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ভূিমকাভূিমকাভূিমকাভূিমকা    
 

সব��থম আিম আ(াহর �শংসা আদায় করিছ, িযিন আমােক সিঠক পথ িদেয়েছন, সােথ সােথ রাসূল 

সা(া(া> আলাইিহ ওয়া সা(ােমর উপর দ@দ েপশ করিছ, যার অনুসরেণর মেধ�ই রেয়েছ যাবতীয় 

কল�াণC 

আ(াহ তা‘আলার খাস রহমত েয িতিন তাঁর এ বাEােক দীিন ইলম িশFা করার েতৗিফক িদেয়েছন 

তার জন� বিল আলহামদুিল(াI C দীিন Jান অজ�েনর তাওিফক হওয়া েযমিন েসৗভােগ�র ব�াপার 

েতমিন তা দািয়Lও বেটC আমার জািত যারা বাংলা ভাষাভাষী তারাই আমার O@েLর েবিশ হকদারC 

তােদর িহদায়ােতর জন� িকছু করা উিচতC পৃিথবীর এক বৃহRম জনেগাSী এ ভাষায় কথা বেলC 

তােদর সংখ�া একশত নTই িমিলয়ন ছািড়েয় যােবC তােদর মেধ� রেয়েছ সিঠক আকীদা চচ�ার 

অভাবC তাই এ বইিট তােদর সামেন তুেল ধরার �েচVাC যা আয়তেন েছাট হেলও আকীদার েমৗিলক 

িবষয়সমূেহ সমৃWC 

িহজির ১৪১৪ সােলই �থম এর অনুবাদ কির, এবং িনজZ �েচVায় আমার [েWয় আTাজােনর 

লাইে\রী েথেক ছাপােনা এবং িবনামূেল� িবতরেণর ব�ব]া কিরC 

ইিতমেধ� এর সম^ কিপ িনঃেশষ হওয়ায় ি`তীয়বােরর মত ছাপােনার �েয়াজনীয়তা অনুভব কির, 

এবং উেদ�াগ  হণ কিরC পূেব�র সংaরেণর েচেয় বিধ�তভােব বত�মান সংaরেণ এর মধ�কার আয়াত 

সমূহেক সুরার িদেক িনেদ�শ কির, আর হাদীসসমূহেক েয সম^ মুল  ! েথেক তা েনওয়া হেয়েছ 

তার িদেক িনিদ�V কিরC আর িকছু বানানগত ভুল-bিট cW কিরC  

আ(াহ তা‘আলা আমার এ �েচVা কবুল ক@ন, এবং হাশেরর মােঠ আমার জন� নাজােতর ওসীলা 

বানানC আমীনd 

 

— আবু বকর মুহা2াদ যাকািরয়া 
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িবসিম(ািহর রাহমািনর রাহীম 

িতনিট মূলনীিতিতনিট মূলনীিতিতনিট মূলনীিতিতনিট মূলনীিত————    

যা জানা �েত�ক মুসলমান নরযা জানা �েত�ক মুসলমান নরযা জানা �েত�ক মুসলমান নরযা জানা �েত�ক মুসলমান নর----নারীর উপর একা� কত�ব�নারীর উপর একা� কত�ব�নারীর উপর একা� কত�ব�নারীর উপর একা� কত�ব�    

মূলনীিতOেলামূলনীিতOেলামূলনীিতOেলামূলনীিতOেলা    হেলা হেলা হেলা হেলা ::::    
�েত�েক ১C রব বা পালন কত�া স3েক� জানাC 

২C দীন স3েক� জানাC 

৩C নবী মুহা2দ সা(া(া> আলাইিহ ওয়াসা(াম স3েক� জানাC  

রব েক জানার পWিত রব েক জানার পWিত রব েক জানার পWিত রব েক জানার পWিত ::::    
যিদ �i করা হয়, েতামার রব বা পালনকত�া েক? 

তখন উRের বলেব: আমার রব হেলন আ(াহ, িযিন আমােক এবং সম^ সৃিV জগতেক তার অনু েহ 

লালন করেছন, িতিনই আমার একমাk উপাস�, িতিন ব�তীত আমার অপর েকান মা’বুদ বা 

উপাস� েনইC 

দীদীদীদীন জানার পWিতন জানার পWিতন জানার পWিতন জানার পWিত::::    
যিদ েতামােক �i করা হয়, েতামার দীন কী? 

উRের বল : আমার দীন হেলা ইসলাম, যার মােন— আ(াহর একLবাদেক েমেন িনেয় স3ূণ�ভােব 

তাঁর কােছ আmসমপ�ণ করা, তাঁর িনেদ�শ অনুসরেণর মাধ�েম Zীকার করা, এবং আ(াহর 

ইবাদেত অন� িকছুর অংশীদািরL করা েথেক মুn থাকা এবং যারা তা কের, তােদর সােথ 

স3ক� িছo করাC  

নবী সা(া(া> আলাইিহ ওয়াসা(াম েক জানার পWিতনবী সা(া(া> আলাইিহ ওয়াসা(াম েক জানার পWিতনবী সা(া(া> আলাইিহ ওয়াসা(াম েক জানার পWিতনবী সা(া(া> আলাইিহ ওয়াসা(াম েক জানার পWিত::::    
যিদ েতামােক �i করা হয় েতামার নবী েক? 

উRের বল, িতিন মুহা2দ সা(া(া> আলাইিহ ওয়াসা(াম, যার িপতার নাম আবদু(াহ এবং দাদার নাম 

আবদুল েমাRািলব, �িপতামেহর নাম হািশমC আর হািশম েকারাইশ েগােkর, েকারাইশগণ 

আরব— যারা ই\ািহম আলাইিহp সালােমর পুk ইসমাইল আলাইিহp সালােমর বংশধরC 

দীদীদীদীন এর বুিনয়াদ বা িভিRন এর বুিনয়াদ বা িভিRন এর বুিনয়াদ বা িভিRন এর বুিনয়াদ বা িভিR    

দীদীদীদীন এর বুিনয়াদ বা িভিRন এর বুিনয়াদ বা িভিRন এর বুিনয়াদ বা িভিRন এর বুিনয়াদ বা িভিR    দুিট িবষেয়র উপর দুিট িবষেয়র উপর দুিট িবষেয়র উপর দুিট িবষেয়র উপর ::::    
এক এক এক এক :::: আ(াহর সােথ কাউেক শিরক না কের একমাk তাঁরই ইবাদেতর িনেদ�শ েদয়া, এ ব�াপাের 

মানুষেক উqসািহত করা, যারা একমাk তাঁরই ইবাদত কের তােদর সােথ বrুL রাখা, এবং 

যারা তা ত�াগ কের তােদরেক কািফর মেন করাC 

দুই দুই দুই দুই :::: আ(াহর ইবাদােত তাঁর সােথ কাউেক শরীক করা েথেক সাবধান করা, এ ব�াপাের কেঠারতা 

অবলsন করা, এবং যারা তারঁ সােথ িশক� কের তােদর সােথ শbতা েপাষণ করা এবং যারা 

িশক� করেব তােদরেক কািফর মেন করাC  

লা ইলাহা ই(া(াহ লা ইলাহা ই(া(াহ লা ইলাহা ই(া(াহ লা ইলাহা ই(া(াহ ((((কােলমা কােলমা কােলমা কােলমা তাইেয়বাতাইেয়বাতাইেয়বাতাইেয়বা) ) ) ) েমেন চলার শত�াবলীেমেন চলার শত�াবলীেমেন চলার শত�াবলীেমেন চলার শত�াবলী    
একএকএকএক    :::: কােলমা তাইেয়বার অথ� জানাC 

অথ�াq এ কােলমার দুেটা অংশ রেয়েছ তা পিরপূণ�ভােব জানাC  
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েস দুেটা অংশ হেলা:  

1. েকান হক মা’বুদ েনই  

2. আ(াহ ছাড়া (অথ�াq িতিনই cধু মা’বুদ) 

দুইদুইদুইদুই    :::: কােলমা তাইেয়বার উপর িবwাস ]াপন করাC  

অথ�াq সব�-�কার সেEহ ও সংশয়মুn পিরপূণ� িবwাস থাকাC 

িতনিতনিতনিতন    :::: কােলমার উপর এমন একা তা ও িনSা রাখা, যা সব��কার িশরেকর পিরপ!ীC 

চারচারচারচার    :::: কােলমােক মেন �ােণ সত� বেল জানা, যােত েকান �কার িমথ�া বা কপটতা না থােকC 

পাচঁপাচঁপাচঁপাচঁ    :::: এ কােলমার �িত ভালবাসা েপাষণ এবং কােলমার অথ�েক মেন �ােণ েমেন েনয়া ও তােত 

খুশী হওয়াC  

ছয়ছয়ছয়ছয়    :::: এই কােলমার অিপ�ত দািয়L সমূহ েমেন েনয়া অথ�াq এই কােলমা কতৃ�ক আেরািপত ওয়ািজব 

কাজসমূহ cধুমাk আ(াহর জন� এবং তাঁরই সxিVর িনিমেR সমাধা করাC  

সাতসাতসাতসাত    :::: মেন-�ােণ এই কােলমােক  হণ করা যােত কখেনা িবেরািধতা করা না হয়C  

