ইছলামেক যথাযথভােব অনুসরণ করাই হেচ্ছ দুন্ইয়ােত সফলতা এবং আিখরােত মুিক্তলােভর
উপায়
সকল পর্শংসা একমাতর্ আল্লাহ্র (1)। সালাত ও ছালাম বিষর্ত েহাক েসই নাবীর পর্িত, যার পের আর
েকান নাবী েনই এবং তাঁর পিরবারবগর্ ও সাহাবােয় িকরােমর (4) পর্িত।
অতঃপর, িনশ্চয়ই আল্লাহ ইহজগত ও পরজগত; উভয় জগত সৃিষ্ট কেরেছন যােত মানুষ তাঁর (আল্লাহ্র)
সােথ অনয্ কাউেক বা েকানিকছুেক অংশীদার না কের এবং একমাতর্ তারই ‘ইবাদাত কের । এই কােজর
িনেদর্শ পর্দােনর জনয্ এবং এরই পর্িত মানবজািতেক আহবান করার জনয্ িতিন (আল্লাহ) তাঁর িকতাব সমূহ
নািযল কেরেছন এবং নাবী-রাছূলগণেক পািঠেয়েছন। আল্লাহ 7 ইরশাদ কেরেছন:১

.ن
ِ ال ِلَيْعُبُدو
َّ س ِإ
َ إلْن
ِْ ن َوا
َّ ج
ِ ت اْل
ُ خَلْق
َ َوَما

অথর্াৎ- আিম িজন ও মানবজািতেক শুধুমাতর্ আমার ‘ইবাদােতর জনয্ই সৃিষ্ট কেরিছ।

২

আল্লাহ 0 আেরা ইরশাদ কেরেছন:৩

.ن
َ ن َقْبِلُكْم َلَعَّلُكْم َتَّتُقو
ْ ن ِم
َ خَلَقُكْم َواَّلِذي
َ عُبُدوا َرَّبُكُم اَّلِذي
ْسا
ُ َيا َأُّيَها الَّنا

অথর্াৎ- েহ মানবজািত! িযিন েতামােদরেক এবং েতামােদর পূবর্বতর্ীেদরেক সৃিষ্ট কেরেছন, েতামরা তাঁরই
‘ইবাদাত কেরা, তােত আশা করা যায় েতামরা পরেহযগারী অজর্ন করেত পারেব।

৪

অনয্ আয়ােত আল্লাহ 7 ইরশাদ কেরেছন:৫

.شيٌر
ِ هلل ِإَّنِني َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر َوَب
ََّ ال ا
َّ ال َتْعُبُدوا ِإ
َّ  َأ.خِبيٍر
َ حِكيٍم
َ ن
ْ ن َلُد
ْ ت ِم
ْ صَل
ِّ ت آَياُتُه ُثَّم ُف
ْ حِكَم
ْ ب ُأ
ٌ الر ِكَتا

অথর্াৎ- আিলফ লা-ম রা। এিট এমন এক িকতাব, যার আয়াত সমূহ সুপর্িতিষ্ঠত, অতঃপর সিবস্তাের বিণর্ত
এক মহাজ্ঞানী সবর্জ্ঞ সত্তার পক্ষ হেত। েযন েতামরা আল্লাহ বয্তীত অনয্ কােরা ‘ইবাদাত না কেরা। িনশ্চয়
আিম েতামােদর পর্িত তাঁরই পক্ষ হেত সতকর্কারী ও সুসংবাদদাতা।

৬

১. ٥٦ -سورة الذاريات
২. ছূরা আয্ যা-িরয়াত- ৫৬
৩. ٢١ -سورة البقرة
৪. ছূরা আল বাকব্ারাহ- ২১
৫. ٢-١ -سورة هود

১
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আল্লাহ 0 আেরা ইরশাদ কেরেছন:৭

.ت
َ غو
ُ طا
َّ جَتِنُبوا ال
ْ هلل َوا
ََّ عُبُدوا ا
ْنا
ِ ال َأ
ً سو
ُ ل ُأَّمٍة َر
ِّ َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُك

অথর্াৎ- িনশ্চয়ই আিম পর্েতয্ক উম্মােতর মেধয্ রাছূল েপর্রণ কেরিছ এই মেমর্ েয, েতামরা আল্লাহ্র ইবাদাত
কেরা এবং তব্াগুত (বািতল উপাসয্) েথেক দূের থােকা।

৮

আল্লাহ 7 আেরা ইরশাদ কেরেছন:৯

.ن
ِ عُبُدو
ْ ال َأَنا َفا
َّ ال ِإَلَه ِإ
َ حي ِإَلْيِه َأَّنُه
ِ ال ُنو
َّ ل ِإ
ٍ سو
ُ ن َر
ْ ك ِم
َ ن َقْبِل
ْ سْلَنا ِم
َ َوَما َأْر

অথর্াৎ- আপনার পূেবর্ আিম েয রাছূলই েপর্রণ কেরিছ, তাঁর পর্িত এই পর্তয্ােদশই েপর্রণ কেরিছ েয, আিম
বয্তীত আর েকান ইলাহ (উপাসয্) েনই। সুতরাং েতামরা আমারই ‘ইবাদাত কেরা।

