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ভূ রমকা
সকল প্রশাংসা সৃ রিকুললর রব্ব আল্লাহর জনয এবাং আল্লাহর
রাসূ লবলগের (আলাইরহমুছ ছালাম) প্ররত দরূদ ও সালাম। আরম নর
লহাক অথবা নারী লহাক, প্রলতযক জ্ঞানীর জলনয মুরির এ আহ্বানলক
উপস্থাপন কররছ। আল্লাহর কালছ কামনা কররছ লয, পথভ্রিরা
এলেলক কলযাণ লাভ করলব। আরম ও যারা এর প্রকাশনার লেলে
অাংশ গ্রহণ কলরলছন সকললর জলনয উত্তম সওয়ালবর জনয লদা‘আ
কররছ।
এরপর আরম সাহাযযকারী আল্লাহর সাহাযয রনলয় বললত চাই:লহ জ্ঞানবান, আপনার লয রব আপনালক সৃ রি কলরলছন তার সম্পলকে
জানা বযতীত ইহকাল ও পরকালল লকালনা মুরি ও মঙ্গল লনই। তাাঁর
উপর ঈমান আনা এবাং একমাে তাাঁরই ইবাদত করা, আপনার রব
কতৃেক আপনার কালছ ও সকল মানু লের কালছ লপ্রররত নবীলক জানা,
তাাঁর উপর ঈমান আনা, তালক অনু সরণ করা, আপনার লয দীন গ্রহণ
করলত আপনার রব আপনালক রনলদেশ রদলয়লছন, লস সতয দীনলক
জানা, এর প্ররত ঈমান আনা এবাং লস অনু যায়ী আমল করা বযতীত
আপনার লকালনা মুরি ও কলযাণ লনই।
আর এ গ্রন্থ, ‘দীলন হক্ক’ বা ‘শাশ্বত জীবনবযবস্থা’, যা আপনার
সামলন লপশ কররছ, তালত এসব মহান রবেয়সমূ লহর বণেনা রলয়লছ।
যা জানা ও আমল করা আপনার উপর একান্ত কতেবয। লকালনা
লকালনা বাকয বা লকালনা লকালনা মাসআলালত যরদ অরতররি বণেনার
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প্রলয়াজন লদখা লদয় তখন লসটালক আরম গ্রন্থরটকায় আললাচনা
কলররছ। তা সবই বণেনা কলররছ মহান আল্লাহর বাণী ও রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর হাদীলসর উপর রভরত্ত কলরই।
কারণ হক দীন, যা বযতীত আল্লাহর আর রকছু গ্রহণ করলবন না,
তার একমাে প্রতযাবতেনস্থল লতা এ দু ’রট বস্তুই।
আর আরম অন্ধ অনু করণ লছলে রদলয়রছ, যা অলনক মানু েলক পথভ্রি
কলর রদলয়লছ। বরাং আরম এ গ্রলন্থ এমন রকছু সম্প্রদালয়রও উলল্লখ
কলররছ যারা পথভ্রি অথচ তারা হলকর উপর আলছ বলল দাবী কলর,
বাস্তলব তারা হক দীন লথলক বহু দূ লর অবস্থান করলছ। যালত কলর
এসব দল ও মলতর রদলক সম্পকেযুি অজ্ঞ মানু ে ও অনযানযরা তা
লথলক সাবধান হলত পালর। আর আল্লাহই আমার জনয যলথি আর
রতরন কতই না উত্তম কমেরবধায়ক।
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প্রথম অধযায়
মহান স্রিা আল্লাহ সম্পলকে জ্ঞান,
লহ জ্ঞানবান, লজলন রাখুন, রনশ্চয় রযরন আপনালক নারস্ত (অরস্তত্বহীন)
লথলক ততরী কলরলছন, লসই আল্লাহই রবশ্বজগলতর রব্ব। আল্লাহ
সু বহানাহু ওয়া তা‘আলার প্ররত ঈমান গ্রহণকারী জ্ঞানীরা তাাঁলক
লচালখ না লদখললও, এমন বহু রনদশেনাবলী রলয়লছ যা প্রমাণ করলছ
লয, রতরন রবদযমান, রতরন স্রিা, রতরন সকল রবশ্বলক রনয়ন্ত্রণকারী, যার
মাধযলম তারা তাাঁলক লজলনলছন। এ সকল প্রমাণারদ হলে:
১. জগত, মানু ে ও জীবন: এগুললা সবই নশ্বর। যার প্রথম ও লশে
রলয়লছ। যা অলনযর মুখালপেী। নশ্বর ও অলনযর মুখালপেী সবই সৃ ি,
আর প্রলতযক সৃ লির জনযই স্রিা অতযাবশযক, এ মহান স্রিাই হলেন
আল্লাহ। আল্লাহ স্বয়াং রনলজর পরবে সত্তা সম্পলকে বলললছন, রতরন
স্রিা, রতরন সমস্ত রবশ্বজগলতর রনয়ন্ত্রণকারী। আল্লাহর পে লথলক
তাাঁর রাসূ ললদর (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) উপর অবতীণে
রকতাবসমূ লহ এরট আললারচত হলয়লছ।
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(আল্লাহ) সমগ্র জগত, মানুষ ও সবকিছুর ইলাহ এর নাম। এটি হচ্ছে তাাঁর সত্তার নাম। পকবত্র সত্তাচ্ছি
কতকন এ নাচ্ছম নামিরণ িচ্ছরচ্ছছন। কতকন ( )اإلهل احلقসকতিিাচ্ছরর ইলাহ।
( )تعاىلসম্মানসূচি ও আল্লাহর গুণগান সম্বকলত শব্দ যা তাাঁর সচ্ছবাব চ্চতা ও পকবত্রতাচ্ছি কনচ্ছদবশ িচ্ছর
( )سبحانهঅর্বাৎ আল্লাহ পকবত্র।
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আল্লাহর রাসূ লগণ (সাল্লাল্লাহু আলাইরহম ওয়াসাল্লাম) তাাঁর বাকযলক
মানু লের কালছ লপৌঁরছলয়লছন। তাাঁর প্ররত ঈমান আনা ও একমাে
তাাঁরই ইবাদত করার জনয তালদরলক আহ্বান জারনলয়লছন। মহান
আল্লাহ তাাঁর লেষ্ঠ গ্রন্থ আল-কুরআলন বলললছন,
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“রনশ্চয় আল্লাহই লতামালদর রব্ব, রযরন আকাশমালা এবাং পৃরথবীলক
ছয় রদলন সৃ রি কলরলছন। অতঃপর রতরন আরলশর উপর উঠললন।
রতরন রাত দ্বারা রদনলক আোরদত কলরন, যা দ্রুতগরতলত এর রপলছ
অনু সরণ কলর। সূ য,ে চন্দ্র এবাং নেেরারজ তাাঁর রনলদেশ পাললন
রনলয়ারজত। অবশযই সৃ রি ও রনলদেলশর অরধকার তাাঁরই। সু তরাাং
সমগ্র রবশ্ব জগলতর রব্ব আল্লাহই অতীব বরকতময়।” (আলআরাফ: ৪৫)
আয়াতরটর সারমমে:
আল্লাহ সমগ্র মানবজারতলক জারনলয় রদলেন লয, রনশ্চয় রতরনই
তালদর রব্ব রযরন সমগ্র আসমান যমীন ছয় রদলন সৃ রি কলরলছন।
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সমচ্ছের ক্রমানুসাচ্ছর আল্লাহর ইোিৃ ত এ সৃকি তার কহিমাচ্ছতরই অন্তর্ুব ক্ত। অনির্াে কতকন চচাচ্ছের
পলচ্ছির চচচ্ছেও িম সমচ্ছে সমগ্র সৃকিচ্ছি অকিচ্ছে আনেন িরার ক্ষমতা রাচ্ছেন। চিননা কতকনই চতা
বচ্ছলচ্ছছন ‘‘যেন কতকন চিাচ্ছনা কিছু িরার ইো িচ্ছরন, বচ্ছলন ‘হচ্ছে যাও’, আর তা হচ্ছে যাে।’’
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রতরন এরটও জানালেন লয, রতরন আরলশর উপর উলঠলছন। আরশ
হলে আসমানসমূ লহর উপলর, যা সৃ লির মলধয সলবোচ্চ ও সবেপ্রশস্ত।
আল্লাহ তা‘আলা আরলশর উপর লথলক সমগ্র সৃ রি সম্পলকে জ্ঞান
রালখন। সবরকছু লক রনয়ন্ত্রণ কলরন। এগুললার লকালনা রবেয় তাাঁর
অলগাচলর থালক না। রতরন এরটও জারনলয় রদলেন লয, রতরন রাতলক
সৃ রি কলরলছন যা রদনলক অন্ধকার রদলয় লেলক লফলল এবাং
দ্রুতগরতলত তা রদনলক অনু সরণ কলর। রতরন সূ য-ে চন্দ্র, গ্রহনেেরাজী সবরকছু লক রবনযাস কলর সৃ রি কলরলছন। তাাঁরই রনলদেলশ
তারা তালদর কেপলথ পররভ্রমণ করলছ। রতরন আলরা বলললছন- সৃ রি
করা ও রনলদেশ লদয়ার অরধকার একক তার জনযই সাংররেত। রতরন
সদা-সবেদা অলনক কলযাণ দান কলর থালকন, রতরনই রবশ্বজগলতর

আরবচ্ছদর র্াষা তর্া কুরআচ্ছনর র্াষাে চিাচ্ছনা কিছুর উপচ্ছর উপচ্ছর উঠাচ্ছি ( )استوى ىلع يشءবলা
হে। তাই ( )استوى ىلع عرشهএর অর্ব, কতকন আরচ্ছশর উপচ্ছর উচ্ছঠচ্ছছন, যা তার সববচ্ছেষ্ঠ মযবাদার
জনি মানানসই। তচ্ছব চস উপচ্ছর উঠার স্বরূপ িী তা তা চিউ জাচ্ছন না। ( )استوىএর অর্ব িেনও
( )استوىلনে। অর্বাৎ আকিপতি কবিার িরা নে, চযমন ভ্রিচ্ছলাচ্ছিরা িারণা িচ্ছর র্াচ্ছি, যারা
আল্লাহ চয সমি গুচ্ছণ কনচ্ছজচ্ছি ও তাাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওোসাল্লাম আল্লাহচ্ছি গুণাকিত
িচ্ছরচ্ছছন, চস সমি গুণাবলীর বািবতাচ্ছি অস্বীিার িচ্ছর, তারা এটা এ চর্চ্ছব িচ্ছর চয, যকদ ঐ সমি
গুচ্ছণ আল্লাহচ্ছি গুণাকিত িরা হে তাহচ্ছল চিাচ্ছনা সৃকির সমতু লি বচ্ছল কতকন গণি হচ্ছবন। বস্তুত এটি
কর্কত্তহীন মতবাদ। চিননা সৃি তু লি অর্ব হচ্ছে এ বলা চয, তাাঁর এ গুণাবলী সৃচ্ছির এ গুণাবলীর
সমতু লি তাাঁর এ গুণাবলী তাচ্ছদর এ গুচ্ছণর মত। কিন্তু িাল্পকনি তু লনা, উপমা, চিমনে দ্বারা আমরা
আল্লাহর গুণাগুণ তর্া কবচ্ছশষণচ্ছি বুঝচ্ছত অক্ষম। এসব কিছুচ্ছি গ্রহণ িচ্ছর তাাঁর মযবাদার সাচ্ছর্
সামঞ্জসি চয চিাচ্ছনা গুচ্ছণ তাাঁচ্ছি গুণাকম্বত িরাই হচ্ছে রাসূলগচ্ছণর পদ্ধকত। এটাচ্ছিই আমাচ্ছদর সালাচ্ছে
ছাচ্ছলহীন অনুসরণ িচ্ছরচ্ছছন। এটাই সতি, চযটাচ্ছি মুকমনচ্ছদর আাঁিচ্ছে িরা ওোকজব, যকদও অচ্ছনচ্ছিই
এটাচ্ছি পকরতিাগ িচ্ছরচ্ছছ।
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রব্ব রযরন তালদরলক নারস্ত লথলক ততরী কলরলছন। তালদরলক রনয়ামত
রদলয় বারেলয় তুলললছন। আল্লাহ তা‘আলা বললন:

َّ ْ ُ َ أ َ َ َٰ َّ أ ُ َ َّ َ ُ َ َّ أ ُ َ أ َ َ ُ َ َ أ
ََ أ
ج ُدوا ل ِلش أم ِس َوَل ل ِلق َم ِر
﴿ ومِن ءايتِهِ ٱَّلل وٱنلهار وٱلشمس وٱلقمر ُۚ َل تس
َ
َ
ُ َوْۤاوُدُجۡسٱ ِۤهَّلِل َّٱَّلِي َخلَ َق ُه َّن إن ُك
]٧٣ : ﴾ [فصلت٣٧ نت أم إِيَّاهُ ت أع ُب ُدون
ِ

“আর তাাঁর রনদেশনসমূ লহর মলধয রাে, রদন, সূ যে ও চন্দ্র অনযতম।
সূ যেলক লতামরা রসজদা কলরা না এবাং চন্দ্রলকও না। ঐ আল্লাহলক
রসজদা কর, রযরন এগুললা ততরী কলরলছন, যরদ লতামরা একমাে
তার ইবাদত করলত চাও”। (হামীম রসজদা: ৩৭)
আয়ালতর মমোথে হলে,
আল্লাহ তা‘আলা বলললছন লয, রাে-রদন, সূ যে-চন্দ্র তাাঁর রনদশেনাবলীর
মলধয অনযতম। সালথ সালথ সূ যে ও চন্দ্রলক রসজদাও করলত রতরন
রনলেধ কলরলছন। লকননা এ দু রটও অনযানয রজরনলসর মত সৃ লির
অন্তভুেি, আর সৃ িলক ইবাদত করা এলকবালরই অববধ। আর এ
রসজদাও ইবাদলতর অাংশ রবলশে এবাং অনযানয আয়ালতর মত
এখালনও রতরন একক আল্লাহলক রসজদার রনলদেশ রদলেন। লকননা
রতরনই স্রিা, রতরনই রনয়ন্ত্রণকারী এবাং একমাে ইবাদত পাওয়ার
লযাগয সত্তা।
২. নর-নারীর সৃ রি: আল্লাহ তা‘আলার অরস্তত্ব সম্পলকে মহাগ্রন্থ আলকুরআন আমালদরলক লয অকাটয প্রমাণসমূ লহর পথ রনলদেশনা রদলে,
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তন্মলধয পুরুে ও মরহলালদর সৃ রি অনযতম। এ দু ’লয়র রবদযমানতা
আল্লাহর অরস্তলত্বর সু স্পি প্রমাণ।
৩. ভাো ও রাং-এর রভন্নতা: কখনও দু ’জন একই কলের ও একই
রাং-এর পাওয়া না বরাং এলদর মলধয অবশযই পাথেকয দৃ রিলগাচর হয়।
৪. তাকদীলরর পাথেকয: একই সময় অলনলকই জ্ঞানী রচন্তাশীল রবদ্বান
হওয়া সলেও ধন মযোদা ও সু ন্দরী স্ত্রী লাভ করলত আগ্রহী। লকউ
ধনী, দররদ্র, লকউ শাসক, লকউ শারসত হলয়ই থাকলত হয়। লকননা,
আল্লাহ তার জনয যা রনধোরণ কলরলছন তা বযতীত লস অনযরকছু
অজেন করলব না। এর মলধয আল্লাহ চান এমন ধরলনর গুর রহসয
রনরহত রলয়লছ; লসরট হলে. মানু েলদর এলকর দ্বারা অপরলক রতরন
পরীো করলত চান এবাং সকললর প্রলয়াজন পূ রণ যালত রবরিত না
হয় লসজনয এলকর দ্বারা অপলরর লখদমত করালত চান। এ পৃরথবীলত
আল্লাহ যার তাকদীর ভাল রনধোরণ কলরন রন তার জনয জান্নালত
অরত উত্তম রনয়ামত সাংরেণ করার কথা জারনলয় রদলয়লছন; যরদ লস
আল্লাহর উপর ঈমান রনলয় মারা রগলয় থালক। এর পলরও আল্লাহ
তা‘আলা দররদ্রলদর মানরসক ও শারীররক রদক লথলক এমন তবরশিয
দান কলরলছন, অরধকাাংশ লেলে যা অলনক ধনীজন পায় রন। এরট
আল্লাহর রহকমত ও নযায় রবচালরর রনদশেন।
৫. রনদ্রা ও সতয স্বপ্ন : যার মাধযলম আল্লাহ তা‘আলা ঘুমন্ত বযরিলক
অলনক অজানা রবেলয়র সু সাংবাদ দান বা ভীরত প্রদশেণ কলর
থালকন। রতরন বললন,
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ُ ُ ََ
َ
كم ب َّ أ
]٣٧ :ٱَّل ِل َوٱنلَّ َهارِ﴾ [الروم
﴿ َوم أِن َءايَٰتِهِۦ منام
ِ
“রদন ও রালে লতামালদর স্বপ্ন তারই রনদশেন।” (আর-রূম: ২৩)
৬. রূহ: যার বাস্তবতা সম্পলকে একমাে আল্লাহ ছাো লকউ জালন
না।
৭. মনু েয শরীর: মানু ে এবাং তার শরীলরর ইরন্দ্রয়, রশরা ও উপরশরা
ও মরস্তলের সরঞ্জাম ও পররপালকর যন্ত্রাাংশ প্রভৃরত।
৮.বৃ রি: আল্লাহ মৃত পৃরথবীর বুলক বৃ রি বেেণ কলরন। অতঃপর রবরভন্ন
ধরলণর, রবরভন্ন রাং এর, রবরভন্ন প্রলয়াজলনর রবরভন্ন তৃণ ও বৃ লের
উৎপরত্ত হয়। এগুললা আল্লাহর অরস্তলত্বর অসাংখয প্রমাণারদর মলধয
রকছু সাংখযক প্রমাণ। লয সম্পলকে আল্লাহ কুরআলন উলল্লখ কলরলছন
এবাং লয সম্পলকে এ মলমে রববৃ রত রদলয়লছন লয, এগুললা আল্লাহ
সু বহানাহু ওয়া তা‘আলার অরস্তত্ব ও রতরন লয স্রিা ও সকল সৃ লির
রনয়ন্ত্রণকারী তার উজ্জ্বল প্রমাণ।
৯. মনু েয প্রকৃরত: লয প্রকৃরত রদলয় আল্লাহ মানু েলক সৃ রি কলরলছন তা
হলে লস তার স্রিা ও রনয়ন্ত্রণকারী আল্লাহর উপর ঈমান আনলব। লয
এটালক অস্বীকার কলর লস তার আত্মালক ভ্রারন্ত ও হতাশায় রনলেপ
কলর। উদাহরণস্বরূপ কমুযরনলির কথা উলল্লখ করা যায়। লস এ
5

যকদ চস তওবা িচ্ছর কেচ্ছর আচ্ছস, আল্লাহর উপর, তাাঁর রাসূল ও তাাঁর দ্বীচ্ছনর উপর ঈমান আনার মত
ঈমান আচ্ছন এবং চস অনুযােী আমল িচ্ছর তাহচ্ছল আল্লাহও তাওবািারীচ্ছদর কদচ্ছি কেচ্ছর আচ্ছসন।
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জীবলন েরতগ্রস্ততার মলধয বাস কলর এবাং রযরন অরস্তত্বহীনতা লথলক
তালক ততরী করললন ও রনয়ামলতর দ্বারা বে করললন তালক রমথযা
বলার কারলণ মৃতুযর পলর তার গন্তবযস্থান হলব জাহান্নাম। যরদ না লস
আল্লাহর কালছ তাওবা কলর, তার উপর, তার দীলনর উপর এবাং
তার রাসূ ললর উপর ঈমান আনয়ন কলর।
১০. আল্লাহর লকালনা লকালনা সৃ রিলত বরকত ও প্রাচুলযের সমাহার
ঘটা: লযমন ছাগল; আর বরকলতর রবপরীত হলে অকমেণয ও রনষ্ফল
হওয়া লযমন কুকুর ও রবোলল।
আল্লাহর গুলণর রভতলর এরটও লয, রতরন প্রথম, যার লকালনা শুরু
লনই। রতরন রচরঞ্জীব, রচরস্থায়ী, মৃতুযবরণ করলবন না এবাং কখনও
লশে হলবন না। রতরন ধনােয, রনলজই প্ররতরষ্ঠত, অলনযর মুখালপেী
নন। রতরন এক এবাং তাাঁর লকালনা শরীক লনই। আল্লাহ তা‘আলা
বললনَ َأ َ أ
َّ
َّ ٱَّلل
ُ َّ ١ َّلل أَ َح ٌد
ُ َّ ِيم * قُ أل ُه َو ٱ
َّ ٱلرِنَٰمۡح
َّ ِٱَّلل
ِل َول أم
ِ  لم ي٢ ٱلص َم ُد
﴿ ِمۡسِب
ِ ٱلرح
َ ُ ُ ُ َّ ُ َ َ َ أ
ُ
َ
يُ َ أ
ً
ُۢ
]٥ ،١ :﴾ [االخالص٤  ولم يكن َلۥ كفوا أحد٣ وَل
“অসীম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহর নালম। তুরম বল, রতরনই
আল্লাহ, রতরন অরদ্বতীয়, রতরন অমুখালপেী। রতরন কালরা জন্ম লদনরন,
লকউ তাাঁলক জন্ম লদয়রন এবাং লকউ তাাঁর সমতুলযও লনই” (সূ রা
ইখলাস: ১-৪)
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আয়ালতর মমোথে:
যখন কালফররা লশে নবীর কালছ আল্লাহর গুণ সম্পলকে প্রশ্ন করল
তখন আল্লাহ এ সূ রা অবতীণে কলরন এবাং রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) লক তালদর উলেলশয এ বলার রনলদেশ রদললন
লয, আল্লাহ এক এবাং তাাঁর লকালনা অাংশীদার লনই। রতরন রচরঞ্জীব,
রচরস্থায়ী ও সবরকছু র রনয়ন্ত্রণকারী। সমগ্র রবশ্বজগত, মানু ে জারত ও
সব রকছু র উপলর তাাঁরই একক কতৃেত্ব রলয়লছ। সকল প্রলয়াজন
রমটালনার জনয মানু েলদর শুধু মাে তাাঁরই মুখালপেী হওয়া ওয়ারজব।
রতরন জন্ম লদন রন, জন্মও লনন রন। তাাঁর লকালনা পুে বা কনযা, রপতা
অথবা মাতা হলতই পালর না। তাাঁর লেলে এগুললা লয হলতই পালর
না, অনয সূ রাগুললালতও রতরন তার প্রমাণ রদলয়লছন। লকননা,
পযোয়ক্রলম আসা ও জন্মলাভ সৃ রির গুণ রবলশে। এর দ্বারা রতরন
খৃিানলদর কথা- ঈসা আল্লাহর পুে’ ও ইয়াহূ দীলদর কথা ‘উযালয়র
আল্লাহর পুে’ এবাং অনযানযলদর কথা ‘রফররশতারা আল্লাহর কনযা’
লক ররহত কলরলছন। তালদর রতরোর কলরলছন এবাং তালদর কথা
বারতল লঘােণা কলরলছন এবাং একথাও জারনলয় রদলয়লছন লয, রতরন
রনজ কুদরলত আল্লাহ মাসীহ ঈসা আলাইরহস সালামলক মারট হলত ও
মানব মাতা হাওয়া আলাইহাস সালামলক আদলমর পাাঁজর হলত সৃ রি
কলররছললন। অতঃপর আদম আলাইরহস সালাম হাওয়া আলাইহাস
সালামলক তার পালশ্বে লদখললন। এরপর আদম সন্তানলদরলক নরনারীর বীযে হলত ততরী করললন। আল্লাহ রাব্বু ল ‘আলামীন সব
রকছু লক অরবদযমানতা হলত এবাং এরপর সকল সৃ রিলক রবলশে রনয়ম
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ও পদ্ধরতলত সৃ রি কলরলছন। যা রতরন ছাো অনয লকউ পররবতেন
করলত পালর না। যখন রতরন এ রনয়ম পদ্ধরতলক লযমন ইো
পররবতেন করলত চান, কলরন। লযমন রতরনই ঈসা আলাইরহস
সালামলক রপতা ছাো মাতা হলত সৃ রি কলরলছন। তাাঁলক লদালনায়
কথা বলালনা, মূ সা আলাইরহস সালালমর লারঠলক ধাবমান সাপ
বানালনা, তদ্বারা সমুলদ্রর উপলর আঘাত কলর তন্মলধয রতরন ও তাাঁর
কওলমর অরতক্রমলযাগয রাস্তা বানালনা, সবেলশে নবী মুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর দ্বারা চন্দ্র রদ্বখরিত করা,
অরতক্রলমর সময় গাছ কতৃেক তাাঁলক সালাম জানালনা। প্রাণীর পে
লথলক তার রবশ্বস্ততার এমন সােয প্রদান যা মানু লেরা শুলনলছ, এর
কথা রছল আরম সােয রদরে, আপরন আল্লাহর রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম)। রঠক লতমরনভালব তাাঁলক মসরজলদ হারাম হলত
মসরজলদ আকসা পযেন্ত লবারালক কলর রাে ভ্রমণ করালনা হয়। তাাঁর
সাথী রছললন রজব্রাঈল আলাইরহস সালাম। যখন আসমালনর উপলর
লপৌছললন, আল্লাহ তাাঁর সালথ কথা বলললন। তাাঁর উপর ছালাত ফরয
করার পর রতরন রতরন মসরজলদ হারালম রফলর আলসন এবাং
আসমালনর প্রলতযক অরধবাসীগণ চলার পলথ তাাঁলক লদলখলছন। এটা
রছল এক রারেলত সূ যে উঠার পূ লবে। রাে ভ্রমণ ও রমরালজর ঘটনা
কুরআন, হাদীস ও ইরতহাস গ্রলন্থ প্ররসদ্ধ হলয় রলয়লছ।
আল্লাহর অনযানয গুলণর মলধয অনযতম হলে, েবণ, দশেন, জ্ঞান,
েমতা ইোশরি। রতরন সবরকছু লশালনন ও লদলখন। লকালনা পদো
তাাঁর লশানা ও লদখার প্ররতবন্ধক হলত পালর না। মাতৃগলভে রক রলয়লছ
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এবাং মানু লের অন্তলর রক লু কারয়ত, যা হলয়লছ ও যা হলব, সব রকছু ই
রতরন জালনন। রতরন সবেশরিমান। রতরন ইো লপােণকারী, যখন যা
ইো কলরন বললন, “হলয় যাও” অতঃপর তা হলয় যায়।
তাাঁর পরবে সত্তা রনলজলক লয গুলণ গুণারিত কলরলছ তন্মলধয অনযতম
হলে, রতরন যখন চান, যার সালথ চান, তার সালথ কথাবাতো বললন।
রতরন মূ সা আলারহস সালাম ও সবেলশে রাসূ ল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এর সালথ কথা বলললছন। পরবে কুরআলনর
অেরসমূ হ ও অথেসমূ হ আল্লাহরই বাণী। তাাঁর রাসূ ল মুহাম্মাদ
(সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এর উপর রতরন এরট অবতীণে
কলরলছন। তাাঁর ‘বাণী’ (কুরআন)ও তাাঁর গুণাবলীর মধয লথলক একরট
গুণ; এরট সৃ ি রকছু নয় লযমনরট পথভ্রি মু‘তারযলারা বলল থালক।
রতরন রনজলক রনলজ ও তাাঁর রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম)
তাাঁলক লয গুলণ গুণারিত কলরলছন তন্মলধয অনযতম হলে, লচহারা,
হাত, উর্ধ্োবস্থান, অবতীণে হওয়া খুরশ হওয়া, রাগ করা। রতরন তাাঁর
মুরমন বান্দালদর প্ররত খুশী হন এবাং কারফর ও তাাঁর অপছন্দ
কাযোরদলত রনমরিতলদর প্ররত রাগারিত হন। তাাঁর খুশী হওয়া, রাগ
করা, লচহারা ও হাত থাকা, উর্ধ্োবস্থান লনয়া, অবতীণে হওয়া তাাঁর
অনযানয গুণাবলীর মত তার লেষ্ঠলত্বর সালথ সামঞ্জসযশীল গুণাবলী, যা
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ঐ হাদীচ্ছসর আচ্ছলাচ্ছি চযোচ্ছন বলা হচ্ছেচ্ছছ, ‘‘আমাচ্ছদর রব্ব চশষ রাচ্ছতর এি তৃ তীোংশ অবকশি র্ািচ্ছত
দুকনোর আসমাচ্ছন অবতীণব হন”।
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লকালনা সৃ লির গুলণর সালথ তুলনা হয় না। লকালনা অপবযাখযা ও ধরন
রনধোরণ বযতীতই সাবযস্ত করলত হলব।
মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও হাদীলছ এরট প্রমারণত লয, মুরমন বান্দাগণ
লকয়ামলতর মালঠ ও জান্নালত স্বচলে আল্লাহ রব্বু ল আলামীনলক
লদখলবন।
আল্লাহর গুণাবলী মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লালমর হাদীসসমূ লহ বযাপকভালব আললারচত হলয়লছ। আপরন
লসগুললা রবস্তাররতভালব লদলখ রনন।
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আল্লাহ কতৃক
ে মানব সন্তান, রজন জারত ও অনযানযলদরলক সৃ রির
উলেশয
লহ জ্ঞানবান, যখন আপরন জানললন লয, রনশ্চয় আল্লাহ আপনার
রব্ব, রযরন আপনালক সৃ রি কলরলছন। তাহলল রনশ্চয় রতরন আপনালক
অলহতুক সৃ রি কলরন রন। বরাং আপনালক তাাঁর ইবাদত করার জনযই
সৃ রি কলরলছন। আল্লাহর উরিই এর প্রমাণ,
َ َ َ َأ ُ أ
ُ يد م أِن ُهم مِن ر أزق َو َما أُر
ُ  َما أُر٥٦ نس إ ََّل َِّلَ أع ُب ُدون
َ ٱۡل َّن َو أٱۡل
يد
﴿ وما خلقت
ِ
ِ
ِ
ٖ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َّ َ ُ َ َّ َّ ُ ُ أ ُ َّ أ
ُ
َ
ُ َ ُأ
]٤٥ ،٤٥ : ﴾ [اذلاريات٥٨  إِن ٱَّلل هو ٱلرزاق ذو ٱلقوة ِ ٱلمت ِني٥٧ ون
ِ أن يطعِم
“আরম আরম রিন ও মানব জারতলক আমার ইবাদত করার জনযই
সৃ রি কলররছ। আরম তালদর লথলক লকালনা খাদযদ্রবয চাই না এবাং
আমালক তারা খাওয়াক, এটাও চাইনা। রনশ্চয় রতরনই আল্লাহ, রযরন
খাদযদাতা, সু দৃর শরির অরধকারী”। (আয-যাররয়াত- ৫৬-৫৮)
আয়াতগুললার সারমমে:
প্রথম আয়াতরটলত আল্লাহ বলললছন- রতরন রিন7 জারত ও আদম
সন্তানলদরলক শুধু মাে তাাঁলক ইবাদত করার জনয সৃ রি কলরলছন এবাং
রদ্বতীয় ও তৃতীয় আয়ালত বলললছন, রতরন তাাঁর বান্দালদর লথলক
7

কজন: তারা হচ্ছে আল্লাহর এি কবচ্ছবিসম্পন্ন সৃকি। যাচ্ছদরচ্ছি আল্লাহ তাচ্ছদর ইবাদাচ্ছতর জনি সৃকি
িচ্ছরচ্ছছন, চযমন বনী আদমচ্ছি সৃকি িচ্ছরচ্ছছন। তারা আদম সন্তাচ্ছনর মতই যমীচ্ছন বাস িচ্ছর। কিন্তু
আদম সন্তানরা তাচ্ছদর চদেচ্ছত পাে না।
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অমুখালপেী। আর রতরন তালদর লথলক ররযকও চান না, খানাও চান
না; লকননা রতরনই রররযকদাতা, শরিশালী। মানু ে বা অনয রকছু লক
একমাে তাাঁর পে লথলকই রররযক লদওয়া হয়। রতরন ঐ সত্তা রযরন
বৃ রি দান কলরন এবাং মারটর মধয হলত রররযক লবর কলরন।
অপর রদলক পৃরথবীর জ্ঞানহীন অনযানয প্রাণী সম্পলকে বলা যায়,
আল্লাহ রাব্বু ল আলামীন এগুললালক মানু লের জনয ততরী কলরলছন,
যালত আল্লাহর আনু গলতযর লেলে মানু েরা এলদর সহলযারগতা রনলত
পালর এবাং ইসলামী শরী‘আত অনু যায়ী এগুললালক বযবহার করলত
পালর। পৃরথবীর প্ররতরট সৃ ি ও প্ররতরট নোচো ও রনস্তব্ধতালক
আল্লাহ তা‘আলা এক তাৎপযেপূণে কলর ততরী কলরলছন, যা রতরন
কুরআলন বণেনা কলরলছন ও জ্ঞালনর মান অনু যায়ী আল্লাহর
শরী‘আলতর আরলমগণ এটা উপলরব্ধও কলরন। এমনরক বয়লসর
রভন্নতা, রররযক, রবপদ আপলদর পাথেকয, তাও আল্লাহর রনলদেলশই
হলয় থালক; যালত জ্ঞানী বান্দালদর পরীো করা যায়। অতঃপর
আল্লাহর রনধোররত তাকদীলরর উপলর রযরন খুশী থালকন ও তাাঁর
কালছ আত্মসমপেণ কলরন এবাং আল্লাহ যা পছন্দ কলরন লস কাজ
করার জনয কি কলরন, তার উপলর আল্লাহও খুশী হন এবাং রতরন
দু রনয়ালত ও মৃতুযর পলর আরখরালত লসৌভালগযর অরধকারী হন। আর
লয আল্লাহর রনধোররত তাকদীলরর উপলর খুশী থালক না, তার কালছ
আত্মসমপেণ কলর না, তার আনু গতয লদখায় না, আল্লাহ তার উপর
রাগারিত হন। দু রনয়া আরখরালত লস ভাগযহত, লস হতভাগয রবেম্বনাপরতত দূ ভোগা। এধরলনর অবস্থায় পরতত হওয়া লথলক আমরা
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আল্লাহর সন্তুরি চারে। তাাঁর কালছ তাাঁর অসন্তুরি লথলক আেয় প্রাথেনা
কররছ।
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মৃতুযর পলর পুনরুোন রহসাব রকতাব কালজর প্ররতদান এবাং
জান্নাত ও জাহান্নাম
লহ জ্ঞানবান, যখন আপরন জানললন লয, রনশ্চয় আল্লাহ আপনালক
তাাঁর ইবাদাত করার জনয ততরী কলরলছন। এরপর জানু ন লয, রতরন
তাাঁর রাসূ ললদর উপলর অবতেীণে সকল গ্রলন্থ, রতরন লয মৃতুযর পর
জীরবতাবস্থায় পুনরুোন করলবন ও প্ররতফললর রনবাসস্থলল আপনার
কলমের প্ররতফল রদলবন তা বলল রদলয়লছন। লকননা মানু ে মৃতুযর
মাধযলম এ কমেময় নশ্বর জগলতর জীবন হলত মৃতুযর পলর ফলাফললর
ও রচরস্থায়ী জগলত প্রস্থান কলর। অতএব, যখন আল্লাহর পে হলত
মানু লের জনয রনধোররত আয়ূ োল পূ ণে হলয় যায়, আল্লাহ মৃতুযর
রফররশতালক তার শরীর হলত রূহলক কব্জ করার রনলদেশ লদন। লস
শরীর হলত রূহ লবর হওয়ার পূ লবে মৃতুযর যন্ত্রণা লভাগ করার পলর
মৃতুয বরণ কলর।
তখন তার রূহ যরদ পূ লবেই আল্লাহর প্ররত ঈমান এলন থালক, তাাঁর
আনু গতয লদরখলয় থালক, তলব তালক আল্লাহ রনয়ামলতর গৃলহ লরলখ
লদলবন। পোন্তলর তার রূহ যরদ আল্লাহলক অস্বীকারকারী হয়, মৃতুযর
পলর পুনরুোন ও প্ররতফল লাভলক রমথযা বলল থালক, তলব তালক
আল্লাহ শারস্ত গৃলহ ঐ সময় পযেন্ত লরলখ রদলবন যতেণ না দু রনয়ার
রনধোররত রদন সমাপ্ত হলয় রকয়ামত অনু রষ্ঠত হয় এবাং একক আল্লাহ
ছাো সকল অবরশি সৃ ি মৃতুযবরণ কলর। আল্লাহ সকল সৃ িলক
এমনরক পশুলকও পুনরুোন করলবন। প্রথলম লযমনভালব তাাঁর
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সৃ িলক সৃ রি কলররছললন লতমরন শারীররক পূ ণেতা দান কলর তালদর
শরীলর রতরন তালদর রূহ রফররলয় রদলবন; এজনয লয পুরুে-মরহলা,
শাসক-শারসত, ধনী-দররদ্র সকললই কৃতকলমের ফলাফল দান ও
রহসাব-রকতাব করা যায়। সু তরাাং রতরন কালরা প্ররত যু লুম করলবন
না। লকননা অতযাচাররত লসরদন অতযাচারী লথলক প্ররতলশাধ রনলব।
এমনরক প্রাণীরাও যারা তার উপর অতযাচার কলররছল পরস্পর এলক
অনয লথলক প্ররতলশাধ রনলব। রতরন এলদরলক রনলদেশ রদলবন “মারট
হলয় যাও” লকননা এরা জান্নাত বা জাহান্নাম লকাথাও প্রলবশ করলব
না। আর লস রদন মানব সন্তান ও রিন প্রলতযলকর আমল অনু যায়ী
পুরস্কার লদওয়া হলব। যারা আল্লাহর প্ররত ঈমান এলনরছললন, তাাঁর
আনু গতয কলররছললন, তাাঁর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর
অনু সরণ কলররছললন তালদরলক জান্নালত প্রলবশ করালবন, যরদও
রতরন দু রনয়ার সব লচলয় দররদ্র বযরি হলয় থালকন, অনযরদলক কারফর
রমথযাবাদীলদরলক জাহান্নালম প্রলবশ করালবন, যরদও তারা পৃরথবীলত
সবোরধক ধনী ও মযোদাসম্পন্ন বযরি হলয় থালক। আল্লাহ তা‘আলা
বললন:
ُ َ َّ َ أ َ َ ُ أ َ َّ َ أ
]١٧ :ِند ٱَّللِ أتقى َٰك أ ُۚم﴾ [احلجرات
﴿إِن أكرمكم ع
“রনশ্চয় লয সবলচলয় তাকওয়াসম্পন্ন, লসই আল্লাহর কালছ লবরশ
মযোদাবান”। (হুজরাত-১৩)
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জান্নাত:
জান্নাত রনয়ামলতর স্থান। এখালন রবরভন্ন প্রকালরর এমন রনয়ামত
রবদযমান যা কালরা পলে অনু মান করা সম্ভব নয়। এখালন একশত
স্তর রলয়লছ। আল্লাহর প্ররত তালদর ঈমান ও তালদর আনু গলতযর মান
অনু যায়ী রবরভন্ন স্তলরর অরধকারী লসখালন অবস্থান করলবন।
জান্নালতর সবেরনম্ন স্তলরর অরধবাসীলক ঐ রনয়ামত লদওয়া হলব যা
দু রনয়ার সবলচলয় রনয়ামত উপলভাগকারী বাদশাহর রনয়ামলতর লচলয়
সত্তর গুণ লবরশ।
জাহান্নাম:
আমরা এ জাহান্নাম লথলক আল্লাহর কালছ আেয় চারে। এরট মৃতুযর
পলর আলখরালত শারস্তর স্থল। লসখালন রবরভন্ন প্রকালরর কি ও
শারস্তর বযবস্থা রলয়লছ, যার স্মরণ অন্তরলক ভীত সন্ত্রস্ত কলর লতালল,
চেুলক কাাঁদায়। যরদ আরখরালত মৃতুযবরলণর সু লযাগ থাকত তাহলল
শুধু এর অবস্থা লদলখই জাহান্নামবাসীরা মৃতুযবরণ করত। পোন্তলর
মৃতুয মাে একবারই হলয় থালক, যার মাধযলম মানু েগণ ইহললৌরকক
জীবন লথলক পারললৌরকক জীবলন প্রস্থান কলর। মহাগ্রন্থ আল
কুরআলন পূ ণোঙ্গ আকালর মৃতুয, পুনরুোন, রহসাব, পুরস্কার, জান্নাত
ও জাহান্নালমর অবস্থা সম্পলকে আললাচনা এলসলছ। আমরা এখালন যা
যা উলল্লখ করলাম, তা ঐগুললার ইরঙ্গত মাে।
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মৃতুযর পর পুনরুোন, রহসাবকাল, প্ররতফল লাভ সম্পলকে অসাংখয
দলীল রলয়লছ। মহাগ্রন্থ আল-কুরআলন আল্লাহ তা‘আলা বললনُ َ َ أ َ َ َأ َ ُ أ َ َ ُ ُ ُ أ َ أ َ ُأ ُ ُ أ
َٰ ارةً أ أخ َر
: ﴾ [طه٥٥ ى
﴿ ۞مِنها خلقنَٰكم وفِيها نعِيدكم ومِنها ُن ِرجكم ت
]٤٤
“এ (মারট) লথলকই আমরা লতামালদরলক সৃ রি কলররছ, এর মলধযই
আমরা লতামালদরলক রফররলয় লদব। এর লথলকই লতামালদরলক আমরা
পুনরায় লবর করব”। (ত্বহাঃ ৫৫)

ُأ ُأ
َ ُيي
ٞ َ َ ِ ِس َخ أل َق ُه ۖۥ قَ َال َمن يُ أۡح أٱلع َِظَٰ َم َو
َ َ ﴿ َو
َ ِ َ َض َب َنلَا َم َث ٗٗل َون
يها
ِ  قل٧٨ ِه رمِيم
ِ
َ
َ
ُ َ ُ َ َّ َ َ َّ َ َ َ َّ
ٌ كل َخ ألق َعل
]٣٧ ،٣٥ : ﴾ [يس٧٩ ِيم
ِ ِ ٱَّلِي أنشأها أول مرةِٖۖ وهو ب
ٍ

