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ভূমিকা

آله  وعلى  محمد  نبينا  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  لله  احلمد 
وصحبه و من دعا بدعوته إلى يوم الدين.

সমস্ প্রশংসা সৃমটিিগমতর রব আল্াহর িন্, আর সালাত (দুরূদ) ও 

সালাম আমামদর নবী মুহাম্মদ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ামমর প্রমত। 

আরও বমষ্বত হউক তাঁর পমরবার-পমরিন ও সাহাবীবৃমদের প্রমত এবং তার 

প্রমতও, মিমন তাঁর দাওয়ামতর মা্্মম মকয়ামত পি্বন্ত দাওয়াতী তৎপরতা 

পমরচালনা কমরন।

 অতঃপর...
এমি একমি বক্তব্, িা আমম মরম্ার বাদশামহর অনুমরাম্ মসমিমদ 

নববীমত ক্পশ কমরমিলাম। অতঃপর আমার মকিুসংখ্ক ভাই তা মলমপবদ্ধ 

কমর প্রকাশ করার িন্ আমামক অনুমরা্ কমরন এবং আল্াহ তা‘আলা এর 

মা্্মম কল্াণ করমবন এই আশা কমর আমম ক্সই অনুমরাম্ সাড়া ক্দই।

আল্াহ তা‘আলা বমলন, 

)چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ( 
]املائدة: 3[

“আি আমম ক্তামামদর িন্ ক্তামামদর দীনমক পমরপূণ্ব কমর মদলাম এবং 

ক্তামামদর ওপর আমার মন‘আমত সম্ূণ্ব করলাম; আর ক্তামামদর িন্ 

ইসলামমক দীন মহমসমব পিদে করলাম।” [সূরা আল-মাময়দা, আয়াত: ৩]
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ক্সই মদনমি মিল ‘আরাফামতর মদন, আর তা মিল মবদায় হমির সময়কার 

িুম‘আর মদন। এই আয়াতমি ঐ মদন মবকাল ক্বলায় নবী সাল্াল্াহু 

আলাইমহ ওয়াসাল্াম ‘আরাফামতর ময়দামন অবস্ানকালীন সমময় অবতীণ্ব 

হময়মি।(1) আর এই আয়াতমি অবতীমণ্বর পর নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ 

ওয়াসাল্াম একামশ মদন িীমবত মিমলন। আল্াহ তা‘আলা এই আয়ামত 

স্পটিভামব বমলমিন ক্ি, মতমন আমামদর িন্ আমামদর দীনমক পমরপূণ্ব 

কমর মদময়মিন। সুতরাং মতমন কখনও তার মম্্ কমমত করমবন না এবং 

কখনও বৃমদ্ধরও প্রময়ািন হমব না। আর এই িন্ই মতমন আমামদর নবীর 

মা্্মম নবীমদর আগমমনর ্ারার পমরসমামপ্ত ঘমিময়মিন।

আর মতমন এই আয়ামত আরও স্পটি কমরমিন ক্ি, মতমন আমামদর িন্ 

ইসলামমক আমামদর দীন মহমসমব পিদে কমরমিন, তাই এই দীমনর প্রমত 

মতমন কখমনা অসন্তুটি হমবন না। আর এ কারমণই মতমন স্পটি কমর মদময়মিন 

ক্ি, কারও মনকি ক্থমক মতমন ইসলাম ব্তীত ক্কামনা মকিু গ্রহণ করমবন 

না। মতমন বমলন, 

)ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ( 
]ال عمران: ٨٥[

“মকউ ইসলাম ব্তীত অন্ ক্কামনা দীন গ্রহণ করমত চাইমল তা কখনও 

গ্রহণ করা হমব না এবং ক্স হমব আমখরামত ষেমতগ্রস্মদর অন্তভু্বক্ত।” [সূরা 

আমল ইমরান, আয়াত: ৮৫]

মতমন আরও বমলন, 

)ڃ  ڃ  چ   چ  چ( ]ال عمران: 19[

1  মিমন সহীহাইমন উমল্মখত উমার ইবনুল খাত্াব রামদয়াল্াহু আনহু কতৃ্বক বমণ্বত হামদমস রময়মি: 

সহীহ বুখারী, মকতাবুল ঈমান (اإلميان  باب) বাবু মিয়াদাতুল ঈমান ওয়া নুকসামনহী ,(كتاب 
 /৪) ,(كتاب التفسير) ১/ ১৭; সহীহ মুসমলম, মকতাবুত তাফসীর ,(زيادة اإلميان و نقصانه

২৩১২), হাদীস নং ৩০১৭।
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“মনঃসমদেমহ ইসলামই আল্াহর মনকি একমারে দীন।” [সূরা আমল ইমরান, 

আয়াত: ১৯] আর দীন পমরপূণ্ব কমর ক্দওয়া এবং তার িাবতীয় মবম্মব্ান 

বণ্বনা করার মম্্ উভয় িগমতর সকল প্রকার মন‘আমত অন্তভু্বক্ত রময়মি, 

তাই মতমন বমলমিন: 

)ڇ   ڇ  ڇ( ]املائدة: 3[

“এবং ক্তামামদর ওপর আমার মন‘আমত সম্ূণ্ব করলাম।” [সূরা আল-

মাময়দাহ, আয়াত: ৩]

এই আয়াতখানা একমি সুস্পটি ভাষ্, িা বিারা প্রমামণত হয় ক্ি, মনঃসমদেমহ 

দীন ইসলাম মানুমষর প্রময়ািনীয় দুমনয়া ও আমখরামতর িাবতীয় মবষয় 

ব্াখ্াসহকামর িথািথভামব বণ্বনা কমর মদময়মি।

এর দৃটিান্তস্বরূপ আমরা দশমি মবমশষ মাসআলার মববরণ ক্পশ করমি, িার 

ওপর মভমত্ কমর দুমনয়ার িীবন পমরচামলত হয়। জ্ানী ব্মক্তর মনকি এই 

মাসআলাসমূহ উভয় িগমতই গুরুত্ব বহন কমর। মকিু সংখ্ক মবষময়র 

মম্্ অন্ান্ সব মবষয়গুমলার প্রমতই সুক্ষ্মভামব ইমগেতও ক্দওয়া হময়মি। 

মাসআলা দশমি হমলা:

প্রথমত: আল্াহর তাওহীদ;

মবিতীয়ত: উপমদশ;

তৃতীয়ত: সৎকম্ব ও অন্ান্ কমম্বর মম্্ পাথ্বক্;

চতুথ্বত: শরী‘আমতর মব্ান ব্তীত অন্ মব্ান বিারা মবচার-ফয়সালা করা;

পঞ্চমত: সামামিক অবস্া;

ষষ্ঠত: অথ্বনীমত;

সপ্তমত: রািনীমত;
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অটিমত: মুসমলমমদর ওপর কামফরমদর প্রভাব মবস্ারিমনত সমস্া;

নবমত: সংখ্ায় ও প্রস্তুমতর ক্ষেমরে কামফরমদর প্রমতমরাম্ মুসমলমমদর 

দুব্বলতািমনত সমস্া;

দশমত: সমামির মম্্ আন্তমরক অননক্িমনত সমস্া।

আমরা আল-কুরআন ক্থমক এসব সমস্ার সমা্ান ব্াখ্া করব। এই 

মবষয়গুমলা কুরআমনর ইমগেত বিারা বণ্বনার মা্্মম অন্ান্ মবষময়র প্রমতও 

মকমঞ্চত ইশারা প্রদান করা হময়মি।
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প্রথি িাসআলা
আল্াহর তাওহীদ প্রসঙ্গে

কুরআমনর পূণ্বাগে মবমলেষমণর মা্্মম িানা িায় ক্ি, তাওহীদ তথা 

একত্ববামদর মতনমি অংশ রময়মি: 

 প্রথি প্রকার: রুবুমবয়াত (সৃমটি, সাব্বঙ্ভৌি প্রভুত্ব ও 
পমরচালন)-এর ক্ষেঙ্ত্র আল্াহর তাওহীদ:

তাওহীমদর এই অংমশর ওপর জ্ানবানমদর স্বভাব-প্রকৃমত প্রমতমষ্ঠত। 

আল্াহ তা‘আলা বমলন, 

)ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ( ]الزخرف: ٨7[

“িমদ তুমম তামদরমক মিমজ্স কর, মক তামদরমক সৃমটি কমরমি, তারা 

অবশ্ই বলমব, আল্াহ।” [সূরা আি-িুখরুফ, আয়াত: ৮৭]

মতমন আরও বমলন, 

)ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  
ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ( 

]يونس: 31[

“বল, মক ক্তামামদরমক আকাশ ও পৃমথবী ক্থমক িীবমনাপকরণ সরবরাহ 

কমর অথবা শ্রবণ ও দৃমটিশমক্ত কার কতৃ্বত্বা্ীন, িীমবতমক মৃত ক্থমক ক্ক 

ক্বর কমর এবং মৃতমত িীমবত ক্থমক ক্ক ক্বর কমর এবং সকল মবষয় ক্ক 
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মনয়ন্ত্রণ কমর? তখন তারা বলমব, আল্াহ। বল, তবুও মক ক্তামরা তাকওয়া 

অবলম্বন করমব না?” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩১] আর অনুরূপ আরও অমনক 

আয়াত রময়মি।

আর এই প্রকার তাওহীদমক মফর‘আউন অহঙ্ার ও ক্গাঁড়ামমবশত অস্বীকার 

কমরমি। মিমন, তার কথায়: 

)ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ( ]الشعراء: 23[

“মফর‘আউন বলল, সৃমটিিগমতর রব আবার কী?” [সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াত: 

২৩] তার অস্বীকার করা ক্ি অহঙ্ারবশত ও ইচ্াকৃত, তার প্রমামণ আল্াহ 

তা‘আলা অন্ আয়ামত বমলন, 

)ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې  ې  ى( ]اإلسراء: 102[

“মূসা বমলমিল, তুমম অবশ্ই অবগত আি ক্ি, এসব স্পটি মনদশ্বন 

আকাশমণ্ডলী ও পৃমথবীর রব-ই অবতীণ্ব কমরমিন প্রত্ষে প্রমাণস্বরূপ।” 

[সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ১০২]

মতমন আরও বমলন, 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ( ]النمل: 14[

“তারা অন্ায় ও উদ্ধতভামব মনদশ্বনগুমলা প্রত্াখ্ান করল, িমদও তামদর 

অন্তর এগুমলামক সত্ বমল গ্রহণ কমরমিল।” [সূরা আন-নামল, আয়াত: ১৪]

আর এই কারমণ তাওহীমদর এই প্রকারমক প্রমাণ করার িন্ 

সাব্স্করণসূচক প্রশ্নমবা্ক (التقرير  শব্দ বিারা আল-কুরআন (استفهام 

অবতীণ্ব হমতা, মিমন তাঁর বাণী: 

)ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ( ]إبراهيم: 10[

“আল্াহ সম্বমধে মক ক্কামনা সমদেহ আমি, মিমন আকাশমণ্ডলী ও িমীমনর 

সৃমটিকত্বা?” [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ১০]
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মতমন আরও বমলন, 

)ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ( ]األنعام: 164[

“বল, আমম মক আল্াহমক ক্িমড় অন্ রবমক খুঁিব? অথচ মতমনই সবমকিুর 

রব।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৬৪]

মতমন আরও বমলন, 

)چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ( ]الرعد: 16[

“বল, মক আকাশমণ্ডলী ও পৃমথবীর রব? বল, আল্াহ।” [সূরা আর-রা‘দ, আয়াত: 

১৬) এবং অনুরূপ আর আয়াত। কারণ, তারা এর স্বীকৃমত প্রদান কমর। 

আর এই প্রকামরর তাওহীমদ মবশ্াস কামফর সম্প্রদাময়র ক্কামনা উপকার 

কমর মন। কারণ, তারা ইবাদমতর ক্ষেমরে আল্াহমক একমারে ইলাহ মহমসমব 

গ্রহণ কমর মন। মিমন, মতমন বমলমিন: 

)ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ( ]يوسف: 106[

“তামদর অম্কাংশ আল্াহমত মবশ্াস কমর, মকন্তু তারা তাঁর সামথ শরীক 

কমর।” [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০৬] মতমন আরও বমলমিন: 

)ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ( ]الزمر: 3[

“আমরা ক্তা তামদর ইবাদত-আনুগত্ এিন্ই কমর ক্ি, তারা আমামদরমক 

সুপামরশ কমর আল্াহর সামনিম্্ এমন মদমব।” [সূরা আি-িুমার, আয়াত: ৩]

মতমন আরও বমলমিন: 

)ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  
ۈ( ]يونس: 1٨[

“তারা বমল, এগুমলা আল্াহর মনকি আমামদর সুপামরশকারী। বল, মতামরা 
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মক আল্াহমক আকাশমণ্ডলী ও পৃমথবীর এমন মকিুর সংবাদ মদমব, িা মতমন 

িামনন না?” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১৮]

 মবিতীয় প্রকার: ইবাদঙ্তর ক্ষেঙ্ত্র আল্াহর তাওহীদ:
এিা এমন একমি মবষয়, িামক ক্কন্দ্র কমরই রাসূলগণ ও মবমভনি িামতর 

