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মিখমকর কথা 
সকি প্রিাংসা একমাত্র আল্লাহ িা‘আিার জমনে তযতন আমামদরমক 

তনখাদ িাওহীমদর তদিা এিাং সুন্নাি ও তিদ‘আমির পাথথকেজ্ঞান 

তদময়মছন। অসাংখে সািাি ও সািাম িাাঁর জমনে তযতন আমামদরমক 

তকয়ামি পযথন্ত সিি জীিন যাপমনর পথ িািতিময়মছন। িাাঁর 

পতরিারি থ ও সাহািী মের প্রতিও রইি অসাংখে সািাম।  

মূিিঃ কময়কতি প্রময়াজনীয় িোনার িানামনার উমেমিেই গুরুত্বপূেথ তকছু 

তিষয় সাংতক্ষপ্তভামি তিখার জনে আতম আমার উধথিমনর পক্ষ মথমক 

আতদষ্ট হই। এগুমিা ময মকামনা মুসতিমমর জানা থাকা অিিেই কিথিে। 

পরিিথীমি তকছু শুভানুধোয়ী ভাইমদর আমিদনক্রমম িা পুতস্তকা রূমপ 

প্রচামরর তচন্তা-ভািনা কতর। আিা কতর ময মকামনা মুসতিম এ মথমক 

কম-মিতি উপকৃি হমি পারমি। আর িাই হমি আমামদর একান্ত 

কামনা।  

অিেন্ত আনমের তিষয় হমে ময, এ পুতস্তকাতিমি রাসূি সাল্লাল্লাহু 

আিাইতহ ওয়াসাল্লাম সম্পতকথি যিগুমিা হাদীস উমল্লখ হময়মছ সাধেমমিা 

এর তিশুদ্ধিার প্রতি সযত্ন ও দাতয়ত্বিীি দৃতষ্ট রাখা হময়মছ। এ িোপামর 

কমপমক্ষ সিথজন শ্রমদ্ধয় প্রখোি হাদীস তিিারদ আল্লামা নামসরুেীন 

আিিানী রহ.-এর হাদীস শুদ্ধাশুদ্ধতনেথয়ন নীতি গ্রহে করা হময়মছ। 

এিদসমেও সকি মযা ে  মিষকমদর পুনঃতিথমিচনার সুতিধামথথ প্রতিতি 

হাদীমসর সামথ িার প্রাতপ্তস্থান তনমদথি সাংমযাজন করা হময়মছ। িিুও 
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সমূ্পেথরূমপ তনমরি তনভুথি হওয়ার মজার দাতি করার ধৃষ্টিা মদখাতে না।  

িব্দ ও ভাষা ি প্রচুর ভুি-ভ্রাতন্ত তিজ্ঞ পাঠকিম থর চকু্ষম াচমর আসা 

অস্বাভাতিক তকছু নয়, িমি ভুি যি সামানেই মহাক না মকন মিখমকর 

দৃতষ্টম াচর করমি চরম কৃিজ্ঞিাপামি আিদ্ধ থাকমিা। ময মকামনা 

কিোেকর পরামিথ তদময় দাওয়ািী সৃ্পহামক আমরা িতধথি করমে 

সিথসাধারমের সাতিথক সহমযাত িা কামনা করতছ। আল্লাহ িা‘আিা সিার 

সহায় মহান।  

এ পুতস্তকা প্রকামি ময মকামনা জমনর ময মকামনা ধরমনর সহমযাত িার 

জনে সমুতচি কৃিজ্ঞিা জ্ঞাপমন এিিুকুও মকািাহী করতছ না। 

ইহপরকামি আল্লাহ িা‘আিা প্রমিেকমক আকাঙ্ক্ষািীি কাতময়াি করুন 

িাই হমে আমার সমিথাচ্চ প্রিোিা। আমীন সুম্মা আমীন ইয়া রাব্বাি 

আিামীন।  

সিথমিমষ জনাি িাইখ আবু্দি হামীদ িায়যী সামহমির প্রতি অমিষ 

কৃিজ্ঞিা প্রকাি না কমর পারতছ না, তযতন অমনক িেস্তিার মামেও 

আমার আমিদনক্রমম পাণু্ডতিতপতি আদেপান্ত অিেন্ত গুরুমত্বর সামথ 

মদমখমছন এিাং িার অিীি মূিেিান মিামি িেক্ত কমরমছন। আল্লাহ 

িা‘আিা িামক এর উত্তম প্রতিদান তদন এিাং িার জনে এ কাজতিমক 

জান্নামি যাওয়ার উসীিা িাতনময় তদন। উপরন্তু িার জ্ঞান আমরা িাতিময় 

তদন -এ আিা মরমখ এখামনই মিষ করিাম। 

মিখক 
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 فضل طلب العلم

দীনী জ্ঞান আহরমের তিমিষ কময়কতি িযীিি 

১. আল্লাহ িা‘আিা ধমথীয় জ্ঞামন জ্ঞানীমদর মযথাদা িহু গুমে িাতিময় মদন:  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

مَِِۡءاَمنهوا ََِِّل ينَِٱِٱّلَلِهِيَۡرفَعِ ﴿ وتهوا َِِوٱََّل ينَِِم نكه
ه
  [ ١١: املجادلة] ﴾َدَرَجَٰت ِِٱۡلع ۡلمَِِأ

“মিামামদর মমধে যারা ঈমানদার ও জ্ঞানী আল্লাহ িা‘আিা িামদর 
মযথাদা িহু গুমে িাতিময় মদন”। [সূরা আি-মুজাদািাহ, আয়াি: ১১]  

আল্লাহ িা‘আিা আমরা িমিন,  

ونَِِينَِٱََّلِ ِيَۡسَتو يَِهۡلِِقهۡلِ﴿ وَن َِِلَِِوٱََّل ينََِِيۡعلَمه هوا َِِيَتَذَكرِهِإ َنَماَِيۡعلَمه ل و 
ه
ۡلَبَٰبِ ِأ

َ
 ﴾٩ِٱۡۡل

 [  ٩: الزمر]

“আপতন িামদরমক িমি তদন, যারা জ্ঞানী এিাং যারা মূখথ িারা উভয় তক 

একই সমান”? [সূরা আয-যুমার, আয়াি: ৯]  

২. দীনী জ্ঞানাজথন আল্লাহভীতি অজথমনর এক তিমিষ মাধেম: 

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

ا ِ ِع َباد ه ِِم نِِۡٱّلَلَََِِيَۡشِِإ َنَما﴿ ؤه لََمَٰٓ  [  ٨٢: فاطر] ﴾ٱۡلعه

“আল্লাহ িা‘আিার িাোমদর মামে যারা সতিেকারামথথ জ্ঞানী িারাই 
মূিিঃ িাাঁমক ভয় কমর”। [সূরা িাতির, আয়াি: ২৮]  
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৩. দীনী জ্ঞান মিখা প্রমিেক মুসতিমমর ওপর িরয:  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

ۥِفَٱۡعلَمِۡ﴿ نَهه
َ
ۢنب َكَِِوٱۡسَتۡغف رِِۡٱّلَلِهِإ َلِِإ َلَٰهََِِلاِِأ َ ۡؤم ن يََِِّل  ِ َِول ۡلمه ۡؤم َنَٰت  َِيۡعلَمِهَِوٱّلَلِهَِوٱلۡمه
مِۡ َتَقَلَبكه مِِۡمه َٰكه  [  ١٩: حممد] ﴾١٩َِوَمۡثَوى

“অিএি, িুতম মজমন রামখা ময, তনশ্চয় আল্লাহ িা‘আিা ছািা সিে 

মকামনা মা‘িূদ মনই এিাং িুতম ও মিামার মুতমন পুরুষ ও মতহিা 

উম্মমির সমূহ গুনাহ’র জনে আল্লাহ িা‘আিার তনকি ক্ষমা প্রাথথনা 
কমরা”। [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াি: ১৯]  

আনাস রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, রাসূি সাল্লাল্লাহু 

আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন,  

ِّ ُمْسِلم  َطلَُب الِعلِْم فَِري»
  «َضٌة لََعَ ُكِ

“দীনী জ্ঞান মিখা প্রমিেক মুসতিমমর ওপর িরয”।1  

৪. দীনী জ্ঞান মূিিঃ কিোেকর এিাং আল্লাহ িা‘আিা যখনই যার 

কিোে করমি চান িখনই তিতন িামক িা তদময় থামকন:  

মু‘আতিয়া রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, রাসূি সাল্লাল্লাহু 

আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন,    

ُ بِِه » ينَمْن يُرِْد اَّلله ْهُه ِِف اِلِّ ا ُيَفِقِّ  «َخْْيً

                                                           
1 ইিন মাজাহ, হাদীস নাং ২২৩। 
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“আল্লাহ িা‘আিা কামরার কিোে চাইমি তিতন িামক দীনী প্রজ্ঞা তিক্ষা 

মদন”।2  

৫. দীনী জ্ঞান আহরমের জনে মকামনা পথ পাতি তদমি আল্লাহ িা‘আিা 

িার জনে জান্নামির পথ সহজ কমর মদন:  

আিুদারদা রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, রাসূি সাল্লাল্লাহু 

আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন,  

ُ ََلُ َطِريًقا إََِل اْْلَنهِة، َوإِنه الَْمََلئَِكَة » َل اَّلله َمْن َسلََك َطِريًقا يَلْتَِمُس ِفيِه ِعلًْما َسهه
ْجِنَحتََها رًِضا ِلَطاِلِب الِْعلِْم، َوإِنه 

َ
َماِء  ََلََضُع أ َطاِلَب الِْعلِْم يَْستَْغِفُر ََلُ َمْن ِِف السه

رِْض َحَّته اْْلِيتَاُن ِِف الَْماِء، َوإِنه فَْضَل الَْعالِِم لََعَ الَْعابِِد َكَفْضِل الَْقَمِر لََعَ َسائِِر 
َ
َواْْل

نْ 
َ
نِْبيَاِء، إِنه اْْل

َ
ثُوا ِدينَاًرا َوََل ِدرَْهًما إِنهَما الَْكَواِكِب، إِنه الُْعلََماَء ُهْم َوَرثَُة اْْل ِبيَاَء لَْم يَُوِرِّ

ثُوا الِْعلَْم، َفَمْن  َخَذ ِِبَظ ِّ َوافِرَوره
َ
َخَذُه أ

َ
  «أ

“মকউ দীনী জ্ঞান মিখার জনে মকামনা পথ অতিক্রম করমি আল্লাহ 

িা‘আিা িার জনে জান্নামির পথ সহজ কমর মদন। আর তিতরিিা ে 

জ্ঞান তপপাসুমদর ওপর সন্তুষ্ট হময় িারা তনমজমদর ডানাগুমিা জতমমন 

তিতছময় মদন। উপরন্তু জ্ঞান তপপাসুমদর জনে আকাি ও জতমমনর সকি 

তকছু এমনতক পাতনর মাছও ক্ষমা প্রাথথনা কমর। একজন আতিমমর মযথাদা 

একজন ইিাদিকারীর ওপর মিমন মযমন চমের মযথাদা অনোনে গ্রহ-
নক্ষমত্রর ওপর। আতিম ে নিী মের ওয়াতরি। নিী ে কখমনা মকামনা 

দীনার-তদরহাম িথা িাকা-পয়সা তমরাস তহমসমি মরমখ যান না, িরাং 
                                                           
2 সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ১০৩৭; ইিন মাজাহ, হাদীস নাং ২১৯। 
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িারা একমাত্র মরমখ যান অহীর জ্ঞান। ময িা গ্রহে করমি মসই মপময় 

যামি তিিাি অাংি”।3  

৬. দীনী জ্ঞান আহরে অতভিপ্ত জীিন মথমক রক্ষা পাওয়ার একতি 

তিমিষ মাধেম:  

আিু হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, রাসূি 

সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন,  

ْو ُمتََعِلًِّما»
َ
ْو ََعلًِما أ

َ
ِ َوَما َواََلُه أ ْنيَا َملُْعونٌَة َملُْعوٌن َما ِفيَها إَِله ِذْكَر اَّلله  «الُّ

“দুতনয়া অতভিপ্ত এিাং অতভিপ্ত িামি যা রময়মছ। িমি আল্লাহর তযতকর 

ও িাাঁর আনু িে, আতিম এিাং দীনী জ্ঞান আহরেকারী”।4  

৭. দীনী জ্ঞান আহরে আল্লাহ িা‘আিার পমথ তজহাদ সমিুিে:  

আিু হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, রাসূি 

সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন,  

« 
َ
تِِه اَل ِِلَْْي  َيتََعلهُمُه أ

ْ
لَِة الُْمَجاِهِد ِِف َمْن َجاَء َمْسِجِدي َهَذا لَْم يَأ ْو ُيَعِلُِّمُه َفُهَو بَِمْْنِ

لَِة الرهُجِل َينُْظُر إََِل َمتَاِع َغْْيِهِ  ، َوَمْن َجاَء ِلَغْْيِ َذلَِك َفُهَو بَِمْْنِ ِ  «َسِبيِل اَّلله

“ময িেতক্ত শুধুমাত্র দীনী জ্ঞান মিখা িা মিখামনার জনে আমার মসতজমদ 

আসমিা মস িেতক্ত আল্লাহ িা‘আিার পমথর একান্ত মুজাতহদ সমিুিে। 

                                                           
3 ইিন মাজাহ, হাদীস নাং ২২২।  

4 ইিন মাজাহ, হাদীস নাং ৪১৮৭। 
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আর ময িেতক্ত এ ছািা অনে মকামনা উমেমিে আসমিা মস িেতক্ত অমনের 

সম্পমদর তদমক িাতকময় থাকা মিামকর মমিা”।5  

                                                           
5 ইিন মাজাহ, হাদীস নাং ২২৬।  
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 أراكن اإلسالم اخلمسة بأدتلها

দিীিসহ ইসিামমর পাাঁচতি রুকন 

মানি সমামজর সমূহ কিোে একমাত্র সিে দীন পািমনর ওপরই 

তনভথরিীি। আর এর প্রতি মানুমষর প্রময়াজনীয়িা এমিা মিতি যিিুকু 

না িামদর প্রময়াজন খাদে, পাতন ও িায়ুর প্রতি। কারে, মানুমষর 
কমথকাণ্ড মিা সাধারেি দু’ ধরমনর। িার জনে কিোে িময় আনমি 

অথিা অকিোে। আর সিথদা তনমরি কিোে সাংগ্রহ করা ও সমূহ 

অকিোে মথমক রক্ষা পাওয়ার তিক্ষাই মিা ময মকামনা সিে ধমথ তদময় 

থামক। আমামদর ধমমথর আিার তিনতি স্তর রময়মছ। ইসিাম, ঈমান ও 

ইহসান। ইসিাম িিমি ধমমথর তকছু প্রকািে মমৌতিক কমথকাণ্ডমকই 

িুোমনা হয়, যা আমামদর দীমনর জনে পাাঁচতি। আর ঈমান ও ইহসান 

িিমি ধমমথর তকছু অপ্রকািে মমৌতিক কমথকাণ্ডমকই িুোমনা হয়, যা 

আমামদর দীমনর জনে পযথায়ক্রমম ছয়তি ও দু’তি। সাংখোর তদক তদময় 

মুসতিম ধাতমথমকর সাংখো মিতি। িারপর মুতমন এিাং িারপর মুহতসন। 

আর তিমিষমত্বর তদক তদময় সি চাইমি িোপক হমে মুহতসন। িারপর 

মুতমন এিাং িারপর মুসতিম। কারে, ময মুহতসন মস অিিেই মুতমন ও 

মুসতিম। আর ময মুতমন মস অিিেই মুসতিম। এর তিপরীমি ময মকামনা 

মুসতিম মস মুতমন তকাংিা মুহতসন নাও হমি পামর। মিমতনভামি ময 

মকামনা মুতমন মস মুহতসন নাও হমি পামর।  

ইসিাম মামন আল্লাহর িাওহীদ ও িাাঁর আনু িে প্রতিষ্ঠা এিাং তিকথ ও 

মুিতরক, কুিুর ও কাতির মথমক অিমুতক্তর মাধেমম আল্লাহ িা‘আিার 
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সামমন সমূ্পেথরূমপ আত্মসমপথে করা।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

هۡسل مَِِۡوَمن﴿ ِۥاِي وَِِٱّلَل ِِإ َلِِوَۡجَههه نِ َِوهه ۡس  ۡرَوة ِِٱۡسَتۡمَسَكَِِفَقدِ ُِمه ِ ِب ٱۡلعه ۡثَقَٰ ِٱّلَل ِِِإَوَلِِٱلۡوه
َٰق َبةِه ور َِِع مه

ه
 [  ٨٨: لقمان] ﴾٢٢ِٱۡۡل

“মকউ যতদ সৎ কমথপরায়ে হময় একমাত্র আল্লাহ িা‘আিার তনকি 

একান্তভামি আত্মসমপথে কমর িাহমি মস মযন দৃঢ়ভামি এক মজিুি 

হািি হমস্ত ধারে করমিা। কারে, সকি কমথকামণ্ডর পতরমাে মিা 
একমাত্র আল্লাহ িা‘আিারই এখতিয়ামর”। [সূরা মিাকমান, আয়াি: ২২]  

ইসিামমর রুকন পাাঁচতি:  

আবু্দল্লাহ ইিন উমার রাতদয়াল্লাহু আনহুমা মথমক িতেথি, তিতন িমিন, 

রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন,  

ََل » ِ َوإِقَاِم الصه ًدا رَُسوُل اَّلله نه حُمَمه
َ
ُ َوأ ْن ََل إََِلَ إَِله اَّلله

َ
ةِ بُِِنَ اإلِْسََلُم لََعَ ََخْس  َشَهاَدةِ أ

ََكِة َواْْلَِجِّ وََصْوِم َرَمَضانَ   « َوإِيتَاِء الزه

“ইসিামমর তভতত্ত প্রতিতষ্ঠি হময়মছ পাাঁচতি িস্তুর ওপর”। মসগুমিা হমিা:  

ক. এ কথার সাক্ষে মদওয়া ময, আল্লাহ িা‘আিা ছািা সিে মকামনা 

মা‘িূদ মনই এিাং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর 

রাসূি।  

খ. সািাি কাময়ম করা।  

 . যাকাি আদায় করা।  
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ঘ. হজ করা।  

ঙ. রমাযামনর সাওম পািন করা”।6 

উক্ত রুকনগুমিা সাংমক্ষমপ তনমে প্রদত্ত হমিা:  

১. িাহাদািাইন:  

আল্লাহ িা‘আিার িোপামর এ কথা কায়মমনািামকে স্বীকার করা ময, 

আল্লাহ িা‘আিা ছািা সিে মকামনা মািূদ মনই। তিতন ছািা দুতনয়ামি 

আর যি িেতক্ত িা িস্তুর পূজা করা হমে িা সিই িাতিি। এর আিার 

দু’তি রুকন রময়মছ যা হমিা:  

ক. আল্লাহ িা‘আিা ছািা ইিাদমির উপযুক্ত ময আর মকউ মনই এ কথা 

তিশ্বাস করা। অনে কথায়, আল্লাহ িা‘আিা ছািা অনে ময মকামনা িস্তু িা 

িেতক্তর ইিাদািমক অস্বীকার করা।  

খ. একমাত্র আল্লাহ িা‘আিাই ময ইিাদমির উপযুক্ত এ কথা মমনপ্রামে 

স্বীকার ও তিশ্বাস করা।  

আমামদর তপ্রয় নিী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমর িোপামর 

এ তসদ্ধান্ত মনওয়া ময, তিতন ময মকামনা িোপামরই যা সাংিাদ তদময়মছন 

িা সিে িমি ধারো করা। তিতন যা আমদি কমরমছন িা যথাসাধে 

পািন করা। তিতন যা করমি তনমষধ কমরমছ িা হমি এমকিামরই তিরি 

থাকা। একমাত্র িাাঁর তনমদথতিি িরী‘আি অনুসামরই আল্লাহ িা‘আিার 
                                                           
6 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৮; সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ১৬।  
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ইিাদাি করা।  

২. যথাযথভামি পাাঁচ মিিা সািাি তনয়তমি কাময়ম করা:  

প্রতিতি মুসতিম নর-নারীর ওপরই এ সািািগুমিা পিা িরয। তনরাপদ 

ও আিতিিািস্থায়, সুস্থ ও অসুস্থািস্থায়, তনজ এিাকা ও অনে ময মকামনা 

জায় ায় িথা সিথািস্থায় িা পিমি হয়। িমি পতরতস্থতি অনুযায়ী সাংখো 

ও ধরমন িরী‘আমি তকছু ছাি রময়মছ। সািাি হমে নূর, ধমমথর তিমিষ 

স্তম্ভ, আল্লাহ িা‘আিা ও িাোর মামে সম্পমকথান্নয়মনর একতি তিমিষ 

মাধেম। সািামির মযমন একতি িাইমরর তদক িথা দাাঁিামনা, িসা, রুকু, 

সাজদাহ এমনতক আমরা অনোনে কথা ও কাজ রময়মছ মিমতনভামি িার 

একতি তভিমরর তদক িথা অন্তমর আল্লাহ িা‘আিার মহত্ব, মযথাদা, 

আনু িে, ভয়, ভামিািাসা, প্রিাংসা, কৃিজ্ঞিা, নম্রিা ইিোতদও রময়মছ। 

এর িাতহেক তদকিুকু রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম মযভামি 

সম্পাদন কমরমছন মসভামিই করমি হয়। আর এর অভেন্তরীে তদকিুকু 

আল্লাহ িা‘আিার প্রতি খাাঁতি ঈমান, তিশ্বাস, তনষ্ঠা ও তিনম্রিার মাধেমমই 

সাংঘতিি হয়।  

সািাি একজন তনষ্ঠািান সািাি আদায়কারীমক ময মকামনা অপকমথ 

মথমক দূমর রামখ এিাং িার সকি পাপ মমাচমনর একতি তিমিষ 

কারে হয়।  

আিু হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, রাসূি 

সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন,  
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، َهْل َيبََْق ِمْن » ات  َحِدُكْم َيْغتَِسُل ِمنُْه ُكه يَْوم  ََخَْس َمره
َ
نه َنْهًرا بِبَاِب أ

َ
ْيتُْم لَْو أ

َ
َرأ

َ
أ

 َ لََواِت اِْل ٌء قَاَل: فََذلَِك َمثَُل الصه ءٌ قَالوا: ََل َيبََْق ِمْن َدَرنِِه ََشْ ُ َدَرنِِه ََشْ ْمِس َيْمُحو اَّلله
 «بِِهنه اِْلََطايَا

“মিামামদর তক মমন হয়, যতদ মিামামদর কামরার ঘমরর দরজার পামশ্বথ 

একতি নদী থামক আর মস িামি দদতনক পাাঁচ িার ম াসি কমর িা হমি 

িার িরীমর মকামনা ময়িা থাকমি তক? সাহািাময় মকরাম িিমিন, না। 

িার িরীমর সতিেই মকামনা ময়িা থাকমি না। িখন রাসূি সাল্লাল্লাহু 

আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িিমিনঃ মিমতনভামি মকউ দদতনক পাাঁচ মিিা 

সািাি পিমি আল্লাহ িা‘আিা িার সকি গুনাহ মুমছ তদমিন”।7  

তকয়ামমির তদন সিথপ্রথম সািামিরই তহসাি হমি। ময িেতক্ত তনমজর 

ওপর দদতনক পাাঁচ মিিা সািাি িরয হওয়া িথা এর িাধেিাধকিা 

অস্বীকার করমিা মস মিা অিিেই কাতির। এমি মকামনা আতিমমর 

মকামনা ধরমনর তিমি মনই। িমি মকউ অিসিা কমর সািাি পিা 

মছমি তদমি মস এ িোপামর ইমিাপূমিথ না মজমন থাকমি িামক িা 

জানামনা হমি আর মজমন থাকমি িামক তিন তদন িাওিার সুমযা  

মদওয়া হমি। ইমিামমধে িাওিা না করমি িার উপর মুরিাদ তহমসমি 

(সরকারী আমদমি) মিৌজদারী দন্ডতিতধ কাযথকর করা হমি।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

وا ِِتَابهوا ِِفَإ ن﴿ قَامه
َ
ةََِِوأ ا ِِٱلَصلَوَٰ ةََِِوَءاتَوه مِِۡٱلَزَكوَٰ َٰنهكه ِِفَإ ۡخَو ِ ِف   [  ١١: اَلوبة] ﴾ٱلد ين 

                                                           
7 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৫২৮; সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ৬৬৭। 
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“অিএি, িারা যতদ িাওিা কমর মনয় এিাং সািাি আদায় কমর ও 
যাকাি মদয় িমি িারা মিামামদরই মুসতিম ভাই”। [সূরা আি-িাওিাহ, 

আয়াি: ১১]  

জাতির রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, রাসূি সাল্লাল্লাহু 

আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন,  

ََلةِ » ِْك تَْرُك الصه  «َبْْيَ الرهُجِل َوَبْْيَ الُْكْفِر َوالِِشِّ

“মকামনা িেতক্ত এিাং কুির ও তিমকথর মামে িেিধান শুধু সািাি না 
পিারই। ময সািাি মছমি তদমিা মস কাতির হময় ম মিা”। 8  

আবু্দল্লাহ ইিন আব্বাস রাতদয়াল্লাহু আনহুমা মথমক িতেথি, তিতন িমিন, 

নিী সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন,  

َل ِدينَُه فَاْقتُلُوهُ »  «َمْن بَده

“ময তনজ ধমথ পতরিিথন করমিা িামক মিামরা হিো কমরা”।9  

৩. সক্ষম হমি যাকাি মদওয়া:  

সম্পদ িখনই কামরার িাময়দায় আসমি যখন িামি তিনতি িিথ পাওয়া 

যামি। মসগুমিা হমিা:  

ক. সম্পদগুমিা হািাি হওয়া।  

                                                           
8 সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ৮২। 

9 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৩০১৭। 
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খ. সম্পদগুমিা আল্লাহ িা‘আিা ও িদীয় রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ 

ওয়াসাল্লামমর আনু িে মথমক তিমুখ না করা।  

 . িা মথমক আল্লাহর অতধকার আদায় করা।  

যাকামির িাতব্দক অথথ: প্রিৃতদ্ধ, মিতি ও অতিতরক্ত। আর যাকাি িিমি 

তিমিষ তকছু সম্পমদর তনতদথষ্ট একতি িাধেিামূিক অাংিমক িুোয় যা 

একতি তনতদথষ্ট সমময় তকছু সাংখেক তিমিষ মিাকমদরমক অিিেই তদমি 

হয়।  

যাকাি মূিিঃ মক্কায় িরয করা হময়মছ, িমি এর তনসাি (যিিুকু 

সম্পদ হমি যাকাি তদমি হয়), ময ময সম্পমদ যাকাি তদমি হয়, 

যাকাি িেময়র মক্ষত্র ইিোতদ তিিীয় তহজরী সমন তনধথাতরি হয়। যাকাি 

ইসিামমর িৃিীয় একতি তিমিষ রুকন।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

ذِۡ﴿ َٰل ه مِِۡم نِِۡخه ۡمَو
َ
مَِِۡصَدقَةِ ِأ  يه مِتهَطهد رههه

ِ ِب َهاَِوتهَزكد
تََكِِإ نََِِعلَۡيه ۡمِ َِوَصلد ۡم َِِسَكنِ َِصلَوَٰ ِلَهه

 [  ١٠١: اَلوبة] ﴾١٠٣َِعل يمِ َِسم يعِ َِوٱّلَلِه

“(মহ নিী!) িুতম ওমদর ধন-সম্পদ মথমক সাদাকা িথা যাকাি গ্রহে 

কমরা। যা িামদরমক পাক ও পতিত্র করমি। উপরন্তু িামদর জনে মদা‘আ 

কমরা। তনশ্চয় মিামার মদা‘আ িামদর জনে িাতন্তর কারে হমি। আর 
আল্লাহ িা‘আিা মিা সতিেই সিথমশ্রািা ও সিথজ্ঞাি”। [সূরা আি-

িাওিাহ, আয়াি: ১০৩]  
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যাকামি িাহেি সম্পদ কমমিও িস্তুিঃ িামি িরকি হয় ও পতরমামে 

িা অমনক গুে মিমি যায়। উপরন্তু যাকাি আদায়কারীর ঈমান 

উত্তমরাত্তর মিমি যায় এিাং িার মমধে ধীমর ধীমর দামনর অভোস  মি 

উমঠ। মিমতনভামি যাকাি আদাময় গুনাহ মাি হয় এিাং িা জান্নামি 

যাওয়া ও জাহান্নাম মথমক মুতক্ত পাওয়ার একতি তিমিষ মাধেম। উপরন্তু 

যাকাি আদায় করমি যাকাি আদায়কারীর অন্তর কাপথেে ও দুতনয়ার 

অদমে মিাভ-িািসা মথমক মুক্ত হয়।  রীিমদর সামথ ভামিা সম্পকথ সৃতষ্ট 

হয়। সম্পদ তিপদাপদ মথমক রক্ষা পায় ইিোতদ ইিোতদ।  

ময ময িস্তুমি যাকাি আমস: স্বেথ-রূপা, িাকা-পয়সা,  রু, ছা ি, উি, 

জতমমন উৎপন্ন িসিাতদ ও িসে যা মাপা ও ভতিষেমির জনে সাংগ্রহ 

করা যায় এিাং িেিসায়ী পেে।  

স্বেথ ৮৫ গ্রাম ও রূপা ৫৯৫ গ্রাম হমি এিাং িার ওপর এক িছর 

অতিিাতহি হমি িিকরা ২.৫% হামর িার যাকাি তদমি হয়। 

মিমতনভামি িাকা-পয়সা উপমরাক্ত স্বেথ তকাংিা রূপার মকামনা একতির 

পতরমামে মপৌঁছমি িিকরা ২.৫% হামর িারও যাকাি তদমি হয়। 

মিমতনভামি  রু, উি তকাংিা ছা ি পুমরা িছর অথিা িছমরর 

মিতিরভা  সময় চারেভূতমমি চমর মখমি  রু তত্রিতি হমি িা মথমক 

একতি এক িছমরর  রু, ছা ি চতল্লিতি হমি িা মথমক একতি ছা ি 

এিাং উি পাাঁচতি হমি একতি ছা ি তদমি হয়। অনুরূপভামি িসিাতদ ও 

িসে ৭৫০ তকমিা হমি এিাং িা তিনা মসমচ উৎপন্ন হমি িা মথমক দি 

ভাম র এক ভা  আর মসচ তদমি হমি িা মথমক তিি ভাম র এক ভা  
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তদমি হয়। আর ময মকামনা িেিসায়ী পেে স্বেথ তকাংিা রূপার মকামনা 

একতির পতরমামে মপৌঁছুমি িিকরা ২,৫% হামর িারও যাকাি তদমি 

হয়।  

যারা যাকাি পাওয়ার উপযুক্ত: িকীর, তমসকীন, যাকাি উসুি ও 

সাংরক্ষেকারী, যামদর অতচমরই মুসতিম হওয়ার আিা করা যায়, মকনা 

ম ািাম ময িাকার তিতনমময় তনজমক স্বাধীন কমর মনওয়ার সুমযা  

মপময়মছ, ঋে আদাময় অক্ষম এমন ঋেগ্রস্ত, আল্লাহর পমথর মযাদ্ধা, দা‘ঈ 

ও সম্বিহারা মুসাতির।  

৪. রামাযান মামস তসয়াম পািন:  

অন্তমরর তিশুদ্ধিা ও প্রিাতন্ত তনজ প্রভুর সামথ ঘতনষ্ঠ সম্পমকথর মমধেই 

তনতহি। আর মিতি খানাতপনা, মিতি কথা, মিতি ঘুম ও অনে মানুমষর 

সমে মিতি মমিামমিা এ পমথ তিরাি িাধা। িাই আল্লাহ িা‘আিা মামে 

মামে মিতি খানাতপনা মথমক মানুষমক দূমর রাখার জনে এ জািীয় 

সাওমর িেিস্থা কমরন। তসয়ামমর িাতব্দক অথথ সাংযম, উপিাস ইিোতদ। 

আর সাওম িিমি খানাতপনা, সহিাস ও অনোনে সাওম ভেকারী 

িস্তুসমূহ হমি সুিমহ সাতদক মথমক শুরু কমর সূযথ ডুিা পযথন্ত সাওমর 

তনয়োমি ও সাওয়ামির আিায় তিরি থাকামক িুোয়। সাওম 

আল্লাহভীতি তিক্ষা মদয় এিাং িা সাওম পািনকারীর মমধে ধীমর ধীমর 

তনজ কুপ্রিৃতত্ত দমন, গুরুত্বপূেথ ময মকামনা দাতয়ত্ব পািন, অমনের িেথায় 

িেতথি হওয়া ও কমষ্টর কামজ দধযথ ধারমের মমিা ভামিা ভামিা অভোস 

 মি মিািায় তিমিষ সহমযাত িা কমর। 
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সাওম তিিীয় তহজরী সমন িরয করা হয়। রামযান মাস হমে 

মাসগুমিার মমধে সিথমশ্রষ্ঠ। সাওমর প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ িা‘আিা 

িাাঁর তনজ হামিই তদমিন। মকউ খাাঁতি ঈমান তনময় একমাত্র সাওয়ামির 

আিায় পুমরা মাস সাওম থাকমি আল্লাহ িা‘আিা িার পূমিথকার সমস্ত 

গুনাহ ক্ষমা কমর তদমিন এিাং মস জান্নামি “রাইয়ান” নামক ম ইি তদময় 

ঢুকার সুমযা  পামি যা একমাত্র সাওমদারমদর জনেই তনধথাতরি। উপরন্তু 

রামাযামনর মিষ দি তদমনর মিমজাি রািগুমিার একতি রাি িমি 

ক্বদররূমপ সাংঘতিি হমি পামর যা হাজার মাস িথা ৮৩ িছর ৪ মামসর 

চাইমিও উত্তম। উক্ত রামি মকউ খাাঁতি ঈমান তনময় একমাত্র সাওয়ামির 

আিায় নিি সািাি ও মদা‘আয় িেস্ত থাকমি আল্লাহ িা‘আিা িার 

পূমিথকার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা কমর তদমিন। িমি মস রামি তনমোক্ত 

মদা‘আতি মিতি মিতি িিার মচষ্টা করমি:  

 «اللهُهمه إِنهَك ُعُفوٌّ َكِريٌم ُُتِبُّ الَْعْفَو فَاْعُف َعِِنِّ »

“মহ আল্লাহ! তনশ্চয় আপতন ক্ষমািীি দয়ািু। অনেমক ক্ষমা করা পছে 

কমরন। অিএি, আপতন আমামক ক্ষমা কমর তদন”।10  

রামাযামনর সাওম মুসতিম, সািািক, জ্ঞান সম্পন্ন, সাওম রাখমি সক্ষম, 

তনজ এিাকায় অিস্থানরি এমন প্রতিতি পুরুষ ও মতহিার ওপরই িরয, 

িমি মতহিামদরমক এরই পািাপাতি ঋিুস্রাি, প্রসমিাত্তর স্রাি মথমকও 

মুক্ত থাকমি হমি।  

                                                           
10 তিরতমযী, হাদীস ৩৫১৩; ইিন মাজাহ, হাদীস ৩৮৫০। 
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আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

َها﴿ يُّ
َ
أ ت َبَِِءاَمنهوا ِِٱََّل ينََِِيَٰٓ مِهِكه َيامِهَِعَلۡيكه ت َبَِِكَماِٱلصد  ِِكه مِِۡم نِٱََّل ينَََِِعَ َِقۡبل كه

مِۡ ونَِِلََعَلكه  [١٢١: ابلقرة] ﴾١٨٣َِتَتقه

“মহ ঈমানদার ে! মিামামদর ওপর সাওম িরয করা হময়মছ 

মযমতনভামি িা িরয করা হময়মছ পূিথিিথীমদর ওপর যামি মিামরা 
আল্লাহভীরু হমি পামরা”। [সূরা আি-িাকারাহ, আয়াি: ১৮৩] 

মকউ তদমনর মিিায় ইোকৃি, সাওমমর কথা মমন মরমখ, মজমনশুমন ময 

মকামনা খাদেপানীয় গ্রহে করমি, সহিাস করমি, ময মকামনাভামি 

িীযথপাি করমি অথিা খামদের কাজ কমর এমন মকামনা ইমেকিন গ্রহে 

করমি িার সাওম মভমে যামি। মিমতনভামি মতহিামদর ঋিুস্রাি ও 

প্রসমিাত্তর স্রাি হমিও সাওম মভমে যায়। অনুরূপভামি মুরিাদ (দীন 

ইসিাম িো কারী) হমিও। উক্ত ময মকামনা কারমে সাওম মভমে ম মি 

িার পতরিমিথ আমরকতি সাওম কাযা তদমি হমি। িমি সাওমমর তদমন 

সহিাস করমি কাযা, কাফ্িারা উভয়তিই তদমি হমি। উপরন্তু মস 

মহাপাপীরূমপও তিমিতচি হমি। আর কাফ্িারা হমে একতি মকনা 

ম ািাম স্বাধীন করা। িা সম্ভিপর না হমি দু’ মাস িা ািার সাওম 

রাখা। আর িাও সম্ভিপর না হমি ষাি জন তমসকীনমক খানা 

খাওয়ামনা। িাও সম্ভিপর না হমি আর তকছুই তদমি হমি না।  

৫. সক্ষম হমি হজ করা:  

হজ হমে মুসতিম ঐকে ও ইসিামী ভািৃমত্বর এক তিমিষ তনদিথন। হজ 
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দধযথ মিখারও এক তিমিষ মক্ষত্র। মিমতনভামি হজ মিতি মিতি সাওয়াি 

কামামনা এিাং তনমজর সকি গুনাহ আল্লাহ িা‘আিার কাছ মথমক মাি 

করামনা এমনতক িা জান্নাি পাওয়ারও একতি তিমিষ মাধেম। উপরন্তু 

হমজর মাধেমম তিমশ্বর সকি ধনী মুসতিম ে এমক অমনের সামথ 

পতরতচি হময় িামদর সাতিথক অিস্থা জানমি পামরন।  

হজ ইসিামমর একতি তিমিষ রুকন। যা নিম তহজরী সমন িরয করা 

হয়। অিএি, িা মুসতিম, সািািক, স্বাধীন, জ্ঞান সম্পন্ন, হজ করমি 

সক্ষম এমন প্রতিতি পুরুষ ও মতহিার ওপরই িরয, যা দ্রুি জীিমন 

একিারই করমি হয়।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

﴿ِ َ َِِوّلل  ََِِعَ جُِِّٱنلَاس  اِِإ ََلۡه ِِٱۡسَتَطاعََِِمنِ ِٱۡۡلَۡيت ِِح  ِيِٱّلَلَِِفَإ نََِِكَفرََِِوَمنَِسب يل  َِعنِ َِغن 
 [  ٩٩: عمران ال] ﴾٩٧ِٱۡلَعَٰلَم يَِ

“আল্লাহ িা‘আিার সন্তুতষ্ট পাওয়ার উমেমিে এ ঘমরর হজ করা মস 

সকি মিামকর ওপর অিিেই কিথিে, যারা িারীতরক ও আতথথকভামি 

মসখামন মপৌঁছুমি সক্ষম। মকউ িা করমি অস্বীকার করমি িার এ কথা 

অিিেই জানা উতচৎ ময, তনশ্চয় আল্লাহ িা‘আিা সমগ্র তিশ্বিাসীর প্রতি 
অমুখামপক্ষী”। [সূরা আমি ইমরান, আয়াি: ৯]  

মতহিামদর হমজর সক্ষমিার মমধে িামদর সামথ তনজ স্বামী তকাংিা অনে 

ময মকামনা মাহরাম (ময পুরুমষর সামথ তিিাহ িন্ধমন আিদ্ধ হওয়া উক্ত 

মতহিার জনে হারাম) থাকার িাধেিাধকিা রময়মছ।  
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মকামনা মতহিা হজ তকাংিা উমরাকািীন সমময় ঋিুিিী অথিা সন্তান 

প্রসমিাত্তর স্রামি উপনীি হমি ম াসি কমর হজ তকাংিা উমরাহ’র ইহরাম 

করমি এিাং এমিািস্থায় মস িাওয়াি ছািা হমজর অনোনে কাজ করমি 

অিঃপর পতিত্র হমি ম াসি কমর হমজর িাতক কাজগুমিা সম্পাদন কমর 

হািাি হময় যামি। আর উমরাহ’র সময় ইহরাম অিস্থায় থাকমি এিাং পতিত্র 

হওয়ার পর ম াসি কমর উমরাহ’র কাজগুমিা সম্পাদন কমর হািাি হময় 

যামি।  

হজ িা উমরাহ কমর নিি উমরাহ’র তনয়োমি মক্কা মথমক মির হমি না, 

িরাং মস ইমে করমি হারাম এিাকায় মথমক িার িার নিি িাওয়াি 

করমি। আময়িা রাতদয়াল্লাহু আনহামক রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ 