“আর লস আমালদর জনয উপমা বণেনা কলর, অথচ লস রনলজর জন্ম
বৃ ত্তান্ত ভুলল লগলছ। লস বলল, পচাগলা হাাঁেলক লক জীরবত করলব?
বলল রদন, এগুললালক রতরনই জীরবত করলবন রযরন লসগুললালক
প্রথমবার সৃ রি কলরলছন। রতরন সকল সৃ রি সম্পলকে সবেজ্ঞানী”
(ইয়াসীন- ৭৮-৭৯)
أ
َّ ُ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َّ ُ أ َ ُ ْ ُ أ َ َ َٰ َ َ َ ُ أ
ُث ث َّم َلُن َّبؤن ب ِ َما َع ِمل ُت أ ُۚم
﴿ زعم ٱَّلِين كفروا أن لن يبعث ُۚوا قل بَل ور ِّب َلبع
َّ َ َ َ َ
]٣ : ﴾ [اتلغابن٧ َٞوذَٰل ِك لَع ٱَّللِ يَسِ ري
“কারফররা ধারণা কলরলছ লয, তারা কখলনা পুনরুরেত হলব না। তুরম
বল, অবশযই লতামার রলব্বর শপথ, রনশ্চয় লতামরা পুনরুরেত হলব,
অতঃপর রনশ্চয় লতামালদরলক লতামালদর কৃতকমে সম্পলকে অবরহত
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করা হলব এবাং এরট আল্লাহর পলে এলকবালরই সহজ”। (আত্
তাগাবুন-৭)
আয়াতসমূ লহর সারমমে:
আল্লাহ সু বহানাহু ওয়াতা‘আলা প্রথম আয়াতরটলত বলললছন, রনশ্চয়
রতরন মানব সন্তানলদরলক মারট হলত সৃ রি কলরলছন। এটা ঐ সমলয়র
কথা, যখন রতরন তালদর রপতা আদমলক মারট হলত সৃ রি
কলররছললন। রতরন আরও বললন: রতরন অবশযই তালদরলক মৃতুযর
পলর কবলরর মারটলত রফররলয় আনলবন; যালত তালদর সম্মান রো
হয়। আরও জারনলয়লছন লয, রদ্বতীয়বার রতরন তালদরলক মারট লথলক
লবর করলবন। এরপর প্রথম লথলক রনলয় লশে পযেন্ত প্রলতযকলকই
আল্লাহ জীরবত লবর করলবন এবাং তালদর রহসাব রকতাব করলবন,
অতঃপর তালদর পুরস্কার রদলবন।
রদ্বতীয় আয়াতরটলত পুনরুোলন রমথযালরাপকারী কারফর, লয র্ধ্াংস
হলয় যাওয়া হাাঁে জীরবত করালক আশ্চযে মলন কলর, আল্লাহ তার
প্ররতউত্তর রদলয়লছ। রতরন বললন, লয, রতরন এ হাাঁেলক জীরবত করলত
সেম। লকননা রতরন এলক নারস্ত হলত অরস্তলত্ব প্রথমবার রনলয়
এলসরছললন।
তৃতীয় আয়ালত আল্লাহ মৃতুযর পলর পুনরুোলন রমথযালরাপকারী
কারফরলদর ধারণালক বারতল প্ররতপন্ন কলরলছন ও তার রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক আল্লাহর শপথ কলর লজারাললা
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ভাোয় বলল রদলত রনলদেশ রদলয়লছন লয, রনশ্চয় অরত রনকট সমলয়
আল্লাহ তালদরলক উোন করলবন এবাং তালদর সকল কৃতকমে যা
তারা কলরলছন জারনলয় রদলবন, এর উপলর প্ররতফল দান করলবন
এবাং এ কাজ আল্লাহর জনয এলকবালরই সহজ।
অনয আয়ালত আল্লাহ বলললছন, রনশ্চয় রতরন যখন পুনরুোন ও
জাহান্নালম রমথযালরাপকারীলদরলক পুনরুোন ঘটালবন তখন তালদরলক
জাহান্নালমর আগুলন সাজা রদলবন। তালদরলক বলা হলব,
َ
َ ُ
ُ اب ٱنلَّار َّٱَّلِي ُك
َ ﴿ ُذوقُوا ْ َع َذ
]٣٢ : ﴾ [السجدة٢٠ نتم بِهِۦ تكذِبُون
ِ
“ঐ জাহান্নালমর শারস্ত উপলভাগ কর, যালত লতামরা রমথযালরাপ
করলত”। (রসজদাহ-২০)
মানু লের কৃতকমে ও কথাবাতোয় সাংযম
আল্লাহ রাব্বু ল আলামীন জানালেন, রনশ্চয় মানু েগণ যা কলর ও
করলব ভাল লহাক, মন্দ লহাক, প্রকাশয লহাক, অপ্রকাশয লহাক সব
রকছু ই আল্লাহ জালনন। এগুললা রতরন তার রনকট লাওলহ মাহফুলজ
আসমান যমীন ও মানু ে সৃ রির পূ লবেই রললখ লরলখলছন। এরপর রতরন
প্ররতরট মানু লের জনয দু ’জন লফলরশতা, একজন ডালন ভাললা
কৃতকমে ললখার জনয, আর অপরজন বালম খারাপ কৃতকমে ললখার
জনয রনলয়ারজত কলর রদলয়লছন, তালদর লথলক লকালনা রকছু বাদ পলে
না। আল্লাহ আলরা বলললছন, রনশ্চয় রহসালবর রদলন প্রলতযকলক
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তালদর আমলনামা লদওয়া হলব, যালত তারা যা বলললছ ও কলরলছ
ললখা হলয়লছ। তারা তা পেলব এবাং এ লথলক লকালনা রকছু লক
অস্বীকার করলব না। যরদ লকউ রকছু অস্বীকার কলর তাহলল আল্লাহ
তার কান, লচাখ, দু ’হাত ও চামো যা যা কলরলছ, লসগুললালক কথা
বলালবন।
রবস্তাররতভালব মহাগ্রন্থ কুরআলন এর বণেনা এলসলছ, মহান আল্লাহ
বললন,
ٞ
ٌ ﴿ َّما يَ ألف ُِظ مِن قَ أول إ ََّل َ ََليأهِ َرق
]١٥ : ﴾ [ق١٨ ِيب َعت ِيد
ِ ٍ
“লয শব্দই তার মুলখ উচ্চাররত হয় লসটা সাংরেলণর জনযই লসখালন
রচর উপরস্থত পযেলবেক (রফররশতা) তার কালছ রবদযমান থালক”।
(ক্বাফ-১৮)
আল্লাহ আরও বললন,

َ ُ َأ
َ َ
َ ٗ َ
ُ َّ َ َ أ
َ َك أم ل
َ كَٰتِب
َ ِحَٰفِظ
﴾ ١٢  َي أعل ُمون َما تف َعلون١١ ني
 كِراما١٠ ني
﴿ ِإَون علي
ِ
]١٣ ،١٢ :[االنفطار

“এবাং রনশ্চয় লতামালদর উপলর তোবধালনর জনয সম্মারনত আমল
রলখকবৃ ন্দ রনযু ি রলয়লছন। লতামরা যা কর তা তারা জালনন”।
(ইনরফতার- ১০-১২)
আয়াতসমূ লহর বযাখযাঃ
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আল্লাহ সু বহানাহু ওয়াতা‘আলা বলললছন, রনশ্চয় রতরন প্ররতরট
মানু লের জনয দু ইজন রফররশতা রনধোরণ কলরলছন। তার ডান পালশ্বে
থালকন ‘রকীব’ বা পযেলবেক, রযরন তার সমগ্র পূ লণযর কাজ
রলরপবদ্ধ কলরন। বাম পালশ্বে থালকন ‘আতীদ’, বা ‘অতন্দ্র প্রহরী’
রযরন তার পালপর কাজসমূ হলক রলরপবদ্ধ কলরন। অবলশলে লশে দু রট
আয়ালত রতরন আলরা জারনলয় রদলয়লছন, রতরন প্রলতযলকর জনয
সম্মারনত রফররশতালদর রনযু ি কলরলছন, তালদর সকল কমেকাি
রলরপবদ্ধ করার জনয। রতরন আলরা জারনলয়লছন লয, রতরন ঐ সমস্ত
রফররশতালদরলক মানু লের সকল কৃতকমে সম্পলকে জানা ও ললখার
শরি রদলয়লছন, লযমন রতরনও এগুললালক লজলনলছন এবাং রনলজর
রনকলট লাওলহ মাহফুলজ তালদর সৃ রির পূ লবেই রললখ লরলখলছন।
সােযদান (শাহাদাত)
আরম সােয রদরে, “রনশ্চয় আল্লাহ ছাো সরতযকালরর লকালনা হক্ব
ইলাহ (উপাসয) লনই এবাং সােয রদরে লয, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) তাাঁর রাসূ ল বা লপ্রররত পুরুে। আলরা সােয
রদরে, জান্নাত সতয, জাহান্নাম সতয এবাং রকয়ামত সমাগত, যালত
লকালনা সলন্দহ লনই। রনশ্চয় আল্লাহ কবলর অবরস্থত সকললক রহসাব
দান ও পুরস্কার লদয়ার জনয পুনরুোন করলবন। রনশ্চয় আল্লাহ তার
রকতালব অথবা তাাঁর রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) মারফত
যা বলললছন সবই সতয। লহ জ্ঞানবান, আরম আপনালক ঐ
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সােযদালনর প্ররত ঈমান আনার লঘােণা লদওয়া এবাং দাবী অনু যায়ী
আমল করার রদলক আহ্বান জানারে। এরটই পররোলণর পথ।
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রদ্বতীয় অধযায়
রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) সম্পলকে জ্ঞান
লহ জ্ঞানবান, যখন আপরন লজলনলছন লয, রনশ্চয় আল্লাহই আপনার
রব, রযরন আপনালক সৃ রি কলরলছন এবাং রতরনই আপনার কলমের
উপলর আপনালক পুরস্কার লদয়ার জনয পুনরুোন করালবন। এখন
লজলন রনন লয, রনশ্চয় আল্লাহ আপনার ও সমগ্র মানু লের রনকট
রাসূ ল রহসালব মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) লক
পারঠলয়লছন। আপনালক তাাঁর আনু গতয করলত ও অনু সরণ করলত
রনলদেশ রদলয়লছন। এরটও বলল রদলয়লছন লয, সরঠক ইবাদত সম্পলকে
জানলত হলল লসই রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এর
আনু গতয করা ছাো এবাং তাাঁর কালছ লপ্রররত শরী‘আত বযতীত
আল্লাহর ইবাদলতর লকালনা রাস্তা লনই।
এ সম্মারনত রাসূ ললর (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) প্ররত ঈমান
আনা ও তাাঁর অনু সরণ করা সমগ্র মানু লের উপর ওয়ারজব। রযরন
সবেলশে রাসূ ল, রতরন সমগ্র মানু লের রাসূ ল। রতরন ঐ নবী মুহাম্মাদ
(সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম); ইয়াহূ দী ও খৃিানরা তালদর গ্রন্থ
রনলয় অবারিত লখলা ও পররবতেন- পররবধেন শুরু করার পূ লবে লয
তাওরাত ও ইরঞ্জল পাঠ করত, তার মলধয চরল্ললশার্ধ্ে জায়গায় মূ সা
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(আ) ও ঈসা (আ) যার সম্পলকে সু সাংবাদ রদলয়লছন।
রতরন ঐ সম্মারনত নবী, যাাঁর মাধযলম আল্লাহ তাাঁর রাসূ ললদর
ররসালালতর ধারার সমারপ্ত লটলনলছন। সকল মানু লের কালছ তাাঁলক
পাঠালয়লছন। রতরন হলেন, মুহাম্মাদ ইবন আব্দু ল্লাহ ইবন আব্দু ল
মুত্তারলব আল-হালশমী আল কুরাইশী। আল্লাহর নবী ইসমাঈল (আ)
ও আল্লাহর নবী ইব্রাহীম (আ) লথলক আগত বাংলশ পৃরথবীর সবলচলয়
বুরনয়াদী লগালের মলধয রতরন রছললন সবেলেষ্ঠ, সম্ভ্রান্ত ও সবলচলয়
সতযবাদী। সবেলশে এ রাসূ ল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম) ৫৭০ খৃিালব্দ মক্কা নগরীলত জন্মলাভ কলরন। লয
রজনীলত রতরন জন্ম লাভ কলরন এবাং লয সময় রতরন তার মাতৃগভে
লথলক ভূ রমি হন, তখন সু বৃহৎ আললাক ররিলত জগত আললারচত
হলয়রছল। মানু ে থমলক রগলয়রছল। ইরতহাস গ্রন্থ আললারেত হলয়রছল।
কুরাইশরা মক্কালত কাবার মলধয লয সমস্ত মূ রতেলক পূ জা করত
লসগুললার অবস্থা লশাচনীয় হলয় পলেরছল। পারসয সম্রাট রকসরার
রাজ রসাংহাসন করম্পত হলয়রছল। দলশারধক আরলন্দ লভলঙ্গ পলেরছল।
পারসযবাসীরা লয অরিলক পূ জা করত, তা দীঘে দু ই হাজার বৎসর
পযেন্ত অরনবোরপত এ অরি রনলভ রগলয়রছল।
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শাইেুল ইসলাম আহমদ ইবন তােমীো প্রণীত ‘আল-জাওোবুস সহীহ কলমান বাদ্দালা দীনাল মাসীহ, এর
প্রর্ম েণ্ড ও আল্লামা মুহাম্মদ ইবকনল িাইকেম প্রণীত কহদাোতু ল হাোরা, সীরাচ্ছত ইবকন কহশাম,
ইবকন িাকছচ্ছরর ইকতহাস গ্রচ্ছের নবুওোচ্ছতর অচ্ছলৌকিি ঘটনাবলী অংশ দ্রিবি।
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এ সমস্ত রছল আল্লাহর পে লথলক দু রনয়াবাসীর জনয লশে রাসূ ললর
জলন্মর লঘােণা; তালত বুঝা রগলয়রছল লয, রতরন অরত রনকটবতেী
সমলয় আল্লাহলক বাদ রদলয় তারা লয মূ রতেলক পূ জা করত তা লভলঙ্গ
লফললবন। পারসয ও লরামবাসীলদরলক এক আল্লাহর ইবাদলতর রদলক
ডাকলবন এবাং তারা এ সতয দ্বীলনর মলধয প্রলবশ করলবন। যরদ তারা
এ দ্বীন গ্রহলণ অবাধয হয় তালদর রবরুলদ্ধ রতরন ও তাাঁর অনু সারীরা
রজহাদ করলবন। অতঃপর আল্লাহ তালদর উপর এলদরলক সাহাযয
করলবন। দু রনয়ার মলধয নূ র স্বরূপ লয দ্বীন, রতরন তার প্রসার
ঘটালবন এ রছল তারই পূ বোভাস। আল্লাহ তাাঁর রাসূ ললক লপ্ররলণর
পলর বাস্তলব এটাই ঘলটরছল।
তলব আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর লশে রাসূ ল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম) লক তাাঁর পূ বেবতেী রাসূ ল ভাইলদর লচলয় রবলশে তবরশিয
দান কলররছললন। তন্মলধয অনযতম হলে,
প্রথমত: রতরন সবেলশে রাসূ ল, তাাঁর পলর আর লকালনা রাসূ ল বা নবী
লনই।
রদ্বতীয়ত: তাাঁর ররসালাতলক সাবেজনীন কলর লদয় হলয়লছ, সু তরাাং
সকল মানু েই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এর উম্মত।
রযরন তাাঁর আনু গতয লদখালবন এবাং তাাঁলক অনু সরণ করলবন, রতরন
জান্নালত প্রলবশ করলবন। আর রযরন তার অবাধয হলবন রতরন
জাহান্নালম প্রলবশ করলবন। এমনরক ইয়াহূ দী ও খৃিানগণও তাাঁর
আনু গতয করলত বাধয। লয তাাঁর অনু সরণ করলব না, তাাঁর প্ররত ঈমান
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আনলব না লস মূ সা (আ) ঈসা (আ) ও অনযানয নবীলদরলকও
অস্বীকার করল। যারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম)-লক
অনু সরণ করলব না, মূ সা (আ), ঈসা (আ) ও অনযানয নবীগলণর সালথ
তালদর লকালনা সম্পলকে লনই। লকননা, আল্লাহ তালদরলক মুহাম্মাদ
(সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) সম্পলকে সু সাংবাদ লদওয়া ও যখন
আল্লাহ তাাঁলক লপ্ররণ করলবন তালদর উম্মতলদর ও তাাঁলক (মুহাম্মাদ)
অনু সরণ করার রনলদেশ রদলয়লছন। লকননা রতরন লয দ্বীন রনলয়
লপ্রররত হলয়লছন এরট লসই দ্বীন যা রদলয় আল্লাহ তাাঁর পূ বেবতেী
রাসূ লগণলক পারঠলয়লছন এবাং এ সবেলশে সম্মারনত রাসূ ল এর যু লগ
লসটালক পররপূ ণে ও সহজ কলরলছন। সু তরাাং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) -লক ইসলাম সহ লপ্ররলণর পলর ইসলাম ছাো
অনয দ্বীনলক গ্রহণ করা কালরা জনয তবধ নয়। লকননা এরট পররপূ ণে
দ্বীন, যা অনযানয সবরকছু লক ররহত কলর রদলয়লছ। আর এরট এমন
দ্বীন যা আল্লাহ লহফাযত কলরলছন।
পোন্তলর ইয়াহূ দীবাদ ও খৃিবাদ এগুললা লতা রবকৃত মতবাদ।
আল্লাহ তা‘আলা তালদর জনয যা নারযল কলরলছন লসভালব তা
অবরশি লনই। অতএব, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম)
এর অনু সারী প্রলতযক মুসরলম মূ সা, ঈসা ও অনযানয সকল নবী (আ)
এর অনু সারী বলল গণয। আর ইসলালমর বাইলরর সবাই মূ সা, ঈসা
(আ) ও অনযানয সকল নবীর সালথ কুফরীকারী বা অস্বীকারকারী
বলল রবলবরচত। যতই তারা মূ সা ও ঈসা (আ) এর অনু সারী বলল
দাবী করুক না লকন।
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এজনয ইয়াহূ দী ধমেযাজক ‘আহবার’ ও খৃিান ধমেযাজক “রুহবালনর”
মলধয যারা জ্ঞানী, নযায় নীরতবান, তালদর একরট লগাষ্ঠী তাোতারে
রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এর প্ররত ঈমান ও ইসলালম
প্রলবলশর রদলক ধারবত হলয়লছন।
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর মু‘রজযা9সমূ হ:
সীরাত তথা জীবনী রবলশেজ্ঞগণ রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম) এর ররসালালতর সতযতা প্রমাণকারী অললৌরকক ঘটনাবলী
(মু‘রজযা) গণনা কলরলছন। যার পররমাণ এক হাজালররও লবশী।
তন্মলধয অনযতম হলে:





9

নবুয়ালতর রসললমাহর, যা তাাঁর দু ই কাাঁলধর উপর রবদযমান রছল।
লসরট রছল রতললকর আকৃরতলত। তালত ‘মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূ ল’
ললখা রছল।
গরলমর লমৌসু লম উত্তপ্ত সূ লযের মলধয হাাঁটার সময় তাাঁলক লমলঘর
ছায়া দান।
তাাঁর হালতর মলধয অবরস্থত পাথলরর তাসবীহ পাঠ ও তাাঁর প্ররত
বৃ লের সালাম দান।

মু‘কজযাচ্ছি কুরআচ্ছন ‘আোত’ বা কনদশবন বলা হচ্ছেচ্ছছ। আর এটা বলাই কবশুদ্ধ। মু‘কজযা শব্দটি কবচ্ছশষ
অচ্ছর্ব বিবহৃত হচ্ছে র্াচ্ছি, িারণ তাচ্ছত অচ্ছলৌকিিে র্ািচ্ছত হে।
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লশে যু লগ যা অনু রষ্ঠত হলব লস সম্পলকে তাাঁর আগাম গালয়বী কথা
জানালনা। লদখুন, রতরন লযভালবই বলললছন লসভালব এলকর পর
এক এগুললা অনু রষ্ঠত হলে।
এগুললা ঐ সমস্ত অদৃ শয রজরনস, যা তাাঁর রতলরাধালনর পর লথলক
রনলয় দু রনয়া লশে হওয়া পযেন্ত ঘটলব লস সম্পলকে আল্লাহ তাাঁলক
জারনলয় রদলয়লছন। রতরনও লসগুললা বণেনা কলরলছন। এর
সবগুললাই হাদীস গ্রলন্থ ও রকয়ামলতর আলামত সম্বরলত গ্রলন্থ
ললখা রলয়লছ। এ রবেলয় ইবন কারছর প্রণীত ‘আন রনহায়াহ’ ও
‘আল আখবারুল মুশায়া ফী আশরারতস সা‘আহ এবাং রকয়ামলতর
আলামত সম্পলকে বরণেত তথযারদ রবরভন্ন গ্রন্থ ও হাদীস গ্রলন্থর
‘রফতান ও মালারহম’ অধযায়সমূ হ দ্রিবয।

এ সমস্ত অললৌরকক রনদেশনাবলী তাাঁর পূ ববতেী নবীগলণর অললৌরকক
রনদশেনাবলীরই অনু রূপ। তলব তাাঁর জনয আল্লাহ তা‘আলা এমন এক
জ্ঞানসম্মত অললৌরকক রনদশেন দান কলরলছন, যা যু লগর ইরতহালস
দু রনয়া সমাপ্ত না হওয়া পযেন্ত অবরশি থাকলব। যা আল্লাহ অনয
নবীলদর কাউলক দান কলরন রন। লসরট হলে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন
(আল্লাহর বাণী), যা রেণালবেলণর দারয়ত্ব স্বয়াং আল্লাহই গ্রহণ
কলরলছন। সূ তরাাং লকালনা রদবদলকারীর হস্ত এরদলক বাোললও
লকালনা রকছু করলত সেম হলব না। যরদ লকউ এক অের
পররবতেলনর লচিা কলর যা আমরা আরবোর করলত বযথে হললও
মুসরলমলদর হালত শত শত রবরলয়ন কুরআলনর করপ লতা অবরশি
রলয়লছ যার একরটও অনযরট লথলক এমনরক একরট অেরও অনযরটর
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অের লথলক পাথেকয লনই। অপররদলক তাওরাত ও ইরঞ্জল অসাংখয।
যার একরট করপ হলত অনযরট রভন্ন প্রকালরর। লকননা, ইয়াহূ দী ও
খৃিানগণ তালদর ধমেগ্রন্থ রনলয় লখলায় লমলতলছ যখন তালদর উপলর
এ দু লটার সাংরেলণর দারয়ত্ব আল্লাহ রদলয়রছললন; রকন্তু তারা এলক
রদবদল কলর লছলেলছ। অপররদলক আল্লাহ কুরআন সাংরেলণর
দারয়লত্ব অনয কাউলক রনলয়ারজত না কলর রনলজই রনলজর উপলর
দারয়ত্ব লরলখলছন। লযমন আল্লাহ বলললছন:

َّ َ أ َ أ
َ ُ َ َ ُ َ َّ َ أ
]٧ : ﴾ [احلجر٩ حَٰفِظون
﴿ إِنا َن ُن ن َّزنلَا ٱَّلِكر ِإَونا َلۥ ل

“রনশ্চয় আরম রযকর (কুরআন) অবতীণে কলররছ এবাং আরম এর
সাংরেণকারী”। (রহজর-৯)
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রনশ্চয় আল-কুরআন আল্লাহর বাণী ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূ ল এ সম্পলকে জ্ঞানসম্মত
প্রমাণ ও আল্লাহর বাণী লথলক দলীলারদ
কুরআন আল্লাহর বাণী ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম)
আল্লাহর রাসূ ল, এ সম্পলকে (জ্ঞান সম্মত) প্রমাণারদর মলধয অনযতম
প্রমাণ এরট লয, পূ বেবতেী অনযানয নবীলদর উম্মতলদর মত মুহাম্মাদ
(সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম)-এর উপর রমথযালরাপকারী কারফর
কুরাইশলদরলক আল্লাহ তা‘আলা চযাললঞ্জ কলরলছন। যখন তারা
বললরছল: কুরআন আল্লাহর বাণী নয়, তখন আল্লাহ তা‘আলা
তালদরলক কুরআলনর সমতুলয রকছু রচনা কলর আনার জনয চযাললঞ্জ
কলররছললন। কুরআন তালদরই ভাোয় অবতীণে হলয়লছ, তারা সবেলেষ্ঠ
রবশুদ্ধ ভােী ও তালদর মলধয বে বে বাগ্মী বিা, অলাংকার শাস্ত্ররবদ
ও তুলখাে করব রবদযমান থাকা সলেও তারা এর মত রকছু আনলত
বযথে হলয়রছল। অতঃপর এ কুরআলনর মত দশরট সূ রা রচনার জনয
চযাললঞ্জ করা হয়। তারা এলতও বযথে হয়। অতঃপর একরট মাে সূ রা
আনার জনয চযাললঞ্জ করা হয়, তারা তালতও বযথে হয়। অতঃপর
তারা তালদর বযথেতার কথা জারনলয় লদয়।
বস্তুত সমগ্র রিন ও মানু ে এলক অপলরর সহলযাগী হলয়ও এর
সমমালনর রকছু আনলত বযথে হলয়লছ। আল্লাহ তা‘আলা তা স্পি
লঘােণা রদলয় বললন-
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َّ ُ
َ ُ أ ُ َ أ ُّ َ َ ٰٓ َ َ أ ُ ْ أ َ َٰ َ أ ُ أ َ َ أ
َأ
ان َل يَأتون
ِ ﴿ قل لئ ِ ِن ٱجت َم َع
ِ ٱۡلن لَع أن يأتوا ب ِ ِمث ِل هذا ٱلقرء
ِ ٱۡلنس و
ِ ت
ٗ ب ِم أثلِهِۦ َول َ أو ََك َن َب أع ُض ُه أم ِلِ َ أعض َظه
]٥٥ : ﴾ [االرساء٨٨ ريا
ٖ
ِ
ِ
“তুরম বল যরদ সকল মানু ে ও রিন এ কুরআলনর অনু রূপ আনার
জনয একরেত হয়, যরদও এলক অপলরর সাহাযযকারী হয়, তবুও
তারা এর অনু রূপ রকছু ই আনলত সেম হলব না”। (বনী ইসরাইল৮৮)
যরদ কুরআন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) বা অনয
লকালনা মানু লের বাণী হত তাহলল লস ছাো তার ভাোভােী অনয শুদ্ধ
বাগ্মী, এর অনু রূপ আনলত সমথে হত। রকন্তু এরট আল্লাহর বাণী।
মানু লের বাণীর তুলনায় আল্লাহর বাণীর মাযোদা ও মান লতমন
সমুলচ্চ লযমন সমুলচ্চ তাাঁর সত্তা মানু লের সত্তা লথলক।
আর লযলহতু আল্লাহর লকালনা সদৃ শ রকছু লনই তাই তার বাণীরও
লকালনা সৃ দশ লনই। আর এর দ্বারাই পররোর হয় লয, রনশ্চয় কুরআন
আল্লাহর বাণী ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) তাাঁর
রাসূ ল। লকননা, আল্লাহর বাণী তাাঁর পে লথলক পাঠালনা হলয়লছ, যা
আল্লাহর পে লথলক পছন্দকৃত রাসূ ললর মাধযম ছাো অবতীণে হয়
না। আল্লাহ তা‘আলা বললন,
َ َ َُ َ َ
َ ُ
َ َ
َ َ َّ َ
﴿ َّما َكن ُم َّم ٌد أبَا أ َح ٖد مِن رِ َجال ِك أم َولَٰكِن َّر ُسول ٱَّللِ َوخات َم ٱنلَّب ِ ِيۧ َنۗٓ َوَن
ُ ُ َّ
ٗ َش ٍء َعل
كل َ أ
]٥٢ : ﴾ [االحزاب٤٠ ِيما
ِ ِ ٱَّلل ب
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“মুহাম্মাদ লতামালদর পুরুেলদর মধয লথলক কালরা রপতা নন। রকন্তু
রতরন আল্লাহর রাসূ ল ও সবেলশে নবী। আর আল্লাহ সবেরবেলয়
জ্ঞানী”। (আহযাব- ৪০)
আল্লাহ তা‘আলা আরও বললন,
َ
َّ َ َّ َ َٰ َ َ َ َ أ َ أ
َ ٗ َ َ ٗ َ َ َٰ َّ َ أ
َّ ٓاف ٗة ل
ََك
ِ ََّث ٱنل
ِ ِلن
اس َل
اس بشِ ريا ونذِيرا ولكِن أ
﴿ وما أرسلنك إَِل ك
َ َ
]٣٥ : ﴾ [سبا٢٨ َي أعل ُمون
“আর আমরা লতামালক সমগ্র মানু লের কালছ সু সাংবাদদাতা ও ভীরত
প্রদশেণকারীরূলপ লপ্ররণ কলররছ। রকন্তু অরধকাাংশ ললাক তা জালন
না”। (সাবা-২৮)
আল্লাহ তা‘আলা আরও বললন,

َ َََ َأ َ أ
َ ك إ ََّل َر أ
َ ۡح ٗة ل أِل َعَٰلَم
]١٢٣ : ﴾ [االنبياء١٠٧ ني
ِ
ِ َٰ﴿ وما أرسلن

“আর আমরা লতা লতামালক লকবল সমগ্র সৃ রিকুললর জনয রহমত
কলর লপ্ররণ কলররছ”। (আরম্বয়া-০৭)
আয়াতসমূ লহর সারমমেঃ
প্রথম আয়ালত আল্লাহ এরশাদ কলরন লয, রনশ্চয় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) সমগ্র মানব জারতর রনকলট তাাঁর রাসূ ল। রতরন
সবেলশে নবী, যার পলর আর লকালনা নবী লনই। তাাঁলক রতরন সবেলশে
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রাসূ ল রহসালব ররসালাত বহনকারী মলনানীত কলরলছন। লকননা,
রতরন জালনন, এ রবেলয় রতরনই (মুহাম্মাদ) হলেন লযাগয বযরি।
অপর আয়ালত আল্লাহ তা‘আলা আলরা এরশাদ কলরন, রতরন তাাঁর
রাসূ ল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) লক সাদা-কাললা,
আরব-অনারব সকল মানু লের কালছ পারঠলয়লছন। রনশ্চয় অরধকাাংশ
মানু েই সতযলক জালন না; লস জনয তারা পথভ্রি হলয়লছ। তারা
মুহাম্মাদ এর অনু সরণ না কলর কারফর হলয়লছ।
তৃতীয় আয়ালত আল্লাহ তাাঁর রাসূ ল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম)-লক সলম্বাধন কলরন ও বললন, রনশ্চয় রতরন তালক রনরখল
রবলশ্বর জনয রহমত কলর পারঠলয়লছন। রতরন আল্লাহর রহমত, যা
দ্বারা আল্লাহর মানু েলদর উপর দয়া ও করুণা কলরলছন। লয তার
প্ররত ঈমান আনলব, তালক অনু সরণ করলব, লস তার রহমতলক গ্রহণ
করল। তার জনয জান্নাত অবধাররত। আর লয মুহাম্মাদ এর উপর
ঈমান আনলব না, তাাঁলক অনু সরণ করলব না, লস আল্লাহর রহমতলক
রফররলয় রদল। লস জাহান্নালমর কলঠার শারস্তর হকদার হল।
আল্লাহর প্ররত ও তাাঁর রাসূ ল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম) এর প্ররত ঈমান আনার আহ্বান
লহ জ্ঞানবান, আমরা আপনালক রব রহসালব আল্লাহর উপলর ঈমান,
রাসূ ল রহলসলব মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এর উপলর
ঈমান আনার রদলক দাওয়াত রদরে। তাাঁর অনু সরণ করা, তাাঁর
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মাধযলম লয শরী‘আত আল্লাহ পারঠলয়লছন তদানু সালর আমল করার
রদলক আহ্বান জানারে। লসরটই হলে দীলন ইসলাম বা ইসলামী
জীবন বযবস্থা; যার উৎস হলে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন (আল্লাহর
বাণী) এবাং সবেলশে নবী-রাসূ ল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম) লথলক প্রমারণত বাণী। কারণ আল্লাহ তা‘আলা তাাঁলক
রনরপরাধ বারনলয়লছন; সু তরাাং রতরন আল্লাহর রনলদেশ ছাো লকালনা
রনলদেশ লদনরন এবাং আল্লাহর রনলেধ ছাো লকালনা রকছু রনলেধও
কলরন রন। তাই একাগ্র মন রনলয় বলু ন, “লকবলমাে আল্লাহলক রব্ব
ও ইলাহ রহলসব গ্রহণ কলর রনলয় আল্লাহর প্ররত ঈমান আনলাম”
আরও বলু ন, “মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম)লক (সবেলশে)
রাসূ ল লমলন রনলয় তাাঁর প্ররত ঈমান আনলাম এবাং আরম তাাঁলক
অনু সরণ করব”। লকননা, এছাো আপনার মুরির আর লকালনা
উপায় লনই। আল্লাহ আমালক ও আপনালক লসৌভাগযবান হওয়ার ও
মুরি অজেলনর তাওফীক দান করুন। (আমীন)
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তৃতীয় অধযায়
সতয ও শাশ্বত দ্বীন (ইসলাম) সম্পলকে জ্ঞান
লহ জ্ঞানবান, আপরন যখন লজলনলছন লয, আল্লাহই আপনার রব,
রযরন আপনালক সৃ রি কলরলছন। রতরন আপনালক রররযক দান কলরন,
রতরন এক ও সরতযকালরর ইলাহ্ (উপাসয) যার লকালনা অাংশীদার
লনই। একক তাাঁরই ইবাদত করা আপনার প্ররত ওয়ারজব এবাং
আলরা লজলনলছন রনশ্চয় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম)
আপনার রনকট ও সমগ্র মানু লের রনকট আল্লাহর রাসূ ল ও লপ্রররত
পুরুে। অতঃপর জানু ন, দ্বীন ইসলামলক জানা, তার উপর ঈমান
আনা ও লস অনু যায়ী আমল করা ছাো আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ ল এর
উপলর সরঠক ঈমান আনা সম্ভব হলব না। লকননা, এরট এ দীন
(জীবন বযবস্থা), যা আল্লাহ অনু লমারদত, যার রনলদেশ রতরন তাাঁর
রাসূ ললদরলক রদলয়লছন। যা রদলয় নবীলদর মধযকার লশে নবী
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) লক সমগ্র মানু লের কালছ
লপ্ররণ কলরলছন এবাং তার উপলর আমল করালক ওয়ারজব কলরলছন।
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ইসলালমর সাংজ্ঞা
সবেলশে রাসূ ল ও সমগ্র মানু লের প্ররত আল্লাহর লপ্রররত পুরুে
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) বলললছন,
ُ
ُ
ً
 وتؤيت، وتقيم الصالة،حممدا رسول اهلل
 وأن،"اإلسالم أن تشهد أن ال هلإ إال اهلل
ً
ّ
. متفق عليه."وحتج ابليت إن استطعت إيه سبيال
، وتصوم رمضان،الزاكة
“ইসলাম হলে- তুরম সােয রদলব লয, রনশ্চয় আল্লাহ ছাো
সরতযকালরর লকালনা ইলাহ লনই এবাং রনশ্চয় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূ ল। ছালাত প্ররতষ্ঠা করলব, যাকাত
প্রদান করলব, রমযালনর রছয়াম আদায় করলব, সামথেযবান হলল
কাবার হি আদায় করলব”। (বুখারী ও মুসরলম)
ইসলাম ঐ আন্তজোরতক দীন, যালক গ্রহলণর জনয সমগ্র মানু েলদরলক
আল্লাহ রনলদেশ রদলয়লছন। আল্লাহর সকল রাসূ লগণ এ দীলনর উপলর
ঈমান এলনলছন। আল্লাহর উলেলশযই তাাঁরা এ দীন গ্রহলণর লঘােণা
রদলয়লছন। আল্লাহও লঘােণা রদলয়লছন লয, এরটই সতয দীন এবাং এ
দীন বযতীত অনয লকালনা দীনলক রতরন কালরা লথলক গ্রহণ করলবন
না। রতরন বললন,
َ َ َّ أ
َّ
َ
]١٧ :ٱۡل أسل َٰ ُمۗٓ ﴾ [ال عمران
ِ ِ﴿ إِن ٱَلِين عِند ٱَّلل
“আল্লাহর রনকট মলনানীত দীনই হলে ইসলাম” (আলী ইমরান-১৯)
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আল্লাহ আরও বললন,

َ َ َ َأَ َ أَ أ
َ ََ أ
َ َِ َ أ
ُ
َ خَٰ ِِس
٨٥ ين
ٱۡل أسل َٰ ِم د ِٗينا فلن ُيق َبل م أِن ُه َوه َو ِِف ٱٓأۡلخِرة مِن ٱل
ِ ﴿ ومن يبتغِ غري
ِ
]٥٤ :﴾ [ال عمران

“লয ইসলাম বযতীত অনয দ্বীনলক অনু সন্ধান কলর, তার লথলক তা
গ্রহণ করা হলব না এবাং লস আরখরালত েরতগ্রস্তলদর অন্তভুেি হলব।”
(আল ইমরান-৮৫)
আয়াত দু ’রটর মমোথে,
আল্লাহ জানালেন লয, ইসলামই হলে তাাঁর রনকট একমাে জীবন
বযবস্থা। রদ্বতীয় আয়ালত বলললছন, ইসলাম বযতীত অনয লকালনা দ্বীন
রতরন কবুল করলবন না এবাং শুধু মুসরলমরাই মৃতুযর পলর
লসৌভাগযবান হলবন। যারা ইসলাম ছাো অনয দ্বীলনর উপলর মৃতুযবরণ
করলব, তারা আলখরালত েরতগ্রস্ত হলব ও জাহান্নালম তালদরলক শারস্ত
লদওয়া হলব।
এজনয সকল নবী আল্লাহর উলেলশয রনলজলদর ইসলালমর লঘােণা
রদলয়লছন। আর যারা ইসলাম গ্রহণ করলব না, তালদর লথলক সম্পকে
রছন্ন করারও লঘােণা রদলয়লছন। সু তরাাং ইয়াহূ দী ও খৃিানলদর মলধয
যারা পররোণ লপলত ও লসৌভাগযবান হলত চায়, তালদর ইসলামলকই
গ্রহণ করা উরচৎ এবাং রাসূ ল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম) এর অনু সারী হওয়া উরচৎ; যালত তারা সরতযকার অলথে
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মূ সা, ঈসা (আ)-এর অনু সারী বলল গণয হয়। লকননা, মুহাম্মাদ
(সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) ও ঈসা (আ) সকললই আল্লাহর
রাসূ ল, সকললই মুসরলম। সকললই ইসলালমর রদলক মানু েলদর
লডলকলছন। লকননা, এরটই আল্লাহর দীন, যা সহকালর রতরন তালদর
সকললকই পারঠলয়লছন। কালরা জনয এটা সরঠক নয় লয, লস সবেলশে
রাসূ ল লপ্ররলণর পলর দু রনয়ায় লশে পযেন্ত তার উপর ঈমান আনা
বযতীত লস রনলজলক আল্লাহর উলেলশয মুসরলম হওয়ার দাবী করলব।
লকননা, এ দাবী তখনই গ্রহণ করা হলব যখন লস মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক আল্লাহর পে হলত পাঠালনা রাসূ ল বলল
ঈমান আনলব, তাাঁর অনু সরণ করলব এবাং তার উপলর অবতীণে
কুরআলনর রবধান অনু যায়ী আমল করলব। আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর
মহাগ্রন্থ আল-কুরআলন বলললছন,

ُأ
ُ َ ُ ُ ُ أ أ ُ َّ ُ َ َ أ َ ُ أ
ُ َّ َ َ َّ َ ُّ ُ ُ ُ أ
ُ َّ ك أم َو
ٱَّلل
ُۚ وِن ُيبِبك ُم ٱَّلل ويغف أِر لكم ذنوب
ِ ﴿ قل إِن كنتم ُتِبون ٱَّلل فٱتبِع
ٞ  َّرحَٞغ ُفور
]٧١ : ﴾ [ال عمران٣١ ِيم

“বলল দাও, যরদ লতামরা আল্লাহলক ভাললবলস থাক, তাহলল আমালক
অনু সরণ কর। (তাহলল) আল্লাহ লতামালদরলক ভালবাসলবন,
লতামালদর পাপলক েমা করলবন। আল্লাহই েমাশীল, পরম দয়ালু ।”
(আলল ইমরান -৩১)

আয়ালতর সারমমে:
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লয আল্লাহলক ভালবাসার দাবী কলর, তালক আল্লাহ আল্লাহ তাাঁর
রাসূ ল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) লক এ বললত
রনলদেশ রদলয়লছন লয, সরতযকালর যরদ লতামরা আল্লাহলক ভালবাস,
তাহলল আমালক অনু সরণ কর। তাহলল আল্লাহ লতামালদরলক
ভালবাসলবন। লকননা, যতেণ না লতামরা আল্লাহর রাসূ ল মাহাম্মাদ
(সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এর উপলর ঈমান আনলব ও তালক
অনু সরণ করলব, ততেণ আল্লাহ লতামালদরলক ভালবাসলবন না,
লতামলদর গুনাহ মাফ করলবন না। রাসূ ল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এর মাধযলম রনরখল মানু লের কালছ লয ইসলাম
পাঠালনা হলয়লছ, তা পররপূ ণে ও পূ ণোঙ্গ। এটাই েমা সু ন্দর ইসলাম,
যালক আল্লাহ পূ ণেতা রদলয়লছন। রতরন তাাঁর বান্দালদর জনয এটালক
দীন রহসালব মলনানীত কলরলছন। তালদর লথলক রতরন লসই দ্বীন ছাো
অনয দীন গ্রহণ করলবন না। রতরন এ সম্পলকে সকল নবী ও
ইসলালমর প্ররত যারা ঈমান এলনলছন তালদরলক সু সাংবাদ রদলয়লছন।
আল্লাহ বললন,
ُ َ ُ
ُ َ أَأَ َ أ َ أ ُ َ ُ أ
ك أم َو َأ أت َم أم ُ َ َ ُ أ
يت لك ُم
﴿ٱَّلوم أكملت لكم دِين
ِت عل أيك أم ن ِع َم ِِت َو َرض
َ أ
]٧ :ٱۡل أسل َٰ َم د ِٗينا ُۚ﴾ [املائدة
ِ
“আরম আজ লতামালদর জনয লতামালদর দ্বীনলক পররপূ ণে করলাম।
আরম আমার রনয়ামতলক লতামালদর উপলর সম্পূ ণে করলাম এবাং
লতামালদর জনয ইসলামলক দ্বীন রহসালব মলনানীত করলাম।”
(মারয়দাহ-৩)
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আয়ালতর সারমমে,
রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) মুসরলমলদর সালথ রবদায়
হলির সময় মক্কার আরাফালত অবস্থান কররছললন। আল্লাহলক মলন
মলন ও উচ্চস্বলর ডাকরছললন। তখন আল্লাহ তার লশেনবী মুহাম্মাদ
(সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এর উপলর এ আয়াত অবতীণে
কলরন। এরট রছল রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এর লশে
জীবলন, যখন তালক রতরন সাহাযয কলরলছন, ইসলাম রবস্তার লাভ
কলরলছ, কুরআন অবতীণে হওয়া পূ ণেতা লাভ কলরলছ।
আল্লাহ সু বহানাহু ওয়াতা‘আলা জানালেন লয, রতরন রনশ্চয়
মুসরলমলদর জনয তালদর দীনলক পররপূ ণে কলরলছন। রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) -লক পাঠালনা ও তাাঁর উপলর মহাগ্রন্থ আলকুরআন অবতীলণের মাধযলম তাাঁর রনয়ামতলক সম্পূ ণে কলরলছন। রতরন
আরও জারনলয়লছন লয রতরন তালদর জনয ইসলামলক দীন রহলসলব
প্রদানা কলর সন্তুি হলয়লছন। এর উপর রতরন কখলনা অসন্তুি হলবন
না। কখনও রতরন এ দীন বযতীত অনয লকালনা রকছু কারও কাছ
লথলক গ্রহণ করলবন না।
মহান আল্লাহ আলরা জানালেন লয, রনশ্চয় তাাঁর রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এর মাধযলম সমগ্র মানু লের জনয লপ্রররত
ইসলাম হলে পররপূ ণে ও পূ ণোঙ্গ জীবন বযবস্থা। যা সকল যু লগ, সকল
স্থালন, সকল উম্মতলদর জনয উপলযাগী। এরট রবজ্ঞান রভরত্তক, সহজ
সরল, নযায়সাংগত, মাংগলময় জীবন বযবস্থা। জীবলনর সকল লেলে
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এর পদ্ধরত অরত স্পি, পররেন্ন, পররপূ ণে ও সরল লসাজা। তালত
দীনী বযবস্থা লযমন রলয়লছ লতমরন তালত রলয়লছ রাষ্ট্রবযবস্থা। তালত
ধমেনীরত ও রাষ্ট্রনীরত, রবচারনীরত, রাজনীরত, সমরনীরত, অথেনীরত ও
মানু লেরা তালদর পারথেব জীবলন যা রকছু র প্রলয়াজন অনু ভব কলর
এর মলধয এসলবর সরঠক পদ্ধরত রনরহত রলয়লছ। এর মলধযই
মানু লের মৃতুযর পলরর পারললৌরকক জীবলনর মঙ্গল রবদযমান রলয়লছ।
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ইসলালমর (রুকন বা) স্তম্ভসমূ হ
পররপূ ণে লয ইসলাম সহকালর আল্লাহ তাাঁর রাসূ ল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক পারঠলয়লছন তা পাাঁচরট স্তলম্ভর উপর
প্ররতরষ্ঠত। এগুললার প্ররত ঈমান আনা ও যথাযথ পালন করা ছাো
লকউ সরতযকালরর মুসরলম হয় না। লসগুললা হলে:
১. রনশ্চয় আল্লাহ ছাো সরতযকালরর লকালনা ইলাহ (উপাসয) লনই
এবাং রনশ্চয় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর
রাসূ ল, এ সােয লদওয়া।
২. ছালাত প্ররতষ্ঠা করা
৩. যাকাত প্রদান করা।
৪. রমযালনর রছয়াম পালন করা।
৫ যাওয়ার সামথেয থাকলল বায়তুল্লাহর হি করা।
ইসলালমর প্রথম স্তম্ভ: ‘আল্লাহ্ বযতীত আর লকালনা হক্ব ইলাহ্ লনই
এবাং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূ ল’ এ
সােয প্রদান:
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রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওোসাল্লাম) বচ্ছলচ্ছছন : ‘‘পাাঁচটি কজকনচ্ছষর উপচ্ছর ইসলাম প্রকতকষ্ঠত। আল্লাহ
বিতীত চিাচ্ছনা সতি উপাসি চনই ও কনশ্চে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওোসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল,
ছালাত প্রকতষ্ঠা িরা, রমদাচ্ছনর কছোম আদাে িরা, যািাত প্রদান িরা।’’ (বুোরী মুসকলম)
কুরআচ্ছনর প্রমাণাকদ রুিনসমূহচ্ছি কবিাকরতর্াচ্ছব উচ্ছল্লে িরার সমে আচ্ছলাকচত হচ্ছব।
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রনশ্চয় আল্লাহ বযতীত সরতযকালরর লকালনা ইলাহ লনই ও রনশ্চয়
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূ ল এ সােয
দালনর রবলশে অথে রলয়লছ, মুসরললমর উপর যা জানা ও লসটা
অনু যায়ী আমল করা ফরয।
লকননা, লয শুধু মুলখ উচ্চারণ কলর ও অথে জালন না এবাং লস

