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চারটি টবষয় জানা অবশ্য-কর্তব্য

জেমন নাও, আল্াহ জ�ামার ওপর রহম� বর্ষণ করুন! চারটি টবরময়র 

জ্ানলাভ করা আমামদর েন্য অবশ্য ক�্ষব্য। 

 এক. ইলম বা দীনী জ্ান: আর �া এমন টবদ্যা যার সাহাময্য দলীল-

প্রমাণসহ আল্াহ, �াঁর নবী এবং দীন-ইসলাম সম্পমক্ষ সম্যক পটরচয় 

লাভ করা যায়।

 দুই. ঐ জ্ান অনুযায়ী আমল করা।

 ট�ন. �ার টদমক (মানুরমক) আহ্ান করা।

 চার. এই ক�্ষব্য পালমন সম্াব্য কষ্ট ও টবপদ-টবপয্ষময় ধৈয্ষ ৈারণ। 

উপমরাক্ত কথার প্রমাণ হমছে আল্াহর বাণী, 

﴿ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ﴾ ]العصر: 3-1[

“কামলর শপথ, সকল মানুরই ক্ষট�গ্রস্ত; টকন্তু যারা ঈমান এমনমে এবং সৎ 

কাে সম্পাদন কমরমে, আর যারা পরস্পরমক হক্ক �থা সম�্যর উপমদশ 

টদময়মে এবং ধৈয্ষ ৈারমণর টনরন্তর উপমদশ টদময়মে �ারা ব্য�ী�।” [সূরা 

আল-আসর, আয়া�: ১-৩]

উপমর বটণ্ষ� সূরা সম্পমক্ষ ইমাম শামে‘ঈ রহ. এই অটভম� জপশ কমরমেন, 

“যটদ আল্াহ �াঁর সৃটষ্টর ওপর প্রমাণ জপশ করার েন্য এ সূরা োড়া অন্য 

জকামনা টকেু অব�ীণ্ষ না করম�ন, �াহমল এ সূরাই �ামদর েন্য সব টদক 

টদময় যমথষ্ট হম�া।”
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ইমাম বুখারী রহ. �ার সংকটল� সহীহ বুখারীর একটি অৈ্যাময়র টশমরানাম 

টদময়মেন: ‘টবদ্যার স্ান হমছে কথা ও কামের পূমব্ষ।’ এর সমথ্ষমন 

কুরআমনর জ�ারণা:

﴿يب  جت     حت     خت   مت   ىت  يت  جث﴾ ]محمد:19[

“কামেই জেমন রামখা, আল্াহ োড়া সট�্যকার জকামনাই ইলাহ জনই। আর 

(জহ রাসূল) টনমের ভুল-ত্রুটির েন্য আল্াহর টনকি ক্ষমা প্রাথ্ষনা কর।” 

[সূরা মুহাম্াদ, আয়া�: ১৯]

এখামন কথা ও কামের পূমব্ষ জ্ান ও টবদ্যার কথাই আল্হ প্রথমম উমল্খ 

কমরমেন। 
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[টরনটি টবষয় জানা অবশ্য কর্তব্য]

জেমন রামখা, আল্াহ জ�ামার ওপর রহম� বর্ষণ করুন। প্রম�্যক মুসটলম 

নর-নারীর টনম্াক্ত ট�নটি টবরময় জ্ানলাভ এবং জসই মম�া কাে করা 

অবশ্য ক�্ষব্য।

এ ট�নটি টবরয় হমছে, 

 এক. আল্াহ আমামদরমক সৃটষ্ট কমরমেন, েীটবকা প্রদান কমরমেন 

এবং ট�টন আমামদরমক জকামনা দাটয়ত্বহীনভামব জেমড় জদন টন। (বরং 

জহদায়াম�র েন্য) ট�টন আমামদর টনকি রাসূল জপ্ররণ কমরমেন। ময 

ব্যটক্ত �াঁর আমদশ পালন করমব �ার বাসস্ান হমব োন্া� এবং জয 

ব্যটক্ত �াঁর আমদশ অমান্য করমব �ার বাসস্ান হমব োহান্াম। এর 

প্রমান হমছে আল্াহর বাণী, 

﴿ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ          ۇ  ۆ      ۆ  ۈۈ  ٴۇ  
ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ﴾ ]املزمل: 16-15[

“টনশ্চয় আটম জ�ামামদর প্রট� একেন রাসূল জপ্ররণ কমরটে জ�ামামদর 

ওপর সাক্ষীস্বরূপ, মযমন পাটিময়টেলাম একেন রাসূল টের‘আউমনর 

প্রট�। টকন্তু টের‘আউন জসই রাসূমলর টবরুদ্াচরণ করমলা। েমল 

আমরা �ামক পাকড়াও করলাম অ�্যন্ত কমিারভামব।” [সূরা আল-

মুয্ যাটম্ল, আয়া�: ১৫-১৬]

 দুই. ইবাদ�-বমদেগীর জক্ষমরে আল্াহ কাউমকই �াঁর অংশীদার বা শরীক 



তিনতি মূলনীতি ও িার প্রমাণপতজি

12

টহমসমব পেদে কমরন না- চাই �া জকামনা ধনকি্যপ্রাপ্ত টেটরশ�া জহান 

টকংবা জকামনা জপ্রটর� রাসূলই জহান না জকন। এর প্রমাণ আল্াহর বাণী, 

﴿ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ﴾ ]اجلن: 18[
“টনশ্চয় টসেদার স্ানসমূহ শুৈুমারে আল্াহর েন্য। অ�এব, আল্াহর 

সামথ অন্য কাউমক আহ্ান কমরা না”। [সূরা আল-টেন্, আয়া�: ১৮]

 ট�ন. যারা রাসূমলর আনুগ�্য কমরন এবং আল্াহর �াওহীদ প্রট�ষ্া 

কমরন, �াঁমদর পমক্ষ এমন জলাকমদর সমগে বন্ুত্ব করা জমামিই 

োময়য নয়, যারা আল্াহ ও রাসূমলর টবরূদ্াচরণকারী। ঐ জলামকরা 

যটদ �টনষ্ আত্ীয়ও হয়, �থাটপও নয়। এর প্রমাণ আল্াহর বাণী, 

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ﴾ ]اجملادلة: 22[
“আল্াহ ও জশর টদবমসর ওপর ঈমান জপারণকারী এমন জকামনা 

সম্প্রদায়মক আপটন পামবন না, যারা আল্াহ ও �াঁর রাসূমলর 

টবরুদ্াচারীমদর সমগে বন্ুত্ব স্াপন করম� পামর। মহাক না জকন �ারা 

ঈমানদারমদর টপ�া, পুরে বা ভ্া�া টকংবা জগারে-মগাষ্ী। আল্াহ এমদর 

হৃদময় ঈমানমক শটক্তশালী কমর জরমখমেন এবং �াঁর পক্ষ জথমক জপ্রটর� 

(টেটরশ�া �থা) আটত্ক শটক্ত দ্ারা �ামদরমক সাহায্য কমরমেন এবং 

ট�টন �ামদরমক োন্াম� দাটখল কমর জদমবন যার টনম্নমদশ টদময় বময় 

চমলমে জ্া�টস্বনী, মসখামন �ারা অবস্ান করমব টচরকাল। আল্াহ 

সন্তুষ্ট হময়মেন �ামদর ওপর এবং �ারাও সন্তুষ্ট আল্াহর ওপর। বস্তু� 

এরাই হমছে আল্াহর জসনাদল। মেমন রামখা, আল্াহর এ জসনাদলই 

হমব পটরণামম সেলকাম।” [সূরা আল-মুোদালাহ, আয়া�: ২২]
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 [টিল্াতর ইবরাহীতির িূলকথা]
জেমন রামখা (আল্াহ �াঁর আনুগ�্য বরণ ও আমদশ পালমনর েমন্য 

জ�ামামক পথ প্রদশ্ষন করুন): টনশ্চয় একটনষ্ আনুগ�্যই হমলা টমল্াম� 

ইবরাহীমমর মূলকথা। �া এই জয �ুটম শুৈুমারে আল্াহর ইবাদ� করমব 

এবং শুৈুমারে �াঁরই েন্য দীনমক খামলস করমব। আর আল্াহ সকল 

মানুরমক এরই আমদশ টদময়মেন এবং এ উমদেমশ্যই �ামদরমক সৃটষ্ট 

কমরমেন। মযমন, আল্াহ �া‘আলা বমলন,

﴿ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾ ]الذاريات: 56[
“আটম টেন্ ও মানব োট�মক জকবল এ েন্যই সৃটষ্ট কমরটে জয, �ারা 

