চার ইমামমর আকীদাহ

ম োহোম্মদ বিন আিদুল রহ োন

ভূ মমকা
নিশ্চয় যাবতীয় প্রশংসা কেবল আল্লাহর জিযই। আমরা তাাঁরই প্রশংসা েনর, তাাঁর োছেই সাহাযয চাই, তাাঁর োছে
সঠিে পথ চাই এবং তা াঁর োছে ক্ষমা প্রাথ থিা েনর।আমরা আমাছের িফছসর অনিষ্ট এবং আমাছের
আমলসমূছহর খারাবী কথছে আল্লাহর োছে আশ্রয় প্রাথিা
থ েরনে।আল্লাহ যাছে নহোয়াত কেি তাছে ক ামরাহ
েরার কেউ কিই। আর যাছে আল্লাহ ক ামরাহ েছরি তাাঁছে নহোয়াত কেওয়ার কেউ কিই। আনম সাক্ষয নেচ্ছি কয,
আল্লাহ োড়া কোি (সতয) ইলাহ কিই। নতনি এেে তা র
াঁ কোি শরীে কিই। আনম আরও সাক্ষয নেচ্ছি কয,
ু
মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহ আলাইনহ ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাাঁর রাসূল।ছহ মুনমি ণ, কতামরা আল্লাহছে ভয় ের,
যথাযথ ভয়। আর কতামরা মুসনলম হওয়া োড়া মারা কযছয়া িা।[সূরা আল-ইমরাি,আয়াত: ১০২]কহ মািুষ, কতামরা
কতামাছের রবছে ভয় ের, নযনি কতামাছেরছে সৃঠষ্ট েছরছেি এে িফ্ স কথছে। আর তা কথছে সৃঠষ্ট েছরছেি
তার স্ত্রীছে এবং তাছের কথছে েনড়ছয় নেছয়ছেি বহু পুরুষ ও িারী। আর কতামরা আল্লাহছে ভয় ের, যার মাধ্যছম
কতামরা এছে অপছরর োছে কচছয় থাে। আর ভয় ের রক্ত সম্পনেথত আত্মীছয়র বযাপাছর। নিশ্চয় আল্লাহ
কতামাছের উপর পয ছবক্ষে।[সূ
থ
রা আি-নিসা, আয়াত: ১ছহ ঈমািোর ণ, কতামরা আল্লাহর তােওয়া অবলম্বি
ের এবং সঠিে েথা বল।নতনি কতামাছের জিয কতামাছের োজগুছলাছে শুদ্ধ েছর কেছবি এবং কতামাছের
পাপগুছলা ক্ষমা েছর কেছবি। আর কয বযচ্ছক্ত আল্লাহ ও তা র
াঁ রাসূছ লর আিু তয েরছব, কস অবশযই এে মহা
সাফলয অজথি েরছব।[সূরা আল আহযাব, আয়াত: ৭০,৭১]অতঃপর ‘েীছির কমৌনলে নবষছয় ইমাম আবূ হািীফা
রানহমাহু ল্লাহু র আেীোহ’ এর ওপর ডক্টছরট নডনি লাছভর জিয আনম নবস্তানরত ছবষণা শুরু েরলাম। আর
ভূ নমোয় নতি ইমাম : মানলে, শাছফ‘ঈ ও আহমাে রানহমাহু মু ল্ল াহ এর আেীোও সংছক্ষছপ অর্ন্থ ভু ক্ত
েরলাম।েনতপয় নবনশষ্ট বযচ্ছক্ত আমার োছে এ নতিজি ইমাছমর আেীোহ পৃথে েরার োনব েরছলি। আর
আনম নিছজও চার ইমাছমর আেীোর বণিা
থ পুছরা েরার জছিয ইমাম আবূ হািীফার তাওহীে, োোর (তােেীর),
ঈমাি ও সাহাবীছের বযাপাছর আেীোহ এবং তেথশাছস্ত্রর নবপরীছত তাাঁর অবস্থাছির কয নবস্তানরত ছবষণা কপশ
েছরনে তার সারসংছক্ষপ ভূ নমোয় তা যুক্ত েরা সঙ্গত কেছখনে।
আল্লাহর নিেট প্রাথ িা
থ েনর কয, এ আমলঠট কযি কেবল তার সন্তুঠষ্টর জিয হয়। আর নতনি কযি আমাছের
সবাইছে তার নেতাছবর অিুসরণ এবং তার রাসূছলর সুন্নাছতর ওপর চলার তাওফীে োি েছরি। আল্লাহর সন্তুঠষ্ট
অজথি েরাই এ োছজর এেমাত্র উছেশয, নতনিই আমাছের জিয যছথষ্ট। আর নতনি েতিা উত্তম অনভভাবে।
আমাছের কশষ োনব হছলা, সেল প্রশংসা আল্লাহর জছিয, নযনি সৃঠষ্টেুছলর রব।
মুহাম্মাে ইবি আব্দুর রাহমাি আল-খানমস

প্রথম অধ্যায়
দীমের মমৌমিক মিষময় চার ইমামমর আকীদাহ এক
ঈমাছির মাস’আলা োড়া।
চার ইমাম —আবূ হািীফা, মানলে, শাছফ‘ঈ ও আহমাে—এর আেীোহ তাই যা েুরআি ও সূন্নাহ বছলছে এবং
যার ওপর সাহাবী ণ ও উত্তমভাছব তাছের অিুসারী—তাছব‘ঈ ণ প্রনতঠিত নেছলি। আল্লাহর জছিয যাবতীয়
প্রশংসা কয েীছির কমৌনলে নবষছয় তাছের মছধ্য কোি নববাে কিই, বরং তারা রছবর নসফাছতর ঈমাি ও েুরআি
আল্লাহর োলাম মাখলুে িয় এবং ঈমাছির জছিয অবশযই অর্ন্র ও মুছ খর সতযাছরাপ জরুরী মছম থ এেমত
নেছলি। বরং তারা সবাই তেথশাস্ত্রী জাহনময়যাহ সম্প্রোয় ও অিযািয যারা ইউিািী ফালসাফাহ (নিে েশি)
থ এবং
োলামী মতােশ (তেথ
থ
শাস্ত্র) দ্বারা প্রভানবত হছয়নেল তাছের প্রনতবাে েরছতি। শাইখুল ইসলাম ইবি তাইনময়যাহ
বছলি,তছব আল্লাহর রহমত তার বান্দাছের প্রনত কয, উম্মছতর কভতর সুখযানত সম্পন্ন ইমাম ণ— কযমি চার
ইমাম ও অিযরা েু রআি, ঈমাি ও রছবর নসফাছতর কক্ষছত্র োলাম শাস্ত্রী—জাহনময়যাছের মতবাছের প্রনতবাে
েরছতি। আর তারা সালাফ ণ যার ওপর নেছলি তার ওপর এেমত নেছলি, কযমি আনখরাছত আল্লাহছে কেখা
যাছব, েু রআি আল্লাহর োলাম মাখলু ে িয় এবং ঈমাছির জিয অর্ন্ছরর নবশ্বাস ও মু ছ খর সতযাছরাপ
জরুরী।আর নতনি বছলি, প্রনসদ্ধ সব ইমাম আল্লাহ তাআলার জিয নসফাত সাবযস্ত েছরি। এবং তারা বছলি,
েু রআি আল্লাহর োলাম মাখলুে িয়। তারা আছরা বছলি, আনখরাছত আল্লাহছে কেখা যাছব। এঠটই সাহাবী ও
উত্তম-ভাছব তাছের অিুসারী আহছল বাইত ও অিযছের মাযহাব। আর এঠটই অিুসরণীয় ইমাম ছণর মাযহাব
কযমি, মানলে ইবি আিাস, সাওরী, লাইস ইবি সা‘আে, আওযা‘ঈ, আবূ হািীফা, শাছফ‘ঈ ও আহমাে ইবি
হান্বাল...শাইখুল ইসলাম ইবিু তাইনময়যাহছে ইমাম শাফ‘ঈর আেীোহ সম্পছেথ চ্ছজজ্ঞাসা েরা হছল নতনি এ বছল
উত্তর কেি:ইমাম শাছফ‘ঈ—রানেয়াল্লাহু আিহু এর আেীোহ এবং উম্মছতর সালাফ কযমি মাছলে, সাওরী,
আওযা‘ঈ, ইবিু ল মু ব ারে, আহমাে ইবি হাম্বাল ও ইসহাে ইবি রাহওয়াই এর আেীোই হছি অিু স রণীয়
মাশাছয়খছের আনেো কযমি ফু যাইল ইবি ইয়ায, আবূ সুলাইমাি আে-োরািী, সাহাল ইবি আব্দুল্লাহ আততাসতরী প্রমূখ। োরণ, এসব ইমাম ও তাছের িযায় ইমামছের মাছে েীছির কমৌনলে নবষছয় কোি মতছভে কিই।
অিুরূপভাছব ইমাম আবূ হািীফা—রানহমাহুল্লাহ— োরণ, তাওহীে, তােেীর ও এর মছতা অিযািয নবষছয় তার
কথছে প্রমানণত আেীো এ সব ইমাছমর আেীোর মছতাই। আর এ সব ইমাছমর আনেো তাই নেল যার ওপর
নেছলি সাহাবী ণ ও উত্তমভাছব তাছের অিুসারী তাছবঈ ণ। আর এ আেীোই েুরআি ও সুন্নাহ বণিা
থ েছরছে।
এই কসই আেীোহ যা আল্লামা নসেীে হাসাি খাি (ভূ পালী) িহণ েছরছেি, কযমি নতনি বছলি,অতএব
আমাছের মাযহাব সালাফছেরই মাযহাব; তু লিা োড়া (নসফাত) সাবযস্ত েরা এবং অোযের
থ
সাবযস্ত েরা োড়া
তা ছাঁ ে পনবত্র জািা। এঠট ইসলাছমর ইমাম ণ মানলে, শাছফ‘ঈ, সাওরী, ইবিুল মুবারাে, ইমাম আহমাে... ও
তাছের নভন্ন অিযািযছের মাযহাব। োরণ,ইমাম ছণর মাছে েীছির কমৌনলে নবষছয় কোছিা নবছরাধ্ কিই।
অিু রূ পভাছব আবূ হািীফা—রানেয়াল্লাহু আিহু — োরণ তার কথছে প্রমানণত আেীোহ এসব ইমাম ছণর
আেীোরই মছতা। আর এটা তাই যা েুরআি ও সুন্নাহ বণিা
থ েছরছে...
েীছির কমৌনলে মাসআলায় অিুেরণীয় চার ইমাম- আবূ হািীফা, মানলে, শাফ‘ঈ ও আহমাে কয আেীো কপাষণ
েছরি কস নবষছয় তাছের নেেু উচ্ছক্ত এবং ইলমুল োলাম বা তেথশাস্ত্র সম্পছেথ তাছের অবস্থািঠট এখাছি তু ছল ধ্রা
হছলা।

মিতীয় অধ্যায়
ইমাম আিূ হােীফার আকীদাহ:
তাওহীদ মিষময় ইমাম আিূ হােীফার িাণীসমূহ:
প্রথমত: আল্লাহর তাওহীদ সম্পমকে তার আকীদা এিং শরীয়ত সম্মত উসীিার িণো
ে
ও মিদআতী উসীিা িামতি করণ:
ইমাম আবূ হািীফা রহ. বছলি, োছরা জিয উনচত িয় কয, কস আল্লাহছে তার িাম োড়া ডােছব। আর আল্লাহছে
ডাোর কক্ষছত্র কো‘আর অিুমনত কযভাছব কেওয়া হছয়ছে কসঠটই নিছেথনশত যা তার বাণী কথছে নৃ হত:
আর আল্লাহর জিযই রছয়ছে সুন্দরতম িামসমূহ । সুতরাং কতামরা তা ছাঁ ে কসসব িাছমই ডাে। আর তাছেরছে
বজথি ের যারা তা র
াঁ িাছম নবেৃ নত ঘটায়। তারা যা েরত অনচছরই তাছেরছে তার প্রনতফল কেয়া হছব।আল
আরাফ : ১৮০
ইমাম আবূ হািীফা বছলি, েু ‘আোরীর জিয এ েথা বলা মােরূহ কয, (কহ আল্লাহ!) আনম কতামার নিেট
অমুছের উসীলায় নেংবা কতামার িবী ণ ও কতামার রাসূলছের উনসলায় ও কতামার োবা ঘর ও মাশআছর হারাম
(অথাৎ
থ পনবত্র নিেশিাবলী)
থ
এর উসীলায় প্রাথিা
থ েরনে।
ইমাম আবূ হািীফা বছলি, োছরা জিয উনচত িয় কয, কস আল্লাহছে তার িাম োড়া ডােছব। আর আনম অপেন্দ
েনর কতামার ‘আরছশর ইজ্জছতর বন্ধছির উনসলায় অথবা কতামার সৃঠষ্টর অসীলায় বলা।

মিতীয়ত: মসফাত সািযস্ত এিং জাহমময়যামদর প্রমতিাদ তার িাণী:
নতনি বছলি, আল্লাহছে মাখলুছের গুছণ গুণানন্বত েরা যাছব িা। আর তাাঁর রা ও খুনশ তাাঁর নসফাতসমূহ কথছে
েুঠট নসফাত নিনেথ ষ্ট ধ্রি বযতীত। এঠট আহছল সুন্নাত ওয়াল জামা‘আছতর আেীোহ। নতনি রা েছরি ও খুনশ
হি। এমি বলা যাছব িা কয, তার রা মাছি তাাঁর শাচ্ছস্ত এবং তাাঁর খুনশ মাছি তাাঁর সাওয়াব। আমরা তাাঁছে কসভাছবই
গুণানন্বত েরব কযভাছব নতনি তার নিছজর সত্তাছে গুণানন্বত েছরছেি। নতনি এে, অমুখাছপক্ষী, নতনি োউছে
জন্ম কেিনি, তাছে কেউ জন্ম কেয়নি। তাাঁর সমেক্ষ কেউ কিই। নতনি নচরঞ্জীব, ক্ষমতাবাি, সবছশ্রাতা,
থ
সবদ্রষ্টা
থ
এবং প্রজ্ঞাবাি। আল্লাহর হাত তাছের হাছতর উপছর। তা র
াঁ হাত মাখলুছের হাছতর মছতা িয় এবং তা র
াঁ কচহারা
সৃঠষ্টর কচহারার মছতা িয়।
নতনি আছরা বছলি, তার রছয়ছে হাত, রছয়ছে কচহারা ও িাফ্ স, কযমিঠট আল্লাহ তা‘আলা েু রআছি উছল্লখ
েছরছেি। অতএব েুরআছি আল্লাহ তা‘আলা যা উছল্লখ েছরছেি, কযমি তাাঁর কচহারা, হাত ও িাফছসর উছল্লখ
তা সব তাাঁর নসফাত নিনেথ ষ্ট ধ্রি োড়াই। এমি বলা যাছব িা কয, তাাঁর হাত হছলা তার েু েরত বা তার নি‘আমত।
োরণ এছত নসফাতছে বানতল েরা হয়। আর এঠটই োোনরয়া ও মু‘তানযলাছের েথা।
নতনি আছরা বছলি, োছরা জিয আল্লাহর সত্তা সম্পছেথ েথা বলা উনচত িয়। বরং নতনি নিছজছে কয গুণাবলী
দ্বারা গুণানন্বত েছরছেি তাছে তা দ্বারাই গুণানন্বত েরছত হছব নিজস্ব রাছয়র উপর নভনত্ত েছর তাাঁর বযাপাছর নেেু
বলছব িা। নবশ্বজাহাছির রব আল্লাহ তা‘আলা সুমহাি।
যখি তাছে িুযুছল ইলাহী সম্পছেথ প্রশ্ন েরা হছলা নতনি বছলি, নতনি িানযল হি কোছিা ধ্রি োড়াই।
আবূ হািীফা বছলি, আল্লাহছে উপর কথছে ডাো হছব িীচ কথছে িয়। োরণ, িীচ কোি ভাছবই রুবুনবয়যাত ও
উলুনহয়যাছতর গুণ হছত পাছর িা।
নতনি আছরা বছলি, নতনি রা
তার সাওয়াব।

েছরি ও সন্তুষ্ট হি। এ েথা বলা যাছব িা কয, তার রা

তার শাচ্ছস্ত এবং তার সন্তুঠষ্ট

নতনি আছরা বছলি, নতনি তাাঁর কোছিা সৃঠষ্টর মছতা িি এবং তাাঁর কোি মাখলুে তাাঁর মছতা িয়। নতনি তাাঁর িাম ও
নসফাতসমূহ দ্বারা সবো
থ গুণানন্বত রছয়ছেি এবং সবো
থ থােছবি।

