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ভূমমকা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্াহর জন্য, দুরূদ ও সালাম সব্থমশষ নবী 

মুহাম্াদ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম, িাঁর পমরবার-পমরজন ও 

সাহাবীগমণর ওপর। কুরআন ও সুন্ামি বমণ্থি শরী‘আমি প্রমাণামদর বিারা 

একথা সুস্পষ্টরূমপ পমরজ্াি রময়মে যে, োবিীয় কথা-বাি্থা ও কাে্থাবমল 

যকবল িেনই আল্াহ িা‘আলার মনকি স্ীকৃি ও গৃহীি হয়, েেন িা 

‘মবশুদ্ধ আকীদা’ অথ্থাৎ সমিক ধম্থ মবশ্ামসর মভমতিমি সম্ামদি হময় থামক। 

আর েমদ আকীদা মবশুদ্ধ না হয় িাহমল িার মভমতিমি সম্ামদি োবিীয় 

কথা ও কাজ আল্াহর মনকি বামিল বমল গণ্য হয়। আল্াহ িা‘আলা বমলন, 

)ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب( ]املائدة:5[

“মে যকউ ঈমান প্রি্যাে্যান করমব িার সমস্ত কাজ অবশ্যই মবিমল োমব 

এবং যস পরকামল ক্ষমিগ্রস্তমদর অন্তভু্থক্ত হমব”। [সূরা আল-মাময়দাহ, আয়াি: ৫]

আল্াহ িা‘আলা আমরা বমলন, 

)ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

ٴۇ( ]الزمر:65[

“অবশ্যই যিামার প্রমি এবং যিামার পূমব্থ অিীি সমস্ত নবী রাসূলগমণর 

প্রমি এ বাি্থা পািামনা হময়মে যে, িুমম েমদ আল্াহর সামথ মশক্থ কর, 

িাহমল যিামার সমস্ত কাজ অবশ্যই বৃথা হময় োমব, আর িুমম মনঃসমদেমহ 

ক্ষমিগ্রস্তমদর অন্তভু্থক্ত হমব”। [সূরা আে-েুমার, আয়াি: ৬৫]
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এই অমথ্থর সপমক্ষ কুরআমন কারীমম বমণ্থি আয়ামির সংে্যা অমনক। 

আল্াহ িা‘আলার অবিীণ্থ সুস্পষ্ট মকিাব ও রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ 

ওয়াসাল্ামমর হাদীমস প্রমামণি আমে যে, মবশুদ্ধ আকীদার সারকথা হমলা: 

আল্াহর ওপর, িাঁর মিমরশিাগণ, মকিাবসমূহ ও রাসূলগমণর ওপর, 

আমেরামির মদন এবং ভামগ্যর মঙ্গল-অমঙ্গমলর ওপর মবশ্াস স্থপন 

করা। এ েয়মি মবষয়ই হমলা যসই সমিক ধম্থমবশ্ামসর যমৌমলক মবষয়বস্তু 

বা নীমিমালা, ো মনময় নামেল হমলা মহাগ্রন্ আল-কুরআন এবং যপ্রমরি 

হমলন আল্াহর মপ্রয় নবী মুহাম্াদ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম। এই 

যমৌমলক নীমিমালারই শাো-প্রশাো হমলা গাময়বী মবষয়ামদ এবং আল্াহ ও 

িাঁর রাসূল কৃি্থক প্রদতি োবিীয় েবরােবর, মেগুমলার প্রমি মবশ্াস স্থাপন 

করা প্রমি্যমকর জন্য অপমরহাে্থ। উক্ত েয় নীমিমালার সপমক্ষ কুরআন ও 

সুন্াহ’মি অসংে্য প্রমাণামদ রময়মে। িন্মমধ্য আল্াহ িা‘আলার মনম্াক্ত 

বাণীগুমলা সমবমশষ প্রমণধানমোগ্য।

আল্াহ িা‘আলা বমলন,

)ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ   ٿ( ]البقرة:177[

“মিামরা পূব্থমদমক মুে করমল মক পমচিম মদমক, িা প্রকৃি যকামনা পূমণ্যর 

ব্যাপার নয়; বরং প্রকৃি পূমণ্যর কাজ হমলা যে, আল্াহ িা‘আলা, মশষ মদন 

ও মিমরশিাকুল, অবিীণ্থ মকিাবসমূহ এবং যপ্রমরি নবীগমণর ওপর মনষ্ঠার 

সামথ ঈমান আনয়ন করা”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াি: ১৭৭]

আল্াহ িা‘আলা বমলন,

)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ( ]البقرة:285[
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“রাসূল যসই মহদায়ামি (পথ মনমদ্থমশই) ঈমান এমনমেন ো স্ীয় রমবর 

মনকি যথমক িাঁর প্রমি নামেল হময়মে, আর মুমমনগণও (যসিার ওপর 

ঈমান এমনমে)। িারা সকমলই আল্াহ িা‘আলা, িাঁর মিমরশিাগণ, 

মকিাবসমূহ এবং রাসূলগমণর ওপর ঈমান আনয়ন কমরমে। িারা বমল: 

আমরা আল্াহর রাসূলগমণর মমধ্য যকামনা যভদামভদ কমর না”। [সূরা আল-

আল-বাকারাহ, আয়াি: ২৮৫]

আল্াহ িা‘আলা অন্যত্র বমলন,

)چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  

گ   گ  گ    ڳ  ڳ( ]النساء:136[
“মহ ঈমানদারগণ, মিামরা আল্াহর ওপর, িাঁর রাসূমলর ওপর এবং যস 

মকিামবর ওপর ঈমান আনয়ন কর, ো আল্াহ িাঁর রাসূমলর ওপর নামেল 

কমরমেন। আর যসসব মকিামবর ওপরও ঈমান আনয়ন কর, ো মিমন 

এর পূমব্থ নামেল কমরমেন। আর যে ব্যমক্ত আল্াহ, িাঁর মিমরশিাগণ, 

মকিাবসমূহ ও রাসূলগণ এবং যশষ মদবমসর সামথ কুিরী (অস্ীকার) 

করমব যস ভীষণভামব পথভ্রষ্ট হময় পড়মব”। [সূরা আন-মনসা, আয়াি: ১৩৬]

আল্াহ িা‘আলা আমরা বমলন,

)ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ  
ڭ( ]احلج:70[

“মিামার মক জানা যনই যে, আসমান-জমীমনর সবমকেুই আল্াহর জ্ামনর 

আওিাভুক্ত, সবমকেুই একমি মকিামব মলমপবদ্ধ রময়মে। এমিা আল্াহর 

পমক্ষ অমি সহজ”। [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াি: ৭০]

উপমরাক্ত নীমিমালার প্রমামণ সহীহ হাদীমসর সংে্যাও অমনক। িন্মমধ্য 
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যসই সুপ্রমসদ্ধ হাদীসমি মবমশষভামব উমল্েমোগ্য, ো ইমাম মুসমলম স্ীয় 

সহীহ হাদীস  আমীরুল মুমমনীন ‘উমার ইবনুল োতিাব রামদয়াল্াহু 

‘আনহু যথমক বণ্থনা কমরমেন। উক্ত হাদীমস এমসমে যে, মজবরীল 

আলাইমহস সালাম েেন নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ামমক ঈমান 

সম্মক্থ মজজ্াসা কমরন, িেন মিমন উতিমর বমলন, “ঈমান হমছে িুমম 

আল্াহ িা‘আলার ওপর, িাঁর মিমরশিাকুল, মকিাবসমূহ, রাসূলগণ ও 

যশষ মদবমসর ওপর ঈমান আনয়ন করমব, আর িাকদীমরর ভামলা-মমদের 

ওপরও ঈমান রােমব”। (সহীহ বুোরী ও মুসমলম)

এ েয়মি মূলনীমি যথমকই আল্াহ সুবহানাহু ওয়া িা‘আলা ও পুনরুত্ান 

সংক্ান্ত োবিীয় গাময়বী মবষময় মুসমলমমর আকীদা-মবশ্ামসর সবমকেু 

মনধ্থামরি হময়মে।  
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[প্রথম নীমি]

আল্াহর ওপর ঈমান

আল্াহর ওপর ঈমামনর প্রথম কথা হমলা, এ ঈমান রােমি হমব যে, 

মিমনই ইবাদি পাওয়ার একমাত্র যোগ্য, সমি্যকার মা‘বুদ, অন্য যকউ নয়। 

যকননা একমাত্র মিমনই বাদোহমদর স্রষ্টা, িামদর প্রমি অনুগ্রহকারী এবং 

িামদর জীমবকার ব্যবস্থাপক। মিমন িামদর প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য োবিীয় 

মবষয় সম্মক্থ পূণ্থ অবমহি এবং মিমন িাঁর অনুগি বাদোমক প্রমিিলদামন 

ও অবাধ্যজনমক শামস্ত প্রদামন সম্ূণ্থ সক্ষম। আর এ ইবাদমির জমন্যই 

আল্াহ িা‘আলা মজন্ ও ইন্ সানমক সৃমষ্ট কমরমেন এবং িামদর প্রমি িা 

বাস্তবায়মনর মনমদ্থশ মদময়মেন। মেমন, আল্াহ বমলন, 

)ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  
ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ( ]الذاريات:58-56[

“আমম মজন্ ও ইনসানমক যকবল আমারই ইবাদমির জন্য সৃমষ্ট কমরমে। 

আমম িামদর মনকি যকামনা মরমেক চাই না, এিাও চাই না যে, িারা 

আমামক োওয়ামব। মনঃসমদেমহ আল্াহ মনমজইমিা মরমেকদািা, মহান 

শমক্তধর ও প্রবল পরাক্ান্ত”। [সূরা আে-োমরয়াি, আয়াি: ৫৬-৫৭)

আল্াহ িা‘আলা অন্যত্র বমলন,

)ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  
ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ( ]البقرة: 22-21[
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“মহ মানুষ, মিামরা যিামামদর রমবর ইবাদি কর মেমন যিামামদর ও 

যিামামদর পূব্থবি্থী সকলমক সৃমষ্ট কমরমেন, োমি যিামরা মুতিাকী হমি 

পার। মিমনই যসই সতিা মেমন যিামামদর জমন্য পৃমথবীমক মবোনাস্রূপ, 

আকাশমক োদস্রূপ তিমর কমরমেন এবং আকাশ হমি বৃমষ্টধারা বষ্থণ 

কমর এর বিারা নানা প্রকার িল-শষ্য উৎপাদন কমর যিামামদর জীমবকার 

ব্যবস্থা কমরমেন। অিএব, মিামরা এসব কথা যজমনশুমন কাউমক আল্াহর 

সমকক্ষ দাঁড় করামব না”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াি : ২১-২২]

