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�কাশকবৃে�র ভূিমকা 

ণকল �শংণা পরম করুাময় আ�াহ তা‘আলার 

জনয্ আমরা তাার �শংণা কির, তাার কােছ ণাহাযয 

�াথরনা কির, কমা াাই ইবং তাার কােছ তাওবা কির্ 

আমােদর িনজ নফেণর অিন�তা ইবং আমােদর 

আমেলর অযািাত িদকগেলা  থেক আ�াহর কােছ 

আ�য় াাই্ আ�াহ তা‘আলা যােক িহদােয়ত দান 

কেরন তােক পথাুযত করার  কউ  নই; আর যােক 

 গামরাহ কেরন তােক িহদােয়ত করার  কউ  নই্ 

আমরা ণাকয িদিি  য আ�াহ বযতনত  কােনা ইলাহ 

 নই্ আরও ণাকয িদিি  য মুহা�াদ ণা�া�াা 

‘আলাইিহ ওয়াণা�াম আ�াহর বা�া ও রাণূল্ 

‘আ�াহ তা‘আলার না�িনক নাম ও গুণমম: িকছু 

আদিশরক ননিতমালা’ শনষরক ম�িিেত ইমন িকছু 

িবষেয়র অবতারুা করা হেয়েছ যা পাঠেকর িব�ােণ 

 যাগ করেত পাের নতুন মা�া, তার িব�াণেক  পৗেছ 

িদেত পাের �িতার শনেষর্ উদাহরুত, আমােদর 

অেনেকই ই িব�াণ  পাষু কের থািক  য, আ�াহ 
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তা‘আলা ণ�াগতভােব মানুেষর ণে� অব�ান করেছন্ 

ইিি ইকিি অবা�র ধারুা যা শধিরেয়  নওয়া �িতিি 

মুণিলেমর দািয়�্ বকযমাু মে� উ� িবষয়ণহ আ�াহ 

তা‘আলার নামণমেমর �িত িব�ােণর ধরন-ধারু কন 

হেব তা িবে�ষুণহ আেলাানা করা হেয়েছ্ 

�খযাত ইণলামন শরনয়তিবদ �য়াত শায়খ মুহা�াদ 

ইবন ণােলহ আল উণাইমনন রােহমাা�াহ কতৃরক 

রিাত ইই ম�িি আরবন  থেক ইংেরিজেত ভাষা�িরত 

কেরন জনাব ফয়ণল শফনক্ িতিন ইংেরিজ 

ণং�রেুর নাম িদেয়েছন- ‘The Beautiful Names 

and Attributes of Allah: Important 

Principles to Remember’ আেমিরকায় যারা 

আহেল ণু�ত ওয়াল জামায়ােতর আকনদা-িব�াণ 

িব�ািরতভােব জানেত াান তােদর কােছ অনুবাদম�িি 

অ�য� ি�য়্ বইিির বাংলা ণং�রু  তির করা যায় 

িক-না  ণ বযাপাের িবিশ� ইণলামন িা�ািবদ মাওলানা 

শামণুল হক িণি�েকর ণে�  যাগােযাগ করেল িতিন 

ণ�িত জাপন কেরন ইবং শায়খ মুহা�াদ ইবন 

ণােলহ আল উছাইিমন রােহমাা�াহ-ইর  লখা মূল 
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আরিব ণং�রুিি ণংমহ কের ণরাণির আরিব  থেক 

অনুবাদকমর ণ�� কেরন্ বইিি তািিক আেলাানা-

িনভরর হওয়ায় ইর বাংলা ণং�রু  তির করা 

ণহজণাধয বযাপার িছল না্ মাওলানা শামণুল হক 

িণি�ক ইজনয িবেশষ ধনযবাদ পাওয়ার দািব রােখন্ 

আ�াহ তা‘আলা তােক জাযােয় খােয়র দান করন্ 

আবহাণ ইডুেকশনাল ই� িরণাার  ণাণাইিির িনবরাহন 

পিরাালক মাওলানা আবদু�াহ শহনদ আবদুর রহমান 

বইিির পা�ুিলিপ পেড়েছন ইবং আমােদর ণািবরক 

ণহেযািগতায় আবহাণ-ইর পক  থেক বইিি �কাশ 

করার জনয আমহ বয� কেরেছন বেল তােক ও 

আবহােণর অনযানয পিরাালকবৃ�েক িবেশষভােব 

ধনযবাদ জানািি্ আ�াহ তা‘আলা তােদর ণবাইেক 

জাযােয় খােয়র দান করন্ 

পিরেশেষ আ�াহ তা‘আলার কােছ �াথরনা, িতিন  যন 

ইই অনুবাদকমরিি কবুল কেরন ইবং আমােদর 

ণকেলর নাজােতর উিণলা বানান্ আিমন্ 

 মাহা�দ  মাণেলহ উি�ন (ইফ.িণ.ই) 
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মুহা�দ শহনদুল ইণলাম 

রিফকুল হক র�ু 

 ি�াণ, িহউ�ন, আেমিরকা 

৩০ আগ� ২০১৩ 
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অনুবাদেকর ভূিমকা 

আকনদা-িব�ােণর  কে� �িতা ইকিি অিনবাযর 

িবষয়্ আকনদা-িব�াণ অ�ি বা অযথাথর হেল আমল 

ও আাার-অনু�ানগত ইকিন�তা, তযাগ ও কুরবানন 

মহুেযাগযতা হািরেয়  ফেল, ই িবষয়িি আমােদর 

ণকেলরই জানা্ তবু  দখা যায়  য, আমােদর মেধয 

অেনেকই আকনদা-িব�ােণর  ক�িিেক যেথ� 

গর�পূুর মেন কেরন না্ বরং �ািলত ধযান-

ধারুােকই তারা আকনদা-িব�াণ িহেণেব ধারু কের 

ােলন্ পকা�ের আকনদা-িব�ােণর �িতিি উপায়-

উপকরেুর  কে�ই আমােদর হেত হেব অিতমা�ায় 

ণংেবদনশনল, ণমিধক গর�ােরাপকারন ও ওকাি�ক্ 

িবেশষ কের আ�াহ তা‘আলার উলুিহয়াত, (ইবাদত) 

রবুিবয়াত (�ভু�), আণমা ও িণফাত (নাম ও 

গুাবলন) ণ�েকর  � ধারুা থাকা অতয� জররন্ 

 কননা তাওিহদ বলেত আমরা যা বুিঝ, তা ই 

িবষয়গেলােক  কক কেরই আবিতরত্ অতইব ই 
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 কে�  কােনা িবাুযিতর অথর মূল িব�ােণর জায়গািি 

�িিপূুর থাকা, যা  কােনাভােবই আ�াহর কােছ 

মহুেযাগয হেত পাের না্ 

আ�াহ তা‘আলার আণমা ও িণফাত তথা নাম ও 

গুণমেমর বযাপাের আমােদর কন ধরেনর িব�াণ 

 পাষু করেত হেব  ণ বযাপাের গেবষুাধমরন  কােনা 

বই বাংলা ভাষায় ইখেনা আমার নজের পেড়িন্ 

অতইব ঈমানন তািগদ  থেকই আিম অনুভব কির  য, 

�খযাত শরনয়তিবদ শায়খ মুহা�াদ ইবন ণােলহ আল 

উছাইমনন র. রিাত ‘আল কাওিয়দুল মুছলা ফন 

িণফািত�ািহ তা‘আলা ওয়া আণমাইিহল াণনা’ ম�িি 

বাংলা ভাষায় অনূিদত হওয়া উিাত্ আর তাই বইিি 

বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার ��াব আিম অতয� 

আমেহর ণে�ই মহু কির্ 

হানাফন মাযহােবর মূল িব�ােণর ণে� বইিিেত 

উি�িখত ব�বযমালার  কােনা ণংংষর  নই্ যা আহেল 

ণু�াত ওয়াল জামাআেতর  মৗল আকনদা বেল �নকৃত্ 
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 মাহা�দ  মাণেলহ উি�ন (ইফ.িণ.ই) ইবং িহউ�ন 

�বাণন ণবরজনাব শহনদুল ইণলাম, রিফকুল হক র�ু 

বকযমাু বইিি বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও �কােশর 

উেদযাগ মহু করায় অেশষ ধনযবাদ পাওয়ার দািব 

রােখন্ আবহাণ ইডুেকশনাল ই� িরণাার  ণাণাইিির 

ণ�ািনত পিরাালকবৃ�, িবেশষ কের মাওলানা 

আবদু�াহ শহনদ আবদুর রহমান, মাওলানা ইকবাল 

 হাণাইন মাছুম, মাওলানা  াৗধুরন আবুল কালাম 

আযাদ, মাওলানা আখতারুামান ও মাওলানা কামাল 

উি�ন  মা�া বইিি আবহােণর পক  থেক �কােশর 

ণ�িত জাপন করায় তােদর ণকেলর জনয রইল 

আমার আ�িরক  দা‘আ্ আ�াহ তা‘আলা তােদর 

ণকলেক জাযােয় খােয়র দান করন্ আিমন্ 

মুহা�দ শামণুল হক িণি�ক 

ণভাপিত ও মহাপিরাালক 

আবহাণ ইডুেকশনাল ই� িরণাার  ণাণাইিি 

ইি�ণ িাওয়ার, িংগন কেলজ  গি, িংগন, গাজনপুর্ 
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৩০ আগ� ২০১৩ 
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শায়খ আ�ামা আবদুল আযনয ইবন 

আবদু�াহ ইবন বায র. ইর ভূিমকা 

الاما ىاأالاعساأالسع ا المدهللاا ىاأ اهلا

 سميانعمى.اأسفحين اأمنااهتمىانهماه

‘আ�াহ তা‘আলার না�িনক নাম ও গুণমম: িকছু 

আদিশরক ননিতমালা’ িশেরানােম আমােদর ণ�ািনত 

ভাই আ�ামা শায়খ মুহা�দ ণােলহ আল উণাইমনন 

রিাত মূলযবান ম�িি শর  থেক  শষ পযর� আিম 

শেনিছ্ ই ইক অিত মূলযবান ম�্ ইেত আেছ 

আ�াহ তা‘আলার নাম ও গুণমূেহর বযাপাের 

ণালাফেদর আকনদার বুরনা, আ�াহ তা‘আলার নাম ও 

িণফাত িবষেয় অতয� গর�পূুর িকছু ননিতমালা ইবং 

খুব উপকারন িকছু আেলাানা্ আ�াহ তা‘আলা কতৃরক 

তাার মাখলুেকর ‘ণে� থাকা’র অথর িক  লখক তা 

বযাখযা কেরেছন,  হাক তা ণুিনিদর�ভােব ণে� থাকার 
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িবষয় উি�িখত হওয়ার  কে� অথবা অিনিদর�ভােব 

ণে� থাকার িবষয় উি�িখত হওয়ার  কে�্ িতিন 

বেলেছন  য ই ‘ণে� থাকা’র  য �কৃত অথর রেয়েছ 

 ণ অনুযায়ন তা হক ও ণতয্ আর ই ‘ণে� থাকা’ 

মাখলুেকর ণােথ িমি�ত হেয় থাকা বা িমেশ থাকােক 

দািব কের না্ পিব� মহান আ�াহ তা‘আলা বরং 

আরেশর ওপের-  যভােব িতিন িনজ ণ�েকর ণংবাদ 

িদেয়েছন ইবং  যভােব আ�াহ ণুবহানাার জনয 

উপেযাগন িঠক  ণভােব- আেছন বরং ই ‘ণে� থাকা’র 

অথর হেলা, বা�া ণ�েকর আ�াহ তা‘আলার ণমযক 

জান ও অবগিত ইবং ণবরবযাপন িনয় ু্ তােদর 

কথাবাতরা ও নাড়াাাড়া  শানা্ তােদর অ�গরত ও 

বিহগরত অব�া  দখা্ তাার রাণূলগু ও মুিমনেদর 

িহফাজত করা ও ণুরকা  দওয়া্ তােদর ণাহাযয করা 

ও তাওিফক  দওয়া ইতযািদ্ 

ই মে� আেরা আেছ বািতলপ�নেদর আকনদা িব�ােণর 

খ�ন ও �িতবাদন িবে�ষু্ আ�াহ তােক জাযােয় 

খােয়র দান করন, তার ছাওয়াব বািড়েয় িদন, 

আমােদরেক ও তােক আেরা অিধক জান, িহদােয়ত ও 
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তাওিফক দান করন্  পাঠকণহ ণকল মুণিলমেক ই 

ম�  থেক উপকার লােভর তাওিফক দান করন্ 

িন�য় িতিন  দা‘আ কবুেলর মািলক ইবং �াথরনা ম�ুর 

কের  নয়ার বযাপাের অিত কমতাবান্ 

অনুিলিপ কিরেয়েছন আ�াহর �িত মুখােপকন আবদুল 

আযনয ইবন আবদু�াহ ইবন বায- আ�াহ তােক 

মাগিফরাত দােন ভূিষত করন্ আ�াহ তা‘আলা 

আমােদর নবন মুহা�দ ণা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াণা�ােমর �িত, তাার পিরবারবগর ও ণাহাবনগেুর 

�িত রহমত ও শাি� বষরু করন্ 

আবদুল আযনয ইবন আবদু�াহ ইবন বায 

মহাপিরাালক 

ইলমন গেবষুা, ইফতা, দাওয়াত ও ইরশাদ িবষয়ক 

অিফণমূহ 

৫/১১/১৪০৪ িহ. 
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 লখেকর ভূিমকা 

 سسماا االمحناالمحيم

ণকল �শংণা আ�াহ তা‘আলার জনয্ আমরা তাার 

�শংণা কির্ তাার কােছ ণাহাযয �াথরনা কির্ তাার 

কােছ কমা াাই ইবং তাওবা কির্ আমােদর িনজ 

নাফেণর খারািব ইবং কমরণমূেহর মেধয যা অণাধু তা 

 থেক আ�াহর কােছ আ�য় াািি্ যােক আ�াহ 

িহদােয়ত দান কেরন তােক  গামরাহকারন  কউ  নই, 

আর যােক িতিন  গামরাহ কেরন তােক িহদােয়তকারন 

 কউ  নই্ আিম ণাকয িদিি  য, আ�াহ ছাড়া  কােনা 

ণতয ইলাহ  নই্ িতিন ইকক্ তাার  কােনা শরনক 

 নই্ আিম আেরা ণাকয িদিি  য, মুহা�াদ ণা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াণা�াম আ�াহর বা�া ও তাার রাণূল্ 

আ�াহ তা‘আলা তাার �িত, তাার পিরবারবেগরর �িত, 

তাার ণাহাবনগেুর �িত ইবং যারা ণততার ণােথ 
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তাােদর অনুণরু কেরেছন তােদর �িত ণালাত বষরু 

করন ইবং উ�ম শাি�েত ভূিষত করন্ 

ইরপর কথা হেলা, আ�াহর নাম ও গুাবিলর �িত 

ঈমান আনা ঈমােনর ��ণমূেহর মেধয ইকিি্ আর 

 ণ রকনগেলা হেি, মহান আ�াহর অি�ে�র ঈমান০

1, 

তাার রবুিবয়াত তথা �ভুে�র উপর ঈমান্ তাার 

উলুিহয়াত তথা ইকমা� তাারই ইবাদত করেত হেব 

 ণিার উপর ঈমান ইবং আণমা ওয়াস িণফাত তথা 

আ�াহর যাবতনয় নাম ও গুাবলনর উপর যথাথর 

ঈমান্ 

নাম ও গেুর  কে� আ�াহ তা‘আলােক অি�তনয় মানা 

তাওহনেদর িতন �কােরর মেধয ইকিি্ আর তা হেি, 

                                                           
1 আ�াহর অি�ে�র িবষয়িির �মাু অগিুত অণংখয্ তেব  ণিা �মােু 

আহেল ণু�াত ওয়াল জামা‘আেতর িনজ� িকছু প�িত রেয়েছ, যা কালাম 

শা�িবদেদর বযববত িনয়েমর ণােথ অেনক ণমেয়ই খাপ খায় না্ ই 

বযাপাের িব�ািরত জানার জনয খােলদ আবদুল লিতফ মুহা�াদ নূর িলিখত 

মানহাজু আহিলণ ণু�াত ওয়াল-জামা‘আত ওয়া মানহাজুল আশা‘ য়রা ইবং 

আবদুর রহমান ণােলহ আেল মাহমূদ রিাত মাওকাফু ইবনু তাইিময়যাহ 

িমনাল আশা‘ য়রা ম��য়  দখা  যেত পাের্  
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তাওহনদুর রবুিবয়যাহ (�ভুে� ইক�) তাওহনদুল 

উলুিহয়যাহ (ইবাদেতর  কে� ইক�) তাওহনদুল আণমা 

ওয়াণ িণফাত (নাম ও গেুর  কে� ইক�)্  

[�নেন ইণলােম আ�াহর নাম ও গুাবলনর জান 

অজরেনর মযরাদা] 

�নন ইণলােম তাওহনেদ আণমা ওয়াস িণফাত তথা 

নাম ও গুণমেমর  কে� তাওহনেদর মযরাদা অতয� 

উাাু্ ইর গর� অপিরণনম্ আ�াহর নাম ও গুাবলন 

ণ�েকর যথাযথ জান না থাকেল তা  কােনা বযি�েকই 

পিরপূুর্েপ আ�াহ তা‘আলার ইবাদত করার ণুেযাগ 

 দয় না, পকা�ের ইর জান থাকেল  ণ  আ�াহ 

তা‘আলােক ণু � জানণহ ইবাদত করেত পারেব্ 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿ ِ ّ ِِ  ٱ َ�
�
ٓ سۡ ۡ� ا ٰ سۡ �ُۡ ٱ ءُ م� ۖ  ُعوهُ دۡ ٱف�  �� ا  ]ا١٨٠:ااالاماف[ا﴾ بِه�

“আর আ�াহর জনযই রেয়েছ ণু�রতম নামণমূহ্ 

ণুতরাং  তামরা তাােক  ণণব নােমর মাধযেমই ডাক্” 

(ণূরা আল আরাফ: ১৮০) 
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ই আয়ােত আ�াহ তা‘আলােক তাার নােমর মাধযেম 

ডাকার  য কথািি রেয়েছ, ইই ডাকা দুই �কার্ 

ইকিি হেলা আ�াহ তা‘আলার কােছ  কােনা িকছু 

াাওয়ার জনয ডাকা, অপরিি হেলা ইই নামগেলার 

মাধযেম আ�াহ তা‘আলার ইবাদত করার উে�েশ 

ডাকা্ 

াাওয়ার জনয ডাকা 

াাওয়ার জনয ডাকার অথর হেলা, আপিন আ�াহর কােছ 

 কােনা িকছু াাওয়ার পূেবর ইমন নাম ায়ন করেবন যা 

আপনার �ািথরত িবষেয়র ণােথ ণ�িতপূুর হয়্  যমন 

আপিন বলেবন, ‘ হ কমাশনল আপিন আমােক কমা 

করন,  হ দয়াময় আপিন আমার �িত দয়া করন,  হ 

িহফাজতকারন আপিন আমােক িহফাজত করন, 

ইতযািদ্ 

ইবাদেতর উে�েশয ডাকা 

ইবাদেতর উে�েশয ডাকার অথর হেলা, আ�াহ 

তা‘আলার নামণমূেহর  য দািব রেয়েছ  ণ দািব 



 

18 

অনুযায়ন আপিন আ�াহ তা‘আলার ইবাদত করেবন্ 

অতইব আপিন তাওবা করেবন, কারু আ�াহ 

তা‘আলা হেলন অিত তাওবা কবুলকারন্ আপিন 

িজ�া বযবহার কের আ�াহ তা‘আলার িযিকর করেবন, 

 কননা িতিন ণবরে�াতা্ আপিন অ��তয� �ারা 

আ�াহ তা‘আলার ইবাদত করেবন; কারু িতিন 

ণবর��া্ আপিন  গাপেনও আ�াহ তা‘আলােক ভয় 

করেবন; কারু িতিন হেলন আল-লাতনফ আল খাবনর 

অথরাা অিতণূূদশরন ও ণকল িবষেয় ণমযক অবিহত্ 

[ই ম� রানার মূল কারু] 

নাম ও গু িবষয়ক তাওহনেদর ই মযরাদার কারেু 

আর ই বযাপাের মানুেষর, কখেনা হক আবার কখেনা 

অজতা ও ইকেংেয়িমবশত বািতল, কথাবাতরার কারেু 

আিম ই বযাপাের িকছু ননিতমালা িলিপব� করার ইিা 

 পাষু কেরিছ্ আ�াহ তা‘আলার কােছ আমার 

�তযাশা িতিন  যন আমার ই আমলেক ইকমা� তাার 

উে�েশই ওকাি�কভােব  পশ করার তাওিফক দান 

কেরন্ আমার ই কাজেক তাার ণ�ি�র অনুগামন 
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বানান ইবং তাার বা�ােদর জনয উপকারন বানান্ 

আিম ই মে�র নাম িদেয়িছ: 

 االعدااماا� يا افاي اا ارعي اأسمايه االس�اا

(আ�াহর গুাবিল ও তাার নামণমূেহর িবষেয় ামাকার 

ননিতমালা) 

 লখক 



 

20 

 

ণূ িা প � 

 

ভূিমকা:  

�থম অধযায়: আ�াহর নাম িবষয়ক ননিতমালা /  

�থম মূলননিত: আ�াহর নামণমূহ ণবগেলাই ণু�র 

ি�তনয় মূলননিত: আ�াহর নামণমূহ ইকই ণােথ নাম ও গু উভয়িিই / 

তৃতনয় মূলননিত: আ�াহ তা‘আলার নামণমূহ যিদ ইমন গেুর িনেদরশকারন 

হয় যা মাখলুকেকও  শরকারন, তেব িতনিি িবষয়েক 

শািমল করেব 

াতুথর মূলননিত: আ�াহ তা‘আলার নামণমূহ তাার নাম ও গুাবিলেক 

ণরাণির বুঝায়, অ�ভুরি� িহেণেব বুঝায় ইবং দািব 

িহেণেবও বুঝায় 

প�ম মূলননিত: আ�াহর নামণমূহ কুরআন-ণু�াহ িনভরর, ই  কে� 

মানুেষর বুি�িবেবানার  কােনা দখল  নই্ 
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ষ� মূলননিত: আ�াহর নামণমূহ ণুিনিদর� ণংখযায় ণনিমত নয় 

ণ�ম মূলননিত: আ�াহর নামগেলার বযাপাের ইলহাদ হেলা নামণমূেহ যা 

িকছু আবশযক তা িবকৃত করা্ 

ি�তনয় অধযায়: আ�াহ তা‘আলার িণফাত তথা গু-িবষয়ক মূলননিত/ 

�থম মূলননিত: আ�াহ তা‘আলার ণকল িণফাতই পূুরা� ইবং ইেত 

 কােনা �কার অপূুরতা  নই্ 

ি�তনয় মূলননিত: িণফােতর অধযায় নােমর অধযায়  থেক �শ�তর্ 

তৃতনয় মূলননিত: আ�াহ তা‘আলার গুণমূহ দু‘ভােগ িবভ�্ ণাবয�জাত 

গু ও অণাবয�জাত গু্ 

াতুথর মূলননিত: ণাবয�জাত গুগেলা �শংণা ও পূুরা�ণূাক গু্ অতইব 

ইণব গু যত  বিশ হেব ইবং ইণেবর অেথর যত  বিশ 

িবিভ�তা আণেব, িযিন ইণব গেু গুািিত তাার 

পূুরা�তা তত অিধক �কাশ পােব্ 

প�ম মূলননিত: ণাবয�জাত গু দু‘ভােগ িবভ�্ আ�াহর ণ�াণংল� 

গু ও তাার কমরণংল� গু্ 
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ষ� মূলননিত: িণফাত ণাবয� করার  কে� বড় দুিি িনিষ� িবষয়  থেক 

মু� থাকা খুবই জরির্ ইর ইকিি হেলা ‘তামছনল’ 

(ণাদৃশয িনধরারু) আর অপরিি হেলা ‘তাকয়নফ’ (ধরু 

িনধরারু)্ 

ণ�ম মূলননিত: আ�াহ তা‘আলার িণফাতণমূহ ওহনিনভরর্ ই  কে� 

বুি� িবেবানার  কােনা �ান  নই্ 

তৃতনয় অধযায়: নাম ও িণফাত �মাুকারন দিলল-িবষয়ক মূলননিত/ 

�থম মূলননিত: নাম ও িণফাত �মােুর উাণ বা দিলল হেলা মা� দুিি্ 

ইকিি হেলা আ�াহর িকতাব আর অপরিি হেলা 

রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�ােমর ণু�ত্ 

ি�তনয় মূলননিত: কুরআন-ণু�াহর শ�ণমূহেক িবকৃত না কের তার �কাশয 

অেথর বযবহার করা ওয়ািজব, িবেশষ কের আ�াহ 

তা‘আলার িণফাত  কিকক শ�মালা;  কননা ই  কে� 

মানববুি�র  কােনা �ান  নই্ 

তৃতনয় মূলননিত: িণফাত ণংবিলত বাুনণমূেহর �কাশয অথর ইক িহেণেব 

আমােদর জানা আর অনয িহেণেব আমােদর জনয তা 

অজাত্ 
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াতুথর মূলননিত: কুরআন ও ণু�াহর  ি�ি বা ভাষযণমূেহর বািহযক অথর যা 

 ি�ি বা ভাষযণমূহ ণামেন আণার পর তাকুাা মাথায় 

আেণ্ ই বািহযক অথর কনেি�ি বা বােকযর পূবরাপর 

ণ�কর অনুযায়ন ইবং ইর ণােথ ণ�ৃ� কথা অনুযায়ন 

িভ� িভ� হেয় থােক্ 

[িণফাত িবষেয় আশ‘আরন ও মাতুিরদন ণ�দােয়র মতবােদর 

খ�ন] 

ইকিি ণতকরতা: �েতযক মু‘আি�লই মুমািিল অনু্প �েতযক 

মুমািিলই মু‘আি�ল্   

াতুথর অধযায়: আহেল ণু�ােতর উপর আেরািপত িকছু ণে�হ ও তার 

অপেনাদন/ 

�থম উদাহরু: হজের আণওয়াদ জমনেনর বুেক আ�াহর ডান হাত 

ি�তনয় উদাহরু: বা�ােদর অ�রণমূহ দয়ামেয়র আ�ুলণমূেহর মেধয 

দু’আ�ুেলর মাঝখােন্ 

তৃতনয় উদাহরু: িন�য় আিম আ�াহ কতৃরক বা�ােদর িবপদমুি� 

ইেয়েমনবাণনেদর পক  থেক পাই্ 
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াতুথর  উদাহরু: (ই�াওয়া ইর অথর) “তারপর িতিন আকােশর িদেক 

মেনািনেবশ করেলন”্ 

প�ম ও ষ� উদাহরু: (আরেশ থাকা ইবং ণােথ থাকার মেধয 

ণাম�ণযতা) “ তামরা  যখােনই থাক না  কন, িতিন  তামােদর 

ণােথ আেছন্” “তার  ােয়ও কম, িকংবা  বিশ যাই  হাক না 

 কন, িতিন  তা তােদর ণােথ রেয়েছন, তারা  যখােনই থাকুক 

না  কন্”  

পিরিশ�: আ�াহ তা‘আলা তাার ণৃি�র ণে�ই আেছন, ই িব�ােণর 

 কে� মানুষ িতন ভােগ িবভ�:  

ইকিি ণতকরতা: (আ�াহ তা‘আলা বা�ার ণােথ থাকার �কৃত 

অথর) 

আেরকিি ণতকরতা (মহান আ�াহ উে�র থাকার �মাুািদ)  

আল কুরআেনর �মাু  

ণু�ােতর �মাু  

যুি�িনভরর �মাু  
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িফতরেতর �মাু  

ইজমার �মাু  

তৃতনয় ণতরকতা:  

ণ�ম ও অ�ম উদাহরু:  

নবম ও দশম উদাহরু:  

ইকাদশ উদাহরু:  

�াদশ উদাহরু:  

�েয়াদশ উদাহরু:  

াতুদরশ উদাহরু:  

প�দশ উদাহরু:  

প�ম অধযায়: পিরিশ�, আশা‘ য়রা (মাতুিরিদয়যাহ) ইবং তােদর মত যারা 

অপবযাখযা কের তােদর ণে�েহর অপেনাদন:  

ইকিি ��  
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পিরিশ�:  

 ণৗিদ আরব  থেক �কািশত ‘মাজা�াতুদ দাওয়াহ’ 

পি�কায় ছাপা �বে�র কিপ 
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আ�াহর নাম িবষয়ক মূলননিত 

�থম মূলননিত: আ�াহর ণকল নামই অিত না�িনক্ 

অথরাা  ণগেলা  ণৗ�েযর ণবরশনেষর ইবং ণেবরাা পযরােয়্ আ�াহ তা‘আলা 

বেলন: 

﴿ ِ ّ ِِ  ٱ َ�
�
ٓ سۡ ۡ� ا ٰ سۡ �ُۡ ٱ ءُ م� ۖ  ُعوهُ دۡ ٱف�  �� ا  ]اا١٨٠:ااالاماف[ا﴾بِه�

আর আ�াহর জনযই রেয়েছ ণু�রতম নামণমূহ্ 

ণুতরাং  তামরা তাােক  ণণব নােমর মাধযেম ডাক্ 

(ণূরা আল আরাফ: ৭: ১৮০) 

কারু তা পূুরা� গনাবলনণ��, যােত  কােনাভােবই  কােনা �কার 

অপূুরতা  নই, না ণ�াবয  কােনা অপূুরতা না অবয�  কােনা অপূুরতা্ 
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ইর উদাহরু ( الح- আল হাইউ) ‘িার�নব’ আ�াহর নামণমূেহর 

ইকিি নাম, যা ইমন পূুরা� জনবনেক িনেদরশ কের যা অি��হননতার 

পবর  পিরেয় আেণিন ইবং যােক কখেনা অি��হননতা  শর করেব 

না্  য জনবন ণকল পূুরা� গুাবলনর ধারক,  যমন: জান, কমতা, 

�বুশি� ইবং দৃি�শি� ইতযািদ্ 

ি�তনয় উদাহরু: ( عليمال -আল আলনমু) ‘ণবরজ’ আ�াহর নামণমূেহর 

ইকিি, যা পিরপূুর জানেক িনেদরশ কের,  য জান  কােনা অজতার 

পবর  পিরেয় আেণিন ইবং  য জানেক  কােনা িব ৃিত  শর কের 

না্ আ�াহ তা‘আলা বেলন: 
اِعلۡ  ق�ال�  ﴿ ّ�ِ  ِعند�  ُمه� ٰ  ِ�  ر� ُّ  َّ  ٖب� كِ�� ِِ �َ  ِ�ّ َ�  ر�  ]ا٥٢:اط [ا﴾ ٥ َ�ن��  َ�

মূণা বলল, ‘ইর জান আমার রেবর িনকি 

িকতােব আেছ্ আমার রব িব�া� হন না ইবং 

ভুেলও যান না’্ [ণূরা তাহা: ২০: ৫২] 
 