নতনি আছরা বছলি, তাাঁর নসফাতসমূহ মাখলুছের নসফাতসমূছহর নবপরীত। নতনি জাছিি, তছব আমাছের জািার
মছতা িয়। নতনি ক্ষমতা রাছখি, তছব আমাছের ক্ষমতার মছতা িয়, নতনি কেছখি তছব আমাছের কেখার মছতা
িয়। নতনি কশাছিি তছব আমাছের কশািার মছতা িয়। নতনি েথা বছলি তছব আমাছের েথার মছতা িয়।
নতনি আছরা বছলি, আল্লাহ তাআলাছে মাখলুছের গুণাবলী দ্বারা গুণানন্বত েরা যাছব িা।
নতনি আছরা বছলি, কয বযচ্ছক্ত আল্লাহ তাআলাছে মািুছষর কোছিা গুণ দ্বারা গুণানন্বত েরছব কস েুফরী েরল।
নতনি আছরা বছলি, আর তার নসফাতসমূহ সত্তা ত ও েম থ ত। সত্তা ত নসফাতগুছলা হছি হায়াত, েু েরাত,
ইলম, োলাম, শ্রবি, েশ িথ এবং ইিা। আর েম থ ত নসফাতগুছলা হছি, সৃঠ ষ্ট েরা, নরনযে কেওয়া, আনবষ্কার
েরা, উদ্ভাবি েরা, ততরী েরাসহ অিযািয েম থ ত নসফাত। নতনি তাাঁর িামসমূহ ও নসফাতসমূহ দ্বারা আনেছত
নবছশনষত নেছলি এবং অিছর্ন্ও থােছবি।
নতনি আছরা বছলি, নতনি তাাঁর েম থ ত নবছশষছণর মাধ্যছম সব ো
থ েম রত।
থ
েম থেরা তাাঁর অিানে নসফাত। আর
আল্লাহ তাআলা হছলি েত াথ । আর েম থ তা র
াঁ অিানে নসফাত। আর েছম রথ ফলাফল মাখলু ে , তছব আল্লাহ
তাআলার েম মাখলু
থ
ে িয়।
নতনি আছরা বছলি, কয বছল আমার রব আসমাছি িা যমীছি, আনম তা জানি িা, কস েুফরী েরল। অিুরূপভাছব
কস বযচ্ছক্তও (েুফরী েরল) কয বছল, নতনি আরছশ, তছব আরশ যমীছি িা আসমাছি তা জানি িা।
আর নতনি ঐ মনহলাছে বছলি, কয তাাঁছে চ্ছজজ্ঞাসা েছরনেল কয,কতামার ইলাহ কোথায় যার তু নম এবােত ের?
নতনি বলছলি, আল্লাহ তা‘আলা আসমাছি যমীছি িয়। ফছল তাাঁছে এে বযচ্ছক্ত বলল, আল্লাহর বাণীঠট কেছখছেি
?আর নতনি কতামাছের সাছথই।আল হােীে : ৪নতনি বলছলি, তা হছলা কযমি তু নম কোি বযচ্ছক্তছে নলখ, আনম
কতামার সাছথই আনে, অথচ তু নম তার কথছে অেৃছশয।
নতনি বছলি, অিুরূপভাছব আল্লাহর হাত তাছের হাছতর উপছর, তছব তা তার মাখলুছের হাতসমূছহর মছতা িয়।
নতনি আছরা বছলি, আল্লাহ আসমাছি রছয়ছেি যমীছি িয়। ফছল তাছে এে কলাে বলল, আল্লাহ তাআলার
বাণীঠট কেছখছেি ?আর নতনি কতামাছের সাছথই।আল হােীে : ৪নতনি বলছলি, তা হছলা কযমি তু নম কোি
বযচ্ছক্তছে নলখ, আনম কতামার সাছথই আনে অথচ তু নম তার কথছে অেৃছশয।
নতনি বছলি, আল্লাহ তাআলা (মু স ার সাছথ) েথা বছলছেি; মূ স া আলাইনহস সালাম (আল্লাহর সাছথ) েথা
বছলিনি।
নতনি বছলি, নতনি নিছজ েথা বলার োরছণই েথে (মুতাোনল্লম) আর োলাম হছলা এেঠট অিানে নসফাত।
নতনি বছলি, আর নতনি েথা বছলি তছব আমাছের েথার মছতা িয়।
নতনি বছলি, মূসা আলাইনহস সালাম আল্লাহর েথা শুছিছেি। কযমিঠট আল্লাহ তা‘আলা বছলছেি,আর আল্লাহ
মূসার সাছথ সুস্পষ্টভাছব েথা বছলছেি।আি নিসা : ১৬৪
নতনি বছলি, েথা আল্লাহ তা‘আলাই বছলছেি; মূসা আলাইনহস সালাম েথা বছলিনি।
নতনি বছলি, েু রআি আল্লাহর োলাম, মাসাছহছফ নলনপবদ্ধ, অর্ন্ছর সংরনক্ষত এবং যবাছি পঠিত। আর িবী
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাছমর ওপর িানযলেৃত।
নতনি বছলি, েুরআি মাখলুে িয়।

ইমাম আিূ হােীফার িাণীসমূহ:তাকদীমরর মিষময়
এে কলাে ইমাম আবূ হািীফার এর নিেট তােেীর—নবষছয় নবতেথ েরার জছিয আসল। নতনি তাছে বলছলি,
তু নম নে জাি িা কয, তােেীছর েৃ ঠষ্ট োিোরী সূছয রথ েুই কচাছখ েৃ ঠষ্ট োিোরীর মছতা। যত কবনশ েৃ ঠষ্ট নেছব তত
কবশী হয়রানি বাড়ছব।
ইমাম আবূ হানিফা বছলি, আল্লাহ তা‘আলা সেল সৃঠষ্ট সম্পছেথ তার সৃঠষ্ট হওয়ার পূছবইথ অব ত নেছলি।

নতনি আছরা বছলি, আল্লাহ তাআলা অচ্ছস্তত্বহীি বস্তুছে তার অচ্ছস্তত্বহীি অবস্থায় অচ্ছস্তত্বহীি হালছত জাছিি।
নতনি যখি তা সৃঠ ষ্ট েরছবি কেমি হছব তাও নতনি জাছিি। আল্লাহ তাআলা অচ্ছস্তত্বশীল বস্তুছে অচ্ছস্তত্বশীল
অবস্থায় অচ্ছস্তত্বশীল হালছত জাছিি এবং তার ধ্বংস নেভাছব হছব তাও নতনি জাছিি।
ইমাম আবূ হানিফা বছলি, আর তার তােেীর লাওছহ মাহফুছজ রছয়ছে।
নতনি আছরা বছলি, আর আমরা স্বীোর েনর কয, আল্লাহ তাআলা েলমছে নলখার নিছেথশ নেছয়ছেি, তখি েলম
বলল, কহ আমার রব! আনম নে নলখছবা? তখি আল্লাহ তাআলা বলছলি, নেয়ামত পযর্ন্
থ যা নেেু হছব তা নলনপবদ্ধ
েছরা। োরণ আল্লাহ তাআলা বছলি,আর তারা যা েছরছে, সব নেেুই ‘আমলিামায়’ রছয়ছে।আর কোট বড় সব
নেেুই নলনখত আছে।আল-োমার : ৫২,৫৩
ইমাম আবূ হািীফা বছলি, েুনিয়া ও আনখরাছত তাাঁর চাওয়া োড়া নেেুই হয় িা।
ইমাম আবূ হািীফা বছলি, আল্লাহ সমস্ত বস্তু সৃঠষ্ট েছরছেি, তছব কোি বস্তু কথছে িয়।
নতনি আছরা বছলি, আল্লাহ তাআলা সৃঠষ্ট েরার আছ ই স্রষ্টা নেছলি।
নতনি আছরা বছলি, আমরা স্বীোর েনর কয, বান্দা তার আমল, তার স্বীোছরাচ্ছক্ত ও তার জ্ঞািসহই মাখলু ে ।
েতথাই যখি মাখলুে তার েম মাখলু
থ
ে হওয়ার আছরা কবনশ উপযুক্ত।
নতনি বছলি, বান্দাছের সবেম থকযমি িড়চড় েরা ও স্থীর থাো তাছেরই উপাজথি, তছব আল্লাহ তাআলা তার
স্রষ্টা। আর এ সবই তার চাওয়া, ইলম, ফায়সালা ও নিধ্ারণ
থ দ্বারা হয়।
ইমাম আবূ হািীফা আছরা বছলি, বান্দাছের সবেম থ কযমি িড়চড় েরা ও স্থীর থাো প্রেৃ ত পছক্ষ তাছের
উপ াজি,
থ
আর তা সৃঠষ্ট েছরছেি আল্লাহ। এ গুছলা সবই তাাঁর চাওয়া, ইলম, ফায়সালা ও নিধ্ ারণ
থ
অিুযায়ী হয়।
কিে আমলসমূ হ আল্লাহর আছেশ এবং তার মু হ াব্বত, সন্তুঠষ্ট, ইলম, চাওয়া, ফয়সালা ও নিধ্ ারণ
থ
অিু য ায়ী
অবধ্ানরত হছয়ছে। আর পাপসমূহ তা র
াঁ ইলম, ফায়সালা, নিধ্ ারণ
থ
ও চাওয়া অিুযায়ী হয়, তছব তা র
াঁ মুহাব্বত,
সন্তুঠষ্ট ও তাাঁর নিছেথছশ হয় িা।
নতনি আছরা বছলি, আল্লাহ তাআলা মাখলুেছে েুফর ও ঈমাি কথছে মুক্তাবস্থায় সৃঠষ্ট েছরছেি। তারপর নতনি
তাছেরছে সছম্বাধ্ি েছরছেি, আছেশ নেছয়ছেি ও নিছষধ্ েছরছেি। সুতরাং কয বযচ্ছক্ত েু ফরী েরছলা আল্লাহ
তাছে অপধ্স্থ েরার োরছণই কস নিছজর েম,থ অস্বীোর ও তার সতযছে প্রতযাখযাি েরার দ্বারা েুফরী েরছলা।
আর কয বযচ্ছক্ত ঈমাি আিয়ি েরছলা কস আল্লাহর তাওফীে ও সাহাযয প্রাপ্ত হছয়ই নিছজর েম,থ স্বীোছরাচ্ছক্ত ও
সতযাছরাপ দ্বারা ঈমাি আিয়ি েরছলা।
আর নতনি বছলি, আল্লাহ তা‘আলা আেম সর্ন্ািছের তার কমরুেণ্ড কথছে পরমাণুর আেৃনতছত কবর েছরছেি,
তারপর তাছের জ্ঞািবাি েছরছেি। তারপর তাছের সছম্বাধ্ি েছরছেি ও ঈমাি আিার নিছেথ শ নেছযছেি এবং
েু ফর কথছে নিছষধ্ েছরছেি, ফছল তারা তার রুবু ন বয়যাত স্বীোর েছর। এঠট নেল তাছের ঈমাি। তারা এ
নফতরাছতর ওপর জন্ম িহণ েছর। তারপর কয েুফরী েরল কস (নফতরাত) পনরবতথি ও নবেৃনত েরল। আর কয
ঈমাি আিল ও নবশ্বাস েরল কস তার ওপর অটুট থােল ও স্থায়ী হল।
নতনি আছরা বছলি, নতনিই সবনেেু নিধ্ ারণ
থ
ও ফায়সালা েছরছেি। েুনিয়া ও আনখরাছত কোছিা নেেু ই হয় িা
তার চাওয়া, ইলম, ফায়সালা, নিধ্ারণ
থ ও লাওছহ মাহফুছয তার নলখনি োড়া।
নতনি আছরা বছলি, আল্লাহ তা‘আলা তার সৃঠষ্টর োউছে েুফছরর ওপর বাধ্য েছরি নি আর িা ঈমাছির ওপর,
তছব নতনি তাছেরছে অসংখয বযচ্ছক্তরূছপ সৃঠষ্ট েছরছেি। ঈমাি ও েু ফর বান্দাছের েম।থ কয েু ফরী েছর তার
েু ফরী েরা অবস্থায় আল্লাহ তাছে োনফর বছলই জাছিি। তারপর যখি কস ঈমাি আছি নতনি তাছে মুনমি
নহছসছব জাছিি এবং তার ইলছমর কোছিা পনরবতথি োড়া নতনি তাছে ভাছলা বাছসি।

ইমাম আিূ হােীফা এর িাণীসমূহঈমাে মিষময়
নতনি বছলি, ঈমাি হছলা স্বীোর েরা ও নবশ্বাস েরা
নতনি আছরা বছলি, ঈমাি হছলা মুছখ স্বীোর েরা ও অর্ন্ছর নবশ্বাস েরা। শুধ্ু মুছখর স্বীোছরাচ্ছক্তর িাম ঈমাি
হয় িা। এঠটই বণিা
থ েছরছেি ইমাম তাহাবী ইমাম আবূ হািীফা ও তার েু‘জি সাথী কথছে।

ঈমাম আবূ হািীফা বছলি, ঈমাি বাছড় িা এবং েছমও িা।
(সংেলে বছলি) আনম বলনে, ঈমাি বৃচ্ছদ্ধ িা হওয়া ও িা েমা মছম তার
থ
বাণী এবং ঈমাছির িামেরছণর কক্ষছত্র
তার আছরেঠট বাণী কয, ঈমাি হছি অর্ন্ছরর নবশ্বাস ও মুছখ স্বীোর েরা আর আমল ঈমাছির হােীেত কথছে
বাইছরর চ্ছজনিস। বস্তুত ঈমাছির কক্ষছত্র এ েু ’ঠট নবষয়ই ইসলাছমর অিযািয ইমাম কযমি মানলে, শাছফ‘ঈ,
আহমাে, ইসহাে, বুখারী প্রমুছখর আেীোহ ও ইমাম আবূ হািীফার আেীোহর মছধ্য পাথ েয
থ সৃঠষ্টোরী। তছব
হে তাছের সাছথই রছয়ছে।
ঈমাম আবূ হািীফার েথা সতযছে পাশ োঠটছয় ক ছে, তছব নতনি উভয় অবস্থায় সাওয়াব প্রাপ্ত হছবি। ইবিু
আব্দুল বারর ও ইবিু আবীল ইযয এর আছলাচিা কথছে বু ে া যায় কয, আবূ হািীফা তার এ মত কথছে নফছর
এছসছেি। আল্লাহই সবানধ্ে
থ
জাছিি।

ইমাম আিূ হােীফা এর িাণীসাহািীমদর মিষময়
ইমাম আবূ হািীফা বছলি, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাছমর কোছিা সাহাবীর িাম সুিাম োড়া
উছল্লখ েরছবা িা।
নতনি আছরা বছলি, রাসূ ছ লর সাহাবীছের োছরা সাছথ সম্পেথ নেন্ন েরছবা িা এবং োউছে বাে নেছয় অিয
োউছে বন্ধু বািাছবা িা।
এবং নতনি বছলি, রাসূছলর সানন্নছধ্য তাছের সামািয সময় অবস্থাি েরা আমাছের োছরা সারা জীবছির আমল
হছত উত্তম, যনেও তা েীঘ হয়।
থ
এবং নতনি বছলি, আমাছের িবী মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাছমর পর এ উম্মছতর সবছচছয় উত্তম বযচ্ছক্ত
হছলা আবূ বের নসেীে, তারপর উমার, তারপর উসমাি তারপর আলী রানেয়াল্লাহু আিহুম আজমাঈি।
এবং নতনি বছলি, রাসূছলর পর সবছচছয় উত্তম বযচ্ছক্ত আবূ বের, উমার, উসমাি এবং আলী রানেয়াল্লাহু আিহুম
আজমাঈি। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাছমর সব সাহাবীর ভাছলা আছলাচিা োড়া
সমাছলাচিা কথছে নবরত থােছবা।

ইিমুি কািাম ও দীমের মিষময় তকেমিতকে করা মথমক তার মেমষধ্ করা
ইমাম আবূ হািীফা বছলি, প্রবৃনত্তর অিুসারীরা বাসরাছত অছিে। আনম ইলছম োলামছে সবছচছয় সম্মানি ইলম
ধ্ারণা েছর তাছত নবছশবাছরর অনধ্ে প্রছবশ েনর; েখছিা তাছত এেবের বা তার কচছয় কবনশ আবার েখছিা েম
সময় অবস্থাি েনর।
নতনি আছরা বছলি, আনম ইলমু োলাম (তেথশ াস্ত্র) নশছখ-নশছখ কস স্তছর কপৌৌঁেলাম কয স্তছর কপৌৌঁ ে ার োরছণ
আমার নেছে আঙ্গু লসমূহ দ্বারা ইনঙ্গত েরা হয়। আর আনম হাম্মাে ইবি আবূ সুলাইমাছির মজনলছসর নিেছটই
বসতাম। এেো এে মনহলা এছস বলল, এে বযচ্ছক্তর এেজি বাাঁেী স্ত্রী আছে, কস তাছে সুন্নাহ পদ্ধনতছত তালাে
নেছত চায়, তাছে েয় তালাে নেছব?
আনম বুেছত পারলাম িা তাছে নে বলব, তাই আনম তাছে নিছেথ শ নেলাম কযি হাম্মােছে নবষয়ঠট চ্ছজজ্ঞাসা েছর
এবং নফছর এছস কযি আমাছে জািায়। কস হাম্মােছে চ্ছজজ্ঞাসা েরছল নতনি বলছলি, হাছয়য এবং সহবাস কথছে
মুক্ত পনবত্র অবস্থায় তাছে এে তালাে কেছব তারপর েুই হাছয়য পযর্ন্
থ এ অবস্থায় করছখ কেছব। তারপর যখি কস
ক াসল েছর পনবত্র হছব, তখি কস অিযািয স্বামীর জিয হালাল হছয় যাছব। মনহলাঠট নফছর এছস আমাছে নবষয়ঠট
অবনহত েরল। তখি আনম বললাম, ইলমুল োলাছম আমার আর কোছিা েরোর কিই। আনম আমার জুতা েুছটা
নিলাম এবং হাম্মাছের নিেট এছস বসলাম।
এবং নতনি বছলি, আমর ইবি উবাইেছে আল্লাহ লা‘িত েরুে। োরণ, কস মািুছ ষর জিয ইলছম োলাম কয
নবষছয় েথা বলাছত মািুছষর কোি উপোর হয় িা তার পথ খুছলছে।
এে কলাে তাছে চ্ছজজ্ঞাসা েরল, চ্ছজনসম ও আরায (আল্লাহর শরীর ও নসফাত) সম্পছেথ তেথশ াছস্ত্র মািু ষ যা
আনবষ্কার েছরছে কস সস্পছেথ আপিার মতামত নে? নতনি বলছলি, এগুছলা হছি োশনিেছের
থ
েথাবাতথা। তু নম
আসার ও সালাফছের পথ িহণ ের। আর তু নম প্রছতযে িব আনবষ্কৃ ত বস্তু কথছে কবাঁছচ থাছো। োরণ এ গুছলা
সবই নবে‘আত।

হাম্মাে ইবি আনব হািীফা বছলি, আমার নপতা এেনেি আমার নিেট প্রছবশ েরছলি। তখি আমার নিেট
োলামনবেছের েতে কলাে উপনস্থত নেল। আমরা তখি কোছিা এেঠট নবষয় নিছয় তেথাতনেথ েরনেলাম। এছত
আমাছের আওয়াজ উাঁচা হছলা। আনম যখি বানড়র নভতছর তার আ মি শুিছত পারলাম তার নিেট ক লাম।
তখি নতনি আমাছে বলছলি, কহ হাম্মাে কতামার নিেট োরা? আনম বললাম অমুে অমুে। আমার নিেট যারা
নেল তাছের িাম উছল্লখ েরলাম। নতনি বলছলি, কতামরা নে নিছয় আছো? আনম বললাম, (ইলমুল োলাছমর)
অমুে অমুে অধ্যাছয়। তখি নতনি আমাছে বলছলি, কহ হাম্মাে! তু নম োলাম বজথি েছরা।
নতনি বছলি, আনম আমার নপতাছে েখছিা এছলাছমছলা পাইনি এবং এমি কলােছের মছধ্যও িয় কয কোি নবষছয়
আছেশ নেছয় তা কথছে আবার নিছষধ্ েছর। আনম তাছে বললাম, কহ আমার নপতা, তু নমই নে আমাছে তা কশখার
নিছেথ শ োও নি? নতনি বলছলি, অবশযই, কহ আমার কেছল। তছব আনম আজছে কতামাছে তার কথছে নিছষধ্
েরনে। আনম বললাম কেি? নতনি বলছলি, কহ আমার কেছল োলাছমর নবনভন্ন শাখা-প্রশাখায় নবতেথোরী এরা
সবাই যাছেরছে তু নম কেছখছো এে েথা ও এেই েীছির ওপর নেল, অবছশছষ শয়তাি তাছের সম্পেথ িষ্ট েরল
এবং তাছের মাছে েুশমনণ ও মতনবছরাধ্ সৃঠষ্ট েছর নেল ফছল তারা নবপরীত মুখী হছয় পড়ল।
এবং আবূ হািীফা আবূ ইউসূফছে বছলি, তু নম জি সাধ্ারণছে েীছির কমৌনলে নবষছয় োলাম সম্পছেথ েথা বলা
কথছে নবরত থােছব। োরণ তারা এমি কলাে যারা কতামার অন্ধ অিুেরণ েরছব, ফছল কসটা নিছয়ই বযস্ত হছয়
যাছব।
এ হছলা ইমাম আবূ হািীফা রানহমাহুল্লাহ এর নেেু বাণী এবং েীছির কমৌনলে নবষছয় নতনি যা নবশ্বাস েরছতি তার
বণিা
থ এবং ইলমুল োলাম ও মুতাোনল্লমীছির নবপছক্ষ তার অবস্থাি।

