أصول الدين اإلسالمي مع قواعده األربعة
দ্বীনে ইছলানের মেৌলেীতি ও িার চারতি েূলকথা
েূল- আশশাইখ েুহাম্মাদ ইবেু ছুলাইোে আত্ িােীেী o
প্রননাত্তর আকানর গ্রন্থ তবেযাস- আল ‘ আল্লাো েুহাম্মাদ আত্ ত্বাতযযব ইবেু
ইছহাক্ব আল আনসারী আল্ োদােী o

অেুবাদক- শাইখ হা�াদ তবল্লাহ c

ই-বুক
কিপরাইটঃ- এেসা দব্ীন িশিখ পর্কাশনী
িবনামূেলয্ িবতরেণর জনয্ অনলাইেন পর্কািশত
পর্থম সংস্করণ
দর্ষ্টবয্ঃ- বইিট এেসা দব্ীন িশিখ পাবিলেকশন (www.eshodinshikhi.com) এর একিট অনলাইন পর্কাশনা।
িবেশষভােব িডজাইন ও িবনয্াস কের এিট পাঠকেদর জনয্ িফর্ অনলাইেন রাখা হেলা। েকানরূপ পিরবতর্নপিরবধর্ন বয্তীত অিবকল বইিট বয্বসা বা মুনাফা অজর্েনর উেদ্দেশয্ নয় বরং শুধুমাতর্ দব্ীন পর্চােরর উেদ্দেশয্
েকউ ইেচ্ছ করেল িপর্ন্ট, ফেটাকিপ কের িকংবা ইেলকটর্িনক মাধয্েম কতৃর্পেক্ষর অনুমিত বয্তীত পর্চার
করেত পারেবন। এই বই েথেক উদ্ধৃিত িদেত চাইেল অবশয্ই সূতর্িট উেল্লখ করেবন।

িবিশষ্ট ইছলামী সংস্কারক আশ্শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ছুলাইমান আত্ তামীমী o এর অতয্ন্ত মূলয্বান
পুিস্তকা “উসূলুদ্ দব্ীন আল ইছলামী মা‘আ কব্াওয়া‘ইিদিহল আরবা‘আ” (দব্ীেন ইছলােমর েমৗলনীিত ও তার
চারিট মূলকথা) েথেক ‘আলামা মুহাম্মাদ আত্ তব্ািয়য্ব ইবনু ইছহাকব্ আল আনসারী আল মাদানী o
কতৃর্ক পর্শ্ন-উত্তর আকাের সাজােনা এই অংশটুকু “এেসা দব্ীন িশিখ” ওেয়বসাইট এর জনয্ বাংলাভাষায়
অনুবাদ কের পাঠােনা হেলা। অবিশষ্ট অংশটুকুও শীঘর্ই ওেয়বসাইটিটেত পর্কািশত হেব ইনশা-আল্লাহ্।
আল্লাহ 0 তােদর দু’জনেক পরকােল উত্তম পর্িতদান পর্দান করুন এবং আমােদর সকলেক এর দব্ারা
উপকৃত হওয়ার তাওফীকব্ দান করুন। আ-মী-ন
আবূ ছা 'আদা হা�াদ িব�াহ
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t
আমরা তাঁর (আল্লাহ্র) কােছই সাহাযয্ চাই। সালাত ও ছালাম বিষর্ত েহাক আমােদর নাবী মুহাম্মাদ 1
এর উপর এবং তাঁর পিরবারবগর্ ও সকল সাহাবােয় িকরােমর 4 উপর।

দব্ীেন ইছলােমর েমৗলনীিত
েমৗলনীিত::-

পর্শ্ন:- েকান চারিট িবষয় সম্পেকর্ জ্ঞান অজর্ন করা পর্িতিট মানুেষর অবশয্ কতর্বয্??
উত্তর:- চারিট িবষয় সম্পেকর্ জ্ঞান অজর্ন করা পর্িতিট মানুেষর অবশয্ কতর্বয্। িবষয়গুেলা হেলা যথা:(এক) ‘ইলম বা জ্ঞান অজর্ন! আর তা হেলা এমন জ্ঞান অজর্ন করা যা দব্ারা দালীল-পর্মাণ সহ আল্লাহ্র
(b), তাঁর নাবী মুহাম্মাদ 1 এর দব্ীেন ইছলােমর সময্ক পিরচয় লাভ করা যায়।
(দুই) এই জ্ঞানেক কােযর্ পিরণত করা তথা এই ‘ইলম অনুযায়ী ‘আমাল করা।
(িতন) আল্লাহ্র,, তাঁর নাবীর এবং তাঁর দব্ীেনর (দব্ীেন ইছলােমর) জ্ঞান অজর্েনর পর্িত মানবজািতেক আহবান
করা।
(চার) এসব কতর্বয্ পালেন সম্ভাবয্ সকল দুঃখ-কষ্ট ও িবপদ-আপেদ ৈধযর্ধারণ করা।
পর্শ্ন:- উপেরাক্ত কথাগুেলার পর্মাণ িক??
উত্তর:- উেল্লিখত কথাগুেলার সব্পেক্ষ পর্মাণ হেলা,, আল্লাহ্র (0) এ বাণী:১

.صْبِر
َّ صْوا ِبال
َ ق َوَتَوا
ِّ ح
َ ْصْوا ِبال
َ ت َوَتَوا
ِ حا
َ صاِل
َّ عِمُلوا ال
َ ن آَمُنوا َو
َ ال اَّلِذي
َّ  ِإ.سٍر
ْخ
ُ ن َلِفي
َ سا
َ إلْن
ِْ ن ا
َّ  ِإ.صِر
ْ َواْلَع

অথর্াৎ- আবহমান কােলর শপথ,, মানুষ অবশয্ই ক্ষিতর মেধয্ রেয়েছ িকন্তু তারা নয় যারা ঈমান আেন এবং
সৎকমর্গুেলা কের,, এবং যারা পরস্পরেক সেতয্র িনরন্তর উপেদশ েদয় এবং উপেদশ েদয় ৈধযর্ধারেণর।
১. سورة العصر
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পর্শ্ন
পর্শ্ন::- এই ছূরািট সম্পেকর্ ইমাম শািফ‘য়ী o িক বেলেছন?
উত্তর
উত্তর::- এ সম্পেকর্ ইমাম শািফ‘য়ী o বেলেছন- যিদ আল্লাহ b এই ছূরা বয্তীত আর েকান ছূরা
অবতীণর্ নাও করেতন, তাহেল মানুেষর জনয্ এই ছূরািটই যেথষ্ট হেতা।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- জ্ঞােনর পূেবর্ কথা ও কাজ, না কথা ও কােজর পূেবর্ জ্ঞান অজর্ন করা আবশয্ক?
উত্তর
উত্তর::- অবশয্ই কথা ও কােজর পূেবর্ জ্ঞান অজর্ন করা আব্শয্ক। একথার পর্মাণ হেলা, আল্লাহ্র (0) এ
বাণী:৩

.هلل َيْعَلُم ُمَتَقَّلَبُكْم َوَمْثَواُكْم
َُّ ت َوا
ِ ن َواْلُمْؤِمَنا
َ ك َوِلْلُمْؤِمِني
َ سَتْغِفْر ِلَذْنِب
ْ هلل َوا
َُّ ال ا
َّ ال ِإَلَه ِإ
َ عَلْم َأَّنُه
ْ َفا

অথর্াৎ- েজেন রাখুন, আল্লাহ বয্তীত েকান উপাসয্ েনই। ক্ষমা পর্াথর্না করুন আপনার তর্ুিটর জেনয্ এবং
মু’িমন পুরুষ ও নারীেদর জেনয্। আল্লাহ েতামােদর গিতিবিধ ও অবস্থান সম্পেকর্ জ্ঞাত।

৪

এ আয়ােত েদখা যায় েয, আল্লাহ 7 কথা ও কােজর পূেবর্ জানার তথা জ্ঞান অজর্েনর িনেদর্শ িদেয়েছন।
তাইেতা ইমাম বুখারী o সাহীহ্ বুখারীেত “কথা ও কােজর পূেবর্ জ্ঞান” িশেরানােম একিট অধয্ায় রচনা
কেরেছন।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- েয িতনিট িবষয় সম্পেকর্ জানা এবং তদনুযায়ী ‘আমাল করা পর্িতিট মুছলমােনর অবশয্ কতর্বয্, েস
িবষয়গুেলা িক?
উত্তর
উত্তর::- েস িবষয়গুেলা হেলা যথা:(এক
এক) আল্লাহ b আমােদরেক সৃিষ্ট কেরেছন, আমােদরেক িরয্কব্ দান কেরেছন। িতিন আমােদরেক
অনথর্ক েছেড় েদনিন বরং আমােদর পর্িত (িবেশষ বাতর্া িদেয়) রাছূল পািঠেয়েছন। তাই েয বয্িক্ত আল্লাহ্র
(0) েপর্িরত রাছূেলর আনুগতয্ করেব েস জান্নােত পর্েবশ করেব, আর েয বয্িক্ত রাছূেলর অবাধয্তা বা
নাফরমানী করেব েস জাহান্নােমর অিধবাসী হেব।
পর্শ্ন:- উপেরাক্ত কথাগুেলার পর্মাণ িক?

২. ছূরা আল ‘আস্র
৩. ١٩ -سورة محمد
৪. ছূরা মুহাম্মাদ-১৯
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উত্তর:- এর পর্মাণ হেলা, আল্লাহ্র (7) এ বাণী:৫

.ال
ً خًذا َوِبي
ْ خْذَناُه َأ
َ ل َفَأ
َ سو
ُ ن الَّر
ُ عْو
َ صى ِفْر
َ  َفَع.ال
ً سو
ُ ن َر
َ عْو
َ سْلَنا ِإَلى ِفْر
َ عَلْيُكْم َكَما َأْر
َ شاِهًدا
َ ال
ً سو
ُ سْلَنا ِإَلْيُكْم َر
َ ِإَّنا َأْر

অথর্াৎ- আিম েতামােদর পর্িত একজন রাছূলেক েতামােদর জেনয্ সাক্ষী েপর্রণ কেরিছ, েযমন েপর্রণ
কেরিছলাম িফর‘আউেনর কােছ একজন রাছূল। অতঃপর িফর‘আউন েসই রাছূলেক অমানয্ করল, ফেল
আিম তােক পাকড়াও করলাম অতয্ন্ত কিঠন ভােব।

৬

(দুই
দুই) আল্লাহ 0 তাঁর ‘ইবাদােত কাউেক বা েকান িকছুেক তাঁর সােথ অংশীদার করা েহাক, এটা িতিন
আেদৗ পছন্দ কেরন না। এমনিক িতিন তাঁর ৈনকটয্ লাভকারী েকান িফিরশতার িকংবা তাঁর েপর্িরত েকান
নাবীর অংশীদািরতব্ও আেদৗ পছন্দ কেরন না।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- এ কথার পর্মাণ িক?
উত্তর
উত্তর::-এ কথার পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (7) এ বাণী:৭

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

অথর্াৎ- আর মাছিজদসমূহ আল্লাহ্র জেনয্। অতএব, েতামরা আল্লাহ্র সােথ অনয্ কাউেক েডেকা না।

৮

(িতন) েয বয্িক্ত রাছূেলর (1) আনুগতয্ করেব এবং কথায়, কােজ ও অন্তের আল্লাহেক (b) একক ও
অিদব্তীয় সব্ীকার করেব, তার জনয্ আল্লাহ 7 ও তাঁর রাছূেলর (1) িবরুদ্ধাচারী; নাফরমানেদর সােথ
বন্ধুতব্ রাখা জািয়য নয়, যিদও েস বয্িক্ত তার একান্ত েকান আপনজন হেয় থােক।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- এ কথার পর্মাণ িক?
উত্তর
উত্তর::- একথার পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (0) এ বাণী:-

৫. ١٦-١٥ -سورة المزمل
৬. ছূরা আল মুয্যািম্মল-১৫-১৬
৭. ١۸ -سورة الجن
৮. ছূরা আল িজন-১৮
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ب
َ ك َكَت
َ شيَرَتُهْم ُأوَلِئ
ِع
َ خَواَنُهْم َأْو
ْ سوَلُه َوَلْو َكاُنوا آَباَءُهْم َأْو َأْبَناَءُهْم َأْو ِإ
ُ هلل َوَر
ََّ حاَّد ا
َ ن
ْ ن َم
َ خِر ُيَواُّدو
ِ آل
ْ هلل َواْلَيْوِم ا
َِّ ن ِبا
َ جُد َقْوًما ُيْؤِمُنو
ِ ال َت
َ
ُ حْز
ب
ِ ك
َ عْنُه ُأوَلِئ
َ ضوا
ُ عْنُهْم َوَر
َ هلل
َُّ ي ا
َض
ِ ن ِفيَها َر
َ خاِلِدي
َ ألْنَهاُر
َْ حِتَها ا
ْ ن َت
ْ جِري ِم
ْ ت َت
ٍ جَّنا
َ خُلُهْم
ِ ح ِمْنُه َوُيْد
ٍ ن َوَأَّيَدُهْم ِبُرو
َ إليَما
ِْ ِفي ُقُلوِبِهُم ا
৯

َ حو
ن
ُ هلل ُهُم اْلُمْفِل
َِّ ب ا
َ ن حِْز
َّ ال ِإ
َ هلل َأ
َِّ ا

অথর্াৎ- আল্লাহ ও পরকােল িবশব্াসী এমন েকান সম্পর্দায় আপিন পােবন না যারা আল্লাহ ও তাঁর রাছূেলর
িবরুদ্ধাচারীেদর সােথ ভােলাবাসা েপাষণ কের, যিদও তারা তােদর িপতা, পুতর্, ভর্াতা অথবা জ্ঞািত-েগাষ্ঠী
হেয় থােক। তােদর অন্তের আল্লাহ ঈমান িলেখ িদেয়েছন এবং তােদরেক শিক্তশালী কেরেছন তাঁর অদৃশয্
িনেদর্শ দব্ারা। িতিন তােদরেক জান্নােত দািখল করেবন, যার তলেদেশ নদী পর্বািহত। তারা েসখােন িচরকাল
থাকেব। আল্লাহ তােদর পর্িত সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্র পর্িত সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহ্র দল। েজেন েরেখা,
আল্লাহ্র দলই সফলকাম হেব।

১০

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- হানািফয়য্াহ তথা খাঁিট দব্ীেন ইবরাহীম কী?
উত্তর
উত্তর::- খাঁিট দব্ীেন ইবরাহীম হেলা, একিনষ্ঠভােব খাঁিট মেন শুধুমাতর্ এক আল্লাহ্র ‘ইবাদাত করা।
অথর্াৎ একমাতর্ আল্লাহ্র জেনয্ ‘ইবাদাতেক খাঁিট করা। সমগর্ মানব জািতেক আল্লাহ 0 এ কােজরই
িনেদশর্ িদেয়েছন এবং এ জেনয্ই িতিন তােদরেক সৃিষ্ট কেরেছন।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- এ কথার পর্মাণ িক?
উত্তরঃ- এ কথার পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (b) এ বাণী:১১

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

অথর্াৎ- আিম মানব ও িজন জািতেক সৃিষ্ট কেরিছ েকবলমাতর্ এ জেনয্ েয তারা শুধু আমারই ‘ইবাদাত
করেব।

১২

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- “আমারই ‘ইবাদাত করেব” কথািটর অথর্ কী?