মম্্ সকল িুদ্ধমবগ্রহ সংঘমিত হময়মি। আর এিা এমন একমি ব্াপার, িা 

বাস্বায়ন করার িন্ই নবী ও রাসূলমদর ক্প্ররণ করা হময়মি। আর তার 

মূলকথা হমলা: ‘আল্াহ িাড়া ক্কামনা সত্ ইলাহ ক্নই’-এর অথ্ব। সুতরাং 

তা দু’মি মূলনীমতর ওপর প্রমতমষ্ঠত: নীমত দু’মি হমলা (আল্াহ িাড়া ক্কামনা 

হক ইলাহ ক্নই) এর ম্্কার ক্নমতবাচক মদক এবং ইমতবাচক মদক।

বাক্মির ক্নমতবাচক অথ্ব হমলা: সকল প্রকার ইবাদমতর ক্ষেমরে আল্াহ 

তা‘আলা ব্তীত সকল প্রকার উপাস্মক পমরহার বা প্রত্াহার কমর ক্নওয়া।

বাক্মির ইমতবাচক অথ্ব হমলা: সকল প্রকার ইবাদত তাঁর মবম্বদ্ধ শর‘ঈ 

পদ্ধমতমত এককভামব ও একমারে তাঁরই িন্ মনমদ্বটি করা। আল-কুরআমনর 

মসংহভাগ আয়াতই এই প্রকার তাওহীদ প্রসমগে। মিমন, 

)ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ( ]النحل: 36[

“আল্াহর ইবাদত করার ও তাগুতমক বি্বন করার মনমদ্বশ ক্দওয়ার িন্ 

আমম ক্তা প্রমত্ক িামতর মম্্ই রাসূল পামিময়মি।” [সূরা আন-নাহল, 

আয়াত: ৩৬]

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ( 
]األنبياء: 2٥[

“আমম ক্তামার পূমব্ব এমন ক্কামনা রাসূল ক্প্ররণ কমরমন তার প্রমত এই ওহী 

ব্তীত ক্ি, আমম ব্তীত অন্ ক্কামনা (সত্) ইলাহ ক্নই। সুতরাং আমারই 

ইবাদত কর।” [সূরা আল-আমম্বয়া, আয়াত: ২৫] 
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)يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث( 
]البقرة: 2٥6[

“সুতরাং ক্ি তাগুতমক অস্বীকার করমব ও আল্াহর প্রমত ঈমান আনমব, মস 

এমন এক মিবুত হাতল ্ রমব, িা কখনও ভাগেমব না।” [সূরা আল-বাকারাহ, 

আয়াত: ২৫৬] 

)ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې  ى  ى  ائ( 
]الزخرف: 4٥[

“মতামার পূমব্ব আমম ক্ি সকল রাসূল ক্প্ররণ কমরমিলাম তামদরমক তুমম 

মিজ্াসা কর, আমম মক দয়াময় আল্াহ ব্তীত ক্কামনা উপাস্ মস্র 

কমরমিলাম, িার ইবাদত করা িায়?” [সূরা আি-িুখরুফ, আয়াত: ৪৫]

)ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ڱڱڱ  ڱںں  ڻڻ( 
]األنبياء: 10٨[

“বল আমার প্রমত ওহী হয় ক্ি, মতামামদর ইলাহ একিন ইলাহ। সুতরাং 

ক্তামরা মক আত্মসমপ্বণকারী হমব না?” [সূরা আল-আমম্বয়া, আয়াত: ১০৮] আর 

এই প্রসমগে আরও বহু আয়াত রময়মি।

 তৃতীয় প্রকার: নাি ও গুণাবলীর ক্ষেঙ্ত্র আল্াহর 
তাওহীদ:

এ প্রকামরর তাওহীদ দু’মি মূলনীমতর ওপর প্রমতমষ্ঠত, মিমনমি আল্াহ 

তা‘আলা বণ্বনা কমরমিন:

প্রথিত: আল্াহ তা‘আলামক সৃমটির গুণাবমলর সামথ তুলনা করা ক্থমক 

পমবরে রাখা।

মবিতীয়ত: আল্াহ তা‘আলা মনমিমক অথবা তাঁর রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ 
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ওয়াসাল্াম তাঁমক ক্িসব গুমণ গুণামবিত কমরমিন, রূপকামথ্ব নয় বরং প্রকৃতামথ্ব 

আল্াহ তা‘আলার পমরপূণ্বতা ও িথামিাগ্ মি্বাদার সামথ সামঞ্জস্ ক্রমখ 

ক্সগুমলার প্রমত ঈমান আনা। আর এিা িানা কথা ক্ি, আল্াহ সম্মক্ব 

আল্াহর ক্চময় জ্ানী ক্কউ ক্নই ক্ি আল্াহর গুণ বণ্বনা করমত পামর, আর 

আল্াহর পমর আল্াহর গুণাবমল সম্মক্ব আল্াহ্ র রাসূমলর ক্চময় অম্ক 

জ্ানী ক্কউ ক্নই ক্ি তাঁর গুণাবমল বণ্বনা করমত সষেম।

আর আল্াহ তা‘আলা মনমির ব্াপামর বলমিন:

)ې  ې  ې  ى( ]البقرة: 140[

“মতামরা মক ক্বমশ িামনা, না আল্াহ?” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৪০]

আর মতমন তাঁর রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম সম্মক্ব বমলন, 

)ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ( ]النجم: 4-3[

“এবং ক্স মনগড়া কথাও বমল না। এিা ক্তা ওহী, িা তার প্রমত প্রত্ামদশ 

হয়” [সূরা আন-নািম, আয়াত: ৩-৪] 

আল্াহ তা‘আলা তাঁর বাণী বিারাই তাঁর অনুরূপ ক্কামনা মকিু ক্নই বমল 

বণ্বনা কমরমিন। মতমন বমলন, 

)ٺ  ٿ  ٿ( ]الشورى: 11[

“মকামনা মকিুই তাঁর সদৃশ নয়।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১] আর মতমন তাঁর 

ইমতবাচক গুণাবলীসমূহ প্রকৃতামথ্বই সাব্স্ কমরমিন তাঁর ভাষায়: 

)ٿ  ٹ  ٹ( ]الشورى: 11[

“..আর মতমন সব্বমশ্রাতা, সব্বদ্রটিা।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১] সুতরাং 

আয়ামতর প্রথমাংশ বিারা প্রমামণত ক্ি, তাঁর গুণাবমল অকাি্বকর বা অসার 

করার অবকাশ ক্নই। 
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তাই আয়াত ক্থমক সুস্পটি ক্ি, প্রমত্মকর িন্ আবশ্ক হমলা ক্কামনা 

প্রকার সাদৃশ্স্াপন িাড়া প্রকৃত অমথ্বই তাঁর গুণাবলী তাঁর িন্ সাব্স্ 

করা এবং তাঁর গুণাবমল অকাি্বকর না কমর অন্ সব মকিুর সামথ তাঁর 

সাদৃশ্তামক অস্বীকার করা।

কারণ আল্াহ তা‘আলা তাঁর সৃমটি কতৃ্বক তাঁমক জ্ামন ক্বটিন করার 

অষেমতার কথা সুস্পটিভামব বণ্বনা কমর মদময়মিন। মতমন বমলমিন: 

)ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې   ى      ى( ]طه: 110[

“তামদর সম্মুমখ ও পশ্ামত িা মকিু আমি তা মতমন অবগত, মকন্তু তারা 

জ্ান বিারা তাঁমক ক্বটিন করমত পামর না”। [সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ১১০]
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মবিতীয় িাসআলা
উপঙ্দশ প্রসঙ্গে

সকল মবজ্িন একমত ক্পাষণ কমরমিন ক্ি, আল্াহ তা‘আলা আকাশ ক্থমক 

পৃমথবীমত ‘পি্বমবষেণ ও জ্ান’ এ দু’মি উপমদমশর ক্চময় বড় ক্কামনা উপমদটিা 

ও ্মকদাতা ক্প্ররণ কমরন মন। আর তা হমচ্ এই ক্ি, মানুষ এ-কথা ক্খয়াল 

রাখমব ক্ি তাঁর সম্মামনত ও মহান প্রমতপালক তামক পি্বমবষেণ কমরন এবং 

ক্স িা মকিু ক্গাপন কমর ও প্রকাশ কমর, মতমন ক্স সম্মক্ব িামনন।

আমলমগণ এই বড় উপমদটিা ও মহা ্মকদাতার িন্ এমন দৃটিান্ত 

উপস্াপন কমরমিন, িার বিারা ক্বা্গম্ মিমনস অনুভবমিাগ্ মিমনমসর 

মমতা হময় িায়। তারা বমলন, িমদ আমরা একিন বাদশাহমক ্ মর মনই, মি 

বাদশাহ অত্ম্ক রক্তপাতকারী, মানুষ হত্াকারী এবং প্রচণ্ড আক্রমণকারী 

ও শামস্দাতা, আর তার িল্াদ তার মাথার উপমর দাঁড়ামনা এবং চামড়ার 

মবিানা(1) মবিামনা, তরবামরমি ক্থমক রক্ত ঝরমি এবং ঐ বাদশার চারপামশ 

তার কন্া ও স্তীগণ; এমন ভয়ঙ্র অবস্ায়, বাদশামহর ক্চামখর সামমন ও 

তার উপমস্মতমত উপমস্ত ক্কামনা দশ্বক মক ঐ বাদশার কন্া ও স্তীগমণর 

মনকি ক্থমক অনব্ মকিু অি্বমনর মচন্তা করমব?! না, কখনও না! (আর 

আল্াহর িন্ রময়মি িাবতীয় মহত্ম দৃটিান্তসমূহ।) বরং তখন প্রমত্ক 

উপমস্ত ব্মক্ত হমব ভীত-সন্ত্রস্, তামদর হৃদয়সমূহ হমব অবনত, তামদর 

চষেুসমূহ হমব আতঙ্গ্রস্, তামদর অগে-প্রত্গেগুমলা হমব মহম শীতল, 

তামদর চূড়ান্ত আশা হমব মনরাপমদ প্রত্াবত্বন। আর এমতও ক্কামনা সমদেহ 

 - শমব্দর অথ্ব- চামড়ার মবিানা, িা অপরা্ীমদরমক হত্া করার িন্ মবিামনা হয়। النطع 1

অনুবাদক।
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ক্নই ক্ি, (আর আল্াহর িন্ রময়মি মহত্ম দৃটিান্ত) আল্াহ তা‘আলা হমলন 

মহাজ্ানী, ঐ বাদশার ক্চময় অম্ক ও মবস্ৃত জ্ামনর অম্কারী; সমদেহ 

ক্নই ক্ি, মতমন মহান শামস্দাতা, প্রচণ্ড শমক্তশালী ও কমিন শামস্দাতা। তাঁর 

িমমমন তাঁর সংরমষেত এলাকা হমচ্ তাঁর মনমষ্সমূহ। 

এমমনভামব িমদ ক্কামনা শহরবাসী িামন ক্ি, শহমরর আমীর বা শাসক 

তারা রামতর ক্বলায় ক্িসব কাি কমর তার সব মকিুই িানমত পামরন, 

তমব তারা আতমঙ্ত অবস্ায় রামরেিাপন করমব এবং তার ভময় তারা সকল 

প্রকার অন্ায় ও অপকম্ব পমরত্াগ করমব।

আর আল্াহ তা‘আলা সৃমটিকুলমক ক্ি ক্হকমত বা রহমস্র কারমণ সৃমটি 

কমরমিন, তা স্পটিভামব বণ্বনা কমর মদময়মিন; তা হমলা তামদরমক 

পরীষো-মনরীষো ও িাচাই-বািাই করা। মিমন, মতমন বমলমিন: 

)ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ( ]الكهف: 7[
“পৃমথবীর উপর িা মকিু আমি আমম ক্সগুমলামক তার ক্শাভা কমরমি 

মানুষমক এই পরীষো করার িন্ ক্ি, তামদর মম্্ কমম্ব ক্ক ক্শ্রষ্ঠ।” [সূরা 

আল-কাহাফ, আয়াত: ৭] মতমন সূরা হুমদর প্রথম মদমক বমলন,

)ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ( ]هود: 7[

“আর মতমনই আকাশমণ্ডলী ও পৃমথবী িয় মদমন সৃমটি কমরন, তখন তাঁর 

আরশ মিল পামনর উপর, মতামামদর মম্্ কামি-কমম্ব ক্ক ক্শ্রষ্ঠ তা পরীষো 

করার িন্।” [সূরা হুদ, আয়াত: ৭] মতমন বমলন মন: মতামামদর মম্্ ক্ক 

সবমচময় ক্বমশ আমলকারী!

