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بسم اهلل الرمحن الرحيم
পরম করুণাময় দয়াময় আল্লাহর নারম শুরু করতছ।

কজকন নাও, আল্লাহ কিামার ওপর রহমি বষতণ
করুন! চারতি তবষরয়র জ্ঞানলাভ করা আমারদর জনয
অবিয কিতবয।
এক. ইলম বা দীনী জ্ঞান: আর িা এমন তবদযা যার
সাহারযয দলীল-প্রমাণসহ আল্লাহ, িাাঁর নবী এবাং দীনইসলাম সম্পরকত সমযক পতরচয় লাভ করা যায়।
দু ই. ঐ জ্ঞান অনু যায়ী আমল করা।
তিন. িার তদরক (মানু ষরক) আহ্বান করা।
চার. এই কিতবয পালরন সিাবয কষ্ট ও তবপদতবপযতরয় ধধযত ধারণ। উপররাক্ত কথার প্রমাণ হরে
আল্লাহর বাণী,
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َ
ۡ ُ َ َ َٰ َ ۡ  إ َن١  َو ۡٱل َع ۡص١ ٱلرحهيم
َ ٱّلله
٢س
﴿ِمۡسِب
ٱلرِنَٰمۡح َ ه
ه ه ه
ٱۡلنسن ل هف خ ر
ۡ
َ
ُ
َ
َ ٱۡلق َوتَ َو
ۡ َ َ َ َ ٱلصَٰل َهحَٰ ه
َ إ َّل ٱَّل
َ
اص ۡوا
هين َء َام ُنوا َو َع هملوا
ه
ت وتواصوا ب ه ه
ۡ
َ
]٣ ،١ :﴾ [العرص٣ بهٱلصبه
“কারলর িপথ, সকল মানু ষই ক্ষতিগ্রস্ত। তকন্তু যারা ঈমান
এরনরছ এবাং সৎ কাজ সম্পাদন করররছ, আর যারা
পরস্পররক হক্ক িথা সরিযর উপরদি তদরয়রছ এবাং ধধযত
ধাররণর তনরন্তর উপরদি তদরয়রছ িারা বযিীি।” [সূ রা
আল-আসর, আয়াি: ১-৩]
উপরর বতণতি সূ রা সম্পরকত ইমাম িারে‘ঈ রহ. এই
অতভমি কপি করররছন, “যতদ আল্লাহ িাাঁর সৃ তষ্টর ওপর
প্রমাণ কপি করার জনয এ সূ রা ছাড়া অনয ককারনা তকছু
অবিীণত না কররিন, িাহরল এ সূ রাই িারদর জনয সব
তদক তদরয় যরথষ্ট হরিা।”
ইমাম বুখারী রহ. িার সাংকতলি সহীহ বুখারীর
একতি অধযারয়র তিররানাম তদরয়রছন: ‘তবদযার স্থান হরে
কথা ও কারজর পূ রবত।’
এর সমথতরন কুরআরনর ক াষণা:
ۡ ۡ َ ُ َ َ َ َٰ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ُ َ ا
َ َ
]١١ :ٱس َتغف ۡهر هَّلۢنبهك﴾ [حممد
﴿فٱعلم أنهۥ ّل إهله إهّل ٱّلل و
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“কারজই কজরন রারখা, আল্লাহ ছাড়া সতিযকার ককারনাই
ইলাহ কনই। আর (রহ রাসূ ল) তনরজর ভুল-ত্রুতির জনয
আল্লাহর তনকি ক্ষমা প্রাথতনা কর।” [সূ রা মুহাম্মাদ,
আয়াি: ১৯]
এখারন কথা ও কারজর পূ রবত জ্ঞান ও তবদযার কথাই
আল্লহ প্রথরম উরল্লখ করররছন।

কজকন রারখা, আল্লাহ কিামার ওপর রহমি বষতণ
করুন: প্ররিযক মুসতলম নর-নারীর তনরমাক্ত তিনতি
তবষরয় জ্ঞানলাভ এবাং কসই মরি কাজ করা অবিয
কিতবয।
এ তিনতি তবষয় হরে,
এক. আল্লাহ আমারদররক সৃ তষ্ট করররছন, জীতবকা
প্রদান করররছন এবাং তিতন আমারদররক ককারনা
দাতয়ত্বহীনভারব কছরড় কদন তন। (বরাং কহদায়ারির জনয)
তিতন আমারদর তনকি রাসূ ল কপ্ররণ করররছন। কয বযতক্ত
িাাঁর আরদি পালন কররব িার বাসস্থান হরব জান্নাি
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এবাং কয বযতক্ত িাাঁর আরদি অমানয কররব িার বাসস্থান
হরব জাহান্নাম। এর প্রমান হরে আল্লাহর বাণী,
َ َ ُ َ اَ ۡ ا
ٗ
َ
ُ َۡ َا َۡ َ َۡا
َٰ َ ك ۡم َر ُسوّل
ش هه ًدا َعل ۡيك ۡم ك َما أ ۡر َسل َنا إ ه َٰل ف ۡهر َع ۡون
﴿إهنا أرسلنا إهَل
ٗ َ ٗ ۡ َ ُ َ ۡ َ ََ َ ُ َ ُ ۡ َ ۡ
ٗ
َٰ َ  َف َع١٥ َر ُسوّل
﴾١٦ ص ف هرعون ٱلرسول فأخذنَٰه أخذا وبهيل
]١١ ،١١ :[املزمل
“তনশ্চয় আমরা কিামারদর প্রতি একজন রাসূ ল কপ্ররণ
কররতছ কিামারদর ওপর সাক্ষীস্বরূপ, কযমন পাতিরয়তছলাম
একজন রাসূ ল তের‘আউরনর প্রতি। তকন্তু কের‘আউন
কসই রাসূ রলর তবরুদ্ধাচরণ কররলা। েরল আমরা িারক
পাকড়াও করলাম অিযন্ত করিারভারব।” [সূ রা আলমুযযাতম্মল, আয়াি: ১৫-১৬]
দু ই. ইবাদি-বরেগীর কক্ষরে আল্লাহ কাউরকই িাাঁর
অাংিীদার বা িরীক তহরসরব পছে কররন না- চাই িা
ককারনা ধনকিযপ্রাপ্ত তেতরিিা কহান তকাংবা ককারনা কপ্রতরি
রাসূ লই কহান না ককন। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,
َ
َ ََ َ
ٗ َ َ
َٰ َ ﴿ َوأ َن ٱل ۡ َم
]١١ :﴾ [اجلن١٨ ج َد هّلله فل ت ۡد ُعوا َم َع ٱّلله أ َحدا
س ه
“তনশ্চয় সাজদাহর স্থানসমূ হ শুধু মাে আল্লাহর জনয।
অিএব, আল্লাহর সারথ অনয কাউরক আহ্বান কররা না”।
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[সূ রা আল-তজন্ন, আয়াি: ১৮]
তিন. যারা রাসূ রলর আনু গিয কররন এবাং আল্লাহর
িাওহীদ প্রতিষ্ঠা কররন, িাাঁরদর পরক্ষ এমন কলাকরদর
সরে বন্ধুত্ব করা কমারিই জারয়য নয়, যারা আল্লাহ ও
রাসূ রলর তবরূদ্ধাচরণকারী। ঐ কলারকরা যতদ

তনষ্ঠ

আত্মীয়ও হয়, িথাতপও নয়। এর প্রমাণ হরে আল্লাহর
বাণী,
ۡ َ َ
َ َ َ
َ ُّ ُ َ ا
ۡ
َ َ ون َم ۡن َحا ا َد
ٱّلل
َت ُد ق ۡو ٗما يُؤم ُهنون بهٱّلله َوٱَلَ ۡو هم ٱٓأۡلخ ههر يواد
﴿ّل ه
َ
َ
َ
َ
َ
ا
ا
َ
َ َ َ ۡ ۡ ُ َ َٰ َ ۡ ۡ ۡ ُ َ َ ۡ ۡ ۡ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ۡ ُ ا
ريت ُه ۡم
ورسوَلۥ ولو َكنوا ءاباءهم أو أبناءهم أو إهخونهم أو عشه
ُ
ُ َ
َ ب ف قُلُوبه ُم ۡٱۡل
َ ََ َ َ ُ
يمَٰ َن َوأيَ َدهم ب ه ُروح م ۡهن ُه َو ُي ۡدخهل ُه ۡم
أو َٰٓلئهك كت ه
هه ه
َ ُ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ َ َٰ َ َ َ ه
َۡ
َ
ٱّلل ع ۡن ُه ۡم
َجنَٰت َت هري مهن َتت هها ٱۡلنهر خ هِلهين فهيها رض
ۡ ۡ ُ َ
َ َ ََ ا
َ
َ َ ُ َ ُ
َو َرضوا ع ۡن ُه أو َٰٓلئهك ح ۡهز ُب ٱّلله أّل إهن ح ۡهز َب ٱّلله ه ُم ٱل ُمفل ُهحون
]٢٢ :﴾ [املجادلة٢٢

“আল্লাহ ও কিষ তদবরসর ওপর ঈমান কপাষণকারী এমন
ককারনা সম্প্রদায়রক আপতন পারবন না, যারা আল্লাহ ও
িাাঁর রাসূ রলর তবরুদ্ধাচারীরদর সরে বন্ধুত্ব স্থাপন কররি
পারর। কহাক না ককন িারা ঈমানদাররদর তপিা, পুে বা
ভ্রািা তকাংবা কগাে- কগাষ্ঠী। আল্লাহ এরদর হৃদরয় ঈমানরক
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িতক্তিালী করর কররখরছন এবাং িাাঁর পক্ষ হরি কপ্রতরি
(তেতরিিা িথা) আতত্মক িতক্ত িারা িারদররক সাহাযয
করররছন এবাং তিতন িারদররক জান্নারি দাতখল করর
কদরবন যার তনম্নরদি তদরয় বরয় চরলরছ করািতস্বনী,
কসখারন িারা অবস্থান কররব তচরকাল। আল্লাহ সন্তুষ্ট
হরয়রছন িারদর ওপর এবাং িারাও সন্তুষ্ট আল্লাহর ওপর।
বস্তুি এরাই হরে আল্লাহর কসনাদল। কজরন রারখা,
আল্লাহর এই কসনাদলই হরব পতরণারম সেলকাম।” [সূ রা
আল-মুজাদালাহ, আয়াি: ২২]
[হানীতেয়যাহ িথা তনষ্ঠা ও ঐকাতন্তকভারব একমাে
আল্লাহর ইবাদি করাই হরে তমল্লারি ইবরাহীম বা
ইবরাহীরমর আদিত নীতি]