তৃ তীয় অধ্যায়
ইমাম মামিক ইিে আোমসর আকীদাহ
তাওহীদ মিষময় তাাঁর িাণী:
হারাভী শাছফ‘ঈ কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলি : ইমাম মাছলেছে োলাম (তেথশ াস্ত্র) ও তাওহীে সম্পছেথ
চ্ছজজ্ঞাসা েরা হছলা। নতনি বলছলি, িবীর প্রনত এ ধ্ারণা েরা অসম্ভব কয, নতনি তার উম্মতছে এছস্তঞ্জা
নশনখছয়ছেি অথচ তাছের তাওহীে নশখািনি। তাওহীে হছলা তাই যা িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম
বছলছেি, কযমি : “আমাছে মািুছষর সাছথ যুদ্ধ েরার নিছেথ শ কেওয়া হছয়ছে যতক্ষণ িা তারা বলছব, আল্লাহ
োড়া কোি সতয ইলাহ কিই। যার দ্বারা জাি ও মাল নিরাপে থাছে তাই প্রেৃত তাওহীে।
োরােুতিী ওয়ালীে ইবি মুসনলম কথছে বণিা
থ েছরি, নতনি বছলছেি, আনম মাছলে, সাওরী, আওযা‘ঈ ও লাইস
ইবি সা‘আেছে নসফাত সংক্রার্ন্ হােীসসমূ হ সম্পছেথ চ্ছজজ্ঞাসা েরলাম। তারা বলছলি, এগুছলা কযভাছব
এছসছে কসভাছবই করছখ োও।
ইবি আবেুল বার বছলি, ইমাম মাছলেছে চ্ছজজ্ঞাসা েরা হছলা, নেয়ামছতর নেি নে আল্লাহছে কেখা যাছব?
নতনি বলছলি, হযাাঁ । আল্লাহ আযযা অজাল্লা বছলি,কসনেি েতে মুখমন্ডল হছব হাছসযাজ্জ্বল। তাছের রছবর প্রনত
েৃঠষ্টনিছক্ষপোরী।আল-নেয়ামাহ : ২২আর নতনি অপর সম্প্রোছয়র জিয বছলি,েখছিা িয়, নিশ্চয় কসনেি তারা
তাছের রব কথছে পেথ ার আড়াছল থােছব।আল-মুতাফনফফীি : ১৫আর োযী আয়ায ইবি িাছফ ও আশহাব
কথছে ‘তারতীবুল মাোনরে’ িামে িছে বছলি, তারা উভছয় বলছলা : কহ আবূ আব্দুল্লাহ তাছের এেেল নে অপর
েছলর কচছয় কবনশ হছব?কসনেি েতে মুখমন্ডল হছব হাছসযাজ্জ্বল। তাছের রছবর প্রনত েৃ ঠষ্টনিছক্ষপোরী।তারা
আল্লাহর নেছে েৃ ঠ ষ্ট কেছব? নতনি বলছলি, হযাাঁ, তাছের এ েু’কচাখ দ্বারা। আনম তাছে বললাম, েতে সম্প্রোয়
বছল, আল্লাহর নেছে তাোছিা যাছব িা। এখাছি কেখার অথ হছলা,
থ
সাওয়াছবর অছপক্ষা েরা। নতনি বলছলি, তারা
নমথযা বছলছে, বরং আল্লাহর নেছেই তাোছিা হছব। তু নম নে মূসা আলাইনহস সালাম এর েথা কশািনি? নতনি
বছলছেি, “কহ আমার রব! আপনি আমাছে কেখা নেি, আনম আপিাছে কেখব”। (আল-আরাফ : ১৪৩) তু নম নে
মছিা েছরা মূ স া তার রছবর নিেট অসম্ভব নেেু কচছয়ছেি? আল্লাহ বছলি,তু নম আমাছে েখছিা কেখছব
িা।আল-আরাফ : ১৪৩অথ াৎ,
থ েুনিয়াছত। োরণ, এঠট হছলা ক্ষণস্থায়ী ঘর। আর অস্থায়ী বস্তু দ্বারা নচরস্থায়ী বস্তু

কেখা যায় িা। যখি তারা স্থায়ী ঘছরর নেছে যাছব তখি তারা স্থায়ী বস্তু দ্বারা স্থায়ী বস্তু কেখছব। আল্লাহ
বছলি,েখছিা িয়, নিশ্চয় কসনেি তারা তাছের রব কথছে পেথার আড়াছল থােছব।আল-মুতাফনফফীি : ১৫
আবূ িু‘আইম জা‘ফর ইবি আব্দুল্লাহ কথছে বণিা
থ েছরি, নতনি বছলছেি, আমরা মাছলে ইবি আিাছসর নিেট
উপনস্থত নেলাম এমতাবস্থায় এে কলাে তার োছে এছস বলল, কহ আবূ আব্দ ল্ল
ু াহ! “রহমাি আরছশর ওপর
ওছিছেি” নেভাছব ওছিছেি ?
তার এ প্রছশ্নর োরছণ মানলে কয েষ্ট কপছলি অিয কোছিা োরছণ নতনি এরূপ েষ্ট পািনি। নতনি যমীছির নেছে
তাোছলি ও তার হাছত থাো লাঠি নেছয় িু েছত লা ছলি, এমিনে তার শরীছর ঘাম কবনরছয় আসল। অতঃপর
নতনি মাথা উিাছলি ও লাঠিঠট নিছক্ষপ েরছলি এবং বলছলি, (আরছশ ওিার) ধ্রণ কবাধ্ ময িয়, তছব তার
ওপছর ওিা অজািা নবষয় িয়। আর তার প্রনত ঈমাি আিা ওয়াচ্ছজব এবং তার সম্পছেথ প্রশ্ন েরা নবে‘আত। আর
আনম কতামাছে এেজি নবে‘আনত মছি েনর। আর তাছে কবর েছর কেয়ার নিছেথ শ নেছলি, ফছল তাছে কবর
েছর কেওয়া হছলা।
আবূ িু‘আইম ইয়াহইয়া ইবি রাবী কথছে বণিা
থ েছরি, নতনি বছলি, আনম মাছলে ইবি আিাছসর নিেট উপনস্থত
নেলাম, এমতাবস্থায় তার োছে এে কলাে আসল ও বলল, কহ আবূ আব্দুল্লাহ! কয বছল েুরআি মাখলুে আপনি
তার সম্পছেথ নে বছলি?
মানলে বলছলি, কস চ্ছজচ্ছন্দে—বদ্বীি, তাছে হতযা েছরা। কস বলল, কহ আবূ আব্দুল্লাহ! আনম এেঠট কশািা েথা
বণ িা
থ েরনে। নতনি বলছলি, আনম তা োছরা হছত শুনিনি কেবল কতামার কথছেই শুছিনে। নতনি এ েথাছে
মারাত্মে জািছলি।
ইবি আব্দুল বার আব্দুল্লাহ ইবি িাছফ‘ কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলছেি, মাছলে ইবি আিাস বলছতি, কয
বযচ্ছক্ত এ েথা বছল কয, েু রআি মাখলুে তাছে প্রহার েছর শাচ্ছস্ত কেওয়া হছব এবং তাওবা িা েরা পয র্ন্
থ বন্দী
েছর রাখা হছব।
আবূ োউে আব্দুল্লাহ ইবি িাছফ‘ কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলি, মাছলে বছলছেি, আল্লাহ আসমাছি আর
তার ইলম সব জায় ায়।

কাদর (তাকদীর) মিষময় তার িাণী
আবূ িু‘আইম ইবি ওহাব কথছে বণিা
থ েছরি, নতনি বছলি, আনম মাছলেছে শুছিনে এে কলােছে বলছতছেি:
তু নম আমাছে তোল োের সম্পছেথ চ্ছজছজ্ঞস েছরছো? কলােঠট বলল, হযাাঁ, নতনি বলছলি, আল্লাহ তা‘আলা
বছলি,আর যনে আমরা ইিা েরতাম, তাহছল প্রছতযে বযচ্ছক্তছে তার নহোয়াত োি েরতাম। নেন্তু আমাছের
েথাই সছতয পনরণত হছব কয, নিশ্চয় আমরা চ্ছজি ও মািুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূণ েরব।আস-সাজোহ:
থ
১৩
সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা যা বছলছেি, তা অবশযই হছব।
োজী আয়ায বছলি, ইমাম মাছলেছে োোনরয়যাছের সম্পছেথ চ্ছজজ্ঞাসা েরা হছলা: তারা োরা? নতনি বলছলি,
কয বছল পাপসমূহ সৃঠষ্ট েরা হয়নি। তাছে োোনরয়যাছের সম্পছেথ আরও চ্ছজজ্ঞাসা েরা হছলা? নতনি বলছলি,
োোনরয়যাহ যারা বছল সক্ষমতা বান্দার সাছথই রছয়ছে, যনে তারা চায় আিু তয েছর আর যনে চায় পাপ েছর।
ইবি আবী আছেম সা‘ঈে ইবি আব্দ ুল জাব্বার কথছে ব ণিা
থ
েছরি, নতনি বছলছেি, আনম মানলে ইবি
আিাসছে বলছত শুছিনে, তাছের নবষছয় আমার মতামত হছলা তাছেরছে তাওবা েরছত বলা হছব। যনে তাওবা
েছর ভাছলা অিযথায় তাছের—োোনরয়যাছের—হতযা েরা হছব।
ইবি আব্দুল বার বছলি, মাছলে বছলছেি, আনম কোছিা োোনরছে নিছবাধ্,
থ আহমে ও মূখ বযতীত
থ
কেনখনি।
ইবি আবী আছেম মারওয়াি ইবি মুহাম্মাে আত-তাতারী কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলছেি, আনম মাছলে
ইবি আিাসছে োোরীছে নববাহ েরা সম্পছেথ চ্ছজজ্ঞাসা েরছত শুছিনে? তখি নতনি নতলাওয়াত েছরি:এেজি
মু’নমি বান্দা এেজি মুশনরে অছপক্ষা উত্তম।আল-বাোরাহ : ২২১
োজী আয়ায বছলি, মাছলে বছলছেি, োোরীর সাক্ষয তবধ্ িয়, আর িা খাছরজী ও রাছফযীর।
োজী আয়ায বছলি, োোনরয়যাছের সম্পছেথ মাছলেছে চ্ছজজ্ঞাসা েরা হছলা, আমরা নে তাছের সাছথ েথা বলা
কথছে নবরত থােছবা? নতনি বলছলি, হযাাঁ, যখি কস নিচ্ছশ্চতভাছব তার আেীোহ জািছব। অিয বণ িায়
থ
আছে,

নতনি বছলছেি, তাছের নপেছি সালাত পড়ছব িা ও তাছের কথছে হােীস িহণ েরছব িা। আর যনে কতামরা
তাছেরছে কোি নেছদ্রর মছধ্যও পাও তাহছল কসখাি কথছে তাছেরছে কবর েছর োও।

ঈমাে মিষময় তার িাণী:
ইবি আব্দুল বারর আব্দুর রাযযাে ইবি হু মাম কথছে বণ িা
থ েছরি নতনি বছলি, আনম ইবি জুরাইজ, সুনফয়াি
সাওরী, মা‘মার ইবি রাছশে, সুফীয়াি ইবি উয়াইিাহ ও মাছলে ইবি আিাসছে শুছিনে তারা বছলি, ঈমাি
হছলা েথা ও আমল (উভছয়র সমঠষ্ট এবং) বাছড় ও েছম।
আবূ িু‘আইম আব্দুল্লাহ ইবি িাছফ‘ কথছে বণিা
থ েছরি, নতনি বছলি, মাছলে ইবি আিাস বলছতি, ঈমাি হছলা
েথা ও আমল।
ইবি আব্দুর বারর আশহাব ইবি আব্দুল আযীয কথছে বণিা
থ েছরি, নতনি বছলি, মাছলে বছলছেি, মািুষ কযাল
মাস বাইতু ল মুোোছসর নেছে নফছর সালাত আোয় েছরি। তারপর তাছের বাইতু ল্লাহর নেছে সালাত আোছয়র
নিছেথ শ কেওয়া হছলা। তখি আল্লাহ তা‘আলা বলছলি, (অথ)থ “আল্লাহ তা‘আলা কতামাছের ঈমািছে নবিষ্টোরী
িয়”। অথ াৎ
থ বাইতু ল মু ে াোছসর নেছে মু খ েছর আোয়েৃ ত সালাত। মাছলে বছলি, এ আয়াত দ্বারা আনম
মুরচ্ছজ’আছের েথা “সালাত ঈমাছির অংশ িয়” প্রতযাখযাি েনর।

সাহািীমদর মিষময় তাাঁর িাণী:
আবূ িু‘আইম আব্দুল্লাহ আল-আম্বারী কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলি, মাছলে ইবি আিাস বছলি, কয বযচ্ছক্ত
রাসূছলর কোছিা সাহাবীছে খাট েরল অথবা তার অর্ন্ছর তাছের প্রনত কোি নবছদ্বষ থােল তার জিয মুসনলমছের
ণীমছত কোি অংশ কিই। তারপর নতনি আল্লাহর বাণী নতলাওয়াত েরছলি:যারা তাছের পছর এছসছে তারা বছল:
‘কহ আমাছের রব, আমাছেরছে ও আমাছের ভাই যারা ঈমাি নিছয় আমাছের পূছব অনতক্রার্ন্
থ
হছয়ছে তাছেরছে
ক্ষমা েরুি; এবং যারা ঈমাি এছিনেল তাছের জিয আমাছের অর্ন্ছর কোি নবছদ্বষ রাখছবি িা।আল-হাশর : ১০
অতএব কয বযচ্ছক্ত তাছেরছে খাট েরল অথবা তার অর্ন্ছর তাছের প্রনত কোি নবছদ্বষ রাখল তার জিয
কোি অনধ্োর কিই।

ণীমছত

আবূ িু‘আইম যুবাইছরর সর্ন্ািছের কথছে কোছিা এে বযচ্ছক্ত কথছে বণিা
থ েছরি, নতনি বছলছেি, আমরা এেো
মাছলছের নিেট নেলাম। তখি তা র
াঁ া এে বযচ্ছক্তর আছলাচিা েরছলি কয রাসূছ লর সাহাবী ছণর সমাছলাচিা
েছর। তখি মাছলে এ আয়াত নতলাওয়াত েরছলি:মুহাম্মে আল্লাহর রাসূল এবং তার সাছথ যারা আছে তারা
োনফরছের প্রনত অতযর্ন্ েছিার।অবছশছষ কপৌৌঁেছলিযা চাষীছে আিন্দ কেয়। যাছত নতনি তাছের দ্বারা
োনফরছেরছে কক্রাধ্ানন্বত েরছত পাছরি।আল-ফাতহ : ২৯
তারপর মাছলে বলছলি, কয বযচ্ছক্ত নিছজর অর্ন্ছর রাসূছ লর কোছিা সাহাবীর প্রনত নবছদ্বষ নিছয় কভার েরছব
তাছে অবশযই এ আয়াত আক্রার্ন্ েরছব।
োজী আয়ায আশহাব ইবি আব্দুল আযীয কথছে বণিা
থ েছরি, নতনি বছলছেি: আমরা মাছলছের নিেট নেলাম
এ সময় এেজি আলাভী এছস তার নিেট অবস্থাি নিল। আর তারা সচরাচর তার মজনলছস আসত। কস কহ আবূ
আব্দুল্লাহ বছল মাছলেছে ডােল, নতনি তার জিয মাথা তু লছলি। আর কেউ তাছে ডােছল নতনি মাথা তু লার
কচছয় কবশী উত্তর নেছতি িা। তারপর কলােঠট তাছে বলল, আনম কতামাছে আমার মাছে ও আল্লাহর মাছে েলীল
নহছসছব োাঁড় েরাছত চাই, যখি আনম তাাঁর সামছি আসছবা এবং নতনি আমাছে চ্ছজজ্ঞাসা েরছবি, তখি আনম
তাাঁছে বলছবা: মাছলে আমাছে বছলছেি।তখি নতনি তাছে বলছলি, তু নম বছলা।ছস (আলাভী) বলল, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাছমর পর সছব াত্তম
থ
মািুষ কে?নতনি বলছলি, আবূ বের, আলাবী বলল, তারপর
কে? মাছলে বলছলি, তারপর উমার। আলাবী বলল, তারপর কে? নতনি বলছলি, নিযানততভাছব
থ
নিহত খলীফা
উসমাি। আলাবী বলল, আল্লাহর েসম আনম আর েখছিা কতামার মজনলছস বসছবা িা।মাছলে তাছে বলছলি,
কতামার ইিা।

ইিমুি কািাম এিং দীমের মিষময় ঝগড়া করা মথমক তার মেমষধ্ করা:
ইবি আব্দুল বারর মুস‘আব ইবি আব্দুল্লাহ আয-যুবাইরী কথছে বণিা
থ েছরি, নতনি বছলি, মাছলে ইবি আিাস
বলছতি, েীছির নবষছয় নবতেথ েরাছে আনম অপেন্দ েনর। মেীিাবাসী ণ সবো
থ তা অপেন্দ েরছতি এবং তা

