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পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামম 

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, যিযয যিশ্বজগন্ের রি। আর আল্লাহ সালাে ও সালাম প্রপ্ররণ 

করুয আমান্ের যিী মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু ‘আলাইযহ ওয়াসাল্লাম, োর পযরিার-পযরজয, োর 

সাহািীগণ ও যকয়ামাে পিযন্ত িারা োর যহোয়াে দ্বারা যহোয়ােপ্রাপ্ত হন্ি, োন্ের সকন্লর 

উপন্র। অেঃপর- 

যযশ্চয় মুসযলম িেযি প্রি িোপান্র সিন্েন্য় প্রিশী গুরুত্ব প্রোয করন্ি, আর প্রি িোপান্র সিন্েন্য় 

প্রিশী আগ্রহী হন্ি, ো হন্ে: আক্বীোর যিষয়াযের সন্ে সম্পৃি যিষয়ািলী ও ইিাোন্ের 

মূলযীযেসমূহ। প্রিন্হেু আক্বীোহর যিষয়িস্তু এিং ইযিিা িা অযুসরন্ণর যযন্ভয জাল হওয়ার 

উপন্র আমলসমূন্হর কিূল হওয়া ও োর মাধ্েন্ম িান্দার (আতখরামির) উপকার হওয়ার 

যিষয়টি যযভয রশীল। 

এই উম্মান্ের উপন্র আল্লাহর অযুগ্রহ প্রি, যেযয োন্ের জযে অন্ধকান্র আন্লাকিযেয কা ও 

যহোয়ান্ের ইমামন্েরন্ক সহজ লভে কন্রন্েয। িারা পথসমূহন্ক আন্লাযকে কন্র আর িা 

আিশেক ও িা অবিধ্ এিং িা ক্ষযেকর ও িা উপকারী ো িণযযা কন্রয। প্রোট ও িড় সি 

যিষন্য়। ইসলাম ও মুসযলমন্ের পক্ষ হন্ে আল্লাহ োন্েরন্ক সন্িযািম প্রযেোয োয করুয! 

এই সকল ইমামন্ের মন্ধ্ে অযেেম ও প্রযসদ্ধ হন্েয, শাইখুল ইসলাম ও মাযুষন্ের অযুকরণীয় 

ইমাম মুহাম্মাে ইিযু আব্দুল ওয়াহহাি। আল্লাহ োন্ক সন্িযািম পুরষ্কার ও সওয়াি োয করুয! 

োন্ক যিযা যহসান্ি জান্নান্ে প্রন্িশ করায! যেযয েলীল সহকান্র হক িণযযা করন্ে প্রেুর পযরশ্রম 

কন্রন্েয এিং প্রস িোপান্র োর কলম, ভাষা ও শযি দ্বারা যজহাে কন্রন্েয। অিন্শন্ষ আল্লাহ 
োর মাধ্েন্ম মাযুষন্েরন্ক অজ্ঞো ও কুফুরীর অন্ধকার হন্ে যযষৃ্কযে যেন্য় ইলম ও ঈমান্যর 

আন্লায় আন্লাযকে কন্রন্েয। 

আমান্ের সামন্য থাকা যকোিটি হন্ে এই ইমান্মর যেযটি পুযিকার সমযি, প্রসগুন্লা হন্ে: 

“তিনটি মূলনীতি ও িার দলীলসমূহ, সালামির শিত , িার রুকন ও ওয়াতিবসমূহ 

এবং চারটি মূলনীতি।” 
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এই পুযিকাগুন্লা হন্ে ইিাোে ও আকীোর মূলযীযে িণযযার প্রক্ষন্ে সিন্েন্য় গুরুত্বপূণয ও সকল 

যিষয়াযে শাযমলকারী। প্রলখক রযহমাহুল্লাহ োন্ে প্রযেটি মুসযলন্মর উপন্র োর েীন্যর গুরুত্বপূণয 

যিষয়গুন্লা সম্পন্কয  িা জাযা ও আমল করা ওয়াযজি, ো একযেে কন্রন্েয। 

প্রসই সান্থ রন্য়ন্ে যশরন্কর োওয়ােোযকারীন্ের সন্ন্দহসমূহ প্রথন্ক মুসযলমন্ক সেকয  করা, িারা 
োন্ের ধ্ারযায় মাযুন্ষর কান্ে শুধ্ু রুিুযিয়োন্ের প্রক্ষন্ে যশরন্কর ওপর আল্লাহর সন্ে যশরকন্ক 

সীমািদ্ধ করার সন্ন্দহ সৃযি কন্র। যেযয [প্রলখক] োন্ের ভ্রাযন্তন্ক িণযযা ধ্ন্রন্েয এিং আল্লাহর 

যকোি ও োাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লান্মর সুন্নাহর মাধ্েন্ম োন্ের সন্ন্দহন্ক েরূ 

কন্রন্েয। 

প্রলখক রাযহমাহুল্লাহ ো যলযপিদ্ধ কন্রন্েয প্রাথযমক িন্রর যশক্ষাযযিশন্ের জযে এিং ো সহজ ও 

সংন্ক্ষপ করার প্রক্ষন্ে খুি শ্রম যেন্য়ন্েয, ফন্ল ো সন্িযািম অিয়ন্ি ও সিন্েন্য় প্রিশী উপকারী 
যহন্সন্ি আত্মপ্রকাশ কন্রন্ে। োর মাধ্েন্ম প্রোটন্ক িুঝান্যা িায় এিং িড়ও োর প্রন্য়াজয প্রথন্ক 

মুি যয়। সুেরাং োর যিষয়গুন্লার মিযাো অন্যক মহায ও োর আন্লােে যিষয়সমূন্হর অন্যক 

সম্মাযীে হওয়ার কারন্ণ োর ফায়ো িোপক ও োর কলোণ অযধ্ক হন্য়ন্ে। 

আর (লসৌতদ আরমবর) ইসলাম, ওয়াকফ, োওয়াহ ও ইরশাে যিষয়ক মন্ত্রণালন্য়র প্রপ্রস ও 

পািযলন্কশন্স এন্জযন্স এসি পুযিকায় িখয অন্যক ফায়ো প্রেখল িা সিন্েন্য় সহজ ও 

সািলীলভান্ি সযন্নন্িযশে করা হন্য়ন্ে আর োর যিষয়িস্তুও অন্যক মিযাো ও গুরুত্বপূণয েখয 

লক্ষে করল প্রি, আল্লাহর প্রসাজা েীয ও যযরাপে রািার যেন্ক যহকমন্ের সন্ে আহ্বায করার 

জন্যে এিং আল্লাহ, োাঁর যকোি, োাঁর রসূল ও মুসযলমন্ের জন্যে যযসহে স্বরূপ িার প্রযে 

গুরুত্বান্রাপ করা ও িা প্রকাশ করা ওয়াযজি েন্মন্ধ্ে এগুন্লাই সিন্েন্য় উিম। 

আর আল্লাহ সুিহাযাহু ওয়া ো'আলার কান্ে আমরা প্রাথযযা কযর, যেযয প্রিয সকল মুসযলমন্ক 