এ সি্যমক স্পষ্ট কমর িুমল ধরার জন্য এবং এর প্রমি উদাতি আহ্ান 

জামনময় এর পমরপন্ী মবষয় যথমক সিক্থ কমর যদওয়ার উমদেমশ্য আল্াহ 

েুমগ েুমগ বহু নবী-রাসূল পামিময়মেন ও মকিাবসমূহ নামেল কমরমেন।

মহান আল্াহ বমলন,

)ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ( ]النحل:36[

“প্রমি্যক জামির প্রমি আমম রাসূল পামিময়মে এই আমদশ সহকামর যে, 

যিামরা একমাত্র আল্াহরই ইবাদি কর এবং িাগুি (শয়িানী শমক্ত) এর 

ইবাদি যথমক দূমর থাক”। [সূরা আন-নাহল, আয়াি: ৩৬]

আল্াহ িা‘আলা আমরা বমলন,

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ( 
]األنبياء:25[

“আর আপনার পূমব্থ েেনই আমম যকামনা রাসূল পামিময়মে িেনই 

িামক যিা এিাই ওহী কমরমে যে, মনচিয় আমম (আল্াহ) ব্যিীি যকামনা 

সমি্যকামরর মা‘বুদ যনই, সুিরাং যিামরা যকবল আমারই ইবাদি কর।” 

[সূরা আল-আমবিয়া, আয়াি: ২৫]

আল্াহ িা‘আলা আমরা বমলন,
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)گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں   ڻ    ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہ  
ہ  ہ  ہ( ]هود:2-1[

“এমি এমন এক মকিাব োর আয়ািসমূহ এক প্রজ্াময় সব্থজ্ সত্তার 

মনকি যথমক দৃঢ় প্রমিমষ্ঠি এবং সমবস্তামর মববৃি রময়মে, মেন যিামরা 

আল্াহ ব্যিীি অন্য কামরা ইবাদি না কর। অনন্তর, আমম িাঁরই পক্ষ 

যথমক যিামামদর প্রমি একজন ভয় প্রদশ্থনকারী ও সুসংবাদদািা”। [সূরা 

হূদ, আয়াি: ১-২]

উমল্মেি ইবাদমির প্রকৃি অথ্থ হমলা: োবিীয় ইবাদি একমাত্র আল্াহ 

িা‘আলার জন্যই মনমবমদি করা। প্রাথ্থনা, ভয়, আশা, সালাি, সাওম, 

েমবহ, মানি ইি্যামদ সব্থপ্রকার ইবাদি িাঁরই প্রমি পূণ্থ ভামলাবাসা 

যরমে শ্রদ্ধাপূণ্থ ভয় ও পূণ্থ বশ্যিাসহ সম্াদন করা। কুরআমন কারীমমর 

অমধকাংশ আয়াি এই মহান যমৌমলক নীমি সম্মক্থই অবিীণ্থ হময়মে। 

আল্াহ বমলন,

)ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ( ]الزمر:3-2[

“অিএব, িুমম এক আল্াহরই ইবাদি কর, দীনমক একমাত্র িাঁরই জমন্য 

োমলস কর। সাবধান, োমলস দীনমিা একমাত্র আল্াহরই প্রাপ্য”। [সূরা 

আে-েুমার, আয়াি: ২-৩]

আল্াহ িা‘আলা আরও বমলন,

)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ( ]اإلسراء:23[

“মিামার রব এই মবধান কমর মদময়মেন যে, মিামরা যকবল িাঁরই ইবাদি 

করমব, অন্য কামরা নয়”। [সূরা আল-ইসরা, আয়াি: ২৩]

মহান আল্াহ আমরা বমলন, 

)ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ( ]غافر:14[
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“অিএব, মিামরা আল্াহমকই ডাক, মনমজমদর দীনমক যকবল িাঁরই জমন্য 

োমলসভামব মনমদ্থষ্ট কমর, কামিরমদর কামে িা েিই দুঃসহ যহাক না 

যকন”। [সূরা আল-গামির, আয়াি: ১৪]

মু‘আে রামদয়াল্াহু আনহু যথমক বমণ্থি, নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম 

বমলমেন যে, ‘বাদোর ওপর আল্াহর অমধকার হমলা িারা যেন যকবল 

িাঁরই ইবাদি কমর এবং এমি অন্য কাউমক িাঁর সামথ অংশীদার না 

কমর’।

আল্াহর ওপর ঈমামনর আমরকমি মদক হমলা-ঐ সমস্ত মবষময়র ওপর 

ঈমান রাো, ো আল্াহ িা‘আলা িাঁর বাদোগমণর ওপর ওয়ামজব ও িরে 

কমরমেন। মসগুমলা হমছে, ইসলামমর পাঁচমি স্তম্ভ:

 এ সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্াহ ব্যিীি যকামনা হক্ব মা‘বুদ যনই এবং 

মুহাম্াদ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম আল্াহর রাসূল,

 সালাি প্রমিষ্ঠা করা,

 োকাি যদওয়া,

 রমোমনর সাওম পালন,

 বায়িুল্াহ শরীমি যপৌঁোর সামথ্থ্য থাকমল হজ পালন করা ইি্যামদসহ 

অন্যান্য িরেগুমলা, ো মনময় পমবত্র শরী‘আমির আগমন ঘমিমে।

উপমরাক্ত স্তম্ভ বা রুকনগুমলার মমধ্য সব্থামপক্ষা গুরুত্বপূণ্থ ও প্রধান করুন 

হমলা এই সাক্ষ্য যদওয়া যে, আল্াহ ব্যিীি অন্য যকামনা সি্য মা‘বুদ 

যনই এবং মুহাম্াদ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম আল্াহর রাসূল। এমিই 

হমলা কামলমা ‘লা-ইলাহা ইল্াল্াহু’-এর প্রকৃি মম্থাথ্থ। মকননা এর েথাথ্থ 

অথ্থ হমলা-আল্াহ ব্যিীি অন্য যকামনা সমি্যকার মা‘বুদ যনই। সুিরাং 

িাঁমক বাদ মদময় ো মকেুর ইবাদি করা হয়, মস মানব সন্তান যহাক আর 
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মিমরশিা, মজন্ বা অন্য োই যহাক সবই বামিল। সমি্যকার মা‘বুদ হমলন 

যকবল যসই মহান আল্াহ িা‘আলাই। আল্াহ িা‘আলা বমলন,

)ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ   ۆ( ]احلج:62[

“িা এই জমন্য যে, আল্াহই প্রকৃি সি্য এবং িাঁমক বাদ মদময় ওরা োমদর 

আহ্ান (ইবাদি) করমে িা মনঃসমদেমহ বামিল”। [সূরা আল-হাজ, আয়াি: ৬২]

ইমিাপূমব্থ বলা হময়মে যে, আল্াহ এই েথাথ্থ যমৌমলক মবষময়র উমদেমশ্যই 

মজন্ ও ইন্ সান সৃমষ্ট কমরমেন এবং িামদরমক িা পালমনর মনমদ্থশ 

মদময়মেন। সুিরাং যহ পািক, মবষয়মি ভামলা কমর যভমব যদেুন এবং এ 

সম্মক্থ গভীরভামব মচন্তা করুন। আপনার কামে মনচিয় স্পষ্ট হময় উিমব, 

অমধকাংশ মুসমলম উক্ত গুরুত্বপূণ্থ যমৌমলক নীমি সম্মক্থ মবরাি অজ্িার 

মমধ্য মনপমিি রময়মে। িমল িারা আল্াহর সামথ অমন্যরও ইবাদি করমে 

এবং িাঁর প্রাপ্য ও োমলস অমধকার অমন্যর জমন্য মনমবমদি কমর চমলমে।

এিাও আল্াহ িা‘আলার প্রমি ঈমামনর অন্তভু্থক্ত যে, মিমনই সকল সৃ্মষ্টর 

সৃমষ্টকি্থা, িামদর োবিীয় মবষময়র ব্যবস্থাপক এবং আল্াহ যেভামব ইছো 

যসভামব স্ীয় জ্ান ও কুদরমির বিারা িামদরমক মনয়ন্ত্রণ কমরন। মিমন 

দুমনয়া-আমেরামির মামলক ও সমগ্র জগৎবাসীর প্রমিপালক। মিমনই আপন 

বাদোহগমণর োবিীয় সংমশাধন, িামদর ইহমলৌমকক ও পারমলৌমকক 

মঙ্গল ও কল্যামণর প্রমি আহ্ান জানামনার উমদেমশ্য রাসূলগণমক যপ্ররণ 

কমরমেন। এ সব োবিীয় মবষময় আল্াহ িা‘আলার যকামনা শরীক যনই। 

আল্াহ বমলন,

)ک   ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ           ڳ  ڳ( ]الزمر:62[

“আল্াহই প্রমিমি বস্তুর সৃমষ্টকি্থা এবং মিমনই সব্থমবষময়র মেম্াদার”। [সূরা 

আে-েুমার, আয়াি: ৬২]
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আল্াহ িা‘আলা আমরা বমলন, 

)ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  

ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ( ]األعراف:54[
“মনচিয় যিামামদর রব হমলন আল্াহ, মেমন আকাশমণ্ডলী ও েমীনমক েয় 

মদমন সৃমষ্ট কমরমেন। অিঃপর মিমন ‘আরমশর উপর উিমলন। মিমনই মদনমক 

রাি মদময় যেমক যদন, িামদর এমক অন্যমক দ্রুিগমিমি অনুসরণ কমর। আর 

সূে্থ, চাঁদ ও নক্ষত্ররামজ, ো িাঁরই হুকুমমর অনুগি, িা মিমনই সৃমষ্ট কমরমেন। 

যজমন রামো, সৃমষ্ট আর হুকুম প্রদামনর মামলক মিমনই। মচর মঙ্গলময় মহান 

আল্াহ মিমনই সৃমষ্টকুমলর রব”। [সূরা আল-আ‘রাি, আয়াি: ৫৪]

আল্াহ িা‘আলার প্রমি ঈমামনর আমরকমি মদক হমলা, কুরআমন কারীমম 

উদ্ধৃি এবং রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম যথমক প্রমামণি আল্াহর 

সব্থ সুদের নামসমূহ ও িাঁর সমব্থান্ি গুণরামজর ওপর যকামনা প্রকার 

মবকৃমি, অস্ীকৃমি, ধরণ মনধ্থারণ, গিন বা সাদৃশ্য আমরাপ না কমর ঈমান 

আনয়ন করা। আল্াহ িা‘আলা বমলন,

)ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ( ]الشورى:11[

“মকামনা মকেুই িাঁর সদৃশ নয়। মিমন সব্থমশ্রািা, সব্থদ্রষ্টা”। [সূরা আশ-শূরা, 

আয়াি: ১১]