একমারে আমারই ইবাদ� করমব।” [সূরা আয-যাটরয়া�, আয়া�: ৫৬]

‘�ারা আমারই ইবাদ� করমব’-এর অথ্ষ, �ারা আমার �াওহীদ �থা 

(রবুটবয়া� ও ইবাদম�) একত্ববাদ প্রট�ষ্া করমব। মূলকথা আল্াহর জরেষ্ 

আমদশ হমছে ‘�াওহীদ’। 

আর আল্াহর সব্ষবৃহৎ টনমদ্ষশটি হমছে �াওহীদ। যার অথ্ষ সব্ষপ্রকামরর 

ইবাদ� শুৈুমারে আল্াহর েন্যই টনটদ্ষষ্ট। পক্ষান্তমর �াঁর বড় টনমরৈাজ্া 

হমছে টশক্ষ। �ার অথ্ষ, আল্াহর সমগে অন্য কাউমক আহ্ান করা। এর 

প্রমাণ আল্াহর বাণী,

﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴾ ]النساء: 36[
“এবং জ�ামরা শুৈুমারে আল্াহর ইবাদ� করমব, অন্য জকামনা টকেুমকই 

�াঁর সমগে শরীক করমব না।” [সূরা আন-টনসা, আয়া�: ৩৬]
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টরনটি িূলনীটর

সু�রাং যটদ জ�ামামক টেমজ্স করা হয়, মসই ট�নটি মূলনীট� টক যা 

প্রম�্যক মানূমররই োনা অবশ্য ক�্ষব্য? �ুটম উত্তর জদমব জয, টবরয় ট�নটি 

হমলা, 

প্রম�্যক মানুর োনমব

 �ার রব সম্পমক্ষ

 �াঁর দীন বা েীবন টবৈান সম্পমক্ষ এবং

 �াঁর নবী মুহাম্াদ সাল্াল্াহু আলাইটহ ওয়াসাল্াম সম্পমক্ষ।

প্রথি িূলনীটর
রব সম্পতক্ত জানা

যটদ জ�ামামক টেমজ্স করা হয়, “ম�ামার রব জক?” �া হমল বল, মসই 

মহান আল্াহ টযটন আমামক ও অন্যান্য সকল সৃটষ্ট েীবমক �াঁর টবমশর 

টন‘আম�সমূহ দ্ারা লালন পালন কমরন। ট�টন আমার একমারে মা‘বুদ, ট�টন 

ব্য�ী� আমার অন্য জকামনা মা‘বুদ জনই। এর প্রমাণ হমছে, আল্াহর বাণী,

﴿پ  پ  پ  پ﴾ ]الفاحتة : 2[

“যাব�ীয় প্রশংসা জকবল আল্াহরই েন্য টযটন সৃটষ্টকুমলর রব।” [সূরা আল-

োট�হা, আয়া�: ১]
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আল্াহ োড়া সব টকেুই হমছে �াঁর সৃষ্ট বস্তু এবং আটমও জসই সৃষ্ট েগম�র 

একটি অংশ মারে। 

আর যখন �ুটম টেজ্াটস� হমব, “�ুটম টকমসর মাৈ্যমম জ�ামার রবমক 

টচমনে?”

�খন �ুটম উত্তর জদমব, �াঁর টনদশ্ষনসমূহ ও �াঁর সৃটষ্টরাটের মাৈ্যমম (আটম 

আমার রবমক টচমনটে)। আর �াঁর টনদশ্ষনসমূমহর মমৈ্য রময়মে টদবা-রাটরে, 

সূয্ষ-চন্দ্র আর �াঁর সৃষ্ট বস্তুসমূমহর মমৈ্য রময়মে সা� আকাশ, সা� যমীন 

এবং যা টকেু �ামদর টভ�মর এবং যা টকেু এ�দুভময়র মৈ্যস্মল রময়মে। 

এর প্রমাণ আল্াহর বাণী, 

﴿ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ       
ۉ          ې  ې  ې  ې      ى    ى       ائ﴾ ]فصلت: 37[

“আর �াঁর টনদশ্ষনসমূমহর মমৈ্য রময়মে রাটরে ও টদন, সূয্ষ ও চন্দ্র। ম�ামরা 

সূয্ষমক টসেদা করমব না, চন্দ্রমকও নয়। বরং টসেদা করমব একমারে জস 

আল্াহমক টযটন ঐ সবমক সৃটষ্ট কমরমেন, যটদ জ�ামরা একমারে �াঁরই 

ইবাদ� কমর থাক।” [সূরা েুসটসলা�, আয়া�: ৩৭]

অনুরূপ আল্াহর বাণী, 

﴿ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  

ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ﴾ ]األعراف: 54[
“টনশ্চয় জ�ামামদর রব হমছেন জসই আল্াহ, টযটন আসমান ও যমীনমক েয় 

টদমন সৃটষ্ট কমরমেন। অ�ঃপর ট�টন আরমশর উপর উমিমেন। ট�টন রেনীর 

দ্ারা টদবসমক সমাছেন্ কমরন, ময মম� �ার ত্বটরৎ গট�ম� এমক অমন্যর 

অনুসরণ কমর চমল। আর (সৃটষ্ট কমরমেন) সূয্ষ, চন্দ্র ও নক্ষরেরাটেমক 

স্বীয় টনমদ্ষমশর অনুগ�রূমপ। মেমন নাও, সৃটষ্ট করার ও হুকুম প্রদামনর 
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মাটলক জ�া ট�টনই। সৃটষ্টকুমলর রব আল্াহ ক�ই না বরক�ময়।” [সূরা 

আল-আ‘রাে, আয়া�: ৫৪]

আর টযটন রব হমবন ট�টনই হমবন মা‘বুদ বা উপাস্য। এর প্রমাণ আল্াহর 

বাণী, 

﴿ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  
ھ    ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ﴾ ]البقرة: 22-21[
“মহ মানুর! ম�ামরা ইবাদা� করমব জসই মহান রমবর টযটন জ�ামামদরমক 

এবং জ�ামামদর পূব্ষব�্ষীমদরমক সৃটষ্ট কমরমেন, যাম� জ�ামরা �াকওয়ার 

অটৈকারী হও। টযটন জ�ামামদর েমন্য যমীনমক কমরমেন টবোনা স্বরূপ আর 

আসমানমক কমরমেন োদ স্বরূপ। আর টযটন আকাশ জথমক বৃটষ্ট নাটযল কমরন, 

অ�ঃপর এর দ্ারা উদ্গ� কমরন নানা প্রকার েলশস্য জ�ামামদর েীটবকা 

টহমসমব। অ�এব, ম�ামরা জকামনা টকেুমকই আল্াহর সমকক্ষ �থা অংশীদার 

কমরা না, অথচ জ�ামরা অবগ� আে।” [সূরা আল-বাকারা, আয়া�: ২১-২২]

ইবন কাসীর বমলমেন, “টযটন এ সব টেটনমসর সৃটষ্টক�্ষা ট�টনই জ�া 

ইবাদম�র জযাগ্য।”

 তরসব ইবািাতরর টনতি্তশ আল্াহ আিাতির টিতয়তেন
জযসব ইবাদম�র টনমদ্ষশ আল্াহ �া‘আলা টদময়মেন �া হমছে, ১. ইসলাম 

(পটরপূণ্ষভামব আত্সমপ্ষন) ২. ঈমান (স্বীকৃট� জদওয়া �থা অন্তর, মুখ 

ও অগেপ্র�্যগে দ্ারা জমমন জনওয়া) ৩. ইহসান। (সাটব্ষক সুদের�মভামব 

যাব�ীয় কম্ষকাণ্ড সম্পন্ করা)। এগুমলার মমৈ্য অন্য�ম হমছে, 

;প্রাথ্ষনা, আহ্ান (আদ-মদা‘আ) الدعاء 

;�ভয়-ভীট (আল-খাউে) اخلوف 
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;আশা-আকাঙ্া (আর-রাো) الرجاء 

