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[চারতি তবষয় জানা অবিয-কিতবয] 

জজজন নাও, আল্লাহ জিামার ওপর রহমি বষতণ 

করুন! চারতি তবষরয়র জ্ঞানলাভ করা আমারদর জনয 
অবিয কিতবয।  

এক. ইলম বা দীনী জ্ঞান: আর িা এমন তবদযা যার 
সাহারযয দলীল-প্রমাণসহ আল্লাহ, িাাঁর নবী এবাং দীন-
ইসলাম সম্পরকত সমযক পতরচয় লাভ করা যায়। 

দুই. ঐ জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা। 
তিন. িার তদরক (মানুষরক) আহ্বান করা। 
চার. এই কিতবয পালরন সম্ভাবয কষ্ট ও তবপদ-

তবপযতরয় ধৈযত ৈারণ। উপররাক্ত কথার প্রমাণ হরে 
আল্লাহর বাণী,  

يمه  ٱلَرِنَٰمۡح ٱّلَله  ِمۡسِب﴿ نَسَٰنَ  إهنَ  ١ َوٱۡلَعۡصه  ١ ٱلَرحه  ٢ ُخۡسر  َلفه  ٱۡۡله
ه  َوتََواَصۡوا   ٱلَصَٰلهَحَٰته  وََعمهلُوا   َءاَمُنوا   ٱََّلهينَ  إهَّل  هٱۡۡلَق   َوتََواَصۡوا   ب

هٱلَصۡبه   [  ٣  ،١: العرص] ﴾٣ ب
“কারলর িপথ, সকল মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত; তকন্তু যারা ঈমান 
এরনরে এবাং সৎ কাজ সম্পাদন করররে, আর যারা 



 

 

তিনতি মূলনীতি ও িার প্রমাণপতি 

    

পরস্পররক হক্ক িথা সরিযর উপরদি তদরয়রে এবাং ধৈযত 
ৈাররণর তনরন্তর উপরদি তদরয়রে িারা বযিীি।” [সূরা 
আল-আসর, আয়াি: ১-৩] 

উপরর বতণতি সূরা সম্পরকত ইমাম িারে‘ঈ রহ. এই 
অতভমি জপি করররেন, “যতদ আল্লাহ িাাঁর সৃতষ্টর ওপর 
প্রমাণ জপি করার জনয এ সূরা োড়া অনয জকারনা তকেু 
অবিীণত না কররিন, িাহরল এ সূরাই িারদর জনয সব 
তদক তদরয় যরথষ্ট হরিা।” 

ইমাম বুখারী রহ. িার সাংকতলি সহীহ বুখারীর 
একতি অৈযারয়র তিররানাম তদরয়রেন: ‘তবদযার স্থান হরে 
কথা ও কারজর পূরবত।’ এর সমথতরন কুরআরনর জ াষণা: 

نَُهۥ فَٱۡعلَمۡ ﴿
َ
ۢنبهَك  َوٱۡسَتۡغفهرۡ  ٱّلَلُ  إهَّل  إهَلَٰهَ  َّلا  أ َ  [ ١١: حممد] ﴾َّله

“কারজই জজরন রারখা, আল্লাহ োড়া সতিযকার জকারনাই 
ইলাহ জনই। আর (রহ রাসূল) তনরজর ভুল-ত্রুতির জনয 
আল্লাহর তনকি ক্ষমা প্রাথতনা কর।” [সূরা মুহাম্মাদ, 
আয়াি: ১৯] 

এখারন কথা ও কারজর পূরবত জ্ঞান ও তবদযার কথাই 
আল্লহ প্রথরম উরল্লখ করররেন।  
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[তিনতি তবষয় জানা অবিয কিতবয] 

জজজন রারখা, আল্লাহ জিামার ওপর রহমি বষতণ 

করুন। প্ররিযক মুসতলম নর-নারীর তনরমাক্ত তিনতি 
তবষরয় জ্ঞানলাভ এবাং জসমরি কাজ করা অবিয কিতবয। 

এ তিনতি তবষয় হরে,  
এক. আল্লাহ আমারদররক সৃতষ্ট করররেন, জীতবকা 

প্রদান করররেন এবাং তিতন আমারদররক জকারনা 
দাতয়ত্বহীনভারব জেরড় জদন তন। (বরাং জহদায়ারির জনয) 
তিতন আমারদর তনকি রাসূল জপ্ররণ করররেন। জয বযতক্ত 
িাাঁর আরদি পালন কররব িার বাসস্থান হরব জান্নাি 
এবাং জয বযতক্ত িাাঁর আরদি অমানয কররব িার বাসস্থান 
হরব জাহান্নাম। এর প্রমান হরে আল্লাহর বাণী,  

ا ﴿ ا  إهَنا رَۡسۡلَنا
َ
ا  َعلَۡيُكمۡ  َشَٰههًدا رَُسوّٗل  إهََلُۡكمۡ  أ ا  َكَما رَۡسۡلَنا

َ
 فهۡرَعۡونَ  إهَلَٰ  أ

َخۡذَنَٰهُ  ٱلَرُسوَل  فهۡرَعۡونُ  َفَعَصَٰ  ١٥ رَُسوّٗل 
َ
ۡخٗذا فَأ

َ
هيٗل  أ  ﴾١٦ َوب

 [  ١١  ،١١: املزمل]

“তনশ্চয় আমরা জিামারদর প্রতি একজন রাসূল জপ্ররণ 
কররতে জিামারদর ওপর সাক্ষীস্বরূপ, জযমন পাতিরয়তেলাম 
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একজন রাসূল তের‘আউরনর প্রতি। তকন্তু তের‘আউন 
জসই রাসূরলর তবরুদ্ধাচরণ কররলা। েরল আমরা িারক 
পাকড়াও করলাম অিযন্ত করিারভারব।” [সূরা আল-
মুয যাতম্মল, আয়াি: ১৫-১৬] 

দুই. ইবাদি-বরেগীর জক্ষরত্র আল্লাহ কাউরকই িাাঁর 
অাংিীদার বা িরীক তহরসরব পেে কররন না- চাই িা 
জকারনা ধনকিযপ্রাপ্ত তেতরিিা জহান তকাংবা জকারনা জপ্রতরি 
রাসূলই জহান না জকন। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,  

نَ ﴿
َ
دَ  َوأ ه  ٱلَۡمَسَٰجه َ َحٗدا ٱّلَله  َمعَ  تَۡدُعوا   فََل  ّلله

َ
 [  ١١: اجلن] ﴾١٨ أ

“তনশ্চয় সাজদাহর স্থানসমূহ শুৈুমাত্র আল্লাহর জনয। 
অিএব, আল্লাহর সারথ অনয কাউরক আহ্বান কররা না”। 
[সূরা আল-তজন্ন, আয়াি: ১৮] 

তিন. যারা রাসূরলর আনুগিয কররন এবাং আল্লাহর 
িাওহীদ প্রতিষ্ঠা কররন, িাাঁরদর পরক্ষ এমন জলাকরদর 
সরে বনু্ধত্ব করা জমারিই জারয়য নয়, যারা আল্লাহ ও 
রাসূরলর তবরূদ্ধাচরণকারী। ঐ জলারকরা যতদ  তনষ্ঠ 
আত্মীয়ও হয়, িথাতপও নয়। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,  

هٱّلَله  يُۡؤمهُنونَ  قَۡوٗما ََتهدُ  َّل ﴿ ره  َوٱَۡلَۡومه  ب ادُّونَ  ٱٓأۡلخه ادَ  َمنۡ  يَُوا  ٱّلَلَ  َحا
اَءُهمۡ  ََكنُواا   َولَوۡ  َورَُسوََلُۥ وۡ  َءابَا

َ
اَءُهمۡ  أ ۡبَنا

َ
وۡ  أ

َ
ََٰنُهمۡ  أ وۡ  إهۡخَو

َ
رَيَتُهۡم   أ  َعشه
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َلَٰٓئهَك  و 
ُ
هههمُ  فه  َكَتَب  أ يَمَٰنَ  قُلُوب يََدُهم ٱۡۡله

َ
هُروح   َوأ هۡنُه   ب لُُهمۡ  م   َوُيۡدخه

نَۡهَٰرُ  ََتۡتهَها مهن ََتۡرهي َجَنَٰت  
َ
هينَ  ٱۡۡل َ  فهيَها   َخَِٰله  َعۡنُهمۡ  ٱّلَلُ  رَضه

َلَٰٓئهَك  َعۡنُه   َورَُضوا   و 
ُ
ۡزُب  أ َّلا  ٱّلَله   حه

َ
ۡزَب  إهنَ  أ  ٱلُۡمۡفلهُحونَ  ُهمُ  ٱّلَله  حه

 [  ٢٢: املجادلة] ﴾٢٢

“আল্লাহ ও জিষ তদবরসর ওপর ঈমান জপাষণকারী এমন 
জকারনা সম্প্রদায়রক আপতন পারবন না, যারা আল্লাহ ও 
িাাঁর রাসূরলর তবরুদ্ধাচারীরদর সরে বনু্ধত্ব স্থাপন কররি 
পারর। জহাক না জকন িারা ঈমানদাররদর তপিা, পুত্র বা 
ভ্রািা তকাংবা জগাত্র-জগাষ্ঠী। আল্লাহ এরদর হৃদরয় ঈমানরক 
িতক্তিালী করর জররখরেন এবাং িাাঁর পক্ষ জথরক জপ্রতরি 
(তেতরিিা িথা) আতত্মক িতক্ত িারা িারদররক সাহাযয 
করররেন এবাং তিতন িারদররক জান্নারি দাতখল করর 
জদরবন যার তনম্নরদি তদরয় বরয় চরলরে জরািতস্বনী, 
জসখারন িারা অবস্থান কররব তচরকাল। আল্লাহ সন্তুষ্ট 
হরয়রেন িারদর ওপর এবাং িারাও সন্তুষ্ট আল্লাহর ওপর। 
বস্তুি এরাই হরে আল্লাহর জসনাদল। জজরন রারখা, 
আল্লাহর এ জসনাদলই হরব পতরণারম সেলকাম।” [সূরা 
আল-মুজাদালাহ, আয়াি: ২২] 
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[তমল্লারি ইবরাহীরমর মূলকথা] 

