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সূচীপত্র 
 

 

  

ক্র লশত্রানাম পৃষ্ঠা 
১ ভূলমকা  
২ লযনলি মূিনীলয, যা জানা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর 

একান্ত কযতব্ে 
 

৩ দীন-এর বু্লনয়াদ ব্া লভলি  
৪ িা ইিাহা ইল্লাল্লাহ (কাত্িমা যাইত্য়েব্া) মমত্ন চিার 

শযতাব্িী 
 

৫ ইসিাম লব্নষ্টকারী ব্স্তুসমূহ  
৬ যাওহীদ ব্া একত্বব্াদ-এর লযন অাংশ  
৭ যাওহীত্দর লব্পরীয হত্িা লশকত  
৮ কুফুরীর প্রকারত্ভদ  
৯ মুনাত্ফকীর প্রকারত্ভদ  
১০ যাগুয-এর অর্ত এব্াং এর প্রধান প্রধান অাংশ  
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ভূলমকা 
সব্তপ্রর্ম আলম আল্লাহর প্রশাংসা আদায় করলি, লযলন 

আমাত্ক সলিক পর্ লদত্য়ত্িন, সাত্র্ সাত্র্ রাসূি 

সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাত্মর ওপর দুরূদ মপশ 

করলি, যার অনুসরত্ের মত্ধেই রত্য়ত্ি যাব্যীয় কিোে। 

আল্লাহ যা‘আিার খাস রহময ময লযলন যাাঁর এ ব্ান্দাত্ক 

দীলন ইিম লশক্ষা করার যাওফীক লদত্য়ত্িন যার জনে 

ব্লি আিহামদুলিল্লাহ। দীলন জ্ঞান অজতত্নর যাওফীক 

হওয়া মযমলন মসৌভাত্যের ব্োপার মযমলন যা দালয়ত্বও 

ব্ত্ি। আমার জালয যারা ব্াাংিা ভাষাভাষী যারাই আমার 

গুরুত্ত্বর মব্লশ হকদার। যাত্দর লহদায়াত্যর জনে লকিু 

করা উলচৎ। পৃলর্ব্ীর এক বৃ্হিম জনত্যাষ্ঠী এ ভাষায় 

কর্া ব্ত্ি। যাত্দর সাংখো একশয নব্বই লমলিয়ন িালিত্য় 

যাত্ব্। যাত্দর মত্ধে রত্য়ত্ি সলিক আকীদা চচতার অভাব্। 

যাই এ ব্ইলি যাত্দর সামত্ন যুত্ি ধরার প্রত্চষ্টা। যা 
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আয়যত্ন মিাি হত্িও আকীদার মমৌলিক লব্ষয়সমূত্হ 

সমৃদ্ধ। 

লহজলর ১৪১৪ সাত্িই প্রর্ম এর অনুব্াদ কলর এব্াং লনজস্ব 

প্রত্চষ্টায় আমার শ্রত্দ্ধয় আব্বাজাত্নর িাইত্েলর মর্ত্ক 

িাপাত্না এব্াং লব্নামূত্িে লব্যরত্ের ব্েব্স্থা কলর। 

ইত্যামত্ধে এর সমস্ত কলপ লনিঃত্শষ হওয়ায় লিযীয়ব্াত্রর 

ময িাপাত্নার প্রত্য়াজনীয়যা অনুভব্ কলর এব্াং উত্দোয 

গ্রহে কলর। পূত্ব্তর সাংস্করত্ের মচত্য় ব্লধতযভাত্ব্ ব্যতমান 

সাংস্করত্ে এর মধেকার আয়াযসমূহত্ক সূরার লদত্ক 

লনত্দতশ কলর, আর হাদীসসমূহত্ক ময সমস্ত মুি গ্রন্থ মর্ত্ক 

যা মনওয়া হত্য়ত্ি যার লদত্ক লনলদতষ্ট কলর। আর লকিু 

ব্ানানযয ভুি-ত্রুলি শুদ্ধ কলর।  

আল্লাহ যা‘আিা আমার এ প্রত্চষ্টা কবু্ি করুন এব্াং 

হাশত্রর মাত্ি আমার জনে নাজাত্যর ওসীিা ব্ানান। 

আমীন॥ 

ড. আবু্ ব্কর মুহাম্মাদ যাকালরয়া   
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লযনলি মূিনীলয 

যা জানা প্রত্যেকমুসলিম নর-নারীর ওপর একান্ত কযতব্ে 

মূিনীলযগুত্িা হত্িা : প্রত্যেত্ক  

১। রব্ ব্া পািন কযতা সম্পত্কত জানা। 
২। দীন সম্পত্কত জানা। 
৩। নব্ী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 

সম্পত্কত জানা।  
রব্ত্ক জানার পদ্ধলয : 

যলদ প্রশ্ন করা হয়, মযামার রব্ ব্া পািনকযতা মক? 

যখন উিত্র ব্িত্ব্: আমার রব্ হত্িন আল্লাহ, লযলন 
আমাত্ক এব্াং সমস্ত সৃলষ্ট জযযত্ক যার অনুগ্রত্হ িািন 
করত্িন, লযলনই আমার একমাত্র উপাসে, লযলন ব্েযীয 
আমার অপর মকাত্না মা‘বু্দ ব্া উপাসে মনই। 

দীন জানার পদ্ধলয: 

যলদ মযামাত্ক প্রশ্ন করা হয়, মযামার দীন কী? 
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উিত্র ব্ি: আমার দীন হত্িা ইসিাম, যার মাত্ন- 
আল্লাহর একত্বব্াদত্ক মমত্ন লনত্য় সমূ্পেতভাত্ব্ যাাঁর কাত্ি 
আত্মসমপতে করা, যাাঁর লনত্দতশ অনুসরত্ের মাধেত্ম স্বীকার 
করা এব্াং আল্লাহর ইব্াদত্য অনে লকিুর অাংশীদালরত্ব 
করা মর্ত্ক মুক্ত র্াকা এব্াং যারা যা কত্র, যাত্দর সাত্র্ 
সম্পকত লিন্ন করা।  

নব্ী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লামত্ক জানার পদ্ধলয: 

যলদ মযামাত্ক প্রশ্ন করা হয় মযামার নব্ী মক? 

উিত্র ব্ি, লযলন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম, 
যার লপযার নাম আব্দুল্লাহ এব্াং দাদার নাম আব্দুি 
মমািালিব্, প্রলপযামত্হর নাম হালশম। আর হালশম 
কুরাইশ মযাত্ত্রর, কুরাইশযে আরব্- যারা ইব্রাহীম 
আিাইলহস সািাত্মর পুত্র ইসমাঈি আিাইলহস সািাত্মর 
ব্াংশধর। 
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দীন-এর বু্লনয়াদ ব্া লভলি 

দীন-এর বু্লনয়াদ ব্া লভলি দুলি লব্ষত্য়র ওপর : 

এক: আল্লাহর সাত্র্ কাউত্ক শরীক না কত্র একমাত্র 
যাাঁরই ইব্াদত্যর লনত্দতশ মদওয়া, এ ব্োপাত্র 
মানুষত্ক উৎসালহয করা, যারা একমাত্র যাাঁরই 
ইব্াদয কত্র যাত্দর সাত্র্ ব্নু্ধত্ব রাখা এব্াং যারা যা 
যোয কত্র যাত্দরত্ক কালফর মত্ন করা। 

দুই: আল্লাহর ইব্াদাত্য যাাঁর সাত্র্ কাউত্ক শরীক করা 
মর্ত্ক সাব্ধান করা, এ ব্োপাত্র কত্িারযা অব্িম্বন 
করা এব্াং যারা যাাঁর সাত্র্ লশকত কত্র যাত্দর সাত্র্ 
শত্রুযা মপাষে করা এব্াং যারা লশকত করত্ব্ 
যাত্দরত্ক কালফর মত্ন করা।  
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িা ইিাহা ইল্লাল্লাহ (কাত্িমা যাইত্য়েব্া) মমত্ন চিার 
শযতাব্িী 

এক: কাত্িমা যাইত্য়েব্ার অর্ত জানা। অর্তাৎ এ 
কাত্িমার দুত্িা অাংশ রত্য়ত্ি যা পলরপূেতভাত্ব্ জানা। 
মস দুত্িা অাংশ হত্িা:  

১. মকাত্না হক মা‘বু্দ মনই  
২. আল্লাহ িািা (অর্তাৎ লযলনই শুধু মা‘বু্দ) 

দুই: কাত্িমা যাইত্য়েব্ার ওপর লব্শ্বাস স্থাপন করা। 
অর্তাৎ সব্ত-প্রকার সত্ন্দহ ও সাংশয়মুক্ত পলরপূেত লব্শ্বাস 
র্াকা। 

লযন: কাত্িমার ওপর এমন একাগ্রযা ও লনষ্ঠা রাখা, 
যা সব্তপ্রকার লশরত্কর পলরপন্থী। 

চার: কাত্িমাত্ক মত্ন প্রাত্ে সযে ব্ত্ি জানা, যাত্য 
মকাত্না প্রকার লমর্ো ব্া কপিযা না র্াত্ক। 
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পাাঁচ: এ কাত্িমার প্রলয ভাত্িাব্াসা মপাষে এব্াং 
কাত্িমার অর্তত্ক মত্ন প্রাত্ে মমত্ন মনওয়া ও যাত্য 
খুশী হওয়া।  

িয়: এই কাত্িমার অলপতয দালয়ত্বসমূহ মমত্ন মনওয়া 
অর্তাৎ এই কাত্িমা কযৃতক আত্রালপয ওয়ালজব্ 
কাজসমূহ শুধুমাত্র আল্লাহর জনে এব্াং যাাঁরই সন্তুলষ্টর 
লনলমত্ি সমাধা করা।  

সায : মত্ন-প্রাত্ে এই কাত্িমাত্ক গ্রহে করা যাত্য 
কখত্না লব্ত্রালধযা করা না হয়।  

কাত্িমা যাইত্য়ব্ার ময সমস্ত শযত ব্লেতয হত্িা, যার 
সমর্তত্ন কুরআন ও হাদীস মর্ত্ক দিীি প্রমাোলদ: 

প্রর্ম শযত: কাত্িমার অর্ত জানা। এর দিীি:  

আল্লাহ যা‘আিার ব্ােী: 

نَُّهۥۡفَٱۡعلَمۡۡ﴿
َ
ۡۡإَِلَٰهََۡۡلاۡۡأ ُۡۡإِلَّ  [٩١: حممد] ﴾ٱّللَّ
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“মজত্ন রাখুন লনশ্চয় আল্লাহ িািা মকাত্না হক মা‘বু্দ 
মনই।” [সূরা মুহাম্মাদ, আয়ায: ১৯]  

আল্লাহ আরও ব্ত্িন: 

﴿ۡ  [٦٨: الزخرف] ﴾َيۡعلَُمونََۡۡوُهمۡۡۡبِٱۡۡلَق َِۡۡشِهدََۡۡمنۡإِلَّ

“যত্ব্ যারা হক (িা ইিাহা ইল্লাল্লাহু)-এর সাক্ষে লদত্ব্ 
এমনভাত্ব্ ময, যারা যা মজত্ন শুত্নই লদত্ে অর্তাৎ যারা 
জাহান্নাম মর্ত্ক মুলক্ত পাত্ব্।” [সূরা আয-যুখরুফ, 
আয়ায: ৮৬] 

এখাত্ন মজত্ন শুত্ন সাক্ষে মদওয়ার অর্ত হত্িা যারা মুত্খ 
যা উচ্চারে করত্ি যাত্দর অন্তর যা সমেকভাত্ব্ জাত্ন। 

রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম ব্ত্িন,  

نَُّه ََل إََِلَ إَِلَّ اهلُل، َدَخَل اْْلَنَّةَ »
َ
 «َمْن َماَت وَُهَو َيْعلَُم أ

“ময ব্েলক্ত এমযাব্স্থায় মারা যায় ময মস জাত্ন আল্লাহ 
িািা মকাত্না সলিক উপাসে মনই মস জান্নাত্য যাত্ব্।”1 

                                                           
1 সহীহ মুসলিম: (১/৫৫), হাদীস নাং ২৬। 
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লিযীয় শযত: কাত্িমার ওপর লব্শ্বাসী হওয়া। এর 
প্রমাোলদ: 

আল্লাহ যা‘আিা ব্ত্িন,  

ِينَۡۡٱلُۡمۡؤِمُنونَۡۡإِنََّما﴿ َِۡۡءاَمُنوا ۡۡٱَّلَّ ََۡجََٰهُدوا ۡوَۡۡيَۡرتَابُوا ۡۡلَمُۡۡۡثمََّۡۡورَُسوِِلِۦۡبِٱّللَّ
َٰلِِهمۡۡ ۡمَو

َ
نُفِسِهمۡۡۡبِأ

َ
ِۡهَۡسبِيلِِۡۡفَۡۡوأ َلَٰٓئَِكۡۡٱّللَّ و 

ُ
َِٰدقُونَُۡۡهمُۡۡأ  ﴾١٥ۡٱلصَّ

 [  ٩١: احلجرات]

“লনশ্চয় মুলমন ওরাই যারা আল্লাহ ও যাাঁর রাসূত্ির ওপর 
ঈমান এত্নত্ি, অযিঃপর এত্য মকাত্না সত্ন্দহ-সাংশত্য় 
পত্ি লন এব্াং যাত্দর জান ও মাি লদত্য় আল্লাহর রাস্তায় 
লজহাদ কত্রত্ি। যারাই মযা সযেব্াদী।” [সুরা আি-
হুজুরায, আয়ায: ১৫] 

