
 

ইসলাম: একমা� পিরপূণর দীন 
[ বাংলা – Bengali – نغايل ] 

 
 

 

শাইখ মুহা�াদ আল-আমীন ইবন মুহা�াদ আল-মুখতার আশ -শানকীতী 

 

 

 
০Tঅনুবাদ : ০Tেমাঃ আিমনুল ইসলাম 

 

স�াদনা : েমাঃ আ�ুল কােদর 
 

 

 

 

 

2011-1432 

 
 

http://www.islamhouse.com/�


 

 ﴾ سالم  ين  كملا﴿ 
 »  غايلنيلغا  ال« 

 

 
 

 الشي  مد  ام�  ن  مد  الختير الشغقيطي
 

 

 

 مد  أ�  اسالم  :رمج 
 

 مد  عب  القيير :مماجع 

 

 
 

2011 - 1432 

 

http://www.islamhouse.com/�


3 
 

ارمحيم ارمحن اهللا �سم  

ل لصحبه ل آ لع ،لارة و لارس ى ع نبينم �د  ،امد  هللا ب  اعامل�
.دن  ب ع تم ه ل  يمى الين  

(সম� �শংসা সৃি�জগেতর রব আ�াহর জনয; আর সালাত 
(দুরদ) ও সালাম আমােদর নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ােমর �িত। আর শাি� বিষরত হহক তাার পিরবার-পিরজন 
ও সাহাবীবৃে�র �িত এবং তার �িতও শাি� বিষরত হহক, িযিন 
তাার দাওয়ােতর মাধযেম িকয়ামত পযর� দাওয়াতী ত পরতা 
পিরচালনা কেরন)। 

অতঃপর: 

এটা একিট ব�বয, যা আিম মরে�ার বাদশােহর অনুেরােধ 
মসিজেদ নববীেত েপশ কেরিছলাম। অতঃপর আমার িকছুসংখযক 
ভাই তা িলিপব� কের �কাশ করার জনয আমােক অনুেরাধ 
কেরন এবং আ�াহ তা‘আলা এর মাধযেম কলযাণ করেবন এই 
আশা কের আিম েসই অনুেরােধ সাড়া েদই। 

আ�াহ তা‘আলা বেলন:  
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ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َوَرِضيُت لَُ�ُم  ﴿
َ
ۡ�َملُۡت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

َ
ٱۡ�َۡوَم أ

ۡسَ�َٰم دِينٗ   ]٣: الررة اليئ ة[﴾ اۚ ٱۡ�ِ

“আজ আিম েতামােদর জনয েতামােদর দীনেক পিরপূণর কের 
িদলাম এবং েতামােদর হপর আমার িনয়ামত স�ূণর করলাম; 
আর েতামােদর জনয ইসলামেক দীন িহেসেব পছ� করলাম।” - 
(সূরা আল-মািয়দা: ৩) 

েসই িদনিট িছল আরাফােতর িদন, আর তা িছল িবদায় হেজর 
সময়কার জুম‘আর িদন। এই আয়াতিট ঐ িদন িবকাল েবলায় 
নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আরাফােতর ময়দােন 
অব�ানকালীন সমেয় অবতীণর হেয়েছ।P0F

1
P আর এই আয়াতিট 

অবতীেণরর পর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম একািশ িদন 
জীিবত িছেলন। আ�াহ তা‘আলা এই আয়ােতর মেধয ��ভােব 
বেলেছন েয, িতিন আমােদর জনয আমােদর দীনেক পিরপূণর কের 
িদেয়েছন, সুতরাং িতিন কখনও তার মেধয কমিত করেবন না 
এবং কখনও বৃি�রও �েয়াজন হেব না। আর এই জনযই িতিন 

                                                            
1 েযমন সহীহাইেন হে�িখত ওমর ইবনুল খা�াব রা. কতৃরক বিণরত হািদেস রেয়েছ: 

বুখারী, িকতাবুল ঈমান (كتيب اسندين), বাবু িযয়াদাতুল ঈমান ওয়া নুকসািনহী ( نيب
 /৪) ,(كتيب الفس�) ১/ ১৭; মুসিলম, িকতাবুত তাফসীর ,(ز�يية اسندين و نقصينه
২৩১২), হািদস নং- ৩০১৭। 
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আমােদর নবীর মাধযেম নবীেদর আগমেনর ধারার পিরসমাি� 
ঘিটেয়েছন। 

আর িতিন এই আয়ােতর মেধয আরও �� কেরেছন েয, িতিন 
আমােদর জনয ইসলামেক আমােদর দীন িহেসেব পছ� কেরেছন, 
তাই এই দীেনর �িত িতিন কখেনা অস�� হেবন না। আর এ 
কারেণই িতিন �� কের িদেয়েছন েয, কারও িনকট েথেক িতিন 
ইসলাম বযতীত েকান িকছু �হণ করেবন না। িতিন বেলন:  

ۡسَ�ِٰم دِينٗ  ﴿ ِ� ٱ�ِخَرةِ ِمَن ٱۡلَ�ِٰ�ِ�َن  ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه َوُهوَ ا فَلَن َوَمن يَبَۡتِغ َ�ۡ�َ ٱۡ�ِ
 ]٨٥: آل عدمان الررة [﴾  ٨

“েকহ ইসলাম বযতীত অনয েকান দীন �হণ করেত চাইেল তা 
কখনও �হণ করা হেব না এবং েস হেব আেখরােত কিত��েদর 
অ�ভুর�।” - (সূরা আেল ইমরান: ৮৫); িতিন আরও বেলন:  

َّ ٱّ�ِينَ  ﴿ ِ ٱ ِِ َّ ََ ٱ ۡسَ�ُٰمۗ ِعن  ]١٩: َراَُسوَرةُ آِل ِعمۡ [﴾ ۡ�ِ

“িনঃসে�েহ ইসলামই আ�াহর িনকট একমা� দীন।” — (সূরা 
আেল ইমরান: ১৯); আর দীন পিরপূণর কের েদয়া এবং তার 
যাবতীয় িবিধিবধান বণরনা করার মেধয হভয় জগেতর সকল 
�কার িনয়ামত অ�ভুর� রেয়েছ, তাই িতিন বেলেছন:  
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ۡ�َممۡ ﴿
َ
 ]٣: الررة اليئ ة[﴾ ُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َو�

“এবং েতামােদর হপর আমার িনয়ামত স�ূণর করলাম।” - (সূরা 
আল-মািয়দা: ৩)। 

এই আয়াতখানা একিট সু�� ভাষয, যা �ারা �মািণত হয় েয: 
িনঃসে�েহ দীেন-ইসলাম মানুেষর �েয়াজনীয় দুিনয়া ও 
আেখরােতর যাবতীয় িবষয় বযাখযাসহকাের যথাযথভােব বণরনা 
কের িদেয়েছ। 

এর দৃ�া��রপ আমরা দশিট িবেশষ মাসআলার িববরণ েপশ 
করিছ, যার হপর িভি� কের দুিনয়ার জীবন পিরচািলত হয়। 
জানী বযি�র িনকট এই মাসআলাসমূহ হভয় জগেতই গুর 
বহন কের। িকছু সংখযক িবষেয়র মেধয অনযানয সব িবষয়গেলার 
�িতই সু�ভােব ইি�তও েদওয়া হেয়েছ। মাসআলা দশিট হেলা: 

�থমত: আ�াহর তাওহীদ; 

ি�তীয়ত: হপেদশ; 

তৃতীয়ত: স কমর ও অনযানয কেমরর মেধয পাথরকয; 
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চতুথরত: শরীয়েতর িবধান বযতীত অনয িবধান �ারা িবচার-
ফয়সালা করা; 

প�মত: সামািজক অব�া; 

ষ�ত: অথরনীিত; 

স�মত: রাজনীিত; 

অ�মত: মুসিলমেদর হপর কািফরেদর �ভাব িব�ারজিনত 
সমসযা; 

নবমত: সংখযায় ও ��িতর েকে� কািফরেদর �িতেরােধ 
মুসিলমেদর দুবরলতাজিনত সমসযা; 

দশমত: সমােজর মেধয আ�িরক অঅনকযজিনত সমসযা। 

আমরা আল-কুরআন েথেক এসব সমসযার সমাধান বযাখযা করব। 
এই িবষয়গেলা কুরআেনর ইি�ত �ারা বণরনার মাধযেম অনযানয 
িবষেয়র �িতও িকি�ত ইশারা �দান করা হেয়েছ। 
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�থম মাসআলা: আ�াহর তাওহীদ �সে� 

কুরআেনর পূণরা� িবেেষেণর মাধযেম জানা যায় েয, তাওহীদ তথা 
একরবাদ িতন অংেশ িবভ�:  

�থম �কার: ুবুিবয়াত (সৃি�, সাবরেভভম �ভুর ও পিরচালন) -
এর েকে� আ�াহর তাওহীদ:  

তাওহীেদর এই �কােরর হপর জানবানেদর �ভাব-�কৃিত 
�িতি�ত। আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

﴿  ۖ ُ َّ ۡهَُمم ّمۡن َخلََقُمۡم َ�َُقولُّن ٱ
َ
 ]٨٧: ُسوَرةُ الزخرف[﴾ اآلن  َولَ ِن َسۡ

“যিদ তুিম তােদরেক িজজাসা কর, েক তােদরেক সৃি� কেরেছ, 
তারা অবশযই বলেব, আ�াহ।” - (সূরা যুখুফ: ৮৭) 

িতিন আরও বেলন:  

بَۡ�َٰر َوَمن ﴿
َ
ۡمَع َوٱۡ� َّ ُُ ٱل ّمن َ�ۡملِ

َ
ِِ  أ

َ
َمآ ِ َوٱۡ� َّ ُُُُُ�م ّمَِن ٱل ُُۡل َمن يَۡر

ّ ِمَن ٱلَۡمّيِِت َوُ�ۡخرُِج ٱلَۡمّيَِت ِمَن ٱ ََ ۡرُِج ٱلۡ ُُ ََ َيُقولُو ََ ۡمَرۚ فَ
َ
بُِّر ٱۡ� ََ ِّ َوَمن يُ ََ

لۡ
 ََ ََ َ�ّتُقو فَ

َ
ُقۡل أ ََ  ۚ ُ َّ   ]٣١: ُسوَرةُ يو�س[﴾ ٣ٱ
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“বল, েক েতামােদরেক আকাশ ও পৃিথবী েথেক জীবেনাপকরণ 
সরবরাহ কের অথবা �বণ ও দৃি�শি� কার কতৃররাধীন, 
জীিবতেক মৃত েথেক েক েবর কের এবং মৃতেত জীিবত েথেক 
েক েবর কের এবং সকল িবষয় েক িনয়�ণ কের? তখন তারা 
বলেব, আ�াহ। বল, তবুও িক েতামরা সাবধান হেব না।” - (সূরা 
ইহনুস: ৩১); আর অনুরপ আরও অেনক আয়াত রেয়েছ। 

আর এই �কার তাওহীদেক েফরাহন অহ�ার ও েগাাড়ািমবশত 
অ�ীকার কেরেছ; েযমন তার কথায়:  

َُ وَ  ﴿ ُّ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ َُاَل فِرَۡعۡو   ]٢٣: ُسوَرةُ الشعرا [﴾  ٢ َما َر

“েফরাহন বলল, সৃি�জগেতর রব আবার কী?” - (সূরা আশ-
শ‘আরা: ২৩)। তার অ�ীকার করা েয অহ�ারবশত ও ই�াকৃত, 
তার �মােণ আ�াহ তা‘আলা অনয আয়ােত বেলন:  

نَزَل  ﴿
َ
َۡ َعلِۡمَت َمآ أ َّ َُاَل لََق ِِ ِ ٓ ََ ُُ ؤ ِِ  بََصآ�َِر َٓ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َّ ُّ ٱل ﴾ اآلن   َر

 ]١٠٢: ُسوَرةُ ا��ا [

“মূসা বেলিছল, তুিম অবশযই অবগত আছ েয, এসব �� 
িনদশরন আকাশমমলী ও পৃিথবীর �িতপালকই অবতীণর 
কেরেছন— �তযক �মাণ�রপ।”- (সূরা আল-ইসরা: ১০২) িতিন 
আরও বেলন:  
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﴿  ْ وا َُ ُمۡم ُظۡلمٗ  وََجَح َُ نُف
َ
  ]١٤: ُسوَرةُ ا�مل[﴾ �ۚ ا وَُعلُوّٗ بَِما َوٱۡستَۡيَقَنۡتَمآ أ

“তারা অনযায় ও হ�তভােব িনদশরনগেলা �তযাখযান করল, যিদও 
তােদর অ�র এগেলােক সতয বেল �হণ কেরিছল।” - (সূরা 
আন-নমল: ১৪)। 

আর এই কারেণ তাওহীেদর এই �কারেক সাবয� করার জনয 
ি�রকরণসূচক ��েবাধক (االتفاي  القم�م) শ� �ারা আল-

কুরআন অবতীণর হেতা, েযমন তাার বাণী:  

﴿  ُّٞ ِ َش َّ ِ� ٱ
َ
ِِ �ۚ  أ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َّ رِ ٱل ِِ   ]١٠: ُسوَرةُ ِبراهيم[﴾ فَا

“আ�াহ স�ে� িক েকান সে�হ আেছ, িযিন আকাশমমলী ও 
পৃিথবীর সৃি�কতরা?” - (সূরা ইবরাহীম: ১০); িতিন আরও বেলন:  

بِۡ� َر�ّٗ  ﴿
َ
� ِ َّ َ�ۡ�َ ٱ

َ
� ُُۡل أ ٖ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ُّ   ]١٦٤: ُسوَرةُ ا�نعام[﴾  ا وَُهَو َر

“বল, আিম িক আ�াহেক েছেড় অনয �িতপালকেক খুাজব? অথচ 
িতিনই সবিকছুর �িতপালক।” - (সূরা আল-আন‘আম: ১৬৪); 
িতিন আরও বেলন:  

ُّ ُُۡل  ﴿ ۚ  َمن ّر ُ َّ ِِ  ُُِل ٱ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َّ   ]١٦: ُسوَرةُ الرعَ[﴾ ٱل
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“বল, েক আকাশমমলী ও পৃিথবীর �িতপালক? বল, আ�াহ।” - 
(সূরা আর-রা‘দ: ১৬) এবং অনুরপ আর আয়াত। কারণ, তারা 
এর �ীকৃিত �দান কের।  

আর এই �কােরর তাওহীদ তথা একরবাদ কািফর স�দােয়র 
েকান হপকার কের িন; কারণ, তারা ইবাদেতর েকে� আ�াহেক 
একমা� ইলাহ িহেসেব �হণ কের িন; েযমন িতিন বেলেছন:  

﴿  ََ َّ وَُهم ّمۡ�ُِ�و ِِ ِ َّ ۡ�َهُُهم بِّ
َ
ِمُن أ ُۡ   ]١٠٦: ُسوَرةُ يوسف[﴾  ١َوَما يُ

“তােদর অিধকাংশ আ�াহেক িব�াস কের, িক� তারা তাার সােথ 
শরীক কের।” - (সূরা ইহসুফ: ১০৬); িতিন আরও বেলেছন:  

ؤ  ﴿ ََ ۡل ُُ  ِ َّ َّ ِ�َُقّرُِ�ونَآ َِِ  ٱ ُهۡم ِِ َُ َۡۡعُب   ]٣: ُسوَرةُ الزمر[﴾  َما 

“আমরা েতা তােদর পূজা এজনযই কির েয, তারা আমােদরেক 
আ�াহর সাি�েধয এেন েদেব।” - (সূরা যুমার: ৩); িতিন আরও 
বেলেছন:  

ُ�َنّ�ِ  ﴿
َ
ِۚ ُُۡل � َّ ََ ٱ نَا ِعن ُُ ؤ َٓ ٓ ِ ُشَف ََ ُُ ؤ َٓ  ََ ََ َ�ۡعلَُم ِ�  ُٔ َوَ�ُقولُو َ بَِما  َّ ََ ٱ و

 � ِِ
َ
ََ ِ� ٱۡ� َ�َٰ�ِٰت َو َّ  ]١٨: ُسوَرةُ يو�س[﴾ ٱل
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“তারা বেল, এগেলা আ�াহর িনকট আমােদর সুপািরশকারী। বল, 
েতামরা িক আ�াহেক আকাশমমলী ও পৃিথবীর এমন িকছুর 
সংবাদ েদেব, যা িতিন জােনন না?” - (সূরা ইহনুস: ১৮)। 

ি�তীয় �কার: ইবাদেতর েকে� আ�াহর তাওহীদ: 

এটা এমন একিট িবষয়, যােক েক� কেরই রাসূলগণ ও িবিভ� 
জািতর মেধয সকল যু�িব�হ সংঘিটত হেয়েছ; আর এটা এমন 
একিট বযাপার, যা বা�বায়ন করার জনযই নবী ও রাসূলেদর 
ে�রণ করা হেয়েছ। আর তার মূলকথা হল: "ال � اال اهللا" 
(আ�াহ ছাড়া েকান সতয ইলাহ েনই) -এর অথর। সুতরাং তা দু’িট 
মূলনীিতর হপর �িতি�ত: নীিত দু’িট হল "ال � اال اهللا" (আ�াহ 

ছাড়া েকান হক ইলাহ েনই) এর মধযকার েনিতবাচক িদক এবং 
ইিতবাচক িদক। 

বাকযিটর েনিতবাচক (ايف) অথর হল: সকল �কার ইবাদেতর 

েকে� আ�াহ তা‘আলা বযতীত সকল �কার হপাসযেক পিরহার 
বা �তযাহার কের েনয়া। 

বাকযিটর ইিতবাচক (اسثبيت) অথর হল: সকল �কার ইবাদত তাার 

িবিধব� শর‘য়ী প�িতেত এককভােব ও একমা� তাারই জনয 
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িনিদর� করা। আল-কুরআেনর িসংহভাগ আয়াতই এই �কার 
তাওহীদ �সে�; েযমন:  

