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ভবূমকা 

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জনয বিবন ববশ্বজগডতর পালনকতণা। দরূদ ও 

সালাম ববষণত সহাক আমাডদর নবী মুহাম্মাদ, তাাঁর পবরবারবগণ ও 

সাহাবাডয় সকরাডমর উপর এবং বকয়ামত পিণন্ত তাাঁর পডথ িারা 

মানুষডক আহবান জাবনডয়ডে তাডদর উপর।  

সম্মাবনত পাঠক-পাবঠকা! এই পুস্তকবি মূলত: একবি বক্তবয। 

মরডকার বাদশাহর আহবাডন মসবজডদ নববীডত এ বক্তবযবি আবম 

সপশ কডরবেলাম। তারপর শুভাকাংখী ভাডয়রা বলবখত আকাডর তা 

প্রকাশ করার জনয আমাডক অনুডরাি কডরন। তাডদর আহবাডন সাড়া 

বদডয়ই এ পসু্তডকর অবতারর্া। আশা কবর আল্লাহ এ িারা মানুষডক 

উপকৃত করডবন। 

আল্লাহ তায়ালা বডলন, 

ْسََلمََ َلك مَ  َوَرِضيتَ  نِْعَمِتي َعَلْيك مَْ ْتَمْمتَ َوأََ ِديَنك مَْ َلك مَْ َأْكَمْلتَ  اْليَ ْومََ   اْْلِ

  ِديًنا

"আজ আবম সতামাডদর জনয সতামাডদর িীনডক পরূ্ণ কডর বদলাম। 

আমার সনয়ামত পূর্ণরূডপ প্রদান করলাম এবং সতামাডদর জনয 

মডনাবনত করলাম ইসলামডক জীবন বযবস্থা বহডসডব।" (মাডয়দা: ৩)  

এ সম্মাবনত আয়াতবি নাবিল হডয়ডে রাসলূ (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়া সাল্লাম)এর ববদায় হডে আরাফাত ময়দাডন শুক্রবার বদবডস। 
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উমার ববন খাত্তাব (রা.)এর বর্ণনায় হাদীেবি বুখারী ও মুসবলডম 

আডে। (সদখুন, বুখারী, অিযায়: ঈমান, অনুডেদ: ঈমান বাডড় ও কডম। 

মুসবলম, অনুডেদ: তাফসীর, হা/৩০১৭)  

আয়াতবি নাবিল হওয়ার সময় সসই বদবডসর ববডকডল নবী 

(সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) আরাফাডত অবস্থান করবেডলন। 

এই আয়াতবি নাবিল হওয়ার পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া 

সাল্লাম) ৮১বদন সবাঁডচ বেডলন।  

এ আয়াডত আল্লাহ তায়ালা সসু্পষ্ট বববরর্ বদডয়ডেন সি, বতবন 

আমাডদর িীনডক এমনভাডব পবরপরূ্ণ কডরডেন, িাডত ত্রুবির সকান 

অবকাশ সনই। আর তাডত কখডনা সকান বকেু সংডিাজন করারও 

প্রডয়াজন সনই। এ কারডর্ই বতবন আমাডদর নবী (সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়া সাল্লাম)সক পাবঠডয় নবী-রাসলূ আগমডর্র 

িারাবাবহকতার পবরসমাবপ্ত ঘবিডয়ডেন।   

আল্লাহ আডরা স্পষ্ট কডরডেন সি, বতবন জীবন বযবস্থা বহডসডব 

আমাডদর জনয িা পেন্দ কডরডেন তা হডে 'ইসলাম'। অতএব এই 

ইসলামকে তততি েখকিাই অপছন্দ েরকবি িা। আর এই ইসলাম 

বযতীত মািুকের তিেট থেকে অিয তেছুও তততি গ্রহণ েরকবি িা। 

তাই তততি অিয স্থাকি স্পষ্ট ভাোয় থ ােণা েকরি, 

رََ يَ ْبَتغَِ َوَمنَْ ْسََلمَِ َغي ْ  اْلَخاِسرِينََ ِمنََ اْْلِخَرةَِ ِفي َوه وََ ِمْنهَ  ي  ْقَبلََ فَ َلنَْ اِدينًَ اْْلِ
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"সি বযবক্ত ইসলাম বযতীত অনয সকান িীন বা জীবন বযবস্থা 

অনুসন্ধান করডব, তার সথডক তা কখডনাই গ্রহর্ করা হডব না। আর 

পরকাডল সস হডব ক্ষবতগ্রস্ত।" (আল ইমরাি: ৮৫) 

বতবন আডরা এরশাদ কডরন, 

ي ِإنَ   ْسََلمَ  الل هَِ ِعْندََ نََالدِّ    اْْلِ

"বনশ্চয় আল্লাহর বনকি মডনাবনত িীন বা জীবন বযবস্থা হডে 

ইসলাম।" (আল ইমরান: ১৯) 

িীনডক পবরপূর্ণ করার মািযডম এবং তার িাবতীয় বববি-ববিান 

ববশদরূডপ বর্ণনা করার মাডেই আডে ইহ-পরকাবলন িাবতীয় 

কলযার্। এ জডনযই আল্লাহ বডলন, 

  نِْعَمِتي َعَلْيك مَْ ْمتَ َوأَْتمََ 

"আমার সনয়ামত সতামাডদরডক পূর্ণরূডপ দান করলাম।" (মাডয়দা: 

০৩) 

এই আয়াত সসু্পষ্ট প্রমার্ এ কথার সি,  দুবনয়া ও আডখরাডত 

িতবকেুর প্রডয়াজন মানুষ তার জীবডন অনুভব করডব, তার সকান 

বকেুরই বববরর্ বদডত ও উডল্লখ করডত ইসলাম বাদ রাডখবন। 

এ দাবীবিডক প্রমার্ করার জনয আবম এ পুস্তডক মানব জীবডনর 

গুরুত্বপরূ্ণ ও বড় বড় দশবি ববষয় বনডয় সংবক্ষপ্ত আডলাচনা সপশ 

করডবা। এর উপডরই আডে পাবথণব জীবডন সফলতার বভবত্ত। 

এমনবক দুবনয়া-আডখরাডত এ ববষয়গুডলাই পৃবথবীবাবসর জনয 
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অবতব গুরুত্বপরূ্ণ। প্রবতবি ববষয় উডল্লখ কডর সকান সকান সক্ষডত্র 

ববডশষ সতকণতাও উডল্লখ করা হডব। ববষয়গুডলা হডে: 

প্রথমত: তাওহীদ 

বিতীয়ত: উপডদশ 

তৃতীয়ত: সৎ আমল ও অনযানয আমডলর মাডে পাথণকয 

চতুথণত: শরীয়ডতর আইডনর কাডে সমপণর্ 

পঞ্চমত: সামাবজক অবস্থা 

ষষ্ঠত: অথণনীবত 

সপ্তমত: রাজনীবত 

অষ্টমত: মুসবলম জাবতর উপর কাডফরডদর আবিপডতযর সমসযা 

নবমত: জনবল ও রসদ সামগ্রীডত কাডফরডদর প্রবতহত করডত 

মুসবলমডদর দূবণলতা সমসযা 

দশমত: সমাডজ মানুডষর মাডে ববডভদ 

 

প্রবতবি সমসযার জনয কুরআন সথডক আমরা সমািান উডল্লখ করব। 

ইন শা আল্লাহ।   
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প্রথম ববষয় : তাওহীদ 

কুরআন গডবষর্া কডর জানা সগডে সি, তাওহীদ বতনভাডগ ববভক্ত।  

প্রথম প্রকার: তাওহীদ রুববুবয়যাহ। বা আল্লাহর রুববুবয়যাডতর 

একত্ববাদ। 

এই তাওহীদডক সমডন সনয়ার জ্ঞান ও ববডবক বদডয়ই মানুষডক সবৃষ্ট 

করা হডয়ডে। সিমন আল্লাহ বডলন, 

  الل هَ  لَيَ ق ول نَ  َخَلَقه مَْ َمنَْ َسأَْلتَ ه مَْ َولَِئنَْ 

"তাডদরডক (কাডফরডদরডক) িবদ বজডজ্ঞস কর সি, সক তাডদরডক 

সবৃষ্ট কডরডে? তারা অবশযই বলডব, আল্লাহ (আমাডদর সবৃষ্ট 

কডরডেন)। (িুখরুফ: ৮৭) 

বতবন আডরা বডলন, 

 َوَمنَْ َواْْلَْبَصارََ الس ْمعََ يَْمِلكَ  َأم نَْ َواْْلَْرضَِ الس َماءَِ ِمنََ يَ ْرز ق ك مَْ َمنَْ ق لَْ 

 اْْلَْمرََ ي َدب ِّرَ  َوَمنَْ اْلَحيَِّ ِمنََ اْلَميِّتََ َوي ْخِرجَ  اْلَميِّتَِ ِمنََ اْلَحيَ  ي ْخِرجَ 

  تَ ت  ق ونََ َأَفََلَ فَ ق لَْ الل هَ  َفَسيَ ق ول ونََ

"তাকেরকে তিকেস েকরা, “থে থতামাকের আোশ ও পৃতেবী থেকে 

তরতিে থেয়? এই সশািার ও থেখার শতি োর েতৃৃকে আকছ? থে 

প্রাণহীি থেকে সিীবকে এবং সিীব থেকে প্রাণহীিকে থবর েকর? 

থে চালাকে এই তবশ্ব বযবস্থাপিা? তারা তিশ্চয়ই বলকব, এগুডলা 

আল্লাহই েকরি। বকলা, তবুও তে থতামরা (সকতযর তবকরাধী পকে 
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চলার বযাপাকর) সতেৃ হকো িা? (ইউনুস: ৩১) এ িরডর্র আয়াত 

রডয়ডে আডরা অডনক। 

বকন্তু এ প্রকার তাওহীদডক সফরাউন অস্বীকার কডরবেল। আল্লাহ 

বডলন, 

  اْلَعاَلِمينََ َربَ  َوَما ِفْرَعْونَ  قَالََ 

"সফরাউন বডলবেল, জগডতর পালনকতণা আবার সক?" (সরূা 

শুআরা: 2৩) বকন্তু তার এ প্রকার তাওহীদ অস্বীকাডরর কারর্ বেল 

অহংকার ও অজ্ঞতা। সস সম্পডকণ আল্লাহ বডলন, 

  َبَصائِرََ َواْْلَْرضَِ الس َماَواتَِ َربَ  ِإَل َ َهؤ ََلءَِ أَنْ َزلََ َما َعِلْمتََ َلَقدَْ قَالََ 

"বতবন (মূসা) বলডলন, তুতম খুব ভাল েকরই িাকিা এ প্রোময় 

তিেশৃিগুকলা আোশ ও পৃতেবীর পালনকতণা আল্লাহ ছাড়া আর থেউ 

িাতিল েকরিতি।" (বানী ইসরাঈল: ১০2) 

আল্লাহ তার সম্পডকণ বডলন, 

َها ِبَها َوَجَحد وا  َقَنت ْ   َوع ل وًّا ظ ْلًما ه مَْأَنْ ف سَ  َواْستَ ي ْ

"তারা একেবাকরই অিযায়ভাকব ঔদ্ধকতযর সাকে থসই তিেশৃিগুকলা 

অস্বীোর েরকলা অেচ তাকের মি মগি থসগুকলার সতযতা স্বীোর 

েকর তিকয়তছল।" (নমল: ১৪) 

এ জনয পববত্র কুরআন এ প্রকার তাওহীদডক প্রমার্ করার জনয 

স্বীকাডরাবক্ত মলূক প্রশ্নডবািক শব্দ িারা উডল্লখ কডরডে। সিমন: 

  َشكَ  الل هَِ َأِفي 
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"আল্লাহর অবস্তডত্ব বক সকান সডন্দহ আডে?" (ইবরাহীম: ১০) আডরা 

বলা হডয়ডে: 

رََ ق لَْ   ك لَِّ َربَ  َوه وََ رَبًّا أَْبِغي الل هَِ َأَغي ْ
  َشْيءَ 

"আপবন বলুন, আবম বক আল্লাহডক বাদ বদডয় অনয কাউডক রব 

বহডসডব গ্রহর্ করব; অথচ বতবনই সববকেুর রব?" (আনআম: 

১৬৪) আল্লাহ আডরা বডলন, 

  الل هَ  ق لَِ َواْْلَْرضَِ الس َماَواتَِ َربَ  َمنَْ ق لَْ 

"আপবন তাডদরডক বলুন! সক আকাশ মণ্ডলী ও পৃবথবীর অবিকতণা? 

আপবন বলুন: বতবন সতা আল্লাহ।" (রা'দ: ১৬) এরকম আয়াত 

আডরা অডনক আডে। ওরা আল্লাহর এই ক্ষমতা ও কতৃণত্বডক স্বীকার 

করডতা। 

বকন্তু এ প্রকার তাওহীদডক মানয করা কাডফরডদর সকান উপকার 

কডরবন। সকননা তারা ইবাদডতর সক্ষডত্র আল্লাহর একত্বডক সমডন 

সনয়বন; বশরক কডরডে। সিমন আল্লাহ বডলন, 

  م ْشرِك ونََ َوه مَْ ِإَل َ بِالل هَِ َأْكثَ ر ه مَْ ي  ْؤِمنَ  َوَما 

"তাডদর অবিকাংশই আল্লাহর উপর ঈমান আডন বকন্তু মূলত: তারা 

মুশবরক।" (ইউসফু: ১০৬) আল্লাহ আডরা বডলন, তারা মূবতণ পজুা 

কডর আর বডল, 

 ز ْلَفى الل هَِ ِإَلى لِي  َقرِّب ونَا ِإَل َ نَ ْعب د ه مَْ َما 
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 "আমরা সতা এডদর পূজা এজনযই কবর সি, তারা আমাডদরডক 

আল্লাহর বনকিবতণী কডর বদডব।" (িুমার: ৩) আল্লাহ আডরা বডলন, 

  يَ ْعَلمَ  ََلَ ِبَما الل هََ أَت  َنبِّئ ونََ ق لَْ الل هَِ ِعْندََ ش َفَعاؤ نَا َهؤ ََلءَِ َويَ ق ول ونََ 

"তারা বডল এরা (মূবতণরা) আমাডদর জনয আল্লাহর কাডে 

সপুাবরশকারী। (থহ মুহাম্মাে!) ওকেরকে বকল োও, “থতামরা তে 

আল্লাহকে এমি তবেকয়র খবর তেকো িার অতিকের েো তততি 

আসমাডনও িাকিি িা এবং জতমকিও িা!?" (ইউিুস: ১৮) 

তিতীয় প্রোর: তাওহীদুল উলুতহয়যা বা আল্লাহর ইবােকতর থেকে 

তাাঁর এেেবাে। 

এই তাওহীদডক সকন্দ্র কডরই নবী-রাসলূ এবং তাাঁর উম্মডতর মাডে 

িত িন্দ্ব ও িুদ্ধ সংঘবিত হডয়ডে। এই তাওহীদডক প্রবতষ্ঠা ও 

বাস্তবায়ন করার জনযই আল্লাহ নবী-রাসলূ সপ্ররর্ কডরডেন। এই 

তাওহীডদরই মমণবার্ী হডে: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এই কাডলমাবি 

দুবি বভবত্তর উপর প্রবতবষ্ঠত। একবি বভবত্তর মূল কথা হডে: 'না-

সচূক' । বিতীয় বভবত্তর মূল কথা হডে: 'হযাাঁ-সচূক'। 

না-সচূডকর অথণ হডে: সি সকান িরডর্র ইবাদডতর সক্ষডত্র আল্লাহ 

বযতীত সকল প্রকার মা'বূদডক না করা, বজণন করা। 

হযাাঁ-সচুডকর অথণ হডে: সব িরডর্র ইবাদত এককভাডব শুিু 

আল্লাহর উডেডশয হযাাঁ করা তথা এমনভাডব আদায় করা, সিভাডব 

করার জনয বতবন বনয়ম প্রর্য়ন কডরডেন। 
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কুরআডনর অবিকাংশ বনডদণশনা এই প্রকার তাওহীদডক বাস্তবায়ন 

করার জনযই এডসডে। আল্লাহ বডলন, 

  الط اغ وتََ َواْجَتِنب وا الل هََ اْعب د وا َأنَِ َرس وًَلَ أ م ةَ  ك لَِّ ِفي بَ َعثْ َنا َوَلَقدَْ 