আল্াহ িা‘আলা আমরা বমলন, 

)ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ڤ( ]النحل:74[

“সুিরাং যিামরা আল্াহর যকামনা সাদৃশ্য মস্থর কমরা না, মনঃসমদেমহ 

আল্াহ জামনন, মিামরা জান না”। [সূরা আন-নাহল, আয়াি: ৭৪]

এ হমলা রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ামমর সাহাবীগণ ও িামদর 
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মনষ্ঠাবান অনুসারী আহমল সুন্াহ ওয়াল জামা‘আমির আকীদা বা মবশ্াস। 

ইমাম আবুল হাসান আল-আশ‘আরী রহ. িার ‘আল-মাকালাি আন 

আসহামবল হাদীস ওয়া আহমলস-সুন্াহ’ গ্রমন্ এই আকীদার কথাই উদ্ধৃি 

কমরমেন। এভামব ইলম ও ঈমামনর মবজ্জমনরাও বণ্থনা কমর যগমেন। 

 ইমাম আওো‘য়ী রহ. বমলন, ইমাম েুহরী ও মাকহুলমক আল্াহর 

গুণরামজ সম্মক্থি আয়ািগুমলা সম্মক্থ মজজ্াসা করা হমল িারা 

বমলন, এগুমলা যেভামব এমসমে মিক যসভামবই যমমন নাও। 

 ওয়ালীদ ইবন মুসমলম রহ. বমলন ইমাম মামলক, আওোয়ী, 

লাইস ইবন সা‘দ ও সুিইয়ান সাওরীমক আল্াহর গুণরামজ সবিমধে 

বমণ্থি হাদীসসমূহ মজজ্াসা করা হমল িারা সকমলই উতিমর বমলন, 

‘মকামনারূপ ধরণ মনধ্থারণ ব্যিীিই এগুমলা যেভামব এমসমে মিক 

যসভামব যমমন নাও’। 

 ইমাম আওো‘য়ী বমলন, বহুল সংে্যায় িামবঈগমণর জীবদেশায় আমরা 

বলাবমল করিাম যে, আল্াহ িা‘আলা িাঁর ‘আরমশর উপর রময়মেন 

এবং হাদীস শরীমি বমণ্থি িাঁর সব গুণাবলীর ওপর আমরা ঈমান 

আনয়ন কমর।

 ইমাম মামলমকর উস্তাদ রাবী‘আহ ইবন আবু আব্ুর রহমান রহ.-মক 

(আল্াহ িাঁরই ‘আরমশর উপর উিা) সম্মক্থ েেন মজজ্াসা করা হয় 

িেন মিমন বমলন, আল্াহ িাঁর ‘আরমশর উপর উিা অজানা ব্যাপার 

নয়, িমব এর বাস্তব ধরণ আমামদর মবমবকগ্রাহ্য নয়। আল্াহর পক্ষ 

যথমকই আমস মরসালাি, রাসূমলর দাময়ত্ব হমলা স্পষ্টভামব এর যঘাষণা 

করা আর আমামদর কি্থব্য হমলা এর প্রমি মবশ্াস স্থাপন করা। 

 ইমাম মামলক রহ.-মক ‘ইমস্তওয়া’ বা আল্াহ িা‘আলা কিৃ্থক ‘আরমশর 

উপর উিা সম্মক্থ মজজ্াসা করা হমল উতিমর মিমন বমলন, উপমর উিা 
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আমামদর জ্াি আমে, িমব এর বাস্তব ধরন অজ্াি, এর ওপর ঈমান 

আনয়ন করা আমামদর অবশ্য কি্থব্য এবং এ সম্মক্থ মজজ্াসাবাদ 

করা মবদ‘আি।’ িারপর মিমন প্রশ্নকি্থামক বলমলন, আমার যিা মমন 

হমছে িুমম োরাপ যলাক োড়া আর মকেু নও, িারপর িামক িার 

মজমলস যথমক যবর কমর যদওয়ার মনমদ্থশ যদওয়া হয় এবং যবর কমর 

যদওয়া হয়।  

 উমম্ সালামাহ রামদয়াল্াহু আনহা যথমক ঐ একই অমথ্থ হাদীস বমণ্থি 

আমে। 

 আর ইমাম আবূ আব্ুর রহমান আব্ুল্াহ ইবনুল মুবারক রারহ. বমলন, 

“আমরা আমামদর মহান রব সম্মক্থ জামন যে, মিমন সকল আসমামনর 

ওপর ‘আরমশর ওপর রময়মেন িাঁর সৃমষ্টকুল যথমক আলাদা হময়।” 

উপমরাক্ত মবষময় ইমামগমণর অমনক বক্তব্য রময়মে। এ সংমক্ষপ্ত পমরসমর 

এর মবস্তামরি উমল্ে সম্ভব নয়। কামরা এর অমধক জানার আগ্রহ হমল 

আহমল সুন্ামির আমলমগণ কিৃ্থক উক্ত মবষময়র উপর রমচি মবমভন্ 

গ্রন্াবলী পে্থামলাচনা কমর যদেমি পামরন। উদাহরণস্রূপ কময়কমি গ্রমন্র 

নাম উমল্ে করমে। 

 আবদুল্াহ ইবন ইমাম আহমাদ রমচি মকিাবুস সুন্াহ। 

 প্রে্যাি ইমাম মুহাম্াদ ইবন েুোইমা কিৃ্থক রমচি মকিাবুি িাওহীদ। 

 আবুল কামসম আল-লামলকায়ী আি-ত্বাবারী রমচি, আস-সুন্াহ। 

 আবু বকর ইবন আবী ‘আমসম রমচি মকিাবুস সুন্াহ। 

 শাইেুল ইসলাম ইবন িাইমময়্যাহ কিৃ্থক প্রদতি জবাব, ো মিমন 

হামাবাসীমদর জন্য মদময়মেমলন। বস্তুি এ যশমষাক্ত জবাবমি 

অমি উপকারী এক মহৎ জবাবনামা। এমি শাইেুল ইসলাম অমি 
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চমৎকারভামব আহমল সুন্ামির আকীদাসমূহ স্পষ্টভামব িুমল ধমরমেন 

এবং িামদর বহুমবধ উমক্তসহ শরী‘আি ও বুমদ্ধমভমতিক প্রমাণসমূহ 

উদ্ধৃি কমরমেন, ো আহমল সুন্ামির বক্তমব্যর মবশুদ্ধিা ও িামদর 

মবপক্ষীয় বক্তমব্যর অসারিা সমিকভামব প্রমাণ কমর। 

 অনুরূপভামব শাইেুল ইসলামমর আমরকমি গ্রন্, ো ‘মরসালাময় 

িাদমুমরয়া’ নামম পমরমচি; মসিামিও মিমন উক্ত মবষয়মি সমবস্তামর 

আমলাচনা কমরন। কুরআন-সুন্াহ ও মবমবকগ্রাহ্য মবমভন্ দলীল মদময় 

আহমল সুন্ামির আকীদা স্পষ্ট কমর বণ্থনা কমরমেন এবং এমনভামব 

মবরুদ্ধবাদীমদর প্রিু্যতির প্রদান কমরমেন যে, সি্যামবেষী ও সরল-সাধু 

যে যকামনা জ্ানভাজন ব্যমক্ত একিু মচন্তা করমলই িাঁর কামে সি্য 

উদ্ামসি ও বামিল মবলুপ্ত হমি যদরী হমব না। 

আর যে যকউ আল্াহ িা‘আলার পমবত্র নামসমূহ ও গুণরামজ সংক্ান্ত 

মবশ্ামস আহমল সুন্ামির মবমরামধিা করমব, মস ো সাব্যস্ত করমব বা 

মনমষধ করমব িামি মনমচিিভামব কুরআন-সুন্াহ ও মবমবকগ্রাহ্য দলীমলর 

মবমরামধিা করার সামথ সামথ পরস্পর মবমরাধী মবশ্ামস মনপমিি হমব।  

 আহমল সুন্াি ওয়াল জামাআ‘ি আল্াহ িা‘আলার জমন্য ঐসব 

গুণাবলী সাদৃশ্যহীনভামব প্রমিমষ্ঠি কমরন, ো মিমন স্ীয় কুরআমন 

কারীমম অথবা িাঁর রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম িাঁর সহীহ 

হাদীসসমূমহ আল্াহর জমন্য প্রমিষ্ঠা কমরমেন। িারা আল্াহমক িাঁর 

সৃমষ্টর সদৃশ হওয়া যথমক এমনভামব পমবত্র রামেন োর মমধ্য িা‘ত্বীল 

বা গুণমুক্ত করার যকামনা যলশ থামক না। িমল িারা পরস্পর মবমরাধী 

অবস্থা যথমক মুক্ত হময় দলীল-প্রমামণর মভমতিমি আল্াহর গুণাবলীর 

ওপর ঈমান আনয়ন কমর থামকন।

বস্তুি আল্াহ িা‘আলার মচরন্তন নীমিই হমলা, মে যকামনা মানুষ রাসূলগমণর 

মাধ্যমম যপ্রমরি সি্যমক আঁকমড় িাঁর সমুদয় সামথ্থ্য যস পমথ ব্যয় কমর 
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এবং মনষ্ঠার সামথ এর অমবেষায় থামক, িামক আল্াহ িা‘আলা সমি্যর 

পমথ চলার িাওিীক দান কমরন এবং িার বক্তব্যমক মবজয়ী কমর যদন। 

আল্াহ িা‘আলা বমলন, 

)گ  گ  گگ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱں  ں( 
]األنبياء:18[

“বরং আমম যিা বামিমলর ওপর সমি্যর আঘাি যহমন থামক, িমল িা 

অসি্যমক চুণ্থ-মবচুণ্থ কমর যদয় এবং িৎক্ষনাৎই বামিল মবলুপ্ত হময় োয়।” 

[সূরা আল-আমবিয়া, আয়াি: ১৮]

আল্াহ িা‘আলা আমরকমি আয়ামি বমলন,

)ٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ( ]الفرقان: 33[

“আর েেনই িারা যিামার সম্ুমে যকামনা নিুন উদাহরণ যপশ কমরমে, 

সমঙ্গ সমঙ্গ আমম এর হক্ব জবাব যিামামক জামনময় মদময়মে এবং অমি 

উতিমভামব মূল কথা ব্যক্ত কমর মদময়মে”। [সূরা আল-িুরকান, আয়াি: ৩৩]