কােলমা কােলমা কােলমা কােলমা তাইেয়বারতাইেয়বারতাইেয়বারতাইেয়বার    েয সম^ শত� বিণ�ত হেলােয সম^ শত� বিণ�ত হেলােয সম^ শত� বিণ�ত হেলােয সম^ শত� বিণ�ত হেলা, , , , তার সমথ�েনতার সমথ�েনতার সমথ�েনতার সমথ�েন    েকারআন ও েকারআন ও েকারআন ও েকারআন ও হািদসহািদসহািদসহািদস    েথেক েথেক েথেক েথেক 

দিলল �মাণািদদিলল �মাণািদদিলল �মাণািদদিলল �মাণািদ::::    
�থম শত��থম শত��থম শত��থম শত�: : : : কােলমার অথ� জানাCকােলমার অথ� জানাCকােলমার অথ� জানাCকােলমার অথ� জানাC এর দিলল :  

আ(াহর বাণী: 
 
َ
ْم ك

َ
 �هللا@ُ فَاْعل

@
َ 'ِال

َ
Cِ' ُه ال

@
 ن

“েজেন রাখুন িনzয়ই আ(াহ ছাড়া েকান হক মা‘বুদ েনইC” [সূরা মুহা2াদ: ১৯]C  

আ(াহ আরও বেলন: 
 Fَق
ْ
Hِهَد بِا

َ
 َمْن ش

@
ُموKَ  'ِال

َ
ْعل
َ
َُهْم ف 

“তেব যারা হক (লা ইলাহা ই(া(া>) এর সাF� িদেব এমনভােব েয, তারা তা েজেন cেনই িদে} 

অথ�াq তারা জাহাoাম েথেক মুিn পােবC” [সূরা আয-যুখ@ফ: ৮৬] 

এখােন েজেন cেন সাF� েদয়ার অথ� হেলা তারা মুেখ যা উ�ারণ করেছ তােদর অ�র তা 

সম�কভােব জােনC 

 

রাসূল সা(া(া> আলাইিহ ওয়া সা(াম বেলন : “েয ব�িn এমতাব]ায় মারা যায় েয েস জােন আ(াহ 

ছাড়া েকান সিঠক উপাস� েনই েস জাoােত যােবC”1 

 

ি`তীয় শত� ি`তীয় শত� ি`তীয় শত� ি`তীয় শত� : : : : কােলমার উপর িবwাসী হওয়াCকােলমার উপর িবwাসী হওয়াCকােলমার উপর িবwাসী হওয়াCকােলমার উপর িবwাসী হওয়াC এর �মাণািদ: 

আ(াহ তা‘আলা বেলন : “িনzয়ই মুিমন ওরাই যারা আ(াহ ও তাঁর রাসূেলর উপর ঈমান এেনেছ, 

অতঃপর এেত েকান সেEহ-সংশেয় পেড় িন এবং তােদর জান ও মাল িদেয় আ(াহর রা^ায় িজহাদ 

কেরেছC তারাই েতা সত�বাদীC” [সুরা আল->জুরাত: ১৫] 

এ আয়ােত আ(াহ ও তাঁর রাসূেলর উপর ঈমান যথাযথভােব হওয়ার জন� সেEহ-সংশয়মুn হওয়ার 

শত� আেরাপ করা হেয়েছ, অথ�াq তারা সেEহ কের িনC িকx েয সেEহ করেব েস মুনািফক, ভ� 

(কপট িবwাসী)C 

                                                 

1 মুসিলম: (১/৫৫), হািদস নং-২৬C 
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রাসূল সা(া(া> আলাইিহ ওয়া সা(াম বেলন: “আিম সাF� িদি} েয, আ(াহ ছাড়া েকান সিঠক মা’বুদ 

বা উপাস� েনই, আর আিম আ(াহর রাসূলC েয বাEা এ দুেটা িবষেয় সেEহ-সংশয়মুn অব]ায় 

আ(াহর সাFােত হািজর হেব, েস জাoােত �েবশ করেবC”2 

আর এক বণ�নায় এেসেছ : “েকান ব�িn এ দুিট িনেয় সেEহহীন অব]ায় আ(াহর সাFােত হািজর 

হেব জাoােত যাওয়ার পেথ তার েকান বাধা থাকেব নাC”3 

আবু >রায়রা রািদয়া(া> ‘আন> হেত অপর এক হািদেসর বণ�নায় রাসূল সা(া(া> আলাইিহ ওয়া 

সা(াম তােক বেলিছেলন: “তুিম এ বাগােনর িপছেন এমন যােকই পাও, েয মেনর পিরপূণ� িবwাস 

এর সােথ এ-সাF� িদেব েয, আ(াহ ছাড়া েকান সিঠক মা’বুদ েনই— তােকই জাoােতর সুসংবাদ 

�দান করেবC”4 

    

তৃতীয় শত� তৃতীয় শত� তৃতীয় শত� তৃতীয় শত� : : : : এ কােলমােকএ কােলমােকএ কােলমােকএ কােলমােক    ইখলাস বা িনSা ইখলাস বা িনSা ইখলাস বা িনSা ইখলাস বা িনSা সহকাের Zীকার করাসহকাের Zীকার করাসহকাের Zীকার করাসহকাের Zীকার করাCCCC    এর দলীল:  

আ(াহ তা‘আলা বেলন: “তেব েজেন রাখ দীন খােলস সহকাের বা িনSা সহকাের েকবলমাk আ(াহর 

জন�ইC” [সূরা আ� -যুমার: ৩] 

আ(াহ আরও বেলন: “তােদরেক এ িনেদ�শই cধু �দান করা হেয়েছ েয, তারা িনেজেদর দীনেক 

আ(াহর জন�ই খােলস কের স3ূণ��েপ একিনS ও একমুখী হেয় তাঁরই ইবাদাত করেবC” [সূরা 

আল-বাইেয়নাহ: ৫] 

 

হািদস শিরেফ আবু >রায়রা রািদয়া(া> ‘আন> েথেক বিণ�ত আেছ, িতিন বেলন: রাসূল সা(া(া> 

আলাইিহ ওয়া সা(াম বেলেছন: “আমার সুপািরশ `ারা ঐ ব�িnই েবিশ েসৗভাগ�বান হেব েয অ�র 

েথেক একিনSভােব বেলেছ, আ(াহ ছাড়া েকােনা সিত�কার উপাস� েনইC”5 

অপর এক সিহহ হািদেস সাহািব উ� বান ই* ন মািলক রািদয়া(া> ‘আন> েথেক বিণ�ত আেছ, িতিন 

বেলন, রাসূল সা(া(া> আলাইিহ ওয়া সা(াম বেলেছন : “েয ব�িn েকবলমাk আ(াহর সxিVর 

উে�েশ� إ�� إ� ا� � বা আ(াহ ছাড়া হক েকান মা’বুদ েনই বেলেছ, আ(াহ তার জন� জাহাoাম হারাম 

কেরেছনC”6 

 

ইমাম নাসািয় রহমাতু(ািহ আলাইিহ তাঁর িবখ�াত “িদন-রািkর িয� র” নামক  ে! বণ�না কেরেছন: 

রাসূল সা(া(া> আলাইিহ ওয়া সা(াম বেলেছন: “েয ব�িn মেনর িনSা সহকাের এবং মুেখ সত� 

েজেন িনে�াn কেলমাসমূাহ বলেব আ(াহ েসOেলার জন� আকাশেক িবদীণ� করেবন যােত তার `ারা 

জিমেনর মােঝ েক এই কােলমাOিল বেলেছ তার �িত দৃিV িনেFপ কেরনC আর যার িদেক আ(াহর 

নজর পড়েব তার �ািথ�ত ও কাি�ত ব� তােক েদয়া আ(াহর দািয়LC েস কােলমাOিল হেলা:  
 ال V 'ال �هللا حدT ال Sيك C RC ��لك H� Cمد هو � � OP قدير

                                                 

2 মুসিলম: (১/৫৬), হািদস নং-২৭০C 
3 মুসিলম (১/৫৬), হািদস নং-২৭০C 
4 মুসিলম (১/৫৯)C 
5 বুখাির, হািদস নং-৯৯C 
6 বুখাির, হািদস নং-৪২৫; মুসিলম (১/৪৫৬), হািদস নং- ২৬৩C 
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অথ�াq : “cধুমাk আ(াহ ছাড়া হক েকান মা’বুদ েনই, তার েকান শিরক বা অংশীদার েনই, তার 

জন�ই সম^ রাজL বা এক}k মািলকানা, তার জন�ই সম^ �শংসা আর িতিন �েত�ক ব�র উপর 
Fমতাবান”।7 

 

চতুথ� শত� চতুথ� শত� চতুথ� শত� চতুথ� শত� : : : : কেলমােক মেন �ােণ সত� বেল জানাCকেলমােক মেন �ােণ সত� বেল জানাCকেলমােক মেন �ােণ সত� বেল জানাCকেলমােক মেন �ােণ সত� বেল জানাC এর দলীল:  