ণুপিরবযা� জান যা ণবিদক  থেক ণকল িকছুেক পিরেব�ন কের আেছ, 

 হাক তা আ�াহ তা‘আলার কমরািদ িবষয়ক অথবা মাখলুেকর কমরািদ 

িবষয়ক্ আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

هُ ۞ ﴿ اتِحُ  ۥَ�ِعند� ف� يۡ لۡ ٱ م� عۡ  َ�  ِب غ� �� ٓ ا َّ  ل�ُمه� ِِ  ۚ ��عۡ  ُهو� ا ل�مُ َ� ِ لۡ ٱ ِ�  م� ّ �� 
ا رِ� حۡ ۡ�� ٱَ�  م� �سۡ  َ� ر�ق�ةٍ  ِمن ُقُط � �َ  َّ عۡ  ِِ ا�� َ�  ل�ُمه� ةٖ  َ� َّ �َ  �ِ  ٰ  تِ ُظلُ��
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 ٱ
�
َ�  ِض �ۡ� ۡط  َ� َ�  بٖ ر� َّ  َ�ا�ٍِس  َ� ِِ  �ِ  ٰ :ااالنعي [ا﴾ ٥ ّمَِ�ٖ  بٖ كِ��

 ]اا٥٩

আর তাার কােছ রেয়েছ গােয়েবর াািবণমূহ, িতিন ছাড়া 

ই িবষেয়  কউ জােন না ইবং িতিন অবগত রেয়েছন 

�েল ও ণমুে� যা িকছু আেছ্ আর  কান পাতা ঝের 

না, িক� িতিন তা জােনন ইবং যমনেনর অ�কাের 

 কান দানা পেড় না, না  কােনা  ভজা ইবং না  কান 

শ� িকছু; িক� রেয়েছ ণু � িকতােব্ [আল 

আনআম: ৫৯] 

ا۞ ﴿ م�  ٱ ِ�  بّةٖ د�آ ِمن َ�
�
َّ  ِض �ۡ� ِِ  � ِٱ �� ارِزۡ  ِّ ��عۡ  ُ�ه� ّره�ا�ُسۡ  ل�مُ َ� ق� �َ 

ُمسۡ  ۚ َ�وۡ َ� ا ه� �� ٞ  د� ّ�ُ  �ِ  ٰ  ]ا٦:اهدد[ا﴾ ٦ ّمَِ�ٖ  ٖب كِ��

 আর যমনেন িবারুকারন �িতিি �াুনর িরযেকর 

দািয়� আ�াহরই ইবং িতিন জােনন তােদর 

আবাণ�ল ও ণমািধ�ল১ F

2্ ণব িকছু আেছ  � 
                                                           
2 ইখােন مســـتعم বা আবাণ�ল বলেত মাতৃগেভর অব�ান মতা�ের মৃতুয পযর� 

দুিনয়ায় অব�ানেক বুঝােনা হেয়েছ্ আর مســتددع �ারা কবর� করার �ান 

মতা�ের জে�র পূেবর িপতৃেমরদে� অব�ান িকংবা মৃতুযর ণময় বা �ান 

বুঝােনা হেয়েছ্  
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িকতােব২

3্ [ণূরা হূদ: ১১: ৬] 

عۡ  ﴿ ا ل�مُ �� ٰ ٱ ِ�  م� ٰ سّس��  ٱَ�  ِت ��
�
��عۡ  ِض �ۡ� ا ل�مُ َ� َن�  م� ّ ِِ ُ ا �  لُِنون�ۚ ُ�عۡ  َ�م�

ُ ٱَ�  ِّ  ۢ لِيُم اِت  ع� ُدَرِ ٱ بِذ� ُّ  ]اا٤:االاينن[ا﴾ ٤ س

আণমানণমূহ ও যমনেন যা িকছু আেছ িতিন তা 

জােনন ইবং িতিন জােনন যা  তামরা  গাপন কর 

ইবং যা  তামরা �কাশ কর্ আ�াহ অ�রণমূেহ 

যা িকছু আেছ  ণ িবষেয় ণমযক অবগত্ [ণূরা 

আত-তাগাবুন : ৬৪: ৪] 

তৃতনয় উদাহরু: (الرحمن-আর রাহমানু) ‘পরম করুাময়’ আ�াহর 

নামণমূেহর ইকিি যা পিরপূুর রহমতেক শািমলকারন,  য রহমত ণ�েকর 

রাণূলু�াহ ণা�াললাা আলাইিহ ওয়াণা�াম বেলেছন: 

ا» اسلحمانعايدهامناهههاندلهي«
‘ইই নারন তার ণ�ােনর �িত যতিুকু করুশনল আ�াহ তা‘আলা তার 

বা�ােদর �িত ইর  থেকও অিধক করুাশনল্’3F

4  উ� হাদনণিি 

                                                           
3 অথরাা লওেহ মাহফুেয্ 
4 ব রুনায় বুখারন, আদব অধযায়, অনুেিদ : ণ�ােনর �িত করুা, তােক াু�ন 

করা ও গলায় লাগােনা্ হাদনণ নং (৫৯৯৯); মুণিলম, তাওবা অধযায়, 

অনুেিদ : আ�াহ তাআলার রহমেতর বযাি�, হাদনণ নং (২৭৫৪) 
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রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম ইকিি ংিনার পিরে�িকেত 

বেলিছেলন্ আর তা হেলা, ইক যু�  শেষ ইক নারন তার িশশেক 

যু�বি�েদর  ভতের  পল্  ণ তােক তুেল িনল,  পেির ণে� লাগাল ইবং 

তােক দুধ পান করাল্ তা  দেখ রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম 

উ� হাদনণিি বয� করেলন্ রহমান শ�িি আ�াহ তা‘আলার ওই বযাপক 

দয়া-করুােকও শািমল কের আেছ  য ণ�েকর আ�াহ তা‘আলা বেলেছন: 

ر�ۡ�� ﴿ ۡت  ِ� َ� ۡ  ُ�ّ  َ�ِسع� �� �  ]اا١٥٦:ااالاماف[ا﴾ ءٖ

আর আমার রহমত ণব ব�েক পিরবযা� রেয়েছ্ 

(আল আরাফ: ৭: ১৫৬) 
 
ইই রহমেতর ইি�ত মুিমনেদর জনয  ফেরশতােদর �াথরনার মেধযও 

বয� হেয়েছ যা আ�াহ তা‘আলা িন�বতরন আয়ােত উে�খ কেরেছন্ 
ن�ا﴿ َّ ۡ  ُ�ّ  ت� َ�ِسعۡ  ر�  ]اا٧:اغفم[ا﴾ امٗ َ�عِلۡ  ةٗ رّۡ��  ءٖ ��

 হ আমােদর রব, আপনার দয়া ও জান ণবরবযাপন্ 

(গােফর: ৪০: ৭) 

• আ�াহর নামণমূেহর মেধয  ণৗ�যর �িতিি নাম আলাদা থাকা অব�ায় 

 যমন পাওয়া যায়, অনু্পভােব ইকিি নামেক অনযিির ণে� ইক� 

করার ণময়ও পাওয়া যায়্ আর ইকিি নামেক অনযিির ণে� ইক� 

করেল পিরপূুরতার পর আরও অিধক পিরপূুরতা অিজরত হয়্ 
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ইর উদাহরু: ( العزيز الحكيم আল আযনযুল হাকনম) ‘ণবরশি�মান অিধক 

�জাময়’্ আ�াহ তা‘আলা আল কুরআেনর বা জায়গায় ই দুিি নামেক 

ইক� কের উে�খ কেরেছন্ ই অব�ায় �িতিি নাম ইকিদেক তার 

িনজ� পূুরা�তােক বুঝায়্  যমন ‘আল আযনয’ নােম ‘ইযযত’ অথরাা পূুরা� 

শি� ইবং ‘আল হাকনম’ নােম পূুরা� িহকমত ও �জােক বুঝায়্ আর ই 

দুিিেক ইক� করেল অনয আেরকিি পূুরা� গুেক বুঝায়্ আর তা হেলা 

আ�াহ তা‘আলার শি� িহকমতপূুর্ ফেল আ�াহ তা‘আলার শি�  কােনা 

জুলুম-অনযায় ও অপকমরেক দািব কের না,  যমনিি হেত পাের ণৃি�জনেবর 

মেধয যারা শি�ধর তােদর  কে�্  কননা ণৃি�জনেবর মেধয  য শি�মান 

 ণ হয়ত গনাহ  গাপন রাখার জনয তার শি�ম�ােক বযবহাের উ�মনব 

হেয় ওঠেত পাের্ ফেল  ণ জুলুম-অনযায় ও অপকমর করেত শর করেব্ 

অনু্পভােব আ�াহর িবাার ও িহকমত পূুরা� শি�িমি�ত, ণৃি�জনেবর 

িবাার ও িহকমেতর িবপরনত;  কননা ণৃি�জনেবর িবাার ও িহকমেত 

িনাুতা ও অজতা িমি�ত হয়্ 

 

ি�তনয় মূলননিত: আ�াহর নামণমূহ ইকই মুহূেতর নাম ও 

গু  

নাম ই িহেণেব  য তা আ�াহ তা‘আলার ণ�ােক বুঝায়্ ইর পাশাপািশ 
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�িতিি নাম  য অথর ও ভাবেক িনেদরশ কের, তার িনিরেখ �িতিি নাম গু 

িহেণেবও িবেবিাত্ �থেমা� িবষয়িির িবেবানায়  যেহতু �িতিি নাম 

অিভ� ণ�া অথরাা আ�াহ তা‘আলােক িনেদরশ করেছ অতইব তা 

ণমাথরেবাধক্ আর ি�তনেয়া� িবষয়িি িবেবানায়  যেহতু �িতিি নাম 

ণুিনিদর� অথরেবাধক অতইব তা ইকিি  থেক অনযিি িভ�্ অতইব (الحي 

- িার�নব,   العليم - ণবরজ, - القديرণবরশি�মান,  السميع- ণবরে�াতা, 

  ,পরম দয়ালু - الرحيم  ,পরম করুাময় - الرحمن ,ণবর��া - البصير

 জাময় ) ণবগেলা ইকই ণ�ার নাম্� - الحكيم   ,ণবরশি�মান - العزير

আর  ণ ণ�া হেলন আ�াহ তা‘আলা্ িক�  যেহতু ‘িার�নব’ ইর অথর 

‘ণবরজ’ ইর অথর  থেক িভ� ইবং ‘ণবরজ’ ইর ‘ণবরশি�মান’ ইর অথর 

 থেক িভ�্ অনযানয নােমর  বলায় ইকই কথা �েযাজয্ 

আ�াহ তা‘আলার নামণমূহ ইকই মুহূেতর নাম ও গু ই কথার পেক আল 

কুরআেন �মাু রেয়েছ্ আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ُفورُ لۡ ٱ َ�ُهو�  ﴿ َِيمُ ٱ غ�  ]اا١٠٧:ايد� [ا﴾ ١ سّر

আর িতিন পরম কমাশনল, অিত দয়ালু’্ (ণূরা ইউনুণ: ১০: ১০৭) 
 
অনয� ইরশাদ হেয়েছ: 

َّك�  ﴿ ر� ُفورُ لۡ ٱ َ�  ]اا٥٨:االكهف[ا﴾ةِ� سرّۡ�� ٱ ذَُ غ�
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আর  তামার রব কমাশনল, দয়াময়্ (ণূরা আল 

কাহাফ: ১৮: ৫৮ ) 

ি�তনয় আয়াতিি ই কথা বুঝােি  য, ‘আররাহনম’ (পরম দয়ালু ) হেলন 

িতিন িযিন দয়ার গেু গুািিত্ আরবন ভাষািবদেদর ই বযাপাের ওকযমতয 

রেয়েছ  য, যার জান রেয়েছ  কবল তােকই জানন বলা হেব, যার 

�বনশি� রেয়েছ  কবল তােকই  �াতা বলা হেব, যার দৃি�শি� রেয়েছ 

 কবল তােকই ��া বলা হেব্ ই কথািি অতয�  �, ইর পেক  কােনা 

�মাু  পশ করার �েয়াজন আেছ বেল মেন হয় না্ 

আ�াহর নামণমূহ  থেক তার অথরগেলা যারা ণিরেয়  দয় ই আেলাানার 

�ারা তােদর বাতুলতা ও  গামরাহনর বযাপাের  � ধারুা অিজরত হেলা্ 

তােদর ব�বয হেলা: আ�াহ তা‘আলা �বনশি� ছাড়াই ণবরে�াতা, দৃি�শি� 

ছাড়াই ণবর��া, শি� ছাড়াই িতিন শি�মান ইতযািদ ইতযািদ্ তারা তােদর 

ব�েবযর পেক  য যুি�  পশ কের তা হেলা আ�াহর জনয গুণমম �মাু 

করেল ইকই ণ�ার জনয বা�েক �মািুত করা হয়্ ইিি ইকিি  খাাড়া 

যুি�, তা বরং িনঃ�াু মৃত যুি�;  কননা  খাদ আল কুরআনই ই যুি�েক 

বািতল কের িদেয়েছ্ মানুেষর বুি� িবেবানাও ই যুি�র িবপেক্ 

আল কুরআন  থেক দিলল:  যেহতু আ�াহ তা‘আলা অি�তনয় হওয়া ণেিও 

িনেজেক বাগেু গুািিত কের  পশ কেরেছন ইতইব আ�াহ তা‘আলার 
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জনয িণফাত বা গু  য �মািুত তা িনঃণে�হ্ ইরশাদ হেয়েছ: 

َِّك�  ش� ��ۡط  ِِنّ  ﴿ ِدَدٌ  ر� �ش� �ُعِيدُ  ِدئُ ُ�َۡ  ُهو�  ۥَِِّهُ  ١ س  َ�ُهو�  ١ َ�
ُفورُ لۡ ٱ ۡ ٱ غ� َدُ س ۡ ٱ ِش ع�رۡ لۡ ٱ ُذَ ١ و�ُد ِجيدُ س ّعالٞ  ١ م� ا َ� ا﴾ ١ َُرِ�دُ  سِّم�

 ]اا١٦ااى١٢:االبأج[

িন�য়  তামার রেবর পাকড়াও বড়ই কিঠন্ িন�য় িতিন 

ণৃি�র ণূানা কেরন ইবং িতিনই পুনরায় ণৃি� করেবন্ 

আর িতিন অতয� কমাশনল, অতয� দয়াময়্ আরেশর 

অিধপিত, মহান্ িতিন তা-ই কেরন যা াান ্ (ণূরা 

আল বুরজ: ৮৫: ১২-১৬ ) 

অনয� ইরশাদ হেয়েছ: 

َِّحِ  ﴿ َِّك�  م� سۡ ٱ س�  ٱ ر�
�
ِيٱ ١ ۡ�� ۡ� ل�ق�  َّ ّوىٰ  خ� ِيٱَ�  ٢ ف�س�  ق�ّدر�  َّ

ىٰ  د� ه� ِيٓ ٱَ�  ٣ َ� خۡ  َّ
�
ج� أ ۡ ٱ ر� رۡ س ٰ م� ع�ل�هُ  ٤ �� ٓ ُ�ث� ۥ ف�ج� َۡ  ءً ا

�
ىٰ أ ا﴾ ٥ و�

 ]اا٥ااى١:ااال [

তুিম  তামার ণুমহান রেবর নােমর পিব�তা বুরনা 

কর, িযিন ণৃি� কেরন্ অতঃপর ণুণম কেরন্ আর 

িযিন িন্পু কেরন অতঃপর পথ িনেদরশ  দন্ আর 
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িযিন তৃু-লতা  বর কেরন্ তারপর তা কােলা খড়-

কুিায় পিরুত কেরন্ (ণূরা আল আলা: ১৯: ১-৫) 

উি�িখত আয়াতণমূেহ অি�তনয় ণ�ার বা গেুর কথা রেয়েছ, িক� গেুর 

বাে�র কারেু  খাদ ণ�ার বা� বা�েক দািব কের না্ 

যুি�বুি�র দিলল:  যেহতু গুগেলা গুািিত  থেক িবিি�  কােনা ণ�া 

নয়্ গুগেলা িবিি� ণ�া হেল গুািিত ণ�ার বা� হওয়া দািব করত; 

তা বরং গুধারন ণ�ার গুাবিল যা তাার ণে� অিবেিদযভােব কােয়ম 

রেয়েছ্ শধু তাই নয়, বরং অি��শনল ইমন  কােনা িবষয়  নই যা বা 

গু-িবিশ� নয়্ 

উি�িখত আেলাানা  থেক ইিাও পির�ার হেলা  য ‘আদ-দাহর’ (কাল) 

আ�াহর নামণমূেহর মেধয অ�ভুর� নয়্  কননা আদ-দাহর হেলা 

নামবাাক ইকিি জমাি শ�; যােত ইমন  কােনা অথর  নই যার কারেু 

ইেক আ�াহর ণু�র নামণমূেহর ণে� যু� করা যােব্  যেহতু উ� শ�িি 

কাল ও ণমেয়র নাম  ণ িহেণেব আ�াহ তা‘আলা আিখরাত 

অি�কারকারনেদর ণ�েকর বেলেছন: 

﴿  ْ ق�اسُوا ا َ� َّ  ِ��  م� ي�اُ�ن�ا ِِ �ۡ ٱ َ� ۡ  ��ُموُت  ي�اُّ �� ا ي�اَ� م� ٓ ُ�هۡ  َ� َّ  لُِكن�ا ِِ 
هۡ ٱ ُّ ۚ  ]ا٢٤:االيثي [ا﴾ ُر



 

37 

আর তারা বেল, ‘দুিনয়ার জনবনই আমােদর ইকমা� 

জনবন্ আমরা মির ও বাািা ইখােনই্ আর কাল-ই 

 কবল আমােদরেক �ংণ কের্’ (আল জািছয়া: ৪৫: 

২৪) 

ইর �ারা তারা রাত ও িদেনর অিত�মেক বুিঝেয়েছ্ 

আর রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�ােমর হাদনণ ‘আ�াহ তা‘আলা 

বেলন: আদম ণ�ান আমােক ক�  দয়, কারু  ণ আ�াহার (কাল)  ক 

গািল  দয়্ অথা আিমই কাল, আমার হােতই ণব িকছু, আিম রাত ও 

িদেনর পিরবতরন ংিাই্’5 

ই হাদনণিি আদ-দাহার শ�িিেক আ�াহর নাম িহেণেব ণাবয� করেছ না; 

 কননা যারা কালেক গািল  দয়, তােদর উে�শয মূলত কােলর গেভর 

ণংংিিত ংিনাণমম্ তারা আ�াহ তা‘আলােক উে�শয কের না্ অতইব 

‘আিমই কাল’ ই কথািির বযাখযা হাদনেণর পরবতরন অংশ  থেকই বুঝা যায় 

 যখােন বলা হেয়েছ, ‘আমার হােতই ণব িকছু, আিম রাত ও িদেনর 

পিরবতরন ংিাই’ অথরাা আ�াহ তা‘আলাই কাল ইবং কােলর গেভর যা আেছ 

                                                           
5 - ব রুনায় বুখারন, তাফণনরল কুরআন অধযায়, অনুেিদ : আমােদর  তা কালই 

�ংণ কের, হাদনণ নয় ৪৮২৭); মুণিলম, অধযায় : শ� আদেবর অংশ, 

অনুেিদ : কালেক গািল  দয়া িনিষ�, হাদনণ নং (২২৪৬) 
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ণবিকছুর ��া্ আর ইিা িতিন ণু�ভােবই বেলেছন  য িতিন রাত ও 

িদেনর পিরবতরন ংিান, আর ই দুেিাই হেলা কাল্ আর ইিা ণ�ব নয় 

 য পিরবতরনকারন ও পিরবতরনমহুকারন ইকই িজিনণ হেব্ ইতইব উ� 

হাদনেণ উি�িখত ‘আদ-দাহার’ শ�িির �ারা আ�াহ তা‘আলা  ক বুঝায় 

না্ 

 

তৃতনয় মূলননিত: আ�াহ তা‘আলার নামণমূহ যিদ ইমন গেুর িনেদরশকারন 

হয় যা মাখলুকেকও  শরকারন, তেব িতনিি িবষয়েক শািমল করেব: 

�থমত: ওই নামিি আ�াহর জনয ণাবয� হওয়া্ 

ি�তনয়ত: নামিি  য গুেক শািমল কের আেছ তা আ�াহর জনয ণাবয� 

হওয়া্ 

তৃতনয়ত: উ� গেুর  য াকুম ও দািব রেয়েছ তা �মািুত হওয়া্ 

ই কারেুই ডাকাতরা যিদ তাওবা কের তেব তােদর  বলায় শরনয়েতর 

িবিধব� শাি� ‘হদ’ মওকুফ হেয় যাওয়ার বযাপাের মুজতািহদ আিলমগু 

অিভমত বয� কেরেছন ইবং দিলল িহেণেব তারা িনে�া� আয়াতিি  পশ 

কেরেছন্ ইরশাদ হেয়েছ: 
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﴿  َّ َِن� ٱ ِِ َّ  ْ َۡ  ِمن ت�ابُوا ن ُِ ��
�
ْ ��قۡ  أ َا ل�يۡ  ِدُر ْ ل�ُموٓ عۡ ٱف�  ِهمۖۡ ع� نّ  ا

�
� ٱ أ ِّ 

ُفورٞ  يمٞ  �� َِ  ]اا٣٤:امساا�يه[ا﴾ ٣ ّر

িক� হযাা  তামরা তােদরেক  মফতার করার পূেবর যারা 

তাওবা কের  নয়, তেব  জেন রােখা  য, িন�য়ই 

আ�াহ কমাশনল, দয়ালু্ (আল মােয়দা: ৫: ৩৪)  

 কননা ই দুিি নাম (কমাশনল ও অিত দয়ালু) ইর দািব হেলা, আ�াহ 

তা‘আলা িন�য় তােদর কমা কের িদেয়েছন ইবং হদ রিহত কের তােদর 

�িত করু কেরেছন্ 

ইর উদাহরু: السميع ‘ণবরে�াতা’ ইিি ইকিদেক ‘আণ-ণামন‘উ’ নামিি 

আ�াহর জনয ণাবয� করেছ্ অনযিি তা السمع ‘�বুশি�’  ক আ�াহর 

গু িহেণেব ণাবয� করেছ্ ইবং �বেুর  য াকুম ও দািব তা আ�াহর 

জনয ণাবয� করেছ্  যমন আ�াহ তা‘আলা  গাপন কথা ও িনভৃেত 

পিরাািলত কথাও  শােনন্ ইরশাদ হেয়েছ: 

ُ ٱَ� ﴿ �سۡ  ِّ ٓۚ  م�عُ � ا ُ�م� ر� َُ �ا � ٱ نّ ِِ  �� ِّ  ۢ ِميُع �ٌ  س� ُِ  ]اا١:اا�جيدل [ا﴾ ١ ب�

আ�াহ  তামােদর কেথাপকথন  শােনন্ িন�য় আ�াহ 

ণবরে�াতা, ণবর��া্ (আল মুজাদালা: ১) 
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আর যিদ আ�াহর নাম ইমন গুেক িনেদরশকারন হয় যা আ�াহ তা‘আলার 

ণ�ায় ণনিমত থােক, তেব তা দুিি িবষয়েক শািমল কের: 

�থমত: ওই নামিি আ�াহর জনয �মািুত হওয়া্ 

ি�তনয়ত: ওই নামিি  য গুেক ধারু কের আেছ তা আ�াহর জনয ণাবয� 

হওয়া্ 

ইর উদাহরু: الحي ‘িার�নব’ ইিি ইকিদেক ‘আল হাইউ’ শ�িিেক 

আ�াহর নাম িহেণেব ণাবয� করেছ্ অনযিদেক ‘আল হায়াত’ তথা 

‘জনবন’-  ক আ�াহ তা‘আলার ইকিি গু িহেণেব ণাবয� করেছ্ 
 

াতুথর মূলননিত: আ�াহ তা‘আলার নামণমূহ তাার ণ�া ও গুাবিলর উপর 

(িতনভােব �মাুবহ) ণবরিদক  থেক �মাু কের, অ�ভুরি� িহেণেব �মাু 

কের ইবং দািব িহেণেবও �মাু কের: 

ইর উদাহরু: الخالق  ‘��া’ নামিি আ�াহ তা‘আলার ণ�া ইবং ণৃি� 

করার গুেক ণরাণির বুঝােি্ আর শধু আ�াহর ণ�া ইবং শধু ণৃি� 

করার গু (ই দুেয়র  য  কােনা ইকিি) ক অ�ভুরি� িহেণেব বুঝায়্ 

অথরাা খািলক শ�িি দুিি িবষয়েক অ�ভুর� কের আেছ্ ইকিি আ�াহর 

নাম, অপরিি আ�াহর গু্ অতইব  যেকােনা ইকিিেক অ�ভুরি� িহেণেব 
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বুঝায়্ ইর পাশাপািশ খািলক শ�িি দািব িহেণেব ‘ইলম’ ও ‘কুদরত’ ই 

দুিি গুেক ণাবয� করেছ্ 

ই কারেুই আ�াহ তা‘আলা যখন আকাশ ও পৃিথবনর ণৃি�র কথা উে�খ 

কেরেছন, িতিন বেলেছন: 

ْ ل�ُموٓ ِ��عۡ ﴿ نّ  ا
�
� ٱ أ ِّ  ٰ � ��  ِ ّ�ُ  ۡ نّ  ق�ِدَرٞ  ءٖ ��

�
أ � ٱ َ�   ق�دۡ  ِّ

�
اط� أ �َ  ُِّ  بُِ�

 ۡ ۢ ِعلۡ  ءٍ ��  ]ا١٢:االطعق[ا﴾ ١ �م�

 যন  তামরা জানেত পার  য, আ�াহ ণবরিবষেয় 

কমতাবান ইবং আ�াহর জানেতা ণব িকছুেক  ব�ন 

কের আেছ্ (ণূরা আত-তালাক:১২) 

শে�র দািবগত অথর উ�ােরর �ি�য়া শরনয়েতর জান অেিষুকারনেদর 

জনয খুবই উপকারন্ তারা যিদ শে�র অথর উ�াের মেনািনেবশ কের ইবং 

দািবগত অথর িকভােব উ�ার করেত হয় তা বুঝার জনয আ�াহ তা‘আলা 

তাওফনক দান কেরন তেব ইকিি মা� দিলল  থেক বা মাণআলা  বর 

করেত তারা ণকম হেব্ 

 জেন রাখা ভােলা  য, আ�াহ তা‘আলার কথা ইবং আ�াহর রাণূেলর 

কথার দািবগত অথর, যিদ তা শ� দািবগত অথর হয়, তেব তা হক ও ণতয্ 

 কননা আ�াহ তা‘আলা ও তাার রাণূেলর কথা হক, অতইব যা হেকর 
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দািব তাও হক্ উপর� আ�াহ ও তাার রাণূেলর কথার  য দািবগত অথর 

হেত পাের  ণ বযাপাের আ�াহ তা‘আলা ণুপিরজাত্ অতইব তা উি��্ 

আর আ�াহ ইবং আ�াহর রাণূেলর কথা বযতনত অনয কােরা কথার 

দািবগত অেথরর অব�া িতনিি: 

�থমত: ব�ােক বলা হেব  য আপনার কথার দািবগত অথর হেলা ইই 

ইবং ব�াও তা  মেন  নেব্ উদাহরুত  য বযি� আ�াহ তা‘আলার 

কমরগত গুণমূহ অ�নকার কের  ণ যিদ ই �কৃিতর গু আ�াহর জনয 

ণাবয�কারনেক উে�শয কের বেল: আপিন  য আ�াহ তা‘আলার কমরগত 

গু ণাবয� করেছন ইর দািব হেলা  য আ�াহ তা‘আলার িকছু কমর অনািদ 

নয় বরং তা নতুন্ ইর উ�ের কমরগত গু ণাবয�কারন বলেব: হযাা, আিম 

ই িবষয়িি �নকার কির; কারু আ�াহ তা‘আলা যা ইিা তাই কেরন্ তাার 

কথা ও কমর  শষ হেয় যাওয়ার মেতা  কােনা িবষয় নয়্  যমন আ�াহ 

তা‘আলা বেলেছন: 

ن�  لّوۡ  قُُ ﴿ ادٗ  رُ حۡ ۡ�� ٱ �� ٰ  اِمد� ��ِ ّ�ِ  ِت لِّ�� �فِد�  ر� َۡ  رُ حۡ ۡ�� ٱ �� ن ُ� ��
�
 أ

د�  ٰ  ت�نف� ��ِ ّ�ِ  ُت �� �وۡ  ر� س دٗ  ۦلِهِ بِمِثۡ  ن�اِجئۡ  َ� د�  ]ا١٠٩:االكهف[ا﴾١ ام�

বল, ‘আমার রেবর কথা  লখার জনয ণমু� যিদ কািল 

হেয় যায় তেব ণমু� িনঃেশষ হেয় যােব আমার রেবর 
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কথা  শষ হওয়ার আেগই্ যিদও ইর ণাহাযযােথর 

অনু্প আেরা ণমু� িনেয় আিণ’্ (ণূরা আল কাহাফ: 

১৮: ১০৯)  

অনয� িতিন বেলেছন: 

�وۡ  ﴿ س ا َ� ّ�م�
�
 ٱ ِ�  َ

�
�ٍ  ِمن ِض �ۡ� ر� ج� قۡ  ش�

�
ٰ أ ُمّدهُ  رُ حۡ ۡ�� ٱَ�  مٞ �� ِ ��عۡ  ِمنۢ  ۥ��  ۦِده

 َۡ ۡ�ُ  ع�ةُ س�
�
ۡت  ّما رٖ َ ٰ  َ�فِد� ��ِ ِۚ ٱ ُت �� � ٱ ِِنّ  ِّ زِ�زٌ  ِّ ِكيمٞ  ع� ا﴾ ٢ َ�

 ]ا٢٧:العاين[

আর জিমেন যত গাছ আেছ তা যিদ কলম হয়, আর 

ণমু� (হয় কািল), তার ণােথ কািলেত পিরুত হয় 

আেরা ণাত ণমু�, তবুও আ�াহর বাুনণমূহ  শষ হেব 

না্ িন�য় আ�াহ মহাপরা�মশালন, �জাময়্ (ণূরা 

লুকমান: ৩১:  ২৭) 

অতইব িবেশষ িবেশষ নব কমর যিদ আ�াহ তা‘আলা ণ�াদনা কেরন 

তেব ইর �ারা তাার  কােনা �িি �মািুত হয় না্ 

ি�তনয় অব�া: ব�ােক তার কথার দািবগত অেথরর কথা বলা হেব, িক� 

 ণ ই দািবগত অথর অ�নকার করেব্  যমন আ�াহর গুণমূহ 

অ�নকারকারন গুণমূহ ণাবয�কারনেক লকয কের বলেব: আপিন  য 
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আ�াহর গুণমূহ ণাবয� করেছন ইর দািব হেলা - আ�াহ তা‘আলা তার 

গুণমূেহর  কে� মাখলুক ণদৃশ্ ইর উ�ের গুণমূহ ণাবয�কারন বলেব: 

না, দািবগতভােব তা �মািুত হয় না্  কননা ণৃি�কতরার গুণমূহ 

ণৃি�কতরার ণে� ণ�ৃ� কের উি�িখত্ ণ�ৃি� ছাড়া ণাধারুভােব তা 

উে�খ করা হয়িন্ ণাধারুভােব উে�খ করেল আপনার কথা  মেন 

িনতাম্ অতইব আ�াহর গুণমূহ  কবল আ�াহর জনযই তাার শান 

অনুযায়ন ণুিনিদর�্ উপর� আিম আপনােক বলব  য আপিন আ�াহর 

গুণমূহ অ�নকার করা ণেিও িতিন  য ইকজন ‘ণ�া’ তা  মেন  নন, 

অথরাা তাার জনয যাত তথা ণ�া হওয়ােক ণাবয� কেরন ইবং বেলন  য 

আ�াহর ণ�া  কােনা মাখলুেকর ণ�া ণদৃশ নয়্ তাহেল যাত ও িণফাত 

তথা ণ�া ও গেুর মেধয পাথরকয করার কারু িক? 