;টনভ্ষরশীল�া, ভরসা (আ�-�াওয়াক্কুল) التوكل 

;অনুরাগ, আগ্রহ (আর-রাগবাহ) الرغبة 

;শঙ্া (আর-রাহবাহ) الرهبة 

;টবনয়-নম্র�া (‘আল-খুশূ) اخلشوع 

;ভী� হওয়া (�আল-খাটশয়া) اخلشية 

;আল্াহর অটভমুখী হওয়া, �াঁর টদমক টেমর আসা (আল-ইনাবাহ) اإلنابة 

;সাহায্য প্রাথ্ষনা করা (�আল-ইমস্ত‘আনা) االستعانة 

আরেয় প্রাথ্ষনা করা। (আল-ইমস্ত‘আযা) االستعاذة 

;উদ্ার প্রাথ্ষনা (আল-ইমস্তগাসাহ) االستغاثة 

;যবাই করা (আয-যাবহ) الذبح 

মান� করা ই�্যাটদ। (আন-নযর) النذر 

এগুমলাসহ আরও জয সব ইবাদম�র টনমদ্ষশ আল্াহ আমামদর টদময়মেন, 

জসগুমলা জকবল আল্াহর েন্যই করম� হমব। এর প্রমাণ আল্াহর বাণী, 

﴿ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ﴾ ]اجلن: 18[

“আর টসেদার স্ানসমূহ একমারে আল্াহর েন্যই টনৈ্ষাটর�। অ�এব, 

আল্াহর সমগে কাউমকই আহ্ান করমব না।” [সূরা আল-টেন্, আয়া�: ১৮]

সু�রাং জকউ যটদ উপমরাক্ত টবরময়র জকামনা একটি কাে আল্াহ োড়া 

অন্য কামরা উমদেমশ্য সম্পাদন কমর �মব জস মুশটরক ও কামের টহমসমব 

টবমবটচ� হমব। এর প্রমাণ আল্াহর বাণী, 
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﴿ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ         ۈئ  ېئ   
ېئ﴾ ]املؤمنون: 117[

“ময ব্যটক্ত এক আল্াহর সামথ অন্য জকামনা উপাস্যমক আহ্ান কমর, �ার 

টনকি �ার সমথ্ষমন জকানই যুটক্ত প্রামাণ জনই �ার টহসাব-টনকাশ হমব �ার 

রমবর কামে। টনশ্চয় কামের জলামকরা কখনই সেলকাম হমব না।” [সূরা 

মুটমনূন, আয়া�: ১১৭]

�াোড়া হাদীমস এমসমে,

َعاُء ُمخُّ الِعَباَدِة«. »الدُّ

“মদা‘আ বা প্রাথ্ষনা হমছে উবাদম�র সারা্শ”।(() 

[মদা‘আ হমছে ইবাদ�।] এর প্রমাণ, আল্াহর বাণী,

﴿ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
ٹ    ڤ﴾ ]غافر: 60[

“আর জ�ামামদর রব বমলন: ম�ামরা সকমল আমামকই ডাকমব, আটম 

জ�ামামদর ডামক সাড়া জদব, যারা আমার ইবাদ� করম� অহঙ্ার কমর, 

�ারা জ�া োহান্ামম প্রমবশ করমব অট�শয় �ৃটণ� অবস্তায়।” [সূরা গাটের, 

আয়া�: ৬০]

ভয় করা ইবাদ�। এর প্রমাণ আল্াহর বাণী, 

﴿ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ﴾ ]آل عمران: 175[
1 ট�রটমযী, হাদীস ন্ ৩৩৭১, �মব �ার সনদ দুব্ষল। এর সমথ্ষমন সহীহ হাদীস হমছে, «َُعاءُ ُهَو الِعَباَدة  «الدُّ

“মদা‘আই হমছে ইবাদা�”। যা ট�রটমযী, হাদীস নং ৩৩৭২ বণ্ষনা কমরমেন। [ মানুমরর স্বাভাটবক বা 

প্রকৃট�গ� ভয় করা, ভী� হওয়া টকংবা ভয় খাওয়া ও ভয় পাওয়া ধবৈ ও না োময়ে নয়। 

�দ্রূপ মানুর জয টবরময় ক্ষম�া রামখ জসই টবরময় স্বাভাটবকভামব বা চটররেগ�ভামব �ামক আহ্ান করা, 

�ার কামে আশা করা বা আকাট্ষি� জকামনা টকেু পাওয়ার েন্য অমপক্ষা করা বা কাম্যবস্তু পাওয়ার 

সম্াবনায় টবশ্াস করা ও প্র�্যাশা করা, সাহায্য প্রাথ্ষনা করা, �ার প্রট� অনুরাগী হওয়া বা আগ্রহ প্রকাশ 

করা এবং উদ্ার প্রাথ্ষনা করা ধবৈ ও না োময়ে নয়। (ড: মুহাম্াদ ম�ু্ষো টবন আময়শ মুহাম্াদ)।]
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“অ�ঃপর জ�ামরা �ামদর ভয় করমব না, বরং আমামকই ভয় কমর চলমব, 

যটদ জ�ামরা প্রকৃ� মুটমন হময় থাক। [সূরা আমল ইমরান: ১৭৫]

আশা করা ইবাদ�। এর দলীল আল্াহর বাণী,

﴿يت  جث   مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس﴾ ]الكهف: 110[

“অ�এব, ময ব্যটক্ত �ার রমবর সাক্ষাৎ লামভর আশা-আকাঙ্া জপারণ 

কমর, মস জযন সৎ কম্ষ কমর। আর টনে রমবর ইবাদম� অপর কাউমক 

শরীক না কমর।” [সূরা কাহাে: ১১০]

টনভ্ষরশীল�া ইবাদ�। এর দলীল আল্াহর বাণী,

﴿ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ﴾ ]املائدة: 23[

“আর জ�ামরা একমারে আল্াহর ওপরই টনভ্ষর করমব, যটদ জ�ামরা প্রকৃ� 

মুটমন হও।” [সূরা আল-মাময়দা, আয়া�: ২৩]

আল্াহ আরও বমলমেন,

﴿ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ﴾ ]الطالق: 3[

“আর জয ব্যটক্ত একমারে আল্াহর ওপরই টনভ্ষরশীল হয়, �ার েন্য ট�টনই 

(আল্াহ) যমথষ্ট।” [সূরা আ�-ত্বালাক, আয়া�: ৩]

আগ্রহ, ভয় টমটরে� রেদ্া ও টবনয় ইবাদ� টহমসমব টবমবটচ�। এর 

প্রমাণ আল্াহর বাণী

﴿ېې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  
ۇئ﴾ ]األنبياء: 90[

“টনশ্চয় এরা সৎকমম্ষ ত্বটর� ও সদা �ৎপর টেল। আর ভটক্ত ও ভয় 

সহকামর আমামক আহ্ান করম�া এবং আমার প্রট� এরা টবনয়-টবনম্র।” 

[সূরা আল-আটবিয়া, আয়া�: ৯০]
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ভী�-শটঙ্� থাকা ইবাদ�। এর প্রমাণ আল্াহর বাণী,

﴿ھ  ے  ے ﴾ ]البقرة: 150[

“সু�রাং জ�ামামদর �ামদর ভয় কমরা না, একমারে আমামকই ভয় কমর 

চল।” [সূরা আল-বাকারা, আয়া�: ১৫০]

ধনকি্যলামভর কামনা এবং কৃ� পামপর েমন্য অনুমশাচনা ইবাদ�। 

এর প্রমাণ আল্াহর বাণী, 

﴿ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ﴾ ]الزمر: 54[

“আর জ�ামরা সকমল স্বীয় রমবর পামন টেমর এমসা এবং �াঁরই টনকি 

সব্ষম�াভামব আত্সমপ্ষণ কর।” [সূরা আয-যুমার, আয়া�: ৫৪]

সাহায্য প্রাথ্ষনা ইবাদ� টহমসমব পটরগটণ�: এর প্রমাণ আল্াহর বাণী, 

﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴾ ]الفاحتة: 5[

“(মহ আমামদর রব), আমরা একমারে জ�ামারই ইবাদ� কটর আর একমারে 

জ�ামারই টনকি সাহায্য প্রাথ্ষনা কটর” [সূরা আল-োট�হা, আয়া�: ৪]

আর হাদীমস এমসমে,

ِه«. »َوِإَذا اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْن ِباللَّ

“যখন �ুটম সাহায্য চাইমব �খন একমারে আল্াহর টনকমিই �া 

(টবনম্রভামব) চাইমব।”(()