ওয়াসাল্লাম এ জনেই িান‘ঈমম ত ময় উমরাহ করার অনুমতি তদমিন 

কারে, তিতন ঋিুিিী হওয়ার দরুন হমজর উমরাহ করমি পামরন তন।  

িাচ্চা যতদ তিমিক-িুতদ্ধ সম্পন্ন হয় িা হমি মস সািািক হওয়ার পূমিথই 

নিি হমজর ইহরাম কমর িা সম্পন্ন করমি পামর। মিমতনভামি মকামনা 

অতভভািক িার মছাি িাচ্চার পক্ষ মথমকও তনজ ইহরামমর পািাপাতি 

িার জনেও ইহরামমর তনয়োি কমর িামক সামথ তনময় হজ িা উমরাহ’র 

কাজগুমিা যা মস িাচ্চা আাংতিক িা পুমরাপুতর করমি পারমছ না িা 

সম্পন্ন করমি এিাং মস অতভভািকই িার সাওয়াি পামি, িমি নািািক 

মছমির মকামনা হজ ও উমরাহ িরয তহমসমি ধিথিে হমি না। সািািক 

হওয়ার পর িামক িা আিামরা িরয তহমসমি করমি হমি।  

হারাম এিাকায় মযমন সািামির সাওয়াি িাতিময় মদওয়া হয় 
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মিমতনভামি িামি গুনাহ’র ভয়ানকিাও মিমি যায়। িামি মকামনা 

মুিতরক িা কাতির ঢুকমি পামর না। িামি যুদ্ধ শুরু করা ও “ইযতখর” 

ছািা অনে মকামনা উতিদ ও  াছপািা কািা হারাম। কামরার মকামনা 

হারামনা তজতনস প্রচামরর তনয়োি ছািা রাস্তা মথমক কুতিময় মনওয়া 

হারাম। উপরন্তু িামি মকামনা প্রােীমক তিকামরর জনে ধাওয়া করা ও 

িামক হিো করা হারাম।  

হজ ও উমরাহ, সািাি ও ইসিামমর অনোনে রুকনগুমিা তিস্তাতরি 

তিশুদ্ধ িইপত্র তকাংিা তিজ্ঞ আতিম মথমক মজমন তনমিন। এ স্বল্প পতরসমর 

িা তিস্তাতরি উমল্লখ করা যামে না।  
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 هاأراكن اإليمان الستة بأدتل

প্রমােসহ ঈমামনর ছয়তি রুকন 

িরী‘আমির ভাষায় ঈমান িিমি ছয়তি তজতনমসর ওপর ঈমান আনামক 

িুোয়। মযগুমিা হমিা: আল্লাহ িা‘আিা, তিতরিিা ে, রাসূি ে, 

রাসূি মের ওপর নাতযিকৃি তকিািসমূহ, পরকাি, িাকদীমরর ভামিা-

মে। তজিরীি ‘আিাইতহস সািাম একদা নিী সাল্লাল্লাহু আিাইতহ 

ওয়াসাল্লামমক ঈমান সম্পমকথ তজজ্ঞাসা করমি তিতন িমিন,  

ِ َوَمََلئَِكِتِه َوُكتُِبِه َورُُسِلِه َواْْلَْوِم اْْلِخِر َوتُْؤِمنَ » ْن تُْؤِمَن بِاَّلله
َ
ه أ   «بِالَْقَدِر َخْْيِهِ َوَشِِّ

“ঈমান হমে আল্লাহ িা‘আিা, িাাঁর তিতরিিা ে, িাাঁর তকিািসমূহ, 

িাাঁর রাসূি ে, পরকাি ও ভাম ের ভামিামমের ওপর ঈমান আনা”।11  

ঈমান িিমি িা মূিিঃ কথা ও কামজর সমন্বয়মকই িুোয়। মুখ ও  

অন্তমরর কথা এিাং মুখ, অন্তর ও অেপ্রিেমের কাজ। ঈমান হমে 

একজন মুসতিমমর সমিথাত্তম আমি। ঈমান আিার ইিাদমি িামি ও 

গুনামহ কমম। এর সত্তমররও মিতি িাখা রময়মছ। এর সমিথাচ্চ িাখা 

হমিা আল্লাহ িা‘আিা ছািা সিে মকামনা মা‘িূদ মনই এ কথা স্বীকার 

করা। আর এর সিথতনে িাখা হমিা রাস্তা মথমক ময মকামনা কষ্টদায়ক 

িস্তু সতরময় মিিা। উপরন্তু িজ্জা হমিা এগুমিার মমধে অনেিম।  

                                                           
11 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৫০; সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ৮। 
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ঈমামনর এক ধরমনর স্বাদ রময়মছ যা আল্লাহ িা‘আিামক রি, 

ইসিামমক ধমথ এিাং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমক রাসূি 

তহমসমি একান্ত সন্তুষ্ট তচমত্ত মমমন মনওয়ার মমধেই তনতহি। আিার 

ঈমামনর এক ধরমনর তমষ্টিাও রময়মছ যা আল্লাহ িা‘আিা ও িদীয় 

রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমক সি চাইমি মিতি ভামিািাসা, 

কাউমক একমাত্র আল্লাহ িা‘আিার সন্তুতষ্ট পাওয়ার জনে ভামিািাসা 

এিাং ইসিাম গ্রহমের পর কাতির হওয়ামক আগুমন তনতক্ষপ্ত হওয়ার নোয় 

ঘৃো করার মমধেই তনতহি। আর খাাঁতি ঈমানদার িখনই হওয়া যায় যখন 

মকউ ইসিাম প্রদতিথি ইিাদািসমূহ যথাযথভামি আদায় কমর, 

ইসিামমর আদিথ তনমজমদর সাতিথক জীিমন িাস্তিায়মনর জনে সিথদা 

অনোনেমদরমক আহ্বান কমর, প্রময়াজমন তনমজর ঈমান ও ইসিাম 

মিকামনার জনে তনজ এিাকা মছমি অনে এিাকায় তহজরি কমর, অনে 

মকউ তহজরি করমি িামক যথাসাধে সাতিথক সহমযাত িা কমর, সিথদা 

ইসিামমর জনে তনমজর জান ও মাি মকারিানী মদওয়ার জনে প্রস্তুি 

থামক এিাং এ কথা তিশ্বাস কমর ময, যা তকছু আমার তনমজর িোপামর 

তকাংিা অমনের িোপামর ঘমিমছ িা না ঘমি পারমিা না আর যা তকছু ঘমি 

তন িা কখমনাই ঘিা সম্ভি তছমিা না। আর কামরার ঈমান িখনই 

পতরপূেথ হমি যখন মস একমাত্র আল্লাহ িা‘আিার সন্তুতষ্ট পাওয়ার জনেই 

মকামনা িস্তু িা িেতক্তমক ভামিািামস িা ঘৃো কমর এিাং কাউমক মকামনা 
তকছু মদয় িা তদমি চায় না।  

আিার ঈমামনর অমনকগুমিা দিতিষ্টেও রময়মছ তনে িতেথি তিষয়গুমিা 

মসগুমিার অনেিম:  
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আল্লাহর রাসূিমক সি চাইমি মিতি ভামিািাসা, আনসারী সাহািী েমক 

ভামিািাসা, সকি মুতমনমক ভামিািাসা, তনমজর প্রতিমিিী ও ময মকামনা 

মুসতিমমর জনে িাই ভামিািাসা যা মস তনমজর জনে ভামিািামস, 

প্রতিমিিী ও মমহমানমক সম্মান করা, িিার জনে মকামনা ভামিা কথা না 

মপমি একদম চুপ কমর থাকা, সৎ কামজর আমদি করা ও অসৎ কাজ 

মথমক তনমষধ করা, আল্লাহ িা‘আিা, িাাঁর তকিাি ও রাসূি এিাং 

মুসতিম প্রিাসক ও সাধারে মুসতিমমদর সিথদা কিোে কামনা করা।  

তনমে ঈমামনর উপমরাক্ত ছয়তি রুকমনর সাংতক্ষপ্ত িেথনা প্রদত্ত হমিা:  

১. আল্লাহ িা‘আিার প্রতি ঈমান। িামি আিার চারতি তিষয়  

অন্তভূথক্ত।  

ক. আল্লাহ িা‘আিার মহান অতস্তমত্বর প্রতি ঈমান। িা তকন্তু প্রতিতি 

মানুমষর প্রকৃতির মভিমরই তনতহি।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন, 

ق مِۡ﴿
َ
اِِل لد ينِ ِۡجَهَكِوَِِفَأ ا ِِٱّلَل ِِف ۡطَرَتَِِحن يف  اِِٱنلَاَسَِِفَطرَِِٱَلت  يَلَِِلَِِعلَۡيَها َۡلقِ َِتۡبد  ِِل 
 [  ١٠: الروم] ﴾ٱّلَل اِ

“িুতম একতনষ্ঠভামি দীনমুখী হময় যাও। আল্লাহর মস প্রকৃতির অনুসরে 

কমরা ময প্রকৃতির ওপর তিতন পুমরা মানি জাতিমক সৃতষ্ট কমরমছন। 
িস্তুিঃ আল্লাহর সৃতষ্টর মকামনা পতরিিথন মনই”। [সূরা আর-রূম, আয়াি: 

৩০]  

খ. িাাঁর রুিূতিয়োমির প্রতি ঈমান। িথা তিতন সি তকছুর স্রষ্টা, মাতিক 
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ও হুকুমদািা।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

َلِ﴿
َ
ۡمره ِِٱِۡلَۡلقِهَِلِهِأ

َ
ِِٱّلَلِهَِتَباَركََِِوٱۡۡل  [  ٤٥: اَلعراف] ﴾ٱۡلَعَٰلَم يََِِربُّ

“মজমন রামখা, সকি তকছুর স্রষ্টা তিতন। িাই তিধানও হমি িাাঁর। সিথ 
জ মির রি আল্লাহ সতিেই িরকিময়”। [সূরা আি-আ‘রাি, আয়াি: 

৫৪] 

 . আল্লাহ িা‘আিার উিূতহয়োমির ওপর ঈমান। িথা তিতনই সিে 

মািূদ। িাাঁর মকামনা িরীক মনই। সকি  ইিাদি একমাত্র িাাঁরই জনে। 

যা িাাঁর প্রতি পূেথ সম্মান, ভামিািাসা ও ভতক্ত মদতখময় একমাত্র িাাঁর 

মদওয়া তিধান অনুযায়ীই করমি হমি।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন, 

مِۡ﴿ ِ ِإ َلَٰه ِِِإَوَلَٰههكه د  وَِِإ َلِِإ َلَٰهََِِلاَِِوَٰح  يمِهِٱلَرۡحَمَٰنِهِهه  [ ١٦١: ابلقرة] ﴾١٦٣ِٱلَرح 

“মিামামদর মা‘িূদ একমাত্র আল্লাহ িা‘আিা। তিতন ছািা সিে মকামনা 

মা‘িূদ মনই। তিতন পরম করুোময় অিেন্ত দয়ািু”। [সূরা আি-িাকারাহ, 

আয়াি: ১৬৩]  

ঘ. আল্লাহ িা‘আিার সকি নাম ও গুোিিীর প্রতি ঈমান। িথা িা 

জানা, িুো, মুখস্থ ও স্বীকার করা এিাং মসগুমিার মাধেমম িাাঁর ইিাদি 

করা ও মসগুমিার চাতহদানুযায়ী আমি করা।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  
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﴿ِ َ اءِهَِوّلل  ۡسَما
َ
وههِِٱۡۡلهۡسَنَِِٰٱۡۡل وا ِِب َها ِِفَٱۡدعه ونَِِٱََّل ينََِِوَذره ده ِاِيهۡلح  ِِف  ئ ه ۦا ۡسَمَٰٓ

َ
َِماَِسيهۡجَزۡونَِِأ

 [ ١٢٠: اَلعراف] ﴾١٨٠َِيۡعَملهونَََِِكنهوا ِ

“আল্লাহ িা‘আিার সুের সুের অমনকগুমিা নাম রময়মছ। অিএি, 

মিামরা িাাঁমক উক্ত নামগুমিার মাধেমমই ডাকমি। যারা িাাঁর নামগুমিার 

িোপামর সিে পথ মছমি অনে পথ অিিম্বন কমর িামদরমক মিামরা 

পতরিো  কমরা। িামদরমক অতি সত্বর িামদর কৃিকমমথর িি অিিেই 
মদওয়া হমি”। [সূরা আি-আ‘রাি, আয়াি: ১৮০]  

ধমমথর মূিই মিা হমে আল্লাহ িা‘আিা, িাাঁর যািিীয় নাম ও গুোিিী, 

িাাঁরসমূহ কমথ, অপতরসীম ভান্ডার, ওয়াদা ও হুমতকর ওপর পূেথ ইয়াকীন 

ও দৃঢ় তিশ্বাস করা। মানুমষর সমূহ কমথ ও ইিাদি উক্ত তভতত্তর ওপরই 

তনভথরিীি। এ ঈমানিুকু দুিথি হমি আমিও দুিথি হয়। আর িা সিি 

হমি আমিও সিি হয়।  

আল্লাহ িা‘আিা মছাি ও িমিা, প্রকািে ও অপ্রকািে সিতকছুরই মাতিক 

ও স্রষ্টা। সি তকছুর সাতিথক কমথক্ষমিা ও সমূহ দিতিষ্টে িাাঁরই সৃতষ্ট। সি 

তকছুর তনয়ন্ত্রে িাাঁরই হামি। তিতনই তিমশ্বর সি তকছু পতরচািনা কমরন। 

সি তকছুর মূি ভাণ্ডার একমাত্র িাাঁরই হামি। এ কথাগুমিা পূেথােভামি 

তিশ্বাস করমি িামি একজন ঈমানদামরর ঈমান অিিেই মিমি যামি, 

িতক্তিািী হমি। মিমতনভামি এ কথাগুমিাও দৃঢ়ভামি তিশ্বাস করমি ময, 

সকি অিস্থা ও পতরতস্থতির মাতিক, তনয়ন্ত্রক ও স্রষ্টা তিতন এিাং 

এসিগুমিার ভান্ডারও একমাত্র িাাঁরই হামি।  
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২. তিতরিিা মের প্রতি ঈমান:  

তিতরিিা মের প্রতি ঈমান আনা িিমি িামদর িোপামর এ কথা 

দৃঢ়ভামি তিশ্বাস করামক িুোয় ময, আল্লাহ িা‘আিার অমনকগুমিা 

তিতরিিা রময়মছ। িামদর মমধে যামদর নাম, দিতিষ্টে ও কমথসমূহ আমরা 

সুতনতদথষ্টভামি কুরআন ও হাদীমসর মাধেমম জানমি মপমরতছ িামদর ওপর 

আমরা মসভামিই ঈমান আনমিা। আর যামদর নাম, দিতিষ্টে ও কমথসমূহ 

আমরা সুতনতদথষ্টভামি জানমি পাতরতন িামদর ওপর আমরা 

সামতগ্রকভামিই ঈমান আনমিা। িারা আল্লাহ িা‘আিার সম্মাতনি িাো। 

িারা আমামদর প্রভু িা ইিাহ নন এিাং এ জািীয় মকামনা দিতিষ্টেও 

িামদর মমধে মনই। িারা এক তিমিষ নূর মথমক সৃষ্ট এিাং িারা 

আমামদর দৃতষ্টর িাইমর। িারা সিথদা আল্লাহ িা‘আিার ইিাদি ও িাাঁর 

পতিত্রিা িেথনায় িেস্ত। আল্লাহ িা‘আিার আমদমির একান্ত আনু িে ও 

িা িাস্তিায়মনর পুমরা ক্ষমিা তদময়ই িামদরমক সৃতষ্ট করা হময়মছ।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

ونََِِلِ﴿ اِِٱّلَلََِِيۡعصه مَِِۡما َمَرهه
َ
ونََِِماَِوَيۡفَعلهونَِِأ  [  ٦: اَلحريم] ﴾ِيهۡؤَمره

“আল্লাহ িা‘আিা িামদরমক যা আমদি কমরন িা কখমনা িারা অমানে 
কমরন না, িরাং িারা যা করমি আতদষ্ট মহান িারা িাই কমরন”। [সূরা 

আি-িাহরীম, আয়াি: ৬]  

িামদর  েনা আল্লাহ িা‘আিা ছািা আর মকউই জামন না। প্রতি তদন 

িাইিুি মা‘মূমর সত্তর হাজার তিতরিিা সািাি পমিন যারা িামি আর 
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কখমনা সািাি পিার সুমযা  পামিন না।  

আল্লাহ িা‘আিা তিতরিিা েমক তিমিষ তিমিষ দাতয়ত্ব তদময় থামকন যার 

তকয়দাংি তনেরূপ:  

তিতন তজিরীি ‘আিাইতহস সািামমক নিী ও রাসূি মের তনকি িাাঁর 

অহী মপৌঁতছময় মদওয়ার দাতয়ত্ব তদময়মছন। মীকাঈি ‘আিাইতহস 

সািামমক পাতন ও উতিমদর দাতয়ত্ব তদময়মছন। ইসরািীি ‘আিাইতহস 

সািামমক তসোয় িুাঁ মদওয়ার দাতয়ত্ব তদময়মছন। আিার মাতিক হমিন 

জাহান্নামমর দাতয়মত্ব এিাং তরযওয়ান হমিন জান্নামির দাতয়মত্ব। আর 

মৃিুের তিতরিিা হমিন ময মকামনা প্রােীর মৃিুের দাতয়মত্ব। আিার তকছু 

তিতরিিা রময়মছন আল্লাহ িা‘আিার আরি িহন করার দাতয়মত্ব। 

মিমতনভামি আমরা তকছু রময়মছন জান্নাি ও জাহান্নামমর কমথ সমূমহ 

তনময়াতজি। আিার তকছু রময়মছন আদম সন্তামনর অতস্তত্ব ও িার 

কমথসমূহ তহিাজমির দাতয়মত্ব। িামদর মমধে তকছু মিা রময়মছন আিার 

মানুমষর সমে সিথদা তনময়াতজি। আিার তকছু রময়মছন যারা পযথায়ক্রমম 

রাি ও তদমন দুতনয়ামি আসা-যাওয়া কমরন। আমরা তকছু রময়মছন যারা 

তিমশ্বর ময মকামনা জায় ায় তযতকমরর মজতিস অনুসন্ধান কমরন। আিার 

তকছু রময়মছন জরায়ুর সন্তামনর দাতয়মত্ব। িারা আল্লাহ িা‘আিার 

আমদমি ময মকামনা সন্তামনর তরতযক, আমি, িয়স ও পরকামি িার 

ভা েিান ও দুভথা া হওয়ার িোপারতি িখনই তিমখ রামখন। মিমতনভামি 

আমরা তকছু তিতরিিা রময়মছন যারা ময মকামনা মৃি িেতক্তমক কিমর 

িাতয়ি হওয়ার পর িার প্রভু, ধমথ ও নিী সম্পমকথ তজজ্ঞাসা কমরন, 
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ইিোতদ ইিোতদ।  

৩. আল্লাহ িা‘আিার তকিািসমূমহর ওপর ঈমান: 

আল্লাহ িা‘আিার তকিাি সমূমহর প্রতি ঈমান আনা িিমি মসগুমিার 

িোপামর এ কথা দৃঢ়ভামি তিশ্বাস করামক িুোয় ময, আল্লাহ িা‘আিা 

তনজ িাোমদর তহদায়ামির জনে িাাঁর নিী ও রাসূি মের ওপর 

অমনকগুমিা তকিাি পাতঠময়মছন। যা সতিেই িাাঁর তনজস্ব কথা এিাং যা 

একান্ত তনমরি সিে। উক্ত তকিািগুমিার তকছুর িেথনা কুরআন মাজীমদ 

এমসমছ। আর িাতকগুমিার নাম ও সাংখো একমাত্র আল্লাহ িা‘আিাই 

ভামিা জামনন। এর মমধে “িাওরাি” মূসা ‘আিাইতহস সািামমর ওপর, 

“যািূর” দাঊদ ‘আিাইতহস সািামমর ওপর, “ইেীি” ’ঈসা ‘আিাইতহস 

সািামমর ওপর এিাং “কুরআন” আমামদর নিী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

আিাইতহ ওয়াসাল্লামমর ওপর নাতযি করা হময়মছ। মিমতনভামি 

ইিরাহীম ‘আিাইতহস সািামমর ওপর অমনকগুমিা সহীিাহও নাতযি 

করা হময়মছ। উক্ত তকিািগুমিার সকি সিে সাংিাদ আমরা তিশ্বাস 

করমিা এিাং সকি অরতহি তিধান আমরা তনমজমদর জীিমন িাস্তিায়ন 

করমিা। িমি এ কথা অিিেই জানমি হমি ময, স্বভািিই পূিথিিথী 

তকিািসমূহ কুরআন মাজীদ নাতযি হওয়ার পর রতহি হময় ত ময়মছ। 

িিথমামন ময িাওরাি ও ইেীি মানুমষর হামি রময়মছ িা অমনকাাংমিই 

তিকৃি।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

اِ﴿ نَزنۡلَا
َ
َتََٰبِِإ ََلَۡكَِِوأ ِ ِٱۡلك  اِب ٱۡۡلَقد ق  َصدد  د َماِمه َهۡيم ًناِٱۡلك َتَٰبِ ِم نَِِيََديۡه َِِبۡيَِِل َِعلَۡيه ِ َِومه
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م مِفَٱۡحكه اِِبَۡيَنهه نَزَلِِب َما
َ
مِِۡتَتَب عَِِۡوَلِِٱّلَله ِِأ اَءهه ۡهَوا

َ
اَءكََِِعَماِأ ِ ِم نََِِجا  [  ٥٢: دةاملائ] ﴾ٱۡۡلَقد 

“আতম মিামার ওপর সিে তকিাি নাতযি কমরতছ। যা পূিথিিথী 

তকিািসমূমহর সিেিাও প্রমাে কমর। মিমতনভামি কুরআন উক্ত 

তকিািগুমিার সাংরক্ষক, সাক্ষী ও তিচারক। অিএি, িুতম িামদর 

পারস্পতরক তিষময় আল্লাহর নাতযিকৃি এ তকিাি অনুযায়ী মীমাাংসা 

কমরা এিাং ময সিে িুতম মপময়মছা িা মছমি িামদর প্রিৃতত্তর 
মকামনাভামিই অনুসরে কমরা না”। [সূরা আি-মাময়দাহ, আয়াি: ৪৮] 

কুরআন মাজীদ সিথমিষ তকিাি যা মহান ও পতরপূেথ। িামি সি তকছুর 

মমৌতিক তিধানগুমিা িেথনা করা হময়মছ। যা পুমরা তিশ্বিাসীর জনে 

তহদায়াি ও রহ্মি। এর ওপর আমরা ঈমান আনমিা এিাং এর 

তিধানগুমিা আমামদর সাতিথক জীিমন সতঠকভামি িাস্তিাতয়ি করমিা এিাং 

এর আদিগুমিা আমরা গ্রহে করমিা। আল্লাহ িা‘আিা এ ছািা অনে 

মকামনা তকিামির ওপর আমি করা গ্রহে করমিন না। তিতন উক্ত 

তকিািমক তহিাযি করার পূেথ দাতয়ত্ব তনময়মছন।  

৪. রাসূি মের প্রতি ঈমান:  

রাসূি মের ওপর ঈমান িিমি িামদর িোপামর এ কথা দৃঢ়ভামি তিশ্বাস 

করামক িুোয় ময, আল্লাহ িা‘আিা প্রমিেক উম্মমির তনকি রাসূি 

পাতঠময়মছন তযতন িামদরমক এক আল্লাহ িা‘আিার ইিাদমির তদমক 

ডাকমিন এিাং তিতন ছািা অনে কামরার ইিাদি করমি তিতন তনমষধ 

করমিন। িারা সিাই তছমিন আল্লাহ িা‘আিার সিে রাসূি। আল্লাহ 

িা‘আিা িামদর তনকি ময অহী পাতঠময়মছন িা িারা সকমিই তনজ তনজ 
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উম্মমির তনকি পুমরাপুতরভামি মপৌঁতছময়মছন। িামদর কামরা কামরার নাম 

কুরআন মাজীমদ িতেথি হময়মছ। যামদর সাংখো ২৫ জন। িামদর পাাঁচ 

জন হমিন অিেন্ত দৃঢ়মচিা। যারা হমিন নূহ, ইিরাহীম, মূসা, ঈসা ও 
মুহাম্মাদ ‘আিাইতহমুস সািাম। আর িাতকমদর নাম আল্লাহ িা‘আিাই 

ভামিা জামনন।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

َِِبَعۡثَناَِولََقدِۡ﴿ ِ ِف 
د َمة ِِكه

ه
وًلِِأ نِ ِرَسه

َ
وا ِِأ وَتَِِوٱۡجَتن بهوا ِِٱّلَلَِِٱۡعبهده  [  ١٦: انلحل] ﴾ٱلَطَٰغه

“তনশ্চয় আমরা প্রমিেক জাতির তনকি এ মমমথ রাসূি পাতঠময়তছ ময, 

মিামরা একমাত্র আল্লাহ িা‘আিার ইিাদি কমরা এিাং সকি িাগুি 

(যার অনুসরে কমর মানুষ আল্লাহ িা‘আিার সিে পথ মথমক দূমর সমর 
যায়) মক প্রিোখোন কমরা”। [সূরা আন-নাহি, আয়াি: ৩৬]  

সিথ প্রথম রাসূি হমেন নূহ ‘আিাইতহস সািাম। মিমতনভামি সিথমিষ 

রাসূি হমেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম। সকি নিী ও 

রাসূি ে মানুষই তছমিন যাাঁমদরমক আল্লাহ িা‘আিা তনজ িাোর মধে 

মথমক িামদরমক নিুওয়াি ও তরসািমির জনে চয়ন কমরমছন এিাং 

িামদরমক মু‘তজযা তদময় িতক্তিািী কমরমছন। মানুমষর সকি দিতিষ্টে 

িামদর মমধে তিদেমান তছমিা। িামদর মমধে রুিূতিয়োি ও উিূতহয়োমির 

মকামনা দিতিষ্টে মনই। না িারা কামরার িাভ িা ক্ষতি করমি পামরন। না 

িারা মকামনা তকছুর ভাণ্ডামরর মাতিক। না িারা মকামনা  াতয়ি জামনন 

িা জানমিন। শুধু িারা িাই জানমিন যা আল্লাহ িা‘আিা িামদরমক 

জাতনময়মছন।  
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নিী ও রাসূি মের অন্তর তছমিা অিেন্ত পতরেন্ন, িামদর মমধা তছমিা 

অিেন্ত িীক্ষ্ণ, ঈমান তছমিা অিেন্ত খাাঁতি, চতরত্র তছমিা অিেন্ত সুের, 

ধাতমথকিায় তছমিন িারা অিেন্ত পতরপূেথ, ইিাদমি তছমিন অিেন্ত 

িতক্তিািী, িারীতরক িতক্তমি তছমিন অতধক িতক্তমান,  ঠনাকৃতিমি 

িারা তছমিন অিেন্ত সুের। িারা তনজ উম্মিমদরমক ময অহীর িােী 

শুতনময়মছন িামি িারা তছমিন সকি ভুমির উমধ্বথ। িামদর মৃিুের পর 

মকউ িামদর সম্পমদর ওয়াতরি হন না। িামদর মচাখ ঘুমায় অন্তর ঘুমায় 

না। মৃিুের সময় িামদরমক দুতনয়া ও আতখরামির ময মকামনাতি চয়ন 

করার এখতিয়ার মদওয়া হয়। মযখামন িারা মৃিুেিরে কমরন মসখামনই 

িামদরমক দািন করা হয়। মৃিুের পর িামদর িরীরমক মাতি মখমি 

পামর না। িারা কিমরর জীিমন জীতিি। িামদর মৃিুের পর িামদর 

স্ত্রী েমক তিিাহ্ করা যায় না।  

৫. পরকামির প্রতি ঈমান:  

পরকামি তিশ্বাস িিমি তকয়ামমির মছাি-িমিা আিামি, কিমরর 

তিিনা, আযাি ও িাতন্ত, তকয়ামমির তদন মানুমষর পুনরুত্থান, 

তকয়ামমির মামঠ সিার সতম্মতিি অিস্থান, তহসাি-তনকাি, পুিতসরাি, 

মনক ও িমদর পাল্লা, জান্নাি ও জাহান্নাম ইিোতদর ওপর দৃঢ় তিশ্বাস 

স্থাপন করামক িুোয়। ঈমামনর আমরা অনোনে স্তমম্ভর প্রতি তিশ্বাস 

স্থাপমনর পািাপাতি আল্লাহ িা‘আিা ও পরকামি দৃঢ় তিশ্বামসর ওপর 

সিথদা সমিের ওপর অিিিা এিাং দুতনয়া ও আতখরামিরসমূহ কিোে 

তনভথরিীি।  
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আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

َواِِإ َلِِإ َلَٰهََِِلاِِٱّلَلِه﴿ مِِۡهه  [  ٢٩: النساء] ﴾ف يه َِِرۡيَبَِِلِِٱۡلق َيََٰمة ِيَۡومِ ِإ َلَََِِٰلَۡجَمَعَنكه

“তিতন আল্লাহ। তযতন ছািা সিে মকামনা মা‘িূদ মনই। তনশ্চয় তিতন 

তকয়ামমির তদন মিামামদরমক একতত্রি করমিন। এমি মকামনা সমেহ 
মনই”। [সূরা আন-তনসা, আয়াি: ৮৭]  

কিমরর আযাি আিার দু’ ধরমনর।  

ক. যা তকয়ামি পযথন্ত আর কখমনা িন্ধ হমি না। যা কাতির ও 

মুনাতিকমদরমক মদওয়া হমি।  

খ. যা মকামনা এক সময় িন্ধ হময় যামি। িাওহীমদর ওপর প্রতিতষ্ঠি 

গুনাহ ারমদরমক মদওয়া হমি। এমদর প্রমিেকমক িার গুনাহ অনুযায়ী 

িাতস্ত মদওয়া হমি। এরপর িাতস্ত হািকা কমর মদওয়া হমি অথিা গুনাহ 

মামির মকামনা কারে িথা সাদাকাময় জাতরয়া, িাভজনক জ্ঞান অথিা 

মনককার সন্তামনর মদা‘আ ইিোতদর মকামনাতি পাওয়া ম মি িার িাতস্ত 

সমূ্পেথরূমপ িন্ধ কমর মদওয়া হমি। আর কিমরর িাতন্ত শুধু খাাঁতি 

ঈমানদারমদর জনে। িমি একজন মুতমন আল্লাহর রাস্তায় িহীদ হওয়া, 

ইসিামী রাষ্ট্র পাহারা মদওয়া ও মপমির মরাম  মারা যাওয়ার দরুন 

কিমরর িাতস্ত মথমক মুতক্ত মপমি পামর।  

মৃিুের পর মথমক তকয়ামি পযথন্ত মানুমষর রূমহর অিস্থান:  

িারযাখী িথা কিমরর জীিমন মযথাদার তদক তদময় মানুমষর রূহমূমহর 

অিস্থান তভন্ন তভন্ন হমি। কামরা কামরার রূহ মিা থাকমি সমিথাচ্চ 
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মযথাদায় িথা আ’িা ’ইতল্লয়েীমন। মসগুমিা হমে নিী মের রূহ। িামদর 

মযথাদা ি অিস্থানও আিার তভন্ন তভন্ন হমি।  

কামরা কামরার রূহ আিার পাতখর ছতিমি জান্নামির  ামছ  ামছ েুিামনা 

থাকমি। মসগুমিা হমে মুতমনমদর রূহ। আিার কামরা কামরার রূহ মিা 

সিুজ িমেথর পাতখর মপমি থাকমি মযগুমিা জান্নামির সিথ জায় ায় ইো 

মমিা ঘুমর মিিামি। মসগুমিা হমে িহীমদর রূহ। কামরা কামরার রূহ 

আিার কিমর িেী থাকমি। মসগুমিা হমে যুদ্ধি্ধ  সম্পদ 

আত্মসাৎকারীমদর রূহ। আিার কামরা কামরার রূহ জান্নামির দরজায় 

আিকামনা থাকমি। মসগুমিা হমে ঋেগ্রস্তমদর রূহ। কামরা কামরার রূহ 

আিার জতমমন আিকামনা থাকমি। মসগুমিা হমে তনকৃষ্ট রূহ। কাতির, 

মুনাতিক ও মুিতরকমদর রূহ। আিার কামরা কামরার রূহ থাকমি 

আগুমনর চুমিায়। মসগুমিা হমে িেতভচারী ও িেতভচাতরেীর রূহ। কামরা 

কামরার রূহ আিার রমক্তর নদীমি সাাঁিরামি এিাং িামদর মুমখ পাথর 

ঢুতকময় মদওয়া হমি। মসগুমিা হমে সুদ গ্রতহিার রূহ।  

৬. ভাম ের ভামিামমের প্রতি ঈমান:  

ভাম ের ভামিা-মমের প্রতি ঈমান িিমি মস িোপামর এ কথা দৃঢ়ভামি 

তিশ্বাস করামক িুোয় ময, দুতনয়ামি ভামিা-মে যাই ঘিুক না মকন মস 

িোপামর আল্লাহ িা‘আিা িহু পূিথ মথমকই চূিান্ত তসদ্ধান্ত তনময় মরমখমছন 

িাই িা ঘমিমছ। ভাম ের িোপারতি হমে আল্লাহ িা‘আিার সৃতষ্টর 

িোপামর িাাঁর এক তিরাি রহসে, যা িাাঁর মকামনা তনকিিম তিতরিিা িা 

রাসূি েও জামনন না। িামি আিার চারতি তিষয় অন্তভুথক্ত রময়মছ। যা 
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হমিা:  

ক. এ কথা তিশ্বাস করা ময, আল্লাহ িা‘আিা সি তকছু সামতগ্রকভামিই 

জামনন। আল্লাহর সৃতষ্ট জ মির মকামনা তকছুই িাাঁর অজানা মনই।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

َِِوم نََِِسَمََٰوَٰت َِِسۡبعََِِخلَقَِِٱََّل يِٱّلَلِه﴿ ۡرض 
َ
َن ِِٱۡۡل لهِِم ۡثلَهه ۡمرِهِيَتَََنَ

َ
نَِِٱۡۡل واا ِِبَۡيَنهه َۡعلَمه نَِِِل 

َ
ِأ

َِِٰٱّلَلَِ ِ ََِعَ
د ء ِِكه يرِ ََِشۡ  [١٨: الطَلق] ﴾قَد 

“আল্লাহ িা‘আিাই সৃতষ্ট কমরমছন সপ্তাকাি ও সাি জতমন। মসগুমিার 

মমধে মনমম আমস িাাঁর তনমদথি। মযন মিামরা িুেমি পামরা ময, তনশ্চয় 

আল্লাহ িা‘আিা সিথতিষময় িতক্তমান। আর তনশ্চয় আল্লাহ িা‘আিা 
সকি তিষময় চূিান্ত জ্ঞান রামখন”। [সূরা আি-িািাক, আয়াি: ১২]  

খ. এ কথা তিশ্বাস করা ময, আল্লাহ িা‘আিা সকি সৃতষ্ট, িামদর অিস্থা 

ও তরতযক পুঙ্খানুপুঙ্খরূমপ িাওমহ মাহিুময তিমখ মরমখমছন।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

لَمِۡ﴿
َ
نََِِتۡعلَمِِۡأ

َ
َِِماَِيۡعلَمِهِٱّلَلَِِأ اء ِِف  ِ ِٱلَسَما ۡرض 

َ
َٰل َكِِإ نََِِوٱۡۡل َِِذ ِ ِف  َٰل َكِِإ نَِِك َتَٰب  َِِذ ِٱّلَل ََِِعَ

ي ِ  [  ٩٠: اْلج] ﴾٧٠ِيَس 

“িুতম তক জামনা না ময, আকাি ও জতমমন যা তকছু রময়মছ আল্লাহ 

িা‘আিা িা সিই জামনন এিাং সি তকছুই তিতখি রময়মছ তকিামি িথা 

িাওমহ মাহিূময। অিিেই এ কাজতি আল্লাহ িা‘আিার জনে খুিই 
সহজ”। [সূরা আি-হজ, আয়াি: ৭০]  
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আবু্দল্লাহ ইিন আমর ইিন ‘আস রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন 

িমিন, রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন,  

َماَواِت وَ » ْن ََيْلَُق السه
َ
ُ َمَقاِديَر اِْلَََلئِِق َقبَْل أ لَْف َسنَة  َكتََب اَّلله

َ
رَْض ِِبَْمِسَْي أ

َ
 «اْْل

“আল্লাহ িা‘আিা িাাঁর সকি সৃতষ্টর ভা ে আকাি ও জতমন সৃতষ্টর 

পঞ্চাি হাজার িছর আম ই তিমখ মরমখমছন”।12  

 . এ কথা তিিিাস করা ময, দুতনয়ামি যা তকছু ঘিমছ এর মকামনা 

তকছুই আল্লাহ িা‘আিার ইো ছািা ঘমি তন।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

اءِهَِماِٱّلَلِهَِعلهَِوَيفِۡ﴿  [  ٨٩: ابراهيم] ﴾يََشا

“আল্লাহ িা‘আিা যা চান িাই কমরন”। [সূরা ইিরাহীম, আয়াি: ২৭]  

তিতন আমরা িমিন,  

اءََِِولَوِۡ﴿  [  ١١٨: اَلنعام] ﴾َفَعلهوههَِِماَِربَُّكَِِشا

“আর মিামার রি চাইমি িারা এমন কাজ করমি পারমিা না”। [সূরা 

আি-আন‘আম, আয়াি: ১১২]  

ঘ. এ কথা তিশ্বাস করা ময, তনশ্চয় আল্লাহ িা‘আিা দুতনয়ার সি তকছু 

সৃতষ্ট কমরমছন। তিতন ছািা আর মকউ মকামনা তকছু সৃতষ্ট কমরন তন। 

তিতনই প্রতিপািক।  
                                                           
12 সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ২৬৫৩। 
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আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

ِ َِخَٰل قِهِٱّلَلِه﴿
د ء  ِِكه وَََِِشۡ ََِِٰوهه ِ ََِعَ

د ء ِِكه   [  ٦٨: الزمر] ﴾٦٢َِوك يلِ ََِشۡ

“আল্লাহ িা‘আিা সি তকছু সৃতষ্ট কমরমছন এিাং তিতন সি তকছুর 
রক্ষকও”। [সূরা আয-যুমার, আয়াি: ৬২]  

তিতন আমরা িমিন, 

مَِِۡوٱّلَلِه﴿  [  ٩٦: الصافات] ﴾٩٦َِتۡعَملهونََِِوَماَِخلََقكه

“আল্লাহ িা‘আিা মিামামদরমক এমনতক মিামামদরসমূহ কমথমকও সৃতষ্ট 
কমরমছন”। [সূরা আস-সািিাি, আয়াি: ৯৬] 
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م العرشةنواقض اإلسال  

ইসিাম তিধ্বাংসী দিতি তিষয় 

তপ্রয় দীনী ভাইময়রা! দিতি এমন মারাত্মক কাজ ও তিশ্বাস রময়মছ যার 

মকামনা একতি কামরার মমধে পাওয়া ম মি (ইোয়, অতনোয়, ভময়, 

ঠাট্টািিি মযভামিই মহাক না মকন) মস ইসিামমর  ন্ডী মথমক মির হময় 

যামি এিাং তনঘথাি কাতির তহমসমি পতর তেি হমি। িাই সিাইমক এ 

িোপামর সিকথ থাকা উতচৎ। মস তিষয়গুমিা তনেরূপঃ 

১. আল্লাহর সামথ কাউমক িরীক করা। মৃি িেতক্তর তনকি মকামনা তকছু 

প্রাথথনা করা, িামদর তনকি মকামনা িোপামর সহমযাত িা কামনা করা, 

িামদর জনে মকামনা পশু জিাই করা অথিা িামদর জনে মকামনা তকছু 

মানি করা ইিোতদ তিমকথর অন্তভুথক্ত।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন, 

نَِيۡغف رِهَِلِِٱّلَلَِِإ نَِ﴿
َ
هۡۡشَكَِِأ َٰل َكِِدهونََِِماَِوَيۡغف رِهِب هۦ ِي اِِل َمنَِذ اءه  [  ٥٢: النساء] ﴾يََشا

“তনশ্চয় আল্লাহ িা‘আিা ক্ষমা করমিন না িাাঁর সামথ কাউমক িরীক 

করা িমি তিতন এছািা অনোনে সকি গুনাহ ক্ষমা কমর তদমিন যার 
জনে ইমে কমরন”। [সূরা আন-তনসা, আয়াি: ৪৮]  