৯. ٢٢-سورة المجادلة
১০. ছূরা আল মুজাদালাহ-২২
১১. ٥٦ -سورة الذاريات
১২. ছুরা আয্ যািরয়াত- ৫৬
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উত্তর
উত্তর::- একথার অথর্ হেলা “আমােক একক ও অিদব্তীয় সাবয্স্ত করেব এবং একমাতর্ আমােকই আেদশ ও
িনেষধদাতা বেল সবর্েতাভােব সব্ীকার করেব”।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- আল্লাহ্র (0) আেদশকৃত সবর্পর্ধান িবষয়িট িক?
উত্তর
উত্তর::- আল্লাহ্র (0) আেদশকৃত সবর্পর্ধান িবষয় হেলা তাওহীদ তথা আল্লাহ্র (7) এককতব্ অক্ষুন্ন
রাখা।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- তাওহীদ অথর্ কী?
উত্তর
উত্তর::- তাওহীদ অথর্ হেলা- ‘ইবাদােত আল্লাহ্েক (b) একক ও অিদব্তীয় সাবয্স্ত করা এবং িতিন িনেজর
েয সব গুণ বা িসফাত বণর্না কেরেছন এবং রাছূল 1 তাঁর েযসব গুেণর বণর্না িদেয়েছন, েস সব সুমহান
গুণাবিলেক ধর্ুবসতয্ বেল েমেন েনয়া, সােথ সােথ সবর্পর্কার েদাষ-তর্ুিট েথেক এবং সৃিষ্টর সােথ েকানরূপ
সাদৃশয্ েথেক তাঁেক সম্পূণর্রূেপ মুক্ত ও পুতঃপিবতর্ েঘাষণা েদয়া।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- আল্লাহ্র (7) িনেষধকৃত সবর্পর্থম িবষয়িট িক?
উত্তর
উত্তর::- আল্লাহ্র (b) িনেষধকৃত সবর্পর্থম িবষয় হেলা- িশরক।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- িশর্ক কী?
উত্তর
উত্তর::- িশরক হেলা আল্লাহ্র (0) সােথ অনয্ কাউেক আহবান করা এবং আল্লাহ 8; িযিন
আমােদরেক সৃিষ্ট কেরেছন, েসই আল্লাহ্র (0) সােথ ‘ইবাদােত অনয্ কাউেক বা েকান িকছুেক অংশীদার
করা।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- এ কথার পর্মাণ িক?
উত্তর
উত্তর::- এ কথার পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (0) এ বাণী:৩১

.شْيًئا
َ شِرُكوا ِبِه
ْ ال ُت
َ هلل َو
ََّ عُبُدوا ا
ْ َوا

অথর্াৎ- আর েতামরা উপাসনা কেরা আল্লাহ্র এবং তাঁর সােথ েকান িকছুেক শরীক কেরা না।

১৪

১৩. ٣٦-سورة النساء
১৪. ছূরা আন্িনছা- ৩৬
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আল্লাহ 7 আেরা ইরশাদ কেরেছন:৫১

অথর্াৎ- অতএব, েতামরা কাউেক আল্লাহ্র শরীক সাবয্স্ত কেরা না।

.هلل َأْنَداًدا
َِّ جَعُلوا
ْ ال َت
َ َف

১৬

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- েয িতনিট মূলনীিত সম্পেকর্ জ্ঞান অজর্ন করা, েযগুেলা কােযর্ পিরণত করা তথা বাস্তবায়ন করা এবং
েয মূলনীিতগুেলার পর্িত আহবান জানােনা পর্েতয্ক মানুেষর অবশয্ কতর্বয্, েস িতনিট মূলনীিত িক?
উত্তর
উত্তর::- েস িতনিট মূলনীিত হেলা(এক
এক) বান্দাহ্েক তার মহান পালনকতর্া; আল্লাহ্র (b) পিরচয় লাভ করা।
(দুই
দুই) তার দব্ীন; ইছলােমর পিরচয় লাভ করা।
(িতন
িতন) তার নাবী; মুহাম্মাদ 1 এর পিরচয় লাভ করা।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- েক েতামার পালনকতর্া?
উত্তর
উত্তর::- আমার পালনকতর্া হেলন আল্লাহ b, িযিন আমােক এবং সমগর্ জগতেক তাঁর অেশষ িন‘মাত (দান
ও অনুগর্হ) দব্ারা পর্িতপালন করেছন। িতিনই হেলন আমার একমাতর্ উপাসয্ (মা‘বূদ), িতিন বয্তীত আমার
আর েকান মা‘বূদ েনই।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- এ কথার পর্মাণ িক?
উত্তর
উত্তর::- এ কথার পর্মাণ হেলা আল্লাহ 0 এ বাণী:৭১

অথর্াৎ- যাবতীয় পর্শংসা আল্লাহ্র (7) িযিন সমগর্ সৃিষ্ট জগেতর পালনকতর্া।

.ن
َ ب اْلَعاَلِمي
ِّ هلل َر
َِّ حْمُد
َ اْل

১৮

১৫. ٢٢-سورة البقرة
১৬. ছূরা আল বাকব্ারাহ- ২২
১৭. ١-سورة الفاتحة
১৮. ছূরা আল ফািতহা-১
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একমাতর্ আল্লাহ 0 বয্তীত সকল িকছুই হেলা জগত বা সৃিষ্ট, আর আিমও এই জগেতরই একজন তথা
আল্লাহ্র (b) সৃষ্ট এক সৃিষ্ট বা মাখলূকব্।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- িকেসর দব্ারা তুিম েতামার মহান পালনকতর্ার পিরচয় লাভ করেল?
উত্তর
উত্তর::- তাঁর (আল্লাহ্র ) িনদশর্নসমূহ, তাঁর সৃিষ্ট িবশব্জগত, রাত-িদন, চন্দর্-সূযর্, সাত আছমান, সাত যমীন
এবং আছমান ও যমীেন আর এ দু‘েয়র মধয্বতর্ী যা িকছু রেয়েছ, এসেবর দব্ারা আিম আমার মহান
পালনকতর্ার পিরচয় লাভ কেরিছ।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- এ কথার পর্মাণ িক?
উত্তর
উত্তর::- এ কথার পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর িনেম্নাক্ত আয়াত সমূহ৯১

.ن
َ ن ُكْنُتْم ِإَّياُه َتْعُبُدو
ْ ن ِإ
َّ خَلَقُه
َ هلل اَّلِذي
َِّ جُدوا
ُس
ْ ال ِلْلَقَمِر َوا
َ س َو
ِ شْم
َّ جُدوا ِلل
ُس
ْ ال َت
َ س َواْلَقَمُر
ُ شْم
َّ ل َوالَّنَهاُر َوال
ُ ن آَياِتِه الَّلْي
ْ َوِم

অথর্াৎ- তাঁর িনদশর্নসমূেহর মেধয্ রেয়েছ রাত, িদন, সূযর্ ও চন্দর্। েতামরা সূযর্েক ছাজদাহ কেরা না
চন্দর্েকও না, েতামরা ছাজদা কেরা েসই আল্লাহেক িযিন এগুেলা সৃিষ্ট কেরেছন, যিদ েতামরা বাস্তিবকই
েকবল তাঁরই ‘ইবাদাত কেরা।

২০

েকব্ারআেন কারীেমর অনয্ আয়ােত ইরশাদ হেয়েছ:س َواْلَقَمَر
َ شْم
َّ حِثيًثا َوال
َ طُلُبُه
ْ ل الَّنَهاَر َي
َ شي الَّلْي
ِ ش ُيْغ
ِ عَلى اْلَعْر
َ سَتَوى
ْ سَّتِة َأَّياٍم ُثَّم ا
ِ ض ِفي
َ ألْر
َْ ت َوا
ِ سَماَوا
َّ ق ال
َ خَل
َ هلل اَّلِذي
َُّ ن َرَّبُكُم ا
َّ ِإ
১২

.ن
َ ب اْلَعاَلِمي
ُّ هلل َر
َُّ ك ا
َ ألْمُر َتَباَر
َْ ق َوا
ُ خْل
َ ال َلُه اْل
َ ت ِبَأْمِرِه َأ
ٍ خَرا
َّ س
َ جوَم ُم
ُ َوالُّن

অথর্াৎ- িনশ্চয় েতামােদর পর্িতপালক আল্লাহ িযিন আকাশসমূহ এবং পৃিথবীেক ছয় িদেন সৃিষ্ট কেরেছন।
অতঃপর ‘আরেশর উপর অিধিষ্ঠত হেয়েছন। িতিন রাতেক িদেনর উপর আচ্ছািদত কের েদন এমতাবস্থায়
েয, রাত দর্ুত গিতেত িদেনর অনুসরণ কের চেল। িতিন সৃিষ্ট কেরেছন সূযর্, চন্দর্ ও নক্ষতর্, এগুেলা তাঁর
িনেদর্েশ পিরচািলত। েজেন েরেখা! সৃিষ্ট করা এবং আেদশ পর্দােনর মািলক িতিনই। আল্লাহ বরকতময় িযিন
িবশব্জগেতর পর্িতপালক।

২২

১৯. ٣٧ -سورة فصلت
২০. ছূরা ফুস্িসলাত- ৩৭
২১. ٥٤ -سورة األعراف
২২. ছূরা আল আ‘রাফ- ৫৪
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পর্শ্ন
পর্শ্ন::- রাব্ বা পালনকতর্া বলেত কী বুঝায়?
উত্তর
উত্তর::- রাব্ বা পালনকতর্া বলেত পর্ধান অিভভাবক, মািলক বা অিধপিত এবং অনিস্ততব্ েথেক অিস্ততব্
পর্দানকারীেক বুঝায়। আর এই রাব্ বা পালনকতর্াই হেলন ‘ইবাদােতর একমাতর্ েযাগয্ ও হকব্দার।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- এ কথার পর্মাণ িক?
উত্তর
উত্তর::- এ কথার পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (b) এ বাণী:سَماِء
َّ ن ال
َ ل ِم
َ سَماَء ِبَناًء َوَأْنَز
َّ شا َوال
ً ض ِفَرا
َ ألْر
َْ ل َلُكُم ا
َ جَع
َ  اَّلِذي.ن
َ ن َقْبِلُكْم َلَعَّلُكْم َتَّتُقو
ْ ن ِم
َ خَلَقُكْم َواَّلِذي
َ عُبُدوا َرَّبُكُم اَّلِذي
ْسا
ُ َيا َأُّيَها الَّنا
৩২

.ن
َ هلل َأْنَداًدا َوَأْنُتْم َتْعَلُمو
َِّ جَعُلوا
ْ ال َت
َ ت ِرْزًقا َلُكْم َف
ِ ن الَّثَمَرا
َ ج ِبِه ِم
َ خَر
ْ َماًء َفَأ

অথর্াৎ- েহ মানব সমাজ! েতামরা েতামােদর পালনতর্ার ‘ইবাদাত কেরা, িযিন েতামািদগেক এবং েতামােদর
পূবর্বতর্ীেদরেক সৃিষ্ট কেরেছন। তােত হয়ত েতামরা পরেহযগারী অজর্ন করেত পারেব। িযিন েতামােদর জনয্
ভূিমেক িবছানা এবং আকাশেক ছাদ সব্রূপ স্থাপন কের িদেয়েছন, আর আকাশ েথেক পািন বষর্ণ কের
েতামােদর জনয্ ফল-ফসল উৎপাদন কেরেছন েতামােদর খাদয্ িহসােব। অতএব, আল্লাহ্র সােথ েতামরা
অনয্ কাউেকও সমকক্ষ কেরা না। বস্তুতঃ এসব েতামরা জােনা।

২৪

সুতরাং িযিন এসব বস্তুর সৃিষ্টকতর্া, িতিনই হেলন ‘ইবাদােতর একমাতর্ েযাগয্, অিধকারী, ‘ইবাদাত একমাতর্
তাঁরই পর্াপয্।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::-‘ইবাদাত কী, ‘ইবাদাত বলেত কী বুঝায়?
উত্তর
উত্তর::- ‘ইবাদাত হেলা চূড়ান্ত বশয্তা ও িবনয় পর্দশর্ন এবং সােথ সােথ যার পর্িত এরূপ বশয্তা ও িবনয়
পর্দশর্ন করা হয় তাঁর পর্িত সেবর্াচ্চ ভালবাসা ও সুগভীর সম্পকর্ েপাষণ।
অনয্ কথায়, বািহয্ক ও অভয্ন্তরীণ দৃশয্মান িকংবা অদৃশয্ যতসব কাজেক আল্লাহ 7 ভালবােসন বা
পছন্দ কেরন, েস সব কােজর সামিষ্টক নাম হেলা ‘ইবাদাত।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- আল্লাহ্র (0) িনেদর্িশত ‘ইবাদাত কত পর্কার ও িক িক?