আরেয় চাওয়া ইবাদ� টহমসমব পটরগটণ�। এর প্রমাণ আল্াহর বাণী, 

﴿ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ﴾ ]الناس: 2-1[

“বল, আটম মানুমরর রব ও মানুমরর অটৈপট�র টনকি আরেয় প্রাথ্ষনা 

করটে।” [সূরা আন-নাস, আয়া�: ১,২] 

1 ট�রটমযী, হাদীস নং ২৫১৬; মুসনামদ আহমাদ ১/২৯৩; হাদীস নং ২৬৬৯। 
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উদ্ার কামনা করা ইবাদ� টহমসমব পটরগটণ�। এর প্রমাণ আল্াহর বাণী,

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴾ ]االنفال: 9[

“আরও (স্মরণ কর) যখন জ�ামরা জ�ামামদর রমবর কামে উদ্ামরর েন্য 

আমবদন োটনময়টেমল �খন ট�টন জ�ামামদর আমবদমন সাড়া টদমলন 

(কবুল করমলন)”। [সূরা আল-আনোল, আয়া�: ৯]

েমবহ করাও ইবাদ�: এর প্রমাণ আল্াহর বাণী, 

﴿ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې  ې﴾ ]األنعام: 163-162[

“(মহ রাসূল) বমল দাও, আমার সালা�, আমার কুরবানী, আমার েীবন, 

আমার মরণ সৃটষ্টকুমলর রব আল্াহর েন্যই। �াঁর জকামনাই শরীক জনই 

এবং আটম এ েন্য আটদষ্ট আর আটমই হটছে মুসটলমমদর অগ্রণী”। [সূরা 

আল-আন‘আম, আয়া�: ১৬২-১৬৩]

হাদীমস এমসমে,

»َلَعَن اللُه َمن َذَبَح ِلَغيِر اللِه«.

“যারা অপমরর নামম যমবহ কমর আল্াহ �ামদর অটভশাপ জদন।”(()

মান� পূণ্ষ করাও ইবাদ�। এর প্রমাণ আল্াহর বাণী, 

﴿ پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ﴾ ]االنسان: 7[

“সট�্যকার পুণ্যবান মানুর �ারা, যারা �ামদর মান� পূরণ কমর এবং জসই 

পুনরুত্ামনর টদবস টকয়াম�মক ভয় কমর, মযটদমনর সব্ষনাশ হমব অ�্যন্ত 

ভয়ানক।” [সূরা আদ-দাহার, আয়া�: ৭]

   

1 সহীহ মুসটলম, হাদীস নং ১৯৭৮। 
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টবিরীয় িূলনীটর
প্রিাণাটিসহ ইসলাি সম্পতক্ত জানা 

আর দীন-ইসলাম হমছে, �াওহীদ বা এক-অটদ্�ীয় আল্াহর টনকি পূণ্ষ 

আত্-সমপ্ষণ, অকুণ্ঠ টনষ্ার সমগে �াঁর আনুগ�্য বরণ এবং টশক্ষ জথমক 

মুক্ত থাকা।  

বস্তু� দীমনর রময়মে ট�নটি পয্ষায়, 

(ক) ইসলাম, (খ) ঈমান ও (গ) ইহসান।

 প্রথি পর্তায়: ইসলাি
ইসলামমর রুকন বা স্তম্ হমছে পাঁচটি:

 ‘আল্াহ ব্য�ী� জনই জকামনা হক্ব মা‘বুদ এবং মুহাম্াদ সাল্াল্াহু 

আলাইটহ ওয়াসাল্াম �াঁর রাসূল’- একথার সাক্ষ্য প্রদান করা।

 সালা� সুপ্রট�টষ্� করা।

 যাকা� প্রদান করা।

 রামাযান মামসর সাওম পালন করা।

 আল্াহর �মরর হে করা।

 ইসলাতির রুকনসিূতহর টবস্াটরর ব্যাখ্যা

প্রথম রুকন: কামলমাময় শাহাদা� এর পমক্ষ প্রমাণ হমছে, আল্াহর বাণী,
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﴿ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  
ڄ  ڃ﴾ ]آل عمران، 18[

“আল্াহ সাক্ষ্য টদমছেন জয, একমারে ট�টন ব্য�ী� সট�্যকার জকামনা 

উপাস্য জনই। আর টেটরশ�াবৃদে এবং জ্ানবান ব্যটক্তগণও ন্যায়টনষ্ হময় 

জ�ারণা কমরন জয, মহাপরাক্ান্ত ও প্রজ্াময় আল্াহ ব্য�ী� সট�্যকার 

জকামনা উপাস্য জনই।” [সূরা আমল ইমরান, আয়া�: ১৮]

এর অথ্ষ হমছে, প্রকৃ�পমক্ষ একমারে ট�টন আল্াহ ব্য�ী� আর জকামনা 

ইবাদম�র জযাগ্য ইলাহ জনই। 

এর দু’টি টদক রময়মে, একটি জনট�বাচক, অপরটি ইট�বাচক। মনট�বাচক 

টদকটি হমছে, ‘মকামনাই মা‘বুদ জনই’ এর দ্ারা আল্াহ োড়া অন্য যা টকেুর 

ইবাদ� করা হয় �া সম্পূণ্ষরূমপ নাকচ করা হময়মে। আর ইট�বাচক টদক 

হমছে, ‘আল্াহ ব্য�ী�’ এর দ্ারা ইবাদ� দৃঢ়�ার সমগে একমারে আল্াহ’র 

েন্যই সাব্যস্ত করা হময়মে। �াঁর রােমত্ব জযমন জকামনা অংশীদার জনই, 

জ�মটন �াঁর ইবাদম�র জক্ষমরেও জকামনা অংশীদার থাকম� পামর না। 

এ �াওহীদ বা একত্ববামদর �ােসীর ও ব্যাখ্যা এমসমে আল্াহর বাণী 

কুরআমন। মযমন, আল্াহর বাণী, 

﴿ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ﴾ ]الزخرف: 28-26[

“আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম টনে টপ�া ও টনে সম্প্রদায়মক বমলটেল: 

জ�ামরা জয সব মূট�্ষর পূো অচ্ষনা করে আটম �া জথমক সম্পূণ্ষ মুক্ত, আটম 

�াঁরই ইবাদ� কটর টযটন আমামক সৃটষ্ট কমরমেন আর ট�টনই আমামক সৎ 

পমথ পটরচাটল� করমবন এবং ইবরাহীম এক টচরন্তন কামলমারূমপ জরমখ 

জগমেন �াঁর পরব�্ষীমদর েমন্য, যাম� �ারা জসই বাণীর পামন টেমর জযম� 

পামর। [সূরা আয-যুখরূে, আয়া�: ২৬-২৮]
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অনুরূপ আল্াহর অপর বাণী, 

﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      

ڈ﴾ ]آل عمران: 64[
“বল, মহ আহমল টক�াব! ম�ামরা এমন এক বাণীর প্রট� আস যা 

আমামদর ও জ�ামামদর মামে সমান। আর �া হমছে, আমরা আল্াহ ব্য�ী� 

আর কামরা ইবাদ� করমবা না, আমরা জকামনা টকেুই �াঁর শরীক করব 

না। আর আমরা আল্াহমক জেমড় এমক অপরমক কটস্মনকামলও রব বমল 

গ্রহণ করব না, টকন্তু �ারা যটদ এম� পরাম্ুখ হয়, �াহমল জ�ামরা (আহমল 

টক�াবমদর) বমল দাও, মেমন রামখা, আমরা হটছে আল্াহম� আত্সমটপ্ষ� 

মুসটলম।” [সূরা আমল ইমরান, আয়া�: ৬৪]

আর ‘মুহাম্াদ সাল্াল্াহ ‘আলাইটহ ওয়াসাল্াম আল্াহর রাসূল’ এ সামক্ষ্যর 

স্বপমক্ষ প্রমাণ হমছে, আল্াহর বাণী, 

﴿ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ    ۆ  ۆ﴾ ]التوبة: 128[

“অবশ্যই জ�ামামদর কামে সমাগ� হময়মেন জ�ামামদরই মৈ্য জথমক 

একেন রাসূল যাঁর পমক্ষ দূব্ষহ ও অসহনীয় হময় থামক জ�ামামদর 

দুঃখকষ্টগুমলা, টযটন জ�ামামদর প্রট� সদা সমচ�ন। মুটমনমদর প্রট� টযটন 

টচর জনেহশীল ও দয়াবান।” [সূরা আ�-�াওবাহ, আয়া�: ১২৮]