জজজন রারখা (আল্লাহ িাাঁর আনুগিয বরণ ও আরদি 

পালরনর জরনয জিামারক পথ প্রদিতন করুন): তনশ্চয় 
একতনষ্ঠ আনুগিযই হরলা তমল্লারি ইবরাহীরমর মূলকথা। 
িা এই জয িুতম শুৈুমাত্র আল্লাহর ইবাদি কররব এবাং 
শুৈুমাত্র িাাঁরই জনয দীনরক খারলস কররব। আর আল্লাহ 
সকল মানুষরক এরই আরদি তদরয়রেন এবাং এ 
উরেরিযই িারদররক সৃতষ্ট করররেন। জযমন, আল্লাহ 
িা‘আলা বরলন, 

نَ  َخلَۡقُت  َوَما﴿ نَس  ٱۡۡله َۡعُبُدونه  إهَّل  َوٱۡۡله  [  ١١: اذلاريات] ﴾٥٦ َله
“আতম তজন্ন ও মানব জাতিরক জকবল এ জনযই সৃতষ্ট 
কররতে জয, িারা একমাত্র আমারই ইবাদি কররব।” 
[সূরা আয-যাতরয়াি, আয়াি: ৫৬] 

‘িারা আমারই ইবাদি কররব’-এর অথত, িারা 
আমার িাওহীদ িথা (রবুতবয়াি ও ইবাদরি) একত্ববাদ 
প্রতিষ্ঠা কররব। মূলকথা আল্লাহর জেষ্ঠ আরদি হরে 
‘িাওহীদ’।  

আর আল্লাহর সবতবৃহৎ তনরদতিতি হরে িাওহীদ। যার 
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অথত সবতপ্রকাররর ইবাদি শুৈুমাত্র আল্লাহর জনযই তনতদতষ্ট। 

পক্ষান্তরর িাাঁর বড় তনরষৈাজ্ঞা হরে তিকত। িার অথত, 
আল্লাহর সরে অনয কাউরক আহ্বান করা। এর প্রমাণ 
আল্লাহর বাণী,  

ههۦه تُۡۡشهُكوا   َوَّل  ٱّلَلَ  َوٱۡعُبُدوا  ﴿  [  ٣١: النساء] ﴾ ا  َشۡي  ب

“এবাং জিামরা শুৈুমাত্র আল্লাহর ইবাদি কররব, অনয 
জকারনা তকেুরকই িাাঁর সরে িরীক কররব না।” [সূরা 
আন-তনসা, আয়াি: ৩৬] 
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[তিনতি মূলনীতি- اثلالثة األصول ] 
 

সুিরাাং যতদ জিামারক তজরজ্ঞস করা হয়, জসই তিনতি 

মূলনীতি তক যা প্ররিযক মানূরষরই জানা অবিয কিতবয? 
িুতম উত্তর জদরব জয, তবষয় তিনতি হরলা,  

প্ররিযক মানুষ জানরব (১) িার রব সম্পরকত (২) িাাঁর 
দীন বা জীবন তবৈান সম্পরকত এবাং (৩) িাাঁর নবী 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম সম্পরকত। 

 

 األصل األول
প্রথম মূলনীতি: রব সম্পরকত জানা  

যতদ জিামারক তজরজ্ঞস করা হয়, “জিামার রব জক?” িা 
হরল বল, জসই মহান আল্লাহ তযতন আমারক ও অনযানয 
সকল সৃতষ্ট জীবরক িাাঁর তবরিষ তন‘আমিসমূহ িারা 
লালন পালন কররন। তিতন আমার একমাত্র মা‘বুদ, তিতন 
বযিীি আমার অনয জকারনা মা‘বুদ জনই। এর প্রমাণ 
হরে, আল্লাহর বাণী,  

ه  ٱۡۡلَۡمدُ ﴿ َ ه  ّلله  [ ٢: الفاحتة] ﴾٢ ٱۡلَعَٰلَمهيَ  َرب 
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“যাবিীয় প্রিাংসা জকবল আল্লাহরই জনয তযতন সৃতষ্টকুরলর 
রব।” [সূরা আল-োতিহা, আয়াি: ১] 

আল্লাহ োড়া সব তকেুই হরে িাাঁর সৃষ্ট বস্তু এবাং 
আতমও জসই সৃষ্ট জগরির একতি অাংি মাত্র।  

আর যখন িুতম তজজ্ঞাতসি হরব, “িুতম তকরসর 
মাৈযরম জিামার রবরক তচরনে?” 

িখন িুতম উত্তর জদরব, িাাঁর তনদিতনসমূহ ও িাাঁর 
সৃতষ্টরাতজর মাৈযরম (আতম আমার রবরক তচরনতে)। আর 
িাাঁর তনদিতনসমূরহর মরৈয ররয়রে তদবা-রাতত্র, সূযত-চন্দ্র 
আর িাাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূরহর মরৈয ররয়রে সাি আকাি, 
সাি যমীন এবাং যা তকেু িারদর তভিরর এবাং যা তকেু 
এিদুভরয়র মৈযস্থরল ররয়রে। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,  

َٰتههه  َومهنۡ ﴿ هلَشۡمسه  تَۡسُجُدوا   َّل  َوٱۡلَقَمُر   َوٱلَشۡمُس  َوٱنلََهارُ  ٱََلُۡل  َءاَي  ل
هۡلَقَمره  َوَّل   ﴾٣٧ َتۡعُبُدونَ  إهيَاهُ  ُكنُتمۡ  إهن َخلََقُهنَ  ٱََّلهي ِۤهَّلِل َوْۤاوُدُجۡسٱ ل

 [  ٣٣: فصلت]

“আর িাাঁর তনদিতনসমূরহর মরৈয ররয়রে রাতত্র ও তদন, 
সূযত ও চন্দ্র। জিামরা সূযতরক সাজদাহ কররব না, চন্দ্ররকও 
নয়। বরাং সাজদাহ কররব একমাত্র জস আল্লাহরক তযতন 
ঐ সবরক সৃতষ্ট করররেন, যতদ জিামরা একমাত্র িাাঁরই 
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ইবাদি করর থাক।” [সূরা েুসতসলাি, আয়াি: ৩৭] 
অনুরূপ আল্লাহর বাণী,  

ۡرَض  ٱلَسَمََٰوَٰته  َخلَقَ  ٱََّلهي ٱّلَلُ  َرَبُكمُ  إهنَ ﴿
َ
َتةه فه  َوٱۡۡل يَام   سه

َ
 ُثمَ  أ

 لَشۡمَس َوٱ َحثهيٗثا َيۡطلُُبُهۥ ٱنلََهارَ  ٱََلَۡل  ُيۡغشه  ٱۡلَعۡرشه   ََعَ  ٱۡسَتَوىَٰ 
ا   ُمَسَخَرَٰت   َوٱنلُُّجومَ  َوٱۡلَقَمرَ  ۦه ۡمرهه

َ
هأ َّل  ب

َ
ۡمُر   ٱۡۡلَۡلقُ  ََلُ  أ

َ
 ٱّلَلُ  َتَباَركَ  َوٱۡۡل

 [  ١٥: االعراف] ﴾٥٤ ٱۡلَعَٰلَمهيَ  َربُّ 

“তনশ্চয় জিামারদর রব হরেন জসই আল্লাহ, তযতন আসমান 
ও যমীনরক েয় তদরন সৃতষ্ট করররেন। অিঃপর তিতন 
আররির উপর উরিরেন। তিতন রজনীর িারা তদবসরক 
সমােন্ন কররন, জয মরি িার ত্বতরৎ গতিরি এরক 
অরনযর অনুসরণ করর চরল। আর (সৃতষ্ট করররেন) সূযত, 
চন্দ্র ও নক্ষত্ররাতজরক স্বীয় তনরদতরির অনুগিরূরপ। জজরন 
নাও, সৃতষ্ট করার ও হুকুম প্রদারনর মাতলক জিা তিতনই। 
সৃতষ্টকুরলর রব আল্লাহ কিই না বরকিময়।” [সূরা আল-
আ‘রাে, আয়াি: ৫৪] 

আর তযতন রব হরবন তিতনই হরবন মা‘বুদ বা উপাসয। 
এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,  

َها﴿ يُّ
َ
أ  مهن َوٱََّلهينَ  َخلََقُكمۡ  ٱََّلهي َرَبُكمُ  ٱۡعُبُدوا   ٱنلَاُس  َيَٰٓ
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ۡرَض  لَُكمُ  َجَعَل  ٱََّلهي ٢١ َتَتُقونَ  لََعَلُكمۡ  َقۡبلهُكمۡ 
َ
 فهَرَٰٗشا ٱۡۡل

اءَ  اءٗ  َوٱلَسَما هَنا نَزَل  ب
َ
اءه  مهنَ  َوأ اءٗ  ٱلَسَما ۡخَرجَ  َما

َ
ههۦه فَأ  رهۡزٗقا ٱثلََمَرَٰته  مهنَ  ب

ه  ََتَۡعلُوا   فََل  َلُكۡم   َ نَداٗدا ّلله
َ
نُتمۡ  أ

َ
 [  ٢٢  ،٢١: ابلقرة] ﴾٢٢ َتۡعلَُمونَ  َوأ

“জহ মানুষ! জিামরা ইবাদাি কররব জসই মহান ররবর 
তযতন জিামারদররক এবাং জিামারদর পূবতবিতীরদররক সৃতষ্ট 
করররেন, যারি জিামরা িাকওয়ার অতৈকারী হও। তযতন 
জিামারদর জরনয যমীনরক করররেন তবোনা স্বরূপ আর 
আসমানরক করররেন োদ স্বরূপ। আর তযতন আকাি 
জথরক বৃতষ্ট নাতযল কররন, অিঃপর এর িারা উদ্গি 
কররন নানা প্রকার েলিসয জিামারদর জীতবকা তহরসরব। 
অিএব, জিামরা জকারনা তকেুরকই আল্লাহর সমকক্ষ িথা 
অাংিীদার কররা না, অথচ জিামরা অবগি আে।” [সূরা 
আল-বাকারা, আয়াি: ২১-২২] 