অনু যায়ী আমল কলর না, লস এর দ্বারা লকালনা লাভবান হয় না। ( ال

 )هلإ إال اهللবা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর অথে হলে, আসমান ও যমীলন
এক আল্লাহ ছাো সরতযকালরর লকালনা মাবুদ (উপাসয) লনই। রতরনই
সরতযকালরর ইলাহ, রতরন বযতীত সকল ইলাহই বারতল। আর ()هلإ
‘ইলাহ’ এর অথে হলে মা‘বূ দ। বা উপাসয (যার ইবাদাত করা হয়)।
আর তাই লয আল্লাহ ছাো অলনযর ইবাদাত কলর, লস আল্লাহলক
অস্বীকার করল ও তার সালথ অনযলক অাংশীদার বানাললা, যরদও তার
এ মাবুদ লকালনা নবী বা ওলী লহাক না লকন। যরদও এর মাধযলম
আল্লাহর তনকটয লাভ করা ও তালদরলক ওয়াসীলা রহলসলব গ্রহণ
করার কথা বলা লহাক না লকন। লকননা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম লয সমস্ত মুশররকলদর রবরুলদ্ধ যু দ্ধ কলররছললন, তারা
তালদর নবী ও ওলীলদর ইবাদত এ বারতল ও অগ্রহণলযাগয
প্রমাণারদর রভরত্তলতই করত। বস্তুত এগুললা বারতল ও অগ্রহণলযাগয
প্রমাণ; লকননা আল্লাহর তনকটয লাভ ও তাাঁর ওয়ারসলা গ্রহণ আল্লাহ
বযতীত অনয কালরা উলেলশয ইবাদত করার দ্বারা অরজেত হলত পালর
না; বরাং তনকটয বা ওয়ারসলা গ্রহণ লতা লকবলমাে আল্লাহর
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নামসমূ হ ও গুণাবলী এবাং আমালদর ছালাত, দান, রযকর, রছয়াম,
রজহাদ, হি, মাতা রপতার প্ররত ভাল বযবহার প্রভৃরত রনলদেরশত
উত্তম কাজসমূ হ আর সম্মূ লখ উপরস্থত জীরবত মুরমন যরদ তার
ভাইলয়র জনয লদা‘আ কলর তাহলল লসই লসই কাজসমূ হ ও লদা‘আ
দ্বারাই করা যায়।
ইবাদলতর প্রকারসমূ হ: ইবাদলতর অলনক প্রকার রলয়লছ:
তন্মলধয অনযতম হলে: লদা‘আ:
লদা‘আ হলে, এমন রকছু প্রলয়াজন পূ রলণর প্রাথেনা জানালনা, যা পূ রণ
করার সামথেয আল্লাহ ছাো কালরা লনই। লযমন, বৃ রি দান, লরাগীর
আলরাগয, লয রবপদ আপদ লকালনা সৃ িজীব দূ র করলত সেম নয় তা
দূ র করান, জান্নাত ও জাহান্নাম লথলক মুরি চাওয়া, সন্তান সন্তরত,
ররযক, কলযাণ প্রভৃরত চাওয়া।
এ সমস্ত রকছু ই আল্লাহ ছাো অনয কালরা কালছ চাওয়া যায় না। যরদ
লকউ মৃত লহাক বা জীরবত লহাক, লকালনা সৃ ি জীলবর কালছ এগুললা
লথলক রকছু চায় তাহলল লস তার ইবাদাত করল। আল্লাহ তা‘আলা
একমাে তার রনকলটই লদা‘আ করলত রনলদেশ রদলয় এবাং লদা‘আ লয
ইবাদাত তার সাংবাদ প্রদান কলর আর লসটালক লয আল্লাহ বযতীত
অনযমুখী করলব লস জাহান্নামী হলব এ লঘােণা প্রদান কলর বললন,
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َ َ ُ َ أ َ أ َ ُ أ َّ َّ َ َ أ َ أ
َ
ُ َ َ َ َ ُّ ُ ُ أ
ِبون ع أن ع َِباد ِِت
ِ جب لك ُۚم إِن ٱَّلِين يستك
ِ وِن أست
ِ ﴿ وقال ربكم ٱدع
َ ُ ُ ََأ
َ ون َج َه َّن َم َداخِر
]٥٢ : ﴾ [اغفر٦٠ ين
سيدخل
ِ
“লতামালদর রব বলললছন লয, আমার কালছ লদা‘আ কর। আরম
লতামালদর লথলক তা গ্রহণ করব। রনশ্চয় যারা আমার ইবাদাত
সম্পলকে অহাংকার কলর, তারা লারিত হলয় জাহান্নালম প্রলবশ
করলব”। (আল মুরমন-৬০)
অনু রূপভালব আল্লাহলক বযতীত অনয যালদর কালছ লদা‘আ করা হয়
তারা নবী অথবা ওলী যাই লহাক না লকন, তারা লয অলনযর লাভ বা
েরতর লকালনা রকছু ই মারলক নয়, একথা জারনলয় আল্লাহ তা‘আলা
বললন,

َ ُ
ََ
َ ُ َ َ أ
َ َ َّ ْ ُ ُ أ
ُّ
ُ
ٱلّض َعنك أم َوَل
ِين َزع أم ُتم مِن دونِهِۦ فٗل َي أمل ِكون كشف
﴿ ق ِل ٱدعوا ٱَّل
ِ
ً َأ
]٤٥ : ﴾ [االرساء٥٦ ُتوِيٗل

“বল, লতামরা যালক (মাবুদ) দাবী করছ, তালদরলক আহ্বান কর,
অথচ তারালতা লতামালদর কি দূ র করা ও অবস্থা পররবতেলনর
লযাগযতা রালখ না।” বনী ইসরাইললর ৫৬ আয়ালত ও তার পরবতেী
আয়াত।
অনয আয়ালত আল্লাহ তা‘আলা আরও বলললছন,
ْ
َ َ َ َّ
ٗ َ َّ
َ َ َ َ َّ أ
َٰ
]١٥ : ﴾ [اجلن١٨ ج َد َِّللِ فٗل ت أد ُعوا َم َع ٱَّللِ أ َحدا
س
ِ ﴿ وأن ٱلم
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“এবাং রনশ্চয় সকল মসরজদ আল্লাহর জনয (রনধোররত)। সু তরাাং
লতামরা আল্লাহর সালথ অনযলক লডলকা না।’ (সূ রা রজন-১৮)
ইবাদলতর প্রকারসমূ লহর অনযতম হলে, যলবহ, মানত ও কুরবানী
ইবাদালতর মলধয যলবহ, মানত ও কুরবাণী লপশ করাও রলয়লছ।
সু তরাাং আল্লাহর তনকটয অজেলনর জনয লকালনা মানু ে লকবলমাে
আল্লাহ বযতীত অনয কালরা জনয পশুর রি প্রবারহত করলব না।
কুরবানী লপশ করলব না। লকালনা রকছু মানত করলব না। আর তাই
লয লকউ আল্লাহ ছাো অনয কালরা উলেলশয লযমন কবর অথবা
রিলনর উলেলশয যলবহ করল; লস আল্লাহলক বাদ রদলয় অলনযর
ইবাদাত করল এবাং আল্লাহর অরভসম্পালতর অরধকারী হল। আল্লাহ
তা‘আলা বললছন-

َ َ َ َ
َ َّ ُ أ
ُ
َ َأ
َ َ َ اي َو َم َماِت ِ ََّّللِ َر أ
َ ُم َي
َشيك َُل ۖۥ
﴿ قل إِن َصٗل ِِت َون ُس ِِك و
ِ
ِ
ِ  َل١٦٢ ب ٱلعَٰل ِمني
ُ َوب َذَٰل َِك أُم أِر
َ ت َو َأنَا ۠ أَ َّو ُل ٱل أ ُم أسلِم
]١٥٧ ،١٥٣ : ﴾ [االنعام١٦٣ ني
ِ
ِ

“তুরম বল, রনশ্চয় আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন,
আমার মৃতুয, রবশ্ব জগলতর রব আল্লাহর জনয। তাাঁর লকালনা
অাংশীদার লনই। আরম এ কালজরই আরদি হলয়রছ এবাং আরম
আত্মসমপেণকারীলদর মলধয প্রথম”। আল-আন‘আম-১৬২-১৬৩)
রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) বলললছন:
""لعن اهلل من ذبح لغري اهلل
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“লয আল্লাহ বযতীত অলনযর উলেলশয যলবহ কলর, তালক আল্লাহ
অরভসম্পাত রদলয়লছন”। হাদীসরট সহীহ যা মুসরললম বরণেত হলয়লছ।
আর যরদ লকউ এ বলল মানত করললা লয, যরদ আরম এ এ রজরনস
অজেন করর, তাহলল জবনলকর উলেলশয অথবা জবনক কবলরর
উলেলশয এ পররমাণ দান করব। তলব এ মানত রশলকের অন্তভুেি।
লকননা এরট সৃ লির উলেলশয মানত করা হলয়লছ। আর মানত হলে
ইবাদাত। আল্লাহ বযতীত কালরা উলেলশয এরট তবধ নয়।
শরী‘আতসম্মত মানত হলে, আরম যরদ ওমুক রজরনস প্রাপ্ত হই,
তাহলল আল্লাহর উলেলশয অমুক মাল দান করব, অথবা অমুক ভাল
কাজ করার মানত কররছ।
ইবাদলতর প্রকারসমূ লহর অনযতম হলে, রবপদমুরি কামনা করা,
সাহাযয চাওয়া ও আেয় প্রাথেনা:
রবপদমুরি কামনা করা, সাহাযয চাওয়া, আেয় প্রাথেনা করাও
ইবাদালতর অন্তভুেি। সু তরাাং একমাে আল্লাহ ছাো অনয কালরা
কালছ রবপদমুরি কামনা করা, সাহাযয চাওয়া, আেয় প্রাথেনা করা
যায় না। কুরআলন কারীলম আল্লাহ তা‘আলা বলললছনَ َّاك َن أع ُب ُد ِإَوي
َ َّ﴿ إي
ُ اك ن َ أس َتع
]٤ : ﴾ [الفاحتة٥ ِني
ِ
“আমরা একমাে আপনারই ইবাদাত করর এবাং একমাে আপনারই
কালছ সাহাযয প্রাথেনা করর”। (ফারতহা-৪)
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আল্লাহ তা‘আলা আরও বললন,

َ َ
َ َُأ َ ُ ُ َ أ
َ
]٣ ،١ : ﴾ [الفلق٢ َش َما خل َق
ِن
م
١
ق
ل
ِ ﴿ قل أعوذ بِر
ِ
ِ ب ٱلف

“তুরম বল, আরম প্রভালতর রলবর কালছ রতরন যা সৃ রি কলরলছন, তার
অরনিতা লথলক আেয় প্রাথেনা কররছ”। (ফালাক্ব-১,২)
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললছন,
""إنه ال يُستغاث يب وإنما يُستغاث باهلل
“আমার কালছ উদ্ধার প্রাথেনা করা যায় না, উদ্ধার প্রাথেনা করা যায়
একমাে আল্লাহর কালছ।” হাদীসরট সহীহ, যা ত্বাবারানী বণেনা
কলরলছন।
অনু রূপভালব রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আরও বললন,
، حديث صحيح." وإذا استعنت فاستعن باهلل،"إذا سألت فاسأل اهلل
যখন রকছু চাও আল্লাহর কালছ চাও, যখন সাহাযয প্রাথেনা কর,
আল্লাহর কালছই কর”। হাদীসরট সহীহ, যা রতররমযী বণেনা কলরলছন।
জীরবত উপরস্থত মানু লের রনকলট লস যা করলত সামথে রালখ, এমন
রবেলয় রবপদ মুরির আহ্বান ও সাহাযয চাওয়া তবধ। তলব আেয়
প্রাথেনা লকালনা অবস্থালত একক আল্লাহ বযতীত অনয কালরা জনয তবধ
নয়। লকালনা মৃত ও অনু পরস্থত কালরা কালছ রবপলদ মুরির আহ্বান
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ও সাহাযয প্রাথেনা কখলনা রঠক নয়। লকননা রতরন নবী অথবা ওলী
অথবা রফররশতা যাই হউন না লকন রবপদ মুরির লযাগযতা রালখন
না।
আর গারয়রব রবেয়ারদ, তা আল্লাহ ছাো লকউ জালনন না, লয গারয়ব
জানার দাবী কলর লস কারফর। তালক রমথযাবাদী বলা ওয়ারজব।
গণলকর গণনা করার পলর যরদ সরতযকালর লতমরন রকছু ঘলট যায় তা
ঘটনাচলক্র ঘলট যায় (কাকতলীয়)। রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম) বলললছন,
ً َّ
.»عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل ىلع حممد
«من أىت اكهنًا أو
“লয বযরি গণক অথবা ভরবেযৎ বিার কালছ এল এবাং লস যা বলল
রবশ্বাস করল, লস মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এর
উপলর অবতীণেকৃত সব রকছু লক অস্বীকার করল।” এ হাদীসরট ইমাম
আহমাদ ও হারকম বণেনা কলরলছন।
ইবাদলতর আরও অনযতম প্রকার হলে: ভরসা করা, লকালনা রকছু
পাওয়ার আশা ও অবনত হওয়া:
ভরসা করা, পাওয়ার আশা, রবনয় অবনত হওয়াও ইবাদালতর
অন্তগেত। সু তরাাং মানু ে একক আল্লাহ বযতীত অনয কালরা উপর
ভরসা করলব না, কারও রনকট হলত রকছু পাওয়ার আশা করলব না।
আল্লাহর কালছ ছাো রবনয়াবনত হলব না।
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দু ঃলখর রবেয় লয, অলনক ইসলামধারীরা আল্লাহ বযতীত অনযলক লেষ্ঠ
জ্ঞান কলর অলনক জীরবত অথবা অলনক কবরবাসীর কালছ লদা‘আ
করার মধয রদলয় রশকে কলর। তালদর কবরলক প্রদরেণ কলর। তালদর
কালছ প্রলয়াজন রমটালনার প্রাথেনা জানায়। রনঃসলন্দলহ এরট আল্লাহ
ছাো অলনযরই ইবাদত। এইরূপ কাজ যারা কলর তার মুসরললমর
দাবী করললও, আল্লাহ বযতীত লকালনা ইলাহ লনই ও মুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক আল্লাহর রাসূ ল বলললও, ছালাত
আদায় করললও, রছয়াম পালন করললও, আল্লাহর ঘলর হি করললও
তারা মুসরলম নয়। আল্লাহ তা‘আলা বললন:
َ َ َ ََ أ ُ َ َأ
َ َ َأ َ َ أ َأ َأ
َ ُ َ
َ ِإَوَل َّٱَّل
ِ ﴿ ولقد أ
ت َّلَ أح َب َط َّن ع َملك
ِين مِن قبل ِك لئِن أَشك
وِح إَِّلك
ََٰ َ َ َ ُ َ َّ َ أ
َ
]٥٤ : ﴾ [الزمر٦٥ ِسين
ِ ِ وَلكونن مِن ٱلخ
“অবশযই লতামার ও লতামার পূ বেবতেীলদর রনকলট ওহী পাঠালনা
হলয়রছল এই বলল লয, যরদ তুরম রশকে কর, লতামার কমে বৃ থা যালব
এবাং তুরম েরতগ্রস্ত ললাকলদর অন্তভুেি হলব”। (সূ রা যু মার-৬৫)
আল্লাহ আরও বললন,

َّ َ َ ُ َّ ُ َٰ َ َّ ُ َ ُ أ أ َّ َ َ أ َ َّ َ َّ ُ َ َ أ أ َ َّ َ َ َ أ
َ ِلظَٰلِم
ني م أِن
ۡشك بِٱَّللِ فقد حرم ٱَّلل عليهِ ٱۡلنة ومأوىه ٱنلار ۖوما ل
ِ
ِ َ﴿إِنهۥ من ي
َ أ
]٣٣ : ﴾ [املائدة٧٢ ٖنصار
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“প্রকৃত রবেয় এ লয, লয আল্লাহর সালথ রশকে কলর আল্লাহ অবশযই
তার জনয জান্নাত হারাম কলরলছন। জাহান্নাম তার আবাসস্থল।
অতযাচারীলদর লকালনা সাহাযযকারী লনই”। (সূ রা মারয়দা- ৭২)
তাছাো আল্লাহ তাাঁর রাসূ ল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লামলক রনলদেশ রদলয়লছন লযন রতরন মানু েলদরলক বললন,
ْ ُ  َ َ َ َ َ أٞ َ ٞ َٰ َ  أ ُ ُ أ ُ َ ٰٓ َ َّ َ َّ َ َ َٰ ُ ُ أٞ َ َ ۠ َ َ َ َّ ُ أ
﴿ قل إِنما أنا بۡش مِثلكم يوِح إَِل أنما إِلهكم إِله وَٰحِدۖ فمن َكن يرجوا
َ
َ
َ أ َ أ َ أ َ َ ٗ َ َٰ ٗ َ َ ُ أ أ
َ َ َ
: ﴾ [الكهف١١٠ ۡشك بِع َِبادة ِ َربِهِۦ أ َح َ ُۢدا
ِ ل ِقاء ربِهِۦ فليعمل عمٗل صل ِحا وَل ي
]١١٢

“তুরম বলঃ আরম লতামালদর মত একজন মানু ে তলব আমার কালছ
ওহী পাঠান হয় (এ মলমে) লয, রনশ্চয় লতামালদর ইলাহ হলে একই
ইলাহ। অতঃপর লয তার রলবর সালথ সাোৎ করলত চায়, সৎ কাজ
করা এবাং তার রলবর সালথ অনয কাউলক ইবাদালত রশকে না করা
উরচত।” (সূ রা আল-কাহাফ:১১০)
তারা সবাই মূ খে তালদরলক এ পথভ্রি ও রনকৃি আললমগণ লধাাঁকা
রদলয়লছ, যারা দ্বীলনর রকছু শাখা প্রশাখা সম্পলকে জানললও দ্বীলনর
মূ ল রভরত্ত তাওহীদ সম্পলকে অজ্ঞ রলয় লগলছ। তারা তালদরলক
তাওহীলদর অথে সম্পলকে মূ খে থাকার কারলণ শাফা‘আত ও
ওয়াসীলার নালম রশলকের রদলক আহ্বান জানায়। তালদর প্রমাণারদ
হলে; রকছু আয়াতসমূ লহর ভুল বযাখযা ও রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম এর নালম প্রণীত নতুন পুরাতন রমথযা হাদীসসমূ হ, রবরভন্ন
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ঘটনাবলী ও শয়তান কতৃেক প্রদরশেত স্বপ্ন প্রভৃরত রবরভন্ন প্রকার
এসব পথভ্রিতা; যা তারা তালদর পুস্তকসমূ লহ সরন্নলবরশত কলরলছ।
এটা এজনয লয, প্রথম যু লগর মুশররকলদর মত তারা দাদা ও
রপতালদর অন্ধ অনু করণ কলর এবাং স্বীয় প্রবৃ রত্ত (অববধ লখয়াল খুশী)
ও শয়তালনর অনু সরণ কলর।
বস্তুত: আল্লাহ তা‘আলা আমালদরলক লয ‘ওয়াসীলা’ তালাশ করলত
বলললছন তার বাণীলত,

ََ ُ ْ َ أ
]٧٤ :﴿ َو أٱب َتغوا إَِّلأهِ ٱل َوسِيلة﴾ [املائدة

“আর লতামরা তাাঁর কালছ ওয়াসীলা তালাশ কলরা”। [সূ রা আলমারয়দাহ: ৩৫] এখালন “ওয়াসীলা” শলব্দর অথে হলে, “সৎ
কাজসমূ হ” লযমন আল্লাহর একত্ববাদ, সালাত আদায় করা, সদকা
প্রদান করা, রসয়াম পালন, হি আদায় করা, রজহাদ করা, ভাল
কালজর রনলদেশ দান ও খারাপ কাজ লথলক রনলেধ করা, আত্মীয়লদর
সালথ সম্পলকে রো প্রভৃরত। এর বাইলর মৃতলদর আহ্বান জানালনা,
রবপদাপদ ও মুরসবলত তালদর কালছ উদ্ধার কামনা করা তা লতা
আল্লাহ বযতীত তালদর ইবাদাত করারই নামান্তর। (ওয়াসীলার সালত
এর লকালনা সম্পকে লনই।)
মুসরলমলদর নবী ও আউরলয়াগণলক আল্লাহ লয শাফা‘আত বা
সু পাররলশর অনু মরত রদলবন, যার উপর আমরা ঈমান এলন থারক,
তাও মৃতলদর রনকট চাওয়া যালব না, লকননা শাফা‘আত লকবল
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আল্লাহরই অরধকার; তার অনু মরত ছাো কালরা জনয তা অরজেত হলব
না। আর তাই আল্লাহর একত্ববালদ রবশ্বাসীগণ তা একমাে আল্লাহর
কালছই চায়, এ বলল লয, লহ আল্লাহ, আপনার রাসূ ল ও আপনার সৎ
বান্দালদরলক আমার জনয শাফা‘আতকারী বারনলয় রদন। তারা এরট
বললন না লয, লহ অমুক, আমার জনয শাফা‘আত করুন। লকননা লস
মৃত। আর মৃলতর কালছ কেলনা রকছু চাওয়া যায় না। আল্লাহ বললন,
َأ
َ
ُ َ ُ
ُ ُ َّ َّ َ َٰ َ ُ َ ٗ اۖ َّ ُ ُ أ
َ َّ ك
ِ ت َوٱۡل
﴾ ٤٤ ۡرضِۖ ث َّم إ ِ أَّلهِ ت أر َج ُعون
﴿ قل َِّللِ ٱلشفعة َجِيع َلۥ مل
ِ َٰ ٱلسمَٰ َو
]٥٥ :[الزمر
“তুরম বল: সকল প্রকার শাফা‘আত আল্লাহর জনয রনধোররত।
আসমান জরমলনর একেে রাজত্ব তারই, অতঃপর তাাঁরই রদলকই
লতামালদরলক প্রতযাবতেন করালনা হলব।” (সূ রা যু মার-৪৪)
ইসলাম রবলরাধী হারাম রবদ‘আত, আর যা লথলক রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বুখারী, মুসরলম ও অনযানয ছহীহ সু নান গ্রলন্থ
সাংকরলত ছহীহ হাদীসসমূ লহ রনলেধ কলরলছন তন্মলধয অনযতম হলে,
কবলরর উপর মসরজদ বানালনা, কবলর বারত লদওয়া, কবলরর
উপলরর ঘর ততরী, কবর গাাঁথা, কবলরর উপলর ললখা, কবলর পদো
চোলনা, কবরস্থালন নামায আদায় প্রভৃরত। এগুললা লথলক রাসূ লল
কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রনলেধ কলরলছন। লকননা
এগুললা কবরবাসীর ইবাদত করার অনযতম বে কারণ।
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এ দ্বারা পররোর হলয়লছ লয, অলনক লদলশ কবলর লযমন রমসলরর
বাদওয়ী ও যায়নাব এর কবলর, ইরালক রজলানীর কবর, কারবালা ও
নজলফর আহরল বাইলতর রদলক সম্পৃ ি কবরসমূ লহ ও অনযানয
কবরসমূ লহ মূ খেরা কবলরর তাওয়াফ ও কবর ওয়ালালদর কালছ
প্রলয়াজন পূ রণ করা চালে এবাং তালদর সালথ েরত রকাংবা
উপকালরর রবশ্বাস করলছ তা আল্লাহর সালথ রশকে করার শারমল।
এ দ্বারা আরও পররোর হলয় লগলছ লয, রবরভন্ন লদলশর রবরভন্ন
কবরলক লয তাওয়াফ করা হয়, কবরবাসীর কালছ প্রলয়াজনীয় রজরনে
চাওয়া হয়, তালদরলক ভাল মন্দ করার লযাগযতা আলছ বলল রবশ্বাস
করা হয় প্রভৃরত রশলকের অন্তভুেি। তারা মুসরলম দাবী করললও,
ছালাত আদায় করললও, রছয়াম পালন করললও আল্লাহর ঘলর হি
করললও আল্লাহ ছো সরতযকালরর লকালনা ইলাহ লনই ও লমাহাম্মাদ
(সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) তাাঁর রাসূ ল, একথা উচ্চারণ
করললও তালদর উপলরাি কাজ প্রমাণ কলর তারা পথ ভ্রি মুশররক।
লকননা, আল্লাহ ছাো সরতযকালরর লকালনা ইলাহ লনই ও মুহাম্মাদ
(সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) তার রাসূ ল; এটালক মুলখ উচ্চারণ
করললই আল্লাহর একত্ববালদ রবশ্বাসী হওয়া যায় না। যতেণ না লস
এর অথে জালন এবাং লস অনু যায়ী আমল কলর। লযমন পূ লবে বলা
হলয়লছ।
অপর রদলক অমুসরলম প্রথমতঃ এ বাকয উচ্চারলণর মাধযলমই
ইসলালম প্রলবশ কলর ও তালক মুসরলম বলা হয় ততেণ পযেন্ত,
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যতেণ এটার পররপরন্থ লকালনা রকছু তার লথলক প্রকাশ না পায়।
লযমন- পূ লবে উলল্লরখত রশকেী কাজসমূ হ। অথবা যতেণ না ইসলালমর
ফরয কাজসমূ হ তার কালছ বললল লস লসটালক অস্বীকার কলর।
অথবা ইসলাম রবলরাধী লকালনা দ্বীলনর প্ররত ঈমান আলন। নবী
ওলীগণ যারা তালদরলক ডালক তালদর লথলক রবপলদ মুরি চায়,
তাাঁরা তালদর লথলক সম্পকেহীন। লকননা আল্লাহ তা‘আলা
মানু েলদরলক একমাে তাাঁরই ইবাদাত করা এবাং নবী রকাংবা ওলী ও
অনযানযলদর ইবাদাত পররতযালগর জনয রাসূ ললদরলক পারঠলয়লছন।
আর মুহাম্মাদু র রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর
অনু সারী ওলীলদর ভালবাসার অথে তালদর ইবাদাত করা নয়। লকননা
তালদর ইবাদাত তালদর সালথ শত্রুতার নামান্তর। রবাং তালদর
ভালবাসা, তালদর অনু সরণ এবাং তালদর পলথ চলারই নাম।
সরতযকালরর মুসরলম নবী ও ওলীলদরলক ভালবালসন, তালদর ইবাদাত
কলরন না। আমরা ঈমান আনব লয, রনলজলদর জান, পররবার, সন্তান
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ওলী আল্লাহ হচ্ছে, আল্লাহর এিেবাচ্ছদ কবশ্বাসী। তাাঁর অনুগত রাসূচ্ছলর অনুসারী। তন্মচ্ছিি চিউ চিউ
তার ইলম ও অিিাবসচ্ছের িারচ্ছণ পকরকচকত লার্ িচ্ছরন, চিউ চিউ পকরকচকত লার্ িচ্ছরন না।
পকরকচত জন-মানুষ তাচ্ছদরচ্ছি সম্মান িরুি তারা তা চাে না। সকতিিাচ্ছরর ওলীরা কনচ্ছজচ্ছদর ওলী
বচ্ছল দাবী িচ্ছর না। বরং তার অপরািী কহসাচ্ছব কনচ্ছজচ্ছদরচ্ছি প্রিাশ িচ্ছর। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইকহ
ওোসাল্লাম) এর আদশব অনুসরণ-অনুিরণ বিতীত তাচ্ছদর কনজস্ব চিাচ্ছনা িাপে বা সাজ সরঞ্জাম
চনই। প্রচ্ছতিচ্ছি আল্লাহর এিেবাদী মুসকলম ও তার রাসূচ্ছলর অনুসারী, তার চযাগিতা ও আনুগচ্ছতির
মাপিাঠি অনুযােী চস আল্লাহর ওলীর অন্তর্ুব ক্ত। এর দ্বারা পকরষ্কার হচ্ছলা চয, যারা কনচ্ছজচ্ছদরচ্ছি ওলী
বচ্ছল দাবী িচ্ছর, চলাচ্ছি তাচ্ছদর বে র্াবচ্ছব ও সম্মান চদোচ্ছব বচ্ছল তারা কনিবাকরত িাপেও পচ্ছর,
তারা আল্লাহর ওলী নে, তারা কমর্িাবাদী।
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ও সকল মানু লের লচলয় রাসূ ললক অরধক ভালবাসা আমালদর প্ররত
ওয়ারজব।
মুরি প্রাপ্ত দল
সাংখযায় মুসরলমরা অলনক। আসলল রকন্তু তালদর সাংখযা অলনক কম।
লয সকল দল রনলজলদরলক ইসলালমর সালথ সম্পকেযুি কলর তালদর
সাংখযা ৭৩রট। এ সমস্ত দললর ললাকলদর সাংখযা হাজার রমরলয়ন।
রকন্তু সরঠক মুসরললমর দল হলে একরট। তারা হলে, যারা
আল্লাহলক এক জালন এবাং আকীদাহ ও সৎ কাজ করার লেলে
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর সাহাবীলদর পলথর
অনু সারী। লযমনরট রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তার
এক বাণীলত বলললছন,
 وافرتقت اصنصارى ىلع انتتني وسبعني،«افرتقت ايهود ىلع إحدى وسبعني فرقة
 قال." وستفرتق هذه األمة ىلع نالث وسبعني فرقة لكها يف اصنار إال واحدة،فرقة

 "من اكن ىلع مثل ما أنا عليه ايوم: من يه يا رسول اهلل؟ قال:الصحابة
»وأصحايب

“ইয়াহূ দীরা ৭১ দলল রবভি হলয়লছ। খৃিালনরা রবভি হলয়লছ ৭২
দলল। এ উম্মত রবভি হলব ৭৩ দলল এবাং একদল ছাো সবাই
জাহান্নালম যলব। ছাহাবীগণ রজজ্ঞাসা করললন, লহ আল্লাহর রাসূ ল,
লসরট লকান দল? রতরন বলললন, তারা হলে আরম ও আমার ছাহাবী
লয পলথ রলয়রছ; এ পলথ যারা থাকলব। (বুখারী ও মুসরলম)
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রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) ও তাাঁর সাহাবীগণ লয
আকীদার পলথ রছললন তা হলে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদু র
রাসূ লুল্লাহ’ অথোৎ আল্লাহ বযতীত সরতযকালরর লকালনা ইলাহ লনই।
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) তাাঁর রাসূ ল এ রবশ্বাস
স্থাপন। একক আল্লাহর রনকলট লদা‘আ করা, আল্লাহর উলেলশযই
জলবহ ও মানত করা। একমাে আল্লাহরই কালছ রবপদ মুরি কামনা
করা, সাহাযয চাওয়া ও আেয় প্রাথেনা করা এবাং ভালমন্দ একমাে
রতরনই করলত পালরন; এ আকীদা লপােণ করা। আর আল্লাহ
সু বহানাহুর উলেলশয ইখলালছর সালথ ইসলালমর স্তম্ভসমূ হ (আরকান)
আদায় করা। রফররশতাগণ, রকতাবসমূ হ, রাসূ লগণ, পুনরুোন,
রহসাব রকতাব, জান্নাত, জাহান্নাম, ভালমন্দ সকল তাকদীরই আল্লাহর
পে লথলক এটালক রবশ্বাস করা। জীবলনর সকল লেলে কুরআন ও
সু ন্নাহ অনু যায়ী শাসন বযবস্থা পররচালনা করা। এ দু 'লয়র রবচার
বযবস্থার প্ররত সন্তুি থাকা। আল্লাহর ওলীলদর সালথ বন্ধুত্ব ও তাাঁর
শত্রুলদর সালথ শত্রুতা রাখা। আল্লাহর রদলক আহ্বান জানালনা। তাাঁর
রাস্তায় এক হলয় রজহাদ করা। মুসরলমলদর শাসকলদর সৎকালজর
রনলদেলশর প্ররত আনু গতয লদখালনা ও লযখালনই অবস্থান করা হউক
না লকন সতয কথা বলা। রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এর
পররবার ও পররজন এবাং রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এর
ছাহাবীগণলক ভাললাবাসা। তালদর মযোদা অনু যায়ী তালদর প্ররত
সম্মান প্রদশেন করা। তালদর সকললর প্ররত সন্তুি থাকা। তালদর
মলধয অনু রষ্ঠত ঝগো সম্পলকে রনশ্চুপ থাকা। রকছু মুনারফক
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তালদরলক লয কলঠার ভাোয় সমাললাচনা কলরলছ, তা রবশ্বাস না
করা। তালদর এ সমাললাচনা রছল মুসরলমলদর মালঝ রবলভদ সৃ রির
উলেলশয এবাং রকছু সাংখযক আরলম ও ঐরতহারসকলদরলক লধাাঁকা
লদওয়ার জনয। হয়তবা তারা পুস্তকারদলত ভাল রনয়লত সাহাবীলদর
পারস্পররক এ ঝগোলক উলল্লখ কলরলছ। বস্তুতঃ এরট রঠক কাজ
হয়রন।
আর যারা দাবী কলর লয, তারা আহলল বাইলতর এবাং তারা রনলজলক
‘সাইরয়যদ’ বলল আখযারয়ত কলর, তালদর উরচৎ এ বাংশ পরম্পরা
সম্পলকে সরঠক তথয অজেন করা। লকননা রনশ্চয় আল্লাহ রনলজর
রপতা বযতীত অলনযর রদলক সিন্ধকারীলক অরভসম্পাত রদলয়লছন।
যরদ তারা আহলল বাইলতর বলল প্রমারণত হয় তাহলল তালদর উপর
কতেবয হলে, তাওহীদলক আল্লাহর উলেলশয একত্ববাদলক ইখলালছর
সালথ গ্রহণ করা, লগানাহ বজেন করা, রনলজলদর সামলন মানু লের
মাথা নত করা ও হালত পালয় চুমু খাওয়ার প্ররত খুশী না হলয় এবাং
মুসরলম ভাইলদর লছলে রভন্ন লকালনা লপাশাক পররধান না কলর
আল্লাহর রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) ও তার সরতযকার
পররবার-পররজলনর অনু করণ-অনু সরণ করা। কারণ এসবই হলে
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর আদশে রবলরাধী কাজ।
রতরন এসব কাজ লথলক সমপূ ণেরূলপ সম্পকেহীন। বরাং আল্লাহর
কালছ লসই মযোদার অরধকারী, লয যত লবশী তাকওয়ার অরধকারী।
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আর আল্লাহ দু রূদ ও সালাম লপশ করুন আমালদর নবী মুহাম্মাদ
(সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) ও তাাঁর পররবার পররজলনর উপর।
(আমীন)
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রনলদেশ প্রদান ও শরী‘আত (জীবন পদ্ধরত) প্রণয়লনর অরধকার
একমাে আল্লাহর জনযই সাংররেত।
আর লযখালনই আল্লাহর শরী‘আলতর বাস্তবায়ণ হলয়লছ লসখালনই
রলয়লছ ইনসাফ, রহমত ও মযোদা
‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ অথোৎ আল্লাহ বযতীত সরতযকালরর লকালনা ইলাহ
(উপাসয) লনই’ এ কাললমার অথেসমূ লহর একরট অথে রলয়লছ, যার
উপলর ঈমান আনা ও আমল করা ওয়ারজব। তা হলে, রনলদেশ দান
ও শরী‘আত প্রণয়লনর অরধকার একমাে আল্লাহর। সু তরাাং আল্লাহর
আইলনর পররপন্থী লকালনা আইন প্রণয়ন করা লকালনা মানু লের জনয
জালয়য লনই, তা লয রবেলয়ই লহাক না লকন। অনু রূপভালব লকালনা
মানু লের জনয জালয়য হলব না আল্লাহর শরী‘আত রবলরাধী লকালনা
রবচার ফায়সালার উপলর সন্তুি থাকা। তদ্রূপ কারও জনয এটা
জালয়য লনই লয, আল্লাহ কতৃেক হারামকৃতলক হালাল করা ও
হালালকৃতলক হারাম করা। অতঃপর লয ইো কলর আল্লাহর
শরীয়লতর রবলরারধতা কলর তা করলব অথবা আল্লাহর শরী‘আলতর
রবলরারধতার উপর সন্তুি থাকলব লস আল্লাহলক অস্বীকার করল।
আল্লাহ তা‘আলা বললন,
َ َ َ َّ أ َ أ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ َ َ ُ أ
َ
]٥٥ :ٱَّلل فأ ْو ٰٓلئِك ه ُم ٱلكَٰف ُِرون ﴾ [املائدة
﴿ ومن لم ُيكم بِما أنزل
“আর আল্লাহ যা অবতীণে কলরলছন লস অনু যায়ী যারা রবচার ফয়সালা
কলর না তারা কারফর।” (সূ রা মারয়দা-৪৪)
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আর আল্লাহ লয সমস্ত কাজ রদলয় রাসূ লগণলক পারঠলয়লছন তা হলে:
একত্ববালদর কাললমা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ তথা আল্লাহ ছাো লকালনা
হক্ব ইলাহ লনই এর প্ররত আহ্বান করা এবাং এর দাবী অনু যায়ী
আমল করা। এর অথে হলে, একমাে আল্লাহর ইবাদত করা এবাং
সৃ লির ইবাদাত ও তালদর শরী‘আত (রবরধ-রবধান) এর গরি লথলক
লবর হলয় একক ও অাংশীদারহীন স্রিার শরী‘আলতর রদলক মানু েলদর
রফলর আসার দাওয়াত লদওয়া।
রযরন গলবেণার দৃ রি রনলয় মহাগ্রন্থ কুরআন পলেলছন ও অন্ধ
অনু করণ লথলক দূ লর অবস্থান কলরলছন, রতরন পূ ণেভালব উপলরদ্ধ
কলরলছন লয, যা আমরা বললাম লসটাই সরঠক এবাং আলরা উপলরদ্ধ
কলরলছন লয, আল্লাহ তাাঁর রনলজর সালথ মানু লের সম্পকে ও
মানু েলদর সলথ অনযানয সৃ রির সম্পকে রনধোরণ কলর রদলয়লছন।
সু তরাাং তার সালথ তাাঁর ঈমানদার বান্দালদর সম্পকে এভালব রনধোরণ
কলর রদলয়লছন লয, তারা যাবতীয় ইবাদালতর প্রকার রদলয় তাাঁরই
ইবাদাত করলব; অনয কারও জনয লসগুললার লকালনা রকছু ই রনলবদন
করলব না। আর আল্লাহর নবীলদর ও আল্লাহর সৎ বান্দালদর সালথ
তালদর সম্পকে রনধোরণ কলরলছন এ ভালব লয, তারা তালদরলক
ভাললাবাসলব, তলব লস ভাললাবাসা হলব আল্লাহর ভাললাবাসার
অনু গামী। আর মানু েলদর তালদরলক আদশে রহলসলব গ্রহণ কলর
তালদর অনু সরণ করলব। পোন্তলর ঈমানদারলদর সালথ আল্লাহর
দু শমন কারফরলদর সম্পকে হলব শত্রুতার সম্পকে। লকননা আল্লাহ
তালদরলক ঘৃ ণা কলরন। আর তালদর সালথ সম্পলকের অনয রূপরট
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হলে, তালদরলক ইসলালমর রদলক আহ্বান জানালনা। তালদর সম্মু লখ
ইসলামলক পররোরভালব তুলল ধরা, হলত পালর তারা রহদায়াত প্রাপ্ত
হলব। যরদ তারা ইসলাম প্রতযাখযান কলর এবাং আল্লাহর রবচার
ফায়সালা মানলত রারজ না হয়, তাহলল রফতনা অনু রষ্ঠত না হলয়
সকল দ্বীন আল্লাহর জনযই রনধোররত না হওয়া পযেন্ত তালদর রবরুলদ্ধ
মুসরলমলদর রজহাদ করা। এটাই হলে কারলমাতুত তাওহীদ; (লা
ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এর অনযতম অথে। প্রলতযক মুসরললমর উপর সরঠক
মুসরলম হওয়ার জনয এটালক জানা ও লস অনু যায়ী আমল করা
ওয়ারজব।

রনশ্চয় মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূ ল, এ সােয দালনর অথে
রনশ্চয় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূ ল, এ
সােয দালনর অথে হলে, আপরন জানলবন ও এ আরকদা (রবশ্বাস)
লপােণ করলবন লয, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) সকল
মানু লের রনকট আল্লাহর লপ্রররত পুরুে। রতরন বান্দাহ, উপাসয নন।
রতরন রাসূ ল, রমথযা বললন না, আনু গতয পাওয়ার লযাগয ও অনু সরণ
করার লযাগয, লয তার আনু গতয করলব লস জান্নালত যালব আর লয
তার নাফরমানী করলব লস জাহান্নালম প্রলবশ করলব। আপরন আরও
জানলবন ও রবশ্বাস করলবন লয, আল্লাহ কতৃেক রনধোররত ইবাদত
লহাক, রবচার পদ্ধরত লহাক অথবা হালাল-হারাম রনধোরণ সম্পরকেত
লহাক, আপরন লকালনা শরী‘আতই গ্রহণ করলত পারলবন না, যতেণ
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না তা রাসূ ল (সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এর পদ্ধরত অনু যায়ী
হয়। লকননা রতরন আল্লাহর রাসূ ল এবাং আল্লাহর পে লথলক তাাঁর
শরী‘আত প্রচারক। সু তরাাং লকালনা মুসরললমর জনয রাসূ ল (সাল্লাল্লাহ
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) ছাো অনয লকালনা পলথ আনা শরী‘আত বা
আইন গ্রহণ করা জালয়য নয়। লযমন আল্লাহ তা‘আলা বলললছন-

ْ َ َ ُ َ َ َ َ َٰ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َٰ ُ أ َ أ
]٣ :ٱنت ُه ُۚوا ﴾ [احلرش
﴿ وما ءاتىكم ٱلرسول فخذوه وما نهىكم عنه ف