আর ‘মুহাম্াদ আল্াহর রাসূল’ এ কথার �াৎপয্ষ হমছে, 

 ট�টন যা আমদশ কমরমেন �া অনূসরণ করা।

 ট�টন জয টবরময়র সংবাদ প্রদান কমরমেন �া স�্য বমল স্বীকার করা।

 ট�টন যা জথমক টনমরৈ কমরন �া বে্ষন করা এবং 
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 জকবল �াঁর প্রবট�্ষ� শরী‘আ� অনুযায়ীই আল্াহর ইবাদ� করা।

 টবিরীয় ও রৃরীয় রুকন সালার, রাকার সম্পতক্ত ব্যাখ্যা

আর সালা�, যাকাম�র প্রমাণ এবং �াওহীমদর ব্যাখ্যা সম্পমক্ষ আল্াহর 

বাণী,

﴿ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  
ہ   ہ﴾ ]البينة: 5[

“আর �ামদর জ�া জকবল এ আমদশই জদওয়া হময়টেল জয, �ারা 

একটনষ্ভামব আল্াহর ইবাদ� কমর দীন ইসলামমক খামলস কমর টনমব 

জকবল আল্াহর েন্য। আর সালা� প্রট�ষ্া করমব, যাকা� প্রদান করমব। 

আর এিাই হমছে সুদৃঢ় দীন।” [সূরা আল-বাইটয়্যনাহ, আয়া�: ৫]

 চরুথ্ত রুকন সাওতির ব্যাখ্যা

সাওমমর প্রমাণ হমছে, আল্াহর বাণী,

﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   
ڦ  ڦ﴾ ]البقرة: 183[

“মহ ঈমানদারগণ, টসয়াম সাৈনা জ�ামামদর ওপর েরয করা হময়মে, 

জযমটনভামব েরয করা হময়টেল জ�ামামদর পূব্ষব�্ষীমদর ওপর, মযন 

জ�ামরা �াকওয়ার অটৈকারী হম� পার।” [সূরা আল-বাকারা, আয়া�: ১৮৩]

 পঞ্চি রুকন সম্পতক্ত ব্যাখ্যা

হমের প্রমাণ হমছে, আল্াহর বাণী,

﴿ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ٴۇ﴾ ]آل عمران: 97[

“আর আল্াহর �মরর উমদেমশ্য সেমরর সামথ্ষ রামখ এমন প্রম�্যক ব্যটক্তর 
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ওপর আল্াহর উমদেমশ্য কা’বাগৃমহর হে করা েরয, টকন্তু যটদ জকামনা 

ব্যটক্ত এ আমদশ অমান্য কমর �া হমল (জেমন রাখ) আল্াহ সৃটষ্টকুল 

জথমকই অমুখামপক্ষী।” [সূরা আমল ইমরান, আয়া�: ৯৭]

 টবিরীয় পর্তায়: ঈিান

ঈমামনর শাখা-প্রশাখা সত্তমররও অটৈক। এর মমৈ্য সমব্ষাচ্চ হমছে, ‘লা-

ইলাহা ইল্াল্াহ’ মুমখ উচ্চারণ করা। আর সব্ষটনম্ন হমছে পথ জথমক কষ্টদায়ক 

বস্তু দূমর সটরময় জদয়া, আর লজ্াশীল�া হমছে, ঈমামনর শাখাসমূমহর 

মমৈ্য একটি শাখা।

�মব ঈমামনর রুকন বা স্তম্ হমছে েয়টি: 

 আল্াহর ওপর ঈমান। 

 টেমরশ�াগমণর ওপর ঈমান। 

 আসমানী টক�াবসমূমহর ওপর ঈমান। 

 রাসূলগমণর ওপর ঈমান। 

 মশর টদবমসর ওপর ঈমান। 

 �াকদীমরর ভামলা-মমদের প্রট� ঈমান।

এ েয়টি রুকমনর দলীল হমছে, আল্াহর বাণী, 

﴿ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ   ٿ﴾ ]البقرة: 177[

“ম�ামরা পূব্ষ অথবা পটশ্চম টদমক মুখ টেরামব এম� জকামনাই পূণ্য ও কল্যাণ 

জনই; বরং পূণ্য হমছে জয আল্াহ, মশর টদবস, টেটরশ�াকুল, টক�াবসমূহ ও 

নবীগমণর ওপর ঈমান আনয়ন কমর।” [সূরা আল-বাকারা, আয়া�: ১৭৭]
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আর �াকদীর এর প্রমাণ হমছে আল্াহর বাণী, 

﴿حت  خت  مت  ىت  يت﴾ ]القمر: 49[

“টনশ্চয় আটম প্রট�টি টেটনমসর �াকদীর টনৈ্ষারণ কমর সৃটষ্ট কমরটে।” [সূরা 

আল-ক্বামার, আয়া�: ৪৯]

 রৃরীয় পর্তায়: ইহসান

ইহসান-এর স্তম্ মারে একটি, আর �া হমছে,

‘আল্াহর ইবাদ� করার সময় �ুটম জযন �ামক জদখম� পাছে এিা মমন 

করা, আর যটদ �ুটম �ামক জদখম� না পাও �মব এ কথা মমন কমর জনওয়া 

জয, টনশ্চয় ট�টন জ�ামামক জদখমেন।’

ইহসামনর প্রমাণ হমছে, আল্াহর বাণী,

﴿ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب﴾ ]النحل: 128[

“টনশ্চয় যারা �াকওয়া অবলবিন কমর ও ইহসান অবলবিন কমর, আল্াহ 

(জ্ামন এবং সাহায্য-সহমযাটগ�ায়) �ামদর সমগে রময়মেন।” [সূরা আন-

নাহল, আয়া�: ১২৮]

অনুরূপ আল্াহর বাণী,

﴿گ  گ  گ     گڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ   
ڻ       ڻ﴾ ]الشعراء: 220-217[

“আর ভরসা কর জসই পরাক্ান্ত ও দয়াবামনর ওপর, টযটন জ�ামামক জদমখন যখন 

�ুটম সালাম� দাঁড়াও আর যখন �ুটম সালা� আদায়কারীমদর সমগে উািাবসা 

কর। টনশ্চয় ট�টন সব্ষমরো�া, সব্ষজ্।” [সূরা আশ-শু‘আরা, আয়া�: ২১৭-২২০]

�দ্রূপ আল্াহর অপর বাণী,
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﴿ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ   
ېئ  ىئ  ىئ   ىئ﴾ ]يونس: 61[

“এবং �ুটম (জহ রাসূল) ময জকামনা পটরটস্ট�র মমৈ্য অবস্ান কর না জকন, 

আর �া সম্পমক্ষ কুরআন জথমক যা টকেু ট�লাওয়া� কর না জকন এবং 

জ�ামরা জয জকামনা কম্ষ সম্পাদন কর না জকন আটম জস সমবর পূণ্ষ পয্ষমবক্ষক 

হময় থাটক; যখন জ�ামরা �াম� প্রবৃত্ত হও।” [সূরা ইউনুস, আয়া�: ৬১]

এ-সম্পমক্ষ হাদীমসর প্রমাণ হমছে, টেবরীল ‘আলাইটহস সালামমর এ 

সুপ্রটসদ্ হাদীস যা ‘উমার ইবনুল খাত্তাব রাটদয়াল্াহু আনহু জথমক বটণ্ষ�, 

ট�টন বমলমেন, “একবার আমরা নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইটহ ওয়াসাল্ামমর 

টনকি বমস টেলাম এম�াবস্ায় জসখামন টমশটমমশ কাল জকশ, ৈবৈমব সাদা 

জপারাক পটরটহ� একেন মানুর এমস উপটস্� হমলন। ভ্মমণর জকামনা 

টনদশ্ষনই �ার মমৈ্য টবদ্যমান টেল না, অথচ আমরা জকউ �ামক টচনম� পাটর 

টন। অ�ঃপর ট�টন নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইটহ ওয়াসাল্ামমর সম্ুমখ হাঁিু জগমড় 

বসমলন এবং হস্তদ্য় �াঁর উরুমদমশ রাখমলন, এরপর বলমলন, মহ মুহাম্দ! 

