ু
দ’ু টি সাক্ষী (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া মুহাম্মাদর
রাসূলুল্লাহ) এর অর্ থও তাদদর প্রদতেদের জরুরী
বিষয়।
সংকলন:মাননীয় শাইখ আল্লামাঅাাব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রাহমান ইবন জিবরীনআল্লাহ তা‘আলা তাাঁকক ননরাপকে
রাখুন।

ভূ বমো:
যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর িনয নযনন একাই পনরপূর্ তার
ণ
গুকর্ গুর্ানিত এবং বড়কের গুকর্ নতনন একক। আর
আনম সাক্ষ্য নেজি যয, আল্লাহ ছাড়া যকাকনা সতয ইলাহ যনই। নতনন একক, তা র
াঁ যকাকনা শরীক যনই। নতনন
সমকক্ষ্ ও সমতু লয যেকক অকনক উকব।ণ আনম আকরা সাক্ষ্য নেজি যয, মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম
তা র
াঁ বান্দা ও রাসূল নযনন উত্তম নবকশষকর্ বযনতক্রম হওয়ার কারকর্ তা র
াঁ রব তাকক সম্মান নেকয়কছন। আল্লাহর
পক্ষ্ হকত সালাত ও সালাম বনষতণ যহাক তাাঁর ওপর, তাাঁর পনরবাকরর ওপর এবং তাাঁর অনুগত-অনুসারী সাহাবীকের
ওপর।
অতঃপর:
শাহাোকতর েুটি কানলমা উচ্চারর্ করা এবং েুটির োনব অনুযায়ী আমল করা যযকহতু েীন ইসলাকমর যমৌনলক
রুকন এবং অনিকাংশ যলাক যযকহতু এর উকেশয সম্পককণ অজ্ঞ। তারা নবশ্বাস ককর যয, এ দ্বারা উকেশয যকান
প্রকার িানা ও আমল করা ছাড়া যকবল মুকখ উচ্চারর্ করা। আবার যকউ যকউ এমন আকছ যয এ েুটির এমন
বযাখযা ককর যা তার অকেরণ একককাকরই নবপরীত, তাই আনম এ বযাপাকর একটি নকতাব নলখা ভাকলা মকন করলাম।
এই আশায় যয, আল্লাহ যাকের কলযার্ যেকয়কছন, তাকের যেকক যার ভাকলা উকেশয রকয়কছ যস এর দ্বারা উপকৃত
হকব। নকতাবটি ছয়টি অনুকিেকক অর্ন্ণভুক্ত ককর। আর তা হকলা:
প্রেম অিযায় : েু’টি সাক্ষ্ীর ফযীলত সম্পককণ।
নদ্বতীয় অিযায় : েু’টি সাক্ষ্ীর ওপর জিহাে করা ও সাক্ষ্ী েু’টি বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব।
তৃতীয় অিযায়: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বাককযর অে প্রসকে।
ণ
েতু ে অিযায়
ণ
: মুহাম্মাে আল্লাহর রাসূল সাক্ষ্ীর অে প্রসকে।
ণ
পঞ্চম অিযায় : সাক্ষ্ী েু’টির শতণসমূহ।
ষষ্ঠ অিযায় : সাক্ষ্ী (শাহাোত) েু’টির ভেকারী নবষয়সমূহ।

প্রর্ম অধ্োয় : দুটি সাক্ষীর ফযীলত সম্পদেথ।
হােীছ ও সুন্নাকহর নকতাবসমূকহ একিন পাঠক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাকমর বার্ীসমূহ হকত
অকনক অকনক বার্ী পাকব যা এ েু ’টি শাহাোকতর ফযীলতকক এবং যয বাস্তবায়ন ককর তার িনয িান্নাত,
আল্লাহর সন্তুটি, সফলতা এবং আল্লাহর আযাব ও তা র
াঁ যক্রাি যেকক নািাতকক অর্ন্ণ ভু ক্ত ককর। যস সব
হােীসসমূ হ যেকক একটি হােীস উবাোহ নবন সাকমত রানযয়াল্লাহু আনহু যেকক বনর্ ত:
ণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু
আলাইনহ ওয়া সাল্লাম বকলকছন,যয বযজক্ত এ সাক্ষ্য োন করল যয, আল্লাহ ছাড়া অনয যকান সতয ইলাহ যনই। নতনন
একক। তাাঁর যকান শরীক যনই। মুহাম্মে তাাঁর বান্দা ও রাসূল। এবং ঈসা আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, নতনন তাাঁর এমন
এক কানলমা যা নতনন মনরয়াকমর প্রনত যপ্ররর্ ককরকছন এবং নতনন তা র
াঁ ই পক্ষ্ যেকক যপ্রনরত রুহ বা আত্মা।
িান্নাত সতয, িাহান্নাম সতয, তাকক আল্লাহ তাআলা িান্নাকত োনখল করকবন। তার আমল যাই যহাক না
যকন।বুখারী ও মুসনলম। অনয বর্নায়
ণ
আকছ,িান্নাকতর আিটি েরিার যয েরিা নেকয় যস িান্নাকত যযকত োইকব,

আল্লাহ তাকক যসই েরিা নেকয়ই িান্নাকত প্রকবশ করাকবন।সহীহ মুসনলম ও অনযানয গ্রকে উসমান রানযয়াল্লাহু
আনহু যেকক মারফু নহসাকব বনর্ত:যয
ণ
বযজক্ত এ নবশ্বাস সহকাকর মৃতুয বরর্ করকব যয, আল্লাহ ছাড়া আর যকাকনা
সতয মাবুে যনই, যস িান্নকত প্রকবশ করকব।আর আবু হুরায়রা রানযয়াল্লাহু আনহু যেকক বনর্ত,
ণ নতনন বকলন, রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম বকলকছন,আনম সাক্ষ্য নেজি যয, আল্লাহ্ বযতীত আর যকান সতয উপাসয যনই
এবং আনম আল্লাহর রাসূল, -যয যকাকনা বান্দা সকন্দহাতীতভাকব এই েু’টি নবষকয়র সাক্ষ্যোনকারী অবস্থায় আল্লাহ
তাআলার সাক্ষ্াৎ করকব, যস িান্নাকত প্রকবশ করকব।উবাোহ ইবন সাকমত রানযয়াল্লাহু আনহু যেকক আকরা বনর্তণ
হকয়কছ যয, নতনন বকলন, আনম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লামকক বলকত শুকননছ,যয বযজক্ত এ সাক্ষ্য যেয়
যয, আল্লাহ ছাড়া যকান সতয ইলাহ যনই এবং মুহাম্মে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তার ওপর িাহান্নাম হারাম ককর
নেকবন।আনাস ইবন মাকলক রানযয়াল্লাহু আনহু যেকক বনর্ত,
ণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম মু‘আয ইবন
িাবালকক বকলকছন:যয বান্দা এই সাক্ষ্য নেকব যয, আল্লাহ বযতীত আর যকাকনা সতয ইলাহ যনই এবং মুহাম্মাে
আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, আল্লাহ তাকক িাহান্নাকমর িনয হারাম ককর নেকবন।ইতবান ইবন মানলক রানযয়াল্লাহু
আনহু এর েীর্ ণহােীকস একসকছ, রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম বকলকছন:যয আল্লাহর সন্তুটি লাকভর
উকেকশয লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ বকল আল্লাহ তাআলা তার িকনয িাহান্নাম হারাম ককর নেকয়কছন।উপকরাক্ত
হােীসগুকলা সহীহ বুখারী ও মুসনলম শরীফ বা তার যয যকাকনা একটিকত রকয়কছ। কাকলমা েু’টি বাস্তবায়ন করার
ফযীলকতর বযাপাকর হােীসগুকলার অে ণসুস্পি। যযমন এর ওপর িান্নাকত প্রকবশ করা, িান্নাকতর আিটি েরিা
খুকল যেয়া এবং িাহান্নাম হারাম ককর যেয়া ননভণর ককর। আর এর ওপর িাহান্নাম যেকক পনরত্রান পাওয়াও ননভণর
ককর। যযমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম বকলকছন,যয বযজক্ত সকাকল অেবা সন্ধ্যায় এই েুআ পাঠ
করকব,  وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنبياءك ومالئكتك وجميع خلقك بأنك أنت هللا ال إله إال أنت،اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك
“যহ আল্লাহ্! যতামার নাকম আনম সকাল ককরনছ। যতামাকক সাক্ষ্ী রাখনছ, যতামার আরশ বহন কারী যফকরশতা,
সকল নবী, যফকরশতাকুল এবং যতামার সমস্ত সৃটি িগতকক সাক্ষ্ী যরকখ বলনছ, ননশ্চয়ই তু নম আল্লাহ্, তু নম ছাড়া
যকান সতয মা’বুে যনই এবং মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম যতামার বান্দা ও রাসূল, যয বযজক্ত এটি পাঠ
করকব, আল্লাহ তার একেতু োংশ
ণ িাহান্নাম যেকক মুক্ত ককর নেকবন। যয বযজক্ত তা েু’বার পাঠ করকব, আল্লাহ তার
অি াংশ
ণ
িাহান্নাম যেকক মু ক্ত ককর নেকবন। আর যয বযজক্ত নতনবার পাঠ করকব, আল্লাহ তার নতন েতু ে াংশ
ণ
িাহান্নাম যেকক মুক্ত ককর নেকবন এবং যয বযজক্ত তা োরবার পাঠ করকব, আল্লাহ তাকক সম্পূর্ রূকপ
ণ
িাহান্নাম
যেকক মু ক্ত ককর নেকবন”।ইমাম নতরনমযী ও আবু োউে হােীসটি আনাস রানযয়াল্লাহু আনহু যেকক বর্ না
ণ
ককরকছন। এই পনবত্র বাককযর ফযীলকত আকরা বনর্তণ হকয়কছ যয, সমস্ত গুনাকহর নবপরীকত এর পাল্লা ভারী হকয়
যাকব। বরং সমস্ত সৃটির নবপরীকত তকব যাকক আল্লাহ োন তা ছাড়া। ইবকন নহব্বান ও হাককম আবু সাঈে খুেরী
রানযয়াল্লাহু আনহু যেকক বর্ না
ণ ককরন যয, নতনন বকলকছন,মূ স া আলাইনহস সালাম বকলন, “যহ আমার রব!
আমাকক এমন জিননস নশক্ষ্া নেন যা দ্বারা আনম আপনাকক স্মরর্ করব এবং আপনাকক ডাককবা। নতনন বকলন,
‘যহ মূসা! তু নম  ال إله إال هللاবল। নতনন বলকলন, যহ আমার রব, যতামার সব বান্দাই যতা এিা বকল। অপর বর্ নায়
ণ
নতনন বকলন, তু নম ছাড়া যকান ইলাহ যনই। তকব আনম এমন একটি বস্তু যেকয়নছ যা দ্বারা তু নম আমাকক নবকশষানয়ত
করকব। নতনন বলকলন, যহ মূসা! সপ্তাকাশ এবং আনম বযতীত তাকত যা নকছু আকছ তা আর সাত তবক যমীন যনে
এক পাল্লায় রাখা হয় এবং আকরক পাল্লায় যনে শুিু  ال إله إال هللاোকক তাহকল  ال إله إال هللا-এর পাল্লাই যবশী ভারী
হকব।ইমাম আহমাে ইবন হািাল রানহমাহু ল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবন আমর রানযয়াল্লাহু আনহু মা যেকক বর্ না
ণ ককরন,
নতনন বকলকছন,নুহ আলাইনহস সালাম তাাঁর পুত্রকক মরার সময় বকলনছকলন, আনম যতামাকক লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ
বলার আকেশ নেজি। যকননা সাত আসমান ও সাত যমীন যনে এক পাল্লায় রাখা হয় এবং আকরক পাল্লায় লাইলাহা ইল্লাল্লাহ রাখা হয়, তাহকল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর পাল্লা ভারী হকব। সাত আসমান ও সাত যমীনকক যনে
একনেকক রাখা হয় এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহকক আকরক নেকক রাখা হয়, তাহকল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ তাকক পরাভূ ত
ককর যফলকব।ইমাম নতরনমযী এবং অনযানয ইমাম আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর রানযয়াল্লাহু আনহু মা যেকক কাগকির
িুকরা ওয়ালার হােীস বর্না
ণ ককরকছন, যাকক নকয়ামকতর নেন ডাকা হকব।অতঃপর তার সামকন গুনাকহর ৯৯টি
যরজিিার যখালা হকব। অতঃপর তার িনয একটি কাগকির িু করা যবর করা হকব। তাকত রকয়কছ: أَ ْش َهد أَ ْن الَ إِلَهَ إِالا
ِ ّللا َو أَ ان م َح امدًا َر سول ا
ّللا
ণ আনম সাক্ষ্য নেজি যয, আল্লাহ্ বযতীত যকাকনা সতয উপাসয যনই। আনম আকরা
 اঅে াৎ
সাক্ষ্য নেজি যয, মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম তা র
াঁ বান্দা ও রাসূল । অতঃপর যরজিিারগুকলা এক
পাল্লায় রাখা হকব এবং কাগকির িুকরটি অপর পাল্লায় রাখা হকব। তখন যরজিিারগুকলার পাল্লা হালকা হকব এবং
কাগকির িুকরাটির পাল্লা ভারী হকব।
নপ্রয় পাঠক! আপনন যেখকছন যয, উপকরাক্ত সহীহ হােীসগুকলা এই পনবত্র বাকযটির িারক ও বাহককক নািাত ও
সাফকলযর কো িাননকয় নেকি। তকব এটি বাস্তবায়ন করা এবং এর োনব অনুযায়ী আমল করা িরুরী। এ সািারর্
ও শতণহীন েলীলগুকলা অনযানয ঐসব েলীকলর সাকে নমনলকয় বুঝকত হকব, যাকত সাক্ষ্য েু’টি উচ্চারর্ করার সাকে

সাকে বান্দার মকিয ইখলাস নবেযমান োকা, সতযবােী হওয়া...ইতযানে নবষকয়র শত াণ করাপ করা হকয়কছ। যাকত
কাকলমা েু’টির সাক্ষ্য বান্দার আমল ও আেরকর্ প্রভাব নবস্তার করকত সক্ষ্ম হয়।

বিতীয় অধ্োয় : দু’টি সাক্ষীর ওপর জজহাদ েরা ও সাক্ষী দু’টি
িাস্তিায়ন েরা ওয়াজজি।
সহীহ বুখারী ও মুসনলকম আবু হু রায়রা রানযয়াল্লাহু আনহু যেকক বনর্ ত,
ণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম
বকলকছন,আমাকক মানুক ষর সাকে ততক্ষ্র্ পয র্ন্
ণ যুদ্ধ করার আকেশ যেয়া হকয়কছ যয পয র্ন্
ণ না তারা এ কোর
স্বীকৃনত নেকব যয, আল্লাহ ছাড়া যকান সতয মাবুে যনই। যয বলকব, আল্লাহ ছাড়া যকান সতয ইলাহ যনই। যস আমার
হাত যেকক তার িান-মাল ননরাপে ককর ননকব। তকব উক্ত েু’টি নবষকয়র সাক্ষ্ীর অনিকার স্বরূপ তার ওপর নকছু
আবশযক হকল যস কো নভন্ন। আর তার নহসাব আল্লাহর ওপর নযস্ত োককব”। সহীহ মু স নলকমর অনয বর্ নায়
ণ
একসকছ,“যতক্ষ্র্ না তারা এ কোর সাক্ষ্য নেকব যয, আল্লাহ্ বযতীত আর যকান সতয উপাসয যনই। আর যতক্ষ্র্ না
তারা আমার প্রনত এবং আনম যা ননকয় একসনছ, তার প্রনত ঈমান আনয়ন না করকব”।ইবকন উমার রানযয়াল্লাহু
আনহু মা যেকক সহীহ বুখারী ও মুসনলকম একসকছ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম বকলকছন,“আমাকক
যলাকককের নবরুকদ্ধ জিহাে করার আকেশ যেওয়া হকয়কছ; যতক্ষ্র্ না তারা সাক্ষ্য যেকব যয, আল্লাহ ছাড়া (সতয)
যকাকনা উপাসয যনই এবং মুহাম্মাে আল্লাহর রাসূল। আর তা র
াঁ া সালাত প্রনতষ্ঠা করকব ও যাকাত প্রোন করকব।
যখন তারা এ কািগুকলা সম্পােন করকব, তখন তারা আমার ননকি যেকক তাকের রক্ত (িান) এবং মাল বাাঁনেকয়
যনকব; নকন্তু ইসলাকমর হক বযতীত। আর তাকের নহসাব আল্লাহর ওপর নযস্ত হকব।”সহীহ বু খ ারীকত আনাস
রানযয়াল্লাহু আনহু যেকক বনর্ ত:
ণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম বকলকছন,“আনম আনেি হকয়নছ মানুকষর
(মুশনরককের) সাকে যুদ্ধ করার িনয, যতক্ষ্র্ না তারা এ কোর সাক্ষ্য যেয় যয, আল্লাহ্ বযতীত আর যকাকনা সতয
উপাসয যনই এবং মুহাম্মে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তারা যখন এই সাক্ষ্য নেকব যয, আল্লাহ্ বযতীত আর যকাকনা
সতয উপাসয যনই এবং মুহাম্মে আল্লাহর রাসূল, এবং আমাকের নযায় নামায আোয় করকব, আমাকের নকবলার
নেকক মুখ করকব এবং আমাকের যকবহকৃত পশুর যগাশত ভক্ষ্র্ করকব তখন আমাকের ওপর তাকের িান-মাল
হারাম হকয় যাকব। তকব তাাঁর অনিকার স্বরূপ (তাকের ওপর নকছু আবশযক) হকল, যস কো নভন্ন”।এ নবষকয় আকরা
অকনক হােীস রকয়কছ। এভাকবই যারাই উপকরাক্ত েু’টি নবষকয়র সাক্ষ্য নেকয় ইসলাম কবুল করকতা, নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইনহ ওয়া সাল্লাম তাকেরকক গ্রহর্ ককর ননকতন। আবু যার নগফরী রানযয়াল্লাহু আনহু এর ইসলাম গ্রহকর্র
র্িনায় ঐনতহানসকগর্ উকল্লখ ককরকছন যয, নতনন বকলন,আনম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাকমর কাকছ
একস বললাম,  أشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا، السالم عليك يا رسول هللاঅতঃপর আনম তা র
াঁ যেহারা যমাবারকক
খুন শর লক্ষ্র্ যেখকত যপলাম।তা র
াঁ া খাকলে ইবন ওয়ালীকের বযাপাকর উকল্লখ ককরকছন যয, নতনন ইসলাম গ্রহর্
করার িনয মেীনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাকমর কাকছ আগমর্ করকলন। নতনন বকলন,আনম
তা কাঁ ক সালাম নেকয় বললাম, আনম সাক্ষ্য নেজি যয, আল্লাহ ছাড়া আর যকাকনা সতয ইলাহ যনই আর আপনন
আল্লাহর রাসূ ল । নতনন তখন বলকলন, আনম যসই আল্লাহর প্রশংসা করনছ, নযনন যতামাকক সটঠক পে
যেনখকয়কছন।অনুরূপ খাকলে ইবন সাঈে ইবন আস রানেয়াল্লাহু আনহু র ইসলাম গ্রহকর্র র্িনা। নতনন রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম এর সাকে সাক্ষ্াৎ ককরবলকলন, আপনন নককসর নেকক আহবান ককরন? নতনন
বলকলন, আনম এক আল্লাহর নেকক আহবান করনছ যার যকাকনা শরীক যনই। আর মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইনহ
ওয়া সাল্লাম তা র
াঁ বান্দা ও রাসূ ল । যসই সকে তু নম যয পােকরর এবােত করকছা, যয শুকন না, কাকরা ক্ষ্নত বা
উপকার করকত পাকর না এবং যক তার এবােত করকছ আর যক করকছ না, তাও িাকন না, তার এবােত বিণন
করার োওয়াত নেজি। খাকলে বকলন, আনম সাক্ষ্য নেজি যয, আল্লাহ ছাড়া যকাকনা সতয ইলাহ যনই এবং আপনন
আল্লাহর রাসূল।এ সব র্িনা এবং আকরা র্িনা প্রমার্ ককর যয, ইসলাকম প্রকবশ করার িনয শাহাোত েুটি মুকখ
উচ্চারর্ করা পূবশতণ
ণ । যয বযজক্ত সাক্ষ্য েু’টি প্রোন করকব, যস এ দ্বীকন প্রকবশ করল। এর মািযকম তার িান-মাল
রক্ষ্া পাকব এবং তাকক হতযা করা হারাম হকব। এই পনবত্র বাকয পাঠ করার পরও উসামা ইবন যাকয়ে রানযয়াল্লাহু
আনহু যখন এক লাককক হতযা ককরনছকলন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম তাাঁর প্রনতবাে ককরকছন।
সহীহ মুসনলম এবং অনযানয নকতাকব বনর্ তণ হকয়কছ যয, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম তাাঁকক এক
যুকদ্ধ পাঠাকলন। নতনন বকলন,আনম এমন এক যলাককক যপলাম, যয লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করনছল। আনম তাকক
আর্াত করলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম বলকলন, তু নম নক তাকক লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরও
হতযা ককরকছা? আনম বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যস অকের ভকয় তা পাঠ ককরকছ। নতনন বলকলন, তু নম নক তার
অর্ন্র নেকর যেকখনছকল?সহীহ বুখারীকত িুন্দ ব
ু আল-বািালীর হােীকছ একসকছ,উসামা বকলনছল, যহ আল্লাহর
রাসূল! যস যতা মুসনলমকেরকক কি নেকয়কছ এবং অমুক অমুককক হতযা ককরকছ। একারকর্ই আনম তার ওপর
তকলায়ার উটঠকয়নছ, তখন যস তকলায়ার যেকখ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ ককরকছ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া

সাল্লাম বলকলন, নকয়ামকতর নেন যখন যস লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ননকয় উপনস্থত হকব, তখন তু নম নক করকব?ইবকন
আব্বাস রানেয়াল্লাহু আনহু এর হােীকছ একসকছ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম যখন মু‘আয রানযয়াল্লাহু
আনহু কক ইয়ামাকন পাঠাকলন, তখন তাকক বকলকছন,সব ণপ্রেম যয জিননকষর নেকক তু নম তাকেরকক ডাককব, তা
হকলা, একোর সাক্ষ্য োন করা যয, আল্লাহ ছাড়া আর যকাকনা সতয মাবুে যনই এবং আনম আল্লাহর রাসূল। (সহীহ
বুখারী ও মুসনলম)এ অকে ণআকরা অকনক হােীছ রকয়কছ, যা যেকক বুঝা যায় যয, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ
ওয়া সাল্লাম তা র
াঁ যামানায় এেু ’টি শাহাোতকক যকেি মকন করকতন। সুতরাং, যয বযজক্ত এেু ’টি নবষকয়র সাক্ষ্য
নেকতা, এর অে ণঅনুযায়ী আমল করকতা, প্রকতযকটি নবষকয়র সাক্ষ্য প্রোকন আল্লাহ ও তাাঁর রাসূকলর আনুগকতযর
যয োনব রকয়কছ তা বাস্তবায়ন করকতা এবং সকল যের্ীর এবােত সম্পন্ন করকতা, পনবত্র বাকয ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’
এর সাক্ষ্য যেয়ার অে বু
ণ কঝ আল্লাহর তাওহীে বাস্তবায়ন করকতা, সমস্ত নশকী আমল ও অভযাস বিণন করকতা
এবং মুহাম্মাে আল্লাহর রাসূল, -এ কোর সাক্ষ্য যেয়া যেকক মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাকমর আনুগতয
ও অনুসরর্ করার আবশযকতা বুকঝ ননকতা, তাকেরককই নতনন মুসনলম বকল গর্য করকতন। কারর্ তারা নছল স্পি
আরবী ভাষী। তারা কানলমাকয় শাহাোকতর অে ণবুঝকতা ও িানকতা। ‘ইলাহ’ অে ণনক তাও তারা িানকতা। ال إله إال
 هللاএর মকিয বিণন করা ও সাবযস্ত করার যয অে ণরকয়কছ, তারা তাও বুঝকতা। সুতরাং এ কানলমাকক তাকের মুকখ
বলাকনার ওপরই নতনন যকেি মকন করকতন। যকননা, এ কানলমা উচ্চারর্ করা দ্বারা নািাত পাওয়া শতণ হকলা, এর
অে ণ সম্পককণ অবগত হওয়া এবং প্রকাকশয-অপ্রকাকশয এর োনব অনু প াকত আমল করা। আল্লাহ তা‘আলা
বকলন, ّللا
“ فَ ا ْع لَ ْم أَنا ه ال ِإ لَ هَ ِإ ال اযিকন যরকখা, আল্লাহ্ বযতীত অনয যকান সতয মাবু ে যনই”।সূ র া মু হ াম্মাে, আয়াত :
১৯আল্লাহ তা‘আলা আকরা বকলন,তকব যয হককর সাক্ষ্য যেয় অেে তারা িাকন।সূরা যুখরুফ: আয়াত : ৮৬
এরূপ আকরা অকনক আয়াত যযগুকলা প্রমার্ ককর যয, তাাঁর অে িানা
ণ
শতণ। সুতরাং যযসব মুশনরক প্রকাশযভাকব
েুই শাহাোত উচ্চারর্ করকব তাাঁর যেকক নবরত োককত হকব এবং এর মািযকম যস তার িান ননরাপে ককর ননকব।
এরপর তাকক পরীক্ষ্া করকত হকব এবং তার বযাপাকর যখয়াল রাখকত হকব। যস যনে েীকনর ওপর প্রনতটষ্ঠত োকক,
তাওহীেকক বাস্তবায়ন ককর এবং ইসলাকমর নশক্ষ্া অনুযায়ী আমল ককর, তাহকল যস মুসনলম। তা র
াঁ িনয তাই
রকয়কছ যা অনযানয মু স নলকমর িনয রকয়কছ। আর অনযানয মু স নলমকের ওপর যা আবশযক তার ওপরও তাই
আবশযক। আর যনে যস যা সাক্ষ্য নেকয়কছ তার নবপরীত আমল ককর অেবা তার ওপর অনপ ত
ণ যকাকনা আমল
অস্বীকার বশত বিণন ককর নকংবা েীকনর সব িন
ণ
নবনিত হারাম জিননষগুকলাকক হালাল মকন ককর, তাহকল এই
বাকযটি তাকক রক্ষ্া করকব না।
বত ম
ণ ানকাকলর অকনক আকলম ও সািারর্ যলাক, মূ খ ণ নকংবা মু ক ানল্লকের মকিয এটিই লক্ষ্যর্ীয়, যয কারকর্
পরবতীকাকলর অকনক যলাককর আকীোহ বরবাে হকয় যগকছ। তারা তাকের েীন ও শাহাোকতর বাকয েু’টির অে ণ
সম্পককণ অজ্ঞতা ননকয় বড় হকয়কছ। শুিু তাই নয়; তারা আরবী ভাষার অে সম্পককণ
ণ
ও অজ্ঞতা ননকয় প্রনতপানলত
হকয়কছ। সুতরাং তাকের অনিকাংশই শাহাোকতর বাকয েু’টির অে ণবুকঝ না। তাই তারা এর প্রকাশয নবকরানিতায়
নলপ্ত হয়। তারা এই নবশ্বাকস শাহাোকতর বাকয েু’টি উচ্চারর্ করাককই যকেি মকন ককর যয, অে না
ণ বুকঝ এবং তার
োনব অনুযায়ী আমল বযতীত তা আওড়াকলই ছাওয়াব পাওয়া যাকব এবং এর মািযকম তাকের িান-মাল সংরনক্ষ্ত
োককব। এিনযই যারা কাকলমার অকে রণ নবরুদ্ধাোরকর্ নলপ্ত হয় এবং তার উচ্চারর্কক যকেি মকন ককর আর
িারর্া ককর যয, এর মািযকমই যস পূর্ ণতাওহীকের অনিকারী মুসনলম। তাকের উপর সুস্পিভাকব েলীল-প্রমার্
সাবযস্ত করার িকনয এ েু’টি সাক্ষ্ীর অে বর্
ণ না
ণ করা আমাকের িরুনর োনয়ে নহকসকব যেখা নেকয়কছ।

তৃ তীয় অধ্োয় : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ োবলমার অর্ থ
প্রসদে:
কানলমাতু ত তাওহীে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর অে ণবর্ নায়
ণ
োওয়াকতর ইমামগর্ যকেি গুরুে নেকয়কছন। ইমাম
মুহাম্মাে ইবন আব্দুল ওয়াহহাব রানহমাহুল্লাহ একটি প্রকের িবাকব আলাো একটি সংনক্ষ্প্ত নকতাব নলকখকছন।
তা র
াঁ রনেত ‘কাশফু শ শুভু হাত’ নামক পু জ স্তকা এবং অনযানয নকতাকব নতনন এ নবষকয় আকলােনা ককরকছন।
নকতাবুত তাওহীকের বযাখযাকারীগর্ ও অনযানয আকলম তাাঁর বযাখযা-নবকেষর্ ককরকছন। শাইখ সুলায়মান ইবন
আব্দ ল্ল
ু াহ নকতাবু ত তাওহীকের বযাখযা তাইসীরুল আযীযু ল হামীকের ৫৩ নং পৃ ষ্ঠ ায় এ বযাপাকর যা উকল্লখ
ককরকছন, তা আপনার সামকন তু কল িরনছ। নতনন বকলন,  ال إله إال هللاঅে ণহকলা, একমাত্র এক ইলাহ বযতীত আর
যকাকনা ইলাহ যনই। আর নতনন হকলন আল্লাহ, নযনন একক। তা র
াঁ যকাকনা শরীক যনই। যযমন আল্লাহ্ তা‘আলা
ْ
َ
َ
َ
ا
ا
َ
َ
বকলন। ون
َ “ َو َم ا أ ْرআর যতামার পূ ক ব ণএমন যকান রাসূ ল আনম
ِ سلنَا مِ ْن قَ ْبلِكَ مِ ْن َر سول إِ ال ن وحِ ي إِ ل ْي ِه أ نا ه َال إِ ل هَ إِ ال أ نَا فَ اعْبد
পাঠাইনন যার প্রনত আনম এই ওহী নানযল কনরনন যয, ‘আনম ছাড়া যকান (সতয) ইলাহ যনই। সুতরাং যতামরা আমার