“রাসূ ল (সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) যা রনলয় এলসলছন তা’
আাঁকলে ধর। রতরন যা রনলেধ কলরলছন তা বজেন কর।” (হাশর১৭)
রতরন আলরা বলললছনُ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ ُ أ ُ َ َ َّ َٰ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ أ َ ُ أ
س ِه أم
ِ َي ُدوا ِِف أنف
ِ ﴿ فٗل وربِك َل يؤمِنون حِت ُيكِموك فِيما شجر بينهم ثم َل
ٗ ت َوي ُ َسل ُِموا ْ ت َ أسل
َ َح َر ٗجا م َِّما قَ َض أي
]٥٤ : ﴾ [التساء٦٥ ِيما
“রকন্তু না, লতামার রলবর শপথ, তারা তালদর মলধয অনু রষ্ঠত
পারস্পররক ঝগোর রবেলয় লতামালক রবচারক না মানা এবাং যা তুরম
ফয়সালা রদলব লস রবেলয় তালদর মলন লকালনা রদ্বধা পাওয়া না যাওয়া
এবাং পূ ণোঙ্গভালব আত্মসমপেণ না করা পযেন্ত তারা মুরমন হলব না”।
(সূ রা রনসা- ৬৫)
আয়াত দু রটর অথে- প্রথম আয়াতরটলত আল্লাহ মুসরলমলদর তার
রাসূ ল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) যত রনলদেশ
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রদলয়লছন তার আনু গতয করলত ও যা রকছু রনলেধ কলরলছন তা
লথলক রবরত থাকলত হুকুম রদলয়লছন। লকননা রতরন আল্লাহর
রনলদেলশই রনলদেশ লদন ও তার রনলেলধই রনলেধ কলরন।
রদ্বতীয় আয়ালত আল্লাহ রনলজ স্বয়াং রনলজর শপথ কলর বলললছন লয,
আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ ললর উপলর ঈমান আনার দাবী ততেণ সরঠক
হলব না, যতেণ তালদর পারস্পররক রববাদ রবসম্বালদ রাসূ ল
(সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) লক রবচারক না লমলন রনলব এবাং
তাাঁর ফয়সালার উপলর সন্তুি হলব ও পূ ণেভালব তা গ্রহণ করলব।
রাসূ ল (সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) বলললছন,

ً
»«من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد

“লয লকউ এমন রকছু করলব যার উপলর আমালদর শরী‘আত লনই,
তা প্রতযাখযাত, (এ হাদীসরট মুসরলম ও অনযানয হাদীস গ্রলন্থ বরণেত
হলয়লছ)
এ সােয দালনর অরনবাযে আহ্বান:
লহ জ্ঞানবান, যখন আপরন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর অথে লজলনলছন
এবাং আলরা লজলনলছন লয, এ সােযই হলে ইসলালমর চারব এবাং
মূ ল রভরত্ত; যার উপলর ইসলাম প্ররতরষ্ঠত হলয়লছ। সু তরাাং আল্লাহর
উলেলশয পররশুদ্ধ মন রনলয় বলু ন- ‘আশহাদু আনলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূ লুল্লাহ’ “আরম সােয রদরে, রনশ্চয়
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আল্লাহ বযতীত সরতযকালরর লকালনা ইলাহ (উপাসয) লনই এবাং আলরা
সােয রদরে, রনশ্চয় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম)
আল্লাহর রাসূ ল।” দু রনয়া ও আলখরালত মঙ্গল লালভর জনয ও মৃতুযর
পলর আল্লাহর শারস্ত হলত পররোণ পাওয়ার জনয এ সােয অনু যায়ী
আমল করুন।
আরও লজলন রনন, রনশ্চয় আল্লাহ বযতীত সরতযকালরর লকালনা ইলাহ
লনই ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহ আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূ ল; এ
সােয দালনর অরনবাযে দাবীই হলে, ইসলালমর অনযানয স্তলম্ভর
উপলরও আমল করা। লকননা আল্লাহ এ সকল স্তম্ভলক তাাঁর
উলেলশযই ইখলালছর সালথ পাললনর মাধযলম তালক ইবাদত করা
ফরয কলর রদলয়লছন। লয বযরি এ স্তম্ভগুললার লকালনা এক স্তম্ভলক
শরী‘আলত গ্রহণলযাগয ওজর ছাো পররতযাগ করল, লস ‘লা ইলাহা
ইল্লাল্লাহ’ এর অথেলক অপূ ণে রাখল। আর তাই তার এ সােয সরঠক
বলল রবলবরচত হলব না।
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ইসলালমর রদ্বতীয় স্তম্ভ
ছালাত
লহ জ্ঞানবান, লজলন রনন, ইসলালমর স্তম্ভসমূ লহর মলধয রদ্বতীয় স্তম্ভ
হলে ছালাত। আর তা হলে রাত-রদলন পাাঁচ সালাত। যা আল্লাহ
তা‘আলা তাাঁর সালথ মুসরলমলদর সম্পকে প্ররতষ্ঠার শরী‘আতবদ্ধ
কলরলছন। তালত তালদর রব আল্লাহর সালথ একালন্ত আলাপচাররতা
চালালব, তালক আহ্বান করলব, আর এ ছালালতর মাধযলম তারা
অশ্লীলতা ও রনরেদ্ধ কাজ লথলক দূ লর থাকলব। ফলল এর মাধযলম
তালদর মানরসক ও শারীররক প্রশারন্ত অরজেত হলব, যা তালদরলক
দু রনয়া ও আরখরালত কলযাণময় করলব।
আল্লাহ ছালালতর জনয শরীর, কাপে ও ছালালতর স্থান পরবে
হওয়ার রবধান প্রণয়ন কলরলছন। সু তরাাং মুসরলম অপরবেতা লযমন
লপশাব, পায়খানা প্রভৃরত লথলক পারন দ্বারা পরবেতা অজেন করলবন,
যালত তার শরীর বারহযক অপরবেতা লথলক ও অন্তর আভযন্তরীন
অপরবেতা লথলক পরবে হয়।
বস্তুত ছালাত হলে দ্বীলনর খুাঁরট ও গুরুত্বপূ ণে স্তম্ভ। পূ ণেবয়স্ক হওয়ার
পর লথলক মৃতুয পযেন্ত প্রলতযক মুসরললমর উপলর এটালক পুঙ্খানু পুঙ্খ
পালন করা ওয়ারজব। পররবার পররজন ও সন্তালনর বয়স সাত বছর
হলতই অভযাস গলে লতালার জনয তালদরলক ছালালতর রনলদেশ লদওয়া
মুসরললমর উপর ওয়ারজব। আল্লাহ বললন,
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ٗ ُ
َ َ ِ َّ َّ َ َٰ َ َ َ أ َ َ أ ُ أ
]١٢٧ :ِني كِتَٰ ٗبا َّم أوقوتا ﴾ [التساء
﴿ إِن ٱلصلوة َكنت لَع ٱلمؤمن
“রনশ্চয় রনধোররত সমলয় ছালাত আদায় মুরমলনর উপর ফরজ।” (সূ রা
রনসা- ১০৩)
আল্লাহ তা‘আলা আরও বললন-

َ َ
ْ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ ْ َّ َ َٰ َ َ ُ أ
َ َ ُ ُ ْ َّ َ أ ُ ُ ْ َّ َ ُ أ
ني َُل ٱَلِين حنفاء ويقِيموا ٱلصلوة ويؤتوا
ٱَّلل مل ِِص
﴿ وما أمِروا إَِل َِّلعبدوا
َ َّ َ َٰ َ َ َ َٰ َ ُ أ
]٤ : ﴾ [ابلينة٥ ِِين ٱلقي ِ َمة
ٱلزكوة ُۚ وذل ِك د
“আর ইখলালসর সালথ দ্বীনলক একমাে আল্লাহর জনয রবশুদ্ধ কলর,
একমাে আল্লাহ্র ইবাদাত করা, ছালাত কালয়ম করা, যাকাত প্রদান
করা ছাো তালদরলক অনয রনলদেশ লদওয়া হয় রন। বস্তুত এটাই হলে
প্ররতরষ্ঠত দ্বীন।” (আল-বারয়যনাহ-৫)
আয়াত দু রটর সারমমে হলে, প্রথম আয়াতরটলত আল্লাহ বলললছন,
ছালাত মুরমলনর উপলর অতযাবশযকীয় ফরজ। রনধোররত সমলয়
এগুললা আদায় করাও তালদর উপলর অপররহাযে। রদ্বতীয় আয়ালত
আল্লাহ জানালেন, রনশ্চয় মানু েলদরলক লস কালজর রনলদেশ লদওয়া
হলয়লছ লয কালজর জনয তালদরলক সৃ রি করা হলয়লছ; তা হলে,
একমাে আল্লাহরই তারা ইবাদাত করলব, তাাঁরই উলেলশয তালদর
ইবাদাতলক রবশুদ্ধ করলব, ছালাত কালয়ম করলব এবাং হকদারলদরলক
যাকাত প্রদান করলব।
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আর ছালাত সব অবস্থালতই এমনরক ভীত সন্ত্রস্ত ও বযারধগ্রস্ত
অবস্থালতও মুসরললমর উপলর ওয়ারজব। লয লকালনা অবস্থায় তার
শরি সামথেয অনু যায়ী দাাঁরেলয় বলস, শুলয়। রকন্তু যরদ তাও অসম্ভব
হয় লকবল লচাখ অথবা কললবর দ্বারা ইশারা কলর তা আদায় করার
সু লযাগ থালক লতা ইশারার মাধযলমও রতরন ছালাত আদায় করলবন।
লকননা রাসূ ল (ছাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) বলললছন ছালাত
পররতযাগকারী পুরুে লহাক রকাংবা মরহলা লহাক লস মুসরলম নয়।
রতরন বললন""العهد اذلي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر
“আমালদর ও তালদর মলধয লয চুরি তা হলে ছালাত, লয এরট
পররতযাগ করল লস কালফর হলয় লগললা।” (ছহীহ হাদীস)
পাাঁচ ওয়াি ছালাত হলে, ফজলরর ছালাত, লজাহলরর ছালাত,
আছলরর ছালাত, মাগররলবর ছালাত ও ‘ইশার ছালাত।
ফজলরর ছালালতর সময় পূ বেগগলণ প্রভাত ররি প্রকালশর লথলক শুরু
হয় এবাং সূ যে উদলয়র সময় লশে হয়। লশে সময় পযেন্ত লদরী করা
জালয়য নয়। লজাহলরর সময় সূ যে েলল যাওয়ার পর লথলক শুরু হয়
এবাং প্রলতযক রজরনলের েলল যাওয়ার সমলয়র ছায়া বাদ রদলয়
অবরশি ছায়া তার তদলঘেযর সমান না হওয়া পযেন্ত বতেমান থালক।
আছলরর সময় লজাহলরর পর লথলক শুরু হয় এবাং সূ যে হলু দ না
হওয়া পযেন্ত বারক থালক। লশে সময় পযেন্ত লদরী করা জালয়য নয়
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বরাং সূ যে এলকবালরই সাদা অবস্থায় থাকলত এরট আদায় করলত
হলব। সূ যে অস্ত যাওয়ার পর লথলক মাগররলবর সময় শুরু হয় এবাং
লাল শাফাক (আবীর রলের আভা) অদৃ শয না হওয়া পযেন্ত বলবৎ
থালক। তলব লশে সময় পযেন্ত লদরী করা রঠক নয়। আর ইশার
ছালাত মাগররলবর ছালালতর সময় লশে হওয়ার পর লথলক শুরু হয়
ও অধেরাে পযেন্ত থালক এবাং এর পলর আর লদরী করা যায় না।
মুসরলম যরদ অরনোকৃত শরী‘আতসম্মত ওজর বযতীত এক সমলয়র
ছালাতলক তার রনধোররত সমলয় আদায় করলত লদরী কলরন, তাহলল
রতরন বে পালপ পরতত হললন। তার উরচৎ আল্লাহর কালছ তওবা
করা এবাং এর পুনরাবৃ রত্ত না করা। আল্লাহ তা‘আলা বলললছন-

َ
َ ُ
ُ َ َّ
َ ل ل أِل ُم َصلٞ ﴿ فَ َو أي
]٤ ،٥ : ﴾ [املاعون٥ ِين ه أم َعن َصٗلت ِ ِه أم َساهون
 ٱَّل٤ ِني

“লয সকল ছালাত আদায়কারীরা তালদর ছালাত সম্পলকে উদাসীন
তালদর জনযই র্ধ্াংস (অবধাররত)”। (মাউন-৪, ৫)

ছালালতর হুকুম আহকাম
প্রথমত: পরবেতা
ছালাত আরম্ভ করার পূ লবেই মুসরললমর জনয পরবেতা অপররহাযে।
সু তরাাং প্রথলম বরহগেমন রাস্তা রদলয় যরদ প্রস্রাব-পায়খানার রকছু লবর
হয় তা পররোর কলর পলর ওযু করলত হলব।
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আর ওযু করলত হলব, মলন মলন পরবেতার রনয়ত কলর, তলব মুলখ
রনয়ত উচ্চারণ করা যালব না। লকননা আল্লাহ লসটা ভাললাভালবই
জালনন, আর রাসূ ল (ছাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) ওযু র জনয মুলখ
রনয়ত উচ্চারণ কলরন রন। আর রবসরমল্লাহ বললব, অতঃপর কুরল
করলত হলব। নালকর মলধয পারন প্রলবশ কররলয় তা লঝলে লফললত
হলব। পলর সম্পূ ণে লচহারা লধৌত করলত হলব। অতঃপর ডান লথলক
শুরু কলর দু ই হাত দু ই বাহুসহ কনু ই পযেন্ত লধৌত করলত হলব।
এরপর সম্পূ ণে মাথা ও দু ই কান দু ই হাত দ্বারা মালসহ করলত (হাত
বুরললয় রনলত) হলব। অতঃপর ডান লথলক শুরু কলর লগাোরল পযেন্ত
পা লধৌত করলত হলব।
আর যরদ পরবেতা অজেলনর পলর প্রস্রাব অথবা পায়খানা অথবা
বাতাস লবর হয় অথবা ঘুম বা অজ্ঞান হওয়ার কারলণ জ্ঞান ললাপ
পায়, তাহলল ছালাত আদায় করলত চাইলল পুনরায় পরবেতা অজেন
করলত হলব। মুসরলম পুরুে বা মরহলার লযৌন উলত্তজনা বশত যরদ
বীযেপাত হয়, ঘুমন্ত অবস্থায় হললও পরবেতার জনয সম্পণে শরীর
পারন দ্বারা লধৌত করলত হলব। মরহলা যখন হারয়য অথবা রনফাস
লথলক পরবে হলবন, তার সমস্ত শরীর লধৌত কলর পরবে হলত হলব,
লকননা হারয়যগ্রস্তা ও রনফাসগ্রস্তার নামায রঠক নয়। পরবে না হওা
পযেন্ত তার উপর ছালাত ওয়ারজব নয়। আল্লাহ হারয়য ও রনফায
অবস্থায় লছলে লদওয়া ছালাত কাযার বযবস্থা না লরলখ তালদর উপলর
সহজ কলরলছন। ছালাত ছাো অনয যা রকছু এ অবস্থায় তারা করলত
সেম হন রন, পুরুলের মত তা কাযা ওয়ারজব।
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পারনর অবতেমালন অথবা পারন বযবহালর লরাগাক্রান্ত হলত পালর, এমন
লরাগাক্রান্ত অবস্থায় তায়াম্মু লমর মাধযলম পরবেতা অজেন করলত হলব।
তায়াম্মু লমর পদ্ধরত হলে, মলন মলন পরবেতার রনয়ত কলর পলর দু ই
হাত মারটলত রাখলত হলব ও তাদ্বারা মুখমিল মালসহ করলত হলব।
অতঃপর ডান হালতর রপঠ বাম হালতর লপট ও বাম হালতর রপঠ ডান
হালতর লপট দ্বারা মালসহ করলত হলব। পারন না থাকা বা পারন
বযবহালর েরতর সম্ভাবনা থাকলল, হারয়য ও রনফাসগ্রস্তা ও অপরবে
যারা অজু করলত চায়, এভালবই তায়াম্মু লমর দ্বারা পরবেতা অজেন
করলবন।
রদ্বতীয়ত: ছালালতর পদ্ধরত
১. ফজলরর সালাত:
ফজলরর নামায দু ই রাক‘আত। পুরুে অথবা মরহলা মুসরলম
রকবলামুখী হলবন। রকবলাহ হলে মক্কার মসরজলদ হারালম অবরস্থত
কা‘বা। মলন মলন এ রনয়ত করলবন লয, ফজলরর ছালাত আদায়
কররছ। রনয়ত মুলখ উচ্চারণ করলবন না। অতঃপর ‘আল্লাহু আকবার’
(আল্লাহ সবে লেষ্ঠ) বলল তাকবীর বললবন। অতঃপর উলদ্বাধনী লদা‘আ
পাঠ করলবন। এর মলধয অনযতম লদা‘আ হলে وال هلإ غريك، وتعاىل جدك، وتبارك اسمك،" سبحانك امهلل وحبمدك
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“আপরন পরবে। লহ আল্লাহ, আপনার প্রশাংসা দ্বারা, (শুরু কররছ)
আপনার বরকত, আপনার মযোদা সলবোচ্চ, আপরন বযতীত
সরতযকালরর লকালনা উপাসয লনই।”
তারপর “আউযু রবল্লাহ রমনাশ শাইতারনর রাজীম” (আপনার কালছ
আরম রবতারেত শয়তান হলত আেয় প্রাথেনা কররছ) বললব। অতঃপর
ফারতহাতুল কুরআন (সূ রা ফারতহা) পেলবন, লসরট হলে-

َ َ َّ
َ ٱۡل أم ُد ِ ََّّللِ َرب أٱل َعَٰلَم
 َمَٰل ِِك يَ أ٣ ٱلرحِي ِم
َّ ٱلرِنَٰمۡح
َّ ٢ ني
َ﴿ أ
ِ
اك ن أع ُب ُد
 إِي٤ ِين
ٱَل
م
و
ِ
ِ
ِ
َ أ
ت َعلَ أيه أم َغريأ
ُ َ َّ َ َ أ
َ ِين َأ أن َع أم
َ  صِ َر َٰ َط َّٱَّل٦ ِيم
َ ٱلص َر َٰ َط ٱل أ ُم أس َتق
ِ  ٱهدِنا٥ ِإَوياك نستعِني
ِ
ِ
َّ َ َ َ َ أ أ
ُ أَ أ
َ ٱلضٓال
]٣ ،٣ : ﴾ [الفاحتة٧ ِني
وب علي ِهم وَل
ِ ٱلمغض
“রবশ্ব জগলতর রব্ব আল্লাহর জনযই সকল প্রশাংসা। রযরন পরম দাতা
ও পরম দয়ালু । রবচার রদলনর বাদশাহ, আমরা একমাে আপনারই
ইবাদত করর এবাং একমাে আপনার কালছই সাহাযয প্রাথেনা করর।
আপরন আমালদরলক লসাজা পথ লদখান। তালদর পথ যালদর উপলর
আপরন রনয়ামত দান কলরলছন। যালদর প্ররত আপরন রাগারম্বত নন।
যারা পথভ্রিও নয়।”
আর অবশযই কুরআন সাধযানু যায়ী আরবী ভাোয় পেলবন।
অতঃপর বললবন ‘আল্লাহু আকবার’ (আল্লাহ সবেলেষ্ঠ) এবাং মাথাও
12

চিননা, যকদ কুরআন আরবী বিতীত অনি র্াষাে পো হে তাহচ্ছল তা কুরআন হে না। িারণ,
কুরআচ্ছনর শব্দাবলীর অনুবাদ হে না। শব্দাবলীর অচ্ছর্রব অনুবাদ হে। িারণ, এর অক্ষর ও
শব্দসমূহচ্ছি অনুবাদ িরা হচ্ছল তার অলংিার ও তার চিাচ্ছলঞ্জ অবকশি র্াচ্ছি না। এমনকি, এর েচ্ছল
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রপঠ রনচু অবস্থায় সমন্তরাল কলর দু ’হাত দ্বারা দু হাাঁটুলক আাঁকলে ধলর
রুকু করলবন তখন বললবন- ‘সু বহা-না রারব্বয়াল আযীম’ (আমার
মহান রব অরত পরবে) অতঃপর ‘সারম‘আল্লাহু রলমান হারমদাহ’
(রযরন আল্লাহর প্রশাংসা কলরলছন রতরন তা শুলনলছন) বলল উঠলবন।
লসাজা হলয় দাাঁোলবন এবাং বললবন- ‘রাব্বানা লাকাল হামদ’ (লহ
আমালদর রব, আপনার জনযই সমস্ত প্রশাংসা) এরপর ‘আল্লাহু
আকবার’ বললবন এবাং পালয়র আাংগুললর রকনারা, দু হাাঁটু, দু হাত,
লচহারা ও নাক মারটলত লারগলয় রসজদাহ করলবন। অতঃপর রসজদায়
রগলয় বললবন ‘সু বহানা রারব্বয়াল আ‘লা’ (আমার সলবোচ্চ রব অরত
পরবে) এরপর ‘আল্লাহু আকবার’ বলল বসলবন এবাং বসার সময়
‘রারব্বগরফর লী’ (লহ আমার রব আমালক েমা করুন) বললবন।
অতঃপর ‘আল্লাহু আকবার’ বললবন এবাং রদ্বতীয়বার মারটর উপলর
রসজদাহ করলবন এবাং বললবন ‘সু বহানা রারব্বয়াল আ‘লা’ (আমার
সলবোচ্চ রব অরত পরবে)। এরপর ‘আল্লাহু আকবর’ বলল লসাজা হলয়
দাাঁোলবন। অতঃপর পুনঃরায় প্রথম রাক‘আলতর মত সূ রা ফারতহা
অথোৎ ‘আলহামদু রলল্লারহ রারব্বল আলারমন’ সূ রারট লশে পযেন্ত
পেলবন। অতঃপর ‘আল্লাহু আকবার’ বললবন। রুকু করলবন; রুকু
লথলক উঠলবন। রসজদাহ করলবন, এরপর বসলবন, অতঃপর রদ্বতীয়
রসজদাহ করলবন এবাং এর প্ররতরট জায়গায় প্রথম বার যা
পলেরছললন তাই পেলবন। অতঃপর বসা অবস্থায় পেলবন,

অক্ষরও বাদ পচ্ছে যাে এবং এচ্ছি আরবী র্াষাে কুরআন বলা যাে না।
78

 السالم عليك أيها اصنيب ورمحة اهلل، والصلوات والطيبات،"اتلحيات هلل
 وأشهد، أشهد أن ال هلإ إال اهلل، السالم علينا وىلع عباد اهل الصاحلني،وبراكته
ً
، وىلع آل حممد، امهلل صىل اهلل عليه وسلم ىلع حممد،حممدا عبده ورسوهل
أن
." وىلع آل إبراهيم إنك محيد جميد،كما صليت ىلع إبراهيم

“লমৌরলক, শারীররক ও আরথেক সকল ইবাদত একমাে আল্লাহর
জনয। লহ নবী, আপনার উপর শারন্ত আল্লাহর রহমত ও তাাঁর বরকত
বরেেত লহাক। শারন্ত বরেেত লহাক আমালদর উপর ও আল্লাহর সৎ
বান্দালদর উপর। আরম সােয রদরে, রনশ্চয় আল্লাহ বযতীত
সরতযকালরর লকালনা ইলাহ লনই এবাং সােয রদরে, রনশ্চয় মুহাম্মাদ
(ছাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূ ল।
লহ আল্লাহ আপরন আপরন দরুদ লপশ করুন মুহাম্মালদর উপর, তাাঁর
পররবার পররজলনর উপর, লযমন বেেণ কলরলছন ইব্রাহীম ও তাাঁর
পররবার পররজলনর উপলর। রনশ্চয় আপরন প্রশাংরসত ও মযোদার
অরধকারী।” অতঃপর ডান রদলক রফরালবন এ বলল ‘আসসালামু
আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ, (আপনালদর উপলর শারন্ত ও আল্লাহর
রহমত বরেেত লহাক) অতঃপর বাম রদলক রফরলবন ও বললবন‘আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লারহ।’ (আপনালদর উপর শারন্ত
ও আল্লাহর রহমত বরেেত লহাক)। এর মাধযলম ফজলরর ছালাত
পররপূ ণে হল।
২. অপররদলক লজাহর, আছর ও লশে সালাত ঈশার সালাত:
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এ সালাতগুললার প্রলতযকরটই চার রাক‘আত। প্রথম দু রাক‘আত
পেলবন ফজলরর দু ই রাক‘আলতর মত। অতঃপর রদ্বতীয়
রাক‘আলতর পলর যখন তাশাহহুলদর জনয বসলবন, তখন ফজলরর
সালালতর সালালমর পূ লবে বলস যা পেলতন তা পোর পর সালাম
রফরালবন না, বরাং প্রথম দু ’ রাক‘আলতর মত আরও দু ’ রাক‘আত
পেলবন। তারপর রদ্বতীয়বার তাশাহ্হহুলদর জনয বসলবন ও যা প্রথম
তবঠলক পলেরছললন তা পেলবন এবাং নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম) এর উপলর দরূদ পেলবন। এরপর ডান রদলক ও বাম
রদলক ফজলরর ছালালতর মত সালাম রফরালবন।
৩. অপররদলক মাগররলবর ছালাত, তা লতা রতন রাক‘আত:
লযমন পূ লবে বরণেত হলয়লছ লতমরনভালব দু ই রাক‘আত আদায়
করলবন। অতঃপর বসলবন ও পূ বে বরণেত ছালাতসমূ লহ যা পলেলছন
তা পেলবন। তলব সালাম রফরালবন না বরাং উলঠ দাাঁোলবন।
অতঃপর তৃতীয় রাক‘আলত অনযানয ছালালত যা পলেলছন তাই
পেলবন। অতঃপর ডালন বালম সালাম রফরালবন। আর সালাত
আদায়কারীর জনয উত্তম হলে রুকু ও লসজদার লদা‘আ কলয়কবার
পো।
পুরুেলদর জনয এ পাাঁচ ফরয ছালাত মসরজলদ আদায় করা
ওয়ারজব। যার কুরআন পাঠ উত্তম, ছালাত সম্পলকে লবরশ জালনন
এবাং দ্বীন সম্পলকে লযাগয, লসই তালদর মলধয ইমাম হলবন। ইমাম
রুকুর পূ লবে দাাঁোলনা অবস্থায় ফজলরর দু ই রাক‘আত, মাগররব ও
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ইশার প্রথম দু ই রাক‘আলত কুরআন উচ্চস্বলর পেলবন এবাং তা
রপছলনর মুসল্লী শুনলবন।
মরহলাগণ ঘলর পদো ও রহফাজত সহকালর ছালাত আদায় করলবন।
রনলজর সমস্ত শরীর এমনরক দু ই হাত দু ই পাও লেলক রনলবন,
লকননা শুধু মাে তার লচহারা বযতীত সবই সতর (যা আবৃ ত করা
অতযাবশযক) তালদরলক পুরুলের লথলক লচহারা োকার রনলদেশ রদলত
হলব। লকননা লচহারা লদখালনার মাধযলম রফতনা ছোয়, এর মাধযলম
তালক লচনা যালব এবাং কি লদওয়া হলব। আর যরদ মুসরলম নারী
মসরজলদ ছালাত আদায় করলত চান, তলব তালত লকালনা বাধা লনই;
রকন্তু এ শলতে লয, পদো সহকালর লবর হলবন ও সু গরন্ধ বযবহার
করলবন না, পুরুলের রপছলন ছালাত আদায় করলবন। যালত তারা
পুরুেলদর আর পুরুেরা তালদরলক রফতনায় লফললত না পালরন।
মুসরলমলদর উরচৎ আল্লাহর উলেলশয অতীব রবনয় অবনতরচলত্ত ভীত
সন্ত্রস্ত ও অন্তলরর গভীর মলনালযালগর সালথ ছালাত আদায় করা,
দাাঁোলনা, রুকু করা ও রসজদাহ অতযন্ত ধীর গরতলত সম্পন্ন করা।
তাোতরে করলব না। অলহতুক রকছু করলব না। আসমালনর রদলক
তাকালব না। কুরআন পাঠ বযতীত কথা বললব না। ছালালতর রযকর
13

তচ্ছব যকদ চিউ িাউচ্ছি সাবিান িরচ্ছত চান বা র্ু ল সংচ্ছশািন িরচ্ছত চান তেন ‘‘সুবহানাল্লাহ’’
বলচ্ছবন। এটা শুিমু াত্র মুক্তাদী ইমামচ্ছি কিছু র্ু ল িরচ্ছল, িম িরচ্ছল সাবিানতার জনি এবং মুসল্লী
উদাহরণস্বরূপ িাউচ্ছি ডািার জনি বলচ্ছত পাচ্ছরন। আর মকহলারা সাবিান িরার জনি তাকল কদচ্ছবন,
ির্া বলচ্ছবন না। চিননা, তাচ্ছদর স্বচ্ছর কেতনার র্ে র্াচ্ছি।
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যথাথে জায়গায় পেলবন। লকননা আল্লাহ তাাঁর রযরকর প্রতষ্ঠার জনযই
ছালালতর রনলদেশ রদলয়লছন।
জুম’আর রদন মুসরলমরা দু ই রাকাত ছালাত আদায় করলবন।
ফজলরর নামালযর মত ইমাম সালহব এ উভয় রাক‘আলতই কুরআন
উচ্চস্বলর পেলবন। ছালালতর পূ লবে দু রট খুৎবা (বিৃতা) রদলবন। এর
মলধয মুসরলমলদরলক তালদর করণীয় স্মরণ কররলয় রদলবন।
তালদরলক দ্বীলনর রবেয়ারদ রশো রদলবন। পুরুেলদর জনয ইমালমর
সালথ উপরস্থত হওয়া ওয়ারজব। জুম’আর রদলন এরটই হলে
লজাহলরর ছালাত।
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ইসলালমর তৃতীয় স্তম্ভ যাকাত
ইসলালমর স্তম্ভসমূ লহর মলধয তৃতীয় স্তম্ভ হললা, মাললর যাকাত প্রদান
করা। প্রলতযক মুসরলম যারা রনধোররত রনছাব পররমাণ সম্পলদর
মারলক হলবন তালদরলক আল্লাহ তা‘আলা প্ররত বছর তালদর মাল
লথলক যাকাত প্রদালনর রনলদেশ রদলয়লছন। অতঃপর কুরআলনর বণেনা
অনু যায়ী ফকীর বা অনযানয যালদরলক যাকাত লদওয়া জালয়য, লস
সকল হকদারলদর আপরন যাকাত প্রদান করলবন।
স্বলণের রনধোররত লনছাব হলে, রবশ রমছক্বাল। [প্রায় ৮৫ গ্রাম]
লরৌলপযর লনছাব হলে, দু ইশত রদরহাম [প্রায় ৫৯৫ গ্রাম] অথবা এর
সমমালনর কাগলজর টাকা, বযবসার মালপে। বযবসার রবরভন্ন
মালপলের মূ লয যখন লনছাব পররমাণ লপৌছালব তখন এক বছর
অরতক্রম করলল এর মারললকর উপর যাকাত ওয়ালজব হলব। শসয ও
ফললর লনছাব রতনশত ছা’ [প্রায় ৬১২ রকললাগ্রাম]। লয জরম
রবক্রলয়র জনয ততরী করা হলয়লছ, তার মূ লয মালনর যাকাত রদলত
হলব। ভাোর জনয ততরী সম্পলদর ভাোর উপলরই যাকাত রদলত
হলব। স্বণে লরৌপয ও বযবসারয়ক মাললর যাকালতর পররমাণ হলে প্ররত
বৎসর শতকরা ২.৫ (উশলরর চারভালগর একভাগ)। নদীর পারন,
প্রবারহত ঝণোর পারন বা বৃ রির পারনর দ্বারা কি বযতীত লকালনা
শসযলেলে বা ফললর বাগালন পারন সরবরাহ সম্ভব হলল উৎপারদত
শসয ও ফললর যাকাত হলব শতকরা ১০% দশভালগর একভাগ
(উশর)। তলব কূপ লথলক বালরত দ্বারা পারন লসলচর মত কিসাধয
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উপালয় উৎপারদত শসয ও ফললর যাকাত রদলত হলব শতকরা ৫%
রবশভালগর একভাগ (উশলরর অলধেক)।
ফসল ও ফললর যাকাত প্রদালনর সময় হলে, তা সাংগ্রলহর সময়।
যরদ বৎসলর দু ইবার অথবা রতনবার তা সাংগ্রহ করা হয় তা হলল
প্ররতবারই যাকাত প্রদান করলত হলব। উট, গরু ও ছাগললর
যাকালতর পররমাণ সম্পলকে ইসলামী হুকুম-আহকালমর রকতাবসমূ লহ
রবস্তাররত বণেনা রলয়লছ। তা লসখান লথলক লদলখ লনওয়ার অনু লরাধ
রইল। মহান আল্লাহ বললন,
َ َ
ْ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ ْ َّ َ َٰ َ َ ُ أ
َ َ ُ ُ ْ َّ َ أ ُ ُ ْ َّ َ ُ أ
ني َُل ٱَلِين حنفاء ويقِيموا ٱلصلوة ويؤتوا
ٱَّلل مل ِِص
﴿ وما أمِروا إَِل َِّلعبدوا
َ َّ َ َٰ َ َ َ َٰ َ ُ أ
]٤ : ﴾ [ابلينة٥ ِِين ٱلقي ِ َمة
ٱلزكوة ُۚ وذل ِك د
“তারা লতা লকবল আরদি হলয়রছল আল্লাহর আনু গলতয রবশুদ্ধরচত্ত
হলয় একরনষ্ঠভালব তার ইবাদাত করলত, ছালাত কালয়ম করলত এবাং
যাকাত প্রদান করলত। বস্তুত এটাই হলে প্ররতরষ্ঠত দ্বীন।” (সূ রা
আল বাইরয়যনাহ-৫)। বস্তুত যাকাত প্রদালনর উলেলশয হলে,
দররদ্রলদর আত্মপ্রশারন্ত, তালদর প্রলয়াজন রমটালনা এবাং তালদর ও
ধনীলদর মালঝ লজারদার সম্পকে সৃ রি করা।
ইসলাম সামারজক দারয়ত্বলবাধ ও মুসরলমলদর মলধয আরথেক
সহলযারগতার রবেয়লক শুধু মাে যাকালতই সীমাবদ্ধ রালখরন বরাং
আল্লাহ ধনীলদর উপর দু রভেলের সময় দররদ্রলদর প্ররতপালনলক
ওয়ারজব কলরলছন। মুসরলম পররতৃরপ্ত লাভ করলবন আর তার
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প্ররতলবশী অভুি থাকলবন, আল্লাহ এটালক হারাম কলরলছন। ঈদু ল
রফতলরর রদন যাকাতুল রফতর (রফতরা) প্রদানলক মুসরললমর প্ররত
ওয়ারজব করা হলয়লছ। এরট হলে প্ররতজলনর জনয এমনরক রশশু ও
চাকলরর জনয মারললকর পে লথলক যা শহলর প্রচরলত খাদযদ্রলবযর
এক ছা [২০৪০ গ্রাম] পররমাণ খাদযদ্রবয প্রদান। এমনরক যরদ
লকালনা মুসরলম রকছু করার শপথ কলর তা না কলরন, তাহলল
আল্লাহ লসই মুসরললমর উপলর শপথ ভাংলগর কাফফারা ওয়ারজব
কলরলছন। আল্লাহ নফল দান খয়রালতর প্ররত মুসরলমলক উদ্ধুদ্ধ
কলরলছন। তাাঁর রাস্তায় ছাওয়ালবর উলেলশয খরচ করার জনয উত্তম
পুরস্কালরর ওয়াদা কলরলছন। তালদর ছাওয়াবলক দশগুণ লথলক
সাতশত গুণ বা অলনক লবরশ করার প্ররতশ্রুরত রদলয়লছন।

14

শপর্ র্ংচ্ছগর িাফ্োরা হচ্ছে এিটি দাস মুক্ত িরা অর্বা ১০ জন দকরদ্রচ্ছি োওোচ্ছনা অর্বা িাপে
পরাচ্ছনা। এগুচ্ছলা সম্ভব না হচ্ছল কতন কদন চরাযা রােচ্ছত হচ্ছব।
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ইসলালমর চতুথে স্তম্ভ রছয়াম
ইসলালমর চতুথে স্তম্ভ হলে, রমযান মালসর রছয়াম পালন করা।
রমযান মাস রহজরী সলনর মাসসমূ লহর নবম মাস।
রমযান মালসর রছয়াম পাললনর করণীয় হলেমুসরলম সু বলহ সারদক হওয়ার পূ লবেই রছয়াম পাললনর রনয়ত
করলবন, অতঃপর পানাহার ও সহবাস (লযৌন রমলন) লথলক সূ যোস্ত
পযেন্ত রবরত থাকলবন, এরপর ইফতার করলবন। আল্লাহর সন্তুরি
অজেন ও তাাঁর ইবাদলতর উলেলশয লগাটা রমযান মালসর রদনগুললালত
এইরূপ করলত থাকলবন।
রছয়াম অগরণত উপকাররতা রলয়লছ। তন্মলধয গুরুত্বপূ ণে হলে,
১. এরট আল্লাহর ইবাদত ও তাাঁর রনলদেশ পালন। বান্দাহ তার লযৌন
ইো ও পানাহার আল্লাহর উলেলশয পররতযাগ কলর। এরট হলে,
আল্লাহর তাক্ওয়া অজেলনর বে কারণসমূ লহর মলধয অনযতম।
২. অপররদলক লরাযার স্বাস্থযগত, অথেবনরতক ও সামারজক
উপকাররতাও রলয়লছ অলনক, যা ঈমান ও আকীদাহ রবশ্বাস সহকালর
রছয়াম পালনকারীরাই উপলরব্ধ কলরন। আল্লাহ বললন,
ََ َ ُ َ َ ُ َ
ُ ْ ُ َ َ َّ َ ُّ َ َ
َ
ُ
ُ ََ
َ لَع َّٱَّل
ٰٓ ﴿
ِين مِن ق أبل ِك أم
ٱلصيام كما كت ِب
يأيها ٱَّل
ِ ِين َءامنوا كت َِب عل أيك ُم
َ ُ َّ َ َ َ َّ ُ أ
]١٥٧ : ﴾ [ابلقرة١٨٣ لعلكم تتقون
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“লহ ঈমানদারগণ, লতামালদর উপর লতামালদর পূ বেবতেীলদর মতই
রছয়াম ফরয করা হলয়লছ, যালত লতামরা তাকওয়া অজেন করলত
পার।” (সূ রা বাকারাহ: ১৮৩)
অবলশলে আল্লাহ বললন,

َّ َ َ
َ ُ
َ
ُ َ أُ أ
َ َ َ ِ ِلن
َّ ان ُه ٗدى ل
َٰ ت م َِن ٱل أ ُه َد
ى
نزل فِيهِ ٱلقرء
﴿ ش أه ُر َر َمضان ٱَّلِي أ
ٖ َٰاس وبيِن
ِ
َ ََ أُ أ
َ
ٞ َّ َ َ َ َٰ َ َ ُ ُ َّ أ َ َ أ َ ُ أ ُ َ َ َ َ َ ً َ أ
ان ف َمن ش ِه َد مِنكم ٱلشهر فليصمهۖ ومن َكن مرِيضا أو لَع سف ٖر فعِدة
ِۚ ِ وٱلفرق
َ َ َ أ َ َّ ُ َ َ ُ ُ َّ ُ ُ ُ أ ُ أ
ُ ُ أُ أ َ َ ُ أ
َكملُوا ْ أٱلع َِّدة
ُ
ُ
ِ مِن أيا ٍم أخر ۗٓ ي ِريد ٱَّلل بِكم ٱليِس وَل ي ِريد بِكم ٱلعِس و َِل
َ ُ َ
َ ُ ُ َ َّ ُ َ أ
َ
َ َّ ْ ِبوا
ُ ك
َٰ َ َ ٱَّلل
]١٥٤ : ﴾ [ابلقرة١٨٥ لَع َما ه َدىَٰك أم َول َعلك أم تشك ُرون
ِ و َِل
“এটা ঐ রমযালনর মাস যার মলধয কুরআন অবতীণে হলয়লছ, যা
মানব জারতর জনয রহদায়াত বা প্রকাশয সরঠক রাস্তা। হক ও
বারতললর মলধয সু স্পি পাথেকযকারী। অতঃপর লয এ মাস পালব লস
লযন রছয়াম পালন কলর। রকন্তু লয লরাগগ্রস্ত অথবা সফর অবস্থায়
থাকলব লস অনয রদনগুরললত এরট পূ ণে করলব। আল্লাহ লতামালদর
জনয সহজ করলত চান, করঠন করলত চান না, যালত লতামরা এর
রদনগুললা পূ ণে কর এবাং লতামালদরলক রহদায়াত দালনর জনয
আল্লাহর মরহমা বণেনা কর। সম্ভবত লতামরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার
করলব।” (সূ রা বাকারা ১৮৩-১৮৫)
রছয়ালমর লয সমস্ত হুকুম আহকাম আল্লাহ কুরআলন ও তাাঁর রাসূ ল
(সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) হাদীলছ বণেনা কলরলছন, তন্মলধয
অনযতম হলে:
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১. লরাগী ও মুসারফর লয কয়রদন রছয়াম পালন কলরন রন রমযালনর
পলর ঐ কয়রদন রছয়াম আদায় করলবন।
২. লতমরন হালয়যগ্রস্তা ও রনফাসগ্রস্তাগণও। এলদর জনয রছয়াম রাখা
রঠক নয়। লয কয়রদন তারা রছয়াম লভলঙ্গলছ পলর লসই কয়রদন
রছয়াম লরলখ রনলবন।
৩. রঠক লতমরন যরদ গভেবতেী ও দু গ্ধবতী মা তালদর জীবন ও তালদর
বাচ্চার জীবন-নালশর আশাংকা কলর, তাহলল রছয়াম কাদ্বা (কাযা)
করলবন।
৪. লরাযাদার ভুল কলর লখলল ও পান করলল পলর স্মরণ হলব তাাঁর
রছয়াম শুদ্ধ হলব। লকননা, ভুল ভ্রারন্ত ও লজার-জবরদরস্তর কারলণ
রকছু করলল উম্মলত মুহাম্মাদী (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এর
জনয আল্লাহ মাফ কলরলছন। তলব তার মুলখর মলধয যা রলয়লছ তা
লবর কলর লফলা ওয়ারজব।
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ইসলালমর পঞ্চম স্তম্ভ হি
ইসলালমর স্তলম্ভর পঞ্চম স্তম্ভ হলে, জীবলন একবার বাইরতল্লাহরহল
হারালম (আল্লাহর পরবে ঘলরর) হি আদায় করা। একারধকবার
হি আদায় নফল বলল গণয। হলির অসাংখযা উপকাররতা রলয়লছ।
প্রথমত: এরট হলে একলযালগ আত্মা শরীর ও মাললর মাধযলম
আল্লাহর ইবাদাত।
রদ্বতীয়ত: প্রলতযক লদশ ও স্থান লথলক মুসরলমগণ এক স্থালন সমলবত
হলয় থালকন, তারা এক স্থালন একরেত হন, একই ধরলনর বস্ত্র
পররধান কলরন, একই রলবর ইবাদাত করার সু লযাগ লাভ কলরন।
শাসক ও শারসত, ধনী ও গরীব, সাদা ও কাললা একই আল্লাহর সৃ রি
ও বান্দা হওয়ার কারলণ এক হলয় হি পাললনর মাধলম পারস্পররক
জানা ও সহলযারগতার পথ প্রসাররত হয়। এর মাধযলম তালদর
সকললক আল্লাহ পুনরুোন করলবন, তারা তা স্মরণ কলরন এবাং
আল্লাহর আনু গলতযর মাধযলম মৃতুযর পরবতেী সমলয়র জনয প্রস্তুরত
গ্রহণ কলরন।
কা‘বা (মুসরলমলদর রকবলা) লযখালনই থাকুক না লকন যার রদলক
রফলর আল্লাহ প্ররতরট ছালাত আদালয়র রনলদেশ রদলয়লছন, লসই
কা’বার চতুপোশ্বে প্রদরেণ এবাং মক্কার অনযানয জায়গায় লযমন
আরাফাত ও মুযদারলফায় এবাং রমনায় রনধোররত সমলয় অবস্থালনর
উলেশয হলে, এ সমস্ত পরবে স্থালন আল্লাহর ইবাদাত করা, লয
89