আল্লাহ িা‘আিা আমরা িমিন,  

هۡۡش كَِِۡمن﴿ َٰهِهِٱۡۡلََنةََِِعلَۡيه ِِٱّلَلِهَِحَرمََِِفَقدِِۡب ٱّلَل ِِي َوى
ۡ
نَصار ِِم نِِۡل لَظَٰل م يََِِوَماِٱنلَاره َِِوَمأ

َ
 ﴾أ

 [  ٩٨: دةاملائ]
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“তনশ্চয় আল্লাহ িা‘আিা ময িেতক্ত িার সামথ কাউমক িরীক কমরন িার 

ওপর জান্নািমক কমরন হারাম এিাং জাহান্নামমক কমরন িার মিষ 

তঠকানা। আর িখন এরূপ অিোচারীমদর মকামনা সাহাযেকারী থাকমি 
না”। [সূরা আি-মাময়দাহ, আয়াি: ৭২]  

২. িাো ও আল্লাহ িা‘আিার মামে এমন কাউমক তস্থর করা যামক 

তিপমদর সময় ডাকা হয়, িার সুপাতরি কামনা করা হয়, িার ওপর 

মকামনা িোপামর ভরসা করা হয়। এমন িেতক্ত সকি আতিমমর ঐকেমমি 

কাতির।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

َكَِِلَِِماِٱّلَل ِِدهونِ ِم نِتَۡدعِهَِوَلِ﴿ َك َِِوَلِِيَنَفعه ُّ اِفَإ نََكَِِفَعۡلَتِِفَإ نِيَُضه ِٱلَظَٰل م يَِِمد نَِِإ ذ 
ِ ِٱّلَلِهِۡمَسۡسَكِيَِِِإَون﴿[  ١٠٦: يونس] ﴾١٠٦ د َفِِفََلِِب ُضه ِۥاََِكش  َو ِِإ َلَِِله ۡيِ ِيهر ۡدكَِِِإَونِهه

َ ِِب 
ادَِِفََلِ َِِرا ِِل َفۡضل ه ۦا يبه اءِهَِمنِب هۦ ِيهص  ِِم نِِۡيََشا وَِِع َباد ه ۦا ورِهَِوهه يمِهِٱۡلَغفه : يونس] ﴾١٠٧ِٱلَرح 
١٠٩  ] 

“আর িুতম আল্লাহ িা‘আিা ছািা এমন মকামনা িস্তু িা িেতক্তমক ডামকা 

না যা মিামার মকামনা উপকার িা ক্ষতি করমি পারমি না। এমন করমি 

সতিেই িুতম যাতিমমদর অন্তভুথক্ত হমি। যতদ আল্লাহ িা‘আিা মিামামক 

মকামনা ক্ষতির সমু্মখীন কমরন িাহমি তিতনই একমাত্র মিামামক িা 

মথমক উদ্ধার করমি পামরন। আর যতদ তিতন মিামার মকামনা কিোে 

করমি চান িাহমি িাাঁর অনুগ্রমহর  তিমরাধ করার সাধে কামরার মনই। 

তিতন তনজ িাোর মধে মথমক যামক চান অনুগ্রহ কমরন। তিতন অিেন্ত 

ক্ষমািীি ও অতিিয় দয়ািু”। [সূরা ইউনুস, আয়াি: ১০৬-১০৭]  
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তিতন আমরা িমিন,  

لِ ﴿
وا ِِقه ونََِِلِِٱّلَل ِِدهونِ ِمد نِزََعۡمتهمِٱََّل ينَِِٱۡدعه ِِة َِذرَِِم ۡثَقاَلَِِيۡمل كه َِِوَلِِٱلَسَمََٰوَٰتِ ِف  ِف 

ِ ۡرض 
َ
مَِِۡوَماِٱۡۡل ۡكِ ِم نِف يه َماِلَهه مَِلهۥَِوَماِِش  ِۥاِٱلَشَفََٰعةِهِتَنَفعِهَِوَل٢٢َِِِظه ي ِِمد نِم ۡنهه ِع نَدهه
ذ نَِِل َمنِِۡإ َلِ

َ
 [  ٨١، ٨٨: سبا] ﴾٢٣َلِهِأ

“আপতন িিুন: মিামরা যামদরমক আল্লাহর পতরিমিথ পূজে মমন করমি 

িামদরমক ডামকা। িারা আকাি ও পৃতথিীমি অেু পতরমাে তকছুরও 

মাতিক নয়। এিদুভময় িামদর মকামনা অাংিীদাতরত্বও মনই এিাং িামদর 

মকউ িাাঁর সহায়কও নয়। িাাঁর তনকি একমাত্র অনুমতিপ্রাপ্তমদর পমক্ষই 
মকামনা সুপাতরি িিপ্রসূ হমি পামর”। [সূরা সািা, আয়াি: ২২-২৩]  

আল্লাহ িা‘আিা আমরা িমিন,  

َلِ﴿
َ
َ ِِأ ِاِٱلد ينِهِّلل  وا َِِوٱََّل ينَِِٱِۡلَال صه اِِم نِٱََّتَذه ون هۦ  اءَِِده َا ۡوَل 

َ
مَِِۡماِأ هه اِِإ َلَِِنۡعبهده هَقرد بهونَا ِإ َلَِِل 

ۡلَفَِِٰٓٱّلَل ِ مِهِٱّلَلَِِإ نَِِزه مََِِۡيۡكه ِِبَۡيَنهه مَِِۡماِف  وَن ِِف يه ِِهه وََِِمنَِِۡيۡهد يَِلِِٱّلَلَِِإ نَََِِيَۡتل فه ِهه
 [  ١: الزمر] ﴾٣َِكَفار َِِكَٰذ بِ 

“মজমন মরমখা, একতনষ্ঠ আনু িে শুধু আল্লাহরই জনে। যারা আল্লাহর 

পতরিমিথ অনে কাউমক সাহাযেকারীরূমপ গ্রহে কমর িারা িমি, আমরা 

এমদর পূজা-অচথনা এজনেই কতর ময, এরা আমামদরমক আল্লাহর সাতন্নমধে 

মপৌঁমছ মদমি। আল্লাহ িা‘আিা িামদর কিহপূেথ তিষময়র িায়সািা 

তদমিন। প্রমিেকমক যমথাতচি প্রতিদান তদমিন। আল্লাহ িা‘আিা 

তমথোিাদী ও কাতিরমক সতঠক পমথ পতরচাতিি কমরন না”। [সূরা আয-

যুমার, আয়াি: ৩]  
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৩. মকামনা কাতির িেতক্তমক কাতির মমন না করা অথিা মস িেতক্ত ময 

সতিেই কাতির এ িোপামর সমেহ করা তকাংিা িামদর ধমথ-তিশ্বাস িথা 

জীিন িেিস্থামক সতঠক মমন করা।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

مََِِۡكنَۡتِِقَدِۡ﴿ ۡسَوة ِِلَكه
ه
ِاَِحَسَنة ِِأ َٰه يمَِِف  ِۥاَِوٱََّل ينَِِإ بَۡر هوا ِِإ ذَِِۡمَعهه ا ِِإ نَاِل َقۡوم ه مِِۡقَال ِبهَرَٰٓءؤه

مِۡ ونََِِوم َماِم نكه مَِِۡكَفۡرنَاِٱّلَل ِِدهونِ ِم نَِتۡعبهده مِهِبَۡيَنَناِاَوَبدَِِب كه ِٱۡلَعَدََٰوةهَِِوَبۡيَنكه
اءِه بًَداَِوٱۡۡلَۡغَضا
َ
 [ ٥: املمتحنة] ﴾وَۡحَدههِِب ٱّلَل ِِتهۡؤم نهوا َِِحَتَِِٰأ

“মিামামদর জনে ইিরাহীম ‘আিাইতহস সািাম ও িাাঁর অনুসারীমদর 

মমধে রময়মছ উত্তম আদিথ; িারা িামদর সম্প্রদায়মক িমিতছি: মিামরা 

এিাং আল্লাহর পতরিমিথ মিামরা ময মূতিথসমূমহর ইিাদাি করমছা িা 

হমি আমরা সমূ্পেথরূমপ মুক্ত-পতিত্র। মিামামদরমক আমরা অস্বীকার 

করতছ এিাং আজ মথমক তচরকামির জনে আমামদর ও মিামামদর মামে 

িিিৎ থাকমি িত্রুিা ও তিমিষ, যিক্ষে না মিামরা এক আল্লাহর প্রতি 

ঈমান আমনা”। [সূরা আি-মুমিাতহনাহ, আয়াি ৪] 

রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন, 

 «َمْن قَاَل: َلَ إََِلَ إَِله اهلُل َوَكَفَر بَِما ُيْعَبُد ِمْن ُدْوِن اهللِ َحُرمَ َماَُلُ وََدُمُه وَِحَسابُُه لََعَ اهللِ »

“ময িেতক্ত আল্লাহ ছািা মকামনা উপাসে মনই িমি স্বীকার কমরমছ এিাং 

আল্লাহ িা‘আিা িেিীি সকি উপামসের প্রতি অস্বীকৃতি জাতনময়মছ িার 
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জান ও মাি অমনের ওপর হারাম এিাং িার সকি তহসাি-তকিাি 
একমাত্র আল্লাহ িা‘আিার হামি নেস্ত”।13  

৪. রাসূি  সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম আতনি জীিনাদিথ িেিীি অনে 

মকামনা জীিনাদিথমক উত্তম মমন করা অথিা রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ 

ওয়াসাল্লাম আতনি তিচারিেিস্থার চাইমি অনে তিচারিেিস্থামক উন্নি 

তকাংিা সমপযথাময়র মমন করা। মিমতনভামি মানিরতচি তিতধ-তিধানমক 

ইসিামী তিতধ-তিধামনর চাইমি উত্তম মমন করা অথিা এমন মমন করা 

ময, ইসিামী তিতধ-তিধান এ আধুতনক যুম  িাস্তিায়মনর উপযুক্ত নয় অথিা 

ইসিামী সনািন তিতধ-তিধানমক আাঁকমি ধরার কারমেই আজ 

মুসতিমমদর এই অধঃপিন অথিা  ইসিাম হমে িেতক্ত ও পাতরিাতরক 

জীিমনর জনে; রাজনীতি, অথথনীতি ও সমাজনীতির সামথ এর মকামনা 

সম্পকথ মনই অথিা িেিসা-িাতেজে, দণ্ডতিতধ ইিোতদর মক্ষমত্র মানি রতচি 

তিতধ-তিধান প্রমযাজে মযমতনভামি ইসিামী তিতধ-তিধান এ মক্ষমত্র 

প্রমযাজে। এতি ময ইসিাম তিধ্বাংসী এ িোপামর আমিমমদর মকামনা 

মিমভদ মনই।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

مَِلمَِِۡوَمن﴿ اََِِيۡكه نَزَلِِب َما
َ
َلَٰٓئ َكِِٱّلَلِهِأ و 

ه
مِهِفَأ ونَِِهه َٰف ره  [ ٥٥: دةاملائ] ﴾ٱۡلَك

“যারা আল্লাহ অিিাতরি তিধান অনুযায়ী িায়সািা কমর না িারা 
সমূ্পেথরূমপ কাতির”। [সূরা আি-মাময়দাহ, আয়াি: ৪৪]  
                                                           
13 সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ২৩। 
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আল্লাহ িা‘আিা আমরা িমিন,  

ۡكمَِ﴿ فَحه
َ
وَنِاِٱۡلَجَٰه ل َية ِأ ۡحَسنِهَِوَمنَِِۡيۡبغه

َ
اِٱّلَل ِِم نَِِأ ۡكم  : دةاملائ] ﴾٥٠ِيهوق نهونَِِلد َقۡومِ ِحه

٤٠  ] 

“িমি তক িারা জামহতি যুম র তিধান কামনা কমর? মুতমনমদর জনে 

আল্লাহর তিধান চাইমি অনে মকামনা তিধান উত্তম হমি পামর তক”?  

[সূরা আি-মাময়দাহ, আয়াি: ৫০]  

তিতন আমরা িমিন,  

وكََِِحَتَِِٰيهۡؤم نهونََِِلَِِوَربد َكِِفََلِ﴿ َكد مه مَِِۡشَجرَِِف يَماَِيه وا َِِلِِثهمَِِبَۡيَنهه ِاََِي ده ه مِِۡف  س  نفه
َ
ِأ

ا وا ِِقََضۡيَتِِمد َماَِحرَج  هَسلد مه اَِوي  [  ٦٤: النساء] ﴾٦٥ِتَۡسل يم 

“অিএি, আপনার (রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম) প্রতিপািমকর 

কসম! িারা কখমনা মুতমন হমি পারমি না, ময পযথন্ত আপনামক িামদর  

আভেন্তরীে তিমরামধর িায়সািাকারী তহমসমি মমমন না মনয়, এমনতক 

আপতন ময িায়সািা করমিন িা তিধাহীন হৃদময় গ্রহে না কমর এিাং িা 
হৃষ্টতচমত্ত মমমন না মনয়”। [সূরা আন-তনসা, আয়াি: ৬৫]  

৫. রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম আনীি ির‘ঈ তিধামনর মকামনা 

একতির প্রতি তিমিষ মপাষে করা, যতদও মস িদানুযায়ী আমি করুক না 

মকন।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

َٰل َكِ﴿ مَِِۡذ َنهه
َ
وا ِِب أ اَِِكر هه َِِما

َ
ۡحَبَطِِٱّلَلِهِنَزَلِأ

َ
مِِۡفَأ ۡعَمَٰلَهه

َ
 [  ٩: حممد] ﴾٩ِأ
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“িা (দুমভথা  ও কমথিেথথিা) এজমনে ময, িারা আল্লাহর অিিীেথ 

তিধানমক অপছে কমরমছ। সুিরাাং আল্লাহ িামদর কমথ তনষ্ফি কমর 
তদমিন”। [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াি: ৯]  

৬. ইসিামমর মকামনা তিষয় তনময় তিদ্রূপ করা অথিা উহার মকামনা পুেে 

তকাংিা িাতস্ত-তিতধমক উমেিে কমর ঠাট্টা করা।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

ب ٱّلَل ِِقهۡلِ﴿
َ
َٰت هۦ ِأ ۦ َِوَءاَي ول  نتهمَِِۡورَسه وا َِِل٦٥ِِِتَۡسَتۡهز ءهونَِِكه ره َِبۡعدََِِكَفۡرتهمِقَدَِِۡتۡعَتذ 

ۡمِا  [  ٦٦، ٦٤ :اَلوبة] ﴾٦٦ِإ يَمَٰن كه

“মহ রাসুি! আপতন িমি তদন: িমি তক মিামরা আল্লাহ, িাাঁর   

আয়ািসমুহ এিাং িাাঁর রাসুমির সামথ হাতস-ঠাট্টা করতছমি? মিামামদর 

মকামনা দকতিয়ি গ্রহে করা হমি না। মিামরা ঈমান আনার পর এখন 
কাতির হময় ত ময়ছ”। [সূরা আি-িাওিাহ, আয়াি: ৬৫-৬৬]  

৭. যাদু মিখা তকাংিা মিখামনা অথিা িামি তিশ্বাস করা। মিমতনভামি ময 

মকামনা পন্থায় কামরার মামে আকষথে তকাংিা তিকষথে সৃতষ্ট করা ইিোতদ।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন, 

لَۡيَمَٰنِهَِكَفرََِِوَما﴿ نَِِسه وا ِِٱلَشَيَٰط يََِِوَلَٰك  ونََِِكَفره َعلد مه ۡحرَِِٱنلَاَسِِيه اِِٱلسد  نز َلَِِوَما
ه
ِأ

ِ وَتِِب َباب َلِِٱلَۡملََكۡيِ ََِعَ وَتاَِِهَٰره َعلد َمانِ َِوَماَِوَمَٰره َحدِ ِنِۡمِ ِيه
َ
وَلاَِِحَتَِِٰأ ِف ۡتَنة ََِِنۡنِهِإ َنَماَِيقه

رِِۡفََلِ  [  ١٠٨: ابلقرة] ﴾تَۡكفه

“সুিাইমান ‘আিাইতহস সািাম কুিুরী কমরন তন, িমি িয়িানরাই 
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কুিুরী কমরমছ, িারা মিাকমদরমক যাদু মিখামিা িামিি িহমর তিমিষ 

কমর হারূি-মারূি িেতক্তিয়মক। (তজিরীি ও মীকাঈি) তিতরিিািময়র 

ওপর মকামনা যাদু অিিীেথ করা হয় তন (যা ইয়াহূদীরা ধারো করমিা), 

িমি িেতক্তিয় কাউমক যাদু তিক্ষা তদমিা না যিক্ষে না িারা িিমিা: 
আমরা পরীক্ষাসরূপ মাত্র। অিএি, মিামরা কুিুরী কমরা না”। [সূরা 

আি-িাকারাহ, আয়াি: ১০২]  

যাদুকমরর িাতস্ত হমে, কামরা িোপামর িা সতিেকারভামি প্রমাতেি হমি 

িামক হিো করা। এ িোপামর সাহািীমদর ঐকমিে রময়মছ।   

জুনদুি রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, 

يِْف » َبٌة بِالسه اِْحِر ََضْ  «َحدُّ السه

“যাদুকমরর িাতস্ত িমিায়ামরর মকাপ িথা তিরমেদ”।14  

জুনদুি রাতদয়াল্লাহু আনহু শুধু এ কথা িমিই ক্ষান্ত হন তন, িরাং তিতন 

িা িাস্তমি কাযথকরী কমরও মদতখময়মছন। 

আিু উসমান নাহদী রহ. মথমক িতেথি, তিতন িমিন, 

َسُه، فََجاَء »
ْ
ََعَد َرأ

َ
َسُه، َفَعِجبْنَا فَأ

ْ
بَاَن َرأ

َ
ََكَن ِعنَْد الَْوِْلِْد رَُجٌل يَلَْعُب، فََذبََح إِنَْساناً َوأ

زِْدْي َفَقتَلَهُ 
َ
 «ُجنُْدٌب اْْل

“ইরামক ওয়ািীদ ইিন উক্বিার সমু্মমখ জননক িেতক্ত মখিা মদখাতেমিা। 

                                                           
14 তিরতমযী, হাদীস নাং ১৪৬০। 
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মস জননক িেতক্তর মাথা মকমি িরীর মথমক তভন্ন কমর মিমি। এমি 

আমরা খুি তিতিি হমি মিাকতি কতিথি মাথা খাতন যথাস্থামন তিতরময় 

মদয়। ইমিামমধে জুনদুি রাতদয়াল্লাহু আনহু এমস িামক হিো কমর”।15  

মিমতনভামি উমু্মি মুতমনীন হািসা রাতদয়াল্লাহু আনহার ক্রীিদাসীমকও 

যাদুকর প্রমাতেি হওয়ার পর হিো করা হয়।  

আবু্দল্লাহ ইিন উমার রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, 

خْ  ـ رَِِضَ اهلُل َعنَْهاَسَحَرْت َحْفَصَة بِنَْت ُعَمَر »
َ
ْحِر َوأ قَـرهْت بِالِسِّ

َ
رََجتُْه، ـ َجاِرَيٌة لََها، فَأ

تَاُه ِاْبُن ُعَمَر  رَِِضَ اهلُل َعنْهَ  َفَقتَلَتَْها، َفبَلََغ َذلَِك ُعثَْمانَ 
َ
ـ َفَقاَل:  ـ رَِِضَ اهلُل َعنُْهَماَفَغِضَب، فَأ

ْخرََجتُْه، قَاَل: فََكفه ُعثَْمانُ 
َ
ْحِر َوأ قَرهْت بِالِسِّ

َ
قَاَل  رَِِضَ اهلُل َعنْهَ  َجاِرَيتَُها َسَحَرْتَها، أ

ْمِرهِ 
َ
نهُه إِنهَما ََكَن َغَضبُُه ِلَقتِْلَها إِيهاَها بَِغْْيِ أ

َ
اوِْي: َوَكأ  «الره

“হািসা তিনমি উমার রাতদয়াল্লাহু আনহুমামক িার এক ক্রীিদাসী যাদু 

কমর। এমনতক মস এ িোপারতি স্বীকার কমর এিাং যাদুর িস্তুতি উতঠময় 

মিমি মদয়। এিদকারমে হািসা ক্রীিদাসীমক হিো কমর। সাংিাদতি 

উসমান রাতদয়াল্লাহু আনহুর তনকি মপৌঁছমি তিতন রা াতন্বি হন। 

অিঃপর আবু্দল্লাহ ইিন উমার রাতদয়াল্লাহু আনহুমা িামক িোপারতি 

িুতেময় িিমি তিতন এ িোপামর চুপ হময় যান িথা িার সন্তুতষ্ট প্রকাি 

কমরন। িেথনাকারী িমিন, উসমান রাতদয়াল্লাহু আনহুর অনুমতি না তনময় 

                                                           
15 সহীহ িুখারী/আত্তা’রীখুল্ কািীর: ২/২২২ িায়হাক্বী : ৮/১৩৬। 
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ক্রীিদাসীমক হিো করার কারমেই তিতন রা াতন্বি হন”।16  

অনুরূপভামি উমার রাতদয়াল্লাহু আনহু ও িার তখিািিকামি সকি 

যাদুকর পুরুষ ও মতহিামক হিো করার আমদি জাতর কমরন।  

িাজািা মথমক িতেথি, তিতন িমিন,  

اِب » ِن اْقتُلُ  رَِِضَ اهلُل َعنْهَ  َكتََب ُعَمُر ْبُن اِْلَطه
َ
اوِْي: َفَقتَلْنَا أ ْوا ُكه َساِحر  وََساِحَرة ، قَاَل الره

 «ثَََلَث َسَواِحرَ 

“উমার রাতদয়াল্লাহু আনহু তনজ মখিািিকামি এ আমদি জাতর কমর 

তচতঠ পাঠান ময, মিামরা সকি যাদুকর পুরুষ ও মতহিামক হিো কমরা। 

িেথনাকারী িমিন, অিঃপর আমরা চারজন মতহিা যাদুকরমক হিো 

কতর”।17   

উমার রাতদয়াল্লাহু আনহুর তখিািিকামি উক্ত আমদমির িোপামর মকউ 

মকামনা তিমরাতধিা মদখায় তন তিধায় উক্ত িোপামর সিার ঐকমিে রময়মছ 

িমি প্রমাে কমর।    

৮. মুসতিমমদর তিরুমদ্ধ কাতির ও মুিতরকমদর সহমযাত িা করা।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

                                                           
16 আবু্দর রাজ্জাক, হাদীস নাং ১৮৭৪৭; িায়হাক্বী: ৮/১৩৬। 

17 আিু দাউদ, হাদীস নাং ৩০৪৩; িায়হাকী: ৮/১৩৬; ইিন আিী িাইিাহ, হাদীস নাং 
২৮৯৮২, ৩২৬৫২; আবু্দর রাজ্জাক, হাদীস নাং ৯৯৭২; আহমাদ, হাদীস নাং ১৬৫৭; 
আিু ইয়ািা, হাদীস নাং ৮৬০, ৮৬১। 
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مَِوَمن﴿ مَِِۡيَتَولَهه ۡم ِِۥفَإ نَهِهِمد نكه  [  ٤١: دةاملائ] ﴾ٱلَظَٰل م يَِِٱۡلَقۡومََِِيۡهد يَِلِِٱّلَلَِِإ نَِِم ۡنهه

“মিামামদর মমধে ময িেতক্ত ইয়াহূদী ও খ্রীস্টানমদর সামথ িনু্ধত্ব করমি 

তনশ্চয় মস িামদরই অন্তভুথক্ত, তনশ্চয় আল্লাহ িাআিা অিোচারী 
সম্প্রদায়মক সুপথ মদখান না”। [সূরা আি-মাময়দাহ, আয়াি: ৫১]  

৯. অতধক আমমির দরুন তকাংিা অনে ময মকামনা কারমে মকামনা িেতক্ত 

ির‘ঈ তিতধ-তিধান মানা মথমক অিোহতি মপমি পামর এমন ধারোয় 

তিশ্বাসী হওয়া।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

اِٱۡۡل ۡسَلَٰمِ َِغۡيَِِيَۡبَتغِ َِوَمن﴿ ۡقَبَلِِفَلَنِد ين  وَِِم ۡنهِهِيه َِِوهه َرة ِِف   ال] ﴾٨٥ِِس  ينَِٱۡلَخَِِٰم نَِِٱٓأۡلخ 
 [  ٢٤: عمران

“ময মকউ দীন ইসিাম িেতিি অনে মকামনা ধমথ অমন্বষে কমর িা 

কখনই গ্রহেমযা ে হমি না এিাং পরকামি মস িেতক্ত ক্ষতিগ্রস্তমদর 
অন্তভুথক্ত হমি”। [সূরা আমি ইমরান, আয়াি: ৮৫]  

১০. ইসিাম মথমক মুখ তিতরময় মনওয়া (দীতন মকামনা কথা  শুমনও না 

মিমতনভামি আমিও কমর না) অথথাৎ দীমনর মকামনা ধার ধামর না।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

ۡظلَمِهَِوَمنِۡ﴿
َ
ۡعَرَضِِثهمََِِربد هۦ َِيَٰت ِأَِبِذهكد رَِِم َمنِأ

َ
ااِِأ ۡجر م يَِِم نَِِإ نَاَِعۡنَها ونَِِٱلۡمه نَتق مه ِمه

   [ ٨٨: السجدة] ﴾٢٢

“ময িেতক্তমক িাাঁর রমির তনদিথনািিী িরে কতরময় মদওয়া হমিা; অথচ 
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মস িা হমি মুখ তিতরময় তনমিা িার অমপক্ষা অতধক অিোচারী আর মক 
হমি পামর? আতম অিিেই অপরাধীমদরমক িাতস্ত মদমিা”। [সূরা আস-

সাজদাহ, আয়াি: ২২]  

আল্লাহ িা‘আিা আমরা িমিন,  

ۡعَرَضَِِوَمنِۡ﴿
َ
هۥهَِضنك َِِمع يَشةِ َِلهۥِفَإ نَِِذ ۡكر يَِعنِأ ه ۡعَمَِِٰق َيََٰمةِ ٱلِِۡيَۡومََِِوََنۡۡشه

َ
 ﴾١٢٤ِأ

 [  ١٨٥: طه]

“ময িেতক্ত আমার কুরআন মথমক তিমুখ হমি িার জীিন যাপন হমি 

সাংকুতচি এিাং আমরা িামক উতত্থি করমিা অন্ধািস্থায় তকয়ামি 
তদিমস”। [সূরা ত্বাহা, আয়াি: ১২৪]  
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 معىن شهادة أن ال هلإ إال اهلل وأراكنها ورشوطها

‘িা ইিাহা ইল্লাল্লাহ’-এর অথথ, রুকন ও িিথসমূহ 

এতি হমে িাওহীদ, ইখিাস ও িাক্বওয়ার কামিমা এিাং এতিই হমে 

একজন মুসতিমমর জনে দৃঢ় িােী। এর জনেই আকাি ও জতমন তস্থর 

রময়মছ। এর পতরপূেথিার জনেই সুন্নাি ও িরমযর তিধান রাখা হময়মছ। 

ময িেতক্ত সতঠকভামি এর অথথ িুমে এরসমূহ তিষময়র ওপর দৃঢ় তিশ্বাস 

মরমখ এর চাতহদা মমিা আমি কমর মসই মিা খাাঁতি মুসতিম; অনেথা 

নয়।  

“িা ইিাহা ইল্লাল্লাহ’-এর ভািাথথ: এ কথার সাক্ষে মদওয়া ময, একমাত্র 

আল্লাহ িা‘আিা ছািা আর মকামনা সিে মা‘িূদ িা উপাসে মনই। িথা 

আল্লাহ িা‘আিা ছািা ইিাদমির উপযুক্ত আর মকউ মনই। তিতনই 

একমাত্র ইিাদমির উপযুক্ত। ইিাদমি িাাঁর মকামনা িরীক মনই 

মযমতনভামি সৃতষ্টকুমির মাতিকানায় িাাঁর মকামনা িরীক মনই।  

“িা ইিাহা ইল্লাল্লাহ’-এর রুকনসমূহ:  

এর রুকন হমে দু’তি। যা তনেরূপ:  

ক. আল্লাহ িা‘আিা ছািা ইিাদমির উপযুক্ত ময আর মকউ মনই এ কথা 

তিশ্বাস করা। অনে কথায়, আল্লাহ িা‘আিা ছািা অনে ময মকামনা িস্তু িা 

িেতক্তর ইিাদািমক অস্বীকার করা।  

খ. একমাত্র আল্লাহ িা‘আিাই ময ইিাদমির উপযুক্ত এ কথা মমনপ্রামে 

স্বীকার ও তিশ্বাস করা।  
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“িা ইিাহা ইল্লাল্লাহ’-এর িিথসমূহ:  

১. কামিমার অথথ ভামিাভামি জানা ও এ কামিমা তক করমি িমি িা 

সতঠকভামি অনুধািন করা এিাং িার ওপর আমি করা। মকউ যতদ এ 

কথা জামন ময, একমাত্র আল্লাহ িা‘আিাই ইিাদমির উপযুক্ত। তিতন এ 

িোপামর একক। িাাঁর মকামনা িরীক মনই এিাং তিতন ছািা অনে ময 

কামরার ইিাদি িাতিি িমি  েে। উপরন্তু মস উক্ত জ্ঞানানুযায়ী আমিও 

কমর িা হমি মস কামিমার অথথ িুমেমছ িমি দাতি করমি পামর। অনে 

কথায়, মকউ কামিমার অথথ ভামিাভামি জানমি আল্লাহ িা‘আিা ছািা 

অনে মকউ ময ইিাদমির সামানেিুকুরও অাংিীদার হমি পামর এমন কথা 

ও কাজ মস মকামনাভামিই মমমন তনমি পামর না। অিএি, আল্লাহ 

িা‘আিা ছািা অনে কামরার একেত্র আনু িে করা, কাউমক এককভামি 

ভয় করা এিাং কাউমক সকি আিা ও ভরসার মকেতিেু মমন করা 

ইিোতদ সতিেই কামিমা তিমরাধী ও ঈমান তিধ্বাংমসর কারে।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

ۥِفَٱۡعلَمِۡ﴿ نَهه
َ
 [  ١٩: حممد] ﴾ٱّلَلِهِإ َلِِإ َلَٰهََِِلاِِأ

“িুতম মজমন রামখা ময, একমাত্র আল্লাহ িা‘আিা ছািা আর মকামনা সিে 
মা‘িূদ িা উপাসে মনই”। [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াি: ১৯]  

২. উক্ত কামিমার সাক্ষে প্রিাতন্তময় দৃঢ় তিশ্বাস তনময় উচ্চারে করা। 

যামি সমেমহর মকামনা অিকাি থাকমি না। একমাত্র আল্লাহ িা‘আিাই 

ময ইিাদমির উপযুক্ত এিাং তিতন ছািা অনে ময কামরার ইিাদি ময 
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িাতিি িমি  েে উপরন্তু অনে কামরার জনে ময ইিাদমির সামানেিুকুও 

িেয় করা জাতয়য নয় এ কথাগুমিা সিে িমি মমনপ্রামে দৃঢ় তিশ্বাস 

করমি হমি। মকউ যতদ উক্ত সাক্ষের িোপামর সামানেিুকুও সমেহ 

মপাষে কমর এিাং আল্লাহ িা‘আিা ছািা অনে কামরার ইিাদি ময 

িাতিি িমি  েে এ িোপামর মকামনা ধরমনর তিধা-সাংিয় মিাধ কমর 

িাহমি িার উপমরাক্ত সাক্ষে অিিেই িাতিি িমি  েে হমি।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

ۡؤم نهونَِِإ َنَما﴿ ۦ ِب ٱّلَل َِِءاَمنهوا ِِٱََّل ينَِِٱلۡمه ول    [ ١٤: اْلجرات] ﴾ِيَۡرتَابهوا ِِلَمِِۡثهمََِِورَسه

“তনশ্চয় সতিেকার ঈমানদার ওরা যারা আল্লাহ িা‘আিা ও িদীয় রাসূি 

সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমর ওপর ঈমান এমনমছ। অিঃপর িামি 
মকামনা ধরমনর সমেহ মপাষে কমর তন”। [সূরা আি-হুজুরাি, আয়াি: 

১৫]  

আিু হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, রাসূি 

সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন,  

« ِ يِنِّ رَُسوُل اَّلله
َ
ُ َوأ ْن ََل اَلَ إَِله اَّلله

َ
ْشَهُد أ

َ
ِّ فِ أ َ بِِهَما َعبٌْد َغْْيَ َشاك  يِهَما إَِله  ََل يَلََْق اَّلله

  «َدَخَل اْْلَنهة

“আল্লাহ িা‘আিা ছািা সিে মকামনা মা‘িূদ মনই এিাং তনশ্চয় আতম 

আল্লাহর রাসূি এ িোপামর মকামনা িাো তনঃসমেহভামি সাক্ষে তদময় 

আল্লাহ িা‘আিার সামথ সাক্ষাৎ করমি পারমি মস তনশ্চয় জান্নামি 
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প্রমিি করমি”।18  

৩. উক্ত কামিমা যা ধারে করা ও করমি িমি িা সমূ্পেথরূমপ 

কায়মমনািামকে মমমন মনওয়া। িথা আল্লাহ িা‘আিা ও িদীয় রাসূি 

সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমর পক্ষ মথমক যা তকছু এমসমছ িা 

সমূ্পেথরূমপ স্বীকার, তিশ্বাস ও গ্রহে করা। এর মকামনা তকছুই পতরিিথন 

ও অপিোখোর মাধেমম প্রিোখোন না করা। মযমনঃ ইয়াহূদী-তখ্রস্টামনর 

আতিমরা উক্ত কামিমার অথথ জানমিা এিাং িা তিশ্বাসও করমিা। িমি 

িারা িা অহিারিিিঃ গ্রহে কমর তন ও মমমন মনয় তন।  

আল্লাহ িা‘আিা িামদর সম্পমকথ িমিন,  

مِهِٱََّل ينَِ﴿ َتََٰبَِِءاَتۡيَنَٰهه ۥِٱۡلك  ۡمِ َِيۡعر فهونََِِكَماَِيۡعر فهونَهه اَءهه ۡبَنا
َ
اِِإَونَِِأ ََِلَۡكتهمهونَِِمد ۡنههمِِۡفَر يق 

مِِۡٱۡۡلََقِ ونََِِوهه  [  ١٥٦: ابلقرة] ﴾١٤٦َِيۡعلَمه

“যামদরমক আমরা তকিাি তদময়তছ িারা রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ 

ওয়াসাল্লামমক এমনভামি তচমন মযমন তচমন তনজ পুত্রসন্তানমদরমক। িমি 
তনশ্চয় িামদর এক দি জ্ঞািসামর সিেমক ম াপন করমছ”। [সূরা আি-

িাকারাহ, আয়াি: ১৪৬]  

যারা িরী‘আমির মকামনা তিধান তকাংিা দণ্ড-তিতধ তনময় প্রশ্ন মিামি 

মযমন, চুতর ও ভেতিচামরর দন্ড অথিা িহু তিিামহর মমিা তিধামনর ওপর 

নাক তসিকায় িারা ময উক্ত কামিমার চাওয়া-পাওয়া মমন-প্রামে মমমন 

                                                           
18 সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ২৭। 
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তনমি পামর তন িা সহমজই িুো যায়।  

৪. উক্ত কামিমা যা িুোয় িা সমূ্পেথরূমপ মাথা মপমি মনওয়া। িথা 

আল্লাহ িা‘আিা ও িদীয় রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমর পক্ষ 

মথমক যা তকছু এমসমছ িা মকামনা ধরমনর কমামনা িািামনা ছািাই 

সমূ্পেথরূমপ ও সন্তুষ্ট তচমত্ত মাথা মপমি মনওয়া এিাং কামজ পতরেি 

করা। উপরন্তু িা তনময় মকামনা প্রমশ্নর অিিারো না করা।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

 

ن يبهواا ِ﴿
َ
مِِۡإ َلََِِٰوأ وا َِِربد كه ۡسل مه

َ
 [  ٤٥: الزمر] ﴾َلِهَِوأ

“মিামরা তনজ রমির অতভমুখী হও এিাং িাাঁর তনকি সমূ্পেথরূমপ 
আত্মসমপথে কমরা”। [সূরা আয-যুমার, আয়াি: ৫৪]  

আল্লাহ িা‘আিা আমরা িমিন,  

وكََِِحَتَِِٰيهۡؤم نهونََِِلَِِوَربد َكِِفََلِ﴿ َكد مه مَِِۡشَجرَِِف يَماَِيه وا َِِلِِثهمَِِبَۡيَنهه ِاََِي ده ه مِِۡف  س  نفه
َ
ِأ

ا وا ِِقََضۡيَتِِمد َماَِحرَج  هَسلد مه اَِوي  [  ٦٤: النساء] ﴾٦٥ِتَۡسل يم 

“মিামার রমির িপথ! িারা কখমনা ঈমানদার হমি পামর না যিক্ষে না 

িারা তনমজমদর মধেকার তিমরাধপূেথ তিষময় মিামামক তিচারক তহমসমি 
মমমন মনয়, অিঃপর মিামার িায়সািা সন্তুষ্ট তচমত্ত মাথা মপমি মনয়”। 

[সূরা আন-তনসা, আয়াি: ৬৫]  



 

 

 
 57  

এ িিথ ও পূমিথর িমিথর মামে পাথথকে এই ময, পূমিথর িিথ কামিমা যা িুোয় 

িা মমৌতখকভামি মমমন মনওয়া আর এ িিথ হমে িা কাযথ িভামি মমমন 

মনওয়া।  

যারা িরী‘আমির তিচার িাদ তদময় মানি রতচি তিচামরর তনকি ধেথা 

মদয় িারা ময উক্ত কামিমার চাওয়া-পাওয়া মাথা মপমি তনমি পামরতন 

িা সহমজই িুো যায়।  

৫. উক্ত কামিমা যা িুোয় িা মমনপ্রামে মমমন মনওয়ার িোপামর 

সিেিাতদিার পতরচয় মদওয়া। এ কামিমার প্রতি অনেমক দাওয়াি 

মদওয়া এিাং আল্লাহ িা‘আিার আনু িে ও িাাঁর তিতধ-তনমষধ িাস্তিায়মন 

তনজ সিথিতক্ত তিতনময়া  করা সতিেকারামথথই এ িোপামর সিেিাতদিার 

পতরচয় িহন কমর।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

َها﴿ يُّ
َ
أ وا َِِءاَمنهوا ِِٱََّل ينََِِيَٰٓ ونهوا ِِٱّلَلَِِٱَتقه ق يََِِمعََِِوكه  [  ١١٩: اَلوبة] ﴾١١٩ِٱلَصَٰد 

“মহ ঈমানদার ে! মিামরা আল্লাহ িা‘আিামক ভয় কমরা এিাং (কথায় 
ও কামজ) সিেিাদীমদর সমে থামকা”। [সূরা আি-িাওিাহ, আয়াি: 

১১৯]  

আিু মূসা আি‘আরী রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, রাসূি 

সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন,  

« ُ   «َصاِدقًا بَِها َدَخَل اْْلَنهةَمْن قَال ََل إََِلَ إَِله اَّلله
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“ময িেতক্ত সতিেকারভামি িিমি ময, আল্লাহ িা‘আিা ছািা সিে মকামনা 

মা‘িূদ মনই মস জান্নামি প্রমিি করমি”।19  

আল্লাহ িা‘আিা ও িদীয় রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমর পক্ষ 

মথমক যা তকছু এমসমছ এর পুমরািা তকাংিা তকয়দাংি মকউ অসিে িমি 

মমন করমি মস ময উক্ত কামিমা তিশ্বামস অসিেিাদী িা সহমজই িুো 

যায়। এ জািীয় ঈমান সাংতিষ্ট িেতক্তমক মকামনাভামিই জাহান্নাম মথমক 

মুক্ত করমি পারমি না। িরাং মস মুনাতিক িমিই তিমিতচি।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

َِِوم نَِ﴿ ولهَِِمنِٱنلَاس  ر َِِوب ٱَۡلَۡومِ ِب ٱّلَل َِِءاَمَناَِيقه مَِوَماِٱٓأۡلخ  ۡؤم ن يَِِهه  [  ٢: ابلقرة] ﴾٨ِب مه

“মানুষমদর মামে এমন তকছু মিাকও রময়মছ যারা িমিঃ আমরা আল্লাহ 

িা‘আিা ও িদীয় রাসূমির ওপর ঈমান এমনতছ অথচ িারা 
সতিেকারামথথ মকামনা ঈমানই আমন তন”। [সূরা আি-িাকারাহ, আয়াি: 

৮]  