ً َو َل َق ْد َب َعثْنَا فِي ك ِل أ امة َرس
এবােত ককরা”।সূরা আম্বীয়া: আয়াত : ২৫সাকে আল্লাহ তাআলার আকরা একটি বার্ী:وال أَ ِن
ا
َّللا َواجْ تَنِبوا الطاغوت
َ “ اعْبدوا اআর আনম অবশযই প্রকতযক িানতকত একিন রাসূল যপ্ররর্ ককরনছ যয, যতামরা আল্লাহর
এবােত ককরা এবং পনরহার কর তাগূ ত কক”।সূ র া নাহাল: আয়াত: ৩৬সু ত রাং একো ননজশ্চত হল যয,  إلهঅে ণ
মা‘বুে। এিনযই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম মক্কার কুরাইশকেরকক যখন বকলনছকলন,যতামরা লা-ইলাহা
ইল্লাল্লাহ বকলা, তখন তারা বকলনছল, “ أجعل اآللهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجابযস নক বহু মাবুকের বেকল এক মাবুকের
এবােত সাবযস্ত ককর নেকয়কছ? ননশ্চয়ই এিা এক নবস্ময়কর বযাপার”! [সূ র া যসায়াে: ৫]আর হু ে সম্প্রোকয়র
বলল,ّللاَ َوحْ دَه َونَذَ َر َما َكانَ يَ ْعبد آبَاؤنَا
“ أَ ِجئْتَنَا ِلنَ ْعب َد اতু নম নক আমাকের কাকছ এ িনয একসকছা যয, আমরা একমাত্র আল্লাহর
ইবােত করকবা এবং আমাকের বাপ-োোরা যাকের ইবােত ককর একসকছ তাকেরকক পনরহার করকবা?”সূরা আরাফ:
আয়াত : ৭০
সুতরাং নতনন তাকেরকক ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর নেককই আহবান ককরকছন। আর এটিই হকলা, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’
এর অে।ণ অে াৎ,
ণ একমাত্র আল্লাহর এবােত করা এবং তাাঁকক ছাড়া অকনযর এবােত বিণন করা। আর তা হকলা,
তাগুতকক অম্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রনত ঈমান আনা। সুতরাং এ মহান বাকযটি অর্ন্ণভুক্ত ককর যয, আল্লাহ
ছাড়া আর যকাকনা ইলাহ নয়। নতনন ছাড়া অনয কাকরা ইলাহ হওয়া সম্পূর্ বানতল
ণ
এবং তা সাবযস্ত করা সবকেকয়
বড় যুলুম। সুতরাং নতনন ছাড়া অনয যকউ এবােকতর হকোর নয়। অনুরূপ নতনন বযতীত অনয যকউ ইলাহ হওয়ার
যযাগয নয়। সু ত রাং এটি নতনন ছাড়া অনয কাকরা ইলাহ হওয়া নাককাে করাকক এবং একমাত্র তা র
াঁ িনযই তা
সাবযস্ত করাকক অর্ন্ণভুক্ত ককর। নতনন একক। তাাঁর যকাকনা শরীক যনই। এটি যকবল তাাঁককই একক ইলাহ নহসাকব
গ্রহর্ করাকক এবং তাাঁর সাকে অনয কাউকক ইলাহ নহসাকব গ্রহর্ না করাকক আবশযক ককর। একিন সকম্বানিত
বযজক্ত এরূপ যননতবােক ও ইনতবােক বাকয যেকক এটিই বুক ঝ োকক। যযমন, তু নম যখন যেখকব যকউ মুফতী
হওয়ার অকযাগয যলাককর কাকছ ফতওয়া জিজ্ঞাসা করকছ অেবা সাক্ষ্য যেয়ার যযাগযতাহীন বযজক্তকক সাক্ষ্য নেকত
বলকছ এবং যয যযাগয তাকক বিণন করকছ, তখন তু নম বলকব যয, এই যলাক যতা মুফতী নয় নকংবা সাক্ষ্ী নয়।
মুফতী যতা অমুক এবং সাক্ষ্ী অমুক। বক্তার এ কো এক নেকক আকেশ ও অপর নেকক ননকষি।
ইবাোকতর সব প্রকার যা ভাকলাবাসা ও নবনয় দ্বারা অর্ন্র নেকয় আল্লাহকক মাবুে নহসাকব গ্রহর্ করা যেকক প্রকাশ
পায় এবং তাাঁর িনয নত হওয়া দ্বারা প্রকাশ পায় নযনন একক তার যকান শরীক যনই, তা সবই উলুনহয়াকতর মকিয
শানমল। অতএব এবােকত আল্লাহকক এক িানা আবশযক। যযমন, েু‘আ করা, ভয় করা, ভাকলাবাসা, ভরসা করা,
প্রতযাবত ন
ণ করা, তাওবা করা, যকবহ করা, মান্নত করা, নসিোহ করা। আর যাবতীয় সব িরকনর এবােত তা
একমাত্র আল্লাহর িনয হকত হকব, নযনন একক তার যকান শরীক যনই। অতএব যযসব এবােত একমাত্র আল্লাহ
ছাড়া অনয কাকরা িনয সম্পন্ন করা সটঠক নয়, তা যনে যকউ আল্লাহ ছাড়া অনয কাকরা িনয ককর, যস মুশনরক।
যনেও যস ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পাঠ ককর। যকননা, কানলমাটি যয তাওহীে ও ইখলাকসর োনব ককর, যস অনুপাকত
যস আমল ককরনন।
‘ইলাহ’ এর অে সম্পককণ
ণ
আকলমগকর্র বক্তবয:
ইবকন আব্বাস রানযয়াল্লাহু আনহু বকলন, আল্লাহই তার সকল সৃটির ওপর উলুনহয়াত ও উবুনেয়াকতর অনিকারী।
ইমাম ইবকন িারীর এবং ইবকন আবী হানতম এটি বর্না
ণ ককরকছন।
উযীর আবুল মুযাফফার রানহমাহুল্লাহ তাাঁর ইফসাহ গ্রকে বকলন, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর সাক্ষ্য যেয়ার োনব হকলা,
সাক্ষ্যোতা অবগত হকব যয, আল্লাহ ছাড়া আর যকাকনা সতয ইলাহ যনই। যযমন আল্লাহ তা‘আলা বকলন,যিকন
যরকখা, আল্লাহ্ বযতীত অনয যকান সতয মাবু ে যনই।সূ র া মু হ াম্মাে: আয়াত : ১৯সু ত রাং ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’
পাঠকারী তাকত সাক্ষ্যোনকারী হকব। আল্লাহ তাআলা সুস্পি ককরই বকলকছন যয, সকতযর সাক্ষ্যোতা যনে সাকক্ষ্যর
নবষয় সম্পককণ অবগত না হয়, তাহকল যস তা সতযায়কন ঐ বযজক্তর পয াকয়
ণ যপৌৌঁ ছ াকত সক্ষ্ম হকব না, যয তা
অবগত হকয় সাক্ষ্য যেয়। যযমন আল্লাহ তাআলা বকলন,“তকব যয বযজক্ত অবগত হকয় ও যিকন-বুকঝ সকতযর সাক্ষ্য
প্রোন ককর তার কো নভন্ন”।সূরা যুখরুফ: আয়াত: ৮৬
 إالএর পকর আল্লাহ তাআলার নাম ()ّللا
 َ اযপশ নবনশি হকব। যকননা উলুনহয়াত একমাত্র তাাঁর িনযই হওয়া ওয়াজিব।
নতনন ছাড়া অনয যকউ উলুনহয়াকতর হকোর হকব না। (উযীর আবুল মুযাফফার বকলন,) তা স্বীকার করার োনব
হকলা, এটি িানা যয, যার মকিয পনরবত কণ নর লক্ষ্র্ নবেযমান, যস অবশযই ইলাহ হকব না। সুতরাং আপনন যখন
বলকবন,  ال إله إال هللاতখন আপনার এই কোর অে ণহকলা আল্লাহ ছাড়া যা নকছু আকছ, তা ইলাহ নয়। অতএব
যতামার ওপর আবশযক হকলা তাকক একক িানা। নতনন আকরা বকলন, এ নবষকয় উপকানরতার সারমম হকলা,
ণ
তু নম
যিকন ননকব যয, এই বাকযটি তাগুকতর প্রনত কুফুরী এবং আল্লাহর প্রনত ঈমান আনার ওপর সানমল। কারর্, তু নম

যখন অকনযর উলুনহয়াত নাককাে করকল এবং আল্লাহর িনয উহা সাবযস্ত করকল, তখন তু নম তার অর্ন্ণভুক্ত হকল
যয তাগুতকক অস্বীকার করল ও আল্লাহর প্রনত নবশ্বাস করল।
আবু আব্দুল্লাহ আল-কুরতু বী তাফসীকর বকলকছন,  ال إله إال هوঅে হকলা
ণ
নতনন ছাড়া আর যকাকনা মাবুে যনই।
যামাখশারী বকলন, ( الرجلপুরুষ) এবং ( الفرسযর্াড়া) ইতযানে শকব্দর মতই  اإللهশব্দটি ইসকম জিননস বা িানতবােক
নবকশষয। হক নকংবা বানতল সমস্ত মাবুকের যক্ষ্কত্রই  اإللهশব্দটি প্রকয়াগ করা হয়। পরবতীকত হক মাবুকের িনযই
শব্দটির বযবহার প্রািানয যপকয়কছ।
ৃ মাবুেককই ইলাহ বলা হয়।
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবকন তাইমীয়া রানহমাহুল্লাহ বকলন, অনুসত
 ال إله إال هللاসম্পককণ নতনন আকরা বকলন, একত ইলাহ নহকসকব তার একা হওয়াকক সাবযস্ত করা হকয়কছ।  اإللهيةশব্দটি
তা র
াঁ পনরপূ র্ ণজ্ঞান, কু েরাত, রহমত ও নহকমতকক অর্ন্ণভু ক্ত ককর। অতএব একত বান্দার প্রনত তা র
াঁ অনু গ্র হ
সাবযস্ত করা হকয়কছ। যকননা নযনন ইলাহ নতননই মাবুে । আর মাবুে ই এবােত পাওয়ার হকোর। নতনন এবােত
পাওয়ার হকোর হওয়ার কারর্, নতনন এমন গুর্াবলী দ্বারা নবকশনষত, যা তাকক পরম ভাকলাবাসার পাকত্র পনরর্ত
ৃ সত্তার আসকন আসীন ককরকছ।
ও েরম অনুসত
ইমাম ইবনুল কাইনয়যম রানহমাহুল্লাহ বকলন, যসই সত্তাই ইলাহ অর্ন্র যাকক ভাকলাবাসা, সম্মান, শরর্াপন্ন হওয়া,
সম্মান প্রেশন,
ণ বড়ে প্রোন, নবনয়-নম্রতা, ভয়ভীনত ও আশা-ভরসায় আাঁককড় িকর।
ইবকন রিব রানহমাহুল্লাহ বকলন, বড়ে, সম্মান, ভাকলাবাসা, ভয় ও আশার সাকে যার ওপর ভরসা ককর এবং যার
ননকি প্রাে না
ণ ও যাকক আহ্বান ককর যার আনু গ তয করা হয় নকন্তু নাফরমানী করা হয় না, নতননই ইলাহ। এ
নবষয়গুকলা আল্লাহ ছাড়া অনয কাকরা িনয খাকি নয়। অতএব যয যকউ উলুনহয়াকতর এ ববনশিগুকলাকত যকাকনা
সৃটিকক শরীক করকব, যসিা তার ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার ইখলাকসর ত্রুটি ও তার তাওহীকের র্ািনত নবকবনেত
হকব। আর এ ত্রুটি ও র্ািনত অনুপাকত তার মকিয সৃটির এবােত নবেযমান োককব। এগুকলা সবই নশককণর শাখাপ্রশাখা।
ইমাম নবকাঈ রানহমাহু ল্লাহ বকলন,  ال إله إال هللاঅে াৎ,
ণ মহান মানলক ছাড়া অনয কাকরা িনয সতয মাবুে হওয়া
সম্পূর্ রূকপ
ণ
নাককাে হকয় যগকছ। কারর্, এ ইলমই হকলা নকয়ামকতর ভয়াবহতা হকত রক্ষ্াকারী মহা উপকেশ।
ইলম তখনই প্রকৃত ইলম হয়, যখন তা উপকারী হয়। এটি তখনই উপকারী হয়, যখন নবশ্বাস ও আমল তার োনব
অনুযায়ী হয়। অনযোয় তা শুিুই অজ্ঞতা।
ইমাম নতবী রানহমাহুল্লাহ বকলন,  ِف َعالশব্দটি যযমন  مفعولঅকে এবং
ণ
 الكتابশব্দটি  المكتوبঅকে বযবহৃত
ণ
হয়, যতমনন
 اإللهশব্দটির অে ণ  المألوهহয়।  أله إلهةঅে ণহকলা  عبد عبادةঅে াৎ
ণ যস োসে ককরকছ। আকলমকের পনরভাষায় এরূপ
বযবহার অহরহ। বস্তুত  اإللهঅে ণমাবু ে এটি আকলমকের ইিমা দ্বারা সাবযস্ত। নকন্তু কবরপূ িারী এবং তাকের
অনুরূপ অনযরা  اإللهশকব্দর অকে রণ বযাপাকর নভন্ন আকীোহ যপাষর্ ককর। তারা বকল,  اإللهঅে ণসৃটিকারী অেবা
উদ্ভাবন করকত সক্ষ্ম অেবা অনুরূপ অনযানয বাকয। তারা মকন ককর, এ অকে যনে
ণ
তারা কাকলমাটি বকল তাকত
তারা েু ড়ার্ন্ পয াকয়র
ণ
তাওহীে বাস্তবায়ন করল। যনেও তারা গাইরুল্লাহর সকল প্রকার ইবােত আঞ্জাম যেয়,
যযমন মৃতকের ডাকা, নবপোপকে তাকের ননকি ফনরয়াে করা, প্রকয়ািন পুরকর্ তাকের কাকছ সাহাযয োওয়া,
েুঃ খ-ককি ননপনতত হকয় তাকের িনয মান্নত করা, আসমানসমূহ ও যমীকনর রকবর ননকি তাকের শাফাআত
কামনা করা ইতযানে এবােত। অেে তারা িাকন না যয, তাকের ভাই আরব কাকফরাও এ স্বীকাকরাজক্ত প্রোকন
তাকের বরাবর। তারাও িানকতা যয, যকবল আল্লাহই স্রিা, আনবষ্কাকরর ওপর ক্ষ্মতাশীল এবং তারা নবনভন্ন ইবােত
দ্বারা তা র
াঁ ই ইবােত করত। অতএব কবরপূিারীকের নবিান যমাতাকবক আবু িাকহল, আবু লাহাব এবং তাকের
অনুসারীকেরও ইসলাকমর অর্ন্ভু ক্ত
ণ ককর যনওয়া উনেত, অনুরূপভাকব তাকেরই ভাই (নূহ আলাইনহস সালাকমর
যগাকত্রর মূ ন তণ) ওয়াে, সু ও য়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক এবং নাসকরর এবােতকারীকেরও ইসলাকমর স্বীয় ছায়াতকল
অর্ন্ভুক্ত
ণ করা উনেত। কারর্ এরা তাকের েীনককই গ্রহর্কযাগয ইসলাম স্বীকৃনত নেকয়কছ। যনে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর
অে ণতাই হত এসব মূখ রা
ণ যা িারর্া ককরকছ, তাহকল তাকের ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাকমর মকিয
যকাকনা দ্বন্ধ্ হকতা না। বরং তারা কাল নবলম্ব না ককর তাাঁর ডাকক সাড়া নেকতা এবং তাাঁর আহবান কবুল করকতা।
যখন নতনন তাকেরকক ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলকতন এ অকে ণযয, তার অে ণআল্লাহ ছাড়া যকউ সৃটিকত সক্ষ্ম নয়,
তাহকল তারা বলকতা, আমরা শুনলাম ও যমকন ননলাম। আল্লাহ বকলন, ّللا
سأ َ ْل تَه ْم َم ْن َخ لَقَه ْم لَ َيقول ان ا
َ “ ولئنতু নম যনে
তাকেরকক প্রে ককরা যতামাকেরকক যক সৃটি ককরকছ? তকব অবশযই তারা বলকব, আল্লাহ্”।সূরা যুখরুফ: আয়াত :
৮৭আল্লাহ তাআলা বকলন, ض لَ يَقول ان َخ لَقَه ان ْال عَ ِزيز ْال عَلِيم
ِ س َم َاو ا
سأ َ ْل تَه ْم َم ْن َخ لَقَ ال ا
َ “ َو لَ ئ ِْنতু নম যনে তাকের জিকজ্ঞস
َ ت َو ْاْل َ ْر
ককরা, আসমান-যমীন যক সৃ ট ি ককরকছ? এরা বলকব, ঐগুকলা মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী সত্তা সৃ ট ি

ْ س َماءِ َو
ককরকছন”।সূ র া যু খ রুফ: আয়াত : ৯আল্লাহ তাআলা আকরা বকলন, ض أَ ام ْن َي ْملِك ال س ْام َع
ق لْ َم ْن َي ْرز ق ك ْم مِ نَ ال ا
ِ اْل َ ْر
َ
ْ
ار
َ “ َواْل ْبতু নম জিকজ্ঞস ককরা, যক নরনযক োন ককর যতামাকেরকক আসমান ও যমীন যেকক? নকংবা যক যতামাকের
َ ص
কান ও যোকখর মানলক?সূ র া ইউনু স : আয়াত : ৩১আয়াতটি, এরকম আকরা অকনক আয়াত রকয়কছ।নকন্তু
যলাককরা নছল আরবী ভাষার অনিকারী। ফকল তারা বুঝকত যপকরনছল যয,  ال إله إال هللاমৃত ও মূনতণকেরকক আহব্বান
করাকক মুল যেকক যভকে েুরমার ককর যেয়, আল্লাহ ছাড়া অকনযর কাকছ শাফাআত োওয়া ও নতনন ছাড়া অকনযর
ِ “ َما نَ ْعبده ْم ِإ اال لِيقَ ِربونَا ِإلَى اএকের এবােত
িনয ইলাহ সাবযস্ত করার প্রােীর উনিকয় যফকল। তাই তাাঁরা বকলনছল,ّللا ز ْلفَى
এ িকনযই কনর, যযন তারা আমাকেরকক আল্লাহ্র ননকিবতী ককর যেয়”।সূ র া যু ম ার: আয়াত : ৩(তারা আকরা
ِ “ هَؤ َالءِ شفَ َعاؤنَا ِع ْن َد اএরা যতা আল্লাহর কাকছ আমাকের সুপানরশকারী”।সূরা ইউনূস: আয়াত : ১৮(তারা
বকলনছল,) ّللا
আকরা বকলনছল,) ش ْيء ع َجاب
َ َ“ أَ َجعَ َل ْاآل ِل َهةَ إِ لَ ها ً َو احِ دا ً إِ ان َهذَا لযস নক বহু মাবুে কক এক মাবুক ে পনরর্ত ককর নেকয়কছ?
ননশ্চয়ই এিা এক নবস্ময়কর বযাপার!”সূরা যসায়াে: আয়াত: ৫সুতরাং আফকসাস ঐসব যলাককর িনয, যাকের
যেকয় কু রাইশ বংকশর কাকফর যনতা এবং অনযানয কাকফর ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর অে ণসম্পককণ অনিক জ্ঞানী
নছকলা। আল্লাহ তাআলা বকলন,ّللا يَ ْستَ ْكبِرونَ َويَقولونَ أَئِناا لَت َِاركوا آ ِل َهتِنَا ِلشَاعِر امجْ نون
“ إِناه ْم كَانوا إِذَا قِي َل لَه ْم َال إِلَهَ إِ اال اতাকের যখন
বলা হকতা, আল্লাহ্ বযতীত অনয যকান সতয উপাসয যনই, তখন তারা োনিকতা প্রেশ নণ করকতা এবং বলকতা,
আমরা নক এক পাগল কনবর কোয় আমাকের উপাসযকেরকক পনরতযাগ করব?সূরা সাফ্ ফাত: ৩৫-৩৬সুতরাং
তারা বুঝকত যপকরনছল যয, এটির োনব হকলা আল্লাহ ছাড়া অকনযর এবােত বিণন করা, ইবােকত আল্লাহকক একক
িানা। আর কবরপূিারীকের অবস্থাও তাকের অনুরূপ যখন তু নম তাকের কাকছ আল্লাহকক খাকলসভাকব ডাকা
এবং এবােত যকবল এক আল্লাহর িনয করার আকবেন করকব, তখন তারা বলকব, আমরা নক প্রকয়ািন পূরর্
করার িনয আমাকের যনতা ও সুপানরশকারীকের আহবান করা যছকড় নেকবা? তাকের বলা হকব যয, হযাাঁ, একেরকক
বিণন করা এবং ইখলাস অবলম্বন করাই হকলা সতয-সটঠক। যযমন আল্লাহ তা‘আলা বকলন, َصداق
َ ق َو
ِ بَ لْ َجا َء بِ ْال َح
َسلِين
َ “ ْالم ْرঅেে নতনন সতয ননকয় একসকছন এবং রাসূলকেরকক সতয বকল যমকন ননকয়কছন”।সূরা আস্ সাফফাত:
আয়াত : ৩৭সুতরাং  ال إله إال هللاনাফী ও ইছবাত তো নাককাে করা ও সাবযস্ত করার অেকক
ণ অর্ন্ভুক্ত
ণ ককর।আল্লাহ
ছাড়া বানকসকবর ইলাহ হওয়া নাককাে ককর। সুতরাং নতনন ছাড়া অনয সব যযমন যফকরশতা ও নবীগর্ ইলাহ নয়,
অনযরা যতা নই। কাকরা িনযই এবােকতর যকাকনা অংশ যনই।
এটি ইলাহ হওয়া একক আল্লাহর িনয সাবযস্ত ককরকছ। অোৎ
ণ বান্দা তাাঁকক ছাড়া অনয কাউকক ইলাহ বানাকব না।
অে াৎ
ণ যকাকনা এবােকত তা কাঁ ক ছাড়া কাউকক উকেকশয করকব না। আর তা হকলা, অর্ন্রকক এমন সত্তার সাকে
সম্পৃক্ত করা যাকক নবনভন্ন িরকর্র ইবােকতর মািযকম ইিা করা হয়, যযমন, েু‘আ, যকবহ, মান্নত ইতযানে।
যমাি কো, আল্লাহ ছাড়া অনয কাউকক ইলাহ বানাকনা যাকব না। অোৎ
ণ তাাঁকক ছাড়া কাকরা এবােত করা যাকব না।
যয বযজক্ত এই কাকলমাটির অে যিকন
ণ
তার োনব অনুযায়ী আমলকারী হকয় বলকব, নশকণ বিণন করা, একেবােকক
আল্লাহর িনয সাবযস্ত করা, যসই সকে তার অকে রণ প্রনত েৃ ঢ় নবশ্বাস করকব ও যস অনুযায়ী আমল করকব যসই
প্রকৃত মুসনলম। যনে তার োনব অনুযায়ী নবশ্বাস করা ছাড়া বানহযকভাকব আমল ককর, যস মুনানফক। আর যনে তার
নবপরীত আমল নশকণ ককর, তাহকল যস কাকফর। যনেও যস মুকখ তা বকল। আপনন নক িাকনন না যয, মুনানফকরা
বানহযকভাকব তার ওপর আমল ককর। অেে তারা িাহান্নাকমর সব ননম্নস্থাকন
ণ
োককব? ইহু েীরা নশকণ ও কু ফু রীর
উপর নবেযমান যেককও এটি বকল। তাই এটি তাকের যকাকনা উপকার করকব না। এমননভাকব যয বযজক্ত এর োনব ও
হকসমূহ যেকক যকাকনা একটি অস্বীকার করার মািযকম ইসলাম যেকক মুরতাে হকয় যায়, তা তার যকাকনা উপকার
করকব না। যনেও যস একলক্ষ্বার তা বকল। অনুরূপভাকব যয ইবােকতর যকান প্রকার ইবােত গাইরুল্লাহর িনয
সমপর্ণ ককর যযমন কবর ও মূনতণ পুিা করা তা তাকের যকাকনা উপকার করকব না। তা বলার ফযীলত নবষকয় যয
সব হােীস একসকছ এবং তার অনুরূপ আকরা যত হােীস রকয়কছ, তাকতও তারা অর্ন্ভু ক্ত
ণ হকব না। নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইনহ ওয়া সাল্লাম  ال إله إال هللاএর সাকে  وحده وشريك لهবকল এটিই বর্না
ণ ককরকছন। একত নতনন সতকণ ককরকছন
ু
যয, মানুষ কখকনা তা বকল অেে যস মুশনরক। যযমন ইয়াহেী, মুনানফক ও কবরপূিারীরা। কবর পূিারীরা যখন
যেখকলা যয, মু হ াম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম তা র
াঁ যগাকত্রর যলাককেরকক লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার
আহবান িানাকিন, তখন তারা মকন করকলা, নতনন শুিু এটি উচ্চারর্ করার িনযই তাকেরকক ডাককছন। এটি
তাকের নবরাি মূখতা।
ণ বরং নতনন তাকেরকক তার প্রনত আহ্বান ককরকছন, যাকত তারা এটি বকল এবং অে অনু
ণ
যায়ী
আমল ককর এবং গাইরুল্লাহর এবােত বিণন ককর। তাই তারা বকলনছল,“ أَئِناا لَت َِاركوا آ ِل َهتِنَا ِلشَاعِر امجْ نونআমরা নক এক
পাগল কনবর কোয় আমাকের উপাসযকেরকক পনরতযাগ করব?সূর া আস্ সাফ্ ফাত: আয়াত: ৩৬তারা আকরা
বকলনছল,ً “ أَ َج َع َل ْاآل ِل َهةَ ِإلَها ً َواحِ داযস নক বহু মাবুেকক এক মাবুে বাননকয় যফকলকছ?সূরা যসায়াে: আয়াত: ৫এিনযই
তারা তা মুকখ বলকত অস্বীকার ককরনছল। অনযোয় তারা যনে এটি বলকতা এবং লাত, মানাত ও উযযার এবােকতর
ওপর বাকী োককতা, তাহকল তারা মুসনলম হকতা না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম তাকের নবরুকদ্ধ যুদ্ধ
করকতন যতক্ষ্র্ না তারা তাকের শরীককের যেকক নবজিন্ন হকতা এবং তাকের এবােত বিণন ককর এক আল্লাহ