২৩. ٢٢-٢١ -سورة البقرة
২৪. ছূরা আল বাকব্ারাহ- ২১-২২

৯
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উত্তর
উত্তর::- আল্লাহ্র (b) িনেদর্িশত ‘ইবাদাত অেনক পর্কার। তন্মেধয্ হেচ্ছ েযমন- ইছলাম, ঈমান, ইহ্ছান,
দু‘আ, ভয়, আশা, ভরসা বা িনভর্রতা, অনুরাগ, আগর্হ, ভীিত, িবনয়, পর্তয্াবতর্ন, সাহাযয্ পর্াথর্না, আশর্য়
পর্াথর্না, িবপদ েথেক উদ্ধার কামনা, যেবহ্ করা, নয্র-মানত করা ইতয্ািদ।
এসব ‘ইবাদাত একমাতর্ আল্লাহ্র (7) জেনয্ সুিনিদর্ষ্ট ও সুিনধর্ািরত। এগুেলা একমাতর্ তাঁরই অিধকার ও
পর্াপয্।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- সকল পর্কার ‘ইবাদাত একমাতর্ আল্লাহ্র (7) জনয্ সুিনিদর্ষ্ট ও সুিনধর্ািরত, এ কথার পর্মাণ িক?
উত্তর
উত্তর::- এ কথার পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (0) এ বাণী:৫২

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

অথর্াৎ- এবং িনশ্চয়ই মাছিজদ সমূহ আল্লাহ্র জেনয্, সুতরাং েতামরা আল্লাহ্র সােথ অনয্ কাউেক েডেকা
না।

২৬

েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 8 আেরা ইরশাদ কেরেছন:৭২

.ال ِإَّياُه
َّ ال َتْعُبُدوا ِإ
َّ ك َأ
َ ضى َرُّب
َ َوَق

অথর্াৎ- আপনার পালনকতর্া ফয়সালা কের িদেয়েছন েয, েতামরা একমাতর্ তাঁর ‘ইবাদাত বয্তীত আর
কােরা ‘ইবাদাত কেরা না।

২৮

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- েয বয্িক্ত সামানয্ পিরমাণ ‘ইবাদাতও আল্লাহ b বয্তীত অনয্ কােরা জেনয্ িনেবদন কের,
শারী‘য়ােত ইছলািময়য্াহ্েত তার হুক্ম িক?
উত্তর:- শারী‘য়ােত ইছলািময়য্াহ্র দৃিষ্টেত েস হেলা মুশিরক (অংশীবাদী), কািফর (আল্লাহ্েক
অসব্ীকারকারী)।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- এ কথার পর্মাণ িক?
২৫. ١۸ -سورة الجن
২৬. ছূরা আল িজন- ১৮
২৭. ٢٣- سورة اإلسراء
২৮. ছূরা বানী ইছরাইল- ২৩

১০
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উত্তর
উত্তর::- এ কথার পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (0) এ বাণী: ৯২

.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 েকান উপাসয্েক ডােক যার বয্াপাের তার কােছ েকান পর্মাণ েনই,
তাহেল তার িহসাব তার পালনকতর্ার কােছ রেয়েছ, িনশ্চয় কািফররা সফলকাম হেব না।

৩০

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- “দু‘আ” এক পর্কার ‘ইবাদাত, এ কথার পর্মাণ িক?
উত্তর
উত্তর::- একথার পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (7) এ বাণী:১৩

.ن
َ خِري
ِ جَهَّنَم َدا
َ ن
َ خُلو
ُ سَيْد
َ عَباَدِتي
ِ ن
ْع
َ ن
َ سَتْكِبُرو
ْ ن َي
َ ن اَّلِذي
َّ ب َلُكْم ِإ
ْ ج
ِ سَت
ْ عوِني َأ
ُ ل َرُّبُكُم اْد
َ َوَقا

অথর্াৎ- েতামােদর পালনকতর্া বেলন- েতামরা আমােক ডােকা, আিম সাড়া েদব। িনশ্চয়ই যারা অহংকার
বেশ আমার ‘ইবাদাত েথেক িবমূখ থােক, তারা অিচেরই জাহান্নােম পর্েবশ করেব লািঞ্ছত হেয়।

৩২

ছুন্নাহ্ েথেক এর পর্মাণ হেলা রাছূল 1 এর এই হাদীছ৩৩

অথর্- দু‘আ হেলা ‘ইবাদােতর সার।

.خ الِعَباَدِة
ُّ عاُء ُم
َ الُّد

৩৪

অনয্ বণর্নায় বিণর্ত রেয়েছ, রাছূল 1 বেলেছন:৫৩

অথর্- দু‘আ-ই হেলা ‘ইবাদাত।

.عاُء ُهَو الِعَباَدُة
َ الُّد

৩৬

২৯. ١١٧ -سورة المؤمنون
৩০. ছূরা আল মু’িমনূন- ১১৭
৩১. ٦٠ -سورة غافر
৩২. ছূরা গািফর- ৬০
৩৩. رواه الترمذي
৩৪. িতরিমযী
৩৫. رواه أحمد و الترمذي و أبو داؤود

১১
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পর্শ্ন
পর্শ্ন::- “ভয় করা” এক পর্কার ‘ইবাদত, এ কথার পর্মাণ িক?
উত্তর
উত্তর::- এ কথার পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (b) এ বাণী:৭৩

.ن
َ ن ُكْنُتْم ُمْؤِمِني
ْ ن ِإ
ِ خاُفو
َ خاُفوُهْم َو
َ ال َت
َ َف

অথর্াৎ- অতএব, েতামরা তােদর ভয় কেরা না। বরং ভয় কেরা আমােক যিদ েতামরা ঈমানদার হেয় থাক।

৩৮

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- “আশা করা” এক পর্কার ‘ইবাদাত, এ কথার পর্মাণ িক?
উত্তর
উত্তর::- এ কথার পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (0) এ বাণী: ৯৩

.حًدا
َ ك ِبِعَباَدِة َرِّبِه َأ
ْ شِر
ْ ال ُي
َ حا َو
ً صاِل
َ ال
ً عَم
َ ل
ْ جو ِلَقاَء َرِّبِه َفْلَيْعَم
ُ ن َيْر
َ ن َكا
ْ َفَم

অথর্াৎ- অতএব, েয বয্িক্ত তার পালনকতর্ার সাক্ষাত আশা কের, েস েযন সৎকমর্ সম্পাদন কের এবং তার
পালনকতর্ার ‘ইবাদােত কাউেক শরীক না কের।

৪০

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- “তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা” এক পর্কার ‘ইবাদাত, এ কথার পর্মাণ িক?
উত্তর
উত্তর::- এ কথার পর্মাণ হেলা েকব্ারআেন কারীেমর িনেম্নাক্ত আয়াত সমূহ১৪

অথর্াৎ- আর আল্লাহ্র উপর ভরসা কেরা যিদ েতামরা িবশব্াসী হও।

.ن
َ ن ُكْنُتْم ُمْؤِمِني
ْ هلل َفَتَوَّكُلوا ِإ
َِّ عَلى ا
َ َو

৪২

অনয্ আয়ােত আল্লাহ 7 ইরশাদ কেরেছন:৩৪

.سُبُه
ْح
َ هلل َفُهَو
َِّ عَلى ا
َ ل
ْ ن َيَتَوَّك
ْ َوَم

৩৬. মুছনােদ ইমাম আহ্মাদ, জােম‘ িতরিমযী, ছুনানু আবী দাঊদ
৩৭. ١٧٥ -سورة آلعمران
৩৮. ছূরা আেল ‘ইমরান- ১৭৫
৩৯. ١١٠ -سورة الكهف
৪০. ছূরা আল কাহফ- ১১০
৪১. ٢٣ -سورة المائدة
৪২. ছূরা আল মা-িয়দাহ- ২৩

১২
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অথর্াৎ- েয েকউ আল্লাহ্র উপর ভরসা করেব তাহেল আল্লাহই তার জনয্ যেথষ্ট।

৪৪

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- “অনুরাগ, আগর্হ, ভীিত ও িবনয়” ইতয্ািদ েয এক এক পর্কার ‘ইবাদাত, এ কথার পর্মাণ িক?
উত্তর
উত্তর::- একথার পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (0) এ বাণী:৫৪

.ن
َ شِعي
ِ خا
َ غًبا َوَرَهًبا َوَكاُنوا َلَنا
َ عوَنَنا َر
ُ ت َوَيْد
ِ خْيَرا
َ ن ِفي اْل
َ عو
ُ ساِر
َ ِإَّنُهْم َكاُنوا ُي

অথর্াৎ- তারা সৎকেমর্ পর্িতেযািগতা করেতা এবং তারা গভীর আগর্হ ও ভীিত সহকাের আমােক ডাকেতা
এবং তারা িছল আমার পর্িত িবনীত।

৪৬

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- “আশঙ্কা েপাষণ” এক পর্কার ‘ইবাদাত, এর পর্মাণ িক?
উত্তর
উত্তর::- এর পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (b) এ বাণী:৭৪

অথর্াৎ- অতএব তােদর ভয় কেরা না, আমােকই ভয় কেরা।

.شْوِني
َخ
ْ شْوُهْم َوا
َخ
ْ ال َت
َ َف

৪৮

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- “অনুেশাচনা (তাওবা) কের আল্লাহ্র (0) িদেক পর্তয্াবতর্ন বা িফের যাওয়া” এক পর্কার
‘ইবাদাত, এর পর্মাণ িক?
উত্তর
উত্তর::- এর পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (7) এ বাণী:৯৪

.ن
َ صُرو
َ ال ُتْن
َ ب ُثَّم
ُ ن َيْأِتَيُكُم اْلَعَذا
ْ ل َأ
ِ ن َقْب
ْ سِلُموا َلُه ِم
ْ َوَأِنيُبوا ِإَلى َرِّبُكْم َوَأ

৪৩. ٣ -سورة الطالق
৪৪. ছূরা আত্ তব্ালাকব্- ৩
৪৫. ٩٠ -سورة األنبياء
৪৬. ছূরা আল আিমব্য়া- ৯০
৪৭. ١٥٠ -سورة البقراة
৪৮. ছূরা আল বাকব্ারাহ- ১৫০
৪৯. ٥٤ -سورة الزمر
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অথর্াৎ- এবং েতামরা তাওবা কের েতামােদর পালনকতর্ার অিভমুখী হও এবং েতামােদর পর্িত ‘আযাব
আসার আেগই তাঁর িনকট আত্মসমপর্ণ কেরা, েকননা এরপর েতামােদরেক েকান সাহাযয্ করা হেবনা।

৫০

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- “সাহাযয্ পর্াথর্না” এক পর্কার ‘ইবাদাত, এর পর্মাণ িক?
উত্তর
উত্তর::- এর পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (0) এ বাণী:১৫

অথর্াৎ- আমরা একমাতর্ েতামারই ‘ইবাদাত কির এবং শুধু েতামার িনকটই সাহাযয্ চাই।

.ن
ُ سَتِعي
ْ ك َن
َ ك َنْعُبُد َوِإَّيا
َ ِإَّيا

৫২

এ িবষেয় আেরকিট পর্মাণ হেলা রাছূল 1 এর এই হাদীছ৩৫

.هلل
َِّ ن ِبا
ْ سَتِع
ْ ت َفا
َ سَتَعْن
ْ ِإَذا ا

অথর্াৎ- যখন তুিম সাহাযয্ পর্াথর্না করেব, তখন েকবল আল্লাহ্র (0) িনকট সাহাযয্ পর্াথর্না কেরা।

৫৪

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- “আশর্য় পর্াথর্না” একপর্কার ‘ইবাদাত, এর পর্মাণ িক?
উত্তর
উত্তর::- এর পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (7) িনেম্নাক্ত বাণী:৫৫

.س
ِ  ِإَلِه الَّنا.س
ِ ك الَّنا
ِ  َمِل.س
ِ ب الَّنا
ِّ عوُذ ِبَر
ُ ل َأ
ْ ُق

অথর্াৎ- বলুন, আিম আশর্য় গর্হণ করিছ মানুেষর পালনকতর্ার, মানুেষর অিধপিতর, মানুেষর মা‘বূেদর।

৫৬

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- “িবপদ েথেক উদ্ধার কামনা” এক পর্কার ‘ইবাদাত, এর পর্মাণ িক?
উত্তর
উত্তর::- এর পর্মাণ হেলা, েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়াত৫০. ছূরা আয্ যুমার-৫৪
৫১. ٤ -سورة الفاتححة
৫২. ছূরা আল ফািতহা- ৪
৫৩. رواه الترمذي
৫৪. জােম‘ িতরিমযী
৫৫. ٣-١ -سورة الناس
৫৬. ছূরা আন্নাছ- ১-৩
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৭৫

.ن
َ الِئَكِة ُمْرِدِفي
َ ن اْلَم
َ ف ِم
ٍ ب َلُكْم َأِّني ُمِمُّدُكْم ِبَأْل
َ جا
َ سَت
ْ ن َرَّبُكْم َفا
َ سَتِغيُثو
ْ ِإْذ َت

অথর্াৎ- েতামরা যখন উদ্ধার কামনা করিছেল েতামােদর পালনকতর্ার িনকট, তখন িতিন েতামােদর ডাক
কব্বূল করেলন এই বেল েয, আিম েতামািদগেক সাহাযয্ করব ধারাবািহকভােব আগত এক হাজার
িফিরশতার মাধয্েম।

৫৮

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- “যেবহ্ বা েকব্ারবানী করা” এক পর্কার ‘ইবাদাত, এর পর্মাণ িক?
উত্তর
উত্তর::- এর পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (b) এ বাণী:৯৫

.ن
َ سِلِمي
ْ ل اْلُم
ُ ت َوَأَنا َأَّو
ُ ك ُأِمْر
َ ك َلُه َوِبَذِل
َ شِري
َ ال
َ .ن
َ ب اْلَعاَلِمي
ِّ هلل َر
َِّ ي َوَمَماِتي
َ حَيا
ْ سِكي َوَم
ُ الِتي َوُن
َص
َ ن
َّ ل ِإ
ْ ُق

অথর্াৎ- বলুন, আমার নামায, আমার েকব্ারবানী এবং আমার জীবন ও মরণ িবশব্-পর্িতপালক আল্লাহ্রই
জেনয্। তাঁর েকান অংশীদার েনই, আিম তা-ই আিদষ্ট হেয়িছ এবং আিমই পর্থম আত্মসমপর্ণকারী।