"আবম প্রডতযক জাবতর বনকি রাসলূ সপ্ররর্ কডরবে এই আডদশ 

বদডয় সি, সতামরা আল্লাহর ইবাদত করডব এবং তাগূতডক বজণন 

করডব।" (নাহাল: ৩৬) আল্লাহ আডরা বডলন, 

  فَاْعب د ونَِ أَنَا ِإَل َ ِإلَهََ ََلَ أَن هَ  ِإلَْيهَِ ن وِحي ِإَل َ َرس ولَ  ِمنَْ قَ ْبِلكََ ِمنَْ َأْرَسْلَنا َوَما 

"আপনার পূডবণ সি রাসলূই আবম সপ্ররর্ কডরবে, তার কাডে এই 

বনডদণশ বদডয়ই ওহী কডরবে সি, "আবম বযতীত সকান সতয উপাসয 

সনই, অতএব সতামরা আমারই ইবাদত কডরা।" (আবিয়া: 2৫) 

আল্লাহ আডরা বডলন, 

  اْلو ثْ َقى بِاْلع ْرَوةَِ اْسَتْمَسكََ فَ َقدَِ بِالل هَِ َوي  ْؤِمنَْ بِالط اغ وتَِ َيْكف رَْ َفَمنَْ 

"সি বযবক্তই তাগূতডক (আল্লাহ বযতীত িত মাবূদ আডে তা) 

অস্বীকার করডব ও বজণন করডব এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন 

করডব (এবং শুিু তাাঁরই দাসত্ব করডব), সসই সদুৃঢ় হাতল (লা-

ইলাহা ইল্লাল্লাহ)সক আাঁকডড় িরডব।" (বাকারা: 2৫৬) 

আল্লাহ আডরা বডলন, 

 آِلَهةًَ الر ْحَمنَِ د ونَِ ِمنَْ َأَجَعْلَنا ر س ِلَنا ِمنَْ قَ ْبِلكََ ِمنَْ َأْرَسْلَنا َمنَْ َواْسَألَْ 

  ي  ْعَبد ونََ



১৪ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বযবস্থা  

                          

"থতামার পকূবৃ আতম িত রসূল পাতিকয়তছলাম তাাঁকের সবাইকে 

তিকেস েকর থেকখা, আতম ইবােত ও োসকের িিয রহমাি 

আল্লাহ ছাড়া আর থোি উপাসয তিতেৃষ্ট েকরতছলাম তেিা?" 

(িুখরুফ: ৪৫) 

বতবন আডরা এরশাদ কডরন, একেরকে বকলা, 

  م ْسِلم ونََ أَنْ ت مَْ فَ َهلَْ َواِحدَ  إِلَهَ  ِإَله ك مَْ أَن َما ِإَليَ  ي وَحى ِإن َما ق لَْ 

“আমার োকছ থি অহী আকস তার মূল আকেশ হকে এই থি, 

থেবলমাে এে ইলাহই থতামাকের ইলাহ (একমাত্র তাাঁরই ইবাদত 

করডব), তারপর তে থতামরা আিগুকতযর তশর িত েরকছা?” 

(আবিয়া: ১০৮) 

এ অথণডবািক আয়াত কুরআডন আডে অসংখয-অগবর্ত। 

 

তৃতীয় প্রকার তাওহীদ: আল্লাহর নাম ও গুর্াবলীডত একত্ববাদ: 

এ প্রকার তাওহীদ দুবি বভবত্তর উপর প্রবতবষ্ঠত: সিমনবি আল্লাহ 

বনডজই বর্ণনা কডরডেন। 

প্রথম বভবত্ত: সবৃষ্ট জগডতর গুর্াবলীর সাডথ তুলনা করা সথডক 

আল্লাহডক পববত্র করা। 

বিতীয় বভবত্ত: সি সকল গুর্াবলী আল্লাহ বনডজর জনয বনিণারর্ 

কডরডেন বা তাাঁর রাসলূ (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) বনিণারর্ 

কডরডেন, তা প্রকৃত অডথণই; রূপক অডথণ নয়- একথার প্রবত ঈমান 

আনা। আল্লাহর কামাবলয়যাত তথা পূর্ণতা ও মহডের সাডথ সিভাডব 
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গুর্াবলীগুডলা উপিুক্ত হয় সসভাডবই বতবন গুর্াবিত। একথা বনবশ্চত 

সি আল্লাহর গুর্াবলী সম্পডকণ আল্লাহ বযতীত সকউ সবশী জ্ঞান রাডখ 

না। এবং আল্লাহর গুর্াবলী সম্পডকণ (তাাঁর পডর) তাাঁর রাসলূ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম বযতীত সকউ সবশী জ্ঞান রাডখ না। 

মহান আল্লাহ বনডজর সম্পডকণ বডলন, 

  الل هَ  أَمَِ َأْعَلمَ  أَأَنْ ت مَْ 

"সতামরা বক সবশী জ্ঞান রাডখা, না আল্লাহ?" (বাকারা: ১৪০) 

বতবন তাাঁর রাসলূ সম্পডকণ বডলন, 

  ي وَحى َوْحيَ  ِإَل َ ه وََ ِإنَْ اْلَهَوى َعنَِ يَ ْنِطقَ  َوَما 

"বতবন তিকির থখয়ালখুশী মকতা েো বকলন িা। বতবন িা বডলন তা 

তাাঁর োকছ িাতিলকৃত অহী ছাড়া অনয তেছুই িয়।" (নাজম: ৩-৪) 

আল্লাহ তায়ালা তাাঁর সাডথ সকান বকেুর তুলনাডক নাকচ কডর বদডয় 

এরশাদ কডরন: 

  َشْيءَ  َكِمْثِلهَِ لَْيسََ 

"তাাঁর সমতুলয সকান বকে ু সনই।" একই সাডথ তাাঁর প্রকৃত 

গুর্াবলীডক সাবযস্ত কডরডেন। বতবন বডলন, 

  اْلَبِصيرَ  الس ِميعَ  َوه وََ 

"বতবন সবণডরাতা ও সবণদ্রষ্টা।" (শূরা: ১১)  

এই আয়াতবি আল্লাহর গুর্াবলীডক অস্বীকার করাডক প্রবতহত 

করডে। আয়াত সথডক একথা সসু্পষ্ট হডে সি, আল্লাহর বসফাত বা 
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গুর্ সমূহডক প্রকৃত অডথণ সাবযস্ত করা ওয়াবজব। সকান প্রকার দৃষ্টান্ত 

বা উপমা বনিণারর্ করা িাডব না। আর সকান বকেুর সাডথ তুলনাও 

করা িাডব না এবং অস্বীকারও করা িাডব না। একই সাডথ এই 

আয়াডত সবৃষ্টকুল সি আল্লাহ সম্পডকণ সমযক জ্ঞান লাডভ অপারগ 

তাও সসু্পষ্ট করা হডয়ডে। আল্লাহ বডলন, 

  ِعْلًما بِهَِ ي ِحيط ونََ َوََلَ َخْلَفه مَْ َوَما أَْيِديِهمَْ بَ ْينََ َما يَ ْعَلمَ  

"তততি থলােকের সামকির থপছকির সব অবস্থা িাকিি এবং তারা 

তাাঁর সম্পডকণ পকুরা োি রাকখ িা।" (ত্বাহা: ১১০) 
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বিতীয় ববষয়: উপডদশ 

ববিানগর্ একথায় একমত সি, আল্লাহ তায়ালা 'জ্ঞান ও 

পিণডবক্ষডর্'র সচডয় বড় সকান উপডদশ ও সতকণতা আকাশ সথডক 

পৃবথবীবাসী মানব জাবতর জনয সপ্ররর্ কডরনবন। মানুষ সখয়াল 

রাখডব সি তার প্রভু মহান আল্লাহ সবণদা তাডক পিণডবক্ষর্ কডরন। 

তার সগাপন-প্রকাশয সববকেু সম্পডকণ জ্ঞান রাডখন। 

সবডচডয় বড় ও গুরুত্বপরূ্ণ এই উপডদশদাতার ববষডয় ববিানগর্ 

এমন একবি দৃষ্টান্ত সপশ কডরডেন সি ববডবডকর ববচাডর ববষয়বি 

বাস্তবতায় ফুডি উডঠ। তাাঁরা বকলি, িরুন আমরা একজন 

বাদশাহডক বচবন সস খুন-খারাবী কডর, মানুষ হতযা কডর, প্রজাডদর 

কবঠন শাবস্ত সদয়, ভয়ানক বনিণাতন কডর। জল্লাদরা সবণদা তার 

হুকুম তাবমল করার জনয তরবারী হাডত উডেযাত থাডক। তাডদর 

তরবারী সথডক মানুডষর খডুনর রক্ত সিন প্রবাবহত হডতই থাডক। এই 

বাদশার আডে স্ত্রী ও কনযারা। এখন সকান মানুষ বক তার এই স্ত্রী ও 

কনযাডদর প্রবত কুনজডর তাকাডনা বা তাডদর সাডথ সকান অপকডমণ 

বলপ্ত হওয়ার দু:সাহস করডত পারডব; অথচ বাদশাহ তাডদরডক 

সদখডেন ও জানডেন? না, কখনই নয়। সডবণাচ্চ দৃষ্টান্ত আল্লাহর 

জনযই। বরং বাদশার দরবাডর উপবস্থত সকল মানুষ থাকডব ভীত-

সন্ত্রস্ত, থাকডব ববনয়ী, তাডদর দৃবষ্ট থাকডব অবনবমত। তাডদর অঙ্গ-

ভবঙ্গ হডব ভদ্রতা সলূভ নীরবতাপূর্ণ। সবডচডয় বড় কামনা থাকডব 

তাডদর বনরাপদ জীবন-িাপন। সকন্দহ থিই সকবৃাচ্চ েৃষ্টান্ত আল্লাহর 
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িিযই। থেিিা দুতিয়ার েমতাবাি থি থোি রািা-বাদশাহর সচডয় 

মহান আল্লাহর দৃবষ্ট ও জ্ঞান সীমাহীন - সপু্রশস্ত। সডন্দহ সনই বতবন 

কবঠন শাবস্ত প্রদানকারী, ভয়ানক পাকড়াওকারী, দৃষ্টান্ত মলূক দণ্ড 

প্রদানকারী। পৃবথবীডত আল্লাহর সীমাডরখা হডে, তাাঁর হারামকৃত 

বনবষদ্ধ ববষয়গুডলা। সদডশর মানুষ িবদ জানত সি রাডতর সবলাডতও 

তারা িা কডর, সস সম্পডকণ তাডদর আবমর বা শাসক জ্ঞান রাডখন, 

তডব অবশযই তারা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় রাত কািাডতা এবং তার 

ভডয় সবিরডর্র গবহণত কাজ বজণন করত। 

আল্লাহ তায়ালা সসু্পষ্টভাডব বযক্ত কডরডেন সি, সকান উডেডশয 

বতবন মানব-দানব সবৃষ্ট কডরডেন। আর তা হডে, বতবন তাডদরডক 

পরীক্ষা কডরন। 

  َعَمًَلَ َأْحَسنَ  أَي  ه مَْ 

"বতবন সদখডত চান তাডদর মডিয সক সবডচডয় উত্তম আমল কডর।" 

(কাহাফ: ৭)  

সরূা হূডদর প্রথডম আল্লাহ তায়ালা এরশাদ কডরন: 

 اْلَماءَِ َعَلى َعْرش هَ  وََكانََ أَي امَ  ِست ةَِ ِفي َواْْلَْرضََ الس َماَواتَِ َخَلقََ ال ِذي َوه وََ 

ل وَك مَْ   َعَمًَلَ َأْحَسنَ  أَي ك مَْ لَِيب ْ

"তততিই আোশ ও পৃতেবী ছয় তেকি সতৃষ্ট েকরকছি, িখি এর আকগ 

তাাঁর আরশ পাতির ওপর তছল,
 
িাকত থতামাকের পরীো েকর 

থেকখি থতামাকের মকধয থে সবডচডয় ভাকলা োি েকর।" (হূে: ৭) 
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আল্লাহ আকরা বকলি, 

ل وَك مَْ َواْلَحَياةََ اْلَمْوتََ َخَلقََ ال ِذي    اْلَغف ورَ  اْلَعزِيزَ  َوه وََ َعَمًَلَ َأْحَسنَ  أَي ك مَْ لَِيب ْ

"তততিই সতৃষ্ট েকরকছি মৃতুয ও িীবি। এ উকেকশয থি, েকমৃর তেে 

তেকয় থতামাকের মকধয থে সবডচডয় উত্তম তা পরীো েকর 

থেখকবি।
 
আর তততি পরাক্রমশালী ও েমাশীলও।" (মলুক: 2)  

এই আয়াত দুবি আডরকবি আয়াডতর উডেশযডক বযাখযা করডে। 

সিখাডন আল্লাহ বডলন, 

نَْ اْلِجنَ  َخَلْقتَ  َوَما    لِيَ ْعب د ونَِ ِإَل َ سَََواْْلِ

"আবম সতা বজন ও মানুষডক সকবল আমার ইবাদত করার জনয সৃবষ্ট 

কডরবে।" (িাবরয়াত: ৫৬) িখন বকনা মানব-দানবডক সবৃষ্টর 

উডেশয ইবাদডতর সক্ষডত্র তাডদরডক পরীক্ষা করা, তাই বজবরীল 

(আ.) চাইডলন মানুডষর সামডন সফলতার পথডক ববকবশত করডত। 

তাই বতবন প্রশ্ন করডলন নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া 

সাল্লাম)সক, ইহসান বক? অথণা ৎ সি ববষডয়র পরীক্ষা সনয়ার জনয 

আল্লাহ মানুষডক সবৃষ্ট কডরডেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়া সাল্লাম) ববষয়বির বযাখযা বদডলন সি ইহসাডনর পথই হডে এই 

মহান উপডদশদাতা ও বড় সতকণকারী। বতবন বলডলন, ইহসান 

হডে: তুবম এমনভাডব আল্লাহর ইবাদত করডব, সিন তুবম তাাঁডক 

সদখডত পাে। িবদ তুবম তাাঁডক সদখডত না পাও, তডব একথা 

অনুভব করডব সি অবশযই বতবন সতামাডক সদখডেন। (আবু হুরাইরা 
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রা. হাদীেবি বর্ণনা কডরডেন। সদখুন, বুখারী, অিযায়: ঈমান, অনুডেদ: নবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লামডক বজবরাইডলর ঈমান সম্পডকণ প্রশ্ন, ১/১৮। 

মুসতলম, অিযায়: ঈমান, হা/৯। হােীছতট ইমাম মুসতলম উমার তবি খাত্তাব রা. 