আ(াহ তা‘আলা বেলন: “আিলফ-লাম-মীম, মানুষ িক ধারণা কেরেছ েয, ঈমান এেনিছ বলেলই 

তােদরেক েছেড় েদয়া হেব আর তােদর পরীFা করা হেব না? আিম তােদর পূব�বত�ীেদর পরীFা 

কেরিছ যােত আ(াহর সােথ যারা সত� বেলেছ তােদরেক �V কের েদন এবং যারা িমথ�া বেলেছ 

তােদরেকও �V কের েদনC” [সূরা আল-আনকাবুত: ১-৩] 

আ(াহ তা‘আলা আরও বেলন : “মানুেষর মােঝ েকউ েকউ বেল আমরা আ(াহ এবং পরকােলর 

উপর ঈমান এেনিছ, অথচ তারা ইমানদার নয়C তারা (তােদর ধারণামেত) আ(াহ ও ইমানদারেদর 

সােথ �তারণা করেছ, অথচ (তারা জােন না) তারা েকবল তােদর আmােকই �তািরত করেছ িকx 

তারা তা বুঝেতই পারেছ নাC তােদর অ�ের রেয়েছ ব�ািধ, ফেল আ(াহ েস ব�ািধেক আরও বািড়েয় 

িদেয়েছন, আর িমথ�া বলার কারেণ তােদর জন� রেয়েছ কVদায়ক শাি^C” [সূরা আল-বাকারা: ৮-১০] 

 

েতমিনভােব হািদস শিরেফ মু‘আয ই* ন জাবাল রািদয়া(া> ‘আন> েথেক বিণ�ত, িতিন বেলন: রাসূল 

সা(া(া> আলাইিহ ওয়া সা(াম বেলেছন: “েযেকােনা েলাক মন েথেক সত� েজেন এ-সাF� িদেব েয, 

আ(াহ ব�তীত হক েকান মা’বুদ েনই আর মুহা2াদ সা(া(া> আলাইিহ ওয়া সা(াম তাঁর বাEা ও 

রাসূল, আ(াহ তার জন� জাহাoাম হারাম কেরেছনC”8 

 

প�ম শত� প�ম শত� প�ম শত� প�ম শত� : : : : এ কােলমােক মেন �ােণ ভালবাসাCএ কােলমােক মেন �ােণ ভালবাসাCএ কােলমােক মেন �ােণ ভালবাসাCএ কােলমােক মেন �ােণ ভালবাসাC এর দলীল:  

আ(াহ তা‘আলা বেলন : “েকােনা েকােনা েলাক আ(াহ ছাড়া তার অেনক সমকF ও অংশীদার  হণ 

কের তােদরেক আ(াহর মত ভালবােস, আর যারা ঈমান এেনেছ তারা আ(াহেক অত�� েবিশ 
ভালবােস”। [সূরা আল-বাকারা: ১৬৫] 

আ(াহ আরও বেলন: “েহ ইমানদারগণ েতামােদর েথেক যিদ েকহ তার দীনেক পিরত�াগ কের তেব 

আ(াহ এমন এক েগাSীেক েতামােদর ]লািভিষn কের আনেবন, যােদরেক আ(াহ ভালবােসন এবং 

তারাও আ(াহেক ভালবােসন, যারা মুিমনেদর �িত নরম— দয়াপরবশ, কােফরেদর উপর কেঠারতা 

অবলsনকারী; তারা আ(াহর রা^ায় িজহাদ করেব, েকান িনEুেকর িনEােক ভয় কের নাC” [সূরা 

আল মােয়দা: ৫৪] 

 

েতমিনভােব হািদস শিরেফ আনাস রািদয়া(া> ‘আন> েথেক বিণ�ত আেছ িতিন বেলন: রাসূল সা(া(া> 

আলাইিহ ওয়া সা(াম বেলেছন: “যার মেধ� িতনিট ব�র সমাহার ঘেটেছ েস ঈমােনর Zাদ েপেয়েছ: 

(এক) তার কােছ আ(াহ ও তাঁর রাসূেলর মহTত বা ভালবাসা অন� সব-িকছু েথেক েবিশ হেবC 

                                                 

7 নাসািয়, আমালুল ইয়াওেম ওয়া(াইলা, হািদস নং- ২৮C 
8 বুখাির, হািদস নং-১২৮; মুসিলম: (১/৬১)C 
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(দুই) েকােনা েলাকেক cধুমাk আ(াহর উে�েশ� ভালবাসেবC (িতন) কুফির েথেক আ(াহ তােক মুিn 

েদয়ার পর েস কুফিরর িদেক িফের যাওয়ােক আOেন িনিF� হওয়ার মত অপছE করেবC”9 

 

ষষষষSSSS    শত�শত�শত�শত�: : : : কােলমার কােলমার কােলমার কােলমার হকসমূহহকসমূহহকসমূহহকসমূহ    মেন �ােণ েমেন মেন �ােণ েমেন মেন �ােণ েমেন মেন �ােণ েমেন েনয়াC েনয়াC েনয়াC েনয়াC এর দলীল: 

আ(াহর বাণী: “আর েতামরা েতামােদর �ভুর িদেক িফের যাও, এবং তাঁর কােছ আmসমপ�ণ কেরাC” 

[সূরা আ� -যুমার: ৫৪] 

আ(াহ আরও বেলন: “আর তারেচেয় কার দীন েবিশ সুEর েয আ(াহর জন� িনেজেক সমপ�ণ 

কেরেছ, এমতাব]ায় েয, েস মুহিসন”, [সূরা আ� -িনসা: ১২৫] মুহিসন অথ�: েনককার, অথ�াq নবী 

সা(া(া> আলাইিহ ওয়া সা(াম এর সুoত অনুযায়ী আমল কেরেছC  

আরও বেলন: “আর েয িনেজেক cধুমাk আ(াহর িদেকই িনবW কের আmসমপ�ণ কেরেছ আর েস 

মুহিসন”, অথ�াq নবী সা(া(া> আলাইিহ ওয়া সা(াম এর সুoত অনুযায়ী আমল কেরেছ, “েস মজবুত 

রিশেক আঁকেড় ধেরেছ” [সূরা লুকমান: ২২] অথ�াq: إ�� إ� ا� �    বা আ(াহ ছাড়া েকান হক মাবুদ 

েনই এ কােলমােকই েস  হণ কেরেছC 

আরও বেলন: “তারা যা বলেছ তা নয়, েতামার �ভুর শপথ কের বলিছ, তারা কFেনা ইমানদার হেব 

না যতFণ আপনােক তােদর মধ�কার ঝগড়ার িন�িRকারক (িবচারক) িহসােব না মানেব, অতঃপর 

আপনার িবচার-ফয়সালা  হণ কের িনেত তােদর অ�ের েকান �কার অিভেযাগ থাকেব না এবং 

তারা তা স3ূণ� কায়মেনাবােক� িনি`�ধায় েমেন িনেবC” [সূরা আ� -িনসা: ৬৫] 

 

অনু�পভােব রাসূল সা(া(া> আলাইিহ ওয়া সা(াম বেলন: “েতামােদর মােঝ েকউই ঐ পয�� 

ইমানদার হেত পারেবনা যতFণ তার �বৃিR আিম যা িনেয় এেসিছ তার অনুসারী হেবC”10 আর 

এটাই পূণ� আনুগত� ও তার েশষ সীমাC 

 

স�ম শত�স�ম শত�স�ম শত�স�ম শত�: : : : কােলমােক  হণ করাCকােলমােক  হণ করাCকােলমােক  হণ করাCকােলমােক  হণ করাC এর দলীল:  

আ(াহ তা‘আলা বেলন: “আর এমিনভােব যখনই আপনার পূেব� আিম েকান জনপেদ ভয় �দশ�নকারী 

(রাসূল বা নবী) ে�রণ কেরিছ তখিন তােদর মধ�কার আেয়িশ িবRশালী েলােকরা বেলেছ: আমরা 

আমােদর বাপ-দাদােদরেক একিট ব�ব]ায় েপেয়িছ, আমরা তােদরই পদা� অনুসরণ করেবাC (ভয় 

�দশ�নকারী) বলল: আিম যিদ েতামােদর কােছ বাপ-দাদােদরেক যার উপর েপেয়ছ তার েথেক অিধক 

সিঠক বা েবিশ েহদােয়ত িনেয় এেস থািক তারপরও (েতামরা েতামােদর বাপ-দাদার অনুকরণ 

করেব)? তারা বলল: েতামরা যা িনেয় এেসছ আমরা তা  হণ করেত অZীকার করিছ, ফেল আিম 

(আ(াহ) তােদর েথেক (এ কুফিরর) �িতেশাধ েনই, সুতরাং আপিন িমথ�া �িতপoকারীেদর পিরণাম-

ফল েকমন হেয়েছ েদেখ িননC” [সূরা আ� -যুখ@ফ: ২৩-২৫] 

আ(াহ তা‘আলা আরও বেলন: “িনzয়ই তারা অযথা ঔWত� �দশ�ন করত যখন তােদরেক বলা হত 

েয, আ(াহ ছাড়া েকান হক মা’বুদ েনই, এবং বলেতা: আমরা িক পাগল কিবর কথা cেন আমােদর 

উপাস� েদবতাOেলােক ত�াগ করেবা?” [সূরা আp -সা  ফাত: ৩৫-৩৭] 