৬০

এ িবষেয় আেরকিট পর্মাণ হেলা রাছূল 1 এর হাদীছ:১৬

.هلل
ِ ح ِلَغْيِر ا
َ ن َذَب
ْ هلل َم
ُ نا
َ َلَع

অথর্- েয বয্িক্ত গায়রুল্লাহ্র (আল্লাহ তা‘আলা িভন্ন অনয্ কােরা) উেদ্দেশয্ যেবহ্ কের, তার পর্িত আল্লাহ
অিভসম্পাত (লা‘নাত) বষর্ণ কেরন।

৬২

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- “নয্র-মানত করা” এক পর্কার ‘ইবাদাত, এর পর্মাণ িক?
উত্তর
উত্তর::- এর পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (0) এ বাণী:৩৬

.طيًرا
ِ سَت
ْ شُّرُه ُم
َ ن
َ ن َيْوًما َكا
َ خاُفو
َ ن ِبالَّنْذِر َوَي
َ ُيوُفو

৫৭. ٩ -سورة األنفال
৫৮. ছূরা আল আনফাল-৯
৫৯. ١٦٣-١٦٢ -سورة األنعام
৬০. ছূরা আল আন‘আম- ১৬২-১৬৩
৬১. رواه مسلم
৬২. সাহীহ্ মুছিলম
৬৩. ٧-سورة اإلنسان
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অথর্াৎ- তারা মানত পূণর্ কের এবং েস িদনেক ভয় কের েয িদেনর অিনষ্ট হেব অতয্ন্ত বয্াপক।

৬৪

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- েয িতনিট েমৗলনীিত সম্পেকর্ পর্েতয্ক মানুেষর জ্ঞান অজর্ন করা অবশয্ কতর্বয্, তন্মেধয্ িদব্তীয়
েমৗলনীিত িক?
উত্তর
উত্তর::- িদব্তীয় েমৗিলক িবষয় বা েমৗলনীিতিট হেলা দালীল-পর্মাণ সহ দব্ীন-ইছলামেক জানা তথা দব্ীেন
ইছলােমর জ্ঞান অজর্ন করা।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- ইছলাম কী? দব্ীেন ইছলাম বলেত কী বুঝায়?
উত্তর
উত্তর::-দব্ীেন ইছলাম হেলা, তাওহীদ তথা আল্লাহ্র (0) এককতব্ েঘাষণার মাধয্েম আল্লাহ্র (b) পর্িত
আত্মসমপর্ণ করা, আনুগয্েতর মাধয্েম তাঁর বশয্তা সব্ীকার করা এবং িশর্ক (অংশীবাদ) ও মুশিরকেদর
(অংশীবাদীেদর) সােথ সম্পকর্েচ্ছদ করা।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- দব্ীেন ইছলােমর কয়িট েশর্ণী বা পযর্ায় রেয়েছ?
উত্তর
উত্তর::-দব্ীেন ইছলােমর িতনিট পযর্ায় রেয়েছ- (ক
ক) ইছলাম (খ
খ) ঈমান (গ
গ) ইহ্ছান। আবার এই িতনিট
পযর্ােয়র পর্েতয্কিটর কেয়কিট রুক্ন বা িভিত্ত রেয়েছ।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- ইছলােমর িভিত্ত কয়িট ও িক িক?
উত্তর
উত্তর::- ইছলােমর িভিত্ত পাঁচিট। যথা:(১
১)“আল্লাহ 0 বয্তীত আর েকান মা‘বূদ েনই এবং মুহাম্মাদ 1 আল্লাহ্র (7) রাছূল” এই েঘাষণা
ও সাক্ষয্ পর্দান করা।
(২
২) নামায কব্ািয়ম করা।
(৩
৩) যাকাত পর্দান করা।
(৪
৪) রামাযান মােস েরাযা পালন করা।
(৫
৫) বাইতুল্লাহ্র হাজ্জ সম্পাদন করা।

৬৪. ছূরা আল ইনছান- ৭
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পর্শ্ন
পর্শ্ন::- আল্লাহ 0 বয্তীত আর েকান মা‘বূদ েনই, এই সাক্ষয্দােনর পর্মাণ িক?
উত্তর
উত্তর::- এর পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (7) এ বাণী:৫৬

.حِكيُم
َ ال ُهَو اْلَعِزيُز اْل
َّ ال ِإَلَه ِإ
َ ط
ِس
ْ الِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم َقاِئًما ِباْلِق
َ ال ُهَو َواْلَم
َّ ال ِإَلَه ِإ
َ هلل َأَّنُه
َُّ شِهَد ا
َ

অথর্াৎ- আল্লাহ সাক্ষয্ িদেয়েছন েয, িতিন ছাড়া আর েকান উপাসয্ েনই। িফিরশতাগণ এবং নয্ায়িনষ্ঠ
জ্ঞানীগণও সাক্ষয্ িদেয়েছন েয, িতিন (আল্লাহ) ছাড়া আর েকান মা‘বূদ েনই। িতিন পরাকর্মশালী
পর্জ্ঞাময়।

৬৬

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- “আল্লাহ বয্তীত আর েকান মা‘বূদ (উপাসয্) েনই” একথার অথর্ িক?
উত্তর
উত্তর::- এ কথার অথর্ হেলা- “একমাতর্ আল্লাহ বয্তীত আর েকােনা সতয্ উপাসয্ (মা‘বূদ) েনই”।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- “লা-ইলাহা” (েকােনা মা‘বূদ েনই) এই বাকয্িট দব্ারা উেদ্দশয্ িক?
উত্তর
উত্তর::- এর দব্ারা উেদ্দশয্ হেলা- ‘ইবাদাতেক শুধুমাতর্ আল্লাহ্র (b) জনয্ পর্িতিষ্ঠত করা। রাজেতব্ েযমন
আল্লাহ্র (7) েকান অংশীদার েনই, েতমিন ‘ইবাদােতও তাঁর েকান অংশীদার বা শরীক েনই। “ইল্লাল্লাহ”
বাকয্িট দব্ারা ‘ইবাদাতেক শুধুমাতর্ আল্লাহ্র (0) জেনয্ সাবয্স্ত ও সুিনধর্ািরত করা উেদ্দশয্।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- উেল্লিখত কথাগুেলার সুস্পষ্ট বয্াখয্া কী?
উত্তর
উত্তর::- েকব্ারআেন কারীেমর িনেম্নাক্ত আয়াতগুেলােত উেল্লিখত বক্তেবয্র সুস্পষ্ট বয্াখয্া রেয়েছ।
আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:৭৬

.ن
َ جُعو
ِ عِقِبِه َلَعَّلُهْم َيْر
َ جَعَلَها َكِلَمًة َباِقَيًة ِفي
َ  َو.ن
ِ سَيْهِدي
َ طَرِني َفِإَّنُه
َ ال اَّلِذي َف
َّ  ِإ.ن
َ ألِبيِه َوَقْوِمِه ِإَّنِني َبَراٌء ِمَّما َتْعُبُدو
َِ ل ِإْبَراِهيُم
َ َوِإْذ َقا

অথর্াৎ- যখন ইবরাহীম তাঁর িপতা ও সব্ীয় সম্পর্দায়েক বলেলন, েতামরা যােদর পূজা কর, তােদর সােথ
আমার েকান সম্পকর্ েনই, তেব আমার সম্পকর্ েকবল তাঁর সােথ িযিন আমােক সৃিষ্ট কেরেছন, অতএব,
িতিনই আমােক সিঠক পেথ পিরচািলত করেবন। আর এ কথািটেক িতিন অক্ষয় বাণীরূেপ তার সন্তানেদর
মেধয্ েরেখ েগেলন যােত তারা পর্তয্াবতর্ন কের।

৬৮

৬৫. ١۸ -سورة آل عمران
৬৬. ছূরা আেল ‘ইমরান- ১৮
৬৭. ٢۸-٢٦ -سورة الزخرف
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অনয্ আয়ােত আল্লাহ 7 ইরশাদ কেরেছন:َِّ ن ا
هلل
ِ ن ُدو
ْ ضا َأْرَباًبا ِم
ً ضَنا َبْع
ُ خَذ َبْع
ِ ال َيَّت
َ شْيًئا َو
َ ك ِبِه
َ شِر
ْ ال ُن
َ هلل َو
ََّ ال ا
َّ ال َنْعُبَد ِإ
َّ سَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأ
َ ب َتَعاَلْوا ِإَلى َكِلَمٍة
ِ ل اْلِكَتا
َ ل َيا َأْه
ْ ُق
৯৬

.ن
َ سِلُمو
ْ شَهُدوا ِبَأَّنا ُم
ْ ن َتَوَّلْوا َفُقوُلوا ا
ْ َفِإ

অথর্াৎ-বলুন! “েহ আহেল িকতাবগণ! একিট কথার িদেক এেসা- যা আমােদর মেধয্ ও েতামােদর মেধয্
সমান েয, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কােরা ‘ইবাদাত করব না, তাঁর সােথ েকান শরীক সাবয্স্ত করব না এবং
আল্লাহ বয্তীত আমরা এেক অপরেক পালনকতর্া িহসােব গর্হণ করব না”। তারপর যিদ তারা মুখ িফিরেয়
েনয় তাহেল বেল িদন েয, “সাক্ষী থােকা- আমরা হলাম মুছলমান”।

৭০

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- “মুহাম্মাদ 1 আল্লাহ্র রাছূল” এ কথার পর্মাণ িক?
উত্তর
উত্তর::- এ কথার পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (0) এ বাণী:১৭

.حيٌم
ِ ف َر
ٌ ن َرُءو
َ عَلْيُكْم ِباْلُمْؤِمِني
َ ص
ٌ حِري
َ عِنُّتْم
َ عَلْيِه َما
َ عِزيٌز
َ سُكْم
ِ ن َأْنُف
ْ ل ِم
ٌ سو
ُ جاَءُكْم َر
َ َلَقْد

অথর্াৎ- িনশ্চয় েতামােদর কােছ এেসেছন েতামােদর মধয্ েথেকই একজন রাছূল। েতামােদর দুঃখ-কষ্ট তাঁর
কােছ খুবই যন্তর্ণাদায়ক। িতিন েতামােদর মঙ্গলকামী, মু’িমনেদর পর্িত অতয্ন্ত েস্নহশীল, দয়াময়।

৭২

আল্লাহ 0 আেরা ইরশাদ কেরেছন:৩৭

.حَماُء َبْيَنُهْم
َ عَلى اْلُكَّفاِر ُر
َ شَّداُء
ِ ن َمَعُه َأ
َ هلل َواَّلِذي
َِّ ل ا
ُ سو
ُ حَّمٌد َر
َ ُم

অথর্াৎ- মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাছূল এবং তাঁর সহচরগণ কািফরেদর পর্িত অতয্ন্ত কেঠার, িনেজেদর মেধয্
পরস্পর সহানুভূিতশীল।

৭৪

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- “মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাছূল” এই সাক্ষয্ পর্দােনর অথর্ কী?
৬৮. ছূরা আয্ যুখরুফ- ২৬-২৮
৬৯. ٦٤ -سورة آل عمران
৭০. ছূরা আ-েল ‘ইমরান- ৬৪
৭১. ١٢۸ -سورة التوبة
৭২. ছূরা আত্ তাওবাহ- ১২৮
৭৩. ٢٩-سورة الفتح
৭৪. ছূরা আল ফাত্হ -২৯

১৮
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উত্তর
উত্তর::- এই সাক্ষয্ পর্দােনর অথর্ হেলা, িতিন যা আেদশ কেরেছন তা পালন করা, িতিন েযসব সংবাদ
িদেয়েছন েসসব সংবাদেক সতয্ বেল িবশব্াস ও সব্ীকার করা এবং িতিন েযসব িবষয়-বস্তু েথেক িনেষধ ও
সতর্ক কেরেছন েসসব িবষয় বস্তুেক পিরহার ও বজর্ন করা এবং একমাতর্ রাছূল 1 এর পর্দিশর্ত
পন্থানুযায়ী আল্লাহ্র (7) ‘ইবাদাত করা। অথর্াৎ আল্লাহ 0 পর্বিতর্ত এবং রাছূল 1 পর্দিশর্ত পন্থা ও
পদ্ধিত বয্তীত অনয্ েকান পন্থা বা পদ্ধিতেত আল্লাহ্র ‘ইবাদাত না করা।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- নামায ও যাকাত ইছলােমর রুক্ন এ কথার পর্মাণ িক এবং তাওহীদ বা আল্লাহ্র (b) একতব্বােদর
বয্াখয্া কী?
উত্তর
উত্তর::- নামায আর যাকাত ইছলােমর রুক্ন- একথার পর্মাণ এবং তাওহীদ বা আল্লাহ্র (7)
একতব্বােদর বয্াখয্া হেলা- আল্লাহ্র (0) এ বাণী:৫৭

.ن اْلَقِّيَمِة
ُ ك ِدي
َ الَة َوُيْؤُتوا الَّزَكاَة َوَذِل
َص
َّ حَنَفاَء َوُيِقيُموا ال
ُ ن
َ ن َلُه الِّدي
َ صي
ِ خِل
ْ هلل ُم
ََّ ال ِلَيْعُبُدوا ا
َّ َوَما ُأِمُروا ِإ

অথর্াৎ- এবং তােদরেক েতা েকবল এ আেদশই েদয়া হেয়েছ েয, তারা খাঁিট মেন একিনষ্ঠভােব আল্লাহ্র
‘ইবাদাত করেব, আর নামায কব্ািয়ম করেব এবং যাকাত েদেব। এটাই সিঠক ধমর্।

৭৬

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- েরাযা ইছলােমর একিট রুক্ন, একথার পর্মাণ িক?
উত্তর
উত্তর::- এর পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (b) এ বাণী:৭৭

.ن
َ ن َقْبِلُكْم َلَعَّلُكْم َتَّتُقو
ْ ن ِم
َ عَلى اَّلِذي
َ ب
َ صَياُم َكَما ُكِت
ِّ عَلْيُكُم ال
َ ب
َ ن آَمُنوا ُكِت
َ َيا َأُّيَها اَّلِذي