১০

সুতরাং উেল্লিখত আয়াত এবং এ ধরেনর আেরা েযসব আয়াত রেয়েছ, েসগুেলা একথাই পর্মাণ কের েয,
আল্লাহ মানুষ ও িজন জািতেক সৃিষ্ট কেরেছন তাঁর (আল্লাহর) সােথ েকান অংশীদার িনধর্ারণ না কের
একমাতর্ তাঁর‘ইবাদাত করার জেনয্।
মানুষ ও িজন এ দু’ জািতেক সৃিষ্টর পর্জ্ঞাপূণর্ উেদ্দশয্ এটাই এবং এই উেদ্দেশয্ই আল্লাহ তাঁর িকতাবসমূহ
নািযল কেরেছন এবং নাবী-রাছূলগণেক পািঠেয়েছন।
‘ইবাদাত হেলা আল্লাহ্র (8) পর্িত পূণর্ আনুগতয্ ও আত্মসমপর্ণ এবং তার মহেত্তব্র পর্িত পূণর্ িবনয়
পর্দশর্ন।
আর এ কাজগুেলা করেত হেব আল্লাহ 7 ও তাঁর রাছূেলর পর্িত পূণর্ িবশব্াস েরেখ, পূণর্ িনষ্ঠা ও
আন্তিরকতার সােথ, শুধুমাতর্ আল্লাহ্র (0) সন্তুিষ্ট লােভর উেদ্দেশয্ এবং িতিন (আল্লাহ ) যা িকছু আেদশ
কেরেছন তা পালেনর মাধয্েম আর যা িকছু েথেক িনেষধ কেরেছন েসসব িকছু বজর্েনর মাধয্েম, এরই সােথ
সােথ রাছূল আমােদরেক েয বাতর্া েপৗঁিছেয় িদেয়েছন েসসব বাতর্ােক সািবর্কভােব তথা কথা, কাজ ও অন্তর
দব্ারা সতয্ায়েনর মাধয্েম।
এটাই হেলা দব্ীেন ইছলােমর মূল এবং িমল্লােত ইছলািময়য্াহ্র িভিত্ত। আর এটাই হেলা কািলমাহ “ال إله إال
( ”اهللআল্লাহ ছাড়া আর েকান মা‘বূদ েনই) এর অথর্। েকননা “ ”ال إله إال اهللএর অথর্ হেলা:- আল্লাহ ছাড়া
৬. ছূরা হুদ- ১-২
৭. ٣٦ -سورة النحل
৮. ছূরা আন্ নাহ্ল- ৩৬
৯. ٢٥ -سورة األنبياء
১০. ছূরা আল আিমব্য়া- ২৫

২
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আর েকান সতয্ বা সিতয্কার মা‘বূদ (উপাসয্) েনই।
এ কারেণই দু‘আ, ভয়, আশা, নামায, েরাযা, হাজ্জ, েকব্ারবানী, নযর-মানত ইতয্ািদ সকল পর্কার ‘ইবাদাত
একমাতর্ এক আল্লাহ্র (7) উেদ্দেশয্ই িনেবিদত হেত হেব।
এসব ‘ইবাদােতর িবন্দু পিরমাণও আল্লাহ বয্তীত অনয্ কােরা উেদ্দেশয্ িনেবদন করা যােব না। পূেবর্ােল্লিখত
আয়াত সমূেহ একথাই বলা হেয়েছ।
আল্লাহ 8 আেরা ইরশাদ কেরেছন:১১

.ن
َ ن َلُه الِّدي
َ صي
ِ خِل
ْ هلل ُم
ََّ ال ِلَيْعُبُدوا ا
َّ َوَما ُأِمُروا ِإ

অথর্াৎ- তােদরেক এছাড়া আর েকান িনেদর্শ েদয়া হয়িন েয, তারা আল্লাহর ‘ইবাদাত করেব দব্ীনেক আল্লাহ্র
জেনয্ খাঁিট কের।

১২

আল্লাহ 0 আেরা ইরশাদ কেরেছন:৩১

.حًدا
َ هلل َأ
َِّ عوا َمَع ا
ُ ال َتْد
َ هلل َف
َِّ جَد
ِ سا
َ ن اْلَم
َّ َوَأ

অথর্াৎ- এবং িনশ্চয়ই নামােযর স্থানসমূহ একমাতর্ আল্লাহ্র। অতএব েতামরা আল্লাহ্র সােথ আর কাউেক
ডােকা না।

১৪

আল্লাহ 7 আেরা ইরশাদ কেরেছন:جاُبوا َلُكْم
َ سَت
ْ سِمُعوا َما ا
َ عاَءُكْم َوَلْو
َ سَمُعوا ُد
ْ ال َي
َ عوُهْم
ُ ن َتْد
ْ  ِإ.طِميٍر
ْ ن ِق
ْ ن ِم
َ ن ُدوِنِه َما َيْمِلُكو
ْ ن ِم
َ عو
ُ ن َتْد
َ ك َواَّلِذي
ُ هلل َرُّبُكْم َلُه اْلُمْل
َُّ َذِلُكُم ا
৫১

.خِبيٍر
َ ل
ُ ك ِمْث
َ ال ُيَنِّبُئ
َ شْرِكُكْم َو
ِ ن ِب
َ َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُرو

অথর্াৎ- িতিনই আল্লাহ, েতামােদর পালনকতর্া, সামর্াজয্ তাঁরই। তাঁর পিরবেতর্ েতামরা যােদরেক ডােকা,
তারা তুচ্ছ েখজুর আঁিটরও অিধকার রােখ না। েতামরা তােদরেক ডাকেল তারা েতামােদর ডাক শুেন না,
আর যিদ শুেনও থােক তথািপ েতামােদর পর্িত সাড়া েদয় না, এবং িকব্য়ামােতর িদন তারা েতামােদর িশর্ক
(অথর্াৎ েতামরা েয তােদরেক আল্লাহ্র সােথ অংশীদার বািনেয়ছ েস কথা) অসব্ীকার করেব। বস্তুতঃ বাতর্া
পর্দানকারীর (আল্লাহর) নয্ায় েকউ আপনােক অবিহত করেত পারেব না।

১৬

১১. ٥ -سورة البينة
১২. ছূরা আল বািয়য্নাহ- ৫
১৩. ١٨ -سورة الجن
১৪. ছূরা আল িজন- ১৮
১৫. ١٤-١٣ -سورة الفاطر
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আল্লাহ 8 আেরা ইরশাদ কেরেছন:عَداًء
ْ س َكاُنوا َلُهْم َأ
ُ شَر الَّنا
ِح
ُ  َوِإَذا.ن
َ غاِفُلو
َ عاِئِهْم
َ ن ُد
ْع
َ ب َلُه ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َوُهْم
ُ جي
ِ سَت
ْ ال َي
َ ن
ْ هلل َم
َِّ ن ا
ِ ن ُدو
ْ عو ِم
ُ ن َيْد
ْ ل ِمَّم
ُّ ض
َ ن َأ
ْ َوَم
৭১