                                                 

9 বুখাির, হািদস নং-৪৩; মুসিলম: (১/৬৬)C 
10 হািদসিট খিতব বাগদািদ তার তািরেখ বাগদােদর ৪/৩৬৯, এবং বাগািভ তার শার>p সুoাI  -এর ১০৪ নং -এ বণ�না 

কেরেছনC হািদসিটর সনদ cW হওয়ার ব�াপাের মতেভদ আেছC 



 8 

 

অনু�পভােব হািদেস শিরেফ আবু মুসা আশ‘আির রািদয়া(া> ‘আন> বণ�না কেরন, রাসূল সা(া(া> 

আলাইিহ ওয়া সা(াম বেলেছন: “আ(াহ আমােক েয Jান িবJান ও েহদােয়ত িদেয় পািঠেয়েছন তার 

উদাহরণ হে} এমন মুষলধারার বৃিVর মেতা যা ভূিমেত এেস পেড়েছ, ফেল এর িকছু অংশ এমন 

উব�র পির¡ার ভূিমেত পেড়েছ েয ভূিম পািন চুেষ িনেত সFম, ফেল তা পািন  হণ কেরেছ এবং তা 

`ারা ফসল ও তৃণলতার উqপিR হেয়েছC আবার তার িকছু অংশ পেড়েছ গত�ওয়ালা ভূিমেত (যা পািন 

আটেক রাখেত সFম) সুতরাং তা পািন সংরFণ করেত সFম হেয়েছ, ফেল আ(াহ এর `ারা 

মানুেষর উপকার কেরেছন তারা তা পান কেরেছ, ভূিম িসn কিরেয়েছ এবং ফসলািদ উqপo করেত 

েপেরেছC আবার তার িকছু অংশ পেড়েছ এমন অনুব�র সমতল ভূিমেত যােত পািন আটেক থােক না, 

ফেল তােত পািন আটকা পেড় িন, ফসলও হয় িনC িঠক এটাই হেলা ঐ ব�িnর দৃVা� েয আ(াহর 

দীনেক বুঝেত েপেরেছ এবং আমােক যা িদেয় পািঠেয়েছন তা েথেক উপকৃত হেত েপেরেছ, ফেল েস 

িনেজ েজেনেছ এবং অপরেক জািনেয়েছ (�থম ও ি`তীয় ে[িণর ভূিম) এবং ঐ ব�িnর উদাহরণ েয 

এই িহদােয়ত এবং Jান িবJােনর িদেক মাথা উঁচু কের তাকায় িন, ফেল আ(াহ েয িহদােয়ত িনেয় 

আমােক ে�রণ কেরেছন তা  হণ কেরিনC (তৃতীয় ে[িণর ভূিম)C”11 

ইসলাম িবনVকারী ব� ইসলাম িবনVকারী ব� ইসলাম িবনVকারী ব� ইসলাম িবনVকারী ব� সমূহসমূহসমূহসমূহ    
ইসলামেক িবনV কের এমন ব� দশইসলামেক িবনV কের এমন ব� দশইসলামেক িবনV কের এমন ব� দশইসলামেক িবনV কের এমন ব� দশিট িট িট িট ::::    

একএকএকএক    :::: আ(াহর ইবাদােত কাউেক শিরক বা অংশীদার করাC আ(াহ বেলন: “িনzয়ই আ(াহ 

ইবাদােত তার সােথ কাউেক শিরক বা অংশীদার মানােক Fমা করেবন না, এত`�তীত যা িকছু আেছ 

তা যােক ই}া কেরন Fমা করেবন”C [সূরা আ� -িনসা: ১১৬] 

আরও বেলন : “িনzয়ই েয ব�িn আ(াহর সােথ কাউেক শরীক কের তার উপর আ(াহ তা‘আলা 

জাoাত হারাম কের িদেয়েছন, তার আবাস হেব জাহাoােম, আর অত�াচারী (িশক�কারী)-েদর েকান 

সাহায�কারী েনই”C [সূরা আল-মােয়দা: ৭২] 

আর এই িশক� িহেসেব গণ� হেব কবর অথবা মূিত�র জন� েকান িকছু জেবহ করাC 

 

দুই দুই দুই দুই :::: েয ব�িn আ(াহ ও তার মেধ� েকােনা মাধ�ম িনধ�ারণ কের তােদর কােছ িকছু চাইেব ও তােদর 

সুপািরশ �াথ�না করেব এবং তােদর উপর ভরসা করেব, েস ব�িn উ2েতর সব�স2ত মেত কােফর 

হেয় যােবC  

 

িতন িতন িতন িতন :::: েয েকউ মুশিরকেদর (যারা আ(াহর ইবাদেত এবং তার সৃিVগত সাব�েভৗমেL অন� কাউেক 

অংশীদার মেন কের তােদরেক) কােফর বলেব না বা তােদর কােফর হওয়া স3েক� সেEহ েপাষণ 

করেব অথবা তােদর দীনেক সিঠক মেন করেব, েস উ2েতর ঐক�মেত� কােফর বেল িবেবিচত হেবC  

    

চারচারচারচার    :::: েয ব�িn মেন করেব েয, রাসূল সা(া(া> আলাইিহ ওয়া সা(াম এর �দিশ�ত পেথর েচেয় অন� 

কােরা �দিশ�ত পথ েবিশ পূণ�া¢, অথবা রাসূল সা(া(া> আলাইিহ ওয়া সা(ােমর শাসন-�ণালীর েচেয় 

অন� কােরা শাসন �ণালী েবিশ ভাল; েযমন: রাসূল সা(া(া> আলাইিহ ওয়া সা(াম এর িবচার-

                                                 

11 সিহহ বুখাির (১/১৭৫) হািদস নং-৭৯; সিহহ মুসিলম, হািদস নং ২২৮২C 
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পWিতর উপর তাOিত-শিnর (আ(াহে£াহী শিnর) িবচার-ব�ব]ােক �াধান� েদয় তাহেল েস 

কােফরেদর মেধ� গণ� হেবC 

 

পাচঁপাচঁপাচঁপাচঁ    :::: রাসূলু(াহ সা(া(া> আলাইিহ ওয়া সা(াম েয আদশ� িনেয় এেসেছন এর সামান� িকছুও যিদ 

েকউ অপছE কের তেব েস কােফর হেয় যােব, যিদও েস (অপছE করার পাশাপািশ) তার উপর 

আমল কের থােকC12  

 

ছয়ছয়ছয়ছয়    :::: রাসূল সা(া(া> আলাইিহ ওয়া সা(াম এর বিণ�ত দীেনর (জীবন িবধােনর) সামান�তম িকছু 

িনেয় যিদ েকউ ঠা¤া কের বা দীেনর েকান পুণ� বা শাি^ িনেয় ‘ইয়ািক�’ কের তেব েসও কােফর হেয় 

যােবC 

তার �মাণ: আ(াহ তা‘আলার বাণী: “বলুন: েতামরা িক আ(াহ ও তাঁর আয়াত (শরিয় বা �াকৃিতক 

িনদশ�নাবিল) এবং তাঁর রাসূল সা(া(া> আলাইিহ ওয়া সা(াম এর সােথ ঠা¤া করছ? েতামরা েকােনা 

�কার ওজর েপশ কেরা না, কারণ েতামরা ঈমান আনার পের কােফর হেয় িগেয়ছ”C [সূরা আ� -

তাওবা: ৬৫, ৬৬] 

    

সাতসাতসাতসাত    :::: যাদু, বান, েটানা এর `ারা স3ক� িবচু�িত ঘটােনা বা স3ক� ]াপন করােনা— যিদ েকউ 

এOেলা কের বা করেত রািজ হয় তেব েস কােফর হেয় যােবC  

এর �মাণ েকারআেনর বাণী : “তারা দু’জন (হা@ত মা@ত) কাউেক তা (যাদু) িশFা েদওয়ার পূেব� 

অবশ�ই বেল েয, আমরা েতা েকবল িফতনা বা পরীFা Z�পC সুতরাং েতামরা কুফরই কেরা না”C 

[সূরা আল-বাকারা: ১০২] 

 

আটআটআটআট    :::: মুশিরকেদর (যারা আ(াহর ইবাদেত বা সাব�েভৗমেL কাউেক অংশীদার বানায় তােদর)-েক 

মুসলমানেদর উপর সাহায�-সহেযািগতা করাC 

এর দিলল আ(াহর বাণী: “েতামােদর েথেক যারা তােদর (মুশিরকেদর)-েক মু@িT বা বrু মেন 

করেব তারা তােদর দেলর অ�ভু�n হেবC িনzয়ই আ(াহ তা‘আলা অত�াচারী েকান জািতেক সিঠক 

পেথর িদশা েদন না বা অভীV লেF� েপ¥ছান না”C [সূরা আল-মােয়দা: ৫১] 

    

নয়নয়নয়নয়    :::: েয এ-কথা িবwাস করেব েয, েযমিনভােব িখিজর আলাইিহp সালাম এর জন� মুসা 