োর েীন্যর গভীর িুঝ োয কন্রয এিং আল্লাহর যকোন্ির ও োাঁর রাসূন্লর সুন্নাে অযুসান্র 

আমন্লর োওফীক োয কন্রয! যযশ্চয়ই যেযয সিযকেু প্রশান্যয এিং অযে সযন্নকন্ট। আর 

আল্লাহ ো‘আলা আমান্ের যিী মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম এিং োাঁর পযরিার-

পযরজয ও সাহািীন্ের উপর রহমে ও শাযন্ত িষযণ করুয। 

ইসলাম, ওয়াকফ, োওয়াহ ও ইরশাে যিষয়ক মন্ত্রণালন্য়র প্রযেযযযধ্ ও প্রকাশযা ও প্রোর 

যিষয়ক সহকারী। 

ড. আব্দুল্লাহ ইিয আহমাে আি-িাইে। 
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 প্রতিটি মুসতলমমর উপর যা তশক্ষা করা আবশযক। 
পরম করুণাময় অযে েয়ালু আল্লাহর যান্ম 

প্রজন্য রাখ, আল্লাহ প্রোমান্ক রহমে করুয, আমান্ের উপন্র োরটি মাসআলা যশক্ষা করা 
ওয়াযজি। 

প্রথম: আল-ইলম, আর ো হন্ে েযললসহ আল্লাহন্ক জাযা, োাঁর যিীন্ক জাযা ও ইসলান্মর 

েীযন্ক জাযা। 

যদ্বেীয়: োর উপন্র আমল করা। 

েৃেীয়: োর যেন্ক োওয়াে প্রেওয়া। 

েেুথয: োন্ে কন্ির উপর সির করা। আর েযলল হন্লা, আল্লাহ ো‘আলার িাণী: পরম 

করুণাময় অযে েয়ালু আল্লাহর যান্ম: “সমময়র শপথ (১) তনশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মামে 

তনপতিি (২) তকন্তু িারা নয়, যারা ঈমান এমনমে এবং সৎকাি কমরমে আর 

পরস্পরমক উপমদশ তদময়মে হমকর এবং উপমদশ তদময়মে সবমরর।”(৩)[১] 

শাযফঈ রাযহমাহুল্লাহ িন্লন্েয: ‘িযে আল্লাহ োর মাখলুন্কর কান্ে এই সূরা োড়া প্রকান্যা প্রমাণ 

(হুজ্জাি) যাযিল যা করন্েয, েিুও ো োন্ের জযে িন্থি হে।’ 

িুখারী রাযহমাহুল্লাহ িন্লন্েয (১খ., ৪৫প.ৃ): 

অধ্োয়: কথা ও আমন্লর আন্গ ইলম করন্ে হন্ি। েলীল হন্ে আল্লাহর িাণী: “সুিরাং িুতম 

লিমন লরখ লয, আল্লাহ োড়া [সিয] লকামনা ইলাহ লনই। আর িুতম লিামার ত্রুটি-

তবচুযতির িনয ইতিগফার (ক্ষমা প্রাথতনা) কর।” [২] যেযয আমল ও কথার পূন্িযই ইলম 

দ্বারা শুরু কন্রন্েয।” 

(িুতম লিমন লরখ), আল্লাহ প্রোমার উপর রহম করুয! প্রযেটি মুসযলম যর-যারীর উপন্র 

ওয়াযজি হন্ে এই যেযটি মাসআলা যশক্ষা করা এিং োর উপন্র আমল করা। 

প্রথম: যযশ্চয় আল্লাহ ো‘আলা আমান্েরন্ক সৃযি কন্রন্েয, যরযিক যেন্য়ন্েয, আমান্েরন্ক 

অযথযক প্রেন্ড় প্রেযযয; িরং যেযয আমান্ের কান্ে একজয রাসূল পাঠিন্য়ন্েয, প্রি োাঁর অযুসরণ 
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করন্ি প্রস জান্নান্ে প্রন্িশ করন্ি। আর প্রি োর অিাধ্ে হন্ি প্রস জাহান্নান্ম প্রন্িশ করন্ি। েলীল 

হন্ে আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “তনশ্চয় আমরা লিামামদর কামে রাসূল পাঠিময়তে 

লিামামদর উপর সাক্ষীস্বরূপ, লযমন তফর‘আউমনর কামে রাসূল পাঠিময়তেলাম। (১৫) 

তফর‘আউন উক্ত রাসূমলর অবাধ্য হল যার ফমল আতম িামক অিযন্ত শক্তভামব 

পাকড়াও করলাম।”(১৬) [৩] সূরা আল-মুিিাযম্মল, আয়াে: ১৫, ১৬। 

যদ্বেীয়: যযশ্চয় আল্লাহ ো‘আলা সন্তুি যয প্রি, কাউন্ক োর সান্থ ইিাোন্ে শরীক করা প্রহাক, 

যা প্রকান্যা নযকটেপ্রাপ্ত যফযরশো আর যা প্রকান্যা প্রপ্রযরে যিী। এর েলীল হন্ে আল্লাহর িাণী: 

“আর তনশ্চয় মসতিদসমূহ আল্লাহরই িনয। কামিই আল্লাহর সামথ লিামরা অনয 

কাউমক লেমকা না।” [৪] সূরা আল-যজয: আয়াে:১৮। 

েৃেীয়: প্রি িেযি রাসূন্লর অযুসরণ করল ও আল্লাহন্ক এক জাযল োর জযে প্রস িেযির সান্থ 

িনু্ধত্ব করা জান্য়ি হন্ি যা প্রি িেযি আল্লাহ ও োাঁর রাসূন্লর যিরুদ্ধােরণ করন্ি; িযেও প্রস োর 

সিন্েন্য় যযকন্টর হয়। েলীল হন্ে আল্লাহর িাণী: “আপতন পামবন না আল্লাহ ও 

আতখরামির উপর ঈমানদার এমন লকামনা সম্প্রদায়, যারা ভালবামস িামদরমক 

যারা আল্লাহ ও িাাঁর রাসূমলর তবরুদ্ধাচরণ কমর। লহাক না এ তবরুদ্ধাচারীরা িামদর 

তপিা, পতু্ৰ, ভাই অথবা এমদর জ্ঞাতি-লগাত্ৰ। এমদর অন্তমর আল্লাহ তলমখ তদময়মেন 

ঈমান এবং িামদরমক শতক্তশালী কমরমেন িাাঁর পক্ষ লথমক রূহ দ্বারা। আর তিতন 

িামদরমক প্রমবশ করামবন এমন িান্নামি, যার পাদমদমশ নদীসমূহ প্রবাতহি; লসখামন 

িারা স্থায়ী হমব; আল্লাহ িামদর প্রতি সন্তুষ্ট হময়মেন এবং িারাও িাাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। 
িারাই আল্লাহর দল। লিমন লরখ, তনশ্চয় আল্লাহর দলই সফলকাম।” [৫] সূরা আল-