কথছে নিছষধ্ েরছতি। কযমি জাহাছমর মতামত নিছয় েথা বলা, োোর ও এ ধ্রছির নবষছয় েথা বলা। নতনি কয
নবষছয় আমল আছে কস নবষছয়ই েথা বলছত পেন্দ েরছতি। নেন্তু আল্লাহর েীছির নবষছয় বা আল্লাহ সম্পছেথ
েথা বলা অছপক্ষা চুপ থাো আমার োছে কবনশ নপ্রয়। োরণ, আনম আমার শহরবাসীছে কেছখনে তারা েীছির কয
নবষছয়র অধ্ীি আমল কিই কস নবষছয় েথা বলছত নিছধ্ধ্ েরছতি।
আবূ িু‘আইম আব্দুল্লাহ ইবি িাছফ‘ কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলছেি, আনম মাছলেছে বলছত শুছিনে: যনে
কোি বযচ্ছক্ত আল্লাহর সাছথ নশেথ েরা বযতীত সব ধ্রছির েবীরা গুিাছহ নলপ্ত হয়, অতঃপর কস এসব নবে‘আত
ও প্রবৃনত্ত—োলাম শাস্ত্র—কথছে মুক্ত হয় কস জান্নাছত যাছব।
হাছরাভী ইসহাে ইবি ঈসা কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলি, মাছলে বছলছেি, কয বযচ্ছক্ত ইলমু ল োলাছমর
মাধ্যছম েীি তালাশ েরছব কস িাচ্ছস্তছে পনরণত হছব, কয বযচ্ছক্ত স্পশমনণ
থ
দ্বারা সম্পে তালাশ েরছব কস সবহারা
থ
হছব, আর কয বযচ্ছক্ত নবরল হােীস তালাশ েরছব কস নমথযা বলছব।
খতীব ইসহাে ইবি ঈসা কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলছেি: আনম মাছলে ইবি আিাসছে েীছির নবষছয়
ে ড়ার নিন্দা েরছত শুছিনে। নতনি বছলি, যখিই এে বযচ্ছক্ত কথছে অনধ্ে ে ড়াছট অপর বযচ্ছক্ত আমাছের
োছে আছস তখি কস আমাছের োছে চায় কযি, আমরা জীবরীল িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাছমর নিেট
যা নিছয় এছসছেি তা কযি আমরা প্রতযাখযাি েনর।
হারাবী আব্দুর রহমাি ইবি মাহেী কথছে বণিা
থ েছরি, নতনি বছলছেি, আনম মাছলছের নিেট প্রছবশ েরলাম
তখি তার নিেট এে কলাে নেেু চ্ছজজ্ঞাসা েরনেল। নতনি বলছলি, সম্ভাবত তু নম আমর ইবি উবাইছের োত্র।
তার উপর আল্লাহর লা’িত বনষ ত
থ কহাে। োরণ কসই ইলমুল োলাছমর নবে‘আত আনবষ্কার েছরছে। োলাম বা
তেথশ াস্ত্র যনে ইলম হছতা তাহছল সাহাবী, তাছব‘ঈ ণ এ বযাপাছর েথা বলছতি। কযমিভাছব তারা শরীয়ছতর
হুেুম-আহোম ও নবনধ্-নবধ্াি সম্পছেথ েথা বছলছেি।
হারাভী আশহাব ইবি আব্দুল আযীয কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলছেি, আনম মাছলেছে বলছত শুছিনে,
কতামরা নবে‘আত কথছে কবাঁ ছ চ থাছো। তাছে বলা হছলা, কহ আবূ আব্দ ল্ল
ু াহ! নবে‘আত নে? নতনি বলছলি,
নবে‘আতী হছলা যারা আল্লাহর িাম, তা র
াঁ নসফাতসমূহ , তার োলাম, ইলম ও েু েরাত সম্পছেথ ইলমুল োলাম
দ্বারা েথা বছল এবং সাহাবী ও উত্তমভাছব তাছের অিুসারী তাছব‘ঈ ণ কয নবষছয় চুপ নেছলি কস নবষছয় তারা চুপ
থাছে িা।
আবূ িু‘আইম শাছফ‘ঈ কথছে বণিা
থ েছরি, নতনি বছলছেি, মাছলে ইবি আিাছসর নিেট যখি কোি প্রবৃনত্তর
পুজারী আসত নতনি বলছতি, আনম আমার রব ও েীছির বযাপাছর সুস্পষ্ট প্রমাছণর ওপর আনে। আর তু নম সছন্দহ
কপাষণোরী। তাই তু নম সচ্ছন্দহাি কলাছের োছে যাও এবং তার সাছথ নবতেথ ের।
ইবি আব্দুল বার মুহাম্মাে ইবি আহমাে ইবি খুয়াইয নমিোে আল-মাসরী আল-মাছলেী কথছে বণিা
থ েছরি।
নতনি তার নেতাব আল-নখলাছফ ইজারা অধ্যাছয় নলছখছেি, ইমাম মাছলে বছলছেি, প্রবৃনত্তর পুজারী, নবে‘আতী
ও িজুমীছের নেতাবসমূছহ বন্ধেী কলি-কেি েরা তবধ্ িয়। নতনি নেেু নেতাছবর িাম উছল্লখ েছরি। তারপর
নতনি বছলি, আমাছের সাথীছের নিেট প্রবৃনত্তর পুজারী ও নবেআতীছের নেতাব হছলা োলামী সম্প্রোয় কথছে
মু‘তানযলা ও অিযািযছের নেতাব। এ নবষছয় ইজারাহ বানতল।
তাওহীে, ঈমাি, সাহাবী ণ এবং ইলছম োলাম ও অিযািয নবষছয় ইমাম মাছলছের মতামত ও অবস্থাি এখাছি
তু ছল ধ্রা হছলা।

চতু থ েঅধ্যায়
ইমাম শামফ‘ইর আকীদাহ
তাওহীদ মিষময় তার িাণী
ইমাম বাইহাহী রাবী‘ ইবি সুলাইমাি কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলি, শাছফ‘ঈ বছলছেি, কয বযচ্ছক্ত আল্লাহর
শপথ েছর অথবা তার িামসমূ হ হছত কোি িাম দ্বারা শপথ েছর তারপর কস েসম ভঙ্গ েরল, তার ওপর
োফফারাহ ওয়াচ্ছজব। আর কয বযচ্ছক্ত আল্লাহ বযনতত অিয নেেু র শপথ েছর কযমি কোি কলাে বলল, ো‘বার
েসম, আমার বাছপর েসম ইতযানে তারপর কস েসম ভঙ্গ েরল, তার ওপর কোি োফফরাহ কিই।
অিুরূপভাছব যনে কোি বযচ্ছক্ত বছল, আমার জীবছির েসম, তার ওপর কোি োফফরাহ কিই। াইরুল্লাহর
িাছম শপথ েরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাছমর বাণী অিুযায়ী মােরুহ ও নিনষদ্ধ। নতনি বছলি,
আল্লাহ আযযা ওয়াজাল্লা কতামাছেরছে কতামাছের বাপ-োোর েসম কখছে নিছষধ্ েছরছেি। কয বযচ্ছক্ত শপথ
েরছত চায় কস কযি আল্লাহর িাছম শপথ েছর অথবা চুপ থাছে।
ইমাম শাছফ‘ঈ এর োরণ বণ িা
থ েছরি কয, আল্লাহর িামসমূহ মাখলুে িয়। সুতরাং কয আল্লাহর িাছমর দ্বারা
শপথ েরল তারপর ভঙ্গ েরল, অবশযই তাাঁর ওপর োফফারাহ ওয়াচ্ছজব।
ইবিু ল োইনয়যম ‘ইজনতমাউল জুয় ু শ ’ িামে িছে শাছফ‘ঈ হছত বণ িা
থ েছরি কয, নতনি বছলছেি, আনম কয
সুন্নাছতর ওপর আনে এবং আমার আহছল হােীস ভাইছেরছে কয সুন্নাছতর উপর কেছখনে ও যাছের কথছে নশক্ষা
িহণ েছরনে কযমি সুন ফয়াি, মাছলে ও অিযািয ণ, তাওহীছের নবষছয় তাছের মত হছলা এই স্বীোছরাচ্ছক্ত ও
সাক্ষয প্রোি েরা কয, আল্লাহ োড়া আর কোি সতয ইলাহ কিই এবং মুহাম্মাে আল্লাহর রাসূল। আর স্বীোর েরা
কয, আল্লাহ স্বীয় আসমাছি তার আরছশর উপর আছেি। নতনি কযভাছব চাি তার মাখলুছের নিেটবতী হি। আর
আল্লাহ কযভাছব চাি েুনিয়ার আসমাছি অবতরণ েছরি।
আর আয-যাহবী আল-মু য ািী কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলেি: আনম বললাম: তাওহীছের নবষছয় আমার
অর্ন্ছর যা রছয়ছে এবং যার সাছথ আমার অর্ন্র সম্পৃক্ত হছয়ছে তা েূর েরার যনে কেউ থাছে, তাহছল নতনি
হছলি (ইমাম) শাছফ‘ঈ। ফছল আনম তার নিেট ক লাম তখি নতনি নমসছরর মসচ্ছজছে নেছলি। যখি আনম তার
সামছি বসলাম, বললাম : তাওহীে নবষছয় আমার অর্ন্ছর এেঠট প্রছশ্নর উছদ্রে হছয়ছে, আর আনম জানি কয,
আপিার জািার মছতা আর কেউ জাছি িা। অতএব (এ নবষছয়) আপিার ইলম নে? নতনি ক্ষুব্ধ হছলি। অতঃপর
বলছলি, তু নম নে জাি তু নম কোথায়? আনম বললাম: হযাাঁ। নতনি বলছলি, এঠটই কসই জায় া কযখাছি আল্লাহ
নফরআউিছে ডুনবছয়ছেি। কতামার োছে নে কপৌৌঁছেছে কয, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম এ নবষছয়
প্রশ্ন েরছত নিছেথ শ নেছয়ছেি? আনম বললাম: িা। নতনি বলছলি, সাহাবী ণ এ নবষছয় েথা বছলছেি? আনম
বললাম: িা। নতনি বলছলি, আসমাছি েতঠট তারো আছে তু নম জাি? আনম বললাম: িা। নতনি বলছলি: যত
িক্ষত্র সৃঠষ্ট েরা হছয়ছে তার েয়ঠটর প্রেৃনত ও উেয়-অস্ত জাি? আনম বললাম: িা। নতনি বলছলি, সৃঠষ্টর এেঠট
চ্ছজনিস তু নম কতামার কচাছখ কেখ, অথচ তার সম্পছেথ তু নম জাি িা, অথচ তু নম তার স্রষ্টার ইলম সম্পছেথ েথা
বলছো!?
অতঃপর নতনি আমাছে ওযূ সম্পেীয় এেঠট মাসআলা চ্ছজজ্ঞাসা েরছল আনম তাছত ভুল েনর। নতনি মাসআলাঠট
চারঠট ভা েরছলি। আনম তার এেঠটছতও সঠিে উত্তর নেছত পানরনি। তখি নতনি বলছলি, যার প্রনত তু নম
তেনিে পা চ
াঁ বার মুখাছপনক্ষ হও, তার ইলম করছখ স্রষ্টার ইলম নিছয় টািাটানি েরে। যখি কতামার অর্ন্ছর এর
উছদ্রে হয়, তখি তু নম আল্লাহর বাণীর নেছে নফছর যাও:আর কতামাছের ইলাহ এে ইলাহ। নতনি োড়া কোি
(সতয) ইলাহ কিই। নতনি অনত েয়াময়, পরম েয়ালু।নিশ্চয় আসমািসমূহ ও যমীি সৃঠষ্টর মছধ্যসূরা আল বাোরাহ
: ১৬৩, ১৬৪ সুতরাং মাখলুে দ্বারা খাছলছের অচ্ছস্তছত্বর ওপর প্রমাণ োও। আর কযখাি কতামার জ্ঞাি কপৌৌঁছেনি
কস নবষছয় নিছজছে েছষ্ট কফল িা।
ইবিু আব্দুল বারর ইউিুস ইবি আব্দুল আ‘লা কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলছেি, ইমাম শাছফ‘ঈছে বলছত
শুছিনে, যখি তু নম কোি বযচ্ছক্তছে বলছত শুিছব িাম এে চ্ছজনিষ আর িাম দ্বারা িামেরণেৃ ত বস্তু আছরে
চ্ছজনিষ অথবা বছল এ চ্ছজনিষঠট এ চ্ছজনিষ হয় তাহছল তু নম কজছি রাছখা কয, কস নযিেীে।

শাছফ‘ঈ স্বীয় নেতাব আর-নরসালায় বছলছেি, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জিয...নযনি কতমিই কযমি নতনি তার
নিছজর সম্পছেথ বণিা
থ েছরছেি। তার মাখলুে তার নবষছয় যা বণিা
থ েছর নতনি তার উছধ্ব।থ
যাহবী সীয়ার িছে শাছফ‘ঈ কথছে বণিা
থ েছরি, নতনি বছলছেি, েুরআি ও হােীছস বনণতথ নসফাতগুছলা আমরা
সাবযস্ত েরব এবং তু লিাছে তার কথছে অসাবযস্ত েরব। কযমনিভাছব নতনি তা নিছজর কথছে অসাবযস্ত
েছরছেি।“তার মছতা কোি নেেু কিই”।আশ-শূরা : ১১।ইবি আব্দুল বার রাবী ইবি সুলাইমাি কথছে বণিা
থ েছরি,
নতনি বছলছেি, আনম শানফঈছে আল্লারহ বাণী সম্পছেথ বলছত শুছিনে।েখছিা িয়, নিশ্চয় কসনেি তারা তাছের
রব কথছে পেথার আড়াছল থােছব।আল-মুতাফনফফীি : ১৫
এ দ্বারা আমাছের জানিছয় কেি কয, কসখাছিা েতে সম্প্রোয় এমি থােছব যাছের আড়াল েরা হছব িা, তারা
তার নেছে কেখছবি। তাছে কেখাছত তাছের কোি অসুনবধ্া হছব িা।
লালাোয়ী রাবী ইবি সুলাইমাি কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলি, আনম মুহাম্মাে ইবি ইদ্রীস আশ-শাছফ‘ঈর
েরবাছর হানযর হলাম। তখি তার োছে এেঠট মাঠটর টু েরা আিা হছলা যাছত নেল: আপনি আল্লাহর বাণী
সম্পছেথ নে বছলি?েখছিা িয়, নিশ্চয় কসনেি তারা তাছের রব কথছে পেথার আড়াছল থােছব।
শাছফ‘ঈ বলছলি, িারাচ্ছজর োরছণ কযছহতু তাছের আড়াল েরা হছয়ছে, এছত প্রমানণত হয় কয সন্তুঠষ্টর োরছণ
তারা তাছে কেখছব। রবী‘ বছলি, আনম বললাম, কহ আবূ আব্দ ল্ল
ু াহ আপনি নে এ মত কপাষণ েছরি? নতনি
বলছলি, হযাাঁ এ দ্বারাই আনম আল্লাহর েীিোনর িহণ েনর।
ইবি আব্দুল বার হারুেী কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলি, ইবরাহীম ইবি ইসমাঈল ইবি উলাইয়যাহ সম্পছেথ
ইমাম শাছফ‘ঈর নিেট আছলাচিা েরা হছল নতনি বছলি, আনম প্রনতঠট নবষছয় তার নবছরানধ্ এবং লা ইলাহা
ইল্লাল্লাহ নবষছয়ও। কস যা বছল আনম তা বনল িা। আনম বনল আল্লাহ োড়া কোি সতয ইলাহ কিই নযনি পেথ া র
আড়াল কথছে মূসার সাছথ েথা বছলছেি। আর কস বছল আল্লাহ োড়া কোি সতয ইলাহ কিই নযনি োলাম সৃঠষ্ট
েছরছেি যা পেথার আড়াল কথছে নতনি মূসাছে শুনিছয়ছেি।
লালাো’ঈ রাবী‘ ইবি সুলাইমাি কথছে বণিা
থ েছরি, শাছফ‘ঈ বছলছেি, কয বযচ্ছক্ত বছল কয, েুরআি মাখলুে কস
োনফর।
বাইহােী আবূ মুহাম্মাে আয-যুবাইরী কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলি, এে কলাে শাছফ‘ঈছে বলল, আপনি
আমাছে েু রআি সম্পছেথ বলু ি তা নে স্রষ্টা? শাছফ‘ঈ বলছলি, আল্লাহু ম্মা, িা। কস বলল, তাহছল নে সৃ ঠ ষ্ট?
শাছফ‘ঈ বলছলি, আল্লাহুম্মা, িা। তাহছল নে াইছর মাখলুে (অসৃষ্ট)? শাছফ‘ঈ বলছলি, আল্লাহুম্মা হযাাঁ। েুরআি
কয াইছর মাখলু ে তার ওপর প্রমাণ নে? এ েথা কশাছি শাছফ‘ঈ মাথা উ াঁ চ া েরছলি এবং বলছলি, তু নম নে
স্বীোর ের েু রআি আল্লাহর োলাম, কস বলল, হযাাঁ। শাছফ‘ঈ বলছলি, এ বাছেযর মছধ্য নবষয়ঠট অনতবানহত
হছয়ছে। আল্লাহ তা‘আলা বছলছেি:আর যনে মুশনরেছের কেউ কতামার োছে আশ্রয় চায়, তাহছল তাছে আশ্রয়
োও, যাছত কস আল্লাহর োলাম শুছি,আত-তাওবাহ : ৫।আর আল্লাহ মূ স ার সাছথ সু স্প ষ্টভাছব েথা
বছলছেি।আি-নিসা : ১৬৪।
শাছফ‘ই বলছলি, তু নম নে স্বীোর েছরা কয, আল্লাহ নেল এবং তার োলামও নেল? বা আল্লাহ নেল নেন্তু তার
োলাম নেল িা? কলােঠট বলল, বরং আল্লাহ নেল এবং তার োলামও নেল। নতনি বছলি, শাছফ‘ই মুচনে হা নাঁ স
নেছলি এবং বলছলি, কহ েূফী ণ, কতামরা আশ্চয থধ্রছির েথা বছলা, োরণ কতামরা স্বীোর েছরা কয, আল্লাহ
সবনেেুর পূছব থনেছলি এবং তার েথাও নেল। তাহছল কতামরা এ জাতীয় েথা কোথায় কপছল : োলামই আল্লাহ,
অথবা (োলাম) আল্লাহ িি, অথবা (োলাম) াইরুল্লাহ অথবা (োলাম) আল্লাহছে বাে নেছয়? কলােঠট চুপ হছয়
ক ল এবং কবর হছয় পড়ল।
জুয উল ই‘নতোে িে যা শাছফ‘ঈর নেছে নিসবত েরা হছয় থাছে—তাছত আবূ তাছলব আল আশারী কথছে
বনণ ত—:
থ
যার িস হছলা, নতনি বছলি: আল্লাহর নসফাত সম্পছেথ এবং তার প্রনত ঈমাি আিয়ি সম্পছেথ
শাছফ‘ঈছে চ্ছজজ্ঞাসা েরা হছল নতনি উত্তর কেি, আল্লাহ তাবারাো ও তা‘আলার জিয রছয়ছে িামসমূ হ ও
নসফাতসমূ হ , যা নিছয় িানযল হছয়ছে তার নেতাব এবং যার সম্পছেথ সংবাে নেছয়ছেি তার িবী সাল্লাল্লাহু
আলাইনহ ওয়াসাল্লাম। আল্লাহর মাখলু ছ ের মধ্য কথছে যার নিেট প্রমাণ কপৌৌঁ ছ েছে কয, েু রআি এর (অথ াৎ
থ
নসফতা ও িামসমূ ছ হর) বণ িাসহ
থ
িানযল হছয়ছে এবং রাসূ ল ু ল্ল াহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাছমর েথা তার
নিেট সহীহভাছব সাবযস্ত হছয়ছে, যা ইিসাফ ার বণ িাোরী
থ
ণ তার কথছে পরম্পরায় বণ িা
থ েছরছেি, তার
জছিয তার নবছরানধ্তা েরার কোি সুছযা কিই। েলীল প্রমানণত হওয়ার পরও যনে কেউ তার নবছরানধ্তা েছর কস

