামতমতামামেরক্ষনদ্রাএেংক্ষেমনতাাঁরঅনুগ্ৰহমর্মক
জতামামের (জীক্ষেকা) 

অমেষর্।ক্ষনশ্চয়এরমমিযক্ষনেিণনােলীরময়মেমসজাক্ষতরজনযযারামিামন। (২৩) 

আরতাাঁরক্ষনেিণনােলীরমমিযরময়মেক্ষতক্ষনমতামামেরমকেয়ওআিাস্বরূপক্ষেেযুৎমেখা
ন, 

আরআসমানমর্মকপাক্ষনেষণর্কমরন।অতঃপরতাদ্বারাজক্ষমনমকতারমৃতুযরপরপুন
জীক্ষেতকমরন।ক্ষনশ্চয়এরমমিযক্ষনেিণনােলীরময়মেমসজাক্ষতরজনযযারাঅনিুােনক
জর। (২৪) আরতাাঁরক্ষনেিণনােলীরমমিযরময়মেময, 

তাাঁরইআমেমিআসমানওযমীমনরক্ষস্থক্ষতর্ামক; 

তারপরআল্লাহযখনমতামামেরমকযমীনমর্মকউঠারজনযএকোরডাকমেনতখনইমতা

মরামেক্ষরময়আসমে। (২৫) 

আরআসমানসমূহওযমীমনযাক্ষকেুআমেতাতাাঁরই।সেক্ষকেুতাাঁরইঅনুেত। (২৬) 

আরক্ষতক্ষন-ই, ক্ষযক্ষনসৃক্ষিমকশুরুমতঅক্ষস্তমত্বএমনমেন, 

তারপরক্ষতক্ষনমসটাপুনরােৃক্ষিকরমেন; আরএটাতাাঁরজনযঅক্ষতসহজ।” [আর-

রূম২০-২৭] নামরুেতাররমেরঅক্ষস্তত্বমকঅস্বীকারকমরক্ষেল, 

তখনইেরাহীমআলাইক্ষহসসালামতামকেমলক্ষেমলন, 

জযমনআল্লাহতারসম্পমকণ সংোেক্ষেময়মেনঃ 

هُ   َحآٰجَ   أَلَْم تََر إِلَى ٱلَِذى َم فِى َرب ِِهٓۦٰ أَْن َءاتَىَٰ ـۧ ِه ُم َرب َِى ٱلَِذى  ٱَّلَلُ   إِْبَرَٰ ـۧ ِه  يُْحىِۦ وَ   ٱْلُمْلَك إِذْ قَاَل إِْبَرَٰ

ٱَّلَلَ  فَإَِن  ُم  ـۧ ِه إِْبَرَٰ قَاَل  َوأُِميُت ۖ  أُْحىِۦ  أَنَ۠ا  قَاَل  ِمَن   يَأْتِى  يُِميُت  بَِها  فَأِْت  ٱْلَمْشِرِق  ِمَن  بِٱلَشْمِس 

ِلِميَن﴿ ٱْلَمْغِرِب فَبُِهَت ٱلَِذى َكفََر ۗ َوٱَّلَلُ َّل يَْهِدى ٱْلقَْومَ  ٰـَ  . ﴾٢٥٨ٱلَظ

 “ইব্রাহীমেলমলন, ‘ক্ষনশ্চয়ইআল্লাহ্সূযণমকপূেণক্ষেকমর্মকউেয়করান, 

তুক্ষমমসটামকপক্ষশ্চমক্ষেকমর্মকউেয়করাওমতা।এমতমসঅক্ষেশ্বাসকারীহতেকু্ষদ্ধহময়প
জিক্ষেল।আরআল্লাহযাক্ষলমসম্প্রোয়মকক্ষহোয়াতকমরননা।” [আল-োকারা : ২৫৮] 

অনুরূপোমেইেরাহীমআলাইক্ষহসসালামতারজাক্ষতররক্ষেপমিপ্রমার্মপিকমরমেনময
, 

আল্লাহইতামকক্ষহোময়তক্ষেময়মেনএেংক্ষতক্ষনইতামকখােযওপানীয়োনকমরমেনআরক্ষত



 

21 

ক্ষনযখনঅসুস্থহন, 

তখনআল্লাহইতামকসুস্থকমরন।আরক্ষতক্ষনইতামকমৃতুযক্ষেমেনওজীক্ষেতকরমেন।ক্ষতক্ষন
েমলন, জযমনআল্লাহতারসম্পমকণ সংোেক্ষেময়মেনঃ 

َخلَقَ  يَْهِديِن﴿الَِذى  فَُهَو  وَ   ﴾وَ ٧٨نِى  يُْطِعُمنِى  هَُو  فَُهَو    ﴾وَ   ٧٩يَْسِقيِن﴿  الَِذى  َمِرْضُت  إِذَا 

 ﴾. ٨١الَِذى يُِميتُنِى ثَُم يُْحيِيِن﴿ ﴾وَ  ٨٠يَْشِفيِن﴿

 ‘ক্ষযক্ষনআমামকসৃক্ষিকমরমেন, ক্ষতক্ষনইআমামকমহোয়াতক্ষেময়মেন। (৭৮) আর 

‘ক্ষতক্ষনইআমামকখাওয়ানওপানকরান। (৭৯) 

এেংমরাোক্রান্তহমলক্ষতক্ষনইআমামকআমরােযোনকমরন। (৮০) 

আরক্ষতক্ষনইআমারমৃতুযঘটামেন, তারপরআমামকপুনজীক্ষেতকরমেন।” [আি-

শুআরা : ৭৮-৮১] আল্লাহমুসাআলাইক্ষহসসালামসম্পমকণ সংোেক্ষেময়েমলনময, 

ক্ষতক্ষনক্ষফরআউনমকএইেমলঘাময়লকমরমেনময, তাররেএকমাত্রক্ষতক্ষনইঃ  

 . ﴾٥٠َخْلقَهُۥ ثَُم َهدَىَٰ ﴿ َربُّنَا ٱلَِذىٰٓ أَْعَطىَٰ ُكَل َشْىءٍ قَاَل 

“ক্ষযক্ষনপ্রমতযকেস্তুমকতারমযােযআকৃক্ষতপ্রোনকমরমেনঅতঃপরতামকক্ষহোয়াতক্ষে

জয়মেন।” [ত্বহা : ৫০] 

আরআল্লাহআসমানসমূহওজক্ষমমনযাক্ষকেুরময়মেতারসেক্ষতক্ষনমানুমষরজমনযক্ষনময়া
ক্ষজতকমরক্ষেময়মেনএেংক্ষতক্ষনতামেরমকক্ষন‘আমতদ্বারামেিনকমরক্ষনময়মেন, 

জযনতারাআল্লাহরইোেতকমরওতারসামর্কুফরীনাকমর।আল্লাহতাআলােমলনঃ  

ِت َوَما فِى   َوَٰ ٰـَ ِهَرة ًۭ  ٱْْلَْرِض َوأَْسبََغ َعلَْيُكْم نِعََمهُۥأَلَْم تََرْوا  أََن ٱَّلَلَ َسَخَر لَُكم َما فِى ٱلَسَم ٰـَ  وَ  َظ

ٍبٌۢ  وَ  بَاِطنَة ًۭ ۗ  ٰـَ ى َوَّل ِكتَ ِدُل فِى ٱَّلَلِ بِغَْيِر ِعْلٍمٌۢ َوَّل هُد ًۭ ٰـَ ﴿ ِمَن ٱلنَاِس َمن يَُج نِيٍرٌۢ  ﴾. ٢٠مُّ

“জতামরাক্ষকমেখনা, 
ক্ষনশ্চয়আল্লাহআসমানসমূহওযমীমনযাক্ষকেুআমেসেক্ষকেুইমতামামেরকলযামর্ক্ষনময়া
ক্ষজতকমরমেনএেংমতামামেরপ্রক্ষততাাঁরপ্রকািযওঅপ্রকািযঅনুগ্ৰহসমূ্পর্ণকমরমেন? 

আরমানুমষরমমিযমকউমকউমকামনাজ্ঞান, 
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জকামনাপর্ক্ষনমেণিওমকামনােীক্ষপ্তমানক্ষকতােোিাইআল্লাহ্সম্বমন্ধক্ষেতণ্ডাকমর।” 

[জলাকমান : ২০] 

আল্লাহমযমক্ষনোমেআসমানসমূহওজক্ষমমনযাক্ষকেুরময়মেতারসেক্ষকেুমানুমষরকলযা
জর্ক্ষনময়াক্ষজতকমরক্ষেময়মেন, জতমক্ষনোমেমানষুমযসেউপায়-

উপকরমর্রমুখামপিীহয়তামকতারসেক্ষকেুক্ষেময়সকৃ্ষিওততক্ষরকমরমেন।জযমনকান, 

জচাখওঅন্তর, 

জযনমসএমনইলমঅজণ নকরমতপামরযাতামকউপকারকরমেএেংতারমাওলাওসৃক্ষিক

তণ ারপর্মেখামে।আল্লাহতাআলােমলনঃ  

ا َوَجعََل لَُكُم ٱلَسْمعَ  تُِكْم َّل تَْعلَُموَن َشْيـ ًۭ ٰـَ نٌۢ بُُطوِن أَُمَه رَ  وَ  َوٱَّلَلُ أَْخَرَجُكم م ِ ٰـَ ـ ِدَةَ َۙ  وَ  ٱْْلَْبَص ٱْْلَْف

 .﴾٧٨لَعَلَُكْم تَْشُكُروَن ﴿

“আরআল্লামহ্তামামেরমকক্ষনেণতকমরমেনমতামামেরমাতৃেেণ মর্মকএমনঅেস্থায়ময
, জতামরাক্ষকেুইজানমতনাএেংক্ষতক্ষনমতামামেরমকক্ষেময়মেনশ্রের্িক্ষি, 

েকৃ্ষিিক্ষিএেংহৃেয়, যামতমতামরাকৃতজ্ঞতাপ্রকািকর।” [আন-নাহাল : ৭৮] 

আল্লাহসুেহানাহুওয়াতালাএইজেমতরসেক্ষকেুসৃক্ষিকমরমেনএেংমানুষমযসেঅে

ওিক্ষিরমুখামপিীহয়তামকতারসেক্ষকেুক্ষেময়সৃক্ষিকমরমেন।অতঃপরমযসেেস্তুতা
জকআল্লাহরইোেতওজক্ষমনআোেকরমতসাহাযযকরমে, 

তারসেক্ষকেুক্ষেময়তামকসাহাযযকমরমেন।অতঃপরআসমানসমূহওজক্ষমমনযাক্ষকেুর
জয়মেতারসেক্ষকেুতারজমনযক্ষনময়াক্ষজতকমরমেন। 

আল্লাহতাআলাএইমহানজেতসৃক্ষিকরারদ্বারাক্ষতক্ষনতাাঁরযাোক্ষতয়কমণসম্পােমনএ
ককতারেক্ষললমপিকমরমেন, 

যাতারউলুক্ষহয়যাতমকঅর্ণাৎতারএকমাত্রউপাসযহওয়ামকআেিযককমর।আল্লাহতা
আলােমলনঃ 

َن ٱلَسَمآٰءِ  َر وَ  وَ  ٱْْلَْرِض أََمن يَْمِلُك ٱلَسْمعَ  وَ  قُْل َمن يَْرُزقُُكم م ِ ٰـَ َمن يُْخِرُج ٱْلَحَى ِمَن  ٱْْلَْبَص

 . ﴾٣١فَقُْل أَفَََل تَتَقُوَن ﴿ٱْلَمي ِِت َويُْخِرُج ٱْلَمي َِت ِمَن ٱْلَحى ِ َوَمن يُدَب ُِر ٱْْلَْمَر ۚ فََسيَقُولُوَن ٱَّلَلُ ۚ 
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“েলুন, 

‘জকমতামামেরমকআসমানওযমীনমর্মকজীেমনাপকরর্সরোরহকমরনঅর্োশ্রের্ও
েকৃ্ষিিক্ষিকারকতৃণ ত্বািীন, 

জকজীক্ষেতমকমৃতমর্মকমেরকমরনএেংমকমৃতমকজীক্ষেতহমতমেরকমরনএেংমকসেক্ষে

ষয়ক্ষনয়ন্ত্রর্কমরন?’ তখনতারাঅেিযইেলমে, ‘আল্লাহ্’।সুতরাংেলুন, 

‘তেুওক্ষকমতামরাতাকওয়াঅেলম্বনকরমেনা?” [ইউনুস:৩১] 

আলহেসুেহানাহুওয়াতায়ালাআরওেমলনঃ 

ِ اَُرْونِْي َماذَا َخلَقُْوا ِمَن اّْلَْرِض اَْم لَُهْم ِشْرٌك فِى السَ  تِۖ قُْل اََرَءْيتُْم َما تَدُْعْوَن ِمْن دُْوِن َّللاه وَٰ  مَٰ

ِدقِْيَن ﴿ ْن ِعْلٍم اِْن ُكْنتُْم صَٰ َرةٍ م ِ ذَآٰ اَْو اَثَٰ ْن قَْبِل هَٰ ٍب م ِ  . ﴾٤ائْتُْونِْي بِِكتَٰ

 “েলুন, ‘জতামরামেখমোক্ষক? 

জতামরাআল্লাহরপক্ষরেমতণ যামেরমকডাকআমামকমেখাওমতাতারাযমীমনকীসৃক্ষিকমর
জেঅর্োআসমানসমূমহতামেরমকামনাঅংিীোক্ষরত্বআমেক্ষক? 

এরপূেণেতীমকামনাক্ষকতােঅর্োপরম্পরােতমকামনাজ্ঞানর্াকমলতামতামরাআমার

কামেক্ষনময়আসযক্ষেমতামরাসতযোেীহও।” [আল-আহকাফ৪] 

আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ 

ٱْْلَْرِض َخلََق   فِى  َوأَْلقَىَٰ  تََرْونََها ۖ  َعَمٍدٌۢ  بِغَْيِر  ِت  َوَٰ ٰـَ بُِكْم وَ  ٱلَسَم تَِميدَ  أَن  ِسَى  فِيَها ِمن   َرَوَٰ بََث 

بَتْنَا فِيَها ِمن ُكل ِ َزْوجٌٍۢ َكِريٍم ﴿ َمآٰء ًۭ  ُكل ِ دَآٰبٍَةٌۢ ۚ َوأَنَزْلنَا ِمَن ٱلَسَمآٰءِ  ذَا َخْلُق ٱَّلَلِ ١٠فَأَنٌۢ ٰـَ َ  ﴾ َه ُرونِى  فَأ

ٍلٌۢ  ٰـَ ِلُموَن فِى َضلَ ٰـَ ﴿ َماذَا َخلََق ٱلَِذيَن ِمن دُونِهِۦ ۚ بَِل ٱلَظ بِيٍنٌۢ  ﴾. ١١مُّ

 “ক্ষতক্ষনআসমানসমূহক্ষনমণার্কমরমেনখুাঁটিোিা, জতামরাএটামেখমতপাে; 

ক্ষতক্ষনইযমীমনস্থাপনকমরমেনসেুঢ়ৃপেণতমালাযামতএটামতামামেরমকক্ষনময়ঢমলনাপমি
এেংএমতেক্ষিময়ক্ষেময়মেনসেিরমনরজীে-

জন্তু।আরআক্ষমআকািহমতোক্ষরেষণর্কক্ষরতারপরএমতউদ্গতকক্ষরসেিরমর্রকলযা
র্করউক্ষিে।এটাআল্লাহরসৃক্ষি! 

সুতরাংক্ষতক্ষনোিাঅনযরাক্ষকসকৃ্ষিকমরমেআমামকমেখাও।েরংযাক্ষলমরাস্পিক্ষেভ্রাক্ষন্ত

জতরময়মে।” [জলাকমান : ১০-১১] আলহেসুেহানাহুওয়াতায়ালাআরওেমলনঃ  
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ِلقُوَن﴿ ٰـَ تِ ٣٥أَْم ُخِلقُوا  ِمْن َغْيِر َشْىٍء أَْم هُُم ٱْلَخ َوَٰ ٰـَ َوٱْْلَْرَض ۚ بَل َّل يُوقِنُوَن   ﴾أَْم َخلَقُوا  ٱلَسَم

ْيِطُروَن﴿٣٦﴿ َ  . ﴾٣٧﴾أَْم ِعندَهُْم َخَزآٰئُِن َرب َِك أَْم هُُم ٱْلُمص 

“তারাক্ষকস্রিাোিাসৃক্ষিহময়মে, নাতারাক্ষনমজরাইস্রিা? (৩৫) 

নাক্ষকতারাআসমানসমূহওযমীনসৃক্ষিকমরমে? েরংতারােঢ়ৃক্ষেশ্বাসকমরনা। (৩৬) 

আপনাররমেরগুপ্তোণ্ডারক্ষকতামেরকামেরময়মে, নাক্ষকতারাএসেক্ষকেুরক্ষনয়ন্তা?” 

[আত-তুর৩৫-৩৭] িায়খআস-সা‘েীরহ. েমলনঃ 
’এটিএমনক্ষেষয়দ্বারাতামেরক্ষেপমিেক্ষললমপিকরা, 
যারসামমনতামেরসতযমকমমমনমনয়াোিাক্ষকংোক্ষেমেকওেীমনরোক্ষেমর্মকমেরহওয়া

োিামকামনাউপায়মনই।’ তাফসীরুইেনসা‘েী :৮১৬। 
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৭- 

এইজেমতযাক্ষকেুরময়মেআমরাযামেক্ষখআরযামে
ক্ষখনা; 

তারসেক্ষকেুরস্রিাএকমাত্রআল্লাহতা‘আলা।ক্ষতক্ষন
োিাসেক্ষকেুইতারসৃিমাখলুক।ক্ষতক্ষনেয়ক্ষেমনআ

সমানওজক্ষমনসৃক্ষিকমরমেন। 

এইজেমতযাক্ষকেুরময়মেআমরাযামেক্ষখআরযামেক্ষখনাতারসেক্ষকেুরস্রিাএকমাত্র

আল্লাহতা‘আলা।ক্ষতক্ষনোিাসেক্ষকেুইতারসিৃমাখলুক।ক্ষতক্ষনেয়ক্ষেমনআসমানওয
মীনসৃক্ষিকমরমেন।আল্লাহতাআলােমলনঃ 
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 [16:  الرعد ] ﴾    ٱل

 “েলুন, ‘জকআসমানসমূহওযমীমনররে?’ েলুন, ‘আল্লাহ্।’ েলুন, 

‘তমেক্ষকমতামরাআল্লাহরপক্ষরেমতণ অনযমকঅক্ষেোেকরূমপগ্ৰহর্কমরে,যারাক্ষনমজমে
রলােোিক্ষতসািমনসিমনয়?’ েলুন,‘অন্ধওচিুষ্মানক্ষকসমানহমতপামর? 

নাক্ষকঅন্ধকারওআমলাসমানহমতপামর?’ 

তমেক্ষকতারাআল্লাহরএমনিরীকসৃক্ষিকমরমে, যারাআল্লাহরসৃক্ষিরমতসৃক্ষিকমরমে, 

জযকারমর্সৃক্ষিতামেরকামেসেিৃমমনহময়মে? েলুন, ‘আল্লাহ্সকলেস্তুরস্রিা; 

আরক্ষতক্ষনএক, মহাপ্রতাপিালী।” [আর-রা‘ে : ১৬] আল্লাহআরওেমলনঃ  
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 ﴾. ٨يَْخلُُق َما َّل تَْعلَُموَن ﴿ ِزينَة ًۭ ۚ وَ  ٱْلَحِميَر ِلتَْرَكبُوَها وَ  وَ  ٱْلبِغَالَ  وَ  ٱْلَخْيلَ  وَ 

“আরক্ষতক্ষনসকৃ্ষিকমরনএমনঅমনকক্ষকেু, যামতামরাজাননা।” [আন-নাহল : ৮] 

আল্লাহেয়ক্ষেমনআসমানওযমীনসৃক্ষিকমরমেন।আল্লাহেমলনঃ  

تِ  َوَٰ ٰـَ ٱْْلَْرَض فِى ِستَِة أَيَاٍمٌۢ ثَُم ٱْستََوىَٰ َعلَى ٱْلعَْرِش ۚ يَْعلَُم َما يَِلُج فِى  وَ  هَُو ٱلَِذى َخلََق ٱلَسَم

يَْعُرُج فِيَها ۖ َوهَُو َمعَُكْم أَْيَن َما ُكنتُْم ۚ َوٱَّلَلُ ٱْْلَْرِض َوَما يَْخُرُج ِمْنَها َوَما يَنِزُل ِمَن ٱلَسَمآِٰء َوَما 

﴿  .﴾٤بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌرًۭ

“ক্ষতক্ষনেয়ক্ষেমনআসমানসমূহওযমীনসৃক্ষিকমরমেন; তারপরক্ষতক্ষন 

‘আরমিরউপমরহময়মেন।ক্ষতক্ষনজামননযাক্ষকেুযমীমনপ্রমেিকমরএেংযাক্ষকেুতামর্মক
জেরহয়, 

আরআসমানমর্মকযাক্ষকেুঅেতীর্ণহয়এেংতামতযাক্ষকেুউক্ষিতহয়।আরমতামরাময
খামনইর্াকনামকনইমলমমরক্ষেকক্ষেময়ক্ষতক্ষনমতামামেরসমেআমেন, 

আরমতামরাযাক্ষকেুকরআল্লাহতারসমযকদ্রিা।” [আলহােীে : ৪] 

আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ 

تِ  وَ  َوَٰ ٰـَ ﴿  ٱْْلَْرَض َوَما بَْينَُهَما فِى ِستَةِ  وَ  لَقَدْ َخلَْقنَا ٱلَسَم  ﴾.٣٨أَيَاٍمٌۢ َوَما َمَسنَا ِمن لُّغُوٍبٌۢ

 “আরঅেিযইআক্ষমআসমানসমুহ, 

যমীনওতামেরঅন্তেণতীসমস্তক্ষকেুসৃক্ষিকমরক্ষেেয়ক্ষেমন; 

আরআমামকমকামনাক্লাক্ষন্তস্পিণকমরক্ষন।” [োফ : ৩৮] 
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৮- 

আল্লাহুসুেহানাহুওয়াতালাররাজমত্বঅর্োতাাঁরসৃ
ক্ষিমতঅর্োতাাঁরপক্ষরচালনায়অর্োতাাঁরইোোমত

জকামনািরীকমনই। 

আল্লাহসুেহানাহুওয়াতা‘আলাসকলরাজমত্বরমাক্ষলক, 

তাাঁরসৃক্ষিমতঅর্োতাাঁররাজমত্বঅর্োতাাঁরপক্ষরচালনায়তাাঁরমকামনাঅংিীোরমনই।আ
ল্লাহতাআলােমলনঃ  

ِ اَُرْونِْي َماذَا َخلَقُْوا  تِۖ قُْل اََرَءْيتُْم َما تَدُْعْوَن ِمْن دُْوِن َّللاه وَٰ  ِمَن اّْلَْرِض اَْم لَُهْم ِشْرٌك فِى الَسمَٰ

ِدقِْيَن ﴿ ْن ِعْلٍم اِْن ُكْنتُْم صَٰ َرةٍ م ِ ذَآٰ اَْو اَثَٰ ْن قَْبِل هَٰ ٍب م ِ  ﴾. ٤ائْتُْونِْي بِِكتَٰ

“েলুন, ‘জতামরামেখমোক্ষক? 

জতামরাআল্লাহরপক্ষরেমতণ যামেরমকডাকআমামকমেখাওমতাতারাযমীমনকীসৃক্ষিকমর
জেঅর্োআসমানসমূমহতামেরমকামনাঅংিীোক্ষরত্বআমেক্ষক? 

এরপূেণেতীমকামনাক্ষকতােঅর্োপরম্পরােতমকামনাজ্ঞানর্াকমলতামতামরাআমার

কামেক্ষনময়আসযক্ষেমতামরাসতযোেীহও।” [আল-আহকাফ৪] 

িায়খআসসা‘েীরাক্ষহমাহুল্লাহেমলনঃ 
‘অর্ণাৎযারামকূ্ষতণ ওমেেতামেরআল্লাহরসমেঅংিীসােযস্তকমরমেতামেরমক (েলুন), 

এসেমকামনাউপকার, িক্ষত, জীেন-

মৃতুযওপুনরুিামনরমাক্ষলকনয়।আপক্ষনতামেরমকতামেরমূক্ষতণ সমূমহরঅিমতাএেং
তারামযমকামনাইোেমতরমাক্ষলকনয়তাপ্রকািকমরেলনু, 

(জতামরাআমামকমেখাওমতাতারাযমীমনকীসৃক্ষিকমরমেঅর্োআসমানসমূমহতামের
জকামনাঅংিীোক্ষরত্বআমেক্ষক?) 

তারাক্ষকআসমানসমূহওযমীমনরমকামনাঅংিসৃক্ষিকমরমে? 

তারাক্ষকপাহািসৃক্ষিকমরমে? তারাক্ষকনহরপ্রোক্ষহতকমরমে? 
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তারাক্ষকযমীমনপ্রার্ীমেরক্ষেচরর্কক্ষরময়মে? তারাক্ষকোে-পালাউদ্গতকমরমে? 

এসেসৃক্ষিমততামেরমকামনাসাহাযযক্ষেলক্ষক? না, 

এটিঅনযমেরেযক্ষতমরমকতামেরস্বীকারুক্ষিদ্বারাইতামেরওপরসােযস্তহময়মে।অতএে
এটিইমযৌক্ষিকঅকাটযেক্ষললময, আল্লাহোিাযাইরময়মেতারইোেতকরাোক্ষতল।’ 

অতঃপরক্ষতক্ষনের্ণনােতেক্ষললমনইউমল্লখকমরেমলনঃ 
{এরপূেণেতীমকামনাক্ষকতােক্ষনময়আস} জযক্ষকতােক্ষিরমকরক্ষেমকআহ্বানকমর { 

অর্োজ্ঞামনরমকামনাক্ষনেিণন} 

যারাসূলমেরমর্মকক্ষমরাসসূমত্রপাওয়াএেংযাক্ষিরমকরক্ষনমেণিমেয়।জানাকর্াময, 

তারাএকজনরাসূলমর্মকএমনমকামনােক্ষললমপিকরমতপারমেনা, 

যাক্ষিরমকরক্ষনমেণিমেয়।েরংআমরাক্ষনক্ষশ্চতওেঢ়ৃক্ষেশ্বাসীময,সকলরাসূলতামেররমের
তাওহীমেরক্ষেমকআহ্বানকমরমেনএেংতারাতাাঁরসমেক্ষিরককরামর্মকক্ষনমষিকমরমেন

।েস্তুততামেরমর্মকযাপাওয়াযায়এটিইসেমচময়েিইমলম।) তাফসীরুইেমনসা‘েী : 

৭৭৯।আল্লাহুসুেহানাহুওয়াতালাহমেনরাজমত্বরমাক্ষলক, 

তাাঁররাজমত্বতাাঁরমকামনািরীকমনই।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ٱْلُمْلَك ِمَمن تََشآُٰء َوتُِعزُّ   ٱْلُمْلَك َمن تََشآُٰء َوتَنِزعُ  ٱْلُمْلِك تُْؤتِى  ِلَك  ٰـَ َم ٱللَُهَم  َوتُِذلُّ قُِل  َمن تََشآُٰء 

﴿ َمن تََشآُٰء ۖ بِيَِدَك ٱْلَخْيُر ۖ إِنََك َعلَىَٰ ُكل ِ َشْىٍءٌۢ   ﴾. ٢٦قَِديٌرًۭ

“েলুন, ‘জহআল্লাহ, রাজমত্বরমাক্ষলক, আপক্ষনযামকচানরাজত্বোনকমরন, 

আরযারমর্মকচানরাজত্বমকমিমননএেংআপক্ষনযামকচানসম্মানোনকমরন।আরযা
জকচানঅপমাক্ষনতকমরন, 

আপনারহামতইকলযার্।ক্ষনশ্চয়আপক্ষনসেক্ষকেুরউপরিমতাোন।” [আলুইমরান : 

২৬] 

আল্লাহতা‘আলাক্ষকয়ামমতরক্ষেনপক্ষরপূর্ণরাজত্বএকমাত্রতাাঁরজমনযস্পিকমরেমলনঃ  

ِرُزوَن ۖ َّل يَْخفَىَٰ َعلَى ٱَّلَلِ  ٰـَ ِحدِ   ِمْنُهْم َشْىٌءًۭ ۚ ل َِمِن ٱْلُمْلكُ يَْوَم هُم بَ ِ ٱْلَوَٰ  ﴾. ١٦ٱْلقََهاِر﴿ ٱْليَْوَم ۖ َّلِلَ
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“জযক্ষেনতারা (জলাকসকল) 

প্রকাক্ষিতহমেমসক্ষেনআল্লাহরকামেতামেরক্ষকেুইমোপনর্াকমেনা।আজরাজত্বকতৃণ ত্ব
কার? আল্লাহরই, ক্ষযক্ষনএক, প্রেলপ্রতাপিালী।” [োক্ষফর১৬] 

আল্লাহুসুেহানাহুওয়াতালাররাজমত্বঅর্োসৃক্ষিমতঅর্োতারপক্ষরচালনায়অর্োতা

রমকামনাইোেমতমকামনািরীকমনই।আল্লাহতাআলােমলনঃ 

ا َولَْم يَُكن لَهُۥ ِ ٱلَِذى لَْم يَتَِخذْ َولَد ًۭ َن  لَْم يَُكن لَهُۥ َشِريٌكًۭ فِى ٱْلُمْلِك وَ  َوقُِل ٱْلَحْمدُ َّلِلَ  ٱلذُّل ِ ۖ وَ َوِلى ًۭ م ِ

ا﴿  . ﴾١١١َكب ِْرهُ تَْكبِير ٌۢ

 “েলুন, ‘প্রিংসাআল্লাহরইক্ষযক্ষনমকামনাসন্তানগ্ৰহর্কমরনক্ষন, 

তাাঁরসােণমেৌমমত্বমকামনাঅংিীোরমনইএেংতাাঁরসৃক্ষিরমিযমর্মকসহমযাক্ষেতারজনয

জকানঅক্ষেোেমকরপ্রময়াজনমনই।আরআপক্ষনসসম্ভ্রমমতাাঁরমাহাত্ম্যমঘাষর্াকরুন।” 

[আল-ইসরা : ১১১] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

تِ  ٱلَِذى َوَٰ ٰـَ لَهُ  ٱْْلَْرِض وَ  وَ  لَهُۥ ُمْلُك ٱلَسَم ا َولَْم يَُكن  ۥَشِريٌكًۭ فِى ٱْلُمْلِك َوَخلََق ُكَل   لَْم يَتَِخذْ َولَد ًۭ

ا﴿ فَقَدََرهُ  َشْىٍءٌۢ   ﴾.٢ۥتَْقِدير ًۭ

“ক্ষযক্ষনআসমানসমূহওযমীমনরসােণমেৌমমত্বরঅক্ষিকারী; 
ক্ষতক্ষনমকামনাসন্তানগ্ৰহর্কমরনক্ষন; 

সােণমেৌমমত্বতাাঁরমকামনািরীকমনই।ক্ষতক্ষনসেক্ষকেুসকৃ্ষিকমরমেনঅতঃপরতাক্ষনিণারর্
কমরমেনযর্াযর্অনুপামত।” [আল-ফুরকান : ২] 

ক্ষতক্ষনইমাক্ষলকআরক্ষতক্ষনোিাসোইতারমাক্ষলকানািীন।ক্ষতক্ষনইস্রিাআরক্ষতক্ষনোিা
সোইতারসৃি-

মাখলুকআরক্ষতক্ষনসেক্ষকেুপক্ষরকল্পনাওপক্ষরচালনাকমরন।েস্তুতক্ষযক্ষনএমনগুর্ােক্ষল
রমাক্ষলকতারইোেতকরাইওয়াক্ষজে;আরঅমনযরইোেতকরাহমেক্ষেমেমকরত্রুটিএ

েংেকু্ষনয়াওআক্ষখরাতক্ষেনিকারীক্ষিরক।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ 

مَ  وَ  ـۧ ِه إِْبَرَٰ ِملَةَ  بَْل  قُْل  تَْهتَدُوا  ۗ  َرىَٰ  ٰـَ نََص أَْو  هُود ا  ُكونُوا   وَ   قَالُوا   ا ۖ  ِمَن   َحنِيف ًۭ َكاَن  َما 

 . ﴾١٣٥ِرِكيَن﴿ٱْلُمشْ 
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 “আরতারােমল, ‘জতামরাইয়াহূেীক্ষকংোনাসারাহময়যাও, 

ক্ষহোয়াতমপময়যামে’।েলনু, ‘েরংআমরাইেরাহীমমরক্ষমল্লামতরঅনুসরর্কক্ষর, 

জযহমকরমিমত্রএকক্ষনষ্ঠক্ষেলএেংমযমুিক্ষরকমেরঅন্তেুণ িক্ষেলনা।” [আল-োকারাহ : 

১৩৫] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলমেন,  

ا   ِدين ًۭ أَْحَسُن  ُمْحِسٌنًۭ َوَمْن  َوهَُو   ِ َّلِلَ َوْجَههُۥ  أَْسلََم  َمْن  وَ  وَ  م ِ ا ۗ  َحنِيف ًۭ ِهيَم  إِْبَرَٰ ِملَةَ  ٱَّلَلُ  ٱتََخذَ  ٱتَبََع 

﴿ ِهيَم َخِليَل ًۭ  ﴾. ١٢٥إِْبَرَٰ

“তারমচময়েীমনআরমকউিম;জযসৎকমণপরায়র্হময়আল্লাহরক্ষনকটআত্ম্সমপণর্ক
জরএেংহমকরমিমত্রএকক্ষনষ্ঠোমেইেরাহীমমরক্ষমল্লাতমকঅনুসরর্কমর? 

আরআল্লাহমতাইেরাহীমমকঅন্তরেেনু্ধরূমপগ্ৰহর্কমরমেন।” [আন-ক্ষনসা : ১২৫] 

আরআল-হক (আল্লাহ) সুেহানাহুস্পিকমরমেন, 

জযইেরাহীমখলীলআলাইক্ষহসসালামমরক্ষমল্লাতেযতীমরমকঅনুসরর্করলমসক্ষনমজমক

ক্ষনমোিণোনাল।আল্লাহতাআলােমলনঃ  

هُ فِى ٱلدُّْنيَا ۖ َوإِنَهُۥ   ٰـَ َم إَِّل َمن َسِفهَ نَْفَسهُۥ ۚ َولَقَِد ٱْصَطفَْينَ ـۧ ِه لَِة إِْبَرَٰ فِى ٱْلـَٔاِخَرةِ  َوَمن يَْرَغُب َعن م ِ

ِلِحيَن﴿ ٰـَ  ﴾. ١٣٠لَِمَن ٱلَص

“আরমযক্ষনমজমকক্ষনমেণািকমরমেমসোিাইব্রাহীমএরক্ষমল্লাতহমতআরমকক্ষেমুখহমে ! 

েকু্ষনয়ামততামকআক্ষমমমনানীতকমরক্ষে; 

আরআমখরামতওক্ষতক্ষনঅেিযইসৎকমণিীলমেরঅনযতম।” [আল-োকারাহ : ১৩০] 
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৯- 

আল্লাহুসুেহানাহুকাউমকজন্মমেনক্ষনএেংতামকও

জন্মমেয়াহয়ক্ষন।আরতাাঁরমকামনাসমকিওসােিৃয
জনই। 

আল্লাহুসুেহানাহুকাউমকজন্মমেনক্ষনএেংতামকওজন্মমেয়াহয়ক্ষন।আরতাাঁরমকামনা
সমকিওসােিৃযমনই।আল-হকসুেহানাহুওয়াতায়ালােমলনঃ 

ا  (3) لَۡم يَِلۡد َولَۡم يُولَدۡ  (2) ٱلَصَمدُ  ٱَّلَلُ  (1) أََحدٌ  ٱَّلَلُ  قُۡل هُوَ    (4)أََحدٌُۢ َولَۡم يَُكن لَهُۥ ُكفُو 

 “েলুন, ‘ক্ষতক্ষনআল্লাহ্,এক-অক্ষদ্বতীয় (১) আল্লাহঅমুখামপিী। (২) 

ক্ষতক্ষনকাউমকওজন্মমেনক্ষনএেংতাাঁমকওজন্মমেয়াহয়ক্ষন (৩), 

এেংতাাঁরসমতুলযমকউইমনই।(৪)” [আল-ইখলাস১-৪] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

تِ  َوَٰ ٰـَ دَِتهِۦ ۚ َهْل تَْعلَُم لَهُۥ  وَ  فَٱْعبُدْهُ َما َبْينَُهَما  ٱْْلَْرِض وَ  وَ   َربُّ ٱلَسَم ٰـَ ا﴿ ٱْصَطِبرِلِعَب  ﴾. ٦٥َسِمي ًۭ

“ক্ষতক্ষনআসমানসমূহ, যমীনওতামেরঅন্তেণতীযাক্ষকেুআমে, 

জসসমেররে।কামজইএকমাত্রতাাঁরইোোতকরএেংতাাঁরইোোমতইতিযণিীলর্াক।তু
ক্ষমক্ষকতাাঁরসমনামগুর্সম্পিকাউমকওজান?” [মারয়াম : ৬৫] মহানআল্লাহেমলনঃ  

تِ  َوَٰ ٰـَ ٱلَسَم وَ   وَ   فَاِطُر  ا  ج ًۭ أَْزَوَٰ أَنفُِسُكْم  ْن  م ِ لَكُم  َجعََل  مِ   ٱْْلَْرِض ۚ  ٰـَ ٱْْلَْنعَ لَْيَس    ِمَن  فِيِه ۚ  يَذَْرُؤُكْم  ا ۖ  ج ًۭ أَْزَوَٰ

 ﴾١١ٱْلَبِصيُر﴿ َشْىٌءًۭ ۖ َوهَُو ٱلَسِميعُ  َكِمثِْلهِۦ

“ক্ষতক্ষনআসমানসমূহওযমীমনরসৃক্ষিকতণ া, 
ক্ষতক্ষনমতামামেরমিযমর্মকমতামামেরমজািাসৃক্ষিকমরমেনএেংেৃহপাক্ষলতজন্তুরমিযমর্

জকসৃক্ষিকমরমেনমজািা।এোমেক্ষতক্ষনমতামামেরেংিক্ষেস্তারকমরন; 

জকামনাক্ষকেুইতাাঁরসেিৃনয়, ক্ষতক্ষনসেণমশ্রাতা, সেণদ্রিা।” [আি-িূরা : ১১] 
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১০- 

আল্লাহসুেনাহুওয়াতায়ালামকামনােস্তুমতঅনুপ্রমে
িকমরননাএেংতারসৃিমকামনাক্ষজক্ষনমসরক্ষতক্ষনিরী

রগ্ৰহর্কমরননাঃ 
আল্লাহুসুেহানাহুওয়াতাআলামকামনাক্ষজক্ষনমসঅনুপ্রমেিকমরননাএেংতারমাখলুক

হমতমকামনাক্ষজক্ষনমসরক্ষতক্ষনিরীরগ্ৰহর্কমরননা।আরক্ষতক্ষনমকামনাক্ষজক্ষনমসরসমেএকা
কারওহননা।এটিএকারমর্ময, আল্লাহইহমলনস্রিা, 

আরক্ষতক্ষনোিাযাআমেসেইমাখলুক।ক্ষতক্ষনক্ষচরস্থায়ী, 
আরক্ষতক্ষনোিাযাক্ষকেুআমেসেইধ্বংসিীল।প্রমতযকেস্তুমতইতাররাজত্বএেংক্ষতক্ষনতা
রমাক্ষলক।অতএেআল্লাহতাাঁরমাখলুমকরমকামনাক্ষকেুমতইঅনপু্রমেিকমরননাএেংতা
রমাখলুমকরমকামনােস্তুতারপক্ষেত্রসত্ত্বায়অনুপ্রমেিকমরনা।আল্লাহুসুেহানাহুওয়াতা
আলাসেেস্তুহমতেিএেংসেক্ষকেুহমতমহান।জযিারর্াকমরময, 

আল্লাহতা‘আলাঈসামাসীরমেতরঅনুপ্রমেিকমরমেতামকপ্রতযাখযানকমরআল্লাহতা
আলােমলনঃ  

ٱلَِذينَ  َكفََر  ٱْلَمِسيحُ   لَقَدْ  ٱَّلَلَ هَُو  إَِن  ا   ٱَّلَلِ   قَالُوٰٓ ِمَن  يَْمِلُك  فََمن  قُْل  َمْريََم ۚ  أَن    ٱْبُن  أََرادَ  إِْن  َشْيـ ا 

ا ۗ وَ   َمن فِى ٱْْلَْرِض   أَُمهُۥ وَ   ٱْبَن َمْريََم وَ   ٱْلَمِسيحَ يُْهِلَك   تِ   َجِميع ًۭ َوَٰ ٰـَ ِ ُمْلُك ٱلَسَم َما    ٱْْلَْرِض وَ   وَ   َّلِلَ

﴿ ٱَّلَلُ َعلَىَٰ ُكل ِ َشْىٍءٌۢ  بَْينَُهَما ۚ يَْخلُُق َما يََشآُٰء ۚ وَ   ﴾. ١٧قَِديٌرًۭ

“অেিযইতারাকুফরীকমরমেযারােমল ‘ক্ষনশ্চয়মারইয়ামপুত্রঈসা-

মাসীহইআল্লাহ’।েলুন, 

যক্ষেআল্লাহধ্বংসকরমতচানমারইয়ামপুত্রমাসীহমকওতারমামকএেংযমীমনযারাআ
জেতামেরসকলমক;‘তাহমলমকআল্লাহরক্ষেপমিমকামনাক্ষকেুরিমতারামখ? 

আরআসমানসমূহ, যমীনওতামেরমিযেতীযারময়মে, 
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তাররাজত্বআল্লাহরজনযই।ক্ষতক্ষনযাইোতাসকৃ্ষিকমরনএেংআল্লাহসেক্ষকেুরউপরি
মতাোন।” [আল-মাময়োহ : ১৭] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ 

ِ ٱْلَمْشِرقُ  وَ  ﴿ وَ  َّلِلَ ِسٌع َعِليٌمًۭ   قَالُوا  ٱتََخذَ  ﴾وَ  ١١٥ٱْلَمْغِرُب ۚ فَأَْينََما تَُولُّوا  فَثََم َوْجهُ ٱَّلَلِ ۚ إَِن ٱَّلَلَ َوَٰ

نَهُۥ ۖ بَل لَهُۥ َما فِى  ٱَّلَلُ  ٰـَ ا ۗ ُسْبَح تِ َولَد ًۭ َوَٰ ٰـَ نِتُونَ  لَهُۥ ٱْْلَْرِض ۖ ُكل ًۭ  وَ  ٱلَسَم ٰـَ تِ  ﴾ ١١٦﴿ قَ َوَٰ ٰـَ  وَ  بَِديُع ٱلَسَم

ٰٓ  ٱْْلَْرِض ۖ وَ  ا فَإِنََما يَقُوُل لَهُۥ ُكن فَيَُكوُن ﴿ إِذَا قََضىَٰ  . ﴾١١٧أَْمر ًۭ

 “আরপূেণওপক্ষশ্চমআল্লাহরইসতুরাংমযক্ষেমকইমতামরামুখক্ষফরাওনামকন, 

জসক্ষেকইআল্লাহরক্ষকেলা।ক্ষনশ্চয়ইআল্লাহ্প্রিস্থেয়াোন,সেণজ্ঞ। (১১৫) 

আরতারােমল, ‘আল্লাহ্সন্তানগ্ৰহর্কমরমেন’।ক্ষতক্ষন (তামর্মক) 

অক্ষতপক্ষেত্র।েরংআসমানওযমীমনযাক্ষকেুআমেসেইআল্লাহর।সেক্ষকেুতাাঁরইএকান্ত
অনুেত। (১১৬) 

ক্ষতক্ষনআসমানসমূহওযমীমনরঅনক্ষস্তত্বমর্মকঅক্ষস্তমত্বআনায়নকাী।আরযখনক্ষতক্ষনমকা
জনাক্ষেষময়রক্ষসদ্ধান্তমনন, তখনমকেলেমলন ‘হও’ ফমলতাহময়যায়।” (১১৭) [আল-

োকারাহ১১৫-১১৭] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

ٱتََخذَ   وَ  نُ   قَالُوا   ٰـَ ا﴿  ٱلَرْحَم َشْيـ ا  ﴾ ٨٨َولَد ًۭ ِجئْتُْم  ا﴿  لَقَدْ  وَ تََكادُ    ﴾٨٩إِد ًۭ ِمْنهُ  يَتَفََطْرَن  ُت  َوَٰ ٰـَ   ٱلَسَم

ا﴿  ﴾٩٠تَِخرُّ ٱْلِجبَاُل َهد ا ﴿  تَنَشقُّ ٱْْلَْرُض وَ  ِن َولَد ًۭ ٰـَ ِن أَن    ﴾٩١أَن دََعْوا  ِللَرْحَم ٰـَ بَِغى ِللَرْحَم َوَما يَنٌۢ

﴿ َولَد ا  تِ   ﴾٩٢يَتَِخذَ  َوَٰ ٰـَ ٱلَسَم فِى  َمن  ُكلُّ  ٱلرَ   وَ   إِن  َءاتِى  إَِّلٰٓ  نِ ٱْْلَْرِض  ٰـَ ا﴿   ْحَم لَقَدْ    ﴾٩٣َعْبد ًۭ

ا﴿ ُهْم َوَعدَهُْم َعد ًۭ َمِة فَْرد ا ﴿ وَ  ﴾٩٤أَْحَصىَٰ ٰـَ  ﴾. ٩٥ُكلُُّهْم َءاتِيِه يَْوَم ٱْلِقيَ

“আরতারােমল,‘েয়াময়সন্তানগ্ৰহর্কমরমেন। (৮৮) 

জতামরামতাএমনএকেিজঘনযক্ষেষময়রঅেতারর্াকরে; (৮৯) 

যামতআসমানসমূহক্ষেেীর্ণহময়যাোরউপক্রমহয়, আরযমীনখণ্ড-

ক্ষেখণ্ডওপেণতমণ্ডলীচূর্ণক্ষেচূর্ণহময়আপক্ষততহমে। (৯০) এজনযময, 

তারাপরমেয়ামময়রপ্রক্ষতসন্তানআমরাপকমর। (৯১) 

অর্চসন্তানগ্ৰহর্করাপরমকরুর্ামময়রজনযমিােনীয়নয়।” (৯২) 

আসমানওযমীমনএমনমকউমনই,জযোন্দাক্ষহমসমেপরমকরুর্ামময়রকামেহাক্ষযরহমে
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না। (৯৩) ক্ষতক্ষনতামেরসংখযাজামননএেংক্ষতক্ষনতামেরমকক্ষেমিষোমেগুমর্মরমখমেন। 

(৯৪) আরক্ষকয়ামমতরক্ষেনতামেরসোইতাাঁরকামেআসমেএকাক্ষকঅেস্থায়। (৯৫)” 

[মারয়াম৮৮-৯৫] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

هَ إَِّل هَُو ٱْلَحىُّ   ٱَّلَلُ  ٰـَ ِت َوَما فِى ٱْْلَْرِض ۗ   ۥِسنَةًٌۭ   ٱْلقَيُّوُم ۚ َّل تَأُْخذُهُ   َّلٰٓ إِلَ َوَٰ ٰـَ َوَّل نَْوٌمًۭ ۚ لَهُۥ َما فِى ٱلَسَم

ْن ِعْلِمِهٓۦٰ َمن ذَا ٱلَِذى يَْشفَُع ِعندَهُٓۥٰ إَِّل بِإِذْنِهِۦ ۚ يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهْم ۖ َوَّل يُِحيُطوَن بِ  َشْىٍءٌۢ م ِ

ُكْرِسيُّ  َوِسَع  َشآَٰء ۚ  بَِما  تِ إَِّل  َوَٰ ٰـَ ٱلَسَم وَ   وَ   هُ  ٱْلعَِلىُّ   ٱْْلَْرَض ۖ  َوهَُو  ِحْفُظُهَما ۚ  يَـُٔودُهُۥ    ٱْلعَِظيمُ   َّل 

﴿٢٥٥ .﴾ 

“আল্লাহ্, ক্ষতক্ষনোিামকামনাসতযমােূেমনই।ক্ষতক্ষনক্ষচরিীে, সেণসিাররির্া-

জেির্কারী।তাাঁমকতন্দ্রাওস্পিণকরমতপামরনা, 

ক্ষনদ্রাওনয়।আসমানসমূমহযারময়মেওযমীমনযারময়মেসেইতাাঁর।জকমস , 

জযতাাঁরঅনুমক্ষতেযতীততাাঁরকামেসুপাক্ষরিকরমে? 

তামেরসামমনওমপেমনযাক্ষকেুআমেতাক্ষতক্ষনজামনন।আরযাক্ষতক্ষনইমেকমরনতাোিা
তাাঁরজ্ঞামনরমকামনাক্ষকেুমকইতারাপক্ষরমেিনকরমতপামরনা।তাাঁর ‘কুরসী’ 
আসমানসমূহওযমীনমকপক্ষরেযাপ্তকমরআমে; 

আরএেমুটাররির্ামেির্তাাঁরজনযমোোহয়না।আরক্ষতক্ষনসউুচ্চসুমহান।” [আল-

োকারাহ : ২৫৫] 

অতএে,যারএইঅেস্থাএেংযারসৃক্ষিরএইঅেস্থাক্ষতক্ষনক্ষকোমেতামেরকামরামামেপ্র
জেিকরমেন? অর্োতামেরকাউমকসন্তানক্ষহমসমেগ্ৰহর্করমেন? 

অর্োতামেরকাউমকতাাঁরসমেমােূেক্ষনিণারর্করমেন? 
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১১- 

আল্লাহুসুেহানাহুওয়াতা‘আলাক্ষনজোন্দামেরপ্রক্ষত

েয়ািীলওমমমহরোন।আরএইজমনযক্ষতক্ষনরাসূলমে
রপাঠিময়মেনওক্ষকতােসমূহনাক্ষযলকমরমেন। 

আল্লাহুসুেহানাহুওয়াতা‘আলাস্বীয়োন্দামেরপ্রক্ষতেয়ািীলওমমমহরোন।আরতাাঁর
রহমমতরেক্ষহঃপ্রকািহমেময, 

ক্ষতক্ষনোন্দামেরপ্রক্ষতরাসূলপাঠিময়মেনওক্ষকতােনাক্ষযলকমরমেন, 

জযনক্ষতক্ষনতামেরমককুফরওক্ষিরমকরঅন্ধকারমর্মকতাওহীেওক্ষহোময়মতরনূমররক্ষে

জকমেরকমরক্ষনময়আমসন।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ُل َعلَىَٰ َعْبِدِهٓۦٰ  ٍتًۭ  هَُو ٱلَِذى يُنَز ِ ٰـَ ِت إِلَى ٱلنُّوِر ۚ وَ  َءايَ ٰـَ َن ٱلظُّلَُم ٍتٌۢ ل ِيُْخِرَجُكم م ِ ٰـَ إَِن ٱَّلَلَ بُِكْم  بَي ِنَ

﴿ لََرُءوٌفًۭ   ﴾. ٩َرِحيٌمًۭ

“ক্ষতক্ষনইতাাঁরোন্দারপ্রক্ষতসসু্পিআয়াতনাক্ষযলকমরন, 

জতামামেরমকঅন্ধকারহমতআমলামতআনারজনয।আরক্ষনশ্চয়ইআল্লামহ্তামামেরপ্রক্ষত
করুর্াময়, পরমেয়াল।ু” [আল-হােীে৯] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

لَِميَن ﴿ ٰـَ َك إَِّل َرْحَمة ًۭ ل ِْلعَ ٰـَ  . ﴾١٠٧َوَمآٰ أَْرَسْلنَ

“আরআক্ষমমতাআপনামকসকৃ্ষিকুমলরজনযশুিুরহমতরূমপইপাঠিময়ক্ষে।” [আল-

আক্ষম্বয়া : ১০৭] আল্লাহতাাঁরনেীমকক্ষনমেণিক্ষেময়মেনময, 

ক্ষতক্ষনমযনোন্দামেরজাক্ষনময়মেনময, 

জকেলআল্লাহহমলনিমািীলওমহানেয়ালু।ক্ষতক্ষনেমলনঃ  

 ﴾. ٤٩ٱْلغَفُوُرٱلَرِحيُم﴿أَن ِىٰٓ أَنَا  ۞ نَب ِْئ ِعبَاِدىٰٓ 
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“আমারোন্দামেরমকজাক্ষনময়ক্ষেনময, ক্ষনশ্চয়আক্ষমইপরমিমািীল, পরমেয়ালু।” 

[আল-ক্ষহজর : ৪৯] 

আল্লাহরঅনুগ্ৰহওেয়ারেক্ষহঃপ্রকািহমেক্ষতক্ষনমকু্ষসেতেরূকমরনএেংতাাঁরোন্দামের

ওপরকলযার্েষণর্কমরন।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ِلفَْضِلهِۦ ۚ يُِصيُب بِهِۦ   إِن يُِردَْك بَِخْيٍرٌۢ فَََل َرآٰدَ  َكاِشَف لَهُٓۥٰ إَِّل هَُو ۖ وَ بُِضر ٌٍۢ فَََل  إِن يَْمَسْسَك ٱَّلَلُ  وَ 

 . ﴾١٠٧﴿ ٱلَرِحيمُ   هَُو ٱْلغَفُورُ  َمن يََشآُٰء ِمْن ِعبَاِدهِۦ ۚ وَ 

“আরযক্ষেআল্লামহ্তামামকমকামনািক্ষতরস্পিণকরান, 

তমেক্ষতক্ষনোিাতামমাচনকারীআরমকউমনই।আরযক্ষেআল্লাহ্আপনারমেলচান, 

তমেতাাঁরঅনুগ্ৰহপ্রক্ষতহতকরারমকউমনই।তাাঁরোন্দামেরমমিযযামকইমেতারকামেমস
টামপৌাঁোন।আরক্ষতক্ষনপরমিমািীল,অক্ষতেয়ালু।” [ইউনুস : ১০৭] 
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১২- 

আল্লাহইহমলনএকমাত্রেয়ািীলরে।ক্ষকয়ামমেরক্ষে
নযখনসকলমাখলুকমকতামেরকেরমর্মকউক্ষিত
করমেনতখনক্ষতক্ষনএকাইতামেরসোরক্ষহসােগ্ৰহর্

করমেন।অতঃপরপ্রমতযকেযক্ষিমকোমলাঅর্োম
ন্দযাআমলকমরমেতারপ্রক্ষতোনক্ষেমেন।জযমুক্ষমন
অেস্থায়মনকআমলসমূহআিামক্ষেময়মেতারজমনয
রময়মেস্থায়ীক্ষনআমত,আরমযকুফক্ষরকমরমেওখারা
পআমলকমরমেআক্ষখরামততারজমনযরময়মেেয়াে

হআযাে। 

আল্লাহইহমলনএকমাত্রেয়ািীলরে।ক্ষকয়ামমতরক্ষেনযখনসকলমাখলুকমকতামের
কেরমর্মকউক্ষিতকরমেনতখনক্ষতক্ষনএকাইতামেরসোরক্ষহসােগ্ৰহর্করমেন।অতঃ
পরপ্রমতযকেযক্ষিমকোমলাঅর্োমন্দযাইকমরমেতারপ্রক্ষতোনক্ষেমেন।জযমুক্ষমনঅে
স্থায়মনকআমলসমূহআিামক্ষেময়মেতারজমনযরময়মেস্থায়ীক্ষনআমত; 

আরমযকুফক্ষরকমরমেওখারাপআমলকমরমেক্ষকয়ামমতরক্ষেনতারজমনযরময়মেমহান

আজাে।মাখলুমকরসমেআল্লাহরপক্ষরপূর্ণইনসাফ, 

ক্ষহকমতওরহমমতরেক্ষহঃপ্রকািহমেক্ষতক্ষনএইেকু্ষনয়ামককমণমিত্রোক্ষনময়মেন; 

আরক্ষদ্বতীয়আমরকটিজেতততক্ষরকমরমেনমযখামনক্ষেক্ষনময়, 
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ক্ষহসােওসাওয়ােপ্রোনকরাহমে, জযনমনক-

কারেযক্ষিতারমনকীরসাওয়ােহাক্ষসলকমরআরেে-কার, 

জাক্ষলমওক্ষেমদ্রাহীেযক্ষিতারজলুমওক্ষেমদ্রামহরিাক্ষস্তমোেকমর।আরএইক্ষেষয়টিমকঅ
জনকমানুমষরঅন্তরঅসম্ভেমমনকরমতপামরক্ষেিায়,ক্ষকয়ামতসতযএেংতামতমকামনাস

জন্দহমনইতারওপরআল্লাহঅমনকেক্ষললস্থাপনকমরমেন।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ٱْْلَْرضَ   وَ  تََرى  أَنََك  تِِهٓۦٰ  ٰـَ َءايَ ِشعَة ًۭ   ِمْن  ٰـَ ٱْلَمآٰءَ   َخ َعلَْيَها  أَنَزْلنَا  وَ   فَإِذَآٰ  ٱلَِذىٰٓ    ٱْهتََزْت  إَِن  َربَْت ۚ 

ٰٓ ۚ إِنَهُۥ َعلَىَٰ ُكل ِ َشْىٍءٌۢ قَِديٌر ﴿  . ﴾٣٩أَْحيَاَها لَُمْحِى ٱْلَمْوتَىَٰ

“আরতাাঁরএকটিক্ষনেিণনএইময, আপক্ষনেূক্ষমমকমেখমতপানশুেওঊষর, 

অতঃপরযখনআক্ষমতামতপাক্ষনেষণর্কক্ষরতখনতাআমন্দাক্ষলতওস্ফীতহয়।ক্ষনশ্চয়ক্ষয
ক্ষনযমীনমকজীক্ষেতকমরনক্ষতক্ষনঅেিযইমৃতমেরজীেনোনকারী।ক্ষনশ্চক্ষযইক্ষতক্ষনসে
ক্ষকেুরউপরিমতাোন।” [ফুসক্ষসলাত :৩৯] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

ٰٓأَيَُّها ٰـَ ٰـَ   يَ َن ٱْلبَْعِث فَإِنَا َخلَْقنَ ن تَُراٍبٌۢ ثَُم ِمن نُّْطفٍَةٌۢ ثَُم ِمْن َعلَقٍَةٌۢ ثَُم ٱلنَاُس إِن ُكنتُْم فِى َرْيٍبٌۢ م ِ ُكم م ِ

ْضغٍَةٌۢ  َخلَقٍَةٌۢ وَ   ِمن مُّ لَُكْم ۚ وَ   مُّ ل ِنُبَي َِن  ُمَخلَقٍَةٌۢ  نََشآٰءُ   َغْيِر  َما  ٱْْلَْرَحاِم  فِى  ٰٓ   نُِقرُّ  ثَُم   أََجٍلٌۢ   إِلَىَٰ ى  َسم ًۭ مُّ

ا   ِلتَْبلُغُوٰٓ ثَُم  ِطْفَل ًۭ  وَ نُْخِرُجُكْم  أَُشدَُكْم ۖ  يُتََوفَىَٰ وَ     َمن  ِلَكْيََل   ِمنُكم  ٱْلعُُمِر  أَْرذَِل   ٰٓ إِلَىَٰ يَُردُّ  ِمنُكم َمن 

ا ۚ وَ   يَْعلََم ِمنٌۢ بَْعِد ِعْلٍمٌۢ  بَتَْت    َربَْت وَ   ٱْهتََزْت وَ   فَإِذَآٰ أَنَزْلنَا َعلَْيَها ٱْلَمآٰءَ   َهاِمدَة ًۭ   تََرى ٱْْلَْرضَ   َشْيـ ًۭ أَنٌۢ

 
ًٍۭ
 ﴾.٥﴿ بَِهيجٌٍۢ  ِمن ُكل ِ َزْوج

“জহমানুষ! যক্ষেমতামরাপনুরুিামনরেযাপামরসমন্দমহর্াকতমেক্ষনশ্চয়ইমজমনমরমখা, 
আক্ষমমতামামেরমকমাটিমর্মকসকৃ্ষিকমরক্ষে, তারপরশুক্রমর্মক, 

তারপররিক্ষপন্ডমর্মক,তারপরপূর্ণাকৃক্ষতক্ষেক্ষিিঅর্োঅপূর্ণাকৃক্ষতক্ষেক্ষিিমোশ্তমর্মক

।জতামামেরক্ষনকটক্ষেষয়টিসসু্পিরূমপের্ণনাকরারক্ষনক্ষমমি।আরআক্ষমযাইোকক্ষরতা
একটিক্ষনক্ষেণিকালপযণন্তমাতৃেমেণ অেক্ষস্থতরাক্ষখ।অতঃপরআক্ষমমতামামেরমকক্ষিশুরূ
জপমেরকক্ষর, 

পমরযামতমতামরামযৌেমনউপনীতহও।জতামামেরমমিযকামরাকামরামৃতুযমেয়াহয়এে
য়মসই, আোরকাউমককাউমকক্ষফক্ষরময়মনয়াহয়হীনতমেয়মস, 

যামতমসজ্ঞানলামেরপরওক্ষকেুনাজামন।তুক্ষমযমীনমকমেখমতপাওশুোেস্থায়, 
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অতঃপরযখনইআক্ষমতামতপাক্ষনেষণর্কক্ষর, 

তখনতাআমন্দাক্ষলতওস্ফীতহয়এেংউেেতকমরসকলপ্রকারসুেিৃযউক্ষিে।” [আল-

হাজ্জ : ৫] আল-

হেআল্লাহতা‘আলাএইআয়ামতপুনরুিানপ্রমার্কারীক্ষতনটিেুক্ষদ্ধেৃক্ষিকেক্ষললউমল্লখ

কমরমেন।আরতাহমেঃ 

১- 

আল্লাহতা‘আলাপ্রর্মোরমানেজাক্ষতমকমাটিমর্মকসৃক্ষিকমরমেন।আরক্ষযক্ষনতামকমা
টিমর্মকসৃক্ষিকমরমেন,যখনমসআোরমাটিহময়যামেতখনপুনরায়তামকজীক্ষেতকর

জতসিম। 

২- 

ক্ষনশ্চয়ক্ষযক্ষনেীযণমর্মকমানষুসৃক্ষিকমরমেনক্ষতক্ষনঅেিযইমানুষমকতারমৃতুযরপরপনু

রায়জীেমনক্ষফক্ষরময়আনমতসিম। 

৩- ক্ষনশ্চয়ক্ষযক্ষনযমীনমমরযাওয়ারপরেকৃ্ষিরদ্বারাতামকজীক্ষেতকমরমেন; 

ক্ষতক্ষনঅেিযইমানুষমেরমতুৃযরপরপুনরায়তামেরমকজীক্ষেতকরমতসিম।অতএেএই
আয়ামতকুরআনমু‘ক্ষজজহওয়ারেিেক্ষললরময়মেময, আয়াতটিকীচমৎকারোমে—

অর্চতােিওনয়—

একটিমহানমাসআলারওপরক্ষতনটিচমৎকারযুক্ষিযুিেক্ষললউপস্থাপনহময়মে। 

আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

ٱلَسَمآٰءَ  نَْطِوى  َخْلٍقٌۢ   َكَطى ِ   يَْوَم  أََوَل  بَدَأْنَآٰ  َكَما  ِلْلُكتُِب ۚ  ِجل ِ  ُكنَا   ٱلس ِ إِنَا  َعلَْينَآٰ ۚ  َوْعد ا  نُِّعيدُهُۥ ۚ 

ِعِليَن ﴿ ٰـَ  ﴾. ١٠٤فَ

“জসক্ষেনআক্ষমআসমানসমূহমকগুটিময়মফলে, জযোমেগুটামনাহয়ক্ষলক্ষখতেফতর; 

জযোমেআক্ষমপ্রর্মসকৃ্ষিরসচুনাকমরক্ষেলাম,জসোমেপুনরায়সৃক্ষিকরে; 
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এটাআমারকৃতপ্রক্ষতশ্রুক্ষত, আরআক্ষমতাপালনকরেই।” [আল-আক্ষম্বয়া : ১০৪] 