যার যকান শরীক যনই তার এবােত করকতা। এটি কু রআন, সু ন্ন াহ ও ইিমা যেকক বািযতামু ল ক ভাকব িানা
নবষয়। নকন্তু কবরপূিারীরা এ কাকলমাটির অে ণিাকন না। তারা গাইরুল্লাহ যেকক ইলানহয়াত নাককাে করা এবং
একমাত্র তা র
াঁ িনযই সাবযস্ত ইনলয়াকতর মম াে
ণ ণ বুঝকত পাকরনন, নযনন একক তার যকাকনা শরীক যনই। বরং এ
যেকক তারা শুিু তাই বুকঝকছ, যা মুসনলম ও কাকফর সককলই স্বীকার ককর ননকয়কছ এবং সমস্ত সৃটি  اإللهশকব্দর
এপনরমার্ অকে রণ ওপর একমত যয, আল্লাহ ছাড়া আর যকউ সৃটি করার ক্ষ্মতা রাকখ না অেবা  اإللهঅে হকলা
ণ
নযনন সবনকছু যেকক অমূখাকপক্ষ্ী এবং সবনকছু তাাঁর প্রনত মূখাকপক্ষ্ী। এ িাতীয় আকরা অে।ণ এই অে ণসটঠক ও
ইলাহ হওয়ার িনয এই ক্ষ্মতা োকা আবশযক। তকব  ال إله إال هللاদ্বারা এটিই উকেশয নয়। যকননা এ পনরমার্ অে ণ
কাকফররাও বুঝকত যপকরনছল এবং তার স্বীকৃনতও নেকয়নছল। তারা এনবশ্বাস করকতা না যয, তাকের মাবুেকের মকিয
উপকরাক্ত যকাকনা ববনশি রকয়কছ। বরং তারা তাকের মাবুেসমূকহর অক্ষ্মতা, অসহাে এবং মহান আল্লাহর প্রনত
তাকের প্রকয়ািকনর কো স্বীকার করকতা। তারা যকবল এটি মকন ককরই তাকের এবােত করকতা যয, এরা হকলা
লক্ষ্য-উকেশয ও কামযবস্তু হানসল করার যক্ষ্কত্র মিযস্থতাকারী ও আল্লাহর ননকি সুপানরশকারী মাত্র। অনযোয়
তারা যমকন ননকয়নছল যয, সৃটি করা, কতৃে
ণ করা, নরনযক যেয়া, িীবন যেয়া, মৃতুয োন করাসহ সবনকছুই আল্লাহর
ননয়ন্ত্রর্ািীন। নতনন একক এবং তাাঁর যকাকনা শরীক যনই। তারা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর অে ণিানকতা, তকব তারা
কানলমাটি মুক খ উচ্চারর্ করকত ও যস অনুযায়ী আমল ককর অস্বীকার ককরকছ। তাই উলুনহয়াকতর মকিয নশকণ
োকার কারকর্ তাওহীেুর রুবুবীয়াহ তাকের যকাকনা উপকার ককরনন। যযমন আল্লাহ তাআলা বকলন,َو َما يؤْ مِ ن أَ ْكثَره ْم
ِ “ بِ اঅনিকাংশ মানু ষ আল্লাহ্র প্রনত ঈমান আনয়ন ককর, নকন্তু সাকে সাকে নশকণও ককর”।সূ র া
َاّلل ِإ ال َو ه ْم م ْش ِرك ون
ইউসুফ: আয়াত: ১০৬
কবর পুিারীরা তা মুকখ বকল নকন্তু তার অে ণিাকন না এবং তারা এর অে ণবাস্তবায়ন করকত অস্বীকার ককরকছ।
ফকল তারা ঐসব ইহু েীর মকতাই, যারা এটি পাঠ ককর; নকন্তু এর অে ণিাকন না এবং যস অনুযায়ী আমলও ককর
না। ফকল তু নম তাকের কাউকক যেখকত পাকব যয, যস লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বকল অেে যস গায়রুল্লাহকক মুহাব্বাত,
সম্মান, ময াো,
ণ
ভয়, আশা, ভরসার সাকে ডাকক এবং নবপোপকে েু‘আ দ্বারা তার শরর্াপন্ন হয়। এবং অর্ন্করর
ভাকলাবাসা যেকক প্রকাশ পাওয়া নবনভন্ন প্রকার এবােত দ্বারা তাককই উকেশয ককর। এটি প্রেম যুকগর মুশনরককের
কাি-ককমরণ যেকয়ও অনিক ভয়াবহ।
এিনযই আপনন যখন তাকের কাউকক আল্লাহ তাআলার নাকম কসম করকত বলকবন, তখন যস আপনার ইিামত
কসম করকব। সতয-নমেযার যকাকনা যতায়াক্কা করকব না। আর যনে বলা হয়, অমুক শাইকখর িীবকনর কসম ককরা
অেবা অমুক শাইকখর কবকরর কসম ককরা অেবা এরকম অনয নকছু র কসম ককরা তখন এ যক্ষ্কত্র যস নমেযা
কসম করকব না। এর কারর্ হকলা মাটির ননকে োফনকৃ ত বযজক্ত তার ননকি সব রকবর নযনন রব তার যেকয়ও
অনিক মযাোবান।
ণ
পূবযুণ কগর মুশনরকরা এরূপ নছল না। বরং তারা যখন সুেৃঢ় কসম করার ইিা করকতা, তখন
আল্লাহ তাআলার কসমই করকতা। যযমন কাসামার র্িনা যা িাকহলী যুকগ সংর্টিত হকয়নছল। র্িনাটি সহীহ
বুখারীর বর্নায়
ণ
একসকছ।
কবরপূ ি ারীকের অকনককই অেবা অনিকাংশ যলাকই মকন ককর, কবকরর কাকছ বা অনযানয স্থাকন অলীকের
ননকি ফনরয়াে করা মসজিকে নগকয় আল্লাহ তাআলার ননকি ফনরয়াে করার যেকয় অনিক উপকারী। তারা
প্রকাকশযই একো বকল োকক। তাকের যেকক এিানতয় অকনক েীর্ ণনকিা-কানহনী বর্ না
ণ করা হকয় োকক। এটি
এমন নশকণ, যা পূব বতীকের
ণ
নশককণর সীমা ছানড়কয় যগকছ। যকননা এসব কবরপূিারী নবপোপকে আক্রার্ন্ হকল
মাটির ননকে োফনকৃত যলাককের ননকি একননষ্ঠভাকব ফনরয়াে ককর এবং নবপোপে েূর করার িনয তাকেরকক
নাম িকর ডাকাডানক ককর িল ও স্থকল এবং পকে ভ্রমর্ করার সময় ও ভ্রমর্ যেকক নফকর আসার সময়। এটি
এমন নশকণ, যা পূব কাকলর
ণ
মুশনরকরাও ককরনন। বরং পূব কাকলর
ণ
মুশনরকরা এমন অবস্থায় সুমহান ও সকব াচ্চ
ণ
আল্লাহর কাকছই ফনরয়াে করকতা। আল্লাহ তাআলা বকলন,ِصينَ لَه الدِينَ فَلَ اما نَجااه ْم ِإلَى ْالبَ ِر
َ فَإِذَا َر ِكبوا فِي ْالف ْلكِ َد
ِ ّللا م ْخل
َ ع وا ا
َ
ْ
َ“ إِذا ه ْم يش ِركونতারা যখন িলযাকন আকরাহন ককর, তখন একননষ্ঠভাকব আল্লাহককই ডাকক। অতঃপর নতনন যখন
স্থকল একন তাকেরকক উদ্ধার ককরন, তখনই তারা নশকণ করকত োকক”।সূর া আনকাবুত , আয়াত: ৬৫এবং তার
বার্ীঅতঃপর েুঃখ-েুেণশা যখন যতামাকের স্পশ ককর
ণ
তখন যতামরা শুিু তার কাকছই ফনরয়াে কর। তারপর যখন
নতনন যতামাকের যেকক েুঃখ-েুেণ শা েূর ককর যেন, তখন যতামাকের মিয যেকক একটি েল তাকের রকবর সাকে
নশকণ ককর।সূরা নাহল, আয়াত: ৫৩-৫৪
তাকের অকনককই মসজিেগুকলাকক সম্পূর্রূকপ
ণ
পনরহার ককর কবর ও সমানিগুকলা আবাে করকত শুরু ককরকছ।
কবরপূ ি ারীকের যকউ যকউ তার সম্মাননত কবকরর ননকি নগকয় কবরবাসীর ননকি এমন ভীত, অনু গ ত, ও
নবনীত হকয় কান্নাকাটি শুরু ককর, যয অবস্থা িুমআ, িামআত, তাহাজ্জুকের সালাত ও ফরয সালাত যশকষও
হানসল হয় না। তারা কবরবাসীকের ননকি গুনাহ মা’যফর আকবেন ককর, নবপোপে েূর করার ফনরয়াে ককর,

িাহান্নাম যেকক মুজক্ত োয় এবং তাকের যেকক পাকপর যবাঝা সনরকয় যফলার িনয েুআ ককর। সুতরাং আকলম যতা
েূকরর কো, সািারর্ নবকবকবান যলাক নকভাকব িারর্া করকত পাকর যয, এসব কাি করার পরও  الإله إال هللاতাকের
উপকার করকব? তারা তাকের িবান নেকয় পনবত্র কাকলমাটি উচ্চারর্ ককরকছ মাত্র নকন্তু তারা আকীো-নবশ্বাস ও
আমকলর মািযকম তার নবকরািীতা ককরকছ। যকাকনা সকন্দহ যনই যয, যকাকনা মু শ নরক যনে ‘ইলাহ’ এর অে ণনা
যিকনই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বকল, ‘রাসূ ল ’ এর অে ণনা বু ক ঝই সাক্ষ্য যেয় যয মু হ াম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া
সাল্লাম আল্লাহর রাসূল এবং সালাত আোয় ককর, নসয়াম রাকখ হজ্জ ককর, নকন্তু এগুকলার অে যস
ণ িাকন না, শুিু
মানুষকক এগুকলা করকত যেকখ তাকের অনুসরর্ ককর, যকাকনা প্রকার নশককণও নলপ্ত হয়না, তাহকল যস মুসনলম না
হওয়ার বযাপাকর যকউ সকন্দহ যপাষর্ করকত পাকর না। নহিরী এগাকরা শতককর প্রেম নেকক অেবা তারও পূকব ণ
মুসনলম নবকশ্বর পজশ্চমাঞ্চকলর সমস্ত আকলম লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠকারী এমন এক বযজক্তর মুসনলম না হওয়ার
ফকতায়া নেকয়কছন, যয উক্ত কািগুকলাকত নলপ্ত নছল। মাকলকী মাযহাকবর প্রখযাত আকলম الدر الثمين في شرح المرشد
( المعينেু র রুছ ছামীন ফী শারনহল মু র নশে আল-মু ঈ ন) গ্রকের যলখক ফকতায়াটি এভাকবই উকল্লখ ককরকছন।
অতঃপর তার বযাখযাকার বকলকছন, তাকের এফকতায়াটি অতযর্ন্ সুস্পি। একত েু’িকনর নদ্বমত যপাষর্ করার
যকাকনা সুকযাগ যনই। েুররুছ ছামীন গ্রেকাকরর উজক্ত এখাকনই যশষ।
ননঃসকন্দকহ কবরপূিা এর যেকয় ভয়াবহ। যকননা, তারা নবনভন্ন প্রভু র মকিয ইলাহ হওয়ার যযাগযতাকক নবশ্বাস
ককর।
যনে বলা হয়, ইলাহ এবং উলুনহয়াকতর অে স্পি
ণ
হকয়কছ। সুতরাং, যয বকল, ‘ইলাহ’ হকলা নযনন সৃটি করার ক্ষ্মতা
রাকখন এবং এ িরকনর কো? তার িবাব কী হকব?বলা হকব,িবাব েু ই ভাকব:এক:এটি একটি নবেআতী কো।
যকাকনা আকলম নকংবা আরবী ভাষানবে একো বকলননন। ইলাহ সম্পককণ আকলম ও ভাষানবে ইমামগর্ যা
বকলকছন তাই এর প্রকৃ ত অে ,ণ যা আমরা ইনতপূ ক ব ণউকল্লখ ককরনছ। সু ত রাং এ কো স্পি বানতল।নদ্বতীয়:তারা
‘ইলাহ’ এর যয বযাখযা ককরকছ, তা যমকন যনয়া হকল তাকের কোকক এঅকে ণসমে নণ করা যযকত পাকর যয, সতয
ইলাহ এর িনয সৃটি করার ক্ষ্মতা োকা আবশযক। সতয মাবুকের িনয আবশযক হকলা নতনন সৃটিকারী হকবন
এবং উদ্ভাবন করার ক্ষ্মতা রাখকবন। এরূপ না হকল নতনন সতয ইলাহ নন। যনেও তাকক ইলাহ বা মাবুে বকল
নামকরর্ করা হকয় োকক। তাওহীকের বাকয লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ এর উকেশয এটি নয় যয, যকউ যনে িানকত পাকর
যয, ইলাহ অে হকলা
ণ
সৃটিকারী তাকতই যস মুসনলম হকয় যাকব, কাকলমার উকেশয বাস্তবায়নকারী নহসাকব গর্য হকব
এবং িান্নাকতর োনব যপকয় সফলকাম হকয় যাকব। যকাকনা আকলম একো বকলননন। ইলাহ’ এর উকেশয এটি হকল
আরবকের কাকফরকেরককও মুসনলম নহসাকব গর্য করা আবশযক হকব। পরবতীকের যারা ইলাহ দ্বারা সৃটিকত াণ
উকেশয ককরকছ, তারা ভু কলর মকিয রকয়কছ। কু রআন, সু ন্ন াহ এবং বু জ দ্ধনভনত্তক েলীল নেকয় তাকের প্রনতবাে
করকত হকব।

চতু র্ থ অধ্োয়: (মু হ াম্মাদ আল্লাহর রাসূ ল ) সাক্ষীর
অর্ থসম্পদেথ।
তাওহীে ও যরসালাকতর সাক্ষ্য একসকে উচ্চারর্ করার নাম যযকহতু  شهادةএবং তাওহীে ও যরসালাকতর সাক্ষ্য
যযকহতু পরস্পর এমনভাকব সংযুক্ত যয, একটি অনযটি যেকক নবজিন্ন হয় না, তাই যয বযজক্ত উকল্লনখত েু’টি সাক্ষ্য
নেকব তার উপর শাহাোত শব্দটির অে িানা
ণ
আবশযক, এর মমাে
ণ কক
ণ েৃঢ়ভাকব নবশ্বাস করা এবং িীবকন ও েলার
পকে তা বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব। নপ্রয় পাঠক আপনন যখন িানকলন যয, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ দ্বারা শুিু িবাকনর
উচ্চারর্ উকেশয নয়, তখন উহার সকে যু ক্ত বাকয (মু হ াম্মাে আল্লাহর রাসূ ল ) এর বযাপাকরও অনু রূ প কো
প্রকযািয। বরং মু হ াম্মাে আল্লাহর রাসূ ল নবশ্বাস করা এবং তার অে ণও োনবকক আ ক
াঁ কড় িরা িরুনর। অে াৎ
ণ
ু
মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহ আলাইনহ ওয়া সাল্লাম সম্পককণ েৃঢ় নবশ্বাস করা যয, নতনন তাাঁর মহান প্রভুর পক্ষ্ হকত যপ্রনরত
হকয়কছন। ইসলামী শরীয়তকক যরসালাত নহসাকব তাাঁর উপর অপ নণ ককরকছন এবং উম্মকতর ননকি তা যপৌৌঁনছকয়
যেয়ার োনয়ে যসাপেণ ককরকছন। যসই সকে সমস্ত িানতর উপর তাাঁর যরসালাত কবুল ককর যনয়া ও তাাঁর পকে েলা
আবশযক ককরকছন। এ নবষয়টি ননকয় নবস্তানরত আকলােনা করার আকগ ককয়কটি নবষয় যিকন রাখা প্রকয়ািন,
যার মািযকম তাাঁর অনুসরর্ করা, যোযেভাকব যরসালাকতর সাক্ষ্য প্রোন করা এবং এর দ্বারা উপকৃত হওয়া যাকব।
নবষয়গুকলা ননম্নরূপ:
প্রেম নবষয়:এই যরসালাকতর িনয নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাকমরই উপযুক্ত হওয়া।আল্লাহ তা‘আলা
বকলকছন,আর যতামার রব যা ইিা সৃটি ককরন এবং মকনানীত ককরন।সূরা কাসাস, আয়াত: ৬৮আল্লাহ তা‘আলা

বকলকছন,“আল্লাহ্ এ নবষকয় সুপনরজ্ঞাত যয, যকাোয় স্বীয় যরসালাত যপ্ররর্ করকত হকব”।সূরা আনআম, আয়াত:
১২৪আল্লাহ তা‘আলা বকলকছন,“ননশ্চয়ই তারা নছল আমার মকনাননত ও উত্তম বান্দাকের অর্ন্ভুক্ত
ণ ”।সূরা যসায়াে,
আয়াত: ৪৭
এ িরকর্র অনযানয আয়াতসমূহ যা আমাকের িানাকি যয, আল্লাহর রাসূলগর্ মানুষ িানতর অর্ন্ভূ ক্ত
ণ , যাকেরক
আল্লাহ তাআলা ময াোবান,
ণ
মকনানীত ও পনবত্র ককরকছন, ফকল তারা তার যরসালাত বহন করার উপযু ক্ত
হকয়কছন। আর তার শরীয়ত ও েীকনর িনয নবশ্বস্ত এবং তার মাকঝ ও তাাঁর বান্দাকের মিযস্থতাকারী হকয়কছন।
আল্লাহ তাআলা কনতপয় িানতর কো উকল্লখ ককরকছন, যারা তাকের রাসূলগর্কক নমেুযক বকলনছল। তারা তাকের
রাসূলগর্কক বকলনছল,“ ِإ ْن أَ ْن ت ْم ِإ اال َب شَر مِ ثْلنَاযতামরা যতা যকবল আমাকের মকতাই মানুষ ”।সূর া ইবরাহীম, আয়াত:
১০তখন রাসূলকের িবাব নছল তারা বলল,ع لَى َم ْن يَ شَاء مِ ْن ِع بَا ِد ِه
َ ّللا يَ من
َ “ إِ ْن نَحْ ن إِ اال بَ شَر مِ ثْلك ْم َو لَ ك اِن اআমরা যতামাকের
মকতা মানু ষ , নকন্তু আল্লাহ তা র
াঁ বান্দাকের মিয যেকক যাকক ইিা তার ওপর অনু গ্র হ ককরন”।সূ র া ইবরাহীম:
আয়াত: ১১আমাকের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম যযকহতু সব কশষ
ণ
ও সকব াত্তম
ণ
নবী, আর আল্লাহ তাাঁকক
এমন নকছু দ্বারা নবকশনষত ককরকছন যা তা র
াঁ পূ ক ব ণঅনয কাকরা িনয হানসল হয়নন, তাই ননঃসকন্দকহ নতনন এই
নবকশষ মকনানয়ন ও ননবােকনর
ণ
বড় অংশীোর, যার কারকর্ নতনন সমগ্র মাখলুক জিন ওইনসাকনর ননকি যপ্রনরত
হকয়কছন। আল্লাহ তাআলা তাকক বকলন,ع ظِ يم
َ “ َو إِ ناكَ لَ عَلى خ لقননশ্চয়ই তু নম মহান েনরকত্রর উপর রকয়কছা”।সূর া
কালাম, আয়াত: ৪সহীহ মুসনলকম আকয়শা রানযয়াল্লাহু আনহা যেকক বনর্ ত,
ণ নতনন বকলকছন,“ كان خلقه القرآنতাাঁর
েনরত্র নছল কু রআন”।অে াৎ
ণ কু রআকনর মকিয যযসব মহান োনরজত্রক গুর্াবলী ও সকব াত্তম
ণ
আমল রকয়কছ এবং
যার যসৌন্দয ণও যোে তার
ণ
বযাপাকর প্রকতযক নবকবকবান সাক্ষ্য প্রোন ককরন, নতনন তা বাস্তবায়ন করকতন। তাাঁর
উপর অহী নানযল হওয়ার আকগও নতনন নবশ্বস্থতা, সতযবানেতা, ওয়াো-অেীকার রক্ষ্া করা োনরজত্রক পনবত্রতাসহ
অনযানয উন্নত গুকর্র নবরাি অংকশর অনিকারী নছকলন, যয কারকর্ মক্কার যলাককরা তাকক  الصادق اْلمينবা
সতযবানে নবশ্বস্ত বকলই িানত। নবুওয়াকতর পকর উক্ত োনরজত্রক গুর্াবলী তাাঁর মকিয আকরা বৃজদ্ধ যপকয়কছ এবং
সুেৃ ঢ় হকয়কছ। নতনন ভদ্রতা, বোনযতা, সহনশীলতা, বিয শীলতা,
ণ
মানবতা, কৃ তজ্ঞতা, নযায়পরায়নতা, োনরজত্রক
পনবত্রতা, নবনয়-নম্রতা, বীরে এবং অনুরূপ অনযানয উন্নত োনরজত্রক গুর্াবলী দ্বারা অলংকৃত নছকলন। সীরাকত
নববী ও ইনতহাকসর নকতাবগুকলাকত তাাঁর এই উন্নত োনরজত্রক গুর্াবলীর অকনক েৃিার্ন্ নলনখত রকয়কছ। েৃশযমান
জিননকসর অনস্থে অস্বীকারকারী বযতীত যকউ তাাঁর মহান োনরজত্রক গুর্াবলীকত মতকভে করকত পাকর না।
অনুরূপ নতনন কৃপর্তা, যলাভ, যুলুম, অতযাোর, অহংকার, নমেযাবানেতা, কাপুরুষতা, অপারগতা, অলসতা, েুনর
এবং নবশ্বাসর্াতকতাসহ অনযানয ঐসব যোষ-ত্রুটি এবং ননকৃ ি স্বভাব যেকক মুক্ত নছকলন, যা মানুকষর ভারে
নি ককর যফকল, মানবতা েূর ককর যেয় এবং যাকত নবকশনষত মানুষ র্ৃর্য ও ননকৃকি পনরর্ত হয়।
নদ্বতীয় নবষয়:ভুল-ত্রুটি যেকক তার ননষ্পাপ হওয়া:
উম্মত একমত যয, নবীগর্ কবীরা গুনাহ যেকক মা’সুম ও মুক্ত। যকননা কবীরা গুনাহ নবুওয়াকতর িনয ননবানেত
ণ
হওয়ার পনরপনে। অনিকন্তু আল্লাহ তাআলা তাকেরকক তা র
াঁ যরসালাকতর োনয়ে নেকয় মানব িানতর ননকি
পাটঠকয়কছন। তাই তাকের িনয িানতর সামকন আেশ ণ হওয়া আবশযক। যসই সকে নতনন তাকেরকক োনয়ে
নেকয়কছন তারা যযন মানু ষ কক কু ফু রী, গুনাহ, আনু গ তযহীনতা ও পাপাোর যেকক সতকণ ককরন। যনে তাকের
যেকক এসব অনযায় ও পাপাোর প্রকানশত হয়, তাহকল শত্রুরা তাকের যোষ-ত্রুটি িরার সুকযাগ যপকয় যযকতা
এবং তাকের শরীয়তকক প্রেনবদ্ধ করার অযুহাত যপকতা। আর এটি আল্লাহর যহকমকতর নবপরীত। তাই আল্লাহ
তাআলা স্বীয় রহমকত তাকেরকক এসব অনযায় আেরর্ যেকক যহফাযত ককরকছন এবং তা যেকক মানুষকক ননকষি
করা ও এর ভয়াবহ পনরর্নতর কো বর্না
ণ করার োনয়ে তাকেরকক নেকয়কছন। যযমন তাকেরকক এবােত যগািার
ও আকখরাত অনভমু খ ী হওয়ার যক্ষ্কত্র আেশ ণবাননকয়কছন এবং তাকের মকিয েু ন নয়ার যভাগ-নবলাকসর ঐসব
উপকরর্ সংগ্রহ করার আগ্রহ কনমকয় নেকয়কছন, যা মানুষকক আকখরাকতর সুখ-শানর্ন্ লাকভর িনয আমল করার
পকে বািা সৃ ট ি ককর। তকব সগীরা গুনাহর বযাপাকর কো হকলা, নবীকের কাকরা যেকক তা কখকনা ননিস্ব
ইিকতহাে করার কারকর্ হকত পাকর। নকন্তু তাকেরকক একত বহাল রাখা হয় না। তাই নবীকের দ্বারা কখকনা কখকনা
সগীরা গুনাহ হকল তা তাকের নযায়পরায়নতাকক নি ককর যেয় না এবং এটি নবুওয়াকতর মযাোর
ণ
পনরপনেও নয়।
এটি শুিু একারকর্ হয় যয, তারাও মানুষ এবং এটি যেখাকনার িনয যয, তাকের যকউ ইলমুল গাকয়কবর সীমায়
যপৌৌঁছকত পাকরনন ও তাকের কাউকক প্রভুকের যকাকনা নবকশষর্ যেয়া সটঠক নয়।
মুফাসনসর এবং আকলমগর্ কতক সংর্টিত নবষয় উকল্লখ ককরকছন। যযমন আল্লাহ তাঅাালা বার্ী,আর তু নম
তানড়কয় নেকয়া না তাকেরকক, যারা ননি রবকক সকাল সন্ধ্যায় ডাকক, তারা তার সন্তুটি োয়।সূ র া আনআম,
আয়াত: ৫২এবং তার বার্ীআনম যতামাকক যয ওহী নেকয়নছ, তা যেকক তারা যতামাকক প্রায় নফতনায় যফকল

নেকয়নছল, যাকত তু নম আমার নাকম এর নবপরীত নমেযা রিাকত পার এবং তখন তারা অবশযই যতামাকক বন্ধ্ুরূকপ
গ্রহর্ করত। আর আনম যনে যতামাকক অনবেল না রাখতাম, তকব অবশযই তু নম তাকের নেকক নকছু িা ঝু াঁ কক
পড়কত।সূরা ইসরা, আয়াত: ৭৩-৭৪
এ িরকর্র যয সব র্িনা নতনন স্বীয় ইিনতহাে অনুযায়ী বানহযক কলযাকর্র আশায় ককরকছন, আল্লাহ িাকনন যয
তা হানসল হকব না।
আর পাপাোর ও কবীরা গুনাহর যক্ষ্কত্র কো হকলা, আল্লাহ তাআলা তাাঁকক তাকত নলপ্ত হওয়া যেকক ও তা সমেনণ
করা হকত বানেকয় যরকখকছন। যকননা তা যরসালাত ও (আল্লাহর) মকনানীত হওয়ার নবপরীত এবং তার ননকির
যেকক কু ফু র, অপকম ণ ও অবািযতা যেকক যয সতকণব ার্ী বনর্ ত
ণ হকয়কছ তারও নবপরীত। তকব তার ননকি যয
শরীয়ত অহী করা হকয়কছ তা যপৌৌঁছাকনার যক্ষ্কত্র উম্মকতর ঐকযমকত তার ননভু ণল হওয়ার নবষয়টি নবেগ্ধ
আকলমগর্ উকল্লখ ককরকছন। বরং সমস্ত নবীই আল্লাহ তাআলার পক্ষ্ হকত যয অহী ও শরীয়কতর তাবলীগ
ককরকছন, তাকত তারা মা’সু ম বা ভু ল-ত ্ রু টি যেকক মু ক্ত নছকলন। বরং আল্লাহ তাআলা আমাকের নবীকক
নবুওয়াকতর পূকবইণ নশকণ, অেীলতা ও অনযানয অপকম যেকক
ণ
যহফাযত ককরকছন।
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম যেকক বর্না
ণ করা হকয়কছ যয, নতনন বকলকছন, িাকহলী যুকগর যলাককরা
যযসব কাি করকতা, আনম কখকনা তা করার কল্পনা কনরনন এবং আনম কখকনা খারাপ কাি করার ইিাও যপাষর্
কনরনন, এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা আমাকক তা র
াঁ যরসালাকতর োনয়ে নেকয় সম্মাননত ককরকছন। ইমাম কাযী
ইয়ায তাাঁর আশ-নশফা নামক নকতাকব এবং অনযানয স্থাকন একো উকল্লখ ককরকছন।
ইবকন নহশাম তাাঁর সীরাত গ্রকে উকল্লখ ককরকছন, আল্লাহ তাআলার যহফাযত ও সংরক্ষ্র্ািীন যেকক নবী করীম
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম যযৌবকন পোপনণ ককরকছন। নতনন যযকহতু তাাঁকক যরসালাকতর নবরাি োনয়ে নেকয়
সম্মাননত করকবন, তাই তা কাঁ ক িাকহনলয়াকতর কেয তা
ণ ও যোষ-ত্ রুটি যেকক সংরক্ষ্র্ ককরকছন। অেে নতনন
তখন তা র
াঁ যগাকত্রর িকম রণ উপকরই নছকলন। যযৌবকন পোপ নণ ককর নতনন তা র
াঁ যগাকত্রর মকিয সকব াত্তম
ণ
বযজক্তে,
সকব ান্নত
ণ
েনরত্র, যমলাকমশায় সব ানিক
ণ
ভদ্র, প্রনতকবশীর সাকে সকব াত্তম
ণ
আেরর্, সুমহান োনরজত্রক স্বভাব এবং
আমানতোরীকত সব ানিক
ণ
সতযবােী রূকপ পনরনেত নছকলন। যসই সকে নতনন ননকির োনরজত্রক পনবত্রতা ও
মযাোকক
ণ
সংরক্ষ্র্ করর্াকে অেীলতা
ণ
এবং ঐসব োনরজত্রক যোষ-ত্রুটি যেকক সবানিক
ণ
েূকর অবস্থান ককরকছন,
যা মানুষকক কলুন ষত ককর যফকল। একারকর্ তা কাঁ ক স্বীয় যগাকত্রর মকিয আল-আমীন বা সতযবানে নবশ্বস্ত বকল
ডাকা হকতা। যকননা আল্লাহ তাআলা বশশবকাকল এবং িাকহলী যুকগ তাাঁর মকিয এগুনটির সমাহার র্টিকয়কছন।
তৃতীয় নবষয়:মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাকমর নরসালাকতর বযাপকতা:অনযানয নবীকের উপর মুহাম্মাে
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লামকক অকনকগুকলা ববনশিয দ্বারা খাস করা হকয়কছ। িাকবর রানযয়াল্লাহু আনহু যেকক
বনর্ তণ মুত্তাফাক আলাইনহ হােীকছ তার িবাকনই তার কতক উকল্লখ করা হকয়কছ।“আমাকক এমন পাাঁেটি নবষয়
োন করা হকয়কছ, যা আমার পূকব কাউককও
ণ
যেওয়া হয়নন। (১) আমাকক এমন প্রভাব নেকয় সাহাযয করা হকয়কছ
যয, একমাস েূর কেও তা প্রনতফনলত হয়; (২) সমস্ত যমীন আমার িনয পনবত্র ও সালাত আোকয়র উপকযাগী
করা হকয়কছ। কাকিই আমার উম্মকতর যয যকান যলাক ওয়াক্ত হকলই সালাত আোয় করকত পারকব; (৩) আমার
িনয গানীমাকতর মাল হালাল ককর যেওয়া হকয়কছ, যা আমার পূ ক ব ণআর কাকরা িনয হালাল করা হয়নন; (৪)
আমাকক (বযাপক) শাফা‘আকতর অনিকার যেয়া হকয়কছ; (৫) সমস্ত নবী যপ্রনরত হকতন যকবল তাাঁকের সম্প্রোকয়র
িনয, আর আমাকক যপ্ররর্ করা হকয়কছ সমগ্র মানব িানতর িনয।আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম
বকলকছন“আনম লাল ও সাো োমড়া সবার কাকছ যপ্রনরত”।মুসনলম হােীসটি বর্না
ণ ককরকছন।এরই নভনত্তকত সমগ্র
মানব িানতর ওপর তা র
াঁ ই অনুসরর্ ও আনুগতয করা আবশযক। কারর্, তা র
াঁ উম্মকতর সমস্ত মানুষই োওয়াত
প্রাপ্ত উম্মত। আল্লাহ তাআলা বকলন,“আর আনম যতামাকক সমগ্র মানব িানতর িনয সু স ংবাে োতা ও ভীনত
প্রেশনকারী
ণ
রূকপ পাটঠকয়নছ”।সূরা সাবা, আয়াত: ২৮অোৎ,
ণ সমগ্র মানুকষর িনয।আল্লাহ তা‘আলা বকলকছন,“বল,
যহ মানব সম্প্রোয়, আনম যতামাকের সককলর ননকি আল্লাহর রাসূ ল ”সূ র া আরাফ, আয়াত: ১৫৮কু রআকনর
সকম্বািনসমূহ সমগ্র মানুষকক লক্ষ্য ককরই একসকছ। যযমন আল্লাহ তাআলার বার্ী:“যহ যলাক সকল! যতামরা
যতামাকের রকবর এবােত ককরা”।সূরা বাকারা, আয়াত: ২১আল্লাহ তা‘আলা বকলকছন,যহ মানুষ, অবশযই যতামাকের
ননকি রাসূল একসকছ, যতামাকের রকবর পক্ষ্ যেকক সতয ননকয়। সুতরাং যতামরা ঈমান আন, তা যতামাকের িনয
উত্তম হকব।সূরা ননসা, আয়াত: ১৭০আল্লাহ তা‘আলা বকলকছন,যহ মানুষ, যতামাকের রকবর পক্ষ্ যেকক যতামাকের
ননকি প্রমার্ একসকছ এবং আনম যতামাকের ননকি স্পি আকলা নানযল ককরনছ।সূরা ননসাম, আয়াত: ১৭৪এখাকন
মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম এবং নতনন তাাঁর রকবর পক্ষ্ হকত যা ননকয় একসকছন, যসনেকক ইনেত করা
হকয়কছ।এ সব নস স্পি ককর যয, সমস্ত মানুষ তাাঁর নরসালাকতর অনুসরর্ করার আকেশপ্রাপ্ত এবং তাাঁর আনুগতয