৬. উক্ত কামিমার প্রতি তিশ্বাস ময মকামনা তিমকথর মিি মথমক মুক্ত 

করা। িথা িা একমাত্র আল্লাহ িা‘আিার সন্তুতষ্ট কামনায় হমি হমি। 

িা কাউমক মদখামনা িা শুনামনা তকাংিা দুতনয়ার মকামনা িাভ িা মভাম র 

ইোয় না হমি হমি।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

                                                           
19 আহমদ: ৪/১১। 
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َلِ﴿
َ
َ ِِأ ِ ِّلل  ِِينِهٱلد  [  ١: الزمر] ﴾ٱِۡلَال صه

“মজমন রামখা, অতিতমশ্র আনু িে একমাত্র আল্লাহ িা‘আিারই জনে”। 

[সূরা আয-যুমার, আয়াি: ৩]  

আিু হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, নিী সাল্লাল্লাহু 

আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন,  

ْسَعُد انلهاِس بَِشَفاَعِِت يَْوَم الْقِ »
َ
ْو َنْفِسهِ  يَاَمِة َمْن قَاَل ََل إََِلَ إَِله اهللُ أ

َ
 «َخالًِصا ِمْن قَلِْبِه أ

“তকয়ামমির তদন আমার সুপাতরি মপময় ভা েিান হমি মস িেতক্ত ময 

খাাঁতি মমন িমিমছ, আল্লাহ ছািা সিে মকামনা মা‘িূদ মনই”।20 

৭. উক্ত কামিমা ও এর সামথ সাংতিষ্ট সকি তকছুমকই ভামিািাসা এিাং 

যা এর তিপরীি িা মনভমর ঘৃো করা। িথা আল্লাহ িা‘আিা ও িদীয় 

রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমক ভামিািাসা এিাং এমদর 

ভামিািাসা সকি ভামিািাসার ওপর প্রাধানে মদওয়া। উপরন্তু এাঁমদর 

ভামিািাসার সকি িিথ ও চাতহদা পূরে করা। িথা আল্লাহ িা‘আিামক 

ভয়, আিা ও সম্মান তদময় ভামিািাসা। এমন সকি স্থানমকও ভামিািাসা 

মযগুমিামক আল্লাহ িা‘আিা ভামিািামসন মযমন, মক্কা, মদীনা ও তিমশ্বর 

সকি মসতজদ। এমন সকি সময়মকও ভামিািাসা মযগুমিামক আল্লাহ 

িা‘আিা ভামিািামসন মযমন, রামাযান, তজিহমজর প্রথম দি তদন 

ইিোতদ। এমন সকি িেতক্তি থমকও ভামিািাসা যামদরমক আল্লাহ 

                                                           
20 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৯৯। 
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িা‘আিা ভামিািামসন মযমন, নিী, রাসূি, তিতরিিা, তসেীক, িহীদ ও 

মনককার ে। এমন সকি কাজমকও ভামিািাসা মযগুমিামক আল্লাহ 

িা‘আিা ভামিািামসন মযমন, সািাি, যাকাি, সাওম, হজ ইিোতদ। 

এমন সকি কথামকও ভামিািাসা মযগুমিামক আল্লাহ িা‘আিা 

ভামিািামসন মযমন, তযতকর, কুরআন তিিাওয়াি ইিোতদ।  

এর তিপরীমি সকি কাতির, মুিতরক ও মুনাতিক এিাং সকি কুিরী, 

িাতসকী ও ময মকামনা গুনাহমক অপছে করা।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

َها﴿ يُّ
َ
أ مِِۡيَۡرتَدََِِمنَِءاَمنهوا ِِٱََّل ينََِِيَٰٓ ِِفََسوَۡفِِد ين هۦ َِعنِم نكه ت 

ۡ
مِِۡب َقۡومِ ِٱّلَلِهِيَأ َِيه بُّهه

ِۥا بُّونَهه ذ َلةِ َِويهح 
َ
ِِأ ۡؤم ن يَََِِعَ َزةِ ِٱلۡمه ع 

َ
ِِأ ونَِِٱۡلَكَٰف ر ينَََِِعَ ِِيهَجَٰه ده َِوَلِِٱّلَل َِِسب يلِ ِف 

ئ مِ ِلَۡوَمةَََِِيَافهونَِ
 [  ٤٥: دةاملائ] ﴾َلا

“মহ ঈমানদার ে! মিামামদর মকউ মুরিাদ হময় ম মি িথা তনজ ধমথ 

িো  করমি িামি আল্লাহ িা‘আিার তকছুই আমস যায় না। িরাং 

অতচমরই আল্লাহ িা‘আিা িামদর পতরিমিথ এমন এক সম্প্রদায় সৃতষ্ট 

করমিন যামদরমক তিতন ভামিািাসমিন এিাং িারাও িাাঁমক 

ভামিািাসমি। িারা মুতমনমদর প্রতি নম্র ও কাতিরমদর প্রতি কতঠন 

থাকমি। িারা আল্লাহ িা‘আিার পমথ তজহাদ করমি। এ িোপামর িারা 
মকামনা তনেুমকর তনো পমরায়া করমি না”। [সূরা আি-মাময়দাহ, 

আয়াি: ৫৪]  

আল্লাহ িা‘আিা আমরা িমিন,  
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اََِت دِهَِلِ﴿ ر َِِوٱَۡلَۡومِ ِب ٱّلَل ِِيهۡؤم نهونَِِقَۡوم  ادُّونَِِٱٓأۡلخ  ادََِِمنِِۡيهَوا وَلهۥِٱّلَلََِِحا ََِكنهواا َِِولَوَِِۡورَسه
مِۡ اَءهه وَِِۡءابَا
َ
مِِۡأ اَءهه ۡبَنا

َ
وِِۡأ

َ
مِِۡأ ََٰنهه وِِۡإ ۡخَو

َ
مِِۡأ َيَتهه  [  ٨٨: دلةاملجا] ﴾َعش 

“িুতম এমন মকামনা সম্প্রদায় পামি না যারা আল্লাহ িা‘আিা ও 

পরকামি তিশ্বাসী িমি দাতি কমর, অথচ িারা ভামিািামস আল্লাহ 

িা‘আিা ও িদীয় রাসূি তিমরাধীমদরমক। যতদও িারা মহাক না িামদর 
তপিা, পুত্র, ভাই ও জ্ঞাতি-ম াষ্ঠী”। [সূরা আি-মুজাদািাহ, আয়াি: ২২)  

আনাস রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, রাসূি সাল্লাল্লাহু 

আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন,  

ِ َوَمْن ََكَن » بُُّه إَِله َّلِله ثَََلٌث َمْن ُكنه ِفيِه وََجَد َطْعَم اإِليَماِن َمْن ََكَن ُُيِبُّ الَْمْرَء ََل ُُيِ
ا ِسَواُهَما وَ  َحبه إَِْلِْه ِممه

َ
ُ َورَُسوَُلُ أ ْن يَرِْجَع اَّلله

َ
َحبه إَِْلْهِ ِمْن أ

َ
ْن يُلََْق ِِف انلهاِر أ

َ
َمْن ََكَن أ

ُ ِمنْه ِِف الُْكْفِر َبْعدَ  ْنَقَذُه اَّلله
َ
ْن أ

َ
  «أ

“যার মামে তিনতি গুে থাকমি মস ঈমামনর মজা পামি। একমাত্র আল্লাহ 

িা‘আিার সন্তুতষ্টর জনে কাউমক ভামিািাসা, আল্লাহ িা‘আিা ও িদীয় 

রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমক সি চাইমি মিতি ভামিািাসা 

এিাং মুসতিম হওয়ার পর কাতির হওয়ার চাইমি আগুমন তনতক্ষপ্ত হওয়া 

মিতি ভামিািাসা”।21 

এর তিপরীমি মকামনা মুতমনমক িত্রু এিাং মকামনা কাতির ও মুিতরকমক 

িনু্ধ মমন করা সতিেই ঈমান তিমরাধী। 

                                                           
21 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ১৬; সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ৪৩।  
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 معىن شهادة أن حممدا رسول اهلل

“মুহাম্মাদুর রাসূিুল্লাহ”-এর অথথ, রুকন ও িিথসমূহ: 

“মুহাম্মাদুর রাসূিুল্লাহ”-এর ভািাথথ:  

কায়মমনািামকে এ কথা তিশ্বাস করা ও সাক্ষে মদওয়া ময, মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর িাো ও রাসূি। িাাঁমক সকি 

মানি ও তজমনর তনকি পাঠামনা হময়মছ। অিএি, তিতন আ পমরর যা 

সাংিাদ তদময়মছন িা তিশ্বাস করমি হমি। হািাি-হারামমর ময তিধান 

তিতন তদময়মছন িা মাথা মপমি তনমি হমি। যা আমদি কমরমছন িা 

িাস্তিায়ন করমি হমি এিাং যা মথমক তনমষধ কমরমছন িা মথমক তিরি 

থাকমি হমি। িাাঁর আনীি িরী‘আি মানমি হমি এিাং িাাঁর আদিথ 

ধরমি হমি। প্রকামিে ও ম াপমন। িাাঁর িায়সািা সন্তুষ্ট তচমত্ত মাথা 

মপমি তনমি হমি। মমন রাখমি হমি, িাাঁর আনু িে আল্লাহ িা‘আিারই 

আনু িে এিাং িাাঁর তিরুদ্ধাচরে স্বয়াং আল্লাহ িা‘আিারই তিরুদ্ধাচরে। 

কারে, তিতন তছমিন আল্লাহ িা‘আিার পক্ষ মথমক িাাঁর একজন 

িািথািাহক। আল্লাহ িা‘আিা িাাঁর মাধেমম দীন ইসিাম পতরপূেথ 

কমরমছন। তিতন উম্মিমক এমন পমথ মরমখ ম মছন যা তদিারাত্র উজ্জ্বি 
ও সুস্পষ্ট। ময এর িাইমর চিমি মসই পথভ্রষ্ট।  

“মুহাম্মাদুর রাসূিুল্লাহ”-এর রুকনসমূহ:  

এর রুকন হমে দু’তি:  
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ক. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম-ই ময আমামদর একমাত্র 

রাসূি যার আদিথ ও আনীি িরী‘আি আমরা সিাই মানমি িাধে -এ 

কথা তিশ্বাস করা।  

খ. তিতন ময আল্লাহ িা‘আিার একান্ত িাো ও িাাঁর তপ্রয় রাসূি এ ছািা 

আর তকছুই নন -িা মমনপ্রামে স্বীকার ও তিশ্বাস করা। তিতন 

মকামনাভামিই আল্লাহর িরীক নন। তিতন আমামদর মমিাই একজন 

মানুষ। সকি মানতিক দিতিষ্টে িাাঁর মমধে তিদেমান। িমি তিতন গুনাহ 

মথমক পতিত্র এিাং িাাঁর তনকি আল্লাহ িা‘আিার পক্ষ মথমক অহী 

আসমিা। যারা রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমক নূমরর দিতর 

িমি এিাং িমি িাাঁর মকামনা ছায়া মনই িারা সতিেই প্রকািে তমথোিাদী 

এিাং যারা রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমক সিথদা হাতযর-নাতযর 

ভামি িারা অিিেই িাাঁমক আল্লাহর িাো তহমসমি স্বীকার কমর না, িরাং 

িারা িাাঁমক আল্লাহ িা‘আিার সমকক্ষ তকাংিা িাাঁর ঊমধ্বথ ভামি। আমরা 

িাাঁমক অিিেই ভামিািাসমিা এিাং িাাঁর ভামিািাসা আমামদর তনজ জীিন, 

স্ত্রী, সন্তান ও সকি মানুমষর ভামিািাসার ওপর আমরা সিথাতধক প্রাধানে 

মদমিা। িমি এ ভামিািাসা তিতন পামেন তিতন আল্লাহর রাসূি িমিই 

এিাং আমরা িা করতছ একমাত্র আল্লাহ িা‘আিার সন্তুতষ্ট পাওয়ার 

জনেই।  

তিতন হমেন মুহাম্মাদ ইিন আবু্দল্লাহ ইিন আবু্দি মুত্তাতিি ইিন হাতিম 

কুরািী। িাাঁর মা হমেন আতমনা তিনমি ওয়াহাি। তিতন ৫৭০ তখ্রস্টামব্দ 

হািীর সামি মক্কায় জন্ম গ্রহে কমরন। িাাঁর তপিা মারা যান যখন তিতন 
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মাময়র  মভথ। িাাঁর জন্ম হমি িাাঁর িািন-পািমনর সিথপ্রথম দাতয়ত্বভার 

গ্রহে কমরন িাাঁর দাদা আবু্দি-মুত্তাতিি। অিঃপর িাাঁর চাচা আিু 

িাতিি। িাাঁর মািা মারা যান যখন িাাঁর িয়স ছয় িছর। তিতন মহান 

চতরত্র ও উত্তম দিতিষ্টে তনময় জীিন যাপন করতছমিন। িামি িাাঁর 

সম্প্রদায় িাাঁমক আি-আমীন তখিামি ভূতষি কমর। চতল্লি িছর িয়মস 

িাাঁর তনকি সিথ প্রথম অহী আমস। িখন তিতন তছমিন মহরা  মিথ। 

অিঃপর তিতন সিাইমক মূতিথ পূজা মছমি এক আল্লাহর ইিাদমির তদমক 

ডামকন এিাং িাাঁমক রাসূি তহমসমি মমমন তনমি িমিন। িখন িারা 

িাাঁমক হমরক রকমমর কষ্ট মদয়। এমি তিতন দধযথ ধরমি মদীনায় 

তহজরমির পর আল্লাহ িা‘আিা িাাঁর দীনমক তিমশ্বর িুমক জয়ী কমরন। 

অিঃপর ইসিামমর সকি তিধান নাতযি হয়। িখন ইসিাম 

পরাক্রমিািীরূমপ পূেথিা িাভ কমর। পতরমিমষ তিতন তহজরী ১১ সমন 

রতিউি আউয়ামির ১২ িাতরখ মসামিার ৬৩ িছর িয়মস আল্লাহ 

িা‘আিার সাতন্নমধে  মন কমরন। ইমিামমধে তিতন িাাঁর পূেথ দাতয়ত্ব 

পামিন কমরন িথা িাাঁর উম্মিমক সকি কিোমের পথ িািমি মদন 

এিাং সকি অকিোে মথমক সিকথ কমরন।  

“মুহাম্মাদুর রাসূিুল্লাহ”-এর িিথসমূহ:  

১. রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমর প্রতি উক্ত সাক্ষের অথথ 

সতঠকভামি জানা। যারা রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমর প্রতি 

অতধক ভামিািাসা মদখামি ত ময় িাাঁমক আল্লাহ িা‘আিার সমকক্ষ তকাংিা 
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িাাঁর ঊমধ্বথ মপৌঁমছ তদময়মছ িারা অিিেই উক্ত সাক্ষের অথথ সতঠকভামি 
জামন তন।  

২. উক্ত সাক্ষে প্রিাতন্তময় দৃঢ় তিশ্বাস তনময় উচ্চারে করা। যামি 

সমেমহর মকামনা অিকাি থাকমি না। মকউ যতদ উক্ত সাক্ষের িোপামর 

সামানেিুকুও সমেহ মপাষে কমর এিাং রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ 

ওয়াসাল্লাম ছািা অনে কামরার আদিথ ময িাতিি িমি  েে এ িোপামর 

মকামনা ধরমের তিধা-সাংিয় মিাধ কমর িাহমি িার উপমরাক্ত সাক্ষে 

অিিেই িাতিি িমি  েে হমি। আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

ۡؤم نهونَِِإ َنَما﴿ ۦ ِب ٱّلَل َِِءاَمنهوا ِِٱََّل ينَِِٱلۡمه ول   [  ١٤: اْلجرات] ﴾يَۡرتَابهوا ِِلَمِِۡثهمََِِورَسه

“তনশ্চয় সতিেকার ঈমানদার ওরা যারা আল্লাহ িা‘আিা ও িদীয় রাসূি 

সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমর ওপর ঈমান এমনমছ। অিঃপর িামি 
মকামনা ধরমের সমেহ মপাষে কমর তন”। [সূরা আি-হুজুরাি, আয়াি: 

১৫]  

আিু হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, রাসূি 

সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন,  

ْن ََل إََِلَ إِ »
َ
ْشَهُد أ

َ
ِّ ِفيِهَما إَِله أ َ بِِهَما َعبٌْد َغْْيَ َشاك  ِ ََل يَلََْق اَّلله يِنِّ رَُسوُل اَّلله

َ
ُ َوأ َله اَّلله

 «َدَخَل اْْلَنهةَ 

“আল্লাহ িা‘আিা ছািা সিে মকামনা মা‘িূদ মনই এিাং তনশ্চয় আতম 

আল্লাহর রাসূি এ িোপামর মকামনা িাো তনঃসমেহভামি সাক্ষে তদময় 

আল্লাহ িা‘আিার সামথ সাক্ষাৎ করমি পারমি মস তনশ্চয় জান্নামি 
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প্রমিি করমি”।22  

৩. উক্ত সাক্ষে যা ধারে কমর ও করমি িমি িা সমূ্পেথরূমপ 

কায়মমনািামকে মমমন মনওয়া। িথা রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ 

ওয়াসাল্লামমর পক্ষ মথমক যা তকছু এমসমছ িা সমূ্পেথরূমপ স্বীকার, তিশ্বাস 

ও গ্রহে করা। এর মকামনা তকছুই পতরিিথন ও অপিোখোর মাধেমম 

প্রিোখোন না করা। মযমন ইয়াহূদী-তখ্রস্টামনর আতিমরা িাাঁমক 

ভামিাভামি তচনমিা, িাাঁর িোপামর উক্ত সাক্ষের অথথ সতঠকভামি জানমিা 

এিাং িা তিশ্বাসও করমিা। িমি িারা িা অহিারিিিঃ গ্রহে কমরতন 

ও মমমন মনয় তন। আল্লাহ িা‘আিা িামদর সম্পমকথ িমিন,  

مِهِٱََّل ينَِ﴿ َتََٰبَِِءاَتۡيَنَٰهه ۥِٱۡلك  ۡمِ َِيۡعر فهونََِِكَماَِيۡعر فهونَهه اَءهه ۡبَنا
َ
اِِإَونَِِأ ََِلَۡكتهمهونَِِمد ۡنههمِِۡفَر يق 

مِِۡٱۡۡلََقِ ونََِِوهه  [  ١٥٦: ابلقرة] ﴾١٤٦َِيۡعلَمه

“যামদরমক আমরা তকিাি তদময়তছ িারা রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ 

ওয়াসাল্লামমক এমনভামি তচমন মযমন তচমন তনজ পুত্রসন্তানমদরমক। িমি 
তনশ্চয় িামদর এক দি জ্ঞািসামর সিেমক ম াপন করমছ”। [সূরা আি-

িাকারাহ, আয়াি: ১৪৬]  

যারা িরী‘আমির মকামনা তিধান তকাংিা দণ্ডতিতধ তনময় প্রশ্ন মিামি মযমন, 

চুতর ও িেতভচামরর দণ্ড অথিা িহু তিিামহর মমিা তিধামনর ওপর নাক 

তসিকায় িারা ময উক্ত সাক্ষের চাওয়া-পাওয়া মমনপ্রামে মমমন তনমি 

পামর তন িা সহমজই িুো যায়।  
                                                           
22 সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ২৭। 



 

 

 
 67  

৪. উক্ত সাক্ষে যা িুোয় িা সমূ্পেথরূমপ মাথা মপমি মনওয়া। িথা রাসূি 

সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমর পক্ষ মথমক যা তকছু এমসমছ িা মকামনা 

ধরমের কমামনা িািামনা ছািাই সমূ্পেথরূমপ ও সন্তুষ্ট তচমত্ত মাথা মপমি 

মনওয়া এিাং কামজ পতরেি করা। উপরন্তু িা তনময় মকামনা প্রমশ্নর 

অিিারো না করা। আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

وكََِِحَتَِِٰيهۡؤم نهونََِِلَِِوَربد َكِِفََلِ﴿ َكد مه مَِِۡشَجرَِِف يَماَِيه وا َِِلِِثهمَِِبَۡيَنهه ِاََِي ده ه مِِۡف  س  نفه
َ
ِأ

ا ِ َِحرَج  وا ِِقََضۡيَتَِِمامد هَسلد مه اَِوي  [  ٦٤: النساء] ﴾٦٥ِتَۡسل يم 

“মিামার রমির িপথ! িারা কখমনা ঈমানদার হমি পামর না যিক্ষে না 

িারা তনমজমদর মধেকার তিমরাধপূেথ তিষময় মিামামক তিচারক তহমসমি 
মমমন মনয় অিঃপর মিামার িায়সািা সন্তুষ্ট তচমত্ত মাথা মপমি মনয়”। 

[সূরা আন-তনসা, আয়াি: ৬৫]  

এ িিথ ও পূমিথর িমিথর মামে পাথথকে এই ময, পূমিথর িিথ িিমি রাসূি 

সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমর  প্রতি উক্ত সাক্ষে যা িুোয় িা 

মমৌতখকভামি মমমন মনওয়া আর এ িিথ হমে িা কাযথ িভামি মমমন 
মনওয়া।  

যারা িরী‘আমির তিচার িাদ তদময় মানি রতচি তিচামরর তনকি ধেথা 

মদয় িারা ময উক্ত সাক্ষের চাওয়া-পাওয়া মাথা মপমি তনমি পামরতন িা 

সহমজই িুো যায়।  

৫. উক্ত সাক্ষে যা িুোয় িা মমনপ্রামে মমমন মনওয়ার িোপামর 

সিেিাতদিার পতরচয় মদওয়া। এ সাক্ষের প্রতি অনেমক দাওয়াি মদওয়া 
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এিাং রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমর আনু িে ও িাাঁর তিতধ-

তনমষধ িাস্তিায়মন তনজ সিথিতক্ত তিতনময়া  করা সতিেকারামথথই এ 

িোপামর সিেিাতদিার পতরচয় িহন কমর। আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

َها﴿ يُّ
َ
أ وا َِِءاَمنهوا ِِٱََّل ينََِِيَٰٓ ونهوا ِِٱّلَلَِِٱَتقه ق يََِِمعََِِوكه   [  ١١٩: اَلوبة] ﴾١١٩ِٱلَصَٰد 

“মহ ঈমানদার ে! মিামরা আল্লাহ িা‘আিামক ভয় কমরা এিাং (কথায় 
ও কামজ) সিেিাদীমদর সমে থামকা”। [সূরা আি-িাওিাহ, আয়াি: 

১১৯]  

রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমর পক্ষ মথমক যা তকছু এমসমছ এর 

পুমরািা তকাংিা তকয়দাংি মকউ অসিে িমি মমন করমি মস ময উক্ত 

সাক্ষের প্রতি দৃঢ় তিশ্বামস অসিেিাদী িা সহমজই িুো যায়। এ জািীয় 

ঈমান সাংতিষ্ট িেতক্তমক মকামনাভামিই জাহান্নাম মথমক মুক্ত করমি 

পারমি না। িরাং মস মুনাতিক িমিই তিমিতচি।  

৬. উক্ত সাক্ষের প্রতি তিশ্বাস ময মকামনা তিকথ মথমক মুক্ত করা। িথা িা 

একমাত্র আল্লাহ িা‘আিার সন্তুতষ্ট কামনায় হমি হমি। িা কাউমক 

মদখামনা িা শুনামনা তকাংিা দুতনয়ার মকামনা িাভ িা মভাম র ইোয় না 

হমি হমি। আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

َلِ﴿
َ
َ ِِأ ِاِٱلد ينِهِّلل   [  ١: الزمر] ﴾َوٱََّل ينَِِٱِۡلَال صه

“মজমন রামখা, অতিতমশ্র আনু িে একমাত্র আল্লাহ িা‘আিারই জনে”। 

[সূরা আয-যুমার, আয়াি: ৩] 

আল্লাহ িা‘আিা আমরা িমিন,  
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عِ َِمن﴿ وَلِِيهط  َطاعََِِفَقدِِۡٱلَرسه
َ
اِِتََوَّلََِِٰوَمنِٱّلَلَ ِِأ رَۡسۡلَنََٰكَِِفَما

َ
اَِعلَۡيه مِِۡأ  ﴾٨٠َِحف يظ 

 [  ٢٠: النساء]

“ময িেতক্ত রাসূমির আনু িে করমিা মস মযন স্বয়াং আল্লাহ িা‘আিারই 

আনু িে করমিা। আর ময িার আনু িে মথমক মুখ তিতরময় তনমিা 

(িামক তনময় িেস্ত হওয়ার মকামনা মামন হয় না) িরাং (মহ রাসূি! িুতম 
মজমন রামখা,) আমরা মিামামক িামদর রক্ষকরূমপ পাঠাই তন”। [সূরা 

আন-তনসা, আয়াি: ৮০]  

৭. উক্ত সাক্ষের সামথ সাংতিষ্ট সকি তকছুমকই ভামিািাসা এিাং যা এর 

তিপরীি িা মনভমর ঘৃো করা। িথা রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ 

ওয়াসাল্লামমক ভামিািাসা এিাং িাাঁর ভামিািাসামক সকি ভামিািাসার 

ওপর প্রাধানে মদওয়া। উপরন্তু িাাঁর ভামিািাসার সকি িিথ ও চাতহদা 

পূরে করা। িথা িাাঁমক মমনপ্রামে অ াধ সম্মান তদময় ভামিািাসা। এমন 

সকি স্থানমকও ভামিািাসা মযগুমিামক তিতন ভামিািাসমিন মযমন, মক্কা, 

মদীনা ও তিমশ্বর সকি মসতজদ। এমন সকি সময়মকও ভামিািাসা 

মযগুমিামক তিতন ভামিািাসমিন মযমনঃ রামাযান, তজিহমজর প্রথম দি 

তদন ইিোতদ। এমন সকি সত্তা ও িেতক্তমকও ভামিািাসা যামদরমক তিতন 

ভামিািাসমিন মযমন, আল্লাহ িা‘আিা, তিতন ছািা অনোনে নিী, রাসূি, 

তিতরিিা, তসেীক, িহীদ ও মনককার ে। এমন সকি কাজমকও 

ভামিািাসা মযগুমিামক তিতন ভামিািাসমিন মযমন, সািাি, যাকাি, 

সাওম, হজ ইিোতদ। এমন সকি কথামকও ভামিািাসা মযগুমিামক তিতন 

ভামিািাসমিন মযমন, তযতকর, কুরআন তিিাওয়াি ইিোতদ।  
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এর তিপরীমি সকি কাতির, মুিতরক ও মুনাতিক এিাং সকি কুিুরী, 

িাতসকী ও ময মকামনা গুনাহ অপছে করা। 

 আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

َها﴿ يُّ
َ
أ مِِۡيَۡرتَدََِِمنَِءاَمنهوا ِِٱََّل ينََِِيَٰٓ ِِفََسوَۡفِِد ين هۦ َِعنِم نكه ت 

ۡ
مِِۡب َقۡومِ ِٱّلَلِهِيَأ َِيه بُّهه

ِۥا بُّونَهه ذ َلةِ َِويهح 
َ
ِِأ ۡؤم ن يَََِِعَ َزةِ ِٱلۡمه ع 

َ
ِِأ ونَِِٱۡلَكَٰف ر ينَََِِعَ ِِيهَجَٰه ده َِوَلِِٱّلَل َِِسب يلِ ِف 

َََِِيَافهونَِ ِ ِۡوَمةَِل ئ م 
   [  ٤٥: دةاملائ] ﴾َلا

“মহ ঈমানদার ে! মিামামদর মকউ মুরিাদ হময় ম মি িথা তনজ ধমথ 

িো  করমি (িামি আল্লাহ িা‘আিার তকছুই আমস যায় না, িরাং) 

অতচমরই আল্লাহ িা‘আিা িামদর পতরিমিথ এমন এক সম্প্রদায় সৃতষ্ট 

করমিন যামদরমক তিতন ভামিািাসমিন এিাং িারাও িাাঁমক 

ভামিািাসমি। িারা মুতমনমদর প্রতি নম্র ও কাতিরমদর প্রতি কতঠন 

থাকমি। িারা আল্লাহ িা‘আিার পমথ তজহাদ করমি। এ িোপামর িারা 
মকামনা তনেুমকর তনো পমরায়া করমি না”। [সূরা আি-মাতয়দাহ, 

আয়াি: ৫৪]  

আল্লাহ িা‘আিা আমরা িমিন,  

اََِت دِهَِلِ﴿ ر ِِۡومِ َوٱَۡلَِِب ٱّلَل ِِيهۡؤم نهونَِِقَۡوم  ادُّونَِِٱٓأۡلخ  ادََِِمنِِۡيهَوا وَلهۥِٱّلَلََِِحا ََِكنهواا َِِولَوَِِۡورَسه
مِۡ اَءهه وَِِۡءابَا
َ
مِِۡأ اَءهه ۡبَنا

َ
وِِۡأ

َ
مِِۡأ ََٰنهه وِِۡإ ۡخَو

َ
ۡمِاِأ َيَتهه  [  ٨٨: املجادلة] ﴾َعش 

“িুতম এমন মকামনা সম্প্রদায় পামি না যারা আল্লাহ িা‘আিা ও 

পরকামি তিশ্বাসী িমি দাতি কমর অথচ িারা ভামিািামস আল্লাহ 
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িা‘আিা ও িদীয় রাসূি তিমরাধীমদরমক। যতদও িারা মহাক না িামদর 
তপিা, পুত্র, ভাই ও জ্ঞাতি-ম াষ্ঠী”। [সূরা আি-মুজাদািাহ, আয়াি: ২২]  

আনাস রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, রাসূি সাল্লাল্লাহু 

আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন,  

ِ َوَمْن ََكَن  ثَََلٌث َمْن ُكنه » بُُّه إَِله َّلِله يَماِن َمْن ََكَن ُُيِبُّ الَْمْرَء ََل ُُيِ ِفيِه وََجَد َطْعَم اإْلِ
ْن يَرْ 

َ
َحبه إَِْلْهِ ِمْن أ

َ
ْن يُلََْق ِِف انلهاِر أ

َ
ا ِسَواُهَما َوَمْن ََكَن أ َحبه إَِْلِْه ِممه

َ
ُ َورَُسوَُلُ أ ِجَع اَّلله

 
َ
ُ ِمنْهُ ِِف الُْكْفِر َبْعَد أ ْنَقَذُه اَّلله

َ
  «ْن أ

“যার মামে তিনতি গুে থাকমি মস ঈমামনর মজা পামি। একমাত্র আল্লাহ 

িা‘আিার সন্তুতষ্টর জনে কাউমক ভামিািাসা, আল্লাহ িা‘আিা ও িদীয় 

রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমক সি চাইমি মিতি ভামিািাসা 

এিাং মুসতিম হওয়ার পর কাতির হওয়ার চাইমি আগুমন তনতক্ষপ্ত হওয়া 

মিতি ভামিািাসা”।23  

এর তিপরীমি মকামনা মুতমনমক িত্রু এিাং মকামনা কাতির ও মুিতরকমক 

িনু্ধ মমন করা সতিেই ঈমান তিমরাধী।  

ময মকামনা গুনাহ’র কাজ করা ও ময মকামনা তিদ্’আমি তিপ্ত হওয়া উক্ত 

সাক্ষে তিমরাধী। কারে, ময মকামনা গুনাহর গুনাহ’র মাধেমম রাসূি 

সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমর পূেথাে আনু িে মথমক মির হময় যায়। 

মিমতনভামি ময মকামনা তিদ‘আিী তিদ‘আমির মাধেমম রাসূি সাল্লাল্লাহু 

                                                           
23 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ১৬; সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ৪৩। 
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আিাইতহ ওয়াসাল্লামমর আদিথ ও িাাঁর সতঠক ইতত্তিা’ মথমক মির হময় 

যায়।  

আমিী তিদ‘আিীরা যতদ সিে জানার অ াধ তনষ্ঠা থাকা সমেও সিে 

পযথন্ত মপৌঁছুমি না পামর িা হমি হয়মিা িা িারা আল্লাহ িা‘আিার 

ক্ষমা মপময় মযমি পামর িমি িামদর তিদ‘আিী কমথকাণ্ড কখমনাই 

সমথথনমযা ে নয়। আর তিদ‘আিীমদর মমধে যারা ইমাম পযথাময়র িা 

মনিৃস্থানীয় িারা যতদ সিে িুমেও িা গ্রহে না কমর িামদর পূমিথকার 

তিদ‘আিী কমথকামণ্ডর ওপর অিি থামক িাহমি িামদর সামথ আিু 

জাহি, উিিাহ ও ওিীমদর মমিা িমিা িমিা কাতিরমদর তকছুিা হমিও 

তমি রময়মছ িিমি িা িামদর িোপামর মিতি িিা হমি না। যারা একদা 

তনমজমদর পদমযথাদা মিকামনার জনে রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ 

ওয়াসাল্লামমর অহীর িােী প্রিোখোন কমরমছ। মিমতনভামি ইমাম মের 

অনুসারীমদর মমধেও যারা সিে িুমে িা প্রিোখোন কমর িারাও ক্ষমার 

মযা ে িমি তিমিতচি হমি না। এ জািীয় মিাকমদর সম্পমকথই আল্লাহ 

িা‘আিা িমিন,  

هواا ِِبَۡلِ﴿ اِِإ نَاِقَال اَءنَاِوََجۡدنَا ََِِٰٓءابَا َمةِ ََِعَ
ه
َِِِٰٓإَونَاِأ ونََِِءاَثَٰر ه مََِعَ ۡهَتده  [  ٨٨: فالزخر] ﴾٢٢ِمُّ

“িরাং িারা িমি, আমরা মিা আমামদর পূিথ পুরুষমদরমকও এই একই 

মিাদমিথর ওপর মপময়তছ। অিএি, আমরা িামদর পদাি অনুসরে কমর 
তহদায়ািপ্রাপ্ত হমিা”। [সূরা আয-যুখরুি, আয়াি: ২২]  
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 صفة الوضوء

ওযুর তিশুদ্ধ পদ্ধতি 

১. সিথপ্রথম অযুর শুরুমি পতিত্রিার তনয়োি করমি। িমি মমন রাখমি, 

তনয়োি মুমখ উচ্চারে করার তিষয় নয়। িরাং িা মমন সাংকল্প করার 

তিষয়।  

২. “তিসতমল্লাহ” পমি অযু শুরু করমি।  

৩. ডান তদক মথমক অযু শুরু করমি।  

৪. দু’হাি কতি পযথন্ত তিন িার ধুময় তনমি।  

৫. হাি ও পদযু ি মধায়ার সময় আেুিগুমিার মধেিিথী িাাঁকা 

জায় াগুমিা কতনষ্ঠােুতি তদময় মমি তনমি।  

৬. এক িা তিন তচলু্ল (করিিভতিথ পতরমাে) পাতন ডান হামি তনময় তিন 

তিন িার একই সামথ কুতল্ল করমি ও নামক পাতন তদমি এিাং িাম হাি 

তদময় নামকর তছদ্রিয় ভািভামি মেমি তনমি।  

৭. তিন িার সমস্ত মুখমণ্ডি (কান মথমক কান এিাং মাথার সমু্মখিিথী 

চুমির ম ািা মথমক তচিুক ও দাতির নীচ পযথন্ত ) ধুময় তনমি।  

৮. দাতি মখিাি করমি।  

৯. উভয় হাি কনুইসহ তিনিার ধুময় তনমি।  

১০. সমূ্পেথ মাথা একিার মামসহ করমি। িথা মভজামনা হাি দু’মিা 
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মাথার সামমনর তদক মথমক মপছমনর তদমক এিাং মপছমনর তদক মথমক 

মাথার সামমনর তদমক মিমন আনমি। উপরন্তু কান দু’মিাও মামসহ 

করমি। িথা উভয় িজথনীর মাথা দু’মিা উভয় কামন ঢুকামি এিাং উভয় 

িৃদ্ধােুতি তদময় কামনর িতহরাাংি মামসহ করমি।  

১১. উভয় পা িাখনুসহ তিনিার ধুময় তনমি।  

১২. অযু মিমষ তনে িসমন পাতন তছাঁতিময় তদমি।  

১৩. অযু মিমষ তনমোক্ত মদা‘আসমূহ পাঠ করমি।  

িাহাদািাইন পাঠ করমি:  

داً َعبُْد اهلِل َورَُسْوَُلُ » نه حُمَمه
َ
ْن ََل إََِلَ إَِله اهلُل َوأ

َ
ْشَهُد أ

َ
 «أ

উকিা ইিন আতমর রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, রাসূি 

সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন, 

ْو فَيُْسبِ »
َ
 َفيُبِْلُغ أ

ُ
أ َحد  َيتَوَضه

َ
نه َما ِمنُْكْم ِمْن أ

َ
ْن َلَ إََِلَ إَِله اهلُل وَأ

َ
ْشَهُد أ

َ
ُغ الْوُُضوَْء ثُمه َيُقْوُل: أ

بَْواُب اْْلَنهِة اثلهَماِنيَ 
َ
داً َعبُْد اهللِ َورَُسْوَُلُ، إَِله فُتَِحْت ََلُ أ يَِِّها َشاءحُمَمه

َ
  «ُة، يَْدُخُل ِمْن أ

“মিামামদর মকউ ভািভামি অযু কমর যখন পিমি: “আিহাদু আল্লা 

ইিাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআন্না মুহাম্মাদান আবু্দল্লাতহ ওয়ারাসূিুহু” (আতম 

সাক্ষে তদতে ময, আল্লাহ ছািা সতিেকার মকামনা উপাসে মনই এিাং 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর িাো ও রাসূি) িখন 

িার জনে মিমহমস্তর আিতি দরজা উনু্মক্ত করা হমি। িার ইমে মস ময 
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মকামনা দরজা তদময়ই প্রমিি করুক না মকন”।24  

অথিা িিমি:  

داً َعبُْدُه َورَُسْوَُلُ، اَللهُهمه »َ نه حُمَمه
َ
ْشَهُد أ

َ
يَْك ََلُ َوأ ْن ََل إََِلَ إَِله اهلُل وَْحَدُه ََل َشِ

َ
 ْشَهُد أ

ابِْْيَ َواجْ  ِريْناْجَعلِِْنْ ِمَن اَلهوه  «َعلِِْنْ ِمَن الُْمتََطِهِّ

’উমর রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, রাসূি সাল্লাল্লাহু 

আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন,  

ْشَهدُ »
َ
يَْك ََلُ َوأ ْن َلَ إََِلَ إَِله اهلُل وَْحَدهُ َلَ َشِ

َ
ْشَهُد أ

َ
ْحَسَن الْوُُضوَْء ُثمه قَاَل: أ

َ
 فَأ

َ
أ  َمْن تَوَضه

ً َعبُْدُه َورَُسْوَُلُ  دا نه حُمَمه
َ
ِريَْن ؛ أ ابِْْيَ َواْجَعلِِْنْ ِمَن الُْمتََطِهِّ ، اَللهُهمه اْجَعلِِْنْ ِمَن اَلهوه

يَِِّها َشاءَ 
َ
بَْواِب اْْلَنهِة، يَْدُخُل ِمْن أ

َ
 «فُِتَحْت ََلُ َثَماِنيَُة أ

“ময িেতক্ত অযু কমর পিমি: “আিহাদু আল্লা ইিাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু 

িা িারীকা িাহু ওয়া আিহাদু আন্না মুহাম্মাদান্ ’আবু্দহু ওয়া রাসূিুহু। 

আল্লাহুম্মাজ্’আিনী তমনাি িাওআিীনা ওয়াজ্আল্নী তমনাল্ 

মুিািাহতহরীন (আতম সাক্ষে তদতে ময, আল্লাহ ছািা সতিেকার মকামনা 

উপাসে মনই। তিতন এক, িাাঁর মকামনা অাংিীদার মনই। আতম আমরা 

সাক্ষে তদতে ময, তনশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর 

িাো ও রাসূি। মহ আল্লাহ! আপতন আমামক িাওিাকারী ও 

পতিত্রিাজথনকারীমদর অন্তভুথক্ত করুন) িখন িার জনে জান্নামির আিতি 

                                                           
24 সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ২৩৪; ইিন মাজাহ, হাদীস নাং ৪৭৫। 
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দরজা উনু্মক্ত করা হমি। িার ইমে মস ময মকামনা দরজা তদময়ই প্রমিি 
করুক না মকন”।25  

তনমোক্ত মদা‘আতিও পিা মযমি পামর:  

تُوُْب إَِْلَْك »
َ
ْستَْغِفُرَك َوأ

َ
نَْت، أ

َ
ْن ََل إََِلَ إَِله أ

َ
ْشَهُد أ

َ
 «ُسبَْحانََك اللهُهمه َوِِبَْمِدَك، أ

উচ্চারেঃ “সুিহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াতিহাতিকা আিহাদু আল্লা ইিাহা ইল্লা 