আল্লাহতায়ালাআমরােমলনঃ  

لَنَا َمثََل ًۭ وَ   وَ  قَاَل َمن يُْحىِ نَِسَى    َضَرَب  َم وَ   َخْلقَهُۥ ۖ  ٰـَ َرِميٌمًۭ   ٱْلِعَظ ٱلَِذىٰٓ   ﴾٧٨﴿  ِهَى    قُْل يُْحيِيَها 

 ﴾. ٧٩أَنَشأََهآٰ أََوَل َمَرةٌٍۢ ۖ َوهَُو بُِكل ِ َخْلٍق َعِليٌم ﴿

“আরমসআমারসম্বমন্ধউপমারচনাকমর, 

অর্চমসক্ষনমজরসকৃ্ষিরকর্ােুমলযায়।জসেমল, 

'জকহাক্ষিমতপ্রার্সঞ্চারকরমেযখনতাপমচেমলযামে?’ (৭৮) “েলুন, 

'তামতপ্রার্সঞ্চারকরমেনক্ষতক্ষনই,ক্ষযক্ষনতাপ্রর্মোরসৃক্ষিকমরমেনএেংক্ষতক্ষনপ্রমতযকটি

সৃক্ষিসম্বমন্ধসমযকপক্ষরজ্ঞাত।” [ইয়াসীন : 79] আল্লাহতায়ালাআমরােমলনঃ  

َها ءَ  َهاَرفََع َسْمَكَها  ﴾٢٧﴿  أَنتُْم أََشدُّ َخْلق ا أَِم ٱلَسَمآُٰء ۚ بَنَىَٰ أَْخَرَج  أَْغَطَش لَْيلََها وَ  وَ  ﴾٢٨﴿ فََسَوىَٰ

َها َهآٰ  ٱْْلَْرضَ  وَ  ﴾٢٩﴿ ُضَحىَٰ ِلَك دََحىَٰ َها وَ  ْخَرَج ِمْنَها َمآَٰءَهاأَ .﴾٣٠﴿ بَْعدَ ذََٰ   ٱْلِجبَالَ  وَ  ﴾٣٠﴿ َمْرَعىَٰ

َها  . ﴾٣٢﴿ أَْرَسىَٰ

“জতামামেরমকসৃক্ষিকরাকঠিন, নাআসমানসৃক্ষি? ক্ষতক্ষনইতাক্ষনমণার্কমরমেন। [২৭] 

ক্ষতক্ষনইএরোেমকসুউচ্চকমরমেনওসুক্ষেনযস্তকমরমেন। [২৮] 

এেংক্ষতক্ষনএররাতমকমঢমকক্ষেময়মেনএেংপ্রকািকমরমেনতারক্ষেনমক। (২৯) 

আরযমীনমকএরপরক্ষেসৃ্ততকমরমেন। [৩০] 

ক্ষতক্ষনতামর্মকমেরকমরমেনতারপাক্ষনওতৃর্েূক্ষম। [৩১] 

আরপেণতমালামকক্ষতক্ষনেঢ়ৃোমেপ্রক্ষতক্ষষ্ঠতকমরমেন। [৩২]” [আন-নাক্ষজআত২৭-

৩২] আল্লাহস্পিকরমলনময, আসমান, 

যমীনওতামেরমিযেতীসেক্ষকেুসৃক্ষিকরারমচময়মানুষসকৃ্ষিকরামেিীকঠিননয়।কা
জজইক্ষযক্ষনআসমানওযমীনসৃক্ষিমতসিমক্ষতক্ষনক্ষদ্বতীয়োরমানষুসৃক্ষিমতঅিমনন। 

১৩- 

আল্লাহুসুেহানাহুওয়া‘আতালাআেমমকমাটিহমত
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সৃক্ষিকমরমেনএেংতারপরেতীমততারসন্তানমেরে

িণনিীলকমরমেন।অতএেসকলমানুষতামেরমমূল
রক্ষেমেচনায়সমান।আরতাকওয়াোিাএকসম্প্র
োময়রওপরঅপরসম্প্রোময়রএেংএকজাক্ষতরওপ

রঅপরজাক্ষতরমকামনামশ্রিত্বমনই। 

আল্লাহুসুেহানাহুওয়াতা‘আলাআেমমকমাটিহমতসৃক্ষিকমরমেনএেংতারপরেতী

জততারসন্তানমেরেিণনিীলকমরমেন।অতএেসকলমানুষতামেরমূমলরক্ষেমেচনায়স
মানআরতাকওয়াোিাএকসম্প্রোময়রওপরঅপরসম্প্রোময়রএেংএকজাক্ষতরওপর

অপরজাক্ষতরমকামনামশ্রিত্বমনই।আল্লাহতা‘আলােমলমেনঃ  

ٰٓأَيَُّها ٰـَ ن ذَ   يَ ُكم م ِ ٰـَ إِنَا َخلَْقنَ ُكْم    أُنثَىَٰ وَ   َكٍرٌۢ وَ ٱلنَاُس  ٰـَ ا  َجعَْلنَ إَِن أَْكَرَمُكْم    قَبَآٰئِلَ   وَ   ُشعُوب ًۭ ا  ۚ  ِلتَعَاَرفُوٰٓ

﴿ ِعندَ ٱَّلَلِ  ُكْم ۚ إَِن ٱَّلَلَ َعِليٌم َخبِيٌرًۭ  . ﴾١٣أَتْقَىَٰ

“জহমানুষ! আক্ষমমতামামেরমকসৃক্ষিকমরক্ষেএকপুরুষওএকনারীহমত; 

আরমতামামেরমকক্ষেেিকমরক্ষেক্ষেক্ষেিজাক্ষতওমোমত্র, 

যামতমতামারাএমকঅমনযরসামর্পক্ষরক্ষচতহমতপার।জতামামেরমমিযআল্লাহরকামেমস
েযাক্ষিইমেিীমযণাোসম্পিমযমতামামেরমমিযমেিীতাকওয়াসম্পি।ক্ষনশ্চয়আল্লাহ্সেণ
জ্ঞ, সমযকঅেক্ষহত।” [আল-হুজরুাত :১৩] আল্লাহতায়ালাআমরােমলনঃ  

ا ۚ َوَما تَْحِمُل ِمْن أُنثَىَٰ َوَّل تََضُع إَِّل َوٱَّلَلُ  ج ًۭ ن تَُراٍبٌۢ ثَُم ِمن نُّْطفٍَةٌۢ ثَُم َجعَلَُكْم أَْزَوَٰ َخلَقَُكم م ِ

ِلَك َعلَى ٱَّلَلِ  ٍب ۚ إَِن ذََٰ ٰـَ عََمٍرٌۢ َوَّل يُنقَُص ِمْن ُعُمِرِهٓۦٰ إَِّل فِى ِكتَ  . ﴾١١﴿يَِسيٌرًۭ  بِِعْلِمهِۦ ۚ َوَما يُعََمُر ِمن مُّ

“আরআল্লাহমতামামেরমকসৃক্ষিকমরমেনমাটিমর্মকতারপরশুক্রক্ষেন্দুমর্মকতারপর
জতামামেরমকনর-
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নারীক্ষহমসমেসকৃ্ষিকমরমেনএেংনারীতারেমেণ যািারর্কমরআরযাপ্রসেকমরতাআল্লা

হরজ্ঞাতসামরইহয়।আরমকামনােয়স্কেযক্ষিরেয়সোিামনাহয়নাক্ষকংোকমামনাহয়
নাক্ষকন্তুতামতারময়মেলাওমহমাহফূমজ; ক্ষনমশ্চইতাআল্লাহরজনযসহজ।” [ফাক্ষতর : 

১১] আল্লাহতায়ালাআমরােমলনঃ 

ن تَُراٍبٌۢ ثَُم ِمن نُّْطفٍَةٌۢ ثَُم ِمْن َعلَقٍَةٌۢ ثَُم يُْخِرُجُكْم ِطْفَل ًۭ ثَُم ِلتَْبلُ  ا  أَُشدَُكْم ثَُم  هَُو ٱلَِذى َخلَقَُكم م ِ غُوٰٓ

ا  أََجَل ًۭ  ا ۚ َوِمنُكم َمن يُتََوفَىَٰ ِمن قَْبُل ۖ َوِلتَْبلُغُوٰٓ ى َولَعَلَُكْم تَْعِقلُوَن ﴿ ِلتَُكونُوا  ُشيُوخ ًۭ َسم ًۭ  . ﴾٦٧مُّ

 “ক্ষতক্ষনইমতামামেরমকসকৃ্ষিকমরমেনমাটিমর্মক, পমরশুক্রক্ষেন্দুমর্মক, 

তারপররিক্ষপন্ডমর্মক, তারপরক্ষতক্ষনমতামামেরমকমেরকমরমেনক্ষিশুরূমপ, 

তারপরমযনমতামরাউপনীতহওমতামামেরমযৌেমন, 

তারপরমযনমতামরাহময়যাওেদৃ্ধ।আরমতামামেরমমিযকামরামৃতুযঘমটএরআমেই,যা

জতমতামরাক্ষনিণাক্ষরতসমময়মপৌাঁমেযাও।আরমযনমতামরােুেমতপার।” [োক্ষফর : 

৬৭] 

আল্লাহতা‘আলাস্পিকমরেমলমেনময,ক্ষতক্ষনঈসামাসীহমকতাাঁরসৃক্ষিেতআমেমিসকৃ্ষিক

জরমেন,জযমনমাটিমর্মকআেমমকসৃক্ষিেতআমেমিসকৃ্ষিকমরমেন।আল্লাহতা‘আলােমল
নঃ 

 . ﴾٥٩إَِن َمثََل ِعيَسىَٰ ِعندَ ٱَّلَلِ َكَمثَِل َءادََم ۖ َخلَقَهُۥ ِمن تَُراٍبٌۢ ثَُم قَاَل لَهُۥ ُكن فَيَُكوُن ﴿

 “ক্ষনশ্চয়আল্লাহরক্ষনকটঈসারেিৃান্তআেমমরমত, 

ক্ষতক্ষনতামকমাটিদ্বারাসৃক্ষিকমরমেন।অতঃপরতামকেলমলন, ‘হও’, ফমলমসহময়মেল।” 

[আমলইমরান :59] পূমেণ (২) নংঅনুমেমেউমল্লখকমরক্ষেময, 

নেীসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামস্পিকমরমেনমানুমষরাসোইসমান।তাকওয়াো
িাএকজমনরওপরঅপরজমনরমকামনামশ্রষ্ঠত্বমনই। 
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১৪- 

সকলনেজাতকইসলামপ্রকৃক্ষতরওপরজন্মগ্ৰহর্ক

জর। 

সকলনেজাতকইসলামীপ্রকৃক্ষতরওপরজন্মগ্ৰহর্কমর।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ا ۚ فِْطَرَت ٱَّلَلِ  يِن َحنِيف ًۭ ينُ ٱلَتِى فََطَر ٱلنَاَس    فَأَقِْم َوْجَهَك ِللد ِ ِلَك ٱلد ِ   َعلَْيَها ۚ َّل تَْبِديَل ِلَخْلِق ٱَّلَلِ ۚ ذََٰ

ِكَن أَْكثََر ٱلنَاِس َّل يَْعلَُموَن ﴿ ٱْلقَي ُِم وَ  ٰـَ  . ﴾٣٠لَ

“অতএেআপক্ষনএকক্ষনষ্ঠহময়েীমনরজনযক্ষনজমকপ্রক্ষতক্ষষ্ঠতরাখুন।আল্লাহরপ্রকৃক্ষত, 

জযপ্রকৃক্ষতরউপরক্ষতক্ষনমানষুসকৃ্ষিকমরমেন।আল্লাহরসকৃ্ষিরমকামনাপক্ষরেতণ নমনই।এটা
ইসরলসঠিকেীন; ক্ষকন্তুঅক্ষিকাংিমানুষজামননা।” [আর-রূম : ৩০] 

আলহানীক্ষফয়যাহহমলা,একক্ষনষ্ঠেীনইেরাহীমখলীলআলাইক্ষহসসালামমরেীন।আল্লাহ
তা‘আলােমলনঃ 

ا ۖ َوَما َكاَن ِمَن  ِهيَم َحنِيف ًۭ  . ﴾١٢٣ٱْلُمْشِرِكيَن﴿ثَُم أَْوَحْينَآٰ إِلَْيَك أَِن ٱتَبِْع ِملَةَ إِْبَرَٰ

 “তারপরআক্ষমআপনারপ্রক্ষতওহীকরলামময, 

‘আপক্ষনএকক্ষনষ্ঠোমেইেরাহীমমরেীমনরঅনুসরর্করুন;ক্ষতক্ষনমুিক্ষরকমেরঅন্তেুণ ি

ক্ষেমলননা।” [আন-নাহল : ১২৩] রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলমেনঃ 

“প্রমতযকসন্তানইক্ষফতরমতরউপরেূক্ষমষ্ঠহময়র্ামক।তারপরতারমাতাক্ষপতাতামকইয়া
হুেীোক্ষনময়মেয়অর্োনাসারাোক্ষনময়মেয়ক্ষকংোঅক্ষিউপাসকোক্ষনময়মেয়।জযোমে
পশুপূর্ণােপশুইপ্রসেকমর, তামতমতামরামকানকানকক্ষতণ তমেখমতপাওক্ষক?” 

অতঃপরআেুহুরায়রারাক্ষেয়াল্লাহুআনহুেমলনঃ 

ي ا ۚ فِْطَرَت ٱَّلَلِ فَأَقِْم َوْجَهَك ِللد ِ ينُ   ِن َحنِيف ًۭ ِلَك ٱلد ِ   ٱلَتِى فََطَر ٱلنَاَس َعلَْيَها ۚ َّل تَْبِديَل ِلَخْلِق ٱَّلَلِ ۚ ذََٰ

ِكَن أَْكثََر ٱلنَاِس َّل يَْعلَُموَن ﴿ ٱْلقَي ُِم وَ  ٰـَ  ﴾. ٣٠لَ
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 “আল্লাহরপ্রকৃক্ষত(ইসলাম), 

জযপ্রকৃক্ষতরউপরক্ষতক্ষনমানষুসকৃ্ষিকমরমেন।আল্লাহরসকৃ্ষিরমকামনাপক্ষরেতণ নমনই।এটা
ইসরলসঠিকেীন; ক্ষকন্তুঅক্ষিকাংিমানুষজামননা।” [আর-রূম : ৩০] 

সহীহুলেুখারী৪৭৭৫।রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলমেনঃ “মমনরামখা, 
জতামরাযাজাননাতাক্ষিিাক্ষেমতআমাররেআমামকক্ষনমেণিক্ষেময়মেন।আজমকরএইক্ষে
জনক্ষতক্ষনআমামকক্ষিিাক্ষেময়মেনময, 

জযসেসম্পেআক্ষমমকামনাোন্দামকক্ষেময়ক্ষেতাহালাল।আক্ষমআমারসেোন্দামকক্ষনমরট
মুসক্ষলমক্ষহমসমেসৃক্ষিকমরক্ষে।আরিয়তানতামেরকামেএমসতামেরমকতামেরেীনমর্মক
ক্ষেচুযতকমরমেএেংআক্ষমতামেরজনযযাহালালকমরক্ষেতামসতামেরওপরহারামকমরমে
এেংমসতামেরমকক্ষনমেণিক্ষেময়মেমযনতারাআমারসামর্এমনক্ষকেুমকিরীককমর,যার

েযাপামরআক্ষমমকামনােলীলনাক্ষযলকক্ষরক্ষন।” হােীসটিমুসক্ষলমের্ণনাকমরমেন, 

হােীসনং২৮৬৫। 
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১৫- 

জকামনামানুষঅপরািীহময়ক্ষকংোঅপমররঅপরা
জিরউিরাক্ষিকারহময়জন্মগ্ৰহর্কমরনাঃ 

জকামনামানুষঅপরািীহময়ক্ষকংোঅপমররঅপরামিরউিরাক্ষিকারহময়জন্মগ্ৰহর্ক

জরনা।আল্লাহতা‘আলাআমামেরসংোেক্ষেময়মেনময, 

আেমআলাইক্ষহসসালামযখনআল্লাহরহুকুমঅমানযকমর, ক্ষতক্ষনওতাাঁরস্ত্রীহাওয়া 

‘আলাইক্ষহমুসসালামোেমর্মকেির্করমলন।তারপরক্ষতক্ষনলক্ষজ্জতহমলনওতাওোহ
করমলনএেংআল্লাহরক্ষনকটিমাচাইমলন।ফমলআল্লাহতামকক্ষকেুপক্ষেত্রোকযেলারই
লহাম (প্রতযামেি) করমলন।ক্ষতক্ষনতােলমলন, 

ফমলআল্লাহতামেরতাওোকেলুকমরন।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ 

َٔادَمُ  ٓـٰ ٰـَ ِذِه  َزْوُجَك ٱْلَجنَةَ وَ  ٱْسُكْن أَنَت وَ  َوقُْلنَا يَ ٰـَ ٱلَشَجَرةَ ُكََل ِمْنَها َرَغد ا َحْيُث ِشئْتَُما َوَّل تَْقَربَا َه

ِلِمينَ  ٰـَ ٱلَظ ِمَن  وَ   ﴾٣٥﴿  فَتَُكونَا  فِيِه ۖ  َكانَا  ِمَما  فَأَْخَرَجُهَما  َعْنَها  ُن  ٰـَ ٱلَشْيَط ٱْهبُِطوا     فَأََزلَُهَما  قُْلنَا 

ِلبَْعٍض َعدُو ًۭ ۖ وَ  إِلَىَٰ ِحيٍنٌۢ   ُمْستَقَر ًۭ وَ   لَُكْم فِى ٱْْلَْرِض   بَْعُضُكْم  ٌع  ٰـَ ٰٓ   ﴾٣٦﴿  َمتَ َرب ِهِ   فَتَلَقَىَٰ   َءادَُم ِمن 

ٱلتََوابُ  هَُو  إِنَهُۥ  َعلَْيِه ۚ  فَتَاَب  ٍتٌۢ  ٰـَ ن ِى    ﴾٣٧﴿  ٱلَرِحيمُ   ۦَكِلَم م ِ يَأْتِيَنَُكم  فَإَِما  ا ۖ  َجِميع ًۭ ِمْنَها  ٱْهبُِطوا   قُْلنَا 

ى فََمن تَبَِع هُدَاَى فَََل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَّل هُْم يَْحَزنُوَن ﴿  .﴾٣٨هُد ًۭ

 “আরআক্ষমেললাম, ‘জহআেম, 

তুক্ষমওমতামারস্ত্রীজািামতেসোসকরএেংতামর্মকআহারকরস্বােমন্দয,জতামামেরই
োনুযায়ীএেংএইোেটিরক্ষনকটেতীহময়ানা, 

তাহমলমতামরাযাক্ষলমমেরঅন্তেুণ িহময়যামে। (৩৫) 

অেমিমষিয়তানেজুনমকইজািাতমর্মকপেস্খক্ষলতকরলএেংতারাযামতক্ষেলতামর্মক
তামেরমকমেরকমরক্ষেল, আরআক্ষমেললাম, 

‘জতামরামনমমযাও।জতামরাএমকঅপমররিত্রু।আরমতামামেরজনযযমীমনরময়মেক্ষন
ক্ষেণিসময়পযণন্তআোসওমোে-উপকরর্’। (৩৬) 
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“অতঃপরআেমতাররমেরপিমর্মকক্ষকেুোর্ীমপল, 

ফমলআল্লাহতারতাওোকেূলকমরতাাঁমকিমাকরমলন।ক্ষনশ্চয়ক্ষতক্ষনতাওোকেূলকা
রী, অক্ষতেয়ালু। (৩৭) আক্ষমেললাম, 

‘জতামরাসকমলএখানমর্মকমনমমযাও।অতঃপরযখনআমারপিমর্মকমতামামেরক্ষনক
টমকামনাক্ষহোয়াতআসমেতখনযারাআমারক্ষহোয়াতঅনুসরর্করমে, 

তামেরমকামনােয়মনইএেংতারাক্ষচক্ষন্ততওহমেনা।”(38) [আল-োকারাহ : ৩৫-৩৮] 

জযমহতুআল্লাহতা‘আলাআেমআলাইক্ষহসসালামমরতাওোকেুলকমরমেন, 

তাইক্ষতক্ষনপাপেহনকারীক্ষহমসমেের্যহমেননা।ফমলতারসন্তানের্ওপামপরওয়াক্ষরসহ
জেনা, 

যাতাওোরফমলেরূীেূতহময়মেমে।মূলনীক্ষতহমেমকামনােযক্ষিঅপমররমোোেহনক
রমেনা।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ا َوهَُو َربُّ ُكل ِ َشْىٍءٌۢ ۚ َوَّل   تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إَِّل َعلَْيَها ۚ َوَّل تَِزُر َواِزَرةًٌۭ  قُْل أََغْيَر ٱَّلَلِ أَْبِغى َرب ًۭ

 ﴾. ١٦٤ِوْزَر أُْخَرىَٰ ۚ ثَُم إِلَىَٰ َرب ُِكم َمْرِجعُُكْم فَيُنَب ِئُُكم بَِما ُكنتُْم فِيِه تَْختَِلفُوَن ﴿

“আরপ্রক্ষতটিেযক্ষিযাঅজণ নকমর,তাশুিুতারইউপরেতণ ায়,আরমকামনাোরেহন

কারীঅমনযরোরেহনকরমেনা।অতঃপরমতামামেররমেরক্ষনকটইমতামামেরপ্রতযাে
তণ নস্থল।সুতরাংক্ষতক্ষনমতামামেরমকমসইসংোেমেমেন, 

যামতমতামরামতক্ষেমরািকরমত।” [আল-আনআম ; ১৬৪] 

আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

َواِزَرةًٌۭ ِوْزَر أُْخَرىَٰ ۗ َمِن ٱْهتَدَىَٰ فَإِنََما يَْهتَِدى ِلنَْفِسهِۦ ۖ َوَمن َضَل فَإِنََما يَِضلُّ َعلَْيَها ۚ َوَّل تَِزُر  

﴿ بِيَن َحتَىَٰ نَْبعََث َرُسوّل ًۭ  ﴾. ١٥َوَما ُكنَا ُمعَذ ِ

“জযসৎপর্অেলম্বনকরমেমসমতাক্ষনমজরইমেমলরজনযসৎপর্অেলম্বনকমরএেং

জযপর্ভ্রিহমেমসমতাপর্ভ্রিহমেক্ষনমজরইধ্বংমসরজনয।আরমকামনােহনকারীঅনযকা
জরাোরেহনকরমেনা।আরআক্ষমরাসুলনাপাঠামনাপযণন্তিাক্ষস্তপ্রোনকারীনই।” 

[আল-ইসরা:১৫] আল্লাহতায়ালাআমরােমলনঃ  
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ذَ  َكاَن  َولَْو  َشْىٌءًۭ  ِمْنهُ  يُْحَمْل  َّل  ِحْمِلَها  إِلَىَٰ  ُمثْقَلَةٌ  تَدْعُ  َوإِن  أُْخَرىَٰ ۚ  ِوْزَر  َواِزَرةًٌۭ  تَِزُر  ا َوَّل 

ٰٓ ۗ إِنََما تُنِذُر ٱلَِذيَن يَْخَشْوَن َربَُهم بِٱْلغَْيِب َوأَقَامُ  ةَ ۚ َوَمن تََزَكىَٰ فَإِنََما يَتََزَكىَٰ قُْربَىَٰ ِلنَْفِسهِۦ ۚ    وا  ٱلَصلَوَٰ

 . ﴾١٨﴿  ٱْلَمِصيرُ  إِلَى ٱَّلَلِ  وَ 

“আরমকামনামোোেহনকারীঅমনযরমোোেহনকরমেনাএেংমকামনাোরাক্রান্তেয
ক্ষিযক্ষেতারমোোেহমনরজনযকাউমকডামকতমেতারমোোরমকামনাঅংিইেহনক
রাহমেনাযক্ষেওমসআত্ম্ীয়হয়; 

তুক্ষমমকেলতামেরমকইসতকণ করমে,যারাতামেররেমকনামেমখওেয়কমরএেংসালাত
কাময়মকমর; 

আরমযেযক্ষিপক্ষরশুক্ষদ্ধঅজণ নকমরমসক্ষনমজরজনযইপক্ষরশুক্ষদ্ধঅজণ নকমর।আরআল্লাহর
কামেইপ্রতযােতণ ন।” [ফাক্ষতর : ১৮] 

১৬- 

মানুষসৃক্ষিরউমেিযহমেআল্লাহরতাওহীেপ্রক্ষতষ্ঠা
করাঃ 

আরমানুষসৃক্ষিরউমেিযহমেআল্লাহরতাওহীেপ্রক্ষতষ্ঠাকরা।আল্লাহতা‘আলােমল
নঃ  

نَس إَِّل ِليَْعبُدُوِن ﴿ وَ  َوَما َخلَْقُت ٱْلِجنَ   ﴾. ٥٦ٱْْلِ

“আরআক্ষমসৃক্ষিকমরক্ষেক্ষজনএেংমানুষমকএজমনযময,তারামকেলআমারইইোোত

প্রক্ষতষ্ঠাকরমে।” [আয-যাক্ষরয়াত : ৫৬] 

১৭- 

ইসলামনারীওপুরুষক্ষনক্ষেণমিমষসকলমানুষমকসম্মা
ক্ষনতকমরমে, 
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আরতারপরূ্ণঅক্ষিকারওপ্রামপযরক্ষজম্মাোরীগ্ৰহর্ক
জরমেএেংতামকতারসকলইো, 

আমলওকমণসম্পমকণ োক্ষয়ত্বিীলোক্ষনময়মে।আরময
আমলতারক্ষনমজরঅর্োঅপমররিক্ষতরকারর্হমে

তারোয়োরতারওপরচাক্ষপময়মে। 

ইসলাম -নর-

নারীসেমানুষমকসম্মাক্ষনতকমরমে।আল্লাহতা‘আলামানুষমকসৃক্ষিকমরমেনমযনতারা 
(এমকঅপমরর) প্রক্ষতক্ষনক্ষিহয়।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ 

ٰٓئَِكةِ  وَ  ٰـَ ا  أَتَْجعَُل فِيَها َمن يُْفِسدُ فِيَها وَ  ٱْْلَْرِض َجاِعٌلًۭ فِى  إِن ِى إِذْ قَاَل َربَُّك ِلْلَملَ   َخِليفَة ًۭ ۖ قَالُوٰٓ

َمآَٰء وَ  ُس لََك ۖ قَاَل إِن ِىٰٓ أَْعلَُم َما َّل تَْعلَُموَن ﴿ نَْحُن نَُسب ُِح بَِحْمِدَك وَ  يَْسِفُك ٱلد ِ  . ﴾٣٠نُقَد ِ

 “আরস্মরর্করুন, যখনআপনাররেমফমরিতামেরেলমলন 

‘ক্ষনশ্চয়আক্ষমযমীমনখলীফাসৃক্ষিকরক্ষে।” [আল-োকারা :৩০] 

এইসম্মানপ্রোনসকলআেমসন্তানমকঅন্তেুণ িকমর।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ُهْم فِى ٱْلبَر ِ   لَقَدْ َكَرْمنَا بَنِىٰٓ َءادََم وَ   ۞ وَ  ٰـَ ِت وَ   ٱْلبَْحِر وَ   وَ   َحَمْلنَ ٰـَ َن ٱلَطي ِبَ ُهم م ِ ٰـَ ُهْم    َرَزْقنَ ٰـَ فََضْلنَ

﴿َعلَىَٰ َكثِيٍرٌۢ  َمْن َخلَْقنَا تَْفِضيَل ًۭ  ﴾.٧٠م ِ

“আরঅেিযইআক্ষমআেম-সন্তানমকমযণাোোনকমরক্ষে; 

স্থমলওসােমরতামেরচলাচমলরোহনক্ষেময়ক্ষেএেংতামেরমকউিমক্ষরযকোনকমরক্ষেআ

রআমরাযামেরমকসকৃ্ষিকমরক্ষেতামেরঅমনমকরউপরতামেরমশ্রষ্ঠত্বক্ষেময়ক্ষে।” [আল-

ইসরা :৭০] আল্লাহতায়ালাআমরােমলনঃ  

نَ لَقَدْ  ٰـَ نَس  . ﴾٤﴿ فِىٰٓ أَْحَسِن تَْقِويٍمٌۢ  َخلَْقنَا ٱْْلِ
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“অেিযইআক্ষমসৃক্ষিকমরক্ষেমানষুমকসুন্দরতমেঠমন।” [আত-তীন :৪] 

আল্লাহমানুষমকক্ষনমষিকমরমেনমযনমসতারনফসমকআল্লাহোিামকামনাউপাসযঅর্
োঅনুসরর্ীয়মকামনােযক্ষিঅর্োঅনুকরর্ীয়সত্ত্বারলাক্ষিতআনুেতযকারীনাোনায়

।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ِ ٱَّلَلِ ۖ وَ  ِمَن ٱلنَاِس َمن يَتَِخذُ ِمن دُوِن ٱَّلَلِ  وَ  ا يُِحبُّونَُهْم َكُحب  ِ ۗ وَ  ٱلَِذينَ  أَندَاد ًۭ َ ا َّلل ِ ا  أََشدُّ ُحب ًۭ   َءاَمنُوٰٓ

ا وَ  لَْو يََرى ٱلَِذينَ  ِ َجِميع ًۭ ا  إِذْ يََرْوَن ٱْلعَذَاَب أََن ٱْلقَُوةَ َّلِلَ إِذْ   ﴾١٦٥﴿ ٱْلعَذَابِ  أََن ٱَّلَلَ َشِديدُ  َظلَُموٰٓ

 . ﴾١٦٦﴿ تَقََطعَْت بِِهُم ٱْْلَْسبَابُ  ُوا  ٱْلعَذَاَب وَ َرأَ  ٱتَبَعُوا  وَ  ٱتُّبِعُوا  ِمَن ٱلَِذينَ  تَبََرأَ ٱلَِذينَ 

“আরমানুমষরমমিযএমনওআমেযারাআল্লাহ্োিাঅনযমকআল্লাহরসমকিরূমপগ্ৰহ
র্কমর, তারাতামেরমকোলোমসআল্লাহরোলোসারমতই; 

পিান্তমরযারাঈমানএমনমেতারাআল্লামহ্কসেণাক্ষিকোলোমস।আরযারাযুলুমকমর
জেযক্ষেতারাআযােমেখমতমপত,(তমেতারাক্ষনক্ষশ্চতহতময,) 

সমস্তিক্ষিআল্লাহরই।আরক্ষনশ্চয়আল্লাহ্িাক্ষস্তোমনকমঠার।যখন, অনুসৃত , 

তারাঅনুসারীমেরমর্মকআলাোহময়যামেএেংতারাআযােমেখমতপামে।আরতামের
মুক্ষিরসেউপায়-উপকরর্ক্ষেিহময়যামে।” [আল-োকারা : ১৬৫-১৬৬] 

আল্লাহতা‘আলাক্ষকয়ামমতরক্ষেনঅনযায়োমেঅনুসারীওঅনসুরর্ীয়েযক্ষিরঅেস্থাে
র্ণনাকমরেমলনঃ 

ُكْم َعِن ٱْلُهدَىَٰ بَْعدَ إِذْ َجآَٰءُكم ۖ بَْل ُكنتُم    قَاَل ٱلَِذينَ  ٰـَ ا  أَنَْحُن َصدَدْنَ ٱْستَْكبَُروا  ِللَِذيَن ٱْستُْضِعفُوٰٓ

ْجِرِميَن ﴿ ٱلنََهاِر إِذْ تَأُْمُرونَنَآٰ أَن   وَ  ٱلَْيلِ ٱْستُْضِعفُوا  ِللَِذيَن ٱْستَْكبَُروا  بَْل َمْكُر  قَاَل ٱلَِذينَ  وَ  ﴾٣٢مُّ

ا ۚ وَ  نَْجعََل لَهُٓۥٰ  نَْكفَُر بِٱَّلَلِ وَ  وا  ٱلنَدَاَمةَ لََما َرأَُوا  ٱْلعَذَاَب وَ  أَندَاد ًۭ لَ  أََسرُّ ٰـَ   فِىٰٓ أَْعنَاقِ  َجعَْلنَا ٱْْلَْغلَ

 . ﴾٣٣ْعَملُوَن ﴿ٱلَِذيَن َكفَُروا  ۚ َهْل يُْجَزْوَن إَِّل َما َكانُوا  يَ 

 “যারাঅহঙ্কারীক্ষেলতারা, তামেরমকেলমে, যামেরমকেেুণলকমররাখাহময়ক্ষেল, 

জতামামেরকামেক্ষহোয়াতআসারপরআমরাক্ষকমতামামেরমকতামর্মকোিাক্ষেময়ক্ষেলা

ম? েরংমতামরাইক্ষেমলঅপরািী। (৩২) আরযামেরমকেেুণলকমররাখাহময়ক্ষেলতারা, 
যারাঅহংকারকমরক্ষেলতামেরমকেলমে, 

'প্রকৃতপমিমতামরাইমতাক্ষেনরাতচক্রামন্তক্ষলপ্তক্ষেমল, 
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যখনমতামরাআমামেরমকক্ষনমেণিক্ষেময়ক্ষেমলমযনআমরাআল্লাহরসামর্কুফৱীকক্ষরএেং

তাাঁরজনযসমকি (ক্ষিকণ ) স্থাপনকক্ষর।' আরযখনতারািাক্ষস্তমেখমতপামে, 

তখনতারাঅনতুাপমোপনরাখমেএেংযারাকুফরীকমরমেআক্ষমতামেরেলায়িৃঙ্খলপ

রাে।তারাযাকরততামেরমকমকেলতারইপ্রক্ষতফলমেয়াহমে।” (৩৩) [সাো : ৩২-

৩৩] আল্লাহতাআলারপক্ষরপূর্ণইনসামফরঅংিহমে, ক্ষকয়ামমতরক্ষেনক্ষতক্ষন 

(পামপরক্ষেমক) 

আহ্বানকারীওমোমরাহকারীইমামমেরওপরতামেরক্ষনমজমেরপাপওযামেরমকতারাক্ষে

নাইলমমপর্ভ্রিকমরমেতামেরপাপেহনকরামেন।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ 

ا    َما  ِليَْحِملُوٰٓ َسآَٰء  أََّل  ِعْلٍم ۗ  بِغَْيِر  يُِضلُّونَُهم  ٱلَِذيَن  أَْوَزاِر  َوِمْن  َمِة َۙ  ٰـَ ٱْلِقيَ يَْوَم  َكاِملَة ًۭ  أَْوَزاَرهُْم 

 ﴾. ٢٥يَِزُروَن ﴿

“ফমলক্ষকয়ামমতরক্ষেনতারােহনকরমেতামেরপামপরমোোপরূ্ণমাত্রায়এেংতামের

ওপামপরমোো,যামেরমকতারাঅজ্ঞতােিতক্ষেভ্রান্তকমরমে।জেখুন, 

তারাযােহনকরমেতাকতক্ষনকৃি !” [আন-নাহল : ২৫] 

ইসলামেকু্ষনয়াওআক্ষখরামতমানুমষরসকলহমকরক্ষজম্মাোর; 

আরসেমচময়েিহকযারক্ষজম্মাোক্ষরইসলামগ্ৰহর্কমরমেওযামানুষমেরজমনযের্ণনাক

জরমেতাহমেমানুমষরওপরআল্লাহরহকওআল্লাহরওপরমানুমষরহক।মু‘আযইেনুজা
োলরাক্ষেয়াল্লাহুআনহুমর্মকেক্ষর্ণত, ক্ষতক্ষনেমলন, 

আক্ষমএকোরনেীসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরসেীক্ষেলাম।ক্ষতক্ষনআমামকডাকমল
ন, “জহমুআয! আক্ষমেললাম, 

লাব্বায়কাওয়াসাোয়কা।তারপরক্ষতনোরঅনুরূপডাকমলন। “তুক্ষমক্ষকজামনাময, 

োন্দামেরউপরআল্লাহরহকক্ষক? আক্ষমেললাম, না।ক্ষতক্ষনেলমলন, 

োন্দামেরওপরআল্লাহরহকহমলাতারাএকমাত্রতাাঁরইোেতকরমে,তাাঁরসমেমকামনা

ক্ষকেুমকিরীককরমেনা।অতঃপরক্ষকেুির্চলমলনতারপরেলমলন, জহমু‘আয! 

আক্ষমজোমেোললাম, লাব্বায়কাওয়াসাোয়কা।ক্ষতক্ষনেলমলন, তুক্ষমক্ষকজামনাময, 

োন্দারাযখনতাআিামক্ষেমেতখনআল্লাহরউপরোন্দামেরহকক্ষকহমে? তাহলএইময, 
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ক্ষতক্ষনতামেরআযােক্ষেমেননা।” [সহীহুলেুখারী: ৬৮৪০] 

ইসলামমানুমষরজমনযসতযেীন, তারসন্তানাক্ষে, 

তারসম্পেওতারসম্মামনরক্ষজম্মাোরীক্ষনময়মে।রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসা
ল্লামেমলনঃ “ক্ষনশ্চয়আল্লাহতা‘আলামতামামেররি, জতামামেরসম্পে, 

জতামামেরইজ্জত-আব্রূমতামামেরএইমামসওএইিহমরএইক্ষেমনরসম্মামনরনযায়হারাম 

(সম্মাক্ষনত) কমরক্ষেময়মেন।” [সহীহুলেুখারী৬৫০১] 

রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমহানএইঅক্ষেকারটিক্ষেোয়হমজমঘাষর্াকমর
জেন, 

জযখামনএকলামখরমেিীসাহােীউপক্ষস্থতক্ষেমলন।একইহমজরকুরোনীরক্ষেনএমমণমকই
কময়কোরউচ্চারর্কমরমেনওতারওপরগুরুত্বামরাপকমরমেন।ইসলামমানুষমকতার
সকলইো, কমণওকতৃণ মত্বরক্ষজম্মাোরকমরমে।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ُعنُِقهِۦ ۖ وَ   وَ  فِى  ٰٓئَِرهُۥ  ٰـَ َط هُ  ٰـَ أَْلَزْمنَ ٍن  ٰـَ إِنَس َمةِ   ُكَل  ٰـَ ٱْلِقيَ يَْوَم  لَهُۥ  ا  نُْخِرُج  ب ًۭ ٰـَ ﴿  ِكتَ ا  َمنُشور  هُ    ﴾   ١٣يَْلقَىَٰ

ا﴿ بََك َكفَىَٰ بِنَْفِسَك ٱْليَْوَم َعلَْيَك َحِسيب ًۭ ٰـَ  ِكتَ
 ﴾.١٤ٱْقَرأْ

“আরপ্রমতযকমানুমষরঅক্ষজণ তআমলমকআক্ষমতারসামর্েঢ়ৃোমেলাক্ষেময়ক্ষেময়ক্ষেএ

েংক্ষকয়ামমতরক্ষেনআক্ষমতারজনযমেরকরেএকক্ষকতাে,যামসপামেউন্মুি।পাঠকর
জতামারক্ষকতাে।আজতুক্ষমক্ষনমজইমতামারক্ষহসাে-ক্ষনকািকারীক্ষহমসমেযমর্িহমে।” 

[আল-ইসরা : ১৩] 

অর্ণাৎমসোমলাঅর্োমন্দযাআমলকমরমেআল্লাহমসটিমকতারসমেমলপমটক্ষেমেন, 

যাতামকোিাঅপমররক্ষেমকযামেনা।অতএেঅপমররকমমণরকারমর্তামকএেংতারক
জমণরকারমর্অপরমকক্ষজজ্ঞাসাোেকরাহমেনা।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ 

ٰٓأَيَُّها ٰـَ ِقيِه ﴿ يَ ٰـَ ا فَُملَ ُن إِنََك َكاِدٌح إِلَىَٰ َرب َِك َكدْح ًۭ ٰـَ نَس  ﴾. ٦ٱْْلِ
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 “জহমানুষ! তুক্ষমমতামাররমেরকামেমপৌাঁোপযণন্তকমঠারপক্ষরশ্রমকরমে, 

অতঃপরতুক্ষমেেলামনয়ারউমেমিযতাাঁরসািাতলােকরমে।” [আল-ইনক্ষিকাক: ৬] 

আল্লাহতায়ালাআরওেমলনঃ  

ا ِلح ًۭ ٰـَ ٍمٌۢ ل ِْلعَبِيِد ﴿ َمْن أََسآَٰء فَعَلَْيَها ۗ وَ  فَِلنَْفِسهِۦ ۖ وَ   َمْن َعِمَل َص ٰـَ  ﴾. ٤٦َما َربَُّك بَِظلَ

“জযসৎকাজকমরমসতারক্ষনমজরকলযামর্রজনযইতাকমরএেংমকউমন্দকাজকরমল
তারপ্রক্ষতফলমস-

ইমোেকরমে।আরআপনাররেতাাঁরোন্দামেরপ্রক্ষতমমামটইযলুুমকারীনন।” 

[ফুসক্ষসলাত : ৪৬] 

মানুমষরমযমকামনাআমলমখােতামকঅর্োঅপরমকিক্ষতগ্ৰস্ততকরমেইসলামতারেয়

োরতারওপরচাপায়।আল্লাহতা‘আলামলন, 

ا فَإِ  ا﴿َوَمن يَْكِسْب إِثْم ًۭ ا َحِكيم ًۭ  ﴾. ١١١نََما يَْكِسبُهُۥ َعلَىَٰ نَْفِسهِۦ ۚ َوَكاَن ٱَّلَلُ َعِليم 

 “আরমযপাপকামাইকরমে, েস্তুত, 

জসমতাক্ষনমজরক্ষেরুমদ্ধইতাকামাইকরমে।আরআল্লাহসেণজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” [আন-ক্ষনসা 
: ১১১] আল্লাহতায়ালাআমরােমলনঃ  

ِلَك َكتَْبنَا َعلَىَٰ بَنِىٰٓ 
ِءيلَ  ِمْن أَْجِل ذََٰ ٰٓ ا بِغَْيِر نَْفٍس أَْو فََساٍدٌۢ فِى ٱْْلَْرِض   إِْسَرَٰ أَنَهُۥ َمن قَتََل نَْفس ٌۢ

ا وَ  فََكأَنََما قَتََل ٱلنَاسَ  ا ۚ وَ  َمْن أَْحيَاَها فََكأَنََمآٰ أَْحيَا ٱلنَاسَ  َجِميع ًۭ ِت   لَقَدْ َجآَٰءتُْهْم ُرُسلُنَا َجِميع ًۭ ٰـَ بِٱْلبَي ِنَ

ِلَك فِى ٱْْلَْرِض لَُمْسِرفُوَن ﴿ثَُم إَِن َكثِير ًۭ  ْنُهم بَْعدَ ذََٰ  . ﴾٣٢ا م ِ

“একারমর্ইেনীইসরাঈমলরউপরএক্ষেিানক্ষেলামময, 

জযেযক্ষিমকানেযক্ষিমকহতযাকমরঅনযপ্রামর্রক্ষেক্ষনময়েযতীতোযমীমনধ্বংসাত্ম্ককা
জকরারকারর্োিা,তমেমসমযনসকলমানষুমকইহতযাকরল, 

আরমকউকামরাপ্রার্রিাকরমলমসমযনসকলমানুমষরপ্রার্রিাকরল।” [আল-

মাময়োহ : ৩২] রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলমেনঃ 
“জযমকামনাপ্রার্মকঅনযায়োমেহতযাকরাহমে, 
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তারপামপরএকটাঅংিআেমমরপ্রর্মসন্তান (কােীল) এরউপরেতণ ামে।জকননা, 
জসহতযাররীক্ষতচালুকারীপ্রর্মেযক্ষিক্ষেল।” সহীহমুসক্ষলম (৫১৫০) 
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১৮- ইসলামআমল, জোেক্ষেক্ষহতা, 
ক্ষেক্ষনময়ওসাওয়ামেরমিমত্রনারীওপুরুষউেয়মক

সমানকমরমে। 

ইসলামআমল, জোেক্ষেক্ষহতা, 

ক্ষেক্ষনময়ওসাওয়ামেরমিমত্রনারীওপুরুষউেয়মকসমানকমরমে।আল্লাহতা‘আলােমল
নঃ  

ِت ِمن ذََكٍر أَْو أُنثَىَٰ وَ  وَ  ٰـَ ِلَح ٰـَ ٰٓئَِك يَدُْخلُوَن ٱْلَجنَةَ وَ  هَُو ُمْؤِمٌنًۭ  َمن يَْعَمْل ِمَن ٱلَص ٰـَ لَ َّل   فَأُو 

ا﴿  . ﴾١٢٤يُْظلَُموَن نَِقير ًۭ

“আরপুরুষক্ষকংোনারীরমিযমর্মকমযমু’ক্ষমনঅেস্থায়মনককাজকরমে, 

তারাজািামতপ্রমেিকরমেএেংতামেরপ্রক্ষতসামানযমখজরুেীক্ষচরকর্াপক্ষরমার্ওযুলুম

করাহমেনা।” [আন-ক্ষনসা : ১২৪] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

ن ذََكٍر أَْو أُنثَىَٰ َوهَُو ُمْؤِمٌنًۭ َمْن  ا م ِ ِلح ًۭ ٰـَ ة ًۭ  فَلَنُْحيِيَنَهُۥ َعِمَل َص لَنَْجِزيَنَُهْم أَْجَرهُم   َطي ِبَة ًۭ ۖ وَ  َحيَوَٰ

 .﴾٩٧بِأَْحَسِن َما َكانُوا  يَْعَملُوَن ﴿

“মুক্ষমনহময়পুরুষওনারীরমমিযমযমকউসৎকাজকরমে, 

অেিযইআক্ষমতামকপক্ষেত্রজীেনোনকরে।আরঅেিযইআক্ষমতামেরমকতারাযাকর
ততারতুলনায়মশ্রষ্ঠপ্রক্ষতোনমেে।” [আন-নাহাল৯৭] আল্লাহতায়ালাআমরােমলনঃ  

ٰٓ إَِّل ِمثْلََها ۖ وَ  ن ذََكٍر أَْو أُنثَىَٰ وَ  َمْن َعِمَل َسي ِئَة ًۭ فَََل يُْجَزىَٰ ا م ِ ِلح ًۭ ٰـَ   هَُو ُمْؤِمٌنًۭ  َمْن َعِمَل َص

لَ  ﴿فَأُو  ٰٓئَِك يَدُْخلُوَن ٱْلَجنَةَ يُْرَزقُوَن فِيَها بِغَْيِر ِحَساٍبٌۢ  .﴾٤٠ٰـَ

“জকউমন্দকাজকরমলমসশুিুতারকামজরঅনুরূপিাক্ষস্তইপ্রাপ্তহমে।আরমযপুরুষ
ক্ষকংোনারীমুক্ষমনহময়সৎকাজকরমেতমেতারাপ্রমেিকরমেজািামত, 

জসখামনতামেরমকমেয়াহমেঅেক্ষর্তক্ষরক্ষযক।” [োক্ষফর: ৪০] 

আল্লাহতায়ালাআমরােমলনঃ 
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َٰتِ ٱو    لُۡمۡسلِِمين  ٱإِنَّ  ﴿ َٰتِ ٱو    لُۡمۡؤِمنِين  ٱو    لُۡمۡسلِم  َٰنِتِين  ٱو    لُۡمۡؤِمن  َٰتِ ٱو    لۡق  َٰنِت  َِٰدقِين  ٱو    لۡق   لصَّ

َٰتِ ٱو   َِٰدق  َٰبِِرين  ٱو    لصَّ َٰتِ ٱو    لصَّ َٰبِر  َِٰشعِين  ٱو    لصَّ َٰتِ ٱو    لۡخ  َِٰشع  قِين  ٱو    لۡخ  ِ د  َٰتِ ٱو    لُۡمت ص  ق  ِ د   لُۡمت ص 
ئِِمين  ٱو   َّٰٓ َٰتِ ٱو    لصَّ ئِم  َّٰٓ َٰفِِظين  ٱو    لصَّ و    لۡح  ُهۡم  َٰتِ ٱفُُروج  َٰفِظ  َٰكِرِين  ٱو    لۡح  و    ّللَّ  ٱ  لذَّ ثِيٗرا  َٰتِ ٱك  َٰكِر  دَّ   لذَّ ع 

 
أ

ُ ٱ ِظيٗما  ّللَّ ۡجًرا ع 
 
أ ٗة و  ۡغفِر   [ 35 :]الأحزاب  ﴾ ٣٥ل ُهم مَّ

 

 “ক্ষনশ্চয়মুসক্ষলমপুরুষওমুসক্ষলমনারী, মুক্ষমনপুরুষওমুক্ষমননারী, 
অনুেতপুরুষওঅনুেতনারী, সতযোেীপুরুষওসতযোেীনারী, 
ধিযণিীলপুরুষওতিযণিীলনারী, ক্ষেনীতপুরুষওক্ষেনীতনারী, 
োনিীলপুরুষওোনিীলনারী, সওমপালনকারীপুরুষওসওমপালনকারীনারী, 
জযৌনােক্ষহফাজতকারীপুরুষওমযৌনােক্ষহফাজতকারীনারী, 
আল্লামহ্কঅক্ষিকস্মরর্কারীপরুুষওআল্লামহ্কঅক্ষিকস্মরর্কারীনারী, 

তামেরজনযআল্লাহমরমখমেনিমাওমহাপ্রক্ষতোন।” [আল-আহযাে : ৩৫] 
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১৯- 

ইসলামনারীমেরসম্মাক্ষনতকমরমেএেংনারীমেরমক
পুরুষমেরভ্রাতৃপ্রক্ষতমেনযকমরএেংপুরুমষরওপর

নারীরেরর্-

জপাষর্আেিযককমরক্ষেময়মে,যক্ষেমসতারসিমতা

রামখ।অতএেমমময়রেরর্-

জপাষর্তারোোরওপর; মাময়রেরর্-

জপাষর্তারসন্তামনরওপরওয়াক্ষজে, 

যক্ষেতারাসাোলেওসিমহয়এেংস্ত্রীরেরর্-

জপাষর্তারস্বামীরওপর। 

ইসলামনারীমেরমকপরুুষমেরঅংিীোরক্ষহমসমেের্যকমরমে।রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহু
আলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলনঃ “ক্ষনশ্চয়স্ত্রীমলামকরাপুরুষমেরইঅংি।” ক্ষতরক্ষমযী : 

১১৩।ইসলামমরনারীমেরমকসম্মাক্ষনতকরারএকটিনমুনাহমেইসলামসন্তামনরওপর
তারমাময়রেরর্-জপাষর্ওয়াক্ষজেকমরমে, 

যক্ষেমসসিমহয়।রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলনঃ 
“োনিীমলরহাতউাঁচুআরতুক্ষমযারেরর্-

জপাষর্গ্ৰহর্কমরমোতারমর্মকশুরুকরঃমতামারমাতা, জতামারক্ষপতা, জতামারমোন, 

জতামারোইঅতঃপরমতামারঘক্ষনিজনওঘক্ষনিজন।” 

ইমামআহমােএটিের্ণনাকমরমেন।ক্ষপতা-
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মাতারমযণাোরের্ণনা২৯নংঅনুমেমেিীঘ্রইআসমে।ইনিাআল্লাহা।ইসলামকতৃণ কনা
রীমেরসম্মাক্ষনতকরারঅন্তেুণ িহমলা,ইসলামস্বামীসামর্ণোনহমলতারউপরস্ত্রীরেরর্

জপাষর্োিযকমরমে।আল্লাহতায়ালােমলনঃ  

ن َسعَتِهِۦ ۖ وَ  هُ   َعلَْيِه ِرْزقُهُۥ فَْليُنِفْق ِمَمآٰ َمن قُِدَر    ِليُنِفْق ذُو َسعٍَةٌۢ م ِ ٱَّلَلُ ۚ َّل يَُكل ُِف ٱَّلَلُ نَْفس ا إَِّل   َءاتَىَٰ

ا﴿ َمآٰ  يُْسر ًۭ َها ۚ َسيَْجعَُل ٱَّلَلُ بَْعدَ ُعْسٍرٌۢ  ﴾. ٧َءاتَىَٰ

“ক্ষেিোনক্ষনজসামর্ণযঅনুযায়ীেযয়করমেএেংযারজীেমনাপকরর্সীক্ষমত, 

জসআল্লাহযাোনকমরমেনতামর্মকেযয়করমে।আল্লাহযামকমযসামর্ণযক্ষেময়মেনতারমচ
জয়গুরুতরমোোক্ষতক্ষনতারউপরচাপাননা।অেিযইআল্লাহকমিরপরমেমেনস্বক্ষস্ত।” 

[আত-তালাক : ৭] 

জতনকেযক্ষিরাসলূুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমকক্ষজমজ্ঞসকরল, 

স্বামীরওপরস্ত্রীরহককী? ক্ষতক্ষনেলমলন, “তুক্ষমযখনখামেমতামারস্ত্রীমকওখাওয়ামে, 

তুক্ষমযখনপক্ষরিানকরমেতখনতামকওপক্ষরিানকরামেআরমচহারায়মারমেনাএেং

তামকখারাপেলমেনা।” 

ইমামআহমােএটিের্ণনাকমরমেন।রাসলূুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামস্বামীমের
ওপরনারীমেরকতকহকের্ণনাপ্রসমেেমলনঃ 

“আরমতামামেরওপরনারীমেরজমনযরময়মেসুন্দরোমেক্ষরযকওমপািামকরোক্ষয়ত্ব।” 

সহীহমুসক্ষলম।রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামআরওেমলনঃ 
“েযক্ষিরপাপক্ষহমসমেএটিইযমর্িযামকমসখাওয়ায়মসতামকনিকমর” 

ইমামআহমােএটিের্ণনাকমরমেন।খািােীরহ. েমলনঃ 
(রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরোর্ী : "منيقوت" (জযখায়) 

দ্বারাউমেিযএমনেযক্ষিযারখাোমররোক্ষয়ত্বতারওপরআেিযক।অর্ণাৎমযনক্ষতক্ষনসে
কাকারীমকেমলমেন, 

জতামারপক্ষরোমররখাোমররঅক্ষতক্ষরিনাহমলসাওয়ামেরআিায়সেকাকরমেনা।জক
ননাযখনতামেরমকঅেমহলাকরমেতখনএটিইপাপক্ষহমসমেপক্ষরেক্ষর্তহমে।) 
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ইসলামমনারীমেরমকসম্মাক্ষনতকরারঅন্তেুণ িহমলা,ইসলামমমময়রেরর্মপাষর্তার

ক্ষপতারওপরওয়াক্ষজেকমরমে।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

دَهَُن َحْولَْيِن َكاِملَْيِن ۖ ِلَمْن أََرادَ أَن يُتَِم ٱلَرَضاَعةَ ۚ وَ  ۞ وَ  ٰـَ ُت يُْرِضْعَن أَْولَ ِلدََٰ َعلَى    ٱْلَوَٰ

ٌٌۢ بَِولَِدَها وَ  ْسعََها ۚ َّل تَُضآٰرَ ِكْسَوتُُهَن بِٱْلَمْعُروِف ۚ َّل تَُكلَُف نَْفٌس إَِّل وُ  لَهُۥ ِرْزقُُهَن وَ  ٱْلَمْولُودِ  ِلدَة  َوَٰ

ْنُهَما وَ  بَِولَِدهِۦ ۚ وَ  لَهُۥ َّل َمْولُودًٌۭ  ِلَك ۗ فَإِْن أََرادَا فَِصاّل  َعن تََراٍضٌۢ م ِ تََشاُوٍرٌۢ فَََل    َعلَى ٱْلَواِرِث ِمثُْل ذََٰ

دَُكْم فَََل ُجنَاَح َعلَْيُكْم إِذَا َسلَْمتُم َمآٰ َءاتَْيتُم  إِْن أََردتُّْم أَن  ُجنَاَح َعلَْيِهَما ۗ وَ  ٰـَ ا  أَْولَ تَْستَْرِضعُوٰٓ

﴿ ٱتَقُوا  ٱَّلَلَ وَ  بِٱْلَمْعُروِف ۗ وَ  ا  أََن ٱَّلَلَ بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌرًۭ  .﴾٢٣٣ٱْعلَُموٰٓ

“আরজননীের্তামেরসস্তানমেরমকপূর্ণেু’েেরস্তনযপানকরামে, এটাতারজনয, 

জযস্তনযপানকালপূর্ণকরমতচায়।ক্ষপতারকতণ েযযর্াক্ষেক্ষিতামের (মাতামের) েরর্-

জপাষর্করা।” [আল-োকারাহ : ২৩৩]অতএে, আল্লাহের্ণনাকমরমেনময, 

জন্মোতাক্ষপতারওপরযর্াযর্োমেতারসন্তামনরখাোরওমপাষামকরোক্ষয়ত্বরময়মে।
আল্লাহতা‘আলারআরওোর্ীঃ  

ن   م ِ َسَكنتُم  َحْيُث  ِمْن  وَ أَْسِكنُوهَُن  وَ   ُوْجِدُكْم  َعلَْيِهَن ۚ  ِلتَُضي ِقُوا   وهَُن  تَُضآٰرُّ أُو    َّل  ُكَن    إِن 

أُُجوَرهَُن ۖ   فَـَٔاتُوهَُن  لَُكْم  أَْرَضْعَن  فَإِْن  َحْملَُهَن ۚ  يََضْعَن  َحتَىَٰ  َعلَْيِهَن  فَأَنِفقُوا   تَِحْمٍلٌۢ  ٰـَ أْتَِمُروا     وَ لَ

 ﴾. ٦اَسْرتُْم فََستُْرِضُع لَهُٓۥٰ أُْخَرىَٰ ﴿إِن تَعَ  بَْينَُكم بَِمْعُروٍفٌۢ ۖ وَ 

“অতঃপরযক্ষেতারামতামামেরসন্তানমেরমকস্তনযোনকমরতমেতামেরমকপাক্ষরশ্রক্ষম

কমেমে।” [আত-তালাক : ৬] 

অতএেআল্লাহসন্তামনরেগু্ধপামনরপাক্ষরশ্রক্ষমকক্ষপতারওপরওয়াক্ষজেকমরমেন।এটিপ্র
মার্কমরময, সন্তামনরখরচতারক্ষপতারওপর।আরসন্তানমেমল-

জমময়উেয়মকিাক্ষমলকমর।আরক্ষনমেরহােীসপ্রমার্কমরময, স্ত্রীওতারসন্তামনরেরর্-

জপাষর্ক্ষপতারওপরওয়াক্ষজে।আক্ষয়িারাক্ষেয়াল্লাহুআনহামর্মকেক্ষর্ণত, 

ক্ষহন্দনেীসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমকেলমলন, আেুসুক্ষফয়ানখুেকৃপর্মলাক, 

আক্ষমতারসম্পেমর্মকক্ষনমতোিযহই।ক্ষতক্ষনেলমলনঃ 
“জতামারওমতামারসন্তামনরজমনযযতটুকুপ্রময়াজনতাক্ষনয়মমাক্ষফকনাও।” 
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এটিেুখারীের্ণনাকমরমেন।নেীকারীমমমময়ওমোনমেরওপরখরচকরারফক্ষজলতের্ণ
নাকমরমেন।জযমনরাসূল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলমেনঃ 
“জযেযক্ষিে’ুজনঅর্োক্ষতনজনমমময়রঅর্োে’ুজনঅর্োক্ষতনজনমোমনরেরর্-

জপাষর্গ্ৰহর্করলতামেরক্ষেোহঅর্োমৃতুযরফমলপৃর্কহওয়ারআেপযণন্তঅর্োএমন
অেস্থায়মসতামেরমর্মকমারামেল, তাহমলআক্ষমওমসএরূপহমো, 

তখনক্ষতক্ষনতজণ নীওমিযমাআেলুদ্বারাইিারাকরমলন।” ক্ষসলক্ষসলাতুসসাহীহা : 

২৯৬। 
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২০- মৃতুযমামনস্থায়ীোমেক্ষনঃমিষহওয়ানয়; 

েরংতাহমলাকমমণরজেতমর্মককমণ-

ফমলরজেমতপ্রতযাপর্ণকরামাত্র।মৃতুযিরীরওরূহ
উেয়মকঅন্তেুণ িকমর।রূমহরমৃতুযমামনিরীরমর্

জকতারক্ষেক্ষেিহওয়া, 
অতঃপরক্ষকয়ামমতরক্ষেনপুনরুিানমিমষতারকা

জেক্ষফমরআসমে।মৃতুযরপররূহঅনযমকামনািরীমর
স্থানান্তক্ষরতহয়নাএেংঅনযমকামনািরীমরররূপওগ্ৰ

হর্কমরনা। 

মৃতুযমামনস্থায়ীোমেক্ষনঃমিষহওয়ানয়।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ُكم َملَُك ٱْلَمْوتِ  َل بُِكْم ثَُم إِلَىَٰ َرب ُِكْم تُْرَجعُوَن ﴿ ۞ قُْل يَتََوفَىَٰ  . ﴾١١ٱلَِذى ُوك ِ

“েলুন, 

জতামামেরমকমৃতুযমেমেমতুৃযরমফমরিতাযামকমতামামেরজনযক্ষনময়ােকরাহময়মে।তা
রপরমতামামেররমেরক্ষনকটমতামামেরমকক্ষফক্ষরময়আনাহমে।” [আস-সাজোহ : ১১] 

মৃতুযিরীরওরূহউেয়মকঅন্তেুণ িকমর।রূমহরমৃতুযমামনিরীরমর্মকতারক্ষেক্ষেিহও
য়াঅতঃপরক্ষকয়ামমতরক্ষেনপনুরুিানমিমষতারকামেক্ষফমরআসমে।আল্লাহতা‘আলা
েমলনঃ  
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ٱلَتِى لَْم تَُمْت فِى َمنَاِمَها ۖ فَيُْمِسُك ٱلَتِى قََضىَٰ َعلَْيَها ٱْلَمْوَت   ٱَّلَلُ يَتََوفَى ٱْْلَنفَُس ِحيَن َمْوتَِها وَ 

ٰٓ  وَ  ٰٓ  يُْرِسُل ٱْْلُْخَرىَٰ ٍتٌۢ  إِلَىَٰ ٰـَ ِلَك لَـَٔايَ
ى ۚ إَِن فِى ذََٰ َسم   . ﴾٤٢ُروَن ﴿ل ِقَْوٍمٌۢ يَتَفَكَ  أََجٍلٌۢ مُّ

“আল্লাহ্ইজীেসমূমহরপ্রার্হরর্কমরনতামেরমৃতুযরসময়এেংযামেরমৃতুযআমসক্ষন

তামেরপ্রার্ওক্ষনদ্রারসময়।তারপরক্ষতক্ষনযারজনযমৃতুযরক্ষসদ্ধান্তকমরনতারপ্রার্ক্ষতক্ষন
জরমখমেনএেংঅনযগুমলাক্ষফক্ষরময়মেন, 

একক্ষনক্ষেণিসমময়রজনয।ক্ষনশ্চয়এমতক্ষনেিণনরময়মেএমনসম্প্রোময়রজনয, 

যারাক্ষচন্তাকমর।” [আয-যমুার : ৪২] 

রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলমেনঃ 

“ক্ষনশ্চয়ইরূহমকযখনকেজকরাহয়তখনেকৃ্ষিতারক্ষপেুমনয়।” [মুসক্ষলম: ৯২০] 

আররূহমৃতুযরপরকমমণরজেতমর্মককমণ-

ফমলরজেমতপ্রতযাপর্ণকমর।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ا ۖ َوْعدَ ٱَّلَلِ َحق ا ۚ إِنَهُۥ يَْبدَُؤا  ٱْلَخْلَق ثَُم يُِعيدُهُۥ َعِملُوا   ٱلَِذيَن َءاَمنُوا  وَ  ِليَْجِزىَ  إِلَْيِه َمْرِجعُُكْم َجِميع ًۭ

تِ  ٰـَ ِلَح ٰـَ ْن َحِميٍمٌۢ َوَعذَاٌب  بِٱْلِقْسِط ۚ وَ  ٱلَص  .﴾٤أَِليٌمٌۢ بَِما َكانُوا  يَْكفُُروَن ﴿ٱلَِذيَن َكفَُروا  لَُهْم َشَراٌبًۭ م ِ

“তাাঁরইকমেমতামামেরসকমলরক্ষফমরযাওয়া; 

আল্লাহরপ্রক্ষতশ্রুক্ষতসতয।সকৃ্ষিমকক্ষতক্ষনইপ্রর্মঅক্ষস্তমত্বআমনন, 

তারপরমসটারপুনরােৃক্ষিঘটামেনযারাঈমানএমনমেএেংসৎকাজকমরমেতামেরমকই

নসাফপূর্ণপ্রক্ষতফলপ্রোমনরজনয।আরযারাকুফরীকমরমেতামেরজনযরময়মেঅতযন্তে
রমপানীয়ওঅতীেকিোয়কিাক্ষস্ত; কারর্তারাকুফরীকরত।” [ইউনুস : ৪] 

রূহমৃতুযরপরঅনযমকামনািরীমরস্থানান্তক্ষরতহয়নাএেংমকামনারূপওগ্ৰহর্কমরনা।
জকননাস্থানান্তক্ষরতহওয়ারোক্ষেক্ষেমেকওইক্ষন্দ্রয়মকামনাটিইসমর্ণনকমরনা।তাোিান
েীের্আলাইক্ষহমুসসালামমর্মকওএমনমকামনাের্ণনাপাওয়াযায়না, 

যাএইআক্ষকোমকসমর্ণনকমর। 



 
62 

২১- 

ইসলামঈমামনরেিেিরুকমনরমািযমমঈমামনর
ক্ষেমকআহ্বানকমর, 

আরমসগুমলাহমেআল্লাহরপ্রক্ষতঈমান,তারমফমরশ্তা
জেরপ্রক্ষতঈমান, 

আসমানীক্ষকতােসমূমহরপ্রক্ষতঈমান, 

জযমনক্ষেকৃতহওয়ারপূমেণরতাওরাত, 

ইক্ষিলওযােূমররপ্রক্ষতএেংকুরআমনরপ্রক্ষতঈমান।
আরসকলনেীওরাসূলআলাইক্ষহমুসসালামমরওপর
ঈমানআনাএেংতামেরসেণমিষনেীরপ্রক্ষতঈমান

আনা।আরক্ষতক্ষনহমলননেীওরাসূলেমর্রসেণমিষ
আল্লাহররাসূলমুহাম্মাে।আরআক্ষখরামতরপ্রক্ষতঈ

মানআনা।আমরাজাক্ষনময, 

েকু্ষনয়ারজীেনইযক্ষেসেণমিষওচূিান্তজীেনহত, 
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তাহমলএইজীেনওঅক্ষস্তত্বক্ষনমরটঅর্ণহীনহত।আর
ওঈমানআনাতাকেীমররোমলামমন্দরওপর। 

ইসলামঈমামনরেিেিরুকমনরমািযমমঈমামনরক্ষেমকআহ্বানকমর, 

যারক্ষেমকসকলনেীওরাসূলআলাইক্ষহমুসসালামআহ্বানকমরমেন।আরতাহমেঃ 

প্রর্মঃআল্লাহরপ্রক্ষতঈমানআনাএোমেময, ক্ষতক্ষনএইজেমতররে, সকৃ্ষিকতণ া, 

ক্ষরক্ষযকোতাওপক্ষরচালনাকারী।আরএকমাত্রক্ষতক্ষনইইোেমতরউপযুি, 

ক্ষতক্ষনোিাসেক্ষকেুরইোেতোক্ষতল।ক্ষতক্ষনোিাসকলমােুেোক্ষতল।কামজইক্ষতক্ষনো
িাকামরাজমনযইইোেতপ্রমযাজযনয়এেংক্ষতক্ষনোিাকামরাজমনযইইোেতক্ষেশুদ্ধনয়।
এইমাসআলারেক্ষলল৮নংঅনুমেমেআমলাচনাকরাহময়মে। 

আল্লাহতা‘আলাআল-

কুরআনুলকারীমমরঅমনকজায়োয়ক্ষেক্ষেিআয়ামতএসেগুরুত্বপূর্ণরুকনউমল্লখকমর

জেন।জযমনআল্লাহতা‘আলারোর্ীঃ  

ٰٓئَِكتِهِۦ وَ  ٱْلُمْؤِمنُوَن ۚ ُكل  َءاَمَن بِٱَّلَلِ  وَ  بَِمآٰ أُنِزَل إِلَْيِه ِمن َرب ِهِۦ َءاَمَن ٱلَرُسولُ  ٰـَ ُرُسِلهِۦ  وَ  ُكتُبِهِۦ وَ  َملَ

ُسِلهِۦ ۚ وَ  ن رُّ ُق بَْيَن أََحٍدٌۢ م ِ  ﴾. ٢٨٥إِلَْيَك ٱْلَمِصيُر﴿ أََطْعنَا ۖ ُغْفَرانََك َربَنَا وَ  قَالُوا  َسِمْعنَا وَ  َّل نُفَر ِ

“রাসূলতাররমেরপিমর্মকযাতারকামেনাক্ষযলকরাহময়মেতারউপরঈমানএমনমে

নএেংমুক্ষমনের্ও।প্রমতযমকইঈমানএমনমেআল্লাহরউপর, তাাঁরমফমরশ্তাসমূহ, 

তাাঁরক্ষকতােসমূহএেংতাাঁররাসলূেমর্রউপর।আমরাতাাঁররাসলূেমর্রকারওমমিযতা
রতমযকক্ষরনা।আরতারােমল: আমরাশুমনক্ষেওমমমনক্ষনময়ক্ষে।জহআমামেররে! 