আলাইিহp সালাম এর শিরয়েতর বাইের থাকা স¦ব হেয়িছল েতমিনভােব কােরা কােরা জন� রাসূল 

সা(া(া> আলাইিহ ওয়া সা(াম এর �বিত�ত শরীয়ত েথেক বাইের থাকা স¦ব, েসও কােফর বেল 

গণ� হেবC 

    

দশদশদশদশ:::: আ(াহর দীন েথেক িবমুখ হওয়া, দীন িশখেত বা দীেনর আেদশ িনেষধ অনুসাের কাজ করার 

ব�াপাের O@Lহীন থােকC 

                                                 

12 এর �মাণ েকারআেনর বাণী: “আর এটা (জাহাoােম যাওয়া) এ-জন�ই েয, তারা আ(াহ যা অবতীণ� কেরেছন তা 
অপছE কেরেছ, ফেল িতিন তােদর কম�কা� নV কের িদেয়েছন”। [সূরা মুহা2াদ: ৯] 
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এর দিলল আ(াহর বাণী: “তার েচেয় েক েবশী অত�াচারী যােক আ(াহর আয়াতসমূহ §রণ কিরেয় 
েদওয়ার পর েস তা এিড়েয় েগল, িনzয়ই আিম পািপSেদর েথেক �িতেশাধ েনব ”। [সূরা আp -

সাজদাহ: ২২] 

 

এ-সম^ ঈমান িবনVকারী ব�, ঠা¤া কেরই বলুক আর মন েথেক বলুক অথবা ভেয় ভীত হেয়ই 

বলুক, েযেকােনা েলাক এ-সম^ কােজর েকােনা একিট করেল কােফর বেল িবেবিচত হেবC তেব 

যােক েজার কের এ রকম েকান কাজ করেত বাধ� করা হেয়েছ তার >কুম আলাদাC 

এ সবOেলাই অত�� িবপ¨নক ও অত�িধক হাের সংগিঠত হেয় থােকC সুতরাং মুসিলম মাkই 

এOেলা েথেক সাবধানতা অবলsন করা ও এOেলা েথেক েবঁেচ থাকা বা©নীয়C 

আমরা আ(াহর কােছ তার আযাব-গজেব পড়া ও তাঁর কিঠন শাি^েত িনপিতত হওয়া েথেক আ[য় 

চাি}C  

তাওহীদ বা একLবাদ এর িতন অংশতাওহীদ বা একLবাদ এর িতন অংশতাওহীদ বা একLবাদ এর িতন অংশতাওহীদ বা একLবাদ এর িতন অংশ    
একএকএকএক:::: তাওহীদুর @বুিবয়�াহ: “সৃিV জগেতর সৃিVেত, িনয়ªেণ, লালন পালেন, িরিজক �দােন, জীিবত 

করেণ, মৃতু� �দােন, সাব�েভৗমেL, আইন �দােন আ(াহেকই এককভােব েমেন েনয়াC” এ �কার 

তাওহীদ বা একLবাদেক রাসূল সা(া(া> আলাইিহ ওয়া সা(াম এর সময়কার কােফরগণ Zীকার 

কের িনেয়িছল, িকx cধু এ Oেলােত ঈমান থাকার পেরও তারা ইসলােম �েবশ করেত পাের িন, 

বরং এOেলার Zীকৃিত থাকার পরও রাসূল সা(া(া> আলাইিহ ওয়া সা(াম তােদর িব@েW যুW 

কেরেছন, এবং তােদর জানমালেক হালাল বা ৈবধ কের িদেয়িছেলনC এই �কােরর তাওহীদ বা 

একLবাদ বলেত বুঝায় আ(াহর কায�সমূেহ আ(াহেকই একক কায� স3াদনকারী িহসােব েমেন 

েনয়াC তাওহীদ এর এ অংশ ম¬ার কািফরগণও েয Zীকার করত তার �মাণ েকারআেনর বাণী: 

“বলুন: আসমান ও জিমেনর েক েতামােদরেক িরিজক বা খাদ� েযাগান েদয়? অথবা েক েতামােদর 

[বেণিয় ও দৃিVশিnর সাব�েভৗমেLর অিধকারী? আর েক মৃত েথেক জীিবতেক েবর কের? ও 

জীিবতেক মৃত েথেক েবর কের? এবং েক কায�ািদর সূ®ািতসূ® িনয়ªণ কের থােক? তারা অবশ�ই 

বলেব: আ(াহC সুতরাং বলুন: েতামরা িক তােক ভয় পাও না ? ” [সূরা ইউনুস: ৩১] েকারআেনর 

আরও ব> আয়ােত এ কথার �মাণ রেয়েছC 

    

দুইদুইদুইদুই:::: তাওহীদুল উলুিহয়�াহ: অথ�াq “সব��কার ইবাদত cধুমাk আ(াহর জন� স3াদন করাC আর 

ইবাদেতর �কার সমূেহর মেধ� রেয়েছ : (১) েদায়া (২) সাহায� চাওয়া (৩) আ[য় চাওয়া (৪) 

িবপদমুিn �াথ�না করা (৫) জেবহ করা (৬) মাoত করা (৭) আশা করা (৮) ভয় করা (১০) ভালবাসা 

(১১) আ হ ও (১২) �ত�াবত�ন করা, ইত�ািদC” তাওহীেদর এ অংেশই যত িবেভদ পূব�কাল েথেক 

c@ কের বত�মােনও চলেছC এই অংেশর অথ� হেলা, বাEার ইবাদত কায�ািদেত এককভােব 

আ(াহেকই িনিদ�V করাC েযমন: েদায়া মাoত, পc জেবহ, আশা, ভরসা, ভীিত, আকা�া, �ত�াবত�ন 

ইত�ািদেত তাঁেকই উে�শ� করাC 

আর এ সবOেলাই েয আ(াহর ইবাদত তার দিলল পিবk েকারআেন বিণ�ত হেয়েছC  
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িতনিতনিতনিতন:::: তাওহীদু� যাত ওয়াল আসমা ওয়াস িসফাত: “আ(াহর অি^েL িবwাস এবং তার নাম ও 

Oণাবলীসমূেহ তােক একক ZLািধকারী মেন করাC”  

আ(াহ তা‘আলা বেলন: “বলুন: িতিন আ(াহ একক ZLা, আ(াহ অমুখােপFী, িতিন জ¯ েদন িন, 

আবার তাঁেকও েকউ জ¯ েদয় িন, আর েকহ তাঁর সমকF হেত পাের না”C [সূরা আল-ইখলাস] 

িতিন আরও বেলন: “আর সুEর যাবতীয় নামOেলা আ(াহরই, সুতরাং েতামরা তােক েসOেলা `ারা 

আহবান কেরা, আর যারা তার নামসমূহেক িবকৃত কের েতামরা তােদর েছেড় দাও, অিচেরই 

তােদরেক তােদর কায�ািদর পিরণাম-ফল েদয়া হেব”C [সূরা আল-আ‘রাফ: ১৮০] 

িতিন আরও বেলন: “তাঁর মত েকান িকছু েনই, িতিন সব� ে[াতা দশ�কC” [সূরা আশ-cরা: ১১]  

তাওহীেদর িবপরীত হেলা িশক�তাওহীেদর িবপরীত হেলা িশক�তাওহীেদর িবপরীত হেলা িশক�তাওহীেদর িবপরীত হেলা িশক�    
(একLবােদর িবপরীেত অংশীদািরL) 

িশক� িতন �কারিশক� িতন �কারিশক� িতন �কারিশক� িতন �কার : ১C বড় িশক�, ২C েছাট িশক�, ৩C েগাপন িশক�C 

১১১১CCCC    বড় িশক�বড় িশক�বড় িশক�বড় িশক� : 
যা আ(াহ কFেনা Fমা করেবন নাC এ িশক� এর সােথ অনুিSত েকান সqকাজ আ(াহ তা‘আলা 

কবুল কেরন নাC  

আ(াহ তা‘আলা বেলন: “িনzয়ই আ(াহ তা‘আলা তাঁর সােথ িশক� করােক Fমা করেবন না, তেব 

িশক� ব�তীত (িশেক�র েচেয় িনচু পয�ােয়র) যত Oনাহ আেছ তা িতিন যােক ই}া কেরন Fমা কের 

েদেবনC আর েয আ(াহর সােথ িশক� করেলা েস পথ°Vতায় অেনকদূর এিগেয় েগল (েবশী 

িবপথগামী হেলা)C” [সূরা আ� -িনসা: ১১৬] 

িতিন আরও বেলন: “অথচ মসীহ (ঈসা আলাইিহp সালাম) বেলেছন: েহ ইp রােয়েলর বংশধরগণ! 