এ আয়াত্য আল্লাহ ও যাাঁর রাসূত্ির ওপর ঈমান 
যর্াযর্ভাত্ব্ হওয়ার জনে সত্ন্দহ-সাংশয়মুক্ত হওয়ার শযত 
আত্রাপ করা হত্য়ত্ি, অর্তাৎ যারা সত্ন্দহ কত্র লন। লকন্তু 
ময সত্ন্দহ করত্ব্ মস মুনালফক, ভণ্ড (কপি লব্শ্বাসী)। 
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রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম ব্ত্িন, “আলম 
সাক্ষে লদলে ময, আল্লাহ িািা মকাত্না সলিক মা‘বু্দ ব্া 
উপাসে মনই, আর আলম আল্লাহর রাসূি। ময ব্ান্দা এ 
দুত্িা লব্ষত্য় সত্ন্দহ-সাংশয়মুক্ত অব্স্থায় আল্লাহর সাক্ষাত্য 
হালযর হত্ব্, মস জান্নাত্য প্রত্ব্শ করত্ব্।”2 

আর এক ব্েতনায় এত্সত্ি:  

 .«َل يلىق اهلل بهما عبد غري شاك فيهما فيحجب عن اْلنة»

“মকাত্না ব্েলক্ত এ দু’লি লনত্য় সত্ন্দহহীন অব্স্থায় আল্লাহর 
সাক্ষাত্য হালযর হত্ব্ জান্নাত্য যাওয়ার পত্র্ যার মকাত্না 
ব্াধা র্াকত্ব্ না।”3 

আবু্ হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্ত্ক অপর এক 
হাদীত্সর ব্েতনায় রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম যাত্ক ব্ত্িলিত্িন:  

                                                           
2 সহীহ মুসলিম: (১/৫৬), হাদীস নাং ২৭০। 
3 সহীহ মুসলিম (১/৫৬), হাদীস নাং ২৭০। 
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من لقيت من وراء هذا احلائط يشهد أن َل هلإ إَل اهلل مستيقنًا »
 «.بها قلبه فبرشه باْلنة

“যুলম এ ব্াযাত্নর লপিত্ন এমন যাত্কই পাও, ময মত্নর 
পলরপূেত লব্শ্বাস এর সাত্র্ এ-সাক্ষে লদত্ব্ ময, আল্লাহ িািা 
মকাত্না সলিক মা‘বু্দ মনই- যাত্কই জান্নাত্যর সুসাংব্াদ 
প্রদান করত্ব্।”4 

যৃযীয় শযত: এ কাত্িমাত্ক ইখিাস ব্া লনষ্ঠা সহকাত্র 
স্বীকার করা। এর দিীি:  

আল্লাহ যা‘আিা ব্ত্িন:  

َلۡ﴿
َ
ِۡۡأ ِينُّۡۡلِلَّ  [  ٣: الزمر] ﴾ٱۡۡلَالُِصۡۡٱل 

“যত্ব্ মজত্ন রাখ দীন খাত্িস সহকাত্র ব্া লনষ্ঠা সহকাত্র 
মকব্ি আল্লাহর জনেই।” [সূরা আয-যুমার, আয়ায: ৩] 

আল্লাহ আরও ব্ত্িন:  

اۡ﴿ ا َۡۡوَما ِمُروا
ُ
ۡۡأ َِِۡۡلَۡعُبُدوا ۡۡإِلَّ ِينََِۡۡلُُُۡۡمۡلِِصيَۡۡٱّللَّ اءَۡۡٱل   [  ١: نةابلي] ﴾ُحَنَفا

                                                           
4 সহীহ মুসলিম (১/৫৯)। 
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“যাত্দরত্ক এ লনত্দতশই শুধু প্রদান করা হত্য়ত্ি ময, যারা 
লনত্জত্দর দীনত্ক আল্লাহর জনেই খাত্িস কত্র 
সমূ্পেতরূত্প একলনষ্ঠ ও একমুখী হত্য় যাাঁরই ইব্াদায 
করত্ব্।” [সূরা আি-ব্াইত্য়েনাহ, আয়ায: ৫] 

হাদীত্স আবু্ হুরায়রা রালদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্ত্ক ব্লেতয 
আত্ি, লযলন ব্ত্িন: রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম ব্ত্িত্িন:  

انلاس بشفاعيت من قال َل هلإ إَل اهلل خالًصا من قلبه أو أسعد »
 «.نفسه

“আমার সুপালরশ িারা ঐ ব্েলক্তই মব্লশ মসৌভাযেব্ান হত্ব্ 
ময অন্তর মর্ত্ক একলনষ্ঠভাত্ব্ ব্ত্িত্ি, আল্লাহ িািা 
মকাত্না সলযেকার উপাসে মনই।”5 

অপর এক সহীহ হাদীত্স সাহাব্ী উযব্ান ইব্ন মালিক 
রালদয়াল্লাহু ‘আনহু মর্ত্ক ব্লেতয আত্ি, লযলন ব্ত্িন, 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম ব্ত্িত্িন:  

                                                           
5 সহীহ বু্খারী, হাদীস নাং ৯৯। 
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إن اهلل حرم ىلع انلار من قال: َل هلإ إَل اهلل يبتيغ بذلك وجه اهلل »
 «.عز وجل

“ময ব্েলক্ত মকব্ি আল্লাহর সন্তুলষ্টর উত্েত্শে ال إله إال هللا 
ব্া আল্লাহ িািা হক মকাত্না মা‘বু্দ মনই ব্ত্িত্ি, আল্লাহ 
যার জনে জাহান্নাম হারাম কত্রত্িন।”6 

ইমাম নাসাঈ রহ. যার লব্খোয “লদন-রালত্রর লযলকর” 
নামক গ্রত্ন্থ ব্েতনা কত্রত্িন: রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম ব্ত্িত্িন:  

من قال َل هلإ إَل اهلل وحده َل رشيك َل، َل امللك وَل احلمد، وهو »
 بها قلبه، يصدق بها لسانه، إَل فتق اهلل ىلع لك يشء قدير خملًصا

هلا السماء فتًقا حىت ينظر إىل قائلها من أهل األرض، وحق لعبد 
 «.نظر اهلل إيله أن يعطيه سؤاَل

“ময ব্েলক্ত মত্নর লনষ্ঠা সহকাত্র এব্াং মুত্খ সযে মজত্ন 
লনত্নাক্ত কত্িমাসমূাহ ব্িত্ব্ আল্লাহ মসগুত্িার জনে 

                                                           
6 সহীহ বু্খারী, হাদীস নাং ৪২৫; সহীহ মুসলিম (১/৪৫৬), হাদীস 

নাং ২৬৩। 
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আকাশত্ক লব্দীেত করত্ব্ন যাত্য যার িারা জলমত্নর মাত্ে 
মক এই কাত্িমাগুত্িা ব্ত্িত্ি যার প্রলয দৃলষ্ট লনত্ক্ষপ 
কত্রন। আর যার লদত্ক আল্লাহর নজর পিত্ব্ যার 
প্রালর্তয ও কালিয ব্স্তু যাত্ক মদওয়া আল্লাহর দালয়ত্ব। 
মস কাত্িমাগুত্িা হত্িা:  

َل هلإ إَل اهلل وحده َل رشيك َل، َل امللك وَل احلمد وهو ىلع لك 
 يشء قدير

“শুধুমাত্র আল্লাহ িািা হক মকাত্না মা‘বু্দ মনই, যার 
মকাত্না শরীক ব্া অাংশীদার মনই, যার জনেই সমস্ত 
রাজত্ব ব্া একেত্র মালিকানা, যার জনেই সমস্ত প্রশাংসা 
আর লযলন প্রত্যেক ব্স্তুর ওপর ক্ষমযাব্ান”।7 

চযুর্ত শযত: কত্িমাত্ক মত্ন প্রাত্ে সযে ব্ত্ি জানা। এর 
দিীি: আল্লাহ যা‘আিা ব্ত্িন,  

                                                           
7 নাসাঈ, আমািুি ইয়াওত্ম ওয়াল্লাইিা, হাদীস নাং  ২৮। 
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امۡا﴿ َحِسَب١ۡۡۡال
َ
نۡٱنلَّاُسۡۡأ

َ
ُكواا ۡۡأ نُۡيۡۡتَ

َ
ُۡيۡفَتُنونََۡۡلَۡۡوُهمَۡۡۡءاَمنَّاَۡيُقولُواا ۡۡأ

ِينََۡۡفَتنَّاَۡولََقد٢ۡۡۡ ُۡۡفَلََيۡعلََمنََّۡۡقۡبلِِهۡم ِۡۡمنۡٱَّلَّ ِينَۡۡٱّللَّ َۡصَدقُوا ۡۡٱَّلَّ
َِٰذبِيََۡۡوَِلَۡعلََمنَّۡ  [ ٣  ،٩: العنكبوت] ﴾٣ۡٱۡلَك

“আলিফ-িাম-মীম, মানুষ লক ধারো কত্রত্ি ময, ঈমান 
এত্নলি ব্িত্িই যাত্দরত্ক মিত্ি মদওয়া হত্ব্ আর যাত্দর 
পরীক্ষা করা হত্ব্ না? আলম যাত্দর পূব্তব্যতীত্দর পরীক্ষা 
কত্রলি যাত্য আল্লাহর সাত্র্ যারা সযে ব্ত্িত্ি যাত্দরত্ক 
স্পষ্ট কত্র মদন এব্াং যারা লমর্ো ব্ত্িত্ি যাত্দরত্কও 
স্পষ্ট কত্র মদন।” [সূরা আি-‘আনকাবূ্য, আয়ায: ১-৩] 

আল্লাহ যা‘আিা আরও ব্ত্িন, 

َِۡۡءاَمنَّاَۡيُقوُلَۡۡمنۡٱنلَّاِسَۡۡوِمنَۡ﴿ ۡبُِمۡؤِمنِيَُۡۡهمَۡوَماۡٱٓأۡلِخرَِۡۡوبِٱِۡلَۡومِۡۡبِٱّللَّ
َۡۡيَُخَِٰدُعون٨َۡۡ ِينَۡۡٱّللَّ ۡاََۡيَۡدُعونََۡۡوَماَۡءاَمُنوا َۡۡوٱَّلَّ نُفَسُهمۡۡۡإِلَّ

َ
َۡوَماۡأ

وبِهِمِۡف٩ۡۡۡيَۡشُعُرونَۡ
ۡۡقُلُ َرض  ُۡۡفََزاَدُهمُۡۡمَّ َۡۡولَُهمَۡۡۡمَرٗضا ۡۡٱّللَّ ِِلُم َۡۡعَذاب 

َ
ۡأ

 [٩١  ،٦: ابلقرة] ﴾١٠ۡۡيَۡكِذبُونَََۡۡكنُوا ۡۡبَِما

“মানুত্ষর মাত্ে মকউ মকউ ব্ত্ি আমরা আল্লাহ এব্াং 
পরকাত্ির ওপর ঈমান এত্নলি, অর্চ যারা ইমানদার 
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নয়। যারা (যাত্দর ধারোমত্য) আল্লাহ ও ইমানদারত্দর 
সাত্র্ প্রযারো করত্ি, অর্চ (যারা জাত্ন না) যারা 
মকব্ি যাত্দর আত্মাত্কই প্রযালরয করত্ি লকন্তু যারা যা 
বু্েত্যই পারত্ি না। যাত্দর অন্তত্র রত্য়ত্ি ব্োলধ, ফত্ি 
আল্লাহ মস ব্োলধত্ক আরও ব্ালিত্য় লদত্য়ত্িন, আর লমর্ো 
ব্িার কারত্ে যাত্দর জনে রত্য়ত্ি কষ্টদায়ক শালস্ত।” 
[সূরা আি-ব্াকারা, আয়ায: ৮-১০] 

মযমলনভাত্ব্ হাদীত্স মু‘আয ইব্ন জাব্াি রালদয়াল্লাহু 
‘আনহু মর্ত্ক ব্লেতয, লযলন ব্ত্িন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম ব্ত্িত্িন,  

ما من أحد يشهد أن َل هلإ إَل اهلل وأن حممًدا عبده ورسوَل صدقًا »
 «.من قلبه إَل حرمه اهلل ىلع انلار

“মযত্কাত্না মিাক মন মর্ত্ক সযে মজত্ন এ-সাক্ষে লদত্ব্ 
ময, আল্লাহ ব্েযীয হক মকাত্না মা‘বু্দ মনই আর মুহাম্মাদ 
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সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম যাাঁর ব্ান্দা ও রাসূি, 
আল্লাহ যার জনে জাহান্নাম হারাম কত্রত্িন।”8 

পঞ্চম শযত : এ কাত্িমাত্ক মত্ন প্রাত্ে ভাত্িাব্াসা। এর 
দিীি: আল্লাহ যা‘আিা ব্ত্িন, 

ُِۡۡدونِِۡۡمنَۡيتَِّخذَُۡۡمنۡٱنلَّاِسَۡۡوِمنَۡ﴿ نَداٗداۡٱّللَّ
َ
ُُِۡۡيِبُّوَنُهمۡۡۡأ ِ َۡۡكُحب  ۡٱّللَّ

ِينَۡ َشدَُّۡۡءاَمُنواا َۡۡوٱَّلَّ
َ
اۡأ ِهُۡۡحب ٗ َّ ِ  [ ٩٨١: ابلقرة] ﴾ّلل 

“মকাত্না মকাত্না মিাক আল্লাহ িািা যার অত্নক সমকক্ষ 
ও অাংশীদার গ্রহে কত্র যাত্দরত্ক আল্লাহর ময 
ভাত্িাব্াত্স, আর যারা ঈমান এত্নত্ি যারা আল্লাহত্ক 
অযেন্ত মব্লশ ভাত্িাব্াত্স”। [সূরা আি-ব্াকারা, আয়ায: 
১৬৫] 

আল্লাহ আরও ব্ত্িন:  

                                                           
8 সহীহ বু্খারী, হাদীস নাং ১২৮; সহীহ মুসলিম: (১/৬১)। 
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َها﴿ يُّ
َ
أ ِينََۡۡيَٰٓ ِتۡۡفََسۡوَفۡۡدِينِهِۦَۡعنِۡمنُكمۡۡۡيَۡرتَدََّۡۡمنَۡءاَمُنوا ۡۡٱَّلَّ