আপনারিমাপ্রার্ণনাকক্ষরএেংআপনারক্ষেমকইপ্রতযােতণ নস্থল।” [আলোকারাহ : 

২৮৫] আল্লাহতায়ালাআমরােমলনঃ 



 
64 

ِكَن ٱْلبَِر َمْن َءاَمَن بِٱَّلَلِ  ٱْلَمْغِرِب وَ  وَ  ۞ لَْيَس ٱْلبَِر أَن تَُولُّوا  ُوُجوَهُكْم قِبََل ٱْلَمْشِرقِ  ٰـَ  وَ  لَ

ٰٓئَِكةِ  وَ  ٱْلـَٔاِخرِ  ٱْليَْومِ  ٰـَ بِ  وَ  ٱْلَملَ ٰـَ َن وَ  وَ  ٱْلِكتَ ـۧ َمىَٰ  وَ  َءاتَى ٱْلَماَل َعلَىَٰ ُحب ِهِۦ ذَِوى ٱْلقُْربَىَٰ  ٱلنَبِي ِ ٰـَ َ  وَ  ٱْليَت

ِكينَ  ٰـَ قَاِب وَ  ٱلَسآٰئِِليَن وَ  وَ  ٱلَسبِيلِ  ٱْبنَ  وَ  ٱْلَمَس ةَ وَ  فِى ٱلر ِ ة أَقَاَم ٱلَصلَوَٰ ٱْلُموفُوَن  وَ  َءاتَى ٱلَزَكوَٰ

َهدُوا  ۖ وَ بِعَ  ٰـَ بِِريَن فِى ٱْلبَأَْسآٰءِ  ْهِدِهْم إِذَا َع ٰـَ ٰٓئِكَ  ٱلَضَرآِٰء وَ  وَ  ٱلَص ٰـَ لَ ٱلَِذيَن َصدَقُوا  ۖ   ِحيَن ٱْلبَأِْس ۗ أُو 

ٰٓئَِك هُُم ٱْلُمتَقُونَ  وَ  ٰـَ لَ  . ﴾١٧٧﴿ أُو 

 “োমলাকাজশুিুএটানয়ময, জতামরামতামামেরমচহারাপূেণওপক্ষশ্চমক্ষেমকক্ষফরামে; 

েরংমমৌক্ষলকোমলাকাজহলমযঈমানআমনআল্লাহ, জিষক্ষেেস, জফমরশ্তাের্, 

ক্ষকতােওনেীেমর্রপ্রক্ষতএেংমযসম্পেপ্রোনকমরতারপ্রক্ষতআসক্ষিসমত্ত্বওক্ষনকটাত্ম্ীয়
ের্মক, ইয়াতীম, অসহায়, 

মুসাক্ষফরওঅোমেপ্রার্ণনাকারীমকএেংেক্ষন্দমুক্ষিমতএেংমযসালাতকাময়মকমর, 

যাকাতমেয়এেংযারাঅেীকারকমরতাপূর্ণকমর, 

যারাতিযণিারর্কমরকিওেেুণিায়ওযুমদ্ধরসমময়।তারাইসতযোেীএেংতারাইমুিাকী
।” [আল-োকারাহ : ১৭৭] 

আল্লাহতা‘আলাএইরুকনসমূমহরপ্রক্ষতঈমানআনায়নকরমতআহ্বানকমরমেন।আরক্ষত
ক্ষনের্ণনাকমরমেনময, 

জযেযক্ষিএগুমলামকঅস্বীকারকরলমসমঘারক্ষেভ্রাক্ষন্তমতক্ষেভ্রান্তহল।আল্লাহতা‘আলােমল
নঃ 

ٰٓأَيَُّها ٰـَ ا  َءاِمنُوا  بِ  ٱلَِذينَ  يَ بِ  وَ  ۦَرُسوِلهِ  وَ  ٱَّلَلِ َءاَمنُوٰٓ ٰـَ بِ  وَ  ۦنََزَل َعلَىَٰ َرُسوِلهِ  ٱلَِذى ٱْلِكتَ ٰـَ   ٱلَِذىٰٓ  ٱْلِكتَ

ٰٓئَِكتِهِ  وَ  ٱَّلَلِ َمن يَْكفُْر بِ  أَنَزَل ِمن قَْبُل ۚ وَ  ٰـَ َل ٌۢ بَِعيد ا  قَدْ فَ  ٱْلـَٔاِخرِ  ٱْليَْومِ  وَ ۦ ُرُسِلهِ  وَ ۦ ُكتُبِهِ  وَ  ۦَملَ ٰـَ َضَل َضلَ

﴿١٣٦﴾ . 

 “জহমুক্ষমনের্, জতামরাঈমানআনয়নকমরাআল্লাহরপ্রক্ষত, 

তাাঁররাসূমলরপ্রক্ষতএেংমসক্ষকতামেরপ্রক্ষতযাক্ষতক্ষনতাাঁররাসূমলরউপরনাক্ষযলকমরমেন

এেংমসক্ষকতামেরপ্রক্ষতযাক্ষতক্ষনপূমেণনাক্ষযলকমরমেন।আরমযআল্লাহ, 

তাাঁরমফমরশ্তামন্ডলী, তাাঁরক্ষকতােসমূহ, 

তাাঁররাসূলের্এেংমিষক্ষেনমকঅস্বীকারকরমে, জসমঘারক্ষেভ্রাক্ষন্তমতক্ষেভ্রান্তহমে।” 

[আন-ক্ষনসা : ১৩৬] উমারইেনুলখািােরাক্ষেয়াল্লাহু ‘আনহুেক্ষর্ণতহােীমসএমসমে, 

ক্ষতক্ষনেমলনঃ 
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“একোআমরারাসলূুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরক্ষখেমমতক্ষেলাম।এমনসম
য়একজনমলাকআমামেরকামেএমসহাক্ষযরহমলন।তাাঁরপক্ষরিামনরকাপিক্ষেলসা’োিে
িমে, 

মার্ারমকিক্ষেলকালকুচকুমচ।তাাঁরমমিযসফমররমকামনাক্ষচহ্নক্ষেলনা।আমরামকউতাাঁ
জকক্ষচক্ষনওনা।ক্ষতক্ষনক্ষনমজরেইুহাাঁটুনেীসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরেইুহাাঁটুরসামর্
লাক্ষেময়েমসপিমলন।তারপরতারেইুহাতনেীসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরেইুউ
রুরউপররাখমলন।তারপরক্ষতক্ষনেলমলনঃমহমুহাম্মাে! 

আমামকইসলামসম্পমকণ অেক্ষহতকরুন।রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেল
জলনঃইসলামহল, তুক্ষমএকর্ারসািযপ্রোনকরমেময, 

আল্লাহেযতীতমকামনাসতযমােেূমনইএেংক্ষনশ্চয়ইমুহাম্মােআল্লাহররাসুল, 

সালাতকাময়মকরমে, যাকাতআোয়করমে, 

রামাযামনরক্ষসয়ামপালনকরমেএেংোয়তুল্লাহমপৌোরসামর্ণযর্াকমলহাজ্জপালনকর

জে।আেন্তুকেলমলনঃআপক্ষনঠিকইেমলমেন।তারকর্াশুমনআমরাক্ষেক্ষষ্মতহলামময, 

ক্ষতনইপ্রশ্নকমরমেনআরক্ষতক্ষনই-

তাসতযাক্ষয়তকরমেন।আেন্তুকেলমলনঃআমামকঈমানসম্পমকণ অেক্ষহতকরুন।রাসূ
লসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেলমলনঃতুক্ষমঈমানআনমেআল্লাহরপ্রক্ষত, 

তাাঁরমফমরশ্তামেরপ্রক্ষত, তাাঁরক্ষকতােসমূমহরপ্রক্ষত, 

তাাঁররাসুলেমর্রপ্রক্ষতএেংআক্ষখরামতরপ্রক্ষত,আরওঈমানআনমেতাকক্ষেমররোলম

জন্দরপ্রক্ষত।আেন্তুকেলমলনঃআপক্ষনঠিকইেমলমেন।তারপরেলমলনঃআমামকইহসা
নসম্পমকণ অেক্ষহতকরুন।রাসলূসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেলমলনঃইহসানহমলা, 
তুক্ষমএমনোমেইোেতকরমেমযনআল্লাহমকমেখে, যক্ষেতামকনাওমেখ, 

তাহমলঅেিযইক্ষতক্ষনমতামামকমেখমেন।” [সহীহমুসক্ষলম: ৮] এইহােীমসরময়মেময, 

ক্ষজেরীলআলাইক্ষহসসালামরাসূলমুহাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরকামেএমস

জেনএেংতাাঁমকেীমনরস্তরসমূহসম্পমকণ ক্ষজমজ্ঞসকমরমেন।আরতাহমেঃইসলাম, 
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ঈমানওইহসান।রাসূলমুহাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামতামকউিরক্ষেমলন, 

অতঃপরক্ষতক্ষনতাাঁরসাহােীমেরেলমলনময, 

ইক্ষনহমলনক্ষজেরীলআলাইক্ষহসসালাম।তামেরকামেএমসমেনতামেরমকতামেরেীনক্ষি
িাক্ষেমত।এটিইহমেইসলাম, আল্লাহরক্ষরসালাহ (োতণ া)।ক্ষজেরীলতা 
(আল্লাহরকােমর্মক) ক্ষনময়এমসমেন, 

আররাসূলমুহাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামতামানুমষরকামেমপৌাঁমেক্ষেময়মেন।
আরতারসাহােীের্তাক্ষহফযওসংরির্কমরমেনএেংতারপমরতারাতামানুমষরকা

জেমপৌাঁমেক্ষেময়মেন।ক্ষদ্বতীয়ঃমফমরশ্তামেরপ্রক্ষতঈমান।তারাহমলাএকঅেিৃযজেত।আ
ল্লাহতামেরমকসৃক্ষিকমরমেনএেংতামেরমকক্ষনক্ষেণিআকৃক্ষতমতোক্ষনময়মেনএেংতামের

জকঅমনকেিেিআমমলরোক্ষয়ত্বপ্রোনকমরমেন।তামেরসেমচময়েিকামজরঅনযত
মহমলারাসূলওনেীের্আলাইক্ষহমুসসালামমরক্ষনকটআল্লাহরক্ষরসালাতমপৌাঁমেমেয়া।জফ
জরশ্তামেরমামেসেমচময়েিক্ষজেরীলআলাইক্ষহসসালাম।রাসলূমেরক্ষনকটক্ষজেরীলআ
লাইক্ষহসসালামমরওহীক্ষনময়আসাতাপ্রমার্কমর।আল্লাহতা‘আলারোর্ীঃ  

ٰٓئَِكةَ  ٰـَ ُل ٱْلَملَ ا  أَنَهُ  يُنَز ِ وحِ ِمْن أَْمِرهِۦ َعلَىَٰ َمن يََشآُٰء ِمْن ِعبَاِدِهٓۦٰ أَْن أَنِذُروٰٓ هَ إَِّلٰٓ أَنَ۠ا فَٱتَقُونِ  بِٱلرُّ ٰـَ  ۥَّلٰٓ إِلَ

﴿٢ .﴾ 

“ক্ষতক্ষনতাাঁররাসলূোন্দামেরমমিযযারপ্রক্ষতইমেস্বীয়ক্ষনমেণ মিওহীসহমফমরশ্তাপাঠানএ
েমলময, জতামরাসতকণ কর, ‘ক্ষনশ্চয়আক্ষমোিামকামনাসতযমােূেমনই; 

কামজইমতামরাআমারেযাপামরতাকওয়াঅেলম্বনকর।” [আন-নাহলঃ২] 

আল্লাহতায়ালাআমরােমলনঃ 

لَِمينَ  وَ  ٰـَ ٱْلعَ  ِ لَتَنِزيُل َرب  وحُ   ﴾١٩٢﴿ إِنَهُۥ  بِِه ٱلرُّ ِلتَُكوَن ِمَن  َعلَىَٰ   ﴾١٩٣﴿ ٱْْلَِمينُ  نََزَل  قَْلبَِك 

بِيٍنٌۢ  ﴾.ِِلَساٍن َعَربِى ٌٍۢ ١٩٤﴿ ٱْلُمنِذِرينَ   ﴾. ١٩٦﴿ لَِفى ُزبُِر ٱْْلََوِلينَ  ۥ إِنَهُ  وَ  ﴾١٩٥﴿ مُّ

 “আরক্ষনশ্চয়এটা (আল-কুরআন) সৃক্ষিকুমলররেহমতনাক্ষযলকৃত। (১৯২) 

ক্ষেশ্বস্তরূহ (ক্ষজেরাঈল) তাক্ষনময়নাক্ষযলহময়মেন। (১৯৩) আপনারহৃেময়, 
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যামতআপক্ষনসতকণ কারীমেরঅন্তেুণ িহন। (১৯৪) সুস্পিআরেীোষায়। (১৯৫) 

আরপূেণেতীক্ষকতােসমূমহঅেিযইএরউমল্লখআমে। (১৯৬)” [আি-শু‘আরাঃ১৯২, 

১৯৬] তৃতীয়ঃআল্লাহরপাঠামনাক্ষকতােসমূমহরপ্রক্ষতঈমানআনা, জযমনতাওরাত, 

ইক্ষিলওযােূর -এগুমলাক্ষেকৃতহওয়ারপূমেণর- এেংকুরআন।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ٰٓأَيَُّها ٰـَ ا  َءاِمنُوا  بِٱَّلَلِ وَ  ٱلَِذينَ  يَ بِ  ۦوَ  َرُسوِلهِ  َءاَمنُوٰٓ ٰـَ بِ  وَ  ٱلَِذى نََزَل َعلَىَٰ َرُسوِلهِۦ ٱْلِكتَ ٰـَ ٱلَِذىٰٓ  ٱْلِكتَ

ٰٓئَِكتِهِۦ وَ  َمن يَْكفُْر بِٱَّلَلِ  أَنَزَل ِمن قَْبُل ۚ وَ  ٰـَ َل ٌۢ بَِعيد ا  مِ ٱْليَوْ  وَ  ُرُسِلهِۦ وَ  ُكتُبِهِۦ وَ  َملَ ٰـَ ٱْلـَٔاِخِر فَقَدْ َضَل َضلَ

﴿١٣٦﴾ . 

“জহমুক্ষমনের্, জতামরাঈমানআনয়নকমরাআল্লাহরপ্রক্ষত, 

তাাঁররাসূমলরপ্রক্ষতএেংমসক্ষকতামেরপ্রক্ষতযাক্ষতক্ষনতাাঁররাসূমলরউপরনাক্ষযলকমরমেন

এেংমসক্ষকতামেরপ্রক্ষতযাক্ষতক্ষনপূমেণনাক্ষযলকমরমেন।আরমযআল্লাহ, 

তাাঁরমফমরশ্তামন্ডলী, তাাঁরক্ষকতােসমূহ, 

তাাঁররাসূলের্এেংমিষক্ষেনমকঅস্বীকারকরমে, জসমঘারক্ষেভ্রাক্ষন্তমতক্ষেভ্রান্তহমে।” 

[আন-ক্ষনসা : ১৩৬] আল্লাহতায়ালাআমরােমলনঃ  

بَ  ٰـَ ا ل َِما بَْيَن يَدَْيِه وَ  بِٱْلَحق ِ  نََزَل َعلَْيَك ٱْلِكتَ ق ًۭ ةَ  ُمَصد ِ نِجيلَ  وَ  أَنَزَل ٱلتَْوَرىَٰ ى   ﴾٣﴿ ٱْْلِ ِمن قَْبُل هُد ًۭ

تِ  وَ  ل ِلنَاِس  ٰـَ  بِـَٔايَ
 َعِزيٌزًۭ ذُو ٱنتِقَامٍ  ٱَّلَلُ  َشِديدًٌۭ ۗ وَ  ٱَّلَلِ لَُهْم َعذَاٌبًۭ  أَنَزَل ٱْلفُْرقَاَن ۗ إَِن ٱلَِذيَن َكفَُروا 

﴿٤﴾ . 

“ক্ষতক্ষনসতযসহআপনারপ্রক্ষতক্ষকতােনাক্ষযলকমরমেন, 

পূমেণযাএমসমেতারসতযতাপ্রক্ষতপিকারীরুমপ।আরক্ষতক্ষননাক্ষযলকমরক্ষেমলনতাওরাত
ওইিীল। (৩) ইমতাপূমেণমানুমষরজনযমহোয়াতসরূপ; 

আরক্ষতক্ষনফুরকাননাক্ষযলকমরমেন।ক্ষনশ্চয়যারাআল্লাহরআয়াতসমূমহকুফরীকমরতা
জেরজনযরময়মেকমঠারিাক্ষস্ত।আরআল্লাহ্মহা-পরাক্রমিালী, প্রক্ষতমিািগ্ৰহর্কারী। 

(৪)” [আমল-ইমরানঃ৩-৪] আল্লাহতায়ালাআমরােমলনঃ  

ٰٓئَِكتِهِۦ وَ  ٱْلُمْؤِمنُوَن ۚ ُكل  َءاَمَن بِٱَّلَلِ  وَ  بَِمآٰ أُنِزَل إِلَْيِه ِمن َرب ِهِۦ َءاَمَن ٱلَرُسولُ  ٰـَ ُرُسِلهِۦ  ۦوَ  َوُكتُبِهِ  َملَ

ُسِلهِۦ ۚ وَ  ن رُّ ُق بَْيَن أََحٍدٌۢ م ِ  . ﴾٢٨٥إِلَْيَك ٱْلَمِصيُر﴿ أََطْعنَا ۖ ُغْفَرانََك َربَنَا وَ  قَالُوا  َسِمْعنَا وَ  َّل نُفَر ِ
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“রাসূলতাাঁররমেরপিমর্মকযাতাাঁরকামেনাক্ষযলকরাহময়মেতারউপরঈমানএমনমে

নএেংমুক্ষমনের্ও।প্রমতযমকইঈমানএমনমেআল্লাহরউপর, 

তাাঁরমফমরশ্তাের্,তাাঁরক্ষকতােসমূহএেংতাাঁররাসূলেমর্রউপর।আমরাতাাঁররাসূলে
জর্রকারওমমিযতারতমযকক্ষরনা।আরতারােমল: 

আমরাশুমনক্ষেওমমমনক্ষনময়ক্ষে।জহআমামেররে! 

আপনারিমাপ্রার্ণনাকক্ষরএেংআপনারক্ষেমকইপ্রতযােতণ নস্থল।” [আলোকারাহ : 

২৮৫] আল্লাহতায়ালাআরওেমলনঃ  

ِهيَم وَ  َمآٰ أُنِزَل َعلَْينَا وَ  وَ  قُْل َءاَمنَا بِٱَّلَلِ  ٰٓ إِْبَرَٰ ِعيَل وَ  َمآٰ أُنِزَل َعلَىَٰ ٰـَ َق وَ  إِْسَم ٰـَ  يَْعقُوَب وَ  إِْسَح

ُموَسىَٰ وَ  وَ  ٱْْلَْسبَاطِ  أُوتَِى  بَْينَ  ِعيَسىَٰ وَ  َمآٰ  ُق  نُفَر ِ َّل  َرب ِِهْم  ْنُهْم وَ ٱلنَبِيُّوَن ِمن  م ِ أََحٍدٌۢ  لَهُۥ    نَْحُن 

 ﴾. ٨٤ُمْسِلُموَن ﴿

“েলুন, ‘আমরাআল্লাহরওপরএেংআমামেরপ্রক্ষতযানাক্ষযলহময়মেএেংইব্রাহীম, 

ইসমা’ঈল, ইসহাক, 

ইয়া’কূেওতাাঁরেংিিরেমর্রপ্রক্ষতযানাক্ষযলহময়ক্ষেলএেংযামূসা, 
‘ঈসাওঅনযানযনেীের্মকতাাঁমেররমেরপিমর্মকপ্রোনকরাহময়ক্ষেলতামতঈমানএমন
ক্ষে; 

আমরাতাাঁমেরকারওমমিযমকামনাতারতমযকক্ষরনা।আরআমরাতাাঁরইকামেআত্ম্সম
পণর্কারী।” [আমলইমরানঃ৮৪] 

চতুর্ণঃসকলনেীওরাসূলেমর্রপ্রক্ষতঈমানআনয়নকরা।কামজইসকলনেীওরাসূলে
জর্রপ্রক্ষতঈমানআনাওয়াক্ষজেএেংএইক্ষেশ্বাসকরাময, 

তারাসোইআল্লাহরপিমর্মকরাসূল।তারাতামেরউম্মামতরক্ষনকটআল্লাহরক্ষরসালাত
, তারেীনওিরীয়তমপৌাঁক্ষেময়মেন।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ 

ا  َءاَمنَا بِٱَّلَلِ  ٰٓ  َمآٰ أُنِزَل إِلَْينَا وَ  وَ  قُولُوٰٓ َم وَ  َمآٰ أُنِزَل إِلَىَٰ ـۧ ِه ِعيَل وَ  إِْبَرَٰ ٰـَ َق وَ  إِْسَم ٰـَ  يَْعقُوَب وَ  إِْسَح

ْنُهْم وَ  ِعيَسىَٰ وَ  َمآٰ أُوتَِى ُموَسىَٰ وَ  وَ  ٱْْلَْسبَاطِ  ُق بَْيَن أََحٍدٌۢ م ِ  َمآٰ أُوتَِى ٱلنَبِيُّوَن ِمن َرب ِِهْم َّل نُفَر ِ

 ﴾. ١٣٦نَْحُن لَهُۥ ُمْسِلُموَن ﴿
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 “জতামরােল, 

‘আমরাঈমানএমনক্ষেআল্লাহরউপরএেংযানাক্ষযলকরাহময়মেআমামেরউপরওযানা
ক্ষযলকরাহময়মেইেরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, 

ইয়াকূেওতামেরসন্তানমেরউপরআরযাপ্রোনকরাহময়মেমূসাওঈসামকএেংযাপ্রোন

করাহময়মেতামেররমেরপিহমতনেীের্মক।আমরাতামেরকামরামমিযতারতমযকক্ষর
না।আরআমরাতাাঁরইকামেআত্ম্সমপণর্কারী।” [আলোকারাহ : ১৩৬] 

আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ 

ٰٓئَِكتِهِۦ وَ  ٱْلُمْؤِمنُوَن ۚ ُكل  َءاَمَن بِٱَّلَلِ  وَ  إِلَْيِه ِمن َرب ِهِۦبَِمآٰ أُنِزَل  َءاَمَن ٱلَرُسولُ  ٰـَ ُرُسِلهِۦ  وَ  ُكتُبِهِۦ وَ  َملَ

ُسِلهِۦ ۚ وَ  ن رُّ ُق بَْيَن أََحٍدٌۢ م ِ  . ﴾٢٨٥﴿ إِلَْيَك ٱْلَمِصيرُ  أََطْعنَا ۖ ُغْفَرانََك َربَنَا وَ  قَالُوا  َسِمْعنَا وَ  َّل نُفَر ِ

“রাসূলতাররমেরপিমর্মকযাতাাঁরকামেনাক্ষযলকরাহময়মেতারউপরঈমানএমনমে

নএেংমুক্ষমনের্ও।প্রমতযমকইঈমানএমনমেআল্লাহরউপর, তাাঁরমফমরশ্তাের্, 

তাাঁরক্ষকতােসমূহএেংতাাঁররাসলূেমর্রউপর।আমরাতাাঁররাসলূেমর্রকারওমমিযতা
রতমযকক্ষরনা।আরতারােমলঃআমরাশুমনক্ষেওমমমনক্ষনময়ক্ষে।জহআমামেররে! 

আপনারিমাপ্রার্ণনাকক্ষরএেংআপনারক্ষেমকইপ্রতযােতণ নস্থল।” [আলোকারাহ : 

২৮৫] আল্লাহতায়ালাআমরােমলনঃ  

ِهيَم وَ  َمآٰ أُنِزَل َعلَْينَا وَ  وَ  قُْل َءاَمنَا بِٱَّلَلِ  ٰٓ إِْبَرَٰ ِعيَل وَ  َمآٰ أُنِزَل َعلَىَٰ ٰـَ َق وَ  إِْسَم ٰـَ  يَْعقُوَب وَ  إِْسَح

ُموَسىَٰ وَ  وَ  ٱْْلَْسبَاطِ  أُوتَِى  ْنُهْم وَ  ِعيَسىَٰ وَ  َمآٰ  م ِ أََحٍدٌۢ  بَْيَن  ُق  نُفَر ِ َّل  َرب ِِهْم  لَهُۥ  ٱلنَبِيُّوَن ِمن  نَْحُن 

 ﴾. ٨٤ُمْسِلُموَن ﴿

“েল, ‘আমরাঈমানএমনক্ষেআল্লাহরপ্রক্ষতএেংযানাক্ষযলকরাহময়মেআমামেরউপর, 

আরযানাক্ষযলহময়মেইেরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, 

ইয়াকূেওতামেরসন্তানমেরউপর।আরযামেয়াহময়মেমসূা, 
ঈসাওঅনযানযনেীমকতামেররমেরপিমর্মক, 

আমরাতামেরকামরামমিযপার্ণকযকক্ষরনাএেংআমরাতারইপ্রক্ষতআত্ম্সমপণর্কারী।” 

[আমলইমরান : ৮৪] 
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তাাঁমেরসেণমিমষরপ্রক্ষতঈমানআনমে।আরক্ষতক্ষনহমলনআল্লাহররাসূলমুহাম্মাে।সকল
নেীওরাসূলেমর্রসেণমিষ- তামেরসোরওপরসালাতওসালাম-

।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ٱَّلَلُ إِذْ   وَ  قَ  أََخذَ  ٰـَ نَ  ِميثَ ـۧ ٍبٌۢ  ٱلنَبِي ِ ٰـَ ِكتَ ن  م ِ َءاتَْيتُُكم  َجآَٰءُكمْ  وَ  لََمآٰ  ثَُم  ل َِما  َرُسوٌلًۭ  ِحْكَمٍةٌۢ  ٌقًۭ  َصد ِ مُّ

بِهِۦ لَتُْؤِمنَُن  وَ  وَ  َمعَُكْم  َءأَْقَرْرتُْم  قَاَل  أَ  لَتَنُصُرنَهُۥ ۚ  ا   قَالُوٰٓ إِْصِرى ۖ  ِلُكْم 
ذََٰ َعلَىَٰ  قَاَل  أََخذْتُْم  ْقَرْرنَا ۚ 

ِهِدينَ  فَٱْشَهدُوا  وَ  ٰـَ َن ٱلَش  ﴾. ٨١﴿ أَنَ۠ا َمعَُكم م ِ

“আরস্মরর্করুন,যখনআল্লাহনেীমেরঅংেীকারক্ষনময়ক্ষেমলনময, 

আক্ষমমতামামেরমকক্ষকতােওক্ষহকমতযাক্ষকেুক্ষেময়ক্ষে; 

তারপরমতামামেরকামেযাআমেতারসতযায়নকারীরূমপযখনএকজনরাসূলআসমে– 

তখনমতামরাঅেিযইতারপ্রক্ষতঈমানআনমেএেংতামকসাহাযযকরমে।’ 

ক্ষতক্ষনেলমলন, 

‘জতামরাক্ষকস্বীকারকরমলএেংএরউপরআমারঅংেীকারক্ষকমতামরাগ্ৰহর্করমল?’ 

তারােললঃ ‘আমরাস্বীকারকরলাম’।ক্ষতক্ষনেলমলন, 

‘তমেমতামরাসািীর্াকএেংআক্ষমওমতামামেরসামর্সািীরইলাম।” [আমলইমরান : 

৮১] 

কামজইইসলামসািারর্োমেসকলনেীওরাসূমলরপ্রক্ষতঈমানমকওয়াক্ষজেকমরএেংতা
জেরসেণমিষরাসূলমুহাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরওপরঈমানমকওওয়াক্ষজ

েকমর।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ 

ٰٓأَْهلَ  ٰـَ يَ تُِقيُموا    قُْل  َحتَىَٰ  َشْىٍء  َعلَىَٰ  لَْستُْم  ِب  ٰـَ ةَ ٱْلِكتَ نِجيلَ  وَ  ٱلتَْوَرىَٰ ن  وَ  ٱْْلِ م ِ إِلَْيُكم  أُنِزَل  َمآٰ 

وَ  ا َرب ُِكْم ۗ  ن ًۭ ٰـَ ُطْغيَ َرب َِك  ِمن  إِلَْيَك  أُنِزَل  َمآٰ  ْنُهم  م ِ ا  َكثِير ًۭ ٱْلقَْومِ  وَ  لَيَِزيدََن  َعلَى  تَأَْس  فَََل  ا ۖ   ُكْفر ًۭ

ِفِرينَ  ٰـَ  ﴾. ٦٨﴿ ٱْلَك

 “েলুন, ‘জহক্ষকতােীরা! তাওরাত, 

ইিীলওযামতামামেররমেরকােমর্মকমতামামেরপ্রক্ষতনাক্ষযলহময়মেতাপ্রক্ষতষ্ঠানাকরা

পযণন্তমতামরামকামনাক্ষেক্ষিরউপরনও।” [আল-মাময়োহ : ৬৮] 

আল্লাহতায়ালাআমরােমলনঃ 
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ٰٓأَْهلَ  ٰـَ ِب تَعَالَْوا  إِلَىَٰ َكِلَمٍةٌۢ  قُْل يَ ٰـَ ا َوَّل  َّل نُْشِرَك بِهِۦ ٱَّلَلَ وَ بَْينَُكْم أََّل نَْعبُدَ إَِّل   َسَوآٍٰءًۭ بَْينَنَا وَ  ٱْلِكتَ  َشْيـ ًۭ

ن دُوِن ٱَّلَلِ ۚ فَإِن تََولَْوا  فَقُولُوا  ٱْشَهدُوا  بِأَنَا ُمْسِلُموَن ﴿  ا م ِ ا أَْربَاب ًۭ  .﴾٦٤يَتَِخذَ بَْعُضنَا بَْعض 

 “েল, ‘জহক্ষকতােীের্, জতামরাএমনকর্ারক্ষেমকআস, 

জযটিআমামেরমমিযওমতামামেরমমিযসমানময, 

আমরাএকমাত্রআল্লাহোিাকামরাইোোতনাকক্ষর।আরতারসামর্মকামনাক্ষকেুমকিরী
কনাকক্ষরএেংআমামেরমকউকাউমকআল্লাহোিারেক্ষহসামেগ্ৰহর্নাকক্ষর’।তারপরয
ক্ষেতারাক্ষেমুখহয়তমেেল, ‘জতামরাসািীর্াকময, ক্ষনশ্চয়আমরামুসক্ষলম’।” 

[আমলইমরান : ৬৪] 

আরমযএকজননেীরসমেকুফরীকরলমসসকলনেীওরাসলূআলাইক্ষহমুসসালামমরস

জেকুফক্ষরকরল।আরএইজনযইআল্লাহতা‘আলানূহআলাইক্ষহসসালামমরকওমমরওপর
তারহুকুমসম্পমকণ েমলনঃ 

 ﴾. ١٠٥َكذَبَْت قَْوُم نُوحٍ ٱْلُمْرَسِليَن﴿

 “নূমহরসম্প্রোয়রাসূলেমর্রপ্রক্ষতক্ষমর্যাআমরাপকমরক্ষেল।” আি-শুআরা : ১০৫] 

জানাকর্াময,নূহআলাইক্ষহসসালামমরপূমেণঅেিইমকানরাসূলেতহনক্ষন, 

তাসমত্বওযখনতাাঁরজাক্ষততাাঁমকক্ষমর্যামরাপকমরমে,তখনতামেরপিমর্মকতাাঁমকক্ষমর্যা
জরাপকরাইহমলাসকলনেীওরাসূলমকক্ষমর্যামরাপকরা, 

জকননাতাাঁমেরোওয়াতওউেিযএকওঅক্ষেিক্ষেল।পঞ্চমঃপরকালক্ষেেমসরপ্রক্ষতঈমা
ন।আরমসটিহমেক্ষকয়ামতক্ষেেস।এইেকু্ষনয়ারসেণমিষহায়ামতআল্লাহতা‘আলাক্ষফক্ষরি
তাইসরাক্ষফলআলাইক্ষহসসালামমকক্ষনমেণিক্ষেমেন, ফমলক্ষতক্ষনমেহুিহওয়ারফুক্ষেমেন, 

আরআল্লাহযামেরেযাপামরচাইমেনতারাসোইমেহুিহমেওমারাযামে।আল্লাহতা‘আ
লােমলনঃ 

ِت وَ   وَ  َوَٰ ٰـَ  ثَُم نُِفَخ فِيِه  ٱَّلَلُ ۖ  َشآٰءَ َمن فِى ٱْْلَْرِض إَِّل َمن    نُِفَخ فِى ٱلصُّوِر فََصِعَق َمن فِى ٱلَسَم

 ﴾.٦٨أُْخَرىَٰ فَإِذَا هُْم قِيَاٌمًۭ يَنُظُروَن ﴿
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 “আরক্ষিংোয়ফুাঁ কমেয়াহমে, 

ফমলআসমানসমূমহযারাআমেওযমীমনযারাআমেতারাসোইমেহুিহময়পিমে, 

যামেরমকআল্লাহইোকমরনতারাোিা।তারপরআোরক্ষিংোয়ফুাঁ কমেয়াহমে, 

ফমলতৎির্াৎতারাোাঁক্ষিময়তাকামতর্াকমে।” [আয-যুমার৬৮] 

আরযখনআসমানসমূমহওজক্ষমমনযারাআমে, 

যামেরমকআল্লাহইোকমরনতারাোিাতারাসোইধ্বংসহময়যামে,, 

তখনআল্লাহআসমানসমূহওজক্ষমনোাঁজকমরক্ষনমেন।জযমনআল্লাহরক্ষনমেরোর্ীমতর
জয়মেঃ 

ٱلَسَمآٰءَ  نَْطِوى  ِجل ِ    َكَطى ِ   يَْوَم  َخْلٍقٌۢ ٱلس ِ أََوَل  بَدَأْنَآٰ  َكَما  ُكنَا   ِلْلُكتُِب ۚ  إِنَا  َعلَْينَآٰ ۚ  َوْعد ا  نُِّعيدُهُۥ ۚ 

ِعِليَن ﴿ ٰـَ  ﴾. ١٠٤فَ

 “জসক্ষেনআক্ষমআসমানসমূহমকগুটিময়মফলে, জযোমেগুটামনাহয়ক্ষলক্ষখতেফতর; 

জযোমেআক্ষমপ্রর্মসকৃ্ষিরসচুনাকমরক্ষেলামমসোমেপুনরায়সৃক্ষিকরে; 

এটাআমারকৃতপ্রক্ষতশ্রুক্ষত, আরআক্ষমতাপালনকরেই।” [আল-আক্ষম্বয়া : ১০৪] 

আল্লাহতায়ালাআমরােমলনঃ 

قَدِْرهِۦ  وَ  َحَق  ٱَّلَلَ  قَدَُروا   ا  ٱْْلَْرضُ   وَ   َما  َمةِ   َجِميع ًۭ ٰـَ ٱْلِقيَ يَْوَم  تُ   وَ   قَْبَضتُهُۥ  َوَٰ ٰـَ ٌتٌۢ    ٱلَسَم ٰـَ   َمْطِويَ

نَهُۥ وَ  ٰـَ لَىَٰ َعَما  بِيَِمينِهِۦ ۚ ُسْبَح ٰـَ  ﴾. ٦٧يُْشِرُكوَن ﴿تَعَ

 {তারাআল্লাহমকমযণাোমেয়ক্ষনতাাঁরযমর্াক্ষচতমযণাো, 
অর্চক্ষকয়ামমতরক্ষেনমোটাপকৃ্ষর্েীর্াকমেতাাঁরমুমঠারমেতরএেংআকািমণ্ডলীগুটা

জনাঅেস্থায়র্াকমেতাাঁরডানহামত।ক্ষতক্ষনপক্ষেত্রএেংতারামযক্ষিরককমরতামর্মকক্ষতক্ষন
েহুঊমধ্বণ।} [আয-যুমার : ৬৭] রাসলূুল্লাহ্সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলনঃ 

“ক্ষকয়ামমতরক্ষেনআল্লাহতাাঁরআকািমণ্ডলীমকগুটিময়মফলমেন।অতঃপরস্বীয়ডানহা
তদ্বারাতািরমেন।তারপরক্ষতক্ষনেলমেন, আক্ষমইঅক্ষিপক্ষত, প্রতাপিালীরামকার্ায়? 

োক্ষম্ভমকরামকার্ায়? 

তারপরক্ষতক্ষনযমীনসমূহমকতারোমদ্বারাগুটিময়ক্ষনমেন।তারপরক্ষতক্ষনেলমেন, 
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আক্ষমঅক্ষিপক্ষত, প্রতাপিালীরামকার্ায়? োক্ষম্ভমকরামকার্ায়?” 

মুসক্ষলমএটিের্ণনাকমরমেন।তারপরআল্লাহক্ষফক্ষরিতা (ইসরাক্ষফল 

‘আলাইক্ষহসসালাম) জকক্ষনমেণিক্ষেমেন, 

ফমলমসক্ষদ্বতীয়োরক্ষসোয়ফূাঁ ক্ষেমে।আরতৎির্াৎতারাোাঁক্ষিময়তাকামতর্াকমে।আ
ল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ِت وَ  وَ  َوَٰ ٰـَ ٱَّلَلُ ۖ ثَُم نُِفَخ فِيِه   َمن فِى ٱْْلَْرِض إَِّل َمن َشآٰءَ  نُِفَخ فِى ٱلصُّوِر فََصِعَق َمن فِى ٱلَسَم

 .﴾ ٦٨أُْخَرىَٰ فَإِذَا هُْم قِيَاٌمًۭ يَنُظُروَن ﴿

“তারপরআোরক্ষিংোয়ফুাঁ কমেয়াহমে, 

ফমলতৎির্াৎতারাোাঁক্ষিময়তাকামতর্াকমে।” [আয-যুমার৬৮] 

আল্লাহমাখলুকমকযখনউক্ষিতকরমেন, 

তখনতামেরমকক্ষহসামেরজমনযহাক্ষজরকরমেন।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ 

ل يْن ا ي ِسيرٌ  ﴿ ْشٌر ع  َٰلِك  ح  اعًاۚ  ذ  نُْهْم ِسر  رُْض ع 
 
ُق الْأ قَّ  (44)﴾ ي وْم  ت ش 

“জযক্ষেনতামেরমর্মকযমীনক্ষেেীর্ণহমেএেংমলামকরাত্রস্ত-েযস্তহময়েুমটােুটিকরমে, 

এটাএমনএকসমামেিযাআমামেরজনযঅক্ষতসহজ।” [কাফ : ৪৪] 

আল্লাহতায়ালাআমরােমলনঃ  

ِرُزوَن ۖ َّل يَْخفَىَٰ َعلَى ٱَّلَلِ ِمْنُهْم َشْىٌءًۭ ۚ ل َِمِن ٱْلُمْلكُ  ٰـَ ِ  يَْوَم هُم بَ ِحدِ ٱْليَْوَم ۖ َّلِلَ  ﴾. ١٦﴿ ٱْلقََهارِ  ٱْلَوَٰ

“জযক্ষেনতারাপ্রকািযোমেসমমেতহমে, 

জসক্ষেনআল্লাহরকামেতামেরক্ষকেুইমোপনর্াকমেনা।আজকতৃণ ত্বকার? আল্লাহরই, 

ক্ষযক্ষনএক, প্রেলপ্রতাপিালী।” [োক্ষফর / মু‘ক্ষমন১৬] 

এইক্ষেনআল্লাহসকলমানুমষরক্ষহমসেক্ষনমেনএেংপ্রমতযকমাজলুমমরজমনযজলুুমকারীমর্
জকক্ষকসাসগ্ৰহর্করমেনএেংপ্রমতযকমানষুমকতারআমমলরক্ষেক্ষনময়ক্ষেমেনযামসকমর

জে।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

 . ﴾١٧ٱْليَْوَم تُْجَزىَٰ ُكلُّ نَْفٍسًۭ بَِما َكَسبَْت ۚ َّل ُظْلَم ٱْليَْوَم ۚ إَِن ٱَّلَلَ َسِريُع ٱْلِحَساِب﴿
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“আজপ্রমতযকমকতারঅজণ নঅনুসামরপ্রক্ষতফলমেয়াহমে; 

আজমকামনাযুলুমমনই।ক্ষনশ্চয়আল্লাহদ্রুতক্ষহমসেগ্ৰহর্কারী।” [োক্ষফর:১৭] 

আল্লাহতায়ালাআমরােমলনঃ  

ا  ِعْفَها َويُْؤِت ِمن لَدُْنهُ أَْجر  ٰـَ ا﴿إَِن ٱَّلَلَ َّل يَْظِلُم ِمثْقَاَل ذََرةٌٍۢ ۖ َوإِن تَُك َحَسنَة ًۭ يَُض  ﴾. ٤٠َعِظيم ًۭ

“ক্ষনশ্চয়আল্লাহঅর্ুপক্ষরমার্ওযুলুমকমরননা।আরমকামনাপূর্যকাজহমলআল্লাহমসটা
জকেহুগুর্েক্ষিণতকমরনএেংক্ষতক্ষনক্ষনমজরকােমর্মকমহাপুরস্কারপ্রোনকমরন।” 

[আন-ক্ষনসা : ৪০] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ 

ا ا ِمثْقَاَل ذََرةٌٍۢ َمن يَْعَمْل  وَ  ﴾٧﴿  يََرهُۥ فََمن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذََرةٍ َخْير ًۭ  ﴾.٨﴿ يََرهُۥ َشر ًۭ

 “জযমকউঅনূপক্ষরমার্োমলাকাজকরমেমসতামেখমে। (৭) 

আরমকউঅর্ুপক্ষরমার্অসৎকাজকরমলমসতাওমেখমে। (৮)” [আয-যালযালাহ৭-

৮] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ 

ِزينَ   وَ  َمِة فَََل تُْظلَُم نَْفٌسًۭ   نََضُع ٱْلَمَوَٰ ٰـَ ا ۖ وَ   ٱْلِقْسَط ِليَْوِم ٱْلِقيَ ْن َخْردٍَل   َشْيـ ًۭ إِن َكاَن ِمثْقَاَل َحبٍَةٌۢ م ِ

ِسبِيَن ﴿ أَتَْينَا بَِها ۗ وَ  ٰـَ  ﴾.٤٧َكفَىَٰ بِنَا َح

“আরক্ষকয়ামমতরক্ষেমনআক্ষমনযায়ক্ষেচামররপাল্লাসমূহস্থাপনকরে, 

সুতরাংকামরাপ্রক্ষতমকামনাযুলমুকরাহমেনাএেংকাজযক্ষেিসযোনাপক্ষরমার্ওজমনরও

হয়তেুওতাআক্ষমউপক্ষস্থতকরে; আরক্ষহমসেগ্ৰহর্কারীরূমপআক্ষমইযমর্ি।” ]আল-

আক্ষম্বয়া : ৪৭] 

পুনরুিানওক্ষহসামেরপরপ্রক্ষতফলপ্রোমনরপালাহমে।কামজইমযোমলাকাজকমরমেতা
রজমনযরময়মেস্থায়ীক্ষনআমত, 

যাকখমনাক্ষনঃমিষহমেনা।আরমযখারাপওকুফরীকমরমে, 

তারজমনযরময়মেিাক্ষস্ত।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

َءاَمنُوا  وَ   ٱْلُمْلكُ  فَٱلَِذيَن  بَْينَُهْم ۚ  يَْحُكُم   ِ َ ٱلنَِعيمِ   يَْوَمئٍِذٌۢ َّلل ِ ِت  ٰـَ َجنَ فِى  ِت  ٰـَ ِلَح ٰـَ ٱلَص  وَ   ﴾٥٦﴿  َعِملُوا  

تِنَا ٱلَِذيَن َكفَُروا  وَ  ٰـَ  بِـَٔايَ
ٰٓئَِك لَُهْم َعذَاٌبًۭ  َكذَبُوا  ٰـَ لَ ِهيٌنًۭ  فَأُو   ﴾. ٥٧﴿ مُّ
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“জসক্ষেনআল্লাহরইআক্ষিপতয; 

ক্ষতক্ষনইতামেরমামেক্ষেচারকরমেন।অতঃপরযারাঈমানএমনমেওসৎকাজকমরমে, 

তারামনয়ামতপক্ষরপূর্ণজািামতঅেস্থানকরমে। (৫৬) 

আরযারাকুফরীকমরএেংআমামেরআয়াতসমূহমকঅস্বীকারকমর, 

তামেরজমনযইরময়মেঅপমানজনকআযাে। (৫৭)” [হজ্জ : ৫৬-৫৭] আমরাজাক্ষনময, 

যক্ষেেকু্ষনয়ারজীেনইসেণমিষওচূিান্তহত, 

তাহমলএইজীেনওঅক্ষস্তত্বক্ষনমরটক্ষনরর্ণকহত।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ا َوأَنَُكْم إِلَْينَا َّل تُْرَجعُوَن ﴿ ُكْم َعبَث ًۭ ٰـَ  ﴾. ١١٥أَفََحِسْبتُْم أَنََما َخلَْقنَ

“জতামরাক্ষকমমনকমরক্ষেমলময, 

আমরামতামামেরমকঅনর্ণকসকৃ্ষিকমরক্ষেএেংমতামামেরমকআমামেরকামেক্ষফক্ষরময়আ
নাহমেনা?” [আল-মুক্ষমননু : ১১৫] 

ষষ্ঠঃতাকেীমররোমলামমন্দরপ্রক্ষতঈমান।আরতাহমেএইজেমতযাক্ষকেুহময়মে, 

যাক্ষকেুহমেওযাক্ষকেুহমেতাসেআল্লাহজামননএেংক্ষতক্ষনআসমানওযমীনসৃক্ষিরপূমেণ

এসেক্ষকেুক্ষলমখমরমখমেন।এইক্ষেষময়রওপরঈমানআনাওয়াক্ষজে।আল্লাহতা‘আলাে
জলনঃ 

وَ   ۞ وَ  إَِّل هَُو ۚ  يَْعلَُمَهآٰ  َّل  ٱْلغَْيِب  َمفَاتُِح  ٱْلبَر ِ   ِعندَهُۥ  فِى  َما  تَْسقُُط ِمن    ٱْلبَْحِر ۚ وَ   وَ   يَْعلَُم  َما 

ِت ٱْْلَْرِض َوَّل َرْطٍبٌۢ َوَّل يَابٍِس   َوَرقٍَة إَِّل يَْعلَُمَها وَ  ٰـَ ٍبٌۢ َّل َحبٍَةٌۢ فِى ُظلَُم ٰـَ بِيٍنٌۢ  إَِّل فِى ِكتَ  ﴾. ٥٩﴿ مُّ

 “আরোময়মেরচাক্ষেতাাঁরইকামেরময়মে, 

ক্ষতক্ষনোিাঅনযমকউতাজামননা।স্থলওসমুমদ্ররঅন্ধকারসমূমহযাক্ষকেুআমেতাক্ষতক্ষনই
অেেতরময়মেন, 

তাাঁরঅজানায়একটিপাতাওপমিনা।মাটিরঅন্ধকামরএমনমকামনািসযকর্াওঅংকুক্ষর
তহয়নাোরসযিুক্ষকংোশুেএমনমকামনােস্তুমনইযাসুস্পিক্ষকতামেমনই।” [আল-

আনআম : ৫৯] 
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আরআল্লাহতা‘আলাপ্রমতযকেস্তুমকতারজ্ঞানদ্বারামেিনকমরক্ষনময়মেন।আল্লাহতা‘
আলােমলনঃ  

ٍتٌۢ وَ  ٱَّلَلُ  َوَٰ ٰـَ ا  أََن ٱَّلَلَ َعلَىَٰ  ِمَن   ٱلَِذى َخلََق َسْبَع َسَم ٱْْلَْرِض ِمثْلَُهَن يَتَنََزُل ٱْْلَْمُر بَْينَُهَن ِلتَْعلَُموٰٓ

ا أََن ٱَّلَلَ قَدْ أََحاَط بُِكل ِ َشْىءٍ  قَِديٌرًۭ وَ  ُكل ِ َشْىٍءٌۢ   . ﴾١٢﴿ ِعْلم ٌۢ

“ক্ষতক্ষনআল্লাহ্, ক্ষযক্ষনসকৃ্ষিকমরমেনসাতআসমানএেংঅনুরূপযমীন, 

তামেরমমিযমনমমআমসতাাঁরক্ষনমেণি; যামতমতামরাজানমতপারময, 

আল্লাহসেক্ষকেুরউপরিমতাোনএেংইমলমমরক্ষেকক্ষেময়আল্লাহ্সেক্ষকেুমকপক্ষরমেি

নকমরআমেন।” [আত-তালাক : ১২] আরআল্লাহযাইোকমরন, যাচান, 

যাসৃক্ষিকমরনওযারউপকরর্সহজকমরনমসগুমলাোিাক্ষকেৃুুইএইজেমতসংঘটিতহয়

না।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ 

تِ  ٱلَِذى َوَٰ ٰـَ ا وَ  ٱْْلَْرِض وَ  وَ  لَهُۥ ُمْلُك ٱلَسَم َخلََق ُكَل   ۥَشِريٌكًۭ فِى ٱْلُمْلِك وَ   لَْم يَُكن لَهُ  لَْم يَتَِخذْ َولَد ًۭ

ا﴿ فَقَدََرهُۥ َشْىٍءٌۢ   .﴾٢تَْقِدير ًۭ

 “ক্ষযক্ষনআসমানসমূহযমীমনরসােণমেৌমমত্বরঅক্ষিকারী; 
ক্ষতক্ষনমকামনাসন্তানগ্ৰহর্কমরনক্ষন; 

সােণমেৌমমত্বতাাঁরমকামনািরীকমনই।ক্ষতক্ষনসেক্ষকেুসকৃ্ষিকমরমেনঅতঃপরতাক্ষনিণারর্
কমরমেনযর্াযর্অনুপামত।” [আল-ফুরকান : ২] আরতামতইরময়মেচূিান্তক্ষহকমত, 

যামানুমষমেিনকরমতপামরনা।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ 

 
ِلغَةًٌۭ ۖ فََما تُْغِن ٱلنُّذُُر﴿ ِحْكَمةٌٌۢ ٰـَ  ﴾. ٥بَ

 “এটাপক্ষরপূর্ণক্ষহকমত, ক্ষকন্তুেীক্ষতপ্রেিণনতামেরমকামনাকামজলামেক্ষন।” [আল-

কামার : ৫] আল্লাহতায়ালাআমরােমলনঃ 

تِ  لَهُ ٱْلَمثَلُ  أَْهَوُن َعلَْيِه ۚ وَ هَُو  هَُو ٱلَِذى يَْبدَُؤا  ٱْلَخْلَق ثَُم يُِعيدُهُۥ وَ  وَ  َوَٰ ٰـَ  وَ  ٱْْلَْعلَىَٰ فِى ٱلَسَم

 . ﴾٢٧﴿ ٱْلَحِكيمُ  هَُو ٱْلعَِزيزُ  ٱْْلَْرِض ۚ وَ 

 “আরক্ষতক্ষন-ই, ক্ষযক্ষনসৃক্ষিমকশুরুমতঅক্ষস্তমত্বআনয়নকমরন, 

তারপরক্ষতক্ষনমসটাপুনরােৃক্ষিকরমেন; 
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আরএটাতাাঁরজনযঅক্ষতসহজ।আসমানসমূহওযমীমনসমেণাচ্চগুনােলীতাাঁরইএেংক্ষত
ক্ষনইপরাক্রমিালী, প্রজ্ঞাোন।” [আর-রূম : ২৭] 

আল্লাহতা‘আলাক্ষনমজমকক্ষহকমতদ্বারাক্ষেমিক্ষষতকমরমেন, 

আরক্ষনমজরনামকরর্কমরমেনহাকীম (প্রজ্ঞাোন)।আল্লাহতাআলােমলনঃ  

ٱَّلَلُ  وَ   أَنَهُ   َشِهدَ  هَُو  إَِّل  هَ  ٰـَ إِلَ ٰٓئَِكةُ   ۥَّلٰٓ  ٰـَ ٱْلِعْلمِ   وَ   ٱْلَملَ لُوا   ا  أُو  ٱْلعَِزيزُ   قَآٰئِم ٌۢ هَُو  إَِّل  هَ  ٰـَ إِلَ َّلٰٓ    بِٱْلِقْسِط ۚ 

 ﴾. ١٨﴿ ٱْلَحِكيمُ 

“আল্লাহসািযমেনময, ক্ষতক্ষনোিামকামনা (সতয) মােূেমনই, 

আরমফমরশ্তাওজ্ঞানীের্ও।এওসািযমেনময,ক্ষতক্ষননযায়দ্বারাপ্রক্ষতক্ষষ্ঠত।ক্ষতক্ষনোিা
জকামনা (সতয) মােূেমনই।ক্ষতক্ষনপরাক্রমিালী, প্রজ্ঞাময়।” [আলুইমরান : ১৮] 

আল্লাহতা‘আলাঈসাআলাইক্ষহসসালামসম্পমকণ সংোেক্ষেময়েমলনময, 

ক্ষতক্ষনক্ষকয়ামমতরক্ষেনআল্লাহমকসমম্বািনকমরেলমেঃ:  

ْبُهْم فَإِنَُهْم ِعبَادَُك ۖ وَ   . ﴾ ١١٨﴿ ٱْلَحِكيمُ  إِن تَْغِفْر لَُهْم فَإِنََك أَنَت ٱْلعَِزيزُ  إِن تُعَذ ِ

“আপক্ষনযক্ষেতামেরমকিাক্ষস্তমেনতমেতারামতাআপনারইোন্দা, 

আরযক্ষেতামেরমকিমাকমরনতমেআপক্ষনমতাপরাক্রমিালী,প্রজ্ঞাময়।” [আল-

মাময়োহ : ১১৮] 

যখনমূসাআলাইক্ষহসসালামতূরপাহামিরপামশ্বণমর্মকআল্লাহমকআহ্বানকমরমেনতখন
আল্লাহতামকেমলমেনঃ 

 ٰٓ ُموَسىَٰ ٰـَ  . ﴾٩﴿ يمُ ٱْلَحكِ  ٱْلعَِزيزُ  إِنَهُٓۥٰ أَنَا ٱَّلَلُ  يَ

 “জহমূসা, ক্ষনশ্চয়আক্ষমইআল্লাহ, মহাপরাক্রমিালী, মহাপ্রজ্ঞাময়।” [আন-নামল : 

৯] 

আরকুরআনুলকারীমমকক্ষহকমতদ্বারাক্ষেমিক্ষষতকমরমেন।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

لَْت ِمن لَدُْن َحِكيٍم َخبِيٍر ﴿ تُهُۥ ثَُم فُص ِ ٰـَ ٌب أُْحِكَمْت َءايَ ٰـَ  .﴾١الٰٓر ۚ ِكتَ
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“আক্ষলফ–লাম-রা, এক্ষকতাে, যারআয়াতসমূহসসু্পি, 

সুক্ষেনযস্তওপমরক্ষেিেোমেক্ষেেতৃপ্রজ্ঞাময়, সক্ষেমিষঅেক্ষহতসিারকােমর্মক।” [হুে 

: ১] আল্লাহতায়ালাআমরােমলনঃ  

ِلَك ِمَمآٰ  ٰٓ إِلَْيَك َربَُّك ِمَن ٱْلِحْكَمِة ۗ وَ   ذََٰ ا َءاَخَر فَتُْلقَىَٰ فِى    أَْوَحىَٰ ه  ٰـَ ا َّل تَْجعَْل َمَع ٱَّلَلِ إِلَ َجَهنََم َملُوم ًۭ

ا ﴿  ﴾. ٣٩َمدُْحور 

“আপনাররেওহীরদ্বারাআপনামকমযক্ষহকমতোনকমরমেনএগুমলাতারঅন্তেুণ ি।
আরআল্লাহরসামর্অনযমােূেক্ষস্থরকমরানা, 

করমলক্ষনক্ষন্দতওক্ষেতাক্ষিতঅেস্থায়জাহািামমক্ষনক্ষিপ্তহমে।” [আল-ইসরা : ৩৯] 

২২- 

নেীের্আলাইক্ষহমসুসালামআল্লাহরপিহমতযাক্ষক
েুমপৌাঁোনমসেযাপামরতারাক্ষনেুণ ল-

ক্ষনষ্পাপএেংযাক্ষকেুক্ষেমেকক্ষেমরািীঅর্োসুস্থ্স্স্ব
োেযাপ্রতযাখযানকমরতামর্মকওতারামুিওক্ষনষ্পা

প।নেীের্ইআল্লাহরক্ষনমেণিসমূহতারোন্দামেরক্ষন
কটমপৌাঁোমনারোক্ষয়ত্বপ্রাপ্ত।রুেুক্ষেয়যাতঅর্োইো

েতপাওয়ারহকযাএকান্তইআল্লাহর, 

এমতনেীেমর্রমকামনাহকমনই; 
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েরংতারাসকলমানুমষরমতইমানুষ, 

তমেতাাঁমেরপ্রক্ষতআল্লাহস্বীয়ক্ষরসালাতঅহীকমরন। 

নেীের্আলাইক্ষহমুসসালামআল্লাহরপিমর্মকযামপৌাঁোনমসেযাপামরতারাক্ষনেুণ ল।
জকননাআল্লাহতারসেণমশ্রষ্ঠমাখলুকমকস্বীয়ক্ষরসালাতমপৌাঁোমনারজমনযক্ষনেণাচনকমরন

।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ٰٓئَِكةِ  ٱَّلَلُ  ٰـَ  ﴾. ٧٥﴿ بَِصيٌرًۭ  َسِميٌعٌۢ  ِمَن ٱلنَاِس ۚ إَِن ٱَّلَلَ  ُرُسَل ًۭ وَ  يَْصَطِفى ِمَن ٱْلَملَ

“আল্লামহ্ফমরশ্তামেরমিযমর্মকমমনানীতকমরনরাসলূএেংমানুমষরমিযমর্মকও; 

ক্ষনশ্চয়আল্লাহ্সেণমশ্রাতা, সমযকদ্রিা।” [আল-হজ্জ : ৭৫] 

আল্লাহতা‘আলাআরওেমলনঃ  

ا َوآَل إِْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعلَى اْلعَالَِمينَ إَِن   َّللَاَ اْصَطفَى آدََم َونُوح 

“ক্ষনশ্চয়আল্লাহ্আেম, 

নূহওইেরাহীমমরেংিিরএেংইমরামনরেংিিরমকসমগ্ৰসকৃ্ষিজেমতরউপরমমনানী

তকমরমেন।” [আলুইমরান : ৩৩] আল্লাহতায়ালাআরওেমলনঃ  

 ٰٓ ُموَسىَٰ ٰـَ تِى وَ  ٱْصَطفَْيتَُك َعلَى ٱلنَاِس  إِن ِى قَاَل يَ ٰـَ لَ ٰـَ ِمى فَُخذْ َمآٰ َءاتَْيتَُك وَ  بِِرَس ٰـَ َن   بَِكلَ ُكن م ِ

ِكِرينَ  ٰـَ  . ﴾١٤٤﴿ ٱلَش

“ক্ষতক্ষনেলমলন, ‘জহমূসা! 
আক্ষমআপনামকআমারক্ষরসালাতওোকযালাপক্ষেময়মানুমষরউপরমেমেক্ষনময়ক্ষে; 

কামজইআক্ষমআপনামকযাক্ষেলামতাগ্ৰহর্করুনএেংমিাকরআোয়কারীমেরঅন্তেুণ ি

জহান।” [আল-আরাফ : ১৪৪] রাসূলআলাইক্ষহমুসসালামের্জামননময, 

তামেরপ্রক্ষতযানাক্ষজলকরাহয়তাআল্লাহরওহীএেংতারামফমরশ্তামেরমকওহীক্ষনময়না

ক্ষজলহমতমেমখন।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  
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ِلُم ٱْلغَْيِب فَََل يُْظِهُر َعلَىَٰ َغْيبِِهٓۦٰ أََحد ا ﴿ ٰـَ فَإِنَهُۥ يَْسلُُك ِمنٌۢ بَْيِن   َرُسوٍلٌۢ إَِّل َمِن ٱْرتََضىَٰ ِمن    ﴾٢٦َع

ا  ِمْن َخْلِفهِۦ  يَدَْيِه وَ  ِت َرب ِِهْم وَ   ﴾٢٧﴿  َرَصد ًۭ ٰـَ لَ ٰـَ أَْحَصىَٰ   أََحاَط بَِما لَدَْيِهْم وَ   ل ِيَْعلََم أَن قَدْ أَْبلَغُوا  ِرَس

ا ُكَل َشْىءٍ   ﴾. ٢٨﴿  َعدَد ٌۢ

“ক্ষতক্ষনইোময়েীক্ষেষময়রজ্ঞানী, 

ক্ষতক্ষনতাাঁরোময়মেরজ্ঞানকারওকামেপ্রকািকমরননা। (২৬) 

তমেতাাঁরমমনানীতরাসূলমেরমমিযযাাঁমকইোতাাঁমকযতটুকুচানঅেেতকমরন।জসমি
জত্রআল্লাহ্তাাঁররাসূমলরসামমনএেংক্ষপেমনপ্রহরীক্ষনময়াক্ষজতকমরন। (২৭) 

যামতরাসূলজানমতপামরনময,তাাঁরপূমেণররাসূলের্তামেররমেরক্ষরসালাতমপৌমেক্ষেময়

জেন।আরতামেরকামেযাআমেতাক্ষতক্ষনজ্ঞামনপক্ষরমেিনকমরমরমখমেনএেংক্ষতক্ষনপ্রক্ষত
টিেস্তুের্নাকমরক্ষহমসেমরমখমেন। (২৮)” [আল-ক্ষজন : ২৬-২৮] 

এেংআল্লাহতামেরমকতাাঁরক্ষরসালতসমূহপ্রচারকরারক্ষনমেণিক্ষেময়মেনআল্লাহতায়ালা
েমলনঃ 

ٰٓأَيَُّها ٰـَ ٱَّلَلُ  تَْفعَْل فََما بَلَْغَت ِرَسالَتَهُۥ ۚ وَ إِن لَْم  ٱلَرُسوُل بَل ِْغ َمآٰ أُنِزَل إِلَْيَك ِمن َرب َِك ۖ وَ  ۞ يَ

ِفِرينَ  يَْعِصُمَك ِمَن ٱلنَاِس ۗ إَِن ٱَّلَلَ َّل يَْهِدى ٱْلقَْومَ  ٰـَ  . ﴾٦٧﴿ ٱْلَك

 “জহরাসূল! 