.ن
َ َوَكاُنوا ِبِعَباَدِتِهْم َكاِفِري

অথর্াৎ- ঐ বয্িক্তর েচেয় অিধক পথভর্ষ্ট আর েক, েয বয্িক্ত আল্লাহর পিরবেতর্ এমন বস্তুর পূজা কের, েয
িকব্য়ামাত পযর্ন্ত তার ডােক সাড়া েদেব না, তারা েতা তােদরেক েয ডাকা হেচ্ছ (পূজা করা হেচ্ছ) েস
সম্পেকর্ও েব-খবর। আর যখন মানুষেক একিতর্ত করা হেব তখন তারা (আল্লাহ ছাড়া যােদর ‘ইবাদাত করা
হেচ্ছ তারা) তােদর (‘ইবাদাতকারীেদর) শতর্ু হেব এবং তােদর ‘ইবাদাতেক অসব্ীকার করেব।

১৮

আল্লাহ 0 আেরা ইরশাদ কেরেছন:৯১

.ن
َ ح اْلَكاِفُرو
ُ ال ُيْفِل
َ عْنَد َرِّبِه ِإَّنُه
ِ ساُبُه
َح
ِ ن َلُه ِبِه َفِإَّنَما
َ ال ُبْرَها
َ خَر
َ هلل ِإَلًها آ
َِّ ع َمَع ا
ُ ن َيْد
ْ َوَم

অথর্াৎ- েয েকউ আল্লাহ্র সােথ অনয্ উপাসয্েক ডােক, যার েকান পর্মাণ তার কােছ েনই, তার িহসাব
অবশয্ই তার পালনকতর্ার িনকট রেয়েছ। িনশ্চয়ই কািফররা সফলকাম হেব না।

২০

উেল্লিখত আয়াত সমূেহ আল্লাহ 7 সুস্পষ্টরূেপ একথা বেল িদেয়েছন েয, সকল বস্তুর মািলক, কতর্া ও
অিধপিত একমাতর্ িতিন এবং ‘ইবাদাত একমাতর্ তাঁরই অিধকার ও পর্াপয্। িতিন বয্তীত নাবী, অলী, মূিতর্,
গাছ, পাথর ইতয্ািদ যা িকছুর ‘ইবাদাত মানুষ কের থােক, মূলতঃ তারা জগেতর সামানয্ িকছুরও মািলক বা
অিধকারী নয় এবং েকান িকছুর উপর তােদর েকান ক্ষমতা েনই। তাদরেক যারা ডােক, তারা তােদর ডাকও
শুেন না। আর যিদ শুেনও থােক তথািপ তােদর ডােক সাড়া েদয়না।
আল্লাহ সুস্পষ্টরূেপ জািনেয় িদেয়েছন েয, এসব কাজ হেলা আল্লাহ্র সােথ িশর্েকর নামান্তর। আর যারা
এসব কাজ কের তারা কখনও সফলকাম হেত পারেব না। এমিনভােব আল্লাহ 8 একথাও জািনেয়
িদেয়েছন েয, তাঁেক (আল্লাহ্েক) ছাড়া অনয্ যােক েকউ ডাকেব, েস িকব্য়ামাত পযর্ন্ত তার (আহবানকারীর)
ডােক সাড়া িদেব না। এমনিক েকউ েয তােক (আল্লাহ বয্তীত অনয্ েয উপাসয্েক) ডাকেছ বা তার উপাসনা
করেছ, েস িবষেয়ও েস েব-খবর। িকব্য়ামােতর িদন েস তার ‘ইবাদাত (মানুষ েয তার উপাসনা কেরেছ
িকংবা তােক আহবান কেরেছ, েস িবষয়িট) পর্তয্াখয্ান করেব এবং এ িবষেয়র সােথ তার েকান সংিশ্লষ্টতা
বা সম্পকর্ িছল না বেল দািব করেব। েস িনেজেক এ বয্াপাের িনেদর্াষ বেল দািব করেব এবং যারা তার
১৬. ছূরা আল ফািতব্র- ১৩-১৪
১৭. ٦-٥ -سورة األحقاف
১৮. ছূরা আল আহকব্াফ- ৫-৬
১৯. ١١٧ -سورة المؤمنون
২০. ছূরা আল মু’িমনূন- ১১৭
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উপাসনা কেরেছ তােদর অপকেমর্র তথা িশর্েকর দায়ভার তােদর উপরই অপর্ণ করেব।
অতএব মুশিরকেদর ধব্ংস ও সবর্নাশ এবং তােদর ভয়ানক পিরণিত সম্পেকর্ এবং িশর্ক-েক (অংশীবাদেক) ঘৃণা করা এবং তা েথেক সাবধান ও েবঁেচ থাকার জনয্ উপেরাক্ত বক্তবয্ই যেথষ্ট। উপেরােল্লিখত
সবকিট আয়াতই একথা সুস্পষ্টভােব জািনেয় িদেচ্ছ েয, একমাতর্ আল্লাহ বয্তীত অনয্ সব িকছুর ‘ইবাদাতই
হেলা বািতব্ল ‘ইবাদাত। েকননা ‘ইবাদাত হেলা আল্লাহ্র (0) একক অিধকার ও পর্াপয্। এ কথািটই
েকব্ারআেন কারীেমর িনেম্নাক্ত আয়ােত অতয্ন্ত স্পষ্টভােব বেল েদয়া হেয়েছ, আল্লাহ b ইরশাদ কেরেছন:১২

.ل
ُط
ِ ن ُدوِنِه ُهَو اْلَبا
ْ ن ِم
َ عو
ُ ن َما َيْد
َّ ق َوَأ
ُّ ح
َ هلل ُهَو اْل
ََّ ن ا
َّ ك ِبَأ
َ َذِل