ইবন কাসীর বরলরেন, “তযতন এ সব তজতনরসর 
সৃতষ্টকিতা তিতনই জিা ইবাদরির জযাগয।” 
[রযসব ইবাদারির তনরদতি আল্লাহ আমারদর তদরয়রেন] 
জযসব ইবাদরির তনরদতি আল্লাহ িা‘আলা তদরয়রেন িা 
হরে, ১. ইসলাম (পতরপূণতভারব আত্মসমপতন) ২. ঈমান 
(স্বীকৃতি জদওয়া িথা অন্তর, মুখ ও অেপ্রিযে িারা জমরন 
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জনওয়া) ৩. ইহসান। (সাতবতক সুেরিমভারব যাবিীয় 
কমতকাণ্ড সম্পন্ন করা)। এগুরলার মরৈয অনযিম হরে,  

(ক) ادلاعء (আদ-রদা‘আ) প্রাথতনা, আহ্বান;  
(খ) اخلوف (আল-খাউে) ভয়-ভীতি;  
(গ) الرجاء (আর-রাজা) আিা-আকাঙ্খা;  
  ;তনভতরিীলিা, ভরসা (আি-িাওয়াকু্কল) اتلولك ( )
(ঙ) الرغبة (আর-রাগবাহ) অনুরাগ, আগ্রহ;  
(চ) الرهبة (আর-রাহবাহ) িঙ্কা;  
(ে) اخلشوع (আল-খুিূ‘) তবনয়-নম্রিা;  
(জ) اخلشية (আল-খাতিয়াি) ভীি হওয়া;  
(ঝ) اإلنابة (আল-ইনাবাহ) আল্লাহর অতভমুখী হওয়া, 

িাাঁর তদরক তেরর আসা;  
(ঞ) االستعانة (আল-ইরস্ত‘আনাি) সাহাযয প্রাথতনা 

করা;  
(ি) االستعاذة (আল-ইরস্ত‘আযা) আেয় প্রাথতনা করা।  
(ি) االستغاثة (আল-ইরস্তগাসাহ) উদ্ধার প্রাথতনা;  
(ড) اذلبح (আয-যাবহ) যবাই করা;  
(ঢ) انلذر (আন-নযর) মান্নি করা ইিযাতদ।  
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এগুরলাসহ আরও জয সব ইবাদরির তনরদতি আল্লাহ 
আমারদর তদরয়রেন, জসগুরলা জকবল আল্লাহর জনযই 
কররি হরব। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,  

نَ ﴿
َ
دَ  َوأ ه  ٱلَۡمَسَٰجه َ َحٗدا ٱّلَله  َمعَ  تَۡدُعوا   فََل  ّلله

َ
 [  ١١: اجلن] ﴾١٨ أ

“আর সাজদাহর স্থানসমূহ একমাত্র আল্লাহর জনযই 
তনৈতাতরি। অিএব, আল্লাহর সরে কাউরকই আহ্বান 
কররব না।” [সূরা আল-তজন্ন, আয়াি: ১৮] 

সুিরাাং জকউ যতদ উপররাক্ত তবষরয়র জকারনা একতি 
কাজ আল্লাহ োড়া অনয কাররা উরেরিয সম্পাদন করর 
িরব জস মুিতরক ও কারের তহরসরব তবরবতচি হরব। এর 
প্রমাণ আল্লাহর বাণী,  

ههۦه ََلُۥ بُۡرَهَٰنَ  َّل  َءاَخرَ  إهَلًَٰها ٱّلَله  َمعَ  يَۡدعُ  َوَمن﴿ هَنَما ب َسابُُهۥ فَإ  حه
ا   عهندَ  ههۦه َٰفهُرونَ  ُيۡفلهحُ  َّل  إهنَُهۥ َرب   [  ١١٣: املؤمنون] ﴾١١٧ ٱۡلَك

“জয বযতক্ত এক আল্লাহর সারথ অনয জকারনা উপাসযরক 
আহ্বান করর, িার তনকি িার সমথতরন জকানই যুতক্ত 
প্রামাণ জনই িার তহসাব-তনকাি হরব িার ররবর কারে। 
তনশ্চয় কারের জলারকরা কখনই সেলকাম হরব না।” 
[সূরা মুতমনূন, আয়াি: ১১৭] 

িাোড়া হাদীরস এরসরে, 
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ء  » اعا خُّ  ادلُّ ةِ  م   «الِعباادا
“জদা‘আ বা প্রাথতনা হরে উবাদরির সারাাংি”।1  

[রদা‘আ হরে ইবাদি।] এর প্রমাণ, আল্লাহর বাণী,  
ا  َربُُّكمُ  َوقَاَل ﴿ ۡب  ٱۡدُعونه ۡسَتجه

َ
ونَ  ٱََّلهينَ  إهنَ  لَُكۡم   أ ُ  َعنۡ  يَۡسَتۡكبه

رهينَ  َجَهَنمَ  َسَيۡدُخلُونَ  عهَباَدته   [  ١٦: اغفر] ﴾٦٠ َداخه

“আর জিামারদর রব বরলন: জিামরা সকরল আমারকই 
ডাকরব, আতম জিামারদর ডারক সাড়া জদব, যারা আমার 
ইবাদি কররি অহঙ্কার করর, িারা জিা জাহান্নারম প্ররবি 
কররব অতিিয়  ৃতণি অবস্তায়।” [সূরা গাতের, আয়াি: 
৬০] 

ভয় করা ইবাদি। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,  
ۡؤمهنهيَ  ُكنُتم إهن وََخافُونه  ََتَافُوُهمۡ  فََل ﴿  [  ١٣١: عمران ال] ﴾١٧٥ مُّ

“অিঃপর জিামরা িারদর ভয় কররব না, বরাং আমারকই 
ভয় করর চলরব, যতদ জিামরা প্রকৃি মুতমন হরয় থাক। 
[সূরা আরল ইমরান: ১৭৫] 

                                                           
1 তিরতমযী, হাদীস নাং ৩৩৭১, িরব িার সনদ দুবতল। এর সমথতরন 
সহীহ হাদীস হরে, «  ء اعا وا  ادلُّ ة   ه  «الِعباادا  “জদা‘আই হরে ইবাদাি”। 
যা তিরতমযী, হাদীস নাং ৩৩৭২ বণতনা করররেন।    
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আিা করা ইবাদি। এর দলীল আল্লাহর বাণী,  
اءَ  يَۡرُجوا   ََكنَ  َفَمن﴿ ههۦه لهَقا  يُۡۡشهكۡ  َوَّل  َصَٰلهٗحا َعَمٗل  فَۡلَيۡعَمۡل  َرب 

هعهَباَدةه  ا  ب ههۦه َحَدَۢا َرب 
َ
 [  ١١٦: الكهف] ﴾١١٠ أ

“অিএব, জয বযতক্ত িার ররবর সাক্ষাৎ লারভর আিা-
আকাঙ্খা জপাষণ করর, জস জযন সৎ কমত করর। আর তনজ 
ররবর ইবাদরি অপর কাউরক িরীক না করর।” [সূরা 
কাহাে: ১১০] 

 তনভতরিীলিা ইবাদি। এর দলীল আল্লাহর বাণী,  
ۡؤمهنهيَ  ُكنُتم إهن َفَتَوََّكُواا   ٱّلَله  َوََعَ ﴿  .[  ٢٣: دةاملائ] ﴾مُّ

“আর জিামরা একমাত্র আল্লাহর ওপরই তনভতর কররব, 
যতদ জিামরা প্রকৃি মুতমন হও।” [সূরা আল-মারয়দা, 
আয়াি: ২৩] 

আল্লাহ আরও বরলরেন, 
ۥا   َفُهوَ  ٱّلَله  ََعَ  َيَتَوَّكۡ  َوَمن﴿  .[  ٣: الطالق] ﴾َحۡسُبُه

“আর জয বযতক্ত একমাত্র আল্লাহর ওপরই তনভতরিীল হয়, 
িার জনয তিতনই (আল্লাহ) যরথষ্ট।” [সূরা আি-ত্বালাক, 
আয়াি: ৩]    

আগ্রহ, ভয় তমতেি েদ্ধা ও তবনয় ইবাদি তহরসরব 
তবরবতচি। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী 
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 نَلَا وا  َوََكنُ  َورََهٗبا   رََغٗبا َوَيۡدُعوَنَنا ٱۡۡلَۡيَرَٰته  فه  يَُسَٰرهُعونَ  ََكنُوا   إهَنُهمۡ ﴿
عهيَ   [  ١٦: االنبياء] ﴾َخَٰشه

“তনশ্চয় এরা সৎকরমত ত্বতরি ও সদা িৎপর তেল। আর 
ভতক্ত ও ভয় সহকারর আমারক আহ্বান কররিা এবাং 
আমার প্রতি এরা তবনয়-তবনম্র।” [সূরা আল-আতিয়া, 
আয়াি: ৯০] 

ভীি-িতঙ্কি থাকা ইবাদি। এর প্রমাণ আল্লাহর 
বাণী, 

 [  ١١٦: ابلقرة] ﴾َوٱۡخَشۡونه  ََتَۡشوُۡهمۡ  فََل ﴿
“সুিরাাং জিামারদর িারদর ভয় কররা না, একমাত্র 
আমারকই ভয় করর চল।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াি: 
১৫০] 

ধনকিযলারভর কামনা এবাং কৃি পারপর জরনয 
অনুরিাচনা ইবাদি। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,  

هيُبواا  ﴿ ن
َ
هُكمۡ  إهَلَٰ  َوأ ۡسلهُموا   َرب 

َ
 [  ١٥: الزمر] ﴾ََلُۥ َوأ

“আর জিামরা সকরল স্বীয় ররবর পারন তেরর এরসা এবাং 
িাাঁরই তনকি সবতরিাভারব আত্মসমপতণ কর।” [সূরা আয-
যুমার, আয়াি: ৫৪] 

সাহাযয প্রাথতনা ইবাদি তহরসরব পতরগতণি: এর 
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প্রমাণ আল্লাহর বাণী,  
 [  ١: الفاحتة] ﴾٥ نَۡسَتعهيُ  ِإَويَاكَ  َنۡعُبدُ  إهيَاكَ ﴿

“(জহ আমারদর রব), আমরা একমাত্র জিামারই ইবাদি 
কতর আর একমাত্র জিামারই তনকি সাহাযয প্রাথতনা কতর” 
[সূরা আল-োতিহা, আয়াি: ৪] 