ّمةٖ  ﴿
ُ
ِ أ

َۡۡنا ِ� ُ�ّ َع ََ  َۡ َِ ٱ�ۡ  َولََق
َ
ًَ أ ُٰغوَتۖ رُّسو َّ ْ ٱل َ َوٱۡجَتُِِبوا َّ ْ ٱ وا َُ ُسوَرةُ [﴾ ُب

 ]٣٦: ا�حل

“আ�াহর ইবাদত করার ও তাগতেক বজরন করার িনেদরশ েদয়ার 
জনয আিম েতা �েতযক জািতর মেধযই রাসূল পািােয়িছ।” - (সূরা 
আন-নাহল: ৩৬) 

﴿  َِ و َُ نَا۠ َفّۡ�ُب
َ
� ٓ َّ ِ َٰه ِ ََ ِِ ٓ ََ نُّه  

َ
ٓ َِِ�ۡهِ � ِٓ َّ نُو َُ ِمن رُّسوِل ِِ رَۡسۡلَنا ِمن َلۡبلِ

َ
َوَمآ أ

 ]٢٥: ُسوَرةُ ا�نبيا [﴾ ٢

“আিম েতামার পূেবর এমন েকান রাসূল ে�রণ কিরিন তার �িত 
এই ওহী বযতীত েয, আিম বযতীত অনয েকান (সতয) ইলাহ েনই; 
সুতরাং আমারই ইবাদত কর।” - (সূরা আল-আি�য়া: ২৫)।  

﴿  ََ ِ ٱلُۡوۡ�َ�ٰ  َُ بِّۡلُعۡرَوة ََ َِ ٱۡسَتۡم َق ََ  ِ َّ ِمن  بِّ ُۡ ُٰغوِت َوُ� َّ َمن يَۡ�ُفۡر بِّل ََ
 ۗ  ]٢٥٦: ُسوَرةُ ا�قرة[﴾  ٱنفَِصاَم لََما

“সুতরাং েয তাগতেক অ�ীকার করেব ও আ�াহর �িত িব�াস 
�াপন করেব, েস এমন এক মজবুত হাতল ধরেব, যা কখনও 
ভা�েব না।” - (সূরা আল-বাকারা: ২৫৬)।  
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َِ ٱلّر� َ الَِمٗة  َٔ َوۡ�  ﴿ َجَعۡلَنا ِمن ُدو
َ
ٓ أ َُ ِمن رُّسلَِنا رَۡسۡلَنا ِمن َلۡبلِ

َ
ۡل َمۡن أ

 ََ و َُ  ]٤٥: ُسوَرةُ الزخرف[﴾  ٤ ُ�ۡعَب

“েতামার পূেবর আিম েয সকল রাসূল ে�রণ কেরিছলাম তােদরেক 
তুিম িজজাসা কর, আিম িক দয়াময় আ�াহ বযতীত েকান হপাসয 
ি�র কেরিছলাম, যার ইবাদত করা যায়?” - (সূরা যুখুফ: ৪৫) 

ٰهٞ  ﴿ ََ ُٰمُ�ۡم ِِ ََ َمآ ِِ ّۡ
َ
ؤ َِِ ّ � َٓ َّۡما يُو ِ ََ  ُُۡل ِ لُِمو َۡ نُتم ّم

َ
َمۡل أ ََ  ۖ َٞ ِِ ٰ ُسوَرةُ [﴾  ١ََ

 ]١٠٨: ا�نبيا 

“বল আমার �িত ওহী হয় েয, েতামােদর ইলাহ একজন ইলাহ, 
সুতরাং েতামরা িক আ�সমপরণকারী হেব না?” - (সূরা আল-
আি�য়া: ১০৮); আর এই �সে� আরও বহ আয়াত রেয়েছ। 

তৃতীয় �কার: �ীয় নাম ও গণাবলীর েকে� আ�াহর তাওহীদ: 

আর এই �কােরর তাওহীদ দু’িট মূলনীিতর হপর �িতি�ত, 
েযমনিট আ�াহ তা‘আলা বণরনা কেরেছন: 

�থমত: আ�াহ তা‘আলােক সৃি�র গণাবিলর সােথ তুলনা করা 
েথেক পিব� রাখা। 
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ি�তীয়ত: আ�াহ তা‘আলা িনেজেক অথবা তাার রাসূল সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম তাােক েযসব গেণ গণাি�ত কেরেছন, 
রপকােথর নয় বরং �কৃতােথর আ�াহ  তা‘আলার পিরপূণরতা ও 
যথােযাগয মযরাদার সােথ সামাসয েরেখ েসগেলার �িত ঈমান 
আনা। আর এটা জানা কথা েয, আ�াহ স�েকর আ�াহর চাইেত 
জানী েকহ েনই েয আ�াহর গণ বণরনা করেত পাের, আর 
আ�াহর পের আ�াহর গণাবিল স�েকর আ�াহ র রাসূেলর চাইেত 
অিধক জানী েকহ েনই েয তাার গণাবিল বণরনা করেত সকম। 

আর আ�াহ তা‘আলা িনেজর বযাপাের বলেছন: 

﴿  ۗ ُ َّ ِم ٱ
َ
ۡعلَُم أ

َ
نُتۡم أ

َ
 ]١٤٠: ُسوَرةُ ا�قرة[﴾  َ أ

“েতামরা িক েবিশ জােনা, না আ�াহ?” - (সূরা আল-বাকারা: 
১৪০)। 

আর িতিন তাার রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম স�েকর 
বেলন:  

ٓؤ  ﴿ ُُ َعِن ٱلَۡمَو ِِ ٰ  ٣َوَما يَن َٓ ٞ يُو ۡٓ َّ َو َۡ ُهَو ِِ  ]٤ - ٣: ُسوَرةُ ا�جم[﴾  ٤ِِ

“এবং েস মনগড়া কথাও বেল না। এটা েতা ওহী, যা তার �িত 
�তযােদশ হয়” - (সূরা আন-নাজম: ৩ - ৪)।  
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আ�াহ তা‘আলা তাার বাণী �ারাই তাার অনুরপ েকান িকছু েনই 
বেল বণরনা কেরেছন; িতিন বেলন:  

﴿  ۖ ۡۡلِهِۦ َ�ۡ ٞ  ]١١: ُسوَرة الشورٓ[﴾  لَۡيَس َكِم

“েকান িকছুই তাার সদৃশ নয়, ..” - (সূরা আশ-শরা: ১১); আর 
িতিন তাার ইিতবাচক গণাবলীসমূহ �কৃতােথরই সাবয� কেরেছন 
তাার ভাষায়:  

ِميُع ٱۡ�َِصُ�  ﴿ َّ  ]١١: ُسوَرة الشورٓ[﴾  ١وَُهَو ٱل

“.. আর িতিন সবরে�াতা, সবর্�া।” —(সূরা আশ-শরা: ১১); 
সুতরাং আয়ােতর �থমাংশ �ারা �মািণত েয, তাার গণাবিল 
অকাযরকর বা অসার করার অবকাশ েনই।  

তাই আয়াত েথেক সু�� েয, �েতযেকর জনয আবশযক হেলা 
েকান �কার সাদৃশয�াপন ছাড়া �কৃত অেথরই তাার গণাবলী তাার 
জনয সাবয� করা এবং তাার গণাবিল অকাযরকর না কের অনয সব 
িকছুর সােথ তাার সাদৃশযতােক অ�ীকার করা। 

িতিন সৃি� কতৃরক তাােক েব�ন করার অকমতার কথা সু��ভােব 
বণরনা কের িদেয়েছন; িতিন বেলেছন:  
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ََ ُ�ِي ﴿ يِمۡم َوَما َخۡلَفُمۡم َو َِ يۡ
َ
� َ�ََۡ ََ بِهِۦ ِعۡلمٗ َ�ۡعلَُم َما  و : ُسوَرةُ ِه[﴾  ١ا ُِ

١١٠[ 

“তােদর স�ুেখ ও প�ােত যা িকছু আেছ তা িতিন অবগত, িক� 
তারা জান �ারা তাােক েব�ন করেত পাের না” - (সূরা রহা: 
১১০)।  

* * *
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ি�তীয় মাসআলা: হপেদশ �সে� 

সকল িবজজন একমত েপাষণ কেরেছন েয, আ�াহ তা‘আলা 
আকাশ েথেক পৃিথবীেত ‘পযরেবকণ ও জান তথা িবদযার’ 
হপেদেশর েচেয় বড় েকান হপেদ�া ও ধমকদাতা ে�রণ কেরন 
িন। আর তা হে� এই েয, মানুষ এ-কথা েখয়াল রাখেব েয তাার 
স�ািনত ও মহান �িতপালক তােক পযরেবকণ কেরন এবং েস 
যা িকছু েগাপন কের ও �কাশ কের, িতিন েস স�েকর জােনন। 

আেলমগণ এই বড় হপেদ�া ও মহা ধমকদাতার জনয এমন 
দৃ�া� হপ�াপন কেরেছন, যার �ারা েবাধগময িজিনস 
অনুভবেযাগয িজিনেসর মত হেয় যায়। তারা বেলন: যিদ আমরা 
একজন বাদশােক ধের িনই, েয বাদশাহ অতযিধক র�পাতকারী, 
মানুষ হতযাকারী এবং �চম আ�মনকারী ও শাি�দাতা, আর তার 
জ�াদ তার মাথার হপের দাাড়ােনা এবং চামড়ার িবছানা2 িবছােনা, 
তরবািরিট েথেক র� ঝরেছ এবং ঐ বাদশার চারপােশ তার 
কনযা ও  ীগণ; এমন ভয়�র অব�ায়, বাদশােহর েচােখর সামেন 
ও তার হপি�িতেত হপি�ত েকােনা দশরক িক ঐ বাদশার কনযা 
ও  ীগেণর িনকট েথেক অঅবধ িকছু অজরেনর িচ�া করেব?! না, 
কখনও না! (আর আ�াহর জনয রেয়েছ যাবতীয় মহ�ম 
                                                            
 শে�র অথর- চামড়ার িবছানা, যা অপরাধীেদরেক হতযা করার জনয িবছােনা হয়। ايطع 2

- অনুবাদক। 
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দৃ�া�সমূহ।) বরং তখন �েতযক হপি�ত বযি� হেব ভীত-স��, 
তােদর হদয়সমূহ হেব অবনত, তােদর চকুসমূহ হেব আত���, 
তােদর অ�-�তয�গেলা হেব িহম শীতল, তােদর চূড়া� আশা 
হেব িনরাপেদ �তযাবতরন। আর এেতও েকান সে�হ েনই েয, 
(আর আ�াহর জনয রেয়েছ মহ�ম দৃ�া�,) আ�াহ তা‘আলা 
হেলন মহাজানী, ঐ বাদশার েচেয় অিধক ও িব�ৃত জােনর 
অিধকারী; সে�হ েনই েয, িতিন মহান শাি�দাতা, �চম 
শি�শালী ও কিান শাি�দাতা। তাার জিমেন তাার সংরিকত 
এলাকা হে� তাার িনেষধসমূহ।  

এমিনভােব যিদ েকান শহরবাসী জােন েয, শহেরর আমীর বা 
শাসক তারা রােতর েবলায় েযসব কাজ কের তার সব িকছুই 
জানেত পােরন, তেব তারা আতি�ত অব�ায় রাি�যাপন করেব 
এবং তার ভেয় তারা সকল �কার অনযায় ও অপকমর পিরতযাগ 
করেব। 

আর আ�াহ তা‘আলা সৃি�কুলেক েয েহকমত বা রহেসযর কারেণ 
সৃি� কেরেছন, তা ��ভােব বণরনা কের িদেয়েছন; তা হল 
তােদরেক পরীকা-িনরীকা ও যাছাই-বাছাই করা। েযমন িতিন 
বেলেছন:  



20 
 

ِِ  ُِ�َنةٗ  ﴿
َ
ّ  ِِنّا َجَعۡلَنا َما َ�َ ٱۡ� َٗ ل ُن َ�َم ََ ِۡ ّ�ُمۡم أَ

َ
ُسوَرةُ [﴾  ٧ َما ِ�َۡبلُوَُهۡم �

 ]٧: الكمف

“পৃিথবীর হপর যা িকছু আেছ আিম েসগেলােক তার েশাভা 
কেরিছ মানুষেক এই পরীকা করার জনয েয, তােদর মেধয কেমর 
েক ে��।” - (সূরা আল-কাহাফ: ৭); িতিন সূরা হেদর �থম 
িদেক বেলন: 

يّا�ٖ وَُهَو  ﴿
َ
َِ  ِ� ِسّتةِ �

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َّ َُ ٱل ََ َعۡرُشُه  َ�َ ٱلۡمَ  ٱّيَِ َخَل آ ِ َوَ�

 ۗ َٗ ُن َ�َم ََ ِۡ يُّ�ۡم أَ
َ
  ]٧: ُسوَرةُ هود[﴾  ِ�َۡبلَُوُ�ۡم �

“আর িতিনই আকাশমমলী ও পৃিথবী ছয় িদেন সৃি� কেরন, তখন 
তাার আরশ িছল পািনর হপর, েতামােদর মেধয কােজ-কেমর েক 
ে�� তা পরীকা করার জনয।” - (সূরা হদ: ৭); িতিন বেলনিন: 
েতামােদর মেধয েক সবেচেয় েবিশ আমলকারী!। 

িতিন সূরা আল-মুলেকর মেধয বেলন: 

َيٰوةَ ِ�َۡبلُ  ﴿ َُ ٱلَۡمۡوَت َوٱۡ�َ ۚ وَُهَو ٱلَۡعزِ�ُز ٱّيَِ َخلَ َٗ ُن َ�َم ََ ِۡ يُّ�ۡم أَ
َ
َوُ�ۡم �

 ]٢: الغكُسوَرةُ [﴾  ٢ٱۡلَغُفوُر 
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“িযিন সৃি� কেরেছন মৃতুয ও জীবন, েতামােদরেক পরীকা করার 
জনয— েক েতামােদর মেধয কেমর হ�ম। আর িতিন পরা�মশালী, 
কমাশীল।” - (সূরা আল-মুলক: ২)। 

এই আয়াত দু‘িট তাার িনে�া� বাণীর হে�শয ও তা পযর বণরনা 
কের; েযমন িতিন বেলন: 

﴿  َِ و َُ َّ ِ�َۡعُب �َس ِِ ّن َوٱۡ�ِ ِ
ِۡ  ]٥٦: ُسوَرةُ ايار�ات[﴾  ٥َوَما َخلَۡقُت ٱ

“আিম সৃি� কেরিছ িজন এবং মানুষেক এইজনয েয, তারা 
আমারই ইবাদত করেব।” - (সূরা আয-যািরয়াত: ৫৬)। 

েযেহতু সৃি�কুলেক সৃি� করার েহকমত তথা রহসয হেলা 
হে�িখত পরীকা-িনরীকা ও যাছাই-বাছাই করা, েসেহতু িজবরাঈল 
আ. মানুেষর জনয এই পরীকায় সফলকাম হওয়ার প�িত বণরনা 
কের িদেত চাইেলন, তাই িতিন নবী সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�ামেক বলেলন: আপিন আমােক ইহসান স�েকর বেল 
িদন? তখন নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সু�� কেরন েয, 
এখােন আেলািচত এই ে�� ধমকদাতা ও মহা হপেদ�াই হে� 
ইহসােনর পথ। িতিন বেলন:  

نْ  هر«
َ
َ  َ�ْعبُ َ  أ َّ نَّك  ا

َ
إِنّهُ  رََماهُ  رَُ� ْ  لَمْ  فَإِنْ  رََماهُ  َكَ

)�تفق عغيه( .» نََماكَ  فَ  
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“ইহসান হে�, তুিম আ�াহর ইবাদত এমনভােব করেব েযন তুিম 
তাােক েদখছ; আর যিদ তুিম তাােক েদখেত না পাও, তাহেল মেন 
করেব, িতিন েতামােক েদখেত পাে�ন।” (বুখারী ও মুসিলম)।3 
আর এ জনযই আপিন পিব� কুরআনুল কারীেমর �িত পৃ�ায় এই 
মহান হপেদ�ােক েদখেত পােবন, েযমন: 

َۡ َخلَۡقنَ  ﴿ ُُ َِِ�ۡهِ ِمۡن َولََق َُۡر
َ
ُهۖ  َوَ�ُۡن أ َُ ۡف َۡ َۡۡعلَُم َما تُوَۡسوُِس بِهِۦ  �َ�َٰن َو ا ٱۡ�ِ

 َِ ۡبِل ٱلَۡورِ� َِ١  .... َٞ يۡهِ َرلِيٌب َعتِي َ�َ َّ ُُ ِمن َُۡوِل ِِ : ُسوَرةُ ق[﴾  ١ّما يَۡلفِ
  ]١٨و  ١٦

“আিমই মানুষেক সৃি� কেরিছ এবং তার �বৃি� তােক েয কুম�ণা 
েদয় তা আিম জািন। আর আিম তার �ীবাি�ত ধমনী অেপকাও 
িনকটতর। ... মানুষ েয কথাই হ�ারণ কের, তার জনয ত পর 
�হরী তার িনকেটই রেয়েছ।” - (সূরা �াফ: ১৬ ও ১৮)। 

 ]٧: ُسوَرةُ ا�عراف[﴾  ٧َوَما ُكّنا َ�ٓ�ِبَِ�  فَلََنُقّصّن َعلَۡيِمم بِعِۡل�ٖ�  ﴿