অথর্াৎ- এটা এ কারেণই েয আল্লাহই সতয্, আর তাঁর পিরবেতর্ তারা যােক ডােক, তা-ই অসতয্।

২২

েকব্ারআেন কারীেমর আেরা অেনক আয়ােত আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন েয, তাঁর এই জগত সৃিষ্টর
িবেশষ কের মানুষ ও িজন জািতেক সৃিষ্টর অন্তিনর্িহত উেদ্দশয্ হেচ্ছ, যােত তারা তাঁর (আল্লাহ্র) অেশষ ও
পিরপূণর্ ‘ইলম এবং তাঁর পূণর্াঙ্গ েকব্াদরাত বা শিক্ত সম্পেকর্ জানেত পাের। তারা েযন একথা জানেত ও
বুঝেত পাের েয, আল্লাহ 7 পরকােল তাঁর বান্দাহ্েদরেক তােদর কমর্ানুযায়ী পর্িতফল দান করেবন।
আল্লাহ 8 ইরশাদ কেরেছন:يٍء
ْ ش
َ ل
ِّ ط ِبُك
َ حا
َ هلل َقْد َأ
ََّ ن ا
َّ يٍء َقِديٌر َوَأ
ْ ش
َ ل
ِّ عَلى ُك
َ هلل
ََّ ن ا
َّ ن ِلَتْعَلُموا َأ
َّ ألْمُر َبْيَنُه
َْ ل ا
ُ ن َيَتَنَّز
َّ ض ِمْثَلُه
ِ ألْر
َْ ن ا
َ ت َوِم
ٍ سَماَوا
َ سْبَع
َ ق
َ خَل
َ هلل اَّلِذي
َُّ ا
৩২

.عْلًما
ِ

অথর্াৎ- আল্লাহ িযিন সাত আকাশ সৃিষ্ট কেরেছন এবং েসই পিরমাণ পৃিথবীও, এগুেলার মেধয্ (তাঁর) আেদশ
অবতীণর্ হয়, যােত েতামরা জানেত পােরা েয, আল্লাহ সবর্ িবষেয় সবর্শিক্তমান এবং জ্ঞােন আল্লাহ
সবিকছুেক পিরেবষ্টন কের রেয়েছন।

২৪

আল্লাহ b আেরা ইরশাদ কেরেছন:َُّ ق ا
هلل
َ خَل
َ  َو.ن
َ حُكُمو
ْ ساَء َما َي
َ حَياُهْم َوَمَماُتُهْم
ْ سَواًء َم
َ ت
ِ حا
َ صاِل
َّ عِمُلوا ال
َ ن آَمُنوا َو
َ جَعَلُهْم َكاَّلِذي
ْ ن َن
ْ ت َأ
ِ سِّيَئا
َّ حوا ال
ُ جَتَر
ْنا
َ ب اَّلِذي
َ س
ِح
َ َأْم
৫২

.ن
َ ظَلُمو
ْ ال ُي
َ ت َوُهْم
ْ سَب
َ س ِبَما َك
ٍ ل َنْف
ُّ جَزى ُك
ْ ق َوِلُت
ِّ ح
َ ض ِباْل
َ ألْر
َْ ت َوا
ِ سَماَوا
َّ ال

২১. ٦٢ -سورة الحج
২২. ছূরা আল হাজ্জ- ৬২
২৩. ١٢ -سورة الطالق
২৪. ছূরা আত্ তব্ালাক- ১২
২৫. ٢٢-٢١ -سورة الجاثية
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অথর্াৎ- যারা দুষ্কমর্ কেরেছ তারা িক মেন কের েয, আিম তােদর জীবন ও মৃতুয্ েস েলাকেদর মেতা কের
েদব, যারা ঈমান আেন ও সৎকমর্ কের, কতই না মন্দ তােদর িবচার। আল্লাহ সমগর্ আকাশ ও যমীন
যথাযথভােব সৃিষ্ট কেরেছন, যােত পর্েতয্ক বয্িক্ত তার উপাজর্েনর ফল পায়। তােদর পর্িত যুল্ম করা হেব
না।