কজকন রারখা (আল্লাহ িাাঁর আনুগিয বরণ ও আরদি
পালরনর জরনয কিামারক পথ প্রদিতন করুন): তনশ্চয়
একতনষ্ঠ আনু গিযই হরলা তমল্লারি ইবরাহীরমর মূ লকথা।
িা এই কয িুতম শুধু মাে আল্লাহর ইবাদি কররব এবাং
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শুধু মাে িাাঁরই জনয দীনরক খারলস কররব। আর আল্লাহ
সকল মানু ষরক এরই আরদি তদরয়রছন এবাং এ
উরেরিযই িারদররক সৃ তষ্ট করররছন। কযমন, আল্লাহ
িা‘আলা বরলন,

ۡ ُ َۡ َ َ َ
ُ ُ ۡ َ َ ۡ ٱۡل َن َو
]١١ :﴾ [اذلاريات٥٦ ون
ٱۡلنس إهّل هَلَعبد ه
﴿وما خلقت ه
ه

“আতম তজন্ন ও মানব জাতিরক ককবল এ জনযই সৃ তষ্ট
কররতছ কয, িারা একমাে আমারই ইবাদি কররব।”
[সূ রা আয-যাতরয়াি, আয়াি: ৫৬]
‘িারা আমারই ইবাদি কররব’-এর অথত, িারা
আমার িাওহীদ িথা (রবুতবয়াি ও ইবাদরি) একত্ববাদ
প্রতিষ্ঠা কররব। মূ লকথা আল্লাহর কেষ্ঠ আরদি হরে
‘িাওহীদ’।
আর আল্লাহর সবতবৃহৎ তনরদতিতি হরে িাওহীদ। যার
অথত সবতপ্রকাররর ইবাদি শুধু মাে আল্লাহর জনযই তনতদতষ্ট।
পক্ষান্তরর িাাঁর বড় তনরষধাজ্ঞা হরে তিকত। িার অথত,
আল্লাহর সরে অনয কাউরক আহ্বান করা। এর প্রমাণ
আল্লাহর বাণী,

ُ ُۡ ََ ََ
ۡ َ
ُُۡ َ
]٣١ :ۡشكوا بهههۦ شيا ﴾ [النساء
﴿وٱعبدوا ٱّلل وّل ت ه
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“এবাং কিামরা শুধু মাে আল্লাহর ইবাদি কররব, অনয
ককারনা তকছু রকই িাাঁর সরে িরীক কররব না।” [সূ রা
আন-তনসা, আয়াি: ৩৬]
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[তিনতি মূ লনীতি- ]األصول اثلالثة

সু িরাাং যতদ কিামারক তজরজ্ঞস করা হয়, কসই তিনতি
মূ লনীতি তক যা প্ররিযক মানূ রষরই জানা অবিয কিতবয?
িুতম উত্তর কদরব কয, তবষয় তিনতি হরলা,
প্ররিযক মানু ষ জানরব (১) িার রব সম্পরকত (২) িাাঁর
দীন বা জীবন তবধান সম্পরকত এবাং (৩) িাাঁর নবী
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম সম্পরকত।

األصل األول
প্রথম মূ লনীতি: রব সম্পরকত জানা
যতদ কিামারক তজরজ্ঞস করা হয়, “কিামার রব কক?” িা
হরল বল, কসই মহান আল্লাহ তযতন আমারক ও অনযানয
সকল সৃ তষ্ট জীবরক িাাঁর তবরিষ তন‘আমিসমূ হ িারা
লালন পালন কররন। তিতন আমার একমাে মা‘বুদ, তিতন
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বযিীি আমার অনয ককারনা মা‘বুদ কনই। এর প্রমাণ
হরে, আল্লাহর বাণী,

َ ٱۡل ۡم ُد ه َّلله َرب ۡٱل َعَٰلَم
َۡ ﴿
]٢ :﴾ [الفاحتة٢ ي
ه
ه

“যাবিীয় প্রিাংসা ককবল আল্লাহরই জনয তযতন সৃ তষ্টকুরলর
রব।” [সূ রা আল-োতিহা, আয়াি: ১]
আল্লাহ ছাড়া সব তকছু ই হরে িাাঁর সৃ ষ্ট বস্তু এবাং
আতমও কসই সৃ ষ্ট জগরির একতি অাংি মাে।
আর যখন িুতম তজজ্ঞাতসি হরব, “িুতম তকরসর
মাধযরম কিামার রবরক তচরনছ?”
িখন িুতম উত্তর কদরব, িাাঁর তনদিতনসমূ হ ও িাাঁর
সৃ তষ্টরাতজর মাধযরম (আতম আমার রবরক তচরনতছ)। আর
িাাঁর তনদিতনসমূ রহর মরধয ররয়রছ তদবা-রাতে, সূ যত-চন্দ্র
আর িাাঁর সৃ ষ্ট বস্তুসমূ রহর মরধয ররয়রছ সাি আকাি,
সাি যমীন এবাং যা তকছু িারদর তভিরর এবাং যা তকছু
এিদু ভরয়র মধযস্থরল ররয়রছ। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,
َ
َ َ ُ َ َ َ ُ ۡ َ َٰ َ َ ۡ َ
ُ ٱلش ۡم ُس َو ۡٱل َق َم ُر َّل ت َ ۡس
ج ُدوا ل هلش ۡم هس
﴿ومهن ءايتههه ٱَلل وٱنلهار و
ُ
َ
َ
َ
ُ َو َّل ل ۡهل َق َمر َوْۤاوُدُجۡسٱ ِۤهَّلِل َٱَّلهي َخل َق ُه َن إن ك
﴾٣٧ نت ۡم إهيَاهُ ت ۡع ُب ُدون
ه
ه
]٣٣ :[فصلت
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“আর িাাঁর তনদিতনসমূ রহর মরধয ররয়রছ রাতে ও তদন,
সূ যত ও চন্দ্র। কিামরা সূ যতরক সাজদাহ কররব না, চন্দ্ররকও
নয়। বরাং সাজদাহ কররব একমাে কস আল্লাহরক তযতন
ঐ সবরক সৃ তষ্ট করররছন, যতদ কিামরা একমাে িাাঁরই
ইবাদি করর থাক।” [সূ রা েুসতসলাি, আয়াি: ৩৭]
অনু রূপ আল্লাহর বাণী,
َ
َُ
َ َۡ
ُ ََ َ
َ َ ٱّلل َٱَّلهي َخلَ َق
ُ َ ك ُم
ت َوٱۡلۡرض هف س َهتةه أيَام ثم
﴿إهن رب
ٱلسمَٰ َو َٰ ه
َ
َ
ۡ
ُ
َ
َ
َ
ٗ
ۡ
َ ٱَلل ٱنلَ َه
ۡ ى َع ٱل َع ۡر هش ُي ۡغ هش
َٰ ٱس َت َو
ار َي ۡطل ُب ُهۥ َحث هيثا َوٱلش ۡم َس
َ ۡ وم ُم َس َخ َرَٰت بأَ ۡمره هۦا َأ َّل َ َُل
َ ج
ُ َُّو ۡٱل َق َم َر َوٱنل
ُ َ ار َك
َ ٱۡل ۡل ُق َو ۡٱۡلَ ۡم ُر َت َب
ٱّلل
ه ه
َ َر ُّب ۡٱل َعَٰلَم
]١٥ :﴾ [االعراف٥٤ ي
ه
“তনশ্চয় কিামারদর রব হরেন কসই আল্লাহ, তযতন আসমান
ও যমীনরক ছয় তদরন সৃ তষ্ট করররছন। অিঃপর তিতন
আররির উপর উরিরছন। তিতন রজনীর িারা তদবসরক
সমােন্ন কররন, কয মরি িার ত্বতরৎ গতিরি এরক
অরনযর অনু সরণ করর চরল। আর (সৃ তষ্ট করররছন) সূ য,ত
চন্দ্র ও নক্ষেরাতজরক স্বীয় তনরদতরির অনু গিরূরপ। কজরন
নাও, সৃ তষ্ট করার ও হুকুম প্রদারনর মাতলক কিা তিতনই।
সৃ তষ্টকুরলর রব আল্লাহ কিই না বরকিময়।” [সূ রা আল-
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আ‘রাে, আয়াি: ৫৪]
আর তযতন রব হরবন তিতনই হরবন মা‘বুদ বা উপাসয।
এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,
َ ُ
ۡ
ُ ََ َ
ُ َي َأ ُّي َها ٱنل
َ ك ۡم َو َٱَّل
َٰٓ َ ﴿
هين مهن
اس ٱع ُب ُدوا َر َبك ُم ٱَّلهي خلق
َ
َ
ٗ
َ َۡ ُ َ َ
َ ُ َ ُ َ َ ُ
 ٱَّلهي َج َعل لك ُم ٱۡلۡرض ف َهرَٰشا٢١ ق ۡبل هك ۡم ل َعلك ۡم ت َتقون
ٗ
َ
َ ۡ َ َ نز َل م َهن َ ا ا
َ َو
َ َٱلس َما ا َء ب َنا ا ٗء َوأ
ت ره ۡزقا
ٱلس َماءه َما ٗء فأخ َرج بهههۦ م َهن ٱثل َم َر َٰ ه
ه
َ َ َ ُ ََ ٗ َ َ َ ُ َ َۡ ََ ۡ ُ َ
]٢٢ ،٢١ :﴾ [ابلقرة٢٢ نت ۡم ت ۡعل ُمون
لكم فل َتعلوا هّلله أندادا وأ
“কহ মানু ষ! কিামরা ইবাদাি কররব কসই মহান ররবর
তযতন কিামারদররক এবাং কিামারদর পূ বতবিতীরদররক সৃ তষ্ট
করররছন, যারি কিামরা িাকওয়ার অতধকারী হও। তযতন
কিামারদর জরনয যমীনরক করররছন তবছানা স্বরূপ আর
আসমানরক করররছন ছাদ স্বরূপ। আর তযতন আকাি
কথরক বৃ তষ্ট নাতযল কররন, অিঃপর এর িারা উদ্গি
কররন নানা প্রকার েলিসয কিামারদর জীতবকা তহরসরব।
অিএব, কিামরা ককারনা তকছু রকই আল্লাহর সমকক্ষ িথা
অাংিীদার কররা না, অথচ কিামরা অবগি আছ।” [সূ রা
আল-বাকারা, আয়াি: ২১-২২]
ইবন কাসীর বরলরছন, “তযতন এ সব তজতনরসর
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সৃ তষ্টকিতা তিতনই কিা ইবাদরির কযাগয।”
[রয সব ইবাদারির তনরদতি আল্লাহ আমারদর তদরয়রছন]
কয সব ইবাদরির তনরদতি আল্লাহ িা‘আলা তদরয়রছন িা
হরে, ১. ইসলাম (পতরপূ ণতভারব আত্মসমপতন) ২. ঈমান
(স্বীকৃতি কদওয়া িথা অন্তর, মুখ ও অেপ্রিযে িারা কমরন
কনওয়া) ৩. ইহসান। (সাতবতক সু েরিমভারব যাবিীয়
কমতকাণ্ড সম্পন্ন করা)। এগুরলার মরধয অনযিম হরে,
(ক) ( ادلاعءআদ-রদা‘আ) প্রাথতনা, আহ্বান;
(খ) ( اخلوفআল-খাউে) ভয়-ভীতি;
(গ) ( الرجاءআর-রাজা) আিা-আকাঙ্খা;
( ) ( اتلولكআি-িাওয়াক্কুল) তনভতরিীলিা, ভরসা;
(ঙ) ( الرغبةআর-রাগবাহ) অনু রাগ, আগ্রহ;
(চ) ( الرهبةআর-রাহবাহ) িঙ্কা;
(ছ) ( اخلشوعআল-খুিূ‘) তবনয়-নম্রিা;
(জ) ( اخلشيةআল-খাতিয়াি) ভীি হওয়া;
(ঝ) ( اإلنابةআল-ইনাবাহ) আল্লাহর অতভমুখী হওয়া,
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িাাঁর তদরক তেরর আসা;
(ঞ) ( االستعانةআল-ইরস্ত‘আনাি) সাহাযয প্রাথতনা
করা;
(ি) ( االستعاذةআল-ইরস্ত‘আযা) আেয় প্রাথতনা করা।
(ি) ( االستغاثةআল-ইরস্তগাসাহ) উদ্ধার প্রাথতনা;
(ড) ( اذلبحআয-যাবহ) যবাই করা;
(ঢ) ( انلذرআন-নযর) মান্নি করা ইিযাতদ।
এগুরলাসহ আরও কয সব ইবাদরির তনরদতি আল্লাহ
আমারদর তদরয়রছন, কসগুরলা ককবল আল্লাহর জনযই
কররি হরব। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,
َ
َ ََ َ
ٗ َ َ
َٰ َ ﴿ َوأ َن ٱل ۡ َم
]١١ :﴾ [اجلن١٨ ج َد هّلله فل ت ۡد ُعوا َم َع ٱّلله أ َحدا
س ه
“আর সাজদাহর স্থানসমূ হ একমাে আল্লাহর জনযই
তনধতাতরি। অিএব, আল্লাহর সরে কাউরকই আহ্বান
কররব না।” [সূ রা আল-তজন্ন, আয়াি: ১৮]
সু িরাাং ককউ যতদ উপররাক্ত তবষরয়র ককারনা একতি
কাজ আল্লাহ ছাড়া অনয কাররা উরেরিয সম্পাদন করর
িরব কস মুিতরক ও কারের তহরসরব তবরবতচি হরব। এর
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প্রমাণ আল্লাহর বাণী,
َ َ
َ َ
َ َ
ُ
َ َ
﴿ َو َمن يَ ۡدع َم َع ٱّلله إهلَٰ ًها َءاخ َر ّل بُ ۡرهَٰ َن َُلۥ بهههۦ فإهن َما ح َهسابُ ُهۥ
َ ۡ
ۡ َ َ
َ
َ ع
]١١٣ :﴾ [املؤمنون١١٧ هند َربهه اهۦ إهن ُهۥ ّل ُيفل ُهح ٱلكَٰف ُهرون
“কয বযতক্ত এক আল্লাহর সারথ অনয ককারনা উপাসযরক
আহ্বান করর, িার তনকি িার সমথতরন ককানই যু তক্ত
প্রামাণ কনই িার তহসাব-তনকাি হরব িার ররবর কারছ।
তনশ্চয় কারের কলারকরা কখনই সেলকাম হরব না।”
[সূ রা মুতমনূ ন, আয়াি: ১১৭]
িাছাড়া হাদীরস এরসরছ,