আন্তা আস্তা তিরুকা ওয়া আিূিু ইিাইক।  

“মহ আল্লাহ! আপতন পাক-পতিত্র এিাং সকি প্রিাংসা আপনার জনেই। 

আতম সাক্ষে তদতে ময, আপতন ছািা সতিেকার মকামনা উপাসে মনই। 

আতম আপনার তনকি িাওিা ও ক্ষমা প্রাথথনা করতছ”।26  

১৪. পতরমিমষ দু’রাকাি সািাি পিমি। ময িেতক্ত অযু মিমষ 

কায়মমনািামকে দু’রাকাি সািাি আদায় করমি আল্লাহ িা‘আিা িার 

সকি গুনাহ ক্ষমা কমর তদমিন এিাং জান্নাি হমি িার জনে অিধাতরি।  

উসমান রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, রাসূি সাল্লাল্লাহু 

আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন, 

ُث ِفيِْهَما َنْفَسُه َغَفَر اهلُل ََلُ َما »  ََنَْو وُُضْوِِئ َهَذا ُثمه َصَّله َرْكَعتَْْيِ ََل ُُيَِدِّ
َ
أ َمْن تَوَضه

َم ِمْن َذنِْبهِ تَ   «َقده

“ময িেতক্ত আমার অযুর নোয় অযু কমর কায়মমনািামকে দু’ রাকাি 
                                                           
25 তিরতমযী, হাদীস নাং ৫৫। 

26 আমািুি ইয়াওতম ওয়াল্লাইিাহ, হাদীস নাং ৮১। 
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সািাি আদায় করমি আল্লাহ িা‘আিা িার অিীমির সকি গুনাহ ক্ষমা 

কমর তদমিন”।27  

উকিা ইিন আতমর রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, রাসূি 

সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন, 

، ُمْقِبٌل َعلَيِْهَما بَِقلِْبِه مَ » ْ َرْكَعتَْْيِ  َفيُْحِسُن وُُضوَْءُه، ُثمه َيُقْومُ َفيَُصِِلِّ
ُ
أ ا ِمْن ُمْسِلم  َيتَوَضه

 «َووَْجِهِه إَِله وََجبَْت ََلُ اْْلَنهةُ 

“ময মকামনা মুসতিম যখন ভামিাভামি অযু কমর কায়মমনািামকে 

দু’রাকাি সািাি আদায় কমর, িখন িার জনে জান্নাি অিধাতরি হময় 

যায়”।28 

ওযুর িরয ও রুকনসমূহ:  

ধমথীয় মকামনা কাজ িা আমমির িরয িা রুকন িিমি এমন তকছু 

তক্রয়াকমথমক িুোমনা হয় যা না করা হমি ঐ কাজ িা আমিতি সম্পাতদি 

হময়মছ িমি  েে করা হয় না যিক্ষে না মস ঐ কমথগুমিা সম্পাদন 

কমর। অযুর িরয িা রুকন ছয়তি যা তনেরূপ:  

১. সমস্ত মুখমণ্ডি মধৌি করা।  

২. কনুইসহ উভয় হাি মধৌি করা।  

৩. সমূ্পেথ মাথা মামসহ করা।  
                                                           
27 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ১৬৪; সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ২২৬। 

28 সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ২৩৪। 
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৪. উভয় পা িাখনুসহ মধৌি করা।  

৫. মধায়ার সময় অেগুমিার মামে পযথায়ক্রম িজায় রাখা।  

৬. অযুর সময় অেপ্রিেেগুমিার মামে ধারািাতহকিা িজায় রাখা।  

ওযুর িিথসমূহ:  

ওযু শুদ্ধ হওয়ার জনে দিতি িিথ রময়মছ িা তনেরূপ: 

১. অযুকারী মুসতিম হমি হমি। অিএি, কাতির িা মুিতরক অযু 

করমিও িার অযু শুদ্ধ হমি না। িাই মস অযু িা ম াসি কমর কখমনা 

পতিত্র হমি পারমি না। 

২. অযুকারী জ্ঞানসম্পন্ন থাকমি হমি। অিএি, পা ি ও মািামির অযু 

শুদ্ধ হমি না। যিক্ষে না িামদর মচিনা তিমর আমস। 

৩. অযুকারী ভািমে মভদামভদ জ্ঞান রামখ এমন হমি হমি। অিএি, 

িাচ্চামদর অযু িরী‘আমি ধিথিে নয়। িামদর অযু করা-না করা সমান। 

৪. তনয়োি করমি হমি। অিএি, তনয়োি িেিীি অযু গ্রহেমযা ে হমি না। 

৫. অযু মিষ হওয়া পযথন্ত পতিত্রিাজথমনর তনয়োি িহাি থাকমি হমি। 

অিএি, অযু চিাকািীন তনয়োি ভে করমি অযু শুদ্ধ হমি না।  

৬. অযু চিাকািীন অযু ভমের মকামনা কারে মযন পাওয়া না যায়। িা 

না হমি অযু িৎক্ষোৎই মভমে যামি। 
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৭. অযুর পূমিথ মিমূত্র িো  কমর থাকমি মঢিাকুিুপ িা পাতন তদময় 

ইতস্তো করমি হমি।  

৮. অযুর পাতন পতিত্র ও জাময়য পন্থায় সাং ৃহীি হমি হমি।  

৯. অযুর অেগুমিামি পাতন মপৌঁছুমি িাধা প্রদান কমর এমন িস্তু 

অপসারে করমি হমি।  

১০. অযু ভমের কারে সিথদা পাওয়া যামে এমন িেতক্তর জনে সািামির 

ওয়াক্ত উপতস্থি হমি হমি। অথথাৎ সািামির সময় হমিই মকিি এমন 

িেতক্তরা অযু করমি।  
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 نواقض الوضوء

অযু ভমের কারেসমূহ 

অযু করার পর তনমোক্ত কারেগুমিার মকামনা একতি কারে সাংঘতিি 

হমি অযু তিনষ্ট হময় যামি। কারেগুমিা তনেরূপ:  

১. মি-মূত্রিার তদময় মকামনা তকছু মির হমি:  

িায়ু, িীযথ, মযী, ওদী, ঋিুস্রাি, তনিাস ইিোতদ এরই অন্তভুথক্ত। এ সকি 

িস্তু মি িা মূত্রিার তদময় মির হমি অযু তিনষ্ট হময় যায়।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

وِۡ﴿
َ
اءَِِأ َحدِ َِجا

َ
مِأ ئ ط ِِمد نَِِمد نكه

ا وِِۡٱۡلَغا
َ
اءََِِلََٰمۡستهمِهِأ وا ِِفَلَمِِۡٱلند َسا اءِ ََِت ده وا َِِما اَِفَتَيَممه َِصع يد 

 [  ٦: دةاملائ] ﴾َطيد ب ا

“মিামামদর মকউ িাথরুম মথমক মিমূত্র িো  কমর আসমি অথিা স্ত্রী 

সহিাস করমি (পাতন মপমি অযু িা ম াসি কমর তনমি) অিঃপর পাতন 
না মপমি পতিত্র মাতি তদময় িায়ামু্মম করমি”। [সূরা আি-মাময়দাহ, 

আয়াি: ৬]  

সািওয়ান ইিন আসাি রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন,  

ُمُرنَا إِ   ََكَن رَُسْوُل اهللِ »
ْ
يهام  َوَْلَاِْلِْهنه إَِله يَأ

َ
ْن ََل َنْْنَِع ِخَفاَفنَا ثَََلثََة أ

َ
َذا ُكنها َسْفراً أ

 «ِمْن َجنَابَة  ؛ َولَِكْن ِمْن ََغئِط  َوَبْول  َونَْوم  

“রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমর সামথ সিমর রওয়ানা করমি 

তিতন আমামদরমক তিন তদন তিন রাি পযথন্ত মিমূত্র িো  িা ঘুম 
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যাওয়ার কারমে মমাজা না খুিমি আমদি করমিন, িরাং মমাজার উপর 

মাসাহ করমি িিমিন, িমি শুধু জানািামির ম াসমির জনে মমাজা 

খুিমি িিমিন”।29 

আব্বাদ ইিন িামীম রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, আমার 

চাচা রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমর তনকি অতভমযা  করমিন ময, 

কামরা কামরার ধারো হয় সািামির মমধে অযু নষ্ট হময়মছ িমি। িখন 

িামক কী করমি হমি? তিতন িিমিন: 

َد ِرُْياً » ْو ََيِ
َ
 «ََل َينََْصُِف َحَّته يَْسَمَع َصْوتاً أ

“মস সািাি মছমি তদমি না যিক্ষে না মস িায়ু তন থমনধ্বতন িা দু থন্ধ 

পায়”।30  

২. ঘুম িা অনে ময মকামনা কারমে অিমচিন হমি।  

’আিী রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, রাসূি সাল্লাল্লাহু 

আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন, 

« 
ْ
أ ِه الَْعيْنَاِن، َفَمْن نَاَم فَلْيَتَوَضه  «ِوََكُء السه

“চকু্ষিয় গুহেিামরর পাহারাদার। অিএি, ময িেতক্ত ঘুমামি িামক 
অিিেই অযু করমি হমি”।31  

                                                           
29 তিরতমযী, হাদীস নাং ৯৬ ইিন মাজাহ, হাদীস নাং ৪৮৩।  
30 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ১৩৭; সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ৩৬১ ইিন মাজাহ, 

হাদীস নাং ৫১৯। 
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এ ছািা উন্মাদনা, সাংজ্ঞাহীনিা ও মাদকিা ইিোতদর কারমে 

মচিনািূনেিা মদখা তদমিও সকি আমিমমর ঐকমমিে অযু মভমে যামি।  

৩. মকামনা আিরে ছািাই হাি তদময় তিে িা গুহেিার স্পিথ করমি।  

উমম্ম হাতিিা ও আিু আইয়ূি আনসারী রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি 

িারা িমিন, আমরা রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমক িিমি 

শুমনতছ: 

« 
ْ
أ  «َمْن َمسه فَرَْجُه فَلْيَتَوَضه

“ময িেতক্ত তনজ িজ্জাস্থান স্পিথ করি মস মযন অযু কমর মনয়”।32  

৪. উমির ম ািি মখমি।  

িারা ইিন আতযি রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, 

ُؤْوا ِمنَْها، وَُسئَِل َعْن ُْلُْوِم الَْغنَِم؟ َعِن  ُسِئَل رَُسْوُل اهللِ » الْوُُضوِْء ِمْن ُْلُـْوِم اإِلبِِل؟ َفَقاَل: تَوَضه
ُؤْوا ِمنَْها  «َفَقاَل: ََل تَوَضه

“রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমক উমির ম াস্ত মখময় অযু করমি 

হমি তকনা এ সম্পমকথ তজজ্ঞাসা করা হমি তিতন িমিন, উমির ম ািি 

মখমি অযু করমি হমি। মিমতনভামি িাাঁমক ছা মির ম ািি সম্পমকথ 

                                                                                                                  
31 আিু দাউদ, হাদীস নাং ২০৩; ইিন মাজাহ, হাদীস নাং ৪৮২। 

32 ইিন মাজাহ, হাদীস নাং ৪৮৬, ৪৮৭ ইিন তহিিান, হাদীস নাং ১১১৪, ১১১৫, 
১১১৭।  
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তজজ্ঞাসা করা হমি তিতন িমিন, ছা মির ম ািি মখমি অযু করমি হমি 

না”।33  

৫. মুরিাদ (দীন ইসিাম পতরিো  কমরমছ ময) হময় ম মি।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

رَِِۡوَمن﴿ يَمَٰنِ ِيَۡكفه ۥَِحب َطَِِفَقدِِۡب ٱۡۡل  وََِِعَملههه َِِوهه َرة ِِف  : دةاملائ] ﴾ٱۡلَخَِٰس  ينَِِم نَِِٱٓأۡلخ 
٤  ] 

“ময িেতক্ত ঈমান আনার পর কুিুরী করমি িার আমি তনষ্ফি হময় 
যামি এিাং মস পরকামি সমূ্পেথরূমপ ক্ষতিগ্রস্ত হমি”। [সূরা আি-

মাময়দাহ, আয়াি: ৫]  

 

                                                           
33 আিু দাউদ, হাদীস নাং ১৮৪; ইিন মাজাহ, হাদীস নাং ৪৯৯। 
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 موجبات الغسل

যখন ম াসি করা িরয 

তনমোক্ত চারতি কারমের ময মকামনা একতি কারে সাংঘতিি হমি ময 

মকামনা পুরুষ িা মতহিার ওপর ম াসি করা িরয। উপরন্তু মতহিামদর 

ম াসি িরয হওয়ার জনে আমরা দু’তি িািতি কারে রময়মছ। মস 

কারেগুমিা তনেরূপ:  

১. উমত্তজনাসহ িীযথপাি হমি:  

উমত্তজনাসহ িীযথপাি হমি ম াসি িরয হময় যায়। মিমতনভামি 

স্বপ্নমদাষ হমিও। িমি িামি উমত্তজনার কথা মমন থাকা িিথ নয়।  

আিু সাঈদ খুদরী রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, রাসূি 

সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন,  

 «َماءِ ـَماُء ِمَن الْ ـإنهَما الْ »

“িীযথপাি হমিই ম াসি করমি হয়”।34  

২. স্ত্রী সহিাস করমি:  

স্ত্রীসেম করমি ম াসি করমি হয়। িীযথপাি মহাক িা নাই মহাক।  

আয়িা রাতদয়াল্লাহু ‘আনহা মথমক িতেথি, তিতন িমিন, রাসূি সাল্লাল্লাহু 

আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন,  
                                                           
34 সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ৩৪৩। 
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ْرَبِع، َوَمسه اِْلِتَاُن اِْلِتَاَن، َفَقْد وََجَب الُْغْسُل »
َ
 «إَِذا َجلََس َبْْيَ ُشَعِبَها اْل

“যখন মকামনা পুরুষ স্ত্রীসেমমর জনে পূেথ প্রস্ত্ত্ততি তনময় মনয় এিাং 

পুরুমষর তিোগ্র স্ত্রীর মযাতনিারমক অতিক্রম কমর (িীযথপাি মহাক িা 

নাই মহাক) িখন ম াসি ওয়াতজি হময় যায়”।35  

৩. মকামনা কাতির িেতক্ত মুসতিম হমি: 

চাই মস আদমিই কাতির মথমক থাকুক অিঃপর মুসতিম হময়মছ অথিা 

ইসিাম গ্রহে করার পর মুরিাদ (পুনরায় কাতির) হময় অিঃপর 

মুসতিম হময়মছ।  

কাইস ইিন আতসম রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন,  

َتيُْت انلهِبه »
َ
ْغتَِسَل بَِماء  وَِسْدر    صَّل اهلل عليه وسلم أ

َ
ْن أ

َ
َمَرِِنْ أ

َ
ِريُْد اإلِْسََلَم، فَأ

ُ
 «أ

“আতম নিী সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমর তনকি ইসিাম গ্রহমের 

জনে আসমি তিতন আমামক িরই পািা তমতশ্রি পাতন তদময় ম াসি 

করমি আমদি কমরন”।36  

৪. যুদ্ধমক্ষমত্রর িহীদ িেিীি ময মকামনা মুসতিম ইমন্তকাি করমি:  

আবু্দল্লাহ ইিন আব্বাস রাতদয়াল্লাহু আনহুমা মথমক িতেথি, তিতন িমিন, 

                                                           
35 সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ৩৪৯। 

36 আিু দাউদ, হাদীস নাং ৩৫৫; তিরতমযী, হাদীস নাং ৬০৫; নাসাঈ, হাদীস নাং 
১৮৮। 
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َفَماَت، » «إِذْ َوَقَع ِمـْن َراِحلَتِِه، فََوقََصتْهُ بَِعَرفَـَة،   بَيْنََما رَُجٌل َواقٌِف َمَع رَُسْوِل اهللِ »
 ِّ ِبِ

،  صَّل اهلل عليه وسلم فَُذِكَر َذلَِك لِلنه نُوْهُ ِِفْ ثَْوبَْْيِ ، َوَكِفِّ ، َو ِسْدر  َفَقاَل: ِاْغِسلُوْهُ بَِماء 
َسُه، فَإِنه اهلَل َيبَْعثُُه يَْومَ 

ْ
ُرْوا َرأ  «الِْقيَاَمِة ُملَبِِّياً  َوََل ُُتَِنُِّطوْهُ، َوََل ُُتَِمِّ

“একদা জননক িেতক্ত রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমর সামথই 

হজ মমৌসুমম আরািায় অিস্থান করতছি। এমিািস্থায় হঠাৎ মস উি 

মথমক পমি ম মি িার ঘাি মভমে যায়। তকছুক্ষে পর মস মারা ম মি 

িার িোপারতি রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমর কেথম াচমর আনা 

হমি তিতন িমিন, িামক িরই পািা তমতশ্রি পাতন তদময় ম াসি দাও। 

অিঃপর িামক মখািিু িাত ময় ইহরামমর কাপি দু’তিমিই কািন তদময় 

দাও; তকন্তু িার মাথা মঢমক তদমি না। কারে, আল্লাহ িা‘আিা িামক 

তকয়ামমির তদিমস িািতিয়োহ্ পিািস্থায়ই পুনরুতত্থি করমি”।37  

৫. মতহিামদর ঋিুস্রাি হমি: িমি ম াসি তিশুদ্ধ হওয়ার জনে ঋিুস্রাি 

িন্ধ হওয়া পূিথ িিথ।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

ِ َِعنِ ِلهونََكَِويَۡسِ﴿ يض  وَِِقهۡلِِٱلَۡمح  ىِهه ذ 
َ
هوا ِِأ اءَِِفَٱۡعََت ل ِِٱلند َسا ِِف  يض  نََِِوَلِِٱلَۡمح  َِتۡقَربهوهه

ۡرَنِ َِحَتَِٰ تهَِِتَطَهۡرنَِِفَإ َذاَِيۡطهه
ۡ
نَِفَأ مِهَِحۡيثهِِم نِِۡوهه َمَركه

َ
اِِأ ِِٱّلَلَِِإ نَِِٱّلَله َٰب يََِِيه بُّ ِِٱِلََو بُّ َِويهح 

َتَطهد ر ينَِ  [  ٨٨٨: ابلقرة] ﴾٢٢٢ِٱلۡمه

                                                           
37 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ১২৬৬; সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ১২০৬। 
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“িারা (সাহািী ে) আপনামক ঋিুস্রাি সম্পমকথ তজমজ্ঞস করমছ; আপতন 

িিুন: িা হমে অশুতচিা। অিএি, মিামরা ঋিুকামি স্ত্রীমদর তনকি 

যামি না ও িামদর সামথ সহিামস তিপ্ত হমি না যিক্ষে না িারা 

সমূ্পেথরূমপ পতিত্র হময় যায়। িমি যখন িারা (ম াসি কমর) ঋিুস্রাি 

মথমক পতিত্র হময় যামি িখনই মিামরা িামদর সামথ সনু্মখ পমথ সহিাস 

করমি। তনশ্চয় আল্লাহ িা‘আিা িাওিাকারী ও পতিত্রিা অমন্বষেকারীমদর 
ভামিািামসন”। [সূরা আি-িাকারাহ, আয়াি: ২২২] 

৬. তনিাস িা সন্তান প্রসমিাত্তর স্রাি তন থি হমি।  

িমি তনিাস মথমক ম াসি শুদ্ধ হওয়ার জনে িা সমূ্পেথরূমপ িন্ধ হময় 

যাওয়া পূিথ িিথ। তনিাস ঋিুস্রামির নোয়। িরাং িা ঋিুস্রািই িমি। 

িাচ্চাতি মাময়র মপমি থাকািস্থায় িার নাতভকূমপর মধে তদময় িন্ত্রী মযাম  

এ ঋিুস্রািই খাদে তহমসমি গ্রহে করমিা। িাই িাচ্চা ভূতমষ্ঠ হওয়ার পর 

ঋিুস্রািিুকু মকামনা তিিরেমক্ষত্র না পাওয়ার দরুন মযাতনপমথ মির 

হময় আসমছ। তনিাস সন্তান প্রসমির সামথ সামথ অথিা উহার 

পরপরই মির হয়। মিমতনভামি সন্তান প্রসমির এক/দুই/তিন তদন 

পূিথ মথমকও প্রসি মিদনার সামথ মির হয়। িরী‘আমির পতরভাষায় 

ঋিুস্রািমকও তনিাস িিা হয়।  

সমস্ত আতিম সম্প্রদায় তনিামসর পর ম াসি করা ওয়াতজি হওয়ার 

িোপামর একমি।  
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 صفة الصالة

সািাি আদাময়র তিশুদ্ধ পদ্ধতি 

রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন,  

« ْ َصِِلِّ
ُ
ْيتُُمْوِِنْ أ

َ
  «َصلُّْوا َكَما َرأ

“মিামরা সািাি পমিা মযভামি আমামক সািাি পিমি মদমখমছা।” 

সািাি পিার পূমিথ সিথপ্রথম (অযু, ম াসি তকাংিা িায়ামু্মমমর মাধেমম) 

ভামিাভামি পতিত্রিাজথন করমি। এমিািস্থায় সািাি আদায়কারীর 

িরীর, কাপি ও সািামির জায় া পতিত্র হমি হমি।  

১. কায়মমনািামকে আল্লাহ িা‘আিার তদমক পুরাপুতর মমনামযা ী ও 

তক্বিিামুখী হময় দাাঁতিময় ময সািাি পিার ইো িা সতঠকভামি মমন 

কমর উভয় হাি কাাঁধ িা কামনর িতি পযথন্ত উতঠময় “আল্লাহু আকিার” 

িমি ডান হাি িাম হামির উপর মরমখ কতি ধমর উভয় হাি িুমকর 

উপর রাখমি।  

মুমখ সািামির তনয়োি না রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম 

কমরমছন, না খুিািাময় রাতিদীন, না ইসিামমর প্রতসদ্ধ ইমাম ে।  

ইমাম সামহি ও একাকী সািাি আদায়কারী তনমজমদর সামমন িথা 

তক্বব্লার তদমক একতি “সুত্রাহ” িথা আধা হাি সমপতরমাে মকামনা তকছু 

খািা কমর রাখমি। িা করা সুন্নাি।  
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২. িুক মথমক তচিুক একিু দূমর মরমখ মাথা খানা খাতনকিা েুাঁতকময় 

সাজদাহ’র জায় ার তদমক দৃতষ্ট রাখমি।  

৩. এরপর তনমোক্ত মদা‘আতি পিমি:  

ِق َوالـْ اللهُهمه بَاِعْد بَيِِْن َوبَيْـَن َخَطايَاَي َكَما بَاَعْدَت َبيْـَن ال» ِِن ـْ َمِْشِ َمْغرِِب، اللهُهمه نَِقِّ
ْبيَُض 

َ
نَِس، اللهُهمه اْغِسْل َخَطايَاَي بِال ِمْن اِْلََطايَا َكَما ُينََقه اثلهوُْب اْْل َماِء ـْ ِمـْن اله

  «َواثلهلِْج َوالََْبَدِ 

“মহ আল্লাহ! আপতন আতম ও আমার গুনাহ’র মামে এিিুকু দূরত্ব সৃতষ্ট 

করুন যিিুকু দূরত্ব রময়মছ তিমশ্বর পূিথ ও পতশ্চমমর মামে। মহ আল্লাহ! 

আপতন আমামক গুনাহ মথমক পতিত্র করুন মযভামি পতিত্র করা হময় 

সাদা কাপিমক ময়িা মথমক। মহ আল্লাহ! আপতন আমার গুনাহ্গগুমিা ধুময় 

তদন পাতন, িরি ও তিিা িৃতষ্ট তদময়।38 

অথিা িিমি:  

َك َوََل إََِلَ َغْْيُكَ »   «ُسبَْحانََك اللهُهمه َوِِبَْمِدَك َوَتبَارََك اْسُمَك َوَتَعاََل َجدُّ

“মহ আল্লাহ! আতম আপনার সপ্রিাংস পতিত্রিা িেথনা করতছ । আপনার 

নাম িরকিময় এিাং আপনার মযথাদা অতিিয় সুউচ্চ। আপতন ছািা অনে 

মকামনা মা‘িূদ মনই”।39  

                                                           
38 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৭৪৪; সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ৫৯৮।  
39 আিু দাউদ, হাদীস নাং ৭৭৫; তিরতমযী, হাদীস নাং ২৪৩।  
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৪. “আঊযু তিল্লাহ”, “তিসতমল্লাহ” িমি সূরা িাতিহা পুমরািা পমি উচ্চ 

স্বমর “আমীন” িিমি এিাং এরই পািাপাতি অনে ময মকামনা সূরা তকাংিা 

উহার সমপতরমাে কময়কতি আয়াি পিমি। িমি িা িজমরর সািামি 

িি িথা সূরা “ক্বাি” ও সূরা “নািা” এর মধেকার মকামনা একতি সূরা, 

মা তরমির সািামি মছাি িথা সূরা “যু’হা” ও সূরা “নাস” এর মধেকার 

মকামনা একতি সূরা এিাং অনোনে সািামি মাোতর িথা সূরা “নািা” ও 

সূরা “যুহা” এর মধেকার মকামনা একতি সূরা হওয়া ভামিা, িমি কখমনা 

কখমনা িজর ছািা অনোনে সািািও িি সূরা তদময় পিা মযমি পামর, 

যা রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম তনমজই কমরমছন।  

৫. উভয় হাি কাাঁধ িা কামনর িতি পযথন্ত উতঠময় “আল্লাহু আকিার” 

িমি রুকুমি যামি। রুকুমি তপঠ ও মাথা সমান এিাং উভয় হাি হাাঁিুর 

উপর প্রসাতরি থাকমি। রুকুমি প্রিাতন্তর সামথ তিন িা তিমনর অতধক 

িার মিমজাি সাংখোয় িিমি: “সুিহানা রাতিিয়াি-’আযীম” অথথাৎ আতম 

আমার মহান প্রভুর পতিত্রিা িেথনা করতছ। এর পািাপাতি আমরা িিমি:  

  «ُسبَْحانََك اللهُهمه َربهنَا َوِِبَْمِدَك اللهُهمه اْغِفْر ِلْ »

“মহ আমামদর রি! মহ আল্লাহ! আতম আপনার সপ্রিাংস পতিত্রিা িেথনা 

করতছ। মহ আল্লাহ! আপতন আমামক ক্ষমা করুন।40  

وٌس رَبُّ ال» وحـْ ُسبُّوٌح قُدُّ   «َمََلئَِكِة َوالرُّ

                                                           
40 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৭৯৪; সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ৪৮৪। 
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“তিতরিিা ে ও তজিরীমির রি অতি পতিত্র”।41  

৬. রুকু মথমক মাথা উঠামনার সময় উভয় হাি কাাঁধ িা কামনর িতি 

পযথন্ত উাঁতচময় ইমাম ও একা সািাি আদায়কারী িিমি:  

َدهُ ـلِ اهلل َسِمَع »  «َمْن مَحِ

“আল্লাহ িা‘আিা প্রিাংসাকারীর প্রিাংসা শুমনমছন”।42 

৭. এ সময় ডান হাি িাম হামির ওপর িুমক মরমখ মুক্তাতদ ও একা 

সািাি আদায়কারী িিমি:  

اللُهمه َربهنَا   িা َحْمدُ ـلََك الْ  اللُهمه َربهنَا  িা َحْمدُ ـَربهنَا َولََك الْ  িা  َحْمدُ ـَربهنَا لََك الْ »
 «َحْمدُ ـَولََك الْ 

“মহ আমামদর রি! অথিা মহ আল্লাহ! মহ আমামদর রি! আপনার জনেই 

আমামদর সকি প্রিাংসা”।43  

৮. আমরা িিমি:  

رِْض، َوِمْلَء َما ِشئْ »
َ
َماَواِت َوِمْلَء اْل ً َطيِِّباً ُمبَاَرَكً ِفيِْه، ِمْلَء السه َت ِمْن مَحْداً َكِثْْيا

َحقُّ َما قَاَل الَْعبُْد 
َ
ْهَل اثلهنَاِء َوالَْمْجِد، أ

َ
ء  َبْعُد، أ ! ََل َمانَِع  -َوُُكُّنَا لََك َعبٌْد  -ََشْ اللهُهمه

ْعَطيَْت، َوََل ُمْعِطَي مِلاَ َمنَْعَت، َوََل َينَْفُع ذاَ الْ 
َ
  «َجدُّ ـَجِدِّ ِمنَْك الْ ـلَِما أ

                                                           
41 সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ৪৮৭। 

42 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৭৩২; সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ৪১১। 

43 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৭৩২, ৭৮৯, ৭৯৫, ৭৯৬ সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং 
৪০৯, ৪১১। 
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“(মহ আমামদর রি! আপনার জনেই আমামদর সকি প্রিাংসা) িরকিময় 

ও পতিত্র অমনক অমনক প্রিাংসা। আকাি, জতমন ও অনোনে সকি িস্তু 

যা আপতন চান িা সমপতরমাে। আপতন হমেন সকি স্তুতি-িেনা ও 

সম্মামনর অতধকারী! িাো আপনার িামন যিিুকুই স্তুতি-িেনা করুক 

িা সিিুকুরই আপতন সিথামপক্ষা উপযুক্ত। আর আমরা সিাই মিা 
আপনারই িাো। মহ আল্লাহ! আপনার দামন মকউ িাধা প্রদান করমি 

পামর না। আপনার তনমষধ উমপক্ষা কমর মকউ কাউমক তকছু তদমি পামর 

না। মকামনা ধনিান িেতক্তর ধন-মদৌিি িামক আপনার মক্রাধ মথমক 

রক্ষা করমি পামর না”।44  

৯. সাজদাহ’র জনে “আল্লাহু আকিার” িমি প্রথমম দু’হাাঁিু অিঃপর দু’ 

হাি এিাং কপাি ও নাক জতমমন রাখমি। মমন রাখমি মযন সাজদাহ 

সিথমমাি সািতি অমের ওপর হয়। িা হমে, কপাি ও নাক, দু’হাি, 

দু’হাাঁিু ও দু’পাময়র আেুিসমূহ। সাজদাহ’র সময় হামির উভয় কনুইমক 

জতমন ও উভয় হাাঁিু মথমক দূমর রাখমি। মিমতনভামি উভয় িাহুমক 

উভয় পাশ্বথ মথমক এিাং মপিমক উভয় রান মথমক দূমর রাখমি। উপরন্তু 

তপঠমক এমকিামর িম্বা কমর সাজদাহ তদমি না যামি িরীমরর পুমরা 

ভারিুকু কপামির উপর না পমি। এ সময় উভয় হাি ও পাময়র 

আেুিগুমিা তকিামুখী, স্বাভাতিক ও তমিামনা থাকমি, িমি হাি দু’মিা 

কাাঁধ িা কান িরাির রাখমি। ম ািাতি দু’মিা একতি আমরকতির সামথ 

তমতিময় রাখমি।  
                                                           
44 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৭৯৯; সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ৪৭৭, ৪৭৮। 
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১০. সাজদায় ত ময় প্রিাতন্তর সামথ তিন িা তিমনর অতধক িার মিমজাি 

সাংখোয় িিমিঃ “সুিহানা রাতিিয়াি-আ’িা” অথথাৎ আতম আমার সুমহান 

প্রভুর পতিত্রিা িেথনা করতছ। এর পািাপাতি রুকুর িাতক মদা‘আ দু’মিাও 

পিমি এিাং িামি তনমজর ও দুতনয়ার সকি মুসতিমমদর জনে দুতনয়া ও 

আতখরামিরসমূহ কিোে কামনা করমি। কারে, িামি মদা‘আ কিুি 

হওয়ার প্রচুর সম্ভািনা রময়মছ।  

আবু্দল্লাহ ইিন আব্বাস রাতদয়াল্লাহু আনহুমা মথমক িতেথি, তিতন িমিন, 

রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন,  

 الُْقْرآَن َراِكعً »
َ
قَْرأ

َ
ْن أ

َ
ََل َوإيِِنِّ نُِهيُت أ

َ
ُموا ِفيِه الرهبه َعزه أ ُكوُع َفَعِظِّ ا الرُّ مه

َ
ْو َساِجًدا، فَأ

َ
ا أ

ْن يُْستََجاَب لَُكمْ 
َ
ََعِء َفَقِمٌن أ ُجوُد فَاْجتَِهُدوا ِِف الُّ ا السُّ مه

َ
  «وََجله َوأ

“মজমন রামখা, আমামক তনমষধ করা হময়মছ রুকু িা সাজদাহ অিস্থায় 

কুরআন তিিাওয়াি করমি। অিএি, রুকু অিস্থায় মিামরা প্রভুর মহত্ব 

িেথনা করমি এিাং সাজদাহ অিস্থায় মিতি মিতি মদা‘আ করমি। কারে, 

িামি মদা‘আ কিুি হওয়ার প্রচুর সম্ভািনা রময়মছ”।45  

আিু হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, রাসূি 

সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন,  

قَْرُب َما يَُكوُن الَْعبْدُ »
َ
ََعءَ  أ ْكِِثُوا الُّ

َ
 «ِمْن َربِِِّه وَُهَو َساِجٌد فَأ

                                                           
45 সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ৪৭৯। 
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“সাজদাহ অিস্থায় িাো সি চাইমি মিতি তনজ প্রভুর তনকিিিথী হয়। 

অিএি, মিামরা িামি মিতি মিতি মদা‘আ কমরা”।46  

১১. “আল্লাহু আকিার” িমি সাজদাহ মথমক উমঠ ডান পা খািা কমর 

এিাং িাম পা তিতছময় িার উপর তস্থর হময় িসমি। এমিািস্থায় ডান 

হাি ডান রান িা হাাঁিুর উপর এিাং িাম হাি িাম রান িা হাাঁিুর উপর 

রাখমি, িমি ডান হামির কতনষ্ঠা, অনাতমকা, মধেমা ও িুমিা আেুিগুমিা 

তমতিময় রাখমি অথিা মধেমা ও িুমিা আেুি তদময় তরাংময়র রূপ সৃতষ্ট 

করমি। আর িাহাদাি অেুতিতি মখািা মরমখ িা মদা‘আর প্রতিতি িাকে 

উচ্চারমের সময় উঠামি। এমিািস্থায় তনমোক্ত মদা‘আগুমিা িিমি:  اللهُهمه
ِِنْ وَََعفِِِنْ َواْهِديِنْ َواْرُزقِِْنْ  «اْغِفـْر ِلْ َوارمَْحِِْنْ َواْجَُبْ  

“মহ আমার রি! আমামক ক্ষমা করুন। মহ আল্লাহ! আমামক ক্ষমা করুন, 

আমামক দয়া করুন, আমার তিপদ দূর করুন, আমামক সুস্থ করুন, 

আমামক তহদায়াি তদন ও আমামক তরতযক তদন”।47  

অথিা িিমি, « ْرَِبِّ اْغِفْر ِلْ رَِبِّ اْغِفْر ِل  

১২. “আল্লাহু আকিার” িমি তিিীয় সাজদাহ করমি মযভামি প্রথম 

সাজদাহ কমরমছ।  

১৩. “আল্লাহু আকিার” িমি উভয় হাাঁিুর উপর ভর তদময় তিিীয় 

                                                           
46 সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ৪৮২। 

47 আিু দাউদ, হাদীস ৮৫০ ইিন মাজাহ, হাদীস ৮৯৭, ৮৯৮। 
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রাকামির জনে উঠমি। প্রময়াজমন দু’হামির উপর ভর তদময়ও উঠা মযমি 

পামর। তিিীয় রাকামির জনে উঠার পূমিথ প্রময়াজমন সামানে সমময়র 

জনে িসাও মযমি পামর। যা রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম মিষ 

িয়মস কমরমছন। মকউ সিথদা িা করমিও িামি মকামনা অসুতিমধ মনই। 

তিিীয় রাকামি িাই করমি যা প্রথম রাকামি কমরমছ। িমি িামি 

প্রথম রাকামির শুরুমি ময মদা‘আতি িথা সানা পমিমছ িা আর পিমি 

না। মিমতনভামি সূরা িাতিহার শুরুমি ‘আঊযু তিল্লাহ” না িিমিও 

চিমি।  

১৪. তিিীয় রাকাি মিমষ “আল্লাহু আকিার” িমি তস্থর হময় িসমি 

মযমতনভামি িমসমছ দু’ সাজদাহ’র মােখামন। অিঃপর িিমি:  

َها انلهِبُّ َورمَْحَُة اهلِل َوَبَرََكتُُه، اََلهِحيه » يُّ
َ
ََلُم َعلَيَْك أ لَـَواُت َوالَِّطِيِّبَاُت، السه اُت هلِل َوالصه

نه 
َ
ْشَهُد أ

َ
ن َله إََِلَ إَِله اهلُل َوأ

َ
ْشَهُد أ

َ
اِْلِْْيَ أ ََلُم َعلَيْنَا ولَََعَ ِعبَاِد اهلِل الصه داً  السه حُمَمه

  «َُل َعبُْدُه َورَُسو

“সকি মমৌতখক, িারীতরক ও আতথথক ইিাদাি একমাত্র আল্লাহ 

িা‘আিারই জনে। (মহ নিী) আপনার ওপর িাতন্ত, আল্লাহর রহমি ও 

িরকি িতষথি মহাক। মিমতনভামি আমামদর ওপর ও আল্লাহ িা‘আিার 

মনক িাোর ওপর িাতন্ত িতষথি মহাক। আতম সাক্ষে তদতে ময, আল্লাহ 

িা‘আিা ছািা সতিেকার মকামনা মা‘িূদ মনই। আতম আমরা সাক্ষে তদতে 

ময, তনশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহ িা‘আিার 
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িাো ও িদীয় রাসূি”।48 

এরপর িিমি:  

د  َكَما َصلهيَْت لََعَ إِبَْراِهيَْم ولَََعَ آِل إِبَْراِهيْ » د  ولَََعَ ال حُمَمه َم إِنهَك اَللهُهمه َصِلِّ لََعَ حُمَمه
د  َكَما بَاَرْكَت لََعَ إِبَراِهيَْم ولَََعَ آِل  د  ولَََعَ آِل حُمَمه يٌْد، اَللهُهمه بَارِْك لََعَ حُمَمه يٌْد ََمِ مَحِ

يْدٌ  يٌد ََمِ   «إِبَْراِهيَْم إِنهَك مَحِ

“মহ আল্লাহ! আপতন মমাহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম ও িাাঁর 

পতরিারিম থর ওপর দয়া করুন মযমতনভামি আপতন দয়া কমরমছন 

ইিরাহীম ‘আিাইতহস সািাম ও িাাঁর পতরিারিম থর ওপর। তনশ্চয় 

আপতন প্রিাংতসি সম্মাতনি। মহ আল্লাহ! আপতন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

আিাইতহ ওয়াসাল্লাম ও িাাঁর পতরিারিম থর মমধে িরকি তদন 

মযমতনভামি আপতন িরকি তদময়মছন ইিরাহীম ‘আিাইতহস সািাম ও 

িাাঁর পতরিারিম থর মমধে। তনশ্চয় আপতন প্রিাংতসি সম্মাতনি”।49 

আমরা িিমি:  

ُعوُْذبَِك ِمْن فِتْنَِة ال»
َ
ُعوُْذبَِك ِمْن َعَذاِب الَْقَْبِ َوأ

َ
ْ أ ُعوْذُ بَِك ـْ اَللهُهمه إيِِنِّ

َ
اِل َوأ جه َمِسيِْح اله

ُعوُْذ بَِك ِمَن الْ َمَماِت اَلله ـَمْحيَا َوفِتْنَِة الْ ـِمْن فِتْنَِة الْ 
َ
ْ أ ثَِم َوالْ ـُهمه إيِِنِّ

ْ
  «َمْغَرمِ ـَمأ

“মহ আল্লাহ! তনশ্চয় আতম আপনার তনকি আশ্রয় চাতে কিমরর আযাি, 

মাসীহ্ নামক দাজ্জামির তিৎনা এিাং জীিেিা ও মৃিুেকািীন তিৎনা 

                                                           
48 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৮৩১; সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ৪০২।  
49 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৩৩৭০; সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ৪০৬।  



 

 