েতামরা আ(াহর ইবাদত কর, িযিন আমার �ভু, েতামােদর �ভু, িনzয়ই যিদ েকউ আ(াহর সােথ 

শিরক কের পিরণােম আ(াহ তার উপর জাoাত হারাম কের িদেয়েছন, তার আ^ানা হেব জাহাoাম, 

আর অত�াচারীেদর েকান সাহায�কারী েনই”C [সূরা আল-মােয়দা: ৭২] 

িতিন আরও বেলন: “আর আিম তারা যা আমল কেরেছ েসOেলার িদেক ধািবত হেয় েসOেলােক 

িবিF� ধূিলকণায় �পা�িরত কের িদেয়িছ”C [সূরা আল-ফুরকান: ২৩] 

আরও বেলন: “আপিন যিদ িশক� কেরন তেব অবশ�ই আপনার আমলেক নV কের েদব এবং িনzয়ই 

আপিন Fিত ^েদর অ�ভু�n হেবনC” [সূরা আ� -যুমার: ৬৫] 

আরও বেলন: “যিদ তারা িশক� কের তেব অবশ�ই তারা যা আমল কেরেছ তা নV হেয় যােবC” [সূরা 

আল-আন‘আম ১৮৮] 

বড় িশক� এর �কারািদবড় িশক� এর �কারািদবড় িশক� এর �কারািদবড় িশক� এর �কারািদ    

বড় িশক� চার �কার :  

একএকএকএক: : : : েদায়ায় িশক� করােদায়ায় িশক� করােদায়ায় িশক� করােদায়ায় িশক� করা : এর দিলল আ(াহর বাণী : “অতঃপর যখন তারা েনৗকায় চেড় তখন 

দীনেক িনSা সহকাের একমাk আ(াহর জন� িনিদ�V কের তাঁেক ডাকেত থােক িকx যখন িতিন 

তােদরেক ডা¢ায় িনেয় পিরkাণ েদন তখনই তারা তার সােথ িশক� (অংশীদার) কেরC” [সূরা আল 

আনকাবুত: ৬৫] 
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দুইদুইদুইদুই: : : : িনয়�াত ও সংকে² িশক� করািনয়�াত ও সংকে² িশক� করািনয়�াত ও সংকে² িশক� করািনয়�াত ও সংকে² িশক� করা : এর �মাণ আ(াহর বাণী : “যারা পািথ�ব জীবন ও তার চাকিচক� 

েপেত চায় আিম তােদরেক তােদর কায�ািদর �িতফল তােতই (পািথ�ব জীবেনই) পিরপূণ�ভােব িদেয় 

েদব, তােদর এেত কম েদয়া হেবনা, তােদর জন� পরকােল জাহাoাম ছাড়া আর িকছুই থাকেব না, 

তারা দুিনয়ায় যা কেরেছ তা নV হেয় েগেছ, আর েয সম^ (েনক) কায�ািদ তারা কেরেছ তা বািতল 

হেয় যােবC” [সূরা >দ: ১৫, ১৬] 

    

িতনিতনিতনিতন: : : : আেদশআেদশআেদশআেদশ, , , , িনেষধ �িতপালন বা বশ�তায় িনেষধ �িতপালন বা বশ�তায় িনেষধ �িতপালন বা বশ�তায় িনেষধ �িতপালন বা বশ�তায় িশক� করা িশক� করা িশক� করা িশক� করা :::: এর �মাণ আ(াহর বাণী: “তারা আ(াহ 

ছাড়া তােদর ‘আরবাব’ তথা আেলম, ‘আহবার’ তথা আেবদেদর (পীর-দরেবশেদর)-েক তােদর জন� 

হালাল হারাম-কারী বািনেয় িনেয়েছ এবং মিরয়ম পুk মিসI -েকও, অথচ তােদরেক cধু এক মা’বুদ 

এর ইবাদত করার িনেদ�শ েদয়া হেয়িছল, িতিন ব�তীত আর েকান হক মা’বুদ েনইC তার সােথ 

যােদর শিরক করেছ তােদর েথেক িতিন কতইনা পিবk!” [সূরা আ� তাওবাঃ ৩১] 

“আরবাব” শে'র তাফসীর বা ব�াখ�া হেলা আেলমেদরেক পাপ কােজ অনুসরণ করা, এর অথ� 

তােদরেক ডাকা নয়; কারণ রাসূল সা(া(া> আলাইিহ ওয়া সা(াম �খ�াত সাহাবী ‘আিদ ই* ন হািতম 

রািদয়া(া> ‘আন>র �েiর উRের এ �কার ব�াখ�া িদেয়িছেলনC কারণ িতিন যখন বলেলন : আমরা 

তােদর ইবাদত (উপাসনা) কির না, উRের রাসূল সা(া(া> আলাইিহ ওয়া সা(াম বলেলন : “তােদর 

উপাসনা হেলা পাপ কােজ তােদর আেদশ িনেষধ মান� করাC”13 

    

চারচারচারচার: : : : ভাভাভাভালবাসায় িশক� করালবাসায় িশক� করালবাসায় িশক� করালবাসায় িশক� করা:::: এর �মাণ আ(াহর বাণী : “আর মানুেষর মােঝ এমনও আেছ যারা 

আ(াহ ছাড়া তার অেনক সমকF (সমপয�ােয়র ভালবাসা পাওয়ার অিধকারী, ভালবাসার পাk) িনধ�ারণ 

কের েসOেলােক আ(াহর ন�ায় ভালবােস, অথচ যারা ইমানদার তারা আ(াহেক সব�ািধক ভালবােসC” 

[সূরা আল-বাকারাহ: ১৬৫] 

    

২২২২CCCC    েছাট িশক�েছাট িশক�েছাট িশক�েছাট িশক�: : : :     
আর তা হেলা (সামান�) েলাক েদখােনার িনয়েত েনক কাজ করাC  

এর �মাণ আ(াহর বাণী : “সুতরাং েয আ(াহর সােথ সাFােতর আশা রােখ েস েযন েনক কাজ 

কের এবং তাঁর �ভুর ইবাদেতর সােথ অন� কাউেক শিরক না কেরC” [সূরা আল-কাI ফ: ১১০] 

    

৩৩৩৩CCCC    েগাপন েগাপন েগাপন েগাপন ((((সূ®সূ®সূ®সূ®) ) ) ) িশক�িশক�িশক�িশক�::::    
এর �মাণ হেলা রাসূল সা(া(া> আলাইিহ ওয়া সা(াম এর বাণী : “এ [মুসিলম] জািতর মেধ� িশক� 

অrকার রািkেত কােলা পাথেরর উপর কােলা িপপড়ার েবেয় উঠার মতই সূ® বা েগাপনC”14 

    

িশক� েথেক বাচঁার েদায়ািশক� েথেক বাচঁার েদায়ািশক� েথেক বাচঁার েদায়ািশক� েথেক বাচঁার েদায়া::::    
িনে�র েদায়া (অথ� বুেঝ িবwাস-সহকাের) পাঠ করেল িশক� Oনােহর কা  ফারা হেয় থােকC  

عْ 
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ْ( ال 8 ِ

@
W� نِْب @W� ِمَن Yَْستَْغِفُر

َ
8َ Rُم

َ
ْعل
َ
نَا 8

َ
8َ 
ً
YَِSْ بَِك َشيْئا

ُ
8 Kْ

َ
ُعوُْ_ بَِك 8

َ
8 ْ
F
ُهم@ '`

@
مُ �لل

َ
  .ل

                                                 

13  সুনান িতরিমিয, হািদস নং ৩০৯৪C হািদসিট হাসানC 
14 হািদসিট ইবেন আTাস রািদয়া(া> ‘আন>মা েথেক বিণ�ত হেয়েছC সনদিট হাসানC 
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অথ�াq : “েহ আ(াহ আিম েজেন-cেন েতামার সােথ েকান িকছুেক শিরক করা েথেক আ[য় �াথ�না 

করিছ, আর আমার অJাত Oনাহরািজ েথেক আিম Fমা চাি}C”15 

কুফিররকুফিররকুফিররকুফিরর    �কারেভদ�কারেভদ�কারেভদ�কারেভদ    
কুফিরকুফিরকুফিরকুফির    দুদুদুদু’’’’    �কার �কার �কার �কার ::::    

একএকএকএক::::  
যা করেল ইসলাম েথেক েবর হেয় যায়C 

িন�িলিখত পাচঁিট কারেণপাচঁিট কারেণপাচঁিট কারেণপাচঁিট কারেণ এ �কার কুফির হেয় থােক: 

 

১১১১CCCC    িমথ�া �িতপo করার কারেণ িমথ�া �িতপo করার কারেণ িমথ�া �িতপo করার কারেণ িমথ�া �িতপo করার কারেণ কুফিরকুফিরকুফিরকুফির    :::: এর �মাণ আ(াহর বাণী: “আর তার েচেয় েক েবিশ 

অত�াচারী েয আ(াহর উপর িমথ�ার সsr আেরাপ কেরেছ, অথবা তার কােছ হক (লা ইলাহা 

ই(া(াহ বা আ(াহ ছাড়া সিঠক েকান উপাস� েনই এ কােলমা) আসার পর তা িমথ�া �িতপo কেরেছ, 

জাহাoাম িক কােফরেদরই বাস]ান নয়?” [সূরা আল আনকাবুত: ৬৮] 

    

২২২২CCCC    সত� েজেনও অহংসত� েজেনও অহংসত� েজেনও অহংসত� েজেনও অহংকার কার কার কার ও অZীকার করারও অZীকার করারও অZীকার করারও অZীকার করার    কারেণ কারেণ কারেণ কারেণ কুফিরকুফিরকুফিরকুফির    :::: এর �মাণ আ(াহ তা‘আলার বাণী : 