আল্লাহছে অস্বীোর েরল। আর যনে সংবাে কপৌৌঁোছিার পূছব অস্বীোর
থ
েছর, তাহছল কস িা-জািার োরছণ ক্ষমা
কযা য, োরণ তার ইলম ছবষণা ও নচর্ন্া দ্বারা অজথি েরা সম্ভবপর িয়।
এ ধ্রছির আল্লাহর আছরা সংবাে কেওয়া কয, নতনি অবশযই সবছশ্রাতা।
থ
আর তাাঁর জিয রছয়ছে েুঠট হাত। োরণ
আল্লাহ তা‘আলার বাণী:বরং তা র
াঁ েুই হাত প্রশস্ত।আল-মাছয়োহ : ৬৪এবং তার জিয রছয়ছে ডাি হাত, োরণ
আল্লাহ আযযা ওয়াজাল্লা বছলি:এবং আোশসমূহ তাাঁর ডাি হাছত ভাাঁজ েরা থােছব।আয-যুমার : ৬৭এবং তাাঁর
জিয রছয়ছে কচহারা, োরণ আল্লাহ আযযা ওয়াজাল্লা বছলি:প্রনতঠট বস্তুই ধ্বংস হছব। তছব তার কচহারা
োড়া।আল-োসাস : ৮৮এবং তার বাণীআর কথছে যাছব শুধ্ু মহামনহম ও মহািুভব কতামার রছবর কচহারা।আররহমাি : ২৭এবং তাাঁর জিয রছয়ছে পা, োরণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম বছলি:এমিনে রব তাছত
তাাঁর পা রাখছবি।অথাৎ
থ জাহান্নাম (এর ওপর)। োরণ, কয আল্লাহর রাস্তায় মারা ন ছয়ছে তার সম্পছেথ রাসূলুল্লাহ
ু
সাল্লাল্লাহ আলাইনহ ওয়াসাল্লাম বছলছেিছস আল্লাহর সাছথ এমি অবস্থায় সাক্ষাত েছরছে কয, নতনি তার নেছে
তানেছয় হা স
াঁ ছেি।আর নতনি প্রনত রাছত েু ন িয়ার আোছশ অবতরণ েছরি। রাসূ ল ু ল্ল াহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ
ওয়াসাল্লাম এ নবষছয় সংবাে কেি। আর নতনি োিা িি। োরণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম যখি
োজ্জাছলর আছলাচিা েছরি তখি বছলি:নিশ্চয় কস োিা আর কতামাছের রব োিা িি।আর মু ’নমি ণ
নেয়ামছতর তাছের রবছে স্বছচাছক্ষ কেখছবি কযমিঠট তারা চাাঁেছে কচৌে তানরছখর রাচ্ছত্রছত কেখছত পাছবি এবং
তার জিয রছয়ছে আঙ্গু ল। রাসূছলর েথা দ্বারা প্রমানণত:এমি কোছিা অর্ন্র কিই যা রহমাছির আঙ্গু লসমূহ কথছে
েু ’আঙ্গু ছ লর মাছে কিই।আর এসব অথ থ(তথা নসফাত) যদ্বারা আল্লাহ আযযা ওয়াজাল্লা তার নিছজর সত্তাছে
গুণানন্বত েছরছেি এবং যদ্বারা গুণানন্বত েছরছেি তাাঁছে তাাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম নচর্ন্া ও
ছবষণা দ্বারা যথাযথভাছব তা অিুভব েরা যায় িা এবং এগুছলা িা-জািার োরছণ োউছে োনফরও বলা যায়
িা। তছব তার োছে সংবাে কপৌৌঁোর পর, যনে অস্বীোর েছর তছব তাছে োনফর বলা যাছব। আর যনে এ নবষছয়
বনণ ত
থ সংবাে এমি হয় যা বু ে ার কক্ষছত্র কশািাটাই প্রতযক্ষ েরার স্থলানভনষক্ত হয় তখি কশ্রাতার ওপর তার
যথাযথ অথ কমছি
থ
কিওয়া ও তার ওপর সাক্ষয কেওয়া ওয়াচ্ছজব হছয় যায়। কযমিঠট কস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ
ওয়াসাল্লাম কথছে শুিল এবং প্রতযক্ষ েরল। তছব আমরা এসব নসফাত সাবযস্ত েরব এবং সােৃ শযছে িাছোচ
েরছবা কযমিঠট নতনি তার নিছজর সত্তা কথছে িাছোচ েছরছেি। নতনি বছলি,তাাঁর মছতা নেেু কিই আর নতনি
সবছশ্রাতা
থ
ও সবদ্রষ্টা।আশ-শূ
থ
রা : ১১সবছশষ
থ
নবশ্বাস

কাদর মিষময় তার িাণী
বাইহােী রাবী‘ ইবি সুলাইমাি কথছে বণিা
থ েছরি, নতনি বছলি, শাছফ‘ঈছে োোর সম্পছেথ চ্ছজজ্ঞাসা েরা হছল
নতনি বছলি,
(েনবতা) (কহ আল্লাহ) তু নম যা চাও তা হছবই যনেও তা আনম িা চাই। আর আনম যা চাই তা যনে তু নম িা চাও হছব
িা।
(েনবতা) (কহ আল্লাহ!) কতামার ইলম অিুযায়ী বান্দাছের সৃঠষ্ট েছরছো। সুতরাং কতামার ইলম অিুযায়ী চছল যুবে
ও বৃদ্ধ।
(েনবতা) তু নম তার ওপর েয়া েছরে ও এছে লানিত েছরে এবং এছে সাহাযয েছরে ও তাছে পনরতযা েছরে।
(েনবতা) তাছের কেউ হতভা া আর কসৌভা যবাি। আর তাছের কেউ েুশ্রী আর কেউ সুন্দর।
বাইহােী শাছফ‘ঈর গুণাবনলর আছলাচিা েরছত ন ছয় বণিা
থ েছরি: শাছফ‘ঈ বছলছেি, নিশ্চয় বান্দাছের ইিা
আল্লাহ তাআলার ইিার অিু ামী। আল্লাহ রাব্বুল আলামীছির ইিা িা হছল তারা ইিা েছর িা। োরণ মািুষ
তাছের েছমরথ স্রষ্টা িয়। বান্দাছের েমসমূ
থ হ আল্লাহ তা‘আলার সৃঠষ্ট েরার োরছণ সৃঠষ্ট বা মাখলুে হছয়ছে। আর
ভাছ যর ভাছলা ও মন্দ সবই আল্লাহর পক্ষ কথছে। েবছরর শাচ্ছস্ত সতয, েবরবাসীছের প্রশ্ন েরা সতয, পুিরুত্থাি
সতয, নহসাব সতয, জান্নাত ও জাহান্নাম সতয। এ োড়া আরও যা সুন্নাছত বনণতথ আছে সবই সতয।
লালাোয়ী মুযািী কথছে বণিা
থ েছরি, নতনি বছলি, শাছফ‘ঈ বছলছেি, োোরী কে তু নম নে তা জাছিা? কয বছল
আল্লাহ কোছিা আমলছে সৃঠষ্ট েছরিনি যতক্ষণ িা তার ওপর আমল েরা হছয়ছে।
বাইহােী শাছফ‘ঈ কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলছেি, োোনরয়া সম্প্রোয় তারাই যাছের সম্পছেথ রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম বছলছেি:তারা এ উম্মাছতর অনিপুজে।যারা বছল আল্লাহ গুণাহ সম্পছেথ জাছিি
িা যতক্ষণ তা সংঘঠটত হয়।

বাইহােী রাবী‘ ইবি সুলাইমাি সূছত্র শাছফঈ সম্পছেথ বণিা
থ েছরি, নতনি োোরীর নপেছি সালাত আোয় েরছত
অপেন্দ েরছতি।

ঈমাে মিষময় তার িাণী
ইবি আব্দুল বারর রাবী‘ কথছে বণিা
থ েছরি, নতনি বছলি,: আনম শাছফ‘ঈছে বলছত শুছিনে: ঈমাি হছি েথা,
আমল ও অর্ন্ছরর নবশ্বাস। কতামরা নে আল্লাহর বাণী কেখ িা:আল্লাহ কতামাছের সালাতছে িষ্ট েরার িি।আলবাোরাহ : ১৪৩অথাৎ
থ বাইতু ল মুোোছসর নেছে মুখ েছর পড়া কতামাছের সালাত। অতএব আয়াছত সালাতছে
ঈমাি িামেরণ েরা হছয়ছে। আর তা হছলা েথা, আমল ও নবশ্বাস।
বাইহােী রাবী ইবি সুলাইমাি কথছে বণিা
থ েছরি, নতনি বছলি: আনম শাছফ‘ঈছে বলছত শুছিনে, ঈমাি হছলা
েথা ও আমল এবং তা বাছড় ও েছম।
বাইহােী আবূ মু হ াম্মাে আয-যু ব াইরী কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলি, এে কলাে শাছফ‘ঈছে বলল, কোি্
আমল আল্লাহর নিেট সছবাত্তম?
থ
শাছফ‘ঈ বলছলি, যা োড়া আমল েবুল েরা হয় িা। কলােঠট বলল, কসঠট েী?
নতনি বলছলি, আল্লাহর প্রনত নবশ্বাস নযনি োড়া আর কোি সতয ইলাহ কিই। এঠট সছবাচ্চ
থ আমল, সবছশ্রি
থ
আমল
এবং োওয়াছবর নেে নেছয় সবছচছয় বড়।
কলােঠট বলল, আপনি নে আমাছে ঈমাি সম্পছেথ জািাছবি িা? তা নে েথা ও আমল? িানে আমল োড়া শুধ্ু
েথার িাম?শাছফ‘ঈ বলছলি, ঈমাি হছলা আল্লাহর জিয আমল েরা, আর েথা হছলা এ সব আমছলর অংশ
নবছশষ।ছলােঠট বলল, নবষয়ঠট আমার জিয বযাখযা েরুি। যাছত আনম বুেছত পানর।শাছফ‘ঈ বছলছেি, ঈমাছির
এোনধ্ে অবস্থা, স্তর ও ভা রছয়ছে। তার এেঠট হছলা পনরপূণ থযার পর আর কোি পূণ তা
থ কিই। (আছরেঠট
হছলা) েুবলথ ঈমাি যার েুবলতা
থ
স্পষ্ট। (আছরেঠট হছলা) প্রাধ্ািযপ্রাপ্ত যার প্রাধ্াছিযর অংশ কবশী।ছলােঠট বলল,
ঈমাি নে পনরপূণ থিা হছয় বাছড় ও েছম?শাছফ‘ঈ বলছলি, হযাাঁছলােঠট বলল, তার প্রমাণ নে?শাছফ‘ঈ বলছলি,
আল্লাহ তাআলা আেম সর্ন্াছির অঙ্গসমূছহর উপর ঈমািছে ফরয েছরছেি। তার মছধ্য এছে বন্টি েছরছেি
এবং তার নবনভন্ন অছঙ্গ ভা েছর নেছয়ছেি। তার অঙ্গসমূহ হছত কোছিা অঙ্গ কিই, তছব তাছে আল্লাহর নিছেথছশ
ঈমাছির এমি অংশ অবশযই কসাপেথ েরা হছয়ছে যা তার িযায় অপর অঙ্গছে প্রোি েরা হয়নি।তার এেঠট
হছলা অর্ন্র, যা দ্বারা কস জ্ঞাি লাভ েছর, ভাছব ও বু ছ ে। আর এই অর্ন্রই হছি তার কেছহর আমীর। তার
মতামত ও নিছেথ শ বযনতত অঙ্গসমূহ িড়চড় েছর িা ও প্রোশ পায় িা।তার মছধ্য েুই কচাখ, যা দ্বারা কস কেছখ।
েুই োি, যা দ্বারা কস কশাছি। েুই হাত যা দ্বারা কস ধ্ছর। েুই পা যা দ্বারা কস হা ছাঁ ট। লজ্জাস্থাি যার কথছে কযৌি
শচ্ছক্ত পায়। তার জবাি, যার দ্বারা কস েথা বছল এবং তার মাথা যাছত রছয়ছে তার কচহারা।অর্ন্ছরর ওপর এমি
নেেু ফরয েরা হছয়ছে যা জবাছির ওপর েরা হয়নি। েুই হাছতর ওপর যা ফরয েরা হছয়ছে েুই পাছয়র ওপর
তা ফরয েরা হয়নি এবং লজ্জা স্থাছির ওপর যা ফরয েরা হছয় তা কচহারার ওপর ফরয েরা হয়নি।আর
অর্ন্ছরর ওপর আল্লাহর ফরয েরা ঈমাি হছলা, স্বীোর েরা, জািা, নবশ্বাস েরা, সন্তুঠষ্ট ও কমছি কিওয়া কয
আল্লাহ োড়া কোি সতয ইলাহ কিই নতনি এেে, তার কোি শরীে কিই। নতনি কোি সঙ্গীনি ও সর্ন্াি িহণ
েছরিনি। আর মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহর পক্ষ কথছে িবী বা
নেতাব যা এছসছে তা স্বীোর েরাছেই আল্লাহ অর্ন্ছরর ওপর ফরয েছরছেি। আর তা হছলা তার েম থ বা
আমল:“তছব ঐ বযচ্ছক্ত োড়া যাছে বাধ্য েরা হয় (েুফরী েরছত) অথচ তার অর্ন্র থাছে ঈমাছি পনরতৃপ্ত, তছব
কয তার অর্ন্র েু ফরী দ্বারা উন্মুক্ত েছর নিছয়ছে”।আর-রা‘আে : ২৮, ( সঠিে হছি: আি-িাহাল : ১০৬)নতনি
আছরা বছলি,যারা তাছের মুছখ বছল আমরা ঈমাি এছিনে। নেন্তু তাছের অর্ন্র ঈমাি আছিনি।আল মাছয়োহ :
৪১নতনি আছরা বছলি,আর কতামরা যনে প্রোশ ের যা কতামাছের অর্ন্ছর রছয়ছে অথবা ক াপি ের, আল্লাহ কস
নবষছয় কতামাছের নহসাব কিছবি।আল-বাোরাহ: ২৮৪এ ঈমািই আল্লাহ অর্ন্ছরর ওপর ফরয েছরছেি। আর
তাই অর্ন্ছরর আমল এবং তাই হছলা ঈমাছির মাথা বা মূল।মুছখর ওপর আল্লাহ ফরয েছরছেি েথা বলা এবং
অর্ন্র যা নবশ্বাস েছর ও স্বীোর েছর তা বযক্ত েরা। এ নবষছয় নতনি বছলি,কতামরা বছলা, আমরা আল্লাহর প্রনত
নবশ্বাস েরলাম।আল বাোরাহ : ১৩৬এবং নতনি বছলছেিআর কতামরা মািুছষর জিয সুন্দর েথা বছলা।আল
বাোরাহ: ৮৩এঠটই তা যা মুছখ বলা এবং অর্ন্ছরর অবস্থা বযক্ত েরাছে আল্লাহ মুছখর ওপর ফরয েছরছেি।
আর তাই অর্ন্ছরর আমল ও ঈমাি নবষছয় তার ওপর ফরয।আল্লাহ োছির ওপর ফরয েছরছেি কযি, তা
আল্লাহর নিনষদ্ধ নবষছয়র প্রনত েণপাত
থ
েরা কথছে কবাঁছচ থাছে এবং নতনি যা নিছষধ্ েছরছেি তা কথছে অবিত
থাছে। এ নবষছয় নতনি বছলি,আর নতনি কতা নেতাছব কতামাছের প্রনত িানযল েছরছেি কয, যখি কতামরা শুিছব
আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীোর েরা হছি এবং কসগুছলা নিছয় উপহাস েরা হছি, তাহছল কতামরা তাছের সাছথ
বসছব িা, যতক্ষণ িা তারা অিয েথায় নিনবষ্ট হয়, তা িা হছল কতামরাও তাছের মত হছয় যাছব।আি-নিসা :