২৬

অতএব পর্েতয্ক িবেবকবান মানুেষর কতর্বয্ হেলা, েস েযন আল্লাহ্র (7) সৃষ্ট জগত সম্পেকর্ িচন্তাভাবনা কের। েস েযন িনেজর কাজ-কেমর্র িহসাব-িনকাশ কের। েস েযন আল্লাহ্র (0) এবং তাঁর বান্দাহ্
েদর হকব্ বা পর্াপয্ আদােয়র সবর্াত্মক েচষ্টা কের এবং আল্লাহ েয সকল িবষয়-বস্তু েথেক সতকর্ ও সাবধান
কের িদেয়েছন েসগুেলা েথেক পুেরাপুির েবঁেচ থােক, যােত েস দুন্ইয়া ও আিখরােত সফলতা এবং উত্তম
পর্িতদান লাভ করেত পাের।
এই জ্ঞানই হেচ্ছ সবর্ািধক উপকারী, সবর্ািধক গুরুতব্পূণর্ এবং সবর্মহান জ্ঞান। এটা হেচ্ছ ইছলােমর মূল
িভিত্ত। এই অপিরহাযর্ জ্ঞােনর বাতর্া িনেয়ই নাবী-রাছূলগণ এেসিছেলন এবং এটাই িছল তােদর দা‘ওয়ােতর
মূল িবষয়-বস্তু । এই জ্ঞান ততক্ষণ পযর্ন্ত পিরপূণর্ হেব না এবং এর দব্ারা ততক্ষণ পযর্ন্ত দুন্ইয়া ও
আিখরােতর সফলতা ও মুিক্ত লাভ করা যােব না, যতক্ষণ পযর্ন্ত এইজ্ঞান অনুশীলেনর সােথ সােথ নাবীরাছূলগেণর উপর এবং িবেশষ কের নাবী-রাছূলগেণর (m) ইমাম, ছািয়য্দুল মুরছালীন খাতামুন্নািবয়য্ীন মুহাম্মাদ 1 এর উপর দৃঢ়ভােব ঈমান েপাষণ করা না হেব।
রাছূলুল্লাহ 1 এর উপর ঈমােনর চািহদা বা দািব হেচ্ছ, িতিন আমােদরেক যা িকছু জািনেয় িদেয়েছন তথা
েযসব িবষেয় খবর িদেয়েছন, েস সব িবষয়েক সতয্ বেল দৃঢ়ভােব সব্ীকার করা, িতিন যা িকছু আেদশ
িদেয়েছন েসগুেলা যথাযথভােব পালন করা এবং যা িকছু েথেক িনেষধ কেরেছন েসসব িকছু সম্পূণর্রূেপ
বজর্ন করা এবং আল্লাহ্র (b) িনেদর্িশত ও রাছূেলর অনুসৃত ও পর্দিশর্ত পথ, পন্থা ও পদ্ধিত বয্তীত অনয্
েকান পন্থা বা পদ্ধিতেত আল্লাহর (0) ‘ইবাদাত না করা।
এ কথাগুেলা শুধু উম্মােত মুহাম্মাদীর েক্ষেতর্ই নয়, বরং অনয্ানয্ এমন পর্িতিট জািত, যােদর পর্িত আল্লাহ
নাবী-রাছূল েপর্রণ কেরিছেলন, তােদর েক্ষেতর্ও পর্েযাজয্। তােদর ইছলামও ততক্ষণ পযর্ন্ত সিঠক, পিরপূণর্
ও আল্লাহ্র কােছ গৃহীত হেব না এবং তারা ততক্ষণ পযর্ন্ত দুন্ইয়া ও আিখরােতর সফলতা ও মুিক্তলাভ
করেত পারেব না, যতক্ষণ পযর্ন্ত তারা আল্লাহ্র এককেতব্ পিরপূণর্রূেপ িবশব্াসী না হেব, পিরপূণর্রূেপ
একমাতর্ আল্লাহ্র (8) সমীেপ আত্মসমপর্ণ না করেব, সবর্েশষ নাবী মুহাম্মাদুর্ রাছূলুল্লাহ 1 এর
যথাযথ আনুগতয্ ও অনুসরণ না করেব এবং শারী‘য়ােত ইছলািময়াহ্েক লঙ্ঘন করেব।
েমাটকথা, েয েকান জািতর েক্ষেতর্ই ঈমান ও ইছলােমর পূণর্তা লাভ এবং তা আল্লাহ্র িনকট গৃহীত হওয়ার
জনয্ তাওহীদুল্লাহ পর্িতষ্ঠা তথা সবর্েক্ষেতর্ আল্লাহ্র (0) এককতব্ অক্ষুন্ন রাখা, রাছূলুল্লাহ 1 এর যথাযথ
২৬. ছূরা আল জািছয়াহ- ২১-২২
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অনুসরণ করা এবং শারী‘য়াত বিহভূর্ত েকান কাজ না করা হেচ্ছ পর্ধান শতর্। আর এটাই হেলা েসই কািঙ্ক্ষত
ইছলাম, েযটােক আল্লাহ তাঁর বান্দাহ্েদর জনয্ পছন্দ ও মেনানীত কের িদেয়েছন এবং েযটােক িতিন তাঁর
দব্ীন বেল েঘাষণা িদেয়েছন। আল্লাহ 7 ইরশাদ কেরেছন:৭২

.الَم ِديًنا
َس
ْ إل
ِْ ت َلُكُم ا
ُ ضي
ِ عَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر
َ ت
ُ ت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْم
ُ اْلَيْوَم َأْكَمْل

অথর্াৎ- আজ আিম েতামােদর জনয্ েতামােদর দব্ীনেক পূণর্াঙ্গ কের িদলাম, েতামােদর পর্িত আমার িন‘মাত
সম্পূণর্ কের িদলাম এবং ইছলামেক েতামােদর জনয্ দব্ীন িহেসেব পছন্দ করলাম।

২৮

অনয্ আয়ােত আল্লাহ 7 ইরশাদ কেরেছন:৯২

অথর্াৎ- িনশ্চয়ই আল্লাহ্র িনকট একমাতর্ গর্হণেযাগয্ দব্ীন হেলা ইছলাম।

.الُم
َس
ْ إل
ِْ هلل ا
َِّ عْنَد ا
ِ ن
َ ن الِّدي
َّ ِإ

৩০

উপেরাক্ত বক্তবয্ এবং দলীল-পর্মাণাদী েথেক পর্েতয্ক িবেবকবান মানুেষর িনকট এ িবষয়িট সুস্পষ্ট হেয়
যােব েয, দব্ীেন ইছলােমর মূল ও পর্ধান িভিত্ত হেচ্ছ দু’িট িবষয়।
(১) একমাতর্ আল্লাহ্র ‘ইবাদাত করা এবং তাঁর সােথ েকান অংশীদার সাবয্স্ত না করা। আর এটাই
শাহাদাহ “ ”ال إله إال اهللএর অথর্।
(২) আল্লাহ্র নাবী মুহাম্মাদ এর শারী‘আহ অনুযায়ী অথর্াৎ তাঁর অনুসৃত ও পর্দিশর্ত িনয়ম ও পন্থানুযায়ী
আল্লাহ্র ‘ইবাদাত করা। আর এটাই হেলা শাহাদাহ
“ ”محمد رسول اهللএর অথর্।
উেল্লিখত দু’িট িভিত্তর পর্থম িভিত্তিট অথর্াৎ “ ”ال إله إال اهللএিট আল্লাহ বয্তীত অনয্ সকল উপাসয্েক বািতব্ল
সাবয্স্ত কের েদয় এবং সােথ সােথ তা েথেক এ কথািট জানা যায় েয, সিতয্কার মা‘বূদ হেলন একমাতর্
আল্লাহ b।
আর িদব্তীয় িভিত্ত অথর্াৎ “( ”محمد رسول اهللমুহাম্মাদুর্ রাছূলুল্লাহ) এিট মনগড়া তথা মানবীয় িচন্তা-ধারার
িভিত্তেত আিবষ্কৃত বা পর্বিতর্ত ‘ইবাদাত সমূহ এবং ‘ইবাদােতর বােনায়াট পন্থা ও পদ্ধিত েযগুেলার সপেক্ষ
আল্লাহ 7 েকান পর্মাণ অবতীণর্ কেরনিন, েয গুেলার পেক্ষ সিঠক বা িবশুদ্ধ েকান পর্মাণ েনই, েস সবেক
বািতব্ল কের েদয়।

