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১৯৭

২৪

ষষ্ঠ রুকে: তাকদ্ীনরর ওপর ঈমাে

২০০

কদ্নরর (তাকদ্ীনরর) সাংজ্ঞা ও তার ওপর ঈমাে আোর
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
আরকােু ল ঈমাে বা ঈমানের মমৌবলক অঙ্গসমূ হ
ঈমানের রুকেসমূ হ হনে, আল্লাহ তা‘আলা, তাাঁর
বিবরশতানদ্র, বকতাবসমূ নহর, রাসূ লগনণর, মশষ বদ্বনসর
এবাং তাকদ্ীনরর ভানলা মনন্দর ওপর ঈমাে আো।
এ প্রসাংনগ আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
ۡ
ۡ
َ
َ َٰٓ َ َ ۡ َ
َ ۡ
َّب
َِّ َٰلئِكةِ َّ َوٱلكِت
ٱّللَِّ َوٱۡلَ ۡو َِّم َّٱٓأۡلخ َِِّر َّوٱلم
َّ ِ ن َّب
ََّ ن َّ َء َام
َّۡ ب َّ َم
َّ ِ ﴿ َولَٰكِنَّ َّٱل
]٧١١ :ن﴾ [ابلقرة
ََّ ي
َّ ِ ِ َوٱنلب
“বরাং প্রকৃতপনে সৎকাজ হনলা, ময ঈমাে আেনব
আল্লাহর ওপর, বকয়ামত বদ্বনসর ওপর, বিবরশতানদ্র
ওপর এবাং সমস্ত েবী রাসূ লগনণর ওপর।” [সূ রা আলবাকারা, আয়াত: ১৭৭]
বতবে আনরা বনলে,
َ ََۡ ُ َُ َ
ُ
ُل
َ َٰٓ َ َ َ
ََّّحد
ََّ ي َّأ
َّ ق َّب
َّ ِل َّنفر
َّ َّ لئِكتِهِۦ َّ َوك ُتبِهِۦ َّ َو ُر ُسلِهِۦ
ٱّللِ َّوم
َّ ِ ن َّب
ََّ ك َّ َء َام
َّ ﴿
]٥٨٢ :مِنَّ ُّر ُسلِهِۦَّ﴾ [ابلقرة
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“সবাই ঈমাে রানি, আল্লাহর ওপর, তাাঁর বিবরশতানদ্র
প্রবত, তাাঁর বকতানবর প্রবত এবাং তাাঁর েবীনদ্র ওপর,
তারা বনল আমরা তাাঁর রাসূ লগনণর মনধয মকানো তারতময
কবর ো।” [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫]
বতবে আনরা বনলে,

َۡ َ ۡ َ ُ
َ
]٩٤ :﴾ [القمر٤٩َََّّشءََّّخلق َنَٰ َُّهَّبِق َدر
َّك
َّ َّ﴿إِنا

“আমরা প্রনতযক বস্তুনক তাকদ্ীর মমাতানবক সৃ বি
কনরবি।” [সূ রা আল-ক্বামার, আয়াত: ৪৯]
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,
، وايلوم اآلخر، ورسله، وكتبه، ومالئكته،«اإليمان أن تؤمن باهلل
»وتؤمن بالقدر خريه ورشه
“ঈমাে

হনে,

তুবম

আল্লাহ,

তাাঁর

বিবরশতাগণ,

বকতাবসমূ হ, রাসূ লগণ ও মশষ বদ্বনসর (আবিরানতর)
প্রবত ঈমাে স্থাপে করনব। আনরা ববশ্বাস রািনব
তাকদ্ীনরর ভানলা মনন্দর প্রবত।” (সহীহ মুসবলম)
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ঈমানের সাংজ্ঞা হনলা, মুনি বলা এবাং অন্তনর ববশ্বাস করা
ও বাস্তনব অঙ্গ-প্রতযনঙ্গর মাধযনম সম্পাদ্ে করা। ঈমাে
আেু গনতয বৃ বদ্ধ হয়, োিরমােী ও অবাধযতায় হ্রাস পায়।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ َ ُ َ ُ َ َ
َ
ۡ ۡ
ُ َ
ُ ُت َّقُل
َّت
َّ ۡ وب ُه َّۡم َِّإَوذا َّتل َِي
َّ ۡ جل
َّ َّ ِين َّإِذا َّذك َِّر
َّ ون َّٱَّل
َّ ﴿إِن َما َّٱل ُمؤم ُِن
ِ ٱّلل َّو
ََ
َ ُ ُ َ
َ ُ
َ َ ُ ُ َٰ َ َ ۡ ۡ َ َ
َ اد ۡت ُه َّۡمَّإ
َّون
َّ ِيم
ِينَّيق
َّ َّٱَّل٢َّون
َّ َعَّ َرب ِ ِه َّۡمَّ َي َت َوَّك
ََّٰ يم َٰ ٗناَّ َو
علي ِه َّمَّءايتهۥَّز
ِ
ُ
ٗ َ ُ ۡ ُۡ ُ ُ َ َْ
َ
ۡ
َ ُ
َّون َّ َحقاَّ َّل ُه َّۡم
َّ ك َّه َّم َّٱلمؤمِن
َّ ِ  َّأو َٰٓلئ٣َّ ون
َّ ٱلصل َٰوَّةَ َّ َومِما َّ َر َزق َنَٰ ُه َّۡم َّيُنفِق
َ
ۡ
َ َد َر
]٩ ،2 :﴾ [االنفال٤ََِّّندَّ َربِهِ َّۡمَّ َو َمغف َِرةََّّ َورِ ۡزقََّّكرِيم
ََّ جَٰتََّّع
“প্রকৃত মুবমে তারাই যিে তানদ্র বেকনি আল্লাহর োম
স্মরণ করা হয় তিে তানদ্র অন্তর মকাঁনপ উনে। আর
যিে তানদ্র বেকি তাাঁর আয়াত পবেত হয় তিে তানদ্র
ঈমাে ববধেত হয়। তারা তানদ্র রনবর ওপনরই ভরসা
কনর। আর যারা সালাত প্রবতষ্ঠা কনর এবাং আমার প্রদ্ত্ত
রুযী মথনক (আল্লাহর পনথ) বযয় কনর। তারাই হল
সবতযকার ঈমােদ্ার।” [সূ রা আল-আেিাল, আয়াত: ২৪]
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বতবে আনরা বনলে,
ۡ
ُ
َ َٰٓ َ َ َ
ََ
ُ ۡ
َّلئِكتِهِۦَّ َوك ُتبِهِۦَّ َو ُر ُسلِهِۦَّ َوٱۡلَ ۡو َِّمَّٱٓأۡلخ َِِّرَّ َّفق َّۡد
ٱّللَِّوم
َّ ِ ﴿ َو َمنَّيَكف َّۡرَّب
َۢ َ َ َ
ً لَّبَع
]٧٣١ :﴾ [النساء١٣٦َِّيدا
َّ َٰ ضلََّّضل
“এবাং ময আল্লাহর ওপর ও তাাঁর বিবরশতানদ্র ওপর,
তাাঁর বকতাবসমূ নহর ওপর এবাং রাসূ লগনণর ওপর ও
বকয়ামত বদ্বনসর ওপর ববশ্বাস স্থাপে কনর ো তারা
চরম পথভ্রি।” [সূ রা আে-বেসা, আয়াত: ১৩৬]
আর ঈমাে যা মুনির িারা সম্পাবদ্ত হয়: মযমে, বযবকর,
মদ্া‘আ, েযানয়র আনদ্শ, অেযানয়র বেনষধ ও কুরআে পাে
করা ইতযাবদ্।
অেু রূপ অন্তনরর সানথও ঈমাে সাংবিি: মযমে, স্রিা,
প্রবতপালক, পবরচালক, ইবাদ্নতর অবধকারী এবাং
সু ন্দরতম োম ও মহাে গুণাবলীর মেনত্র আল্লাহ
তা‘আলার (তাওহীদ্) একত্ববানদ্ ববশ্বাস স্থাপে করা।
এক ও অবিতীয় আল্লাহ তা‘আলার দ্াসনত্বর আবশযকতায়
ববশ্বাস স্থাপে করা। ইো-সাংকল্প ইতযাবদ্ও এর মনধয
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শাবমল।
আর অন্তনরর কাজ হনলা: আল্লাহর ভানলাবাসা, ভয়ভীবত, আশা-আগ্রহ ও ভরসা ইতযাবদ্ (সববকিু অন্তনরর
ঈমাে)।
অঙ্গ-প্রতনঙ্গর কমেসমূ হ ঈমানের অন্তভুেক্ত। মযমে,
সালাত, সাওম, হজ, আল্লাহর পনথ বজহাদ্, দ্ীেী
বশোজেে ইতযাবদ্।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,

َ َ ُ ُ َٰ َ َ ۡ ۡ َ َ ۡ َ ُ َ
َ اد ۡت ُه َّۡمَّإ
]٥ :يم َٰ ٗنا﴾ [االنفال
تَّعلي ِه َّمَّءايتهۥَّز
َّ ﴿ِإَوذاَّتل ِي
ِ

“আর যিে তানদ্র কানি তাাঁর (আল্লাহর) আয়াত পবেত
হয়, তিে তানদ্র ঈমাে মবনে যায়।” [সূ রা আলআেিাল, আয়াত: ২]
বতবে আনরা বনলে,
ََ َ
ُُ
ََ
ُ َ َۡ َ ِ ۡ ُۡ
ُ
َ ادوَّا َّْإ
َّيمَٰ ٗنا َّمَّ ََّع
ِي َّل َِيد
َّ وب َّٱلمؤمن
َِّ ف َّقل
َّ ِ َّ ِين َّة
نز َّل َّٱلسك
﴿ه ََّو َّٱَّلِيَّ َّأ
ِ
َ إ
]٩ :يمَٰن ِ ِه َّۡم﴾ [الفتح
ِ
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“বতবে মুবমেনদ্র অন্তনর প্রশাবন্ত োবযল কনরে, যানত
তানদ্র ঈমানের সানথ আনরা ঈমাে মবনে যায়।” [সূ রা
আল-িাতহ, আয়াত,৪]
সু তরাাং অেু গতয ও নেকিযশীলতা যত বৃ বদ্ধ পায়, ঈমানো
তনতা বৃ বদ্ধ পায়। আর অেু গতয ও নেকিযশীলতা যত হ্রাস
পায়, ঈমানো তনতা হ্রাস পায়। মযমে-অবাধযতা ও
োিরমােী ঈমানে কু-প্রভাব মিনল, যবদ্ তা (োিরমােী)
বে ধরনণর বশকে বা মকানো কুিুরী কাজ হয় তাহনল
আসল ঈমােনক ধ্বাংস কনর বদ্নব। আর যবদ্ মিাি
ধরনণর মকানো োিরমােী হয় তাহনল ঈমানের
পবরপূ ণেতায় ঘািবত আনস এবাং তা কলু বষত ও দ্ু বেল হনয়
যায়।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,

َ
َ َ
َ
َ َ َ ُ َ ُ ََۡ
َ ۡ ُ ل َّ َي ۡغف َُِّر َّأن َّي
﴾ِك َّل َِمن َّيَشا َُّء
َّ ون َّذَٰل
َّ ك َّبِهِۦَّويغف َِّر َّما َّد
ََّ ۡش
َّ َّ ٱّلل
َّ َّ َّ﴿إِن
]٩٨ :[النساء

“বেশ্চয় আল্লাহ তাাঁর সানথ বশকে করার অপরাধ েমা
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কনরে ো। এতিযতীত সব বকিু যানক ইো বতবে েমা
কনরে।” [সূ রা আে- বেসা, আয়াত: ৪৮]
বতবে আনরা বনলে,
ْ ُ َ ََ ۡ ُ ۡ َ َ َ ْ ُ َ ۡ َََ ْ ُ َ َ
َ ُ َۡ
َّوا َّ َب ۡع ََّد
َّ وا ََّك ِم َّة َّٱلكف َِّر َّوكفر
َّ وا َّولق َّد َّقال
َّ ٱّللِ َّما َّقال
َّ ِ ون َّب
َّ ﴿َيل ِف
َ
]١٩ :إ ِ ۡسل َٰ ِم ِه َّۡم﴾ [اتلوبة
“তারা কসম মিনয় বনল ময আমরা ববল বে। অথচ তারা
কুিরী বাকয বনলনি এবাং ইসলাম গ্রহণ করার পর কুিুরী
কনরনি। [সূ রা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৭৪]
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,
 وال يرسق السارق حني،«ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن
» وال يرشب اخلمر حني رشبها وهو مؤمن،يرسق وهو مؤمن
“বযাবভচারী পবরপূ ণে ঈমােদ্ার অবস্থায় বযাবভচানর বলপ্ত
হয় ো, মচার পবরপূ ণে ঈমােদ্ার অবস্থায় চুবর কনর ো
এবাং মদ্যপায়ী পবরপূ ণে ঈমােদ্ার অবস্থায় মদ্ পাে কনর
ো, (অথোৎ উক্ত সমনয় তানদ্র ঈমাে অপূ ণে ও দ্ু বেল হনয়
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প্রথম রুকে: মহাে আল্লাহর ওপর ঈমাে
(১) ঈমানের বাস্তবায়ে
বেনে ববণেত ববষয়সমূ হ বাস্তবায়নের মাধযনম আল্লাহর
প্রবত পূ ণে ঈমাে আো হয়।
প্রথমত: এ ববশ্বাস মপাষণ করা ময, এ ববশ্ব জগনতর
একজে প্রভু প্রবতপালক রনয়নিে। বযবে স্বীয় সৃ বি রাজত্ব,
পবরচালো ও কমে বযাবস্থাপোয় রুযীদ্াতা, জীবে দ্াতা,
মৃতুযদ্াতা, েমতাশীল এবাং কলযাণ ও অকলযাণ
সাধেকারী বহনসনব এক ও অবিতীয়। বতবে বযতীত
মকানো রব্ব প্রবতপালক মেই।
বতবে একাই যা ইো তা কনরে এবাং যা চাে তার হুকুম
কনরে। যানক ইো সম্মাবেত কনরে, আবার যানক ইো
অপমাবেত কনরে। তাাঁরই হানত আসমাে জবমনের
রাজত্ব। বতবে সবে ববষনয় েমতাশীল ও জ্ঞাত রনয়নিে।
বতবে কানরা মুিানপেী েে।
সকল আনদ্শ তাাঁরই এবাং সবেপ্রকার কলযাণ তাাঁরই হানত,
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তাাঁর কমেসমূ নহ মকানো শরীক মেই। তাাঁর কনমে তাাঁনক
মকউ পরাজয়কারী মেই; বরাং মােব জাবত, বজন্ন জাবত ও
বিবরশতামণ্ডলীসহ সকল সৃ িজীব তাাঁরই দ্াস বা বান্দা।
তারা তাাঁর রাজত্ব, শবক্ত ও ইো হনত মবর হনত পানরে
ো।
তাাঁর কমেসমূ হ অগবণত; মকানো সাংিযাই তা সীমাবদ্ধ
করনত পানর ো। এ সকল নববশনির বতবেই একমাত্র
অবধকারী, তাাঁর মকানো শরীক মেই। বতবে বযতীত মকউ
এ (বববশিয)সমূ নহর অবধকার রানি ো। এসব আল্লাহ
িাো অেয কানরা সানথ সম্পবকেত ও সাবযস্ত করা হারাম।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ َ
ْ ُُۡ
ُ ََ َ
ُ
َٰٓ ﴿
َِّين َّمِن
ََّ وا َّ َربك َُّم َّٱَّلِي َّخلقك َّۡم َّ َوٱَّل
َّ اس َّٱعبد
َّ ُ يأ ُّي َها َّٱنل
َ ُ
َ
ٗ
َ َۡ ُ َ ََ َ
َ ُ َ ُ
َّۡرض َّف َِرَٰشا
َّ ل َّلك َُّم َّٱۡل
َّ  َّٱَّلِي َّجع٢١َّ ون
َّ ق ۡبل ِك َّۡم َّل َعلك َّۡم َّتتق
ََ ََ ٗ َ َ َ َ
ٗ
ۡ ََ
َِّنَّٱثل َم َرَٰتََِّّرِ ۡزقا
ََّ جَّبِهِۦَّم
ََّ ِنَّٱلس َما َِّءَّ َما َّٗءَّفأخ َر
ََّ نز َّلَّم
وٱلسما َّءَّبِنا َّءَّوأ
ُ
]٥٥ ،٥٧ :لك َّۡم﴾ [ابلقرة
“মহ মােব সমাজ! মতামরা মতামানদ্র রনবর ইবাদ্ত কর,
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বযবে মতামাবদ্গনক এবাং মতামানদ্র পূ বেবতেীবদ্গনক সৃ বি
কনরনিে। তানত আশা করা যায়, মতামরা তাকওয়ার
অবধকারী হনত পারনব। ময পববত্রসত্তা মতামানদ্র জেয
যমীেনক ববিাো, আকাশনক িাদ্স্বরূপ স্থাপে কনর
বদ্নয়নিে, আর আকাশ মথনক পাবে বষেণ কনর মতামানদ্র
জেয িল-িসল উৎপাদ্ে কনরনিে মতামানদ্র িাদ্য
বহসানব।” [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২১-২২]
বতবে আনরা বনলে,
ُ
َ ۡ ۡ ُ َ َ ُ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ َٰ َ ُ
َّكَّمِمَّن
َّ عَّٱل ُمل
َّ زن
َّ تَّٱلمل
َّ ِ ِكَّٱلملكََِّّتؤ
َّ لَّٱللهمََّّمل
َِّ ﴿ق
ِ كَّمنَّتشا َّءَّوت
ُ َٰ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ ُ َ َ َ ُّ ُ َ ُ َ َ َ ُّ ُ َ ُ َ َ
ۡ َ َّك
َََّّشء
َِّ ََّع
َّ َّك
َّ يَّإِن
َّ ِكَّٱۡل
َّ ِلَّمنَّتشا َّءَّبِيد
َّ تشا َّءَّوتع َِّزَّمنَّتشا َّءَّوتذ
َ
]٥١ :﴾ [ال عمران٢٦ََّّقدِير
“বলু ে মহ আল্লাহ! তুবমই সাবেনভৌম শবক্তর অবধকারী।
তুবম যানক ইো রাজয দ্াে কর এবাং যার কাি মথনক
ইো রাজয বিবেনয় োও এবাং যানক ইো সম্মাবেত কর,
আর যানক ইো অপমাবেত কর। মতামারই হানত রনয়নি
যাবতীয় কলযাণ। বেশ্চয় তুবম সববকিু র ওপর েমতাবাে।
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[সূ রা আনল ইমরাে, আয়াত: ২৬]
বতবে আনরা বনলে,
َۡ
ََ
َ
ُ
َ َ
َ
َّٱّللِ َّرِ ۡزق َها َّ َو َي ۡعل َُّم َُّ ُۡس َتقرها
َّ َّ َع
َّ َّ َّۡرض َّإِل
َّ ِ ف َّٱۡل
َّ ِ َّ َّ﴿ َو َما َّمِن َّدٓابة
ُ َ َ
َ
]١ :﴾ [هود٦ََّّفَّكِتَٰبََّّ ُّمبِي
َّ ِ َّك
َّ َََّّو ُم ۡس َت ۡودع َها
“আর পৃবথবীনত ববচরণশীল মাত্রই সকনলর জীববকার
দ্াবয়ত্ব আল্লাহ তা‘আলা বেনয়নিে, বতবে জানেে তারা
মকাথায় থানক এবাং মকাথায় সমাবপত হয়। সব বকিু ই
এক সু স্পি গ্রনন্থ রনয়নি।” [সূ রা হূ দ্, আয়াত: ৬]
বতবে আনরা বনলে,
َ َ ۡ ُّ َ ُ َ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ
: َّ﴾ [االعراف٥٤َّ ي
ََّ ب َّٱلعَٰل ِم
َّ ٱّلل َّر
َّ َّ ك
َّ ق َّوٱۡلم َّر َّتبار
َّ ل َّٱۡلل
َّ َّ ل
َّ ﴿أ
]٢٩
“মজনে মরি তাাঁরই সৃ বি ও তাাঁরই ববধাে, আল্লাহ
বরকতময় বযবে ববশ্ব জগনতর রব।” [সূ রা আল-আ‘রাি,
আয়াত: ৫৪]
বিতীয়ত: এ ববশ্বাস মপাষণ করা ময, আল্লাহ তা‘আলা
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তাাঁর সু ন্দর োমসমূ হ ও পববত্র পূ ণে গুণাবলীর মেনত্র এক
ও অবিতীয়। ময োম ও গুনণর বকিু বকিু বতবে তাাঁর
বান্দানদ্র জেয তাাঁর পববত্র গ্রন্থ ও মশষ েবী ও েবী
মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর হাদ্ীনস বণেো
করা হনয়নি।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
ۡ َ
ْ ُ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ ُۡ ُ َ ۡ َ ۡ
َ
َّف
َّ ِ َّ ون
َّ ح ُد
َّ وا َّٱَّل
َّ وه َّبِهاَّ َّوذر
َّ ن َّفٱدع
ََّٰ ّللِ َّٱۡلسما َّء َّٱۡلس
َّ ِ ﴿ َو
ِ ِين َّيُل
َ
ْ ُ َ َ َ َۡ ۡ َُ
َ ُ
َٰٓ َ أ ۡس
]٧٨١ :﴾ [االعراف١٨٠َّون
َّ واَّ َي ۡع َمل
َّ نَّماََّكن
َّ مئِهِۦََّّسيجزو
“আর আল্লাহর জেয রনয়নি সবেউত্তম োমসমূ হ। তাই মস
োমসমূ হ ধনরই তাাঁনক ডাক। আর তানদ্রনক বজেে কর
যারা তাাঁর োনমর বযাপানর বাাঁকা পনথ চনল। তারা
বেনজনদ্র কৃত কনমের িল শীঘ্রই পানব।” [সূ রা আলআ‘রাি, আয়াত: ১৮০]
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,
ً
 وهو وتر حيب،«إن هلل تسعة وتسعني اسما من أحصاها دخل اجلنة
»الوتر
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“আল্লাহর বেরােবব-ইবি োম রনয়নি। ময বযবক্ত তা
যথাযথ বাস্তবায়ণ তথা সাংরেে করনব মস জান্নানত
প্রনবশ করনব। আল্লাহ মবনজাে, বতবে মবনজােনক
ভালবানসে।” (সহীহ বুিারী ও সহীহ মুসবলম)
আর এই আকীদ্া-ববশ্বাস দ্ু ’বি বে মূ লেীবতর ওপর
প্রবতবষ্ঠত:
প্রথম: বেশ্চয় আল্লাহর সু ন্দর োম ও মহাে গুণ রনয়নি,
যা পবরপূ ণে গুণাবলীর প্রমাণ কনর, তানত মকানো
প্রকানরর অপবরপূ ণেতা ও ত্রুবি মেই। সৃ বিজীনবর মকানো
বকিু ই তার মনতা ও তার অাংশীদ্ার হনত পানর ো।
ي
الح
(আল-হাইয়ু ) তাাঁর (আল্লাহর) োমসমূ নহর একবি
োম। ( احلياةআল-হায়াত) তাাঁর বসিাত বা গুণ যা মহাে
আল্লাহর জেয সমুবচত সবেক পন্থায় সাবযস্ত করা
ওয়াবজব। আর এ জীবে এক বচরস্থায়ী পবরপূ ণে জীবে।
তানত জ্ঞাে, শবক্ত ইতযাবদ্ সবেপ্রকার পূ ণেতার সমানবশ
রনয়নি। আল্লাহ বচরিীব তাাঁর লয় ও েয় োই।
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আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ َ ُ
َ َ َ َ ُ ُ ُ ۡ َ َ ُ ُّ َ ۡ ُّ َ ۡ َ ُ
:لَّن ۡومََّّ﴾ [ابلقرة
َّ لَّتأخذهۥَّسِنةََّّو
َّ َّوم
َّ حَّٱلقي
َّ لَّإِل َٰ ََّهَّإِلََّّه َّوَّٱل
َّ َّٱّلل
َّ ﴿
]٥٢٢
“আল্লাহ িাো মকানো সবেক উপাসয মেই, বতবে বচরিীব
ও সব বকিু র ধারক। তাাঁনক তন্দ্রা স্পশে করনত পানরো
এবাং বেদ্রাও েয়।” [সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৫]
বিতীয়: বেশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা সকল মদ্াষ ও ত্রুবি যু ক্ত
গুণ মথনক সম্পু ণেভানব পববত্র। মযমে, বেদ্রা, অপারগতা,
মূ িেতা ও যু লুম-অতযাচার ইতযাবদ্।
বতবে আনরা পববত্র সৃ বিজীনবর সানথ সাদ্ৃ শয রািা হনত।
আল্লাহ তা‘আলা ও তাাঁর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম তাাঁর (আল্লাহর) জেয ময সকল গুণ অস্বীকার
কনরনিে, তা অস্বীকার করা অপবরহাযে।
আল্লাহ তা‘আলা ময সকল গুণনক বেনজর জেয অস্বীকার
কনরনিে মস গুনণর ববপরীত গুনণ পবরপূ ণেভানব গুণাবিত,
এই ববশ্বাস রািা।
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সু তরাাং যিে আল্লাহনক তন্দ্রা ও বেদ্রা মথনক মুক্ত করব,
তিে তন্দ্রার ববপরীত বচর জাগ্রত এবাং বেদ্রার ববপরীত
বচরিীব পবরপূ ণে দ্ু ’বি গুণনক সাবযস্ত করা হনব।
অেু রূপভানব আল্লাহনক প্রবতবি অপবরপূ ণে গুণ মথনক মুক্ত
করনল সানথ সানথ তার ববপরীত পবরপূ ণে গুণ সাবযস্ত হনয়
যায়। বতবেই একমাত্র পবরপূ ণে আর বতবে বযতীত সবই
অপবরপূ ণে।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,

ۡ ُ
ۡ َ َ َۡ
ُ ۡ َ
]٧٧ :﴾ [الشورى١١َّي
َُّ يعَّٱۡلَ ِص
َّ َشءََّّ َوه ََّوَّٱلس ِم
َّسَّك ِمثلِهِۦ
َّ ﴿لي

“(সৃ বিজীনবর) মকানো বকিু ই তাাঁর অেু রূপ েয়। আর
বতবে সব শুনেে এবাং সব মদ্নিে।” [সূ রা আশ-শূ রা,
আয়াত: ১১]
বতবে আনরা বনলে,

ۡ
َ َ ُّ َ َ َ
]٩١ :﴾ [فصلت٤٦َّكَّبِظلَٰمََّّل ِل َعبِي َِّد
َّ ﴿وماَّرب

“আর আপোর রব বান্দানদ্র প্রবত সামােযতমও যু লুম
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কনরে ো। [সূ রা িুসবসলাত, আয়াত: ৪৬]
বতবে আনরা বনলে,
َۡ
َ
َ َ
ۡ َُّ َّ ن
ۡ َ َّ ج َزهُۥ َّمِن
﴾ۡرض
َّ ِ ف َّٱۡل
َّ ِ َّ ل
َّ ف َّٱلس َم َٰ َوَٰتَِّ َّ َو
َّ ِ َّ ََّشء
َّ ﴿ َو َما ََّك
ِ ٱّلل َّ ِۡلُع
]٩٩ :[فاطر

“আকাশ ও পৃবথবীনত মকানো বকিু ই আল্লাহনক অপারগ
করনত পানর ো।” [সূ রা িাবতর, আয়াত: ৪৪]
বতবে আনরা বনলে,

ٗ َ َ ُّ َ َ َ َ َ
]١٩ :َّ﴾ [مريم٦٤َّسيا
َّ نَّرب
َّ ﴿وماََّك
ِ كَّن

“আর আপোর রব ববস্মৃত হওয়ার েে।” [সূ রা মারইয়াম,
আয়াত: ৬৪]
আল্লাহর োম, তাাঁর গুণ ও কমেসমূ নহর ওপর ঈমাে
আেয়ে করাই মূ লত আল্লাহ ও তাাঁর ইবাদ্তনক জাোর
একমাত্র পথ।
কারণ আল্লাহ তা‘আলা এই পাবথেব জগনত তাাঁর সরাসবর
দ্শেেনক সৃ বিজীব হনত মগাপে মরনিনিে এবাং তানদ্র
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জেয এমে জ্ঞানের পথ িুনল বদ্নয়নিে, যার িারা তারা
তানদ্র প্রভু ইলাহ্-মা‘বুদ্নক জােনব এবাং সবেক জ্ঞাে
অেু যায়ী তাাঁর ইবাদ্ত করনব।
সু তরাাং (আল্লাহর োম ও গুণাবলী সাবযস্তকারী) বান্দা তার
গুণময় মা‘বুনদ্র ইবাদ্ত কনর, পোন্তনর মু‘আবত্তল
(আল্লাহর োম ও গুণাবলী অস্বীকারকারী) মূ লত
অবস্তত্বহীনের ইবাদ্ত কনর, আর মুমাবেল (আল্লাহর
সানথ উপমা স্থাপেকারী) প্রবতমার ইবাদ্ত কনর। আর
মুসবলম বযবক্ত এক ও অমুিানপেী আল্লাহর ইবাদ্ত কনর,
বযবে কাউনক জন্ম মদ্ে বে এবাং মকউ তানক জন্ম মদ্য়
বে এবাং তাাঁর সমকেও মকউ েয়।
আল্লাহর সু ন্দর োমসমূ হ সাবযস্ত করার মেনত্র বেনে ববণেত
ববষয়গুনলার লেয রািা উবচৎ:
(১) সাংনযাজে ও ববনয়াজে বযতীত কুরআে ও হাদ্ীনস
ববণেত সকল সু ন্দর োমসমূ হ আল্লাহর জেয সাবযস্ত রনয়নি
তার ওপর ঈমাে আো। আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
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َ َ
َُ َۡ ُ ُۡ
َ ۡ ۡ
ُ
ِنَّ
وس َّٱلسل َٰ َُّم َّٱل ُمؤم َُّ
ِك َّٱلق ُّد ُ َّ
ل َّإِل َٰ ََّه َّإِلَّ َّه َّو َّٱلمل َّ
ٱّلل َّٱَّلِي َّ َّ
﴿ه ََّو َّ َُّ
ۡ ُ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َۡ ُ ۡ َ
َ ُۡ ُ َ
ب َّ ُس ۡب َ
ون َّ﴾٢٣
ۡشك َّ
ن َّ َّ
حَٰ ََّ
ار َّٱل ُم َتك ِ َُّ
يز َّٱۡلب َّ
ن َّٱلع ِز َّ
ٱلمهي ِم َّ
ٱّللِ َّعما َّي ِ
[احلرش]٥٣ :

“বতবেই আল্লাহ বতবে বযতীত সবতযকার মকানো উপাসয
মেই। বতবে একমাত্র সব বকিু র মাবলক, যাবতীয় মদ্াষত্রুবি হনত পববত্র, শাবন্ত ও বেরাপত্তাদ্াতা, পযেনবেক,
যানক

তারা

মাহাত্ম্যশীল।

প্রতাপাবিত,

পরাক্রান্ত,

অাংশীদ্ার কনর আল্লাহ তা‘আলা তা মথনক পববত্র।” [সূ রা
]আল-হাশর, আয়াত: ২৩
হাদ্ীনস এনসনি:

ً
«وثبت يف السنة أن انليب - -سمع رجال يقول :امهلل إين أسألك

بأن لك احلمد ال هلإ إال أنت املنان بديع السموات ،واألرض يا ذا
اجلالل ،واإلكرام يا الح يا القيوم .فقال انليب  :-  -تدرون بما
داع اهلل؟ قالوا :اهلل ،ورسوهل أعلم ،قال:واذلي نفيس بيده لقد داع
اهلل باسمه األعظم اذلي إذا ديع به أجاب ،وإذا سئل به أعطى».
“েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এক বযবক্তনক বলনত
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শুেনলে। মহ আল্লাহ! আবম মতামার কানি প্রাথেো করবি,
কারণ সকল প্রশাংসা মতামারই জেয। তুবম িাো মকানো
সবতযকার মা‘বুদ্ মেই। তুবম (মান্নাে) অেু গ্রহকারী,
আসমাে জবমনের সৃ বিকারী। মহ সম্মাবেত ও মযোদ্াবাে!
মহ বচরিীব ও সব বকিু র ধারক বাহক!
অতঃপর

েবী

সাল্লাল্লাহু

আলাইবহ

ওয়াসাল্লাম

(সাহাবীনদ্রনক বজজ্ঞাসা করনলে, মতামরা বক জাে? মস
বকনসর (অবসলায়) আল্লাহনক আহ্বাে কনরনি? তারা
বলনলে, আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ লই অবধক জানেে। তারপর
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলনলে, শপথ মসই
সত্তার যার হানত আমার প্রাণ, বেশ্চয় মস আল্লাহনক তাাঁর
এমে ইসনম আজনমর (মহাে োনমর) অবসলায় আহ্বাে
কনরনি, যার িারা আল্লাহনক আহ্বাে করনল আল্লাহ
আহ্বানে সাো মদ্ে এবাং আনবদ্ে করনল বতবে দ্াে
কনরে।” (ইমাম আবূ দ্াউদ্ ও আহমাদ্ হাদ্ীসবি বণেো
কনরে)
(২) আল্লাহ বেনজই বেনজর োম মরনিনিে। সৃ বি জীনবর
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মকউ তাাঁর োম রানি বে এবাং বতবে বেনজই এ সকল োম
িারা স্বীয় প্রশাংসা কনরনিে। এগুনলা সৃ বজত ও েতুে
েয়। এর ওপর ঈমাে আো।
(৩) আল্লাহর সু ন্দর োমসমূ হ এমে পবরপূ ণে অথেনবাধক
যানত মকানো প্রকানরর মকানো ত্রুবি মেই। তাই এ
োমসমূ নহর ওপর ঈমাে আো মযমে ওয়াবজব, মতমবে
এর অনথের ওপর ঈমাে আোও ওয়াবজব।
(৪) এ সমস্ত োনমর অথে অস্বীকার ও অপবযািযা ো কনর
সম্মানের সানথ গ্রহণ করা ওয়াবজব।
(৫) প্রবতবি োম হনত সাবযস্ত বববধ-ববধাে ও িলািল
এবাং এর প্রভানবর ওপর ঈমাে আো।
এ পাাঁচবি ববষয়নক আনরা স্পি করার জেয আমরা
আল্লাহর োম  السميعআস-সামী‘ (শ্রবণকারী) িারা
উদ্াহরণ মপশ করনবা।
السميع

এনত

বেেববণেত

প্রনতযনকরই কতেবয:

ববষয়গুনলা

লেয

রািা
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(ক) ( السميعআস-সামী‘) আল্লাহর োমসমূ নহর একবি
োম। এ কথার ওপর ঈমাে আো। কারণ এর বণেো
কুরআে ও হাদ্ীনস এনসনি।
(ি) আনরা ঈমাে আো ময,আল্লাহ তা‘আলা বেনজই
বেনজনক এ োনম োমকরণ কনরনিে, এ োনম কথা
বনলে এবাং তা কুরআনে অবতীণে কনরনিে।
(গ) ( السميعআস-সামী‘) আস-সাম‘উ বা (নশাো) অথেনক
শাবমল কনর। যা আল্লাহর গুণসমূ নহর একবি গুণ।
(ঘ) ( السميعআস-সামী‘) োম হনত উদ্ভূত ‘‘শ্রবণ করা বা
মশাো’’ গুণবি অস্বীকার ও অপবযািা ো কনর সম্মানের
সানথ গ্রহণ করা ওয়াবজব।
(ঙ) বেশ্চয় আল্লাহ সব বকিু শুনেে এবাং তাাঁর শুো সকল
ধবেনক পবরনবিে কনর মরনিনি, এই ববশ্বাস রািা। এ
ঈমানের িলািল ও প্রভাব হনলা আল্লাহর পযেনবেণ ও
তাাঁর ভয়-ভীবত আবশযক হনয় যায় এবাং এ দ্ৃ ঢ় ববশ্বাস
সৃ বি হয় ময,আল্লাহর কানি মকানো বকিু মগাপে থানক
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ো।
এমবেভানব আল্লাহর গুণ ( العيلআল-‘আলী) সাবযস্ত
করার সময় বেনের ববষয়গুনলা লেয রািা উবচৎ:
(১) কুরআে ও হাদ্ীনস ববণেত সকল বসিাত বা গুণ
মকানো প্রকার অপবযািা ও সবেক অথে তযাগ ো কনর
প্রকৃতানথে আল্লাহর জেয সাবযস্ত করা।
(২) দ্ৃ ঢ় ববশ্বাস রািা ময, আল্লাহ তা‘আলা যাবতীয় মদ্াষ
অসম্পূ ণে গুণ মথনক মূ ক্ত, বরাং বতবে সূ -পবরপূ ণে গুনণ
গুণাবন্বত।
(৩) আল্লাহর গুণাবলীর সানথ সৃ বিজীনবর গুণসমূ নহর
সাদ্ৃ শয ো করা। কারণ আল্লাহর অেু রূপ মকানো বকিু
মেই। ো তাাঁর গুনণ এবাং ো তাাঁর কনমে।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,

ۡ ُ
ۡ َ َ َۡ
ُ ۡ َ
]٧٧ :﴾ [الشورى١١َّي
َُّ يعَّٱۡلَ ِص
َّ َشءََّّ َوه ََّوَّٱلس ِم
َّسَّك ِمثلِهِۦ
َّ ﴿لي

“(সৃ বিজীনবর) মকানো বকিু ই তাাঁর অেু রূপ েয়। আর
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বতবে সব শুনেে এবাং সব মদ্নিে।” [সূ রা আশ-শূ রা,
আয়াত: ১১]
(৪) এসব গুনণর রূপ ও ধরণ-গেে জাোর মকানো প্রকার
আশা আকাঙ্খা ো করা। মকেো আল্লাহর গুনণর রূপ ও
ধরণ-গেে বতবে বযতীত অেয মকউ জানে ো। িনল
সৃ বিজীনবর তা জাোর মকানো পথ মেই।
(৫) এসব গুণাবলী হনত সাবযস্ত বববধ-ববধাে এবাং এর
প্রভাব ও দ্াবীর ওপর ঈমাে আো। সু তরাাং প্রবতবি
গুনণর সানথ ইবাদ্ত সম্পৃ ক্ত।
এিে পাাঁচবি ববষয় আনরা স্পি হওয়ার জেয ইবস্তওয়া
( )االستواءগুণবির উদ্াহরণ মপশ করব।
আল-ইবস্তওয়া ( )االستواءগুণবি সাবযস্ত করনত বেেববণেত
ববষয়গুনলা লেয রািা অপবরহাযে:
(১) আল-ইবস্তওয়া (আল্লাহ তা‘আলা আরনশর উপনর
রনয়নিে) এ গুণবি আল্লাহর জেয সাবযস্ত করা এবাং এর
ওপর ঈমাে আো; মকেো তা কুরআে ও হাদ্ীনস
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একাবধকবার প্রমাবণত হনয়নি।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,

ۡ ََ ُ َ ۡ
ۡ َّش
]٢ :﴾ [طه٥َّى
ََّٰ ٱس َت َو
َّ ِ َعَّٱل َع ۡر
َّ َّن
َّ َٰ﴿ٱلرحم

“পরম দ্য়াময় (আল্লাহ তা‘আলা) ‘আরনশর উপর
রনয়নিে।” [সূ রা ত্ব-হা, আয়াত: ৫]
(২) আল-ইবস্তওয়া ( )االستواءগুণবিনক যথানযাগয ও
পবরপূ ণেরূনপ আল্লাহর জেয সাবযস্ত করা। আর এর প্রকৃত
অথে হনলা, আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় ‘আরনশর উপনর
রনয়নিে, মযমে তাাঁর মহনত্বর ও মশ্রষ্ঠনত্বর জেয মশাভা
পায়।
এর অথে আল্লাহ তা‘আলা প্রকৃতই তাাঁর ‘আরনশর উপনর
রনয়নিে; তাাঁর মযোদ্ার জেয মযভানব মশাভা পায়।
(৩) আল্লাহ তা‘আলার ‘আরনশর উপর থাকানক
সৃ িজীনবর আসে গ্রহনণর সানথ উপমা ো মদ্ওয়া।
মকেো আল্লাহ ‘আরনশর মুিানপেী েে। বতবে ‘আরনশর
মুিানপেী েে; বকন্তু সৃ িজীনবর মকানো বকিু র উপনর উো
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সম্পূ ণে স্বতন্ত্র, সৃ িজীব এর মুিানপেী।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,

ۡ ُ
ۡ َ َ َۡ
ُ ۡ َ
]٧٧ :َّ﴾ [الشورى١١َّي
َُّ يعَّٱۡلَ ِص
َّ َشءََّّ َوه ََّوَّٱلس ِم
َّسَّك ِمثلِهِۦ
َّ ﴿لي

“(সৃ িজীনবর) মকানো বকিু ই তাাঁর অেু রূপ েয়। আর বতবে
সব শুনেে এবাং সব মদ্নিে।” [সূ রা আশ-শূ রা, আয়াত:
১১]
(৪) আল্লাহ তা‘আলার ‘আরনশর উপর উোর ধরণ ও
পদ্ধবত বেনয় তনকে বলপ্ত ো হওয়া। মকেো এিা গানয়বী
ববষয়, যা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা িাো মকউ জানে ো।
(৫) এ গুণবি হনত সাবযস্ত বববধ-ববধাে ও িলািল এবাং
এর প্রভানবর ওপর ঈমাে আো, আর তা হনলা আল্লাহ
তা‘আলার যথানযাগয মহত্ব ও মশ্রষ্ঠত্ব সাবযস্ত করা, যা
সমগ্র সৃ বি হনত তাাঁর উনধ্বে ও সু -উনে (‘আরনশর উপর)
থাকাই প্রমাণ কনর।
আনরা প্রমাণ কনর, সকল আত্ম্ার তাাঁরই বদ্নক ঊধ্বেমূিী
হওয়া, মযমে সাজদ্াকারী সাজদ্াহ’য় বনল, ( سبحان ريب
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 )األىلعআবম আমার রনবর পববত্রতা বণেো কবর, বযবে সু উে ও ঊনধ্বে।
তৃতীয়ত: এ ববশ্বাস মপাষণ করা ময, আল্লাহ তা‘আলাই
একমাত্র সবতযকার মা‘বুদ্ বা উপাসয এবাং প্রকাশয ও
অপ্রকাশয যাবতীয় ইবাদ্ত পাওয়ার অবধকার রানিে।
বতবে এক ও অবিতীয়, তাাঁর মকানো শরীক মেই।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ ً ُ
ُ ُ
ْ ُ َۡ َ َ ْ ُُۡ
ۡ
ََ
َّوا
َّ ٱّلل َّوٱجتن ِب
َّ َّ وا
َّ ن َّٱعبد
َِّ ول َّأ
َّ ك َّأمةَّ َّرس
َِّ َّ ف
َّ ِ َّ ﴿ َولق َّۡد َّ َب َعث َنا
َ ُ
]٣١ :وت﴾ [انلحل
َّ ٱلطَٰغ
“আমরা প্রনতযক উম্মনতর মনধযই রাসূ ল মপ্ররণ কনরবি
এই মনমে ময, মতামরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদ্ত করনব
এবাং তাগুত (আল্লাহ বযতীত অনেযর ইবাদ্ত করা অথোৎ
বশকে করা) মথনক বেরাপদ্ ও ববরত থাকনব।” [সূ রা আেোহল, আয়াত: ৩৬]
আর প্রনতযক রাসূ লই স্বীয় উম্মাতনক বলনতে,
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ُ َ َ َ ْ ُُۡ
ُ ۡ ِنَّإ َلَٰهََّّ َغ
ۡ
]٢٤ :يَّهُ﴾ [االعراف
َّ َّوا
َّ ﴿ٱعبد
ِ َّ ٱّللَّماَّلكمَّم
“মতামরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদ্ত কর। বতবে বযতীত
মতামানদ্র মকানো সতয উপাসয মেই।” [সূ রা আলআ‘রাি, আয়াত: ৫৯]
বতবে আনরা বনলে,

َ َ
ْ ُ
ُۡ َ ْ َُُۡ
َ
]٢ :ِينَّ ُح َنفا ََّء﴾ [ابلينة
ََّ لَّٱل
َُّ َّي
َّ ٱّللَُّمل ِِص
َّ َّوا
َّ ﴿ َو َماََّّأم ُِروَّاَّإِلََّّ ِۡلعبد