১৪০অতঃপর ভুছল যাওয়ার স্থািছে বাে কেি এবং আল্লাহ জাল্লা ওয়াআযযা বছলি:আর যনে শয়তাি কতামাছে
ভুনলছয় কেয়,অথাৎ
থ ফছল তু নম তাছের সাছথ বছস পছড়েতছব স্মরছণর পর যানলম সম্প্রোছয়র সাছথ বছসা িা।আলআি‘আম : ৬৮এবং নতনি বছলছেিঅতএব বান্দাছেরছে সুসংবাে োও।যারা মছিাছযা সহোছর েথা কশাছি
অতঃপর তার মছধ্য যা উত্তম তা অিু স রণ েছর তাছেরছেই আল্লাহ নহোয়াত োি েছরি। আর তারাই
বু চ্ছ দ্ধমাি।আয-যু ম ার : ১৭, ১৮এবং নতনি বছলছেিঅবশযই মু ন মি ণ সফল হছয়ছে।যারা নিজছের সালাছত
নবিয়াবিত।তার এ বাণী পয র্ন্:যাোত
থ
আোয়োরীআল-মু’নমিুি : ১, ৪এবং নতনি বছলছেিযখি তারা অিথে
থ
েথা কশাছি তা কথছে তারা নবমুখ থাছে।আল-োসাস : ৫৫এবং নতনি বছলছেিএবং যখি তারা অিথ ে
থ েথােছমরথ পাশ নেছয় চছল তখি সসম্মাছি চছল যায়।আল-ফুরোি : ৭২এঠট তাই যা আল্লাহ তা‘আলা োছির ওপর
ফরয েছরছেি, কযমি যা কশািা তার জিয হালাল িয় তা কথছে নবরত থাো। এঠটই তার আমল এবং এঠটই
ঈমাছির অংশ।আর েুই কচাছখর ওপর ফরয হছলা, তা দ্বারা যা কেখা নিনষদ্ধ েরা হছয়ছে তা কেখছব িা এবং তা
কথছে চক্ষুদ্বয়ছে অবিত রাখছব। আল্লাহ তা‘আলা এ নবষছয় বছলি,মুনমি পুরুষছেরছে বল, তারা তাছের েৃঠষ্টছে
সংযত রাখছব এবং তাছের লজ্জাস্থাছির নহফাযত েরছব।আি-িূর : ৩০ ও ৩১ েু’ঠট আয়াত।তাছের কেউ তার
ভাইছয়র লজ্জাস্থাছির নেছে তাোছিা কথছে নবরত থােছব এবং তার নিছজর লজ্জাস্থািছে অপছরর েৃঠষ্ট কথছে
নহফাযত েরছব।
এবং নতনি বছলছেি
অবশযই মুনমি ণ সফল হছয়ছে।
যারা নিজছের সালাছত নবিয়াবিত।
তার এ বাণী পযর্ন্:
থ
যাোত আোয়োরী
আল-মু’নমিুি : ১, ৪
এবং নতনি বছলছেি
যখি তারা অিথে
থ েথা কশাছি তা কথছে তারা নবমুখ থাছে।
আল-োসাস : ৫৫
এবং নতনি বছলছেি
এবং যখি তারা অিথে
থ েথা-েছমরথ পাশ নেছয় চছল তখি সসম্মাছি চছল যায়।
আল-ফুরোি : ৭২
এঠট তাই যা আল্লাহ তা‘আলা োছির ওপর ফরয েছরছেি, কযমি যা কশািা তার জিয হালাল িয় তা কথছে নবরত
থাো। এঠটই তার আমল এবং এঠটই ঈমাছির অংশ।
আর েুই কচাছখর ওপর ফরয হছলা, তা দ্বারা যা কেখা নিনষদ্ধ েরা হছয়ছে তা কেখছব িা এবং তা কথছে চক্ষুদ্বয়ছে
অবিত রাখছব। আল্লাহ তা‘আলা এ নবষছয় বছলি,
মুনমি পুরুষছেরছে বল, তারা তাছের েৃঠষ্টছে সংযত রাখছব এবং তাছের লজ্জাস্থাছির নহফাযত েরছব।
আি-িূর : ৩০ ও ৩১ েু’ঠট আয়াত।
তাছের কেউ তার ভাইছয়র লজ্জাস্থাছির নেছে তাোছিা কথছে নবরত থােছব এবং তার নিছজর লজ্জাস্থািছে
অপছরর েৃঠষ্ট কথছে নহফাযত েরছব।
আর নতনি বছলছেি, লজ্জা স্থাছির নহফাযত নবষছয় আল্লাহর নেতাছব যা রছয়ছে তার অথ থহছি বযনভচার কথছে
নহফাযত েরা, তছব এ আয়াত বযতীত। োরণ এখাছি তার (অথ াৎ
থ লজ্জাস্থাছির নহফাযত) অথ থ েৃ ঠ ষ্ট কথছে
নহফাযত েরা।
এঠট তাই যা আল্লাহ েুই কচাছখর ওপর েৃঠষ্টছে অবিত রাখা নবষছয় ফরয েছরছেি। আর তা কচাছখর আমল এবং
তা ঈমাছির অংশ।

অতঃপর নতনি অর্ন্র, োি এবং কচাছখর ওপর যা ফরয েছরছেি তা এেঠট আয়াছতই বছল নেছয়ছেি। এ নবষছয়
আল্লাহ সুবহািাহু ওয়া তা‘আলা বছলি,আর কয নবষয় কতামার জািা িাই তার অিুসরণ েছরা িা। নিশ্চয় োি,
কচাখ ও অর্ন্েরণ- এছের প্রনতঠটর বযাপাছর কস চ্ছজজ্ঞানসত হছব।আল-ইসরা : ৩৬নতনি বছলছেি: অথ াৎ
থ আর
নতনি লজ্জাস্থাছির ওপর ফরয েছরছেি কয, কস তার লঙ্গি েরছব িা আল্লাহ যা তার ওপর হারাম েছরছেি।“আর
যারা তাছের নিজছের লজ্জাস্থাছির নহফাযতোরী”।আল-মু‘নমিূি : ৫এবং নতনি বছলছেিছতামরা নেেুই ক াপি
েরছত িা এই নবশ্বাছস কয, কতামাছের োি, কচাখসমূ হ ও চামড়াসমূ হ কতামাছের নবরুছদ্ধ সাক্ষয কেছব
িা।ফু সনসলাত : ২২আয়াতঠট।চামড়াসমূহ দ্বারা উছেশয হছি: লজ্জাস্থাি ও উরুসমূহ , যা লজ্জাস্থাছির জিয
হালাল িয় তার কথছে তাছে নহফাযত েরাই আল্লাহ লজ্জাস্থাছির ওপর ফরয েছরছেি। আর এঠট তার
আমল।আর েু ই হাছতর ওপর আল্লাহ তাআলা ফরয েছরছেি কয, হাতদ্বয় দ্বারা বান্দা আল্লাহর নিনষদ্ধ
চ্ছজনিসগুছলা ধ্রছব িা এবং এর দ্বারা ঐ োজগুছলাই েরছব, যা েরার জিয আল্লাহ তা‘আলা আছেশ নেছয়ছেি।
কযমি সােো েরা, আত্মীয়তার সম্পেথ বজায় রাখা, আল্লাহর রাস্তায় চ্ছজহাে েরা, সালাত আোয় েরার জিয
পনবত্রতা অজথি েরা ইতযানে। এ নবষছয় আল্লাহ বছলি,“কহ মুনমি ণ! যখি কতামরা সালাছত েন্ডায়মাি হছত চাও,
তখি কতামাছের মু খ ও েিু ই পয র্ন্
থ হাত কধ্ৌত ের”।আল-মাছয়োহ : ৬, আয়াছতর কশষ পয র্ন্।
থ নতনি আছরা
বছলি,অতএব কতামরা যখি োনফরছের সাছথ যুছদ্ধ অবতীণ হও,
থ
তখি তাছের ঘাছড় আঘাত ের। পনরছশছষ
কতামরা যখি তাছেরছে সম্পূণভাছব
থ
পযুেস্ত
থ
েরছব তখি তাছেরছে শক্তভাছব কবাঁছধ্ িাও। তারপর হয় অিুিহ
িা হয় মুচ্ছক্তপণ আোয়।মুহাম্মাে : ৪োরণ আঘাত েরা, যুদ্ধ েরা, আত্মীয়তার সম্পেথ বজায় রাখা এবং সােো
েরা হাছতর আমল।আর েু ই পাছয়র ওপর নতনি ফরয েছরছেি: তা দ্বারা আল্লাহ জাল্লা নযেরুহু যা হারাম
েছরছেি তার নেছে হা ট
াঁ ছব িা। এ নবষছয় নতনি বছলি,আর যমীছি বড়াই েছর চছলা িা; তু নম কতা েখছিা
যমীিছে ফাটল ধ্রাছত পারছব িা এবং উচ্চতায় েখছিা পাহাড় সমাি কপৌৌঁেছত পারছব িা।আল-ইসরা : ৩৭আর
নতনি কচহারার ওপর ফরয েছরছেি রাত ও নেছি এবং িামাছযর সমছয় আল্লাহর জিয কসজো েরাছে। এ নবষছয়
নতনি বছলি,কহ মুনমি ণ! কতামরা রুেূ ের, নসজো ের, কতামাছের রছবর ইবাোত ের এবং ভাল োজ ের,
আশা েরা যায় কতামরা সফল হছত পারছব।আল-হাজ্জ : ৭৭এবং নতনি বছলছেিআর মাসচ্ছজেসমূহ কেবলই
আল্লাহর জিয সুতরাং তু নম আল্লাহর সাছথ োউছে কডছো িা।আল-চ্ছজি : ১৮মাসচ্ছজেসমূহ দ্বারা উছেশয হছি:
আেম সর্ন্াি স্বীয় সালাছত যার ওপর কসজো েছর তাই, কযমি, েপাল ইতযানেনতনি বছলি, এ হছলা আল্লাহ
তা‘আলা অঙ্গ-প্রতযঙ্গসমূ ছ হর ওপর যা ফরয েছরছেি তার আছলাচিা।আর পনবত্রতা এবং সালাতসমূ হ ছে
আল্লাহ স্বীয় নেতাছব ঈমাি বছল িাম করছখছেি যখি আল্লাহ তা‘আলা তার িবীর কচহারাছে বাইতু ল মুোোছসর
নেছে মুখ েছর সালাত আোয় েরা কথছে নফনরছয় কেি এবং ো‘বার নেছে সালাত আোয় েরার নিছেথ শ কেি।
মু স নলম ণ কষাল মাস বাইতু ল মু ে াোছসর নেছে মু খ েছর সালাত আোয় েছরনেল, ফছল তারা বলল, কহ
আল্লাহর রাসূল আমরা বাইতু ল মুোোছসর নেছে নফছর কয সালাত আোয় েছরনে তার এবং আমাছের অবস্থা নে
হছব?ফছল আল্লাহ তা‘আলা িানযল েরছলি,এবং আল্লাহ এমি িি কয, নতনি কতামাছের ঈমািছে নবিষ্ট েরছবি।
নিশ্চয় আল্লাহ মািুছষর প্রনত অতযর্ন্ কেহশীল, পরম েয়ালু।আল-বাোরাহ : ১৪৩
আর কয নবষয় কতামার জািা িাই তার অিু স রণ েছরা িা। নিশ্চয় োি, কচাখ ও অর্ন্েরণ- এছের প্রনতঠটর
বযাপাছর কস চ্ছজজ্ঞানসত হছব।
আল-ইসরা : ৩৬
নতনি বছলছেি: অথাৎ
থ আর নতনি লজ্জাস্থাছির ওপর ফরয েছরছেি কয, কস তার লঙ্গি েরছব িা আল্লাহ যা তার
ওপর হারাম েছরছেি।
“আর যারা তাছের নিজছের লজ্জাস্থাছির নহফাযতোরী”।
আল-মু‘নমিূি : ৫
এবং নতনি বছলছেি
কতামরা নেেুই ক াপি েরছত িা এই নবশ্বাছস কয, কতামাছের োি, কচাখসমূহ ও চামড়াসমূহ কতামাছের নবরুছদ্ধ
সাক্ষয কেছব িা।
ফুসনসলাত : ২২
আয়াতঠট।

চামড়াসমূহ দ্বারা উছেশয হছি: লজ্জাস্থাি ও উরুসমূহ , যা লজ্জাস্থাছির জিয হালাল িয় তার কথছে তাছে
নহফাযত েরাই আল্লাহ লজ্জাস্থাছির ওপর ফরয েছরছেি। আর এঠট তার আমল।
আর েুই হাছতর ওপর আল্লাহ তাআলা ফরয েছরছেি কয, হাতদ্বয় দ্বারা বান্দা আল্লাহর নিনষদ্ধ চ্ছজনিসগুছলা
ধ্রছব িা এবং এর দ্বারা ঐ োজগুছলাই েরছব, যা েরার জিয আল্লাহ তা‘আলা আছেশ নেছয়ছেি। কযমি সােো
েরা, আত্মীয়তার সম্পেথ বজায় রাখা, আল্লাহর রাস্তায় চ্ছজহাে েরা, সালাত আোয় েরার জিয পনবত্রতা অজথি
েরা ইতযানে। এ নবষছয় আল্লাহ বছলি,
“কহ মুনমি ণ! যখি কতামরা সালাছত েন্ডায়মাি হছত চাও, তখি কতামাছের মুখ ও েিুই পযর্ন্
থ হাত কধ্ৌত ের”।
আল-মাছয়োহ : ৬, আয়াছতর কশষ পযর্ন্।
থ নতনি আছরা বছলি,
অতএব কতামরা যখি োনফরছের সাছথ যুছদ্ধ অবতীণ হও,
থ
তখি তাছের ঘাছড় আঘাত ের। পনরছশছষ কতামরা
যখি তাছেরছে সম্পূণ ভাছব
থ
পযু েস্ত
থ
েরছব তখি তাছেরছে শক্তভাছব কবাঁছধ্ িাও। তারপর হয় অিুিহ িা হয়
মুচ্ছক্তপণ আোয়।
মুহাম্মাে : ৪
োরণ আঘাত েরা, যুদ্ধ েরা, আত্মীয়তার সম্পেথ বজায় রাখা এবং সােো েরা হাছতর আমল।
আর েুই পাছয়র ওপর নতনি ফরয েছরছেি: তা দ্বারা আল্লাহ জাল্লা নযেরুহু যা হারাম েছরছেি তার নেছে হাাঁটছব
িা। এ নবষছয় নতনি বছলি,
আর যমীছি বড়াই েছর চছলা িা; তু নম কতা েখছিা যমীিছে ফাটল ধ্রাছত পারছব িা এবং উচ্চতায় েখছিা
পাহাড় সমাি কপৌৌঁেছত পারছব িা।
আল-ইসরা : ৩৭
আর নতনি কচহারার ওপর ফরয েছরছেি রাত ও নেছি এবং িামাছযর সমছয় আল্লাহর জিয কসজো েরাছে। এ
নবষছয় নতনি বছলি,
কহ মুনমি ণ! কতামরা রুেূ ের, নসজো ের, কতামাছের রছবর ইবাোত ের এবং ভাল োজ ের, আশা েরা যায়
কতামরা সফল হছত পারছব।
আল-হাজ্জ : ৭৭
এবং নতনি বছলছেি
আর মাসচ্ছজেসমূহ কেবলই আল্লাহর জিয সুতরাং তু নম আল্লাহর সাছথ োউছে কডছো িা।
আল-চ্ছজি : ১৮
মাসচ্ছজেসমূ হ দ্বারা উছেশয হছি: আেম সর্ন্াি স্বীয় সালাছত যার ওপর কসজো েছর তাই, কযমি, েপাল
ইতযানে
নতনি বছলি, এ হছলা আল্লাহ তা‘আলা অঙ্গ-প্রতযঙ্গসমূছহর ওপর যা ফরয েছরছেি তার আছলাচিা।
আর পনবত্রতা এবং সালাতসমূহছে আল্লাহ স্বীয় নেতাছব ঈমাি বছল িাম করছখছেি যখি আল্লাহ তা‘আলা তার
িবীর কচহারাছে বাইতু ল মুোোছসর নেছে মুখ েছর সালাত আোয় েরা কথছে নফনরছয় কেি এবং ো‘বার নেছে
সালাত আোয় েরার নিছেথ শ কেি। মুসনলম ণ কষাল মাস বাইতু ল মুোোছসর নেছে মুখ েছর সালাত আোয়
েছরনেল, ফছল তারা বলল, কহ আল্লাহর রাসূল আমরা বাইতু ল মুোোছসর নেছে নফছর কয সালাত আোয় েছরনে
তার এবং আমাছের অবস্থা নে হছব?
ফছল আল্লাহ তা‘আলা িানযল েরছলি,
এবং আল্লাহ এমি িি কয, নতনি কতামাছের ঈমািছে নবিষ্ট েরছবি। নিশ্চয় আল্লাহ মািু ছ ষর প্রনত অতযর্ন্
কেহশীল, পরম েয়ালু।
আল-বাোরাহ : ১৪৩

নতনি সালাতছে ঈমাি িামেরণ েছরছেি, অতএব কয বযচ্ছক্ত স্বীয় সালাত ও স্বীয় অঙ্গসমূছহর নহফাযতোরী এবং
তার অঙ্গসমূছহর প্রছতযে অঙ্গ দ্বারা আল্লাহ যার আছেশ েছরছেি ও তার ওপর যা ফরয েছরছেি তা পালিরত
অবস্থায় আল্লাহর সাছথ সাক্ষাত েরছব, কস পূণ ঈমািোর
থ
এবং জান্নাতী নহছসছব সাক্ষাত েরছব। আর কয বযচ্ছক্ত
ইিােৃতভাছব আল্লাহ যা আছেশ েছরছেি তা কেছড় নেছব, কস আল্লাহর সাছথ ত্রুঠটপূণ ঈমাি
থ
অবস্থায় সাক্ষাত
েরছব।
কলােঠট বলল, আনম ঈমাি েছম যাওয়া ও পূণ থহওয়ার নবষয়ঠট জািলাম। নেন্তু ঈমাি বৃচ্ছদ্ধ পাওয়ার নবষয়ঠট
কোথা কথছে আসছলা?শাছফঈ বলছলি, আল্লাহ জাল্লা নযেরুহু বছলি,আর যখিই কোি সূরা িানযল েরা হয়,
তখি তাছের কেউ কেউ বছল, ‘এঠট কতামাছের োর ঈমাি বৃচ্ছদ্ধ েরল’? অতএব যারা মুনমি, নিশ্চয় তা তাছের
ঈমাি বৃচ্ছদ্ধ েছরছে এবং তারা আিচ্ছন্দত হয়।আর যাছের অর্ন্ছর বযানধ্ রছয়ছে, এঠট তাছের অপনবত্রতার সাছথ
অপনবত্রতা বৃচ্ছদ্ধ েছর এবং তারা মারা যায় োনফর অবস্থায়।আত-তাওবাহ : ১২৪, ১২৫এবং নতনি বছলছেিনিশ্চয়
তারা েছয়েজি যু ব ে, যারা তাছের রছবর প্রনত ঈমাি এছিনেল এবং আনম তাছের নহোয়াত বানড়ছয়
নেছয়নেলাম।আল-োহাফ : ১৩
শাছফঈ বলছলি, আল্লাহ জাল্লা নযেরুহু বছলি,
আর যখিই কোি সূরা িানযল েরা হয়, তখি তাছের কেউ কেউ বছল, ‘এঠট কতামাছের োর ঈমাি বৃচ্ছদ্ধ েরল’?
অতএব যারা মুনমি, নিশ্চয় তা তাছের ঈমাি বৃচ্ছদ্ধ েছরছে এবং তারা আিচ্ছন্দত হয়।
আর যাছের অর্ন্ছর বযানধ্ রছয়ছে, এঠট তাছের অপনবত্রতার সাছথ অপনবত্রতা বৃচ্ছদ্ধ েছর এবং তারা মারা যায়
োনফর অবস্থায়।
আত-তাওবাহ : ১২৪, ১২৫
এবং নতনি বছলছেি
নিশ্চয় তারা েছয়েজি যুব ে, যারা তাছের রছবর প্রনত ঈমাি এছিনেল এবং আনম তাছের নহোয়াত বানড়ছয়
নেছয়নেলাম।
আল-োহাফ : ১৩
শাছফ‘ঈ বলছলি, এ ঈমাি যনে সবই এে হছতা যাছত কোি েম বা কবনশ কিই, তাহছল এছত োছরা কোি কশ্রিত্ব
থােছতা িা। মািুষ সবাই সমাি হছতা এবং কশ্রিত্ব বানতল হছয় কযছতা। তছব ঈমাছির পূণ তা
থ দ্বারা মু’নমি ণ
জান্নাছত প্রছবশ েরছব। আর ঈমাি কবনশ হওয়ার োরছণ মুনম ছণর স্তর আল্লাহর নিেট জান্নাছত বৃচ্ছদ্ধ পাছব
আর ঈমাি েম হওয়ার োরছণ বাড়াবানড়োরী ণ জাহান্নাছম প্রছবশ েরছব।
শাছফ‘ঈ বলছলি, আল্লাহ জাল্লা ওয়া আযযা তার বান্দাছের মাছে প্রনতছযা ীতার বযবস্থা েছরছেি কযমি কঘাড়ার
মাছে প্রনতদ্বচ্ছিতা অিুঠিত হছয়ছে প্রনতছযান তার নেি। অতঃপর কয তাছেরছে োনড়ছয় যাছব তারা নবনভন্ন স্তছরর
হছব। আল্লাহ তাআলা প্রছতযে মািুষছে তার প্রনতছযা ীতার স্থাছির ওপর রাখছবি। তাছত তার প্রাপয েমাছবি
িা। কোি পশ্চাত ামী কলাে প্রনতছযা ীতায় অি ামীছে নডনঙ্গছয় যাছব িা এবং কোি অিুত্ত ম বযচ্ছক্ত উত্তম
বযচ্ছক্তর ওপর প্রাধ্ািয পাছব িা। এ োরছণই উম্মছতর প্রথম যুছ র মািুষছে কশষ যুছ র মািুছষর ওপর ফযীলত
কেওয়া হছয়ছে। ঈমাছি অি ামী বযচ্ছক্তর যনে তাছত পশ্চাত ামী কলাছের উপর কোছিা ফযীলত িা হছতা তাহছল
এ উম্মছতর কশষাংশ তার প্রথমাংছশর সাছথ নমছল কযছতা।