মুজাোলাহ: আয়াে: ২২। 

 হাতনতফয়যাহ হমে: ইবরাহীমমর ধ্মত। আর িা 
হমে: শুধ্ু এক আল্লাহর ইবাদাি করা। 

(লিমন লরখ), আল্লাহ প্রোমান্ক োাঁর আযুগন্েের জযে সঠিক পথ প্রেশযণ করুয, ইিরাহীন্মর 

যমল্লাে হাযযযফয়োহ হন্ে প্রোমার একমাে আল্লাহর ইিাোে করা োাঁর জন্যে েীযন্ক খাযলস 

কন্র। আল্লাহ সকল মাযুষন্ক এরই আন্েশ কন্রন্েয আর এ কারন্ণই োন্েরন্ক সৃযি কন্রন্েয, 

প্রিমযটি আল্লাহ ো‘আলা িন্লন্েয: “আর আতম সৃতষ্ট কমরতে তিন এবং মানুষমক এ 



 
7 তিনটি মূলনীতি ও িার দলীলসমূহ 

 
িমনযই লয, িারা লকবল আমার ইবাদাি করমব “ [৬] িারা আমার ইবাদাি করমব 

অথত: আমামক এক িানমব। 

আর আল্লাহ যার তনমদত শ তদময়মেন িন্মমধ্য সবমচময় গুরুত্বপণূত হমলা িাওহীদ, আর িা 
হমে: ইবাদিমক আল্লাহর সমে খাস করা। 

আর আল্লাহ যার লথমক তনমষধ্ কমরমেন িার মমধ্য সবমচময় বড় হমলা তশরক। আর 

িা হমে: আল্লাহর সামথ অনয কাউমক আহবান করা। দলীল হমে আল্লাহ িা‘আলার 

বাণী: “আর লিামরা আল্লাহর ইবাদাি কর এবং িাাঁর সামথ লকামনা তিতনসমক শরীক 

কর না।” [৭] 

িখয প্রোমান্ক যজন্জ্ঞস করা হয়: প্রসই যেযটি মূলযীযে কী, িা মাযুন্ষর জাযা ওয়াযজি? 

েুযম িল, িান্দার োর রিন্ক, োর েীযন্ক ও োর যিী মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইযহ 
ওয়াসাল্লামন্ক জাযা। 

যখন লিামামক তিমজ্ঞস করা হয়: লিামার রব লক? 

েখয েুযম িল, আমার রি আল্লাহ। যিযয আমান্ক এিং সকল সৃযিজগেন্ক প্রযেপালয কন্রন্েয 

োাঁর যয‘আমাে দ্বারা। যেযযই আমার মািূে, যেযয োড়া আমার আর প্রকান্যা মািূে প্রযই। েলীল 

হন্ে আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “সকল প্রশংসা আল্লাহর িনযই, তযতন সৃতষ্টিগমির রব।” 

[৮] আল্লাহ োড়া িা যকেু আন্ে সিই সৃযি। আর আযম প্রসই সৃযির একজয। 

িখয প্রোমান্ক িলা হয়: েুযম যকভান্ি প্রোমার রিন্ক যেন্যন্ো? 

েখয েুযম িল: োাঁর আয়ােসমূহ (তনদশতনাবলী) ও মাখলূকন্ের দ্বারা। আর োাঁর 

আয়ােসমূন্হর মন্ধ্ে রন্য়ন্ে: রাে ও যেয, সূিয ও োাঁে। আর োাঁর মাখলুন্কর মন্ধ্ে রন্য়ন্ে: সাে 

আসমায, সাে িমীয এিং িা োর অভেন্তন্র রন্য়ন্ে ও িা োর মধ্েিেী স্থান্য রন্য়ন্ে। েলীল 

হন্ে আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “আর িাাঁর তনদশতনাবলীর মমধ্য রময়মে রাি ও তদন, সূযত 

ও চাাঁদ। লিামরা সূযতমক তসজ্দা কমরা না, চাাঁদমকও নয়; আর তসজ্দা কর আল্লামহ্ক, 

তযতন এগুমলা সৃতষ্ট কমরমেন, যতদ লিামরা লকবল িাাঁরই ইবাদাি কর।” [৯] সূরা 

ফুসযসলাে: আয়াে: ৩৭। 
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আর আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “তনশ্চয় লিামামদর রব আল্লাহ তযতন আসমানসমূহ ও 

যমীন েয়তদমন সৃতষ্ট কমরমেন; িারপর তিতন ‘আরমশর উপর উমেমেন। তিতনই 

তদনমক রাি তদময় লেমক লদন, িামদর এমক অনযমক দ্রুিগতিমি অনুসরণ কমর। আর 

সূযত, চাাঁদ ও নক্ষত্ৰরাতি, যা িাাঁরই হুকুমমর অনুগি। লিমন লরখ, সৃিন ও আমদশ 

িাাঁরই। সৃতষ্টিগমির রব আল্লাহ কি বরকিময়।” [১০] সূরা আরাফ: আয়াে :৫৪। 

আর রিই হন্লয মা‘িূে। েলীল হন্ে আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “লহ মানুষ! লিামরা 
লিামামদর লসই রব এর ‘ইবাদাি কমরা তযতন লিামামদরমক এবং লিামামদর 

পবূতবিীমদরমক সৃতষ্ট কমরমেন, যামি লিামরা িাকওয়া অবলম্বন করমি পার(২১) 

তযতন যমীনমক লিামামদর িনয তবোনা ও আসমানমক কমরমেন োদ এবং আকাশ 

হমি পাতন অবিীণত কমর িা দ্বারা লিামামদর িীতবকার িনয ফলমূল উৎপাদন 

কমরমেন। কামিই লিামরা লিমন শুমন কাউমক আল্লাহর সমকক্ষ দাাঁড় কতরও না।” 

[১১] সূরা আল-িাকারা, আয়াে: ২১-২২। 

ইিযু কাসীর রাযহমাহুল্লাহ িন্লয: “এসব বস্তুর সৃতষ্টকিত াই ইবাদামির লযাগয।” 

 আল্লাহ লযসব ইবাদমির তনমদত শ তদময়মেন িার 
প্রকারমভদ: 

আল্লাহ প্রিসি ইিােন্ের যযন্েযশ যেন্য়ন্েয োর প্রকারন্ভে, প্রিময: ইসলাম, ঈমায ও ইহসায। 
এর মন্ধ্ে আন্রা রন্য়ন্ে: ে‘ুআ, ভয়, আশা, োওয়াকু্কল, আগ্রহ, ভীযে, যম্রো, আশংকা, 
যিযয়ািযে হওয়া, সাহািে প্রাথযযা করা, আশ্রয় োওয়া, ফযরয়াে েলি করা, িন্িহ করা, মাযে 

করাসহ আন্রা অযোযে ইিাোে, প্রিগুন্লার িোপান্র আল্লাহ আন্েশ কন্রন্েয, োর সম্পূণযটুকুই 
আল্লাহর জযে। েলীল হন্ে আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “আর তনশ্চয় মসতিদসমূহ আল্লাহরই 