হামিে ইবন কাসীর রহ. িার মবে্যাি িািসীর গ্রমন্ আল্াহ িা‘আলার 

বাণী:

)ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ( 
]األعراف:54[

“বস্তুি যিামামদর প্রভু যসই আল্াহ মেমন আকাশমণ্ডলী ও েমীনমক েয় 

মদমন সৃমষ্ট কমরন, অিঃপর মিমন ‘আরমশর উপর উমিমেন”। [সূরা আল-

আ‘রাি, আয়াি: ৫৪]

এর ব্যাে্যা প্রসমঙ্গ অমি সুদের কথা বমলমেন ো অি্যন্ত উপকারী মবধায় 

এোমন প্রমণধানমোগ্য মমন করমে। মিমন বমলন, এ প্র্রসমঙ্গ যলাকমদর 

বক্তব্য অমনক, এর মবস্তামরি বণ্থনার স্থান এোমন নয়। আমরা এ ব্যাপামর 
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ঐ পথই গ্রহণ করমবা, মে পমথ চমলমেন পূমব্থকার সুমোগ্য মনীষী ইমাম 

মামলক, আওো‘য়ী, সাওরী, লাইস ইবন সা‘দ, শামি‘ঈ, আহমদ ইবন 

রাহওয়াইসহ িৎকালীন ও পরবি্থী মুসমলমমদর ইমামগণ। আর িা 

হমলা, আল্াহর গুণাবলীর বণ্থনা যেভামব আমামদর কামে যপৌঁমেমে মিক 

যসভামবই িা যমমন যনওয়া, এর যকামনা ধরণ, সাদৃশ্য বা গুণ মবমুমক্ত 

মনণ্থয় ব্যমিমরমকই। সাদৃশ্যপমন্মদর মমস্তমকে প্রথম লমনেই আল্াহর গুণাবমল 

সম্মক্থ যে কল্পনার উদয় ঘমি িা আল্াহ যথমক সম্ূণ্থরূমপ মবদূমরি। 

যকননা যকামনা ব্যাপামরই যকামনা সৃমষ্ট আল্াহর সদৃশ হমি পামর না। িাঁর 

সমিুল্য যকামনা বস্তু যনই। মিমন সব্থমশ্রািা, সব্থদ্রষ্টা। প্রকৃিপমক্ষ মবষয়মি 

িদ্রূপই, মেরূপ শ্রমদ্ধয় ইমামগণ বমল যগমেন। িামদর মমধ্য ইমাম বুোরীর 

উস্তাদ নু‘আইম ইবন হাম্াদ আল েুো‘য়ী অন্যিম। মিমন বমলমেন: মে 

যলাক আল্াহমক িাঁর সৃমষ্টর সামথ যকামনা ব্যাপামর সদৃশ মমন কমর যস 

কামির এবং যে আল্াহর যস সব গুণরামজ অস্ীকার কমর ো বিারা মিমন 

মনমজমক মবমশমষি কমরমেন, মসও কামির। মকননা আল্াহমক স্য়ং মিমন 

বা িাঁর রাসূল যেসব গুণরামজর বিারা মবমশমষি কমরমেন, সৃমষ্টর সামথ 

যসগুমলার যকামনা সাদৃশ্য যনই।

সুিরাং যে ব্যমক্ত আল্াহ িা‘আলার জমন্য আল-কুরআমনর স্পষ্ট আয়াি 

ও সহীহ হাদীসসমূমহ বমণ্থি গুণরামজ এমনভামব প্রমিষ্ঠা কমর ো আল্াহর 

মহমত্বর সামথ মানানসই হয় এবং িাঁমক োবিীয় অপূণ্থিা, েুঁি বা ত্রুমি-

মবচু্যমি যথমক পাক-পমবত্র রামে, মস ব্যমক্তই মহদায়ামির পথ সমিকভামব 

অনুসরণ কমর চমল।
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[মবিিীয় নীমি]

মিমরশিামদর ওপর ঈমান

মিমরশিাগমণর প্রমি ব্যাপক ও মবশদভামব ঈমান স্থাপন করমি হমব। 

একজন মুসমলম ব্যাপকভামব এ ঈমান যপাষণ করমব যে, আল্াহ িা‘আলার 

মবপুল সংে্যক মিমরশিা রময়মে। িামদরমক মিমন মনজ আনুগমি্যর জমন্য 

সৃমষ্ট কমরমেন। িামদর বণ্থনা মদময় মিমন বমলমেন যে, িারা আল্াহর 

আমগভামগ যকামনা কথা বমল না, বরং িারা সব্থদা িাঁর আমদশানুসামর 

মনজ মনজ দাময়ত্ব পালন কমর থামক। 

আল্াহ িা‘আলা বমলন, 

)ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦڄ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ( ]األنبياء: 28-26[

“িারা আল্াহর সম্ামনি বাদো। িাঁর (আল্াহর) আমগভামগ িারা কথা 

বমল না বরং িারা সব্থদা িাঁরই আমদশানুোয়ী দাময়ত্ব পালন কমর। িামদর 

সম্ুমে এবং পচিামি ো মকেু আমে সবমকেুই িাঁর জানা রময়মে। োমদর 

পমক্ষ সুপামরশ শুনমি আল্াহ রােী হমবন যকবল িামদর জন্যই িারা 

সুপামরশ করমব। আর মিমরশিারা আল্াহর ভময় সদা সব্থদা ভীি সন্ত্রস্ত 

থামক”। [সূরা আল-আমবিয়া, আয়াি: ২৬-২৮]

আল্াহর মিমরশিাগণ অমনক প্রকার দাময়মত্ব মনময়ামজি রময়মেন। িন্মমধ্য 

একদল িাঁর ‘আরশ উমতিালন কামজ, অপর একদল জান্াি-জাহান্ামমর 
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িত্তাবধামন এবং আমরক দল মানুমষর আমলনামা সংরক্ষমণর দাময়মত্ব 

মনময়ামজি রময়মেন।

আর আমরা মবশদভামব ঐসব মিমরশিামদর প্রমি মবশ্াস স্থাপন করব, 

োমদর নাম আল্াহ ও িাঁর রাসূল উমল্ে কমরমেন। মেমন, মজবরীল, 

মমকাঈল, মামলক- মিমন জাহান্ামমর িত্তাবধায়ক এবং ইসরািীল- মিমন 

মশঙ্গায় িুৎকার যদওয়ার দাময়মত্ব মনময়ামজি রময়মেন। একামধক সহীহ 

হাদীমস িার কথা উমল্ে আমে।

আময়শা রামদয়াল্াহু আনহা যথমক বমণ্থি এক সহীহ হাদীমস আমে যে, 

নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম বমলমেন: “মিমরশিাগণ নূমরর সৃমষ্ট, 

মজন্কুল োঁমি আগুন যথমক সৃমষ্ট এবং আদমমক ো মদময় সৃমষ্ট কমরমেন 

িা আল্াহ িা‘আলা (কুরআমনর মবমভন্ আয়ামি) মিামামদরমক বমল 

মদময়মেন”। ইমাম মুসমলম উক্ত হাদীসমি সহীহ সনমদ স্ীয় গ্রমন্ বণ্থনা 

কমরমেন।
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[িৃিীয় নীমি]

আসমানী মকিাবসমূমহর ওপর ঈমান

এভামব আল্াহ িা‘আলার মকিাবসমূমহর ওপর ঈমান আনয়মনর যক্ষমত্র 

ব্যাপকভামব এ ঈমান স্থাপন করমি হমব যে, আল্াহ িা‘আলা আপন 

সমি্যর যঘাষণা এবং এর প্রমি আহ্ান জানামনার উমদেমশ্য িাঁর নবী ও 

রাসূলগমণর ওপর অসংে্য মকিাব অবিীণ্থ কমরমেন। আল্াহ বমলন, 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  
ڀ( ]احلديد: 25[

“আমম আমামদর রাসূলগণমক সুস্পষ্ট মনদশ্থনামদসহ পামিময়মে এবং িামদর 

সামথ মকিাব ও মীোন নামেল কমরমে, োমি মানুষ ইনসাি ও সুমবচামরর 

ওপর প্রমিমষ্ঠি হমি পামর”। [সূরা আল-হাদীদ, আয়াি: ২৫]

আল্াহ িা‘আলা আমরা বমলন,

)ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک( ]البقرة:213[

“প্রথমমদমক মানুষ একই পমথর অনুসারী মেল। অনন্তর আল্াহ নবীমদর যপ্ররণ 

কমরন সমিক পমথর অনুসারীমদর জন্য সুসংবাদদািা এবং মবভ্রান্তমদর জন্য 

ভীমি প্রদশ্থণকারী মহমসমব। আর িামদর সামথ নামেল কমরন সমি্যর প্রিীকসমূহ 

এ উমদেমশ্য যে, মলাকমদর মমধ্য যেসব মবষময় মিমবমরাধ সৃমষ্ট হময়মে মিমন 

িার চূড়ান্ত িায়সালা কমর মদমবন”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াি: ২১৩]
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আর মবশদভামব আমরা ঐসব মকিামবর ওপর ঈমান স্থাপন করমবা 

যেগুমলার নাম আল্াহ িা‘আলা মবমশষভামব উমল্ে কমরমেন। মেমন, 

িাওরাি, ইঞ্ীল, োবুর ও কুরআন। 

 এগুমলার মমধ্য কুরআনই সমব্থাতিম ও সব্থমশষ মকিাব ো পূব্থবি্থী 

অপর মকিাবসমূমহর সংরক্ষক ও সি্যয়নকারী। সমগ্র উম্িমক এরই 

অনুসরণ করমি হমব এবং রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম 

যথমক বমণ্থি সহীহ সুন্ািসহ এরই িায়সালা যমমন মনমি হমব। মকননা 

আল্াহ িাঁর নবী মুহাম্াদ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ামমক সমগ্র 

মজন্ ও ইনসামনর প্রমি রাসূল মহমসমব যপ্ররণ কমরমেন এবং িাঁর 

প্রমি এই মহান মকিাব ‘কুরআন শরীি’ নামেল কমরমেন, োমি মিমন 

এর বিারা যলাকমদর মমধ্য িায়সালা কমরন। উপরন্তু, আল্াহ িা‘আলা 

এই কুরআনমক িামদর অন্তরস্থ োবিীয় ব্যামধর প্রমিকার, িামদর 

প্রমিমি মবষময়র স্পষ্ট প্রমিপাদক এবং মুমমনমদর জন্য মহদায়াি ও 

রহমিস্রূপ অবিীণ্থ কমরমেন। আল্াহ িা‘আলা বমলন,

)ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ( ]األنعام:155[

“আর, এমি এক মহাকল্যাণময় গ্রন্, ো আমম অবিীণ্থ কমরমে। সুিরাং 

যিামরা এরই অনুসরন কর এবং িাকওয়াপূণ্থ আচরণ-মবমধ গ্রহণ কর। 

িাহমল যিামামদর প্রমি রহমি নামেল হমব”। [সূরা আল-আন‘আম, আয়াি: ১৫৫]