ۡ
ُۡٱۡيَأ ّۡللَّ

ۡۥاُُۡيِبُُّهمۡۡۡبَِقۡومۡ  ذِلَّةۡ َۡوُيِحبُّونَُه
َ
ۡۡأ ةۡ ۡٱلُۡمۡؤِمنِيَََۡۡعَ ِعزَّ

َ
ۡۡأ َٰفِرِيََۡعَ ۡنَۡٱۡلَك

َِۡۡسبِيلِِۡۡفۡۡيَُجَِٰهُدونَۡ ۡ ۡلَۡوَمةَََۡۡيَافُونََۡۡوَلۡۡٱّللَّ  [  ١٥: دةاملائ] ﴾َلائِم 

“মহ ইমানদারযে মযামাত্দর মর্ত্ক যলদ মকহ যার দীনত্ক 
পলরযোয কত্র যত্ব্ আল্লাহ এমন এক মযাষ্ঠীত্ক 
মযামাত্দর স্থিালভলষক্ত কত্র আনত্ব্ন, যাত্দরত্ক আল্লাহ 
ভাত্িাব্াত্সন এব্াং যারাও আল্লাহত্ক ভাত্িাব্াত্সন, যারা 
মুলমনত্দর প্রলয নরম- দয়াপরব্শ, কালফরত্দর ওপর 
কত্িারযা অব্িম্বনকারী; যারা আল্লাহর রাস্তায় লজহাদ 
করত্ব্, মকাত্না লননু্দত্কর লনন্দাত্ক ভয় কত্র না।” [সূরা 
আি-মাত্য়দা, আয়ায: ৫৪] 

মযমলনভাত্ব্ হাদীস শরীত্ফ আনাস রালদয়াল্লাহু ‘আনহু 
মর্ত্ক ব্লেতয, লযলন ব্ত্িন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাম ব্ত্িত্িন:  

ثالث من كن فيه وجد حالوة اإليمان: أن يكون اهلل ورسوَل »
أحب إيله مما سواهما، وأن حيب املرء َل حيبه إَل هلل، وأن يكره 
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أن يعود يف الكفر بعد إذ أنقذه اهلل منه كما يكره أن يقذف يف 
 «.انلار

“যার মত্ধে লযনলি ব্স্তুর সমাহার ঘত্িত্ি মস ঈমাত্নর 
স্বাদ মপত্য়ত্ি: (এক) যার কাত্ি আল্লাহ ও যাাঁর রাসূত্ির 
মহব্বয ব্া ভাত্িাব্াসা অনে সব্-লকিু মর্ত্ক মব্লশ হত্ব্। 
(দুই) মকাত্না মিাকত্ক শুধুমাত্র আল্লাহর উত্েত্শে 
ভাত্িাব্াসত্ব্। (লযন) কুফুরী মর্ত্ক আল্লাহ যাত্ক মুলক্ত 
মদওয়ার পর মস কুফুরীর লদত্ক লফত্র যাওয়াত্ক আগুত্ন 
লনলক্ষপ্ত হওয়ার ময অপিন্দ করত্ব্।”9 

ষষ্ঠ শযত: কাত্িমার হকসমূহ মত্ন প্রাত্ে মমত্ন মনওয়া। 

এর দিীি: আল্লাহর ব্ােী:  

نِيُبواا ۡ﴿
َ
ۡسلُِموا َۡۡرب ُِكمۡۡۡإَِلََٰۡۡوأ

َ
 [  ١٥: الزمر] ﴾َِلَُۡۡوأ

“আর মযামরা মযামাত্দর প্রভুর লদত্ক লফত্র যাও এব্াং 
যাাঁর কাত্ি আত্মসমপতে কত্রা।” [সূরা আয-যুমার, 
আয়ায: ৫৪] 

                                                           
9 সহীহ বু্খারী, হাদীস নাং ৪৩; সহীহ মুসলিম: (১/৬৬)। 
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আল্লাহ আরও ব্ত্িন:  

ۡحَسنَُۡۡوَمنۡۡ﴿
َ
نۡۡۡدِيٗناۡأ ِمَّ ۡسلَمَۡۡم 

َ
ِۡۡوَۡجَهُهۥۡأ : النساء] ﴾ُُمِۡسنۡ َۡوُهوَّۡۡلِلَّ

٩٢١] 

“আর যারত্চত্য় কার দীন মব্লশ সুন্দর ময আল্লাহর জনে 
লনত্জত্ক সমপতে কত্রত্ি, এমযাব্স্থায় ময, মস মুহলসন”, 
[সূরা আন-লনসা, আয়ায: ১২৫] মুহলসন অর্ত: মনককার, 
অর্তাৎ নব্ী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাত্মর সুন্নয 
অনুযায়ী আমি কত্রত্ি।  

লযলন আরও ব্ত্িন:  

ۡۥاۡيُۡسلِمَۡۡۡوَمن﴿ ِۡۡإَِلۡۡوَۡجَهُه ۡبِٱۡلُعۡرَوةِۡۡٱۡسَتۡمَسَكَۡۡفَقدُُِۡۡمِۡسنۡ َۡوُهوَۡۡٱّللَّ
ۡى  [  ٢٢: لقمان] ﴾ٱلُۡوۡثَقَٰ

“আর ময লনত্জত্ক শুধুমাত্র আল্লাহর লদত্কই লনব্দ্ধ কত্র 
আত্মসমপতে কত্রত্ি আর মস মুহলসন” অর্তাৎ নব্ী 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাত্মর সুন্নয অনুযায়ী আমি 
কত্রত্ি, “মস মজবু্য রলশত্ক আাঁকত্ি ধত্রত্ি”। [সূরা 
িুকমান, আয়ায: ২২] অর্তাৎ: ال إله إال هللا ব্া আল্লাহ িািা 
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মকাত্না হক মা‘বু্দ মনই এ কাত্িমাত্কই মস গ্রহে 
কত্রত্ি। 

লযলন আরও ব্ত্িন, 

َٰۡۡيُۡؤِمُنونََۡۡلَۡۡوَرب َِكۡۡفََلۡ﴿ ُِموكََۡۡحّتَّ َۡلُۡۡثمَّۡۡبَۡيَنُهمَۡۡۡشَجرَۡۡفِيَماُُۡيَك 
نُفِسِهمِۡۡۡفۡاََۡيُِدوا ۡ

َ
اَۡحرَٗجاۡأ ِمَّ  ﴾٦٥ۡتَۡسلِيٗماَۡويَُسل ُِموا ۡۡقََضۡيَتۡۡم 

 [  ٨١: النساء]

“যারা যা ব্িত্ি যা নয়, মযামার প্রভুর শপর্ কত্র ব্িলি, 
যারা কখত্না ইমানদার হত্ব্ না যযক্ষে আপনাত্ক যাত্দর 
মধেকার েযিার লনষ্পলিকারক (লব্চারক) লহসাত্ব্ না 
মানত্ব্, অযিঃপর আপনার লব্চার-ফয়সািা গ্রহে কত্র 
লনত্য যাত্দর অন্তত্র মকাত্না প্রকার অলভত্যায র্াকত্ব্ না 
এব্াং যারা যা সমূ্পেত কায়মত্নাব্াত্কে লনলিতধায় মমত্ন 
লনত্ব্।” [সূরা আন-লনসা, আয়ায: ৬৫] 

অনুরূপভাত্ব্ রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম 
ব্ত্িন,  

 «َل يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبًعا ملا جئت به»
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“মযামাত্দর মাত্ে মকউই ঐ পযতন্ত ইমানদার হত্য 
পারত্ব্না যযক্ষে যার প্রবৃ্লি আলম যা লনত্য় এত্সলি যার 
অনুসারী হত্ব্।”10 আর এিাই পূেত আনুযযে ও যার মশষ 
সীমা। 

সপ্তম শযত: কাত্িমাত্ক গ্রহে করা। এর দিীি: আল্লাহ 
যা‘আিা ব্ত্িন, 

اَۡۡوَكَذَٰلَِكۡ﴿ رَۡسۡلَناَۡما
َ
ِنۡقَۡرَية ِۡۡفَۡۡقۡبلَِكِۡۡمنۡأ ِذيرۡ ۡم 

ۡۡنَّ اُۡمۡۡتَفُوۡقَاَلۡۡإِلَّ َۡها
اۡۡإِنَّا اَءنَاۡوََجۡدنَا ََٰٓۡۡءابَا ة ََۡۡعَ مَّ

ُ
َِٰٓۡۡإَونَّاۡأ ۡقَتُدونََۡۡءاَثَٰرِهِمََۡعَ ََٰل٢٣ۡۡۡمُّ َولَوۡۡۡ۞َق

َ
ۡأ

ۡهَدىَِٰۡۡجۡئُتُكم
َ
اۡبِأ اَءُكۡمۡ َۡعلَۡيهِۡۡوََجدتُّمِۡۡۡممَّ اۡۡإِنَّاۡقَالُواا َۡۡءابَا رِۡسۡلُتمۡبَِما

ُ
ۡأ

َٰقَِبةََُۡۡكنََۡۡكۡيَفۡۡفَٱنُظرِۡۡۡمۡنُهۡمۡ ۡفَٱنَتَقۡمَنا٢٤َۡۡكَٰفُِرونَۡۡبِهِۦ بَِۡۡع ِ ۡيَۡٱلُۡمَكذ 
 [  ٢١  ،٢٣: الزخرف] ﴾٢٥

“আর এমলনভাত্ব্ যখনই আপনার পূত্ব্ত আলম মকাত্না 
জনপত্দ ভয় প্রদশতনকারী (রাসূি ব্া নব্ী) মপ্ররে কত্রলি 

                                                           
10 হাদীসলি খযীব্ ব্াযদাদী যার যালরত্খ ব্াযদাত্দর ৪/৩৬৯ এব্াং 

ব্াযাভী যার শারহুস সুন্নাহ-এর ১০৪ নাং -এ ব্েতনা কত্রত্িন। 
হাদীসলির সনদ শুদ্ধ হওয়ার ব্োপাত্র মযত্ভদ আত্ি। 
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যখলন যাত্দর মধেকার আত্য়লশ লব্িশািী মিাত্করা 
ব্ত্িত্ি: আমরা আমাত্দর ব্াপ-দাদাত্দরত্ক একলি 
ব্েব্স্থায় মপত্য়লি, আমরা যাত্দরই পদাঙ্ক অনুসরে 
করত্ব্া। (ভয় প্রদশতনকারী) ব্িি: আলম যলদ মযামাত্দর 
কাত্ি ব্াপ-দাদাত্দরত্ক যার ওপর মপত্য়ি যার মর্ত্ক 
অলধক সলিক ব্া মব্লশ লহদায়ায লনত্য় এত্স র্ালক 
যারপরও (ত্যামরা মযামাত্দর ব্াপ-দাদার অনুকরে 
করত্ব্)? যারা ব্িি: মযামরা যা লনত্য় এত্সি আমরা যা 
গ্রহে করত্য অস্বীকার করলি, ফত্ি আলম (আল্লাহ) 
যাত্দর মর্ত্ক (এ কুফুরীর) প্রলযত্শাধ মনই, সুযরাাং 
আপলন লমর্ো প্রলযপন্নকারীত্দর পলরোম-ফি মকমন 
হত্য়ত্ি মদত্খ লনন।” [সূরা আয-যুখরুফ, আয়ায: ২৩-
২৫] 

আল্লাহ যা‘আিা আরও ব্ত্িন:  

ۡۡإَِلَٰهََۡۡلاۡۡلَُهمۡۡۡقِيَلۡۡإَِذاََۡكنُواا ۡۡإِنَُّهمۡۡ﴿ ُۡۡإِلَّ ونَۡۡٱّللَّ َۡوَيُقولُون٣٥َۡۡۡيَۡسَتۡكِِبُ
ئِنَّا
َ
ُۡنونۡ ۡلَِشاِعر َۡۡءالَِهتَِناََۡلَارُِكواا ۡۡأ اءَۡۡبَۡل٣٦َّۡۡۡمَّ َقۡۡبِٱۡۡلَق َِۡۡجا َۡوَصدَّ

 [  ٣٣  ،٣١: الصافات] ﴾٣٧ۡٱلُۡمۡرَسلِيَۡ
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“লনশ্চয় যারা অযর্া ঔদ্ধযে প্রদশতন করয যখন 
যাত্দরত্ক ব্িা হয ময, আল্লাহ িািা মকাত্না হক মা‘বু্দ 
মনই এব্াং ব্িত্যা: আমরা লক পাযি কলব্র কর্া শুত্ন 
আমাত্দর উপাসে মদব্যাগুত্িাত্ক যোয করত্ব্া?” [সূরা 
আস-সাফফায, আয়ায: ৩৫-৩৭] 

অনুরূপভাত্ব্ হাদীত্স শরীত্ফ আবু্ মুসা আশ‘আলর 
রালদয়াল্লাহু ‘আনহু ব্েতনা কত্রন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম ব্ত্িত্িন:  

مثل ما بعثين اهلل به من اهلدى والعلم كمثل الغيث الكثري »
املاء فأنبتت الألك والعشب أصاب أرًضا، فاكن منها نقية قبلت 

الكثري، واكنت منها أجادب أمسكت املاء فنفع اهلل بها انلاس 
فرشبوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما يه قيعان 
َل تمسك ماء وَل تنبت ألك، فذلك مثل من فقه يف دين اهلل ونفعه 

يقبل  مما بعثين اهلل به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأًسا ول
 «.هدى اهلل اذلي أرسلت به