অথর্াৎ- েহ ঈমানদারগণ! েতামােদর উপর েরাযা ফার্য করা হেয়েছ, েযরূপ ফার্য করা হেয়িছল েতামােদর
পূবর্বতর্ী েলাকেদর উপর, েযন েতামরা পরেহযগারী অজর্ন করেত পার।

৭৮

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- হাজ্জ পালন করা ইছলােমর একিট রুক্ন, এ কথার পর্মাণ িক?
উত্তর
উত্তর::- এ কথার পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (0) এ বাণী:-

৭৫. ٥ -سورة البينة
৭৬. ছূরা আল বািয়য্নাহ- ৫
৭৭. ١۸٣ -سورة البقرة
৭৮. ছূরা আল বাকব্ারাহ- ১৮৩
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৯৭

.ن
َ ن اْلَعاَلِمي
ِع
َ ي
ٌّ غِن
َ هلل
ََّ ن ا
َّ ن َكَفَر َفِإ
ْ ال َوَم
ً سِبي
َ ع ِإَلْيِه
َ طا
َ سَت
ْنا
ِ ت َم
ِ ج اْلَبْي
ُّ ح
ِ س
ِ عَلى الَّنا
َ هلل
َِّ َو

অথর্াৎ- এবং এ ঘেরর হাজ্জ সম্পাদন করা হেলা মানুেষর উপর আল্লাহ্র পর্াপয্-অিধকার, েয েলােকর সামথর্য্
রেয়েছ এ পযর্ন্ত েপৗঁছার। আর েয েলাক তা অমানয্ কের, তাহেল আল্লাহ সারা িবেশব্র েকান িকছুরই
মুখােপক্ষী নন।

৮০

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- দব্ীেন ইছলােমর িদব্তীয় পযর্ায়িট কী?
উত্তর
উত্তর::- দব্ীেন ইছলােমর িদব্তীয় স্তর বা পযর্ায় হেলা ঈমান।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- ঈমােনর শাখা-পর্শাখা কতিট?
উত্তর
উত্তর::- ঈমােনর শাখা সত্তরিটরও অিধক। তন্মেধয্ সেবর্াচ্চ শাখািট হেলা, “هلل
ُ ال ا
َّ ال ِإَلَه ِإ
َ ” (আল্লাহ বয্তীত আর
েকান সতয্ মা‘বূদ েনই) এ সাক্ষয্ পর্দান করা। আর সবর্িনম্ন শাখা হেলা, রাস্তা েথেক কষ্টদায়ক বস্তু সরােনা
এবং লজ্জা হেলা ঈমােনর অনয্তম একিট শাখা।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- ঈমােনর রুক্ন কয়িট ও িক িক?
উত্তর
উত্তর::- ঈমােনর রুক্ন ছয়িট(১
১) আল্লাহ্র পর্িত িবশব্াস স্থাপন।
(২
২) িফিরশতাগেণর পর্িত িবশব্াস স্থাপন।
(৩
৩) আল্লাহ্র নািযলকৃত িকতাব সমূেহর পর্িত িবশব্াস স্থাপন।
(৪
৪) আল্লাহ্র েপর্িরত রাছূলগেণর পর্িত িবশব্াস স্থাপন।
(৫
৫) েশষ িদেনর পর্িত িবশব্াস স্থাপন।
(৬
৬) তাকব্দীেরর ভােলা-মেন্দর পর্িত িবশব্াস স্থাপন।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- উপেরাক্ত ছয়িট িবষয় েয ঈমােনর রুক্ন, এ কথার পর্মাণ িক?

৭৯. ٩٧ -سورة آل عمران
৮০. ছূরা আ-েল ‘ইমরান- ৯৭
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উত্তর
উত্তর::- এর পর্মাণ হেলা- েকব্ারআেন কারীেমর এ আয়াত:عَلى
َ ل
َ ن َوآَتى اْلَما
َ ب َوالَّنِبِّيي
ِ الِئَكِة َواْلِكَتا
َ خِر َواْلَم
ِ آل
ْ هلل َواْلَيْوِم ا
َِّ ن ِبا
َ ن آَم
ْ ن اْلِبَّر َم
َّ ب َوَلِك
ِ ق َواْلَمْغِر
ِ شِر
ْ ل اْلَم
َ جوَهُكْم ِقَب
ُ ن ُتَوُّلوا ُو
ْ س اْلِبَّر َأ
َ َلْي
عاَهُدوا
َ ن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا
َ الَة َوآَتى الَّزَكاَة َواْلُموُفو
َص
َّ ب َوَأَقاَم ال
ِ ن َوِفي الِّرَقا
َ ساِئِلي
َّ ل َوال
ِ سِبي
َّ ن ال
َ ن َواْب
َ ساِكي
َ حِّبِه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَم
ُ
১৮

.ن
َ ك ُهُم اْلمَُّتُقو
َ صَدُقوا َوُأوَلِئ
َ ن
َ ك اَّلِذي
َ س ُأوَلِئ
ِ ن اْلَبْأ
َ حي
ِ ضَّراِء َو
َّ ساِء َوال
َ ن ِفي اْلَبْأ
َ صاِبِري
َّ َوال

অথর্াৎ- পর্কৃত পূণয্ শুধু এই নয় েয, েতামরা পূবর্ িকংবা পিশ্চম িদেক মুখ িফরােব বরং পর্কৃত পূণয্বান হেলা
েসই বয্িক্ত, েয ঈমান আেন আল্লাহ্র পর্িত, িকব্য়ামাত িদবেসর পর্িত, িফিরশতাগেণর পর্িত, আছমানী িকতাব
সমূেহর পর্িত এবং নাবীগেণর পর্িত, আর সম্পদ বয্য় কের তাঁরই ভােলাবাসায় আত্মীয়-সব্জন, ইয়াতীম,
িমছকীন, মুছািফর, িভক্ষুক ও মুিক্তকামী কৃতদােসর জেনয্। আর যারা সালাত কব্ািয়ম কের, যাকাত পর্দান
কের, এবং যারা অঙ্গীকার করেল তা পূরণ কের এবং অভােব, রুেগ-েশােক ও যুেদ্ধর সময় ৈধযর্ধারণ কের,
বস্তুত এরাই হেলা সতয্বাদী-সতয্াশর্য়ী, আর তারাই হেলা পরেহযগার।

৮২

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- তাকব্দীেরর (আল্লাহ্র িনধর্ারণ বা ভােগয্র)পর্িত িবশব্াস েপাষণ ঈমােনর রুক্ন, এ কথার পর্মাণ কী?
উত্তর
উত্তর::- এ কথার পর্মাণ হেলা- আল্লাহ্র (0) এ বাণী:৩৮

অথর্াৎ- িনশ্চয়ই আিম পর্েতয্ক বস্তুেক িনধর্ািরত পিরমােপ সৃিষ্ট করিছ।

.خَلْقَناُه ِبَقَدٍر
َ يٍء
ْ ش
َ ل
َّ ِإَّنا ُك

৮৪

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- দব্ীেন ইছলােমর তৃতীয় পযর্ায় বা স্তর েকানিট?
উত্তর
উত্তর::- ইছলােমর তৃতীয় পযর্ােয় হেলা- “ইহ্ছান”। এিট একিট একক রুক্ন।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- ইহ্ছান বলেত িক বুঝায়?
উত্তর
উত্তর::- ইহ্ছান হেলা- আপিন এমনভােব আল্লাহ্র (7) ‘ইবাদাত করেবন, েযন আপিন আল্লাহেক
েদখেত পােচ্ছন। আর যিদ এভােব সম্ভব না হয় তাহেল কমপেক্ষ এমনভােব আল্লাহ্র (0) ‘ইবাদাত
করেবন েযন আল্লাহ 7 আপনােক েদখেছন।
৮১. ١٧٧ -سورة البقرة
৮২. ছূরা আল বাকব্ারাহ- ১৭৭
৮৩. ٤٩ -سورة القمر
৮৪. ছূরা আল কব্ামার- ৪৯
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পর্শ্ন
পর্শ্ন::- ইহ্ছান সম্পেকর্ উপেরাক্ত কথার পর্মাণ িক?
উত্তর
উত্তর::- এর পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (0) এ বাণী:৫৮

.ن
َ سُنو
ِح
ْ ن ُهْم ُم
َ ن اَّتَقْوا َواَّلِذي
َ هلل َمَع اَّلِذي
ََّ ن ا
َّ ِإ

অথর্াৎ- িনশ্চয় আল্লাহ তােদর সেঙ্গ আেছন যারা পরেহযগার এবং যারা সৎকমর্পরায়ণ।

৮৬

েকব্ারআেন কারীেমর অনয্ আয়ােত আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:৭৮

.سِميُع اْلَعِليُم
َّ  ِإَّنُه ُهَو ال.ن
َ جِدي
ِ سا
َّ ك ِفي ال
َ  َوَتَقُّلَب.ن َتُقوُم
َ حي
ِ ك
َ  اَّلِذي َيَرا.حيِم
ِ عَلى اْلَعِزيِز الَّر
َ ل
ْ َوَتَوَّك

অথর্াৎ- আপিন ভরসা করুন পরাকর্মশালী; পরম দয়ালুর উপর, িযিন আপনােক েদেখন যখন আপিন
নামােয দাঁড়ান এবং নামাযীেদর সােথ আপনার উঠা-বসা কেরন । িনশ্চয়ই িতিন সবর্েশর্াতা, সেবর্াজ্ঞ।

৮৮

আল্লাহ b আেরা ইরশাদ কেরেছন:৯৮

.ن ِفيِه
َ ضو
ُ عَلْيُكْم شُُهوًدا ِإْذ ُتِفي
َ ال ُكَّنا
َّ ل ِإ
ٍ عَم
َ ن
ْ ن ِم
َ ال َتْعَمُلو
َ ن َو
ٍ ن ُقْرآ
ْ ن َوَما َتْتُلو ِمْنُه ِم
ٍ شْأ
َ ن ِفي
ُ َوَما َتُكو

অথর্াৎ- বস্তুতঃ েয েকান অবস্থােতই তুিম থাক না েকন এবং েকব্ারআেনর েয েকান অংশ েথেকই িতলাওয়াত
কর না েকন িকংবা েয েকান কাজই েতামরা করনা েকন, সবর্াবস্থায় আিম েতামােদর পযর্েবক্ষণ কের থািক
যখন েতামরা েসই কাজ করেত শুরু কর।

৯০

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- ইছলােমর েয উপেরােল্লিখত িতনিট েশর্ণী বা পযর্ায় রেয়েছ, এর ছুন্নাহ বা হাদীছ িভিত্তক পর্মাণ িক?
উত্তর
উত্তর::- এর পর্মাণ হেলা, ‘উমার ইবনুল খাত্তাব 3 েথেক বিণর্ত “হাদীেছ িজবরাঈল” নােম সু-পর্িসদ্ধ
এই হাদীছ-

৮৫. ١٢۸ -سورة النحل
৮৬. ছূরা আন্ নাহল- ১২৮
৮৭. ٢٢٠-٢١٧ -سورة الشعراء
৮৮. ছূরা আশ শু‘আরা- ২১৭-২২০
৮৯. ٦١ -سورة يونس
৯০. ছূরা ইউনুছ- ৬১
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شِديُد
َ ،ب
ِ ض الِّثَيا
ِ شِديُد َبَيا
َ ل
ٌج
ُ عَلْيَنا َر
َ طَلَع
َ  ِإْذ،ت َيْوٍم
َ سَّلَم َذا
َ عَلْيِه َو
َ هلل
ُ صَّلى ا
َ هلل
ِ لا
ِ سو
ُ عْنَد َر
ِ ن
ُح
ْ  َبْيَنَما َن:ل
َ ب َقا
ِ طا
َّ خ
َ ن اْل
ِ عَمَر ْب
ُ ن
ْع
َ
،سَنَد ُرْكَبَتْيِه ِإَلى ُرْكَبَتْيِه
ْ  َفَأ،سَّلَم
َ عَلْيِه َو
َ هلل
ُ صَّلى ا
َ ي
ِّ س ِإَلى الَّنِب
َ جَل
َ حَّتى
َ ،حٌد
َ ال َيْعِرُفُه ِمَّنا َأ
َ  َو،سَفِر
َّ عَلْيِه َأَثُر ال
َ ال ُيَرى
َ ،شَعِر
َّ سَواِد ال
َ
ال
َّ ال ِإَلَه ِإ
َ ن
ْ شَهَد َأ
ْ ن َت
ْ الُم َأ
َس
ْ إل
ِْ  ا:سَّلَم
َ عَلْيِه َو
َ هلل
ُ صَّلى ا
َ هلل
ِ لا
ُ سو
ُ ل َر
َ  َفَقا،الِم
َس
ْ إل
ِْ ن ا
ِع
َ خِبْرِني
ْ حَّمُد َأ
َ  َيا ُم:ل
َ  َوَقا،خَذْيِه
ِ عَلى َف
َ ضَع َكَّفْيِه
َ َوَو
ت ِإَلْيِه
َ طْع
َ سَت
ْنا
ِ ت ِإ
َ ج اْلَبْي
َّ ح
ُ  َوَت،ن
َ ضا
َ صوَم َرَم
ُ  َوَت،ي الَّزَكاَة
َ  َوُتْؤِت،الَة
َص
َّ  َوُتِقيَم ال،سَّلَم
َ عَلْيِه َو
َ هلل
ُ صَّلى ا
َ هلل
ِ لا
ُ سو
ُ حمًَّدا َر
َ ن ُم
َّ هلل َوَأ
ُ ا
،سِلِه
ُ  َوُر، َوُكُتِبِه،الِئَكِتِه
َ  َوَم،هلل
ِ ن ِبا
َ ن ُتْؤِم
ْ  َأ:ل
َ  َقا،ن
ِ إليَما
ِْ ن ا
ِع
َ خِبْرِني
ْ  َفَأ:ل
َ  َقا،صِّدُقُه
َ  َوُي،سَأُلُه
ْ جْبَنا َلُه َي
ِ  َفَع:ل
َ  َقا،ت
َ صَدْق
َ :ل
َ  َقا،ال
ً سِبي
َ
ن َتَراُه
ْ ن َلْم َتُك
ْ  َفِإ،ك َتَراُه
َ هلل َكَأَّن
َ ن َتْعُبَد ا
ْ  َأ:ل
َ  َقا،ن
ِ سا
َح
ْ إل
ِْ ن ا
ِع
َ خِبْرِني
ْ  َفَأ:ل
َ  َقا،ت
َ صَدْق
َ :ل
َ  َقا،شِّرِه
َ خْيِرِه َو
َ ن ِباْلَقَدِر
َ  َوُتْؤِم،خِر
ِ آل
ْ َواْلَيْوِم ا
،ألَمُة َرَّبَتَها
َْ ن َتِلَد ا
ْ  َأ:ل
َ  َقا،ن َأَماَرِتَها
ْع
َ خِبْرِني
ْ  َفَأ:ل
َ ل َقا
ِ ساِئ
َّ ن ال
َ عَلَم ِم
ْ عْنَها ِبَأ
َ ل
ُ سُئو
ْ  َما اْلَم:ل
َ  َقا،عِة
َ سا
َّ ن ال
ِع
َ خِبْرِني
ْ  َفَأ:ل
َ  َقا،ك
َ َفِإَّنُه َيَرا
ل؟
ُ ساِئ
َّ ن ال
ِ عَمُر َأَتْدِري َم
ُ  َيا:ل ِلي
َ  ُثَّم َقا،ت َمِلًّيا
ُ ق َفَلِبْث
َ طَل
َ  ُثَّم اْن:ل
َ  َقا،ن
ِ ن ِفي اْلُبْنَيا
َ طاَوُلو
َ شاِء َيَت
َّ عاَء ال
َ ن َتَرى اْلحَُفاَة اْلُعَراَة اْلَعاَلَة ِر
ْ َوَأ
১৯