ُّ
ا
ُّ «
»ادل ااعء مخ ال ِعبااد ِة

“কদা‘আ বা প্রাথতনা হরে উবাদরির সারাাংি”।1

[রদা‘আ হরে ইবাদি।] এর প্রমাণ, আল্লাহর বাণী,
َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ ُّ ُ ُ ۡ ُ ا
ۡون َعن
جب لكم إهن ٱَّلهين يستك هب
ون أست ه
﴿وقال ربكم ٱدع ه
َ ُ ُ َۡ َ َ َ
َ
َ
َ ون َج َهن َم داخهر
]١٦ :﴾ [اغفر٦٠ ين
عهباد هت سيدخل
ه

1

তিরতমযী, হাদীস নাং ৩৩৭১, িরব িার সনদ দু বতল। এর সমথতরন
ا
ُّ « “কদা‘আই হরে ইবাদাি”।
সহীহ হাদীস হরে, »ادل ااعء ه او ال ِعباادة
যা তিরতমযী, হাদীস নাং ৩৩৭২ বণতনা করররছন।
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“আর কিামারদর রব বরলন: কিামরা সকরল আমারকই
ডাকরব, আতম কিামারদর ডারক সাড়া কদব, যারা আমার
ইবাদি কররি অহঙ্কার করর, িারা কিা জাহান্নারম প্ররবি
কররব অতিিয় ৃ তণি অবস্তায়।” [সূ রা গাতের, আয়াি:
৬০]
ভয় করা ইবাদি। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,
ُ ُ ََ ََ
ُ وه ۡم َو َخافُون إن ُك
َ نتم ُّم ۡؤ همن
]١٣١ :﴾ [ال عمران١٧٥ هي
﴿فل َتاف
ه ه
“অিঃপর কিামরা িারদর ভয় কররব না, বরাং আমারকই
ভয় করর চলরব, যতদ কিামরা প্রকৃি মুতমন হরয় থাক।
[সূ রা আরল ইমরান: ১৭৫]
আিা করা ইবাদি। এর দলীল আল্লাহর বাণী,
ۡ ۡ ُ َ َ ٗ َٰ َ ٗ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ
ُ َۡ َ َ َ َ
َ ََا
ۡشك
﴿فمن َكن يرجوا ل هقاء ربهههۦ فليعمل عمل صل هحا وّل ي ه
َ
َ
]١١٦ :﴾ [الكهف١١٠ بهع َهبادة ه َربهههۦا أ َح َدَۢا
“অিএব, কয বযতক্ত িার ররবর সাক্ষাৎ লারভর আিাআকাঙ্খা কপাষণ করর, কস কযন সৎ কমত করর। আর তনজ
ররবর ইবাদরি অপর কাউরক িরীক না করর।” [সূ রা
কাহাে: ১১০]
তনভতরিীলিা ইবাদি। এর দলীল আল্লাহর বাণী,
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َ ََ َ
ُ ٱّلله َف َت َو ََّكُ اوا إن ُك
َ نتم ُّم ۡؤ همن
. ]٢٣ :هي﴾ [املائدة
﴿وَع
ه
“আর কিামরা একমাে আল্লাহর ওপরই তনভতর কররব,
যতদ কিামরা প্রকৃি মুতমন হও।” [সূ রা আল-মারয়দা,
আয়াি: ২৩]
আল্লাহ আরও বরলরছন,
َ َ ََ َۡ
. ]٣ :﴿ َو َمن َي َت َوّك َع ٱّلله ف ُه َو َح ۡس ُب ُه اۥ﴾ [الطالق
“আর কয বযতক্ত একমাে আল্লাহর ওপরই তনভতরিীল হয়,
িার জনয তিতনই (আল্লাহ) যরথষ্ট।” [সূ রা আি-ত্বালাক,
আয়াি: ৩]
আগ্রহ, ভয় তমতেি েদ্ধা ও তবনয় ইবাদি তহরসরব
তবরবতচি। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী
َ ُ َ َ
َ
َ
َ ُ َٰ َ ُ ُ َ ۡ ُ َ
َۡ
ت َو َي ۡد ُعون َنا َرغ ٗبا َو َره ٗبا َوَكنوا نلَا
﴿إهنهم َكنوا ي
سرهعون هف ٱۡل ۡي َر َٰ ه
َ َخَٰشه ع
]١٦ :هي﴾ [االنبياء
“তনশ্চয় এরা সৎকরমত ত্বতরি ও সদা িৎপর তছল। আর
ভতক্ত ও ভয় সহকারর আমারক আহ্বান কররিা এবাং
আমার প্রতি এরা তবনয়-তবনম্র।” [সূ রা আল-আতিয়া,
আয়াি: ৯০]
ভীি-িতঙ্কি থাকা ইবাদি। এর প্রমাণ আল্লাহর
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বাণী,

َ ۡ
ُ َ َۡ ََ
]١١٦ :﴿فل َتش ۡوه ۡم َوٱخش ۡو هن﴾ [ابلقرة

“সু িরাাং কিামারদর িারদর ভয় কররা না, একমাে
আমারকই ভয় করর চল।” [সূ রা আল-বাকারা, আয়াি:
১৫০]
ধনকিযলারভর কামনা এবাং কৃি পারপর জরনয
অনু রিাচনা ইবাদি। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,
َ ُ
َ ُ ََ
َ
]١٥ :هيب اوا إ ه َٰل َربهك ۡم َوأ ۡسل ُهموا َُلۥ﴾ [الزمر
﴿وأن
“আর কিামরা সকরল স্বীয় ররবর পারন তেরর এরসা এবাং
িাাঁরই তনকি সবতরিাভারব আত্মসমপতণ কর।” [সূ রা আযযু মার, আয়াি: ৫৪]
সাহাযয প্রাথতনা ইবাদি তহরসরব পতরগতণি: এর
প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