িনয। কামিই আল্লাহর সামথ লিামরা অনয কাউমক লেমকা না।” [১২] সূরা আল-যজয: 

আয়াে:১৮। 

আর প্রি িেযি এগুন্লা প্রথন্ক প্রকান্যা যজযযস গায়রুল্লাহন্ক প্রসাপেয  করন্ি, প্রস কাযফর-মুশযরক। 
েলীল হন্ে আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “আর লয বযতক্ত আল্লাহর সামথ অনয লকামনা ইলাহমক 

োমক, যার বযাপামর িার তনকট লকামনা প্রমাণ লনই; িার তহসাব লিা িার রব-এর 
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তনকটই আমে; তনশ্চয় কামফররা সফলকাম হমব না।” [১৩] সূরা আল-মু‘যমযূয, আয়াে: 

১১৭। 

আর হােীন্স এন্সন্ে: (দ‘ুআ হমে ইবাদমির মগি) [১৪] এর েলীল হন্লা আল্লাহ ো‘আলার 

িাণী: “আর লিামামদর রব বমলমেন: 'লিামরা আমামক োক, আতম লিামামদর োমক 

সাড়া লদব। তনশ্চয় যারা অহংকারবমশ আমার 'ইবাদাি লথমক তবমুখ থামক, িারা 

অতচমরই িাহান্নামম প্রমবশ করমব লাতিি হময়।”[১৫] সূরা গাযফর, আয়াে: ৬০। 

ভন্য়র েলীল হন্ে, আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “সুিরাং লিামরা িামদরমক ভয় কর না: বরং 

আমামক ভয় কর, যতদ লিামরা মুতমন হময় থাক।” [১৬] সূরা আন্ল ইমরায: আয়াে : 

১৭৫। 

আশার েলীল হন্ে, আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “সুিরাং লয িার রমবর সাক্ষাৎ আশা কমর, 

লস লযন সৎকমত কমর এবং িার রমবর ইবাদামি অনয কাউমক শরীক না কমর’।” [১৭] 

সূরা আল-কাহফ, আয়াে: ১১০। 

োওয়াকু্কন্লর েলীল হন্ে, আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “যতদ লিামরা মুতমন হও, িাহমল 

আল্লাহর ওপরই ভরসা করমব।” [১৮] সূরা আল-মান্য়ো: ২৩। “আর লয বযতক্ত আল্লাহর 

ওপর ভরসা কমর, তিতনই িার িনয যমথষ্ট।” [১৯] সূরা আত্ব-ত্বলাক, আয়াে: ৩। 

আগ্রহ, ভীযে ও যিযম্রোর েলীল হন্ে আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “তনশ্চয় িারা সৎকামি 

প্রতিমযাতগিা করি। আর আমামক আগ্রহ ও ভীতি সহকামর োকি। আর িারা তেল 

আমার তনকট তবনম্র।” [২০] 

আশংকা (িতনি ভয়) এর েলীল হন্ে, আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “সুিরাং লিামরা িামদর 

লথমক আশংকা িতনি ভয় কমরা না, আর আমামকই ভয় কমরা।” [২১] সূরা আল-

মাযয়োহ, আয়াে: ৩। 

যিযয়ািযে হওয়ার েলীল হন্ে, আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “এবং লিামরা লিামামদর রমবর 

প্রতি তবনয়াবনি হও আর িার প্রতিই আত্মসমপতণ কর।” [২২] সূরা আি-িুমার, আয়াে: 

৫৪। 
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সাহািে প্রাথযযার েলীল হন্ে, আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “আমরা শুধু্ আপনারই ‘ইবাদাি 

কতর এবং শুধু্ আপনারই সাহাযয প্রাথতনা কতর।” [২৩] আল-ফাযেহা, আয়াে: ০৫। 

হােীন্স এন্সন্ে: “যখন িুতম সাহাযয প্রাথতনা করমব, িখন আল্লাহর কামেই সাহাযয 
প্রাথতনা করমব।” [২৪] 

আশ্রয় প্রাথযযার েলীল হন্ে, আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “বলুন, ‘আতম আশ্ৰয় প্রাথতনা করতে 

মানুমষর রমবর কামে। (১) মানুমষর অতধ্পতির কামে।”(২) [২৫] 

ফযরয়াে েলি করার েলীল হন্ে, আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “আর স্মরণ কর, যখন লিামরা 
লিামামদর রমবর তনকমট সাহাযয প্রাথতনা করতেমল, িখন তিতন লিামামদরমক িবাব 

তদমলন।” [২৬] আল-আযফাল, আয়াে: ০৯। 

িন্িহ এর েলীল হন্ে, আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “বলুন, ‘আমার সালাি, আমার কুরবানী, 

আমার িীবন ও আমার মরণ তবশ্বিগমির রব আল্লাহরই িনয।” (১৬২) োাঁর প্রকান্যা 

শরীক প্রযই। আর আমান্ক এরই যযন্েযশ প্রোয করা হন্য়ন্ে এিং আযম মুসযলমন্ের মন্ধ্ে প্রথম।” 
(১৬৩) [২৭] সূরা আল-আয‘আম, আয়াে: ১৬২, ১৬৩। 

আর হােীস প্রথন্ক েলীল হন্ে: “লয বযতক্ত আল্লাহ োড়া কামরা িমনয যমবহ করল, আল্লাহ 

িামক লা‘নি প্রদান কমরমেন।” [২৮] 

মাযন্ের েলীল হন্ে, আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “িারা মানি পণূত কমর এবং লস তদমনর ভময় 

কমর, লয তদমনর অকলযাণ হমব বযাপক।” [২৯] সূরা আে-োহর, আয়াে:৭। 

 তদ্বিীয় মূলনীতি: দীন ইসলামমক দলীলসহ িানা। 
আর ো হন্ে: োওহীেসহ আল্লাহর জন্যে আত্মসমপযণ করা, আযুগেেসহ োাঁর অযুগে হওয়া 
এিং যশরক হন্ে মুি থাকা। এর যেযটি ির রন্য়ন্ে: 

(ইসলাম), (ঈমান) এিং (ইহসান)। আর প্রন্েেক িন্ররই কযেপয় রুকয রন্য়ন্ে। 
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 প্রথম ির: ইসলাম 
ইসলান্মর রুকয পাাঁেটি: সাক্ষে প্রেওয়া প্রি, আল্লাহ িেেীে প্রকান্যা সেে ইলাহ প্রযই এিং মুহাম্মাে 

আল্লাহর রসূল। সালাে কান্য়ম করা, িাকাে আোয় করা, রমাধ্ান্য যসয়াম পালয করা এিং 

আল্লাহর সম্মাযীে ঘন্রর হজ্জ পালয করা। 

সাক্ষে প্রেওয়ার েলীল হন্ে আল্লাহর িাণী: “আল্লাহ সাক্ষয লদন লয, তিতন োড়া লকামনা 

(সিয) ইলাহ লনই, আর মালাময়কা ও জ্ঞানীগণও। তিতন নযায় দ্বারা প্রতিতিি। তিতন 

োড়া লকামনা (সিয) ইলাহ লনই। তিতন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” [৩০] সূরা আন্ল 