মতমন সূরা আল-মুলমকর মম্্ বমলন,

)ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ( ]امللك: 2[
“মিমন সৃমটি কমরমিন মৃতু্ ও িীবন, মতামামদরমক পরীষো করার িন্- মক 

ক্তামামদর মম্্ কমম্ব উত্ম। আর মতমন পরাক্রমশালী, ষেমাশীল।” [সূরা 

আল-মুলক, আয়াত: ২]
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এই আয়াত দু‘মি তাঁর মনম্াক্ত বাণীর উমদেশ্ ও তাৎপি্ব বণ্বনা কমর। 

ক্িমন মতমন বমলন,

)ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ( ]الذاريات: ٥6[
“আমম সৃমটি কমরমি মিনি এবং মানুষমক এিন্ ক্ি, তারা আমারই ইবাদত 

করমব।” [সূরা আি-িামরয়াত, আয়াত: ৫৬]

ক্িমহতু সৃমটিকুলমক সৃমটি করার ক্হকমত তথা রহস্ হমলা উমল্মখত 

পরীষো-মনরীষো ও িাচাই-বািাই করা, মসমহতু মিবরীল আলাইমহস 

সালাম মানুমষর িন্ এই পরীষোয় সফলকাম হওয়ার পদ্ধমত বণ্বনা কমর 

মদমত চাইমলন, তাই মতমন নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ামমক বলমলন: 

আপমন আমামক ইহসান সম্মক্ব বমল মদন? তখন নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ 

ওয়াসাল্াম সুস্পটি কমরন ক্ি, এখামন আমলামচত এই ক্শ্রষ্ঠ ্মকদাতা ও 

মহা উপমদটিাই হমচ্ ইহসামনর পথ। মতমন বমলন,

»هو أَْن تَْعبَُد اللََّه َكَأنََّك تََراهُ َفِإْن لَْم تَُكْن تََراهُ َفِإنَُّه يََراَك«.
“ইহসান হমচ্, তুমম আল্াহর ইবাদত এমনভামব করমব ক্িন তুমম তাঁমক 

ক্দখি; আর িমদ তুমম তাঁমক ক্দখমত না পাও, তাহমল মমন করমব, মতমন 

ক্তামামক ক্দখমত পামচ্ন।”(1) এ িন্ই আপমন পমবরে কুরআনুল কারীমমর 

প্রমত পৃষ্ঠায় এই মহান উপমদটিামক ক্দখমত পামবন। মিমন,

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺٺ  
ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ( 

]ق: 16-1٨[

“আমমই মানুষমক সৃমটি কমরমি এবং তার প্রবৃমত্ তামক ক্ি কুমন্ত্রণা ক্দয় তা 

1  ইমাম বুখারী ও মুসমলম আবূ হুরায়রা রামদয়াল্াহু ‘আনহু ক্থমক হাদীসখানা বণ্বনা কমরমিন: সহীহ 

বুখারী, ঈমান অ্্ায় (كتاب اإلميان), পমরমচ্দ: মিবরীল আলাইমহস সালাম কতৃ্বক নবী সাল্াল্াহু 

আলাইমহ ওয়াসাল্ামমক ঈমান সম্মক্ব মিজ্াসা (عن عليه  اهلل  صلى  النبي  جبريل  سؤال   باب 
 হাদীস নং ৯; আর ইমাম ,(১/৩৯) ,(كتاب اإلميان) সহীহ মুসমলম, ঈমান অ্্ায় ;(১/১৮) (اإلميان

মুসমলম এই হাদীসখানা উমার ইবনুল খাত্াব রামদয়াল্াহু ‘আনহু ক্থমকও বণ্বনা কমরমিন, ঈমান 

অ্্ায় (كتاب اإلميان), (১/৩৬), হাদীস নং ৮। 
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আমম িামন। আর আমম তার গ্রীবামস্ত ্মনী অমপষোও মনকিতর।...মানুষ 

ক্ি কথাই উচ্ারণ কমর, তার িন্ তৎপর প্রহরী তার মনকমিই রময়মি।” 

[সূরা ক্াফ, আয়াত: ১৬-১৮]

)ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ( ]األعراف: 7[

“অতঃপর তামদর মনকি পূণ্ব জ্ামনর সামথ তামদর কাি্বাবলী বণ্বনা করবই, 

আর আমম ক্তা অনুপমস্ত মিলাম না”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৭]

)ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ   
ېئ  ىئ  ىئ   ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  

يب   جت  حت  خت   مت  ىت     يت  جث  مث( ]يونس: 61[
“তুমম ক্ি ক্কামনা অবস্ায় থাক এবং তুমম তৎসম্মক্ব কুরআন ক্থমক িা 

মতলাওয়াত কর এবং ক্তামরা ক্ি ক্কামনা কাি কর, আমম তার পমরদশ্বক- 

িখন ক্তামরা তামত প্রবৃত্ হও। আকাশমণ্ডলী ও পৃমথবীর অণু পমরমাণও 

ক্তামার রমবর অমগাচর নয় এবং তা অমপষো ষেুদ্রতর অথবা বৃহত্র মকিুই 

ক্নই, িা সুস্পটি মকতামব ক্নই।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৬১]

)ۇئ  ۆئ          ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ        ی  ی  ی   
ی  جئحئ  مئ     ىئ  يئ  جب( ]هود: ٥[

“সাব্ান! মনশ্য় তারা তাঁর মনকি ক্গাপন রাখার িন্ তামদর ভময় তামদর 

বষেমক সংকুমচত কমর। সাব্ান! তারা িখন মনমিমদরমক বমস্ত আচ্ামদত 

কমর, তখন তারা িা ক্গাপন কমর ও প্রকাশ কমর, মতমন তা িামনন। অন্তমর 

িা আমি, মনশ্য় মতমন তা সমবমশষ অবমহত।” [সূরা হুদ, আয়াত: ৫] আর 

অনুরূপভামব আল-কুরআমনর প্রায় প্রমত্ক স্ামন এই প্রসমগে বমণ্বত আমি।
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তৃতীয় িাসআলা
সৎকি্ব ও অন্ান্ কঙ্ি্বর িঙ্্্ পাথ্বক্ প্রসঙ্গে

আল-কুরআন স্পটিভামব বণ্বনা কমরমি ক্ি, সৎকম্ব এমন এক কম্বমক 

বলা হয়, িামত মতনমি মবষময়র সমামবশ ঘমি; তন্মম্্ ক্থমক িখন 

ক্কামনা একমি ত্রুমিপূণ্ব হমব, তমব মকয়ামমতর মদন তা বিারা ব্মক্তর ক্কামনা 

উপকার হমব না।

প্রথিত: কািমি নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম কতৃ্বক আমনত মব্ান 

অনুিায়ী হওয়া(1)। মকননা আল্াহ তা‘আলা বমলন, 

)ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ( ]احلشر: 7[

“রাসূল ক্তামামদরমক িা প্রদান কমরন, তা ক্তামরা গ্রহণ কর এবং িা 

ক্থমক ক্তামামদরমক মনমষ্ কমরমিন, তা ক্থমক মবরত থাক।” [সূরা আল-

হাশর, আয়াত: ৭] 

1  সহীহ বুখারী, সমধের অ্্ায় (الصلح  পমরমচ্দ: িখন তারা অন্ায় সমধের ওপর ,(كتاب 

মীমাংসা কমর, তখন ক্সই সমধে বামতল বমল গণ্ হমব (باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
مردود األقضية) সহীহ মুসমলম, মবচার অ্্ায় ;(৩/১৬৭) ,(فالصلح   :পমরমচ্দ ,(كتاب 

বামতল মব্ানসমূহ খণ্ডন করা এবং শরী‘আমতর মম্্ নতুন উদ্ামবত মবষয়সমূহ প্রত্াখ্ান 

করা (األمور محدثات  ورد  الباطلة  األحكام  نقض   ,হাদীস নং ১৭১৮ ,(৩/১৩৪৩) (باب 

আময়শা রামদয়াল্াহু ‘আনহা ক্থমক বমণ্বত, নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম বমলন, “মি 

ব্মক্ত আমামদর এই দীমনর মম্্ এমন মকিুর উদ্াবন করমব িা তার মম্্ ক্নই, তমব তা 

অগ্রহণমিাগ্ হমব”; অন্ বণ্বনায় আমি: “িা তার অন্তভু্বক্ত নয়”। (عائشة رضي اهلل عنها 

 আর ;(مرفوعا: ”من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد“، وفي رواية: ”ما ليس منه“

ইমাম মুসমলমমর বণ্বনায় আমি: “মি ব্মক্ত এমন কাি করল, িার ব্াপামর আমামদর সমথ্বন 

ক্নই, তমব ক্স কম্ব প্রত্াখ্ান হমব।” (من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد)। 
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মতমন আরও বমলন, 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ( ] النساء: ٨0[

“মকউ রাসূমলর আনুগত্ করমল ক্স ক্তা আল্াহরই আনুগত্ করল।” [সূরা 

আন-মনসা, আয়াত: ৮০] 

মতমন আরও বমলন, 

)ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ( ]ال عمران: 31[

“বল, মতামরা িমদ আল্াহমক ভামলাবাস, তমব আমার অনুসরণ কর।” 

[সূরা আমল ইমরান, আয়াত: ৩১] 

মতমন আরও বমলন,

)ھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ( ]الشورى: 21[

“এমদর মক আল্াহ িাড়া এমন কতগুমলা উপাস্ আমি, িারা এমদর িন্ 

মব্ান মদময়মি এমন দীমনর, িার অনুমমত আল্াহ ক্দনমন।” [সূরা আশ-শূরা, 

আয়াত: ২১] 

মতমন আরও বমলন, 

)ہ  ھ  ھھ  ھ    ے  ے   ۓ( ]يونس: ٥9[

“আল্াহ মক ক্তামামদরমক এর অনুমমত মদময়মিন, না ক্তামরা আল্াহর 

প্রমত মমথ্ামরাপ করি?” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৫৯]

মবিতীয়ত: কািমি একমনষ্ঠভামব আল্াহ তা‘আলার উমদেমশ্ হওয়া। 

ক্কননা মতমন বমলন,

)ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں( ]البينة: ٥[

“তারা ক্তা আমদটি হময়মিল আল্াহর আনুগমত্ মবশুদ্ধমচত্ হময় একমনষ্ঠভামব 

তাঁর ইবাদত করমত।” [সূরা আল-বাইময়্নাহ, আয়াত: ৫] 
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মতমন আরও বমলন,

)ٱ  ٻ     ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ        ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ     ٿ  ٿ      ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڃ( ]الزمر: 11-1٥[

“বল, আমম ক্তা আমদটি হময়মি আল্াহর আনুগমত্ একমনষ্ঠ হময় তাঁর 

ইবাদত করমত, আর আমদটি হময়মি, আমম ক্িন আত্মসমপ্বণকারীমদর 

অগ্রণী হই। বল, আমম িমদ আমার রমবর অবা্্ হই, তমব আমম ভয় কমর 

মহামদবমসর শামস্র। বল, আমম ইবাদত কমর আল্াহরই, তাঁর প্রমত আমার 

আনুগত্মক একমনষ্ঠ ক্রমখ। আর ক্তামরা আল্াহর পমরবমত্ব িার ইচ্া তার 

ইবাদত কর।” [সূরা আি-িুমার, আয়াত: ১১-১৫] 

তৃতীয়ত: কািমি মবশুদ্ধ আকীদাহ তথা মবশ্ামসর ওপর মভমত্ কমর হমত 

হমব। মকননা কাি হমলা িামদর মত, আর আমকদা তথা মবশ্াস হমলা 

মভতস্বরূপ। আল্াহ তা‘আলা বমলন,

)ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  
ژ  ڑ  ڑ  ک( ]النساء: 124[

“পুরুষ অথবা নারীর মম্্ ক্কউ সৎ কাি করমল ও মুমমন হমল তারা 

িানিামত প্রমবশ করমব।” [সূরা আন-মনসা, আয়াত: ১২৪] এখামন মতমন 

সৎকমম্বর সামথ )ڈ  বমল ঈমামনর (ক্স ঈমানদার অবস্ায়) )ڎ  

শত্বামরাপ কমরমিন। আর মতমন অমবশ্াসীমদর প্রসমগে বমলন,

)ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ( ]الفرقان: 23[

“আর আমম তামদর কৃতকমম্বর প্রমত লষে্ করব, অতঃপর ক্সগুমলামক 

মবমষেপ্ত ্ুমলকণায় পমরণত করব।” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ২৩] তামদর 

ব্াপামর মতমন আরও বমলন,
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)ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑک  ک   ک  ک  گ       گ  گ  
گ  ڳ( ]هود: 16[

“ওমদর িন্ আমখরামত অমনি ব্তীত অন্ মকিুই ক্নই, ওরা িা কমর 

আমখরামত তা মনষ্ফল হমব এবং তারা িা কমর থামক তা মনরথ্বক।” [সূরা 

হুদ, আয়াত: ১৬]... এগুমলা িাড়াও এ প্রসমগে আরও অমনক আয়াত রময়মি।
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চতুথ্ব িাসআলা
শরী‘আঙ্তর মব্ান ব্তীত অন্ মব্ান 

বিারা মবচার-ফয়সালা করা প্রসঙ্গে

আল-কুরআন সুস্পটিভামব ক্ঘাষণা কমরমি ক্ি, শরী‘আমতর মব্ান ব্তীত 

অন্মক মবচারক মানা সুস্পটি কুফুরী ও আল্াহ তা‘আলার সামথ মশক্ব। আর 

শয়তান িখন ম্ার কামফরমদরমক প্রত্ামদশ করল তারা িামত আমামদর 

নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ামমক মৃত িাগল সম্মক্ব মিজ্াসা কমর 

ক্ি, মক তামক হত্া কমরমি। িবামব মতমন বলমলন: “তামক আল্াহ হত্া 

কমরমিন”। অতঃপর শয়তান তামদরমক আবার প্রত্ামদশ করল ক্ি তারা 

ক্িন তামক বমল: মতামরা মনমিমদর হামত িা িবাই কর, তা হালাল এবং 

আল্াহ তাঁর পমবরে হামত িা িবাই কমরন, তা হারাম? তাহমল ক্তামরা ক্তা 

ক্দখমি আল্াহর ক্চময় উত্ম(1)! এই ঘিনার পমরমপ্রমষেমত আল্াহ তা‘আলা 

নামিল কমরন:

1 হাদীসখানা আবদুল্াহ ইবন আব্াস রামদয়াল্াহু আনহুমা ক্থমক সনদসহ বণ্বনা কমরন ইমাম আবূ দাউদ, 

কুরাবানীর অ্্ায় (األضاحي أهل) পমরমচ্দ: আহমল মকতামবর িবাই প্রসমগে ,(كتاب  ذبائح  في   باب 