                                                            
3 ইমাম বুখারী ও মুসিলম আবূ েহারায়রা রািদয়া�াহ ‘আনহ েথেক হািদসখানা বণরনা 

কেরেছন: বুখারী, ঈমান অধযায় (كتيب اسندين), পিরে�দ: িজবরাঈল আ. কতৃরক নবী 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক ঈমান স�েকর িজজাসা ( �نيب ال ال جل�ل ايب ص
 ,(১ / ৩৯) ,(كتيب اسندين) মুসিলম, ঈমান অধযায় ;(১ / ১৮) (اهللا عغيه ع  اسندين
হািদস নং- ৯; আর ইমাম মুসিলম এই হািদসখানা ওমর ইবনুল খা�াব রািদয়া�াহ 
‘আনহ েথেকও বণরনা কেরেছন, ঈমান অধযায় (كتيب اسندين), (১ / ৩৬), হািদস নং- 

৮  
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“অতঃপর তােদর িনকট পূণর জােনর সােথ তােদর কাযরাবলী বণরনা 
করবই, আর আিম েতা অনুপি�ত িছলাম না” - (সূরা আল-
আ‘রাফ: ৭)। 

﴿  َٖ
ۡ
َُ ِ� َشأ َٖ  َوَما تَُ�و ْ ِمۡنُه ِمن ُُۡرَ ا َّ  َوَما َ�ۡتلُوا ََ ِمۡن َ�َمِل ِِ ََ َ�ۡعَملُو َو

 ََ َۡۡقاِل َذّر�ٖ  ُكّنا َعلَۡيُ�ۡم ُشُموًدا ِِۡذ تُفِيُضو َُ ِمن ّمِ ِ ُُ َعن ّرّ� ِ�  َِيهِ� َوَما َ�ۡعُز
 �ِ ََ ِِ  َو

َ
َّ ِ� كَِ�ٰبٖ ٱۡ� ِِ َ ََ �ۡ

َ
ٓ أ ََ َُ َو ِ ٰل ََ َغَر ِمن  ۡۡ ٓ أَ ََ َمآ ِ َو َّ ّمبِِ�  ٱل

  ]٦١: ُسوَرةُ يو�س[﴾ ٦

“তুিম েয েকান অব�ায় থাক এবং তুিম ত স�েকর কুরআন 
েথেক যা িতলাওয়াত কর এবং েতামরা েয েকান কাজ কর, আিম 
তার পিরদশরক— যখন েতামরা তােত �বৃ� হও। আকাশমমলী ও 
পৃিথবীর অণু পিরমাণও েতামার �িতপালেকর অেগাচর নয় এবং 
তা অেপকা কু্তর অথবা বৃহ�র িকছুই েনই, যা সু�� িকতােব 
েনই।” - (সূরা ইহনুস: ৬১)। 

ُّۡمۡم  ﴿ ِِ ٓ ََ
َ
ََُمۡم َ�ۡعلَُم يَثۡنُ � ََ �َِيا َتۡغُشو َۡ َ � �َ ِِ  ََ َتۡخُفواْ ِمۡنُهۚ �َ َۡ ورَُهۡم لِيَ َُ ُۡ  ََ و

ورِ  َُ اِت ٱلّص ََ ِ ۚ ِِنُّه  َعلِيُم  ب ََ ََ َوَما ُ�ۡعلُِنو و   ]٥: ُسوَرةُ هود[﴾  ٥َما �ُِ�ّ

“সাবধান! িন�য়ই তারা তাার িনকট েগাপন রাখার জনয তােদর 
বক ি�ভাাজ কের। সাবধান! তারা যখন িনেজেদরেক বে  
আ�িদত কের, তখন তারা যা েগাপন কের ও �কাশ কের, িতিন 
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তা জােনন। অ�ের যা আেছ, িন�য়ই িতিন তা সিবেশষ 
অবিহত।” - (সূরা হদ: ৫)। আর অনুরপভােব আল-কুরআেনর 
�ায় �েতযক �ােন এই �সে� বিণরত আেছ। 

* * * 
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তৃতীয় মাসআলা: স কমর ও অনযানয কেমরর মেধয 
পাথরকয �সে� 

আল-কুরআন ��ভােব বণরনা কেরেছ েয, স কমর এমন এক 
কমরেক বলা হয়, যােত িতনিট িবষেয়র সমােবশ ঘেট; ত�েধয 
েথেক যখন েকান একিট �িটপূণর হেব, তেব িকয়ামেতর িদন তা 
�ারা বযি�র েকান হপকার হেব না। 

�থমত: কাজিট নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম কতৃরক আিনত 
িবধান অনুযায়ী হওয়া4; েকননা আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

                                                            
4 বুখারী, সি�র অধযায় (كتيب الصغح), পিরে�দ: যখন তারা অনযায় সি�র হপর 

মীমাংসা কের, তখন েসই সি� বািতল বেল গণয হেব ( نيب ا ا اصطغارا ع صغح جرر
) মুসিলম, িবচার অধযায় ;(৩ / ১৬৭) ,(فيلصغح مميوي  :পিরে�দ ,( كتيب امقضي

বািতল িবধানসমূহ খমন করা এবং শরীয়েতর মেধয নতুন হউািবত িবষয়সমূহ 
�তযাখযান করা (نيب نقا امكم  اليطغ  و ري م ثيت اممرر) (৩ / ১৩৪৩), হািদস নং- 
১৭১৮, আেয়শা রািদয়া�াহ ‘আনহা েথেক বিণরত, নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 
বেলন: “েয বযি� আমােদর এই দীেনর মেধয এমন িকছুর হউাবন করেব যা তার 
মেধয েনই, তেব তা অ�হণেযাগয হেব”; অনয বণরনায় আেছ: “যা তার অ�ভুর� নয়”। 

�ي ليس : "و ف روان ، "�  أك   ف أممني هذا �ي ليس فيه فار ري: "عةش  ر  اهللا عغاي ممفرع(
")�غه ; আর ইমাম মুসিলেমর বণরনায় আেছ: “েয বযি� এমন কাজ করল, যার 
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﴿  ْۚ ََۡمٮُٰ�ۡم َ�ۡنُه فَّنَتُموا وهُ َوَما  َُ  ]٧: ُسوَرةُ ا��[﴾  َوَمآ َ اتَٮُٰ�ُم ٱلّرُسوُل فَُخ

“রাসূল েতামােদর জনয যা িনেয় এেসেছন, তা েতামরা �হণ কর 
এবং যা েথেক েতামােদরেক িনেষধ কেরেছন, তা েথেক িবরত 
থাক।” - (সূরা আল-হাশর: ৭); িতিন আরও বেলন:  

﴿  ۖ َ َّ ََ ٱ ا َِ
َ
َۡ أ َق ََ ِع ٱلّرُسوَل  ِِ  ]٨٠: ُسوَرةُ الَِا [﴾ ّمن يُ

“েকহ রাসূেলর আনুগতয করেল েস েতা আ�াহরই আনুগতয 
করল।” — (সূরা আন-িনসা: ৮০); িতিন আরও বেলন:  

َ فَّتّبُِعوِ� ُُۡل ِِ  ﴿ َّ ََ ٱ  ]٣١: ُسوَرةُ آل عمراَ[﴾ َ ُكنُتۡم ُبِّبو

“বল, েতামরা যিদ আ�াহেক ভােলাবাস, তেব আমােক অনুসরণ 
কর।” - (সূরা আেল ইমরান: ৩১); িতিন আরও বেলন: 

﴿  ْ ا ُُ ؤ ََ َ ُُ ۡم لَُمۡم 
َ
ۚ  أ ُ َّ َ  بِهِ ٱ َذ

ۡ
ْ لَُمم ّمَِن ٱّ�ِيِن َما لَۡم يَأ َُعوا وَرةُ سُ [﴾  َُ

 ]٢١: الشورٓ

                                                                                                               
বযাপাের আমােদর সমথরন েনই, তেব েস কমর �তযাখযান হেব।” ( عدل عدم ليس  �
  ।(عغيه أممني فار ري
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“এেদর িক এমন কতগেলা েদবতা আেছ, যারা এেদর জনয 
িবধান িদেয়েছ এমন দীেনর, যার অনুমিত আ�াহ েদনিন।” - 
(সূরা আশ-শরা: ২১); িতিন আরও বেলন:  

﴿  ٓ ََ َ ا و ِ َ�ۡفَ�ُ َّ ۡم َ�َ ٱ
َ
ََ لَُ�ۡمۖ أ ذِ

َ
ُ أ  ] ٥٩: ُسوَرةُ يو�س[﴾  ٥َّ

“আ�াহ িক েতামােদরেক এর অনুমিত িদেয়েছন, না েতামরা 
আ�াহর �িত িমথযা আেরাপ করছ?” - (সূরা ইহনুস: ৫৯)। 

ি�তীয়ত: কাজিট একিন�ভােব আ�াহ তা‘আলার হে�েশয হওয়া; 
েকননা িতিন বেলন: 

َ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ ٱّ�ِينَ  ﴿ َّ واْ ٱ َُ َّ ِ�َۡعُب ِمُرٓواْ ِِ
ُ
 ]٥: ُسوَرةُ ا�ينة[﴾  َوَمآ أ

“তারা েতা আিদ� হেয়িছল আ�াহর আনুগেতয িবশ�িচ� হেয় 
একিন�ভােব তাার ইবাদত করেত।” - (সূরা আল-বাইেয়যনা: ৫); 
িতিন আরও বেলন: 

َ ُ�ۡلِٗصا ّ�ُ ٱّ�ِيَن  ﴿ َّ ََ ٱ ۡ�ُب
َ
َۡ أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
ٓ أ ِِّ ِ ّوَل  ١ُُۡل ِ

َ
ََ أ ُ�و

َ
َۡ أ

َ
ِمۡرُت ِ�

ُ
َوأ

لِِمَ�  َۡ َُ يَۡوِ� َعِظي�ٖ  ُُۡل  ١ٱلُۡم ا ََ َۡ َعَصۡيُت َرّ�ِ َع َخاُف ِِ
َ
ٓ أ ِِّ ِ ِ ١  َ َّ ُُِل ٱ
َُ ُ�ۡلِٗصا ّ�ُ  دِيِ�  ۡ�ُب

َ
واْ َما ِشۡئُتم ّمِن ُدونِهِۦۗ  ١أ َُ  - ١١: ُسوَرةُ الزمر[﴾  فَّۡ�ُب
١٥[  
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“বল, আিম েতা আিদ� হেয়িছ আ�াহর আনুগেতয একিন� হেয় 
তাার ইবাদত করেত; আর আিদ� হেয়িছ, আিম েযন 
আ�সমপরণকারীেদর অ�ণী হই। বল, আিম যিদ আমার 
�িতপালেকর অবাধয হই, তেব আিম ভয় কির মহািদবেসর 
শাি�র। বল, আিম ইবাদত কির আ�াহরই, তাার �িত আমার 
আনুগতযেক একিন� েরেখ। আর েতামরা আ�াহর পিরবেতর যার 
ই�া তার ইবাদত কর।” - (সূরা যুমার: ১১ - ১৫)।  

তৃতীয়ত: কাজিট িবশ� আিকদা তথা িব�ােসর হপর িভি� কের 
হেত হেব। েকননা কাজ হল ছােদর মত, আর আিকদা তথা 
িব�াস হল িভত�রপ। আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ِمنٞ َوَمن  ﴿ ُۡ نَ�ٰ وَُهَو ُم
ُ
ۡو أ

َ
ُخلُ  َ�ۡعَمۡل ِمَن ٱلّ�ٰلَِ�ِٰت ِمن َذَكِر أ َۡ َُ يَ ِ ؤ  ََ ْو

ُ
ََ فَأ و

َّنَة  ِۡ  ]١٢٤: ُسوَرةُ الَِا [﴾ ٱ

“পুুষ অথবা নারীর মেধয েকহ স  কাজ করেল ও মুিমন হেল 
তারা জা�ােত �েবশ করেব।” - (সূরা আন-িনসা: ১২৪); এখােন 
িতিন স কেমরর সােথ ﴿  ِٞمن ُۡ ﴾  وَُهَو ُم  (েস ঈমানদার অব�ায়) 

বেল ঈমােনর শতরােরাপ কেরেছন। আর িতিন অিব�াসীেদর 
�সে� বেলন: 
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ۡمَنآ َِِ ٰ َما ﴿ َِ ُۡوًرا  َهَبآ ٗ فََجَعۡلَ�ُٰه  َعِملُواْ ِمۡن َ�َملٖ  َوَُ : ُسوَرةُ الفرُاَ[﴾  ٢ّمن
٢٣[ 

“আর আিম তােদর কৃতকেমরর �িত লকয করব, অতঃপর 
েসগেলােক িবিক� ধুিলকণায় পিরণত করব।” - (সূরা আল-
ফুরকান: ২৩); তােদর বযাপাের িতিন আরও বেলন: 

ِِلٞ  ﴿ َنُعواْ َِيَما َوَ�ٰ َۡ بَِط َما  َِ ۖ َو َّ ٱ�ّاُر َُ ٱّيِيَن لَۡيَس لَُمۡم ِ� ٱ�ِخَرةِ ِِ ِ ؤ  ََ ْو
ُ
 أ

 ََ  ]١٦: ُسوَرةُ هود[﴾  ١ّما َ�نُواْ َ�ۡعَملُو

“ওেদর জনয আেখরােত অি� বযতীত অনয িকছুই েনই, ওরা যা 
কের আেখরােত তা িন�ল হেব এবং তারা যা কের থােক তা 
িনরথরক।” - (সূরা হদ: ১৬) ... এগেলা ছাড়াও এ �সে� আরও 
অেনক আয়াত রেয়েছ। 

* * * 
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চতুথর মাসআলা: শরীয়েতর িবধান বযতীত অনয 
িবধান �ারা িবচার-ফয়সালা করা �সে� 

আল-কুরআন সু��ভােব েঘাষণা কেরেছ েয, শরীয়েতর িবধান 
বযতীত অনযেক িবচারক মানা সু�� কুফরী ও আ�াহ তা‘আলার 
সােথ িশরক। আর শয়তান যখন ম�ার কািফরেদরেক �তযােদশ 
করল তারা যােত আমােদর নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক 
মৃত ছাগল স�েকর িজজাসা কের েয, েক তােক হতযা কেরেছ; 
জবােব িতিন বলেলন: “তােক আ�াহ হতযা কেরেছ”। অতঃপর 
শয়তান তােদরেক আবার �তযােদশ করল েয তারা েযন তােক 
বেল: েতামরা িনেজেদর হােত যা জবাই কর, তা হালাল এবং 
আ�াহ তাার পিব� হােত যা জবাই কেরন, তা হারাম? তাহেল 
েতামরা েতা েদখিছ আ�াহর েচেয় হ�ম5! এই ঘটনার 
পিরে�িকেত আ�াহ তা‘আলা নািযল কেরন: 

                                                            
5 হািদসখানা আবদু�াহ ইবন আ�াস রা. েথেক সনদসহ বণরনা কেরন ইমাম আবূ 

দাহদ, কুরাবানীর অধযায় (كتيب امايح), পিরে�দ: আহেল িকতােবর জবাই �সে� 

-হািদস নং- ২৮১৮; িতরিমযী, আল ,(৩ / ২৪৫) ,(نيب ف  نيئح أهل الكتيب)

কুরআেনর তাফসীর অধযায় (كتيب رفس� القمآن), পিরে�দ: সূরা আল-আন‘আম 

েথেক ( نيب و �  الررة امنعي), (৫ / ২৪৬), হািদস নং- ৩০৬৯; নাসাঈ, কুরাবানীর 
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َّ ٱلشّ  ﴿ َ ََ و ُِ َ� َ�ُو ِِ ٰ�َ ٓ ۡوِ�َا
َ
ۡعُتُموُهۡم ِِنُّ�ۡم َِِ ؤ أ َِ َۡ أَ لُوُ�ۡمۖ َ َِ ٰ ََ �ِِمۡم ِ�ُ

 ََ  ]١٢١: ُسوَرةُ ا�نعام[﴾  ١لَُمۡ�ُِ�و

“িন�য়ই শয়তােনরা তােদর ব�ুেদরেক েতামােদর সােথ িববাদ 
করেত �েরাচনা েদয়; যিদ েতামরা তােদর কথামত চল, তেব 
েতামরা অবশযই মুশিরক হেয় যােব।” - (সূরা আল-আন‘আম: 
১২১); আর ﴿ ََ  (الفيء) বােকযর শুেত ফা  ﴾١ِِنُّ�ۡم لَُمۡ�ُِ�و
সংযু� না হওয়াটা কসম তথা শপেথর ভূিমকা�রপ লাম ( ال) 
হহয থাকার হপর �কাশয ইি�ত। সুতরাং, তা আ�াহর পক 
েথেক শপথ, িতিন এর �ারা এই আয়ােত কারীমার মেধয এই 
বযাপাের শপথ কেরেছন েয, েয বযি� শয়তােনর শরীয়ত ও 
িবধােনর অনুসরণ কের মৃতেক হালাল মেন করেব, েস মুশিরক 
বেল গণয হেব; আর তা হেলা বড় িশরক (كك أرل), যা মুসিলম 

স�দােয়র ঐকযমেতর িভি�েত সংিে� বযি�েক মুসিলম িম�াত 
েথেক খািরজ কের েদেব। এই অপরােধ অিভযু� বযি�েক 

                                                                                                               
অধযায় ( الضايني كتيب ), পিরে�দ: আ�াহ তা‘আলার বাণী: َكرِ  ﴿ 

َۡ ُ�لُواْ ِمّما لَۡم يُ
ۡ
ََ تَأ َو

ِ َعلَۡيهِ  َّ ﴾ٱۡسُم ٱ  -এর বযাখযা ( َكرِ ٱۡسُم  ﴿ :نيب رأو�ل قرل اهللا عزو جل
َۡ ُ�لُواْ ِمّما لَۡم يُ