ইমরায: আয়াে : ১৮। এর অথয হন্ে: এক আল্লাহ োড়া সেে প্রকান্যা মা‘িূে প্রযই। ‘লা ইলাহা’ 
এটি আল্লাহ িেেীে িান্ের ইিােে করা হয় োন্ের সিাইন্ক যাকে কন্র প্রেয়। আর ‘ইল্লাল্লাহ’ 

এক আল্লাহর জন্যে ইিােেন্ক সািেি কন্র। প্রিময আল্লাহর রাজন্ত্ব োাঁর প্রকান্যা শরীক প্রযই, 

প্রেময োাঁর ইিােন্েও োাঁর প্রকান্যা শরীক প্রযই। লা-ইলাহা ইল্লাল্লার িোখোন্ক আন্রা স্পি কন্র 

আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “স্মরণ কর! যখন ইবরাহীম িার তপিা ও িার কওমমক 

বমলতেল, তনশ্চয় আতম লিামরা যা তকেুর ইবাদাি কর, িা লথমক মুক্ত। িমব তিতন 

বযিীি তযতন আমামক সৃতষ্ট কমরমেন অিঃপর তনশ্চয় তিতন শীঘ্রই আমামক সৎপমথ 

পতরচাতলি করমবন। (২৭) “আর এ ল াষণামক তিতন িার উত্তরসূরীমদর মমধ্য তচরন্তন 

বাণী বাতনময়মেন, যামি িারা তফমর আমস।” [৩১] আি-িুখরুফ, আয়াে: ২৬-২৭-২৮। 

আর আল্লাহ ো‘আলা িাণী: “বলুন, ‘লহ তকিাবীগণ! লিামরা এমন কথার তদমক আস, 

লযটি আমামদর মমধ্য ও লিামামদর মমধ্য সমান। আর িা হমে, আমরা একমাত্ৰ 

আল্লাহ োড়া কামরা ইবাদাি না কতর। আর িার সামথ লকামনা তকেুমক শরীক না 

কতর এবং আমামদর লকউ কাউমক আল্লাহ োড়া রব তহসামব গ্রহণ না কতর’। িারপর 

যতদ িারা তবমুখ হয় িমব বল, ‘লিামরা সাক্ষী থাক লয, তনশ্চয় আমরা মুসতলম।” 

[৩২] আলু ইমরায : ৬৪ 

‘মুহাম্মাে আল্লাহর রাসূল’ সাক্ষীর েলীল আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “অবশযই লিামামদর তনকট 

লিামামদর মধ্য হমিই একিন রসূল এমসমেন, লিামামদর লয দঃুখ-কষ্ট হময় থামক িা 

িার িনয বড়ই লবদনাদায়ক। তিতন লিামামদর মেলকামী, মুতমনমদর প্রতি তিতন 

করুণাশীল ও অতি দয়ালু।” [৩৩] আে-োওিাহ, আয়াে: ১২৮। ‘মুহাম্মাে আল্লাহর রাসূল’ 
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এর অথয হন্ে: যেযয িা আন্েশ কন্রন্েয োন্ে োর আযুগেে করা, যেযয িা সংিাে যেন্য়ন্েয, 

োন্ে োন্ক যিশ্বাস করা, যেযয িা হন্ে যযন্ষধ্ কন্রন্েয ও ধ্মক যেন্য়ন্েয ো হন্ে েনূ্র থাকা 
এিং যেযয িার অযুন্মােয যেন্য়ন্েয ো োড়া আল্লাহর ইিাোে যা করা। 

সালাে, িাকাে ও োওহীন্ের িোখোর েলীল হন্ে আল্লাহর িাণী: “আর িামদরমক লকবল এ 

তনমদত শই প্রদান করা হময়তেল লয, িারা লযন আল্লাহর ইবাদাি কমর িাাঁরই িনয 

দীনমক একতনি কমর এবং সালাি কাময়ম কমর ও যাকাি প্রদান কমর। আর এটাই 

সঠিক দীন।” [৩৪] আল-িাইযয়যাহ, আয়াে: ৫। 

যসয়াম পালন্যর েলীল হন্ে, আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “লহ মুতমনগণ ! লিামামদর িনয 
তসয়ামমর তবধ্ান লদয়া হল, লযমন তবধ্ান লিামামদর পবূতবিীমদরমক লদয়া হময়তেল, 

যামি লিামরা িাকওয়ার অতধ্কারী হমি পার।” [৩৫] আল-িাক্বারাহ, আয়াে: ১৮৩। 

হন্জ্জর েলীল হন্ে, আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “এবং সামথতযবান মানুমষর উপর আল্লাহর 

িনয বায়িুল্লাহর হজ্জ করা ফরয। আর লয কুফরী কমর, িমব আল্লাহ লিা তনশ্চয় 

সৃতষ্টকুল লথমক অমুখামপক্ষী।” [৩৬] আলু-ইমরায, আয়াে: ৯৭। 

 তদ্বিীয় ির হমে: ঈমান 

ঈমায হন্লা সিন্রর প্রিশী কন্য়কটি শাখা রন্য়ন্ে। োর মন্ধ্ে সন্িযািম (শাখা) ‘লা ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ’ িলা এিং সিযযযম্ন (শাখা) রািা প্রথন্ক কিোয়ক যজযযস (পাথর বা কাাঁটা ইিযাতদ) 

েরূীভূে করা। আর লজ্জা ঈমান্যর একটি শাখা। 

ঈমান্যর রুকয েয়টি: “িুতম আল্লাহর প্রতি, িাাঁর তফতরশিা, তকিাবসমূহ, 

রাসূলগণ,আমখরাি তদবস ও িাকদীমরর ভামলা-মমের প্রতি ঈমান আনমব।” 

এই েয়টি রুকন্যর েলীল হন্ে, আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “ভামলা কাি শুধু্ এটা নয় লয, 

লিামরা লিামামদর লচহারা পবূত ও পতশ্চম তদমক তফরামব; বরং ভামলা কাি হল লয 

বযতক্ত ঈমান আমন আল্লাহ, লশষ তদবস, মালাময়কাগণ, তকিাব ও নবীগমণর উপমর।” 

[৩৭] আল-িাক্বারাহ, আয়াে: ১৭৭। 

োকেীন্রর েলীল হন্ে, আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “তনশ্চয় আমরা প্রমিযক তিতনস সৃতষ্ট 

কমরতে তনধ্তাতরি পতরমামপ।” [৩৮] আল-ক্বামার, আয়াে: ৪৯। 
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 িৃিীয় ির হমে: ‘ইহসান’, এর একটি রুকন 
ো হন্ে: েুযম আল্লাহর ইিাোে করন্ি এমযভান্ি প্রিয েুযম োাঁন্ক প্রেখন্ে পাে, আর িযেও 