“আর তানদ্রনক এ িাো মকানো বেনদ্েশ করা হয়বে ময,
তারা িাাঁবি মনে একবেষ্ঠভানব (বশকেমুক্ত মথনক) একমাত্র
আল্লাহর ইবাদ্ত করনব।” [সূ রা আল-বাইনয়যোহ,
আয়াত: ৫]
সহীহ বুিারী ও সহীহ মুসবলনম ববণেত হনয়নি ময,
 اهلل: قلت.«أتدري ما حق اهلل ىلع العباد وما حق العباد ىلع اهلل؟
حق اهلل ىلع العباد أن يعبدوه وال يرشكوا به:قال.ورسوهل أعلم
ً
ً
.» وحق العباد ىلع اهلل أال يعذب من ال يرشك به شيئا،شيئا
“তুবম বক জাে? বান্দার ওপর আল্লাহর হক্ব বা অবধকার
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বক? আর আল্লাহর ওপর বান্দার অবধকার বক?
আবম (মু‘আয) বললাম, আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ লই অবধক
জ্ঞাত। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলনলে,
বান্দার ওপর আল্লাহর হক্ব হনলা: তাাঁর (আল্লাহর) ইবাদ্ত
করা এবাং তাাঁর সানথ কাউনক অাংশীদ্ার ো করা।
আল্লাহর ওপর বান্দার হক্ব হনলা: যারা তাওহীনদ্র ওপর
সু দ্ৃঢ় মথনক বশকেমুক্ত থানক তানদ্রনক শাবস্ত ো মদ্ওয়া।
সতয মা‘বুদ্: বতবেই সতয মা‘বুদ্, অন্তর যার ইবাদ্ত
কনর, যার ভানলাবাসায় অন্তর ভনর যায়, অনেযর
ভানলাবাসার প্রনয়াজে পনে ো। যার আশা আকাঙ্খাই
অন্তনরর জেয যনথি, অনেযর কানি আশা ও আকাাংিার
প্রনয়াজে হয় ো। যার বেকি চাওয়া পাওয়া, সাহাযয
প্রাথেো ও তাাঁনক ভয়-ভীবত করাই অন্তনরর জেয যনথি।
অেয কানরা কানি চাওয়া পাওয়ার প্রাথেো করা, কাউনক
ভয়-ভীবত করার প্রনয়াজে মেই।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
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َ ُّ ۡ ُ َ
َ َ َ
ُ ۡ ُ
َ
ُ
َ َّ ٱّلل َّه ََّو
َّل
َّ ون َّمِن َّدونِهِۦ َّه ََّو َّٱل َبَٰ ِط
َّ ق َّ َوأنَّ َّ َما َّيَ ۡد ُع
َّ ٱۡل
َّ َّ َِّك َّبِأن
َّ ﴿ذَٰل
َ
َ ۡ َۡ َُ َ
]١٥ :﴾ [احلج٦٢َّي
َُّ ِ لَّٱلكب
َُّّ ِ ٱّللَّه َّوَّٱلع
َّ َََّّوأن
“এিা একারনণও ময, আল্লাহই সতয, আর তাাঁর পবরবনতে
তারা যানক ডানক, তা অসতয এবাং আল্লাহই সবার উনে,
মহাে।” [সূ রা আল-হাজ, আয়াত: ৬২]
আর এিাই বান্দার কনমের িারা আল্লাহর একত্ববাদ্
মঘাষণা করা। আর এিাই তাওহীদ্ু ল উলু হীয়যাহ বা
ইবাদ্নত একত্ববাদ্।
এ তাওহীনদ্র গুরুত্ব
বেনের ববষয়গুনলার মাধযনম এ তাওহীনদ্র গুরুত্ব িুনি
উনে:
(১) এ তাওহীদ্ই দ্ীে ইসলানমর শুরু ও মশষ, জানহরীবানতেী এবাং মুিয উনেশয। আর তাই সকল রাসূ ল
আলাইবহমুস সালানমর দ্াওয়াত বিল।
(২) এ তাওহীদ্ (কানয়ম) এর লনেয আল্লাহ তা‘আলা
মািলু কাত সৃ বি কনরনিে, সকল েবী রাসূ লনদ্র মপ্ররণ
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কনরনিে এবাং সব আসমােী বকতাব অবতীণে কনরনিে।
আর এ তাওহীনদ্র কারনণই মােু ষ মুবমে-কাবির,
মসৌভাগয দ্ূ ভোনগয ববভক্ত হনয়নি।
(৩) আর এ তাওহীদ্ই বান্দানদ্র ওপর সবেপ্রথম িরয।
সবেপ্রথম এর মাধযনমই ইসলানম প্রনবশ কনর এবাং এ
তাওহীদ্ বেনয়ই দ্ু বেয়া তযাগ কনর।
তাওহীদ্ বাস্তবায়ে বা তাওহীদ্ প্রবতষ্ঠা:
তাওহীনদ্র বাস্তবায়ে হনলা, তাওহীদ্নক বশকে, ববদ্‘আত
ও পাপাচার মুক্ত করা।
তাওহীদ্নক কলু ষমুক্ত করা দ্ু ’রকম:
(১) িরয ও
(২) মুস্তাহাব।
তন্মনধয িরয তাওহীদ্ বতে ববষনয়র মাধযনম হয়:
(১) তাওহীদ্নক এমে বশকে মথনক মুক্ত করা, যা মূ ল
তাওহীনদ্র পবরপন্থী।
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(২) তাওহীদ্নক এমে ববদ্‘আত মথনক মুক্ত করা যা
তাওহীনদ্র পবরপূ ণেতার পবরপন্থী, অথবা মূ ল তাওহীনদ্র
পবরপন্থী মস ববদ্‘আত যবদ্ কুিুরী পযোনয়র হনয় থানক।
(৩) তাওহীদ্নক এমে পাপকমে মথনক মুক্ত করা যা
তাওহীনদ্র (অবজেত) পূ ণয হ্রাস কনর এবাং তাওহীনদ্ কুপ্রভাব মিনল।
আর মান্দুব (তাওহীদ্) তা হনলা সকল মুস্তাহাব কাজ।
মযমে:
(ক) ইহসানের (ইিলানসর) পূ ণে বাস্তবায়ে।
(ি) ইয়াকীনের পূ ণে বাস্তবায়ে করা।
(গ) আল্লাহ িাো কানরা বেকি অবভনযাগ ো কনর পূ ণে
নধযে ধারণ করা।
(ঘ) সৃ িজীব মথনক মুক্ত হনয় শুধু মাত্র আল্লাহর কানি
চাওয়াই যনথি মনে করা।
(চ) বকিু নবধ উপকরণ তযানগর মাধযনম আল্লাহর ওপর
পূ ণে তাওয়াক্কুনলর প্রকাশ। মযমে, োে িুাঁক ও দ্াগ
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(নরাগ বেরামনয়র জেয মিাঁক লাগানো) মিনে মদ্ওয়া।
(ি) েিল ইবাদ্ত কনর আল্লাহর নেকিয অজেনের মাধযনম
পূ ণে ভানলাবাসা লাভ করা।
অতঃপর যারা তাওহীদ্নক বাস্তবায়ে করনব উপনরর
বণেোেু পানত এবাং বে বশকে মথনক মবাঁনচ থাকনব, তারা
জাহান্নানম বচরস্থায়ী বসবাস করা মথনক পবরত্রাে লাভ
করনব।
আর যারা বে ও মিাি বশকে করা মথনক মবাঁনচ থাকনব
এবাং বে ও মিাি পাপ মথনক দ্ূ নর থাকনব, তানদ্র জেয
দ্ু বেয়ানত ও আবিরানত পূ ণে বেরাপত্তা রনয়নি। আল্লাহ
তা‘আলা বনলে,

َ
َ َ
َ
َ َ َ ُ َ ُ ََۡ
َ ۡ ُ ل َّ َي ۡغف َُِّر َّأن َّي
َِّك َّل َِمن َّيَشا َُّء
َّ ون َّذَٰل
َّ ك َّبِهِۦ َّويغف َِّر َّما َّد
ََّ ۡش
َّ َّ ٱّلل
َّ َّ َّ﴿إِن
ۡ ُۡ ََ
ً ىَّإ ۡث ًماَّ َع
َ َ ۡ َ َ َّ كَّب
]٩٨ :﴾ [النساء٤٨َّظِيما
ِ ََّٰٓ ٱّللَِّفق َِّدَّٱفَت
ِ َّ ۡش
ِ ومنَّي
“বেশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর সানথ বশনকের অপরাধ েমা
করনবে ো। আর তা বযতীত যানক ইো কনরে (তার
অেযােয অপরাধ) বতবে েমা কনর মদ্ে।” [সূ রা আে-
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বেসা, আয়াত: ৪৮]
বতবে আনরা বনলে,
ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ َٰٓ َ ْ ُ ۡ ُ ُ َ َٰ َ ْ ُ ۡ َ ۡ َ َ ْ ُ َ َ َ
َّن َّ َوهم
َّ ك َّله َّم َّٱۡلم
َّ ِ وا َّول َّم َّيلبِسوَّا َّإِيمنهم َّبِظلمَّ َّأولئ
َّ ِين َّءامن
َّ ﴿ٱَّل
َ
]٨٥ :﴾ [االنعام٨٢َّون
َّ ُّم ۡه َت ُد
“যারা ঈমাে আনে এবাং স্বীয় ববশ্বাসনক বশনকের সানথ
বমবশ্রত কনরো,তানদ্র জেযই শাবন্ত এবাং তারাই
সু পথগামী।” [সূ রা আল- আে‘আম, আয়াত: ৮২]
তাওহীনদ্র ববপরীত বশকে, আর তা বতে প্রকার:
(১) বে বশকে, যা মূ ল তাওহীনদ্র পবরপন্থী, আল্লাহ
বশনকের মগাোহ্ তাওবাহ্ িাো মাি কনরে ো। ময বযবক্ত
বশনকের ওপর মারা যানব, মস বচরস্থায়ী জাহান্নামী হনব।
বশকে হল, আল্লাহর ইবাদ্নত কাউনক তাাঁর সমকে
বেধোরণ কনর মযমবেভানব আল্লাহনক ডানক মতমবেভানব
মস সমকে বেধোরণকৃতনক ডাকা, তানক উনেশয কনর
কাজ করা, তার ওপর ভরসা করা, তার কানি মকানো
বকিু র আশা করা। তানক মস রূপ ভানলাবাসা ও মস রূপ
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ভয় করা মযরূপ আল্লাহনক ভানলাবানস ও ভয় কনর।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
ۡ َ ۡ َۡ َ ُ َ َ ۡ ََ
ۡ ُۡ َ ُ
َ َِّٱّللَّعلي َّه
َّارَّ ََّو َما
َُّ ٱۡلن َّةَّ َو َمأ َوى َٰ َُّهَّٱنل
َّ َّٱّللَِّفق َّدَّحر َّم
َّ ِ كَّب
َّ ۡش
ِ ﴿إِنهۥَّمنَّي
َ
َ ِنَّأ
]١٥ :﴾ [املائدة٧٢ََّّنصار
َّۡ يَّم
ََّ ل ِلظَٰل ِ ِم
“বেশ্চয় ময বযবক্ত আল্লাহর সানথ আাংবশদ্ার বস্থর কনর,
আল্লাহ তার জেয জান্নাত হারাম কনরনিে এবাং তার
বাসস্থাে

হনব

জাহান্নাম।

আর

অতযাচারীনদ্র

(মুশবরকনদ্র) মকানো সাহাযযকারী মেই।” [সূ রা আলমানয়দ্াহ, আয়াত: ৭২]
(২) মিাি বশকে তাওহীনদ্র পূ ণেতার পবরপন্থী। আর তা
হনে, এমে প্রনতযক মাধযম যা বে বশনকের বদ্নক বেনয়
যায়। মযমে আল্লাহ িাো অনেযর োনম শপথ করা। বরয়া
বা মলাক মদ্িানো কাজ।
(৩) মগাপেীয় বশকে, যা বেয়যাত ও উনেনশযর সানথ
সম্পৃ ক্ত থানক। তা কিনো মিাি, আবার কিনো বে
বশনকে পবরণত হয়।
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সাহাবী মাহমুদ্ ইবে লবীদ্ রাবদ্য়াল্লাহু ‘আেহু মথনক
ববণেত ময, রাসূ লুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
বনলে,
 قالوا وماالرشك،«إن أخوف ما أخاف عليكم الرشك األصغر
.»الرياء:األصغر يارسول اهلل ؟ قال
“আবম মতামানদ্র ওপর সব মচনয়নবশী ভয় পাই মিাি
বশনকের। সাহাবারা বজজ্ঞাসা করনলে, মহ আল্লাহর রাসূ ল!
মিাি বশকে বক? বতবে বলনলে, তা হল বরয়া বা মলাক
মদ্িানো কাজ।” (আহমদ্)
(২) ইবাদ্নতর সাংজ্ঞা
ইবাদ্ত হনে, ঐ সব আকীদ্া-ববশ্বাস, অন্তর ও অঙ্গপ্রতনঙ্গর কমে যা আল্লাহ তা‘আলা ভানলাবানসে ও পিন্দ
কনরে। অেু রূপভানব মকানো বকিু সম্পাদ্ে করা বা
বজেে করা যা আল্লাহর নেকিয অজেে করায় তাও
ইবাদ্ত।
অেু রূপভানব কুরআে ও হাদ্ীনস বববধবদ্ধ প্রবতবি কমে
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ইবাদ্নতর অন্তভুেক্ত।
ইবাদ্ত বববভন্ন প্রকার রনয়নি:
অন্তনরর ইবাদ্ত: মযমে, ঈমানের িয়বি রুকে, ভয়,
আশা, ভরসা, আগ্রহ ও ভীবত ইতযাবদ্।
প্রকাশয ইবাদ্ত: মযমে, সালাত, যাকাত, সাওম ও হজ।
ইবাদ্ত ততেণ পযেন্ত গ্রহণনযাগয হনব ো যতেণ ো তা
দ্ু ’বি মূ লেীবতর ওপর প্রবতবষ্ঠত হয়।
প্রথম: সকল ইবাদ্ত একমাত্র আল্লাহর জেয িানলস করা
এবাং তার সানথ বশকে ো করা। আর তাই ( شهادة أن ال
‘‘ )هلإ إال اهللআল্লাহ িাো মকানো সতয মা‘বুদ্ মেই’’ এ
সােয প্রদ্ানের অথে।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ
ََ
ْ ُ َ َ َ ُ َۡ ُ
َ
ُ
ُ
َّواَّمِنَّدونِهِۦََّّأ ۡو ِۡلَا ََّءَّ َماَّن ۡع َُّب ُده َّۡم
َّ ِينَّٱَّتذ
َّ ِصَّوٱَّل
َّ ِينَّٱۡلال
َّ ّللَِّٱل
َّ ِ َّل
َّ ﴿أ
َ َ َ
َۡ
ُ
ُ َۡ َ
َِّف َّ َما َّه َّۡم َّ َّفِيه
َّ ِ َّ ٱّلل ََّيك َُّم َّبَ ۡي َن ُه َّۡم
َّ َّ َّف َّإِن
ََّٰٓ ٱّللِ َّ ُزل
َّ َّ ل
َّ ِ إِلَّ َّ ِۡلُقرِ ُبوناَّ َّإ
َ َ
َ
َ ُ َۡ
َ ُ ۡ َ
]٣ :﴾ [الزمر٣ََّّنَّه ََّوَّكَٰذِبََّّكفار
َّ لَّ َي ۡهدِيَّم
َّ َّٱّلل
َّ ََّّونَّإِن
َّ َي َتل ِف
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“মজনে রািুে, বেষ্ঠাপূ ণে ইবাদ্ত আল্লাহরই বেবমনত্ত। যারা
আল্লাহ বযতীত অপরনক উপাসয রূনপ গ্রহণ কনর মরনিনি
এবাং বনল ময, আমরা তানদ্র ইবাদ্ত এজেযই কবর, মযে
তারা আমানদ্রনক আল্লাহর বেকিবতেী কনর মদ্য়। বেশ্চয়
আল্লাহ তানদ্র মনধয তানদ্র পারস্পবরক ববনরাধপূ ণে
ববষনয়র িায়সালা কনর মদ্নবে। আল্লাহ বমথযাবাদ্ী
কাবিরনক সৎপনথ পবরচাবলত কনরে ো।” [সূ রা আযযু মার, আয়াত: ২-৩]
বতবে আনরা বনলে,

َ َ
ْ ُ
ُۡ َ ْ َُُۡ
َ
]٢ :ِينَّ ُح َنفا ََّء﴾ [ابلينة
ََّ لَّٱل
َُّ َّي
َّ ٱّللَُّمل ِِص
َّ َّوا
َّ ﴿ َو َماََّّأم ُِروَّاَّإِلََّّ ِۡلعبد

“আর তানদ্রনক এিাো মকানো বেনদ্েশ করা হয় বে ময,
তারা িাাঁবি মনে একবেষ্ঠভানব (বশকেমুক্ত মথনক) একমাত্র
আল্লাহর ইবাদ্ত করনব।” [সূ রা আল-বাইনয়যোহ,
আয়াত: ৫]
বিতীয়: রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ময
শরী‘আত বেনয় এনসনিে তার অেু সরণ করা।



ঈমানের রুকেসমূ হ



এর অথে, েবী (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) ময কাজ
মযভানব কনরনিে মস কাজ মসই বেয়নম করা, মকানো
প্রকার কম মববশ ো করা।
ً
আর তাই (حممدا رسول اهلل
‘‘ )شهادة أنমুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর মপ্রবরত রাসূ ল’’ এ সােয
প্রদ্ানের অথে।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
ُۡ
َ َ َ ُّ ُ ۡ ُ ُ
ُ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ ُۡ
َّٱّلل َّ َو َيغفَِّ َّۡر َّلك َّۡم
َّ َّ ون ََّيبِبك َّم
َّ ِ ٱّلل َّفٱتب ِ ُع
َّ َّ ون
َّ ل َّإِن َّكنت َّم َُّتِب
َّ ﴿ق
ُ َ ُ َ ۡ ُ َ ُُ
]٣٧ :﴾ [ال عمران٣١ََّّٱّللَّغفورََّّرحِيم
َّ ذنوبك َّمَّو
“বলু ে, যবদ্ মতামরা আল্লাহনক ভানলাবাস, তাহনল
আমানক অেু সরণ কর, যানত আল্লাহও মতামাবদ্গনক
ভানলাবাসনবে এবাং মতামানদ্র পাপ মাজেো কনর মদ্ে,
আর আল্লাহ হনলে েমাকারী দ্য়ালু ।” [সূ রা আনল
ইমরাে, আয়াত: ৩১]
বতবে আনরা বনলে,
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ْ ُ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َٰ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ ُ ُ ُ ُ َٰ َ َ َ َ
:وا﴾ [احلرش
َّ وهَّوماَّنهىك َّمَّعن َّهَّفٱنته
َّ ولَّفخذ
َّ ﴿وماََّّءاتىك َّمَّٱلرس
]١
“আর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মতামানদ্রনক
যা বদ্নয়নিে তা গ্রহণ কর এবাং যা মথনক বারণ কনরনিে
তা মথনক ববরত থাক।” [সূ রা আল-হাশর, আয়াত: ৭]
বতবে আনরা বনলে,
َ ُ
ُ َٰ َ َ ُ ۡ ُ َ َ َ َ َ َ
َ ِيما َّ َش
َ وك َّف
َّل
َّ َّ َّج ََّر َّبَ ۡي َن ُه َّۡم َّثم
ََّ ّت ََّيَك ُِم
َّ ون َّح
َّ ل َّيؤمِن
َّ َّ ك
َّ ِ ل َّورب
َّ ﴿ف
َ
ْ ُ َ
ُ
َ َ
ٗ وا ْ َّت َ ۡسل
﴾٦٥َّ ِيما
َّ ت َّ َوي ُ َسل ُِم
َّ َ ف َّأنفسِ ِه َّۡم َّ َح َر ٗجا َّمِما َّقض ۡي
َّ ِ َّ وا
َّ َيد
ِ
]١٢ :[النساء

“অতএব, মতামার রনবর কসম, তারা ঈমােদ্ার হনব ো,
যতেণ পযন্তে তানদ্র মনধয সৃ ি বববানদ্র বযাপানর
আপোনক ববচারক বনল গ্রহণ ো কনর। অতঃপর
আপোর মীমাাংসার বযাপানর বেনজর মনে মকানোরকম
সাংকীণেতা পানব ো এবাং হৃিবচনত্ত কবুল কনর বেনব।”
[সূ রা আে-বেসা, আয়াত: ৬৫]
দ্ু ’বি ববষয় িাো ইবাদ্ত (দ্াসত্ব) পবরপূ ণত
ে া লাভ কনর
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ো:
প্রথম: আল্লাহনক পূ ণে ভানলাবাসা, অথোৎ আল্লাহর
ভানলাবাসা ও আল্লাহ যা ভানলাবানসে তাাঁর ভানলাবাসানক
অেয সকল বস্তুর ভানলাবাসার ওপর প্রাধােয মদ্ওয়া।
বিতীয়: আল্লাহর বেকি পূ ণে ববেয়-েম্রতা ও আেু গতয
প্রকাশ করা। অথোৎ বান্দা আল্লাহ তা‘আলার আনদ্শসমূ হ
পালনের ও বেনষধাজ্ঞা মথনক মবাঁনচ থাকার মাধযনম ববেয়েম্রতা প্রকাশ করনব।
সু তরাাং পূ ণে বশযতা, ববেয়-েম্রতা, আশা-আকাঙ্খা ও ভয়ভীবতর সানথ পূ ণে ভানলাবাসানক ইবাদ্ত বলা হয়। এর
মাধযনমই বান্দার ইবাদ্ত স্বীয় প্রভু সৃ বিকতোর জেয
বাস্তবাবয়ত হয়। আল্লাহর জেয ইবাদ্ত প্রবতষ্ঠার মাধযনম
বান্দা আল্লাহর ভানলাবাসা ও সন্তুবি অজেে করনত সেম
হয়।
অতএব, বান্দার িরয ববধাে পালে করার মাধযনম তাাঁর
(আল্লাহর) নেকিয অজেে করানক আল্লাহ ভানলাবানসে।
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বান্দার েিল ইবাদ্ত যতই বৃ বদ্ধ পানব ততই তাাঁর নেকিয
ও মযোদ্া আল্লাহর বেকি বৃ বদ্ধ পানব। আর আল্লাহর
অেু গ্রহ ও করুণায় তা জান্নানত প্রনবশ করার উপায়
হনব।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
ۡ ُّ ُ َ ُ ً َ ۡ ُ َ ٗ ُّ َ َ ۡ ُ َ ْ ُ ۡ
﴾٥٥َّ ِين
ََّ ِب َّٱل ُم ۡع َتد
َّ ل ََّي
َّ َّ ع َّوخفي َّة َّإِنهۥ
َّ وا َّربك َّم َّتَض
َّ ﴿ٱدع
]٢٢ :[االعراف
“মতামরা স্বীয় রকনক ডাক, কাকুবত-বমেবত কনর এবাং
সাংনগাপনে। বতবে সীমা অবতক্রমকারীনদ্রনক পিন্দ
কনরে ো।” [সূ রা আল-আ‘রাি, আয়াত: ৫৫]
(৩) আল্লাহর তাওহীদ্ (একত্ববাদ্) এর দ্লীল ও
প্রমাণপিী:
আল্লাহ তা‘আলার একত্ববানদ্র স্বপনে অজস্র সােয ও
প্রমাণপিী রনয়নি। যারা এ প্রমাণপিীনক বেনয়
গভীরভানব বচন্তা করনব, তানদ্র জ্ঞাে ও ববশ্বাস আল্লাহ
তা‘আলার কমে, োম ও গুণাবলী এবাং ইবাদ্নতর মেনত্র
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একত্ববাদ্নক আনরা বৃ বদ্ধ ও দ্ৃ ঢ় করনব।
বেনে মস সকল সােয ও প্রমাণপিীর বকিু েমুো মপশ
করা হনলা:
(ক) এ পৃবথবী সৃ বির ববশালতা, সূ ক্ষ্ণকারীগরী, রকমারী
সৃ বি এবাং এসব পবরচালোর সু দ্ে বেয়ম-েীবত।
ময বযবক্ত এ সমস্ত ববষনয় বচন্তা-গনবষণা করনব আল্লাহ
তা‘আলার একত্ববাদ্ সম্পনকে তার ববশ্বাস আনরা দ্ৃ ঢ়
হনব।
মতমবে ময েনভামণ্ডল-ভূ মণ্ডল, সূ যে-চন্দ্র, মােু ষ-পশু,
উবদ্ভদ্-লতাপাতা ও জে পদ্াথে সম্পনকে বচন্তা করনব, মস
বেবশ্চতভানব জােনত পারনব ময, এসনবর একজে স্রিা
রনয়নিে, বযবে স্বীয় োমসমূ হ, গুণাবলী ও উপাসয
পবরপূ ণে, আর তাই প্রমাণ কনর ময, বতবেই একমাত্র
যাবতীয় ইবাদ্ত পাওয়ার প্রকৃত অবধকার রানিে।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َۡ
ٗ
ۡ
ٗ ِيهاَّف َِج
َ سَّأَنَّتَم
َ يدَّبه َّۡمَّ َو َج َع ۡل َناَّف
َ ۡرضَّ َر
َ
َٰ
ِ
ِ
َّل
َّ اجاَّ ُس ُب
َّ
َّ
و
َّ
فَّٱۡل
َّ ِ َّ﴿ َو َج َعل َنا
ِ
ِِ
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ۡ
َ
َ ۡ َ ۡ ُ َ ٗ ُۡ ٗۡ َ َ َ
َّنَّ َءايَٰت َِها
َّ َّ َو َج َعل َناَّٱلسما َّء َّسقفاََّّمفوظاََّّوه َّمَّع٣١َّون
َّ ل َعل ُه َّۡمَّ َي ۡه َت ُد
ُ َۡ
َۡ ََ َ
َ ُ
ُ
َّف
َّ ِ َّك
َّ َّسَّ َوٱلق َم ََّر
َّ َ ارَّ َوٱلش ۡم
ََّ لَّ َوٱنل َه
َّ ٱۡل
َّق
َّ َّ َوه ََّوَّٱَّلِيَّخل٣٢َّون
َّ ُم ۡع ِرض
َ ُ َ َۡ ََ
]٣٣ ،٣٧ :﴾ [االنبياء٣٣َّون
َّ ح
فلكََّّيسب
“আমরা পৃবথবীনত ভারী মবাো মরনি বদ্নয়বি যানত
তানদ্রনক বেনয় পৃবথবী েুাঁনক ো পনে এবাং তানত প্রশস্ত
পথ মরনিবি, যানত তারা পথপ্রাপ্ত হয়। আবম আকাশনক
সু রবেত িাদ্ কনরবি, অথচ তারা আমার আকাশস্ত
বেদ্শেোবলী মথনক মুি বিবরনয় রানি। বতবেই সৃ বি
কনরনিে রাবত্র ও বদ্ে এবাং সূ যে ও চন্দ্র। সবই আপে
কেপনথ ববচরণ কনর। [সূ রা আল-আবিয়া, আয়াত: ৩১৩৩]
বতবে আনরা বনলে,
ۡ َ
ُ َ ۡ َ ُ َٰ َ ۡ َ ِ َ ۡ َ َٰ َ َٰ َ
َ ۡ َ
َّف َّألسِ نت ِك َّۡم
َّ ۡرض َّوٱخت ِل
َّ ق َّٱلسموتَِّ َّوٱۡل
َُّ ِن َّ َءايَٰتِهِۦ َّخل
َّ ﴿وم
ۡ
َۡ
َ
َ َ َٰ َ
ُ
]٥٥ :﴾ [الروم٢٢َّي
ََّ ِكَّٓأَليَٰتََّّل ِلعَٰل ِ ِم
َّ فَّذل
َّ ِ َََّّوأل َوَٰن ِك َّۡمَّإِن
“তাাঁর (আল্লাহর) আরও এক বেদ্শেে হনে েনভামণ্ডল ও
ভূ মণ্ডনলর সৃ জে এবাং মতামানদ্র ভাষা ও বনণের নববচত্র!
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বেশ্চয় এনত জ্ঞােীনদ্র জনেয বেদ্শেোবলী রনয়নি।” [সূ রা
আর-রূম, আয়াত: ২২]
(ি) আল্লাহ তা‘আলা রাসূ লনদ্র ময শরী‘আত বদ্নয় মপ্ররণ
কনরনিে এবাং তানদ্রনক বববভন্ন বেদ্শেে ও অকািয
প্রমাণাবদ্ বদ্নয় সহনযাবগতা কনরনিে। এসব প্রমাণ কনর
ময, আল্লাহ তা‘আলা এক ও অবিতীয়। বতবে একমাত্র
যাবতীয় ইবাদ্ত পাওয়ার মযাগয।
আর আল্লাহ তা‘আলা সৃ বিজীনবর জেয ময সব বেয়মববধাে প্রেয়ণ কনরনি, তা প্রমাণ কনর ময, এসব মসই
ববজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় মথনক এনসনি বযবে সৃ বিজীনবর যাবতীয়
কলযাণ সম্পনকে পূ ণে ওয়াবকিহাল। আল্লাহ তা‘আলা
বনলে,
َ َ ۡ َ َ َٰ َ ۡ ُ ُ َ َ َ ۡ َ َ َ َٰ َ َ ۡ َ َ ُ ُ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ
َّان
َّ َي
ب َّوٱل ِم
َّ ﴿لق َّد َّأرسلنا َّرسلنا َّبِٱۡليِنتَِّ َّوأنزنلا َّمعه َّم َّٱلكِت
ۡ ُ
ُ
]٥٢ :ط﴾ [احلديد
َّ ِ اسَّبِٱلق ِۡس
َّ ومَّٱنل
ََّ ِۡلَق
“আমরা আমানদ্র রাসূ লগণনক সু স্পি বেদ্শেসহ মপ্ররণ
কনরবি এবাং তানদ্র সানথ অবতীণে কনরবি বকতাব ও
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মীযাে বা মােদ্ণ্ড; যানত মােু ষ ইেসাি প্রবতষ্ঠা কনর।”
[সূ রা আল-হাদ্ীদ্, আয়াত: ২৫]
বতবে আনরা বনলে,
ُ ۡ َ َ ۡ ْ ُ ۡ َ َ َٰٓ َ َ ُّ ۡ َ ُ ۡ
َ َ َ ۡ َّ ﴿قُلَّلئ
َّان
َِّ لَّهَٰذاَّٱلق َّۡر َء
َِّ واَّب ِ ِمث
َّ َعَّأنَّيأت
َّ َّن
َّ ٱۡل
َّ ٱۡل
ِ نسَّو
ِ ََِّّنَّٱجتمعت
ِِ
َ
َ
ۡ
َ ۡ َ
َ ُ َۡ َ
ٗ ن َّ َب ۡع ُض ُه َّۡم َّ ِۡلَ ۡعضَّ َّ َظه
:﴾ [االرساء٨٨َّ يا
َّ
َك
َّ
َّ
و
ل
و
َّ
ِۦ
ه
ل
ث
م
ب
َّ
َّ
ون
ل َّيأت
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
]٨٨

“বলু ে, যবদ্ মােব ও বজন্ন এ কুরআনের অেু রূপ রচো
কনর আেয়নের জেয এক হয় এবাং তারা পরস্পনরর
সাহাযযকারী হয়, তবুও তারা কিেও এর অেু রূপ রচো
কনর আেনত পারনব ো।” [সূ রা আল-ইসরা, আয়াত:
৮৮]
(গ) বিৎরাত (সৃ বিগত স্বভাব বা প্রকৃবত) যার ওপর
আল্লাহ তা‘আলা বান্দানদ্র আত্ম্াসমূ হনক সৃ বি কনরনিে,
তা আল্লাহর একত্ববাদ্নক স্বীকার কনর। বিৎরাত
অন্তনরর স্থায়ী বজবেস, তাই যিে মকানো মােু ষ কি পায়
তিে তা অেু ভব করনত পানর এবাং আল্লাহর বদ্নক বিনর
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যায়। মােু ষ যবদ্ সনন্দহ ও প্রবৃ বত্তর অেু সরণমুক্ত হয়, যা
বিৎরাতনক পবরবেতে কনর মদ্য়, তনব মস অন্তরস্থল
মথনক োম, গুণ ও ইবাদ্ত প্রাপয একমাত্র আল্লাহর
একত্ববানদ্র স্বীকৃবত বদ্নব এবাং আল্লাহ তা‘আলা
রাসূ লনদ্রনক ময শরী‘আত বদ্নয় মপ্ররণ কনরনি তানত
আত্ম্সমপেে করনব।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
ََ
َ ََ َ
َ
ٗ
َ
َّل
َّ ََّّعل ۡي َها
َّ َّاس
َّ ّتَّف َط ََّرَّٱنل
َّ ِ ٱّللَِّٱل
َّ َّت
ََّ ِينَّ َحن ِيفاََّّف ِۡط َر
َِّ كَّل ِل
َّ ﴿فأق َِّۡمَّ َو ۡج َه
َ
َۡ َ َۡ
َ
َ ۡ َ
َۡ ُ
َ َ
ِ َّ ِيل
َّل
َّ َّ اس
َّ ِ ث َّٱنل
ََّ ِين َّٱلقي ِ َُّم َّ َولَٰكِنَّ َّأك
َّ ِك َّٱل
َّ ٱّللِ َّذَٰل
َّ َّ ق
َِّ ۡلل
َّ تبد
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ ُ َ َ َ َٰ
َ َ
ُ َّ٣٠َّون
ُ وهَُّ َوأق
َّن
ََّ واَّ َِّم
َّ لَّتكون
َّ واَّٱلصلوَّةَّو
َّ ِيم
َّ يَّإ ِ ۡۡل َّهَِّ َوٱتق
ََّ ِ ۞من ِيب
َّ َي ۡعل ُم
ۡ ُۡ
]٣٧ ،٣١ :﴾ [الروم٣١َِّي
ََّ ۡشك
ِ ٱلم
“তুবম একবেষ্ঠভানব বেনজনক ধনমের ওপর প্রবতবষ্ঠত রাি।
এিাই আল্লাহর প্রকৃবত, যার ওপর বতবে মােব সৃ বি
কনরনিে, আল্লাহর সৃ বির মকানো পবরবতেে মেই। এিাই
সবেক ধমে। বকন্তু অবধকাাংশ মােু ষ জানে ো। সকনলই
তাাঁর অবভমুিী হও এবাং ভয় কর, সালাত কানয়ম কর
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এবাং মুশবরকনদ্র অন্তভুেক্ত হনয়া ো।” [সূ রা আর-রূম,
আয়াত: ৩০-৩১]
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,
 أو، أو ينرصانه، فأبواه يهودانه،«لك مو دل يودل ىلع الفطرة
 كما تنتج ابلهيمة بهيمة مجعاء هل حتسنون فيها من،يمجسانه
»جداعء
“প্রনতযক বশশুই বিৎরানতর ওপর জন্মগ্রহণ কনর।
অতঃপর তার বপতা-মাতা তানক ইয়াহূ দ্ী, িৃিাে অথবা
অগ্নীপূ জক বাোয়। মযমে, বেিুাঁত জানোয়ার বেিুাঁত বাাঁো
জন্ম মদ্য়। তানত মকানো প্রকার ত্রুবি থানক ো।
অতঃপর এই আয়াত পাে করনলে,
َ
َ
]٣١ :اسَّ َعل ۡي َهاَّ﴾ [الروم
َّ َ ّتَّف َط ََّرَّٱنل
َّ ِ ٱّللَِّٱل
َّ َّت
ََّ ﴿ف ِۡط َر
“এিাই আল্লাহর প্রকৃবত, যার ওপর বতবে মােব সৃ বি
কনরনিে।” [সূ রা আর-রূম, আয়াত: ৩০]
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বিতীয় রুকে: বিবরশতানদ্র ওপর ঈমাে
(১) বিবরশতানদ্র পবরচয়
বিবরশতানদ্র ওপর ঈমাে হনে এ দ্ৃ ঢ় ববশ্বাস মপাষণ
করা ময, আল্লাহ তা‘আলার অনেক বিবরশতা রনয়নিে।
বতবে তানদ্রনক েূ র (নজযাবত) মথনক সৃ বি কনরনিে।
সৃ বিগতভানব তারা আল্লাহর অেু গত। তারা কিেও
আল্লাহর আনদ্নশর অবাধয হে ো, বরাং যা আবদ্ি হে
তা পালে কনরে। তারা বদ্বা-রাবত্র আল্লাহর তাসবীহ্
(পববত্রতা) বণেোয় রত, কিেও ক্লান্ত হে ো। তানদ্র
সাংিযা আল্লাহ তা‘আলা বযতীত মকউ জানে ো। আর
আল্লাহ তানদ্রনক বববভন্ন প্রকার (কনমের) দ্াবয়ত্ব অপেণ
কনরনিে।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
ۡ
ۡ
َ
َ َٰٓ َ َ ۡ َ
:لئِكةِ﴾ [ابلقرة
ٱّللَِّ َوٱۡلَ ۡو َِّم َّٱٓأۡلخ َِِّر َّوٱلم
َّ ِ ن َّب
ََّ ن َّ َء َام
َّۡ ب َّ َم
َّ ِ ﴿ َولَٰكِنَّ َّٱل
]٧١١
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“বরাং বে সৎকাজ হনলা এই ময, ঈমাে আেনব আল্লাহর
ওপর , মশষ বদ্বনসর ওপর এবাং বিবরশতানদ্র ওপর।”
[সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ১৭৭
বতবে আনরা বনলে,

ُ
ُل
َ َٰٓ َ َ َ
]٥٨٢ :لئِكتِهِۦَّ َوك ُتبِهِۦَّ َو ُر ُسلِهِۦ﴾ [ابلقرة
ٱّللَِّوم
َّ ِ نَّب
ََّ كَّ َء َام
َّ ﴿

“সকনলই

ঈমাে

রানিে

আল্লাহর

প্রবত,

তাাঁর

বিবরশতানদ্র প্রবত, তাাঁর গ্রন্থসমূ নহর প্রবত এবাং তাাঁর
রাসূ লগনণর প্রবত।” [সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ২৮৫]
বজবরীল ‘আলাইবহস সালানমর প্রবসদ্ধ হাদ্ীনস এনসনি,
যিে বজবরীল ‘আলাইবহস সালাম আল্লাহর রাসূ লনক
বজজ্ঞাসা কনরবিনলে- ঈমাে, ইসলাম ও ইহসাে সম্পনকে
তিে বজবরীল ‘আলাইবহস সালাম বনলে, আমানক ঈমাে
সম্পনকে অবগত করুে, আর আল্লাহর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলবিনলে,
«أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وايلوم اآلخر وأن تؤمن
»بالقدر خريه ورشه
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“ঈমাে হনলা, আল্লাহ, তাাঁর বিবরশতানদ্র, তাাঁর
বকতাবসমূ হ, তাাঁর রাসূ লগণ ও মশষ বদ্বনসর ওপর ঈমাে
আো এবাং তাকদ্ীনরর ভানলা-মনন্দর ওপর ঈমাে
আো।”
ইসলানম বিবরশতানদ্র প্রবত ঈমানের স্থাে ও তার
ববধাে:
বিবরশতানদ্র ওপর ঈমাে আো, ঈমানের িয়বি রুকনের
বিতীয় রুকে বা স্তম্ভ।
বিবরশতানদ্র ওপর ঈমাে আো িাো মকানো বযবক্তর
ঈমাে সবেক ও গ্রহণনযাগয হনব ো।
সম্মাবেত বিবরশতানদ্র ওপর ঈমাে আো ওয়াবজব
হওয়ার ওপর সকল মুসবলম একমত। যারা সকল
বিবরশতানদ্র অথবা তানদ্র আাংবশনকর অবস্তত্বনক,
যানদ্র কথা আল্লাহ উনল্লি কনরনিে, তানদ্র কাউনক
অস্বীকার করনব তারা কুিুরী করনলা এবাং কুরআে,
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হাদ্ীস ও ইজমার ববনরাবধতা করনলা। আল্লাহ তা‘আলা
বনলে,

ۡ
ُ
َ َٰٓ َ َ َ
ََ
ُ ۡ
َّلئِكتِهِۦَّ َوك ُتبِهِۦَّ َو ُر ُسلِهِۦَّ َوٱۡلَ ۡو َِّمَّٱٓأۡلخ َِِّرَّ َّفق َّۡد
ٱّللَِّوم
َّ ِ ﴿ َو َمنَّيَكف َّۡرَّب
َۢ َ َ َ
ً لَّبَع
]٧٣١ :﴾ [النساء١٣٦َِّيدا
َّ َٰ ضلََّّضل
“ময আল্লাহ তা‘আলানক, তাাঁর বিবরশতানদ্রনক, তাাঁর
বকতাবসমূ হনক এবাং তাাঁর রাসূ লগণনক ও মশষ বদ্বসনক
অস্বীকার করনব, মস পথভ্রি হনয় বহুদ্ূ নর বগনয় পেনব।”
[সূ রা আে-বেসা, আয়াত: ১৩৬]
(২) বিবরশতানদ্র ওপর ঈমাে আোর পদ্ধবত
বিবরশতানদ্র প্রবত সাংবেপ্ত ও ববস্তাবরতভানব ঈমাে
আো।
সাংবেপ্ত ঈমাে বেনের ববষয়গুনলানক অন্তভুেক্ত কনর:
প্রথম: তানদ্র অবস্তত্ব স্বীকার করা, তারা আল্লাহর
সৃ িজীব, আল্লাহ তানদ্রনক তাাঁর ইবাদ্নতর জেয সৃ বি
কনরনিে। তানদ্র অবস্তত্ব প্রকৃত, তানদ্রনক আমানদ্র ো
মদ্িা, তানদ্র অেু বস্তনত্বর অনথে েয়, কারণ পৃবথবীনত
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অনেক সু ক্ষ্ম সৃ িজীব রনয়নি, তানদ্রনক আমরা মদ্িনত
পাই ো, অথচ তারা প্রকৃতপনে অবস্তত্ব বেনয় রনয়নি।
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বজবরীল আলাইবহস
সালামনক তাাঁর প্রকৃত আকৃবতনত দ্ু ’বার মদ্নিনিে।
কবতপয়

সাহাবী

বকিু

বিবরশতানদ্রনক

মােু নষর

আকৃবতনত মদ্নিনিে।
ইমাম আহমাদ্ ইবে হািাল তার মুসোনদ্ আব্দু ল্লাহ ইবে
মাসউদ্ মথনক বণেো কনরনিে, বতবে বনলে, েবী
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বজবরীল আলাইবহ
সালামনক তার বেজস্ব আকৃবতনত িয় শত পািা বববশি
অবস্থায় মদ্নিনিে। প্রনতযক পািা এনকক প্রান্ত মেনক
মরনিনি। বজবরীনলর প্রবসদ্ধ হাদ্ীস, যা ইমাম মুসবলম
বণেো কনরনিে, তানত প্রমাবণত হয় ময, বজবরীল
আলাইবহস সালাম মােু নষর আকৃবতনত ধবধনব সাদ্া
মপাষানক, বমশ বমশ কানলা চুনল েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লানমর বেকি এনসবিনলে। তাাঁর উপর ভ্রমনণর
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মকানো বেদ্শেে বিল ো। সাহাবানদ্র মকউ তাাঁনক বচেনত
পানর বে।
বিতীয়: আল্লাহ তানদ্রনক ময সম্মাে বদ্নয়নিে, তানদ্রনক
মসই সম্মাে মদ্ওয়া। তারা আল্লাহর বান্দা বা দ্াস।
আল্লাহ তানদ্রনক সম্মাবেত কনরনিে, তানদ্র মযোদ্ানক
উাঁচু কনরনিে এবাং তানদ্রনক নেকিয দ্াে কনরনিে।
তানদ্র মকউ মকউ আল্লাহর ওবহ ইতযাবদ্র রাসূ ল বা দ্ূ ত।
আল্লাহ তানদ্রনক যতিুকু েমতার মাবলক কনরনিে,
তারা ততিুকু েমতারই মাবলক। তারপরও তারা তানদ্র
বেনজনদ্র ও অেযনদ্র লাভ-েবতর মাবলক েয়। এই জেয
আল্লাহ িাো তানদ্রনক এ রুবুববয়ানতর বা প্রভুনত্বর গুনণ
গুণাবন্বত করা মতা দ্ূ নরর কথা, মযমে- োসারারা রূহুল
কুেুস সম্পনকে ধারণা কনরনি, বরাং তানদ্র জনেয
ইবাদ্নতর মকানো অাংশ প্রদ্াে করা নবধ েয়।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
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َ
ۡ
ۡ
ََ ْ ُ ََ
َ
َ ن َّ َو َ ٗلاَّ َّ ُس ۡب
َّل
َّ َّ ٢٦َّ ون
َّ ل َّع َِبادَّ َّ ُّمك َر ُم
َّ َحَٰ َن ُهۥَّ َّب
َُّ َٰوا َّٱَّت َّذ َّٱلر ۡح َم
َّ ﴿وقال
َ
َۡ
َ ُ
َ ُ
ُ
]٥١ ،٥١ :﴾ [االنبياء٢٧َّون
َّ ي َ ۡسبِقون ُهۥَّبِٱلق ۡو َِّلَّ َوهمَّبِأ ۡم ِره ِۦَّ َي ۡع َمل
“তারা বলল, দ্য়াময় আল্লাহ সন্তাে গ্রহণ কনরনি। তাাঁর
জেয কিেও তা উবচৎ েয়। বরাং তারা (বিবরশতারা) মতা
তাাঁর সম্মাবেত বান্দা। তারা আনগ মবনে কথা বনল ো
এবাং তারা তাাঁর আনদ্নশই কাজ কনর।” [সূ রা আলআবিয়া, আয়াত: ২৬-২৭]
বতবে আনরা বনলে,

َ
َ ُ ۡ
ۡ
ُ َ َ َ ُ َۡ
:َّ﴾ [اتلحريم٦َّون
َّ ونَّ َماَّيُؤ َم ُر
َّ ٱّللَّ َماََّّأ َم َره َّۡمَّ َو َيف َعل
َّ َّون
َّ ﴿لََّّيعص
]١