আর হাদীরস এরসরে, 
إِذاا» نْتا  وا  .«بِاّلَلِ  فااْستاِعنْ  اْستاعا

“যখন িুতম সাহাযয চাইরব িখন একমাত্র আল্লাহর 
তনকরিই িা (তবনম্রভারব) চাইরব।”2 

আেয় চাওয়া ইবাদি তহরসরব পতরগতণি। এর প্রমাণ 
আল্লাহর বাণী,  

ُعوذُ  قُۡل ﴿
َ
ه  أ هَرب   [  ٢  ،١: انلاس] ﴾٢ ٱنلَاسه  َملهكه  ١ ٱنلَاسه  ب

“বল, আতম মানুরষর রব ও মানুরষর অতৈপতির তনকি 
আেয় প্রাথতনা করতে।” [সূরা আন-নাস, আয়াি: ১,২]  

উদ্ধার কামনা করা ইবাদি তহরসরব পতরগতণি। এর 
প্রমাণ আল্লাহর বাণী,  

                                                           
2 তিরতমযী, হাদীস নাং ২৫১৬; মুসনারদ আহমাদ ১/২৯৩; হাদীস নাং 
২৬৬৯।  
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 [  ١: االنفال] ﴾َلُكمۡ  فَٱۡسَتَجاَب  َرَبُكمۡ  تَۡسَتغهيُثونَ  إهذۡ ﴿

“আরও (স্মরণ কর) যখন জিামরা জিামারদর ররবর কারে 
উদ্ধাররর জনয আরবদন জাতনরয়তেরল িখন তিতন 
জিামারদর আরবদরন সাড়া তদরলন (কবুল কররলন)”। 
[সূরা আল-আনোল, আয়াি: ৯] 

জরবহ করাও ইবাদি: এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,  
ه  َوَمَماته  َوََمَۡيايَ  َونُُسكه  َصَلته  إهنَ  قُۡل ﴿ َ ه  ّلله  َّل  ١٦٢ ٱۡلَعَٰلَمهيَ  َرب 

ۥ   ََشهيَك  هَك  ََلُ َٰل هَذ مهۡرُت  َوب
ُ
نَا   أ

َ
َوُل  َوأ

َ
  ،١١٢: االنعام] ﴾١٦٣ ٱلُۡمۡسلهمهيَ  أ

١١٣  ] 

“(জহ রাসূল) বরল দাও, আমার সালাি, আমার কুরবানী, 
আমার জীবন, আমার মরণ সৃতষ্টকুরলর রব আল্লাহর 
জনযই। িাাঁর জকারনাই িরীক জনই এবাং আতম এ জনয 
আতদষ্ট আর আতমই হতে মুসতলমরদর অগ্রণী”। [সূরা 
আল-আন‘আম, আয়াি: ১৬২-১৬৩] 

হাদীরস এরসরে, 
رِي اهللِ » ن ذاباحا ِلغا نا اهلل  ما  «.لاعا

“যারা অপররর নারম যরবহ করর আল্লাহ িারদর অতভিাপ 
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জদন।”3
 

মান্নি পূণত করাও ইবাদি। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,  
هٱنلَۡذره  يُوفُونَ ﴿ هُۥ ََكنَ  يَۡوٗما َوَيَخافُونَ  ب رٗيا ََشُّ : االنسان] ﴾٧ ُمۡسَتطه
٣  ] 

“িারা অেীকার পূরণ করর আর জসতদনরক (তকয়ামি 
তদবসরক) ভয় করর, জয তদরনর তবপদ-আপদ হরব 
সবতবযাপী ও সবতগ্রাসী।” [সূরা আদ-দাহার, আয়াি: ৭] 

                                                           
3 সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ১৯৭৮।  
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اثلاين األصل  
তিিীয় মূলনীতি: প্রমানাতদসহ ইসলাম সম্পরকত জানা  

আর দীন-ইসলাম হরে, িাওহীদ বা এক-অতিিীয় 
আল্লাহর তনকি পূণত আত্ম-সমপতণ, অকুণ্ঠ তনষ্ঠার সরে িাাঁর 
আনুগিয বরণ এবাং তিকত জথরক মুক্ত থাকা।   

বস্তুি দীরনর ররয়রে তিনতি পযতায়,  
(ক) ইসলাম, (খ) ঈমান ও (গ) ইহসান। 
 

 املرتبة األوىل
প্রথম পযতায়: ইসলাম 

ইসলারমর রুকন বা স্তম্ভ হরে পাাঁচতি: 
১) ‘আল্লাহ বযিীি জনই জকারনা হক্ব মা‘বুদ এবাং 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম িাাঁর রাসূল’- 
একথার সাক্ষয প্রদান করা। 

২) সালাি সুপ্রতিতষ্ঠি করা। 
৩) যাকাি প্রদান করা। 
৪) রামাযান মারসর সাওম পালন করা। 
৫) আল্লাহর  র হজ করা। 
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[ইসলারমর রুকনসমূরহর তবস্তাতরি বযাখযা] 
প্রথম রুকন: কারলমারয় িাহাদাি এর পরক্ষ প্রমাণ 

হরে, আল্লাহর বাণী, 
نَُهۥ ٱّلَلُ  َشههدَ ﴿

َ
لُوا   َوٱلَۡمَلَٰٓئهَكةُ  ُهوَ  إهَّل  إهَلَٰهَ  َّلا  أ و 

ُ
هَمَۢا ٱۡلعهۡلمه  َوأ ئ

ا  قَا
هٱۡلقهۡسطه    [  ١١: عمران ال] ﴾١٨ ٱۡۡلَكهيمُ  ٱۡلَعزهيزُ  ُهوَ  إهَّل  إهَلَٰهَ  َّلا  ب

“আল্লাহ সাক্ষয তদরেন জয, একমাত্র তিতন বযিীি 
সতিযকার জকারনা উপাসয জনই। আর তেতরিিাবৃে এবাং 
জ্ঞানবান বযতক্তগণও নযায়তনষ্ঠ হরয় জ াষণা কররন জয, 
মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ বযিীি সতিযকার জকারনা 
উপাসয জনই।” [সূরা আরল ইমরান, আয়াি: ১৮] 

এর অথত হরে, প্রকৃিপরক্ষ একমাত্র তিতন আল্লাহ 
বযিীি আর জকারনা ইবাদরির জযাগয ইলাহ জনই।  

এর দু’তি তদক ররয়রে, একতি জনতিবাচক, অপরতি 
ইতিবাচক। জনতিবাচক তদকতি হরে, ‘জকারনাই মা‘বুদ 
জনই’ এর িারা আল্লাহ োড়া অনয যা তকেুর ইবাদি করা 
হয় িা সমূ্পণতরূরপ নাকচ করা হরয়রে। আর ইতিবাচক 
তদক হরে, ‘আল্লাহ বযিীি’ এর িারা ইবাদি দৃঢ়িার 
সরে একমাত্র আল্লাহ’র জনযই সাবযস্ত করা হরয়রে। িাাঁর 
রাজরত্ব জযমন জকারনা অাংিীদার জনই, জিমতন িাাঁর 
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ইবাদি জক্ষরত্রও জকারনা অাংিীদার থাকরি পারর না।  
এ িাওহীদ বা একত্ববারদর িােসীর ও বযাখযা 

এরসরে আল্লাহর বাণী কুরআরন। জযমন, আল্লাহর বাণী,  
بهيهه  إهبَۡرَٰههيمُ  َقاَل  ِإَوذۡ ﴿

َ
ا  ۡله اء   إهنَنه  َوقَۡومههۦه هَما بََرا  ٱََّلهي إهَّل  ٢٦ َتۡعُبُدونَ  م 

هنَُهۥ َفَطَرنه  ينه  فَإ  لََعَلُهمۡ  َعقهبههۦه فه  بَاقهَيةٗ  ََكهَمَۢة وََجَعلََها ٢٧ َسَيۡهده
ُعونَ   [  ٢١  ،٢١: الزخرف] ﴾٢٨ يَۡرجه

“আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম তনজ তপিা ও তনজ 
সম্প্রদায়রক বরলতেল: জিামরা জয সব মূতিতর পূজা অচতনা 
করে আতম িা জথরক সমূ্পণত মুক্ত, আতম িাাঁরই ইবাদি 
কতর তযতন আমারক সৃতষ্ট করররেন আর তিতনই আমারক 
সৎ পরথ পতরচাতলি কররবন এবাং ইবরাহীম এক তচরন্তন 
কারলমারূরপ জররখ জগরেন িাাঁর পরবিতীরদর জরনয, যারি 
িারা জসই বাণীর পারন তেরর জযরি পারর। [সূরা আয-
যুখরূে, আয়াি: ২৬-২৮] 

অনুরূপ আল্লাহর অপর বাণী,  
ۡهَل  قُۡل ﴿ 

َ
أ اء   ََكهَمة   إهَلَٰ  َتَعالَۡوا   ٱۡلكهَتَٰبه  َيَٰٓ َّل  َوَبۡيَنُكمۡ  بَۡيَنَنا َسَوا

َ
 أ

ههۦه نُۡۡشهكَ  َوَّل  ٱّلَلَ  إهَّل  َنۡعُبدَ  ذَ  َوَّل  اَشۡي  ب   َبۡعًضا َبۡعُضَنا َيَتخه
َ
 ۡرَباٗباأ

هن نَ  ٱۡشَهُدوا   َفُقولُوا   تََوَلۡوا   فَإهن ٱّلَله   ُدونه  م 
َ
هأ  ال] ﴾٦٤ ُمۡسلهُمونَ  اب
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 [  ١٥: عمران

“বল, জহ আহরল তকিাব! জিামরা এমন এক বাণীর প্রতি 
আস যা আমারদর ও জিামারদর মারঝ সমান। আর িা 
হরে, আমরা আল্লাহ বযিীি আর কাররা ইবাদি কররবা 
না, আমরা জকারনা তকেুই িাাঁর িরীক করব না। আর 
আমরা আল্লাহরক জেরড় এরক অপররক কতস্মনকারলও রব 
বরল গ্রহণ করব না, তকন্তু িারা যতদ এরি পরামু্মখ হয়, 
িাহরল জিামরা (আহরল তকিাবরদর) বরল দাও, জজরন 
রারখা, আমরা হতে আল্লাহরি আত্মসমতপতি মুসতলম।” 
[সূরা আরল ইমরান, আয়াি: ৬৪] 