تفسير) হাদীস নং ২৮১৮; মতরমমিী, আল-কুরআমনর তাফসীর অ্্ায় ,(৩/২৪৫) ,(الكتاب  كتاب 

 ;হাদীস নং ৩০৬৯ ,(৫/২৪৬) ,(باب و من سورة األنعام) পমরমচ্দ: সূরা আল-আন‘আম ক্থমক ,(القرآن

নাসাঈ, কুরাবানীর অ্্ায় (كتاب الضحايا), পমরমচ্দ: আল্াহ তা‘আলার বাণী: ڇ  ڇ  ڍ(  
عز وجل: )ڇ  ڇ  ڍ  ڍ) এর ব্াখ্া- ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ( ]األنعام: 121[ اهلل  قول  تأويل      باب 
 ;আবদুল ফাত্াহ আবূ গুদোহ এর মবমলেষণ অনুিায়ী হাদীস নং ৪৪৩৭ ,(৭/২৩৭) ,ڌ    ڌ    ڎ  ڎ( )

অপর এক অমথ্ব হাদীসখানা বণ্বনা কমরমিন ইবনু মািাহ, িবাই অ্্ায় (الذبائح  :পমরমচ্দ ,(كتاب 

িবাইময়র সময় মবসমমল্াহ বলা (باب تسمية عند الذبح), (২/১০৫৯), হাদীস নং ৩১৭৩।
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)ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  کک  گ  گ  گ  گ( 
]األنعام: 121[

“মনশ্য় শয়তামনরা তামদর বধেুমদরমক ক্তামামদর সামথ মববাদ করমত 

প্রমরাচনা ক্দয়, িমদ ক্তামরা তামদর কথামত চল, তমব ক্তামরা অবশ্ই 

মুশমরক হময় িামব।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১২১] আর )گ  گ(  

বামক্র শুরুমত ফা (الفاء) সংিুক্ত না হওয়ািা কসম তথা শপমথর ভূমমকাস্বরূপ 

লাম (الم) উহ্ থাকার ওপর প্রকাশ্ ইমগেত। সুতরাং তা আল্াহর পষে ক্থমক 

শপথ, মতমন এর বিারা এই আয়ামত কারীমার মম্্ এ ব্াপামর শপথ কমরমিন 

ক্ি, মি ব্মক্ত শয়তামনর শরী‘আত ও মব্ামনর অনুসরণ কমর মৃতমক হালাল 

মমন করমব, মস মুশমরক বমল গণ্ হমব, আর তা হমলা বড় মশক্ব (شرك أكبر), 

িা মুসমলম সম্প্রদাময়র ঐকমমত্র মভমত্মত সংমলেটি ব্মক্তমক মুসমলম মমল্াত 

ক্থমক খামরি কমর ক্দমব। এই অপরাম্ অমভিুক্ত ব্মক্তমক অমচমরই আল্াহ 

তা‘আলা মকয়ামমতর মদন তাঁর এ কথার মা্্মম মতরস্ার করমবন: 

)ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چچ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ( ]يس: 61-60[

“মহ বনী আদম! আমম মক ক্তামামদরমক মনমদ্বশ মদই মন ক্ি, মতামরা 

শয়তামনর দাসত্ব কমরা না। কারণ ক্স ক্তামামদর প্রকাশ্ শত্রু? আর 

আমারই ইবাদত কর, এিাই সরল পথ?” [সূরা ইয়সীন, আয়াত: ৬০-৬১]

আর আল্াহ তা‘আলা তাঁর মপ্রয় বধেু ইবরাহীম আলাইমহস সালামমর কথা 

উদ্ধৃত কমর বমলন, 

)ک  ک  ک  گ( ]مرمي: 44[

“মহ আমার মপতা! শয়তামনর ইবাদত কমরা না”। [সূরা মারইয়াম, আয়াত: 

৪৪] অথ্বাৎ কুফুরী ও অবা্্তার মব্ামন শয়তামনর অনুসরণ করার মা্্মম 

তার ইবাদত কমরা না। 
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মতমন আরও বমলন, 

)ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں        ں   ڻ  ڻ   ڻ    ڻ  ۀ( 
]النساء: 117[

“তাঁর পমরবমত্ব তারা ক্তা মূমত্বরই উপাসনা কমর থামক এবং মবমদ্রাহী 

শয়তামনরই উপাসনা কমর।” [সূরা আন-মনসা, আয়াত: ১১৭] অথ্বাৎ তারা শু্ু 

শয়তামনরই দাসত্ব কমর, তার (শয়তামনর) শরী‘আত তথা মবম্মব্ামনর 

অনুসরণ করার মা্্মম।

মতমন আরও বমলন, 

)ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     
ۆ( ]األنعام: 137[

“এরূমপ তামদর শরীকরা বহু মুশমরমকর দৃমটিমত তামদর সন্তানমদর হত্ামক 

ক্শাভন কমরমি।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৩৭] মতমন তামদরমক তামদর 

‘শরীক’ বমল নামকরণ কমরমিন। মকননা, সন্তানমদরমক হত্া করার বিারা 

আল্াহর অবা্্তার ক্ষেমরে তারা তামদরমক অনুসরণ কমরমি।

আর িখন ‘আদী ইবন হামতম রামদয়াল্াহু ‘আনহু নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ 

ওয়াসাল্ামমক আল্াহ তা‘আলার মনম্াক্ত বাণী সম্মক্ব মিজ্াসা করমলন:

)ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ( ]التوبة: 31[

“তারা আল্াহ ব্তীত তামদর পমণ্ডতগণমক ও সংসার-মবরাগীগণমক তামদর 

প্রভুরূমপ গ্রহণ কমরমি।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩১] তখন নবী সাল্াল্াহু 

আলাইমহ ওয়াসাল্াম তার িবাবস্বরূপ বলমলন ক্ি, তামদরমক প্রভু মহমসমব 

গ্রহণ করার মামন হমলা: আল্াহ িা হালাল কমরমিন, তা হারাম করার 

এবং মতমন িা হারাম কমরমিন, তা হালাল করার ব্াপামর তারা তামদরমক 
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অনুসরণ করত(1)। আর এিা এমন একমি মবষয়, মি ব্াপামর ক্কামনা 

মবতক্ব ক্নই। আল-কুরআমনর ভাষায়:

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ( ]النساء: 60[
“তুমম মক তামদরমক ক্দখমন, িারা দামব কমর ক্ি, মতামার প্রমত িা অবতীণ্ব 

হময়মি এবং ক্তামার পূমব্ব িা অবতীণ্ব হময়মি, তামত তারা মবশ্াস কমর; 

অথচ তারা তাগুমতর কামি মবচারপ্রাথ্বী হমত চায়, িমদও তা প্রত্াখ্ান 

করার িন্ তামদরমক মনমদ্বশ ক্দওয়া হময়মি? আর শয়তান তামদরমক 

ভীষণভামব পথভ্রটি করমত চায়।” [সূরা আন-মনসা, আয়াত: ৬০]

আল্াহ তা‘আলা আরও বমলন,

)ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ( ]املائدة: 44[

“আর আল্াহ িা নামিল কমরমিন তদনুসামর িারা মব্ান ক্দয় না, তারাই 

কামফর।” [সূরা আল-মাময়দাহ, আয়াত: ৪৪]

মতমন আরও বমলন,

)ک  ک   گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ   ڱ  
ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ( 

]األنعام: 114[

“বল, তমব মক আমম আল্াহ ব্তীত অন্ কাউমক ফয়সালাকারী মহমসমব 

তালাশ করব- অথচ মতমনই ক্তামামদর প্রমত মবস্ামরত মকতাব নামিল 

কমরমিন! আর আমরা িামদরমক মকতাব মদময়মি, তারা িামন ক্ি, এিা 

1  মতরমমিী, আল-কুরআমনর তাফসীর অ্্ায় (كتاب تفسير القرآن), পমরমচ্দ: সূরা আত-তাওবা 

ক্থমক (باب ومن سورة التوبة), (৫/২৫৯), হাদীস নং ৩০৯৫, মতমন বমলন: এই হাদীসমি গরীব।
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ক্তামার রব-এর মনকি ক্থমক সত্সহ নামিল হময়মি। সুতরাং তুমম 

সমদেহানমদর অন্তভু্বক্ত হময়া না।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১১৪] 

আল্াহ তা‘আলা আরও বমলন,

)ھ  ھ        ھ  ھ   ےے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ( 
]األنعام: 11٥[

“আর সত্ ও ন্াময়র মদক মদময় ক্তামার রব-এর বাণী পমরপূণ্ব। তাঁর 

বাণী পমরবত্বন করার মত ক্কউ ক্নই। আর মতমন সব্বমশ্রাতা, সব্বজ্।” [সূরা 

আল-আন‘আম: ১১৫] এখামন তাঁর বাণী: )ھ ( অথ্ব: সংবাদ দামনর ক্ষেমরে 

সত্ এবং )ے( অথ্ব: মবম্মব্ামনর ক্ষেমরে ন্ায় ও ইনসাফপূণ্ব। মতমন 

আরও বমলন,

)ی   ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب( ]املائدة: ٥0[

“তমব মক তারা িামহলী িুমগর মবম্মব্ান কামনা কমর? মনমশ্ত মবশ্াসী 

সম্প্রদাময়র িন্ মব্ান প্রদামন আল্াহর ক্চময় ক্ক ক্শ্রষ্ঠতর?” [সূরা আল-

মাময়দাহ, আয়াত: ৫০]
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পঞ্চি িাসআলা
সািামিক অবস্া প্রসঙ্গে

এ প্রসমগে আল-কুরআন অন্তমরর তৃষ্া মনবারণ কমরমি এবং এর পথ-ঘাি 

আমলামকত কমরমি। 

আল্াহ তা‘আলা প্র্ান সমািপমতমক তার সমাি ও সম্প্রদাময়র প্রমত ক্কমন 

আচরণ করার মনমদ্বশ মদময়মিন, মসই মদমক লষে্ করুন। মতমন বমলন,

)ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ( ]الشعراء: 21٥[

“এবং িারা ক্তামার অনুসরণ কমর, মসসব মুমমনমদর প্রমত মবনয়ী হও।” 

[সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াত: ২১৫]

মতমন আরও বমলন,

)پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ( ]آل عمران: 1٥9[

“আল্াহর দয়ায় তুমম তামদর প্রমত ক্কামল হৃদয় হময়মিমল, িমদ তুমম 

রূঢ় ও কমিার মচত্ হমত, তমব তারা ক্তামার আশপাশ ক্থমক সমর পড়ত। 

সুতরাং তুমম তামদরমক ষেমা কর ও তামদর িন্ ষেমা প্রাথ্বনা কর এবং 

কামি-কমম্ব তামদর সামথ পরামশ্ব কর।” [সূরা আমল ইমরান, আয়াত: ১৫৯]

আর মতমন সা্ারণ সমািমক তার ক্নতৃবৃমদের প্রমত ক্কমন আচরমণর 

মনমদ্বশ মদময়মিন, মসই মদমক লষে্ করুন। মতমন বমলন,
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)ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی( ]النساء: ٥9[

“মহ ঈমানদারগণ! মতামরা আনুগত্ কর আল্াহর, আনুগত্ কর রাসূমলর 

এবং তামদর, িারা ক্তামামদর ম্্কার ষেমতাশীল।” [সূরা আন-মনসা, আয়াত: ৫৯]

আরও লষে্ করুন, মতমন মানুষমক তার মবমশষ সমাি তথা সন্তান-সন্তমত 

ও স্তীর প্রমত ক্িমন আচরমণর মনমদ্বশ মদময়মিন ক্সই মদমক। মতমন বমলন,

)ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  
ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ( ]التحرمي: 6[

“মহ মুমমনগণ! মতামরা মনমিমদরমক এবং পমরবার-পমরিনমক িাহানিামমর 

আগুন ক্থমক রষো কর, িার ইধেন হমব মানুষ ও পাথর, িামত মনময়ামিত 

আমি মনম্বমহৃদয়, কমিারস্বভাব মফমরশতাগণ, িারা অমান্ কমর না তা, 

িা আল্াহ তামদরমক আমদশ কমরন। আর তারা িা করমত আমদটি হয়, তাই 

কমর।” [সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬]

আরও লষে্ করুন, মতমন কীভামব ব্মক্তমক তার মবমশষ সমাি ক্থমক 

সাব্ান ও সংিমী হওয়ার ব্াপামর দৃমটি আকষ্বণ কমরমিন; আর মতমন 

তামক মনমদ্বশ মদময়মিন, মকামনা অনাকামখিত ব্াপার তার নিমর এমল 

ক্স ক্িন ষেমা সুদের দৃমটিমত ক্দমখ। মতমন প্রথমম তামক সংিমী ও সিাগ 

হওয়ার মনমদ্বশ ক্দন, তারপর তামক মনমদ্বশ ক্দন ষেমা ও মাি্বনা করার। 

মতমন বমলন,

)ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گگ  گ  
گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ( ]التغابن: 14[

“মহ মুমমনগণ! মতামামদর স্তী ও সন্তান-সন্তমতগমণর মম্্ ক্কউ ক্কউ 

ক্তামামদর শত্রু। অতএব, মতামরা তামদর সম্মক্ব সতক্ব থাক। মতামরা 

িমদ তামদরমক মাি্বনা কর, তামদর ক্দাষ-ত্রুমি উমপষো কর এবং তামদরমক 
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ষেমা কর, তমব ক্িমন রাখ, আল্াহ ষেমাশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আত-

তাগাবুন, আয়াত: ১৪]