২৭. ٣ -سورة المائدة
২৮. ছূরা আল মা-িয়দাহ- ৩
২৯. ١٩ -سورة آل عمران
৩০. ছূরা আ-েল ‘ইমরান- ১৯
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অনুরূপভােব এই িদব্তীয় িভিত্তিট মানব রিচত িবধান বাস্তবায়ন করা িকংবা তা িদেয় শাসনকাযর্ পিরচালনা
করােক পর্তয্াখয্াত ও বািতব্ল বেল েঘাষণা কের। এরই সােথ সােথ এই িদব্তীয় িভিত্তিট েথেক এ িবষয়িটও
জানা যায় েয, সবর্েক্ষেতর্ সকল িবষেয় আল্লাহ্র িবধান বাস্তবায়ন করা এবং তা িদেয় শাসন ও িবচারফায়সালা করা ওয়ািজব।
অতএব েকউ ততক্ষণ পযর্ন্ত মুছলমান বেল গণয্ হেব না, যতক্ষণ না তাঁর মেধয্ উেল্লিখত দু’িট িবষয় একই
সােথ পাওয়া যােব। এ সম্পেকর্ েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:১৩

.شْيًئا
َ هلل
َِّ ن ا
َ ك ِم
َ عْن
َ ن ُيْغُنوا
ْ  ِإَّنُهْم َل.ن
َ ال َيْعَلُمو
َ ن
َ ال َتَّتِبْع َأْهَواَء اَّلِذي
َ ألْمِر َفاَّتِبْعَها َو
َْ ن ا
َ شِريَعٍة ِم
َ عَلى
َ ك
َ جَعْلَنا
َ ُثَّم

অথর্াৎ- এরপর আিম আপনােক েরেখিছ ধেমর্র এক িবেশষ শারী‘য়ােতর উপর। অতএব আপিন এর
অনুসরণ করুন এবং অজ্ঞেদর েখয়াল-খুিশর অনুসরণ করেবন না। িনশ্চয়ই তারা আপনােক আল্লাহ্র হাত
েথেক আেদৗ রক্ষা করেত পারেব না।

৩২

অনয্ আয়ােত ইরশাদ হেয়েছ:৩৩

.سِليًما
ْ سِّلُموا َت
َ ت َوُي
َ ضْي
َ جا ِمَّما َق
ً حَر
َ سِهْم
ِ جُدوا ِفي َأْنُف
ِ ال َي
َ جَر َبْيَنُهْم ُثَّم
َش
َ ك ِفيَما
َ حِّكُمو
َ حَّتى ُي
َ ن
َ ال ُيْؤِمُنو
َ ك
َ ال َوَرِّب
َ َف

অথর্াৎ- আপনার পালনকতর্ার শপথ! তারা ঈমানদার হেব না, যতক্ষণ না তােদর মেধয্ সৃষ্ট িববােদর
বয্াপাের আপনােক নয্ায়িবচারক বেল মেন না কের। অতঃপর আপনার মীমাংসার বয্াপাের িনেজেদর মেন
েকান সংকীণর্তােবাধ করেব না এবং তা হৃষ্টিচেত্ত কব্বুল কের েনেব।

৩৪

েকব্ারআেন কারীেম এ সম্পেকর্ আল্লাহ b আেরা ইরশাদ কেরেছন:৫৩

.ن
َ حْكًما ِلَقْوٍم ُيوِقُنو
ُ هلل
َِّ ن ا
َ ن ِم
ُس
َح
ْ ن َأ
ْ ن َوَم
َ جاِهِلَّيِة َيْبُغو
َ حْكَم اْل
ُ َأَف

অথর্াৎ- তারা িক জািহিলয়য্াত যুেগর ফায়সালা কামনা কের। আল্লাহ অেপক্ষা িবশব্াসীেদর জনয্ উত্তম
ফায়সালাকারী আর েক?

৩৬

অনয্ আয়ােত ইরশাদ হেয়েছ:-

৩১. ١٩-١٨ -سورة الجاثية
৩২. ছূরা আল জািছয়াহ- ১৮-১৯
৩৩. ٦٥ -سورة النساء
৩৪. ছূরা আন্িনছা- ৬৫
৩৫. ٥٠ -سورة المائدة
৩৬. ছূরা আল মা-িয়দাহ- ৫০
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৭৩

.ن
َ ك ُهُم اْلَكاِفُرو
َ هلل َفُأوَلِئ
َُّ ل ا
َ حُكْم ِبَما َأْنَز
ْ ن َلْم َي
ْ َوَم

অথর্াৎ- েয সব েলাক, আল্লাহ যা নািযল কেরেছন, তা িদেয় িবচার-ফায়সালা কের না তারাই কািফর।

৩৮

অনয্ আয়ােত ইরশাদ হেয়েছ:৯৩

.ن
َ ظاِلُمو
َّ ك ُهُم ال
َ هلل َفُأوَلِئ
َُّ ل ا
َ حُكْم ِبَما َأْنَز
ْ ن َلْم َي
ْ َوَم

অথর্াৎ- যারা আল্লাহ যা নািযল কেরেছন, তা িদেয় িবচার-ফায়সালা কের না, তারাই যািলম।

৪০

েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 8 আেরা ইরশাদ কেরেছন:১৪

.ن
َ سُقو
ِ ك ُهُم اْلَفا
َ هلل َفُأوَلِئ
َُّ ل ا
َ حُكْم ِبَما َأْنَز
ْ ن َلْم َي
ْ َوَم