সথডকও বর্ণনা কডরডেন, অিযায়: ঈমান, হা/৮) 

এই জনয আপবন িখনই পববত্র কুরআডনর সকান পাতা উল্টাডবন 

সসখাডনই সদখডত পাডবন এই মহান উপডদশদাতাডক। আল্লাহ 

বডলন, 

 ِإَل َ قَ ْولَ  ِمنَْ يَ ْلِفظَ  َما  َقِعيدَ  الشَِّمالَِ َوَعنَِ اْلَيِمينَِ َعنَِ اْلم تَ َلقَِّيانَِ يَ تَ َلق ى ِإذَْ 

  َعِتيدَ  رَِقيبَ  َلَديْهَِ

"আতম মািুেকে সতৃষ্ট েকরতছ আর তাকের মকি থিসব েুমন্ত্রণা 

উতেত হয় তা আতম িাতি। আতম তার  াকড়র রকগর থচকয়ও তার 

থবশী োকছ আতছ। (আমার এ সরাসতর োি ছাড়াও) দু’িি থলখে 

তার ডাি ও বাাঁ তেকে বকস সবতেছু তলতপবদ্ধ েরকছ। এমি থোি 

শব্দ তার মুখ থেকে থবর হয় িা িা সংরতেত েরার িিয এেিি 

সো প্রস্তুত পিৃকবেে উপতস্থত োকে িা।" (ক্বাফ: ১৬-১৮) 

  َغائِِبينََ ك ن ا َوَما مَ بِِعلَْ َعَلْيِهمَْ فَ َلنَ ق ص نَ 

"তারপর আতম তিকিই পূণ ৃ োি সহোকর সমুেয় োিৃতববরণী 

তাকের সামকি থপশ েরকবা। আতম থতা আর থসখাকি অিুপতস্থত 

তছলাম িা!" (আরাফ: ৭) 
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ل و َوَما َشْأنَ  ِفي َتك ونَ  َوَما  اك نَ  ِإَل َ َعَملَ  ِمنَْ تَ ْعَمل ونََ َوََلَ ق  ْرآنَ  ِمنَْ ِمْنهَ  تَ ت ْ
 ِفي َذر ةَ  ِمثْ َقالَِ ِمنَْ رَبِّكََ َعنَْ يَ ْعز بَ  َوَما ِفيهَِ ت ِفيض ونََ ِإذَْ ش ه وًدا َعَلْيك مَْ

  م ِبينَ  ِكَتابَ  ِفي ِإَل َ َأْكبَ رََ َوََلَ َذِلكََ ِمنَْ َأْصَغرََ َوََلَ الس َماءَِ ِفي َوََلَ اْْلَْرضَِ

"বস্তুতঃ থহ িবী! থি থোি অবস্থাকতই তুতম োে এবং থোরআকির 

থি থোি অংশ থেকেই পাি েরা তেংবা থতামরা থি থোি েো বল 

বা োি ের, অেচ আতম থতামাকের তিেকট উপতস্থত োতে 

থতামাকের থেখকত োতে এবং থতামাকের েো শুিকত োতে- িখি 

থতামরা তাকত আত্নতিকয়াগ ের।  আোশ ও  পৃতেবীর মকধয থোি 

অণু পতরমাণ বস্তুও এমি থিই এবং তার থচকয় থছাট্ট বা বড় থোি 

তিতিসও থিই, িা থতামাকের রকবর েৃতষ্টর অকগাচকর আকছ এবং ঐ 

সেল তবেয় এেতট সসু্পষ্ট তেতাকব তলতপবদ্ধ আকছ।" (ইউনুস: ৬১) 

আল্লাহ আডরা বডলন, 

 َما يَ ْعَلمَ  ثَِيابَ ه مَْ َيْستَ ْغش ونََ ِحينََ َأََلَ ِمْنهَ  لَِيْسَتْخف وا ص د وَره مَْ يَ ثْ ن ونََ ِإن  ه مَْ َأََلَ
 "  الص د ورَِ ِبَذاتَِ َعِليمَ  ِإن هَ  ي  ْعِلن ونََ َوَما ونََي ِسرَ 

"থেকখা, এরা তাাঁর োছ থেকে আত্মকগাপি েরার িিয বুে ভাাঁি 

েরকছ।
 
সাবধাি! িখি এরা োপড় তেকয় তিকিকেরকে ঢাকে তখি 

তারা িা থগাপি েকর এবং িা প্রোশ েকর তা সবই আল্লাহ  িাকিি। 

তততি থতা অন্তকরর সগাপন ববষয় সম্পডকণ জ্ঞান রাডখন।" (হূে: ৫) 

এরেম আকরা অকিে আয়াত েুরআকির বববভন্ন িায়গায় পাাথবি।  
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ততৃীয় ববষয়: স ৎকমণ ও অনযানয কমণকাডণ্ডর মাডে পাথণকয 

কুরআন বববরর্ বদডয়ডে সি, স ৎকমণ তাডকই বডল, িার মডিয ৩বি 

ববষয় পরূ্ণ থাকডব। সকান একবি বাদ পড়ডল ঐ স ৎকমণ বকয়ামত 

বদবডস সকান উপকাডর আসডব না। ববষয় ৩বি হডে: 

প্রথম: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) সি শরীয়ত বনডয় 

এডসডেন স ৎকমণবি তার সমাতাডবক হডত হডব।
1

 সকননা আল্লাহ 

বডলন, 

  فَانْ تَ ه وا َعْنهَ  نَ َهاك مَْ َوَما َفخ ذ وهَ  الر س ولَ  آتَاك مَ  َوَما 

"রাসলূ সতামাডদরডক িা সদন সতামরা তা গ্রহর্ কডরা। আর িা 

বনডষি কডরন তা সথডক সতামরা ববরত থাডকা।" (হাশর: ৭) বতবন 

আডরা বডলন, 

  الل هََ َأطَاعََ فَ َقدَْ الر س ولََ ي ِطعَِ َمنَْ 

"সি রাসডূলর আনগুতয করডলা সস আল্লাহরই আনগুতয করডলা।" 

(বনসা: ৮০) বতবন আডরা বডলন, 

                                                           
1
 . আডয়শা (রাোঃ) সথডক ববর্ণত, বতবন বডলনোঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) 

এরশাদ কডরন,  َوََرد  সি বযবক্ত আমার এই িীডনর মাডে“ َمْنَأْحَدَثَِفْيَأْمرِنَاََهَذاََماََلْيَسَِمْنه َفَ ه 

   অনয বর্ণনায় এডসডে, َ َفَ ه َوََرد ََأْمر نَا  সি বযবক্ত এমন আমল করডব" َمْنََعِمَلََعَمًَلََلْيَسََعَلْيِه

িার পডক্ষ আমার শরীয়ডতর সকান বনডদণশ সনই, তডব তা প্রতযাখযাত।" (মুসবলম, অিযায়োঃ 

বকতাবুল আকজীয়া, অনুডেদোঃ অনযায় হুকমু এবং নব আববস্কতৃ ববষয়সমূহ প্রতযাখযাত হওয়া প্রসডঙ্গ, 

হাদীে নং- ৩2৪৩।) 
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   فَات ِبع وِني الل هََ ت ِحب ونََ ك ْنت مَْ ِإنَْ ق لَْ  

"তুবম বডলা, সতামরা িবদ আল্লাহডক ভাডলাবাডসা তডব আমার 

অনুসরর্ কডরা।" (আল ইমরান: ৩১) আল্লাহ আডরা বডলন, 

ينَِ ِمنََ َله مَْ َشَرع وا ش رََكاءَ  َله مَْ َأمَْ    الل هَ  بِهَِ يَْأَذنَْ َلمَْ َما الدِّ

"এসব থলাে তে আল্লাহর এমি থোি শরীকথে তবশ্বাস েকর, থি 

একের িিয িীকির মত এমি এেতট পদ্ধতত তিধৃাতরত েকর তেকয়কছ 

আল্লাহ িার অিুকমােি থেিতি?" (শূরা: 2১) 

বতবন আডরা বডলন, 

  تَ ْفتَ ر ونََ الل هَِ َعَلى أَمَْ َلك مَْ َأِذنََ آلل هَ  

"আল্লাহ বক সতামাডদর এ সকল কমণকাডণ্ডর অনুমবত বদডয়ডেন, না 

সতামরা আল্লাহর উপর বমথযাডরাপ করডো?" (ইউনুস: ৫৯) 

বিতীয়: কমণবি খাডলস ও একবনষ্ঠভাডব আল্লাহর সন্তুবষ্টর জনয হডত 

হডব। সকননা আল্লাহ বডলন, 

   الدِّينََ َلهَ  م ْخِلِصينََ الل هََ لِيَ ْعب د وا ِإَل َ أ ِمر وا َوَما 

"তাকেরকে থতা এছাড়া আর থোি হুেুম থেয়া হয়তি থি, তারা 

তিকিকের িীিকে এেমাে আল্লাহর িিয তিধৃাতরত েকর 

এেতিষ্ঠভাকব তাাঁরই ইবাোত েরকব।" (বাইডয়যনাহ: ৫)  

বতবন আডরা বডলন, 
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ينََ لَهَ  م ْخِلًصا الل هََ َأْعب دََ َأنَْ أ ِمْرتَ  ِإنِّي ق لَْ   َأو لََ َأك ونََ ِْلَنَْ َوأ ِمْرتَ  الدِّ

 َعَذابََ رَبِّي َعَصْيتَ  ِإنَْ َأَخافَ  ِإنِّي ق لَْ اْلم ْسِلِمينََ
 َأْعب دَ  الل هََ ق لَِ َعِظيمَ  يَ ْومَ 

  د ونِهَِ ِمنَْ ِشْئت مَْ َما فَاْعب د وا ِديِني لَهَ  م ْخِلًصا

(থহ িবী!) একের বকলা, আমাকে আকেশ থেয়া হকয়কছ, থিি আতম 

এেতিষ্ঠভাকব আল্লাহরই োসে েতর। আমাকে এ আকেশও থেয়া 

হকয়কছ থিি আতম সবার আকগ মুসবলম বা আেসমপণর্কারী হই। 

বকলা, আতম িতে আমার পালনকতণার অবাধয হই, তাহকল আবম 

একবি ভয়ািে তেকির আশংকা করবে। বকল োও, আতম 

আিগুতযসহ এেতিষ্ঠভাকব আল্লাহরই োসে েরকবা। (এই 

আডদডশর পর) থতামরা তাাঁসক ছাড়া আর িাকের ইো োসে েরকত 

োকো।" (িুমার: ১১-১৫) 

তৃতীয়: কমণবি সহীহ আকীদার উপর বভবত্ত কডর হডত হডব। সকননা 

কমণ হডে োডদর মত আর আকীদা হডে ফাউডণ্ডশন বা বভবত্তর মত।  

আল্লাহ বডলন, 

  م ْؤِمنَ  َوه وََ أ نْ َثى َأوَْ ذََكرَ  ِمنَْ الص اِلَحاتَِ ِمنََ يَ ْعَملَْ َوَمنَْ 

"আর থি বযতি সৎোি েরকব- সস নারী সহাক বা পুরুষ- এবং 

থসই সাকে থস মুতমিও হকব।" (বনসা: ১2৪) এখাডন স ৎ আমল 

করার জনয 'মুবমন হডব' শতণ জডুড় সদয়া হডয়ডে। এই জনয ঈমান না 

সরডখ স ৎকমণ করডল তার পবরর্বত বক হডব সস সম্পডকণ আল্লাহ 

বডলডেন, 
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  َمْنث ورًا َهَباءًَ َفَجَعْلَناهَ  َعَملَ  ِمنَْ َعِمل وا َما ِإَلى َوَقِدْمَنا 

"আর আবম তাকের সমি েৃতেসমণর প্রবত মডনাবনডবশ করব; 

অত:পর তা (ঈমান ববহীন হওয়ার কারডর্ বা ঈমাডন বশরক বমবরত 

থাকার কারডর্) উৎতেপ্ত ধূকলার মকতা উতড়কয় থেকবা।" (ফুরকান: 

2৩) আল্লাহ আডরা বডলন, 

 َوبَاِطلَ  ِفيَها َصنَ ع وا َما َوَحِبطََ الن ارَ  ِإَل َ اْْلِخَرةَِ ِفي َله مَْ لَْيسََ ال ِذينََ أ ولَِئكََ 

  يَ ْعَمل ونََ َكان وا َما

"তেন্তু এ ধরকণর থলােকের িিয আকখরাকত আগুি ছাড া আর 

তেছুই থিই।
 
(থসখাকি তারা িািকত পারকব) িা তেছু তারা দুতিয়ায় 

বাতিকয়কছ সব বরবাে হকয় থগকছ এবং এখি তাকের সমি েৃতেমৃ 

বযেৃতায় পিৃবতসত হকয়কছ।" (হূে: ১৬) 
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চতথুণ ববষয়: শরীয়ডতর আইন োড়া অনয আইন িারা 

ববচার-ফায়সালা করা: 

পববত্র কুরআন এরূপ করাডক সসু্পষ্ট কুফরী ও আল্লাহর সাডথ 

বশরক বহডসডব গর্য কডরডে।  

একদা শয়তান মকার কাডফরডদডক পরামশণ সদয় সি, তারা সিন 

আমাডদর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম)এর বনকি প্রশ্ন 

রাডখ, সকান োগল িবদ মারা িায়, সক তাডক সমডরডে? বতবন 

বলডলন, আল্লাহ তাডক সমডরডেন। তখন সস পরামশণ বদল সি, তারা 

তাাঁডক প্রশ্ন করডব, তাহডল সতামরা বনজ হাডত সিিা জডবহ করডো, 

তা হালাল মডন করডো, আর আল্লাহ সিিা জডবহ কডরডেন সতামরা 

তা হারাম মডন করডো? তডব সতা আল্লাহর সচডয় সতামরাই উত্তম? 

তখন আল্লাহ এই আয়াত নাবিল কডরন,  

 لَي وح ونََ الش َياِطينََ َوِإنَ  َلِفْسقَ  َوِإن هَ  َعَلْيهَِ الل هَِ اْسمَ  ْذَكرَِي َ َلمَْ ِمم ا تَْأك ل وا َوََلَ

   َلم ْشرِك ونََ ِإن ك مَْ َأَطْعت م وه مَْ َوِإنَْ لِي َجاِدل وك مَْ َأْولَِيائِِهمَْ ِإَلى

"আর থি পশুকে আল্লাহর িাকম িকবহ েরা হয়তি তার থগাশত 

থখকয়া িা। এটা অবতশয মহাপাপ। শয়তািরা তাকের সােীকের 

অন্তকর সকন্দহ ও আপতত্তর উদ্ভব  টায়, িাকত তারা থতামাকের 

সাকে ঝগড়া েরকত পাকর। তেন্তু িতে থতামরা তাকের আিগুতয 
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েকরা তাহকল অবতশয থতামরা মুশতরে হসয় িাডব।" (আিআম: 

১২১)
2

  

এই আয়াডত )لمشركون إنكم(  এর মডিয َلم অক্ষরবি কসডমর অডথণ 

বযবহার হডয়ডে। এই জডনয সি )ملشركون إنكم(  বাডকয فاء বযবহার 

হয়বন। িা শডতণর জবাব হডত পারত। অতএব এ আয়াডত আল্লাহ 

কসম কডর বলডেন, মৃত প্রার্ীডক হালাল বলার সক্ষডত্র িারা 

শয়তাডনর অনুসরর্ করডব তারা মুশবরক। এই বশরক তাডক 

মুসবলম বমল্লাত সথডক সবর কডর বদডব। এ বযাপাডর মুসবলম জাবত 

ঐকযমত। এ িরডর্র বশরককারীডদর আল্লাহ বকয়ামত বদবডস সি 

ভয়ানক শাবস্তর িমকী বদডয়ডেন, সস সম্পডকণ বতবন বডলন, 

 َوَأنَِ م ِبينَ  َعد وَ  َلك مَْ ِإن هَ  الش ْيطَانََ تَ ْعب د وا ََلَ َأنَْ آَدمََ بَِني يَا ِإلَْيك مَْ َأْعَهدَْ أََلمَْ 

  م ْسَتِقيمَ  ِصَراطَ  َهَذا اْعب د وِني

"থহ আেম সন্তাকিরা! আতম তে থতামাকের এ মকমৃ অবঙ্গকার সনইতি 

থি, শয়তাকির বকন্দগী েকরা িা, থস থতামাকের প্রোশয শত্রু। এবং 

                                                           
2  . (হাদীেবি ইবডন আব্বাস (রা.) সথডক বর্ণনা কডরডেন, আবু দাউদ, অিযায়: কুরবানী, 

অনডুেদ: আহডল বকতাডবর জডবহ খাওয়া িাডব বক না, হা/2৮১৮। বতরবমিী, অিযায়: 

তাফসীর, অনুডেদ: সূরা আনআডমর তাফসীর, হা/৩০৬৯। নাসাঈ, অিযায়: কুরবানী, 

হা/৪৪৩৭। ইবডন মাজাহ, অিযায়: পশু জডবহ, অনডুেদ: জডবহ করার সময় ববসবমল্লাহ.. 