উি�িখত দুই অব�ায় দািবগত অেথরর িবষয়িি পির�ার্ 

তৃতনয় অব�া: দািবগত অেথরর বযাপারিি অবয�ভােব আেছ্ কথােত 

 ণিার �নকারও  নই, আবার অ�নকারও  নই্ ই অব�ার াকুম হেলা - 

দািবগত অথরিি ব�ার কথার ণে� ণ�ৃ� করা হেব না;  কননা ই  কে� 

ই ণ�াবনা রেয়েছ  য, যিদ ব�ার ণ�ুেখ তা উে�খ করা হয়, তেব  ণ 

তা  মেন  নেব অথবা দাবনগত অথরিি অ�নকার করেব্ ইেকে� ইিারও 

ণ�াবনা রেয়েছ  য যিদ তার ণ�ুেখ দািবগত অেথরর কথা উে�খ করা হয়, 
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তখন  ণ দাবনগত অথরিি উপলিি করেত ণকম হেব ইবং  ণিার অণারতা 

বুঝেত  পের তার কথা  থেক িফের আণেব্ কারু,  য অথর দাাড়ােল 

ণমণযা অবধািরত হয়  ণ অথরিি অমহুেযাগয হওয়ািি অবধািরত্ 

ই দুিি ণ�াবনা থাকার কারেু বলা যােব না  য,  কােনা কথার দািবগত 

ভাবও কথা িহেণেব ধতরবয্ 

যিদ �� কের বলা হয়  য, যিদ ব�ার কথার দািব  থেক িবষয়িি ওেঠ 

আেণ, তেব ইিিও ব�ার কথা িহেণেব ধের  নওয়া হেব্ কারু ইমনিি 

হওয়াই �াভািবক; িবেশষ কের কথা ও তার দািবর মেধয যিদ কাছাকািছ 

ণ�কর থােক্ 

উ�ের বলব: ই ��িি ই িহেণেব অবা�র  য, মানুষ  তা মানুষই্ 

মানুেষর অ�গরত ও বিহগরত নানা অব�া রেয়েছ, যার কারেু তার কথার 

দািবগত অথর িক দাাড়ােি তা হয়ত তার অ�র  থেক হািরেয় যায়,  ণ 

হয়ত উদাণনন হেয় পেড়, অথবা ভুল কের, অথবা  ণ িদেশহারা হেয় পেড়, 

অথবা  ণ তেকরর াােপ দািবগত অেথর িা�া করা বযতনতই  কােনা কথা 

বেল  ফেল ইতযািদ্ 

 

প�ম ননিতমালা: আ�াহর নামণমূহ কুরআন-ণু�াহ িনভরর, ই  কে� 
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মানুেষর বুি�িবেবানার  কােনা দখল  নই্ 

অতইব কুরআন ও ণু�ায় আ�াহর নামণমূেহর বযাপাের যতিুকু পাওয়া 

যায় ততিুকুই আমােদর মহু করেত হেব, ইর ওপর  কােনা িকছু 

বাড়ােনাও যােব না, কমানও যােব না;  কননা আ�াহ তা‘আলা যা িকছুর 

উপেযাগন মানুেষর আকল-বুি� �ারা তা আয়� করা ণ�ব নয়্ অতইব 

কুরআন-ণু�াহর  ি�ি তথা ভােষযর ণনমানায় আমােদর ণনিমত হেয়  যেত 

হেব্ কারু আ�াহ তা‘আলা বেলেছন: 

﴿  �َ ا ُف ��قۡ  َ� �ك�  س� ل�يۡ  م� � ۡ�� ٱَ�  ع� سّسمۡ ٱ ِِنّ  مٌۚ ِعلۡ  ۦبِهِ  س اد� لۡ ٱَ�  ��  ُفؤ�
 ّ�ُ  ٰ �َ َْ

ُ
ن�  �ِك� أ نۡ  �� ۡ�  هُ �� َٗ  ُٔ م�  ]ا٣٦:ااالساء[ا﴾ ٣ و

 য িবষেয়  তামার  কান জান  নই  ণই িবষেয় 

অনুমান �ারা পিরাািলত হেয়া না; িনি�ত কনর, াকু, 

বদয় ওেদর �েতযেকর িনকি  কিফয়ত তলব করা 

হেব্ [আল ইণরা: ১৭: ৩৬] 

অনয� ইরশাদ হেয়েছ: 

﴿  ُۡ ا قُ ّرم�  ِِّ�م� �َ  � ِ�ّ ٰ لۡ ٱ ر� �� ا َِش� ف� ر�  م� ه� اِمنۡ  ظ� ا ه� م� ن�  َ�  م� �ۡ ۡ�ِ ٱَ�  ��ط�
ۡ�ِ  ۡ�� ۡ�� ٱَ�  ن ّقِ ۡ�� ٱ بِغ�

�
أ �َ  ِ�ُۡ� ْ ِ  ُ�وا ِ ٱب ا ِّ �مۡ  م� ِۡل  س ّ ٰ ُسلۡ  ۦبِهِ ُ��� ن انٗ ��

�
أ �َ 
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 ْ ُقوسُوا ��  � ِٱ �� ا ِّ  ]ا٣٣:ااالاماف[ا﴾ ٣ ل�ُمون� ��عۡ  َ�  م�

বল, ‘আমার রব  তা হারাম কেরেছন অ�নল কাজ- যা 

�কাশ পায় ইবং যা  গাপন থােক, আর পাপ ও 

অনযায়ভােব ণনমাললন ইবং আ�াহর ণােথ  তামােদর 

শরনক করা,  য বযাপাের আ�াহ  কান �মাু অবতনুর 

কেরনিন ইবং আ�াহর উপের ইমন িকছু বলা যা 

 তামরা জান না’্ (আল আরাফ: ৭: ৩৩) 

উপর� আ�াহ তা‘আলার ওপর ইমন নাম আেরাপ করা যা িতিন িনেজেক 

 দনিন, অথবা িতিন িনেজেক  য নাম িদেয়েছন তা অ�নকার করা আ�াহর 

িবরে�  ধরা �দশরন বই অনযিকছু নয়্ অতইব ই বযাপাের আদব রকা 

করেত হেব ইবং কুরআন-ণু�াহর পােঠ যা িকছু আেছ  ণখােনই ণনিমত 

হেয়  যেত হেব্ 

 

ষ� ননিতমালা: আ�াহর নামণমূহ ণুিনিদর� ণংখযায় ণনিমত নয় 

 কননা রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম �িণ� ইকিি হাদনেণ 

বেলেছন: 
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سمألكان�لاامماهدالكىامايتان اناسكىا«

امنا اسحماً ااغات  اسأ اكتينكى ا  اسنلل  سأ

ا»لغعكىاسأاامتأثم ان ا ااغماالايبااغمك

‘ হ আ�াহ আিম আপনার কােছ �েতযক ওই নাম �ারা �াথরনা করিছ যা 

আপনার,  য নাম আপিন িনেজেক িদেয়েছন, অথবা আপিন আপনার 

িকতােব নািযল কেরেছন, অথবা আপিন আপনার ণৃি�জনেবর কাউেক 

িশিখেয়েছন, অথবা  য নাম আপিন আপনার কােছ, আপনার গােয়বন ইলেম 

ইকা�ভােব  রেখ িদেয়েছন্’ হাদনণিি ইমাম আহমদ, ইবেন িহববান ইবং 

ইমাম হােকম বুরনা কেরেছন আর হাদনণিি ণহনহ্৫F

6 

বলার অেপকা রােখ না  য আ�াহ তা‘আলা তার গােয়বন ইলেম যা 

ইকা�ভােব  রেখ িদেয়েছন তা কারও পেকই িহেণব কের  দখা অথবা তা 

আয়ে� আনা কি নকােলও ণ�ব নয়্ 

আর  য হাদনণিিেত আ�াহ তা‘আলার িনরান�ই নােমর কথা ইেণেছ 

                                                           
6 - ব রুনায় আহমদ (১/৩৯১, ৪৫২); ইবেন িহববান হাদনণ নং (২৩৭২); 

হােকম (১/৫০৯), আলবানন ইিিেক ‘ আল আহাদনণুসণাহনহা’-  ত উে�খ 

কেরেছন্  
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অথরাা রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�ােমর বাুন:ا

إنا ا�سع اأ�سع�اامايًىاميه اإالاأاحماًىامناسحايهيا«

 »دللاالغ 

‘িন�য় আ�াহ তা‘আলার িনরান�ইিি, ইকিি বােদ ইকশিি, ইমন নাম 

রেয়েছ,  য বযি� তা ইহণা৬F

7 (তথা যথাযথভােব কােযর পিরুত) করেব,  ণ 

জা�ােত �েবশ করেব্’7F

8 ই হাদনণিি িনরানববই ণংখযায় আ�াহর নাম 

ণনিমত হওয়ােক বুঝােি না্ যিদ ণনিমত হওয়া বুঝাত তেব হাদনেণর 

ভাষয ইমন হত: ‘িন�য় আ�াহর নাম িনরান�ইিি,  য তা ইহণা করেব, 

 ণ জা�ােত �েবশ করেব’ অথবা ই জাতনয়  কােনা ভাষয্ 

তাহেল হাদনেণর অথর হেলা: ই ণংখযার বা�বতা,  য বযি� ইই ণংখযায় 

আ�াহর নামগেলার বা�ব অথর কােজ লাগােব  ণ জা�ােত �েবশ করেব্ 

অতইব রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�ােমর কথা ‘ য বযি� তা 

                                                           
7 - নামগেলােক যথাযথভােব কােজ লাগােনার অথর ই নামগেলার শ�মালা 

মুখ� করা, তার অথর  বাঝা ইবং তার দািব অনুযায়ন আমল করা ( লখক) 
8 - ব রুনায় বুখারন, তাওহদন অধযায়, অনুেিদ : িন�য় আ�াহ তাআলার ইকিি 

কম ইকশিি নাম রেয়েছ, হাদনণ নং (৭৩৯২); মুণিলম, িযিকর অধযায়, 

অনুেিদ : আ�াহর নাম ইবং  য তা গুেব তার মযরাদা, (২৬৭৭)্  
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ইহণা (যথাথরভােব কােযর পিরুত) করেব,  ণ জা�ােত �েবশ করেব’ ইর 

পূবরবতরন বােকযর পিরপূরক বাকয্ ইিি  কােনা �িনভরর আলাদা বাকয নয়্ 

ইর উদাহরু হেলা আপিন যিদ বেলন: আমার কােছ ইকশ’ িাকা আেছ 

যা আিম দান করার জনয গুনা কের  রেখিছ, তাহেল ই কথার অথর ইিা 

নয়  য আপনার কােছ ই ছাড়া অনয  কােনা িাকা  নই্ বরং ইর অথর 

হেলা আপনার কােছ আেরা িাকা আেছ, তেব দান করার জনয ইকশ’ 

িাকা গুনা কের  রেখেছন্ 

ই নামগেলা  কাা  কাা  নাম তা িনুরয় কের ণহনহ  কােনা হাদনণ বিুরত 

হয়িন্ ই  কে� নাম িনিদর� কের রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াণা�াম  থেক  য হাদনণিি ইেণেছ তা দুবরল্ 

শায়খুল ইণলাম ইবেন তাইিময়া র. ‘আল ফাতাওয়া’ মে� বেলন,‘ইই 

নামগেলা ণুিনিদর� করেুর  কে� রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াণা�ােমর পক  থেক  কােনা বাুন উি�িখত হয়িন্ ই বযাপাের হাদনণ 

িবেশষজেদর ওকযমতয রেয়েছ ৮্

9 ইমাম ইবেন তাইিময়া ইর পূেবর 

বেলেছন, (িনরান�ইিি নাম ণুিনিদর�ভােব উে�খ কের  য হাদনণিি বিুরত 

হেয়েছ) তা আল ওয়ালনদ নামক ইক বুরনাকারন তার শামেদশনয় ইকজন 

শায়েখর বরাত িদেয় উে�খ কেরেছন্ ইমাম ইবেন হাজার তার ম� 

                                                           
9 - মাজমুউল ফাতাওয়া, খ� ৬, পৃ�া ৩৮৩ 
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‘ফাতাল বারন’-  ত বযাখযা কের বেলন  য, ইমাম বুখারন ও ইমাম মুণিলম 

ওয়ালনদ কতৃরক বিুরত হাদনণিিেক পিরতযাগ কেরেছন্ ই পিরতযাগ করার 

কারু শধু ইিা নয়  য, ই হাদনণিি ওয়ালনদ ইককভােব বুরনা কেরেছন, 

বরং হাদনণিিেত মতৈ�ততা ও অণ�িত রেয়েছ, হাদনণিিেত তাদলনণ ও 

অনয কারও ব�বয তােত অনু�িব� হওয়ার আশ�াও রেয়েছ্’10 

নবন ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম ণুিনিদর�  কােনা হাদনেণ  যেহতু ই 

িনরান�ইিি নাম উে�খ কেরনিন, তাই ণালাফেদর মেধয ই নামগেলা 

ণুিনিদর� করার  কে� মতাৈনকয হেয়েছ্ ই  কে� তােদর  থেক নানামুখন 

বুরনা উি�িখত হেয়েছ্ যাই  হাক, আিম কুরআন হাদনণ  ংােি আ�াহ 

তা‘আলার িনরান�ইিি নাম ইখােন ইক� কেরিছ্ নামগেলা আিম 

দু’ভােগ ভাগ কেরিছ্ �থম ভাগ হেলা কুরআন  থেক ইবং ি�তনয় ভাগ 

হেলা ণু�াহ  থেক্ 

�থমত: কুরআন  থেক: 

 ااهل

উপাণযا

 األ�م ا

অেনক ণ�ািনত 

 ااأل ا

অেনক উপের 

 اااااااألحما

ইকক 

 اا

 ااااا

                                                           
10 - ইবেন হাজার আল আণকালানন, ফাতাল বারন, খ�১১, পৃ. ২১৫ 
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 اليلئ

ণিঠকভােব 

ণৃি�কারন 

 اليطن

ণবরিনকেি 

অ�কািশত  

 الظيهم

ণবার উপের, 

�কািশত 

 اآللم

ণবরেশষ 

 

 

 اليفظ

রকাকারনا

 

 لايلا

দুিনরবার 

 الداب

তাওবা কবুলকারন 

 الا�

ণবরিবষয় 

দশরনকারন 

 

  

 

 ا�ا�

ণু �ا

 

 الق

পরম ণতয 

 الف

পুেরাপির অবিহত 

الايظ

ণংরকুকারন 

 

  

 العيد 

ণবিকছুর ধারক 

ও ণংরকুকারন 

 الح

িার�নব 

 الايم

ণকল �শংণার 

অিধকারন 

 الغيما

অতয�  ধযরলনল 
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 المحن

পরম দয়ালু 

 المءأفا

পরম  �হশনল 

 العق

ণবর��া 

 اليلق

ণৃি�কতরা 

 

  

 

 السايع

ণবরে�াতাا

 

 السع 

শাি� দানকারন 

 المقيب

ত�াধায়ক 

 المزاق

িরযকদাতা 

 

 

 

 يلمالع

জাননا

 

 الاام

ণবরিবষেয় 

পূুরতা�া� 

 الشهيم

ণবরজ ণাকন 

 الشكدل

গুমাহন 

 

 

 

 الاايل

পরম কমাশনলا

 

 الع�

উা মযরাদাশনল 

 العغيم

ণবরজ 

 

 العظيم

ণেবরাা- 

মযরাদাশনল 

ا

 

العيهم   الا� الاتيحا العيدل
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পরা�মশালন মহা কমতাবান িবজয় দানকারন অমুখােপকন   

 االعهيل

কেঠারا

 

 العدى

পরম শি�র 

অিধকারন 

 العم�ب

অিত িনকবতরন 

 العميم

�বল কমতাধর 

 ا

 ا�تعيل

ণৃি�র গনাবলনর 

উে�রا

 

 ا�ؤمن

িনরাপ�া ও 

ঈমান দানকারন 

 الغطيف

ণু�দশরন,  কৗশলন  

 الكم�م

ণুমহান দাতা 

 

  

 اا�ح

জনবন দানকারন 

 ا�جيم

মযরাদার অিধকার 

 ا�جيب

জবাব দানকারন 

 ا�ت�

ণুদৃঢ় 

 ا

 

 ا�غيكا

মািলকا

 

ا�عيت ণবরকতৃর�ময়ا�غكا

জনবেনাপকরু 

দানকারন 

 ا�عتمل

িনর�শ িণ�াে�র 

অিধকারন 
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الدالث

উ�রািধকারন 

 الداحما

ইক ও অি�তনয় 

ا�هيانا ণাহাযযকারনالا�

রকুােবকুকারন 

 

 

اমহাদাতাالدهيب

 

 الد�

অিবভাবক 

 الد�يل

কমর ণ�াদনকারন 

 الددأد

ণদয় 

 

 

     

  

 

ি�তনয়ত: রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�ােমর ণু�াহ  থেক: 

 المفيق

দয়াবান 

 المب

�ভূ 

 الي

িার�নব 

ال�م

মহািবচারক 

 

ম 

 

 

اليمط

�শ�কারী 

العينض

সংকীণরকারী 

 الطيب

উ�ম, পিব� 

الشي 

আেরাগয্াা
কারী 

 

 

 

 



 

56 

 ,েবেজাড়الدرم

একক 

 ا�غين

দানশনল 

ا�عطي

মহা্াতা 

ا�حسن

অাু�হকারী 

 

 

অ  

দ 

 

ই নামগেলা যথাথরভােব  ংােি িনবরাান কেরিছ্ কুরআেন কারনম  থেক 

৮১িি আর ণু�ােত রাণূল  থেক বাকন ১৮িি মহু কেরিছ্ যিদও আিম 

‘আল-হাফনয়য’ মহু করার  কে� ি�ধািিত্ কারু ই নামিি ইককভােব 

আেণিন, বরং ইবরাহনম আলাইিহণ ণালাম  থেক শতরযু� ভােব ইেণেছ্ 

ইবরাহনম আলাইিহণ ণালাম আ�াহ ণ�েকর বেলেছন,  

ن�  ۥَِِّهُ ﴿ فِيّٗ  ِ�  ��  ]اا٤٧:امم�م[ا﴾ ٤ اَ�

“িন�য় িতিন আমার �িত খুবই অনুমহশনল”্ [ণূরা মারইয়াম: ৪৭] 

অনু্পভােব ‘আল-মুহিণন’ নামিিও্ কারু তাবারাননেত বিুরত ই নামিির 

বুরনাকারনেদর ণ�েকর আিম অবগত হেত পাির িন্ তেব শাইখুল ইণলাম 

ইবন তাইিময়যাহ ইিিেক আ�াহর নাম িহেণেব উে�খ কেরেছন্  

তাছাড়া আ�াহর নামণমূেহর িকছু রেয়েছ অনয শে�র ণােথ ণ��যু� 

হেয়্  যমন, ‘মািলকাল মুলিক’ ‘িযল-জালািল ওয়াল ইকরািম’্  
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ণ�ম মূলননিত: আ�াহর নামগেলা ণং�া� ইলহাদ (অ�নকার করা) হেলা, 

ই নামণমূেহর বযাপাের  য অব�ান মহু আবশযক তা না কের তােক অনয 

খােত �বািহত করা্  

আর তা কেয়ক �কার: 

�থমত: আ�াহর নামণমূেহর  কােনা িকছু অ�নকার করা অথবা নামণমূহ 

 যণব িণফাত (গু) ও াকুম-আহকাম শািমল কের আেছ তার মেধয 

 কােনা িবষয় অ�নকার করা্  যমনিি কেরেছ জাহিময়া ণ�দায় ও 

অনযানয আহেল তা‘তনল তথা আ�াহর গুণমূহ অকাযরকর বেল ধারুাকারন 

ণ�দায়্ ইিা ই জনয ইলহাদ (অ�নকার)  য, আ�াহর নামণমূহ ও তা 

 যণব াকুম-আহকাম ইবং আ�াহর জনয উপযু� গুণমূহেক শািমল 

করেছ তার �িত ঈমান আনা ওয়ািজব্ অতইব ই ণেবর মেধয  কােনা 

িকছু অ�নকার করার অথর, যা ওয়ািজব তা  থেক িবাুযত হেয় অনয িদেক 

ঝুােক যাওয়া্  

ি�তনয়ত: আ�াহর নামণমূহ ইমন গু-িনেদরশক কের  দওয়া যা 

ণৃি�জনেবর গু ণদৃশ্  যমনিি কেরেছ আহেল তাশবনহ তথা আ�াহর 

গুণমূহেক ণৃি�জনেবর গুণদৃশকারন ণ�দায়্ ইিা ই কারেু  য, 
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অথরগতভােব তাশবনহ (ণাদৃশযকরু) ইকিি বািতল িবষয়্ কুরআন-ণু�াহর 

 কােনা ভাষয ই িবষয়িিেক িনেদরশ করেত পাের না, বরং কুরআন-ণু�াহর 

ভাষযণমূহ ই িবষয়িিেক বািতল হওয়ার উপর �রমাুবহ্ অতইব আ�াহর 

গুণমূহেক ণৃি�কুেলর গেুর ণােথ তাশবনহ তথা ণাদৃশযেবাধক কের 

 দওয়ার অথর আ�াহর নােমর বযাপাের যা ওয়ািজব ও যথাথর তা  থেক 

িবাুযিত্ 

তৃতনয়ত: আ�াহ তা‘আলার ওপর ইমন নাম �েয়াগ করা যা আ�াহ 

তা‘আলা �য়ং িনেজর ওপর �েয়াগ কেরনিন্  যমন খৃ�ান ণ�দায় 

আ�াহর ওপর (িপতা) নাম �েয়াগ কেরেছ্ আর দাশরিনকরা তাার ওপর 

�েয়াগ কেরেছ (কাযরকরন কারু) নাম্ ইিা ই জনয িবাুযিত  য, আ�াহর 

নামণমূহ ওহনিনভরর্ অতইব আ�াহ তা‘আলার ওপর ইমন নাম �েয়াগ 

করা যা িতিন িনেজর ওপর �েয়াগ কেরনিন, নােমর বযাপাের যা ওয়ািজব 

ও যথাথর তা  থেক িবাুযিত্ তা ছাড়া ই �েয়াগকৃত নামগেলা �য়ং 

বাতুলতাপূুর; যা  থেক আ�াহ তা‘আলা পিব�্ 

াতুথরত: আ�াহর নামণমূহ  থেক উাকিলত কের  কােনা উপাণয ব�র নাম 

রাখা্  যমন -ইক বুরনা মেত - মুশিরকরা আ�াহ তা‘আলার ‘আল 

আযনয’ নাম  থেক উাকিলত কের তােদর মূিতর আল উযযার নাম  রেখেছ্ 

আ�াহ তা‘আলার ‘ইলাহ’ নাম  থেক উাকিলত কের তােদর মূিতর ‘লাত’ 
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ইর নাম  রেখেছ্ অতইব তারা আ�াহ তা‘আলার নামণমূহ  থেক 

উাকিলত কের তােদর উপাণযণমূেহর নাম  রেখেছ্ ইিা ই কারেু 

ইলহাদ  য, আ�াহর নামণমূহ  কবল তাার জনযই ণুিনিদর�্ ইর দিলল 

আ�াহ তা‘আলার বাুন: 

﴿ ِ ّ ِِ  ٱ َ�
�
ٓ سۡ ۡ� ا ٰ سۡ �ُۡ ٱ ءُ م� ۖ  ُعوهُ دۡ ٱف�  �� ا  ]ا١٨٠:ااالاماف[ا﴾ بِه�

আর আ�াহর জনযই রেয়েছ ণু�রতম নামণমূহ্ 

ণুতরাং  তামরা তাােক  ণণব নােমর মাধযেম ডাক্ 

(ণূরা আল আরাফ:১৮০) 

অনয� ইরশাদ হেয়েছ: 

ُ ٱ ﴿ ِّ  ٓ �َ  ٰ َّ  ه� ِِ�� ِ ِ  ۖ ُ  ُهو�  ٱ ��
�
ٓ سۡ ۡ� ا ٰ سۡ �ُۡ ٱ ءُ م�  ]ا٨:اط [ا﴾ ٨ ��

আ�াহ, িতিন ছাড়া  কান (ণতয) ইলাহ  নই; ণু�র 

নামণমূহ তাারই্ (ণূরা তাহা: ২০: ৮) 

আরও ইরশাদ হেয়েছ: 

﴿ ُ  ٱ ��
�
ٓ سۡ ۡ� ا � سۡ �ُۡ ٱ ءُ م� ٰ َِّحُ  �� ُ  �ُس� ا ۥ�� ٰ ٱ ِ�  م� ٰ سّس��  ٱَ�  تِ ��

�
 ]ا٢٤:االش[ا﴾ِض� �ۡ�

তাার রেয়েছ ণু�র নামণমূহ; আণমান ও জিমেন যা 
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আেছ ণবই তাার্ (ণূরা আল হাশর: ৫৯: ২৪) 

অতইব,  যভােব ইবাদত ও ণতয উলুিহয়ত আ�াহর জনয ণুিনিদর� ইবং 

আকাশ ও পৃিথবনেত তাারই মিহমা বিুরত, অনু্পভােব ণু�রতম নামণমূহ 

তাার জনযই ণুিনধরািরত্ ণুতরাং ই নামগেলা  যভােব আ�াহর জনয 

ণুিনিদর� করা হয়  ণভােব ইগেলার �ারা অনয কারও নাম রাখা, নাম 

িবষেয় যা ওয়ািজব ও উিাত তা  থেক িবাুযিত্ 

আ�হর নামণমূেহর ণব ধরেনর িবকৃিতই হারাম:  কননা আ�াহ তা‘আলা 

িবকৃিতণাধনকারনেদর াািশয়ার কের বেলেছন: 

﴿ ْ ذ�ُرَا َِن� ٱ َ� سۡ  ِ�ٓ  ِحُدَن� َُلۡ  َّ
�
ٰ أ ُيجۡ  ۦۚ �ِهَِ� ا ن� َۡ ز� س� ْ  م� َُوا عۡ  �� لُون� ��  ]اا١٨٠:ااالاماف[ا﴾ ١ م�

আর তােদরেক বজরন কর যারা তাার নােম িবকৃিত 

ংিায়্ তারা যা করত অিােরই তােদরেক তার 

�িতফল  দওয়া হেব্ (ণূরা আল আরাফ: ৭: ১৮০) 

ই িবকৃিতকরেুর মেধয শরনয়েতর দিলেলর িনিরেখ  কােনািি  শেরকন 

আবার  কােনািি কুফুরন্ 
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ি�তনয় অধযায়: আ�াহ তা‘আলার িণফাত 

তথা গু-িবষয়ক মূলননিত 

�থম মূলননিত: আ�াহ তা‘আলার ণকল িণফাতই পূুরা� ইবং ইেত 

 কােনা �কার অপূুরতা  নই্  

 যমন হায়ত (জনবন), ইলম, (জান), কুদরত, (কমতা) �বু, দশরন, 

রহমত, ইযযত (পরা�মশািলতা), িহকমত (�জা), ণেবরাো থাকা, আযমত 

(মহ�) ইতযািদ্ ইর পেক দিলল হেলা ওহন, আকল (বুি�গত যুি�) ও 

িফতরাত (�ি মানব�কৃিত)্ 

ওহন  থেক দিলল: আ�াহ তা‘আলার বাুন:  

َِن�  ﴿ َّ ِ ِ  ِمُنون� َُؤۡ  َ�  س ُُ  ِخر�ةِ �ٱب ث� ِ  ءِ� سّسوۡ ٱ م� ّ ِِ ۡ ٱ َ� ُُ س ث�  ٱ م�
�
�ۡ � ٰ  َ�ُهو�  ۡ��

 ]اا٦٠:االحل[ا﴾ ٦ ِكيمُ ۡ�� ٱ زِ�زُ ع� لۡ ٱ

যারা আিখরােত ঈমান রােখ না, তােদর জনয ম� 

উদাহরু ইবং আ�াহর জনয রেয়েছ ণেবরাা উদাহরু্ 

আর িতিনই পরা�মশালন, মহাজানন্ (ণূরা আা-

নাহল: ১৬: ৬০) 
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‘ণেবরাা উদাহরু’ অথর হেলা ণেবরাা গু্ 

বুি�গত দিলল হেলা: বা�েব অি��বান �িতিি ব�রই অবশযই  িকছু 

গুৈবিশ�য রেয়েছ্ ই গুৈবিশ�য হয়ত পূুরা� হেব, অথবা অপূুরা�্ 

ি�তনয়িি অথরাা অপূুরা� গু রব তা‘আলার  কে� অ�েযাজয, বরং তা 

বািতল্ ই কারেুই আ�াহ তা‘আলা মূিতরণমূেহর ইলাহ হওয়ার বাতুলতা 

ইভােব �কাশ কেরেছন  য তা অপূুরা�তা ও অকমতার  বিশে�য িবিশ�্ 

ইরশাদ হেয়েছ: 

نۡ  ﴿ م� �َ  ُّ �َ �
ْ َ�دۡ  ِمّمن أ ِ ٱ ُدَنِ  ِمن ُعوا ن ِّ �سۡ  َّ  م� ُ  َ�ِجيُب � ٰ  ۥٓ �� ��ِِ 

ٰ لۡ ٱ مِ َ�وۡ  ةِقِ�� ن َ�ُهمۡ  م� ٓ  ع� ٰ  �ِِهمۡ ُد��  ]اا٥:ااالحعيف[ا﴾ ٥ فِلُون� ��

তার  ােয় অিধক পথ�� আর  ক,  য আ�াহর 

পিরবেতর ইমন কাউেক ডােক,  য িকয়ামত িদবণ 

পযর�ও তার ডােক ণাড়া  দেব না? আর তারা তােদর 

আহবান ণ�েকর উদাণনন্ (ণূরা আল আহকাফ: ৪৬: 

৫) 

َِن� ٱَ�  ﴿ ِٱ ُدَنِ  ِمن ُعون� َ�دۡ  َّ ِّ  �َ  ۡ ۡ�  لُُقون� ��  ل�ُقون� ُ�ۡ  َ�ُهمۡ  ا ٔٗ ش�
مۡ  ٢

�
ٰ أ ۡ�ُ  ٌت �� ��  َۡ

�
ٓ ي� أ ا ءٖ� ا �شۡ  َ�م� َّان�  ُعُرَن� �

�
َ  َۡ ُثون� ُ� :االحل[ا﴾ ٢ ع�

ا]اا٢١ااى٢٠
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আর তারা আ�াহ ছাড়া যােদরেক ডােক, তারা িকছু 

ণৃি� করেত পাের না, বরং তােদরেকই ণৃি� করা হয়্ 

(তারা) মৃত, জনিবত নয় ইবং তারা জােন না কখন 

তােদর পুনরুনিবত করা হেব্ (ণূরা আা নাহল: 

১৬: ২০-২১) 

আর ই�াহনম আ. তাার িপতার িবপেক যুি� তুেল ধের যা বেলেছন তার 

বুরনায় আল কুরআেন ইরশাদ হেয়েছ: 

﴿ ٰ ب�ِت َ�
�
عۡ  سِم�  � ا َُدُ �� �سۡ  َ�  م� عُ � َ�  م� �َ  َۡ �ُ ُ�ِ  �َ نك�  ِ� ُ�غۡ  َ� ۡ�  ع�  ]اا٤٢:امم�م[ا﴾ ٤ ا ٔٗ ش�

 হ আমার িপতা, তুিম  কন তার ইবাদাত কর  য না 

শনেত পায়, না  দখেত পায় ইবং না  তামার  কান 

উপকাের আণেত পাের? (ণূরা মারয়াম: ১৯: ৪২) 

ই�াহনম আ. তাার কাওেমর িবপেক যুি� তুেল ধের যা বেলেছন তা 

উে�খপূবরক ইরশাদ হেয়েছ: 

َ�عۡ  ق�ال�  ﴿ �َ
�
ِٱ ُدَنِ  ِمن َُُدَن� أ ا ِّ ُعُ�مۡ  َ�  م� ۡ�  َ�نف� َ�  ا ٔٗ ش� �َ 
ُّ�مۡ  ُُ ّفٖ  ٦ َ�

ُ
ا لُّ�مۡ  أ سِم� ِۚ ٱ ُدَنِ  ِمن َُُدَن� ��عۡ  َ� ف���  ِّ

�
 قِلُون� ��عۡ  أ

 ]اا٦٧ااى٦٦:ااالنبييء[ا﴾ ٦
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 ণ বলল, ‘তাহেল িক  তামরা আ�াহর পিরবেতর ইমন িকছুর 

ইবাদাত কর, যা  তামােদর  কােনা উপকার করেত পাের না 

ইবং  কান কিতও করেত পাের না’? ‘িধক  তামােদরেক 

ইবং আ�াহর পিরবেতর  তামরা যােদর ইবাদাত কর 

তােদরেক! ‘তবুও িক  তামরা বুঝেব না’? (ণূরা আল 

আি�য়া: ২১: ৬৬ -৬৭) 

উপর� অনুভূিত ও দৃি�র অিভজতা  থেক ইিা �মািুত  য ণৃি�জনেবরও 

িকছু পূুরা� গু রেয়েছ, আর তা আ�াহ তা‘আলারই  দওয়া্ অতইব িযিন 

পূুরা� িবষয় িদেত পােরন িতিন  তা পূুরা�তার বযাপাের অিধক হকদার্ 

�ি মানব�কৃিত তথা িফতরতগত দিলল হেলা: মানব অ�রণমূহ মূলত 

ইভােব ণৃি� করা হেয়েছ  য তা আ�াহ তা‘আলােক মহববত করেব, তাােক 

তা‘যনম ও ইবাদত করেব্ �ি অ�েরর অিধকারন �িতিি মানুেষর ইিাই 

হেলা �তযাশা্ আর ই্প অ�র   কবল ওই ণ�ােকই মহ�ত, তা‘যনম 

ও ইবাদত করেত পাের যার বযাপাের জানা আেছ  য িতিন তাার রবুিবয়ত 

ও উলুিহয়েতর উপযু� পূুরা� গু মাধুিরেত গুািিত্ 

যিদ  কােনা গু ইমন থােক যা অণ�ূুর তেব তা আ�াহর জনয �েযাজয 

হেব না্  যমন মৃতুয, অজতা, ভুেল যাওয়া, অকমতা, অ��, বিধর� 

ইতযািদ্ আ�াহ তা‘আলা বেলন: 
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﴿  ۡ َّ ت�و� �َ  � ِّ لۡ ٱ �� ِيٱ �� ُموُت  َ�  َّ  ]اا٥٧:االامقين[ا﴾��

আর তুিম ভরণা কর ইমন িার�নব ণ�ার উপর িযিন 

মরেবন না্ (ণূরা আল ফুরকান: ২৫: ৫৮) 

মূণা আ. ইর কথা উে�খ কের আল কুরআেন ইেণেছ: 

اِعلۡ  ﴿ ّ�ِ  ِعند�  ُمه� ٰ  ِ�  ر� ُّ  َّ  ٖب� كِ�� ِِ �َ  ِ�ّ َ�  ر�  ]اا٥٢:اط [ا﴾ ٥ َ�ن��  َ�

ইর জান আমার রেবর িনকি িকতােব আেছ্ আমার 

রব িব�া� হন না ইবং িব ৃতও হন না্ (ণূরা তাহা: 

২০: ৫২) 

অকমতা আ�াহ তা‘আলােক  শর করেত পাের না, ই বযাপাের আল 

কুরআেন ইেণেছ: 

ا﴿ م� ن�  َ� ُ ٱ �� هُ ِ�ُعۡ  ِّ ۡ  ِمن ۥِجز� ٰ ٱ ِ�  ءٖ �� ٰ سّس�� َ�  تِ ��  ٱ ِ�  َ�
�
 ِض� �ۡ�

ن�  ۥَِِّهُ  لِيمٗ  ��  ]اا٤٤:افيطم[ا﴾ ٤ �ق�ِدَرٗ  اع�

আ�াহ  তা ইমন নন  য, আণমানণমূহ ও জিমেনর 

 কােনা িকছু তাােক অকম কের  দেব্ িন�য় িতিন 

ণবরজ, ণবরশি�মান্ (ণূরা ফািতর: ৩৫: ৪৪) 
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আ�াহ তা‘আলা ণবরে�াতা, ই িবষয়িি তািগদ কের ইরশাদ হেয়েছ: 

مۡ  ﴿
�
ۡ  أ َُون� �� َّا س�

�
�سۡ  َ�  َ عُ � ُّهمۡ  م� ِِ  ۡ �� �َ ٰ ٮ ٰ  ُهم� و� رُُسلُن�ا ب��� �َ  َۡ �  ٨ ََُُون� َ��ۡ  ِهمۡ ُ�

 ]ا٨٠:االللمف[ا﴾

না িক তারা মেন কের, আিম তােদর  গাপননয় িবষয় ও িনভৃত 

ণলাপরামশর শনেত পাই না? অবশযই হযাা, আর আমার 

 ফেরশতাগু তােদর কােছ  থেক িলখেছ্ (আযুযখরফ: ৪৩: 

৮০) 

হাদনেণ দাুাল ণ�েকর ইেণেছ:  

 »إن اسادلاأ�نال��مالي انأادل«

‘িন�য়  ণ কানা, আর  তামােদর রব কানা নন্’ا

অনয ইক হাদনেণ ইেণেছ: 

 »يًاسيهيااليراسل�عداا اسناس�م افنن�ماالارمادناسفمىاأالاغها«

 হ  লাকণকল,  তামরা  তামােদর িনেজেদর উপর �শা�  থেক তােক 

ডােকা; কারু  তামরা ইমন কাউেক ডাকছ না িযিন বিধর ও অনুপি�ত্' 

আর যারা আ�াহ তা‘আলােক অপূুরা� গেু গুািিত বেল আখযািয়ত 
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কেরেছ আ�াহ তা‘আলা তােদর শাি� িদেয়েছন্ ইরশাদ হেয়েছ: 

ق�ال�ِت  ﴿ ِٱ َ�دُ  ودُ هُ ۡ�� ٱ َ� غۡ  ِّ ۚ م� لّۡت  لُول�ٌة ُُ  َۡ
�
ْ  ِدَِهمۡ َ لُعُِنوا ا َ� ْۘ  بِم�  ق�اسُوا

 ُۡ اهُ  ب� بۡ  َ�د� َ�انِ م� يۡ  َُنفُِق  ُسوط� ٓ  ف� ك� ا �ش� � ۚ  ]اا٦٤:امساا�يه[ا﴾ُء

আর ইয়াহূদনরা বেল: আ�াহর হাত বাাধা, তােদর হাতই 

 বােধ  দওয়া হেয়েছ ইবং তারা যা বেলেছ তার জনয 

তারা লা‘নতম� হেয়েছ বরং তাার দু’ হাত �ণািরত, 

িতিন  যভােব ইিা খরা কেরন’্ (ণূরা আল-মােয়দা: ৫: 

৬৪) 

অনয� ইরশাদ হেয়েছ: 

دۡ  ﴿ ِمع�  لّق� ُ ٱ س� َِن� ٱ ل� ق�وۡ  ِّ ْ ق�اسُوٓ  َّ � ٱ ِِنّ  ا ۡ  ف�قِ�ٞ  ِّ �� ُۡ  نُ َ�
�
ٓ أ ۘ نِي�ا  ءُ

ن�كۡ  ا َُُب س� ْ  م� َۡ  ق�اسُوا  ٱ ل�ُهمُ َ���
�
�ۡ� ٓ ۡ�ِ  ء� َِي�ا ّقٖ  بِغ� ��ُقوُل  َ� �َ  ْ اب�  ذَُقُوا ذ�  ع�

 ]ا١٨١:ااامانااهللا[ا﴾ ١ رِ�قِ ۡ�� ٱ

িন�য় আ�াহ তােদর কথা শেনেছন, যারা বেলেছ, 

‘িন�য় আ�াহ দির� ইবং আমরা ধনন’্ অিােরই 

আিম িলেখ রাখব তারা যা বেলেছ ইবং নবনেদরেক 

তােদর অনযায়ভােব হতযার িবষয়িিও ইবং আিম বলব, 
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‘ তামরা উ�� আযাব আ�াদন কর’্ (ণূরা আল 

ইমরান: ৩: ১৮১) 

তারা আ�াহ তা‘আলার ওপর  যণব অপূুরা� গু আেরাপ কের তা  থেক 

 য িতিন পিব� ই িবষয়িি  ংাষুা কের আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ٰ ُسَۡ  ﴿ َِّك�  ن� �� ّبِ  ر� ّما عِّزةِ لۡ ٱ ر� ُفون�  �� ُِ �َ ١  ٰ �� �  مٌ َ�س� �� 
ۡ ٱ لِ ُمرۡ س ِ  دُ مۡ ۡ�� ٱَ�  ١ �� س� ّ ٰ لۡ ٱ ر�ّبِ  ِِ :االايفي [ا﴾ ١ ل�ِم�� ��

 ]ا١٨٢ااى١٨٠
‘তারা যা বয� কের  তামার রব তা  থেক পিব� 

মহান, ণ�ােনর মািলক্ আর রাণূলেদর �িত ণালাম্ 

আর ণকল �শংণা ণৃি�কুেলর রব আ�াহর জনয্’ 

(ণূরা আণ-ণাফফাত: ৩৭: ১৮০ -১৮২) 

অনয� ইরশাদ হেয়েছ: 

ا ﴿ �ذ� ٱ م� ُ ٱ َّ ٖ  مِن ِّ �ُ ا َ� م� ن�  َ� ع�هُ  �� ٰ  ِمنۡ  ۥم� ه�ب�  اِِذٗ  ٍه� ِِ�� � َّ  ّ�ُ  ٰ ��ِِ ِ  ه
ا ل�ق�  بِم� ل�ع���  خ� عۡ  َ� ُهمۡ �� ُِ  ٰ � َۡ  ٖض� ��عۡ  �� ٰ ُس ِٱ ن� �� ّما ِّ ُفون�  �� ُِ �َ ٩ 
 ]ا٩١:اا�ؤمغدن[ا﴾

আ�াহ  কান ণ�ান মহু কেরনিন, তাার ণােথ অনয 

 কান ইলাহও  নই্ (যিদ থাকত) তেব �েতযক ইলাহ 
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িনেজর ণৃি�েক িনেয় পৃথক হেয়  যত ইবং ইেক 

অেনযর উপর �াধানয িব�ার করত; তারা যা বুরনা 

কের তা  থেক আ�াহ কত পিব�! (ণূরা আল 

মুিমনূন:৯১) 

আর যিদ গুিি ইমন হয় যা ইক অব�ায় পূুরা� ইবং অনয অব�ায় 

অপূুরা�, তেব তা উ�ু�ভােব আ�াহর ণে� ণ�ৃ� করা  বধও নয়, 

আবার িনিষ�ও নয়্ বরং ই  কে� বযাখযা রেয়েছ্ অথরাা  য অব�ায় 

গুিি পূুরা�  ণ অব�ায় তা আ�াহর ণে� ণ�ৃ� করা যােব্ আর  য 

অব�ায় তা অপূুরা�  ণ অব�ায় তা আ�াহর ণে� ণ�ৃ� করা যােব না্ 

 যমন ষড়য ,  কৗশল অবল�ন,  ধাাকা ইতযািদ্ ইণব গু ওই অব�ায় 

পূুরা� বেল িবেবিাত হেব  য অব�ায় তা ইমন কােরা িবরে� করা হেব 

 য অনু্প কমর করেত ণকম;  কননা তা  ণ অব�ায় ইিা  বাঝােব  য ই 

কেমরর কতরা অিভ� ধরেনর কমর অথবা তার  থেকও শি�শালন কমর িদেয় 

তার শ�র  মাকািবলা করেত ণকম্ ই অব�ার িবপরনত হেল ই 

গুগেলা অপূুরা� গু বেল িবেবিাত হেব্ ই কারেুই আ�াহ তা‘আলা 

তা ইমন  লাকেদর  মাকািবলায় উে�খ কেরেছন যারা তার ণে� ইবং 

তাার রাণূেলর ণে� ইকই আারু কের্  যমন ইরশাদ হেয়েছ: 

��مۡ ﴿ ��مۡ  ُكُرَن� َ� ۖ ٱ ُكرُ َ� ُ ُ ٱَ�  ِّ ِّ  ُ�ۡ ٰ لۡ ٱ خ�  ]ا٣٠:ااالنايهللا[ا﴾ ٣ ِكرِ�ن� ��
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‘আর তারা ষড়য  কের ইবং আ�াহও  কৗশল 

কেরন্ আর আ�াহ হেিন উ�ম  কৗশলন্ (ণূরা 

আল আনফাল: ৮: ৩০) 

িতিন আেরা বেলেছন: 

يۡ  َ�ِ�يُدَن�  ِِّ�ُهمۡ  ﴿ ِ�يدُ  ١ ادٗ ك�
�
يۡ  َ�أ  ]ا١٦ااى١٥:االطيلق[ا﴾ ١ ادٗ ك�

‘িন�য় তারা ভনষু  কৗশল করেছ্ আর আিমও ভনষু 

 কৗশল করিছ্’ (ণূরা আত তািরক: ৮৬: ১৫-১৬) 

َِن� ٱَ�  ﴿ َّ  ْ ّذبُوا ٰ � ك� ن�سۡ  َِن�ا�� يۡ  ّمِنۡ  رُِجُهمَ�دۡ س� عۡ  َ�  ُث َ�  ١ ل�ُمون� ��
مۡ 
ُ
أ �ُهمۚۡ  ِ� َ� يۡ  ِِنّ  س َِ�ٌ  ِديك�  ]ا١٨٣ااى١٨٢:ااالاماف[ا﴾ ١ م�

ইরশাদ হেয়েছ: 

আর যারা আমার আয়াতণমূহেক অ�নকার কেরেছ, 

অিােরই আিম তােদরেক ধনের ধনের ইমনভােব 

পাকড়াও করব  য, তারা জানেতও পারেব না্  আর 

আিম তােদরেক অবকাশ িদিি্ িন�য় আমার  কৗশল 

শি�শালন্ (ণূরা আল আরাফ: ৭: ১৮২-১৮৩) 

অনয ইক আয়ােত আ�াহ বেলন: 
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ۡ ٱ ِِنّ  ﴿ ٰ س ٰ  فِقِ�� ُم�� � ٱ ِدُعون� َُ�� ٰ  َ�ُهو�  ِّ  ]١٤٢:االنسيء[ا﴾ِدُ�ُهمۡ ��

িন�য় মুনািফকরা আললাহেক  ধাাকা  দয়্ অথা িতিন 

তােদর  ধাাকাদানকারন্ (ণূরা আন িনণা: ৪: ১৪২) 

আ�াহ আেরা বেলন: 

ْ ق�اسُوٓ ﴿ ّنا ا ل�وۡ  �ذ�ا ء�ام� ْ خ� ٰ  ا ��ِِ  ٰ �� ْ ق�اسُوٓ  ِطينِِهمۡ ش� ع�ُ�مۡ  َِِّا ا ا م� ۡ  ِِّ�م�  نُ ��
ُ ٱ ١ زُِءَن� َ�هۡ ُمسۡ  �سۡ  ِّ  ]ا١٥ااى١٤:االعمس[ا﴾بِِهمۡ  زِئُ َ�هۡ �

আর যখন তারা মুিমনেদর ণােথ িমিলত হয়, তখন 

বেল ‘আমরা ঈমান ইেনিছ’ ইবং যখন  গাপেন তােদর 

শয়তানেদর ণােথ ইকাে� িমিলত হয়, তখন বেল, 

‘িন�য় আমরা  তামােদর ণােথ আিছ্ আমরা  তা 

 কবল উপহাণকারন’্ আ�াহ তােদর �িত উপহাণ 

কেরন্ (ণূরা আল বাকারা: ২: ১৪-১৫) 

ই কারেুই, যারা িব�াণংাতকতা কেরেছ তােদর  মাকািবলায় আ�াহ 

তা‘আলাও িব�াণংাতকতা কেরেছন, ই কথা বলা হয় িন্ ইরশাদ হেয়েছ: 

ْ  �ن ﴿ دۡ  ِخي�ا��َ�ك�  َُرِ�ُدَا ق� �َ  ْ اَُوا � ٱ خ� َۡ  ِمن ِّ مۡ  ُُ ��
�
ن� ف�أ  ُهۡمۗ ِمنۡ  ��

ُ ٱَ�  لِيمٌ  ِّ ِكيمٌ  ع�  ]اا٧١:ااالنايهللا[ا﴾ ٧ َ�
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আর যিদ তারা  তামার ণােথ িব�াণংাতকতা করার 

ইিা কের, তাহেল তারা  তা পূেবর আ�াহর ণােথও 

িব�াণংাতকতা কেরেছ্ অতঃপর িতিন তােদর উপর 

( তামােক) শি�শালন কেরেছন্ আর আ�াহ 

মহাজানন, �জাবান্ (ণূরা আল আনফাল: ৮: ৭১) 

ইখােন আ�াহ তা‘আলা বেলেছন  য ‘িতিন তােদর ওপর ( তামােক) 

শি�শালন কেরেছন’, ইকথা বেলনিন  য ‘িতিনও তােদর িবরে� 

িব�াণংাতকতা কেরেছন;  কননা িব�াণংাতকতা আমানতদািরর 

 মাকািবলায় বযবহার করা হয়্ আর ইিা ণবরাব�ায় খারাপ গু্ 

ই  থেক বুঝা  গল  য, িকছু ণাধারু  লােকরা  য বেল থােক, ‘ য বযি� 

আ�াহর ণে� িব�াণংাতকতা কের, আ�াহও তার ণে� িব�াণংাতকতা 

কেরন’, ই কথািি িনতা�ই জংনয্ তা  থেক িনেষধ করা ওয়ািজব্  

 

ি�তনয় মূলননিত: িণফােতর অধযায় নােমর অধযায়  থেক �শ�তর্  

কারু �িতিি নামই ইকিি গুেক শািমল কের আেছ,  যমন আ�াহর 

নাম-িবষয়ক মূলননিতর তৃতনয়িিেত উি�িখত হেয়েছ্ আর  যেহতু আ�াহর 

িণফাত আ�াহর কাযরািদর ণে� ণ�ৃ�, আর আ�াহর কাযরািদর  কােনা 
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ণনমা পিরণনমা  নই,  যমন তার কথারও  কােনা ণনমা পিরণনমা  নই্ 

ইরশাদ হেয়েছ: 

�وۡ  ﴿ س ا َ� ّ�م�
�
 ٱ ِ�  َ

�
ج�  ِمن ِض �ۡ� �ٍ ش� قۡ  ر�

�
ٰ أ ُمّدهُ  رُ حۡ ۡ�� ٱَ�  مٞ �� ِ ��عۡ  ِمنۢ  ۥ��  ۦِده

 َۡ ۡ�ُ  ع�ةُ س�
�
ۡت  ّما رٖ َ ٰ  َ�فِد� ��ِ ِۚ ٱ ُت �� � ٱ ِِنّ  ِّ زِ�زٌ  ِّ ِكيمٞ  ع� ا﴾ ٢ َ�

 ]ا٢٧:العاين[

‘আর জিমেন যত গাছ আেছ তা যিদ কলম হয়, আর 

ণমু� (হয় কািল), তার ণােথ কািলেত পিরুত হয় 

আেরা ণাত ণমু�, তবুও আ�াহর বাুনণমূহ  শষ হেব 

না্ িন�য় আ�াহ মহাপরা�মশালন, �জাময়্ (ণূরা 

লুকমান: ৩১: ২৭) 

ইর উদাহরু: আ�াহর গুণমূেহর মেধয কেয়কিি হেলা িন�্প: 

 البطش  ,ধরাاإلمساك   ,পাকড়াও করা األخذ  ,আগমু করা اإلتيان 

পাকড়াও করা ইবং ইজাতনয় আরও অগিুত িণফাত্ আ�াহ তা‘আলা 

বেলন: 

﴿  ٓ ا َّك�  ء� َ�ج�  ]ا٢٢:االاجم[ا﴾ر�

আর  তামার রব আণেবন... (ণূরা ফজর: ৮৯: ২২) 
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﴿  ُۡ ٓ  َ�نُظُرَن�  ه� َّ ن ِِ
�
  أ

ۡ
ُ ٱ �ِي�ُهمُ َ�أ ِّ  �ِ  ُٖ امِ لۡ ٱ ّمِن�  ُظل� م�  ]اا٢١٠:االعمس[ا﴾غ�

‘তারা িক ইরই অেপকা করেছ  য,  মেংর ছায়ায় 

আ�াহ তােদর িনকি আগমন করেবন্’ (ণূরা আল 

বাকারা: ২: ২১০) 

আ�াহ বেলেছন: 

ُهمُ ﴿ ذ� خ�
�
ُ ٱ ف�أ  ]اا١١:ااامانااهللا[ا﴾بُِذَُوَِِهۡمۗ  ِّ

ফেল তােদর পােপর কারেু আ�াহ তাদেরেক 

পাকড়াও কেরেছন্ (ণূরা আেল ইমরান: ৩: ১১) 

অনয ইক আয়ােত আ�াহ বেলন: 

ٓ ٱ ِسُك ��ُ�مۡ ﴿ ا ن ء� سّسم�
�
ع�  أ ق� ��  �  ٱ ��

�
َّ  ِض �ۡ�  ]ا٦٥:االج[ا﴾ۦٓۚ َِهِ�ِإِذۡ  ِِ

‘আর িতিনই আণমানেক আিিকেয়  রেখেছন, যােত 

তাার অনুমিত ছাড়া তা জিমেনর উপর পেড় না যায়্’ 

(ণূরা আল হাু: ২২: ৬৫) 

আ�াহ আেরা বেলন: 

َِّك�  ش� ��ۡط  ِِنّ  ﴿ ِدَدٌ  ر� �ش�  ]ا١٢:االبأج[ا﴾ ١ س
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‘িন�য়  তামার রেবর পাকড়াও বড়ই কিঠন্’ (ণূরা 

আল বুরজ: ৮৫: ১২) 

আবার ইরশাদ হেয়েছ: 

ُ ٱ َُرِ�دُ ﴿ � لۡ ٱ بُِ�مُ  ِّ ِۡ َ�  يُ � لۡ ٱ بُِ�مُ  َُرِ�دُ  َ� ِۡ ا]اا١٨٥:االعمس[ا﴾ُع

আ�াহ  তামােদর জনয ণবিকছু ণহজ কের িদেত াান 

ইবং কিঠন াান না্ (ণূরা আল বাকারা: ২: ১৮৫) 

নবন ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম বেলেছন: 

 ا»السايءاالنيييرهللال�غيايالغ اإ اا«

(আমােদর রব �িতিদনই িন�াকােশ  নেম আেণন্) ১০F

11 

অতইব, আমরা আ�াহর ণে� ইণব গু িঠক  ণভােবই ণ�ৃ� করব 

 যভােব ওপের বিুরত হেলা্ আর ইগেলা িদেয় আ�াহ তা‘আলার নাম 

 তির করব না, বলব না  য আ�াহর নাম হেলা الجائي (আগ�ক), اآلتي  

(আগ�ক), اآلخذ  (পাকড়াওকারন), الممسك  (ধারক), الباطش  (পাকড়াও 

কারন), المريد  (ইিুক), النازل (অবতরুকারন) ইতযািদ্ যিদও আমরা 

                                                           
11 - বুখারন, হাদনণ নং (১১৪৫), মুণিলম, হাদনণ নং (৭৫৮) 
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ইণব গু বযবহার কের আ�াহ তা‘আলার বযাপাের ণংবাদ িদই ইবং ইণব 

গেু আ�াহ তা‘আলােক গুািিত কির্ 

 

তৃতনয় মূলননিত: আ�াহ তা‘আলার গুণমূহ দু‘ভােগ িবভ�্ ণাবয�জাত 

গু ও অণাবয�জাত গু্ 

ণাবয�জাত গু: যা আ�াহ তা‘আলা তার িকতােব অথবা তার রাণূেলর 

যবােন িনেজর জনয ণাবয� কেরেছন্ আর ইণবই হেলা পূুরা� গু যােত 

 কােনা অপূুরা�তা  নই্  যমন জনবন, ইলম, কুদরত, আরেশর ওপের 

থাকা, িন�াকােশ অবতরু,  াহারা, দু’হাত, ইতযািদ্ 

ইণব গু আ�াহ তা‘আলার জনয তাার শান অনুযায়ন �কৃত অেথর ণাবয� 

করা ওয়ািজব্ ইর দিলল হেলা ওহন ও আকল্ 

ওহন  থেক দিলল হেলা, আ�াহ তা‘আলার বাুন: 

﴿  ٰ اَ� ّ�ه�
�
َن� ٱ � ِ ُنوٓ  َّ ْ ء�ام� ْ  ا ِ  ء�اِمُنوا ِٱب ر�ُسوِ�ِ  ِّ ٰ لۡ ٱَ� ۦ َ� ِيٱ ِب ِك��  ّزل� َ�  َّ

 ٰ � ��  ِ ٰ لۡ ٱَ�  ۦر�ُسوِ� ِيٓ ٱ ِب كِ�� ل�  َّ َز�
�
َۡ  ِمن أ �� ۚ ن ُُ ِ  ُفرۡ َ��ۡ  َ�م� ِ ٱب ِّ 

 ٰ �َ م� َِهَِ� ََُِهِۦ �ِك� �ُ رُُسلِهِۦ َ� دۡ  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�� ٱَ� ۦ َ� ق� �َ  ُّ �َ  ٰ �� �َ ۢ  ب�عِيًدا ��
 ]اا١٣٦:االنسيء[ا﴾ ١
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 হ মুিমনগু,  তামরা ঈমান আন আ�াহর �িত, তাার 

রাণূেলর �িত ইবং  ণ িকতােবর �িত যা িতিন তাার 

রাণূেলর উপর নািযল কেরেছন ইবং  ণ িকতােবর �িত 

যা িতিন পূেবর নািযল কেরেছন্ আর  য আ�াহ, তাার 

 ফেরশতাগু, তাার  কউ িকতাবণমূহ, তাার রাণূলগু 

ইবং  শষ িদনেক অ�নকার করেব,  ণ  ংার িব�াি�েত 

িব�া� হেব্ (ণূরা আা িনণা: ৪: ১৩৬) 

আ�াহর �িত ঈমান তাার রাণূেলর �িত ঈমানেকও শািমল কের্ আর 

রাণূেলর �িত  য িকতাব নািযল হেয়েছ তাার �িত ঈমান, িকতােব-থাকা 

আ�াহর ণকল গেুর �িতও ঈমান্ আর  �িরত পুরষ িহেণেব মুহা�দ 

ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�ােমর �িত ঈমান ওইণব ণংবােদর �িত 

ঈমানেকও শািমল কের যা িতিন তাার  �রক অথরাা আ�াহ তা‘আলা 

ণ�েকর িদেয়েছন্  

মানব িবেবক-বুি�র দিলল হেলা, আ�াহ তা‘আলা িনেজর বযাপাের ইণব 

িবষেয়র ণংবাদ িদেয়েছন্ আর িতিন িনেজর বযাপাের অেনযর  ােয় ভােলা 

জােনন্ িতিন ণেবরাা ণতযবাদন ইবং তাার কথা ণেবরাা  ণৗ�যরমি�ত্ 

অতইব আ�াহ তা‘আলা  যভােব ণংবাদ িদেয়েছন িবনা ি�ধায় তা আ�াহর 

জনয ণাবয� করা ওয়ািজব;  কননা ি�ধা-��  তা তখন আেণ যখন 
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ণংবাদিি ইমন  কােনা উাণ  থেক আেণ যার বযাপাের অজতা, িমথযা ও 

ভাব �কােশ অপারগতার ধারুা করা  যেত পাের্ আর ই িতন �কার 

 দােষর �িতিি  থেকই আ�াহ তা‘আলা পিব�্ 

রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম আ�াহ তা‘আলার বযাপাের  যণব 

ণংবাদ িদেয়েছন  ণণেবর বযাপােরও ইকই কথা �েযাজয;  কননা নবন 

ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম তাার রেবর বযাপাের ণকল মানুেষর  ােয় 

ভােলা জােনন্ িতিন ই বযাপাের ণমিধক ণতযবাদন ও ণুভাকাকন্ আর 

ভাব �কােশ িতিন মানুেষর মেধয ণব  থেক অিধক পার�ম্ অতইব িতিন 

 যণব ণংবাদ িদেয়েছন তা মহু করা ওয়ািজব্ 

অণাবয�জাত িণফাত: আর তা হেলা আ�াহ তা‘আলা তাার িকতােব অথবা 

রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�ােমর যবােন যা অণাবয� কেরেছন 

তা্ আর ইণবই হেলা আ�াহর জনয অপূুরা� গু্  যমন মৃতুয, িন�া, 

অজতা, ভুেল যাওয়া, অকমতা ইবং অবণাদ্ অতইব ইণব গু আ�াহর 

জনয ণাবয� না করা ওয়ািজব্ ইর পাশাপািশ ইণেবর িবপরনত গুগেলা 

পূুরা�্েপ আ�াহর জনয ণাবয� করা ওয়ািজব্ অথরাা আ�াহ তা‘আলা 

িনেজর জনয যা অণাবয� কেরেছন তা ই জনয অণাবয� কেরেছন  য 

ইণেবর িবপরনতগেলা আ�াহর জনয পূুরা�্েপ ণাবয�্ শধু অণাবয� 

করা উে�শয নয়্  কননা অণাবয� করা  কােনা পূুরা�তা নয়্ তেব যিদ 
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অণাবয�করু পূুরা�তা শািমল কের তেব তার কথা িভ�্ ইিা ই কারেু 

 য অণাবয� িবষয় হেলা অি��হনন িবষয়্ আর অি��হনন িবষয়  কােনা 

িবষয়ই না্ অতইব তা পূুরা� হওয়ার  কােনা ��ই ওেঠ না্ আর 

অণাবয�করু কখেনা কখেনা পাে�র অনুপেযািগতার কারেু হেয় থােক্ 

অতইব ই অব�ায়ও তা পূুরা�তােক হারায়্ উদাহরুত, যিদ বিল 

 দওয়াল জুলুম কের না, তেব ই কথা শ� হেব না; কারু  দওয়ােলর 

জুলুম করার  কােনা কমতাই নাই্  

আবার কখেনা কখেনা অপূুরা�তা হয় অকমতার কারেু, ফেল তা 

অপূুরা�তা িবেবিাত হয়্  যমন  কােনা কিব বেলন,  

ই  গা�  কােনা িয�াদারনরই অনযথা করেত পাের না,  

তারা মানুষেক ণিরষা পিরমাুও জুলুেমর কমতা রােখ না 

অনয কিব বেলন,  

িক� আমার জািত যিদও তারা অেনক ণ�ািনত বংশনয় তবুও তারা 
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যত অপমািনতই  হাক না  কন  কােনা অিনে�র কমতা রােখ না১১