َ َاك َن ۡع ُب ُد ِإَوي
َ َ﴿إي
ُ اك ن َ ۡس َتع
]١ :﴾ [الفاحتة٥ هي
ه

“(কহ আমারদর রব), আমরা একমাে কিামারই ইবাদি
কতর আর একমাে কিামারই তনকি সাহাযয প্রাথতনা কতর”
[সূ রা আল-োতিহা, আয়াি: ৪]
আর হাদীরস এরসরছ,
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َ ْ ا ا ْااْ ا ا ْ ا
.»اّلل
ِ ِ«وإِذا استعنت فاست ِعن ب

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

আেয় চাওয়া ইবাদি তহরসরব পতরগতণি। এর প্রমাণ
আল্লাহর বাণী,

ُ ُ َ ُۡ
َ وذ ب
 َمل ههك ٱنلَ ه١ اس
ب ٱنلَ ه
]٢ ،١ :﴾ [انلاس٢ اس
ر
﴿قل أع ه ه

“বল, আতম মানু রষর রব ও মানু রষর অতধপতির তনকি
আেয় প্রাথতনা করতছ।” [সূ রা আন-নাস, আয়াি: ১,২]
উদ্ধার কামনা করা ইবাদি তহরসরব পতরগতণি। এর
প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

ُ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ََ َ ُ َ َۡ ۡ
]١ :اب لك ۡم﴾ [االنفال
﴿إهذ تستغهيثون ربكم فٱستج

“আরও (স্মরণ কর) যখন কিামরা কিামারদর ররবর কারছ
উদ্ধাররর জনয আরবদন জাতনরয়তছরল িখন তিতন
কিামারদর আরবদরন সাড়া তদরলন (কবুল কররলন)”।
[সূ রা আল-আনোল, আয়াি: ৯]
যরবহ করাও ইবাদি: এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,
2

তিরতমযী, হাদীস নাং ২৫১৬। মুসনারদ আহমাদ ১/২৯৩; হাদীস
নাং ২৬৬৯।
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َ
َ َ ُۡ
ُ
َۡ َ
َ اي َو َم َمات ه َّلله َرب ۡٱل َعَٰلَم
َ َم َي
 ّل١٦٢ ي
﴿قل إهن َصل هت َون ُس هك و
ه
ه
ه
َ َ
ُ يك َ َُلۥ َوب َذَٰل َهك أُم ۡهر
َ ت َو َأنَا أ َ َو ُل ٱل ۡ ُم ۡسلهم
،١١٢ :﴾ [االنعام١٦٣ ي
َش
ه
ه
ه
]١١٣
“(কহ রাসূ ল) বরল দাও, আমার সালাি, আমার কুরবানী,
আমার জীবন, আমার মরণ সৃ তষ্টকুরলর রব আল্লাহর
জনযই। িাাঁর ককারনাই িরীক কনই এবাং আতম এ জনয
আতদষ্ট আর আতমই হতে মুসতলমরদর অগ্রণী”। [সূ রা
আল-আন‘আম, আয়াি: ১৬২-১৬৩]
হাদীরস এরসরছ,

ا ااا ا
اا ا
.»هلل
ِ ري ا
ِ «لعن اهلل من ذبح ِلغ

“যারা অপররর নারম যরবহ করর আল্লাহ িারদর অতভিাপ
কদন।”3
মান্নি পূ ণত করাও ইবাদি। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,
َ ُ َ ََ َۡ َ ُ ُ
ٗ َشهُۥ ُم ۡس َت هط
ُّ َ ون يَ ۡو ٗما ََك َن
:﴾ [االنسان٧ ريا
﴿يوفون بهٱنلذره ويخاف
]٣

“িারা অেীকার পূ রণ করর আর কসতদনরক (তকয়ামি
3

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ১৯৭৮।
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তদবসরক) ভয় করর, কয তদরনর তবপদ-আপদ হরব
সবতবযাপী ও সবতগ্রাসী।” [সূ রা আদ-দাহার, আয়াি: ৭]

তিনতি মূলনীতি ও িার প্রমাণপতি

 23 

األصل اثلاين
তিিীয় মূ লনীতি: প্রমানাতদসহ ইসলাম
সম্পরকত জানা
আর দীন-ইসলাম হরে, িাওহীদ বা এক-অতিিীয়
আল্লাহর তনকি পূ ণত আত্ম-সমপতণ, অকুণ্ঠ তনষ্ঠার সরে িাাঁর
আনু গিয বরণ এবাং তিকত কথরক মুক্ত থাকা।
বস্তুি দীরনর ররয়রছ তিনতি পযতায়,
(ক) ইসলাম, (খ) ঈমান ও (গ) ইহসান।

املرتبة األوىل
প্রথম পযতায়: ইসলাম
ইসলারমর রুকন বা স্তি হরে পাাঁচতি:
১) ‘আল্লাহ বযিীি কনই ককারনা হক্ব মা‘বুদ এবাং
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম িাাঁর রাসূ ল’একথার সাক্ষয প্রদান করা।
২) সালাি সু প্রতিতষ্ঠি করা।
৩) যাকাি প্রদান করা।
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৪) রামাযান মারসর সাওম পালন করা।
৫) আল্লাহর র হজ করা।
[ইসলারমর রুকনসমূ রহর তবস্তাতরি বযাখযা]
প্রথম রুকন: কারলমারয় িাহাদাি এর পরক্ষ প্রমাণ
হরে, আল্লাহর বাণী,
َ َ َ ُ َ َ ُ َ ا َ َٰ َ َ ُ َ َ ۡ َ َ َٰٓ َ ُ ُ ُ ۡ ۡ َ ا
لئهكة َوأولوا ٱلعهل هم قائ ه َمَۢا
﴿ش ههد ٱّلل أنهۥ ّل إهله إهّل هو وٱلم
ۡ
ُ ٱۡلك
ُ ٱلق ۡهس هط َّلا إ َل َٰ َه إ َّل ُه َو ۡٱل َعز
َ ۡ يز
]١١ :﴾ [ال عمران١٨ هيم
ه ه
به
ه

“আল্লাহ সাক্ষয তদরেন কয, একমাে তিতন বযিীি
সতিযকার ককারনা উপাসয কনই। আর তেতরিিাবৃ ে এবাং
জ্ঞানবান বযতক্তগণও নযায়তনষ্ঠ হরয় ক াষণা কররন কয,
মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ বযিীি সতিযকার ককারনা
উপাসয কনই।” [সূ রা আরল ইমরান, আয়াি: ১৮]
এর অথত হরে, প্রকৃিপরক্ষ একমাে তিতন আল্লাহ
বযিীি আর ককারনা ইবাদরির কযাগয ইলাহ কনই।
এর দু ’তি তদক ররয়রছ, একতি কনতিবাচক, অপরতি
ইতিবাচক। কনতিবাচক তদকতি হরে, ‘ককারনাই মা‘বুদ
কনই’ এর িারা আল্লাহ ছাড়া অনয যা তকছু র ইবাদি করা
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হয় িা সম্পূ ণতরূরপ নাকচ করা হরয়রছ। আর ইতিবাচক
তদক হরে, ‘আল্লাহ বযিীি’ এর িারা ইবাদি দৃ ঢ়িার
সরে একমাে আল্লাহ’র জনযই সাবযস্ত করা হরয়রছ। িাাঁর
রাজরত্ব কযমন ককারনা অাংিীদার কনই, কিমতন িাাঁর
ইবাদি কক্ষরেও ককারনা অাংিীদার থাকরি পারর না।
এ িাওহীদ বা একত্ববারদর িােসীর ও বযাখযা
এরসরছ আল্লাহর বাণী কুরআরন। কযমন, আল্লাহর বাণী,
َ ُ َۡ َ َ ۡ
َ َ
ا
َ
َ
َ
َ
 إهّل ٱَّلهي٢٦ هيم هۡلبهيهه َوق ۡو همههۦا إهن هن بَ َراء م َهما ت ۡع ُب ُدون
﴿ِإَوذ قال إهبرَٰه
َ
َ
َ
َ
ٗ
َۡ َ َُ َ َ ََ
 َو َج َعل َها َك َهمَۢة بَاق َهية هف َعقهبهههۦ ل َعل ُه ۡم٢٧ هين
فطر هن فإهنهۥ سيهد ه
َ
َۡ
]٢١ ،٢١ :﴾ [الزخرف٢٨ ج ُعون
ير ه
“আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম তনজ তপিা ও তনজ
সম্প্রদায়রক বরলতছল: কিামরা কয সব মূ তিতর পূ জা অচতনা
করছ আতম িা কথরক সম্পূ ণত মুক্ত, আতম িাাঁরই ইবাদি
কতর তযতন আমারক সৃ তষ্ট করররছন আর তিতনই আমারক
সৎ পরথ পতরচাতলি কররবন এবাং ইবরাহীম এক তচরন্তন
কারলমারূরপ কররখ কগরছন িাাঁর পরবিতীরদর জরনয, যারি
িারা কসই বাণীর পারন তেরর কযরি পারর। [সূ রা আযযু খরূে, আয়াি: ২৬-২৮]
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অনু রূপ আল্লাহর অপর বাণী,
َ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َٰ َ َ َ َ ا
َ ۡ َ ۡ َ َٰٓ َ ۡ ُ
َٰ
ب تعالوا إهل َك همة سواء بيننا وبينكم أّل
هت
﴿قل يأهل ٱلك ه
َ
َ
ٗ ٱّلل َو َّل ن ُ ۡۡش َك بههۦ َش ۡيا َوّل َي َتخ َهذ َب ۡع ُض َنا َب ۡع ًضا أ ۡر َب
َ َ َن ۡع ُب َد إ َّل
ابا
ه
ه ه
َ ُ ۡ ُ ََ ُ َ ۡ ُ َُ َََۡ َ َ
ُ
﴾ [ال٦٤ ون ٱّلله فإهن تولوا فقولوا ٱشهدوا بهأنا مسل همون
مهن د ه
]١٥ :عمران