আর ‘মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 
আল্লাহর রাসূল’ এ সারক্ষযর স্বপরক্ষ প্রমাণ হরে, আল্লাহর 
বাণী,  

اَءُكمۡ  لََقدۡ  ﴿ هنۡ  رَُسول   َجا ُكمۡ  م  نُفسه
َ
 َحرهيص   َعنهتُّمۡ  َما َعلَۡيهه  َعزهيز   أ

هٱلُۡمۡؤمهنهيَ  َعلَۡيُكم يم   رَُءوف   ب  [  ١٢١: اتلوبة] ﴾١٢٨ رَحه
“অবিযই জিামারদর কারে সমাগি হরয়রেন জিামারদরই 
মৈয জথরক একজন রাসূল যাাঁর পরক্ষ দূবতহ ও অসহনীয় 
হরয় থারক জিামারদর দুঃখকষ্টগুরলা, তযতন জিামারদর প্রতি 
সদা সরচিন। মুতমনরদর প্রতি তযতন তচর জেহিীল ও 
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দয়াবান।” [সূরা আি-িাওবাহ, আয়াি: ১২৮] 
আর ‘মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল’ এ কথার িাৎপযত 

হরে,  
১. তিতন যা আরদি করররেন িা অনূসরণ করা। 
২. তিতন জয তবষরয়র সাংবাদ প্রদান করররেন িা সিয 

বরল স্বীকার করা। 
৩. তিতন যা জথরক তনরষৈ কররন িা বজতন করা এবাং  
৪. জকবল িাাঁর প্রবতিতি িরী‘আি অনুযায়ীই 

আল্লাহর ইবাদি করা। 
 

[তিিীয় ও িৃিীয় রুকন সালাি, যাকাি সম্পরকত 
বযাখযা] 

আর সালাি, যাকারির প্রমাণ এবাং িাওহীরদর বযাখযা 
সম্পরকত আল্লাহর বাণী,  

ا ﴿ ا   َوَما مهُروا
ُ
َۡعُبُدوا   إهَّل  أ يَ  ٱّلَلَ  َله هينَ  ََلُ  ُُمۡلهصه اءَ  ٱل   ا  َوُيقهيُمو ُحَنَفا
ةَ  ةَ   َوُيۡؤتُوا   ٱلَصلَوَٰ هَك  ٱلَزَكوَٰ َٰل هَمةه دهينُ  َوَذ  [  ١: ابلينة] ﴾٥ ٱۡلَقي 

“আর িারদর জিা জকবল এ আরদিই জদওয়া হরয়তেল 
জয, িারা একতনষ্ঠভারব আল্লাহর ইবাদি করর দীন 
ইসলামরক খারলস করর তনরব জকবল আল্লাহর জনয। আর 
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সালাি প্রতিষ্ঠা কররব, যাকাি প্রদান কররব। আর এিাই 
হরে সুদৃঢ় দীন।” [সূরা আল-বাইতয়যনাহ, আয়াি: ৫] 

[চিুথত রুকন সাওরমর বযাখযা] 
সাওরমর প্রমাণ হরে, আল্লাহর বাণী,  

َها﴿ يُّ
َ
أ َيامُ  َعلَۡيُكمُ  ُكتهَب  َءاَمُنوا   ٱََّلهينَ  َيَٰٓ ه  نَ ٱََّلهي ََعَ  ُكتهَب  َكَما ٱلص 
 [١١٣: ابلقرة] ﴾١٨٣ َتَتُقونَ  لََعَلُكمۡ  َقۡبلهُكمۡ  مهن

“জহ ঈমানদারগণ, তসয়াম সাৈনা জিামারদর ওপর েরয 
করা হরয়রে, জযমতনভারব েরয করা হরয়তেল জিামারদর 
পূবতবিতীরদর ওপর, জযন জিামরা িাকওয়ার অতৈকারী 
হরি পার।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াি: ১৮৩] 

[পঞ্চম রুকন সম্পরকত বযাখযা] 
হরজর প্রমাণ হরে, আল্লাহর বাণী,  

ه ﴿ َ جُّ  ٱنلَاسه  ََعَ  َوّلله  َفرَ كَ  َوَمن َسبهيٗل   إهََلۡهه  ٱۡسَتَطاعَ  َمنه  ٱۡۡلَۡيته  حه
ي  ٱّلَلَ  فَإهنَ   [  ١٣: عمران ال] ﴾ٱۡلَعَٰلَمهيَ  َعنه  َغنه

“আর আল্লাহর  ররর উরেরিয সেররর সামথত রারখ এমন 
প্ররিযক বযতক্তর ওপর আল্লাহর উরেরিয কা’বাগৃরহর হজ 
করা েরয, তকন্তু যতদ জকারনা বযতক্ত এ আরদি অমানয 
করর িা হরল (রজরন রাখ) আল্লাহ সৃতষ্টকুল জথরকই 
অমুখারপক্ষী।” [সূরা আরল ইমরান, আয়াি: ৯৭] 
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اثلانية املرتبة  
তিিীয় পযতায় : ঈমান 

ঈমারনর িাখা-প্রিাখা সত্তরররও অতৈক। এর মরৈয 
সরবতাচ্চ হরে, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ মুরখ উচ্চারণ করা। 
আর সবততনম্ন হরে পথ জথরক কষ্টদায়ক বস্তু দূরর সতররয় 
জদয়া, আর লজ্জািীলিা হরে, ঈমারনর িাখাসমূরহর 
মরৈয একতি িাখা। 

িরব ঈমারনর রুকন বা স্তম্ভ হরে েয়তি:  
(১) আল্লাহর ওপর ঈমান।  
(২) তেররিিাগরণর ওপর ঈমান।  
(৩) আসমানী তকিাবসমূরহর ওপর ঈমান।  
(৪) রাসূলগরণর ওপর ঈমান।  
(৫) জিষ তদবরসর ওপর ঈমান।  
(৬) িাকদীররর ভারলা-মরের প্রতি ঈমান। 
এ েয়তি রুকরনর দলীল হরে, আল্লাহর বাণী,  

َ  َلۡيَس ﴿ ن ٱۡلبه
َ
هَبَل  وُُجوَهُكمۡ  تَُولُّوا   أ نَ  َوٱلَۡمۡغرهبه  ٱلَۡمۡۡشهقه  ق  َوَلَٰكه

 َ هٱّلَله  َءاَمنَ  َمنۡ  ٱۡلبه ره  َوٱَۡلَۡومه  ب ه  َوٱۡلكهَتَٰبه  َوٱلَۡمَلَٰٓئهَكةه ٱٓأۡلخه  ﴾نَ َوٱنلَبهي 
 [  ١٣٣: ابلقرة]

“জিামরা পূবত অথবা পতশ্চম তদরক মুখ তেরারব এরি 
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জকারনাই পূণয ও কলযাণ জনই; বরাং পূণয হরে জয আল্লাহ, 
জিষ তদবস, তেতরিিাকুল, তকিাবসমূহ ও নবীগরণর 
ওপর ঈমান আনয়ন করর।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াি: 
১৭৭] 

আর িাকদীর এর প্রমাণ হরে আল্লাহর বাণী,  
ءر  ُكَ  إهنَا﴿ هَقَدر   َخلَۡقَنَٰهُ  ََشۡ  [  ٥١: القمر] ﴾٤٩ ب

“তনশ্চয় আমরা প্রতিতি তজতনরসর িাকদীর তনৈতারণ 
করর সৃতষ্ট কররতে।” [সূরা আল-ক্বামার, আয়াি: ৪৯] 

 

اثلاثلة املرتبة  
িৃিীয় পযতায় : ইহসান 

ইহসান-এর স্তম্ভ মাত্র একতি, আর িা হরে, 
‘আল্লাহর ইবাদি করার সময় িুতম জযন িারক 

জদখরি পাে এিা মরন করা, আর যতদ িুতম িারক 
জদখরি না পাও িরব এ কথা মরন করর জনওয়া জয, 
তনশ্চয় তিতন জিামারক জদখরেন।’ 

ইহসারনর প্রমাণ হরে, আল্লাহর বাণী,  
ُنونَ  ُهم َوٱََّلهينَ  ٱَتَقوا   ٱََّلهينَ  َمعَ  ٱّلَلَ  إهنَ ﴿ ۡسه  [  ١٢١: انلحل] ﴾١٢٨ َمُّ

“তনশ্চয় যারা িাকওয়া অবলিন করর ও ইহসান অবলিন 
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করর, আল্লাহ (জ্ঞারন এবাং সাহাযয-সহরযাতগিায়) িারদর 
সরে ররয়রেন।” [সূরা আন-নাহল, আয়াি: ১২৮] 

অনুরূপ আল্লাহর বাণী, 
يمه  ٱۡلَعزهيزه  ََعَ  َوتََوَّكۡ ﴿ ََٰك  ٱََّلهي ٢١٧ ٱلَرحه  َوَتَقلَُّبَك  ٢١٨ َتُقومُ  حهيَ  يََرى
ينَ  فه  ده   ،٢١٣: الشعراء] ﴾٢٢٠ ٱۡلَعلهيمُ  ٱلَسمهيعُ  ُهوَ  إهنَُهۥ ٢١٩ ٱلَسَٰجه

٢٢٦  ] 

“আর ভরসা কর জসই পরাক্রান্ত ও দয়াবারনর ওপর, 
তযতন জিামারক জদরখন যখন িুতম সালারি দাাঁড়াও আর 
যখন িুতম সালাি আদায়কারীরদর সরে উািাবসা কর। 
তনশ্চয় তিতন সবতরোিা, সবতজ্ঞ।” [সূরা আি-শু‘আরা, 
আয়াি: ২১৭-২২০] 