অবস্থা ও ধরলনর রনলদেশ রতরন রদলয়লছন লস অবস্থায় তা আদায়
করা।
স্বয়াং ক্বা‘বা, ঐ সমস্ত জায়গা এবাং অনয লকালনা সৃ িলক কখলনা
ইবাদাত করা যায় না, এরা কালরা লকালনা ভাল মন্দ করলত পালর
না, বরাং ইবাদাত লকবল আল্লাহরই অরধকার। ভাললা-মন্দ করার
এখরতয়ার আল্লাহরই হালত। যরদ আল্লাহ তার ঘলরর হি করার
রনলদেশ না রদলতন, তাহলল লসখালন মুসরললমর হি করা রঠক হত
না। লকননা, ইবাদত কালরা মতামত ও ইোর রভরত্তলত হয় না, বরাং
এরট আল্লাহর রকতালব তাাঁর রনলদেশ অথবা তার রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এর সু ন্নলতর মাধযলমই রনধোররত হয়। মহান
আল্লাহ বললন,
ََ
ٗ
أ
َ َ
َ
َ َّ ك َف َر فَإ َّن
ٌّ ِ ٱَّلل َغ
ِ َّ﴿ َو ِ ََّّللِ لَع ٱنل
ِن
ت َم ِن ٱ أس َت َطاع إ ِ أَّلهِ َسبِيٗل ُۚ َو َمن
ِ اس ح ُِّج ٱِلَ أي
ِ
َ َعن أٱل َعَٰلَم
]٧٣ :ني ﴾ [ال عمران
ِ
ِ
“আর আল্লাহর উলেলশয এ ঘলরর হি করা লসই সমস্ত ললাকলদর
উপর (ফরয) যারা লস পযেন্ত যাওয়ার সামথে রালখ। আর লয কুফরী
কলর, রনশ্চয় আল্লাহ রবশ্ব জগলতর মুখালপেী নন।” (আলল
ইমরান: ৯৭)
15

অপরকদচ্ছি ওলীচ্ছদর িবর ও অনিানি ঐকতহাকসি স্থাচ্ছন মুেচ্ছব দর হজ্জ পালন গুমরাহী, যা আল্লাহর কনচ্ছদবশ
ও তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওোসাল্লাম) এর কনচ্ছদবচ্ছশর পকরপকে। ‘‘রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইকহ
ওোসাল্লাম) বচ্ছলন- ‘‘(ছাওোচ্ছবর কনেচ্ছত) কতন মসকজচ্ছদর উচ্ছদ্দচ্ছশি বিতীত অনি চিার্াে ভ্রমচ্ছনর
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হলির সময় লহাক বা অনয সময় লহাক উমরাহ, প্ররত মুসরললমর
উপর জীবলন একবার ওয়ারজব। মদীনায় অবরস্থত মসরজলদর নববীর
রযয়ারত করা মুস্তাহাব। লয করলব তালক ছাওয়াব লদওয়া হলব, আর
লয করলব না তালক সাজা লদওয়া হলব না। তলব জানা দরকার লয,
“লয হি করল অথচ আমার রজয়ারত করল না লস আমালক দূ লর
রনলেপ করল” এ হাদীস ছহীহ নয়। এর দ্বারা রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এর উপর রমথযা চাপালনা হলয়লছ।
শরী‘আত লযসব স্থলনর উলেলশয ভ্রমণলক অনু লমাদন কলর, তন্মলধয
একরট হলে, মসরজলদ (নববী)। সু তরাাং যখন রয়য়ারতকারী মসরজলদ
নববীলত লপৌঁলছ তারহয়যাতুল মসরজলদর ছালাত আদায় করলব; তখন
তার জনয রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর কবর রযয়ারত
করা শরীয়ত অনু লমাদন কলরলছ। সু তরাাং রতরন রযয়ারলতর সময়
বললবন‘আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূ লাল্লাহ’ (লহ আল্লাহর রাসূ ল, আপনার
উপলর শারন্ত বরেেত লহাক) এরট অতযন্ত আদলবর সালথ স্বর রনচু কলর
বললত হলব। তাাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) রনকট রকছু
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বাহন সাজাচ্ছব না; মসকজদুল হারাম, আমার এ মসকজদ ও মসকজদুল আিছা।’’
..এমকন হাদীস ‘‘ আমার মযবাদাচ্ছি ওোসীলা কহসাচ্ছব গ্রহণ ির চিননা আমার মযবাদা আল্লাহর কনিট
প্রমস্থ।’’ চতমকন হাদীস ‘‘চয পার্চ্ছরর উপচ্ছর র্াল িারণা রাচ্ছে চস তার উপিাচ্ছর আচ্ছস।’’ এরূপ
সিল হাদীসই বানাচ্ছনা হাদীস। যার চিাচ্ছনা সতিতা চনই। চিাচ্ছনা গ্রহণচ্ছযাগি হাদীস গ্রচ্ছে এগুচ্ছলা পাওো
যাে না। বরং এগুচ্ছলা ও এর সমমাচ্ছনর হাদীস সমূহ পর্ভ্রি এবং চিাচ্ছনা কিছু উপলকি ছাোই কশরি
ও কবদাোচ্ছতর কদচ্ছি আহবানিারী আকলমগচ্ছণর বইসমূচ্ছহ পাওো যাে।
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চাওয়া যালব না। বরাং সালাম রদলবন এবাং লফরত চলল যালবন।
রতরন উম্মতলক লতমনরট করলতই রশরখলয়লছন। আর এটাই রছল
ছাহাবীগলণর কাজ।
পোন্তলর যারা ছালালত দাাঁোলনার মত রবনয় অবনত রচলত্ত নবী
(সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এর কবলরর সামলন দাাঁোয়, তার
রনকলট প্রলয়াজন রমটালনার প্রাথেনা কলর, তার কালছ রবপদ মুরি চায়,
আল্লাহর কালছ তাাঁলক মাধযম বানায়; তারা আল্লাহর সালথ রশকেকারী।
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) তালদর লথলক সম্পকেমুি।
সু তরাাং প্ররতরট মুসরললমর উরচত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম
অথবা অনয কালরা সালথ এরূপ রকছু করা লথলক সাবধান থাকা।
অতঃপর দু ই সাহাবী আবু বকর ও ওমর রারদয়াল্লাহু ‘আনহুমার
কবর রযয়ারত শরী‘আতসম্মত রনয়ম অনু যায়ী সম্পন্ন করলবন। আর
তা হলে, রযয়ারতকারী মৃলতর উপলর সালাম পাঠ করলবন এবাং
তালদর জনয আল্লাহর কালছ লদা‘আ করলবন। মৃতুযলক স্মরণ করলবন
এবাং এরপর প্রস্থান করলবন।
হি এবাং ওমরায় করণীয় রবেয়ারদ:
প্রথমত: হািী সালহব পরবে ও হালাল খরচারদ সাংগ্রহ করলবন।
মুসরলম সকল অবস্থার মত হলি সবেদাই হারাম উপাজেন লথলক
রবরত থাকলবন। লকননা হারাম খরচারদ হিলক হি সম্পাদনকারীর
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রদলক ও লদা‘আলক লদা‘আকারীর রদলক রফররলয় লদয়। রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর হাদীলস এলসলছ,
»«لك حلم نبت من سحت فاصنار أوىل به
“লয লগাশত হারাম লখলয় উৎপন্ন হলয়লছ, তার জনয জাহান্নামই
সবলচলয় উত্তম স্থান।”
হাজী সালহব ঈমানদার তাওহীদ পন্থী ও সৎ সাংগীলদর সাথী হলবন।

মীক্বাতসমূ হ:
গােী বা অনু রূপ রকছু লত থাকলল মীকালত লপৌঁছলল লসখান হলত
ইহরাম বাাঁধলবন। আর যখন রবমালন থালক তখন মীকালতর
কাছাকারছ লপৌঁছলল তা অরতক্রম করার পূ লবেই ইহরাম বাাঁধলবন।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম লয মীক্বাতগুললা লথলক
মানু েলদরলক ইহরাম বাাঁধার জনয রনলদেশ রদলয়লছন তা হলে পাাঁচরট।
লসগুললা হলে:
১. মদীনা বাসীলদর জনয যু লহুলাইফা, (আবয়ালর আলী)
২. রসররয়া, রমশর ও মরলক্কার অরধবাসীলদর জনয জুহফাহ (রালবলগর
রনকটবতেী,
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৩. নাজদ এবাং তালয়ফবাসী ও তালদর রদক লথলক আগতলদর জনয
কারনু ল মানারযল (আস-সাইল অথবা মাহরাম উপতযাকা)
৪. ইরাকবাসীলদর জনয যাতু ইরক
৫. ইয়ামনবাসীলদর জনয ইয়ালামলাম।
যালদর জনয এ সমস্ত স্থান রনধোররত, তারা বযতীত অনযরাও যারা এ
পলথ আসলবন তালদর লসখান লথলক ইহরাম বাাঁধলত হলব। মক্কার
অরধবাসীগণ (হলির জনয) ও মীকালতর অভযন্তর ভালগর ললাকগণ
(হি ও উমরা উভয়রটর জনয) রনলজলদর ঘর হলতই ইহরাম
বাাঁধলবন।
ইহরালমর জনয করণীয়
ইহরালমর পূ লবে পররোর হওয়া পরবে, হওয়া ও সু গরন্ধ বযবহার করা
মুস্তাহাব। অতঃপর মীকালত রগলয় ইহরালমর কাপে পররধান
করলবন। রবমালনর যােী রনলজর লদশ হলতই প্রস্তুরত রনলয় আসলবন।
অতঃপর যখন মীকালতর রনকটবতেী হলবন তখন রনয়ত লবাঁলধ রনলবন
ও তালবীয়াহ পাঠ করলবন। পুরুলের ইহরালমর কাপে হলে
লসলাইরবহীন একরট চাদর ও একরট লু াংরগ। শরীর এ দু ’রট রদলয়
োকলবন তলব রনলজর মাথা োকলবন না। অপররদলক মরহলাগলণর
ইহরালমর জনয রনধোররত লকালনা লপাোক লনই। তলব তালদর জনয
সদাসবেদা প্রশস্ত কাপে যা দ্বারা আবৃ ত হওয়ার পর লকউ লদখললও
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রফতনামুি থালক; তা পররধান ওয়ারজব। ইহরালমর সময় তালদর
লচহারা ও দু হালতর উপলর লসলাইকৃত রকছু লযমন লসলাই করা
মুলখর পদো ও হাত লমাজা পররধান তবধ নয়। অবশয যখন তারা
লকালনা পুরুেলদরলক লদখলবন তারা মাথার উপলর রাখা উেনা রদলয়
উম্মাহাতুল মুলমনীন ও রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এর
মরহলা ছাহাবীলদর মত সমগ্র মুখমিল আবৃ ত করলবন।
অতঃপর যখন হািী সালহব ইহরাম বাাঁধলবন, মলন মলন ওমরার
রনয়ত করলবন। এরপর এ বলল তালবীয়াহ পাঠ করলবন লয,
‘আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান’ “লহ আল্লাহ ওমরা অবস্থায় আরম
আপনার সকালশ উপরস্থত।” আর এ উমরা দ্বারা তামাত্তু হলির
কমেকালি উপনীত হলব। বস্তুত এ তামাত্তুই উত্তম প্রকার হি।
লকননা রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) তার ছাহাবীলদর (রা)
এরূপ করার রনলদেশ রদলয়রছললন এবাং তালদর বাধয কলররছললন।
এমনরক যারা তাাঁর এও রনলদেশ বাস্তবায়ন করলত রপছপা হরেললন,
তালদর প্ররত রতরন রাগারম্বত হলয়রছললন। তলব যালদর সালথ হারদর
পশু থাকলব তারা রক্বরান অবস্থায় রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম) এর মত ইহরাম না খুলল অলপো করলবন। রক্বরানকারী
(ওমরা ও হি এক ইহরালম পালনকারী) তালক বলা হয়, রযরন তাাঁর
তালবীয়ালত বললবন- “আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান ওয়াহািান”।
(লহ আল্লাহ আপনার কালছ উমরা ও হি অবস্থায় উপরস্থত হলয়রছ।)
কুরবানীর রদন কুরবানীর পশু জলবহ করা বযতীত রতরন তার ইহরাম
পররতযাগ করলবন না। আর মুফররদ হিকারী রহলসলব রতরনই
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রবলবরচত হলবন রযরন ইহরালমর রনয়ত বাাঁধার সময় শুধু হলির
রনয়ত করলবন এবাং বললবন, ‘আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা হািান’ (লহ
আল্লাহ, আরম হলি উপনীত হলয় আপনার দরবালর হাজীর)।
মুহররলমর উপর যা যা হারাম:
মুহররম তথা ইহরাম বাাঁধার পর লয সব বস্তু হারাম হলয় যায়, তা
হলে:
১. সহবাস ও তার আনু েরঙ্গক রবেয়ারদ লযমন
সহকালর স্পশে, লযৌন কথাবাতো, রবলয়র প্রস্তাব
ইহরামকারী রনলজর রবলয় করলত পারলবন
করালতও পারলব না।

চুমু, লযৌন উলত্তজনা
দান, রবলয় পোলনা।
না, অনযলক রবলয়

২. চুল মুিন করা বা তা লথলক রকছু অাংশ কাটা।
৩. নখ কাটা।
৪. মাথায় লললগ থাকা এমন রকছু রদলয় মাথা োকা। তলব ছাতা, তাাঁবু
ও গারে দ্বারা ছায়া লাভ রনরেদ্ধ নয়।
৫. সু গরন্ধ মাখা ও সু গলন্ধর ঘ্রাণ লনওয়া।
৬.স্থলজ প্রাণী রশকার করা। সু তরাাং রতরন রনলজ রশকার করলবন না,
কাউলক রশকার লদরখলয়ও রদলবন না।
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৭.পুরুলেরা লসলাইকৃত লপাোক এবাং মরহলারা মুলখ ও দু হালত
লসলাইকৃত রকছু পররধান করলবন না। পুরুলেরা সযালেল পরলবন।
যরদ তা সম্ভব না হয় তাহলল লমাজা পরলত পালরন।
অতঃপর যখন ইহরামকারী কা‘বালত লপৌঁছালবন তখন ‘হাজলর
আসওয়াদ’ লথলক শুরু কলর তাওয়ালফ কুদু লমর সাত চলক্রর মাধযলম
তা প্রদরেণ করলবন। এটা হলে তার উমরার তাওয়াফ। তাওয়ালফর
জনয লকালনা লদা‘আ রনরদেি লনই। আল্লাহর রযরকর করলবন এবাং যা
আপনার জনয সহজ হয়, লসই লদা‘আ করলবন। অতঃপর সম্ভব
হলল মাকালম ইব্রাহীলমর রপছলন অনযথায় হারালমর লয লকালনা
জায়গায় দু ই রাক‘আত তাওয়ালফর ছালাত আদায় করলবন। এরপর
সা‘ঈর জায়গার রদলক যালবন এবাং ছাফা লথলক (সা‘ঈ) শুরু
করলবন।
সাফার উপলর উঠলবন, লকবলামুখী হলবন। তাকবীর (আল্লাহু
আকবার) বললবন, তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পেলবন, লদা‘আ
করলবন। অতঃপর মারওয়ার রদলক সা‘ঈ করলবন। এরপর
মারওয়ালত আলরাহন করলবন। রকবলামুখী হলবন। তাকবীর বললবন।
আল্লাহর রযরকর করলবন। লদা‘আ করলবন। এরপর সাফার রদলক
17

তচ্ছব দুই রুিচ্ছনর মাঝোচ্ছন হাদীচ্ছছ যা বকণবত হচ্ছেচ্ছছ তাই বলচ্ছবন। তা হচ্ছে,
َٗ
ُّ أ
َ خ َرة ِ َح َس َن ٗة َوق َِنا َع َذ
]٣٢١ : ﴾ [ابلقرة٢٠١ ِاب ٱنلَّار
﴿ َر َّب َنا َءات َِنا ِِف
ِ ٱَلن َيا َح َسنة َو ِِف ٱٓأۡل

‘‘চহ আমাচ্ছদর রব! দুকনোে আমাচ্ছদর মঙ্গল ও আকেরাচ্ছত আমাচ্ছদর মঙ্গল দান িরুন এবং আমাচ্ছদরচ্ছি
জাহান্নাচ্ছমর আযাব চর্চ্ছি বাাঁচান।’’ [সূরা আল-বািারাহ: ২০১]
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প্রতযাবতেন করলবন। এভালব যাওয়ালক একবার এবাং আসালক আর
একবার ধলর সাতবার সা‘ঈ পূ ণে করলবন। পলর মাথার চুল লছাট
করলবন। মরহলারা চুললর পাশ্বে হলত এক আঙ্গুললর মাথা পররমাণ
লছাট করলবন। এর মলধয রদলয় তামাত্তু হাজী সালহলবর ওমরাহ
সম্পন্ন হল ও ইহরাম লথলক হালাল হলয় লগললন। ইহরালমর কারলণ
তার উপলর যা হারাম রছল, তা হালাল হলয় লগল। যরদ মরহলা
ইহরাম বাাঁধার পূ লবে বা পলর হালয়যগ্রস্তা হন বা বাচ্চা প্রসব কলরন
তাহলল রতরন ক্বারীন হাজী বলল গণয হলবন এবাং অনযানয হাজীলদর
মত ইহরাম বাাঁধার পলর ওমরাহ ও হলির তালবীয়াহ পেলবন।
লকননা হালয়য ও রনফাস ইহরাম বাাঁধা বা মাশালয়লর (রমনা,
আরাফাহলত) অবস্থানলক রনরেদ্ধ কলর না। শুধু মাে তাওয়াফ করা
হলত রনরেদ্ধ কলর। সু তরাাং রতরন তাওয়াফ বযতীত সমগ্র হাজীগণ যা
কলরন তাই করলবন এবাং তাওয়াফ করার জনয রতরন পরবে না
হওয়া পযেন্ত অলপো করলবন। যরদ মানু েলদর হলির ইহরাম বাাঁধা
ও রমনার রদলক লবর হলয় যাওয়ার পূ লবে রতরন পরবেতা অজেন কলরন,
তাহলল লগাসল করলবন। তাওয়াফ করলবন, সা‘ঈ করলবন, চুল লছাট
করলবন এবাং ওমরার ইহরাম হলত হালাল হলবন। পলর অিম
তাররলখ যখন মানু লেরা হলির ইহরাম বাাঁলধন রতরনও তালদর সালথ
হলির ইহরাম বাাঁধলবন। যরদ তার পরবেতা অজেলনর পূ লবেই
মানু লেরা হলির ইহরাম বাাঁলধন তাহলল রতরন ক্বাররন হাজী রহসালব
তালদর সালথ ইহরাম অবস্থায় তালরবয়াহ পেলবন এবাং অনযানযলদর
মত রমনালত যাওয়া, আরাফালত ও মুযদারলফালত অবস্থান, পাথর
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রনলেপ (রমী করা), হারদ যবাই করা, ঈলদর রদলন চুল লছাট করা
সব রকছু ই করলবন। অতঃপর যখন রতরন পরবে হলবন, লগাসল
করলবন, হলির তাওয়াফ ও সা‘ঈ করলবন। এ তাওয়াফ ও সা‘ঈই
তার ওমরাহ ও হলির জনয যলথি হলব। লযমনরট হলয়রছল উম্মু ল
মুরমনীন আরয়শা (রা) এর জনয। নবী (আ) তাাঁলক জারনলয়রছললন লয,
যখন লস মানু েলদর সালথ তাওয়ালফ ইফাদ্বাহ কলরলছ, তখন পরবেতা
অজেলনর পলর তার তাওয়াফ ও সা‘ঈ হি ও ওমরাহর জনয যলথি।
লকননা রকরান হািীর জনয শুধু মাে এক তাওয়াফ ও এক সা‘ঈ
করলত হয়, লযমরন রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) অনু লমাদন
রদলয়লছন। অনয হাদীলস বরণেত তাাঁর কাজ ও কথা এ কথারই সমথেন
লদয়। রতরন বললন, “রকয়ামত পযেন্ত হলির মলধয ওমরাহ প্রলবশ
কলরলছ।” আল্লাহই সবলচলয় ভাল জালনন।
অতঃপর যখন জুলহাি মালসর অিম তাররখ আসলব, হািী
সালহবান তালদর মক্কায় অবস্থালনর স্থান হলত হলত মীকালত লযভালব
ইহরাম লবাঁলধরছললন লসভালব ইহরাম বাাঁধলবন। পররোর পররেন্নতা
অজেন করলবন, এরপর ইহরালমর কাপে পরলবন এবাং হািী পুরুে
হউক বা মরহলা; হলির রনয়ত করলবন এবাং এ বলল তালবীয়াহ
পেলত থাকলবন, “আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা হািান” (লহ আল্লাহ, আরম
হলির অবস্থায় আপনার সামলন উপরস্থত।) এরপর কুরবানীর রদন
মুযদারলফা লথলক রমনায় রফলর ‘আকাবালত পাথর রনলেলপর পলর
পুরুেরা মাথা ও মরহলালদর চুল না ছাটা পযেন্ত পূ লবে বরণেত ইহরালমর
অবস্থায় অববধ সকল রকছু লথলক রবরত থাকলত হলব।
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যখন হািী সালহব অিম তাররলখ ইহরাম বাাঁধলবন, তখন সকল
হািী সালহবলদর সালথ রমনায় যালবন। লসখালন রারে যাপন করলবন
এবাং প্ররত ওয়ালির ছালাত রনরদেি সমলয় একরেত না কলর কছলরর
সালথ আদায় করলবন। অতঃপর আরাফার রদন সূ যে উঠলল হািীলদর
সালথ নারমরাহ এর উলেলশয রওনা হলবন। অতঃপর লসখালন
ইমালমর সালথ অথবা লযখালন রতরন আলছন লসখালন জমালতর সালথ
লযাহর ও আছলরর ছালাত একলে কসর কলর আদায় করলবন।
অতঃপর সূ যে েলল যাওয়ার পলর আরাফার রদলক রওয়ানা রদলবন।
তলব যরদ লকউ রমনা লথলক সরাসরর আরাফার মালঠর রদলক রওয়ানা
রদলয় আরাফার মালঠই অবস্থান কলরন লসটাও জালয়য হলব। আর
আরাফার সমস্ত জায়াগায়ই অবস্থালনর স্থান।
আরাফালত হািীগণ লবরশ লবরশ আল্লাহর রযকর লদা‘আ ও লগানাহ
েমা চাইলত থাকলবন। এ সময় রকবলাহমুখী হলবন, পাহােমুখী নয়।
লকননা পাহাে আরাফালতর অাংশ বযতীত রকছু নয়। ইবাদলতর
উলেলশয লসখালন আলরাহণও রঠক নয়। এর পাথর স্পশে করা
(বরকলতর জনয) জালয়য নয়। লকননা এরট হারাম ও রবদ‘আত।
সূ যোস্ত না হওয়া পযেন্ত হাজী সালহবগণ মুদারলফার উলেলশয যাো
করলবন না। তারপর যখন সূ যে ডুলব যালব তখন তারা মুযদারলফার
রদলক রওয়ানা করলবন। যখন লসখালন লপৌঁলছ যালবন তখন মাগররব
ও ‘ইশার ছালাত একলে পেলবন। ‘ইশালক কছর করলবন। লসখালন
রাে অরতবারহত করলবন। যখন প্রভাত হলব ফজলরর ছালাত আদায়
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করলবন। আল্লাহর রযকর করলবন, অতঃপর রমনার রদলক সূ যে
উদলয়র পূ লবে রওয়ানা রদলবন, যখন রমনালত লপৌঁছলবন, সূ যে উদলয়র
পলর জামরাতুল ‘আকাবালত বুলটর আকালরর লচলয় লছাটও নয় বেও
নয়, এমরন সাতরট পাথর রনলেপ করলবন। লসখালন সযালেল রনলেপ
জালয়য নয়। লকননা এ রকম লখলা করলত শয়তান উদ্বু দ্ধ কলর।
শয়তালনর অপমান লতা তখনই হলব যখন রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম) এর রনলদেশনা ও তারা রাস্তা অনু সরণ এবাং আল্লাহ ও
তাাঁর রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) যা রনলেধ কলরলছন তা
বজেন করা হলব। (জুতা রনলেলপর মাধযলম নয়)
অতঃপর পুরুে চুল মুিন করলবন এবাং মরহলারা চুল লছাট করলবন।
পুরুেরা যরদ চুল ছালটন, তলব তাও জালয়য হলব, রকন্তু চুল মুিন
করা রতনগুণ উত্তম। অতঃপর রনজস্ব কাপে পররধান করলবন এবাং
এ সময় তার জনয ইহরালমর কারলণ যা যা হারাম রছল শুধু মাে স্ত্রী
সহবাস বযতীত সবই হালাল হলয় লগল। অতঃপর মক্কায় রগলয়
হলির তাওয়াফ ও সা‘ঈ সম্পন্ন করলবন। এর মাধযলম সকল রকছু
এমন রক স্ত্রী পযেন্ত তার জনয হালাল হলয় লগল। অতঃপর রতরন
রমনালত প্রতযাবতেন করলবন। ঈলদর রদন ও পলরর দু ইরদলনর রাতসহ
লসখালন বাধযতামূ লকভালব রাত যাপন করলবন। একাদশ ও দ্বাদশ
রদলন রতনরট জামরালত সূ যে েলল যাওয়ার পলর পাথর রনলেপ
করলবন। লছাট জামরাহ, লযরট রমনার সালথই অবরস্থত, লসখান লথলক
পাথর রনলেপ শুরু করলবন। তারপর মধযমারট তারপর বেরটলত
পাথর রনলেপ করলবন। প্রলতযকরটলত সাতরট কলর পাথর রনলেপ
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করলত হলব। প্ররতরট পাথর রনলেলপর সময় তাকবীর বললবন।
রনলেলপর পাথরসমূ হ রমনায় অবস্থালনর জায়গা হলত সাংগ্রহ
করলবন। যকদ চিউ কমনাে জােগা না পান তচ্ছব তাাঁবু চযোচ্ছন তাচ্ছি চরচ্ছেচ্ছছ
চসোচ্ছন কতকন অবস্থান িরচ্ছবন।
অতঃপর যরদ লকউ দ্বাদশ রদলন পাথর রনলেপ কলর পলর রমনা
পররতযাগ করলত চান; করলত পালরন। যরদ েলয়াদশ রদন পযেন্ত লকউ
অলপো কলরন তাহলল তা উত্তম। এরদলনও সূ যে েলল যাওয়ার পলরই
পাথর রনলেপ করলত হলব। যরদ রতরন সফলরর ইো কলরন, কা‘বায়
তাওয়ালফ ওদা‘ বা রবদায়ী তাওয়াফ করলবন। এর পলরই তাোতারে
সফর করলবন। হালয়য ও রনফাসগ্রস্তা মরহলা যরদ হলির তাওয়াফ
ও সা‘ঈ কলর থালকন তাহলল তার জনয তাওয়ালফ ওদা‘ না করললও
চললব।
যরদ হািী সালহব তার কুরবানীর পশু একাদশ রকাংবা দ্বাদশ রকাংবা
েলয়াদশ রদন পযেন্ত যলবহ করলত অলপো কলরন, তলব তা জারয়য
হব। যরদ লকউ হলির তাওয়াফ ও সা‘ঈ করলত সবেলশে রমনা লছলে
আসা পযেন্তও লদরী কলরন, তলব তাও তার জনয তবধ হলব। অবশয
যা পূ লবে বরণেত হলয়লছ, লসটাই উত্তম। আল্লাহ সবলচলয় লবরশ
জালনন। আমালদর নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম)
এর উপর লহ আল্লাহ, দু রূদ ও সালাম বেেণ করুন।
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ঈমালনর রববরণ
রনশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর রনলজর ও তাাঁর রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এর ও ইসলালমর স্তম্ভসমূ লহর উপলর ঈমান
আনার পাশাপারশ তার রফররশতা ও তাাঁর রাসূ লগলণর উপলর
অবতীণে রকতাবসমূ লহর উপর ঈমান আনা ফরয কলরলছন, লয
রকতাবসমূ লহর লশে রকতাব রছল কুরআন, যা রদলয় আল্লাহ অনযানয
সব রকছু লক ররহত কলরলছন, যালক অনযানয রকতালবর শুদ্ধাশুরদ্ধ
রনরূপলনর মানদি রনধোরণ কলরলছন। আরও ফরয কলরলছন
আল্লাহর রাসূ লগলণর প্রথম লথলক রনলয় লশে রাসূ ল মুহাম্মাদ
(সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) পযেন্ত সকললর প্ররত ঈমান আনা।
লকননা তালদর ররসালাত হলে এক। তালদর দ্বীন হলে এক, আর
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কেকরশতা: ঐ সমি আত্মা [ও চদহ], যাচ্ছদরচ্ছি আল্লাহ তা’আলা [সৃি] নূর হচ্ছত সৃকি িচ্ছরচ্ছছন। তারা
অসংেি। আল্লাহ বিতীত তাচ্ছদর চিউ গণনা িরচ্ছত পাচ্ছর না। তাচ্ছদর চিউ চিউ আসমাচ্ছন অবস্থান
িরচ্ছছন, চিউ চিউ আদম সন্তানচ্ছদর তত্ত্বাবিান িরচ্ছছন।
অর্বাৎ আল্লাহ তাাঁর রাসূলগচ্ছণর উপচ্ছর চয সমি কিতাব অবতীণব িচ্ছরচ্ছছন তা সতি। তন্মচ্ছিি শুিু
কুরআন ছাো কিছুই অবকশি চনই। অপরকদচ্ছি ইোহুদী ও েৃিানচ্ছদর হাচ্ছত যা কবদিমান তা তাচ্ছদরই
রকচত; িারণ তা মতচ্ছর্দপূণব এবং চসোচ্ছন তাচ্ছদর উকক্ত ‘‘ইলাহ কতনজন’’ ‘‘ঈসা আল্লাহর পুত্র’’।
চিননা কনশ্চে ইলাহ এি, কতকন হচ্ছলন আল্লাহ এবং ঈসা কনশ্চেই আল্লাহর বান্দা ও তাাঁর রাসূল।
চযমন কুরআচ্ছন এচ্ছসচ্ছছ। চসোচ্ছন আল্লাহর এ বাণী উচ্ছল্লে হচ্ছেচ্ছছ চয, কুরআন সিল কিছুচ্ছিই রকহত
িচ্ছরচ্ছছ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওোসাল্লাম এিদা ওমর (রা) এর হাচ্ছত তাওরাচ্ছতর এিটি পৃষ্ঠা চদচ্ছে
রাগাকিত হন এবং বচ্ছলন, চহ োত্তাব পুত্র, তু কম কি সচ্ছন্দচ্ছহ রচ্ছেছ? আল্লাহর শপর্ যকদ আমার র্াই
মুসা জীকবত র্ািচ্ছতন, তাহচ্ছল কতকন আমার আনুগতি িরা ছাো অনি কিছু িরার চচিা িরচ্ছতন না।
তেন ওমর পৃষ্ঠাটি ছুাঁচ্ছে চেলচ্ছলন ও বলচ্ছলন, ‘‘চহ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওোসাল্লাম)
আমার জনি ক্ষমা প্রার্বনা িরুন।’’
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তা হলে ইসলাম। তালদর লপ্ররণকারীও এক। রতরন হলেন
রবশ্বজগলতর রব্ব। সু তরাাং মুসরললমর ঈমান আনা উরচত লয,
কুরআলন আল্লাহ লয সমস্ত রাসূ ললদর উলল্লখ কলরলছন, তাাঁরা পূ বেবতেী
উম্মলতর কালছ আল্লাহর পাঠালনা রাসূ ল রছললন। আলরা ঈমান
আনলত হলব লয, রনশ্চয় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম)
আল্লাহর লশে রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এবাং তালক
রবলশ্বর সমগ্র মানু লের রনকট পাঠালনা হলয়লছ। তাাঁলক পাঠালনার পলর
সকল মানু েই এমনরক ইয়াহূ দী, খৃিান ও অনযানয ধমোবলম্বীগণও
তাাঁর উম্মত। লকননা মারটর উপলর সকল মানু েই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এর উম্মত এবাং তার অনু সরণ তালদর জনয
অতযাবশযকীয়।
যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক অনু রসণ কলর না
এবাং ইসলালম প্রলবশ কলর না তালদর সালথ মূ সা (আ) ও ঈসা (আ)
ও অনযানয রাসূ লগলণর লকালনা সম্পকে লনই। লকননা মুসরলম মােই
সকল রাসূ ললর উপর ঈমান আলন, তালদর অনু সরণ-অনু করণ কলর।
তাই লয লকউ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লালমর উপর
ঈমান আনলব না, তাাঁলক অনু সরণ করলব না, দ্বীন ইসলালম প্রলবশ
করলব না, লস সকল রাসূ ললক অস্বীকার করল, তাাঁলদর প্ররত রমথযা
আলরাপ করললা, যরদও লস তালদর লকালনা একজলনর উপর ঈমান
আনার দাবীদার হলয় থালক। রদ্বতীয় অধযালয় এ সম্পলকে আল্লাহর
কালাম লথলক প্রমাণারদ লপশ করা হলয়লছ।
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রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) তাাঁর হাদীলস বললন«واذلي نفيس بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة يهودي أو نارا ي نم يموت
ُ
»ولم يؤمن باذلي أرسلت به إال اكن من أصحاب اصنار
“যার হালত আমার আত্মা তাাঁর শপথ, এ উম্মলতর মলধয ইয়াহূ দী
লহাক বা খৃিান লহাক লয আমার সম্পলকে শুনল অতঃপর আরম যা
রনলয় অবতীণে হলয়রছ তার ঊপলর ঈমান আনল না, লস জাহান্নালমর
অরধবাসীলদর মলধয গণয হলব।” (সহীহ মুসরলম)
অনু রূপভালব আরও ঈমান আনা ওয়ারজব হলে, মৃতুযর পলর
পুনরুোন, রহসাব রকতাব, প্ররতফল প্রারপ্ত, জান্নাত ও জাহান্নালমর
উপর। তদ্রূপ আরও ওোকজব হচ্ছে তািদীচ্ছরর উপর ঈমান আনেন িরা।
আর তাকদীলরর প্ররত ঈমান আনার অথে হলে, মুসরলম এ আকীদা
রবশ্বাস লপােণ করলবন লয, রনশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা সকল রকছু
জালনন। রতরন বান্দার কমে সম্পলকে আসমান জরমন সৃ রির পূ লবেই
জালনন। এ জানা রজরনসলক রতরন তার রনকট লাওলহ মাহফুলজ রললখ
লরলখলছন। মুসরলম এরটও জানলবন লয, আল্লাহ যা চান তাই হয়। যা
চান না, তা হয় না। আর এটাও রবশ্বাস করা লয, রনশ্চয় আল্লাহ
তা‘আলা বান্দালদরলক তাাঁরই আনু গতয করার জনয সৃ রি কলরলছন,
আর আনু গতয রক তালদরলক তাও বণেনা কলরলছন। আনু গতয করলত
রনলদেশ রদলয়লছন ও গুনালহর কাজ করলত রনলেধ কলরলছন এবাং
গুনালহর কাজ রক তাও বণেনা কলরলছন। রতরন তালদরলক এ সামথেয
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ও ইো শরি দান কলরলছন লয, তারা আল্লাহর রনলদেরশত কাজ কলর
সাওয়ালবর অরধকারী হলত পালর। অনু রূপভালব আল্লাহর রনলেধকৃত
কাজলক আঞ্জাম রদলয় শারস্তর অরধকারীও হলত পালর।
তলব বান্দালদর এ ইোশরি আল্লাহর ইোশরিরই আওতাধীন।
অপররদলক লয সমস্ত কাজ করলত আল্লাহ বান্দাহলদরলক ইোশরি ও
ইখরতয়ার লদন রন, তার পলর অরনো সলেও তালদর লথলক এ কাজ
হলয় থালক লযমন ভুল কলর রকছু করা, লকালনা রকছু করলত ভুলল
যাওয়া, লকালনা রকছু করলত বাধয করা, লযমন দাররদ্রতা, লরাগ
বালামুরছবত প্রভৃরত সম্পলকে আল্লাহ তালদরলক পাকোও করলবন না
এবাং সাজাও রদলবন না, বরাং বালা-মুরছবত দাররদ্রতা ও লরালগ
আল্লাহর পে লথলক রনধোররত তাকদীলরর উপর খুশী লথলক তধযে
ধারণ করলল, বে পুরস্কার দান করলবন। এ পযেন্ত যা বরণেত হল
এর প্ররতরটর উপর ঈমান আনা মুসরললমর উপর ওয়ারজব।
আর মুসরলমলদর মলধয আল্লাহর উপর সবলচলয় বে ঈমানদার, তাাঁর
সবলচলয় তনকটযপ্রাপ্ত ললাক ও জান্নালত সলবোচ্চ মযোদার অরধকারী
হলে আল্লাহর মুহরসন বান্দাগণ। যারা যারা এমনভালব আল্লাহর
ইবাদত কলরন, তাাঁর লেষ্ঠত্ব বণেনা কলরন, তার ভলয় ভীত সন্ত্রস্ত
থালকন, লযন তারা তাাঁলক লদখলছন। আর তারা প্রকালশয ও
অপ্রকালশয তাাঁর নাফরমানী কলরন না। তারা এ রবশ্বাস লপােণ কলরন
লয, লযখালনই তারা থাকুন না লকন রতরন তালদরলক লদলখন। তালদর
কাজ, কথা ও রনয়ত লথলক রকছু ই তার কালছ অপ্রকাশয থালক না।
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তাই তারা তাাঁর রনলদেলশর আনু গতয কলরন, তাাঁর রনরেদ্ধ কমেকািলক
পররতযাগ কলরন। যখন তালদর লকউ আল্লাহর রনলদেলশর রবলরারধতা
কলর পালপ রলপ্ত হয়, তা লথলক আল্লাহর কালছ তাোতারে সতয
সরঠক তওবাহ কলরন এবাং কৃত লগানালহর কারলণ লরিত হন।
আল্লাহর কালছ গুনাহ মাফ চান ও ঐ কাজ পুনরাবৃ রত্ত কলরন না।
আল্লাহ তা‘আলা বললন-

َّ َّ َ َ َ َّ َ َّ َ ْ َّ َّ َ ُ ُّ أ
َ
]١٣٥ : ﴾ [اصنحل١٢٨ ِين هم ُمس ُِنون
﴿ إِن ٱَّلل مع ٱَّلِين ٱتقوا وٱَّل

“যারা তাকওয়া অজেন কলরলছ ও সৎকমেশীল, (মুহরসন) আল্লাহ
তালদর সালথ আলছন।” (জ্ঞালন এবাং সাহাযয-সহলযারগতায়) (সূ রা
নাহল-১২৮)
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ইসলালমর পররপূ ণে জীবন বযবস্থা
মহাগ্রন্থ আল-কুরআলন আল্লাহ সু বহানাহু ওয়াতা‘আলা বললনُ َ ُ
ُ َ أَأَ َ أ َ أ ُ َ ُ أ
ك أم َو َأ أت َم أم ُ َ َ ُ أ
يت لك ُم
ض
﴿ ٱَّلوم أكملت لكم دِين
ِ ت عل أيك أم ن ِع َم ِِت َو َر
َ أ
]٧ :ٱۡل أسل َٰ َم د ِٗينا ُۚ ﴾ [املائدة
ِ
“আরম আজ লতামালদর জনয লতামালদর দীনলক পররপূ ণে করলাম।
আরম আমার রনয়ামতলক লতামালদর উপলর সম্পূ ণে করলাম এবাং
লতামালদর জনয ইসলামলক দ্বীন (জীবন বযবস্থা) রহসালব মলনানীত
করলাম।” (সূ রা আল-মারয়দাহ্-৩)
আল্লাহ তা‘আলা আলরা বললন,

َ
َ ُ
َ َ َّ َ َٰ َ أ ُ أ
َ ۡش ٱل أ ُم أؤ ِمن
َ ِني َّٱَّل
ُ ِ َِه أ أق َو ُم َو ُيب
َ ِ ان َي أهدِي ل َِّلِت
ِين َي أع َملون
﴿ إِن هذا ٱلقرء
ِ
َ
َ
َ َّ
ٗ ت أ َ َّن ل َ ُه أم أ أج ٗرا كب
]٧ : ﴾ [االرساء٩ ريا
ِ َٰٱلصَٰل ِح
ِ

“রনশ্চয় সবোলপো সু দৃর পলথর রদলক এ কুরআন পথ রনলদেশ কলর
এবাং লয সমস্ত মুরমনরা সৎ কাজ কলর, তালদরলক এ সসাংবাদ লদয়
লয, রনশ্চয় তালদর জনয বে পুরস্কার রলয়লছ।” (বনী ইসরাঈল-৯)
মহান আল্লাহ তা‘আলা আলরা বললন,

َ ُ ٗ َ َ َ َّ أ َ َ َ أ َ أ َ َٰ َ أ
َ َشء َو ُه ٗدى َو َر أ
َ ى ل أِل ُم أسلِم
َ ۡح ٗة َوب ُ أ
َٰ ۡش
﴾ ني
ِ
ٖ ِك أ
ِ ﴿ ونزنلا عليك ٱلكِتب ت ِبيَٰنا ل
]٥٧ :[اصنحل
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“এবাং আরম লতামালদর উপর ঐ রকতাব অবতীণে কলররছ, যালত
সকল রকছু র পুঙ্খানু পুঙ্খ বণেনা, রহদায়াত, রহমত ও মুসরলমলদর
জনয সু সাংবাদ রনরহত রলয়লছ।” (সূ রা আন-নাহল-৮৯)
রবশুদ্ধ হাদীলছ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) বলললছন,
.""تركتكم ىلع املحجة ابليضاء يلها كنهارها ال يزيع عنها إال هالك
“আরম লতামালদরলক পররোর দরলল ও প্রমাণারদর উপলর লছলে
রদলাম। যার রাত রদন সমান। তার লথলক লয রভন্নমুখী হলব, লসই
র্ধ্াংস হলব।”
অনয হাদীলস রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) আরও বললন,
ً "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا
"أبدا كتاب اهلل وستيت
“লতামালদর মলধয আরম যা লরলখ লগলাম যরদ লতামরা তালক ধলর
থাক, কখলনা পথ ভ্রি হলব না। তা হলে, আল্লাহর রকতাব ও আমার
সু ন্নাত।”
পূ লবে বরণেত আয়াতসমূ লহর মলধয প্রথম আয়ালত আল্লাহ বলললছন,
রনশ্চয় রতরন মুসরলমলদর জনয ইসলামলক জীবন বযবস্থা রহসালব
পররপূ ণে কলর রদলয়লছন। এর মলধয লকালনা কমরত লনই এবাং এরটলত
কখলনা লকালনা রকছু বাোলনার প্রলয়াজন হলব না। প্ররতরট সমলয়
প্ররতরট জায়গায় ও প্রলতযক উম্মলতর জনয এরট উপলযাগী। রতরন
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বলললছন লয, পররপূ ণে েমাসু ন্দর এ মহান জীবন বযবস্থালক
মুসরলমলদর জনয প্রণয়ন কলর ও সবেলশে রাসূ ল মুহাম্মাদ(সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এর ররসালাতলক পারঠলয়, ইসলামলক রবজয়ী
কলর এবাং তা অবলম্বনকারীলদরলক তালদর শত্রুলদর উপলর সাহাযয
কলর, রতরন তার রনয়ামতলক পররপূ ণে কলরলছন। আলরা বলললছন,
রতরন ইসলামলক মানু লের জনয জীবন বযবস্থা মলনানীত কলর সন্তুি
হলয়লছন। ফলল এ দীনলক (জীবন বযবস্থালক) রতরন কখলনা অপছন্দ
করলবন না। এ জীবন বযবস্থা বযতীত কখলনা কালরা লথলক রকছু ই
রতরন গ্রহণ করলবন না।
রদ্বতীয় আয়ালত আল্লাহ তা‘আলা বলললছন লয, রনশ্চয় মহাগ্রন্থ আলকুরআন পররপূ ণে জীবন পদ্ধরত, এখালন ইহকাল ও পরকাল সাংক্রান্ত
সরতযকালরর সকল সমাধান বরণেত হলয়লছ। এর উপলর চলা বযতীত
লকালনা মঙ্গল লনই। এরট বজেলনর মলধযই সকল অমঙ্গল রনরহত।
প্ররতরট সমসযা, চাই পুরাতন লহাক, বতেমান লহাক অথবা ভরবেযলতর
লহাক, এর ইনছাফ রভরত্তক; সরঠক সমাধান কুরআলন রবদযমান
রলয়লছ। লয সমাধান কুরআন পররপন্থী তা মুখেতা ও যু লম; সু তরাাং
জ্ঞান, আকীদাহ, রাজনীরত, রাষ্ট্র-রবচার-পদ্ধরত, মানরসক, সামারজকঅথেবনরতক জ্ঞান, শারস্তর পদ্ধরত প্রভৃরত যা রকছু রই মানু ে প্রলয়াজন
অনু ভব করুক না লকন; পরবে কুরআলন আল্লাহ রনলজ এবাং তাাঁর
রাসূ ল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এর ভাোয় রতরন তা
পররপূ ণেভালব বণেনা কলরলছন। লযমন রতরন বলললছন110