“আল্লাহ আমাত্ক ময জ্ঞান লব্জ্ঞান ও লহদায়ায লদত্য় 
পালিত্য়ত্িন যার উদাহরে হত্ে এমন মুষিধারার বৃ্লষ্টর 
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মত্যা যা ভূলমত্য এত্স পত্িত্ি, ফত্ি এর লকিু অাংশ 
এমন উব্তর পলরষ্কার ভূলমত্য পত্িত্ি ময ভূলম পালন চুত্ষ 
লনত্য সক্ষম, ফত্ি যা পালন গ্রহে কত্রত্ি এব্াং যা িারা 
ফসি ও যৃেিযার উৎপলি হত্য়ত্ি। আব্ার যার লকিু 
অাংশ পত্িত্ি যযতওয়ািা ভূলমত্য (যা পালন আিত্ক রাখত্য 
সক্ষম) সুযরাাং যা পালন সাংরক্ষে করত্য সক্ষম হত্য়ত্ি, 
ফত্ি আল্লাহ এর িারা মানুত্ষর উপকার কত্রত্িন যারা 
যা পান কত্রত্ি, ভূলম লসক্ত কলরত্য়ত্ি এব্াং ফসিালদ 
উৎপন্ন করত্য মপত্রত্ি। আব্ার যার লকিু অাংশ পত্িত্ি 
এমন অনুব্তর সমযি ভূলমত্য যাত্য পালন আিত্ক র্াত্ক 
না, ফত্ি যাত্য পালন আিকা পত্ি লন, ফসিও হয় লন। 
লিক এিাই হত্িা ঐ ব্েলক্তর দৃষ্টান্ত ময আল্লাহর দীনত্ক 
বু্েত্য মপত্রত্ি এব্াং আমাত্ক যা লদত্য় পালিত্য়ত্িন যা 
মর্ত্ক উপকৃয হত্য মপত্রত্ি, ফত্ি মস লনত্জ মজত্নত্ি 
এব্াং অপরত্ক জালনত্য়ত্ি (প্রর্ম ও লিযীয় মশ্রলের ভূলম) 
এব্াং ঐ ব্েলক্তর উদাহরে ময এই লহদায়ায এব্াং জ্ঞান 
লব্জ্ঞাত্নর লদত্ক মার্া উাঁচু কত্র যাকায় লন, ফত্ি আল্লাহ 
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ময লহদাত্য়য লনত্য় আমাত্ক মপ্ররে কত্রত্িন যা গ্রহে 
কত্রলন। (যৃযীয় মশ্রলের ভূলম)।”11 

  

                                                           
11 সহীহ বু্খারী (১/১৭৫) হাদীস নাং ৭৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস 

নাং ২২৮২। 
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ইসিাম লব্নষ্টকারী ব্স্তুসমূহ 

ইসিামত্ক লব্নষ্ট কত্র এমন ব্স্তু দশলি : 

এক: আল্লাহর ইব্াদাত্য কাউত্ক শরীক ব্া অাংশীদার 
করা। আল্লাহ যা‘আিা ব্ত্িন, 

َۡۡإِنَّۡ﴿ نَۡيۡغفِرَُۡۡلۡۡٱّللَّ
َ
َٰلَِكُۡۡدونََۡۡماَۡوَيۡغفِرُۡۡبِهِۦۡيُۡۡشَكَۡۡأ هۡۡلَِمنَۡذ اُء  ﴾يََشا

 [  ٩٩٨: النساء]

“লনশ্চয় আল্লাহ ইব্াদাত্য যার সাত্র্ কাউত্ক শরীক ব্া 
অাংশীদার মানাত্ক ক্ষমা করত্ব্ন না, এযিেযীয যা লকিু 
আত্ি যা যাত্ক ইো কত্রন ক্ষমা করত্ব্ন”। [সূরা আন-
লনসা, আয়ায: ১১৬] 

লযলন আরও ব্ত্িন, 

ِۡۡيُۡۡشِكَۡۡۡمنۡإِنَُّهۥ﴿ مََۡۡفَقدۡۡۡبِٱّللَّ َُۡۡحرَّ َٰهُۡۡٱۡۡلَنَّةََۡۡعلَۡيهِۡۡٱّللَّ َوى
ۡ
َۡماوَۡۡٱنلَّاُر َۡۡوَمأ

َٰلِِميَۡ نَصار ِۡۡمنۡۡۡلِلظَّ
َ
 [ ٣٢: دةاملائ] ﴾أ

“লনশ্চয় ময ব্েলক্ত আল্লাহর সাত্র্ কাউত্ক শরীক কত্র 
যার ওপর আল্লাহ যা‘আিা জান্নায হারাম কত্র 
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লদত্য়ত্িন, যার আব্াস হত্ব্ জাহান্নাত্ম, আর অযোচারী 
(লশকতকারী)-ত্দর মকাত্না সাহাযেকারী মনই”। [সূরা আি-
মাত্য়দা, আয়ায: ৭২] 

আর এই লশকত লহত্সত্ব্ যেে হত্ব্ কব্র অর্ব্া মূলযতর জনে 
মকাত্না লকিু জত্ব্হ করা। 

দুই: ময ব্েলক্ত আল্লাহ ও যার মত্ধে মকাত্না মাধেম লনধতারে 
কত্র যাত্দর কাত্ি লকিু চাইত্ব্ ও যাত্দর সুপালরশ প্রার্তনা 
করত্ব্ এব্াং যাত্দর ওপর ভরসা করত্ব্, মস ব্েলক্ত 
উম্মত্যর সব্তসম্ময মত্য কালফর হত্য় যাত্ব্। 

লযন: ময মকউ মুশলরকত্দর (যারা আল্লাহর ইব্াদত্য এব্াং 
যার সৃলষ্টযয সাব্তত্ভৌমত্ত্ব অনে কাউত্ক অাংশীদার মত্ন 
কত্র যাত্দরত্ক) কালফর ব্িত্ব্ না ব্া যাত্দর কালফর 
হওয়া সম্পত্কত সত্ন্দহ মপাষে করত্ব্ অর্ব্া যাত্দর 
দীনত্ক সলিক মত্ন করত্ব্, মস উম্মত্যর ঐকেমত্যে 
কালফর ব্ত্ি লব্ত্ব্লচয হত্ব্।  

চার : ময ব্েলক্ত মত্ন করত্ব্ ময, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাত্মর প্রদলশতয পত্র্র মচত্য় অনে কাত্রা 
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প্রদলশতয পর্ মব্লশ পূেতাঙ্গ অর্ব্া রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাত্মর শাসন-প্রোিীর মচত্য় অনে কাত্রা 
শাসন প্রোিী মব্লশ ভাত্িা; মযমন, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাত্মর লব্চার-পদ্ধলযর ওপর যাগুলয-
শলক্তর (আল্লাহত্রাহী শলক্তর) লব্চার-ব্েব্স্থাত্ক প্রাধানে 
মদয় যাহত্ি মস কালফরত্দর মত্ধে যেে হত্ব্। 

পাাঁচ : রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম ময আদশত 
লনত্য় এত্সত্িন এর সামানে লকিুও যলদ মকউ অপিন্দ 
কত্র যত্ব্ মস কালফর হত্য় যাত্ব্, যলদও মস (অপিন্দ 
করার পাশাপালশ) যার ওপর আমি কত্র র্াত্ক।12  

িয় : রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাত্মর ব্লেতয 
দীত্নর (জীব্ন লব্ধাত্নর) সামানেযম লকিু লনত্য় যলদ মকউ 

                                                           
12 এর প্রমাে কুআত্নর ব্ােী:  

َٰلَِكۡ﴿ نَُّهمَۡۡۡذ
َ
اَۡۡكرُِهوا ۡۡبِأ نَزَلَۡۡما

َ
ُۡۡأ ۡحَبَطۡۡٱّللَّ

َ
ۡعَمَٰلَُهمۡۡۡفَأ

َ
 [  ١: حممد] ﴾٩ۡأ

“আর এিা (জাহান্নাত্ম যাওয়া) এ-জনেই ময, যারা আল্লাহ যা 
অব্যীেত কত্রত্িন যা অপিন্দ কত্রত্ি, ফত্ি লযলন যাত্দর কমতকাণ্ড 
নষ্ট কত্র লদত্য়ত্িন”। [সূরা মুহাম্মাদ, আয়ায: ৯] 
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িাট্টা কত্র ব্া দীত্নর মকাত্না পুেে ব্া শালস্ত লনত্য় ‘ইয়ালকত’ 
কত্র যত্ব্ মসও কালফর হত্য় যাত্ব্। 

যার প্রমাে: আল্লাহ যা‘আিার ব্ােী: 

ِۡۡقُۡلۡ﴿ بِٱّللَّ
َ
َٰتِهِۦۡأ ۡقَدَۡۡۡتۡعَتِذُروا َۡۡل٦٥ۡۡۡتَۡسَتۡهزُِءونَُۡۡكنُتمَۡۡۡورَُسوِِلِۦَۡوَءاَي

 [  ٨٨  ،٨١: اتلوبة] ﴾٦٦ۡإِيَمَٰنُِكۡمۡهَۡبۡعدََۡۡكَفۡرتُم

“ব্িুন: মযামরা লক আল্লাহ ও যাাঁর আয়ায (শরঈ ব্া 
প্রাকৃলযক লনদশতনাব্লি) এব্াং যাাঁর রাসূত্ির সাত্র্ িাট্টা 
করি? মযামরা মকাত্না প্রকার ওযর মপশ কত্রা না, কারে 
মযামরা ঈমান আনার পত্র কালফর হত্য় লযত্য়ি”। [সূরা 
আয-যাওব্াহ, আয়ায: ৬৫-৬৬] 

সায : যাদু, ব্ান, মিানা এর িারা সম্পকত লব্চুেলয ঘিাত্না 
ব্া সম্পকত স্থাপন করাত্না- যলদ মকউ এগুত্িা কত্র ব্া 
করত্য রালজ হয় যত্ব্ মস কালফর হত্য় যাত্ব্।  

এর প্রমাে কুরআত্নর ব্ােী:  

َحدۡ ِۡمنُۡۡۡيَعل َِمانَِۡۡوَما﴿
َ
َٰۡۡأ  ﴾تَۡكُفۡر ۡۡفََلۡۡفِۡتَنة ََۡۡنۡنُۡۡإِنََّماَۡيُقوَلاَۡۡحّتَّ

 [  ٩١٢: ابلقرة]
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“যারা দু’জন (হারুয মারুয) কাউত্ক যা (যাদু) লশক্ষা 
মদওয়ার পূত্ব্ত অব্শেই ব্ত্ি ময, আমরা মযা মকব্ি 
লফযনা ব্া পরীক্ষা স্বরূপ। সুযরাাং মযামরা কুফরই কত্রা 
না”। [সূরা আি-ব্াকারা, আয়ায: ১০২] 

আি: মুশলরকত্দর (যারা আল্লাহর ইব্াদত্য ব্া 
সাব্তত্ভৌমত্ত্ব কাউত্ক অাংশীদার ব্ানায় যাত্দর)-ত্ক 
মুসিমানত্দর ওপর সাহাযে-সহত্যালযযা করা। 

এর দিীি আল্লাহর ব্ােী:  

َُّهمَۡوَمن﴿ ِنُكمَۡۡۡيَتَول َۡۡإِنَِّۡۡمۡنُهۡمهۡۡفَإِنَُّهۥۡم  ۡٱۡلَقۡومََۡۡيۡهِديَۡلۡۡٱّللَّ
َٰلِِميَۡ  [  ١٩: دةاملائ] ﴾ٱلظَّ

“মযামাত্দর মর্ত্ক যারা যাত্দর (মুশলরকত্দর)-ত্ক মুরুলব্ব 
ব্া ব্নু্ধ মত্ন করত্ব্ যারা যাত্দর দত্ির অন্তভুতক্ত হত্ব্। 
লনশ্চয় আল্লাহ যা‘আিা অযোচারী মকাত্না জালযত্ক সলিক 
পত্র্র লদশা মদন না ব্া অভীষ্ট িত্ক্ষে মপৌঁিান না”। [সূরা 
আি-মাত্য়দা, আয়ায: ৫১] 
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নয়: ময এ-কর্া লব্শ্বাস করত্ব্ ময, মযমলনভাত্ব্ লখলদর 
আিাইলহস সািাত্মর জনে মুসা আিাইলহস সািাত্মর 
শরী‘আত্যর ব্াইত্র র্াকা সম্ভব্ হত্য়লিি মযমলনভাত্ব্ 
কাত্রা কাত্রা জনে রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাত্মর প্রব্লযতয শরী‘আয মর্ত্ক ব্াইত্র র্াকা 
সম্ভব্, মসও কালফর ব্ত্ি যেে হত্ব্। 

দশ: আল্লাহর দীন মর্ত্ক লব্মুখ হওয়া, দীন লশখত্য ব্া 
দীত্নর আত্দশ লনত্ষধ অনুসাত্র কাজ করার ব্োপাত্র 
গুরুত্বহীন র্াত্ক। 

এর দিীি আল্লাহর ব্ােী:  

ۡظلَمَُۡۡوَمنۡۡ﴿
َ
نۡأ ِرَِۡۡممَّ ۡعَرَضُۡۡثمََّۡۡرب ِهِۦَۡيَِٰتۡأَِبُۡذك 

َ
اهۡۡأ ِۡمنَۡۡإِنَّاَۡعۡنَها

 [٢٢: السجدة] ﴾٢٢ُۡۡمنَتقُِمونَۡۡٱلُۡمۡجرِِميَۡ

“যার মচত্য় মক মব্লশ অযোচারী যাত্ক আল্লাহর 
আয়াযসমূহ স্মরে কলরত্য় মদওয়ার পর মস যা এলিত্য় 
মযি, লনশ্চয় আলম পালপষ্ঠত্দর মর্ত্ক প্রলযত্শাধ মনব্”। 

[সূরা আস-সাজদাহ, আয়ায: ২২] 
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এসমস্ত ঈমান লব্নষ্টকারী ব্স্তু, িাট্টা কত্রই ব্িুক আর 
মন মর্ত্ক ব্িুক অর্ব্া ভত্য় ভীয হত্য়ই ব্িুক, মযত্কাত্না 
মিাক এ-সমস্ত কাত্জর মকাত্না একলি করত্ি কালফর 
ব্ত্ি লব্ত্ব্লচয হত্ব্। যত্ব্ যাত্ক মজার কত্র এ রকম 
মকাত্না কাজ করত্য ব্াধে করা হত্য়ত্ি যার হুকুম 
আিাদা। 