আল্াহ িা‘আলা আমরা বমলন,

)ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ( 
]النحل:89[

“আমম মুসমলমমদর জন্য প্রমি্যকমি মবষময় স্পষ্ট ব্যাে্যা, পথ মনমদ্থশ, 

রহমি ও সুসংবাদস্রূপ এই মকিাব যিামার কামে অবিীণ্থ করলাম”। 

[সূরা আন-নাহল, আয়াি: ৮৯]
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আল্াহ িা‘আলা অন্যত্র বমলন,

)ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ( ]األعراف: 158[
“(মহ রাসূল) আপমন বলুন, মহ মানবমণ্ডলী! মনচিয় আমম যিামামদর 

সকমলর প্রমি যপ্রমরি যসই আল্াহর রাসূল মেমন েমীন ও আকাশসমূমহর 

একছেত্র মামলক। মিমন ব্যিীি আর যকামনা হক্ব মা‘বুদ যনই, মিমনই 

জীবন-মৃিু্য দান কমরন। অিএব, মিামরা আল্াহ ও িাঁর মনরক্ষর নবীর 

প্রমি ঈমান আন, মে আল্াহ ও িাঁর সকল বাণীর প্রমি মবশ্াস রামে। আর 

যিামরা িার অনুসরণ কর; োমি যিামরা সরল সমিক পমথর সধোন লাভ 

করমি পার”। [সূরা আল-আ‘রাি, আয়াি: ১৫৮]
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[চিুথ্থ নীমি]

রাসূলগমণর ওপর ঈমান

আল্াহর যপ্রমরি রাসূলগমণর ওপরও ব্যাপক ও মবশদভামব ঈমান স্থাপন 

করমি হমব। সুিরাং আমরা ঈমান রামে যে, আল্াহ িা‘আলা আপন 

বাদোমদর প্রমি িামদর মমধ্য বহু সংে্যক রাসূল- শুভসংবাদবাহী, ভীমি 

প্রদশ্থনকারী ও সমি্যর পামন আহ্ায়করূমপ যপ্ররণ কমরমেন। মে ব্যমক্ত 

িামদর আহ্ামন সাড়া মদময়মে যস যসৌভামগ্যর পরশ লাভ কমরমে, আর 

যে িামদর মবমরামধিা কমরমে যস হি্যাশা ও অনুমশাচনার মশকামর মনপমিি 

হময়মে।

রাসূলগমণর মমধ্য সব্থমশ্রষ্ঠ ও সব্থমশষ হমলন আমামদর মপ্রয় নবী মুহাম্াদ 

সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম। আল্াহ বমলন,

)ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ( 
]النحل:36[

“প্রমি্যক জামির প্রমি আমম রাসূল পামিময়মে এই আমদশ সহকামর যে, 

যিামরা একমাত্র আল্াহর ইবাদি কর এবং িাগুমির (শয়িান বা শয়িানী 

শমক্তর) ইবাদি যথমক দূমর থাক”। [সূরা আন-নাহল, আয়াি: ৩৬]

আল্াহ িা‘আলা আমরা বমলন,

)ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ( 
]النساء: 165[
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“আমম িাদর সবাইমক শুভসংবাদবাহী ও সিক্থকারী রাসূল মহমসমব যপ্রবণ 

কমরমে োমি এ রাসূলগমণর আগমমণর পর মানুমষর পমক্ষ আল্াহর 

মবরুমদ্ধ যকামনা অমভমোগ না থামক”। [সূরা আন-মনসা, আয়াি: ১৬৫]

আল্াহ িা‘আলা অন্যত্র বমলন,

)ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
ېئ  ېئ( ]األحزاب:40[

“মুহাম্াদ যিামামদর পুরুষমদর মমধ্য কামরা মপিা নন বরং মিমন যিা 

আল্াহর রাসূল ও সব্থমশষ নবী”। [সূরা আল-আহ্ োব, আয়াি: ৪০]

ঐ সমস্ত নবী–রাসূলগমণমর মমধ্য আল্াহ োমদর নাম উমল্ে কমরমেন বা 

োমদর নাম রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম যথমক প্রমামণি হময়মে 

িামদর প্রমি আমরা মবশদভামব ও মনমদ্থষ্ট কমর ঈমান স্থাপন কমর। মেমন, 

নূহ, হূদ, সামলহ, ইবরাহীম ও অন্যান্য রাসূলগণ। আল্াহ িামদর সকমলর 

ওপর, িামদর পমরবারবগ্থ ও অনুসারীমদর ওপর রহমি ও শামন্ত বষ্থণ 

করুন।
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[পঞ্চম নীমি]

আমেরাি মদবমসর ওপর ঈমান

আমেরাি সম্মক্থ আল্াহ িা‘আলা ও িাঁর রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ 

ওয়াসাল্াম কিৃ্থক প্রদতি োবিীয় সংবামদর প্রমি ঈমান স্থাপন আমেরাি 

মদবমসর ওপর ঈমামনর অন্তভু্থক্ত। মৃিু্যর পর ো মকেু ঘিমব যেমন: কবমরর 

পরীক্ষা, মসোনকার আোব ও মন‘আমি, মরাজ মকয়ামমির ভয়াবহিা ও 

প্রচণ্ডিা, পুলমসরাি, দামড়পাল্া, মহসাব-মনকাশ, প্রমিিল প্রদান, মানুমষর 

মমধ্য িামদর আমলনামা মবিরণ: িেন যকউবা িা ডান হামি গ্রহণ করমব 

আবার যকউবা িা বাম হামি বা মপেমনর মদক হমি গ্রহন করমব ইি্যামদ 

সবমকেুর ওপর ঈমান স্থাপন উক্ত ঈমামনর আওিাভুক্ত। এিবি্যিীি 

আমামদর মপ্রয় নবী মুহাম্াদ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ামমর অবিরমণর 

জন্য মনধ্থামরি হাউমজ কাউসার, জান্াি-জাহান্াম, মুমমন বাদোগণ কিৃ্থক 

িামদর রমবর দশ্থন লামভ এবং িামদর সামথ আল্াহর কমথাপকথনসহ 

অন্যান্য ো মকেু কুরআমন কারীম ও রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম 

যথমক মবশুদ্ধভামব বমণ্থি হাদীমস উমল্ে রময়মে িার প্রমি মবশ্াস স্থাপনও 

আমেরামির মদমনর ওপর ঈমামনর অন্তভু্থক্ত। সুিরাং উপমরাক্ত সব কয়মি 

মবষময়র ওপর আল্াহ ও িাঁর রাসূল কিৃ্থক মনমদ্থমশি পন্ায় ঈমান আনয়ন 

করা আমামদর ওপর িরে।
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[েষ্ঠ নীমি]

িাকদীমরর ওপর ঈমান

িাকদীমরর ওপর ঈমান বলমি মনম্াক্ত চারমি মবষময়র ওপর ঈমান 

স্থাপনমক বুঝায়:

প্রথমি: এই মবশ্াস স্থাপন করা যে, অিীমি ো মকেু মেল এবং বি্থমান বা 

ভমবষ্যমি ো মকেু হমব িার সবমকেুই আল্াহ িা‘আলার জানা আমে। মিমন 

আপন বাদোমদর োবিীয় অবস্থা সম্মক্থ অবমহি। িামদর মরমেক, িামদর 

মৃিু্যক্ষণ, িামদর তদনমদেন কাে্থাবলীসহ অন্যান্য সব মবষয়ামদ সম্মক্থ 

মিমন সম্যক অবগি, মকামনা মকেুই িাঁর অমগাচমর যনই। মিমন পাক-পমবত্র 

মহান। এ সম্মক্থ আল্াহ িা‘আলা বমলন,

)ې    ى  ى  ائ  ائ( ]العنكبوت:62[

“মনচিয় আল্াহ প্রমি্যকমি বস্তু সম্মক্থ সব্থামধক জ্াি”। [সূরা আল-

‘আনকাবুি, আয়াি: ৬২]

মহা মহীম আল্াহ আমরা বমলন,

)مت  ىت   يت  جث  مث         ىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ     حخ  مخ( ]الطالق: 12[

“োমি যিামরা জানমি পার যে, আল্াহ সবমকেুর ওপর শমক্তমান এবং 

একথাও জানমি পার যে, আল্াহর জ্ান সবমকেুমিই পমরব্যাপ্ত হময় 

আমে”।[সূরা আল-িালাক, আয়াি: ১২]

মবিিীয়ি: এই মবশ্াস স্থাপন করা যে, আল্াহ িা‘আলা ো মকেু মনধ্থারণ ও 

সম্াদন কমরমেন সবমকেুই িাঁর মলো রময়মে। এ সম্মক্থ আল্াহ বমলন,
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)ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ( ]ق: 4[

“পৃমথবী িামদর যদহ যথমক ো মকেু ক্ষয় কমর িা আমার জানা আমে এবং 

আমার মনকি একমি সংরক্ষক মকিাব রময়মে”। [সূরা ক্বাি, আয়াি: ৪]

আল্াহ িা‘আলা আমরা বমলন, 

)ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ( ]يس: 12[

“এবং আমম প্রমিমি বস্তু একমি স্পষ্ট মকিামব সংরমক্ষি যরমেমে”। [সূরা 

ইয়াসীন, আয়াি: ১২]

আল্াহ িা‘আলা অন্যত্র বমলন,

)ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ  
ڭ( ]احلج:70[

“মিামার মক জানা যনই, আকাশ ও পৃমথবীমি ো মকেু রময়মে আল্াহ িা 

অবগি আমেন? মনচিয় িা একমি মকিামব সংরমক্ষি আমে। িা আল্াহর 

মনকি অমি সহজ”। [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াি: ৭০]

িৃিীয়ি: আল্াহ িা‘আলার কাে্থকরী ইছোর প্রমি মবশ্াস স্থাপন করা। 

মিমন ো ইছো কমরন িাই হয় এবং ো ইছো কমরন না িা হয় না। এ 

সম্মক্থ আল্াহ িা‘আলা বমলন,

)ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ( ]احلج:18[

“আল্াহ ো ইছো িা কমরন” [সূরা আল-হাজ্জ, আয়াি: ১৮]