েুযম োাঁন্ক প্রেখন্ে যা পাও, েন্ি যেযয প্রোমান্ক প্রেখন্েয। এর েলীল হন্ে আল্লাহ ো‘আলার 

িাণী: “তনশ্চয় আল্লাহ্ িামদর সমে আমেন যারা িাকওয়া অবলম্বন কমর এবং যারা 
মুহতসন।” [৩৯] আয-যাহল, আয়াে: ১২৮। 

আর আল্লাহ ো‘আলা িাণী: “আর আপতন তনভত র করুন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু 

আল্লাহর উপর।(২১৭) তযতন আপনামক লদমখন যখন আপতন দাাঁড়ান।(২১৮) এবং 

তসিদাকারীমদর মামে আপনার উোবসা।(২১৯) তিতন লিা সবতমশ্ৰািা, সবতজ্ঞ।” [৪০] 

শু‘আরা, আয়াে: ২১৭-২২০। 

আর আল্লাহ ো‘আলা িাণী: “আর িুতম লয অবস্থামিই থাক না লকন, আর যা তকেুই 

তিলাওয়াি কর না লকন আল্লাহর পক্ষ হমি কুরআন লথমক এবং লিামরা লয আমলই 

কর না লকন, আতম লিামামদর উপর সাক্ষী থাতক, যখন লিামরা িামি গভীরভামব 

মমনামযাগী হও।” [৪১] ইউযুস, আয়াে: ৬১। 

সুন্নাহ হন্ে েলীল: প্রযসদ্ধ হােীন্স যজিরীল, িা উমার ইিযুল খািাি রাযেয়াল্লাহু ‘আযহু হন্ে 

িযণযে, যেযয িন্লন্েয: 

একো আমরা যািী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লান্মর কান্ে িসা যেলাম, েখয একজয প্রলাক 

আগময করন্লয, যিযয ধ্িধ্ন্ি সাো কাপড় পযরযহে ও কুেকুন্ে কান্লা েুন্লর অযধ্কারী 
যেন্লয। োর গান্য় সফন্রর প্রকান্যা যেহ্ন যেল যা আিার আমরা প্রকউ োন্ক যেযন্েও পান্রযয। 
যেযয যিী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লান্মর কান্ে িন্স োর হাাঁটুর সান্থ হাাঁটু লাযগন্য় যেন্লয আর 

োর হান্ের োলুদ্বয় োর উরুদ্বান্য়র উপন্র রাখন্লয আর িলন্লয: প্রহ মুহাম্মাে, আমান্ক 

ইসলাম সম্পন্কয  িলুয। যেযয িলন্লয: “িুতম সাক্ষয তদমব লয, আল্লাহ োড়া সিয লকামনা 
ইলাহ (মাবূদ) লনই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, 

সালাি কাময়ম করমব, যাকাি আদায় করমব, রমাধ্ামনর তসয়াম পালন করমব এবং 

যতদ পথ অতিক্রম করার সামথতয হয় িাহমল বাইিুল্লাহর হজ্জ করমব।” যেযয িলন্লয: 

আপযয সেেই িন্লন্েয। (বণতনাকারী উমার বলমলন:) আমরা োর কথা শুন্য অিাক হলাম; 

প্রকযযা যেযয প্রশ্ন করন্েয আিার োর জিান্ির সেোয়যও করন্েয। 
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এরপর যেযয িলন্লয: আমান্ক ঈমায সম্পন্কয  িলুয। যেযয িলন্লয: েুযম ঈমায আযন্ি আল্লাহ, 
োাঁর মালান্য়কাগণ, োাঁর যকোিসমূহ, োাঁর রাসূলগণ, প্রশষ যেিস এিং োকেীর ও োর ভান্লা-
মন্ন্দর প্রযে। যেযয িলন্লয: আমান্ক ইহসায সম্পন্কয  িলুয। যেযয িলন্লয: েুযম এমযভান্ি 

আল্লাহর ইিাোে করন্ি প্রিয োন্ক প্রেখন্ো, িযে োন্ক যা প্রেন্খা োহন্ল অিশেই যেযয 

প্রোমান্ক প্রেখন্েয। যেযয িলন্লয: আমান্ক যকয়ামাে সম্পন্কয  িলুয। যেযয িলন্লয: এ িোপান্র 

যজজ্ঞাসাকারীর প্রেন্য় যজজ্ঞাযসে িেযি প্রিযশ যকেু জান্য যা। অেঃপর িলন্লয: োহন্ল আমান্ক 

োর যযেযশযসমূহ সম্পন্কয  িলুয। যেযয িলন্লয: োসী োর মযযিন্ক প্রসি করন্ি এিং েুযম 

(এককামলর) যগ্নপে, িস্ত্রহীয, েযরদ্র, িকরীর রাখালন্ের োলায-প্রকাঠায় গিয-অহংকার করন্ে 

প্রেখন্ি। যেযয (বণতনাকারী উমার) িন্লয: এরপর প্রলাকটি েন্ল প্রগন্লয। আমরা প্রিশ যকেুক্ষণ 

অন্পক্ষা করলাম। োরপর যেযয (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া সাল্লাম) আমান্ক িলন্লয: প্রহ 

উমার! েুযম যক জায প্রশ্নকারী প্রক? আমরা িললাম, আল্লাহ ও োাঁর রাসূলই ভান্লা জান্যয। 
যেযয িলন্লয: এ হন্লা যজিরীল। প্রোমান্ের কান্ে প্রোমান্েরন্ক প্রোমান্ের েীয যশক্ষা যেন্ে 

এসন্েয। [৪২] 

 িৃিীয় মূলনীতি: লিামামদর নবী মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লামমক িানা। 

যেযয হন্লয মুহাম্মাে ইিযু আযব্দল্লাহ ইিযু আযব্দল মুিাযলি ইিযু হাযশম। আর হাযশম হন্লয 

কুরাইন্শর মধ্ে হন্ে, কুরাইশ আরিন্ের মধ্ে হন্ে আর আরি ইিরাহীম খলীন্লর পুে 

ইসমাঈন্লর িংশধ্র। োর উপন্র এিং আমান্ের যিীর উপন্র আল্লাহর সন্িযািম সালাে ও 

সালাম িযষযে প্রহাক। 

োর প্রমাট প্রেষযি িের িয়স হন্য়যেল, িার মন্ধ্ে েযল্লশ িের যিুওয়ন্ের আন্গ এিং প্রেইশ 

িের যিী ও রসূল যহন্সন্ি। ‘اقرأ’ দ্বারা যেযয যিুওয়াে প্রাপ্ত হন্য়ন্েয আর ‘المدثر’ দ্বারা যেযয 

যরসালাে লাভ কন্রন্েয। োর শহর হন্লা মক্কা। আল্লাহ োন্ক যশরক সম্পন্কয  সেকয ো ও 

োওহীন্ের যেন্ক আহ্বাযকারী যহন্সন্ি প্রপ্ররণ কন্রন্েয। েলীল হন্ে আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “লহ 