আমামক ইসলাম সম্পমক্ষ সংবাদ প্রদান করুন, নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইটহ 

ওয়াসাল্াম বলমলন, ইসলাম হমছে, এ সাক্ষ্য প্রদান করা জয, আল্াহ ব্য�ী� 

জকামনা সট�্যকার মা‘বূদ জনই এবং মুহাম্াদ সালাল্াহু ‘আলাইটহ ওয়াসাল্াম 

�াঁর রাসূল। সালা� প্রট�ষ্া করা। যাকা� প্রদান করা রমযান মামসর সাওম 

পালন করা এবং সামথ্ষ্য থাকমল আল্াহর �মরর হে করা। 

আগন্তুক বলমলন, আপটন টিক বমলমেন। এম� আমরা আশ্চয্ষ হলাম জয, 

ট�টন টনমেই টেমজ্স করমেন আবার টনমেই �ার স�্যায়ন করমেন। 

অ�ঃপর ট�টন বলমলন: আমামক ঈমান সম্পমক্ষ অবটহ� করুন। নবী সাল্াল্াহু 

‘আলাইটহ ওয়াসাল্াম বলমলন, (ঈমান হমলা) আল্াহ, টেটরশ�াকুল, টক�াবসমূহ, 

রাসূলগণ, মশর টদবস এবং �াকদীমরর ভামলা-মমদের ওপর ঈমান আনয়ন করা। 



তিনতি মূলনীতি ও িার প্রমাণপতজি

30

এরপর আগন্তুক বলমলন, আমামক ইহসান সম্পমক্ষ সংবাদ টদন। উত্তমর 

নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইটহ ওয়াসাল্াম বলমলন, যখন �ুটম ইবাদম� টলপ্ত 

হমব, �খন �ুটম জযন আল্াহমক জদখে এ কথা মমন করম� হমব, আর যটদ 

এিা সম্ব নাও হয়, �মব টনশ্চয় আল্াহ জ�ামামক জদখমেন।

অ�ঃপর আগন্তুক বলমলন, “আমামক টকয়াম� সম্পমক্ষ অবটহ� করুন” 

নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইটহ ওয়াসাল্াম বলমলন, 

এ টবরময় টেজ্াটস� ব্যটক্ত টেমজ্সকারী অমপক্ষা অটৈক োমন না।

এরপর আগন্তুক বলমলন, �াহমল আমামক টকয়ামম�র টনদশ্ষনসমূহ সম্পমক্ষ 

োনান। �খন নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইটহ ওয়াসাল্াম উত্তমর বলমলন,

যখন পটরচাটরকা স্বীয় মাটলমকর ে্ জদমব, নগ্নমদহ ও নগ্ন পদ টবটশষ্ট ও 

েীণ্ষ-শীণ্ষ জপারাক পটরটহ� োগমলর রাখালরা সুউচ্চ অট্াটলকায় বসবাস 

করমব।

হাদীস বণ্ষনাকারী বলমলন, আগন্তুক পরক্ষমণই প্রস্ান করমলন। এরপর 

আমরা টকেুক্ষণ নীরব টনস্তব্ধ থাকলাম। অ�ঃপর নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইটহ 

ওয়াসাল্াম বলমলন, মহ উমার, �ুটম টক োন প্রশ্নকারী জক টেমলন? আমরা 

বললাম, আল্াহ ও �াঁর রাসূল ভামলা োমনন। রাসূল সাল্াল্াহু আলাইটহ 

ওয়াসাল্াম বলমলন, ট�টন হমছেন টেবরীল, ট�টন জ�ামামদরমক দীন টশক্ষা 

প্রদানামথ্ষ জ�ামামদর কামে এমসটেমলন।’(1)

   

1  সহীহ মুসটলম, হাদীস নং ৮; সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০। 
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রৃরীয় িূলনীটর
নবী িুহাম্াি সাল্াল্াহু ‘আলাইটহ ওয়াসাল্াি 

সম্পতক্ত জানা

�ৃ�ীয় মূলনীট� হমছে নবী মুহাম্দ সাল্াল্াহু ‘আলাইটহ ওয়াসাল্াম সম্পমক্ষ 

োনা। ট�টন হমছেন, মুহাম্াদ ইবন আবদুল্াহ �থা আবদুল্াহর পুরে, �াঁর 

টপ�া আবদুল মুত্তাটলব, �াঁর টপ�া হামশম। হামশম কুরাইশ বংমশর জলাক 

এবং এটি আরব কাওম ও জগাষ্ীর মমৈ্য জরেষ্ জগাষ্ী। এই জগাষ্ী ইবরাহীম 

খলীলুল্াহর পুরে ইসলাইমলর বংশ হম� উদ্ু�। (�ার ওপর এবং আমামদর 

নবীর ওপর আল্াহর পক্ষ জথমক সালা� ও সালাম বটর্ষ� জহাক)। 

ট�টন (মুহাম্াদ সাল্াল্াহু ‘আলাইটহ ওয়াসাল্াম) মক্কায় ে্ গ্রহণ কমরন। 

ট�টন জ�রটট্ (৬৩) বের েীটব� টেমলন, নবুওয়া� প্রাটপ্তর পূমব্ষ চটল্শ বের 

এবং “নবী ও রাসূল” টহমসমব জ�ইশ বের (অট�বাটহ� কমরমেন)।

�ামক সূরা “ইকরা” নাটযল করার মাৈ্যমম নবী এবং সূরা মুদোসটসর 

নাটযল করার মাৈ্যমম রাসূল টহমসমব জ�ারণা করা হময়মে। টশক্ষ জথমক 

স�ক্ষ করার েমন্য এবং �াওহীদ �থা অটদ্�ীয় আল্াহর একত্ববাদ 

প্রচামরর েন্য আল্াহ �াঁমক জপ্ররণ কমরন। 

এর প্রমাণ আল্াহর বাণী, 

﴿ھ  ھے  ے   ۓۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇۇ   ۆ     ۆۈ  ۈ  ٴۇ  
ۋۋ  ۅ  ۅ﴾ ]املدثر: 7-1[



তিনতি মূলনীতি ও িার প্রমাণপতজি

32

“মহ কবিমল জদহ আবৃ�কারী। উমি দাঁড়াও, সকলমক স�ক্ষ কর ও টনে 

রমবর মটহমা জ�ারণা কর। বস্ত্রসমূহ পাক-সাে রাখ, টশমক্ষর কদয্ষ�ামক 

সম্পূণ্ষ বে্ষন কর, টবটনময় লামভর আশায় ইহসান কমরা না। আর টনে 

প্রভূর (আমদশ পালমন) ধৈয্ষ ৈারণ কর। [সূরা আল- মুদোসটসর, আয়া�: ১-৭]

এখামন

﴿ے   ۓ﴾
“উমি দাঁড়াও ও স�ক্ষ কর” এর অথ্ষ, টশমক্ষর টবরুমদ্ স�ক্ষ কর এবং 

�াওহীমদর প্রট� আহ্ান োনাও।

﴿ڭ  ڭ﴾
“আর জ�ামার রমবর মটহমা জ�ারণা কর” এর অথ্ষ �াওহীমদর মাৈ্যমম 

আল্াহর মাহাত্্য প্রচার কর।

﴿ڭ  ۇ﴾
“আর জ�ামার জপারাক পটরছেদ পাক-সাে রাখ” এর অথ্ষ “আমলসমূহ”মক 

টশমক্ষর কলুর-কাটলমা জথমক পটবরে রাখ।

﴿ۆ     ۆ﴾
“আর কদয্ষ�া বে্ষন কর” এর মমৈ্য ‘রুেয’ এর অথ্ষ প্রট�মা আর ‘হাের’ 

এর অথ্ষ জেমড় জদওয়া। সু�রাং আয়াম�র পূণ্ষ অথ্ষ হমছে, প্রট�মা পূো ও 

পূেকমদর �্যাগ করা, প্রট�মা জথমক সম্পক্ষছেুট� এবং পূেকমদর জথমক 

সম্পক্ষ টেন্ করা জথমক দূমর বহু দূমর অবস্ান করা। 

ট�টন (নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইটহ ওয়াসাল্াম) দশ বের ৈমর এ �াওহীমদর 