আপনাররমেরকােমর্মকআপনারপ্রক্ষতযানাক্ষযলহময়মেতাপ্রচারকরুন; 

যক্ষেনাকমরনতমেমতাআপক্ষনতাাঁরোতণ াপ্রচারকরমলননা।আরআল্লাহআপনামকমানু
ষমর্মকরিাকরমেন।ক্ষনশ্চয়আল্লাহকামফরসম্প্রোয়মকমহোয়াতকমরননা।” [আল-

মাময়োহ : ৬৭] আল্লাহতায়ালাআরওেমলনঃ 

َعزِ  ٱَّلَلُ  َوَكاَن  ُسِل ۚ  ٱلرُّ بَْعدَ   
ٱللَِهُحَجةٌٌۢ َعلَى  ِللنَاِس  يَُكوَن  ِلئَََل  َوُمنِذِريَن  ِريَن  بَش ِ مُّ ُسَل ًۭ  ا  رُّ يز 

ا﴿  ﴾.١٦٥َحِكيم ًۭ

 “সুসংোেোতাওসােিানকারীরাসূলমেরমকমপ্ররর্কমরক্ষে, 

যামতরাসূলের্আসারপরআল্লাহরক্ষেরুমদ্ধমানুমষরমকামনাঅক্ষেমযােনার্ামক।আর
আল্লাহপরাক্রমিালী, প্রজ্ঞাময়।” [আন-ক্ষনসা : ১৬৫] 
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রাসূলআলাইক্ষহমুসসালামের্আল্লাহমকসেমচময়মেিীেয়কমরন।তারাআল্লাহরসেণা
ক্ষিকতাকওয়াঅেলম্বনকমরন, 

ফমলতারাতারক্ষরসালামতেৃক্ষদ্ধওহ্রাসকমরননা।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

بِٱْليَِميِن﴿٤٤ٱْْلَقَاِويِل﴿َولَْو تَقََوَل َعلَْينَا بَْعَض   ٱْلَوتِيَن﴿٤٥﴾َْلََخذْنَا ِمْنهُ  ﴾فََما  ٤٦﴾ثَُم لَقََطْعنَا ِمْنهُ 

ِجِزيَن ﴿ ٰـَ ْن أََحٍد َعْنهُ َح  ﴾. ٤٧ِمنُكم م ِ

“ক্ষতক্ষনযক্ষেআমারনামমমকামনাকর্ারচনাকমরচালামতমচিাকরমতন (৪৪) 

তমেঅেিযইআক্ষমতামকপাকিাওকরতামডানহাতক্ষেময়, (৪৫) 

তারপরঅেিযইআক্ষমমকমটক্ষেতামতারহৃেক্ষপমণ্ডরক্ষিরা, (৪৬) 

অতঃপরমতামামেরমমিযএমনমকউইমনই, জযতাাঁমকরিাকরমতপামর। (৪৭)” [আল-

হাক্কাহ : ৪৪-৪৭] ইেনুকাসীররাক্ষহমাহুল্লাহেমলনঃআল্লাহতা‘আলােমলনঃ 
“যক্ষেআমারনামমমকামনাকর্ারচনাকমর” 

অর্ণাৎতারামযরূপিারনাকমরমসরূপযক্ষেমুহাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামআ
মারওপরক্ষমর্যারচনাকমরক্ষরসালামতেৃক্ষদ্ধকমরঅর্োতারমর্মকহ্রাসকমরঅর্োতার
ক্ষনমজরমর্মকমকামনাকর্ােমলআমারসমেসমৃ্পিকমর—অর্চএরূপনয়—

তাহমলআক্ষমদ্রুতইতামকিাক্ষস্তপ্রোনকরতাম।আরএজমনযইেমলমেনঃ 
“তমেঅেিযইআক্ষমতামকপাকিাওকরতামডানহাতক্ষেময়”।আরমকউেমলমেন, 

আক্ষমতারডানহাতপাকিাওকরতাম।আল্লাহতায়ালাআরওেমলনঃ  

ِعيَسى إِذْ قَاَل ٱَّلَلُ  وَ  ٰـَ ىَ  وَ  ٱْبَن َمْريََم َءأَنَت قُْلَت ِللنَاِس ٱتَِخذُونِى يَ َهْيِن ِمن دُوِن ٱَّلَلِ ۖ قَاَل   أُم ِ ٰـَ إِلَ

ٍ ۚ إِن ُكنُت قُْلتُهُۥ فَقَدْ َعِلْمتَهُۥ ۚ تَْعلَُم َما فِى نََك َما يَُكوُن ِلىٰٓ أَْن أَقُوَل َما لَْيَس ِلى بَِحق  ٰـَ   نَْفِسى وَ  ُسْبَح

ُم ٱْلغُيُوبِ  ٰـَ  بِِهٓۦٰ أَِن ٱْعبُدُوا   أََمْرتَنِى ْلُت لَُهْم إَِّل َمآٰ َما قُ  ﴾١١٦﴿ َّلٰٓ أَْعلَُم َما فِى نَْفِسَك ۚ إِنََك أَنَت َعلَ

ا َما دُْمُت فِيِهْم ۖ فَلََما تََوفَْيتَنِى ُكنَت أَنَت ٱلَرقِيَب َعلَْيِهْم ۚ وَ  َربَُكْم ۚ وَ  َرب ِى وَ  ٱَّلَلَ    ُكنُت َعلَْيِهْم َشِهيد ًۭ

 . ﴾١١٧أَنَت َعلَىَٰ ُكل ِ َشْىٍءٌۢ َشِهيدٌ ﴿

“আরওস্মরর্করুন, আল্লাহযখনেলমেন, ‘জহমারইয়াম –তনয় ‘ঈসা! 
আপক্ষনক্ষকমলাকমেরমকেমলক্ষেমলনময, 

জতামরাআল্লাহ্োিাআমামকওআমারজননীমকেইুমােূেরূমপগ্ৰহর্কর? 
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‘ক্ষতক্ষনেলমেন, ‘আপক্ষনইপূত-পক্ষেত্র! 

যােলারঅক্ষিকারআমারমনইতােলাআমারপমিমিােনীয়নয়।যক্ষেআক্ষমতােলতাম
তমেআপক্ষনমতাতাজানমতন।আমারঅন্তমররকর্ামতাআপক্ষনজামনন, 

ক্ষকন্তুআপনারঅন্তমররকর্াআক্ষমজাক্ষননা; 

ক্ষনশ্চয়একমাত্রআপক্ষনইঅেিৃযসম্বমদ্ধসেক্ষকেুজামনন।’ 

‘আপক্ষনআমামকমযআমেিকমরমেনতাোিাতামেরমকআক্ষমক্ষকেুইেক্ষলক্ষন, তাএইময, 

জতামরাআমাররেওমতামামেররেআল্লাহরইইোেতকরএেংযতক্ষেনআক্ষমতামেরম
জিযক্ষেলামততক্ষেনআক্ষমক্ষেলামতামেরকাজ-কমমণরসািী, 
ক্ষকন্তুযখনআপক্ষনআমামকতুমলক্ষনমলনতখনআপক্ষনইমতাক্ষেমলনতামেরকাজ-

কমমণরতত্ত্বােিায়কএেংআপক্ষনইসেক্ষেষময়সািী।” [আল-মাময়োহ : ১১৬-১১৭] 

নেীওরাসূলআলাইক্ষহমুসসালামমেরওপরআল্লাহরঅনুগ্ৰহহমেময, 

ক্ষতক্ষনতামেরমকতাাঁরক্ষরসালাতমপৌাঁোমনারমিমত্রস্থীরওেঢ়ৃপেরামখন।আল্লাহতা‘আলা
েমলনঃ 

ٍءٌۢ ۗ قَاَل إِن ِىٰٓ أُْشِهدُ ٱَّلَلَ إِن  َك بَْعُض َءاِلَهتِنَا بُِسوٰٓ َما   وَ  نَقُوُل إَِّل ٱْعتََرىَٰ ٌءًۭ م ِ  أَن ِى بَِرىٰٓ
ا  ٱْشَهدُوٰٓ

ا ثَُم َّل تُنِظُروِن ﴿  ِمن دُونِهِۦ ۖ فَِكيدُونِى ﴾٥٤تُْشِرُكوَن ﴿   إِن ِى تََوَكْلُت َعلَى ٱَّلَلِ َرب ِى وَ  ﴾ ٥٥َجِميع ًۭ

ٍطٌۢ  َرب ُِكم ۚ َما ِمن دَآٰبٍَة إَِّل هَُو َءاِخذٌٌۢ  ْستَِقيٍمٌۢ  بِنَاِصيَتَِهآٰ ۚ إَِن َرب ِى َعلَىَٰ ِصَرَٰ  . ﴾٥٦﴿ مُّ

 “ক্ষতক্ষনেলমলন, ‘ক্ষনশ্চয়আক্ষমআল্লাহমকসািীকরক্ষেএেংমতামারাওসািীহওময, 

ক্ষনশ্চয়আক্ষমতামর্মকমুিযামকমতামরািরীককর, (৫৪) 

‘আল্লাহোিা।সুতরাংমতামরাসোইআমারক্ষেরুমদ্ধষিযন্ত্রকর; 

তারপরআমামকঅেকািক্ষেওনা। (৫৫) 

আক্ষমমতাক্ষনেণ রকক্ষরআমারওমতামামেররেআল্লাহরউপর; এমনমকামনাজীে-

জন্তুমনই, জযতাাঁরপূর্ণআয়ািািীননয়; 

ক্ষনশ্চয়আমাররেআমেনহকওনযাময়রউপরপ্রক্ষতক্ষষ্ঠত।” [হুে ; ৫৪-৫৬] 

আল্লাহতায়ালাআমরােমলনঃ  
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ا أَْوَحْينَآٰ إِلَْيَك ِلتَْفتَِرَى َعلَْينَا َغْيَرهُۥ ۖ وَ   لَيَْفتِنُونََك َعِن ٱلَِذىٰٓ إِن َكادُوا   وَ    ﴾٧٣﴿ َخِليَل ًۭ  َّلَتََخذُوكَ  إِذ ًۭ

ا قَِليَل  ﴿ وَ  َك لَقَدْ ِكدَت تَْرَكُن إِلَْيِهْم َشْيـ ًۭ ٰـَ ةِ  ﴾٧٤لَْوَّلٰٓ أَن ثَبَتْنَ َك ِضْعَف ٱْلَحيَوَٰ ٰـَ ا َْلَذَْقنَ ِضْعَف  وَ  إِذ ًۭ

ا﴿  . ﴾٧٥ٱْلَمَماِت ثَُم َّل تَِجدُ لََك َعلَْينَا نَِصير ًۭ

“আরআক্ষমআপনারপ্রক্ষতযাওহীকমরক্ষেতামর্মকওরাআপনামকপেস্খলনঘটাোরমচ
িাপ্রায়চূিান্তকমরক্ষেল, 

যামতআপক্ষনআমারউপরমসটারক্ষেপরীতক্ষমর্যারটামতপামরন; 

আরক্ষনঃসমন্দমহতখনতারাআপনামকেনু্ধরুমপগ্ৰহর্করত। (৭৩) 

আরআক্ষমঅক্ষেচক্ষলতনারাখমলআপক্ষনঅেিযইতামেরক্ষেমকপ্রায়ক্ষকেুটােুাঁ মকপিমতন; 

(৭৪) 

তাহমলঅেিযইআক্ষমআপনামকইহজীেমনক্ষদ্বগুর্ওপরজীেমনক্ষেগুর্িাক্ষস্তআস্বােনকরা

তাম; তখনআমারক্ষেরুমদ্ধআপনারজনযমকামনাসাহাযযকারীমপমতননা। (৭৫)” 

[আল-ইসরা : ৭৩-৭৫] এইআয়াতগুমলাওতারপূমেণযারময়মেতাসািযওেক্ষললময, 

জেতসমূমহররমেরপিমর্মকআল-

কুরআনুলকারীমনাক্ষযলকৃত।জকননাযক্ষেএটিরাসলূমুহাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়া
সাল্লামমরপিমর্মকহত, 

তাহমলতামকলিযকমরএসেকর্াতামতউক্ষল্লক্ষখতহতনা।আরআল্লাহতা‘আলাতাাঁররাসূ
লমেরমকমানুষমর্মকরিাকমরন।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ 

ٰٓأَيَُّها ٰـَ ٱَّلَلُ  إِن لَْم تَْفعَْل فََما بَلَْغَت ِرَسالَتَهُۥ ۚ وَ  ٱلَرُسوُل بَل ِْغ َمآٰ أُنِزَل إِلَْيَك ِمن َرب َِك ۖ وَ  ۞ يَ

ِفِرينَ  يَْعِصُمَك ِمَن ٱلنَاِس ۗ إَِن ٱَّلَلَ َّل يَْهِدى ٱْلقَْومَ  ٰـَ  . ﴾٦٧﴿ ٱْلَك

 “জহরাসূল! 

আপনাররমেরকােমর্মকআপনারপ্রক্ষতযানাক্ষযলহময়মেতাপ্রচারকরুন; 

যক্ষেনাকমরনতমেমতাআপক্ষনতাাঁরোতণ াপ্রচারকরমলননা।আরআল্লাহআপনামকমানু
ষমর্মকরিাকরমেন।ক্ষনশ্চয়আল্লাহকামফরসম্প্রোয়মকমহোয়াতকমরননা।” [আল-

মাময়োহ : ৬৭] আল্লাহতায়ালাআমরােমলনঃ 
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قَْوِم إِن َكاَن َكبَُر َعلَْيُكم َمقَاِمى  ٱتْلُ   ۞ وَ  ٰـَ ٰـَتِ   تَذِْكيِرى  وَ   َعلَْيِهْم نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَاَل ِلقَْوِمهِۦ يَ   بِـَٔايَ

ا  أَْمَرُكْم وَ  ا  إِلََى    ُشَرَكآَٰءُكْم ثَُم َّل يَُكْن أَْمُرُكْم َعلَْيُكْم ُغَمة ًۭ ثُمَ   ٱَّلَلِ فَعَلَى ٱَّلَلِ تََوَكْلُت فَأَْجِمعُوٰٓ ٱْقُضوٰٓ

 ﴾. ٧١َّل تُنِظُروِن ﴿ وَ 

 “আরতামেরমকনূহ্-এরেৃিান্তমিানান।ক্ষতক্ষনতারসম্প্রোয়মকেমলক্ষেমলন, 

‘জহআমারসম্প্রোয়! 

আমারঅেক্ষস্থক্ষতওআল্লাহরআয়াতসমূহদ্বারাআমারউপমেিপ্রোনমতামামেরকামেয

ক্ষেেঃুসহহয়তমেআক্ষমমতাআল্লাহরউপরক্ষনেণ রকক্ষর।সুতরাংমতামরামতামামেরকতণ
েযক্ষস্থরকমরনাওএেংমতামরাযামেরমকিরীককমরেতামেরমকওডাক, 

পমরমযনকতণ েযক্ষেষময়মতামামেরমকামনাঅস্পিতানার্ামক।তারপরআমারসমমন্ধ
জতামামেরকাজমিষকমরমফলএেংআমামকঅেকািক্ষেওনা।” [ইউনুস : ৭১] 

আরআল্লাহতা‘আলামূসাআলাইক্ষহসসালামমরকর্াসম্পমকণ সংোেক্ষেময়েমলনঃ  

َربَ  أَن يَْطغَىَٰ ﴿قَاَّل  أَْو  َعلَْينَآٰ  أَن يَْفُرَط  نََخاُف  إِنَنَا  إِنَنِى٤٥نَآٰ   ۖ ٰٓ أَْسَمُع وَ   ﴾قَاَل َّل تََخافَا   َمعَُكَمآٰ 

 ﴾. ٤٦أََرىَٰ ﴿

“তারাউেময়েলল, ‘জহআমামেররে! 

আমরাআিংকাকক্ষরমসআমামেরউপরোিাোক্ষিকরমেঅর্োঅনযায়আচরমর্সীমা

লংঘনকরমে।ক্ষতক্ষনেলমলন, ‘আপনারােয়করমেননা, 

আক্ষমমতাসাহাযযদ্বারাআপনামেরসংমেআক্ষে, আক্ষমশুক্ষনওআক্ষমমেক্ষখ।” [ত্বহা : ৪৫-

৪৬] এমনক্ষকআল্লাহতাআলাস্পিকমরমেনময, 

ক্ষতক্ষনতাাঁররাসূলের্আলাইক্ষহমসুসালামমরিত্রুহমতক্ষনরাপিাোনকারী, 

কামজইতারাতামেরপযণন্তমকামনাঅকলযার্মপৌাঁোমতসিমনয়।আল্লাহসুেহানাহুওয়া
তাআলাআরওসংোেক্ষেময়মেনময, ক্ষতক্ষনতারওহীমকসংরির্কমরন, 

ফমলতামতেৃক্ষদ্ধকরাযামেনাএেংতামর্মকহ্রাসওকরাযামেনা।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ْكَر وَ  ِفُظونَ   إِنَا لَهُ  إِنَا نَْحُن نََزْلنَا ٱلذ ِ ٰـَ  ﴾. ٩﴿ ۥلََح



 

85 

“ক্ষনশ্চয়আক্ষমইকুরআননাক্ষযলকমরক্ষেএেংআক্ষমঅেিযইতারসংরিক।” [আল-

ক্ষহজর : ৯] 

নেীের্আলাইক্ষহমুুুসসালামক্ষেমেকওসচ্চক্ষরত্রক্ষেমরািীসেক্ষকেুহমতপক্ষেত্র।আল্লাহতা
‘আলাস্বীয়নেীমুহাম্মােমকপক্ষেত্রমঘাষর্াকমরেমলনঃ  

 ﴾. ٤﴿ إِنََك لَعَلَىَٰ ُخلٍُق َعِظيٍمٌۢ  وَ 

“আরক্ষনশ্চয়আপক্ষনমহানচক্ষরমত্ররউপররময়মেন।” [আল-কালাম : ৪] 

তাাঁরসম্পমকণ ক্ষতক্ষনআরওেমলনঃ 

﴿  .﴾٢٢َوَما َصاِحبُُكم بَِمْجنُوٍنٌۢ

 “আরমতামামেরসার্ীউন্মােনন।” [আত-তাকেীর : ২২] 

আরতা,তাাঁরামযনউিমোমেক্ষরসালতআোময়রোক্ষয়ত্বপালনকরমতপামরন।আরনেী
ের্আ: 

আল্লাহরক্ষনমেণিসমূহতাাঁরোন্দামেরক্ষনকটমপৌাঁোমতোক্ষয়ত্বপ্রাপ্ত,তাাঁমেরমমিযরমেরমকা
নতেক্ষিিঅর্োমকানইোেতপাওয়ারতেক্ষিিমনই,েরংতারাঅনযানযমানুমষরমতইমা

নুষ,তামেরক্ষনকটআল্লাহস্বীয়ক্ষরসালতওহীকমরন।আল্লাহতায়ালােমলন:  

ِكَن ٱَّلَلَ يَُمنُّ َعلَىَٰ َمن يََشآُٰء ِمْن ِعبَادِ  ٰـَ ثْلُُكْم َولَ هِۦ ۖ َوَما َكاَن  قَالَْت لَُهْم ُرُسلُُهْم إِن نَْحُن إَِّل بََشٌرًۭ م ِ

ٍن إَِّل بِإِذِْن ٱَّلَلِ ۚ َوَعلَى ٱَّلَلِ فَْليَتََوَكِل ٱْلُمْؤِمنُوَن﴿ ٰـَ  .﴾١١لَنَآٰ أَن نَأْتِيَُكم بُِسْلَط

“তামেররাসলূের্তামেরমকেলমলন, ‘সতযেমট, 

আমরামতামামেরমতমানষুইক্ষকন্তুআল্লাহ্তাাঁরোন্দামেরমমিযযামকইমেঅনুগ্ৰহকমর
নএেংআল্লাহরঅনুমক্ষতোিামতামামেরকামেপ্রমার্উপক্ষস্থতকরারসািযআমামেরমন

ই।আরআল্লাহরউপরইমুক্ষমনেমর্রক্ষনেণ রকরাউক্ষচত।” [ইেরাহীম : ১১] 

আল্লাহতা‘আলামুহাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমকক্ষনমেণিক্ষেময়েমলমেন, 

ক্ষতক্ষনমযনতারজাক্ষতমকেমলনঃ 

هًٌۭ  ٰـَ ُهُكْم إِلَ ٰـَ ٰٓ إِلََى أَنََمآٰ إِلَ ثْلُُكْم يُوَحىَٰ ِحدًٌۭ ۖ فََمن َكاَن يَْرُجوا  ِلقَآٰءَ  قُْل إِنََمآٰ أَنَ۠ا بََشٌرًۭ م ِ َرب ِهِۦ فَْليَْعَمْل  َوَٰ

ا وَ  َعَمَل ًۭ  ِلح ًۭ ٰـَ ا يُْشِرْك بِِعبَادَةِ َرب ِِهٓۦٰ َّل  َص  . ﴾١١٠﴿ أََحد ٌۢ
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 “েলুন, আক্ষমমতামামেরমতইএকজনমানুষ।আমারক্ষনকটঅহীমপ্ররর্করাহয়ময, 

জতামামেরমােূেইএকমাত্রমােেূ।সুতরাংমযতাররমেরসািাৎকামনাকমর, 

জসমযনসৎকমণকমরএেংতাররমেরইোোমতকাউমকিরীকনাকমর।” [আল-কাহাফ : 

১১০] 
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২৩- 

ইসলামেিেিমমৌক্ষলকইোেমতরমািযমমএকআল্লা
হরইোেমতরক্ষেমকআহ্বানকমর, 

আরতাহমেসালাতঅর্ণাৎক্ষকয়াম, রুকু, সাজোহ, 

আল্লাহরক্ষযকর, সানাওমোআরসমক্ষেতইোেত, 

যাপ্রমতযকেযক্ষিক্ষেমনপাাঁচোরআোয়কমর।এমতি
নী-েরীে, 

প্রিানঅপ্রিানসোইএককাতামরঅেস্থানকমরমকা

জনাতারতমযর্ামকনা।আরযাকাত, 

তাহমেসামানযপক্ষরমার্অর্ণ, 
যাকতকিতণ ওআল্লাহমযপক্ষরমার্ক্ষনিণারর্কমরমেন
তারঅনুপামতিনীমেরসম্পমেওয়াক্ষজেহয়, 

যােেমরএকোরফক্ষকরওঅনযমেরপ্রোনকরাহয়।
আরক্ষসয়াম, 

তাহমেনফমসরমেতরইোওসেরমকলালনকমরর
মযানমামসরক্ষেমনখােযজাতাীয়েস্তুহমতক্ষেরতর্া
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কা।আরহজ্জ, 

তাহমেসিমওসামর্ণযোনেযক্ষিরওপরজীেমনএক

োরমক্কামতঅেক্ষস্থতআল্লাহরঘমররইোকরা।এইহ
জজআল্লাহরক্ষেমকমমনাক্ষনমেিকরারমিমত্রসোইস

মান।এমতক্ষেমেেওসম্পমকণ রতেষমযেরূহময়যায়। 

ইসলামেিেিওক্ষেক্ষেিিরমনরইোেমতরমািযমমআল্লাহরইোেমতরক্ষেমকআহ্বান

কমর।আরএসেমহানইোেতসমূহআল্লাহতাআলাপ্রমতযকনেীওরাসূলআলাইক্ষহমুস
সালামমরওপরওয়াক্ষজেকমরমেন।আরেিেিইোেতহমলাঃ 

প্রর্মতঃসালাত,আল্লাহএটিসকলমুসক্ষলমমরওপরফরযকমরমেন, 

জযমনতাফরযকমরমেনসকলনেীওরাসূলআলাইক্ষহমুসসালামমরওপর।আরআল্লাহ
স্বীয়নেীইেরাহীমখক্ষললআলাইক্ষহসসালামমকতাওয়াফকারীএেংরুকুওসাজোকারী

মুসক্ষল্লমেরজমনযতাাঁরঘরমকপক্ষেত্রকরমতক্ষনমেণিক্ষেময়মেন।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ا  وَ  ذَا بَلَد ا َءاِمن ًۭ ٰـَ ِ ٱْجعَْل َه ُم َرب  ـۧ ِه ِت َمْن َءاَمَن ِمْنُهم بِ   ٱْرُزقْ   وَ   إِذْ قَاَل إِْبَرَٰ   وَ   ٱَّللَِ أَْهلَهُۥ ِمَن ٱلثََمَرَٰ

وَ   ٱْليَْومِ  قَاَل  فَأَُمت ِعُهُ   ٱْلـَٔاِخِر ۖ  َكفََر  وَ   َمن  ٱلنَاِر ۖ  َعذَاِب  إِلَىَٰ  هُٓۥٰ  أَْضَطرُّ ثَُم    ٱْلَمِصيرُ   بِئْسَ   ۥقَِليَل ًۭ 

﴿١٢٦﴾ . 

“আরস্মরর্কর, 

যখনআক্ষমকাোমকমানুমষরজনযক্ষমলনমকন্দ্রওক্ষনরাপেস্থানোনালামএেং 
(আমেিক্ষেলামময,) 

‘জতামরামাকামমইেরাহীমমকসালামতরস্থানরূমপগ্ৰহর্কর’।আরআক্ষমইেরাহীমওইস
মাঈমলরকামেঅেীকারক্ষনময়ক্ষেলামময, ‘জতামরাআমারেৃহমকতাওয়াফকারী, 

‘ইক্ষতকাফকারীওরুকূকারী-ক্ষসজোকারীমেরজনযপক্ষেত্রকর’।” [আল-োকারাহ : 
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১২৫] 

আল্লাহতা‘আলাপ্রর্মসমম্বািমনইমূসাআলাইক্ষহসসালামমরওপরসালাতওয়াক্ষজেকমর

জেন।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ 

ى  ٱْلُمقَدَِس   إِن ِىٰٓ أَنَ۠ا َربَُّك فَٱْخلَْع نَْعلَْيَك ۖ إِنََك بِٱْلَوادِ  ٰٓ   أَنَا ٱْختَْرتُكَ   وَ   ﴾١٢﴿  ُطو ًۭ   فَٱْستَِمْع ِلَما يُوَحىَٰ

هَ إَِّلٰٓ أَنَ۠ا فَٱْعبُدْنِى وَ  أَنَا ٱَّلَلُ  إِنَنِىٰٓ  ﴾١٣﴿ ٰـَ ةَ  َّلٰٓ إِلَ  .﴾١٤﴿ ِلِذْكِرىٰٓ  أَقِِم ٱلَصلَوَٰ

 “ক্ষনশ্চয়আক্ষমমতামাররে, অতএেমতামারজতুামজািাখুমলমফল, কারর্তুক্ষমপক্ষেত্র 

‘তুওয়া’ উপতযকায়রময়মো। (১২) আরআক্ষমমতামামকমমনানীতকমরক্ষে, 

সুতরাংযাওহীরূমপপাঠামনাহমেতামমনামযােক্ষেময়শুন। (১৩) ক্ষনশ্চয়আক্ষমআল্লাহ, 

আক্ষমোিামকামনাসতযমােূেমনই; 

সুতরাংআমারইোোতকরএেংআমারস্মরর্ামর্ণসালাতকাময়মকর।” (১৪) 

[ত্বহা১২-১৪] ঈসামাসীহআলাইক্ষহসসালামসংোেক্ষেময়মেনময, 

আল্লাহতা‘আলাতামকসালাতওযাকামতরক্ষনমেণিক্ষেময়মেন।আল্লাহরসংোেঅনুযায়ী
ক্ষতক্ষনেমলমেন,  

نِى َجعَلَنِى ُمبَاَرك ا أَْيَن َما ُكنُت وَ  وَ  ٰـَ ةِ  أَْوَص ا وَ  بِٱلَصلَوَٰ ةِ َما دُْمُت َحي ًۭ  ﴾. ٣١﴿ ٱلَزَكوَٰ

“জযখামনইআক্ষমর্াক্ষকনামকনক্ষতক্ষনআমামকেরকতময়কমরমেন, 

ক্ষতক্ষনআমামকক্ষনমেণিক্ষেময়মেনযতক্ষেনজীক্ষেতর্াক্ষকততক্ষেনসালাতওযাকাতআোয়

করমত।” [মারয়াম : ৩১] ইসলামমসালাতহমেযর্াযর্োাঁিাামনা, রুকু, সাজোহ, 

আল্লাহরক্ষযকর-সানাওমোআরসমক্ষি, 

যামানুষপ্রক্ষতক্ষেনপাাঁচোরআোয়কমর।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

تِ  ِفُظوا  َعلَى ٱلَصلََوَٰ ٰـَ ةِ  وَ  َح نِتِيَن ﴿ ٱْلُوْسَطىَٰ وَ  ٱلَصلَوَٰ ٰـَ ِ قَ  ﴾.٢٣٨قُوُموا  َّلِلَ

“জতামরাসালাতসমূহওমিযেতীসালামতরক্ষহফাযতকরএেংআল্লাহরজনযোাঁিাও

ক্ষেনীতহময়।” [আল-োকারাহ : ২৩৮] আল্লাহতায়ালাআমরােমলনঃ  
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ٱلَْيلِ  َغَسِق  إِلَىَٰ  ٱلَشْمِس  ِلدُلُوِك  ةَ  ٱلَصلَوَٰ َكاَن    قُْرَءانَ   وَ   أَقِِم  ٱْلفَْجِر  قُْرَءاَن  إَِن  ٱْلفَْجِر ۖ 

ا﴿  ﴾.٧٨َمْشُهود ًۭ

“সূযণমহমলপিারপরমর্মকরামতরঘনঅন্ধকারপযণন্তসালাতকাময়মকরুনএেংফজ

জররসালাত।ক্ষনশ্চয়ফজমররসালাতউপক্ষস্থক্ষতরসময়।” [আল-ইসরা : ৭৮] 

রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামআরওেমলনঃ “আররুকু, 

তামতমতামরাআল্লাহতাআলারেিত্বমঘাষর্াকর, 

আরসাজোমতমতামরাখুেমেক্ষিমো‘আকর, 

জতামামেরমো‘আকেুলহওয়ারউপমযােী।” সহীহমুসক্ষলম।ক্ষদ্বতীয়তঃযাকাত, 

এটিআল্লাহতা‘আলামুসক্ষলমমেরওপরফরযকমরমেন, 

জযমনতাফরযকমরক্ষেমলনপূেণেতীনেীওরাসূলের্আলাইক্ষহসসালামমরওপর।আর
তাহমেসামানযপক্ষরমার্অর্ণ, 
যাকতকিতণ ওআল্লাহমযপক্ষরমার্ক্ষনিণারর্কমরমেনতারঅনুপামতিনীমেরসম্পমেও
য়াক্ষজেহয়, 

যােেমরএকোরফক্ষকরওঅনযমেরপ্রোনকরাহয়।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

َوَصل ِ   بَِها  يِهم  َوتَُزك ِ ُرهُْم  تَُطه ِ َصدَقَة ًۭ  ِلِهْم  أَْمَوَٰ ِمْن  َوٱَّلَلُ ُخذْ  لَُهْم ۗ  َسَكٌنًۭ  تََك  َصلَوَٰ إَِن  َعلَْيِهْم ۖ 

 ﴾. ١٠٣َسِميٌع َعِليٌم ﴿

“আপক্ষনতামেরসম্পেমর্মক ‘সােকা’ 

গ্ৰহর্করুন।এরদ্বারাআপক্ষনতামেরমকপক্ষেত্রকরমেনএেংপক্ষরমিাক্ষিতকরমেন।আর
আপক্ষনতামেরজনযমো’আকরুন।আপনারমো’আমতামতামেরজনযপ্রিাক্ষন্তকর।আর
আল্লাহ্সেণমশ্রাতা, সেণজ্ঞ।” [তাওোহ : ১০৩] 

আরনেীসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামযখনমুয়াযইেমনজাোলমকইয়ামামনমপ্ররর্ক
জরনতখনতামকেমলনঃ 

“এমনএকটিজাক্ষতরক্ষনকমটতুক্ষমযােযারাআহমলক্ষকতাে।তামেরমকতুক্ষমআল্লাহতা‘
আলােযতীতআরমকামনাসতযমা'েূেমনইএেংআক্ষম (মুহাম্মাে) 

আল্লাহররাসূলসািযমেয়ারপ্রক্ষতআহোনকর।এটাতারা, 
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জমমনক্ষনমলতামেরমকজাক্ষনময়োও- অেিযইতামেরউপরআল্লাহতা‘আ’লাক্ষেন-

রামতপাাঁচওয়ািসালাতফরযকমরমেন।তারাএটাওমমমনক্ষনমলতামেরমকজাক্ষনময়োও- 

তামেরিন-জেৌলমতআল্লাহতা'আলাযাকাতফরযকমরক্ষেময়মেন, 

যাতামেরিনীমেরমিযহমতগ্ৰহর্করাহমেওতামেরেরীেমেরমামেেণ্টনকরাহমে।তা
রাযক্ষেএটিওমমমনমনয়তাহমলসােিান! তামেরউিমমাল (যাকাতক্ষহসামে) 

জনয়াহমতক্ষেরতর্াকমে।ক্ষনমজমকক্ষনপীক্ষিতমেরঅক্ষেিাপহমতেমূররাখ।জকননা, 
তারআমেেনএেংআল্লাহ্তা'আলারমামেমকামনাপ্রক্ষতেন্ধকমনই।” ক্ষতক্ষরক্ষমযী : 

৬২৫।তৃতীয়তঃক্ষসয়াম, 

এটিআল্লাহমুসক্ষলমমেরওপরফরযকমরমেনমযমনফরযকমরক্ষেমলনপূেণেতীনেীওরা

সূলের্আলাইক্ষহসসালামমরওপর।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ٰٓأَيَُّها ٰـَ يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى ٱلَِذيَن ِمن قَْبِلُكْم لَعَلَُكْم تَتَقُوَن ﴿ يَ  ﴾. ١٨٣ٱلَِذيَن َءاَمنُوا  ُكتَِب َعلَْيُكُم ٱلص ِ

“জহমুক্ষমনের্ ! জতামামেরওপরক্ষসয়ামফরযকরাহময়মে, 

জযমনফরযকরাহময়ক্ষেলমতামামেরপূেণেতীমেরওপর, 

যামতমতামরাতাকওয়াঅেলম্বনকর।” [আল-োকারাহ : ১৮৩] 

আরতাহমেরমযানমামসরক্ষেমনক্ষসয়ামেমেরকারর্গুমলামর্মকক্ষেরতর্াকা।ক্ষসয়াম
মানুমষরঅন্তমরইোওসেরমকপ্রক্ষতপালনকমর।রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসা
ল্লামেমলনঃ 

“আল্লাহ্তা’আলােমলনঃসওমআমারজনযআরআক্ষমইতারপ্রক্ষতোনমেে।জসআমারই
জনযতারপ্রেৃক্ষি, 

আহারওপানীয়তযােকমর।সওমহলঢাল।আরসওমপালনকারীরজনযে’ুটিখিুীরময়
জে, একখুিীযখনমসইফতারকমর, 

আমরকটিখুিীযখনমসতাররমেেরসমেক্ষমক্ষলতহমে।” [সহীহুলেুখারী৭৪৯২] 

চতুর্ণতঃহজ্জ,এটিআল্লাহমুসক্ষলমমেরওপরফরযকমরমেনমযমনফরযকমরক্ষেমলনপূেণ

েতীনেীওরাসূলের্আলাইক্ষহসসালামমরওপর।আরআল্লাহতাআলাতাাঁরনেীইেরাহী
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মখলীলআলাইক্ষহসসালামমকহমজরমঘাষর্াক্ষেমতক্ষনমেণিক্ষেময়মেন।আল্লাহতা‘আলাে
জলনঃ  

ن فِى ٱلنَاِس  وَ  ِ  أَذ ِ ٍ َعِميٍقٌۢ  يَأْتُوَك ِرَجاّل ًۭ وَ   بِٱْلَحج   ﴾. ٢٧﴿ َعلَىَٰ ُكل ِ َضاِمٍرٌۢ يَأِْتيَن ِمن ُكل ِ فَج 

“আরমানুমষরক্ষনকটহমজ্জরমঘাষর্াোও;তারামতামারকামেআসমেপাময়মহাঁমটএেংস

েণপ্রকারকৃিকায়উমটচমিেরূপর্পাক্ষিক্ষেময়।” [হজ্জ : ২৭] 

আল্লাহতামকহাজীমেরজমনযপুরমনাঘরপক্ষেত্রকরারক্ষনমেণিক্ষেময়মেন।আল্লাহতা‘আলা
েমলনঃ  

بِى  وَ  تُْشِرْك  َّل  أَن  ٱْلَبْيِت  َمَكاَن  ِهيَم  ْبَرَٰ ِْلِ َبَوأْنَا  ا وَ   إِذْ  َبْيتِىَ   َشْيـ ًۭ ْر  ٰٓئِِمينَ   وَ   ِللَطآٰئِِفينَ   َطه ِ َكعِ   وَ   ٱْلقَا   ٱلرُّ

 ﴾. ٢٦﴿ ٱلسُُّجودِ 

“আরস্মরর্করুনযখনআক্ষমইেরাহীমমরজনযক্ষনিণারর্কমরক্ষেময়ক্ষেলামঘমররস্থান, 

তখনেমলক্ষেলাম, 

‘আমারসামর্মকামনাক্ষকেুিরীককরমেননাএেংআমারঘরমকতাওয়াফকারী, 

সালামতেণ্ডায়মানএেংরুকুওক্ষসজোকারীমেরজনযপক্ষেত্ররাখনু।” [আল-হজ্জ : ২৬] 

আরহজ্জহমে, 

সিমসামর্ণোনেযক্ষিরজীেমনএকোরক্ষনক্ষেণিআমমলরউমেমিযমক্কামুকাররামায়অ

েক্ষস্থতোয়তুল্লাহেমর্করা।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ 
“এেংসামর্ণযোনমানুমষরউপরআল্লাহরজনযোয়তুল্লাহরহজ্জকরাফরয।আরমযকুফ
রীকমর, তমেআল্লাহমতাক্ষনশ্চয়সৃক্ষিকুলমর্মকঅমুখামপিী।” [আমলইমরান : ৮] 

হমজপক্ষেত্রস্রিাআল্লাহরজমনযএকক্ষনষ্ঠোমেইোেতআিামক্ষেমতহজপালনকারীমুসক্ষল

মের্একইস্থামনসমমেতহয়।আরসকলহাজীসােিৃযপূর্ণক্ষনয়মমহমজরক্ষেিানগুমলাআ
িামমেন, ফমলতামতপক্ষরমেি, সংসৃ্কক্ষতওজীেনযাত্রারতারতমযেরূহময়যায়। 
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২৪- 

আরইসলামমরইোেতগুমলামকমযক্ষেষয়টিসেমচময়
জেিীস্বাতন্ত্রপূর্ণকমর, জসটিহমেতারিরন, 

সময়ওিতণ সমূহ, 

যাআল্লাহতা‘আলাঅনুমমােনকমরমেনআরতামপৌাঁ
ক্ষেময়মেনতাররাসলূসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লাম

।আজপযণন্তমকামনামানুষতামতহ্রাসওেৃক্ষদ্ধরহস্তমি
পকরমতপামরক্ষন।েিেিএসেইোেমতরক্ষেমকইস
কলনেীআলাইক্ষহমুসসালামআহ্বানকমরমেন। 

আরইসলামমরইোেতগুমলামকমযক্ষেষয়টিসেমচময়মেিীস্বাতন্ত্রপূর্ণকমর, 

জসটিহমেতারিরন, সময়ওিতণ সমূহ, 

যাআল্লাহতাআলাঅনুমমােনকমরমেনআরতামপৌাঁক্ষেময়মেনতাররাসূলসাল্লাল্লাহুআলা

ইক্ষহওয়াসাল্লাম।আজপযণন্তমকামনামানুষতামতহ্রাসওেৃক্ষদ্ধরহমস্তিপকরমতপামরক্ষনআ
ল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

مَ   أَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِى وَ   ٱْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم وَ  ٰـَ ْسلَ ا ۚ فََمِن ٱْضُطَر فِى    َرِضيُت لَُكُم ٱْْلِ ِدين ًۭ

ثٍْمٌۢ َۙ فَإَِن ٱَّلَلَ  َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمتََجانٍِفٌۢ  ِ  . ﴾٣﴿ َرِحيٌمًۭ  َغفُوٌرًۭ  ْل ِ

“আজআক্ষমমতামামেরজমনযমতামামেরেীনমকসমূ্পর্ণকরলামআরমতামামেরওপর
আমারক্ষনআমতপরূ্ণকরলামএেংমতামামেরজমনযইসলামমকেীনক্ষহমসমেপেন্দকরলা

ম।” [আল-মাময়ো : ৩] আল্লাহতায়ালাআমরােমলনঃ  
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ٍطٌۢ  فَٱْستَْمِسكْ  ْستَِقيٍمٌۢ ﴿ بِٱلَِذىٰٓ أُوِحَى إِلَْيَك ۖ إِنََك َعلَىَٰ ِصَرَٰ  ﴾. ٤٣مُّ

“কামজইআপনারপ্রক্ষতযাওহীকরাহময়মেতােঢ়ৃোমেঅেলম্বনকরুন।ক্ষনশ্চয়আপ
ক্ষনসরলসঠিকপমর্রময়মেন।” [আয-যুখরূফ : ৪৩] 

আল্লাহতা‘আলাসালাতসম্পমকণ েমলনঃ 

ةَ  ٱَّلَلَ  فَإِذَا قََضْيتُُم ٱلَصلَوَٰ ا فَٱذُْكُروا  م ًۭ ٰـَ ا وَ  وَ  قِيَ ٱْطَمأْنَنتُْم فَأَقِيُموا   َعلَىَٰ ُجنُوبُِكْم ۚ فَإِذَا  قُعُود ًۭ

ةَ َكانَْت َعلَى ٱْلُمْؤِمنِينَ  ةَ ۚ إَِن ٱلَصلَوَٰ ا ٱلَصلَوَٰ ب ًۭ ٰـَ ا ﴿  ِكتَ  .﴾١٠٣َمْوقُوت ًۭ

 “অতঃপরযখনমতামরাসালাতপূর্ণকরমেতখনোাঁিামনা, 

েসাওমিায়াঅেস্থায়আল্লাহরস্মরর্করমে।অতঃপরযখনক্ষনক্ষশ্চন্তহমেতখনসালাত 

(পূমেণরক্ষনয়মম) কাময়মকরমে।ক্ষনশ্চয়সালাতমকু্ষমনমেরউপরক্ষনক্ষেণিসমময়ফরয।” 

[আন-ক্ষনসা : ১০৩] আল্লাহতা‘আলাযাকামতরখাতসম্পমকণ েমলনঃ  

تُ  ٰـَ ِكينِ  وَ  ِلْلفُقََرآٰءِ  ۞ إِنََما ٱلَصدَقَ ٰـَ ِمِليَن َعلَْيَها وَ  وَ  ٱْلَمَس ٰـَ قَابِ  ٱْلُمَؤلَفَِة قُلُوبُُهْم وَ  ٱْلعَ  وَ  فِى ٱلر ِ

ِرِميَن وَ  ٰـَ َن ٱَّلَلِ ۗ وَ  ٱْبنِ  وَ  َسبِيِل ٱَّلَلِ فِى  ٱْلغَ  .﴾٦٠ٱَّلَلُ َعِليٌم َحِكيٌمًۭ ﴿ ٱلَسبِيِل ۖ فَِريَضة ًۭ م ِ

“সেকামতাশুিুফকীর, ক্ষমসকীনওসেকাআোময়রকামজক্ষনযিুকমণচারীমেরজনয, 
যামেরঅন্তরআকৃিকরমতহয়তামেরজনয, োসমকু্ষিমত, ঋর্োরাক্রান্তমেরজনয, 

আল্লাহরপমর্ওমুসাক্ষফরমেরজনয।এটাআল্লাহরপিমর্মকক্ষনিণাক্ষরত।আরআল্লাহসেণ
জ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” [আত-তাওোহ : ৬০] আল্লাহতা‘আলাক্ষসয়ামসম্পমকণ েমলনঃ  

ى ل ِلنَاِس وَ  َشْهُر َرَمَضاَن ٱلَِذىٰٓ أُنِزَل فِيِه ٱْلقُْرَءانُ  َن ٱْلُهدَىَٰ  هُد ًۭ ٍتٌۢ م ِ ٰـَ ٱْلفُْرقَاِن ۚ فََمن    وَ  بَي ِنَ

ْن أَيَاٍم أَُخَر ۗ يُِريدُ ٱَّلَلُ بُِكُم  ٱلَشْهَر فَْليَُصْمهُ ۖ وَ َشِهدَ ِمنُكُم  ًٌۭ م ِ فَِعدَة ا أَْو َعلَىَٰ َسفٍَرٌۢ َمن َكاَن َمِريض 

ُكْم وَ  ِلتُْكِملُوا  ٱْلِعدَةَ وَ  َّل يُِريدُ بُِكُم ٱْلعُْسَر وَ  ٱْليُْسَر وَ  تَْشُكُروَن  لَعَلَُكمْ  ِلتَُكب ُِروا  ٱَّلَلَ َعلَىَٰ َما َهدَىَٰ

﴿١٨٥﴾ . 

“রমাোনমাস, 

এমতকুরআননাক্ষযলকরাহময়মেমানুমষরমহোয়ামতরজনযএেংক্ষহোয়ামতরস্পিক্ষনেিণ

নওসতযাসমতযরপার্ণকযকারীরূমপ।কামজইমতামামেরমমিযমযএমাসপামেমসমযনএমা
জসক্ষসয়ামপালনকমর।তমেমতামামেরমকউঅসুস্থর্াকমলোসফমরর্াকমলঅনযক্ষেনগু
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জলামতএসংখযাপূরর্করমে।আল্লামহ্তামামেরজনযসহজচানএেংমতামামেরজনযকি
চাননা।আরযামতমতামরাসংখযাপূর্ণকরএেংক্ষতক্ষনমতামামেরমকমযক্ষহোয়াতক্ষেময়মেন
জসজনযমতামরাআল্লাহরমক্ষহমামঘাষর্াকরএেংযামতমতামরাকৃতজ্ঞতাপ্রকািকর।” 

[আল-োকারা : ১৮৫] আল্লাহতা‘আলাহজ্বসম্পমকণ েমলনঃ  

ِ ۗ وَ  ٱْلَحجُّ  ٌتًۭ ۚ فََمن فََرَض فِيِهَن ٱْلَحَج فَََل َرفََث َوَّل فُُسوَق َوَّل ِجدَاَل فِى ٱْلَحج  ٰـَ َمْعلُوَم َما  أَْشُهٌرًۭ

ِلى ٱتَقُونِ  وَ ٱلتَْقَوىَٰ ۚ  تََزَودُوا  فَإَِن َخْيَر ٱلَزادِ  تَْفعَلُوا  ِمْن َخْيٍرٌۢ يَْعلَْمهُ ٱَّلَلُ ۗ وَ  ٰٓأُو  ٰـَ ِب ﴿ يَ ٰـَ  . ﴾١٩٧ٱْْلَْلبَ

“হজ্বহয়সুক্ষেক্ষেতমাসগুমলামত।তারপরমযমকউএমাসগুমলামতহজ্বকরাক্ষস্থরকমরমসহ
জজ্বরসময়স্ত্রী-সমম্ভাে, অনযায়আচরর্ওকলহ-

ক্ষেোেকরমেনা।আরমতামরাউিমকাজমর্মকযা-
ইকরআল্লাহ্তাজামননআরমতামরাপামর্য়সংগ্ৰহকর।ক্ষনশ্চয়সেমচময়উিমপামর্য়হ
জেতাকওয়া।জহমোিসম্পিেযক্ষিের্ ! জতামরাআমারইতাকওয়াঅেলম্বনকর।” 

[আল-োকারাহ : ১৯৭] 

সকলনেীআলাইক্ষহসসালামইএসেমহানইোেমতরপ্রক্ষতআহ্বানকমরমেন। 
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২৫- 

ইসলামমররাসূলমুহাম্মােইেমনআবু্দল্লাহহমলনইস
মাইলইেমনইেরাহীমআলাইক্ষহসসালামমরেংিির

।৫৭১খৃস্টামব্দমক্কায়জন্মগ্ৰহর্কমরনএেংমসখামনই
তামকমপ্ররর্করাহয়অতঃপরমসখানমর্মকমক্ষেনায়

ক্ষহজরতকমরন।ক্ষতক্ষনকখমনাতাাঁরজাক্ষতরসমেপ্রক্ষত
মাপূজাসংক্রান্তমকামনাকমমণঅংিগ্ৰহর্কমরনক্ষন, 

তমেতামেরসমেেিেিকমমণঅংিগ্ৰহর্করমতন।
তাাঁমকনেীক্ষহমসমেমপ্ররর্করারপূমেণক্ষতক্ষনমহানচক্ষর

জত্ররওপরপ্রক্ষতক্ষষ্ঠতক্ষেমলন।তাাঁরজাক্ষততামকআল-

আমীনেমলডাকত।যখনতারেয়সচক্ষল্লিহমলাতখ
নতামকনেীক্ষহমসমেমপ্ররর্করাহমলা।আল্লাহতামকে
িেিঅমনকমুক্ষজযাহ (অমলৌক্ষককঘটনােলী) 

দ্বারািক্ষিিালীকমরমেন।এরমমিযসেমচময়েিক্ষনে
িণনহমেআল-
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কুরআনুলকারীম।এটিইহমেনেীেমর্রসেমচময়ে
িক্ষনেিণন।নেীেমর্রক্ষনেিণনহমতএটিইআজপযণন্ত
অেক্ষিিরময়মে।যখনআল্লাহতাাঁরেীনমকপূর্ণকরমল
নএেংরাসূলসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামওতাপ
ক্ষরপূর্ণোমেমপৌাঁোমলনতখনক্ষতষক্ষিেেরেয়মসক্ষত

ক্ষনমারাযান।নেীসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমর
িহরমেীনায়তামকোফনকরাহয়।আল্লাহররাসূল
মুহাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামহমলননেীও

রাসূলেমর্রসেণমিষ।আল্লাহতাাঁমকক্ষহোয়াতওসতয
েীনসহমপ্ররর্কমরমেন, জযনমানুষমকমূক্ষতণ পূজা, 
কুফরওমূখণতারঅন্ধকারমর্মকতাওহীেওঈমামনর

নূমরমেরকমরক্ষনময়আমসন।আল্লাহক্ষনমজইসািযক্ষে
জয়মেনময, 

ক্ষতক্ষনতাাঁমকস্বীয়অনুমক্ষতমততারক্ষেমকইআহ্বানকা

রীক্ষহমসমেপাঠিময়মেন। 
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ইসলামমররাসূলমুহাম্মােইেনআব্দুল্লাহহমলনইসমাইলইেমনইেরাহীমআলাইক্ষহস

সালামমরেংিির।৫৭১খৃস্টামব্দমক্কায়জন্মগ্ৰহর্কমরনআরমসখামনইতাাঁমকমপ্ররর্করা
হয়এেংমক্ষেনায়ক্ষহজরতকমরন।তারজাক্ষততামকআল-

আমীনেমলডাকত।ক্ষতক্ষনকখমনাতারজাক্ষতরসমেমূক্ষতণ পূজাসংক্রান্তমকামনাকমমণঅংি
গ্ৰহর্কমরনক্ষন, 

তমেেিেিকমমণতামেরসমেঅংিগ্ৰহর্করমতন।তাাঁমকনেীক্ষহমসমেমপ্ররর্করারপূমেণ
ক্ষতক্ষনমহানচক্ষরমত্ররওপরপ্রক্ষতক্ষষ্ঠতক্ষেমলন।তাররেতামকমহানচক্ষরত্রদ্বারােূক্ষষতক
জরমেন।আল্লাহতা‘আলাতারসম্পমকণ েমলনঃ  

﴿َوإِنََك لَعَلَىَٰ ُخلُ   ﴾. ٤ٍق َعِظيٍمٌۢ

“আরনিশ্চয়আপনিমহািচনরত্রেরউপররত্রয়ত্রেি।” [আল-কালাম : 
৪] 
যখনক্ষতক্ষনচক্ষল্লিেেমরউপনীতহমলনআল্লাহতামকনেীক্ষহমসমেমপ্রক্ষরতকরমলনএেংে
িেিঅমনকক্ষনেণিনদ্বারাতামকিক্ষিিালীকরমলন, 

তন্মমিযসেমচময়েিক্ষনেিণনহমেআল-

কুরআনুলকারীম।রাসলূুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলনঃ 
“প্রমতযকনেীমকতাাঁরযুমেরপ্রময়াজনমুতাক্ষেকক্ষকেুমুক্ষজযাোনকরাহময়মে, 

যামেমখমলামকরাতাাঁরপ্রক্ষতঈমানএমনমে।আমামকমযমকু্ষজযামেয়াহময়মেতাহমে, 

ওয়াহী- যাআল্লাহ্আমারপ্রক্ষতঅেতীর্ণকমরমেন।কামজইআক্ষমআিাকক্ষর, 

ক্ষকয়ামমতরক্ষেনঅনুসারীমেরঅনুপামতআক্ষমইঅক্ষিকহমে।” সহীহুলেুখারী।আল-

কুরআনুলকারীমহমেরাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরপ্রক্ষতআল্লাহতা‘আ

লারওহী।আল্লাহতা‘আলাএসম্পমকণ েমলনঃ  

ْلُمتَِقيَن ﴿ ى ل ِ ُب َّل َرْيَب ۛ فِيِه ۛ هُد ًۭ ٰـَ ِلَك ٱْلِكتَ  .﴾٢ذََٰ
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“এইমসইক্ষকতাে, যামতমকামনাসমন্দহমনই, মুিাকীমেরজনযক্ষহোয়াত।” [আল-

োকারা : ২] আল্লাহতা‘আলাতামতেমলনঃ  

ا أَفَََل يَتَدَبَُروَن ٱْلقُْرَءاَن ۚ وَ  ف ًۭ ٰـَ ا ﴿ لَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر ٱَّلَلِ لََوَجدُوا  فِيِه ٱْختِلَ  .﴾٨٢َكثِير ًۭ

“তমেক্ষকতারাকুরআনমকেেীরোমেঅনুিােনকমরনা? 