12্  

 

 কােনা গুেক অণাবয� করার অথর তার িবপরনত পূুরা� গুেক আ�াহর 

জনয ণাবয� করা্ ইর উদাহরু আ�াহ তা‘আলার বাুন:ا

﴿  ۡ َّ ت�و� �َ  � ِّ لۡ ٱ �� ِيٱ �� ُموُت  َ�  َّ  ]اا٥٧:االامقين[ا﴾��

আর তুিম ভরণা কর ইমন িার�নব ণ�ার উপর িযিন 

মরেবন না্ (ণূরা আল ফুরকান: ২৫:  ৫৮) 

অতইব আ�াহর জনয মৃতুযেক অণাবয� করার মেধয পূুরা� জনবনেক 

আ�াহর জনয ণাবয� করা শািমল রেয়েছ্ 

আেরকিি উদাহরু: 

﴿ �َ ظۡ  َ� َّك�  لِمُ �� دٗ  ر� �َ �
 ]ا٤٩:االكهف[ا﴾ ٤ اأ

আর  তামার রব কােরা �িত জুলুম কেরন না্ (ণূরা 

আল কাহাফ: ১৮: ৪৯) 

                                                           
12 উভয় কিবই �কারা�ের তােদর  গাে�র অেযাগযতা ও অকমতার কথাই 

�কাশ কেরেছ্ [ণ�াদক] 
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অতইব আ�াহর জনয জুলুম অণাবয� করার মেধয তাার জেনয পূুরা� 

ইনণাফ ণাবয� করা শািমল রেয়েছ্ 

তৃতনয় উদাহরু: আ�াহ তা‘আলার বাুন: 

ا﴿ م� ن�  َ� ُ ٱ �� هُ ِ�ُعۡ  ِّ ۡ  ِمن ۥِجز� ٰ ٱ ِ�  ءٖ �� ٰ سّس�� َ�  تِ ��  ٱ ِ�  َ�
�
 ]ا٤٤:افيطم[ا﴾ِض� �ۡ�

আ�াহ  তা ইমন নন  য, আণমানণমূহ ও জমেমেনর 

 কােনা িকছু তােক অকম কের  দেব্ (ণূরা ফািতর: 

৩৫: ৪৪) 

ইখােন আ�াহ তা‘আলার জনয অকমতােক অণাবয� করা হেয়েছ্ আর 

অকমতােক অণাবয� করার মেধয আ�াহর জনয ইলম ও কুদরতেক 

পূুরা�্েপ ণাবয� করা শািমল রেয়েছ্ ইজনযই আ�াহ তা‘আলা আয়ােতর 

 শেষ বেলেছন: 

ن�  ۥَِِّهُ  لِيمٗ  ��  �ق�ِدَرٗ  اع�

িন�য় িতিন ণবরজ, ণবরশি�মান্ (ণূরা ফািতর: ৩৫: 

৪৪) 

 কননা অকমতার কারু হয়েতা  কােনা িকছুেক অি��দােনর কাযরকারেুর 

বযাপাের অজতা, অথবা কমতার অ�তুলতা্  আর আ�াহ তা‘আলা পূুরা� 
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ইলেমর অিধকারন ইবং আকাশ ও পৃিথবনেত তাার কমতােক খবরকারন  কউ 

 নই্ 

ই উদাহরু  থেক জানা  গল  য অণাবয�জাত গুগেলা কখেনা কখেনা 

ইকািধক পূুরা�তােক শািমল কের্ 

 

াতুথর মূলননিত: 

ণাবয�জাত গুগেলা �শংণা ও পূুরা�ণূাক গু্ অতইব ইণব গু যত 

 বিশ হেব ইবং ইণেবর অেথর যত  বিশ িবিভ�তা আণেব, িযিন ইণব 

গেু গুািিত তাার পূুরা�তা তত অিধক �কাশ পােব্  

ই কারেুই  যমনিি ণবরজন িবিদত  য, ণাবয�জাত  যণব গেুর কথা 

আ�াহ তা‘আলা বেলেছন তা অণাবয�জাত গু  থেক অেনক  বিশ্  

ইর িবপরনেত অণাবয�জাত গুগেলা  কবল িতন অব�ায় উে�খ করা  

হেয়েছ্ আর তা হেলা িন�্প: 

�থমত. আ�াহর পূুরা�তার বযাপকতা  বাঝােনার অব�ায়্  যমন আ�াহ 

তা‘আলার বাুন: 

ِمثۡ  س� ل�يۡ ﴿ ۡ  ۦلِهِ ك� �� ۖ �ُ ۡ�� ٱ سّسِميعُ ٱ َ�ُهو�  ءٞ  ]ا١١:اىالشدل[ا﴾ ١ ُِ
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তাার মত িকছু  নই, আর িতিন হেলন ণবরে�াতা, 

ণবর��া্ (ণূরা আশশরা:৪২: ১১)১ ২

13 

�مۡ  ﴿ س ُدۢ  ُكُفًوا ۥّ�ُ  َ�ُ�ن َ� �َ �
 ]ا٤:اااللعص[ا﴾ ٤ أ

আর তাার  কােনা ণমককও  নই্ (ণূরা আল 

ইখলাণ: ১১২: ৪) 

ি�তনয়ত: িমথযাবাদনরা আ�াহর বযাপাের যা দািব কেরেছ তা নণযাা 

করার অব�ায়্  যমন ইরশাদ হেয়েছ: ا
ن ﴿

�
وۡ  أ ع� ْ د� ٗ  سِلّر� ا �ُ ا ٩ اَ� ن سِلّر� َ�ِ� َ�� َ�م�

�
َِّخذ�  أ ا �� ً �ُ  ]ا٩٢ااى٩١:امم�م[ا﴾ ٩ َ�

কারু তারা পরম করুামেয়র ণ�ান আেছ বেল দািব 

কের্ অথা ণ�ান মহু করা পরম করুামেয়র জনয 

 শাভননয় নয়্ (ণূরা মারয়াম: ১৯: ৯১-৯২) 

তৃতনয়ত: ইই ণুিনিদর� িবষয় ণ�েকর আ�াহ তা‘আলার পূুরা�তায়  কােনা 

কমিত থাকেত পাের ই ধরেনর ধারুা নণযাা করার  কে�্  যমন 

ইরশাদ হেয়েছ: 

ا ﴿ م� ل�قۡ  َ� ٓ ٱ ن�اخ� ا  ٱَ�  ء� سّسم�
�
ا ض� �ۡ� اب�يۡ  َ�م� ٰ  ن�ُهم�  ]ا١٦:ااالنبييء[ا﴾ ١ عَِِ�� ��

                                                           
13 -  দখুন, মুহা�দ ইবেন আমনন আশশানিকতন, আদওয়াউল বয়ান, ------ 
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আণমান-জিমন ও তােদর মাঝখােন যা িকছু আেছ 

তার  কােনা িকছুই আিম  খলািেল ণৃি� কিরিন্ 

(ণূরা আল আি�য়া: ২১: ১৬) 

অনয� ইরশাদ হেয়েছ: 

دۡ  ﴿ ل�ق� ل�قۡ  َ� ٰ ٱ ن�اخ� ٰ سّس��  ٱَ�  ِت ��
�
ا ض� �ۡ� اب�يۡ  َ�م� ةِ ِ�  ن�ُهم� َّ َّا�ٖ  ِس

�
ا َ م� �َ 

ّسن�ا  ]ا٣٨:اق[ا﴾ ٣ لُّغوٖب  ِمن م�

আর অবশযই আিম আণমানণমূহ ও জিমন ইবং 

ইতেদাভেয়র মধযি�ত ণবিকছু ছয় িদেন ণৃি� কেরিছ্ 

আর আমােক  কান্প  াি�  শর কেরিন্ (ণূরা �াফ: 

৫০: ৩৮) 

 

প�ম মূলননিত: ণাবয�জাত গু দু‘ভােগ িবভ�্ আ�াহর ণ�াণংল� গু 

ও তাার কমরণংল� গু্ 

 ণ�াণংল� গু হেলা,  যগেলা অনািদ কাল  থেক আ�াহর ণ�ার ণে� 

রেয়েছ ইবং অন�কাল ধের থাকেব্  যমন ইলম, কুদরত, �বু, 

দশরন, পরা�মশনলতা, িহকমত, ণেবরাাতা, ‘আযমত্ ইর মেধয 

ণংবাদজাত গু  যমন  াহারা, দু‘হাত, দু‘ াাখ ইতযািদও শািমল 
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রেয়েছ্ 

 আর কমরণংল� গু হেলা ওইণব গু, যা আ�াহ তা‘আলার ইিার 

ণে� ণ�ৃ�্ অথরাা ইমন ণব কমর যা আ�াহ তা‘আলা ইিা করেল 

কেরন ইবং ইিা না করেল কেরন না্  যমন আরেশর ওপর উঠা 

ইবং িন�াকােশ অবতরু করা্   

আবার কখনও কখনও িণফােত যািতয়া অথরাা ণ�াণংল� গু দু’ভােব 

কমরণংল� গুও হেত পাের,  যমন কালাম বা কথা্ ই গুিি তার 

 মৗিলকতার িবেবানায় িণফােত যািতয়া (ণ�াণংল� গু);  কননা 

আ�াহ তা‘আলা অনািদ অন�কাল ধের মুতাকাি�ম  থেকেছন ইবং 

থাকেবন্  আর ণুিনিদর�  কােনা কথার  কে� ‘কালাম’ গুিি িণফােত 

িফ‘িলয়া তথা কমরণংল� গু্  কননা কথা বলা আ�াহ তা‘আলার 

ইিার ণে� ণ�ৃ�্ িতিন যখন যা ইিা কেরন বেলন্  যমন আ�াহ 

তা‘আলার বাুন: 

﴿  ٓ ا مۡ  ِِّ�م�
�
ٓ  ۥٓ ُرهُ أ اد�  ِِذ�ا ر�

�
ۡ�  أ ن ا ًٔ ش�

�
ُقول�  أ ��  ُ ي�ُكونُ  ُ�ن ۥ��  ]اا٨٢:ا� [ا﴾ ٨ َ�

িন�য়ই তাার বযাপার শধু ইই  য,  কান িকছুেক িতিন 

যিদ ‘হও’ বলেত াান, তখনই তা হেয় যায়্ (ইয়াণনন: 

৩৬: ৮২) 

ا ﴿ م� �َ  ٓ ا �ش� ٓ  ُءَن� � َّ ن ِِ
�
ٓ  أ ا �ش� ۚ ٱ ء� � ُ � ٱ ِِنّ  ِّ ن�  ِّ لِيًما �� كِيمٗ  ع�  ]اا٣٠:ااال�سين[ا﴾ ٣ اَ�
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আর আ�াহ ইিা না করেল  তামরা ইিা করেত পারেব 

না; িন�য় আ�াহ মহাজানন, �াজ্ (ণূরা আল 

ইনণান:৩০) 

 

ষ� মূলননিত: িণফাত (গুাগু) ণাবয� করার  কে� বড় দুিি িনিষ� িবষয় 

 থেক মু� থাকা খুবই জরির্ ইর ইকিি হেলা ‘তামছনল’ (ণাদৃশয 

িনধরারু) আর অপরিি হেলা ‘তাকয়নফ’ (ধরু িনধরারু)্ 

‘তামছনল’ হেলা, গুাগু ণাবয�কারন বযি�র ই িব�াণ আণা  য, আ�াহর 

জনয  ণ  য গুাগু ণাবয� করেছ তা ণৃি�জনেবর গুাগেুর অনু্প 

(ণৃি�জনেবর গুাগেুর মেতা)্ ই ধরেনর িব�াণ বািতল িব�াণ্ ইর 

�মাু ওহন ও মানববুি�্ 

ওহন  থেক ইর �মাু হেলা আ�াহ তা‘আলার বাুন: 

مِ  س� ل�يۡ ﴿ ۡ  ۦلِهِ ثۡ ك� �� ۖ  ]ا١١:اىالشدل[ا﴾ءٞ

তার মত িকছু  নই্ (ণূরা আশ-শূরা: ৪২: ১১) 

িতিন আেরা বেলন: 



 

88 

ن ﴿ م� �َ ۡ  أ� م�ن لُقُ �� ۡ  َّ  ك� �� ۚ ف���  لُُق
�
ّكُرَن�  أ  ]ا١٧:االحل[ا﴾ ١ ت�ذ�

ণুতরাং  য ণৃি� কের,  ণ িক তার মত,  য ণৃি� কের 

না? অতইব  তামরা িক উপেদশ মহু করেব না? 

(ণূরা আা-নাহল: ১৬: ১৭) 

অনয ইক আয়ােত আ�াহ বেলন: 

﴿ ُۡ ُ  ل�مُ ��عۡ  ه� ِميّٗ  ۥ��  ]اا٦٥:امم�م[ا﴾ ٦ اس�

তুিম িক তাার ণমতুলয কাউেক জান? (মারয়াম: ১৯: 

৬৫) 

আেরা বেলন: 

�مۡ  ﴿ س ُدۢ  ُكُفًوا ۥّ�ُ  َ�ُ�ن َ� �َ �
 ]ا٤:اااللعص[ا﴾ ٤ أ

আর তাার  কােনা ণমককও  নই্ (ণূরা আল ইখলাণ: ১১২: ৪) 

 

মানববুি�র দিলল 

�থমত: ইিা �তিণ�ভােব জানা  য ণৃি�কতরা ও ণৃি�ব�র মেধয 

ণ�াগতভােব পাথরকয রেয়েছ্ ই পাথরেকযর দািব হেলা ই উভেয়র মেধয 
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গেুর  কে�ও পাথরকয হেব্  কননা �েতযক গুািিেতর তার উপযু� গু 

বা িণফাত থােক্ ইিা িভ� িভ� ণৃ�ব�র মেধয িভ� িভ� গু থাকার 

মেধয  �্ উদাহরুত উেির কমতা ও পরমাুুর কমতার মেধয পাথরকয 

রেয়েছ্ অতইব যিদ ণৃি�ব�র গেুর মেধয পর ের পাথরকয থােক যিদও 

তারা ণৃি�ব� হওয়া িহেণেব ণমতুলয, তাহেল ণৃ�ব� ও ণৃি�কতরার মেধয 

পাথরেকযর িবষয়িি  তা আেরা  � ইবং অিধক শি�শালন্ 

ি�তনয়ত: িযিন ণৃ�কতরা রব, িযিন ণকল িদক  থেক পূুরা� িতিন গেুর 

 কে� কনভােব ণৃি�ব�র ণমতুলয হেবন  য নািক অপূুরা� ও মুখােপকন্ 

অতইব যিদ  কউ ণৃি�কতরা ও ণৃি�ব� ণমতুলয বেল িব�াণ কের তেব 

তার ই িব�াণ ণৃি�কতরার অিধকারেক খবর করেব;  কননা িযিন পূুরা� 

তােক অপূুরাে�র ণে� উদাহরু  দওয়া পূুরা�েক অপূুরা� কের  দওয়া্ 

তৃতনয়ত: ণৃি�ব�র মেধযও ই িবষয়িি লকযুনয়  য নােমর  কে� অিভ�তা 

থাকেলও �কৃিত ও ধরন-ধারেুর  কে� পাথরকয থােক্  যমন মানুেষর  য 

হাত রেয়েছ তা হািতর হােতর মত নয়্ মানুেষর শি� উেির শি�র মত 

নয়্ যিদও নাম অিভ�্ অথরাা ইিাও হাত ইবং ওিাও হাত্ ইিাও শি� 

আর ওিাও শি�্ তেব ধরন-ধারু ও গুৈবিশে�যর মেধয পাথরকয আেছ্ 

ইর �ারা বুঝা  গল  য নাম ইক হেলও �কৃিতগতভােব ণমতুলয হওয়া 

জরির নয়্ 
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আর ‘তাশবনহ’ অথরাা ণাদৃশয িনুরয় করা ‘তামছনল’ তথা ণমতুলয বেল 

ধারুা করার মতই্ তেব ই দুিির মেধয ইভােব পাথরকয করা  যেত পাের 

 য, ‘তামছনল’ হেলা ণকল িণফােতর  কে� ণমতুলয বেল ধারুা করা্ 

আর তাশবনহ হেলা অিধকাংশ গেুর  কে� ণমতুলয বেল ধারুা করা্ 

তেব ‘তামছনল’ শ�িি বযবহার করাই হেব অিধক ণ�িতপূুর্  কননা ই 

 কে� আল কুরআেন ইকই ধাতুর শ� বযববত হেয়েছ্  যমন: 

ِمثۡ  س� ل�يۡ ﴿ ۡ  ۦلِهِ ك� �� ۖ  ]ا١١:اىالشدل[ا﴾ءٞ

তার মত িকছু  নই্ (ণূরা আশশরা: ৪২: ১১) 

‘তাকয়নফ’: তাকয়নফ হেলা ণুিনিদর�  কােনা উদাহরুযু� না কেরই আ�াহ 

তা‘আলার িণফােতর বযাপাের ধারুা করা  য তার ধরন ইই ইই্  যমন 

 কউ বলল, আ�াহ তা‘আলার  াহারা আেছ আর তার আকার-আকৃিত 

হেলা ইই ইই্ তেব ণুিনিদর�  কােনা মাখলুেকর  াহারার উদাহরু উে�খ 

করল না্ ই ধরেনর িব�াণও বািতল িব�াণ্ ইর �মাু ওহন ও 

মানববুি�র যুি�্ 

ওহন  থেক �মাু হেলা আ�াহ তা‘আলার বাুন: 

﴿ �َ  ]اا١١٠:اط [ا﴾ ١ امٗ ِعلۡ  ۦبِهِ ُ�ِيُطون�  َ�
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িক� তারা জান িদেয় তাােক  ব�ন করেত পারেব না্ 

(ণূরা তাহা: ২০: ১১০) 

অনয ইক আয়ােত আ�াহ বেলন: 

﴿  �َ ا ُف ��قۡ  َ� �ك�  س� ل�يۡ  م� � ۡ�� ٱَ�  ع� سّسمۡ ٱ ِِنّ  مٌۚ لۡ عِ  ۦبِهِ  س اد� لۡ ٱَ�  ��  ُفؤ�
 ّ�ُ  ٰ �َ َْ

ُ
ن�  �ِك� أ نۡ  �� ۡ�  هُ �� َٗ  ُٔ م�  ]ا٣٦:ااالساء[ا﴾ ٣ و

আর  য িবষয়  তামার জানা  নই তার অনুণরু কেরা 

না্ িন�য় কান,  াাখ ও অ�করু - ইেদর �িতিির 

বযাপাের  ণ িজজািণত হেব্ (ণূরা আল ইণরা: ১৭: 

৩৬) 

ইিা  �  য আমােদর রব তা‘আলার িণফােতর ধরন-ধারু িক তা 

আমােদর জানা  নই্  কননা িতিন িণফাত ণ�েকর ণংবাদ িদেয়েছন, িক� 

িণফােতর আকার-�কৃিত ণ�েকর আমােদর জানানিন্ অতইব িণফােতর 

আকার-�কৃিত বুরনা করার অথর ইমন িবষেয় কথা বলা  য িবষেয় 

আমােদর আেদৗ  কােনা জান  নই্ 

মানববুি�র দিলল হেলা:  কােনা ইকিি িজিনেণর গুৈবিশে�যর আকার-

�কৃিত ওই িজিনণিির ণ�ার আকার-�কৃিতর বযাপাের জান লােভর পর 

অথবা ওই িজিনণিির ণমতুলয  কােনা িজিনেণর জান লােভর পর অথবা 
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ওই িজিনণ ণ�েকর ণতযবাদন  কােনা বযি�র ণংবােদর পরই ণ�ব্ 

আর আ�াহ তা‘আলার িণফােতর  কে� উি�িখত ই িতনিি প�ার 

 কােনািিই �েযাজয নয়্ অতইব ‘তাকয়নফ’ �ি�য়ােক বািতল বেল 

িব�াণ করা ওয়ািজব্ অথরাা আ�াহ তা‘আলার িণফােতর আকার-�কৃিত 

িক তা জানা আমােদর পেক অণ�ব্ 

উপর� আমরা ই �� করেত পাির  য, আপিন আ�াহ তা‘আলার 

িণফােতর জেনয িক ধরেনর আকার-�কৃিত িনধরারু করেবন?  

কারু আপিন আপনার বুি�-িবাার �ারা  য ধরেনর আকার-�কৃিতই 

িনধরারু করন না  কন আ�াহ তা‘আলা তার  থেকও বড় ও ণ�ািনত্  

আর আপিন  য ধরেনর আকার-�কৃিত িনধরািরত করেবন তােত আপিন 

িনি�ত্েপই িমথযাবাদন হেবন;  কননা ই বযাপাের আপনার  কােনা ইলম 

 নই্ 

অতইব আ�াহ তা‘আলার িণফােতর বযাপাের ণকল �কার ‘তাকয়নফ’ তথা 

আকার-�কৃিত িনধরারু  থেক আমােদর িবরত থাকেত হেব্  হাক তা 

অ�েরর ক�না �ারা অথবা িজ�ার কথা �ারা অথবা হাত �ারা িলখার 

মাধযেম্ 
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ই বযাপাের আমােদর িব�াণ িক হেব তার বযাখযা  খাােজ পাওয়া যায় ইমাম 

মািলক র. ইর �িণ� উি�েত, যা িতিন িনে�া� আয়ােতর বযাপাের ইক 

�ে�র উ�ের বেলেছন্ আয়াতিি হেলা: 

َۡ ٱ ﴿ ٰ سّر �  نُ ��  ]اا٥:اط [ا﴾ ٥ َ�و�ىٰ سۡ ٱ ِش ع�رۡ لۡ ٱ ��

দয়াময় (আ�াহ) আরেশর উপর উেঠেছন্ (ণূরা 

তাহা: ২০: ৫) 

উ� আয়ােতর িনিরেখ ��কারন �� কের বেলেছন, ‘আ�াহ তা‘আলা 

আরেশর ওপের কনভােব উেঠেছন?’ ��িি  শােন ইমাম মািলক র. মাথা 

িনাু করেলন, ইমনিক তাার কপাল  থেক ংাম  বরেত শর করল্ ইরপর 

িতিন বলেলন: 

ل عنه االستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، واإليمان به واجب، والسؤا 
  بدعة 

অথরাা (ইি�ওয়া তথা ‘ওপের ওঠা’ অজানা নয়, আর আকার-�কৃিত 

 বাধগময নয় [অথরাা আ�াহর  কে� ইি�ওয়া শে�র অেথরর আকার-�কৃিত 

িক তা  বাধগময নয়] তেব ইর �িত ঈমান আনা ওয়ািজব ইবং ই 

বযাপাের �� করা িবদ‘আত্) ইমাম মািলক র. ইর উ�াদ রািবয়া র. ইর 

বযাপাের বিুরত আেছ  য, িতিন বেলেছন: (‘ইি�ওয়া’ (উপের উঠা) অজানা 
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নয়, আর ইর ধরন-ধারু  বাধগময নয়্) 

তােদর দুজেনর পর আেলমগু উি�িখত ননিতর উপরই ােলেছন্ আর 

যিদ আকার-�কৃিত  বাধগময িবষয় না হেয় থােক ইবং ই বযাপাের 

শরনয়েতও  কােনা  � ব�বয উি�িখত না হেয় থােক তাহেল ইর অথর 

হেলা  য যুি� ও শরনয়ত উভয়িিই আকার-�কৃিত িনধরারুমূলক ণকল 

দিলল  থেক মু�্ অতইব ই ধরেনর কাজ  থেক িবরত থাকা ওয়ািজব্ 

ণুতরাং খুব ণাবধান  হান আকার-�কৃিত িনধরারু ইবং ই জাতনয় 

 যেকােনা �য়াণ  থেক;  কননা যিদ ই্প কােজ আপিন িনপিতত হন 

তেব তা  থেক িন�ৃিত পাওয়া কিঠন হেব্ আর যিদ আপনার অ�ের ই 

জাতনয়  কােনা িকছু উিদত হয়, তেব িনি�ত্েপ জানুন  য তা শয়তােনর 

কুম ুা্ ই  কে� আপিন আ�াহ তা‘আলার আ�য় �াথরনা করন;  কননা 

ইকমা� িতিনই আ�য় দাতা্  ইরশাদ হেয়েছ: 

نّك�  �ّما ﴿ ٰ يۡ سشّ ٱ مِن�  َ����� ِ  َ�عِذۡ سۡ ٱف�  غٞ َ�زۡ  نِ �� ِۖ ٱب لِيمُ لۡ ٱ سّسِميعُ ٱ ُهو�  ۥَِِّهُ  ِّ ا﴾ ٣ ع�

 ]اا٣٦:افاغت[

আর যিদ শয়তােনর পক  থেক  কান কুম ুা কখেনা 

 তামােক �েরািাত কের, তাহেল তুিম আ�াহর িনকি 

আ�য় �াথরনা করেব্ িন�য়ই িতিন ণবরে�াতা, ণবরজাতা্ 
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(ণূরা ফুণিণলাত: ৪১: ৩৬) 

 

ণ�ম মূলননিত: আ�াহ তা‘আলার িণফাতণমূহ ওহনিনভরর্ ই  কে� বুি� 

িবেবানার  কােনা �ান  নই্  

অতইব আমরা আ�াহ তা‘আলার জনয ইমন  কােনা িণফাত বা গুৈবিশ�য 

উে�খ করব না যা কুরআন-ণু�াহ �ারা �মািুত হয়িন্ ইমাম আহমদ র. 

বেলেছন: আ�াহ তা‘আলা িনেজেক  যণব গেু গুািিত কেরেছন অথবা 

রাণূল ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম আ�াহ তা‘আলার  যণব গেুর কথা 

উে�খ কেরেছন তা বযতনত অনযেকােনা গু আ�াহর ণে� যু� করা শ� 

হেব না্ ই  কে� কুরআন-ণু�াহেক অিত�ম করা যােব না্ ( দখুন 

আ�াহ তা‘আলার নাম-িবষয়ক প�ম মূলননিত) 

িনিদর�  কােনা িণফাত আ�াহর জনয ণাবয� িক না তা কুরআন-ণু�াহ 

 থেক িতনভােব �মািুত করা যােব: 

�থমত: িণফাতিি ণরাণির উি�িখত থাকা:  যমন আল ইযযাহ (শি�), 

আল কুউয়াহ (শি�), আর রাহমাহ (রহমত), আল বাাশ (পাকড়াও করা), 

আল ওয়াজহ ( াহারা), আল য়াদাইন (দু‘হাত)্ ইণব িণফাত ণরাণির 

উি�িখত রেয়েছ্ 
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ি�তনয়ত: িণফাত ণংবিলত নাম উি�িখত থাকা:  যমন আল গাফুর 

(কমাশনল), ই নামিি ‘আল মাগিফরাহ’ (কমা) িণফাতেক শািমল কের 

আেছ্ আস ণামনউ‘ (ণবরে�াতা), ই নামিি আস ণাণাম‘উ (�বু) িণফাতেক 

শািমল কের আেছ্ ( দখুম: নাম ণ�েকর তৃতনয় ননিত) 

তৃতনয়ত: ণরাণির  কােনা ি�য়াপদ অথবা ি�য়াপেদর অথর �কাশক শ� 

উি�িখত থাকা যা িণফাতেক িনেদরশ কের:  যমন আরেশর ওপের ওঠা, 

িন�াকােশ অবতরু করা, িকয়ামেতর িদন বা�ােদর মেধয ফয়ণালা করার 

জনয আণা, অপরাধনেদর িবরে� �িতেশাধ  নয়া্  উি�িখত �িতিি িণফাত 

িনে�া� আয়াত ও হাদনেণ ধারাবািহকভােব উি�িখত রেয়েছ: 

আ�াহ তা‘আলা বেলেছন: 

َۡ ٱ ﴿ ٰ سّر �  نُ ��  ]اا٥:اط [ا﴾ ٥ َ�و�ىٰ سۡ ٱ ِش ع�رۡ لۡ ٱ ��

দয়াময় িযিন আরেশর ওপের উেঠেছন্ (ণূরা তাহা: ২০: 

৫) 

নবন ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�ােমর হাদনণ: 

 »ااهللال�غيايالغ اإ االسايءاالنييير«

(আমােদর রব �িত রােতই িন�াকােশ অবতরু কেরন) 
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আ�াহ তা‘আলার বাুন:  

﴿  ٓ ا َّك�  ء� َ�ج� ۡ ٱَ�  ر� ل�ُك س فّٗ  م� فّٗ  اص�  ]اا٢٢:االاجم[ا﴾ ٢ اص�

আর  তামার রব ও  ফেরশতাগু উপি�ত হেবন 

ণািরব�ভােব্ (ণূরা আল ফাজর: ৮৯: ২২) 

ইবং ণবেশেষ বেলন: 

ۡ ٱ ِمن�  َِِّا﴿ قُِمون�  رِمِ�� ُمجۡ س �َ  ]اا٢٢:االسجمس[ا﴾ ٢ ُمن

িন�য় আিম অপরাধনেদর কাছ  থেক �িতেশাধ 

মহুকারন্ (ণূরা আস ণাজদা: ৩২: ২২) 
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ا

 

তৃতনয় অধযায়:  

নাম ও িণফাত �মাুকারন দিলল-িবষয়ক 

মূলননিত 

�থম মূলননিত: নাম ও িণফাত �মােুর উাণ বা দিলল হেলা মা� দুিি্ 

ইকিি হেলা আ�াহর িকতাব আর অপরিি হেলা রাণূলু�াহ ণা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াণা�ােমর ণু�ত্  

ণুতরাং ই দুিির বাইের অনযেকােনা দিলল �ারা আ�াহর নাম ও িণফাত 

�মািুত হেব না্ا

অতইব কুরআন-ণু�াহর ব�েবযর মাধযেম আ�াহর জনয  যণব নাম ও 

িণফাত �মািুত হেয়েছ তা আ�াহর জনয ণাবয� করা আবশযকনয়্ আর 

কুরআন-ণু�াহ �ারা যা ণাবয� হয়িন তা আ�াহর জনয ণাবয� না করা 

আবশযকনয়্ পাশাপািশ যা ণাবয� হয়িন তার িবপরনেত  য পূুরা� গু 

রেয়েছ তা ণাবয� করা আবশযকনয়্ আর  য িবষয়িি কুরআন ণু�ায় 
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ণাবয�ও হয়িন ইবং অণাবয�ও হয়িন  ণ িবষয়িি িনেদরশকারন শে�র 

বযাপাের হাা বা না  কােনািিই বলা যােব না্ বলা যােব না  য ই শ�িি 

আ�াহর জনয ণাবয� অথবা ণাবয� নয়্ অথরাা কুরআন-ণু�াহ  যেহতু ই 

জাতনয় শে�র বযাপাের ননরব  থেকেছ কােজই আমােদরও ননরব থাকেত 

হেব্ 

আর ই জাতনয় শে�র অেথরর বযাপাের বলা যায়  য, তা যিদ ইমন হয় যা 

আ�াহ তা‘আলার জনয উপেযাগন তেব আ�াহর জনয বযবহার করা  বধ্ 

আর যিদ ইমন হয় যা আ�াহর জনয উপেযাগন নয় তেব তা �তযাখযান 

করা ওয়ািজব্ 

অতইব কুরআন-ণু�াহ অনুযায়ন  যণব িণফাত আ�াহর জনয �মািুত তা 

হেলা:  