টদমকই মানুরমদর আহ্ান োটনময়মেন। �ারপর �ামক আসমামন টম‘রামে 

টনময় যাওয়া হয় এবং �ার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালা� েরয করা হয়। 

অ�ঃপর মক্কা ভূটমম� ট�ন বের উক্ত সালা� সূচারুরূমপ সম্পাদমনর পর 

মদীনায় টহের� করার আমদশপ্রাপ্ত হন।
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টহেরম�র অথ্ষ টশক্ষ-কলুটর� স্ান পটর�্যাগ কমর ইসলামী রামে্য গমন 

করা। এ উম্ম�র (উম্ম� মুহাম্াদীয়া) েন্য টশক্ষ-কলুটর� স্ান জথমক 

ইসলামী রােমত্ব টহের� করা েরয। এ টহের� টকয়াম� পয্ষন্ত অক্ষুন্ ও 

অব্যাহ� থাকমব।

এর সপমক্ষ প্রমাণ হমছে আল্াহর বাণী,

﴿ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   
ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ںں  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ   
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ﴾ ]النساء: 99-97[

“টনশ্চয় যারা টনমেমদর ওপর অ�্যাচার কমরমে, �ামদর ‘োন কবয’ করার 

সময় টেটরশ�াগণ বলমব, টক অবস্ায় জ�ামরা টেমল? �ারা বলমব, আমরা 

মাটির পৃটথবীম� টেলাম অসহায় অবস্ায়। টেটরশ�াকূল বলমবন: আল্াহর 

দুটনয়া টক এ�িা প্রশস্ত টেল না, যাম� জ�ামরা টহের� করম� পারম�? 

অ�এব, এরা হমছে জসই সব জলাক যামদর জশর আরেয় হমব োহান্াম। আর 

এ হমছে টনকৃষ্ট�ম আরেয়স্ল। টকন্ত জযসব আবাল-বৃদ্-বটণ�া এমনভামব 

অসহায় হময় পমড় জয, মকামনা উপায় উদ্াবন করম� �ারা সমথ্ষ হয় না, 

এমন টক পথ সম্পমক্ষও �ারা জকামনা সহায় সবিল খুঁমে পায় না, এমদর 

আল্াহ ক্ষমার আশ্াস টদমছেন, বস্তু� আল্াহ হমছেন ক্ষমাশীল ও পাপ 

জমাচনকারী”। [সূরা আন-টনসা, আয়া�: ৯৭-৯৯]

অনুরূপ আল্াহর বাণী, 

﴿ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ﴾ ]العنكبوت: 56[
“মহ আমার মুটমন বাদোগণ! টনশ্চয় আমার যমীন প্রশস্ত। অ�এব, ম�ামরা 

একমারে আমারই বামদেগী করম� থাক” [সূরা আল-‘আনকাবূ�, আয়া�: ৫৬]

ইমাম বাগাভী রহ. বমলন, “এ আয়া� অব�ীণ্ষ হওয়ার কারণ এই জয, 
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জয সব মুসটলম টহের� না কমর মক্কায় রময়মে, আল্াহ �ামদর ঈমামনর 

সমবিাৈন কমর আহ্ান কমরমেন।”

টহেরম�র সমথ্ষমন হাদীস জথমক প্রমাণ রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইটহ 

ওয়াসাল্ামমর বাণী,

ْمُس ِمْن  ى َتْطُلَع الشَّ ْوَبُة َحتَّ ْوَبُة، َوَل َتْنَقِطُع التَّ ى َتْنَقِطَع التَّ »َل َتْنَقِطُع اْلِهْجَرُة َحتَّ
َمْغِرِبَها«.

“�াওবা বন্ না হওয়া পয্ষন্ত টহের� বন্ হমব না আর সূয্ষ পটশ্চম টদমক 

উটদ� না হওয়া পয্ষন্ত �ওবার দ্ারও বন্ হমব না।”(1)

অ�ঃপর যখন নবী সাল্াল্াহু ‘আলাইটহ ওয়াসাল্াম মদীনায় অবস্ান 

সম্পন্ কমরন �খন অন্যান্য আমদশগুমলা প্রাপ্ত হন; যথা যাকা�, সাওম, 

হে, আযান, টেহাদ, ভামলা কামের আমদশ, মদে কামের টনমরৈ ই�্যাটদ 

ইসলামী শরী‘আম�র টবৈানসমূহ।

টহেরম�র পমরর দশ বের ট�টন মদীনায় অট�বাটহ� কমরন। এরপর ট�টন 

মারা যান (আল্াহর যাব�ীয় সালা� ও সালাম �ার ওপর অে্ ৈারায় 

বটর্ষ� জহাক) এম�াবস্ায় জয, �াঁর প্রচাটর� দীন �খন ব�্ষমান টেল, 

আর এখনও জয দীন রময়মে জসিা �াঁরই। ট�টন �াঁর উম্�মক যাব�ীয় 

সৎকম্ষ সম্পমক্ষ অবটহ� কমরন আর যাব�ীয় অপকম্ষ সম্পমক্ষ স�ক্ষ কমর 

টদময়মেন। সমব্ষাত্তম জয পথ ট�টন জদটখময় জগমেন �া হমছে �াওহীমদর পথ, 

আর জদটখময়মেন জসই পথ যা আল্াহর টনকি টপ্রয় এবং �াঁর পেদেনীয়। 

পক্ষান্তমর সব্ষ টনকৃষ্ট বস্তু যা জথমক ট�টন স�ক্ষ কমর টদময়মেন �া’ হমছে 

টশক্ষ এবং এমন সব কাে যা আল্াহ অপেদে কমরন।

আল্াহ নবী (মুহাম্াদ সাল্াল্াহু ‘আলাইটহ ওয়াসাল্াম)-মক এই টনটখল 

1  আবু দাউদ, হাদীস নং ২৪৭৯। 
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ৈরণীর সকল মানুমরর টনকি জপ্ররণ কমরমেন এবং সকল টেন্ ও মানুমরর 

পমক্ষ �ার আনুগ�্য অপটরহায্ষ কমর টদময়মেন। 

এর প্রমাণ হমছে, আল্াহর বাণী, 

﴿ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ﴾ ]األعراف: 158[
“বল (জহ নবী) মহ মানুর, আটম (আল্াহ ক�ৃ্ষক) ম�ামামদর সকমলর েন্য 

জপ্রটর� রাসূল।” [সূরা আল-আ‘রাে, আয়া�: ১৫৮]

মহান আল্াহ স্বীয় নবীর মাৈ্যমম �াঁর এই দীনমক পূণ্ষ�া প্রদান কমরমেন। 

এর প্রমাণ হমছে আল্াহর বাণী, 

﴿چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴾ ]املائدة: 3[

“আে আটম জ�ামামদর েন্য জ�ামামদর দীনমক পূণ্ষ করলাম, ম�ামামদর 

ওপর আমার টন‘আম�মক সুসম্পন্ করলাম আর ইসলামমক জ�ামামদর 

দীন টহমসমব মমনানী� করলাম।” [সূরা আল-মাময়দা, আয়া�: ৩]

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু ‘আলাইটহ ওয়াসাল্াম জয মারা জগমেন �ার প্রমাণ 

আল্াহর বাণী, 

﴿حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت﴾ 
]الزمر: 31-30[

“(মহ মুহাম্াদ সাল্াল্াহু ‘আলাইটহ ওয়াসাল্াম) ম�ামার মৃ�ু্য হমব এবং 

�ামদরমকও মরম� হমব। �ারপর জ�ামরা সকমল জ�ামামদর রমবর টনকমি 

টববাদ টবসবিাদ করমব।” [সূরা আয-যুমার, আয়া�: ৩১-৩২]

আর মানুর যখন মারা যামব, �খন �ামক অবশ্যই (টকয়ামম�র টদন) 

পুনরুটত্� করা হমব। এর প্রমাণ হমছে আল্াহর বাণী, 

﴿ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴾ ]طه: 55[
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“আটম জ�ামামদরমক মৃটত্তকা হম� সৃটষ্ট কমরটে আর �ার মামৈ্যই জ�ামামদর 

প্র�্যাবট�্ষ� করব এবং �ার জথমকই একটদন আবার জ�ামামদরমক জবর 

কমর আনব।” [সূরা ত্বা-হা, আয়া�: ৫৫]