َ َٰ﴿ أٱلك َِت
ب ت أِب َيَٰ ٗنا ل ُِك َ أ
]٥٧ :َشءٖ﴾ [اصنحل
ِ
“কুরআন প্ররতরট রজরনলের পুঙ্খানু পুঙ্খ বণেনা রদলয়লছ।” পরবতেী
অধযালয় সাংরেপ্তভালব পররোর কলর ইসলামী জীবন বযবস্থার
পররপূ ণেতা, তার মজবুরত ও সবোঙ্গ সু ন্দর জীবন পদ্ধরত সম্পলকে
আললাচনা করা হলব।
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চতুথে অধযায়
ইসলালমর জীবন পদ্ধরত
১. জ্ঞান অজেন:
মানু লের প্রথম ওয়ারজব সম্পলকে আল্লাহ রনলদেশ রদলয়লছন লয, জ্ঞান
অজেন কর। লযমন আল্লাহ বললনَ ُ َّ َ َ َ أ َ أ َ َّ ُ َ َ َٰ َ َّ َّ ُ َ أ َ أ أ َ َ َ أ ُ أ َ َ أ ُ أ
ٱَّلل َي أعل ُم
تو
ِۗ ِ َٰ﴿ فٱعلم أنهۥ َل إِله إَِل ٱَّلل وٱستغفِر َِّلۢنبِك ول ِلمؤ ِمن ِني وٱلمؤمِن
أ
ُ
ُ َّ َ
]١٧ : ﴾ [حممد١٩ ُم َتقل َبك أم َو َمث َوىَٰك أم
“অতঃপর লজলন রাখ লয, আল্লাহ বযতীত অনয লকালনা হক্ব ইলাহ
(উপাসয) লনই। লতামার ও মুরমন পুরুে এবাং মুরমনাহ মরহলালদর
ক্ররট-রবচুযরতর জনয েমা চাও; আর আল্লাহ জালনন লতামালদর
গরতরবরধ ও অবস্থান। [সূ রা মুহাম্মাদ: ১৯]
আল্লাহ আরও বললন-

ْ ُ َ َ َ َّ ُ َّ َ َ أ
َ َ َ َ ُ أ َ َّ َ ُ ُ ْ أ أ
]١١ :ت ﴾ [املجادلة
ِۚ ٖ َٰ﴿ يرفعِ ٱَّلل ٱَّلِين ءامنوا مِنكم وٱَّلِين أوتوا ٱلعِلم درج

“লতামালদর মলধয যারা ঈমান এলনলছ এবাং যালদরলক জ্ঞান দান করা
হলয়লছ আল্লাহ তাদলর মযোদালক বারেলয় রদলবন।” (সূ রা আলমুজাদালাহ-১১)
আল্লাহ আরও বললন112

أ
أ
َّ ُ َ
]١١٥ :ب زِد ِِ عِل ٗما ﴾ [طه
ِ ﴿ ۖ وقل ر
“তুরম বল, লহ আমার রব, আমার জ্ঞান বৃ রদ্ধ কলর রদন।” (সূ রা
ত্বহা-১১৪)
আল্লাহ আলরা বলললছন,

أ
ََ أ َُ َْأ
َ َ َ َ ُ ُ
]٥٧ :نت أم َل ت أعل ُمون ﴾ [اصنحل
سلوا أهل ٱَّلِكرِ إِن ك
﴿ف

“অতঃপর লতামরা যরদ না জান, তাহলল জ্ঞানীলদরলক রজজ্ঞাসা
কর।” (সূ রা আন-নাহল-৪৩) আর সবেলশে রাসূ ল মুহাম্মাদ
(সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) সহীহ হাদীলছ বলললছন»«طلب العلم فريضة ىلع لك مسلم
”জ্ঞান অজেন প্ররতরট মুসরললমর উপর ফরয।”
রতরন আরও বললন»«فضل العالم ىلع اجلاهل كفضل القمر يلة ابلدر ىلع سائر الكواكب
“একজন মূ লখের উপলর জ্ঞানীর মযোদা লতমরন লযমন পূ রণেমার
রারেলত চলন্দ্রর মযোদা সমস্ত নেলের উপর।”
ইসলালম অতযাবশযকীয়তার রদক লথলক জ্ঞানলক কলয়ক ভালগ ভাগ
করা হলয়লছ।
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প্রথম ভাগ: প্ররতরট মুসরলম পুরুে লহাক মরহলা লহাক, এরট অজেন
করা ফরয, লকালনা ওজন আপরত্ত লদরখলয় এলেলক লকউ মূ খে থাকলত
পালর না। এরট হলে দলীল ও প্রমাণ সহকালর আল্লাহ তা‘আলা,
তাাঁর রাসু ল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) ও দ্বীন ইসলাম
সম্পলকে জ্ঞান।
রদ্বতীয় ভাগ: জ্ঞান অজেলনর রদ্বতীয় প্রকার হলে, ফরলয রকফায়াহ। এ
রবেলয় যখন যলথি সাংখযক ললাক জ্ঞান অজেন কলর, তখন অনযলদর
এ জ্ঞান অজেন না করললও েমা কলর লদওয়া হয়। তখন এরট
রবরশি ললাকলদর জনয ওয়ারজব না হলয়, মুস্তাহাব বলল গণয হয়।
এরট ইসলামী শরী‘আলতর ঐ জ্ঞান যা মানু েলক রবচার করা ও
ফাতওয়া লদওয়ার লযাগযতা দান কলর। লতমরন রশল্প ও জীবন
ধারলণর জনয মুসরললমরা লয প্রলয়াজন অনু ভব কলর, এমরন
প্রলয়াজনীয় লপশা সম্পলকে জ্ঞান অজেন করা। সু তরাাং জীবলনর জনয
প্রলয়াজন এমন রবেলয় মুসরলমলদর মলধয যলথি জ্ঞানী যরদ না পাওয়া
যায়, তাহলল মুসরলমলদর শাসক এ ধরলনর জ্ঞান অজেনলক
অতযাবশযকীয় কলর রদলবন।
২. আকীদা রবশ্বাস:
আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর রাসূ ল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লামলক রনলদেশ রদলয়লছন লয, রতরন লযন লঘােণা লদন লয,
সকল মানু ে এক আল্লাহর বান্দা। তাাঁরই ইবাদাত করা সকললর
উপলর ওয়ারজব এবাং তাাঁর এ ইবাদালতর লেলে তারা লযন লয
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লকালনা মাধযম বাদ রদলয়ই সরাসরর আল্লাহর সালথ লযাগসূ ে গলে
তুলল। যার বণেনা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু” এর অলথে পূ লবে আললারচত
হলয়লছ। রতরন আলরা রনলদেশ রদলয়লছন, একক আল্লাহর উপলর ভরসা
করলত, তালক ছাো অনয রকছু লক ভয় না করলত, রতরন বযতীত অনয
কালরা কালছ লকালনা রকছু পাওয়ার আশা না করলত। লকননা রতরনই
একমাে ভাল-মন্দ করলত পালরন। রতরন রনলদেশ রদলয়লছন, তালক ঐ
গুলণ পররপূ ণে গুণারম্বত করলত, লয গুলণ রনলজলক ও তাাঁর রাসূ ল
(সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) আল্লাহলক গুণারম্বত কলরলছন। লযমন
এর বণেনা পূ লবে লদওয়া হলয়লছ।
৩. মানু লের সালথ সম্পকে গো:
আল্লাহ তা‘আলা মুসরলমলক সৎ হওয়ার ও মানব জারতলক কুফরীর
অন্ধকার হলত বাাঁরচলয় ইসলালমর লজযারতর মলধয রনলয় আসার রনলদেশ
রদলয়লছন। এজনয আরম আমার প্ররত অরপেত ওয়ারজলবর রকছু অাংশ
পাললনর জনয এ পুস্তক রচনা কলররছ ও প্রকাশ কলররছ।
একজন মুসরলম অপলরর সালথ লয সম্পকে গেলব তা হলব আল্লাহর
প্ররত ঈমালনর সম্পলকে। এ রনলদেশও আল্লাহ রদলয়লছন। সু তরাাং রতরন
আল্লাহর সৎ বান্দাহ ও আল্লাহ এবাং তাাঁর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লালমর অনু গত বান্দালদর ভালবাসলবন, যরদও তারা অলনক
দূ লরর লহাক না লকন এবাং আল্লাহলক অস্বীকারকারী ও আল্লাহ ও
তাাঁর রাসূ ললর অবমাননাকারীলদর উপলর রতরন অসন্তুি থাকলবন,
যরদও তারা রনকলটর লহাক না লকন। ঈমালনর এ সম্পলকে ঐ
115

সম্পকে, যা সকল রবরেন্ন ও মতলভদকারীলদরলক এক কলর লদয়;
পোন্তলর বাংশ, লদশ ও অথেবনরতক স্বালথের রভরত্তলত গলে উঠা ঐকয,
লকননা তা খুব শীঘ্রই নি হলয় যায়। আল্লাহ তা‘আলা বললন:
َ َّ أ
َ ُ َ ُ َ َ َ َّ َّ َ ُ َ ُّ َ َ أ
َ َ َّ
أ
وَلۥ َول أو
َت ُد ق أو ٗما يُؤم ُِنون بِٱَّللِ َوٱَّلَ أو ِم ٱٓأۡلخ ِِر يوادون من حاد ٱَّلل ورس
ِ ﴿ َل
َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ أ َ أ َ أ َ َ ُ أ َ أ أ َ َٰ َ ُ أ َ أ
ُ
أ
]٣٣ :َكنوا ءاباءهم أو أبناءهم أو إِخونهم أو عشِ ريته ُۚم ﴾ [املجادلة
“তুরম এমন লকালনা কওমলক পালব না, যারা আল্লাহর উপর ও লশে
রদলনর উপলর ঈমান লরলখ তালদর রপতৃপুরুে অথবা সন্তান-সন্তরত
অথবা ভ্রাতৃবৃ ন্দ অথবা লগােলগাষ্ঠীলক, আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ ললর
রবরুদ্ধাচারণ করা সলেও তালক ভালবালস।” (সূ রা আল-মুজাদালাহ্:
২২)
মহান আল্লাহ্ আরও বলললছন-

ُ َ َّ َ أ َ َ ُ أ َ َّ َ أ
]١٧ :ِند ٱَّللِ أتقىَٰك أ ُۚم ﴾ [احلجرات
﴿ إِن أكرمكم ع

“রনশ্চয়ই আল্লাহর কালছ লতামালদর মলধয ঐ বযরিই সবোরধক
সম্মরনত লয সবলচলয় লবশী তাকওয়া অজেন কলরলছ।” (সূ রা আলহুজুরাত-১৩)
আল্লাহ সু বহানাহু ওয়াতা‘আলা প্রথম আয়াতরটলত জারনলয়লছন লয,
রনশ্চয় আল্লাহর প্ররত রবশ্বাসী কখলনা রনকটতম হললও আল্লাহর
শত্রুলদর ভালবালসন না। রদ্বতীয়রটলত বলললছন, লয লকালনা রাং ও লয
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লকালনা জারতরই লহাক না লকন, আল্লাহ তা‘আলার রনকলট সবোরধক
সম্মারনত ও সবলচলয় রপ্রয় হলে লস-ই, লয তাাঁর অনু গত।
আল্লাহ তা‘আলা শত্রু ও বন্ধু সকললর প্ররত নযায় রবচার করার
রনলদেশ রদলয়লছন। যু লুমলক রনলজর উপর হারাম লঘােণা কলরলছন
আর তার বান্দালদর মালঝও তা হারাম কলরলছন। আমানত রো
করা ও সতয বলার রনলদেশ রদলয়লছন। রখয়ানত করালক হারাম
কলরলছন। মাতা-রপতার প্ররত সদয়, আত্মীয়তার সম্পকে রো ও
দররদ্রলদর প্ররত অনু কম্পা প্রদশেন, কলযাণমূ লক কালজ অাংশ গ্রহণ,
সকল রকছু ; এমনরক পশুর প্ররতও ভাল বযবহার রনলদেশ রদলয়লছন।
এলদরলক শারস্ত রদলত রনলেধ এবাং এলদর প্ররত করুণা করার হুকুম
রদলয়লছন20। তলব েরতকারণ প্রাণী লযমন রহাংস্র কুকুর, সাপ, রবেু,
ইাঁদুর, রচল, রগররগরটলক, এলদর েরত লথলক বাাঁচার জনয মারা যালব,
তলব শারস্ত রদলয় নয়।
৪. মুরমলনর জনয আত্মপযোললাচনা ও উপলদশ গ্রহণঃ
মহাগ্রস্থ কুরআলনর আয়ালত মানু েলদরলক বলা হলয়লছ লয, রনশ্চয়
লযখালন তারা থালক না লকন, আল্লাহ তালদরলক লদলখন। রতরন
তালদর সকল কমে সম্পলকে জালনন। তালদর রনয়ত সম্পলকে জালনন।
20

এমন কি হালাল পশু জব্হ িরার সমেও চযমন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওোসাল্লাম) ছুকরচ্ছি তীক্ষ্ণ ও
জচ্ছবহিৃ ত পশুচ্ছি আরাম দাচ্ছনর কনচ্ছদবশ কদচ্ছেচ্ছছন। জচ্ছবচ্ছহর জােগা গলা, শ্বাসনালী ও রক্ত প্রবাচ্ছহর
কশরা চিচ্ছট কদচ্ছত হচ্ছব, যাচ্ছত রক্ত প্রবাকহত হচ্ছে যাে। উচ্ছটর হাাঁটুর কনচ্ছচ কসনাচ্ছত আঘাত িচ্ছর নহর
িরচ্ছত হে। পশুচ্ছি ববদুিকতি শি চদওো বা মার্াে মারা প্রর্ৃ কত হারাম। এটা োওো জাকেয নে।
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রতরন তালদর কাজ ও কথা গণনার বযবস্থা কলরলছন। তাাঁর
রফররশতারা তালদর সালথই আলছন। তালদর লথলক প্রকালশয
অপ্রকালশয যাই করা হয়, তারা তা লললখন, তাাঁরা যা করলছ ও
বললছ, অল্প সমলয়র মলধযই তার রহসাব রকতাব লনওয়া হলব। এ
জীবলন তার নাফরমানী করলল, তাাঁর রনলদেশ অমানয করলল,
তালদরলক কলঠার আযালবর হুাঁরশয়ারী রদলয়লছন। আল্লাহর উপলর
ঈমান স্থাপনকারীলদর জনয এটাই বে ধমক, যা তালদরলক গুনাহ
লথলক রবরত রাখলব। সু তরাাং তারা আল্লাহলক ভয় কলর, অপরাধ ও
তার রবলরারধতা বজেন করলবন।
অপররদলক লয আল্লাহলক ভয় কলর না ও সু লযাগ লপললই পালপ রলপ্ত
হয়, আল্লাহ তার জনয সাজার বযবস্থা কলরলছন; যা তালদরলকও এ
অপরাধ লথলক রবরত রালখ। আর লস বযবস্থারট হলে, আল্লাহ
তা‘আলা কতৃেক মুসরলমলদর ভাল কালজর রনলদেশ ও খারাপ কাজ
লথলক রনলেলধর রনলদেশনা প্রদান। সু তরাাং প্রলতযক মুসরলম কাউলক
লকালনা পাপ কাজ করলত লদখলল তার অনু ভূরতলত লজলগ উঠলব লয
অনযরা লয অপরাধ করলছ তার জনয তালক আল্লাহর সামলন
জবাবরদহী করলত হলব। তাই লস হাত রদলয় শারস্ত রদলয় প্ররতহত
করার েমতা না রাখলল মুখ রদলয় রনলেধ কলর হললও লসটা প্ররতহত
করলব।
আর আল্লাহ মুসরলম শাসকলদরলক অপরাধীলদর জনয আল্লাহর পে
লথলক রনধোররত শারস্তর বযবস্থা (হুদু দ) কাযেকর করার রনলদেশ
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রদলয়লছন। ‘হুদু দ’ হলে অপরালধর মান অনু যায়ী ঐ সমস্ত সাজা যা
আল্লাহ তার কুরআলন ও রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) তাাঁর
হাদীলস বণেনা কলরলছন। লসগুললালক অপরাধীলদর উপলর কাযেকর
করার রনলদেশ রতরন রদলয়লছন যালত কলর ইনসাফ, রনরাপত্তা ও
শারন্ত-শৃ ঙ্খলা যথাযথভালব বজায় থালক।
৫. সামারজক দারয়ত্বলবাধ ও পারষ্পররক সহলযারগতা:
আল্লাহ তা‘আলা মুসরলমলদরলক পরস্পলরর মলধয আরথেক ও মানরবক
সহলযারগতার রনলদেশ রদলয়লছন। লযমনরট যাকাত ও ছদকার অধযালয়
বরণেত হলয়লছ। লয লকালনা প্রকালরর কিই লহাক না লকন, এমনরক
রাস্তা ও ছায়ায় পযেন্তও কলির লকালনা রকছু রাখা আল্লাহ তা‘আলা
মুসরলমলদর উপর হারাম কলরলছন। যরদও এটা অনযরা লরলখ থালক;
এর পরও এটালক সররলয় লফলার জনয আল্লাহ মুসরলমলদরলক
রনলদেশ রদলয়লছন এবাং রনরসনকারীর জনয ছাওয়ার ও কিদাতার
জনয শারস্তর প্ররতশ্রুরত রদলয়লছন।
রনলজর জনয যা ভাল মলন করলব রনলজর ভাইলদর জনযও তাই ভাল
মলন করলব এবাং রনলজর জনয যা খারাপ মলন করলব রনলজর
ভাইলয়র জনযও তা খারাপ মলন করলত আল্লাহ রনলদেশ রদলয়লছন।
আল্লাহ বলললছনَ َ َ َ ُ ْ َ َ أ َ َّ أ َ َٰ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ أ أ أ
]٣ :ٱۡلۡ ِم َوٱل ُع أد َوَٰ ِ ِۚن ﴾ [املائدة
ِ ِب وٱَلقوىۖ وَل تعاونوا لَع
ِ ِ ﴿ وتعاونوا لَع ٱل
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“এবাং লতামরা পূ ণেও তাকওয়ার কালজ পরস্পলর সহলযারগতা কর
এবাং পাপ ও সীমালাংঘলনর কালজ পারষ্পলর সহলযারগতা করলব না।”
(সূ রা মারয়দা-২)
আল্লাহ আরও বললন,

ُ
َ َ َ  َ َ أ ُ ْ َ أٞ َ َّ َ أ ُ أ ُ َ أ
]١٢ :ني أخ َو أيك أ ُۚم ﴾ [احلجرات
﴿ إِنما ٱلمؤمِنون إِخوة فأصل ِحوا ب

“রনশ্চয় মুরমনগণ পরস্পর ভাই ভাই। অতএব লতামরা লতামালদর
ভাইলদর মলধয সাংলশাধনমূ লক কাজ কর।” (সূ রা হুজরাত-১০)
আল্লাহ আরও বললনَّ
َ
َّ أ
َ َّن َوى َٰ ُه أم إ ََّل َم أن أ َ َم َر ب َص َدقَة أَ أو َم أع ُروف أَ أو إ أص َلَِٰۢح َب أ
َ ۞َل َخ أ
ني
ري ِِف كث ِريٖ مِن
﴿
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ َ َ أ َ ُ أ
َ َّ ِ َ َ َ أ َ أ َ َٰ َ أ َ َ َ أ
َ
أ
ٗ
ً
﴾ ١١٤ ات ٱَّللِ فسوف نؤتِيهِ أجرا عظِيما
ِ اس ومن يفعل ذل ِك ٱبت ِغاء مرض
ِۚ ٱنل
]١١٥ :[التساء

“যারা দানখয়রাত অথবা সৎ কাজ অথবা মানু লের মলধয শারন্ত
স্থাপলনর রনলদেশ লদয়, তারা বযতীত তালদর অরধকাাংলশর পরামলশের
মলধয লকালনা কলযাণ লনই এবাং লয আল্লাহর সন্তুরির উলেলশয একাজ
কলর, আরম তালদরলক বে পুরস্কার দান করলবন।” (সূ রা রনসা-১১৪)
রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) বলললছন""ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب صنفسه
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“লতামালদর লকউ রনলজর জনয যা পছন্দ কলরা অলনযর জনয তা
পছন্দ না করা পযেন্ত মুরমন হলব না।’ (মুসরলম)
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর লশে জীবলন রবদায়
হলি তাাঁর গুরুত্বপূ ণে বিৃতায় পূ লবে রতরন লয কালজর রনলদেশ
রদলয়লছন, লস সম্পলকে আলরা তাকীদ সহকালর বলললছন লয,
،ي، أال ال فضل لعريب ىلع عج، وأباكم واحد،«يا أيها اصناس إن ربكم واحد
، إال باتلقوى، وال ألمحر ىلع أسود، وال ألسود ىلع أمحر،ي ىلع عريب،وال لعج

.»أبلغت؟ قالوا أبلع رسول اهلل

“লহ মানব জারত লতামালদর রব এক, লতামালদর রপতা এক।
হুাঁরশয়ার, লকালনা অনারলবর উপলর আরবীলয়র, লকালনা আরবীলয়র
উপলর লকালনা অনারলবর, লকালনা লাল রলের মানু লের উপলর কাললা
মানু লের, লকালনা কাললা মানু লের উপর লাল মানু লের তাকওয়ার
মানদে বযতীত মযোদালত লকালনা পাথেকয লনই। আরম রক এখন
লপৌঁলছ রদলয়রছ?”
রতরন আলরা বললন«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليك حرام كحرمة يومكم هذا يف
، فرفع أصبعه إىل السماء. نعم:شهركم هذا ويف بدلكم هذا أال هل بلغت؟ قالوا

» امهلل اشهد:وقال
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“রনশ্চয় লতামালদর রি, লতামালদর সম্পদ, লতামালদর সম্ভ্রম,
লতামালদর এ রদন ও লতামালদর এ মাস ও লতামালদর এ শহলরর
মতই হারাম। (এলদর এগুললালত অলনযর হস্তলেপ অববধ, সাবধান!)
আরম রক একথা লতামালদরলক লপৌঁলছ রদলয়রছ ? তারা বলল- হযাাঁ।”
এরপর রতরন আকালশর রদলক আঙ্গুল উাঁচু কলর বলললন- লহ আল্লাহ
আপরন সােী থাকুন।
৬. আভযন্তরীণ রাজনীরত
আল্লাহ তা‘আলা মুসরলমলদর রনলজলদর মধয হলত একজন ইমাম
রনলয়াগ করার রনলদেশ রদলয়লছন, যার কালছ তারা লনতৃলত্বর বাই‘আত
গ্রহণ করলবন এবাং তালদরলক একসালথ থাকার রনলদেশ রদলয়লছন
এবাং রবরেন্ন হলত রনলেধ কলরলছন। অতঃপর তারা হলব এক
উম্মত। তালদর ইমাম ও আমীরলদর প্ররত আল্লাহর অবাধয লকালনা
রকছু করলত রনলদেশ দান বযতীত সকল লেলে আনু গতয লদখালত
রনলদেশ রদলয়লছন। লকননা আল্লাহর অবাধয লকালনা রকছু লত সৃ রির
আনু গতয করলত হলব না।
আর আল্লাহ রনলদেশ রদলয়লছন, যরদ লকালনা মুসরলম তার রনজ লদলশ
ইসলামলক প্রকাশযভালব পালন কলর চললত না পালরন, ইসলালমর
রদলক মানু েলদর দাওয়াত রদলত না পালরন, তাহলল তালদরলক আল্লাহ
21

এটি অতিন্ত গুরেু পূণব সার সংচ্ছক্ষপ বক্তৃতা, যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওোসাল্লাম) এর হাদীস গ্রচ্ছে
ছকেচ্ছে কছটিচ্ছে রচ্ছেচ্ছছ। এর কর্তর চর্চ্ছি যা পাওো চগচ্ছছ আল্লামা শাইে আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন
হাদীদ তাাঁর গ্রে ‘‘আল ইবাদত শরকহ েুতাকব হুজ্জাকতল ওদা‘চত এিত্র িচ্ছরচ্ছছন।
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অনয ইসলামী লদলশ রহজরত করলত রনলদেশ রদলয়লছন। ইসলামী লদশ
হলে এমন লদশ, লযখালন প্ররতরট লেলে ইসলামী শরী‘আত অনু যায়ী
রাষ্ট্র পররচারলত হয় এবাং লযখালন একজন মুসরলম শাসক আল্লাহ যা
অবতীণে কলরলছন লসটা অনু যায়ী রবচারকাযে পররচালনা কলরন।
ইসলাম লভৌগরলক সীমালরখা, জাতীয়তাবাদ-লদশাত্মবাদ অথবা
সাম্প্রদারয়কতালক স্বীকার কলর না। মুসরলমলদর জাতীয়তা হলে
ইসলাম। বান্দাহগণ হলে আল্লাহর বান্দা। যমীন হলে, আল্লাহর
যমীন। মুসরলম লসখালন আল্লাহর শরী‘আত মানয করলবন এ শলতে
রতরন লয লকালনা স্থালন চলালফরার অরধকার রালখন। এর লকালনা
একরটর রবলরারধতা করলল আল্লাহর রবচার তার উপর কাযেকর হলব।
আল্লাহর শরী‘আত পালন ও তার হুদু দ (রনধোররত সাজা) প্ররতষ্ঠার
মলধয রলয়লছ রনরাপত্তা, সম্ভ্রম ও সম্পদ সাংররেত হওয়ার গযারারি।
প্ররতরট কলযাণ এর মলধয রনরহত রলয়লছ। এ লথলক রভন্নমুখী হওয়ার
মলধয রনরহত রলয়লছ সকল অমাংগল।
আল্লাহ রবলবক সাংরেণ কলরলছন: আল্লাহ তা‘আলা রবলবলকর
কাযেেমতা নিকারী মাদকতা হারাম কলর রবলবক বুরদ্ধলক সাংরেণ
কলরলছন এবাং প্রলতযক মাদক দ্রবয পানকারীর জনয প্রলতযকবালরর
চরল্লশ লথলক আরশ লবোঘালতর বযবস্থা কলরলছন; তালক এলেলক
রবরত রাখা, তার রবলবক বুরদ্ধলক লহফাযত করা ও তার অরনিতা
লথলক মানু েলদরলক রো করার জনয।
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আল্লাহ তা‘আলা মুসরলমলদর রি লহফাযত কলরলছন: লকালনা
হতযাকারী কাউলক অববধভালব তার উপলর চোও হলয় হতযা করলল
তার উপলর রকসাস (হতযার পররবলতে হতযা) রবধান প্রদান কলর
মুসরললমর রিলক সাংরেণ করা হলয়লছ। লযমন অাংগ প্রতযাংলগর
জনয শরী‘আত রকসালসর রবধান রদলয়লছন, লতমরন মুসরলমলদরলক
জান, মাল ও মান সম্ভ্রমলক রো করার রবধান শরী‘আত প্রণয়ন
কলরলছ। আল্লাহ বললন-

أ
َ ُ َ ُ َّ َ َٰ َ  َ ٰٓ ُ ْ أ َ أٞ َٰ َ َ
ُ ََ
ِ ك أم ِِف ٱلق َِص
: ﴾ [ابلقرة١٧٩ ب ل َعلك أم ت َّتقون
﴿ ول
ِ اص حيوة يأو ِِل ٱۡللب
]١٣٧

“লহ জ্ঞানী বযরিগণ! লতামালদর জনয রকসালসর মলধয জীবন রনরহত
রলয়লছ, লযন তামরা তাকওয়াহ অজেন করলত পার।” (সূ রা আলবাকারাহ-১৭৯)
আর রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) বললনُ
 ومن قتل دون، ومن قتل دون أهله فهو شهيد،«من قتل دون نفسه فهو شهيد

»ماهل فهو شهيد

“লয বযরি রনলজর নফছলক রো করলত রগলয় রনহত হল, লস শহীদ।
লয তার পররবার পররজনলক রো করলত রগলয় রনহত হল, লস
শহীদ। লয তার রনলজর সম্পদলক রো করলত রগলয় রনহত হল লস
শহীদ।”
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আল্লাহ মুসরলমলদর সম্ভ্রমলক রহফাযত কলরলছন: তাই মুসরললমর
অনু পরস্থরতলত হক বযতীত এমন লকালনা কথা যা লস অপছন্দ কলর
তা শরী‘আত হারাম কলরলছ। শরী‘আতসম্মত প্রমাণারদ বযতীত
সমকাম, রযনা প্রভৃরত চারররেক অপরালধর রমথযা অপবাদলক
শরী‘আত রনরেদ্ধ কলর মুসরলমলদর মান সম্ভ্রমলক সাংরেণ কলরলছ।
আল্লাহ মুসরলমলদর বাংশ ও নসবলক রমললরমলশ একাকার হলয়
যাওয়া লথলক লহফাযত কলরলছ। মানু লের মান-সম্মানলক চারররেক
অপরাধ দ্বারা দূ রেত করা লথলক লহফাযত করার জনয রযনালক
করঠনভালব হারাম কলরলছ এবাং লসটালক বে কবীরা গুনাহ লঘােণা
কলরলছ। রযনাকারীর উপলর কলঠার শারস্তর রবধান রদলয়লছ, যখন লস
প্রবরতেত শারস্ত কাযেকরী করার শতে পাওয়া যালব।
আল্লাহ তা‘আলা সম্পদলক লহফাযত কলরলছ: আর তাই চুরর, লধাাঁকা,
লটারী, সু দ প্রভৃরত অববধ (হারাম) উপাজেনলক আল্লাহ হারাম কলর
সম্পদ সাংরেলণর বযবস্থা কলরলছ। শতে পূ ণে হলল, লচার ও ডাকালতর
হাত কাটার কলঠার শারস্তলক ইসলাম শরী‘আতভুি কলরলছ। অথবা
শতে পররপূ ণে না হলল চুররর প্রমাণ পাওয়া লগলল, ঐ শারস্তর বযবস্থা
কলরলছ, যা তালক একাজ লথলক রবরত রাখলব।
এ সমস্ত শারস্তর রবধান (হুদু দ) প্রণয়নকারী হলেন আল্লাহ। লকালনা
কাজ তার সৃ িলক সাংলশাধলনর উপলযাগী, তা আল্লাহ ভালভালবই
জালনন। রতরন তালদর প্ররত অতীব দয়ালু । অপরাধী মুসরলমলদর
লগানাহ েমার জনয এবাং সমাজলক তালদর ও অনযানযলদর অরনিতা
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লথলক বাাঁরচলয় রাখার জনয রতরন এ সমস্ত শারস্তর রবধান প্রণয়ন
কলরলছন। ইসলালমর শত্রু ও তথাকরথত ইসলালমর দাবীদারলদর
মলধয যারা হতযাকারীলক হতযা করা ও লচালরর হাত কাটালক
লদাোরূপ কলর থালক তালদর জানা উরচত লয তারা লরাগীর এমন
রবনি অঙ্গ কাটালক লদাোরূপ করলছ যরদ লস অঙ্গ কাটা না হয় তলব
তার েরত লগাটা সমাজলক আক্রান্ত করলব। অথচ ইসলালমর শত্রু
ও তালদর লসবাদাস তথাকরথত ইসলালম দাবীদাররা তালদর উলেশয
পূ রলণর জনয অতযাচার কলর রনলদোেলদর হতযালক ভাল মলন কলর!!!
৭. বরহরবেশ্ব রবেয়ক রাজনীরত
অমুসরলমলদরলক কুফরীর অন্ধকার লথলক পররোণ দান কলর
আল্লাহর ঈমালনর লরাশনীলত আললারকত করার জনয ও পারথেব
জীবলনর সম্পলদর মলধয ডুলব থাকার অতৃরপ্ত লথলক মুসরলম
সরতযকালরর লয আধযারত্মক প্রশারন্তকর রনয়ামত লভাগ কলরলছন তা
লথলক বরঞ্চতলদরলক মুরি দালনর জনয আল্লাহ মুসরলমগণ ও তালদর
লনতালদরলক ঐ সমস্ত ললাকলদরলক দাওয়াত লদওয়ার রনলদেশ
রদলয়লছন। বস্তুত মুসরলমলদর প্ররত আল্লাহর এ রনলদেশনা এজলনযই
এলসলছ লয এর মাধযলম লস এমন সৎ ও সরঠক মানু েরূলপ গলে
উঠলব; যার সততা ও কলযাণ লথলক সকল মানব সন্তান লাভবান
হলব এবাং লস সকল মানু েলদরলক পররোলণর লচিা করলব; পোন্তলর
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.আক্রান্ত চরাগীর ও তার পকরবাচ্ছরর অনুচ্ছমাদন ক্রচ্ছম তার আক্রান্ত অংগ তার শরীচ্ছরর কনরাপত্তার
জনিই চিচ্ছট চেলা উত্তম।
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মানু লের ততরী জীবন-রবধানসমূ হ এ লথলক রভন্ন; লকননা এরট
মানু েলদর শুধু সৎ নাগররক হওয়ার দাবী জানায়, অনয রকছু র নয়।
এরট এ পদ্ধরতর অসারতা ও অপররপূ ণেতা এবাং ইসলালমর উপযু িতা
ও পররপূ ণেতার প্রমাণ।
আল্লাহর শত্রুলদর রবরুলদ্ধ সাধযমত শরি অজেলনর জনয আল্লাহ
মুসরলমলদরলক রনলদেশ রদলয়লছন; যালত ইসলাম ও মুসরলমরা
রনরাপত্তায় থালক এবাং আল্লাহ ও মুসরলমলদর শত্রুরা ভীত থালক।
লতমরন ইসলামী শরী‘আলতর আললালক প্রলয়াজন হলল, অমুসরলমলদর
সালথ চুরিলক আল্লাহ মুবাহ কলরলছন। যতেণ শত্রুরা তালদর চুরি
ভঙ্গ না করলব, অথবা যতেণ তারা এমন রকছু না করলব, যা দ্বারা
তারা লয চুরি ভঙ্গ কলরলছ তা লবাঝা যালব; ততেণ শত্রুলদর সালথও
চুরি মুসরলমলদর জনয ভঙ্গ করা আল্লাহ হারাম কলরলছন।
মুসরলমলদর সালথ যু দ্ধ শুরু করার প্রথলমই তালদরলক প্রথমত:
ইসলাম গ্রহলণর দাওয়াত দালনর জনয, মুসরলমলদর রনলদেশ
রদলয়লছন। যরদ তা করলত অস্বীকার কলর তলব তালদর লথলক রজরযয়া
তথা প্রাণরো কর এবাং আল্লাহর রবধালনর প্ররত অনু গত থাকার
আহ্বান জানালত হলব, যরদ তাও অস্বীকার কলর তাহলল রফতনা
অপসাররত হলয় সমগ্র দীন তথা জীবন বযবস্থা আল্লাহর জনয
রনধোররত না হওয়া পযেন্ত যু দ্ধ চালালত হলব।
যু লদ্ধর সমলয় সরাসরর যু লদ্ধর কাজ কলর বা পরামশে রদলয় স্বপলের
লযাদ্ধালদর সালথ অাংশ গ্রহণ কলরলছ, এমন ললাক বযতীত রশশু,
127

মরহলা, বৃ দ্ধ ও উপসনাললয়র ধমেযাজকলদর হতযা করালক আল্লাহ
মুসরলমলদর উপলর হারাম কলরলছন। আর মুসরলমলদরলক রনলদেশ
রদলয়লছন যালত কলয়দীলদর সালথ ইহসানপূ ণে তথা সলবোত্তম বযবহার
করা হয়। এ লথলক লবাঝা যায়, কালরা উপলর কতৃেত্ব প্ররতষ্ঠা বা
অলনযর সম্পদ লভাগ করার জনয ইসলাম যু দ্ধ কলর না। বরাং এর
দ্বারা উলেশয হলে, সলতযর প্রসার ও সৃ রির প্ররত দয়া প্রদশেন এবাং
মানু েলদরলক সৃ লির ইবাদত লথলক রফররলয় স্রিার ইবাদতমুখী করা।
৮. স্বাধীনতা:
ক. আকীদাহ রবশ্বালসর স্বাধীনতা: অমুসরলমগণ যারা ইসলামী
হুকুমলতর অধীনস্থ, তালদর কালছ ইসলাম বণেনা করা এবাং তালদরলক
ইসলালমর দাওয়াত প্রদালনর পলর আল্লাহ তা‘আলা দীলন ইসলালম
তালদর জনয আকীদাহগত স্বাধীনতা প্রদান কলরলছন। যরদ তারা
ইসলাম গ্রহণ কলর, তাহলল এলত তালদর জনয সু খ-শারন্ত ও মুরি
রলয়লছ। আর যরদ তারা তালদর দ্বীলনর উপলর অবস্থান কলর, তাহলল
তারা রনলজরাই কুফরী, দু লভোগ ও জাহান্নালমর শারস্তলক অরনবাযে কলর
রনল। এর মাধযলম তালদর উপর প্রমাণ প্ররতরষ্ঠত হললা। আল্লাহর
রনকট লপশ করার জনয তালদর আর লকালনা ওজর থাকলব না। রকন্তু
দু রনয়ালত মুসরলমগণ তালদরলক তালদর স্ব স্ব-আকীদাহ রবশ্বালসর
উপলর প্ররতরষ্ঠত থাকার স্বাধীনতা প্রদান করলবন, এ শলতে লয, তারা
রনজ হালত মযোদাহীন অবস্থায় রজরযয়াহ তথা প্রাণরো কর প্রদান
করলব এবাং (তালদর বযাপালর) ইসলালমর রনলদেশনার আনু গতয করলব
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আর মুসরলমলদর সম্মু লখ তালদর কুফরী ধমেীয় আচরণ প্রকাশ কলর
লবোলব না।
অপররদলক ইসলালম প্রলবশ কলর মুসরলম হওয়ার পলর ইসলাম
লথলক মুখ রফররলয় রনলল, তা লকালনাক্রলমই উলপো করা হলব না।
যরদ লস এভালব মুখ রফররলয় লনয় (মুরতাদ হয়) তার প্ররতদান হলে
হতযা। লকননা তাওবাহ করা ও ইসলালমর রদলক রফলর আসা বযতীত
তার লবাঁলচ থাকার লকালনা অরধকার লনই। কারণ লস সতযলক জানার
পর তালেলক রবমুখ হলয় লগলছ। আর যরদ ইসলাম রবনিকারী
কারণসমূ লহর লকালনা একরটলত রনমরিত হওয়ার কারলণ লস মুরতাদ
হলয় থালক; তাহলল লস এটালক সম্পূ ণে পররতযাগ কলর তাওবা করলব,
উি কালজ রলপ্ত হওয়ালক ঘৃ ণা করলব এবাং আল্লাহর কলছ লগানালহর
জনয েমা চাইলব।
ইসলাম রবনিকারী ও রবর্ধ্াংসী কালজর সাংখযা অলনক: তন্মলধয
প্ররসদ্ধ হলে১. আল্লাহর সালথ রশকে করা: রশকে হলে, বান্দার পে লথলক
আল্লাহর সালথ অনযলক ইলাহ বারনলয় লনয়া। যরদও লস উি ইলাহলক
আল্লাহর কালছ তার জনয লদা‘আ করা, তালক আল্লাহর রনকটতম
করার জনয মাধযম রহসালব হলয় থাকুক না লকন। জালহলী যু লগর
মুশররকগণ লযমন সৎ বযরিলদর সু পাররশ লালভর জনয তালদর
প্রতীরক রচে ততরী কলর, মূ রতেপূজা করলত লতমরন ইবাদত ও
ইলালহর নাম ও অথে বুলঝ লস অনু যায়ী এগুললালক ইলাহ স্বীকার
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করুক, অথবা উি ইলাহ আল্লাহর সাথী ইলাহ, তার ইবাদত
আল্লাহর ইবাদত তুলয স্বীকার নাই করুক। লযমন ইসলালমর
দাবীদার মুশররকগণলক যখন তাওহীলদর রদলক আহ্বান করা হয়,
তারা এ লভলব এরট গ্রহণ কলর না লয, রনশ্চয় রশকে হলে, শুধু মাে
আল্লাহলক বাদ রদলয় মূ রতেলক রসজদাহ করা বান্দার পে লথলক
লকালনা রকছু লক “এ আমার ইলাহ” বলা।
তালদর অবস্থা হলে তালদর মত, যারা মদলক অনয নাম রদলয়
মদপান কলর। তালদর অবস্থা পূ লবে বণেনা করা হলয়লছ। আল্লাহ
বললনْ ُ َ َّ َ َّ َ ُ َ ُ أ
َّ َ َ
ُ َّ ٗ َ أ ُ َّ َ ُ أ
َ
ِين ٱَّتذوا مِن
ِص وٱَّل
ُۚ  أَل َِّللِ ٱَلِين ٱۡلال٢ ﴿فٱع َب ِد ٱَّلل مل ِصا َل ٱَلِين
ُ أ َ َ َ َ أ ُ ُ ُ أ َّ ُ َ ُ َ َ َّ ُ أ َ ٰٓ َّ َّ َ َ أ
ُ
ٱَّلل ُيك ُم بَ أي َن ُه أم ِِف َما
دونِهِۦ أو َِّلاء ما نعبدهم إَِل َِّلق ِربونا إَِل ٱَّللِ زلَف إِن
َ َ َّ َّ َ ُ َ َ أ
َّ َ ٞ َٰ َ َ ُ َ أ
ُ
]٧ ،٣ : ﴾ [الزمر٣ ِٞب كفار
ٱَّلل َل َي أهدِي من هو كذ
ه أم فِيهِ َيتل ِفونۗٓ إِن
“দ্বীনলক একমাে আল্লাহর জনয রবশুদ্ধ কলর তাাঁর ইবাদত কর।
সাবধান! রবশুদ্ধ দ্বীন (জীবন বযবস্থা) হলে একমাে আল্লাহর জনয
এবাং যারা আল্লাহ বযতীত অনযলক বন্ধুরূলপ গ্রহণ কলর (তারা বলল)
যালত তারা আমালদরলক মযোদার রদক লথলক আল্লাহর রনকটবতেী
কলর, লকবল লস জনযই তালদর ইবাদাত করর। লয রবেলয় তারা মত
পাথেলকয রলপ্ত হলয়লছ, আল্লাহ তালদর মলধয এ রবেলয় মীমাাংসা
করলবন। রনশ্চয় আল্লাহ রমথুযক কারফরলক রহদায়াত দান কলরন
না।” (যু মার-২-৩)
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আল্লাহ আরও বললন-