আরও লষে্ করুন, মতমন সা্ারণভামব সমামির সকল ব্মক্তমক তামদর 

ম্্কার পারস্পমরক ক্লনমদমনর ব্াপামর ক্ি মনমদ্বশনা মদময়মিন ক্সই 

মদমক। মতমন বমলন,

)چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   
ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ( ]النحل: 90[

“আল্াহ ন্ায়পরায়নতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বিনমক দামনর মনমদ্বশ 

ক্দন এবং মতমন অলেীলতা, অসৎকাি ও সীমালঙ্ঘন করার ব্াপামর মনমষ্ 

কমরন। মতমন ক্তামামদরমক উপমদশ ক্দন িামত ক্তামরা মশষো গ্রহণ কর।” 

[সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৯০] 

মতমন আরও বমলন,

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ   ٿ( ]احلجرات: 12[

“মহ মুমমনগণ! মতামরা অম্কাংশ অনুমান ক্থমক দূমর থাক। কারণ, 

অনুমান ক্কামনা ক্কামনা ক্ষেমরে পাপ, আর ক্তামরা এমক অপমরর ক্গাপনীয় 

মবষয় সধোন কমরা না এবং এমক অপমরর পশ্ামত মনদো কমরা না।” [সূরা 

আল-হুিুরাত, আয়াত: ১২] মতমন আরও বমলন,

)ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  
ىئ  ىئ  ىئ   ی     یی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب   مب  ىب  

يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث( ]احلجرات: 11[
“মকামনা পুরুষ ক্িন অপর ক্কামনা পুরুষমক উপহাস না কমর। মকননা 

িামক উপহাস করা হয়, মস উপহাসকারীর ক্চময় উত্ম হমত পামর এবং 
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ক্কামনা নারী ক্িন অপর ক্কামনা নারীমকও উপহাস না কমর; মকননা িামক 

উপহাস করা হয়, মস উপহাসকামরণীর ক্চময় উত্ম হমত পামর। মতামরা 

এমক অপমরর প্রমত ক্দাষামরাপ কমরা না এবং ক্তামরা এমক অপরমক মদে 

নামম ডাকাডামক কমরা না; ঈমামনর পর মদে নাম অমত মদে। িারা তাওবা 

না কমর, তারাই িামলম।” [সূরা আল-হুিুরাত, আয়াত: ১১] 

মতমন আরও বমলন,

)ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ( ]املائدة: 2[

“আর ক্তামরা সৎকম্ব ও তাকওয়ার ক্ষেমরে পরস্পর সাহাি্ করমব এবং 

পাপ ও সীমালঙ্ঘমন এমক অমন্র সাহাি্ করমব না।” [সূরা আল-মাময়দাহ, 

আয়াত: ২] মতমন আরও বমলন,

)ۈ  ٴۇ  ۋ( ]احلجرات: 10[

“মুমমনগণ পরস্পর ভাই ভাই।” [সূরা আল-হুিুরাত, আয়াত: ১০] 

মতমন আরও বমলন, 

)ں  ں  ڻ( ]الشورى: 3٨[

“আর তারা মনমিমদর মম্্ পরামমশ্বর মা্্মম মনমিমদর কম্ব সম্াদন 

কমর।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ৩৮]... এ মবষময় এগুমলা িাড়াও আরও 

অমনক আয়াত রময়মি।

আর ক্িমহতু সমামির ক্কামনা সদস্ই মানব ও মিনি শত্রুর শত্রুতা ক্থমক 

মনরাপদ নয়; মকামনা ব্মক্তই প্রমতবিন্দী ও মবমরা্ী মুক্ত নয়, িমদও ক্স 

পাহামড়র চূড়ায় মনঃসগে থামক; আর ক্িমহতু প্রমত্ক ব্মক্তই এই ্রমনর 

সব্বগ্রাসী ব্াম্ ক্থমক মচমকৎসার মুখামপষেী, মসমহতু আল্াহ তা‘আলা তাঁর 

মকতামবর মতন িায়গায় এই ব্াম্র মচমকৎসা বণ্বনা কমরমিন। তামত মতমন 

বণ্বনা কমরমিন ক্ি, মানুমষর শত্রুতা ক্থমক বাঁচার মচমকৎসা হমলা তার 
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অসদাচরণমক উমপষো করা এবং সবি্বহামরর মা্্মম তার ক্মাকামবলা করা; 

আর মিনি শয়তামনর শত্রুতা ক্থমক বাঁচার িন্ আল্াহ তা‘আলার মনকি তার 

অমনটিতা ক্থমক আশ্রয় প্রাথ্বনা করা িাড়া আর অন্ ক্কামনা মচমকৎসা ক্নই।

প্রথি স্ান: আল্াহ তা‘আলা সূরা আল-আ‘রামফর ক্শমষ দুটি মানুমষর 

সামথ আচরণমবম্ প্রসমগে বমলন, 

)ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ( ]األعراف: 199[

“তুমম ষেমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকামির মনমদ্বশ দাও এবং 

অজ্মদরমক এমড়ময় চল।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৯৯]

অনরূপভামব মিনি শয়তামনর সামথ আচরণমবম্র দৃটিান্ত মদমত মগময় বমলন, 

)چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ( ]األعراف: 200[

“আর িমদ শয়তামনর কুমন্ত্রণা ক্তামামক প্রমরামচত কমর, তমব আল্াহর 

আশ্রয়প্রাথ্বী হমব, মতমন সব্বমশ্রাতা, সব্বজ্।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ২০০]

মবিতীয় স্ান: সূরা মুমমনূমনর এক আয়ামত এই প্রসমগে বমলন,

)ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ( ]املؤمنون: 96[

“িা উত্ম, তা বিারা মমদের ক্মাকামবলা কর; তারা িা বমল, আমম ক্স 

সম্বমধে সমবমশষ অবমহত।” [সূরা আল-মুমমনুন, আয়াত: ৯৬]

অনুরূপভামব মিনি শয়তান সম্মক্ব মতমন বমলন, 

)ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ۀ  ۀ  ہ( 
]املؤمنون: 97-9٨[

“আর বল, মহ আমার রব! আমম শয়তামনর প্রমরাচনা ক্থমক ক্তামার আশ্রয় 

প্রাথ্বনা কমর। মহ আমার রব! আমম ক্তামার আশ্রয় প্রাথ্বনা কমর আমার 

মনকি তামদর উপমস্মত ক্থমক।” [সূরা আল-মুমমনুন, আয়াত: ৯৭-৯৮]



40

ইসলাম একমাত্র পরিপূর্ণ দীন

তৃতীয় স্ান: সূরা ফুসমসলাত; আর তামত আল্াহ তা‘আলা আরও ক্বমশ 

স্পটি কমর বমলমিন ক্ি, এই আসমানী মচমকৎসা ঐ শয়তানী ক্রাগমক 

মনমূ্বল কমর মদমব এবং তামত মতমন আরও একিু ক্বমশ কমর বমলমিন ক্ি, 

এই আসমানী মচমকৎসা সকল মানুষমক ক্দওয়া হয় না, বরং এিা শু্ু ঐ 

ব্মক্তমকই ক্দওয়া হয়, মিমন ক্সৌভামগ্র অম্কারী। আল্াহ তা‘আলা তামত 

বমলন, 

)ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   
ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ( ] فصلت: 34-3٥[

“মদে প্রমতহত কর উৎকৃটি বিারা। ফমল ক্তামার সামথ িার শত্রুতা আমি, 

ক্স হময় িামব অন্তরগে বধেুর মমতা। এই গুমণর অম্কারী করা হয় ক্কবল 

তামদরমকই, িারা ধ্ি্বশীল, আর এই এই গুমণর অম্কারী করা হয় ক্কবল 

তামদরমকই, িারা মহাভাগ্বান।” [সূরা ফুসমসলাত, আয়াত: ৩৪-৩৫]

আর মিনি শয়তান প্রসমগে মতমন বমলন, 

)ہ  ھ  ھ  ھ    ھ        ے  ےۓ  ۓ    ڭ    ڭ  ڭ( ]فصلت: 36[

“িমদ শয়তামনর কুমন্ত্রণা ক্তামামক প্রমরামচত কমর, তমব আল্াহর 

আশ্রয়প্রাথ্বী হমব, মতমন ক্তা সব্বমশ্রাতা, সব্বজ্।” [সূরা ফুসমসলাত, আয়াত: ৩৬]

আর মতমন অন্ান্ িায়গায় বণ্বনা কমরন ক্ি, এই ক্কামল আচরণ ও নম্র 

ব্বহার মবমশষভামব মুসমলমমদর িন্ প্রমিাি্, কামফরমদর িন্ নয়(1)। 

আল্াহ তা‘আলা বমলন, 

)ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے( ]املائدة: ٥4[

1   তমব এখামন সা্ারণভামব িুদ্ধ বা ষড়িন্ত্ররত কামফরমদর মবষময় তা বলা হমচ্। মকন্তু ক্ি সব 

কামফর রাষ্ট্র কতৃ্বক মনরাপত্াপ্রাপ্ত হময় এমসমি মকংবা ক্কামনা ক্দমশর মনিস্ব নাগমরক তামদর 

মনরাপত্া রষো করা ও তামদর সামথ ভামলা ব্বহার করার িন্ আমরা সব্বদা আমদটি। মিমনমি 

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম মদীনা সমামি প্রমতষ্ঠা কমরমিমলন। -সম্াদক। 
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“মনশ্য় আল্াহ এমন এক সম্প্রদায়মক মনময় আসমবন, িামদরমক মতমন 

ভামলাবাসমবন এবং িারা তাঁমক ভামলাবাসমব; তারা মুমমনমদর প্রমত 

ক্কামল ও কামফরমদর প্রমত কমিার হমব।” [সূরা আল-মাময়দাহ, আয়াত: ৫৪]

আল্াহ তা‘আলা আরও বমলন, 

)ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ( ]الفتح: 29[

“মুহাম্মাদ আল্াহর রাসূল; তার সহচরগণ কামফরমদর প্রমত কমিার এবং 

মনমিমদর মম্্ পরস্পমরর প্রমত সহানুভূমতশীল।” [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২৯]

আল্াহ তা‘আলা আরও বমলন, 

)ڇ  ڍ    ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ( ]التوبة: 73، التحرمي: 9[

“মহ নবী! কামফর ও মুনামফকমদর মবরুমদ্ধ মিহাদ কর ও তামদর প্রমত 

কমিার হও।” [সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৭৩; সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৯]

ক্কামলতার িায়গায় কমিারতা হমলা মনবু্বমদ্ধতা ও ক্বাকামী; আর 

কমিারতার স্ামন ক্কামলতা হমলা দুব্বলতার পমরচায়ক ও এক ্রমনর 

ধশমথল্ প্রদশ্বন। কমবর কমবতায়:

“িখন সমহষ্ুতার কথা বলা হমব, তখন বল, মন্্বামরত স্ান রময়মি 

সমহষ্ুতার, আর িুবমকর অপামরে সমহষ্ুতা প্রকাশ এক ্রমনর মূখ্বতা।”
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ষষ্ঠ িাসআলা
অথ্বনীমত প্রসঙ্গে

আল-কুরআন অথ্বব্বস্ার ক্সই মূলনীমতসমূহ সুস্পটিভামব বণ্বনা কমর 

মদময়মি, মি নীমতমালার মদমক অথ্বনীমতর সকল শাখা-প্রশাখা ্ামবত। এর 

ব্াখ্া এই ক্ি, অথ্বনীমতর সকল মবষয় দু’মি মূলনীমতর মদমক ্াবমান:

প্রথিত: সম্দ উপাি্বমনর ক্ষেমরে উত্ম দৃমটিভমগে;

মবিতীয়ত: সম্দ ব্ময়র খাতসমূমহ তা ব্য় করার ক্ষেমরে উত্ম দৃমটিভমগে।

সুতরাং লষে্ করুন, কীভামব আল্াহ তা‘আলা তাঁর মকতামব ব্মক্তত্ব ও 

দীমনর সামথ সামঞ্জস্শীল মবমভনি উপায় ও উপকরমণর মা্্মম সম্দ 

উপাি্বমনর পদ্ধমতসমূহ ক্খালামমলা বণ্বনা কমরমিন এবং এই ক্ষেমরে সমিক 

পথ আমলাকপাত কমরমিন। আল্াহ তা‘আলা বমলন, 

)ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ( ]اجلمعة: 10[

“অতঃপর সালাত ক্শষ হমল ক্তামরা িমমমন িমড়ময় পড় এবং আল্াহর 

অনুগ্রহ সধোন কর ও আল্াহমক খুব ক্বমশ স্মরণ কর, িামত ক্তামরা 

সফলকাম হও।” [সূরা আল-িুম‘আ, আয়াত: ১০] 

আল্াহ তা‘আলা আরও বমলন, 

)چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ( ]املزمل: 20[
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“আর ক্কউ ক্কউ আল্াহর অনুগ্রহ সধোমন ক্দশভ্রমণ করমব।” [সূরা আল-

মুি ্ িামম্মল, আয়াত: ২০] 

আল্াহ তা‘আলা আরও বমলন, 

)ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ( ]البقرة: 19٨[

“মতামামদর রব-এর অনুগ্রহ সধোন করামত ক্তামামদর ক্কামনা পাপ ক্নই।” 

[সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৮] 

আল্াহ তা‘আলা আরও বমলন, 

)ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ( ]النساء: 29[

“মকন্তু ক্তামামদর পরস্পমরর সন্তুমটির মভমত্মত ব্বসা করা ধব্।” [সূরা 

আন-মনসা, আয়াত: ২৯] 