বলা, হা/৩১৭৩) 
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আমারই বকন্দগী েকরা, এতটই সরল-সতিে পে?" (ইয়াসীন: ৬০-

৬১)  

ইবরাহীম খলীল (আ:) স্বীয় বপতাডক িা বডলডেন আল্লাহ তায়ালা 

তা উডল্লখ কডর বডলন, 

  الش ْيطَانََ ْعب دَِت ََ ََلَ أََبتَِ يَا 

"সহ আমার বপতা! আপবন শয়তাডনর অনুসরর্ কবরডয়ন না।" 

(মারইয়াম: ৪৪) অথণা ৎ শয়তাডনর কুফরী ও অবািযতা পূর্ণ 

আইডনর অনুসরর্ করার মািযডম তার ইবাদত করডবন না। 

বতবন আডরা বডলন, 

  َمرِيًدا انًاَشْيطََ ِإَل َ َيْدع ونََ َوِإنَْ ِإنَاثًا ِإَل َ د ونِهَِ ِمنَْ يَْدع ونََ ِإنَْ 

"তারা আল্লাহকে পতরতযাগ েকর শুধু িারীর আরাধিা েকর এবং শুধু 

অবাধয শয়তাকির পিূা েকর।" (বনসা: ১১৭) অথণা ৎ শয়তান োড়া 

কাডরা সগালামী কডর না। আর এিাই হল তার আইডনর অনুসরর্ 

করা।  

আল্লাহ আডরা বডলন, 

  ش رََكاؤ ه مَْ َأْوََلِدِهمَْ لََقَ تَْ اْلم ْشرِِكينََ ِمنََ ِلَكِثيرَ  زَي نََ وََكَذِلكََ 

"এমতিভাকব অকিে মুশকরকের েৃতষ্টকত তাকের উপাসযরা সন্তাি 

হতযাকে সকুশাতভত েকর তেকয়কছ, থিি তারা তাকেরকে তবিষ্ট েকর 

থেয় এবং তাকের ধমমৃতকে তাকের োকছ তবভ্রান্ত েকর থেয়।" 
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(আনআম: ১৩৭) আল্লাহর নাফরমানী কডর সন্তান হতযার সক্ষডত্র 

তাডদর আনুগতযডক বশরক বলা হডয়ডে। 

িখন আদী ববন হাবতম (রা.) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া 

সাল্লাম)সক এই আয়াত সম্পডকণ বজডজ্ঞস কডরন: 

  الل هَِ د ونَِ ِمنَْ َأْربَابًا َور ْهَبانَ ه مَْ َأْحَبارَه مَْ ات َخذ وا 

"তারা তাকের পাদ্রী ও সািু-সনযাসীডদরডক তাকের প্রভুরূকপ গ্রহণ 

েকরকছ।" (তাওবা: ৩১) তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া 

সাল্লাম) তার জবাডব বডলডেন সি, আল্লাহ িা হারাম কডরডেন তাডক 

পাদ্রী হালাল সঘাষর্া এবং আল্লাহ িা হালাল কডরডেন তা তাডদর 

হারাম সঘাষর্ায় তাডদর অনুসরর্ই হডে তাডদরডক রব্ব বা প্রভু 

বহডসডব গ্রহর্ করা। (বতরবমিী, অিযায়: কুরআডনর তাফসীর, অনুডেদ: 

সূরা তাওবার তাফসীর হা/৩০৯৫) 

নীডচর আয়াতবি সম্পডকণ সতা সকান ববতকণ সনই। সদখুন আল্লাহ বক 

বডলডেন, 

 قَ ْبِلكََ ِمنَْ أ ْنِزلََ َوَما ِإلَْيكََ أ ْنِزلََ ِبَما آَمن وا أَن  ه مَْ يَ ْزع م ونََ ال ِذينََ ِإَلى تَ رََ أََلمَْ 

 الش ْيطَانَ  َوي رِيدَ  بِهَِ َيْكف ر وا َأنَْ أ ِمر وا َوَقدَْ الط اغ وتَِ ِإَلى َحاَكم وايَ تََ َأنَْ ي رِيد ونََ

  بَِعيًدا َضََلًَلَ ي ِضل ه مَْ َأنَْ

"আপতি তে তাকেরকে থেকখিতি, িারা োবী েকর থি, িা আপিার 

প্রতত অবতীর্ণ হকয়কছ তার উপর এবং আপিার পকূবৃ িা অবতীর্ণ 

হকয়কছ তার উপর তারা ঈমান এডনডে। তারাই আবার তবকরাধপরূ্ণ 
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ববষডয়র সমািাডনর জনয শয়তাকির কাডে সিডত চায়, অেচ 

তাকেরসক তিকেৃশ সদয়া হকয়কছ, তারা শয়তানডক অমািয করডব। 

পোন্তকর শয়তাি তাকেরকে প্রতাতরত েকর পেভ্রষ্ট েকর থেলকত 

চায়।" (বনসা: ৬০) 

আল্লাহ আডরা বডলন, 

  اْلَكاِفر ونََ ه مَ  فَأ ولَِئكََ الل هَ  َزلََأَن َْ ِبَما َيْحك مَْ َلمَْ َوَمنَْ 

"িারা আল্লাহর িাতিল েরা আইি অিুিায়ী োয়সালা েকর িা, 

তারাই োকের।" (মাডয়দা: ৪৪)  

বতবন আডরা বডলন, 

رََ   َوال ِذينََ م َفص ًَلَ اْلِكَتابََ ِإلَْيك مَ  أَنْ َزلََ ال ِذي َوه وََ َحَكًما أَبْ َتِغي الل هَِ َأفَ َغي ْ

َناهَ    اْلم ْمَترِينََ ِمنََ َتك وَننَ  َفََلَ بِاْلَحقَِّ رَبِّكََ ِمنَْ م نَ ز لَ  أَن هَ  يَ ْعَلم ونََ اْلِكَتابََ مَ آتَ ي ْ

"এমতাবস্থায় আতম তে আল্লাহ  ছাড়া অিয থোি মীমাংসাোরী 

(তবচারে) সন্ধাি েরকবা? অেচ তততি পূণৃ তবিাতরত তববরণসহ 

থতামাকের তিেট তেতাব িাতিল েকরকছি। আর িাকেরকে আতম 

(থতামার আকগ) তেতাব তেকয়তছলাম তারা িাকি এ তেতাবতট 

থতামার রকবরই পে থেকে সতয সহোকর িাতিল হকয়কছ। োকিই 

তুতম সকন্দহ থপােণোরীকের অন্তভৃুি হকয়া িা।" (আনআম: ১১৪) 

আল্লাহ আডরা বডলন, 

  اْلَعِليمَ  الس ِميعَ  َوه وََ ِلَكِلَماتِهَِ م َبدِّلََ ََلَ َوَعْدًَلَ ِصْدقًا رَبِّكََ َكِلَمتَ  َوَتم تَْ 
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"সতযতা ও ইিসাকের তেে তেকয় থতামার রকবর েো পণূৃাংগ, তাাঁর 

েরমািসমূহ পতরবতৃি েরার থেউ থিই এবং তততি সবতেছু শুকিি 

ও িাকিি।" (আনআম: ১১৫) "সতযতা" বলডত উডেশয িাবতীয় 

সংবাদ (অবতত-ভববষযত) সবই সতয। আর "ইনসাফ" বলডত 

উডেশয হডে, বনয়ম-নীবত ও আইন-কানুনগুডলা ইনসাফপূর্ণ। 

আল্লাহ আডরা বডলন, 

غ ونََ اْلَجاِهِلي ةَِ َأَفح ْكمََ   ح ْكًما الل هَِ ِمنََ َأْحَسنَ  َوَمنَْ يَ ب ْ
  ي وِقن ونََ ِلَقْومَ 

(িতে এরা আল্লাহর আইি থেকে মুখ তেতরকয় থিয়) তাহকল তে এরা 

আবার থসই িাকহতলয়াত িামািার তবচার-োয়সালা চায়? অেচ 

িারা আল্লাহর প্রতত ইয়াক্বীি তো েৃঢ় প্রতযকয়র অতধোরী, তাকের 

েৃতষ্টকত আল্লাহর চাইকত ভাল তবচারে ও োয়সালাোরী আর থেউ 

থিই।" (মাকয়ো: ৫০) 
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পঞ্চম তবেয়: সামাতিে অবস্থা 

এ তবেকয়ও েুরআি সেল তপপাসা তিবারণ েকর তেকয়কছ। সব 

পেকে আকলাতেত েকর থরকখকছ।  

থেখুি! সবকচকয় বড় থিতা মুহাম্মাে (সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া 

সাল্লাম)থে আল্লাহ সমাকির থলােকের সাকে তেরূপ আচরকণর 

হুেুম তেকয়কছি: 

  اْلم ْؤِمِنينََ ِمنََ ات  بَ َعكََ ِلَمنَِ َجَناَحكََ َواْخِفضَْ 

"এবং সতামার অনুসারী ম’ুতমিকের সাকে তবিম্র বযবহার েকরা।" 

(শুআরা: 2১৫) 

বতবন আডরা বডলন, 

 ِمنَْ ََلنْ َفض وا اْلَقْلبَِ َغِليظََ َفظًّا ك ْنتََ َوَلوَْ َله مَْ لِْنتََ الل هَِ ِمنََ رَْحَمةَ  فَِبَما 

ه مَْ فَاْعفَ  َحْوِلكََ   اْْلَْمرَِ ِفي َوَشاِوْره مَْ َله مَْ َواْستَ ْغِفرَْ َعن ْ

"(থহ িবী!) এটা আল্লাহর বড ই অিুগ্রহ থি, থতামার বযবহার তাকের 

প্রতত বড ই থোমল। িি কতা িতে তুতম রুে স্বভাকবর বা েকিার তচত্ত 

হকত, তাহকল তারা সবাই থতামার চার পাশ থেকে সকর থিকতা। 

তাকের ত্রুতট েমা েকর োও। তাকের িিয মাগতেরাকতর থোি া 

েকরা এবং িীকির বযাপাকর তবতভন্ন পরামকশৃ তাকেরকে অন্তভৃুি 

েকরা।" (আল ইমরান: ১৫৯) 
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আর সদখুন! সমাডজর সলাডকরা সনতার সাডথ আচরর্ সকমন হডব 

সস সম্পডকণ আল্লাহ কী আডদশ করডেন? 

  ِمْنك مَْ اْْلَْمرَِ َوأ وِلي الر س ولََ َوَأِطيع وا الل هََ َأِطيع وا آَمن وا ال ِذينََ أَي  َها يَا 

"থহ ঈমািোরগণ! আিগুতয েকরা আল্লাহর এবং আিগুতয েকরা 

রসূকলর, আর থসই সব থলাকের িারা থতামাকের মকধয োতয়ে ও 

েমতার অতধোরী।" (বনসা: ৫৯) 

সদখুন! এমনবক একজন মানুষ তার পবরবাডরর সাডথ বক আচরর্ 

করডব তার বনডদণশও কুরআন বদডয়ডে। আল্লাহ বডলন, 

 َواْلِحَجارَةَ  الن اسَ  َوق ود َها نَارًا َوَأْهِليك مَْ أَنْ ف َسك مَْ ق وا آَمن وا ال ِذينََ أَي  َها يَا 

َها   ي  ْؤَمر ونََ َما َويَ ْفَعل ونََ َأَمَره مَْ َما الل هََ يَ ْعص ونََ ََلَ ِشَدادَ  ظَ ِغََلَ َمََلِئَكةَ  َعَلي ْ

"থহ ঈমানদারগর্! থতামরা তিকিকেরকে এবং তিকিকের পতরবার ও 

সন্তাি-সন্তততকে থসই আগুি থেকে রো েকরা িার জ্বালািী হকব 

মািুে এবং পাের।
 
থসখাকি রূঢ় স্বভাব ও েকিার হৃেয় থেকরশতারা 

তিকয়াতিত োেকব, িারা েখকিা আল্লাহর তিকেৃশ অমািয েকর িা 

এবং তাকেরকে থি তিকেৃশ থেয়া হয় তাই পালি েকর।" (তাহরীম: 

৬) 

আকরা থেখুি! মানুষডক তার পবরবাডরর ববষডয় বকরূপ সতকণ 

থাকডত বলা হডয়ডে। আর আডদশ করা হডয়ডে সি তাডদর িারা 

অনুবচত কাজ হডয় সগডল তাডদরডক ক্ষমা কডর বদডত। প্রথডম 
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তাডদর ববষডয় সতকণ থাকডত বলা হডয়ডে, পডর আবার ক্ষমা কডর 

বদডত বলা হডয়ডে। আল্লাহ বডলন,  

 َوِإنَْ فَاْحَذر وه مَْ َلك مَْ َعد وًّا َوَأْوََلدِك مَْ َأْزَواِجك مَْ ِمنَْ ِإنَ  آَمن وا ال ِذينََ أَي  َها يَا

  يمَ رَحَِ َغف ورَ  الل هََ فَِإنَ  َوتَ ْغِفر وا َوَتْصَفح وا تَ ْعف وا

"থহ থসই সব থলাে িারা (আল্লাহ ও রাসডূলর উপর) ঈমাি 

একিকছা, থতামাকের স্ত্রী ও সন্তািকের মকধয থেউ থেউ থতামাকের 

শত্রু। তাকের বযাপাকর সতেৃ োে। আর িতে থতামরা েমা ও 

সহিশীলতার আচরণ েকরা এবং েমা েকর োও তাহকল আল্লাহ  

অতীব েমাশীল, অতীব েয়ালু।" (তাগাবুন: ১৪)  

আবার সদখুন! সমাডজর সািারর্ জনগর্ডক পরস্পডরর মাডে কী 

িরডর্র আচরর্ করডত বলা হডয়ডে। আল্লাহ বডলন, 

ْحَسانَِ بِاْلَعْدلَِ يَْأم رَ  الل هََ ِإنَ   َهى اْلق ْرَبى ِذي َوِإيَتاءَِ َواْْلِ  اْلَفْحَشاءَِ َعنَِ َويَ ن ْ

  َتذَك ر ونََ َلَعل ك مَْ يَِعظ ك مَْ َواْلبَ ْغيَِ َواْلم ْنَكرَِ

"আল্লাহ থতামাকেরকে িযায়-িীতত, পকরাপোর ও আত্মীয়-

স্বিিকেরকে োি েরার হুেুম থেি এবং অশ্লীল-তিলৃজ্জতা ও 

দুষ্কৃতত এবং অতযাচার-বাড়াবাতড় েরকত তিকেধ েকরি। তততি 

থতামাকের উপকেশ থেি, িাকত থতামরা তশোলাভ েরকত পাকরা।" 

(িাহাল: ৯০) 

তততি আকরা বকলি, 
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 َوََلَ ِإْثمَ  الظ نَِّ بَ ْعضََ ِإنَ  الظ نَِّ ِمنََ َكِثيًرا اْجَتِنب وا آَمن وا ينََال ذَِ أَي  َها يَا 
  بَ ْعًضا بَ ْعض ك مَْ يَ ْغَتبَْ َوََلَ َتَجس س وا

"থহ ঈমািোরগণ, মানুডষর প্রবত থবশী থবশী েুধারণা ও খারাপ 

অিুমাি েরা থেকে তবরত োকো, োরণ থোি থোি ধারণা ও 

অিুমাি থগািাহ।
 
থোে অকেেণ েকরা িা। আর থতামাকের থেউ থিি 

োকরা গীবত (অসাোকত সমাকলাচিা) িা েকর।" (হুিরুাত: ১২) 

তততি আকরা বকলি, 

 ِمنَْ قَ ْومَ  َيْسَخرَْ ََلَ 
ًرا َيك ون وا َأنَْ َعَسى قَ ْومَ  ه مَْ َخي ْ  ِمنَْ ِنَساءَ  َوََلَ ِمن ْ

 ِنَساءَ 

ًرا َيك نَ  َأنَْ َعَسى ه نَ  َخي ْ  بِْئسََ بِاْْلَْلَقابَِ تَ َنابَ ز وا َوََلَ َسك مَْأَنْ فَ  تَ ْلِمز وا َوََلَ ِمن ْ

يَمانَِ بَ ْعدََ اْلف س وقَ  اَِلْسمَ    الظ اِلم ونََ ه مَ  فَأ ولَِئكََ يَ ت بَْ َلمَْ َوَمنَْ اْْلِ

"থহ
 
ঈমািোরগণ, পুরুেরা থিি অিয পুরুেকের উপহাস-তবদ্রূপ িা 

েকর। হকত পাকর তারাই একের থচকয় উত্তম। আর মতহলারাও থিি 

অিয মতহলাকের উপহাস-তবদ্রূপ িা েকর। হকত পাকর তারাই একের 

থচকয় উত্তম।
 
থতামরা একে অপকরর প্রতত থোোকরাপ েকরা িা এবং 

পরস্পরকে খারাপ িাকম (বা িাম তবগতড়কয়) থডকো িা। ঈমাি 

গ্রহকণর পর মন্দ িাকম ডাোটা অতযন্ত ি িয বযাপার। িারা এ 

আচরণ পতরতযাগ েকরতি তারাই িাকলম।" (হুিরুাত: ১১) 