“বল, কহ আহরল তকিাব! কিামরা এমন এক বাণীর প্রতি
আস যা আমারদর ও কিামারদর মারঝ সমান। আর িা
হরে, আমরা আল্লাহ বযিীি আর কাররা ইবাদি কররবা
না, আমরা ককারনা তকছু ই িাাঁর িরীক করব না। আর
আমরা আল্লাহরক কছরড় এরক অপররক কতস্মনকারলও রব
বরল গ্রহণ করব না, তকন্তু িারা যতদ এরি পরাম্মু খ হয়,
িাহরল কিামরা (আহরল তকিাবরদর) বরল দাও, কজরন
রারখা, আমরা হতে আল্লাহরি আত্মসমতপতি মুসতলম।”
[সূ রা আরল ইমরান, আয়াি: ৬৪]
আর ‘মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম
আল্লাহর রাসূ ল’ এ সারক্ষযর স্বপরক্ষ প্রমাণ হরে, আল্লাহর
বাণী,

َ
ُ َ
ََ
ُ
ُ ا
﴿ لق ۡد َجا َءك ۡم َر ُسول م ۡهن أنفسهك ۡم َع هزيز َعل ۡيهه َما َعن ُّهت ۡم َح هريص
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ُ َۡ َ
َ كم بٱل ۡ ُم ۡؤ همن
]١٢١ :﴾ [اتلوبة١٢٨ هي َر ُءوف َرحهيم
علي
ه
“অবিযই কিামারদর কারছ সমাগি হরয়রছন কিামারদরই
মধয কথরক একজন রাসূ ল যাাঁর পরক্ষ দূ বতহ ও অসহনীয়
হরয় থারক কিামারদর দু ঃখকষ্টগুরলা, তযতন কিামারদর প্রতি
সদা সরচিন। মুতমনরদর প্রতি তযতন তচর কেহিীল ও
দয়াবান।” [সূ রা আি-িাওবাহ, আয়াি: ১২৮]
আর ‘মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূ ল’ এ কথার িাৎপযত
হরে,
১. তিতন যা আরদি করররছন িা অনূ সরণ করা।
২. তিতন কয তবষরয়র সাংবাদ প্রদান করররছন িা সিয
বরল স্বীকার করা।
৩. তিতন যা কথরক তনরষধ কররন িা বজতন করা এবাং
৪. ককবল িাাঁর প্রবতিতি িরী‘আি অনু যায়ীই
আল্লাহর ইবাদি করা।
[তিিীয় ও িৃিীয় রুকন সালাি, যাকাি সম্পরকত
বযাখযা]
আর সালাি, যাকারির প্রমাণ এবাং িাওহীরদর বযাখযা
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সম্পরকত আল্লাহর বাণী,
ُ ا
َ
ُۡ ََ
َ ُمل هص
ُ هين ُح َن َفا ا َء َو ُيق
َ ي َ َُل ٱل
هيموا
﴿ َو َما أم ُهر اوا إهّل هَلَ ۡع ُب ُدوا ٱّلل
ه
َ ۡ ُ َ َٰ َ َ َ َٰ َ َ ُ ۡ ُ َ َ َٰ َ َ
]١ :﴾ [ابلينة٥ هين ٱلقي ه َمةه
ٱلصلوة ويؤتوا ٱلزكوة وذل هك د
“আর িারদর কিা ককবল এ আরদিই কদওয়া হরয়তছল
কয, িারা একতনষ্ঠভারব আল্লাহর ইবাদি করর দীন
ইসলামরক খারলস করর তনরব ককবল আল্লাহর জনয। আর
সালাি প্রতিষ্ঠা কররব, যাকাি প্রদান কররব। আর এিাই
হরে সু দৃঢ় দীন।” [সূ রা আল-বাইতয়যনাহ, আয়াি: ৫]
[চিুথত রুকন সাওরমর বযাখযা]
সাওরমর প্রমাণ হরে, আল্লাহর বাণী,
َ ََ
ُ َ ُ َ
ُ ُ َ َ َ َ ُّ َ َ
ُ ََ
َٰٓ ﴿
ام ك َما كت َهب َع ٱَّلهي َن
ٱلصي
يأيها ٱَّل
هين َءامنوا كت َهب عل ۡيك ُم ه
َ
َ ُ َ ُ َ َ ُ
]١١٣ :﴾ [ابلقرة١٨٣ مهن ق ۡبل هك ۡم ل َعلك ۡم ت َتقون
“কহ ঈমানদারগণ, তসয়াম সাধনা কিামারদর ওপর েরয
করা হরয়রছ, কযমতনভারব েরয করা হরয়তছল কিামারদর
পূ বতবিতীরদর ওপর, কযন কিামরা িাকওয়ার অতধকারী
হরি পার।” [সূ রা আল-বাকারা, আয়াি: ১৮৩]
[পঞ্চম রুকন সম্পরকত বযাখযা]
হরজর প্রমাণ হরে, আল্লাহর বাণী,
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ََ
ٗ
َ َ
ََ
ۡ ت َمن
ۡ َ ۡ ُّ
﴿ َو ه َّلله َع ٱنلَ ه
ٱس َت َطاع إ ه َۡلهه َسبهيل َو َمن كف َر
اس حهج ٱۡلي ه ه
َ ن َعن ۡٱل َعَٰلَم
َ َ فَإ َن
ٱّلل َغ ه ي
]١٣ :ي﴾ [ال عمران
ه
ه
ه

“আর আল্লাহর ররর উরেরিয সেররর সামথত রারখ এমন
প্ররিযক বযতক্তর ওপর আল্লাহর উরেরিয কা’বাগৃরহর হজ
করা েরয, তকন্তু যতদ ককারনা বযতক্ত এ আরদি অমানয
করর িা হরল (রজরন রাখ) আল্লাহ সৃ তষ্টকুল কথরকই
অমুখারপক্ষী।” [সূ রা আরল ইমরান, আয়াি: ৯৭]

املرتبة اثلانية
তিিীয় পযতায় (ঈমান)
ঈমারনর িাখা-প্রিাখা সত্তরররও অতধক। এর মরধয
সরবতাচ্চ হরে, ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ মুরখ উচ্চারণ করা।
আর সবততনম্ন হরে পথ কথরক কষ্টদায়ক বস্তু দূ রর সতররয়
কদয়া, আর লজ্জািীলিা হরে, ঈমারনর িাখাসমূ রহর
মরধয একতি িাখা।
িরব ঈমারনর রুকন বা স্তি হরে ছয়তি:
(১) আল্লাহর ওপর ঈমান।
(২) কেররিিাগরণর ওপর ঈমান।
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(৩) আসমানী তকিাবসমূ রহর ওপর ঈমান।
(৪) রাসূ লগরণর ওপর ঈমান।
(৫) কিষ তদবরসর ওপর ঈমান।
(৬) িাকদীররর ভারলা-মরের প্রতি ঈমান।
এ ছয়তি রুকরনর দলীল হরে, আল্লাহর বাণী,
َ
ۡ َۡ َ
ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ُ ُ ُّ َ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ
ب َولَٰك َهن
ر
غ
م
ٱل
و
ق
ۡش
ه
ه ه
﴿ليس ٱل هب أن تولوا وجوهكم ق هبل ٱلم ه
ۡ َ
ۡ
َ َ َ َٰٓ َ َ ۡ َ
َ ۡٱل
﴾ب َوٱنلَب ه هي َن
ب َم ۡن َء َام َن بهٱّلله َوٱَلَ ۡو هم ٱٓأۡلخ ههر وٱلم
ه
لئهكةه وٱلكهتَٰ ه
]١٣٣ :[ابلقرة

“কিামরা পূ বত অথবা পতশ্চম তদরক মুখ তেরারব এরি
ককারনাই পূ ণয ও কলযাণ কনই; বরাং পূ ণয হরে কয আল্লাহ,
কিষ তদবস, তেতরিিাকুল, তকিাবসমূ হ ও নবীগরণর
ওপর ঈমান আনয়ন করর।” [সূ রা আল-বাকারা, আয়াি:
১৭৭]
আর িাকদীর এর প্রমাণ হরে আল্লাহর বাণী,
َۡ َ ۡ َ َُ َ
َ
]٥١ :﴾ [القمر٤٩ َش رء خلق َنَٰ ُه بهق َدر
﴿إهنا ك
“তনশ্চয় আমরা প্রতিতি তজতনরসর িাকদীর তনধতারণ
করর সৃ তষ্ট কররতছ।” [সূ রা আল-ক্বামার, আয়াি: ৪৯]
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املرتبة اثلاثلة
িৃিীয় পযতায় ইহসান
ইহসান-এর স্তি মাে একতি, আর িা হরে,
‘আল্লাহর ইবাদি করার সময় িুতম কযন িারক
কদখরি পাে এিা মরন করা, আর যতদ িুতম িারক
কদখরি না পাও িরব এ কথা মরন করর কনওয়া কয,
তনশ্চয় তিতন কিামারক কদখরছন।’
ইহসারনর প্রমাণ হরে, আল্লাহর বাণী,
ۡ ُّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ
]١٢١ :﴾ [انلحل١٢٨ هين هم َمس ُهنون
﴿إهن ٱّلل مع ٱَّلهين ٱتقوا وٱَّل
“তনশ্চয় যারা িাকওয়া অবলিন করর ও ইহসান অবলিন
করর, আল্লাহ (জ্ঞারন এবাং সাহাযয-সহরযাতগিায়) িারদর
সরে ররয়রছন।” [সূ রা আন-নাহল, আয়াি: ১২৮]
অনু রূপ আল্লাহর বাণী,
ََ ََََۡ
َ َ ُّ َ َ َ
َ َٰ َ َ َ
ُ هي َت ُق
َ كح
َ َع ۡٱل َعزيز
 وتقلبك٢١٨ وم
 ٱَّلهي يرى٢١٧ ٱلرحهي هم
﴿وتوّك
ه ه
ۡ
َ
َ
ُ
َ  إن ُهۥ ه َو٢١٩ هين
ُ ٱلس هم
ُ يع ٱل َعل
َ ٱلسجد
،٢١٣ :﴾ [الشعراء٢٢٠ هيم
هف
ه
َٰ ه
]٢٢٦