সাহািীমদর মিষময় তার মতামত
বাইহােী শাছফ‘ঈ কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলছেি, আল্লাহ তাবারাো ওয়া তা‘আলা েু রআি, তাওরাত ও
ইচ্ছিছল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাছমর সাহাবীছের প্রশংসা েছরছেি। আর রাসূছলর জবাছি তাছের
জছিয কয মযাো
থ অনতবানহত হছয়ছে তা তাছের পছর আর োছরা জিয হয়নি। কযমি আল্লাহ তাছেরছে নসেীেীি,
শুহাো ও সাছলহীিছের উচ্চ মাোম োি েছর তাছের প্রনত েয়া েছরছেি ও তাছেরছে কসৌভা যবাি বানিছয়ছেি।
তারা আমাছের নিেট রাসূছলর সুন্নাতসমূহ কপৌৌঁছে নেছয়ছেি। এবং তারা তাছে তখি কেছখছেি যখি তার ওপর
ওহী িানযল হছতনেল। ফছল (অহী কথছে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাম বযাপে, নবছশষ, আবশযে ও
উপছেশ যাই উছেশয েছরছেি তারা তা (সরাসনর) কজছি নিছয়ছেি। আর আমরা তার সুন্নত কথছে যা জানি ও
যা জানি-িা তারা তা কজছিছেি। তারা ইলম ও ইজছতহাে, পরছহয ারী ও কমধ্াশচ্ছক্তছত এবং যার দ্বারা ইলম

হানসল ও জ্ঞাি কবর েরা হয় কসসব কক্ষছত্র আমাছের ওপছরর আসছি। অতএব আমাছের জিয তাছের মতামত
আমাছের নিছজছের মতামত কথছে অনধ্ে েলযাণের ও উত্তম।
বাইহােী রাবী ইবি সুলাইমাি কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলছেি, আনম শাছফঈছে ফযীলছতর কক্ষছত্র বলছত
শুছিনে: আবূ বের, উমার, উসমাি ও আলী।
বাইহােী মুহাম্মাে ইবি আব্দুল্লাহ ইবি আব্দুল হাোম কথছে বণিা
থ েছরি, নতনি বছলি, আনম শাছফ‘ঈছে বলছত
শুছিনে: রাসূ ল ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়াসাল্লাছমর পর সছবাত্ত ম
থ বযচ্ছক্ত আবূ বের, তারপর উমার তারপর
উসমাি তারপর আলী—রানেয়াল্লাহু আিহুম।
হারাভী ইউসূফ ইবি ইয়াহইয়া আল-বুওয়াইতী কথছে বণিা
থ েছরি, নতনি বছলছেি, আনম শাছফ‘ঈছে চ্ছজজ্ঞাসা
েরলাম, আনম নে রাছফযীর নপেছি সালাত আোয় েরব? নতনি বলছলি, রাছফযী, োোরী এবং মু র চ্ছজয়ার
নপেছি তু নম সালাত আোয় েছরা িা। আনম বললাম, আপনি আমাছের জিয তাছের কচিার আলামত বণ িা
থ
েরুি। নতনি বলছলি, কয বছল ঈমাি শুধ্ু েথার িাম, কস মু র চ্ছজ। আর কয বছল, আবূ বের ও উমার ইমাম
নেছলি িা কস রাছফযী। আর কয বযচ্ছক্ত ইিাছে নিছজর সাছথ সম্পৃক্ত েছর কস োোরী।

কািাম (তকেশাস্ত্র) ও দীমের মিষময় ঝগড়া করা মথমক তার মেমষধ্ করা
হারাভী রাবী ইবি সুলাইমাি কথছে বণিা
থ েছরি, নতনি বছলছেি, আনম শাছফ‘ঈছে বলছত শুছিনে: কোি বযচ্ছক্ত
যনে তার ইলমী নেতাবগুছলা অিয োউছে নেছয় কেয়ার অনসয়ত েছর যায় এবং তাছত যনে োলাম শাছস্ত্রর কোি
বই থাছে, তাহছল তার োলাম শাস্ত্র সম্পনেথত নেতাবগুছলা অনসয়ছতর অর্ন্থভু ক্ত হছব িা। োরণ এগুছলা ইলম
িয়।
হারাভী হাসাি আয-যা‘আফরািী কথছে বণ িা
থ েছরি নতনি বছলছেি: আনম শাছফ‘ঈছে বলছত শুছিনে: আনম
জীবছি এেবাছরর কবনশ োছরা সাছথ োলাম শাস্ত্র নিছয় নবতেথ েনরনি। আর আনম এখি তা কথছে আল্লাহর
নিেট ক্ষমা চাচ্ছি।
হারাভী রাবী ইবি সুলাইমাি কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলি, শাছফ‘ঈ বছলছেি, আনম ইিা েরছল প্রছতযে
নবছরাধ্ী কলাছের প্রনতবাছে বড় এেঠট নেতাব রচিা েরছত পারতাম। নেন্তু ইলমুল োলাম নিছয় েথা বলা আমার
জিয কশাভিীয় িয়। ইলমুল োলাছমর কোি নেেু আমার নেছে সছম্বাধ্ি েরা কহাে আনম তা পেন্দ েনর িা।
ইবি বাত্তাহ আবূ সাওর কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলি, শাছফ‘ঈ আমাছে বলছলি, োলাছমর কোি নেেু ছত
ঘুরপাে কখছয়ছে এমি োউছে সফল হছত আনম কেনখনি।
হারাভী ইউিুস আল-মাসরী কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলি, শাছফ‘ঈ বছলছেি, আল্লাহ তা‘আলা কযসব োজ
কথছে নিছষধ্ েছরছেি, তার মধ্য কথছে আল্লাহর সাছথ নশেথ োড়া অিয নেেুছত আক্রার্ন্ হওয়া ইলমুল োলাছমর
নফতিায় পড়া কথছে উত্তম।
েীছির কমৌনলে নবষছয় এ হছলা ইমাম শাছফ‘ঈ—রানহমাহু ল্লাহু— এর মতামত এবং ইলছম োলাম নবষছয় তার
অবস্থাি।

পঞ্চম অধ্যায়
ইমাম আহমাদ ইিে হাম্বমির আকীদাহ
তাওহীদ মিষময় তার িাণী:
তাবোতু ল হািানবলা িছে এছসছে: ইমাম আহমােছে তাওয়াে্েুল সম্পছেথ চ্ছজজ্ঞাসা েরা হছয়নেল, ফছল নতনি
বলছলি, মাখলুে কথছে আশাছে নিরাছশর সাছথ নেন্ন েছর কেওয়া।
হাম্বছলর পরীক্ষার ওপর নলনখত “আল-নমহিাহ’ িছে এছসছে, ইমাম আহমাে বছলছেি: আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল্লা
আনে কথছেই েথে (মুতাোনল্লম)। আর েুরআি সব নবছবচিাছতই আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল্লার োলাম মাখলুে
িয়। আল্লাহ তাাঁর নিছজর সত্তাছে কযসব গুণ দ্বারা নবছশনষত েছরছেি তার কচছয় কবনশ নেেু দ্বারা তাাঁছে নবছশনষত
েরা যাছব িা।
ইবি আবী ইয়া‘লা আবূ বের আল-মারওয়াযী কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলি, আনম আহমে ইবি হাম্বালছে
কসসব হােীস সম্পছেথ চ্ছজছজ্ঞস েছরনে, কযগুছলা জাহনময়ারা আল্লাহর নসফাত, নেোর, ইসরা ও আরছশর ঘটিার
কক্ষছত্র প্রতযাখযাি েছর, নতনি কসগুছলাছে সহীহ বলছলি। আর বছলছেি, উম্মত এগুছলাছে েবুল েছর নিছয়ছে।
আর হােীসগুছলা কযভাছব আসছে কসভাছবই থােছব।
নেতাবুস সুন্নাহছত আব্দুল্লাহ ইবি আহমাে বছলি, আহমাে বছলছেি: কয এ ধ্ারণা েছর, আল্লাহ েথা বছলি িা
কস োনফর। তছব আমরা এ হােীসসমূহ কযভাছব এছসছে কসভাছবই বণিা
থ েনর।
লালাোয়ী হাম্বাল কথছে বণিা
থ েছরি, নতনি ইমাম আহমােছে আল্লাহর নেোর সম্পছেথ চ্ছজজ্ঞাস েছরছেি, ফছল
নতনি বলছলি, হােীসগুছলা সহীহ। আমরা তার প্রনত ঈমাি আনি ও তা স্বীোর েনর। বস্তুত কযসব হােীস িবী
সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাম কথছে নবশুদ্ধ সিছে বনণতথ হছয়ছে, আমরা তার প্রনত ঈমাি আনি ও স্বীোর েনর।
ইবিুল জাওযী তাাঁর ‘মািানেব’ িছে মুসাোে (ইবি মুসারহাে) এর জছিয রনচত আহমাে ইবি হাম্বছলর নেতাবঠট
উছল্লখ েছরছেি, তাছত রছয়ছে: কতামরা আল্লাহছে কসসব গুছণ গুিানন্বত েছরা, যা দ্বারা নতনি নিছজছে গুিানন্বত
েছরছেি এবং আল্লাহ কথছে কতামরা কসসব কোষ-ত্ রু ঠট িােচ েছরা, যা নতনি তার নিছজর কথছে িাছোচ
েছরছেি।
আহমাে রনচত ‘আর-রে আলাল জাহনময়া’ নেতাছব তার বাণী এভাছব এছসছে: জাহাম ইবি সাফওয়াি বছল,
আল্লাহ স্বীয় নেতাছব নিছজছে যা দ্বারা গুিানন্বত েছরছেি অথবা (আল্লাহর কোছিা গুণ) তাাঁর রাসূল কথছে বণিা
থ
েছরছে, কস োনফর ও সােৃশযবােীছের অর্ন্থভুক্ত।
ইবিু তাইনময়যাহ “আে-োরউ” নেতাছব ইমাম আহমাছের েথা বণ িা
থ েছরি: আমরা ঈমাি আনি কয, আল্লাহ
কযভাছব ও কযমি কচছয়ছেি কসভাছব আরছশর ওপর রছয়ছেি কোছিা ধ্রণ বণ িাোরীর
থ
ধ্রণ ও সংজ্ঞা
বণ িাোরীর
থ
সংজ্ঞা োড়াই। আল্লাহর নসফাতসমূ হ তার কথছেই এবং তা র
াঁ জছিযই। নতনি কতমিই কযমিঠট
নিছজছে গুণানন্বত েছরছেি। তাছে চক্ষুসমূহ আয়ত্ব েরছত পাছর িা।
ইবিু ইয়া‘লা আহমাে কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলছেি, কয বযচ্ছক্ত এ নবশ্বাস েছর কয, আল্লাহছে আনখরাছত
কেখা যাছব কস োনফর েুরআিছে নমথযা সাবযস্তোরী।
ইবি আনব ইয়া‘লা আব্দুল্লাহ ইবি আহমাে কথছে বণিা
থ েছরি, নতনি বছলি, আনম আমার নপতাছে এে সম্প্রোয়
সম্পছেথ চ্ছজছজ্ঞস েরলাম, যারা বছলি, আল্লাহ যখি মূসার সাছথ েথা বছলছেি, তখি নতনি আওয়াছজর সাছথ
েথা বছলিনি। তখি আমার নপতা বলছলি, আল্লাহ আওয়াছজর সাছথ েথা বছলছেি। আর এ সব হােীস কযভাছব
এছসছে কসভাছবই আমরা বণিা
থ েনর।
লালাোঈ’ আব্দূ স ইবি মানলে আল-আত্তার কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলি, আবূ আব্দুল্লাহ আহমাে ইবি
হাম্বলছে বলছত শুছিনে: েুরআি আল্লাহর োলাম, তা মাখলুে িয়। মাখলুে িয় বলছত েুবলথ হছব িা। োরণ,
আল্লাহর োলাম আল্লাহর কথছেই। আর তার কথছে কোি বস্তুই মাখলুে িয়।

কাদর মিষময় তার িাণী
ইবিুল জাওযী তার ‘মািানেব’ িামে িছে মুসাোছের জছিয কলখা আহমাে ইবি হাম্বাছলর নেতাবঠট উছল্লখ
েছরছেি, তাছত রছয়ছে: তােেীছরর ভাছলা-মন্দ ও নমষ্ট-নতক্ত আল্লাহর পক্ষ কথছে বছল ঈমাি আিছব।
আল-খাল্লাল আবু বের আল-মারওয়াযী কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলছেি, আবু আব্দুল্লাহছে চ্ছজজ্ঞাসা েরা
হছলা, (উত্তছর) নতনি বলছলি: ভাছলা ও মন্দ সবনেেু ই বান্দার ওপর নিধ্ ানরত।
থ
তাছে চ্ছজছজ্ঞস েরা হছলা :
আল্লাহই নে ভাছলা ও মন্দ সৃঠষ্ট েছরছেি? নতনি বলছলি, হযাাঁ। আল্লাহই তা নিধ্ারণ
থ েছরছেি।
ইমাম আহমাছের আস-সু ন্ন াহ নেতাছব এছসছে, নতনি বছলছেি, তােেীছরর ভাছলা-মন্দ, েম-কবনশ, প্রোশযঅপ্রোশয, নমষ্ট-নতক্ত, নপ্রয়-অনপ্রয়, সুন্দর-অসুন্দর, শুরু-কশষ সব নেেুই আল্লাহর পক্ষ হছত। এগুছলা আল্লাহর
ফয়সালা। নতনি তাাঁর বান্দাছের উপর ফয়সালা েছরছেি এবং তাাঁর নিধ্ারণ,
থ
যা নতনি তাাঁর বান্দাছের ওপর নিধ্ারণ
থ
েছরছেি। তাছের কেউ আল্লাহর ইিার নবছরানধ্তা েরছত পাছর িা এবং তা র
াঁ ফায়সালাছে অনতক্রম েরছত
পাছর িা।
খাল্লাল মু হ াম্মাে ইবি আবী হারুি কথছে নতনি আবী হাছরস কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলি, আনম আবূ
আব্দ ল্ল
ু াহছে বলছত শুছিনে: আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা ইবাোত ও গুিাহ নিধ্ ারণ
থ
েছরছেি, ভাছলা ও মন্দ
নিধ্ারণ
থ
েছরছেি। যাছে নতনি কসৌভা যবাি নলনপবদ্ধ েছরছেি নতনি কসৌভা যবাি আর যাছে নতনি েূভাথ যবাি
নলনপবদ্ধ েছরছেি নতনি েূভাথ যবাি।
আব্দুল্লাহ ইবি আহমাে বছলি, আনম আমার নপতাছে বলছত শুছিনে তাছে আলী নবি জাহাম চ্ছজজ্ঞাসা েরল,
কয বযচ্ছক্ত োোর বা তােেীর অস্বীোর েছর কস নে োনফর হছব? নতনি বলছলি, যনে আল্লাহ তা‘আলার ইলমছে
অস্বীোর েছর তাহছল কস োনফর হছব। কস যখি বলছব, আল্লাহ আছলম নেছলি িা। তারপর নতনি ইলম সৃঠষ্ট
েছরছেি অতঃপর কজছিছেি। কয এমি েথা বলছব, কস আল্লাহর ইলমছে অস্বীোর েরার োরছণ োনফর হছব।
আব্দুল্লাহ ইবি আহমাে বছলি, আনম আমার নপতাছে আছরেবার োোরীর নপেছি সালাত আোয় সম্পছেথ
চ্ছজজ্ঞাসা েরলাম। নতনি বলছলি, কস যনে এ নবষছয় তেথ-নবতেথ েছর এবং তার নেছে আহবাি েছর তাহছল, তু নম
তার নপেছি সালাত আোয় েরছব িা।