িদ্রূপ আল্লাহর অপর বাণী, 
ن   فه  تَُكونُ  َوَما﴿

ۡ
 مهنۡ  َتۡعَملُونَ  َوَّل  قُۡرَءان   مهن مهۡنهُ  َتۡتلُوا   َوَما َشأ

 [ ١١: يونس] ﴾فهيهه   تُفهيُضونَ  إهذۡ  ُشُهوًدا َعلَۡيُكمۡ  ُكَنا إهَّل  َعَملر 

“এবাং িুতম (রহ রাসূল) জয জকারনা পতরতস্থতির মরৈয 
অবস্থান কর না জকন, আর িা সম্পরকত কুরআন জথরক 
যা তকেু তিলাওয়াি কর না জকন এবাং জিামরা জয জকারনা 
কমত সম্পাদন কর না জকন আমরা জস সরবর পূণত 
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পযতরবক্ষক হরয় থাতক; যখন জিামরা িারি প্রবৃত্ত হও।” 
[সূরা ইউনুস, আয়াি: ৬১] 

 

এ-সম্পরকত হাদীরসর প্রমাণ হরে, তজবরীল 

‘আলাইতহস সালারমর এ সুপ্রতসদ্ধ হাদীস যা ‘উমার 
ইবনুল খাত্তাব রাতদয়াল্লাহু আনহু জথরক বতণতি, তিতন 
বরলরেন, “একবার আমরা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ 
ওয়াসাল্লারমর তনকি বসা তেলাম এমিাবস্থায় জসখারন 
তমিতমরি কাল জকি, ৈবৈরব সাদা জপাষাক পতরতহি 
একজন মানুষ এরস উপতস্থি হরলন। ভ্রমরণর জকারনা 
তনদিতনই িার মরৈয তবদযমান তেল না, অথচ আমরা জকউ 
িারক তচনরি পাতর তন। অিঃপর তিতন নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইতহ ওয়াসাল্লারমর সমু্মরখ হাাঁিু জগরড় বসরলন এবাং 
হস্তিয় িাাঁর উরুরদরি রাখরলন, এরপর বলরলন, জহ 
মুহাম্মদ! আমারক ইসলাম সম্পরকত সাংবাদ প্রদান করুন, 
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বলরলন, ইসলাম 
হরে, এ সাক্ষয প্রদান করা জয, আল্লাহ বযিীি জকারনা 
সতিযকার মা‘বূদ জনই এবাং মুহাম্মাদ সালাল্লাহু ‘আলাইতহ 
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ওয়াসাল্লাম িাাঁর রাসূল। সালাি প্রতিষ্ঠা করা। যাকাি 
প্রদান করা রমযান মারসর সাওম পালন করা এবাং সামথতয 
থাকরল আল্লাহর  ররর হজ করা।  

আগন্তুক বলরলন, আপতন তিক বরলরেন। এরি 
আমরা আশ্চযত হলাম জয, তিতন তনরজই তজরজ্ঞস কররেন 
আবার তনরজই িার সিযায়ন কররেন।  

অিঃপর তিতন বলরলন: আমারক ঈমান সম্পরকত 
অবতহি করুন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 
বলরলন, (ঈমান হরলা) আল্লাহ, তেতরিিাকুল, 
তকিাবসমূহ, রাসূলগণ, জিষ তদবস এবাং িাকদীররর 
ভারলা-মরের ওপর ঈমান আনয়ন করা।  

এরপর আগন্তুক বলরলন, আমারক ইহসান সম্পরকত 
সাংবাদ তদন। উত্তরর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 
বলরলন, যখন িুতম ইবাদরি তলপ্ত হরব, িখন িুতম জযন 
আল্লাহরক জদখে এ কথা মরন কররি হরব, আর যতদ 
এিা সম্ভব নাও হয়, িরব তনশ্চয় আল্লাহ জিামারক 
জদখরেন। 

অিঃপর আগন্তুক বলরলন, “আমারক তকয়ামি 
সম্পরকত অবতহি করুন” নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ 
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ওয়াসাল্লাম বলরলন,  
এ তবষরয় তজজ্ঞাতসি বযতক্ত তজরজ্ঞসকারী অরপক্ষা 

অতৈক জারন না। 
এরপর আগন্তুক বলরলন, িাহরল আমারক 

তকয়ামরির তনদিতনসমূহ সম্পরকত জানান। িখন নবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম উত্তরর বলরলন, 

যখন পতরচাতরকা স্বীয় মাতলরকর জম জদরব, নগ্নরদহ 
ও নগ্ন পদ তবতিষ্ট ও জীণত-িীণত জপাষাক পতরতহি োগরলর 
রাখালরা সুউচ্চ অট্টাতলকায় বসবাস কররব। 

হাদীস বণতনাকারী বলরলন, আগন্তুক পরক্ষরণই 
প্রস্থান কররলন। এরপর আমরা তকেুক্ষণ নীরব তনস্তব্ধ 
থাকলাম। অিঃপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 
বলরলন, জহ উমার, িুতম তক জান প্রশ্নকারী জক তেরলন? 
আমরা বললাম, আল্লাহ ও িাাঁর রাসূল ভারলা জারনন। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বলরলন, তিতন 
হরেন তজবরীল, তিতন জিামারদররক দীন তিক্ষা প্রদানারথত 
জিামারদর কারে এরসতেরলন।’4  

                                                           
4 সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৮; সহীহ বুখারী, হাদীস নাং ৫০।  
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اثلالث األصل  
িৃিীয় মূলনীতি: নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ 

ওয়াসাল্লাম সম্পরকত জানা 
িৃিীয় মূলনীতি হরে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ 
ওয়াসাল্লাম সম্পরকত জানা। তিতন হরেন, মুহাম্মাদ ইবন 
আবদুল্লাহ িথা আবদুল্লাহর পুত্র, িাাঁর তপিা আবদুল 
মুত্তাতলব, িাাঁর তপিা হারিম। হারিম কুরাইি বাংরির 
জলাক এবাং এতি আরব কাওম ও জগাষ্ঠীর মরৈয জেষ্ঠ 
জগাষ্ঠী। এই জগাষ্ঠী ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পুত্র ইসলাইরলর 
বাংি হরি উদু্ভি। (িার ওপর এবাং আমারদর নবীর ওপর 
আল্লাহর পক্ষ জথরক সালাি ও সালাম বতষতি জহাক)।  
তিতন (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম) মক্কায় 
জম গ্রহণ কররন। তিতন জিষতট্ট (৬৩) বের জীতবি 
তেরলন, নবুওয়াি প্রাতপ্তর পূরবত চতল্লি বের এবাং “নবী ও 
রাসূল” তহরসরব জিইি বের (অতিবাতহি করররেন)। 

িারক সূরা “ইকরা” নাতযল করার মাৈযরম নবী এবাং 
সূরা মুোসতসর নাতযল করার মাৈযরম রাসূল তহরসরব 
জ াষণা করা হরয়রে। তিকত জথরক সিকত করার জরনয 
এবাং িাওহীদ িথা অতিিীয় আল্লাহর একত্ববাদ প্রচাররর 
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জনয আল্লাহ িাাঁরক জপ্ররণ কররন।  
এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,  

َها﴿ يُّ
َ
أ هرُ  َيَٰٓ رۡ  ُقمۡ  ١ ٱلُۡمَدث  نذه

َ
ۡ  َوَرَبَك  ٢ فَأ ه هرۡ  َوثهَيابََك  ٣ فََكب   َفَطه 

ُ  َتۡمُن  َوَّل  ٥ فَٱۡهُجرۡ  َوٱلرُّۡجزَ  ٤ هَك  ٦ تَۡسَتۡكثه هَرب  ۡ  َول  ﴾٧ فَٱۡصبه
 [  ٣  ،١: املدثر]

“জহ কিরল জদহ আবৃিকারী। উরি দাাঁড়াও, সকলরক 
সিকত কর ও তনজ রবর মতহমা জ াষণা কর। বস্ত্রসমূহ 
পাক-সাে রাখ, তিরকতর কদযতিারক সমূ্পণত বজতন কর, 
তবতনময় লারভর আিায় ইহসান কররা না। আর তনজ 
প্রভূর (আরদি পালরন) ধৈযত ৈারণ কর। [সূরা আল- 
মুোসতসর, আয়াি: ১-৭] 

এখারন   ﴿ ۡرۡ  ُقم نذه
َ
[ ٢: املدثر] ﴾٢ فَأ  

“উরি দাাঁড়াও ও সিকত কর” এর অথত, তিরকতর তবরুরদ্ধ 
সিকত কর এবাং িাওহীরদর প্রতি আহ্বান জানাও। 

ۡ  َوَرَبَك ﴿ ه  [  ٣: املدثر] ﴾٣ فََكب 

“আর জিামার ররবর মতহমা জ াষণা কর” এর অথত 
িাওহীরদর মাৈযরম আল্লাহর মাহাত্ময প্রচার কর। 

هرۡ  َوثهَيابََك  ﴿  [  ٥: املدثر] ﴾ ٤ َفَطه 
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“আর জিামার জপাষাক পতরেদ পাক-সাে রাখ” এর অথত 
“আমলসমূহ”জক তিরকতর কলুষ-কাতলমা জথরক পতবত্র 
রাখ। 

 [  ١: املدثر] ﴾ ٥ فَٱۡهُجرۡ  َوٱلرُّۡجزَ  ﴿

“আর কদযতিা বজতন কর” এর মরৈয ‘রুজয’ এর অথত 
প্রতিমা আর ‘হাজর’ এর অথত জেরড় জদওয়া। সুিরাাং 
আয়ারির পূণত অথত হরে, প্রতিমা পূজা ও পূজকরদর িযাগ 
করা, প্রতিমা জথরক সম্পকতেুতি এবাং পূজকরদর জথরক 
সম্পকত তেন্ন করা জথরক দূরর বহু দূরর অবস্থান করা।  

তিতন (নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম) দি বের 
ৈরর এ িাওহীরদর তদরকই মানুষরদর আহ্বান 
জাতনরয়রেন। িারপর িারক আসমারন তম‘রারজ তনরয় 
যাওয়া হয় এবাং িার ওপর পাাঁচ ওয়াক্ত সালাি েরয 
করা হয়। অিঃপর মক্কা ভূতমরি তিন বের উক্ত সালাি 
সূচারুরূরপ সম্পাদরনর পর মদীনায় তহজরি করার 
আরদিপ্রাপ্ত হন। 