তততি আকরা বকলি, 

ْثمَِ َعَلى تَ َعاَون وا َوََلَ َوالت  ْقَوى اْلِبرَِّ َعَلى َوتَ َعاَون وا    َواْلع ْدَوانَِ اْْلِ
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"থিেী ও আল্লাহভীততর সমি োকি সবার সাকে সহকিাতগতা েকরা 

এবং গুিাহ ও সীমালং কির োকি োউকে সহকিাতগতা েকরা িা।" 

(মাডয়দা: 2) 

আল্লাহ আডরা বডলন, 

  ِإْخَوةَ  اْلم ْؤِمن ونََ ِإن َما 

"মুতমিরা থতা পরস্পর ভাই-ভাই। (হুিুরাত: ১০)    

আল্লাহ আকরা বকলি, 

نَ ه مَْ ش وَرى َوَأْمر ه مَْ    بَ ي ْ

"এবং তারা তিকিকের সব োি পরস্পর পরামকশৃর তভতত্তকত 

চালায়।" (শুরা: ৩৮) 

এ ছাড়া আকরা অসংখয আয়াত আকছ। 

সমাকির মািুে সবাই তেন্তু এেরেম িয়। মািুে থিই থহাে িা 

থেি তার তবকরাধী বা শত্রু  তিি থেকে থহাে বা মািুে থেকে থহাে 

োেকবই। থেউ তিরাপে িয়। 

তবকরাধী থেকে মুি িয় থোি মািুে, িতেও থস পাহাকড়র চুাঁড়ায় 

তগকয় বসবাস েকর। 

তেন্তু সেকলই আবার এই সমসযার সমাধািও চায়। সমসযাতট 

সমাকির সবকৃেকে পতরলতেত। এর সমাধাকি মহাি আল্লাহ ততিতট 

স্থাকি আকলাচিা েকরকছি। বকলকছি থি তবকরাধীতাোরী মািুকের 

অতিষ্ট থেকে বাাঁচার উপায় হকে, তার দুবৃযবহারকে উকপো েরা 
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এবং তবতিমকয় তার সাকে ভাকলা আচরণ উপহার থেয়া। আর তিি 

শয়তাকির শত্রুতা থেকে সমাধাকির এেতটই উপায়, তা হকে: তার 

অতিষ্ট থেকে আল্লাহর োকছ আশ্রয় োমিা েরা। 

ততিতট স্থাকির ১মতট হকে: মািুকের বযাপাকর সরূা আরাকের থশকের 

তেকে আল্লাহ বকলি, 

  اْلَجاِهِلينََ َعنَِ َوَأْعِرضَْ بِاْلع ْرفَِ َوْأم رَْ اْلَعْفوََ خ ذَِ 

"থহ িবী! থোমলতা ও েমার পে অবলম্বি েকরা। সৎোকির 

উপকেশ তেকত োকো এবং মূখৃকের সাকে তবতকেৃ িতড়ও িা।" 

(আরাে: ১৯৯) 

আর তিি শয়তাকির বযাপাকর আল্লাহ বকলি, 

َزَغن كََ َوِإم ا    َعِليمَ  َسِميعَ  ِإن هَ  بِالل هَِ فَاْسَتِعذَْ نَ ْزغَ  الش ْيطَانَِ ِمنََ يَ ن ْ

"আর িতে েখকিা শয়তাি থতামাকে প্রকরাতচত বা উকত্ততিত েকর, 

তাহকল আল্লাহর শরণাপন্ন হও এবং তাাঁর োকছ আশ্রয় চাও। তিশ্চয় 

তততি সবতেছু থশাকিি ও িাকিি।" (আরাে: ২০০) 

২য় স্থাি: সরূা মুতমিকূি মািুকের বযাপাকর আল্লাহ বকলি, 

  َيِصف ونََ ِبَما َأْعَلمَ  َنْحنَ  الس يَِّئةََ َأْحَسنَ  ِهيََ بِال ِتي اْدَفعَْ 

"[থহ মুহাম্মাে!] মন্দকে প্রততহত েকরা সকবৃাত্তম আচরণ িারা। তারা 

থতামার সম্পকেৃ থিসব েো বকল তা আতম খুব ভাকলা েকরই 

িাতি।" (মুতমিিূ: ৯৬)  

আর পরেকণই তিিকের শত্রুতার বযাপাকর আল্লাহ বকলি, 
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  َيْحض ر ونَِ َأنَْ َربَِّ ِبكََ َوَأع وذَ  الش َياِطينَِ َهَمَزاتَِ ِمنَْ ِبكََ َأع وذَ  َربَِّ َوق لَْ 

"আর আল্লাহর কাডে োয়ুা েকরা, “থহ আমার রব! আতম 

শয়তািকের উস্কাতি ও প্রডরাচনা থেকে থতামার আশ্রয় চাই। এবং 

থহ পরওয়ারতেগার, তারা আমার োকছ আসেু এ থেকেও আতম 

থতামার আশ্রয় চাই।” (মুবমননূ: ৯৭-৯৮) 

৩য় স্থাি: সরূা েুসতসলাকত আল্লাহ আকরা থবশী েো বকল এমি 

সমাধাি প্রোি েকরকছি থি, আসমািী এই সমাধাি গ্রহণ েরকল 

শয়তািী এই সমসযা সমূকলই তবিাশ হকয় িাকব। শত্রুতা সমাি 

থেকে তবোয় তিকব এবং সবাই সংকশাধি হকয় িাকব। আর এেোও 

এখাকি বলা হকয়কছ থি, আসমািী এই সমাধাি সব মািুেই পায় 

িা। িারা পরম থসৌভাকগযর অতধোরী তারা ছাড়া থেউ তা হাতসল 

েরকত পাকর িা। 

মািুকের সাকে তবকরাধ তমমাংসার িিয আল্লাহ বকলি, 

َنكََ ال ِذي فَِإَذا َأْحَسنَ  ِهيََ بِال ِتي اْدَفعَْ الس يَِّئةَ  َوََلَ اْلَحَسَنةَ  َتْسَتِوي َوََلَ   بَ ي ْ

َنهَ   ِإَل َ ي  َلق اَها َوَما َصبَ ر وا ال ِذينََ ِإَل َ ي  َلق اَها َوَما َحِميمَ  َوِليَ  َكأَن هَ  َعَداَوةَ  َوبَ ي ْ

  َعِظيمَ  َحظَ  ذ و

"তুতম অসৎ আচরণকে থসই বযবহার িারা প্রততহত েকরা িা 

সবকচকয় ভাল। তাহকল থেখকব িার সাকে থতামার শত্রুতা তছল থস 

অন্তরঙ্গ বন্ধ ুহকয় তগকয়কছ। ধধিৃযশীল ছাড়া এ গুণ আর োকরা ভাকগয 
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থিাকট িা। এবং অতত ভাগযবাি ছাড়া এ মিৃাো আর থেউ লাভ 

েরকত পাকর িা।" (সরূা হা-মীম সাজদাহ: ৩৪-৩৫)  

পরেকণই তিি শত্রু  থেকে সমাধাকির িিয বলা হকয়কছ, 

َزَغن كََ َوِإم ا    اْلَعِليمَ  الس ِميعَ  ه وََ ِإن هَ  بِالل هَِ فَاْسَتِعذَْ نَ ْزغَ  الش ْيطَانَِ ِمنََ يَ ن ْ

"আর িতে শয়তাকির পে থেকে আপতি থোি  প্রকরাচিা বা 

েুমন্ত্রণা অিুভব েকরি, তকব আল্লাহর শরণাপন্ন থহাি- তাাঁর োকছ 

আশ্রয় প্রােৃিা েরুি। তিশ্চয় তততি সবকৃশ্রাতা, সবেৃ।" (সরূা 

েুসতসলাত: ৩৬) 

অিয স্থাকি বকলকছি থি, ঐ থোমলতা ও তবিয় শুধুই মুসতলমকের 

িিয- োকেরকের িিয িয়। তততি বকলি, 

 الل هَ  ْأِتيَيَ َفَسْوفََ ِديِنهَِ َعنَْ ِمْنك مَْ يَ ْرَتدَ  َمنَْ آَمن وا ال ِذينََ أَي  َها يَا 
 ي ِحب  ه مَْ بَِقْومَ 

  اْلَكاِفرِينََ َعَلى َأِعز ةَ  اْلم ْؤِمِنينََ َعَلى َأِذل ةَ  َوي ِحب ونَهَ 

"থহ ঈমািোরগণ! থতামাকের মধয থেকে থেউ িতে িীি থেকে 

তেকর িায়, (তাহকল তেকর িাে), আল্লাহ  এমতিতর আকরা বহু 

থলাে সতৃষ্ট েকর থেকবি, িাকেরকে আল্লাহ  ভাকলাবাসকবি এবং 

তারাও আল্লাহকে ভাকলাবাসকব, িারা মুতমিকের বযাপাকর হকব 

থোমল ও তবিম্র এবং োকেরকের বযাপাকর হকব েকিার।" 

(মাকয়ো: ৫৪) 

আল্লাহ মুতমিকের আকরা পতরচয় উকল্লখ েকর বকলি, 

اءَ  َمَعهَ  َوال ِذينََ الل هَِ َرس ولَ  م َحم دَ   نَ ه مَْب ََ ر َحَماءَ  اْلك ف ارَِ َعَلى َأِشد    ي ْ
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"মুহাম্মাে আল্লাহর রসলূ। আর িারা তাাঁর সাকে আকছ তারা 

োকেরকের তবরুকদ্ধ েকিার ও আকপােহীি
 
এবং পরস্পর েয়া 

পরবশ।" (ফাতাহ: ২৯) 

আল্লাহ আকরা বকলি, 

  َعَلْيِهمَْ َواْغل ظَْ َواْلم َناِفِقينََ اْلك ف ارََ َجاِهدَِ الن ِبيَ  أَي  َها يَا 

"থহ িবী! পূণৃ শতি তেকয় োকেরকের তবরুকদ্ধ তিহাে েকরা ও 

মুিাতেেকের থমাোতবল েকরা এবং তাকের প্রতত েকিার হও।" 

(তাওবা: ৭৩, তাহরীম: ৯) 

িম্রতার স্থাকি েকিারতা েরকল তা হকব তিবুৃতদ্ধতা ও থবাোমী। আর 

েকিারতার িায়গায় িম্রতা থেখাকল তা হকব েূবৃলতা ও 

বযবক্তত্বহীনতা। 

 িবদ বলা হয় ধিিণ, বলুন আডে সক্ষত্র ধিডিণর, 

  অপাডত্র ধিিণ পবরচয় জাডহডলর।   

***** 
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ষষ্ঠ ববষয়:  অথণনীবত 

কুরআন সফল অথণনীবতর মলূনীবতর বববরর্ বদডয়ডে। িার উপর 

বভবত্ত কডর অথণনীবতর সকল শাখা-প্রশাখায় ববচরর্ করা সম্ভব। 

অথণনীবতর ববষয়গুডলা দুবি বভবত্তর উপর প্রবতবষ্ঠত: 

প্রথম: সম্পদ উপাজণডনর সক্ষডত্র সবঠক পন্থা অলিন। 

বিতীয়: সম্পদ বযডয়র সক্ষডত্র সবঠক পন্থায় সবঠক খাত অলিন। 

সদখুন বকভাডব আল্লাহ তায়ালা কুরআডন মানুডষর িীন ও বযবক্তডত্বর 

সাডথ সামঞ্জসয হয় এমন উপিুক্ত বনয়ডম সম্পদ উপাজণডনর রাস্তা 

উন্মুক্ত কডরডেন এবং তা আডলাবকত কডরডেন। বতবন বডলন, 

 َواذْك ر وا الل هَِ َفْضلَِ ِمنَْ َوابْ تَ غ وا اْْلَْرضَِ ِفي فَانْ َتِشر وا الص ََلةَ  ق ِضَيتَِ فَِإَذا 

  ت  ْفِلح ونََ َلَعل ك مَْ َكِثيًرا الل هََ

"তারপর িখি িামাি থশে হকয় িায় তখি ভূ-পকৃষ্ঠ ছতড়কয় পড় 

এবং আল্লাহর অিুগ্রহ তো তরতিে অিুসন্ধাি েকরা। আর অতধে 

মাোয় আল্লাহকে স্মরণ েরকত োকো। আশা েরা িায় থতামরা 

সেলোম হকব।" (জমুআ: ১০) 

বতবন আডরা বডলন, 

  الل هَِ َفْضلَِ ِمنَْ يَ ْبتَ غ ونََ اْْلَْرضَِ ِفي َيْضرِب ونََ َوآَخر ونََ 

"তেছু থলাে আল্লাহর অিুগ্রহ সন্ধাকি (হালাল ও ধবধ উপাকয় রুতি 

অিৃকির উকেকশ) ভ্রমণরত োকে।" (মুিাকম্মল: ২০) 

আল্লাহ আকরা বকলি, 
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  رَبِّك مَْ ِمنَْ َفْضًَلَ تَ ْبتَ غ وا َأنَْ ج َناحَ  َعَلْيك مَْ لَْيسََ 

"(আর হকজ্জর োিৃােী চাতলকয় িাওয়ার সাকে সাকে) থতামরা িতে 

থতামাকের রকবর অিুগ্রহ (বযবসা ইতযাতের মাধযকম তরতিে) 

অিুসন্ধাি েরকত োকো তাহকল তাকত থোি থোে থিই।" (বাোরা: 

১৯৮) (থেিিা এেিি আল্লাহ  তবশ্বাসী বযতি িখি আল্লাহর 

আইকির প্রতত সম্মাি প্রেশৃি েকর তিকিকের অেৃ উপািৃকির িিয 

প্রকচষ্টা চালায় তখি আসকল থস আল্লাহর অিুগ্রহ সন্ধাি েকর।) 

সরূা বনসায় আল্লাহ বডলন, 

  ِمْنك مَْ تَ َراضَ  َعنَْ ِتَجارَةًَ َتك ونََ َأنَْ ِإَل َ 

"থলিকেি হকত হকব পারস্পতরে সম্মততর তভতত্তকত।" (বনসা: 2৯) 

আল্লাহ আডরা বডলন, 

  اْلبَ ْيعََ الل هَ  َوَأَحلَ  

"আর আল্লাহ বযবসা হালাল কডরডেন।" (বাকারা: 2৭৫) 

বতবন আডরা বডলন, 

  طَيًِّبا َحََلًَلَ َغِنْمت مَْ ِمم ا َفك ل وا 

"োকিই থতামরা গর্ীমত (িুদ্ধলব্ধ) বহডসডব িা তেছু সম্পে লাভ 

েকরকছা তা খাও, থেিিা তা হালাল ও পাে-পতবে।" (আিোল: 

৬৯) 

আবার থেখুি! সম্পে বযকয়র তে সনু্দর তিকেৃশিা তেকয় অেিৃীততকে 

মিবুত েরা হকয়কছ! আল্লাহ বকলি, 
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   اْلَبْسطَِ ك لَ  تَ ْبس ْطَها َوََلَ ع ن ِقكََ ِإَلى َمْغل وَلةًَ َيَدكََ َتْجَعلَْ َوََلَ

(অে ৃখরকচর িিয) তিকির হাত গলায় থবাঁকধ থরকখা িা (েৃপণ হকয়া 

িা) এবং তাকে একেবাকর থখালাও থছকড় তেকয়া িা (অপবযায় েকরা 

িা)। (বানী ইসরাঈল: 2৯) 

আল্লাহ প্রকৃত মুবমনডদর পবরচয় তুডল িরডত বগডয় বডলন, 

  َواًماق ََ َذِلكََ بَ ْينََ وََكانََ يَ ْقت  ر وا َوَلمَْ ي ْسرِف وا َلمَْ أَنْ َفق وا ِإَذا َوال ِذينََ 

"তারা িখি বযয় েকর তখি অিো বযয় েকর িা এবং োপৃণযও েকর 

িা বরং উভয় প্রাতন্তকের মাঝামাতঝ তাকের বযয় ভারসাকমযর ওপর 

প্রতততষ্ঠত োকে।" (েুরক্বাি: ৬৭) 

তততি আকরা বকলি, 

  اْلَعْفوََ ق لَِ ي  ْنِفق ونََ َماَذا َوَيْسأَل وَنكََ 

"আর থতামার োকছ তিকেস েকর, েী তারা বযয় েরকব? বকল োও, 

তিকিকের প্রকয়ািিীয় বযকয়র পর িা বাাঁকচ তাই খরচ েরকব।" 

