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বিসবিল্লাবির রািিাবির রািীি 

সিস্ত প্রশংসা আল্লাির জিয। রিিত ও শাবি িবষিত হিাক আল্লাির রাসূলের উপর 

এিং তার পবরিারির্ি, সািািা ও যারা তার সালে িনু্ধত্ব রালে তালের উপর। তারপর: 

আিরা তাওবিলের আলোচিা হেলক শুরু কলর এ পযিি এলস হপৌঁলেবে। আিরা িলে 

এলসবে হয, আল্লাি সুিিািাহু ওয়াতাআো আিালের জিয বজিাে বিবিিদ্ধ কলরলেি 

এিং তা আিালের উপর ফরজ ও আিশযক কলরলেি, হযি তার কাবেিা, তার দ্বীি ও 

তার শরীয়তই সলিিাচ্চ িয় এিং বফৎিার হকাি অবস্তত্ব িা োলক।  

আল্লাি তা’আো সূরা আিফালে িলেি:  

{ َنةْ َْتُكونََْْلَْْحَّتَْْوَقاتُِلوُهمْ  ينَُْْوَيُكونَِْْفت   لَِلهُِْْكلُّهُْْْالدِّ }  

“হতািরা তালের সলে যুদ্ধ করলত োক, যািৎ িা বফৎিা বিিূিে িয় এিং দ্বীি 

পবরপূর্িরূলপ আল্লাির জিয িলয় যায়।” 

আল্লাি সুিিািাহু ওয়াতাআো এই আয়ালত কালফরলের বিরুলদ্ধ বজিাে করার আলেশ 

কলরলেি- 

 ( َحتَّىَْوقَاتُِلوُهمْ  ) “তালের সালে যুদ্ধ করলত োক, যািৎিা...” অেিাৎ এই সীিা পযিি। 

আল্লাি তাআো আিালের উপর বজিাে ফরজ ও বিবিিদ্ধ কলরলেি কতগুলো উলেলশয, 

যার সিলচলয় গুরুত্বপূর্ি উলেশযবি িে, তাওবিে িাস্তিায়ি করা, তা প্রবতবিত করা, তার 

সংরক্ষর্ করা ও তার হিফাজত করা। আিরা সািলি তাওবিে সম্পলকি আলোচিা 

করি। প্রেলি আলোচিা করবে এই আয়াত সম্বলন্ধ-  

আল্লাি তা’আো িলেি:  َْوقَاتِلُوهُم “তালের বিরুলদ্ধ যুদ্ধ কর।” 

“হতািরা যুদ্ধ কর”- এিা যুলদ্ধর আলেশ। ( ،ُْمقاتلةْ ْيُقاِتلَْقاتل قاِتلْ ْواألمرُْْوقتاًل   ) একিচলি 

 ا قاتلو িহুিচলি , قاتِلْ 

‘তালের বিরুলদ্ধ যুদ্ধ কর’- তারা কারা? এই সিিিািবির উবেষ্ট সত্তা িে পূলিির আয়ালত 

উলল্লবেত কালফররা। আল্লাি তা’আো িলেি: 



 

{ َوَّلِينَُْْسنَّةَُْْمَضتْ ْفَ َقدْ ْيَ ُعوُدواَْوِإنْ َْسَلفََْْقدْ َْماَْلُهمْ ْيُ غ َفرْ ْيَ ن تَ ُهواِْإنْ َْكَفُرواِْْللَِّذينَُْْقلْ  َْوقَاتُِلوُهمْ *ْْاأل 
َنةْ َْتُكونًََْْلَْْحتَّى ِفت   } 

“যারা কুফর অিেম্বি কলরলে, তালেরলক িলে োও, তারা যবে বিিৃত্ত িয়, তলি 

অতীলত যা বকেু িলয়লে, তা ক্ষিা কলর হেওয়া িলি। বকন্তু তারা যবে পুিরায় 

হস কাজই কলর, তলি পূিিিতিী হোকলের সালে হয আচরর্ করা িলয়লে, তা হতা 

তালের সািলি রলয়লেই...। আর তালের বিরুলদ্ধ যুদ্ধ করলত োক, যািৎ িা 

বফৎিা বিিূে িয়।” 

অেিাৎ কালফরলের সালে যুদ্ধ কর এই েলক্ষয...। এিা যুলদ্ধর আলেশ। 

{ َنةْ َْتُكونًََْْلَْْحتَّىَْوقَاتُِلوُهمْ  ِللَّهُِْْكلُّهُْْْالدِّينَُْْوَيُكونَِْْفت   } 

“হতািরা তালের সলে যুদ্ধ করলত োক, যািৎ িা বফৎিা বিিূিে িয় এিং দ্বীি 

পবরপূর্িরূলপ আল্লাির জিয িলয় যায়।”  

অেিাৎ কালফরলের বিরুলদ্ধ যুদ্ধ কর।  

আরবিলত َحتَّى (যািৎ িা) শব্দবি িলে প্রাি হিািক অিযয়। আরবি অবিিালি এর 

অলিকগুলো অেি ও অলিক রকলির িযিিার আলে, তার িলিয গুরুত্বপূর্ি অেিবি িে: 

শব্দবি প্রািলিািক অিযয়, প্রাি হিাঝালিার জিয িযিহৃত িয়। তাই ‘যতক্ষর্ িা এিা 

িয়’র অেি িলে, এই সীিা পযিি। 

তালের বিরুলদ্ধ যুদ্ধ করলত োক এই সীিা পযিি- হসিা বক? হসিা িলে হকাি বফৎিা 

অিবশষ্ট িা োকা এিং দ্বীি সমূ্পর্িরূলপ আল্লাির জিয িলয় যাওয়া। 

তািলে আিালেরলক আলেশ করলেি কালফরলের সলে বজিাে করলত এই সীিা পযিি। 

এিা আিালের উপর আিশযক। আিালের রলির পক্ষ হেলক আিালের উপর ফরজ করা 

িলয়লে, আিরা কালফরলের বিরুলদ্ধ বজিাে করি এই সীিা পযিি। এেি হসই সীিািা 

বক? আিরা এেি তার িযােযা করি ইংশাআল্লাি। 



 

আপবি িেলত পালরি: َحتَّى অেি িে ‘হয পযিি িা’। হযিি: ‘হয পযিি িা এিিিা 

ঘলি’। 

فِت نَة ْ تَُكونَْ َلْ َحتَّى  অেিাৎ যতক্ষর্ িা বফৎিা অিবশষ্ট িা োলক। এই েক্ষয পযিি। অেিাৎ 

তালের সালে যুদ্ধ কর এই সীিা পযিি, এই পবরিার্। 

হয পযিি িা বফৎিা বিিূিে িয়। বফৎিা বক? 

আলেির্র্ এর তাফসীলর িলেি: বফৎিা িে কুফর ও বশরক। বকন্তু হযলকাি প্রকার 

কুফর ও বশরক উলেশয িয়। হকিিা ইসোলির বিজয় সলত্তও ইসোলির অিীিতা 

হিলি কুফর ও বশরক োকা সম্ভি। হযিি বযম্মীরা।  

তাই এলকিালর কালফরলেরলক হশষ কলর হেওয়া উলেশয িয়; িরং উলেশয িে, যতক্ষর্ 

পযিি এিি বফৎিা তো কুফর বিিূিে িা িয়, যার ক্ষিতা, কাযিকবরতা ও প্রিাি আলে। 

এিি প্রিাি, যা িািুষলক বফৎিায় হফেলত পালর। এিা িে বফৎিার প্রকৃত অেি। 

একারলর্ই কুফর ও বশরকলক বফৎিা শলব্দ িযক্ত করা িলয়লে। 

এিি ক্ষিতা, প্রিাি, শবক্ত, কাযিকরীতা এিং প্রকাশয ও বিজয়ী শাসি, যার দ্বারা 

িািুষলক বফৎিায় হফেলত পালর, তালেরলক আল্লাির দ্বীি হেলক হফরালত ও িাাঁিা বেলত 

পালর। 

{ فِت نَة ْ تَُكونَْ َلْ َحتَّى وهُمْ َوقَاتِلُْ } “তালের সালে যুদ্ধ করলত োক, যতক্ষর্ িা বফৎিা 

অিবশষ্ট িা োলক।” 

التامة كان বিলক িো িয় كان এোলি .تَُكونَْ  এিা الناقصة িয়। এিা আরবি িযকরলর্র 

প্রবসদ্ধ وأخواتها كان  এর প্রকালরর িয়। এিা িলে فِت نَة ْ تَُكونَْ َلْ َحتَّى}-التامة كان } 