বস্ত্ৰাোতদি (১) উেুন, অিঃপর সিকত  করুন (২) আর আপনার রমবর লশ্ৰিত্ব ল াষণা 
করুন (৩) আর আপনার কাপড় পতবত্ৰ করুন (৪) আর তশরক পতরিযাগ করুন (৫) 



 
15 তিনটি মূলনীতি ও িার দলীলসমূহ 

 
আর লবশী পাওয়ার প্রিযাশায় দান করমবন না (৬) এবং আপনার রমবর উমেমশয 
সবর কর।”(৭) [৪৩] আল-মুদ্দাসযসর, আয়াে: ১-৭। 

উঠুয এিং সেকয  করুয, এর অথয হন্ে: যেযয যশরক হন্ে সেকয  করন্িয আর োওহীন্ের যেন্ক 

ো‘ওয়াে যেন্িয। ‘আর আপযার রন্ির প্রশ্রষ্ঠত্ব প্রঘাষণা করুয’: োওহীন্ের মাধ্েন্ম োাঁর িড়ত্ব 

প্রঘাষণা করুয। আর আপযার পযরেে পযিে করুয: আপযার আমলসমূহন্ক যশরক হন্ে পযিে 

করুয। আর যশরক / মূযেয  পযরহার করুয। আয়ান্ে الرجز শন্ব্দর অথয: মূযেয সমূহ। আর ো 
পযরহার করা হন্লা, ো এিং োর পূজারীন্ের পযরহার করা এিং োর প্রথন্ক ও োর পূজারীন্ের 

প্রথন্ক মুি থাকা। 

এর উপর যভযি কন্র যেযয েশ িের োওহীন্ের যেন্ক আহিায কন্রয। েশ িের পন্র োন্ক 

আসমান্য প্রযওয়া হয় এিং োর উপন্র পাাঁে ওয়াি সালাে ফরজ করা হয়। যেযয মক্কায় যেয 

িের সালাে আোয় কন্রয এিং োরপর োন্ক মেীযায় যহজরে করার আন্েশ প্রেওয়া হয়। 
যহজরে হন্ে: যশরন্কর এলাকা প্রথন্ক ইসলান্মর এলাকান্ে স্থাযান্তর হওয়া। এই উম্মাহর উপর 

যশরন্কর এলাকা প্রথন্ক ইসলান্মর এলাকায় যহজরে করা ফরি। আর ো যকয়ামে কান্য়ম 

হওয়ার আগ পিযন্ত িলিৎ থাকন্ি। 

েলীল হন্লা আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “যারা তনমিমদর উপর যুলুম কমর িামদর প্রাণ 

গ্রহমণর সময় লফমরশিাগণ বমল, ‘লিামরা তক অবস্থায় তেমল?’ িারা বমল, ‘দতুনয়ায় 

আমরা অসহায় তেলাম;’ িারা বমল, ‘আল্লাহর যমীন তক এমন প্রশি তেল না লযখামন 

লিামরা তহিরি করমি?’ এমদরই আবাসস্থল িাহান্নাম, আর িা কি মে আবাস! 

(৯৭) িমব লযসব অহসায় পরুুষ, নারী ও তশশু লকামনা উপায় অবলম্বন করমি পামর 

না এবং লকামনা পথও পায় না। (৯৮) আল্লাহ অতচমরই িামদর পাপ লমাচন করমবন, 

কারণ আল্লাহ পাপ লমাচনকারী, ক্ষমাশীল।”(৯৯) [৪৪] আয-যযসা, আয়াে: ৯৭-৯৯। 

আর আল্লাহ ো‘আলা িাণী: “লহ আমার মুতমন বাোগন! তনশ্চয় আমার যমীন প্রশি; 

কামিই লিামরা আমারই ইবাদাি কর।” [৪৫] আল-আযকািূে, আয়াে: ৫৬। 

ইমাম িাগাভী রাযহমাহুল্লাহ িন্লয: প্রিসি মুসযলম যহজরে যা কন্র মক্কায় রন্য়যগন্য়যেল োরাই 
এই আয়ােটি যাযিল হওয়ার কারণ। আল্লাহ োন্েরন্ক ঈমান্যর যান্ম (মুতমন বমল) আহিায 

কন্রন্েয। 
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সুন্নাহ হন্ে যহজরন্ের েলীল হন্ে: যিী (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম) এর িাণী: 
“তহিরি িিতদন পযতন্ত লশষ হমব না যিতদন না িাওবার পথ লখালা রময়মে, আর 

িাওবা িিতদন পযতন্ত লশষ হমব না, যিতদন না সূযত িার পতশ্চম তদক লথমক উতদি 

হমব।” [৪৬] িখয যেযয মেীযায় যস্থর হন্লয, েখয োন্ক শরীয়ান্ের িাযক যিধ্াযগুন্লা প্রেওয়া 
হয়, প্রিময: িাকাে, যসয়াম, হজ্জ, আজায, যজহাে, সৎ কান্জর আন্েশ, অসৎ কাজ হন্ে যযন্ষধ্ 

এিং ইসলান্মর অযোযে শরীয়ােসমূহ। আর এর উপর যেযয েশ িের অিস্থায কন্রয। 

যেযয (আল্লাহর সালাি ও সালাম িার উপমর নাতযল লহাক) মারা প্রগন্েয যকন্তু োর েীয 

অিযশি। এটাই োর েীয। প্রকান্যা কলোণ প্রযই িার পথ োাঁর উম্মাহন্ক প্রেখাযযয আর প্রকান্যা 

অকলোণ প্রযই িার প্রথন্ক োাঁর উম্মাহন্ক সেকয  কন্রযযয। আর যেযয োাঁর উম্মােন্ক প্রি 

কলোন্ণর পথ প্রেযখন্য়ন্েয ো হন্ে োওহীে এিং এময সকল কাজ িান্ে আল্লাহ খুযশ ও সন্তুি 

হয। আর প্রি অকলোণ হন্ে যেযয োাঁর উম্মােন্ক সেকয  কন্রন্েয ো হন্ে যশরক এিং িা 

আল্লাহ অপেন্দ কন্রয ও প্রেোখোয কন্রয। আল্লাহ োন্ক সমি মাযুন্ষর জযে প্রপ্ররণ 

কন্রযেন্লয। এিং োর আযুগেে ফরি কন্রযেন্লয সমি যজয ও ইযসান্যর উপন্র। েলীল হন্ে 

আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “বলুন, লহ মানব সম্প্রদায়, আতম লিামামদর সকমলর তনকট 

আল্লাহর রাসূল।” [৪৭] আল-আ‘রাফ, আয়াে: ১৫৮। আল্লাহ ো‘আলা োাঁর মাধ্েন্ম েীযন্ক 

পূণয কন্রন্েয। 

েলীল হন্লা আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “আিমকর তদন আতম লিামামদর িনয লিামামদর 

দীনমক পতরপণূত কমরতে। আর লিামামদর ওপর আমার তনআমিমক সম্পন্ন করতে। 
আর ইসলামমক লিামামদর িনয দীন তহমসমব মমনানীি করতে।” [৪৮] আল-মাযয়োহ, 