ۡ
ََ تَأ َو

ِ َعلَۡيهِ  َّ ﴾ٱ ), (৭ / ২৩৭), আবদুল ফা�াহ আবূ গাদাহ এর িবেেষণ অনুযায়ী হািদস 

নং- ৪৪৩৭; অপর এক অেথর হািদসখানা বণরনা কেরেছন ইবনু মাজাহ, জবাই অধযায় 
 ২) ,(نيب سسدي  عغ  النح) পিরে�দ: জবাইেয়র সময় িবসিম�াহ বলা ,(كتيب النيئح)
/ ১০৫৯), হািদস নং- ৩১৭৩ 
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অিচেরই আ�াহ তা‘আলা িকয়ামেতর িদন তাার এ কথার মাধযেম 
িতর�ার করেবন:  

ّوٞ ّمبِٞ�  ﴿ َُ َٰنۖ ِِنُّه  لَُ�ۡم َع ََ واْ ٱلّشۡي َُ َّ َ�ۡعُب  َ
َ
َٰبِ�ٓ َ اَدَم أ ََ َۡ َِِ�ُۡ�ۡم  ۡ�َم

َ
لَۡم أ

َ
�
َتقِيمٞ  ٦ َۡ ٞٞ ّم ٰ ََ ِۡ ا  ََ ٰ ََ  � وِ� َُ َِ ٱۡ�ُب

َ
  ]٦١ - ٦٠: ُسوَرةُ �س[﴾  ٦ َوأ

“েহ বনী আদম! আিম িক েতামােদরেক িনেদরশ েদইিন েয, 
েতামরা শয়তােনর দাসর কেরা না, কারণ েস েতামােদর �কাশয 
শ�? আর আমারই ইবাদত কর, এটাই সরল পথ?” - (সূরা 
ইয়সীন: ৬০ - ৬১)। 

আর আ�াহ তা‘আলা তাার ি�য় ব�ুর কথা হ�ৃত কের বেলন:  

َٰنۖ  ﴿ ََ َِ ٱلّشۡي ََ َ�ۡعُب بَِت 
َ
ۡ ؤ  ]٤٤: ُسوَرةُ مر�م[﴾ َٓ

“েহ আমার িপতা! শয়তােনর ইবাদত কেরা না”- (সূরা মারইয়াম: 
৪৪); অথরা - কুফরী ও অবাধযতার িবধােন শয়তােনর অনুসরণ 
করার মাধযেম তার ইবাদত কেরা না।  

িতিন আরও বেলন:  

﴿  ٰ�َِِ ٓ َّ ِ ََ ِمن ُدونِهِۦٓ ِ ُعو َۡ ٰنٗ  اۡٗ َِِ يَ ََ َّ َشۡي ِِ ََ ُعو َۡ َٗ ََ يَ ُسوَرةُ [﴾  ١ا ا ّمرِ�
 ]١١٧: الَِا 
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“তাার পিরবেতর তারা েদবীরই পূজা কের এবং িবে্াহী 
শয়তােনরই পূজা কের।” - (সূরা আন-িনসা: ১১৭); অথরা - তারা 
শধু শয়তােনরই দাসর কের, তার (শয়তােনর) শরীয়ত তথা 
িবিধিবধােনর অনুসরণ করার মাধযেম। 

িতিন আরও বেলন:  

ّ�َن لَِكِۡ�ٖ  ﴿ َُ  َُ ِ ٰل ََ هِۡم  َوَ� َِ ٰ ََ ۡو
َ
َ�ٓؤُُهۡم ّمَِن ٱلُۡمۡ�ِ�َِ� َلۡتَل أ َ ُسوَرةُ [﴾ ُُ

 ]١٣٧: ا�نعام

“এইরেপ তােদর শরীকরা বহ মুশিরেকর দৃি�েত তােদর 
স�ানেদর হতযােক েশাভন কেরেছ।” - (সূরা আল-আন‘আম: 
১৩৭)। িতিন তােদরেক তােদর ‘শরীক’ বেল নামকরণ কেরেছন। 
েকননা, স�ানেদরেক হতযা করার �ারা আ�াহর অবাধযতার 
েকে� তারা তােদরেক অনুসরণ কেরেছ। 

আর যখন ‘আদী ইবন হােতম রািদয়া�াহ ‘আনহ নবী সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামেক আ�াহ তা‘আলার িনে�া� বাণী স�েকর 
িজজাসা করেলন: 

﴿  َٗ ۡرَ�ا
َ
َبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُمۡم أ ِۡ

َ
ٓواْ أ َُ َ َّ َِ ٱٱ ِ ا ّمِن ُدو  ]٣١: ُسوَرةُ اهو�ة[﴾ َّ
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“তারা আ�াহ বযতীত তােদর পিমতগণেক ও সংসার-িবরািগগণেক 
তােদর �ভুরেপ �হণ কেরেছ।” - (সূরা আত-তাওবা: ৩১), 
তখন নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তার জবাব�রপ 
বলেলন েয, তােদরেক �ভু িহেসেব �হণ করার মােন হল: 
আ�াহ যা হালাল কেরেছন, তা হারাম করার এবং িতিন যা হারাম 
কেরেছন, তা হালাল করার বযাপাের তারা তােদরেক অনুসরণ 
করত6

। আর এটা এমন একিট িবষয়, েয বযাপাের েকান িবতকর 
েনই। আল-কুরআেনর ভাষায়: 

لَۡم تََر َِِ   ﴿
َ
� َُ نزَِل ِمن َلۡبلِ

ُ
ٓ أ َُ َوَما نزَِل َِِ�ۡ

ُ
ٓ أ ْ بَِما ُمۡم َ اَمُنوا ّۡ

َ
� ََ ٱّيِيَن يَزُۡ�ُمو

 َُ ْ بِهۦِۖ َوُ�رِ� َ يَۡ�ُفُروا
َ
ْ أ ِمُرٓوا

ُ
َۡ أ ُٰغوِت َوَُ َّ ْ َِِ  ٱل َ َ�َتَحاَكُمٓوا

َ
ََ أ و َُ يُرِ�

 َٗ ََ  بَعِي ٰ َ يُِضّلُمۡم َضَ�
َ
ُٰن أ ََ   ]٦٠: الَِا ُسوَرةُ [﴾ ٦ا ٱلّشۡي

“তুিম িক তােদরেক েদখিন, যারা দািব কের েয, েতামার �িত যা 
অবতীণর হেয়েছ এবং েতামার পূেবর যা অবতীণর হেয়েছ, তােত 
তারা িব�াস কের; অথচ তারা তাগেতর কােছ িবচার�াথরী হেত 
চায়, যিদও তা �তযাখযান করার জনয তােদরেক িনেদরশ েদয়া 
হেয়েছ? আর শয়তান তােদরেক ভীষণভােব পথ�� করেত চায়।” 
- (সূরা আন-িনসা: ৬০); আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

                                                            
6 িতরিমযী, আল-কুরআেনর তাফসীর অধযায় (كتيب رفس� القمآن), পিরে�দ: সূরা আত-

তাওবা েথেক ( �نيب و �  الررة الر), (৫ / ২৫৯), হািদস নং- ৩০৯৫, িতিন বেলন: 
এই হািদসিট গরীব। 
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ََ َوَمن ّلۡم َ�ُۡ�م  ﴿ َُ ُهُم ٱۡلَ�ٰفُِرو ِ ؤ  ََ ْو
ُ
ُ فَأ َّ نَزَل ٱ

َ
ٓ أ ُسوَرةُ [﴾  ٤بَِما

 ]٤٤: المائَة

“আর আ�াহ যা নািযল কেরেছন তদনুসাের যারা িবধান েদয় না, 
তারাই কািফর।” - (সূরা আল-মািয়দা: ৪৪); িতিন আরও বেলন: 

َكمٗ  ﴿ َِ ََۡتِ� 
َ
� ِ َّ َغۡ�َ ٱ ََ

َ
ۚ أ َٗ نَزَل َِِ�ُۡ�ُم ٱۡلِكَ�َٰب ُمَفّص

َ
َٓ أ َوٱّيِيَن  ا وَُهَو ٱّيِ
لٞ  ّ ََ نُّه  ُم

َ
� ََ َُ  َ اَ�ۡيَ�ُٰمُم ٱۡلِكَ�َٰب َ�ۡعلَُمو ِ َّۡن ِمَن ّمِن ّرّ� ََ تَُ�و � فَ ِ ُّ بِّۡ�َ

 ۡ   ]١١٤: ُسوَرةُ ا�نعام[﴾  ١ُمۡمَ�ِ�َن ٱل

“বল, তেব িক আিম আ�াহ বযতীত অনয কাহেক ফয়সালাকারী 
িহেসেব তালাশ করব— অথচ িতিনই েতামােদর �িত িব�ািরত 
িকতাব নািযল কেরেছন! আর আমরা যােদরেক িকতাব িদেয়িছ, 
তারা জােন েয, এটা েতামার রব-এর িনকট েথেক সতযসহ নািযল 
হেয়েছ। সুতরাং তুিম সি�হানেদর অ�ভুর� হেয়া না।” - (সূরা 
আল-আন‘আম: ১১৪); আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

﴿  ُٗ َۡ ِۡ  َُ ِ ۚ َوَ�ّمۡت َ�َِمُت َرّ� َٗ َۡ َّ ا وََع ِميُع ٱۡلَعلِيُم   َّ َِ�ٰتِهۦِۚ وَُهَو ٱل ََ َل لِ ِ َّ  ُمَب
 ]١١٥: ُسوَرةُ ا�نعام[﴾ ١

“আর সতয ও নযােয়র িদক িদেয় েতামার রব-এর বাণী পিরপূণর। 
তাার বাণী পিরবতরন করার মত েকহ েনই। আর িতিন সবরে�াতা, 
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সবরজ।” - (সূরা আল-আন‘আম: ১১৫)। এখােন তাার বাণী: 
﴿ ُٗ َۡ ﴾ اِۡ  অথর: সংবাদ দােনর েকে� সতয এবং ﴿  ۚ َٗ َۡ ﴾  وََع  অথর: 

িবিধিবধােনর েকে� নযায় ও ইনসাফপূণর। িতিন আরও বেলন: 

فَُحۡ�َم  ﴿
َ
ۡكمٗ أ ُِ  ِ َّ ُن ِمَن ٱ ََ ِۡ ۚ َوَمۡن أَ ََ ِٰملِّيةِ َ�ۡبُغو ََ ََ  ا ّلَِقۡو�ٖ ٱۡل ﴾  ٥يُوُُِنو
 ]٥٠: ُسوَرةُ المائَة[

“তেব িক তারা জািহলী যুেগর িবিধিবধান কামনা কের? িনি�ত 
িব�াসী স�দােয়র জনয িবধান �দােন আ�াহর েচেয় েক 
ে��তর?” - (সূরা আল-মািয়দা: ৫০)। 

* * * 
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প�ম মাসআলা: সামািজক অব�া �সে� 

এ �সে� আল-কুরআন অ�েরর তৃ�া িনবারণ কেরেছ এবং এর 
পথ-ঘাট আেলািকত কেরেছ।  

আ�াহ তা‘আলা �ধান সমাজপিতেক তার সমাজ ও স�দােয়র 
�িত েকমন আচরণ করার িনেদরশ িদেয়েছন, েসই িদেক লকয 
কুন। িতিন বেলন: 

ِمنَِ�  ﴿ ُۡ َُ ِمَن ٱلُۡم َُ لَِمِن ٱّ�َبَع َِ ۡۡ َجَنا  ]٢١٥: ُسوَرةُ الشعرا [﴾  ٢َوٱۡخفِ

“এবং যারা েতামার অনুসরণ কের, েসসব মুিমনেদর �িত িবনয়ী 
হও।” - (সূরা আশ-শ‘আরা: ২১৫)। 

িতিন আরও বেলন: 

ِ ِ�َت لَُمۡمۖ َولَۡو كُ ّمَِن ٱ فَبَِما رَۡ�َةٖ  ﴿ ْ ِمۡن َّ نَفّضوا ََ َُ ٱۡلَقۡلِب  لِي ََ ا  ظا ََ نَت 
ۡمرِ� 

َ
ۖ فَّۡ�ُف َ�ۡنُمۡم َوٱۡسَتۡغفِۡر لَُمۡم وََشاوِرُۡهۡم ِ� ٱۡ� َُ ِ ۡول : ُسوَرةُ آل عمراَ[﴾ َِ

١٥٩[  
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“আ�াহর দয়ায় তুিম তােদর �িত েকামল-হদয় হেয়িছেল; যিদ 
তুিম রূ ও কোার িচ� হেত, তেব তারা েতামার আশপাশ েথেক 
সের পড়ত। সুতরাং তুিম তােদরেক কমা কর ও তােদর জনয 
কমা �াথরনা কর এবং কােজ-কেমর তােদর সােথ পরামশর কর।” - 
(সূরা আেল ইমরান: ১৫৯)। 

আর িতিন সাধারণ সমাজেক তার েনতৃবৃে�র �িত েকমন 
আচরেণর িনেদরশ িদেয়েছন, েসই িদেক লকয কুন। িতিন বেলন: 

ّ�َما ﴿
َ
ۡ ؤ ي َٓ ِِ

َ
ْ أ ۡمرِ ِمنُ�ۡمۖ ٱّيِيَن َ اَمُنٓوا

َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
ْ ٱلرُّسوَل َوأ يُعوا ِِ

َ
َ َوأ َّ ْ ٱ ﴾  ُعوا

 ]٥٩: ُسوَرةُ الَِا [

“েহ ঈমানদারগণ! েতামরা আনগতয কর আ�াহর, আনুগতয কর 
রাসূেলর এবং তােদর, যারা েতামােদর মধযকার কমতাশীলেদর।” 
- (সূরা আন-িনসা: ৫৯)। 

আরও লকয কুন, িতিন মানুষেক তার িবেশষ সমাজ তথা 
স�ান-স�িত ও  ীর �িত েযমন আচরেণর িনেদরশ িদেয়েছন 
েসই িদেক; িতিন বেলন: 
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ۡهلِيُ�ۡم نَاٗر� َوُُوُدَها ٱ�ّاُس َوٱۡ�َِجاَرُة  ﴿
َ
ُ�ۡم َوأ ََ نُف

َ
ّ�َما ٱّيِيَن َ اَمُنواْ ُُٓواْ أ

َ
ۡ ؤ َٓ

 َِ ؤ َِكٌة  ََ ََ َعلَۡيَما َم َمُرو ُۡ ََ َما يُ َمرَُهۡم َوَ�ۡفَعلُو
َ
َ َمآ أ َّ ََ ٱ َّ َ�ۡعُصو ادٞ  ََ ٞ  ِش ََ

  ]٦: ُسوَرةُ اهحر�م[﴾ ٦

“েহ মুিমনগণ! েতামরা িনেজেদরেক এবং পিরবার-পিরজনেক 
জাহা�ােমর আগন েথেক রকা কর, যার ই�ন হেব মানুষ ও 
পাথর, যােত িনেয়ািজত আেছ িনমরমহদয়, কোার�ভাব 
েফেরশতাগণ, যারা অমানয কের না তা, যা আ�াহ তােদরেক 
আেদশ কেরন। আর তারা যা করেত আিদ� হয়, তাই কের।” - 
(সূরা আত-তাহরীম: ৬)। 

আরও লকয কুন, িতিন কীভােব বযি�েক তার িবেশষ সমাজ 
েথেক সাবধান ও সংযমী হওয়ার বযাপাের দৃি� আকষরণ কেরেছন; 
আর িতিন তােক িনেদরশ িদেয়েছন, েকান অনাকাি�ত বযাপার 
তার নজের এেল েস েযন কমা সু�র দৃি�েত েদেখ। িতিন �থেম 
তােক সংযমী ও সজাগ হওয়ার িনেদরশ েদন, তারপর তােক 
িনেদরশ েদন কমা ও মাজরনা করার। িতিন বেলন: 

﴿  َِ ٰ ََ ۡو
َ
ِٰجُ�ۡم َوأ ََ ُۡ َّ ِمۡن أَ ِِ ْ ّ�َما ٱّيِيَن َ اَمُنٓوا

َ
ۡ ؤ ُروُهۡمۚ َٓ ََ ِۡ � ّلُ�ۡم َفّ ّوٗ َُ ُ�ۡم َع

يٌم  ِِ َ َ�ُفورٞ ّر َّ َّ ٱ   ]١٤: ُسوَرةُ اهغابن[﴾  ١ََ َ�ۡعُفواْ َوتَۡصَفُحواْ َوَ�ۡغفُِرواْ فََِ
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“েহ মুিমনগণ! েতামােদর  ী ও স�ান-স�িতগেণর মেধয েকহ 
েকহ েতামােদর শ�; অতএব েতামরা তােদর স�েকর সতকর 
থাক। েতামরা যিদ তােদরেক মাজরনা কর, তােদর েদাষ-�িট 
হেপকা কর এবং তােদরেক কমা কর, তেব েজেন রাখ, আ�াহ 
কমাশীল, পরম দয়ালু।” - (সূরা আত-তাগাবুন: ১৪)। 

আরও লকয কুন, িতিন সাধারণভােব সমােজর সকল বযি�েক 
তােদর মধযকার পার�িরক েলনেদেনর বযাপাের েয িনেদরশনা 
িদেয়েছন েসই িদেক; িতিন বেলন: 

َّ ٱ ﴿ ِِ َٕ ٓ َ�ِٰن َيَتا ِۡ ِل َوٱۡ�ِ َۡ ُمُر بِّۡلَع
ۡ
َ يَأ ٱۡلَفۡحَشآ ِ  ذَِ ٱلُۡقۡرَ�ٰ َوَ�ۡنَ�ٰ َعنِ  َّ

 ََ ّكُرو ََ � يَعُِظُ�ۡم لََعّلُ�ۡم تَ   ]٩٠: ُسوَرةُ ا�حل[﴾  ٩ َوٱلُۡمنَكرِ َوٱۡ�َۡ�ِ