َ ُ
َ
َ َ َّ َ ُ َ َٰ ُ ُ َّ ُ َ ُّ ُ أ َ ُ أ ُ أ
ُ
ِين ت أد ُعون مِن دونِهِۦ َما َي أمل ِكون مِن
﴿ذل ِكم ٱَّلل ربكم َل ٱلملكُۚ وٱَّل
ُ َ ْ ُ َ َ َ أ ُ ُ أ َ َ أ َ ُ ْ ُ َ َ ُ أ َ َأ َ ُ ْ َ أ
َك أم َو َي أوم
أ
ۖ  إِن تدعوهم َل يسمعوا دَعءكم ولو س ِمعوا ما ٱستجابوا ل١٣ ري
ٍ ق ِط ِم
َ ُأ َ َ َ أ ُ ُ َ أ ُ أ ََ َُ ُ َ أ
]١٥ ،١٧ : ﴾ [فاطر١٤ ري
ٖ ِ ٱلقِيَٰمةِ يكفرون ب ِ ِۡشكِك ُۚم وَل ينبِئك مِثل خب

“রতরনই লতা আল্লাহ, লতামালদর রব। তাাঁর জনযই সকল সাবেলভৌমত্ব।
তাাঁলক লছলে লতামরা যালদরলক ডাক তারা লখজুলরর আাঁরটর উপলরর
আবরলণরও মারলক নয়। যরদ লতামরা তালদরলক ডাক, তারা
লতামালদর ডাক শুনলব না। যরদ শুলনও লতামালদর জনয লসটার উত্তর
রদলত পারলব না। রকয়ামলতর রদন তালদরলক লয আল্লাহর সালথ
লতামরা শরীক কলরছ, তারা তা অস্বীকার করলব এবাং লতামালক (এ
রবেলয়) সবেজ্ঞাত আল্লাহর নযায় লকউ সাংবাদ রদলত পারলব না।”
(ফারতর- ১৩-১৪)
২. মুশররক ও তালদর মত ইয়াহূ দী, খৃিান, আল্লাহলদ্রাহী ও
অরিপূ জক প্রভৃরত কারফরলদরলক এবাং তাগুত তথা যারা আল্লাহর
অবতীণেকৃত পদ্ধরত অনু যায়ী রবধান প্রদান কলর না এবাং আল্লাহর
হুকুলমর উপলর সন্তুি নয় এমন ললাকলদর কারফর না বলা (ইসলাম
রবনিকারী রবেয়)। তারা লয কালফর, এটা জানার পলর লয তালদরলক
কারফর বললব না, লসও কারফর হলয় লগল।
৩. বে রশকেলক অরনবাযে কলর এমন জাদু র কাজ। সু তরাাং জাদু র
কাজ করা এবাং এ কালজর উপলর সন্তুি থাকালক কুফরী কাজ
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লজলনও লয এ কাজ করলব ও এর উপর সন্তুি থাকলব লস কারফর
হলয় যালব।
৪. ইসলামী শরী‘আত ও জীবন পদ্ধরতর লচলয় অনয শরী‘আত ও
জীবন পদ্ধরতলক উত্তম বলল রবশ্বাস করা, অথবা নবী করীম
(সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এর প্রদত্ত রবরধ-রবধালনর লচলয়
অলনযর রবরধ-রবধানলক উত্তম বলল রবশ্বাস করা। অথবা আল্লাহর
কতৃেক প্রদত্ত রবধান ছাো অলনযর রবধান দ্বারা হুকুম লদওয়া তবধ বলল
রবশ্বাস করা।
৫. রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এর প্ররত রবলদ্বে লপােণ
এবাং তার শরী‘আলতর অন্তভুি
ে জানার পলরও লকালনা রকছু র উপর
সন্তুি না থাকা ও রবলদ্বে বা ঘৃ ণা লপােণ করা।
৬. এমন রকছু লক রনলয় ঠাট্রা রবদ্রূপ করা, যা সম্পলকে লস জালন লয,
এরট দীন ইসলালমর অাংশ।
৭. ইসলালমর রবজলয় অসন্তুি ও পরাজলয় খুশী হওয়া।
৮. কারফরলদর বন্ধুরা কারফরলদর সালথ সাংযু ি হলব; এটা লজলনও
তালদরলক ভাললাবাসা ও সাহাযয ও সহলযারগতার মাধযলম কালফরলদর
সালথ বন্ধুত্ব স্থাপন করা।
৯. লয লকালনা রবেলয়ই লহাক না লকন, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম) এর শরী‘আত লথলক লবর হলয় যাওয়া লয সরঠক নয়,
132

এটা জানার পলরও তাাঁর শরীয়ত লথলক লবর হলয় যাওয়ালক সরঠক
বলল রবশ্বাস করা।
১০. আল্লাহর দ্বীন লথলক মুখ রফররলয় থাকা। সু তরাাং যরদ লকউ
এমনভালব ইসলাম লথলক রবমুখ হয় লয তালক স্মরণ কররলয় লদওয়ার
পরও লস ইসলামলক না জালন ও আমল না কলর, লস কারফর হলয়
যালব।
১১. ইজমা (উলামালদর একমত) অনু রষ্ঠত হলয়লছ, এমন আহকাম
(রবধানাবলী) হলত লকালনা হুকুমলক জানার পরও তা অস্বীকার করা।
বস্তুত কুরআন ও সু ন্নায় এ সব ইসলাম রবনিকারী রবেলয়র বহু
দলীল প্রমাণারদ রলয়লছ।
খ. মতামলতর স্বাধীনতা: আল্লাহ তা‘আলা দীলন ইসলালম মতামলতর
স্বাধীনতা রদলয়লছন। তলব শতে হলে, লযন এ মতামত ইসলামী
রশোর রবলরাধী না হয়। তাই লকালনা রতরোরকারীর রতরস্কারলক
লতায়াক্কা না কলর সকললর সম্মু লখ সতয কথা বলার জনয আল্লাহ
তা‘আলা মুসরলমলক রনলদেশ রদলয়লছন এবাং এটালক উত্তম রজহাদ
বলল রচরিত কলরলছন। মুসরলমলদর শাসকগণলক উপলদশ রদলত
এবাং খারাপ কাজ লথলক তালদরলক রনলেধ করার রনলদেশ রদলয়লছন।
এরট হলে, মতামতলক সম্মান প্রদশেলণর উত্তম ও সু ন্দর পদ্ধরত।
অপররদলক ইসলামী শরী‘আলতর পররপন্থী মতামতলক প্রচালরর
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অনু মরত ইসলাম লদয় রন। লকননা, লসটা হলে, রবর্ধ্াংসী রফতনা
ফযাসাদ ও সলতযর রবরুলদ্ধ রবলদ্রাহ।
গ. বযরি স্বাধীনতা: পরবে ইসলামী শরী‘আলতর সীমার মলধয লথলক
আল্লাহ তা‘আলা দীলন ইসলালম বযরিগত স্বাধীনতা অনু লমাদন দান
কলরলছন। প্ররতরট মানু ে, পুরুে লহাক বা মরহলা, তালদর মলধয ও
অনযানযলদর মলধয অনু রষ্ঠত কাযেক্রম লযমন- লবচালকনা, দান, ওয়াক্ফ,
েমা প্রভৃরত লেলে এবাং প্ররতরট পুরুে মরহলালক তালদর লজাো
লবলছ লনয়ার পূ ণে স্বাধীনতা লদওয়া হলয়লছ। সু তরাাং যরদ লকউ
কাউলক পছন্দ না কলর, এ লেলে তালক তা গ্রহণ করলত বাধয করা
হয় রন। দীলনর আকীদাহ-রবশ্বালস যরদ সমতা না থালক তলব লসখালন
এমন পুরুে রনবোচলনর অনু মরত ইসলাম লকালনা মরহলালক লদয় রন।
এটা উি মরহলার আকীদা রবশ্বাস ও মান সম্ভ্রমলক রো করার
জনযই।
মরহলার ওলী-অরভভাবক তথা তার বাংলশর সবলচলয় রনকটতম বযরি
বা তার প্ররতরনরধই মরহলার রবলয়র দারয়ত্ব রনলব; কারণ লকননা
বযরভচারীনীর কালজর সালথ রমল থাকার কারলণ মরহলা রনলজ রনলজ
রবলয় সম্পাদন করলত পালর না। সু তরাাং দু ইজন সােীর উপরস্থরতলত
কনযার অরভভাবক বরলক বললবন “জবনকা হলে লতামার স্ত্রী।” বর
বললব! “আরম গ্রহণ করলাম।”
ইসলাম লকালনা মুসরলমলক আল্লাহর শরী‘আলতর সীমা লাংঘলনর
অনু মরত লদয় রন। কারণ লস এবাং তার মারলকানাধীন সবার মারলকই
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লতা আল্লাহ। সু তরাাং তার যাবতীয় কমেকাি হলত হলব আল্লাহর
শরী‘আলত সীমার গরির রভতলরই, লয শরী‘আতলক রতরন তার
বান্দালদর জনয রহমত কলর প্রণয়ন কলরলছন। লয লকউ এ
শরী‘আলতর উপর চললব লস লহদায়াত প্রাপ্ত হলব, তার সু খী সমৃদ্ধ
জীবন লাভ হলব, পোন্তলর লয এর রবলরারধতা করলব, লস দু ঃখ লাভ
করলব ও র্ধ্াংস হলয় যালব। এজনযই আল্লাহ তা‘আলা রযনা,
সমকারমতালক শিভালব হারাম কলরলছন। অনু রূপভালব আত্মহতযা
এবাং আল্লাহ তার সৃ রিলক লযভালব সৃ রি কলরলছন তা পররবতেন
করালক মুসরললমর উপলর হারাম করা হলয়লছ। অপররদলক লগাাঁফ
খালটা করা, নখ কাটা, বগল সাফ করা, খৎনা লদওয়া এগুললা করলত
আল্লাহ রনলদেশ রদলয়লছন।
আল্লাহর শত্রুলদর লয রবলশে তবরশিয বা রবলশেত্ব তথা রচি রলয়লছ
এ সলবর অনু রূপ হওয়ালক আল্লাহ মুসরললমর জনয হারাম কলরলছন।
লকননা বারহযক রদক লথলক পূ ণেভালব তালদর মত হওয়া ও তালদরলক
ভালবাসা, ধীলর ধীলর পূ ণেভালব তালদর মত হলত ও প্রাণ রদলয়
তালদর ভালবাসলত উদ্বু দ্ধ করলব। আল্লাহ মুসরলমলক চান, লযন রতরন
সরঠক ইসলামী রচন্তার উৎস হয়। লযন রতরন মানু লের রচন্তা-লচতনা ও
তালদর মতামলতর আমদানীকৃত স্থালন পররণত না হয়। আল্লাহ চান,
মুসরলম লযন উত্তম আদশেবান হয়। অন্ধ অনু করণকারী না হয়।
আর যরদ অমুসরলমগণ লযাগযতা, সরঠক কাররগরী ও লকৌশললর
অরভজ্ঞতার রদক লথলক মুসরলমলদর লচলয় অগ্রসর হলয় যায়, তাহলল
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ইসলাম তালদর লথলক তা রশো করা ও গ্রহণ করার রনলদেশ
রদলয়লছ। লকননা আল্লাহ হলেন মানু লের রশেক (রতরনই তালদর তা
রশো রদলয়লছন)।
আল্লাহ বললন-

َ َّ َ أ
َ
َ
َٰ َ ٱۡل
]٤ : ﴾ [العلق٥ نس َن َما ل أم َي أعل أم
ِ ﴿ علم

“আল্লাহ মানু েলক যা তারা জালন না তা রশো রদলয়লছন।” (সূ রা
আল-আলাক-৫)
মানু ে রনলজর স্বাধীনতা হলত লাভবান হওয়া, তার মযোদা সাংরেণ
করা ও মান সম্ভ্রমলক রনলজর আত্মার অরনিতা বা অলনযর অরনিতা
লথলক বাাঁচালনার জনয এরট হলে মানু লের সলবোত্তম উপলদশ ও
সাংলশাধলনর উৎকৃি পন্থা।
ঘ. বাসস্থালনর স্বাধীনতা: আল্লাহ তা‘আলা মুসরলমলদরলক বাসস্থান
গ্রহলণর স্বাধীনতা রদলয়লছন। সু তরাাং কালরা জনয অনয কালরা বারেলত
রবনা অনু মরতলত প্রলবশ তবধ নয় এবাং রবনা অনু মরতলত তার
বাসস্থালনর রদলক দৃ রিপাতও তবধ নয়।
ে. উপাজেলনর স্বাধীনতা: শরী‘আলতর সীমালরখার মলধয লথলক আল্লাহ
তা‘আলা মুসরলমলক উপাজেন ও বযলয়র স্বাধীনতা রদলয়লছন। আল্লাহ
েমদান ও উপাজেলনর রনলদেশ রদলয়লছন, যালত কলর তার রনলজর ও
তার পররবালরর ভরণ লপােণ সাংকুলান হয় এবাং তা কলযালণর ও
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ছাওয়ালবর কালজ বযয় করলত পালর। একই সালথ সু দ, লটারী, ঘুে,
চুরর, ভরবেযৎ গণনা, জাদু , রযনা, সমকারমতা প্রভৃরতর অববধ
উপাজেনলক আল্লাহ হারাম কলরলছন। এ সমস্ত উৎস লথলক লযমন
উপাজেন হারাম লতমরন লসখালন বযয় করাও হারাম। সু তরাাং
শরী‘আতসম্মত পদ্ধরত বযতীত মুসরলম লকাথাও বযয় করলব না। এরট
হলে আয় বযলয়র লেলে মানু লের জনয উপলদশ, রহদায়াত ও
সাংলশাধলনর উচ্চতর স্থান, যালত কলর রতরন হালাল আলয়র মাধযলম
রবত্তশালী হলয় সু খ সমৃদ্ধ জীবন যাপন করলত পালরন।
৯. পররবার:
ইসলামী শরী‘আলত আল্লাহ তা‘আলা পররবালরর জনয অতযন্ত পররপূ ণে
রনয়ম পদ্ধরত প্রণয়ন কলরলছন, যারা তা গ্রহণ করলব তালদর জনয
লসৌভালগযর যাবতীয় মাধযম বাস্তবারয়ত হলব। সু তরাাং আল্লাহ তা‘আলা
রপতা-মাতার প্ররত উত্তম কথা, যরদ তারা তার লথলক দূ লর থালক
তলব তালদর সালথ অরবরত সাোত-রযয়ারত, তালদর প্রলয়াজন পূ রণ,
তালদর জনয খরচ করা, তালদর উভলয় রকাংবা একজন যরদ দররদ্র
হয় তলব তালদর বসবালসর বযবস্থা কলর লদওয়ার মাধযলম ইহসান
তথা সলবোত্তম আচার-আচরণ করার রবেয়রট শরী‘আলত রবরধবদ্ধ
কলর রদলয়লছন। আর আল্লাহ তা‘আলা তালদর শারস্তর ধমরক
রদলয়লছন যারা রপতামাতার প্ররত গুরুত্ব লদয় না, পোন্তলর যারা
তালদর প্ররত ইহসান বা উত্তম বযবহার কলর তালদর জনয
লসৌভাগযশালী হওয়ার ওয়াদা কলরলছন। আর আল্লাহ তা‘আলা
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রববালহর রনয়ম পদ্ধরত রদলয় শরী‘আত প্রদান কলরলছন এবাং তার
রনলজর রকতালব এবাং রাসূ ললর (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম)
ভাোয় এলক শরী‘আলতর আওতাধীন করার রবজ্ঞানসম্মত কারণও
বণেনা কলরলছন। তা হলে,
১. চররে পরবে রাখা এবাং গুপ্তাঙ্গলক অববধ কাজ (রযনা) লথলক রো
করা আর লচাখলক হারাম লদখা লথলক রো করার মাধযমসমূ লহর
মলধয রববাহ হলে অনযতম মাধযম।
২. রববাহ স্বামী স্ত্রী উভয়লক পরস্পলরর আরাম আলয়শ ও তৃরপ্তদালনর
বযবস্থা কলর। লকননা আল্লাহ তালদর মলধয ভালবাসা ও দয়াদ্রেতা সৃ রি
কলরলছন।
৩. রববালহর মাধযলম শরী‘আত সম্মতভালব মুসরললমর সাংখযা বৃ রদ্ধ
পায়। যা মুসরলমলদরলক চররেবান ও লযাগযতম কলর।
৪. রববালহ স্বভাবগত রদক লথলক আল্লাহ যালক যা করার লযাগযতা
দান কলরলছন লস অনু যায়ী স্বামী-স্ত্রী এলক অপরলক লসবা করার
সু লযাগ দান কলর।
সু তরাাং পুরুে ঘলরর বাইলর কাজ কলর, স্ত্রী ও সন্তানলদর জনয খরচ
করার সম্পদ উপাজেন কলর। আর স্ত্রী বারের মলধয কাজ কলর,
গভেধারণ কলর, রশশুলদর দু গ্ধ দান কলর, প্ররতপালন কলর, স্বামীর
জনয খাদয ও ঘর রবছানা ততরী কলর। যরদ পুরুে ক্লান্ত ও রচন্তাযু ি
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অবস্থায় ঘলর প্রলবশ কলর, তার ক্লারন্ত ও রচন্তা দূ র হয়। স্ত্রী ও
সন্তান-সন্তুরতর সাংস্পশে লাভ কলর এবাং সকললই আনন্দ উল্লালস মুগ্ধ
হলয় রদন কাটায়। পারস্পররক সন্তুরির মাধযলম স্ত্রী যরদ রনলজর খরচ
করা বা রনজ আয় রদলয় স্বামীলক সহলযারগতা করার জনয রকছু কাজ
কলর, তা রনরেদ্ধ নয়, তলব লসখালন রকছু শতে রলয়লছ:
১. তার কাজ এমন হলব লযখালন পুরুলের সালথ লমলালমশার সু লযাগ
লনই। লযমন তার ঘর, তার রনলজর শেয লেে। রনলজর স্বামীর,
রনলজর পররবালরর শসয লেলে লস কাজ হলত হলব। অপর রদলক
রমল-কারখানা, বযবসার স্থান,অরফস প্রভৃরত স্থালন পুরুলের সালথ
লমলালমশা কলর কাজ করা মরহলালদর জনয জালয়য নয়। এ ধরলনর
কাজ করার জনয লকালনা নারীলক তার সন্তান, স্বামী, রপতামাতা ও
রনকটতমলদর পে লথলক অনু মরত লদওয়া রঠক নয়। লকননা, এরট
হলে তালক ও সমাজলক ফাসালদর রদলক লঠলল লদওয়ার সমান।
সু তরাাং মরহলা যতেণ রনলজর বারেলত পরবোবস্থায় সাংররেতা হয়,
ততেণ লকালনা পরুলের সাংস্পলশে লস আলস না, লকালনা পারপষ্ঠ হাত
তার রদলক প্রসাররত হয় না, লকালনা লখয়ানতকারীর চেু তার রদলক
তাকায় না। অপররদলক যখন লস পুরুলের সামলন লবর হয়, তখন লস
হাররলয় যায় এবাং লস লনকলের মালঝ অবরস্থত ছাগললর অবস্থায়
উপনীত হয়; লযন রকছু েণ রবলম্ব না কলরই তালক টুকরা টুকরা করা
হলব। এগুললা হলে, তার মান-মযোদার জনয অতীব রনকৃিতম
অবস্থা।
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যরদ লকালনা স্বামী এক স্ত্রীলক যলথি মলন না কলর, তাহলল আল্লাহ
তার জনয চারজন পযেন্ত স্ত্রী অনু লমাদন কলরলছন, এ শতে সালপলে
লয, বাসস্থান, খরচারদ, রারে-যাপলনর লেলে লস ইনসাফ করলব।
তলব হৃদলয় ভাললাবাসার লেলে ইনসাফলক শতে করা হয় রন।
লকননা এটা ঐ রবেলয়, যা মানু লের সামলথেযর উলর্ধ্ে বলল আল্লাহ
রনলজর ভাোয় বণেনা কলরলছন। রতরন বললন,
َ
َ يعوا ْ أَن َت أعدِلُوا ْ َب أ
ُ ﴿ َولَن ت َ أس َتط
]١٣٧ :ني ٱلن َِساءِ َول أو َح َر أص ُت أمۖ﴾ [التساء
ِ
“তুরম গুরুত্ব লদওয়া সলেও কখলনা স্ত্রীলদর রভতলর ইনসাফ প্ররতষ্ঠা
করলত পারলব না”। [সূ রা আন-রনসা: ১২৯] আর তা হলে
ভাললাবাসা ও এ জাতীয় বযাপালর। বস্তুত এ ইনসাফ না করলত
পারার জনয আল্লাহ একারধক রবলয় করালক রনলেধ কলরন রন।
লকননা, এটা সামলথেযর বাইলরর রবেয়। আল্লাহ তার রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এবাং যারা সাধয অনু যায়ী ইনসাফ করলত
পারলবন তালদর জনয একারধক রবলয়লক অনু লমাদন কলরলছন।
লকননা, আল্লাহ তালদর জনয লকানরট মঙ্গললর তা সবলচলয় ভাল
জালনন। এটা হলে পুরুে ও মরহলা সকললর জনযই কলযাণকর।
লকননা, একজন সু স্থ পুরুলের লযৌন শরির রদক লথলক লয সামথেয
থালক, তা রদলয় লস চারজন মরহলার লযৌনেুধা রনবৃ রত্ত কলর
তালদরলক চারররেক কলু েমুি করলত পালর। যরদ তার জনয একজন
স্ত্রীলক সীমাবদ্ধ কলর লদওয়া হয়; লযমন খৃিান ও অনযানযগণ কলর
23

.আল্লাহর নবী ঈসা (আ) এিাকিি কববাহ হারাম িচ্ছরন কন। এটা িচ্ছরচ্ছছ েৃিানরা কনচ্ছজচ্ছদর ইো
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থালক তাহলল রবশৃ ঙ্খলা ঘটলত পালর। তথাকরথত ইসলালমর
দাবীদাররা লয এক রবলয়র রদলক আহ্বান জানালে তালত যরদ
রবলয়লক সীমাবদ্ধ করা হয় তাহলল রনম্ন বরণেত অঘটন ঘটলত পালর:
প্রথমত: যরদ উি বযরি মুরমন ও আল্লাহর প্ররত আনু গতযশীল হয়,
আল্লাহলক ভয় কলর, তাহলল লস নফলছর হালাল প্রলয়াজনলক
সাংলকারচত কলর বরঞ্চত জীবন অরতবারহত করলত বাধয হলব। লকননা
একজন মরহলার গভেধারলণর লশে সময়গুললালত, রনফাস, হারয়য ও
লরালগর অবস্থায় লযৌন কাজ সম্ভব হয় না। সু তরাাং তার স্বামীলক
জীবলনর রকছু অাংশ স্ত্রী ছাোই কাটালত হয়। এটা ঐ সমলয় যখন
উি স্ত্রী তার স্বামীর কালছ আকেেনীয়া হলয় থালক, এলক অপরলক
ভালবালস। পোন্তলর যরদ তার কালছ লস আকেেণীয়া না হয়, তাহলল
রবেয়রট হয় আলরা ঝুরকপূ ণে।
রদ্বতীয়ত: যরদ স্বামী আল্লাহর অবাধয হয়, রখয়ানতকারী হয়, লস তার
স্ত্রীলক লছলে অশ্লীল রযনায় রনমি হলবই। অলনলকই যারা একারধক
রবলয়লক স্বীকার কলর না রঠকই, তারা অসাংখয রযনা ও রখয়ানলতর
অপরালধ রনমরিত হয়। এর লচলয় আলরা গুরুত্বপূ ণে রদক এ লয, লস
শরী‘আতসম্মত একারধক রববাহলক আল্লাহ মুবাহ কলরলছন জানার
পরও লস এর রবলরারধতা কলর কুফরীর গরেলত প্রলবশ করলব।

আিঙ্খাচ্ছি চকরতার্ব িরার জনি।
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তৃতীয়ত: একারধক রববাহ রনরেদ্ধ হলল, বহু মরহলা রববাহ হলত
বরঞ্চত থাকলত বাধয হলব। এ অবস্থায় পরবো চররেবতী দররদ্র
অবস্থায় বরঞ্চত জাবনযাপন করলব। আর অসতী পারপষ্ঠালদর সম্ভ্রম
রনলয় পাপীরা আনলন্দর লখলা লখললত থাকলব।
কারণ সবাই জালন লয, যু দ্ধ ও অনযানয রবপদজনক কাজ করলত
রগলয় পুরুেরা লবরশ লবরশ মৃতুযর মুলখামুরখ হয়। লস জনয মরহলার
সাংখযা পৃরথবীলত লবরশ। রঠক লতমরন মরহলারা সাবারলকা হওয়ার
সালথ সালথ রববালহর জনয প্রস্তুরত গ্রহণ কলর। পোন্তলর মাহর
সাংগ্রহ ও দাম্পতয জীবলনর বযয়ভার বহলনর অপরাগতার জনয
অলনক পুরুে তা লপলর উলঠ না। এর দ্বারা জানা লগল লয, রনশ্চয়
ইসলাম মরহলালদর প্ররত ইনসাফ কলরলছ এবাং তার প্ররত দয়া
লদরখলয়লছ। পোন্তলর যারা একারধক রববালহর রবলরারধতা কলর, তারা
বস্তুত মরহলালদর, মানসম্ভ্রলমর এবাং নবী লদর শত্রু। কারণ একারধক
রববাহ নবীলদর সু ন্নাত। তারা মকহলাচ্ছদর কবচ্ছে িরচ্ছতন এবং তাচ্ছদর প্রকত
আল্লাহ চয শরী‘আত রদলয়লছন লসটা অনু যায়ী স্ত্রীলদরলক তালদর গৃলহ
একরেত করলতন।
অনযরদলক রদ্বতীয় স্ত্রী গ্রহণ করলল প্রথম স্ত্রী লয রহাংসা বা রচন্তা
ভাবনায় পরতত হয়, বস্তুত এরট আলবগ জরনত কারলণই হলয থালক।
আর ইসলালম লকালনা রবেলয় আলবগলক প্রাধানয লদওয়া রঠক নয়।
রবলয়র পূ লবে মরহলালদর পে লথলক তার বতেমালন লকালনা স্ত্রী গ্রহণ
না করার শতোলরাপ সম্ভব। স্বামী এটা গ্রহণ করলল লস শতে পূ ণে করা
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অতযাবশযক। এ লেলে যরদ স্বামী তার ঐ স্ত্রী থাকা অবস্থায় অনযে
রবলয় কলর তখন স্ত্রীর অরধকার থাকলব লস রবলয় ভঙ্গ করার রকাংবা
প্ররতরষ্ঠত রাখার। আর তখন স্বামী মাহর রহলসলব তালক যা রদলয়লছ
তার লকালনা রকছু ই লফরত রনলত পারলব না।
আর আল্লাহ তা‘আলা রবলয়লক শরী‘আতসম্মত কলরলছন। রবলশে
কলর স্বামী-স্ত্রীর মলধয মতপাথেকয থাকা, সু খী না হওয়া ও এলকর
প্ররত অপলরর ভালবাসা না থাকার লেলে। এটা এ উলেলশয লয,
তালদরলক লযন মতপাথেকয অবস্থায় অসু খী জীবন কাটালত না হয়।
যালত তারা এলক অপলরর মলনর মত জায়গা লবলছ রনলত পালর এবাং
দু রনয়ার বাকী জীবন লসৌভালগযর সালথ কাটালত পালর, আর
আরখরালত সু খ লভাগ করলত পালর; যরদ উভলয় ইসলালমর উপলর
মৃতুযবরণ কলর।
১০. স্বাস্থয:
স্বাস্থয সম্পলকে ইসলামী শরী‘আত রচরকৎসার সকল মূ ল রবেলয়
আললাচনা কলরলছ। মহাগ্রন্থ আল-কুরআলন ও রাসূ ল মুহাম্মালদর
(সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) হাদীসসমূ লহ মানরসক ও শারীররক
লরাগসমূ লহর ও তার রচরকৎসার বণেনা এলসলছ।
24

মুসকলম সৎ মকহলারা পুনরুত্থান ও কহসাচ্ছবর পচ্ছর জান্নাচ্ছত প্রচ্ছবশ িরচ্ছল জান্নাতবাসী যাচ্ছি কতকন চান
স্বামী কহসাচ্ছব গ্রহণ িরার অনুমকত চদওো হচ্ছব। চিাচ্ছনা মুসকলম স্ত্রীর িচ্ছেিবার কবচ্ছে হচ্ছে মারা চগচ্ছল,
কযকন দুকনোে তার সবচ্ছচচ্ছে কপ্রে স্বামী কছচ্ছলন কতকন জান্নাতবাসী হচ্ছল, তাাঁচ্ছিই তাাঁচ্ছি চদওো হচ্ছব।
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আল্লাহ তা‘আলা বলললছন-

َ  َو َر أٞ﴿ َو ُن َن ُل م َِن أٱل ُق أر َءان َما ُه َو ش َِفاء
َ  ل أِل ُم أؤ ِمنٞۡحة
]٥٣ :ِني ﴾ [االرساء
ِ
ِ

“যা মুরমনলদর জনয আলরাগয ও রহমত, আরম কুরআলন তা নারযল
কররছ।” (বনী ইসরাইল: ৮২)
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললছন» علمه من علم وجهله من جهل،«ما أنزل اهلل من داء إال أنزل هل دواء
“আল্লাহ ঔেধ না রদলয় লকালনা লরাগ পাঠান রন। যালক জানালনা
হলয়লছ লজলনলছ, যালক এলেলক মূ খে রাখা হলয়লছ, মূ খে রলয়লছ।”
রতরন আরও বললন»«تداووا عباد اهلل وال تداووا حبرام
“লহ আল্লাহর বান্দারা! রচরকৎসা কর, হারাম রকছু রদলয় রচরকৎসা কর
না।” আল্লামাহ ইমাম ইবনু ল কাইরয়ম ররচত “যাদু ল মায়াদ রফ
হারদয়ী খাইররল ইবাদ” গ্রলন্থ এর রবস্তাররত বণেনা এলসলছ, তা লদখা
লযলত পালর। লকননা, এরট ইসলামী গ্রন্থসমূ লহর মলধয ইসলালমর
বণেনা ও লশে নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এর
জীবনী রবেয়ক অতযন্ত উপকারী অতযন্ত রবশুদ্ধ গ্রন্থ।
১১. অথেনীরত,বযবসা,কাররগরর ও কৃরে:
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পারন, খাদয, মানু লের জনয অতযাবশযকীয় রনতয প্রলয়াজনীয় রজরনেপে
এবাং লয সমস্ত সাংস্থা মানু েলদর শহর ও গ্রামলক লহফাজত ও
পররোর পররেন্ন, লসখালন চলা-লফরার বযবস্থা রনয়ন্ত্রণ করার,
জারলয়ারত ও রমথযা প্ররতলরাধ করা প্রভৃরতর দারয়ত্বভার গ্রহণ কলর;
এলদর সম্পলকে ইসলালম পররোর ও পুররপূ ণেভালব বণেনা এলসলছ।
১২. লগাপন শত্রু ও তালদর লথলক রনেৃ রত পাওয়া:
আল্লাহ সু বহানাহু ওয়াতা‘আলা কুরআলন কারীলম মুসরলমলদরলক
উলেলশয কলর বলললছন লয, তালদর বহু শত্রু রলয়লছ। যরদ লসসব
শত্রুর লনতৃত্ব লমলন চল ও তালদর অনু সরণ কর তাহলল লসগুললা
দু রনয়া ও আরখরালত লতামালদরলক র্ধ্াংলসর রদলক রনলয় যালব। তাই
রতরন তালদর লথলক সাবধান কলরলছন এাং তালদর লতলক রনেৃ রত
পাওয়ার রাস্তাও বণেনা কলরলছন। এ সকল শত্রু হলে:
প্রথম শত্রু: অরভশপ্ত শয়তান
এ শয়তান অনযানয শত্রুলদরলক মানু লের রবরুলদ্ধ তৎপর হলত উদ্বু দ্ধ
কলর। লস আমালদর রপতা আদম আলাইরহস সালাম ও মাতা হাওয়া
আলাইহাস সালালমর এমন শত্রু লয তালদরলক জান্নাত হলত লবর
কলরলছ। লস দু রনয়া লশে না হওয়া পযেন্ত আদম সন্তানলদর জনয
রচরন্তন শত্রু। তারা যালত কুফরীলত রনমরিত হলয়, তার সালথ
রচরস্থায়ী জাহান্নামী হয় (আল্লাহর কালছ এ লথলক আেয় চারে) লসই
লচিা সাধনাই লস কলর। যালক লস কুফররলত রনমরিত করলত অেম
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হয়, তালক পালপ রনমরিত কলর; যালত লস আল্লাহর গজব ও শারস্ত
লাভ কলর।
শয়তান এমন এক সত্তা লয মানু লের রি প্রবালহর রশরা ও
উপরশরালত চলাচল কলর। তালদর মলন কুমন্ত্রণা লদয়। োরাপচ্ছি সুন্দর
িচ্ছর উপস্থাপন িচ্ছর, যালত লস তার আনু গতয কলর খারালপর মলধয
পরতত হয়। এ লথলক বাাঁচার উপায়, লযমন আল্লাহ সু বহানাহু
ওয়াতা‘আলা বলললছন, যখন মুসরলম রাগারম্বত হলয় পেলব এবাং
গুনালহ রনমরিত হলব তখন বললব‘আউযু রবল্লারহ রমনাশ শায়তারনর রাজীম’। “আরম রবতারেত শয়তান
লথলক আল্লাহর কালছ আেয় চারে।” তখন তার রাগ আর কাজ
করলব না, লসও গুনালহর রদলক অগ্রসর হলব না। আর মুসরলম মলন
প্রালণ এটা রবশ্বাস করলবন লয, পালপর রদলক লঠলল লদওয়ার লয
প্রবণতা মলন ধারণ করলছ তা শয়তালনর দ্বারাই সম্পারদত হলে;
যালত তালক র্ধ্াংলসর মলধয রনপরতত করলত পালর। অতঃপর শয়তান
তার সালথ সম্পকে রছন্ন কলর। আল্লাহ তা‘আলা বললনْ ُ ُ
ْ
ُ َّ َ ٞ
َّ َّ
َّ
ُ َ
﴿ إِن ٱلش أي َطَٰ َن لك أم َع ُدو فٱَّتِذوهُ َع ُد ًّواُۚ إِن َما يَ أد ُعوا ح أِز َب ُهۥ َِّلَكونوا م أِن
َ َ أ
َّ
]٥ : ﴾ [فاطر٦ ِري
ِ َٰأصح
ِ ب ٱلسع
“রনশ্চয় শয়তান লতামালদর শত্রু এবাং তালক শত্রু বললই মলন কর।
লস তার দললক আহ্বান জানায়, যালত তারা িলন্ত আগুলনর
অরধবাসী হয়।” (সূ রা ফারতর-৬)
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রদ্বতীয় শত্রু: আত্মপূ জা এর দ্বারাই মানু লের মলধয সতযলক প্রতযাখযান
করা ও অনয লকউ সতয রনলয় আসলল তা গ্রহণ না করার মানরসকতা
সৃ রি হয় এবাং আল্লাহ তা‘আলার রনলদেশ লাংঘলনর আকাঙ্খা জালগ।
লকননা এগুললা সবই তার মন যা চায় তার উলটা। আলবগলক সতয
ও ইনসালফর উপলর স্থান লদওয়া আত্মপূ জার অন্তভুেি। এ শত্রু
লথলক মুরির পথ হলে, বান্দাহ আল্লাহর রনকলট আত্মপূ জা লথলক
আেয় প্রাথেনা করলব এবাং যা আত্মপূ জা করলত বাধয কলর তা গ্রহণ
করলব না, আত্মার আনু গতয করলব না বরাং সতয বললব এবাং রতি
হললও তা গ্রহণ করলব।
তৃতীয় শত্রু: খারাপ কালজর রনলদেশ লদয় এমন নফস
খারাপ কালজর রনলদেলশর মলধয অনযতম হলে, মলনর ও প্রালণর
হারাম চারহদা পূ রণ। লযমন-রযনা, মদযপান, রমযালন ওযর ছাো
রসয়াম ভঙ্গ প্রভৃরত। লযগুললালক আল্লাহ হারাম কলরলছন, লসগুললার
রদলক আকৃি হওয়া। এ শত্রু লথলক মুরির উপায় হলে, আল্লাহর
রনকট রনলজর নফলসর ও শয়তালনর অরনিতা লথলক আেয় প্রাথেনা
করলত হলব। হারাম চারহদা পররতযালগর লেলে তধযে ধরলত হলব।
আল্লাহর সন্তুরি লালভর ললেয এগুললা লথলক দূ লর থাকলত হলব।
লতমরন যা লখলল ও পান করলল েরতগ্রস্ত হলত হয়, লস সমস্ত খাদয
অথবা পানীয় আকেেনীয় হললও বজেন কলর কি স্বীকার করলত হলব।
মলন মলন এ কথা স্মরণ করলত হলব লয, হারাম প্রবৃ রত্ত দ্রুত
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রতলরারহত হলয় যায়, যার জনয পরবতেীলত লরিত ও দীঘে সময়
পযেন্ত অনু তপ্ত হওয়া বযতীত পথ থাকলব না।
চতুথে শত্রু: মনু েয শয়তানগণ
এরা হলে, আদম সন্তানলদর মলধয পাপীগণ; যালদর রনলয় শয়তান
লখলা কলর। তারা রনরেদ্ধ কাজ করলত থালক এবাং তালদর সাথীসঙ্গীলদর জনয এ কাজলক সু ন্দর কলর প্রদশেন কলর। এ শত্রু লথলক
মুরির উপায় হলে, তার লথলক সতকে থাকা, তার লথলক দূ লর
অবস্থান করা ও তার সাংস্পলশে না বসা।
১৩. মহৎ উলেশয ও সু খকর জীবনঃ
আল্লাহ সু বহানাহু ওয়াতা‘আলা তাাঁর বান্দাহ মুসরলমলদর লয মহৎ
উলেলশযর প্ররত রদক-রনলদেশনা রদলয়লছন, তা এ পারথেব জীবন নয়
আর না এ নশ্বর আকেেণীয় লকালনা রকছু । বরাং লয রদক-রনলদেশনা
রদলয় ততরী করলছ তা হলে, শাশ্বত সতয ভরবেযলতর প্রস্তুরত। আর
তা হলে মৃতুযর পলর পারললৌরকক জীবন। সু তরাাং মুসরলম মােই এ
জীবনলক পারললৌরকক জীবলনর ওয়াসীলা রহলসলব গ্রহণ কলর। এ
জীবনলক পারললৌরকক জীবলনর শেয লেে রহলসলব গ্রহণ কলর। এ
জীবনই একমাে উলেশয নয়।
একজন সরতযকার মুসরলম সবেদা আল্লাহর রনলম্নাি বাণী স্মরণ কলরَ َ َ َأ ُ أ
ُ ُ ٱۡل َّن َو أ َ َّ أ
]٤٥ : ﴾ [اذلاريات٥٦ ون
ِ ٱۡلنس إَِل َِّلَعبد
ِ ﴿ وما خلقت
ِ
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“আরম রিন ও মানু েলদরলক ইবাদাত করা বযতীত অনয রকছু করলত
সৃ রি করররন।” (সূ রা আয-যাররয়াত:৫৬)
এবাং স্মরণ কলর আল্লাহর অনয বাণী:

َ َّ ٱَّلل إ َّن
َ َّ ْ ُ َّ َ َ  َّ َ َّ َ أٞ ﴿ َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ َّ ُ ْ َّ َ َ أ َ ُ أ َ أ
ٱَّلل
ِ ُۚ يأيها ٱَّلِين َءامنوا ٱتقوا ٱَّلل وَلنظر نفس ما قدمت ل ِغ ٖدِۖ وٱتقوا
ُ َ
َ ُ َ
َ َ ُ
ُ َ ََ
َ َٱَّلل فَأ
َ َّ ْ ِين ن َ ُسوا
ُ َخب
َ كونُوا ْ َك َّٱَّل
نسى َٰ ُه أم أنف َس ُه أ ُۚم أ ْو ٰٓلئِك
 وَل ت١٨ ري ُۢ ب ِ َما ت أع َملون
ِ
َ
َ
َ
َ ُ َٰ َ ُ ُ أ
َ ٱۡل َّنةِِۚ أ أص
َ ب ٱنلَّار َوأ أص
َ  ََل ي َ أس َتوي أ أص١٩ ون
ُ َٰح
ُ َٰح
ُ َٰح
ُٱۡل َّنةِ ُهم
َب أ
َب أ
هم ٱلفسِق
ِ
ِ
َأ
َ
]٣٢ ،١٥ : ﴾ [احلرش٢٠ ٱلفائ ِ ُزون

“লহ যারা ঈমান এলনছ! আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। আর
প্ররতরট নফলসর রচন্তা করা উরচৎ; আগামীরদলনর জনয লস রক লপ্ররণ
কলরলছ। আর লতামরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। লতামরা লয
কাজই কর, তা আল্লাহ রনশ্চয় সরবলশে খবর রালখন। যারা
আল্লাহলক ভুলল লগলছ; ফলল রতরন তালদরলক রনলজলদর ভুরললয়
রদলয়লছন, লতামরা তালদর মত হলয়া না। এরা হলে ফারসক।
জাহান্নামবাসী ও জান্নাতবাসী সমান নয়, জান্নাতবাসীগণ হলে
সফলকাম।” (সূ রা হাশর; ১৮-২০)
অনু রূপ স্মরণ কলর আল্লাহর অপর বাণী-