একারলর্ "فتنة" শব্দবি َْتَُكون এর  ْفاعل (কতিা); তার اسم িয়। 

তািলে এোলি َْتَُكون িলে التامة كان । হকিাি  كان কেলিা تامة িয়, কেলিা ناقصة 

িয়। ناقصة এর িযাপালরই িযাকরলর্র িলিয আোো বশলরািালি আলোচিা রলয়লে, 

হযিালক িযকরলর্ - وأخواتها كان باب িলে িাি হেওয়া িয়। 



 

বকন্তু تامة হযিা, হসিা িলে  ْماضْ  فعل   (অতীতকালের বিয়া), যা فاعل হক رفع প্রোি 

কলর এিং তার জিয فاعل এর প্রলয়াজি িয়। তাই এোলি "فتنة" শব্দবি َْتَُكون এর 

 ।(কতিা) فاعلْ 

{ َنةْ َْتُكونًََْْلَْْحتَّى ِفت   } অেিাৎ যতক্ষর্ িা বফৎিা িা পাওয়া যায়। 

“তালের সলে যুদ্ধ করলত োক, যতক্ষর্ িা বফৎিা িা োলক”-বফৎিা দ্বারা উলেশয িে, 

এিি কুফর ও বশরক, যা প্রকাশয ও বিজয়ী, যার কাযিকরীতা, শবক্ত ও প্রিাি আলে, 

যার িািযলি িািুষলক বফৎিায় হফেলত পালর, তালেরলক আল্লাির দ্বীি ও তাওবিে 

হেলক হফরালত পালর। 

তার সালে আলরা হযার্ করা িলয়লে { َنةْ َْتُكونًََْْلَْْحتَّى ِللَّهُِْْكلُّهُْْْالدِّينَُْْوَيُكونَِْْفت   } “যতক্ষর্ িা 

বফৎিা বিিূিে িয় এিং দ্বীি পবরপূর্িরূলপ আল্লাির জিয িলয় যায়।”  

দ্বীলির দ্বারা উলেশয িলে এিি দ্বীি, যার বিিািািেী এিিিালি কাযিকর, যার ফলে 

আল্লাির বিিািােী, আল্লাির দ্বীি, আল্লাির আইি ও আল্লাির শরীয়তই একিাত্র 

কাযিকর োলক, একিাত্র তার শাসিই চলে এিং তা-ই প্রিািশােী, বিজয়ী ও প্রকাশয 

োলক। এিতািস্থায়ই দ্বীি পবরপূর্িরূলপ আল্লাির জিয িলি। িািুষ পবরপূর্িরূলপ 

আল্লাির অিুর্ত িলয় যাওয়া, আল্লাির জিয িত িওয়া। 

{ ِللَّهِْْهُُْكلُّْْالدِّينَُْْوَيُكونَْ } অেিাৎ আিুর্তয শুিু আল্লাি সুিিািাহু ওয়াতাআোর জিয িলি, ফলে 

তার বিিািািেীই একিাত্র কাযিকর োকলি। অতএি এিা পূলিির অংলশর পবরপূর্িতা 

োিকারী। অেিাৎ “হকাি বফৎিা োকলি িা এিং দ্বীি পবরপূর্িরূলপ আল্লাির জিয িলয় 

যালি।” 

তািলে উিয়বি একই অলেি। একই অলেির বিন্ন আলরকবি িাকয হযার্ করা িলয়লে 

বিষয়বিলক আলরা স্পষ্ট করার জিয।  

                                                            

 “দ্বীি পবরপূর্িরূলপ আল্লাির জিয িলয় যাওয়া” যবে বশরলকর োপি হশষ িওয়ার পর উলেশয িয় তািলে 

এোলি েু’বি বিষয়: ১) তালের শবক্ত বি:লশষ িওয়া।২) শরীয়ত প্রবতবিত িওয়া। 

 



 

দ্বীলির কাযিকরীতা িাস্তিাবয়ত িওয়া, এিা শুিু তালের প্রিাি বি:লশষ িওয়ারই োবি 

কলর িা, িরং এিাও োবি কলর হয, দ্বীি সমূ্পর্িরূলপ আল্লাির জিয িলয় যালি। তািলে 

একবি িাকয হিবতিাচক আর আলরকবি ইবতিাচক। 

হসই কুফর, বশরক ও বফৎিা, যার সকে রূপ ও বিেশিলির বিরুলদ্ধ আল্লাি সুিিািাহু 

ওয়াতাো আিালেরলক যুদ্ধ করলত, তা বিবিহ্ন করলত ও অচে করলত আলেশ 

কলরলেি তা বক? 

কুফলরর বচহ্ন িা বিেশিিািেী অলিক রলয়লে, আিরা সংলক্ষলপ তার কলয়কবির িযাপালর 

আলোচিা করি ইংশাআল্লাি। 

কুফর ও বশরলকর সিিপ্রেি ও সিলচলয় িড় বিেশিি িলে, যা বিবিহ্ন করার জিয 

আল্লাি সুিিািাহু ওয়াতাআো আিালের উপর বজিাে করা ফরজ কলরলেি।  

এিা সিলয়র আলোলক পােিকয িয়, তার িলিয সিলচলয় গুরুত্বপূর্িবি িে: 

১। শাসলির িলিয বশরক করা, বিিািািেীর হক্ষলত্র আল্লাির সালে অিয কাউলক শরীক 

করা। আল্লাি সুিিািাহু আিালেরলক সৃবষ্টি কলরলেি, অবস্তত্ব োি কলরলেি হযি আিরা 

এককিালি তার ইিােত কবর, তার সালে কাউলক শরীক িা কবর।  

আিালেরলক এই পাবেিি জীিলি অবস্তত্ব োি কলরলেি পরীক্ষা-বিরীক্ষা করার জিয, 

যাচাই করার জিয, বিপলে ও বফৎিায় হফোর জিয, যালত হেলে বিলত পালরি আিরা 

বক আিে কবর, হেলে বিলত পালরি হক তার আিুর্তয কলর, তার রাসূলের অিুরসর্ 

কলর আর হক অিংকার কলর, অিািযতা কলর, িাফরিািী কলর ও বিলজর প্রিৃবত্তর 

অিুসরর্ কলর।  

বতবি আিালেরলক আলেশ কলরলেি হযি আিরা তার শরীয়ত দ্বারা শাসি পবরচােিা 

কবর, তালত অিয কালরা বিিাি অিিূিক্ত িা কবর, শাসলির হক্ষলত্র ও তার শরীয়ত 

শাসি িাস্তিায়লির হক্ষলত্র তার সালে কাউলক শরীক িা কবর, শুিু আল্লাির আইি-

কািুি, আল্লাির বিিািািেী এিং আল্লাির আলেশ-বিলষিই আিরা পােি কবর। 



 

বকন্তু আিালেরই স্বজাতীয়, আিালেরই হর্াত্রীয় এিং আিালের েেীয় কতক হের্ী 

আসলো, যারা আল্লাির বিিািািেীলক প্রতযােযাি কলর িেে, আিরা আল্লাির শাসি 

চাই িা, আল্লাির শরীয়ত চাই িা, আিরা কুরআি, সুন্নাি, িাবেস, ইেি, বফকি ইতযাবে 

চাই িা, আিরা এগুলোর হকাি বকেু চাই িা; আিরা চাই ফরাসী আইি, 

সুইজারেযালের আইি, ইংবেশ ও িৃবিশ আইি। হযলকাি বিষলয় বিলজরা র্লিষর্া কলর 

আইি প্রর্য়ি করি এিং আিালের প্রর্ীত িা আিালের পূিিিতিীলের দ্বারা প্রর্ীত আইি 

দ্বারা আিরা পবরচাবেত িি। 

এিা কুফর ও বশরক; এিা ইসোি হেলক হির িলয় যাওয়া। হয এিা করলি, হস 

ইসোি হেলক িবিসৃ্কত। এিা সমূ্পর্িরূলপ কালফরলের কুফরীর িত কুফর ও বশরক। 

এিার বিরুলদ্ধ আল্লাি তা’আো আিালেরলক আলেশ কলরলেি বজিাে করলত এিং 

তালক সাে করার আর্ পযিি তার বিরুলদ্ধ যুদ্ধ করলত। 

তািলে আল্লাি সুিিািাহু ওয়াতাআোই আিালের উপর এিালক ইিােত সািযস্ত 

কলরলেি। অেিাৎ বতবি আিালের হেলক ইিােত বিসালি এিা করার কািিা কলরি হয, 

আিরা একিাত্র তার শরীয়ত দ্বারা শাসি করি, অিয হকাি বকেু িািি িা।  

বতবি আিালেরলক আলরা িলেলেি: আিার শরীয়ত, আিার বিিািািেী ও আিার 

আলেশ-বিলষি দ্বারা শাসি করা হতািালের উপর অিশযকরর্ীয়, হতািালের উপর 

ফরজ। এিাই ইিােত, যা হতািরা আিার জিযই বিলিেি করলি। আর এর বিপরীলত 

যেি হতািরা আিার দ্বীি, আিার শরীয়ত, আিার বিিািািেী ও আিার আলেশ-বিলষি 

দ্বারা শাসি করলি িা, তেি হতািরা কালফর িলয় হর্লে এিং আিার দ্বীি হেলক হির 

িলয় হর্লে। এিা কুরআলি পবরপূর্িরূলপ স্পষ্ট ও পবরস্কার কলর হেওয়া িলয়লে। 

আল্লাি সুিিািাহু ওয়াতাআো িলেি:  