.ل َأَتاُكْم ُيَعِّلُمُكْم ِديَنُكْم
ُ جْبِري
ِ  َفِإَّنُه:ل
َ  َقا،عَلُم
ْ سوُلُه َأ
ُ هلل َوَر
ُ  ا:ت
ُ ُقْل

অথর্- ‘উমার ইবনুল খাত্তাব 3 েথেক বিণর্ত, িতিন বেলন- একিদন আমরা নাবী 1 এর িনকট উপিস্থত
িছলাম। এমন সময় ধবধেব সাদা েপাষাক পিরিহত ঘন-কােলা চুলধারী একজন েলাক এেস আমােদর মােঝ
উপিস্থত হেলন। তাঁর মেধয্ ছফেরর েকান িচহ্ন েদখা যািচ্ছল না এবং আমােদর মেধয্ েকউ তাঁেক িচনেতও
পারিছল না। িতিন এেস রাছূল 1 এর কােছ তাঁর হাঁটুর সােথ হাঁটু িমিলেয় বসেলন এবং িনজ হস্তদব্য় সব্ীয়
উরু দু’িটেত রাখেলন এবং বলেলন:- েহ মুহাম্মাদ! আমােক ইছলাম সম্পেকর্ অবিহত করুন। রাছূল 1
বলেলন:- ইছলাম হেলা- “তুিম এই েঘাষণা ও সাক্ষয্ পর্দান করেব েয, আল্লাহ (0) বয্তীত আর েকান
সতয্ মা‘বূদ েনই এবং মুহাম্মাদ 1 আল্লাহ্র রাছূল এবং নামায কব্ািয়ম করেব, যাকাত পর্দান করেব,
রামাযােনর েরাযা পালন করেব এবং সামথর্ থাকেল বায়তুল্লাহ্র হাজ্জ করেব”। আগন্তুক েলাকিট বলেলন:“আপিন সতয্ বেলেছন”।
আমরা আশ্চযর্ািনব্ত হলাম েয, িতিন নাবীেক (1) পর্শ্ন করেছন এবং িনেজই তােক সতয্ায়ন করেছন।
অতঃপর আগন্তুক েলাকিট রাছূলেক (1) বলেলন:- আমােক ঈমান সম্পেকর্ অবিহত করুন। রাছূল 1
বলেলন:- ঈমান হেলা- “আল্লাহ্র পর্িত, তাঁর িফিরশতােদর পর্িত, তাঁর িকতাব সমূেহর পর্িত, তাঁর
রাছূলগেণর পর্িত, েশষ িদেনর (িকব্য়ামাত িদবেসর) পর্িত এবং তাকব্দীেরর ভাল-মেন্দর পর্িত িবশব্াস স্থাপন
করা”। আগন্তুক েলাকিট বলেলন:- “আপিন সতয্ বেলেছন”। অতঃপর িতিন (আগন্তুক েলাকিট) বলেলন:আমােক ইহছান সম্পেকর্ জানেত িদন। রাছূল 1 বলেলন:- ইহ্ছান হেলা- “তুিম এমনভােব আল্লাহ্র
(0) ‘ইবাদাত করেব েযন তুিম আল্লাহেক (0) েদখেত পাচ্ছ। আর যিদ এ পযর্ােয় সম্ভব না হয়,
তাহেল এমনভােব আল্লাহ্র ‘ইবাদাত করেব েয, িনশ্চয়ই আল্লাহ (b) েতামােক েদখেছন”।
অগন্তুক েলাকিট বলেলন:- আমােক িকব্য়ামাত সম্পেকর্ অবিহত করুন।
৯১. رواه مسلم
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রাছূল 1 বলেলন:- “এ িবষেয় পর্শ্নকারীর েচেয় উত্তরদাতা েবিশ জােনন না”। আগন্তুক েলাকিট
বলেলন:- আমােক তাঁর (িকব্য়ামােতর) ‘আলামাত সম্পেকর্ অবিহত করুন। রাছূল 1 বলেলন:- “দাসী
তাঁর মািলক বা কতর্ার জন্ম েদেব এবং িববস্তর্ নগ্নপদ েমষ চারকরা সু-উচ্চ দালান-ইমারত িনমর্ােণর
পর্িতেযািগতায় িলপ্ত হেব”।
‘উমার 3 বেলন:- এরপর আগন্তুক েলাকিট চেল েগেলন। আর আিম েসখােন িকছুক্ষণ অবস্থান করলাম।
রাছূল 1 বলেলন:- েহ ‘উমার! তুিম িক জােনা, এই পর্শ্নকারী েক িছেলন? (‘উমার 3 বেলন) আিম
বললাম- আল্লাহ ও তাঁর রাছূলই সবেচেয় েবিশ জােনন। রাছূল 1 বলেলন:- িতিন (পর্শ্নকারী) িছেলন
িজবরাঈল 5,, িতিন েতামােদর মােঝ উপিস্থত হেয়িছেলন েতামােদরেক েতামােদর দব্ীনী িবষয়াদী িশক্ষা
িদেত।

৯২

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- দব্ীেন ইছলােমর েয িতনিট েমৗিলক িবষেয়র জ্ঞান অজর্ন করা পর্িতিট মানুেষর অবশয্ কতর্বয্, তন্মেধয্
তৃতীয় িবষয়িট কী?
উত্তর
উত্তর::- তৃতীয় েমৗিলক িবষয়িট হেলা- আমােদর নাবী মুহাম্মাদেক (1) জানা, অথর্াৎ তাঁর পিরচয় লাভ
করা, তাঁর সম্পেকর্ জ্ঞান অজর্ন করা।
িতিন হেলন মুহাম্মাদ ইবনু ‘আিব্দল্লাহ ইবনু ‘আিব্দল মুত্তািলব ইবনু হািশম। তাঁর দাদার িপতামহ হািশম
িছেলন েকব্ারাইশ েগােতর্র েলাক। আর েকব্ারাইশ েগাতর্ িছল ‘আরাবেদর বংশধর, আর ‘আরাব বংশধেররা
িছেলন ইবরাহীম 5 এর পুতর্ ঈছমাঈল 5 এর বংশধর।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- রাছূল 1 কত বছর জীবন লাভ কেরিছেলন?
উত্তর
উত্তর::- রাছূল 1 েমাট েতষিট্ট বৎসর জীবন লাভ কেরিছেলন। তন্মেধয্ নাবুওয়য্াত লােভর পূেবর্ চিল্লশ
বৎসর এবং নাবুওয়য্াত পর্ািপ্তর পের েতইশ বৎসর। ছূরাতুল ‘আলাকব্ এর “ن
َ سا
َ إلْن
ِْ ق ا
َ خَل
َ .ق
َ خَل
َ ك اَّلِذي
َ سِم َرِّب
ْ اْقَرْأ ِبا
عَّلَم ِباْلَقَلِم
َ  اَّلِذي.ألْكَرُم
َْ ك ا
َ  اْقَرْأ َوَرُّب.ق
ٍ عَل
َ ن
ْ ( ”ِمইকব্রা’ িবছিম রািবব্কাল্লািয খালাকব্ ……..) এই ক’িট আয়াত
নািযেলর মধয্ িদেয় আল্লাহ 8 তাঁেক নাবুওয়য্াত পর্দান কেরন এবং ছূরা আল মুদ্দাছ্িছর এর পর্ারিম্ভক
কেয়কিট আয়াত নািযেলর মধয্ িদেয় আল্লাহ 0 তাঁেক িরছালাত দান কেরন। রাছূল 1 এর জন্ম স্থান
হেলা পিবতর্ মাক্কাহ নগরী।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- মুহাম্মাদেক (1) আল্লাহ 0 িক উেদ্দেশয্ িক বাতর্া িদেয় পািঠেয়েছন?
৯২. সাহীহ্ মুছিলম
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উত্তর
উত্তর::- িশরেকর বয্াপাের ভীিত পর্দশর্ন ও সতর্ক করার জেনয্ এবং তাওহীেদর (আল্লাহ্র এককতব্ অক্ষুন্ন
রাখার) পর্িত আহবান জানােনার জেনয্।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- এ কথার পর্মাণ িক?
উত্তর
উত্তর::- এর পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (b) এ বাণী:–
৩৯

.صِبْر
ْ ك َفا
َ  َوِلَرِّب.سَتْكِثُر
ْ ن َت
ْ ال َتْمُن
َ  َو.جْر
ُ جَز َفاْه
ْ  َوالُّر.طِّهْر
َ ك َف
َ  َوِثَياَب.ك َفَكِّبْر
َ  َوَرَّب. ُقْم َفَأْنِذْر.َيا َأُّيَها اْلُمَّدِّثُر

অথর্াৎ- েহ চাদরাবৃত! উঠুন, সতর্ক করুন, আপনার পালনকতর্ার মাহাত্ময্ েঘাষণা করুন, আপন েপাশাক
পিবতর্ করুন, এবং অপিবতর্তা েথেক দূের থাকুন, অিধক পাওয়ার পর্তয্াশায় অনয্েক িকছু িদেবন না এবং
আপনার পালনকতর্ার উেদ্দেশয্ ৈধযর্ধারণ করুন।

৯৪

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- “( ”ُقْم َفَأْنِذْرউঠুন, সতকর্ করুন!) এই বাকয্িটর অথর্ িক?
উত্তর
উত্তর::- এর অথর্ হেলা- িশরক েথেক সতর্ক করুন এবং তাওহীেদর পর্িত আহবান

করুন।

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- “طِّهْر
َ ك َف
َ  َوِثَياَب.ك َفَكِّبْر
َ ( “َوَرَّبআপন পালনকতর্ার মাহাত্ময্ েঘাষণা করুন, আপন েপাশাক পিবতর্ করুন!)
এই বাকয্িটর অথর্ িক?
উত্তর
উত্তর::- এর অথর্ হেলা- তাওহীেদর দব্ারা আপনার পালনকতর্ার মাহাত্ময্ েঘাষণা করুন এবং আপনার কাজকমর্েক িশর্ক েথেক মুক্ত ও পিবতর্ করুন।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::-“جْر
ُ جَز َفاْه
ْ  ( “َوالُّرএবং অপিবতর্তা েথেক দুের থাকুন!) এ বাকয্িটর অথর্ িক?
উত্তর
উত্তর::- আপিন মূিতর্ ও েদব-েদবীেক পিরহার করুন এবং সােথ সােথ মূিতর্পূজারী এবং যারা িবিভন্ন ভােব
মূিতর্র বা েদব-েদবীর সােথ সুসম্পকর্ রােখ তােদরেকও পিরতয্াগ করুন এবং এেদর েথেক িনেজেক
সম্পূণর্রূেপ মুক্ত ও দূের রাখুন।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- রাছূল 1 এ দা‘ওয়াত (িশরক েথেক সতর্ক ও সাবধান করা এবং আল্লাহ্র এককতব্ অক্ষুন্ন রাখার
তথা তাওহীেদর পর্িত আহবান জানােনা) একাধাের কত িদন চািলেয় েগেছন।