“তারা আল্লাহ তা‘আলা যা আনদ্শ কনরে, তা অমােয
কনর ো এবাং যা করনত আনদ্শ করা হয় তাই কনর।”
[সূ রা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬]
প্রনতযক মুসবলম ের ও োরীর ওপর এতিুকু ঈমাে আো
ওয়াবজব। তানদ্র ওপর অপবরহাযে ময, তা জােনব ও
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ববশ্বাস করনব। মকেো এ ববষনয় অজ্ঞতা মকানো
গ্রহণনযাগয ওযর বা কারণ েয়।
আর বিবরশতানদ্র প্রবত ববস্তাবরত ঈমাে আো বেেববণেত
ববষয়গুনলানক অন্তভুেক্ত কনর।
প্রথমত: বিবরশতানদ্র সৃ বির মূ ল উৎস
আল্লাহ তা‘আলা বিবরশতানদ্রনক েূ র মথনক সৃ বি
কনরনিে। মযমে, বজন্ন জাবতনক আগুে মথনক সৃ বি
কনরনিে এবাং আদ্ম সন্তােনদ্রনক মাবি মথনক সৃ বি
কনরনিে আর তানদ্র সৃ বি হনলা আদ্ম আলাইবহ
সালাম এর সৃ বির পূ নবে।
হাদ্ীনস এনসনি,
 وخلق، وخلق اجلان من مارج من نار،«خلقت املالئكة من نور
.»آدم مما وصف لكم
“বিবরশতারা েূ র মথনক, বজনন্নরা অবগ্ন স্ফুবলঙ্গ মথনক, আর
আদ্ম আলাইবহস সালাম মাবি মথনক সৃ ি। (সহীহ
মুসবলম)
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বিতীয়ত: বিবরশতানদ্র সাংিযা
বিবরশতারা সৃ িজীব, তানদ্র আবধনকযর জনেয আল্লাহ
তা‘আলা িাো তানদ্র সাংিযা মকউ জানে ো। আকানশ
প্রবত চার আাংগুল পবরমাণ জায়গায় এনকক জে
বিবরশতা সাজদ্ারত অথবা দ্ণ্ডায়মাে অবস্থায় রনয়নিে।
সপ্তম আকানশ বায়তুল মা‘মুনর সত্তর হাজার বিবরশতা
প্রতযহ প্রনবশ করনিে। তানদ্র আবধকযতার জনেয বিতীয়
বার বিনর আসার সু নযাগ পানবে ো।
বকয়ামত বদ্বনস জাহান্নাম উপবস্থত করা হনব, তার সত্তর
হাজার লাগাম হনব। প্রনতযক লাগানম সত্তর হাজার
বিবরশতা হনব, তারা জাহান্নামনক মিনে বেনয় আসনব।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,

ُ
َ َ ُُ ََُۡ ََ
]٣٧ :كَّإِلََّّه ََّو﴾ [املدثر
َّ ِ ودَّ َرب
َّ ﴿وماَّيعل َّمَّجن

“আর আপোর রনবর বাবহেী সম্পনকে একমাত্র বতবেই
জানেে।” [সূ রা আল-মুোসবসর, আয়াত: ৩১]
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হাদ্ীনস এনসনি েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
বনলনিে,
َّ أطت السماء وحق أن
َّ «
 ما فيها موضع قدم إال وفيه ملك،تئط
»ساجد وراكع
“আকাশ গজেে করনি, আর গজেে করারই কথা। কারণ,
প্রনতযক জায়গায় সাজদ্াহকারী ও রুকুকারী বিবরশতা
রনয়নি।
বতবে (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) বাইতুল মা‘মুর
সম্পনকে বনলে,
.»«يدخله يف لك يوم سبعون ألف ملك ال يعودون إيله
“বাইতুল মা‘মুনর প্রতযহ সত্তর হাজার বিবরশতা প্রনবশ
কনরে, তারা বিতীয়বার বিনর আসার সু নযাগ পানবে ো।”
(সহীহ বুিারী ও মুসবলম)
বতবে আনরা বনলে,
 مع لك زمام سبعون ألف،يومئذ هلا سبعون ألف زمام
«يؤيت جبهنم
ٍ



ঈমানের রুকেসমূ হ



.»ملك
“জাহান্নামনক বেনয় আসা হনব, মস বদ্ে তার সত্তর হাজার
লাগাম হনব। আর প্রনতযক লাগানম সত্তর হাজার
বিবরশতা হনব।” (সহীহ মুসবলম)
এিানে বিবরশতানদ্র এক ববরাি সাংিযা প্রকাবশত হল।
যারা প্রায় (৭০০০০ ৭০০০০=) ৪৯০ মকাবি জে
বিবরশতা। তনব বাকী বিবরশতানদ্র সাংিযা কত হনত
পানর? পববত্রতা মসই সত্তার; বযবে তানদ্রনক সৃ বি
কনরনিে। বতবে তানদ্রনক পবরচালো কনরে। তানদ্র
সাংিযা পবরসাংিযাে কনর মরনিনিে।
তৃতীয়ত: বিবরশতানদ্র োম
কুরআে ও হাদ্ীনস আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ

ওয়াসাল্লাম

আমানদ্র

জনেয

ময

সকল

বিবরশতানদ্র োম উনল্লি কনরনিে, তানদ্র ওপর ঈমাে
আো ওয়াবজব। তানদ্র মনধয অেযতম হনলে বতেজে:
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(১) বজবরীল: তানক বজবরাঈলও বলা হয়। বতবেই রুহুল
কুদ্ু স, বযবে ওয়াহী- যা অন্তনরর সু ধা-বেনয় রাসূ লগনণর
বেকি অবতরণ হে।
(২) বমকাঈল: তানক প্রশাবন্ত বলা হয়। বৃ বি বষেনণর
দ্াবয়নত্ব বেনয়াবজত, যা জবমর জীববকাস্বরূপ। আল্লাহ
মযিানে বষেনণর আনদ্শ মদ্ে মসিানে বষেণ পবরচালো
কনরে।
(৩) ইসরািীল: বতবে বশাংগায় িুৎকার মদ্ওয়ার দ্াবয়নত্ব
রনয়নিে। যা পাবথেব জীবে মশনষ পারনলৌবকক জীবে
শুরু হওয়ার মঘাষণাস্বরূপ এবাং এর িারাই (মৃত)
মদ্হসমূ নহর পুেরুজ্জীবে ঘিনব।
চতুথেত: বিবরশতানদ্র বসিাত বা নববশিয
বিবরশতারা প্রকৃতপনে সৃ িজীব। তানদ্র প্রকৃত শরীর
রনয়নি যা সৃ বিগত ও চবরত্রগত গুনণ গুণাবন্বত, বেনে
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তানদ্র বকিু গুণ বণেো করা হনলা:
(ক) তানদ্র সৃ বি মহাে এবাং তানদ্র শরীর হনলা ববশাল
আকৃবতর:
আল্লাহ তা‘আলা বিবরশতানদ্রনক শবক্তশালী ও বে
আকৃবতনত সৃ বি কনরনিে। িনল আল্লাহ তা‘আলা
তানদ্রনক আসমাে ও জবমনে ময বে বে কানজর দ্াবয়ত্ব
বদ্নয়নিে তারা তার উপনযাগী।
(ি) তানদ্র ডাো রনয়নি:
আল্লাহ তা‘আলা বিবরশতানদ্র জনেয দ্ু ই, বতে ও চার বা
তনতাবধক পািা বদ্নয় সৃ বি কনরনিে। মযমে, রাসূ ল
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বজবরীল আলাইবহস
সালামনক মদ্নিবিনলে, তার বেজস্ব আকৃবত িয়শত পািা
বববশি অবস্থায়। যা আকানশর প্রান্তভাগ মেনক মরনিবিল।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
ُ ً ُ ُ َ َ َۡ
َۡ
َ
َۡ ﴿
َٰٓ ِل َّٱلم
َّل
َّ ِ ل َّأ ْو
َّ لئِكةِ َّرس
َِّ ۡرض َّ َجاع
َّ ِ ّللَِّفاطِرَِّ َّٱلس َمَٰ َوَٰتَِّ َّ َوٱۡل
َّ ِ َّ ٱۡل ۡم َُّد
ۡ َۡ
َ
َ َ ُ َٰ َ ۡ َ ۡ َ
]٧ :قَّ َماَّيَشا َُّءَّ﴾ [فاطر
َِّ ٱۡلل
َّف
َّ ِ َّيد
َُّ ثَّ َو ُر َب َٰ ََّعَّيَ ِز
َّ َٰ نَّ َوثل
َّ أجن ِحةََّّمث
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“সমস্ত প্রশাংসা আল্লাহর, বযবে আসমাে ও জবমনের স্রিা
এবাং বিবরশতানদ্রনক কনরনিে কতো বাহক-তারা দ্ু ই
দ্ু ই, বতে বতে ও চার চার পািা বববশি। বতবে সৃ বির
মনধয যা ইো বৃ বদ্ধ কনরে।” [সূ রা িাবত্বর, আয়াত: ১]
(গ) তানদ্র পাোহার প্রনয়াজে হয় ো:
আল্লাহ তা‘আলা বিবরশতানদ্রনক সৃ বি কনরনিে। তারা
পাোহানরর মুিানপেী েে। তারা বববাহ কনরে ো,
সন্তােও হয় ো।
(ঘ) বিবরশতারা অন্তরবববশি ও জ্ঞােী:
তাাঁরা আল্লাহর সানথ কথা বনলনিে এবাং আল্লাহ তানদ্র
সানথ কথা বনলনিে। তারা আদ্ম ও অেযােয েবীনদ্র
সানথও কথা বনলনিে।
(ঙ) তানদ্র বেজস্ব আকৃবত িাো অেয আকৃবত ধারণ
করার েমতা রনয়নি:
আল্লাহ স্বীয় বিবরশতানদ্রনক পুরুষ মােু নষর আকৃবত
ধারণ

করার

েমতা

বদ্নয়নিে।

এনত

রনয়নি
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মূ বতেপূজকনদ্র ভ্রান্ত ধারণার িণ্ডে। যারা ধারণা কনর ময
বিবরশতারা আল্লাহর মমনয় বা কেযা। তানদ্র আকৃবত
ধারনের পদ্ধবত আমানদ্র জাো মেই। তনব তারা এমে
সু ক্ষ্ম আকৃবত ধারণ কনর ময তানদ্র ও মােু নষর মানে
পাথেকয করা কিসাধয হনয় পনে।
(চ) বিবরশতানদ্র মৃতুয:
মালাকুল মাউত বা জাে কবজকারী বিবরশতা সহ সকল
বিবরশতা বকয়ামত বদ্বনস মারা যানব। অতঃপর আল্লাহ
তানদ্রনক ময ময দ্াবয়ত্ব বদ্নয়বিনলে, মস দ্াবয়ত্ব পালে
করার জেয পুেরুথযাে করা হনব।
(ি) বিবরশতানদ্র ইবাদ্ত:
বিবরশতারা আল্লাহর অনেক ধরনণর ইবাদ্ত কনরে।
সালাত, মদ্া‘আ, তাসবীহ, রুকু, সাজদ্াহ, ভয়-ভীবত ও
ভানলাবাসা ইতযাবদ্। তানদ্র ইবাদ্নতর বণেো বেেরূপ:
(১) তারা ক্লান্তহীেভানব আল্লাহর ইবাদ্নত সবেদ্া রত
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থানকে।
(২) তারা একবেিতার সানথ আল্লাহ তা‘আলার জনেয
ইবাদ্ত কনরে।
(৩) তারা োিারমােী বজেে কনর সবেদ্া আেু গনতয
মাশগুল থানকে; মকেো তারা মা‘সু ম অথোৎ োিারমােী
ও পাপাচার মথনক মুক্ত।
(৪) অবধক ইবাদ্ত করার সানথ সানথ আল্লাহর জেয
ববেয়-েম্রতা প্রকাশ করা। আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ ُُ َۡ َ َ َ َ َۡ َ ُ َُ
]٥١ :﴾ [االنبياء٢٠َّون
َّ َت
لَّيف
َّ َّار
َّ لَّوٱنله
َّ ونَّٱۡل
َّ ﴿يسبِح
“তারা রাবত্র-বদ্ে তাাঁর পববত্রতা ও মবহমা বণেো কনর,
তারা ক্লান্ত হয় ো।” [সূ রা আল-আবিয়া, আয়াত: ২০]
পঞ্চমত: বিবরশতানদ্র কমেসমূ হ:
বিবরশতারা অনেক বে বে কাজ সম্পাদ্ে কনরে, যার
দ্াবয়ত্ব আল্লাহ তানদ্রনক বদ্নয়নিে। মস কাজগুনলা
বেেরূপ:
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(১) ‘আরশ বহে করা।
(২) রাসূ লগনণর ওপর অহী অবতীনণের দ্াবয়ত্বপ্রাপ্ত
বিবরশতা।
(৩) জান্নাত ও জাহান্নানমর পাহারাদ্ার।
(৪) উবদ্ভদ্, বৃ বি বষেণ ও বাদ্ল পবরচালোর দ্াবয়ত্বপ্রাপ্ত।
(৫) পাহাে-পবেনতর দ্াবয়ত্বপ্রাপ্ত।
(৬) বশাংগায় িুৎকানরর দ্াবয়ত্বপ্রাপ্ত বিবরশতা।
(৭) আদ্ম সন্তানের কমে বলবপবদ্ধ করার দ্াবয়ত্বপ্রাপ্ত।
(৮) আদ্ম সন্তােনক বহিাযত করার দ্াবয়ত্বপ্রাপ্ত। আল্লাহ
যিে আদ্ম সন্তানের ওপর মকানো কাজ বেধোরণ কনরে,
তিে তারা তানক পবরতযাগ কনরে, অতঃপর আল্লাহ
তানদ্র জেয যা বেধোরণ কনরবিনলে তা সাংঘবিত হয়।
(৯) মােু নষর সানথ থাকার ও তানদ্রনক কলযানণর বদ্নক
আহ্বানের দ্াবয়ত্বপ্রাপ্ত।
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(১০) জরায়ু নত বীযে সঞ্চার, মােু নষর (নদ্নহ) অন্তনর আত্ম্া
প্রনেপ, তার বরবযক, কমে ও মসৌভাগয বা দ্ূ ভোগয
বলবপবনদ্ধ দ্াবয়ত্বপ্রাপ্ত বিবরশতা।
(১১) মৃতুযর সময় আদ্ম সন্তানের আত্ম্া কবজ করার
দ্াবয়ত্বপ্রাপ্ত বিবরশতা।
(১২) মােু ষনক কবনর বজজ্ঞাসাবাদ্ এবাং উত্তর অেু যায়ী
শাবন্ত বা শাবস্ত প্রদ্ানে দ্াবয়ত্বপ্রাপ্ত।
(১৩) েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর ওপর তাাঁর
উম্মনতর সালাম মপৌঁিানোর দ্াবয়ত্ব প্রাপ্ত। তাই মুসবলম
বযবক্ত েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর ওপর তার
সালাম মপ্ররনণর জেয তাাঁর কানি (তাাঁর কবনরর কানি)
ভ্রমনণর প্রনয়াজে হয় ো; বরাং পৃবথবীর ময মকানো স্থাে
মথনক তাাঁর ওপর সালাম ও দ্ু রুদ্ পাে করাই যনথি।
কারণ, বিবরশতারা তার সালাম মপৌঁবিনয় মদ্ে। মসবজনদ্
েববীনত একমাত্র সালাত আদ্ানয়র উনেনশ ভ্রমণ করা
নবধ রনয়নি।
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উবল্লবিত



প্রবসদ্ধ

কাজসমূ হ

বযতীত

তানদ্র

(বিবরশতানদ্র) আনরা অনেক কাজ রনয়নি। বেনে এর
প্রমাণ ববণেত হনলা:
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ ُ َ ُ َُ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َۡ َ
َّون َّ ِِبَ ۡم َِّد َّ َرب ِ ِه َّۡم
َّ ح
َّ ش َّوم
َّ ون َّٱلعر
َّ ِين ََّي ِمل
َّ ﴿ٱَّل
ِ ن َّحولۥ َّيسب
ْ َُ َ َ
ۡ
َ
َ
ۡ
]١ :وا﴾ [اغفر
َّ ِينَّءامن
َّ ونَّل َِّل
َّ ونَّبِهِۦَّ َوي َ ۡس َتغف ُِر
َّ َو ُيؤم ُِن
“যারা ‘আরশ বহে কনর এবাং যারা তার চার পানশ আনি,
তারা তানদ্র রনবর স-প্রশাংসা পববত্রতা বণেো কনর, তাাঁর
প্রবত ববশ্বাস স্থাপে কনর এবাং মুবমেনদ্র জেয েমা
প্রাথেো কনর।” [সূ রা গাবির, আয়াত: ৭]
বতবে আনরা বনলে,
ۡ َ ۡ َ َٰ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ۡ
ٗ ُ َ َ َ َ ُۡ
﴾ِٱّلل
َّ َّ ن
َِّ ك َّبِإِذ
َّ ِ َع َّقلب
َّ َّ يل َّفإِنهۥ َّنزلۥ
َّ ب
َّ ل َّمن ََّك
َّ ﴿ق
ِ ن َّعدوا َّل ِـ
ِ ج
]٤١ :[ابلقرة
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“আপবে বনল বদ্ে, ময মকউ বজবরীনলর শত্রু হয়; মযনহতু
বতবে আল্লাহর আনদ্নশ এ কালাম আপোর অন্তনর োবযল
কনরনিে।” [সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ৯৭]
বতবে আনরা বনলে,
ْ
َ
ُ َ َٰٓ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ
َ
َ َ
َّلئِك َّة َّبَاس ُِطوَّا
ف َّغ َم َرَٰتَِّ َّٱلموتَِّ َّوٱلم
َّ ِ َّ ون
َّ ى َّإ ِ َّذِ َّٱلظَٰل ُِم
ََّٰٓ ﴿ َول َّۡو َّت َر
َ
ُ َْ
ۡ َ
ُ
]٤٣ :أيۡدِي ِه َّۡمَّأخ ِر ُجوَّاَّأنف َسك َُّم﴾ [االنعام
“যবদ্ আপবে মদ্নিে যিে যাবলমরা মৃতুয-যন্ত্রোয় থানক
এবাং বিবরশতারা স্বীয় হস্ত প্রসাবরত কনর বনল, মবর কর
স্বীয় আত্ম্া।” [সূ রা আল-আে‘আম, আয়াত: ৯৩]
ষষ্ঠত: আদ্ম সন্তানের ওপর বিবরশতানদ্র অবধকার
(ক) তানদ্র ওপর ঈমাে আো।
(ি) তানদ্রনক ভানলাবাসা, সম্মাে করা ও তানদ্র মযোদ্া
বণেো করা।
(গ) তানদ্রনক গাবল মদ্ওয়া, মযোদ্া েুণয করা ও
তানদ্রনক বেনয় হাসযরস করা হারাম।
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(ঘ) বিবরশতারা যা অপিন্দ কনরে তা মথনক দ্ূ নর থাকা।
কারণ, আদ্ম সন্তােরা যানত কি পায়, তারাও তানত কি
পায়।
সপ্তমত: বিবরশতানদ্র ওপর ঈমাে আোর শুভ-িলািল
(ক) ঈমাে পবরপূ ণে হয়; কারণ তানদ্র ওপর ঈমাে আো
িাো কানরা ঈমাে পবরপূ ণে হনব ো।
(ি) তানদ্র সৃ বিকতোর মহত্ব বা মশ্রষ্ঠত্ব ও তাাঁর শবক্ত ও
রাজনত্ব জ্ঞাে অজেে। কারণ, সৃ বিকতোর, মশ্রষ্ঠত্ব হনত সৃ বি
জীনবর মশ্রষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়।
(গ) তানদ্র গুণাগুণ, তানদ্র অবস্থা ও কমে জাোর মাধযনম
মুসবলম বযবক্তর ঈমাে বৃ বদ্ধ পায়।
(ঘ) আল্লাহ তা‘আলা যিে মুবমেনদ্রনক বিবরশতা বদ্নয়
বহিাযত কনরে, তিে মুবমেনদ্র শাবন্ত ও তৃবপ্ত অজেে
হয়।
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(ঙ) বিবরশতানদ্রনক ভানলাবাসা: তানদ্র ইবাদ্ত সবেক
পন্থায় হওয়ায় ও মুবমেনদ্র জেয েমা প্রাথেো করার
কারনণ।
(চ) িারাপ ও োিরমােীপূ ণে কাজনক অপিন্দ করা।
(ি) আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর বান্দানদ্র গুরুত্ব মদ্ে এ জেয
তাাঁর প্রশাংসা করা। মযমে, আল্লাহ ঐ সকল বিবরশতানদ্র
কাউনক বান্দানদ্রনক বহিাযনতর ও কমে বলিার ইতযাবদ্
কলযাণজেক কানজর দ্াবয়ত্ব বদ্নয়নিে।
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তৃতীয় রুকে: আসমােী গ্রন্থসমূ নহর ওপর ঈমাে
রাসূ লগনণর প্রবত আল্লাহর অবতীণে বকতাবসমূ নহর ওপর
ঈমাে আো ঈমানের তৃতীয় রুকে বা মমৌবলক অঙ্গ।
আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর রাসূ লগণনক সু স্পি বেদ্শেেসহ
মপ্ররণ কনরনিে এবাং তানদ্র ওপর বকতাবসমূ হ অবতীণে
কনরনিে, মািলু কানতর বহদ্ায়াত ও রহমত স্বরূপ; যানত
তারা দ্ু বেয়া ও আবিরানত মসৌভাগযশালী হয় এবাং যানত
তানদ্র চলার একবি সু ন্দর পথ হয়। আর মােু ষ ময
ববষনয়

মতবেনকয

বলপ্ত

তার

সমাধােকারী

বা

িায়সালাকারী হয়।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ َ ۡ َ َ َٰ َ ۡ ُ ُ َ َ َ ۡ َ َ َ َٰ َ َ ۡ َ َ ُ ُ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ
َّان
َّ َي
ب َّوٱل ِم
َّ ﴿لق َّد َّأرسلنا َّرسلنا َّبِٱۡليِنتَِّ َّوأنزنلا َّمعه َّم َّٱلكِت
ۡ ُ
ُ
]٥٢ :ط﴾ [احلديد
َّ ِ اسَّبِٱلق ِۡس
َّ ومَّٱنل
ََّ ِۡلَق
“অবশযই

আমরা

আমানদ্র

রাসূ লগণনক

সু স্পি

বেদ্শেেসহ মপ্ররণ কনরবি এবাং তানদ্র সানথ অবতীণে



ঈমানের রুকেসমূ হ



কনরবি বকতাব ও মীযাে (মােদ্ন্ড); যানত মােু ষ ইেসাি
প্রবতিা কনর।” [সূ রা আল-হাদ্ীদ্, আয়াত: ২৫]
বতবে আনরা বনলে,

ٗ ُ ُ
َ َ
َ َ ٗ
َ ُ ََّ ي
َّين
ََّ ِين َّ َو ُمنذِر
ََّ ۡش
َّ ِ ِ ٱّلل َّٱنلب
َُّ َّ ث
َّ اس َّأم َّة َّ َوَٰح َِد َّة َّف َب َع
َّ ن َّٱنل
َّ ﴿َك
ِ ِ ن َّمب
ْ َُ ۡ َ
ۡ ُ
َ َٰنز ََّل َّ َم َع ُه َُّم َّ ۡٱلك َِت
َ َ َوأ
َ ۡ ب َّب
َِّيما َّٱخ َتلفوَّا
اس َّف
َّ ِ ي َّٱنل
ََّ ق َّ ِۡلَ ۡحك ََّم َّ َب
َِّ ٱۡل
َّ
ِ
]٥٧٣ :فِي َّهِ﴾ [ابلقرة

“সকল মােু ষ একই জাবত সত্তার অন্তভুেক্ত বিল। অতঃপর
আল্লাহ তা‘আলা েবীনদ্রনক পাোনলে সু সাংবাদ্দ্াতা ও
ভীবতপ্রদ্শেেকারী বহনসনব। আর তানদ্র সানথ অবতীণে
করনলে সতয বকতাব, যানত মােু নষর মানে ববতকেমূলক
ববষনয় মীমাাংসা করনত পানরে।” [সূ রা আল-বাকারা,
আয়াত: ২১৩]
(১) বকতাবসমূ নহর ওপর ঈমাে আোর মূ লকথা:
বকতাবসমূ নহর ওপর ঈমাে হনে, এ কথার প্রবত দ্ৃ ঢ়
ববশ্বাস স্থাপে করা ময, আল্লাহর অনেক বকতাব রনয়নি।
যা বতবে তাাঁর রাসূ লগনণর ওপর োবযল কনরনিে। আর
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তা সবতযকার অনথে আল্লাহর বাণী। আর তা হল মজযাবত
ও বহদ্ায়াত। আর বেশ্চয় এ বকতাবসমূ নহর মনধয যা
রনয়নি তা সতয ও েযায়বেষ্ঠ, এর অেু সরণ করা ও
তদ্ােু যায়ী আমল করা িরয। একমাত্র আল্লাহ িাো এ
বকতাবসমূ নহর সাংিযা মকউ জানে ো।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,

ۡ َ َٰ َ ُ ُ َ َ َ
ٗ كل
]٧١٩ :﴾ [النساء١٦٤َِّيما
وسَّت
َّ ٱّللَّم
َّ َّ﴿وَّك َّم

“আর আল্লাহ মূ সার সানথ কনথাপথে কনরনিে
যথাযথভানব।” [সূ রা আে-বেসা, আয়াত: ১৪৬]
বতবে আনরা বনলে,
ََ َ َ َ َ ۡ َ
َ ۡ
ََ
ۡ ُۡ َ
﴾ِٱّلل
َّ َّّتَّي َ ۡس َم ََّعَّكل َٰ ََّم
ََّٰ ج ۡرَّهَُّ َح
َّ ِيَّٱستجار
َّ ۡشك
َّ ِإَونَّأ َحدََّّم
َّ ﴿
ِ كَّفأ
ِ ِنَّٱلم
]١:[اتلوبة

“আর মুশবরকনদ্র মকউ যবদ্ মতামার কানি আশ্রয় প্রাথেো
কনর, তনব তানক আশ্রয় বদ্নব, যানত মস আল্লাহর বাণী
শুেনত পায়। [সূ রা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬]
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(২) বকতাবসমূ নহর ওপর ঈমাে আোর ববধাে:
সকল বকতানবর ওপর ঈমাে আো যা আল্লাহ তাাঁর
রাসূ লগনণর ওপর অবতীণে কনরনিে, আল্লাহ তা‘বারাকা
ও তা‘আলা সবতযকার অনথে বকতাবসমূ নহর মাধযনম কথা
বনলনিে এবাং তা (আল্লাহর পে মথনক) অবতীণে,
মািলু ক বা সৃ ি েয়, আর ময বযবক্ত বকতাবসমূ হ অথবা
তাাঁর বকিু নক অস্বীকার করনব মস কাবির হনয় যানব।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ َ
ْ ُ َ ْ َُ َ َ
َ َ
َ ۡ
َٰٓ ﴿
ِ ٱّللِ َّ َو َر ُس
َّب َّٱَّلِي َّنز َّل
َِّ َٰولِۦ َّ َوٱلكِت
َّ ِ وا َّب
َّ ِين َّءامنوَّا َّءامِن
َّ يأ ُّي َها َّٱَّل
ََ
ََ َ
ُ َ
ُۡ
َ ۡ
ِ َع َّ َر ُس
َِّٱّلل
َّ ِ ل َّ َو َمن َّيَكف َّۡر َّب
َّ نز َّل َّمِن َّق ۡب
ب َّٱَّلِيَّ َّأ
َِّ َٰولِۦ َّ َوٱلكِت
ََّٰ
ۡ
ُ
َ َٰٓ َ َ َ
َۢ َ َ
َ ََ
َّل َّبَعِي ًدا
َّ َٰ لئِكتِهِۦ َّ َوك ُتبِهِۦ َّ َو ُر ُسلِهِۦ َّ َوٱۡلَ ۡو َِّم َّٱٓأۡلخ َِِّر َّفق َّۡد َّضلَّ َّضل
وم
]٧٣١ :َّ﴾ [النساء١٣٦

“মহ ঈমােদ্ারগণ, আল্লাহর ওপর পবরপূ ণে ববশ্বাস স্থাপে
কর এবাং ববশ্বাস স্থাপে কর তাাঁর রাসূ ল ও তাাঁর বকতানবর
ওপর, যা বতবে অবতীণে কনরনিে স্বীয় রাসূ নলর ওপর
এবাং মস সমস্ত বকতানবর ওপর মযগুনলা অবতীণে করা
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হনয়বিল



ইনতাপূ নবে।

ময

আল্লাহর

ওপর,

তাাঁর

বিবরশতানদ্র ওপর, তাাঁর বকতাবসমূ নহর ওপর এবাং
রাসূ লগনণর ওপর ও বকয়ামত বদ্বনসর ওপর ঈমাে
আেনব ো, মস পথভ্রি হনয় বহু দ্ূ নর বগনয় পেনব।” [সূ রা
আে-বেসা, আয়াত: ১৩৬]
বতবে আনরা বনলে,
َ ُ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َ ْ ُ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َٰ َ ۡ َ َ َٰ َ َ َٰ َ َ
﴾١٥٥َّون
َّ َح
واَّلعلك َّمَّتر
َّ وهَّوٱتق
َّ ﴿وهذاَّكِتبََّّأنزلن َّهَّمباركََّّفٱتبِع
]٧٢٢ :[االنعام

“এবি এমে একবি গ্রন্থ, যা আবম অবতীণে কনরবি, িুব
মঙ্গলময়। অতএব, এর অেু সরণ কর এবাং তার তাকওয়া
অবলিে কর; যানত মতামরা করুোপ্রাপ্ত হও।” [সূ রা
আল-আে‘আম, আয়াত: ১৫৫]
(৩) এসব বকতানবর প্রবত মােু নষর প্রনয়াজেীয়তা এবাং
তা অবতীণে করার বপিনে বহকমাত বা রহসয:
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প্রথমত: যানত রাসূ নলর ওপর অবতীণে বকতাব তাাঁর
উম্মানতর জেয জ্ঞােনকাষস্বরূপ হয়। িনল তারা তানদ্র
দ্ীে সম্পনকে জাোর জনেয এর বদ্নক প্রতযাবতেে কনর।
বিতীয়ত: যানত রাসূ নলর ওপর অবতীণে বকতাব তাাঁর
উম্মানতর প্রনতযক মতবেকযপূ ণে ববষনয় ইেসািবভবত্তক
ববচারক হয়।
তৃতীয়ত: যানত অবতীণে বকতাব রাসূ নলর ইনন্তকানলর পর
দ্ীে সাংরেণকারী বহনসনব দ্াাঁোনত পানর, স্থাে ও কানলর
যতই দ্ু রত্ব মহাক ো মকে। মযমে, আমানদ্র েবী
মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর পরবতেী
দ্াওয়ানতর অবস্থা।
চতুথেত: যানত এ অবতীণে বকতাবসমূ হ আল্লাহর পে
মথনক হুজ্জাত তথা পে ববপনের দ্লীলস্বরূপ হয়। মযে
সৃ িজীব এ বকতাবসমূ নহর ববনরাবধতা করা এবাং এর
আেু গতয মথনক মবর হনয় যাওয়ার প্রনচিা ো কনর।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
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ٗ ُ ُ
َ َ
َ َ ٗ
َّين
ََّ ِين َّ َو ُمنذِر
ََّ ۡش
ََّ ي
َّ ِ ِ ٱّلل َّٱنلب
َُّ َّ ث
َّ اس َّأم َّة َّ َوَٰح َِد َّة َّف َب َع
َّ ن َّٱنل
َّ ﴿َك
ِِ َن َّ ُمب
ْ َُ ۡ َ
ۡ ُ
َ َ ۡ ُ َُ َ ََ ََ
َ ۡ ب َّب
َِّيما َّٱخ َتلفوَّا
اس َّف
َّ ِ ي َّٱنل
ََّ ق َّ ِۡلَ ۡحك ََّم َّ َب
َِّ ٱۡل
ِ َّ َٰوأنز َّل َّمعه َّم َّٱلكِت
]٥٧٣ :فِي َّهِ﴾ [ابلقرة

“সকল মােু ষ একই জাবতসত্তার অন্তভুেক্ত বিল। অতঃপর
আল্লাহ তা‘আলা েবীনদ্রনক পাোনলে সু সাংবাদ্দ্াতা ও
ভীবতপ্রদ্শেেকারী বহসানব। আর তানদ্র সানথ অবতীণে
করনলে সতয বকতাব, যানত মােু নষর মানে ববতকেমূলক
ববষনয় মীমাাংসা করনত পানরে। [সূ রা আল-বাকারা,
আয়াত: ২১৩]
(৪) বকতাবসমূ নহর ওপর ঈমাে আোর বেয়ম:
আল্লাহর বকতাবসমূ নহর প্রবত সাংবেপ্ত ও ববস্তাবরতভানব
ঈমাে আো যায়।
সাংবেপ্ত ঈমাে: এ ঈমাে আো ময, আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর
রাসূ লগনণর ওপর অনেক বকতাব অবতীণে কনরনিে।
ববস্তাবরতভানব ঈমাে:
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এ ঈমাে আো ময, আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে
কারীনম ময সকল বকতানবর োম উনল্লি কনরনিে,
তার ওপর ঈমাে আো। তা মথনক আমরা মজনেবি
কুরআে, তাওরাত, যাবুর, ইেজীল এবাং ইবরাহীম
ও মূ সা আলাইবহমাস সালানমর প্রবত অবতীণে
পুবস্তকাসমূ হ।
আনরা ঈমাে আো ময, ঐ সকল বকতাব িাোও
আল্লাহর অনেক বকতাব রনয়নি, যা বতবে তাাঁর
েবীগনণর ওপর অবতীণে কনরনিে। আর আল্লাহ
িাো ঐ সকল বকতানবর োম ও সাংিযা মকউ জানে
ো।
আরও ঈমাে আো ময, এ বকতাবগুনলা অবতীণে
হনয়নি যাবতীয় সৎকমে ও ইবাদ্ত একমাত্র আল্লাহ
তা‘আলার বেবমনত্ত সম্পাদ্নের মাধযনম তাাঁর তাওহীদ্
বাস্তবায়ে এবাং পৃবথবী মথনক বশকে ও অেযায়অোচার দ্ূ রীভূ ত করার জেয। মূ লত সকল েবীনদ্র
দ্াওয়াত এক মূ লেীবতর (তাওহীদ্ প্রবতষ্ঠা ও বশকে



ঈমানের রুকেসমূ হ



বজেনের) ওপর বিল, যবদ্ও তারা বেয়ম কােু ে ও
বববধ-ববধানে বকিু িা বভন্ন রকম বিনলে।
এ ঈমােও রািা ময, পূ বেবতেী রাসূ লনদ্র প্রবত
আল্লাহর পে মথনক বকতাব অবতীণে হনয়বিল। আর
আল-কুরআনের ওপর ঈমাে আোর অথে হনলা, তা
অন্তনর ও মুনি স্বীকৃবত মদ্ওয়া এবাং কুরআনে যা
রনয়নি তা অেু সরণ করা। আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ َ ُ َ ُ ُ
َ ُۡ ۡ ُ َ ُل
َّن
ََّ ك َّ َء َام
َّ َّ ون
َّ نز َّل َّإ ِ ۡۡل َّهَِّمِن َّربِهِۦَّوٱلمؤمِن
َّ نَّٱلرس
ََّ ﴿ َء َام
ِ ول َّبِماَّ َّأ
ُ
َ َٰٓ َ َ َ
]٥٨٢ :لئِكتِهِۦَّ َوك ُتبِهِۦَّ َو ُر ُسل ِ َّهِ﴾ [ابلقرة
ٱّللَِّوم
َّ ِ ب
“রাসূ ল ববশ্বাস রানিে ঐ সমস্ত ববষয় সম্পনকে যা
তাাঁর পালেকতোর পে মথনক তাাঁর কানি অবতীণে
হনয়নি এবাং মুবমেরাও। সকনলই ববশ্বাস রানি
আল্লাহর প্রবত, তাাঁর বিবরশতানদ্র প্রবত, তাাঁর
গ্রন্থসমূ নহর প্রবত এবাং তাাঁর রাসূ লগনণর প্রবত।” [সূ রা
আল-বাকারা, আয়াত: ২৮৫]
বতবে আনরা বনলে,
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َ
ْ ُ َ ََ ۡ ُ
ُ
ُ َ َ ُ َ ْ ُ
﴾واَّمِنَّدونِهِۦََّّأ ۡو ِۡلَا ََّء
َّ لَّتتبِع
َّ نز َّلَّإ ِ ۡۡلكمَّمِنَّربِك َّمَّو
َّ ﴿ٱتبِع
ِ واَّماََّّأ
]٣ :[االعراف

“মতামরা অেু সরণ কর, যা মতামানদ্র প্রবতপালনকর পে
মথনক অবতীণে হনয়নি। আর আল্লাহনক বাদ্ বদ্নয় অেয
সাথীনদ্র অেু সরণ কনরা ো।” [সূ রা আল-আ‘রাি,
আয়াত: ৩]
পূ বব
ে তী বকতানবর মচনয় কুরআনের বকিু বভন্ন নববশিয
রনয়নি:
(১) আল-কুরআে স্বীয় শব্দ, অথে এবাং ওনত ময জ্ঞাে ও
পাবথেব তথয রনয়নি তা সবেববষনয় এক অনলৌবকক শবক্ত।
(২) আল-কুরআে সবেনশষ আসমােী বকতাব, কুরআনের
মাধযনম আসমােী বকতানবর পবরসমাবপ্ত ঘনিনি। মযমে,
আমানদ্র েবী মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর
বরসালানতর িারা সকল বরসালানতর পবরসমাবপ্ত ঘনিনি।
(৩) সকল প্রকার ববকৃবত ও পবরবতেে হনত আল্লাহ
কুরআেনক বহিাযত করনবে। আর তাই অেযােয বকতাব
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মথনক তা স্বতন্ত্র। মকেো মস সব বকতানব ববকৃবত ও
পবরবতেে পবরবধেে ঘনিনি।
(৪) আল-কুরআে পূ বেবতেী বকতানবর সতযায়ে ও
সাংরেণকারী।
(৫) কুরআে পূ বেবতেী সকল বকতানবর রবহতকারী।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,

َ َٰ َ َ ۡ ُ ٗ َ َ َ َ
َ َۡ
َ
ۡ
َّيل
َّ يَّيَ َديۡ َّهَِّ َوت َّف ِص
ََّ ِيقَّٱَّلِيَّ َب
ََّ ىَّ َولَٰكِنَّت ۡصد
َّ نَّحدِيثاَّيفَت
َّ ﴿ماََّك
َ ََٗۡ َ ُٗ َ ۡ َ ُ
َ
ۡ
]٧٧٧ :﴾ [يوسف١١١َّون
َّ َح َّةَّل ِق ۡومََّّيُؤم ُِن
كََّشءََّّوهدىَّور
َِّ
“এিা মকানো মেগো কথা েয়, বকন্ত যারা ঈমাে রানি
তানদ্র জেয পূ নবেকার কালানমর সমথেে এবাং প্রনতযক
বস্তুর বববরণ রহমত ও বহদ্ায়াত।” [সূ রা ইউসু ি,
আয়াত: ১১১]
(৫) পূ বব
ে তেী বকতাবসমূ নহর সাংবাদ্ গ্রহণ করা:
আমরা বেবশ্চতভানব জাবে ময, পূ বেবতেী বকতানব আল্লাহ
তাাঁর রাসূ লগনণর বেকনি অহীর মাধযনম ময সাংবাদ্
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বদ্নয়নিে তা সতয, তানত মকানো প্রকার সনন্দহ মেই।
এর অথে এ েয় ময, বতেমানে আহনল বকতাব তথা ইয়াহূ দ্ী
ও িৃিােনদ্র বেকি ময বকতাব রনয়নি তা গ্রহণ করনবা।
কারণ তা ববকৃত করা হনয়নি, আল্লাহ তাাঁর রাসূ লগনণর
বেকি মযভানব অবতীণে কনরনিে মসভানব মেই। পূ বেবতেী
বকতাব মথনক আল্লাহ আমানদ্রনক তাাঁর বকতানব
(কুরআনে) ময সাংবাদ্ বদ্নয়নিে তা মথনক আমরা
বেবশ্চতভানব মজনেবি ময, ‘মকউ কারও গুোহ বহে করনব
ো। মােু ষ তাই পায় যা মস কনর, তার কমে শীঘ্রই
মদ্িানো হনব, অতঃপর তানক পূ ণে প্রবতদ্াে মদ্য়া হনব।’
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
ۡ َ َ َ
َ
ُ ف َّ ُص
ََّّ َّأل٣٧َّ ّف
ََّٰٓ ِيم َّٱَّلِي َّ َو
ََّ  َِّإَوبۡ َرَٰه٣٦َّ وس
ََّٰ َ ف َّ ُم
َّ ِ ح
َّ ِ َّ ﴿أ َّۡم َّل َّۡم َّيُنب َّأ َّب ِ َما
َ
َ
ۡ ُ
َ
َٰ َ س َّل ۡ ِِۡل
ََّّ َّ َوأن٣٩َّ ع
ََّٰ َ ن َّإِلَّ َّ َما َّ َس
َِّ نس
َّ َ ۡ َّ َوأن َّلي٣٨َّ ى
ََّٰ ت ِز َُّر َّ َوازِ َرةَّ َّوِ ۡز ََّر َّأخ َر
َ
َ َۡ
ُۡ ُ
َ ۡ َّ َي َزى َٰ َُّه
،٣١ :﴾ [انلجم٤١َّ ّف
ََّٰ ٱۡل َزا ََّء َّٱۡل ۡو
َّ َّ َّثم٤٠َّ ى
ََّٰ ف َّيُ َر
َّ َس ۡع َي ُهۥ َّ َس ۡو
]٩٧
“তানক বক জাোনো হয়বে যা আনি মূ সার বকতানব এবাং
ইব্রাহীনমর বকতানব ময তার দ্াবয়ত্ব পালে কনরবিল?
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বকতানব আনি ময, মকউ কারও মগাোহ বহে করনব ো
এবাং মােু ষ তাই পায় যা মস কনর। আর তার কমে শীঘ্রই
মদ্িানো হনব, অতঃপর তানক পূ ণে-প্রবতদ্াে মদ্য়া হনব।”
[সূ রা আে-েজম, আয়াত: ৩৬-৪১]
বতবে আনরা বনলে,
َ َ َ
ۡ ُّ َ َٰ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ َ
َ َ َۡ َُ
َّف
َّ ِ َّإِنََّّهَٰذاَّل١٧َّق
ََّٰٓ يَّ َوأ ۡب
َّ َّ َوٱٓأۡلخِرَّةَّخ١٦َّٱلن َيا
َّونَّٱۡليوَّة
َّ لَّتؤث ِر
َّ ﴿ب
ُ
ۡ
َ
ُّ
ُ َّ ُص١٨َّول
ُ ٱلص
]٧٤ ،٧١ :﴾ [االعال١٩َّوس
ََّٰ َ ِيمَّ َو ُم
ََّ فَّإِبۡ َرَٰه
َّ ِ ح
ََّٰ فَّٱۡل
َّ ِ ح
“বস্তুত মতামরা পাবথেব জীবেনক অগ্রাবধকার দ্াও, অথচ
পরকানলর জীবে উৎকৃি ও স্থায়ী। এিা বলবিত রনয়নি
পূ বেবতেী বকতাবসমূ নহ, ইবরাহীম ও মূ সার বকতাবসমূ নহ।”
[সূ রা আল-আ‘লা, আয়াত: ১৬-১৯]
পূ বব
ে তেী বকতানবর ববধাে: কুরআনে ময সকল ববধাে
রনয়নি তা মমনে চলা আমানদ্র অপবরহাযে। তনব পূ বেবতেী
বকতানব যা রনয়নি তা েয়। কারণ আমরা মদ্িনবা
পূ বেবতেী বকতানব ময ববধাে রনয়নি তা যবদ্ আমানদ্র
শরী‘আনতর পবরপন্থী হয়, তনব আমরা তা আমল করনবা
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ো, তা বাবতল এ জনেয েয় বরাং তা মস সময় সতয বিল
এিে তা আমল করা আমানদ্র ওপর অপবরহাযে েয়।
কারণ, তা আমানদ্র শরী‘আত িারা রবহত হনয় মগনি।
আর যবদ্ তা আমানদ্র শরী‘আনতর অেু রূপ হয়, তনব
তা সতয বনল ববনববচত হনব। আমানদ্র শরী‘আত তা
সতয বনল স্বীকৃবত বদ্নয়নি।
(৬) কুরআে ও হাদ্ীনস ময সকল আসমােী বকতানবর
োম উনল্লি হনয়নি তা হনলা:
(১) কুরআনে কারীম: কুরআে হনলা আল্লাহর বাণী যা
বতবে মশষ েবী ও রাসূ ল মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লানমর ওপর োবযল কনরনিে।
কুরআে সবেনশষ অবতীণে বকতাব। আল্লাহ কুরআেনক
ববকৃবত ও পবরবেতে মথনক বহিাযত করার দ্াবয়ত্ব ভার
গ্রহণ কনরনিে এবাং সকল আসমােী বকতানবর
রবহতকারী কনরনিে।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
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ۡ َ ُ َۡ
ۡ
َ ُ َ َ َُ
]٤ :َّ﴾ [احلجر٩َّون
َّ حَٰفِظ
نَّنزنلَاَّٱَّلِك ََّرَِّإَوناَّلۥَّل
َّ ﴿إِناََّن
“আমরা স্বয়াং এ উপনদ্শ গ্রন্থ অবতরণ কনরবি এবাং
আবম বেনজই এর সাংরেক।” [সূ রা আল-বহজর, আয়াত:
৯]
বতবে আনরা বনলে,
َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ٗ َ ُ َۡ
َ ۡ َ َۡ ََۡ ََ
َّب
َِّ َِٰت
َّ ِنَّٱلك
َّ يَّيدي َّهَِّم
َّ قَّمصدِقاَّل ِماَّب
َِّ بَّبِٱۡل
َّ َ َٰكَّٱلكِت
َّ ﴿وأنزنلاََّّإِۡل
َ
]٩٨ :َو ُم َه ۡي ِم ًناَّ َعل ۡي َّهَِّ﴾ [املائدة
“আর আমরা আপোর প্রবত অবতীণে কনরবি সতযগ্রন্থ, যা
পূ বেবতেী গ্রন্থসমূ নহর সতযায়েকারী এবাং মসগুনলার
ববষয়বস্তুর রেণানবেণকারী। অতএব আপবে তানদ্র
পারস্পবরক বযাপারাবদ্নত আল্লাহ যা অবতীণে কনরনিে
তদ্েু যায়ী িয়সালা করুে।” [সূ রা আল-মানয়দ্া, আয়াত:
৪৮]
(২) তাওরাত: তাওরাত ঐ বকতাব যানক আল্লাহ মূ সা
আলাইবহস