{ مُِْْإنِْ ِإيَّاهُِْْإًلَّْْتَ ع ُبُدواًْلََّْأَْْأَمرَِْْللَّهِِْْإًلَّْْال ُحك  } 

“হুকুি োলির অবিকার হতা হকিে আল্লাি তা’আোরই। বতবিই হুকুি বেলয়লেি 
হয, হতািরা তালক োড়া অিয কালরা ইিােত কর িা।” (সূরা ইউসুফ) 



 

আয়ালত িযিহৃত "إن" িলে نافية إن  অেিাৎ িা হিািক। তািলে অেি িলে, আল্লাির 

শাসি িযতীত হকাি শাসি হিই। 

مُْ إِنِْ ال ُحك   এর িলিয "إن" িূেত: সাবকিযুক্ত। বকন্তু েুই সাবকলির একত্র িওয়া হেলক 

িাাঁচার জিয তালত كسرة হেওয়া িলয়লে।  

" هلل إل الحكم إن " অেিাৎ হকাি হুকুি িা শাসি হিই একিাত্র আল্লাির হুকুি িা শাসি 

োড়া, যার সালে হকাি শরীক হিই। 

 অেিাৎ বতবি তার সৃবষ্টজীিলক, তার িান্দালেরলক আলেশ কলরলেি। "أمر"

" إياه إل تعبدوا أل " আলেশ করলেি, হি িািুষ! হি সৃবষ্টজীি! হতািরা অিয কালরা 

ইিােত কলরা িা; একিাত্র তারই ইিােত কর। 

" إياه إل تعبدوا أل " শুিু তারই ইিােত কর; অিয কালরা ইিােত কলরা িা। 

 একিাত্র তারই ইিােত করলি”- এর িলিয এ িযাপালর সতকিিার্ী রলয়লে, হয“ "تعبدوا"

তার বিিািািেী দ্বারা শাসি করা ও তার বিিািািেী কাযিকর করা, এিা একবি 

ইিােত, এিা একিাত্র আল্লাি িযতীত অিয কালরা জিয করা বিি িয়। 

" تعبدوا أل أمر هلل إل الحكم إن " “হুকুি োলির অবিকার হতা হকিে আল্লাি 

তা’আোরই। বতবিই হুকুি বেলয়লেি হয, হতািরা তালক োড়া অিয কালরা ইিােত কর 

িা।” অেিাৎ হতািরা একিাত্র তার বিিািািেীই কাযিকর ও িাস্তিায়ি করলি। এিাই 

তার ইিােত। 

“একিাত্র তারই ইিােত করলি” তার বিিািিেী িাস্তািায়ি করার িািযলি এিং তার 

উপর আিে করার িািযলি। হকিিা শাসি ও বিিাি হতা হকিে তারই অবিকার, 

এিযাপালর তার হকাি শরীক হিই। 

তাই এ বিষলয় এই আয়াতবি অতযি গুরুত্বপূর্ি। কুরআলির অিযািয সূরায়ও এর িত 

আয়াত রলয়লে। এই বিষয়িস্তুবি পুলরা কুরআলি বিসৃ্তত। সািলি আলরা বকেু আয়াত 

উলল্লে করি ইংশাআল্লাি। 



 

কুরআলি এিযাপালর অলিক আয়াত রলয়লে। তার িলিয আলরকবি িে আল্লাি তা’আো 

িলেি: { ِركَُْْوًَلْ ِمهِِْْفيُْيش  اُْحك  َأَحد  }  

“তার শাসিকতৃিলত্ব কাউলক শরীক কলর িা।” (সূরা কািফ) 

আল্লাি তা’আো বিজ শাসলি কাউলক শরীক কলরি িা। অেিাৎ কাউলক অংশীোর 

িািাি িা; িরং বতবিই একক শাসক। উোিরর্ বিসালি আলরা আয়াত রলয়লে, আল্লাি 

তা’আো িলেি:  

{ تَ َلفْ َْوَما ءْ ِْمنْ ِْفيهُِْْتمْ اخ  ُمهَُْْشي  أُنِيبَُْْوِإلَي هِْْتَ وَكَّل تَُْْعَلي هِْْرَبِّيْاللَّهَُْْذِلُكمُْْاللَّهِِْْإَلىَْفُحك  } 

“হতািরা হয বিষলয়ই িতবিলরাি কর, তার িীিাংসা আল্লাির কালেই। বতবিই 
আল্লাি, বযবি আিার প্রবতপােক। আবি তার উপরই িরসা কবর এিং তার 

অবিিুেী িই।” (সূরা শূরা)  

“হয বিষলয়ই”- এিা িযাপকতা হিাঝালিার জিয। 

“হতািরা হযলকাি বিষলয় িতবিলরাি কর” অেিাৎ হি িািুষ! হতািালের সত্তার সালে 

সম্পবকিত হযলকাি হোি িা িড় বিিাি, হযলকাি িরলর্র, হযলকাি িূলেযর, েুবিয়ািী, 

পরকােীি িা অিয হযলকাি ঝর্ড়া-বিিাে, হজরা, ইতযাবে... 

{ ُتمْ َْوَما تَ َلف  ءْ ِْمنْ ِْفيهِْْاخ  ُمهَُْْشي  اللَّهِِْْإَلىَْفُحك  } “হতািরা হয বিষলয়ই িতবিলরাি কর, তার িীিাংসা 

আল্লাির উপরই িযাস্ত।” অেিাৎ একিাত্র তার কালেই, তার সালে কাউলক শরীক 

িযতীত। তা আল্লাি হেলকই তাোশ করলি, তার বরসাোত ও তার শরীয়লতর িালঝই 

তাোশ করলি। 

আল্লাি তা’আো আলরা িলেি সূরা আরালফ:  

{ َم رُْْال َخل قَُْْلهَُْْأًَلْ ال َعاَلِمينََْْربُّْْاللَّهُْْتَ َباَركََْْواأل  } 

“স্মরর্ হরে, সৃবষ্ট ও আলেশোি তারই কাজ। জর্তসিূলির প্রবতপােক আল্লাি 
অবত কেযার্িয়।” 



 

আল্লাি তা’আো স্পষ্টিালি িলে বেলেি, সৃবষ্ট ও বিিাি উিয়বিই শুিু তার; তার সালে 

হকউ শরীক হিই। হযিি তার সালে সৃবষ্টলত হকউ শরীক হিই, হতিবি শাসি ও 

আলেলশ-বিলষলিও তার সালে হকউ শরীক হিই। 

অেিাৎ হয আল্লাি তা’আো সৃবষ্টজীিলক সৃবষ্ট কলরলেি, বতবিই তালেরলক আলেশ বেলিি, 

বিলষি করলিি। বতবি হতা ির্িিা কলর বেলয়লেি, বকিালি তারা কাজ করলি, বকিালি 

িুআিাো করলি, বকিালি তার ইিােত করলি। বতবি তালেরলক তার ইিােলতর জিয 

সৃবষ্ট কলরলেি এিং তালেরলক িলে বেলয়লেি বকিালি তার ইিােত করলত িলি।  

রাসূেলেরলক পাবিলয়লেি, বকতািসিূি িাবযে কলরলেি। তালত তালের জিয ির্িিা কলর 

বেলয়লেি বকিালি তারা ইিােত করলি, হযলকাি বিষলয় হকান্ পন্থা অিেম্বি করলি। 

বতবি িলে বেলয়লেি: আবি হতািালের সকলের শাসক; একিাত্র আিার শাসিই 

কাযিকর িলি। 

উবচত িলি িা, জালয়য িলি িা, সবিক িলি িা এিং কেলিা কালরা জিয সিীচীি িলি 

িা আিার শাসি িযতীত শাসি করা। 

বিলিকও এ কোই িলে এিং এই ফায়সাোই হেয় হয, হকাি বশলের বশেীই তার িাে-

িলন্দর বিষয়বি িাে জািলি- বকিালি তার কেযার্ িলি এিং তা বিিষ্ট িওয়া হেলক 

িাাঁচলি। সৃবষ্টজীলির সৃবষ্টকতিাই এর জিয যলোলপাযুক্ত হয, বতবি তার জিয আইি কািুি 

রচিা করলিি, বিিাি প্রর্য়ি করলিি- বকিালি হস চেলি, বকিালি কাজ করলি, যালত 

িাে োকলত পালর, সলিিাত্তি অিস্থায় োকলত পালর।  

একারলর্ই আল্লাি সুিিািাহু ওয়াতাআো িলেলেি:  

{ ال َخِبيرُْْاللَِّطيفَُْْوُهوََْْخَلقََْْمنْ ْيَ ع َلمَُْْأًَلْ } 

“বযবি সৃবষ্ট কলরলেি বতবি জািলিি িা? অেচ বতবি সূক্ষেশিী, সিযক জ্ঞাত”! 