“আর ভরসা কর কসই পরাক্রান্ত ও দয়াবারনর ওপর,
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তযতন কিামারক কদরখন যখন িুতম সালারি দাাঁড়াও আর
যখন িুতম সালাি আদায়কারীরদর সরে উািাবসা কর।
তনশ্চয় তিতন সবতরোিা, সবতজ্ঞ।” [সূ রা আি-শু‘আরা,
আয়াি: ২১৭-২২০]
িদ্রূপ আল্লাহর অপর বাণী,
ۡ َ
ُ َ َ
ُ َ
ُ
َ
ُ ُ َ
﴿ َو َما تكون هف شأن َو َما ت ۡتلوا م ۡهن ُه مهن ق ۡر َءان َوّل ت ۡع َملون م ۡهن
ُ َ
َ ُ ُ ۡ ً ُ ُ َ
َ
]١١ :ع َم رل إهّل ك َنا َعل ۡيك ۡم ش ُهودا إهذ تفهيضون فهيهه﴾ [يونس
“এবাং িুতম (রহ রাসূ ল) কয ককারনা পতরতস্থতির মরধয
অবস্থান কর না ককন, আর িা সম্পরকত কুরআন কথরক
যা তকছু তিলাওয়াি কর না ককন এবাং কিামরা কয ককারনা
কমত সম্পাদন কর না ককন আমরা কস সরবর পূ ণত
পযতরবক্ষক হরয় থাতক; যখন কিামরা িারি প্রবৃ ত্ত হও।”
[সূ রা ইউনু স, আয়াি: ৬১]

এ-সম্পরকত

হাদীরসর

প্রমাণ

হরে,

তজবরীল

‘আলাইতহস সালাম-এর এ সু প্রতসদ্ধ হাদীস যা ‘উমার
ইবনু ল খাত্তাব রাতদয়াল্লাহু আনহু কথরক বতণতি, তিতন
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বরলরছন, “একবার আমরা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়া
সাল্লারমর তনকি বসা তছলাম এমিাবস্থায় কসখারন
তমিতমরি কালরকি, ধবধরব সাদা কপাষাক পতরতহি
একজন মানু ষ এরস উপতস্থি হরলন। ভ্রমরণর ককারনা
তনদিতনই িার মরধয তবদযমান তছল না, অথচ আমরা ককউ
িারক তচনরি পাতর তন। অিঃপর তিতন নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইতহ ওয়াসাল্লারমর সম্মু রখ হাাঁিু কগরড় বসরলন এবাং
হস্তিয় িাাঁর উরুরদরি রাখরলন, এরপর বলরলন, কহ
মুহাম্মদ! আমারক ইসলাম সম্পরকত সাংবাদ প্রদান করুন,
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বলরলন, ইসলাম
হরে, এ সাক্ষয প্রদান করা কয, আল্লাহ বযিীি ককারনা
সতিযকার মা‘বূ দ কনই এবাং মুহাম্মাদ সালাল্লাহু ‘আলাইতহ
ওয়াসাল্লাম িাাঁর রাসূ ল। সালাি প্রতিষ্ঠা করা। যাকাি
প্রদান করা রমযান মারসর সাওম পালন করা এবাং সামথতয
থাকরল আল্লাহর ররর হজ করা।
আগন্তুক বলরলন, আপতন তিক বরলরছন। এরি
আমরা আশ্চযত হলাম কয, তিতন তনরজই তজরজ্ঞস কররছন
আবার তনরজই িার সিযায়ন কররছন।
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অিঃপর তিতন বলরলন: আমারক ঈমান সম্পরকত
অবতহি করুন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম
বলরলন,

(ঈমান

হরলা)

আল্লাহ,

তেতরিিাকুল,

তকিাবসমূ হ, রাসূ লগণ, কিষ তদবস এবাং িাকদীররর
ভারলা-মরের ওপর ঈমান আনয়ন করা।
এরপর আগন্তুক বলরলন, আমারক ইহসান সম্পরকত
সাংবাদ তদন। উত্তরর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম
বলরলন, যখন িুতম ইবাদরি তলপ্ত হরব, িখন িুতম কযন
আল্লাহরক কদখছ এ কথা মরন কররি হরব, আর যতদ
এিা সিব নাও হয়, িরব তনশ্চয় আল্লাহ কিামারক
কদখরছন।
অিঃপর আগন্তুক বলরলন, “আমারক তকয়ামি
সম্পরকত অবতহি করুন” নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ
ওয়াসাল্লাম বলরলন,
এ তবষরয় তজজ্ঞাতসি বযতক্ত তজরজ্ঞসকারী অরপক্ষা
অতধক জারন না।
এরপর

আগন্তুক

বলরলন,

িাহরল

আমারক

তকয়ামরির তনদিতনসমূ হ সম্পরকত জানান। িখন নবী
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সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম উত্তরর বলরলন,
যখন পতরচাতরকা স্বীয় মাতলরকর জম কদরব, নগ্নরদহ
ও নগ্ন পদ তবতিষ্ট ও জীণত-িীণত কপাষাক পতরতহি ছাগরলর
রাখালরা সু উচ্চ অট্টাতলকায় বসবাস কররব।
হাদীস বণতনাকারী বলরলন, আগন্তুক পরক্ষরণই
প্রস্থান কররলন। এরপর আমরা তকছু ক্ষণ নীরব তনস্তব্ধ
থাকলাম। অিঃপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম
বলরলন, কহ উমার, িুতম তক জান প্রশ্নকারী কক তছরলন?
আমরা বললাম, আল্লাহ ও িাাঁর রাসূ ল ভারলা জারনন।
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লাম বলরলন, তিতন
হরেন তজবরীল, তিতন কিামারদররক দীন তিক্ষা প্রদানারথত
কিামারদর কারছ এরসতছরলন।’4

4

সহীহ মুসতলম, হাদীস নাং ৮; সহীহ বু খারী, হাদীস নাং ৫০।

তিনতি মূলনীতি ও িার প্রমাণপতি

 36 

األصل اثلالث
িৃিীয় মূ লনীতি: নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম সম্পরকত জানা
িৃিীয় মূ লনীতি হরে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ
ওয়াসাল্লাম সম্পরকত জানা। তিতন হরেন, মুহাম্মাদ ইবন
আবদু ল্লাহ িথা আবদু ল্লাহর পুে, িাাঁর তপিা আবদু ল
মুত্তাতলব, িাাঁর তপিা হারিম। হারিম কুরাইি বাংরির
কলাক এবাং এতি আরব কওম ও কগাষ্ঠীর মরধয কেষ্ঠ
কগাষ্ঠী। এই কগাষ্ঠী ইবরাহীম খলীলু ল্লাহর পুে ইসলাইরলর
বাংি হরি উদ্ভুি। (িার ওপর এবাং আমারদর নবীর ওপর
আল্লাহর পক্ষ কথরক সালাি ও সালাম বতষতি কহাক)।
তিতন (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম) মক্কায়
জম গ্রহণ কররন। তিতন কিষতি (৬৩) বছর জীতবি
তছরলন, নবুওয়াি প্রাতপ্তর পূ রবত চতল্লি বছর এবাং “নবী ও
রাসূ ল” তহরসরব কিইি বছর (অতিবাতহি করররছন)।
িারক সূ রা “ইকরা” নাতযল করার মাধযরম নবী এবাং
সূ রা মুোসতসর নাতযল করার মাধযরম রাসূ ল তহরসরব
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ক াষণা করা হরয়রছ। তিকত কথরক সিকত করার জরনয
এবাং িাওহীদ িথা অতিিীয় আল্লাহর একত্ববাদ প্রচাররর
জনয আল্লাহ িাাঁরক কপ্ররণ কররন।
এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,
َ
َ َ َ ََ َ
َ
َ
ۡ ك
ۡ ََ ۡ ُ
ُ َ ُ ۡ َ ُّ َٰٓ َ ﴿
 َوث َهيابَك ف َط هه ۡر٣ ب
 وربك ف ه٢  قم فأنذهر١ يأيها ٱلمدث هر
ۡ َ َ َ َ
ۡ ٱص
ُ ۡ َ َۡ َُۡ ََ
ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُّ َ
﴾٧ ب
 ول هربهك ف ه٦  وّل تمن تستك هث٥  وٱلرجز فٱهجر٤
]٣ ،١ :[املدثر
“কহ কিরল কদহ আবৃ িকারী। উরি দাাঁড়াও, সকলরক
সিকত কর ও তনজ রবর মতহমা ক াষণা কর। বস্ত্রসমূ হ
পাক-সাে রাখ, তিরকতর কদযতিারক সম্পূ ণত বজতন কর,
তবতনময় লারভর আিায় ইহসান কররা না। আর তনজ
প্রভূ র (আরদি পালরন) ধধযত ধারণ কর। [সূ রা আলমুোসতসর, আয়াি: ১-৭]
এখারন

ََ ُ
]٢ :﴾ [املدثر٢ ﴿ق ۡم فأنذ ۡهر

“উরি দাাঁড়াও ও সিকত কর” এর অথত, তিরকতর তবরুরদ্ধ
সিকত কর এবাং িাওহীরদর প্রতি আহ্বান জানাও।
َ َ َ ََ َ
ۡ ك
]٣ :﴾ [املدثر٣ ب
﴿وربك ف ه
“আর কিামার ররবর মতহমা ক াষণা কর” এর অথত
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িাওহীরদর মাধযরম আল্লাহর মাহাত্ময প্রচার কর।
َ َ
]٥ : ﴾ [املدثر٤ ﴿ َوث َهيابَك ف َط هه ۡر
“আর কিামার কপাষাক পতরেদ পাক-সাে রাখ” এর অথত
“আমলসমূ হ”কক তিরকতর কলু ষ-কাতলমা কথরক পতবে
রাখ।

ۡ َ َ ۡ ُّ َ
ُ ٱه
]١ : ﴾ [املدثر٥ ج ۡر
﴿ وٱلرجز ف

“আর কদযতিা বজতন কর” এর মরধয ‘রুজয’ এর অথত
প্রতিমা আর ‘হাজর’ এর অথত কছরড় কদওয়া। সু িরাাং
আয়ারির পূ ণত অথত হরে, প্রতিমা পূ জা ও পূ জকরদর িযাগ
করা, প্রতিমা কথরক সম্পকতেুতি এবাং পূ জকরদর কথরক
সম্পকত তছন্ন করা কথরক দূ রর বহু দূ রর অবস্থান করা।
তিতন (নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম) দি বছর
ধরর

এ

িাওহীরদর

তদরকই

মানু ষরদর

আহ্বান

জাতনরয়রছন। িারপর িারক আসমারন তম‘রারজ তনরয়
যাওয়া হয় এবাং িার ওপর পাাঁচ ওয়াক্ত সালাি েরয
করা হয়। অিঃপর মক্কা ভূ তমরি তিন বছর উক্ত সালাি
সূ চারুরূরপ সম্পাদরনর পর মদীনায় তহজরি করার
আরদিপ্রাপ্ত হন।