সালানমর

ওপর

েূ র

(নজযাবত)

ও

বহদ্ায়াতস্বরূপ োবযল কনরবিনলে। বেী ইসরাঈনলর েবী
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ও আনলমগণ এর িারা িায়সালা করনতে। সু তরাাং মূ সা
আলাইবহস সালানমর ওপর আল্লাহর অবতীণে বকতাব
তাওরাত-এর ওপর ঈমাে আো ওয়াবজব, বতেমাে
তথাকবথত ইয়াহূ দ্ীনদ্র হানত ববকৃত তাওরানতর ওপর
েয়। আল্লাহ তা‘আলা বনলে,

َۡ َ
َ
ُ َۡ ُ
ٗ ُ َ َ َٰ َ ۡ
َِّين
ََّ ون َّٱَّل
َّ ِيها َّهدى َّ َونورَّ ََّيك َُّم َّب ِ َها َّٱنلب ِ ُّي
نزنلَا َّٱتلورى َّة َّف
﴿إِناَّ َّأ
َ
ْ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َ ۡ ۡ َ َ ُّ
ْ ُ َ َ
ْ َُ َۡ
َ
َّب
َِّ َٰكِت
َّ َّواَّمِن
َّ ارَّبِماَّٱستحفِظ
َّ ونَّوٱۡلحب
َّ واَّ َوٱلربَٰن ِي
َّ ِينَّهاد
َّ واَّل َِّل
َّ أسلم

]٩٩ :ٱّللِ﴾ [املائدة
َّ

“বেশ্চয় আমরা তাওরাত অবতীণে কনরবি, এনত মহদ্ায়াত
ও আনলা রনয়নি, আল্লাহর আেু গতযশীল েবী, আল্লাহভক্ত
ও আনলমরা এর মাধযনম ইয়াহূ দ্ীনদ্র িায়সালা বদ্নতে।
মকেো তানদ্রনক আল্লাহর এই গ্রনন্থর মদ্িানশাো করার
বেনদ্েশ মদ্ওয়া হনয়বিল।” [সূ রা আল-মানয়দ্া, আয়াত:
৪৪]
(৩) ইিীল: ইিীল ঐ বকতাব যা সবতযকার অনথে আল্লাহ
ঈসা আলাইবহস সালানমর ওপর োবযল কনরবিনলে, যা
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পূ বেবতেী সকল আসমােী বকতানবর সতযায়েকারী। সু তরাাং
ঐ ইিীনলর ওপর ঈমাে আো ওয়াবজব, যা সবেক
মূ লেীবতসহ আল্লাহ ঈসা আলাইবহস সালানমর ওপর
োবযল

কনরবিনলে।

িৃিােনদ্র

বেকি

ববকৃত

ইিীলসমূ নহর ওপর েয়। আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
ٗ
َ َٰٓ َ َ َ ۡ َ َ
ۡ
َِّن
ََّ ي ََّّيَ َديۡ َّهَِّم
ََّ نَّ َم ۡر َي ََّم َّ ُم َصدِقا َّل َِما َّ َب
َِّ ِۡيس َّٱب
َّ َ َع َّ َءاثَٰ ِرهِم َّبِع
َّ َّ ﴿وقفينا
ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َٰ َ ۡ
ٗ
َ
ُ
ۡ
ُٗ
َِّي ََّّيَ َديۡ َّه
ََّ يل َّفِي َّهِ َّهدى َّ َونورَّ َّ َو ُم َصدِقا َّل َِما َّ َب
َّ جن
ِ ٱۡل
ِ َّ ٱتلورىةَِّ َّوءاتينَٰ َّه
ۡ ٗ َ
ُٗ
]٩١ :﴾ [املائدة٤٦َِّي
ََّ ِنَّٱتل ۡو َرىَٰةَِّ َوهدىَّ َو َم ۡوعِظ َّةَّل ِل ُمتق
ََّ م
“আর আমরা তানদ্র মপিনে মাবরয়ানমর পুত্র ঈসানক
মপ্ররণ

কনরবি।

বতবে

পূ বেবতেী

গ্রন্থ

তাওরানতর

সতযায়েকারী বিনলে। আবম তানক ইিীল প্রদ্াে কনরবি।
এনত মহদ্ায়াত ও আনলা রনয়নি। এবি পূ বেবতেী গ্রন্থ
তাওরানতর-সতযায়ে কনর, পথ প্রদ্শেে কনর এবাং এবি
মুত্তাকীনদ্র জনেয মহদ্ায়াত ও উপনদ্শবােী।” [সূ রা আলমানয়দ্া, আয়াত: ৪৬]



ঈমানের রুকেসমূ হ



তাওরাত ও ইিীনল যা রনয়নি তন্মনধয আমানদ্র েবী
মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লানমর বরসালানতর
সু সাংবাদ্ রনয়নি। আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
ُۡ
َ
ۡ
َ َ
َ
َّوبا
ًَّ َي ُدون ُهۥ َّ َمك ُت
َّ ِ ب َّٱۡل
َّ ِ ول َّٱنل
َّ ون َّٱلر ُس
َّ ِين َّيَتب ِ ُع
ََّ ﴿ٱَّل
ِ َّ م َّٱَّلِي
ۡ َ َٰ َ ۡ
ۡ
ُ ۡ
ُ َ
َّن
َِّ وف َّ َو َي ۡن َهى َٰ ُه َّۡم َّ َع
َّ ِ يل َّيَأ ُم ُرهم َّبِٱل َم ۡع ُر
َِّ جن
َّ ِ َّ ِنده َّۡم
ع
ِ ٱۡل
ِ ف َّٱتلورىةِ َّو
ۡ
ۡ
َ
َ
َ
ُّ
َ َ
َ َٰٓ َ َ ُ ۡ َ ُ َ ُ َ َٰ َ
َّع ۡن ُه َّۡم
َّ َّثَّ َو َيض َُّع
َّ ِ بئ
لَّل ُه َُّمَّٱلطيِبتََِّّويح ِر َّمَّعلي ِه َّمَّٱۡل
َّ ح
ِ ٱل ُمنك َِّرَّ َو ُي
ْ ُ َ َ َ َ ۡ َۡ َ ۡ َ َ
َ ََۡۡ
ُ َ ۡ
َُّوه
َّ وا َّبِهِۦ َّ َو َعز ُر
َّ ين َّءامن
َّ ٱَّل
َِّ ت َّعلي ِه َّم َّف
َّ ّت ََّكن
َّ ِ ل َّٱل
َّ َٰ ۡصه َّۡم َّ َوٱۡلغل
ِإ
ُ
ُ
ْ َُ َ ُ ُ َ ََ
ۡ ۡ ُ َ َٰٓ َ ْ ُ َ َ َ
َ
﴾١٥٧َّون
َّ كَّه َُّمَّٱل ُمفل ُِح
َّ ِ نز َّلَّمعهۥََّّأولئ
ََّ ُّواَّٱنل
َّ وهَّوٱتبع
َّ ونَص
ِ ورَّٱَّلِيََّّأ
]٧٢١ :[االعراف

“যারা আেু গতয কনর এ রাসূ নলর, বযবে বেরের েবী, যার
সম্পনকে তানদ্র বেনজনদ্র কানি রবেত তাওরাত ও
ইিীনল বলিা মদ্িনত পায়, বতবে তানদ্রনক বেনদ্েশ মদ্ে
সৎকনমের, বারণ কনরে অসৎকমে মথনক, তানদ্র জেয
যাবতীয় পববত্র বস্তু হালাল মঘাষণা কনরে ও বেবষদ্ধ
কনরে বেকৃি বস্তুসমূ হ, আর তানদ্র ওপর মথনক মস
মবাো োবমনয়নিে এবাং মস বন্দীত্ব অপসারণ কনরে যা
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তানদ্র ওপর ববদ্যমাে বিল।” [সূ রা আল-আ‘রাি,
আয়াত: ১৫৭]
(৪) যাবুর: যাবুর ঐ বকতাব যা আল্লাহ দ্াউদ্ আলাইবহ
সালাম-এর ওপর োবযল কনরবিনলে। সু তরাাং ঐ যাবুনরর
ওপর ঈমাে আো ওয়াবজব যা আল্লাহ দ্াউদ্ আলাইবহস
সালানমর ওপর োবযল কনরবিনলে। মস যাবুর েয় যা
ইয়াহূ দ্ীরা ববকৃত কনর মিনলনি।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ َ َ
ٗ ۥدَّ َز ُب
]٢٢ :﴾ [االرساء٥٥َّورا
َّ ﴿ َو َءات ۡي َناَّد ُاو
“আর দ্াউদ্নক দ্াে কনরবি যাবুর।” [সূ রা আে-বেসা,
আয়াত: ৬৩, সূ রা আল-ইসরা, আয়াত: ৫৫]
(৫) ইবরাহীম ও মূ সা আলাইবহস সালানমর সু হুি বা
পুবস্তকাসমূ হ: তা ঐ সকল পুবস্তকা যা আল্লাহ ইবরাহীম
ও মূ সা আলাইবহ

সালামনক বদ্নয়বিনলে। কুরআে ও

হাদ্ীনস যা উনল্লি হনয়নি তা িাো এ সকল পুবস্তকা
হাবরনয় মগনি।
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আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
ۡ َ َ َ
َ
ُ ف َّ ُص
ََّّ َّأل٣٧َّ ّف
ََّٰٓ ِيم َّٱَّلِي َّ َو
ََّ  َِّإَوبۡ َرَٰه٣٦َّ وس
ََّٰ َ ف َّ ُم
َّ ِ ح
َّ ِ َّ ﴿أ َّۡم َّل َّۡم َّيُنب َّأ َّب ِ َما
َ
َ
ۡ ُ
َ
َٰ َ س َّل ۡ ِِۡل
ََّّ َّ َوأن٣٩َّ ع
ََّٰ َ ن َّإِلَّ َّ َما َّ َس
َِّ نس
َّ َ ۡ َّ َوأن َّلي٣٨َّ ى
ََّٰ ت ِز َُّر َّ َوازِ َرةَّ َّوِ ۡز ََّر َّأخ َر
َ
َ َۡ
ُۡ ُ
َ ۡ َّ َي َزى َٰ َُّه
،٣١ :﴾ [انلجم٤١َّ ّف
ََّٰ ٱۡل َزا ََّء َّٱۡل ۡو
َّ َّ َّثم٤٠َّ ى
ََّٰ ف َّيُ َر
َّ َس ۡع َي ُهۥ َّ َس ۡو
]٩٧
“তানক বক জাোনো হয় বে যা আনি মূ সার বকতানব এবাং
ইবরাহীনমর বকতানব ময, তার দ্াবয়ত্ব পালে কনরবিল?
বকতানব আনি ময, মকউ কানরা গুোহ বহে করনব ো
এবাং মােু ষ তা পায় যা মস কনর। আর তার কমে শীঘ্রই
মদ্িানো হনব, অতঃপর তানক পূ ণে প্রবতদ্াে মদ্য়া হনব।”
[সূ রা আে-েজম, আয়াত: ৩৬-৪১]
বতবে আনরা বনলে,
َ َ َ
ۡ ُّ َ َٰ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ َ
َ َ َۡ َُ
َّف
َّ ِ َّإِنََّّهَٰذاَّل١٧َّق
ََّٰٓ يَّ َوأ ۡب
َّ َّ َوٱٓأۡلخِرَّةَّخ١٦َّٱلن َيا
َّونَّٱۡليوَّة
َّ لَّتؤث ِر
َّ ﴿ب
ُ
َ ۡ
ُّ
ُ ٱلص
،٧١ : َّ﴾ [االعال١٩َّ وس
ََّٰ َ ِيم َّ َو ُم
ََّ ف َّإِبۡ َرَٰه
َّ ِ  َّ ُص ُح١٨َّ ول
ََّٰ ف َّٱۡل
َّ ِ ح
]٧٤
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“বস্তুতঃ মতামরা পাবথেব জীবেনক অগ্রাবধকার দ্াও, অথচ
পরকানলর জীবে উৎকৃি ও স্থায়ী। এিা বলবিত রনয়নি
পূ বেবতেী বকতাবসমূ নহ। ইবরাহীম ও মূ সার বকতাব বা
পুবস্তকাসমূ নহ।” [সূ রা আল-আ‘লা, আয়াত: ১৪-১৯]
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চতুথে রুকে: রাসূ লগনণর ওপর ঈমাে
(১) রাসূ ল আলাইবহমুস সালামগনণর ওপর ঈমাে আো:
আর তা ঈমানের রুকেসমূ নহর একবি রুকে, যার ওপর
ঈমাে আো িাো মকানো বযবক্তর ঈমাে পবরপূ ণে হনব ো।
রাসূ লগনণর ওপর ঈমাে হনলা: এ কথার দ্ৃ ঢ় ববশ্বাস করা
ময, আল্লাহর অনেক রাসূ ল রনয়নি যানদ্রনক বতবে তাাঁর
বরসালাত প্রচার করার জেয বেবোচে কনরনিে। যারা
তানদ্র অেু সরণ করনব, তারা বহদ্ায়াত (সবেক পথ)
পানব। আর যারা তানদ্র অেু সরণ করনব ো তারা পথভ্রি
হনব। আল্লাহ তানদ্র বেকি ময বকতাব অবতীণে কনরনিে
তা সু স্পিভানব প্রচার কনরনিে। তারা অবপেত আমােত
আদ্ায় কনরনিে এবাং স্বীয় উম্মাতনক কলযানণর উপনদ্শ
বদ্নয়নিে। তারা আল্লাহর পনথ যথাযথ বজহাদ্ কনরনিে।
এবাং যা সহ মপ্রবরত হনয়নিে তার মকানো অাংশ
পবরবতেে, পবরবধেে ও মগাপে ো কনর স্বজাবতর ওপর
হুজ্জাত (পে-ববপনের দ্লীল) কানয়ম কনরনিে। আল্লাহ
ময সকল রাসূ লনদ্র োম আমানদ্র কানি উনল্লি



ঈমানের রুকেসমূ হ



কনরনিে, আর যানদ্র োম উনল্লি কনরে োই তানদ্র
সকনলর প্রবত আমরা ঈমাে আেনবা।
প্রনতযক রাসূ লই তাাঁর পূ বেবতেী রাসূ ল আগমনণর সু সাংবাদ্
বদ্নতে এবাং পরবতেী রাসূ ল পূ বেবতী রাসূ নলর সতযায়ে
করনতে।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ َ ُ َ َ ََۡ َ ُ َ َ
ْ ُ ُ
َ
ۡ َّ ه ََّم
َِّيل
َّ ِإَوس َمَٰع
َّ ِ َٰ ل َّإِبۡ َر
ََّٰٓ ِ نز َّل َّإ
َّ ِ ﴿قولوَّا َّ َء َامنا َّب
ِ نز َّل َّإِۡلنا َّوماَّ َّأ
ِ ٱّللِ َّوماَّ َّأ
ُ
ُ
َۡ َ ََُۡ َ َ ۡ
َّوت
ََّ ِ ِيس َّ َو َماَّ َّأ
ََّٰ َ وس َّ َوع
ََّٰ َ وت َّ ُم
ََّ ِ وب َّ َوٱۡل ۡس َباطَِّ َّ َو َماَّ َّأ
َّ ق َّويعق
َّ َِٰإَوسح
َ ُ َۡ َ ۡ ُۡ َ َ َ َۡ ُ َُ َ ۡ
َ
َ
﴾١٣٦َّون
َّ نَّ ُلۥَّ ُم ۡسل ُِم
َّ يَّأحدََّّمِنه َّمَّوَن
َّ قَّب
َّ ِلَّنفر
َّ َّونَّمِنَّرب ِ ِه َّم
َّ ٱنلب ِ ُّي
]٧٣١ :[ابلقرة

“মতামরা বল, আমরা ঈমাে এনেবি আল্লাহর ওপর এবাং
যা অবতীণে হনয়নি আমানদ্র প্রবত এবাং যা অবতীণে
হনয়নি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবাং
তদ্ীয় বাংশধনরর প্রবত এবাং মূ সা, ঈসা ও অেযােয েবীনক
তানদ্র রনবর পে মথনক যা দ্াে করা হনয়নি,
তৎসমূ দ্নয়র ওপর। আমরা তানদ্র মনধয পাথেকয কবর
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ো। আর আমরা তাাঁরই আেু গতযকারী।” [সূ রা আলবাকারা, আয়াত: ১৩৬]
আর ময বযবক্ত মকানো রাসূ লনক বমথযা জােল, মস মযে
অস্বীকার করল যা সতয বনল ববশ্বাস কনরবিল এবাং ময
বযবক্ত তাাঁর (রাসূ নলর) অবাধয হনলা, মস মূ লতঃ তাাঁর
অবাধয হনলা বযবে তানক আেু গনতযর আনদ্শ কনরনিে।
(অথোৎ আল্লাহর)।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ ُ ۡ
ۡ ْ ُ َُ َ َ ُ َُ
َِّّلل
َّ يَّٱ
ََّ واَّ َب
َّ ونَّأنَّيف ِرق
َّ ٱّللَِّ َو ُر ُسلِهِۦَّوي ِريد
َّ ِ ونَّب
َّ ِينَّيَكف ُر
ََّ ﴿إِنََّّٱَّل
َ َ ُ َُ
ُ ۡ َ
ُۡ َ ُ ََُ
َّون َّأن
َّ ِن َّب ِ َب ۡعضَّ َّ َونكف َُّر َّب ِ َب ۡعضَّ َّوي ِريد
َُّ ون َّنؤم
َّ َو ُر ُسلِهِۦ َّويقول
ً
َ ۡ َ ٗ َ ُ َٰ َ ۡ ُ ُ َ َٰٓ َ ْ ُ
َ َ ََۡ ْ ُ َ
َّون َّ َحقاَّ َّ َوأع َت ۡدنا
َّ ك َّه َّم َّٱلكفِر
َّ ِ َّأولئ١٥٠َّ يل
َّ ِ ِك َّ َسب
َّ يَّذَٰل
َّ وا َّب
َّ يتخِذ
َ ۡ
ٗ ينَّ َع َذ ٗاباَّ ُّمه
]٧٢٧ ،٧٢١ :﴾ [النساء١٥١َّينا
ََّ ِل ِلكَٰفِر
ِ
“যারা আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ লগণনক অস্বীকার কনর তারা
আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ লগনণর প্রবত ববশ্বানস তারতময করনত
চায় আর বনল ময, আমরা কতকনক ববশ্বাস কবর ও
কতকনক অস্বীকার কবর এবাং এরাই মধযবতেী মকানো পথ
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অবলিে



করনত

চায়।

প্রকৃতপনে

এরাই

সতয

অস্বীকারকারী। আর যারা সতয অস্বীকারকারী তানদ্র
জেয নতরী কনর মরনিবি অপমােজেক শাবস্ত।” [সূ রা
আে-বেসা, আয়াত: ১৫০-১৫১]
(২) েবুওয়ানতর হাকীকাত:
েবুওয়াত হনলা: স্রিা (আল্লাহ) ও সৃ বি জীনবর (বান্দার)
মানে তাাঁর শরী‘আত প্রচানরর মাধযম। আল্লাহ স্বীয়
বান্দানদ্র মনধয যানক ইো েবুওয়ানতর জেয মনোেীত
কনরে এবাং েবুওয়াত বদ্নয় সম্মাবেত কনরে। এনত
আল্লাহ িাো কানরা মকানো প্রকার ইিবতয়ার মেই।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,

ٗ
َ َٰٓ َ َ ۡ َ
ََّّيع ََّّۢبَ ِصي
َُّ ٱّللَّ َس ِم
ََّ ََّّاسَّإِن
َّ ِ ِنَّٱنل
ََّ لَّ َوم
َّ لئِكةَِّ ُر ُس
ِنَّٱلم
َّ فَّم
َّ ِ ٱّللَّيَ ۡص َط
َُّ ﴿
]١٢ :﴾ [احلج٧٥

“আল্লাহ বিবরশতা ও মােু নষর মধয মথনক রাসূ ল মনোেীত
কনরে, বেশ্চয় আল্লাহ সবেনশ্রাতা, সবেদ্রিা।” [সূ রা আলহাজ্, আয়াত: ৭৫]
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েবুওয়াত (আল্লাহ কতৃেক) প্রদ্ত্ত, কানরা অবজেত েয়,
অবধক ইবাদ্ত বা আেু গনতযর মাধযনম পাওয়া যায় ো।
মকানো েবীর ইোয় বা তাাঁর চাওয়ার মাধযনম ও আনস
ো। তা শুধু মাত্র মহাে আল্লাহর বেবোচে ও মনোেয়ে।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,

َ
َ ََۡ ُ
َ
:﴾ [الشورا١٣َّ ِيب
َّ ُ ب َّإ ِ ۡۡل َّهِ َّ َمن َّيَشا َُّء َّ َو َي ۡهدِيَّ َّإ ِ ۡۡل َّهِ َّ َمن َّيُن
َّ ِ ٱّلل ََّيت
َّ ﴿
]٧٣

“আল্লাহ যানক ইো মনোেীত কনরে এবাং ময তাাঁর
অবভমূ িী হয়, তানক পথ প্রদ্শেে কনরে।” [সূ রা আশশূ রা, আয়াত: ১৩]
(৩) রাসূ ল মপ্ররনণর বহকমত বা রহসয:
রাসূ লগনণর মপ্ররনণর বহকমত বেেরূপ:
প্রথমত: বান্দানদ্রনক বান্দার ইবাদ্ত করা মথনক মুক্ত
কনর বান্দার প্রবতপালনকর (আল্লাহর) ইবাদ্নত বেনয়
যাওয়া এবাং সৃ বিজীনবর দ্াসনত্বর বন্ধে মথনক মুক্ত কনর
স্বীয় রনবর (আল্লাহর) স্বাধীে ইবাদ্নতর পথ মদ্িানো।
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আল্লাহ তা‘আলা বনলে,

َ َۡ ََٗۡ
َ ۡ َ
]٧١١ :﴾ [االنبياء١٠٧َّي
ََّ َح َّةَّل ِلعَٰل ِم
كَّإِلََّّر
َّ َٰ﴿ َو َماََّّأ ۡر َسل َن

“আর আমরা মতা আপোনক মকবল সৃ বিকুনলর জনেয
রহমতস্বরূপই মপ্ররণ কনরবি।” [সূ রা আল-আবিয়া,
আয়াত: ১০৭]
বিতীয়ত: ময উনেনশয আল্লাহ সৃ বিজীব সৃ বি কনরনিে, মস
উনেনশযর সানথ (মােু ষনক) পবরচয় করানো।
আর মস উনেশয হনলা তাাঁর একত্ববাদ্ ববশ্বাস ও ইবাদ্ত
করা। তা একমাত্র রাসূ লগনণর মাধযনম জাো যায়।
যানদ্রনক আল্লাহ তাাঁর সৃ িজীব মথনক মনোেয়ে কনরনিে
এবাং সকনলর ওপর প্রাধােয বদ্নয়নিে।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ ً ُ
ُ ُ
ْ ُ َۡ َ َ ْ ُُۡ
ۡ
ََ
َّوا
َّ ٱّلل َّوٱجتن ِب
َّ َّ وا
َّ ن َّٱعبد
َِّ ول َّأ
َّ ك َّأمةَّ َّرس
َِّ َّ ف
َّ ِ َّ ﴿ َولق َّۡد َّ َب َعث َنا
ُ
]٣١ :وت﴾ [انلحل
ََّ ٱلطَٰغ
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“আর অবশযই আমরা প্রনতযক উম্মানতর মনধযই রাসূ ল
মপ্ররণ কনরবি এই মনমে ময, মতামরা আল্লাহর ইবাদ্ত
কর এবাং তাগূ তনক (আল্লাহ বযতীত অনেযর ইবাদ্ত করা
হয় তানদ্রনক) বজেে কর।” [সূ রা আে-োহল, আয়াত:
৩৬]
তৃতীয়ত: রাসূ লগণনক মপ্ররনণর মাধযনম মােু নষর ওপর
হুজ্জাত (পে-ববপনের দ্লীল) প্রবতবষ্ঠত করা।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
ََ
َ ُ
َ ُّ َّ ٗ ﴿ ُّر ُس
َّٱّللَِّ ُحجُۢةَّ ََّب ۡع ََّد
َّ ََّع
َّ َّاس
َّ ِ ونَّل ِلن
َّ ينَّ ِِلَلََّّيَك
ََّ ِينَّ َو ُمنذِر
ََّ ۡش
ِ ِ لَّمب
ٗ يزاَّ َحك
ُ ََّ لَّ َو ََك
ً ٱّللَّ َعز
ُّ
]٧١٢ :﴾ [النساء١٦٥َِّيما
َِّ ٱلر ُس
ِ َّ َّن
“সু সাংবাদ্দ্াতা ও ভীবত-প্রদ্শেেকারী রাসূ লগণনক মপ্ররণ
কনরবি, যানত রাসূ লগনণর পনর আল্লাহর প্রবত অপবাদ্
আনরাপ করার মনতা মকানো অবকাশ মােু নষর জেয ো
থানক, আর আল্লাহ পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।” [সূ রা আেবেসা, আয়াত: ১৬৫]



ঈমানের রুকেসমূ হ




চতুথেত: বকিু গানয়বী ববষনয়র ববষয় বণেো করা, যা মােু ষ
তানদ্র জ্ঞাে িারা উপলবি করনত পানর ো।
মযমে, আল্লাহর োমসমূ হ ও তাাঁর গুণসমূ হ এবাং
বিবরশতানদ্র ও মশষ বদ্বস সম্পনকে জাো ইতযাবদ্।
পঞ্চমত: যানত রাসূ লরা অেু সরণীয় উত্তম আদ্শে হয়;
মকেো আল্লাহ তানদ্রনক উত্তম চবরনত্র পূ ণে কনরনিে
এবাং তানদ্রনক সাংশয় ও প্রবৃ বত্তর অেু সরণ মথনক মুক্ত
মরনিনিে।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,

ۡ
َ ُ
َ َ
َ َ ُ
]٤١ :ٱّللَّفب ِ ُه َدى َٰ ُه َُّمَّٱق َتد َِّۡه﴾ [االنعام
َّ َِّينَّه َدى
َّ كَّٱَّل
َّ ِ ﴿أ ْو َٰٓلئ

“তারা এমে বিনলে, যানদ্রনক আল্লাহ পথ-প্রদ্শেে
কনরবিনলে, অতএব আপবেও তানদ্র পথ অেু সরণ
করুে।” [সূ রা আল-আে‘আম, আয়াত: ৯০]
বতবে আনরা বনলে,

ُ
ُ َ َ َ ۡ ََ
]١ :نَّلك َّۡمَّفِي ِه َّۡمَّأ ۡس َوةََّّ َح َس َنةَّ﴾ [املمتحنة
َّ ﴿لق َّدََّك
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“মতামানদ্র জেয রাসূ লনদ্র মনধয উত্তম আদ্শে-রনয়নি।”
[সূ রা আল-আহযাব, আয়াত: ২১]
ষষ্ঠত: আত্ম্শুবদ্ধ ও পববত্রকরণ এবাং আত্ম্ববেিকারী
মথনক সতেক-সাবধাে করা। আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ ْ َُۡ ۡ ُۡ ٗ َُ َ ُۡ
َ
َ
ُ
َّوا َّ َعل ۡي ِه َّۡم َّ َءايَٰتِهِۦ
َّ ول َّمِنه َّم َّيتل
َّ ن َّرس
َّ ِي
َّ ِ ف َّٱۡلم
َّ ِ َّ ث
َّ ﴿ه ََّو َّٱَّلِي َّ َب َع
ْ ُ َ
َ َ َ َُۡ
َ ۡ ۡ
َ ۡ
ََّّضلَٰل
َّ َّف
َّ ِ لَّل
َّ واَّمِنَّقب
َّ بَّ َوٱۡل ِك َم َّةَِّإَونََّكن
َّ َ ََٰو ُي َزك ِي ِه َّۡمَّ َو ُي َعل ُِم ُه َُّمَّٱلكِت
]٥ :﴾ [اجلمعة٢ََُّّّمبِي
“বতবেই মস সত্তা, বযবে বেরেরনদ্র মধয মথনক একজে
রাসূ ল মপ্ররণ কনরনিে, বযবে তানদ্র কানি পাে কনরে
তাাঁর আয়াতসমূ হ, তানদ্রনক পববত্র কনরে এবাং বশো
মদ্ে বকতাব ও বহকমাত।” [সূ রা আল-জুমু‘আ, আয়াত:
২]
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,
.»«إنما بعثت ألتمم ماكرم األخالق
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“আবম উত্তম আদ্শে পবরপূ ণে করার জনেযই মপ্রবরত
হনয়বি।” (আহমদ্ ও হানকম)
(৪) রাসূ লগনণর দ্াবয়ত্বসমূ হ:
রাসূ লগনণর অনেক গুরুত্বপূ ণে দ্াবয়ত্ব রনয়নি, মযমে:
(ক) শরী‘আত প্রচার করা, মােু ষনক এক আল্লাহর
ইবাদ্ত করনত এবাং বতবে বযতীত অনেযর ইবাদ্ত মথনক
মুক্ত হওয়ার আহবাে করা। আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ َ ۡ َ َۡ ََ َُۡ َ ۡ ََ
َ َٰ َ َ ُ َ ُ َ
َّّلل
ََّ نَّأ َح ًداَّإِلََّّٱ
َّ لََّيشو
َّ ٱّللَِّويخشونهۥَّو
َّ ََِّّسلَٰت
َّ ِينَّيبل ِغ
َّ ﴿ٱَّل
ِونَّر
ََ
ٗ س
]٣٤ :﴾ [االحزاب٣٩َّيبا
َّ ِ فَّب
ََّٰ َوك
ِ ٱّللَِّ َح
“তাাঁরা (েবীগণ) আল্লাহর বরসালাত প্রচার করনতে ও
তাাঁনক ভয় করনতে। তারা আল্লাহ বযতীত অেয কাউনক
ভয় করনতে ো। বহসাব গ্রহনণর জেয আল্লাহই যনথি।”
[সূ রা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৯]
(ি) দ্ীনের অবতীণে ববধাে বণেো করা। আল্লাহ তা‘আলা
বনলে,
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ۡ
َ َ ُ
َ َ ۡ َ َ َ ُ ُّ َ َٰ َ َ ۡ
َّاسَّ َماََّّن ِز َّلَّإ ِ ۡۡل ِه َّۡم
َّ ِ يَّل ِلن
ََّ ِ َكَّٱَّلِك ََّرَّ ِتلُب
َّ نزنلَاََّّإ ِ ۡۡل
﴿بِٱۡليِنتََِّّوٱلزب َِّرَّوأ
َ
َ
َ
]٩٩ :َّ﴾ [انلحل٤٤َّون
َّ َول َعل ُه َّۡمَّ َي َتفك ُر
“আপোর কানি আমরা উপনদ্শ ভাণ্ডার (কুরআে)
অবতীণে কনরবি। যানত আপবে মলাকনদ্র সামনে ঐ সব
ববষয় বববৃ ত কনরে, মযগুনলা তানদ্র প্রবত অবতীণে করা
হনয়নি, যানত তারা বচন্তা ভাবো কনর।” [সূ রা আেোহল, আয়াত: ৪৪]
(গ) উম্মাতনক কলযানণর পথ প্রদ্শেণ ও অকলযাণ মথনক
সতকে সাবধাে করা এবাং তানদ্রনক পূ নণযর সু সাংবাদ্ ও
তানদ্রনক শাবস্তর ভীবত-প্রদ্শেে করা। আল্লাহ তা‘আলা
বনলে,

َ ُّ َّ ٗ ﴿ ُّر ُس
]٧١٢ :ين﴾ [النساء
ََّ ِينَّ َو ُمنذِر
ََّ ۡش
ِ ِ لَّمب

“সু সাংবাদ্দ্াতা ও ভীবত-প্রদ্শেেকারী রাসূ লগণনক মপ্ররণ
কনরবি।” [সূ রা আে-বেসা, আয়াত: ১৬৫]
(ঘ) মােু ষনক কথায় ও কানজ সু ন্দর চবরত্র ও উত্তম
আদ্শেবাে কনর মতালা।
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(ঙ) আল্লাহর শরী‘আত বান্দানদ্র মানে প্রবতষ্ঠা ও
বাস্তবায়ণ করা।
(চ) রাসূ লগনণর স্বীয় উম্মানতর ববপনে মশষ বদ্বনস এ
সােয মদ্ওয়া ময তারা তানদ্র বেকি স্পিভানব দ্ীনের
দ্াওয়াত মপৌঁিানয়নিে। আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
ُ ُ
َ ُ َٰٓ َ َٰ َ َ َ َ ۡ َ
َ
َ َ َ
َ
َّهؤل َِّء
َّ َع
َّ َّ ك
َّ ِ جئنا َّب
َِّ َّ ج ۡئ َنا َّمِن
َّ ﴿فك ۡي
ِ ك َّأمةَّ َّبِش ِهيدَّ َّو
ِ َّ ف َّإِذا
ٗ َ
]٩٧ :﴾ [النساء٤١َّش ِهيدا
“আর তিে বক অবস্থা দ্াাঁোনব, যিে আবম প্রবতবি
উম্মানতর মধয মথনক সােী উপস্থাপে করব এবাং
আপোনক তানদ্র ওপর সােী উপস্থাপে করব।” [সূ রা
আে-বেসা, আয়াত: ৪১]
(৫) ইসলাম সকল েবীনদ্র দ্ীে:
ইসলাম সকল েবী ও রাসূ লগনণর দ্ীে। আল্লাহ তা‘আলা
বনলে,

َ ۡ
]٧٤ :ٱۡل ۡسل َٰ َُّم﴾ [ال عمران
َّ َِّند
ََّ ِينَّع
ََّ ﴿إِنََّّٱل
ِ َِّٱّلل

ঈমানের রুকেসমূ হ




“বেঃসনন্দনহ আল্লাহর বেকি গ্রহেনযাগয দ্ীে বা ধমে
একমাত্র ইসলাম।” [সূ রা আনল ইমরাে, আয়াত: ১৯]
তাাঁরা সকনলই এক আল্লাহর ইবাদ্ত করার বদ্নক এবাং
আল্লাহ িাো অনেযর ইবাদ্ত বজেে করার আহবাে
জাোনতে। যবদ্ ও তানদ্র শরী‘আত ও বববধ-ববধাে বভন্ন
রকম বিল, বকন্তু তারা সকনলই মূ লেীবতনত একমত
বিলে, তা হনলা তাওহীদ্ বা আল্লাহর একত্ববাদ্।
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,
»«األنبياء إخوة لعالت
“েবীরা এনক অপনর নবমানত্রয় ভাই বিনলে।” (সহীহ
বুিারী)
(৬) রাসূ লগণ মােু ষ, তারা গানয়ব জানেে ো:
ইলনম গাইব জাো আল্লাহর নববশিয, েবীগনণর গুণ েয়।
কারণ তারা অেযােয মােু নষর মত মােু ষ। তারা পাোহার
কনরে, নববাবহকসূ নত্র আবদ্ধ হে, বেদ্রা যাে, অসু স্থ হে
ও ক্লান্ত হে।
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আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
ۡ َ َ ََۡ َۡ َ َۡ ََ
َ ُ ُ ۡ َ
َّام
ََّ ون َّٱلط َع
َّ ِي َّإِلَّ َّإِن ُه َّۡم َّۡلَأكل
ََّ ِن َّٱل ُم ۡر َسل
َّ ك َّم
َّ ﴿وماَّ َّأرسلنا َّقبل
َۡ
َ ُ
]٥١ :اقَّ﴾ [الفرقان
َِّ فَّٱۡل ۡس َو
َّ ِ َّون
َّ َو َي ۡمش
“আপোর পূ নবে যত রাসূ ল মপ্ররণ কনরবি, তারা সবাই
িাদ্য গ্রহণ করত এবাং হানি বাজানর চলা মিরা করত।”
[সূ রা আল-িুরকাে, আয়াত: ২০]
আল্লাহ তা‘আলা আরও বনলে,
َ َ ۡ
ٗ
ۡ َ ََ
ٗ ُ
َ َ
﴾ِك َّ َو َج َعل َنا َّل ُه َّۡم َّأ ۡز َوَٰ ٗجا َّ َوذرِي َّة
َّ ل َّمِن َّق ۡبل
َّ ﴿ َولق َّۡد َّأ ۡر َسل َنا َّ ُر ُس
]٣٨ :[الرعد

“আপোর পূ নবে আমরা অনেক রাসূ ল মপ্ররণ কনরবি এবাং
তানদ্রনক স্ত্রী ও সন্তাে-সন্তবত বদ্নয়বি।” [সূ রা আর-রা‘দ্,
আয়াত: ৩৮]
তানদ্রনক ও বচন্তা, দ্ু ঃি আেন্দ ও কমে মপ্ররণা স্পশে
কনর মযমে- সাধারণ মােু ষনক মপনয় থানক। বকন্তু আল্লাহ
তানদ্রনক তাাঁর দ্ীে প্রচার করার জেয মনোেয়ে
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কনরনিে। আল্লাহ তানদ্রনক (রাসূ লনদ্রনক ইলনম গানয়ব
হনত) যা অবগত করাে তা বযতীত মকানো ইলনম গানয়ব
জানেে ো। আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ
َ َٰ َ َ ُ ۡ ُ َ َ ۡ َ ۡ ُ َٰ َ
َ َۡ َ
َّض َّمِن
ََّٰ ٱرت
َّ ن
َِّ  َّإِلَّ َّم٢٦َّ َع َّغ ۡيبِهِۦَّ َّأ َح ًدا
َّ َّ ل َّيظ ِه َّر
َّ ب َّف
َِّ ﴿عل َِّم َّٱلغي
ۡ
ٗ
َ ۡ َ ۡ ََ َۡ ۢ ِ ُ ُ َۡ ُ َ
:﴾ [اجلن٢٧َِّنَّخلفِهِۦَّ َر َصدا
َّ يَّيدي َّهَِّوم
َِّ نَّب
َّ كَّم
َّ ر ُسولََّّفإِنهۥَّيسل
]٥١ ،٥١

“বতবে গানয়নবর জ্ঞােী, পরন্তু বতবে গানয়নবর ববষয় কারও
কানি প্রকাশ কনরে ো। তাাঁর মনোেীত রাসূ ল বযতীত।
তিে বতবে তার অনগ্রও পশ্চানত প্রহরী বেযু ক্ত কনরে।”
[সূ রা আল-বজন্ন, আয়াত: ২৬-২৭]
(৭) রাসূ লগণ মা‘সূ ম বা বেস্পাপ:
আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর বরসালাত প্রদ্াে ও প্রচার করার
জেয তাাঁর সৃ িজীব মথনক উত্তম মলাকনদ্রনক বেবোচে
কনরনিে। যারা সৃ বিগত ও চবরত্রগত বদ্ক মথনক পবরপূ ণে,
আল্লাহ তানদ্রনক কবীরা গুোহ মথনক বেরাপনদ্
মরনিনিে। সকল ত্রুবি মথনক তানদ্রনক মুক্ত কনরনিে।
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যানত তারা আল্লাহর অহী স্বীয় উম্মানতর বেকি মপৌঁিানত
সেম হে।
আল্লাহর পে মথনক তাাঁর বরসালাত প্রচানরর বযাপানর ময
সাংবাদ্

বদ্নয়নিে,

তানত

তারা

ময

মা‘সূ ম

তা

সবেজেস্বীকৃত। আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ َۡ َۡ ۡ
َ
َ َ َ ُ َ ۡ َ ُ ُ
َ ي َأ ُّي
َٰٓ َ ﴿
َّل َّف َما
َّ ك َِّإَون َّل َّم َّتفع
َّ ِ ك َّمِن َّرب
َّ ۡنز َّل َّإِۡل
أ
َّ
ا
َّ
م
َّ
َّ
ِغ
ل
ب
َّ
َّ
ول
س
ٱلر
َّ
ا
ه
ِ
َ
ۡ
َ
]١١ :اس﴾ [املائدة
َّ ِ ِنَّٱنل
ََّ كَّم
َّ ٱّللَّ َي ۡع ِص ُم
َُّ تَّرِ َساتلَ ُهۥََّّ َو
َّ َ بَلغ
“মহ রাসূ ল, মপৌঁনি বদ্ে আপোর প্রবত পালনকর পে
মথনক আপোর প্রবত যা অবতীণে হনয়নি। আর যবদ্
আপবে এরূপ ো কনরে,তনব আপবে তাাঁর বরসালাত
বকিু ই মপৌঁিানলে ো, আল্লাহ আপোনক মােু নষর কাি
মথনক বেরাপনদ্ রািনবে।” [সূ রা আল-মানয়দ্া, আয়াত:
৬৭]
বতবে আনরা বনলে,
َ َ ۡ َ َۡ ََ َُۡ َ ۡ ََ
َ َٰ َ َ ُ َ ُ َ
ََّّن َّأ َح ًدا َّإِل
َّ ل ََّيشو
َّ ٱّللِ َّويخشونهۥ َّو
َّ َّ َِّسلَٰت
َّ ِين َّيبل ِغ
َّ ﴿ٱَّل
ِون َّر
]٣٤ :ٱّلل﴾ [االحزاب
ََّ
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“তাাঁরা (েবীগণ) আল্লাহর বরসালাত প্রচার করনতে ও
তাাঁনক ভয় করনতে, তারা আল্লাহ বযতীত অেয কাউনক
ভয় করনতে ো।” [সূ রা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৯]
বতবে আনরা বনলে,
ُ َٰ َ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ۡ َ َٰ َ َٰ َ ْ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ
َّك
َّ َّص
َّ اطَّبِماَّلي ِه َّمَّوأح
َّ واَّرِسلتََِّّرب ِ ِه َّمَّوأح
َّ ﴿ ِۡلعل َّمَّأنَّق َّدَّأبلغ
َ
ۡ َ
]٥٨ :﴾ [اجلن٢٨ََّشءََّّ َع َددۢا
“যানত আল্লাহ তা‘আলা মজনে মেে ময, রাসূ লগণ তানদ্র
পালেকতোর বরসালাত মপৌঁবিনয়নিে বকো। রাসূ লগনণর
কানি যা আনি, তা তাাঁর জ্ঞাে-নগাচর। বতবে সব বকিু র
সাংিযার বহসাব রানিে।” [সূ রা আল-বজন্ন, আয়াত: ২৮]
এবাং যিে তানদ্র কানরা পে মথনক এমে মকানো মিাি
পাপ কমে প্রকাবশত হয় যা তাবলীনগর (দ্ীে প্রচানরর)
সানথ সম্পৃ ক্ত েয়, তিে তা তানদ্র বেকি বণেো করা
হনল তারা আল্লাহর কানি তাওবাহ ও তাাঁর বদ্নক
এমেভানব ধাবমাে মযে এ পাপ তানদ্র কাি মথনক
প্রকাশ পায় বে, িনল তারা তানদ্র পূ নবের মযোদ্ার মচনয়
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আনরা উে মযোদ্া লাভ করনবে। তা এ জেয ময, আল্লাহ
তাাঁর েবীনদ্রনক পূ ণে সৎ চবরনত্র ও ভাল গুনণ ববনশবষত
কনরনিে। এবাং তানদ্র মাে-মযোদ্া সু উে অবস্থাে েুন্ন
হয় এমে সকল বজবেস মথনক তানদ্রনক পববত্র
মরনিনিে।
(৮) েবী ও রাসূ লগনণর সাংিযা ও তানদ্র মনধয যারা
উত্তম:
রাসূ লগনণর সাংিযা বতে শত দ্নশর বকিু মববশ প্রমাবণত
হনয়নি। েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক যিে
রাসূ লগনণর সাংিযা সম্পনকে বজজ্ঞাসা করা হয় তিে বতবে
বনলে,