“আ�াহ নযায়পরায়নতা, সদাচরণ ও আ�ীয়-�জনেক দােনর 
িনেদরশ েদন এবং িতিন অেীলতা, অস কাজ ও সীমালংঘন করার 
বযাপাের িনেষধ কেরন; িতিন েতামােদরেক হপেদশ েদন যােত 
েতামরা িশকা �হণ কর।” - (সূরা আন-নাহল: ৯০); িতিন আরও 
বেলন: 

ْ َكِۡٗ�� ّمِنَ ﴿ ْ ٱۡجَتُِِبوا ّ�َما ٱّيِيَن َ اَمُنوا
َ
ۡ ؤ َٓ  ََ َۡ ٱلّظّنِ ِِثٞۡمۖ َو  ۡع ََ  َّ ٱلّظّنِ ِِ

ََۡعًضاۚ  َّۡعُضُ�م  ََ َ�ۡغَتب  واْ َو َُ َّ َ  ]١٢: ُسوَرةُ ا�جرات[﴾ ََ
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“েহ মুিমনগণ! েতামরা অিধকাংশ অনুমান েথেক দূের থাক; 
কারণ, অনুমান েকান েকান েকে� পাপ; আর েতামরা এেক 
অপেরর েগাপনীয় িবষয় স�ান কেরা না এবং এেক অপেরর 
প�ােত িন�া কেরা না।” - (সূরা আল-হজুরাত: ১২); িতিন 
আরও বেলন: 

آِ   ﴿ ََ ِ ّ آ ٞ ّمِن � ََ ِ � ََ � ّمِۡنُمۡم َو ْ َخۡ�ٗ َ يَُ�ونُوا
َ
ؤ أ ََ َخۡر َُۡومٞ ّمِن َُۡوِ� َع َۡ َ � ََ

ََ َ�نَ  ُ�ۡم َو ََ نُف
َ
ْ أ ََ تَۡلِمُزٓوا � ّمِۡنُمّنۖ َو َ يَُ�ّن َخۡ�ٗ

َ
ؤ أ ََ ۡلَ�ِٰب� َع

َ
ْ بِّۡ� ابَُزوا
 ََ ٰلُِمو َّ َُ ُهُم ٱل ِ ؤ  ََ ْو

ُ
يَ�ِٰن� َوَمن ّلۡم َ�ُتۡب فَأ ََ ٱۡ�ِ ۡع ََ وُق  َُ ۡسُم ٱۡلُف َِ ﴾  ١بِۡئَس ٱ

  ]١١: ُسوَرةُ ا�جرات[

“েকান পুুষ েযন অপর েকান পুুষেক হপহাস না কের; েকননা 
যােক হপহাস করা হয়, েস হপহাসকারীর েচেয় হ�ম হেত পাের 
এবং েকান নারী েযন অপর েকান নারীেকও হপহাস না কের; 
েকননা যােক হপহাস করা হয়, েস হপহাসকািরণীর েচেয় হ�ম 
হেত পাের। েতামরা এেক অপেরর �িত েদাষােরাপ কেরা না 
এবং েতামরা এেক অপরেক ম� নােম ডাকডািক কেরা না; 
ঈমােনর পর ম� নাম অিত ম�। যারা তওবা না কের, তারাই 
যািলম।” - (সূরা আল-হজুরাত: ১১); িতিন আরও বেলন: 

﴿  � َِ ٰ ََ َۡ ثِۡم َوٱۡلُع ْ َ�َ ٱۡ�ِ ََ َ�َعاَونُوا ۖ َو ٰٓ ِ َوٱّهۡقَو ّ َِ  ٱۡل
َ�َ ْ ُسوَرةُ [﴾ َوَ�َعاَونُوا

 ]٢: المائَة
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“আর েতামরা স কমর ও তাকওয়ার েকে� পর�র সাহাযয করেব 
এবং পাপ ও সীমালংঘেন এেক অেনযর সাহাযয করেব না।” - 
(সূরা আল-মািয়দা: ২); িতিন আরও বেলন: 

ََ ِِۡخَوةٞ  ﴿ ِمُنو ُۡ َّۡما ٱلُۡم  ]١٠: ُسوَرةُ ا�جرات[﴾ ِِ

“মুিমনগণ পর�র ভাই ভাই।” - (সূরা আল-হজুরাত: ১০); িতিন 
আরও বেলন:  

ٰٓ بَۡيَنُممۡ  ﴿ ۡمرُُهۡم ُشوَر
َ
 ]٣٨: ُسوَرةُ الشورٓ[﴾  َوأ

“আর তারা িনেজেদর মেধয পরামেশরর মাধযেম িনেজেদর কমর 
স�াদন কের।” — (সূরা আশ-শরা: ৩৮); ... এ িবষেয় এগেলা 
ছাড়াও আরও অেনক আয়াত রেয়েছ। 

আর েযেহতু সমােজর েকান সদসযই মানব ও িজন শ�র শ�তা 
েথেক িনরাপদ নয়; 

েকান বযি�ই �িত��ী ও িবেরাধী মু� নয়, 

যিদও েস পাহােড়র চূড়ায় িনঃস� থােক; 
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আর েযেহতু �তযক বযি�ই এই ধরেনর সবর�াসী বযািধ েথেক 
িচিক সার মুখােপকী, েসেহতু আ�াহ তা‘আলা তাার িকতােবর 
িতন জায়গায় এই বযািধর িচিক সা বণরনা কেরেছন। তােত িতিন 
বণরনা কেরেছন েয, মানুেষর শ�তা েথেক বাাচার িচিক সা হল 
তার অসদাচরণেক হেপকা করা এবং স�যবহােরর মাধযেম তার 
েমাকািবলা করা; আর িজন শয়তােনর েথেক বাাচার জনয আ�াহ 
তা‘আলার িনকট তার অিন�তা েথেক আ�য় �াথরনা করা ছাড়া 
আর অনয েকান িচিক সা েনই। 

�থম �ান: আ�াহ তা‘আলা সূরা আ‘রােফর েশেষ দু� মানুেষর 
সােথ আচরণিবিধ �সে� বেলন:  

ِٰملَِ� خُ  ﴿ ََ ۡعرِۡ  َعِن ٱۡل
َ
ُمۡر بِّۡلُعۡرِف َوأ

ۡ
: ُسوَرةُ ا�عراف[﴾ ١َِ ٱۡلَعۡفَو َوأ

١٩٩[ 

“তুিম কমাপরায়ণতা অবল�ন কর, স কােজর িনেদরশ দাও এবং 
অজেদরেক এিড়েয় চল। ..” - (সূরা আল-আ‘রাফ: ১৯৯) 

অনরপভােব িজন শয়তােনর সােথ আচরণিবিধর দৃ�া� িদেত 
িগেয় বেলন:  

ِٰن نَۡزغٞ  ﴿ ََ َُ ِمَن ٱلّشۡي َََ�ّن َۡ بِّ َّما يَ ِۚ ِِنُّه  َسِميٌع َعلِيٌم فَّۡسَتعِ َّ٢  ﴾
 ]٢٠٠: ُسوَرةُ ا�عراف[
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“.. আর যিদ শয়তােনর কুম�ণা েতামােক �েরািচত কের, তেব 
আ�াহর আ�য়�াথরী হেব, িতিন সবরে�াতা, সবরজ।” - (সূরা আল-
আ‘রাফ: ২০০) 

ি�তীয় �ান: সূরা মুিমনূেনর এক আয়ােতর মেধয এই �সে� 
বেলন:  

﴿  ََ ۡعلَُم بَِما يَِصُفو
َ
ۚ َ�ُۡن أ ّيَِئَة َّ ُن ٱل ََ ِۡ َ أَ ِِ ۡع بِّّلِ�  ََ ُسوَرةُ [﴾  ٩ٱۡد

 ]٩٦: المُمنوَ

“যা হ�ম, তা �ারা মে�র েমাকািবলা কর; তারা যা বেল, আিম 
েস স�ে� সিবেশষ অবিহত। ..” - (সূরা আল-মুিমনুন: ৯৬); 

অনুরপভােব িজন শয়তান স�েকর িতিন বেলন:  

﴿  �ِ ِِ ِٰت ٱلّشَ�ٰ ََ َُ ِمۡن َهَم ِ ُعوُذ ب
َ
ِ أ ُّ َِ  ٩َوُُل ّر و ُ�ُۡ�َ َ

َ
ِ أ ُّ َُ َر ِ ُعوُذ ب

َ
َوأ

 ]٩٨ - ٩٧: ُسوَرةُ المُمنوَ[﴾  ٩

“.. আর বল, েহ আমার রব! আিম শয়তােনর �েরাচনা েথেক 
েতামার আ�য় �াথরনা কির। েহ আমার রব! আিম েতামার আ�য় 
�াথরনা কির আমার িনকট তােদর হপি�িত েথেক।” - (সূরা 
আল-মুিমনুন: ৯৭ - ৯৮)। 
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তৃতীয় �ান: সূরা ফুসিসলাত; আর তােত আ�াহ তা‘আলা আরও 
েবিশ �� কের বেলেছন েয, এই আসমানী িচিক সা ঐ শয়তানী 
েরাগেক িনমূরল কের েদেব এবং তােত িতিন আরও একটু েবিশ 
কের বেলেছন েয, এই আসমানী িচিক সা সকল মানুষেক েদয়া 
হয় না, বরং এটা শধু ঐ বযি�েকই েদয়া হয়, িযিন েসভভােগযর 
অিধকারী। আ�াহ তা‘আলা তােত বেলন:  

َُ َوَ�ۡيَنُه  َعَ�ٰ  ﴿ ُن فَََِذا ٱّيَِ بَۡيَن ََ ِۡ َ أَ ِِ ۡع بِّّلِ�  ََ نُّه  َوِ�ّ َ�ِيٞم ٱۡد
َ
 ٣َوةٞ َكۡ

ِ َعِظيٖ�  ُّ َِ َّ ُذو  ِِ ٓ ْ َوَما يُلَّقٮَٰما وا ُ ََ َۡ َّ ٱّيِيَن  ِِ ٓ ُسوَرةُ [﴾  ٣َوَما يُلَّقٮَٰما
  ]٣٥ - ٣٤: فصلت

“ম� �িতহত কর হ কৃ� �ারা; ফেল েতামার সােথ যার শ�তা 
আেছ, েস হেয় যােব অ�র� ব�ুর মত। এই গেণর অিধকারী 
করা হয় েকবল তােদরেকই, যারা ৈধযরশীল; আর এই এই গেণর 
অিধকারী করা হয় েকবল তােদরেকই, যারা মহাভাগযবান। ..” - 
(সূরা ফুসিসলাত: ৩৪ - ৩৫); 

আর িজন শয়তান �সে� িতিন বেলন:  

﴿  ِِ ِۖ َّ َۡ بِّ ِٰن نَۡزغٞ فَّۡسَتعِ ََ َُ ِمَن ٱلّشۡي َََ�ّن ِميُع ٱۡلَعلِيُم َّما يَ َّ  ٣نُّه  ُهَو ٱل
 ]٣٦: ُسوَرةُ فصلت[﴾ 
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“যিদ শয়তােনর কুম�ণা েতামােক �েরািচত কের, তেব আ�াহর 
আ�য়�াথরী হেব, িতিন েতা সবরে�াতা, সবরজ।” - (সূরা 
ফুসিসলাত: ৩৬)। 

আর িতিন অনযানয জায়গায় বণরনা কেরন েয, এই েকামল আচরণ 
ও ন� বযবহার িবেশষভােব মুসিলমেদর জনয �েযাজয, কািফরেদর 
জনয নয়; আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

ُ بَِقۡو�ٖ ﴿ َّ ِِ ٱ
ۡ
ۡوَف يَأ ََ ذِّلةِ  فَ

َ
ِعّزِ� َ�َ  ُ�ِّبُمۡم َوُ�ِحّبونَُهٓ  أ

َ
ِمنَِ� أ ُۡ َ�َ ٱلُۡم

 ]٥٤: ُسوَرةُ المائَة[﴾ ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ 

“িন�য়ই আ�াহ এমন এক স�দায়েক িনেয় আসেবন, যােদরেক 
িতিন ভালবাসেবন এবং যারা তাােক ভালবাসেব; তারা মুিমনেদর 
�িত েকামল ও কািফরেদর �িত কোার হেব।” - (সূরা আল-
মািয়দা: ৫৪)। 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:  

﴿  َ آُ  َ�َ ٱۡلُكّفارِ رَُ�َآُ  بَ ُّ َّ ِش
َ
ِۚ َوٱّيِيَن َمَعُهٓ  أ َّ َٞ رُّسوُل ٱ ُسوَرةُ [﴾ ۡيَنُمۡمۖ ّم

 ]٢٩: الفتح
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“মুহা�দ আ�াহর রাসূল; তার সহচরগণ কািফরেদর �িত কোার 
এবং িনেজেদর মেধয পর�েরর �িত সহানুভূিতশীল।” - (সূরা 
আল-ফাতহ: ২৯)। 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:  

﴿  ُۡ لُ َۡ َِ ٱۡلُكّفاَر َوٱلُۡمَ�ٰفِقَِ� َوٱ ِٰم ََ  ّ ُِ ّ�َما ٱ�ّ
َ
ۡ ؤ  ،٧٣: ُسوَرةُ اهو�ة[﴾ َعلَۡيِممۚۡ  َٓ

 ]٩: الررة الام�م

“েহ নবী! কািফর ও মুনািফকেদর িবুে� িজহাদ কর ও তােদর 
�িত কোার হও।” - (সূরা আত-তাওবা: ৭৩; সূরা আত-তাহরীম: 
৯)। 

েকামলতার জায়গায় কোারতা হল িনবুরি�তা ও েবাকামী; আর 
কোারতার �ােন েকামলতা হল দুবরলতার পিরচায়ক ও এক 
ধরেনর ৈশিথলয �দশরন। কিবর কিবতায়: 

“যখন সিহ�ুতার কথা বলা হেব, তখন বল, িনধরািরত �ান 
রেয়েছ সিহ�ুতার, 

আর যুবেকর অপাে� সিহ�ুতা�কাশ এক ধরেনর মূখরতা।” 

* * * 
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ষ� মাসআলা: অথরনীিত �সে� 

আল-কুরআন অথরবযব�ার েসই মূলনীিতসমূহ সু��ভােব বণরনা 
কের িদেয়েছ, েয নীিতমালার িদেক অথরনীিতর সকল শাখা-�শাখা 
ধািবত। এর বযাখযা এই েয, অথরনীিতর সকল িবষয় দু’িট 
মূলনীিতর িদেক ধাবমান: 

�থমত: স�দ হপাজরেনর েকে� হ�ম দৃি�ভি�; 

ি�তীয়ত: স�দ বযেয়র খাতসমূেহ তা বযয় করার েকে� হ�ম 
দৃি�ভি�। 

সুতরাং লকয কুন, কীভােব আ�াহ তা‘আলা তাার িকতােব 
বযি�র ও দীেনর সােথ সামাসযশীল িবিভ� হপায় ও হপকরেণর 
মাধযেম স�দ হপাজরেনর প�িতসমূহ েখালােমলা বণরনা কেরেছন 
এবং এই েকে� সিাক পথ আেলাকপাত কেরেছন। আ�াহ 
তা‘আলা বেলন:  

َ فَََِذا ُُِضيَ ﴿ َّ ِ َوٱۡذُكُرواْ ٱ َّ َتُغواْ ِمن فَۡضِل ٱ َۡ ِِ  َوٱ
َ
واْ ِ� ٱۡ� ِت ٱلّصلَٰوةُ فَّنتَِ�ُ

 ََ   ]١٠: ُسوَرةُ اِمعة[﴾ ١َكِۡٗ�� ّلَعّلُ�ۡم ُ�ۡفلُِحو
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“অতঃপর সালাত েশষ হেল েতামরা জিমেন ছিড়েয় পড় এবং 
আ�াহ র অনু�হ স�ান কর ও আ�াহেক খুব েবিশ �রণ কর, 
যােত েতামরা সফলকাম হও।” — (সূরা আল-জুম‘আ: ১০); 
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:  

﴿  ِ َّ ََ ِمن فَۡضِل ٱ ِِ  يَبَۡتُغو
َ
ََ ِ� ٱۡ� ََ يَۡ�ُِ�و  ]٢٠: ُسوَرةُ المزمل[﴾  َوَ اَخُرو

“আর েকহ েকহ আ�াহর অনু�হ স�ােন েদশ�মণ করেব।” — 
(সূরা আল-মুযযি�ল: ২০); আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:  

َٗ  لَۡيَس َعلَۡيُ�ۡم ُجَناحٌ  ﴿ َ تَبَۡتُغواْ فَۡض
َ
 ]١٩٨: ُسوَرةُ ا�قرة[﴾  ّمِن ّرّ�ُِ�ۡمۚ أ

“েতামােদর রব-এর অনু�হ স�ান করােত েতামােদর েকান পাপ 
েনই।” - (সূরা আল-বাকারা: ১৯৮); আ�াহ তা‘আলা আরও 
বেলন:  

َٰرةً َعن  ﴿ ََ ِ ََ ت َ تَُ�و
َ
ٓ أ َّ   ]٢٩: ُسوَرةُ الَِا [﴾ ّمِنُ�ۡمۚ  تََراٖ  ِِ

“িক� েতামােদর পর�েরর স�ি�র িভি�েত বযবসা করা ৈবধ।” 
- (সূরা আন-িনসা: ২৯); আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:  

﴿  ْۚ ّرَم ٱلّرَِ�ٰوا َِ ُ ٱۡ�َۡيَع َو َّ ّل ٱ َِ  ]٢٧٥: ُسوَرةُ ا�قرة[﴾ َوأَ
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“অথচ আ�াহ �য়-িব�য়েক হালাল কেরেছন এবং সুদেক হারাম 
কেরেছন।” - (সূরা আল-বাকারা: ২৭৫); আ�াহ তা‘আলা আরও 
বেলন:  