৯৩. ٧-١ -سورة المدثر
৯৪. ছূরা আল মুদ্দাছ্িছর- ১-৭
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উত্তর
উত্তর::- রাছূল 1 একাধাের দশ বৎসর এ দা‘ওয়াত িদেয় েগেছন। অতঃপর তাঁেক ঊধব্র্াকােশ (িম‘রােজ)
িনেয় যাওয়া হয় এবং েসখােন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফার্য কের েদয়া হয়। এর িকছু িদন পর রাছূলেক (1)
মাক্কাহ মুকার্রামাহ েথেক মাদীনাহ মুনাওয়ারায় িহজরােতর িনেদর্শ েদয়া হয়।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- িহজরাত বলেত িক েবাঝায়?
উত্তর
উত্তর::- কুফ্র-িশর্েকর েদশ েছেড় ইছলামী েদেশ িকংবা িবদ‘আেতর েদশ েছেড় ছুন্নােতর অনুসারী েদেশ বা
ইছলামী রােষ্টর্ চেল যাওয়ােক িহজরাত বলা হয়।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- ইছলােমর দৃিষ্টেত িহজরােতর হুক্ম (িবধান) কী?
উত্তর
উত্তর::- িশরেকর েদশ েছেড় ইছলামী েদেশ পর্তয্াগমন (িহজরত) করা এমিনভােব েয েদেশ িবদ‘আত চচর্া
ও অনুশীলেনর পর্িত আহবান জানােনা হয় এরকম েদশ েছেড় েয েদেশ রাছূল 1 এর ছুন্নােতর অনুশীলন
ও চচর্া হয় েস েদেশ পর্তয্াগমন করা মুছলমানেদর জনয্ ফার্য। শারী‘য়ােতর এ হুক্ম সূযর্ পিশ্চম িদক
েথেক উিদত হওয়ার পূবর্ পযর্ন্ত বহাল থাকেব।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- িশর্কী বা িবদ‘আতী রাষ্টর্ েথেক ইছলামী বা ছুন্নাতী রােষ্টর্ িহজরাত করা মুছলমানেদর জনয্ ফার্য, এ
কথার পর্মাণ িক?
উত্তর
উত্তর::- এর পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (b) এ বাণী:جُروا ِفيَها
ِ سَعًة َفُتَها
ِ هلل َوا
َِّ ض ا
ُ ن َأْر
ْ ض َقاُلوا َأَلْم َتُك
ِ ألْر
َْ ن ِفي ا
َ ضَعِفي
ْ سَت
ْ سِهْم َقاُلوا ِفيَم ُكْنُتْم َقاُلوا ُكَّنا ُم
ِ ظاِلِمي َأْنُف
َ الِئَكُة
َ ن َتَوَّفاُهُم اْلَم
َ ن اَّلِذي
َّ ِإ
َ  َفُأوَلِئ.ال
ك
ً سِبي
َ ن
َ ال َيْهَتُدو
َ حيَلًة َو
ِ ن
َ طيُعو
ِ سَت
ْ ال َي
َ ن
ِ ساِء َواْلِوْلَدا
َ ل َوالِّن
ِ جا
َ ن الِّر
َ ن ِم
َ ضَعِفي
ْ سَت
ْ ال اْلُم
َّ  ِإ.صيًرا
ِ ت َم
ْ ساَء
َ جَهَّنُم َو
َ ك َمْأَواُهْم
َ َفُأوَلِئ
৫৯

.غُفوًرا
َ عُفًّوا
َ هلل
َُّ ن ا
َ عْنُهْم َوَكا
َ ن َيْعُفَو
ْ هلل َأ
َُّ سى ا
َع
َ

অথর্াৎ- যারা িনেজ িনেজর পর্িত যুল্ম কের, িফিরশতারা তােদর পর্াণ হরণ কের বেলন, েতামরা িক অবস্থায়
িছেল? তারা বেল, এ ভূখেন্ড আমরা অসহায়-দুবর্ল িছলাম। িফিরশতারা বেলন, আল্লাহ্র পৃিথবী িক পর্শস্ত
িছল না েয, েতামরা েদশতয্াগ কের েসখােন চেল েযেত? অতএব, এেদর বাসস্থান হেলা জাহান্নাম এবং তা
অতয্ন্ত মন্দ িঠকানা। িকন্তু পুরুষ, নারী ও িশশুেদর মেধয্ যারা অসহায়-দুবর্ল, যারা েকান উপায় করেত
পাের না এবং েকান পথ পর্াপ্ত হয় না। অতএব, তােদর বয্াপাের আশা করা যায় আল্লাহ তােদরেক ক্ষমা
করেবন। আল্লাহ মাজর্নাকারী, ক্ষমাশীল।

৯৬

৯৫. ٩٩-٩٧ -سورة النساء
৯৬. ছূরা আন্িনছা- ৯৭-৯৯
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েকব্ারআেন কারীেমর অনয্ আয়ােত আল্লাহ 7 ইরশাদ কেরেছন:৭৯

.ن
ِ عُبُدو
ْ ي َفا
َ سَعٌة َفِإَّيا
ِ ضي َوا
ِ ن َأْر
َّ ن آَمُنوا ِإ
َ ي اَّلِذي
َ عَباِد
ِ َيا

অথর্াৎ-েহ আমার ঈমানদার বান্দাহগণ! িনশ্চয়ই আমার যমীন সুপর্শস্ত, অতএব েতামরা আমারই ‘ইবাদাত
কেরা।

৯৮

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- উপেরাক্ত আয়াত দু‘িট নািযেলর েপর্ক্ষাপট বা কারণ িক?
উত্তর
উত্তর::- পর্থেমাক্ত আয়াতিট নািযেলর কারণ হেলা- মাক্কার একদল েলাক ইছলাম গর্হেণর পের, যখন
মাক্কাহ েছেড় িহজরােতর িনেদর্শ এেলা তখন তারা রাছূল 1 এর সােথ িহজরাত না কের বরং িনজ শহর
মাক্কােতই েথেক েগল। এমনিক এেদর মেধয্ অেনেক িফতনায় িনপিতত হেয় বদর যুেদ্ধর িদন মুশিরকেদর
পক্ষাবলমব্ন করল। তাই আল্লাহ 0 তােদর েপশকৃত ‘উয্র-অসুিবধােক (িহজরাত না করার কারণ িহেসেব
তােদর েপশকৃত যাবতীয় ‘উয্র-অসুিবধােক) পর্তয্াখয্ান কেরন এবং তােদর এই কৃতকেমর্র পর্িতফল হেলাজাহান্নাম, এই েঘাষণা িদেয় উপেরাক্ত আয়াতিট নািযল কেরন।
উপেরাক্ত িদব্তীয় আয়াতিট নািযেলর কারণ হেলা- একদল মুছলমান মাক্কােত অবস্থানরত িছেলন, তারা
তখন পযর্ন্ত িহজরাত কেরনিন। এই আয়াত নািযেলর মধয্ িদেয় আল্লাহ b তােদরেক ঈমানদার বেল
সেমব্াধন করেছন এবং তােদরেক িহজরাত করেত উদব্ুদ্ধ কেরেছন।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- “িহজরােতর হুক্ম িকব্য়ামাত পযর্ন্ত বলবৎ থাকেব” হাদীছ েথেক এর পর্মাণ িক?
উত্তর
উত্তর::- এর পর্মাণ হেলা রাছূল 1 এর এই হাদীছ৯৯

.ن َمغِْرِبَها
ْ س ِم
ُ شْم
َّ طُلَع ال
ْ حَّتى َت
َ طُع الَّتْوَبُة
ِ ال َتْنَق
َ  َو،طَع الَّتْوَبُة
ِ حَّتى َتْنَق
َ جَرُة
ْ ِطُع اْله
ِ ال َتْنَق
َ

অথর্- িহজরােতর িবধান ততক্ষণ পযর্ন্ত বন্ধ বা স্থিগত হেব না যতক্ষণ না তাওবাহ্র দরজা বন্ধ হেব, আর
তাওবাহ্র দরজা ততক্ষণ পযর্ন্ত বন্ধ হেব না যতক্ষণ না সূযর্ পিশ্চম িদক েথেক উিদত হেব।

১০০

৯৭. ٥٦ -سورة العنكبوت
৯৮. ছুরা আল ‘আনকাবূত- ৫৬
৯৯. رواه أحمد وأبو داؤود
১০০. আবূ দাঊদ, মুছনােদ ইমাম আহ্মাদ
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পর্শ্ন
পর্শ্ন::- মাদীনায় িস্থিতশীল অবস্থান গর্হেণর পর রাছূেলর (1) পর্িত ইছলােমর িক িক িনেদর্শ পর্দান করা
হেয়িছল।
উত্তর
উত্তর::- েসখােন তাঁর পর্িত ইছলােমর অবিশষ্ট অনয্ানয্ যাবতীয় অনুশাসন, হুক্ম-আহ্কাম (ইছলামী িবিধিবধান) েযমন- যাকাত, েরাযা, হাজ্জ, আযান, িজহাদ ইতয্ািদ বাস্তবায়েনর িনেদর্শ পর্দান করা হয়। (িশর্ক
বজর্ন এবং তাওহীদ পর্িতষ্ঠার হুক্ম েতা পূেবর্ই মাক্কাহ্েত থাকাকালীন েদয়া হেয়েছ।)
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- ইছলােমর এসব অনুশাসন বাস্তবায়েন তাঁর (রাছূল 1 এর) কত িদন সময় েলেগিছল?
উত্তর
উত্তর::- ইছলােমর এসব িবিধ-িবধান ও অনুশাসন বাস্তবায়েন তাঁর দশ বৎসর সময় েলেগিছল। অতঃপর
যিদও রাছূল 1 দুনইয়া েথেক চেল েগেছন িকন্তু তাঁর দব্ীন বহাল রেয়েছ। এবং িকব্য়ামাত পযর্ন্ত তাঁর
অনুসৃত এই দব্ীন বহাল ও িবদয্মান থাকেব। এমন েকান কলয্াণকর িবষয় েনই েয সম্পেকর্ রাছূল 1 তার
উম্মাতেক অবিহত কেরনিন িকংবা পথ-িনেদর্শ িদেয় যানিন এবং এমন েকান অকলয্াণকর িবষয় েনই, েয
সম্পেকর্ িতিন তাঁর উম্মাতেক সতর্ক ও সাবধান কেরনিন।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- েসই সব কলয্াণকর িবষয়গুেলা িক, েয সম্পেকর্ রাছূল 1 উম্মাতেক পথ-িনেদর্শ িদেয় েগেছন এবং
েসই সব অকলয্াণকর িবষয়গুেলা িক, যা েথেক িতিন (রাছূল 1) তাঁর উম্মাতেক সতর্ক ও সাবধান কের
েগেছন?
উত্তর
উত্তর::- ভােলা ও কলয্াণকর িবষয়গুেলা হেলা- তাওহীদ তথা আল্লাহ্র (0) একতব্বাদ এবং েসই সকল
কাজ; েযসব কাজ আল্লাহ 7 ভােলাবােসন এবং েয সকল কােজ িতিন সন্তুষ্ট হন। আর মন্দ ও
অকলয্াণকর িবষয়গুেলা হেলা- িশর্ক এবং ঐ সমস্ত কাজ; েযগুেলােক আল্লাহ b অপছন্দ ও পর্তয্াখয্ান
কেরন।
পর্শ্ন:- রাছূলেক (1) আল্লাহ 0 িক িবেশষ েকান েগােতর্র পর্িত পািঠেয়েছন, না সমগর্ মানব জািতর পর্িত
পািঠেয়েছন?
উত্তর
উত্তর::- আল্লাহ 7 রাছূলেক (1) েকান িবেশষ েদশ বা েগােতর্র পর্িত নয় বরং সমগর্ িবশব্ তথা েগাঁটা
মানবজািতর পর্িত রাছূল িহসােব পািঠেয়েছন এবং সমগর্ িজন এবং মানবজািতর উপর তাঁর আনুগতয্ ফার্য
কের িদেয়েছন।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- এ কথার পর্মাণ িক?
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উত্তর
উত্তর::- এর পর্মাণ হেলা, আল্লাহ্র (0) এ বাণী:১০১

.جِميًعا
َ هلل ِإَلْيُكْم
َِّ ل ا
ُ سو
ُ س ِإِّني َر
ُ ل َيا َأُّيَها الَّنا
ْ ُق

অথর্াৎ-(েহ নাবী!) আপিন বলুন, েহ মানবজািত িনশ্চয় আিম েতামােদর সকেলর পর্িত আল্লাহ্র েপর্িরত
রাছূল।

১০২

অনয্ আয়ােত আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:৩০১

.ن
َ ن اْلُقْرآ
َ سَتِمُعو
ْ ن َي
ِّ ج
ِ ن اْل
َ ك َنَفًرا ِم
َ صَرْفَنا ِإَلْي
َ َوِإْذ

অথর্াৎ- যখন আিম আপনার অিভমুেখ পািঠেয়িছলাম একদল িজনেক, তারা েকব্ারআন শুনেতিছল।

১০৪

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- রাছূেলর (1) মাধয্েম আল্লাহ 8 িক তাঁর দব্ীনেক পিরপূণর্ ও সমাপ্ত কের িদেয়িছেলন, না িক
রাছূেলর (1) পের আল্লাহ্র দব্ীন (দব্ীেন ইছলাম) পূণর্তা লাভ কেরেছ?
উত্তর
উত্তর::- হয্াঁ অবশয্ই আল্লাহ 0 তাঁর রাছূেলর (1) মাধয্েম দব্ীেন ইছলামেক এমন পিরপূণর্তা দান
কেরেছন েযন তাঁর (রাছূল 1 এর) পের দব্ীেন ইছলােমর পিরপূণর্তা লােভর জনয্ আর সামানয্তম েকান
িকছুর পর্েয়াজন না হয়।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- এ কথার পর্মাণ িক?
উত্তর
উত্তর::- এ কথার পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (7) এ বাণী:৫০১

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

অথর্াৎ- আজ আিম েতামােদর জেনয্ েতামােদর দব্ীনেক পূণর্াঙ্গ কের িদেলাম, েতামােদর পর্িত আমার অবদান
সম্পূণর্ কের িদলাম এবং ইছলামেক েতামােদর জেনয্ দব্ীন িহেসেব পছন্দ করলাম।

১০৬

১০১. ١٥۸ -سورة األعراف
১০২. ছূরা আল আ‘রাফ- ১৫৮
১০৩. ٢٩ -سورة األحقاف
১০৪. ছূরা আল আহকব্াফ- ২৯
১০৫. ٣ -سورة المآئدة
১০৬. ছূরা আল মা-িয়দাহ- ৩
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পর্শ্ন
পর্শ্ন::- রাছূল 1 এর মৃতুয্র (িতিন েয মৃতুয্বরণকারী-মরণশীল, এ কথার) পর্মাণ িক?
উত্তর
উত্তর::- এ কথার পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (0) এ বাণী:৭০১

.ن
َ صُمو
ِ خَت
ْ عْنَد َرِّبُكْم َت
ِ  ُثَّم ِإَّنُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة.ن
َ ت َوِإَّنُهْم َمِّيُتو
ٌ ك َمِّي
َ ِإَّن

অথর্াৎ- িনশ্চয় তুিম মরণশীল এবং তারাও মরণশীল। অতঃপর িকব্য়ামােতর িদন েতামরা েতামােদর
পালনকতর্ার সামেন পরস্পর কথা কাটাকািট করেব।

১০৮

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- মৃতুয্র পের িক মানবজািতেক পুনরুজ্জীিবত করা হেব?
উত্তর
উত্তর::- হয্াঁ অবশয্ই মৃতুয্র পের পর্িতিট মানুষেক পুনরুজ্জীিবত করা হেব।
এর পর্মাণ হেলা- েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 7 ইরশাদ কেরেছন:৯০১