- �েতযক ওই িণফাত যা আ�াহ তা‘আলার নােমর ণরাণির িনেদরশনা 

িহেণেব �মািুত অথবা ইমন িণফাত যা আ�াহ তা‘আলার নােম 

ণংবিলত রেয়েছ অথবা ইমন িণফাত যা আ�াহ তা‘আলার নােমর 

দািবগত অথর িহেণেব �মািুত্ 

- আ�াহ তা‘আলার জনয �মািুত িণফাতণমূেহর মেধয আেরক �কার 

হেলা ওইণব িণফাত যা িনেদরশকারন হেলা আ�াহ তা‘আলার  কােনা 

ি�য়া্  যমন আরেশর ওপের ওঠা, িন�াকােশ অবতরু করা, 
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িকয়ামেতর িদন বা�ােদর মেধয ফয়ণালার জনয আণা ইবং ই জাতনয় 

আেরা অনযানয ি�য়া যা গেু  শষ করা ণ�ব নয়;  কননা আ�াহ 

তা‘আলা যা ইিা তাই কেরন্ ইরশাদ হেয়েছ: 

فۡ ﴿ �� �َ ُُ ُ ٱ ع� ا ِّ ٓ  م� ا �ش�  ]اا٢٧:اانماهيم[ا﴾ ٢ ءُ �

আর আ�াহ তা‘আলা তা কেরন যা িতিন াান্ (ণূরা 

ই�াহনম: ১৪: ২৭) 

- অনু্প �মািুত িণফােতর মেধয আরও রেয়েছ:   াহারা, দু‘ াাখ, 

দু‘হাত ইতযািদ্ 

- �মািুত িণফােতর মেধয আেরা আেছ: কালাম বা কথা, ইিা ইবং 

াাওয়া-  হাক তা মহাৈব�িয়ক অথবা শরনয়ত- কিকক্ ত�েধয 

মহাৈব�িয়ক হেি তাার ওকাি�ক ইিা (যার ণােথ তাার শরনয়তগত 

াাওয়া িকংবা ভােলাবাণার ণ�কর  নই) আর ি�তনয় াাওয়ািি হেি 

শরনয়তগত ইবং তার ণােথ ভােলাবাণার ণ�কর রেয়েছ্  

- �মািুত িণফােতর মেধয আেরা শািমল রেয়েছ: ণ�ি�, মহ�ত, রাগ ও 

ংৃুা ইতযািদ্  

আর  যণব িণফাত আ�াহ তা‘আলার জনয ণাবয� না হওয়া �মািুত ইবং 

ইর িবপরনত পূুরা� িণফাত আ�াহর জনয ণাবয� তা হেলা:  

- মৃতুয, িন�া, তকা, অকমতা,  াি�, যুলম, বা�ােদর আমল ণ�েকর 

উদাণননতা, আ�াহ তা‘আলার  কােনা ণমতুলয বা ণমকক থাকা ইতযািদ্ 
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আর  য ণব গুিনেদরশক শ� আ�াহর জনয ণাবয�ও করা হয়িন ইবং 

অণাবয�ও করা হয়িন, ত�েধয অনযতম হেি:  

 অথরাা িদক্ অতইব  কউ যিদ �� কের বেল  য, আমরা িক (الجهة) -

আ�াহর জনয িদক শ�িিেক ণাবয� করব? ই �ে�র উ�ের বলব  য 

‘িদক’ শ�িি কুরআন-ণু�ায় আেণিন্ হাা ইবং না  কােনাভােবই 

আেণিন্ অতইব ‘িদক’ শে�র  কে� হাা ও না  কােনািিই ণাবয� না 

কের ইেকে� ইতিুকুই বলা যেথ�  য আ�াহ তা‘আলা উপের আেছন্ 

আর ‘িদক’ শ�িির  য অথর তার �ারা হয়ত িন�িদক বুঝােনা হেব, 

অথবা ইমন ঊ�রিদক বুঝােনা হেব যা আ�াহ তা‘আলােক পিরেব�ন 

কের আেছ অথবা ইমন ঊ�র িদক বুঝােনা হেব যা আ�াহ তা‘আলােক 

পিরেব�ন কের  নই্ ত�েধয:  

�থমিি অথরাা িন�িদক আ�াহ তা‘আলার জনয �েযাজয নয়, তা বরং 

বািতল;  কননা তা আ�াহ তা‘আলার ঊ�রতা, যা কুরআন-ণু�াহ, যুি�, 

িফতরত ও ইজমা �ারা �মািুত, তার ণে� ণাংংিষরক্ 

ি�তনয়িি অথরাা ইমন ঊধরিদক যা আ�াহ তা‘আলােক পিরেব�নকারন, 

ইিিও আ�াহ তা‘আলার  কে� �েযাজয নয়, তা বরং বািতল; কারু 

 কােনা ণৃ�ব� �ারা আ�াহ তা‘আলা পিরেবি�ত থাকেবন তা  থেক িতিন 

পিব� ও মহান্ 

তৃতনয়িি অথরাা ইমন ঊ�রিদক যা আ�াহ তা‘আলােক পিরেব�ন কের 
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 নই্ ইিি আ�াহ তা‘আলার জনয �েযাজয ইবং তা ণতয;  কননা আ�াহ 

তা‘আলা ণকল ণৃি�র ঊে�র ইবং ণৃি�র  কােনা িকছুই তােক পিরেব�ন 

করেত পাের না্ 

ইই মূলননিতর পেক দিলল হেলা ওহন ও যুি�: 

• ওহন  থেক দিলল হেলা আ�াহ তা‘আলার িনে�া� বাুনণমূহ: 

﴿  ٰ �� اَ� ٰ  ذ� لۡ  ٌب كِ�� َز�
�
ٰ أ َ�ار�كٞ  هُ �� ْ ٱَ�  تَُِّعوهُ ٱف�  ُم لُّ�مۡ  ّ�ُقوا ُون� تُرۡ  ل�ع�  ]اا١٥٥:ااالنعي [ا﴾ ١ ��

আর ইিি িকতাব- যা আিম নািযল কেরিছ- বরকতময়্ 

ণুতরাং  তামরা তার অনুণরু কর ইবং তাকওয়া অবল�ন 

কর, যােত  তামরা রহমত�া� হও্ (ণূরা আল আনআম: 

৬: ১৫৫) 

﴿ �� �ٔ  ْ ِ  اِمُنوا ِٱب ِّ  ِ ر�ُسوِ�  ٱ �ِّ�ِّ ٱ َ�
ُ
�ۡ ِّ ِيٱ ّ�ِ ِ  مِنُ َُؤۡ  َّ ِٱب ِّ  ٰ ��ِ ��  ۦَِهِ َ�

لُّ�مۡ  تَُِّعوهُ ٱَ�   ]اا١٥٨:ااالاماف[ا﴾ ١ َ�ُدَن� ��هۡ  ل�ع�

ণুতরাং  তামরা আ�াহর �িত ঈমান আন ও তাার 

 �িরত উ�ন নবনর �িত,  য আ�াহ ও তাার বাুনণমূেহর 

�িত ঈমান রােখ্ আর  তামরা তার অনুণরু কর, 

আশা করা যায়,  তামরা িহদােয়ত লাভ করেব্ (ণূরা 

আল আরাফ: ৭: ১৫৮) 
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﴿ ٓ ا م� �َ  ٰ ا ف�ُخُذَهُ  سرُّسوُل ٱ ُ�مُ ء�ات�ٮ ٰ  َ�م� ٮ نۡ  ُ�مۡ ��ه� ْۚ ٱف�  هُ �� َ�ُهوا  ]اا٧:االش[ا﴾َ

রাণূল  তামােদর যা  দয় তা মহু কর, আর যা  থেক 

 ণ  তামােদর িনেষধ কের তা  থেক িবরত হও ইবং 

আ�াহেকই ভয় কর, িন�য় আ�াহ শাি� �দােন 

কেঠার্ (ণূরা আল হাশর: ৫৯: ৭) 

دۡ  سّرُسول� ٱ َُِطعِ  ّمن ﴿ ق� اع�  َ� ط�
�
ۖ ٱ أ � ن ِّ ٰ  َ�م� َّ ٓ  ت�و� ا م� رۡ  َ�

�
لۡ أ ٰ س�  ك� ��

ل�  فِيظٗ  ِهمۡ يۡ ع�  ]اا٨٠:االنسيء[ا﴾ ٨ اَ�

 য রাণূেলর আনুগতয করল,  ণ আ�াহরই আনুগতয 

করল্ আর  য িবমুখ হল, তেব আিম  তামােক তােদর 

উপর তিাবধায়ক কের  �রু কিরিন্ (ণূরা আন িনণা:: 

৪: ৮০) 

ٰ  ف�إِن﴿ ۡ  ِ�  َُمۡ ز��ۡ ت��� ِٱ ِِ��  ف�ُرّدَهُ  ءٖ �� َُمۡ كُ  ِِن سّرُسولِ ٱَ�  ِّ  مِنُون� تُؤۡ  ن
 ِ ِٱب ٰ  ِخرِ� �ٱ مِ وۡ ۡ�� ٱَ�  ِّ ۡ�ٞ  سِك� �� َۡ  خ�

�
أ نُ َ�   س�

ۡ
 ]اا٥٩:االنسيء[ا﴾ ٥ َِ�ً� ت�أ

অতঃপর  কান িবষেয় যিদ  তামরা মতিবেরাধ কর 

তাহেল তা আ�াহ ও রাণূেলর িদেক �তযাপরু করাও- 

যিদ  তামরা আ�াহ ও  শষ িদেনর �িত ঈমান রাখ্ 
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ইিি উ�ম ইবং পিরুােম উাকৃ�তর্ (ণূরা আন 

িনণা: ৪: ৫৯) 

نِ  ﴿
�
أ ٓ  ن�ُهمب�يۡ  ُ�مَۡ ٱ َ� ا ل�  بِم� َز�

�
ُ ٱ أ ِّ  �َ َِّعۡ  َ� هۡ  تَ�

�
ٓ أ  ]ا٤٩:امساا�يه[ا﴾ء�ُهمۡ و�ا

আর তােদর মেধয তার মাধযেম ফয়ণালা কর, যা 

আ�াহ নািযল কেরেছন ইবং তােদর �বৃি�র অনুণরু 

কেরা না্ (ণূরা আল মােয়দা: ৫: ৪৯) 

ই ছাড়া আেরা অনযানয আয়াত যা কুরআন-ণু�াহর �িত ঈমান আনােক 

ফরয িহেণেব ণাবয� কের্ আর �েতযক ওই আয়াত যা কুরআেনর �িত 

ঈমান আনােক ফরয িহেণেব ণাবয� কের তা ণু�াহর মাধযেম যা িকছু 

ইেণেছ তার �িতও ঈমান আনােক আবশযক বেল ণাবয� কের;  কননা 

আল কুরআেন  যণব িনেদরশ ইেণেছ ত�েধয ইকিি হেলা, রাণূলু�াহ 

ণা�া�ািহ আলাইিহ ওয়াণা�ােমর আনুগতয করা ইবং িবতকর ণৃি� হেল তা 

রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�ােমর কােছ  ণাপদর করা্ ণরাণির 

রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�ােমর কােছ  ণাপদর করা তাার 

জনব�শায় ইবং তাার ণু�েতর কােছ  ণাপদর করা তাার মৃতুযর পর্ 

অতইব,  য বযি� আল কুরআেনর �িত ঈমান রাখার দািব কের অথা 

আল কুরআেনর িনেদরশ ণেিও রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�ামেক 
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অনুণরেুর বযাপাের দ� �দশরন কের,  ণ কনভােব আল কুরআেনর �িত 

ঈমােনর দািবেত ণতযবাদন হেত পাের? 

আল কুরআেন আ�াহ তা‘আলার িনেদরশ ণেিও  য বযি� িবতিকরত িবষয় 

রাণূলু�াহর কােছ  ণাপদর কের না,  ণ আল কুরআেনর �িত ঈমােনর 

দািবেত কনভােব ণতযবাদন হেত পাের? 

রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�ােমর ণু�ায় যা িকছু ইেণেছ, তা 

মহু করার বযাপাের আল কুরআেন িনেদরশ আণা ণেিও  য তা মহু কের 

না,  ণ কনভােব আল কুরআেনর �িত ঈমােনর দািবেত ণতযবাদন হেত 

পাের? 

অথা আ�াহ তা‘আলা বেলেছন: 

َ�ّزۡ�� ﴿ ل�يۡ  اَ� ٰ لۡ ٱ ك� ع� ٰ تَِۡ  ب� ِك�� ۡ  لُِّ�ِّ  انٗ ��  ]اا٨٩:االحل[ا﴾ءٖ ��

আর আমরা  তামার উপর িকতাব নািযল কেরিছ 

�িতিি িবষেয়র  � বুরনা�্প্ (ণূরা আা-

নাহল:৮৯) 

আর ইিা  �  য ইণলামন শরনয়েতর তথযগত ও �ােয়ািগক বা িবষেয়র 

বযাখযা রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�ােমর ণু�াহর মাধযেম ইেণেছ্ 



 

106 

অতইব ণু�াহর মাধযেম বিুরত হওয়া �কারা�ের কুরআেনর মাধযেমই 

বিুরত হওয়া্  

যুি�: আ�াহ তা‘আলার জনয  কানিি ণাবয� করা ওয়ািজব,  কানিি ণাবয� 

করা িনিষ� ইবং  কানিি  বধ, ই িবষয়গেলা গােয়েবর আওতাভু�্ 

অথরাা তা ইমন িবষয় যা মানুষ তার বুি�-িবেবানা �ারা িনুরয় করেত 

পাের না্ অতইব ই  কে� কুরআন-ণু�াহর আ�েয় যাওয়া ওয়ািজব্ 

 

ি�তনয় মূলননিত: কুরআন-ণু�াহর শ�ণমূহেক িবকৃত না কের তার �কাশয 

অেথর বযবহার করা ওয়ািজব, িবেশষ কের আ�াহ তা‘আলার িণফাত 

 কিকক শ�মালা;  কননা ই  কে� মানববুি�র  কােনা �ান  নই্ 

ইর দিলল ওহন ও যুি�্ 

ওহন  থেক দিলল: 

আ�াহ তা‘আলার িনে�া� বাুনণমূহ ওহন- কিকক দিলল:  

ل�  ﴿  ٱ سّرَحُ ٱ بِهِ َ�ز�
�
ٰ  ١ ِم�ُ ۡ� � ۡ ٱ مِن�  ِ��ُكون�  َِك� ق�لۡ  ��  ١ ُمنِذرِ�ن� س

انٍ  ِ�ّٖ  بِلِس� ر�  ]ا١٩٥ااى١٩٣:االشعماء[ا﴾ ١ ّمَِ�ٖ  ع�
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িব�� আ�া১৩

14 ইিা িনেয় অবতরু কেরেছ্  তামার 

বদেয়, যােত তুিম ণতকরকারনেদর অ�ভুর� হও্ (ণূরা 

আশশ‘আরা: ২৬: ১৯৩-১৯৪) 

অনয আয়ােত আেছ:ا

﴿  ٓ لۡ  ِِّ�ا َز�
�
ٰ أ َِيّٗ  ًَا�قُرۡ  هُ �� ر� لُّ�مۡ  اع�  ]ا٢:ايدمف[ا﴾ ٢ قِلُون� ��عۡ  لّع�

িন�য় আিম ইেক আরবন কুরআন্েপ নািযল কেরিছ 

যােত  তামরা বুঝেত পার্ (ণূরা ইউণূফ: ১২: ২) 

আর ইকিি আয়ােত আ�াহ বেলন: 

لۡ  َِِّا ﴿ا ع� ٰ ج� َِيّٗ  ًَا�قُرۡ  هُ �� ر� لُّ�مۡ  اع�  ]اا٣:االللمف[ا﴾ ٣ قِلُون� ��عۡ  لّع�

িন�য় আিম  তা ইেক আরবন কুরআন বািনেয়িছ, 

যােত  তামরা বুঝেত পার্ (ণূরা আযুযখরফ: ৪৩: ৩) 

ই আয়াতগেলার ব�বয অনুযায়ন আরবন ভাষার শ�মালা  য �কাশয 

অথরণমূহ দািব কের  ণ অনুযায়ন আল কুরআনেক বুঝেত হেব্ যিদ না 

 কােনা শরঈ দিলল িভ� অথর  নওয়ােক িনেদরশ কের্ 

                                                           
14 ইখােন ‘িব�� আ�া’ �ারা িজবরনল (আঃ)  ক বুঝােনা হেয়েছ্ 
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ইাদন ণ�দায় িবকৃিত ণাধেনর আ�য় িনেয়িছল,  য কারেু তারা আ�াহ 

তা‘আলার ভাণরনার পা� হেয়িছল ইবং তারা  য ই িবকৃিতকরেুর �ারা 

ঈমান  থেক বা দূের ােল িগেয়িছল তাও আ�াহ তা‘আলা  �ভােব 

বেলেছন্ ইরশাদ হেয়েছ: 

َ�ۡط ۞ ﴿ �َ ُعون� أ� ن م�
�
ْ َُؤۡ  أ ن�  َ�ق�دۡ  ل�ُ�مۡ  ِمنُوا �سۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  ف�رِ�قٞ  �� ُعون� �  م�

 ٰ �� ِٱ م� ك� ا دِ ��عۡ  ِمنۢ  ۥُ��ّرِفُوَ�هُ  �ُمّ  ِّ لُوهُ  م� ق� عۡ  َ�ُهمۡ  �� ا﴾ ٧ ل�ُمون� ��

 ]ا٧٥:االعمس[

 তামরা যারা িব�াণন িক ইই আশা করছ  য, তারা 

 তামােদর �িত ঈমান আনেব? অথা তােদর ইকিি দল 

িছল যারা আ�াহর বাুন শনত অতঃপর তা বুেঝ  নয়ার 

পর তা তারা িবকৃত করত  জেন বুেঝ্ (ণূরা আল 

বাকারা: ২: ৭৫) 

অনয ইক আয়ােত ইরশাদ হেয়েছ: 

َِن� ٱ ّمِن�  ﴿ َّ  ْ اُدَا ِم� لۡ ٱ ُ��ّرِفُون�  ه� عِهِ نع�  �� َِ ��ُقوسُون� ۦ ّمو�ا ِمعۡ  َ�  ن�اس�
يۡ  �ُ  ]اا٤٦:االنسيء[ا﴾ن�اَ�ع�

ইয়াহূদনেদর মেধয িকছু  লাক আেছ যারা 
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কালামণমূহেক তার �ান  থেক পিরবতরন কের  ফেল 

ইবং বেল, ‘আমরা শনলাম ও অমানয করলাম’্ (ণূরা 

আন-িনণা: ৪: ৪৬) 

যুি�: আল কুরআেনর বাুনণমূহ যার পক  থেক ইেণেছ, অনযেদর তুলনায় 

িতিনই ইর অথর অিধক  বােঝন্ আর িতিন  � আরবন ভাষায় ই 

বাুনগেলা পািঠেয়েছন্ অতইব তা �কাশয অেথর মহু করা ওয়ািজব বেল 

িবেবিাত হেব্ অনযথায় িভ� িভ� অিভমেতর অনু�েবশ ংিেব, ফেল 

উ�ত িবভ� হেয় পড়েব্ 

 

তৃতনয় মূলননিত: িণফাত ণংবিলত বাুনণমূেহর �কাশয অথর ইক িহেণেব 

আমােদর জানা আর অনয িহেণেব আমােদর জনয তা অজাত্  

ই বাুনণমূেহর �কাশয অথর িক তা আমােদর জাত, িক� ই অেথরর 

‘কাইিফয়াত’ তথা আকার-�কৃিত বা ধরু িক তা আমােদর অজাত্ 

ই কথার পেক দিলল হেলা ওহন ও যুি�্ 

• ওহন  থেক দিলল:  

আ�াহ তা‘আলার িনে�া� বাুনণমূহ ই  কে� ওহন- কিকক দিলল: 
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﴿  ٰ لۡ  ٌب كِ�� َز�
�
ٰ أ ۡ  هُ �� ٰ  ك� ِِ�� َٓ  ر�كٞ ُم�� �ّدبُّر ِ�ّ ْ ٰ  ا ّكر�  ۦَِهِء�ا�� َ�ذ� ��ِ �َ  ْ سُوا َْ

ُ
 ٱ أ

�
ٰ لۡ ۡ� :اص[ا﴾ ٢ ِب ��

 ]ا٢٩

আিম  তামার �িত নািযল কেরিছ ইক বরকতময় 

িকতাব, যােত তারা ইর আয়াতণমূহ িনেয় গভনরভােব 

িা�া কের ইবং যােত বুি�মানগু উপেদশ মহু কের্ 

(ণূরা ণাদ: ৩৮: ২৯) 

অনয ইক আয়ােত ইেণেছ: 

لۡ  َِِّا ﴿ ع� ٰ ج� َِيّٗ  ًَا�قُرۡ  هُ �� ر� لُّ�مۡ  اع�  ]اا٣:االللمف[ا﴾ ٣ قِلُون� ��عۡ  لّع�

িন�য় আিম  তা ইেক আরবন কুরআন বািনেয়িছ, 

যােত  তামরা বুঝেত পার্ (ণূরা আযুযখরফ: ৪৩: ৩) 

আেরা ইরশাদ হেি: 

﴿ ��ۡ َز�
�
أ �َ ٓ ۡ  ا ِكۡ ٱ ك� ِِ�� �  ر� َّ ا سِلّناِس  ِ�ُب�ّ�ِ ۡ  َُّزِل�  م� ل�ع�لُّهمۡ  ِهمۡ ِِ�� ّكُرَن�  َ� َ�ف� :االحل[ا﴾ ٤ ��

 ]اا٤٤

ইবং  তামার �িত নািযল কেরিছ কুরআন, যােত তুিম 

মানুেষর জনয  � কের িদেত পার, যা তােদর �িত 

নািযল হেয়েছ্ আর যােত তারা িা�া কের্ (ণূরা আা-
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নাহল: ১৬: ৪৪) 

আর িা�া-গেবষুা  তা  ণিােতই ােল যােত িা�া 

করেল তা বুেঝ তা  থেক অনযেক বুঝােনা ণ�ব হয়্  

আর কুরআন আরবন ভাষায় নািযল হওয়ার অথর  তা 

যারা আরবন ভাষা জােন তারা  যন তা যথাযথভােব 

অনুধাবন করেত পাের; ইিা �মাু কের  য ইর অথর 

আমােদর জানা, নতুবা আরবন ভাষা ও অনয ভাষায় 

নািযল করার মেধয পাথরকয হেতা না্  

আর নবন ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম কতৃরক মানুেষর 

জনয কুরআেনর বুরনা  ণিা তার শ� ও অথর উভয়েকই 

যথাযথভােব শািমল কের্  

• যুি�: ইিা অণ�ব  য আ�াহ তা‘আলা ইমন িকতাব নািযল 

করেবন ইবং তাার রাণূেলর কােছ ইমন কথা পাঠােবন যার 

উে�শয হেব মানুেষর িহদােয়ত অথা ণবোেয়  বিশ �েয়াজননয় 

িবষয় ণ�েকর তা থাকেব অজাত অথরেবাধক অথবা ইমন 

খ�াকেরর নযায় যা  থেক  কােনা িকছুই  বাঝা যায় না্ ই্প 

হেল তা হেব আ�াহ তা‘আলার িহকমতিবর�্ আর তাইেতা 

আ�াহ তা‘আলা পিব� কুরআেন ইরশাদ কেরন: 
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﴿  ٓ ٰ  ر� اس َۡ  ٌب كِ��
ُ
ۡت أ ٰ  ِكم� ل�ۡت  ُ�مّ  ۥَُهُ ء�ا�� ِ ُّ نۡ  ِمن فُ ُ كِي�ٍ  ُّ �َ  ٍ�َِ  ]ا١:اهدد[ا﴾ ١ خ�

ইিি িকতাব যার আয়াতণমূহ ণুি�ত করা হেয়েছ, 

অতঃপর  িব�ািরতভােব বুরনা করা হেয়েছ �জাময়, 

ণিবেশষ অবিহত ণিার পক  থেক্ (ণূরা াদ: ১১: ১) 

িণফাত-িবষয়ক কুরআন ও হাদনেণর ভাষযণমূেহর বািহযক অথর  য 

আমােদর জানা, তার পেক ওহন ও যুি�িভি�ক দিলল ওপের  পশ করা 

হেলা্  

আর আমরা  য িণফাত-িবষয়ক কুরআন ও ণু�াহর ভাষযণমূেহর বািহযক 

অথর জানা ণেিও তার বা�ব আকার-�কৃিত বা ধরু িক  ণ বযাপাের 

আমােদর  কােনা জান  নই ই কথার পেক ওহন ও যুি�িভি�ক দিলল 

িণফাত-িবষয়ক ষ� মূলননিতেত উি�িখত হেয়েছ্  

ইর �ারা বুঝা  গল  য ‘মুফাউেয়যা’ ণ�দায় যা বেল তা বািতল্ 

মুফাউেয়যা ণ�দায় হেলা তারা যারা িণফাত-িবষয়ক কুরআন ও হাদনেণর 

ভাষযণমূেহর অথর আ�াহর ইলেমর কােছ  ণাপদর কেরন্ অথরাা তারা 

বেলন, ইণেবর বািহযক অথর আমােদর জানা  নই, বরং ইকমা� আ�াহ 

তা‘আলাই ইণেবর অথর ণ�েকর ইলম রােখন্ তারা দািব কেরন  য ইিাই 

হেলা ণালােফ ণােলহননেদর মাযহাব্ অথা ণালাফগু ই জাতনয় িা�াধারা 
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 থেক ণ�ূুর মু� িছেলন্ ণালাফেদর  থেক বরং অকািয বুরনা পর�রায় 

ইণব  ি�ি বা ভােষযর অথর ণাবয� করার কথা ইেণেছ্ কখেনা ইজমািল 

অথর আবার কখেনা িব�ািরত অথর্ তেব ই অেথরর বা�ব আকার-�কৃিত 

িক, তা তারা আ�াহ তা‘আলার ইলেমর কােছ ণমপরু  কেরেছন্ শায়খুল 

ইণলাম ইবেন তাইিময়াহ র. তাার �িণ� িকতাব ‘আকল ও নকল’ ইর 

�থম খে�র ১১৬ ন�র পৃ�ায় বেলন: ‘আর তাফওয়নয (অথরাা আ�াহর 

ইলেমর কােছ ণমপরু  করা) ইর বযাপাের বলব, ইিা  �  য আ�াহ 

তা‘আলা কুরআেনর আয়াতণমূেহ গভনরভােব িা�াভাবনা করা, বুঝা ও 

তার অেথরা�ােরর জনয আমােদর িনেদরশ িদেয়েছন্ অতইব আল কুরআন 

বুঝা, আল কুরআন জানা ইবং তার অেথরা�ার করা  থেক িবমুখ হওয়া 

কনভােব কাময হেত পাের? ইরপর িতিন ১১৮ নং পৃ�ায় বেলন: ‘কথা যিদ 

ই রকমই হত, তাহেল বলেত হেব  য, আ�াহ তা‘আলা আল কুরআেন 

িনেজর িণফাত ণ�েকর যা যা বেলেছন, অথবা ই বযাপাের অিধকাংশ 

িবষয় যা িতিন বেলেছন, তার অথর নবনগুও বুঝেতন না্ বরং তারা ইমন 

কথা বলেতন যার অথর তােদর কােছ  বাধগময িছল না্ বলাবাালয  য ইিা 

আল কুরআন ইবং নবনগু উভয়েকই  দাষােরাপ করা; কারু আ�াহ 

তা‘আলা কুরআন নািযল কেরেছন ইবং িতিন ণংবাদ িদেয়েছন  য তা 

িতিন িহদােয়ত ও মানুেষর জনয বুরনা�্প নািযল কেরেছন্ ইবং রাণূল 

ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�ামেক িনেদরশ িদেয়েছন িতিন  যন তা 
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 �াকাের  পৗিছেয়  দন্ িতিন  যন মানুেষর জনয  �্েপ বয়ান কের 

 দন তােদর ওপর িক নািযল করা হেয়েছ্ আ�াহ তা‘আলা আল কুরআেন 

গভনরভােব িা�াভাবনা করেত বেলেছন, িতিন তা বুঝেত বেলেছন্ ইর 

পাশাপািশ আল কুরআেনর ণেবরা�ম িবষয় হেলা রা�ুল আলামনন তাার 

িণফাত িবষয়ক  য বাুনগেলা নািযল কেরেছন্ অতইব ইিা কনভােব বলা 

শ� হেত পাের  য, ইণেবর অথর  কউ জােন না, ইণব  বাধগময নয়্ ইিা 

িক হেত পাের  য মানুেষর জনয যা নািযল হেয়েছ তা রাণূলু�াহ ণা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াণা�াম তােদর কােছ  �ভােব  পৗছানিন? অথা ইই 

ধারুার ওপর িনভরর কেরই �েতযক মুলিহদ ও িবদআতপ�ন বেল  য, 

�কৃত ণতয হেলা তা যার ইলম আিম িনজ মত ও বুি�র মাধযেম  পেয়িছ, 

আর কুরআন-ণু�াহর  ি�ি বা ভােষয আমার মেতর িবপরনত িকছু  নই; 

 কননা ওইণব  ি�ি বা ভাষয দুেবরাধয, মুতাশািবহ,  কউ তার অথর  বােঝ 

না্ আর যার অথর  কউ জােন না তা �ারা দিলল  দওয়া শ� নয়্ ই 

জাতনয় কথার অথর হেলা নবনগেুর পক  থেক  য িহদােয়ত ইেণেছ তার 

দরজা ব� কের  দওয়া ইবং যারা তােদর িবেরাধন তােদর দরজা উ�ু� 

করা্ ই্প বযি� �কারা�ের বেল  য িহদােয়ত ও বয়ান আমােদর পেথ, 

নবনগেুর পেথ নয়;  কননা আমরা যা বিল তার অথর আমরা জািন ইবং 

মানুেষর জনয তা যুি�িভি�ক দিলল �ারা বয়ান কির্ আর নবনগু যা 

বলেতন তার অথর তারা বুঝেতন না, অতইব মানুেষর জনয তা বয়ান 



 

115 

করার  তা ��ই আেণ না্  

ই আেলাানার �ারা বুঝা  গল  য আহেল তাফউয়নয তথা ইগেলা বািহযক 

অথর আ�াহর কােছ ণমপরুকারন ণ�দায়, যারা ণু�ােতর অনুণারন ইবং 

ণালাফেদর অনুণারন িহেণেব িনেজেদর মেন কের, তােদর কথা ইলহাদ ও 

িবদআতপ�নেদর ণকল কথার  ােয় জংনয কথা্’ 

শায়খুল ইণলাম ইবেন তাইিময়াহ র. ইর কথা ইখােনই  শষ্ িতিন ণিঠক 

কথা বেলেছন যা পিরপ� িা�া  থেক উেঠ ইেণেছ্ ই কথার পর ই 

বযাপাের অিতির� আর িকছু বলার থােক না্ আ�াহ তা‘আলা তাার ওপর 

অেঢল রহমত বষরু  করন ইবং জা�ােত আমােদরেক তাার ণে� ইক� 

করন্ 

 

াতুথর মূলননিত: কুরআন ও ণু�াহর  ি�ি বা ভাষযণমূেহর বািহযক অথর 

তা-ই যা  ি�ি বা ভাষযণমূহ ণামেন আণার পর তাকুাা মাথায় আেণ্ 

ই বািহযক অথর কনেি�ি বা বােকযর পূবরাপর ণ�কর অনুযায়ন ইবং ইর 

ণােথ ণ�ৃ� কথা অনুযায়ন িভ� িভ� হেয় থােক্  

ইকই শ� ইক কনেি�ি-ই ইক অথর  দয় আবার অনয কনেি�ি-ই 

অনয অথর  দয়্ শ�মালার গাাথুিন ইকভােব হেল তার অথর হয় ইক 
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ধরেনর আবার অনযভােব হেল তার অথর হয় অনযধরেনর্ 