ُواْ  ﴿ َُ َٗ فَ ٰ �َ َِ نِۡمُتۡم  ََ ّيِبٗ ِمّما  َِ  ]٦٩: ُسوَرةُ ا�نفال[﴾ اۚ  

“যুে� যা েতামরা লাভ কেরছ, তা ৈবধ ও হ�ম বেল েভাগ 
কর।” - (সূরা আল-আনফাল: ৬৯); এই �সে� এগেলা ছাড়াও 
আরও আয়াত রেয়েছ। 

আরও লকয কুন, িতিন কীভােব বযেয়র েকে� িমতবযিয়তার 
িনেদরশ িদেয়েছন; িতিন বেলন:  

َما  ﴿ ِۡ َُ ََ تَبۡ َُ َو َك َمۡغلُولًَة َِِ ٰ ُ�ُنقِ ََ َۡعۡل يَ ََ  ََ ِط َو َۡ ُسوَرةُ [﴾ ُ�ّ ٱۡلبَ
 ]٢٩: ا��ا 

“তুিম েতামার হাতেক েতামার ঘােড় আব� কের েরেখা না এবং 
তােক স�ূণরভােব �সািরতও কেরা না।” - (সূরা আল-ইসরা: 
২৯); িতিন আরও বেলন:  

﴿  ٓ َُ ََُوامٗ َوٱّيِيَن َِِذا ِ ٰل ََ  َ�ََۡ  ََ ْ َوَ� وا ْ َولَۡم َ�ۡقُ�ُ ْ لَۡم �ُۡ�ِفُوا نَفُقوا
َ
ُسوَرةُ [﴾  ٦ا أ

 ]٦٧: الفرُاَ
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“এবং যখন তারা বযয় কের, তখন অপবযয় কের না, কাপরণযও 
কের না; বরং তারা আেছ এতদুভেয়র মােঝ মধযম পপায়।” — 
(সূরা আল-ফুরকান: ৬৭); িতিন আরও বেলন:  

ۖ ُُِل ٱۡلَعۡفَوۗ  َٔ َو�َۡ�  ﴿ ََ َُ َماَذا يُنفُِقو  ]٢١٩: ُسوَرةُ ا�قرة[﴾ اآلن  لُونَ

“েলােক েতামােক িজজাসা কের, তারা কী বযয় করেব? বল, যা 
হ�ৃ�।” - (সূরা আল-বাকরা: ২১৯); আরও লকয কুন, েযই 
খােত বযয় করা ৈবধ নয়, েসই খােত বযয় করেত িতিন কীভােব 
িনেষধ কেরন; িতিন বেলন:  

ةٗ  ﴿ َ�ۡ َِ َُ َعلَۡيِمۡم  ََۡما ُ�ّم تَُ�و يُنفُِقو ََ ۗ �ُ  فَ ََ  ]٣٦: ُسوَرةُ ا�نفال[﴾ ّم ُ�ۡغلَُبو

“তারা ধন-স�দ বযয় করেতই থাকেব; অতঃপর তা তােদর 
মন�ােপর কারণ হেব; অতঃপর তারা পরাভূত হেব।” - (সূরা 
আল-আনফাল: ৩৬) 

* * * 
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স�ম মাসআলা: রাজনীিত �সে� 

আল-কুরআন রাজনীিতর মূলনীিত ও িনদশরনসমূহ িবশদভােব 
বণরনা কের িদেয়েছ এবং প�িতসমূহ সু�� কেরেছ। এর বযাখযা 
হেলা েয, রাজনীিত দুই ভােগ িবিভ�: ৈবেদিশক রাজনীিত ও 
অভয�রীণ রাজনীিত। 

o ৈবেদিশক রাজনীিত: তার পিরিধ দু’িট মূলনীিতর হপর 
�িতি�ত:   

এক: শ� দমন ও তার �ংসসাধেন পিরপূণর শি� স�য় করা। 
আর এই মূলনীিতর বযাপাের আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

ۡعُتم ّمِن ُُّو�ٖ ﴿ َِ ْ لَُمم ّما ٱۡسَت وا َّ ِع
َ
ِٞ ٱۡ�َۡيِل َوِمن ّرِ  َوأ ِ َ�ا َّ ّو ٱ َُ ََ بِهِۦ َع تُۡرهُِبو

وُّ�مۡ  َُ  ]٦٠: ُسوَرةُ ا�نفال[﴾ وََع

“েতামরা তােদর েমাকািবলার জনয যথাসাধয শি� ও অ�-বািহনী 
��ত কের রাখেব, যােত এর �ারা েতামরা আ�াহর শ� ও 
েতামােদর শ�েক স�� করেত পার।” - (সূরা আল-আনফাল: 
৬০)  
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দুই: এই শি�েক েক� কের পিরপূণর ও িনেভরজাল ঐকয গেড় 
েতালা। আর এই বযাপাের আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

ِ َ�ِيعٗ  ﴿ َّ َۡبِل ٱ ِِ ْۚ َوٱۡ�َتِصُمواْ  ََ َ�َفّرُُوا  ]١٠٣: ُسوَرةُ آل عمراَ[﴾ ا َو

“েতামরা সকেল আ�াহর র�ু দৃূভােব ধর এবং পর�র িবি�� 
হেয়া না।” - (সূরা আেল ইমরান: ১০৩); আ�াহ তা‘আলা আরও 
বেলন:  

َهَب رِ�ُحُ�ۡمۖ  ﴿ َۡ ْ َوتَ َتۡفَشلُوا ََ  ْ ََ تََ�ٰزَُعوا َ َورَُسوَ�ُ  َو َّ ْ ٱ يُعوا ِِ
َ
ُسوَرةُ [﴾ َوأ

 ]٤٦: ا�نفال

“েতামরা আ�াহ ও তাার রাসূেলর আনুগতয করেব এবং িনেজেদর 
মেধয িববাদ করেব না, করেল েতামরা সাহস হারােব এবং 
েতামােদর শি� িবলু� হেব।” - (সূরা আল-আনফাল: ৪৬)। 

আর এই রাজঅনিতক �েয়াজেন সি� ও চুি� করা এবং 
�েয়াজেন েসসব সি�-চুি� বািতল কের েদয়া ইতযািদ িবষেয় 
আল-কুরআন �� বযাখযাসহ ব�বয েপশ কেরেছ; আ�াহ 
তা‘আলা বেলন:  

تِّمٓواْ َِِ�ۡ  ﴿
َ
هُ فَأ ََ تِِمۡمۚ ِمۡم َ�ۡم َّ  ]٤: ُسوَرةُ اهو�ة[﴾ ۡم َِِ ٰ ُم
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“তােদর সােথ িনিদর� েময়াদ পযর� চুি� পূণর করেব।” - (সূরা 
আত-তাওবা: ৪); আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:  

َما ٱۡسَتَ�ُٰمواْ لَُ�ۡم فَّۡسَتقِيُمواْ لَُمۡمۚ  ﴿  ]٧: ُسوَرةُ اهو�ة[﴾ ََ

“েয পযর� তারা েতামােদর চুি�েত ি�র থাকেব, েস পযর� 
েতামরাও তােদর চুি�েত ি�র থাকেব।” - (সূরা আত-তাওবা: 
৭); আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:  

ّن ِمن َُۡوِ� ِخَيانَةٗ  ﴿ ََ َا ََ ٰ َسوَ  َّما  َۡ َِِ�ِۡمۡم َ�َ � فَّ�بِ  ]٥٨: ُسوَرةُ ا�نفال[﴾ آِ 

“যিদ তুিম েকান স�দােয়র চুি� ভে�র আশ�া কর, তেব তুিম 
তােদর চুি� তােদর �িত সরাসির িনেকপ কর।” - (সূরা আল-
আনফাল: ৫৮); আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

﴿ َٞ ٰ ََ
َ
َٓ ٞ ّمَِن ٱ َوأ َ بَرِ َّ َّ ٱ ِ أَ ََ �ۡ

َ
ِِّ ٱۡ� ِ َورَُسوِ�ِۦٓ َِِ  ٱ�ّاِس يَۡوَم ٱۡ�َ ّمَِن  َّ

ۚ  َورَسُ ٱلُۡمۡ�ِ�َِ�   ]٣: ُسوَرةُ اهو�ة[﴾ وُ�ُ

“মহান হেজর িদেন আ�াহ ও তাার রাসূেলর পক েথেক মানুেষর 
�িত েঘাষণা হল এই েয, িন�য়ই মুশিরকেদর স�েকর আ�াহ 
দায়মু� এবং তাার রাসূলও।” - (সূরা আত-তাওবা: ৩)। 
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এছাড়াও িতিন তােদর (শ�েদর) ষড়য� ও সুেযাগ-�হণ েথেক 
সতকরতা অবল�ন ও মু� থাকার িনেদরশ িদেয়েছন; আ�াহ 
তা‘আলা বেলন: 

َرُ�ۡمۚ  ﴿ َۡ ِِ واْ  َُ ّ�َما ٱّيِيَن َ اَمُنواْ ُخ
َ
ۡ ؤ  ]٧١: ُسوَرةُ الَِا [﴾ َٓ

“েহ মুিমনগণ! েতামরা সতকরতা অবল�ন কর।” - (সূরা আন-
িনসা: ৭১) ...; আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:  

رَُهمۡ  ﴿ َۡ ِِ  ْ وا َُ ُخ
ۡ
ََ َ�ۡن  َوۡ�َأ ْ لَۡو َ�ۡغُفلُو ۡسلَِحَتُمۡمۗ َوّد ٱّيِيَن َ�َفُروا

َ
َوأ

ۡسلَِحتُِ�مۚۡ 
َ
 ]١٠٢: ُسوَرةُ الَِا [﴾ أ

“এবং তারা েযন সতকর ও সশ  থােক। কািফরগণ কামনা কের 
েয, েতামরা েযন েতামােদর অ শ  স�ে� অসতকর হও।” - (সূরা 
আন-িনসা: ১০২); ... অনুরপ আরও অেনক আয়াত রেয়েছ। 

o অভয�রীণ রাজনীিত:  

এই রাজনীিতর লকয ও হে�শয হল সমােজর অভয�ের শাি� ও 
িনরাপ�া স�সারণ করা, যুলুম-িনযরাতন �িতেরাধ করা এবং 
�েতযেকর কােছ তােদর অিধকার েপৗিছেয় েদয়া। 



56 
 

ছয়িট মহারন ও �ধান হপাদােনর হপর িভি� কের অভয�রীণ 
রাজনীিত পিরচািলত হয়: 

�থমত: দীন: দীনেক রকােথর শরীয়ত অেনক িবিধিবধান িনেয় 
এেসেছ; এ জনযই নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন: 

.» �  نّ ل ينغه فيقتغره«  

“েয বযি� তার দীন পিরবতরন করেব, েতামরা তােক হতযা 
কর”। P6F

7
P এর মাধযেম দীন পিরবতরন ও িবন� করার হাত েথেক 

রকার জনয পিরপূণর �িতেরাধ বযব�া রেয়েছ। 

ি�তীয়ত: জীবন: জীবন রকা ও তার িনরাপ�া িবধােন আ�াহ 
তা‘আলা আল-কুরআনুল কারীেমর মেধয িকসােসর P7F

8
P িবধান �বতরন 

কেরেছন; িতিন বেলন:  

َيٰوةٞ  ﴿ َِ  ]١٧٩: ُسوَرةُ ا�قرة[﴾ َولَُ�ۡم ِ� ٱلۡقَِصاِص 

                                                            
7 ইমাম বুখারী আবদু�াহ ইবন আ�াস রা. েথেক হািদসখানা বণরনা কেরন, িজহাদ 

অধযায় (كتيب الايي), পিরে�দ: আ�াহর শাি�র �ারা শাি� না েদওয়া ( نيب ال نعذب
هللانعذاب ا ), ৪/ ২১ 

8 িকসাস (القصيص) মােন- হতযার পিরবেতর হতযা, যা �শাসেনর মাধযেম বা�বািয়ত 
হেব। —অনুবাদক। 



57 
 

“িকসােসর মেধয েতামােদর জনয জীবন রেয়েছ, ।” - (সূরা আল-
বাকরা: ১৭৯); িতিন আরও বেলন:  

 ]١٧٨: ُسوَرةُ ا�قرة[﴾ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم ٱۡلقَِصاُص ِ� ٱلَۡقۡتَ��  ﴿

“িনহতেদর বযাপাের েতামােদর জনয িকসােসর িবধান েদয়া 
হেয়েছ।” - (সূরা আল-বাকরা: ১৭৮); িতিন আরও বেলন:  

ِ َوَمن ُُتَِل َمۡظلُومٗ  ﴿ َۡ َجَعۡلَنا لَِوِ�ّ َق ََ ٰنٗ ا  ََ  ]٣٣: ُسوَرةُ ا��ا [﴾ اآلن  ا هِۦ ُسۡل

“আর েকহ অনযায়ভােব িনহত হেল তার হ�রািধকারীেক েতা 
আিম তা �িতকােরর অিধকার িদেয়িছ। ...” - (সূরা আল-ইসরা: 
৩৩)। 

তৃতীয়ত: িবেবক-বুি�: আল-কুরআেনর মেধয মানুেষর িবেবক-
বুি�েক রকণােবকেণর জনয ব�বয এেসেছ; আ�াহ তা‘আলা 
বেলন: 

ُٰم رِۡجٞس  ﴿ ََ ُۡ ُُ َوٱۡ�َ نَصا
َ
َّۡما ٱۡ�َۡمُر َوٱلَۡمۡيِ�ُ َوٱۡ� ِِ ْ ّ�َما ٱّيِيَن َ اَمُنٓوا

َ
ۡ ؤ ّمِۡن  َٓ

ََ َ�مَ  ِٰن فَّۡجَتُِِبوهُ لََعّلُ�ۡم ُ�ۡفلُِحو ََ   ]٩٠: ُسوَرةُ المائَة[﴾  ٩ِل ٱلّشۡي
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“েহ মুিমনগণ! মদ, জুয়া, মূিতরপূজার েবদী ও ভাগয িনণরায়ক তীর 
ঘৃণয ব�, শয়তােনর কাজ। সুতরাং েতমারা তা বজরন কর— যােত 
েতামরা সফলকাম হেত পার।” - (সূরা আল-মািয়দা: ৯০)। 

আর হািদেস এেসেছ: 

.»كما  فقغيغه كث�ه أالكم و�ي كما  مسكم ك«  

“�েতযক েনশা��কারী ব�ই হারাম; আর েয ব� মাতাল কের 
েতােল, েবিশ েহাক বা কম েহাক তা হারাম তথা িনিষ� বেল গণয 
হেব।”P8F

9
P িবেবক-বুি�েক সিাকভােব রকণােবকেণর জনযই শরীয়ত 

মদ পানকারীর জনয ‘হদ’ তথা িনিদর� শাি�র আবশযকীয় বযব�া 
কেরেছ। 

                                                            
9 এই শে�ই হািদসখানা বণরনা কেরন ইমাম ইবনু মাজাহ, পানীয় অধযায় ( كتيب
 পিরে�দ: েয ব� মাতাল কের েতােল, তা েবিশ হহক বা কম হহক ,(امك� 

হারাম( كما  فقغيغه كث�ه أالكم �ينيب    ), (২ / ১১২৪), হািদস নং- ৩৩৯২; আর 

হািদেসর �থম অংশ: »كما  مسكم ك «  সি�িলতভােব ইমাম বুখারী ও মুসিলম র. 