(বাকারা: 2১৯) 

আবার সদখুন! অববি সক্ষডত্র অথণ বযয় করার বনডষিাজ্ঞা বদডয় আল্লাহ 

এরশাদ করডেন, 

  ي  ْغلَب ونََ ث مَ  َحْسَرةًَ َعلَْيِهمَْ َتك ونَ  ث مَ  َفَسي  ْنِفق ونَ َها 

"বস্তুতঃ এখি তারা (আল্লাহর পথ সথডক মানুষডক সফরাডনার জনয) 

অথণ বযয় েরকব। অত:পর এই অথণ বযয় তাকের িিয আকেকপর োরণ 

হকয় এবং থশে পবরর্াডম তারা পরাবজত হডব।" (আনফাল: ৩৬) 
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সপ্তম ববষয়: রাজনীবত 

কুরআন রাজনীবতর মূলনীবত বববৃত কডরডে, তার বনয়ম-কানুন 

প্রকাশ কডরডে এবং রাজনীবতর সকল পথ সুস্পষ্ট কডরডে।  

রাজনীবত হডে, মানুডষর কমণকাণ্ডডক সষুু্ঠভাডব পবরচালনা করার 

পদ্ধবতর নাম। এিা দু'ভাডগ ববভক্ত: আভযন্তরীন ও বাইডরর। 

বাইডরর রাজনীবত দু'বি বভবত্তর উপর প্রবতবষ্ঠত:  

প্রথমবি: শত্রুর মূডলা ৎপািন ও তাডক পরাবজত করার জনয উপিুক্ত 

শবক্ত সঞ্চয় করা। আল্লাহ বডলন, 

 الل هَِ َعد وَ  بِهَِ ت  ْرِهب ونََ اْلَخْيلَِ رِبَاطَِ َوِمنَْ ق  و ةَ  ِمنَْ اْسَتطَْعت مَْ َما َله مَْ َوَأِعد وا 

  َوَعد و ك مَْ

"আর থতামরা তিকিকের সামেৃ অিুিায়ী সবাৃতধে পতরমাণ শতি ও 

সোপ্রস্তুত থ াড়া তাকের থমাোতবলার িিয থিাগাড় েকর রাকখা।
 

এর মাধযকম থতামরা ভীতসন্ত্রি েরকব আল্লাহর শত্রুকে ও 

সতামাডদর তিকিসদর শত্রুকে।" (আিোল: ৬০) 

বিতীয়বি: ঐ শবক্তডক বঘডর মজবুত ঐকয গডড় সতালা। এ সম্পডকণ 

আল্লাহ বডলন, 

  تَ َفر ق وا َوََلَ َجِميًعا الل هَِ ِبَحْبلَِ َواْعَتِصم وا 

"সতামরা ঐকযবদ্ধভাডব আল্লাহর রেডুক আাঁকডড় ির এবং দডল 

দডল ববভক্ত হডয়া না।" (আল ইমরান: ১০৩) বতবন আডরা বডলন, 
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  رِيح ك مَْ َوَتْذَهبََ فَ تَ ْفَشل وا تَ َنازَع وا َوََلَ 

"সতামরা পরস্পর েগড়া-বববাডদ বলপ্ত হডয় বববেন্ন হডয়া না। 

তাহডল সতামরা বযথণ হডয় িাডব- সতামাডদর মডিয দুবৃলতা থেখা 

থেকব এবং সতামাডদর শবক্ত ও প্রততপতত্ত নষ্ট হডয় িাডব।" 

(আনফাল: ৪৬) 

কুরআন বনয়ম বযক্ত কডরডে সি, এই রাজনীবত রক্ষা করার জনয বক 

বক পদডক্ষপ বনডত হডব। প্রডয়াজডন সবন্ধ ও চুবক্ত করডত হডব এবং 

তা সমডন চলডত হডব। আবার দরকার পড়ডল শত্রুডদর মুডখর উপর 

চুবক্তপত্র বোঁডড়ও সফলডত হডব। 

আল্লাহ বডলন, 

تِِهمَْ ِإَلى َعْهَده مَْ ِإلَْيِهمَْ تِم وافَأََ    م د 

"এ ধরকণর থলােকের সাকে থতামরাও তিতেৃষ্ট থময়াে পিৃন্ত চুতি 

পালি েরকব।" (তাওবা: ৪) তততি আকরা বকলি, 

  َله مَْ فَاْسَتِقيم وا َلك مَْ اْستَ َقام وا َفَما 

"িতেণ তারা থতামাকের িিয থসািা-সরল োকে ততেণ 

থতামরাও তাকের িিয থসািা-সরল োকো।" (তাওবা: ৭) 

আল্লাহ আডরা বডলন, 

 ِمنَْ َتَخاَفنَ  َوِإم ا 
 َعَلى ِإلَْيِهمَْ فَانِْبذَْ ِخَيانَةًَ قَ ْومَ 

  َسَواءَ 
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"আর িতে েখকিা থোি িাততর পে থেকে থতামাকের থখয়ািকতর 

(চুতি ভকঙ্গর) আশঙ্কা োকে, তাহকল তার চুতি প্রোকশয তার 

সামকি ছকুড় োও।" (আিোল: ৫৮) 

তততি আকরা বকলি, 

 ِمنََ بَِريءَ  الل هََ َأنَ  اْْلَْكَبرَِ اْلَحجَِّ يَ ْومََ الن اسَِ ِإَلى َوَرس وِلهَِ الل هَِ ِمنََ َوَأَذانَ  

  َوَرس ول هَ  اْلم ْشرِِكينََ

"আল্লাহ ও তাাঁর রসূকলর পে থেকে বড় হকজ্জর তেকি সমি 

মািুকের প্রতত সাধারণ থ ােণা হকেঃ “আল্লাহ  এবং তাাঁর রসূল 

মুশতরেকের থেকে োতয়েমিু।" (তাওবা: ৩) অেৃাৎ তাকের সাকে 

সম্পে ৃতছকন্নর থ ােণা তেকেি।  

কুরআন আডরা হুকুম বদডে সি, শত্রুডদর ষড়িন্ত্র ও কুিচাল সথডক 

সতকণ থাকডত হডব। তাডদরডক সকান প্রকার সডুিাগ না সদয়া িাডব 

না। আল্লাহ বডলন, 

  ِحْذرَك مَْ خ ذ وا آَمن وا ال ِذينََ َهاأَي َ  يَا 

"থহ ঈমািোরগণ! শত্রুর েড়িন্ত্র ও আক্রমণ থেকে সবসময় সতেৃ 

ও প্রস্তুত োকো।" (তিসা: ৭১) 

তততি আকরা বকলি, 

  َأْسِلَحِتك مَْ َعنَْ تَ ْغف ل ونََ َلوَْ َكَفر وا ال ِذينََ َودَ  َوَأْسِلَحتَ ه مَْ ِحْذَره مَْ َوْلَيْأخ ذ وا 

"আর তারাও সতেৃ োেকব এবং তিকিকের অস্ত্রশস্ত্র বহি েরকব। 

োরণ োকেররা সকুিাকগর অকপোয় আকছ, থতামরা তিকিকের 
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অস্ত্রশকস্ত্রর তেে থেকে সামািয গাকেল হকলই তারা থতামাকের ওপর 

আেস্মাৎ ঝাাঁতপকয় পড়কব।" (তিসা: ১০২) 

এরূপ আয়াত আডরা অডনক রডয়ডে। 

আভযন্তরীর্ রাজনীবত: এর মলূ পডয়ন্ট হডে সমাডজর মডিয শাবন্ত 

ও বনরাপত্তা বনবশ্চত করা, অনযায় প্রবতহত করা এবং অবিকার সমূহ 

নযািয পাওনাদাডরর কাডে প্রতযাপণর্ করা।  

আভযন্তরীর্ রাজনীবত সি ৬বি বড় মলূনীবতর উপর প্রবতবষ্ঠত তা 

হডে, 

প্রথমত: িীন বা িমণডক সহফাজত করা। ইসলামী শরীয়ত িীনডক নষ্ট 

হওয়া সথডক রক্ষা করডত তাবগদ বদডয়ডে। এই জনয রাসলূুল্লাহ 

(সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) বডলন,  "সি মুসবলম তার িীনডক 

পবরবতণন করডব, তাডক সতামরা হতযা কর।"
3

এই আইডনর 

উডেশয, িীনডক ইোমত পবরবতণন ও তা বনডয় সখলা করার পথ 

চুড়ান্তভাডব সরাি করা।  

বিতীয়ত: জীবন রক্ষা করা। এই কারডর্ আল্লাহ মানুডষর জীবন 

রক্ষার উডেডশযই বকসাস তথা হতযার বদডল হতযার ববিান চালু 

কডরডেন। বতবন বডলন, 

  َحَياةَ  اْلِقَصاصَِ ِفي َوَلك مَْ 

                                                           

3  . (বুখারী, ইবডন আব্বাস (রা.) অিযায়: বজহাদ, অনডুেদ: আল্লাহর শাবস্তর অনুরূপ 

কাউডক শাবস্ত না সদয়া ৪/2১) 
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"বকসাডসর মডিয আডে সতামাডদর জনয জীবন।" (বাকারা: ১৭৯) 

বতবন বডলন, 

  َلىاْلَقت َْ ِفي اْلِقَصاصَ  َعَلْيك مَ  ك ِتبََ 

"কাউডক ববনা কারডর্ হতযা করা হডল তার বকসাস সনয়ার ববিান 

আল্লাহ সতামাডদর উপর আবশযক কডর বদডয়ডেন।" (বানী 

ইসরাঈল: ৩৩)  

বতবন আডরা বডলন, 

  س ْلطَانًا ِلَولِيِّهَِ َجَعْلَنا فَ َقدَْ َمْظل وًما ق ِتلََ َوَمنَْ 

"আর থি বযতি মিলমু অবস্থায় তো তবিা োরকণ তিহত হকয়কছ 

তার অতভভাবেকে আতম তেসাস োবী েরার অতধোর োি 

েকরতছ।" (বািী ইসারঈল: ৩৩) 

তৃতীয়ত: আেল বা তবকবে রো। মািুকের তবকবে রো েরার 

তাতগে তেকয়কছ পতবে েুরআি। আল্লাহ বকলি, 

ََواْْلَْزََلَ  ََواْْلَْنَصاب  ََواْلَمْيِسر  َاْلَخْمر  َِإن َما َآَمن وا َال ِذيَن َأَي  َها َِمْنَيَا َرِْجس  م 
  َعَمِلَالش ْيطَاِنَفَاْجَتِنب وه ََلَعل ك ْمَت  ْفِلح ونََ

"থহ ঈমািোরগণ! মে, িুয়া, মূততৃ পূিার থবেী ও ভাগয তিণৃায়ে 

শরসমূহ এ সমিই হকে  ৃণয শয়তািী োিৃেলাপ। এগুকলা থেকে 

থতামরা েূকর োকো, আশা েরা িায় থতামরা সেলতা লাভ 

েরকব।" (মাকয়ো: ৯০) থেিিা এগুকলা- তবকশে েকর মে-িুয়া 

মািুকের তবকবে থলাপ েকর থেয়।  
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হােীকছ একসকছ: "থিশা িাতীয় সেল দ্রবয হারাম। থি বস্তু থবশী 

পতরমাণ থসবি েরকল থিশা হয়, তার অল্পও হারাম।"
4

  

আর মািুকের তবকবেকে রোর স্বাকেৃই মেপািোরীকে েতিত েরার 

আইি েরা হকয়কছ। 

চতুেতৃ: বংশ রো। বংকশর ধারাকে সংরেণ েরার িিয আল্লাহ 

বযতভচাকরর েি প্রণয়ি েকরকছি। তততি এরশাে েকরি, 

ه َماََواِحدَ َك لَ َفَاْجِلد واََوالز اِنيَالز انَِيةَ     َجْلَدةَ َِمائَةَََِمن ْ
"বযবভচারী নারী সহাক বা পুরুষ, প্রডতযকডক একশত কডর সবত্রাঘাত 

কডরা।" (নূর: 2) 

পঞ্চমত: মান-ইেত রক্ষা। মানুডষর মান-সম্মানডক রক্ষা করার 

জনয অপবাদ প্রদানকারীডক আবশ বার সবত্রাঘাত করার হুকুম সদয়া 

হডয়ডে। আল্লাহ বডলন, 

َثََمانِينَََفَاْجِلد وه مََْش َهَداءَََبَِأْربَ َعةََِيَْأت واََلمََْث مَ َاْلم ْحَصَناتََِيَ ْرم ونََََوال ِذينََ 
  َجْلَدةًَ

                                                           
4  . ইবডন মাজাহ, অিযায়: খাদয-পার্ীয়, অনডুেদ: সি বস্তু সবশী পবরমার্ সসবন করডল সনশা 

হয়, তার অল্পও হারাম। হা/৩৩৯2। 

এই হাদীডের প্রথম অংশ "সনশা জাতীয় সকল দ্রবয হারাম।" বর্ণনা কডরডেন ইমাম বুখারী, 

আবু মূসা রা. সথডক, অিযায়: মাগািী, অনডুেদ: ববদায় হডের পূডবণ আবু মূসা ও মুয়ািডক 

ইয়ামান সপ্ররর্, হা/৩৯৯৭। মুসবলম, অিযায়: পার্ীয়, অনডুেদ: প্রডতযক সনশা জাতীয় দ্রবযই 

মদ, হা/ 2০০১। 
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"আর িারা সতী-সাধ্বী িারীর ওপর অপবাে লাগায়, তারপর 

চারিি সােী না আিসত পাডর, তাকেরকে আতশতট থবো াত 

েকরা।" (িূর: ৪) 

ষষ্ঠত: সম্পদ। িন-সম্পডদর সংরক্ষডর্র উডেডশযই আল্লাহ সচাডরর 

হাত কািার আইন কডরডেন। আল্লাহ বডলন, 

  الل هََِِمنََََنَكاًَلَََكَسَباَِبَماََجَزاءًََأَْيِديَ ه َماَفَاْقطَع واََوالس ارَِقةَ ََوالس اِرقَ  
"থচার- পুরুে বা িারী থিই থহাে িা থেি, উভকয়র হাত থেকট 

োও। এটা তাকের েমৃেল এবং আল্লাহর পে থেকে তিধৃাতরত 

েৃষ্টান্তমূলে শাতি।" (মাকয়ো: ৩৮) 

অতএব সসু্পষ্ট হডলা সি, কুরআডনর অনুসরর্ই মানুডষর 

আভযন্তরীন ও বাইডরর সকল স্বাথণ ও কলযার্ডক বনবশ্চত করার 

বজম্মাদার। 
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অষ্টম তবেয়: মুসতলম িাততর উপর োকেরকের আতধপকতযর 

সমসযা  

মুসবলমডদর উপর কাডফরডদর আবিপতয ও কতৃণডত্বর ববষয়বি 

অডনক পরুাতন। সাহাবাডয় সকরাম ববষয়বিডক খুবই কষ্টকর মডন 

কডরডেন; অথচ তখন রাসলূুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) 

তাাঁডদর মাডেই ববদযমান বেডলন। এই সমসযায় আল্লাহ বনডজই 

আসমান সথডক এমন ফডতায়া পাবঠডয়ডেন, িার মািযডম প্রডশ্নর 

উত্তর বমডল সগডে। উহুদ িুডদ্ধ মুসবলমডদর উপর কবঠন ববপদ সনডম 

এডসবেল। ফডল সাহাবীগর্ ভীষর্ কষ্ট সপডয়বেডলন। তাাঁরা 

বডলবেডলন, বকভাডব মুশবরকরা আমাডদর উপর এভাডব চড়াও হডত 

পাডর এবং আমাডদর উপর ববজয় লাভ করডত পাডর; অথচ আমরা 

হকপন্থী আর তারা বাবতল পন্থী?
5

 মহান আল্লাহ তাডদর এই প্রডশ্নর 

জবাব বদডয় আয়াত নাবিল কডর বডলন,  

َهاََأَصْبت مَََْقدََْم ِصيَبةَ ََأَصابَ ْتك مَََْأَوَلم ا َدَِِعنََِْمنََْه وَََق لَََْهَذاَأَن ىَق  ْلت مََِْمثْ َلي ْ
  َأَنْ ف ِسك مَْ

"থতামাকের ওপর িখি তবপে একস পড কলা থতামরা বলকত 

লাগকল, এ আবার থোো থেকে একলা?
 