ً
ً
»«ثالثمائة ومخس عرشة مجا وغفريا

“বতেশত পনের জনের ববরাি এক দ্ল।” (হাবকম)
আর েবীনদ্র সাংিযা এর মচনয় অনেক মববশ। আল্লাহ
তানদ্র কানরাও কথা তাাঁর বকতানব আমানদ্র জেয বণেো
কনরনিে, আর কানরাও কথা বণেো কনরে বে। আল্লাহ
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তাাঁর বকতানব পাঁবচশ জে েবী ও রাসূ নলর োম উনল্লি
কনরনিে। আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
ٗ
َ ُ
َ ُُ ٗ َ َ
َۡ
َ َ
ل َّل َّۡم َّنق ُص ۡص ُه َّۡمَّ
ل َّ َو ُر ُس َّ
ك َّمِن َّق ۡب َّ
ل َّق َّۡد َّق َص ۡص َنَٰ ُه َّۡم َّ َعل ۡي َّ
﴿ورس َّ
َ َ ۡ َ َ َ َ ُ ُ َ َٰ َ ۡ
كل ٗ
ِيماَّ[ ﴾١٦٤النساء]٧١٩ :
وسَّت
ٱّللَّم َّ
كَّوَّك َّمَّ َّ
علي َّ

“আর এমে কতক রাসূ ল মপ্ররণ কনরবি যানদ্র ইবতবৃ ত্ত
আমরা আপোনক বণেো কনরবি ইনতাপূ নবে এবাং এমে
কতক রাসূ ল মপ্ররণ কনরবি যানদ্র বৃ ত্তান্ত আপোর কানি
]বণেো কবর বে।” [সূ রা আে-বেসা, আয়াত: ১৬৪
বতবে আনরা বনলে,

َ ۡ َ ُ َُ َ ََۡ َ َۡ َ ََ
َع َّقَ ۡو ِمهِۦَّ َّنَ ۡر َف َُّع َّ َد َر َ
جَٰتَّ َّمنَّ
ِيم َّ ََّٰ
ك َّحجتناَّ َّءاتينَٰهاَّ َّإِبرَٰه َّ
﴿وت ِل َّ
َ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َٰ َ َ َ ۡ ُ َ ُ ً
َ
َ
لُكَّ
وب َّ َّ
ق َّويعق َّ
ك َّ َحكِيمَّ َّ َعل ِيمَّ ََّّ ٨٣ووهبنا َّلۥَّ َّإِسح َّ
نشا َُّء َّإِنَّ َّ َرب َّ
َ ُ َ َ ُ َۡ َ َ َ
ُ
َ ُ
َ ََۡ َُ ً َ
وبَّ
ن َّ َوأيُّ ََّ
ۥد َّوسليمَٰ َّ
ل َّ َومِن َّذرِيتِهِۦ َّداو َّ
وحا َّه َد ۡي َنا َّمِن َّق ۡب َّ
هديناَّ َّون
َ
َ ُ ُ َ َ ُ َ َٰ َ َ َٰ ُ َ َ َ َ َٰ َ َ ۡ
ۡ ۡ
ِي ََّ َّ ٨٤و َزك ِرياَّ
سن ََّ
ون َّوكذل َّ
وس َّوهر َّ
ف َّوم َّ
ويوس َّ
ِك َّجن ِزي َّٱل ُمح ِ
ۡ
ۡ
ُ
َ
يَّۡ َّ٨٥
ِيلَّ َوٱليَ َس ََّعَّ
ِإَوس َمَٰع َّ
ح ََّ
كَّم ََّ
اسَّ َّ
ِيسَِّإَوۡلَ َ َّ
يَّ َوع َ ََّٰ
َو َي ۡح َ ََّٰ
ِن َّٱلصَٰل ِ ِ
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َ َ ۡ ََ َۡ َ ُٗ َ ٗ ُ َ َُ ُ َ
ُ
َِّنَّ َءابَائ ِ ِه َّۡمَّ َوذرِيَٰت ِ ِه َّۡم
َّۡ َّ َوم٨٦َّي
ََّ َعَّٱلعَٰل ِم
َّ َُّكَّفضلنا
َّ سَّولوطاََّّو
َّ ويون
َ
ۡ
َ
ۡ ِإَوخ َوَٰنِه َّۡمَّ َو
:﴾ [االنعام٨٧ََّّلَّصِ َرَٰطََّّ ُّم ۡس َتقِيم
ََّٰ ِ ٱج َتبَ ۡي َنَٰ َُّه َّۡمَّ َوه َديۡ َنَٰ ُه َّۡمَّإ
ِ
]٨١ ،٨٣

“এবি বিল আমার যু বক্ত, যা আমরা ইবরাহীমনক তাাঁর
সম্প্রদ্ানয়র ববপনে প্রদ্াে কনরবিলাম। আমরা যানক
ইো মযোদ্ায় সমুন্নত কবর। আপোর পালেকতো
প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞােী। আমরা তাাঁনক দ্াে কনরবি ইসহাক
ও ইয়াকূব। প্রনতযকনকই আমরা পথ-প্রদ্শেে কনরবি
এবাং পূ নবে আবম েূ হনক পথ-প্রদ্শেে কনরবি- তাাঁর
সন্তােনদ্র মনধয দ্াউদ্, মসালায়মাে, আইউব, ইউসু ি,
মূ সা ও হারুেনক। এমবেভানব আমরা সৎকমেীনদ্র
প্রবতদ্াে বদ্নয় থাবক। আরও যাকাবরয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা
এবাং ইবলয়াসনক। তারা সবাই পূ ণযবােনদ্র অন্তভুেক্ত
বিনলে। আর

ইসমাঈল,

ঈসা,

ইউেু স,

লূ তনক

প্রনতযকনকই আমরা সারা ববনশ্বর ওপর মগৌরবাবন্বত
কনরবি। আনরা তানদ্র বকিু সাংিযক বপতৃপুরুষ, সন্তােসন্তবত ও ভ্রাতানদ্রনক, আমরা তানদ্রনক মনোেীত
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কনরবি এবাং সরল পথ প্রদ্শেে কনরবি।” [সূ রা আলআে‘আম, আয়াত: ৮৩-৮৭]
আল্লাহ েবীনদ্র কাউনক অেযনদ্র ওপর মশ্রষ্ঠত্ব দ্াে
কনরনিে।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,

ََ َ
ۡ َ ََ
َ
]٢٢ :َعَّ َب ۡعضَّ﴾ [االرساء
ََّٰ َّن
َّ ي
َّ ِ ِ ضَّٱنلب
َّ ﴿ َولق َّۡدَّفضل َناَّ َب ۡع

“অবশযই আমরা েবীনদ্রনক কতকনক কতনকর ওপর
মশ্রষ্ঠত্ব দ্াে কনরবি।” [সূ রা আল-ইসরা, আয়াত: ৫৫]
এবাং আল্লাহ রাসূ লনদ্র কাউনক কানরা ওপর মশ্রষ্ঠত্ব দ্াে
কনরনিে। আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
ََ
ۡ َ ُ ُ ُّ َ ۡ
َ
]٥٢٣ :َعَّ َب ۡعضَّ﴾ [ابلقرة
ََّٰ َّلَّفضل َناَّ َب ۡعض ُه َّۡم
َّ كَّٱلرس
َّ ﴿ت ِل
“এ রাসূ লগণ আমরা তানদ্র কাউনক কানরা ওপর মযোদ্া
দ্াে কনরবি।” [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৩]
রাসূ লগনণর

মনধয

যারা

উলু ল-আযম

তথা

উে

মযোদ্াসম্পন্ন তারা সবে উত্তম। তারা হনলে েূ হ,
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ইবরাহীম, মূ সা, ঈসা ও আমানদ্র েবী মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,

ۡ ْ ُُْ ََ َ َ َ ۡ ۡ َ
ُّ َِّن
]٣٢ :ل﴾ [االحقاف
َِّ ٱلر ُس
ََّ واَّٱل َع ۡز َِّمَّم
َّ بَّأول
َّ بَّكماَّص
َّ ِ ﴿فٱص

“অতএব আপবে নধযে ধরুে, মযমে উলু ল আযম (উে
মযোদ্াসম্পন্ন) রাসূ লগণ নধযে ধনরনিে।” [সূ রা আলআহক্বাি, আয়াত: ৩৫]
বতবে আনরা বনলে,

ُّ
َ َ
َۡ َ َ ۡ
َ
َِّيم
ََّ ِنك َّ َومِن َّنوحَّ َِّإَوبۡ َرَٰه
َّ ن َّمِيثَٰق ُه َّۡم َّ َوم
ََّ ي
َّ ِ ِ ِن َّٱنلب
ََّ ِإَوذ َّأخذنا َّم
َّ ﴿
َ
ٗ َ ً َ
َۡ َ
﴾٧َّ ن َّ َم ۡر َي ََّم َّ َوأخذنا َّم ِۡن ُهم َّمِيثَٰقا َّغل ِيظا
َِّ ِۡيس َّٱب
َّ َ وس َّ َوع
ََّٰ َ َو ُم
]١ :[االحزاب

“যিে আমরা েবীগনণর কাি মথনক, আপোর কাি মথনক
এবাং েূ হ, ইবরাহীম মূ সা ও মাবরইয়ানমর পুত্র ঈসার কাি
মথনক অঙ্গীকার বেলাম, আনরা অঙ্গীকার বেলাম তানদ্র
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কাি মথনক দ্ৃ ঢ় অঙ্গীকার।” [সূ রা আল-আহযাব, আয়াত:
৭]
মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রাসূ লনদ্র মনধয
মশ্রষ্ঠ ও সবেনশষ েবী, মুত্তাকীনদ্র ইমাম, আদ্ম সন্তানের
সরদ্ার। েবীরা যিে একবত্রত হনবে তিে বতবে তানদ্র
ইমাম। যিে তারা মকানো জায়গা মথনক প্রবতবেবধ দ্ল
বহসানব আগমে কনরে তিে বতবে তানদ্র প্রবক্তা। বতবে
মাকানম মাহমুনদ্র (প্রশাংবসত স্থানের) মাবলক, ময স্থােনক
বেনয় পূ বেবতেী ও পরবতেী সকনলই ঈষো করনব।
অবতরণ স্থাে, হাউয ও হামদ্ বা প্রশাংসার োণ্ডার
মাবলক। মশষ বদ্বনস সমস্ত সৃ বি জীনবর সু পাবরশকারী,
জান্নানতর ওয়াসীলা োমক স্থাা্ে ও মযোদ্ার মাবলক।
আল্লাহ তানক তাাঁর দ্ীনের সনবোত্তম শরী‘আত বববধ-ববধাে
বদ্নয় মপ্ররণ কনরনিে এবাং তাাঁর উম্মাতনক সনবোত্তম
উম্মতরূনপ এই পৃবথবীনত মােু নষর কলযানণর জেয
পাোনো হনয়নি। েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ও
তাাঁর উম্মানতর জেয বহু মযোদ্া ও উত্তম নববশিয
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বদ্নয়নিে। যা তানদ্র পূ বেবতেীনদ্র মথনক স্বতন্ত্র। সৃ বির
বদ্ক বদ্নয় তারা সবেনশষ উম্মত আর পুেরুত্থানে তারা
সবেপ্রথম উম্মত। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
বনলে,
.»«فضلت ىلع األنبياء بست
“আবম িয়বি নববশনিয সকল েবীনদ্র ওপর প্রাধােয
মপনয়বি।” (সহীহ মুসবলম)
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আনরা বনলে,
 وما من.«أنا سيد ودل آدم يوم القيامة وبيدي لواء احلمد وال فخر
.»نيب يومئذ آدم فمن سواه إال حتت لوايئ يوم القيامة
“আবম বকয়ামত বদ্বনস আদ্ম সন্তানের সদ্োর, আমারই
হানত হামনদ্র পতাকা থাকনব। এিা মকানো গনবের ববষয়
েয়। বকয়ামত বদ্বনস আদ্ম িাো সকনলই আমার
পতাকার অধীনে থাকনব।” (বতরবমযী ও আহমদ্)
মযোদ্ার

বদ্ক

বদ্নয়

রাসূ ল

সাল্লাল্লাহু

আলাইবহ

ওয়াসাল্লানমর পনর বযবে বতবে হনলে ইবরাহীম িালীলু র
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রহমাে। সু তরাাং (আল্লাহর) দ্ু ’বন্ধু -মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ও ইবরাহীম আলাইবহস সালাম
উলু ল আযমনদ্র সবেনশ্রষ্ঠ। অতঃপর বতেজে (েূ হ, মূ সা
ও ঈসা) সবেনশ্রষ্ঠ (অেয সব েবীনদ্র মচনয়)।
(৯) েবীনদ্র মু‘বজযা:
আল্লাহ তাাঁর রাসূ লনদ্র সহনযাবগতা কনরনিে বে বে
বেদ্শেে ও উজ্জ্বল মু‘বজযার (অনলৌবকক শবক্তর) িারা।
যানত হুজ্জাত (পনে-ববপনে প্রমাণ) প্রবতবষ্ঠত হয় অথবা
প্রনয়াজে পূ রণ হয়।
মযমে, কুরআেু ল কারীম, চন্দ্র ববদ্ীণে হওয়া, লাবে ভয়ােক
সানপ পবরণত হওয়া, ইতযাবদ্।
অতঃপর মু‘বজযা (স্বাভাববক েীবত ভঙ্গকারী-অনলৌবকক
শবক্ত) েবুওয়ানতর সতযতা প্রমানণর দ্ালীল, আর
কারামাহ্ (অলীনদ্র জেযও অনলৌবকক শবক্ত) েবুওয়ানতর
সতযতা সােযকারী প্রমাণস্বরূপ। আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ
َ ۡ ﴿لَ َق َّۡدَّأ ۡر َس ۡل َناَّ ُر ُسلَ َناَّب
]٥٢ :ٱۡلي ِ َنَٰتَِّ﴾ [احلديد
ِ
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“আমরা আমানদ্র রাসূ লনদ্রনক সু স্পি প্রমাণাবদ্সহ
মপ্ররণ কনরবি।” [সূ রা আল-হাদ্ীদ্, আয়াত: ২৫]
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,
«ما من نيي من األنبياء إال وقد أويت من اآليات ما آمن ىلع مثله
ً
البرش وإنما اكن اذلي أوتيته وحيا أوحاه إيل فأرجو أن أكون
ً
.»أكرثهم تابعا يوم القيامة
“প্রনতযক েবীই বেদ্শেে বা মু‘বজযাপ্রাপ্ত হনয়নিে, ময
মু‘বজযার মত বকিু মদ্নি মােু ষ ঈমাে এনেনি। আর
আবম যা প্রাপ্ত হনয়বি তা মসই অহী যা আমার বেকি
(আল্লাহ) অবতীণে কনরনিে। িনল আবম আশাবাদ্ী ময,
বকয়ামত বদ্বনস তানদ্র মচনয় আমার অেু সারী মববশ
হনব।” (সহীহ বুিারী ও মুসবলম)
(১০) আমানদ্র েবী মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লানমর েবুওয়ানতর ওপর ঈমাে:
েবী

মুহাম্মাদ্

সাল্লাল্লাহু

আলাইবহ

ওয়াসাল্লানমর

েবুওয়ানতর ওপর ঈমাে আো ঈমানের মূ লেীবতসমূ নহর
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একবি অেযতম মূ লেীবত। এর ওপর ঈমাে আো িাো
কানরাও ঈমাে পবরপূ ণে হনব ো।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ ۡ َ ۡ َ َ
ۡ
ٗ ينَّ َسع
ِ ٱّللَِّ َو َر ُس
﴾١٣َِّيا
ََّ ولِۦَّفإِناََّّأع َت ۡدناَّل ِلكَٰف ِِر
َّ ِ نَّب
َّۢ ﴿ َو َمنَّل َّۡمَّيُؤ ِم
]٧٣ :[الفتح

“যারা আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ নলর ওপর ঈমাে আনে ো,
আবম মসসব কাবিনরর জেয জ্বলন্ত অবগ্ন প্রস্তুত কনর
মরনিবি।” [সূ রা আল-িাতহ, আয়াত: ১৩]
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,
«أمرت أن أقاتل انلاس حىت يشهدوا أن ال إال هلإ إال اهلل وإين
.»رسول اهلل
“আবম আনদ্শপ্রাপ্ত হনয়বি ময মােু নষর সানথ যু দ্ধ করব
যতেণ ো তারা-আল্লাহ িাো সবতযকার মকানো মা‘বুদ্
মেই এবাং আবম আল্লাহর রাসূ ল-এ কথার সােয বদ্নব।”
(সহীহ মুসবলম)
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বেনে ববণেত ববষনয়র ওপর ঈমাে আোর মাধযনম েবী
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর ওপর ঈমাে আো
পবরপূ ণে হনব:
প্রথমত: আমানদ্র েবী মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লানমর সম্পনকে জ্ঞাে অজেে করা বা জাো। বতবে
হনলে মুহাম্মাদ্ ইবে আব্দু ল্লাহ ইবে আব্দু ল মুত্তাবলব
ইবে হাবশম, হাবশম কুরাইশ বাংশ, আর কুরাইশ আরব
বাংশ আর আরব ইসমাঈল ইবে ইবরাহীম আল-িালীল
এর বাংশধর, তাাঁর ও আমানদ্র েবীর ওপর সবে উত্তম
দ্ু রুদ্ ও সালাম ববষেত হউক। তাাঁর মতষবি বির বয়স
হনয়বিল। েবুয়ানতর পূ নবে চবল্লশ বৎসর, েবী ও রাসূ ল
হওয়ার পনর মতইশ বৎসর।
বিতীয়ত: েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ময ববষনয়
সাংবাদ্ বদ্নয়নিে মস ববষনয় তাাঁনক ববশ্বাস করা, ময ববষয়
বতবে আনদ্শ কনরনিে, তার অেু সরণ করা। ময ববষয়
মথনক বতবে বেনষধ কনরনিে ও সতকে কনরনিে তা মথনক
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ববরত থাকা। বতবে ময ববধাে দ্াে কনরনিে মস অেু যায়ী
আল্লাহর ইবাদ্ত করা।
তৃতীয়ত: বতবে বজন্ন ও ইেসাে সকনলর বেকি মপ্রবরত
আল্লাহর রাসূ ল এ কথার ববশ্বাস রািা। সবাইনক তাাঁর
(সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) অেু সরণ করনত হনব।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ َ ُۡ
ُ
ُ َۡ
ً ك َّۡم َّ ََج
َٰٓ َّ ل
:ِيعا﴾ [االعراف
ٱّللِ َّإِۡل
َّ َّ ول
َّ ن َّ َر ُس
َّ ِ ِ اس َّإ
َّ ُ يأ ُّي َها َّٱنل
َّ ﴿ق
]٧٢٨
“আপবে বলু ে মহ মােবসকল! আবম মতামানদ্র সকনলর
প্রবত আল্লাহর রাসূ ল বহনসনব মপ্রবরত হনয়বি।” [সূ রা
আল-আ‘রাি, আয়াত: ১৫৮]
চতুথেত: তাাঁর বরসালানতর ওপর ঈমাে আো, বতবে
সবেনশ্রষ্ঠ ও মশষ েবী। আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ
َ
َ َ
]٩١ :نَّ﴾ [االحزاب
ََّ ي
َّ ِ ِ ٱّللَِّ َوخات ََّمَّٱنلب
َّ َّول
َّ ﴿ َولَٰكِنَّر ُس
“বতবে আল্লাহর রাসূ ল ও মশষ েবী।” [সূ রা আলআহযাব, আয়াত: ৪১]
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এবাং বতবে আল্লাহর িালীল ও আদ্ম সন্তানের সদ্োর বা
মেতা। বতবে মহাে শািা‘আনতর মাবলক এবাং জান্নানত
সু উে ওসীলা োমক স্থাে তাাঁরই জেয। বতবে কাউসানরর
মাবলক। তাাঁর উম্মাত সবেনশ্রষ্ঠ বা উত্তম। আল্লাহ তা‘আলা
বনলে,

ۡ ُ ُ َۡ َ ُۡ ُ
]٧٧١ :اس﴾ [ال عمران
َّ ِ تَّل ِلن
َّ ۡ يَّأمةََّّأخ ِر َج
َّ ﴿كنت َّمَّخ

“মতামরাই মশ্রষ্ঠ উম্মত যা মােু নষর (কলযানণর) জেয
সৃ বজত হনয়নি।” [সূ রা আনল ইমরাে, আয়াত: ২০]
অবধকাাংশ জান্নাতবাসী হনব তাাঁরই উম্মত এবাং তাাঁর
বরসালাত পূ বেবতেী সকল বরসালানতর রবহতকারী।
পঞ্চমতঃ আল্লাহ তাাঁনক মহাে মু‘বজযা ও সু স্পি বেদ্শেে
িারা সহনযাবগতা কনরনিে। তা হনলা মহাগ্রন্থ আলকুরআে; আল্লাহর বাণী, যা পবরবতেে ও পবরবধেে হনত
সাংরবেত।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
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ُ ۡ َ َ ۡ ْ ُ ۡ َ َ َٰٓ َ َ ُّ ۡ َ ُ ۡ
َ َ َ ۡ َّ ﴿قُلَّلئ
َّان
َِّ لَّهَٰذاَّٱلق َّۡر َء
َِّ واَّب ِ ِمث
َّ َعَّأنَّيأت
َّ َّن
َّ ٱۡل
َّ ٱۡل
ِ نسَّو
ِ ََِّّنَّٱجتمعت
ِِ
َ
َ
ۡ
َ
َ ُۡ َ
َ
ُ
ۡ
ۡ
ٗ ن َّ َبعض ُه َّۡم َّ ِۡلَعضَّ َّظه
:﴾ [االرساء٨٨َّ يا
َّ ون َّب ِ ِمثلِهِۦ َّ َول َّۡو ََّك
َّ ل َّيَأت
َّ
ِ
]٨٨

“বলু ে, যবদ্ মােব ও বজন্ন এই কুরআনের অেু রূপ রচো
কনর আেয়নের জেয একবত্রত হয় এবাং তারা পরস্পনরর
সাহাযযকারী হয়,তবুও তারা এর অেু রূপ রচো কনর
আেনত পারনব ো।” [সূ রা আল-ইসরা, আয়াত: ৮৮]
বতবে আনরা বনলে,

ۡ َ ُ َۡ
ۡ
َ ُ َ َ َُ
]٤ :َّ﴾ [احلجر٩َّون
َّ حَٰفِظ
نَّنزنلَاَّٱَّلِك ََّرَِّإَوناَّلۥَّل
َّ ﴿إِناََّن

“আমরা স্বয়াং এ উপনদ্শ গ্রন্থ অবতরণ কনরবি এবাং
আমরা বেনজই এর সাংরেক।” [সূ রা আল-বহজর,
আয়াত: ৯]
ষিত: বেশ্চয় রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
বরসালাত প্রচার কনরনিে, আমােত আদ্ায় কনরনিে,
উম্মাতনদ্রনক

উপনদ্শ

বদ্নয়নিে।

সকল

প্রকার

কলযানণর সন্ধাে বদ্নয়নিে ও তার প্রবত উৎসাবহত
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কনরনিে। সকল প্রকার অকলযাণ হনত তাাঁর উম্মাতনক
বেনষধ কনরনিে ও তা মথনক তানদ্রনক সাবধাে
কনরনিে। আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ
ُ َ ۡ
ََ
ُ
ُ
ََِّّنَّأنفسِك َّۡمَّ َع ِزيزََّّ َعل ۡي َّهَِّ َماَّ َعن ُِّت َّۡمَّ َح ِريص
َّ ﴿لق َّۡدَّ َجا َءك َّۡمَّ َر ُسولََّّم
ۡ ۡ
ُ َ
]٧٥٨ :َّ﴾ [اتلوبة١٢٨ََِّّيَّ َر ُءوفََّّرحِيم
ََّ َعل ۡيكمَّبِٱل ُمؤ ِمن
“মতামানদ্র কানি এনসনি মতামানদ্র মধয মথনকই
একজে রাসূ ল। মতামানদ্র দ্ু ঃি-কি তাাঁর পনে-দ্ু ঃসহ।
বতবে মতামানদ্র মঙ্গলকামী, মুবমেনদ্র প্রবত মেহশীল,
দ্য়াময়। [সূ রা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১২৮]
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,
ً
«ما من نيب بعثه اهلل يف أمة قبيل إال اكن حقا عليه أن يدل أمته
.»ىلع خري ما يعلمه هلم وحيذر أمته من رشما يعلمه هلم
“আমার উম্মানতর পূ নবে আল্লাহ যত েবী মপ্ররণ কনরনিে,
তানদ্র ওপর দ্াবয়ত্ব বিল বেজ উম্মানতর জেয যা
কলযাণকর তানদ্রনক তার সন্ধাে মদ্ওয়া। আর যা
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কলযাণকর েয় তা মথনক তানদ্রনক সতকে করা।” (সহীহ
মুসবলম)
সপ্তমত:

েবী

সাল্লাল্লাহু

আলাইবহ

ওয়াসাল্লামনক

ভানলাবাসা ও তাাঁর ভানলাবাসানক বেনজর জানের ও সকল
সৃ বিজীনবর ভানলাবাসার ওপর প্রাধােয মদ্ওয়া। তাাঁনক
সম্মাে করা, মযোদ্া মদ্ওয়া, ইহনতরাম করা ও তাাঁর
আেু গতয করা। বেশ্চয় এিা মস হক্ব বা অবধকার যা
আল্লাহ তাাঁর বকতানব তাাঁর েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লানমর জেয সাবস্ত কনরনিে। কারণ তাাঁর
ভানলাবাসা প্রকৃতপনে আল্লাহর ভানলাবাসা এবাং তাাঁর
আেু গতয প্রকৃতপনে আল্লাহর আেু গতয। আল্লাহ তা‘আলা
বনলে,
ُۡ
َ َ َ ُّ ُ ۡ ُ ُ
ُ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ ُۡ
َّٱّلل َّ َو َيغفَِّ َّۡر َّلك َّۡم
َّ َّ ون ََّيبِبك َّم
َّ ِ ٱّلل َّفٱتب ِ ُع
َّ َّ ون
َّ ل َّإِن َّكنت َّم َُّتِب
َّ ﴿ق
ُ َ ُ َ ۡ ُ َ ُُ
]٣٧ :﴾ [ال عمران٣١ََّّٱّللَّغفورََّّرحِيم
َّ ذنوبك َّمَّو
“বলু ে, যবদ্ মতামরা আল্লাহনক ভানলাবাস, তাহনল
আমানক অেু সরণ কর, যানত আল্লাহও মতামাবদ্গনক
ভানলাবানসে এবাং মতামাবদ্গনক মতামানদ্র পাপ মাজেো
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কনর মদ্ে। আর আল্লাহ হনলে েমাকারী দ্য়ালু ।” [সূ রা
আনল ইমরাে, আয়াত: ৩১]
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,
«ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إيله من ودله ووادله وانلاس
.»أمجعني
“মতামানদ্র মকহই ততেণ পযেন্ত মুবমে হনত পানর ো
যতেণ পযেন্ত আবম তার বেকি তার মিনল সন্তাে,
বপতামাতা ও সকল মােু নষর মচনয় বপ্রয়তম ো হনবা।”
(সহীহ বুিারী ও মুসবলম)
অিমত: েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর ওপর
দ্ু রুদ্ ও সালাম মববশ মববশ পাে করা। কারণ কৃপণ ঐ
বযবক্ত যার বেকি েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর
োম উনল্লি হওয়ার পরও তাাঁর ওপর দ্ু রূদ্ পাে কনর
ো।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
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َ َ
َ َ َ ُّ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ
ْ ُّ َ ْ ُ َ َ َ
َٰٓ َّب
َٰٓ ٱّللَّوم
َّوا
َّ صل
َّ َّوا
َّ ِينَّءامن
َّ يأ ُّي َهاَّٱَّل
َِّ ِ َعَّٱنل
َّ َّون
َّ لئِكتهۥَّيصل
َّ ََّّ﴿إِن
َ
ً وا َّْت َ ۡسل
]٢١ :﴾ [االحزاب٥٦َِّيما
َّ َعل ۡي َّهَِّ َو َسل ُِم
“আল্লাহ ও তাাঁর বিবরশতাগণ েবীর ওপর দ্ু রুদ্ পাে
কনরে। মহ মুবমেগণ! মতামরা েবীর ওপর দ্ু রুদ্ ও
সালাম পাে কর।” [সূ রা আল-আহযাব, আয়াত: ৫৬]
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,
ً
«من صىل ي
.»يلع واحدة صىل اهلل عليه بها عرشا
“ময বযবক্ত আমার ওপর একবার দ্ু রূদ্ পাে করনব আল্লাহ
তার ওপর এর বববেমনয় দ্শবার দ্ু রুদ্ পাে করনবে।”
(সহীহ মুসবলম)
বেনের

স্থােগুনলানত

েবী

সাল্লাল্লাহু

আলাইবহ

ওয়াসাল্লানমর ওপর দ্ু রুদ্ পাে করা অতযন্ত গুরুত্বপূ ণে।
সালানতর তাশাহুনদ্, বববতর সালানতর কুেু নতর মদ্া‘আয়,
জাোযার সালানত, জুমু‘আর িুৎবানত। আযানের পর,
মসবজনদ্ প্রনবশ ও মসবজদ্ মথনক মবর হওয়ার সময়।
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মদ্া‘আর সময় এবাং যিে েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লানমর োম উনল্লি করা হয়, আনরা অেযােয স্থানে।
েবমত: েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ও সকল েবী
তানদ্র প্রভূ র বেকি জীববত। শহীদ্নদ্র কবনরর জীবে
মথনক তানদ্র কবনরর জীবে আনরা মববশ পবরপূ ণে ও
উে। তনব তানদ্র কবনরর জীবে, পৃবথবীর জীবনের মত
েয়। তা এমে জীবে যার বববরণ সম্পনকে আমরা জাবে
ো, মস জীবে তানদ্র মথনক মৃতুযর োমও দ্ূ র কনর ো।
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,
.»«إن اهلل حرم ىلع األرض أن تأكل أجساد األنبياء
“আল্লাহ জবমনের জেয েবীনদ্র লাশ ভেণনক হারাম
কনর বদ্নয়নিে।” (আবু দ্াউদ্ ও োসাঈ)
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আনরা বনলে,
يلع إال رد اهلل ي
«ما من مسلم يسلم ي
.»يلع رويح يك أرد عليه السالم
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“যিেই মকানো মুসবলম আমানক সালাম মদ্য় তিেই
আল্লাহ আমার রুহ্ বা আত্ম্া আমার বেকি বিবরনয় মদ্ে
তার সালানমর উত্তর মদ্ওয়ার জেয।” (আবূ দ্াউদ্)
দ্শমত: তাাঁর জীবেশায় তাাঁর সামনে উচু আওয়াজ ো
করা, অেু রূপ তাাঁর কবনর তাাঁর ওপর সালাম মদ্ওয়ার
সময় উচু আওয়াজ ো করা েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লামনক ইহনতরানমর অন্তভুেক্ত। আল্লাহ তা‘আলা
বনলে,
َ َ
َ
َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َُ َ َ
َٰٓ ﴿
َّل
َّ ب َّ ََّو
َِّ ِ ق َّ َص ۡوتَِّ َّٱنل
َّ ل َّت ۡرف ُعوَّا َّأ ۡص َوَٰتك َّۡم َّف ۡو
َّ َّ وا
َّ ِين َّءامن
َّ يأ ُّي َها َّٱَّل
َ ْ ُ ََۡ
َۡ
ُ ُ ۡ َ َََۡ َ
ُ
ۡ ۡ َ َ
َّط َّأع َمَٰلك َّۡم
َّ ضك َّۡم َّ ِۡلَ ۡعضَّ َّأن َُّتب
َّ َتهر
ِ وا َّ ُلۥ َّبِٱلق ۡو َِّل َّكجهرَِّ َّ َبع
َ
َ
ۡ
َ
ُ ََوأ
]٥ :﴾ [احلجرات٢َّون
َّ لَّتش ُع ُر
َّ َّنت َّۡم
“মহ মুবমেগণ! মতামরা েবীর কন্ঠস্বনরর ওপর মতামানদ্র
কন্ঠস্বর-উাঁচু কনরা ো এবাং মতামরা এনক অপনরর সানথ
মযরূপ উাঁচুস্বনর কথা বল, তাাঁর সানথ মসরূপ উাঁচু স্বনর
কথা বনলা ো। এনত মতামানদ্র কমে বেষ্ফল হনয় যানব
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এবাং মতামরা মিরও পানব ো।” [সূ রা আল-হুজুরাত,
আয়াত: ২]
দ্ািনের পর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক
সম্মাে করা তাাঁর জীববত অবস্থায় সম্মাে করার েযায়।
সু তরাাং তাাঁনক আমরা মসভানব সম্মাে করনবা মযভানব
সাহাবানয় মকরাম তাাঁনক সম্মাে করনতে। কারণ, তারা
সকল

মােু নষর

মচনয়

েবী

সাল্লাল্লাহু

আলাইবহ

ওয়াসাল্লানমর অবধক অেু সরণকারী বিনলে। তারা
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর ববনরাবধতা
করা মথনক এবাং দ্ীনের অন্তভুেক্ত েয় এমে বকিু দ্ীনের
মানে সাংনযাজে করা মথনক অবধক দ্ূ নর থাকনতে।
একাদ্শতম: রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর
সাহাবীনদ্রনক,

পবরবার-পবরজেনক

ও

স্ত্রীনদ্রনক

ভানলাবাসা ও তানদ্র সকনলর সানথ বন্ধুত্ব রািা। তানদ্র
মযোদ্াহােী হনত বা তানদ্রনক গালী মদ্ওয়া মথনক ও
তানদ্র চবরনত্র মকানো প্রকার আঘাত হাো মথনক সাবধাে
থাকা। কারণ, আল্লাহ তানদ্র প্রবত রাবজ হনয়নিে ও
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তানদ্রনক তাাঁর েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
সহচর বহনসনব বেবোচে কনর বেনয়নিে। এই উম্মানতর
ওপর তানদ্র সানথ বন্ধুত্ব রািা ওয়াবজব কনর বদ্নয়নিে।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
ۡ َ َ ُ َ ۡ َ ُ َٰ َ
ُ
َ َين َّ َو ۡٱۡل
َِٰ ِن َّٱل ُم َه
َِّين َّٱت َب ُعوهم
ََّ ارِ َّ َوٱَّل
َّ نص
ََّ ج ِر
َّ ون َّم
َّ ون َّٱۡلول
َّ ﴿وٱلسبِق
َ
َ
َ ْ ُ َ َ ۡ َُۡ ُ َ ِ
َۡ
َٰ َ بِإ ِ ۡح
َّوا َّع ۡن َُّه َّ َوأ َعدَّ َّل ُه َّۡم َّ َجنَٰتَّ ََّت ِري
َّ ٱّلل َّعنه َّم َّورض
َّ َّ ض
َّ سنَّ َّر
ۡ
َ ۡ َ َٰ َ ٗ َ َ َ َ َٰ َ ُ َٰ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ
:﴾ [اتلوبة١٠٠َّ ظِيم
َُّ ِك َّٱلف ۡو َُّز َّٱل َع
َّ ِين َّفِيهاَّ َّأبداَّ َّذل
َّ ُتتها َّٱۡلنه َّر َّخ ِل
]٧١١
“আর যারা সবেপ্রথম বহজরতকারী ও আেসারনদ্র মানে
পুরাতে এবাং যারা তানদ্র অেু সরণ কনরনি, আল্লাহ মস
সমস্ত মলাকনদ্র প্রবত সন্তুি হনয়নিে এবাং তারাও তাাঁর
প্রবত সন্তুি হনয়নি।” [সূ রা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০০]
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,
«ال تسبوا أصحايب فواذلي نفيس بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد
.»ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه
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“মতামরা আমার সাহাবানদ্রনক গালী বদ্ও ো, মসই সত্তার
শপথ যার হানত আমার প্রাণ, মতামানদ্র মকউ যবদ্ উহুদ্
পবেনতর সমপবরমাণ (আল্লাহর পনথ) বযয় কনর, তবুও
তানদ্র এ ববশাল বযয় সাহাবানদ্র আল্লাহর রাস্তায় এক
মুদ্ (প্রায় ৭০০ গ্রাম) বা অধে মুদ্ বযয় করার সমাে হনব
ো।” (সহীহ বুিারী)
সু তরাাং পরবতেী মলাকনদ্র উবচৎ সাহাবীনদ্র জেয েমা
প্রাথেো করা এবাং বেনজনদ্র মনে তানদ্র বযাপানর যানত
মকানো প্রকার কুবিলতা ো থানক এ জেয আল্লাহর কানি
মদ্া‘আ করা।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ ۡ
َ ُ ُ
ۡ
َّين
ََّ ٱَّل
َِّ َّونَّ َرب َناَّٱغف َِّۡرَّنلَاَّ َو ِ ِۡلخ َوَٰن َِنا
َّ نَّ َب ۡع ِده َِّۡمَّ َيقول
َّۢ ِينَّ َجا ُءوَّ ِم
ََّ ﴿ َوٱَّل
ٗ
ْ َُ َ َ
ُُ
ۡ ۡ َ َ َ َٰ َ ۡ َ ُ َ َ
َ
َّك
َّ وا َّ ََّرب َناَّ َّإِن
َّ ِين َّءامن
َّ ِل َّل َِّل
َّ ف َّقلوب ِ َنا َّغ
َّ ِ َّ ل
َّ ل ََّت َع
َّ ن َّو
َِّ ٱۡليم
ِ ِ سبقونا َّب
]٧١ :﴾ [احلرش١٠َََّّر ُءوفََّّرحِيم
“যারা তানদ্র পনর আগমে কনরনি তারা বনলঃ মহ
আমানদ্র পালেকতো! আমানদ্রনক এবাং ঈমানে অগ্রণী
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আমানদ্র ভাইনদ্রনক েমা কর এবাং ঈমােদ্ারনদ্র
ববরুনদ্ধ আমানদ্র অন্তনর মকানো ববনিষ মরনিা ো। মহ
আমানদ্র রব, আপবে দ্য়ালু পরম করুণাময়।” [সূ রা
আল-হাশর, আয়াত: ১০]
িাদ্শতম: রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর
বযাপানর অবতরবিত করা মথনক ববরত থাকা। কারণ,
অবতরবিত করা তাাঁনক বে কি মদ্ওয়ার অন্তভুেক্ত। কারণ
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর উম্মাতনক তাাঁর
বযাপানর অবতরবিত করা মথনক ও তাাঁর প্রশাংসা করার
সময় সীমালাংঘে করা মথনক সতকে কনরনিে। আল্লাহ
তা‘আলা তাাঁনক ময মযোদ্া বদ্নয়নিে, তাাঁনক তার মচনয়
মযোদ্া মদ্ওয়া মথনক সতকে কনরনিে। কারণ, তা
একমাত্র আল্লাহর জেয িাস।
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,
 ال أحب أن تر فعوين فوق،« إنما أنا عبد فقولوا عبد اهلل ورسوهل
»مزنليت
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“আবম একজে বান্দা বা দ্াস। সু তরাাং মতামরা আমানক
আল্লাহর বান্দা ও আল্লাহর রাসূ ল বল। মতামরা আমানক
আমার মযোদ্ার মচনয় উাঁচু কর ো এিা আবম ভানলাবাবস
ো”।
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আনরা বনলে,
.»«ال تطروين كما أطرت انلصارى ابن مريم
“মতামরা আমার বযাপানর অবতরবিত কর ো মযমে
িৃিােরা ঈসা ইবে মারইয়াম-এর বযাপানর অবতরবিত
কনরবিল।” (সহীহ বুিারী)
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক আহ্বাে করা ও
তাাঁর কানি িবরয়াদ্ করা। তাাঁর কবনরর পাশ বদ্নয়
ত্বাওয়াি করা, তাাঁর োনম মান্নত মাো, পশু যনবহ করা
নবধ েয়।
এ সকল কাজ আল্লাহর সানথ শরীক করার োমান্তর,
অথচ আল্লাহ অনেযর ইবাদ্ত করা মথনক বেনষধ
কনরনিে।
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অেু রূপভানব তাাঁনক ইহনতরাম ো করায় তাাঁর প্রবত অেীহা
প্রকাশ পায়। তাাঁর মােহাবে করা, তাাঁনক তুে জাো, তাাঁর
বযাপানর োিা-ববদ্রূপ করা, ইসলাম মথনক মুতোদ্ বা মবর
হনয় যাওয়া ও আল্লাহর সানথ কুিুরী করা। আল্লাহ
তা‘আলা বনলে,
َ ُۡ
َ ُ ُ
َ ْ ُ ََۡ َ
َ
ِ ٱّللَِّ َو َء َايَٰتِهِۦَّ َو َر ُس
َّواَّق َّۡد
َّ لَّتعتذِر
َّ َّ٦٥َّون
َّ نت َّۡمَّت ۡس َت ۡه ِز ُء
ول ِۦَّك
َّ ِ لَّأب
َّ ﴿ق
ُ َ َ َۡ ََُۡ
]١١ ،١٢ :يمَٰن ِك َّۡم﴾ [اتلوبة
ِ كفرتمَّبع َّدَّإ
“আপবে বলু ে, মতামরা বক আল্লাহর সানথ তাাঁর হুকুমআহ্কানমর সানথ এবাং তাাঁর রাসূ নলর সানথ োিা-ববদ্রূপ
কনরবিনল? ওযর মপশ কনরা ো, মতামরা মতা কাবির
হনয় মগি ঈমাে প্রকাশ করার পর।” [সূ রা আততাওবাহ, আয়াত: ৬৫-৬৬]
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক সবতযকার
ভানলাবাসা, তাাঁর েীবতর ও সু ন্নানতর অেু সরণ-অেু করণ,
তাাঁর পনথর ববনরাবধতা ো করার মপ্ররণা মযাগায়। আল্লাহ
তা‘আলা বনলে,
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ُۡ
َ َ َ ُّ ُ ۡ ُ ُ
ُ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ ُۡ
َّٱّلل َّ َو َيغفَِّ َّۡر َّلك َّۡم
َّ َّ ون ََّيبِبك َّم
َّ ِ ٱّلل َّفٱتب ِ ُع
َّ َّ ون
َّ ل َّإِن َّكنت َّم َُّتِب
َّ ﴿ق
ُ َ ُ َ ۡ ُ َ ُُ
]٣٧ :﴾ [ال عمران٣١ََّّٱّللَّغفورََّّرحِيم
َّ ذنوبك َّمَّو
“বলু ে, যবদ্ মতামরা আল্লাহনক ভানলাবাস, তাহনল
আমানক অেু সরণ কর; যানত আল্লাহও মতামাবদ্গনক
ভানলাবানসে এবাং মতামাবদ্গনক মতামানদ্র পাপ মাজেো
কনর মদ্ে। আর আল্লাহ হনলে েমাকারী দ্য়ালু ।” [সূ রা
আনল ইমরাে, আয়াত: ৩১]
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর সম্মানের
বযাপানর কম-নববশ কনর সীমালঙ্ঘে ো করা ওয়াবজব।
তাই তাাঁনক ইলাহ বা মা‘বুনদ্র গুনণ গুণাবিত করা যানব
ো। তাাঁর মযোদ্া সম্মাে ও ভানলাবাসার অবধকার
কমানোও যানব ো, যার অেযতম নববশিয হনলা তার
শরী‘আনতর অেু সরণ করা, তার েীবতর ওপর চলা ও
তাাঁর অেু করণ করা।
ত্রনয়াদ্শতম: েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর ওপর
ঈমাে আো পূ ণোঙ্গ হনব তাাঁনক সতযায়ে করা এবাং বতবে
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ময শরী‘আত বেনয় এনসনিে তার ওপর আমল করার
মাধযনম, এিাই তাাঁর আেু গতয করার অথে।
বস্তুতঃ রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর
আেু গতয আল্লাহরই আেু গতয, আর তাাঁর োিরমােী বস্তুত
আল্লাহরই োিরমােী। আর তাাঁনক পূ ণেভানব ববশ্বাস ও
অেু সরনণর মাধযনমই তাাঁর প্রবত পবরপূ ণেভানব ঈমাে আো
হনয় থানক।
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পঞ্চম রুকে: মশষ বদ্বনসর ওপর ঈমাে
(১) মশষ বদ্বনসর (আবিরানতর) ওপর ঈমাে
আনিরানতর ওপর ঈমাে হনে, এ ববশ্বাস মপাষণ করা
ময, পাবথেব জীবে মশষ হনয় মৃতুয ও কবর জীবনের
মাধযনম অেয জগত শুরু হনব। এভানব বকয়ামত সাংঘবিত
হনব, তারপর পুেরুত্থাে, হাশর, োশর ও বহসাববেকানশর পর িলািল প্রাপ্ত হনয় জান্নাতীরা জান্নানত
এবাং জাহান্নামীরা জাহান্নানম যানব।
মশষ বদ্বনসর ওপর ঈমাে আো ঈমানের রুকেসমূ নহর
অেযতম একবি রুকে। যার ওপর ঈমাে আো িাো
মকানো বান্দার ঈমাে পবরপূ ণে হনব ো। আর ময বযবক্ত
মশষ বদ্বসনক অস্বীকার করনব মস কাবির হনয় যানব।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,