অথর্াৎ- যারা আল্লাহ যা নািযল কেরেছন, তা িদেয় িবচার-ফায়সালা কের না, তারাই পাপাচারী-ফািছকব্।

৪২

এ সকল আয়ােত আল্লাহ্র (0) নািযলকৃত িবধান বয্তীত অনয্ িকছু িদেয় িবচার-ফায়সালা করার তীবর্
িনন্দা জানােনা হেয়েছ এবং তা েথেক সতকর্ ও সাবধান করা হেয়েছ। এছাড়া উেল্লিখত আয়াতগুেলা শাসকশািসত িনিবর্েশেষ েগাঁটা জািতেক এই িনেদর্শনাই পর্দান করেছ েয, আল্লাহ b যা নািযল কেরেছন তা
িদেয় িবচার-ফায়সালা করা এবংআল্লাহ্র নািযলকৃত িবিধ-িবধােনর পর্িত পূণর্ আনুগতয্ ও সন্তুিষ্ট পর্কাশ করা
এবং এর িবেরাধী কাযর্-কলাপ েথেক সাবধান ও দূের থাকা পর্েতয্েকর জনয্ ওয়ািজব।
আয়ােত এ কথাও অতয্ন্ত সুস্পষ্টভােব বেল েদয়া হেয়েছ েয, আল্লাহ্র ফায়সালা এবং তাঁর হুক্মই হেচ্ছ
সিঠক ও সেবর্াত্তম।
আল্লাহ b যা নািযল কেরেছন তা িদেয় িবচার-ফায়সালা না কের অনয্ িকছু িদেয় িবচার-ফায়সালা করা
হেলা কুফ্র (আল্লাহ্েক অসব্ীকার করা), যুল্ম (আল্লাহ্র িনধর্ািরত সীমা লংঘন করা) এবং িফছ্কব্ (আল্লাহ্র
নাফরমানী)।
একমাতর্ আল্লাহ্র (8) িবধান ও তাঁর ফায়সালা বয্তীত অনয্ সব িবধান ও ফায়সালা হেচ্ছ জািহিলয়য্াত
যুেগর ফায়সালা, েযটােক বািতব্ল করার জনয্ এবং যা েথেক মানব জািতেক বারণ করার জনয্ ইছলামী
শারী‘য়াত পর্বিতর্ত হেয়েছ।
৩৭. ٤٤ -سورة المائدة
৩৮. ছূরা আল- মা-িয়দাহ- ৪৪
৩৯. ٤٥ -سورة المائدة
৪০. ছূরা আল মা-িয়দাহ- ৪৫
৪১. ٤٧ -سورة المائدة
৪২. ছূরা আল মা-িয়দাহ- ৪৭
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পিরবার, সমাজ, েদশ ও রাষ্টর্ পিরচালনাকারী কতর্া বয্িক্তরা যিদ আল্লাহ্র িবধান ও হুক্ম-আহকাম অনুযায়ী
সমাজ পিরচালনা না কেরন, তারা যিদ আল্লাহ্র বান্দাহ্েদর উপর আল্লাহ্র িবধান বাস্তবায়ন না কেরন,
তােদর কথা-বাতর্া ও কাজ-কমর্ যিদ শুধুমাতর্ আল্লাহ্র সন্তুিষ্ট লােভর িনিমত্ত না হয় বরং তা যিদ
শারী‘য়ােতর সীমালঙ্ঘন কের, তাহেল পিরবার, সমাজ, েদশ ও রােষ্টর্ কখেনা শৃঙ্খলা, িস্থিতশীলতা, সুখ,
শািন্ত, উন্নিত, কলয্াণ ও সফলতা আসেব না।
দুন্ইয়া ও আিখরােত মুিক্ত, সুখ-শািন্ত, সফলতা ও কলয্াণ অজর্ন করেত হেল, আল্লাহ্র (0) সাহাযয্
েপেত হেল, িবজয় অজর্ন করেত হেল, ইছলােমর দুশমনেদর ষড়যন্তর্ ও চকর্ান্ত েথেক িনরাপদ থাকেত হেল
এবং মুছলমানেদর হারােনা ‘ইয্যাত, সম্মান ও েগৗরব িফের েপেত হেল একমাতর্ আল্লাহ পর্দত্ত িবধান ও
ফায়সালার পর্িত পূণর্ অনুগত ও সন্তুষ্ট থাকেত হেব। সবর্েক্ষেতর্ আল্লাহ্র হুক্ম-আহকাম েমেন চলেত হেব।
সমাজ ও রাষ্টর্েক আল্লাহ্র িবধান তথা শারী‘য়াত অনুযায়ী পিরচালনা করেত হেব। কথায় ও কােজ মুখিলস
তথা আল্লাহ্র জনয্ একিনষ্ঠ হেত হেব এবং সবর্দা শারী‘য়ােতর সীমার িভতের থাকেত হেব। আল্লাহ b
ইরশাদ কেরেছন:৩৪

.ت َأْقَداَمُكْم
ْ صْرُكْم َوُيَثِّب
ُ هلل َيْن
ََّ صُروا ا
ُ ن َتْن
ْ ن آَمُنوا ِإ
َ َيا َأُّيَها اَّلِذي

অথর্াৎ- েহ ঈমানদারগণ! যিদ েতামরা আল্লাহেক সাহাযয্ কর তাহেল আল্লাহ েতামােদরেক সাহাযয্ করেবন
এবং েতামােদরেক দৃঢ়পদ রাখেবন।

৪৪

অনয্ আয়ােত ইরশাদ হেয়েছ:৫৪

.سِّيَئاِتُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم
َ عْنُكْم
َ ل َلُكْم ُفْرَقاًنا َوُيَكِّفْر
ْ جَع
ْ هلل َي
ََّ ن َتَّتُقوا ا
ْ ن آَمُنوا ِإ
َ َيا َأُّيَها اَّلِذي