আল্াহ তা‘আলা আরও বমলন, 

)ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ( ]البقرة: 27٥[

“অথচ আল্াহ ক্রয়-মবক্রয়মক হালাল কমরমিন এবং সুদমক হারাম 

কমরমিন।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৭৫] 

আল্াহ তা‘আলা আরও বমলন, 

)ی  ی     ی  جئ  حئ( ]األنفال: 69[

“িুমদ্ধ িা ক্তামরা লাভ কমরি, তা ধব্ ও উত্ম বমল ক্ভাগ কর।” [সূরা 

আল-আনফাল, আয়াত: ৬৯] এই প্রসমগে এগুমলা িাড়াও আরও আয়াত রময়মি।

আরও লষে্ করুন, মতমন কীভামব ব্ময়র ক্ষেমরে মমতব্ময়তার মনমদ্বশ 

মদময়মিন। মতমন বমলন, 

)ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ( ]اإلسراء: 29[
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“তুমম ক্তামার হাতমক ক্তামার ঘামড় আবদ্ধ কমর ক্রমখা না এবং তামক 

সম্ূণ্বভামব প্রসামরতও কমরা না।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২৯] 

মতমন আরও বমলন, 

)ېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ( 
]الفرقان: 67[

“এবং িখন তারা ব্য় কমর, তখন অপব্য় কমর না, কাপ্বণ্ও কমর না; বরং 

তারা আমি এতদুভময়র মামঝ ম্্ম পন্ায়।” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৬৭] 

মতমন আরও বমলন, 

)ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ( ]البقرة: 219[

“মলামক ক্তামামক মিজ্াসা কমর, তারা কী ব্য় করমব? বল, িা উবিৃত্।” 

[সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২১৯] আরও লষে্ করুন, মিই খামত ব্য় করা 

ধব্ নয়, মসই খামত ব্য় করমত মতমন কীভামব মনমষ্ কমরন। মতমন বমলন, 

)ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ( ]األنفال: 36[

“তারা ্ন-সম্দ ব্য় করমতই থাকমব, অতঃপর তা তামদর মনস্ামপর 

কারণ হমব, অতঃপর তারা পরাভূত হমব।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৩৬]
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সপ্তি িাসআলা
রািনীমত প্রসঙ্গে

আল-কুরআন রািনীমতর মূলনীমত ও মনদশ্বনসমূহ মবশদভামব বণ্বনা কমর 

মদময়মি এবং পদ্ধমতসমূহ সুস্পটি কমরমি। এর ব্াখ্া হমলা ক্ি, রািনীমত 

দুই ভামগ মবমভক্ত: নবমদমশক রািনীমত ও অভ্ন্তরীণ রািনীমত।

 ববঙ্দমশক রািনীমত: 
তার পমরম্ দু’মি মূলনীমতর ওপর প্রমতমষ্ঠত: 
এক: শত্রু দমন ও তার ধ্ংসসা্মন পমরপূণ্ব শমক্ত সঞ্চয় করা। আর এই 

মূলনীমতর ব্াপামর আল্াহ তা‘আলা বমলন, 

)ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  
ې( ]األنفال: 60[

“মতামরা তামদর ক্মাকামবলার িন্ িথাসা্্ শমক্ত ও অশ্-বামহনী প্রস্তুত 

কমর রাখমব, িামত এর বিারা ক্তামরা আল্াহর শত্রু ও ক্তামামদর শত্রুমক 

সন্ত্রস্ করমত পার।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৬০]

দুই: এই শমক্তমক ক্কন্দ্র কমর পমরপূণ্ব ও মনমভ্বিাল ঐক্ গমড় ক্তালা। আর 

এই ব্াপামর আল্াহ তা‘আলা বমলন, 

)ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ( ]ال عمران: 103[

“মতামরা সকমল আল্াহর রজ্ু দৃঢ়ভামব ্র এবং পরস্পর মবমচ্নি হময়া 

না।” [সূরা আমল ইমরান, আয়াত: ১০৩] 
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আল্াহ তা‘আলা আরও বমলন, 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ( ]األنفال: 46[

“মতামরা আল্াহ ও তাঁর রাসূমলর আনুগত্ করমব এবং মনমিমদর মম্্ 

মববাদ করমব না, করমল ক্তামরা সাহস হারামব এবং ক্তামামদর শমক্ত 

মবলুপ্ত হমব।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৪৬]

আর এই রািননমতক প্রময়ািমন সমধে ও চুমক্ত করা এবং প্রময়ািমন 

ক্সসব সমধে-চুমক্ত বামতল কমর ক্দওয়া ইত্ামদ মবষময় আল-কুরআন স্পটি 

ব্াখ্াসহ বক্তব্ ক্পশ কমরমি; আল্াহ তা‘আলা বমলন, 

)ڱ  ں   ں  ڻ     ڻ( ]التوبة: 4[

“তামদর সামথ মনমদ্বটি ক্ময়াদ পি্বন্ত চুমক্ত পূণ্ব করমব।” [সূরা আত-তাওবা, 

আয়াত: ৪]

আল্াহ তা‘আলা আরও বমলন, 

)ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ( ]التوبة: 7[

“মি পি্বন্ত তারা ক্তামামদর চুমক্তমত মস্র থাকমব, মস পি্বন্ত ক্তামরাও 

তামদর চুমক্তমত মস্র থাকমব।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৭] 

আল্াহ তা‘আলা আরও বমলন, 

)ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ( ]األنفال: ٥٨[

“িমদ তুমম ক্কামনা সম্প্রদাময়র চুমক্ত ভমগের আশঙ্া কর, তমব তুমম তামদর 

চুমক্ত তামদর প্রমত সরাসমর মনমষেপ কর।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৫৮] 

আল্াহ তা‘আলা আরও বমলন,

)ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   
چ( ]التوبة: 3[
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“মহান হমির মদমন আল্াহ ও তাঁর রাসূমলর পষে ক্থমক মানুমষর প্রমত 

ক্ঘাষণা হমলা এই ক্ি, মনশ্য় মুশমরকমদর সম্মক্ব আল্াহ দায়মুক্ত এবং 

তাঁর রাসূলও।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩]

এিাড়াও মতমন তামদর (শত্রুমদর) ষড়িন্ত্র ও সুমিাগ-গ্রহণ ক্থমক সতক্বতা 

অবলম্বন ও মুক্ত থাকার মনমদ্বশ মদময়মিন। আল্াহ তা‘আলা বমলন,

)ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ( ]النساء: 71[

“মহ মুমমনগণ! মতামরা সতক্বতা অবলম্বন কর।” [সূরা আন-মনসা, আয়াত: ৭১]

আল্াহ তা‘আলা আরও বমলন,

)ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ( ]النساء: 102[
“এবং তারা ক্িন সতক্ব ও সশস্ত থামক। কামফরগণ কামনা কমর ক্ি, 

ক্তামরা ক্িন ক্তামামদর অস্তশস্ত সম্বমধে অসতক্ব হও।” [সূরা আন-মনসা, 

আয়াত: ১০২] অনুরূপ আরও অমনক আয়াত রময়মি।

 অভ্ন্তরীণ রািনীমত: 

এই রািনীমতর লষে্ ও উমদেশ্ হমলা সমামির অভ্ন্তমর শামন্ত ও 

মনরাপত্া সম্প্রসারণ করা, িুলুম-মনি্বাতন প্রমতমরা্ করা এবং প্রমত্মকর 

কামি তামদর অম্কার ক্পৌঁমিময় ক্দওয়া।

িয়মি মহানীমতর ওপর মভমত্ কমর অভ্ন্তরীণ রািনীমত পমরচামলত হয়:

প্রথিত: দীন: দীনমক রষোমথ্ব শরী‘আত অমনক মবম্মব্ান মনময় এমসমি; 

এ িন্ই নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম বমলন,

»من بّدل دينه فاقتلوه«.
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“মি ব্মক্ত ইসলাম ্ম্ব ত্াগ কমর মভনি ্ম্ব গ্রহণ করমব,  মতামরা তামক 

হত্া কর”।(1) এর মা্্মম দীন পমরবত্বন ও মবনটি করার হাত ক্থমক রষোর 

িন্ পমরপূণ্ব প্রমতমরা্ ব্বস্া রময়মি।

মবিতীয়ত: িীবন: িীবন রষো ও তার মনরাপত্া মব্ামন আল্াহ তা‘আলা 

আল-কুরআনুল কারীমম মকসামসর(2) মব্ান প্রবত্বন কমরমিন। মতমন বমলন, 

)ڭ  ڭ  ڭ  ۇ( ]البقرة: 179[

“মকসামসর মম্্ ক্তামামদর িন্ িীবন রময়মি,।” [সূরা আল-বাকারাহ, 

আয়াত: ১৭৯] 

মতমন আরও বমলন, 

)ڑ  ڑ  ک  ک  ک( ]البقرة: 17٨[

“মনহতমদর ব্াপামর ক্তামামদর িন্ মকসামসর মব্ান ক্দওয়া হময়মি।” 

[সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৭৮] মতমন আরও বমলন, 

)ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ( ]اإلسراء: 33[

“আর ক্কউ অন্ায়ভামব মনহত হমল তার উত্রাম্কারীমক ক্তা আমম তা 

প্রমতকামরর অম্কার মদময়মি।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৩৩]

তৃতীয়ত: মবঙ্বক-বুমধি: আল-কুরআমনর মম্্ মানুমষর মবমবক-বুমদ্ধমক 

রষেণামবষেমণর িন্ বক্তব্ এমসমি। আল্াহ তা‘আলা বমলন,

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ( ]املائدة: 90[

1  ইমাম বুখারী আবদুল্াহ ইবন আব্াস রামদয়াল্াহু আনহুমা ক্থমক হাদীসখানা বণ্বনা কমরন, মিহাদ 

অ্্ায় (كتاب اجلهاد), পমরমচ্দ: আল্াহর শামস্র বিারা শামস্ না ক্দওয়া (باب ال يعذب بعذاب 
৪/২১। ,(اهلل

2  মকসাস (القصاص) মামন- হত্ার পমরবমত্ব হত্া, িা প্রশাসমনর মা্্মম বাস্বাময়ত হমব। 

-অনুবাদক।
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“মহ মুমমনগণ! মাদকদ্রব্, িুয়া, মূমত্ব ও ভাগ্ মনণ্বয়ক তীর শয়তামনর 

কাি। সুতরাং ক্তমারা তা বি্বন কর- িামত ক্তামরা সফলকাম হমত 

পার।” [সূরা আল-মাময়দাহ, আয়াত: ৯০]

আর হাদীমস এমসমি:

»كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام«.

“প্রমত্ক ক্নশাগ্রস্কারী বস্তুই হারাম; আর ক্ি বস্তু মাতাল কমর ক্তামল, 

ক্বমশ ক্হাক বা কম ক্হাক তা হারাম তথা মনমষদ্ধ বমল গণ্ হমব।”(1) মবমবক-

বুমদ্ধমক সমিকভামব রষেণামবষেমণর িন্ই শরী‘আত মদ পানকারীর িন্ 

‘হদ’ তথা মনমদ্বটি শামস্র আবশ্কীয় ব্বস্া কমরমি।

চতুথ্বত: বংশ: বংশমক সমিকভামব রষেণামবষেমণর িন্ আল্াহ তা‘আলা 

মিনা-ব্মভচামরর মত অপরাম্র মন্্বামরত শামস্ ‘হমদর’ মব্ান কমরমিন। 

আল্াহ তা‘আলা বমলন, 

)ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ( ]النور: 2[

“ব্মভচামরণী ও ব্মভচারী- তামদর প্রমত্কমক একশত ক্বত মারমব।” [সূরা 

আন-নূর, আয়াত: ২]

পঞ্চিত: িান-সম্ান: মান-সম্মান রষেণামবষেমণর মনশ্য়তা মব্ামনর 

িন্ আল্াহ তা‘আলা অপবাদদাতার িন্ আমশমি ক্বত মারার মব্ান 

কমরমিন। মতমন বমলন,

1 এই শমব্দই হাদীসখানা বণ্বনা কমরন ইমাম ইবনু মািাহ, পানীয় অ্্ায় (كتاب األشربة), পমরমচ্দ: 

ক্ি বস্তু মাতাল কমর ক্তামল, তা ক্বমশ হউক বা কম হউক হারাম (باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 
), (২/১১২৪), হাদীস নং ৩৩৯২; আর হামদমসর প্রথম অংশ: «كل مسكر حرام» সমম্মমলতভামব 

ইমাম বুখারী ও মুসমলম রহ. আবূ মূসা রামদয়াল্াহু আনহু ক্থমক বণ্বনা কমরন; বুখারী, মকতাবুল 

মাগািী (كتاب املغازي), পমরমচ্দ: মবদায় হমির পূমব্ব আবূ মূসা ও মু‘আি রামদয়াল্াহু আনহুমামক 

ইয়ামমন ক্প্ররণ (باب بعث أبي موسى و معاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع), ৫/ ১০৮; মুসমলম, পানীয় 

অ্্ায় (األشربة  ’পমরমচ্দ: ‘প্রমত্ক ক্নশাগ্রস্কারী বস্তুই মদ, আর প্রমত্ক মদই হারাম ,(كتاب 

এর মববরণ (باب بيان أن كل مسكر خمر و أن كل خمر حرام), ৩/ ১ ৫৮৫, হাদীস নং ২০০১।
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)ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں( ]النور: 4[

“আর িারা সচ্মররো নারীর প্রমত অপবাদ আমরাপ কমর, তারপর চারিন 

সাষেী উপমস্ত না কমর, তামদরমক আমশমি ক্বত মারমব এবং কখনও 

তামদর সাষে্ গ্রহণ করমব না, এরাই ক্তা ফামসক।” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৪]