এ সব্গুত্িাই অযেন্ত লব্পজ্জনক ও অযেলধক হাত্র 
সাংযলিয হত্য় র্াত্ক। সুযরাাং মুসলিম মাত্রই এগুত্িা 
মর্ত্ক সাব্ধানযা অব্িম্বন করা ও এগুত্িা মর্ত্ক মব্াঁত্চ 
র্াকা ব্াঞ্ছনীয়। 

আমরা আল্লাহর কাত্ি যার আযাব্-যজত্ব্ পিা ও যাাঁর 
কলিন শালস্তত্য লনপলযয হওয়া মর্ত্ক আশ্রয় চালে।  
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যাওহীদ ব্া একত্বব্াদ এর লযন অাংশ 

এক: যাওহীদুর রুবু্লব্য়োহ: “সৃলষ্ট জযত্যর সৃলষ্টত্য, 
লনয়ন্ত্রত্ে, িািন পািত্ন, লরলজক প্রদাত্ন, জীলব্য করত্ে, 
মৃযুে প্রদাত্ন, সাব্তত্ভৌমত্ত্ব, আইন প্রদাত্ন আল্লাহত্কই 
এককভাত্ব্ মমত্ন মনওয়া।” এ প্রকার যাওহীদ ব্া 
একত্বব্াদত্ক রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাত্মর 
সময়কার কালফরযে স্বীকার কত্র লনত্য়লিি, লকন্তু শুধু 
এগুত্িাত্য ঈমান র্াকার পত্রও যারা ইসিাত্ম প্রত্ব্শ 
করত্য পাত্র লন, ব্রাং এগুত্িার স্বীকৃলয র্াকার পরও 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম যাত্দর লব্রুত্দ্ধ 
যুদ্ধ কত্রত্িন এব্াং যাত্দর জান-মািত্ক হািাি ব্া বব্ধ 
কত্র লদত্য়লিত্িন। এই প্রকাত্রর যাওহীদ ব্া একত্বব্াদ 
ব্িত্য বু্োয় আল্লাহর কাযতসমূত্হ আল্লাহত্কই একক কাযত 
সম্পাদনকারী লহসাত্ব্ মমত্ন মনওয়া। যাওহীদ এর এ 
অাংশ মক্কার কালফরযেও ময স্বীকার করয যার প্রমাে 
কুরআত্নর ব্ােী:  
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ِنَۡۡيَۡرزُقُُكمَۡمنۡقُۡلۡ﴿ اءِۡۡم  َما ۡرِضۡۡٱلسَّ
َ
نَۡوٱۡۡل مَّ

َ
ۡمعََۡۡيۡملُِكۡۡأ ۡٱلسَّ

بَۡصَٰرَۡ
َ
ۡٱۡلَح ِِۡۡمنَۡۡٱلَۡمي َِتَۡۡوُيۡخرِجُۡۡٱلَۡمي ِِتِۡۡمنَۡۡٱۡلَحََُّۡۡيۡرِجَُۡۡوَمنَۡوٱۡۡل
هۡۡيَُدب ِرَُۡۡوَمن ۡمَر

َ
هۡۡفََسَيُقولُونَۡۡٱۡۡل ُ فََلَۡۡفُقۡلۡۡٱّللَّ

َ
: يونس] ﴾٣١َۡتتَُّقونَۡۡأ

٣٩  ] 

 

“ব্িুন: আসমান ও জলমত্নর মক মযামাত্দরত্ক লরলযক ব্া 
খাদে মযাযান মদয়? অর্ব্া মক মযামাত্দর শ্রব্ত্েলিয় ও 
দৃলষ্টশলক্তর সাব্তত্ভৌমত্ত্বর অলধকারী? আর মক মৃয মর্ত্ক 
জীলব্যত্ক মব্র কত্র? ও জীলব্যত্ক মৃয মর্ত্ক মব্র 
কত্র? এব্াং মক কাযতালদর সূক্ষ্মালযসূক্ষ্ম লনয়ন্ত্রে কত্র 
র্াত্ক? যারা অব্শেই ব্িত্ব্: আল্লাহ। সুযরাাং ব্িুন: 
মযামরা লক যাত্ক ভয় পাও না?” [সূরা ইউনুস, আয়য: 
৩১] কুরআত্নর আরও ব্হু আয়াত্য এ কর্ার প্রমাে 
রত্য়ত্ি। 

দুই: যাওহীদুি উিুলহয়োহ: অর্তাৎ “সব্তপ্রকার ইব্াদয 
শুধুমাত্র আল্লাহর জনে সম্পাদন করা। আর ইব্াদত্যর 
প্রকার সমূত্হর মত্ধে রত্য়ত্ি : (১) মদা‘আ (২) সাহাযে 
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চাওয়া (৩) আশ্রয় চাওয়া (৪) লব্পদমুলক্ত প্রার্তনা করা (৫) 
জত্ব্হ করা (৬) মান্নয করা (৭) আশা করা (৮) ভয় 
করা (১০) ভাত্িাব্াসা (১১) আগ্রহ ও (১২) প্রযোব্যতন 
করা, ইযোলদ।” যাওহীত্দর এ অাংত্শই যয লব্ত্ভদ 
পূব্তকাি মর্ত্ক শুরু কত্র ব্যতমাত্নও চিত্ি। এই অাংত্শর 
অর্ত হত্িা, ব্ান্দার ইব্াদয কাযতালদত্য এককভাত্ব্ 
আল্লাহত্কই লনলদতষ্ট করা। মযমন, মদা‘আ মান্নয, পশু 
যত্ব্হ, আশা, ভরসা, ভীলয, আকািা, প্রযোব্যতন 
ইযোলদত্য যাাঁত্কই উত্েশে করা। 

আর এ সব্গুত্িাই ময আল্লাহর ইব্াদয যার দিীি পলব্ত্র 
কুরআত্ন ব্লেতয হত্য়ত্ি।  

লযন: যাওহীদুয-যায ওয়াি আসমা ওয়াস লসফায: 
“আল্লাহর অলস্তত্ত্ব লব্শ্বাস এব্াং যার নাম ও 
গুোব্িীসমূত্হ যাত্ক একক স্বত্বালধকারী মত্ন করা।”  

আল্লাহ যা‘আিা ব্ত্িন:  
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ُُۡۡهوَۡۡقُۡلۡ﴿ َحدۡ ۡٱّللَّ
َ
١ُۡۡۡأ َمدُۡۡٱّللَّ ۡيَُكنَۡولَم٣ۡۡۡۡيُوَلَۡۡۡولَمۡۡۡيَِلۡۡۡلَم٢ۡۡۡۡٱلصَّ

ُۥ َحُد ُۡۡكُفًواِۡلَّ
َ
 [  ٥  ،٩: اَلخالص] ﴾٤ۡأ

“ব্িুন: লযলন আল্লাহ একক স্বত্বা, আল্লাহ অমুখাত্পক্ষী, 
লযলন জন্ম মদন লন, আব্ার যাাঁত্কও মকউ জন্ম মদয় লন, 
আর মকহ যাাঁর সমকক্ষ হত্য পাত্র না”। [সূরা আি-
ইখিাস, আয়ায: ১-৩] 

লযলন আরও ব্ত্িন:  

﴿ِۡ اءَُۡۡوّلِلَّ ۡسَما
َ
ِينََۡۡوَذُروا ۡۡبَِها ۡۡفَٱۡدُعوهُۡۡٱۡۡلُۡسَنَٰۡۡٱۡۡل ِۡفۡاۡيُۡلِحُدونَۡۡٱَّلَّ
ۡ ئِهۦِه ۡسَمَٰٓ

َ
 [  ٩٦١: اَلعراف] ﴾١٨٠َۡيۡعَملُونَََۡۡكنُوا َۡۡماَۡسُيۡجَزۡونَۡۡأ

“আর সুন্দর যাব্যীয় নামগুত্িা আল্লাহরই। সুযরাাং 
মযামরা যাত্ক মসগুত্িা িারা আহব্ান কত্রা, আর যারা 
যার নামসমূহত্ক লব্কৃয কত্র মযামরা যাত্দর মিত্ি দাও, 
অলচত্রই যাত্দরত্ক যাত্দর কাযতালদর পলরোম-ফি মদওয়া 
হত্ব্”। [সূরা আি-আ‘রাফ, আয়ায: ১৮০] 

লযলন আরও ব্ত্িন:  

ء  َۡۡكِمۡثلِهِۦۡلَۡيَسۡ﴿ ِميعَُۡۡوُهوَََۡۡشۡ  [  ٩٩: الشورا] ﴾ٱۡۡلَِصيُۡۡٱلسَّ
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“যাাঁর মত্যা মকাত্না লকিু মনই, লযলন সব্ত মশ্রাযা দশতক।” 
[সূরা আশ-শূরা, আয়ায: ১১]  
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যাওহীত্দর লব্পরীয হত্িা লশকত 

(একত্বব্াত্দর লব্পরীত্য অাংশীদালরত্ব) 

লশকত লযন প্রকার: ১। ব্ি লশকত, ২। মিাি লশকত, ৩। 
মযাপন লশকত। 

১। ব্ি লশকত: যা আল্লাহ কখত্না ক্ষমা করত্ব্ন না। এ 
লশকত এর সাত্র্ অনুলষ্ঠয মকাত্না সৎকাজ আল্লাহ যা‘আিা 
কবু্ি কত্রন না।  

আল্লাহ যা‘আিা ব্ত্িন:  

َۡۡإِنَّۡ﴿ نَۡيۡغفِرَُۡۡلۡۡٱّللَّ
َ
َٰلَِكُۡۡدونََۡۡماَۡوَيۡغفِرُۡۡبِهِۦۡيُۡۡشَكَۡۡأ اُءهۡۡلَِمنَۡذ ۡيََشا

ِۡۡيُۡۡشِكَۡۡۡوَمن َۡۡضلََّۡۡفَقدۡۡۡبِٱّللَّ ََٰل   [٩٩٨: النساء] ﴾١١٦ۡبَعِيًداَۡضَل

“লনশ্চয় আল্লাহ যা‘আিা যাাঁর সাত্র্ লশকত করাত্ক ক্ষমা 
করত্ব্ন না, যত্ব্ লশকত ব্েযীয (লশত্কতর মচত্য় লনচু 
পযতাত্য়র) যয গুনাহ আত্ি যা লযলন যাত্ক ইো কত্রন 
ক্ষমা কত্র মদত্ব্ন। আর ময আল্লাহর সাত্র্ লশকত করত্িা 
মস পর্ভ্রষ্টযায় অত্নকদূর এলযত্য় মযি (ত্ব্শী লব্পর্যামী 
হত্িা)।” [সূরা আন-লনসা, আয়ায: ১১৬] 
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লযলন আরও ব্ত্িন:  

ِينََۡۡكَفرَۡۡلََقدۡۡ﴿ َۡۡإِنََّۡۡقالُواا ۡۡٱَّلَّ َۡوَقاَلَۡۡمۡرَيَمۡ ۡٱۡبنُۡۡٱلَۡمِسيحُُۡۡهوَۡۡٱّللَّ
َٰٓءِيَلَۡۡيََٰبِنۡاۡٱلَۡمِسيحُۡ َۡۡٱۡعُبُدوا ۡۡإِۡسَر ۡۡٱّللَّ ِ ۡكۡۡيُۡۡشَِۡۡمنۡإِنَُّهۥَۡوَربَُّكۡمۡ َۡرب 
ِۡ مََۡۡفَقدۡۡۡبِٱّللَّ َُۡۡحرَّ َٰهُۡۡٱۡۡلَنَّةََۡۡعلَۡيهِۡۡٱّللَّ َوى

ۡ
َٰلِِميََۡۡوَماۡٱنلَّاُر َۡۡوَمأ ۡنۡۡمِۡۡلِلظَّ

نَصار ۡ
َ
 [ ٣٢: دةاملائ] ﴾٧٢ۡأ

“অর্চ মসীহ (ঈসা আিাইলহস সািাম) ব্ত্িত্িন: মহ 
ইসরাঈত্ির ব্াংশধরযে! মযামরা আল্লাহর ইব্াদয কর, 
লযলন আমার প্রভু, মযামাত্দর প্রভু, লনশ্চয় যলদ মকউ 
আল্লাহর সাত্র্ শরীক কত্র পলরোত্ম আল্লাহ যার ওপর 
জান্নায হারাম কত্র লদত্য়ত্িন, যার আস্তানা হত্ব্ 
জাহান্নাম, আর অযোচারীত্দর মকাত্না সাহাযেকারী মনই”। 

[সূরা আি-মাত্য়দা, আয়ায: ৭২] 

লযলন আরও ব্ত্িন:  

اۡ﴿ اءٗۡۡفََجَعۡلَنَٰهَُۡۡعَملۡ ِۡمنَۡۡۡعِملُوا َۡۡماۡإَِلََٰۡۡوقَِدۡمَنا نُثوًراَۡهَبا  ﴾٢٣ۡمَّ
 [ ٢٢: الفرقان]
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“আর আলম যারা যা আমি কত্রত্ি মসগুত্িার লদত্ক 
ধালব্য হত্য় মসগুত্িাত্ক লব্লক্ষপ্ত ধূলিকোয় রূপান্তলরয 
কত্র লদত্য়লি”। [সূরা আি-ফুরকান, আয়ায: ২৩] 

লযলন আরও ব্ত্িন:  

ۡكَتۡۡلَئِنۡۡ﴿ ۡۡشَ
َ
 ﴾ٱۡلَخَِِٰسِينَِۡۡمنََۡۡوََلَُكوَننََّۡۡعَملَُكَِۡۡلَۡحَبَطنَّۡۡأ