আবূ মূসা রা. েথেক বণরনা কেরন; বুখারী, িকতাবুল মাগাযী (كتيب الايزي), পিরে�দ: 

িবদায় হেজর পূেবর আবূ মূসা ও মু‘আয রা. েক ইয়ামেন ে�রণ ( نيب نعأ أ  مرس و
 ,(كتيب امك� ) ৫/ ১০৮; মুসিলম, পানীয় অধযায় ,(�عي  ا  الد  قبل كج  الرياع
পিরে�দ: ‘�েতযক েনশা��কারী ব�ই মদ, আর �েতযক মদই হারাম’ এর িববরণ 
 ৩/ ১৫৮৫, হািদস নং- ২০০১ ,(نيب نيين أن ك مسكم خم و أن ك خم كما )
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চতুথরত: বংশ: বংশেক সিাকভােব রকণােবকেণর জনয আ�াহ 
তা‘আলা িযনা-বযিভচােরর মত অপরােধর িনধরািরত শাি� ‘হেদর’ 
িবধান কেরেছন। আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

﴿  ِِ َٖ فأ ٱلّزاَِۡيُة َوٱلّزا ِِ ٰ ََ  ّ�ُ ْ وا ُ ِِ ةٖ� ّمِۡنُممَ  ۡج َ ِۡ : ُسوَرةُ ا�ور[﴾ اآلن   ا ِماْئََة َج
٢[ 

“বযিভচািরণী ও বযিভচারী— তােদর �েতযকেক একশত কশাঘাত 
করেব।” - (সূরা আন-নূর: ২)। 

প�মত: মান-স�ান: মান-স�ান রকণােবকেণর িন�য়তা 
িবধােনর জনয আ�াহ তা‘আলা অপবাদদাতার জনয আিশিট 
কশাঘােতর শাি�র িবধান কেরেছন। িতিন বেলন:  

﴿  ََ ۡرَ�َعِة ُشَم
َ
ْ بِأ تُوا

ۡ
ََ ٱلُۡمۡحَصَ�ِٰت ُ�ّم لَۡم يَۡ وُهۡم ثََ�ٰنَِ� َوٱّيِيَن يَۡرُمو ُ ِِ آَ  فَّۡج

ةٗ  َ ِۡ َٗ  َج بَ
َ
ةً � ََ ََ َ�ۡقَبلُواْ لَُمۡم َشَ�ٰ ََ  �ۚ َو ُقو َِ َُ ُهُم ٱۡلَ�ٰ ِ ؤ  ََ ْو

ُ
  ]٤: ُسوَرةُ ا�ور[﴾ ٤َوأ

“আর যারা স�ির�া নারীর �িত অপবাদ আেরাপ কের, তারপর 
চারজন সাকী হপি�ত না কের, তােদরেক আিশিট কশাঘাত 
করেব এবং কখনও তােদর সাকয �হণ করেব না; এরাই েতা 
ফােসক।” - (সূরা আন-নূর: ৪)। 
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ষ�ত: ধন-স�দ: ধন-স�দ রকণােবকেণর িন�য়তা িবধােনর 
জনয আ�াহ তা‘আলা েচােরর হাত কাটার শাি�র িবধান 
কেরেছন। িতিন বেলন:  

﴿ ْ ُعٓوا َِ ارَُُِة فَّۡل َّ ارُِق َوٱل َّ َ�ُمَما َجزَ َوٱل َِ يۡ
َ
� َٗ ٰ َبا نََ� ََ ُ  ّمَِن ٱآَ   بَِما َك َّ ِۗ َوٱ َّ

ِكيمٞ  َِ  ]٣٨: ُسوَرةُ المائَة[﴾ ٣ َعزِ�ٌز 

“পুুষ েচার ও নারী েচার, তােদর হাত েকেট দাও; এটা তােদর 
কৃতকেমরর ফল এবং আ�াহর পক েথেক দৃ�া�মূলক দম; আর 
আ�াহ পরা�মশালী, �জাময়।” - (সূরা আল-মািয়দা: ৩৮)। 

সুতরাং এই কথা সু�� হেয় েগল েয, সমােজর অভয�রীণ ও 
ৈবেদিশক সকল �াথর রকার জনয আল-কুরআেনর অনুসরণ করাই 
যেথ�। 

* * * 
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অ�ম মাসআলা: মুসিলমেদর হপর কািফরেদর 
�ভাব িব�ার �সে� 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তাার সাহাবীেদর মেধয 
িবদযমান থাকার সমেয়ই এই িবষয়িট তােদর িনকট জিটল বযাপার 
মেন হেয়িছল। আ�াহ তা‘আলা �য়ং তাার িকতােবর মেধয এই 
বযাপাের আসমানী ফেতায়া েদন, যার �ারা এই সমসযািট দূর হেয় 
েগেছ। ঘটনািট হেলা, যখন ওহেদর যুে�র িদন মুসিলমগণ 
িবপযরেয়র িশকার হেয়িছেলন, তখন তারা এই জিটলতার স�ুখীন 
হন এবং তারা বেলন: িকভােব মুশিরকগণেক আমােদর হে�েশয 
ঘুিরেয় েদয়া হল এবং আমােদর হপর তােদরেক �ভাবশালী করা 
হেলা, অথচ আমরা হেকর (সেতযর) হপর �িতি�ত আিছ এবং 
তারা বািতেলর (অসেতযর) হপর �িতি�ত? তখন আ�াহ 
তা‘আলা িনে�া� বাণীর মাধযেম এই বযাপাের10 তােদরেক ফেতায়া 
িদেলন:  

  

                                                            
10 ইবনু আিব হােতম তার তাফসীেরর মেধয (নং- ১৮২২ - আেল ইমরান) হাসান বসরী 

র. েথেক এই ঘটনািট বণরনা কেরেছন। .. 
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﴿ ٓ َولَّما
َ
َٰبۡتُ�م ّمِصيَبةٞ أ ََ �ۖ  أَ ََ ٰ ََ  ٰ ِّ

َ
ۡۡلَۡيَما ُُۡلُتۡم � ۡبُتم ّمِ َۡ َۡ أَ َُ َِ ُُۡل ُهَو ِمۡن ِعن

ُ�ۡمۗ  َِ نُف
َ
 ]١٦٥: ُسوَرةُ آل عمراَ[﴾ أ

“িক বযাপার! যখন েতামােদর হপর মুিসবত এেলা, তখন েতামরা 
বলেল: ‘এটা েকাথা েথেক আসল?’ অথচ েতামরা েতা ি�গণ 
িবপদ ঘিটেয়িছেল। বল, ‘এটা েতামােদর িনেজেদরই িনকট 
েথেক।’” - (সূরা আেল ইমরান: ১৬৫); আর তাার বাণী: “এটা 
েতামােদর িনেজেদরই িনকট েথেক” -েক সু��ভােব বযাখযা কের 
িদেয়েছ তাার িনে�া� বাণী:  

هُٓ  ِِ ﴿ ََ ُ وَۡع َّ َُُ�ُم ٱ ََ َۡ  َۡ ّ�ؤ َِِذا فَِشۡلُتۡم َوتََ�ٰزَۡ�ُتۡم َولََق َِ َُۡمم ََِِۡذنِهۦِۖ  و َّ ۡذ َبُ
َيا  ۡۡ َُ ٱّ� ۚ ِمنُ�م ّمن يُرِ� ََ َرمُٰ�م ّما ُبِّبو

َ
ٓ أ َِ َما ۡع ََ ۡمرِ وََعَصۡيُتم ّمِن  

َ
ِ� ٱۡ�

فَُ�ۡم َ�ۡنُمۡم ِ�َبَۡتلَِيُ�ۡمۖ  َُ ٱ�ِخَرةَۚ ُ�ّم َ�َ : ُسوَرةُ آل عمراَ[﴾ َوِمنُ�م ّمن يُرِ�
١٥٢[  

“আ�াহ েতামােদর সােথ তাার �িত�িত পূণর কেরিছেলন যখন 
েতামরা আ�াহর অনুমিত�েম তােদরেক িবনাশ করিছেল, েয 
পযর� না েতামরা সাহস হারােল এবং িনেদরশ স�ে� মতেভদ সৃি� 
করেল এবং যা েতামরা ভালবাস তা েতামােদরেক েদখােনার পর 
েতামরা অবাধয হেল। েতামােদর কতক দুিনয়া চাি�েল এবং 
কতক আেখরাত চাি�েল। অতঃপর িতিন পরীকা করার জনয 
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েতামােদরেক তােদর েথেক িফিরেয় িদেলন।” - (সূরা আেল 
ইমরান: ১৫২)। 

সুতরাং িতিন এই আসমানী ফেতায়ার মেধয বণরনা কেরেছন েয, 
তােদর হপর কািফরেদর কতৃরর বা �ভােবর কারণ তােদর 
িনেজেদরই সৃ�; আর তা হে� তােদর বযথরতা, িনেদরশ পালেন 
মতিভ�তা, তােদর একাংশ কতৃরক রাসূেলর অবাধযতা এবং 
দুিনয়ার �িত তােদর আ�হ ও হ�ীপনা। কারণ, তীর�াজ বািহনী 
পাহােড়র পাদেদেশ অব�ান কের কািফরেদরেক মুসিলমেদর 
েপছন িদক েথেক এেস আ�মন করা েথেক িবরত রাখিছেলন; 
িক� যুে�র �থম িদেক মুশিরকেদর পরাজেয়র সময় তারা 
গনীমেতর মােলর �িত আ�হ �কাশ কের। এভােব তারা দুিনয়ার 
স�েদর �িত আকৃ� হেয় তা অজরেনর জনয রাসূল সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনেদরশেক হেপকা কেরিছল।

11 

* * * 

                                                            
11 েযমনিট বিণরত আেছ বারা ইবন ‘আেযব রা. বিণরত হািদেস, যা ইমাম বুখারী র. 

বণরনা কেরেছন, িজহাদ অধযায় (كتيب الايي), পিরে�দ: যুে�র ময়দােন মতিবেরাধ 

অপছ�নীয় এবং েয তার েনতার অবাধয হয় তার পিরণিত ( نيب �ي ن�مه �  الغيزع و
 ৪ / ২৬ ,(االطتمف ف ارمب و عقر�  �  عص ا�ي�ه
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নবম মাসআলা: মুসিলমেদর দুবরলতা এবং 
কািফরেদর তুলনায় তােদর সংখযা ও ��িতর 

কমিত �সে� 

আ�াহ তা‘আলা তাার িকতােব এই সমসযার �িতকার সু��ভােব 
বযাখযা কেরেছন। িতিন বণরনা কেরেছন েয, িতিন যিদ তাার 
বা�ােদর অ�েরর যথাযথ আ�িরকতা ও একিন�তার বযাপাের 
অবগত হন, তেব এই ইখলাস তথা একিন�তার ফেল তারা 
তােদর েচেয় শি�শালীেদর হপর কতৃরর িব�ার ও িবজয় লাভ 
করেত পারেব। আর এ জনযই যখন আ�াহ তা‘আলা ‘বাই‘আেত 
িরদওয়ান’ -এর সদসযেদর যথাযথ ইখলাস তথা একিন�তার 
িবষেয় অবগত হেলন এবং তােদর আ�িরকতা ও একিন�তােক 
তাার িনে�া� বাণীর মেধয হ� মযরাদা দান করেলন:  

َعلَِم َما ِ�  ﴿ ََ  ِ َُ َبَۡت ٱلّشَجَرة ِمنَِ� ِِۡذ ُ�َبايُِعونَ ُۡ ُ َعِن ٱلُۡم َّ َ ٱ َِ َۡ َر ّلَق
 ]١٨: ُسوَرةُ الفتح[﴾ ُُلُو�ِِممۡ 

“আ�াহ েতা মুিমনগেনর হপর স�� হেলন যখন তারা বৃকতেল 
েতামার িনকট বাই‘আত �হণ করল, তােদর অ�ের যা িছল তা 
িতিন অবগত িছেলন।” - (সূরা আল-ফাতহ: ১৮), তখন িতিন 
পির�ার কেরন েয, এই ইখলাস তথা একিন�তার ফেল িতিন 
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তােদরেক এমন িবষেয়র হপর কমতাবান করেলন, েয বযাপাের 
তােদর শি� ও সামথরয িছল না। িতিন বেলন:  

﴿  َِ
َ
َۡ أ ُرواْ َعلَۡيَما َُ َِ ٰٓ لَۡم َ�ۡق ۡخَر

ُ
ُ بَِماۚ َوأ َّ َٞ ٱ  ]٢١: ُسوَرةُ الفتح[﴾ ا

“এবং আরও রেয়েছ, যা এখনও েতামােদর অিধকাের আেস িন, 
তা েতা আ�াহ েব�ন কের েরেখেছন। ” - (সূরা আল-ফাতহ: 
২১); এখােন িতিন পির�ারভােব বেল িদেয়েছন েয, তা তােদর 
অিধকাের িছল না; িতিনই তা েব�ন কের েরেখিছেলন, অতঃপর 
িতিন তােদর ইখলাস তথা একিন�তার িবষয়িট জানার কারেণ 
িতিন তােদরেক এর হপর কমতাবান কেরেছন এবং তােদর জনয 
তা গনীমত িহেসেব দান কেরেছন।  

আর এই জনয যখন কািফরগণ আহযােবর যু� তথা বহজািতক 
বািহনীর যুে�র সময় মুসিলম স�দায়েক বড় ধরেনর সামিরক 
অবেরাধ কের, যা আ�াহ তা‘আলার িনে�া� বাণীর মেধয হে�খ 
করা হেয়েছ:  

بَۡ�ُٰر َوَ�لََغِت  ﴿
َ
ِت ٱۡ� ََ َُا ۡسَفَل ِمنُ�ۡم َۡذ 

َ
ِِۡذ َجآُ وُ�م ّمِن فَۡوُُِ�ۡم َوِمۡن أ

 ۠ ِ ٱلّظُنونَا َّ ََ بِّ ُُ ٱۡ�ََناِجَر َوَ�ُظّنو لۡزِلُواْ  ١ٱۡلُقلُو ُُ ََ َو ِمُنو ُۡ ُتِ�َ ٱلُۡم َۡ َُ ٱ ِ ُهَنال
 ۡ َٗ ُِل َٗ َزا ي َِ زاُ[﴾  ١ا  َش   ]١١ - ١٠: ُسوَرةُ اِ�
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“যখন তারা েতামােদর িবুে� সমাগত হেয়িছল েতামােদর 
হপেরর িদক ও নীেচর িদক েথেক, আর যখন েতামােদর চকু 
িবে�ািরত হেয়িছল, েতামােদর �াণ হেয় পেড়িছল ক�াগত এবং 
েতামরা আ�াহ স�ে� নানািবধ ধারণা েপাষণ করিছেল; তখন 
মুিমনগণ পরীিকত হেয়িছল এবং তারা ভীষণভােব �কি�ত 
হেয়িছল।” - (সূরা আল-আহযাব: ১০ - ১১), তখন এই দুবরলতা 
ও সামিরক অবেরােধর �িতেষধক িছল আ�াহর �িত ইখলাস 
(একিন�তা) ও তাার �িত শি�শালী ঈমান। আ�াহ তা‘আলা 
বেলন:  

﴿  ِۡ
َ
ََ ٱۡ� ِمُنو ُۡ ُ َولَّما رََ ا ٱلُۡم َّ َق ٱ ََ َۡ ُ َورَُسوُ�ُ  َو َّ نَا ٱ ََ ا َما وََع ََ ٰ ََ َُ َُالُواْ  َزا

ٓ ِِيَ�ٰنٗ  َّ َُاَدُهۡم ِِ ۚ  َوَما  لِيمٗ َورَُسوُ�ُ َۡ َ زاُ[﴾  ٢ا ا َو�   ]٢٢: ُسوَرةُ اِ�

“মুিমনগণ যখন সি�িলত বািহনীেক েদখল, তখন তারা বেল 
হাল, ‘এ েতা েদখিছ তা-ই, আ�াহ ও তাার রাসূল যার �িত�িত 
আমােদরেক িদেয়িছেলন এবং আ�াহ ও তাার রাসূল সতযই 
বেলিছেলন।’ আর তােত তােদর ঈমান ও আনুগতযই বৃি� েপল।” 
- (সূরা আল-আহযাব: ২২)। 

এই ইখলাস তথা একিন�তার ফলাফল আ�াহ তা‘আলা তাার 
িনে�া� ব�েবযর মাধযেম হে�খ কেরেছন: 



67 
 

ُ ٱّيِ َوَرّد ٱ﴿ ْ َخۡ�ٗ َّ ْ بَِغۡيِظِمۡم لَۡم َ�َنالُوا ۚ ۚ� وَ يَن َ�َفُروا ِمنَِ� ٱۡلقَِتاَل ُۡ ُ ٱلُۡم َّ ََ ٱ �َ 
ُ َُوِ�اا َعزِ�زٗ  َّ ََ ٱ نَزَل ٱّيِيَن َ�َٰمُروُهم ّمِۡن  ٢� َوَ�

َ
ۡهِل ٱۡلِكَ�ِٰب ِمن َوأ

َ
أ

َف ِ� ُُلُو�ِِمُم ٱلرّۡعَب فَرِ�قٗ  ََ يِمۡم َوَُ ِۡ َيا ََ فَرِ�قٗ ا َ�ۡقتُ َۡ و ُ�ِ
ۡ
ََ َوتَأ  ٢ا لُو

َِض 
َ
ۡوَرثَُ�ۡم أ

َ
ِٗض َوأ

َ
ۡمَ�ٰلَُمۡم َوأ

َ
ٰرَُهۡم َوأ ََ ِ َ�ۡ ٖ  ُٔ ا ّلۡم تََ� ُمۡم َودِ

ّ�ُ ٰ َ�َ ُ َّ ََ ٱ  وَهاۚ َوَ�
يرٗ  َِ زاُ[﴾ ٢� َُ  ]٢٧ - ٢٥: ُسوَرةُ اِ�

“আ�াহ কািফরেদরেক �ু�াব�ায় িফিরেয় িদেলন, তারা েকান 
কলযাণ লাভ কের িন। যুে� মুিমনেদর জনয আ�াহই যেথ�; 
আ�াহ সবরশি�মান, �বল পরা�মশালী। আর িকতাবীেদর মেধয 
যারা তােদরেক সাহাযয কেরিছল, তােদরেক িতিন তােদর দুগর 
েথেক নািমেয় িদেলন এবং তােদর অ�ের ভীিত স�ার করেলন; 
েতামরা তােদর কতকেক হতযা করছ এবং কতকেক করছ ব�ী। 
আর িতিন েতামােদরেক অিধকারী করেলন তােদর ভূিম, ঘরবািড় 
ও ধন-স�েদর এবং এমন ভূিমর যােত েতামরা এখনও পদাপরন 
কর িন। আ�াহ সবরিবষেয় সবরশি�মান।” - (সূরা আল-আহযাব: 
২৫ - ২৭) আ�াহ তা‘আলা এই সাহাযয এমন এক বািহনীর 
মাধযেম কেরেছন, যা তােদর ধারণায় িছল না: তা হে� েফেরশতা 
ও িবকুষ বাতাস; আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

ِ َعلَۡيُ�ۡم ِِۡذ َجآَ تُۡ�ۡم ُجُنودٞ  ﴿ َّ ّ�َما ٱّيِيَن َ اَمُنواْ ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَة ٱ
َ
ۡ ؤ رَۡسۡلَنا  َٓ

َ
فَأ

ََ ٱا وَُجُنودٗ َعلَۡيِمۡم رِ�حٗ  ۚ َوَ� ََ بَ ا ّلۡم تََرۡوَها ُ بَِما َ�ۡعَملُو ُسوَرةُ [﴾  ٩ِصً�ا َّ
زاُ   ]٩: اِ�
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“েহ মুিমনগণ! েতামরা েতামােদর �িত আ�াহর অনু�েহর কথা 
�রণ কর, যখন শ�বািহনী েতামােদর িবুে� সমাগত হেয়িছল 
এবং আিম তােদর িবুে� ে�রণ কেরিছলাম িবকুষ বাতাস এবং 
এক বািহনী যা েতামরা েদখ িন। েতামরা যা কর, আ�াহ তার 
সবিকছুই েদেখন।” - (সূরা আল-আহযাব: ৯)। 