একারলর্ িািুলষর সত্তার জিয, িািি সিালজর জিয, েুবিয়ার জিয এিং েুবিয়ার িলিয 

যত স্বােি ও যত কািিা-িাসিা ইতযাবে আলে তার জিয একিাত্র আল্লাির শরীয়ত ও 

আল্লাির বিিািািেীর অিুসরর্ িযতীত সফেতা িা উন্নবতর হকাি পে হিই। 



 

বিলিকও ফায়সাো হেয়, শরীয়লতর বিিািও িলেলে এিং স্পষ্ট ও পবরস্কার কলর 

বেলয়লে আর আল্লাি তা’আোও আিালেরলক বিলেিশ বেলয়লেি, হযি আিরা তার 

শরীয়ত দ্বারাই শাসি কবর, অিয বকেুর দ্বারা শাসি িা কবর।  

বতবি আিালেরলক িলেলেি: এিা আিালের পক্ষ হেলক তার জিয ইিােত, যা তার 

কািয, তাই আিালেরলক এিা এককিালি তার জিয সলপ বেলত িলি। বতবি তার 

সম্মাবিত বকতালি ও তার িিীর সুন্নায় স্পষ্ট, পবরস্কার ও অকািযিালি আিালেরলক 

বিলষি কলরলেি তার শরীয়ত িযতীত অিয বকেু দ্বারা শাসি করলত।  

আিালেরলক জাবিলয় বেলয়লেি, হয তার শরীয়ত িযতীত অিয বকেু দ্বারা শাসি কলর,  

হস তার শরীয়ত হেলক হির িলয় যায়, তার দ্বীি হেলক হির িলয় যায়।  

আল্লাি তা’আো িলেি:  

{ ُكمْ ْمْ َلَْْوَمنْ  ال َكاِفُرونَُْْهمَُْْفُأولَِئكَْْاللَّهُْْأَن  َزلَِْْبَماَْيح  }  

“যারা আল্লাি যা অিতীর্ি কলরলেি তার দ্বারা ফায়সাো কলর িা, ঐ সকে 
হোক কালফর।” (সূরা িাবয়ো) 

তািলে বতবি আিালের জিয স্পষ্টিালি িলে বেলেি, হয তার শরীয়ত িযতীত বিন্ন বকেু 

দ্বারা শাসি কলর, হস তার দ্বীি হেলক হির িলয় হর্লে এিং কালফর িলয় হর্লে। 

আল্লাি সুিিািাহু ওয়াতাআো আিালেরলক িলে বেলয়লেি, হয িযবক্ত আল্লাির সালে 

আইি প্রর্য়ি কলর, সৃবষ্টজীলির জিয বিবিন্ন বিিাি রচিা কলর এিং শাসিকতৃিলত্বর 

িযাপালর আল্লাির সালে দ্বলন্দ বেপ্ত িয়, হস তাগুত। আল্লাি সুিিািাহু ওয়াতাআো তালক 

তাগুত িালি অবিবিত কলরলেি। আল্লাি তা’আো িলেি: 

{ اللَّهُِْْبهِْْيَأ َذنْ َْلمْ َْماْالدِّينِِْْمنََْْلُهمْ َْشَرُعواُْشرََكاءَُْْلُهمْ َْأمْ  } 

“তালের বক এিি িহু শরীক আলে, যারা তালের জিয এিি দ্বীি বিবিিদ্ধ 
কলরলে, যার অিুিবত আল্লাি হেিবি?” (সূরা শূরা) 



 

এই আয়াতবি প্রশ্ন আকালর। এোলি প্রশ্ন দ্বারা ‘িা করা’ উলেশয। অেিাৎ প্রশ্নবি 

অস্বীকৃবতজ্ঞাপক প্রশ্ন। অেিাৎ তার হকাি অবস্তত্ব হিই।  

তালের বক আলরা অলিক উপাসয রলয়লে, যালেরলক তারা আল্লাির সালে শরীক করলে, 

যারা তালের জিয দ্বীলির িলিয হকাি বকেু বিবিিদ্ধ কলর? 

তাই আয়াতবি প্রিার্ কলর, হয হকউ আল্লাির আইলির বিকে আইি প্রর্য়ি কলর, হস 

বিলজলক আল্লাির সালে শরীক িািালো আর হয তার প্রবত সন্তুষ্ট িে হস তালক 

আল্লাির শরীক ও আল্লাির সালে বিন্ন উপাসয বিসালি গ্রির্ করে। তাই এিা বশরক। 

সুতরাং আল্লাির বিিালির িাইলর বিিাি প্রর্য়ি করা বশরক আর হয তালক বিিািোতা 

বিসালি িালি- অেিাৎ তার জিয আল্লাির বিিালির িাইলর বিিাি প্রর্য়ি কলর বেলি, 

তার অিুসুরর্ কলর, হস তালক আল্লাির সালে শরীক বিসালি গ্রির্ করে তো আল্লাি 

সুিিািাহু ওয়া তা’আোর সালে শরীক করে এিং কালফর িলয় হর্ে, আল্লাির দ্বীি 

হেলক হির িলয় হর্ে। 

আল্লাি সুিিািাহু ওয়াতাআো কুরআলি এই িাসআোবি পবরপূর্িরূলপ িয়াি কলরলেি 

এিং তালক স্পষ্ট কলরলেি সলিিাত্তিালি, যার হচলয় উত্তি স্পষ্ট আর িলত পালর িা। 

এিা িলে কুরআলির সিলচলয় স্পষ্ট িাসআোগুলোর একবি। 

ফলে আল্লাি তা’আো একেে িুিাবফক সম্পলকি িলেি, যারা বিলজলেরলক িুসবেি 

োবি করত: 

{ ِْإَلىْيَ َتَحاَكُمواَْأنْ ْيُرِيُدونَْْقَ ب ِلكَِْْمنْ ْأُن ِزلََْْوَماِْإلَي كَْْأُن ِزلَِْْبَماَْآَمُنواْأَن َُّهمْ ْيَ ز ُعُمونَْْالَِّذينَِْْإَلىْتَ رَْْأََلمْ 
ُفُرواَْأنْ ْأُِمُرواَْوَقدْ ْالطَّاُغوتِْ اَْضََلًل ُْْيِضلَُّهمْ َْأنْ ْالشَّي طَانَُْْويُرِيدُِْْبهَِْْيك  بَِعيد  } 

“আপবি বক তালেরলক হেলেিবি, যারা োবি কলর তারা আপিার প্রবত যা িাবযে 
করা িলয়লে তার প্রবত এিং আপিার পূলিি যা িাবযে করা িলয়লে তার প্রবতও 
ঈিাি এলিলে, অেচ তারা তাগুলতর বিকি বিচার-ফায়সাোর জিয হযলত 
চালে। অেচ তালেরলক আলেশকরা িলয়বেে, হযি সুস্পষ্টিালি তালক অস্বীকার 
কলর। িস্তুত শয়তাি তালেরলক চরিিালি হর্ািরাি করলত চায়।” (সূরা বিসা) 



 

আয়াতবি অিতীর্ি িওয়ার হপ্রক্ষাপি বেে:  

জনিক িযবক্ত বিলজলক িুসবেি িলে োবি করত। হস িুিাবফকলের অিিূিক্ত বেে, বকন্তু 
ইসোি ও ঈিালির োবি করত। হস জনিক ইহুেীর সালে বিিালে জড়াে। অত:পর 
উিলয় িিী করীি ملسو هيلع هللا ىلص এর বিকি আসে, যালত িিী ملسو هيلع هللا ىلص তালের িালঝ িীিাংসা কলর 

হেি। িিী ملسو هيلع هللا ىلص বিিাংসা কলর বেলেি, ইহুেী সন্তুষ্ট িে, বকন্তু িুিাবফক িিী ملسو هيلع هللا ىلص এর 

ফায়সাোয় সন্তুষ্ট িে িা।  

তাই হস ইহুেীলক িেে, চে, আিরা আিু িকলরর বিকি যাই। ইহুেী িেে, চে। 
উিলয় হর্ে আিু িকলরর বিকি। তারা আিু িকর রা: হক িেে, আিরা িুিাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص 

এর বিকি বর্লয়বেোি, বতবি আিালের িালঝ এই ফায়সাো কলরলেি।  

তেি আিু িকর রা: িেলেি: িিী ملسو هيلع هللا ىلص হয ফায়সাো কলরলেি হসিাই ফায়সাো। (িযাস, 

তারপর কালরা হকাি বিচার-ফায়সাো হিই।) উিলয় আিু িকর রা: এর বিকি হেলক 
চলে হর্ে। তারা আিু িকলরর ফায়সাোয় সন্তুষ্ট িে িা।  

িুিাবফকবিই আিার িেে, চে, ওিলরর বিকি যাি। উিলয় ওির রা: এর বিকি হর্ে। 
স্বািাবিকিালিই আপিারা ওির রা: এর কলিারতা ও িলকর িযাপালর েৃঢ়তার কো 
জালিি। তারা ওির রা:লক িেে, আিরা িুিাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص এর বিকি বর্লয়বেোি, বতবি 

আিালেরলক এই ফায়সাো বেলয়লেি। বকন্তু আিার সােী তালত সন্তুষ্ট িয়বি।  

তাই আিরা আিু িকলরর বিকি যাই। তারপর উিলয় ওিলরর বিকি পরিতিী ঘিিা 
ির্িিা করে। ওির রা: িেলেি, হতািালের িালঝ িিী ملسو هيلع هللا ىلص ফায়সাো কলর বেলয়লেি? 