 [  ٨١: الزمر]

“আপলন যলদ লশকত কত্রন যত্ব্ অব্শেই আপনার 
আমিত্ক নষ্ট কত্র মদব্ এব্াং লনশ্চয় আপলন ক্ষলযগ্রস্তত্দর 
অন্তভুতক্ত হত্ব্ন।” [সূরা আয-যুমার, আয়ায: ৬৫] 

লযলন আরও ব্ত্িন, 

ُكوا َۡۡولَوۡۡ﴿ ۡۡشَ
َ
اَۡعۡنُهمَۡۡلَبَِطۡۡأ  [٦٦: اَلنعام] ﴾َيۡعَملُونَََۡۡكنُوا ۡۡمَّ

“যলদ যারা লশকত কত্র যত্ব্ অব্শেই যারা যা আমি 
কত্রত্ি যা নষ্ট হত্য় যাত্ব্।” [সূরা আি-আন‘আম, 
আয়ায: ৮৮] 
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ব্ি লশকত-এর প্রকারালদ 

ব্ি লশকত চার প্রকার:  

এক: মদা‘আয় লশকত করা: এর দিীি আল্লাহর ব্ােী:  

ََۡۡدَعُوا ۡۡٱۡلُفۡلِكِۡۡفَۡۡركُِبوا ۡۡفَإَِذا﴿ ِينََِۡۡلُُُۡۡمۡلِِصيَۡۡٱّللَّ اۡٱل  َُٰهمَۡۡنَّۡۡفَلَمَّ ۡإَِلۡۡى
ِۡ  [٨١: العنكبوت] ﴾٦٥ۡيُۡۡشُِكونَُۡۡهمۡۡۡإَِذاۡٱۡلَِب 

“অযিঃপর যখন যারা মনৌকায় চত্ি যখন দীনত্ক লনষ্ঠা 
সহকাত্র একমাত্র আল্লাহর জনে লনলদতষ্ট কত্র যাাঁত্ক 
ডাকত্য র্াত্ক লকন্তু যখন লযলন যাত্দরত্ক ডাঙ্গায় লনত্য় 
পলরত্রাে মদন যখনই যারা যার সাত্র্ লশকত (অাংশীদার) 
কত্র।” [সূরা আি-‘আনকাবূ্য, আয়ায: ৬৫] 

দুই: লনয়োয ও সাংকত্ে লশকত করা : এর প্রমাে আল্লাহর 
ব্ােী:  

ةَۡۡيُرِيدََُۡۡكنََۡۡمن﴿ ۡنَياۡٱۡۡلََيوَٰ َۡۡوزِينََتَهاۡٱلُّ ِ ۡعَمَٰلَُهمۡۡۡإَِِلِۡهمۡۡۡنُوَف 
َ
َۡهافِيۡأ

َلَٰٓئَِك١٥ُۡۡۡيۡبَخُسونََۡۡلۡۡفِيَهاَۡوُهمۡۡ و 
ُ
ِينَۡۡأ ۡۡٱٓأۡلِخَرةِِۡۡفۡۡلَُهمۡۡۡلَۡيَسۡۡٱَّلَّ ۡإِلَّ

اَۡوَبَِٰطلۡ ۡفِيَهاَۡصَنُعوا َۡۡماۡوََحبَِطۡۡٱنلَّاُر ۡ : هود] ﴾١٦َۡيۡعَملُونَََۡۡكنُوا ۡۡمَّ
٩٨  ،٩١] 
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“যারা পালর্তব্ জীব্ন ও যার চাকলচকে মপত্য চায় আলম 
যাত্দরত্ক যাত্দর কাযতালদর প্রলযফি যাত্যই (পালর্তব্ 
জীব্ত্নই) পলরপূেতভাত্ব্ লদত্য় মদব্, যাত্দর এত্য কম 
মদওয়া হত্ব্না, যাত্দর জনে পরকাত্ি জাহান্নাম িািা আর 
লকিুই র্াকত্ব্ না, যারা দুলনয়ায় যা কত্রত্ি যা নষ্ট হত্য় 
মযত্ি, আর ময সমস্ত (ত্নক) কাযতালদ যারা কত্রত্ি যা 
ব্ালযি হত্য় যাত্ব্।” [সূরা হূদ, আয়ায: ১৫-১৬] 

লযন: আত্দশ, লনত্ষধ প্রলযপািন ব্া ব্শেযায় লশকত করা: 
এর প্রমাে আল্লাহর ব্ােী:  

ا ۡ﴿ َُذوا ۡحَبارَُهمۡۡۡٱَّتَّ
َ
ۡرَباٗباَۡورُۡهَبََٰنُهمۡۡۡأ

َ
ِنۡأ ُِۡۡدونِۡۡم  ۡٱۡبنََۡۡوٱلَۡمِسيحَۡۡٱّللَّ

ا َۡۡوَمااَۡۡمۡرَيمَۡ ِمُروا
ُ
ۡۡأ ا ۡۡإِلَّ اَۡۡوَِٰحٗدا ۡۡإَِلَٰٗهاِِۡلَۡعُبُدوا ۡۡإَِلَٰهَۡۡلَّ اُۡسۡبَحََٰنُهۥُۡهَوهۡۡإِلَّ َۡعمَّ
 [ ٣٩: اتلوبة] ﴾٣١ۡيُۡۡشُِكونَۡ

“যারা আল্লাহ িািা যাত্দর ‘আরব্াব্’ যর্া আলিম, 
‘আহব্ার’ যর্া আলব্দত্দর (পীর-দরত্ব্শত্দর)-ত্ক যাত্দর 
জনে হািাি হারামকারী ব্ালনত্য় লনত্য়ত্ি এব্াং মারইয়াম 
পুত্র মসীহত্কও, অর্চ যাত্দরত্ক শুধু এক মা‘বু্দ-এর 
ইব্াদয করার লনত্দতশ মদওয়া হত্য়লিি, লযলন ব্েযীয আর 
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মকাত্না হক মা‘বু্দ মনই। যার সাত্র্ যাত্দর শরীক করত্ি 
যাত্দর মর্ত্ক লযলন কযইনা পলব্ত্র!” [সূরা আয-
যাওব্াহ, আয়ায: ৩১] 

“আরব্াব্” শত্ব্দর যাফসীর ব্া ব্োখো হত্িা 
আত্িমত্দরত্ক পাপ কাত্জ অনুসরে করা, এর অর্ত 
যাত্দরত্ক ডাকা নয়। কারে, রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম প্রখোয সাহাব্ী ‘আলদ ইব্ন হালযম 
রালদয়াল্লাহু ‘আনহুর প্রত্শ্নর উিত্র এ প্রকার ব্োখো 
লদত্য়লিত্িন। কারে, লযলন যখন ব্িত্িন: আমরা যাত্দর 
ইব্াদয (উপাসনা) কলর না, উিত্র রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম ব্িত্িন: “যাত্দর উপাসনা হত্িা 
পাপ কাত্জ যাত্দর আত্দশ লনত্ষধ মানে করা।”13 

চার: ভাত্িাব্াসায় লশকত করা: এর প্রমাে আল্লাহর ব্ােী:  

ُِۡۡدونِِۡۡمنَۡيتَِّخذَُۡۡمنۡٱنلَّاِسَۡۡوِمنَۡ﴿ نَداٗداۡٱّللَّ
َ
ُُِۡۡيِبُّوَنُهمۡۡۡأ ِ َۡۡكُحب   ﴾ٱّللَّ

 [  ٩٨١: ابلقرة]

                                                           
13  সুনান লযরলমলয, হাদীস নাং ৩০৯৪। হাদীসলি হাসান। 
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“আর মানুত্ষর মাত্ে এমনও আত্ি যারা আল্লাহ িািা 
যার অত্নক সমকক্ষ (সমপযতাত্য়র ভাত্িাব্াসা পাওয়ার 
অলধকারী, ভাত্িাব্াসার পাত্র) লনধতারে কত্র মসগুত্িাত্ক 
আল্লাহর নোয় ভাত্িাব্াত্স, অর্চ যারা ইমানদার যারা 
আল্লাহত্ক সব্তালধক ভাত্িাব্াত্স।” [সূরা আি-ব্াকারা, 
আয়ায: ১৬৫] 

২। মিাি লশকত: আর যা হত্িা (সামানে) মিাক মদখাত্নার 
লনয়ত্য মনক কাজ করা।  

এর প্রমাে আল্লাহর ব্ােী:  

اءَۡۡيَۡرُجوا ََۡۡكنََۡۡفَمن﴿ ۡيُۡۡشِكَۡۡۡوَلَۡۡصَٰلِٗحاَۡعَمٗلۡۡفَۡلَيۡعَمۡلَۡۡرب ِهِۦۡلَِقا
َحَد اَۡرب ِهِۦاۡۡبِعَِباَدةِۡ

َ
 [  ٩٩١: الكهف] ﴾أ

“সুযরাাং ময আল্লাহর সাত্র্ সাক্ষাত্যর আশা রাত্খ মস 
মযন মনক কাজ কত্র এব্াং যাাঁর প্রভুর ইব্াদত্যর সাত্র্ 
অনে কাউত্ক শরীক না কত্র।” [সূরা আি-কাহাফ, 
আয়ায: ১১০] 
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৩। মযাপন (সূক্ষ্ম) লশকত: এর প্রমাে হত্িা রাসূিুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাত্মর ব্ােী:  

الرشك يف هذه األمة أخىف من دبيب انلملة السوداء ىلع صفاة »
 «.سوداء يف ظلمة الليل

“এ (মুসলিম) জালযর মত্ধে লশকত অন্ধকার রালত্রত্য কাত্িা 
পার্ত্রর উপর কাত্িা লপপিার মব্ত্য় উিার মত্যাই সূক্ষ্ম 
ব্া মযাপন।”14 

লশকত মর্ত্ক ব্াাঁচার মদা‘আ: 

লনত্নর মদা‘আ (অর্ত বু্ত্ে লব্শ্বাস-সহকাত্র) পাি করত্ি 
লশকত গুনাত্হর কাফফারা হত্য় র্াত্ক।  

ْستَْغِفُرَك ِمَن »
َ
ْعلَُم، َوأ

َ
نَا أ

َ
رْشَِك بَِك َشيْئاً َوأ

ُ
ْن أ

َ
ُعوُْذ بَِك أ

َ
ْ أ اللَُّهمَّ إِّني

ْعلَمُ 
َ
ْي َل أ ِ نِْب اذلَّ  .«اذلَّ

                                                           
14 হাদীসলি ইব্ন আব্বাস রালদয়াল্লাহু ‘আনহুমা মর্ত্ক ব্লেতয 

হত্য়ত্ি। সনদলি হাসান। 
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“মহ আল্লাহ আলম মজত্ন-শুত্ন মযামার সাত্র্ মকাত্না 
লকিুত্ক শরীক করা মর্ত্ক আশ্রয় প্রার্তনা করলি, আর 
আমার অজ্ঞায গুনাহরালজ মর্ত্ক আলম ক্ষমা চালে।”15 

কুফুরীর প্রকারত্ভদ 

কুফুরী দু’প্রকার: 

এক: যা করত্ি ইসিাম মর্ত্ক মব্র হত্য় যায়। 

লননলিলখয পাাঁচলি কারত্ে এ প্রকার কুফুরী হত্য় র্াত্ক: 

১। লমর্ো প্রলযপন্ন করার কারত্ে কুফুরী : এর প্রমাে 
আল্লাহর ব্ােী:  

ۡظلَمَُۡۡوَمنۡۡ﴿
َ
نِۡۡأ ۡۡٱۡفَۡتَىَِٰۡۡممَّ ََِۡۡعَ وَۡۡۡكِذبًاۡٱّللَّ

َ
َبۡۡأ اۡبِٱۡۡلَق َِۡۡكذَّ اَءهُۡۡلَمَّ َۡجا ۡۥاه

لَۡيَسۡ
َ
َٰفِرِينََۡۡمۡثٗوىَۡجَهنَّمَِۡۡفۡۡأ  [  ٨٦: العنكبوت] ﴾٦٨ۡل ِۡلَك

“আর যার মচত্য় মক মব্লশ অযোচারী ময আল্লাহর ওপর 
লমর্োর সম্বন্ধ আত্রাপ কত্রত্ি, অর্ব্া যার কাত্ি হক (িা 

                                                           
15 হাদীসলি ইমাম আহমাদ যার মুসনাত্দ (১/৭৬) লব্শুদ্ধ সনত্দ 

ব্েতনা কত্রত্িন। 



 

 

 
 49  

ইিাহা ইল্লাল্লাহ ব্া আল্লাহ িািা সলিক মকাত্না উপাসে 
মনই এ কাত্িমা) আসার পর যা লমর্ো প্রলযপন্ন কত্রত্ি, 
জাহান্নাম লক কালফরত্দরই ব্াসস্থান নয়?” [সূরা আি-
‘আনকাবু্য, আয়ায: ৬৮] 

২। সযে মজত্নও অহাংকার ও অস্বীকার করার কারত্ে 
কুফুরী : এর প্রমাে আল্লাহ যা‘আিার ব্ােী :  

ا ۡۡٓأِلَدمَۡۡٱۡسُجُدوا ۡۡلِۡلَمَلَٰٓئَِكةِۡقُۡلَناِۡإَوذۡۡ﴿ اۡۡفََسَجُدوا َبَٰۡۡإِبۡلِيَسۡۡإِلَّ
َ
ۡأ