 
 97  

মথমক। মহ আল্লাহ! তনশ্চয় আতম আপনার তনকি আশ্রয় চাতে গুনাহ ও 

ঋে মথমক”।50  

এরপর তনমজর ও দুতনয়ার সকি মুসতিমমদর জনে দুতনয়া ও 

আতখরামিরসমূহ কিোে কামনা করমি।  

১৫. যতদ সািািতি তিন িা চার রাকাি তিতিষ্ট হয় িা হমি প্রথম 

“িািাহুদ” িথা “আত্তাতহয়োিু” মিষ কমর “আল্লাহু আকিার” িমি 

িৃিীয় রাকামির জনে দাাঁতিময় উভয় হাি কাাঁধ িা কামনর িতি পযথন্ত 

উঠামি। অিঃপর িাতক এক িা দু’রাকাি তিিীয় রাকামির মমিাই 

পিমি, িমি িামি সূরা িাতিহার সামথ অনে মকামনা সূরা তমিামি না। 

কখমনা কখমনা মকামনা সূরা িা আয়াি তমিামিও িামি মকামনা অসুতিমধ 

মনই।  

১৬. যতদ সািািতি তিন িা চার রাকাি তিতিষ্ট হয় িাহমি িৃিীয় িা 

চিূথথ রাকাি মিষ কমর তিিীয় “িািাহহুদ” িথা “আত্তাতহয়োিু” পিার 

জনে ডান পা খািা কমর িাম পা ডান পাময়র তনচ তদময় মির কমর তদময় 

জতমমনর উপর তনিম্ব িাত ময় িসমি অথিা উভয় পা ডান তদক মথমক 

মির কমর তদমি এিাং জতমমনর উপর তিতছময় রাখমি আর িাম পা ডান 

পাময়র তনচ তদময় মির কমর তদমি তকাংিা ডান পা তিতছময় রাখমি এিাং 

িাম পা ডান পা ও রামনর মােখামন রাখমি। এরপর “িািাহহুদ” িথা 

“আত্তাতহয়োিু”, দুরূদ ও উতল্লতখি মদা‘আতি পিমি এিাং তনমজর ও 

                                                           
50 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৮৩২; সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ৫৮৮, ৫৮৯। 
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দুতনয়ার সকি মুসতিমমদর জনে দুতনয়া ও আতখরামিরসমূহ কিোে 

কামনা করমি। অিঃপর “আসসািামু ‘আিাইকুম ওয়া রাহমািুল্লাহ” 

িমি ডামন ও িাাঁময় সািাম তিরামি।  
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 حقيقة العلمانية يف ضوء ما ورد يف الكتاب والسنة

কুরআন ও সহীহ হাদীমসর আমিামক ধমথতনরমপক্ষিািাদ 

ধমথতনরমপক্ষিািামদর িাতব্দক অথথ হমে এমন মিিাদ যা মকামনা 

িোপামর ময মকামনা ধমমথর পক্ষপাতিত্ব না কমর না, িথা ময মকামনা 

ধমমথর তনয়ন্ত্রে তকাংিা অনুিাসন না মানার প্রতি আহ্বান কমর। 

ধমথতনরমপক্ষিািামদর ধ্বজাধারীরা তকন্তু উক্ত অমথথ ধমথতনরমপক্ষিািাদী 

নয়। কারে, িামদর অমনমকই তনমজমদর িেতক্ত ি জীিমন ময মকামনা 

ধমমথর তকছু না তকছু অনুিাসন মমমন চমি। িাই িামদর অমনকমকই 

কখমনা কখমনা সািাি, সাওম, হজ, যাকাি, কুরআন তিিাওয়াি তকাংিা 

অমূিক মকো ও িযীিি সিথস্ব ওয়ায মাহতিি ও িয়ান শুনা তনময় 

িেস্ত থাকমি মদখা যায়। অিএি, পাতরভাতষক অমথথ ধমথতনরমপক্ষিািাদ 

িিমি এমন মিিাদমক িুোমনা হয় ময মিিামদ ময মকামনা ধমথমক 

িেতক্ত ি তিশ্বাস ও আচরমের তিষয়রূমপ  েে করা হয়। এ ছািা আর 

অনে মকাথাও নয়। িামদর মমি ময মকামনা রাষ্ট্র  মকামনা তিমিষ ধমমথর 

পক্ষপাতিত্ব করমি পামর না। অনে কথায় ময রাজননতিক পদ্ধতিমি রাষ্ট্র 

নীতি িভামি মকামনা ধমমথর পক্ষপাতিত্ব তকাংিা ধমথমক িেিহার কমর না। 

যতদও মকামনা মকামনা রাষ্ট্র তকাংিা প্রিাসন জন মের কতঠন চামপর মুমখ 

মকামনা না মকামনা সময় ময মকামনা ধমমথর পক্ষপাতিত্ব কমর। িমি মমন 

রাখমি হমি এ জািীয় ধমথীয় পক্ষপাতিত্ব নীতি ি নয় িরাং িা চামপর 

মুমখ।  



 

 

 
 100  

িাই িিমি হয় ধমথতনরমপক্ষিািাদ একতি নিুন দিথন ও একতি নিুন 

তিপ্লি। যা িার ভক্তমদরমক রাষ্ট্র মথমক ময মকামনা ধমথমক সমূ্পেথরূমপ 

তিতেন্ন কমর মরমখ একমাত্র দুতনয়ার ক্ষতেমকর মভা -তিিামস মত্ত 

হওয়ার সিক তিখায়। িামদর মূি িক্ষেই হমে দুতনয়া। িামদর 

অতধকাাংিই আতখরাি ও আতখরামির ময মকামনা কমথকামন্ডর প্রতি মিমন 

একিা ভ্রূমক্ষপ কমর না। িাই এমদর িোপামর রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ 

ওয়াসাল্লামমর তনমোক্ত িােী যথাযথভামি প্রমযাজে।  

আিু হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, নিী সাল্লাল্লাহু 

আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন, 

رَْهِم، َوَعبُْد الْ » ْينَاِر َوَعبُْد اِلِّ ، َوإِْن لَْم ُيْعَط ـتَِعَس َعبُْد اِلِّ ْعِطَي رَِِضَ
ُ
َخِميَْصِة، إِْن أ

ََل اْنتََقَش، ُطْوََب ِلَعبْد  آِخذ  بِِعنَاِن فََرِسِه ِِفْ َسِخَط، تَِعَس َواْنتََكَس، َوإَِذا ِشيَْك فَ 
ة  قََدَماُه، إِْن ََكَن ِِفْ اْْلَِراَسِة ََكَن ِِفْ اْْلَِراَسِة، َوإِْن ََكَن  ُسُه، ُمْغََبه

ْ
ْشَعَث َرأ

َ
َسِبيِْل اهلِل، أ

َذَن لَْم يُؤَْذنْ 
ْ
اقَِة، إِِن اْستَأ اقَِة ََكَن ِِفْ السه عْ  ِِفْ السه   «ََلُ، َوإِْن َشَفَع لَْم يَُشفه

“ধ্বাংস মহাক দীনার ও তদরহামমর ম ািাম! ধ্বাংস মহাক মপািাক-

পতরেমদর ম ািাম! িামক তকছু তদমি খুতি। না তদমি মিজার। ধ্বাংস 

মহাক! কখমনা মস সিিকাম না মহাক! সমসোয় পিমি সমসো মথমক 

উদ্ধার না মহাক! (কাাঁিা তিাঁধমি না খুিুক)। জান্নাি ঐ িেতক্তর জনে ময 

সিথদা আল্লাহর রাস্তায় মঘািার িা াম ধমরই আমছ। মাথার চুিগুমিা 

িার এমিামমমিা। পা যু ি ধূতিমতিন। মসনািাতহনীর পাহারায় তদমিও 

রাতজ। পশ্চামি তদমিও রাতজ। ওপরস্থমদর তনকি অনুমতি চাইমি িামক 

অনুমতি মদওয়া হয় না। কামরার জনে সুপাতরি করমি িার সুপাতরি 



 

 

 
 101  

গ্রহে করা হয় না”।51  

সিথদা মকউ দুতনয়া কামামনার মনিায় মত্ত থাকমি দুতনয়া ময 

তনতশ্চিভামিই সমূ্পেথরূমপ িার হামি ধরা তদমি িাও তকন্তু সতঠক নয়। 

িরাং আল্লাহ িা‘আিা যামক যিিুকু তদমি চামিন মস িিিুকুই পামি। 

এর মিতি তকছু মস পামি না। আর ভা েক্রমম মস িার চাতহদানুযায়ী 

দুতনয়ার সিিুকু মপমিও পরকামি িার জনে তনধথাতরি থাকমি শুধু 

জাহান্নাম এিাং িার সকি আমি িাতিি িমিই  েে হমি।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন, 

لَةَِِيهر يدِهََِكنََِِمن﴿ اءِهَِماِف يَهاَِلهۥَِعَجۡلَناِٱۡلَعاج  َِجَهَنمََِِلهۥَِجَعۡلَناِثهمَِِنُّر يدِهِل َمنِنََشا
ََٰها اِيَۡصلَى وم  اَمدَِِۡمۡذمه ور   [  ١٢: اَلرساء] ﴾١٨ِحه

“মকান িেতক্ত পাতথথি মকামনা সুখ-সমম্ভা  কামনা করমি আতম যামক ইো 

এিাং যা ইো অতিসত্বর তদময় থাতক। অিঃপর আমরা িার জনে 

তনধথাতরি কমর রাতখ জাহান্নাম। যামি মস প্রমিি করমি অপমাতনি ও 
িাতিিভামি”। [সূরা আি-ইসরা, আয়াি: ১৮]  

আল্লাহ িা‘আিা আমরা িমিন,  

ةَِِيهر يدِهََِكنََِِمن﴿ ۡنَياِٱۡۡلََيوَٰ َِِوز ينََتَهاِٱلُّ مِِۡإ ََلۡه مِِۡنهوَفد  ۡعَمَٰلَهه
َ
مِِۡف يَهاِأ َِلِِف يَهاَِوهه

ونَِ ۡبَخسه َلَٰٓئ َك١٥ِِِيه و 
ه
مِِۡلَۡيَسِِٱََّل ينَِِأ ِِلَهه َرة ِِف  وا َِِماِوََحب َطِِٱنلَاره ِِإ َلِِٱٓأۡلخ  ِف يَهاَِصَنعه

 [  ١٦،  ١٤ :هود] ﴾١٦َِيۡعَملهونَََِِكنهوا َِِماَِوَبَٰط لِ 

                                                           
51 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ২৮৮৬, ২৮৮৭; িায়হাক্বী: ৯/১৫৯, ১০/২৪৫। 
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“যারা পাতথথি জীিন ও উহার সাজসজ্জা চায় আমরা িামদর কৃিকমমথর 

িি পূেথভামি দুতনয়ামিই তদময় মদমিা। এিিুকুও িামদরমক কম মদওয়া 

হমি না। এরা এমন ময, আতখরামি িামদর জনে জাহান্নাম ছািা আর 

তকছুই থাকমি না। িামদর সকি আমি িখন অমকমজা এিাং তনষ্ফি 
িমি তিমিতচি হমি”। [সূরা হূদ, আয়াি: ১৫, ১৬]  

ধমথতনরমপক্ষিািাদীরা যখন দুতনয়ামকই সিথাতধক প্রাধানে তদময় থামক চাই 

িা িরী‘আিসম্মি মহাক িা নাই মহাক িখন িরী‘আমির মকামনা 

অনুিাসন িামদর স্বাথথ তিমরাধী হমিই িারা িা কখমনা আইন িভামি 

রতহি করমি অথিা কমপমক্ষ িার তিরুমদ্ধ িিমি।  

অিএি, িিমি হয়, যারা তিচামরর মক্ষমত্র মানি রতচি তিধানমকই 

প্রাধানে মদয় এিাং িরী‘আমির তিতধ-তিধানমক রতহি কমর িারা 

ধমথতনরমপক্ষিািাদী। যারা হারাম িস্তুসমূহ মযমন, িেতভচার, মদেপান, 

 ানিাদে তকাংিা সুদী কাজ-কারিার ইিোতদ সমামজ চািু কমর এ মমন 

কমর ময, এগুমিা তনমষধ করমি জনস্বাথথ ক্ষতিগ্রস্ত হমি এিাং মানুমষর 

িেতক্ত স্বাধীনিা খিথ হমি িারাও ধমথতনরমপক্ষিািাদী। যারা িরী‘আমির 

দণ্ডতিতধ িথা হিোকারীমক হিো, িেতভচারীমক একিি মিত্রাঘাি করা 

অথিা মস তিিাতহি হমি িামক পাথর মমমর সমূ্পেথরূমপ হিো করা, 

মদপানকারীমক আতিতি মিত্রাঘাি করা, মচামরর হাি কািা তকাংিা 

সন্ত্রাসীমক হিো করা, িাাঁসী মদওয়া, তিপরীিভামি িার হাি-পা মকমি 

মিিা তকাংিা িামক দূমরর মকামনা মজমি আিমক রাখা ইিোতদ অস্বীকার 

কমর তকাংিা আইন িভামি তনমষধ কমর এ মমন কমর ময, এগুমিা 
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িাস্তিায়ন করা তিশ্রী, কমঠারিা ও মানিিা তিমরাধী িারাও 

ধমথতনরমপক্ষিািাদী।  

ধমথতনরমপক্ষিািাদ যখন মানুমষর িেতক্ত ি জীিন ছািা আর মকাথাও 

মকামনা ধমমথর স্বীকৃতি মদয় না িাই িা হমে একতি তিকথী ও কুিুরী 

মিিাদ। কারে, িামি মযমন মানুমষর সামাতজক, অথথননতিক ও রাষ্ট্রীয় 

জীিমন ধমমথর মকামনা স্বীকৃতি মদওয়া হয় না িথা এ সকি িোপামর 

িরী‘আমির তিধামনর প্রতি কুিুরী করা হয় মিমতনভামি এ সকি মক্ষমত্র 

সাংসদ িা আইন পতরষদমক আইন িা তিধান রচনার অতধকার মদওয়া 

হয় িথা এ সকি িোপামর সাাংসদ ও আইনজ্ঞমদরমক মহান আল্লাহ 

িা‘আিার অাংিীদার করা হয় িাই িা একই সমময় কুিুরী এিাং তিকথ।  

একজন মুসতিম িার জীিমনর সিথ মক্ষমত্র ইসিামমর সকি তিতধ-তিধান 

মানমি িাধে। আল্লাহ িা‘আিার তনকি একমাত্র ইসিাম ছািা অনে অনে 

তকছুই গ্রহেমযা ে নয়। কারে, তিতনই মিা স্রষ্টা। অিএি, তিতনই 

একমাত্র তিধানদািা, আর অনে মকউ নয়।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

 [  ١٩: عمران ال] ﴾ٱۡۡل ۡسَلَٰمه ِِٱّلَل ِِع ندَِِٱلد ينَِِإ نَِ﴿

“তনশ্চয় মহান আল্লাহ িা‘আিার তনকি ইসিামই একমাত্র (গ্রহেমযা ে) 
ধমথ”। [সূরা আমি ইমরান, আয়াি: ১৯] 

আল্লাহ িা‘আিা আমরা িমিন, 



 

 

 
 104  

اِٱۡۡل ۡسَلَٰمِ َِغۡيَِِيَۡبَتغِ َِوَمن﴿ ۡقَبَلِِفَلَنِد ين  وَِِم ۡنهِهِيه َِِوهه َرة ِِف   ال] ﴾٨٥ِٱۡلَخَِٰس  ينَِِم نَِِٱٓأۡلخ 
 [  ٢٤: عمران

“ময মকউ ইসিাম িেতিি অনে মকামনা ধমথ অমন্বষে কমর িা কখনই 

গ্রহনমযা ে হমি না এিাং পরকামি মস িেতক্ত ক্ষতিগ্রস্তমদর অন্তভুথক্ত 
হমি”। [সূরা আমি ইমরান, আয়াি: ৮৫]  

তনমজর ইো মাতিক মকামনা মকামনা মক্ষমত্র ধমথমক মানা আিার মকামনা 

মকামনা মক্ষমত্র ধমথমক িাদ তদময় অনে তকছু মানা এিা মূিিঃ 

ইয়াহূদীমদরই চতরত্র।  

আল্লাহ িা‘আিা ইয়াহূদীমদর সম্পমকথ িমিন,  

َفتهۡؤم نهونَِ﴿
َ
ِِأ ونَِِٱۡلك َتَٰبِ ِب َبۡعض  ره ِ َِوتَۡكفه اءِهَِفَماِب َبۡعض  َٰل َكَِِيۡفَعلهَِِمنَِجَزا مَِِۡذ ِإ َلِِم نكه

ۡزيِ  ِِخ  ة ِِف  ۡنَيا ِِٱۡۡلََيوَٰ ِ ِإ َلَِِٰٓيهَردُّونَِِٱۡلق َيََٰمة َِوَيۡومَِِٱلُّ َشدد
َ
ِ ِأ َِعَماِب َغَٰف لِ ِٱّلَلِهَِوَماِٱۡلَعَذاب 

 [  ٢٤: ابلقرة] ﴾َتۡعَملهونَِ

“িমি তক মিামরা তকিামির তকয়দাংি তিশ্বাস কমরা আর তকয়দাংি 

অতিশ্বাস কমরা। মিামামদর মমধে যারা এমন করমি িামদর জনে এ 

পাতথথি জীিমন িািনা ও দু থতি ছািা আর তকছুই মনই। উপরন্তু 

িামদরমক তকয়ামমির তদন কতঠন িাতস্তর প্রতি মসাপদথ করা হমি। আর 
আল্লাহ িা‘আিা মিামামদর কমমথর প্রতি কখমনাই  াতিি নন”। [সূরা 

আি-িাকারাহ, আয়াি: ৮৫]  

আল্লাহ িা‘আিা আমামদর সকিমক এ ধমথতনরমপক্ষিািামদর কুিুরী ও 

তিকথী মচিনা মথমক রক্ষা করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাি-আিামীন।  
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 حقيقة القومية يف ضوء ما ورد يف الكتاب والسنة

কুরআন ও সহীহ হাদীমসর আমিামক জািীয়িািাদ 

জািীয়িািাদ মামন এমন একতি মিিাদ যা মানি জীিমনর সিথমক্ষমত্র 

স্বজাতিমচিনা তকাংিা স্বজাতিপ্রীতি ধারে করার আহ্বান জানায়। এমি 

সিে তকাংিা নোময়র মকামনা ধার ধারা হয় না, িরাং িামি সাধারেি 

মানুমষর ময মকামনা সমতষ্ট ি জীিমন তিমিষি রাজননতিক জীিমন 

সাংখো তরষ্ঠ জন মের মিামিমকই সিথাতধক প্রাধানে মদওয়া হয়। চাই 

িা সতঠক মহাক তকাংিা মিতঠক।  

মূিিঃ উক্ত মিিাদতি তখ্রস্টানমদরই সৃষ্ট একতি মিিাদ। মুসতিম রাষ্ট্র 

সমূমহ যার তিপুি তিস্তামরর মাধেমম িারা ইসিামমকই ধ্বাংস করার মহা 

পতরকল্পনা িাস্তিায়ন কমর যামে। িিমি হয়, এ ঘৃেে প্রমচষ্টায় িারা 

প্রায় অতধকাাংিিুকুই সিিকাম। ধারো করা হয়, িারা এ িোপামর 

সমূ্পেথরূমপও সিি হমিা যতদ না মহান আল্লাহ িা‘আিা ইসিামমক 

তকয়ামি পযথন্ত তিতকময় রাখার দাতয়ত্ব তনমিন। এ জনেই মিা িিথমান 

যুম র তখ্রস্টান মমািিরা এ সহজমিাধে ও প্রকৃতি ি মচিনািুকুমক 

সিথদা এ তিমশ্বর িুমক অিুি রাখার জনে ময মকামনা মুসতিম রামষ্ট্রর 

জািীয়িািাদী িতক্তমক চাকতচকেময় মধাাঁকাপূেথ মখয়ািী কথার িুিেুতরর 
মাধেমম অনিরি সাহস ও মমনািি মযাত ময় যামে। কারণ, এ প্রমচষ্টায় 

মযমন দীন ইসিাম ধীমর ধীমর তিমশ্বর িুমক িার অদমে িতক্ত হারামি, 

তিমক থাকমি শুধু িার নামিুকু মিমতনভামি মকামনা এিাকায় কামরার 

জনে িামদর তখ্রস্টধমমথর এমনতক অনে ময মকামনা ধমমথর  তিমরাধ করাও 
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মকামনাভামিই সম্ভি হমি না। এমদর খপ্পমর আজ আরি-অনারি িথা 

তিমশ্বর অতধকাাংি মুসতিমই তনপতিি। এমি কমর তিমশ্বর সকি ইসিাম 

তিমিষী ও কাতির িতক্ত খুিই আনতেি।  

আল্লাহ িা‘আিা ও পরকামি তিশ্বাসী প্রতিতি মুসতিমমর জানা উতচৎ ময, 

এ জািীয়িািামদর ডাক হমে ইসিাম ও মুসতিমমক ধ্বাংস করার জনে 

মহা ষিযন্ত্রমূিক একতি পতরকতল্পি অিেন্ত তিভ্রাতন্তকর প্রকািে 

অনোয়মূিক জামহিী যুম র িাতিি ডাক, যা তনমোক্ত কময়কতি পময়মের 
মাধেমম সিার তনকি সুস্পষ্ট হময় যামি ইনিাআল্লাহ।  

১. মুসতিম তিমশ্বর ময মকামনা অঞ্চমির ময মকামনা জািীয়িািাদী ডাক 

মুসতিমমদর আন্তজথাতিক মহা ঐমকের ম ািায় একতি মারাত্মক 

কুঠারাঘাি। যা তিমশ্বর সকি মুসতিমমক অঞ্চি ও ভাষা িভামি তভন্ন 

তভন্ন জাতি-সত্তায় রূপান্ততরি কমর। িখন িারা প্রমিেমকই তনজ তনজ 

জািীয় স্বাথথ রক্ষার জনে অনে ময মকামনা মুসতিম জাতির সামথ িত্রুিা 

মপাষে কমর। আর ময মকামনা তচন্তা-মচিনা মুসতিমমদর মমধে দিাদতি 

তকাংিা িািি সৃতষ্ট কমর িা অিিেই পতরিোজে। কারে, ইসিাম সিথদা 

িার অনুসারীমদরমক মহান ঐমকের তদমকই ডামক, দিাদতির তদমক নয়।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

وا ِ﴿ مه َۡبلِ َِوٱۡعَتص  اِٱّلَل ِِِب   [  ١٠١: عمران ال] ﴾َتَفَرقهوا اَِِوَلََِِج يع 
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“মিামরা সিাই এক হময় এক আল্লাহর রজু্জ িক্ত হামি ধারে কমরা। 
কখমনা তনমজমদর মমধে দিাদতি কমরা না”। [সূরা আমি ইমরান, 

আয়াি: ১০৩] 

২. ইসিাম জামহিী যুম র সকি প্রকামরর ডাক প্রিোখোন কমর। 

এমনতক জাতহিী যুম র সকি কমথকাণ্ড এিাং চাি-চতরত্রমকও। িমি 

ইসিাম তকছু তকছু মক্ষমত্র জাতহিী যুম র তকছু উন্নি চতরত্র ও কমথকাণ্ডমক 

সামপািথ কমর। যা তনজ তনজ জায় ায় িতেথি হময়মছ। আর তনঃসমেমহ এ 

জািীয়িািাদী ডাক হমে জাতহিী ডাক।  

িাইখুি ইসিাম ইিন িাইতময়োহ রহ. িমিন, ইসিাম ও কুরআমনর 

ডাক ছািা ময মকামনা ডাক চাই িা ময মকামনা িাংমির তদমক মহাক 

অথিা ময মকামনা অঞ্চি, জাতি, মাযহাি ও িরীকার তদমক িা সিই 

জাতহিী ডাক। িরাং যখন একদা এক যুমদ্ধ জননক মুহাতজর সাহািী 

জননক আনসারী সাহািীর মপছমন িার হাি তদময় আঘাি কমর, িখন 

আনসারী সাহািী সকি আনসারী েমক ডাক তদময় িিমিাঃ মহ 

আনসারী ে! মিামরা মকাথায়? দ্রুি আমার সহমযাত িায় মনমম আমসা। 

িখন মুহাতজর সাহািীও িিমিা: মহ মুহাতজর ে! মিামরা মকাথায়? দ্রুি 

আমার সহমযাত িায় মনমম আমসা। রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম 

এ জািীয় ডাক শুমন িিমিন:  

ِ ! َكَسَع رَُجٌل ِمَن الْ » ُمَهاِجِريَن رَُجًَل ِمَن ـَما بَاُل َدْعَوى َجاِهِليهة  ! قَالُوا: يَا رَُسوَل اَّلله
نَْصاِر َفَقاَل: َدُعوَها فَإِنهَها ُمنْتِنَةٌ 

َ
 «اْل

“এ তক হমে। জাতহিী ডাক মিানা যামে মকন? সাহািী ে িিমিন: মহ 
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আল্লাহর রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম! জননক মুহাতজর সাহািী 

জননক আনসারী সাহািীর মপছমন িার হাি তদময় আঘাি কমর। িখন 

রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িিমিন, এ জািীয় ডাক ছামিা। 

কারে, িা একতি অতি ঘৃেে ডাক”।52  

৩. ময মকামনা জািীয়িািাদী ডাক মস জাতির কাতির ও মুিতরকমদরমক 

ভামিািাসার একতি তিরাি মাধেম। কারে, সময় সময় জািীয়িািামদর 

িত্রুমদর তিরুমদ্ধ িামদর তিমিষ সাহাযে-সহমযাত িা তনমি হয়। যার 

কারমে িারা একদা তনমজর প্রামের িনু্ধমি রূপান্ততরি হয়। এ তদমক 

কাতিরমদর সামথ িনু্ধত্ব রাখা িরী‘আমির দৃতষ্টমি ঈমান তিধ্বাংসী একতি 

তিমিষ কারে।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

َها﴿ يُّ
َ
أ وا َِِلَِِءاَمنهوا ِِٱََّل ينَِِ۞َيَٰٓ ذه ودََِِتَتخ  اَء َِِوٱنلََصََٰرىَِِٰٓٱَۡلَهه َا ۡوَل 

َ
مِِۡأ هه اءِهَِبۡعضه َا ۡوَل 

َ
ِ ِأ َِبۡعض 

مَِوَمن مَِِۡيَتَولَهه ۥِمد نكه ۡم ِِفَإ نَهه ِٱََّل ينََِِفََتَى ٥١ِٱلَظَٰل م يَِِٱۡلَقۡومََِِيۡهد يَِلِِٱّلَلَِِإ نَِِم ۡنهه
ِ وب ه مِف 

ِِقهله ونََِِمَرض  هَسَٰر عه هونَِِف يه مِِۡي ول نََِنَۡشََِِٰٓيقه
َ
يبََناِأ ئ َرة اِِتهص 

ا نِٱّلَلِهَِفَعَسَِِدا
َ
َِِأ ت 

ۡ
ِيَأ

وِِۡب ٱۡلَفۡتحِ 
َ
ۡمر ِِأ

َ
ۦ ِمد نِِۡأ ه وا ِِع ند  ََِِٰفيهۡصب حه اِمَََِِعَ وا ِِا ََسُّ

َ
ِاِأ ه مِِۡف  س  نفه

َ
م يَِِأ  :دةاملائ] ﴾٥٢َِنَٰد 

٤٨،  ٤١  ] 

“মহ ঈমানদার ে! মিামরা ইয়াহূদী ও তখ্রস্টানমদরমক তনমজমদর িনু্ধরূমপ 
গ্রহে কমরা না। িারা এমক অপমরর িনু্ধ। মিামামদর মকউ িামদরমক 

                                                           
52 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৪৯০৫; সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ২৫৮৪। 
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িনু্ধরূমপ গ্রহে করমি মস িামদর মমধেই পতর তেি হমি। তনশ্চয় আল্লাহ 

িা‘আিা যাতিম সম্প্রদায়মক কখমনাই সতঠক পথ মদখান না। যামদর 

অন্তমর মুনাতিতকর িোতধ রময়মছ িুতম িামদর অমনকমকই মদখমি িারা 

কাতিরমদর প্রতি দ্রুি মদৌমি যায়। িারা িমিঃ আমামদর ভয় হমে 

আমামদর ওপর মকামনা তিপদ এমস পমি না তক? আিা মিা অতচমরই 

আল্লাহ িা‘আিা মুসতিমমদরমক পূেথ তিজয় তদমিন অথিা তিতন তনজ 

পক্ষ মথমক মকামনা সুতিধা মির কমর তদমিন। িখন মিামরা তনমজমদর 
অন্তমর িুক্কাতয়ি মমনাভামির জনে িতজ্জি হমি”। [সূরা আি-মাময়দাহ, 

আয়াি: ৫১-৫২]  

আল্লাহ িা‘আিার উক্ত িরমান কিই না সুের, সুস্পষ্ট ও অিেন্ত সিে। 

িিথমান যুম র জািীয়িািাদী তচন্তািীি অমনমকই এমন ধারো কমর ময, 

আমরা যতদ কাতির িথা ইয়াহূদী, তখ্রস্টান, তহেু, মিৌদ্ধ, অতিপূজক, ধমথ 

তিমিষী ও মুসতিম সিাই তমমি জািীয়িািাদী তচন্তা-মচিনা তনময় একই 

িোনামরর অধীমন একিািদ্ধ না হই িাহমি একদা িত্রু পক্ষ 

আমামদরমক মখময় মিিমি, আমামদর সকি সম্পদ িারা তছতনময় তনমি 

এিাং আমামদর ওপরসমূহ তিপদ মনমম আসমি।  

এ জনেই মিা মদখা যায়, ময মকামনা ধমথ, মি ও পন্থার অতধকারী 

িেতক্তি থ উক্ত জািীয়িািামদর িোনামরর অধীমন সিাই এমক অপমরর 

খাাঁতি িনু্ধ, অথচ এ মচিনা সরাসতর কুরআন ও িরী‘আি পতরপন্থী এিাং 

এ িোপামর আল্লাহ িা‘আিার মদওয়া সুস্পষ্ট সীমামরখার সরাসতর 

িঙ্ঘন। িরী‘আি িমি: ঈমানদার মস ময মকামনা মদি ও িমেথর মহাক 
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না মকন িামক অিিেই ভামিািাসমি হমি এিাং কাতির মস ময মকামনা 

মদি ও িমেথর মহাক না মকন িামক অিিেই িত্রু ভািমি হমি। 

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

َها﴿ يُّ
َ
أ وا َِِلَِِءاَمنهوا ِِٱََّل ينََِِيَٰٓ ذه ود يعََِِتَتخ  مِِۡده وَكه اءَِِوََعده َا ۡوَل 

َ
ونَِِأ َِوقَدِِۡب ٱلَۡمَوَدة ِِإ ََلۡه مِتهۡلقه

وا ِ مِب َماَِكَفره ِ ِمد نََِِجااَءكه ونَِِٱۡۡلَقد ۡر جه وَلَِِيه مِِۡٱلَرسه نِِإَويَاكه
َ
مِِۡب ٱّلَل ِِتهۡؤم نهوا ِِأ ِإ نَِربد كه

نتهمِۡ اَِخَرۡجتهمِِۡكه َهَٰد  ِِج  ِِف  اءََِِسب يل  ونََِِمۡرَضات  َِِوٱبۡت َغا ُّ هِس  نَا ِِب ٱلَۡمَوَدة ِِإ ََلۡه مِت
َ
ۡعلَمِهَِوأ

َ
ِب َمااِِأ

ۡخَفۡيتهمِۡ
َ
اِِأ ۡعلَنتهۡمِاَِوَما

َ
مَِِۡيۡفَعۡلهِهَِوَمنِأ اءََِِضَلَِِفَقدِِۡم نكه  [  ١: املمتحنة] ﴾١ِٱلَسب يلِ َِسَوا

“মহ ঈমানদার ে! মিামরা আমার ও মিামামদর িত্রুমক কখমনা 

িনু্ধরূমপ গ্রহে কমরা না। মিামরা তক িামদর সামথ িনু্ধত্ব করমছা, অথচ 

িারা মিামামদর তনকি ময সিে এমসমছ িা প্রিোখোন কমরমছ। উপরন্তু 

িারা রাসূি ও মিামামদরমক তনজ এিাকা মথমক মির কমর তদময়মছ এ 

কারমে ময, মিামরা তনজ প্রভুর ওপর ঈমান এমনমছা। মিামরা যতদ 

সতিেই আমার পমথ তজহামদর উমেমিে মির হময় থামকা এিাং একমাত্র 

আমার সন্তুতষ্টই মিামামদর উমেিে হময় থামক িা হমি আর এমন 

করমি মযময়া না। আতম মদখতছ, মিামরা ম াপমন িামদর সামথ িনু্ধত্ব 

করমছা, অথচ আতম মিামামদর প্রকািে অপ্রকািে সিই জাতন। ময িেতক্ত 
এমন করমি মস অিিেই সিে পথভ্রষ্ট”। [সূরা আি-মুমিাতহনাহ, 

আয়াি: ১]  

আল্লাহ িা‘আিা আমরা িমিন,  

اََِت دِهَِلِ﴿ ر َِِوٱَۡلَۡومِ ِب ٱّلَل ِِيهۡؤم نهونَِِقَۡوم  ادُّونَِِٱٓأۡلخ  ادََِِمنِِۡيهَوا وَلهۥِٱّلَلََِِحا ََِكنهواا َِِولَوَِِۡورَسه
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مِۡ اَءهه وَِِۡءابَا
َ
مِِۡأ اَءهه ۡبَنا

َ
وِِۡأ

َ
مِِۡأ ََٰنهه وِِۡإ ۡخَو

َ
ۡمِاِأ َيَتهه َلَٰٓئ َكَِِعش  و 

ه
َِِكَتَبِِأ وب ه مِهِف 

ِيَمَٰنَِٱۡۡلِ ِقهله
م يََدهه

َ
وحِ َِوأ ِ ِب ره مِِۡمد ۡنهه لههه نَۡهَٰرِهََِتۡت َهاِم نََِتۡر يَِجَنَٰت َِِويهۡدخ 

َ
اَِِخَٰل  ينَِِٱۡۡل َِِف يَها ِٱّلَلِهِرَض 

مِۡ وا َِِعۡنهه ِاَِورَضه َلَٰٓئ َكَِِعۡنهه و 
ه
ِِأ ۡزبه َلاِِٱّلَل اِِح 

َ
ۡزَبِِإ نَِِأ مِهِٱّلَل ِِح  ونَِِهه ۡفل حه  ﴾٢٢ِٱلۡمه

 [  ٨٨: املجادلة]

“িুতম আল্লাহ িা‘আিা ও পরকামি তিশ্বাসী মকামনা সম্প্রদায়মক এমন 

পামি না ময, িারা আল্লাহ িা‘আিা ও িদীয় রাসূমির প্রকািে 

তিমরাধীমদরমক ভামিািাসমি। যতদও িারা িামদর িাপ-দাদা, মছমি-

সন্তান, ভাই-মিান তকাংিা জ্ঞাতি-ম াষ্ঠী মহাক না মকন। এ জািীয় 

মানুষমদর অন্তমরই আল্লাহ িা‘আিা ঈমানমক সুদৃঢ়ভামি প্রতিতষ্ঠি 

কমরমছন এিাং িামদরমক িতক্তিািী কমরমছন তনজ রহমি ও সাহাযে 

তদময়। আর তিতন িামদরমক প্রমিি করামিন এমন জান্নামি যার 

িিমদি তদময় প্রিাতহি হমি অমনকগুমিা নদ-নদী। মসখামন িারা 

স্থায়ীভামি িসিাস করমি। আল্লাহ িা‘আিা িামদর ওপর সিথদা সন্তুষ্ট 

থাকমিন এিাং িারাও থাকমি িাাঁর ওপর সিথদা সন্তুষ্ট। এরাই হমিা 
একান্ত আল্লাহর দি। আর আল্লাহর দিই মিা হমি সিথদা সিিকাম”। 

[সূরা আি-মুজাদািাহ, আয়াি: ২২]  

তিতন আমরা িমিন,  

مََِِۡكنَۡتِِقَدِۡ﴿ ۡسَوة ِِلَكه
ه
ِاَِحَسَنة ِِأ َٰه يمَِِف  ِۥاَِوٱََّل ينَِِإ بَۡر هوا ِِإ ذَِِۡمَعهه ا ِِإ نَاِم ه مِۡل َقوِِۡقَال ِبهَرَٰٓءؤه

مِۡ ونََِِوم َماِم نكه مَِِۡكَفۡرنَاِٱّلَل ِِدهونِ ِم نَِتۡعبهده مِهِبَۡيَنَناَِوَبَداِب كه ِٱۡلَعَدََٰوةهَِِوَبۡيَنكه
اءِه بًَداَِوٱۡۡلَۡغَضا
َ
ِۥاِب ٱّلَل ِِتهۡؤم نهوا َِِحَتَِِٰأ َٰه يمَِِقَۡوَلِِإ َلِِوَۡحَدهه ب يه ِِإ بَۡر

َ
ۡسَتۡغف َرنَِِۡل 

َ
ََِِۡل َِوَمااَِِكِل

ۡمل كهِ
َ
ء  ِِم نِٱّلَل ِِم نَِِلََكِِأ نَۡبَناِِإَوََلَۡكِِتََوََّكَۡناَِعلَۡيَكَِِرَبَناََِشۡ

َ
يِهِِإَوََلَۡكِِأ  ﴾٤ِٱلَۡمص 
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 [  ٥: املمتحنة]

“মিামামদর জনে ইিরাহীম ‘আিাইতহস সািাম ও িাাঁর অনুসারীমদর 

মমধে রময়মছ উত্তম আদিথ; িারা তনজ সম্প্রদায়মক িমিতছমিা: মিামরা 

এিাং আল্লাহ িা‘আিার পতরিমিথ মিামরা ময মূতিথ সমূমহর ইিাদাি 

করমছা িা হমি আমরা সমূ্পেথরূমপ মুক্ত পতিত্র। মিামামদরমক আমরা এ 

মুহূমিথ িয়কি করতছ এিাং আজ হমি তচরকামির জনে আমামদর ও 

মিামামদর মামে িিিৎ থাকমি িত্রুিা ও তিমিষ যিক্ষে না মিামরা 
এক আল্লাহ িা‘আিার প্রতি ঈমান আমনা”। [সূরা আি-মুমিাতহনাহ, 

আয়াি: ৪]  

আল্লাহ িা‘আিা আমরা িমিন,  

َها﴿ يُّ
َ
أ وا َِِلَِِءاَمنهوا ِِٱََّل ينََِِيَٰٓ ذه َٰف ر ينََِِتَتخ  اءَِِٱۡلَك َا ۡوَل 

َ
ۡؤم ن َياِِدهونِ ِم نِأ ونَِِٱلۡمه تهر يده

َ
نِأ

َ
ِأ

َ ََِِتَۡعلهوا ِ مِِّۡلل  اَِعلَۡيكه ۡلَطَٰن  ب يًناِسه  [  ١٥٥ :النساء] ﴾١٤٤ِمُّ

“মহ ঈমানদার ে! মিামরা মুতমনমদরমক মছমি কখমনা কাতিরমদরমক 

িনু্ধরূমপ গ্রহে কমরা না। মিামরা তক এরই মাধেমম তনমজমদর িাতস্তর 
জনে আল্লাহ িা‘আিার হামি মকামনা সুস্পষ্ট সাক্ষে িুমি তদমি চাও”। 

[সূরা আন-তনসা, আয়াি: ১৪৪]  

এ তদমক মুসতিমমদর িত্রুর তিপমক্ষ কাতির ও মুিতরকমদর সহমযাত িা 

িামদর জনে কখমনাই তনরাপদ নয়। এ জনেই মিা আমামদর নিী 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িদমরর যুমদ্ধ জননক মুিতরক 

িারিার িাাঁর সহমযাত িা করমি চাইমিও তিতন িা গ্রহে কমরন তন 
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যিক্ষে না মস মুসতিম হয়।  

আময়িা রাতদয়াল্লাহু আনহা মথমক িতেথি, তিতন িমিন, একদা রাসূি 

সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িদর অতভমুমখ রওয়ানা হমি পতথমমধে 

তিতন “ওয়ািারাহ” িথা িিথমামনর “হারথাহ  ারতিয়োহ” নামক এিাকায় 

মপৌঁছুমি িাাঁর তনকি জননক প্রতসদ্ধ িীর উপতস্থি হয়। যামক মদমখ 

সাহািীময় তকরাম অিেন্ত খুতি হময়মছন। উক্ত িেতক্ত রাসূি সাল্লাল্লাহু 

আিাইতহ ওয়াসাল্লামমক িিমিা: আতম আপনার সমে যুমদ্ধ অাংি গ্রহে 

করমি এমসতছ। রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িামক িিমিন: 

িুতম তক আল্লাহ িা‘আিা ও িদীয় রাসূমি তিশ্বাসী? মস িিমিা: না। 

িখন রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িামক িিমিনঃ িুতম চমি 
যাও। আতম কখমনাই মকামনা মুিতরমকর সহমযাত িা তনমি পাতর না। 

আময়িা রাতদয়াল্লাহু আনহা িমিন, এ কথা শুমন মিাকতি চমি ম মিা। 

তিতন িমিন, যখন আমরা (সাহািাময় তকরাম) “িাজারাহ” নামক 

এিাকায় মপৌঁছিাম িখন মিাকতি আিামরা এমস রাসূি সাল্লাল্লাহু 

আিাইতহ ওয়াসাল্লামমক একই প্রস্তাি করমি রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ 

ওয়াসাল্লাম ও িামক একই উত্তর তদমিন। এরপর মিাকতি চমি ম মিা। 

ইমিামমধে রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম “িাইদা”’ নামক 

এিাকায় মপৌঁছমি মিাকতি আিামরা এমস রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ 