মহা মহীম আল্াহ আমরা বমলন, 

)ائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ( ]يس: 82[

“বস্তুি মিমন েেন যকামনা মকেুর ইছো কমরন িেন িার কাজ শুধু এই হয় 

যে, মিমন িামক বমলন ‘হও’ িমল িা হময় োয়”। [সূরা ইয়াসীন, আয়াি: ৮২]
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আল্াহ িা‘আলা অন্যত্র বমলন,

)وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ( ]التكوير:29[

“আর আসমল যিামমদর চাওয়ায় মকেু হয় না, েিক্ষণ না আল্াহ রাব্ুল 

আলামীন চান”। [সূরা আি-িাকভীর, আয়াি: ২৯]

চিুথ্থি: এই মবশ্াস রাো যে, সমগ্র বস্তুজগি আল্াহ িা‘আলার সৃমষ্ট। 

মিমন ব্যিীি না আমে যকামনা স্রষ্টা, না আমে যকামনা প্রভু-প্রমিপালক।

মহান আল্াহ বমলন,

)ک   ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ           ڳ  ڳ( ]الزمر:62[

“আল্াহ প্রমিমি বস্তুর সৃমষ্টকি্থা এবং মিমনই সবমকেুর কম্থমবধায়ক”। [সূরা 

আে-েুমার, আয়াি: ৬২]

আল্াহ িা‘আলা আমরা বমলন,

)ۇئ   ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  
جئحئ  مئ   ىئ  يئ   جبحب  خب  مب( ]فاطر:3[

“মহ মানবমণ্ডলী, মিামামদর প্রমি আল্াহর মন‘আমিসমূহ স্মরণ কর। 

আল্াহ ব্যিীি মক যিামামদর যকামনা স্রষ্টা আমে! মে যিামামদগমক আকাশ 

ও পৃমথবী যথমক মরমেক দান কমর? মিমন ব্যিীি অন্য যকামনা হক্ব মা‘বুদ 

যনই। সুিরাং যিামরা যকান্ পমথ পমরচামলি হমছো”? [সূরা িামির, আয়াি: ৩] 

অিএব, িাকদীমরর ওপর ঈমান বলমি আহমল সুন্াি ওয়াল জামায়ামির 

মমি উপমরাক্ত চারমি মবষময়র প্রমি মবশ্াস স্থাপনমকই বুঝায়। পক্ষান্তমর 

মবদ‘আি পন্ীরা এর যকামনা যকামনামি অস্ীকার কমর থামক। 
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[আল্াহর ওপর ঈমামনর অন্তভু্থক্ত আরও 

কময়কমি মবষয়]

উমল্েমোগ্য যে, আল্াহর ওপর ঈমামনর মমধ্য এ মবশ্াসও অন্ত্থভুক্ত 

রময়মে যে, 

 ঈমান মামন কথা ও কাজ ো পূমণ্য বৃমদ্ধ এবং পামপ হ্াস পায়। 

 একথাও ঈমামনর অন্তভু্থক্ত যে, কুিুরী ও মশক্থ ব্যিীি যকামনা কবীরা 

গুনাহ- মেমন, ব্যমভচার, চুমর, সুদ গ্রহণ, মদ্যপান, মপিা-মািার 

অবাধ্যিা ইি্যামদর জন্য যকামনা মুসমলমমক কামির বলা োমব না, 

েিক্ষণ না যস িা হালাল বমল গণ্য করমব। আল্াহ িা‘আলা বমলন,

)ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    ک( ]النساء:116[

“মনচিয় আল্াহ িাঁর সামথ মশক্থ করার অপরাধ ক্ষমা কমরন না। এিবি্যিীি 

সবমকেু োমক ইছো মিমন ক্ষমা কমরন”। [সূরা আন-মনসা, আয়াি: ১১৬]

িাোড়া রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম যথমক একামধক 

মুিাওয়ামির হাদীমস বমণ্থি আমে যে, আল্াহ িা‘আলা পরকামল এমন 

যলাকমকও মুক্ত করমবন োর অন্তমর (এ জগমি) শষ্যদানা পমরমাণ 

ঈমান মবদ্যমান মেল।

 আল্াহর পমথ প্রীমি-ভামলাবাসা, মবমবিষ, বধেুত্ব এবং শক্িা যপাষণ 

করাও আল্াহর প্রমি ঈমামনর অন্তভু্থক্ত। সূিরাং মুমমন ব্যমক্ত অপর 

মুমমনমদর ভামলাবাসমব এবং িামদর সামথ সম্প্রীমি বজায় যরমে 
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চলমব। পক্ষান্তমর যস কামিরমদর প্রমি মবমবিষ যপাষণ করমব এবং 

িামদর সামথ তবরীিা বজায় রােমব। 

 মুসমলম উম্াহর মুমমনমদর শীষ্থস্থামন রময়মেন রাসূল সাল্াল্াহু 

আলাইমহ ওয়াসাল্ামমর সাহাবীগণ। িাই আহমল সুন্াি ওয়াল 

জামা‘আি িামদর প্রমি সম্প্রীমি ও গভীর ভামলাবাসা যপাষণ কমর।

 আহমল সুন্াি একথাও মবশ্াস কমর যে, সাহাবাময় মকরামই নবীকুমলর 

পর সমব্থাতিম মানবমগাষ্ঠী। নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম বমলন, 

»َخْيُر الّناس َقْرِني ُثمَّ اْلِذيَن َيُلْوَنُهْم ُثمَّ اْلِذيَن َيُلْوَنُهْم«

“সমব্থাতিম মানবমগাষ্ঠী আমরা েুমগর যলামকরা, িারপর িামদর 

পরবি্থী েুমগর মানুষ এবং িারপর এমদর পরবি্থীগণ’। (অত্র হাদীমসর 

মবশুদ্ধিার ওপর বুোরী ও মুসমলম একমি)

 িারা আমরা মবশ্াস কমরন যে, এই সমব্থাতিম মানবমগাষ্ঠীর মমধ্য আবু বকর 

মসদেীক হমলন সমব্থাতিম, িারপর উমার িারুক, িারপর উসমান জুন-

নূরাইন, িারপর আলী মুরিাো রামদয়াল্াহু আনহুম। িামদর পর হমলন 

জান্ামির সুসংবাদপ্রাপ্ত অপর সাহাবীগণ (রামদয়াল্াহু আনহুম) িারপর 

আমরা বাকী সব সাহাবীগমণর স্থান (আল্হ িামদর ওপর সন্তুষ্ট যহান)।

আহমল সুন্াি ওয়াল জামা‘আি সাহাবীগমণর মমধ্য সংঘমিি মববাদ-

মবসংবাদ সম্মক্থ যকামনারূপ মন্তব্য যথমক মবরি থামকন। িারা মমন 

কমরন যে, সাহাবীগণ ঐসব ব্যাপামর মুজিামহদ মেমলন। োমদর 

ইজমিহাদ সমিক মেল িারা মবিগুণ, আর ভুল হমল একগুণ সাওয়ামবর 

অমধকারী। 

 আহমল সুন্াি রাসূলুল্াহ্ র বংশধরমদর ভামলাবামসন এবং িামদর প্রমি 

বধেুত্ব প্রদশ্থন কমরন। আর িারা মুমমনগমণর মািৃকুল রাসূলুল্াহর 
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সহধমম্থনীমদর প্রমিও েথাথ্থ সম্ান প্রদশ্থন কমরন এবং িামদর সকমলর 

জন্য আল্াহর সন্তুমষ্ট কামনা কমরন। 

 এভামব আহমল সুন্াি ওয়াল জামা‘আমির যলামকরা মনমজমদরমক 

রামিেীমদর নীমি যথমক মুক্ত রামেন। রামিেীরা রাসূল সাল্াল্াহু 

আলাইমহ ওয়াসাল্ামমর সাহাবীগমণর প্রমি মবমবিষভাব যপাষণ কমর এবং 

আহমল বাইমির প্রমি সীমামিমরক্ত ভমক্ত প্রদশ্থণ কমর এবং িামদরমক 

আল্াহ কিৃ্থক প্রদতি স্থামনর আমরা উপমর মে্থাদা প্রদান কমর।

 আহমল সুন্াি ওয়াল জামা‘আি ঐসব ভ্রান্ত মিাবলবিীমদর নীমি 

যথমকও মনমজমদরমক মুক্ত রামেন, োরা যকামনা যকামনা কথা ও 

কামজর বিারা আহমল বাইিমক েন্ত্রণা প্রদান কমর। 

আমম এই সংমক্ষপ্ত পমরসমর ো উমল্ে কমরমে, মসসব যসই মবশুদ্ধ আকীদা 

বা ধম্থমবশ্ামসর অন্তভু্থক্ত ো মদময় আল্াহ ি‘আলা িাঁর মপ্রয় রাসূল 

মুহাম্াদ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ামমক যপ্ররণ কমরমেন। এমিই 

নাজািপ্রাপ্ত আহমল সুন্াি ওয়াল জামা‘আমির ধম্থমবশ্াস, োমদর সম্মক্থ 

নবী সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম ভমবষ্যবিাণী কমর বমলমেমলন: 

ى َيأِتْي  ُهْم َحتَّ ُهْم ِمْن َخَذلَّ ِتْي َعَلى اْلَحقِّ َمْنُصْورَة اَل َيُضرُّ »اَل َتَزاْل َطاِئَفُة ِمْن ُأمَّ
أَْمُر اللِه ُسْبَحاَنُه«

“আমার উম্মির একমি দল সব্থদা সমি্যর ওপর সাহাে্যপ্রাপ্ত হময় মিমক 

থাকমব। কামরা অপমান, অি্যাচার িামদর ক্ষমি সাধন করমি পারমব না, 

েিক্ষণ না আল্াহ িা‘আলার মনমদ্থশ (মকয়ামি) উপমস্থি হমব”।

মিমন আমরা বমলন, 

َصاَرى َعَلى ِإْثَنَتْيَن ِفْرَقًة،  »إْفَتَرقِت اْلَيُهْوَدُ َعَلى إْحِدى َوَسْبِعْيَن ِفْرَقًة َواْفَتَرَقِت النَّ
اِر إالَّ َواِحَدًة« َها ِفْي النَّ ُة َعَلى َثاَلَث َوَسْبِعْيَن ِفْرَقًة، ُكلُّ َوَسَتْفِرُق َهِذِه اأُلمَّ
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“ইয়াহুদী সম্প্রদায় একাতির দমল মবভক্ত হমলা এবং মরিষ্টান সম্প্রদায় বাহাতির 