ষষ্ঠত: ্ন-সম্পদ: ্ন-সম্দ রষেণামবষেমণর মনশ্য়তা মব্ামনর িন্ 

আল্াহ তা‘আলা ক্চামরর হাত কািার শামস্র মব্ান কমরমিন। মতমন বমলন, 

)ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  
ڤ    ڤ( ]املائدة: 3٨[

“পুরুষ ক্চার ও নারী ক্চার, তামদর হাত ক্কমি দাও। এিা তামদর কৃতকমম্বর 

ফল এবং আল্াহর পষে ক্থমক দৃটিান্তমূলক দণ্ড; আর আল্াহ পরাক্রমশালী, 

প্রজ্াময়।” [সূরা আল-মাময়দাহ, আয়াত: ৩৮]

সুতরাং এই কথা সুস্পটি হময় ক্গল ক্ি, সমামির অভ্ন্তরীণ ও ধবমদমশক 

সকল স্বাথ্ব রষোর িন্ আল-কুরআমনর অনুসরণ করাই িমথটি।
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অটিি িাসআলা:
িুসমলিঙ্দর ওপর কামফরঙ্দর প্রভাব 

মবস্ার প্রসঙ্গে

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম তাঁর সাহাবীমদর মম্্ মবদ্মান 

থাকার সমময়ই এই মবষয়মি তামদর মনকি িমিল ব্াপার মমন হময়মিল। 

আল্াহ তা‘আলা স্বয়ং তাঁর মকতামব এই ব্াপামর আসমানী ফাতওয়া ক্দন, 

িার বিারা এই সমস্ামি দূর হময় ক্গমি। ঘিনামি হমলা, িখন ওহুমদর িুমদ্ধর 

মদন মুসমলমগণ মবপি্বময়র মশকার হময়মিমলন, তখন তারা এই িমিলতার 

সম্মুখীন হন এবং তারা বমলন, কীভামব মুশমরকগণমক আমামদর উমদেমশ্ 

ঘুমরময় ক্দওয়া হমলা এবং আমামদর ওপর তামদরমক প্রভাবশালী করা 

হমলা, অথচ আমরা হমকর (সমত্র) ওপর প্রমতমষ্ঠত আমি এবং তারা 

বামতমলর (অসমত্র) ওপর প্রমতমষ্ঠত? তখন আল্াহ তা‘আলা মনম্াক্ত 

বাণীর মা্্মম এ ব্াপামর(1) তামদরমক ফাতওয়া মদমলন: 

)ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب   خب  مب  ىب  يب  جتحت  
خت  مت  ىت  يت         جث  مث( ]ال عمران: 16٥[

“কী ব্াপার! িখন ক্তামামদর ওপর মুসীবত এমলা, তখন ক্তামরা বলমল: 

‘এিা ক্কাথা ক্থমক আসল?’ অথচ ক্তামরা ক্তা মবিগুণ মবপদ ঘমিময়মিমল। বল, 

‘এিা ক্তামামদর মনমিমদরই মনকি ক্থমক।’” [সূরা আমল ইমরান, আয়াত: ১৬৫]

1  ইবন আবু হামতম তার তাফসীমরর মম্্ (নং ১৮২২ -আমল ইমরান) হাসান বসরী রহ. মথমক এই 

ঘিনামি বণ্বনা কমরমিন।
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আর তাঁর বাণী: “এিা ক্তামামদর মনমিমদরই মনকি ক্থমক” -মক সুস্পটিভামব 

ব্াখ্া কমর মদময়মি তাঁর মনম্াক্ত বাণী: 

)چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  
ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  کک  

گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  
ڱ  ں( ]ال عمران: 1٥2[

“আল্াহ ক্তামামদর সামথ তাঁর প্রমতশ্রুমত পূণ্ব কমরমিমলন িখন ক্তামরা 

আল্াহর অনুমমতক্রমম তামদরমক মবনাশ করমিমল, মি পি্বন্ত না ক্তামরা সাহস 

হারামল এবং মনমদ্বশ সম্বমধে মতমভদ সৃমটি করমল এবং িা ক্তামরা ভালবাস তা 

ক্তামামদরমক ক্দখামনার পর ক্তামরা অবা্্ হমল। মতামামদর কতক দুমনয়া 

চামচ্মল এবং কতক আমখরাত চামচ্মল। অতঃপর মতমন পরীষো করার িন্ 

ক্তামামদরমক তামদর ক্থমক মফমরময় মদমলন।” [সূরা আমল ইমরান, আয়াত: ১৫২]

সুতরাং মতমন এই আসমানী ফাতওয়ায় বণ্বনা কমরমিন ক্ি, তামদর ওপর 

কামফরমদর কতৃ্বত্ব বা প্রভামবর কারণ তামদর মনমিমদরই সৃটি; আর তা হমচ্ 

তামদর ব্থ্বতা, মনমদ্বশ পালমন মতমভনিতা, তামদর একাংশ কতৃ্বক রাসূমলর 

অবা্্তা এবং দুমনয়ার প্রমত তামদর আগ্রহ ও উদেীপনা। কারণ, তীরদোি 

বামহনী পাহামড়র পাদমদমশ অবস্ান কমর কামফরমদরমক মুসমলমমদর ক্পিন 

মদক ক্থমক এমস আক্রমন করা ক্থমক মবরত রাখমিমলন; মকন্তু িুমদ্ধর প্রথম 

মদমক মুশমরকমদর পরািময়র সময় তারা গনীমমতর মামলর প্রমত আগ্রহ 

প্রকাশ কমর। এভামব তারা দুমনয়ার সম্মদর প্রমত আকৃটি হময় তা অি্বমনর 

িন্ রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ামমর মনমদ্বশমক উমপষো কমরমিল।(1)

  

1  মিমনমি বমণ্বত আমি বারা ইবন ‘আমিব রামদয়াল্াহু আনহু বমণ্বত হাদীমস, িা ইমাম বুখারী রহ. 

বণ্বনা কমরমিন, মিহাদ অ্্ায় (كتاب اجلهاد), পমরমচ্দ: িুমদ্ধর ময়দামন মতমবমরা্ অপিদেনীয় 

এবং ক্ি তার ক্নতার অবা্্ হয় তার পমরণমত (التنازع و االختالط في احلرب و  باب ما يكره من 
৪/২৬। ,(عقوبة من عصى إمامه
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নবি িাসআলা:
িুসমলিঙ্দর দুব্বলতা এবং কামফরঙ্দর তুলনায় 

তাঙ্দর সংখ্া ও প্রস্তুমতর কিমত প্রসঙ্গে

আল্াহ তা‘আলা তাঁর মকতামব এই সমস্ার প্রমতকার সুষ্পটিভামব ব্াখ্া 

কমরমিন। মতমন বণ্বনা কমরমিন ক্ি, মতমন িমদ তাঁর বাদোমদর অন্তমরর 

িথািথ আন্তমরকতা ও একমনষ্ঠতার ব্াপামর অবগত হন, তমব এ ইখলাস 

তথা একমনষ্ঠতার ফমল তারা তামদর ক্চময় শমক্তশালীমদর ওপর কতৃ্বত্ব 

মবস্ার ও মবিয় লাভ করমত পারমব। আর এ িন্ই িখন আল্াহ তা‘আলা 

‘বাই‘আমত মরদওয়ান’ -এর সদস্মদর িথািথ ইখলাস তথা একমনষ্ঠতার 

মবষময় অবগত হমলন এবং তামদর আন্তমরকতা ও একমনষ্ঠতামক তাঁর 

মনম্াক্ত বাণীর মম্্ উচ্ মি্বাদা দান করমলন: 

)ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ( 
]الفتح: 1٨[

“আল্াহ ক্তা মুমমনগমনর ওপর সন্তুটি হমলন িখন তারা বৃষেতমল ক্তামার 

মনকি বাই‘আত গ্রহণ করল, তামদর অন্তমর িা মিল তা মতমন অবগত 

মিমলন।” [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ১৮], তখন মতমন পমরষ্ার কমরন 

ক্ি, এই ইখলাস তথা একমনষ্ঠতার ফমল মতমন তামদরমক এমন মবষময়র 

ওপর ষেমতাবান করমলন, মি ব্াপামর তামদর শমক্ত ও সামথ্ব্ মিল না। 

মতমন বমলন, 

)ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې( ]الفتح: 21[
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“এবং আরও রময়মি, িা এখনও ক্তামামদর অম্কামর আমস মন, তা ক্তা 

আল্াহ ক্বটিন কমর ক্রমখমিন।” [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ২১] এখামন মতমন 

পমরষ্ারভামব বমল মদময়মিন ক্ি, তা তামদর অম্কামর মিল না; মতমনই তা 

ক্বটিন কমর ক্রমখমিমলন, অতঃপর মতমন তামদর ইখলাস তথা একমনষ্ঠতার 

মবষয়মি িানার কারমণ মতমন তামদরমক এর ওপর ষেমতাবান কমরমিন 

এবং তামদর িন্ তা গনীমত মহমসমব দান কমরমিন। 

আর এই িন্ িখন কামফরগণ আহিামবর িুদ্ধ তথা বহুিামতক বামহনীর 

িুমদ্ধর সময় মুসমলম সম্প্রদায়মক বড় ্রমনর সামমরক অবমরা্ কমর, িা 

আল্াহ তা‘আলার মনম্াক্ত বাণীর মম্্ উমল্খ করা হময়মি: 

)ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  
ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ( 

]األحزاب: 11-10[

“িখন তারা ক্তামামদর মবরুমদ্ধ সমাগত হময়মিল ক্তামামদর উপমরর 

মদক ও মনমচর মদক ক্থমক, আর িখন ক্তামামদর চষেু মবম্ামরত 

হময়মিল, মতামামদর প্রাণ হময় পমড়মিল কণ্াগত এবং ক্তামরা আল্াহ 

সম্বমধে নানামব্ ্ারণা ক্পাষণ করমিমল; তখন মুমমনগণ পরীমষেত 

হময়মিল এবং তারা ভীষণভামব প্রকমম্ত হময়মিল।” [সূরা আল-আহিাব, 

আয়াত: ১০-১১], তখন এই দুব্বলতা ও সামমরক অবমরাম্র প্রমতমষ্ক 

মিল আল্াহর প্রমত ইখলাস (একমনষ্ঠতা) ও তাঁর প্রমত শমক্তশালী ঈমান। 

আল্াহ তা‘আলা বমলন, 

)حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت  حت  ختمت  
ىت  يت  جث    مث      ىث( ]األحزاب: 22[

“মুমমনগণ িখন সমম্মমলত বামহনীমক ক্দখল, তখন তারা বমল উিল, ‘এ 

ক্তা ক্দখমি তা-ই, আল্াহ ও তাঁর রাসূল িার প্রমতশ্রুমত আমামদরমক 
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মদময়মিমলন এবং আল্াহ ও তাঁর রাসূল সত্ই বমলমিমলন।’ আর তামত 

তামদর ঈমান ও আনুগত্ই বৃমদ্ধ ক্পল।” [সূরা আল-আহিাব, আয়াত: ২২]

এই ইখলাস তথা একমনষ্ঠতার ফলাফল আল্াহ তা‘আলা তাঁর মনম্াক্ত 

বক্তমব্র মা্্মম উমল্খ কমরমিন:

)ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ    ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  
ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  

گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ   ں  
ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ( ]األحزاب: 27-2٥[

“আল্াহ কামফরমদরমক ক্রুদ্ধাবস্ায় মফমরময় মদমলন, তারা ক্কামনা কল্াণ 

লাভ কমর মন। িুমদ্ধ মুমমনমদর িন্ আল্াহই িমথটি; আল্াহ সব্বশমক্তমান, 

প্রবল পরাক্রমশালী। আর মকতাবীমদর মম্্ িারা তামদরমক সাহাি্ 

কমরমিল, তামদরমক মতমন তামদর দুগ্ব ক্থমক নামমময় মদমলন এবং তামদর 

অন্তমর ভীমত সঞ্চার করমলন: মতামরা তামদর কতকমক হত্া করি এবং 

কতকমক করি বদেী। আর মতমন ক্তামামদরমক অম্কারী করমলন তামদর 

ভূমম, ঘরবামড় ও ্ন-সম্মদর এবং এমন ভূমমর িামত ক্তামরা এখনও 

পদাপ্বন কর মন। আর আল্াহ সব্বমবষময় সব্বশমক্তমান।” [সূরা আল-আহিাব, 

আয়াত: ২৫-২৭]

আল্াহ তা‘আলা এ সাহাি্ এমন এক বামহনীর মা্্মম কমরমিন, িা 

তামদর ্ারণায় মিল না: তা হমচ্ মফমরশতা ও মবষেুব্ধ বাতাস। আল্াহ 

তা‘আলা বমলন, 

)ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
چ  چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ( ]األحزاب: 9[

“মহ মুমমনগণ! মতামরা ক্তামামদর প্রমত আল্াহর অনুগ্রমহর কথা স্মরণ 

কর, িখন শত্রুবামহনী ক্তামামদর মবরুমদ্ধ সমাগত হময়মিল এবং আমম 
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তামদর মবরুমদ্ধ ক্প্ররণ কমরমিলাম মবষেুব্ধ বাতাস এবং এক বামহনী িা 

ক্তামরা ক্দখ মন। মতামরা িা কর, আল্াহ তার সব মকিুই ক্দমখন।” [সূরা 

আল-আহিাব, আয়াত: ৯]