করকত বািয। আর এটিও প্রনসদ্ধ যয, নতনন যযমননভাকব মানুকষর িনয যপ্রনরত টঠক যতমনই জিন িানতর িনযও
যপ্রনরত। এ কোর িনয আল্লাহ তা‘আলা বার্ী দ্বারা েলীল যেওয়া হয়:আর স্মরর্ কর, যখন আনম জিনকের একটি
েলকক যতামার কাকছ নফনরকয় নেকয়নছলাম। তারা কু রআন পাঠ শুননছল। যখন তারা তার কাকছ উপনস্থত হল,
তখন তারা বলল, ‘েু প ককর যশান। তারপর যখন পাঠ যশষ হল তখন তারা তাকের কওকমর কাকছ সতকণকারী
নহকসকব নফকর যগল।সূ র া আহকাফ, আয়াত: ২৯তা র
াঁ এ বার্ী পয র্ন্:‘যহ
ণ
আমাকের কওম, আল্লাহর নেকক
আহবানকারীর প্রনত সাড়া োও এবং তাাঁর প্রনত ঈমান আন।সূরা আহকাফ, আয়াত: ৩১অনুরূপ আল্লাহ তাআলার
বার্ী:বল, ‘আমার প্রনত ওহী করা হকয়কছ যয, ননশ্চয় জিনকের একটি েল মকনাকযাগ সহকাকর শুকনকছ। অতঃপর
বকলকছ, ‘আমরা যতা এক নবস্ময়কর কু রআন শুকননছ, যা সকতযর নেকক নহোয়াত ককর; অতঃপর আমরা তাকত
ঈমান একননছ।সূ র া জিন, আয়াত: ১-২ইহু েী-খৃষ্ঠ ানরা মকন ককর মু হ াম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাকমর
যরসালাত শুিু আরবকের িনয। তাাঁর যরসালাত সতয হওয়ার ননজশ্চত জ্ঞান লাভ করার পর, অকনক মু'যিযা দ্বারা
তাাঁর যরসালাতকক শজক্তশালী করার নবষয়টি যিকন এবং তাাঁর প্রেুর অনুসারী যেকখও তারা এ কো বকলকছ। তারা এ
কো নবশ্বাস করকত বািয হকয়কছ যয, নতনন তাাঁর রকবর পক্ষ্ হকত যপ্রনরত হকয়কছন। নকন্তু অহংকার, পেময াোর
ণ
যলাভ এবং পানেবণ স্বাে ণতাকেরকক তাাঁর অনুসরর্ বিণন করকত অনুকপ্ররর্া নেকয়কছ। তারা তাাঁর সতযবানেতা, তাাঁর
যরসালাকতর সতযতা যেকখ স্বীকার ককরকছ যয, তা র
াঁ উপর অবতীর্ নকতাব
ণ
আল্লাহ তাআলার পক্ষ্ যেকক অহী
ছাড়া আর নকছুই নয়। তা সকেও কুরআকন তাকেরকক সকম্বািন ককর যযসব আকেশ করা হকয়কছ, তা তারা গ্রহর্
ً ص ِدقًا ِل َما َم َعك ْم َو َال تَكونوا أَ او َل كَافِر بِ ِه َو َال تَ ْشتَروا بِآيَاتِي ثَ َمنًا قَل
ককরনন। যযমন আল্লাহ তাআলা বকলন,ااي
َ َوآمِ نوا بِ َما أَ ْنزَ ْلت م
َ ِيال َو ِإي
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ا
َون َو َال تَلبِسوا ال َح اق بِالبَاطِ ِل َوتَكتموا ال َح اق َوأ ْنت ْم تَ ْعلمون
ِ “ فَاتقআর যতামাকের সাকে যা আকছ তার সতযায়নকারীস্বরূপ আনম
যা নানযল ককরনছ তার প্রনত যতামরা ঈমান আন এবং যতামরা তা প্রেম অস্বীকারকারী হকয়া না। আর যতামরা
আমার আয়াতসমূহ সামানযমূকলয নবজক্র ককরা না এবং যকবল আমাককই ভয় কর। আর সতযকক নমেযার সাকে
নমনেত ককরা না এবং যিকন বুকঝ সতযকক যগাপন ককরা না”।সূরা বাকারা, আয়াত: ৪১-৪২অনুরূপ আয়াত আকরা
রকয়কছ।েতু ে ণনবষয়:তার নরসালাত যপৌৌঁ ছ াকনা:আল্লাহ তা‘আলা বকলকছন,যহ রাসূল , যতামার রকবর পক্ষ্ যেকক
যতামার ননকি যা নানযল করা হকয়কছ, তা যপৌৌঁকছ োও আর যনে তু নম না কর তকব তু নম তাাঁর নরসালাত যপৌৌঁছাকল
না।সূরা মানয়ো, আয়াত: ৬৭এর মািযকম তাাঁকক তাাঁর মহান প্রভুর পক্ষ্ হকত যরসালাকতর বার্ী যপৌৌঁছাকনার োনয়ে
অপ নণ করা হকয়কছ। এটি নতনন অবশযই ককরকছন। এটি শুিু তা র
াঁ ই োনয়ে নছল না। বরং এটি নছল সমস্ত রাসূল
আলাইনহমু স সালামকের কাি। মু হ াম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম তাকেরই একিন নছকলন। আল্লাহ
তাআলা বকলন, ع لَيْكَ إِ اال ْال بَ َالغ
َ “ إِ ْنশুিু যপৌৌঁনছকয় যেয়াই যতামার োনয়ে”।সূ র া শুরা, আয়াত: ৪৮এবং নতনন
বকলকছন,“পনরষ্কার ভাষায় শুননকয় যেয়া ছাড়া রাসূ ক লর আর যকান োনয়ে যনই”।সূ র া নূ র , আয়াত: ৫৪তাাঁর
সাহাবীগর্ তার এ যপৌৌঁছাকনা ও বর্ নার
ণ
সাক্ষ্য নেকয়কছন। যযমন আবু যার রানেয়াল্লাহু আনহু বকলন,একটি পানখ
তার েু’টি ডানা যমলকল নশক্ষ্র্ীয় নক তার ইমল আমাকের িনয উকল্লখ করা ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ
ওয়া সাল্লাম মৃতুয বরর্ ককরননন।
আহমাে ইবন মািাহ রানহমাহু ল্লাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম যেকক বর্ না
ণ ককরন, নতনন
বকলকছন,
 ال يزيغ عنها بعدي إال هالك، ليلها كنهارها،“ لقد تركتكم على مثل البيضاءআনম যতামাকেরকক একটি উজ্জ্বল পকে যরকখ যাজি,
যার রাত নেকনর মতই। আমার পকর বেনসীব বযতীত অনয যকউ তা যেকক নবেুযত হকত পাকরনা”।
সহীহ মুসনলম ও অনযানয গ্রকে আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস রানেয়াল্লাহু আনহু যেকক বনর্ ত,
ণ নতনন বকলন,
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম বকলকছন,
আমার পূকব ণযপ্রনরত প্রকতযক নবীর উপর আবশযক নছল, নতনন তাাঁর উম্মকতর িনয যা কলযার্কর িানকবন তা
তাকেরকক িাননকয় নেকবন এবং তাকের িনয যা ক্ষ্নতকর িানকবন তা যেকক তাকেরকক সতকণ করকবন।
এটি সুপ্রনসদ্ধ যয, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম ননি িানত ও যেকশর যলাককেরকক প্রেকম োওয়াত
যেওয়া আরি ককরকছন। অতঃপর আরব উপদ্বীকপর নবনভন্ন অংকশর আরবকেরকক োওয়াত নেকয়কছন। অতঃপর
তাকের পাশ্ব বতী
ণ
যলাককেরকক োওয়াত নেকয়কছন। নতনন মরুবাসী ও গ্রামাঞ্চকল বসবাসরত আরব যগাত্রগুকলার
কাকছ পত্র পাটঠকয় আল্লাহর েীকনর োওয়াত নেকয়কছন এবং এই যরসালাত কবুল করার আহবান িাননকয়কছন।
অতঃপর নতনন ইয়ামান, বাহরাইন ও অনযানয অঞ্চকল োঈগর্কক পাটঠকয়কছন। অতঃপর ইসলামী শরীয়কতর
নেকক োওয়াত নেকয় পারসয ও যরামক সম্রািকের ননকি নেটঠ পাটঠকয়কছন। তা র
াঁ মৃতু যর পূ ক ব ইণ তা র
াঁ োওয়াত
েতু নেণকক ছনড়কয় পড়কলা এবং েূর ও কাকছর সককলর ননকি তাাঁর োওয়াত প্রনসদ্ধ হকয় যগকলা।

অতঃপর তাকের মিয যেকক আল্লাহ কাউকক নহোয়াত নেকয়কছন এবং তাকের মিয যেকক কাকরা উপর পেভ্রিতা
সাবযস্ত হকয়কছ।
সূরা নাহাল, আয়াত:৩৬
এভাকবই তাাঁর মৃতুযর পকর সাহাবীগর্ তাাঁর েীকনর োওয়াত নেকয়কছন এবং যারা যসই দ্বীন কবুল করকত অস্বীকার
ককরকছ তাকের নবরুকদ্ধ তারা যুদ্ধ ককরকছন। যতক্ষ্র্ না তারা ইসলাকম প্রকবশ ককরকছ অেবা জিনযয়া নেকয় লাঞ্ছনা
ও অপমানকক আবশযক ককর ননকয়কছ, যার ফকল অল্প সমকয়র মকিযই েীকনর োওয়াত পৃনেবীর নবনভন্ন এলাকায়
যপৌৌঁকছ নগকয়কছ। ইনতহাকসর নকতাবগুকলাকত যযমন উকল্লখ করা হকয়কছ। এেত সকেও যয যলাক যেকশর েূর প্রাকর্ন্
বাস ককর এবং যনে িকর যনয়া হয় যয, যস এই শরীয়ত সম্পককণ এককবাকরই শুকননন, তাহকল তার হু কু ম হকব
আহকল ফাতরাত বা যাকের কাকছ যকাকনা রাসূ ল পাঠাকনা হয়নন তাকের মতই। তা সকেও যস সতয েীন
অনুসন্ধ্াকনর বযাপাকর আনেি, যযই েীকনর িনয তাকক সৃটি করা হকয়কছ এবং যয েীন তার আশপাকশর যলাককরা
পালন ককর।
পঞ্চম নবষয়:
খাতমুন নবুওয়াত বা নবুওয়কতর সমানপ্ত:
যযকহতু এই শরীয়ত পৃনেবীর সমস্ত মানুকষর িনয এবং েুননয়ার সকল প্রাকর্ন্র সমস্ত মানুষকক এটি কবুল ককর
যনয়ার আকেশ করা হকয়কছ। তার একমাত্র কারর্ এটি সব কশষ
ণ
শরীয়ত এবং সব কশষ
ণ
আসমানী যরসালাত।
অতএব আমাকের ওপর নবশ্বাস করা আবশযক যয, মু হ াম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম আকখরী নবী ও
সবকশষ
ণ
রাসূল। আল্লাহ তাআলা বকলন,
ِ “ َما َكانَ م َح امد أَ َبا أَ َحد مِ ْن ِر َجالِك ْم َولَك ِْن َرسو َل اমুহাম্মাে যতামাকের যকাকনা পুরুকষর নপতা নন; তকব আল্লাহর
َّللا َوخَات ََم النا ِب ِيين
রাসূল ও সবকশষ
ণ
নবী। আর আল্লাহ সকল নবষকয় সবজ্ঞ”।
ণ
সূরা আহযাব, আয়াত: ৪০
 خاتمশকব্দর  تاবকর্ ণফাতহ (যবর) ও কাসরাহ (যযর) উভয়ভাকব পটঠত। মূলত খাতাম ঐ জিননষকক বলা হয়, যা
দ্বারা পূকব াক্ত
ণ নবষয় সমাপ্ত করা হয়। নেটঠ নলখা যশষ হকল যা দ্বারা নছল লাগাকনা হয়, তাককও খাতাম বলা হয়।
যাকত নেটঠর সাকে সম্পকণহীন আর নকছু যযাগ করার সুকযাগ না োকক। যমাি কো আল্লাহ তাআলা মানুকষর িনয
যযসব নবী পাটঠকয়কছন, মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম নছকলন তাকের মকিয সব কশষ।
ণ
নতনন সব কশষ
ণ
নবী হওয়া যেকক সবকশষ
ণ
রাসূল হওয়া আবশযক হয়। মুসনলম ও অনযানয ইমাম আবু হুরায়রা রানযয়াল্লাহু আনহু
যেকক বর্না
ণ ককরন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম বকলকছন,
 فجعل الناس يطوفون به وبعجبون له، فأحسنه وأجمله إال موضع لبنة من زاوية من زواياه،مثلي ومثل اْلنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا،
فأنا اللبنـة وأنا خاتـم النبيين: هال وضعت هذه اللبنة؟ !قال: “ ويقولونআমার ও আমার পূববতী
ণ
নবীকের উপমা হকি যস যলাককর
মকতা যয একটি প্রাসাে ননম ার্
ণ করকলা। তকব প্রাসাকের একপাকশ্ব ণমাত্র একটি ইকির স্থান খালী যরকখ নেকলা।
যলাককরা প্রাসােটির পাশ নেকয় যাওয়ার সময় এর প্রশংসা করকত লাগকলা এবং বলকত লাগকলা, যকন এ ইিটি
স্থাপন করা হকলা না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম বকলন, আনম হলাম যসই ইি। আনমই সবকশষ
ণ
নবী”।
মুসনলম রানহমাহু ল্লাহ িাকবর ইবন মুত ইম রানেয়াল্লাহু আনহু যেকক আকরা বর্ না
ণ ককরন যয, রাসূল সাল্লাল্লাহু
আলাইনহ ওয়া সাল্লাম বকলকছন,
 وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا الماحي الذي يمحو هللا بي الكفر،أنا محمد: إن لي أسماء
আমার অকনক নাম রকয়কছ। আনম মু হ াম্মাে ও আহমাে। আনম আল-মাহী (ননজশ্চহ্নকারী)। আমার মািযকম
আল্লাহ্ তাআলা কু ফরকক ননজশ্চহ্ন ককর নেকবন। আনম আল-হানশর (সমকবতকারী)। নকয়ামকতর নেন সকল
মানুষকক আমার পশ্চাকত একজত্রত করা হকব। আনম আল-আনকব (সব কশষ
ণ
আগমর্কারী)। আমার পর আর
যকাকনা নবী যনই”।
সু ন াকন আবূ োউে ও অনযানয হােীছ গ্রকে সাওবান রানেয়াল্লাহু আনহু এর েীর্ ণহােীকছ একসকছ, নবী করীম
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম বকলকছন,

 وأنا خاتم النبيين ال نبي بعدي، كلهم يزعم أنه نبي،“ وأنه سيكون في أمتي كذابون ثالثونআমার উম্মকতর মকিয আমার পকর জত্রশিন
নমেুযককর আগমর্ র্িকব। তারা সবাই নবুওয়াকতর োবী করকব। অেে আনমই সব কশষ
ণ
নবী। আমার পকর আর
যকাকনা নবী যনই”।
সুতরাং নবশ্বাস করা আবশযক যয, মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম সব কশষ
ণ
নবী। তার পকর যয বযজক্ত
নবুওয়াত োনব করকব, যস নমেুযক। আকখরী যামানায় ঈসা ইবকন মারইয়াম আলাইনহস সালাম যখন অবতরর্
করকবন, তখন নতনন মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম এর শরীয়ত দ্বারা নবোর-ফয়সালা করকবন। নতনন
এই উম্মকতর একিন মানু ক ষর মতই হকবন। তার উপর অহী নানযল হকলও নতনন এই পনবত্র শরীয়ত বিণন
করকবন না। অতএব এই উম্মকতর যয বযজক্ত নবুওয়াত বা যরসালাকতর োনব করকব যস নমেুযক, প্রতারক, পেভ্রি
এবং পেভ্রিকারী। যনেও যস সািারর্ ও মুখ ণযলাককেরকক অকলৌনকক র্িনা ও যভলনকবাজি যেখায় এবং নবনভন্ন
প্রকার যােু এবং িা ক
াঁ াকলা নকছু যেখাকত সক্ষ্ম হয়। আসওয়াে আনাসী এবং মু স ায়লামা কাযযাকবর হাকত এ
িরকর্র নকছু শয়তানী অবস্থা এবং বাকি, নমেযা ও বাকনায়াি জিননষ প্রকানশত হকয়নছল। প্রকতযক নবকবকবান
যলাককর সামকনই এগুকলা নমেযা ও বাকনায়াি হওয়ার কো সু স্প ি। আসওয়াে আনাসী ও মু স ায়লাহ কাযযাব
বযতীত আকরা যারা নবু ও য়াত োনব ককরনছল, তাকের নকছু অনু স ারী বতরী হকয়নছল এবং তারা নকছু িা শজক্তও
অিণন ককরনছল। তাকের কারকর্ নকছু যলাক নবভ্রার্ন্ হকয়কছ। একের সব কশষ
ণ
বযজক্ত হকলা যগালাম আহমাে
কানেয়ানী। তার নফতনা যখন ছনড়কয় পড়কলা তখন ভারত, পানকস্তান ও অনযানয যেকশর অকনক সম্প্রোয় ও
যগাটষ্ঠ তার নফতনায় আক্রার্ন্ হকয়কছ। এমননভাকব নকয়ামত পয র্ন্
ণ যারাই নবুওয়াত োনব করকব, তাকের কারকর্
মানুষ নবভ্রার্ন্ হকব। তাকের সব কশষ
ণ
হকব নমেুযক োজ্জাল। তার নফতনার নবষয়টি সুন্নাকত বনর্ ত
ণ হকয়কছ। নবী
করীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম তা র
াঁ অকলযার্ যেকক বা ে
াঁ ার িনয উম্মতকক সাবিান ককরকছন। আল্লাহ
তাআলা বকলন,
‘আনম নক যতামাকেরকক সংবাে যেব, কার ননকি শয়তানরা অবতীর্ ণহয়’? তারা অবতীর্ ণ হয় প্রকতযক েরম
নমেযাবােী ও পাপীর ননকি।
সূরা শুআরা, আয়াত: ২২১-২২২
এটি প্রমার্ ককর যয, উপকরাক্ত নমেুযককের কাকছ শয়তান আকস এবং তাকেরকক িারর্া যেয় যয, তাকের কাকছ যা
আকস তা আল্লাহর পক্ষ্ হকত অহী। তকব সৃটির মকিয আল্লাহর রীনত-নীনত হকলা নতনন সতয নবষকয়র ওপ নূর স্থাপন
ককরন। আর নমেযা ও বাকনায়াি নবষকয়র বযাপাকর কো হকলা জ্ঞানীকের সামকন তার মুকখাশ উন্মুক্ত হয়।
ষষ্ঠ নবষয়:
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাকমর প্রনত উম্মকতর করর্ীয়:
আমরা যখন িানলাম যয, মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম যা ননকয় একসকছন তাকত নতনন সতযবােী, তার
নরসালাত সতয এবং তাকক সতযাকরাপ করা ওয়াজিব। বস্তুত এটিই হকি মুহাম্মাে আল্লাহর রাসূল সাক্ষ্ীর অে,ণ
যার োনব হকি তাকক সতযাকরাপ করা অতঃপর তার অনুসরর্ করার মািযকম ইবােত আঞ্জাম যেওয়া। আর এর
পশ্চাকত যয সাওয়াব আকছ এবং তা তযাগ করাকত যয পাপ আকছ তাকত ঈমান আনয়ন করা। কারর্ আমাকের
ওয়াজিব হকি আমরা তা বাস্তবায়ন করকবা এবং আমাকের িীবকন তার প্রনতফলন র্িাকবা। আর তা রূপানয়ত
হকব কুরআন ও সুন্নাহকত যয ননকেণশসমূহ রকয়কছ তা বাস্তবায়ন করার দ্বারা, যযমন:
প্রেমত: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাকমর প্রনত ঈমান আনা:
আল্লাহ তাআলা তাাঁর ননকেণশ নেকয়কছন যযমন নতনন আল্লাহ, যফকরশতা এবং আসমানী নকতাবসমূকহর প্রনত ঈমান
আনার ননকেণ শ নেকয়কছন। আর নতনন এর ওপর প্রেুর ছাওয়াব োন ও তা ছাড়ার ওপর যন্ত্রর্াোয়ক শাজস্ত ননিারর্
ণ
ককরকছন।
আল্লাহ তা‘আলা বকলন,
ِ ب الاذِي أَ ْنزَ َل مِ ْن قَبْل َو َم ْن َي ْكف ْر ِب ا
ِ َيا أَي َها الاذِينَ آ َمنوا آمِ نوا ِب ا
اّلل َو َم َالئِ َكتِ ِه َوكت ِب ِه َورس ِل ِه َو ْال َي ْو ِم
ِ ع َلى َرسو ِل ِه َو ْال ِكتَا
ِ اّلل َو َرسو ِل ِه َو ْال ِكتَا
َ ب الاذِي ن اَز َل
ْ
ً
ض َالال بَعِيدًا
াঁ রাসূকলর প্রনত এবং যস
َ ض ال
َ “ اآلخِ ِر فَقَ ْدযহ মুনমনগর্, যতামরা ঈমান আনয়ন ককরা আল্লাহর প্রনত, তা র
নকতাকবর প্রনত যা নতনন তা র
াঁ রাসূ ক লর উপর নানযল ককরকছন এবং যস নকতাকবর প্রনত যা নতনন পূ ক ব ণ নানযল
ককরকছন। আর যয আল্লাহ, তা র
াঁ যফকরশতাগর্, তাাঁর নকতাবসমূহ , তা র
াঁ রাসূলগর্ এবং যশষ নেনকক অস্বীকার
করকব, যস যর্ার নবভ্রানর্ন্কত নবভ্রার্ন্ হকব।

সূরা ননসা, আয়াত: ১৩৬
আল্লাহ তা‘আলা বকলকছন,
যহ মুনমনগর্, যতামরা আল্লাহকক ভয় কর এবং তাাঁর রাসূকলর প্রনত ঈমান আন, নতনন স্বীয় রহমকত যতামাকেরকক
নদ্বগুর্ পু র স্কার যেকবন, আর যতামাকেরকক নূ র যেকবন যার সাহাকযয যতামরা েলকত পারকব এবং নতনন
যতামাকেরকক ক্ষ্মা ককর যেকবন।
সূরা হােীে, আয়াত: ২৮
আল্লাহ তাআলা বকলন,
ِ “ فَآمِ نوا ِب اতাই ঈমান আনয়ন ককরা আল্লাহ, তাাঁর রাসূল এবং যসই নূর বা আকলার প্রনত যা
ور الاذِي أَ ْنزَ ْلنَا
ِ اّلل َو َرسو ِل ِه َوالن
আনম নানযল ককরনছ”।
সূরা তাগাবুন, আয়াত: ৮
আল্লাহ তা‘আলা বকলকছন,
সুতরাং যতামরা আল্লাহর প্রনত ঈমান আন ও তাাঁর যপ্রনরত উম্মী নবীর প্রনত, যয আল্লাহ ও তাাঁর বার্ীসমূকহর প্রনত
ঈমান রাকখ।
সূরা আরাফ, আয়াত: ১৫৮
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আকরা বকলন,
আর যয যকউ আল্লাহ ও তাাঁর রাসূকলর উপর ঈমান আকন না তকব ননশ্চয় আনম কানফরকের িনয প্রস্তুত ককরনছ
জ্বলর্ন্ আগুন।
সূরা ফাতাহ, আয়াত: ১৩
এ নবষকয় এ ছাড়া আকরা অকনক আয়াত রকয়কছ।
মুসনলম রানহমাহু ল্লাহ ও অনযারা আবূ হু রায়রা রানেয়াল্লাহু আনহু যেকক বর্ না
ণ ককরন, নতনন বকলন: রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম বকলকছন,
“আমাকক মানুকষর সাকে যুদ্ধ করার আকেশ যেয়া হকয়কছ যয পযর্ন্
ণ না তারা সাক্ষ্য যেকব যয, আল্লাহ ছাড়া যকান
ইলাহ যনই এবং আমার প্রনত ও আনম যা ননকয় একসনছ তার প্রনত ঈমান আনয়ন করকব”।
জিবরীকলর হােীস নামী প্রনসদ্ধ হােীকস নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম এ বকল ঈমাকনর বযাখযা
ককরকছন:
“তু নম আল্লাহর প্রনত, তা র
াঁ যফকরস্তা, নকতাবসমূহ, রাসূলগর্,আকখরাত নেবস ও তাকেীকরর ভাকলা-মকন্দর প্রনত
ঈমান আনকব”।
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাকমর প্রনত ঈমান আনয়ন করার অতযাবশযকীয় োনব হকলা, নতনন
আল্লাহর পক্ষ্ হকত যা ননকয় একসকছন, তা সতযায়ন করা এবং তা র
াঁ যরসালাকতর সতযতায় নবশ্বাস করা। যকননা
ঈমাকনর মূল হকি যকাকনা নবষকয়র প্রনত অর্ন্র নেকয় েৃ ঢ় নবশ্বাস করা এবং আস্থাশীল হওয়া। অতঃপর যিকনবুকঝ এবং নবশ্বাস সহকাকর িবান নেকয় তা উচ্চারর্ করা। অতঃপর কািককমরণ মািযকম ঈমাকনর োনব বাস্তবায়ন
করা। এসব নবষকয়র সমিকয় ঈমান পনরপূ র্ ণহয় এবং এই পনরপূ র্ ণঈমানই নািাকতর উসীলা হকব। মু হাম্মাে
আল্লাহর রাসূল, অর্ন্করর নবশ্বাস ছাড়া এ সাক্ষ্য যেয়া অনে ক।
ণ এরূপ সাক্ষ্য োনকারীর সাক্ষ্য যকাকনা উপকার
করকব না। এ িনযই আল্লাহ তাআলা মুনাকফককেরকক নমেুযক বকলকছন। আল্লাহ তাআলা বকলন,
যখন যতামার কাকছ মুনানফকরা আকস, তখন বকল, আমরা সাক্ষ্য নেজি যয, ননশ্চয় আপনন আল্লাহর রাসূল এবং
আল্লাহ িাকনন যয, অবশযই তু নম তাাঁর রাসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য নেকিন যয, অবশযই মুনানফকরা নমেযাবােী।
সূরা আল-মুনানফকুন, আয়াত: ১
নদ্বতীয়ত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাকমর আনুগতয করার আকেশ ও তাাঁর অবািযতা যেকক সতকণ করা:

আর সকন্দহ যনই যয, তাাঁর আনুগতয করাই তাাঁর প্রনত ঈমাকনর আলামত। কারর্ তাাঁর সততায় েৃঢ় নবশ্বাস করার
োনব হকলা নতনন আল্লাহ তাআলার পক্ষ্ হকত যা যপৌৌঁ ন ছকয়কছন তাকত তা র
াঁ আনু গ তয করা। অতএব যয বযজক্ত
অহংকার নকংবা অলসতাবশত তাকত তা র
াঁ পু ক রাপু ন র নকংবা তার অংশ নবকশকষর নবকরানিতা করল যস তাাঁর
যরসালাকতর সাক্ষ্ীকত সতযাবােী নয়। অনিকন্তু আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীকমর অকনক স্থাকন তাাঁর আনুগতয
করার আকেশ ককরকছন। নতনন বকলন,
ِ الرسو ِل إِ ْن ك ْنت ْم تؤْ مِ نونَ بِ ا
ِ ش ْيء فَردوه إِلَى ا
اّلل َو ْاليَ ْو ِم ْاآلخِ ِر
َ الرسو َل َوأولِي ْاْل َ ْم ِر مِ ْنك ْم فَإِ ْن تَنَازَ عْت ْم فِي
ّللا َو ا
ّللا َوأَطِ يعوا ا
َ يَا أَي َها الاذِينَ آ َمنوا أَطِ يعوا ا
“যহ মু ন মনগর্, যতামরা আনু গ তয কর আল্লাহর, আনু গ তয কর রাসূ ক লর এবং যতামাকের মিয যেকক কতৃ কণ ের
অনিকারীকের। অতঃপর যকাকনা নবষকয় যনে যতামরা মতনবকরাি কর তাহকল তা আল্লাহ ও রাসূ ক লর নেকক
প্রতযাপর্ণ করাও। যনে যতামরা আল্লাহ ও যশষ নেকনর প্রনত ঈমান একন োককা”।
সূরা ননসা, আয়াত: ৫৯
আল্লাহ তা‘আলা বকলন,
علَى َرسو ِلنَا ْال َب َالغ ْالم ِبين
ّللا َوأَطِ يعوا ا
َ الرسو َل َواحْ ذَروا فَإِ ْن ت ََولايْت ْم فَا ْعلَموا أَنا َما
َ “ َوأَطِ يعوا اআর যতামরা আল্লাহর আনুগতয কর এবং
আনুগতয কর রাসূকলর আর সাবিান হও। তারপর যনে যতামরা মুখ নফনরকয় নাও তকব যিকন রাখ যয, আমার
রাসূকলর োনয়ে শুিু সুস্পি প্রোর।
সূরা মানয়ো, আয়াত: ৯২
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বকলন,
‘علَيْك ْم َما ح ِم ْلت ْم َو ِإ ْن تطِ يعوه تَ ْهتَدوا
ّللا َوأَطِ يعوا ا
َ علَ ْي ِه َما ح ِم َل َو
َ الرسو َل فَإِ ْن ت ََولا ْوا فَإِنا َما
َ “ قلْ أَطِ يعوا اবকলা, যতামরা আল্লাহর আনুগতয
কর এবং রাসূ ক লর আনু গ তয কর। তারপর যনে যতামরা মু খ নফনরকয় নাও, তকব যস শুিু তার উপর অনপ ত
ণ
োনয়কের িনয োয়ী এবং যতামাকের উপর অনপ ত
ণ োনয়কের িনয যতামরাই োয়ী। আর যনে যতামরা তার
আনুগতয কর তকব যতামরা নহোয়াতপ্রাপ্ত হকব”।
সূরা নূর, আয়াত: ৫৪
অনুরূপ অকে আল্লাহ
ণ
তা‘আলা বার্ী:
ع ْنه فَا ْنتَهوا
“ َو َما آتَاكم اরাসূল যতামাকের যা যেয় তা গ্রহর্ কর, আর যা যেকক যস যতামাকের ননকষি
َ الرسول فَخذوه َو َما نَ َهاك ْم
ককর তা যেকক নবরত হও”।
সূরা হাশর, আয়াত: ৭
বরং রাসূকলর আনুগতয করার ওপর প্রেুর ছাওয়াব ননিারর্
ণ করা হকয়কছ। আল্লাহ তা‘আলা বকলন,
َالرسو َل لَ َعلاك ْم ت ْر َحمون
“ َوأَطِ يعوا اআর যতামরা আনুগতয কর রাসূকলর, যাকত যতামাকেরকক েয়া করা হয়”।
সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১৩২
আল্লাহ তাআলা আকরা বকলকছন,
আর যয বযজক্ত আল্লাহ ও তাাঁর রাসূকলর আনুগতয ককর, যস অবশযই এক মহা সাফলয অিণন করল।
সূরা আহযাব, আয়াত: ৭১
অনুরূপভাকব তার নাফরমানীর ওপর ভয়াবহ শাজস্তর িমক নেকয়কছন।
আর যয আল্লাহ ও তা র
াঁ রাসূ ক লর আনু গ তয ককর আল্লাহ তাকক প্রকবশ করাকবন িান্নাতসমূক হ, যার তলকেকশ
প্রবানহত রকয়কছ নহরসমূহ। যসখাকন তারা স্থায়ী হকব। আর এিা মহা সফলতা। আর যয আল্লাহ ও তাাঁর রাসূকলর
নাফরমানী ককর এবং তা র
াঁ সীমাকরখা লঙ্ঘন ককর আল্লাহ তাকক আগুকন প্রকবশ করাকবন। যসখাকন যস স্থায়ী
হকব। আর তার িনযই রকয়কছ অপমানিনক আযাব।
সূরা ননসা, আয়াত: ১৩-১৪
আর িাহান্নামীকের যেকক তােকর কো নতনন বযক্ত ককরকছন:

َ َّللا َوأ
َ َ“ َيا لَ ْيتَنَا أহায় আফকসাস! যনে আমরা আল্লাহ ও তার রসূকলর আনুগতয করতাম”৷
الرسو َل
ط ْعنَا ا
َ ط ْعنَا ا
সূরা আহযাব, আয়াত: ৬৬
সহীহ হােীকস আবু হুরায়রা রানেয়াল্লাহু আনহু যেকক বনর্,ণ নতনন বকলন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম
বকলকছন,
 ومن عصاني فقد عصى هللا،“ من أطاعني فقد أطاع هللاযয আমার আনুগতয করল যস আল্লাহর আনুগতয করল। আর যয
আমার অবািয হল যস আল্লাহর অবািয হল”।
এর অে ণহকলা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম যসই নবষকয়র আকেশ ককরন আল্লাহ যা তা র
াঁ ননকি
প্রতযাকেশ ককরন। সুতরাং এ যক্ষ্কত্র তার আনুগতয করা তাাঁর রকবরই অনুগতয করা। আল্লাহ তাআলা বকলন,
ً علَ ْي ِه ْم َحفِي
َ َالرسو َل َف َق ْد أ
ظا
َ طا
“ َم ْن يطِ ِع اযয রাসূকলর আনুগতয করল, যস আল্লাহরই আনুগতয করল।
َ َس ْلنَاك
َ ّللا َو َم ْن ت ََولاى َف َما أَ ْر
َع ا
আর যয নবমুখ হল, তকব আমরা যতামাকক তাকের উপর তোবিায়ক ককর যপ্ররর্ কনরনন”।
সূরা আন-ননসা, আয়াত: ৮০
বুখারী রানহমাহু ল্লাহ আবু হু রায়রা রানেয়াল্লাহু আনহু যেকক বর্ না
ণ ককরকছন যয, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া
সাল্লাম বকলকছন,
সব মানুষই িান্নাকত প্রকবশ করকব। তকব যস বযজক্ত নয়, যয অস্বীকার ককর। তা র
াঁ া বলকলন, নকভাকব অস্বীকার
ককর? নতনন বলকলন, যয বযজক্ত আমার অনুসরর্ করকব যস িান্নাকত প্রকবশ করকব। যয আমার নাফরমানী করল
যসই অস্বীকার করল”।
আর সকন্দহ যনই যয, তা র
াঁ আনু গ তয হকলা, নতনন যয আকেশ ককরকছন তা করা এবং নতনন যা যেকক ননকষি
ককরকছন, তা যেকক েূকর োকা। যসই সকে নতনন যা ননকয় একসকছন, তা যমকন যনওয়া, তাাঁর ফয়সালার প্রনত সন্তুি
োকা, তাাঁর শরীয়কতর ওপর আপনত্ত যতালা যছকড় যেওয়া অেবা তাাঁর তার নবিাকনর পনরবত ন
ণ ও সমাকলােনা না
করা।
তৃতীয় নবষয়: নতনন উম্মতকক তাাঁর অনুসরর্ ও তাাঁর সুন্নত যমকন েলার আকেশ ককরকছন।
আল্লাহ তার ওপর নহোয়াত ও ক্ষ্মাকক ননি ারর্
ণ
ককরকছন। এবং তা কাঁ ক আল্লাহ তাআলার প্রনত সনতযকার
ভাকলাবাসার ননেশনণ ককরকছন। আল্লাহ তাআলা বকলন,
َ“ َواتابِعوه لَعَلاك ْم تَ ْهتَدونযতামরা তাাঁর অনুসরর্ ককরা। একত ককর যতামরা সটঠক পে প্রাপ্ত হকব”।
সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ১৫৮
ইহু েী খৃিানরা যখন োনব করকলা যয, তারা আল্লাহর পুত্র ও তা র
াঁ নপ্রয়িন, তখন নতনন পরীক্ষ্ার আয়াত নানযল
করকলন। আর তা হকলা তার বার্ী:
বল, ‘যনে যতামরা আল্লাহকক ভালবাস, তাহকল আমার অনুসরর্ কর, আল্লাহ যতামাকেরকক ভালবাসকবন এবং
যতামাকের পাপসমূহ ক্ষ্মা ককর যেকবন। আর আল্লাহ অতযর্ন্ ক্ষ্মাশীল, পরম েয়ালু’। বল, ‘যতামরা আল্লাহ ও
তাাঁর রাসূকলর আনুগতয কর’। তারপর যনে তারা মুখ নফনরকয় যনয়, তকব ননশ্চয় আল্লাহ কানফরকেরকক ভালবাকসন
না।
সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ৩১-৩২
আল্লাহ তা‘আলা বকলকছন,
ِ “ لَ َق ْد َكانَ لَك ْم فِي َرسو ِل اঅবশযই যতামাকের িনয রাসূলুল্লাহর মকিয
ِيرا
ً ّللا َكث
َ ّللا أس َْوة َح
َ ّللا َو ْاليَ ْو َم ْاآلخِ َر َوذَك ََر ا
َ سنَة ِل َم ْن َكانَ يَ ْرجو ا
রকয়কছ উত্তম আেশ তাকের
ণ
িনয যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রতযাশা ককর এবং আল্লাহকক অনিক স্মরর্ ককর”।
সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১
ননঃসকন্দকহ বান্দাকের উপর আবশয হকলা, তারা তাকের রবকক ভাকলাবাসকব। নযনন তাকেরকক সৃটি ককরকছন এবং
তাকেরকক নবনভন্ন প্রকার যনয়ামত নেকয়কছন। তকব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাকমর অনুসরর্ করার

উপর এই ভাকলাবাসা অজিণত হওয়া এবং তা গৃন হত হওয়ার নবষয়টি ননভণর করকছ। যারা তা র
াঁ অনুসরর্ করকব
নবননময় স্বরূপ আল্লাহ তাআলা তাকের িনয এই ছাওয়াব যরকখকছন যয, নতনন তাকেরকক ভাকলাবাসকবন এবং
তাকেরকক ক্ষ্মা করকবন। তকব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম এর অনুসরকর্র আলামত হকলা তাাঁর
অনুসরর্ করা, তাাঁর পকে েলা, তাাঁর িীবনী, আমল এবং এবােকতর রীনত-নীনতর অনুকরর্ করা। যসই সকে নতনন
যা যেকক ননকষি ককরকছন, তা যেকক েূকর োকা এবং তার এমন নবকরানিতা যেকক সতকণ োকা, যার কারকর্ মানুষ
তাাঁর অনুকরর্ যেকক সম্পূর্ ণযবর হকয় যায়। যযমন সহীহ বুখারীকত নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইনহ ওয়া সাল্লাম
যেকক বনর্তণ হকয়কছ, নতনন বকলকছন,
যয আমার সুন্নাত যেকক মুখ নফনরকয় ননকলা যস আমার (উম্মত) যেকক নয়।
েতু েতঃ
ণ ইলাহকক অর্ন্র ও যেকহ সনতযকারভাকব ভাকলাবাসা।
বরং তাাঁর মহব্বতকক অনয সব নকছুর উপর অগ্রানিকার যেওয়া। আল্লাহ তা‘আলা বকলন:
বল, ‘যতামাকের নপতা, যতামাকের সর্ন্ান, যতামাকের েী, যতামাকের যগাত্র, যতামাকের যস সম্পে যা যতামরা অিণন
ককরছ, আর যস বযবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা যতামরা করছ এবং যস বাসস্থান, যা যতামরা পছন্দ করছ, যনে
যতামাকের কাকছ অনিক নপ্রয় হয় আল্লাহ, তাাঁর রাসূল ও তাাঁর পকে জিহাে করার যেকয়, তকব যতামরা অকপক্ষ্া কর
আল্লাহ তাাঁর ননকেণশ ননকয় আসা পযর্ন্’।
ণ আর আল্লাহ ফানসক সম্প্রোয়কক নহোয়াত ককরন না।
সূরা আত-তাওবা, আয়াত : ২৪
যেখুন, এখাকন কীভাকব আল্লাহ তা‘আলা এ আিটি প্রকাকরর যকান একটিকক আল্লাহ ও তাাঁর রাসূকলর ভাকলাবাসার
উপর অগ্রানিকার যেয়াকক নতরস্কার ককরকছন। যযগুকলার প্রনত সািারর্ত মানুকষর মন আকৃি হয় এবং যয িনয
মানুষ এ েুননয়ার িীবনকক আল্লাহ ও তার রাসূকলর ভাকলাবাসার ওপর প্রািানয নেকয় োকক। আর নতনন তাকেরকক
“অকপক্ষ্া ককরা...” শকব্দ িমক নেকয়কছন। অে াৎ,
ণ যতামরা আল্লাহর ননকেণ ক শর অকপক্ষ্া ককরা। এটি আল্লাহর
অসন্তুটি ও তা র
াঁ রাকগর প্রনতজক্রয়া, যার কারকর্ শাজস্ত নানযল হয়। একত আল্লাহ ও তা র
াঁ রাসূ ক লর ভাকলাবাসা
ওয়াজিব হওয়ার েূ ড়ার্ন্ প্রমার্ রকয়কছ। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লামও তাাঁর হােীকস গুরুেসহ সাবযস্ত
ককরকছন। যযমন: আনাস (রানযয়াল্লাহু আনহু) এর হােীকস নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) বার্ী:
“যার মকিয নতনটি গুর্ োকক, যস তার দ্বারা ঈমাকনর নমিতা লাভ ক’যর: আল্লাহ ও তাাঁর রসূল তার কাকছ অনয সব
নকছু যেকক অনিক নপ্রয় হকব; কাউকক ভাকলাবাসকল যকবল আল্লাহ’র িনযই ভালবাসকব। আর কু ফরী যেকক
তাকক আল্লাহর বাাঁোকনার পর পুনরায় তাকত নফকর যাওয়াকক এমন অপছন্দ করকব, যযমন যস ননকিকক আগুকন
নননক্ষ্প্ত করাকক অপছন্দ ককর।”
মুত্তাফাকু ন আলাইনহ। সহীহ বুখারী ও মুসনলকম আনাস —রানযয়াল্লাহু আনহু— যেকক আকরা বনর্ তণ হকয়কছ যয,
রাসূলুল্লাহ—সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম— বকলকছন:
“যতামাকের যকউ মু’নমন হকত পারকব না যতক্ষ্র্ না আনম তার ননকি তার সর্ন্ান, তার নপতা ও সকল মানুকষর
যেকয় যবনশ নপ্রয় না হই”।
উমার ইবনুল-খাত্তাব রানযয়াল্লাহু ‘আনহু যখন বলকলন:
আল্লাহর কসম! অবশযই আপনন আমার ননকি সবনকছু র যেকয় যবনশ নপ্রয়। তকব আমার িীবকনর যেকয় যবনশ
নপ্রয় নন। তখন নতনন বলকলন:
না, যহ উমার! এখকনা তু নম পনরপক্ক ঈমানোর হকত পাকরানন যতক্ষ্র্ না আনম যতামার ননকি যতামার িীবকনর
যেকয় যবনশ নপ্রয় হকবা। তখন (উমার) রানযয়াল্লাহু আনহু বলকলন: আল্লাহর কসম! ননশ্চয়ই আপনন আমার ননকি
সবনকছুর যেকয় যবনশ নপ্রয় এমননক আমার িীবকনর যেকয়ও। তখন নতনন বলকলন: এখন হকয়কছ যহ উমার!
এটি বুখারী বর্না
ণ ককরকছন।
হােীকস আকরা বনর্তণ হকয়কছ যয, রাসূলল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম- এর ভাকলাবাসার একটি সুফল হকলা পরকাকল
তা র
াঁ সাকে িমাকয়ত হওয়া। কারর্ যখন িননক বযজক্ত তা কাঁ ক নকয়ামত সম্পককণ জিজ্ঞাসা করকলা তখন নতনন
বলকলন:

তু নম যসনেকনর িনয কী প্রস্তুত ককরকছা? যস বলকলা: আনম আল্লাহ ও তাাঁর রাসূকলর ভাকলাবাসা ছাড়া আর নকছুই
প্রস্তুত কনরনন। তখন নতনন বলকলন: তু নম যাকক ভাকলাকবকসকছা তার সাকেই তু নম োককব।
নবশুদ্ধ গ্রেদ্বকয় ইবনু মাসঊে রানেয়াল্লাহু আনহু সূকত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম যেকক বনর্ ত,
ণ নতনন
বকলন:
বযজক্ত তার সাকেই োককব যাকক যস ভালবাকস।
এটিই এ ভাকলাবাসার প্রনতোন ও পুরস্কার নহকসকব যকেি। তকব সনতযকাকরর ভাকলাবাসা তা র
াঁ অনুসরর্ করকত,
তাাঁর নশিাোকর নশি হকত ও তাাঁর সুন্নাতকক সবার সন্তুটির উপর প্রািানয নেকত বািয ককর। যতমননভাকব তা আবশযক
ককর যয তাাঁকক ভাকলাবাকস ও বন্ধ্ু মকন ককর তার ভাকলাবাসাকক এবং যয তাাঁকক র্ৃর্া ককর ও শত্রু মকন ককর তার
র্ৃ র্ াকক। যনেও যস খু ব ই ননককির যকউ হয়। যয বযজক্ত এ ববনশিযকক পনরপূ র্ রূকপ
ণ
িারর্ ককরকছ যসই এ
ভাকলাবাসায় সতযবােী। আর যয বযজক্ত এর বযনতক্রম ককরকছ অেবা একত যকান িরকনর ত্রুটি ককরকছ তাহকল
তার ভাকলাবাসা ততিুকুই ত্রুটিপূর্ হকব।
ণ
পঞ্চমতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লামকক সম্মান ও মযাো
ণ যেয়া এবং তাাঁকক শজক্তশালী করা।
যযভাকব আল্লাহর বার্ীকত উনল্লনখত হকয়কছ:
“যযন যতামরা আল্লাহ ও তাাঁর রাসূকলর ওপর ঈমান আকনা এবং তাাঁকক শজক্তশালী ও সম্মাননত ককরা।
সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ৯
আর আল্লাহ তা‘আলা বার্ী:
“যহ ঈমানোরগর্, যতামরা আল্লাহ ও তা র
াঁ রাসূকলর সামকন অগ্রবতী হকয়া না এবং যতামরা আল্লাহর তাকওয়া
অবলম্বন কর, ননশ্চয় আল্লাহ সবকোতা,
ণ
সবজ্ঞ।
ণ
যহ ঈমানোরগর্, যতামরা নবীর আওয়াকির উপর যতামাকের
আওয়াি উাঁেু ককরা না এবং যতামরা ননকিরা পরস্পর যযমন উচ্চস্বকর কো বল, তা র
াঁ সাকে যসরকম উচ্চস্বকর
কো বকলা না। এ আশঙ্কায় যয যতামাকের সকল আমল-ননষ্ফল হকয় যাকব অেে যতামরা উপলনিও করকত পারকব
না। ননশ্চয় যারা আল্লাহর রাসূকলর ননকি ননিকের আওয়াি অবননমত ককর, আল্লাহ তাকেরই অর্ন্রগুকলাকক
তাকওয়ার িনয বাছাই ককরকছন, তাকের িনয রকয়কছ ক্ষ্মা ও মহাপ্রনতোন।
সূরা আল-হুিুরাত: ১,৩
আল্লাহ তা‘আলা তা কাঁ েরকক তা র
াঁ সামকন তা র
াঁ আনীত নবিাকনর নবপরীত যকান মত ও েৃ ট িককার্ যপশ করকত
ননকষি ককরকছন। আর নতনন তাকের ননকষি ককরকছন তাাঁর সামকন আওয়ািকক উাঁেু করকত অেবা নবনা অিুহাকত
তা র
াঁ সাকে যিাকর কো বলকত। এবং এর ওপর নতনন তাকের আমল নকির হু মনক নেকয়কছন। আল্লাহ তা‘আলা
বকলন:
“যতামরা রাসূকলর ডাকাকক যতামাকের ননকিকের মিযকার একক অপরকক ডাকার নযায় বানাকব না”।
সূরা আন-নূর, আয়াত: ৬৩
অোৎ
ণ যতামরা তাাঁকক তাাঁর মূল নাকম যডককা না যযমননভাকব যতামাকের যকউ অনযকক ডাকক। বরং যতামরা তাাঁকক
তা র
াঁ নবনশি নাকম ডাককা। যযমন, যতামরা বলকব: যহ আল্লাহর নবী! অেবা যহ আল্লাহর রাসূল ! কারর্, আল্লাহ
তা‘আলা তাাঁকক নবকশষ মযাো
ণ ও যেষ্ঠকে নবকশনষত ককরকছন।
তা কাঁ ক সম্মান ও ময াো
ণ যেয়া এবং তা কাঁ ক শজক্তশালী করার অংশ হকি তা র
াঁ সু ন্ন াতকক সম্মান করা এবং তাাঁর
অনুসারীকের মকন তার মযাো
ণ সুউচ্চ করা। যার দ্বারা তাাঁর অনুসরর্ ও তাাঁর আকেশ মানা এবং তার ননকষি যেকক
পরকহয করা সহি হয়।
ষিত: তাাঁর ননকি নবোর প্রােী হওয়া, তা র
াঁ ফায়সালা সন্তুিনেকত্ত যমকন যনয়া ও তা র
াঁ ওপর আপনত্ত করা যেকক
নবরত োকা ওয়াজিব।
আল্লাহ তা‘আলা বকলন,

“যতামরা যনে যকান বযাপাকর ঝগড়ায় নলপ্ত হও তাহকল যসটিকক যতামরা আল্লাহ ও তাাঁর রাসূকলর নেকক নফনরকয়
নেকব”।
সূরা আন-ননসা, আয়াত: ৫৯
আল্লাহ তা‘আলা আকরা বকলন,
“যারা তা র
াঁ আকেকশর নবপরীত ককর তাকের এ বযাপাকর অবশযই সতকণ োকা উনেত যয, যযন তাকেরকক যকান
নফতনা নকংবা যন্ত্রর্াোয়ক শাজস্ত না যপকয় বকস”।
সূরা আন-নূর, আয়াত: ৬৩
সকল উম্মত একমত যয, তা র
াঁ (মৃ তু যর) পর তা র
াঁ সু ন্ন কতর নেককই নফকর যযকত ও নবোর প্রােী হকত হকব। এ
আয়াতগুকলাকত তাাঁর নবরুদ্ধােরর্ হারাম এবং তাাঁর সুন্নাকতর নবকল্প অনুসন্ধ্ান না করার পকক্ষ্ মহা প্রমার্ রকয়কছ।
যেখুন, কীভাকব আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর আকেশ অমানযকারীকেরকক নফতনা দ্বারা সতকণ ককরকছন, আর নফতনা
হকি নশরক বা বক্রতা এবং যন্ত্রর্াোয়ক শাজস্ত দ্বারা সতকণ ককরকছন। আর কীভাকব নতনন তাকের ঈমান না োকার
বযাপাকর কসম যখকয়কছন যতক্ষ্র্ না তারা তাাঁকক ননকিকের মিযকার সৃি সকল দ্বকের ফায়সালাকারী বানাকব
এবং তার নসদ্ধার্ন্কক যমকন ননকব। আর তাকের অর্ন্কর উক্ত ফায়সালার বযাপাকর যকান িরকনর সংককাে বা
মকনাকি না োককব। বস্তুতঃ যয বযজক্ত তাাঁর সুন্নাকতর নবিান িানার পরও যসটিকক অবকহলা ককর ও হাল্কা যভকব
তা পনরতযাগ ককরকছ এবং তার নবকল্প নহকসকব মানব রনেত নবনি-নবিান, মতামত ও প্রেলন ইতযানেকক গ্রহর্
ককরকছ তার িনয এ হুমনক ও িমনকই যকেি।
সপ্তম নবষয়:
(নবী) সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাকমর যক্ষ্কত্র মিযম পো ও ভারসামযতা বিায় রাখা।
আল্লাহর নীনত তাাঁর সৃটির মাকঝ বাড়াবানড় বা ছাড়াছানড় সংর্টিত হওয়ার যক্ষ্কত্র সো োলু রকয়কছ এবং প্রকতযক
িানত যেককই কমকবনশ বাড়াবানড় ও ত্ রুটি সংর্টিত হয়। এিনযই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) তাাঁর
অনুসারী উম্মতকক তাাঁর বযাপাকর বাড়াবানড় করকত এবং তাাঁকক আল্লাহর খাাঁটি অনিকার যেকক যকান নকছু নেকত
সতকণ ককরকছন। যা ননকের আকলােনা যেকক আকরা সুস্পি হয়:
প্রেমতঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) মানুকষর গণ্ডী যেকক যবনরকয় যাননন।
আল্লাহ তা‘আলা বকলন,
বলুন, “আনম যতা যকবল যতামাকের মকতাই একিন মানুষ। তকব আমার ননকি ওহী যপ্ররর্ করা হয়”।
সূরা আল-কাহফ, আয়াত: ১১০
আয়াতটি স্পি ককরকছ যয, নতনন যকবল ওহী দ্বারা নবকশনষত।
আল্লাহ তা‘আলা আকরা বকলন,
“বল, ‘পনবত্র মহান আমার রব! আনম যতা একিন মানব-রাসূল ছাড়া নকছু নই’?”
সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৯৩
এটি তখনই বলা হকয়কছ যখন মু শ নরকরা তারাঁ কাকছ যমীন বাহমান হওয়া বা আসমান তাকের উপর পাের
ননকক্ষ্প করা ইতযানে কামনা ককর, তখন নতনন তাকেরকক সু স্প িভাকব বকলন যয, নযনন একািগুকলা করকত
ক্ষ্মতা রাকখন নতনন হকলন তা র
াঁ রব নযনন একক। আর নতনন (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) যকবল নরসালাত
কতৃক
ণ নবনশি হকয়কছন যার োনয়ে আল্লাহ তাাঁকক নেকয়কছন।
পূকব রণ উম্মতগর্ কতৃ ক
ণ রাসূলকের নরসালাকতর বযাপাকর তাকেরকক মানুষ বকল আপনত্ত করার নবষয়টি আল্লাহ
বর্না
ণ ককরকছন। যযমন, আল্লাহ তা‘আলা হূে নকংবা সাকলহ এর সম্প্রোয় সম্পককণ তার বার্ীকত বকলকছন:
‘যস যকবল যতামাকের মত একিন মানুষ, যস তাই খায় যা যেকক যতামরা খাও এবং যস তাই পান ককর যা যেকক
যতামরা পান কর’। ‘আর যনে যতামরা যতামাকের মতই একিন মানুকষর আনুগতয কর, তকব যতামরা অবশযই
ক্ষ্নতগ্রস্ত হকব’।

সূরা আল-মু’নমনূন, আয়াত ৩৩,৩৪
আর নতনন মুহাম্মাে (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম)যক নমেযাকরাপকারীকের বযাপাকর বকলন, তারা বলকলা:
“এ রাসূকলর কী হকলা যয, যস খানা খায় এবং বািাকর হাাঁিােলা ককর“।
সূরা আল-ফুরকান, আয়াত:৭
অোৎ,
ণ যস কামাই ও নরনযক অনুসন্ধ্াকনর িনয যেিা ককর। ফকল নতনন তার উত্তর এভাকব প্রোন ককরন:
“আর যতামার পূকব যত
ণ
নবী আনম পাটঠকয়নছ, তারা সবাই আহার করত এবং হাি-বািাকর েলাকফরা করত।
সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ২০
অোৎ
ণ তারা নফনরশতা নয়। কারর্, মানুষ সািারর্ত নফনরশতাকেরকক যেখার ক্ষ্মতা রাকখ না। বরং যনে আল্লাহ
নফনরশতাকক পাঠাকতন, তারা তাাঁকক যেখকত যপকতা না যতক্ষ্র্ না নতনন মানুকষর আকৃনত িারর্ করকতন। তখনও
সকন্দকহর সৃটি হকতা। আল্লাহ তা‘আলা বকলন:
আর যনে রাসূলকক যফকরশতা বানাতাম তকব তা কাঁ ক পুরুষ মানুষই বানাতাম। ফকল তারা যয সকন্দহ ককর, যস
সকন্দকহই তাকেরকক যরকখ নেতাম।
সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৯
যখন তাাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) যেকক সালাকত ভুল সংর্টিত হকলা, তারা তাাঁকক তা এ মকন ককর স্মরর্
কনরকয় যেয়নন যয, হয়কতাবা সালাতকক কনমকয় যেয়া হকয়কছ। তখন নতনন বলকলন:
“আনম যতা যকবল যতামাকের মকতাই একিন মানুষ । আনমও ভু কল যাই যযমন যতামরাও ভু কল যাও। অতএব,
যখন আনম ভুকল যাই যতামরা আমাকক স্মরর্ কনরকয় নেকব”।
মুত্তাফাকুন ‘আলাইনহ (বুখারী ও মুসনলম)
যযকহতু রাসূলগর্ মানুষ তখন আল্লাহর যকান হক কম বা
ণ গূর্ যাই যহাক তাাঁকেরকক যেয়া উনেত নয়।
নদ্বতীয়তঃ রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) গাকয়ব িাকনন না।
নতনন ততিু কু ই সংবাে যেন যতিু কু আল্লাহ তা‘আলা তা কাঁ ক সংবাে নেকয়কছন ও তা র
াঁ ননকি ওহী ককরকছন।
আল্লাহ তা‘আলা বকলন:
বল, ‘যতামাকেরকক আনম বনল না, আমার কাকছ আল্লাহর ভান্ডারসমূহ রকয়কছ এবং আনম গাকয়ব িানন না এবং
যতামাকেরকক বনল না, ননশ্চয় আনম যফকরশতা। আনম যকবল তাই অনুসরর্ কনর যা আমার কাকছ ওহী যপ্ররর্
করা হয়’।
সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৫০
আল্লাহ তা‘আলা আকরা বকলন,
আপনন বলুন: আনম নতু ন যকান রাসূল নই। আর আনম িানন না যয, আমার ও যতামাকের সাকে কী আেরর্ করা
হকব।
সূরা আল-আহকাফ. আয়াত: ৯
আল্লাহ তা‘আলা আকরা বকলন,
“আনম যনে গাকয়ব িানতাম তাহকল আনম যবনশ যবনশ কলযার্ গ্রহর্ করতাম এবং আমাকক যকান অকলযার্ই
স্পশ করকতা
ণ
না”।
সূরা আল-আ’রাফ. আয়াত: ১৮৮
অতএব আল্লাহ ছাড়া যকউই গাকয়ব িাকন না। তকব নতনন তা র
াঁ কতক সৃ ট ির ননকি তার নকছু প্রকাশ ককরন
মু’জিযা ও তার সততার প্রমার্ স্বরূপ। যযমন: আল্লাহ তা‘আলা বকলন:

“নতনন অেৃকশযর জ্ঞানী, আর নতনন তাাঁর অেৃকশযর জ্ঞান কাকরা কাকছ প্রকাশ ককরন না। তকব তাাঁর মকনানীত রাসূল
ছাড়া। আর নতনন তখন তার সামকন ও তার নপছকন প্রহরী ননযুক্ত করকবন।”।
সূরা আল-জিন: ২৬-২৭
অে াৎ
ণ নতনন তাাঁর মকনানীত বযজক্তবগ ণতো তাাঁর রাসূলগর্কক পূব ণবা পকরর নকছু গাকয়বী নবষয় িাননকয় যেন। যা
ননকম্নাক্ত আল্লাহর বার্ীটির নবকরািী নয়:
বলু ন , আল্লাহ ছাড়া আসমানসমূ ক হ ও িনমকন যারা আকছ তারা গাকয়ব িাকন না। আর কখন তাকেরকক
পুনরুজিত করা হকব তা তারা অনুভব করকত পাকর না।
সূরা আন-নামাল: আয়াত : ৬৫
ভনবষযত নবষয়ানে সম্পককণ হােীসসমূকহ যয সংবােগুকলা একসকছ তা যসই ওহী যা আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর রাসূলকক
নফনরশতা রাসূকলর মািযকম অবগত ককরকছন অেবা তার ওপর যা খুকল নেকয়কছন বা তাকক ইলহাম ককরকছন।
যখন এ হকলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম ও তাাঁর পূকবকার
ণ
অনযানয রাসূলগকর্র ববনশিয, তখন আল্লাহর
যকান অনিকার যযমন তাাঁরই ইবােত করা নযনন একক তাকেরকক যসাপেণ করা যাকব না। এবং যয ববনশিয রকবর
সাকে খাস যস সব ববনশি দ্বারা তাকেরকক নবকশনষত করা যাকব না। এ িনযই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম)
রবী’ ইবনু মু‘আওনয়কযর ননককি োকা যসই যমকয় েু’টির ননকম্নাক্ত কোকক প্রতযাখযান করকলন:
আমাকের মাকঝ এমন এক নবী আকছন নযনন আগামী কাকলর সবনকছুই িাকনন।
এটি ইমাম নতরনমযী বর্না
ণ ককরকছন।
আনয়শা রানেয়াল্লাহু ‘আনহা বকলন:
যকউ যনে যতামাকক বকল, ননশ্চয়ই মুহাম্মাে আগামী নেকনর সবনকছু ই িাকনন তাহকল তু নম তাকক নবশ্বাস ককরা
না।
এটি বুখারী বর্না
ণ ককরকছন।
জিবরীল (আলাইনহস-সালাম) এর হােীকস একসকছ, যখন নতনন নকয়ামত সম্পককণ জিজ্ঞাসা করকলন তখন নবী
(সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) বলকলন:
“এ বযাপাকর জিজ্ঞানসত (বযজক্ত) জিজ্ঞাসাকারীর যেকয় যবশী অবনহত নয়। তকব আনম যতামাকক তার ননেশ নণ
সম্পককণ সংবাে নেব: যখন কৃ তোসী তার মননবকক প্রসব করকব। আর যখন তু নম নগ্নপে, বেহীন ও েনরদ্র
ছাগকলর রাখালকেরকক অট্টানলকার ওপর গব ণকরকত যেখকব।” পা ে
াঁ টি নবষয় আল্লাহ ছাড়া যকউ িাকনন না।
অতঃপর নতনন পাঠ ককরন, “ননশ্চয় আল্লাহর ননকি নকয়ামকতর জ্ঞান রকয়কছ। আর নতনন বৃটি বষর্ণ ককরন এবং
িরায়ূকত যা আকছ, তা নতনন িাকনন। আর যকউ িাকন না আগামীকাল যস কী অিণন করকব এবং যকউ িাকন না
যকান্ স্থাকন যস মারা যাকব।
মুত্তাফাকুন ‘আলাইনহ (বুখারী ও মুসনলম)
এ পাাঁেটিই হকলা গাকয়কবর োনবকাটঠ যা আল্লাহর বার্ীকত উনল্লনখত হকয়কছ:
“তাাঁর কাকছই রকয়কছ গাকয়কবর সবগুকলা োনব যযগুকলা নতনন ছাড়া আর যকউই িাকন না।
সূরা আল-আন‘আম: আয়াত: ৫৯
সুত রাং যয বযজক্ত এগুকলার যকানটির জ্ঞাকনর োনব করকলা অেবা এগুকলার যকানটিকক যকান মানুক ষর সাকে
সম্পৃক্ত করকলা, যস ননশ্চয়ই নমেুযক।
তৃতীয়তঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) ননকিই ননকির যকান লাভ-ক্ষ্নতর মানলক নন। অকনযর যতা েূকরর
কো।
আল্লাহ তা‘আলা বকলন,
“বল, ‘আনম আমার ননকির যকান উপকার ও ক্ষ্নতর ক্ষ্মতা রানখ না, তকব আল্লাহ যা োন।