আল্াহর অপর বাণী,

﴿چ  چ  ڇ    ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ﴾ ]نوح: 18-17[

“আল্াহ জ�ামামদর যমীন হম� উদ্ু� কমরমেন এক টবমশর প্রণালীম�। 

এরপর ট�টন জ�ামামদরমক আবার �াম� প্র�্যাবট�্ষ� করমবন এবং (এর 

মৈ্য জথমক) মবর করমবন যথাযথভামব।” [সূরা নূহ, আয়া�: ১৭-১৮]

আর পুনরুত্ামনর পর প্রম�্যক (টেন্ ও ইনসান) মথমক �ার কম্ষকামণ্ডর 

পুঙ্ানুপুঙ্ টহমসব-টনমকশ জনওয়া হমব এবং �ামদর আমল অনুযায়ী 

পুরস্ার অথবা শাটস্ত প্রদান করা হমব। এর প্রমাণ আল্াহর বাণী, 

﴿ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   
ڱ﴾ ]النجم: 31[

“আর নমভামণ্ডল ও ভূমণ্ডমল অবটস্� সব টকেু একমারে আল্াহরই। যাম� 

ট�টন দুষ্কম্ষকারীমদরমক �ামদর কম্ষানুসামর উপযুক্ত প্রট�েল প্রদান 

কমরন, পক্ষান্তমর যারা ইহসান (যথাযথভামব সুচারুরূমপ সম্পন্) কমরমে 

�ামদরমক পুণ্যেল টদমবন োন্াম�র মাৈ্যমম।” [সূরা আন-নােম, আয়া�: ৩১]

আর যারা পুনরুত্ান টদবমস টমথ্যামরাপ কমর, �ারা কামের। এর প্রমাণ 

মহান আল্াহর বাণী, 

﴿ے  ے    ۓ        ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ﴾ 
]التغابن: 7[

“কামেররা মমন কমর জয, �ামদর পুনরুটত্� করা হমব না। (মহ রাসূল), 

�ুটম স্পষ্ট ভারায় বমল দাও, অবশ্যই হাঁ, আমার রমবর শপথ, টনশ্চয় 
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জ�ামামদর উটত্� করা হমব, �খন জ�ামামদর জ্া� করামনা হমব, আর 

আল্াহর টনকি এ কাে অট� সহে।” [সূরা আ�-�াগাবুন, আয়া�: ৭]

আল্াহ �া‘আলা সব নবীমদর জপ্ররণ কমরমেন োন্াম�র শুভ সংবাদ 

প্রদানামথ্ষ আর োহান্াম জথমক স�ক্ষ করার েন্য। এর প্রমাণ আল্াহ 

�া‘আলার বাণী, 

﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴾ ]النساء: 165[

“এই রাসূলগণমক (আটম জপ্ররণ কমরটেলাম) সুসংবাদদা�া ও স�ক্ষকারী 

টহমসমব জযন রাসূলগমণর আগমমনর পর আল্াহর টবরুমদ্ মানবকূমলর পমক্ষ 

ধকটেয়� জদওয়ার মম�া টকেুই না থামক।” [সূরা আন-টনসা, আয়া�: ১৬৫]

রাসূলমদর মমৈ্য নূহ ‘আলাইটহসসালাম প্রথম আর মুহাম্াদ সাল্াল্াহু 

‘আলাইটহ ওয়াসাল্াম সব্ষমশর। আর ট�টন (মুহাম্াদ সাল্াল্াহ আলাইটহ 

ওয়াসাল্াম) দ্ারাই নবী-রাসূল জপ্ররমণর ৈারা সমাপ্ত হময়মে। 

নূহ ‘আলাইটহস সালাম সব্ষপ্রথম রাসূল। এর প্রমাণ, আল্াহর বাণী, 

﴿ٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ﴾ ]النساء: 163[
“টনশ্চয় আটম অহী জপ্ররণ কমরটে জ�ামার প্রট� জযমন অহী জপ্ররণ 

কমরটেলাম নূমহর প্রট� ও �াঁর পরব�্ষী নবীগমণর প্রট�”। [সূরা আন-টনসা, 

আয়া�: ১৬৩]

নূহ ‘আলাইটহসসালাম জথমক মুহাম্াদ সাল্াল্াহু ‘আলাইটহ ওয়াসাল্াম 

পয্ষন্ত য� োট�র টনকি রাসূল জপ্ররণ করা হময়টেল �ামদর প্রম�্যমকই 

�ামদর উম্�মদর টনমদ্ষশ টদম�ন একমারে আল্াহর ইবাদ� করম� এবং 

�াগুম�র পূো জথমক টবর� থাকম�। এর প্রমাণ আল্াহর বাণী, 

﴿ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ﴾ ]النحل: 36[

“আর অবশ্যই আটম প্রম�্যক উম্ম�র টনকি রাসূল জপ্ররণ কমরটে জযন 
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জ�ামরা আল্াহর ইবাদ� কর এবং সকল প্রকার �াগু�মক পটরহার কর।” 

[সূরা আন-নাহাল, আয়া�: ৩৬]

আল্াহ �া‘আলা সকল মানুমরর ওপর �াগু�মক অস্বীকার করা এবং 

আল্াহর ওপর ঈমান আনয়ন করা েরয কমর টদময়মেন। 

ইমাম ইবনুল কাইময়্যম রহ. বমলন, “�াগু�” বলম� এমন টকেুমক বুোয়, 

জকামনা বাদো যামক টনময় (দাসমত্বর) সীমা অট�ক্ম কমরমে; হম� পামর 

�া জকামনা উপাস্য অথবা অনুসৃ� ব্যটক্ত অথবা আনুগ�্যকৃ� সত্তা। বস্তু� 

�াগুম�র সংখ্যা অমনক। �মব এর মমৈ্য প্রৈান হমছে পাঁচটি: 

 শয়�ান (�ার ওপর আল্াহর অটভশাপ টনপট�� জহাক)।

 যার উপাসনা করা হয় এবং জস উক্ত উপাসনায় সম্�।

 ময টনমের উপাসনার টদমক মানুরমদর আহ্ান োনায়।

 ময ব্যটক্ত গাময়বী জ্ান আমে বমল দাবী কমর।

 ময ব্যটক্ত আল্াহ যা নাটযল কমরমেন �া ব্য�ী� টবচার েয়সালা 

কমর। এর প্র্রমাণ আল্াহর বাণী, 

﴿ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبىب  يب  جت  حت  خت  
مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ﴾ ]البقرة: 256[

“দীন গ্রহমণর ব্যাপামর জকামনা প্রকার েবরদটস্ত বা বল প্রময়াগ জনই। 

টনশ্চয় টহদায়া� জথমক টবভ্াটন্ত স্পষ্টরূমপ পৃথক হময় জগমে। �াই জয ব্যটক্ত 

“�াগু�মক” অমান্য করল এবং আল্াহর ওপর ঈমান আনল, টনশ্চয় জস 

এমন একটি সুদৃঢ় বন্ন বা অবলবিনমক আঁকমড় ৈরল যা জকামনা টদন 

টেন্ হবার নয়। বস্তু� আল্াহ হমছেন সব্ষমরো�া সব্ষজ্।” [সূরা আল-বাকারা, 

আয়া�: ২৫৬]

এিাই হমছে ‘লা ইলাহা ইল্াল্াহ” এর অথ্ষ ও �াৎপয্ষ। 
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আর হাদীমস এমসমে,

َلُة، َوِذْرَوُة َسَناِمِه اجِلَهاُد«. »َرْأُس اأَلْمِر اإِلْسَلُم، َوَعُموُدُه الصَّ

“দীমনর শীমর্ষ রময়মে ইসলাম, এর স্তম্ হমছে সালা�, আর এর সমব্ষাচ্চ 

শৃগে টেহাদ”(1)।

আর আল্াহই হমছেন সব্ষজ্।

�ুটম আল্াহমক জেমনে? �ার দীনমক? টরসালা� টনমযে টযটন জপ্রটর� 

হমযেমেন জ�ামামদর টনকি, মচন �ামক? পরেগম�র দী�্ষ সেমরর সূচনাযে 

ব্যটক্ত সব্ষপ্রথম জয বাস্তব�ার মুমখামুখী হমব, �া এই ট�নটি প্রশ্ন ও �ার 

উত্তর। প্রশ্নগুমলা জকন্দ্র কমরই গমডে উমিমে ইসলামমর ট�ন মূলনীট�।

  

1  ট�রটমযী, হাদীস নং ২৬১৬। 
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