যক্ষেতাআল্লাহেযতীতঅনযকামরাক্ষনকটহমতআসত, 

তমেতারাএমতঅমনকঅসেক্ষতমপত।” [আন-ক্ষনসা : ৮২] 

আরআল্লাহতা‘আলাক্ষজনওমানুমষরপ্রক্ষতচযামলিেুমিক্ষেময়মেনময, তারাতাাঁর (আল-

কুরআনুলকারীমমর) মতক্ষনময়আসুক।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ 

نسُ  ٱْجتََمعَتِ قُل لَئِِن  ذَا ٱْلقُْرَءاِن َّل يَأْتُوَن بِِمثِْلهِۦ وَ  وَ  ٱْْلِ ٰـَ ٰٓ أَن يَأْتُوا  بِِمثِْل َه لَْو َكاَن   ٱْلِجنُّ َعلَىَٰ

ا﴿ بَْعُضُهْم ِلبَْعٍضٌۢ   .﴾٨٨َظِهير ًۭ

 “েলুন, 

‘যক্ষেকুরআমনরঅনুরুপকুরআনআনারজনযমানুষওক্ষজনসমমেতহয়এেংযক্ষেওতা

রাপরস্পরমকসাহাযযকমরতেওুতারাএরঅনুরুপআনমতপারমেনা।” [আল-ইসরা 
:৮৮] আল্লাহতামেরমকচযামলিেুমিক্ষেময়মেনময, 

তারাকুরআনুলকারীমমরমতেিটিসূরাক্ষনময়আসুক।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ثِْلهِۦ أَْم يَقُولُوَن اْفتََراهُ ۖ قُْل فَأْتُوا  بِعَْشِر ُسَوٍرٌۢ  ٍتٌۢ  م ِ ٰـَ ن  وَ  ُمْفتََريَ دُوِن ٱَّلَلِ إِن  ٱدُْعوا  َمِن ٱْستََطْعتُم م ِ

ِدقِيَن ﴿ ٰـَ  . ﴾١٣ُكنتُْم َص

“নাক্ষকতারােমল, ‘জসএটাক্ষনমজরটনাকমরমে?’ েলুন, ‘জতামরাযক্ষে 

(জতামামেরোেীমত) 

সতযোেীহওতমেমতামরাএরঅনুরূপেিটিসূরারচনাকমরক্ষনময়আসএেংআল্লাহ্ো

িাঅনযযামকপার (এেযাপামরসাহামযযরজনয) জডমকনাও।” [হুে : ১৩] 

েরংআল্লাহতামেরমকচযামলিেুমিক্ষেময়মেনময, 

তারাকুরআনুলকারীমমরমতএকটিসূরাক্ষনময়আসুক।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  
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ثِْلهِ  ن م ِ َما نََزْلنَا َعلَىَٰ َعْبِدنَا فَأْتُوا  بُِسوَرةٌٍۢ م ِ ن دُوِن    ٱدُْعوا    ۦوَ   َوإِن ُكنتُْم فِى َرْيٍبٌۢ م ِ ُشَهدَآَٰءُكم م ِ

ٰـَ   ﴾. ٢٣ِدقِيَن ﴿ ٱَّلَلِ إِن ُكنتُْم َص

“আরআক্ষমআমারোন্দারউপরযানাক্ষযলকমরক্ষে, 

যক্ষেমতামরামসসম্পমকণ সমন্দমহর্াক, 

তমেমতামরাতারমতএকটিসরূাক্ষনময়আসএেংআল্লাহোিামতামামেরসািীসমূহমক

ডাক; যক্ষেমতামরাসতযোেীহও।” [আল-োকারা : ২৩] 

আল-

কুরআনুলআযীমনেীেমর্রক্ষনেিণনসমূহমর্মকএকমাত্রক্ষনেিণনযাআজপযণন্তঅেক্ষিি

রময়মে।আরযখনআল্লাহতা‘আলারাসূলসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরজমনযেীন
জকপূর্ণকরমলনএেংক্ষতক্ষনওতাসমূ্পর্ণরূমপমপৌাঁোমলন, 

তখনক্ষতক্ষনমতষক্ষিেেরেয়মসমারাযানএেংতাাঁমকমক্ষেনায়োফনকরাহয়। 

রাসূলমুহাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামহমলননেীওরাসূলেমর্রসেণমিষ।আ
ল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

أَبَآٰ  َجاِلُكْم وَ   َما َكاَن ُمَحَمدٌ  ن ر ِ ِكن َرُسوَل ٱَّلَلِ وَ   أََحٍدٌۢ م ِ ٰـَ َن ۗ وَ   لَ ـۧ   َكاَن ٱَّلَلُ بُِكل ِ َشْىءٍ   َخاتََم ٱلنَبِي ِ

ا  . ﴾٤٠﴿ َعِليم ًۭ

“মুহাম্মােমতামামেরমকামনাপরুুমষরক্ষপতানয়; 

তমেআল্লাহররাসূলওসেণমিষনেী।আরআল্লাহসকলক্ষেষময়সেণজ্ঞ।” [আল-আহযাে 

: ৪০] আেূহুরায়রারাক্ষেয়াল্লাহুআনহুমর্মকেক্ষর্ণত, 

রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলমেনঃ 
“আমারওআমারপূেণেতীনেীমেরউপমাহমেমসমলামকরমমতামযএকটিপ্রাসােক্ষনমণার্

করমলা।আরপ্রাসােটিখুেসুন্দরওেকৃ্ষিনন্দনকরল, 

তমেতারএকপামশ্বণমাত্রএকটিইমটরস্থানখালীমরমখক্ষেমলা।জলামকরাপ্রাসােটিরপািক্ষে
জয়যাওয়ারসময়এরপ্রিংসাকরমতলােমলাএেংেলমতলােমলা, 
জকনএইটটিস্থাপনকরাহমলানা? রাসূলসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলন, 
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আক্ষমহলামমসইইট।আক্ষমইসেণমিষনেী।” সহীহুলেুখারী।ইক্ষিলগ্ৰমন্থএমসমে, 

ঈসাআলাইক্ষহসসালামরাসূলমহুাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামসম্পমকণ সুসংোে
ক্ষেময়েমলমেনঃ 
‘ক্ষনমণাতারামযপার্রটিমকোেক্ষেময়ক্ষেলতামকার্ারপ্রিানহময়োাঁক্ষিময়মে, 

জতামরাক্ষকেইসমূমহকখনওপিক্ষন: ইয়াস ূ(যীশু) 

তামেরমকপ্রেুরতরফমর্মকেমলক্ষেমলন, 

তাএটিইক্ষেলএেংএটিআমামেরমচামখখুেচমৎকার।’ 

আরেতণ মানক্ষেেযমানতওরাতগ্ৰমন্থর ‘আক্ষেপুস্তক’ 

অংমিমূসাআলাইক্ষহসসালামমকমকন্দ্রকমরআল্লাহরোর্ীেক্ষর্ণতহময়মে: 

(আক্ষমমতামারমমতাতামেরোইমেরমিযমর্মকএকজননেীমকোাঁিকরেএেংআমারক

র্াতাাঁরমুমখরাখেএেংআক্ষমতামকযাইক্ষনমেণিক্ষেেমসতামেরমকতােলমে।) 

রাসূলমুহাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমকআল্লাহতা‘আলারক্ষহোময়তওসতযেী

নসহমপ্ররর্কমরমেন।আরআল্লাহসািীক্ষেময়মেনময, 

ক্ষতক্ষনহমকরওপরপ্রক্ষতক্ষষ্ঠতআমেনএেংক্ষতক্ষনতামকক্ষনজঅনমুক্ষতমততারক্ষেমকইআহ্বান

কারীক্ষহমসমেমপ্ররর্কমরমেন।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ 

ِكِن ٱَّلَلُ يَْشَهدُ بَِمآٰ أَنَزَل إِلَْيَك ۖ أَنَزلَهُۥ ٰـَ ٰٓئَِكةُ يَْشَهدُوَن ۚ وَ  بِِعْلِمهِۦ ۖ وَ  لَ ٰـَ  ﴾. ١٦٦َكفَىَٰ بِٱَّلَلِ َشِهيد ا ﴿ ٱْلَملَ

 “ক্ষকন্তুআল্লাহসািযক্ষেমেন, 

যামতামারক্ষনকটক্ষতক্ষননাক্ষযলকমরমেনতারমািযমম।ক্ষতক্ষনতানাক্ষযলকমরমেনক্ষনজজ্ঞা
জনএেংমফমরিতারাওসািযক্ষেমে।আরআল্লাহইসািীরূমপযমর্ি।” [আন-ক্ষনসা : 
১৬৬] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

َرُسولَهُ  أَْرَسَل  ٱلَِذىٰٓ  وَ   هَُو  ٱْلَحق ِ   ۥبِٱْلُهدَىَٰ  ينِ   ِديِن  ٱلد ِ َعلَى  بِٱَّلَلِ ُكل ِهِۦ ۚ    ِليُْظِهَرهُۥ  ا   َوَكفَىَٰ  َشِهيد ًۭ

﴿٢٨ .﴾ 

“ক্ষতক্ষনইতাাঁররাসূলমকপর্ক্ষনমেণিওসতযেীনসহমপ্ররর্কমরমেন, 

অনযসমস্তেীমনরউপরএমকজয়যুিকরারজনয।আরসািীক্ষহমসমেআল্লাহইযমর্ি।” 
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[আল-ফাতহ : ২৮] 

আল্লাহতাাঁমকক্ষহোময়তক্ষেময়মপ্ররর্কমরমেনমযনক্ষতক্ষনমানুষমেরমকমূক্ষতণ পূজা, 

কুফরওমূখণতারঅন্ধকারমর্মকতাওহীেওঈমামনরনূমরমেরকমরআনমতপামরন।আ
ল্লাহতা‘আলােমলনঃ 

ٱتَبَعَ  َمِن  ٱَّلَلُ  بِِه  وَ   يَْهِدى  ِم  ٰـَ ٱلَسلَ ُسبَُل  نَهُۥ  ٱلنُّورِ   ِرْضَوَٰ إِلَى  ِت  ٰـَ ٱلظُّلَُم َن  م ِ وَ بِ   يُْخِرُجُهم    إِذْنِهِۦ 

ٍطٌۢ  ْستَِقيٍمٌۢ ﴿ يَْهِديِهْم إِلَىَٰ ِصَرَٰ  ﴾. ١٦مُّ

 “এরমািযমমআল্লাহতামেরমকিাক্ষন্তরপর্মেখান, 

যারাতাাঁরসন্তুক্ষিরঅনুসরর্কমরএেংতাাঁরঅনুমক্ষতমতক্ষতক্ষনতামেরমকঅন্ধকারমর্মক

আমলারক্ষেমকমেরকমরন।আরতামেরমকসরলপমর্রক্ষেমকক্ষহোয়াতমেন।” [আল-

মাময়ো : ১৬] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ 

ِت إِلَى ٱلنُّوِر بِإِذِْن َرب ِ  ٰـَ هُ إِلَْيَك ِلتُْخِرَج ٱلنَاَس ِمَن ٱلظُّلَُم ٰـَ ٌب أَنَزْلنَ ٰـَ ِط ٱْلعَِزيزِ الٰٓر ۚ ِكتَ  ِهْم إِلَىَٰ ِصَرَٰ

 . ﴾١ٱْلَحِميِد ﴿

 “আক্ষলফ-লাম-রা, এক্ষকতাে, 

আক্ষমএটাআপনারপ্রক্ষতনাক্ষযলকমরক্ষেযামতআপক্ষনমানষুমেরমকতামেররমেরঅনুম
ক্ষতক্রমমমেরকমরআনমতপামরনঅন্ধকারমর্মকআমলারক্ষেমক, পরাক্রমিালী, 

সেণপ্রিংক্ষসতপমর্রক্ষেমক।” [ইেরাহীম : ১] 
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২৬- ইসলামীিরীয়ত, 

জযটিরাসূলমুহাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লাম
ক্ষনময়এমসমেন,জসটিআল্লাহরসেণমিষোতণ াওিরীয়

ত।আরএটিইপক্ষরপূর্ণিরীয়ত, 

তামতমানুমষরেীনওেকু্ষনয়ারকলযার্রময়মে।এইি
রীয়তসমেণাচ্চপযণাময়যামহফাজতকমরতাহমলা: 
মানুমষরেীনসমূহ,তামেররি,মালসমূহ,ক্ষেমেকও

সন্তানাক্ষের।এটিপূমেণরসকলিরীয়তক্ষেলুপ্তকারী।
জযমনপূমেণরিরীয়তগুমলাএকটিঅপরটিমকরক্ষহত

কমরমে। 

ইসলামমরমযিরীয়তক্ষনময়রাসলূমুহাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামএমসমেন,

জসটিইহমেআল্লাহরক্ষরসালতসমূহএেংরব্বানীিরীয়তসমূমহরপক্ষরসমাপ্তকারী।আ
ল্লাহএইক্ষরসালতদ্বারাইেীনমকপূর্ণকমরমেন।আররাসূলমুহাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহও
য়াসাল্লামমকমপ্ররর্করারদ্বারামানুমষরউপরক্ষনয়ামতপূর্ণহময়মে।আল্লাহতায়ালােমল
নঃ  

مَ   أَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِى وَ   ٱْخَشْوِن ۚ ٱْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم وَ   وَ  ٰـَ ْسلَ ا ۚ فََمِن    َرِضيُت لَُكُم ٱْْلِ ِدين ًۭ

ثٍْمٌۢ َۙ فَإَِن ٱَّلَلَ  ٱْضُطَر فِى َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمتََجانٍِفٌۢ  ِ  . ﴾٣﴿ َرِحيٌمًۭ  َغفُورًۭ  ْل ِ
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“আজমকরক্ষেনআক্ষমমতামামেরজনযমতামামেরেীনমকপক্ষরপূর্ণকরক্ষে।আরমতামামে
রওপরআমারক্ষনআমতমকসম্পিকমরক্ষে।আরইসলামমকমতামামেরজনযেীনক্ষহমসমে
মমনাক্ষনতকমরক্ষে।” [আল-মাময়ো : ৩] 

েস্তুতইসলামমরিরীয়তইহমেপূর্ণতারিরীয়ত।আরতামতরময়মেমানুমষরেীনওেকু্ষন
য়ারকলযার্।কারর্এটিপূমেণরিরীয়তসমূমহযাএমসমেতারসেক্ষকেুমকজমাকমরমেএ
েংতামকপূর্ণওসম্পিকমরমে।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ذَا ٱْلقُْرَءاَن يَْهِدى ِللَتِى ٰـَ ُر ٱْلُمْؤِمنِينَ  ِهَى أَْقَوُم وَ  إَِن َه ِت أََن لَُهْم  ٱ يُبَش ِ ٰـَ ِلَح ٰـَ لَِذيَن يَْعَملُوَن ٱلَص

ا ا أَْجر ًۭ  . ﴾٩﴿ َكبِير ًۭ

“ক্ষনশ্চয়ইএকুরআনমহোয়াতকমরমসপমর্রক্ষেমকযাসরল, 

সুেঢ়ৃএেংসৎকমণপরায়র্মুক্ষমনমেরমকসুসংোেমেয়ময, 

তামেরজনযরময়মেমহাপুরস্কার।” [আল-ইসরা : ৯] 

ইসলামমরিরীয়তমানষুমর্মকমসসেমোোমকঅপসারর্কমরমেযাপূমেণরউম্মমতরওপ

রক্ষেল।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ 

ٱلَرُسولَ  َيتَبِعُوَن  ىَ   ٱلَنبِىَ   ٱلَِذيَن  ةِ   ٱلَِذى  ٱْْلُم ِ ٱلتَْوَرىَٰ فِى  ِعندَهُْم  َمْكتُوب ا  يَأُْمُرهُم   وَ   َيِجدُوَنهُۥ  نِجيِل  ٱْْلِ

ُهْم َعِن ٱْلُمنَكِر وَ   وَ   بِٱْلَمْعُروفِ  ِت وَ   َيْنَهىَٰ ٰـَ ِٰٓئَث وَ   يُِحلُّ لَُهُم ٱلَطي َِب ٰـَ ُم َعلَْيِهُم ٱْلَخَب   َيَضُع َعْنُهْم إِْصَرهُْم وَ   يَُحر ِ

لَ  ٰـَ ٰٓئَِك ٱلنُّوَرٱ ٱتَبَعُوا   َنَصُروهُ وَ  ٱلَتِى َكاَنْت َعلَْيِهْم ۚ فَٱلَِذيَن َءاَمنُوا  ِبهِۦ َوَعَزُروهُ وَ  ٱْْلَْغلَ ٰـَ لَ لَِذىٰٓ أُنِزَل َمعَهُٓۥٰ َۙ أُو 

 . ﴾١٥٧﴿ هُُم ٱْلُمْفِلُحونَ 

 “যারাঅনুসরর্কমররাসূমলর, জযউম্মীনেী; 
যারগুর্ােলীতারাক্ষনজমেরকামেতাওরাতওইক্ষিমলক্ষলক্ষখতপায়, 

জযতামেরমকসৎকামজরআমেিমেয়ওোরর্কমরঅসৎকাজমর্মকএেংতামেরজনযপক্ষে

ত্রেস্তুহালালকমরআরঅপক্ষেত্রেস্তুহারামকমর।আরতামেরমর্মকমোোওিৃংখল- 

যাতামেরউপমরক্ষেল- অপসারর্কমর।সুতরাংযারাতারপ্রক্ষতঈমানআমন, 

তামকসম্মানকমর, 

তামকসাহাযযকমরএেংতারউপরনাক্ষযলকৃতমযআমলাকময়কুরআননাক্ষযলকরাহময়
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জেতাঅনুসরর্কমরতারাইসফলকাম।” [আল-আরাফ : ১৫৭] 

ইসলামমরিরীয়তপূমেণরসকলিরীয়তরক্ষহতওক্ষেলুপ্তকারী।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

بَ  وَ  ٰـَ ِب وَ  بِٱْلَحق ِ  أَنَزْلنَآٰ إِلَْيَك ٱْلِكتَ ٰـَ ا ل َِما بَْيَن يَدَْيِه ِمَن ٱْلِكتَ ق ًۭ ُمَهْيِمن ا َعلَْيِه ۖ فَٱْحُكم بَْينَُهم بَِمآٰ   ُمَصد ِ

ِ ۚ ِلُكل ٌٍۢ َجعَْلنَا ِمنُكمْ  أَنَزَل ٱَّلَلُ ۖ وَ  ا ۚ وَ  وَ  ِشْرَعة ًۭ   َّل تَتَبِْع أَْهَوآَٰءهُْم َعَما َجآَٰءَك ِمَن ٱْلَحق  لَْو   ِمْنَهاج ًۭ

ِحدَة ًۭ وَ  ٱَّلَلُ لََجعَلَُكْم أَُمة ًۭ  َشآٰءَ  ِكن ل ِيَْبلَُوُكْم فِى َمآٰ  َوَٰ ٰـَ ِت ۚ إِلَى ٱَّلَلِ َمْرِجعُُكْم   لَ ٱْلَخْيَرَٰ ُكْم ۖ فَٱْستَبِقُوا  َءاتَىَٰ

ا فَيُنَب ِئُُكم بَِما ُكنتُْم فِيِه تَْختَِلفُوَن   . ﴾ ٤٨﴿َجِميع ًۭ

“আরআক্ষমআপনারপ্রক্ষতক্ষকতােনাক্ষযলকমরক্ষেযর্াযর্োমে, 

এরপূমেণরক্ষকতামেরসতযায়নকারীওএরউপরতোরককারীরূমপ।সুতরাংআল্লাহযা
নাক্ষযলকমরমেন, 

আপক্ষনতারমািযমমফয়সালাকরুনএেংআপনারক্ষনকটমযসতযএমসমে, 

তাতযােকমরতামেরপ্রেৃক্ষিরঅনুসরর্করমেননা।জতামামেরপ্রমতযমকরজনযআক্ষমক্ষন
িণারর্কমরক্ষেিরী‘আতওস্পিপন্থাএেংআল্লাহযক্ষেচাইমতন, 

তমেমতামামেরমকএকউম্মতোনামতন।ক্ষকন্তুক্ষতক্ষনমতামামেরমকযাক্ষেময়মেন, 

তামতমতামামেরমকপরীিাকরমতচান।সতুরাংমতামরাোলকামজপ্রক্ষতমযাক্ষেতাকর।
আল্লাহরইক্ষেমকমতামামেরসোরপ্রতযােতণ নস্থল।অতঃপরক্ষতক্ষনমতামামেরমকঅেক্ষহত
করমেন, যাক্ষনময়মতামরামতক্ষেমরািকরমত।” [আল-মাক্ষয়োহ : ৪৮] 

অতএেমযআল-

কুরআনুলকারীমিরীয়তমকঅন্তেুণ িকমরমেতাতারপূমেণরসকলআল্লাহপ্রেিক্ষকতাে

জকসতযায়নকারী, তারওপরক্ষেচারকওতামকরক্ষহতকারীক্ষহমসমেএসমে। 

২৭- 

আল্লাহসুেহানাহুঅতাআলাতাররাসূলমুহাম্মােসা
ল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরআনীতইসলামোিা
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আরমকামনােীনগ্ৰহর্করমেননা।অতএেমযমকউই
সলামোিাঅনযমকামনািমণগ্ৰহর্করমেমসটিতারমর্

জককখমনাগ্ৰহর্করাহমেনা। 

আল্লাহসুেহানাহুতা‘আলাতাররাসূলমুহাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমকমপ্র
রর্করারপরইসলামোিাআরমকামনােীনগ্ৰহর্করমেননা, 

যাক্ষনময়এসমেনরাসূলমুহাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লাম।আরমযমকউইসলামো
িাঅনযমকামনািমণগ্ৰহর্করমেমসটিতারমর্মককখমনাগ্ৰহর্করাহমেনা।আল্লাহতা‘আ
লােমলনঃ  

مِ  وَ  ٰـَ ْسلَ ا فَلَن يُْقبََل ِمْنهُ َوهَُو فِى  َمن يَْبتَغِ َغْيَر ٱْْلِ ِسِريَن ﴿ِدين ًۭ ٰـَ  . ﴾٨٥ٱْلـَٔاِخَرةِ ِمَن ٱْلَخ

“আরমকউইসলামেযতীতঅনযমকামনােীনগ্ৰহর্করমতচাইমলতাকখমনাতারপিমর্

জককেুলকরাহমেনাএেংমসহমেআক্ষখরামতিক্ষতগ্ৰস্তমেরঅন্তেুণ ি।” [আলুইমরান : 

85] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

يَن ِعندَ ٱَّلَلِ  ُم ۗ وَ  إَِن ٱلد ِ ٰـَ ْسلَ َب إَِّل ِمنٌۢ بَْعِد َما َجآَٰءهُمُ  َما ٱْختَلَفَ  ٱْْلِ ٰـَ ا   ٱْلِعْلمُ  ٱلَِذيَن أُوتُوا  ٱْلِكتَ بَْغي ٌۢ

تِ  بَْينَُهْم ۗ وَ  ٰـَ  . ﴾١٩﴿ ٱَّلَلِ فَإَِن ٱَّلَلَ َسِريُع ٱْلِحَسابِ  َمن يَْكفُْر بِـَٔايَ

“ক্ষনশ্চয়ইসলামইআল্লাহরক্ষনকটএকমাত্রেীন।আরযামেরমকক্ষকতােমেয়াহময়ক্ষেল
তারামকেলমাত্রপরস্পরক্ষেমদ্বষেিতঃতামেরক্ষনকটজ্ঞানআসারপরমতাতনকযঘটিময়

ক্ষেল।আরমযআল্লাহরআয়াতসমূমহকুফরীকরমে, 

তমেক্ষনশ্চয়আল্লাহ্দ্রুতক্ষহসােগ্ৰহর্কারী।” [আলুইমরান : 19] 

আরএইইসলামইহমলাইেরাহীমখলীলআলাইক্ষহসসালামমরিমণ।আল্লাহতা‘আলােমল
নঃ 

ا  َمثَابَة ًۭ ل ِلنَاِس وَ   إِذْ َجعَْلنَا ٱْلبَْيتَ   وَ  مَ   وَ   أَْمن ًۭ ـۧ ِه ى ۖ َوَعِهدْنَآٰ   ٱتَِخذُوا  ِمن َمقَاِم إِْبَرَٰ ٰٓ   ُمَصل ًۭ َم   إِلَىَٰ ـۧ ِه إِْبَرَٰ

َرا بَْيتِىَ  وَ  ِعيَل أَن َطه ِ ٰـَ ِكِفينَ  وَ  آٰئِِفينَ ِللطَ  إِْسَم ٰـَ َكعِ  وَ  ٱْلعَ  . ﴾١٣٠﴿ ٱلسُُّجودِ  ٱلرُّ
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 “আরমযক্ষনমজমকক্ষনমেণািকমরমেমসোিাইব্রাহীমএরক্ষমল্লাতহমতআরমকক্ষেমুখহমে 

! েকু্ষনয়ামততামকআমরামমনানীতকমরক্ষে; 

আরআমখরামতওক্ষতক্ষনঅেিযইসৎকমণিীলমেরঅনযতম।” [আল-োকারাহ : ১৩০] 

আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

ِ َوهَُو ُمْحِسٌنًۭ َمْن  وَ  َمْن أَْسلََم َوْجَههُۥ َّلِلَ ا م ِ ا ۗ وَ  وَ  أَْحَسُن ِدين ًۭ ِهيَم َحنِيف ًۭ ٱَّلَلُ   ٱتََخذَ  ٱتَبََع ِملَةَ إِْبَرَٰ

ِهيَم َخِليَل ًۭ   .﴾ ١٢٥﴿  إِْبَرَٰ

“তারমচময়েীমনআরমকউিমমযসৎকমণপরায়র্হময়আল্লাহরক্ষনকটআত্ম্সমপণর্ক
জরএেংএকক্ষনষ্ঠোমেইেরাহীমমরক্ষমল্লাতমকঅনুসরর্কমর? 

আরআল্লাহইেরাহীমমকঅন্তরেেনু্ধরূমপগ্ৰহর্কমরমেন।” [আন-ক্ষনসা : ১২৫] 

আল্লাহতা‘আলারাসূলমুহাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমকেলমতক্ষনমেণিক্ষেময়মে
নঃ 

نِى قُْل إِنَنِى ٍطٌۢ  َهدَىَٰ ْستَِقيٍمٌۢ  َرب ِىٰٓ إِلَىَٰ ِصَرَٰ ا مُّ ا ۚ وَ  ِدين ًۭ ِهيَم َحنِيف ًۭ لَةَ إِْبَرَٰ ا م ِ  َما َكاَن ِمنَ  قِيَم ًۭ

 . ﴾١٦١ٱْلُمْشِرِكيَن ﴿

 “েলুন, 

‘ক্ষনশ্চয়আমাররেআমামকমসাজাপমর্রক্ষহোয়াতক্ষেময়মেন।তাসুপ্রক্ষতক্ষষ্ঠতেীন, 

ইেরাহীমমরআেিণ, জসক্ষেলএকক্ষনষ্ঠএেংমসমুিক্ষরকমেরঅন্তেুণ িক্ষেলনা।” [আল-

আনআম : ১৬১] 
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২৮- আল-

কুরআনুলকারীমএমনএকগ্ৰন্থযাআল্লাহতাআলা
রাসূলমুহাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরকা

জেঅহীকমরমেন।এটিইহমেরাব্বুলআলামীমনরকা

লাম।আল্লাহতা‘আলামানুষওক্ষজমনরপ্রক্ষতচযামলি
েুমিক্ষেময়মেনময, 

তারাএরমতগ্ৰন্থঅর্োতারএকটিসূরারমতসূরা

ক্ষনময়আসুক।আজপযণন্তমসইচযামলিক্ষেেযমানআমে
।আল-

কুরআনুলকারীমঅমনকগুরুত্বপূর্ণপ্রমশ্নরউিরমেয়

, যালিলিমানুষমকঅোককমরক্ষেময়মে।আল-

কুরআনুলআযীমআজপযণন্তআরেীোষায়সংরক্ষি
ত, জযইোষায়এটিনাক্ষযলহময়মে, 

তারমর্মকএকটিহরফওহ্রাসপায়ক্ষন।এটিপ্রকাক্ষিত
ওমুক্ষদ্রত।এটিঅমলৌক্ষককমহানক্ষকতাে, 



 

109 

যাপাঠকরাঅর্োতারঅর্ণানুোেপাঠকরাখুেইজ

রুক্ষর।জযমক্ষনোমেক্ষনেণ রমযােযরােীমের 

(ের্ণনাকারীমের) 

পরম্পরায়রাসূলমুহাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়া
সাল্লামমরসুিাত, 

তারক্ষিিাওতারজীেনীসংরক্ষিতওেক্ষর্ণতরময়মে।
এটিওআরেীোষায়মুক্ষদ্রত, 

জযোষায়রাসূলসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামকর্া

েমলমেন।এটিওঅমনকোষায়অনুোক্ষেত।আল-

কুরআনুলকারীমওরাসূলসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়া
সাল্লামমরসুিাতেমুটাইইসলামমরক্ষেক্ষি-

ক্ষেিানওতারিরীয়মতরএকমাত্রউৎস।অতএেইস
লামইসলামমরসমেসমৃ্পিেযক্ষিেমেণরআচরর্মর্

জকগ্ৰহর্করাযামেনা, 
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েরংমসটিগ্ৰহর্করমতহমেআল্লাহরঅহীঃআল-

কুরআনুলআযীমওনেীরসুিাতমর্মক। 

আল-

কুরআনুলকারীমএমনএকগ্ৰন্থযাআল্লাহতাআলাআরেীরাসলূমুহাম্মােসাল্লাল্লাহুআ

লাইক্ষহওয়াসাল্লামমরকামেআরেীোষায়অহীকমরমেন।আরতাইহমেরাব্বুলআলামী

জনরকালাম।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ 

لَِمينَ  وَ  ٰـَ ٱْلعَ  ِ َرب  لَتَنِزيُل  وحُ  ﴾١٩٢﴿ إِنَهُۥ  ٱلرُّ بِِه  ِمَن ١٩٣﴿ ٱْْلَِمينُ  نََزَل  ِلتَُكوَن  قَْلبَِك  َعلَىَٰ   ﴾

بِيٍنٌۢ  َعَربِى ٌٍۢ  ﴾ بِِلَسانٍ ١٩٤﴿ ٱْلُمنِذِرينَ   ﴾. ١٩٥﴿ مُّ

 “আরক্ষনশ্চয়এটা (আল-কুরআন) সৃক্ষিকুমলররেহমতনাক্ষযলকৃত। (১৯২) 

ক্ষেশ্বস্তরূহ (ক্ষজেরাঈল) তাক্ষনময়নাক্ষযলহময়মেন। (১৯৩) আপনারহৃেময়, 

যামতআপক্ষনসতকণ কারীমেরঅন্তেুণ িহন। (১৯৪) সুস্পিআরেীোষায়। (১৯৫)” 

[আি-শু‘আরা : ১৯২, ১৯৫] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

 . ﴾٦﴿َوإِنََك لَتُلَقَى ٱْلقُْرَءاَن ِمن لَدُْن َحِكيٍم َعِليٍم 

“আরক্ষনশ্চয়আপক্ষনআল-কুরআনপ্রাপ্তহমেনপ্রজ্ঞাময়, সেণমজ্ঞরক্ষনকটমর্মক।” 

[আন-নামাল : ৬] 

এইকুরআনআল্লাহরপিমর্মকনাক্ষযলকৃতএেংতারপূমেণরআল্লাহপ্রেিক্ষকতামেরসতযা

য়নকারী।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ِكن تَْصِديَق ٱلَِذى بَْيَن يَدَْيِه َوتَْفِصيَل  ٰـَ ذَا ٱْلقُْرَءاُن أَن يُْفتََرىَٰ ِمن دُوِن ٱَّلَلِ َولَ ٰـَ َوَما َكاَن َه

ِب َّل َرْيَب فِيِه ِمن  ٰـَ ٰـَ ٱْلِكتَ ِ ٱْلعَ  .﴾ ٣٧﴿ لَِمينَ َرب 

“আরএকুরআনআল্লাহ্োিাঅনযকামরারচনাহওয়াসম্ভেনয়।েরংএরআমেযানা
ক্ষযলহময়মেএটাতারসতযায়নএেংমসগুমলারক্ষেিেেযাখযাোনকারী।এমতমকামনাসমন্দ
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হমনইময, এটাসৃক্ষিকুমলররমেরপিমর্মক।” [ইউনুস : ৩৭] 

ইহুেীওখ্রীস্টামনরাতামেরেীমনরেযাপামরমযসেমাসআলায়মতক্ষেমরািকমরমেতারঅ
ক্ষিকাংিমাসআলায়আল-

কুরআনুলআযীমসঠিকক্ষসদ্ধান্তমপিকমরমে।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ذَا ٱْلقُْرَءاَن يَقُصُّ َعلَىَٰ بَنِىٰٓ  ٰـَ ِءيَل أَْكثََر ٱلَِذى هُْم فِيِه يَْختَِلفُوَن  إَِن َه ٰٓ  . ﴾٧٦﴿إِْسَرَٰ

“ক্ষনশ্চয়একুরআনতামেরকামেের্ণনাকরমে, 

েনীইসরাঈলমযসেক্ষেষময়ক্ষেতকণ কমরতারঅক্ষিকাংিই।” [আন-নামাল : ৭৬] 

আল-কুরআনুলআযীমআল্লাহতাআলাএেংতাাঁরেীনওপুরোরসম্পক্ষকণ তহাক্ষককত 

(োস্তেতা) 
জানারএমনসেেক্ষললওপ্রমার্অন্তেুণ িকমরমেযারফমলমানুমষরওপরপ্রমার্সােযস্তহ

জয়যায়।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

 

ذَا ٱْلقُْرَءاِن ِمن ُكل ِ َمثٍَلٌۢ لَعَلَُهْم  ٰـَ  . ﴾ ٢٧﴿ يَتَذََكُروَن َولَقَدْ َضَرْبنَا ِللنَاِس فِى َه

“আরঅেিযইআমরাএকুরআমনমানুমষরজনযসেণপ্রকারেিৃান্তউপক্ষস্থতকমরক্ষে, 

যামততারাউপমেিগ্ৰহর্কমর।” [আয-যমুার : ২৭] আল্লাহতা‘আলাআরওেমলনঃ  

 

ْن أَنفُِسِهْم ۖ وَ  وَ  ُٰٓؤَّلِٰٓء ۚ وَ  يَْوَم نَْبعَُث فِى ُكل ِ أَُمٍةٌۢ َشِهيد ا َعلَْيِهم م ِ ٰـَ َزْلنَا نَ ِجئْنَا بَِك َشِهيد ا َعلَىَٰ َه

بَ  ٰـَ ا ل ُِكل ِ َشْىٍءٌۢ  َعلَْيَك ٱْلِكتَ ن ًۭ ٰـَ ى وَ  تِْبيَ  .﴾ ٨٩﴿ِلْلُمْسِلِميَن بُْشَرىَٰ  َرْحَمة ًۭ وَ  وَ  هُد ًۭ

“আরআক্ষমআপনারপ্রক্ষতক্ষকতােনাক্ষযলকমরক্ষেপ্রমতযকক্ষেষময়রস্পিেযাখযাস্বরূপ, 

পর্ক্ষনমেণি, রহমতওমসুক্ষলমমেরজনযসুসংোেস্বরূপ।” [আন-নাহাল : ৮৯] আল-

কুরআনুলকারীমঅমনকগুরুত্বপূর্ণপ্রমশ্নরউিরপ্রোনকমর, 

যালিলিমানুষমকঅোককমরক্ষেময়মে।জযমনআল্লাহআসমানওজক্ষমনক্ষকোমেসৃক্ষি
কমরমেনকুরআনুলকারীমতারেযাখযাপ্রোনকমর।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  
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تِ  ٱلَِذينَ لَْم يََر   أَوَ  َوَٰ ٰـَ ا  أََن ٱلَسَم ا وَ  َكفَُروٰٓ ُهَما ۖ وَ  ٱْْلَْرَض َكانَتَا َرتْق ًۭ ٰـَ َجعَْلنَا ِمَن ٱْلَمآِٰء ُكَل   فَفَتَْقنَ

 . ﴾ ٣٠﴿ يُْؤِمنُوَن َحى ٍ ۖ أَفَََل  َشْىءٍ 

“যারাকুফরীকমরতারাক্ষকমেমখনাময, 

আসমানসমূহওযমীনক্ষমমিক্ষেলওতমপ্রাতোমে,তারপরআক্ষমউেয়মকপৃর্ককমরক্ষে
লামএেংযতপ্রার্ীওউক্ষিেসকৃ্ষিকরলামপাক্ষনমর্মক; তেওুক্ষকতারাঈমানআনমেনা?” 

[আল-আক্ষম্বয়া : ৩০] আরআল্লাহতা‘আলাক্ষকোমেমানষুসৃক্ষিকমরমেন, 

ক্ষতক্ষনেমলনঃ 

ٰٓأَيَُّها ٰـَ َن ٱْلبَْعِث فَإِنَ  يَ ن تَُراٍبٌۢ ثَُم ِمن نُّْطفٍَةٌۢ ثَُم ِمْن َعلَقٍَةٌۢ ثَُم ٱلنَاُس إِن ُكنتُْم فِى َرْيٍبٌۢ م ِ ُكم م ِ ٰـَ ا َخلَْقنَ

ْضغٍَةٌۢ  َخلَقٍَةٌۢ وَ  ِمن مُّ لَُكْم ۚ وَ  مُّ ل ِنُبَي َِن  ُمَخلَقٍَةٌۢ  نََشآٰءُ  َغْيِر  َما  ٱْْلَْرَحاِم  فِى  ٰٓ  نُِقرُّ  ثَُم  أََجٍلٌۢ  إِلَىَٰ ى  َسم ًۭ مُّ

لِ  ثَُم  ِطْفَل ًۭ  وَ نُْخِرُجُكْم  أَُشدَُكْم ۖ  ا   يُتََوفَىَٰ وَ  تَْبلُغُوٰٓ َمن  ِلَكْيََل  ِمنُكم  ٱْلعُُمِر  أَْرذَِل   ٰٓ إِلَىَٰ يَُردُّ  ِمنُكم َمن 

ا ۚ وَ  يَْعلََم ِمنٌۢ بَْعِد ِعْلٍمٌۢ  بَ  َربَْت وَ  ٱْهتََزْت وَ  فَإِذَآٰ أَنَزْلنَا َعلَْيَها ٱْلَمآٰءَ  َهاِمدَة ًۭ  تََرى ٱْْلَْرضَ  َشْيـ ًۭ تَْت  أَنٌۢ

 
ًٍۭ
 . ﴾٥﴿ بَِهيجٌٍۢ  ِمن ُكل ِ َزْوج

 “জহমানুষ! 

যক্ষেমতামরাপুনরুিামনরেযাপামরসমন্দমহর্াকতমেক্ষনশ্চয়ইমজমনমরমখা, 
আক্ষমমতামামেরমকমাটিমর্মকসকৃ্ষিকমরক্ষে, তারপরশুক্রমর্মক, 

তারপরতাপক্ষরর্তহওয়াজমাটরিমর্মক, 

তারপরপরূ্ণাকৃক্ষতক্ষেক্ষিিঅর্োঅপূর্ণাকৃক্ষতক্ষেক্ষিিমোশ্তমর্মক।জতামামেরক্ষনকটক্ষেষয়
টিসুস্পিরূমপের্ণনাকরারক্ষনক্ষমমি।আরআক্ষমযাইোকক্ষরতাএকটিক্ষনক্ষেণিকালপযণন্ত
মাতৃেমেণ অেক্ষস্থতরাক্ষখ।অতঃপরআক্ষমমতামামেরমকক্ষিশুরূমপমেরকক্ষর, 

পমরযামতমতামরামযৌেমনউপনীতহও।জতামামেরমমিযকামরাকামরামৃতুযমেয়াহয়এে
য়মসই, আোরকাউমককাউমকক্ষফক্ষরময়মনয়াহয়হীনতমেয়মস, 

যামতমসজ্ঞানলামেরপরওক্ষকেুনাজামন।তুক্ষমজক্ষমনমকমেখমতপাওশুোেস্থায়, 

অতঃপরযখনইআক্ষমতামতপাক্ষনেষণর্কক্ষর, 

তখনতাআমন্দাক্ষলতওস্ফীতহয়এেংউেেতকমরসকলপ্রকারসুেিৃযউক্ষিে।” [আল-
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হাজ্জঃ৫] 

এইজীেমনরপরমানুমষরপ্রতযােতণ নমকার্ায়এেংমনককারওেেকামররপ্রক্ষতোনকী

তাওের্ণনাকমর।এইক্ষেষময়রেক্ষলল (২০) 

নংঅংমিউমল্লখহময়মে।আরএইঅক্ষস্তত্বএমক্ষনমতইএসমেনাক্ষকমকামনাগুরুত্বপূর্ণউমেমিয
সৃক্ষিকরাহময়মেতাওের্ণনাকমর? আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

تِ لَْم يَنُظُروا  فِى َملَُكوِت  أَوَ  َوَٰ ٰـَ ٰٓ أَن   َما َخلََق ٱَّلَلُ ِمن َشْىٍءٌۢ وَ   ٱْْلَْرِض وَ  وَ  ٱلَسَم أَْن َعَسىَٰ

 .﴾ ١٨٥﴿ يُْؤِمنُوَن بَْعدَهُۥ   َحِديٍثًۭ  يَُكوَن قَِد ٱْقتََرَب أََجلُُهْم ۖ فَبِأَى ِ 

“তারাক্ষকেকৃ্ষিপাতকমরক্ষনআসমানসমূহওযমীমনররাজমত্বএেংআল্লাহযাক্ষকেুসৃক্ষি
কমরমেনতারপ্রক্ষত? আর (এরপ্রক্ষতময) 

হয়মতাতামেরক্ষনক্ষেণিসময়ক্ষনকমটএমসক্ষেময়মে? 

সুতরাংতারাএকুরআমনরপরআরমকানক্ষকতামেরপ্রক্ষতঈমানআনমে “ [আল-

আরাফ : ১৮৫] আল্লাহতা‘আলাআরওেমলনঃ 

ُكْم  ٰـَ ا َوأَنَُكْم إِلَْينَا َّل تُْرَجعُوَن ﴿أَفََحِسْبتُْم أَنََما َخلَْقنَ  ﴾.  ١١٥َعبَث ًۭ

 “জতামরাক্ষকমমনকমরক্ষেমলময, 

আক্ষমমতামামেরমকঅনর্ণকসৃক্ষিকমরক্ষেএেংমতামামেরমকআমারকামেক্ষফক্ষরময়আনাহ
জেনা?” [আল-মুক্ষমনুন : ১১৫] আল-

কুরআনুলআযীমমযোষামতনাক্ষযলহময়মেআজপযণন্তমসোষামতইসংরক্ষিতরময়মে।
আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ْكَر وَ  ِفُظونَ  إِنَا لَهُۥ إِنَا نَْحُن نََزْلنَا ٱلذ ِ ٰـَ  . ﴾٩﴿ لََح

“ক্ষনশ্চয়আক্ষমকুরআননাক্ষযলকমরক্ষেএেংআক্ষমঅেিযইতারসংরিক।” [আল-

ক্ষহজর : ৯] কুরআনমর্মকএকটিহরফওহ্রাসপায়ক্ষন, 

েস্তুমততামততেপরীত্বঅর্োত্রুটিঅর্োক্ষেকৃক্ষতঘটাঅসম্ভে।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ 

ا أَفَََل يَتَدَبَُروَن ٱْلقُْرَءاَن ۚ وَ  ف ًۭ ٰـَ ا لَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر ٱَّلَلِ لََوَجدُوا  فِيِه ٱْختِلَ  . ﴾٨٢﴿ َكثِير ًۭ
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 “তমেক্ষকতারাকুরআনমকেেীরোমেঅনুিােনকমরনা? 

যক্ষেতাআল্লাহেযতীতঅনযকামরাক্ষনকটহমতআসত, 

তমেতারাএমতঅমনকঅসেক্ষতমপত।” [আন-ক্ষনসা : ৮২] 

কুরআনপ্রকাক্ষিতওমুক্ষদ্রতক্ষকতাে।এটিঅমলৌক্ষককমহানক্ষকতাে, 

যাপাঠকরাঅর্োতারক্ষেমকমমনাক্ষনমেিকরাঅর্োতারঅর্ণানুোেপাঠকরাখেুইজ

রুক্ষর।জযমক্ষনোমেক্ষনেণ রমযােযরােীমের (ের্ণনাকারীমের) 

পরম্পরায়রাসূলমুহাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরসিুাত, 

তারক্ষিিাওতারজীেনীআরেীোষায়সংরক্ষিতওেক্ষর্ণতরময়মে, 

জযোষায়কর্ােমলমেনরাসূলসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামএেংতাঅমনকোষায়অ

নূক্ষেত।আল-

কুরআনুলকারীমওরাসূলসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরসুিাতেমুটাইইসলামমরক্ষে
ক্ষি-

ক্ষেিানওতারিরীয়মতরএকমাত্রউৎস।অতএেইসলামইসলামমরসমেসমৃ্পিেযক্ষিে
জেণরআচরর্মর্মকগ্ৰহর্করাযামেনা, 
েরংমসটিগ্ৰহর্করমতহমেআল্লাহরক্ষনেুণ লঅহীমর্মকঃআল-

কুরআনুলআযীমওনেেীসুিাত।আল্লাহতা‘আলাকুরআনপ্রসমেেমলনঃ  

ْكِر إَِن ٱلَِذيَن كَ  ٌب َعِزيٌزًۭ فَُروا  بِٱلذ ِ ٰـَ ِطلُِمنٌۢ بَْيِن يَدَْيِه َوَّل  ﴾ ٤١﴿ لََما َجآَٰءهُْم ۖ َوإِنَهُۥ لَِكتَ ٰـَ َّل يَأْتِيِه ٱْلبَ

ْن َحِكيٍم َحِميٍدٌۢ   .﴾ ٤٢﴿ِمْن َخْلِفهِۦ ۖ تَنِزيٌلًۭ م ِ

“ক্ষনশ্চয়যারাতামেরকামেকুরআনআসারপরতারসামর্কুফরীকমর 

(তামেরমককঠিনিাক্ষস্তমেয়াহমে); 

আরএমতাঅেিযইএকসম্মাক্ষনতগ্ৰন্থ।োক্ষতলএমতঅনুপ্রমেিকরমতপামরনাসামমনমর্
জকওনা, ক্ষপেনমর্মকওনা।এটাপ্রজ্ঞাময়, ক্ষচরপ্রিংক্ষসমতরকােমর্মকনাক্ষযলকৃত।” 

[ফুসক্ষসলাত : ৪১-৪২] 

আরনেীরসুিাতএেংতাআল্লাহরপিমর্মকঅহীহওয়াপ্রসমেআল্লাহতা‘আলােমলনঃ  
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ِ وَ ٱَّلَلُ َعلَىَٰ َرُسوِلهِۦ ِمْن أَْهِل  أَفَآٰءَ  َمآٰ  َ َمىَٰ  وَ  ِلِذى ٱْلقُْربَىَٰ  ِللَرُسوِل وَ  ٱْلقَُرىَٰ لِلََفِ ٰـَ َ  وَ  ٱْليَت

ِكينِ  ٰـَ  بَْيَن ٱْْلَْغنِيَآِٰء ِمنُكْم ۚ وَ  ٱلَسبِيلِ  ٱْبنِ  وَ  ٱْلَمَس
ُكم َمآٰ  َكْى َّل يَُكوَن دُولَة ٌۢ  لَرُسوُل فَُخذُوهُ وَ  ٱ َءاتَىَٰ

ُكْم َعْنهُ   . ﴾ ٧﴿  ٱْلِعقَابِ ٱَّلَلَ ۖ إَِن ٱَّلَلَ َشِديدُ  ٱتَقُوا   فَٱنتَُهوا  ۚ وَ َما نََهىَٰ

“আররাসূলমতামামেরমকযামেয়তামতামারাগ্ৰহর্করএেংযামর্মকমতামামেরমকক্ষন
জষিকমরতামর্মকক্ষেরতর্াকএেংমতামরাআল্লাহরতাকওয়াঅেলম্বনকর; 

ক্ষনশ্চয়আল্লাহ্িাক্ষস্তোমনকমঠার।” [আল-হাির : ৭] 
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২৯- ইসলামক্ষপতা-
মাতারপ্রক্ষতসোচারর্করারপ্রক্ষতক্ষনমেণিমেয়, 

যক্ষেওতারাঅমুসক্ষলমহয়এেংসন্তানমেরপ্রক্ষতক্ষহত

কামনারউপমেিপ্রোনকমর। 

ইসলামক্ষপতা-

মাতারপ্রক্ষতসোচারর্করারক্ষনমেণিপ্রোনকমর।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ا  إَِّلٰٓ إِيَاهُ وَ  ۞ وَ  ِلدَْينِ  قََضىَٰ َربَُّك أََّل تَْعبُدُوٰٓ ن ا ۚ إَِما يَْبلُغََن ِعندََك ٱْلِكبََر أََحدُهَُمآٰ أَْو  بِٱْلَوَٰ ٰـَ إِْحَس

ٌٍۢ وَ  ا قُل لَُهَما قَْوّل ًۭ  َّل تَْنَهْرهَُما وَ  ِكََلهَُما فَََل تَقُل لَُهَمآٰ أُف   .﴾ ٢٣﴿ َكِريم ًۭ

“আরআপনাররেআমেিক্ষেময়মেনএকমাত্রক্ষতক্ষনোিাঅনযকামরা 
'ইোোতনাকরমতওক্ষপতা-

মাতারপ্রক্ষতসদ্বযেহারকরমত।তারাএকজনোউেয়ইমতামারজীেেিায়োিণমকযউপ
নীতহমলতামেরমক 'উফ' েলনাএেংতামেরমকিমকক্ষেওনা; 

তামেরসামর্সম্মানসচূককর্ােল।” [আল-ইসরা : ২৩] 

আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ 

هُۥ َوْهن ا وَ  ِلدَْيِه َحَملَتْهُ أُمُّ َن بَِوَٰ ٰـَ نَس لُهُۥ فِى َعاَمْيِن أَِن ٱْشُكرْ  وَ  َعلَىَٰ َوْهٍنٌۢ  َوَصْينَا ٱْْلِ ٰـَ  ِلى وَ  فَِص

ِلدَْيَك إِلََى ٱْلَمِصيرُ   . ﴾١٤﴿  ِلَوَٰ

 “আরআক্ষমমানষুমকতারমাতাক্ষপতারেযাপামর (সোচরমর্র) 

ক্ষনমেণিক্ষেময়ক্ষে।তারমাকমিরপরকিমোেকমরতামকেমেণ িারর্কমরমে।আরতারেিু
পানমিষকক্ষরময়মেেেুেমর; সতুরাংআমারওমতামারক্ষপতা-

মাতারশুকক্ষরয়াআোয়কর।প্রতযােতণ নমতাআমারকামেই।” [লুকমান : ১৪] 

আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  
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هُۥ وَ  ن ا ۖ َحَملَتْهُ أُمُّ ٰـَ ِلدَْيِه إِْحَس َن بَِوَٰ ٰـَ نَس ا وَ  َوَصْينَا ٱْْلِ ا ۖ وَ  ُكْره ًۭ لُهُ  وَ  َحْملُهُۥ َوَضعَتْهُ ُكْره ًۭ ٰـَ  فَِص

ٰٓ إِذَا بَلََغ أَُشدَهُۥ وَ  ا ۚ َحتَىَٰ ثُوَن َشْهر  ٰـَ ِ أَْوِزْعنِىٰٓ أَْن أَْشُكَر نِْعَمتَكَ  ۥثَلَ ٱلَتِىٰٓ   بَلََغ أَْربَِعيَن َسنَة ًۭ قَاَل َرب 

ِلدََى وَ  أَْنعَْمَت َعلََى وَ  ا َعلَىَٰ َوَٰ ِلح ًۭ ٰـَ هُ وَ  أَْن أَْعَمَل َص يَتِىٰٓ ۖ إِن ِى تُْبُت إِلَْيَك  أَْصلِ  تَْرَضىَٰ ْح ِلى فِى ذُر ِ

 . ﴾ ١٥﴿ إِن ِى ِمَن ٱْلُمْسِلِمينَ  وَ 

“আরআক্ষমমানুষমকতারমাতা -

ক্ষপতারপ্রক্ষতসদ্বযেহামররক্ষনমেণিক্ষেময়ক্ষে।তারমাতামকেমেণ িারর্কমরকমিরসামর্এেং
প্রসেকমরকমিরসামর্, তামকেমেণ িারর্করমতওতারস্তনযোিামতলামেক্ষত্রিমাস, 

অেমিমষযখনমসপরূ্ণিক্ষিপ্রাপ্তহয়এেংচক্ষল্লিেেমরউপনীতহয়, তখনমসেমল 

‘জহআমাররে! আপক্ষনআমামকসামর্ণযক্ষেন, 

যামতআক্ষমআপনারপ্রক্ষতকৃতজ্ঞতাপ্রকািকরমতপাক্ষর, আমারপ্রক্ষতওআমারক্ষপতা-
মাতারপ্রক্ষতআপক্ষনমযঅনগু্ৰহকমরমেন, 

তারজনযএেংযামতআক্ষমএমনসৎকাজকরমতপাক্ষরযাআপক্ষনপেন্দকমরন; 

আরআমারজনযআমারসন্তান–সন্তক্ষতমেরমকসংমিািনকমরক্ষেন, 

ক্ষনশ্চয়আক্ষমআপনারইঅক্ষেমখুীহলামএেংক্ষনশ্চয়আক্ষমমুসক্ষলমমেরঅন্তেুণ ি।” 

[আল-আহকাফ : ১৫] 

আরআেুহুরাইরাহরাক্ষেয়াল্লাহুআনহুমর্মকেক্ষর্ণত।ক্ষতক্ষনেমলনঃজতনকেযক্ষিরাসলূুল্লা
হসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরকামেএমসক্ষজমজ্ঞসকরল, জহআল্লাহররাসূল! 

মানুমষরমমিযআমারসদ্বযেহারপাওয়ারসেণাক্ষিকঅক্ষিকারীেযক্ষিমক? ক্ষতক্ষনেলমলন, 

“জতামারমা।” জসেলল, তারপরমক? ক্ষতক্ষনেলমলন, “জতামারমা।” জসেলল, 

তারপরমক? ক্ষতক্ষনেলমলন, “তারপরওমতামারমা।” জসেলল, তারপরমক? 

ক্ষতক্ষনেলমলন, “জতামারক্ষপতা।” সহীহমুসক্ষলম।ক্ষপতা-
মাতামুসক্ষলমমহাকক্ষকংোঅমুসক্ষলমতামেরউেময়রপ্রক্ষতসদ্বযেহামররএইক্ষনমেণিসমান

োমেপ্রমযাজয।আসমাক্ষেনতআেুেকরমর্মকেক্ষর্ণত, ক্ষতক্ষনেমলন, 

“আমারমামুিক্ষরকঅেস্থায়কুরাইিমেরযুমেএেংতামেরসমময়, 

জযমহতুতারানেীসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরসমেচুক্ষিমতআেদ্ধহময়ক্ষেল, 

তারমেমলরসমেআমারকামেআেমনকমরন।ফমলআক্ষমনেীসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়া
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সাল্লামমরক্ষনকটফমতায়াতলেকরলামএেংেললাম, 

আমারমাআমারক্ষনকটএসমেনএেংক্ষতক্ষনআক্ষত্ম্য়তারপ্রক্ষতআগ্ৰহী, 
আক্ষমকীতারসামর্সম্পকণ ঠিকরাখমো ? ক্ষতক্ষনেলমলন, হযাাঁ, 

জতামারমারসামর্সম্পকণ েজায়রামখা।” সহীহুলেুখারী।েরংযক্ষেক্ষপতা-
মাতাউেয়সন্তানমকইসলামমর্মককুফমরক্ষফক্ষরময়আনারমচিাওতেক্ষেরকমর, তখন -

এইঅেস্থামতইসলামতামকক্ষনমেণিমেয়ময, 

তামেরঅনুসরর্করমেনাআরআল্লাহরপ্রক্ষতঈমানোরক্ষহমসমেঅেস্থানকরমেএেংতা

জেরপ্রক্ষতঅনুগ্ৰহকরমেওতামেরসমেসদ্বযেহারকরমে।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ٰٓ أَن تُْشِركَ  وَ  َهدَاَك َعلَىَٰ ٰـَ  َصاِحْبُهَما فِى ٱلدُّْنيَا ِعْلٌمًۭ فَََل تُِطْعُهَما ۖ وَ   بِى َما لَْيَس لََك بِهِۦإِن َج

ا ۖ وَ   ﴾. ١٥ٱتَبِْع َسبِيَل َمْن أَنَاَب إِلََى ۚ ثَُم إِلََى َمْرِجعُُكْم فَأُنَب ِئُُكم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن ﴿ َمْعُروف ًۭ

“আরমতামারক্ষপতা-
মাতাযক্ষেমতামামকআমারসামর্ক্ষিকণ করারজনযপীিাপীক্ষিকমর, 

জযক্ষেষময়মতামারমকামনাজ্ঞানমনই, 

তাহমলতুক্ষমতামেরকর্ামমমনানাএেংেকু্ষনয়ামততামেরসামর্েসোসকরমেসিামেআর

জযআমারঅক্ষেমুখীহময়মেতারপর্অনুসরর্কর।তারপরমতামামেরক্ষফমরআসাআমা
রইকামে, তখনমতামরাযাকরমতমসক্ষেষময়আক্ষমমতামামেরমকঅেক্ষহতকরে।” 

[লুকমান : ১৫] ইসলামমসুক্ষলমমকতারমুিক্ষরকআত্ম্ীয়-

স্বজমনরপ্রক্ষতঅর্োঅনাত্বীয়মিুক্ষরকমেরপ্রক্ষতযক্ষেতারাতারসমেযুমদ্ধক্ষলপ্তনাহয়তমে

তামেরসামর্সদ্বযেহারকরমতক্ষনমষিকমরনা।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ُكمُ  يِن وَ  َّل يَْنَهىَٰ تِلُوُكْم فِى ٱلد ِ ٰـَ ن ِديَ  ٱَّلَلُ َعِن ٱلَِذيَن لَْم يُقَ وهُْم وَ لَْم يُْخِرُجوُكم م ِ ِرُكْم أَن تَبَرُّ  ٰـَ

ا  إِلَْيِهْم ۚ إَِن ٱَّلَلَ يُِحبُّ   .﴾٨﴿ ٱْلُمْقِسِطينَ تُْقِسُطوٰٓ

“েীমনরেযাপামরযারামতামামেরক্ষেরুমদ্ধযুদ্ধকমরক্ষনএেংমতামামেরমকস্বমেিমর্মকে
ক্ষহস্কারকমরক্ষনতামেরপ্রক্ষতমহানুেেতামেখামতওনযায়ক্ষেচারকরমতআল্লাহমতামামের

জকক্ষনমষিকমরননা।ক্ষনশ্চয়আল্লাহ্নযায়পরায়র্মেরমকোলোমসন।” [আল-

মুমতাক্ষহনা : ৮] 
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ইসলামসন্তানমেরপ্রক্ষতক্ষহতাকাঙ্খীহওয়ারক্ষনমেণিমেয়,আরইসলামক্ষপতামকসেমচময়ে
িক্ষনমেণিএইমেয়ময, 

জসমযনতারসন্তানমেরওপরতামেররমেরহকসমূহক্ষিিামেয়।জযমননেীসাল্লাল্লাহুআ
লাইক্ষহওয়াসাল্লামতারচাচামতাোইআব্দুল্লাহইেনআব্বাসরাক্ষেয়াল্লাহুআনহুমামকে
জলমেনঃ “জহেৎসঅর্োমহকক্ষচমেমল, 

আক্ষমক্ষকমতামামকক্ষকেুোকযক্ষিিামেেনাযারদ্বারাআল্লাহমতামামকউপকৃতকরমেন ? 

আক্ষমেললাম, অেিযই।ক্ষতক্ষনেলমলন, 

তুক্ষমআল্লাহমকক্ষহফাযতকরআল্লাহমতামামকক্ষহফাযতকরমেন।তুক্ষমআল্লাহমকক্ষহফায
তকরমতামারসামমনইতাাঁমকপামে।তুক্ষমস্বােমন্দতাাঁমকস্মরর্করমলক্ষতক্ষনমুক্ষসেমতমতা
মামকস্মরর্করমেন।আরযখনচাইমেতখনআল্লাহরক্ষনকটচাইমে,আরযখনসাহাযয

প্রার্ণনাকরমেতখনআল্লাহরক্ষনকটসাহাযযপ্রার্ণনাকরমে।” 

হােীসটিআহমােের্ণনাকমরমেন : ৪/২৮৭।আল্লাহতাআলাক্ষপতা-
মাতামকতামেরসন্তানমেরএমনক্ষকেৃুুক্ষিখামতক্ষনমেণিক্ষেময়মেনযাতামেরেীক্ষনওেকু্ষনয়া

েীক্ষেষময়তামেরউপকারকরমে।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ٰٓأَيَُّها ٰـَ ا  أَنفَُسُكْم وَ ٱلَِذيَن  يَ ا َوقُودَُها ٱلنَاسُ  َءاَمنُوا  قُوٰٓ ٰٓئَِكةٌ  وَ  أَْهِليُكْم نَار ًۭ ٰـَ  ِغََلظٌ  ٱْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها َملَ

 . ﴾٦﴿يُْؤَمُروَن يَْفعَلُوَن َما  َمآٰ أََمَرهُْم وَ  ِشدَادًٌۭ َّل يَْعُصوَن ٱَّلَلَ 

“জহইমানোরের্! জতামারাক্ষনমজমেরমকএেংমতামামেরপক্ষরোর-

পক্ষরজনমকরিাকরআগুনমর্মক, যারইন্ধনহমেমানুষএেংপার্র, 

যামতক্ষনময়াক্ষজতআমেক্ষনমণম, কমঠারস্বোেমফমরিতাের্, যারাঅমানযকমরনাতা, 

যাআল্লাহতামেরমকআমেিকমরন।আরতারাযাকরমতআমেিপ্রাপ্তহয়তা-ইকমর।” 

[তাহরীম : ৬] আলীরাক্ষেয়াল্লাহুআনহুমর্মকআল্লাহরোর্ীসম্পমকণ েক্ষর্ণতআমেঃ 

“জতামরাক্ষনমজমেরমকওমতামামেরপক্ষরোরমকআগুনমর্মকোাঁচাও।” ক্ষতক্ষনেলমতন, 

”তামেরমকআেেওইলমক্ষিিাোও।” 

আরনেীসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামওক্ষপতারপ্রক্ষততারসন্তানমকসালাতক্ষিিাক্ষেমত
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ক্ষনমেণিক্ষেময়মেনমযনমসসালামতঅেযস্তহয়।নেীসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলনঃ 
“জতামরামতামামেরসন্তানমেরমকসালামতরক্ষনমেণিোও, যখনতারাসাতেেমররহয়।” 

হােীসটিআেুোঊেের্ণনাকমরমেন।রাসলূুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামআরওে
জলনঃ 
“জতামরাপ্রমতযমকোক্ষয়ত্বিীলআরমতামরাপ্রমতযমকতারোক্ষয়ত্বসম্পমকণ ক্ষজজ্ঞাক্ষসতহমে

।ইমামোক্ষয়ত্বিীল, 

জসতারপ্রজামেরসম্পমকণ ক্ষজজ্ঞাক্ষসতহমে।েযক্ষিতারপক্ষরোমরোক্ষয়ত্বিীল, 

জসতারোক্ষয়ত্সম্পমকণ ক্ষজজ্ঞাক্ষসতহমে।নারীতারস্বামীরঘমরোক্ষয়ত্বিীল, 

জসতারোক্ষয়ত্বসম্পমকণ ক্ষজজ্ঞাক্ষসতহমে।খাক্ষেমতারমক্ষনমেরসম্পমেোক্ষয়ত্বিীল, 

জসতারোক্ষয়ত্বসম্পমকণ ক্ষজজ্ঞাক্ষসতহমে।েস্তুতমতামরাপ্রমতযমকোক্ষয়ত্বিীলআরতারো
ক্ষয়ত্বসম্পমকণ ক্ষজজ্ঞাক্ষসতহমে।” 

সহীহইেনক্ষহব্বান৪৪৯০।ইসলামক্ষপতামকতারসন্তানাক্ষেওপক্ষরোমররওপরখরচকরা
রক্ষনমেণিক্ষেময়মেন।এরক্ষকেুক্ষেষয় (১৮) 

নংঅনুমেমেউমল্লখকরাহময়মেআরনেীসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামসন্তানমেরওপ

রখরচকরারফক্ষজলতের্ণনাকমরমেন।ক্ষতক্ষনেমলমেনঃ “সমেণািমেীনার (টাকা-
পয়সা) যােযক্ষিখরচকমর: এমনেীনারযােযক্ষিতারপক্ষরোর-

পক্ষরজমনরওপরখরচকমরএেংএমনেীনারযােযক্ষিআল্লাহরপমর্ 

(অর্ণাৎক্ষজহামেরউমেমি) 

তারোহমনরওপরখরচকমরএেংএমনেীনারযামসআল্লাহরপমর্তারসেীসার্ীমেরও

পরখরচকমর।আেূক্ষকলাোহেমলন, 

ক্ষতক্ষনপক্ষরোমররমলাকজনক্ষেময়শুরুকমরমেন।অতঃপরআেূক্ষকলাোহেমলন, 

ঐেযক্ষিরমচময়আরমকমেিীসাওয়ামেরঅক্ষিকারীমযতারমোটসন্তানমেরজনযখরচক
জরএেংআল্লাহতা'আলাএরক্ষেক্ষনমময়তামেরমকপক্ষেত্ররামখন, 

উপকৃতকমরনএেংঅোেমুিরামখন।” সহীহমুসক্ষলম৯৯৪। 
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৩০- 

ইসলামকর্াওকমমণইনসাফকরারক্ষনমেণিমেয়, 

এমনক্ষকিত্রুরসমেও। 

আল্লাহুসুেহানাহুওয়াতাআলাস্বীয়কমমণওোন্দামেরমামেতারপক্ষরকল্পনায়ইনসাফ

ওনযাময়রগুমর্গুর্াক্ষেত।ক্ষতক্ষনযাক্ষনমেণিক্ষেময়মেনওযামর্মকক্ষনমষিকমরমেনএেংক্ষতক্ষন
যাসৃক্ষিকমরমেনওযাক্ষনিণারর্কমরমেনসেমিমত্রইসঠিকওমসাজাপমর্রওপরপ্রক্ষতক্ষষ্ঠত

রময়মেন।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ 

هَ إَِّل هَُو وَ ۥَّلٰٓ إِ  أَنَهُ  َشِهدَ ٱَّلَلُ  ٰـَ ٰٓئَِكةُ  لَ ٰـَ لُوا  ٱْلِعْلمِ  وَ  ٱْلَملَ ا أُو  هَ إَِّل هَُو ٱْلعَِزيزُ  قَآٰئِم ٌۢ ٰـَ   بِٱْلِقْسِط ۚ َّلٰٓ إِلَ

 .﴾ ١٨﴿  ٱْلَحِكيمُ 

 “আল্লাহসািযমেনময, ক্ষতক্ষনোিামকামনা (সতয) মােূেমনই, 

আরমফমরশ্তাওজ্ঞানীের্ও।ক্ষতক্ষননযায়দ্বারাপ্রক্ষতক্ষষ্ঠত।ক্ষতক্ষনোিামকামনা (সতয) 
মােূেমনই।ক্ষতক্ষনপরাক্রমিালী, প্রজ্ঞাময়।” [আলুইমরান : ১৮] 

আল্লাহইনসাফকরারক্ষনমেণিমেন, আল্লাহতা‘আলােমলনঃ 

 . ﴾٢٩﴿ أَقِيُموا   قُْل أََمَر َرب ِى بِٱْلِقْسِط ۖ وَ 

 “েলুন, ‘আমাররেক্ষনমেণিক্ষেময়মেননযায়ক্ষেচামরর।” [আল-আরাফ : ২৯] 

প্রমতযকরাসূলওনেীআলাইক্ষহমসুসালামইনসাফসমেকমরইএসমেন।আল্লাহতা‘আলা
েমলনঃ  

ِت وَ  ٰـَ بِٱْلبَي ِنَ ُرُسلَنَا  أَْرَسْلنَا  بَ   لَقَدْ  ٰـَ ٱْلِكتَ َمعَُهُم  ٱلنَاسُ   وَ   أَنَزْلنَا  ِليَقُوَم  أَنَزْلنَا   بِٱْلِقْسِط ۖ وَ   ٱْلِميَزاَن 

بَأٌْسًۭ  فِيِه  وَ   ٱْلَحِديدَ  وَ   َشِديدًٌۭ  ِللنَاِس  ِفُع  ٰـَ يَنُصُرهُۥ  َمنَ َمن  ٱَّلَلُ  قَِوى    ُرُسلَهُۥ  وَ   ِليَْعلََم  ٱَّلَلَ  إَِن  بِٱْلغَْيِب ۚ 

 . ﴾٢٥﴿ َعِزيٌزًۭ 
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“অেিযইআক্ষমআমাররাসূলের্মকপাঠিময়ক্ষেস্পিপ্রমার্সহএেংতামেরসমেক্ষেময়ক্ষে

ক্ষকতােওনযাময়রপাল্লা, যামতমানুষসুক্ষেচারপ্রক্ষতষ্ঠাকমর।” [আল-হােীে: ২৫] 

ক্ষমযানহমেকর্াওকমমণনযায়পরায়নতা।ইসলামকর্াওকমমণইনসামফরক্ষনমেণিমেয়এম
নক্ষকিত্রুরসমেও।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ٰٓأَيَُّها ٰـَ ِميَن بِٱْلِقْسطِ  ۞ يَ ِ وَ ُشَهدَآَٰء  ٱلَِذيَن َءاَمنُوا  ُكونُوا  قََوَٰ ِلدَْينِ  َّلِلَ ٰٓ أَنفُِسُكْم أَِو ٱْلَوَٰ  وَ  لَْو َعلَىَٰ

ا ٰٓ أَن تَْعِدلُوا  ۚ وَ  ٱْْلَْقَربِيَن ۚ إِن يَُكْن َغنِي ا أَْو فَِقير ًۭ ا  أَْو   فَٱَّلَلُ أَْولَىَٰ بِِهَما ۖ فَََل تَتَبِعُوا  ٱْلَهَوىَٰ إِن تَْلُوٓۥٰ

ا ﴿تُْعِرُضوا  فَإَِن ٱَّلَلَ َكاَن بَِما تَْعمَ   . ﴾١٣٥لُوَن َخبِير ًۭ

“জহমুক্ষমনের্, 

জতামরানযাময়রউপরসুপ্রক্ষতক্ষষ্ঠতর্াকমেআল্লাহরজনযসািীরূমপ।যক্ষেওতামতামামের
ক্ষনজমেরক্ষকংোক্ষপতা-

মাতারঅর্োক্ষনকটাত্ম্ীয়মেরক্ষেরুমদ্ধহয়।যক্ষেমসক্ষেিিালীহয়ক্ষকংোেক্ষরদ্র, 

তমেআল্লাহউেময়রঘক্ষনষ্ঠতর।সুতরাংনযায়প্রক্ষতষ্ঠাকরমতমতামরাপ্রেকৃ্ষিরঅনুসরর্
কমরানা।আরযক্ষেমতামরাঘুক্ষরময়- 

জপাঁক্ষচময়কর্ােলক্ষকংোএক্ষিময়যাওতমেআল্লাহমতামরাযাকরমসক্ষেষময়সমযকঅেেত

।” [আন-ক্ষনসা : ১৩৫] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

ا  ﴿ ه  يُّ
 
أ َّٰٓ َِّذين  ٱي  َّٰٓئِر     ل ع  ش  ُتحِلُّواْ  ل ا  ُنواْ  ِ ٱء ام  ل ا    ّللَّ ۡهر  ٱو  ام  ٱ  لشَّ ل ا    لۡح ر  ۡدي  ٱو  ل ا    لۡه  َّٰٓئِد  ٱو  ل  ل ٓا   لۡق  و 

ِين    آم  ۡيت  ٱء  ام  ٱ  لۡب  ف    لۡح ر  ل لُۡتۡم  ح  ِإذ ا  و  َٰٗناۚ  رِۡضو  و  ب ِِهۡم  رَّ ِن  م  ف ۡضلٗا  ْۚ ٱي بۡت ُغون   اُدوا نَُّكۡم   ل ا و    ۡصط  جۡرِم  ي 

ِن   وُكۡم ع  دُّ ن ص 
 
ن ـ  اُن ق ۡوٍم أ ۡسِجدِ ٱش  امِ ٱ  لۡم  نُواْ ع ل ى    لۡح ر  او  ت ع  ْْۘ و  ن ت ۡعت ُدوا

 
ىَٰ  ٱو    لۡبِر ِ ٱأ ۡقو  نُواْ    لتَّ او  ل ا ت ع  و 

َِٰن  ٱو   لِۡإثۡمِ ٱع ل ى  ْ ٱ و   لُۡعۡدو  ه ٱ تَُّقوا ِديُد  ّللَّ  ٱ إِنَّ  ّللَّ  ابِ ٱش   [2  :]المائدة ﴾ ٢ لۡعِق 

“জতামামেরমকমসক্ষজেলুহারামমপ্রমেমিোাঁিামেয়ারকারমর্মকামনাসম্প্রোময়রপ্রক্ষত

ক্ষেমদ্বষমতামামেরমকমযনকখনইসীমালঙ্ঘমনপ্রমরাক্ষচতনাকমর।জনককাজওতাকওয়া
য়মতামরাপরস্পরসাহাযযকরমেএেংপাপওসীমালংঘমনএমকঅমনযরসাহাযযকরমেনা
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।আরআল্লাহরতাকওয়াঅেলম্বনকর।ক্ষনশ্চয়আল্লাহিাক্ষস্তোমনকমঠার।” [আল-

মাময়োহ : ২] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

ٰٓأَيَُّها ٰـَ ِ ُشَهدَآٰءَ  ٱلَِذينَ  يَ ِميَن َّلِلَ ٰٓ أََّل   وَ  ۖٱْلِقْسطِ بِ  َءاَمنُوا  ُكونُوا  قََوَٰ َّل يَْجِرَمنَُكْم َشنَـَٔاُن قَْوٍم َعلَىَٰ

ٱَّلَلَ  هَُو أَْقَرُب ِللتَْقَوىَٰ ۖ وَ  ٱْعِدلُوا  تَْعِدلُوا  ۚ   . ﴾٨﴿  َخبِيٌرٌۢ بَِما تَْعَملُونَ ٱَّلَلَ  إَِن  ۚٱتَقُوا 

“জহমুক্ষমনের্, 

জতামরাআল্লাহরজনযনযাময়রসামর্সািযোনকারীক্ষহমসমেসোেন্ডায়মানহও।জকামনা
কওমমরপ্রক্ষতিত্রুতামযনমতামামেরমকমকামনাোমেপ্রমরাক্ষচতনাকমরময, 

জতামরাইনসাফকরমেনা।জতামরাইনসাফকর,তাতাকওয়ারক্ষনকটতর।” [আল-

মাময়োহ : ৮] আপক্ষনক্ষকেতণ মানযুমেরজাক্ষতসমূহঅর্োমানমুষরিমণসমূমহরক্ষনয়ম-

কানুমনক্ষনমজরএেংক্ষপতমাতা-আত্ম্ীয়-

স্বজমনরক্ষেপমিহমলওসতযসািীপ্রোনকরাওসতযকর্ােলারএরূপক্ষনমেণিএেংমোস্তও
েিুমনসোরসমেইনসাফকরারএরূপআমেিমেখমতপামেন! 

নেীসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামসন্তানমেরমামেইনসাফকরারক্ষনমেণিক্ষেময়মেন।আ
ক্ষমরমর্মকেক্ষর্ণত, ক্ষতক্ষনেমলন, 

আক্ষমনুমানইেনোক্ষিররাক্ষেয়াল্লাহুআনহুমামকক্ষমম্বামররওপরেলমতশুমনক্ষে, 

আমারোোআমামকএকটিহাক্ষেয়াক্ষেময়মেন, তখনআমরাহক্ষেনতরাওয়াহাহেলল, 

আক্ষমরাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমকসািীনাোনামনাপযণন্তসন্তুিহেনা।
ফমলমসরাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরক্ষনকটএমসেলল, 

আমরাহক্ষেনতরাওয়াহারেমেণ রআমারমেমলমকআক্ষমএকটিহাক্ষেয়াক্ষেময়ক্ষে, 

জহআল্লাহররাসূল, 

ফমলমসআপনামকসািীোনামতআমামকক্ষনমেণিক্ষেময়মে।ক্ষতক্ষনেলমলন, 

“তুক্ষমক্ষকমতামারসকলসন্তানমকএরূপক্ষেময়মো?” জসেলল, না।ক্ষতক্ষনেলমলন, 

“আল্লাহমকেয়করএেংমতামামেরসন্তানমেরমামেইনসাফকর।” জসেলল, 

ক্ষতক্ষনক্ষফমরএমলনওতারহাক্ষেয়াক্ষফরতক্ষনমলন। [সহীহুলেুখারী: ২৫৮৭] 
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এটিএজমনযময,মানুষওরাষ্ট্রসমমূহরক্ষেষয়াক্ষেইনসাফোিাঠিকর্ামকনাএেংইনসা
ফোিামানুষতামেরেীন, রি, সন্তানাক্ষে, সম্মান, 

সম্পেওমেমিরেযাপামরক্ষনরাপেনয়।এইজমনযমেক্ষখযখনমক্কারকাক্ষফররামক্কামতমুস
ক্ষলমমেরওপরসংকীর্ণতাকমরক্ষেলতখননেীসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমুসক্ষলমমে
রমকহােিায়ক্ষহজরতকরারক্ষনমেণিক্ষেময়মেনএেংতারকারর্ের্ণনাকমরমেনময, 

জসখামনএকজনইনসাফকারীোেিাহরময়মেযারক্ষনকটমকউজলুমমরক্ষিকারহয়না। 

৩১-

ইসলামসকলসৃক্ষিরপ্রক্ষতসোচারর্করারক্ষনমেণিমে
য়এেংউিমচক্ষরত্রওসুন্দরআমমলরপ্রক্ষতআহ্বানক

জর। 

ইসলামসকলসৃক্ষিরপ্রক্ষতসোচারর্করারক্ষনমেণিপ্রোনকমর।আল্লাহতা‘আলােমলন,  

نِ   وَ   ۞ إَِن ٱَّلَلَ يَأُْمُر بِٱْلعَدْلِ  ٰـَ ْحَس   وَ   ٱْلُمنَكرِ   وَ   يَْنَهىَٰ َعِن ٱْلفَْحَشآٰءِ   ٱْلقُْربَىَٰ وَ   ِذى  إِيتَآٰئِ   وَ   ٱْْلِ

 ﴾. ٩٠﴿  ْلبَْغِى ۚ يَِعُظُكْم لَعَلَُكْم تَذََكُرونَ ٱ

“ক্ষনশ্চয়আল্লাহনযায়পরায়র্তা,সোচরর্ওআত্ম্ীয়-স্বজনমকোমনরক্ষনমেণিমেন।” 

[আন-নাহল : ৯০] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

ٱلَسَرآٰءِ  ِظِمينَ   وَ   ٱلَضَرآٰءِ   وَ   ٱلَِذيَن يُنِفقُوَن فِى  ٰـَ ٱلنَاِس ۗ وَ   وَ   ٱْلغَْيظَ   ٱْلَك يُِحبُّ    ٱْلعَافِيَن َعِن  ٱَّلَلُ 

 ﴾. ١٣٤﴿ ٱْلُمْحِسنِينَ 

“যারাসেলওঅসেলঅেস্থায়েযয়কমর, 

যারামক্রািসংেরর্কারীএেংমানুমষরপ্রক্ষতিমািীল;আরআল্লাহসৎকমণিীলমেরমক

োলোমসন।” [আমলইমরান :১৩৪] 

আররাসূলমুহাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলনঃ 
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“ক্ষনশ্চয়আল্লাহপ্রক্ষতটিেস্তুমতসোচরর্মকজরুরীকমরক্ষেময়মেন।সুতরাংমতামরাযখন
হতযাকরমে,তখনোলোমেহতযাকমরাএেংযখনজোইকরমে, 

তখনোলোমলজোইকমরা।জতামামেরপ্রমতযমকমযনক্ষনজেুক্ষরিারালকমরমনয়এেংয
জেহকৃতপশুমকআরামমেয়।” [সহীহমুসক্ষলম: 

১৯৫৫]।ইসলামসম্মানজনকআচরর্ওসুন্দরআমমলরক্ষেমকআহ্বানকমর।আল্লাহতা
আলাপূমেণরক্ষকতােসমূমহরাসলূমুহাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরগুর্ােলীপ্রস
জেেমলমেনঃ  

َى ٱلَِذى يَتَبِعُوَن  ٱلَِذينَ  ِة َمْكتُوب ا ِعندَهُْم فِى  ۥيَِجدُونَهُ ٱلَرُسوَل ٱلنَبَِى ٱْْلُم ِ نِجيلِ  وَ ٱلتَْوَرىَٰ  ٱْْلِ

ُهْم َعِن  وَ ٱْلَمْعُروِف  يَأُْمُرهُم بِ  ٰـَتِ يُِحلُّ لَُهُم  وَ  ٱْلُمنَكرِ يَْنَهىَٰ ُم َعلَْيِهُم  وَ   ٱلَطي ِبَ ٰٓئِ يَُحر ِ ٰـَ يََضُع  َث وَ ٱْلَخبَ

َل ٱلَتِى َعْنُهْم إِْصَرهُْم وَ  ٰـَ ٱتَبَعُوا    نََصُروهُ وَ  َعَزُروهُ وَ  وَ  ۦَءاَمنُوا  بِهِ  ٱلَِذينَ ْم ۚ فَ َكانَْت َعلَْيهِ  ٱْْلَْغلَ

ٰٓئَِك هُُم  َۙٓۥٰ أُنِزَل َمعَهُ  ٱلنُّوَر ٱلَِذىٰٓ  ٰـَ لَ  . ﴾١٥٧﴿ٱْلُمْفِلُحوَن  أُو 

“যারাঅনুসরর্কমররাসূমলর, জযউম্মীনেী; 
যারগুর্ােলীতারাক্ষনজমেরকামেতাওরাতওইক্ষিমলক্ষলক্ষখতপায়, 

জযতামেরমকসৎকামজরআমেিমেয়ওোরর্কমরঅসৎকাজমর্মকএেংতামেরজনযপক্ষে

ত্রেস্তুহালালকমরআরঅপক্ষেত্রেস্তুহারামকমর।আরতামেরমর্মকমোোওিৃংখল- 

যাতামেরউপমরক্ষেল- অপসারর্কমর।সুতরাংযারাতারপ্রক্ষতঈমানআমন, 

তামকসম্মানকমর, 

তামকসাহাযযকমরএেংতারউপরনাক্ষযলকৃতমযআমলাকময়কুরআননাক্ষযলকরাহময়

জেতাঅনুসরর্কমরতারাইসফলকাম।” [আল-আরাফ : ১৫৭] 

রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলমেনঃ “জহআক্ষয়িাহ্! 

আল্লাহতা’আলানম্রেযেহারকারী।ক্ষতক্ষননম্রতামকপেন্দকমরন।ক্ষতক্ষননম্রতারওপর
যাোনকমরনতাকমঠারতাওঅনযমকামনাক্ষকেুরওপরোনকমরননা।” [সহীহমুসক্ষলম: 

২৫৯৩]।রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলমেনঃ 
“আল্লাহতা‘আলামতামামেরউপরমাময়রনাফরমানীকরা, 
কনযাসন্তানমকজীেন্তকেরমেয়াএেংকামরাপ্রাপযনামেয়াওঅনযায়োমেক্ষকেুচাওয়ামক
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হারামকমরমেনআরমতামামেরজমনযঅপেন্দকমরমেনঅনর্ণককর্ােলা, 

অক্ষতক্ষরিপ্রশ্নকরাওমালক্ষেনিকরামক।” [সহীহুলেুখারী২৪০৮] 

রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলমেনঃ 
“জতামরাঈমাননাআনাপযণন্তজািামতপ্রমেিকরমেনাআরমতামামেরঈমানআনাহমে

নাযতির্নামতামরাএমকঅপরমকমহব্বতকরমে।আক্ষমক্ষকমতামামেরমকএমনক্ষজক্ষনস
েমলক্ষেেনা, যখনমতামরাতাকরমেএমকঅপরমকমহব্বতকরমে? 

জতামরাপরস্পমররমামেসালামমরপ্রসারকর।” [সহীহমুসক্ষলম: ৫৪] 

৩২- ইসলামপ্রসংক্ষিতচক্ষরমত্ররক্ষনমেণিমেয়, 

জযমনসততা, আমানতোরী, পক্ষেত্রতা, 
লজ্জািীলতা, েীরত্ব, োনিীলতা, েোনযতা, 

অোেীমেরসাহাযযকরা, 
ফক্ষরয়ােপ্রার্ীরপ্রময়াজনপূরর্করা, 
িুিাতণ মেরখাোরখাওয়ামনা, 

প্রক্ষতমেিীরসমেসনু্দরআচরর্করা, 
আত্ম্ীয়তারিাকরাওজীে-

জন্তুরসমেনরমআচরর্করা। 

ইসলামপ্রসংক্ষিতআচরমর্রক্ষনমেণিমেয়।রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামে
জলনঃ “আক্ষমমতামপ্রক্ষরতহময়ক্ষেউিমচক্ষরমত্ররপরূ্ণতাোনকরারজমনয।” 

[সহীহুলআোেুলমুফরাে২০৭] রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলমেনঃ 
“ক্ষনশ্চয়ক্ষকয়ামমতরক্ষেনমতামামেরমর্মকআমারক্ষনকটসেমচময়মেক্ষিক্ষপ্রয়এেংমজক্ষল
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জসআমারসেমচময়কামেরমসইহমেমযমতামামেরমেতরচক্ষরমত্ররক্ষেচামরসেমচময়সুন্দর

।পিান্তমরক্ষকয়ামমতরক্ষেনমতামামেরমর্মকআমারক্ষনকটসেমচময়মেক্ষিমোস্বারওমজ
ক্ষলজমসআমারমর্মকসেমচময়েমূরঅেস্থানকরমেইক্ষনময়-

ক্ষেক্ষনময়কর্মকরাওোচালরাএেংমুতাফায়ক্ষহকুনরা।তারােলমলন, 

আমরামতাইক্ষনময়-ক্ষেক্ষনময়কর্কওোচালমেরক্ষচনলাম, ক্ষকন্তুমুতাফায়ক্ষহকুনকারা? 

ক্ষতক্ষনেলমলন, অহংকারীরা।” [ক্ষসলক্ষসলাতুসসাক্ষহহা : ৭৯১] আেেলু্লাহইেন 

‘আমররাক্ষেয়াল্লাহু ‘আনহুমামর্মকেক্ষর্ণত, ক্ষতক্ষনেমলনঃরাসলূুল্লাহসাল্লাল্লাহু 

‘আলাইক্ষহওয়াসাল্লামঅশ্লীলোষীওঅসোচারীক্ষেমলননা।ক্ষতক্ষনেলমতন, 

“জতামামেরমমিযমসেযক্ষিইসেণমশ্রষ্ঠমযচক্ষরমত্রসমেণািম।” [সহীহুলেুখারী: ৩৫৫৯] 

এোিাআরওআয়াতওহােীসপ্রমার্কমরময, 

ইসলামসািারর্োমেসম্মানজনকআখলাকওসুন্দরআচরমর্রপ্রক্ষতউদ্বদু্ধকমর।ইসলা
মআরওমযসেক্ষেষময়রক্ষনমেণিমেয়, 

তন্মমিযএকটিহমেসততা।রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলনঃ, 
“জতামরাসতযমকআাঁকমিির।জকননাসততামনককমমণরক্ষেমকপর্প্রেিণনকমর, 

আরমনককমণজািামতরক্ষেমকপর্প্রেিণনকমর।জকামনােযক্ষিসেণোসতযকর্ােলমলওস
তযেলারমচিায়রতর্াকমল, 

অেমিমষআল্লাহরক্ষনকমটমসসতযোেীক্ষহমসমেক্ষলক্ষপেদ্ধহয়।” [সহীহমুসক্ষলম২৬০৭] 

ইসলামআরওমযসেক্ষেষময়রক্ষনমেণিমেয়, 

তন্মমিযআমরকটিহমেআমানতআোয়করা।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

تِ  ٰـَ نَ ٰـَ ٱْْلََم تَُؤدُّوا   أَن  يَأُْمُرُكْم  ٱَّلَلَ  إَِن  أَْهِلَها    ۞   ٰٓ تَْحُكُموا     وَ   إِلَىَٰ أَن  ٱلنَاِس  بَْيَن  َحَكْمتُم  إِذَا 

ا ا بَِصير   .﴾٥٨﴿ بِٱْلعَدِْل ۚ إَِن ٱَّلَلَ نِِعَما يَِعُظُكم بِِهٓۦٰ ۗ إَِن ٱَّلَلَ َكاَن َسِميع ٌۢ

“ক্ষনশ্চয়আল্লাহমতামামেরমকক্ষনমেণিক্ষেমেনআমানততারহকোরমকক্ষফক্ষরময়ক্ষেমত।
” [আন-ক্ষনসা : ৫৮] ইসলামআরওমযসেক্ষেষময়রক্ষনমেণিমেয়, 

তন্মমিযআমরকটিহমেপক্ষেত্রতা- 



 
128 

সতীত্ব।রাসলূুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলনঃ 
“ক্ষতনজনমকসাহাযযকরাআল্লাহরক্ষজম্মাোরী।তামেরমেতরঐক্ষেোহকারীমকউমল্লখ
কমরমেনমযসতীত্বতারইোকমর।” [সুনানুতক্ষতরক্ষমযী: ১৬৫৫] 

নেীসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরমোয়ারঅংিক্ষেল, ক্ষতক্ষনেলমতন: “জহআল্লাহ! 

আক্ষমআপনারক্ষনকটমহোয়াত, তাকওয়া, 

অশ্লীলতাহমতপক্ষেত্রতাএেংসেলতাপ্রার্ণনাকক্ষর।” [সহীহমসুক্ষলম২৭২১] 

ইসলামআরওমযসেক্ষেষময়রক্ষনমেণিমেয়, 

তন্মমিযআমরকটিহমেলজ্জািীলতা।রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলনঃ 
“লজ্জামেলোিাক্ষকেুইেময়আমন।” [সহীহুলেুখারী: ৬১১৭] 

রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলমেনঃ 

“প্রমতযকেীমনরক্ষকেুচক্ষরত্ররময়মে।আরইসলামমরচক্ষরত্রহমেলজ্জািীলতা।” 

[োয়হাকীশুআেুলঈমানগ্ৰমন্থহােীসটিউমল্লখকমরমেন।৬/২৬১৯] 

ইসলামআরওমযসেক্ষেষময়রক্ষনমেণিমেয়, 

তন্মমিযআমরকটিহমেেীরত্ব।আনাসরাক্ষেয়াল্লাহুআনহুহমতেক্ষর্ণত, ক্ষতক্ষনেমলনঃ 
“নেী (সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লাম) সেণামপিাসুশ্রী, 

সাহসীওোনিীলক্ষেমলন।মক্ষেনাোসীের্একোরেীত-িংক্ষকতহময়পিল।নেী 
(সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লাম) জঘািায়চমিসোরআমেএক্ষেময়মেমলন।” 

[সহীহুলেুখারী২৮২০] 

রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেীরুতামর্মকপানাহচাইমতন, 

ফমলক্ষতক্ষনেলমতনঃ 

“জহআল্লাহআক্ষমআপনারকামেেীরুতামর্মকআশ্রয়প্রার্ণনাকরক্ষে।” 

[সহীহুলেুখারী৬৩৭৪] ইসলামআরওমযসেক্ষেষময়রক্ষনমেণিমেয়, 

তন্মমিযরময়মেোনিীলতাওেোনযতা।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

بُلَ  بَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فِى ُكل ِ ُسنٌۢ لَُهْم فِى َسبِيِل ٱَّلَلِ َكَمثَِل َحبٍَة أَنٌۢ ئَةُ َحبٍَة ۗ  ةٍ َمثَُل ٱلَِذيَن يُنِفقُوَن أَْمَوَٰ ا  م ِ

ِعُف ِلَمن يََشآُٰء ۗ وَ  وَ  ٰـَ ِسٌع َعِليمٌ ٱَّلَلُ  ٱَّلَلُ يَُض  . ﴾٢٦١﴿ َوَٰ
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“যারাক্ষনমজমেরিনসম্পেআল্লাহরপমর্েযয়কমরতামেরউপমাএকটিেীমজরমত, 

যাসাতটিিীষউৎপােনকমর, 

প্রমতযকিীমষএকিিসযোনা।আরআল্লাহযামকইমেেহুগুমর্েকৃ্ষদ্ধকমরমেন।আল্লাহ্প্রাচু
যণময়, সেণজ্ঞ।” [আল-োকারাহ : ২৬১] 

নেীসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরচক্ষরত্রক্ষেলেোনযত।জযমনইেনআব্বাসরাক্ষেয়া
ল্লাহুআনহুমামর্মকেক্ষর্ণত, ক্ষতক্ষনেমলনঃ “নেীসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামিন-

সম্পেেযয়করারেযাপামরসকমলরমচময়োনিীলক্ষেমলন।রমাযামনক্ষজেরাঈলযখনতাাঁ
রসমেসািাতকরমতন, 

তখনক্ষতক্ষনআমরাঅক্ষিকোনকরমতন।রমাযানমিষনাহওয়াপযণন্তপ্রক্ষতরামতইক্ষজেরা
ঈলতাাঁরসমেএকোরসািাতকরমতন।আরনেীসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামতাাঁমক
কুরআনমিানামতন।ক্ষজেরাঈলযখনতাাঁরসমেসািাতকরমতনতখনক্ষতক্ষন 

(রহমতসহ) জপ্রক্ষরতোয়ুরমচময়অক্ষিকেোনযহময়মযমতন।” [সহীহুলেুখারী: ১৯০২] 

ইসলামআরওমযসেক্ষেষময়রক্ষনমেণিমেয়, 

তন্মমিযহমেফক্ষরয়ােকারীমেরসাহাযযকরা, িুিাতণ মেরখাোরমেয়া, 
প্রক্ষতমেিীরসমেসোচারর্করা, আত্ম্ীয়তারিাকরাওপশু-

পাখীরসমেনরমআচরর্করা।আব্দুল্লাহইেন ‘আমররাক্ষেয়াল্লাহু 

‘আনহুমামর্মকেক্ষর্ণত, 

জতনকেযক্ষিরাসলূুল্লাহসাল্লাল্লাহআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমকক্ষজমজ্ঞসকরল, 

‘ইসলামমরমকানকাজটিউিম?’ ক্ষতক্ষনেলমলন, 

“খানাখাওয়ামেএেংপক্ষরক্ষচতওঅপক্ষরক্ষচতসোইমকসালামক্ষেমে।” [সহীহুলেুখারী: 
১২] রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলমেনঃ 
“একোএকেযক্ষিরাস্তায়চলক্ষেল, 

ইমতামমিযতারক্ষপপাসাকঠিনআকারিারর্করল।জসএকটিকূপমপময়তামতনামলওপা
ক্ষনপানকরল।অতঃপরমেরহময়এমসমেখলএকটিকুকুরহাপামেএেংক্ষপপাসায়মোঁ জামা
টিমলহনকরমে।তখনমলাকটিেলল, 
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আমামকমযরূপক্ষপপাসায়মপময়ক্ষেলমসরূপক্ষপপাসাকুকুরটিমকওমপময়মে।ফমলমসকূমপমন
জমতারমমাজাপাক্ষনমতপূর্ণকরলএেংতারমুমখমসটিিারর্করমলা।তারপরকুকুরমকপা
ক্ষনপানকরাল।আল্লাহতারকৃতজ্ঞতাআোয়করমলন, 

ফমলতামকিমাকমরক্ষেমলন।তারােলল, জহআল্লাহররাসূল, 

চতুষ্পেজন্তুরমিমত্রওক্ষকআমামেরসাওয়ােরময়মে? ক্ষতক্ষনেলমলন, 

হযাাঁ।প্রমতযকমোঁ জাঅন্তমররমিমত্রইসাওয়ােরময়মে।” [সহীহইেনক্ষহব্বান৫৪৪] 

রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলমেনঃ “ক্ষেিোওক্ষমসকীন-

এরজনযমচিারতেযক্ষিআল্লাহররাস্তায়মুজাক্ষহমেরমতঅর্োরামতসালাতআোয়কা

রীওক্ষেমনক্ষসয়ামপালকারীরমত।” [সহীহুলেুখারী: ৫৩৫৩] 

ইসলামআত্ম্ীয়তারহমকরওপরগুরুত্বমেয়এেংআত্ম্ীয়তারেন্ধনঅটুটরাখামকওয়া

ক্ষজেকমর।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ُجهُ   ِمْن أَنفُِسِهْم ۖ وَ   ٱْلُمْؤِمنِينَ أَْولَىَٰ بِ   ٱلنَبِىُّ  تُُهْم ۗ وَ   ٓۥٰ أَْزَوَٰ ٰـَ لُوا     أَُمَه بَْعُضُهْم أَْولَىَٰ بِبَْعٍض   ٱْْلَْرَحامِ أُو 

ِب   ٰـَ ِكتَ ِجِرينَ   وَ   ٱْلُمْؤِمنِينَ ِمَن    ٱَّلَلِ فِى  ٰـَ ٰٓ   ٱْلُمَه إِلَىَٰ ا   تَْفعَلُوٰٓ أَن  مَ   إَِّلٰٓ  فِى  ْعُروف اۚ أَْوِليَآٰئُِكم  ِلَك  ذََٰ َكاَن   

بِ ٱْلكِ  ٰـَ ا تَ  . ﴾٦﴿ َمْسُطور 

“নেীমুক্ষমনমেরকামেতামেরক্ষনমজমেরমচময়ঘক্ষনষ্ঠতর।আরতারস্ত্রীের্তামেরমাতা
স্বরূপ।আরআল্লাহরক্ষেিানঅনুসামরমুক্ষমনওমুহাক্ষজরমেরতুলনায়আত্নীয়স্বজনরাএ
জকঅপমররক্ষনকটতর।তমেমতামরাযক্ষেেনু্ধ-োন্ধেমেরসামর্োমলাক্ষকেুকরমতচাও 

(তাকরমতপার)।এটাক্ষকতামেক্ষলক্ষপেদ্ধআমে।” [আল-আহযাে : ৬] 

ক্ষতক্ষনআত্ম্ীয়তাক্ষেিকরামর্মকসতকণ কমরমেনএেংতামকজক্ষমমনফযাসােসকৃ্ষিকরারস

জেতুলনাকমরমেন।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ذَا َما َوَعدَنَا  ٱْلُمْؤِمنُوَن ٱْْلَْحَزابَ لََما َرَءا  وَ  ٰـَ   وَ  ۚۥَرُسولُهُ  وَ ٱَّلَلُ َصدََق  وَ  ۥَرُسولُهُ  وَ ٱَّلَلُ قَالُوا  َه

ا ن ًۭ ٰـَ ا وَ  َما َزادَهُْم إَِّلٰٓ إِيَم َن  ﴾٢٢﴿ تَْسِليم ًۭ َهدُوا   ٱْلُمْؤِمنِينَ م ِ ٰـَ َعلَْيِه ۖ فَِمْنُهم َمن  ٱَّلَلَ ِرَجاٌل َصدَقُوا  َما َع

 .﴾٢٣﴿ َما بَدَلُوا  تَْبِديَل    ِمْنُهم َمن يَنتَِظُر ۖ وَ  وَ  ۥقََضىَٰ نَْحبَهُ 
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“সুতরাংঅোিযহময়মুখক্ষফক্ষরময়ক্ষনমলসম্ভেতমতামরাযমীমনক্ষেপযণয়সৃক্ষিকরমেএ

েংআত্নীয়তারেন্ধনক্ষেিকরমে। (২২) এরাইতারা, 
যামেরমকআল্লাহলা'নতকমরমেন, 

ফমলক্ষতক্ষনতামেরেক্ষিরকমরনএেংতামেরেকৃ্ষিসমূহমকঅন্ধকমরন। (২৩)” [মুহাম্মাে 

: ২২-২৩] রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলমেনঃ 

“আত্ম্ীয়তাক্ষেিকারীজািামতযামেনা।” [সহীহমুসক্ষলম২৫৫৬] 

জযসেআত্ম্ীয়মেরসমেসম্পকণ রিাকরাওয়াক্ষজেতারাহমলন: ক্ষপতা-মাতা, োই-

জোন, চাচা-চাচীওখালা-

মামা।ইসলামপ্রক্ষতমেিীরহমকরপ্রক্ষতগুরুত্বামরপকমরযক্ষেওমসকাক্ষফরহয়।আল্লাহতা‘
আলােমলনঃ 

َمٰى َوٱلۡ  ﴿ ۞ َٰ ا َوبِِذي ٱۡلقُۡربَٰى َوٱۡليَت نٗٔ ِلدَۡيِن إِۡحَسٰ ۖا َوبِٱۡلَوٰ ـ ٗٔ َ َوََل تُۡشِرُكواْ بِهِۦ َشۡي ِكيِن  َوٱۡعبُدُواْ ٱَّلله َمَسٰ

نُُكمۗۡ َوٱۡلَجاِر ِذي ٱۡلقُۡربَٰى َوٱل ِب َوٱۡبِن ٱلَسبِيِل َوَما َملََكۡت أَۡيَمَٰ َجاِر ٱۡلُجنُِب َوٱلَصاِحِب بِٱۡلَجنٌۢ  إَِن  ؕۡ

ا  [36: النساء] ﴾   ٱَّلَلَ َّل يُِحبُّ َمن َكاَن ُمۡختَاّٗل فَُخور 

 “জতামরাএকমাত্রইোোতকরআল্লাহর, 

তাাঁরসামর্মকামনাক্ষকেুমকিরীককমরানা।আরসদ্বযেহারকরমাতা-ক্ষপতারসামর্, 

ক্ষনকটআত্ম্ীময়রসামর্, ইয়াতীম, ক্ষমসকীন, ক্ষনকটআত্ম্ীয়- প্রক্ষতমেিী, অনাত্ম্ীয়- 

প্রক্ষতমেিী, পাশ্বণেতীসার্ী, মুসাক্ষফরএেংমতামামেরমাক্ষলকানােুিোস-

োসীমেরসামর্।ক্ষনশ্চয়আল্লাহপেন্দকমরননাতামেরমকযারাোক্ষম্ভক, অহঙ্কারী।” 

[আন-ক্ষনসা : ৩৬] রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলমেনঃ 
“সেণোক্ষজেরীলআমামকপ্রক্ষতমেিীরেযাপামরঅসীয়তকরক্ষেমলন, 

এমনক্ষকআক্ষমিারর্াকরলামিীঘ্রইতামকওয়াক্ষরসকমরমেওয়াহমে।” 

[সহীহআেূোউে : ৫১৫২] 

৩৩- 

ইসলামখাোরওপানীয়মর্মকমকেলপক্ষেত্রেস্তুইহা
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লালকমরমেএেংঅন্তর, 

িরীরওেৃহপক্ষরোরকরারক্ষনমেণিক্ষেময়মে।আরএজ
জনযইক্ষেোহহালালকমরমে।অনুরূপোমেনেীের্ও
এরক্ষনমেণিক্ষেময়মেন।েস্তুততারাপ্রমতযকপক্ষেত্রেস্তু

রইক্ষনমেণিপ্রোনকমরন। 

ইসলামখােযওপানীয়মর্মকমকেলপক্ষেত্রেস্তুইহালালকমরমে।রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআ
লাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলনঃ  

ٰٓأَيَُّها ٰـَ ُسلُ  يَ تِ ُكلُوا  ِمَن  ٱلرُّ ٰـَ ا ۖ إِن ِى بَِما تَْعَملُوَن َعِليمٌ  ٱْعَملُوا   وَ  ٱلَطي ِبَ ِلح  ٰـَ  . ﴾٥١﴿ َص

“জহমলাকসকল! আল্লাহপক্ষেত্র, 

ক্ষতক্ষনপক্ষেত্রোিাঅনযক্ষকেুগ্ৰহর্কমরননা।আরআল্লাহমু’ক্ষমনমেরমকমসইকামজরক্ষনমেণ
িক্ষেময়মেন, যারক্ষনমেণিনেীমেরমকক্ষেময়মেন।সুতরাংমহানআল্লাহেমলমেন, 

‘জহরাসূলের্! 

জতামরাপক্ষেত্রেস্তুহমতআহারকরএেংসৎকমণকর।ক্ষনশ্চইআক্ষমমতামরাযাকমরাতাস
ম্পমকণ পূর্ণঅেেত। (মু’ক্ষমনূন : ৫১) ক্ষতক্ষনআমরােমলন, 

 

ٰٓأَيَُّها ـ  ُكْم وَ  ٱلَِّذينَ  يَ ـ  ِت َما َرَزْقنَ ـ  ِ إِن ُكنتُْم إِيَّاهُ تَْعبُُدونَ  ٱْشُكُروا۟  َءاَمنُو۟ا ُكلُو۟ا ِمن َطي ِبَ  ّلِِلَّ

﴿١٧٢ ﴾ . 

 ‘জহক্ষেশ্বোসীের্! 

আক্ষমমতামামেরমকমযরুযীক্ষেময়ক্ষেতামর্মকপক্ষেত্রেস্তুআহারকরএেংআল্লাহরকামেকৃ

তজ্ঞতাপ্রকািকর; যক্ষেমতামরাশুিুতাাঁরইউপাসনাকমরর্াক।” (োকারাহ : ১৭২) 
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অতঃপরক্ষতক্ষনমসইমলামকরকর্াউমল্লখক’জরেলমলন, জযএমলামমমলাচুমল, 

িূলামক্ষলনপাময়সুেীঘণসফমরমর্মকআকািপামনেু’ হাততুমল ‘ইয়ারব্্ব! ‘ইয়ারব্্ব!’ 

েমলে‘ুআকমর।অর্চতারখােযহারাম, তারপানীয়হারাম, তারমপািাক-

পক্ষরেেহারামএেংহারামেস্তুক্ষেময়ইতারিরীরপিুহময়মে।কামজইক্ষকোমেতারে‘ুআ
কেূলকরাহমে?” [সহীহমুসক্ষলম : ১০১৫] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

ْزِق ۚ قُْل ِهَى ِللَِذيَن َءاَمنُوا  فِى   ۦوَ  ٱلَتِىٰٓ أَْخَرَج ِلِعبَاِدهِ  َرَم ِزينَةَ ٱَّلَلِ قُْل َمْن حَ  ِت ِمَن ٱلر ِ ٰـَ ٱلَطي ِبَ

ةِ  ِت ِلقَْوٍم يَْعلَُموَن﴿ ٱْلَحيَوَٰ ٰـَ ُل ٱْلـَٔايَ ِلَك نُفَص ِ َمِة ۗ َكذََٰ ٰـَ  . ﴾٣٢ٱلدُّْنيَا َخاِلَصة  يَْوَم ٱْلِقيَ

“েলুন, ‘জকহারামকমরমেআল্লাহরমসৌন্দমযণাপকরর্, 

যাক্ষতক্ষনতাাঁরোন্দামেরজনযসৃক্ষিকমরমেনএেংপক্ষেত্রক্ষরক্ষযক’? েলুন, 

‘তােকু্ষনয়ারজীেমনমকু্ষমনমেরজনয, 

ক্ষেমিষোমেক্ষকয়ামতক্ষেেমস’।এোমেআক্ষমআয়াতসমূহক্ষেস্তাক্ষরতের্ণনাকক্ষরএমনজা
ক্ষতরজনয, যারাজামন।” [আল-আরাফ : ৩২] ইসলামঅন্তর, 

িরীরওেৃহপক্ষরোরকরারক্ষনমেণিক্ষেময়মে।আরএজমনযইক্ষেোহহালালকমরমে।নেীও
রাসূলের্ওএরক্ষনমেণিক্ষেময়মেন।েস্তুততারাপ্রমতযকপক্ষেত্রেস্তুরইক্ষনমেণিপ্রোনকমরন
।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ا وَ   وَ  ج  أَْزَوَٰ أَنفُِسُكْم  ْن  م ِ لَُكم  َجعََل  وَ   ٱَّلَلُ  َبِنيَن  ِجُكم  أَْزَوَٰ ْن  م ِ لَُكم  وَ حَ   َجعََل  ِت ۚ    فَدَة   ٰـَ ٱلَطي َِب َن  م ِ َرَزقَُكم 

ِطِل يُْؤِمنُوَن وَ  ٰـَ  ﴾.٧٢﴿ ِبنِْعَمِت ٱَّلَلِ هُْم يَْكفُُرونَ  أَفَبِٱْلَب

“আরআল্লামহ্তামামেরমর্মকইমতামামেরমজািাসকৃ্ষিকমরমেনএেংমতামামেরযুেল
জর্মকমতামামেরজনযপুত্র-

জপৌত্রাক্ষেসকৃ্ষিকমরমেনএেংমতামামেরমকউিমজীেমনাপকরর্োনকমরমেন।তেুওক্ষক
তারাোক্ষতমলরস্বীকৃক্ষতমেমে [ আরতারাআল্লাহরঅনুগ্ৰহঅস্বীকারকরমে?” [আন-

নাহাল : ৭২] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ 

ْر ﴿ وَ  ْجزَ  وَ  ﴾٤ِثيَابََك فََطه ِ  ﴾. ٥﴿  فَٱْهُجرْ   ٱلرُّ
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 “আরমতামারমপািাক-পক্ষরেেপক্ষেত্রকর। (৪) আরমূক্ষতণ -অপক্ষেত্রতােজণ নকর। 

(৫)” [আল-মুোসক্ষসর : ৪-৫] রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলমেনঃ 
“জসজািামতপ্রমেিকরমেনা, 

যারঅন্তমরঅর্ুপক্ষরমার্অহংকারর্াকমে।একেযক্ষিক্ষজমজ্ঞসকরমলা, মানুষচায়ময, 

তারমপািাকসুন্দরমহাক, তারজতুাসুন্দরমহাক, এ-ওক্ষকঅহঙ্কার? ক্ষতক্ষনউিরক্ষেমলন, 

আল্লাহসুন্দর, 

ক্ষতক্ষনসুন্দরমকোমলাোমসন।প্রকৃতপমিঅহংকারহমেেম্ভেমরসতযওনযায়অস্বীকার
করাএেংমানুষমকঘৃর্াকরা।” [সহীহমুসক্ষলম: ৯১] 
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৩৪- 

ইসলামমমৌক্ষলকক্ষনক্ষষদ্ধেস্তুসমূহমকহারামকমরমে, 

জযমনআল্লাহরসমেিরীককরা, 
কুফরীকরাওপ্রক্ষতমারইোেতকরা, 
নামজমনআল্লাহরওপরকর্ােলা, 

সন্তানমেরহতযাকরা, সম্মানীতনফসমকহতযাকরা, 
জক্ষমমনফাসােসৃক্ষিকরাএেংযাে,ু প্রকািয-

অপ্রকািযঅশ্লীলতা, 
জযনাওসমকাক্ষমতা।আরওহারামকমরমেসুে, 

মৃতজন্তুেির্করাএেংমূক্ষতণ ওপ্রক্ষতমারনামমযমেহ
কৃতপশু।অনুরূপোমেিূকমররমোস্তএেংসকলনা
পাকওখারাপেস্তুওহারামকমরমে।ইয়াক্ষতমমরমাল

েির্করা, মামপওওজমনকমমেয়া, 
আত্ম্ীয়তারসম্পকণ ক্ষেিকরাহারামকমরমে।সেন
েীইএসেেস্তুহারামহওয়ারেযাপামরএকমত। 
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ইসলামমমৌক্ষলকক্ষনক্ষষদ্ধেস্তুসমহূমকহারামকমরমে, জযমনআল্লাহরসমেিরীককরা, 
কুফরীকরাওপ্রক্ষতমারইোেতকরা, 

নামজমনআল্লাহরওপরকর্ােলাওসন্তানমেরহতযাকরা।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ِلدَْينِ   ۦَشْيـ ا ۖ وَ   ۞ قُْل تَعَالَْوا  أَتُْل َما َحَرَم َربُُّكْم َعلَْيُكْم ۖ أََّل تُْشِرُكوا  بِهِ  ن ا ۖ وَ   بِٱْلَوَٰ ٰـَ ا     إِْحَس َّل تَْقتُلُوٰٓ

ٍق ۖ نَْحُن نَْرُزقُُكْم وَ  ٰـَ ْن إِْملَ دَُكم م ِ ٰـَ َّل    َما بََطَن ۖ وَ   ِحَش َما َظَهَر ِمْنَها وَ َّل تَْقَربُوا  ٱْلفََوَٰ   إِيَاهُْم ۖ وَ   أَْولَ

ُكم  تَْقتُلُوا  ٱلنَْفسَ  ِلُكْم َوَصىَٰ ِ ۚ ذََٰ َّل تَْقَربُوا  َماَل    وَ   ﴾١٥١﴿  بِهِۦ لَعَلَُكْم تَْعِقلُونَ   ٱلَتِى َحَرَم ٱَّلَلُ إَِّل بِٱْلَحق 

بِٱْلِقْسِط ۖ َّل نَُكل ُِف نَْفس ا إَِّل    ٱْلِميَزانَ   وَ   أَْوفُوا  ٱْلَكْيلَ   أَُشدَهُۥ ۖ وَ ِهَى أَْحَسُن َحتَىَٰ يَْبلَُغ    ٱْليَتِيِم إَِّل بِٱلَتِى

وَ  وَ   ُوْسعََها ۖ  فَٱْعِدلُوا   قُْلتُْم  وَ   إِذَا  قُْربَىَٰ ۖ  ذَا  َكاَن  ُكم  لَْو  َوَصىَٰ ِلُكْم  ذََٰ أَْوفُوا  ۚ  ٱَّلَلِ  لَعَلَُكْم   بِعَْهِد  بِهِۦ 

 . ﴾١٥٢تَذََكُروَن﴿

“েলুন, ‘এস, 

জতামামেররেমতামামেরউপরযাহারামকমরমেনতাক্ষতলাওয়াতকক্ষর, তাহমে , 

‘জতামরাতাাঁরসামর্মকামনািরীককরমেনা, ক্ষপতামাতারপ্রক্ষতসদ্বযেহারকরমে, 

োক্ষরমদ্ররেময়মতামরামতামামেরসন্তানমেরহতযাকরমেনা, 

আক্ষমমতামামেরমকওতামেরমকক্ষরযকক্ষেময়র্াক্ষক।প্রকামিযমহাকক্ষকংোমোপমনমহাক, 

অশ্লীলকামজরিামর-

কামেওযামেনা।আল্লাহযারহতযাক্ষনক্ষষদ্ধকমরমেনযর্ার্ণকারর্োিামতামরাতামকহ
তযাকরমেনা।’ 

জতামামেরমকক্ষতক্ষনএক্ষনমেণিক্ষেমলনমযনমতামরােুেমতপার।আরমতামরাইয়াতীমমরস
ম্পমেরক্ষনকটেতীহময়ানা, সনু্দরপন্থাোিা।যতির্নামসপক্ষরর্তেয়মসউপনীতহয়, 

আরপক্ষরমাপওওযমনইনসামফরসামর্পক্ষরপূর্ণমেমে।আক্ষমকাউমকতারসািযোিাোক্ষয়
ত্বঅপণর্কক্ষরনা।আরযখনমতামরাকর্ােলমে, তখনইনসাফকর, 

যক্ষেওমসআত্ম্ীয়হয়এেংআল্লাহরওয়াোপূর্ণকর।এগুমলাক্ষতক্ষনমতামামেরমকক্ষনমেণিক্ষে
জয়মেন, যামতমতামরাউপমেিগ্ৰহর্কর।” [আল-আনআম : ১৫১-১৫২] 

আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ 

إِنََما   وَ قُْل  ِمْنَها  َظَهَر  َما  ِحَش  ٱْلفََوَٰ َرب َِى  وَ   َحَرَم  بََطَن  ثْمَ   َما  وَ   وَ   ٱْْلِ  ِ ٱْلَحق  بِغَْيِر  أَن   ٱْلبَْغَى 

ن ا وَ  ٰـَ ْل بِهِۦ ُسْلَط  ﴾. ٣٣﴿ أَن تَقُولُوا  َعلَى ٱَّلَلِ َما َّل تَْعلَُمونَ  تُْشِرُكوا  بِٱَّلَلِ َما لَْم يُنَز ِ
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 “েলুন,‘ 

ক্ষনশ্চয়আমাররেহারামকমরমেনপ্রকািযওমোপনঅশ্লীলতা।আরপাপওঅনযায়োমে
সীমালঙ্ঘনএেংমকামনাক্ষকেুমকআল্লাহরিরীককরা- 

যারমকামনাসনেক্ষতক্ষননাক্ষযলকমরনক্ষন।আরআল্লাহসম্বমন্ধএমনক্ষকেুেলাযামতামারা
জাননা।” [আল-আরাফ : ৩৩] 

ইসলামসম্মাক্ষনতনফসমকহতযাকরাহারামকমরমে।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ِ ۗ وَ   ا  ٱلنَْفسَ َّل تَْقتُلُو  وَ  إَِّل بِٱْلَحق  ن ا فَََل    ٱلَتِى َحَرَم ٱَّلَلُ  ٰـَ ا فَقَدْ َجعَْلنَا ِلَوِلي ِهِۦ ُسْلَط َمن قُتَِل َمْظلُوم 

ا  ﴾. ٣٣﴿  يُْسِرف ف ِى ٱْلقَتِْل ۖ إِنَهُۥ َكاَن َمنُصور 

“আরআল্লাহযারহতযাক্ষনক্ষষদ্ধকমরমেনযর্ার্ণকারর্োিাতামকহতযাকমরানা! 
জকউঅনযায়োমেক্ষনহতহমলতারউিরাক্ষিকারীমকমতাআক্ষমতারপ্রক্ষতকামররঅক্ষিকা
রক্ষেময়ক্ষে; ক্ষকন্তুহতযারেযাপামরমসমযনোিাোক্ষিনাকমর; 

জসমতাসাহাযযপ্রাপ্তহময়মেই।” আল-ইসরা : ৩৩] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

يَدُْعونَ   وَ  َّل  وَ ٱلَِذيَن  َءاَخَر  ا  ه  ٰـَ إِلَ ٱَّلَلِ  َمَع  ٱلنَْفسَ     يَْقتُلُوَن  وَ   َّل   ِ بِٱْلَحق  إَِّل  ٱَّلَلُ  َحَرَم  َّل   ٱلَتِى 

ا يَْزنُوَن ۚ وَ  ِلَك يَْلَق أَثَام   ﴾. ٦٨﴿  َمن يَْفعَْل ذََٰ

“আরযারাআল্লাহরসামর্অনযমােূেমকডামকনাএেংযারাআল্লাহমযনাফসমকহতযা

করাক্ষনমষিকমরমেনযর্ার্ণকারর্োিাতামকহতযাকমরনা।আরযারােযক্ষেচারকমর
না।আরমযতাকরমেমসআযােপ্রাপ্তহমে।” [আল-ফুরকান : ৬৮] 

ইসলামজক্ষমমনফযাসােসৃক্ষিকরামকহারামকমরমে।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ٱْْلَرْ   وَ  ِحَهاَّل تُْفِسدُوا  فِى  ٰـَ إِْصلَ َخْوف ا وَ   وَ   ِض بَْعدَ  َن    ٱدُْعوهُ  قَِريٌب م ِ ٱَّلَلِ  إَِن َرْحَمَت  َطَمع ا ۚ 

 ﴾. ٥٦﴿ ٱْلُمْحِسنِينَ 

 

“আরযমীমনিাক্ষন্তস্থাপমনরপরমতামরামসখামনক্ষেপযণয়সৃক্ষিকমরানা।” [আল-

আরাফ : ৫৬] 
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আল্লাহতাআলানেীশুআইেআলাইক্ষহসসালামসম্পমকণ সংোেক্ষেময়েমলনময, 

ক্ষতক্ষনতারজাক্ষতমকেমলমেনঃ 

ٱَّلَلَ   وَ  ٱْعبُدُوا  قَْوِم  ٰـَ يَ قَاَل  ُشعَْيب ا ۗ  أََخاهُْم  َمدْيََن  ن   إِلَىَٰ  م ِ بَي ِنَةٌ  َجآَٰءتُْكم  قَدْ  َغْيُرهُۥ ۖ  ٍه  ٰـَ إِلَ ْن  م ِ لَُكم  َما 

ٱْلَكْيلَ  فَأَْوفُوا   وَ   وَ   َرب ُِكْم ۖ  ٱلنَاسَ   ٱْلِميَزاَن  تَْبَخُسوا   وَ   َّل  فِى  أَْشيَآَٰءهُْم  تُْفِسدُوا   بَْعدَ    َّل  ٱْْلَْرِض 

ِلُكْم َخْيٌر لَُكْم إِن ُكنتُم مُّ  ِحَها ۚ ذََٰ ٰـَ  ﴾.٨٥﴿ ْؤِمنِينَ إِْصلَ

 “জহআমারজাক্ষত, 

জতামরাএকমাত্রআল্লাহরইোোতকর।ক্ষতক্ষনোিামতামামেরমকামনাসতযমােূেমনই।
জতামামেররমেরপিমর্মকমতামামেরক্ষনকটস্পিপ্রমার্এমসমে।সুতরাংমতামরাপক্ষরমা
জর্ওওজমনপক্ষরপূর্ণোওএেংমানুষমকতামেরপমর্যকমমেমেনা; 

আরমতামরাযমীমনফাসােকরমেনাতাসংমিািমনরপর।এগুমলামতামামেরজনযউিম
যক্ষেমতামরামুক্ষমনহও।” [আল-আরাফ৮৫] 

ইসলামযােমুকহারামকমরমে।হকসুেহানাহুওয়াতা‘আলােমলন,  

ِحٍر ۖ َوَّل يُْفِلُح ٱلَساِحُر َحْيُث أَتَ   وَ  ٰـَ َس ا  ۖ إِنََما َصنَعُوا  َكْيدُ    ىَٰ أَْلِق َما فِى يَِمينَِك تَْلقَْف َما َصنَعُوٰٓ

﴿٦٩ .﴾ 

‘আরআপনারডানহামতযাআমেতাক্ষনমিপকরুন, 

এটাতারাযাকমরমেতামখময়মফলমে।তারাযাকমরমেতামতাশুিুজােকুমররমকৌিল।আ
রজােকুরমযখামনইআসুক, সফলহমেনা।” [ত্বহা : ৬৯] 

রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলমেনঃ 

“সাতটিধ্বংসকারীক্ষেষয়মর্মকমতামরাক্ষেরতর্াকমে।সাহােীের্েলমলন, 

জহআল্লাহররাসূল! জসগুমলাকী? ক্ষতক্ষনেলমলন, ১. আল্লাহরসামর্িরীককরা২. 

যাে৩ু. আল্লাহতা‘আলাযামকহতযাকরাহারামকমরমেন, 

িরী‘আতসম্মতকারর্েযক্ষতমরমকতামকহতযাকরা৪. সুেখাওয়া৫. 

ইয়াতীমমরমালগ্ৰাসকরা৬. রর্মিত্রমর্মকপাক্ষলময়যাওয়াএেং৭. সরলস্বোেসতী-

সাধ্বীমুক্ষমননারীমেরঅপোেমেওয়া।” [সহীহুলেখুারী: ৬৮৫৭] 
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ইসলামপ্রকািযওঅপ্রকািযসকলঅশ্লীলতাএেংক্ষযনাওসমকাক্ষমতাহারামকমরমে।এস
েক্ষেষময়রহারামহওয়ারেক্ষললএইঅনুমেমেরশুরুমতেতহময়মে।আরইসলামসুেমক
ওহারামকমরমে।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ٰٓأَيَُّها ٰـَ ٱَّلَلَ َءاَمنُوا   ٱلَِذينَ  يَ ا  ذَُروا  َما بَِقَى ِمَن  وَ  ٱتَقُوا  ٰٓ بَوَٰ ْؤِمنِينَ  ٱلر ِ فَإِن لَْم تَْفعَلُوا   ﴾٢٧٨﴿ إِن ُكنتُم مُّ

َن   م ِ بَِحْرٍب  وَ  ۖۦَرُسوِلهِ  وَ   ٱَّلَلِ فَأْذَنُوا   َّل     ِلُكْم  أَْمَوَٰ ُرُءوُس  فَلَُكْم  تُْبتُْم  تُْظلَُمونَ  وَ   تَْظِلُمونَ إِن   َّل 

﴿٢٧٩﴾ . 

“জহমুক্ষমনের্! 

জতামরাআল্লাহরতাকওয়াঅেলম্বনকরএেংসুমেরযােমকয়াআমেতামেমিোওযক্ষে

জতামরামুক্ষমনহও। (২৭৮) 

অতঃপরযক্ষেমতামরানাকরতমেআল্লাহ্ওতাাঁররাসুমলরপিমর্মকযুমদ্ধরমঘাষর্ানাও।
আরযক্ষেমতামরাতাওোকরতমেমতামামেরমলূিনমতামামেরই।জতামরাযুলুমকরমে
নাএেংমতামামেরউপরওযলুুমকরাহমেনা।” [আল-োকারাহ : ২৭৮-২৭৯] 

আল্লাহমকামনাপাপীমকযুমদ্ধরহুমক্ষকপ্রোনকমরনক্ষনমযমনসুেমখারমকযুমদ্ধরহুমক্ষকক্ষে

জয়মেন।জকননাসুমেরময়মেিমণ, জেি, 

সম্পেওনফমসরধ্বংস।ইসলামমৃতপশুএেংযামূক্ষতণ রজমনযযমেহকরাহময়মেতাখাও
য়াহারামকমরমে।আরিূকমররমোস্তওহারামকমরমে।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ,  

َمْت َعلَْيُكُم ٱْلَمْيتَةُ  ُ  وَ  ٱْلُمْنَخنِقَةُ  وَ  بِهِۦ َمآٰ أُِهَل ِلغَْيِر ٱَّلَلِ  وَ  لَْحُم ٱْلِخنِزيرِ  ٱلدَُم وَ  وَ  ُحر ِ  وَ  ٱْلَمْوقُوذَة

يَةُ   أَن تَْستَْقِسُموا   َما ذُبَِح َعلَى ٱلنُُّصِب وَ  ذََكْيتُْم وَ َمآٰ أََكَل ٱلَسبُُع إَِّل َما  وَ  ٱلنَِطيَحةُ  وَ  ٱْلُمتََرد ِ

ِلُكْم فِْسٌق ۗ ٱْليَْوَم يَئَِس ٱلَِذيَن َكفَُروا  ِمن ِدينُِكْم فَََل تَْخَشْوهُْم وَ  ِم ۚ ذََٰ ٰـَ ٱْخَشْوِن ۚ ٱْليَْوَم أَْكَمْلُت  بِٱْْلَْزلَ

َم ِدين ا ۚ فََمِن ٱْضُطَر فِى َمْخَمَصٍة َغْيَر   تِى وَ أَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعمَ  لَُكْم ِدينَُكْم وَ  ٰـَ ْسلَ َرِضيُت لَُكُم ٱْْلِ

ثٍْم َۙ فَإَِن ٱَّلَلَ َغفُوٌر َرِحيمٌ  ِ  ﴾. ٣﴿ ُمتََجانٍِف ْل ِ

“জতামামেরজনযহারামকরাহময়মেমৃতপ্রার্ী, 
রিওিূকমররমোিতএেংযাআল্লাহক্ষেিকামরানামমযমেহকরাহময়মে; 

েলাক্ষচমপমারাজন্তু, প্রহামরমরাজন্তু, উাঁচুমর্মকপমিমরাজন্তু, 
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অনযপ্রার্ীরক্ষিমেরআঘামতমরাজন্তুএেংমযজন্তুমকক্ষহংস্রপ্রার্ীমখময়মে- 

তমেযামতামরাযমেহকমরক্ষনময়মোতাোিা, 
আরযামূক্ষতণ পূাঁজারমেক্ষেমতেক্ষলমেয়াহময়মেএেংজয়ুারতীরদ্বারােণ্টনকরাহয়, 

এগুমলাহগুনাহ।” [আল-মাময়ো : ৩] 

ইসলামমেপানকরাএেংসকলনাপাকওঅপক্ষেত্রেস্তুহারামকমরমে।আল্লাহতা‘আলা
েমলনঃ 

ٰٓأَيَُّها ٰـَ ا  إِنََما ٱْلَخْمرُ  ٱلَِذينَ  يَ نِ ٱْْلَْزلَ  وَ  ٱْْلَنَصابُ  وَ  ٱْلَمْيِسرُ  وَ  َءاَمنُوٰٓ ٰـَ ْن َعَمِل ٱلَشْيَط ُم ِرْجٌس م ِ  ٰـَ

َوةَ  ﴾٩٠﴿ فَٱْجتَنِبُوهُ لَعَلَُكْم تُْفِلُحونَ  ُن أَن يُوقَِع بَْينَُكُم ٱْلعَدََٰ ٰـَ  ٱْلبَْغَضآَٰء فِى ٱْلَخْمرِ  وَ  إِنََما يُِريدُ ٱلَشْيَط

نتَُهونَ يَُصدَُكْم َعن ِذْكِر ٱَّلَلِ َوَعِن  ٱْلَمْيِسِر وَ  وَ  ةِ ۖ فََهْل أَنتُم مُّ  ﴾. ٩١﴿ ٱلَصلَوَٰ

 “জহমুক্ষমনের্! মে, জয়ুা, 
পূক্ষতণ পূজারমেেীওোেযক্ষনর্ণয়করারিরমতামকেলঘরৃ্ারেস্তু, 

িয়তামনরকাজ।কামজইমতামরামসগুমলামকেজণ নকর –

যামতমতামরাসফলকামহমতপার। (৯০) িয়তানমতাচায়, 

মেওজয়ুাদ্বারামতামামেরমমিযিত্রুতাওক্ষেমদ্বষঘটামতএেংমতামামেরমকআল্লাহরস্মর

জর্ওসালামতোাঁিাক্ষেমত।তমেক্ষকমতামরাক্ষেরতহমেনা? (৯১)” [আল-মাময়োহ : ৯০-

৯১] আর (৩১) নংঅনুমেমেেতহময়মেময, 

আল্লাহতা‘আলাতাওরামতরাসলূুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরক্ষসফাতসম্পমকণ

েমলমেনময, ক্ষতক্ষনতামেরওপরঅপক্ষেত্রেস্তুহারামকরমেন।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ىَ  ٱلنَبِىَ  ٱلَِذيَن يَتَبِعُوَن ٱلَرُسولَ  ةِ  ٱلَِذى ٱْْلُم ِ نجِ  وَ  يَِجدُونَهُۥ َمْكتُوب ا ِعندَهُْم فِى ٱلتَْوَرىَٰ يِل ٱْْلِ

ُهْم َعِن ٱْلُمنَكِر وَ  وَ  يَأُْمُرهُم بِٱْلَمْعُروفِ  ِت وَ  يَْنَهىَٰ ٰـَ ٰٓئَِث وَ  يُِحلُّ لَُهُم ٱلَطي ِبَ ٰـَ ُم َعلَْيِهُم ٱْلَخبَ يََضُع  يَُحر ِ

لَ  َعْنُهْم إِْصَرهُْم وَ  ٰـَ  ٱتَبَعُوا   نََصُروهُ وَ  َعَزُروهُ وَ  ٱلَتِى َكانَْت َعلَْيِهْم ۚ فَٱلَِذيَن َءاَمنُوا  بِهِۦ وَ  ٱْْلَْغلَ

ٰٓئَِك هُُم ٱْلُمْفِلُحونَ  ٱلنُّورَ  ٰـَ لَ  ﴾. ١٥٧﴿ ٱلَِذىٰٓ أُنِزَل َمعَهُٓۥٰ َۙ أُو 

“যারাঅনুসরর্কমররাসূমলর, জযউম্মীনেী; 
যারগুর্ােলীতারাক্ষনজমেরকামেতাওরাতওইক্ষিমলক্ষলক্ষখতপায়, 

জযতামেরমকসৎকামজরআমেিমেয়ওোরর্কমরঅসৎকাজমর্মকএেংতামেরজনযপক্ষে
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ত্রেস্তুহালালকমরআরঅপক্ষেত্রেস্তুহারামকমর।আরতামেরমর্মকমোোওিৃংখল- 

যাতামেরউপমরক্ষেল- অপসারর্কমর।” [আল-আরাফ : ১৫৭] 

ইসলামইয়াক্ষতমমরসম্পেখাওয়ামকহারামকমরমে।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

لَُهْم ۖ وَ َءاتُوا    وَ  ٰٓ أَْمَوَٰ َمىَٰ ٰـَ َ إِنَهُۥ  بِٱلَطي ِِب ۖ وَ  َّل تَتَبَدَلُوا  ٱْلَخبِيثَ  ٱْليَت ِلُكْم ۚ  ٰٓ أَْمَوَٰ إِلَىَٰ لَُهْم  ا  أَْمَوَٰ َّل تَأُْكلُوٰٓ

ا  ﴾.٢﴿ َكاَن ُحوب ا َكبِير 

“আরমতামরাইয়াতীমমেরমকতামেরিন-

সম্পেক্ষেময়োওএেংমতামরাঅপক্ষেত্রেস্তুমকপক্ষেত্রেস্তুদ্বারাপক্ষরেতণ নকমরানাএেংতা

জেরিন-সম্পেমকমতামামেরিন-সম্পমেরসামর্মখময়ানা।ক্ষনশ্চয়তােিপাপ।” 

[আন-ক্ষনসা : ২] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ 

َِّذين  ٱإِنَّ ﴿   ل
ۡ
َٰل  ي أ ۡمو 

 
ىَٰ ٱُكلُون  أ َٰم  عِيٗرا لۡي ت  ي ۡصل ۡون  س  ُكلُون  فِي ُبُطونِِهۡم ن اٗراه و س 

ۡ
ا ي أ   ﴾١٠ُظلًۡما إِنَّم 

 [ 10]النساء: 

 “ক্ষনশ্চয়যারাইয়াতীমমেরিন-

সম্পেঅনযায়োমেেির্কমরতারামতাতামেরমপমটআগুনখামে; 

আরঅক্ষচমরইতারাপ্রজ্জ্বক্ষলতআগুমনপ্রমেিকরমে।” [আন-ক্ষনসা : ১০] 

ইসলামমামপওওজমনকমমেয়ামকহারামকমরমে।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

إِذَا َكالُوهُْم أَو َوَزنُوهُْم   وَ  ﴾٢﴿ ٱلَِذيَن إِذَا ٱْكتَالُوا  َعلَى ٱلنَاِس يَْستَْوفُونَ  ﴾١﴿ َوْيٌل ل ِْلُمَطف ِِفينَ 

ٰٓئَِك أَنَُهم  ﴾٣﴿ يُْخِسُرونَ  ٰـَ لَ  ﴾.٤َمْبعُوثُوَن﴿أََّل يَُظنُّ أُو 

“েমুেণ ােতামেরজনযযারামামপকমমেয়, (১) 

যারামলাকমেরকােমর্মকমমমপমনয়ারসময়পূর্ণমাত্রায়গ্ৰহর্কমর, (২) 

আরযখনতামেরমকমমমপমেয়অর্োওজনকমরমেয়, তখনকমমেয়। (৩) 

তারাক্ষকক্ষেশ্বাসকমরনাময, তারাপুনরুক্ষর্তহমে। (৪)” [আল-মুতাফক্ষফক্ষফন : ১-৪] 
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ইসলামআত্ম্ীয়তারসম্পকণ ক্ষেিকরামকহারামকমরমে।আরএসম্পক্ষকণ তআয়াতওহা
েীস (৩১) 

নংঅনুমেমেেতহময়মে।েস্তুতসকলনেীওরাসূলআলাইক্ষহমুসসালামএসেক্ষনক্ষষদ্ধেস্তু
রহারামহওয়ারওপরএকমত। 

৩৫- ইসলামখারাপচক্ষরত্রমর্মকোরর্কমর, 

জযমনক্ষমর্যা, ঠকামনা, জিাাঁকা, ক্ষখয়ানত, প্রতারর্া, 
ক্ষহংসা, খারাপষিযন্ত্র, চুক্ষর, সীমালঙ্ঘন, 

যুলমএেংপ্রমতযকখারাপস্বোেমর্মকইক্ষনমষিকমর
। 

ইসলামেযাপকোমেসকলক্ষনক্ষন্দতস্বোেওআচরর্মর্মকোরর্কমর।আল্লাহতা‘আ
লােমলনঃ  

ْر َخدََك ِللنَاِس وَ  وَ  ا ۖ إَِن ٱَّلَلَ َّل يُِحبُّ ُكَل  َّل تَُصع ِ  فَُخوٍرٌۢ  ُمْختَاٍلٌۢ َّل تَْمِش فِى ٱْْلَْرِض َمَرح 

﴿١٨﴾ . 