সূরা আল-আ’রাফ: আয়াত: ১৮৮
আল্লাহ তা‘আলা আকরা বকলন,
“যহ রাসূল! আপনন বলুন, ননশ্চয়ই আনম যতামাকের যকান ক্ষ্নত বা নহোকয়কতর মানলক নই”।
সূরা আল-জিন: আয়াত: ২১
আর তা এ কারকর্ই যয, ননশ্চয়ই রািে আল্লাহর িনযই নযনন একক। তাাঁর হাকতই সকল লাভ ও ক্ষ্নত এবং োন
ও বজঞ্চত করর্। নতননই সকল ক্ষ্মতার মানলক। তা র
াঁ ফায়সালা প্রনতকরাি ও তা র
াঁ হু কু ম প্রতযাখযান করার যকউ
যনই।আর নবীগর্সহ তাাঁর সৃটির সবাই তাাঁর মানলকানািীন। যাকেরকক আল্লাহর ননকম্নাক্ত বার্ী শানমল ককর:
“তারা আসমানসমূহ ও যমীকনর মকিয অর্ু পনরমার্ যকান নকছুর মানলক নয়। আর এ েু’যয়র মকিয তাকের যকান
অংশীোনরে যনই এবং তাকের মিয যেকক যকউ তাাঁর সাহাযযকারীও নয়।
সূরা সাবা: আয়াত: ২২
শাইখু ল -ইসলাম ইবনু তাইনময়যাহ (রানহমাহু ল্লাহ) এ আয়াত যশকষ বকলন: আল্লাহ তা‘আলা নতনন ছাড়া অনয
সবনকছু ককই অস্বীকার ককরকছন যযগুকলার সাকে মুশনরকরা সম্পৃক্ত হয়। যযমন নতনন অকনযর মানলকানা বা
অংশীোনরে বা আল্লাহর সহকযাগী হওয়াকক অস্বীকার ককরকছন।
আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লামকক বকলন,
এ নবষকয় যতামার যকাকনা অনিকার যনই।
সূরা আকল ইমরান: আয়াত : ১২৮
এটি তখনই বলা হকয়কছ যখন উহু কের যু ক দ্ধ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) এর মাো ফাটিকয় ও তাাঁর
সামকনর োাঁত যভকে যেয়া হকয়নছল, তখন নতনন বকলন,
কীভাকব যস িানত সফলকাম হকব যারা ননকিকের নবীর মাো ফাটিকয়কছ?!
অেবা এটি নছল যখন (নবী) সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম মক্কার নকছু মুশনরককর ওপর কুনূত পকড় বে-েু‘আ
করকত নছকলন, তখন আল্লাহ তা অপন্দ করকলন এবং তাাঁকক সংবাে নেকলন যয, সকল বযাপার একমাত্র আল্লাহর
িনয। এ বযাপাকর তাাঁর যকান নকছুই করার যনই।
নবশুদ্ধ হােীকস বনর্তণ হকয়কছ যয, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর আত্মীয়-স্বিনকক ভীনত প্রেশনণ ককরন
এবং তাকের নতনন বকলন:
যতামরা ননকিকেরকক িাহান্নাকমর আগুন যেকক বা ে
াঁ াও। আনম আল্লাহর যেকক যতামাকের যকান উপকাকর
আসকবা না।
এমননক এ কো নতনন তা ননকির োো, ফুফী এবং যমকয়ককও বলকলন। অনয বর্নায়
ণ
রকয়কছ,
যতামরা ননকিকেরকক নককন নাও।
অোৎ
ণ আল্লাহর তাওহীে ও তাাঁর িনয ইবাোতকক খাাঁটি ককর এবং নতনন যার আকেশ ককরকছন তা যমকন ও নতনন
যার যেকক ননকষি ককরকছন তা যেকক নবরত যেকক (িান্নাত নককন নাও)। কারর্, একতই রকয়কছ িাহান্নাম যেকক
মুজক্ত, বংশ ও আত্মীয়তার উপর নয়। নতনন এর মািযকম এমন নকছু যলাককর সকন্দহ েূর করকলন যারা মকন ককর
যয, নতনন তা র
াঁ আত্মীয়কের িকনয যকেি হকবন ও তাকের িনয সু প ানরশ করকবন। এ নের্ন্াটি নবপু ল সংখযক
মানুকষর মকন োনা যবাঁকিকছ ও তাকের যভতর অনুপ্রকবশ ককরকছ। তাই আপনন তাকেরকক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ
ওয়াসাল্লাম) এর বংকশর সাকে শুিু সম্পৃক্ততার উপর ননভণর শীল হকত ও তাকক সম্মানিনক বকল মকন করকত
যেখকবন। তারা মকন ককর যয, মুজক্ত ও সুপানরশ আমল ছাড়াই হানসল যাকব। বরং তারা তাাঁর আেকশরণ নবকরানিতা
ককর এবং আল্লাহ ও তা র
াঁ রাসূ ক লর প্রকাশয নবরুদ্ধােরর্ ককর। যতমননভাকব আকরকটি েল রকয়কছ যারা তাাঁর
আনুগতয ও অনুসরর্ ছাড়া যকবল তাাঁর মনগড়া ভাকলাবাসাকক িারর্ ককর আকছ। তারা নবশ্বাস ককর যয, নতনন এ
মনগড়া ভাকলাবাসার নভনত্তকতই তাকের িনয সু প ানরশ করকবন। যনেও তার ভাকলাবাসার আলামত তো তাাঁর
অনুসরর্ ও তাাঁর যেখাকনা পকের নবপরীকত েকল। অেে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) ননকিই ননকির

লাভ-ক্ষ্নতর মানলক নন এবং নতনন আল্লাহর নবরুদ্ধােরর্ করকল ননকির উপর যেকক আযাব ও ক্ষ্নত প্রনতকরাি
করকত সক্ষ্ম নন, যযমন আল্লাহ তা‘আলা বকলন:
বল, ‘ননশ্চয় আল্লাহর কাছ যেকক যকউ আমাকক রক্ষ্া করকত পারকব না এবং নতনন ছাড়া কখকনা আনম যকান
আেয়ও পাব না।
সূরা আল-জিন, আয়াত: ২২
তাহকল তাাঁর ননককির (আত্মীকয়র) বা েূকরর (অনাত্মীকয়র) অবস্থা কীরূপ হকব?!
অেে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) ননি আত্মীয়কেরকক স্পি বকলকছন, নতনন না তাকেরকক আল্লাহর
শাজস্ত যেকক রক্ষ্া করকবন, না তাকেরকক িান্নাকত প্রকবশ করাকবন, না তাকেরকক আল্লাহর ননকিবতী ককর
নেকবন। বরং তাকের আমলগুকলাই তাকেরকক িাহান্নাম যেকক রক্ষ্া করকব।
নবশুদ্ধ হােীকস বনর্ত,
ণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর োো আবু তানলকবর নহোকয়কতর যেিা ককরকছন,
নকন্তু নতনন তাকত সক্ষ্ম হননন। যখন তাাঁর মৃতুয উপনস্থত হকলা, নতনন তার কাকছ একস বলকলন:
“যহ োো! বলু ন , “আল্লাহ ছাড়া যকান মা’বূ ে যনই” এ কানলমা দ্বারা আল্লাহর ননকি আপনার িকনয সু প ানরশ
করকবা।
তখন খারাপ সােীরা তাকক শয়তানী যুজক্ত যশখাকলা।ফকল তার যশষ কো নছকলা, যস আব্দুল-মুত্তানলকবর িকমরণ
উপরই রকয়কছ। এ বযাপাকরই আল্লাহর ননকম্নাক্ত বার্ী নানযল হকয়কছ,
ননশ্চয় আপনন যাকক ভাকলাবাকসন তাকক আপনন নহোয়াত নেকত পারকবন না; বরং আল্লাহই যাকক ইিা নহোয়াত
যেন।
সূরা আল-কাসাস: আয়াত: ৫৬
এ র্িনায় যসই মুশনরককের সকন্দহ বানতকলর সববৃণ হৎ প্রমার্ রকয়কছ যারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম)
নবষকয় বাড়াবানড় ককর এবং তাাঁর ননকি নবপে েূর করা ও গুনাহ মাফ কামনা ককর। আর কটঠন নবপকের সময়
তাাঁর নাম িকর ইয়া রাসূলাল্লাহ ইতযানে বকল নেৎকার ককর।
বলাবাহুলয যয, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) সৃটির যেষ্ঠ ও তাকের তু লনায় আল্লাহর অনত ননকিবতী এবং
সম্মাকনর নেক নেকয় তাকের তু লনায় মহান, অনিকন্তু নতনন তাাঁর োো আবু তানলকবর িীবেশায় ও মৃতু যর সময়
নহোকয়কতর ওপর আগ্রহী নছকলন, তা সকত্তও নতনন তা করকত পাকরননন। কারর্, আল্লাহ তা‘আলা তার িনয
েু ভ াণ গয নলকখ যরকখকছন। উপরন্তু নতনন তার িনয ক্ষ্মা প্রাে নার
ণ
প্রনতজ্ঞা ককরন, আল্লাহ তা র
াঁ যেককও তা কাঁ ক
ননকষি ককরকছন এভাকব:
নবী ও মুন মনকের িনয উনেত নয় যয, তারা মুশনরককের িনয ক্ষ্মা প্রাে না
ণ করকব। যনেও তারা আত্মীয় হয়।
তাকের ননকি এিা স্পি হকয় যাওয়ার পর যয, ননশ্চয় তারা প্রজ্বনলত আগুকনর অনিবাসী।”।
সূরা আত-তাওবাহ: আয়াত: ১১৩
একত েলীল রকয়কছ যয, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) অকনযর লাভ বা ক্ষ্নতর মানলক নন। যনেও যস তাাঁকক
ডাকক, তা কাঁ ক আশা ককর ও তা র
াঁ নাম িকর নেৎকার ককর। যনেও যস মকন ককর যয, যস তা কাঁ ক কটঠনভাকব
ু
ভাকলাবাকস। যনে নবী (সাল্লাল্লাহ আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) এর ননকি অর্ন্রসমূকহর নহোকয়ত অেবা নবপে েূর করার
যকান নকছু োককতা তাহকল এর সবানিক
ণ
উপযুক্ত নছকলা তাাঁর যসই বড় োো যয তাাঁর অনভভাবকে ও তাাঁকক রক্ষ্া
ককরকছ এবং তাাঁর ও মুশনরককের কিোকনর মাকঝ প্রনতবন্ধ্কতা সৃটি ককরকছ। যখন নতনন তাকক নহোকয়ত নেকত
ও রক্ষ্া করকত পারকলন না তাহকল অনযরা যতা আকরা আকগ।
েতু েতঃ
ণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) এর িনয আল্লাহর যগালাম হওয়াই সম্মান ও ফযীলকতর নবষয়:
নবশুদ্ধ হােীস গ্রেদ্বকয় উমার (রানযয়াল্লাহু আনহু ) যেকক প্রমানর্ত, রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম)
বকলকছন:
যতামরা আমার নবষকয় বাড়াবানড় ককরা না, যযমনটি খৃিানরা ইবনু মারইয়যাম সম্পককণ বাড়াবানড় ককরকছ। আনম
যতা যকবল বান্দা। তাই যতামরা বল, আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল।

শাইখ সু ল াইমান ইবনু আব্দুল্ল াহ (রানহমাহু ল্লাহ) এ হােীস সম্পককণ নকতাবু ত -তাওহীকের বযাখযার ২৭২ পৃষ্ঠ ায়
বকলন: তার বার্ী:
আনম যতা যকবল বান্দা। তাই যতামরা বকলা: আল্লাহর বান্দা ও তাাঁর রাসূল।
অোৎ
ণ যতামরা আমার প্রশংসা করকত নগকয় বাড়াবানড় ককরা না যযমননভাকব নিস্টানরা ‘ঈসা (আলাইনহস-সালাম)
এর বযাপাকর বাড়াবানড় করকত নগকয় তা র
াঁ মাকঝ রুবূনবয়যাকতর োনব ককরকছ। বরং আনম হজি আল্লাহর বান্দা।
অতএব, যতামরা তা নেকয়ই আমার পনরেয় নেকব যযমননভাকব আমার প্রনতপালক তা নেকয়ই আমার পনরেয়
নেকয়কছন। যতামরা বলকব: আল্লাহর বান্দা ও তাাঁর রাসূল। নকন্তু কবরপূিারীরা তাাঁর আকেকশর নবকরানিতা না ককর
ও তাাঁর ননকষিাজ্ঞায় নলপ্ত না হকয় ক্ষ্ার্ন্ হয়নন। এমননক তারা তাাঁর েরম নবকরানিতা ককরকছ। আর তারা মকন করকছ
যয, যনে তারা তাাঁকক আল্লাহর বান্দা ও তাাঁর রাসূল বকল গুর্ানিত ককর এবং (নবশ্বাস ককর যয,) তাাঁকক ডাকা যাকব
না, তাাঁর দ্বারা সাহাযয োওয়া যাকব না, তাাঁর িনয মানত করা যাকব না, তাাঁর বসতর্করর েতু ষ্পাকশ্ব তাওয়াফ
ণ
করা
যাকব না এবং তাাঁর হাকত যকাকনা নকছুই যনই এবং নতনন আল্লাহর িানাকনা ছাড়া যকান গাকয়ব িাকনন না, তাহকল
তাাঁর অনিকার খব ণও তাাঁকক অসম্মান করা হকব। তাই তারা তাাঁকক তাাঁর ময াোর
ণ
উপকর উন্নীত ককরকছ এবং তাাঁর
মাকঝ এমন নকছু োনব ককরকছ যা নিস্টানরা ‘ঈসা (আলাইনহস-সালাম) এর মকিয োনব ককরকছ অেবা তার
কাছাকানছ। তাই তারা তাাঁর ননকি গুনাহ মাফ ও নবপে েূর করার প্রােনা
ণ ককর।
শাইখুল-ইসলাম (রানহমাহুল্লাহ) যকাকনা এক নকতাকব তাাঁর যুকগর িননক যলাক যেকক ইকস্তগাসাহ সম্পককণ উকল্লখ
ককরন যয, যস যযসব নবষকয় যকবল আল্লাহ ছাড়া কাকরা ননকি ফনরয়াে করা যায় না যসসব নবষকয় রাসূ ল
(সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) এর কাকছ ফনরয়াে করা ববি বকলন। যস এ নবষকয় একটি নকতাবও নলকখকছ।
আর যস বলকতা, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) গাকয়কবর সকল োনবর জ্ঞান রাকখন যার জ্ঞান আল্লাহ
ছাড়া আর যকউ রাকখ না।
তাাঁর মকতা আকরকিন যেকক নতনন বর্ না
ণ ককরন, যয নশক্ষ্কতা করকতা এবং তাকক ফকতায়াোতা বলা হকতা যস
বলকতা, আল্লাহ যা িাকনন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লামও তা িাকনন এবং আল্লাহ যা করকত সক্ষ্ম নতননও
তা করকত সক্ষ্ম। তা র
াঁ মৃ তু যর পর এ যগাপন রহসযটি হাসাকনর ননকি স্থানার্ন্নরত হয়, অতঃপর হাসাকনর
বংশিারা হকয় তা আবুল হাসান শানযলীর পযর্ন্
ণ স্থানার্ন্নরত হয়।
তারা বকল, এটি হকলা সমগ্র গুকর্গুনানিত সত্তা গাউস কুতু কবর স্থান। তাকেরই যকউ আল্লাহর বার্ী সম্পককণ বকল,
আর সকাল-সন্ধ্যায় যতামরা তাাঁর পনবত্রতা যর্াষর্া কর।
সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ৯
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লামই হকলন যসই বযজক্ত নযনন সকাল-নবকাল পনবত্রতা যর্াষর্া ককরন।
তাকের যকউ বকল, আমরা আল্লাহ ও তাাঁর রাসূকলর ইবাোত কনর। ফকল তারা রাসূলকক মা’বূে বানাকতা।
আনম বনল, বূনসরী বকলকছ:
ননশ্চয়ই আপনার অনুগ্রকহই েুননয়া ও তার সতীন (আকখরাত)। আর আপনার জ্ঞানসমূকহর নকয়েংশই হকলা লূহ
ও কলকমর জ্ঞান।
নতনন েু ন নয়া ও আনখরাতকক তার োন বকলই আখযানয়ত করকলন। নতনন ননজশ্চত করকলন যয, নতনন লাওকহ
মাহফূ কয যা রকয়কছ তা িাকনন। আর এ বক্তবযই শাইখু ল -ইসলাম (রানহমাহু ল্লাহ) ঐ নশক্ষ্ক যেকক বর্ না
ণ
ককরকছন। এর সবই সুস্পি কুফর।
আশ্চয ণ বযাপার হকলা শয়তানই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) এর ভাকলাবাসা এবং তা র
াঁ সম্মান ও
অনুসরকর্র রূকপ তাকের সামকন এগুকলা তু কল িকরকছ। এটিই হকলা অনভশকপ্তর কাি। কারর্, তার আবশযক
কািই যতা হকলা সতযকক নমেযার সাকে নমনলকয় সকল ডাকক সারাোনকারী পশুরূপীকের মাকঝ োলু করা। যারা
জ্ঞাকনর আকলায় আকলানকত নয় এবং যারা শক্ত যকান খুটাঁ ির ননকি আেয় গ্রহর্ ককরনন। কারর্ এটি সম্মান নয়।
সম্মাকনর মূল স্থান হকলা অর্ন্র, মুখ ও অেপ্রতযে। আর তারা তার যেকক সবকেকয় েূকর। কারর্, অর্ন্করর সম্মান
হকলা তা কাঁ ক বান্দা ও রাসূল নবশ্বাস করার পরবতী িাপ, যযমন তা র
াঁ ভাকলাবাসাকক ননকির িীবন, নপতা-মাতা,
সর্ন্ান ও সকল মানুকষর ভাকলাবাসার উপর প্রািানয যেয়া। আর এ মহব্বতকক সতযাকরাপ ককর েু’টি জিননস:

েুটির একটি: তাওহীেকক যভিাল মুক্ত করা। কারর্, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম এটিকক যভিাল মুক্ত
করার বযাপাকর যবনশ আগ্রহী নছকলন। ফকল নতনন সব নেক যেকক নশককণর কারর্সমূহ ও তার মািযমগুকলা ননমূলণ
ককরকছন। এমননক িননক বযজক্ত তাাঁকক বলল: আল্লাহ ও আপনন যা যেকয়কছন। নতনন বলকলন:
তু নম নক আমাকক আল্লাহর শরীক বানাকল?! বরং আল্লাহ একাই যা যেকয়কছন।
এটি আহমাে বর্না
ণ ককরন। নতনন গাইরুল্লাহর নাকম কসম যখকত ননকষি ককরকছন। নতনন িাননকয় যেন যয, এটি
নশকণ। আর নতনন কবকরর নেকক সালাত আোয় বা কবরকক মসজিে বানাকত অেবা যমলার িায়গা বানাকত অেবা
কবকরর উপর বানত জ্বালাকত ননকষি ককরন। বরং তা র
াঁ েীকনর নভনত্তই হকলা এ মূল নীনতর উপর যা নািাকতর
যাাঁতার যকন্দ্রনবন্দু। নতনন যযভাকব স্বীয় কো, কাি ও তাওহীে নবকরািী মািযমসমূহ বকন্ধ্র মািযকম যসটিকক সাবযস্ত
ককরকছন তা আর যকউ ককরননন। অতএব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) এর সম্মান (তাওহীকের
যক্ষ্কত্র) তাাঁকক অনুসরর্ দ্বারা হয়, তাাঁর নবকিানিতা দ্বারা হয় না।
নদ্বতীয়টি হকলা, িকম রণ মূল ও শাখাগুকলার সকল সূক্ষ্ম ও অসূক্ষ্ম নবষকয় তাাঁকক এককভাকব নবোরক মকন ককর
তাাঁর খাাঁটি অনুসরর্ করা। উপরন্তু তাাঁর নবোকর সন্তুি হকয় যসটিকক মাো যপকত যমকন যনয়া এবং তার নবকরািী ও
নবপরীত মত যেকক মুখ নফনরকয় যনয়া ও যসনেকক ভ্রূকক্ষ্প না করা। যাকত নতননই হন একক ফায়সালাকারী যাাঁর
কো গ্রহর্ ও অনুসরর্ করা হয় এবং যার নবপরীতটি প্রতযাখযান করা হয়। যযমননভাকব তাাঁর প্রনতপালক হকিন
একক মা’বূে, পূিয ও স্রিা, যাাঁর ননকি ফনরয়াে করা হয়, যাাঁর উপর ভরসা করা হয়, যাাঁর ননকি আশা ও যাাঁকক
ভয় করা হয়, গুনাহ মাফ ও নবপে েূর করার িনয যাাঁর ননকি এককভাকব আশা করা হয়, যাাঁর োনই হকলা েুননয়া
ও আনখরাত, নযনন সকল সৃটিকক এককভাকব সৃটি ককরকছন, তাকেরকক এককভাকব নরনযক নেকিন, এককভাকব
তাকের পুনরুিান করকবন, নযনন ক্ষ্মা ও েয়া ককরন, নহোকয়ত যেন ও পেভ্রি ককরন, নযনন এককভাকব কাউকক
ভাগযবান ও েুভ াণ গা ককরন। এসব বযাপাকর অনয কাকরা যকান ক্ষ্মতা যনই। যস যযই যহাক না যকন। না নবী, না
জিব্রীল, না অনয যকউ। এটিই হকলা সনতযকাকরর সম্মান যা সম্মাননত সত্তার অবস্থা মানফক। যা সম্মানকারীর
েুননয়া ও আনখরাকতর িীবকনর িনয উপকারী এবং যা তার ঈমাকনর িনয বািযতামূলক ও আবশযক। আর মুকখর
সম্মান হকলা তা র
াঁ যকোপযুক্ত প্রশংসা করা যযভাকব তা র
াঁ প্রনতপালক ও নতনন ননকির প্রশংসা ককরকছন, যাকত
যকান বাড়াবানড় ও ত ্ রু টি যনই। যযমন ককরকছ কবরপূ ি ারীরা। কারর্, তারা তা র
াঁ প্রশংসায় েরম বাড়াবানড়
ককরকছ। আর অেপ্রতযকের সম্মান হকলা তা র
াঁ আনু গ তয করা ও তা র
াঁ েীনকক নবিয়ী করার যেিা করা। তাাঁর
আনীত িকমরণ সাহাযয করা ও তাাঁর নবকরািীকের সাকে জিহাে করা।
যমাি কো, উপকারী সম্মান হকলা তাাঁর যেয়া সংবােকক নবশ্বাস করা, তাাঁর আকেকশর আনুগতয করা, তাাঁর নননষদ্ধ
ও নতরস্কৃ ত নবষয় যেকক নবরত োকা, তা র
াঁ িনয শত ্ রু তা ও নমত্রতা এবং ভাকলাবাসা ও র্ৃ র্ া করা। তা কাঁ ক
এককভাকব ফায়সালাকারী মানা, তাাঁর নবোকর সন্তুি োকা এবং নতনন ছাড়া যকান তাগূতকক যমকন না যনয়া, যার
ননকি ফয়সালা ননকয় যাওয়া হয়, বরং যা তাাঁর কোর মানফক হকব তা গ্রহর্ করকব। আর যা তাাঁর কোর নবকরািী
হকব তা প্রতযাখযাত করকব, বা নবকেষর্ করকব বা তার যেকক মুখ নফনরকয় ননকব। আল্লাহ সাক্ষ্ী আর নতনন সাক্ষ্ী
নহকসকব যকেি এবং তা াঁর নফনরশতাগর্ , তা াঁর রাসূ ল গর্ ও আওনলয়াকয় নকরাম এ বযাপাকর সাক্ষ্ী যয,
তাওহীেপেীকের নবকরািী কবরপূিারীরা এমন নয়। আল্লাহর কাকছই সাহাযয োই।
এটি হকলা শাইখুল-ইসলাম (রানহমাহু ল্লাহ) এর কো। নতনন তাাঁর যুকগর ও পূকব রণ এমন নকছু তাওহীকের বযাপাকর
মূখ িানতর
ণ
বর্না
ণ নেকয়কছন যারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) এর ভাকলাবাসার োনব ককর তাাঁর প্রশংসায়
বাড়াবানড় ককরকছ। এমননক তারা তাাঁকক এমন নকছু নবকশষকর্ নবকশনষত ককরকছ যযগুকলার উপযুক্ত আল্লাহ ছাড়া
যকউ নয়। যযমন: ক্ষ্মতা, জ্ঞান ও ননয়ন্ত্রর্। এমননক তারা তাাঁর িনয আল্লাহর খাাঁটি অনিকারও বযয় ককর। যযমন:
েু‘আ, আশা, তাাঁর নেকক সকল বযাপারকক যসাপেণ করা ও তাাঁর উপর ভরসা করা। শাইখ সুলাইমান (রানহমাহুল্লাহ)
নকতাবুত-তাওহীকের বযাখযা গ্রকের ১৮৬ ও তৎপরবতী পৃষ্ঠাগুকলাকত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) এর
প্রশংসায় যারা বাড়াবানড় ককরকছ তাকের নকছু কো উকল্লখ ককরকছন। যতমননভাকব নতনন বূনসরীর বুরোহ নামক
কনবতার নকছু পংজক্ত উকল্লখ ককরকছন। যযমন: তার কো,
যহ সম্মাননত সৃটি! আমার আর যক আকছ বযাপক নবপে আসকল আনম আপনাকক ছাড়া যার ননকি আেয় গ্রহর্
করকত পানর।
এর পকরর আকরা ককয়কটি পংজক্ত। এরপর নতনন তাকত োকা সুস্পি নশককণর বর্না
ণ যেন। আর নতনন আল-বারায়ীর
নকছু কনবতাও উকল্লখ ককরন যাকত যস প্রেুর অনতরঞ্জন ও বাড়াবানড় ককরকছ এবং স্বীয় রবকক ভুকল সুস্পিভাকব
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) এর ইবাোকত পনতত হকয়কছ। অনুরূপভাকব না’মী “মা‘আনরযুল-আলবাব”