থতামাকের এ অবস্থা থেি? 

অেচ (বেকরর িুকদ্ধ) এর তিগুণ তবপে থতামাকের মাধযকম 

                                                           
5
 .  একথা ইবনু আবী হাডতম সূরা আল ইমরাডনর তাফসীডর হাসান বাসরী রহ. সথডক বর্ণনা 

কডরডেন, হা/১৮22। 
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থতামাকের তবকরাধী পকের ওপর পকড়তছল। থহ িবী! ওকের বকল 

োও, থতামরা তিকিরাই এ তবপে সেডক একিকছা। (সতামরা 

রাসডূলর আডদশ ল ঙ্ঘর্ কডর গর্ীমত আহরর্ চডল সগবেডল)।" 

(আল ইমরান: ১৬৫) 

"থতামরা তিকিরাই এ তবপে সেডক একিকছা।" একথার বযাখযা অনয 

আয়াডত আল্লাহ এভাডব বদডয়ডেন: 

َِفيَمََْوتَ َناَزْعتَ ََفِشْلت مََِْإَذاََحت ىَبِِإْذنِهَََِتح س ونَ ه مََِْإذَََْوْعَدهَ َالل هَ ََصَدَقك مَ ََوَلَقدَْ
نْ َياَي رِيدَ ََمنََِْمْنك مََْت ِحب ونََََماَأَرَاك مَََْماَبَ ْعدََِِمنَََْوَعَصْيت مََْاْْلَْمرَِ ََمنَََْوِمْنك مََْالد 

ه مَََْصَرَفك مََْث مَ َاْْلِخَرةَََي رِيدَ    َلَِيْبَتِلَيك مَََْعن ْ
"আল্লাহ থতামাকের োকছ (সাহািয ও সমেৃিোকির) থি ওয়াো 

েকরতছকলি, তা পূণৃ েকরকছি। শুরুকত তাাঁর হুেুকম থতামরাই 

তাকেরকে হতযা েকরতছকল। তেন্তু িখি থতামরা দুবৃলতা থেখাকল 

এবং তিকিকের োকি পারস্পতরে মততবকরাকধ তলপ্ত হকল আর 

িখিই আল্লাহ  থতামাকের থসই তিতিস থেখাকলি িার প্রতত 

থতামাকের ভাকলাবাসা তছল (অেৃাৎ গিীমকতর মাল), তখন থতামরা 

তিকিকের থিতার হুেুম অমািয েকর বসকল, োরণ থতামাকের তেছ ু

থলাে তছল দুতিয়ার প্রতযাশী আর তেছু থলাকের োময তছল 

আকখরাত, তখিই আল্লাহ  োসফরকের থমাোতবলায় থতামাকেরকে 

তপতছকয় তেকলি, থতামাকেরকে পরীো েরার িিয। (আল ইমরান: 

১৫2) 
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অতএব আসমানী এই ফডতায়া িারা পবরস্কার হডয় সগল সি, তাাঁডদর 

উপর কাডফরডদর ববজয় লাডভর মূল কারর্ বেল তারা বনডজরাই। 

আর তা হডে, নবীজীর বনডদণশ বুেডত বযথণতা ও মতাবনকয। তেছু 

থলাকের রাসকূলর তিকেৃশ লঙ্ঘণ এবং দুতিয়ার প্রতত থলাভ। তবেয়টা 

এরেম তছল থি িাবাকল রুমাকত িবী সাল্লাল্লাহু আলাইতহ ওয়া 

সাল্লাম এেেল তীরন্দাি তিকয়াগ েকরতছকলি। িাডত কডর 

কাডফররা বপেন বদক সথডক মুসবলমডদর উপর আতবকণত হামলা 

করডত না পাডর। বকন্তু মুসবলমডদর প্রাথবমক আক্রমডর্ মুশবরকরা 

পরাবজত হডয় পালাবেল। তা সদডখ তীরন্দাজডদর অডনডক 

সভডববেল িুডদ্ধ তাডদর জয় এডস সগডে, তাই সনতার আডদশ 

অমানয কডর গর্ীমত আডহারডর্র সলাডভ তারা পাহাড় সেডড় সনডম 

পডড়। অথণা ৎ দুবনয়ার সম্পডদর সমাডহ তারা রাসলূুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়া সাল্লাডমর) বনডদণশডক লঙ্ঘর্ কডর।
6

 

 

  

                                                           
6
 . সদখুন, বারা ববন আডিব রা. সথডক ববর্ণত। বুখারী, অিযায়: বজহাদ, অনুডেদ: িুডদ্ধর সময় 

ববডভদ করা এবং সনতার আডদশ লঙ্ঘর্ করা অনযায়, ৪/2৬। 
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নবম ববষয়: কাডফরডদর তলুনায় মুসবলমডদর সাববণক 

দবূণলতা- জনবল ও রসদ সামগ্রীর স্বল্পতা 

এই সমসযার সমািানও আল্লাহ তাাঁর বকতাডব উডল্লখ কডরডেন। 

বতবন বর্ণনা কডরডেন সি, বতবন িবদ বান্দাডদর অন্তডরর মডিয 

িথািথ ইখলাস ও একবনষ্ঠতা সদখডত পান, তডব সসই একবনষ্ঠতার 

প্রবতফল হডব তাডদর সচডয় শবক্তশালীডদর পরাবজত করা ও তাডদর 

উপর ববজয় লাভ। এই জডনয হুদায়ববয়ার প্রান্তডর বাইয়াডত 

বরিওয়াডন আল্লাহ িখন সাহাবীডদর অন্তডর ইখলাডসর উপবস্থবত 

িথািথ সদখডত সপডলন, তাডদর ঐ ইখলাসডক ইবঙ্গত কডর বতবন 

এরশাদ কডরন,  

َِفيََماَفَ َعِلمَََالش َجَرةَََِتْحتَََي  َبايِع وَنكَََِإذََْاْلم ْؤِمِنينََََعنََِالل هَ ََرِضيََََلَقدَْ
  ق  ل وِبِهمَْ

"আল্লাহ সন্তুষ্ট হডয়ডেন ঐ মুবমনডদর প্রবত িারা সতামার হাডত হাত 

সরডখ বৃডক্ষর নীডচ বাইয়াত কডরডে। তাডদর অন্তডর বক আডে বতবন 

তা সজডনডেন।" (সরূা ফাতাহ: ১৮) তখন এই ইখলাডসর প্রবতফল 

সঘাষর্া বদডলন সি, সি কাডজ সফল হওয়া তাডদর পডক্ষ সম্ভব বেল 

না, অবচডরই তারা তা করডত সক্ষম হডব। বতবন বলডলন, 

َهاَتَ ْقِدر واََلمَََْوأ ْخَرى    ِبَهاَالل هَ ََحاطَََأَََقدَََْعَلي ْ
"এছাড়া তততি থতামাকেরকে আকরা গিীমকতর প্রততশ্রুতত তেকেি, িা 

থতামরা এখকিা পিৃন্ত লাভ েরকত পারতি। তেন্তু আল্লাহ  তা 
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পতরকবষ্টি েকর থরকখকছি।" (ফাতাহ: 2১) বতবন বববৃত কডরডেন সি 

তারা তা লাভ করডত সক্ষম বেল না। আল্লাহ সসিা তাাঁর কাডে 

পবরডবষ্টন কডর সরডখডেন, এই জডনয সি বতবন তাডদর অন্তডর 

ইখলাস সজডনডেন। এই কারডর্ আহিাব (বা খন্দডকর) িুডদ্ধ 

কাডফররা িখন ববশাল ধসনয বাবহনী বনডয় মুসবলমডদর সঘরাও 

কডরবেল, তখন মুসবলমডদর মডনর অবস্থা বক হডয়বেল সস সম্পডকণ 

আল্লাহ বডলন, 

َِبَماَالل هَ َوََكانَََتَ َرْوَهاََلمَََْوج ن وًداَرِيًحاَِهمََْعَليََْفََأْرَسْلَناَج ن ودَ ََجاَءْتك مََِْإذَْ 
َاْْلَْبَصارَ َزَاَغتَََِوِإذََِْمْنك مَََْأْسَفلََََوِمنََْفَ ْوِقك مََِْمنَََْجاء وك مََِْإذَََْبِصيًراَتَ ْعَمل ونََ
َاْلم ْؤِمن ونَََابْ ت ِليَََه َناِلكَََالظ ن ونَاَبِالل هَََِوَتظ ن ونَََاْلَحَناِجرَََاْلق ل وبَ ََوبَ َلَغتَِ
  َشِديًداَزِْلَزاًَلَََوز ْلزِل وا

"িখি তারা ওপর ও তিকচ থেকে থতামাকের ওপর চড়াও হকলা, 

িখি ভকয় থচাখ তবসফাতরত হকয় তগকয়তছল, প্রাণ হকয় পকড়তছল 

ওষ্ঠাগত এবং থতামরা আল্লাহ সম্পকেৃ িািা প্রোর ধারণা থপােণ 

েরকত শুরু েকরতছকল। তখি মু’তমিকেরকে তিোরুণ পরীো েরা 

হকলা এবং ভীেণভাকব িাতড়কয় থেয়া হকলা।" (আহিাব: ১০, ১১) 

বকন্তু সিডহতু তাডদর অন্তডর বেল ইখলাস তথা আল্লাহডক পাওয়ার 

উদগ্র বাসনা এবং ঈমানী দৃঢ়তা, তাই শত্রুডক সামডন সদডখ ঘাবডড় 

না বগডয় তারা িা বলল সস সম্পডকণ আল্লাহ বডলন, 
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َالل هَ ََوَصَدقََََوَرس ول هَ َالل هَ ََوَعَدنَاََماََهَذاَقَال واَابََاْْلَْحزَََاْلم ْؤِمن ونَََرََأىََوَلم ا 

  َوَتْسِليًماَِإيَمانًاَِإَل ََزَاَده مَََْوَماََوَرس ول هَ 
"আর সাচ্চা ম’ুতমিকের অবস্থা থস সময় এমি তছল, িখি 

আক্রমণোরী থসিােলকে থেখকলা তারা তচৎোর েকর উিকলা, 

“একতা থসই তিতিসই িার প্রততশ্রুতত আল্লাহ  ও তাাঁর রসূল 

আমাকের তেকয়তছকলি, আল্লাহ  ও তাাঁর রসূকলর েো পকুরাপতুর সতয 

তছল।” এ  টিা (শত্রুডদর উপবস্থবত) তাকের ঈমািসক আডরা দৃঢ় 

কডর বদল এবং আল্লাহর কাডে আত্মসমপৃণসক আকরা থবশী বাতড়কয় 

তেল।" (আহিাব: 22) 

এবার তাডদর এই ইখলাস বা একবনষ্ঠতা ও দৃঢ় ঈমাডনর ফল বক 

হল তা সঘাষর্া কডর আল্লাহ এরশাদ কডরন, 

ًراَيَ َنال واََلمََِْبَغْيِظِهمَََْكَفر واَال ِذينَََالل هَ ََورَدَ   َاْلِقَتالَََاْلم ْؤِمِنينَََالل هَ َوََكَفىََخي ْ
52َ)ََعزِيًزاََقِويًّاَالل هَ َوََكانََ َِمنََْاْلِكَتابَََِأْهلََِِمنََْظَاَهر وه مََْال ِذينََََوأَنْ َزلََ(
(52َ)ََفرِيًقاََوتَْأِسر ونَََتَ ْقت  ل ونََََفرِيًقاَالر ْعبَََق  ل وِبِهمَ َِفيََوَقَذفَََِصيِهمََْصَيا

َك لَََِّعَلىَالل هَ َوََكانََََتطَئ وَهاََلمَََْوَأْرًضاََوأَْمَواَله مَََْوِديَاَره مَََْأْرَضه مَََْوَأْورََثك مَْ
  َقِديًراََشْيءَ 

"আল্লাহ োকেরকের মুখ তেতরকয় তেকয়কছি, তারা তবেল হকয় 

তিকিকের অন্তজৃ্বালা সহোকর এমতিই তেকর থগকছ এবং মু’তমিকের 

পে থেকে লড়াই েরার িিয আল্লাহই িকেষ্ট হকয় থগকছি। আল্লাহ  
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বড়ই শতিশালী ও পরাক্রান্ত। তারপর আহতল তেতাবকের মধয 

থেকে িারাই এর আক্রমণোরীকের সাকে সহকিাতগতা েকরতছল। 

তাকের দুগৃ থেকে আল্লাহ  তাকেরকে িাতমকয় একিকছি এবং তাকের 

অন্তকর তততি এমি ভীতত সঞ্চার েকরকছি িার েকল আি তাকের 

এেতট েলকে থতামরা হতযা েরকছা এবং অিয এেতট েলকে 

েরকছা বন্দী। তততি থতামাকেরকে তাকের িায়গা-িতম,  র-বাতড় ও 

ধি-সম্পকের ওয়াতরস েকর তেকয়কছি এবং এমি এলাো 

থতামাকের তেকয়কছি িাকে থতামরা েখকিা পোিত েরকত সেম 

হওতি। আল্লাহ  সবমৃয় েমতা সম্পন্ন।" (আহিাব: 2৫-2৭)  

আল্লাহ এই িুডদ্ধ বকভাডব তাডদরডক সাহািয কডরডেন, তা তাডদর 

িারর্াডতই বেল না। আল্লাহ তায়ালা সফডরশতা এবং েড় সপ্ররর্ 

কডর কাডফরডদর পরাবজত কডরডেন এবং মুসবলমডদর ববজয় দান 

কডরডেন। আল্লাহ বকলি, 

َفََأْرَسْلَناَج ن ودَ ََجاَءْتك مََِْإذَََْعَلْيك مََْالل هََِنِْعَمةَََاذْك ر واَآَمن واَال ِذينَََأَي  َهاَيَا 
  تَ َرْوَهاََلمَََْوج ن وًداَرِيًحاََعَلْيِهمَْ

"থহ ঈমািোরগণ স্মরণ েকরা আল্লাহর অিুগ্রহ, িা (এই মাে) তততি 

েরকলি থতামাকের প্রতত, িখি োকের থসিােল থতামাকের ওপর 

চড়াও হকলা, তখি আতম পািালাম তাকের তবরুকদ্ধ প্রচি ধুতলঝড় 

এবং রওয়ািা েরলাম এমি থসিাবাতহিী (থেকরশতা) িা থতামরা 

থচাকখ থেকখাতি।" (আহিাব: ৯) 
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এই কারডর্ িীন ইসলাডমর সতযতার একবি উেল প্রমার্ হডে, 

ঈমান-ইখলাডস সদুৃঢ় মুসবলমডদর একবি সোট্ট দূবণল দল, 

কাডফরডদর ববশাল শবক্তশালী দডলর ববরুডদ্ধ ববজয় লাভ কডর। িা 

বাস্তবতার বনবরডখ কখনই সম্ভব নয়। আল্লাহ বডলন, 

  الص ابِرِينََََمعََََوالل هَ َالل هََِبِِإْذنَََِكِثيَرةًََِفَئةًَََغَلَبتََْقَِليَلةَ َِفَئةَ َِمنَََْكمَْ 
“অকিে বারই থেখা থগকছ, স্বল্প সংখযে থলাকের এেতট েল 

আল্লাহর হুেকুম এেতট তবরাট েকলর ওপর তবিয় লাভ েকরকছ। 

আর আল্লাহ  সবরোরীকের সাডথ থাডকন তাডদরডক সাহািয 

কডরন।” (বাকারা: 2৪৯) 

এই জনয বদর িুডদ্ধর ঘিনাবিডক আল্লাহ "বনদশণন" "প্রমার্" এবং 

"পাথণকযকারী" এরূপ বববভন্ন নাডম আখযা বদডয়ডেন। িাডত প্রমার্ 

হয় সি ইসলাম িমণ সতয ও সবঠক। বতবন বডলন, 

  َكاِفَرةَ ََوأ ْخَرىَالل هَََِسِبيلََِِفيَت  َقاتِلَ َِفَئةَ َاْلتَ َقَتاَِفَئتَ ْينََِِفيَآيَةَ ََلك مَََْكانََََقدَْ 
"থতামাকের িিয থসই দু’তট েকলর মকধয এেতট তশোর তিেশৃি 