তিনতি মূলনীতি ও িার প্রমাণপতি

 39 

তহজররির অথত তিকত-কলু তষি স্থান পতরিযাগ করর
ইসলামী রারজয গমন করা। এ উম্মরির (উম্মরি
মুহাম্মদীয়া) জনয তিকত-কলু তষি স্থান কথরক ইসলামী
রাজরত্ব তহজরি করা েরয। এ তহজরি তকয়ামি পযতন্ত
অক্ষুন্ন ও অবযাহি থাকরব।
এর সপরক্ষ প্রমাণ হরে আল্লাহর বাণী,
ُ َ ُۡ ُ َ
ُ َ
ُ َ َ َ َ َ َ َ َٰ ُ ُ ۡ َ َ َٰٓ َ ُ َ ا
هم أنفسه هه ۡم قالوا فهيم كنتم قالوا
﴿إهن ٱَّلهين توفىهم ٱلملئهكة ظال ه
َ
َ
َۡ
َ
ُ َ
ٗ َ َٰ َ َ
ُ
ُ َ
َ ُك َنا ُم ۡس َت ۡض َعف
هي هف ٱۡل ه
ۡرض قال اوا أل ۡم تك ۡن أۡرض ٱّلله وسهعة
َ
َ َٰٓ َ ُ َ َ
ً ك َمأۡ َوى َٰ ُه ۡم َج َه َن ُم َو َسا ا َء ۡت َم هص
ُ َف ُت َها
 إهّل٩٧ ريا
ه
جروا فهيها فأولئ ه
َٗ
َ ُ َ ۡ َ َ َٰ َ ۡ ۡ َ َ َ َ ا
ۡ
َ ۡ ُۡ
َ
َ
َ
حيلة
ٱلرجا هل وٱلن هسا هء وٱلوهلد هن ّل يست هطيعون ه
ٱلمستضعفهي مهن ه
َ َُ
ٗ
َ
َ َ
َ
َ ُ
َ َ َُ
ٱّلل أن َي ۡعف َو ع ۡن ُه ۡم َوَكن
 فأو َٰٓلئهك َع َس٩٨ َوّل َي ۡه َت ُدون َسبهيل
َُ
ٗ ٱّلل َع ُف ًّوا َغ ُف
]١١ ،١٣ :﴾ [النساء٩٩ ورا
“তনশ্চয় যারা তনরজরদর ওপর অিযাচার করররছ,
িারদর ‘জান কবয’ করার সময় তেতরিিাগণ বলরব, তক
অবস্থায় কিামরা তছরল? িারা বলরব, আমরা মাতির
পৃতথবীরি

তছলাম

অসহায়

অবস্থায়।

তেতরিিাকূল

বলরবন: আল্লাহর দু তনয়া তক এিিা প্রিস্ত তছল না, যারি
কিামরা তহজরি কররি পাররি? অিএব এরা হরে কসই
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সব কলাক যারদর কিষ আেয় হরব জাহান্নাম। আর এ
হরে তনকৃষ্টিম আেয়স্থল। তকন্ত কযসব আবাল-বৃ দ্ধবতণিা এমনভারব অসহায় হরয় পরড় কয, ককারনা উপায়
উদ্ভাবন কররি িারা সমথত হয় না, এমন তক পথ
সম্পরকতও িারা ককারনা সহায় সিল খুাঁরজ পায় না, এরদর
আল্লাহ ক্ষমার আশ্বাস তদরেন, বস্তুি আল্লাহ হরেন
ক্ষমািীল ও পাপ কমাচনকারী”। [সূ রা আন-তনসা, আয়াি:
৯৭-৯৯]
অনু রূপ আল্লাহর বাণী,
ُ ُ ۡ َ َ َ َ َ هين َء َام ُن اوا إ َن أ َ ه
َ هي َٱَّل
َ ﴿ َيَٰع َهباد
﴾٥٦ ون
ه
ۡرض وَٰسهعة فإهي َٰ َي فٱعبد ه
]١١ :[العنكبوت

“কহ আমার মুতমন বাোগণ! তনশ্চয় আমার যমীন প্রিস্ত।
অিএব, কিামরা একমাে আমারই বারেগী কররি থাক”
[সূ রা আল-‘আনকাবূ ি, আয়াি: ৫৬]
ইমাম বাগাভী রহ. বরলন, “এ আয়াি অবিীণত
হওয়ার কারণ এই কয, কয সব মুসতলম তহজরি না করর
মক্কায় ররয়রছ, আল্লাহ িারদর ঈমারনর সরিাধন করর
আহ্বান করররছন।”
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তহজররির সমথতরন হাদীস হরি প্রমাণ রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়াসাল্লারমর বাণী,
ا اْا
ا
ْ ْ
َ  او اال اتنْ اقطع،اتل ْوباة
َ ج ارة اح َّت اتنْ اقط اع
اتل ْوباة اح َّت ت ْطل اع
«ال تنق ِطع ال ِه
ِ
ِ
ْ
َ
»الش ْمس ِم ْن امغ ِربِ اها

“িাওবা বন্ধ না হওয়া পযতন্ত তহজরি বন্ধ হরব না আর
সূ যত পতশ্চম তদরক উতদি না হওয়া পযতন্ত িওবার িারও
বন্ধ হরব না।”5
অিঃপর যখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম
মদীনায়

অবস্থান

সম্পন্ন

কররন

িখন

অনযানয

আরদিগুরলা প্রাপ্ত হন; যথা যাকাি, সাওম, হজ, আযান,
তজহাদ, ভারলা কারজর আরদি, মে কারজর তনরষধ
ইিযাতদ ইসলামী িরী‘আরির তবধানসমূ হ।
তহজররির পররর দি বছর তিতন মদীনায় অতিবাতহি
কররন। এরপর তিতন মারা যান (আল্লাহর যাবিীয় সালাি
ও সালাম িার ওপর অজর ধারায় বতষতি কহাক)
এমিাবস্থায় কয, িাাঁর প্রচাতরি দীন িখন বিতমান তছল,

5

আবু দাউদ, হাদীস নাং ২৪৭৯।
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আর এখনও কয দীন ররয়রছ কসিা িাাঁরই। তিতন িাাঁর
উম্মিরক যাবিীয় সৎকমত সম্পরকত অবতহি কররন আর
যাবিীয় অপকমত সম্পরকত সিকত করর তদরয়রছন। সরবতাত্তম
কয পথ তিতন কদতখরয় কগরছন িা হরে িাওহীরদর পথ,
আর কদতখরয়রছন কসই পথ যা আল্লাহর তনকি তপ্রয় এবাং
িাাঁর পছেনীয়। পক্ষান্তরর সবত তনকৃষ্ট বস্তু যা কথরক তিতন
সিকত করর তদরয়রছন িা’ হরে তিকত এবাং এমন সব
কাজ যা আল্লাহ অপছে কররন।
আল্লাহ

নবী

(মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু

‘আলাইতহ

ওয়াসাল্লাম) -কক এই তনতখল ধরণীর সকল মানু রষর
তনকি কপ্ররণ করররছন এবাং সকল তজন্ন ও মানু রষর
ইনসারনর পরক্ষ িার আনু গিয অপতরহাযত করর তদরয়রছন।
এর প্রমাণ হরে, আল্লাহর বাণী,
ُ َۡ َ ُ ُ َ
ُ َي َأ ُّي َها ٱنل
ً ك ۡم ََج
َٰٓ َ ﴿قُ ۡل
﴾هيعا
اس إ ه هن رسول ٱّلله إهَل
“বল (রহ নবী) কহ মানু ষ, আতম (আল্লাহ কিৃতক)
কিামারদর সকরলর জনয কপ্রতরি রাসূ ল।” [সূ রা আলআ‘রাে, আয়াি: ১৫৮]
মহান আল্লাহ স্বীয় নবীর মাধযরম িাাঁর এই দীনরক
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পূ ণতিা প্রদান করররছন। এর প্রমাণ হরে আল্লাহর বাণী,
ُ َ
ُ َ
ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ََۡۡ
ُ ك ۡم َو َأ ۡت َم ۡم
ت َعل ۡيك ۡم ن ۡهع َم هت
ت لك ۡم دهين
﴿ٱَلوم أكمل
ۡ
َ
َ َ
ُ ُ َ ُ
]٣ :ٱۡل ۡسل َٰ َم د ٗهينا﴾ [املائدة
ورضه يت لكم ه
“আজ আতম কিামারদর জনয কিামারদর দীনরক পূ ণত
করলাম, কিামারদর ওপর আমার তন‘আমিরক সু সম্পন্ন
করলাম আর ইসলামরক কিামারদর দীন তহরসরব
মরনানীি করলাম।” [সূ রা আল-মারয়দা, আয়াি: ৩]
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম কয মারা
কগরছন িার প্রমাণ আল্লাহর বাণী,
َ
َ
ُ
ُ َ َُ
َ َ
َ ك ۡم يَ ۡو َم ۡٱلق َهيَٰ َمةه ع
هند َربهك ۡم
 ثم إهن٣٠ ﴿إهنك َميهت ِإَون ُهم َميه ُتون
َۡ
َ
]٣١ ،٣٦ :﴾ [الزمر٣١ َت َت هص ُمون
“(কহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম) কিামার
মৃিুয হরব এবাং ওরদররক মররি হরব। িারপর কিামরা
সকরল কিামারদর ররবর তনকরি তববাদ তবসিাদ কররব।”
[সূ রা আয-যু মার, আয়াি: ৩১-৩২]
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আর মানুষ যখন মারা যারব, িখন িারক অবিযই
(তকয়ামরির তদন) পুনরুতত্থি করা হরব। এর প্রমাণ হরে
আল্লাহর বাণী,
ُ َ َ ۡ ُ ُ ُۡ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ُ َ َ ۡ ُ َ َۡ َ َ ۡ
َٰ ارةً أ ۡخ َر
ى
﴿مهنها خلقنَٰكم وفهيها نعهيدكم ومهنها ُن هرجكم ت
]١١ :﴾ [طه٥٥