নামক নকতাকবর ১৬৯ ও তৎপরবতী পৃষ্ঠাগুকলাকত বাড়াবানড়কারীকের নকছু কো ও মৃতকের সাকে সম্পকণ রাখার
বযাপাকর তাকের নকছু অনতরঞ্জকনর কোও উকল্লখ ককরকছন। তম্মকিয নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) এর
সাকে সুস্পি নশরক সম্বনলত নকছু পংজক্তও রকয়কছ। যযগুকলার শুরু হকলা তার কো:
যহ আমার মননব! যহ েীকনর ননয াস!
ণ যহ আমার ননভণরতার িায়গা! যহ আমার ভরসা! বরং যহ আমার ভাণ্ডার!
এবং যহ আমার গব!ণ
আনম যয বস্তুর প্রকয়ািকনর আশঙ্কা করনছ যস বযাপাকর আপননই আমার আেয়স্থল। এমননক আপনন েুননয়ার
নবপকের যক্ষ্কত্রও আমার আেয়স্থল।
এ িাতীয় আকরা অকনকগুকলা নশকী কনবতা। নতনন এগুকলার বযাপাকর এভাকব টিকা নলকখন যয, আনম িানন না এ
োওয়ার িরর্ ও উকেশয হানসল করার অবস্থার পর স্রিা যকান অকে (নবী
ণ
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম যেকক)
আলাো ববনশকির অনিকারী োককলা?!
এ খবীস মুশনরক নশরককর আর যকান্ নবষয়টিই বানক রাখকলা?! কারর্, মূনত প
ণ ূিারী মুশনরকরাও আল্লাহ ছাড়া
তারা যযগুকলার ইবাোত ককর তাকেরকক এর নকংবা এর যেকয় যছাি বস্তুরও উপযুক্ত ককর না।
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) ননি উম্মকতর বযাপাকর এ িরকনর বাড়াবানড়র আশঙ্কা ককরকছন এবং নতনন
তাকেরকক এর কারর্গুকলার বযাপাকর সতকণ ককরকছন। আবু োউে (রানহমাহু ল্লাহ) একটি সুন্দর সূকত্র আব্দুল্লাহ
ইবনুশ-নশখখীর রানেয়াল্লাহু আনহু যেকক বর্না
ণ ককরন। নতনন বকলন:
একো আনম বনু আনমকরর প্রনতনননি েকলর সাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম-এর কাকছ নগকয় বললাম:
আপনন হকলন আমাকের মননব। তখন নতনন বলকলন: মননব হকলন আল্লাহ তা‘আলা। আমরা বললাম: আপনন
হকলন আমাকের মিযকার যেষ্ঠ ও মহান বযজক্ত। তখন নতনন বলকলন: যতামরা এ কো বলকত পাকরা বা এর নকছুিা।
আনাস রানেয়াল্লাহু ‘আনহু যেকক বনর্ত:
ণ
নকছু যলাক বলকলা: যহ আল্লাহর রাসূ ল ! যহ আমাকের সকব াত্তম
ণ
ও সককব াত্তকমর
ণ
যছকল! যহ আমাকের যনতা ও
আমাকের যনতার যছকল! তখন নতনন বলকলন: যহ মানুষ! যতামরা ননকিকের কো বকল যাও। তকব শয়তান যযন
যতামাকেরকক পেভ্রি না ককর। আনম হলাম মুহাম্মাে, আল্লাহর বান্দা ও তাাঁর রাসূল। আল্লাহ তা‘আলা আমাকক যয
অবস্থাকন যরকখকছন তা যেকক যতামরা আমাকক আকরা উপকর উঠাকব যসিা আনম পছন্দ কনর না।
নাসায়ী উক্ত হােীসটিকক সুন্দর সূকত্র বর্না
ণ ককরকছন।
হােীকসর ভাণ্ডাকর এ িাতীয় অকনক বর্না
ণ রকয়কছ। যযমন: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) এর বার্ী:
ননশ্চয়ই আমার কাকছ যকান নকছুর ফনরয়াে করা যাকব না। যকবলমাত্র আল্লাহর কাকছই ফনরয়াে করা যাকব।
োবরানী এটি বর্না
ণ ককরকছন।
পূকব বনর্
ণ তণ হকয়কছ যয, এক বযজক্ত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) যক বলকলন:
আল্লাহ যা যেকয়কছন ও আপনন যা যেকয়কছন। নতনন বলকলন: “তু নম নক আমাকক আল্লাহর সেৃ শ বানাকল? বরং
আল্লাহ একাই যা যেকয়কছন:
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) সকল সৃ ট ির যনতা, তাকের মিযকার সব কেষ্ঠ
ণ
ও সকব াত্তম।
ণ
নকন্তু নতনন
প্রশংসাকক অপছন্দ করকতন নবকশষ ককর প্রশংনসকতর সামকন। এমননক নতনন বকলন:
যখন যতামরা প্রশংসাকারীকের সাক্ষ্াত পাকব, তাকের যেহারায় মাটি নছাঁ টিকয় োও।
মুসনলম হােীসটি বর্না
ণ ককরকছন। এটির কারর্ সম্মুখ প্রশংসা প্রশংনসতকক অহনমকা ও অহঙ্কাকর যফকল যেয়, যা
আমলগুকলাকক নি ককর যেয় অেবা তা তাওহীকের পূর্তার
ণ
পনরপেী।
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) ননি রকবর যগালানমকত গবকবাি
ণ
করকতন। যসটি হকলা তাাঁর সামকন লানঞ্ছত
ও অবনত হওয়া। এটি মূলত সম্মান ও ফযীলকতর বযাপার। এ িনযই আল্লাহ তা‘আলা তা র
াঁ বার্ীকত বান্দা বকল
তাাঁকক উকল্লখ ককরকছন:
“যতামরা যনে আমার বান্দার উপর নানযলকৃত কুর‘আকনর বযাপাকর সজন্দহান হকয় োককা

সূরা আল-বাক্বারাহ: আয়াত: ২৩
তাাঁর আকরকটি বার্ীকত:
“পনবত্র যসই সত্তা নযনন তাাঁর বান্দাকক রাজত্রভ্রমর্ কনরকয়কছন।
সূরা আল-ইসরা: আয়াত: ১
তাাঁর আকরকটি বার্ীকত:
“সকল প্রশংসা আল্লাহর িনয নযনন তাাঁর বান্দার উপর নকতাব নানযল ককরকছন”।
সূরা আল-কাহফ: আয়াত: ১
এবং তার বার্ী:
“আর ননশ্চয়ই যখন আল্লাহর বান্দা োাঁনড়কয় তাাঁকক ডাকনছকলা”।
সূরা আল-জিন: আয়াত: ১৯
কারর্, আল্লাহ তা‘আলার যগালানম োয় েরম লাঞ্ছনা ও েূ ড়ার্ন্ ভাকলাবাসা। আর আল্লাহর িনয লাঞ্ছনা োনব ককর
ননতস্বীকার, ভয় ও আল্লাহর িনয অবনত হওয়া এবং ননিকক ননেু, ননজন্দত ও তাাঁর যেয়া োনয়কে ত্রুটিকারী মকন
করা। ফকল যস ননিকক নতরস্কার করকব এবং ননি রকবর েয়া ও অনুগ্রকহর কো স্বীকার করকব। অনুরূপভাকব
তা র
াঁ ভাকলাবাসার োনব হকি এমন কো, কাি ও ইিাকক ভাকলাবাসা বা র্ৃ র্ া করা যযগুকলাকক আল্লাহ
ভাকলাবাকসন বা র্ৃর্া ককরন। ফকল এরই মািযকম রব্বুল-আরবাব তো আল্লাহর যগালানমর পূর্তার
ণ
প্রকাশ র্িকব।
পঞ্চমতঃ তাাঁর মৃতুয অনযানয রাসূল ও নবীকের মৃতুযর নযায়। আল্লাহ তা‘আলা বকলন:
“ননশ্চয়ই নতননও মরকবন এবং যতামরাও মরকব।
সূরা আয-যুমার: আয়াত: ৩০
আল্লাহ তা‘আলা আকরা বকলন,
আর আপনার পূকব যকান
ণ
মানুষকক আমরা স্থায়ী িীবন োন কনরনন; সুতরাং আপনার মৃতুয হকল তারা নক অনর্ন্
িীবনসম্পন্ন হকয় োককব?
সূরা আল-আনম্বয়া: ৩৪-৩৫
সব মুসলমান এ কো মাকন যয, ননশ্চয়ই পূকব কার
ণ
সব নবী মৃতু য বরর্ ককরকছন এবং আল্লাহ তা‘আলা তা কাঁ ের
িনয েু ন নয়াকত যতিু কু িীবন ননি ারর্
ণ
ককরকছন তা যশষ হকয় নগকয়কছ। ফকল তা র
াঁ া এখন বারযাখী িগকতর
অনিবাসী। যযকহতু কুর‘আকনর উে্িনৃ ত শহীেকের িীবন আকছ বকল োনব ককর যযমন: আল্লাহর বার্ী:
আর যারা আল্লাহর পকে িীবন নেকয়কছ, তাকেরকক তু নম মৃ ত মকন ককরা না, বরং তারা তাকের রকবর ননকি
িীনবত। তাকেরকক নরনযক যেয়া হয়।
সূরা আ-ল-ইমরান: আয়াত: ১৬৯
তাহকল নবীগর্ এ িীবকনর আকরা যবনশ উপযুক্ত। আবার এ কোও সবার িানা যয, শহীেগর্ এ েুননয়ার িীবন
যেকক যবনরকয় যগকছন এবং তা কাঁ ের সম্পে ওয়ানরশকের মাকঝ বন্টন করা হকয়কছ, তা কাঁ ের েীরা অনযকের িনয
হালাল হকয় নগকয়কছ। এটি তাাঁকের মৃতুযর সুস্পি েলীল। অেে আল্লাহ তা‘আলা তাাঁকেরকক তাাঁর ননকম্নাক্ত বার্ীকত
মৃত বলকত ননকষি ককরকছন:
যারা আল্লাহর রাস্তায় ননহত হয়, তাকেরকক মৃত বকলা না। বরং তারা িীনবত; নকন্তু যতামরা অনুভব করকত পার
না।
সূরা আল-বাকারাহ: আয়াত: ১৫৪

এ িীবকনর িরন আমরা িানন না। তকব আমরা এ কো ননজশ্চত িানন যয, তাকের রূহগুকলা তাকের শরীর যেকক
যবনরকয় যগকছ, তাকের বয়সও যশষ হকয় নগকয়কছ এবং তাকের আমলগুকলাও খতম হকয় নগকয়কছ। নবশুদ্ধ হােীকস
তাকের িীবকনর বযাখযা এভাকব করা হকয়কছ যয, তাকের রূহগুকলাকক সবুি পানখর যপকি রাখা হকয়কছ। আর
যসগুকলা িান্নাকতর গাকছ ঝু কল আকছ। এ বর্না
ণ এ কো ননজশ্চত ককর যয, তাকের রূহগুকলা তাকের শরীরগুকলাকক
যছকড় নগকয়কছ। তারা এ নবকশষ িীবন দ্বারাই নবকশনষত হকয়কছ।
আর এ কো িানা যয, নবী ও রাসূলগর্ সব াবস্থায়
ণ
এ িীবকনর যবনশ উপযুক্ত। তকব এ িীবন তাকেরকক কাকরা
ডাকক সাড়া যেওয়ার ক্ষ্মতা যেয় না এবং না কাকরা আকবেকন যকান নকছু যেয়ার সুকযাগ যেয়। তাই আমরা নবশ্বাস
কনর যয, আল্লাহর নবী বারযাখী িীবকন রকয়কছন, যা শহীেকের িীবকনর যেকয় আকরা পনরপূর্।ণ তকব তাাঁর নবকশষ
ববনশিয হকলা তা র
াঁ শরীরটি িীর্ ণশীর্ ণহওয়া যেকক বা ে
াঁ কব। যযমন: আবু োঊকের সূ ক ত্র আউস ইবনু আউস
ু
ু
ু
(রানেয়াল্লাহ আনহ) যেকক বনর্তণ নবী (সাল্লাল্লাহ আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) বকলন:
যতামাকের নেনসমূক হর মকিয সকব াত্তম
ণ
নেন হকলা িুমু‘আর নেন। সুতরাং যতামরা যসনেকন যবনশ যবনশ আমার
উপর েরূে পাঠাও। কারর্, যতামাকের েরূেগুকলা আমার ননকি উপস্থাপন করা হয়। সাহাবাকয় নকরাম বলকলন:
যহ আল্লাহর রাসূল! কীভাকব আপনার ননকি উপস্থাপন করা হকব; অেে আপনার হাড়গুকলা তখন িীর্শীর্
ণ
হকয়
ণ
যাকব? নতনন বলকলন: আল্লাহ তা‘আলা যমীকনর ওপর নবীকের শরীর খাওয়াকক হারাম ককর নেকয়কছন।
এ হােীসটি এ বযাপাকর সুস্পি েলীল যয, তাাঁর রূহ তাাঁর শরীর যেকক যবনরকয় যগকছ এবং যসটিকক সুে ূর উপকরর
বন্ধ্ু তো আল্লাহর ননকি উটঠকয় যনয়া হকয়কছ। যযমন তা নছকলা েুননয়া যেকক তাাঁর নবোয় যনয়ার সময়কার যশষ
আকবেন।
যতমননভাকব হােীকস আবু হুরাইরাহর সূকত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) এর বার্ীটি বনর্তণ হকয়কছ
যয,
“যকান মুসলমান আমার উপর সালাম নেকল আল্লাহ তা‘আলা আমার ননকি আমার রূহটি যফরত যেন যাকত
আনম তার সালাকমর উত্তর নেকত পানর”।
এটি আবূ োঊে বর্না
ণ ককরকছন।
এ উত্তর যেয়ার িরকন মতকভে রকয়কছ। আল্লাহ তা‘আলাই এ সম্পককণ ভাকলা িাকনন। আবু োঊে (রানহমাহুল্লাহ)
একটি হাসান সূকত্র আবু হুরাইরাহ (রানযয়াল্লাহু আনহু) যেকক বর্না
ণ ককরন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম)
বকলন:
যতামরা ননকিকের র্রগুকলাকক কবকর পনরর্ত ককরা না, আর আমার কবরকক ঈে বা যমলায় পনরর্ত ককরা না
এবং যতামরা আমার ওপর েুরূে পকড়া। কারর্, যতামরা যযখাকনই োককা না যকন যতামাকের েুরূে আমার কাকছ
যপৌৌঁকছ যায়।
হানফয নযয়া মুখতারাহ নামক নকতাকব এবং অনযরা আলী ইবনু হু সাইন ইবনু আলী (রানযয়াল্লাহু আনহু) যেকক
বর্ না
ণ ককরন যয, নতনন একো িননক বযজক্তকক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) এর কবকরর একটি ফাাঁকা
িায়গায় ঢুকক যসখাকন েু‘আ করকত যেখকল নতনন তাকক ননকষি ককরন এবং নতনন বকলন: আনম নক যতামাকেরকক
এমন একটি হােীকসর কো বলকবা না যা আনম আমার নপতার সূ ক ত্র আমার নানা রাসূ ল (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ
ওয়াসাল্লাম) যেকক শুকননছ। নতনন বকলন:
যতামরা আমার কবরকক ঈে বা যমলায় পনরর্ত ককরা না। আর যতামাকের র্রগুকলাকক কবকর পনরর্ত ককরা না।
কারর্, যতামরা যযখাকনই োককা না যকন যতামাকের সালাম আমার কাকছ যপৌৌঁকছ যায়।
আর সা‘ঈে ইবনু মানসূর বকলন: আব্দুল-আযীয ইবনু মুহাম্মাে আমার ননকি বর্ না
ণ ককরন যয, সুহাইল ইবনু
আবী সুহাইল আমাকক সংবাে নেকলন যয, একো হাসান ইবনু হাসান ইবনু আলী (রানযয়াল্লাহু আনহুম) আমাকক
কবকরর পাকশ যেখকল নতনন আমাকক যডকক বলকলন: কী হকলা, আনম যতামাকক কবকরর পাকশ যেখনছ যকন?
আনম বললাম: আনম নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) যক সালাম নেকয়নছ। নতনন বলকলন: যখন তু নম
মসজিকে প্রকবশ করকব তখন সালাম নেকব। অতঃপর নতনন বকলন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম)
বকলকছন,
যতামরা আমার কবরকক ঈে বা যমলাকক্ষ্কত্র পনরর্ত ককরা না। আর যতামাকের র্রগুকলাকক কবকর পনরর্ত ককরা
না। বরং যতামরা যয যকান িায়গা যেকক আমার উপর েরূে পাঠ ককরা। কারর্, যতামরা যযখাকনই োককা না

যকন যতামাকের েরূে আমার কাকছ যপৌৌঁকছ যায়। ইহু নেকের উপর আল্লাহর লা’নত পড়ু ক যারা নবীকের
কবরগুকলাকক মসজিে বাননকয় ননকয়কছ। যতামরা ও উনেুলুকসর অিীবাসী সবাই এ যক্ষ্কত্র সমান।
এসব বর্ না
ণ প্রমার্ ককর যয, (তার ননকি সালাম যপৌৌঁছার) নবষয়টি সালাফকের ননকি প্রনসদ্ধ নছল এবং তারা এ
সুন্নাতটির নহফাযত ও প্রোকর খুব আগ্রহী নছকলন। আর তার বার্ীর অে:ণ
যতামরা ননকিকের র্রগুকলাকক কবর বাননকয়া না।
অে াৎ,
ণ সালাত আোয়, েু‘আ ও কু র‘আন নতলাওয়াত করা যেকক যতামরা র্রকক নবরান বাননকয়া না। ফকল তা
কবকরর মকতা হকব, যযখাকন সালাত আোয় করা িাকয়য নয়। এখাকন উকেশয নফল সালাত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু
আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) এর বার্ী: যতামরা আমার কবরকক ঈে বা যমলায় পনরর্ত ককরা না। এখাকন নবী (সাল্লাল্লাহু
আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) নবকশষভাকব ও নননেণ ি িমাকয়কতর র্িন ককর তাাঁর কবর নযয়ারত করকত ননকষি ককরকছন।
যাকত তা ঈকে পনরর্ত না হয়। যযখাকন নননেণ ি সমকয় মানুষ বারবার একজত্রত হয় এবং যসখাকন খুনশ ও আনন্দ
প্রকাশ করা হয়। যা প্রকতযক বছর একবার বা ককয়কবার র্ুকর আকস। অতঃপর নতনন আমাকেরকক সংবাে নেকলন
যয, আমরা যযখাকনই োনকনা যকন আমাকের েরূেগুকলা তাাঁর ননকি যপৌৌঁকছ যায়। অোৎ,
ণ েূর ও কাছ যেকক তাাঁর
ননকি সালাত ও সালাম যপৌৌঁ ছ াকনা যায়। অতএব, কবকরর পাকশ নগকয় তা কাঁ ক সালাত ও সালাম যেয়ার যকান
নবকশষে যনই। এটিই হকলা হাসান ইবনু হাসান (রানহমাহু ল্লাহ) এর কোর অে ।ণ নতনন বকলনছকলন, যতামরা ও
উনেুলুসবাসীরা একই সমান।
সুতরাং যয বযজক্ত শুিু সালাম যেয়ার ইিায় কবকরর কাকছ যগকলা; তার উকেশয মসজিে নয় তাহকল যস কবরকক
ঈকে পনরর্ত করকলা। যযমনটি হাসান ইবনু হাসান (রানযয়াল্লাহু আনহু) বুকঝকছন।
ইমাম মানলক (রানহমাহু ল্লাহ) মেীনাবাসীকের িনয এ বযাপারটি অপছন্দ করকতন যয, যখনই যকান বযজক্ত
মসজিকে প্রকবশ করকব তখনই যস নবীর কবকরর পাকশ আসকব। কারর্, সালাফরা এমন করকতন না। নতনন
বকলন: এ উম্মকতর যশষ ভাগকক তাই শুদ্ধ করকব যা তার প্রেম ভাগকক শুদ্ধ ককরনছল। সাহাবাকয় নকরাম ও
তানবয়ীরা অনিকাংশ সময় খুলাফাকয় রানশেীকনর যপছকন মসজিকে নববীকত সালাত আোয় ককর সালাকমর পর
ননকিকের গর্ন্কবয েকল যযকতন অেবা বকস বকস কু র‘আন নতলাওয়াত ও ইবাোত করকতন। প্রকতযক সালাকতর
পর কবকরর ননকি যাওয়া তাাঁকের কাছ যেকক সংরনক্ষ্ত হয়নন। বরং তাাঁরা তাশাহহুকের মকিযই সালাত ও সালাম
বকল যকেি করকতন। আর এটি কবকরর পাকশ োাঁড়াকনার যেকয় উত্তম। অেে তাাঁরা আনয়শা (রানযয়াল্লাহু আনহা)
এর িীবেশায় ও তারপকর ওলীে ইবনু আনব্দল-মানলককর যুকগ মসজিকের বাড়নত অংকশ কবরকক ঢুকাকনার পর
কবকরর েতু ষ্পাকশ্ব ণ যেয়াল ননম াকর্র
ণ
পূ ব ণ পয র্ন্
ণ কবকরর ননকি যপৌৌঁ ছু কত পারকতন। বস্তুত সাহাবাকয় নকরাম
সব াবস্থায়
ণ
কবকরর পাকশ নগকয় সালাত ও সালাকম অভযস্ত নছকলন না। তা কাঁ ের যকউ যকউ বাইকরর সফর যেকক
আসকল তাাঁকক সালাম নেকয় েকল যযকতন, যযমন ইবনু উমর যেকক বনর্ত।
ণ অনয যকান সাহাবী যেকক তা সংরনক্ষ্ত
নয়। আর নতননও তা সবো
ণ করকতন না। সুতরাং তা সবো
ণ বারবার করা নবে‘আত এবং আল্লাহর পাশাপানশ তাাঁর
কাকছ নকছু োওয়া ও তাাঁকক সম্মান করার বাহনও বকি।
ইমামগর্ এ বযাপাকর একমত যয, যয বযজক্ত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) যক সালাম নেকয় তার ননকির
িনয েু‘আ করকত োয় যস যযন কবরমুখী না হকয় বরং নকবলামূখী হয়, যা নেকসমূকহর উত্তম নেক ও েু‘আ কবুল
হওয়ার সিাবনাময়। তকব ইমাম মানলক যেকক একটি কানহনী বনর্ ত,
ণ নতনন খলীফা মানসূরকক বলকলন, যকন
আপনন কবকরর নেক যেকক যেহারা নফনরকয় ননকিন? বরং আপনন কবরমুখী হকয় তাাঁর সুপানরশ কামনা করুন—
এটি একটি নমেযা ও বাকনায়াি কানহনী। যযমনটি উলামাকয় নকরাম অনুসন্ধ্ান ককর িানকত যপকরকছন।
ষষ্ঠতঃ শুিু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) এর কবর নযয়ারকতর িনয সফরকক ননকষি করা।
নসহাহ, সুনান ও মাসানীকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) যেকক প্রমানর্ত যয, নতনন বকলন:
“নতনটি মসজিে ছাড়া অনয যকাোও সফকরর বকন্দাবস্ত করা যাকব না: মসজিেুল-হারাম, আমার এ মসজিে ও
মসজিকে আক্বসা”।
এর মাকন হকলা, ইবাোকতর উকেকশয যকান িায়গা বা ভূ খকণ্ডর নেকক এ নবশ্বাকস সফর করা ননকষি যয তাকত
আমল করকল বহুগুর্ সাওয়াব পাওয়া যাকব অেবা অনয িায়গার উপর এর নবকশষে রকয়কছ। এ ননকষকির মকিয
রকয়কছ কবরসমূ ক হর উকেকশয যনেও তা নবীগকর্র কবর হয় সফর করা। কারর্, এটি যসগুকলাকক ঈে বা
যমলাকক্ষ্ত্র বানাকনার সানমল। আর এটি কবরবাসীকের মাকঝ এমন নকছু নবশ্বাস করার সানমল যা আল্লাহর
পাশাপানশ তাকের ইবাোকতর কারর্ হয়। যযমনটি এ যুকগর ও পূব ণযুকগর মুশনরককের মকিয র্কিকছ। যযমন তারা

তাকের িারর্া মকত তোকনেত ওলীকের কবকর যাওয়ার িনয লম্বা লম্বা সফর ককর, অকনক কিকেশ সহয ককর ও
প্রেু র সম্পে খরে ককর। যখন তারা এ সব মািাকর যপৌৌঁছায় তখন তারা যসখাকন তারা তাকের বাহনকক োমায়
এবং তারা এ সব মৃতকের নেৎকার ও ডাকাডানক আরি ককর। তারা যসখাকন এমন নকছু আমল ককর যা আল্লাহ
রাব্বুল-আলামীন ছাড়া আর কাকরা িনয প্রকযািয নয়। যযমন কবরগুকলার তাওয়াফ করা, যসগুকলার মাটি হাত
নেকয় মাকসহ করা, তাকের কাকছ েু‘আ করা এবং তাকের িনয যকবহ ও কুরবানী করা ইতযানে।
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) নতননটি মসজিে ছাড়া অনয যকাোও সফর করার ননকষিাজ্ঞার যভতর এটিই
আশঙ্কা ককরকছন।
এ বযাপাকর শাইখুল-ইসলাম ইবনু তাইনময়যাহ (রানহমাহু ল্লাহ) একটি পুজস্তকা রেনা ককরন। যসখাকন শুিু নবী ও
যনককারকের কবর নযয়ারকতর উকেকশয সফর করার নবিান সম্পককণ আকলমগকর্র মতকভে তু কল িকরন। নতনন
নননষদ্ধ হওয়াকক প্রািানয যেন। নতনন ইবনু বাো, আবুল-ওয়াফা ইবনু আক্বীল, িুওয়াইনী, কািী ইয়ায ও অনযকের
এটিই মত নছল উকল্লখ ককরন। বরং এটি অনিকাংশ আনলকমরই কো। ইমাম মানলক তাই স্পি ককর বকলকছন।
ইমামগর্ যেকক যকউ তাাঁর নবকরানিতা ককরননন। তকব এর অে ণএ নয় যয, সফর করা ছাড়া হকলও কবর নযয়ারত
নননষদ্ধ। বরং হােীকস এর প্রনত উৎসাহ প্রোন করা হকয়কছ এবং এটি আনখরাতকক স্মরর্ কনরকয় যেয়। একিন
নযয়ারতকারী মৃতকের িনয েু‘আ ও রহমত প্রােনা
ণ ককর। আর এটি তার ননকিস্থ কবরস্থাকনই পালন করা যায়।
কারর্, যকান এলাকা কবরস্থান যেকক খানল নয়। নকন্তু েূর যেকশর যকান কবর নকংবা ভূ খকণ্ডর িনয যানবাহন
প্রস্তুত ও সফর করা সািারর্ত কবরস্থ বযজক্ত মহান এবং তাকক সম্মান করা, তাকক ডাকা ও তার ননকি নকছু আশা
করা যায় নবশ্বাস যেকক হয়। ফকল যস তার িনয খাাঁটি ইবাোত সমপর্ণ ককর। অতএব নতনটি মসজিে ছাড়া অনয
যকাোও সফর করার ননকষিাজ্ঞা একসকছ একত আশ্চকযরণ নকছু যনই।
ইমাম আহমাে ও অনযরা ইবনু উমর ও আবু সাঈে আল-খুেরী (রানযয়াল্লাহু আনহু মা) যেকক বর্ না
ণ ককরন যয,
তাাঁরা ের পাহাকড় সালাত আোকয়র িনয সফর করকত ননকষি ককরকছন। এ যক্ষ্কত্র তাাঁরা নতনটি মসজিে ছাড়া
অনয যকাোও সফর করা ননকষকির হােীসকক েলীল নহকসকব গ্রহর্ ককরন। অেে আল্লাহ তা‘আলা ের পাহাকড়র
কো উকল্লখ ককর যসটিকক পনবত্র উপতযকা ও বরকতময় ভূ খণ্ড বকল আখযানয়ত ককরন এবং যসখাকনই তাাঁর বান্দা
মূসা (আলাইনহস-সালাম) এর সাকে নতনন কো বকলন।
অতএব, যয বযজক্ত মসজিকে নববীর উকেকশয মেীনায় সফর ককর যাকত এক ওয়াক্ত সালাত আোয় এক হািার
সালাত আোকয়র সমান হয়, তার সফরটি ইবােত ও বনকিয লাকভর কারর্ হকব। তকব মসজিকে সালাত আোকয়র
পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম), সাহাবাকয় নকরাম এবং শহীেকের কবকর নগকয় সালাম ও তাকের িনয
েু‘আ করা ববি।
নকন্তু যয বযজক্ত শুিু কবকরর উকেকশয সফর ককর তার ওপর সালাম বা তার ননকি েু ‘আ করার িকনয, তার
সফরটি ননকৃি নবে‘আত। কারর্, যস হােীকসর নবকরানিতা করল।
যতামরা আমার কবরকক ঈে নহকসকব গ্রহর্ ককরা না। যতামরা আমার ওপর েরূে পড়। কারর্, যতামরা যযখাকনই
োককা না যকন যতামাকের েরূে আমার কাকছ যপৌৌঁকছ যায়।
কবর শরীকফর নযয়ারকতর ফযীলত সংক্রার্ন্ বনর্তণ হােীসগুকলার সবই েুবলণ বা বাকনায়াি। যযমনটি আকলমগর্
নবকেষর্ ককরকছন। তাই এ বযাপাকর সতকণ হকত হকব। আল্লাহই তাওফীকোতা।
পঞ্চম অিযায়:
েু’টি সাক্ষ্ীর শতণসমূহ:
আকলমগর্ ইখলাকসর কানলমার সাতটি শতণ উকল্লখ ককরকছন। যকউ যকউ ছন্দাকাকর যপশ ককরকছন এভাকব:
জ্ঞান, নবশ্বাস, ননষ্ঠা, যতামার সতয বলা এবং আরও রকয়কছ মুহাব্বত। আর আনুগতয করা ও তা গ্রহর্ করা।
এ শত গু
ণ কলা কু র‘আন ও সুন্নাহর েলীল র্া ি
াঁ ার্া টাঁ ি ও যখা ি
াঁ াখু জাঁ ি ককর যবর করা হকয়কছ। যকউ যকউ তার সাকে
অিম শতণ যযাগ ককর এভাকব কনবতা নলকখকছন:
এগুকলার সাকে অিম শত টণ ি বাড়াকনা হকয়কছ যা হকলা আল্লাহ ছাড়া অনযানয শরীককেরকক অস্বীকার করা
যাকেরকক পূিা করা হয়।

নতনন এ শতণটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) এর ননকম্নাক্ত বার্ী যেককই ননকয়কছন:
“যয বযজক্ত বলল আল্লাহ ছাড়া সতয যকান মা’বূে যনই এবং আল্লাহ ছাড়া অনযানয মাবূেকক অস্বীকার করকলা, তার
িান ও মাল হারাম হকয় যগকলা।
মুসনলম এটি বর্না
ণ ককরকছন।
শাইখ মুহাম্মাে ইবনু আনব্দল-ওয়াহহাব (রানহমাহুল্লাহ) তাাঁর তাওহীে নামক নকতাকব এ হােীসটি উকল্লখ করার পর
বকলন: এটি “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এর অে ণবর্ নাকারী
ণ
একটি মহান হােীস। কারর্, এটি শুিু মুকখ বলাকক কাকরা
িান ও সম্পকের রক্ষ্াকারী ননিারর্
ণ
ককরনন, বরং মুকখ বলার সাকে তার অে িানা
ণ
ও তা স্বীকার করাককও যকেি
ককরনন এবং যস একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কাউকক ডাকক না যার যকান শরীক যনই একতও যকেি ককরনন, যতক্ষ্র্ না
তার সাকে আল্লাহ ছাড়া অনয উপাসযকক অস্বীকার করা যযাগ না করকব। যনে সকন্দহ বা নদ্বিা োকক তাহকল তার
রক্ত ও সম্পে ননরাপত্তা পাকব না।
এ শকত র
ণ অে ণহকি আল্লাহ ছাড়া অনয যয কাকরা ইবাোত বানতল হওয়া নবশ্বাস করা। যয বযজক্ত আল্লাহর ননকরি
অনিকাকরর যকান নকছু অকনযর িনয বযয় করকব যস সনতযই পেভ্রি মু শ নরক। আর আল্লাহ ছাড়া যত মা’বূ ে
রকয়কছ যযমন: কবর, গম্বুি, ভূ খণ্ড ইতযানে তা সবই মুশনরককের মূখতা
ণ ও কুসংস্কার যেকক বতনর হকয়কছ। সুতরাং
যয তাকের এগুকলাকক স্বীকার করকব অেবা তাকের সততার বযাপাকর নদ্বিা-দ্বকে ভু গকব নকংবা তারা যার ওপর
আকছ তা বানতল হওয়ার বযাপাকর সকন্দহ করকব যস অবশযই তাওহীেপেী নয়। যনেও যস মুকখ “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”
বকল এবং যনেও যস আল্লাহ ছাড়া অনয কাকরা ইবাোত না ককর।
এেত সকেও সাতটি শত ই
ণ ো’ওয়ার ইমামগকর্র নকতাবসমূকহ প্রনসদ্ধ। তাই স্পি করার িনয তার ওপর কতক
েলীল উকল্লখ করকবা:
প্রেম শতণ: জ্ঞান
এর েলীল হকলা আল্লাহর বার্ী:
“অতএব, তু নম যিকন রাকখা যয, ননশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া সতয যকান মা’বূে যনই”।
সূরা মুহাম্মাে, আয়াত: ১৯
মু স নলম উসমান —রানেয়াল্লাহু আনহু — যেকক বর্ না
ণ ককরন, রাসূ ল ু ল্ল াহ —সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম—
বকলকছন:
“যয মারা যগল, এবং যস িাকন আল্লাহ ছাড়া সতয যকান মা’বূে যনই, যস িান্নাকত প্রকবশ করকব”।
উকেশয হকি: সাক্ষ্ী েু’টির অে এবং
ণ
সাক্ষ্ী েু’টি যয আমল আবশযক ককর তার সম্পককণ সনতযকার ইলম। আর
ইলকমর নবপরীত হকি মূখ তা।
ণ
এ মূখ তাই
ণ
এ উম্মকতর মুশনরককেরকক তার অকে রণ নবকরানিতায় নলপ্ত ককরকছ।
ফকল তারা “ইলাহ” এর অে ণ এবং অস্বীকার করা ও সাবযস্ত করার উকেশয সম্পককণ মু খ ণরকয় যগকছ। এবং এ
কানলমা দ্বারা উকেশয তার অে ণ এটিও তাকের হাত ছাড়া হকয় যগকছ। বস্তুত কানলমার অে ণ সম্পককণ জ্ঞানী
মুশনরকরা তার অকেরই
ণ নবকরানিতা ককরকছ, যযমন তারা বকলকছ:
“যস নক সকল মা’বূেকক বাে নেকয় এক মা’বূেকক প্রনতষ্ঠা করকত োয়”।
সূরা স্বাে, আয়াত: ৫
আর তারা বকল:
“যতামরা েকলা এবং ননকিকের মা’বূেগুকলার বযাপাকর বিয িকরা”।
ণ
সূরা স্বাে, আয়াত: ৬
নদ্বতীয় শতণ: নবশ্বাস:
আর তার নবপরীত হকলা সকন্দহ ও ননরবতা অবলম্বন করা, অেবা শুিু িারর্া ও সকন্দহ করা।