তহজররির অথত তিকত-কলুতষি স্থান পতরিযাগ করর 
ইসলামী রারজয গমন করা। এ উম্মরির (উম্মরি 
মুহাম্মাদীয়া) জনয তিকত-কলুতষি স্থান জথরক ইসলামী 
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রাজরত্ব তহজরি করা েরয। এ তহজরি তকয়ামি পযতন্ত 
অকু্ষন্ন ও অবযাহি থাকরব। 

এর সপরক্ষ প্রমাণ হরে আল্লাহর বাণী, 
َُٰهمُ  ٱََّلهينَ  إهنَ ﴿ ا  ٱلَۡمَلَٰٓئهَكةُ  تََوَفى همه ههمۡ  َظال نُفسه

َ
 قَالُوا   ُكنُتۡم   فهيمَ  قَالُوا   أ

ۡرضه   فه  ُمۡسَتۡضَعفهيَ  ُكَنا
َ
لَمۡ  قَالُواا   ٱۡۡل

َ
ۡرُض  تَُكنۡ  أ

َ
َعةٗ  ٱّلَله  أ  َوَٰسه

ُروا   َلَٰٓئهَك  فهيَها   َفُتَهاجه و 
ُ
َُٰهمۡ  َفأ َوى

ۡ
اَءۡت  َجَهَنُم   َمأ رًيا َوَسا  إهَّل  ٩٧ َمصه

هَجاله  مهنَ  ٱلُۡمۡسَتۡضَعفهيَ  اءه  ٱلر  هَسا يُعونَ  َّل  َوٱلۡوهۡلَدَٰنه  َوٱلن   يلَةٗ حه  يَۡسَتطه
َلَٰٓئهَك  ٩٨ َسبهيٗل  َيۡهَتُدونَ  َوَّل  و 

ُ
ن ٱّلَلُ  َعَس  فَأ

َ
 َوََكنَ  َعۡنُهۡم   َيۡعُفوَ  أ

ا ٱّلَلُ   [  ١١  ،١٣: النساء] ﴾٩٩ َغُفوٗرا َعُفوًّ

“তনশ্চয় যারা তনরজরদর ওপর অিযাচার করররে, 
িারদর ‘জান কবয’ করার সময় তেতরিিাগণ বলরব, তক 
অবস্থায় জিামরা তেরল? িারা বলরব, আমরা মাতির 
পৃতথবীরি তেলাম অসহায় অবস্থায়। তেতরিিাকূল 
বলরবন: আল্লাহর দুতনয়া তক এিিা প্রিস্ত তেল না, যারি 
জিামরা তহজরি কররি পাররি? অিএব, এরা হরে 
জসই সব জলাক যারদর জিষ আেয় হরব জাহান্নাম। আর 
এ হরে তনকৃষ্টিম আেয়স্থল। তকন্ত জযসব আবাল-বৃদ্ধ-
বতণিা এমনভারব অসহায় হরয় পরড় জয, জকারনা উপায় 
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উদ্ভাবন কররি িারা সমথত হয় না, এমন তক পথ 
সম্পরকতও িারা জকারনা সহায় সিল খুাঁরজ পায় না, এরদর 
আল্লাহ ক্ষমার আশ্বাস তদরেন, বস্তুি আল্লাহ হরেন 
ক্ষমািীল ও পাপ জমাচনকারী”। [সূরা আন-তনসা, আয়াি: 
৯৭-৯৯] 

অনুরূপ আল্লাহর বাণী,  
ۡرضه  إهنَ  َءاَمُنواا   ٱََّلهينَ  َيَٰعهَبادهيَ ﴿

َ
َعة   أ هَيَٰيَ  َوَٰسه  ﴾٥٦ فَٱۡعُبُدونه  فَإ

 [  ١١: العنكبوت]

“জহ আমার মুতমন বাোগণ! তনশ্চয় আমার যমীন প্রিস্ত। 
অিএব, জিামরা একমাত্র আমারই বারেগী কররি থাক” 
[সূরা আল-‘আনকাবূি, আয়াি: ৫৬] 

ইমাম বাগাভী রহ. বরলন, “এ আয়াি অবিীণত 
হওয়ার কারণ এই জয, জয সব মুসতলম তহজরি না করর 
মক্কায় ররয়রে, আল্লাহ িারদর ঈমারনর সরিাৈন করর 
আহ্বান করররেন।” 

তহজররির সমথতরন হাদীস জথরক প্রমাণ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লারমর বাণী, 

ِطع   الا » ة   تانْقا َّت  الِْهْجرا ِطعا  حا ، تانْقا الا  اتَلْوباة  ِطع   وا َّت  اتَلْوباة   تانْقا  تاْطل عا  حا
ا ِمنْ  الَشْمس   ْغِربِها  «ما
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“িাওবা বন্ধ না হওয়া পযতন্ত তহজরি বন্ধ হরব না আর 
সূযত পতশ্চম তদরক উতদি না হওয়া পযতন্ত িওবার িারও 
বন্ধ হরব না।”5

 

অিঃপর যখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম 
মদীনায় অবস্থান সম্পন্ন কররন িখন অনযানয 
আরদিগুরলা প্রাপ্ত হন; যথা যাকাি, সাওম, হজ, আযান, 
তজহাদ, ভারলা কারজর আরদি, মে কারজর তনরষৈ 
ইিযাতদ ইসলামী িরী‘আরির তবৈানসমূহ। 

তহজররির পররর দি বের তিতন মদীনায় অতিবাতহি 
কররন। এরপর তিতন মারা যান (আল্লাহর যাবিীয় সালাি 
ও সালাম িার ওপর অজর ৈারায় বতষতি জহাক) 
এমিাবস্থায় জয, িাাঁর প্রচাতরি দীন িখন বিতমান তেল, 
আর এখনও জয দীন ররয়রে জসিা িাাঁরই। তিতন িাাঁর 
উম্মিরক যাবিীয় সৎকমত সম্পরকত অবতহি কররন আর 
যাবিীয় অপকমত সম্পরকত সিকত করর তদরয়রেন। সরবতাত্তম 
জয পথ তিতন জদতখরয় জগরেন িা হরে িাওহীরদর পথ, 
আর জদতখরয়রেন জসই পথ যা আল্লাহর তনকি তপ্রয় এবাং 

                                                           
5 আবু দাউদ, হাদীস নাং ২৪৭৯।  
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িাাঁর পেেনীয়। পক্ষান্তরর সবত তনকৃষ্ট বস্তু যা জথরক তিতন 
সিকত করর তদরয়রেন িা’ হরে তিকত এবাং এমন সব 
কাজ যা আল্লাহ অপেে কররন। 

আল্লাহ নবী (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ 
ওয়াসাল্লাম)-জক এই তনতখল ৈরণীর সকল মানুরষর তনকি 
জপ্ররণ করররেন এবাং সকল তজন্ন ও মানুরষর পরক্ষ িার 
আনুগিয অপতরহাযত করর তদরয়রেন।  
এর প্রমাণ হরে, আল্লাহর বাণী,  

َها قُۡل ﴿ يُّ
َ
أ  ﴾ََجهيًعا إهََلُۡكمۡ  ٱّلَله  رَُسوُل  إهن ه  ٱنلَاُس  َيَٰٓ

“বল (রহ নবী) জহ মানুষ, আতম (আল্লাহ কিৃতক) 
জিামারদর সকরলর জনয জপ্রতরি রাসূল।” [সূরা আল-
আ‘রাে, আয়াি: ১৫৮] 

মহান আল্লাহ স্বীয় নবীর মাৈযরম িাাঁর এই দীনরক 
পূণতিা প্রদান করররেন। এর প্রমাণ হরে আল্লাহর বাণী,  

ۡكَمۡلُت  ٱَۡلَۡومَ ﴿
َ
ۡتَمۡمُت  دهيَنُكمۡ  لَُكمۡ  أ

َ
هۡعَمته  َعلَۡيُكمۡ  َوأ  ن

يُت  ۡسَلَٰمَ  لَُكمُ  َورَضه  [  ٣: دةاملائ] ﴾دهيٗنا   ٱۡۡله
“আজ আতম জিামারদর জনয জিামারদর দীনরক পূণত 
করলাম, জিামারদর ওপর আমার তন‘আমিরক সুসম্পন্ন 
করলাম আর ইসলামরক জিামারদর দীন তহরসরব 
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মরনানীি করলাম।” [সূরা আল-মারয়দা, আয়াি: ৩] 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম জয মারা 

জগরেন িার প্রমাণ আল্লাহর বাণী,  
هت   إهنََك ﴿ هُتونَ  ِإَوَنُهم َمي  هُكمۡ  عهندَ  ٱۡلقهَيََٰمةه يَۡومَ  إهنَُكمۡ  ُثمَ  ٣٠ َمي   َرب 

ُمونَ   [  ٣١  ،٣٦: الزمر] ﴾٣١ ََتَۡتصه

“(জহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম) জিামার 
মৃিুয হরব এবাং িারদররকও মররি হরব। িারপর জিামরা 
সকরল জিামারদর ররবর তনকরি তববাদ তবসিাদ কররব।” 
[সূরা আয-যুমার, আয়াি: ৩১-৩২] 
 

আর মানুষ যখন মারা যারব, িখন িারক অবিযই 

(তকয়ামরির তদন) পুনরুতিি করা হরব। এর প্রমাণ হরে 
আল্লাহর বাণী,  

ۡخَرىَٰ  تَاَرةً  ُُنۡرهُجُكمۡ  َومهۡنَها نُعهيُدُكمۡ  َوفهيَها َخلَۡقَنَُٰكمۡ  مهۡنَها﴿
ُ
 أ

 [  ١١: طه] ﴾٥٥

“আমরা জিামারদররক মৃতত্তকা হরি সৃতষ্ট কররতে আর িার 
মারৈযই জিামারদর প্রিযাবতিতি করব এবাং িার জথরকই 
একতদন আবার জিামারদররক জবর করর আনব।” [সূরা 
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ত্বা-হা, আয়াি: ৫৫] 
আল্লাহর অপর বাণী, 