َٰفِرِينَِۡۡمنََۡۡوََكنََۡۡوٱۡسَتۡكَِبَۡ  [٣٥: ابلقرة] ﴾٣٤ۡٱۡلَك

“আর স্মরে করুন যখন আপনার প্রভু আদমত্ক সাজদাহ 
করার জনে লফলরশযাত্দরত্ক লনত্দতশ লদত্য়লিত্িন যখন 
ইব্লিস ব্েযীয সব্াই সাজদাহ কত্রলিি, মস অস্বীকার 
কত্রলিি এব্াং অহাংকার মব্াত্ধ যব্ত কত্রলিি আর 
কালফরত্দর অন্তভুতক্ত হত্য়লিি।” [সূরা আি-ব্াকারা, 
আয়ায: ৩৪] 
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৩। সত্ন্দহ করার িারা কুফুরী করা- আর যা হত্িা অসার 
ধারোর ব্শব্যতী হত্য় কুফুরী করা : এর প্রমাে কুরআত্নর 
ব্ােী:  

َۡفِسهِۦَۡظالِمۡ َۡوُهوََۡۡجنََّتُهۥَۡوَدَخَلۡ﴿ ِ اۡۡقَاَلۡۡنل  ُظنَُّۡۡما
َ
نۡأ

َ
بَٗداَۡهَِٰذهِۦاۡۡتَبِيدَۡۡأ

َ
ۡأ

ا٣٥ۡۡ ُظنَُّۡۡوَما
َ
اَعةَۡۡأ ائَِمةٗۡۡٱلسَّ ۡۡإَِلَٰۡۡرُّدِدتَُّۡۡولَئِنۡقَا ِ ِجَدنََّۡۡرب 

َ
اَۡۡل ِۡنهََۡۡخۡيٗ ۡام 

ۡۥاَۡوُهوََۡۡصاِحُبُهۥَِۡلُۥۡقَاَل٣٦ُۡۡۡمنَقَلٗبا َكَفۡرَتُُۡۡيَاوُِرهُ
َ
ِيۡأ َۡخلََقَكۡۡبِٱَّلَّ

ََٰكُۡۡثمَّۡۡنُّۡطَفة ِۡۡمنُۡثمَّۡۡتَُراب ِۡۡمن ى َِٰكنَّا ٣٧ۡۡۡرَُجٗلَۡۡسوَّ ُُۡۡهوَۡۡلَّ ۡۡٱّللَّ ِ َۡوَلۡاَۡرب 
ۡۡشِكُۡ

ُ
ۡاۡأ ِ َحٗداۡبَِرب 

َ
 [٣٦  ،٣١: الكهف] ﴾٣٨ۡأ

“আর মস যার ব্াযাত্ন প্রত্ব্শ করি এমযাব্স্থায় ময মস 
যার আত্মার ওপর অযোচার করত্ি, এ-কর্া ব্ত্ি ময, 
আলম মত্ন কলর না ময, এিা (ব্াযান) কখত্না ধ্বাংস হত্য় 
যাত্ব্ এব্াং মকাত্নালদন লকয়াময অনুলষ্ঠয হত্ব্ ব্ত্িও মত্ন 
কলর না। আর যলদ যা হত্য়ও যায় এব্াং আমাত্ক আমার 
প্রভুর কাত্ি লফত্র মনওয়াও হয় যর্ালপ আলম যার কাত্ি 
লফত্র এর (ব্াযাত্নর) মচত্য় আরও ভাত্িা (ব্াযান) মপত্য় 
যাব্। যার সার্ী যাত্ক ব্িি: যুলম লক মসই স্বত্বার সাত্র্ 
কুফুরী করি লযলন মযামাত্ক প্রর্ত্ম মালি ও পত্র ব্ীযত 
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মর্ত্ক সৃলষ্ট কত্রত্িন এব্াং এরপর পূেত মানুষরূত্প 
মযামাত্ক অব্য়ব্ দান কত্রত্িন? লকন্তু আলম (ব্িলি) মসই 
আল্লাহই আমার রব্ ও পািনকযতা, যার সাত্র্ কাউত্ক 
শরীক কলর না।” [সূরা আি-কাহাফ, আয়ায: ৩৫-৩৮] 

৪। এলিত্য় যাওয়ার (লব্মুখ হওয়ার) কারত্ে কুফুরী : এর 
প্রমাে আল্লাহর ব্ােী:  

ِينَۡ﴿ اَۡۡكَفُروا َۡۡوٱَّلَّ ا نِذُروا َۡۡعمَّ
ُ
 [  ٣: اَلحقاف] ﴾ُمۡعرُِضونَۡۡأ

“আর যারা কুফুরী কত্রত্ি যারা ময সমস্ত ব্স্তুর ভয় 
যাত্দরত্ক মদখান হত্য়ত্ি মসগুত্িা মর্ত্ক লব্মুখ হত্য়ত্ি 
(এলিত্য় মযত্ি)।” [সূরা আি-আহকাফ, আয়ায: ৩] 

৫। মুনাত্ফকী করার কারত্ে কুফুরী : এর প্রমাে আল্লাহর 
পলব্ত্র কািাত্ম এত্সত্ি:  

َٰلَِكۡ﴿ نَُّهمَۡۡۡذ
َ
ََٰۡۡفُطبِعََۡۡكَفُروا ُۡۡثمََّۡۡءاَمُنوا ۡۡبِأ َۡقُهونََۡيفَۡۡۡلَۡۡفُهمۡۡۡقُلُوبِِهمََۡۡۡعَ

 [  ٣: املنافقون] ﴾٣

“এিা এ জনে ময, যারা ঈমান এত্নত্ি অযিঃপর কুফুরী 
কত্রত্ি; ফত্ি যাত্দর অন্তত্রর ওপর লসি মমত্র মদওয়া 
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হত্য়ত্ি সুযরাাং যারা বু্েত্ি না, বু্েত্ব্না।” [সূরা আি 
মুনালফকূন, আয়ায: ৩] 

দুই : লিযীয় প্রকার কুফুরী 

আর যা হত্িা মিাি কুফুরী, যা করত্ি গুনাহ হত্িও 
ইসিাম মর্ত্ক মব্র হত্য় যাত্ব্না, আর যা’ হত্িা আল্লাহর 
লন‘আমত্যর সাত্র্ কুফুরী করা।  

এর প্রমাে: কুরআত্নর ব্ােী:  

َُۡۡوََضََبۡ﴿ ۡطَمئِنَّةَٗۡۡءاِمَنةََٗۡۡكنَۡتۡۡقَۡرَيةَٗۡۡمَثٗلۡۡٱّللَّ تِيَهاۡمُّ
ۡ
ۡارََغدٗۡۡرِزُۡقَهاۡيَأ

ِن ۡنُعمِۡۡفََكَفَرۡتَۡۡمََكنۡ ُۡك ِۡۡم 
َ
ِۡۡبِأ ََٰقَهاۡٱّللَّ َذ

َ
ُۡۡفَأ ۡٱۡۡلُوعِِۡۡۡلَاَسۡۡٱّللَّ

 [  ٩٩٢: انلحل] ﴾١١٢ۡيَۡصَنُعونَََۡۡكنُوا ۡۡبَِماَۡوٱۡۡلَۡوِفۡ

“আল্লাহ যা‘আিা উদাহরে লদত্েন মকাত্না লনরাপদ, 
শান্ত-লস্থর জনপত্দর, যার জীলব্কা চযুলদতক মর্ত্ক 
অনায়াত্স আসলিি, যখন যারা আল্লাহর লন‘আমত্যর 
সাত্র্ কুফুরী করত্িা, ফত্ি আল্লাহ যা‘আিা মস 
জনপদত্ক যাত্দর কাযতালদর শালস্ত স্বরূপ কু্ষধা ও ভত্য় 
লনপলযয রাখি”। [সূরা আন-নাহি, আয়ায: ১১২]  
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মুনাত্ফকীর প্রকারত্ভদ 

মুনাত্ফকী দু’প্রকার:  

১। লব্শ্বাসযয মুনাত্ফকী। 
২। আমিযয (কাযতযয) মুনাত্ফকী। 

এক : লব্শ্বাসযয মুনাত্ফকী 

এ প্রকার মুনাত্ফকী িয় প্রকার, এর ময মকাত্না একিা 
কাত্রা মত্ধে পাওয়া মযত্ি মস জাহান্নাত্মর সব্তত্শষ স্তত্র 
লনলক্ষপ্ত হত্ব্।  

১। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লামত্ক লমর্ো 
প্রলযপন্ন করা। 

২। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম যা লনত্য় 
এত্সত্িন যার সামানেযম অাংশত্ক লমর্ো প্রলযপন্ন 
করা।  

৩। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লামত্ক ঘৃো ব্া 
অপিন্দ করা।  
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৪। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম যা লনত্য় 
এত্সত্িন যার সামানেযম অাংশত্ক ঘৃো ব্া অপিন্দ 
করা।  

৫। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাত্মর দীত্নর 
অব্নলযত্য খুশী হওয়া।  

৬। রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাত্মর দীত্নর 
জত্য় অসন্তুষ্ট হওয়া।  

দুই: কাযতযয মুনাত্ফকী 

এ ধরত্ের মুনাত্ফকী পাাঁচ ভাত্ব্ হত্য় র্াত্ক: এর প্রমাে 
রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাত্মর ব্ােী: লযলন 
ব্ত্িত্িন:  

آية املنافق ثالثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن »
 «.وإذا خاصم فجر، وإذا اعهد غدر»ويف رواية: « خان

“মুনালফত্কর লনদশতন হত্িা লযনলি:  

১। কর্া ব্িত্ি লমর্ো ব্িা।  
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২। ওয়াদা করত্ি ভঙ্গ করা।  

৩। আমানয রাখত্ি লখয়ানয করা।16 

অপর ব্েতনায় এত্সত্ি :  

৪। েযিা করত্ি অকর্ে যালি মদওয়া।  

৫। চুলক্তত্য উপনীয হত্ি যার লব্পরীয কাজ করা।”17 

যাগুয-এর অর্ত এব্াং এর প্রধান প্রধান অাংশ 

এ-কর্া জানা প্রত্য়াজন ময, আল্লাহ যা‘আিা মানব্ 
জালযর ওপর সব্ত প্রর্ম যা ফরজ কত্রত্িন যা হত্ে 
যাগুত্যর সাত্র্ কুফুরী এব্াং আল্লাহর ওপর ঈমান।  

আল্লাহ যা‘আিা ব্ত্িন, 

ة ُۡۡك ِِۡۡفَۡۡبَعۡثَناَۡولََقدۡۡ﴿ مَّ
ُ
نِۡۡرَُّسوًلۡۡأ

َ
َۡۡٱۡعُبُدوا ۡۡأ َۡوٱۡجَتنُِبوا ۡۡٱّللَّ

َُٰغوَت ۡ  [  ٣٨: انلحل] ﴾ٱلطَّ

                                                           
16 সহীহ বু্খারী (১/৮৩); মহীহ মুসলিম (১/৭৮), হাদীস নাং ৫৯। 
17 সহীহ বু্খারী (১/৮৪); সহীহ মুসলিম (১/৭৮), হাদীস নাং ৫৮। 
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“আর লনশ্চয় আলম প্রত্যেক জালযর কাত্ি রাসূি পালিত্য়লি 
এ কর্া ব্ত্ি ময, মযামরা শুধু আল্লাহর উপাসনা কর 
এব্াং যাগুযত্ক পলরযোয কর।” [সূরা আন-নাহি, 
আয়ায: ৩৬] 

যাগুত্যর সাত্র্ কুফুরীর ধরে হত্িা : আল্লাহ িািা অনে 
সব্লকিুর উপাসনা (ইব্াদয) ব্ালযি ব্ত্ি লব্শ্বাস করা, 
যা যোয করা, ঘৃো ও অপিন্দ করা এব্াং যারা যা করত্ব্ 
যাত্দর অস্বীকার করা, যাত্দর সাত্র্ শত্রুযা মপাষে করা। 

আর আল্লাহর ওপর ঈমাত্নর অর্ত হত্িা : আল্লাহ 
যা‘আিাই মকব্িমাত্র হক উপাসে ইিাহ, অনে মকউ নয়- 
একর্া লব্শ্বাস করা, আর সব্ রকম ইব্াদযত্ক লনষ্ঠার 
সাত্র্ আল্লাহর জনেই লনলদতষ্ট করা যাত্য এর মকাত্না অাংশ 
অনে মকাত্না উপাত্সের জনে লনলদতষ্ট না হয়; আর মুখলিস 
ব্া লনষ্ঠাব্ানত্দর ভাত্িাব্াসা, যাত্দর মাত্ে আনুযত্যের 
সম্পকত স্থাপন করা, মুশলরকত্দর ঘৃো ও অপিন্দ করা, 
যাত্দর শত্রুযা করা।  
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আর এিাই ইব্রাহীম আিাইলহস সািাত্মর প্রলযলষ্ঠয দীন 
ব্া লমল্লায, ময ব্েলক্ত যার মর্ত্ক লব্মুখ হত্ব্ মস লনজ 
আত্মাত্ক মব্াকা ব্ানাত্ব্, আর এিাই হত্িা মস আদশত 
 ব্া (Model) যার কর্া আল্লাহ যা‘আিা যাাঁর (أسوة)
ব্ােীত্য ব্ত্িত্িন:  

ۡسَوة ۡۡلَُكمََۡۡۡكنَۡتۡۡقَدۡۡ﴿
ُ
َٰهِيمَِۡۡفۡاَۡحَسَنة ۡۡأ ِينَۡۡإِبَۡر ۡۥاَۡوٱَّلَّ ۡقَالُوا ۡۡإِذَۡۡۡمَعُه

اِۡمنُكمۡۡۡبَُرَٰٓءُؤا ۡۡإِنَّاۡلَِقۡوِمِهمۡۡ ُِۡۡدونِِۡۡمنَۡتۡعُبُدونََۡۡوِممَّ َۡكَفۡرنَاۡٱّللَّ
اءُۡۡٱۡلَعَدََٰوةَُۡۡوَبۡيَنُكمُۡۡبَۡيَنَناَۡوَبَداۡبُِكمۡۡ بًَداَۡوٱۡۡلَۡغَضا