 যমন আরবন القرية (আল কারইয়াহ) শ�িির অথর কখেনা হয় জািত, 

আবার কখেনা হয় বািড়ংর  যখােন  কােনা জািতর  লােকরা বণবাণ 

কের্ 

�থম অেথরর উদাহরু: আ�াহ তা‘আলার বাুন:  

َّ  ��ةٍ ق�رۡ  ّمِن �ن ﴿ ِِ  ۡ اُمهۡ  نُ �� َۡ  لُِكوه� ٰ لۡ ٱ مِ َ�وۡ  ُ� �� ةِ قِ�� َۡ  م�
�
بُوه�ا أ ّذِ  ُمع�

ابٗ  ذ� ِدَدٗ  اع�  ]اا٥٨:ااالساء[ا﴾�ۚ ش�

আর ইমন  কােনা জনপদ  নই, যা আিম িকয়ামেতর 

িদেনর পূেবর �ংণ করব না অথবা যােক কেঠার 

আযাব  দব না্ (ণূরা আল ইণরা: ১৭: ৫৮) 

ি�তনয় অেথরর উদাহরু আ�াহ তা‘আলার বাুন, যা ইবরাহনেমর  মহমান 

িফিরশতাগু বেলিছেলন: 

ْ لُِكوٓ ُمهۡ  َِِّا﴿ هۡ  ا
�
ٰ  ُِ أ �� ِ رۡ لۡ ٱ ِذه  ]اا٣١:االعغكاد [ا﴾��ةِ� ق�

িন�য় আমরা ই জনপেদর অিধবাণনেদর �ংণ করব্ 

(ণূরা আল আনকাবুত: ১৯: ৩১) 
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আেরকিি উদাহরু: আপিন হয়েতা বলেবন  য, ‘আিম ই িজিনণিি আমার 

দু‘হাত িদেয় বািনেয়িছ্’ ইখােন আপনার দু‘হাত ইবং আ�াহ তা‘আলার 

িনে�া� বাুনেত উি�িখত দু‘হােতর মেধয আেদৗ  কােনা ণাদৃশয  নই্ 

বাুনিি হেলা ইই: 

ا﴿ ل�قۡ  سِم� يّۖ  ُت خ�  ]ا٧٥:اص[ا﴾�ِي�د�

আমার দু’হােত আিম যােক ণৃি� কেরিছ্ (ণূরা ণাদ: ৩৮: 

৭৫) 

আপিন  য বাকযিি বেলেছন  ণখােন ‘দু‘হাত’ ক ণৃি�জনব মানুেষর ণে� 

ণ�ৃ� কের উে�খ করা হেয়েছ্ অতইব ইখােন হাত বলেত তাই 

বুঝােব যা ণৃি�জনেবর জনয উপেযাগন্ আর আল কুরআেনর আয়ােত 

ণৃি�কতরার ণে� ণ�ৃ� কের দু‘হাতেক উে�খ করা হেয়েছ্ অতইব তা 

হেব ইমন হাত যা ণৃি�কতরার জনয উপেযাগন্ ণুতরাং �ি �কৃিত ও ণু�  

মি��ণ��  কােনা বযি�ই ইিা বলেত পাের না  য ণৃি�কতরার হাত 

ণৃি�জনেবর হােতর মেতা অথবা ইর উে�া্ 

আেরকিি উদাহরু ইই  য, আপিন যিদ বেলন: ‘আপনার কােছ  তা শধু 

যােয়দ্’ ইবং ‘যােয়দ  তা শধু আপনার কােছ্’ তাহেল উভয় বােকযর 

শ�মালা অিভ� হওয়া ণেিও অেথরর িদক  থেক আলাদা্ �থম বােকযর 
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অথর হেলা  য আপনার কােছ যােয়দ ছাড়া অনযেকােনা মানুষ  নই্ আর 

ি�তনয় বােকযর অথর হেলা, যােয়দ  কাথাও  নই তেব আপনার কােছ্ 

যােয়েদর ণে� আপনার কােছ অনযানয  লাকজনও থাকেত পাের্ অতইব 

শে�র ংিন-কাঠােমার কারেু অেথরর িভ�তা আেণ ই িবষয়িি  �্ 

ই আেলাানার পর বলব  য, িণফাত- কিকক  ি�ি বা ভাষযণমূেহর 

বািহযক অথর তাই যা ই  ি�ি বা ভাষযগেলা  দখামা� মি�ে� আেণ্ আর 

ই  কে� মানুষ িতন দেল িবভ� হেয়েছ: 

�থম দল: ই  ি�ি বা ভাষযগেলা  থেক  য বািহযক অথর বুঝা যায়  ণ 

অথরেকই আ�াহর জনয উপযু� প�িতেত আ�াহর জনয ণাবয� কেরেছ 

ইবং ই  ি�িগেলার অথরিনেদরশ ইখােনই ণনিমত  রেখেছ্ ইই দলিি 

হেলা ণালােফ ণােলহননেদর দল; যারা রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াণা�াম ও তাার ণাহাবনগু যার ওপর িছেলন তার ওপর ইক� 

হেয়েছন্ যারা �কৃত অেথর আহেল ণু�ত ওয়াল জামা‘আত  খতােব ভূিষত 

ইবং ই  খতাবিি  কবল তােদর জনযই্ 

তাারা উি�িখত ব�েবযর ওপর ওকমতয  পাষু কেরেছন্  যমন ইবেন 

আবিদল বার র. বেলন, ‘আহেল ণু�াত আল কুরআন ও ণু�ায়  যণব 

িণফাত উি�িখত হেয়েছ তা �নকার কের  নওয়া ও তার ওপর ঈমান 

আনার বযাপাের ওকমতয  পাষু কেরেছন্ তারা উ� িণফাতগেলােক 
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্পক অেথর নয় বরং �কৃত অেথর বহন করার বযাপােরও ইকমত 

হেয়েছন্ তেব তারা  কােনা অেথররই আকার-�কৃিত িনধরারু কেরন না্ 

কাজন আবু ইয়া‘লা তার িকতাব ‘ইবতালুত তািবল’ ই উে�খ কেরন, ‘ইই 

ণংবাদগেলা [অথরাা িণফাত-িবষয়ক  ি�িগেলা] �তযাখযান করা  বধ নয়্ 

ই বযাপাের তািবল �ি�য়ায় মশগল হওয়াও  বধ নয়্ বরং ই 

 ি�িগেলােক তার বািহযক অেথর বহন করা ওয়ািজব ইবং ইিাও িব�াণ 

করা ওয়ািজব  য তা আ�াহ তা‘আলার িণফাত; যা ণৃি�ব�র িণফাততুলয 

নয়্ আর ই  কে� ‘তাশবনহ’ তও িব�াণ করা যােব না্ ই  কে� ইমাম 

আহমদ র. ও অনযানয ইমামগু  যভােব বেলেছন  ণভােবই িব�াণ করেত 

হেব্ [ ইমাম ইবেন তাইিময়াহ ইবেন আবদুল বার ও কাজন আবু ইয়ালা 

 থেক উ� ব�বয তার ‘আল ফাতওয়া আল হামুিবয়া’-ই উে�খ কেরেছন্ 

(�: মাজমুউল ফাতাওয়া, খ� ৫,পৃ�া ৮৭ -৮৯ ) 

ইিাই হেলা িবশ� মাযহাব ইবং �জাপূুর  ণাজা পথ্ আর তা দু‘কারেু: 

�থম কারু: আ�াহ তা‘আলার নাম ও িণফাত ণ�েকর কুরআন-ণু�াহয় 

যা ইেণেছ তার যথাথর ও পিরপূুর বা�বায়ন ই পেথই ণ�ব্ ব�িন� ও 

ইনণাফপূুরভােব  য বযি� কুরআন-ণু�ায় ই িবষেয় তথয অনুণ�ান করেব 

তার ণামেন ই িবষয়িি অতয�  �াকাের ধরা পড়েব্ 
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ি�তনয় কারু: আমরা হয়েতা বলব  য, ণালাফগু যা বেলেছন তাই হক ও 

ণতয অথবা বলব  য ণালাফগু ছাড়া অনযানযরা যা বেলেছন তা ণতয্ 

বলার অেপকা রােখ না  য ি�তনয় কথািি বািতল্  কননা ি�তনয় 

কথািিেক বািতল না বলেল ইর যুি�গত দািব ইিা দাাড়ায়  য, ণালাফগু 

অথরাা ণাহাবন ও তােব‘ঈগু ণরাণির অথবা বািহযকভােব বািতল কথা 

বেলেছন ইবং ইকবােরর জনযও তারা ণরাণির ও বািহযকভােব যা িব�াণ 

করা ওয়ািজব ইমন হক কথা বেলনিন্ ইর অথর দাাড়ায়, ণালাফগু 

হয়েতা ণতয ণ�েকর জােহল িছেলন অথবা ণতয তােদর জানা িছল িক� 

তারা তা  গাপন কেরেছন্ বলার অেপকা রােখ না  য ণালাফগু উভয় 

িবষয়  থেকই পিব� িছেলন্ অতইব ণতয  য  কবল ণালাফগেুর ণে�ই 

ইেত আর  কােনা ণে�েহর অবকাশ থাকল না্ 

ি�তনয় দল: যারা িণফাত-িবষয়ক  ি�িণমূেহর বািহযক অথরেক বািতল 

কের িদেয়েছন ইই  ভেব  য তা আ�াহর জনয উপেযাগন নয়্ আর ইিাই 

হেলা তাশবনহ তথা ণাদৃশযকরু্ তারা তাশবনহিনভরর অথরেকই বহাল 

 রেখেছন্ ই দলিিই হেলা মুশাি�হােদর দল্ ইেদর মতামত কেয়ক 

কারেু বািতল ও হারাম: 

�থমত: ইিা িণফাত-িবষয়ক  ি�িণমূেহর িবরে� অনযায় ইবং তার  য 

অথর রেয়েছ  ণিােক নাকা কের  দওয়া্ ইিা িক কের বলা ণ�ত  য ই 
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 ি�িণমূহেক বািহযক অেথরর ওপর বহন করেল তা তাশবনহ হেয় যায়, 

অথা আ�াহ তা‘আলা বেলেছন: 

ِمثۡ  س� ل�يۡ ﴿ ۡ  ۦلِهِ ك� �� ۖ  ]١١:اىالشدل[ا﴾ءٞ

তাার মত িকছু  নই্ (ণূরা আশ-শূরা: ৪২: ১১) 

অথরাা যারা ই  ি�িণমূেহর বািহযক অথর বািতল কের  দন তারা ইই মেন 

কের বািতল কের  দন  য বািহযক অথরগেলা ণৃি�জনেবর িণফােতর ণে� 

ণাদৃশযপূুর্ তােদর ই ধারুািিই হেলা মূলত তাশবনহ;  কননা আ�াহর 

িণফােতর ণে� ণৃি�জনেবর িণফােতর আেদৗ  কােনা তুলনা হয় না্ তারাই 

বরং ই ধরেুর অযািাত তুলনার আ�য়  নয়্ 

ি�তনয়ত: আকল-বুি� �ারা ইিি  �ভােব বুঝা যায়  য ণৃি�কতরা ণ�াগত 

ইবং গুগতভােব ণবরিদক  থেকই ণৃি�জনব হেত ণ�ূুর আলাদা্ অতইব 

ণৃি�কতরার িণফাত ণৃি�জনেবর িণফােতর ণমতুলয হেব ইিা িকভােব ক�না 

করা যায়? 

তৃতনয়ত: মুশাি�হ বা ‘ণাদৃশয �াপনকারন বযি�’ িণফাত-িবষয়ক 

 ি�িণমূহ  থেক যা বুেঝেছ তা ণালাফ তথা উ�ম পূবরপুরষেদর বুঝ 

 থেক িভ�্ অতইব তা বািতল্ 
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[ইকিি ণে�হ ও তার উ�র] 

আর যিদ মুশাি�হ তথা ণাদৃশয�াপনকারন বযি� বেল: আিম আ�াহ 

তা‘আলার অবতরু, আ�াহ তা‘আলার হাত ইতযািদর �ারা তা-ই বুিঝ যা 

ণৃি�জনেবর রেয়েছ;  কননা আ�াহ তা‘আলা আমােদর  বাধগময ভাষােতই 

তাার বাুন পািঠেয়েছন, তেব ইর উ�র িতনভােব  দওয়া যায়: 

�থমত: িযিন বাুন পািঠেয়েছন �য়ং িতিনই িনজ ণ�েকর বেলেছন: 

ِمثۡ  س� ل�يۡ ﴿ ۡ  ۦلِهِ ك� �� ۖ  ]١١:اىالشدل[ا﴾ءٞ

তাার মত িকছু  নই্ (ণূরা আশশরা: ৪২: ১১) 

অনয� বেলেছন: 

ِ  ف���  ﴿ ُۡ ْ ت� ِ َُوا ّ  ٱ ِِ
�
ۚ مۡ ۡ� � ٱ ِِنّ  ث�ال� عۡ  ِّ ََُمۡ  ل�مُ ��

�
أ  ]اا٧٤:االحل[ا﴾ ٧ ل�ُمون� ��عۡ  َ�  َ�

ণুতরাং  তামরা আ�াহর জনয অনযেকান দৃ�া� �াপন 

কেরা না্ িন�য় আ�াহ জােনন আর  তামরা জান 

না্ (ণূরা আা- নাহল: ১৬: ৭৪) 

িতিন অনয ইক আয়ােত বেলন: 

ۡ  ف��� ﴿ �� ْ ِ ع�لُوا ّ ادٗ  ِِ َد�
�
َُمۡ  اأ َ

�
أ عۡ  َ�  ]اا٢٢:االعمس[ا﴾ ٢ ل�ُمون� ��
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ণুতরাং  তামরা  জেন-বুেঝ আ�াহর জনয ণমকক 

িনধরারু কেরা না্ (ণূরা আল বাকারা: ২: ২২) 

আর আ�াহ তা‘আলার ণকল কথাই ণতয ইবং ইকিি অনযিিেক ণমথরন 

কের্ অতইব ই  কে�  কােনা  বপির�  নই্ 

ি�তনয়ত: ণাদৃশয�াপনকারন বযি�েক উে�শয কের বলা হেব: তুিম িক 

বুঝেত পার না  য আ�াহ তা‘আলার ইকিি ণ�া রেয়েছ যা অনযানয ণ�ার 

ণে� ণাদৃশযপূুর নয়? উ�ের  ণ বলেব, হযাা, বুঝেত পাির্ ইবার তােক 

বলা হেব, তাহেল তুিম ইিা  কন বুঝেব না  য আ�াহ তা‘আলার িণফাত 

রেয়েছ যা অনযণব িণফাত  থেক িভ�্ কারু ণ�ার বযাপাের যা �েযাজয 

তা িণফােতরও বযাপােরও �েযাজয্ আর  য বযি� ণ�া ও িণফােতর মেধয 

পাথরকয করল  ণ  বপরনেতযর আ�য় িনল্ 

তৃতনয়ত: ণাদৃশয�াপনকারন বযি�েক বলা হেব, তুিম িক  দখ না  য 

মাখলুকােতর মেধয ইমন অেনক িকছু আেছ যার নাম অিভ� িক� �কৃিত 

ও আকার-ধরেনর িবেবানায় ইকিি অনযিি  থেক িভ�?  ণ বলেব, হযাা 

 দিখ্ ইরপর তােক বলা হেব যিদ তুিম মাখলুকােতর মেধয ই পাথরকয 

 মেন নাও, তেব খািলক ও মাখলুেকর মেধয পাথরকয  কন  মেন নাও না্ 

অথা খািলক ও মাখলুেকর মেধয পাথরেকযর িবষয়িি খুবই  �্ বরং 

খািলক ও মাখলুেকর মেধয ণাদৃশতা ইকিি অণ�ব বযাপার্ িণফাত-
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িবষয়ক ষ� মূলননিতেত ই িবষয়িি উি�িখত হেয়েছ্ 

তৃতনয় দল: যারা বেল  য িণফাত-িবষয়ক  ি�িণমূেহর বািহযক অথর 

বািতল ইবং তা আ�াহর জনয উপেযাগন নয়্ বরং তা হেলা তাশবনহ বা 

ণাদৃশয �াপন্ ইরপর তারা বািহযক অথরেক আ�াহর জনয উপেযাগন 

প�িতেত  মেন  নয়ােকও অ�নকার কেরন্ ইরা হেলা আহেল তা‘তনল 

অথরাা অথরশূুযকারন ণ�দায়্ তােদর ইই অথরশূুযকরু �ি�য়া নাম ও 

িণফাত উভয়  কে�ই অথবা শধু িণফােতর  কে� অথবা নাম ও িণফাত 

ই দুেয়র মেধয  যেকােনা ইকিির  কে�  ণিা তারা কের থােক্ তারা 

নাম ও িণফাত ণংবিলত ই  ি�িণমূেহর বািহযক অথর  থেক ণের ইেণ 

িনজেদর বুি�-িবেবানা অনুযায়ন  ণগেলার অথর িনধরারু কেরেছ্ তেব 

তারা ই অথর িনধরারেুর  কে� িবিক� পথ অবল�ন কেরেছ্ তারা ইিার 

নাম িদেয়েছ তা’িবল বা বযাখযা, িক� আণেল তা তাহরনফ বা িবকৃিত্ 

তােদর ই মতামত কেয়ক কারেু বািতল: 

�থমত: ইিা আ�াহ ও তার রাণূেলর বাুনর িবপেক  ধরা �দশরন; কারু 

তারা আ�াহ ইবং তার রাণূেলর বাুনর ইমন অথর কেরেছ যা বািতল ইবং 

আ�াহর জনয অনুপেযাগন, বরং আ�াহর উে�েশর িবরে�্ 

ি�তনয়ত: ই �ি�য়ার মাধযেম আ�াহ ও তাার রাণূেলর কথােক তার 
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বািহযক অথর  থেক ণিরেয়  দওয়া হয়, অথা আ�াহ তা‘আলা মানুষেক 

 � আরবন ভাষায়  খতাব কেরেছন্ যােত মানুষ আ�াহর কালামেক 

আরবন ভাষার দািব অনুযায়ন বুঝেত পাের্ রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াণা�ামও িবশ� আরবন ভাষায় কথা বেলেছন; অতইব আ�াহ ও তাার 

রাণূেলর বাুনেক আরবন ভাষার বািহযক অথর ও দািব  অনুযায়ন বুঝেত 

হেব্ তেব আ�াহর (ণিা, নাম ও গেুর)  কে�  ণ অেথরর আকার-

�কৃিত, ধরু ও তুলনা িনধরারু  থেক িবরত থাকেত হেব্ 

তৃতনয়ত: আ�াহ ও তাার রাণূেলর কথােক বািহযক অেথর না িনেয় ইমন 

অেথর  নওয়া যা বািহযক অেথরর িবপরনত, িন�য় ইকিি হারাম কাজ ইবং 

অজতাবশত আ�াহর বযাপাের ইমন কথা বলা যা িতিন বেলন িন্ িবষয়িি 

 য হারাম তা িনে�া� আয়াত  থেক বুঝা যায়: 

﴿  ُۡ ا قُ ّرم�  ِِّ�م� �َ  � ِ�ّ ٰ لۡ ٱ ر� �� ا َِش� ف� ر�  م� ه� اِمنۡ  ظ� ا ه� م� ن�  َ�  م� �ۡ ۡ�ِ ٱَ�  ��ط�
ۡ�ِ  ۡ�� ۡ�� ٱَ�  ن ّقِ ۡ�� ٱ بِغ�

�
أ �َ  ِ�ُۡ� ْ ِ  ُ�وا ِ ٱب ا ِّ �مۡ  م� ِۡل  س ّ ٰ ُسلۡ  ۦبِهِ ُ��� ن انٗ ��

�
أ �َ 

 ْ ُقوسُوا ��  � ِٱ �� ا ِّ  ]اا٣٣:ااالاماف[ا﴾ ٣ ل�ُمون� ��عۡ  َ�  م�

বল, ‘আমার রব  তা হারাম কেরেছন অ�নল কাজ- যা 

�কাশ পায় ইবং যা  গাপন থােক, আর পাপ ও 

অনযায়ভােব ণনমাললন ইবং আ�াহর ণােথ  তামােদর 



 

126 

শরনক করা,  য বযাপাের আ�াহ  কােনা �মাু অবতনুর 

কেরনিন ইবং আ�াহর উপের ইমন িকছু বলা যা 

 তামরা জান না’্ (ণূরা আল আরাফ: ৭: ৩৩) 

﴿  �َ ا ُف ��قۡ  َ� �ك�  س� ل�يۡ  م� � ۡ�� ٱَ�  ع� سّسمۡ ٱ ِِنّ  مٌۚ ِعلۡ  ۦبِهِ  س اد� لۡ ٱَ�  ��  ُفؤ�
 ّ�ُ  ٰ �َ َْ

ُ
ن�  �ِك� أ نۡ  �� ۡ�  هُ �� َٗ  ُٔ م�  ]ا٣٦:ااالساء[ا﴾ ٣ و

“আর  য বযাপাের  তামার জান  নই  ণিার অনুণরু 

কেরা না, িন�য় কান,  াাখ ইবং অ�র ইণব িকছু 

ণ�েকর িজজাণা করা হেব্” (ণূরা আল ইণরা: ১৭: 

৩৬) 

অতইব  য বযি� আ�াহ ও তাার রাণূেলর কথােক তার বািহযক অথর  থেক 

ণিরেয় িবপরনত  কােনা অেথর বযবহার করল  ণ ইমন িবষেয়র অনুণরু 

করল যার বযাপাের তার  কােনা ইলম  নই ইবং আ�াহর বযাপাের ইমন 

কথা বলল যার বযাপাের তার  কােনা জান  নই; কারু: 

ইক.  ণ ধারুা করল  য আ�াহ ও তাার রাণূেলর বাুনর উে�শয ইরকম 

নয়, অথা ইরকমিাই বাুনর বািহযক অথর্ 

দুই.  ণ ধারুা করল  য বাুনর উে�শয অনযিা; যা বাহযত বাুন  থেক বুঝা 

যােি না্ 
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আর ইিা আমােদর জানা  য, আল কুরআেনর  কােনা শে�র যিদ দুিি 

অথর থােক ইবং উভয়িিই ণমান ণ�াবনাময় হয়, তাহেল ইই দুই অেথরর 

মেধয ইকিিেক িনধরারু কের  দওয়া  বধ নয়;  কননা ইেত অজতাবশত 

আ�াহর ওপর ইমন কথা বলা হেব যা িতিন বেলনিন্ িবষয়িি যিদ 

ইমনই  শরকাতর হেয় থােক, তাহেল আপিনই বলুন, যিদ  কউ বািহযক 

অথর বজরন কের ইমন অনমািধকার�া� অথরেক িনধরািরত কের  দয় যা 

তার িবপরনত, তাহেল  ণ িক ধরেনর অনযােয়র আ�য়  নয়? 

ইর উদাহরু: ইবলনণেক লকয কের আ�াহ তা‘আলার বাুন: 

ٰ  ق�ال�  ﴿ ا لِيُس إِبۡ َ� ن�ع�ك�  م� ن م�
�
�سۡ  أ ِ  ُجد� � اس ل�قۡ  م� يّۖ  ُت خ� :اص[ا﴾�ِي�د�

 ]اااا٧٥

আ�াহ বলেলন,  হ ইবলনণ, আমার দু’হােত আিম 

যােক ণৃি� কেরিছ তার �িত িণজদাবনত হেত িকেণ 

 তামােক বাধা িদল? (ণূরা ণাদ: ৩৮: ৭৫) 

ইই আয়ােতর অথর িনধরারেু যিদ  কউ বািহযক অথর  থেক ণের িগেয় বেল 

 য, ইখােন দু‘হাত বলেত মূলত হাত বুঝােনা হয়িন বরং ইখােন হাত �ারা 

বুঝােনা হেয়েছ ইই ইই্ তাহেল ইই বযি�েক বলব  য আপিন  য 

বািহযক অথরেক নাকা কের িদেলন ইর পেক আপনার দিলল িক? আর  য 
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অথরেক আপিন �মাু করেলন তার ণপেক �মাু িক?  ণ যিদ দিলল 

িনেয় আণেত পাের  তা ভােলা, িক�  ণ দিলল পােব  কাথায়্ অতইব  ণ 

যা নাকা করল ইবং যা �মাু করল উভয়  কে�ই  ণ ইলম বযতনত 

আ�াহর ওপর ইমন কথা বলল যা আ�াহ তা‘আলা বেলনিন্ 

াতুথরত: আহেল তা‘তনল তথা ‘আ�াহর নাম ও গেুর ভাষযণমূহেক 

অথরশূুযকারন’ ণ�দােয়র কথা ইজনযও �তযাখযাত  য িণফাত-িবষয়ক 

 ি�িণমূহেক বািহযক অথর  থেক ণিরেয়  দওয়া রাণূলু�াহ ণা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াণা�াম, ণাহাবােয়  করাম, ই উ�েতর উ�ম পূবরপুরষ ও 

ইমামগু যার ওপর িছেলন তার িবরে� যাওয়া্ অতইব তা বািতল্ 

 কননা হক ও ণতয  তা িনঃণে�েহ তাই যার ওপর রাণূলু�াহ ণা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াণা�াম, ণাহাবােয়  করাম, ই উ�েতর উ�ম পূবরপুরষ ও 

ইমামগু িছেলন্ 

প�মত: ই ধরেনর বযি�েক �� কের বলা হেব, আ�াহ তা‘আলা িনজ 

ণ�েকর যতিুকু জােনন তুিম িক তার  থেকও  বিশ জান?  ণ িন�য় 

উ�ের বলেব  য না, জািন না্ 

ইবার তােক �� কের বলা হেব: আ�াহ তা‘আলা িনজ ণ�েকর যা 

জািনেয়েছন তা িক হক ও ণতয?  ণ িন�য় উ�ের বলেব, হযাা, হক ও 

ণতয্ 
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ইরপর তােক বলা হেব: আ�াহ তা‘আলার বাু ন  য িবশ�তম ও  �তম 

বাুন, তা িক তুিম িব�াণ কর?  ণ অবশযই বলেব, হযাা, িব�াণ কির্ 

ইরপর তােক বলা হেব: তাহেল তুিম িক মেন কর  য, আ�াহ তা‘আলা 

ইই  ি�িণমূেহর অথর িক তা অ � আকাের  রেখ  দেবন যােত মানুষ 

তার বুি�-িবেবানা বযবহার কের তা উ�ার কের  নয়্ উ�ের  ণ অবশযই 

বলেব: না্ 

ই  গল আল-কুরআেনর  ি�িণমূেহর কথা্  

রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�ােমর ণু�ায় িণফাত-িবষয়ক  যণব 

 ি�ি ইেণেছ তার বযাপাের ইকই ধরেনর �� করা যায়্ অতঃপর বলা 

যায়  য: তুিম িক আ�াহর বযাপাের রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াণা�াম  থেকও অিধক জান?  ণ বলেব, না, জািননা্ 

ইরপর তােক বলা হেব: রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম আ�াহ 

ণ�েকর যা বেলেছন তা িক হক ও ণতয?  ণ বলেব, হযাা, হক ও ণতয্ 

ইরপর তােক বলা হেব: তুিম িক ইমন কাউেক জান  য রাণূলু�াহ 

ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম ইর  ােয় অিধক িবশ� ও  �ভাষন? 

উ�ের  ণ অবশযই বলেব, না্ 
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ইরপর তােক বলা হেব: তুিম িক ইমন কাউেক জান  য রাণূলু�াহ 

ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম ইর  ােয় উ�েতর জনয অিধক শভাকাান? 