আর এ িন্ই দীন ইসলামমর মবশুদ্ধতার প্রমামণর অন্তম এই ক্ি, এমক 

আঁকমড়-্রা সংখ্ালঘু দুব্বল দল সংখ্াগমরষ্ঠ শমক্তশালী কামফর দলমক 

পরামিত কমর। আল-কুরআমনর ভাষায়: 

)ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  
ک( ]البقرة: 249[

“আল্াহর হুকুমম কত ষেুদ্র দল কত বৃহৎ দলমক পরাভূত কমরমি! আর 

আল্াহ ধ্ি্বশীলমদর সামথ রময়মিন।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৪৯] 

আর এ িন্ আল্াহ তা‘আলা বদমরর মদনমক মনদশ্বন (آية), দমলল-প্রমাণ 

 মহমসমব নামকরণ কমরমিন। (فرقان) ও সত্-মমথ্ার মীমাংসাকারী (بينة)

ক্কননা তা দীন ইসলামমর মবশুদ্ধতার প্রমাণ ও মনদশ্বন। আল্াহ তা‘আলা 

বমলন, 

)ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  
ڑ( ]ال عمران: 13[

“দু’মি দমলর পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মম্্ ক্তামামদর িন্ অবশ্ই 

মনদশ্বন রময়মি। একদল আল্াহর পমথ িুদ্ধ করমিল, অন্দল কামফর 

মিল।” [সূরা আমল ইমরান, আয়াত: ১৩]

এমি মিল বদর মদবমসর ঘিনা। আল্াহ তা‘আলা আরও বমলন, 

)ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   
ڤ( ]األنفال: 41[

“িমদ ক্তামরা আল্াহর প্রমত ঈমান আমনা এবং ঈমান আমনা তামত, িা 
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মীমাংসার মদন আমম আমার বাদোর প্রমত অবতীণ্ব কমরমিলাম, মিমদন 

দু’দল পরস্পমরর সম্মুখীন হময়মিল।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৪১] এিাও 

মিল বদর মদবমসর ঘিনা। 

আল্াহ তা‘আলা আরও বমলন, 

)ڑ   ڑ   ک  ک  ک( ]األنفال: 42[

“িামত ক্ি ধ্ংস হমব, মস ক্িন সত্াসত্ স্পটি প্রকামশর পর ধ্ংস হয়।” 

[সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৪২] মকামনা ক্কামনা তাফসীরকামরর মবমলেষণ 

অনুিায়ী এিাও মিল বদর মদবমসর ঘিনা। 

আর সমদেহ ক্নই ক্ি, একমি সংখ্ালঘু দুব্বল মকন্তু ঈমানদার দল কতৃ্বক 

একমি সংখ্াগমরষ্ঠ শমক্তশালী কামফর দলমক পরামিত করািা ঐ দুব্বল 

দলমি ক্ি হমকর (সমত্র) ওপর প্রমতমষ্ঠত এবং আল্াহ তা‘আলা ক্ি তার 

সাহাি্কারী, তার স্পটি প্রমাণ। মিমন, মতমন বদর িুমদ্ধর ঘিনা প্রসমগে 

বমলন,

)ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ( ]ال عمران: 123[

“আর বদমরর িুমদ্ধ িখন ক্তামরা হীনবল মিমল আল্াহ ক্তা ক্তামামদরমক 

সাহাি্ কমরমিমলন।” [সূরা আমল ইমরান, আয়াত: ১২৩] 

মতমন আরও বমলন, 

)ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   گ  گ  ڳ  
ڳ  ڳ       ڳ( ]األنفال: 12[

“স্মরণ কর, মতামার রব মফমরশতাগমণর প্রমত প্রত্ামদশ কমরন, আমম 

ক্তামামদর সামথ আমি। সুতরাং মুমমনগণমক অমবচমলত রাখ। িারা কুফুরী 

কমর, আমম তামদর হৃদময় ভীমতর সঞ্চার করব...।” [সূরা আল-আনফাল, 

আয়াত: ১২] 
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আর আল্াহ তা‘আলা মুমমনমদরমক সাহাি্ করার প্রমতশ্রুমত মদময়মিন 

এবং তামদর গুণাবলী বণ্বনা কমরমিন এবং এসব গুণাবলী বিারা তামদরমক 

অন্মদর ক্থমক পৃথক কমরমিন। মতমন বমলন, 

)چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ( ]احلج: 40[

“মনশ্য় আল্াহ তামক সাহাি্ কমরন, মি তাঁমক সাহাি্ কমর। আল্াহ 

মনশ্য় শমক্তমান, পরাক্রমশালী।” [সূরা আল-হাি, আয়াত: ৪০]

এরপরই মতমন তামদর গুণাবলী বিারা তামদরমক অন্মদর ক্থমক পৃথক কমরমিন: 

)ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک  ک  کگ   گ  گ  گ( ]احلج: 41[

“আমরা তামদরমক িমীমনর বুমক প্রমতমষ্ঠত করমল তারা সালাত কাময়ম 

করমব, িাকাত মদমব এবং সৎকামির মনমদ্বশ মদমব ও অসৎকাি ক্থমক 

মনমষ্ করমব; আর সকল কমম্বর পমরণাম আল্াহর ইখমতয়ামর।” [সূরা 

আল-হাি, আয়াত: ৪১]

আর আমলাচ্ সামমরক অবমরাম্র এই প্রমতকারমিমক আল্াহ তা‘আলা 

সূরা আল-মুনামফকূমন অথ্বননমতক অবমরাম্র প্রমতকার মহমসমবও ইমগেত 

মদময়মিন। মতমন বমলন,

)ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ( ]املنافقون: 7[

“তারাই বমল, মতামরা আল্াহর রাসূমলর সহচরমদর িন্ ব্য় কমরা না, 

িামত তারা সমর পমড়।” [সূরা আল-মুনামফকুন, আয়াত: ৭]

ক্ি কািমি মুনামফকগণ মুসমলমগমণর সামথ করার ইচ্া প্রকাশ কমরমিল তা 

মনঃসমদেমহ মিল অথ্বননমতক অবমরা্। আল্াহ তা‘আলা এই ইমগেত মদময়মিন 

ক্ি, এর প্রমতকার হমলা তাঁর প্রমত মিবুত ঈমান এবং পমরপূণ্বভামব তাঁর 

প্রমত মুখামপষেী হওয়া। মতমন বমলন, 
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)ڇ   ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ( ]املنافقون: 7[

“আর আকাশমণ্ডলী ও পৃমথবীর ্ন-ভাণ্ডার ক্তা আল্াহরই, মকন্তু 

মুনামফকগণ তা বুমঝ না।” [সূরা আল-মুনামফকুন, আয়াত: ৭]

কারণ, আকাশমণ্ডলী ও পৃমথবীর ্ন-ভাণ্ডার িার হামত রময়মি, মতমন তাঁর 

মনকি আশ্রয়প্রাথ্বী, তাঁর অনুগত বাদোমক উমপষো করমবন না। মতমন বমলন, 

)ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
ھ  ھ( ]الطالق: 3-2[

“মি ক্কউ আল্াহর তাকওয়া অবলম্বন করমব, আল্াহ তার (উত্রমণর) পথ 

কমর ক্দমবন, আর তামক তার ্ ারণাতীত উৎস ক্থমক মরমিক দান করমবন। 

ক্ি ব্মক্ত আল্াহর ওপর মনভ্বর কমর, তার িন্ আল্াহই িমথটি।” [সূরা 

আত-তালাক, আয়াত: ২-৩]

আর মতমন এই ব্াপারমি আরও স্পটি কমর বমলন,

)ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃ( ]التوبة: 2٨[

“িমদ ক্তামরা  আশঙ্া কর, তমব আল্াহ ইচ্া করমল তাঁর মনি 

করুণায় ক্তামামদরমক অভাবমুক্ত করমবন।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ২৮] 
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দশি িাসআলা:
িঙ্নর গরমিলিমনত সিস্া প্রসঙ্গে

আল্াহ তা‘আলা সূরা হাশমরর মম্্ জ্ান-বুমদ্ধর অভাবমক এই সমস্ার 

কারণ মহমসমব বণ্বনা কমরমিন। মতমন বমলন, 

)ۇ      ۇ  ۆ  ۆ(

“তুমম মমন কর তারা ঐক্বদ্ধ, মকন্তু তামদর মমনর মমল ক্নই।” এরপরই 

আয়ামতর বামক অংমশ মমনর গরমমমলর কারণ বণ্বনা কমর বমলন,

)ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ    ۅ( ]احلشر: 14[

“এিা এই িন্ ক্ি, তারা এক মনমব্বা্ সম্প্রদায়।” [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১৪]

আর এই জ্ান ও বুমদ্ধগত দুব্বলতািমনত ক্রামগর ঔষ্ হমলা ওহীর আমলার 

অনুসরণ করার মা্্মম মনমিমক আমলামকত করা। কারণ, ওহী এমন সব 

কল্ামণর পথ ক্দখায়, িা শু্ুমারে জ্ান-বুমদ্ধর মা্্মম অি্বন সম্ভব না। 

আল্াহ তা‘আলা বমলন,

)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
ۀ  ہ  ہ  ہ( ]األنعام: 122[

“মি ব্মক্ত মৃত মিল, িামক আমম পমর িীমবত কমরমি এবং িামক মানুমষর 

মম্্ চলার িন্ আমলাক মদময়মি, মস ব্মক্ত মক ঐ ব্মক্তর ন্ায়, মি 

অধেকামর রময়মি এবং ক্সই স্ান ক্থমক ক্বর হওয়ার নয়?” [সূরা আল-

আন‘আম, আয়াত: ১২২]
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মতমন এই আয়ামতর মম্্ বণ্বনা কমরন ক্ি, মি ব্মক্ত মৃত মিল, ঈমামনর 

নূর তামক িীমবত কমর ক্তামল এবং তার চলার পথমক আমলামকত কমর।

আল্াহ তা‘আলা আরও বমলন,

)ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ( ]البقرة: 2٥7[

“িারা ঈমান আমন আল্াহ তামদর অমভভাবক, মতমন তামদরমক অধেকার 

ক্থমক ক্বর কমর আমলার মদমক মনময় িান।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৭] 

মতমন আরও বমলন,

)ى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ   ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ( ]امللك: 22[

“মি ব্মক্ত ঝুঁমক মুমখ ভর মদময় চমল, মস-ই মক মিক পমথ চমল, না মক 

ক্সই ব্মক্ত ক্ি ঋিু হময় সরল পমথ চমল?” [সূরা আল-মুলকর: ২২]

এই প্রসমগে এগুমলা িাড়াও আরও অমনক আয়াত রময়মি।

ক্িাটকথা: মানবতার কল্ামণ প্রণীত দুমনয়ার মনয়মনীমত মতন ক্শ্রমণমত 

মবভক্ত:

১. প্রথি প্রকার: মবপর্বয় সৃমটিকারী বস্তু মবতামিত করা: এিা 

উসূলমবদমদর মনকি ‘িরুমর আবশ্কীয় মবষয়’ মহমসমব পমরমচত। 

এর মূলকথা হমলা, পূমব্ব আমলামচত িয়মি মবষয় অথ্বাৎ দীন, িীবন, 

মবমবক-বুমদ্ধ, বংশ, মান-সম্মান ও ্ন-সম্দ ক্থমক ষেমতকারক সব 

মকিু দূরীভূত করা।

২. মবিতীয় প্রকার: কল্াণকর বস্তু আিদামন করা: এিা উসূলমবদমদর 

মনকি ‘মনত্প্রময়ািনীয় মবষয়’ মহমসমব পমরমচত। আর এর শাখা-

প্রশাখার মম্্ মকিু মদক হমলা: ক্রয়-মবক্রয়, ইিারা এবং শরী‘আমতর 

মভমত্মত পমরচামলত সমামির সদস্মদর মম্্ সংঘমিত সকল প্রকার 

পারস্পমরক ক্লনমদন ও মবমনময়।
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৩. তৃতীয় প্রকার: উত্তি চমরত্র ও সুন্দর স্বভাব বিারা সুসমজিত 
হওয়া: এিা উসূলমবদমদর মনকি ‘ক্সৌদেি্ব মব্ানকারী ও পমরপূণ্বতা 

দানকারী গুণাবমল’ মহমসমব পমরমচত। এর শাখা-প্রশাখার মকিু মদক 

হমলা: স্বভাবগত ধবমশটিসমূহ ক্িমন, দামড় রাখা, মগাঁফ খাি করা.. 

ইত্ামদ।

এর শাখা-প্রশাখার আরও মকিু মদক হমলা: সকল প্রকার ক্নাংরা বস্তুমক 

মনমষদ্ধ ক্ঘাষণা এবং মনকিাত্মীয় অভাবীমদর মম্্ দানমক আবশ্ক করা।

আর এই ্রমনর সকল কল্াণকর মবষয়সমূহ সমব্বাত্মভামব সমিক ও 

প্রজ্াসম্মত পদ্ধমতমত সুসম্নি ও সুসংরমষেত করা ক্কবল দীন ইসলামমর 

মা্্মমই সম্ভব। আল-কুরআমনর বাণী:

)گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں( ]هود: 1[

“আমলফ-লাম-রা, এই মকতাব, িার আয়াতসমূহ সুস্পটি, সুমবন্স্ ও পমর 

মবশদভামব মববৃত প্রজ্াময়, সমবমশষ অবমহত সত্ার মনকি ক্থমক।” [সূরা 

হুদ, আয়াত: ১]

و صلى الله على محمد وعلى آله و صحبه أجمعني.
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