আয়াে: ৩। 

যিী সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লান্মর মৃেুের েলীল হন্ে আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “িুতম লিা 
মরণশীল এবং িারাও মরণশীল (৩০) িারপর তকয়ামমির তদন তনশ্চয় লিামরা 

লিামামদর রমবর সামমন পরস্পর বাক-তবিণ্ডা করমব।” [৪৯] আি-িুমার, আয়াে: ৩০-

৩১। আর মাযুন্ষরা িখয মারা িান্ি, েখয োন্েরন্ক পুযরুযিে করা হন্ি, েলীল হন্ে 

আল্লাহর িাণী: “আমরা মাটি লথমক লিামামদরমক সৃতষ্ট কমরতে , িামিই লিামামদরমক 

তফতরময় লদব এবং িা লথমকই পনুবতার লিামামদরমক লবর করব।” [৫০] ত্বহা, আয়াে: 

৫৫। 
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আর আল্লাহ ো‘আলা িাণী: “তিতন লিামামদরমক উদূ্ভি কমরমেন মাটি হমি।(১৭) 

“িারপর িামি তিতন লিামামদরমক তফতরময় লনমবন এবং পমর তনতশ্চিভামব লবর 

কমর তনমবন।”(১৮) [৫১] যূহ, আয়াে: ১৭-১৮। পুযরুিান্যর পন্র োন্ের যহসাি হন্ি এিং 

োন্ের আমল অযুসান্র প্রযেোয পান্ি। েলীল হন্ে আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “আর 

আসমানসমূমহ যা তকেু আমে ও যমীমন যা তকেু আমে িা আল্লাহরই। যামি তিতন 

িামদর কামির প্রতিফল তদমি পামরন যারা মে কাি কমর এবং িামদরমক তিতন 

উত্তম পরুস্কার তদমি পামরন যারা সৎকাি কমর।” [৫২] আয-যাজম, আয়াে: ৩১। 

প্রি পুযরুিাযন্ক যমথো মন্য করল, প্রস কুফুরী করল। েলীল হন্ে আল্লাহ ো‘আলার িাণী: 
“যারা কুফুরী কমরমে িারা ধ্ারণা কমর লয, িামদরমক কখমনা পনুরুতিি করা হমব 

না। বলুন, ‘অবশযই হযাাঁ, আমার রমবর শপথ ! লিামামদরমক অবশযই পনুরুতিি করা 

হমব। িারপর লিামরা যা করমি লস সম্বমে লিামামদরমক অবশযই অবতহি করা হমব। 
আর িা আল্লাহর পমক্ষ সহি।” [৫৩] আে-োগািুয, আয়াে: ৭। আর আল্লাহ ো‘আলা 
সকল রসূলন্ক সুসংিাে োযকারী ও ভীযে প্রেশযণকারী যহন্সন্ি প্রপ্ররণ কন্রন্েয, েলীল হন্ে 

আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “সুসংবাদদািা ও ভীতি প্রদশতণকারী রসূলগণমক লপ্ররণ কমরতে, 

যামি রাসূলগণ আসার পর আল্লাহর তবরুমদ্ধ মানুমষর লকামনা অতভমযাগ না থামক।” 

[৫৪] আয-যযসা, আয়াে: ১৬৫। আর োন্ের [রাসূলন্ের] মন্ধ্ে প্রথম হন্েয যূহ আলাইযহস 

সালাম আর প্রশষ হন্েয মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়াসাল্লাম। আর যেযযই সিযন্শষ যিী। 

যূহ ‘আলাইযহস সালাম োন্ের মন্ধ্ে প্রথম এর েলীল হন্ে, আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “তনশ্চয় 

আতম লিামার তনকট অহী পাঠিময়তে, লযমন অহী পাঠিময়তেলাম নূহ ও িার পরবিী 
নবীগমণর তনকট।” [৫৫] আয-যযসা, আয়াে: ১৬৩। আর আল্লাহ ো‘আলা যূহ প্রথন্ক 

মুহাম্মাে পিযন্ত রাসূলন্েরন্ক প্রিসি উম্মান্ের কান্ে প্রপ্ররণ কন্রন্েয োরা োন্ের উম্মেন্ক এক 

আল্লাহর ইিাোন্ের আন্েশ করন্েয এিং োন্েরন্ক োগুন্ত্বর ইিাোে হন্ে যযন্ষধ্ করন্েয। 
েলীল হন্ে আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “আর আতম অবশযই প্রমিযক িাতিমি রাসূল লপ্ররণ 

কমরতে; একারমণ লয, লিামরা আল্লাহর ইবাদাি করমব এবং পতরহার করমব 

িাগূিমক।” [৫৬] আয-যাহল, আয়াে: ৩৬। আল্লাহর উপন্র ঈমায আযা ও োগুেন্ক 

অস্বীকার করা আল্লাহ ো‘আলা সকল িান্দার উপন্র ফরি কন্রন্েয। 
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ইিযুল কাইন্য়েম রাযহমাহুল্লাহু ো‘আলা িন্লয: োগুন্ের অথয হন্ে: এময (বাতিল) মা‘িূে 

অথিা অযুসরণীয় সত্ত্বা অথিা অযুকরণীয় িেযিত্ব িান্দা িান্ক যযন্য় োর সীমা অযেক্রম কন্র। 
োগুত্ব অন্যক: োন্ের প্রধ্ায হন্ে পাাঁেজয: ১) ইিযলস, োর উপর আল্লাহর লা‘যাে কন্রন্েয। 
২) িার ইিাোে করা হয় এময অিস্থায় প্রি প্রস োন্ে খুযশ ৩) প্রি মাযুষন্েরন্ক োর যযন্জর 

ইিাোন্ের যেন্ক আহিায কন্র ৪) প্রি গান্য়ন্ির ইলন্মর োিী কন্র এিং ৫) প্রি িেযি আল্লাহ িা 
যাযিল কন্রযযয এময যিষয় দ্বারা ফয়সালা কন্র। 

েলীল হন্লা আল্লাহ ো‘আলার িাণী: “দীন গ্রহমণর বযাপামর লকামনা লিার-িবরদতি লনই; 

সিয পথ সুস্পষ্ট হময়মে ভ্রান্ত পথ লথমক। অিএব, লয িাগূিমক অস্বীকার করমব ও 

আল্লাহর উপমর ঈমান আনমব লস এমন এক দঢ়ৃির রজ্জ ু ধ্ারন করল যা কখমনা 

তেমড় যাাামব না। আর আল্লাহ সবতমশ্ৰািা ও সবতজ্ঞানী।” [৫৭] আল-িাক্বারাহ, আয়াে: 

২৫৬। আর এটিই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ োড়া লকামনা সিয ইলাহ লনই) এর অথয। 

হােীন্স এন্সন্ে: “সকল কামির লশ্ৰি হল ইসলাম, যার িম্ভ হল সালাি এবং সমবতাচ্চ 

তশখর হল আল্লাহর পমথ তিহাদ।” [৫৮] আল্লাহই অযধ্ক জ্ঞাে। 
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