.خَرى
ْ جُكْم َتاَرًة ُأ
ُ خِر
ْ خَلْقَناُكْم َوِفيَها ُنِعيُدُكْم َوِمْنَها ُن
َ ِمْنَها

অথর্াৎ- এ মািট েথেকই আিম েতামােদরেক সৃিষ্ট কেরিছ, তােতই েতামােদরেক িফিরেয় িদব এবং পুনরায় এ
েথেকই আিম েতামােদরেক েবর করব।

১১০

অনয্ আয়ােত আল্লাহ b ইরশাদ কেরেছন:১১১

.جا
ً خَرا
ْ جُكْم ِإ
ُ خِر
ْ  ُثَّم ُيِعيُدُكْم ِفيَها َوُي.ض َنَباًتا
ِ ألْر
َْ ن ا
َ ِهلل َأْنَبَتُكْم م
َُّ َوا

অথর্াৎ- আল্লাহ েতামােদরেক মৃিত্তকা েথেক উদগত কেরেছন, অতঃপর েতামােদরেক তােত িফিরেয় িদেবন
এবং েতামােদরেক পুনরুিত্থত করেবন।

১১২

১০৭. ٣١-٣٠-سورة الزمر
১০৮. ছূরা আয্ যুমার- ৩০-৩১
১০৯. ٥٥ -طه
১১০. ছূরা তব্া-হা- ৫৫
১১১. ١۸-١٧ -سورة نوح
১১২. ছূরা নূহ- ১৭-১৮
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পর্শ্ন
পর্শ্ন::- পুনরুত্থােনর পর মানবজািতর যাবতীয় কােজর িহসাব িনকাশ েনয়া হেব িক না, এবং পর্িতিট মানুষেক
তার কেমর্র পর্িতদান বা পর্িতফল েদয়া হেব িক না?
উত্তর
উত্তর::- অবশয্ই পুনরুত্থােনর পর পর্িতিট মানুেষর িনকট েথেক তার যাবতীয় কৃতকেমর্র িহসাব েনয়া হেব
এবং েস অনুযায়ী তােক পর্িতদান বা পর্িতফল পর্দান করা হেব।
এ কথার পর্মাণ হেলা- েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:৩১১

.سَنى
ْح
ُ سُنوا ِباْل
َح
ْ ن َأ
َ ي اَّلِذي
َ جِز
ْ عِمُلوا َوَي
َ ساُءوا ِبَما
َ ن َأ
َ ي اَّلِذي
َ جِز
ْ ِلَي

অথর্াৎ- যােত িতিন মন্দকমর্ীেদরেক তােদর কেমর্র পর্িতফল েদন এবং সৎকমর্ীেদরেক েদন ভােলা ফল।

১১৪

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- পুনরুত্থােন অিবশব্াসী তথা এেক অসব্ীকারকারীর হুক্ম িক?
উত্তর
উত্তর::- েয বয্িক্ত পুনরুত্থােনর (মৃতুয্র পের পুনরায় জীিবত হওয়ার) িবষয়েক অসব্ীকার কের, েস কািফর।
এর পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (7) এ বাণী:৫১১

.سيٌر
ِ هلل َي
َِّ ك عََلى ا
َ عِمْلُتْم َوَذِل
َ ن ِبَما
َّ ن ُثَّم َلُتَنَّبُؤ
َّ ل َبَلى َوَرِّبي َلُتْبَعُث
ْ ن ُيْبَعُثوا ُق
ْ ن َل
ْ ن كََفُروا َأ
َ عَم اَّلِذي
َ َز

অথর্াৎ- কািফররা দািব কের েয, তারা কখনও পুনরুিত্থত হেব না। বলুন! অবশয্ই হেব। আমার পালনকতর্ার
কব্ছম! েতামরা িনশ্চয়ই পুনরুিত্থত হেব, অতঃপর েতামােদরেক অবিহত করা হেব যা েতামরা করেত। আর
এটা আল্লাহ্র পেক্ষ খুবই সহজ ।

১১৬

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- আল্লাহ 0 তাঁর রাছূলগণেক িক িবষয় িদেয় পািঠেয়েছন?
উত্তর
উত্তর::- যারা আল্লাহ্র এককতব্ অক্ষুন্ন রােখ তােদর জনয্ জান্নােতর সুসংবাদ িদেয় এবং যারা আল্লাহ্র
(7) সােথ িশর্ক-অংশীদার িনধর্ারণ কের তােদরেক জাহান্নােমর শািস্তর ভয়-ভীিত পর্দশর্ন করার জনয্
আল্লাহ 0 রাছূলগণেক (m) পািঠেয়েছন।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- এ কথার পর্মাণ িক?
১১৩. ٣١ -سورة النجم
১১৪. ছূরা আন্ নাজম-৩১
১১৫. ٧ -سورة التغابن
১১৬. ছূরা আত্ তাগাবুন- ৭
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উত্তর
উত্তর::- এর পর্মাণ হেলা- েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:৭১১

.ل
ِس
ُ جٌة َبْعَد الُّر
َّ ح
ُ هلل
َِّ عَلى ا
َ س
ِ ن ِللَّنا
َ ال َيُكو
َّ ن ِلَئ
َ ن َوُمْنِذِري
َ شِري
ِّ ال ُمَب
ًس
ُ ُر

অথর্াৎ- সুসংবাদদাতা ও ভীিত পর্দশর্নকারী রাছূলগণেক েপর্রণ কেরিছ। যােত রাছূলগেণর পের আল্লাহ্র
পর্িত অিভেযাগ আেরাপ করার েকান অবকাশ মানুেষর জনয্ না থােক।

১১৮

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- সবর্ পর্থম রাছূল েক?
উত্তর
উত্তর::- নূহ k
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- এর পর্মাণ িক?
উত্তর
উত্তর::- এর পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (7) এ বাণী:৯১১

.ن َبْعِدِه
ْ ن ِم
َ ح َوالَّنِبِّيي
ٍ حْيَنا ِإَلى ُنو
َ ك َكَما َأْو
َ حْيَنا ِإَلْي
َ ِإَّنا َأْو

অথর্াৎ- আিম আপনার পর্িত ওহী পািঠেয়িছ েযমন কের ওহী পািঠেয়িছলাম নূেহর পর্িত এবং েস সকল নাবীরাছূেলর পর্িত যারা তার পের েপর্িরত হেয়েছন।

১২০

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- এমন েকান উম্মাত (জািত) িক বািক রেয়েছ, যােদর পর্িত আল্লাহ 0 একমাতর্ তাঁরই ‘ইবাদাত
করার এবং তব্াগূতেক বজর্ন করার ও তব্াগূত েথেক েবঁেচ থাকার িনেদর্শ পর্দানকারী েকান রাছূল েপর্রণ
কেরনিন?
উত্তর
উত্তর::- না, এমন েকান উম্মাত েনই যােদর পর্িত আল্লাহ b েকান রাছূল েপর্রণ কেরনিন। বরং আল্লাহ
7 পর্েতয্ক উম্মােতর পর্িত রাছূল েপর্রণ কেরেছন। এর পর্মাণ হেলা আল্লাহ্র (8) এ বাণী:১২১

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

১১৭. ١٦٥ -سورة النساء
১১৮. ছূরা আন্িনছা- ১৬৫
১১৯. ١٦٣ -سورة النساء
১২০. ছূরা আন্িনছা- ১৬৩
১২১. ٣٦ -سورة النحل
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অথর্াৎ- আিম পর্েতয্ক উম্মােতর মেধয্ই রাছূল েপর্রণ কেরিছ এই মেমর্ েয, েতামরা আল্লাহ্র ‘ইবাদাত কেরা
এবং তব্াগূত েথেক িনরাপদ দূের থােকা।

১২২

পর্শ্ন
পর্শ্ন::- তব্াগূত কী?
উত্তর
উত্তর::- তব্াগূত হেলা- যার উপাসনা, অনুসরণ ও আনুগেতয্র দব্ারা সীমালঙ্ঘন করা হয়।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- তব্াগূেতর সংখয্া কত?
উত্তর
উত্তর::- তব্াগূেতর সংখয্া অেনক। তন্মেধয্ পর্ধান হেলা পাঁচিট(১
১) ইবলীছ (عَلْيِه
َ هلل
ِ  )َلْعَنُة اআল্লাহ্র লা‘নাত তার উপর।
(২
২) েয বয্িক্ত তার উপাসনা করা হেল েস তােত সন্তুষ্ট থােক।
(৩
৩) েয িনেজ উপাসয্ হেত চায় তাই েলাকেদরেক তার উপাসনা করার জনয্ আহবান জানায়।
(৪
৪) ঐ বয্িক্ত েয ‘ইলমুল গাইব বা অদৃশয্ িবষেয় জ্ঞান রাখার দািব কের।
(৫
৫) েয বয্িক্ত আল্লাহ্র (0) নািযলকৃত িবধান বয্তীত অনয্ িকছু িদেয় িবচার-ফায়সালা কের।
আল্লাহ 7 আমােদরেক িনেদর্শ িদেয়েছন আমরা েযন তব্াগূতেক অসব্ীকার কির, তা েথেক িনরাপদ দূের
থািক এবং আমরা েযন মুছলমানেদর দলভুক্ত হই।
পর্শ্ন
পর্শ্ন::- এ কথাগুেলার পর্মাণ িক?
উত্তর
উত্তর::- এর পর্মাণ হেলা, েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ b ইরশাদ কেরেছন:سِميٌع
َ هلل
َُّ صاَم َلَها َوا
َ ال اْنِف
َ ك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى
َ س
َ سَتْم
ْ هلل َفَقِد ا
َِّ ن ِبا
ْ ت َوُيْؤِم
ِ غو
ُ طا
َّ ن َيْكُفْر ِبال
ْ ي َفَم
ِّ ن اْلَغ
َ شُد ِم
ْ ن الُّر
َ ن َقْد َتَبَّي
ِ ال ِإْكَراَه ِفي الِّدي
َ
৩২১

১২২. ছূরা আন্ নাহল- ৩৬
১২৩. ٢٥٦ -سورة البقرة
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.عِليٌم
َ

অথর্াৎ- দব্ীেনর বয্াপাের েকান জবরদিস্ত েনই। িনঃসেন্দেহ গুমরাহী েথেক িহদায়াত সুস্পষ্টভােব পৃথক হেয়
েগেছ। অতএব েয তব্াগূতেক অসব্ীকার করেলা এবং আল্লাহ্র পর্িত িবশব্াস স্থাপন করেলা, েস দৃঢ়ভােব ধারণ
করেলা িনভর্রেযাগয্ সুদৃঢ় রজ্জু, যা িছন্ন হওয়ার নয়। আর আল্লাহ হেলন সবর্েশর্াতা সবর্জ্ঞ।

১২৪

অনয্ আয়ােত আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:৫২১

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

অথর্াৎ- আিম পর্েতয্ক উম্মােতর মেধয্ই রাছূল েপর্রণ কেরিছ এই মেমর্ েয, েতামরা আল্লাহ্র ‘ইবাদাত কেরা
এবং তব্াগূত েথেক িনরাপদ দূের থােকা।

১২৬

আল্লাহ 7 আেরা ইরশাদ কেরেছন:َِّ ن ا
هلل
ِ ن ُدو
ْ ضا َأْرَباًبا ِم
ً ضَنا َبْع
ُ خَذ َبْع
ِ ال َيَّت
َ شْيًئا َو
َ ك ِبِه
َ شِر
ْ ال ُن
َ هلل َو
ََّ ال ا
َّ ال َنْعُبَد ِإ
َّ سَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأ
َ ب َتَعاَلْوا ِإَلى َكِلَمٍة
ِ ل اْلِكَتا
َ ل َيا َأْه
ْ ُق
৭২১

.ن
َ سِلُمو
ْ شَهُدوا ِبَأَّنا ُم
ْ ن َتَوَّلْوا َفُقوُلوا ا
ْ َفِإ

অথর্াৎ- বলুন, েহ আহেল িকতাবগণ! েতামরা এমন একিট কািলমাহ্র িদেক এেসা যা আমােদর মেধয্ এবং
েতামােদর মেধয্ সমান, (তা হেলা) েয- আমরা আল্লাহ বয্তীত কােরা ‘ইবাদাত করব না এবং তাঁর সােথ
েকান িকছুেক শরীক করব না এবং আল্লাহ বয্তীত আমােদর েকউ কাউেক পালনকতর্া সাবয্স্ত করেব না।
তারপর যিদ তারা মুখ িফিরেয় েনয় তাহেল আপনারা বেল িদন, েতামরা সাক্ষী েথেকা েয, অবশয্ই আমরা
মুছলমান।

১২৮

আর এটাই (আল্লাহ ছাড়া অনয্ কােরা ‘ইবাদাত না করা, তাঁর সােথ েকান িকছুেক শরীক না করা এবং
َُّ ( ”َال إلَهَ إَّالলা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ) এর
আল্লাহ বয্তীত এেক অপরেক পালনকতর্া সাবয্স্ত না করা) হেলা “ هللا
ِ ِ
অথর্। হাদীেছ বিণর্ত রেয়েছ, রাছূল 1 বেলেছন:৯২১

.جَهاُد في سبيل اهلل
ِ سَناِمِه ال
َ  َوِذْرَوُة،الُة
َص
َّ عُموُدُه ال
َ  َو،الُم
َس
ْ إل
ِ ألْمِر ا
َسا
ُ َرْأ

১২৪. ছূরা আল বাকব্ারাহ- ২৫৬
১২৫. ٣٦ -سورة النحل
১২৬. ছূরা আন্ নাহল- ৩৬
১২৭. ٦٤ -سورة آل عمران
১২৮. ছূরা আ-েল ‘ইমরান- ৬৪
১২৯. رواه الترمذي و أحمد

৩৪
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অথর্- সবর্ পর্ধান িবষয় হেলা ইছলাম এবং ইছলােমর স্তম্ভ হেলা নামায। আর ইছলােমর শীষর্ স্তম্ভ হেলা
(আল্লাহ্র রােহ) িজহাদ।

১৩০

আল্লাহ্ই (0) সবেচেয় েবিশ জােনন।

১৩০. জােম‘ িতরিমযী, মুছনােদ ইমাম আহ্মাদ
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