ঈমাে মিষময় তার িাণী:
ইবি আবী ইয়া‘লা আহমাে কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলি, ঈমাছির চনরত্রসমূ হ হছত উত্তম চনরত্র হছলা
আল্লাহর জিয মুহাব্বত েরা এবং আল্লাহর জিয ঘৃণা েরা।
ইবিুল জাওযী আহমাে কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলছেি, ঈমাি বাছড় এবং েছম, কযমিঠট হােীছে বনণত
থ
হছয়ছে।ঈমাছির নেে নেছয় পনরপূণ মু
থ ’নমি, তাছের মছধ্য কয চানরছত্রর নেে নেছয় সুন্দর।
ঈমাছির নেে নেছয় পনরপূণ মু
থ ’নমি, তাছের মছধ্য কয চানরছত্রর নেে নেছয় সুন্দর।
খাল্লাল সুলাইমাি ইবি আশ‘আে কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলি, আবু আব্দুল্লাহ বছলছেি, সালাত, যাোত,
হজ্জ ও কিে আমল ঈমাছির অর্ন্ভুক্ত
থ । আর পাপসমূহ ঈমািছে হ্রাস েছর।
আব্দুল্লাহ ইবি আহমাে বছলি, আনম আমার নপতাছে এে বযচ্ছক্ত সম্পছেথ চ্ছজজ্ঞাসা েরলাম নযনি বছলি, ঈমাি
েথা ও আমছলর িাম এবং েছম ও বাছড় তছব কস ইছস্তসিা েছর িা (ইিশাআল্লাহ বছল িা) কস নে মুরজী? নতনি
বছলি, আশা েনর কস মুরচ্ছজইয়যাহ হছব িা। আনম আমার নপতাছে বলছত শুছিনে, ইছস্তসিা িা েরার নবপছক্ষ
প্রমাণ হছি েবরবাসীছের জিয রাসূ ছ লর বাণী:যনে আল্লাহ চায় অবশযই আমরা কতামাছের সাছথ অচীছরই
সম্পৃক্ত হছবা।
যনে আল্লাহ চায় অবশযই আমরা কতামাছের সাছথ অচীছরই সম্পৃক্ত হছবা।
আব্দ ল্ল
ু াহ ইবি আহমাে বছলি, আনম আমার নপতা—রানহমাহু ল্লাহু —কে ইরজা সম্পছেথ চ্ছজজ্ঞাসা েরছত
শুছিনে। তখি নতনি বলছলি, আমরা বলছবা, ঈমাি হছি েথা ও আমল এবং তা েছম ও বাছড়। আর যখি
বযনভচার ও মে পাি েছর তখি তার ঈমাি েছম।

সাহািীমদর মিষময় তার মতামত:
ইমাম আহমাছের আস-সুন্নাহ নেতাছব নিছের নলনখত েথাগুছলা এছসছে: সুন্নাত হছলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ
ওয়া সাল্লাম-এর সমস্ত সাহাবীর চানরচ্ছত্রে কসৌন্দয গুছলা
থ
তু ছল ধ্রা। তাছের খারাপ নেেগুছলা এবং তাছের মছধ্য
সংঘঠটত নবছরাছধ্র আছলাচিা কথছে নবরত থাো। কয বযচ্ছক্ত রাসূছলর সাহাবী ণছে বা তাছের োউছে ানল কেয়,
কস নবে‘আতী, রাছফযী, েু ষ্ট এবং অভদ্র। আল্লাহ তার কোি ফরয বা িফল আমল েবু ল েরছবি িা। বরং
সাহাবী ণছে ভাছলাবাসা সুন্নাত, তাছের জিয েুআ েরা সাওয়াছবর োজ, তাছের অিুসরণ েরা তিেটয এবং
তাছের েথা িহণ েরা ফযীলছতর নবষয়।
তারপর নতনি বছলি, অতঃপর চার খলীফার পছর রাসূ ল ু ল্ল াহ সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাছমর সাহাবী ণ
সছবাত্তম
থ
মািুষ। োছরা জিয তাছের খারাপ নেেগুছলা আছলাচিা েরা তবধ্ িয় এবং তাছের োউছে কোি কোষত্রুঠট দ্বারা আঘাত েরা যাছব িা। কয এ ধ্রছির েম থেছর শাসছের ওপর ওয়াচ্ছজব হছলা তাছে শাচ্ছস্ত ও নশক্ষা
কেওয়া। তাছে ক্ষমা েরার কোি অনধ্োর শাসছের িাই।
ইবিুল জাওযী মুসাোছের নিেট ইমাম আহমাছের পত্রঠট উছল্লখ েছরছেি, তাছত রছয়ছে: তু নম েশজি সাহাবীর
নবষছয় সাক্ষয কেছব কয, তারা জান্নাতী। তারা হছলি, আবূ বের, উমার, উসমাি, আলী, তালহা, যুবাইর, সা‘আে,
সা‘ঈে, আব্দুর রহমাি ইবি আওফ, আবূ উবাইোহ ইবিুল জাররাহ।আর যার জিয িবী সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া
সাল্লাম জান্নাছতর সাক্ষয নেছয়ছেি, আমরাও তার জিয জান্নাছতর সাক্ষয কেব।
আব্দুল্লাহ ইবি আহমাে বছলি, আনম আমার নপতাছে ইমাম ছণর নবষছয় চ্ছজজ্ঞাসা েরছল নতনি বছলি, আবূ
বের, তারপর উমার তারপর উসমাি তারপর আলী।
আব্দ ুল্ল াহ ইবি আহমাে বছলি, আনম আমার নপতাছে তাছের সম্পছেথ চ্ছজজ্ঞাসা েনর যারা বছল, আলী
রানেয়াল্লাহু আিহু খলীফা িয়। নতনি বছলি, এঠট মন্দ ও নিেমাছির েথা।
ইবিুল জ য
থ েছরি, নতনি বছলি, কয বযচ্ছক্ত আলীর নখলাফত মাছি িা কস তার পনরবাছরর
ূ ূ আহমাে কথছে বণ িা
াধ্া কথছেও অনধ্ে ভ্রষ্ট।
ইবিু আবী ইয়া‘লা আহমাে কথছে বণিা
থ েছরি, কয বযচ্ছক্ত আলী ইবি আবু তাছলবছে চতু থ থখলীফা স্বীোর েছর
িা তার সাছথ কতামরা েথা বছলা িা এবং তাছে নববাহ েরাছব িা।

কািাম শাস্ত্র ও দীমের মিষময় ঝগড়া করা মথমক তার মেমষধ্ করা:
ইবি বাত্তাহ আবূ বের আল মারওয়াযী কথছে বণিা
থ েছরি, নতনি বছলি, আনম আবূ আব্দুল্লাহছে বলছত শুছিনে:
কয োলাম আোি-প্রোি েছর কস োনময়াব হছব িা। আর কয োলাম আোি প্রোি েছর কস জাহনময়াহ হওয়া
োড়া থােছব িা।
ইবছি আব্দুল বার ‘জাছম বায়ািুল ইলম’ িামে নেতাছব আহমাে কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলছেি, ইলমুল
োলাছমর অনধ্োরী েখছিাই সফলোম হছব িা। কয বযচ্ছক্ত ইলমু ল োলাছমর মছধ্য েৃ ঠ ষ্ট নেছব তার অর্ন্ছর
অবশযই তু নম কোি িা কোছিা বক্রতা কেখছত পাছব।
হারাভী আব্দুল্লাহ ইবি আহমাে ইবি আম্বল কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলি, আমার নপতা উবাইেুল্লাহ ইবি
ইয়াহয়া ইবি খাোছির নিেট নলছখি, আনম আহছল োলাম িই। আল্লাহর নেতাব বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইনহ
ওয়াসাল্লাছমর হােীছস যা আছে তা োড়া অিয কোি নবষছয় োলাম েরাছে ভাছলা মছি েনর িা। োরণ, এ োড়া
অিয কোি নবষছয় োলাম েরা প্রশংসিীয় িয়।
ইবিু ল জাওযী মূ স া ইবি আব্দ ল্ল
ু াহ আত-তারসূ স ী কথছে বণ িা
থ েছরি, নতনি বছলছেি, আনম আহমাে নবি
হাম্বালছে বলছত শুছিনে, কতামরা তেথশাস্ত্রনবেছের সাছথ উি-বস েছরা িা। যনেও তারা সুন্নাছতর পছক্ষ প্রনতহত
েছর।
ইবি বাত্তাহ আবূল হাছরস আস-সাছয় ‘ কথছে বণিা
থ েছরি, নতনি বছলি: কয বযচ্ছক্ত োলামছে মহব্বত েছর তা
তার অর্ন্র কথছে কবর হছব িা। আর তু নম কোি োলামীছে সফল হছত কেখছব িা।
ইবি বত্তাহ উবাইেুল্লাহ ইবি হাম্বাল কথছে বণিা
থ েছরি, নতনি বছলি, আমাছে আমার নপতা বছলছেি, আনম
আবূ আব্দুল্ল াহছে বলছত শুছিনে: কতামরা সু ন্ন াত ও হােীসছে আাঁে ছড় ধ্ছরা। তার দ্বারাই আল্লাহ কতামাছের

উপোর েরছবি। আর কতামরা ঘাটাঘাঠট, ে ড়া ও অিযায় নবতেথ েরা কথছে নবরত থাে। োরণ, োলাম
পেন্দোরী কেউ সফল হয় িা। আর কয কেউ োলাম শাস্ত্র চচথা েছর তার পনরণনত নবে‘আত নভন্ন নেেু হয় িা।
কেিিা োলাম কোছিা েলযাছণর নেছে আহ্বাি েছর িা। আনম ঘাটাঘাঠট, ে ড়া ও অিযায় নবতেথ েরা পেন্দ
েনর িা। আর কতামরা সুন্নাত, সাহাবী ছণর েথা ও নফোহ িহণ েছরা যার দ্বারা কতামরা উপেৃ ত হছব। আর
কতামরা ে ড়া, বা ে
াঁ া পছথর অিুসারীছের েথা ও অিযায় নবতেথ বজথি েছরা। আমরা পূব বতী
থ
কলােছেরছে
কপছয়নে তারা এসব জািছতি িা, তারা োলাম পেীছেরছে এনড়ছয় চলছতি। বস্তুত োলাম শাছস্ত্রর পনরণনত
েখছিা ভাছলার নেছে যায় িা। আল্লাহ তা‘আলা আমাছের ও কতামাছেরছে নফতিা কথছে সু র ক্ষা নেি এবং
আমাছের ও কতামাছেরছে সব ধ্রছির ধ্বংস কথছে নিরাপত্তা নেি।
আল ইবািাহ িামে নেতাছব ইবিু বাত্তাহ আহমাে কথছে বণিা
থ েছরি, নতনি বছলছেি, তু নম যখি কোি কলােছে
ইলমুল োলামছে মুহাব্বাত েরছত কেখছব তখি তু নম তার কথছে সতেথ থােছব।
এ হছলা েীছির কমৌনলে নবষছয় তার মতামত এবং ইলছম োলাম নবষছয় তার অবস্থাি

পমরমশষ্ট:
উপছরর আছলাচিা দ্বারা আমাছের োছে সুস্পষ্ট হছয় ক ছলা কয, আেীোর কক্ষছত্র চার ইমাছমর বক্তবয নেল এে
ও অনভন্ন। শুধ্ু ঈমাছির মাসআলা োড়া তাছের সেছলর আেীোহ এে। ইমাছির মাসআলায় ইমাম আবূ
হািীফা নভন্ন মত কপাষণ েছরছেি। এেত্ব সছত্তও বলা হছয় থাছে কয, নতনি ঈমাি নবষছয় তার মতামত কথছে
নফছর এছসছেি।
এই আেীোহ মুসনলম ণছে এে োনলমার ওপর এেত্র েরা এবং েীছির বযাপাছর তাছেরছে েলােনল কথছে
বাাঁচাছিার উপযুক্ত মাধ্যম। োরণ এসব আেীোহ আল্লাহর নেতাব ও রাসূছলর সুন্নাত কথছেই ৃনহত হছয়ছে। খুব
েম মািুষই এসব ইমাছমর আেীোহ বুছ ে এবং ভাছলাভাছব জাছি ও ভাছলাভাছব নশছখ। বরং এ েথা েনড়ছয়
ক ছে কয, এসব ইমাম আেীোহ সম্পনেথত বক্তবযগুছলার জ্ঞাি আল্লাহর নিেট কসাপেথ েরছতি এবং তাাঁরা েুরআিসুন্নাহ শুধ্ু পাি েরা বযতীত আর নেেুই জািছতি িা। কযি আল্লাহ অিথে
থ অহী িানযল েছরছেি।
অথচ আল্লাহ তা‘আলা বছলছেি:আনম কতামার প্রনত িানযল েছরনে এে বরেতময় নেতাব, যাছত তারা এর আয়াতসমূহ
নিছয় ভীরভাছব নচর্ন্া েছর এবং যাছত বুচ্ছদ্ধমাি ণ উপছেশ িহণ েছর।সূরা সাে : ২৯আল্লাহ তা‘আলা বছলছেি,আর
নিশ্চয় এ েু রআি সৃঠষ্টেু ছলর রছবরই িানযলেৃ ত। নবশ্বস্ত আত্মা এটা নিছয় অবতরণ েছরছে। কতামার হৃেছয়, যাছত
তু নম সতেথোরীছের অর্ন্ভুক্ত
থ হও। সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।আশ-শু‘আরা : ১৯২, ১৯৫আল্লাহ তা‘আলা বছলছেি,নিশ্চয়
আনম এছে আরবী েুরআিরূছপ িানযল েছরনে যাছত কতামরা বুেছত পার।ইউেুফ : ২
আনম কতামার প্রনত িানযল েছরনে এে বরেতময় নেতাব, যাছত তারা এর আয়াতসমূহ নিছয়
এবং যাছত বুচ্ছদ্ধমাি ণ উপছেশ িহণ েছর।

ভীরভাছব নচর্ন্া েছর

সূরা সাে : ২৯
আল্লাহ তা‘আলা বছলছেি,
আর নিশ্চয় এ েু রআি সৃঠষ্টেু ছলর রছবরই িানযলেৃ ত। নবশ্বস্ত আত্মা এটা নিছয় অবতরণ েছরছে। কতামার হৃেছয়,
যাছত তু নম সতেথোরীছের অর্ন্ভুক্ত
থ হও। সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।
আশ-শু‘আরা : ১৯২, ১৯৫
আল্লাহ তা‘আলা বছলছেি,
নিশ্চয় আনম এছে আরবী েুরআিরূছপ িানযল েছরনে যাছত কতামরা বুেছত পার।
ইউেুফ : ২
আল্লাহ তা‘আলা েুরআি িানযল েছরছেি, যাছত তার আয়াতসমূছহ নচর্ন্া েরা হয় এবং তা দ্বারা উপছেশ িহি েরা
যায়। নতনি সংবাে কেি কয, নতনি েু রআিছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় িানযল েছরছেি, যাছত মািুষ তার অথ থজাছি ও
বুছে। আল্লাহ কযছহতু তার আয়াতসমূহ নচর্ন্া েরার জিয স্পষ্ট আরবী ভাষায় িানযল েছরছেি, তাই যাছের প্রনত এঠট
িানযল েরা হছয়ছে, সুস্পষ্ট আরবী ভাষার োনব অিুযায়ী তাছের জিয এর অথ থজািা সহজ হওয়া আবশযে। েুরআি

যনে এমি হছতা কয, তার অথ জািা
থ
সম্ভব িয়, তাহছল তা িানযল েরা অিথে
থ হছতা। োরণ কোছিা সম্প্রোছয়র নিেট
এমি শব্দমালা িানযল েছর কোছিা লাভ কিই, যা তাছের নিেট অথনবহীি
থ
শছব্দর স্থলানভনষক্ত; যার কোি অথ কিই।
থ
এ ধ্রছির েথা বলা, সাহাবী, তাছব‘ঈ ও তাছের পরবতী ইমাম ছণর আনেোর ওপর অপবাে এবং এমি নেেু তাছের
নেছে েুছড় মারা যার কথছে তারা সম্পূণ থমুক্ত। তারা িবুওয়তী যুছ র নিেটবতী হওয়ার োরছণ ওহীর িসসমূছহর অথ থ
জাছিি ও বুছেি। বরং এ নবষছয় সব মািুছষর কচছয় তাাঁঁাঁরাই কবশী হেোর। তারা এমি েতে ইবাোত দ্বারা আল্লাহর
ইবাোত েছরি যা তারা েুরআি ও সুন্নাছহর প্রমাণ কথছে বুছেছেি এবং তারা তা আল্লাহর পক্ষ কথছে অবতীণ থসতয ও
নবধ্াি বছল নবশ্বাস েছরছেি। বস্তুত কয রাস্তা তাছেরছে তাছের মা‘বুছের নিেট কপৌৌঁছে কেয় কস রাস্তাছে যখি তারা
নচছিছেি তাহছল েীভাছব তারা তাছের মা‘বুেছে পনরপূণ থনসফাছতর সাছথ নচিছব িা এবং িসসমূছহর অথ থজািছব িা,
যা আল্লাহ নিছজই তার বান্দাছের জানিছয়ছেি?!
কমাট েথা এ চার ইমাছমর আেীো হছলা নবশুদ্ধ আেীো যা েুরআি ও সুন্নাছহর পনরষ্কার েণাধ্ারা
থ
কথছে এছসছে, তার
সাছথ বযাখযা, অস্বীোর েরা বা সােৃ শয বা তু লিার কলশও যুক্ত হয় িা। সােৃ শবােী ও মুয়াত্তীল আল্লাহর নসফাত কথছে
তাই বুছেছে যা মাখলুছের সাছথ প্রছযাজয হয়। আর এঠট হছি আল্লাহ তার বান্দাছেরছে কয নফতরাছতর ওপর সৃঠষ্ট
েছরছেি তার সম্পূ ণ থ পরীপেী। োরণ, (বান্দারা স্বভা তভাছব জাছি) আল্লাহর মছতা কোি নেেু ই হয় িা, িা তার
সত্বার মছতা হয়, িা তার নসফাছতর মছতা হয়, িা তার েমসমূ
থ ছহ মছতা হয়।
আল্লাহর নিেট আমার প্রাথিা
থ কয, নতনি এই পুচ্ছস্তো দ্বারা মুসনলম ছণর উপোর েছরি এবং তাছেরছে এে আেীোহ
ও এে পছথর ওপর এেত্র েছরি, যা েুরআি ও সুন্নাছহর আেীোহ এবং মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু আলাইনহ ওয়া সাল্লাছমর
আেশ ও
থ তাাঁর সুন্নাত। আল্লাহই ইিার নপেছি। নতনিই আমাছের জিয যছথষ্ট এবং নতনিই উত্তম অনভভাবে।
আমাছের কশষ োনব হছলা, সেল প্রশংসা আল্লাহর জছিয, নযনি সৃঠষ্টেুছলর রব।
আর আল্লাহ সালাত িানযল েরুি আমাছের িবী মুহাম্মাছের ওপর।
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োের নবষছয় তার বাণী ...................................................................................................................... 14
ঈমাি নবষছয় তার বাণী...................................................................................................................... 15
সাহাবীছের নবষছয় তার মতামত ......................................................................................................... 19
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