ۡ
ۡ
َ
]٧١١ :ٱّللَِّ َوٱۡلَ ۡو َِّمَّٱٓأۡلخ َِِّرَّ﴾ [ابلقرة
َّ ِ نَّب
ََّ نَّ َء َام
َّۡ بَّ َم
َّ ِ ﴿ َولَٰكِنََّّٱل
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“বরাং সৎকাজ হনলা এই ময, ঈমাে আেনব আল্লাহর
ওপর ও বকয়ামত বদ্বনসর ওপর।” [সূ রা আল-বাকারা,
আয়াত: ১৭৭]
অেু রূপভানব হাদ্ীনস বজবরীল-এ এনসনি, েবী সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,
، ومالئكته وكتبه، أن تؤمن باهلل:«فأخربين عن اإليمان؟ قال
.» وتؤمن بالقدر خريه ورشه،ورسله وايلوم اآلخر
“বজব্রাঈল বনলে, মহ মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম আমানক ঈমাে সম্পনকে অবগত করাে। েবী
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলনলে, ঈমাে হনলা,
আল্লাহ ও তাাঁর বিবরশতা, তাাঁর বকতাবসমূ হ, তাাঁর রাসূ ল
এবাং মশষ বদ্বনসর ওপর ঈমাে আো, আনরা ঈমাে আো
তাকদ্ীনরর ভাল মনন্দর প্রবত।” (সহীহ মুসবলম: ১/১৫৭)
মশষ বদ্বনসর পূ নবে বকয়ামনতর ময সকল আলামত
সাংঘবিত হনব তার ওপর ঈমাে আো, মযগুনলা সম্পনকে
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সাংবাদ্ বদ্নয়নিে।
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আনলমগণ এ আলামতনক দ্ু ’ভানগ ববভক্ত কনরনিে:
(ক) মিাি আলামত: যা বকয়ামত বেকনি হওয়া বুোয়,
আর তার সাংিযাও অনেক। তন্মধযকার অবধকাাংশ
সাংঘবিত ো হনলও অনেকগুনলা সাংঘবিত হনয় মগনি।
মযমে, েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লানমর মপ্ররণ।
আমােনতর বিয়ােত করা। মসবজদ্ অবধক মাত্রায় সাজসজ্জা ও তা বেনয় গবে করা। বে বে অট্রাবলকা বেনয়
রািালনদ্র গবে করা। ইয়াহূ দ্ীনদ্র সানথ যু দ্ধ ও তানদ্র
বেহত হওয়া। সময় বেকিবতেী হওয়া, আমল কনম
যাওয়া, বিৎো-িাসাদ্ প্রকাশ পাওয়া, অবধক হতযা হওয়া,
বযবভচার ও অেযায় কাজ অবধক মাত্রায় হওয়া। আল্লাহ
তা‘আলা বনলে,

ۡ
َۡ َ ُ َ
َ َ ٱق
]٧ :﴾ [القمر١َّاع َّةَّ َوٱنشقََّّٱلق َم َُّر
َت َبتََِّّٱلس
﴿

“বকয়ামত আসন্ন ও চন্দ্র ববদ্ীণে হনয়নি। [সূ রা আলক্বামার-আয়াত-১]
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(ি) বে আলামত: যা বকয়ামনতর পূ বে মূ হুনতে সাংঘবিত
হনব এবাং বকয়ামত শুরু হওয়ার সতকে করনব। এমে
বে আলামত দ্শবি। যার মকানো একবিও প্রকাবশত হয়
বে।
বে আলামতসমূ হ হনলা: ইমাম মাহদ্ীর আগমে,
দ্াজ্জানলর আগমে, ঈসা আলাইবহস সালাম-এর আকাশ
হনত েযায় ববচারক বহসানব অবতরণ, বতবে িৃিােনদ্র
ক্রুনসড মভনঙ্গ বদ্নবে, দ্াজ্জাল ও শুকুরনক হতযা করনবে।
বজবযয়া কনরর আইে রবহত করনবে। ইসলামী শরী‘আত
অেু পানত ববচার পবরচালো করনবে। ইয়াজুজ, মাজুজ
মবর হনব। তানদ্র ধ্বাংনসর জেয বতবে মদ্া‘আ করনবে,
অতঃপর তারা মারা যানব। বতেবি বে ভূ বমকম্প হনব।
পূ নবে একবি, পবশ্চনম একবি, জাবযরাতুল আরনব একবি।
মধাাঁয়া মবর হনব, তা হনলা আকাশ হনত প্রচণ্ড মধাাঁয়া মেনম
এনস সকল মােু ষনক মেনক বেনব। কুরআে যমীে মথনক
আকানশ তুনল মেওয়া হনব। পবশ্চম আকানশ সূ যে উবদ্ত
হনব। এক (অদ্ভুত) চতুস্পদ্ জন্তু মবর হনব। ইয়ামানের
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আদ্ে (জায়গার োম) মথনক ভয়ােক আগুণ মবর হনয়
মােু ষনদ্র শানমর বদ্নক বেনয় আসনব। এিাই সবেনশষ
বে আলামত।
হুযাইিা ইবে আসীদ্ আল-বগিারী রাবদ্য়াল্লাহু আেহু
মথনক, ইমাম মুসবলম বণেো কনরে। হুযাইিা রাবদ্য়াল্লাহু
‘আেহু বনলে,
 نذكر: «ما تذكرون؟» قالوا: وحنن نتذاكر فقال «اطلع انليب
:فذكر. «إنها لن تقوم حىت تروا قبلها عرش آيات: قال.الساعة
ونزول،  وطلوع الشمس من مغربها، وادلابة، وادلجال،ادلخان
، خسف باملرشق: وثالثة خسوف، ويأجوج،عيىس بن مريم
 وآخرذلك نار خترج من، وخسف جبزيرة العرب،وخسف باملغرب
.»ايلمن تطرد انلاس إىل حمرشهم
“েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আমানদ্র বেকি
আগমে করনলে, এমতাবস্থায় আমরা এক ববষয় বেনয়
আনলাচো করবিলাম। বতবে বলনলে মতামরা বক ববষয়
আনলাচো করি? তারা বলনলে আমরা বকয়ামনতর
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বযাপানর আনলাচো করবি। বতবে বলনলে, বকয়ামত
সাংঘবিত হনব ো যতেণ ো মতামরা তার পূ নবে দ্শবি
আলামত সাংঘবিত হনত মদ্িনব। অতঃপর আলামতসমূ হ
উনল্লি করনলে, মধাাঁয়া, দ্াজ্জাল, চতুস্পদ্ জন্তু, পবশ্চম
বদ্ক মথনক সূ যে উো, ঈসা ইবে মারইয়াম এর আগমে,
ইয়াজুজ-মাজুনজর আগমে, বতেবি ভূ বম কম্প- একবি
প্রানচয আর একবি পাশ্চানতয, আর একবি জাবযরাতুল
আরনব, মশষ আলামত হল ইয়ামাে মথনক আগুে মবর
হনয় মােু ষনদ্রনক হাশনরর মানের বদ্নক বেনয় যানব।
(সহীহ মুসবলম)
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আনরা বনলে,
 وخترج األرض، يسقيه اهلل الغيث،«خيرج يف آخر أميت املهدي
ً
، وتعظم األمة، وتكرث املاشية، ويعطي املال صحاحا،نباتها
ً
ً
ً
.» يعين حججا، أو ثمانيا،يعيش سبعا
“আমার উম্মানতর মশষ ভানগ ইমাম মাহদ্ী মবর হনবে,
তার ওপর আল্লাহ বৃ বি বষেে করনবে। যমীে উবদ্ভদ্ জন্ম
বদ্নব। সু স্থয ও সেল মলাকনদ্র মাল প্রদ্াে করা হনব।
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চতুস্পদ্ জানোয়ানরর সাংিযা মবনে যানব। উম্মানতর
সাংিযা মবনে যানব। বতবে সাত অথবা আি বির বসবাস
করনবে। (হানকম)
ববণেত আনি ময, ঐ বেদ্শেেগুনলা পযোয়ক্রনম সাংঘবিত
হনব, মযমে পুবতর মালায় পুবত পযোয়ক্রনম সাজানো
থানক। এগুনলার একবি সাংঘবিত হওয়ার পর পরই
অপরবি সাংঘবিত হনব। এ দ্শবি বেদ্শেে সাংঘবিত
হওয়ার পর পরই আল্লাহর আনদ্নশ বকয়ামত সাংঘবিত
হনব।
বকয়ামত িারা বক বুোয়: বকয়ামত িারা উনেশয হল ঐ
বদ্ে, ময বদ্ে মােু ষ আল্লাহর আনদ্নশ তানদ্র কবর মথনক
মবর হনব, বহসাব বেকানশর জেয, অতঃপর সৎকমেশীল
সু িল ও শাবন্ত এবাং অসৎ কমেশীল কুিল ও শাবস্ত প্রাপ্ত
হনব। আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ ۡ َ َ ُ َۡ ََۡ
َ ُ
ُ َٰ َ ۡ ُ َ َ ٗ َ
َّون
َّ ل َّن ُصبَّ َّيُوف ِض
َّ ِ اع َّكأنه َّم َّإ
َّ ِن َّٱۡل ۡج َداثَِّ َّ ِِس
َّ ون َّم
َّ ﴿يو َّم ََّي ُرج
]٩٣ :﴾ [املعارج٤٣
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“মস বদ্ে তারা কবর মথনক দ্রত মবনগ মবর হনব-নযে
তারা মকানো এক লেযস্থনলর বদ্নক িু নি যানে।” [সূ রা
আল-মা‘আবরজ, আয়াত: ৪৩]
এ বদ্নের একাবধক োম কুরআনে কারীনম উনল্লি
হনয়নি। মযমে,
( )يوم القيامةইয়াওমুল বক্বয়ামাহ, ( )القارعةআলক্বাবর‘আহ,
( )يوم احلسابইয়াওমুল বহসাব, ( (يوم ادلينইয়াওমুবেে,
( )الطامةআত্ত্বামাহ, ( )الواقعةআল-ওয়াবক্ব‘আহ, ()احلاقة
আল-হা-ক্কাহ, ( )الصاخةআসসািিাহ, ( )الغاشيةআলগাবশয়াহ ইতযাবদ্।
( )يوم القيامةইয়াওমুল বক্বয়ামাহ: আল্লাহ তা‘আলা
বনলে,

ۡ
ُۡ َ
]٧ :َّ﴾ [القيامة١َِّس َُّمَّب ِ َي ۡو َِّمَّٱلق َِيَٰ َمة
َّ ﴿
ِ لَّأق
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“বকয়ামাত বদ্বনসর শপথ।” [সূ রা আল-বক্বয়ামাহ,
আয়াত: ১]
( )القارعةআল-ক্বাবর‘আহ: আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
ُ َۡ
ُ َۡ
]٥ ،٧ :﴾ [القارعة٢ََّّ َماَّٱلقارِ َع َّة١َّ﴿ٱلقارِ َع َّة
“(আল ক্বাবরয়াহ) করাঘাতকারী, করাঘাতকারী কী? [সূ রা
আল-ক্বাবর‘আহ, আয়াত: ১-২]
( )يوم احلسابইয়াওমুল বহসাব: আল্লাহ তা‘আলা
বনলে,

ْ ُ َ َ ُۢ َ
َ
َ
َ ُّ َ َ
َّواَّيَ ۡو ََّم
َّ ِيدَّبِماَّنس
َّ ٱّللَِّل ُه َّۡمَّ َعذابََّّشد
َّ َّيل
َِّ ِ ونَّ َعنَّ َسب
َّ ضل
َّ ﴿إِنََّّٱَّل
ِ ِينَّي
ۡ
]٥١ :﴾ [ص٢٦َّاب
َِّ ٱۡل َِس
“বেশ্চয় যারা আল্লাহর পথ মথনক ববচুযত হয়, তানদ্র জেয
রনয়নি কনোর শাবস্ত, এ কারনণ ময, তারা বহসাব বদ্বসনক
ভুনল যায়।” [সূ রা মিায়াদ্, আয়াত: ২৬]
( )يوم ادلينইয়াওমুদ্ বদ্ে: আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
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َ َ
َ َّ َارَّل
َ ُۡ
:﴾ [االنفطار١٥َِّين
َِّ َّيَ ۡصل ۡون َهاَّيَ ۡو ََّمَّٱل١٤ََّّحيم
ِ فَّج
ِ َّ ﴿ِإَونََّّٱلفج
]٧٢ ،٧٩

“এবাং পাবপিরা থাকনব জাহান্নানম, তারা ববচার বদ্বনস
তথায় প্রনবশ করনব।” [সূ রা আল- ইেবিতার, আয়াত:
১৪-১৫]
ي
()الطامةআত্ত্বামাহ্:
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,

ُ ۡ ُ
َ َ
َۡك
]٣٩ :﴾ [انلازاعت٣٤َّى
ََّٰ ب
﴿فإِذاَّ َجا َءتََِّّٱلطام َّةَّٱل

“অতঃপর যিে মহাসাংকি এনস যানব।” [সূ রা আেোবয‘আত, আয়াত: ৩৪]
( )الواقعةআল-ওয়াবক্ব‘আহ: আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
ُ ۡ
َ َ
]٧ :﴾ [الواقعة١َّ﴿إِذاَّ َوق َعتََِّّٱل َواق َِع َّة
“যিে

বকয়ামনতর

ঘিো

ঘিনব।”

[সূ রা

ওয়াবক‘আহ, আয়াত: ১]
( )احلاقةআল-হাক্কাহ: আল্লাহ তা‘আলা বনলে,

আল-
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ُ َۡ َ
ُ َۡ
]٥ ،٧ :﴾ [احلاقة٢َّٱۡلٓاق َّة
ََّّما١َّٱۡلٓاق َّة
﴿
“সু -বেবশ্চত ববষয়, সু -বেবশ্চত ববষয় কী? [সূ রা আলহাক্কাহ, আয়াত: ১-২]
ي
()الصاخة
আস-সািিাহ: আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ َ
ُ
]٣٣ :َّ﴾ [عبس٣٣َّ﴿فإِذاَّ َجا َءتََِّّٱلصاخ َّة
“অতঃপর ময বদ্ে কণে ববদ্ারক আওয়াজ আসনব।” [সূ রা
আবাসা-আয়াত, ৩৩]
( )الغاشيةআল-গাবশয়াহ: আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ ۡ ُ َ َ َٰ َ َ ۡ َ
]٧ :﴾ [الغاشية١َِِّيثَّٱلغَٰشِ َية
َّ كَّحد
َّ لَّأتى
َّ ﴿ه
“আপোর কানি আেন্নকারী বকয়ামনতর বৃ ত্তান্ত মপৌঁনিনি
বক? [সূ রা আল-গাবশয়াহ, আয়াত: ১]
(২) মশষ বদ্বনসর ওপর ঈমাে আোর বেয়ম:
মশষ বদ্বনসর প্রবত সাংবেপ্ত ও ববস্তাবরতভানব ঈমাে
আো:
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মশষ বদ্বনসর প্রবত সাংবেপ্ত ঈমাে আোর পদ্ধবত হনে,
এ ববশ্বাস মপাষণ করা ময, এমে একবি বদ্ে রনয়নি, ময
বদ্ে আল্লাহ তা‘আলা পূ বেবতেী ও পরবতেী সকলনক
একবত্রত করনবে। প্রনতযনকই স্ব-স্ব কনমের প্রবতদ্াে
প্রদ্াে করনবে। একদ্ল জান্নাতী হনব, অপর দ্ল
জাহান্নামী হনব। আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َۡ
ُ
ُۡ
َ َٰ َ َ ُ ُ ۡ َ َ
ََّّلَّمِيقَٰتََِّّيَ ۡومََّّم ۡعلوم
َّ ِ ونَّإ
َّ َّلمجموع٤٩َّين
ََّ ِيَّ َوٱٓأۡلخ ِِر
ََّ لَّإِنََّّٱۡلول
َّ ﴿ق
]٢١ ،٩٤ :﴾ [الواقعة٥٠

“বলু ে, বেশ্চয় পূ বেবতেী ও পরবতেী সকনলই একবি
বেধোবরত বদ্নে একবত্রত হনব। [সূ রা আল-ওয়াবক‘আহ,
আয়াত: ৪৯-৫০]
আর মশষ বদ্বনসর প্রবত ববস্তাবরত ঈমাে হনলা, মৃতুযর
পর যা বকিু সাংঘবিত হনব তার প্রবত ববস্তাবরত ঈমাে
আো।
আর তা বেেববণেত ববষয়গুনলানক অন্তভুেক্ত কনর:
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প্রথমত: বিৎোতুল কবর বা কবনরর পরীো, আর তা
হনলা, মৃত বযবক্তনক দ্ািনের পর তানক তার রব, দ্ীে
ও েবী মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সম্পনকে
বজজ্ঞাসা বা প্রশ্ন করা হনব। অতঃপর যারা ঈমাে
এনেবিল, তানদ্রনক আল্লাহ সনতযর ওপর অিল
রািনবে। মযমে হাদ্ীনস এনসনি,
.»  وديين اإلسالم ونيب حممد،«ريب اهلل
“যিে তাাঁনক প্রশ্ন করা হনব, মস বলনব, আমার রব
আল্লাহ, আমার দ্ীে ইসলাম, আর আমার েবী হনেে
মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম।” (সহীহ বুিারী
ও মুসবলম)
বিবরশতািনয়র প্রশ্ন করা ও তাাঁর পদ্ধবত, মুবমেরা ও
মুোবিকরা বক উত্তর বদ্নবে এ সম্পনকে ববণেত সকল
হাদ্ীনসর ওপর ঈমাে আো ওয়াবজব।
বিতীয়ত: কবনরর শাবস্ত ও শাবন্ত: কবনরর শাবস্ত ও শাবন্তর
ওপর ঈমাে আো ওয়াবজব। আর বেশ্চয় কবর
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জাহান্নানমর গনতের একবি গভীর গতে অথবা জান্নানতর
বাগানের একবি বাগাে। আর কবর আবিরানতর প্রথম
ধাপ বা মেশে। ময বযবক্ত কবর মথনক মুবক্ত পানব (তার
জেয) কবনরর পনরর ধাপগুনলা হনত মুবক্ত পাওয়া সহজ
হনব। আর ময বযবক্ত কবর মথনক মুবক্ত পানব ো তার
জেয এর পনরর ধাপগুনলানত মুবক্ত পাওয়া আনরা কবেে
হনব। বস্তুত যার মৃতুয হল তিে মথনক তার বকয়ামত
শুরু হনয় মগল। অতঃপর আত্ম্া ও শরীর, উভনয় কবনর
শাবস্ত বা শাবন্ত মভাগ করনব। আর কিনো কিনো শুধু
আত্ম্া তা মভাগ করনব। আর কবনরর আযাব বা শাবস্ত
শুধু মাত্র যানলমনদ্র জেয, আর শাবন্ত শুধু মাত্র সতযবাদ্ী
মুবমেনদ্র জেয।
আর মৃত বযবক্ত কবর জীবনের শাবস্ত অথবা শাবন্ত প্রাপ্ত
হনব, চাই ভূ গভেস্থ করা মহাক বা ো-ই মহাক। যবদ্ও মৃত
বযবক্তনক আগুনে জাবলনয় মদ্ওয়া হয়, অথবা পাবেনত
ডুববনয় মদ্ওয়া হয় অথবা বহাংস্র পশু পাবি মিনয় মিনল,
তারপরও মস এ শাবস্ত অথবা শাবন্ত মভাগ করনব।
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আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
ْ ُ َۡ ُ َ
َ َ ُ َُۡ ُ
ٗ
ٗ ُ
َُ
َّاع َّة َّأدخِلوَّا
وم َّٱلس
َُّ ون َّ َعل ۡي َها َّغ ُدوا َّ َو َعشِ ياَّ َّ َو َي ۡو ََّم َّتق
َّ ار َّيعرض
َّ ﴿ٱنل
َ
ۡ
َ
َ َ َۡ ۡ َ َ
]٩١ :﴾ [اغفر٤٦َّاب
َِّ نَّأشدََّّٱل َعذ
َّ الَّف ِرعو
َّ ء
“সকানল ও সন্ধায় তানদ্রনক আগুনের সামনে মপশ করা
হয় এবাং মযবদ্ে বকয়ামত সাংঘবিত হনব, মস বদ্ে আনদ্শ
করা হনব, মিরাউে মগাষ্ঠীনক কবেেতর আযানব দ্াবিল
কর।” [সূ রা গাবির, আয়াত: ৪৬]
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,
.»«فلو ال أن ال تدافنوا دلعوت اهلل أن يسمعكم من عذاب القرب
“হায়!! যবদ্ মতামরা (তানদ্রনক) দ্ািে ো করার
আশাংকা ো করতাম, তাহনল আবম আল্লাহর কানি মদ্া‘আ
করতাম মতামানদ্রনক কবনরর আযাব শুোনোর জেয।”
(সহীহ মুসবলম)
তৃতীয়ত: বশঙ্গায় িুৎকার: বশঙ্গা হল বাাঁশীস্বরূপ; যানত
ইসরািীল আলাইবহস সালাম িুৎকার বদ্নবে। প্রথম
িুৎকার মদ্ওয়ার সানথ সানথই আল্লাহ যা জীববত রািনবে
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তা িাো সকল সৃ িজীব মারা যানব। বিতীয় িুৎকার
মদ্ওয়ার সানথ সানথই পৃবথবী সৃ বি মথনক বকয়ামত পযেন্ত
যত সৃ বিজীনবর আববেভাব হনয়বিল, তারা সকনলই উনে
যানব। আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َۡ
َ
َ ُ
ُّ َّف
َّۡرضََّّإ ِلََّّ َمن
َّ ِ فَّٱۡل
َّ ِ َّفَّٱلس َمَٰ َوَٰتََِّّ َو َمن
َّ ِ َِّقَّ َمن
ََّ ورَِّف َصع
َّ ٱلص
َّ ِ َِّخ
َّ ﴿ َونف
َ ُ
َ ُ ُ ُ َ َ
ُ َ َ َٰ َ ۡ ُ
:﴾ [الزمر٦٨َّ ون
َّ ى َّفإِذا َّه َّۡم َّق َِيامَّ َّيَنظ ُر
َّ ِخ َّفِي َّهِ َّأخر
َّ ٱّلل َّثمَّ َّنف
َّ َّ شا َّء
]١٨

“আর বশঙ্গায় িুাঁক মদ্ওয়া হনব, িনল আসমাে ও জবমনে
যারা আনি সকনল মবহুাঁশ হনয় যানব, তনব আল্লাহ যানক
ইো কনরে মস বযতীত। অতঃপর আবার িুৎকার মদ্ওয়া
হনব, তৎেোৎ তারা দ্ণ্ডায়মাে হনয় মদ্িনত থাকনব।”
[সূ রা আয-যু মার, আয়াত: ৬৮]
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,
ً
«ثم ينفخ يف الصور فال يسمعه أحد إال أصىغ يلتا ورفع يلتا ثم ال
 فتنبت منه،ثم يزنل اهلل مطرا كأنه الطل، يبىق أحد إال صعق
.» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون،أجساد انلاس
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“অতঃপর বশঙ্গায় িুৎকার মদ্ওয়ার সানথ সানথ সকনলই
স্কন্ধ উচু করনব। অতঃপর সকনলই জ্ঞােহারা হনয় পনে
যানব। তারপর আল্লাহ হালকা বৃ বি বষেণ করনবে। বৃ বি
মথনক মােু নষর মদ্হ নতবর হনব। তারপর বশঙ্গায় বিতীয়
িুৎকার মদ্ওয়ার সানথ সানথই সকনল দ্াাঁবেনয় তাকানত
থাকনব।” (সহীহ মুসবলম)
চতুথেত: পুেরুত্থাে: আর তা হনলা, বশঙ্গায় বিতীয় িুাঁক
মদ্ওয়ার সময় আল্লাহ সকল মৃতযনদ্র জীববত করনবে।
তারা সকনল সমগ্র ববনশ্বর প্রবতপালনকর উনেনশয দ্াাঁবেনয়
যানব। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বশঙ্গায় মিাাঁক মদ্ওয়া ও
প্রনতযক আত্ম্ানক স্ব-শরীনর বিনর যাওয়ার অেু মবত বদ্নল
সকল মােু ষ তানদ্র কবর মথনক দ্াাঁবেনয় জুতা ববহীে,
োঙ্গা পা, বস্ত্র-ববহীে-উলঙ্গ শরীর, িাৎো ববহীে ও দ্াাঁবেমগাাঁি ববহীে অবস্থায় দ্রুত ময়দ্ানের বদ্নক িু নি যানব।
ময়দ্ানের অবস্থাে দ্ীঘে হনব, সূ যে তানদ্র বেকিবতেী হনব,
সূ নযের উত্তাপ মবনে যানব। এ উত্তপ্ত ও কবেে অবস্থাে
দ্ীঘে হওয়ায় শরীর মথনক বেগেত ঘানম হাবু-ডুবু িানব,
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কানরা ঘাম পানয়র দ্ু ’ বগরা পযেন্ত, কানরা দ্ু ’ হািু পযেন্ত,
কানরা মাজা পযেন্ত, কানরা বে পযেন্ত, কানরা দ্ু ’ কাাঁধ
পযেন্ত মপৌঁিনব। আর মকউ-সম্পূ ণেভানব হাবুডুবু িানব, এ
সব হনলা তানদ্র (ভানলা-মন্দ) কমে অেু পানত।
পুেরুত্থাে সতয ও বেবশ্চত, যা ইসলামী শরী‘আহ,
(কুরআে ও হাদ্ীস) অেু ভূবত শবক্ত ও বুবদ্ধ-ববনবক িারা
প্রমাবণত।
ইসলামী শরী‘আহ: এর স্বপনে প্রমাণ কুরআনে অনেক
আয়াত ও েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মথনক
অনেক ববশুদ্ধ হাদ্ীস রনয়নি। মযমে, আল্লাহ তা‘আলা
বনলে,

ُ َ َ َ ََ ُۡ
]١ :ث﴾ [اتلغابن
َّ بَّتلُ ۡب َع
َّ ِ لَّور
ََّٰ لَّب
َّ ﴿ق

“বলু ে, অবশযই হনব, আমার পালেকতোর কসম, মতামরা
বেশ্চয় পুেরুবত্থত হনব।” [সূ রা আত-তাগাবুে, আয়াত:
৭]
বতবে আনরা বনলে,
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ُ ﴿ َك َماَّبَ َد ۡأنَاََّّأَو ََّلَّ َخ ۡلقََّّنُّع
]٧١٩ :ِيدهُۥَّ﴾ [االنبياء
“মযভানব আমরা প্রথমবার সৃ বি কনরবিলাম, মসভানব
পুেরায় সৃ বি করব।” [সূ রা আল-আবিয়া, আয়াত: ১০৪]
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,
ُ
ً
 ثم ال،«ثم ينفخ يف الصور فال يسمعه أحد إال أصىغ يلتا ورفع يلتا
ً
 شك- ثم يزنل اهلل مطرا كأنه الطل أو الظل،يبىق أحد إال صقع
 فتنبت أجساد انلاسن ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام-الراوي
.»ينظرون
“অতঃপর বশঙ্গায় িুাঁক মদ্ওয়ার সানথ সানথ সকনলই স্কন্ধ
উচু করনব অতঃপর সকনলই জ্ঞােহারা হনয় পনে যানব।
তারপর আল্লাহ হালকা বৃ বি বষেণ করনবে। বৃ বি মথনক
মােু নষর মদ্হ নতরী হনব। তারপর বশঙ্গায় বিতীয় িুাঁক
মদ্ওয়ার সানথ সানথই সকনল দ্াাঁবেনয় তাকানত থাকনব।”
(সহীহ মুসবলম)
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
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َ َ ََ َ َ
َ ۡ ُۡ َ َ َ
ُۡ ُۡ
َ َيي
َّيها َّٱَّلِيََّّأنشأهاََّّأو َّل
َّ َّق٧٨َّ َّهَّ َرمِيم
ََّ ِ ح َّٱلعِظَٰ ََّمَّ َو
َِّ الَّمنَّي
َّ ﴿ق
ِ َّل
ۡ َ ُ َُ َ َ
]١٤ ،١٨ :﴾ [يس٧٩ََّّلَّخلقََّّ َعل ِيم
َِّ مرةََّّوه َّوَّبِك
“বনল, মক জীববত করনব অবস্থসমূ হনক যিে মসগুনলা
গনল পনচ যানব? বলু ে, বযবে প্রথমবার মসগুনলানক সৃ বি
কনরনিে, বতবেই জীববত করনবে। বতবে সবে প্রকার সৃ বি
সম্পনকে অবগত।” [সূ রা ইয়াসীে, আয়াত: ৭৮-৭৯]
অেু ভূবত: অেু ভূবত মথনক পুেরুত্থানের ওপর দ্লীল:
আল্লাহ তা‘আলা এই পৃবথবীনত অনেক মৃতনক জীববত
কনর তাাঁর বান্দানদ্রনক মদ্বিনয়নিে। আর এ ববষনয় সূ রা
বাক্বারায় পাাঁচবি উপমা রনয়নি,
মূ সা আলাইবহস সালানমর সম্প্রদ্ায় যানদ্রনক
আল্লাহ তানদ্র মৃতুযর পর জীববত কনরবিনলে।
বেী ইসরাঈনলর এক বেহত বযবক্তনক জীববত
কনরবিনলে।
ঐ সম্প্রদ্ায়নক জীববত কনরবিনলে, যারা মৃতুযর
ভনয় বেনজনদ্র গ্রাম তযাগ কনরবিল।
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ঐ বযবক্তনক জীববত কনরবিনলে, ময বযবক্ত
জেপদ্ বদ্নয় অবতক্রম কনরবিল,
ইবরাহীম আলাইবহস সালানমর পাবিসমূ হনক।
আক্বল: বা সু স্থ ববনবক মথনক পুেরুত্থানের দ্লীল:
আর তা দ্ু ’ভানব হনত পানর:
(ক) আল্লাহ আসমাে ও জবমে এবাং এতদ্ু ভনয়র মনধয
যা রনয়নি সকলনক সৃ বি কনরনিে। আল্লাহ আসমাে
যমীে প্রথনম সৃ বি কনরনিে। বযবে প্রথম সৃ বির ওপর
েমতাবাে বতবে (তানক) পূ েরায় সৃ বি করার বযাপানর
অপারগ েে।
(ি) জবমে শুষ্ক ও বেজেীব হনয় যায়, অতঃপর আল্লাহ
তা‘আলা বৃ বি োবযল কনর জবমেনক সনতজ ও সজীব
কনর তুনলে, সবে প্রকার সবুজ-শযামল গাি পালা উৎপন্ন
হয়। সু তরাাং বযবে এ মৃত জবমেনক জীববত করনত সেম
বতবেই মৃতনদ্র পূ েরায় জীববত করানতও সেম।
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পঞ্চমত: হাশর, বহসাব-বেকাশ এবাং প্রবতদ্াে ও প্রবতিল
আমরা ঈমাে আেনবা ময, সকল মদ্নহর হাশর োশর
হনব, তানদ্রনক বজজ্ঞাসাবাদ্ করা হনব, তানদ্র মানে
ববচানর ইেসাি প্রবতবষ্ঠত হনব এবাং সকল সৃ বিজীবনক
স্বীয় কৃত কনমের প্রবতদ্াে ও প্রবতিল প্রদ্াে করা হনব।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,

َُ ََ َۡ َ َ َ
ٗ َ
]٩١ :َّ﴾ [الكهف٤٧َّۡشنَٰ ُه َّۡمَّفل َّۡمَّنغاد َِّۡرَّم ِۡن ُه َّۡمَّأ َحدا
﴿وح

“আর আমরা তানদ্রনক একবত্রত করব, অতঃপর তানদ্র
কাউনক িােব ো।” [সূ রা আল-ক্বাহাি, আয়াত: ৭৪]
বতবে আনরা বনলে,
َ ْ َُۡ ُُ َ ُ ََُ
َ َ ُ ۡ َ ََ
َّن
َّ ِ ِ َّإ١٩َّواَّكِتَٰبِ َي َّۡه
َّ ولَّهاؤ َّمَّٱقرء
َّ وتَّكِتَٰ َب ُهۥَّب ِ َي ِمينِهِۦَّفيق
َّ ِ نَّأ
َّ ﴿فأماَّم
َ ُ َ َ
َ
َ
َ
:﴾ [احلاقة٢١َّ َّاض َية
َّ ِ َّ  َّف ُه ََّو٢٠َّ ن َّ ُملَٰقَّ َّح َِساب ِ َي َّۡه
َّ ِ نت َّأ
َّ ظن
ِ ف َّعِيشةَّ َّر
]٥٧ ،٧٤

“অতঃপর যার আমলোমা ডাে হানত মদ্ওয়া হনব, মস
বলনব, োও, মতামরাও আমলোমা পনে মদ্ি। আবম
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জােতাম ময, আমানক বহসানবর সম্মু িীে হনত হনব।
অতঃপর মস সু িী জীবে-যাপে করনব।” [সূ রা আলহাক্কাহ, আয়াত: ১৯-২১]
বতবে আনরা বনলে,
َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َٰ َ ُ ُ َ َ ِ َ
َ َ ُ ۡ َ ََ
َّ٢٥َّوتَّك َِّتَٰب ِ َي َّۡه
َّ نَّل َّمَّأ
َّ ِ ولَّيليت
َّ وتَّكِتَٰ َب ُهۥَّبِشِ مالِۦَّفيق
َّ ِ نَّأ
َّ ﴿وأماَّم
َۡ َ
]٥١ ،٥٢ :﴾ [احلاقة٢٦ََّول َّۡمَّأد َّرَِّ َماَّح َِساب ِ َي َّۡه
“অতঃপর যার আমলোমা তার বাম হানত মদ্য়া হনব, মস
বলনব, হায় আমায় যবদ্ আমার আমলোমা ো মদ্ওয়া
হনতা। আবম যবদ্ ো জােতাম আমার বহসাব।” [সূ রা
আল-হাক্কাহ, আয়াত: ২৫-২৬]
আর হাশর হনে, মােু ষনদ্রনক তানদ্র বহসাব-বেকানশর
জেয ময়দ্ানে একবত্রত করা।
হাশর ও পুেরুত্থানের মনধয পাথেকয: পুেরুত্থাে হনলা:
মদ্হসমূ হনক পুেরুজ্জীববত করা। আর হাশর হনলা,
পুেরুবত্থত বযবক্তনদ্রনক অবস্থাে ময়দ্ানে একবত্রত করা।
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বহসাব, বেকাশ ও প্রবতিল: আল্লাহু তা‘বারাকা ও
তা‘আলা তাাঁর বান্দানদ্রনক তাাঁর সামনে দ্াাঁে করানবে ও
তানদ্রনক তানদ্র সম্পাবদ্ত কমে সম্পনকে অবগত
করানবে।
অতঃপর মুবমে মুত্তাকীনদ্র বহসাব বেকাশ হনলা, শুধু মাত্র
তানদ্র বেকি তানদ্র কমে মপশ করা হনব। যানত তারা
তানদ্র ওপর আল্লাহর অেু গ্রহ বুেনত পানর, ময অেু গ্রহ
আল্লাহ

তানদ্র

বেকি

মথনক

দ্ু বেয়ানত

মগাপে

মরনিবিনলে। আর আল্লাহ আবিরানত তানদ্রনক মাি
কনর বদ্নয়নিে। আর তানদ্র হাশর হনব তানদ্র ঈমাে
অেু পানত। বিবরশতারা তানদ্রনক স্বাগত জাোনব ও
জান্নানত প্রনবনশর সু সাংবাদ্ প্রদ্াে করনব, আর তানদ্রনক
অবস্থরতা ও সকল প্রকার ভয়-ভীবত এবাং এ কবেে
বদ্নের ভয়াবহতা মথনক বেরাপত্তা বদ্নব, অতঃপর তানদ্র
মূ িমণ্ডল উজ্জ্বল হনব। আর তানদ্র মুিমণ্ডল মস বদ্ে
হাবস-িুশী, আেন্দ-উৎিুল্ল সু সাংবাদ্ প্রাপ্ত হনব।
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অতঃপর আল্লাহ ববমুি বমথযাবাদ্ীনদ্র (কাবিরনদ্র)
বহসাব-বেকাশ অতযন্ত কবেেভানব হনব। সু ক্ষ্মাবতসু ক্ষ্ম
প্রনতযকবি মিাি বে কনমের। বকয়ামত বদ্বনস তানদ্রনক
তানদ্র মুনির উপর মিনে মহাঁচনে জাহান্নানম মিলা হনব,
তানদ্রনক লাবিত করার জেয ও তানদ্র কৃত কনমের িল
বহসানব এবাং তানদ্র বমথযা বলার কারনণ।
বকয়ামত বদ্বনস সবেপ্রথম বহসাব মেওয়া হনব আমানদ্র
েবী মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর উম্মানতর,
তানদ্র সানথ সত্তর হাজার মলাক তানদ্র পূ ণে তাওহীনদ্র
বনদ্ৌলানত ববো বহসানব ও ববো শাবস্তনত জান্নানত প্রনবশ
করনব। তারা ঐ সকল মলাক েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম বেনজর ভাষায় যানদ্র গুণ বণেো কনরনিে,
তারা কানরা বেকি োে-িুাঁক অেু সন্ধাে কনরে বে, মলৌহ
জাতীয় মকানো বকিু র মিাঁক বদ্নয় বচবকৎসা মেে বে।
মকানো বদ্ে মকানো বকিু মথনক কুলেণ গ্রহণ কনরে বে।
আর তারা তানদ্র প্রভুর ওপর-ই ভরসা করনতে। তানদ্র
মনধয অেযতম হনেে প্রবসদ্ধ সাহাবী উক্কাশা ইবে
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বমহসাে রাবদ্য়াল্লাহু আেহু। আর বান্দার সবেপ্রথম বহসাব
মেওয়া হনব আল্লাহর হক্ব-সালানতর (োমানযর) আর
মােু নষর মানে সবেপ্রথম িায়সালা করা হনব রক্তপানতর।
ষষ্ঠত: হাউয
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর হাউনযর ওপর
ঈমাে আেনবা। আর তা ববশাল হাউয ও সম্মাবেত
অবতরণ স্থাে। বকয়ামনতর মানে জান্নানতর আলকাউসার োমক েদ্ী মথনক শরাব প্রবাবহত হনব। এনত
অবতরণ

করনব

মুহাম্মাদ্

সাল্লাল্লাহু

আলাইবহ

ওয়াসাল্লানমর মুবমে উম্মানতরা।
হাউনযর বকিু নববশিয: তার শারাব দ্ু নধর চাইনত সাদ্া,
বরনির চাইনত োণ্ডা, মধু র চাইনত অবধক বমবি।
বমশনকর চাইনত সু গবন্ধ, যা সু প্রশস্ত, যার নদ্ঘেয ও প্রস্থ
সমাে, এর প্রবতবি প্রানন্তর আয়তে এক মানসর পনথর
সমাে। এনত জান্নাত মথনক প্রবাবহত দ্ু ’বি োলা রনয়নি।
আর এর পাে-পাত্র আকানশর তারকারাবজর চাইনত
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অবধক। ময বযবক্ত তা মথনক একবার পাবে পাে করনব,
মস আর কিেও বপপাসাতে হনব ো।
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,
 ماؤه أبيض من اللنب ورحيه أطيب من،«حويض مسرية شهر
ً
.» من رشب منه فال يظمأ أبدا، وكزيانه كنجوم السماء،املسك
“আমার হাউনযর আয়তে এক মানসর পথ সমতুলয, তার
পাবে দ্ু নধর চাইনত সাদ্া ও তার ঘ্রাণ বমশনকর চাইনত
সু গবন্ধ, তার পাে-পাত্র আকানশর তারকারাবজর সাংিযার
েযায়। ময বযবক্ত তা মথনক একবার পাবে পাে করনব মস
আর কিেও বপপাসাতে হনব ো।” (সহীহ বুিারী)
সপ্তমত: শািা‘আহ
যিে মসই মহাে প্রান্তনর মােু নষর ববপদ্ কবেে হনয়
দ্াাঁোনব এবাং মসথায় তানদ্র অবস্থাে দ্ীঘে হনব। তিে
তারা এ প্রান্তনরর ভয়াবহ ববপদ্ মথনক মুবক্ত পাওয়ার
জনেয তানদ্র প্রভুর বেকি সু পাবরশ মপশ করার প্রনচিা
চালানব। রাসূ লনদ্র মনধয যারা উলু ল আযম তথা উে
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মযোদ্াসম্পন্ন রাসূ ল মযমে, েূ হ, ইবরাহীম, মূ সা ও ঈসা
আলাইবহমুস সালাম, তারা অপারগতা প্রকাশ করনবে,
তিে সবে মশষ রাসূ ল আমানদ্র েবী মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইাবহ ওয়াসাল্লাম (যার আনগর ও পনরর গুোহ
আল্লাহ মাি কনর বদ্নয়নিে) তার বেকনি সবাই মপৌঁিনব।
তিে েবী মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর
জেয দ্াাঁোনবে। বতবে এমে স্থানে দ্াাঁোনবে ময স্থানে
আনগর ও পনরর সকনলই তাাঁর প্রশাংসা করনব এবাং এর
িারা তাাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মহা সম্মাে ও
উাঁচু মযোদ্া প্রকাবশত হনব। তারপর ‘আরনশর বেনচ
সাজদ্ায় পনে যানবে, আল্লাহ তিে তাাঁর বেকি আল্লাহর
অনেক প্রশাংসা ও উপযু ক্ত আনদ্শ ইলহাম করনবে।
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মসগুনলা িারা
আল্লাহর প্রশাংসা করনবে ও তাাঁর মযোদ্া বণেো করনবে।
তারপর েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর রনবর
বেকি (তানদ্র জেয) সু পাবরশ করার অেু মবত চাইনবে।
আল্লাহ তা‘আলা েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক
সৃ বিজীনবর জেয সু পাবরশ করার অেু মবত বদ্নবে, তিে
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রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সু পাবরশ
করনবে; যানত বান্দানদ্র মানে অসহেীয় দ্ু ঃি-কি ও
বচন্তা মভানগর পর সু ষ্ঠু িায়সালা করা হয়।
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,
«إن الشمس تدنو يوم القيامة حىت يبلغ العرق نصف األذن
 ثم، ثم بموىس، ثم بإبراهيم، استغاثوا بآدم،فبينما هم كذلك
 فيمىش حىت، فيشفع يلقيض بني اخللق.- - ثم بمحمد،بعسىي
ً
ً
 فيؤمئذ يبعثه اهلل مقاما حممودا حيمده أهل،يأخذ حبلقة ابلاب
.»اجلمع لكهم
“বকয়ামত বদ্বনস সূ যে বেকনি হনব। এমেবক ঘাম অধে
কাে পযেন্ত মপৌঁনি যানব। তারা এই অবস্থানতই থাকনব।
িনল তারা আদ্ম আলাইবহস সালাম, অতঃপর ইবরাহীম
আলাইবহস সালাম, অতঃপর মূ সা আলাইবহস সালাম,
অতঃপর ঈসা আলাইবহস সালাম, অতঃপর মুহাম্মাদ্
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর মাধযনম এ অবস্থা মথনক

ঈমানের রুকেসমূ হ




উদ্ধানরর জেয আল্লাহর কানি ধণো মদ্ওয়ার প্রাথেো
করনব।
অতঃপর

মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম

সু পাবরশ করনবে; যানত সৃ বিজীনবর মানে িায়সালা
সু সম্পন্ন করা হয়। অতঃপর বতবে জান্নানতর বদ্নক
অগ্রসর হনবে ও জান্নানতর দ্রজার কো (নিালার জেয)
ধরনবে। আল্লাহ তাাঁর রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লামনক প্রশাংবসত স্থানে অবতরণ করানবে। মস
স্থানের প্রশাংসা সকনল করনব”। (সহীহ বুিারী)
এ মহাে শািা‘আত আল্লাহ একমাত্র রাসূ ল মুহাম্মাদ্
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর জেয বেবদ্েি কনরনিে।
এ িাো বতবে আনরা অনেক শািা‘আনতর অবধকারী
হনবে।
(১) জান্নাতীনদ্র জান্নানত প্রনবনশর অেু মবতর জনেয
মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর শািা‘আত।
তার প্রমাণ, েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,
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فيقول اخلازن من أنت؟ قال،«آيت باب اجلنة يوم القيامة فاستفتح
.»فأقول حممد فيقول بك أمرت ال أفتح ألحد قبلك
“আবম বকয়ামত বদ্বনস জান্নানতর দ্রজার বেকনি
আসনবা, দ্রজা মিালার অেু মবত চানবা। অতঃপর
জান্নানতর প্রহরী বলনবে, আপবে মক? আবম উত্তনর বলব,
আবম মুহাম্মাদ্, অতঃপর প্রহরী বলনব, আপোর জেযই
শুধু দ্রজা মিালার আনদ্শ প্রাপ্ত হনয়বি, আপোর পূ নবে
কানরা জেয (দ্রজা) িুলনবা ো।” (সহীহ মুসবলম)
(২) মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর শািা‘আত
ঐ সকল বযবক্তর জেয, যানদ্র মেকী ও বদ্ী বা সৎ কাজ
ও অসৎ কাজ সমাে হনয় মগনি। তানদ্র জান্নানত
প্রনবনশর বযাপানর বতবে শািা‘আত করনবে। এ হনে
বকিু আনলনমর অবভমত। বকন্তু এ বযাপানর েবী সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ও সাহাবানয় মকরাম মথনক মকানো
সহীহ হাদ্ীস ববণেত হয় বে।
(৩)