ٗ َ َ َ َأ أ
ٗ ﴿ َف َمن َي أع َم أل م أِث َق َال َذ َّر ٍة َخ أ
﴾ ٨  َو َمن َي أع َمل مِثقال ذ َّرة ٖ َشا يَ َرهُۥ٧ ريا يَ َرهُۥ
]٥ ،٣ :[الزلزلة
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“অতঃপর লয এক অনু পররমাণ পূ ণয কাজ কলর লস তা লদখলব এবাং
লয এক অনু পররমাণ খারাপ কাজ করলব লস তা লদখলব।” (সূ রা
আয-যালযালাহ: ৭-৮)
সরতযকালরর মুসরলম আল্লাহর কালাম লথলক এ সকল আয়াত ও এর
সমঅলথের গুরুত্বপূ ণে আয়াতসমূ হ স্মরণ করলবন, ফলল লয মহান
উলেশয ও লয কারলণ তালদরলক সৃ রি করা হলয়লছ এবাং লয ভরবেযত
তালদর জনয অবশয অবশযই অলপো কলরলছ, লস সম্পলকে তারা
উপলদশ লাভ করলত পারলবন। সু তরাাং একক আল্লাহলক ইখলালসর
সালথ ইবাদত কলর এবাং লয কাজ করলল রতরন সন্তুি হন লসই
কালজর মাধযলম সরতযকালরর রচরস্থায়ী ঐ ভরবেযলতর জনয তার
প্রস্তুরত লনওয়া উরচৎ। আল্লাহ তাহলল তার উপলর খুশী হলবন। তার
আনু গলতযর কারলণ এ দু রনয়ালত এবাং মৃতুযর পলর তার সম্মারণত
আবাসস্থলল প্রলবশ কররলয় রতরন তালক সম্মারনত করলবন। তাাঁলক
দু রনয়ালত সম্মারনত করা হলব, তাাঁলক সু ন্দর জীবন রদলয় বাাঁরচলয় রাখা
হলব। অতঃপর রতরন আল্লাহর বন্ধু হলয় তারই তোবধালন লবাঁলচ
থালকন। রতরন আল্লাহর নূ লরই লদলখন। লয সমস্ত ইবাদালতর রনলদেশ
আল্লাহ তালক রদলয়লছন, তা আদায় কলরন ও এর মাধযলম আল্লাহর
সালথ লগাপন কথা বলার স্বাদ রতরন অনু ভব করলত থালকন। রনলজর
ক্বলব ও মুখ রদলয় আল্লাহর রযরকর বা তালক স্মরণ করলত থালকন।
আর এর দ্বারা তার ক্বলবও আরাম লবাধ কলর।
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আর লস তার কথা ও কাজ দ্বারা মানু লের প্ররত ইহসান কলর, ফলল
সম্মারনত বযরিলদর লথলক তার সু নালমর স্বীকৃরত শুনলত পান, তারা
তার জনয লদা‘আ কলরন, যা তালক আনন্দ লদয় ও তার বুকলক
প্রসাররত কলর। রতরন তার প্ররত রহাংসু ক, রতরোরকারী, তার
সু খযারতর অস্বীকারকারীলক লদলখও তালদর প্ররত অনু কম্পা লদখালনা
বন্ধ কলর লদন না, লকননা রতরন লতা এর দ্বারা আল্লাহর সন্তুরি ও
ছওয়াব কামনা কলরন। দীনদার ও দীলনর প্ররত যারা রবরূপ এমরন
দু ি মানু েলদরলক রতরন তার প্ররত কি রদলত ও ঠাট্টা করলত লদলখন;
যা তালক আল্লাহর রাসূ লগলণর প্ররত যা করা হলয়রছল তা স্মরণ
কররলয় লদয়। সু তরাাং এটাই আল্লাহর রাস্তার কমেীলদর একমাে
পাওনা লজলন ইসলালমর প্ররত তার গভীর ভালবাসা আরও বৃ রদ্ধ পায়
এবাং তার উপলর লস পথ সু দৃর হলয় যায়। রতরন রনজ হালত অরফস
অথবা কৃরেলেলে অথবা বযবসালকলন্দ্র অথবা কারখানায় কাজ কলরন
এ জনয লয, ইসলাম ও মুসরলমগণ তার উৎপাদন লথলক লাভবান
হলবন। লযরদন রতরন আল্লাহর সালথ ইখলাস সহকালর সৎ রনয়ত
রনলয় রমরলত হলবন, লসরদন রতরন এর জনয পূ ণয লাভ করলবনই। তা
ছাোও এ দ্বারা দু রনয়ালত উত্তম উপাজেন সাংগ্রহ কলর, রতরন রনলজর
নফস ও পররবালরর জনয তা খরচ কলরন, তা লথলক দানও কলরন।
ফলল তার আত্মা ধনবান, ভদ্র, অল্পতুি হলয় আল্লাহর রনকলট ছাওয়াব
কামনার মধয রদলয় রদন অরতবারহত করলত থালক। লকননা আল্লাহ
সামথেযবান লপশাজীরব ঐ মুরমনলক পছন্দ কলরন, রযরন খালবন, পান
করলবন, ঘুমালবন তলব অপবযয় করলবন না। যালত এগুললার মাধযলম
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রতরন আল্লাহর আনু গলতযর জনয শরি অজেন করলত পালরন, আর
যালত রনজ স্ত্রীলক ও রনলজলক আল্লাহ যা হারাম কলরলছন তা লথলক
পরবে রাখার জনয লমলালমশা কলরন এবাং যালত এমন সন্তান-সন্তরত
জন্ম লদন যারা আল্লাহর ইবাদত করলব ও তার জনয জীরবত ও মৃত
অবস্থায় লদা‘আ করলব। যা দ্বারা সৎ কাজ অরবরত হলত থাকলব। এ
দ্বারা মুসরলমলদর সাংখযা বােলব। রতরন আল্লাহর কালছ লসজনয
ছাওয়াব লাভ করলবন। রতরন আল্লাহর আনু গতয প্রকালশর লেলে
সকল রনয়ামলতর সাহাযয রনলয় এবাং এসব রনয়ামত লয একমাে
আল্লাহর পে লথলক তার স্বীকৃরতর মধয রদলয় তার সকল রনয়ামলতর
শুকর আদায় করলবন ও এ কাজ দ্বারা ছাওয়াব লাব করলবন। রতরন
অবশযই জালনন লয, আল্লাহর পে লথলক পরীোস্বরূপ কখলনা
কখলনা েুধা, ভয়, লরাগ, রবপদাপদ অবতীণে হয়। যালত আল্লাহ
লদলখন, (যরদও আল্লাহ সবলচলয় লবশী জালনন ) উি বান্দাহ আল্লাহ
কতৃেক রনধোররত তাকদীলরর উপলর সন্তুি লথলক কতটুকু তধযে ধারণ
করলত পালরন। সু তরাাং মুসরলম তালত ছবর করলবন, সন্তুি থাকলবন
এবাং সবোবস্থায় তধযেশীললদর জনয লয ছাওয়াব অলপো করলছ তা
লালভর জনয সব সময় আল্লাহর প্রশাংসা করলবন, তাহলল তার কালছ
রবপদ খুব হালকা হলয় যালব। ফলল লস রবপদলক এমনভালব গ্রহণ
25

আল্লাহ বান্দাচ্ছদরচ্ছি কনচ্ছদবশ চদন ও কনচ্ছষি িচ্ছরন, কতকন পূবব হচ্ছতই জাচ্ছনন চয, চি তার আনুগতি িরচ্ছব
আর চি তার নােরমানী িরচ্ছব এ জনি চয, যাচ্ছত বান্দাচ্ছদর িৃ তিমব অনুযােী প্রকতদান চদওো যাে।
তাহচ্ছল পাপী বলচ্ছত পারচ্ছব না চয, আমার রবই আমার ঐ গুনাচ্ছহর জনি আমাচ্ছি সাজা কদচ্ছেচ্ছছ, চয
গুনাহ আকম িকর কন। আল্লাহ বচ্ছলন, ‘‘চতামার রব তার বান্দাচ্ছদর উপচ্ছর চমাচ্ছটই অতিাচারী নন।’’
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কলর রনলব লযমন লরাগী ঔেলধর রতিতালক আলরাগয লালভর
উলেলশয লমলন লনয়।
যরদ মুসরলম এ জীবলন লযমন আল্লাহ তা‘আলা রনলদেশ রদলয়লছন,
এইরূপ উন্নত মানু রেকতা রনলয় সরতযকালর অরবনশ্বর ভরবেযলতর
ললেয, ঐ শাশ্বত কলযালণর জনয কাজ করলত পালরন, দু রনয়ার
লকালনা রকছু লযটালক লঘালালট করলত বযথে, মৃতুযও যার প্ররতবন্ধক
হয় না, তাহলল তার জনয এ পারথেব জীবলন ও মৃতুযর পারললৌরকক
জীবলন অনন্ত কলযাণ রলয়লছ। আল্লাহ বললনَأ
ٗ ُ َ ُ ُ َ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ أ
ٗ َ َ
َ أ
َّ ك
ِ يدون ُعلوا ِِف ٱۡل
ٱَل ُار ٱٓأۡلخِرة َّنعلها ل َِّلِين َل ي ِر
﴿ ت ِل
ُۚۡرض َوَل ف َسادا
َ أَ َُ أ
َّ
َ
ُ
]٥٧ : ﴾ [القصص٨٣ وٱلعَٰقِبة ل ِلمتقِني
“এরট পরকাললর আবাসস্থল, এরট তালদর জনযই রনধোররত, যারা
পৃরথবীলত ঔদ্ধতয প্রকাশ ও ফাসাদ কলর না। আর উত্তম পররণাম
লতা রলয়লছ মুত্তাকীলদর জনয।” (সূ রা কাছাছ-৮৩)
মহান আল্লাহ কতই না সতয বলললছনُ َ َ
ََ
ٗ
َٰ َ ﴿ َم أن َع ِم َل َصَٰل ِٗحا مِن َذك ٍر أ أو أ
ۖ ِن فل ُن أحيِيَ َّن ُهۥ َح َي َٰو ٗة َطي ِ َبةٞ نَث َو ُه َو ُم أؤم
َ ُ َ
ْ ُ َ
َ
َ ُ
]٧٣ : ﴾ [اصنحل٩٧ َونلَ أج ِز َي َّن ُه أم أ أج َرهم بِأ أح َس ِن َما َكنوا َي أع َملون
“নর লহাক অথবা নারী লহাক মুরমন অবস্থায় লয লকউ ভাল কাজ
করলব, আরম অবশযই তালক পরবে জীবন দান করব এবাং অবশযই
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তালদর সলবোত্তম কৃতকমে অনু যায়ী তালদরলক পুরেৃ ত করব।” (সূ রা
নাহল-৯৭)
এ গুরুত্বপূ ণে আয়াতরটলত এবাং তার মত অনযানয আয়াতগুললালত
আল্লাহ বললন লয, রনশ্চয় পুরুে সৎ কমেকারী ও মরহলা
সৎকমেকাররনী যারাই এ জীবলন আল্লাহর সন্তুরি লালভর উলেলশয
তাাঁর আনু গতয করলবন, আল্লাহ তালদরলক তরেৎ পুরোর রদলবন।
আর তা হলে ঐ সু খী সমৃদ্ধ পরবে জীবন, লয রবেলয় আমরা পূ লবে
আললাচন কলররছ। তাছাোও রবললম্ব মৃতুযর পলরও লয পুরোর
রদলবন, তা হলে শাশ্বত জান্নালতর রনয়ামত। এ প্রসলঙ্গ রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলললছনً رساء شكر فاكن
َّ «عجبًا للمؤمن إن أمره لكه هل خري إن أصابته
 وإن،خريا هل
ً رضاء صرب فاكن خ
َّ أصابته
»ريا هل
“আশ্চযে, মুরমলনর জনয সব কাজই মঙ্গলময়। তালক যরদ আনলন্দর
রকছু স্পশে কলর তাহলল লস শুকর আদায় কলর, লসরট তার জনয
ভাল। আর যরদ দু ঃখজনক রকছু স্পশে কলর এবাং লস তধযে ধলর তাও
তার জনয ভাল।”
এর দ্বারা স্পি হলয় লগল লয, একমাে ইসলালমর মলধযই সরঠক রচন্তা
ভাবনা, ভাল-মলন্দর সরঠক মাপকারঠ, ইনসাফ রভরত্তক পররপূ ণে জীবন
বযবস্থা রনরহত রলয়লছ। সু তরাাং মলনারবজ্ঞান, সমাজ, রশো, রাষ্ট্র, অথে
ও অনযানয রনয়মনীরত এবাং মানু লের ততরী পদ্ধরতর মলধয প্রলতযকরট
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মতামত ও রচন্তালচতনা ইসলালমর আললালকই সাংলশাধন ও এ
লথলকই সাংগ্রহ করা অতযাবশযক। ইসলালমর রবলরারধতা কলর
কৃতকাযে এলকবালরই অসম্ভব বরাং যারা ঐগুললালক গ্রহণ করলব
তালদর দু রনয়াও আরখরালতর জনয ঐগুললাই হলব দু ভাে লগযর উৎসস্থল।
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পঞ্চম অধযায়
করতপয় ভ্রারন্তর রনরসন
১. ইসলালমর রনন্দুকরা :
সবলচলয় লবরশ যারা ইসলালমর প্ররত লদাোলরাপ কলর থালক তারা দু
ধরলনর মানু ে:
প্রথম লেরণ : এমন রকছু মানু ে যারা রনলজলদরলক ইসলালমর সালথ
সম্পৃ ি বলল দাবী কলর থালক। তারা দাবী কলর লয তারা মুসরলম।
তলব কথা ও কালজ ইসলালমর রবলরারধতা কলর। তারা এমন কাজ
আঞ্জাম লদয়, ইসলালমর সালথ যার লকালনা সম্পকে লনই। তারা
ইসলালমর মুখপাে নয় এবাং তালদর কাজলক ইসলালমর কাজ বলা
সরঠক নয়। এ লেরণর ললাকরা হলে,
(ক) আকীদাহ রবশ্বাস হলত রবভ্রান্ত বযরিরা। লযমন যারা কবলরর
পালশ্বে তাওয়াফ কলর। কবরবােীর কালছ প্রলয়াজন রমটালনার প্রাথেনা
কলর। কবরবাসী লথলক ভালমন্দ সাংঘরটত হওয়া রবশ্বাস কলর,
ইতযারদ।
(খ) চররে ও ধলমের রদক লথলক অধঃপরতত বযরিরা। তারা আল্লাহর
পে লথলক রনধোররত ফরদ্ব পররতযাগ কলর থালক। রযনা, মদযপান
প্রভৃরত রনরেদ্ধ কালজ রনমি হয়। আল্লাহর শত্রুলদরলক ভালবালস।
তালদর অনু করণ কলর।
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(গ) এমন রকছু ললাকও রলয়লছ যারা ইসলালমর রনন্দা কলর অথচ
তারা মুসরলম; তলব আল্লাহর উপর তালদর ঈমান দু বেল। তালদর
বাস্তব জীবলন ইসলামী রশোর বাস্তবায়নও অসম্পূ ণে। তারা করতপয়
ওয়ারজব পাললনর লেলে অবলহলা কলর তলব তারা তা পররপূ ণেভালব
পররতযাগ কলর না। তারা করতপয় হারাম কমেকালি রলপ্ত হয় তলব তা
বে রশকে অথবা রবরভন্ন প্রকার কুফরীর স্তলর লপৌঁছায় না। তারা
রনকৃি হারাম অভযাস লালন কলর, যার সালথ ইসলালমর লকালনা
সম্পকে লতা লনই-ই বরাং লসগুললালক ইসলাম বে লগানাহ রহসালব
রচরিত কলরলছ। লযমন-রমথযা, লধাাঁকা লদওয়া, প্ররতশ্রুরত ভাংগ, রহাংসা
প্রভৃরত। এরা সকললই ইসলালমর অমাংগল সাধন কলর। লকননা
অমুসরলম যারা ইসলাম সম্পলকে মূ খে তারা ধারণা কলর, ইসলাম
তালদরলক এগুললার অনু মরত রদলয়লছ।
রদ্বতীয় েরণ: ইসলালমর শত্রুলদর মলধয ইসলালমর উপলর যারা
আক্রমানাত্মক তারাও ইসলামলক রনন্দা কলর। তন্মলধয রলয়লছ
প্রাচযরবদ, ইয়াহূ দী ও খৃিান ধমে প্রচারক এবাং অনু রূপ ললালকরা,
তারা ইসলালমর শত্রু। ইসলাম পররপূ ণে ও েমাসু ন্দর জীবন বযবস্থা
হওয়ার কারলণ দ্রুত প্রসাররত হওয়া তালদর মলধয গােদাহ ছরেলয়
রদলয়লছ। লকননা ইসলাম স্বভাবগত দীন হওয়ায় শুধু মাে সামলন
26

চশষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওোসাল্লাম বচ্ছলচ্ছছন- ‘‘প্রকতটি নবজাতিই প্রিৃ কত (ইসলাম) এর
উপচ্ছর জন্ম চনে। তাচ্ছদর কপতামাতা তাচ্ছদরচ্ছি ইোহৃদী অর্বা েৃিান অর্বা অকিপূজি বানাে।’’ এ
কবশুদ্ধ হাদীচ্ছস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওোসাল্লাম বচ্ছলচ্ছছন চয, কনশ্চে প্রকতটি মানুষ ইসলামী
প্রিৃ কতর উপচ্ছরই জন্ম চনে এবং প্রিৃ কতগত কদি চর্চ্ছি এর পচ্ছরই চস কবশ্বাস স্থাপন িচ্ছর। যকদ তাচ্ছি
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উপস্থাপলনর সালথ সালথই স্বভাবগত হওয়ার কারলণ মানু ে তা গ্রহণ
কলর লনয়। প্ররতরট অমুসরলমই অরস্থরতার মলধয রলয়লছ এবাং লয দ্বীন
বা মতবাদলক লস গ্রহণ কলর আলছ তার উপলর অসন্তুি হলয়ই রদন
কাটালে। লকননা আল্লাহ লয প্রাকৃরতক স্বভাব রদলয় তালক সৃ রি
কলরলছন এরট তার পররপন্থী। তলব সরতযকালরর মুসরলম এলেলক
রভন্ন। লকননা রতরনই একমাে তার দ্বীনলক সন্তুি রচলত্ত গ্রহণ করলত
লপলরলছন। এর কারণ হলে ইসলাম সতয ধমে, যা আল্লাহই প্রণয়নপ্রবতেন কলরলছন। আর আল্লাহ প্রণীত রবধানই মানু েলক আল্লাহ লয
স্বভালবর উপলর সৃ রি কলরলছন তার সাংলগ সাংগরতপূ ণে।
এজনয আমরা প্ররতরট খৃিান, প্ররতরট ইয়াহূ দী এবাং অনযানয যারাই
ইসলালমর বাইলর রলয়লছ তালদরলক বলব, লতামার সন্তান-সন্তরত
ইসলালমর স্বভাবজাত দীলনর উপরই জন্মগ্রহণ কলরলছ, রকন্তু তুরম
এবাং তালদর মা তালদরলক খারাপ লালন-পাললনর মাধযলম ইসলাম
লথলক লবর কলর রদলয়ছ, তালদরলক কুফররর রদলক রনলয় লগছ, লস
কুফরর হলে ইসলাম বযতীত অনয যত মত ও পথ।
প্রাচযরবদ ইয়াহূ দী ও খৃিান ধমে প্রচারকলদর মলধয রহাংসু করা ইো
কলরই ইসলাম ও সবেলশে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লালমর উপর জঘনয রমথযাচার কলর থালক।
চবচ্ছছ চনওোর এেকতোর চদওো হে তাহচ্ছল চস কপছপা না হচ্ছে ইসলামচ্ছি গ্রহণ িরচ্ছব। অপরকদচ্ছি
ইোহৃদী, েৃিান ও অকি উপাসনা প্রর্ৃ কত িমব ও বাকতল মতাদশবচ্ছি যারা গ্রহণ িচ্ছরচ্ছছ, বস্তুত এটা
প্রকশক্ষণ পাওোর িারচ্ছণই হচ্ছেচ্ছছ।
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 কখলনা তারা তাাঁর ররসালাতলক রমথযা বলল
 আবার কখলনা তাাঁর প্ররত লদােত্রুরট ও অপবাদ

রদলয় অলহতুক
অরভলযাগ রনলয় এলসলছ। অথচ রতরন আল্লাহর পে লথলক রনবোরচত
একজন পররপূ ণে মানু ে, সকল লদাে ও অপূ ণেতা মুি।

 এছাোও

সবজান্তা ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ কতৃেক প্রণীত হওয়ার
পলরও ইসলালমর ইসাফপূ ণে রকছু আহকামলক তারা রবকৃত
কলরলছ, যালত এলেলক ললাক ঘৃ ণাভলর মুখ রফররলয় লনয়। রকন্তু
আল্লাহ তালদর েেযন্ত্রলক বারতল কলরলছন। লকননা তারা সলতযর
রবরুলদ্ধ যু দ্ধ কলর, আর সতয সলবোচ্চ, লকালনা রকছু ই তালেলক উাঁচু
হলত পালর না।
আল্লাহ বললনَ َ َ أ
َ
ُ
ُ
َّ َ ُ ْ ُ ُ ُ َ ُ أ
ُ َّ ٱَّللِ بأَ أف َوَٰهِه أم َو
 ه َو٨ ٱَّلل ُمت ُِّم نورِه ِۦ َول أو ك ِرهَ ٱلكَٰف ُِرون
﴿ ي ِريدون َِّلط ِفوا نور
ِ
ِ
أ
َ
َّ
أ
َ
َ
ُ
َ
أ
َ وَلۥ بٱل ُه
َٱۡلق َِّلُظه َرهُۥ لَع ٱَلِين ّلِهِۦ َول أو كره
ُ َ ٱَّلي أ َ أر َس َل َر ُس
َ ى َودِين
َٰ
د
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ أُ أ
]٧ ،٥ : ﴾ [الصف٩ ۡشكون
ِ ٱلم
“তারা চায় রনলজলদর মুলখর ফুাঁৎকালর আল্লাহর নূ র রনরভলয় লফললত।
আর আল্লাহ তাাঁর নূ রলক পররপূ ণে করলবনই; কারফররা যতই অপছন্দ
করুক না লকন। রতরন তাাঁর রাসূ ললক রহদায়াত ও সতয দ্বীন সহকালর
পারঠলয়লছন লযন রতরন সকল দ্বীলনর উপলর তাাঁর দ্বীনলক রবজয়ী
কলরন। মুশররকগণ (এটালক) যতই অপছন্দ করুক না লকন।” (ছফ:
৮-৯)
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২. ইসলালমর উৎসমসূ হ
লহ জ্ঞানবান মানু ে, যরদ আপরন সরতযকালরর ইসলাম সম্পলকে
জানলত চান, তাহলল মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও ছহীহ্ বুখারী, ছহীহ্
মুসরলম, মুয়াত্তা ইমাম মারলক, মুসনারদ ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল,
সু নারন আরব দাউদ, সু নারন নাসায়ী, সু নারন রতররমযী, সু নারন ইবলন
মাজাহ, সু নারন দারমী গ্রলন্থ রলরখত রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম এর রনভুেল হাদীসসমূ হ পাঠ করুন। ইবরন রহশাম প্রণীত
আসসীরাত আন নববীয়াহ, ইসমাঈল ইবন কাসীর প্রণীত মহাগ্রন্থ
আল-কুরআলনর তাফসীর, আল্লামাহ ইবনু ল কাইরয়ম প্রণীত ‘যাদু ল
মা‘আদ রফ হাদরয় খাইররল ‘ইবাদ” ও এগুললার মতই ইসলালমর
ঈমান, তাওহীদ পূ ণে তীক্ষ্ণ রবলবক বুরদ্ধ সহকালর আল্লাহর রদলক
মানু েলদর আহ্বানকারী গ্রন্থসমূ হও পাঠ করুন।
শাইখুল ইসলাম আহমদ ইবন তায়মীয়াহ্, আল-ইমাম আল-মুজারেদ
মুহাম্মাদ ইবন আব্দু ল ওহহাব-দ্বাদশ রহজরী হলত এ পযেন্ত রশকে
প্রসার লালভর পর আরব দ্বীলপ ও অনযানয রকছু জায়গায় তার ও
তাওহীদ পন্থীলদর আমীর মুহাম্মাদ ইবন স‘উলদর বলদৌললত আল্লাহ
দ্বীন ইসলাম ও তাওহীলদর আকীদাহলক শরিশালী কলরলছন।
অপররদলক প্রাচযরবদ ও ঐ সমস্ত সম্প্রদায়, যারা ইসলালমর সালথ
সিরন্ধত, তারা ইসলালমর পররপন্থী, তালদর পুস্তকারদ ইসলাম রবলরাধী
রবেলয়র রদলকই আহ্বান কলর। যার অরধকাাংশই পূ লবে উলল্লখ
হলয়লছ। তালদর পুস্তকারদ রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম)
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এর সাহাবীগলণর সকললক অথবা রকছু সাংখযকলক গারলগালাজ কলর।
অথবা আল্লাহর একত্ববালদর রদলক আহ্বানকারী ইমামগণ লযমনইবরন তাইরময়যাহ, ইবনু ল কাইরয়ম, মুহাম্মাদ ইবলন আব্দু ল ওহহাব
প্রমুখলদর সমাললাচনা কলর। তালদর রবরুলদ্ধ রমথযা অরভলযাগ উঠায়।
বস্তুত এ গ্রন্থগুললা পথভ্রিকারী। সাবধান, এগুললার লধাাঁকায় পেলবন
না। এগুললা পাঠ করলবন না।
৩. ইসলামী মাযহাবসমূ হ
প্রলতযক মুসরলমই এক মাযহালবর উপলর রলয়লছ। তা হলে,
ইসলাম। যালদর প্রতযাবতেনস্থল হলে, কুরআন ও রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এর হাদীস। অপররদলক যালক ইসলামী
মাযহাব বলা হয়, লযমন চার মাযহাব হাম্বলী, মারলকী, শালফয়ী,
হানাফী। বস্ত্ত্তত এগুললা দ্বারা এ সকল ইসলামী রফকাহ শালস্ত্রর
স্কুলসমূ হলক বুঝালনা হলয়লছ। লযখালন ঐ সকল রবদ্বযানগণ তালদর
ছােলদর রশোদান করলতন। তালদর প্রলতযলকর ছােগণ কুরআন
হাদীস লথলক চয়ন কলর লয রনয়মনীরত ও মাসয়ালা রললখলছন,
লসগুললালক উি আললমলদর নালমর রদলক সম্বন্ধযু ি কলরলছন।
পরবতেীলত এগুললাই তালদর মাযহালবর নালম খযারত লাভ কলরলছ।
এগুললা ও ইসলালমর মূ ল কাজসমূ হ একই। এগুললার প্রলতযকরটর
উৎস হলে, কুরআন ও রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এর
হাদীসসমূ হ। আমরা তালদর মলধয লয সমস্ত মত পাথেকয লদরখ, তা
শাখা-প্রশাখার রভতলর, যা এলকবালরই নগণয। এ সকল আললমগণই
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তালদর ছােলদরলক রনলদেশ লদন লয, তারা যা কুরআন ও হাদীছ
সমরথেত তা যরদ অলনযর কথাও হয়, তা গ্রহণ করলব।
মুসরলম এর লয লকালনা একরট গ্রহণ করলত বাধয নয়। লস কুরআন
ও হাদীলসর রদলক রফলর লযলত বাধয। অপর রদলক অলনলকই এ
সমস্ত মাযহালবর রদলক সম্বরন্ধত হলয়ও আকীদাহ রবমুখ হয়, লযমন
তারা কবলর তাওয়াফ কলর, কবরবাসীর কালছ সাহাযয চায়, আল্লাহর
গুণ বা রবলশেণসমূ হলক সরঠক ও প্রকাশয অথে লথলক রফররলয়, এর
অপবযাখযা লদয়। বাস্তলব তারা তারা তালদর ঐ সকল মাযহালবর
ইমামলদর আকীদাহ রবশ্বালসর পররপন্থী কাজই কলর। লকননা, এ
সকল ইমামলদর আকীদাহ হলে, সালালফ ছারলহীলনর আকীদাহ, যার
বণেনা ‘মুিপ্রাপ্ত দল’ এর বণেনায় উলল্লখ হলয়লছ।

৪. ইসলাম বরহভূ ত
ে দলসমূ হ:
ইসলামী রবলশ্ব ইসলাম বরহভূ ত
ে অলনক দলই পাওয়া যায়, যারা
ইসলালমর রদলক সিরন্ধত। যারা তালদর রনলজলদরলক মুসরলম বলল
দাবী কলর, তলব তারা সরতযকালরর মুসরলম নয়। লকননা তালদর
আকীদাহ রবশ্বালসর রলয়লছ আল্লাহর সালথ কুফরর, তার রনদশেনাবলী
ও তার একত্ববাদ অস্বীকার করা। এ সমস্ত দললর মলধয একদল
হলে,
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‘বারতনীয়াহ’ সম্প্রদায়; তালদর মত, সবরকছু ও সবেস্থালন আল্লাহর
অনু প্রলবশ ঘটা, তারা পুনজেন্মবালদ রবশ্বাসী, তারা রবশ্বাস কলর থালক
লয দ্বীলনর প্ররতরট মূ ল বচন অথোৎ “আয়াত ও হাদীলসর” অপ্রকাশয
একরট অথে রলয়লছ যা প্রকাশয লয অথে রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম বণেনা কলরলছন ও যার উপলর মুসলমানলদর ঐকয
(ইজমা) সাংগরঠত হলয়লছ তালেলক রভন্ন। তারা তালদর ইলেমত এ
সমস্ত অপ্রকাশয অথে ততরী কলরলছ।
এ ‘বারতনীয়াহ’ সম্প্রদালয়র জলন্মর উৎস হলে, ইয়াহূ দী, অরি
উপাসক, আল্লাহলদ্রাহী দাশেরনকগণ যখন পারসয লদলশ ইসলালমর
প্রসালর ভীত হলয় পেল, তখন তারা একরেত হলয় এমন একরট
মতাদশে আরবোর করার জনয পারস্পররক পরামশে করল; যার
উলেশয হলে; মুসরলমলদর রবরেন্ন করা এবাং মহাগ্রন্থ কুরআলনর অথে
সম্পলকে রচন্তায় রবভ্রারন্ত সৃ রি করা। যালত মুসরলমগণ রবরভন্ন দলল
পৃথক হয়। এজনয তারা এ রবর্ধ্াংসী মতাদলশের উভাবাবন কলর এবাং
এর রদলক অনযলদরলক আহ্বান জানায়। তারা রনলজলদরলক আ’রল
27

এ বাকতনীোহ সম্প্রদাচ্ছের অচ্ছনি উপাকি রচ্ছেচ্ছছ, তারাও অচ্ছনি দচ্ছল কবর্ক্ত। র্ারত, কসকরো,
ইরান, ইরাি ও অনিানি চদচ্ছশ তারা ছকেচ্ছে রচ্ছেচ্ছছ। তাচ্ছদর সংেিা সম্পচ্ছিব পূববব তী উলামাচ্ছদর মচ্ছিি
অচ্ছনচ্ছিই কবিাকরত বণবনা িচ্ছরচ্ছছন। তন্মচ্ছিি শাহরািানী তার বই ‘‘আল-কমলাল ওোন কনহাল’’ এ যা
কলচ্ছেচ্ছছন তা উচ্ছল্লেচ্ছযাগি। চযমন- চশষ যুগীে উলামাচ্ছদর চিউ চিউ তাচ্ছদর মচ্ছিি নতু ন দলচ্ছিও
উচ্ছল্লে িচ্ছরচ্ছছন। চযমন-িাকদোনীোহ, বাহােীোহ। তাচ্ছদর মচ্ছিি হচ্ছত মুহাম্মাদ সােীদ কিলানী
‘‘যাইলুল কমলাল ওোন কনহাল’’ মদীনা মুনাওোরাহ ইসলামী কবশ্বকবদিালচ্ছের কশক্ষি শাইে আব্দুল
িাকদর, শাইবাতু ল হামদ ‘‘কিতাব আল-আদইোন ওোল কেরাি অল মাযাকহর আর মু‘আকছরাহ’’
গ্রচ্ছে ঐ সমি সম্প্রদাে সম্পচ্ছিব কলচ্ছেচ্ছছন।
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বাইত তথা নবী-পররবালরর রদলক (অসতযভালব) সম্পকেযুি কলর,
যালত কলর সাধারণ জনগণলক ভালভালব লধাাঁকায় লফললত পালর;
এভালব তারা অলনক মূ খে মানু েলদরলক রশকার কলরলছ ও তালদরলক
পথভ্রি কলর লছলেলছ।
ঐ সকল সস্প্রদালয়র মলধয ‘কারদয়ানীয়াহ’ অনযতম। লগালাম আহমদ
কারদয়ানীর নাম অনু যায়ী এরা প্ররসরদ্ধ লাভ কলরলছ। লস নবী হওয়ার
দাবী কলর। ভারলত ও তার আলশপালশ রনম্ন লেণীর ললাকলদরলক
তার প্ররত ঈমান আনার আহ্বান জানায়। ইাংলরজগণ ভারলত তালদর
উপরনলবশ শাসলনর সময় এ লগালাম আহমাদ কারদয়ানী ও তার
অনু সারীলদরলক ইসলাম ও মুসরলমলদর রবরুলদ্ধ বযবহার কলর। তালক
ও তার অনু সারীলদরলক প্রচুর সু লযাগ রদত, যালত কলর অলনক
মূ খেরাও তার অনু সারী হয়। কারদয়ানীরা ইসলামলক মুলখ প্রকাশ
করললও আসলল তারা ইসলামলক র্ধ্াংস করা, অনযলদরলকও এর
গরি হলত যথাসম্ভব লবর কলর রনলত লচিা কলর। প্রকসকদ্ধ লার্ িচ্ছরচ্ছছ
চয, লস তাসদীলক বারাহীলন আহমদীয়াহ নামক লয বই রললখলছ
লসখালন লস নবুওয়লতর দাবী কলরলছ, ইসলালমর মূ ল-বচন
(নু ছুছ)সমূ হ তথা কুরআন ও সু ন্নাহর শব্দলক রদবদল কলরলছ। তার
রবকৃরতর রকছু নমূ না লযমন, তার দাবী, ইসলালম রজহাদলক ররহত
করা হলয়লছ। প্রলতযক মুসরললমর উপলর ওয়ারজব তারা লযন
ইাংলরলজর সালথ সরন্ধ স্থাপন কলর। ঐ সময় লস অনয একরট বইও
লললখ, যার নাম “রতররয়াকুল কুলূ ব”। এ রমথুযক বহু ললাকলক
পথভ্রি কলর ১৯০৮ সালল মারা যায়। তার এ দাওয়াত ও এ পথভ্রি
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সম্প্রদালয়র লনতৃত্ব একজন পথভ্রি ললাক ‘আল হাকীম নু রুেীন’ এর
কালছ লছলে যায়।
ইসলাম বরহভূ েত এমরন বারতয়ানীয়াহ সম্প্রদালয়র অনযতম সম্প্রদায়
হলে, বাহায়ীয়াহ সম্প্রদায়। আলী মুহাম্মাদ নালম এক বযরি ১৯শ
খৃিালব্দর প্রথম রদলক ইরালন এটালক প্ররতষ্ঠা কলর। কালরা কালরা
মলত, তার নাম হলে মুহাম্মাদ আলী রসরাজী। লস রছল রশয়ালদর
‘ইছনা আশারীয়াহ’ (বালরা ইমামী) সম্প্রদালয়র (বতেমান েমতাসীন
ইরান সরকালরর দললর) ললাক। এর পলর লস উি সম্প্রদায় লথলক
আলাদা হলয় প্ররসদ্ধ বাহায়ীয়াহ মতাদশে আরবোর কলর এবাং
রনলজলক প্রতীরেত মাহদী বলল প্রথলম ও পলর তার মধয আল্লাহ
অবতীণে হলয়লছন বলল দাবী কলর, এভালব লস মানু লের ইলাহ হলয়
বলস। (বস্তুত কারফর ও আল্লাহলদ্রাহীগণ আল্লাহ সম্পলকে যা বলল
রতরন তালেলক বহু ঊলর্ধ্ে।) লস পুনরুোন, রহসাব-রকতাব, জান্নাত,
জাহান্নামলক অস্বীকার কলর। লস কারফর ব্রাহ্মণ ও লবৌদ্ধলদর পলথ
চললত থালক। লস ইয়াহূ দী, খৃিান ও মুসরলমলদর মলধয লকালনা
পাথেকয লনই বলল তালদরলক এক কলর লফলল। লস লশে নবী
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এর নবুওয়াতলক ও
ইসলালমর বহু হুকুম আহকামলক অস্বীকার কলর। তার র্ধ্াংলসর পলর
তার মন্ত্রী লয, ‘বাহা’ নালম খযাত হয়, লস তার দাওয়ালতর প্রচারপ্রসার ঘটায় এবাং তার অনু সারীলদর সাংখযা বৃ রদ্ধ কলর। তার রদলকই
সম্বন্ধ কলর এ সম্প্রদালয়র নাম লদওয়া হলয়লছ ‘বাহায়ীয়াহ’।
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মুসরলম হওয়ার দাবী করা, ছালাত আদায় করা, রছয়াম পালন করা,
হি করা সলেও রশয়ালদর রবরাট অাংশ ইসলাম বরহভূ ত
ে সম্প্রদালয়র
অন্তভুি
ে । তারা দাবী কলর লয, রজব্রাইল আলাইরহস সালাম আল্লাহর
ররসালাতলক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক প্রদান কলর
রখয়ানত কলরলছন, বাস্তলব এটা আলী (রারদয়াল্লাহু আনহু) এর
রনকলটই পাঠালনা হলয়রছল। তালদর মলধয লকউ লকউ আলীলকই
আল্লাহ বলল থালক। তারা আলী ও তার সন্তান-সন্তরত, নারত-পুরত,
তার স্ত্রী ফালতমা ও ফালতমার মা খাদীজা রারদয়াল্লাহু আনহার
সম্মালন প্রচি রকলমর বাোবারে ও সীমালঙ্ঘন কলর থালক। বরাং
তারা এলদরলকও আল্লাহর সালথ ইলাহ বারনলয় রনলয়লছ, তারা
এলদরলক আহ্বান কলর, তালদর কালছ লদা‘আ কলর। আরও রবশ্বাস
কলর থালক লয এরা রনরপরাধ, তালদর মযোদা আল্লাহর কালছ রাসূ ল
আলাইরহমুস সালামগলণর মযোদার লচলয়ও অলনক বে (নাউযু রবল্লাহ)।
তারা বলল, মুসরলমলদর হালত বতেমালন অবরস্থত কুরআলন অলনক
সাংলযাজন ও রবলয়াজন হলয়লছ এবাং তারা রনলজলদর জনয রবলশে
কুরআন ততরী কলর রনলয়লছ। তালত রনলজর পে হলত আয়াত ও
সূ রা সরন্নলবশ কলরলছ। তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম)
এর পলর সবলচলয় উত্তম মুসরলম আবু বকর রারদয়াল্লাহু ‘আনহু,
উমর রারদয়াল্লাহু ‘আনহুলক গারল লদয়। তাছাো উম্মু ল লমা'লমনীন
আরয়শা রারদয়াল্লাহু আনহালকও গারল লদয়। আলী রারদয়াল্লাহু ‘আনহু
ও তার সন্তান-সন্তরতলদর কালছ সু সময় ও দু ঃসময় উদ্ধার কামনা
কলর প্রাথেনা জানায়। আল্লাহ ছাো তালদর কালছও লদা‘আ কলর।
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অথচ আহরল বাইলতর দল তথা আলী রারদয়াল্লাহু ‘আনহু ও তার
সন্তান সন্তরত তালদর সালথ সম্পকেহীন। লকননা রশয়ারা তালদরলক
আল্লাহর সালথ ইলাহ বারনলয় রনলয়লছ। আল্লাহর উপলর রমথযা
চারপলয়লছ। তাাঁর বাণী রদবদল কলরলছ। তার যা বলল, তা লথলক
আল্লাহ অলনক ঊলর্ধ্ে।
এ সম্প্রদায়গুললা, যালদর বণেনা আমরা কলররছ, এরা ইসলালমর
দাবীদার অথচ ইসলাম র্ধ্াংসকারী কারফর সম্প্রদালয়র অন্তভুেি।
সু তরাাং প্ররতরট জায়গার লহ জ্ঞানী, লহ মুসরলম, আপনার সাবধান
হওয়া উরচৎ এ মলমে লয, ইসলাম শুধু দাবী করললই হয় না। বরাং
কুরআন ও রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম লথলক প্রমারণত
হাদীসমূ হলক জানা ও লস অনু যায়ী আমললক ইসলাম বলল। অতঃপর
মহাগ্রন্থ কুরআন ও ও রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এর
হাদীস রনলয় গলবেণা করুন; রহদায়াত, নূ র ও লসাজা রাস্তা পালবন,
যা আপনালক সৃ রিকুললর রব আল্লাহর রনকলট রনয়ামলতর জান্নালত
রনলয় লসৌভাগয লালভর পলথ লপৌঁলছ রদলব।
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মুরির রদলক আহ্বান
লহ জ্ঞানবান, চাই পুরুে হও বা মরহলা, লয এখলনা পযেন্ত
ইসলাম গ্রহণ কররন লতামার কালছ মুরি ও সু খ সমৃরদ্ধর এ
আহ্বান লপৌঁছারে এ বলল লয,
 মৃতুযর পলর কবলর ও পলর জাহান্নালমর আগুলন আল্লাহর শারস্ত
লথলক রনলজলক বাাঁচাও।
 আল্লাহলক রব, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামলক
রাসূ ল, ইসলামলক দ্বীন রহলসলব রবশ্বাস কলর রনলজলক রো কর।
সলতযর সালথ বল লয, আল্লাহ বযতীত সরতযকালরর লকালনা ইলাহ
লনই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর রাসূ ল।
পাাঁচবার ছালাত আদায় কর। লতামার সম্পলদর যাকাত দাও।
রামাদান মালসর রছয়াম পালন কর। আল্লাহর ঘর মক্কার হারাম
শরীলফর হি করা, যরদ তার রাস্তা অরতক্রলম সামথে হও।
 আল্লাহর উলেলশযই লতামরা ইসলালমর লঘােণা দাও। লকননা
এছাো লকালনা শারন্ত বা মুরি নাই।
 মহান আল্লাহ, রযরন ছাো সরতযকালরর আর লকালনা ইলাহ লনই
তাাঁর শপথ কলর বলরছ, রনশ্চয় এ ইসলাম হলে ঐ সতয দ্বীন,
যা বযতীত আল্লাহ কালরা পে লথলক লকালনা দ্বীনলক গ্রহণ
করলবন না। আরম আল্লাহ, রফররশতা ও সকল সৃ রিলক সােয
লরলখ বলরছ, রনশ্চয় আল্লাহ বযতীত সরতযকালরর লকালনা ইলাহ
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লনই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূ ল,
ইসলাম সতয দ্বীন এবাং আরম মুসরলমলদর অন্তভুেি।
আল্লাহ সু বহানাহু ওয়াতা‘আলার করুণা ও অনু কম্পার মাধযলম
আরম, আমার সন্তান সন্তরত ও মুসরলম ভাইলয়রা যালত সরতযকার
মুসরলম হন, এ লদা‘আই কররছ। রতরন লযমন আমালদর উপর
রনয়ামত পররপূ ণে কলর জান্নালত আমালদর সতযবাদী আমানতদার
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম এবাং অনয সকল নবী
আলাইরহমুস সালালমর পররবার পররজন, সাথী-সাংগীলদর সালথ
একরেত কলরন; তা-ই কামনা কররছ। আল্লাহর কালছ আলরা
চারে লয, যারা এ পুস্তক পাঠ করলবন ও শুনলবন তালদরলক
এলেলক লাভবান করুন। হুাঁরশয়ার! আরম রক লপৌঁলছ রদলয়রছ? লহ
আল্লাহ, আপরন সােয থাকুন।
আল্লাহই সবলচলয় লবরশ জালনন। আর আল্লাহ সালাত ও সালাম
লপশ করুন আমালদর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ
ওয়াসাল্লাম, তাাঁর পররবার-পররজন ও সাথী-সাংগীলদর উপর।
আর সমগ্র সৃ রিকুললর রব আল্লাহর জনযই সকল প্রশাংসা।
সমাপ্ত
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সূ চীপে
রবেয়
ভূ রমকা
প্রথম অধযায়
মহান স্রিা আল্লাহ সম্পলকে জ্ঞান
আল্লাহ কতৃেক মানব সন্তান রিন জারত ও অনযানযলদর
সৃ রির উলেশয এবাং জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পলকে
রদ্বতীয় অধযায়
রাসূ ল (ছাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) সম্পলকে জ্ঞান
আল্লাহর প্ররত ও তাাঁর রাসূ ল মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) এর প্ররত ঈমান আনার
আহ্বান
তৃতীয় অধযায়
সতয দীন (শাশ্বাত ইসলাম) সম্পলকে জ্ঞান
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ইসলালমর সাংজ্ঞা
ইসলালমর আরকান (স্তম্ভসমূ হ)
ইসলালমর প্রথম স্তম্ভ সরতযকালরর ইলাহ্ ও মুহাম্মাদ
(ছাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূ ল এ
সােয দান
মুরি প্রাপ্ত দল
রনলদেশ প্রদান ও শরী‘আত প্রণয়লনর অরধকার একমাে আল্লাহর
জনযই সাংররেত
‘রনশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর
রাসূ ল’ এ সােযদালনর অথে
এ সােয দালনর অরনবাযে দাবী
ইসলালমর রদ্বতীয় স্তম্ভ ছালাম (নাময)
ছালালতর হুকুম আহকাম
ছালালতর পদ্ধরত
ইসলালমর তৃতীয় স্তম্ভ যাকাত
ইসলালমর চতুথে স্তম্ভ রছয়াম
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ইসলালমর পঞ্চম স্তম্ভ হি
হি এবাং ওমরায় করণীয় রবেয়ারদ ইহরালমর জনয করণীয়
ঈমালনর রববরণ
ইসলালমর জীবন বযবস্থা পররপূ ণে
চতুথে অধযায়
ইসলালমর জীবন পদ্ধরত
পঞ্চম অধযায়
করতপয় ভ্রারন্তর উলন্মাচন
ইসলালমর রনন্দুকগণ
ইসলালমর উৎসসমূ হ
ইসলামী মাযহাবসমূ হ
ইসলাম বরহভূ েত দলসমূ হ
মুরির রদলক আহ্বান
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