তারা িেে, িযাাঁ, আিালের িালঝ এই ফায়সাো কলরলেি। বতবি িেলেি, আর হতািরা 
সন্তুষ্ট িওবি? ইহুেীবি িেে, আিার সেী সন্তুষ্ট িয়বি। 

ওির রা: িেলেি: হতািরা বিজ জায়র্ায় অলপক্ষা কর। এরপর বতবি ঘলর বর্লয় 
তরিারী হির করলেি।  



 

তা বিলয় দ্রুত আসলেি এিং িুিাবফকবির র্েিালি আঘাত কলর তালক িতযা কলর 
হফেলেি। তার িাোবি উবড়লয় বেলেি। বতবি হচলয়বেলেি, ইহুেীর িাোও উবড়লয় 
বেলত, বকন্তু ইহুেী পোয়ি করে।  

তেি এই আয়াতবি িুিাবফকলের িযাপালর িাবযে িে: 

{ ِْإَلىْيَ َتَحاَكُمواَْأنْ ْيُرِيُدونَْْقَ ب ِلكَِْْمنْ ْأُن ِزلََْْوَماِْإلَي كَْْأُن ِزلَِْْبَماَْآَمُنواْأَن َُّهمْ ْيَ ز ُعُمونَْْالَِّذينَِْْإَلىْتَ رَْْأََلمْ 
 {الطَّاُغوتِْ

“আপবি বক তালেরলক হেলেিবি, যারা োবি কলর তারা আপিার প্রবত যা িাবযে 
করা িলয়লে তার প্রবত এিং আপিার পূলিি যা িাবযে করা িলয়লে তার প্রবতও 
ঈিাি এলিলে, অেচ তারা তাগুলতর বিকি বিচার-ফায়সাোর জিয হযলত 

চালে।” 

তাগুত হক? হয আল্লাির আইলির িাইলর আইি রচিা কলর। হয আল্লাির বিিালির 

িাইলর এিি বিবি-বিিাি প্রর্য়ি কলর, যার অিুিবত আল্লাি হেিবি। আল্লাির িার্ী 

হেলক েৃবষ্ট বফবরলয় এিং আল্লাির বিবি-বিিালির প্রবত হকাি হতায়াক্কা িা কলর হস 

বিলজর পক্ষ হেলক আইি প্রর্য়ি কলর। তার আল্লাির বিিালির প্রবত হকাি েৃবষ্ট হিই, 

হকাি ভ্রুলক্ষপ হিই, এিি িযবক্তই তাগুত। 

{ الطَّاُغوتِِْْإَلىْيَ َتَحاَكُمواَْأنْ ْيُرِيُدونَْ } “তারা তাগুলতর বিকি বিচার-ফায়সাোর জিয হযলত 

চালে”- অেিাৎ এসকে িুিাবফকরা। তািলে তালেরলক আল্লাি তা’আো তাগুত িলে 

অবিবিত করলেি এিং তালেরলক প্রতযােযাি করলত আলেশ কলর িেলেি- “অেচ 
প্রকৃতপলক্ষ তালেরলক আলেশ করা িলয়বেে তালক (তাগুতলক) অস্বীকার করলত।” বকন্তু 

তারা তাগুলতর বিকি বিচার-ফায়সাো চায়, তাই আল্লাি তা’আো এরজিয তালেরলক 

বিন্দা করলেি এিং তালের িযাপালর হুকুি আলরাপ করলেি, তারা িলে িুিাবফক। 

বকন্তু তারা িারর্া কলর, তারা ঈিািোর, প্রকৃতপলক্ষ তারা ঈিািোর িয়। 

ওির রা: তালক িতযা করার পর িিী ملسو هيلع هللا ىلص তার রক্তলক িূেযিীি সািযস্ত কলরি। িিী ملسو هيلع هللا ىلص 

িলেি: “তার রক্ত িূেযিীি।” 



 

জনিক উপবস্থবত অিারবি িাষায় প্রশ্ন করলত চায়। হস এই আয়াতবি বতোওয়াত 
করে- { يزعمونْالذينْإلىْترْألمْآية  ৃ } তারপর {اآلية ابعيدْ ْضَلًل ْْيضلهمْأنْالشيطانْويريد } তরজিা 

জািলত চায়- 

আয়ালতর হশষাংশ িে, আল্লাি তা’আো িলেি: { ي طَانُْْوَيُِريدُْ بَِعيد اَْضََلًل ْْيُِضلَُّهمْ َْأنْ ْالشَّ } অেিাৎ 

শয়তাি তালেরলক চরিিালি পেভ্রষ্ট করলত চায়, সলিিাচ্চ ও চূড়াি পেভ্রষ্টতা। এিাই 

িলে { ي طَانُْْوَيُِريدُْ بَِعيد اَْضََلًل ْْيُِضلَُّهمْ َْأنْ ْالشَّ } এর অেি। হযলিতু হস তালেরলক তাগুতলের 

বিকি বিচার প্রােিিার বেলক বিলয় হর্লে। কারর্ িূলে শয়তািই োলক। প্রলতযক 

কুফরীর বপেলি রলয়লে শয়তাি, প্রলতযক গুিালির বপেলি রলয়লে শয়তাি। শয়তািই 

এর কারর্। তালক কুিন্ত্রর্া বেলয়লে শয়তািই। আল্লাি তার প্রবত অবিশম্পাত করুি!  

হস-ই আেি সিািলক প্রতাবরত কলর। একারলর্ আল্লাি তা’আো িলেলেি: শয়তাি 

চায় এর িািযলি তালেরলক পেভ্রষ্ট করলত অেিাৎ তাগুলতর বিকি বিচার প্রােিিার 

িািযলি। েূরিতিী পেভ্রষ্টতা। এর হেলক এ কো পাওয়া হর্ে হয, তাগুলতর বিকি 

বিচার-ফায়সাো কািিা করা েূরিতী (র্িীর) পেভ্রষ্টতা। 

কেলিা তার কালে এই সংশয় সৃবষ্ট িলত পালর হয, আল্লাি তা’আো হতা এই কাজবিলক 
কুফর িলেিবি; েূরিতিী পেভ্রষ্টতা িলেলেি? কারর্ এ িরলর্র সংশয় সৃবষ্ট করা িলয় 
োলক? 

এিিিা আবি িলি কবর িা, এিা উলেশয িয়। স্বািাবিকিালিই আয়াতবি এিযাপালর 

স্পষ্ট হয, এিা িুিাবফকলের িযাপালর িাবযে িলয়লে, িুফাসবসরর্র্ও এিযাপালর পবরস্কার 

তাফসীর কলেি আর তার অিতীর্ি িওয়ার হপ্রক্ষাপিও এিিই। আর আল্লাি তা’আো 

িলেলেি:   

“তারা িারর্া কলর, তারা ঈিাি এলিলে।”  

আল্লাি তালেরলক এিযাপালর বিেযািােী সািযস্ত করলেি এিং িলে বেলেি হয এিা 

বিেক তালের িারর্া, এর হকাি িস্তিতা হিই। তাই এিা বিফাক। আর বিফাক হতা 

কুফর। 



 

কুরআলির অিযািয অলিক আয়াত  الكفر ও الطاغوت এর অেি স্পষ্ট কলর। আরবি 

অবিিালি الطاغوت শব্দবি يطغى طغى  হেলক বির্িত। طغى অেি িলে সীিাবতিি 

করে, সীিােঙ্ঘি করে। আল্লাি তা’আো িলেি:  