মুহাম্মাদ্

সাল্লাল্লাহু

আলাইবহ

ওয়াসাল্লানমর

শািা‘আত ঐ সম্প্রদ্ানয়র জনেয, যারা জাহান্নানমর
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অবধকারী হনয় মগনি, তানদ্রনক জাহান্নানম ো মদ্ওয়ার
বযাপানর। এর প্রমাণ হল, েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লানমর হাদ্ীস,
.»«شفاعيت ألهل الكبائر من أميت
“আমার উম্মানতর মনধয যারা কাবীরা মগাোহ কনরনি
তানদ্র জেয আমার শািা‘আত।” (আবূ দ্াউদ্)
(৪) মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর মস
শািা‘আত যা বতবে জান্নানত জান্নাতীনদ্র মযোদ্া বৃ বদ্ধর
বযাপানর করনবে। তার প্রমাণ, েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লানমর হাদ্ীস,
.»«امهلل اغفر أليب سلمة وارفع درجته يف املهديني
“মহ আল্লাহ, আবূ সালামানক মাি কর এবাং সবেক
পথপ্রাপ্তনদ্র মানে তাাঁর মযোদ্া বাবেনয় দ্াও।” (সহীহ
মুসবলম)
(৫)

মুহাম্মাদ্

সাল্লাল্লাহু

আলাইবহ

ওয়াসাল্লানমর

শািা‘আত ঐ সম্প্রদ্ানয়র জেয যারা জান্নানত প্রনবশ
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করনব ববো বহসানব ও ববো শাবস্তনত। এর প্রমাণ,
উক্কাশাহ ইবে বমহসাে রাবদ্য়াল্লাহু আেহুর হাদ্ীস, সত্তর
হাজার মলানকর বযাপানর, যারা ববো বহসানব ও ববো
শাবস্তনত জান্নানত প্রনবশ করনব। অতঃপর েবী সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ ওয়াসাল্লাম তার (উক্কাশাহ) জেয মদ্া‘আ
করনলে,
.»«امهلل اجعله منهم
“মহ আল্লাহ তানক (উক্কাশানক) তানদ্র অন্তভুেক্ত কনর
দ্াও।” (সহীহ বুিারী ও মুসবলম)
(৬) েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর উম্মানতর
মনধয যারা কাবীরা মগাোহ করায় জাহান্নানম প্রনবশ
করনব, তানদ্রনক জাহান্নাম মথনক মবর করার বযাপানর
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর শািা‘আত। এর
প্রমাণ হনলা, েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর
হাদ্ীস,
.»«شفاعيت ألهل الكبائر من أميت
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“আমার উম্মানতর কাবীরা মগাোহকারীনদ্র জেয আমার
শািা‘আত।” (আবূ দ্াউদ্)
তািাো এ বযাপানর েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর
আনরা একবি হাদ্ীস হনলা,
 فيدخلون اجلنة يسمون--«خيرج قوم من انلار بشفاعة حممد
.»اجلهنميني
“একদ্ল

মলাকনক

মুহাম্মাদ্

সাল্লাল্লাহু

আলাইবহ

ওয়াসাল্লানমর শািা‘আনত জাহান্নাম মথনক মবর করা হনব,
অতঃপর তারা জান্নানত যানব। তানদ্রনক জাহান্নামী বনল
োমকরণ করা হনব।” (সহীহ বুিারী)
(৭) যারা শাবস্তর হক্বদ্ার হনব তানদ্র শাবস্ত হালকা করার
বযাপানর তাাঁর শািা‘আত। মযমে, মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু
আলাইবহ

ওয়াসাল্লাম

চাচা

আবু

তানলনবর

জেয

শািা‘আত। এর প্রমাণ, েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লানমর হাদ্ীস,
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«لعله تنفعه شفاعيت يوم القيامة فيجعل يف ضحضاح من انلار
.»يبلغ كعبيه يغيل منه دماغه
“সম্ভবত বকয়ামনতর বদ্বনস আমার শািা‘আত তার শাবস্ত
লাঘনব উপকানর আসনব, তাই শাবস্ত বহসানব শুধু পানয়র
বগরা পযেন্ত দ্ু ’বি জুতা পবরনয় মদ্য়া হনব, িনল মাথার
মগজ িুিনত থাকনব।” (সহীহ বুিারী ও মুসবলম)
তনব আল্লাহর বেকি শািা‘আত গ্রহণ হওয়ার জেয দ্ু ’বি
শতে রনয়নি:
(ক) শািা‘আতকারীর ও শািা‘আতকৃত বযবক্তর প্রবত
আল্লাহর সন্তুবি থাকনত হনব।
(ি) শািা‘আতকারীর শািা‘আত করার বযাপানর আল্লাহর
অেু মবত থাকনত হনব। আল্লাহ তা‘আলা বনলে,

َ َ ۡ ََ
َ َۡ َ
]٥٨ :ض﴾ [االنبياء
ََّٰ ٱرت
َّن
َِّ ونَّإِلََّّل ِم
َّ لَّيَشف ُع
َّ ﴿و

“তারা শুধু তানদ্র জনেয সু পাবরশ কনর, যানদ্র প্রবত
আল্লাহ সন্তুি।” [সূ রা আল-আবিয়া, আয়াত: ২৮]
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বতবে আনরা বনলে,

ۡ
َ ﴿ َمنَّ َذاَّٱَّلِيَّي َ ۡش َف َُّعَّع
]٥٢٢ :ِندهُۥََّّإِلََّّبِإِذنِهِۦَّ﴾ [ابلقرة

“তাাঁর (আল্লাহর) অেু মবত বযতীত সু পাবরশ করার মক
অবধকার রানি? [সূ রা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৫]
অিমত: মীযাে: মীযাে সতয, তার ওপর ঈমাে আো
িরয। আর মস মীযাে আল্লাহ বকয়ামত বদ্বনস স্থাপে
করনবে, বান্দানদ্র আমল মাপার ও তানদ্র কনমের
প্রবতদ্াে প্রদ্ানের জেয। এবি বাস্তব মীযাে বা মােদ্ণ্ড,
কাল্পবেক েয়, এর দ্ু ’বি পাল্লা ও রবশ রনয়নি, এর িারা
কমে অথবা আমলোমা অথবা স্বয়াং কমে সম্পাদ্েকারীনক
মাপা হনব। সবই মাপা হনব, তনব ওজে ভাবর-হালকার
ববষয়বস্তু হনব শুধু কমে। কমে সম্পাদ্েকারী ও আমলোমা
েয়। আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
ۡ َ َ ۡ ُ َ َ َ َٰ َ ۡ ِ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َٰ َ َ ۡ ُ َ َ َ
ۡ َ
َّياََِّّإَون
َّ لَّتظل َُّمَّنفسََّّش
َّ طَّ ِۡلو َّمَّٱلقِيمةَِّف
َّ ينَّٱلقِس
َّ ِض َّعَّٱلموز
َّ ﴿ون
َ
َ َۡ َ َ
َ ََ َ ََۡ َ ۡ َ ۡ
َ َّ ف َّب َنا
﴾َّ ٤٧َّ ي
ََّ ِ حَٰسِ ب
َّ ال َّ َحبةَّ َّم
َّ ن َّمِثق
َّ َك
ِ ََّٰ ِن َّخردلَّ َّأتينا َّبِهاَّ َّوك
]٩١ :[االنبياء
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“আর আমরা বকয়ামত বদ্বনস েযায়ববচানরর মীযােসমূ হ
স্থাপে করব। সু তরাাং কারও প্রবত যু লুম হনব ো। যবদ্
মকানো আমল সবরষার দ্াো পবরমাণও হয় আমরা তা
উপবস্থত করব এবাং বহসাব গ্রহনের জেয আমরাই
যনথি।” [সূ রা আল-আবিয়া, আয়াত: ৪৮]
বতবে আনরা বনলে,
َ ُّ َ ۡ
ُ ۡ
ُ َ َٰٓ َ ْ ُ َ ُ ُ َٰ َ َ ۡ َ ُ َ
َّك َّه َُّم
َّ ِ ت َّموزِينهۥ َّفأولئ
َّ ق َّف َمن َّثقل
َّ ن َّيَ ۡو َمئِذَّ َّٱۡل
َّ ﴿ َوٱل َو ۡز
ْ ُ َ َ
ۡ ۡ
َ
َ َ َُ
َ ۡ ََ
ُ ت َّ َم َوَٰز
َِّسوَّا
َّ ك َّٱَّل
َّ ِ ين ُهۥ َّفأ ْو َٰٓلئ
َّ ۡ ن َّخف
َّ  َّوم٨َّ ون
َّ ٱل ُمفل ُِح
ِ ِين َّخ
ِ
ۡ
َ
َ ْ ُ َ َ ُ َ ُ َ
]٤ ،٨ :﴾ [االعراف٩َّون
َّ واَّأَِبيَٰت َِناَّ َيظل ُِم
َّ أنفسهمَّبِماََّكن
“আর মস বদ্ে যথাথেই ওজে হনব। অতঃপর যানদ্র পাল্লা
ভাবর হনব, তারাই সিলকাম হনব এবাং যানদ্র পাল্লা হাল্কা
হনব, তারাই এমে হনব, যারা বেনজনদ্র েবত কনরনি।
মকেো, তারা আমার আয়াতসমূ হ অস্বীকার করনতা।”
[সূ রা আল-আ‘রাি, আয়াত: ৮-৯]
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,
.» واحلمد هلل تمأل املزيان،«الطهور شطر اإليمان
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“পববত্রতা অজেে করা ঈমানের অনধেক। আল-হামদ্ু বলল্লাহ্
(সকল প্রশাংসা একমাত্র আল্লাহর জেয) বাকযবি ওজনের
পাল্লানক পবরপূ ণে কনর মদ্য়।” (সহীহ মুসবলম)
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আনরা বনলে,
«يوضع املزيان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات واألرض
.»لوسعت
“বকয়ামত বদ্বনস এমে মীযাে স্থাপে করা হনব, তানত
যবদ্ সাত আসমাে ও সাত যমীেও মাপা হয় তনব তাও
তানত জায়গা হনব”।
েবমত: আস-বসরাত বা পুল বসরাত:
আর আমরা পুল বসরানতর ওপর ঈমাে আেনবা। আর
তা হনলা জাহান্নানমর বপনের উপর স্থাবপত পুল, যা ভয়ভীবত সন্ত্রস্ত অবতক্রম স্থল বা পথ। এর উপর বদ্নয় মােু ষ
জান্নানতর বদ্নক অবতক্রম করনব। মকউ অবতক্রম করনব
মচানির পলনকর েযায়। মকউ অবতক্রম করনব ববজলীর
েযায়। মকউ বাতানসর েযায়। মকউ পাবির েযায়। মকউ
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মঘাোর েযায় চলনব। মকউ মুসাবিনরর েযায় চলনব। মকউ
ঘে ঘে পা মরনি চলনব। সবেনশষ যারা অবতক্রম করনব
তানদ্রনক মিনে মিলা হনব। সকনলই অবতক্রম করনব
তানদ্র কনমের িলািল অেু পানত। এমেবক যার আনলা
তার পানয়র বৃ দ্ধা আঙ্গুনলর পবরমাণ হনব মসও অবতক্রম
করনব। কাউনক থাবা মমনর জাহান্নানম মিনল মদ্ওয়া
হনব। আর ময বযবক্ত পুল বসরাত অবতক্রম করনত পারনব
মস জান্নানত প্রনবশ করনব।
সবেপ্রথম আমানদ্র েবী মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ
ওয়াসাল্লাম অতঃপর তাাঁর উম্মাত পুলবসরাত পাবে
বদ্নবে। আর মস বদ্ে একমাত্র রাসূ লগণ কথা বলনবে।
রাসূ ল (আলাইবহমুস সালাম) মদ্র কথা হনব ( امهلل سلم
“ )سلمমহ আল্লাহ মুবক্ত দ্াও, মুবক্ত দ্াও।
জাহান্নানম পুলবসরানতর দ্ু ’ধানর হুনকর েযায় কন্টক
থাকনব, এর সাংিযা আল্লাহ িাো মকহ্ জানে ো। সৃ বিজীব মথনক আল্লাহ যানক ইো করনবে তানক থাবা মমনর
(জাহান্নানম) মিনল মদ্ওয়া হনব।
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পুলবসরানতর বকিু বণেো:
তা তরবারীর চাইনত ধারানলা, আর চুনলর চাইনত সূ ক্ষ্ম
ও বপবেল জাতীয়। এনত আল্লাহ যানদ্র পা বস্থর রািনবে,
শুধু মাত্র তানদ্রই পা বস্থর থাকনব, আর তা অন্ধকানর
স্থাবপত হনব। আমােত

ও আত্ম্ীয়তার

বন্ধেনক

পুলবসরানতর দ্ু ’পানশে দ্ণ্ডায়মাে অবস্থায় রািা হনব, যারা
তা সাংরেণ কনরনিে তানদ্র সপনে, আর যারা সাংরেণ
কনর বে তানদ্র ববপনে সােী মদ্ওয়ার জেয।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,

ٗ ۡ ٗ ۡ َ َ َ َٰ َ َ َ َ َ ُ َ
ُ ُ
ُ
َّج
َّ ِ َّثمََّّن َن٧١َّضيا
َّ ِ َعَّرب
َّ َّن
َّ ﴿ِإَونَّمِنك َّۡمَّإِلََّّوارِدهاَََّّك
ِ كَّحتماَّمق
ٗ
َ َ
َ ََّ وا َّْونَ َذ َُّرَّٱلظَٰل ِ ِم
]١٥ ،١٧ :﴾ [مريم٧٢َّجث ِيا
َّ ِينَّٱتق
َّ ٱَّل
ِ َّيَّفِيها
“মতামানদ্র মনধয এমে মকউ মেই, ময তথায়
(পুলবসরানত) মপৌঁিনব ো, এিা আপোর রনবর অবেবাযে
িায়সালা। অতঃপর আমরা তাকওয়ার অবধকারীনদ্রনক
উদ্ধার করব এবাং যাবলমনদ্রনক মসিানে েতজােু
অবস্থায় মিনে বদ্ব।” [সূ রা মারইয়াম, আয়াত: ৭১-৭২]
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েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,
«ويرضب الرصاط بني ظهراين جنهم فأكون أنا وأميت أول من
.»جيزيه
“জাহান্নানমর বপনের উপর পুলবসরাত স্থাপে করা হনব,
আর সবেপ্রথম আবম ও আমার উম্মাত তা অবতক্রম
করনবা।” (সহীহ মুসবলম)
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আনরা বনলে,
فأكون أول من جيزي وداعء الرسل يومئذ..«ويرضب جرس جهنم
.»امهلل سلم سلم
“জাহান্নানমর পুল স্থাপে করা হনব, অতঃপর আবমই
সবেপ্রথম অবতক্রম করনবা। আর মস বদ্ে রাসূ লনদ্র
মদ্া‘আ হনব, আল্লাহুম্মা সাবল্লম, সাবল্লম, (মহ আল্লাহ! মুবক্ত
দ্াও, মুবক্ত দ্াও)।” (সহীহ বুিারী ও মুসবলম)
আবু সাঈদ্ িুদ্রী রাবদ্য়াল্লাহু আেহু বনলে,
.»«بلغين أن اجلرس أدق من الشعر وأحد من السيف
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“আবম সাংবাদ্প্রাপ্ত হনয়বি ময, পুলবসরাত চুনলর চাইনত
সূ ক্ষ্ম আর তরবারীর চাইনত ধারানলা হনব।” (সহীহ
মুসবলম)
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,
ً
ً
،«وترسل األمانة والرحم فتقوم ىلع جنيب الرصاط يمينا وشماال
، ثم كمر الطري وشد الرحال، ثم كمر الريح...فيمر أولكم اكلربق
 رب سلم: ونبيكم قائم ىلع الرصاط يقول،جتزي بهم أعماهلم
 حىت جيئ الرجل فال يستطيع، حىت تعجز أعمال العباد،سلم
ً
السري إال زحفا قال وىلع حافيت الرصاط الكيلب معلقة مأمورة
.»بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس يف انلار
“আমােত ও আত্ম্ীয়তার বন্ধেনক মপ্ররণ করা হনব,
অতঃপর পুল বসরানতর ডানে ও বানম দ্াাঁোনব, মতামানদ্র
মনধয সবেপ্রথম যারা অবতক্রম করনব, তারা ববজলীর েযায়
অবতক্রম করনব, তারপর যারা অবতক্রম করনব তারা
বাতানসর েযায়। তারপর পাবির েযায় অবতক্রম করনব,
তারপর মুসাবিনরর েযায় অবতক্রম করনব, তানদ্র কমে
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তানদ্রনক অবতক্রম করানব। আর মতামানদ্র েবী
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম পুল বসরানতর পানশ্বে
দ্ণ্ডায়মাে থাকনবে এবাং বলনবে, মহ প্রভু মুবক্ত দ্াও,
মুবক্ত দ্াও। এভানব বান্দানদ্র কমে অপারগ হনয় যানব,
এমে বক বকিু মলাক হামাগুবে বদ্নয় অবতক্রম করনব।
পুলবসরানতর দ্ু ’ধানর েুলন্ত হুনকর েযায় কন্টক থাকনব,
যানদ্রনক মগ্রিতার করার আনদ্শপ্রাপ্ত হনয়নি তানদ্রনক
মগ্রিতার করনব। অতঃপর বকিু আহত হনয় মুবক্ত পানব
আর বকিু চাপাচাবপ কনর জাহান্নানম পনে যানব। (সহীহ
মুসবলম)
দ্শমত: আল-কােত্বারাহ
আমরা ঈমাে আেনবা এ কথার প্রবত ময, মু‘বমনেরা
পুলবসরাত অবতক্রম কনর কােত্বারানত অবস্থাে করনব বা
দ্াাঁোনব। আর তা (কােত্বারাহ্) হনলা জান্নাত ও
জাহান্নানমর মধযবতেী স্থাে, এিানে ঐ সকল মুবমেনদ্রনক
দ্াাঁে করানো হনব, যারা পুলবসরাত অবতক্রম কনর
এনসনি এবাং জাহান্নাম মথনক মুবক্ত মপনয়নি, জান্নানত
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যাওয়ার পূ নবে এনক অপনরর কাি মথনক প্রবতনশাধ
গ্রহনণর জনেয (এিানে দ্াাঁে করানো হনব)। অতঃপর
তানদ্র পবরশুবদ্ধর পর জান্নানত প্রনবনশর অেু মবত মদ্ওয়া
হনব।
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,
،«خيلص املؤمنون من انلار فيحبسون ىلع قنطرة بني اجلنة وانلار
فيقتص بلعضهم من بعض مظالم اكنت بينهم يف ادلنيا حىت إذا
 فواذلي نفس حممد بيده،هذبوا ونقوا أذن هلم يف دخول اجلنة
.»ألحدهم أهدى بمزنهل يف اجلنة منه بمزنهل اكن يف ادلنيا
“মুবমেরা জাহান্নাম মথনক মুবক্ত পানব, তারপর তানদ্রনক
জান্নাত ও জাহান্নানমর মধযবতেী কােত্বারাহ্ োমক স্থানে
আিকানো হনব। তারপর দ্ু বেয়ানত তানদ্র মানে ময যু লুম
বেযোতে ঘনিবিল এনক অপনরর পে মথনক তার
প্রবতনশাধ গ্রহণ করা হনব। যিে তারা এসব মথনক মুক্ত
হনব তিে তানদ্রনক জান্নানত যাওয়ার অেু মবত মদ্ওয়া
হনব। অতঃপর শপথ মসই সত্তার যার হানত মুহাম্মাদ্
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সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর প্রাণ, বেশ্চয় তানদ্র
প্রনতযনকর দ্ু বেয়ার বাসস্থাে মথনক জান্নানতর বাসস্থাে
অবধক উত্তমভানব বচনে বেনত সমথে হনব।” (সহীহ বুিারী)
একাদ্শতম: জান্নাত ও জাহান্নাম
আমরা ঈমাে আেনবা ময, জান্নাত ও জাহান্নাম সতয, এ
দ্ু ’বি (জান্নাত ও জাহান্নাম) বতেমানে ববদ্যমাে রনয়নি,
আর তা কিনো ধ্বাংস হনব ো, বেঃনশষও হনব ো, বরাং
সবেদ্া থাকনব। আর জান্নাতবাসীনদ্র বে‘আমত মশষ ও
ঘািবত হনব ো, অেু রূপ জাহান্নামীনদ্র মনধয যার বযাপানর
আল্লাহ বচরস্থায়ী শাবস্তর িায়সালা কনরনিে তার শাবস্ত
কিেও ববরত ও মশষ হনব ো।
তনব

তাওহীদ্পন্থীরা,

আল্লাহর

রহমনত

ও

শািা‘আতকারীনদ্র শািা‘আনত জাহান্নাম মথনক মুবক্ত
পানবে।
আর জান্নাত হনলা, অবতবথশালা, যা আল্লাহ বকয়ামনত
মুত্তাকীনদ্র জেয নতবর কনর মরনিনিে। মসিানে রনয়নি

ঈমানের রুকেসমূ হ




প্রবাবহত েদ্ী উন্নত ও সু উে কে, মনোনলাভা রমণীগণ।
তথায় আররা ররয়রে মনঃপূত-মনোহর সামগ্রী যা
মকানো বদ্ে মকানো চেু মদ্নি বে, মকানো কণে শ্রবণ কনর
বে, আর মকানো মােু নষর অন্তনরও মকানো বদ্ে কল্পোয়
আনস বে।
জান্নানতর বে‘আমত বচরস্থায়ী, মকানো বদ্ে মশষ হনব ো।
জান্নানত চাবুক সমতুলয জায়গা দ্ু বেয়া ও দ্ু বেয়ার সব
বকিু র মচনয় উত্তম।
আর জান্নানতর সু গবন্ধ চবল্লশ বৎসর দ্ূ রনত্বর রাস্তা মথনক
পাওয়া যানব। জান্নানত মুবমেনদ্র জেয সব চাইনত বে
বে‘আমত হনলা আল্লাহনক সরাসবর স্বচনে দ্শেে লাভ
করা।
বকন্তু কাবিররা আল্লাহর দ্শেেলাভ মথনক ববঞ্চত হনব:
আর যারা মুবমেনদ্র জেয তানদ্র রনবর দ্শেেনক
অস্বীকার করনলা মস বস্তুতঃ এ ববঞ্চত হওয়ানত
মুবমেনদ্রনক কাবিরনদ্র েযায় মনে করনলা। আর
জান্নানত একশতবি ধাপ রনয়নি, এক ধাপ মথনক অপর
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ধানপর দ্ূ রত্ব আসমাে মথনক জবমনের দ্ূ রত্ব অেু রূপ।
আর সবনচনয় উন্নত ও উত্তম জান্নাত হল, জান্নাতুল
বিরদ্াউস আল-আ‘লা। এর িাদ্ হনলা আল্লাহর ‘আরশ।
আর জান্নানতর আিবি দ্রজা রনয়নি, প্রনতযক দ্রজার
পানশ্বের নদ্ঘেয ‘মক্কা’ মথনক ‘হাজর’ এর দ্ূ রনত্বর সমাে।
আর এমে বদ্ে আসনব ময বদ্নে তা ভীনে পবরপূ ণে হনব,
আর জান্নানত েূ েযতম মযোদ্ার অবধকারী ময হনব তার
জেয দ্ু বেয়া ও আনরা দ্শ দ্ু বেয়ার পবরমাণ জায়গা হনব।
আল্লাহ তা‘আলা জান্নাত সম্পনকে বনলে,

ۡ ۡ ُ
]٧٣٣ :﴾ [ال عمران١٣٣َِّي
ََّ تَّل ِل ُمتق
َّ ﴿أعِد

“মুত্তাকীনদ্র জেয নতরী করা হনয়নি।” [সূ রা আনল
ইমরাে, আয়াত: ১৩৩]
জান্নাতবাসীরা বচরস্থায়ী, আর জান্নাতও ধ্বাংস হনব ো: এ
সম্পনকে আল্লাহ বনলে,
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َۡ ۡ
َ
َۡ
َۡ
ُُ
َِّين
ََّ تَّ َع ۡدنَََّّت ِريَّمِنَُّتت َِهاَّٱۡلن َهَٰ َُّرَّخَٰ ِل
َّ ُ َِٰندَّ َرب ِ ِه َّۡمَّ َجن
ََّ ﴿ َج َزاؤه َّۡمَّع
َ ۡ َ َ َٰ َ ُ ۡ َ ْ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َ ِ ٗ َ َ َ
﴾٨َّشَّ َرب ُهۥ
ََّ ِ نَّخ
َّ ِكَّل ِم
َّ واَّعن َّهَّذل
َّ ٱّللَّعنه َّمَّورض
َّ َّض
َّ فِيهاََّّأبداََّّر
]٨ :[ابلينة
“তানদ্র রনবর কানি রনয়নি তানদ্র প্রবতদ্াে বচরকাল
বসবানসর জান্নাত, যার তলনদ্নশ বেেেবরণী প্রবাবহত।
তারা মসিানে থাকনব অেন্তকাল। আল্লাহ তানদ্র প্রবত
সন্তুি এবাং তারা আল্লাহর প্রবত সন্তুি। এিা তার জনেয
ময তার রবনক ভয় কনর।” [সূ রা আল-বাইনয়যোহ,
আয়াত: ৮]
আর জাহান্নাম: তা মতা শাবস্তর ঘর যা আল্লাহ কাবির ও
অবাধযনদ্র জেয নতবর কনর মরনিনিে। মসিানে বববভন্ন
প্রকার কবেে শাবস্ত রনয়নি। তার পাহারাদ্ার হনব বেষ্ঠুর
ও বেদ্েয় বিবরশতারা। আর কাবিররা মসিানে বচরস্থায়ী
থাকনব। তানদ্র িাদ্য হনব যাক্কুম (কাাঁিাযু ক্ত) আর পােীয়
হনব পুাঁজ, দ্ু বেয়ার আগুনের তাপ জাহান্নানমর আগুনের
তাপমাত্রার সত্তর ভানগর এক ভাগ মাত্র। জাহান্নানমর
আগুণ দ্ু বেয়ার আগুনের চাইনত ৬৯ (ঊেসত্তর) গুণ
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মববশ, এর প্রনতযকবি অাংশ দ্ু বেয়ার আগুনের েযায় বা
তার চাইনত আনরা উত্তাপ, আর এই জাহান্নাম তার
অবধবাসী বেনয় পবরতুি হনব ো বরাং বলনব ময, আনরা
আনি বক? তার সাতবি দ্রজা হনব। প্রনতযকবি দ্রজার
জেয বেধোবরত জাহান্নামীনদ্র অাংশ থাকনব।
আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নাম সম্পনকে বনলে,

َ ۡ ۡ ُ
]٧٣٧ :﴾ [ال عمران١٣١َّين
ََّ تَّل ِلكَٰف ِِر
َّ ﴿أعِد

“কাবিরনদ্র জেয নতবর করা হনয়নি।” [সূ রা আনল
ইমরাে, আয়াত: ১৩১]
জাহান্নামীরা বচরস্থায়ী এবাং তা ধ্বাংস হনব ো: এ সম্পনকে
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ ۡ َ ََ َ
ٗ َ َ َ َٰ َ
ً ينَّ َوأ َ َعدََّّل َ ُه َّۡمَّ َسع
ََِّّيهاََّّأبَداََّّل
ِينَّف
َّ َّخ ِل٦٤َِّيا
ََّ نَّٱلكَٰف ِِر
َّ ٱّللَّلع
َّ ََّّ﴿إِن
َ
َ
َ
ٗ لَّنَ ِص
]١٢ ،١٩ :﴾ [االحزاب٦٥َّيا
َّ ونَّ َو ِ ٗۡلاَّ َو
َّ َي ُد
ِ
“বেশ্চয় আল্লাহ কাবিরনদ্রনক অবভসম্পাত কনরনিে
এবাং তানদ্র জনেয জ্বলন্ত অবগ্ন প্রস্তুত মরনিনিে। তথায়
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তারা অেন্তকাল থাকনব।” [সূ রা আল-আহযাব, আয়াত:
৬৪-৬৫]
(৩) মশষ বদ্বনসর ওপর ঈমাে আোর িলািল:
মশষ বদ্বনসর ওপর ঈমাে আোর অনেক সু িল রনয়নি:
(১) সাওয়ানবর আশায় আেু গতয ও কমে সম্পাদ্নে আগ্রহী
ও উৎসাহী হওয়া।
(২) এ বদ্বনসর শাবস্তর ভনয় অবাধযতায় বলপ্ত ও মসিার
প্রবত সন্তি থাকা মথনক মবাঁনচ থাকা।
(৩) আবিরানত মুবমেরা ময বে‘আমত ও িাওয়াব পানব
এ আশা- আকাঙ্খায় দ্ু বেয়ার িু নি যাওয়া বজবেস মথনক
বেনজর শান্তো লাভ করা।
(৪) বযবক্ত ও সমাবজক জীবনে মসৌভানগযর মূ ল উৎস হল
মশষ বদ্বনসর ওপর ঈমাে আো। কারণ মােু ষ যিে এ
কথার ওপর ঈমাে আেনব ময, বেশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা
সৃ িজীবনক তানদ্র মৃতুযর পর পুেরুজ্জীববত করনবে ও
তানদ্র বহসাব-বেকাশ বেনবে এবাং তানদ্র কনমের

ঈমানের রুকেসমূ হ




প্রবতদ্াে প্রদ্াে করনবে। মাযলু নমর (অতযাচাবরত) পনে
যাবলম (অতযাচারকারী) বযবক্তর কাি মথনক প্রবতনশাধ
বেনবে। তিে মস আল্লাহর আেু গনতযর ওপর প্রবতবষ্ঠত
থাকনব, সকল অকলযানণর উৎস বেঃনশষ হনয় যানব।
সমানজ কলযাণ ববস্তার লাভ করনব এবাং সবেত্র সম্মােমযোদ্া, শাবস্ত ও বেরাপত্তা িবেনয় পেনব। প্রশাবন্ত ও
বেরাপত্তা মবনে যানব।
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ষষ্ঠ রুকে: তাকদ্ীনরর ওপর ঈমাে
(১) কদ্নরর (তাকদ্ীনরর) সাংজ্ঞা ও তার ওপর ঈমাে
আোর গুরুত্ব:
কদ্র বা (ভাগয) হনলা, আল্লাহর অেন্ত জ্ঞাে ও বহকমাত
অেু যায়ী সৃ বিকুনলর সকল বকিু বেধোরণ। আর তা
আল্লাহর কুদ্রনতর ওপর বেভেরশীল, কারণ বতবে
সবেববষনয় েমতাশীল, বতবে যা ইো তাই কনরে।
আর তাকদ্ীনরর ওপর ঈমাে আো আল্লাহ তা‘আলার
রবুববয়াত বা প্রভুনত্তর ওপর ঈমাে আোর অন্তভুেক্ত এবাং
তা ঈমানের িয়বি রুকনের অেযতম একবি রুকে। এর
ওপর ঈমাে আো িাো এই িয়বি রুকনের ওপর ঈমাে
আো পবরপূ ণে হনব ো।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,

َۡ َ ۡ َ ُ
َ
]٩٤ :﴾ [القمر٤٩َََّّشءََّّخلق َنَٰ َُّهَّبِق َدر
َّك
َّ َّ﴿إِنا

“বেশ্চয় আমরা প্রনতযক বস্তুনক পবরবমতরূনপ সৃ বি
কনরবি।” [সূ রা আল-ক্বামার, আয়াত: ৪৯]
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েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,
.» أوالكيس والعجز،«لك يشء بقدر حىت العجز والكيس
“প্রনতযক বজবেসই পবরবমত, এমেবক অপারগতা ও
অলসতা অথবা অলসতা ও অপারগতাও।” (সহীহ
মুসবলম)
(২) তাকদ্ীনরর স্তর:
চারবি স্তর বাস্তবায়নের মাধযনম তাকদ্ীনরর ওপর ঈমাে
আো পবরপূ ণে হনব:
প্রথমতঃ আল্লাহর অেন্ত জ্ঞানের ওপর ঈমাে আো, যা
সকল বস্তুনক পবরনবিে কনর মরনিনি। আল্লাহ তা‘আলা
বনলে,

َۡ
َ َ َ ََ
َ َ
َ
َ َ
ََّّفَّك َِّتَٰب
َّ ِ َِّك
َّ ۡرضَّإِنََّّذَٰل
َّ ِ فَّٱلس َماءََِّّ َوٱۡل
َّ ِ َّٱّللَّ َي ۡعل َُّمَّ َما
َّ ََّّ﴿أل َّۡمَّت ۡعل َّۡمَّأن
ََ َ َ
َ َّ ََّع
]١١ :﴾ [احلج٧٠ََّّسي
َّ َِّك
َّ إِنََّّذَٰل
ِ ٱّللَِّي
“তুবম বক জােো ময, বেশ্চয় আল্লাহ অবগত যা বকিু
আসমাে ও জবমনে রনয়নি, বেশ্চয় তা বকতানব বলবিত
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আনি আর বেশ্চয় তা আল্লাহর বেকি সহজ।” [সূ রা আলহাজ, আয়াত: ৭০]
বিতীয়তঃ লাওনহ মাহিুনয আল্লাহর জাো মমাতানবক
ভাগযসমূ হ বলনি রািার ওপর ঈমাে আো। আল্লাহ
তা‘আলা বনলে,

َ
َ ۡ
ۡ َ َّبَّمِن
]٣٨ :َشءَّ﴾ [االنعام
َِّ َٰفَّٱلكِت
َّ ِ َّ﴿ماَّفر ۡط َنا

“আমরা বকতানব মকানো বকিু বলিনত িাবে বে।” [সূ রা
আে‘আম আয়াত: ৩৮]
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,
«كتب اهلل مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السموات واألرض
.»خبمسني ألف سنة
“আসমাে-যমীে সৃ বির ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার বৎসর পূ নবে
আল্লাহ তা‘আলা সৃ বি জীনবর তাকদ্ীরসমূ হ বলনি
মরনিনিে।” (সহীহ মুসবলম)
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তৃতীয়ত: আল্লাহর কাযেকরী ইো ও তাাঁর বযাপক শবক্তর
ওপর ঈমাে আো। আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ َ ۡ ُّ َ ُ َ َ َ َ
ََ
َ
]٥٤ :﴾ [اتلكوير٢٩َّي
ََّ بَّٱلعَٰل ِم
َّ ٱّللَّر
َّ َّونَّإِلََّّأنَّيشا َّء
َّ ﴿ َو َماَّتشا ُء
“সৃ বিকুনলর রব আল্লাহর ইোর বাইনর অেয বকিু ই
মতামরা ইো করনত পার ো।” [সূ রা আত-তাকওয়ীর,
আয়াত: ২৯]
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ঐ বযবক্তনক বনলে,
ময বযবক্ত তাাঁনক সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম লেয কনর
বনলবিনলে,
»«ما شاء اهلل وشئت
আল্লাহ এবাং আপবে যা মচনয়নিে (‘এবাং’ সাংযু ক্ত কনর)।
ً
.»«أجعلتين هلل ندا بل ما شاء اهلل وحده
“তুবম বক আমানক আল্লাহর সমকে বাবেনয় বদ্নল? বরাং
বতবে একাই মচনয়নিে।” (আহমদ্)
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চতুথেত: বেশ্চয় আল্লাহ সকল বস্তুর সৃ বিকতো; এর ওপর
ঈমাে আো। আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
ُ َٰ َ َ َ ُ َ ۡ َ ُ ُ َٰ َ ُ
ۡ َ َّك
]١٥ :﴾ [الزمر٦٢َََّّشءََّّ َوك ِيل
َِّ ََّع
َّ َّكََّشءََّّوه َّو
َِّ َّٱّللَّخل َِّق
َّ ﴿
“আল্লাহ সব বকিু র স্রিা এবাং বতবে সব বকিু র
অবভভাবক।” [সূ রা-আয-যু মার, আয়াত: ৬২]
বতবে আনরা বনলে,

َ ُ َ
ُ ََ َ ُ َ
]٤١ :﴾ [الصافات٩٦َّون
َّ ٱّللَّخلقك َّۡمَّ َو َماَّت ۡع َمل
َّ ﴿و

“আল্লাহ মতামানদ্রনক এবাং মতামানদ্র কমেনক সৃ বি
কনরনিে।” [সূ রা আস-সািিাত আয়াত: ৯৬]
েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,
.»«إن اهلل يصنع لك صانع وصنعته
“বেশ্চয় আল্লাহ সকল আববস্কারক ও তার আববস্কারনক
সৃ বি কনরে।” (সহীহ বুিারী)
(৩) তাকদ্ীনরর প্রকার:
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(ক) সকল সৃ িজীনবর সাধারণ তাকদ্ীর বলবপবদ্ধকরণ।
আর মসিাই আসমাে জবমে সৃ বির পঞ্চাশ হাজার বৎসর
আনগ লাওনহ মাহিুনয বলবপবদ্ধ করা হনয়নি।
(ি) সারা জীবনের তাকদ্ীর বলবপবদ্ধকরণ। আর তা
হনলা বান্দার মানে রুহ্ বা আত্ম্া িুাঁনক মদ্ওয়ার সময়
মথনক তার মশষ বেশ্বাস পযেন্ত যা বকিু সাংঘবিত হনব তা
বেধোরণ করা।
(গ) বাৎসবরক তাকদ্ীর বেধোরণ। আর তা হনলা, প্রনতযক
বৎসর যা বকিু সাংঘবিত হনব তা বেধোরণ করা। মসিা
প্রনতযক বৎসনরর লাইলাতুল কদ্র তথা মবহমাবন্বত
রজেীনত হনয় থানক। আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ ُّ ُ ُ ۡ ُ َ
]٩ :﴾ [ادلخان٤ََّّكَّأ ۡمرََّّ َحكِيم
َّ َّق
َّ ﴿فِيهاَّيف َر
“এ রানত প্রনতযক প্রজ্ঞাপূ ণে ববষয় বস্থরীকৃত হয়।” [সূ রাআদ্-দ্ু িাে আয়াত: ৪]
(ঘ) নদ্েবন্দে তাকদ্ীর বেধোরণ, আর তা হনলা সম্মাে,
অপমাে, (বকিু ) মদ্ওয়া ো মদ্ওয়া জীববত করা, মৃতুয দ্াে
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ইতযাবদ্ যা নদ্েবন্দে সাংঘবিত হনব, তা বেধোরণ করা।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
ۡ َ
َۡ
ُ َۡ
ُ
ُ
﴾٢٩َّ َّف َّشأن
َّ ِ َّ ك َّيَ ۡومَّ َّه ََّو
َّ َّ ۡرض
َّ ِ ف َّٱلس َمَٰ َوَٰتَِّ َّ َوٱۡل
َّ ِ َّ سل ُهۥ َّ َمن
َّ ﴿ي
]٥٤ :[الرمحن
“আসমাে ও জবমনে ববচরণশীল সকনলই তাাঁর কানি
প্রাথেী, প্রনতযক বদ্ে মকানো ো মকানো মহৎকনমে রত
রনয়নিে।” [সূ রা আর-রহমাে আয়াত: ২৯]
(৪) তাকদ্ীনরর বযাপানর সালািনদ্র আকীদ্া বা ববশ্বাস
হনলা:
বেশ্চয় আল্লাহ সকল বস্তুর সৃ বিকতো, প্রভু, তার মাবলক
বা অবধকারী। বেশ্চয় আল্লাহ সকল সৃ বিজীবনক সৃ বির
পূ নবে মসগুনলার তাকদ্ীর বলবপবদ্ধ কনর মরনিনিে।
তানদ্র বয়স, রুযী, কমেসমূ হ বেধোরণ কনর মরনিনিে।
আনরা বলনি মরনিনিে ময মসৌভাগযশালী অথবা দ্ু ভোগযবাে
হওয়ার বদ্নক তারা ধাববত হনব।
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প্রনতযক বজবেসই স্পি বকতানব বহসাব কনর মরনিনিে।
অতঃপর আল্লাহ যা চাে তা হয়, আর যা চাে ো তা হয়
ো। আর যা হনয়নি ও হনব তা সবই জানেে। আর যা
হয় বে যবদ্ তা হনতা কীভানব হনতা তাও জানেে। আর
বতবে প্রনতযক বস্তুর ওপর েমতাশীল। যানক ইো
বহদ্ায়াত দ্াে কনরে, আর যানক ইো তানক পথভ্রি
কনরে।
আর বেশ্চয় বান্দার ইো ও শবক্ত রনয়নি, যা িারা
তানদ্রনক ময সকল কানজর সমথেযবাে কনরনিে তা
সম্পাদ্ে কনর এই ববশ্বাস মরনি ময আল্লাহ যা চাে
শুধু মাত্র তাই হয়। আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ َ ْ ُ َ َٰ َ َ َ
َ
]١٤ :ِيناَّنلَ ۡهد َِين ُه َّۡمَّ ُس ُبل َناَّ﴾ [العنكبوت
واَّف
َّ ِينَّجهد
َّ ﴿وٱَّل
“আর যারা আমানদ্র পনথ সাংগ্রাম কনর আমরা অবশযই
তানদ্রনক আমানদ্র পথসমূ নহ পবরচাবলত কবর।” [সূ রা
আল-‘আেকাবূ ত, আয়াত: ৬৯]

ঈমানের রুকেসমূ হ




আর বেশ্চয় আল্লাহ বান্দার ও তার কনমের সৃ বিকতো, আর
তারাই

এই

কমেগুনলা

প্রকৃতপনে

সম্পাদ্েকারী।

ওয়ানজব মিনে মদ্ওয়া বকাংবা হারাম কাজ করানত
আল্লাহর ববরুনদ্ধ কানরা মকানো হুজ্জাত বা দ্লীল দ্াাঁে
করানোর সু নযাগ মেই, বরাং বান্দানদ্র ববরুনদ্ধ আল্লাহর
পূ ণে দ্লীল রনয়নি। ববপদ্-আপনদ্ তাকদ্ীরনক কারণ
বহনসনব গ্রহণ করা নবধ হনলও বেন্দেীয় ও পানপর কানজ
তাকদ্ীনরর অযু হাত মদ্ওয়া নবধ েয়। মযমে, েবী
সাল্লাল্লাহু

আলাইবহ

ওয়াসাল্লাম

আদ্ম

ও

মূ সা

আলাইবহমাস সালানমর পরস্পর ববতনকের বযাপানর
বনলে,
 أنت آدم اذلي أخرجتك خطيئتك: فقال موىس،«حتاج آدم وموىس
 أنت موىس اذلي اصتفاك اهلل برساالته: فقال هل آدم،من اجلنة
ي
قدر ي
يلع قبل أن أخلق فحج آدم
وبكالمه ثم تلومين ىلع أمر قد
.»موىس
“আদ্ম ও মূ সা ববতনকে বলপ্ত হনয়বিনলে, অতঃপর মূ সা
বলনলে, মহ আদ্ম মতামানকই মতা মতামার পাপ জান্নাত
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মথনক ববহষ্কার কনরবিল। তারপর আদ্ম তাাঁনক বলনলে,
মহ মূ সা! মতামানকই মতা আল্লাহ তাাঁর বরসালাত ও
কথাপনকাথনের

জেয

বেবোচে

কনর

বেনয়বিনলে?