ওয়াসাল্লামমক একই প্রস্তাি করমি রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম 

িামক িিমিন: িুতম তক আল্লাহ িা‘আিা ও িদীয় রাসূমি তিশ্বাসী? মস 
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িিমিা: হোাঁ। িখন রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িামক িিমিন: 

িাহমি িুতম আমামদর সামথ চিমি পামরা।53  

িামদরমক আমরা তকভামিই িা তিশ্বাস করমিা, অথচ আল্লাহ িা‘আিা 

িামদর সম্পমকথ িমিন,  

َها﴿ يُّ
َ
أ وا َِِلَِِءاَمنهوا ِِٱََّل ينََِِيَٰٓ ذه مِِۡمد نِب َطانَةِ َِتَتخ  مَِِۡلِِدهون كه هونَكه ل

ۡ
ِِيَأ وا َِِخَبال  َِماَِودُّ

اءِهِبََدتِ ِقَدَِِۡعن تُّمِۡ َٰه ه مِِۡم نِِۡٱۡۡلَۡغَضا ۡفَو
َ
َِِوَماِأ ۡف 

مَِِّۡته ورههه ده اِِصه ۡكَبه
َ
مِهِبََيَناِقَدِِۡأ ِلَكه

 ِ نتهمِِۡإ نِٱٓأۡلَيَٰت   [ ١١٢: عمران ال] ﴾١١٨َِتۡعق لهونَِِكه
“মহ ঈমানদার ে! মিামরা তনমজমদরমক িথা মুসতিমমদরমক মছমি অনে 

কাউমক খাাঁতি িনু্ধ তকাংিা পরামিথদািারূমপ গ্রহে কমরা না। কারে, িারা 

মিামামদরমক ক্ষতিগ্রস্ত করমি এিিুকুও সমিাচমিাধ করমি না। 

মিামামদর তিপযথয়ই িামদর একান্ত কামে। ইদাতনাং িামদর মুখ মথমকই 

িত্রুিা প্রকাি মপময়মছ। এ মথমক আোয করা যায়, িামদর অন্তমর 

িুকাতয়ি িত্রুিা আমরা কমিাই না ভয়ানক। আতম মিামামদর জনে 

আমার সকি তনদিথন সুস্পষ্টভামি িেক্ত কমরতছ। যতদ মিামরা সতিেই 
িুতদ্ধমান হময় থামকা িা হমি মিামরা িা অিিেই িুেমি”। [সূরা আমি 

ইমরান, আয়াি: ১১৮]  

কাতির ও মুিতরকরা কখমনা মুসতিমমদর পক্ষ হময় িামদর িত্রুর 

তিরুমদ্ধ অিস্থান তনমিও িা কখমনাই মুসতিমমদর জনে সামতগ্রক অমথথ 

মকামনা ধরমনর কিোেই িময় আনমি না। উপরন্তু এ িোপামর িামদর 
                                                           
53 সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ১৮১৭। 
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মকামনা ধরমনর পরামিথ গ্রহে করমি িা একান্ত ক্ষতিরই কারে হমি।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

يُِّ﴿
َ
أ وا ِِإ نَِءاَمنهواا ِِٱََّل ينََِِهاَيَٰٓ يعه وا ِِٱََّل ينَِِتهط  مَِِۡكَفره وكه دُّ َِِٰٓيَره مََِِۡعَ ۡعَقَٰب كه

َ
َِفَتنَقل بهوا ِِأ

ۡمِ ِٱّلَلِهِبَلِ ﴿[  ١٥٩: عمران ال] ﴾١٤٩َِخَِٰس  ينَِ وََِِمۡوَلىَٰكه  ال] ﴾١٥٠ِٱلَنَِٰص  ينََِِخۡيِهَِوهه
 [  ١٤٠: عمران

“মহ ঈমানদার ে! মিামরা যতদ কাতিরমদর আনু িে কমরা িা হমি 

িারা মিামামদরমক অিিেই মপছমনর তদমক তিতরময় তনমি। িখন মিামরা 

তনশ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত হমি। িরাং আল্লাহ িা‘আিাই মিামামদর একমাত্র 

অতভভািক এিাং তিতনই মিামামদর মশ্রষ্ঠ সাহাযেকারী”। 

[সূরা আমি ইমরান, আয়াি: ১৪৯-১৫০]  

আল্লাহ িা‘আিা আমরা িমিন,  

وِلَوِۡ﴿ مِا َِخرَجه مَِِۡماِف يكه ِِإ َلَِِزادهوكه وا َِِخَبال  ۡوَضعه
َ
مَِِۡوَۡل َلَٰلَكه مِهِخ  ونَكه ِٱۡلف ۡتَنةََِِيۡبغه

مِۡ ۡم َِِسَمَٰعهونََِِوف يكه  [  ٥٩: اَلوبة] ﴾٤٧ِب ٱلَظَٰل م يََِِعل يمه َِِوٱّلَلِهِلَهه

“যতদ িারা মিামামদর সামথ মির হমিা িা হমি িারা মিামামদর মকামনা 

িাভ মিা করমিাই না িরাং িারা মিামামদর মামে আমরা িাসাদ িাতিময় 

তদমিা। আর এ িোপামর িারা এিিুকুও ত্রুতি করমিা না। িারা মিা 

মিামামদর মামে সিথদা তিিনাই কামনা কমর। উপরন্তু মিামামদর মামে 

রময়মছ িামদর িহু ম াময়ো। মূিিঃ আল্লাহ িা‘আিা এ জািীয় 

যাতিমমদর সম্পমকথ সমেক অি ি”। [সূরা আি-িাওিাহ, আয়াি: ৪৭]  
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িস্ত্ত্তিঃ মুতমন মুতমমনরই িনু্ধ এিাং কাতির কাতিমররই িনু্ধ। কাতির 

কখমনা মুতমমনর িনু্ধ হমি পামর না। কুরআন তনমদথতিি উক্ত তনয়ম ভে 

করমি সমামজ তিিনা-িাসাদ সৃতষ্ট ছািা আর তকছুই হমি না। উপরন্তু 

এ জািীয় মু’তমনরা আল্লাহ িা‘আিার রহমি িতঞ্চি হমি।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

ۡؤم نهونَِ﴿ َِِوٱلۡمه ۡؤم َنَٰته مَِِۡوٱلۡمه هه اءِهَِبۡعضه َا ۡوَل 
َ
ِ ِأ ونََِِبۡعض  ره مه

ۡ
ِِيَأ وف  َِعنِ َِوَيۡنَهۡونَِِب ٱلَۡمۡعره

نَكر ِ ونَِِٱلۡمه ةََِِويهق يمه ةََِِويهۡؤتهونَِِٱلَصلَوَٰ يعهونَِِٱلَزَكوَٰ ِِٱّلَلََِِويهط  ۥاا وَله ئ َكَِِورَسه َلَٰٓ و 
ه
مِهِأ َِسَيََۡحههه

 [  ٩١: اَلوبة] ﴾٧١َِحك يمِ َِعز يزِ ِٱّلَلَِِإ نَِِٱّلَله ِ

“মুতমন পুরুষ ও নারীরা এমক অপমরর িনু্ধ। িারা এমক অপরমক সৎ 

কামজর আমদি করমি এিাং অসৎ কাজ মথমক তনমষধ করমি। সািাি 

কাময়ম করমি, যাকাি তদমি এিাং আল্লাহ িা‘আিা ও িদীয় রাসূমির 

আনু িে করমি। এাঁমদরমক আল্লাহ িা‘আিা দয়া করমিন। তনশ্চয় 
আল্লাহ িা‘আিা অতিিয় পরাক্রমিািী অিেন্ত প্রজ্ঞািান”। [সূরা আি-

িাওিাহ, আয়াি: ৭১]  

আল্লাহ িা‘আিা আমরা িমিন, 

وا َِِوٱََّل ينَِ﴿ مَِِۡكَفره هه اءِهَِبۡعضه َا ۡوَل 
َ
ِ ِأ نَِتۡفَعلهوههِِإ َلَِِبۡعض  ِِف ۡتَنة ِِتَكه ِِف  ۡرض 

َ
َِوفََساد ِِٱۡۡل

 [  ٩١: اَلنفال] ﴾٧٣َِكب ي ِ

“এ তদমক কাতিররা এমক অপমরর িনু্ধ। মিামরা যতদ উপমরাক্ত িত্রুিা 

ও তমত্রিার তিধান কাযথকর না কমরা, িাহমি এ পৃতথিীমি কতঠন তিিনা 
ও মহা তিপযথয় সৃতষ্ট হমি”। [সূরা আনিাি, আয়াি: ৭৩]  
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িিথমান তিমশ্ব আল্লাহ িা‘আিার মদওয়া উক্ত তিধান কাযথকর না হওয়ার 

দরুনই আজ মদখা যামে হমরক রকমমর তিিনা-িাসাদ ও রাং 

মিরাংময়র মহা তিপযথয়। মুসতিমমদর মমধেই আজ মদখা যামে ইসিাম 

সম্পমকথ প্রচুর সমেহ-সাংিয়। আজ িারা সিে-তমথোর পাথথকেজ্ঞান পযথন্ত 

হাতরময় মিমিমছ। উপরন্তু িারা তদনতদন িাতিি ও িাতিিপন্থীমদর প্রতি 

ধাতিি হমে। আমরা কমিা তক।  

এ যুম  নামধারী আতিমমদরমক তকনমি পাওয়া যায়। িাই আজ িাতিি 

পন্থীরা এমদর মাধেমম তনমজমদর িাতিিমক সমামজ সহজভামি প্রতিতষ্ঠি 

করার জনে কুরআন ও হাদীমসর ঠুনমকা মিমিি িা ামনায় িেস্ত। এ 

জনেই মদখমি পামিন, আজ দুতনয়ার িুমক এমন মকামনা িাতিি পন্থী 

মনই যামদর সামথ নামধারী মকামনা না মকামনা আতিম সমৃ্পক্ত নয়। িাই 

আতিম নামধারী মকামনা না মকামনা িেতক্ত তনমোক্ত আয়াি মথমক 

তখ্রস্টানমদর সামথ িনু্ধমত্বর দিধিা মখাাঁজার মচষ্টা করমি পামর।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

َدنَِ﴿ َشدََِِِلَج 
َ
ِِأ ودََِِءاَمنهوا ِِلد ََّل ينََِِعَدََٰوةِ ِٱنلَاس  وا ِ َِوٱََّل ينَِِٱَۡلَهه كه ِۡشَ

َ
َدنَِِأ مَِوَِلَج  ۡقَرَبهه

َ
ِأ

هواا ِِٱََّل ينََِِءاَمنهوا ِِلد ََّل ينََِِمَوَدةِ  ِاِإ نَاِقَال َٰل َكِِنََصََٰرىَٰ نََِِذ
َ
مِِۡب أ يَِِم ۡنهه يس  مَِِۡورهۡهَبان اِق سد  َنهه

َ
َِلَِِوأ

ونَِ ه  [  ٢٨: دةاملائ] ﴾٨٢ِيَۡسَتۡكب 

“িুতম দুতনয়ার মানুষমদর মামে মুতমনমদর সামথ অতধক িত্রুিা 

মপাষেকারী পামি ইয়াহূদী ও মুিতরকমদরমক। আর মুতমনমদর সামথ 

িনু্ধত্ব রাখার অতধকির তনকিিিথী পামি ওমদরমক যারা তনমজমদরমক 

তখ্রস্টান িমি দাতি কমর। আর িা এ কারমে ময, িামদর মমধে রময়মছ 
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তকছু জ্ঞানতপপাসু ও সাংসারিো ী এিাং িারা অহিারীও নয়”। [সূরা 

আি-মাময়দাহ, আয়াি: ৮২] 

িারা িিমি পামর, উক্ত আয়াি তখ্রস্টানমদর সামথ িনু্ধত্ব জাতয়য হওয়া 

প্রমাে কমর।  

মমন রাখমি হমি, মকামনা আয়ামির মন িা িোখো মদওয়া জাহান্নামী 

হওয়ার জনে যমথষ্ট। িাই উক্ত আয়ািমক অনোনে আয়াি ও হাদীমসর 

সামথ তমিামি ময মমথ উদঘতিি হয় িা হমে, তখ্রস্টানমদর মকউ মকউ 

উনু্মক্ত পিাশুনা, নম্রিা ও সাংসারিো ী স্বভাি ও মমনাভামির দরুন খাাঁতি 

ঈমানদার ও মুসতিমমদর উন্নি চতরত্র িথা মানিিামিামধ অতভভূি হময় 

িামদর সামথ সখেিা  িার তনকিিিথী হমি পামর। যা ইয়াহূদী ও 

মুিতরকমদর মথমক কখমনাই কল্পনা করা যায় না। উক্ত আয়ামির অথথ 

এিা নয় ময, তখ্রস্টানরা মুতমনমদর িনু্ধ হময় যামি, না মুতমন ে 

তখ্রস্টানমদর িনু্ধ হমি। এমনতক যতদও ধরা হয় ময, তখ্রস্টানমদর মকউ 

মুতমনমদরমক ভামিািাসমিা তকাংিা িামদর প্রতি ভামিািাসা প্রকাি 

করমিা িারপরও মকামনা মু’তমমনর জনে জাতয়য হমি না িামদর সমে 

িনু্ধত্ব পািামনা। যা অনোনে আয়াি কিৃথক সুস্পষ্টভামি প্রমাতেি।  

মিমতনভামি মকামনা না মকামনা িেতক্ত তনমোক্ত আয়াি মথমকও 

তখ্রস্টানমদর সামথ িনু্ধমত্বর দিধিা মখাাঁজার মচষ্টা করমি পামর।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

مِهَِلِ﴿ مِِۡلَمِِۡٱََّل ينََِِعنِ ِٱّلَلِهَِيۡنَهىَٰكه ِِيهَقَٰت لهوكه مَِولَمِِۡٱلد ينِ ِف  وكه ۡر جه مِِۡنمد َِِيه نِد َيَٰر كه
َ
ِأ
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مِۡ وهه واا َِِتَبُّ طه ِِٱّلَلَِِإ نَِِإ ََلۡه ۡمِاَِوتهۡقس  ط يََِِيه بُّ ۡقس   [  ٢: املمتحنة] ﴾٨ِٱلۡمه

“দীন তনময় যারা মিামামদর তিরুমদ্ধ যুদ্ধ কমর তন এিাং মিামামদরমক 

তনজ এিাকা মথমক মির কমর মদয় তন িামদর প্রতি দয়া ও ইনসামির 

আচরে করমি আল্লাহ িা‘আিা মিামামদরমক তনমষধ কমরন তন। তনশ্চয় 
আল্লাহ িা‘আিা ইনসািকারীমদরমক ভামিািামসন”। [সূরা আি-

মুমিাতহনাহ, আয়াি: ৮]  

িারা িিমি পামর, উক্ত আয়াি িামি িতেথি দিতিমষ্টের অতধকারী 

কাতিরমদর সামথ িনু্ধত্ব জাতয়য হওয়া প্রমাে কমর।  

মমন রাখমি হমি, আল্লাহ িা‘আিারসমূহ িােী এিাং রাসূি সাল্লাল্লাহু 

আিাইতহ ওয়াসাল্লামমরসমূহ তিশুদ্ধ হাদীস তমমিই মিা ইসিামী 

িরী‘আি। িাই ময মকামনা তিষময় িরী‘আমির পূেথাে দৃতষ্টমকাে জানার 

জনে মস তিষময় নাতযিকৃি আল্লাহ িা‘আিারসমূহ িােী এিাং রাসূি 

সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমরসমূহ তিশুদ্ধ হাদীস পরস্পর তমতিময় 

মদখমি হমি। সুিরাাং উক্ত আয়ািমক অনোনে আয়াি ও হাদীমসর সামথ 

তমিামি ময মমথ উদঘতিি হয় িা হমে, কাতিররা মুসতিমমদর সামথ 

মকামনা চুতক্তমি আিদ্ধ হমি অথিা মুসতিমমদর পক্ষ মথমক িামদর জান 

ও মামির মকামনা ধরমের তনরাপত্তা মদওয়া হমি তকাংিা িামদরমক 

মকামনা মুসতিম রামষ্ট্র িিথসামপক্ষ িসিাস করার অনুমতি মদওয়া হমি 

মুসতিমরা িামদর সামথ দয়া ও ইনসামির আচরে করমি।  

রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমর িােীমিও এর সমথথন পাওয়া 

যায়। আিা’ তিন্ত আিু িকর রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন 
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িমিন, রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমর জীিেিায় একদা আমার 

আম্মাজান মুিতরক থাকািস্থায় আমার সামথ সাক্ষাৎ করমি আসমি আতম 

এ িোপামর রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমক তজজ্ঞাসা করিাম 

ময, আমার মা মিা ঈমানদার নন, অথচ তিতন আমার সামথ সাক্ষাৎ 

করমি এমসমছন দুতনয়ার মকামনা সুতিধা হাতসমির জনে। এমিািস্থায় 

আতম তক িাাঁর সামথ আত্মীয়িার িন্ধন সুিভ আচরে করমি পাতর? তিতন 

িিমিন: হোাঁ। িুতম মিামার মাময়র সামথ আত্মীয়িার িন্ধন সুিভ 

আচরে করমি পামরা।54 

একদা উমার রাতদয়াল্লাহু আনহু মসতজমদ নিিীর ম ইমি একতি তসমের 

মপািাক তিতক্র হমি মদমখ রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমক 

উমেিে কমর িিমিন: মহ আল্লাহর রাসূি! আপতন যতদ এ মপািাকতি 

তকমন জুমার তদন তকাংিা িাইমরর মকামনা প্রতিতনতধ দি আপনার তনকি 

আসমি িামদর সামমন িা পমর মিরুমিন িাহমি আপনামক খুিই সুের 

িা মিা। রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িিমিন: এ জািীয় 

মপািাক এমন মিাকরাই পমর যামদর আতখরামি মকামনা তকছু পাওয়ার 
ইমে মনই িথা কাতির-মুিতরক। তকছু তদন পর এ জািীয় তকছু মপািাক 

রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমর তনকি আসমি তিতন িার একতি 

উমার রাতদয়াল্লাহু আনহু মক দান করমিন। িখন উমার রাতদয়াল্লাহু 

আনহু রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমক উমেিে কমর িিমিন: 

মহ আল্লাহর রাসূি! আপতন তক আমামক এ জািীয় মপািাক পরামি 
                                                           
54 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ২৬২০; সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ১০০৩। 
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চামেন, অথচ আপতন এ িোপামর ইমিাপূমিথ যা িিার িমিমছন িথা িা 

পরা হারাম কমর তদময়মছন। িখন রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম 

িিমিন: আতম মিা মিামামক িা পরমি মদইতন। অিএি, উমার 

রাতদয়াল্লাহু আনহু উক্ত মপািাকতি মক্কায় িসিাসরি িার এক মুিতরক 

ভাইমক তদময় তদমিন।55  

িরাং কাতিরমদর সামথ এ জািীয় দয়াময় আচরে িামদরমক ইসিাম 

গ্রহমের প্রতি উৎসাতহি করমি। উপরন্তু িামদর সামথ আত্মীয়িার িন্ধন 

রক্ষা পামি এিাং িামদর মধেকার  তরি-দুঃখীমদর প্রময়াজনও পূরে 

হমি। িমি িা কখমনাই িামদর সামথ িনু্ধত্ব করা িুোয় না।  

৪. জািীয়িািাদী মচিনা িরী‘আি তিমরাধী হওয়ার আমরকতি মূি কারে 

হমে, এ জািীয় মচিনা কুরআমনর আইন িাস্তিায়ন করার মক্ষমত্র 

তিমিষ িাধা সৃতষ্ট কমর। কারে, মকামনা জািীয়িািাদী তহেু, মিৌদ্ধ ও 

তখ্রস্টান কখমনা তনমজমদর রামষ্ট্র ইসিামী আইন িাস্তিায়মন রাতজ হমি 

না। িখন িাধে হময় উক্ত জািীয়িািাদী সরকার সিাইমক খুতি রাখার 

জনে তনমজমদর মানি রতচি তিধামনর আমিামকই রাষ্ট্র পতরচািনা করমি। 

আর মানি রতচি তিধামনর আমিামক তিচার কাযথ পতরচািনা করা মূিিঃ 

কুিুরীই িমি।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

ََِِحَتَِِٰيهۡؤم نهونََِِلَِِوَربد َكِِفََلِ﴿ وكََِيه مَِِۡشَجرَِِف يَماِكد مه وا َِِلِِثهمَِِبَۡيَنهه ِاََِي ده ه مِِۡف  س  نفه
َ
ِأ

                                                           
55 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৮৮৬; সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ২০৬৮। 
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ا وا ِِقََضۡيَتِِمد َماَِحرَج  هَسلد مه اَِوي  [  ٦٤: النساء] ﴾٦٥ِتَۡسل يم 

“অিএি, আপনার রমির কসম! িারা কখমনা ঈমানদার হমি পামর না 

যিক্ষে না িারা আপনামক তনমজমদর আভেন্তরীে তিমরামধর তিচারক 

িাতনময় মনয় এিাং আপনার সকি িায়সািা তনঃসমিামচ িথা সন্তুষ্টতচমত্ত 
মমমন মনয়”। [সূরা আন-তনসা, আয়াি: ৬৫]  

আল্লাহ িা‘আিা আমরা িমিন,  

ۡكمَِ﴿ فَحه
َ
وَنِاِٱۡلَجَٰه ل َية ِأ ۡحَسنِهَِوَمنَِِۡيۡبغه

َ
اِٱّلَل ِِم نَِِأ ۡكم  : دةاملائ] ﴾٥٠ِيهوق نهونَِِلد َقۡومِ ِحه

٤٠  ] 

“িারা তক জামহিী যুম র তিধান চামে? দৃঢ় তিশ্বাসীমদর জনে আল্লাহ 

িা‘আিার তিধান চাইমি সুের তিধান আর মক তদমি পামর”? [সূরা আি-

মাময়দাহ, আয়াি: ৫০]  

তিতন আমরা িমিন,  

مَِلمَِِۡوَمن﴿ اََِِيۡكه نَزَلِِب َما
َ
َلَٰٓئ َكِِٱّلَلِهِأ و 

ه
مِهِفَأ ونَِِهه َٰف ره  [  ٥٥: دةاملائ] ﴾ٱۡلَك

“ময িেতক্ত আল্লাহ িা‘আিার নাতযিকৃি তিধান অনুযায়ী তিচার কাযথ 
পতরচািনা কমর না মস মিা কাতির”। [সূরা আি-মাময়দাহ, আয়াি: ৪৪]  

আল্লাহ িা‘আিা আমরা িমিন,  

مَِلمَِِۡوَمن﴿ اََِِيۡكه نَزَلِِب َما
َ
َلَٰٓئ َكِِٱّلَلِهِأ و 

ه
مِهِفَأ ونَِِهه  [  ٥٤: دةاملائ] ﴾ٱلَظَٰل مه

“ময িেতক্ত আল্লাহ িা‘আিার নাতযিকৃি তিধান অনুযায়ী তিচার কাযথ 
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পতরচািনা কমর না মস মিা যাতিম”। [সূরা আি-মাময়দাহ, আয়াি: ৪৫]  

তিতন আমরা িমিন,  

مَِلمَِِۡوَمن﴿ اََِِيۡكه نَزَلِِب َما
َ
َلَٰٓئ َكِِٱّلَلِهِأ و 

ه
مِهِفَأ ونَِِهه قه  [  ٥٩: دةاملائ] ﴾ٱۡلَفَٰس 

“ময িেতক্ত আল্লাহ িা‘আিার নাতযিকৃি তিধান অনুযায়ী তিচার কাযথ 
পতরচািনা কমর না মস মিা িাতসক”। [সূরা আি-মাময়দাহ, আয়াি: ৪৭]  

সুিরাাং ময রামষ্ট্রর চাতিকা িতক্ত আল্লাহ িা‘আিার তিধান অনুযায়ী তিচার 

কাযথ পতরচািনা কমর না এিাং িা পছেও কমর না মস রাষ্ট্র কাতির, 

যাতিম ও িাতসক রাষ্ট্র তহমসমিই তিমিতচি হমি। প্রমিেক মুসতিমমর 

অিিেই কিথিে হমি এ জািীয় রামষ্ট্রর প্রিাসমনর সামথ িত্রুিা মপাষে 

করা। উপরন্তু এ জািীয় রামষ্ট্রর প্রিাসমনর সামথ িনু্ধত্ব করা হারাম 

যিক্ষে না িারা আল্লাহ িা‘আিার তিধান িাস্তিায়ন করমি ও িার 

ওপর সন্তুষ্ট থাকমি।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

مََِِۡكنَۡتِِقَدِۡ﴿ ۡسوَِِلَكه
ه
ِاَِحَسَنة ِِة ِأ َٰه يمَِِف  ِۥاَِوٱََّل ينَِِإ بَۡر هوا ِِإ ذَِِۡمَعهه ا ِِإ نَاِل َقۡوم ه مِِۡقَال ِبهَرَٰٓءؤه

مِۡ ونََِِوم َماِم نكه مَِِۡكَفۡرنَاِٱّلَل ِِدهونِ ِم نَِتۡعبهده مِهِبَۡيَنَناَِوَبَداِب كه ِٱۡلَعَدََٰوةهَِِوَبۡيَنكه
اءِه بًَداَِوٱۡۡلَۡغَضا
َ
ِۥاِب ٱّلَل ِِتهۡؤم نهوا َِِحَتَِِٰأ َٰه يمَِِقَۡوَلِِإ َلِِوَۡحَدهه ب يه ِِإ بَۡر

َ
ۡسَتۡغف َرنَِِۡل 

َ
َِوَمااِِلََكَِِۡل

ۡمل كهِ
َ
ء  ِِم نِٱّلَل ِِم نَِِلََكِِأ نَۡبَناِِإَوََلَۡكِِتََوََّكَۡناَِعلَۡيَكَِِرَبَناََِشۡ

َ
يِهِِإَوََلَۡكِِأ  ﴾٤ِٱلَۡمص 

 [ ٥: املمتحنة]

“মিামামদর জনে ইিরাহীম ‘আিাইতহস সািাম ও িাাঁর অনুসারীমদর 
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মমধে রময়মছ উত্তম আদিথ; িারা িামদর সম্প্রদায়মক িমিতছমিাঃ মিামরা 

এিাং আল্লাহ িা‘আিার পতরিমিথ মিামরা ময মূতিথ সমূমহর ইিাদাি 

করমছা িা হমি আমরা সমূ্পেথরূমপ মুক্ত ও পতিত্র। মিামামদরমক আমরা 

অস্বীকার করতছ এিাং আজ হমি তচরকামির জনে আমামদর ও মিামামদর 

মামে িিিৎ থাকমি িত্রুিা ও তিমিষ যিক্ষে না মিামরা এক আল্লাহ 
িা‘আিার প্রতি ঈমান আনমি”। [সূরা আি-মুমিাতহনা, আয়াি: ৪]  

মকউ িিমি পামর, আমরা যতদ তহেু, মিৌদ্ধ, তখ্রস্টান ও মুসতিমমর মামে 

মকামনা ধরমনর িেিধান সৃতষ্ট না কমর শুধুমাত্র জািীয়িািামদর িোনামর 

সিাই একতত্রি হই িা হমি আমরা একদা এক অভূিপূিথ িতক্তমি 

রূপান্ততরি হমিা। িখন সিাই আমামদরমক এক িামকে ভয় পামি এিাং 

আমামদর হৃিসমূহ অতধকার িারা তিতরময় তদমি িাধে হমি।  

মকউ আমরা িিমি পামর, আমরা যতদ সতিেকারামথথ শুধুমাত্র ইসিামমকই 

আকতিময় ধতর এিাং এরই িোনামর সিাই সঙ্ঘিদ্ধ হই িাহমি কাতিররা 

একদা আমামদর প্রতি যমথষ্ট িত্রুিা মপাষে করমি এিাং িারা সিথদা 

আমামদর জনে অকিোেই মডমক আনমি। কারে, িখন িারা এ কথা 

মভমি অিিেই ভয় পামি ময, একদা হয়মিা-িা আমরা িামদর সামথ 

ধমথীয় যুমদ্ধ জতিময় পিমিা যামি কমর আমরা আমামদর মসই পূিথ 

ঐতিহে তিতরময় মপমি পাতর।  

মমন রাখমি হমি, আমরা সিাই যতদ তনমরি ইসিাম ও কুর’আমনর 

িোনামর একিািদ্ধ হই এিাং আল্লাহ িা‘আিার নাতযিকৃি তিধান এ 

জতমমনর িুমক িাস্তিায়ন কতর উপরন্তু কাতিরমদর মথমক এমকিামর তভন্ন 
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হময় িামদর প্রতি প্রকািে িত্রুিা মঘাষো তদময় তনমজমদর স্বকীয় অতস্তত্ব 

মদখামি পাতর িা হমি আল্লাহ িা‘আিা আমামদরমক অিিেই সাহাযে 

করমিন। িখন তিতন আমামদরমক িামদর সকি ষিযন্ত্র মথমক রক্ষা 

করমিন এিাং িামদর অন্তমর আমামদর প্রতি প্রচুর ভয় ঢুতকময় তদমিন। 

আর িখন িারা অিিেই আমামদরমক ভয় করমি এিাং আমামদর সকি 

অতধকার পূেথােরূমপ তিতরময় তদমি মযমতনভামি তিতরময় তদময়তছমিা মস 

যুম র কাতিররা আমামদর পূিথ পুরুষ মুসতিমমদরমক। মস যুম  দুতনয়ার 

িুমক ইয়াহূদী-তখ্রস্টান কম তছমিা না। িমি িখন মুসতিমরা কখমনাই 

িামদর সামথ িনু্ধত্ব পািায়তন এিাং তনমজমদর ময মকামনা িোপামর িামদর 

মকামনা সহমযাত িা কামনা কমরতন। িরাং িারা একমাত্র আল্লাহ 

িা‘আিামকই িনু্ধ ও অতভভািকরূমপ গ্রহে কমরতছমিা এিাং সিথ িোপামর 

িাাঁরই সাহাযে কামনা কমরতছমিা িখন আল্লাহ িা‘আিা িামদরমক িত্রুর 

হাি মথমক রক্ষা কমরমছন এিাং িামদরমক িত্রুর ওপর জয়ী কমরমছন। 

কুরআন, হাদীস ও ইসিামী ইতিহাস এর চাকু্ষষ প্রমাে, যা মুসতিম এিাং 

কাতির সিাই স্বীকার করমি িাধে।  

নিী সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িদমরর তদমন মুিতরকমদর সামথ যুদ্ধ 

করমি মির হময়মছন। মদীনায় িখন অমনক ইয়াহূদী তছমিা। তকন্তু তিতন 

িখন িামদর কামরার সহমযাত িা মননতন, অথচ িখন মুসতিমমদর 

সাংখো খুিই কম তছমিা এিাং অমনের সহমযাত িা মনওয়ারও িখন 

তিমিষ প্রময়াজন তছমিা। িিুও রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম 

িামদর সহমযাত িা মনন তন। এমনতক তিতন উ’হুমদর যুমদ্ধও ইয়াহূদীমদর 

মকামনা সহমযাত িা মনন তন, অথচ িখন মুনাতিকমদর সদথামরর পক্ষ 
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মথমক িামদর সহমযাত িা মনওয়ার তিমিষ প্রস্তাি এমসতছমিা; তকন্তু নিী 

সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িা প্রিোখোন কমরন। এ মথমক এিাই 

প্রিীয়মান হয় ময, মুসতিমমদর জনে মকামনা কাতিমরর সহমযাত িা 

মনওয়া তঠক নয় এিাং িামদর সামথ িনু্ধত্ব করা ও িামদরমক মুসতিম 

মসনা িাতহনীমি জায় া মদওয়াও জাতয়য নয়। কারে, িামদর অতনষ্ট 

মথমক রক্ষা পাওয়া তনতশ্চি নয়। িরাং িারা ময মকামনা সূমত্র মুসতিমমদর 

সামথ তমমি ম মি মারাত্মক িাসাদ সৃতষ্ট হমি। মুসতিমমদর চতরত্র তিনষ্ট 

হময় যামি এিাং কাতিররা মুসতিমমদর মামে ইসিামমর িোপামর সমেহ 

সৃতষ্ট করারও সুমযা  পামি। যারা রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম 

ও িাাঁর সাহািীমদর তনয়মম চিা তনমজমদর জনে িাভজনক মমন কমর না 

সতিেকারামথথ অনে মকামনা পদ্ধতি িামদরমক মকামনা ধরমের িাভই তদমি 

পারমি না।  

এ তদমক সকি মুসতিম শুধুমাত্র ইসিামমর িোনামরই সঙ্ঘিদ্ধ হমি 

কাতিররা ময িামদর সামথ কতঠন তিমিষ ও িত্রুিা মপাষে করমি িা 

স্বাভাতিক যা আল্লাহ িা‘আিা পছে কমরন এিাং এরই তভতত্তমি তিতন 
িামদরমক সহমযাত িা করমিন। কারে, মুসতিমরা কাতিরমদরমক িত্রু 

িাতনময়মছ মিা একমাত্র িাাঁরই সন্তুতষ্ট পাওয়ার জনে এিাং িাাঁরই দীন ও 

িরী‘আিমক রক্ষা ও দুতনয়ার িুমক তিজয়ী করার জনে।  

মমন রাখমি হমি, কাতিররা কখমনাই মুসতিমমদর সামথ িামদর িত্রুিা 

িন্ধ করমি না যিক্ষে না মুসতিমরা িামদর মমিাই কাতির হময় যায় 

এিাং িামদর দমি মযা  মদয়। আর মকামনা মুসতিমমর এমন পথ 
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অিিম্বন করা মহা ভ্রষ্টিা ও প্রকািে কুিুরী দি তক। মিমতনভামি িা 

দুতনয়া ও আতখরামি সকি িাতস্ত ও দুমভথাম র কারে।  

আল্লাহ িা‘আিা িমিন,  

ودِهَِعنَكِِتَۡرَضََِِٰولَن﴿ ۡم ِِتََتب عََِِحَتَِِٰٱنَلَصََٰرىََِِٰوَلِِٱَۡلَهه َدىِإ نَِِقهۡلِِم َلَتهه وَِِٱّلَل ِِهه ِهه
َدىَٰ ِ مِٱَتَبۡعَتَِِولَئ نِ ِٱلۡهه اَءهه ۡهَوا

َ
اَءكَِِٱََّل يَِبۡعدَِِأ ِ ِم نِٱّلَل ِِم نَِِلََكَِِماِٱۡلع ۡلمِ ِم نََِِجا د َِوَلَِِوّل 

يِ   [  ١٨٠: ابلقرة] ﴾١٢٠ِنَص 

“ইয়াহূদী ও তখ্রস্টানরা কখমনাই মিামার ওপর সন্তুষ্ট হমি না যিক্ষে না 

িুতম িামদর ধমথ অনুসরে করমি। িুতম মুসতিমমদরমক িমি দাও, 

আল্লাহ িা‘আিার নাতযিকৃি তহদায়ািই সতঠক তহদায়াি। িুতম যতদ 

মিামার তনকি আসা সিে জ্ঞামনর অনুসারী না হময় িামদর কুপ্রিৃতত্তর 

অনুসরে কমরা িা হমি িুতম তনজমক আল্লাহ িা‘আিার আযাি মথমক 
রক্ষা করার মমিা কাউমক িনু্ধ ও সাহাযেকারীরূমপ পামি না”। [সূরা 

আি-িাকারাহ, আয়াি: ১২০]  

আল্লাহ িা‘আিা আমরা িমিন,  

هونََِِوَلِ﴿ مِِۡيََزال مَِِۡحَتَِِٰيهَقَٰت لهونَكه وكه دُّ مَِِۡعنِيَره وا ِاِإ نِ ِد ين كه دَِِۡوَمنِٱۡسَتَطَٰعه مِِۡيَۡرتَد  ِم نكه
ۡتِِد ين هۦ َِعن وََِِفَيمه وِ ََِكف رِ َِوهه

ه
مَِِۡحب َطۡتَِِلَٰٓئ َكِفَأ ۡعَمَٰلههه

َ
ِِأ ۡنَياِف  َرة  ِِٱلُّ َلَٰٓئ َكَِِوٱٓأۡلخ  و 

ه
َِوأ

ِ ۡصَحَٰبه
َ
مِِۡٱنلَار ِ ِأ ونَِِف يَهاِهه ه  [  ٨١٩: ابلقرة] ﴾َخَٰل 

“িারা কখমনাই মিামামদর সামথ যুদ্ধ করা িন্ধ করমি না যিক্ষে না 

িারা মিামামদরমক ধমথচুেি করমি পামর। যতদ িামদর পমক্ষ িা করা 

সম্ভিপর হয়। মিামামদর মমধে যারা ধমথচুেি হময় কাতির অিস্থায় মারা 
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যামি দুতনয়া ও আতখরামি িামদর সকি আমি তনষ্ফি িমি  েে হমি। 
উপরন্তু িারা তচরস্থায়ীভামি জাহান্নামী হমি”। [সূরা আি-িাকারাহ, 

আয়াি: ২১৭]  

তিতন আমরা িমিন,  

ََِِٰجَعۡلَنََٰكِِثهمَِ﴿ ِِمد نََِِِش يَعة ََِِعَ
َ
اءَِِتََتب عَِِۡوَلِِفَٱتَب ۡعَهاِۡمر ِٱۡۡل ۡهَوا

َ
ونََِِلِِٱََّل ينَِِأ ١٨َِِيۡعلَمه

مِۡ ۡغنهوا ِِلَنِإ َنهه مِِۡٱلَظَٰل م يَِِِإَونَِِااَِشۡيِِٱّلَل ِِم نََِِعنَكِِيه هه اءِهَِبۡعضه َا ۡوَل 
َ
ِ ِأ َُِِّوٱّلَلِهَِبۡعض  َِوّل 

َتق يَِ  [  ١٩ -١٢ :اْلاثية] ﴾١٩ِٱلۡمه

“আমরা মিামামক প্রতিতষ্ঠি কমরতছ সুস্পষ্ট একতি ির‘ঈ তিধামনর 
ওপর। সুিরাাং িুতম িারই অনুসরে করমি। কখমনা মূখথমদর মখয়াি-

খুিীর অনুসরে কমরা না। কারে, িারা কখমনাই মিামামক আল্লাহ 

িা‘আিার আযাি মথমক রক্ষা করমি পারমি না। িরাং যাতিমরা এমক 
অপমরর িনু্ধ। িমি আল্লাহ িা‘আিা একমাত্র আল্লাহভীরুমদরই িনু্ধ”। 

[সূরা আি-জাতসয়াহ, আয়াি: ১৮-১৯]  

আল্লাহ িা‘আিা আমামদর সিাইমক এ জািীয়িািাদী মচিনার মহামারী 

মথমক রক্ষা করুন। আমীন। সুম্মা আমীন।  
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 أهمية اجلار وحقوقه

প্রতিমিিীর গুরুত্ব ও অতধকার 

মানুষ িিমিই এ দুতনয়ামি মকউ একাকী িসিাস করমি পামর না। িাই 

আমামদর সকিমকই মানুষ তহমসমি তনজ সামাতজক জীিমন এমক 

অপমরর সামথ তমমিতমমিই থাকমি হয়। এই সুিামদ সমামজর ধনী ও 

িতক্তিািীরা  তরি ও দুিথিমদর অতধকার নষ্ট করমিই পামর। 

মিমতনভামি সমামজর  রীি ও দুিথিরা সমামজর িতক্তিািী মশ্রেী কিৃথক 

তনযথাতিি এিাং তনপীতিিও হমি পামর। িাই ইসিামী িরী‘আি 

সমামজর প্রতিতি মানুমষর জনে তকছু সুতনতদথষ্ট অতধকার তচতিি কমরমছ যা 

কামরা কিৃথক দতিি হমি ময মকামনা যুম র ইসিামী প্রিাসন কুরআন ও 

সহীহ হাদীমসর আমিামক িা উদ্ধার করমি িাধে থাকমি।  

প্রতিমিিী িিমি এমন সকি িেতক্তমক িুোমনা হয় তযতন িাসস্থান, 

িেিসা-িাতেজে ও কমথমক্ষমত্রর দরুন আপনার পামিই অিস্থান করমছন।  

প্রতিমিিী আিার তিন প্রকার:  

ক) ময মকামনা মুসতিম আত্মীয় প্রতিমিিী। ময িেতক্ত ইসিাম, 

আত্মীয়িার িন্ধন ও প্রতিমিিী হওয়ার দরুন আপনার কাছ মথমক 

সিথমমাি তিনতি অতধকার পামি। মুসতিম, আত্মীয় ও প্রতিমিিী হওয়ার 

অতধকার।  
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খ) ময মকামনা মুসতিম অনাত্মীয় প্রতিমিিী। ময িেতক্ত ইসিাম ও 