{ ال َجارِيَةِِْْفيَْحَمل َناُكمْ ْال َماءَُْْطَغىَْلمَّاِْإنَّا }  

“যেি পাবি বিয়ন্ত্রর্িারা িলয় বর্লয়বেে, তেি আবি হতািালেরলক হিৌকায় 

আলরািি কবরলয়বেোি।”  

তুফালির পাবি। সাবয়যেুিা িূি আ: এর তুফালির পাবি। আল্লাি তা’আো আলরক 

জায়র্ায় িলেি:  

{ ن َسانَِْْإنََّْْكَلَّْ تَ غ َنىَْرَآهَُْْأنْ *ْْلََيط َغىْاْل ِ اس  }  

“িস্তুত িািুষ প্রকাশয অিািযতা করলে। এর কারর্ িে, হস বিলজলক 

অিুোলপক্ষী িলি কলর।” 

কুরআলি একাবিক জায়র্ায় الطغيان শব্দবি উলল্লবেত িলয়লে। এিা িলে ঐ সকে 

হর্াড়া, অিংকারী ও অিািয কালফরলের বিবশষ্টয, যারা সীিােঙ্ঘি করত। 

সুতরাং তাগুত িে হয তার সীিােঙ্ঘি কলরলে, োসলত্বর সীিা। অেিাৎ তার িযাপালর 

অিিাবরত বিিাি িে, হস িে আল্লাির িান্দা, বকন্তু হস োসলত্বর সীিা অবতিি কলর 

আল্লাি তা’আোর সালে তার শাসলির িলিয দ্বন্ধ কলর, তার প্রতাপ ও িড়লত্ব তার 

সালে ঝর্ড়া কলর এিং তার বিবশষ্টযািেীলত তার সালে প্রবতদ্ববন্দতা কলর।  

তাই িিাি সম্মাবিত আল্লাি তালক োবিত কলরি, তালের িাি হেি তাগুত িলে এিং 

আিালেরলক আলেশ কলরি তাগুতলক অস্বীকার িা প্রতযােযাি করলত। আল্লাি তা’আো 

িলেি: 

{ فُرْ  فََمنْ  ِمنْ  بِالطَّاُغوتِْ يَك  ِْ َويُؤ  َسكَْ فَقَدِْ بِاهللَّ تَم  َوةِْ اس  ُْ لَهَا ان فَِصامَْ َلْ ال ُوث قَى بِال ُعر   َسِميعْ  َوّللاَّ

 {َعلِيمْ 



 

“তাই হয তাগুতলক অস্বীকার কলর এিং আল্লাির প্রবত ঈিাি আলি, হস এক িজিুত 

িাতে িরে, যা বেন্ন িিার িয়। আর আল্লাি সিিলোতা, সিিজ্ঞাত।” 

কুরআলির অলিক আয়ালত আিালেরলক তাগুতলক প্রতযােযাি করার আলেশ কলরলে। 

{ نَِْْإَلىْاذ َهبْ  َطَغىِْإنَّهُِْْفر َعو  }  

“হফরাউলির বিকি যাও, হস অিািয িলয় বর্লয়লে।”  

তারা সীিােঙ্ঘি কলরলে, চরি সীিােঙ্ঘি। প্রবতপােক ও উপাসয িওয়ার োবি 

কলরলে।  

হস িলেলে:  

{ تَُْْما َغي ِريِْإَلهْ ِْمنْ َْلُكمْ َْعِلم  }  

“আবি হতািালের জিয আবি িযতীত হকাি উপাসয আলে িলে জাবি িা।”  

আলরা িলেলে: { َع َلىْرَبُُّكمُْْأَنَا األ  }“আবিই হতািালের সিলচলয় িড় প্রবতপােক।”  

হস িড় তাগুত। হফরাউি বেে তাগুতলের অিিূিক্ত। 

তািলে তালের অিস্থা বক, যারা কালফরলের বিকি তো তালের আইি-কািুলির বিকি 

বিচার প্রােিিা কলর! 

তািলে এই িযবক্ত িলে তাগুত, হস আল্লাির সালে তার শাসিকতৃিলত্ব প্রবতদ্ববন্ধতা 

করলে, িান্দা বিসালি হয সীিার িলিয তার োকা উবচত বেে, হস সীিােঙ্ঘি কলর রি 

ও ইোি এর বিবশষ্টয িারর্ কলরলে। তাই এই িযবক্ত িলে তাগুত। 

‘তাগুত’- এিা িলে অিািযতার হসই রূপ, যার দ্বারা িান্দা তাগুত িলয় যায়, হস 

িািুলষর জিয এিি আইি-কািুি প্রর্য়ি কলর, যার অিুিবত আল্লাি হেিবি। 

তার িলিয আলরকবি িলে: উোিরর্ত: উপাসয িওয়ার োবি করা। হযিি হফরাউি, হয 

উপাসয িওয়ার েবি কলরবেে অেিা অিয হকাি হোক এরূপ োবি করে।  



 

আপিারা আর্া োিলক বচলিি, এই েূিৃিত্ত তাগুত, হস িািুষলক তার ইিােলতর বেলক 

আহ্বাি কলর, বিলজলক ‘ইোি’র আসলি িসায়। হস তাগুত। এিবিিালি বকেু 

সীিােঙ্ঘিকারী কালফর সুফী িািুষলক তালের ইিােলতর বেলক আহ্বাি কলর, এরা 

তাগুত।  

অেিা যবে িািুষ আল্লািলক হেলড় তার ইিােত কলর এিং তালক তাগুত বিসালি গ্রির্ 

কলর তািলেও হস তাগুত। এসিগুলোই তাগুলতর অলেির িলিয অিিূিক্ত। আল্লাির 

আেয় চাই। 

এিবিিালি প্রবতিা িা িূবতি, হিাজা ও এজাতীয় িস্তুসিূি। যালকই আল্লািলক হেলড় 

ইোি বিসালি গ্রির্ করা িয়, আল্লািলক হেলড় যারই ইিােত করা িয়, হসই তাগুত। 

হযিি পাের, র্মু্বজ, কির, ইতযাবে, আল্লাি িযতীত যালের ইিােত করা িয়।  

িািুষ এগুলোলক তাগুত বিসালি গ্রির্ কলরলে, এগুলোলক িূবতি ও ইোি িাবিলয়লে। 

তাই এগুলো এই অলেির অিিূিক্ত িলয় তাগুত িলয় হর্লে, আল্লাি িযতীত এলের 

ইিােত করা িয়। এিিবক যবে কিলরর অবিিাসী হিককার হোকও িয়, তোবপ হস 

এই অলেির অিিূিক্ত।  

হস যবে হিককার হোক িয়, তািলে আল্লাি তালক হোষিুক্ত করলিি- { َهاُْأولَِئكَْ َْعن  

َعُدونَْ  হস যবে হিককার িয়, এর প্রবত সন্তুষ্ট িা িয় এিং এর  আলেশ িা কলর, তলি {ُمب  

আল্লাি তালক হোষিুক্ত করলিি। বকন্তু িািুষ তালেরলক তাগুত বিসালি গ্রির্ কলরলে।  

তাই কির িা িাজারবিও আল্লাির বিকে তাগুত। এগুলো হসরূপ উপাসয িলয় হর্লে, 

আল্লাির সালে িা আল্লািলক িাে বেলয় যালের ইিােত করা  িয়। এিিবিলি হয িৃক্ষ, 

পাের, িেী, সূযিয, চন্দ্র িা অিয হকাি বজবিসলক উপাসয বিসালি গ্রির্ কলর, আল্লাি 

িযতীত তার ইিােত করা িয়, তািলে উক্ত িস্তুগুলো আল্লাি িযতীত তাগুত। 

একারলর্ পােিালিন্ট, যা আল্লাি িযতীত আইি প্রর্য়ি কলর, এই পােিালিন্ট তাগুত। 

িািিরবচত আইি, হসই রালের আইি, হয রাে আল্লাির শরীয়ত দ্বারা শাসি কলর িা; 

বিলজলের আইি দ্বারা শাসি কলর।  



 

হয আইি তারা বিলজরা প্রর্য়ি কলরলে এিং পৃবেিীর জিয আইি বিসালি িলিািীত 

কলরলে অেিা অিযািয জাবত হেলক গ্রির্ কলরলে, তারপর সংলযাজি কলরলে, িৃবদ্ধ 

কলরলে, বিলয়াজি কলরলে, রবিত কলরলে, হকািিালক সািলি এলিলে, হকািিালক 

বপেলি বিলয়লে, অত:পর বিলজলের জিয আইি বিসালি গ্রির্ কলরলে। 

প্রবতবেিই পােিালিন্ট আইলির িলিয সংলযাজি কলর, িতুি আইি প্রর্য়ি কলর, যেিই 

হকাি ঘিিা ঘলি, তেি উক্ত ঘিিা িা সিসযার জিয আইি প্রর্য়ি কলর, িতুি আইি 

রচিা কলর। তাই এই পােিালিন্ট তাগুত ও ইোি, আল্লাি িযতীত যার ইিােত করা 

িলে। 

হকি? কারর্ তারা বিিাি রচিা করলে, যার অিুিবত আল্লাি হেিবি। আল্লাি িযতীত, 

আল্লাির অিুিবত িযতীত। তারা বিবিন্ন বিিাি প্রিতিি করলে, যার অিুিবত আল্লাি 

হেিবি।  

আল্লাি এগুলোর অিুিবত হেিবি, িরং আল্লাি সুিিািাহু ওয়াতাআোই আইি 

িাবিলয়লেি, অলিক বিবি-বিিাি বেলয়লেি, বকন্তু তারা হসগুলোর প্রবত সন্তুষ্ট িয়। তারা 