ۢنَبَتُكم َوٱّلَلُ ﴿
َ
هنَ  أ ۡرضه  م 

َ
 فهيَها يُعهيُدُكمۡ  ُثمَ  ١٧ َنَباٗتا ٱۡۡل

 [  ١١  ،١٣: نوح] ﴾١٨ إهۡخَراٗجا َوُيۡخرهُجُكمۡ 

“আল্লাহ জিামারদর যমীন হরি উদু্ভি করররেন এক 
তবরিষ প্রণালীরি। এরপর তিতন জিামারদররক আবার 
িারি প্রিযাবতিতি করারবন এবাং (এর মৈয জথরক) জবর 
কররবন যথাযথভারব।” [সূরা নূহ, আয়াি: ১৭-১৮] 

আর পুনরুিারনর পর প্ররিযক (তজন্ন ও ইনসান) 
জথরক িার কমতকারণ্ডর পুঙ্খানুপুঙ্খ তহরসব-তনরকি জনওয়া 
হরব এবাং িারদর আমল অনুযায়ী পুরস্কার অথবা িাতস্ত 
প্রদান করা হরব। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,  

ه ﴿ َ ۡرضه  فه  َوَما ٱلَسَمََٰوَٰته  فه  َما َوّلله
َ
َۡجزهيَ  ٱۡۡل ـ ُوا   ٱََّلهينَ  َله َسَٰٓ

َ
هَما أ  ب

ۡحَسُنوا   ٱََّلهينَ  َوَيۡجزهيَ  َعمهلُوا  
َ
هٱۡۡلُۡسَن  أ  [  ٣١: انلجم] ﴾٣١ ب

“আর নরভামণ্ডল ও ভূমণ্ডরল অবতস্থি সব তকেু একমাত্র 
আল্লাহরই। যারি তিতন দুষ্কমতকারীরদররক িারদর 
কমতানুসারর উপযুক্ত প্রতিেল প্রদান কররন, পক্ষান্তরর 
যারা ইহসান (যথাযথভারব সুচারুরূরপ সম্পন্ন) করররে 
িারদররক পুণযেল তদরবন জান্নারির মাৈযরম।” [সূরা 
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আন-নাজম, আয়াি: ৩১] 
আর যারা পুনরুিান তদবরস তমথযাররাপ করর, িারা 

কারের। এর প্রমাণ মহান আল্লাহর বাণী,  
ا   ٱََّلهينَ  زََعمَ ﴿ ن َكَفُروا

َ
ه  بََلَٰ  قُۡل  ُيۡبَعُثوا    َلن أ  ََلُنََبُؤنَ  مَ ثُ  ََلُۡبَعُثَ  َوَرب 

هَما ۡلُتۡم   ب هَك  َعمه َٰل ري   ٱّلَله  ََعَ  َوَذ  [  ٣: اتلغابن] ﴾٧ يَسه

“কারেররা মরন করর জয, িারদর পুনরুতিি করা হরব 
না। (রহ রাসূল), িুতম স্পষ্ট ভাষায় বরল দাও, অবিযই 
হাাঁ, আমার ররবর িপথ, তনশ্চয় জিামারদর উতিি করা 
হরব, িখন জিামারদর জ্ঞাি করারনা হরব, আর আল্লাহর 
তনকি এ কাজ অতি সহজ।” [সূরা আি-িাগাবুন, 
আয়াি: ৭] 

আল্লাহ িা‘আলা সব নবীরদর জপ্ররণ করররেন 
জান্নারির শুভ সাংবাদ প্রদানারথত আর জাহান্নাম জথরক 
সিকত করার জনয। এর প্রমাণ আল্লাহ িা‘আলার বাণী,  

هينَ  رُُّسٗل ﴿ ه بَۡش  رهينَ  مُّ ََل  َوُمنذه هلَناسه  يَُكونَ  ِله  ۡعدَ بَ  ُحَجُۢة ٱّلَله  ََعَ  ل
 [  ١١١: النساء] ﴾ٱلرُُّسله  

“এই রাসূলগণরক (আমরা জপ্ররণ কররতেলাম) 
সুসাংবাদদািা ও সিকতকারী তহরসরব জযন রাসূলগরণর 
আগমরনর পর আল্লাহর তবরুরদ্ধ মানবকূরলর পরক্ষ 
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ধকতেয়ি জদওয়ার মরিা তকেুই না থারক।” [সূরা আন-
তনসা, আয়াি: ১৬৫] 

রাসূলরদর মরৈয নূহ ‘আলাইতহসসালাম প্রথম আর 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম সবতরিষ। আর 
তিতন (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইতহ ওয়াসাল্লাম) িারাই 
নবী-রাসূল জপ্রররণর ৈারা সমাপ্ত হরয়রে।  

নূহ ‘আলাইতহস সালাম সবতপ্রথম রাসূল। এর প্রমাণ, 
আল্লাহর বাণী,  

ا ﴿ ۡوَحۡيَناا  إهَنا
َ
ا  إهََلَۡك  أ ۡوَحۡيَناا  َكَما

َ
ه  نُوح   إهَلَٰ  أ هۦ   مهنَۢ  نَ َوٱنلَبهي  ه  ﴾َبۡعده

 [  ١١٣: النساء]
“তনশ্চয় আমরা অহী জপ্ররণ কররতে জিামার প্রতি জযমন 
অহী জপ্ররণ কররতেলাম নূরহর প্রতি ও িাাঁর পরবিতী 
নবীগরণর প্রতি”। [সূরা আন-তনসা, আয়াি: ১৬৩] 

নূহ ‘আলাইতহসসালাম জথরক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম পযতন্ত যি জাতির তনকি রাসূল 
জপ্ররণ করা হরয়তেল িারদর প্ররিযরকই িারদর উম্মিরদর 
তনরদতি তদরিন একমাত্র আল্লাহর ইবাদি কররি এবাং 
িাগুরির পূজা জথরক তবরি থাকরি। এর প্রমাণ আল্লাহর 
বাণী,  
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ه  فه  َبَعۡثَنا َولََقدۡ ﴿
َمة   ُك 

ُ
نه  رَُسوًّل  أ

َ
هُبوا   ٱّلَلَ  ٱۡعُبُدوا   أ  ﴾ُغوَت  ٱلَطَٰ  َوٱۡجَتن

“আর অবিযই আমরা প্ররিযক উম্মরির তনকি রাসূল 
জপ্ররণ কররতে জযন জিামরা আল্লাহর ইবাদি কর এবাং 
সকল প্রকার িাগুিরক পতরহার কর।” [সূরা আন-
নাহাল, আয়াি: ৩৬] 

আল্লাহ িা‘আলা সকল মানুরষর ওপর িাগুিরক 

অস্বীকার করা এবাং আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন করা 
েরয করর তদরয়রেন।  

ইমাম ইবনুল কাইরয়যম রহ. বরলন, “িাগুি” বলরি 
এমন তকেুরক বুঝায়, জকারনা বাো যারক তনরয় (দাসরত্বর) 
সীমা অতিক্রম করররে; হরি পারর িা জকারনা উপাসয অথবা 
অনুসৃি বযতক্ত অথবা আনুগিযকৃি সত্তা। বস্তুি িাগুরির 
সাংখযা অরনক। িরব এর মরৈয প্রৈান হরে পাাঁচতি:  
(১) িয়িান (িার ওপর আল্লাহর অতভিাপ তনপতিি জহাক)। 
(২) যার উপাসনা করা হয় এবাং জস উক্ত উপাসনায় সম্মি। 
(৩) জয তনরজর উপাসনার তদরক মানুষরদর আহ্বান 
জানায়। 
(৪) জয বযতক্ত গারয়বী জ্ঞান আরে বরল দাবী করর। 
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(৫) জয বযতক্ত আল্লাহ যা নাতযল করররেন িা বযিীি 
তবচার েয়সালা করর। এর প্ররমাণ আল্লাহর বাণী,  

هينه   فه  إهۡكَراهَ  َّلا ﴿ ه   مهنَ  ٱلرُّۡشدُ  تَبََيَ  قَد ٱل  ه  يَۡكُفرۡ  َفَمن ٱۡلَغ   ٱلَطَُٰغوته ب
هٱّلَله  َوُيۡؤمهنَۢ  هٱۡلُعۡرَوةه  ٱۡسَتۡمَسَك  َفَقده  ب  َوٱّلَلُ  لََها   ٱنفهَصامَ  َّل  ٱلُۡوۡثَقَٰ  ب
 [  ٢١١: ابلقرة] ﴾٢٥٦ َعلهيم   َسمهيع  

“দীন গ্রহরণর বযাপারর জকারনা প্রকার জবরদতস্ত বা বল প্ররয়াগ 
জনই। তনশ্চয় তহদায়াি জথরক তবভ্রাতন্ত স্পষ্টরূরপ পৃথক হরয় জগরে। 
িাই জয বযতক্ত “িাগুিরক” অমানয করল এবাং আল্লাহর ওপর 
ঈমান আনল, তনশ্চয় জস এমন একতি সুদৃঢ় বন্ধন বা অবলিনরক 
আাঁকরড় ৈরল যা জকারনা তদন তেন্ন হবার নয়। বস্তুি আল্লাহ 
হরেন সবতরোিা সবতজ্ঞ।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াি: ২৫৬] 

এিাই হরে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এর অথত ও িাৎপযত।  
আর হাদীরস এরসরে, 

س  »
ْ
ْمرِ  راأ

ا
، األ م  ه   اإلِْسالا ود  م  عا ة ، وا ة   الَصالا نااِمهِ  واِذْروا اد   سا  «اجِلها

“দীরনর িীরষত ররয়রে ইসলাম, এর স্তম্ভ হরে সালাি, আর এর 
সরবতাচ্চ িৃে তজহাদ”6। 
আর আল্লাহই হরেন সবতজ্ঞ। 

 
  

                                                           
6 তিরতমযী, হাদীস নাং ২৬১৬।  
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িুতম আল্লাহরক জজরনে? িার দীনরক? তরসালাি তনরয় 

তযতন জপ্রতরি হরয়রেন জিামারদর তনকি, জচন িারক? 
পরজগরির দী ত সেররর সূচনায় বযতক্ত সবতপ্রথম জয 
বাস্তবিার মুরখামুখী হরব, িা এই তিনতি প্রশ্ন ও িার 
উত্তর। প্রশ্নগুরলা জকন্দ্র কররই গরড় উরিরে ইসলারমর 
তিন মূলনীতি। 
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