অে াৎ,
ণ যয বযজক্ত েু’টি সাক্ষ্ী (শাহাোতাইন)যক স্বীকার করকলা, তাকক অবশযই স্বীয় অর্ন্র নেকয় নবশ্বাস করকত
হকব এবং যস যা বলকছ তার নবশুদ্ধতার বযাপাকর ননজশ্চত হকত হকব, যযমন আল্লাহ ইলাহ হওয়ার একমাত্র হকোর
এবং মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাকমর নবুওয়ত নবশুদ্ধ এবং আল্লাহ ছাড়া যয যকান ইলাকহর ইলাহ
হওয়া এবং যকান বযজক্ত নবুওকতর োনব করকল তার কো বানতল হওয়ার নবশ্বাস তার মকিয োককত হকব। যনে যকউ
তাাঁর (কানলমার) অকেরণ নবশুদ্ধতায় সকন্দহ ককর অেবা আল্লাহ ছাড়া অনয কাকরা ইবাোত বানতল হওয়ার বযাপাকর
ননশ্েুপ োকক, তাহকল এ েু’টি সাক্ষ্য তার যকান কাকি আসকব না।
এ শকতণর েলীল: মুসনলম আবু হুরাইরাহ (রানযয়াল্লাহু আনহু) এর সূকত্র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) যেকক
বর্না
ণ ককরন, নতনন শাহাোতাইন সম্পককণ বকলন:
“এ েু’টি সাক্ষ্য ননকয় ননঃসকন্দকহ যকান বান্দা আল্লাহর সাকে সাক্ষ্াত করকল যস িান্নাকত প্রকবশ করকব”।
তার যেকক নবশুদ্ধ গ্রকে আরও রকয়কছ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম তাাঁকক বলকলন:
“এ যেয়াকলর যপছকন যার সাকে তু নম সাক্ষ্াত করকব, যয অবস্থায় যস অর্ন্করর েৃ ঢ় নবশ্বাস ননকয় এ কোর সাক্ষ্য
যেয় যয, আল্লাহ ছাড়া সতয যকান মা’বূে যনই, তু নম তাকক িান্নাকতর সুসংবাে োও”।
আল্লাহ তা‘আলা এ বকল মু’নমনকের প্রশংসা ককরন,
“ননশ্চয়ই সনতযকার মু’নমন ওরা যারা আল্লাহ ও তা র
াঁ রাসূকলর ওপর ঈমান একনকছ অতঃপর তাকত তারা যকান
িরকনর সকন্দহ ককরনন”।
সূরা আল-হুিুরাত, আয়াত: ১৫
নতনন মুনানফককেরকক এ বকল ননন্দা ককরকছন যয,
“তাকের অর্ন্রগুকলা সকন্দকহর যরাকগ আক্রার্ন্ হকয়কছ। তাই তারা ননকিকের সকন্দকহর মাকঝ নদ্বিা-দ্বকে ভুগকছ”।
সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৪৫
ইবনু মাসঊে (রানযয়াল্লাহু আনহু) যেকক বনর্তণ নতনন বকলন:
“বিয ঈমাকনর
ণ
অকিক।
ণ আর একীন পুকরািাই ঈমান”।
ননঃসকন্দকহ যয বযজক্ত শাহাোতাইকনর অেকক
ণ েৃঢ়ভাকব নবশ্বাস ককর, ননশ্চয়ই তার অেগুকলা এক রকবর ইবাোকত
ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) এর আনুগকতয উজ্জীনবত হকব।
তৃতীয় শতণ: কবুল করা যা প্রতযাখযান করার নবপরীত:
েুননয়াকত এমন বযজক্তও আকছ যয শাহাোতাইকনর অে ণিাকন এবং যসগুকলার অকে েৃ
ণ ঢ়ভাকব নবশ্বাস ককর। তকব
যস অহঙ্কার ও নহংসাবশতঃ যসগুকলাকক প্রতযাখযান ককর। এটিই নছকলা ইহুনে ও নিস্টান আনলমকের অবস্থা। তারা
এক আল্লাহর ইবাোকত সাক্ষ্য নেকয়কছ এবং মুহাম্মাে (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) যক ননকিকের সর্ন্ানকের
নযায় নেকনকছ এতেসকেও তারা তাাঁকক গ্রহর্ ককরনন।
“তাকের ননকি সতয প্রকাশ হওয়ার পরও ননকিকের নহংসা বশতঃ।
সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ১০৯
এভাকবই মু শ নরকরা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এর অে ণ ও মু হ াম্মাে (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) এর সততা
িানকতা। তকব তারা অহঙ্কারবশতঃ তা কবুল করা হকত নবরত োককতা। যযমন: আল্লাহ তা‘আলা বকলন:
“ননশ্চয়ই তাকেরকক যখন বলা হকতা, আল্লাহ ছাড়া সতয যকান মা’বূে যনই তখন তারা অহঙ্কার যেখাকতা”।
সূরা আস-সাফফাত: আয়াত: ৩৫
আল্লাহ তা‘আলা আকরা বকলন,
“ননশ্চয়ই তারা সনতযই আপনার অনবশ্বাস ককর না। তকব তাকের যানলমরা আল্লাহর ননেশ নসমূ
ণ
হকক অস্বীকার
ককর”।

সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ৩৩
েতু ে শতণ
ণ : হকলা যমকন যনওয়া:
সিবত কবুল করা ও যমকন যনওয়ার মাকঝ পাে কয
ণ হকলা, যমকন যনওয়া হকি কাকির মািযকম তার অনুসরর্
করা। আর কবুল করা হকলা, কো দ্বারা তার সনতযকার অে ণপ্রকাশ করা। আর েু’টি যেককই অনুসরর্ আবশযক
হয়। তকব যমকন যনওয়া হকলা, আত্মসমপ নণ করা ও অনুগত হওয়া এবং আল্লাহর নবিানাবলীর যকান নকছু কক
পনরবতণন না করা। আল্লাহ তা‘আলা বকলন:
“যতামরা যতামাকের রকবর ননকি নফকর যাও এবং তাাঁর িনয আত্মসমপর্ণ ককরা”।
সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫৪
আল্লাহ তা‘আলা বকলন,
“তার যেকয় সুন্দর িানমক
ণ আর যক যয ননিকক আল্লাহর সামকন যসাপেণ করকলা এবং যস মুহসীন”।
সূরা আন-ননসা, আয়াত: ১২৫
আল্লাহ তা‘আলা বকলকছন,
আর যয বযজক্ত একননষ্ঠ ও নবশুদ্ধনেকত্ত আল্লাহর কাকছ ননিকক সমপর্ণ ককর, যস যতা শক্ত রনশ আককড়াঁ িকর।
সূরা লুক্বমান, আয়াত: ২২
এটিই হকলা আল্লাহর একক ইবাোকতর মািযকম তাাঁর অনুগত হওয়া। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম)
এর সু ন্ন াত গ্রহর্ ককর এবং তা র
াঁ আনীত নবিাকনর অনু স রর্ ককর ও তা র
াঁ ফায়সালায় সন্তুি হকয় তা র
াঁ অনুগ ত
হওয়া। যা আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর ননকম্নাক্ত বার্ীকত উকল্লখ ককরন:
অতএব যতামার রকবর কসম, তারা মু ন মন হকব না যতক্ষ্র্ না তাকের মকিয সৃি নববাকের বযাপাকর যতামাকক
নবোরক ননিারর্
ণ ককর, তারপর তু নম যয ফয়সালা যেকব যস বযাপাকর ননিকের অর্ন্কর যকান নদ্বিা অনুভব না ককর
এবং পূর্ সম্মনতকত
ণ
যমকন যনয়।
সূরা আন-ননসা, আয়াত: ৬৫
ফকল তাকের ঈমাকনর নবশুদ্ধতার বযাপাকর শতণ নেকয়কছন যয, তারা যযন তাাঁর ফায়সালাকক মাো যপকত যমকন
যনয়। অোৎ
ণ তাাঁর রকবর পক্ষ্ যেকক যা ননকয় একসকছ তার অনুগত হয় এবং তা যমকন যনয়।
পঞ্চম শতণ: সতয (সতযাকরাপ করা)।
যার নবপরীত নমেযা (নমেযাকরাপ করা)।
নবশুদ্ধ হােীকস রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) এর পক্ষ্ যেকক এ শতণটি আকরানপত হকয়কছ।
“যয বযজক্ত ননি অর্ন্র যেকক সততার সাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বকল, যস িান্নাকত প্রকবশ করকব”।
সুতরাং যয তা মুকখ বকল এবং অর্ন্র নেকয় তার অেকক
ণ অস্বীকার ককর, এ কানলমা তাকক মুজক্ত নেকব না। যযমন:
আল্লাহ তা‘আলা মুনানফককের সম্পককণ বর্না
ণ ককরন, তারা বলকলা:
“আমরা সাক্ষ্য যেই যয, ননশ্চয়ই আপনন আল্লাহর রাসূল”।
সূরা আল-মুনানফকূন: আয়াত: ১
আল্লাহ তা‘আলা আকরা বকলন,
“আর আল্লাহ তা‘আলাও িাকনন, ননশ্চয়ই আপনন তা র
াঁ রাসূ ল । তকব আল্লাহ তা‘আলা সাক্ষ্য নেকিন যয,
মুনানফকরা ননজশ্চত নমেুযক”।
সূরা আল-মুনানফকূন: আয়াত: ১

এমননভাকব নতনন তাাঁর বার্ীকত তাকের নমেযাকরাপ ককরন:
“আর মানুকষর মকিয নকছু এমন আকছ, যারা বকল, ‘আমরা ঈমান একননছ আল্লাহর প্রনত এবং যশষ নেকনর প্রনত’,
অেে তারা মুনমন নয়”।
সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ৮
ষষ্ঠম শতণ: ইখলাস:
তার নবপরীত হকলা নশকণ
আল্লাহ তা‘আলা বকলন,
“তু নম আল্লাহর ইবাোত ককরা তাাঁর িনয আনুগতযকক খাাঁটি ককর। যিকন রাকখা, খাাঁটি আনুগতয যকবল আল্লাহর
িনয”।
সূরা আয-যুমার, আয়াত: ২-৩
আল্লাহ তা‘আলা আকরা বকলন,
“আপনন বলুন, ননশ্চয়ই আমাকক আকেশ করা হকয়কছ, যযন আনম আল্লাহর ইবাোত কনর তাাঁর িনয আনুগতযকক
খাাঁটি ককর”।
সূরা আয-যুমার, আয়াত: ১১
আর নতনন বকলন:
“আপনন বলুন, আনম আল্লাহর ইবাোত কনর তাাঁর িনয আনুগতযকক খাাঁটি ককর”।
সূরা আয-যুমার, আয়াত: ১৪
নবশুদ্ধ হােীকস আবু হুরাইরাহ (রানযয়াল্লাহু আনহু) যেকক বনর্ত,
ণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) বকলকছন,
আমার সুপানরশ দ্বারা যসই সবকেকয় যবনশ যসৌভাগযবান হকব যয বযজক্ত তার অর্ন্র যেকক একননষ্ঠভাকব বলকব, লা
ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া সনতযকার যকাকনা ইলাহ যনই)।
এটিই উতবান (রানযয়াল্লাহু আনহু) এর হােীকস বনর্তণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) এর বার্ীর অে:ণ
“ননশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা আগুকনর ওপর হারাম ককর নেকয়কছন যসই বযজক্তকক যয, আল্লাহর সন্তুটির উকেকশয
“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”বকল।
অতএব, ইখলাস মাকন ইবাোত একমাত্র আল্লাহর িনয হওয়া। এর যকান নকছুই আল্লাহ ছাড়া অনয কাকরা িনয
বযয় করা যাকব না। না ননকিতম যকান নফনরশতার িনয, না যকান যপ্রনরত নবীর িনয। যতমননভাকব মুহাম্মাে
(সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) এর অনুসরকর্ ইখলাস মাকন তাাঁর সুন্নাত ও ফায়সালার উপর যকেি করা এবং
নবে‘আত ও নবকরানিতা পনরতযাগ করা। অনু রূ পভাকব মানু ক ষর বতনরকৃ ত নবনি-নবিান ও প্রেলকনর ননকি
নবোরপ্রােী না হওয়া। যা তারা শরীয়কতর সাকে সাংর্নষ করূকপ
ণ
রেনা ককরকছ। কারর্, যয এগুকলার উপর সন্তুি
অেবা এগুকলা অনুযায়ী ফায়সালা ককর যস ননশ্চয়ই একননষ্ঠ নয়।
সপ্তম শতণ: ভাকলাবাসা— যা তার নবপরীত র্ৃর্া ও অপছন্দ করা।
তাই বান্দার উপর ওয়াজিব আল্লাহ ও তাাঁর রাসূলকক ভাকলাবাসা এবং যয কো ও কািগুকলাকক নতনন পছন্দ ককরন
যসগুকলাকক ভাকলাবাসা। যতমননভাকব তাাঁর বন্ধ্ু ও অনুগতকেরকক ভাকলাবাসা। এ ভাকলাবাসা যখন নবশুদ্ধ হকব
তখন এর প্রনতজক্রয়াগুকলাও শরীকর প্রকাশ পাকব। তাই আপনন একিন সতযবােী বান্দাকক যেখকবন আল্লাহর
আনু গ তয ও তা র
াঁ রাসূ ক লর অনু স রর্ করকত। যতমননভাকব তা র
াঁ আনু গ তয ককর মিা যপকত ও তা র
াঁ মাওলার
পছন্দনীয় কো ও কািগুকলার নেকক দ্রুত িানবত হকত। আপনন তাকক যেখকবন পাপগুকলা যেকক সতকণ ও েূকর
োককত এবং পাপীকেরকক র্ৃর্ া ও অপছন্দ করকত। যনেও যস পাপগুকলা তার মকনর পছন্দনীয় ও সািারর্ত
মিাোর হকয় োকক। কারর্, যস িাকন িাহান্নামকক মকনর োনহোসমূহ এবং িান্নাতকক অপছন্দনীয় বস্তুসামগ্রী
নেকয় যবিন করা হকয়কছ। যখন পনরনস্থনত এমন হকব তখন যস খাাঁটি ভাকলাবাসার অনিকারী হকব। এ িনযই যখন

যুন -নূন নমশরীকক জিজ্ঞাসা করা হয়, কখন আনম ননি প্রনতপালককক ভাকলাবানস বকল প্রমানর্ত হকব? নতনন
বলকলন: যখন তাাঁর অপছন্দনীয় বস্তু যতামার ননকি বিকযরণ যেকয় নতক্ত হকব।
তাকের যকউ বকলন: যয আল্লাহর ভাকলাবাসার োনব ককর অেে তা র
াঁ মজিণ মানফক কাি ককর না, তাহকল তার
োনব বানতল।
আল্লাহ তা‘আলা তা র
াঁ বার্ীকত তা র
াঁ ভাকলাবাসার আলামকতর িনয নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) এর
অনুসরর্কক শতণ ককরকছন।
“বল, ‘যনে যতামরা আল্লাহকক ভালবাস, তাহকল আমার অনুসরর্ কর, আল্লাহ যতামাকেরকক ভালবাসকবন এবং
যতামাকের পাপসমূহ ক্ষ্মা ককর যেকবন। আর আল্লাহ অতযর্ন্ ক্ষ্মাশীল, পরম েয়ালু’।
সূরা আনল-ইমরান, আয়াত: ৩১
ইনতপূকব ণআমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) এর ভাকলাবাসার নকছু েলীল ও তার িনয আবশযক নকছু
আমকলর কো উকল্লখ ককরনছ। যতমননভাকব আল্লাহর ভাকলাবাসাও।
ষষ্ঠম অিযায়:
শাহাোতাইন নবনিকারী নবষয়সমূহ:
প্রনতটি মাযহাকব ইসলাকমর আকলমগর্ নফক্বকহর নকতাবসমূকহ মুর তাকের নবিাকনর অিীকন ইসলাম নববংসী
নবষয়সমূহ এবং নককসর মািযকম মুরতাে হয় যস বযাপাকর আকলােনা ককরকছন। তা কাঁ ের যকউ যকউ আবার যয
কারকর্ মানুষ মুর তাে হয় যসগুকলার েৃ ি ার্ন্ নেকত নগকয় অনতরঞ্জন ককরকছন। আল্লাহর ননকি আমরা আেয়
োজি। যার সংখযা কম ও
ণ বিণনসহ ককয়কশ’ পযর্ন্
ণ যপৌৌঁকছ নগকয়কছ। নকন্তু শাইখ মুহাম্মাে ইবনু আনব্দল-ওয়াহহাব
(রানহমাহুল্লাহ) েশটি নববংসী নবষকয় যসগুকলার ননযাস
ণ বকল নেকলন। যা তাওহীেগুি ও অনযানয বইকত উনল্লনখত
হকয়কছ।
আমরা এখাকন নবকশষ ককর এমন নকছু েনরকত্রর কো উকল্লখ করকবা যযগুকলা করা তাওহীকের কানলমাদ্বয়
নবকরািী। যার েরুন এগুকলা উচ্চারর্ করকল এবং এগুকলার কাি করকলও যকান সাওয়াব হকব না। যসগুকলার
নকয়েংশ ননম্নরূপ:
প্রেমতঃ
েু ন নয়ার নকছু নবেযমান বস্তুকক আল্লাহ সৃট ি ককরকছন বকল অস্বীকার করা অেবা েু ন নয়ার নকছু পনরোলনা ও
তসরুফকক প্রকৃনত ও আকজস্মকতার সাকে সম্পৃক্ত করা। কারর্, এটি প্রনতপালককর উপর আর্াকতর শানমল এবং
এটি এক আল্লাহর িনয পনরপূর্ ণতসরুফ সাবযস্ত করা এবং যস িনয যয নতনন ইবাোকতর একমাত্র উপযুক্ত যস
নবষয়ক মুসনলম আক্বীো নবকরািী।
নদ্বতীয়তঃ
আল্লাহর নকছু পনরপূর্ ণগুর্াবলীকক অস্বীকার করা। যযমন: জ্ঞান, িীবন, নেরসংরক্ষ্র্, পরাক্রমশীলতা, েবর্ ও
েশ ন।
ণ কারর্, এটি হকলা েরম অবমাননা। যা একিন প্রনতপালককর ইবােকতর উপযু ক্ত হওয়া নবকরািী।
যতমননভাকব এমন যকান ত্রুটিকক সাবযস্ত করা যা যেকক আল্লাহ ননিকক পনবত্র ককরকছন। যযমন: তন্দ্রা, ননদ্রা,
ভুকল যাওয়া, যুলম, সর্ন্ান, অংশীোর ইতযানে। কারর্, এটি যসই পনরপূর্তা
ণ নবকরািী যার মািযকম নতনন সকল সৃটির
ইবাোকতর উপযুক্ত হকয়কছন।
তৃতীয়তঃ
যকান যকান সৃটিকক স্রিার কতক নবকশষকে নবকশনষত করা। যযমন: গাইকবর খবর িানা, সানবক
ণ ক্ষ্মতা, িগকতর
মকি পনরপূর্ তসরুফ
ণ
করা এবং আল্লাহর ইিা ছাড়া সৃটি ও বতনরর করার ওপর ক্ষ্মতা রাখা। কারর্, এটি হকলা
আল্লাহর সাকে এ সৃটিকক অংশীোর করা এবং যসটিকক স্রিার ময াোয়
ণ
উন্নীত করা। এটি মূলতঃ আল্লাহর িনয
েরম অবমাননা।
েতু েতঃ
ণ

সব ইবাোত নকংবা নকছুর উপযুক্ত হওয়াকক রকবর িনয না করা। যযমন: এ নবশ্বাস করা যয, আল্লাহ তা‘আলাকক
ভয় করা যাকব না ও তা কাঁ ক ডাকা যাকব না। তা র
াঁ ননকি সাহাযয োওয়ার নতনন উপযুক্ত নন। অেবা এটির যকান
গুরুে যনই নকংবা তাকত যকান ফাকয়ো যনই বকল নবশ্বাস করা। অনুরূপভাকব এটি নবিান যসই বযজক্তরও যয নকছু
নকছু ইবাোতকক ননকয় ঠাট্টা ককর অেবা মুসল্লীকেরকক ননকয় নবদ্রূ প ককর নকংবা যয যকান আনুগতযকক আাঁককড়
িরা বযজক্তকেরকক ননকয় মশকারা ককর। কারর্, এটি শনর‘আতকক খাি করা। আর তা শাহাোতাইকনর পনরপেী।
পঞ্চমতঃ
যয বযজক্ত নবশ্বাস ককর যয, যকান যকান মানুকষর নবিান ও ননয়ম বতনর করার সুকযাগ রকয়কছ এবং এমন নবিানাবলী
রেনা করার যা শরীয়তকক পনরবত ন
ণ ককর যেয়। যযমন: বযনভোর বা সু ে কক িানয়য করা, শরীয়কতর যকান
শাজস্তকক বানতল করা। যযমন: হতযাকারী হতযা ও যোকরর হাত কািা এবং যাকাতকক পনরবতণন করা ও ফরয বা যয
যকান ইবাোতকক পনরবত ন
ণ করা। যতমননভাকব আল্লাহর শরীয়ত ছাড়া যয যকান নবিাকনর ফায়সালা গ্রহর্ করা
এবং আল্লাহর নানযলকৃ ত নবিান বযনতকরকক নবোর করা। যয বযজক্ত এটি ও এমন নকছু নবশ্বাস করকলা যস যযন
রকবর শরীয়কতর উপর প্রে তু লকলা। আর যস িারর্া করকলা যয, এটি অপূর্ াে
ণ ও অসেনতপূর্ ণঅেবা আল্লাহর
নবিান ছাড়া অনযটি তাাঁর নবিাকনর যেকয় উত্তম। এটি েরম যোষ যা খাাঁটি তাওহীকের সাকে একত্র হয় না।
ষষ্ঠতঃ
ইবাোকতর যকান প্রকারকক আল্লাহ ছাড়া অনযকক যসাপেণ করা। এটিই এ যুকগর কবরপূিারীকের নশরক। সুতরাং
যয যকান মৃত বযজক্তকক ডাককলা অেবা তাকক আশা করকলা নকংবা তার অর্ন্রকক তার সাকে লানগকয় রাখকলা
অেবা তাকক আল্লাহকক ভাকলাবাসার নযায় ভাকলাবাসকলা নকংবা তার িনয ঝু াঁ ককলা অেবা কবর ইতযানের পাকশ
নগকয় নত ও নবনয়ী হকলা নকংবা তার কবর তাওয়াফ করকলা বা তার িনয যবাই করকলা অেবা অনয যকান
ইবাোত করকলা তাহকল যস তার সাক্ষ্য : “আল্লাহ ছাড়া সতয যকান মা’বূে যনই এবং মুহাম্মাে আল্লাহর রাসূল”
বানতল ককর নেকলা। ইনতপূ ক ব ণউলূ ন হয়যাত ও ইবাোকতর অে ণসংক্রার্ন্ এবং তার মিযকার নকছু জিননস ননকয়
আকলােনা হকয়কছ।
সপ্তমতঃ
আল্লাহর শত্রুকের সাকে বন্ধ্ু ে রাখা এবং তাকেরকক ভাকলাবাসা ও কাকছ িানা উপরন্তু তাকের ময াো
ণ বাড়াকনা
এবং নবশ্বাস করা যয, তারা সকতযর উপর রকয়কছ অেবা তারা মুসনলম অকপক্ষ্া সম্মান ও ময াো
ণ পাওয়ার যবনশ
হকোর। োই তারা আহকল নকতাব যহাক নকংবা মূ ন ত প
ণ ূ ি ারী অেবা যু গ বােী। কারর্, তাকের আনু গ তয এবং
তাকেরকক সম্মান ও ময াো
ণ যেয়া ইনেত ককর যয, ননশ্চয়ই তারা সকতযর উপর রকয়কছ এবং তাকের নবপরীত
মুসনলমরা পেভ্রি ও ভু কল আকছ অেবা তাকেরকক সম্মান করা তাকের েুননয়া ও েুননয়াবী জ্ঞানকক সম্মান করা
প্রমার্ ককর। আর এ সবই সাকক্ষ্যর মূল যপ্ররর্া নবকরািী।
অিমতঃ
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) এর নরসালাত অেবা তাাঁর শরীয়কত নছন্দাকিষর্ করা নকংবা তাাঁকক নমেযাকরাপ
করা অেবা তাাঁর নখয়ানত বা তাাঁর প্রনত নানযলকৃ ত ওহী লুকাকনার োনব করা। যতমননভাকব তাাঁকক প্রকাকশয গানল
যেয়া বা তাাঁর যোষ িরা নকংবা তাাঁর িীবনী, তাাঁর আমল, তাাঁর অবস্থা বা তাাঁর যকান কমকক
ণ ননকয় ঠাট্টা করা এবং
এরূপ নকছু করা যা যভতর যেকক তা র
াঁ নরসালাতকক অস্বীকার করার প্রমার্ বহন ককর। কারর্, তা র
াঁ যভতর
নছদ্রাকিষর্ মাকন তাাঁর রকবর নছদ্রাকিষর্। যযকহতু নতননই তাাঁকক রাসূল ককর পাটঠকয়কছন এবং তাাঁকক এ নরসালাত
বহনকারী বাননকয়কছন। আর এটি শাহাোতাইকনর বাককযর নবকরািীও বকি।
নবম:
কু র‘আকনর নছদ্রাকিষর্ করা যা আল্লাহর বার্ী। যযমন: মুশনরককের োনব করা যয, ননশ্চয় কু র‘আন যােু নকংবা
কনবতা অেবা পূব বতীকের
ণ
কানহনী মাত্র বা তা নমেযা বাকনায়াি। যতমননভাকব যয িারর্া ককর যয, এটি মানুকষর
কো অেবা তার মুজিযা হওয়াকক অস্বীকার ককর বা এর নযায় নকছু একন এর নবকরানিতা করার যেিা ককর নকংবা
এটি করা সিব বকল মকন ককর অেবা এর নকছু সূরা বা মুতাওয়ানতর আয়াতকক অস্বীকার ককর তাহকল যস কানফর
এবং আল্লাহ ও তাাঁর রাসূকলর প্রনত নমেযাকরাপকারী। আর এটি তাওহীকের কানলমা পনরপেী।
েশমতঃ গাকয়কবর যকান নকছুকক অস্বীকার করা যার প্রনত ঈমান আনকত আল্লাহ তা‘আলা আকেশ ককরকছন এবং
তা প্রমানর্ত ও সতয বকল ননি নকতাকব ও তাাঁর রাসূকলর মুকখ সংবাে নেকয়কছন। যযমন: নফনরশতাগর্, নকতাবসমূহ,

রাসূলগর্, মৃতু যর পকরর পুনরুিান, শরীরগুকলাকক একজত্রত করা, িান্নাত ও িাহান্নাম। যতমননভাকব কবকরর
আযাব ও শানর্ন্ ইতযানে। যকউ যনে এগুকলার যকান নকছু কক অস্বীকার ককর যস যযন আল্লাহ ও তা র
াঁ রাসূলকক
নমেযাবােী বানাকলা। এটি নরসালাত ও নরসালাকতর অিীন নবষকয়র প্রনত নবরাি আর্াত এবং শাহাোতাইকনর
আবশযকীয় নবষকয়র নবকরািীও বকি।
আনম শাহাোতাইন সম্পকীয় এবং যার মািযকম এগুকলার বাস্তবায়ত সিব যস িাতীয় এতিু কু কো বকল ক্ষ্ার্ন্
হজি। যয বযজক্ত এ বযাপাকর আকরা নবস্তানরত িানকত োয় যস তা ো’ওয়াকত ইমামগকর্র নকতাবসমূকহ যপকয় যাকব।
যতমননভাকব যস তা তা কাঁ ের পূব বতী
ণ
মুসনলম আনলমকের নকতাকবও যপকয় যাকব। আল্লাহ তা‘আলা সব জ্ঞানী
ণ
ও
নহকমতপূর্ ।মু
ণ হাম্মাে (সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম) এবং তা র
াঁ পনরবারবগ ও
ণ সােীকের উপর আল্লাহর পক্ষ্
যেকক শানর্ন্ ও রহমত বনষতণ যহাক।
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