িলে: আিরা এগুলো চাই িা, আিরা এগুলো পবরিতিি কলর বিন্ন বিবি-বিিাি 

িাস্তিায়ি করি, হযগুলো আিালের জিয উপলযার্ী িলি, আিালের অিস্থার সালে, 

আিালের যুলর্র সালে এিং আিালের হেলশর সালে সািঞ্জসযপূর্ি িলি। 

উোিরর্ স্বরূপ: আল্লাি তা’আো আিালেরলক বিিাি বেলয়লেি অবিিাবিত বযিাকারীলক 

একশত েুররাি িারলত এিং বিিাবিত বযিাকারী িা বযিাকারীিীলক প্রস্তর িারলত, 

যতক্ষর্ িা িলর যায়, বকন্তু তারা িলে, িা, যেি যুিক ও যুিতী পরস্পর সম্মবতলত 

বযিা কলর, তেি হকাি সিসযা হিই। যেি িষির্ িলি, হস তার সালে হজারপূিিক অিযায় 

করলি, তেি তালক (উোিরর্ত:) েুই িেলরর কারােে হেওয়া িলি। 

তাই এিা িলে আল্লাির হুকুিলক সিূলে পবরিতিি ও পবরিিিি। এই সিসযার হক্ষলত্র 

আল্লাির হুকুি বিেযিাি আলে, বকন্তু তারা হসিালক পবরিতিি কলর, হসিালক বিেুপ্ত কলর 

হফলে। তারা হসিার প্রবত সন্তুষ্ট িয়। হসিা চায় িা। হসিা িালি িা। তারা বিলজলের 

বচিা ও বিলজলের েুবশিত বিন্ন বকেু আিয়ি কলর, বিলজলের পক্ষ হেলক আবিস্কার 



 

করুক িা অিযািয জাবত হেলক সংগ্রি করুক। তাই এিা সরাসবর, স্পষ্ট ও পবরস্কার 

কুফর। কুফলরর িলিয সিলচলয় স্পষ্ট কুফর। এিা কুফর িওয়ার িযাপালর উোিালয় 

হকরাি সকলে একিত। এর িলিয পূলিির িা িতিিালির হকাি আলেলির হকাি 

িতবিলরাি হিই। 

তাই এিাই একোর অেি: “যার অিুিবত আল্লাি হেিবি।” কারণ এর অর্থ হল, তারা 

কেলিাই আল্লাির হুকুিলক হিলি হিয় িা, অেিাৎ তালের এই িািিা োলক িা হয, এিা 

বক আল্লাি বিবিিদ্ধ কলরলেি, িা কলরিবি?  

এিা আিালের হেোর বিষয় িয়, এিা আিরা হেেি িা, আিরা স্বািীিিলত যা চাই 

তাই করি। আিরা যা ইো বিিাি িািাি। এিাই একোর অেি হয, তারা এিি 

আইিও প্রর্য়ি কলর, যা আল্লাি বিবিিদ্ধ কলরলেি এিং এিি  আইিও প্রর্য়ি কলর, 

যা আল্লাি বিবিিদ্ধ কলরিবি। এিি আইিও প্রর্য়ি কলর, যা আল্লাি িলেলেি এিং 

এিি আইিও প্রর্য়ি কলর, যা আল্লাি িলেিবি। তালের এিা হকাি বচিার বিষয় িয়। 

তারা স্বািীি। এিাই ‘আল্লাি যার অিুিবত হেিবি’ এর অেি। 

বকন্তু িরুি, আিালের এোলি এই িারকালয অলিক িুজাবিেলের সিালিশ, আিরা যবে 

এরূপ একবি আইলির েসড়া বতরী কবর: বেলির হিো এই ঘর হেলক হির িওয়া 

বিলষি, শুিু রালত্রই হির িওয়া যালি, পাবি আিা িলি এতিা িালজ, এিবিিালি 

কাজর্লো এিালি িবন্টত িলি, অিুক েে এিা করলি আর তিুক েে ওিা করলি, 

এিা করা যালি, এিা করা যালি িা- এিা জালয়য আলে।  

এিা অিিুলিাবেত আইি প্রর্য়ি িয়। কারর্ এিা আিালের জিয আল্লাির পক্ষ হেলক 

অিুলিাবেত। আিরা আল্লাির ির্িয িান্দা, আিালের জিয আল্লাির পক্ষ হেলক এই 

বজবিসগুলো অিুলিাবেত। এিা আিালের বচিা বফবকলরর অিীি। এিা আিালের বচিার 

বিকি হসাপেি কলর হেওয়া িলয়লে, আিরা আইলির েসড়া িা আইি িা অিয বকেু 

বতরী করি কাজ সিজ করার জিয। আিার একবি হযৌে িযিসায় আলে, আিার একবি 

কারোিা আলে, আিার এগুলো পবরচাবেত িওয়ার কতগুলো বিয়ি-কািুি োলক, এিা 

জালয়য। হকি?  



 

কারর্ আল্লাি তা’আো এ িযাপালর িািুষলক অিুিবত বেলয়লেি, তালত বকেু অিতীর্ি 

কলরি বি। বতবি িলে বেলয়লেি, এিা হতািালের ইেবতয়ালর, হতািরা যা চাও, কর। 

রাসূে ملسو هيلع هللا ىلص িলেলেি: “হতািরাই িাে জাি, হতািালের েুবিয়ার িযাপালর।”  

একারলর্ এসিস্ত বিষয়াবের হক্ষলত্র আইি িা আইলির েসড়া বতরী করা জালয়য আলে, 

কারর্ এিা শরীয়লতর অিীি। আর আইি প্রর্য়লির জিয শতি িে, শরীয়লতর অিীলি 

িলত িলি, অেিাৎ শরীয়লতর বিলরািী িলত পারলি িা। 

এিতািস্থায় আিরা শরীয়লতর উপরই আবে, তার বিলরািী বকেু করবে িা। তার হেলক 

হির িলয় যাবে িা, তালক পবরিতিি িা পবরিিিি করবে িা। আিরা শুিু আিালের জিয 

অিুলিাবেত বিষলয় কাজ করবে। কারর্ আিরা যেলপাযুর্ী কাজ করার ও বিিষ্ট িওয়া 

হেলক হিাঁলচ োকার িযাপালর আবেষ্ট।  

আর আল্লাি তা’আো ঐ সিস্ত বিষয় আিালের িালত হসাপেি কলর বেলয়লেি হযগুলোলত 

তাাঁর হকাি হুকুি হিই। রাসূে ملسو هيلع هللا ىلص িলেলেি: হতািরাই িাে জাি, হতািালের েুবিয়ািী 

বিষলয়। তাই এিা িড় পােিকয এই িাসআোর িালঝ আর... 

এই িাসআোবির সােৃশয িে, বফকিী বিবি-বিিাি সংিাি িাসআোগুলোর সালে। যা 

ফুকািা ও উোিালের িািযলি উৎসাবরত িলয় োলক। আিালের ইিাির্র্, আিু িাবিফা, 

িালেক, শালফয়ী, আিিে ও েুবিয়ার হশষ পযিি ইসোলির যত ইিাির্র্ আলেি তারা 

এিিিা কলরলেি ও করলিি।  

যেি একজি ফকীি িা একজি আলেি হকাি একবি িাসআোয় ফাতওয়া হেি, 

বফকি িা ফাতওয়ার বিষলয় একবি বকতাি বেলেি, িািুষলক ফাতওয়া হেি, বিবিন্ন 

িাসআো িলেি:  

যেি এই এই ঘিলি, তেি তার হুকুি এই, তেি এিা করা ওয়াবজি, এি করা 

উবচত, ওিা করলিি িা ইতযাবে- তেি বতবি আল্লাি যা অিতীর্ি করলেি তা িাে বেলয় 

বিন্ন বকেুর িািযলি ফায়সাো বেলেি িা। িরং ইজবতিােী িাসআোগুলোর হক্ষলত্র বতবি 

অিুিবতপ্রাপ্ত। 



 