“আর §রণ ক@ন যখন আপনার �ভু আদমেক িসজদা করার জন� েফের³ তােদরেক িনেদ�শ 

িদেয়িছেলন তখন ইবিলস ব�তীত সবাই িসজদা কেরিছল, েস অZীকার কেরিছল, এবং অহংকার 

েবােধ গব� কেরিছল আর কােফরেদর অ�ভু�n হেয়িছলC” [সূরা আল বাকারা: ৩৪] 

    

৩৩৩৩CCCC    সেEহ করার `ারা সেEহ করার `ারা সেEহ করার `ারা সেEহ করার `ারা কুফিরকুফিরকুফিরকুফির    করাকরাকরাকরা----    আর তা হেলা অসার ধারণার বশবত�ী হেয় আর তা হেলা অসার ধারণার বশবত�ী হেয় আর তা হেলা অসার ধারণার বশবত�ী হেয় আর তা হেলা অসার ধারণার বশবত�ী হেয় কুফিরকুফিরকুফিরকুফির    করা করা করা করা :::: এর 

�মাণ েকারআেনর বাণী : “আর েস তার বাগােন �েবশ করল এমতাব]ায় েয েস তার আmার উপর 

অত�াচার করেছ, এ-কথা বেল েয, আিম মেন কির না েয, এটা (বাগান) কখেনা ´ংস হেয় যােব 

এবং েকােনািদন িকয়ামত অনুিSত হেব বেলও মেন কির নাC আর যিদ তা হেয়ও যায় এবং আমােক 

আমার �ভুর কােছ িফের েনয়াও হয় তথািপ আিম তার কােছ িফের এর (বাগােনর) েচেয় আরও 

ভােলা (বাগান) েপেয় যাবC তার সাথী তােক বলল: তুিম িক েসই ZLার সােথ কুফির করছ িযিন 

েতামােক �থেম মািট ও পের বীয� েথেক সৃিV কেরেছন এবং এরপর পূণ� মানুষ�েপ েতামােক অবয়ব 

দান কেরেছন? িকx আিম (বলিছ) েসই আ(াহই আমার রব ও পালনকত�া, তার সােথ কাউেক শিরক 

কির নাC” [সূরা আল-কাহফ: ৩৫-৩৮] 

    

৪৪৪৪CCCC    এিড়েয় যাওয়ার এিড়েয় যাওয়ার এিড়েয় যাওয়ার এিড়েয় যাওয়ার ((((িবমুখ হওয়ারিবমুখ হওয়ারিবমুখ হওয়ারিবমুখ হওয়ার) ) ) ) কারেণ কারেণ কারেণ কারেণ কুফিরকুফিরকুফিরকুফির    ::::    এর �মাণ আ(াহর বাণী : “আর যারা কুফির 

কেরেছ তারা েয সম^ ব�র ভয় তােদরেক েদখান হেয়েছ েসOেলা েথেক িবমুখ হেয়েছ (এিড়েয় 

েগেছ)C” [সূরা আল-আহকাফ: ৩] 

    

৫৫৫৫CCCC    মুনােফিকমুনােফিকমুনােফিকমুনােফিক    করার কারেণ করার কারেণ করার কারেণ করার কারেণ কুফিরকুফিরকুফিরকুফির    :::: এর �মাণ আ(াহর পিবk কালােম এেসেছ : “এটা এ জন� েয, 

তারা ঈমান এেনেছ অতঃপর কুফির কেরেছ; ফেল তােদর অ�েরর উপর িসল েমের েদয়া হেয়েছ 

সুতরাং তারা বুঝেছ না, বুঝেবনাC” [সূরা আল মুনািফকুন: ৩] 
                                                 

15 হািদসিট ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনােদ (১/৭৬) িবcW সনেদ বণ�না কেরেছনC 
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দুই দুই দুই দুই : : : : ি`তীয় �কার ি`তীয় �কার ি`তীয় �কার ি`তীয় �কার কুফিরকুফিরকুফিরকুফির    
আর তা হেলা েছাট কুফির, যা করেল Oনাহ হেলও ইসলাম েথেক েবর হেয় যােবনা, আর তা’ হেলা 

আ(াহর েনয়ামত এর সােথ কুফির করাC  

 

এর �মাণ : েকারআেনর বাণী : “আ(াI তা‘আলা উদাহরণ িদে}ন েকান িনরাপদ, শা�-ি]র 

জনপেদর— যার জীিবকা চতুিদ�ক েথেক অনায়ােস আসিছল, তখন তারা আ(াহর েনয়ামেতর সােথ 

কুফির করেলা, ফেল আ(াহ তা‘আলা েস জনপদেক তােদর কায�ািদর শাি^ Z�প Fুধা ও ভেয় 
িনপিতত রাখল”। [সূরা আ�-নাI ল: ১১২]  

মুনােফিকরমুনােফিকরমুনােফিকরমুনােফিকর    �কারেভদ�কারেভদ�কারেভদ�কারেভদ    
মুনােফিক দু �কার :  

১C িবwাসগত মুনােফিকC 

২C আমলগত (কায�গত) মুনােফিকC 

    

এক এক এক এক : : : : িবwাসগত িবwাসগত িবwাসগত িবwাসগত মুনােফিকমুনােফিকমুনােফিকমুনােফিক 
এ-�কার মুনােফিক ছয় �কার, এর েয েকান একটা কােরা মেধ� পাওয়া েগেল েস জাহাoােমর 

সব�েশষ ^ের িনিF� হেবC  

১১১১CCCC রাসূল সা(া(া> আলাইিহ ওয়া সা(াম েক িমথ�া �িতপo করাC 

২২২২CCCC রাসূল সা(া(া> আলাইিহ ওয়া সা(াম যা িনেয় এেসেছন তার সামান�তম অংশেক িমথ�া �িতপo 

করাC  

৩৩৩৩CCCC রাসূল সা(া(া> আলাইিহ ওয়া সা(াম েক ঘৃণা বা অপছE করাC  

৪৪৪৪CCCC রাসূল সা(া(া> আলাইিহ ওয়া সা(াম যা িনেয় এেসেছন তার সামান�তম অংশেক ঘৃণা বা অপছE 

করাC  

৫৫৫৫CCCC    রাসূল সা(া(া> আলাইিহ ওয়া সা(াম এর দীেনর অবনিতেত খুশী হওয়াC  

৬৬৬৬CCCC রাসূল সা(া(া> আলাইিহ ওয়া সা(াম এর দীেনর জেয় অসxV হওয়াC  

    

দুই দুই দুই দুই : : : : কায�গত কায�গত কায�গত কায�গত মুনােফিকমুনােফিকমুনােফিকমুনােফিক 
এ ধরেণর মুনােফিক পাঁচ ভােব হেয় থােক: এর �মাণ রাসূল সা(া(া> আলাইিহ ওয়া সা(াম এর 

বাণী:  

রাসূল সা(া(া> আলাইিহ ওয়া সা(াম বেলেছন: “মুনািফেকর িনদশ�ন হেলা িতনিট:  

১C কথা বলেল িমথ�া বলাC  

২C ওয়াদা করেল ভ¢ করাC  

৩C আমানত রাখেল িখয়ানত করাC16 

অপর বণ�নায় এেসেছ :  

                                                 

16  বুখাির (১/৮৩); মুসিলম (১/৭৮), হাদীস নং ৫৯C 
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৪C ঝগড়া করেল অকথ� গািল েদয়াC  

৫C চুিnেত উপনীত হেল তার িবপরীত কাজ করাC”17 

তাOততাOততাOততাOত    এর অথ� এবং এর �ধান �ধান অংশএর অথ� এবং এর �ধান �ধান অংশএর অথ� এবং এর �ধান �ধান অংশএর অথ� এবং এর �ধান �ধান অংশ    
এ-কথা জানা �েয়াজন েয, আ(াহ তা‘আলা মানব জািতর উপর সব� �থম যা ফরজ কেরেছন তা 

হে} তাOেতর সােথ কুফির এবং আ(াহর উপর ঈমানC  

আ(াহ তা‘আলা বেলন : “আর িনzয়ই আিম �েত�ক জািতর কােছ রাসূল পািঠেয়িছ এ কথা বেল 

েয, েতামরা cধু আ(াহর উপাসনা কর এবং তাOতেক পিরত�াগ করC” [সূরা আ� -নাহল: ৩৬] 

তাOেতর সােথ কুফিরর ধরণ হেলা : আ(াহ ছাড়া অন� সবিকছুর উপাসনা (ইবাদত) বািতল বেল 
িবwাস করা, তা ত�াগ করা, ঘৃণা ও অপছE করা, এবং যারা তা করেব তােদর অZীকার করা, তােদর 

সােথ শbতা েপাষণ করাC 

আর আ(াহর উপর ঈমােনর অথ� হেলা : আ(াহ তা‘আলাই েকবলমাk হক উপাস� ইলাহ, অন� েকউ 

নয়— এ-কথা িবwাস করা, আর সবরকম ইবাদতেক িনSার সােথ আ(াহর জন�ই িনিদ�V করা যােত 

এর েকান অংশ অন� েকান উপােস�র জন� িনিদ�V না হয়; আর মুখিলস বা িনSাবানেদর ভালবাসা, 

তােদর মােঝ আনুগেত�র স3ক� ]াপন করা, মুশিরকেদর ঘৃণা ও অপছE করা, তােদর শbতা করাC  

 