তারপরও তুবম আমানক এমে ববষনয়র ওপর মদ্াষানরাপ
করি যা আল্লাহ আমার সৃ বির পূ নবেই আমার ওপর
বেধোরণ কনর মরনিনিে। এভানব আদ্ম মূ সার ওপর জয়ী
হনলে1। (সহীহ মুসবলম)
(৫) বান্দানদ্র কমেসমূ হ

1

এিানে অবশযই এিা বু ো উবচৎ ময, আদ্ম আলাইবহস সালাম
এিানে বু োনত মচনয়নিে, জান্নাত মথনক মবর কনর মদ্ওয়া ববপদ্
ও মুসীবত। যা আমার ওপর পূ বে বেধোবরত। জান্নাত মথনক মবর
কনর মদ্ওয়া পাপ ও অপরাধ েয়, যবদ্ তা হনতা তনব আদ্ম
আলাইবহস সালাম পূ বে বেধোবরত তাকদ্ীর বদ্নয় দ্লীল মপশ
করনতে ো। সু তরাাং এিা প্রমাবণত হনলা ময ববপদ্াপনদ্ পূ বে
বেধোবরত তাকদ্ীনরর মদ্াহাই মদ্ওয়া যানব, বকন্তু পাপ ও
অপরাধমূ লক কানজ তাকদ্ীনরর মদ্াহাই মদ্ওয়া যানব ো।
[সম্পাদ্ক]
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ময সকল কাজ আল্লাহ তা‘আলা এই বেবিল ববনশ্ব
পবরচালো কনরে তা দ্ু ’ভানগ ববভক্ত:
এক: আল্লাহ তা‘আলার কমেসমূ নহর মনধয ময সকল কমে
তাাঁর সৃ বি জীনবর মানে পবরচালো কনরে, তানত কানরা
মকানো প্রকার ইো ও ইিবতয়ার মেই। বস্তুর সকল ইো
আল্লাহর জেয। মযমে জীববত করা মৃতুয দ্াে করা সু স্থ
ও অসু স্থ করা। আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ ُ َ
ُ ََ َ ُ َ
]٤١ :﴾ [الصافات٩٦َّون
َّ ٱّللَّخلقك َّۡمَّ َو َماَّت ۡع َمل
َّ ﴿و
“আর আল্লাহই মতামানদ্র ও মতামানদ্র কমেনক সৃ বি
কনরনিে। [সূ রা আস-সািিাত, আয়াত: ৯৬]
বতবে আনরা বনলে,
ٗ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ُّ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ َ َٰ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ
﴾ل
َّ ن َّع َم
َّ ت َّوٱۡليوَّة َّ ِۡلبلوك َّم َّأيك َّم َّأحس
َّ ق َّٱلمو
َّ ﴿ٱَّلِي َّخل
]٥ :[امللك
“বযবে জীবে ও মরণ সৃ বি কনরনিে; যানত মতামানদ্রনক
পরীো কনরে- মক মতামানদ্র মনধয কনমে মশ্রষ্ঠ? [সূ রা
আল-মুলক, আয়াত: ২]
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দ্ু ই: আর ময সকল কমে সৃ বিজীব সম্পাদ্ে কনর থানক,
তা

সবই

ইোর

সানথ

সম্পবকেত।

আর

তা

সম্পাদ্েকারীর ইিবতয়ার ও ইোয় সাংঘবিত হয়, কারণ
আল্লাহ তানদ্র ওপর মসিা করার েমতা অপেণ
কনরনিে। আল্লাহ তা‘আলা বনলে,

َ ُ
َ
]٥٨ :﴾ [اتلكوير٢٨َِّيم
ََّ ﴿ل َِمنَّشا ََّءَّمِنك َّۡمَّأنَّي َ ۡس َتق

“ময মতামানদ্র মনধয মসাজা পনথ চলনত চায়।” [সূ রা
আল-তাকওয়ীর, আয়াত: ২৫]
বতবে আনরা বনলে,

َ
ُ ۡ َۡ َ
ۡ َۡ َ
]٥٤ :﴿ف َمنَّشا ََّءَّفل ُيؤمِنَّ َو َمنَّشا ََّءَّفل َيكف َّۡرَّ﴾ [الكهف

“অতএব যার ইো হয় ঈমাে আেু ক এবাং যার ইো
কুিরী করুক।” [সূ রা আল-ক্বাহাি, আয়াত: ২৯]
ভাল কাজ সম্পাদ্নের জেয তারা প্রশাংসার হক্বদ্ার, আর
িারাপ কাজ করার জেয তারা অপমানের হক্বদ্ার।
আল্লাহ শুধু মাত্র ঐ কাজ করার জেয শাবস্ত বদ্নবে, যানত
বান্দার পূ ণে ইিবতয়ার রনয়নি। আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
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ۡ
َ ََ
]٥٤ :﴾ [ق٢٩َّ﴿ َو َماََّّأناََّّبِظلَٰمََّّل ِل َعبِي َِّد
“আর ো আবম বান্দানদ্র ওপর যু লুমকারী।” [সূ রা ক্বাি,
আয়াত: ২৯]
আর মােু ষ ইো ও বেরুপানয়র পাথেকয জানে। মযরূপ
মকউ িাদ্ মথনক বসাঁবে মবনয় বেজ ইোয় অবতরণ কনরে,
আর কিনো মকউ তানক িাদ্ মথনক মিনল বদ্নত পানর।
প্রথম উদ্াহরণ হনলা ইোর, আর বিতীয় উদ্াহরণ হনলা
বেরুপানয়র।
(৬) আল্লাহর সৃ বি ও বান্দার কনমের মানে সমন্বয়:
আল্লাহ বান্দানক সৃ বি কনরনিে ও তার (বান্দার)
কমেসমূ হনক সৃ বি কনরনিে ও তানক ইো ও শবক্ত
বদ্নয়নিে। তাই বান্দাই প্রকৃতপনে তার কনমের
সম্পাদ্েকারী, সারাসবর তা আদ্ায়কারী। কারণ, তার
ইো ও শবক্ত রনয়নি।
অতঃপর মস যবদ্ ঈমাে আনে, তনব মস তার ইোয় ও
ইরাদ্ায় ঈমাে আেনলা। আর মস যবদ্ কুিুরী কনর তনব
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মস তার ইোয় ও পূ ণে ইরাদ্ায় কাবির হনলা। মযমে,
আমরা বনল থাবক ময, এই িল এই গানির আর এই
িসল এই মেনতর। অথে হনলা, বেশ্চয় তা মথনক উৎপন্ন
হনয়নি। আর আল্লাহর বদ্ক মথনক এর অথে হনব, বেশ্চয়
আল্লাহ এিানক তা মথনক সৃ বি কনরনিে। এই দ্ু ইনয়র
মানে মকানো প্রকানরর ববনরাধ মেই।
আর এর িারা (শার‘উল্লাহ) আল্লাহর প্রণয়ে ও তাাঁর
বেধোরণ এক বনল ববনববচত হয়। আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ ُ َ
ُ ََ َ ُ َ
]٤١ :﴾ [الصافات٩٦َّون
َّ ٱّللَّخلقك َّۡمَّ َو َماَّت ۡع َمل
َّ ﴿و
“অথচ আল্লাহ মতামানদ্রনক এবাং মতামানদ্র কমেসমূ হনক
সৃ বি কনরনিে।” [সূ রা আস-সািিাত, আয়াত: ৯৬]
বতবে আনরা বনলে,
َ َ َ
َ
ۡ َ ۡ َ ََ
ُ ِ َ َّفَ َس ُني٦َّ ن
ُ ۡ ق َّب
َِّسهُۥ
ََّٰ َ ٱۡل ۡس
ََّٰ ى َّ َوٱت
ََّٰ ن َّأع َط
َّ ﴿فأما َّم
ِ َّ  َّوصد٥َّ ق
َ
ۡ
َ
ۡ ۡ َ َ َ ۢ َ
َ َ
َ ۡ ُل ِۡلي
ُ ب َّب
َّ٩َّ ن
ََّٰ َ ٱۡل ۡس
ََّٰ َ ٱس َتغ
ِل َّو
َّ ن ََّب
َّ  َّ َوأما َّم٧َّ ى
ََّٰ ِس
ِ َّ  َّوكذ٨َّ ن
َ ۡ ِسهُۥَّل ِۡل ُع
ُ ِ َفَ َس ُني
]٧١ ،٢ :﴾ [الليل١٠َّى
ََّٰ ِس

ঈমানের রুকেসমূ হ




“অতএব, ময দ্াে কনর এবাং তাকওয়া অবলিে কনর
এবাং উত্তম ববষয়নক সতয মনে কনর, আমরা তানক সু নির
ববষনয়র জনেয সহজ পথ দ্াে করব, আর ময কৃপণতা
কনর ও মবপরওয়া হয় এবাং উত্তম ববষয়নক বমথযা মনে
কনর, আমরা তানক কনির জনেয সহজ পথ দ্াে করব।”
[সূ রা আল-লাইল, আয়াত: ৫-১০]
(৭) তাকদ্ীনরর বযাপানর বান্দার করণীয়:
তাকদ্ীনরর বযাপানর বান্দার করণীয় কাজ হনলা দ্ু ’বি:
প্রথম: সম্ভাবয কাজ সম্পাদ্ে ও সতকেকৃত কাজ মথনক
ববরত থাকার জেয আল্লাহর কানি সাহাযয প্রাথেো করা।
আল্লাহর কানি আনরা চাইনত হনব মযে বতবে তার জেয
সহজ কাজনক করার তাওিীক মদ্ে, আর কবেে সাধয
কাজ মথনক তানক ববরত রানিে। আর তাাঁর ওপর ভরসা
করা ও তাাঁর কানি আশ্রয় চাওয়া। অতঃপর কলযাণ
অজেনের জেয ও অকলযাণ বজেনের জেয তাাঁরই মুিানপেী
হওয়া। বতবে সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,
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«احرص ىلع ما ينفعك واستعن باهلل وال تعجز وإن أصابك يشء
فال تقل لو أين فعلت كذا لاكن كذا ولكن قل قدر اهلل وما شاء
.» فإن لو تفتح عمل الشيطان،فعل
“মতামার জেয কলযাণকর কানজর প্রবত যত্নবাে হও,
আল্লাহর কানি সাহাযয প্রাথেো কর, আর অপারগতা
প্রকাশ কবরও ো। আর তুবম যবদ্ মকানো কনির সম্মু িীে
হও তনব এইরূপ ববলও ো ময আবম যবদ্ এ কাজ
করতাম তাহনল এই হত; বরাং বল ময, ‘এিা আল্লাহর
বেধোরণ, আর বতবে যা মচনয়নিে তাই কনরনিে’। কারণ,
‘যবদ্’ কথাবি শয়তানের কমে িুনল মদ্য়।
বিতীয়: বান্দা তার ওপর বেধোবরত ববপদ্াপনদ্ নধযে ধারণ
করনব, ঘাবোনব ো। অতঃপর জােনব ময, বেশ্চয় তা
আল্লাহর পে মথনক। সু তরাাং সন্তুিবচনত্ত তা মমনে বেনব।
আনরা জ্ঞাত হনব- ময ববপদ্ তানক আক্রমে কনরনি তা
তানক ভুল কনর অবতক্রম কনর চনল যাবার েয়। আর ময
ববপদ্ তানক আক্রমণ কনর বে তা তানক মকানো ভানবই
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স্পশে করার বিল ো। েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
বনলে,
«واعلم أن ما أصابك لم يكن يلخطئك وأن ما أخطأك لم يكن
.»يلصيبك
“আনরা জ্ঞাত হনব- ময ববপদ্ মতামানক আক্রমণ কনরনি
তা মতামানক ভুল কনর অবতক্রম কনর চনল যাবার েয়।
আর ময ববপদ্ মতামানক আক্রমণ কনরবে তা মতামানক
স্পশে করার বিল ো”।
(৮) তাকদ্ীর ও িায়সালার প্রবত সন্তুি থাকা:
তাকদ্ীনরর প্রবত সন্তুি থাকা অপবরহাযে; মকেো তা
আল্লাহর রুবুববয়াত বা প্রভুনত্বর প্রবত সন্তুি থাকার
অন্তভুেক্ত। তাই সকল মুবমনের পনে আল্লাহর িায়সালার
ওপর সন্তুি থাকা অপবরহাযে।
কারণ, আল্লাহর সকল কমে ও িায়সালাই ভানলা
(েযায়পূ ণে) ইেসািবভবত্তক, বহকমাতপূ ণে। সু তরাাং যার
আস্থা থাকনব ময, বেশ্চয় ময সু ি বা দ্ু ঃি তানক স্পশে
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কনরনি তা তানক ভুল কনর অবতক্রম কনর চনল যাবার
বিল ো আর যা তানক মিনে মগনি বা স্পশে কনর বে তা
তার বেকি মপৌঁিার বিল ো, মস বযবক্ত মপনরশােী ও
সনন্দহ মথনক মবাঁনচ থাকনত সেম হনব। আর তার জীবে
হনত বযাকুলতা ও মদ্াদ্ু লযমােতা দ্ূ র হনব। চনল যাওয়া
বা হাবরনয় যাওয়া বস্তুর ওপর বচবন্তত হনব ো। আর তার
ভববষযৎনক ভয় পানব ো। আর এর মাধযনম মস সব
চাইনত মসৌভাগযপূ ণে হনব, আত্ম্ার বদ্ক বদ্নয় সব মচনয়
পববত্র হনব, আর সব মচনয় প্রশান্ত হৃদ্য় হনব।
আর ময জােনত পারনব ময, তার বয়স সীবমত, রুযী
পবরবমত, মস বেবশ্চতভানব বুেনত পারনব ময, কাপুরুষতা
বয়স বাোনত পানর ো, কাপেণযতা রুযী বাোনত পানর ো,
সবই বলবিত রনয়নি, তিে মস ববপনদ্র ওপর নধযে ধারণ
করনব, পাপ ও ত্রুবিপূ ণে কমে সম্পাদ্ে করার কারনণ
েমা চাইনব। আর আল্লাহ যা (তার জেয) বেধোরণ
কনরনিে তার প্রবত সন্তুি থাকনব। তনবই আনদ্নশর
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আেু গতয আর ববপনদ্র ওপর নধযে ধারনণর মানে সমন্বয়
গেনত সেম হনব। আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ
َۡ
ۡ
ۡ
َ ابَّمِنَّ ُّم ِص
ََّّٱّللَِّ َي ۡه َِّدَّقل َب ُهۥ
َّ ِ نَّب
َّۢ ٱّللَِّ َو َمنَّيُؤ ِم
َّ َّن
َِّ يبةََّّإِلََّّبِإِذ
َّ َ ﴿ َماََّّأ َص
ُ ُ َ
ۡ َ َّل
]٧٧ :﴾ [اتلغابن١١َََّّشءََّّ َعل ِيم
َِّ ٱّللَّبِك
َّ و
“আল্লাহর অেু মবত বযবতনরনক মকানো প্রকার ববপদ্ আনস
ো এবাং ময বযবক্ত আল্লাহর ওপর ঈমাে আেনব, আল্লাহ
তার অন্তরনক পথ প্রদ্শেে করানবে। আল্লাহ সবে ববষনয়
সমযক পবরজ্ঞাত।” [সূ রা আত-তাগাবুে, আয়াত: ১১]
বতবে আনরা বনলে,
ۡ ۡ َ َ
ۡ
َ َ
ۡ َ﴿ف
]٢٢ :ك﴾ [اغفر
َّ ِ ٱس َتغف َِّۡرَّ َِّلۢنب
ٱّللَِّحقََّّو
َّ َّبَّإِنََّّ َوع ََّد
َّۡ ِ ٱص
“অতএব, আপবে নধযে ধারণ করুে। বেশ্চয় আল্লাহর
প্রবতশ্রুবত সতয। আপবে আপোর পানপর জেয েমা
প্রাথেো করুে।” [সূ রা গাবির, আয়াত: ৫৫]
(৯) বহদ্ায়াত দ্ু ’ প্রকার: (বহদ্ায়ানতর দ্ু ’বি অথে)
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প্রথম: বহদ্ায়াত অথে, সনতযর সন্ধাে মদ্ওয়া, সৎপথ
প্রদ্শেে করা। আর সকল সৃ িজীবই এর মাবলক। আর
সকল রাসূ ল ও তানদ্র অেু সারীগণ এরই মাবলক।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,

َ
َ َ
]٢٥ :َّ﴾ [الشورى٥٢ََّّلَّصِ َرَٰطََّّ ُّم ۡس َتقِيم
ََّٰ ِ كَّتلَ ۡهدِيََّّإ
َّ ﴿ِإَون

“বেশ্চয় আপবে সরলপথ প্রদ্শেে কনরে।” [সূ রা আশশূ রা, আয়াত: ৫২]
বিতীয়: বহদ্ায়াত এর অথে, আল্লাহ কতৃেক বান্দানদ্রনক
(ভানলা কানজর) তাওিীক প্রদ্াে করা ও সবেক পনথ
প্রবতষ্ঠা বা অিল রািা, (আর তা) তাাঁর মুত্তাকী বান্দানদ্র
জেয দ্য়া ও অেু গ্রহস্বরূপ। আর এ বহদ্ায়ানতর একমাত্র
মাবলক হনলে আল্লাহ।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,

َ َ َۡ ۡ َ ۡ َ
َ
َ َ َ
﴾ٱّلل َّ َي ۡهدِي َّ َمن َّيَشا َُّء
ََّ َّ َّت َّ َولَٰكِن
َّ ن َّأحبب
َّ ل َّت ۡهدِي َّم
َّ َّ ك
َّ ﴿إِن
]٢١ :[القصص
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“আপবে যানক ভানলাবানসে, তানক সৎপনথ আেনত
পারনবে ো, তনব আল্লাহ তা‘আলাই যানক ইো সৎপনথ
আেয়ে কনরে।” [সূ রা আল-ক্বাসাস, আয়াত: ৫৬]
(১০) (আল্লাহর) কুরআনে ববণেত ইরাদ্া দ্ু ’ প্রকার:
প্রথম: ইরাদ্া কাউবেয়া ক্বাদ্াবরয়া বা সৃ বিগত ও প্রাকৃবতক
ইো, আর তা হনে, সকল সৃ বিকূনলর জেয বেধোবরত
ইো। সু তরাাং আল্লাহ যা চাে তা হয়, আর যা চাে ো
তা হয় ো। এ সৃ বিগত ও প্রাকৃবতক ইো বা ইরাদ্া
(কাউবেয়া ও ক্বাদ্াবরয়া) অবশযই সাংঘবিত হনব; বকন্তু
শরী‘আতগত ইো বা ইরাদ্া শর‘ঈয়াহ’র সানথ বমবলত
ো হওয়া পযেন্ত মসিানক তার পে মথনক ভানলাবাসা
বকাংবা মসিার প্রবত তাাঁর সন্তুি হওয়া জরুবর েয়। আল্লাহ
তা‘আলা বনলে,

َ ۡ
ۡ َ َۡ َُ َۡ َ ُ ِ ُ َ َ
]٧٥٢ :حَّ َص ۡد َرهُۥَّل ِِۡل ۡسل َٰ َِّمَّ﴾ [االنعام
َّ ۡش
ٱّللَّأنَّيهدِيهۥَّي
َّ ََّّ﴿فمنَّي ِرد
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“আল্লাহ যানক বহদ্ায়াত করার ইো কনরে, তার বেনক
ইসলানমর জেয উন্মু ক্ত কনর মদ্ে।” [সূ রা আল-আে‘আম,
আয়াত: ১২৫]
বিতীয়: ইরাদ্া দ্ীবেয়া শর‘ঈয়াহ, (দ্ীে বহনসনব আল্লাহর
ইো) তা হল, দ্ীেী বেনদ্েশ বা উনেশয, আর তার সানথ
সাংবিি রনয়নি মসিার অেু সারীনক ভানলাবাসা ও তানদ্র
প্রবত সন্তুি থাকা। তনব ইরাদ্া দ্ীবেয়া শর‘ঈয়াহ ততেণ
বাস্তবাবয়ত হনব ো যতেণ পযেন্ত তার সানথ ইরাদ্া
কাউবেয়া (সৃ বিগত ইো) সাংযু ক্ত ো হনব। আল্লাহ
তা‘আলা বনলে,

ۡ ُ ُ ُ ََ َ ۡ ُۡ ُ ُ ُ ُ ُ
]٧٨٢ :ِس﴾ [ابلقرة
ََّ ۡ يدَّبِك َُّمَّٱل ُع
َّ لَّي ِر
َّ ِسَّو
َّ ٱّللَّبِك َّمَّٱلي
َّ َّيد
َّ ﴿ي ِر

“আল্লাহ মতামানদ্র জেয সহজ চাে, মতামানদ্র জেয
কবেেতা চাে ো।” [সূ রা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫]
আর ‘ইরাদ্া কাউবেয়া’ অবধক বযাপক, কারণ সকল
‘শারয়ী ইরাদ্া’ যা বাস্তবাবয়ত হয় তা সৃ বিগত বদ্ক হনতও
বাস্তবাবয়ত হওয়ার জেয উনেশয। পোন্তনর ঘনি যাওয়া
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সকল ‘ইরাদ্া কাওেীয়া’ (সৃ বিগত ইো) তা শরী‘আনত
উনেশয েয়।
সু তরাাং কিেও আল্লাহর সৃ বিগত ইো ও শর‘ঈ উভয়বিই
বাস্তবাবয়ত হয়। মযমে, আবু বকর রাবদ্য়াল্লাহু আেহুর
ঈমানের মানে উভয় প্রকার ইরাদ্া বা ইো বাস্তবাবয়ত
হনয়বিল।
আবার কিেও কিেও মকবল আল্লাহর সৃ বিগত ইো
বাস্তবাবয়ত হয়, মসিানে শরী‘আতগত ইো থানক ো।
মযমে, আবু জাহল এর কুিুরী। তানত শুধু মাত্র আল্লাহর
ইরাদ্া কাওবেয়া বা সৃ বিগত ইো বিল।
আবার কিেও কিেও মকানো বকিু নত আল্লাহর ইরাদ্া
কাউবেয়া বা সৃ বিগত ইো থানক ো, যবদ্ও তা ইরাদ্া
শর‘ইয়াহ বা শারী‘আনতর বদ্ক মথনক প্রতযাবশত বিল।
মযমে, আবু জানহনলর ঈমাে।
সু তরাাং যবদ্ও আল্লাহ োিরমােী সাংঘবিত হওয়ার ইো
কনরে ঘনি যাওয়ার বদ্ক মথনক এবাং সৃ বিগত বদ্ক মথনক
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তা চাে বকন্তু বতবে তা দ্ীে বহসানব পিন্দ কনরে ো,
ভানলাবানসে ো ও তার প্রবত বেনদ্েশও মদ্ে ো। বরাং
তার প্রবত ববনিষ রানিে, অপিন্দ কনরে, তা মথনক
বান্দানদ্রনক বেনষধ কনরে ও তা সম্পাদ্েকারীনক
সাবধাে কনরে। যবদ্ও আর এসব বকিু তাাঁরই বেধোরণ।
পোন্তনর আেু গতযপূ ণে কমে ও ঈমাে আেয়ে করানক
আল্লাহ তা‘আলা ভানলাবানসে, মসিার বেনদ্েশ বদ্নয়নিে,
তার সম্পাদ্েকারীনক মেকী ও সু ন্দর প্রবতদ্ানের ওয়াদ্া
বদ্নয়নিে। যবদ্ও তাাঁর ইরাদ্া িাো তাাঁর োিরমােী করা
যায় ো। আর আল্লাহ তা‘আলা যা চাে শুধু তাই সাংঘবিত
হয়।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,

َ
َ
ُۡ ۡ
]١ :ضَّلِع َِبادِ َّه َِّٱلكف ََّرَّ﴾ [الزمر
ََّٰ لَّيَ ۡر
َّ ﴿ َو

“আর (আল্লাহ) তাাঁর বান্দানদ্র কুিুরী পিন্দ কনরে ো।”
[সূ রা আয-যু মার, আয়াত: ৬]
বতবে আনরা বনলে,
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َ َ ۡ ُّ ُ َ ُ َ
]٥١٢ :﴾ [ابلقرة٢٠٥َّاد
َّ ِبَّٱلف َس
َّ لََّي
َّ َّٱّلل
َّ ﴿و
“আল্লাহ িাসাদ্ (অশাবন্ত) পিন্দ কনরে ো।” [সূ রা আলবাকারা, আয়াত: ২০৫]
(১১) ঐ সকল আসবাব বা কারণসমূ হ যা তাকদ্ীর
পবরবতেে কনর2:
আল্লাহ বকিু কারণ নতবর কনর মরনিনিে যা তকদ্ীরনক
পবরবতেে ও প্রবতনরাধ কনর। মযমে, মদ্া‘আ, সাদ্াকাহ্,
2

এ পবরবতেনের অথে এই েয় ময এিা আল্লাহর পূ বেজ্ঞাে বা
পূ বেবলিেনক পবরবতেে কনর। বরাং এর দ্ু ’বি অথে হনত পানর।
এক. এ কারণগুনলা তাকদ্ীনরই উনল্লি করা আনি, মসিানে আনি
ময, মস অমুক কাজবি করনব, মস কারনণ তানক এ বজবেসবি মদ্ওয়া
হনলা।
দ্ু ই. বিনরশতানদ্র কাগনজ যা বলিা হয় তানত পবরবতেে ও
পবরবধেে করা হয়, মসিানতই পবরবতেে করা হয়। এর সমথেনে
সূ রা আর-রা‘দ্ এর বেনোক্ত আয়াতবি মপশ করা যায়,
َ ۡ ُ َ َ ُ َُۡ ُ ََ َ ُ ْ ُ َۡ
]٣٤ :﴾ [الرعد٣٩َّب
َِّ َِٰندهُۥََّّأ َُّّمَّٱلكِت
تَّوع
َّ ِ ٱّللَّماَّيشا َّءَّويثب
َّ َّوا
َّ ﴿يمح
“আল্লাহ যা ইনে তা বমবিনয় মদ্ে এবাং যা ইনে তা বেক রানিে,

আর তার কানিই রনয়নি মূ ল বকতাব (লাওনহ মাহিুয) (অথোৎ
মসিানে মকানো পবরবতেে পবরবধেে হয় ো)। [সম্পাদ্ক]
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ঔষধ, সতকেতা অবলিে, (বেনজর) কমেদ্েতা বযবহার
করা; মকেো, ববষয় ও কারণ সবই আল্লাহর িায়সালা
ও তাাঁরই বেধোরণ, এমেবক অপারগতা- অেমতা ও
ববজ্ঞতা-বুবদ্ধমত্তা।
(১২) তাকদ্ীনরর মাসআলা বা ববষয়বি আল্লাহর সৃ বি
জীনবর মানে তাাঁর একবি রহসযময় ববষয়:
তাকদ্ীর বেধোরণ আল্লাহর মগাপে রহসয, তাাঁর সৃ িজীনবর
মানে এ কথাবি শুধু মাত্র তাকদ্ীনরর মগাপে বদ্নকর জেয
প্রনযাজয। কারণ সকল বজবেনসর হাকীকত শুধু মাত্র
আল্লাহ জানেে। মােু ষ তা অবগত হনত পানর ো। মযমে,
আল্লাহ পথভ্রি কনরে, বহদ্ায়াত কনরে, মৃতুয দ্াে কনরে,
জীববত কনরে, বেনষধ কনরে ও বকিু প্রদ্াে কনরে। তাই
মতা েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,
.»«إذا ذكر القدر فأمسكوا
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“যিে তাকদ্ীনরর কথা স্মরণ হনব তিে মতামরা তা
বেনয় তকে ববতেনক বলপ্ত ো হনয় চুপ থাকনব।” (সহীহ
মুসবলম)
তনব তাকদ্ীনরর অেযােয বদ্ক ও তাাঁর মহা বহকমাত স্তর,
মযোদ্া ও তাাঁর প্রভাব মােু নষর বেকি বণেো করা ও তা
মােু ষনদ্রনক জাোনো নবধ রনয়নি। কারণ তাকদ্ীনরর
ওপর ঈমাে আো ঈমানের রুকেসমূ নহর একবি অেযতম
রুকে, যা বশো করাও জাো একান্ত কতেবয। মযমে,
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যিে বজবরীল
আলাইবহস সালানমর বেকি ঈমানের রুকেসমূ হ উনল্লি
কনরে, তিে বনলে,
.»«هذا جربيل أتاكم يعلمكم دينكم
“উবে হনলে বজবরীল, মতামানদ্রনক মতামানদ্র দ্ীে
বশো মদ্ওয়ার জেয আগমে কনরনিে”।
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(১৩) তাকদ্ীনরর িারা দ্লীল মদ্ওয়া:
ভববষযনত বক হনব বা ো হনব এই সম্পনকে আল্লাহর পূ বে
জ্ঞাে, যা গানয়বী ববষয় তা বতবে বযতীত মকউ জানে ো।
যা মােু ষ ও বজন্ননদ্র অজাো। এনত মকানো বযবক্তরই
স্বীয় পে গ্রহনণর দ্লীল মেই। আর ময ববষয় িায়সালা
হনয় মগনি তার ওপর ভরসা কনর কমে তযাগ করা বেক
েয়। সু তরাাং তাকদ্ীরনক আল্লাহর ববরুনদ্ধ ও তাাঁর সৃ বির
কানরা জেয দ্লীল বা হুজ্জাত বহনসনব বযবহার করা যানব
ো।
যবদ্ িারাপ কাজ করার ওপর তাকদ্ীনরর িারা দ্লীল
মদ্ওয়া নবধ হনতা তাহনল অতযাচারী শাবস্তপ্রাপ্ত হনতা ো,
মুশবরক বযবক্তর হতযা হনতা ো, হদ্ বা ববধাে প্রবতবষ্ঠত
হনতা ো, আর মকউ অতযাচার করা মথনক ববরত থাকনতা
ো। আর তা দ্ীে ও দ্ু বেয়ানত অশাবন্ত সৃ বি করার মাধযম
হত, যার ভয়াবহতা সকনলর জাো।
আর যারা ভাগয িারা দ্লীল মদ্য়, তানদ্রনক আমরা
বলনবা তুবম জান্নাতী ো জাহান্নামী এ বযাপানর মতামার
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বেকি মতা বেবশ্চত জ্ঞাে মেই। আর যবদ্ মতামার বেকি
এ বযাপানর বেবশ্চত জ্ঞাে থাকত অবশযই আমরা মতামানক
সৎকানজর আনদ্শ বদ্তাম ো ও অেযায় মথনক বেনষধও
করতাম ো; বরাং তুবম কমে সম্পাদ্ে কর বেশ্চয় আল্লাহ
মতামানক

তাওিীক

প্রদ্াে

করনবে,

আর

তুবম

জান্নাতবাসীনদ্র অন্তভুেক্ত হনব।
বকিু বকিু সাহাবী যিে তাকদ্ীনরর হাদ্ীসসমূ হ শুেনতে
তিে বলনতে, এিে তুবম আমার চাইনত মববশ
প্রনচিাকারী েও। (অথোৎ আবম মববশ প্রনচিাকারী, আবম
তাকদ্ীনরর ওপর বেভের কনর বনস থাকার মত মলাক
েই, তাকদ্ীরনক বাহাো কনর আমল মিনে মদ্ওয়ার
মলাক আবম েই)। েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক
আত্ম্পে সমথেনে তাকদ্ীনরর িারা দ্লীল মদ্ওয়া সম্পনকে
বজজ্ঞাসা করা হনল বতবে বনলে,
«اعملوا فلك ميرس ملا خلق هل فمن اكن من أهل السعادة فسييرس
 ومن اكن من أهل الشقاوة فسييرس لعمل أهل،لعمل أهل السعادة
»الشقاوة
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“মতামরা কমে সম্পাদ্ে করনত থানকা, যানক যার জেয
সৃ বি করা হনয়নি তা তার জেয সহজসাধয হনব। সু তরাাং
ময মসৌভাগযবােনদ্র অন্তভুেক্ত তার জেয মসৌভাগযবাে
বযবক্তনদ্র ময কাজ মসিা করা সহজ কনর মদ্ওয়া হনব।
আর ময দ্ূ ভোগযবােনদ্র অন্তভুেক্ত, তার জেয দ্ূ ভোগযবাে
বযবক্তনদ্র ময কাজ মস কাজ সহজ কনর মদ্ওয়া হনব।
অতঃপর বেনের আয়াত পাে করনলে,
َ َ َ
َ
ۡ َ ۡ َ ََ
ُ ِ َ َّفَ َس ُني٦َّ ن
ُ ۡ ق َّب
َِّسهُۥ
ََّٰ َ ٱۡل ۡس
ََّٰ ى َّ َوٱت
ََّٰ ن َّأع َط
َّ ﴿فأما َّم
ِ َّ  َّوصد٥َّ ق
َ
ۡ ۡ َ َ َ ۢ َ
َ ََ
َ ۡ ُل ِۡلي
ُ ۡ ب َّب
َّ٩َّ ن
ََّٰ َ ٱۡل ۡس
ََّٰ َ ٱس َتغ
ِل َّو
َّ ن ََّب
َّ  َّ َوأما َّم٧َّ ى
ََّٰ ِس
ِ َّ  َّوكذ٨َّ ن
َ ۡ ِسهُۥَّل ِۡل ُع
ُ ِ َفَ َس ُني
]٧١ ،٢ :﴾ [الليل١٠َّى
ََّٰ ِس
“অতএব, ময দ্াে কনর এবাং তাকওয়া অবলিে কনর
এবাং উত্তম ববষয়নক সতয মনে কনর, আমরা তানক সু নির
ববষনয়র জেয সহজ পথ দ্াে করব। আর ময কৃপণতা
কনর ও মবপরওয়া হয় এবাং উত্তম ববষয়নক বমথযা মনে
কনর, আমরা তানক কনির ববষনয়র জেয সহজ পথ দ্াে
করব।” [সূ রা আল-লাইল, আয়াত: ৫-১০]
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(১৪) আসবাব বা (মাধযমসমূ হ) গ্রহণ করা
বান্দার বেকি দ্ু ’ প্রকার কাজ উপবস্থত হয়:
(১) এমে কমে যানত বাহাো বা অজুহাত রনয়নি, তনব
তা সম্পাদ্নে মস অপারগ েয়।
(২) এমে কমে যানত বাহাো ও অজুহানতর অবকাশ মেই,
আর তা পালনে মস নধযে ধারণ কনর ো।
বান্দা মকানো ববপদ্ পোর পূ নবেই আল্লাহ তা‘আলা মস
ববপদ্ সম্পনকে জানেে। ‘আল্লাহর ববপদ্ সম্পনকে জ্ঞাে
রনয়নি’ এর অথে এই েয় ময, বতবেই ববপদ্গ্রস্ত বযবক্তনক
ববপনদ্ পবতত কনরনিে, বরাং এ ববপদ্ পবতত হনয়নি
এর বেধোবরত কারণসমূ নহর িারাই।
যবদ্ ববপদ্ মথনক রোকারী মাধযম যা বযবহার ও গ্রহণ
করার জেয ইসলামী শরী‘আত অেু মবত বদ্নয়নিে তা
পবরতযাগ করার কারনণ মস ববপনদ্ পবতত হয়, তনব মস
বেনজনক বহিাযত ো করার কারনণ ও তাাঁনক ববপদ্ মথনক
রোকারী মাধযম গ্রহণ ো করার কারনণ মদ্াষী হনব।
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আর যবদ্ এই ববপদ্ প্রবতনরাধ করার তার েমতা ো
থানক তনব মস সাওয়ানবর অবধকারী হনব।
সু তরাাং মাধযম গ্রহণ করা তাকদ্ীর ও তাওয়াক্কুনলর
পবরপন্থী েয় বরাং তা (মাধযম) গ্রহণ করা এরই (তাকদ্ীর
ও তাওয়াক্কুনলরই) অন্তভুেক্ত।
আর যিে তাকদ্ীর অেু যায়ী কমে শুরু হনয় যায়, তিে
তার প্রবত সন্তুি থাকা ও তা মমনে মেওয়া কতেবয হনয়
ي
যায় ও বেনের কথার িারা আশ্রয় গ্রহণ করনব। ( قدر اهلل
“ )وما شاء فعلআল্লাহ তা বেধোরণ কনরনিে আর বতবে যা
মচনয়নিে তাই কনরনিে। তনব ভাগয পবতত হওয়ার পূ নবে
মােু নষর দ্াবয়ত্ব হনলা নবধ মাধযম গ্রহণ করা ও
তাকদ্ীনরর িারা তাকদ্ীরনক প্রবতনরাধ করা। েবীগণ
বেনজনদ্রনক বেনজনদ্র শত্রু মথনক বহিাযত করার জেয
ববববধ পদ্ধবত ও মাধযম গ্রহণ কনরবিনলে, অথচ তারা
আল্লাহর অহী ও বেরাপত্তা িারা সাহাযযপ্রাপ্ত বিনলে। আর
রাসূ লুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু

আলাইবহ

ওয়াসাল্লাম

সকল

ভরসাকারীনদ্র মেতা বিনলে, তা সনত্ত্বও বতবে মাধযম
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গ্রহণ করনতে, আল্লাহর প্রবত পূ ণে ভরসা থাকার পরও।
আল্লাহ তা‘আলা বনলে,
َ
ُ
َ
ُ ۡ َۡ
ۡ َّوا َّْل َ ُهمَّما
َّونََّّب ِهِۦ
َّ لَّت ۡره ُِب
َِّ ٱس َت َط ۡع ُتمَّمِنَّقوةََّّ َومِنَّرِ َباطََِّّٱۡلي
َّ ﴿ َوأع ُِّد
ُ
]١١ :ٱّللَِّ َو َع ُدوك َّۡم﴾ [االنفال
َّ َََّّع ُدو
“আর প্রস্তুত কর তানদ্র সানথ যু নদ্ধর জেয, যা-ই বকিু
সাংগ্রহ করনত পার বেনজর শবক্ত সামনথেযর মধয মথনক
এবাং পাবলত মঘাো মথনক, মযে প্রভাব পনে আল্লাহর
শত্রুনদ্র ওপর এবাং মতামানদ্র শত্রুনদ্র ওপর।” [সূ রা
আল-আেিাল, আয়াত: ৬০]
বতবে আনরা বনলে,
ْ ُُ َ َ َ َ ْ ُ ۡ َ ٗ َُ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َ
ُ
َّواَّمِن
َّ فَّمناكِبِهاَّوَّك
َّ ِ َّوا
َّ ولَّفٱمش
َّ ۡرضَّذل
َّ لَّلك َّمَّٱۡل
َّ ﴿ه ََّوَّٱَّلِيَّجع
ُ ُّ ۡ َ
]٧٢ :﴾ [امللك١٥َّور
َُّ ِإَوۡل َّهَِّٱلنش
ََّّرِ ۡزقِهِۦ
“বতবে মতামানদ্র জেয যমীেনক সু গম কনরনিে, অতএব
মতামরা তার কাাঁনধ ববচরণ কর এবাং তাাঁর মদ্ওয়া বরবযক
আহার কর। তাাঁরই কানি পুেরুজ্জীবে হনব।” [সূ রাআল-মূ লক, আয়াত: ১৫]

ঈমানের রুকেসমূ হ




েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,
«املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف ويف لك
 احرص ىلع ما ينفعك واستعن باهلل وال تعجز وإن أصابك،خري
 ولكن قل قدر،يشء فال تقل لو أين فعلت كذا لاكن كذا وكذا
.»اهلل ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان
“দ্ু বেল মুবমে অনপো সবল মুবমে আল্লাহর কানি অবধক
উত্তম ও বপ্রয়, তনব উভনয়র মানে কলযাণ বেবহত রনয়নি।
যা মতামানক উপকার করনব তা আদ্ানয় তুবম যত্নবাে
হও। আর আল্লাহর কানি সাহাযয প্রাথেো কর অপারগতা
প্রকাশ কবরও ো। মতামানক মকানো ববপদ্ স্পেশ করনল
তুবম ববলও ো ময বেশ্চয় যবদ্ আবম এই কাজ করতাম
তনব এই এই হনতা বরাং তুবম বল, আল্লাহ তা বেধোরণ
কনরনিে আর বতবে যা মচনয়নিে তাই কনরনিে। কারণ
‘যবদ্’ ( )لوবণেবি শায়তানের কমেনক িুনল মদ্য়।” (সহীহ
মুসবলম)
(১৫) তাকদ্ীরনক অস্বীকারকারীর ববধাে:
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ময বযবক্ত তাকদ্ীরনক অস্বীকার করল মস ইসলামী
শরী‘আনতর মূ লেীবতসমূ নহর একবি অেযতম মূ লেীবতনক
অস্বীকার করনলা। আর এর মাধযনম মস কুিুরী করনলা।
বকিু বকিু উত্তম পূ বেসূরী (সালানি সানলহ্) বনলে,
 وإن أقروابه، فإن جحدوه كفروا،«ناظروا القدرية بالعلم
.»خصموا
“মতামরা কাদ্রীয়াহ সম্প্রদ্ানয়র সানথ (আল্লাহর)
সবেবযাপী জ্ঞাে (সাবযস্ত করা) িারা ববতকে কর, তারা যবদ্
তা (আল্লাহর সবেবযাপী জ্ঞাে) অস্বীকার কনর তাহনল তারা
কাবির হনয় মগনলা, আর যবদ্ তারা (সবেবযাপী জ্ঞাে)
স্বীকার কনর, তাহনল তারা (নতামানদ্র সানথ) েগোয়
মহনর মগনলা।3

3

কারণ, আল্লাহ যবদ্ আনগ মথনকই সববকিু জানেে তনব মস জ্ঞাে
অেু সানর বতবে তা তাকদ্ীর বা বেধোরণ করনত বাধা মকাথায়? মস
বহনসনব তাকদ্ীর অস্বীকার করার মকানো সু নযাগ মেই। এভানবই
তাকদ্ীর অস্বীকারকারী কাদ্ারীয়া মিরকার মলানকরা আহনল
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(১৬) তাকদ্ীনরর ওপর ঈমাে আোর িলািল:
িায়সালা ও তাকদ্ীনরর ওপর ঈমাে আোর অনেক শুভপবরণাম, সু ন্দর প্রভাব রনয়নি যা জাতীয় ও বযবক্ত জীবনে
কলযাণ বেনয় আনস:
(ক) তাকদ্ীনরর ওপর ঈমাে বববভন্ন প্রকার মেক আমল
ও ভাল গুণ অজেে করার সু নযাগ নতবর কনর। মযমে,
আল্লাহর ইিলাস বা একবেষ্ঠতা, তাাঁর ওপর ভরসা করা,
তাাঁনক ভয় করা, তাাঁর কানি বকিু পাওয়ার আশা করা,
তাাঁর প্রবত ভানলা ধারণা রািা, নধযে ধারণ করা, প্রির
সহেশীলতা, নেরাশয দ্ূ র করা, আল্লাহর প্রবত সন্তুি থাকা,
একমাত্র আল্লাহর শুকবরয়া আদ্ায় করা, তাাঁর অেু গ্রহ ও
দ্য়া মপনয় িুশী হওয়া। একমাত্র আল্লাহর জেয ববেয়,
েম্রতা প্রকাশ করা, উদ্াসীেতা ও অহাংকার তযাগ করা।
আল্লাহর প্রবত ভরসা কনর ভানলা পনথ বযয় করার মে
মােবষকতাও সৃ বি কনর। বীরত্ব সৃ বি কনর, ভানলা কাজ
সু ন্নাত ওয়াল জামা‘আনতর মলাকনদ্র সানথ তনকে মহনর যানব, এনত
মকানো সনন্দহ মেই। [সম্পাদ্ক]
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করার বদ্নক অগ্রসর কনর, অনল্প তুি থাকার গুণ নতরী
কনর, আত্ম্সম্মােী কনর, উোবভলাষী কনর, কমে দ্েতা
সৃ বি কনর, কমে সম্পাদ্নের প্রনচিা নতরী কনর সু নি-দ্ু নি
মধয পথ অবলিেকারী নতবর কনর, বহাংসা ও প্রবতবাদ্
করা মথনক বেরাপনদ্ রানি। বানজ গাল-গল্প, বাবতল কাজ
মথনক ববনবকনক মূ ক্ত রানি। আত্ম্ার প্রশাবন্ত ও তৃবপ্তর
বযবস্থা কনর।
(ি) তাকদ্ীনরর ওপর ঈমাে ওয়ালা বযবক্ত তার জীবনে
সবেক ও সরল পনথ পবরচাবলত হয়।
অবধক বে‘আমত তানক পথভ্রি করনত পানর ো, আর
ববপনদ্ বেরাশ হয় ো। আর মস বেবশ্চত ববশ্বাস রানি ময,
তানক ময ববপদ্ স্পেশ কনরনি তা (তার জেয) আল্লাহর
বেধোরণ মাত্র, তার পরীোস্বরূপ। ঘাবোয় ো, ববচবলত
হয় ো; বরাং নধযে ধারণ কনর ও সওয়ানবর আশা রানি।
(গ) তাকদ্ীনরর ওপর ঈমাে তার মলাকনক পথভ্রিতার
কারণসমূ হ ও জীবনের অশুভ সমাপেী মথনক বহিাযত
কনর। এবি মুবমনের জেয সবেক পনথ প্রবতষ্ঠা থাকার
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স্থায়ী প্রনচিা, মেক কাজ মববশ মববশ করার সু নযাগ,
োিরমােীপূ ণে ও ধ্বাংসাত্ম্ক কাজ মথনক ববরত থাকার
সু নযাগ কনর মদ্য়।
(ঘ) তাকদ্ীনরর ওপর ঈমাে মুবমেনদ্র জেয সু দ্ৃঢ় অন্তর
ও পূ ণে ববশ্বানসর িারা ভয়ােক ও কবেে কমেনক প্রবতহত
করার মনোভাব নতবর কনর মদ্য়, মাধযম বা উপকরণ
গ্রহণ করার িারা। েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম
বনলে,

،«عجبا ألمر املؤمن إن أمره لكه هل خري وليس ذلك إال للمؤمن

 وإن أصابته رضاء صرب فاكن،إن أصابته رساء شكر فاكن خريا هل

.»خريا هل

“বক আশ্চেযয! বেশ্চয় মুবমনের সকল কমেই ভানলা, আর
তা শুধু মুবমনের জেয িাস, যবদ্ তানক মকানো আেন্দ
স্পশে কনর মস আল্লাহর শুকবরয়া আদ্ায় কনর, িনল তা
তাাঁর জেয কলযাণ হয়। আর যবদ্ তানক মকানো ববপদ্
স্পেশ কনর তনব মস নধযে ধারণ কনর, িনল তা তার জেয
কলযাণ হয়।” (সহীহ মুসবলম)
সমাপ্ত
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মুসবলম

বহনসনব একজে বযবক্তর সবনচনয়

গুরুত্বপূ ণে পবরচয়, মস মুবমে বান্দা। আত্ম্ায়ক্বলনব, মােবীয় আচরনণর যাবতীয় অেু ষনঙ্গ ময
বযবক্ত ঈমাে আেয়ে ও রূপায়নে অবভলাষী, তার
প্রথনম ঈমানের যাবতীয় বদ্ক সম্পনকে পূ ণোঙ্গ
অবগবত প্রনয়াজে। বইবি এমে অেু সবন্ধৎসু
পােনকর জেয।
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