হয সিস্ত িাসআো কুরআলি িা বিশুদ্ধিালি িবর্িত সুন্নায় স্পষ্টিালি িবর্িত অেিা যার 

উপর ইজিা সংঘবিত িলয়লে, চাই অকািয ইজিা হিাক অেিা প্রিে িারর্ার বিবত্তলত 

হিাক, হসগুলোর হক্ষলত্র তার ির্িিাকারী  আল্লাির পক্ষ হেলক ির্িিাকারী ও আল্লাির 

হুকুি সম্পলকি সংিােোতার স্থলে িলি। 

আর ইজবতিােী িাসালয়লের হক্ষলত্র বতবি আল্লাির কাোি হেলক, রাসূেুল্লাি ملسو هيلع هللا ىلص এর 

িার্ী হেলক এিং আল্লাি ও আল্লাির রাসূলের িার্ীর িিি হেলক তে কুরআি, সুন্নাি ও 

তার িযােযা ইজিা, বকয়াস, িাসোিা (স্বােি িা সুবিিার বচিা) ও ইবস্তসিাি (পূিিিস্থার 

প্রিার্) হেলক তার হুকুি হির কলরি। এরূপ আরও অলিক েবেলের বিষয় রলয়লে। 

এলক্ষলত্র বতবি একজি আলেি ও ফকীি। র্লিষর্া কলর হুকুি হির কলরি, হুকুলির 

উপর েবেে হেি এিং িািুষলক হুকুলির িযাপালর সংিাে হেি।এিাই িলে ফাতওয়া। 

ফাতওয়া িে শরয়ী হুকুলির িযাপালর আিশযকীয়িালি সংিাে হেওয়া। 

তািলে এই ফকীি িা আলেি িা ইিাি, বতবি িািুলষর জিয ঐ বিষলয় আইি প্রর্য়ি 

কলরি, যার অিুিবত আল্লাি বেলয়লেি। তািলে বতবি আল্লাির অিুিবতলত ও আল্লাির 

শরীয়লতর অিীলি হেলকই কাজ কলরি; আল্লাির শরীয়লতর বিলরাবিতা কলরি িা িা 

তার হেলক হির িলয় যাি িা; িরং বতবি তার হেলক উেঘািি কলরি, তার হেলক বচিা 

কলর িুলঝি এিং ঐ সিস্ত িাসআোসিূলির হুকুি হির কলরি, যার িযাপালর শরীয়লতর 

স্পষ্ট বিিরর্ হিই। সুতরাং উিয়বির িালঝ আসিাি-যিীলির পােিকয। 

অতএি বিবি-বিিাি উেঘািিকারী ফকীি আল্লাি আযযা ওয়াজাল্লার অিুিবতর অিীলি 

কাজ কলরি িা আইি প্রর্য়ি কলরি। 

আর বদ্বতীয় িাসআো আপি বিষয়িস্তুর উপরই আলে। তা িলে যবে পাবকস্তািী 

পােিলিন্ট সেসযরা এলস িলে: আইলির অলিক শাো-প্রশাো আলে: িযিসায়, বশক্ষা, 

স্বাস্থ, ে- তো বিবিন্ন শাবস্ত, িযবক্তর্ত বিষয়াবে তো পাবরিাবরক অিস্থা-বিিাি, তাোক, 

িারী, বশশু, প্রবতপােি, িরর্লপাষর্- তারা এগুলোলক িযবক্তর্ত অিস্থাবে িলে োলক- 

আিালের আরি হেশগুলোলত এিরলর্র অলিক আলে, আবি িারর্া কবর পাবকস্তালিও 

এরকি আলে- তারা িযিসায়, বশক্ষা, স্বাস্থ, স্বরােীয় ও পররােীয় বিষয়াবে, বিচারিযিস্থা 



 

ও েেবিবির হক্ষলত্র বিলজরা আইি প্রর্য়লির কাজ কলর, অত:পর িযবক্তর্ত বিষয়াবেলত 

এলস িলে এিা আিরা বফকলি িািাফী হেলক বিি- অেিা আিালের হেলশ বফকলি 

িালেকী, তাই িেলি এিা আিরা বফকলি িালেকী হেলক বিি।  

এিালি তারা বফকলির িািযলি হকৌশলের আেয় হিয়, িলে আিরা শরয়ী বিিািািেী 

িাস্তিায়লির জিয কাজ করবে- এিতািস্থায় এসিস্ত পােিালিন্টগুলোলক বক শরীয়ত দ্বারা 

শাসিকারী র্র্য করা িলি? িা, কেলিা িা, এিিবক হয অংলশ বফকলির আলোলক কলর 

োলক তালতও িা।  

হকিিা তারা এিি আইি এজিয কলর িা হয, এিা আল্লাির দ্বীি, আল্লাির হুকুি, 

আল্লাির শরীয়ত, তার হুকুি, তার বিলষি, হযিা হস কলিারিালি হিলি চলে, কেলিা 

তার র্বে হেলক হির িয় িা- এিা কেেলিাই িা, এই পােিালিন্ট হতা আল্লাির প্রবত 

অবিশ্বাসী, কালফর। তা কেলিাই দ্বীি দ্বারা অিুশাবসত িয়, আল্লাির হুকুি, আল্লাির 

শরীয়ত দ্বারা তা অিুশাবসত িয়।  

অেিাৎ তালের এিা বচিার বিষয় িয় হয, এিা আল্লাি আলেশ কলরলেি, িা কলরিবি? 

আল্লাি একো িলেলেি, িা িলেিবি? আল্লাি রাসূে হপ্ররর্ কলরলেি, িা কলরিবি, 

বতবি বকতাি িাবযে কলরলেি, িা কলরিবি? 

আল্লাির হুকুি হেলক েৃবষ্ট িত কলর, তা হেলক েৃবষ্ট বফবরলয়, তার প্রবত হকাি েক্ষয িা 

কলর সমূ্পর্ি বিজ ইলেিত, বিজ পেন্দিত পােিালিন্ট শাসি কলর। হকাি একবি 

িাসআোর হকাি একবি অংলশ আল্লাির হুকুিবি তালত কতই িা চিৎকার! তাই হসিা 

গ্রির্ করে, এিা কেলিা আল্লাির দ্বীি অিুযায়ী আইি করা িয়, িরং হস হতা তার 

প্রিৃবত্ত অিুযায়ী, যা তার কালে িাে হেলর্লে, হস বিসালি আইি কলরলে। 

হচবেস োি ও তার িত হোলকরা হতা এিিিাই কলরবেে, যারা বিলজলেরলক িুসবেি 

িলে োবি করত। হস-ই বেে ইসোলির িলিয সিিপ্রেি আইি রচিাকারী। হস বকেু 

বিিাি বিলয়বেে আিালের শরীয়ত হেলক, বকেু বিলয়বেে অিযািয শরীয়ত হেলক আর 

বকেু বিলজর প্রিৃবত্ত ও বচিা-িািিা হেলক আবিস্কার কলরবেে। সি বিবেলয় একবি 

সংবিিাি িািায়। 



 

তাই এবি একবি গুরুত্বপূর্ি িাসআো। অেিাৎ এিিবক যবে সিস্ত পােিালিন্ট সেসয বিলে 

একবি জীিিিযিস্থা প্রর্য়ি কলর আর জির্র্লক িলে: পােিালিন্ট বসদ্ধাি বিলয়লে 

শরীয়ত দ্বারা শাসি করলি এিং সিস্ত পাবকস্তািী জির্লর্র জিয এিা অিশযপােিীয় 

কলরলে ও এর বিলেিশ বেলয়লে, হয শরীয়ত হেলক হির িলয় যালি, আিরা তালক শাবস্ত 

বেি, কারর্ হস পােিালিলন্টর বিরুদ্ধাচরর্ কলরলে, তািলেও এিা হকাি উপকালর আসলি 

িা। 

অিশযই আিালেরলক এই বিবত্তলত আল্লাির শরীয়ত ও আল্লাির দ্বীি দ্বারা শাসি করলত 

িলি হয, এিা আল্লাি বিবিিদ্ধ কলরলেি, আিরা এিা হিলি চবে, আিরা যবে তা হেলক 

হির িলয় যাই তািলে আিরা কালফর িলয় যাি।  

একারলর্ িয় হয, পােিালিন্ট এিালক আইি িাবিলয়লে! পােিালিলন্টর শবক্তলত িয়; িরং 

এিা দ্বীি িওয়ার কারলর্ তার সত্তার্ত শবক্তলতই আইি। 

আল্লািই সিিাবিক জ্ঞাত। আল্লাি আপিালেরলক উত্তি প্রবতোি োি করুি! 

اللهمْوصلِّْْإليك،ْونتوبْنستغفركْأنتْإًلْإلهًْلْأنْنشهدْوبحمدك،ْاللهمْسبحانك  

أجمعينْوصحبهْآلهْوعلىْمحمدْنبيناْعلىْوسلم . 