অথর্াৎ- েহ ঈমানদারগণ! যিদ েতামরা আল্লাহেক ভয় কর, তাহেল িতিন েতামােদর ফায়সালা কের েদেবন
এবং েতামােদর েথেক েতামােদর পাপসমূহেক সিরেয় েদেবন এবং েতামােদরেক ক্ষমা করেবন।

৪৬

আল্লাহ 7 আেরা ইরশাদ কেরেছন:ِع
ن
َ ف َوَنَهْوا
ِ الَة َوآَتُوا الَّزَكاَة َوَأَمُروا ِباْلَمْعُرو
َص
َّ ض َأَقاُموا ال
ِ ألْر
َْ ن َمَّكَّناُهْم ِفي ا
ْ ن ِإ
َ  اَّلِذي.عِزيٌز
َ ي
ٌّ هلل َلَقِو
ََّ ن ا
َّ صُرُه ِإ
ُ ن َيْن
ْ هلل َم
َُّ ن ا
َّ صَر
ُ َوَلَيْن
৭৪

.اْلُمْنَكِر

৪৩. ٧ -سورة محمد
৪৪. ছূরা মুহাম্মাদ- ৭
৪৫. ٢٩ -سورة األنفال
৪৬. ছূরা আল আনফাল- ২৯
৪৭. ٤١-٤٠ -سورة الحج
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অথর্াৎ- আল্লাহ িনশ্চয়ই তােদরেক সাহাযয্ করেবন যারা আল্লাহ্েক সাহাযয্ কের, িনশ্চয় আল্লাহ শিক্তধর,
পরাকর্মশালী। তারা এমন েলাক যােদরেক আিম পৃিথবীেত সামথর্য্ দান করেল তারা নামায কব্ািয়ম করেব,
যাকাত েদেব এবং সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কােজ িনেষধ করেব।

৪৮

আল্লাহ b মুছলমানেদরেক আেরা সাবধান কের িদেয়েছন- তারা েযন মু’িমনগণেক বাদ িদেয় কািফরেদর
সােথ সখয্তা না গেড় (কািফরেদর বন্ধু িহেসেব গর্হণ না কের)। িতিন (আল্লাহ) আেরা জািনেয় িদেয়েছন েয,
কািফররা মুছলমানেদরেক দুবর্ল ও পরািজত করার জনয্ সব সময় সবর্াত্মকভােব সেচষ্ট থােক। তারা
পর্িতিনয়ত মুছলমানেদর দুদর্শা ও সবর্নাশ কামনা কের।
আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:৯৪

.ط
ٌ حي
ِ ن ُم
َ هلل ِبَما َيْعَمُلو
ََّ ن ا
َّ شْيًئا ِإ
َ ضُّرُكْم َكْيُدُهْم
ُ ال َي
َ صِبُروا َوَتَّتُقوا
ْ ن َت
ْ َوِإ

অথর্াৎ- আর যিদ েতামরা ৈধযর্য্ ধারণ কর এবং তাকব্ওয়া অবলমব্ন কর তাহেল তােদর ষড়যন্তর্ েতামােদর
সামানয্তম েকান ক্ষিত সাধন করেত পারেব না। তারা যা করেছ, িনশ্চয়ই আল্লাহ েস সম্পেকর্ খুবই
অবগত।

৫০

উেল্লিখত কথাগুেলাই হেলা ইছলােমর সারাংশ ও মূলনীিত এবং এটাই হেচ্ছ ইছলােমর সবেচেয় বড় জ্ঞান।
িলখকরা যা িলেখেছন, তন্মেধয্ এটাই হেচ্ছ সেবর্াত্তম িবষয়।
িহদায়ােতর িদেক আহবানকারী এবং সেতয্র সাহাযয্কারীরাও এ িবষয়িটেকই সবর্ািধক গুরুতব্ িদেয়েছন। এ
জ্ঞানেক দৃঢ়ভােব আঁকেড় থাকা সবেচেয় েবিশ পর্েয়াজন। মানুষ যােত ইছলামী জ্ঞােনর মাহাত্ময্ ও তাৎপযর্
জানেত ও বুঝেত পাের এবং এর িবপরীত জ্ঞান েথেক দূের থােক, তজ্জনয্ এ জ্ঞানেক সমােজর সবর্স্তেরর
মানুেষর মােঝ পর্চার ও পর্সার করা একান্ত পর্েয়াজন।
আমরা মহান আল্লাহ রাবব্ুল ‘আলামীেনর িনকট পর্াথর্না করিছ, িতিন েযন মুছলমানেদরেক ইছলােমর িদেক
সুন্দর ও পর্শংসনীয় ভােব িফিরেয় আেনন। িতিন েযন মুছলমান েনতা-কতর্া ও শাসকেদর অবস্থা সংেশাধন
কের েদন। িতিন েযন সকল মানুষেক সবর্েক্ষেতর্ আল্লাহ্র দব্ীন তথা শারী‘য়াতেক দৃঢ়ভােব অনুসরণ ও
অবলমব্ন করার, আল্লাহ পর্দত্ত িবধান অনুযায়ী িবচার-ফায়সালা করার, এর পর্িত সন্তুষ্ট থাকার এবং এর
িবেরািধতা েথেক েবঁেচ থাকার তাওফীকব্ দান কেরন। িতিনই সবর্শিক্তমান, তাওফীকব্ দাতা।
সালাত ও ছালাম বিষর্ত েহাক আল্লাহ্র বান্দাহ ও রাছূল মুহাম্মাদ এর পর্িত, তাঁর পিরবারবগর্ ও সাহাবােয়
িকরােমর পর্িত এবং িকব্য়ামাত পযর্ন্ত আগত তাঁর সকল সিতয্কার অনুসারীেদর পর্িত।

৪৮. ছূরা আল হাজ্জ- ৪০-৪১
৪৯. ١٢٠ -سورة آلعمران
৫০. ছূরা আ-েল ‘ইমরান- ১২০
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