দমল মবভক্ত হমলা, আর আমার এই উম্ি মিয়াতির দমল মবভক্ত হমব। 

িন্মমধ্য একমি বামদ সবক’মি দলই জাহান্ামম োমব। িেন সাহাবীগণ বমল 

উিমলন: মহ আল্াহর রাসূল, মস দলমি যকমন হমব? উতিমর মিমন বলমলন: 

»مْن َكاَن َعَلى ِمْثِل َما أََنا َعَلْيِه َوأَْصَحاِبْي«

“মে দল আমার ও আমার সাহাবীমদর অনুসৃি নীমির ওপর চলমব”। এই 

নীমিই যসই আকীদা বা ধম্থ মবশ্ামসর নামান্তর; োর ওপর দৃঢ়ভামব অিল 

থাকা এবং িার পমরপন্ী মবষয় হমি সিক্থ থাকা সকমলর পমক্ষ একান্ত 

অপমরহাে্থ। 

 [োরা আকীদার ক্ষমত্র মবভ্রান্ত]

আর োরা এই আকীদা যথমক পথভ্রষ্ট এবং এর মবপরীি পমথ পমরচামলি, 

িারা কময়ক প্রকামর মবভক্ত। েথা- মূমি্থপুজক, প্রমিমাপুজক, মিমরশিা, 

আউমলয়া, মজন্, বৃক্ষ, প্রস্তর ইি্যামদর ইবাদিকারীগণ। এসব যলাক 

আল্াহর রাসূলমদর আহ্ামন সাড়া না মদময় িামদর মবমরামধিা ও শত্রুিা 

কমরমে। মেমনিা কমরমে কুরাইশ ও মবমভন্ আরব যগাত্র আমামদর মপ্রয়নবী 

মুহাম্াদ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্ামমর সামথ। িারা িামদর মা‘বুদমদর 

কামে স্ীয় অভাব পূরমণর, মরাগমুমক্ত ও শত্রুর ওপর মবজয় লামভর জন্য 

প্রাথ্থনা জানামিা এবং এই মা‘বুদমদরই উমদেমশ্য জবাই ও মানি মনমবদন 

করমিা। িমল, েেনই রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম িামদর 

এসব কম্থকামণ্ডর মবরুমদ্ধ দাঁড়ামলন এবং িামদরমক একমাত্র আল্াহরই 

উমদেমশ্য োমলসভামব ইবাদি করার আহ্ান জানামলন, িেনই িারা এই 

আহ্ানমক অস্াভামবক মমন কমর এর মবরুমদ্ধ উমি পমড় লাগমলা এবং 

বলমি লাগমলা:

)ڄ  ڃ     ڃ       ڃڃ  چ      چ  چ  چ( ]ص: 5[
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“মস মক বহু মা‘বুদমদর পমরবমি্থ মাত্র এক মা‘বুদ বামনময় মনল? এমিা এক 

মনমচিি অদ্ূি ব্যাপার”। [সূরা সদ, আয়াি: ৫] 

অনন্তর, রাসূলুল্াহ িামদরমক আল্াহর প্রমি ডাকমি থামকন এবং মশক্থ 

যথমক ভীমিপ্রদশ্থন ও িামদর কামে স্ীয় আহ্ামনর হাকীকি মবমলেষমণ 

আত্মমনময়াগ কমরন। োর িমল আল্াহ িা‘আলা প্রথম মদমক িামদর 

মকেুসংে্যক যলাকমক মহদায়াি দান কমরন এবং পমর িারা দমল দমল 

আল্াহর দীমন প্রমবশ কমর। এভামব রাসূল সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম, 

িাঁর সাহাবীগণ ও িামদর মনষ্ঠাবান অনুসারী িামব‘ঈমদর ধারাবামহক প্রচার 

ও দীঘ্থ সংগ্রামমর পর আল্াহর দীন অন্যান্য সমুদয় ভ্রান্ত দীমনর ওপর 

মবজয়ী যবমশ আত্মপ্রকাশ করমলা। 

 পরবি্থী কামলর মুশমরক সম্প্রদায়

সমময়র ব্যবধামন অবস্থার পমরবি্থন ঘমি এবং অমধকাংশ যলাক অজ্িায় 

মনমমজ্জি হমলা। সংে্যাগুরু জনগণ নবী-ওয়ালীগমণর প্রমি সীমামিমরক্ত 

ভমক্ত-শ্রদ্ধা এবং মবপদ-আপমদ িামদর মনকি প্রাথ্থনাসহ অন্যান্য মশমক্থর 

মাধ্যমম ইসলাম পূব্থ অধেকার েুমগ মিমর যগল। িারা কামলমা ‘লা ইলাহ 

ইল্াল্াহু’র প্রকৃি অথ্থ এিিুকু অনুধাবমন ব্যথ্থিার পমরচয় মদল, েিিুকু 

আরমবর কামিররা উপলমধি করমি যপমরমেল। (আল্াহ সকলমক সি্য 

উপলমধি করার িাওিীক মদন।) 

অজ্িার সয়লামব িথা নবুওয়ামির েুগ হমি দুরমত্বর িমল বি্থমান কাল 

পে্থন্ত মানুমষর মমধ্য ব্যাপকভামব উক্ত মশক্থ েমড়ময় পমড়মে। বি্থমান 

কামল মুশমরকমদর ভ্রান্ত ধারণা হুবহু পূব্থবি্থী মুশমরকমদর মমধ্যও মবদ্যমান 

মেল। িারা বলমিা:

)ھ  ھ   ے  ے( ]يونس: 18[
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“িারা আল্াহর মনকি আমামদর জমন্য সুপামরশকারী”। [সূরা ইউনুস, আয়াি: ১৮]

িামদর একথাও মেল; 

)ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ( ]الزمر:3[
“আমরামিা এগুমলার ইবাদি এ জন্য কমর যে, এরা আমামদরমক আল্াহর 

সামন্মধ্য এমন মদমব”। [সূরা আে-েুমার, আয়াি: ৩]

আল্াহ িা‘আলা এ ভ্রামন্তর অপমনাদন কমর স্পষ্ট বমল মদমলন যে, আল্াহ 

মভন্ কামরা ইবাদি করা যস যে যকউ যহাক না যকন আল্াহর সামথ মশক্থ ও 

কুিুরী করার নামান্তর। মেমন, আল্াহ িা‘আলা বমলন, 

)ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
ھ   ے  ے( ]يونس: 18[

“িারা আল্াহ ব্যিীি এমন বস্তুর ইবাদি করমে ো িামদর ক্ষমিও করমি 

পামর না, উপরকারও করমি পামর না। িদুপমর িারা বমল যে, এগুমলা 

আল্াহর মনকি আমামদর সুপামরশকারী”। [সূরা ইউনুস, আয়াি: ১৮]

আল্াহ িা‘আলা িামদর বক্তব্য নাকচ কমর মদময় বমলন,

)  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ( ]يونس: 18[

“(মহ রাসূল) িামদরমক বল, মিামরা মক আল্াহমক আকাশমণ্ডলী ও 

পৃমথবীর এমন মকেুর সংবাদ মদছে ো মিমন জামনন না? মিমন পাক-পমবত্র, 

িারা োমক শরীক কমর িা যথমক মিমন বহু উমধ্্থ”। [সূরা ইউনুস, আয়াি: ১৮]

এই আয়ামি আল্াহ িা‘আলা স্পষ্ট কমর মদমলন যে, মিমন মভন্ যকামনা 

ওলী, পয়গাবির বা অন্য কামরা ইবাদি করা মহামশক্থ, েমদওবা মশক্থকারীরা 

এর অন্য নাম মদময় থামক। আল্াহ িা‘আলা বমলন,
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)ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ( ]الزمر: 3[

“োরা আল্াহর পমরবমি্থ অন্যমক অমভভাবকরূমপ গ্রহণ কমর িারা বমল: 

“আমরামিা এগুমলার ইবাদি এজন্য কমর যে, এরা আমামদরমক আল্াহর 

সামন্মধ্য এমন মদমব”। [সূরা আে-েুমার, আয়াি: ৩]

আল্াহ িা‘আলা িামদর উতিমর বমলন, 

)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ   
ہ( ]الزمر: 3[

“িারা যে মবষময় পরস্পর মিমভদ করমে আল্াহ মনচিয় িামদর মমধ্য এর 

িায়সালা কমর মদমবন। মনচিয় আল্াহ িা‘আলা এমন ব্যমক্তমক মহদায়াি দান 

কমরন না যে জঘন্য মমথু্যক, সি্য প্রি্যাে্যানকারী”। [সূরা আে-েুমার, আয়াি: ৩]

উপমরাক্ত বাণীর মাধ্যমম আল্াহ িা‘আলা একথামি পমরস্ার কমর বমল 

মদময়মেন যে, মদা‘আ, ভয়-ভীমি, আশা-ভরসা ইি্যামদর মাধ্যমম আল্াহ 

মভন্ অন্য কামরা ইবাদি করার অথ্থ আল্াহ িা‘আলার সামথ কুিুরী করা 

এবং িামদর মা‘বুদগণ িামদরমক আল্াহর সামন্মধ্য মনময় আসমব, এ 

কথামি িামদর একমি জঘন্যিম মমথ্যা তব মকেুই নয়।

 সমিক ধম্থ মবশ্ামসর পমরপন্ী কমিপয় মবষয়

মবশুদ্ধ আকীদার পমরপন্ী ও আল্াহর রাসূলগণ (িামদর ওপর দরূদ ও 

সালাম বমষ্থি যহাক) কিৃ্থক প্রচামরি ধম্থ মবশ্ামসর মবমরাধী একমি মিবাদ 

হমলা, 

 বি্থমান কামল নামস্তকিা ও কুিুরীর ধ্জাধারী মাক্থস-মলমলন প্রমুে 

পন্ীমদর ভ্রান্ত মিবাদ। িারা এমক সমাজিন্ত্র, কমমউমনজম বা অন্য 

যে, নামস্তকমদর মূলমন্ত্র হমলা, ‘মা‘বুদ বা উপাস্য বলমি যকউ যনই 

এবং এই পামথ্থব জীবন এবমি বস্তুগি ব্যাপার মাত্র’। পরকাল, জান্াি-
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জাহান্াম এবং সমস্ত ধমম্থর প্রমি অস্ীকৃমি িামদর যমৌমলক নীমিমালার 

অন্তভু্থক্ত। িামদর বই-পুস্তক পে্থামলাচনা করমল একথা মনমচিিভামব 

উপলমধি করা োয়। মনঃসমদেমহ এিা সমস্ত ঐশী ধমম্থর সম্ূণ্থ পমরপন্ী 

এক মিবাদ, ো দুমনয়া ও আমেরামি এর অনুসারীমদর এক চরম 

অশুভ পমরণমির মদমক পমরচামলি করমে। 

 সমি্যর পমরপন্ী আমরকমি মিবাদ হমলা: 