“আরতুক্ষমমানুমষরপ্রক্ষতঅেজ্ঞােমরমতামারোলোাঁকাকরনাএেংযমীমনউদ্ধতো

জেক্ষেচরর্করনা; ক্ষনশ্চয়আল্লামহ্কামনাউদ্ধত, অহংকারীমকপেন্দকমরননা।” 

[লুকমান : ১৮] রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলনঃ 
“ক্ষনশ্চয়ক্ষকয়ামমতরক্ষেনমতামামেরমর্মকআমারক্ষনকটসেমচময়মেক্ষিক্ষপ্রয়এেংমজক্ষল
জসআমারসেমচময়কামেরমসইহমে, 

জযমতামামেরমেতরচক্ষরমত্ররক্ষেচামরসেমচময়সুন্দর।পিান্তমরক্ষকয়ামমতরক্ষেনমতামা
জেরমর্মকআমারক্ষনকটসেমচময়মেক্ষিমোস্বারওমজক্ষলমসআমারমর্মকসেমচময়েমূরঅ
েস্থানকরমেইক্ষনময়-

ক্ষেক্ষনময়কর্মকরাওোচামলরাএেংমুতাফায়ক্ষহকুনরা।তারােলমলন, 
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আমরামতাইক্ষনময়-ক্ষেক্ষনময়কর্কওোচালমেরক্ষচনলাম, ক্ষকন্তুমুতাফায়ক্ষহকুনকারা? 

ক্ষতক্ষনেলমলন, অহংকারীরা।” [ক্ষসলক্ষসলাতুসসাক্ষহহা : ৭৯১] 

ইসলামক্ষমর্যামর্মকোরর্কমর।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

 ﴾. ٢٨َكذَاٌبًۭ ﴿  إَِن ٱَّلَلَ َّل يَْهِدى َمْن هَُو ُمْسِرٌفًۭ 

“ক্ষনশ্চয়আল্লাহ্তামকমহোয়াতমেননা, জযসীমালংঘনকারী, ক্ষমর্যাোেী।” 

[োক্ষফর: ২৮] রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলনঃ 

“ক্ষমর্যামকপক্ষরহারকরামতামামেরএকান্তকতণ েয।জকননাক্ষমর্যাপাপকমমণরপর্মেখায়, 

আরপাপকমণজাহািামমরপর্মেখায়।আরমকামনােযক্ষিসেণোক্ষমর্যােলমলওক্ষমর্যােলা
রমচিায়রতর্াকমল, অেমিমষআল্লাহরক্ষনকমটমসক্ষমর্যাোেীক্ষহমসমেক্ষলক্ষপেদ্ধহয়।” 

[সহীহমুসক্ষলম২৬০৭] রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলনঃ 
“মুনাক্ষফমকরক্ষচহ্নক্ষতনটি: যখনমসকর্ােমল, তখনক্ষমর্যােমল, যখনমসওয়াোকমর, 

তখনতােেকমর, 

আরযখনতারকামেআমানতরাখাহয়তখনমসতামতক্ষখয়ানাতকমর।” 

[সহীহুলেুখারী: ৬০৯৫] ইসলামঠকামত (জিাকাক্ষেমত) 

ক্ষনমষিকমর।হােীমসএসমেময, 

রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামিমসযরএকস্তুমপরপািক্ষেময়অক্ষতক্রমকরমলন

এেংতামতক্ষতক্ষনহাতপ্রমেিকরামলন।ফমলতারহাতমোঁ জাস্পিণকরল।তখনক্ষতক্ষনেল
জলন, “জহিসযওয়ালা, এটিকী? জসেলল, জহআল্লাহররাসূল, 

তামতেৃক্ষিমপৌাঁমেমে।ক্ষতক্ষনেলমলন, জকনতািমসযরওপররাখমলনা, 

জযনমানষুতামেখমতপায়।জযমিাকামেয়মসআমার (েল) জর্মকনয়।” [সহীহমুসক্ষলম: 

১০২] ইসলামমিাকা, ক্ষখয়ানতওপ্রতারর্ামর্মকক্ষনমষিকমর।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ٰٓأَيَُّها ٰـَ تُِكْم وَ  وَ  ٱلَرُسولَ  وَ   ٱلَِذيَن َءاَمنُوا  َّل تَُخونُوا  ٱَّلَلَ  يَ ٰـَ نَ ٰـَ ا  أََم  . ﴾٢٧﴿  تَْعلَُمونَ أَنتُْم  تَُخونُوٰٓ
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“জহইমানোরের্! জজমন –

েুমেআল্লাহ্ওতাাঁররাসূমলরমখয়ানতকমরানাএেংমতামামেরপরস্পমররআমানমতরও

জখয়ানতকমরানা।” [আল-আনফাল : ২৭] আল্লাহতা‘আলাআরওেমলনঃ  

قَ  ٱلَِذيَن يُوفُوَن بِعَْهِد ٱَّلَلِ وَ  ٰـَ  . ﴾٢٠﴿  َّل يَنقُُضوَن ٱْلِميثَ

“যারাআল্লাহরসামর্কৃতঅেীকারপূর্ণকমরএেংপ্রক্ষতজ্ঞােংেকমরনা।” [আর-রা‘ে 

: ২০] 

রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরতসনযোক্ষহনীমেরহমলক্ষতক্ষনতামেরমকেল
জতনঃ “জতামরাক্ষজহােকর, তমেক্ষখয়ানতকরনা, প্রতারর্াকরনা, 

ক্ষেকৃতকরনাএেংোচ্চামকহতযাকরনা।” [সহীহমুসক্ষলম: ১৭৩১] 

রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলনঃ 

“চারটিস্বোেযারমমিযক্ষেেযমানমসখাাঁটিমুনাক্ষফক।যারমমিযএরমকামনাএকটিস্বোে
র্াকমে, তাপক্ষরতযােনাকরাপযণন্ততারমমিযমনুাক্ষফমকরএকটিস্বোের্ামকে।১. 

আমানতরাখাহমলক্ষখয়ানতকমর; ২. কর্ােলমলক্ষমর্যােমল; ৩. 

অেীকারকরমলেেকমরএেং৪. ক্ষেোমেক্ষলপ্তহমলঅশ্লীলোমেোলাোক্ষলমেয়।” 

[সহীহুলেুখারী: ৩৪] ইসলামক্ষহংসামর্মকোরর্কমর।আল্লাহতায়ালােমলনঃ  

ُهمُ  أَْم يَْحُسدُوَن ٱلنَاَس َعلَىَٰ َمآٰ  بَ  َءاتَىَٰ ٰـَ ِهيَم ٱْلِكتَ   وَ  ٱْلِحْكَمةَ  وَ  ٱَّلَلُ ِمن فَْضِلهِۦ ۖ فَقَدْ َءاتَْينَآٰ َءاَل إِْبَرَٰ

ْلك ا  ُهم مُّ ٰـَ اَءاتَْينَ  .﴾٥٤﴿ َعِظيم 

“েরংতারাক্ষকমলাকমেরমকক্ষহংসাকমর, 

আল্লাহস্বীয়অনুগ্ৰমহতামেরমকযাক্ষেময়মেনতারকারমর্? 

তাহমলমতাআক্ষমইেরাহীমমরেংিিরমকক্ষকতােওক্ষহকমতোনকমরক্ষেএেংতামেরমক

ক্ষেময়ক্ষেক্ষেিালরাজত্ব।” [আন-ক্ষনসা : ৫৪] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

ْن أَْهِل   نٌۢ بَْعِد  َودَ َكثِيٌر م ِ ْن ِعنِد أَنفُِسِهم م ِ ا َحَسد ا م ِ نُِكْم ُكفَار  ٰـَ نٌۢ بَْعِد إِيَم ِب لَْو يَُردُّونَُكم م ِ ٰـَ ٱْلِكتَ

فَٱْعفُوا   ٱْلَحقُّ ۖ  لَُهُم  تَبَيََن  يَأْتِىَ   وَ   َما  َحتَىَٰ  َشْىءٍ   ٱَّلَلُ   ٱْصفَُحوا   ُكل ِ  َعلَىَٰ  ٱَّلَلَ  إَِن    قَِديرٌ   بِأَْمِرِهٓۦٰ ۗ 

﴿١٠٩﴾ . 
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“আহমলক্ষকতামেরঅমনমকইচায়, 

যক্ষেতারামতামামেরমকঈমানআনারপরকাক্ষফরঅেস্থায়ক্ষফক্ষরময়ক্ষনমতপারত! 

সতযস্পিহওয়ারপরতামেরপিমর্মকক্ষহংসােিত 

(তারাএরূপকমরর্ামক)।সুতরাংমতামরািমাকরএেংএক্ষিময়চল, 

যতির্নাআল্লাহতাাঁরক্ষনমেণিমেন।ক্ষনশ্চয়আল্লাহসেক্ষকেুরউপরিমতাোন।” 

[আল-োকারাহ : ১০৯] রাসলূুল্লাহ্সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলনঃ 
“জতামামেরআমেকারউম্মাতমেরমরােমতামামেরমমিযওসংক্রক্ষমতহময়মে,তাহমলাঃ

ক্ষহংসা-ক্ষেমদ্বষওঘরৃ্া।আরএইমরােমুণ্ডনকমরমেয়।আক্ষমেলক্ষেনাময, 

চুলমুণ্ডনকমরমেয়, েরংএটােীনমকমুণ্ডন (ক্ষেনাি) কমরমেয়।জসইমহানসিারিপর্, 

যারহামতআমারজীেন! 

জতামরাঈমানোরনাহওয়াপযণন্তজািামতপ্রমেিকরমেনা।আরমতামরাপরস্পরমকনা

োলোসাপযণন্তঈমানোরহমতপারমেনা।আক্ষমক্ষকমতামামেরমকেলমোনাময, 

পারস্পক্ষরকোলোসামকানকামজরমািযমমমজেুতহয়? 

জতামরামতামামেরমামেসালামমরক্ষেস্তারঘটাও।” [সুনানুতক্ষতরক্ষমযী : ২৫১০] 

ইসলামখারাপমকৌিলমর্মকোরর্কমর।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

بَِر ُمْجِرِميَها ِليَْمُكُروا  فِيَها ۖ َوَما يَْمُكُروَن إَِّل بِأَنفُِسِهمْ  ٰـَ ِلَك َجعَْلنَا فِى ُكل ِ قَْريٍَة أََك
 َوَما  َوَكذََٰ

 . ﴾١٢٣﴿ يَْشعُُرونَ 

“আরএোমেআক্ষমপ্রক্ষতটিজনপমেতারঅপরািীমেরসেণ ারমেরমকমেমিক্ষেময়ক্ষে, 

যামততারামসখামনচক্রান্তকমর।ক্ষুএমততারাশুিকু্ষনমজমেরসামর্ইচক্রান্তকমরঅর্চতা
রাউপলক্ষিকমরনা।” [আল-আনআম : ১২৩] আল্লাহতাআলাসংোেক্ষেময়মেনময, 

ইহুেীরামাসীহআলাইক্ষহসসালামমকহতযাকরারমচিাকমরমেওখারাপমকৌিলকমরমে, 

ক্ষকন্তুআল্লাহওতামেরসমেজোমেমকৌিলকমরমেনএেংআল্লাহস্পিকমরমেনময, 

খারাপমকৌিলমখােেযক্ষিমকধ্বংসকমর।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  
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۞ فَلََمآٰ أََحَس ِعيَسىَٰ ِمْنُهُم ٱْلُكْفَر قَاَل َمْن أَنَصاِرىٰٓ إِلَى ٱَّلَلِ ۖ قَاَل ٱْلَحَواِريُّوَن نَْحُن أَنَصاُر  

فَٱْكتُْبنَا َمَع    ٱلَرُسولَ   ٱتَبَْعنَا  َربَنَآٰ َءاَمنَا بَِمآٰ أَنَزْلَت وَ ﴾  ٥٢﴿ٱْشَهدْ بِأَنَا ُمْسِلُموَن    وَ   بِٱَّلَلِ ٱَّلَلِ َءاَمنَا  

ِهِدينَ  ٰـَ وَ   وَ ﴾  ٥٣﴿  ٱلَش وَ   َمَكُروا   ٱَّلَلُ ۖ  ِكِرينَ   َمَكَر  ٰـَ ٱْلَم َخْيُر  ٱَّلَلُ ﴾  ٥٤﴿  ٱَّلَلُ  قَاَل  ٰٓ   إِذْ  ِعيَسىَٰ ٰـَ ى إِن ِ   يَ

إِلََى وَ   ُمتََوف ِيَك وَ  ُرَك ِمَن ٱلَِذيَن َكفَُروا  وَ   َرافِعَُك  ا    ٱتَبَعُوَك فَْوَق ٱلَِذينَ   َجاِعُل ٱلَِذينَ   ُمَطه ِ َكفَُروٰٓ

َمِة ۖ ثَُم إِلََى َمْرِجعُُكْم فَأَْحُكُم بَْينَُكْم فِيَما ُكنتُْم فِيِه تَْختَِلفُوَن  ٰـَ  . ﴾٥٥﴿إِلَىَٰ يَْوِم ٱْلِقيَ

“অতঃপরযখনঈসাতামেরপিহমতকুফরীউপলক্ষিকরল, তখনেলল, 

‘জকআল্লাহরজনযআমারসাহাযযকারীহমে’? হাওয়ারীের্েলল, 

‘আমরাআল্লাহরসাহাযযকারী।আমরাআল্লাহরপ্রক্ষতঈমানএমনক্ষেএেংআপক্ষনসািীর্া
কুনময, আমরামুসক্ষলম। (৫২) জহআমামেররে! 

আপক্ষনযানাক্ষযলকমরমেনতারপ্রক্ষতআমরাঈমানএমনক্ষেএেংআমরাএরাসূমলরঅনুস

রর্কমরক্ষে।কামজইআমামেরমকসািযোনকারীমেরতাক্ষলকােুিকমরক্ষনন।’ (৫৩) 

আরতারাকুটমকৌিলকমরক্ষেল,জোমেআল্লাহ্ওমকৌিলকমরক্ষেমলন; 

আরআল্লামহ্শ্রষ্ঠতমমকৌিলী। (৫৪) স্মরর্কর, যখনআল্লাহেলমলন, ‘জহঈসা, 
ক্ষনশ্চয়আক্ষমমতামামকপক্ষরগ্ৰহর্করে, 

জতামামকআমারক্ষেমকউঠিময়মনেএেংকাক্ষফরমেরমর্মকমতামামকপক্ষেত্রকরে।আরযা
রামতামারআনেুতযকমরমেতামেরমকক্ষকয়ামতপযণন্তঅক্ষেশ্বাসীমেরউপমরপ্রািানযমেে

।অতঃপরআমারক্ষনকটইমতামামেরপ্রতযােতণ নহমে।তখনআক্ষমমতামামেরমমিযমী
মাংসাকমরমেে, জযেযাপামরমতামরামতক্ষেমরািকরমত’। (৫৫)” [আমল-ইমরান : 

৫২-৫৫] আল্লাহআরওসংোেক্ষেময়মেনময, 

নেীসাক্ষলহআলাইক্ষহসসালামমরজাক্ষতপ্রতারর্ামূলকোমেতামকহতযাকরারইোকমর
এেংকঠিনকুটমকৌিলগ্ৰহর্কমর, 

ফমলজোমেআল্লাহওতামেরসমেমকৌিলকমরনএেংতামেরমকওতামেরজাক্ষতরসোই

জকধ্বংসকমরন।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ِدقُوَن  لَنَقُولََن ِلَوِلي ِهِۦ َما َشِهدْنَا َمْهِلَك أَْهِلهِۦ وَ أَْهلَهُۥ ثَُم  ۥوَ  لَنُبَي ِتَنَهُ   بِٱَّلَلِ قَالُوا  تَقَاَسُموا   ٰـَ   ﴾٤٩﴿إِنَا لََص

ا وَ  وَ  ا وَ  َمَكُروا  َمْكر ًۭ ِقبَةُ َمْكِرِهْم أَنَا  ﴾٥٠﴿هُْم َّل يَْشعُُروَن  َمَكْرنَا َمْكر ًۭ ٰـَ فَٱنُظْر َكْيَف َكاَن َع

ُهْم وَ  ٰـَ  .﴾٥١﴿قَْوَمُهْم أَْجَمِعيَن  دََمْرنَ
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“তারােলল, ‘জতামরাপরস্পরআল্লহরনামমিপর্গ্ৰহর্কর, 

‘আমরারামতইমিষকমরমেেতামকওতারপক্ষরোর-পক্ষরজনমক; 

তারপরতারঅক্ষেোেকমকক্ষনক্ষশ্চতকমরেলেময, ‘তারপক্ষরোর-

পক্ষরজনহতযাআমরাপ্রতযিকক্ষরক্ষন; আরআমরাঅেিযইসতযোেী।’ (৪৯) 

আরতারাএকচক্রান্তকমরক্ষেলএেংজোমেআমরাওএকঅক্ষেনেমকৌিলঅেলম্বনকর

লাম, অর্চতারাউপলক্ষিওকরমতপামরক্ষন। (৫০) অতএেমেখনু, 

তামেরচক্রামন্তরপক্ষরর্ামক্ষকহময়মে,আক্ষমমতাতামেরমকওতামেরসম্প্রোময়রসকলমক

ধ্বংসকমরক্ষে। (৫১)” [আন-নামাল : ৪৯-৫১] 

ইসলামচুক্ষরমর্মকক্ষনমষিকমর।রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলনঃ 
“ক্ষযনাকারীক্ষযনাকরারসময়মু’ক্ষমনর্ামকনা।জচারচুক্ষরকরারসময়মু’ক্ষমনর্ামকনা।ম
েপানকারীমেপানকরারসময়মু’ক্ষমনর্ামকনা।তমেতারপরওতওোউন্মুি।” 

[সহীহুলেুখারী৬৮১০] ইসলামসীমালঙ্ঘনমর্মকোরর্কমর।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

نِ   وَ   ۞ إَِن ٱَّلَلَ يَأُْمُر بِٱْلعَدْلِ  ٰـَ ْحَس   وَ   ٱْلُمنَكرِ   وَ   يَْنَهىَٰ َعِن ٱْلفَْحَشآٰءِ   ٱْلقُْربَىَٰ وَ   ِذى  إِيتَآٰئِ   وَ   ٱْْلِ

 ﴾.٩٠﴿ ٱْلبَْغِى ۚ يَِعُظُكْم لَعَلَُكْم تَذََكُرونَ 

“ক্ষনশ্চয়আল্লাহ্নযায়পরায়র্তা, ইহসান (সোচরর্) ওআত্ম্ীয়-

স্বজনমকোমনরক্ষনমেণিমেনএেংক্ষতক্ষনঅশ্লীলতা, 
অসৎকাজওসীমালঙ্ঘনমর্মকক্ষনমষিকমরন; 

ক্ষতক্ষনমতামামেরমকউপমেিমেনযামতমতামরাক্ষিিাগ্ৰহর্কর।” [আন-নাহল : ৯০] 

রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলনঃ 
“আল্লাহতা‘আলাআমারক্ষনকটঅহীপাঠামলনময, জতামরাপরষ্পরক্ষেনয়ীহও, 

জযনমকউকামরাওপরসীমালঙ্ঘননাকমরএেংমকউকামরাওপরঅহঙ্কারনাকমর।” 

[সহীহআেূোউে : ৪৮৯৫] ইসলামজলুমমর্মকোরর্কমর।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ 

ِلِمينَ  وَ  ٰـَ  . ﴾٥٧﴿ ٱَّلَلُ َّل يُِحبُّ ٱلَظ
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 “ আরআল্লাহযামলমমেরমকপেন্দকমরননা।” [আমলইমরান : ৫৭] 

আল্লাহতা‘আলাআরওেমলনঃ  

ِلُمونَ إِنَهُۥ َّل  ٰـَ  ﴾. ٢١﴿ يُْفِلُح ٱلَظ

“ক্ষনশ্চয়যাক্ষলমরাসাফলযলােকরমতপামরনা।” [আল-আনআম : ২১] 

আল্লাহতা‘আলাআরওেমলনঃ  

ا وَ  ِلِميَن أََعدَ لَُهْم َعذَاب ا أَِليم ٌۢ ٰـَ  . ﴾٣١﴿ ٱلَظ

“ক্ষকন্তুযামলমরা- তামেরজনযক্ষতক্ষনপ্রস্তুতমরমখমেনযন্ত্রর্াোয়কিাক্ষস্ত।” [আন-ক্ষনসা : ৩১] 

রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলনঃ “ক্ষতনজমনরে’ুআক্ষফক্ষরময়মেয়াহয়না: 
নযায়পরায়র্িাসমকরে’ুআ, 

জরাযাোমররইফতামররসময়কালীনে’ুআএেংমাযলুমমরে'ুআ।এমক (মাযলুমমরে'ুআমক) 

জমঘমালারউপরতুমলমনয়াহয়, 

তারজনযআকামিরেরজাসমূহউনু্মিহময়যায়এেংআল্লাহতা'আলােমলনঃআমারইজ্জাতওস

ম্মামনরিপর্! ক্ষকেুমেক্ষরমতহমলওআক্ষমমতামামকসাহাযযকরমোই।” 

সামানযপক্ষরেতণ নসহমুসক্ষলম : (২৭৪৯), সামানযপক্ষরেতণ নসহক্ষতরক্ষমযী (২৫২৬) 

এেংআহমাে (৮০৪৩), 

িব্দআহমােমর্মকেৃহীত।রাসূলমহুাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামযখনমুয়াযমকইয়ামা
জনমপ্ররর্কমরনতখনতামকযােমলক্ষেমলনতামতক্ষেলঃ 

“আরতুক্ষমমাজলুমমরেেমোয়ামকেয়কর।জকননাতারমামেওআল্লাহরমামেমকামনাপেণ ার্া
জকনা।” [সহীহুলেুখারী: ১৪৯৬] রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলনঃ 
“সােিান! 

জযেযক্ষিচুক্ষিেদ্ধসম্প্রোময়রমকামনােযক্ষিরউপরযুলমকরমেোতারপ্রাপযকমক্ষেমেক্ষকংোতা
জকতারসামমর্ণরোইমরক্ষকেুকরমতোিযকরমেঅর্োতারসন্তুক্ষিমলূকসম্মক্ষতোিাতারকাে

জর্মকক্ষকেুগ্ৰহর্করমে, ক্ষকয়ামমতরক্ষেনআক্ষমতারক্ষেপমিোেীহমো।” [সুনানআেুোঊে: 

৩০৫২] আপক্ষনমেখমলনময, 

ইসলামসকলপ্রকারখারাপচক্ষরত্রঅর্োঅনযায়ওমেইনসাফমলন-জেনমর্মকক্ষনমষিকমর। 
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৩৬- 

ইসলামএমনঅর্ণতনক্ষতকমলনমেনমর্মকক্ষনমষিকমর, 

যামতরময়মেসুেঅর্োিক্ষতঅর্োমিাকাঅর্োজু
লমঅর্োপ্রতারর্া, অর্োযাসামামজ, 

জোষ্ঠীমতওেযক্ষিমতেযাপকিক্ষতওেমুযণােসৃক্ষিকমর
। 

ইসলামএমনঅর্ণতনক্ষতকমলনমেনমর্মকক্ষনমষিকমর, 

যামতরময়মেসুেঅর্োিক্ষতঅর্োমিাকাঅর্োজলুমঅর্োপ্রতারর্া, 
অর্োযাসামামজ, 

জোষ্ঠীমতওেযক্ষিমতেযাপকিক্ষতওেমুযণােসকৃ্ষিকমর।জযসেআয়াতওহােীসসুেঅর্ো
জলুুমঅর্োমিাকাঅর্োজক্ষমমনফাসােসৃক্ষিকরামকহারামকমরতারউমল্লখএইঅনুমে

জেরশুরুমতেতহময়মে।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ٱْلُمْؤِمنِينَ   وَ  يُْؤذُوَن  وَ   وَ   ٱلَِذيَن  ن ا  ٰـَ بُْهتَ ٱْحتََملُوا   فَقَِد  ٱْكتََسبُوا   َما  بِغَْيِر  ِت  ٰـَ بِين ا  ٱْلُمْؤِمنَ مُّ ا    إِثْم 

﴿٥٨﴾ . 

“আরযারামুক্ষমনপুরুষওমুক্ষমননারীমেরমককিমেয়যাতারাকমরক্ষনতারজনয; 

ক্ষনশ্চয়তারাঅপোেওস্পিপামপরমোোেহনকরমলা।” [আল-আহযাে : ৫৮] 

আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

َٰلِٗحا ف لِن ۡفِسهِ ﴿ ِمل  ص  ۡن ع  بِيِد  ۦه مَّ َٰٖم ل ِلۡع  لَّ بُّك  بِظ  ا ر  اۗ و م  ل ۡيه  ع  آء  ف  س 
 
ۡن أ  [ 46]فصلت:  ﴾٤٦و م 

“জযসৎকাজকমরমসতারক্ষনমজরকলযামর্রজনযইতাকমরএেংমকউমন্দকাজকরমল
তারপ্রক্ষতফলমস-
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ইমোেকরমে।আরআপনাররেতাাঁরোন্দামেরপ্রক্ষতমমামটইযলুুমকারীনন।” 

[ফুসক্ষসলাত : ৪৬] আরহােীমসএমসমে, 

রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামফয়সালাকমরমেনময, 

“ইোওঅক্ষনোয়িক্ষতসািনকরাযামেনা।” [সুনানুআক্ষেোঊে] 

রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলনঃ 
“জযেযক্ষিআল্লাহওমিষক্ষেমনরপ্রক্ষতক্ষেশ্বাসরামখ, 

জসমযনতারপ্রক্ষতমেিীমককিনামেয়।জযেযক্ষিআল্লাহওমিষক্ষেমনরপ্রক্ষতক্ষেশ্বাসরামখ, 

জসমযনতারমমহমানমকসম্মান (খাক্ষতরযত্ন) 

কমর।আরমযেযক্ষিআল্লাহওপরকামলরপ্রক্ষতক্ষেশ্বাসরামখমসমযনোমলাকর্ােমল, 

নমচৎচুপর্ামক।” অপরের্ণনায়এসমে, 

জসমযনতারপ্রক্ষতমেিীরপ্রক্ষতসনু্দরআচরর্কমর।” [সহীহমুসক্ষলম: ৪৭] 

রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলনঃ 
“একনারীমকএকটিক্ষেিামলরেযাপামরিাক্ষস্তমেয়াহময়মে, জসতামকেক্ষন্ধকমরমরমখক্ষেল, 

ফমলমসটিমারাযায়, 

তারকারমর্মসজাহািামমপ্রমেিকমর।জসযখনতামকআটমকমরমখক্ষেল, 

তামকখাোরমেয়ক্ষনএেংপানীয়পানকরায়ক্ষনআরতামকজক্ষমমনরখিকুটামখমতমেমি

ওমেয়ক্ষন।” [সহীহুলেুখারী: ৩৪৮২] 

এটিমযএকটিক্ষেিালমককিক্ষেময়মেতারমিমত্র।কামজইমযমানষুমককিমেয়তারক্ষেষয়
টিমকমনহমে।ইেনওমরমর্মকেক্ষর্ণত, ক্ষতক্ষনেমলন, 

রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামক্ষমম্বামরওমঠউচ্চস্বমরআওয়াজক্ষেময়েলমলন| 

“জহঐজামাআত, 

যারামুমখইসলামকুেুলকমরেক্ষকন্তুঅন্তমরএখমনাঈমানমাজেতুহয়ক্ষন।জতামরামসুক্ষল
মমেরকিক্ষেমেনা, 

তামেরলজ্জাক্ষেমেনাএেংতামেরমোপনমোষঅনুসন্ধানকরমেনা।জকননা, 
জযতারমসুক্ষলমোইময়রমোপনমোষঅনুসন্ধানকরমেআল্লাহতারমোপনমোষঅনুস
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ন্ধানকরমেন।আরআল্লাহযারমোষঅনুসন্ধানকরমেনতামকক্ষতক্ষনঅপমানকমরোি
জেন, যক্ষেওমসতারউমটরহাওোরক্ষেতমরঅেস্থানকমর।ের্ণনাকারী (নাক্ষফ) েমলন, 

ইেনওমরএকোোয়তুল্লাহরক্ষেমকঅর্োকাোরক্ষেমকেকৃ্ষিক্ষেমলনএেংেলমলন, 

তুক্ষমকীমহানএেংকীমহানমতামারসম্মান, 

ক্ষকন্তুমুক্ষমনআল্লাহরক্ষনকটমতামারমচময়ওমেিীসম্মাক্ষনত।” [ক্ষতরক্ষমযী : ২০৩২, 

ইেনক্ষহব্বান : ৫৭৬৩] রাসূললু্লাহ্সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামআমরােমলনঃ 
“জযেযক্ষিআল্লাহওমিষক্ষেমনরপ্রক্ষতক্ষেশ্বাসরামখ, 

জসমযনতারপ্রক্ষতমেিীমককিনামেয়।জযেযক্ষিআল্লাহওমিষক্ষেমনরপ্রক্ষতক্ষেশ্বাসরামখ, 

জসমযনতারমমহমানমকসম্মান (খাক্ষতরযত্ন) 

কমর।আরমযেযক্ষিআল্লাহওপরকামলরপ্রক্ষতক্ষেশ্বাসরামখমসমযনোমলাকর্ােমল, 

নমচৎচুপর্ামক।” [সহীহুলেুখারী: ৬০১৮] 

আেূহুরাইরাহসূমত্ররাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমর্মকেক্ষর্ণত, ক্ষতক্ষনেমলন, 

‘‘জতামরাক্ষকজান, ক্ষনঃস্বমক?’’ তাাঁরােলমলন, জহআল্লাহররাসলূ, 

‘আমামেরমমিযক্ষনঃস্বঐেযক্ষি, যারকামেমকামনাক্ষেরহামএেংমকামনাআসোে-

পত্রমনই।’ ক্ষতক্ষনেলমলন, ‘‘আমারউম্মমতরমমিয (আসল) 

ক্ষনঃস্বমতামসইেযক্ষি,জযক্ষকয়ামমতরক্ষেনসালাত, ক্ষসয়ামওযাকাতক্ষনময়হাক্ষযরহমে; 

ক্ষকন্তুমসআসমেএঅেস্থায়ময, 

এরসম্মানহানীকমরমেএেংএমকঅপোেক্ষেময়মেওএরমাল (অতেিরূমপ) 

েির্কমরমে।ফমলতামকেসামনাহমেএেংএইেযক্ষিতারমনকীমর্মকক্ষেক্ষনময়গ্ৰহর্কর
জেএেংএইেযক্ষিতারমনকীমর্মকক্ষেক্ষনময়গ্ৰহর্করমে।যক্ষেতারওপরমযহকরময়মেতা
আোয়করারআমেইতারমনকীমিষহময়যায়, 

তাহমলতামেরপাপমর্মকগ্ৰহর্কমরতারওপরক্ষনমিপকরাহমে।অতঃপরতামকজাহািা
জমক্ষনমিপকরাহমে।” [মুসক্ষলম : (২৫৮১), ক্ষতরক্ষমযী : (২৪১৮), আহমাে : 

(৮০২৯), হােীমসরিব্দআহমােমর্মকেৃহীত।] 

রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামআমরােমলনঃ 
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“একরাস্তারউপরএকটিোমেরডালএমসপমিক্ষেলযামানুষমককিক্ষেমতা।একেযক্ষিতা
সক্ষরময়মফলল, ফমলতামকজািামতপ্রমেিকরামনাহল।” েখুারী : (৬৫২), মুসক্ষলম 

(১৯১৪), ইেনমাজাহ : (৩৬৮২), আহমাে : (১০৪৩২) 

হােীমসরিব্দইেনমাজাহওআহমােমর্মকেৃহীত।অতএেরাস্তামর্মককিোয়কেস্তুস
ক্ষরময়মফলাযক্ষেজািামতপ্রমেিকরায়, 

তাহমলমযমানুষমককিমেয়ওতামেরজীেননিকমরতারক্ষেষয়টিমকমনহমে। 
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ইসলামক্ষেমেকমকসুরিাক্ষেমতএেংযাক্ষকেুক্ষেমেক
ক্ষেনিকমরতাসেহারামকরমতএমসমে, 

জযমনমেপানকরা।ইসলামক্ষেমেমকরক্ষেষয়টিমক
উমচ্চউঠিময়মেএেংতামকোক্ষয়ত্বপ্রোমনরমূলক্ষহমস
জেক্ষস্থরকমরমেআরতামককুসংস্কামররমোোওপ্রক্ষত
মাপূজামর্মকমকু্ষিক্ষেময়মে।ইসলামমএমনমকামনামো

পনমেেমনই , 

যাএকমোষ্ঠীোমেঅপরমোষ্ঠীরসমেখাস।তারপ্র
জতযকক্ষেিানওিরীয়তক্ষেশুদ্ধক্ষেমেকমমাতামেকএ
েংতাইনসাফওক্ষহকমমতরোক্ষেমমাতামেকও। 

ইসলামক্ষেমেকমকসরুিাক্ষেমতএসমেএেংতারমযণাোেৃক্ষদ্ধকমরমে।আল্লাহতা‘আলা
েমলনঃ 

 

﴿ وَ  ٱْلبََصرَ  وَ  إَِن ٱلَسْمعَ  ٰٓئَِك َكاَن َعْنهُ َمْسـُٔوّل ًۭ ٰـَ لَ  ﴾. ٣٦ٱْلفَُؤادَ ُكلُّ أُو 

 “ক্ষনশ্চয়কান, জচাখ, হৃেয়- এমেরপ্রমতযকটিসম্পমকণ তকক্ষফয়ততলেকরাহমে।” 

[আল-ইসরা : ৩৬] 

অতএেমানুমষরওপরওয়াক্ষজেহমেতারক্ষেমেকমকক্ষহফাযতকরা।আরএইজমনযইইস
লামমেওমনিাজাতীয়েস্তুহারামকমরমে।আক্ষমমেহারামহওয়ারক্ষেষয়টি (৩৪) 
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নংঅনুমেমেউমল্লখকমরক্ষে।েস্তুতআল-

কুরআনুলকারীমমরঅমনকআয়াতমিষকরাহময়মেআল্লাহরক্ষনমেরোর্ীদ্বারা:  

 . ﴾٢٤٢﴿لَعَلَُكْم تَْعِقلُوَن 

“যামতমতামরােুেমতপার।” [আল-োকারা : ২৪২] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

ةُ  وَ   . ﴾٣٢﴿ لَلدَاُر ٱْلـَٔاِخَرةُ َخْيٌر ل ِلَِذيَن يَتَقُوَن ۗ أَفَََل تَْعِقلُونَ  لَْهٌو ۖ وَ  ٱلدُّْنيَآٰ إَِّل لَِعٌب وَ  َما ٱْلَحيَوَٰ

“আরেকু্ষনয়ারজীেনমতামখল –

তামািাোিাআরক্ষকেুইনয়এেংযারাতাকওয়াঅেলম্বনকমরতামেরজনযআমখরামত
রআোসইউিম; অতএে, জতামারাক্ষকঅনুিােনকরনা?” [আল-আনআম : ৩২] 

আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

هُ إِنَآٰ  ٰـَ ن ا  أَنَزْلنَ ا لَعَلَُكْم تَْعِقلُوَن  قُْرَءَٰ  . ﴾ ٢﴿ َعَربِي ًۭ

“ক্ষনশ্চয়আক্ষমএটানাক্ষযলকমরক্ষেকুরআনক্ষহমসমেআরক্ষেোষায়যামতমতামরােুেমত

পামরা।” [সূরাইউেুফ : ২] আল্লাহতা‘আলাআমরাের্ণনাকমরমেনময, 

ক্ষহোমযতওক্ষহকমতদ্বারাক্ষেমেক্ষকরাোিামকউউপকৃতহয়না, 

েস্তুততারাইহমলােুক্ষদ্ধমান।আল্লাহতা‘আলােলমনঃ  

 

اَمن يُْؤَت  يُْؤتِى ٱْلِحْكَمةَ َمن يََشآُٰء ۚ وَ  ا ۗ وَ  ٱْلِحْكَمةَ فَقَدْ أُوتَِى َخْير ًۭ لُوا    َكثِير ًۭ َما يَذََكُر إَِّلٰٓ أُو 

بِ  ٰـَ  . ﴾ ٢٦٩﴿  ٱْْلَْلبَ

“ক্ষতক্ষনযামকইমেমহকমতোনকমরন।আরযামকমহকমতপ্রোনকরাহয়তামকমতাপ্র
েূতকলযার্োনকরাহয়এেংক্ষেমেকসম্পিের্ইশুিুউপমেিগ্ৰহর্কমর।” [আল-

োকারাহ : ২৬৯] 

এইজমনযইসলামক্ষেমেকমকোক্ষয়ত্বপ্রোমনরমূলক্ষহমসমেক্ষনিণারর্কমরমে।রাসূলুল্লাহসাল্লা
ল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলনঃ “ক্ষতনজনমর্মককলমউঠিময়মনয়াহময়মে: 

ক্ষনক্ষদ্রতেযক্ষি, যতির্নামসজাগ্ৰতহয়, নাোমলে, যতির্নামসোমলেহয়এেংপােল, 
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যতির্নামসসুস্থহয়।” 

েুখারীতা‘লীকক্ষহমসমে৫২৬৯নংহােীমসরপূমেণএরূপউমল্লখকমরমেন।আরআেুোউে
এটিউমল্লখকমরমেনমুিাক্ষসলসনমে (৪৪০২), 

হােীমসরিব্দতারমর্মকইেৃহীত।ক্ষতরক্ষমক্ষয : (১৪২৩), নাসাঈক্ষফলকুেরা : (৭৩৪৬), 

সামানযক্ষেিতাসহআহমাে : (৯৫৬) ওইেনমাজাহ (২০৪২) 

সংমিমপউমল্লখকমরমেন।ইসলামক্ষেমেকমককুসংস্কারওমকূ্ষতণ পজূামর্মকমুিকমরমে।
আল্লাহতাআলাপূমেণরউম্মতসমূমহরক্ষনজক্ষনজকুসংস্কারমকআকমিিরাএেংমযহকআ
ল্লাহরকােমর্মকএসমেতাপ্রতযাখযানকরারস্বোেসম্পমকণ সংোেক্ষেময়েমলনঃ  

 ٰٓ ٰٓ أَُمٍةٌۢ وَ  إِنَا َوَجدْنَا َٰٓءنَا َعلَىَٰ ْقتَدُوَن ﴿ َءابَا ِرِهم مُّ ٰـَ ٰٓ َءاثَ  ﴾. ٢٣إِنَا َعلَىَٰ

“আরএোমেইআপনারপূমেণমকামনাজনপমেযখনইআক্ষমমকামনাসতকণ কারীপাঠিময়
ক্ষেতখনইতারক্ষেলাসক্ষপ্রয়রােমলমে, 

‘ক্ষনশ্চয়আমরাআমামেরক্ষপতৃপরুুষমেরমকএকমতােমিণমপময়ক্ষেএেংআমরাতামেরই

পোংকঅনুসরর্কমরর্াকে।” [আয-যখুরুফ : ২৩] 

আল্লাহতা‘আলাইেরাহীমআলাইক্ষহসসালামসম্পমকণ সংোেক্ষেময়েমলন, 

ক্ষতক্ষনতারজাক্ষতমকেমলমেনঃ  

ِذِه ٱلتََماثِيلُ   إِذْ قَاَل ِْلَبِيِه وَ  ٰـَ ِكفُونَ   قَْوِمهِۦ َما َه ٰـَ لََها َع َءابَآَٰءنَا لََها    قَالُوا  َوَجدْنَآٰ   ﴾٥٢﴿  ٱلَتِىٰٓ أَنتُْم 

بِِديَن ﴿ ٰـَ  ﴾. ٥٣َع

“এমূক্ষতণ গুমলাকী? যামেরপুজায়মতামরারতরময়ে!’ (৫২) তারােলল, 

আমরাআমামেরক্ষপতৃপুরুষমেরমকএমের ‘ইোেতকরমতমেমখক্ষে। (৫৩)” [আল-

আক্ষম্বয়া : ৫২-৫৩] ইসলামএমসমানুষমকমকূ্ষতণ রইোেতোিমত, োপ-

োোমর্মকপ্রাপ্তকুসংস্কারমর্মকমুিহমতওরাসূলআলাইক্ষহমুসসালামমেররাস্তাঅনুসর

র্করমতক্ষনমেণিক্ষেময়মে।ইসলামমএমনমকামনামেেোক্ষেিানমনই, 

যাএকমশ্রর্ীোমেঅপরমশ্রর্ীরসমেখাস। ‘আলীইেনআেুতাক্ষলেমকপ্রশ্নকরাহমলা, 

ক্ষযক্ষনরাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরচাচামতাোইএেংতারমমময়রস্বামী।
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রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামক্ষকমকামনাক্ষজক্ষনসক্ষেময়আপনামেরমকখাসক
জরমেন? ক্ষতক্ষনেলমলন, 

রসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামসেমানষুমকমেনক্ষনএমনমকামনাক্ষজক্ষনসদ্বারা
আমামেরমকখাসকমরনক্ষন, 

তমেআমারএইতমলায়ামররখামপযাআমেতাোিা।রােীেমলন, 

তারপরক্ষতক্ষনতারতরোক্ষররখাপমর্মকএকটিসহীফাহ (ক্ষলক্ষখতমোটপুক্ষস্তকা) 
জেরকরমলন, যামতমলখাক্ষেল “আল্লাহঅক্ষেসম্পাতকমরনমসেযক্ষিমক, 

জযআল্লাহেযতীতঅনযকামরানামমযমেহকমর, আল্লাহঅক্ষেসম্পাতকমরনমসমলাকমক, 

জযজক্ষমমনরসীমানাক্ষচহ্নসমূহচুক্ষরকমর, আল্লাহঅক্ষেসম্পাতকমরনমসেযক্ষিমক, 

জযতারক্ষপতামকঅক্ষেসম্পাতকমর।আল্লাহঅক্ষেসম্পাতকমরনমসেযক্ষিমক, 

জযমকামনাক্ষেে'আতীমকআশ্রয়মেয়।” [সহীহমুসক্ষলম: ১৯৭৮] 

ইসলামমরসকলক্ষেিানওিরীয়তক্ষেশুদ্ধক্ষেমেকমমাতামেকএেংতাইনসাফওক্ষহকমমত

রোেীমমাতামেকও। 
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৩৮- 

োক্ষতলেীনগুমলারঅনুসারীরাযখনতারঅেযন্তরী
র্তেপরীতযওক্ষেমেকেক্ষহণ ঃেূতক্ষেষয়গুমলাসামালক্ষে

জতেযর্ণহয়, 

তখনতারিমীয়েযক্ষিরাতামেরঅনসুারীমেরেুো
য়ময, 

েীনহমলাক্ষেমেমকরউমধ্বণআরেীনেেুাওতাআয়ামত্ত্ব
আনাক্ষেমেমকরকাজনয়।পিান্তমরইসলামেীনমক
একআমলাকজ্ঞানকমরযাক্ষেমেমকরসামমনতারপর্
জকআমলাক্ষকতকমরমেয়।কামজইোক্ষতলেীমনরঅনু
সারীরাচায়মানুষক্ষনজমেরক্ষেমেকমেমিতামেরঅনু
সরর্করুক।আরইসলামমানুমষরকামেচায়, 

জসতাক্ষেমেকমকসজাককরুক, 

জযনমসপ্রমতযকেস্তুরোস্তেতামযমনআমেমতমনেু
েমতসিমহয়। 

োক্ষতলেীনগুমলারঅনুসারীরাযখনতারমেতরকারতেপরীতযওক্ষেমেকেক্ষহণ ঃেূত
ক্ষেষয়গুমলাসামালক্ষেমতেযর্ণহয়, 
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তখনতারিমীয়েযক্ষিরাতামেরঅনুসারীমেরেুোয়ময, 

েীনহমলাক্ষেমেমকরউমধ্বণআরেীনেুোওতাআয়ামত্বআনাক্ষেমেমকরকাজনয়।পিান্ত
জরইসলামেীনমকএকআমলাকজ্ঞানকমরযাক্ষেমেমকরসামমনতারপর্মকআমলাক্ষকতক

জরমেয়।কামজইোক্ষতলেীমনরঅনুসারীরাচায়মানুষক্ষনজমেরক্ষেমেকমেমিতামেরঅনু
সরর্করুক।আরইসলামমানুমষরকামেচায়, জসতাক্ষেমেকমকসজাককরুক, 

জযনমসেমেষর্াওক্ষচন্তাকমরএেংপ্রমতযকেস্তুরোস্তেতামযমনআমেমতমনেুেমতসি

মহয়।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ُب وَ   وَ  ٰـَ ْن أَْمِرنَا ۚ َما ُكنَت تَدِْرى َما ٱْلِكتَ ا م ِ ِلَك أَْوَحْينَآٰ إِلَْيَك ُروح ًۭ
ُن وَ   َكذََٰ ٰـَ يَم هُ    َّل ٱْْلِ ٰـَ ِكن َجعَْلنَ ٰـَ لَ

ا  ٍطٌۢ  نَْهِدى بِهِۦ َمن نََشآُٰء ِمْن ِعبَاِدنَا ۚ وَ نُور ًۭ ْستَِقيٍمٌۢ  إِنََك لَتَْهِدىٰٓ إِلَىَٰ ِصَرَٰ  . ﴾٥٢﴿ مُّ

“আরএোমেআক্ষমআপনারপ্রক্ষতআমারক্ষনমেণিমর্মকরূহমকওহীকমরক্ষে; 

আপক্ষনমতাজানমতননাক্ষকতােক্ষকএেংঈমানক্ষক! ক্ষকন্তুআক্ষমএটামককমরক্ষেনূর, 

যাদ্বারাআক্ষমআমারোন্দামেরমমিযযামকইমেমহোয়াতোনকক্ষর; 

আরআপক্ষনমতাঅেিযইসরলপমর্রক্ষেমকক্ষেকক্ষনমেণিনাকমরন।” [আি-শুরা : ৫২] 

েস্তুতআল্লাহরওহীঅমনকেক্ষললওপ্রমার্অন্তেুণ িকমরমে, 

যাক্ষেশুদ্ধক্ষেমেকমকএমনোস্তেতারক্ষেমকিাক্ষেতকমর, 

যাজানমতওযারপ্রক্ষতঈমানআনমতক্ষেশুদ্ধক্ষেমেকউেগ্ৰীেহয়।আল্লাহতা‘আলােমল
নঃ  

ٰٓأَيَُّها ٰـَ ن َرب ُِكْم وَ  َجآَٰءُكمٱلنَاُس قَدْ  يَ ٌنًۭ م ِ ٰـَ ا بُْرَه ا أَنَزْلنَآٰ إِلَْيُكْم نُور ًۭ بِين ًۭ  . ﴾١٧٤﴿ مُّ

“জহমলাকসকল! 

জতামামেররমেরকােমর্মকমতামামেরকামেপ্রমার্এমসমেএেংআক্ষমমতামামেরপ্রক্ষতস্প

িমজযাক্ষতনাক্ষযলকমরক্ষে।” [আন-ক্ষনসা : ১৭৪] 

আল্লাহুসুেহানাহুওয়াতালামানুমষরজমনযচানময, জসক্ষহোময়ত, 

ইলমওোস্তেতারআমলামকজীেন-যাপনকরুক, 

পিান্তমরিয়তানওতাগুতরামানুমষরজমনযচায়ময, জসকুফক্ষর, 

মূখণতাওমোমরাহীরঅন্ধকামরঅেস্থানকরুক।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  
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ِت إِلَى ٱلنُّوِر ۖ وَ  ٰـَ َن ٱلظُّلَُم ا  أَْوِليَآُٰؤهُمُ  ٱلَِذينَ  ٱَّلَلُ َوِلىُّ ٱلَِذيَن َءاَمنُوا  يُْخِرُجُهم م ِ غُوُت  َكفَُروٰٓ ٰـَ ٱلَط

ِت ۗ أُو   ٰـَ َن ٱلنُّوِر إِلَى ٱلظُّلَُم ٰٓئَِك أَْصحَ يُْخِرُجونَُهم م ِ ٰـَ ُب لَ ِلدُوَن ﴿  ۖٱلنَارِ ٰـَ ٰـَ  . ﴾ ٢٥٧ هُْم فِيَها َخ

“যারাঈমানএমনমেআল্লাহতামেরঅক্ষেোেক, 

ক্ষতক্ষনতামেরমকঅন্ধকারমর্মকআমলারক্ষেমকমেরকমরআমনন।আরযারাকুফরীকমর, 

তামেরঅক্ষেোেকহলতােতূ।তারাতামেরমকআমলামর্মকমেরকমরঅন্ধকামরক্ষনময়যা
য়।” [আল-োকারাহ : ২৫৭] 

৩৯- 

ইসলামসঠিকইলমমকসম্মানকমরএেংপ্রেৃক্ষিহীনতে
জ্ঞাক্ষনকেমেষর্ারপ্রক্ষতউদ্বদু্ধকমর।আরআমামের
ক্ষনমজমেরমমিযওআমামেরপািণেতীজেমতনজরক্ষে
জতআহ্বানকমর।েস্তুততেজ্ঞাক্ষনকক্ষেশুদ্ধক্ষসদ্ধান্তইস

লামমরসমেসাংঘক্ষষণকহয়না। 

ইসলামসঠিকইলমমকসম্মানকমর।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ِعفَهُ يُْقِرُض ٱَّلَلَ قَْرض  َمن ذَا ٱلَِذى  ٰـَ  . ﴾١١أَْجٌر َكِريٌم ﴿ ٓۥٰ لَهُ  وَ ۥ لَهُ ۥ  ا َحَسن ا فَيَُض

“জতামামেরমমিযযারাঈমানএমনমেএেংযামেরমকজ্ঞানোনকরাহময়মেআল্লাহ্তামে
রমকমযণাোয়উিতকরমেন; 

আরমতামরাযাকরআল্লামহ্সসম্পমকণ সক্ষেমিষঅেক্ষহত।” [আল-মুজাোলাহ : ১১] 

আল্লাহতাআলাসেমচময়েিসামিযরেস্তুমতক্ষনমজরসািযওতাাঁরমফমরশ্তােমর্রসামিযর

সমেআমলমমেরসািযমকযুিকমরমেন।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  
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هَ إَِّل هَُو وَ  أَنَهُۥ َشِهدَ ٱَّلَلُ  ٰـَ ٰٓئَِكةُ  َّلٰٓ إِلَ ٰـَ لُوا  ٱْلِعْلمِ  وَ  ٱْلَملَ ا أُو  هَ إَِّل هَُو  قَآٰئِم ٌۢ ٰـَ   ٱْلعَِزيزُ بِٱْلِقْسِط ۚ َّلٰٓ إِلَ

 . ﴾١٨﴿ ٱْلَحِكيمُ 

“আল্লাহসািযমেনময, ক্ষতক্ষনোিামকামনা (সতয) মােূেমনই, 

আরমফমরশ্তাওজ্ঞানীের্ও।ক্ষতক্ষননযায়দ্বারাপ্রক্ষতক্ষষ্ঠত।ক্ষতক্ষনোিামকামনা (সতয) 
মােূেমনই।ক্ষতক্ষনপরাক্রমিালী, প্রজ্ঞাময়।” [আলুইমরান : ১৮] 

এটিইসলামমআমলমমেরঅেস্থানমকস্পিকমর।আরআল্লাহতা‘আলাতারনেীমুহাম্মাে
সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমকইলমোিাআরমকামনাক্ষজক্ষনসমেিীতলেকরমতক্ষনমেণ

িমেনক্ষন।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ِ ِزدْنِى وَ  ا قُل َرب   . ﴾١١٤﴿ ِعْلم ًۭ

“আরতুক্ষমেল, জহআমাররে,আমারইলমেৃক্ষদ্ধকমরক্ষেন।” [ত্বহা : ১১৪] 

রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলনঃ 
“জযেযক্ষিইলমঅজণ মনরজনযমকামনাপর্অেলম্বনকমর, 

আল্লাহতারজমনযজািামতরপর্সহজকমরমেন।আরমফমরশ্তাের্ইলমঅমেষর্কারীরস
ন্তুক্ষিরজনযক্ষনমজমেরডানাক্ষেক্ষেময়মেন।ইলমঅমেষীরজনযআসমানওযমীমনযারাআ
জেতারাআল্লাহরক্ষনকটিমাওেু‘আপ্রার্ণনাকমর, 

এমনক্ষকপাক্ষনরেেীমরেসোসকারীমােও।আরআমেে (সািারর্ইোোতগুজারী) 
েযক্ষিরউপর 

‘আক্ষলমমরফাযীলতহমলা,জযমনসমস্ততারকারউপরপূক্ষর্ণমারচাাঁমেরফক্ষজলত।আমলম
রাহমলননেীমেরউিরসকু্ষর।নেীের্মকামনােীনারোক্ষেরহামমীরাসরূমপমরমখযাননা
; 

তারাউিরাক্ষিকারসূমত্রমরমখযানশুিুইলম।সুতরাংমযইলমঅজণ নকমরমেমসপূর্ণঅংি
গ্ৰহর্কমরমে।” আেূোউে : ৩৬৪১, ক্ষতরক্ষমযী : ২৬৮২, ইেনমাজাহ : ২২৩, 

হােীমসরিব্দইেনমাজাহমর্মকেৃহীত।আহমাে : 

২১৭১৫।ইসলামপ্রেৃক্ষিমুিেমেষর্ারপ্রক্ষতউদ্বদু্ধকমরএেংআমামেরক্ষনমজমেরমমিযও



 

161 

আমামেরপািণেতীসৃক্ষস্টজেমতেকৃ্ষিক্ষেমতওেমেষর্াকরমতআহ্বানকমর।আল্লাহতা‘আ
লােমলনঃ  

تِنَا فِى ٱْلـَٔافَاقِ  ٰـَ لَىَٰ بَِرب َِك أَنَهُۥ عَ لَْم يَْكِف  فِىٰٓ أَنفُِسِهْم َحتَىَٰ يَتَبَيََن لَُهْم أَنَهُ ٱْلَحقُّ ۗ أَوَ  وَ  َسنُِريِهْم َءايَ

 .﴾٥٣ُكل ِ َشْىٍء َشِهيدٌ ﴿

“অক্ষচমরইআক্ষমতামেরমকআমারক্ষনেিণনােলীমেখাে, 

ক্ষেশ্বজেমতরপ্রান্তসমূমহএেংতামেরক্ষনমজমেরমমিয; 
যামততামেরকামেসুস্পিহময়উমঠময, অেিযইএটা (কুরআন) 

সতয।এটাক্ষকআপনাররমেরসম্পমকণ যমর্িনয়ময, ক্ষতক্ষনসেক্ষকেুরউপরসািী?” 

[ফুসক্ষসলাত : ৫৩] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

تِ لَْم  أَوَ  َوَٰ ٰـَ ٰٓ أَن يَُكوَن  َما َخلََق ٱَّلَلُ ِمن َشْىٍء وَ  ٱْْلَْرِض وَ  وَ  يَنُظُروا  فِى َملَُكوِت ٱلَسَم أَْن َعَسىَٰ

 . ﴾١٨٥﴿ يُْؤِمنُونَ بَْعدَهُۥ  َحِديٍثًۭ  قَِد ٱْقتََرَب أََجلُُهْم ۖ فَبِأَى ِ 

“তারাক্ষকেকৃ্ষিপাতকমরক্ষনআসমানসমূহওযমীমনররাজমত্বএেংআল্লাহযাক্ষকেুসৃক্ষি
কমরমেনতারপ্রক্ষত? আর (এরপ্রক্ষতময) 

হয়মতাতামেরক্ষনক্ষেণিসময়ক্ষনকমটএমসক্ষেময়মে? 

সুতরাংতারাকুরআমনরপরআরমকাক্ষককতামেরপ্রক্ষতঈমানআনমে?” [আল-আরাফ 

: ১৮৫] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ 

ا  أََشدَ ِمْنُهْم قَُوة  وَ لَْم يَِسيُروا  فِى  أَوَ  ِقبَةُ ٱلَِذيَن ِمن قَْبِلِهْم ۚ َكانُوٰٓ ٰـَ   ٱْْلَْرِض فَيَنُظُروا  َكْيَف َكاَن َع

تِ َجآَٰءتُْهْم ُرُسلُُهم بِ  َعَمُروَهآٰ أَْكثََر ِمَما َعَمُروَها وَ  وَ  أَثَاُروا  ٱْْلَْرضَ  ٰـَ  ِليَْظِلَمُهْم  ٱَّلَلُ  فََما َكاَن  ۖٱْلبَي ِنَ

ا  أَنفَُسُهْم يَْظِلُموَن ﴿  وَ  ِكن َكانُوٰٓ ٰـَ  .﴾٩لَ

 “তারাক্ষকজক্ষমমনভ্রমনকমরনা? তাহমলতারামেখতময, 

তামেরপূেণেতীমেরপক্ষরর্ামমকমনহময়ক্ষেল।তারািক্ষিমততামেরমচময়ওপ্রেলক্ষেল।
আরতারাজক্ষমচাষকরতএেংতারাএমেরআোেকরারমচময়ওমেিীআোেকরত।আ
রতামেরকামেতামেররাসলূের্সুস্পিপ্রমানাক্ষেসহএমসক্ষেল।েস্তুতঃআল্লাহএমননন
জয, ক্ষতক্ষনতামেরপ্রক্ষতযলুুমকরমেন, ক্ষকন্তুতারাক্ষনমজরাইক্ষনজমেরপ্রক্ষতযুলমকরত।” 

[আর-রূম : ৯] 
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ধেজ্ঞাক্ষনকেমেষর্ারক্ষেশুদ্ধফলইসলামমরসমেসাংঘক্ষষণকহয়না।শুিুএকটিউোহরর্
উমল্লখকরে।যারসূক্ষ্ণের্ণনাএকহাজারমচৌেিতেেরআমেইআল-

কুলআনুলকারীমমপিকমরমে, 

আরআিুক্ষনকক্ষেজ্ঞানতামজমনমেঅমনকপমর।ফমলআল-

কুরআনুলআযীমমমযমনরময়মে, 

ধেজ্ঞাক্ষনকেমেষর্ারফলওমতমক্ষনএমসমে।আরমসটিহমেমাময়রমপমটোচ্চারসৃক্ষি।আ
ল্লাহতা‘আলােমলনঃ 

نلَقَدْ َخلَْقنَا  وَ  لٍَةٌۢ م ِ ٰـَ َن ِمن ُسلَ ٰـَ نَس هُ نُْطفَة ًۭ فِى قََراٍرٌۢ  ﴾١٢﴿ ِطيٍنٌۢ   ٱْْلِ ٰـَ ثَُم  ﴾١٣﴿ َمِكيٍنٌۢ  ثَُم َجعَْلنَ

مَ  ُمْضغَة ًۭ فََخلَْقنَا ٱْلُمْضغَةَ  َعلَقَة ًۭ فََخلَْقنَا ٱْلعَلَقَةَ  َخلَْقنَا ٱلنُّْطفَةَ  ٰـَ ا فََكَسْونَا ٱْلِعَظ م ًۭ ٰـَ ا ثَُم أَنَشأْ  ِعَظ هُ لَْحم ًۭ ٰـَ نَ

ِلِقينَ  ٰـَ  ﴾. ١٤﴿ َخْلق ا َءاَخَر ۚ فَتَبَاَرَك ٱَّلَلُ أَْحَسُن ٱْلَخ

 “আরঅেিযইআক্ষমমানুষমকসকৃ্ষিকমরক্ষেমাটিরউপাোনমর্মক (১২) 

তারপরআক্ষমতামকশুক্রক্ষেন্দরুূমপস্থাপনকক্ষরএকক্ষনরাপেোণ্ডারজরায়ুমত (১৩) 

পমরআক্ষমশুক্রক্ষেন্দুমকপক্ষরর্তকক্ষরজমাটরমি,অতঃপরজমাটরিমকপক্ষরর্তকক্ষর
জোিতক্ষপমণ্ড, অতঃপরমোিতক্ষপণ্ডমকপক্ষরর্তকক্ষরিিহামি; 

অতঃপরিিহািমকমঢমকমেইমোিতক্ষেময়; 

তারপরতামকেমিতুক্ষলঅনযএকসকৃ্ষিরূমপ।অতএে (জেমখক্ষনন) 

সমেণািমস্রিাআল্লাহ্কতেরকতময়! (১৪)” [আল-মুক্ষমনূন : ১২-১৪] 
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৪০- 

জযেযক্ষিআল্লাহরপ্রক্ষতঈমানএমনমেওতারআনুে
তযকমরমে, 

এেংতাাঁররাসূলআলাইক্ষহমুসসালামমেরসতযামরাপ
কমরমেতারোিাআরকামরামর্মকইমকামনাআমল
আল্লাহগ্ৰহর্করমেননাএেংআক্ষখরামততারওপর
সাওয়ােওপ্রোনকরমেননা।আরক্ষতক্ষনমযইোেমত
রঅনুমমােনক্ষেময়মেনতাোিাক্ষকেুইগ্ৰহর্করমেন
না।সুতরাংমানুষারাক্ষকোমেআল্লাহরসমেকুফরী

কমরতারপ্রক্ষতোনআিাকমর? 