َ
َٰۡۡأ ِۡۡوا ۡتُۡؤِمنَُۡۡحّتَّ ۡبِٱّللَّ

 [  ٥: املمتحنة] ﴾وَۡحَدهُۡ

“অব্শেই মযামাত্দর জনে রত্য়ত্ি ইব্রাহীম ও যার 
সার্ীত্দর মাত্ে সুন্দর আদশত, যখন যারা যাত্দর জালযত্ক 
ব্ত্িলিি: আমরা মযামাত্দর এব্াং আল্লাহ িািা মযামাত্দর 
অপরাপর উপাসে মদব্যাত্দর মর্ত্ক সমূ্পেত সম্পকতমুক্ত, 
আমরা মযামাত্দর সাত্র্ সম্পকত স্থাপত্ন অস্বীকৃলয জ্ঞাপন 
করিাম, আর আমাত্দর ও মযামাত্দর মাত্ে লচরলদত্নর 
জনে শত্রুযা ও ঘৃোর সম্পকত প্রকাশ হত্য় পিি, ময 
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পযতন্ত মযামরা শুধু এক আল্লাহর ওপর ঈমান স্থাপন না 
করি।” [সূরা আি-মুমযালহনা, আয়ায: ৪] 

যাগুয: শব্দলি ব্োপক, এর িারা আল্লাহ যা‘আিা ব্েযীয 
যা লকিুর ইব্াদয ব্া উপাসনা করা হয় এব্াং উপাসে মস 
উপাসনায় সন্তুলষ্ট প্রকাশ কত্র এমন সব্লকিুত্ক অন্তভুতক্ত 
কত্র, চাই লক যা মদব্যা, ব্া মনযা, ব্া আল্লাহ ও যাাঁর 
রাসূত্ির অনুসরত্ের ব্াইত্র অনে কাত্রা অনুসরেই মহাক, 
ঐসব্গুত্িাত্কই যাগুয ব্িা হত্ব্। 

আর এ যাগুয -এর সাংখো অযেলধক; যত্ব্ প্রধান-প্রধান 
যাগুয হত্িা পাাঁচলি : 

এক: শয়যান: ময আল্লাহর ইব্াদয মর্ত্ক মানুষত্ক অনে 
লকিুর ইব্াদত্যর লদত্ক আহ্বান কত্র।  

এর প্রমাে আল্লাহর ব্ােী:  

لَمۡۡ﴿
َ
ۡعَهدۡۡۡأ

َ
ََٰبِنۡاۡإَِِلُۡكمۡۡۡأ نَۡءاَدمََۡۡي

َ
ۡۡأ ۡيَطََٰن َۡۡتۡعُبُدوا ۡۡلَّ ۡلَُكمۡۡۡإِنَُّهۥۡٱلشَّ

 ۡ بِيۡ َۡعُدو   [  ٨١: يس] ﴾٦٠ۡمُّ
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“মহ আদম-সন্তান, আলম লক মযামাত্দর মর্ত্ক শয়যাত্নর 
ইব্াদয না করার অলঙ্গকার লনই লন? লনশ্চয় মস মযামাত্দর 
প্রকাশে শত্রু।” [সূরা ইয়াসীন, আয়ায: ৬০] 

দুই: আল্লাহর আইন (হুকুম) পলরব্যতনকারী অযোচারী 
শাসক: এর প্রমাে আল্লাহ যা‘আিার ব্ােী:  

لَمۡۡ﴿
َ
ِينَۡۡإَِلۡۡتَرَۡۡأ نَُّهمۡۡۡيَزُۡعُمونَۡۡٱَّلَّ

َ
اَۡۡءاَمُنوا ۡۡأ نزَِلۡۡبَِما

ُ
اۡۡإَِِلَۡكۡۡأ نزَِلَۡۡوَما

ُ
ۡأ

نۡيُرِيُدونََۡۡقۡبلَِكِۡۡمن
َ
َُٰغوتِۡۡإَِلَۡۡيَتَحاَكُمواا ۡۡأ ا َۡۡوقَدۡۡۡٱلطَّ ِمُروا

ُ
نۡأ

َ
ۡأ

ۡۡيَۡكُفُروا ۡ ۡيَطَٰنَُۡۡوُيرِيدُۡۡبِهِۦ  نۡٱلشَّ
َ
ۡۡيُِضلَُّهمۡۡۡأ ََٰل   ﴾٦٠ۡبَعِيٗداَۡضَل

 [  ٨١: النساء]

“আপলন লক যাত্দর মদত্খন লন যারা মত্ন কত্র আপনার 
কাত্ি এব্াং আপনার পূব্তব্যতীত্দর কাত্ি যা অব্যীেত 
হত্য়ত্ি যার ওপর ঈমান এত্নত্ি, যারা যাগুযত্ক 
লব্চারক লহসাত্ব্ মপত্য আকািা কত্র অর্চ যাত্দরত্ক 
এর (যাগুত্যর) সাত্র্ কুফুরীর লনত্দতশ মদওয়া হত্য়লিি। 
আর শয়যান যাত্দরত্ক সহজ সরি পর্ মর্ত্ক অত্নক 
দুর লনত্য় মযত্য চায়।” [সূরা আন-লনসা, আয়ায: ৬০] 
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লযন: আল্লাহ কযৃতক অব্যীেত (আইত্নর) হুকুত্মর লব্পরীয 
হুকুম প্রদানকারী: আল্লাহ যা‘আিা ব্ত্িন,  

اَُۡۡيُۡكمۡلَّمَۡۡۡوَمن﴿ نَزَلۡۡبَِما
َ
ُۡۡأ َلَٰٓئَِكۡۡٱّللَّ و 

ُ
َٰفُِرونَُۡۡهمُۡۡفَأ : دةاملائ] ﴾ٱۡلَك

٥٥  ] 

“আর যারা আল্লাহর অব্যীেত আইন অনুসাত্র লব্চার কত্র 
না যারা কালফর।” [সূরা আি-মাত্য়দা, আয়ায: ৪৪] 

চার: আল্লাহ িািা অনে মকাত্না যাত্য়ত্ব্র খব্র রাখার 
দালব্দার: আল্লাহ যা‘আিা ব্ত্িন,  

َٰلِمُۡ﴿ َُٰۡۡيۡظِهرُۡۡفََلۡۡٱۡلَغۡيبَِۡۡع َحًداَۡغۡيبِهِۦاََۡۡعَ
َ
٢٦ۡۡۡأ ِۡمنۡٱۡرتََضََٰۡۡمنِۡۡإِلَّ

: اْلن] ﴾٢٧ۡرََصٗداَۡخۡلفِهِۦَۡوِمنۡۡۡيََديۡهَِۡۡبۡيِِۡۡمنۡ ۡيَۡسلُُكۡۡفَإِنَُّهۥۡرَُّسولۡ 
٢٣  ،٢٨] 

“লযলন যাত্য়ত্ব্র জ্ঞাত্ন জ্ঞানী। সুযরাাং যার অদৃশে 
জ্ঞানত্ক কারও জনে প্রকাশ কত্রন না, যত্ব্ ময রাসূি 
এর ব্োপাত্র লযলন সন্তুষ্ট লযলন যাত্ক যার সমু্মখ ও পশ্চাৎ 
মর্ত্ক লহফাজয কত্রন।” [সূরা আি-লজন্ন, আয়ায: ২৬-
২৭] 
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অনে আয়াত্য ব্ত্িন, 

اَۡۡلۡۡٱۡلَغۡيبَِۡۡمَفاتِحُۡۡوَِعنَدهُۥ﴿ َۡۡيۡعلَُمَها ِِۡۡفَۡۡماَۡوَيۡعلَمُُۡۡهَوهۡۡإِلَّ ۡٱۡۡلَۡحرِ ۡوَۡۡٱۡلَِب 
َۡۡوَرقَةۡ ِۡمنۡتَۡسُقُطَۡۡوَما ۡرِضُۡۡظُلَمَِٰتِۡۡفَۡۡحبَّة َۡۡوَلَۡۡيۡعلَُمَهاۡإِلَّ

َ
َۡوَلۡۡٱۡۡل

َۡۡوَلَۡۡرۡطبۡ  ۡۡيَابِس  بِيۡ ۡكَِتَٰبۡ ِۡفۡۡإِلَّ  [  ١١: اَلنعام] ﴾٥٩ۡمُّ

“আর যার কাত্িই সমস্ত অদৃষ্ট ব্স্তুর চালব্কালি, এগুত্িা 
লযলন িািা আর মকউ জাত্ন না, লযলন জাত্নন যা ডাঙ্গায় 
আত্ি আর যা সমুত্র আত্ি। ময মকাত্না (যাত্ির) পাযাই 
পলযয হয় লযলন যা জাত্নন, জলমত্নর অন্ধকাত্রর মকাত্না 
শসে ব্া মকাত্না শুষ্ক ব্া আরত ব্স্তু সব্ই এক প্রকাশে গ্রত্ন্থ 
সলন্নত্ব্লশয আত্ি।” [সূরা আি-আন‘আম, আয়ায: ৫৯] 

পাাঁচ: আল্লাহ িািা যার ইব্াদয করা হয় এব্াং মস এই 
ইব্াদত্য সমূ্পেত সন্তুষ্ট: আল্লাহ যা‘আিা ব্ত্িন, 

ۡاِۡمۡنُهمَۡۡۡيُقۡلَۡۡوَمن﴿ ِنۡإَِلَٰه ۡۡإِن ِ َۡكَذَٰلَِكَۡۡجَهنََّمۡهَۡنۡزِيهِۡۡفََذَٰلَِكُۡۡدونِهِۦۡم 
َٰلِِميََۡۡنۡزِي  [  ٢١: اَلنبياء] ﴾٢٩ۡٱلظَّ

“আর যাত্দর মর্ত্ক ময ব্িত্ব্- আল্লাহ ব্েযীয আলম 
উপাসে, যাত্ক আলম জাহান্নাম িারা পলরোম ফি প্রদান 
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করব্, এভাত্ব্ই আলম অযোচারীত্দর পলরোম ফি প্রদান 
কত্র র্ালক”। [সূরা আি-আলিয়া, আয়ায: ২৯] 

মত্ন রাখা দরকার ময, মকাত্না মানুষ যাগুত্যর ওপর 
কুফুরী িািা ইমানদার হত্য পাত্র না, আল্লাহ ব্ত্িন, 

َُٰغوتِۡۡيَۡكُفرَۡۡۡفَمن﴿ َِۡۡوُيۡؤِمنۡ ۡبِٱلطَّ ۡةِۡبِٱۡلُعۡروَۡۡٱۡسَتۡمَسَكَۡۡفَقدِۡۡبِٱّللَّ
هۡۡٱنفَِصامََۡۡلۡۡٱلُۡوۡثَقَٰۡ ُۡۡلََها  [  ٢١٨: ابلقرة] ﴾َعلِيمۡ َۡسِميعۡ َۡوٱّللَّ

“সুযরাাং ময যাগুত্যর সাত্র্ কুফুরী কত্র এব্াং আল্লাহর 
ওপর ঈমান আত্ন মস এমন মজবু্য রজু্জত্ক ধারে 
করত্য সক্ষম হত্য়ত্ি যার মকাত্না লব্ভলক্ত ব্া লচি মনই, 
আর আল্লাহ সব্ত মশ্রাযা ও সব্ত জ্ঞানী।” [সূরা আি-
ব্াকারা, আয়ায: ২৫৬] 

এ আয়াত্যর পূব্তাাংত্শ আল্লাহ ব্ত্িত্িন ময, “লব্চার-
বু্লদ্ধসম্পন্ন পর্, ভ্রষ্ট-পর্ মর্ত্ক স্পষ্ট হত্য়ত্ি”। ‘লব্চার-
বু্লদ্ধ সম্পন্ন পর্’ ব্িত্য রাসূিুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ 
ওয়াসাল্লাত্মর দীনত্ক, আর ‘ভ্রান্ত-পর্’ ব্িত্য আবু্ 
জাহত্ির দীন, আর এর পরব্যতী আয়াত্যর ‘মজবু্য রলশ 
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ব্া রজু্জ’ িারা িা ইিাহা ইল্লাল্লাহ (ব্া আল্লাহ িািা হক 
মকাত্না উপাসে মনই) এ সাক্ষে প্রদানত্ক বু্লেত্য়ত্িন।  

‘িা ইিাহা ইল্লাল্লাহ’ এ কত্িমা লকিু লজলনসত্ক লনত্ষধ 
কত্র এব্াং লকিু ব্স্তুত্ক সাব্েস্ত কত্র, সকি প্রকার 
ইব্াদযত্ক আল্লাহর িািা অত্নের জনে হওয়া লনত্ষধ 
কত্র। শুধুমাত্র িা-শরীক আল্লাহর জনে সকি প্রকার 
ইব্াদযত্ক লনলদতষ্ট কত্র। 

 واحلمد هلل اذلي بنعمته تتم الصاحلات.

“আল্লাহর জনেই সমস্ত মশাকর, যার লন‘আময ও 
অনুগ্রত্হই যাব্যীয় ভাত্িা কাজ সম্পন্ন হত্য় র্াত্ক।” 

সমাপ্ত 
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এলি একলি সাংলক্ষপ্ত লকন্তু মূিেব্ান পুস্তক, যা জানা একান্ত 

কযতব্ে। এ পুস্তত্ক ব্লেতয মূিনীলযগুত্িার মত্ধে 

উত্ল্লখত্যাযে হত্িা: ব্ান্দার জনে যার রব্ সম্পকত জ্ঞান, 

যার রব্ যাত্ক কী রকম ইব্াদায পািত্নর লনত্দতশ 

লদত্য়ত্িন- মস জ্ঞান, দীন সম্পত্কত জ্ঞান, িা ইিাহ 

ইল্লাল্লাহ-এর শযতাব্লি, ইসিাম লব্নষ্টকারী মব্শ লকিু 

লব্ষয়াব্লি, যাওহীদ ও এর প্রকারত্ভদ, যাওহীত্দর 

লব্পরীত্য লশকত ও এর প্রকারত্ভদ ইযোলদ। 
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