তছল িারা (বেকর) পরস্পর িুকদ্ধ তলপ্ত হকয়তছল। এেতট েল 

আল্লাহ র পকে িুদ্ধ েরতছল এবং অিয েলতট তছল োকের।" (আল 

ইমরাি: ১৩) এই তিেশৃি তছল 'বের তেবস'।   

আল্লাহ আকরা বকলি, 

  اْلف ْرقَانََِيَ ْومََََعْبِدنَاََعَلىَأَنْ َزْلَناََوَماَبِالل هََِآَمْنت مََْك ْنت مََِْإنَْ 
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"িতে থতামরা ঈমাি একি োকো আল্লাহর প্রতত এবং োয়সালার 

তেি অেৃাৎ উভয় থসিাবাতহিীর সামিা-সামতি থমাোতবলার তেি 

আতম তিকির বান্দার ওপর িা িাতিল েকরতছলাম তার প্রতত।" 

(আিোল: ৪১) (অোৃৎ থি সাহািয-সমেৃকির মাধযকম থতামরা 

বের প্রান্তকর  তবিয় অিৃি েকরকছা।) 

বতবন আডরা বডলন, 

ََمنَََْوَيْحَيىَبَ ي َِّنةَ ََعنَََْهَلكََََمنََْلِيَ ْهِلكََََمْفع وًَلَََكانََََأْمًراَالل هَ َلِيَ ْقِضيََََوَلِكنَْ 

  بَ ي َِّنةَ ََعنَََْحيَ 
"তেন্তু িা তেছু সং তটত হকয়কছ তা এ িিয তছল থি, আল্লাহ  থি 

তবেকয়র োয়সালা েকর থেকলতছকলি তা তততি োিৃের েরকবিই। 

িাডত কডর সি ধ্বংস হকব থস সসু্পষ্ট প্রমাণ সহোকর ধ্বংস হকব 

এবং থি িীতবত োেকব থস সসু্পষ্ট প্রমাণ সহোকর িীতবত 

োেকব।" (আনফাল: ৪2) এিা বেল বদর বদবডসর কথা। 

বন:সডন্দডহ মুবমনডদর দূবণল ও অল্প সংখযক বাবহনীর শবক্তশালী ও 

ববশাল কাডফর বাবহনীর উপর ববজয় লাভ একথাই প্রমার্ করডে 

সি, মুবমনডদর দলবি হক বা সডতযর উপর প্রবতবষ্ঠত। আর আল্লাহই 

তাডদরডক এই ববজয়লাডভ সাহািয কডরডেন। সিমন বতবন বদর 

িুডদ্ধ কডরবেডলন। আল্লাহ বডলন,  

  َأِذل ةَ ََوأَنْ ت مََْبَِبْدرَ َالل هَ ََنَصرَك مَ ََوَلَقدَْ
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"এর আকগ বেকরর িুকদ্ধ আল্লাহ থতামাকের সাহািয েকরতছকলি 

(ববজয় দান কডরবেডলন) অেচ তখি থতামরা অকিে দুবৃল তছকল। 

(আল ইমরান: ১2৩)  

আল্লাহ আডরা বডলন, 

َِفيََسأ ْلِقيَآَمن واَال ِذينَََفَ ثَبِّت واََمَعك مََْأَنِّيَاْلَمََلِئَكةََِِإَلىَرَب كَََي وِحيَِإذَْ 
  الر ْعبََََكَفر واَال ِذينَََق  ل وبَِ

"আর থসই সময়, িখি থতামার রব থেকরশতাকেরকে ইতঙ্গত 

েকরতছকলি এই বকলঃ “আতম থতামাকের সাকে আতছ, থতামরা 

ঈমািোরকেরকে দৃঢ়-অতবচল রাকখা, আতম এখিই এ োকেরকের 

মকি আতঙ্ক সতৃষ্ট েকর তেতে।" (আনফাল: ১2) 

সি মুবমনডদরডক আল্লাহ সাহািয করার প্রবতশ্রুবত বদডয়ডেন এবং 

তাডদর গুর্াবলী বকরূপ তা বযক্ত কডরডেন এবং তাডদর ধববশষ্টডক 

অনযডদর সথডক আলাদা উডল্লখ কডরডেন। বতবন বডলন, 

  َعزِيزَ ََلَقِويَ َالل هَََِإنَ َيَ ْنص ر هَ ََمنََْهَ اللَ ََولَيَ ْنص َرنَ  
"আল্লাহ তিশ্চয়ই তাকেরকেই সাহািয েরকবি, িারা তাাঁকে সাহািয 

েরকব।
 
আল্লাহ বড়ই শতিশালী ও পরাক্রান্ত।" (সরূা হাজ্জ: ৪০) 

তারপর অিযকের তুলিায় তাকের গুণাবলী ও ধবতশষ্ট তেরূপ তা 

উকল্লখ েকর এরশাে েকরি, 
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َبِاْلَمْعر وفَََِوَأَمر واَالز َكاةََََوآتَ و اَالص ََلةََََأقَام واَاْْلَْرضََِِفيََمك ن اه مََِْإنََْنََال ِذي 
  اْْل م ورَََِعاِقَبةَ ََولِل هََِاْلم ْنَكرَََِعنَََِونَ َهْوا

"এরা এমি সব থলাে িাকেরকে আতম িতে পৃতেবীকত েতৃৃে োি 

েতর তাহকল এরা িামাি োকয়ম েরকব, িাোত থেকব, ভাকলা 

োকির আকেশ থেকব এবং খারাপ োকি তিকেধ েরকব। আর সমি 

তবেকয়র পতরণাম আল্লাহর হাকত।" (সরূা হাে: ৪১) 

এখাডন সি সমািানবি আমরা কুরআন সথডক উডল্লখ করলাম তা 

হডে সসনাবাবহনী কতৃণক অবডরাি সমসযা। এই একই সমািাডনর 

প্রবত সরূা মুনাবফকুডন আল্লাহ ইবঙ্গত কডরডেন শত্রুডদর অথণবনবতক 

অবডরাডির ববষডয়। আর তা হডে: 

َفض واََحت ىَالل هَََِرس ولََِِعْندََََمنَََْعَلىَت  ْنِفق واَََلََيَ ق ول ونَََال ِذينَََه مَ     يَ ن ْ
"এরাই থতা থসই সব থলাে (মুনাবফক) িারা বকল, আল্লাহর 

রসূকলর সােী-সাহাবীথের িিয খরচ েরা বন্ধ েকর োও, তাহডল 

তারা তবতেপ্ত হকয় পড়সব এবং মুহাম্মাদডক সেডড় বদডব।" 

(মুনাবফকুন: ৭) 

এখাডন মুনাবফকরা সি কাজবি করডত সচডয়বেল, সসিাই মূলত: 

আিুবনক িুডগর অথণবনবতক অবডরাি বহডসডব পবরবচত।  এই 

সমসযার সমািাডনর জনয আল্লাহ সি ইবঙ্গত কডরডেন তা হডে "তাাঁর 

প্রবত দৃঢ় ঈমান এবং একবনষ্ঠভাডব তাাঁরই স্মরর্াপন্ন হওয়া"। তততি 

বকলি, 
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  يَ ْفَقه ونَََََلََاْلم َناِفِقينََََوَلِكنَ ََواْْلَْرضََِالس َماَواتَََِخَزاِئنَ ََولِل هَِ 
"অেচ আসমাি ও জমীকির সমি ধি ভািাকরর মাতলোিা এেমাে 

আল্লাহরই। তেন্তু এই মুিাতেেরা তা বুকঝ িা।" (মুনাবফকুন: ৭) 

সকননা িার হাডত আকাশ ও পৃবথবীর িনভাণ্ডাডরর দাবয়ত্ব, বতবন 

কখডনা এমন আডবদনকারীডক ববফল করডবন না সি একবনষ্ঠভাডব 

তাাঁর আরয় কামনা করডব এবং তাাঁরই আজ্ঞাবহ হডব। তাই বতবন 

সহডিাবগতার প্রবতশ্রুবত বদডয় এরশাদ কডরন: 

5َ)ََمْخَرًجاََلهَ ََيْجَعلََْالل هَََيَ ت قَََِوَمنَْ  ََوَمنََْْحَتِسبَ َيََََلَََحْيثَ َِمنَََْويَ ْرز ْقهَ (
  َحْسب هَ َفَ ه وَََالل هَََِعَلىَيَ تَ وَك لَْ

"থি বযতিই আল্লাহকে ভয় েকর (তাাঁর হুকমু-আহকাম সমডন) 

চলকব, আল্লাহ  তার িিয েতিি অবস্থা (সি সকান ববপদ ও সমসযা) 

থেকে রো পাওয়ার উপায় সতৃষ্ট েকর থেকবি। এবং এমি পন্থায় 

তাকে তরতিে থেকবি িা থস েল্পিাও েরকত পাকর িা।" (তালাক: 

2, ৩) ববষয়বি আডরা বযাখযা কডরডেন এভাডব, 

َلًةََفَسْوَفَي  ْغِنيك م َالل ه َِمْنََفْضِلِهَِإْنََشاءََ    َوِإْنَِخْفت ْمََعي ْ
"আর িতে থতামাকের েতরদ্রতার ভয় োকে, তাহকল আল্লাহ  চাইকল 

তাাাঁর তিি অিুগ্রকহ শীঘ্রই থতামাকের অভাব মিু েকর থেকবি।" 

(তাওবা: 2৮) 
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দশম ববষয়: পরস্পর ববডভদ ও অন্তডরর দরূত্ব 

সরূা হাশডর আল্লাহ উডল্লখ কডরডেন সি পরস্পর ববডভডদর মলূ 

কারর্ হডে ববডবকডক কাডজ না লাগাডনা। আল্লাহ বডলন, 

بُ ُهمْْ يًعاَْتحْسح  ْشحَّتْْوحقُ ُلوبُ ُهمَْْْجِح
 "আপবন মডন করডবন তারা ঐকযবদ্ধ, বকন্তু মূলত: তাডদর 

অন্তরগুডলা পরস্পর সথডক বববেন্ন- ববডভডদ ভরা।" এর কারর্ বক? 

  ي حْعِقُلونْحْلحْْق حْومْ ْبِأحنَ ُهمْْْذحِلكْح 
"কারর্ হডে তারা এমন সম্প্রদায় িারা ববডবকডক কাডজ লাগায় 

না।" (সরূা হাশর: ১৪) 

ববডবডকর দূবণলতার বচবক ৎসা হডে ওহীর আডলায় তাডক আডলাবকত 

করা। সকননা ওহী মানুষডক এমন কলযাডর্র পডথ পবরচাবলত কডর 

িা বুেডত মানুডষর সািারর্ ববডবক অপারগ। আল্লাহ তায়ালা 

বডলন, 

نحاهُْْمحْيًتاْكحانْحْأحوحمحنْْ  ِْفْْمحث حُلهُْْكحمحنْْْالنَاسِِْْفْْبِهَِْْيحِْشيْنُورًاْلحهُْْوحجحعحْلنحاْفحأحْحي حي ْ
  ِمن ْهحاِِْبحارِجْ ْلحْيسْحْالظُُّلمحاتِْ

"থি বযতি প্রেকম (তবভ্রাতন্ত ও ভ্রষ্টতার মকধয) মৃত তছল, পকর আতম 

তাকে (অন্তকর ঈমাি তেকয়) িীবি তেকয়তছ
 
এবং তাকে এমি আকলা 

(থহোয়াত, রাসকূলর আিগুতয েরার েমতা) তেকয়তছ িার উজ্জ্বল 

আভায় থস মািুকের মকধয িীবি পকে চলকত পাকর, থস তে এমি 
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বযতির মকতা হকত পাকর, থি (তবভ্রাতন্ত ও প্রবৃতত্তর) অন্ধোকরর বুকে 

পকড় আকছ এবং থোিক্রকমই থসখাকি থবর হয় িা?" (আনআম: 

১22) 

এ আয়াডত আল্লাহ বর্ণনা কডরডেন সি, ঈমাডনর আডলা িারা এমন 

সলাকডক জীববত করা হয় িার অন্তর ববভ্রাবন্তর কারডর্ মতৃ বেল। 

ঈমান তার চলার পথডক উেল ও আডলাবকত কডর, ফডল সস 

সবঠক ভাডব জীবন চালাডত সক্ষম হয়।  

আল্লাহ আডরা বডলন, 

  النُّورِِْْإلحْْالظُُّلمحاتِِْْمنْحُُْيْرُِجُهمْْْآمحُنواْاَلِذينْحْوحِلُّْالَلهُْ 
"আল্লাহ ঈমানদারডদর বন্ধ,ু বতবন তাডদরডক (কুফরী ও ববভ্রাবন্তর) 

অন্ধকার সথডক (ঈমান ও আনুগডতযর) আডলার পডথ সবর কডরন।" 

(বাকারা: 2৫৭) বতবন আডরা বডলন, 

  ُمْستحِقيمْ ِْصرحاطْ ْعحلحىْسحِويًّاَْيحِْشيْأحَمنْْْأحْهدحىْوحْجِههِْْعحلحىُْمِكبًّاَْيحِْشيْأحفحمحنْْ 
"থভকব থেকখা সতা, থি বযতি মুখ তিচু েকর পে চলকছ

 
থস-ই সতিে 

পেপ্রাপ্ত, িা থি বযতি মাো উাঁচু েকর থসািা হকয় সমতল পকে 

হাাঁটকছ থস-ই সতিে পেপ্রাপ্ত?" (মুলক: 22) 

সমািকথা মানব জাবতর স্বাথণ ও কলযার্ বনবহত আডে বতনবি ববষডয়। 

আর বতনবি ববষয়ই হডে পবৃথবী রক্ষার মূলনীবত।  

১) প্রথমত: অকলযার্ বা সমসযা প্রবতডরাি। উসলূববদডদর বনকি 

এিা হডে অতযাবশযক ৬বি ববষডয়র ক্ষবত প্রবতহত করাডক বুোয়। 
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আর তা হডে, িীন (িমণ) প্রার্, আকল (ববডবক বা সবািশবক্ত), 

বংশ, ইেত ও সম্পদ।  

2) বিতীয়ত: কলযার্ সািন বা স্বাথণ রক্ষা। উসলূববদডদর বনকি এিা 

হডে সািারর্ দরকারী ববষয় সমূহ। সিমন, সবচাডকনা, ভাড়া সনয়া-

সদয়া... এরূপ সমাডজ পরস্পডরর স্বাথণসংবিষ্ট ববষয় সমূহ। িা 

শরীয়ডতর মানদণ্ড অনুিায়ী হডয় থাডক।  

৩) উত্তম চবরডত্র বনডজডক ভূবষত করা এবং সমাডজর উত্তম অভযাস 

সমডূহর উপর চলা। উসলূববদডদর বনকি এিা উত্তমতা ও পূর্ণতা 

নাডম পবরবচত। সিমন: বফতরাতী বা স্বভাবজাত অভযাস সমূহ সমডন 

চলা।- দাবড় সেডড় সদয়া, সমাচ কািা... ইতযাবদ। 

আডরা সিমন, কুরূচীপূর্ণ বস্তু বজণন করা। গরীব আেীয়-স্বজডনর 

জনয অথণ বযয় করা, সমাজকলযার্ মূলক কাজ করা... ইতযাবদ।  

এ সকল স্বাথণ সংবিষ্ট ববষয় সহকমতপরূ্ণ সবঠক বনয়ডম একমাত্র 

ইসলাম িমণ োড়া অনয সকান পন্থায় বা অনয সকান িমণ িারা 

সংরবক্ষত হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ বডলন, 

َأ ْحِكَمْتَآيَات ه َث م َفَ   َِكَتاب  ََخِبيرَ الر   صَِّلْتَِمْنََلد ْنََحِكيم 
"আতলে-লাম-র। এই বকতাব এেতট েরমাি। এর আয়াতগুকলা 

(আকেশ-তিকেধ সমূহ) পাোকপাি এবং তবিাতরতভাকব তববৃত 

হকয়কছ,
 
এে পরম প্রোময় ও সবেৃ সত্তার পে থেকে।" (হূে: ১)  

ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নাবববয়যনা মুহাম্মাে ওয়া আতলতহ ওয়া সাহতবতহ 

আিমাঈি। 
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