আরআল্লাহমকামনামানুমষরইঈমানগ্ৰহর্করমেননা
যতির্নাসকলনেীআলাইক্ষহমুসসালামমরপ্রক্ষতঈ
মানওমুহাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরক্ষর

সালামতরপ্রক্ষতঈমাননাআনমে। 

জযেযক্ষিআল্লাহরপ্রক্ষতঈমানএমনমেওতাাঁরআনেুতযকমরমেএেংতাাঁররাসলূআলাই
ক্ষহমুসসালামমেরসতযামরাপকমরমেতারোিাআরকামরামর্মকইমকামনাআমলআল্লাহ

গ্ৰহর্করমেননাএেংআক্ষখরামততারওপরসাওয়ােওপ্রোনকরমেননা।আল্লাহতা‘আ
লােমলনঃ  
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لَهُۥ َجَهنََم يَْصلَىَٰ  ثَُم َجعَْلنَا  نُِّريدُ  ِلَمن  فِيَها َما نََشآُٰء  لَهُۥ  َعَجْلنَا  ٱْلعَاِجلَةَ  ا   َهاَمن َكاَن يُِريدُ    َمذُْموم ًۭ

ا وَ   وَ   ﴾١٨﴿  َمدُْحور ًۭ ٱْلـَٔاِخَرةَ  أََرادَ  ُمْؤِمٌنًۭ   َمْن  َوهَُو  َسْعيََها  لََها  َسْعيُُهم    َسعَىَٰ  َكاَن  ٰٓئَِك  ٰـَ لَ فَأُو 

ا  . ﴾١٩﴿َمْشُكور ًۭ

“জকউেকু্ষনয়ারসুখ-

সমম্ভােকামনাকরমলআক্ষমযামকযাইমেএখামনইসত্ত্বরক্ষেময়র্াক্ষক; 

পমরতারজনযজাহািামক্ষনিণাক্ষরতকক্ষরমযখামনমসিাক্ষস্তমতেগ্ধহমেক্ষনক্ষন্দতওঅনুগ্ৰহহ
জতেরূীকৃতঅেস্থায়' (১৮) 

আরমযআক্ষখরাতচায়এেংতারজনযযর্াযর্মচিাকমরমুক্ষমনঅেস্থায়, 

তামেরমচিাহমেপরুস্কারমযােয।” (১৯) [সূরাআল-ইসরা : ১৮-১৯] 

আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

ِت َوهَُو ُمْؤِمٌنًۭ فَََل ُكْفَراَن ِلَسْعيِهِۦ وَ  ٰـَ ِلَح ٰـَ تِبُوَن ﴿ إِنَا لَهُۥ فََمن يَْعَمْل ِمَن ٱلَص ٰـَ  ﴾. ٩٤َك

“কামজইমকউযক্ষেমুক্ষমনহময়সৎকাজকমরতারপ্রমচিাঅস্বীকারকরাহমেনাএেংআ

ক্ষমমতাতারক্ষলক্ষপেদ্ধকারী।” [আল-আক্ষম্বয়া : ৯৪] 

আরআল্লাহমযইোেমতরঅনুমমােনক্ষেময়মেনতাোিাক্ষকেুইগ্ৰহর্করমেননা।আল্লাহ
তা‘আলােমলনঃ  

ا وَ  َرب ِهِۦ فَْليَْعَمْل َعَمَل ًۭ  فََمن َكاَن يَْرُجوا  ِلقَآٰءَ  ِلح ًۭ ٰـَ ا بِِعبَادَةِ َرب ِِهٓۦٰ َّل يُْشِرْك  َص  . ﴾ ١١٠﴿ أََحد ٌۢ

“সুতরাংমযতাররমেরসািাৎকামনাকমর,জসমযনসৎকমণ(নেীরতরীকমত) 

কমরএেংতাররমেরইোেমতকাউমকিরীকনাকমর’।” [আল-কাহাফ : ১১০] 

অতএেক্ষতক্ষনস্পিকমরমেনময, 

আমলমযপযণন্তআল্লাহযারঅনুমমােনক্ষেময়মেনতারঅন্তেুণ িনাহমে,জনকওসাক্ষলহহমে

না।আরঅেিযইআমলকারীমকআল্লাহরপ্রক্ষতঈমানোরএেংতারনেীওরাসলূের্আ
লাইক্ষহমুসসালামমেরসতযামরাপকারীঅেস্থায়ক্ষনজআমলআল্লাহরজমনযখাক্ষলসওএক

ক্ষনষ্ঠকরমতহমে।আরএরোইমরযারআমলহমেতারসম্পমকণআল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

هُ َهبَآٰء ًۭ َمنثُو وَ  ٰـَ ا قَِدْمنَآٰ إِلَىَٰ َما َعِملُوا  ِمْن َعَمٍلٌۢ فََجعَْلنَ  . ﴾٢٣﴿ر 
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“আরতারামযআমলকমরমেআক্ষমমসক্ষেমকঅগ্ৰসরহে।অতঃপরতামকক্ষেক্ষিপ্তিূক্ষলক
র্ায়পক্ষরর্তকমরমেে।” [আল-ফুরকান : ২৩] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

ِشعَةٌ ﴿ ٰـَ ﴿٢ُوُجوهًٌۭ يَْوَمئٍِذ َخ ﴿٣﴾َعاِملَةًٌۭ نَاِصبَةًٌۭ ا َحاِميَة ًۭ  ﴾. ٤﴾تَْصلَىَٰ نَار 

“জসক্ষেনঅমনকমচহারাহমেঅেনত (২) ক্ষক্লি, ক্লান্ত (৩), 

তারাপ্রমেিকরমেজ্বলন্তআগুমন (৪)” [আল-োক্ষিয়াহ২-৪] 

অতএেএসেমচহারােীতওআমলকমরক্লান্ত, 

ক্ষকন্তুতামেরআমলআল্লাহরক্ষহোময়তক্ষেহীনহওয়ারকারমর্আল্লাহতারপক্ষরর্ক্ষতজাহা

িামকমরমেন।জকননামসশুিুআল্লাহরঅনুমমােনহীনআমলকমরক্ষন, 

েরংমসোক্ষতলইোেমতইোেতকমরমেএেংমোমরাহীরমনতৃ-েমৃন্দরঅনুসরর্কমরমে, 

যারাতামেরজমনযোক্ষতলিমণসমূহরচনাকরত।কামজইতা-
ইআল্লাহরক্ষনকটগ্ৰহর্মযােযমনকআমলহমে, 

যারাসূলসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরআনীতিরীয়তমমাতামেকহমে।অতএেমা
নুষক্ষকোমেআল্লাহরসমেকুফক্ষরকমরআোরতারক্ষেক্ষনময়ওআিাকমর? 

আল্লাহমকামনামানুমষরঈমানগ্ৰহর্করমেননা,জযপযণন্তসকলনেীআলাইক্ষহমুসসালাম

ওমুহাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরক্ষরসালামতরওপরঈমাননাআনমে।ইমতা
পূমেণ (২০) 

নংঅনুমেমেএরওপরক্ষকেুেক্ষললউমল্লখকমরক্ষে।আল্লাহতা‘আলাআরওেমলনঃ  

ٰٓئَِكتِهِۦ  وَ   ٱْلُمْؤِمنُوَن ۚ ُكل  َءاَمَن بِٱَّلَلِ   وَ   آٰ أُنِزَل إِلَْيِه ِمن َرب ِهِۦبِمَ   َءاَمَن ٱلَرُسولُ  ٰـَ ُرُسِلهِۦ   وَ   ُكتُبِهِۦ  وَ   َملَ

ُسِلهِۦ ۚ وَ  ن رُّ ُق بَْيَن أََحٍد م ِ  . ﴾٢٨٥﴿ يرُ إِلَْيَك ٱْلَمِص  أََطْعنَا ۖ ُغْفَرانََك َربَنَا وَ  قَالُوا  َسِمْعنَا وَ  َّل نُفَر ِ

“রাসূলতারপ্রেুরপিমর্মকযাতারকামেনাক্ষযলকরাহময়মেতারউপরঈমানএমনমে

নএেংমুক্ষমনের্ও।প্রমতযমকইঈমানএমনমেআল্লাহরউপর, তাাঁরমফমরিতাের্, 

তাাঁরক্ষকতােসমূহএেংতাাঁররাসলূেমর্রউপর।আমরাতাাঁররাসলূেমর্রকারওমমিযতা
রতমযকক্ষরনা।আরতারােমল, আমরাশুমনক্ষেওমমমনক্ষনময়ক্ষে।জহআমামেররে! 
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আপনারিমাপ্রার্ণনাকক্ষরএেংআপনারক্ষেমকইপ্রতযােতণ নস্থল।” [আলোকারাহ : 

২৮৫] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

ٰٓأَيَُّها ٰـَ ا  َءاِمنُوا  بِٱَّلَلِ وَ   ٱلَِذينَ   يَ ٰـَبِ   وَ   َرُسوِلهِۦ  َءاَمنُوٰٓ ٰـَبِ   وَ   ٱلَِذى نََزَل َعلَىَٰ َرُسوِلهِۦ  ٱْلِكتَ ٱلَِذىٰٓ   ٱْلِكتَ

ٰٓئَِكتِهِۦ  وَ   يَْكفُْر بِٱَّلَلِ َمن    أَنَزَل ِمن قَْبُل ۚ وَ  ٰـَ َل ٌۢ بَِعيد ا  ٱْليَْومِ   وَ   ُرُسِلهِۦ  وَ   ُكتُبِهِۦ  وَ   َملَ ٰـَ  ٱْلـَٔاِخِر فَقَدْ َضَل َضلَ

﴿١٣٦﴾ . 

“জহমুক্ষমনের্,জতামরাঈমানআনয়নকমরাআল্লাহরপ্রক্ষত, 

তাাঁররাসূমলরপ্রক্ষতএেংমসক্ষকতামেরপ্রক্ষতযাক্ষতক্ষনতাাঁররাসূমলরউপরনাক্ষযলকমরমেন

এেংমসক্ষকতামেরপ্রক্ষতযাক্ষতক্ষনপূমেণনাক্ষযলকমরমেন।আরমযআল্লাহ, 

তাাঁরমফমরশ্তামন্ডলী, তাাঁরক্ষকতােসমূহ, 

তাাঁররাসূলের্এেংমিষক্ষেনমকঅস্বীকারকরমে,জসমঘারক্ষেভ্রাক্ষন্তমতক্ষেভ্রান্তহমে।” 

[আন-ক্ষনসা : ১৩৬] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

قَ  إِذْ أََخذَ ٱَّلَلُ  وَ  ٰـَ نَ  ِميثَ ـۧ ٍب وَ  ٱلنَبِي ِ ٰـَ ن ِكتَ ٌق ل َِما َمعَُكْم   لََمآٰ َءاتَْيتُُكم م ِ َصد ِ ِحْكَمٍة ثَُم َجآَٰءُكْم َرُسوٌل مُّ

ِلُكْم إِْصِرى ۖ  لَتَنُصُرنَهُۥ ۚ قَاَل َءأَْقَرْرتُْم وَ  وَ  لَتُْؤِمنَُن بِهِۦ ا  أَْقَرْرنَا ۚ قَاَل فَٱْشَهدُوا  وَ أََخذْتُْم َعلَىَٰ ذََٰ   قَالُوٰٓ

ِهِدينَ َن َمعَُكم م ِ أَنَ۠ا  ٰـَ  . ﴾٨١﴿ ٱلَش

“আরস্মরর্কর, যখনআল্লাহনেীমেরঅেীকারক্ষনময়মেন- 

আক্ষমমতামামেরমকমযক্ষকতােওক্ষহকমাতক্ষেময়ক্ষে, 

অতঃপরমতামামেরসামর্যাআমেতাসতযায়নকারীরূমপএকজনরাসূলমতামামেরকামে
আসমে- 

তখনঅেিযইমতামরাতারপ্রক্ষতঈমানআনমেএেংতামকসাহাযযকরমে।ক্ষতক্ষনেলমলন, 

‘জতামরাক্ষকস্বীকারকমরেএেংএরউপরআমারপ্রক্ষতশ্রুক্ষতগ্ৰহর্কমরে’? তারােলল, 

‘আমরাস্বীকারকরলাম’।আল্লাহেলমলন, 

‘তমেমতামরাসািীর্াকএেংআক্ষমওমতামামেরসামর্সািীরইলাম।” [আমলইমরান : 

৮১] 
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৪১- 

সকলআল্লাহপ্রেিমরসালামতরউমেিযহমে,সতযেী
নক্ষনময়মানুষউমচ্চউঠমে,জযনআল্লাহরাব্বুলআলা
মীমনরএকক্ষনষ্ঠোন্দামতপক্ষরর্তহয়।আরতামকমা
নুমষরোসত্বঅর্োেস্তুরোসত্বঅর্োকুসংস্কামরর

োসত্বমর্মকমুিকমর।অতএেইসলাম 

(আপক্ষনমযমনমেখমেন) েযক্ষিমেরক্ষনমেণ জাল-

পক্ষেত্রজামননাএেংতামেরমকতামেরমযণাোরউমধ্বণ
তুমলনাএেংতামেরমকরেওমােূেোনায়না। 

সকলআল্লাহপ্রেিমরসালামতরউমেিযহমে,সতযেীনক্ষনময়মানষুউমচ্চউঠমে, 

জযনআল্লাহরাব্বুলআলামীমনরএকক্ষনষ্ঠোন্দামতপক্ষরর্তহয়।েস্তুতইসলামমানুষমক
েস্তুরোসত্বঅর্োকুসংস্কামররোসত্বমর্মকমুিকমর।রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহও
য়াসাল্লামেমলনঃ “েীনার, ক্ষেরহাম, 

জরিমীচােরওপিমীকাপমিরোসরাধ্বংসমহাক।ওমেরএসেমেয়াহমলখুক্ষির্ামকআর
জেয়ানাহমলনামখািহয়।” [সহীহুলেুখারী: ৬৪৩৫] 

একজনস্বাোক্ষেকমানুষআল্লাহোিাকামরাজমনযক্ষেনীতহয়না।সম্পেঅর্োসম্মান

অর্োপেঅর্োেংিতামকোমসপক্ষরর্তকরমতপামরনা।এরদ্বারাপাঠমকরক্ষনকটফুমট
উমঠময,মানুষক্ষরসালামতরপূমেণমকমনক্ষেলআরতারপরমকমনহময়মে? 

যখনপ্রর্মমসুক্ষলমের্হােিায়ক্ষহজরতকরলএেংমসসময়কারহােিারোেিাহনাজ্জা
িীতামেরমকক্ষজজ্ঞাসাকরলওেলল: “এইেীনকী, 
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যারকারমর্মতামরামতামামেরজাক্ষতমকতযােকমরেএেংমতামরাআমারেীমনওএসে
জাক্ষতরমকামনােীমনপ্রমেিকরক্ষন?” 

তখনজাফরইেনআেুতাক্ষলেতামকেলমলনঃমহোেিাহমমহাোয়! 

আমরাজামহলীজাক্ষতক্ষেলাম, মকূ্ষতণ পূজাকরতামওমৃতপ্রার্ীমখতাম, 

ক্ষেক্ষেিঅশ্লীলতায়অংিক্ষনতাম, 

আত্ম্ীয়তারসম্পকণ ক্ষেিওপ্রক্ষতমেিীরসমেেেুণযেহারকরতাম।আমামেরিক্ষিিালীরা
েেুণলমেরমখত।আমরাতারওপরইক্ষেলাম, 

অেমিমষআল্লাহআমামেরকামেআমামেরমর্মকএকজনরাসূলমপ্ররর্করমলন, 

আমরাতারেংি, সততা, 

আমানতোক্ষরওপক্ষেত্রতাসম্পমকণ জাক্ষন।ক্ষতক্ষনআমামেরআল্লাহরক্ষেমকআহ্বানকরমলন, 

জযনআমরাতাাঁমকইএকমাত্রমােূেজাক্ষন, 

তাাঁরইইোেতকক্ষরএেংআমরাওআমামেরোপ-

োোরাআল্লাহমকোিামযসেপার্রওমকূ্ষতণ রইোেতকরতামমসসেতযােকক্ষর।ক্ষতক্ষন
আমামেরমকসতযকর্া, আমানতআোয়, 

আত্ম্ীয়তারসম্পকণ স্থাপনওপ্রক্ষতমেিীরসমেসুন্দরআচরর্করারক্ষনমেণিমেনএেংহারা

মওরিপাতমর্মকক্ষনমষিকমরন।ক্ষতক্ষনআমামেরমকঅশ্লীলতা, ক্ষমর্যাকর্া, 
ইয়াতীমমেরমালেির্ওসতীনারীমেরঅপোেক্ষেমতক্ষনমষিকরমলন।ক্ষতক্ষনআমামের
জকএকআল্লাহরইইোেতএেংতাাঁরসমেকাউমকিরীকনাকরমতক্ষনমেণিক্ষেমলন।ক্ষতক্ষন
আমামেরমকসালাত, যাকাতওক্ষসয়ামমরক্ষনমেণিক্ষেমলন।ের্ণনাকারীেমলন, 

ক্ষতক্ষনইসলামমরক্ষেষয়গুমলাতারকামেগুমর্-

গুমর্তুমলিরমলন।কামজইআমরাতামকক্ষেশ্বাসকরলামএেংতারপ্রক্ষতঈমানআনলাম
এেংক্ষতক্ষনযাক্ষনময়এমসমেনতামততারঅনুসরর্করলাম।ফমলআমরাএকআল্লাহরইই
োেতকক্ষর, 

তারসমেকাউমকিরীককক্ষরনাএেংক্ষতক্ষনযাআমামেরওপরহারামকমরমেনতাহারাম

আরযাহালালকমরমেনতাহালালজাক্ষন।’ সামানযপক্ষরেতণ নসহআহমাে : ১৭৪০, 
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আেুনুআইম -ক্ষহলয়াতুলআউক্ষলয়া- ১/১১৫, সংমিক্ষপত।আপক্ষনমেখমেনময, 

ইসলাম- 

মানুষমকএমকোমরপক্ষেত্রসত্ত্বাজামননাএেংতামেরমকতামেরমযণাোরওপমরতুমলনাএ

েংতামেরমকরেওমােূেোনায়না।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ 

ٰٓأَْهلَ  ٰـَ  إِلَىَٰ َكِلَمٍة َسَوآٍٰءًۭ بَْينَنَا وَ  قُْل يَ
ِب تَعَالَْوا  ٰـَ َّل   َشْيـ ا وَ  بِهِۦبَْينَُكْم أََّل نَْعبُدَ إَِّل ٱَّلَلَ َوَّل نُْشِرَك    ٱْلِكتَ

ن دُوِن ٱَّلَلِ ۚ فَإِن تََولَْوا  فَقُولُوا  ٱْشَهدُوا  بِأَنَا ُمْسِلُموَن ﴿ ا أَْربَاب ا م ِ  ﴾. ٦٤يَتَِخذَ بَْعُضنَا بَْعض 

 “েল, ‘জহক্ষকতােীের্, জতামরাএমনকর্ারক্ষেমকআস, 

জযটিআমামেরমমিযওমতামামেরমমিযসমানময, 

আমরাএকমাত্রআল্লাহোিাকামরাইোোতনাকক্ষর।আরতারসামর্মকামনাক্ষকেুমকিরী
কনাকক্ষরএেংআমামেরমকউকাউমকআল্লাহোিারেক্ষহসামেগ্ৰহর্নাকক্ষর’।তারপরয
ক্ষেতারাক্ষেমুখহয়তমেেল, ‘জতামরাসািীর্াকময, ক্ষনশ্চয়আমরামুসক্ষলম।” 

[আমলইমরান : ৬৪] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

ٰٓئَِكةَ  وَ  ٰـَ ْسِلُمونَ  وَ  َّل يَأُْمَرُكْم أَن تَتَِخذُوا  ٱْلَملَ َن أَْربَاب ا ۗ أَيَأُْمُرُكم بِٱْلُكْفِر بَْعدَ إِذْ أَنتُم مُّ ـۧ  . ﴾٨٠﴿ ٱلنَبِي ِ

“অনুরূপোমেমফমরশ্তাের্ওনেীের্মকরেরূপগ্ৰহর্করমতক্ষতক্ষনমতামামেরমকক্ষনমেণ

িমেননা।জতামামেরমুসক্ষলমহওয়ারপরক্ষতক্ষনক্ষকমতামামেরমককুফরীরক্ষনমেণিমেমেন?

” [আলুইমরান: ৮০] রাসলূুল্লাহ্সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলমেনঃ 
“জতামরাআমারক্ষেষময়োিাোক্ষিকমরানা, 

জযমনটিখৃিানরাইেনমারইয়যামসম্পমকণ োিাোক্ষিকমরমে।আক্ষমমকেলোন্দা।তাই
জতামরােল, আল্লাহরোন্দাওতাররাসূল।” [সহীহুলেুখারী: ৩৪৪৫] 

৪২- 

আল্লাহতাআলাইসলামমতাওোরক্ষেিানমরমখমেন, 

আরতাহমে: 
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মানুমষরতাররমেরপ্রক্ষতক্ষনক্ষেিহওয়াওপাপপক্ষরহা
রকরা।েস্তুতইসলামকেূলতারপূমেণকারসকলপা

পক্ষনঃমিষকমরমেয়, 

অনুরূপোমেতাওোওতারপূমেণকারসকলপাপমু
জেমেয়।কামজইমানুমষরসামমনপাপস্বীকারকরার

জকামনাপ্রময়াজনমনই। 

আল্লাহইসলামমতাওোরক্ষেিানমরমখমেন, 

আরতাহমেমানুমষরতাররমেরক্ষেমকমমনাক্ষনমেিকরাওপাপপক্ষরহারকরা।আল্লাহতা
‘আলােমলনঃ  

ا  إِلَى ٱَّلَلِ َجِميع ا أَيُّهَ ٱْلُمْؤِمنُوَن لَعَلَُكْم تُْفِلُحوَن ﴿  ﴾. ٣١َوتُوبُوٰٓ

“জহমুক্ষমনের্! জতামরাসোইআল্লাহরক্ষেমকক্ষফমরআস, 

যামতমতামরাসফলকামহমতপার।” [আন-নুর : ৩১] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ 

ا  أََن ٱَّلَلَ هَُو يَْقبَُل ٱلتَْوبَةَ َعْن ِعبَاِدهِۦ وَ  ِت وَ  أَلَْم يَْعلَُموٰٓ ٰـَ  ٱلَرِحيمُ  أََن ٱَّلَلَ هَُو ٱلتََوابُ  يَأُْخذُ ٱلَصدَقَ

﴿١٠٤ ﴾ . 

 “তারাক্ষকজামননাময, ক্ষনশ্চয়আল্লাহ্তাাঁরোন্দামেরতাওোহ্কেুলকমরনএেং 
‘সেকা’ গ্ৰহর্কমরন, আরক্ষনশ্চয়আল্লাহ্তাওোকেলুকারী, পরমেয়ালু?” [আত-

তাওোহ : ১০৪] আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

 َعِن ٱلَسي ِـَٔاِت َويَْعلَُم 
 . ﴾٢٥تَْفعَلُوَن ﴿َما َوهَُو ٱلَِذى يَْقبَُل ٱلتَْوبَةَ َعْن ِعبَاِدهِۦ َويَْعفُوا 

“আরক্ষতক্ষনইতাাঁরোন্দামেরতাওোকেুলকমরনওপাপসমূহমমাচনকমরনএেংমতাম

রাযাকরক্ষতক্ষনতাজামনন।” [আি-শুরা : ২৫] 

রাসূলুল্লাহ্সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেমলমেনঃ 
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“আল্লাহতা’আলাতারমু’ক্ষমনোন্দারতাওোরকারমর্ঐেযক্ষিরমচময়ওঅক্ষিকআনক্ষন্দ
তহন, 

জযমলাকোয়াপাক্ষনহীনআিঙ্কাপূর্ণক্ষেজনমামঠঘুক্ষমময়পমিএেংতারসামর্র্ামকখােযপা

নীয়সহএকটিসওয়ারী।এরপরঘুমহমতসজােহময়মেমখময, 

সওয়ারীটিমকার্ায়অেিৃযহময়মেমে।তারপরমসমসটিখুাঁজমতখুাঁজমততৃষ্ণাতণ হময়পিলএ
েংেমল, আক্ষমআমারপূমেণরজায়োয়ক্ষেময়ক্ষচরক্ষনদ্রায়আেিহময়মারাযাে। 

(একর্ােমল) জসমৃতুযরজনযোহুমতমার্ারাখল।ক্ষকেুির্পরজাগ্ৰতহময়মসমেখল, 

পানাহারসামগ্ৰীেহনকারীসওয়ারীটিতারকামে। 

(সওয়ারীএেংপানাহারসামগ্ৰীমপময়) জলাকটিমযপক্ষরমার্আনক্ষন্দতহয়, 

মু’ক্ষমনোন্দারতাওোরকারমর্আল্লাহতারমচময়ওমেক্ষিআনক্ষন্দতহন।” 

[সহীহমুসক্ষলম: ২৭৪৪] 

ইসলামতারপূমেণরসকলপাপধ্বংসকমরমেয়আরতাওোহতারপূমেণরসকলপাপমূমেমে

য়।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ 

يَعُودُو َوإِن  َسلََف  قَدْ  َما  لَُهم  يُْغفَْر  يَنتَُهوا   إِن  ا   َكفَُروٰٓ ل ِلَِذيَن  ٱْْلََوِلينَ قُل  ُسنَُت  َمَضْت  فَقَدْ   ا  

﴿٣٨﴾ . 

 “যারাকুফরীকমরতামেরমকেলুন, 

‘যক্ষেতারাক্ষেরতহয়তমেযাআমেহময়মেমেআল্লাহতািমাকরমেন; 

ক্ষকন্তুতারাযক্ষেঅনযাময়রপুনরােৃক্ষিকমরতমেপেুণেতীমেররীক্ষতমতােতহময়মেই।” 

[আল-আনফাল : ৩৮] 

আল্লাহতাআলাখৃস্টানমেরতাওোরজমনযআহ্বানকমরমেন।ক্ষতক্ষনেমলনঃ  

 ﴾. ٧٤ٱَّلَلُ َغفُوٌر َرِحيٌم ﴿ يَْستَْغِفُرونَهُۥ ۚ وَ  وَ  أَفَََل يَتُوبُوَن إِلَى ٱَّلَلِ 

“তমেক্ষকতারাআল্লাহরক্ষেমকক্ষফমরআসমেনাওতাাঁরকামেিমাপ্রার্ণনাকরমেনা? 

আরআল্লাহিমািীল, পরমেয়ালু।” [আল-মাময়োহ : ৭৪] 
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আল্লাহসকলপাপীওঅপরািীমকতাওোরপ্রক্ষতউদ্বদু্ধকমরমেন।ক্ষতক্ষনেমলনঃ “েলুন, 

'জহআমারোন্দাের্! 

জতামরাযারাক্ষনমজমেরপ্রক্ষতঅক্ষেচারকমরেআল্লাহরঅনুগ্ৰহহমতক্ষনরািহময়ানা; 

ক্ষনশ্চয়আল্লাহসমস্তমোনাহিমাকমরমেমেন।ক্ষনশ্চয়ক্ষতক্ষনিমািীল, পরমেয়াল।ু” 

[আয-যুমার : ৫৩] 

আমরইেনুলআসযখনইসলামগ্ৰহর্করারেঢ়ৃইোকরমলনএেংআিঙ্কাকরমলনময, 

ইসলামমরপূমেণকৃততারপাপগুমলািমাকরাহমেনা।ক্ষতক্ষনতারএইঅেস্থানমকেযাখযাক
জরেমলনঃ 
‘আল্লাহযখনআমারঅন্তমরইসলামপ্রমেিকরামলন,ক্ষতক্ষনেমলনঃতখনআক্ষমরাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরেরোমরউপক্ষস্থতহলাম,জযনক্ষতক্ষনআমামকোই‘আত

কমরমনন।ফমলতারহাতআমারক্ষেমকোক্ষিময়ক্ষেমলন, তখনআক্ষমেললাম, 

জহআল্লাহররাসূল, 

আমারপূমেণরপাপিমানাকরাপযণন্তআক্ষমআপনারকামেোই‘আতগ্ৰহর্করেনা।ক্ষতক্ষন
েমলন, আমামকরাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামেলমলন, জহ ‘আমর! 

তুক্ষমক্ষকজাননাময, ক্ষহজরততারপূেণেতীসকলপাপক্ষমটিময়মেয়।জহ ‘আমর! 

তুক্ষমক্ষকজাননাময, ইসলামতারপূেণেতীসকলপাপক্ষমটিময়মেয়?’ 

অনুরূপহােীসেীঘণোমেের্ণনাকমরমেনমুসক্ষলম : (১২১), আহমাে : (১৭৮২৭), 

হােীমসরিব্দআহমােমর্মকেৃহীত। 

৪৩- 

ইসলামমমানুষওআল্লাহরমামেসম্পকণ হয়সরাসক্ষর
।অতএেতুক্ষমএমনকামরামুখামপিীনও, 

জযমতামারওআল্লাহরমামেমিযস্থতাকারীহমে।ে
স্তুতইসলামআমামেরক্ষনমষিকমরমানুষমকমােূেো
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নামতঅর্োআল্লাহরজনযক্ষনিণাক্ষরতকমণসমূমহো
জকানইোেমততাাঁরঅংিীোরোনামত। 

ইসলামমমানুমষরসামমনমানুমষরপাপস্বীকারকরারমকামনাপ্রময়াজনমনই।ইসলামম
মানুমষরমামেওআল্লাহরমামেসম্পকণ হয়সরাসক্ষর।অতএেতুক্ষমমতামারওআল্লাহরমা
জেমিযস্থতারজমনযকামরামখুামপিীনও।জযমন (৩৬) নংঅনমুেমেেতহময়মেময, 

আল্লাহতাআলাসকলমানষুমকতাওোওতারক্ষেমকক্ষনক্ষেিহমতআহ্বানকমরমেন।এক্ষক
োমেক্ষতক্ষনতারমামেওতারোন্দামেরমামেনেীের্ওমফমরশ্তাজর্মকমিযস্থতাকারীো

নামতক্ষনমষিকমরমেন।ক্ষতক্ষনেমলনঃ  

ٰٓئَِكةَ  وَ  ٰـَ َن أَْربَاب ا ۗ أَيَأُْمُرُكم بِٱْلُكْفِر بَْعدَ إِذْ أَنتُم  وَ  َّل يَأُْمَرُكْم أَن تَتَِخذُوا  ٱْلَملَ ـۧ ْسِلُمونَ ٱلنَبِي ِ  . ﴾٨٠﴿ مُّ

“আরক্ষতক্ষনমফমরশ্তাের্ওনেীের্মকরেরূপগ্ৰহর্করমতমতামামেরমকক্ষনমেণিমেননা।
জতামামেরমসুক্ষলমহওয়ারপরক্ষতক্ষনক্ষকমতামামেরমককুফরীরক্ষনমেণিমেমেন?” 

[আলুইমরান : ৮০] তুক্ষমমেখমলময, 

ইসলামআমামেরমকক্ষনমষিকমরমানুষমকমােূেোনামতঅর্োআল্লাহরজনযক্ষনিণাক্ষরত

কমণসমূমহঅর্োতাাঁরইোেমতঅনযমকঅংিীোনামত।আল্লাহতা‘আলাখৃস্টানমেরস
ম্পমকণ েমলনঃ 

ا  أَْحبَاَرهُْم وَ  ن دُوِن ٱَّلَلِ  ٱتََخذُوٰٓ نَُهْم أَْربَاب ا م ِ ٰـَ ا   أُِمرُ  َمآٰ  ٱْبَن َمْريََم وَ  ٱْلَمِسيحَ  وَ  ُرْهبَ ا  إَِّل ِليَْعبُدُوٰٓ وٰٓ

نَهُۥ َعَما يُْشِرُكونَ  ٰـَ هَ إَِّل هَُو ۚ ُسْبَح ٰـَ ِحد ا ۖ َّلٰٓ إِلَ ا َوَٰ ه  ٰـَ  ﴾.٣١﴿ إِلَ

 “তারাআল্লাহমকমেমিতামেরপক্ষন্ডতওসংসার-

ক্ষেরােীমেররেক্ষহমসমেগ্ৰহর্কমরমেএেংমারইয়ামপতু্রমাসীহমকও।অর্চতারাএকমা
েূমেরইোেতকরারজনযইআক্ষেিহময়মে, ক্ষতক্ষনোিামকামনা (হক) 

মােূেমনই।তারামযিরীককমরক্ষতক্ষনতামর্মকপক্ষেত্র।” [তাওোহ : ৩১] 

আল্লাহকাক্ষফরমেরপ্রক্ষতোেকমরমেনময, 
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তারাতামেরমামেওআল্লাহরমামেমিযস্থতাকারীক্ষনিণারর্কমর।আল্লাহতা‘আলােমল
নঃ 

ينُ  ِ ٱلد ِ بُونَآٰ إِلَى ٱَّللَ   ٱتََخذُوا  ِمن دُونِِهٓۦٰ   لَِذينَ ٱ  ٱْلَخاِلُص ۚ وَ   أََّل َّلِلَ ٰٓ   أَْوِليَآَٰء َما نَْعبُدُهُْم إَِّل ِليُقَر ِ ُزْلفَىَٰ

ِذٌب َكفَارٌ  ٰـَ  ﴾.٣﴿  إَِن ٱَّلَلَ يَْحُكُم بَْينَُهْم فِى َما هُْم فِيِه يَْختَِلفُوَن ۗ إَِن ٱَّلَلَ َّل يَْهِدى َمْن هَُو َك

 “জজমনরাখুন, 

অক্ষেক্ষমশ্রআনুেতযআল্লাহরইপ্রাপয।আরযারাআল্লাহরপক্ষরেমতণ অনযমেরমকঅক্ষেোে
করূমপগ্ৰহর্কমরতারােমল, 'আমরামতাএমেরইোেতএজমনযকক্ষরময, 

এরাআমামেরমকপক্ষরপূর্ণোমেআল্লাহরসাক্ষিমিযএমনমেমে।’ 

তারামযক্ষেষময়ক্ষনমজমেরমমিযমতমেেকরমেক্ষনশ্চয়আল্লাহতামেরমমিযমসেযাপামরফ

য়সালাকমরমেমেন।জযক্ষমর্যাোেীওকাক্ষফর, ক্ষনশ্চয়আল্লাহতামকক্ষহোয়াতমেননা।” 

[আয-যুমার : ৩] আল্লাহআমরাস্পিকমরমেনময, -জাক্ষহলীযুমের- 

মূক্ষতণ পূাঁজকরাতামেরমামেওআল্লাহরমামেঅংিীক্ষনিণারর্করতএেংেলত : 

তারাতামেরমকআল্লাহরতনকমটযমপৌাঁমেক্ষেমে।আল্লাহযখনমানষুমকক্ষনমষিকমরমেনতাাঁ
রওতাাঁরোন্দামেরমামেনেীের্োমফমরস্তামেরমকমিযস্থতাকারীগ্ৰহর্করমত,তখনঅ

নযমেরমকমিযস্থতাকারীগ্ৰহর্করাআরওমেিীক্ষনমষি।ক্ষকোমেহয়মযখামননেীের্ও
রাসূলের্আলাইক্ষহমুসসালাসআল্লাহরতনকটযলামেপ্রক্ষতমযাক্ষেতাকমরন, 

আল্লাহতায়ালানেীের্ওরাসূলের্আলাইক্ষহমুসসালামএরঅেস্থাসম্পমকণ খেরক্ষেময়ে
জলন:  

ِت وَ  ِرُعوَن فِى ٱْلَخْيَرَٰ ٰـَ ِشِعينَ  َرَهب ا ۖ وَ  يَدُْعونَنَا َرَغب ا وَ  إِنَُهْم َكانُوا  يَُس ٰـَ  ﴾.٩٠﴿ َكانُوا  لَنَا َخ

“ক্ষনশ্চয়তারাসৎকামজপ্রক্ষতমযাক্ষেতাকরত।আরআমামকআিাওেীক্ষতসহকামরডা
কত।আরতারাক্ষেলআমারক্ষনকটক্ষেনয়ী।” [আল-আক্ষম্বয়া : ৯০] 

আল্লাহতা‘আলাআমরােমলনঃ  

ٰٓئِكَ  ٰـَ لَ وَ   أُو  أَْقَرُب  أَيُُّهْم  ٱْلَوِسيلَةَ  َرب ِِهُم  إِلَىَٰ  يَْبتَغُوَن  يَدُْعوَن  وَ   ٱلَِذيَن  َرْحَمتَهُۥ  يََخافُوَن   يَْرُجوَن 

ا﴿ َعذَابَهُٓۥٰ ۚ إَِن َعذَاَب َرب َِك َكاَن َمْحذُور 
٥٧ .﴾ 
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“তারাযামেরমকডামকতারাইমতাতামেররমেরতনকটযলামেরউপায়সন্ধানকমরময, 

তামেরমমিযমককতক্ষনকটতরহমতপামর, 

আরতারাতাাঁরেয়াপ্রতযািাকমরএেংতাাঁরিাক্ষস্তমকেয়কমর।ক্ষনশ্চয়আপনাররমেরিা
ক্ষস্তেয়ােহ।” [আল-ইসরা : ৫৭] অর্ণাৎমতামরাআল্লাহোিা -
নেীের্ওমনককারমলাকমেরমর্মক- 

যামেরমকআহ্বানকরতারাক্ষনমজরাইআল্লাহরতনকটযহাক্ষসলকমরএেংতাাঁররহমতআিা

কমরওতাাঁরিাক্ষস্তমকেয়কমর।কামজইতামেরমকআল্লাহোিাক্ষকোমেআহ্বানকরামযমত
পামর! 
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৪৪- এইক্ষকতামেরমিমষআমরাস্মরর্করক্ষেময, 

মানুমষরাতামেরযেু, জাক্ষতওমেমিরক্ষেক্ষিমত, 

েরংপুমরামানেসমাজক্ষনজক্ষনজক্ষচন্তামতওস্বামর্ণএ
জককরকমএেংপক্ষরমেিওকমমণএমকঅপমররক্ষেপ
রীত।কামজইতামেরএমনএকজনপর্প্রেিণমকরপ্র

জয়াজন, 

জযতামেরমকপর্মেখামেএেংএমনএকনীক্ষত-

আেমিণরমুখামপিীযাতামেরসোইমকএককরমেএ
েংএমনএকিাসমকরমুখামপিীযাতামেরসোইমক

সুরিাক্ষেমে।েস্তুতসম্মানীতরাসূলের্ -

তামেরওপরেরূেওসালামেক্ষষণতমহাক- 

আল্লাহরওহীরদ্বারাএসেোক্ষয়ত্বআিামমেন।তারা
মানুষমেরমককলযার্ওসৎ-কমমণরপর্মেখান, 

আল্লাহরিরীয়মতসোইমকজমাময়তকমরনএেংতা
জেরমামেসঠিকোমেফয়সালাকমরন।ফমলতারাএ
সেরাসূলমেরডামকযতটুকুসািামেয়ওআল্লাহরক্ষর

সালামতরযুমেরযতটুকুক্ষনকটেতীর্ামক, 
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তারঅনুপামততামেরকমণগুমলাসঠিকওসুচারুরূমপ
পক্ষরচাক্ষলতহয়।আরআল্লাহতাআলারাসূলমুহাম্মা
েসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরক্ষরসালাতদ্বারাস
কলক্ষরসালামতরসমাক্ষপ্তঘটিময়মেনএেংতারজমনয
স্থায়ীত্বঅেিাক্ষরতকমরমেনএেংতামকমানুমষরজ

জনযক্ষহোময়ত, রহমত, 

নূরওআল্লাহপযণন্তমপৌাঁোমনারপর্োক্ষনময়মেন। 

এইক্ষকতামেরমিমষআমরাস্মরর্করক্ষেময, মানুমষরাতামেরযেু, 

জাক্ষতওমেমিরক্ষেিতারকারমর্, 

েরংপুমরামানেসমাজইক্ষনজক্ষনজক্ষচন্তামতওস্বামর্ণএমককরকমএেংপক্ষরমেিওকমমণএ

জকঅপমররক্ষেপরীত।কামজইতারাএমনএকজনপর্প্রেিণমকরপ্রময়াজন, 

জযতামেরমকক্ষেকক্ষনমেণিনাক্ষেমেএেংএমনএকনীক্ষত-

আেমিণরমুখামপিীযাতামেরএককরমেএেংএমনএকিাসমকরমুখামপিীমযতামেরমক

সুরিাক্ষেমে।েস্তুতসম্মানীতরাসূলের্ -তামেরওপরেরূেওসালামেক্ষষণতমহাক- 

আল্লাহরওহীরদ্বারাএসেোক্ষয়ত্বআিামক্ষেমতন।তারামানুষমেরমককলযার্ওসঠিকপ
জর্রক্ষেিামেন, 

আল্লাহরিরীয়মতসোইমকএকক্ষত্রতকমরনএেংতামেরমামেসমতযরদ্বারাফয়সালাকমর

ন।ফমলতারাযতটুকুএসেরাসমূলরডামকসািামেয়এেংতামেরযুেযতটুকুআল্লাহরক্ষর
সালামতরক্ষনকটেতী, 

তারঅনুপামততামেরকমণগুমলাসঠিকওসচুারুরূমপপক্ষরচাক্ষলতহয়।আরযখনমোমরা
হীমেমিমেল, মূখণতােযাপকআকারিারনকরলএেংমূক্ষতণ পূাঁজাশুরুহল, 
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তখনআল্লাহক্ষহোমযতওসতযেীনসহস্বীয়নেীমুহাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লাম
জকমপ্ররর্করমলন, জযনক্ষতক্ষনমানুষমেরমককুফর, 

মূখণতাওমূক্ষতণ পূাঁজারঅন্ধকারমর্মকঈমানওক্ষহোময়মতরক্ষেমকমেরকমরক্ষনময়আমসন। 
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৪৫- কামজইমহমানে, 

আক্ষমমতামামকআহ্বানকরক্ষেময, 

তুক্ষমঅেযাসওঅনুকরর্মুিহময়আল্লাহরজমনযেণ্ডা
য়মানহও।আরমজমনরাখময, 

তুক্ষমমৃতুযরপরঅেিযইমতামাররমেরকামেক্ষফমরযা
জে।তুক্ষমমতামারক্ষনমজরনফমসওমতামারপামিরক্ষে
েমন্তেকৃ্ষিক্ষেময়মেখ, অতঃপরইসলামগ্ৰহর্কর, 

তাহমলইতুক্ষমমতামারেকু্ষনয়াওআক্ষখরামতসফলহমে
।আরযক্ষেতুক্ষমইসলামমপ্রমেিকরমতচাও, 

তাহমলতুক্ষমএতটুকুসািযোওময, 

আল্লাহোিাসতযমকামনাইলাহমনইএেংমুহাম্মােআ
ল্লাহররাসূল।আরআল্লাহোিাযামেরইোেতকরা
হয়তামেরমর্মকক্ষেিতামঘাষর্াকর।ক্ষেশ্বাসকরময, 

যারাকেমররময়মেআল্লাহতামেরসোইমকওঠামেন
।ক্ষহসােওপ্রক্ষতোনসতয।যখনতুক্ষমএইসািযক্ষেমল, 

তখনতুক্ষমমুসক্ষলমহময়মেমল।অতএেতারপরমতা



 
180 

মারোক্ষয়ত্বহমে, 

আল্লাহমযসেইোেতঅনুমমােনকমরমেন, 

জযমনসালাত, যাকাত, 

ক্ষসয়ামওসামমর্ণযরক্ষেক্ষিমতহজ, 

তারমািযমমআল্লাহরইোেতআিামোও। 

কামজইমহমানুষ, আক্ষমমতামামকআহ্বানকরক্ষেময, 

তুক্ষমঅেযাসওঅনুকরর্মুিহময়আল্লাহরজমনযসক্ষতযকারোমেেণ্ডায়মানহও, 

জযোমেোিামতআল্লাহতারোর্ীমতমতামামকআহ্বানকমরমেন: 

ِحدَةٍ ۖ أَن تَقُوُموا   ن ِجنٍَة ۚ  ۞ قُْل إِنََمآٰ أَِعُظُكم بَِوَٰ دَىَٰ ثَُم تَتَفََكُروا  ۚ َما بَِصاِحبُِكم م ِ ِ َمثْنَىَٰ َوفَُرَٰ َّلِلَ

 ﴾. ٤٦إِْن هَُو إَِّل نَِذيٌر لَُكم بَْيَن يَدَْى َعذَاٍب َشِديٍد﴿

 “েলুন, আক্ষমমতামতামামেরমকএকটিক্ষেষময়উপমেিক্ষেক্ষে, 

জতামরাআল্লাহরউমেমিযেজুনঅর্োএকএকজনকমরোাঁক্ষিময়যাও, 

অতঃপরক্ষচন্তাকমরমেখ, 

জতামামেরসার্ীরমমিযমকামনাপােলামীমনই।জসমতাআসিকমঠারআযােসম্পমকণ মতা

মামেরএকজনসতকণ কারীতেক্ষকেুনয়।” [সাো : ৪৬] আরক্ষেশ্বাসকরময, 

মৃতুযরপরঅেিযইতুক্ষমমতামাররমেরক্ষনকটক্ষফমরযামে।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ 

ِن إَِّل َما َسعَىَٰ  وَ  ٰـَ نَس هُ  ﴾٤٠﴿ َسْعيَهُۥ َسْوَف يَُرىَٰ أََن  وَ  ﴾٣٩﴿ أَن لَْيَس ِلْْلِ   ٱْْلَْوفَىَٰ  ٱْلَجَزآٰءَ  ثَُم يُْجَزىَٰ

 ﴾ ٤٢﴿ أََن إِلَىَٰ َرب َِك ٱْلُمنتََهىَٰ  وَ  ﴾٤١﴿

আরএইময, মানুষতাইপায়যামসমচিাকমর, (৩৯) আরএইময, 

তারপ্রমচিারফলক্ষিঘ্রইমেখাযামে (৪০) তারপরতামকমেয়াহমেপূর্ণপ্রক্ষতোন (৪১) 

আরএইময, সোরমিষেন্তেযমতাআপনাররমেরকামে। (৪২)” [আন-নাজম : ৩৯-

৪২] আরতুক্ষমমতামারনফমসওমতামারপামিরক্ষেেমন্তেিৃোও।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  
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تِ  َوَٰ ٰـَ ٱلَسَم َملَُكوِت  فِى  يَنُظُروا   وَ   وَ    أََولَْم  ِمن    ٱْْلَْرِض  ٱَّلَلُ  َخلََق  وَ َما  أَن    َشْىٍء   ٰٓ َعَسىَٰ أَْن 

 ﴾١٨٥﴿ بَْعدَهُۥ يُْؤِمنُونَ  َحِديٍثًۭ  يَُكوَن قَِد ٱْقتََرَب أََجلُُهْم ۖ فَبِأَى ِ 

“তারাক্ষকেকৃ্ষিপাতকমরক্ষনআসমানসমূহওযমীমনররাজমত্বএেংআল্লাহযাক্ষকেুসৃক্ষি
কমরমেনতারপ্রক্ষত? আর(এরপ্রক্ষতময)হয়মতাতামেরক্ষনক্ষেণিসময়ক্ষনকমটএমসক্ষেময়মে? 

সুতরাংতারাএকুরআমনরপরআরমকানক্ষকতামেরপ্রক্ষতঈমানআনমে “ [আল-

আরাফ : ১৮৫] 

অতএেআপক্ষনইসলামগ্ৰহর্করুন,তমেইআপক্ষনআনারেকু্ষনয়াআক্ষখরামতমসৌোেযো

নহমেন।আরযক্ষেতুক্ষমইসলামমপ্রমেিকরারইোকর, 

তাহমলমতামারআল্লাহোিাসতযমকামনামােূেমনইএেংমুহাম্মােআল্লাহররাসূলসািয

জেয়াোিাআরক্ষকেুইকরমতহমেনা।রাসূলসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামযখনমুয়ায
জকইসলামমরক্ষেমকআহ্বানকারীরূমপইয়ামামনমপ্ররর্কমরনতখনতামকেমলনঃ 

“তুক্ষমক্ষকতাক্ষেমেরএকটিজাক্ষতরক্ষনকটযাে।কামজইতামেরমক 

’আল্লাহতাআলাোিাসতযমকামনামা'েূেমনইএেংআক্ষম (মুহাম্মাে) আল্লাহররাসূল’ 

সামিযরক্ষেমকআহ্বানকর।যক্ষেতারাএটামমমনমনয়, তামেরমকজাক্ষনময়োওময, 

অেিযইতামেরউপরআল্লাহতাআ’লাপ্রক্ষতক্ষেনওরামতপাাঁচওয়ািসালাতফরযকমরমে

ন।যক্ষেতারাএটামমমনমনয়, তামেরমকজাক্ষনময়োওময, তামেরিন-

জেৌলমতআল্লাহতা'আলাযাকাতফরযকমরক্ষেময়মেন, 

যাতামেরিনীমেরমর্মকগ্ৰহর্করাহমেআরতামেরেরীেমেরমামেেণ্টনকরাহমে।তা
রাযক্ষেএটিমমমনমনয়তাহমলসােিান! তামেরউিমমাল (যাকাতক্ষহসামে) 

জনয়াহমতক্ষেরতর্াকমে।” [সহীহমুসক্ষলম : ১৯] 

আরআল্লাহোিাযারইইোেতকরাহয়তুক্ষমতামেরমর্মকমুিহও।আরআল্লাহোিাযা
জেরইোেতকরাহয়মসসেমর্মকমুিহওয়াইইেরাক্ষহমআলাইক্ষহসসালামমরিমণহাক্ষনক্ষফ

য়যাহ।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

وَ  ِهيَم  إِْبَرَٰ فِىٰٓ  َحَسنَةٌ  أُْسَوةٌ  لَُكْم  َكانَْت  وَ   ٱلَِذينَ   قَدْ  ِمنُكْم  ُؤا   ٰٓ بَُرَءَٰ إِنَا  ِلقَْوِمِهْم  قَالُوا   إِذْ  ِمَما    َمعَهُٓۥٰ 

ٱَّلَلِ َكفَْرنَا بُِكْم وَ تَْعبُدُوَن   بَْينَنَا وَ   ِمن دُوِن  َوةُ   بَدَا  ٱْلعَدََٰ بِٱَّلَلِ   وَ   بَْينَُكُم  أَبَد ا َحتَىَٰ تُْؤِمنُوا     ٱْلبَْغَضآُٰء 
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ِهيَم ِْلَبِيِه َْلَْستَْغِفَرَن لََك وَ  بَنَا َعلَْيَك تََوَكْلنَا  َمآٰ أَْمِلُك لََك ِمَن ٱَّلَلِ ِمن َشْىٍء ۖ رَ   َوْحدَهُٓۥٰ إَِّل قَْوَل إِْبَرَٰ

 ﴾٤﴿ إِلَْيَك ٱْلَمِصيرُ  إِلَْيَك أَنَْبنَا وَ  وَ 

“অেিযইমতামামেরজনযইেরাহীমওতারসামর্যারাক্ষেলতামেরমমিযরময়মেউিম

আেিণ।যখনতারাতামেরসম্প্রোয়মকেমলক্ষেল, 

‘জতামামেরহমতএেংমতামরাআল্লাহরপক্ষরেমতণ যার 

‘ইোোতকরতাহমতআমরাসম্পকণ মুি।আমরামতামামেরমকঅস্বীকারকক্ষর।জতামা
জেরওআমামেরমমিযসকৃ্ষিহলিক্রতাওক্ষেমদ্বষক্ষচরকামলরজনয; 

যতির্নামতামরাএকআল্লামহ্তঈমানআন।” [আল-মুমতাক্ষহনাহ: ৪] 

আরঈমানআনময, কেমরমযইরময়মেআল্লাহতামকওঠামেন।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ  

ِلَك بِأََن ٱَّلَلَ هَُو ٱْلحَ 
أََن ٱلَساَعةَ َءاتِيَةٌ  وَ  ﴾٦﴿  أَنَهُۥ َعلَىَٰ ُكل ِ َشْىٍء قَِديرٌ  وَ  ٱْلَمْوتَىَٰ  ۥيُْحىِ  أَنَهُ  وَ  قُّ ذََٰ

 ﴾ ٧﴿ أََن ٱَّلَلَ يَْبعَُث َمن فِى ٱْلقُبُورِ  َّل َرْيَب فِيَها وَ 

“এটিএজনযময, 

আল্লাহইসতযএেংক্ষতক্ষনইমৃতমকজীেনোনকমরনএেংক্ষতক্ষনইসেক্ষকেুরউপরিমতা

োন। (৬) এেংএকারমর্ময, জকয়ামতআসমেই, 

এমতমকামনাসমন্দহমনইএেংযারাকেমরআমেতামেরমকক্ষনশ্চয়আল্লাহ্পুনরুক্ষিতকর

জেন। (৭)” [আল-হাজ্জ : ৬-৭] আরক্ষহসােওপ্রক্ষতোনসতয।আল্লাহতা‘আলােমলনঃ 

ٱَّلَلُ   وَ  تِ   َخلََق  َوَٰ ٰـَ وَ   ٱْْلَْرضَ   وَ   ٱلَسَم  ِ وَ   بِٱْلَحق  َكَسبَْت  بَِما  نَْفٍسًۭ  ُكلُّ  يُْظلَُمونَ   ِلتُْجَزىَٰ  َّل   هُْم 

﴿٢٢ ﴾ 

“আরআল্লাহ্আসমানসমূহওযমীনমকসৃক্ষিকমরমেনযর্াযর্োমেএেংযামতপ্রমতযক

েযাক্ষিমকতারকাজঅনুযায়ীফলমেয়ামযমতপামর।আরতামেরপ্রক্ষতযুলুমকরাহমেনা।” 

[আল-জাক্ষসয়াহ : ২২] 
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যখনতুক্ষমএইসািযপ্রোনকরমলতখনতুক্ষমমুসক্ষলমহমল।কামজইতারপরমর্মকমতামা
রওপরওয়াক্ষজেহমেআল্লাহমযসালাত, যাকাত, 

ক্ষসয়ামওসামমর্ণযরক্ষেক্ষিমতহজ্জপ্রেৃক্ষতফরযকমরমেনতারদ্বারাআল্লাহরইোোতআিা

মমেয়া। 

মূলকক্ষপক্ষলক্ষপরতাক্ষরখ১৯-১১-১৪৪১ক্ষহ. 

গ্ৰন্থকারডক্টরমুহাম্মােইেমনআব্দুল্লাহসুহাইম। 

আক্ষকোরঅিযাপক, ইসলাক্ষমকস্টাক্ষডজক্ষেোে (প্রািন) 

ক্ষিিাঅনুষে, ক্ষকংসঊেক্ষেশ্বক্ষেেযালয়। 

ক্ষরয়াে, জসৌক্ষেআরে 
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োউেওঈসাআলাইক্ষহমুসসালাম।তাাঁরাঈমামনরক্ষেমকআহ্বানকমরমেনময,একমাত্ররেহমে
নআল্লাহ,ক্ষতক্ষনইএকমাত্রসৃক্ষিকতণ া, ক্ষরক্ষযকোতা, জীেনোতা, 

মৃতুযোতাওরাজমত্বরমাক্ষলক।ক্ষতক্ষনইসকলক্ষেষয়পক্ষরচালনাকমরন।ক্ষতক্ষনেয়ািীলওমমমহ
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ক্ষতক্ষনরাসূলমেরপাঠিময়মেনওক্ষকতােসমূহনাক্ষযলকমরমেন। ............................. 35 

১২- 

আল্লাহইহমলনএকমাত্রেয়ািীলরে।ক্ষকয়ামমেরক্ষেনযখনসকলমাখলুকমকতামেরকের
জর্মকউক্ষিতকরমেনতখনক্ষতক্ষনএকাইতামেরসোরক্ষহসােগ্ৰহর্করমেন।অতঃপরপ্রমতয
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আল্লাহতামকেিেিঅমনকমুক্ষজযাহ (অমলৌক্ষককঘটনােলী) 
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লাইক্ষহওয়াসাল্লামওতাপক্ষরপূর্ণোমেমপৌাঁোমলনতখনক্ষতষক্ষিেেরেয়মসক্ষতক্ষনমারাযান।ন
েীসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরিহরমেীনায়তামকোফনকরাহয়।আল্লাহররাসূলমু
হাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামহমলননেীওরাসূলেমর্রসেণমিষ।আল্লাহতাাঁমকক্ষহো
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কুফরওমূখণতারঅন্ধকারমর্মকতাওহীেওঈমামনরনূমরমেরকমরক্ষনময়আমসন।আল্লাহক্ষন
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োতণ াওিরীয়ত।আরএটিইপক্ষরপূর্ণিরীয়ত, 
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তামতমানুমষরেীনওেকু্ষনয়ারকলযার্রময়মে।এইিরীয়তসমেণাচ্চপযণাময়যামহফাজতকমর
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আল্লাহসুেহানাহুঅতাআলাতাররাসূলমুহাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরআনীত

ইসলামোিাআরমকামনােীনগ্ৰহর্করমেননা।অতএেমযমকউইসলামোিাঅনযমকামনাি
মণগ্ৰহর্করমেমসটিতারমর্মককখমনাগ্ৰহর্করাহমেনা। ................................... 105 
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সাল্লামমরকামেঅহীকমরমেন।এটিইহমেরাবু্বলআলামীমনরকালাম।আল্লাহতা‘আলামা
নুষওক্ষজমনরপ্রক্ষতচযামলিেুমিক্ষেময়মেনময, 

তারাএরমতগ্ৰন্থঅর্োতারএকটিসূরারমতসূরাক্ষনময়আসুক।আজপযণন্তমসইচযামলিক্ষে
েযমানআমে।আল-কুরআনুলকারীমঅমনকগুরুত্বপূর্ণপ্রমশ্নরউিরমেয়, 

যালিলিমানুষমকঅোককমরক্ষেময়মে।আল-

কুরআনুলআযীমআজপযণন্তআরেীোষায়সংরক্ষিত, জযইোষায়এটিনাক্ষযলহময়মে, 

তারমর্মকএকটিহরফওহ্রাসপায়ক্ষন।এটিপ্রকাক্ষিতওমুক্ষদ্রত।এটিঅমলৌক্ষককমহানক্ষকতাে, 

যাপাঠকরাঅর্োতারঅর্ণানুোেপাঠকরাখুেইজরুক্ষর।জযমক্ষনোমেক্ষনেণ রমযােযরােী
জের (ের্ণনাকারীমের) 

পরম্পরায়রাসূলমুহাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরসুিাত, 

তারক্ষিিাওতারজীেনীসংরক্ষিতওেক্ষর্ণতরময়মে।এটিওআরেীোষায়মুক্ষদ্রত, 

জযোষায়রাসূলসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামকর্ােমলমেন।এটিওঅমনকোষায়অনুো
ক্ষেত।আল-

কুরআনুলকারীমওরাসূলসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরসুিাতেমুটাইইসলামমরক্ষেক্ষি-

ক্ষেিানওতারিরীয়মতরএকমাত্রউৎস।অতএেইসলামইসলামমরসমেসম্পৃিেযক্ষিেমেণ
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প্রক্ষতমেিীরসমেসুন্দরআচরর্করা, আত্ম্ীয়তারিাকরাওজীে-
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৩৫- ইসলামখারাপচক্ষরত্রমর্মকোরর্কমর, জযমনক্ষমর্যা, ঠকামনা, জিাাঁকা, ক্ষখয়ানত, 

প্রতারর্া, ক্ষহংসা, খারাপষিযন্ত্র, চুক্ষর, সীমালঙ্ঘন, 
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ধেজ্ঞাক্ষনকক্ষেশুদ্ধক্ষসদ্ধান্তইসলামমরসমেসাংঘক্ষষণকহয়না। .............................. 159 

৪০- জযেযক্ষিআল্লাহরপ্রক্ষতঈমানএমনমেওতারআনুেতযকমরমে, 

এেংতাাঁররাসূলআলাইক্ষহমুসসালামমেরসতযামরাপকমরমেতারোিাআরকামরামর্মকই
জকামনাআমলআল্লাহগ্ৰহর্করমেননাএেংআক্ষখরামততারওপরসাওয়ােওপ্রোনকরমেন

না।আরক্ষতক্ষনমযইোেমতরঅনুমমােনক্ষেময়মেনতাোিাক্ষকেুইগ্ৰহর্করমেননা।সুতরাং
মানুষারাক্ষকোমেআল্লাহরসমেকুফরীকমরতারপ্রক্ষতোনআিাকমর? 

আরআল্লাহমকামনামানুমষরইঈমানগ্ৰহর্করমেননাযতির্নাসকলনেীআলাইক্ষহমুসসা
লামমরপ্রক্ষতঈমানওমুহাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরক্ষরসালামতরপ্রক্ষতঈমাননা

আনমে। ...................................................................................... 163 

৪১- 

সকলআল্লাহপ্রেিমরসালামতরউমেিযহমে,সতযেীনক্ষনময়মানুষউমচ্চউঠমে,জযনআল্লাহ

রাবু্বলআলামীমনরএকক্ষনষ্ঠোন্দামতপক্ষরর্তহয়।আরতামকমানুমষরোসত্বঅর্োেস্তুর
োসত্বঅর্োকুসংস্কামররোসত্বমর্মকমুিকমর।অতএেইসলাম (আপক্ষনমযমনমেখমেন) 

েযক্ষিমেরক্ষনমেণ জাল-

পক্ষেত্রজামননাএেংতামেরমকতামেরমযণাোরউমধ্বণতুমলনাএেংতামেরমকরেওমােূেো

নায়না। ....................................................................................... 167 

৪২- আল্লাহতাআলাইসলামমতাওোরক্ষেিানমরমখমেন, আরতাহমে: 

মানুমষরতাররমেরপ্রক্ষতক্ষনক্ষেিহওয়াওপাপপক্ষরহারকরা।েস্তুতইসলামকেূলতারপূমেণ
কারসকলপাপক্ষনঃমিষকমরমেয়, 

অনুরূপোমেতাওোওতারপূমেণকারসকলপাপমুমেমেয়।কামজইমানুমষরসামমনপাপস্বী
কারকরারমকামনাপ্রময়াজনমনই। .......................................................... 169 

৪৩- 

ইসলামমমানুষওআল্লাহরমামেসম্পকণ হয়সরাসক্ষর।অতএেতুক্ষমএমনকামরামুখামপিীন
ও, 
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জযমতামারওআল্লাহরমামেমিযস্থতাকারীহমে।েস্তুতইসলামআমামেরক্ষনমষিকমরমানুষ
জকমােূেোনামতঅর্োআল্লাহরজনযক্ষনিণাক্ষরতকমণসমূমহোমকানইোেমততাাঁরঅংিীোর

োনামত।...................................................................................... 172 

৪৪- এইক্ষকতামেরমিমষআমরাস্মরর্করক্ষেময, মানুমষরাতামেরযুে, 

জাক্ষতওমেমিরক্ষেক্ষিমত, 

েরংপুমরামানেসমাজক্ষনজক্ষনজক্ষচন্তামতওস্বামর্ণএমককরকমএেংপক্ষরমেিওকমমণএমকঅপ

জররক্ষেপরীত।কামজইতামেরএমনএকজনপর্প্রেিণমকরপ্রময়াজন, 

জযতামেরমকপর্মেখামেএেংএমনএকনীক্ষত-

আেমিণরমুখামপিীযাতামেরসোইমকএককরমেএেংএমনএকিাসমকরমুখামপিীযাতামে

রসোইমকসুরিাক্ষেমে।েস্তুতসম্মানীতরাসূলের্ -

তামেরওপরেরূেওসালামেক্ষষণতমহাক- 

আল্লাহরওহীরদ্বারাএসেোক্ষয়ত্বআিামমেন।তারামানুষমেরমককলযার্ওসৎ-

কমমণরপর্মেখান, 

আল্লাহরিরীয়মতসোইমকজমাময়তকমরনএেংতামেরমামেসঠিকোমেফয়সালাকমরন।
ফমলতারাএসেরাসূলমেরডামকযতটুকুসািামেয়ওআল্লাহরক্ষরসালামতরযুমেরযতটুকুক্ষন
কটেতীর্ামক, 

তারঅনুপামততামেরকমণগুমলাসঠিকওসুচারুরূমপপক্ষরচাক্ষলতহয়।আরআল্লাহতাআলা
রাসূলমুহাম্মােসাল্লাল্লাহুআলাইক্ষহওয়াসাল্লামমরক্ষরসালাতদ্বারাসকলক্ষরসালামতরসমাক্ষপ্ত
ঘটিময়মেনএেংতারজমনযস্থায়ীত্বঅেিাক্ষরতকমরমেনএেংতামকমানুমষরজমনযক্ষহোময়ত, 

রহমত, নূরওআল্লাহপযণন্তমপৌাঁোমনারপর্োক্ষনময়মেন। ................................. 176 

৪৫- কামজইমহমানে, আক্ষমমতামামকআহ্বানকরক্ষেময, 

তুক্ষমঅেযাসওঅনুকরর্মুিহময়আল্লাহরজমনযেণ্ডায়মানহও।আরমজমনরাখময, 

তুক্ষমমৃতুযরপরঅেিযইমতামাররমেরকামেক্ষফমরযামে।তুক্ষমমতামারক্ষনমজরনফমসওমতা
মারপামিরক্ষেেমন্তেকৃ্ষিক্ষেময়মেখ, অতঃপরইসলামগ্ৰহর্কর, 

তাহমলইতুক্ষমমতামারেকু্ষনয়াওআক্ষখরামতসফলহমে।আরযক্ষেতুক্ষমইসলামমপ্রমেিকরমত
চাও, তাহমলতুক্ষমএতটুকুসািযোওময, 
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আল্লাহোিাসতযমকামনাইলাহমনইএেংমুহাম্মােআল্লাহররাসূল।আরআল্লাহোিাযামেরই
োেতকরাহয়তামেরমর্মকক্ষেিতামঘাষর্াকর।ক্ষেশ্বাসকরময, 

যারাকেমররময়মেআল্লাহতামেরসোইমকওঠামেন।ক্ষহসােওপ্রক্ষতোনসতয।যখনতুক্ষমএই
সািযক্ষেমল, তখনতুক্ষমমুসক্ষলমহময়মেমল।অতএেতারপরমতামারোক্ষয়ত্বহমে, 

আল্লাহমযসেইোেতঅনুমমােনকমরমেন, জযমনসালাত, যাকাত, 

ক্ষসয়ামওসামমর্ণযরক্ষেক্ষিমতহজ, তারমািযমমআল্লাহরইোেতআিামোও। .......... 179 
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