যকামনা যকামনা বামিনী ও সূিী সম্প্রদায় মবশ্াস কমর যে, িথাকমথি 

ওলীগণ এ সৃমষ্ট জগমির ব্যবস্থাপনা ও পমরচালনায় আল্াহর সামথ 

শরীক থামক। িারা িামদরমক কুিুব (পীর-দরমবশ), আওিাদ 

(মনভ্থরমোগ্য েুঁমিস্রূপ), গাওস (িমরয়াদ শ্রবণকারী) ইি্যামদ নামম 

অমভমহি কমর। িারাই স্ীয় মা‘বুদমদর জমন্য এসব নাম উদ্াবন 

কমরমে। আল্াহর প্রভূমত্ব এমি একমি জঘণ্যিম মশক্থ। এমি ইসলাম 

পূব্থ জামহমল েুমগর মশক্থ যথমকও জঘণ্য। মকননা আরমবর কামিরগণ 

আল্াহর প্রভূমত্ব মশক্থ কমর মন, িামদর মশক্থ মেল ইবাদমি এবং িাও 

মেল সুে-স্াছেমদের অবস্থায়। দুমে্থাগ অবস্থায় িারা ইবাদি আল্াহর 

জমন্যই োমলস কমর মনি। এ প্রসমঙ্গ আল্াহ িা‘আলা বমলন,

)ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  
ڄ( ]العنكبوت:65[

“েেন িারা জলোমন আমরাহণ কমর িেন মবশুদ্ধমচমতি একমনষ্ঠভামব 

আল্াহ যক ডামক। িারপর েেন আল্াহ িামদরমক স্থমল মভড়াময় উদ্ধার 

কমরন, িেন িারা মশমক্থ মলপ্ত হময় োয়”। [সূরা আল-‘আনকাবূি, আয়াি: ৬৫]

প্রভূমত্বর প্রমশ্ন িারা স্ীকার করমিা যে, িা একমাত্র আল্াহরই অমধকার। 

আল্াহ িা‘আলা বমলন,

)ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ( ]الزخرف:87[
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“আর েমদ িুমম িামদরমক মজজ্াসা কর, মক িামদরমক সৃমষ্ট কমরমে? 

উতিমর িারা অবশ্যই বলমব আল্াহ”। [সূরা আে-েুেরুি, আয়াি: ৮৭]

আল্াহ িা‘আলা আমরা বমলন,

)ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  
ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ( ]يونس:31[
“বল, আকাশ ও পৃমথবী যথমক যক যিামামদর মরমেক সরবরাহ কমর অথবা 

শ্রবণ ও দৃমষ্ট শমক্ত কার কিৃ্থত্বাধীন এবং যক জীমবিমক মৃি যথমক মনগ্থি 

কমর এবং যক মৃিমক জীমবি যথমক মনগ্থি কমর? আর যক োবিীয় মবষয় 

মনয়ন্ত্রণ কমর? িেন িারা বলমব, ‘আল্াহ’। বল, িবুও মক যিামরা সাবধান 

হমব না”? [সূরা ইউনুস, আয়াি: ৩১]

পরবিীকামলর মুশমরকরা পূব্থবি্থীকামলর মুশমরকমদর যচময় আমরা দু’মি 

মবষময় অগ্রগামী রময়মে:

[এক] িামদর যকউ যকউ আল্াহর প্রভূমত্বও মশক্থ কমর।

[দুই] সুমদন দুমদ্থন উভয় অবস্থামিই িারা মশক্থ কমর। একথা যকবল 

ঐসব যলামকরাই ভামলা কমর জানমি পারমব োরা িামদর সামথ মমমশ 

স্চমক্ষ িামদর প্রকৃি অবস্থা পরীক্ষা কমর যদোর সুমোগ লাভ করমব এবং 

প্রি্যক্ষভামব ঐসব মক্য়াকলাপ অবমলাকন করমব ো মমশরস্থ হুসাইন, 

বাদাভী গংমদর কবমর, ইমডনস্থ ‘আইদারূমসর কবমর, ইময়মমমন আল-

হাদীর কবমর, মসমরয়ায় ইবন আরাবীর কবমর, ইরামক শাইে আব্ুল 

কামদর জীলানীর কবরসহ মবমভন্ প্রমসদ্ধ সমামধ যক্ষমত্রর আমশপামশ 

তদনমদেন ঘমি চলমে।

সাধারণ যলামকরা মৃমির প্রমি সীমামিমরক্ত ভমক্ত প্রদশ্থন করমে এবং 

যসোমন আল্াহ িা‘আলার বহু অমধকার েব্থ করমে। মকন্তু অমি অল্প 
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যলাকই িামদর এসব অপকীমি্থর মবরুমদ্ধ যসাচ্ার হময় প্রকৃি িাওহীমদর 

বাণী িামদর কামে উপস্থামপি করার সাহস করমে। অথচ এই িাওহীমদর 

বাণী প্রচার ও প্রমিষ্ঠার জমন্যই আল্াহ িা‘আলা িাঁর পূব্থবি্থী রাসূলগণমক 

(িামদর প্রমি রহমি ও শামন্ত বমষ্থি যহাক) মপ্ররণ কমরমেন। আর 

আমামদরমক সব্থদা স্মরণ রােমি হমব যে, 

)ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ( ]البقرة:156[

“আমরা আল্াহরই জন্য এবং মনমচিিভামব িাঁরই পামন আমরা 

প্রি্যাবি্থনকারী”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াি: ১৫৬]

আল্াহ িা‘আলার দরবামর প্রাথ্থনা কমর, মিমন যেন ঐসব যলাকমক সমিক 

পমথ মিমরময় আমনন এবং িামদর মমধ্য সৎপমথ আহ্ানকারীমদর সংে্যা 

বৃমদ্ধ কমরন। আর মুসমলম শাসকবৃদে ও উলামময় মকরামমক মশমক্থর 

মবরুমদ্ধ সংগ্রাম এবং এর োবিীয় উপকরণ মনমু্থল সাধমনর িাওিীক দান 

কমরন। মনচিয় মিমন সব্থমশ্রািা, অমি সমন্কমি।

 আল্াহ িা‘আলার নাম ও গুণাবলীর যক্ষমত্র সমিক ধম্থমবশ্ামসর পমরপন্ী 

আরও কময়কমি আকীদা হমলা জাহ্ মময়্যাহ, মু‘িামেলা ও িামদর 

অনুসারী মবদ‘আিপন্ীমদর মিবাদসমূহ। এরা মহামহীম আল্াহ 

িা‘আলার প্রকৃি গুণাবলী অস্ীকার কমর এবং িাঁমক সম্ূণ্থ ও মনেুি 

গুণাবলী যথমক মবমুক্ত বমল মবশ্াস কমর। পক্ষান্তমর িারা আল্াহমক 

অমস্তত্বহীনিা, জড়িা ও অসম্ভাব্য গুমণ মবমশমষি করার প্রয়াস পায়। 

প্রকৃিপমক্ষ আল্াহ িা‘আলা িামদর এসব অপবাদ যথমক বহু উমধ্্থ।

এিবি্যিীি, োরা আল্াহ িা‘আলার যকামনা যকামনা গুণ প্রমিমষ্ঠি কমর 

এবং অপর যকামনা যকামনা গুণ অস্ীকার কমর িারাও উপমরাক্ত ভ্রান্ত 

মিবামদমদর অন্তভু্থক্ত। উদাহরণস্রূপ আশ‘আরী পন্ীমদর নাম উমল্ে 

করা োয়। মকননা মকেু সংে্যক গুমণর স্ীকৃমির মমধ্যই িামদর পমক্ষ 
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ঐসব গুণাবলীর অনুরূপ অথ্থ গ্রহণ করা অপমরহাে্থ হময় পমড়, মেগুমলা 

িারা সরাসমর উমপক্ষা করিঃ িারা প্রমাণামদর অপব্যাে্যা প্রদামনর প্রমচষ্টা 

চালায়। এভামব িারা শ্রুি ও প্রমাণ্য উভয় প্রকার দলীলগুমলার মবমরামধিা 

এবং পরস্পর মবমরাধী মবশ্ামসর ঘুমণ্থপামক মনপমিি হময় পমড়।

পক্ষান্তমর, আহমল সুন্াি ওয়াল জামা‘আি আল্াহর ঐসব পমবত্র নাম 

ও মনেুঁি গুণাবলী প্রমিমষ্ঠি কমর যেগুমলা মনমজর জন্য মিমন স্য়ং বা 

িাঁর রাসুল মুহাম্াদ সাল্াল্াহু আলাইমহ ওয়াসাল্াম প্রমিমষ্ঠি কমরমেন। 

িারা আল্াহ িা‘আলামক িাঁর সৃমষ্টর সাদৃশ্য যথমক এমনভামব পাক-পমবত্র 

রামেন োমি িা‘িীল বা গুণ মবমুমক্তর যকামনা যলশ  না থামক। এভামব 

িারা এ সম্মক্থ সমুদয় প্রমাণামদর ওপর আমল করমি সক্ষম হয় এবং 

যকামনারূপ মবকৃমি বা িা‘লীল না কমর পরস্পর মবমরাধী মবশ্াস যথমক 

মনরাপদ থামক। এই মবশ্াসই দুমনয়া ও আমেরামি মুমক্ত ও যসৌভাগ্য 

লামভর একমাত্র উপায়। আর এমিই হমলা যস ‘মসরামি মুস্তাকীম’ োর 

পমথক মেমলন পূব্থবি্থী মুসমলম উম্ি ও িামদর ইমামবগ্থ। 

একথা অিীব সি্য যে, পরবি্থী যলাকগণ যকবল যস পমথই পমরশুদ্ধ হমি 

পামর, মে পমথ িামদর পূব্থবি্থীরা পমরশুদ্ধ হময় যগমেন। আর যস পথমি 

হমলা: ‘কুরআন ও সুন্ামির সমিক অনুসরণ এবং এিদুভময়র পমরপন্ী 

মবষয়সমূহ বজ্থন কমর চলা।’

আল্াহই আমামদর িাওিীকদািা, মিমনই আমামদর জন্য েমথষ্ট এবং 

পরমমাতিম প্রভূ। মিমন ব্যিীি কামরা যকামনা শমক্ত সামথ্থ্য যনই। 

আল্াহ িাঁর বাদো ও রাসূল মুহাম্াদ, িাঁর পমরবারবগ্থ ও িাঁর সাহাবীগমণর 

ওপর সালাি ও সালাম যপ্ররণ করুন। আমীন।

সমাপ্ত
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