আর এটাই ইবরাহীম আলাইিহp সালাম এর �িতিSত দীন বা িম(াত, েয ব�িn তার েথেক িবমুখ হেব 

েস িনজ আmােক েবাকা বানােব, আর এটাই হেলা েস আদশ� (ة	
 বা (Model) যার কথা আ(াহ (أ

তা‘আলা তাঁর বাণীেত বেলেছন : “অবশ�ই েতামােদর জন� রেয়েছ ইবরাহীম ও তার সাথীেদর মােঝ 

সুEর আদশ�, যখন তারা তােদর জািতেক বেলিছল: আমরা েতামােদর এবং আ(াহ ছাড়া েতামােদর 

অপরাপর উপাস� েদবতােদর েথেক স3ূণ� স3ক�মুn, আমরা েতামােদর সােথ স3ক� ]াপেন 

অZীকৃিত Jাপন করলাম, আর আমােদর ও েতামােদর মােঝ িচরিদেনর জন� শbতা ও ঘৃণার স3ক� 

�কাশ হেয় পড়ল, েয পয�� েতামরা cধু এক আ(াহর উপর ঈমান ]াপন না করছC” [সূরা আল-

মুমতািহনাঃ ৪] 

    

তাOততাOততাOততাOত::::  
শ'িট ব�াপক, এর `ারা আ(াহ তা‘আলা ব�তীত যা িকছুর ইবাদত বা উপাসনা করা হয়, এবং উপাস� 

েস উপাসনায় সxিV �কাশ কের এমন সবিকছুেক অ�ভু�n কের, চাই িক তা েদবতা, বা েনতা, বা 

আ(াহ ও তাঁর রাসূেলর অনুসরেণর বাইের অন� কােরা অনুসরণই েহাক, ঐসবOেলােকই তাOত বলা 

হেবC 

    

আর এ আর এ আর এ আর এ তাOততাOততাOততাOত    ----এর সংখ�া অত�িধকএর সংখ�া অত�িধকএর সংখ�া অত�িধকএর সংখ�া অত�িধক;;;;    তেব �ধানতেব �ধানতেব �ধানতেব �ধান----�ধান তাO�ধান তাO�ধান তাO�ধান তাOত হেলা পাচঁিট ত হেলা পাচঁিট ত হেলা পাচঁিট ত হেলা পাচঁিট ::::    

একএকএকএক: : : : শয়তান শয়তান শয়তান শয়তান ::::    

েয আ(াহর ইবাদত েথেক মানুষেক অন� িকছুর ইবাদেতর িদেক আহবান কেরC  

                                                 

17 বুখাির (১/৮৪); মুসিলম (১/৭৮), হাদীস নং ৫৮C 
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এর �মাণ আ(াহর বাণী : “েহ আদম-স�ান, আিম িক েতামােদর েথেক শয়তােনর ইবাদত না করার 

অি¢কার িনই িন? িনzয়ই েস েতামােদর �কাশ� শbC” [সূরা ইয়ািসন: ৬০] 

 

দুইদুইদুইদুই: : : : আ(াহর আইন আ(াহর আইন আ(াহর আইন আ(াহর আইন ((((>কুম>কুম>কুম>কুম) ) ) ) পিরবত�নকারী অত�াচারী শাসক পিরবত�নকারী অত�াচারী শাসক পিরবত�নকারী অত�াচারী শাসক পিরবত�নকারী অত�াচারী শাসক ::::     

এর �মাণ আ(াহ তা‘আলার বাণী: “আপিন িক তােদর েদেখন িন যারা মেন কের আপনার কােছ 

এবং আপনার পূব�বত�ীেদর কােছ যা অবতীণ� হেয়েছ তার উপর ঈমান এেনেছ, তারা তাOতেক 

িবচারক িহসােব েপেত আকা�া কের অথচ তােদরেক এর (তাOেতর) সােথ কুফিরর িনেদ�শ েদয়া 

হেয়িছলC আর শয়তান তােদরেক সহজ সরল পথ েথেক অেনক দুর িনেয় েযেত চায়C” [সূরা 

আ� িনসাঃ ৬০] 

 

িতন িতন িতন িতন : : : : আ(াহ আ(াহ আ(াহ আ(াহ কতৃ�ককতৃ�ককতৃ�ককতৃ�ক    অবতীণ� অবতীণ� অবতীণ� অবতীণ� ((((আইেনরআইেনরআইেনরআইেনর) ) ) ) >কুেমর িবপরীত >কুম �দা>কুেমর িবপরীত >কুম �দা>কুেমর িবপরীত >কুম �দা>কুেমর িবপরীত >কুম �দানকারী নকারী নকারী নকারী ::::    

আ(াহ তা‘আলা বেলন : “আর যারা আ(াহর অবতীণ� আইন অনুসাের িবচার কের না তারা 

কােফরC” [সূরা আল মােয়দা: ৪৪] 

    

চার চার চার চার : : : : আ(াহ ছাড়া অন� েকান গােয়েবর খবর রাখার দাআ(াহ ছাড়া অন� েকান গােয়েবর খবর রাখার দাআ(াহ ছাড়া অন� েকান গােয়েবর খবর রাখার দাআ(াহ ছাড়া অন� েকান গােয়েবর খবর রাখার দািবিবিবিবদার দার দার দার ::::    

আ(াহ তা‘আলা বেলন : “িতিন গােয়েবর Jােন Jানী, সুতরাং তার অদৃশ� Jানেক কারও জন� 

�কাশ কেরন না, তেব েয রাসূল এর ব�াপাের িতিন সxV িতিন তােক তার স2ুখ ও পzাq েথেক 

িহফাজত কেরনC” [সূরা আল-িজন: ২৬, ২৭] 

অন� আয়ােত বেলন : “আর তার কােছই সম^ অদৃV ব�র চািবকািঠ, এOেলা িতিন ছাড়া আর েকউ 

জােন না, িতিন জােনন যা ডা¢ায় আেছ আর যা সমুে£ আেছC েয েকান (গােছর) পাতাই পিতত হয় 

িতিন তা জােনন, জিমেনর অrকােরর েকান শস� বা েকান c¡ বা আ£� ব� সবই এক �কাশ�  ে! 

সিoেবিশত আেছC” [সূরা আল-আন‘আম: ৫৯] 

    

পাচঁ পাচঁ পাচঁ পাচঁ : : : : আ(াহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয় এবং েস এই ইবাদেত স3ূণ� সxVআ(াহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয় এবং েস এই ইবাদেত স3ূণ� সxVআ(াহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয় এবং েস এই ইবাদেত স3ূণ� সxVআ(াহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয় এবং েস এই ইবাদেত স3ূণ� সxV    ::::    

আ(াহ তা‘আলা বেলন : “আর তােদর েথেক েয বলেব- আ(াহ ব�তীত আিম উপাস�, তােক আিম 

জাহাoাম `ারা পিরণাম ফল �দান করব, এভােবই আিম অত�াচারীেদর পিরণাম ফল �দান কের 

থািক”C [সূরা আল-আ� িবয়াঃ ২৯] 

    

মেন রাখা দরকারমেন রাখা দরকারমেন রাখা দরকারমেন রাখা দরকার েকান মানুষ তাOেতর উপর কুফির ছাড়া ইমানদার হেত পােরনা, আ(াহ বেলন : 

“সুতরাং েয তাOেতর সােথ কুফির কের এবং আ(াহর উপর ঈমান আেন েস এমন মজবুত র¨ুেক 

ধারণ করেত সFম হেয়েছ যার েকান িবভিn বা িচড় েনই, আর আ(াহ সব� ে[াতা ও সব� JানীC” 

[সূরা আল-বাকারা: ২৫৬] 

এ আয়ােতর পূব�াংেশ আ(াহ বেলেছন েয, “িবচার-বুিWস3o পথ, °V-পথ েথেক �V হেয়েছ”C 

‘িবচার-বুিW স3o পথ’ বলেত রাসূল সা(া(া> আলাইিহ ওয়া সা(াম এর দীনেক, আর ‘°া�-পথ’ 

বলেত আবু জাহেলর দীন, আর এর পরবত�ী আয়ােতর ‘মজবুত রিশ বা র¨ু’ `ারা লা ইলাহা 

ই(া(াহ (বা আ(াহ ছাড়া হক েকান উপাস� েনই) এ সাF� �দানেক বুিঝেয়েছনC  
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‘লা ইলাহা ই(া(াহ’ এ কেলমা িকছু িজিনসেক িনেষধ কের, এবং িকছু ব�েক সাব�^ কের, সকল 

�কার ইবাদতেক আ(াহর ছাড়া অেন�র জন� হওয়া িনেষধ কেরC cধুমাk লা-শরীক আ(াহর জন� 

সকল �কার ইবাদতেক িনিদ�V কেরC  

“আ(াহর জন�ই সম^ েশাকর, যার েনয়ামত ও অনু েহই যাবতীয় ভাল কাজ স3o হেয় থােকC” 

 

সমা�সমা�সমা�সমা�    