“আমরা কিামারদররক মৃতত্তকা হরি সৃ তষ্ট কররতছ আর িার
মারধযই কিামারদর প্রিযাবতিতি করব এবাং িার কথরকই
একতদন আবার কিামারদররক কবর করর আনব।” [সূ রা
ত্বা-হা, আয়াি: ৫৫]
আল্লাহর অপর বাণী,
َۡ
ٗ َ
ُ ُ ُ َُ
ُ ََ َ َُ َ
َك ۡم فهيها
كم م َهن ٱۡل ه
 ثم يعهيد١٧ ۡرض ن َباتا
﴿وٱّلل أۢنبت
َۡ ۡ ُ ُ ۡ ُ َ
ٗ
]١١ ،١٣ :﴾ [نوح١٨ ويخ هرجكم إهخراجا
“আল্লাহ কিামারদর যমীন হরি উদ্ভুি করররছন এক
তবরিষ প্রণালীরি। এরপর তিতন কিামারদররক আবার
িারি প্রিযাবতিতি করারবন এবাং (এর মধয কথরক) কবর
কররবন যথাযথভারব।” [সূ রা নূ হ, আয়াি: ১৭-১৮]
আর পুনরুত্থারনর পর প্ররিযক (তজন্ন ও ইনসান)
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কথরক িার কমতকারণ্ডর পুঙ্খানু পুঙ্খ তহরসব-তনরকি কনওয়া
হরব এবাং িারদর আমল অনু যায়ী পুরস্কার অথবা িাতস্ত
প্রদান করা হরব। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,
َ َ َ َ ۡ
َۡ
َ َ ﴿ َو ه َّلله َما ف
َٰٓ َ هين أ
ت َو َما هف ٱۡل ه
س ُـوا ب ه َما
ۡرض هَلَج هزي ٱَّل
ٱلسمَٰ َو َٰ ه
ه
َ
ۡ
َ
َ َع هملُوا َو َي ۡجز َي ٱَّل
ُ هين أ ۡح َس ُنوا ب
]٣١ :﴾ [انلجم٣١ ٱۡل ۡس َن
ه
ه
“আর নরভামণ্ডল ও ভূ মণ্ডরল অবতস্থি সব তকছু একমাে
আল্লাহরই। যারি

তিতন

দু ষ্কমতকারীরদররক

িারদর

কমতানু সারর উপযু ক্ত প্রতিেল প্রদান কররন, পক্ষান্তরর
যারা ইহসান (যথাযথভারব সু চারুরূরপ সম্পন্ন) করররছ
িারদররক পুণযেল তদরবন জান্নারির মাধযরম।” [সূ রা
আন-নাজম, আয়াি: ৩১]
আর যারা পুনরুত্থান তদবরস তমথযাররাপ করর, িারা
কারের। এর প্রমাণ মহান আল্লাহর বাণী,
َ ُ َ َ ُ َ ُ َ ۡ ُ َ َ َ َٰ َ َ ۡ ُ ُ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ا
ث ث َم َلُن َبؤن
﴿زعم ٱَّلهين كفروا أن لن يبعثوا قل بل ور هب َلبع
َ َ ََ َ َ ُۡ َ
]٣ :﴾ [اتلغابن٧ سري
ب ه َما ع هملت ۡم َوذَٰل هك َع ٱّلله ي ه
“কারেররা মরন করর কয, িারদর পুনরুতত্থি করা হরব
না। (রহ রাসূ ল), িুতম স্পষ্ট ভাষায় বরল দাও, অবিযই
হাাঁ, আমার ররবর িপথ, তনশ্চয় কিামারদর উতত্থি করা
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হরব, িখন কিামারদর জ্ঞাি করারনা হরব, আর আল্লাহর
তনকি এ কাজ অতি সহজ।” [সূ রা আি-িাগাবুন,
আয়াি: ৭]
আল্লাহ িা‘আলা সব নবীরদর কপ্ররণ করররছন
জান্নারির শুভ সাংবাদ প্রদানারথত আর জাহান্নাম কথরক
সিকত করার জনয। এর প্রমাণ আল্লাহ িা‘আলার বাণী,
َ ََ َ ََ َ ُ َ َ ه
َ ﴿ ُّر ُس ٗل ُّمبَ هۡش
اس َع ٱّلله ُح َجُۢة َب ۡع َد
ين َو ُمنذهرهين هِلل يكون ل هلن
ه
ُّ
]١١١ :ٱلر ُس هل﴾ [النساء
“এই

রাসূ লগণরক

(আমরা

কপ্ররণ

কররতছলাম)

সু সাংবাদদািা ও সিকতকারী তহরসরব কযন রাসূ লগরণর
আগমরনর পর আল্লাহর তবরুরদ্ধ মানবকূরলর পরক্ষ
ধকতেয়ি কদওয়ার মরিা তকছু ই না থারক।” [সূ রা আনতনসা, আয়াি: ১৬৫]
রাসূ লরদর মরধয নূ হ ‘আলাইতহসসালাম প্রথম আর
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম সবতরিষ। আর
তিতন (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইতহ ওয়াসাল্লাম) িারাই
নবী-রাসূ ল কপ্রররণর ধারা সমাপ্ত হরয়রছ।
নূ হ ‘আলাইতহস সালাম সবতপ্রথম রাসূ ল। এর প্রমাণ,
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আল্লাহর বাণী,
َ ا َ َ َ ا
َ َا
ُ َ ا
﴾﴿إهنا أ ۡو َح ۡي َنا إ ه َۡلك ك َما أ ۡو َح ۡي َنا إه َٰل نوح َوٱنلَب ه هي َن هم َۢن َب ۡع هده هۦ
]١١٣ :[النساء

“তনশ্চয় আমরা অহী কপ্ররণ কররতছ কিামার প্রতি কযমন
অহী কপ্ররণ কররতছলাম নূ রহর প্রতি ও িাাঁর পরবিতী
নবীগরণর প্রতি”। [সূ রা আন-তনসা, আয়াি: ১৬৩]
নূ হ ‘আলাইতহসসালাম কথরক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইতহ ওয়াসাল্লাম পযতন্ত যি জাতির তনকি রাসূ ল
কপ্ররণ করা হরয়তছল িারদর প্ররিযরকই িারদর উম্মিরদর
তনরদতি তদরিন একমাে আল্লাহর ইবাদি কররি এবাং
িাগুরির পূ জা কথরক তবরি থাকরি। এর প্রমাণ আল্লাহর
বাণী,
ۡ َ ً ُ َ َُ ُ
َ ٱلطَٰ ُغ
ۡ ٱّلل َو
َََۡ ۡ َََ
َ ٱج َتن ُهبوا
َ َ ٱع ُب ُدوا
﴾وت
ك أمة رسوّل أ هن
﴿ولقد بعثنا هف ه
“আর অবিযই আমরা প্ররিযক উম্মরির তনকি রাসূ ল
কপ্ররণ কররতছ কযন কিামরা আল্লাহর ইবাদি কর এবাং
সকল প্রকার িাগুিরক পতরহার কর।” [সূ রা আননাহাল, আয়াি: ৩৬]
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িা‘আলা সকল মানু রষর ওপর িাগুিরক

অস্বীকার করা এবাং আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন করা
েরয করর তদরয়রছন।
ইমাম ইবনু ল কাইরয়যম রহ. বরলন, “িাগুি” বলরি
এমন তকছু রক বুঝায়, ককারনা বাো যারক তনরয় (দাসরত্বর)
সীমা অতিক্রম করররছ; হরি পারর িা ককারনা উপাসয অথবা
অনু সৃি বযতক্ত অথবা আনু গিযকৃি সত্তা। বস্তুি িাগুরির
সাংখযা অরনক। িরব এর মরধয প্রধান হরে পাাঁচতি:
(১) িয়িান (িার ওপর আল্লাহর অতভিাপ তনপতিি কহাক)।
(২) যার উপাসনা করা হয় এবাং কস উক্ত উপাসনায় সম্মি।
(৩) কয তনরজর উপাসনার তদরক মানু ষরদর আহ্বান
জানায়।
(৪) কয বযতক্ত গারয়বী জ্ঞান আরছ বরল দাবী করর।
(৫) কয বযতক্ত আল্লাহ যা নাতযল করররছন িা বযিীি
তবচার েয়সালা করর। এর প্ররমাণ আল্লাহর বাণী,
ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُّ َ َ َ َ َ
َ َۡ َا
وت
ٱلطَٰغ ه
غ فمن يكفر ب ه
هين قد تبي ٱلرشد مهن ٱل ه
﴿ّل إهكراه هف ٱل ه
ۡ
ۡ َ َ َۡ ۡ ََ َ
ۡ
َ ق َّل ٱنف َهص
ُ َ ام ل َ َها َو
َٰ َ ك بهٱل ُع ۡر َوة ه ٱل ُو ۡث
ٱّلل
َو ُيؤ هم َۢن بهٱّلله فق هد ٱستمس
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]٢١١ :﴾ [ابلقرة٢٥٦ َس هميع َعل هيم
“দীন গ্রহরণর বযাপারর ককারনা প্রকার জবরদতস্ত বা বল
প্ররয়াগ কনই। তনশ্চয় তহদায়াি কথরক তবভ্রাতন্ত স্পষ্টরূরপ
পৃথক হরয় কগরছ। িাই কয বযতক্ত “িাগুিরক” অমানয
করল এবাং আল্লাহর ওপর ঈমান আনল, তনশ্চয় কস এমন
একতি সু দৃঢ় বন্ধন বা অবলিনরক আাঁকরড় ধরল যা
ককারনা তদন তছন্ন হবার নয়। বস্তুি আল্লাহ হরেন
সবতরোিা সবতজ্ঞ।” [সূ রা আল-বাকারা, আয়াি: ২৫৬]
এিাই হরে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এর অথত ও
িাৎপযত।
আর হাদীরস এরসরছ,
ْا
ا
 اوذ ْر اوة اسنا،الص االة
َ  او اعموده،األ ْمر اإل ْس االم
»اجل اهاد
ه
م
ا
س
«رأ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ

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



6

তিরতমযী, হাদীস নাং ২৬১৬।
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িু

তম আল্লাহরক কজরনছ? িার দীনরক? তরসালাি তনরয়

তযতন কপ্রতরি হরয়রছন কিামারদর তনকি, কচন িারক?
পরজগরির দী ত সেররর সূ চনায় বযতক্ত সবতপ্রথম কয
বাস্তবিার মুরখামুখী হরব, িা এই তিনতি প্রশ্ন ও িার
উত্তর। প্রশ্নগুরলা ককন্দ্র কররই গরড় উরিরছ ইসলারমর
তিন মূ লনীতি।
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