আর এ জনযই দীন ইসলােমর িবশ�তার �মােণর অনযতম এই 
েয, এেক আাকেড়-ধরা সংখযালঘু দুবরল দল সংখযাগির� শি�শালী 
কািফর দলেক পরািজত কের। আল-কুরআেনর ভাষায়:  

لََبۡت فَِئةٗ  َ�م ّمِن فَِئةٖ  ﴿ ََ َِ  َُلِيلَِة  ِ�َن ٱَكَِۡ�ةَ  ََِِۡذ َِ ُ َمَع ٱلّ�ٰ َّ ِۗ َوٱ َّ٢  ﴾
 ]٢٤٩: ُسوَرةُ ا�قرة[

“আ�াহর হকুেম কত কু্ দল কত বৃহ  দলেক পরাভূত 
কেরেছ! আর আ�াহ ৈধযরশীলেদর সােথ রেয়েছন।” - (সূরা আল-
বাকারা: ২৪৯)।  

আর এই জনয আ�াহ তা‘আলা বদেরর িদনেক িনদশরন ( آن), 
দিলল-�মাণ ( نيغ) ও সতয-িমথযার মীমাংসাকারী (فمقين) িহেসেব 
নামকরণ কেরেছন; েকননা তা দীন ইসলােমর িবশ�তার �মাণ 
ও িনদশরন। আ�াহ তা‘আলা বেলন:  
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ََ لَُ�ۡم َ ايَةٞ ﴿ �َ َۡ ٞ ِ� فَِئتَۡ�ِ ٱۡهََقَتاۖ فَِئةٞ تَُ�ٰتُِل ِ�  َُ ٰٓ َ�فَِرة ۡخَر
ُ
ِ َوأ َّ ﴾ َسبِيِل ٱ

 ]١٣: اَُسوَرةُ آل عمر[

“দু’িট দেলর পর�র স�ুখীন হওয়ার মেধয েতামােদর জনয 
অবশযই িনদশরন রেয়েছ। একদল আ�াহর পেথ যু� করিছল, 
অনযদল কািফর িছল।” - (সূরা আেল ইমরান: ১৩) এিট িছল 
বদর িদবেসর ঘটনা। আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:  

نَزۡ�َا  َِِ﴿
َ
ٓ أ ِ َوَما َّ َِ يَۡوَم ٱۡهََ� ُكنُتۡم َ اَمنُتم بِّ نَا يَۡوَم ٱۡلُفۡرَُا َِ ٰ َ�ۡب َ�َ

 �َِ َۡمَعا
ِۡ  ]٤١: ُسوَرةُ ا�نفال[﴾ ٱ

“যিদ েতামরা আ�াহর �িত ঈমান আেনা এবং ঈমান আেনা 
তােত, যা মীমাংসার িদন আিম আমার বা�ার �িত অবতীণর 
কেরিছলাম, েযিদন দুই দল পর�েরর স�ুখীন হেয়িছল।” - 
(সূরা আল-আনফাল: ৪১); এটাও িছল বদর িদবেসর ঘটনা। 
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:  

َُ َمۡن  ﴿ َۡملِ َُ َ�ن  بَّيَِنةٖ ّ�ِ  ]٤٢: ُسوَرةُ ا�نفال[﴾  َهلَ

“যােত েয �ংস হেব, েস েযন সতযাসতয �� �কােশর পর 
�ংস হয়।” - (সূরা আল-আনফাল: ৪২) েকান েকান 
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তাফসীরকারেকর িবেেষণ অনুযায়ী এটাও িছল বদর িদবেসর 
ঘটনা।  

আর সে�হ েনই েয, একিট সংখযালঘু দুবরল িক� ঈমানদার দল 
কতৃরক একিট সংখযাগির� শি�শালী কািফর দলেক পরািজত 
করাটা ঐ দুবরল দলিট েয হেকর (সেতযর) হপর �িতি�ত এবং 
আ�াহ তা‘আলা েয তার সাহাযযকারী, তার �� �মাণ। েযমন 
িতিন বদর যুে�র ঘটনা �সে� বেলন: 

رٖ  ﴿ َۡ ُ بَِب َّ ُ�ُم ٱ َ ََ َۡ نَ ذِّلةۖٞ  َولََق
َ
نُتۡم أ

َ
 ]١٢٣: ُسوَرةُ آل عمراَ[﴾ َوأ

“আর বদেরর যুে� যখন েতামরা হীনবল িছেল আ�াহ েতা 
েতামােদরেক সাহাযয কেরিছেলন।” - (সূরা আেল ইমরান: ১২৩); 
িতিন আরও বেলন:  

﴿  ِِ َُ ِٓ َرّ� ۡلِ� ِ� ِِۡذ يُو
ُ
ْۚ َسۡ ْ ٱّيِيَن َ اَمُنوا َۡبُِّتوا ََ ِِّ َمَعُ�ۡم 

َ
ؤ َِكةِ � ََ َ  ٱلَۡم

ُِ ٱّيِيَن َ�َفُرواْ ٱلرّۡعَب    ]١٢: ُسوَرةُ ا�نفال[﴾ اآلن  ُُلُو

“�রণ কর, েতামার রব েফেরশতাগেণর �িত �তযােদশ কেরন, 
আিম েতামােদর সােথ আিছ, সুতরাং মুিমনগণেক অিবচিলত রাখ। 
যারা কুফরী কের, আিম তােদর হদেয় ভীিতর স�ার করব ...।” 
- (সূরা আল-আনফাল: ১২);  
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আর আ�াহ তা‘আলা মুিমনেদরেক সাহাযয করার �িত�িত 
িদেয়েছন এবংতােদর গণাবলী বণরনা কেরেছন এবং এসব 
গণাবলী �ারা তােদরেক অনযেদর েথেক পৃথক কেরেছন। িতিন 
বেলন:  

﴿  َ َُ َّ َعزِ�ٌز َّ ٱَوَ�َن َ لََقوِ َّ َّ ٱ هُٓ ۚ ِِ ُ َُ ُ َمن يَن  ]٤٠: ُسوَرةُ ا�ِ[﴾  ٤َّ

“িন�য়ই আ�াহ তােক সাহাযয কেরন, েয তাােক সাহাযয কের। 
আ�াহ িন�য়ই শি�মান, পরা�মশালী। ..” - (সূরা আল-হাজ: 
৪০); এরপরই িতিন তােদর গণাবলী �ারা তােদরেক অনযেদর 
েথেক পৃথক কেরেছন:  

﴿  ْ َُاُمواْ ٱلّصلَٰوةَ َوَ اتَُوا
َ
ِِ  أ

َ
َمُرواْ بِّلَۡمۡعُروِف  ٱّيِيَن َِِ ّمّكّ�ُٰمۡم ِ� ٱۡ�

َ
ٱلّزَكٰوةَ َوأ

ُمورِ 
ُ
ِ َ�ٰقَِبُة ٱۡ� ّ َِ ََۡمۡواْ َعِن ٱلُۡمنَكرِ� َو   ]٤١: ُسوَرةُ ا�ِ[﴾  ٤َو

“.. আিম তােদরেক পৃিথবীেত �িতি�ত করেল তারা সালাত 
কােয়ম করেব, যাকাত েদেব এবং স কােজর িনেদরশ েদেব ও 
অস কাজ েথেক িনেষধ করেব; আর সকল কেমরর পিরণাম 
আ�াহর ইখিতয়াের। ” - (সূরা আল-হাজ: ৪১)। 

আর আেলাচয সামিরক অবেরােধর এই �িতকারিটেক আ�াহ 
তা‘আলা সূরা আল-মুনািফকূেন অথরঅনিতক অবেরােধর �িতকার 
িহেসেবও ইি�ত িদেয়েছন। িতিন বেলন:  
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﴿  ْۗ ّ�ٰ يَنَفّضوا َِ  ِ َّ ََ رَُسوِل ٱ ٰ َمۡن ِعن ََ تُنفُِقواْ َ�َ  ََ ُسوَرةُ [﴾ ُهُم ٱّيِيَن َ�ُقولُو
 ]٧: المنافقوَ

“তারাই বেল, েতামরা আ�াহর রাসূেলর সহচরেদর জনয বযয় 
কেরা না, যােত তারা সের পেড়। ..” - (সূরা আল-মুনািফকুন: 
৭)। 

েয কাজিট মুনািফকগণ মুসিলমগেণর সােথ করার ই�া �কাশ 
কেরিছল তা িনঃসে�েহ িছল অথরঅনিতক অবেরাধ। আ�াহ 
তা‘আলা এই ইি�ত িদেয়েছন েয, এর �িতকার হেলা তাার �িত 
মজবুত ঈমান এবং পিরপূণরভােব তাার �িত মুখােপকী হওয়া। 
িতিন বেলন:  

﴿  ِ ِ َخَزآ� ّ َِ ََ َو ََ َ�ۡفَقُمو ِٰ�ّن ٱلُۡمَ�ٰفِِقَ�  ََ ِِ  َو
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َّ ُسوَرةُ [﴾  ٧ ُن ٱل

 ]٧: المنافقوَ

“.. আর আকাশমমলী ও পৃিথবীর ধন-ভামার েতা আ�াহরই; িক� 
মুনািফকগণ তা বুেঝ না।” - (সূরা আল-মুনািফকুন: ৭) কারণ, 
আকাশমমলী ও পৃিথবীর ধন-ভামার যাার হােত রেয়েছ, িতিন তাার 
িনকট আ�য়�াথরী, তাার অনুগত বা�ােক হেপকা করেবন না। 
িতিন বেলন:  
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َۡعل ّ�ُ  َ�ۡرَٗجا  ﴿ ََ  َ َّ ُِ ٱ ُبۚ َوَمن  ٢َوَمن َ�ّت َِ ََ َ�ۡتَ ۡيُث  َِ ُُۡه ِمۡن  ُُ َوَ�ۡر
ُبُهٓ ۚ  َۡ َِ ُمَو  ََ  ِ َّ ۡ َ�َ ٱ ّّ   ]٣ - ٢: ُسوَرةُ الَِق[﴾ َ�َتَو

“েয েকহ আ�াহর তাকওয়া অবল�ন করেব, আ�াহ তার 
(হ�রেণর) পথ কের েদেবন; আর তােক তার ধারণাতীত হ স 
েথেক িরিযক দান করেবন। েয বযি� আ�াহর হপর িনভরর কের, 
তার জনয আ�াহই যেথ�।” - (সূরা আত-তালাক: ২ - ৩); আর 
িতিন এই বযাপারিট আরও �� কের বেলন: 

﴿ َۡ ۡوَف  َ�ۡيلَةٗ  ِخۡفُتمۡ  َ ََ ُ  ُ�ۡغنِيُ�مُ  فَ َّ ۚ  َِِ فَۡضلِهِۦٓ  ِمن ٱ  ]٢٨: الر� [ ﴾ َشآَ 

“যিদ েতামরা দািরে্যর আশ�া কর, তেব আ�াহ ই�া করেল 
তাার িনজ কুণায় েতামােদরেক অভাবমু� করেবন।” - (সূরা 
আত-তাওবা: ২৮)।  

* * * 



74 
 

 

দশম মাসআলা: মেনর গরিমলজিনত সমসযা 
�সে� 

আ�াহ তা‘আলা সূরা হাশেরর মেধয জান-বুি�র অভাবেক এই 
সমসযার কারণ িহেসেব বণরনা কেরেছন। িতিন বেলন:  

﴿  � ُبُمۡم َ�ِيٗعا َوُُلُوُ�ُمۡم َشّ�ٰ ََ  ﴾َبۡ

“তুিম মেন কর তারা ঐকযব�, িক� তােদর মেনর িমল েনই। ..” 
এরপরই আয়ােতর বািক অংেশ মেনর গরিমেলর কারণ বণরনা 
কের বেলন: 

﴿  ََ َّ َ�ۡعقِلُو ُّۡمۡم َُۡومٞ 
َ
َُ بِۡ ِ ٰل  ]١٤: ُسوَرةُ ا��[﴾  ١ََ

“.. এটা এই জনয েয, তারা এক িনেবরাধ স�দায়।” - (সূরা 
আল-হাশর: ১৪)। 

আর এই জান ও বুি�গত দুবরলতাজিনত েরােগর গষধ হল ওহীর 
আেলার অনুসরণ করার মাধযেম িনেজেক আেলািকত করা। কারণ, 
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ওহী এমন সব কলযােণর পথ েদখায়, যা শধুমা� জান-বুি�র 
মাধযেম অজরন স ব না। আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ََ َمۡيتٗ  ﴿ َو َمن َ�
َ
ِۡ أ

َ
ِ� ٱ�ّاِس َكَمن � َ�ۡمِ� بِهِۦ َيۡيَ�ُٰه وََجَعۡلَنا َ�ُ  نُورٗ ا فَأ

َۡلُُه  ِ� ٱلّظلَُ�ِٰت لَۡيَس ِ�َارِٖج    ]١٢٢: ُسوَرةُ ا�نعام[﴾ ّمِۡنَماۚ  ّم

“েয বযি� মৃত িছল, যােক আিম পের জীিবত কেরিছ এবং যােক 
মানুেষর মেধয চলার জনয আেলাক িদেয়িছ, েস বযি� িক ঐ 
বযি�র নযায়, েয অ�কাের রেয়েছ এবং েসই �ান েথেক েবর 
হওয়ার নয়?” - (সূরা আল-আন‘আম: ১২২)। 

িতিন এই আয়ােতর মেধয বণরনা কেরন েয, েয বযি� মৃত িছল, 
ঈমােনর নূর তােক জীিবত কের েতােল এবং তার চলার পথেক 
আেলািকত কের। 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন: 

ۡرُِجُمم ّمَِن ٱلّظلَُ�ِٰت َِِ  ٱ�ّورِ�  ﴿ ُُ  ْ ُ َوِ�ّ ٱّيِيَن َ اَمُنوا َّ : ُسوَرةُ ا�قرة[﴾ ٱ
٢٥٧[ 

“যারা ঈমান আেন আ�াহ তােদর অিভভাবক, িতিন তােদরেক 
অ�কার েথেক েবর কের আেলার িদেক িনেয় যান। ” - (সূরা 
আল-বাকারা: ২৫৭); িতিন আরও বেলন: 
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﴿  ٖٞ ٰ ََ ِۡ  ٰ ّمن َ�ۡمِ� َسوِ�اا َ�َ
َ
ٓؤ أ ََ ۡه

َ
ٰ وَۡجِمهِۦٓ أ َمن َ�ۡمِ� ُمِكباا َ�َ ََ

َ
أ

َتقِيٖ�  َۡ  ]٢٢: ُسوَرةُ الملُ[﴾  ٢ّم

“েয বযি� ঝুােক মুেখ ভর িদেয় চেল, েস-ই িক িাক পেথ চেল, 
না িক েসই বযি� েয  জু হেয় সরল পেথ চেল?” - (সূরা আল-
মুলক: ২২)। এই �সে� এগেলা ছাড়াও আরও অেনক আয়াত 
রেয়েছ। 

েমাটকথা: মানবতার কলযােণ �ণীত দুিনয়ার িনয়মনীিত িতন 
ে�ণীেত িবভ�: 

১. �থম �কার: িবপযরয় সৃি�কারী ব� িবতািড়ত করা: এটা 
হসূলিবদেদর িনকট ‘জুির আবশযকীয় িবষয়’ িহেসেব পিরিচত। 
এর মূলকথা হল, পূেবর আেলািচত ছয়িট িবষয় অথরা  দীন, জীবন, 
িবেবক-বুি�, বংশ, মান-স�ান ও ধন-স�দ েথেক কিতকারক 
সব িকছু দূরীভূত করা। 

২. ি�তীয় �কার: কলযাণকর ব� আমদািন করা: এটা 
হসূলিবদেদর িনকট ‘িনতয�েয়াজনীয় িবষয়’ িহেসেব পিরিচত। 
আর এর শাখা-�শাখার মেধয িকছু িদক হল: �য়-িব�য়, ইজারা 
এবং শরীয়েতর িভি�েত পিরচািলত সমােজর সদসযেদর মেধয 
সংঘিটত সকল �কার পার�িরক েলনেদন ও িবিনময়। 
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৩. তৃতীয় �কার: হ�ম চির� ও সু�র �ভাব �ারা সুসি�ত 
হওয়া: এটা হসূলিবদেদর িনকট ‘েসভ�যর িবধানকারী ও 
পিরপূণরতা দানকারী গণাবিল’ িহেসেব পিরিচত। এর শাখা-
�শাখার িকছু িদক হল: �ভাগত ৈবিশ�সমূহ েযমন: দািড় রাখা, 
েগাাফ খাট করা .. ইতযািদ। 

এর শাখা-�শাখার আরও িকছু িদক হল: সকল �কার েনাংরা 
ব�েক িনিষ� েঘাষণা এবং িনকটা�ীয় অভাবীেদর মেধয দানেক 
আবশযক করা। 

আর এই ধরেনর সকল কলযাণকর িবষয়সমূহ সেবরা�মভােব 
সিাক ও �জাস�ত প�িতেত সুস�� ও সুসংরিকত করা 
েকবল ইসলাম দীেনর মাধযেমই স ব; আল-কুরআেনর বাণী: 

ٰتُ  ﴿ ََ ِكَمۡت َ ا ِۡ ِكيِ� َخبِِ� الٓر� كَِ�ٌٰب أُ َِ  َۡ لَۡت ِمن ّ�ُ ُسوَرةُ [﴾  ١ُه  ُ�ّم فُّصِ
 ]١: هود

“আিলফ-লাম-রা, এই িকতাব, যার আয়াতসমূহ সু��, সুিবনয� 
ও পের িবশদভােব িববৃত �জাময়, সিবেশষ অবিহত স�ার িনকট 
েথেক।” - (সূরা হদ: ১)। 

.ل ل صحبه مجا�آل ص  اهللا ع �د  ل ع 
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