প্রতিমিিী হওয়ার দরুন আপনার কাছ মথমক সিথমমাি দু’তি অতধকার 

পামি। মুসতিম ও প্রতিমিিী হওয়ার অতধকার।  

 ) ময মকামনা অমুসতিম কাতির প্রতিমিিী। ময িেতক্ত শুধুমাত্র প্রতিমিিী 

হওয়ার দরুন আপনার কাছ মথমক একতিমাত্র অতধকার পামি। শুধু 

প্রতিমিিী হওয়ার অতধকার।  

ইসিামম প্রতিমিিীর তিমিষ গুরুত্ব মদওয়া হময়মছ যা তনমে প্রদত্ত হমিা:  

১. আল্লাহ িা‘আিা প্রতিমিিীর অতধকামরর প্রতি সযত্ন হমি আমদি 

কমরমছন। তিতন িমিন,  

وا ِ﴿ وا َِِوَلِِٱّلَلََِِوٱۡعبهده ۡۡش كه
ه يۡنِ ِا َِشۡيِِب هۦ ِت َ َٰل  اإ حَِِۡوب ٱۡلَو ن  ۡرَبََِِٰوب ذ يَِسَٰ َِوٱَۡلََتََٰمَِِٰٱۡلقه

ۡرَبَِِٰذ يَِوٱۡۡلَار َِِوٱلَۡمَسَٰك يِ  َِوَماِٱلَسب يلِ َِوٱبۡنِ ِب ٱۡۡلَۢنبِ َِوٱلَصاح بِ ِٱۡۡلهنهبِ َِوٱۡۡلَار ِِٱۡلقه
ۡم َِِملََكۡتِ يَۡمَٰنهكه
َ
َِِلِِٱّلَلَِِإ نَِِأ ََِِكنََِِمنَِيه بُّ َۡتال  وًراُِمه  [  ١٦: النساء] ﴾٣٦ِفَخه

“মিামরা একমাত্র আল্লাহ িা‘আিারই ইিাদি কমরা। িাাঁর সামথ 

কাউমক িরীক কমরা না এিাং মািা-তপিার সামথ ভামিা িেিহার কমরা। 

আমরা ভামিা িেিহার কমরা আত্মীয়-স্বজন, এতিম, তমসতকন, আত্মীয় 

প্রতিমিিী, অনাত্মীয় প্রতিমিিী, সাতথ তকাংিা সিরসেী, পতথক ও ম ািাম 

অথিা অতধনস্থ কামজর মিামকর সামথ। তনশ্চয় আল্লাহ িা‘আিা অহিারী 
আত্মাতভমানীমক ভামিািামসন না”। [সূরা আন-তনসা, আয়াি: ৩৬]  

আবু্দল্লাহ ইিন উমার রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, 

রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন,  
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« 
َ
يُْل يُوِصيِِْنْ بِاْْلَاِر َحَّته َظنَنُْت أ ثُهُ َما َزاَل ِجَْبِ  «نهُه َسيَُوِرِّ

“তজিরীি ‘আিাইতহস সািাম িারিার আমামক প্রতিমিিীর প্রতি যত্নিান 

হমি অতসয়ি করতছমিন। এমনতক আমার মমন হতেমিা তিতন 
প্রতিমিিীমক আমার ওয়াতরি িাতনময় তদমিন”।56  

২. প্রতিমিিীর প্রতি দুিথেিহার করা জামহিী যুম র অভোস যা 

পতরিিথমনর জনে রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম মপ্রতরি 

হময়মছন। এ িোপারতি সুস্পষ্টভামি জানা যায় হযরি জাির ইিন আিু 

িাতিমির িেথনা মথমক যখন তিতন সম্রাি নাজ্জািীর সামমন িখনকার 

যুম র নি ধমথ িথা ইসিামমর িেথনা তদতেমিন। তিতন িমিন,  

ْهـَل جَ »
َ
َها الَْمِلُك، ُكنها قَْوًما أ يُّ

َ
ُكُل الْ أ

ْ
ْصنَاَم، َونَأ

َ
ِِت الَْفَواِحَش، ـاِهِليهة  َنْعبُُد اْل

ْ
َميْتََة َونَأ

ِعيَف، فَُكنها لََعَ َذلَِك َحَّته َبَعَث  ُكُل الَْقوِيُّ ِمنها الضه
ْ
َواَر يَأ رَْحاَم، َونُِِسُء اْْلِ

َ
َوَنْقَطُع اْل

َدهُ، إَِْلْنَا رَُسوَلً ِمنها َنْعـرُِف نََسبَُه، وَِص  اهللُ  َماَنتَُه، َوَعَفافَُه، فََدََعنَا إََِل اهللِ نِلُوَِحِّ
َ
ْدقَُه، َوأ

َمَرنَا 
َ
ْوثَاِن، َوأ

َ
َوَنْعبَُدُه، َوََنْلََع َما ُكنها َنْعبُُد ََنُْن َوآبَاُؤنَا ِمْن ُدونِِه ِمَن اِْلَجاَرِة َواْل

َمانَِة، وَِصلَِة الرهحِ ـبِِصْدِق الْ 
َ
َداِء اْل

َ
َواِر، َوالَْكِفِّ َعِن الَْمَحاِرِم، َحِديِث، َوأ ِم، وَُحْسِن اْْلِ

ْكِل َماَل اْْلَتِيِم، َوقَْذِف الْ 
َ
وِر، َوأ َماِء، َوَنَهانَا َعِن الَْفَواِحِش، َوقَْوِل الزُّ  «ُمْحَصنَةِ ـَواِلِّ

“মহ রাষ্ট্রপতি! আমরা মিা তছিাম একদা জাতহি সম্প্রদায়। মূতিথ পূজা 

করিাম। মৃি পশু মখিাম। সিথ প্রকার অিীি কামজ তিপ্ত তছিাম। 

আত্মীয়িার িন্ধন তছন্ন করিাম। প্রতিমিিীমদর সামথ দুিথেিহার করিাম। 

আমামদর মধেকার িতক্তিািী িেতক্ত দুিথমির অতধকার হরে করমিা। 
                                                           
56 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৬০১৫; সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ২৬২৫। 
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আমরা এমিািস্থায় তছিাম। একদা আল্লাহ িা‘আিা আমামদর মামে 

এমন এক িেতক্তমক রাসূি তহমসমি পাতঠমছন যার িাংি, সিেিাতদিা, 

আমানিদাতরিা ও সাধুিা সম্পমকথ আমরা ইমিাপূমিথই অি ি তছিাম। 

তিতন আমামদরমক আল্লাহ িা‘আিার তদমক ডাকমিন িাাঁর একক ইিাদি 

ও তিতন তভন্ন অনে ময পাথর ও মূতিথর ইিাদি আমরা ও আমামদর 

পূিথপুরুষরা করিাম িা পতরহার করমি। তিতন আমামদরমক সিে কথা 

িিা, আমানিদাতরিা ও আত্মীয়িার িন্ধন রক্ষা করা, প্রতিমিিীর সামথ 

ভামিা িেিহার করা, হারাম কাজ ও রক্তপাি িন্ধ করমি আমদি কমরন 

এিাং অিীিিা, তমথো কথা, এতিমমর সম্পদ খাওয়া ও সিী-সাধ্বী 

মতহিামক অপিাদ তদমি তনমষধ কমরন”।57  

৩. প্রতিমিিীর প্রতি দয়া ও িার অতধকার রক্ষা করমি মযমন 

প্রতিমিিীর তনকি মশ্রষ্ঠ হওয়া যায় মিমতনভামি আল্লাহ িা‘আিার 

তনকিও। আবু্দল্লাহ ইিন আমর রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন 

িমিন, রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন,  

َْياِن ِعنْدَ » ِ َخْْيُُهْم لَِصاِحِبِه وََخْْيُ اْْلِ ْصَحاِب ِعنَْد اَّلله
َ
ِ َخْْيُُهْم ِْلَارِهِ  َخْْيُ اْل   «اَّلله

“মকউ িার সাতথর তনকি মশ্রষ্ঠ প্রমাতেি হমি আল্লাহ িা‘আিার তনকিও 

মস একজন মশ্রষ্ঠ সাথীরূমপ তিমিতচি। আর মকউ িার প্রতিমিিীর 

                                                           
57 আহমাদ, হাদীস নাং ১৭৪০। 
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তনকি মশ্রষ্ঠ প্রমাতেি হমি আল্লাহ িা‘আিার তনকিও মস একজন মশ্রষ্ঠ 

প্রতিমিিী”।58  

৪. প্রতিমিিীর প্রতি দয়া ও িার অতধকার রক্ষা করা গুনাহ মামির 

একতি তিমিষ মাধেম।  

আিু হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, নিী সাল্লাল্লাহু 

আিাইতহ ওয়াসাল্লাম তনজ রমির পক্ষ মথমক িেথনা কমরন। তিতন িমিন,  

ْبيَات  ِمنْ »
َ
، إَِله قَاَل  َما ِمْن َعبْد  ُمْسِلم  َيُموُت، يَْشَهُد ََلُ ثَََلثَُة أ ْْي 

ْدَنْْيَ ِِبَ
َ
ِجَْيانِِه اْل

ْعلَمُ  اهلل
َ
: قَْد قَِبلُْت َشَهاَدَة ِعبَاِدي لََعَ َما َعِلُموا، َوَغَفْرُت ََلُ َما أ  «َعزه وََجله

“মকামনা মুসতিম মারা ম মি িার তনকিিম প্রতিমিিী তিনতি ঘর যতদ 

িার িোপামর সতিেকারামথথ ভামিা হওয়ার সাক্ষে মদয় িাহমি আল্লাহ 

িা‘আিা িমিন, আতম মিাকতি সম্পমকথ িার দৃিেমান িোপারসমূমহ 

আমার িাোর সাক্ষে গ্রহে করিাম। আর িার অদৃিেমান িোপারসমূহ 

আতম িামক ক্ষমা কমর তদিাম। যা একমাত্র আতমই জাতন। আর মকউ 

জামন না”।59  

৫. প্রতিমিিীর প্রতি দয়া ও িার অতধকার রক্ষা করমি দুতনয়ামি 

মানুমষর ভূয়সী প্রিাংসা পাওয়া যায়। আর এর তিপরীমি পাওয়া যায় 

সমূহ িািনা ও তিরস্কার।  

                                                           
58 তিরতমযী, হাদীস ১৯৪৪। 

59 আহমাদ, হাদীস ৮৯৭৭। 
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স্বনামধনে তিতিষ্ট ঐতিহাতসক ইিন ইসহাক রহ. িমিন, একদা হাসসান 

ইিন সাতিি রাতদয়াল্লাহু আনহু এক আরি ম ামত্রর তনো করমি ত ময় 

িমিন। যারা একদা নিী সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমর তকছু 

সাহািী েমক ‘রাজী’ নামক কুপ এিাকায় হিো কমরতছমিা। তিতন 

িমিন, 

فًا ََل ِمَزاَج ََلُ   إْن رَسِّك الَْغْدُر ِِصْ
ْكِل اْْلَـاِر بَيْنَُهمْ 

َ
 قَْوٌم تََواَصْوا بِأ

 لَْو َينِْطُق اَلِّيُْس يَْوًما قَاَم ََيُْطبُُهمْ 
 

ِت الرِِّجيَع فََسْل َعْن َداِر ِْلْيَ  
ْ
نَ افَأ  

نَْساُن ِمثََْل  نِ فَالََْكُْب َوالِْقْرُد َواإْلِ  
نِ 

ْ
 َوََكَن َذا َشَف  ِفيِهْم وََذا َشأ

 

“মিামার যতদ মমন চায় কামরার তনমরি  াোতর সম্পমকথ জানমি িা হমি 

িুতম রাজী’ নামক কুপ এিাকায় ত ময় িনী মিহইয়ান সম্পমকথ 

মিাকমদরমক তজজ্ঞাসা কমরা। িখন িুতম জানমি পারমি, িারা এমন 

এক সম্প্রদায় যারা প্রতিমিিীর অতধকার আত্মসাৎ কমর। এমনতক 

কুকুর, িানর ও মানুষ সিই িামদর তনকি সম-মযথাদার। কখমনা মকামনা 

ছা ি কথা িিমি পারমি মসই িামদর মামে িক্তা তহমসমি খোতি 

পামি। উপরন্তু মস ছা িই হমি িামদর মধেকার একজন সম্মানী ও 

গুরুত্বপূেথ িেতক্ত”।60 

৬. প্রতিমিিীর সামথ মকামনা মদাষ করা অিেন্ত ভয়ানক অনোনের সামথ 

একই মদাষ করার চাইমি।  

                                                           
60 আর-রাওযুি-উনি ৩/৩৭৪।  
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তমকদাদ রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, একদা রাসূি 

তনজ সাহািী েমক উমেিে কমর িমিন,  

َمُه » نَا ؟ َقالُْوا: َحره َراٌم إََِل يَْوِم الِْقيَاَمِة، قَاَل: َفَقاَل َورَُسوَُلُ، َفُهَو حَ اهلُل َما َتُقولُْوَن ِِفْ الِزِّ
ِة  رَُسوُل اهللِ 

َ
ْن يَْزِِنَ بِاْمَرأ

َ
يََْسُ َعلَيِْه ِمْن أ

َ
ِة نِْسَوة ، أ ْن يَْزِِنَ الرهُجُل بَِعِْشَ

َ
ْصَحابِِه: َْل

َ
ِْل

َمَها  قَِة ؟ قَالُْوا: َحره ِ َورَُسوَُلُ فيَِهَ َحَراٌم، قَاَل:  اهللُ َجارِهِ، قَاَل: َفَقاَل: َما َتُقولُوَن ِِفْ الَسه
َق ِمْن َجارِهِ  ْن يََْسِ

َ
يََْسُ َعلَيِْه ِمْن أ

َ
، أ بْيَات 

َ
ِة أ َق الرهُجُل ِمْن َعِْشَ ْن يََْسِ

َ
  «ْل

“মিামরা িেতভচার সম্পমকথ তক িমিা? সাহািী ে িিমিন: আল্লাহ 

িা‘আিা ও িদীয় রাসূি িা হারাম কমর তদময়মছন। যা তকয়ামি পযথন্ত 

হারাম থাকমি। অিঃপর রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম 

সাহািী েমক উমেিে কমর িমিন, তনজ প্রতিমিিীর স্ত্রীর সামথ িেতভচার 

করা অিেন্ত ভয়ানক অনে দিতি মতহিার সামথ িেতভচার করার চাইমি। 

রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম আমরা িমিন, মিামরা চুতর সম্পমকথ 

তক িমিা? সাহািী ে িিমিন: আল্লাহ িা‘আিা ও িদীয় রাসূি িা 

হারাম কমর তদময়মছন। যা তকয়ামি পযথন্ত হারাম থাকমি। রাসূি 

সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন, তনজ প্রতিমিিীর ঘর মথমক চুতর 

করা অিেন্ত ভয়ানক অনে দিতি ঘর মথমক চুতর করার চাইমি”।61  

৭. কামরার প্রতিমিিী মনককার হওয়া িার মহা মসৌভাম ের িোপার। এর 

তিপরীমি কামরার প্রতিমিিী িদকার হওয়া িার মহা দুভথাম ের িোপার।  

                                                           
61 আহমাদ, হাদীস নাং ২৩৯০৫। 
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সািমান রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, রাসূি সাল্লাল্লাহু 

আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন,  

َعاَدِة: ال» ْرَبٌع ِمَن السه
َ
اِْلَُة، َوالـْ أ ُة الصه

َ
اِلُح، ـَكُن الَْواِسُع، َوالْ َمسْ ـْ َمْرأ َجاُر الصه

َقاَوِة: الْ ـْ َوالَْمْرَكُب ال ْرَبٌع ِمَن الشه
َ
وُء، َوالْ ـَهِِنُء، َوأ وُء، َوالْ ـَجاُر السُّ ةُ السُّ

َ
َمْسَكُن ـَمْرأ

يُق، َوال وءُ ـْ الِضِّ   «َمْرَكُب السُّ

“চারতি তজতনস মসৌভাম ের: মনককার স্ত্রী, প্রিস্ত ঘর, মনককার প্রতিমিিী 

ও আরামদায়ক িাহন। আর চারতি তজতনস হমে দুভথাম ের: িদকার 

প্রতিমিিী, িদকার স্ত্রী, সাংকীেথ ঘর ও আরামহীন িাহন”।62
 

উপমরাক্ত তিষয়সমূহ মথমক িরী‘আমি প্রতিমিিীর প্রতি গুরুমত্বর 

িোপারতি সিার তনকি সুস্পষ্ট হময় যায়। এিার আমামদর জানমি হমি 

ময, িরী‘আি প্রতিমিিীমক এমন তকছু অতধকার তদময়মছ যার প্রতি 

সমামজর প্রতিতি িেতক্ত সমচিন হমি সমামজ পরস্পর প্রীতি ও 

ভামিািাসার সম্পকথ  মি উঠমি। উপরন্তু মস সমাজ হমি ইসিামমর 

দৃতষ্টমি একতি আদিথ সমাজ। তনমে প্রতিমিিীর অতধকারগুমিা 

সাংতক্ষপ্তাকামর উদৃ্ধি হমিা।  

১. প্রতিমিিীমক ময মকামনাভামি কষ্ট না মদওয়া। এতি একজন 

প্রতিমিিীর একান্ত প্রাপে। সুিরাাং মকউ ঈমামনর দাতি কমর তনজ 

প্রতিমিিীমক ময মকামনাভামি কষ্ট তদমি পামর না।  

                                                           
62 ইিন তহব্বান, হাদীস নাং ৪০৩২।  
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আিু হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, নিী সাল্লাল্লাহু 

আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন,  

ِ َواْْلَ »  «ْوِم اْلِخِر فَََل يُؤِْذي َجارَهُ َمْن ََكَن يُْؤِمُن بِاَّلله

“মকউ আল্লাহ িা‘আিা ও পরকামি তিশ্বাসী িমি দাতি করমি মস মযন 

তনজ প্রতিমিিীমক কষ্ট না মদয়”।63 

উপরন্তু প্রতিমিিীমক কষ্ট মদওয়া জাহান্নামম যাওয়ার কারে।  

আিু হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন,  

ةِ َصََلتَِها، وَِصيَاِمَها، وََصَدقَتَِها، َغْْيَ قَاَل رَُجٌل: يَ » ا رَُسوَل اهلِل، إِنه فََُلنََة يُْذَكُر ِمْن َكِْثَ
نهَها تُؤِْذي ِجَْياَنَها بِِلَسانَِها، قَاَل: ِِهَ ِِف انلهاِر، قَاَل: يَا رَُسوَل اهلِل، فَإِنه فََُلنََة يُْذَكُر 

َ
أ

ِقِط، َوََل تُؤِْذي ِمْن قِلهِة ِصيَاِمَها، وََصدَ 
َ
ثَْواِر ِمَن اْل

َ
ُق بِاْل قَِتَها، وََصََلتَِها، َوإِنهَها تََصده

  «َجنهةِ ـِجَْياَنَها بِِلَسانَِها، قَاَل: ِِهَ ِِف الْ 

“জননক িেতক্ত একদা রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমক উমেিে 

কমর িিমিন: মহ আল্লাহর রাসূি! জননকা মতহিা মিতি মিতি নিি 

সািাি, নিি সাওম ও নিি সাদাকা কমর, অথচ মস তনজ মুখ তদময় 

প্রতিমিিীমক কষ্ট মদয়। রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িিমিন: 

মস জাহান্নামী। মিাকতি আিামরা িিমিন: মহ আল্লাহর রাসূি! জননকা 

মতহিা খুি কমই নিি সািাি, নিি সাওম ও নিি সাদাকা কমর, মস 

তকছু পতনমরর িুকমরা সাদাকা কমর। িমি মস তনজ মুখ তদময় মকামনা 

                                                           
63 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৫১৮৫; সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ৪৭।   
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প্রতিমিিীমক কষ্ট মদয় না। রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম 

িিমিন: মস জান্নািী”।64  

প্রতিমিিীমক কষ্ট মদওয়া অমনকভামিই হমি পামর। িার প্রতি তহাংসা 

করা, িামক তনময় হাতস-ঠাট্টা ও িামক তনচু মমন করা, িার িুক্কাতয়ি 

িোপারগুমিা জন সমমক্ষ প্রচার করা, িার িোপামর তমথো িিা, িার 

মথমক মানুষমক দূমর সতরময় মদওয়া, িার িোপামর ম াময়োত তর করা, 

িার মদামষ খুতি হওয়া, িামক তনজ িাসস্থামন ও  াতি রাখার জায় ায় 

মকােঠাসা করা। িার ঘমরর দরজায় ময়িা মিিা, িার ঘমরর 

মতহিামদর তদমক উাঁতক মমমর িাকামনা, িি িা তিশ্রী আওয়াজ তদময় িামক 
কষ্ট মদওয়া। এমনতক িার সন্তামনর িোপামর িামক কষ্ট মদওয়া।  

মকউ তনজ প্রতিমিিী কিৃথক কষ্ট মপমি দধযথ ধরমি।  

আিু হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, জননক িেতক্ত 

নিী সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমর তনকি এমস িার প্রতিমিিীর 

িোপামর িামক কষ্ট মদওয়ার অতভমযা  করমি রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ 

ওয়াসাল্লাম িামক িিমিন: চমি যাও। দধযথ ধমরা। মিাকতি আিামরা 

তিিীয় এিাং িৃিীয়িার এমস প্রতিমিিীর িোপামর অতভমযা  করমি 

রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িামক িিমিন: চমি যাও। তনমজর 

ঘমরর সামানগুমিা রাস্তায় মির কমরা। মিাকতি িাই করমি মানুষ িামক 

এর কারে সম্পমকথ তজজ্ঞাসা করমি মস িার প্রতিমিিীর কষ্ট মদওয়ার 

                                                           
64 আহ্মাদ্, হাদীস ৯৬৭৩ 
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িোপারতি সিাইমক জানামি সিাই িামক িা’নি িথা অতভসম্পাি তদমি 

শুরু কমর। িারা িিমি থামকঃ আল্লাহ িা‘আিা িার এ ক্ষতি করুক, 

ও ক্ষতি করুক। অিঃপর িার প্রতিমিিী িার কামছ এমস িিমিা: িুতম 

ঘমর তিমর যাও। িাতক জীিন িুতম আমার পক্ষ মথমক এমন তকছু 

মদখমি না যামি িুতম মমন কষ্ট পাও।65 

২. প্রতিমিিীমক মামে মমধে মকামনা তকছু হাতদয়া িথা উপমঢৌকন 
মদওয়া। কারণ, হাতদয়া হমে ভামিািাসার প্রমাে। এর মাধেমম মানুমষ 

মানুমষ দূরত্ব কমম যায় এিাং পরস্পর সম্প্রীতি তিমর আমস।  

আিু শুরাইহ আদাওয়ী রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, নিী 

সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন,  

 «َواْْلَْوِم اْلِخِر فَلْيُْكِرْم َجارَه هللِ َمْن ََكَن يُْؤِمُن بِا»

“ময িেতক্ত মহান আল্লাহ িা‘আিা ও পরকামি তিশ্বাসী মস মযন 

প্রতিমিিীমক সম্মান কমর”।66 

আিু যর রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, একদা রাসূি 

সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম আমামক উমেিে কমর িমিন,  

ْكِِثْ َماَءَها َوَتَعاَهْد ِجَْيانََك »
َ
بَا َذر ِّ إَِذا َطبَْخَت َمَرقًَة فَأ

َ
 «يَا أ

                                                           
65 আিু দাউদ, হাদীস ৫১৫৩।  
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“মহ আিু যর! যখন িুতম মোি জািীয় মকামনা তকছু পাকামি িখন 

িামি পাতন একিু মিিী কমর তদমি এিাং তনজ প্রতিমিিীমদর একিু 

খিরাখির তনমি িথা িামদরমক িা মথমক সামানে তকছু হমিও তদমি”।67  

অিঃপর আিু যর রাতদয়াল্লাহু আনহু যিতদন দুতনয়ামি মিাঁমচ তছমিন 

িিতদন তিতন রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমর উক্ত আমদি 

যথাযথভামি পািন কমরতছমিন।  

আবু্দল্লাহ ইিন আমর রাতদয়াল্লাহু আনহুর ঘমর একদা একতি ছা ি 

যিাই করা হময়তছমিা। ঘমর এমস তিতন যখন িা জানমি পারমিন িখন 

তিতন তনজ ঘমরর মিাকমদরমক িিমিন: মিামরা তক আমামদর ইয়াহূদী 

প্রতিমিিীমক িা মথমক তকছু হাতদয়া তদময়তছমি? মিামরা তক আমামদর 

ইয়াহূদী প্রতিমিিীমক িা মথমক তকছু হাতদয়া তদময়তছমি? আতম রাসূি 

সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমক িিমি শুমনতছ তিতন িমিন,  

ثُهُ » نهُه َسيَُوِرِّ
َ
يُْل يُوِصيِِْنْ بِاْْلَاِر َحَّته َظنَنُْت أ  «َما َزاَل ِجَْبِ

“তজিরীি ‘আিাইতহস সািাম িারিার আমামক প্রতিমিিীর প্রতি যত্নিান 

হমি অতসয়ি করতছমিন। এমনতক আমার মমন হতেমিা তিতন 

প্রতিমিিীমক আমার ওয়াতরি িাতনময় তদমিন”।68  

সকি প্রতিমিিীমক সিথদা হাতদয়া মদওয়া সম্ভি না হমি তনমজর 

তনকিিম প্রতিমিিীমকই হাতদয়া তদমি।  
                                                           
67 সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ২৬২৫। 
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আতয়িা রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, আতম একদা রাসূি 

সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমক তজজ্ঞাসা কমরতছিাম: আমার মিা 

দু’জন প্রতিমিিী রময়মছ তজতনস কম হমি আতম িামদর কামক সিথপ্রথম 

হাতদয়া মদমিা? িখন রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন,  

قَْربِِهَما ِمنِْك بَابًا»
َ
 «إََِل أ

“িামদর মমধে যার ঘমরর দরজা মিামার সি চাইমি তনকমি”।69  

হাতদয়া শুধু িকীর প্রতিমিিীমকই তদমি িা নয়। িরাং ধনী- তরি সকি 

প্রতিমিিীমকই হাতদয়া তদমি।  

সাহািাময় তকরাম রাতদয়াল্লাহু আনহুম রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ 

ওয়াসাল্লামমক হাতদয়া তদমিন, অথচ তিতন চাইমি আল্লাহ িা‘আিা উহুদ 

পাহািমক স্বেথ িাতনময় তদমিন িমি একদা প্রস্তাি কমরমছন, তকন্তু তিতন 

িা গ্রহে কমরন তন। রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম মযমন সুমযা  

মপমিই সাহািী েমক হাতদয়া তদমিন মিমতনভামি িারাও িাাঁমক হাতদয়া 

তদমিন। এমনতক হাতদয়ার ওপর তনভথর কমরই রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ 

ওয়াসাল্লাম ও িাাঁর পতরিারি থ মামসর পর মাস অতিিাতহি করমিন।  

একদা আময়িা রাতদয়াল্লাহু আনহা িার ভামি উরওয়াহ রহ.-মক 

িিমিন:  

ِهلهة  ِفْ »
َ
! إِْن ُكنها نَلَنُْظُر إََِل الِْهََلِل ُثمه الِْهََلِل ُثمه الِْهََلِل ثَََلثََة أ ْخَِّتْ

ُ
ِ يَا اْبَن أ  َواَّلله
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 ِ ْبيَاِت رَُسوِل اَّلله
َ
وقَِد ِفْ أ

ُ
نَاٌر، قَاَل: قُلُْت: يَا َخالَُة َفَما ََكَن ُيَعِيُِّشُكْم ؟!  َشْهَريِْن َوَما أ

ْسوََداِن: اَلهْمُر َوالْ 
َ
بْلَانَِها فَيَْسِقينَاهُ ـقَالَْت: اْل

َ
نهُه قَْد ََكَن لِِمْن أ

َ
 «َماُء إَِله أ

“আল্লাহ িা‘আিার কসম! মহ আমার ভামি! আমরা চাাঁমদর তদমক 

িাতকময় থাকিাম। এমনতক আমরা দু’ চােমাস মপতরময় িৃিীয় মামস 

উপনীি হিাম, অথচ রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমর মকামনা 

স্ত্রীর ঘমরই চুিায় আগুন তো িমিা না িথা খানা পাকামনা হমিা না। 

উরওয়াহ িমিন, আতম িিিাম: মহ আমার খািা! িখন আপনারা তক 

মখময় জীিন যাপন করমিন। তিতন িিমিন: দু’তি কামিা তজতনস মখময়। 

িার একতি হমিা মখজুর। আর অপরতি পাতন। িমি রাসূি সাল্লাল্লাহু 

আিাইতহ ওয়াসাল্লামমর তকছু আনসারী প্রতিমিিী তছমিন। যামদর তছমিা 

তকছু দুগ্ধিিী ছা ি। িারা মামে মামে রাসূি সাল্লাল্লাহু আিাইতহ 

ওয়াসাল্লামমর জনে ছা মির দুধ পাঠামিন। আর িা আমরা পান 

করিাম”।70  

এতিই হমে প্রতিমিিীমক হাতদয়া মদওয়ার সুন্নাি। িা না হমি একদা 

আপনার প্রতিমিিীই তকয়ামমির তদন আপনার তিরুমদ্ধ আল্লাহ 

িা‘আিার দরিামর তিচামরর জনে দাাঁতিময় যামিন।  

আবু্দল্লাহ ইিন উমার রাতদয়াল্লাহু আনহুমা মথমক িতেথি, তিতন িমিন, 

নিী সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন,  
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، َفَمنََع َكْم مِ » ْغلََق بَابَُه ُدوِِنْ
َ
، َهَذا أ ْن َجار  ُمتََعِلٌِّق ِِبَارِهِ يَْوَم الِْقيَاَمِة َيُقوُل: يَا رَِبِّ

 «َمْعُروفَهُ 

“িহু প্রতিমিিী মিা এমন রময়মছ যারা তনজ প্রতিমিিীমক তকয়ামমির 

তদন আল্লাহ িা‘আিার সামমন ধমর িিমি, মহ আমার রি! এ মিাকতি 

আমার মচামখর সামমন িার িাতির ম ইিতি িন্ধ কমর তদমিা। মস 
আমামক এিিুকুও দয়া কমর তন। মস আমামক তকছুই মদয় তন”।71  

৩. তনমজর জনে যা ভামিািাসমি তনজ প্রতিমিিীর জনেও িা 

ভামিািাসমি। সিথদা িার কিোে কামনা করমি। িামক মকামনা ভামিই 

তহাংসা করমি না।  

আনাস্ রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, নিী সাল্লাল্লাহু 

আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন,  

ِى َنْفِِس بِيَِدهِ َلَ يُْؤِمُن َعبٌْد َحَّته ُُيِبه ِْلَارِهِ » ِخيِه  -َواَّله
َ
ْو قَاَل ْل

َ
  «َما ُُيِبُّ نِلَْفِسهِ  -أ

“মসই সত্তার কসম যাাঁর হামি আমার জীিন িথা আল্লাহ িা‘আিার 

কসম! মকামনা িাো সতিেকারামথথ মুতমন হমি পারমি না যিক্ষে না মস 

িার প্রতিমিিী তকাংিা ময মকামনা মুসতিম ভাইময়র জনে িা ভামিািাসমি 

যা তনমজর জনে মস ভামিািামস”।72 

৪. যথাসাধে তনজ প্রতিমিিীর পাতথথি ময মকামনা প্রময়াজন পূরমে িামক 

                                                           
71 সহীহ িুখারী, আি-আদািুি-মুিরাদ, হাদীস নাং ১১১। 

72 সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ৪৫।  



 

 

 
 144  

সহমযাত িা করমি।  

আিু হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, রাসূি 

সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন,  

بُْو ُهَريَْرَة: َما َِلْ »
َ
ْن َيْغِرَز َخَشبًَة ِفْ ِجَدارِهِ، قَاَل: ُثمه َيُقوُل أ

َ
َحُدُكْم َجارَهُ أ

َ
ََل َيْمنَْع أ

ْكتَافُِكمْ 
َ
ْرِمَْيه بَِها َبْْيَ أ

َ
ِ ْل َراُكْم َعنَْها ُمْعرِِضَْي َواَّلله

َ
  «أ

“মিামামদর মকউ িার প্রতিমিিীমক িার তনজ মদওয়ামি প্রময়াজমন 

মকামনা কামঠর িুকমরা  ািমি চাইমি িামক িামি মকামনা িাধা তদমি 

না। িেথনাকারী িমিনঃ অিঃপর আিু হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু আনহু 

উপতস্থি মিাকমদরমক উমেিে কমর িমিন, আতম মকন মিামামদরমক এ 

কামজ অনীহা প্রকাি করমি মদখতছ? আল্লাহর কসম! আতম অিিেই 

কামঠর িুকমরাগুমিা মিামামদর কাাঁমধ তনমক্ষপ করমিা”।73  

সাহািাময় মকরাম রাতদয়াল্লাহু আনহুম তনজ প্রতিমিিীর সহমযাত িার 

িোপামর এমন উজ্জ্বি দৃষ্টান্ত স্থাপন কমরমছন যার দরুন মহানিী 

সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িামদর ভূয়সী প্রিাংসা করমি িাধে 

হময়মছন। তিতন একদা আিআরী ম ামত্রর প্রিাংসা করমি ত ময় িমিন, 

আিু মূসা আিআরী রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, নিী 

সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম একদা িমিন,  

ْو قَله َطَعاُم ِعيَالِِهْم بِال»
َ
ْرَملُوا ِِف الَْغْزِو، أ

َ
ْشَعِريَِِّْي إَِذا أ

َ
 َمِدينَِة ََجَُعوا َما ََكنَ ـْ إِنه اْل

                                                           
73 সহীহ মুসতিম, হাদীস নাং ১৬০৯। 



 

 

 
 145  

نَا ِمنُْهمْ 
َ
ِويهِة َفُهْم ِمِِنِّ َوأ  «ِعنَْدُهْم ِِف ثَوْب  َواِحد  ُثمه اقْتََسُموهُ بَيْنَُهْم ِِف إِنَاء  َواِحد  بِالسه

“আিআরী ম ামত্রর মিাকমদর এমন সুের অভোস ময, িারা যুদ্ধকািীন 

সমময় িামদর তনমজমদর মধেকার খাদে দ্রিে মিষ হওয়ার উপক্রম হমি 

অথিা মদীনায় িামদর পতরিারিম থর খাদে দ্রিে কমম ম মি িারা 

তনমজমদর তনকি মজুদ থাকা সকি খাদে দ্রিে একতি কাপি িা চাদমর 

একতত্রি কমর মকামনা িাতি িা পাত্র তদময় তনমজমদর মমধে সমানভামি 

ভা  কমর মনয়। িারা আমার এিাং আতমও িামদরই একজন”।74 

৫. তনজ প্রতিমিিীর স্ত্রী, সন্তান ও সম্মামনর তহিাযি করমি।  

আিু হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু আনহু মথমক িতেথি, তিতন িমিন, রাসূি 

সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লাম িমিন,  

َمُن َجارُُه بََوائَِقهُ ـََل يَْدُخُل الْ »
ْ
 «َجنهَة َمْن ََل يَأ

“মস িেতক্ত জান্তামি যামিনা যার অতনষ্ট মথমক িার প্রতিমিিী তনরাপদ 

নয়”।75 

আবু্দল্লাহ ইিন উমার রাতদয়াল্লাহু আনহুমা মথমক িতেথি, তিতন িমিন, 

আতম একদা নিী সাল্লাল্লাহু আিাইতহ ওয়াসাল্লামমক তজজ্ঞাসা করিাম: 

মকামনা গুনাহ আল্লাহ িা‘আিার তনকি সি চাইমি মিতি মারাত্মক? 

তিতন িিমিন:  
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يٌّ »
َ
ا وَْهَو َخلََقَك، قُلُْت: ُثمه أ ِ نِدًّ ْن ََتَْعَل َّلِله

َ
ْن َيْطَعَم  أ

َ
ْجِل أ

َ
َك ِمْن أ ْن َتْقتَُل َوَلَ

َ
؟ قَاَل: أ
ْن تَُزايِنَ َحِليلََة َجارِكَ 

َ
يٌّ ؟ قَاَل: أ

َ
 «َمَعَك، قُلُْت: ُثمه أ

“মকান িস্তু িা িেতক্তমক আল্লাহ িা‘আিার সমকক্ষ িা িরীক িানামনা; 

অথচ তিতনই মিামামক সৃতষ্ট কমরমছন। আতম িিিাম: অিঃপর তক? 

তিতন িিমিন: তনজ সন্তানমক হিো করা মিামার সামথ খামি িমি। 

আতম িিিাম: িারপর তক? তিতন িিমিন: তনজ প্রতিমিিীর স্ত্রীর সামথ 

িেতভচার করা”।76  

৬. তনজ প্রতিমিিীর দুঃমখ দুঃখী হমি এিাং িামক মকামনাভামিই তচতন্তি 

ও িেতথি করমি না। তিমিষ কমর প্রতিমিিীতি মিতি িয়স্ক হমি।  

ইমাম যাহািী িমিন, আতম মুহাম্মাদ ইিন হাতমদ িাযোর মথমক শুমনতছ 

তিতন িমিন, আমরা একদা আিু হাতমদ আমািীমক মদখমি ত ময়তছিাম। 

িখন তিতন অসুস্থ তছমিন। আতম িিিাম: আপতন মকমন আমছন? তিতন 

িিমিন: আতম মিা ভামিাই আতছ। িমি আমার প্রতিমিিী আিু হাতমদ 

জািূদী আমামক তচতন্তি কমরমছ। মস  িকাি আমার সাক্ষামি আসমিা। 

িখন আতম আমরা মিতি অসুস্থ তছিাম। মস আমামক উমেিে কমর 

িিমিা: মহ আিু হাতমদ! আতম খির মপময়তছ “যানজাওয়াই” মারা ম মছ। 

আমি বললাম: আল্লাহ িা‘আিা িামক দয়া করুন। মস আিামরা িিমিা: 

আতম আজ “মুআতম্মল্ ইিন হাসামনর তনকি ত ময়তছিাম। িখন মস িার 

                                                           
76 সহীহ িুখারী, হাদীস নাং ৪৪৭৭, ৪৭৬১, ৬০০১, ৬৮১১, ৬৮৬১, ৭৫২০, ৭৫৩২; সহীহ 

মুসতিম, হাদীস নাং ৮৬। 
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মিষ তনঃশ্বাসিুকু িো  করতছমিা। মস আিামরা িিমিা: মহ আিু হাতমদ! 

আপনার িয়স কমিা? আতম িিিাম: আমার িয়স ৮৬ িছর। িখন মস 

িিমিা: িাহমি আপতন আপনার তপিার চাইমিও মিতি িয়স মপময়মছন। 

আতম িিিাম: আতম মিা আি-’হামদুতিল্লাহ সুস্থই আতছ। আতম মিা  ি 

রাি এ এ কাজ কমরতছ। আজও এ এ কাজ কমরতছ। িখন মস িতজ্জি 

হময় চমি ম মিা।77  

আমরা আজ মথমক মচষ্টা করমিা আমামদর প্রতিমিিীর প্রতিতি অতধকার 

আদায় করমি এিাং িার সামথ থাকা পূমিথকার সকি তহাংসা-তিমিষ ভুমি 

মযমি। আর সি সময় এ মচষ্টা করমিা ময, মযন তনজ প্রতিমিিীর সামথ 

এমন মকামনা তকছু না ঘমি যামি কমর আমামদর মধেকার সুসম্পকথিুকু 

নষ্ট না হময় যায়। এমনতক কামরার সমে িার প্রতিমিিীর ে িা হমি 

িা অতি সত্বর তমতিময় তদমি মচষ্টা করমিা। আল্লাহ িা‘আিা আমামদর 

সকিমক এভামি িাতক জীিনিুকু পতরচািনা করার িাওিীক দান 

করুন। আমীন!  

                                                           
77 তসয়ারু আিাতমন-নুিািা: ১৪/৫৫৪। 
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উক্ত িইতিমি দিীিসহ ইসিামমর পাাঁচতি ও ঈমামনর 

ছয়তি রুকন, ইসিাম িা ঈমান তিধ্বাংসী দিতি তিষয়, িা 

ইিাহা ইল্লাল্লাহ’-এর অথথ, রুকন ও িিথসমূহ, মুহাম্মাদুর 

রাসূিুল্লাহ-এর অথথ, রুকন ও িিথসমূহ, তিশুদ্ধ, অযু ও 

ম াসি সাংক্রান্ত যািিীয় মাসআিা এিাং িরয সািাি 

আদাময়র তিশুদ্ধ পদ্ধতি সম্পমকথ আমিাচনা করা হময়মছ। 
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