 ণ অবশযই বলেব, না্ 

ইরপর তােক বলা হেব: যিদ তুিম উি�িখত কথাগেলা �নকার কের নাও, 

তাহেল  কন  তামার যেথ� ণাহণ হয় না  য তুিম আ�াহর জনয িঠক তা 

ণাবয� করেব যা িতিন িনেজর জনয ণাবয� কেরেছন ইবং যা রাণূলু�াহ 

ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম আ�াহর জনয ণাবয� কেরেছন, �কৃত ও 

আ�াহর জনয উপেযাগন বািহযক অথর িহেণেব্ অথা  দখা যায়  য �কৃত 

ও বািহযক অথর নাকা কের  দওয়া ইবং ইর �েল িবপরনত অথর  নওয়ার 

 কে� তুিম বাহাদুরন  দখাও্ 

ইেত  তামার িক কিত  য, আ�াহ তা‘আলা িনেজর জনয তাার িকতােব যা 

ণাবয� কেরেছন তুিমও তা তাার জনয ণাবয� করেব্ অথবা নবন ণা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াণা�াম তাার ণু�ােত আ�াহর জনয উপেযাগনভােব যা ণাবয� 

কেরেছন তুিমও তা ণাবয� করেব্ অতইব কুরআন-ণু�ায় ণাবয� করা ও 

অণাবয� করার িবষেয় যা িকছু ইেণেছ তুিম তা  মেন  নেব্ ইিাইিক 

 তামার জনয ণিঠক ও িনরাপদ নয়? কারু  তামােক  তা িকয়ামেতর 

ময়দােনই িজজাণা করা হেব: 

﴿ ٓ اذ�ا َۡ  م� ج�
�
ۡ ٱ َُمُ أ لِ�� ُمرۡ س  ]اا٦٥:االعاص[ا﴾ ٦ س�
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‘ তামরা রাণূলেদরেক কন জবাব িদেয়িছেল?’ (ণূরা 

আল কাণাণ: ২৮: ৬৫) 

তুিম যিদ িণফাত-িবষয়ক বাুনণমূহেক বািহযক অথর  থেক ণিরেয় িনেয় 

তার অনযেকােনা অথর কর, ইিা িক  তামার জনয িবপেদর কারু হেব না, 

 কননা হেত পাের  য তুিম  য অথর কেরছ  ণিা উে�শয নয় বরং উে�শয 

হেলা অনযিা্  

ষ�ত: আহেল তা‘তনল তথা আ�াহর নাম ও গেুর ভাষযণমূহেক 

অথরশূুযকারনেদর কথা ইজনযও অমহুেযাগয  য তা  মেন িনেল িকছু 

অযািাত িণ�া�  মেন  নওয়া আবশযক হেয় পেড়্ অতইব তা বািতল্ 

 যমন: 

ইক. আহেল তা‘তনল: িণফাত-িবষয়ক  ি�িণমূহেক তার বািহযক অথর 

 থেক ই জেনয ণিরেয়  নয়  য তারা মেন কের থােক ইগেলার বািহযক 

অথর ই অনুভূিত  দয় অথবা ই দািব কের  য আ�াহ তা‘আলা ণৃি�জনব 

ণদৃশ্ অথা আ�াহ তা‘আলােক ণৃি�জনব ণদৃশ মেন করা কুফির;  কননা 

তােত আল কুরআেনর ওই আয়াতেক অ�নকার করা হয়  যখােন আ�াহ 

তা‘আলা বেলেছন: 

ِمثۡ  س� ل�يۡ ﴿ ۡ  ۦلِهِ ك� �� ۖ  ]١١:اىالشدل[ا﴾ءٞ
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‘তাার মত িকছু  নই্’ (ণূরা আশ-শূরা: ৪২: ১১) 

নু‘আইম ইবেন হা�াদ আল-খুযা‘ঈ, িযিন ইমাম বুখারন র. ইর ইকজন 

উ�াদ িছেলন, িতিন বেলেছন, ‘ য বযি� আ�াহ তা‘আলােক মাখলুেকর 

ণে� ণাদৃশযপূুর করল  ণ কােফর হেয়  গল্ আর আ�াহ তা‘আলা 

িনজেক  যভােব গুািিত কেরেছন ইবং তাার রাণূল তাােক  যভােব 

গুািিত কেরেছন তােত  কােনা তাশবনহ তথা ণাদৃশযকরু  নই্’ 

আর ইিা  �  য ণবোেয় বড় বািতল িবষয় হেি, মহান আ�াহ ইবং 

তাার রাণূল ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�ােমর বাুনর বািহযক অথরেক ইমন 

মেন করা  য তােত ণৃি�জনেবর ণে� ণৃি�কতরা ণাদৃশযপূুর হওয়া বাধয কের 

ইবং তােত কুফির হওয়া আবশযক হেয় যায় অথবা  ণিােত িনপিতত 

হওয়ার ণে�েহ পড়েত হয়্  

ি�তনয়ত: আ�াহ তা‘আলার িকতাব যা িতিন নািযল কেরেছন ণকল 

িবষেয়র বুরনা িহেণেব, মানুেষর জনয িহদােয়ত িহেণেব, অ�ের থাকা 

ণকল বযািধর িািকাণা ও ��ুিিত আেলা িহেণেব, হক ও বািতেলর মেধয 

পাথরকযকারন িহেণেব,  ণ িকতােব আ�াহ তা‘আলা তাার নাম ও িণফাত 

ণ�েকর িক ধরেনর িব�াণ  পাষু করেত হেব তা  �ভােব বেল  দেবন 

না বরং িবষয়িি মানুেষর বুি�-িবেবানার ওপর  ছেড়  দেবন  য, তারা যা 

ইিা তা ণাবয� করেব ইবং যা ইিা তা অণাবয� করেব, ইিা িক কের 
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ণ�ব! অতইব ই ধরেনর িব�াণই বরং বািতল্ 

তৃতনয়ত: আহেল তা‘তনেলর কথা  মেন িনেল বলেত হয়  য, নবন ণা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াণা�াম, খুলাফােয় রােশদা, ণাহাবােয়  করাম, ণালাফগু ইবং 

আেয়�ােয় িকরাম মহান আ�াহর িণফাত-িবষেয় যা জানার �েয়াজন িছল 

তা জানা ইবং �াার করার  কে� দািয়�হননতার পিরায় িদেয়েছন; 

 কননা আহেল তা‘তনল ‘তািবল’ ইর নােম  যণব কথা বেলেছন ইণব 

কথার ইকিি অকরও তাারা বেলনিন্ 

অতইব হয়েতা নবন ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম, খুলাফােয় রােশদা, 

ণাহাবােয়  করাম, ণালাফগু ইবং আেয়�ােয় িকরাম িণফাত-িবষেয় যথাথর 

জানাজরন িবষেয় দািয়�হননতার পিরায় িদেয়েছন অথবা উ�েতর উে�েশ 

তা বুরনা করার  কে� দািয়�হননতার পিরায় িদেয়েছন্ আর উভয় কথাই 

বািতল্  

াতুথরত: আহেল তা‘তনেলর কথা  মেন িনেল বলেত হয়  য আ�াহ ও তাার 

রাণূল যা ণাবয� কেরেছন তা নাকা কের  দওয়া  বধ্ অথরাা  যখােন 

আ�াহ তা‘আলা বেলেছন,  

﴿  ٓ ا َّك�  ء� َ�ج�  ]اا٢٢:االاجم[ا﴾ر�

‘এবং েতামার রব আসেবা।’ (স ূর া : আ ল  ফ া জ র : ৮ ৯ : ২ ২( 
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 ণখােন বলা শ� হেব  য, না, আ�াহ তা‘আলা আণেবন না্ আর 

রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম  যখােন বেলেছন  য,  

ا»النيييرهللال�غياإ االسايءا«

‘আ�াহ তা‘আলা �িত রােতই িা�াকােশ অবতরণ কেরা’ ، 

 ণখােন বলা শ� হেব  য, না, আ�াহ তা‘আলা অবতরু কেরন না্ কারু 

তারা উি�িখত আয়াত ইবং হাদনেণর অথর করেত িগেয় বেলন  য ইখােন 

‘আণা’ ইবং ‘অবতরু’ করােক আ�াহর ণে� ণ�ৃ� করা ্পক অেথর, 

�কৃত অেথর নয়্ অথরাা তােদর ধারুা মেত ইখােন অথর হেব, ‘আ�াহর 

িনেদরশ আণা’্ ্পক অেথরর বড় আলামত হেলা �কৃত অথরেক নাকা 

কের  দওয়া শ� হওয়া্ আর আ�াহ ইবং তার রাণূল যা ণাবয� কেরেছন 

তা নাকা কের  দওয়া জংনযতম বািতল িবষয়্ অনযেকােনা অেথর তািবল 

করার �ারা ই বাতুলতা  থেক রকা পাওয়া যােব না;  কননা আ�াহ ও 

তাার রাণূেলর বাুনর কনেি�েি ইমন  কােনা ইশারা  নই যার �ারা বুঝা 

যােব  য ইখােন অথর হেলা ‘িনেদরশ আণা’্ 

[িণফাত িবষেয় আশ‘আরন ও মাতুিরদন ণ�দােয়র মতবােদর খ�ন] 

আহেল তা‘তনেলর  কউ  কউ আ�াহ তা‘আলার ণকল িণফােতর  কে� 

ইই ্পক অথর  নওয়ার ননিত অনুণরু কের, অথবা তারা আ�াহর 



 

135 

নামণমূহেকও ই ননিতর আওতায় শািমল কের্ আবার তােদর মেধয  কউ 

 কউ আেছন যারা িভ� পথ ধেরন অথরাা িকছু িণফাতেক ণাবয� কেরন 

আবার িকছু িণফাতেক অণাবয� কেরন্  যমন আশ‘আরন ও মাতুিরদন 

ণ�দায়্ তােদর বুি�-িবেবানার আেলােক  যিি  বাধগময মেন হেয়েছ 

 ণিি তারা ণাবয� কের, আবার  যিি তােদর কােছ অেবাধযগময মেন 

হেয়েছ তা তারা নাকা কের িদেয়েছ্ 

তােদর জনয আমােদর ব�বয হেলা: আপনার বুি�-িবেবানার  বাধগমযতার 

িনিরেখ যা নাকা কের িদেয়েছন, তা বুি�-িবেবানার দিলল িদেয়ই �মাু 

করা যায়, পাশাপািশ ওহনর �মাু   তা আেছই্ 

ইর উদাহরু: তারা ‘ইরাদাহ’ অথরাা ‘ইিা’র িণফাতেক আ�াহর জনয 

ণাবয� কেরন্ পকা�ের ‘রহমত’ অথরাা ‘করুা’র িণফাতেক নাকা কের 

 দন্ ‘ইিা’র িণফাতেক তারা ওহন ও যুি� ই উভয়িির আেলােক ণাবয� 

কেরন্ ত�েধয 

ওহন  থেক ণাবয� করার  কে� তােদর দিলল হেলা, আ�াহ তা‘আলার 

বাুন: 

﴿ ٰ �� � ٱ ِ�نّ َ� فۡ  ِّ �� ُُ ا ع�  ]اا٢٥٣:االعمس[ا﴾ ٢ َُرِ�دُ  م�

িক� আ�াহ যা ইিা কেরন, তা কেরন্ (ণূরা আল 
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বাকারা: ২: ২৫৩) 

পকা�ের  ণিা ণাবয� করার জনয তােদর পক  থেক যুি�র দিলল হেলা: 

ণৃি�কুেলর িবিভ�তা ইবং �িতিি ণৃি�েক আলাদা ণ�া ও গু �দান করা 

ই কথারই �মাু  য আ�াহ তা‘আলা ‘ইিা’র গেু গুািিত্ 

িক� তারা আ�াহর জনয রহমত বা ‘করুা’র গুেক ই যুি�েত নাকা 

কের িদেয়েছ  য, করুা করার দািব হেলা, যার �িত করুা করা হেব 

তার জনয করুাকারন নরম হেয় যােবন্ আর ইই নরম হেয় যাওয়া 

আ�াহর  কে� অণ�ব, অক�ননয় িবষয়্ [ণুতরাং তােদর মেত রহমত 

গু আ�াহর জনয ণাবয� করা যােব না] 

ইরপর তারা  যণব আয়াত ও হাদনেণ রহমেতর কথা আেছ  ণণব আয়াত 

ও হাদনণেক তািবল তথা অপবযাখযা কের বেলন  য ইখােন রহমেতর অথর 

‘কমর’ অথবা ‘কমর’ করার ইিা্ অতইব তারা الرحيم (আর রাহনম) শে�র 

অথর কেরন, ‘িনয়ামতদাতা’, অথবা ‘িনয়ামত �দােনর ইিাকারন’্ 

ইেদর জনয আমােদর ব�বয হেলা: ‘রহমত’ গুিি আ�াহ তা‘আলার জনয 

ওহন �ারা �মািুত্ আর ণংখযা ও ধরেনর িবেবানায় রহমত গুিি 

যতভােব ণাবয� হেয়েছ, ‘ইিা’ িণফাতিি ততভােব ণাবয� হয়িন্ তা নাম 

িহেণেব ইেণেছ,  যমন: 
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يمِ ٱ سّر�ٱ ﴿ َِ ا]اا٣:االايت [ا﴾ ٣ سّر

পরম করুাময়, অিত দয়ালু্ (আল ফািতহা: ৩) 

িণফাত িহেণেব ইেণেছ,  যমন: 

َّك�  ﴿ ر� ُفورُ لۡ ٱ َ�  ]ا٥٨:االكهف[ا﴾ةِ� سرّۡ�� ٱ ذَُ غ�

আর  তামার রব কমাশনল, দয়াময়্ (আল কাহফ: ১৮: ৫৮) 

ইবং ি�য়াপদ িহেণেব ইেণেছ্  যমন: 

��رۡ ﴿ مُ َ� ن َ� ٓ  م� ا �ش� � ۖ  ]ا٢١:االعغكاد [ا﴾ُء

ইবং যােক ইিা দয়া করেবন্ (আল আনকাবুত: 

২৯: ২১) 

ইর পাশাপািশ রহমত িণফাতিি যুি�র মাধযেমও �মাু করা যায়্ আর 

তা ইভােব  য, বা�ােদর ওপর আ�াহ তা‘আলার  নয়ামতণমূহ অনবরত 

বিষরত হওয়া ইবং তােদর ওপর  থেক আপদ-িবপদ উিঠেয়  নওয়া ই 

কথার �মাু  য আ�াহ তা‘আলা রহমেতর গেু গুািিত্ আর ই 

িনয়ামত বিষরত হওয়া ইবং িবপদ উেঠ যাওয়ার িবষয়িি ইিার গেুর 

তুলনায় রহমেতর গুেক অিধক পির�ারভােব বুঝায়;  কননা ই িবষয়িি 
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ণাধারন মানুষ ও জানবুি�ণ�� মানুষ ণবার কােছই  �্ পকা�ের 

আ�াহ তা‘আলার ইিার ণে� তা ণ�ৃ� হওয়ার িবষয়িি  কবল িবেশষ 

বযি�েদর কােছই পির�ার্ 

আর রহমত গুিিেক ইই অজুহােত নাকা কের  দওয়া  য, তা  মেন 

িনেল বলেত বাধয হেত হয়  য, িযিন রহমকারন িতিন নরম হেয় যান, 

অতইব তা আ�াহর  কে� অ�েযাজয্ ই কথার জবাব হেলা: যিদ 

উি�িখত কারেু ‘রহমত’ িণফাতেক নাকা কের  দওয়া হয়, তেব অিভ� 

কারেু ‘ইিা’ িণফাতেকও নাকা কের  দওয়া যােব;  কননা ইিা বলা 

হয়, ইমন িবষেয়র �িত ইিাকারনর ঝুােক পড়া যার �ারা  ণ  কােনা 

উপকারণাধন অথবা কিতকর িবষয়েক দমন করেত াান্ অতইব ‘ইিা’র 

দািব হেলা �েয়াজনম� থাকা্ আর আ�াহ তা‘আলা ণকল �েয়াজন 

 থেক পিব�্ 

উ�ের যিদ বলা হয়: আপিন ‘ইিা’র  য ণংজা িদেলন তােতা হেলা 

ণৃি�জনেবর ইিার ণংজা,  তাহেল বলব  য রহমেতর বযাপাের আপনারা যা 

বেলন,  ণিাও  তা ণৃি�জনেবর রহমেতর বুরনা্ ণৃি�কতরার রহমত  তা 

ণ�ূুর িভ�, যার হাকনকত মানুেষর জানা  নই্ 

ইই আেলাানা �ারা আহেল তা‘তনল তথা িণফাত-বািতলকারন ণ�দােয়র 

ণকল ব�বযই খি�ত হেয়  গল,  হাক ণাধারু তা‘তনল অথবা িবেশষ 
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তা‘তনল্  

অতইব ইিা ইখন  �  য আশ‘আরন ও মাতুিরদন ণ�দায় আ�াহর ( য 

ণব) নাম ও িণফাত (ণাবয� কের তা) ণাবয� করেত িগেয় মুতািযলা ও 

জাহিময়া ণ�দােয়র যুি� খ�েনর  কে� যা বেলন তা িদেয় আণেল 

তােদর যুি� খি�ত হয় না্ আর তা দু কারেু: 

ইক. মুতািযলা ও জাহিময়া ণ�দােয়র যুি� খ�ন করেত িগেয়  য পেথ 

গমন করা হেলা,  ণিা হেলা িবদ‘আতন পথ্ নবন ণা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াণা�াম, ণালাফ ও ইমামগু ই পেথর ওপর িছেলন না্ আর মুতািযলা 

ও জাহিময়ােদর িবদআতেক অপর িবদআত িদেয় দমন ণমুিাত নয়, বরং 

িবদআতেক ণু�ত িদেয় দমন করেত হয়্ 

ি�তনয়ত: মুতািযলা ও জাহািময়া ণ�দায় অিভ� ধরেনর যুি�র আ�য় 

িনেয় আশ‘আরন ও মাতুিরদনেদর ব�বযেক খ�ন করেত পাের  য যুি�র 

আ�য় িনেয় আশ‘আরন ও মাতুিরদনরা আহেল ণু�ােতর মতেক খ�ন করার 

 া�া কেরেছ্ তারা বলেত পাের  য: আপনারা যুি�িভি�ক দিলেলর 

আ�য় িনেয় িণফাত নাকা করােক িনেজেদর জনয  বধ কের িনেয়েছন 

ইবং ওহনর দিলল �ারা যা �মািুত হেয়েছ তা আপনার তািবল কেরেছন্ 

তাহেল আমরা যুি�িভি�ক দিলেলর আ�েয় যা নাকা করলাম ইবং ওহনর 

দিললেক  যভােব তািবল করলাম তা আমােদর  কে� অৈবধ ভাবার কারু 
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িক? আপনারও বুি�িনভরর যুি�  দন আমরাও বুি�িনভরর যুি� িদই্ 

তাহেল আমােদর বুি� অশ� ইবং আপনােদর বুি� শ� হওয়ার কারু 

িক? অতইব আমােদর কথা অ�নকার করার জনয  �ফ মেনাবৃি�র 

অনুণরু ছাড়া আপনােদর কােছ  কােনা �মাুই  দখিছ না্ 

ইিি ইকিি অকািয যুি� ইবং জাহিময়া ও মুতািযলােদর পক  থেক 

আশ‘আরন ও মাতুিরদনেদর বাকর� করার মেতা �মাু্ ই যুি�-�মাু 

খ�ােনার ইকিিই পথ, আর তা হেলা ণালাফেদর মাযহাব যারা ই পথেক 

ণ�ূুর ব� কের  দন ইবং আ�াহর জনয ওইণব নাম ও িণফাত ণাবয� 

কেরন যা আ�াহ তা‘আলা িনেজর জনয তাার িকতােব ণাবয� কেরেছন 

অথবা তাার রাণূেলর মাধযেম ণাবয� কেরেছন্  য ণাবয�করু �ি�য়ায় 

 নই  কােনা তুলনা িনধরারু অথবা আকার-�কৃিত িনধরারু আর না আেছ 

 কােনা অথরশূুযকরু অথবা িবকৃিতণাধন্ আণেল আ�াহ তা‘আলা যিদ 

কােরা জেনয আেলার বযব�া না কেরন তাহেল িনজ  থেক  কউ আেলার 

বযব�া করেত পােরন না্ ইরশাদ হেয়েছ:  

م�ن﴿ ۡ  لّمۡ  َ� �� ُِ ُ ٱ ع� ِّ  ُ ا �َُورٗ  ۥ�� م� �َ  ُ  ]اا٤٠:االدل[ا﴾ ٤ َّورٍ  ِمن ۥ��

আর আ�াহ যােক নূর  দন না তার জনয  কােনা নূর 

 নই্ (ণূরা আন-নূর: ২৪: ৪০) 
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��বয: উি�িখত আেলাানা  থেক বুঝা  গল  য,  

�েতযক মু‘আি�ল (িণফােতর বািহযক অথর বািতলকারন) বযি�ই ‘মুমািিল’ 

(অথরাা ণৃি�জনেবর িণফােতর ণে� আ�াহ তা‘আলার িণফাতেক 

তুলনাকারন) অনু্পভােব �েতযক মুমািিল (ণৃি�জনেবর গুাগেুর ণে� 

আ�াহর গুাগেুর তুলনাকারন) বযি�ই মু‘আি�ল (িণফাতেক 

অথরহননকারন)্  

ত�েধয মু‘আি�ল (িণফাতেক অথরশূুযকারন) িকভােব তা তা‘তনল (অথরহনন) 

কের তা আমােদর কােছ  �্ ইখন  থেক যায় মু‘আি�ল (িণফােতর 

বািহযক অথর বািতলকারন বযি�) িকভােব মুমািিল (আ�াহর িণফাতেক 

ণৃি�জনেবর িণফােতর ণে� তুলনাকারন)  ণিা �ণে�্ ই বযাপাের বলা যায় 

 য, িণফাতেক অথরহননকারন ই জনযই তা অথরহনন কের  য তার ধারুা 

মেত, বািহযক অথর  রেখ িদেল আ�াহর িণফাত ণৃি�জনেবর িণফাততুলয 

হেয় যায়, ই কারেুই  ণ তা অথরহনন কের  দয়্ অতইব  ণ �থেম 

ণৃি�জনেবর ণে� তুলনা করেছ ইবং পের বািতলকরু �ি�য়ার আ�য় 

িনেি্ 

ইবার আণা যাক মুমািিল (আ�াহ তা‘আলার িণফাতেক ণৃি�জনেবর 

িণফােতর ণে� তুলনাকারন) ইর �ণে�্ তুলনাকারন ইকিদেক  ণ 

তুলনাকারন অপরিদেক  ণ  ণগেলােক অথরহনন ধারুাকারন্ ব�ত  ণ িতন 
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কারেু ইগেলােক অথরহননকারন িহেণেব পিরুত হেয়েছ: 

ইক.  ণ  খাদ ওই  ি�িেকই অথরহনন কের িদেয়েছ যার �ারা িণফাত 

�মাু করা হয়্  কননা  ণ ই  ি�িেক ইমনভােব বুেঝেছ যার �ারা 

ণৃি�জনেবর ণে� আ�াহর তা‘আলার তুলনা হেয় যায়্ যিদও ই  ি�েি 

আেদৗ  কােনা তুলনা  নই;  কননা তা আ�াহ তা‘আলার িণফাতেক 

ইমনভােব ণাবয� করেছ  যমনভােব তা আ�াহর জনয উপেযাগন্ 

দুই.  ণ �েতযক ওই  ি�িেক অ�ঃণারশূুয কের িদেয়েছ যার �ারা 

ণৃি�জনেবর ণে� আ�াহ তা‘আলার তুলনাহননতা �মািুত হয়্ 

িতন.  ণ আ�াহ তা‘আলােক তাার যথাযথ ওয়ািজব পূুরা� গুাবলন  থেক 

িবমু� কের িদেয়েছ, কারু,  ণ অপূুরা� মাখলুেকর ণে� আ�াহ 

তা‘আলােক তুলনা কেরেছ্ 
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াতুথর অধযায় 

আ�াহর গুাগু ণাবয�কারন আহেল ণু�ােতর 

উপর আেরািপত বািতলপ�নেদর িকছু ণে�হ 

ও তার জওয়াব 

যারা িণফাতণমূহেক বািহযক অথর  থেক ণিরেয় তািবল তথা দূর বযাখযার 

আ�য়  নয় তােদর মেধয ইকদল আেছ ইমন যারা কুরআন-ণু�াহয় 

িণফাত-িবষয়ক িকছু  ি�ি ণ�েকর আেহল ণু�াত ওয়াল জামাআেতর 

িবরে� �� উউাপন কেরন্ তােদর দািব ইই  য আহেল ণু�াত ইই 

 ি�িণমূহেক বািহযক অথর  থেক ণিরেয় অনয অেথর িনেয় থােকন্ তােদর 

ই �� উউাপেনর মূল লকয আহেল ণু�াতেক তািবলপ�নেদর দেল শািমল 

কের  নওয়া ইবং আহেল ণু�ােতর মেধয ও তােদর মেধয  য  কােনা 

পাথরকয  নই তা �মাু করা্ 

যারা ই্প �� কেরন, দু পযরােয় তােদর উ�র িদেত াাই্ �থম পযরােয় 

ণংিক�ভােব ইবং ি�তনয় পযরােয় িব�ািরতভােব: 

�থমত: ণংিক� জবাব আর তা দুভােব: 
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ইক. আমরা ইিা মািন না  য আহেল ণু�ােতর বযাখযা িণফাত িবষয়ক িকছু 

 ি�িেক বািহযক অথর  থেক ণিরেয়  দয়; কারু বািহযক অথর বলেত বুঝায় 

 কােনা কথা ণামেন আণামা�  য অথরিি মাথায় উািক  দয়্ আর ই বািহযক 

অথর কথার কনেি�ি িহেণেব, কথােক যার ণে� ণ�ৃ� কের উে�খ করা 

হয় তার িহেণেব, িভ� িভ� হেয় থােক্ পাশাপািশ বােকযর গাাথুিন 

িহেণেবও শ�ােথরর পিরবতরন হয়্ আর ইকিি বাুন  তা িকছু শ� ও 

বােকযর ণমিেয়ই  তির হয়্ অতইব ইকিিেক অনযিির ণে�  মলােনার 

পরই অথর উ�ার হয়্ 

দুই. যিদ আমরা  মেনও িনই  য আহেল ণু�াত  য বযাখযা িদেয়েছন তা 

িকছু  ি�িেক বািহযক অথর  থেক ণিরেয়  দয়, তেব তারা ই্প কেরেছন 

কুরআন-ণু�াহর দিলেলর িভি�েত্ হয়েতা  ি�েির ণে�ই থাকা দিলল 

অথবা অনয  কাথাও থাকা দিলল্ তারা িনছক িকছু ণংশয়-ণে�হেক 

দিলল িহেণেব ণাবয� কেরনিন, অথা ইণব ণংশয়-ণে�হেকই আহেল 

তা‘তনল অকািয �মাু িহেণেব মেন কের ইবং আ�াহর জনয তা ণাবয� 

কের যা িতিন িনেজর জনয ণাবয� কেরনিন্ 

 

ি�তনয়ত: িব�ািরত জবাব 

 ই পযরােয় ওইণব  ি�ি ণ�েকর আেলাানা করব  যগেলার বযাপাের বলা 
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হয়  য আহেল ণু�াত তা বািহযক অথর  থেক ণিরেয় িদেয়েছন্ িন�বিুরত 

উদাহরুগেলা  থেক তা বুঝা যােব্ তাহেল ইমাম গাযালনর ইকিি কথা 

উে�েখর মাধযেম শর কির্ ইমাম গাযালন হা�লন মাযহােবর  কােনা 

বযি�র বরাত িদেয় উে�খ কেরন  য, ‘ইমাম আহমদ িতন জায়গা ছাড়া 

অনয  কাথাও তািবল কেরনিন্ ই িতন জায়গা হেলা নবন ণা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াণা�াম  থেক বিুরত িতনিি হাদনণ: 

 جمااألمددايا�اا ا ااأللضال

হজের আণওয়াদ জমনেনর বুেক আ�াহর ডান হাত 

 قغدباالعايدان�اسفاع�امناسفينعاالمحن

বা�ােদর অ�রণমূহ দয়ামেয়র আ�ুলণমূেহর মেধয 

দু’আ�ুেলর মাঝখােন্ 

 إأاسجمانا االمحنامناقالاالان

িন�য় আিম আ�াহর (বা�ােদর) নাফণ (িবপদমুি�র 

িবষয়িি) ইেয়েমনবাণনেদর িদেক পাই্ 

শায়খুল ইণলাম ইমাম ইবেন তাইিময়া উ� হাদনণগেলা ইমাম গাযালন 
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 থেক বুরনা কের মাজমুউল ফাতাওয়ায় উে�খ কেরেছন্ (খ� ৫, পৃ�া 

৩৯৮) 

ইরপর িতিন বেলেছন, ‘ই ংিনািি ইমাম আহমেদর িবরে� িমথযাাার’্ 

�থম উদাহরু: ‘হজের আণওয়াদ পৃিথবনেত আ�াহর ডান হাত’্ 

ইর উ�র: উ� হাদনণিি বািতল হাদনণ্ রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াণা�াম  থেক উ� হাদনণিি �মািুত হয়িন্ ইমাম ইবনুল জাওযন 

‘আল ইলাল আল মুতানািহয়া’ মে� উে�খ কেরন  য, ‘ই হাদনণিি ণহনহ 

নয়’্ ইবনুল আরাবন বেলন, ‘ইিি ইকিি বািতল হাদনণ, যার �িত 

তাকােনা হেব না্’ শায়খুল ইণলাম ইবেন তাইিময়া বেলেছন, ‘ই হাদনণিি 

রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম  থেক অ�মািুত ণনেদ বিুরত 

হেয়েছ্’ অতইব ই হাদনেণর অথর িনেয় িা�াভাবনা করার আেদৗ  কােনা 

�েয়াজন  নই্ তবু শায়খুল ইণলাম ইমাম ইবেন তাইিময়া বেলেছন: ‘ইিা 

�িণ�  য উ� হাদনণ ইবেন আববাণ রা.  থেক বিুরত হেয়েছ্ আর পুেরা 

হাদনণিি হেলা ই রকম: 

افانا« ااأللضى ا  اا  ايا� ااألمدد الجم

 »فيفح اأقاغ ىافكأنايافيفحاا اأقالايايغ 
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হজের আণওয়াদ পৃিথবনেত আ�াহ তা‘আলার ডান 

হাত্  য তার ণে� হাত  মলাল ইবং াু�ন করল,  ণ 

 যন আ�াহর ণে� মুণাফাহা করল ইবং তাার ডান 

হাত াু�ন করল্ 

 য বযি� উ� হাদনেণর শ�মালায় গভনরভােব িা�াভাবনা করেব  ণ 

বুঝেত পারেব ইর শ�মালায়  কােনা ণমণযা  নই;  কননা ইেত বলা 

হেয়েছ, ‘পৃিথবনেত আ�াহর ডান হাত’্ অথরাা ইখােন শ�েক ব�নযু� 

কের উে�খ করা হেয়েছ, উ�ু�ভােব বলা হয়িন  য, ‘আ�াহর ডান হাত’ 

বরং বলা হেয়েছ, ‘পৃিথবনেত আ�াহর ডান হাত’্ আর  কােনা শ�েক 

উ�ু�ভােব উে�খ করা ও ব�নযু� কের উে�খ করার মেধয অথরগতভােব 

পাথরকয রেয়েছ্ ইরপর িতিন বেলন: ‘ য তার ণে� হাত  মলাল ও 

মুণাফাহা করল  ণ  যন আ�াহর ণে�ই মুণাফাহা করল্ অতইব হাদনণিি 

শরর অংশ ইবং  শেষর অংশ  থেক  বাঝা যােি  য, হজের আণওয়াদ 

আ�াহ তা‘আলার িণফােতর মেধয শািমল নয়্ �েতযক বুি�মান বযি�র 

জনযই ই িবষয়িি পির�ার্ (মাজমুউল ফাতাওয়া, খ� ৬, পৃ�া ৩৯৮) 

 

ি�তনয় উদাহরু: ‘বা�ােদর অ�রণমূহ দয়ামেয়র আ�ুলণমূেহর মধয  থেক 

দু‘আ�ুেলর মাঝখােন’্ 
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ইর উ�র: ই হাদনণিি ণহনহ্ ইমাম মুণিলম উ� হাদনণিি তার মে� 

আবদু�াহ ইবেন আমর ইবন আণ রািদয়া�াা আনা  থেক বুরনা 

কেরেছন্ িতিন রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�ামেক বলেত 

শেনেছন: 

إناقغدبان�اهد اكهيان�اإفاع�امناسفينعا«

 ا»االمحناكعغباأاحمايصف احيثا�شيء

িন�য় আদম ণ�ােনর ণকল অ�র দয়ামেয়র 

আ�ুলণমূেহর মেধয দু'আ�ুেলর মাঝখােন, ইক 

অ�েরর মেতা যা িতিন তার ইিানুযায়ন িনয় ু 

কেরন্ 

ইরপর রাণূলু�াহ ণা�াললাা আলাইিহ ওয়াণা�াম বেলেছন: 

 »اصامصفاالعغدبىا فاقغد�غيا اطياتك«

 হ আ�াহ, অ�রণমূেহর িনয় ুকারন! আপিন 

আমােদর অ�রণমূহ আপনার আনুগেতযর ওপর ি�র 

করন্ 
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আহেল ণু�াত ইবং ণালাফগু হাদনণিিেক বািহযক অেথরই িনেয়েছন্ তারা 

বেলেছন, �কৃত অেথর আ�াহ তা‘আলার আ�ুল আেছ ইকথা আমরা 

আ�াহর জনয ণাবয� কির,  যভােব রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াণা�াম আ�াহর জনয ণাবয� কেরেছন্ আর আ�াহ তা‘আলার 

দু‘আ�ুেলর মাঝখােন বা�ােদর অ�র থােক ইকথার দািব ইিা নয়  য 

আ�াহ তা‘আলার আ�ুল বা�ােদর অ�রণমূহ  শর কের আেছ্ হাদনেণর 

শ�মালা  থেক  শর কের থাকার ইি�ত পাওয়া যােি না্ অতইব 

বািহযক অথর  থেক ণিরেয় অনয অথর  নয়ার আেদৗ  কােনা �েয়াজন  নই্ 

ইর উদাহরু, যিদ  কউ বেল  য  মংমালা জিমন ও আণমােনর মাঝখােন, 

তাহেল ই ব�েবযর অথর ইিা নয়  য  মংমালা জমনন ও আণমানেক  শর 

কের আেছ্ অনু্পভােব যিদ বলা হয়  য বদর�া�র ম�া ও মদননার 

মাঝখােন, তাহেল ইর অথর ইিা নয়  য বদর�া�র  ম�া ও মদননােক 

 শর কের আেছ্ অতইব বা�ােদর ণকল অ�র �কৃত অেথরই আ�াহ 

তা‘আলার আ�ুলণমূেহর মেধয দু‘আ�ুেলর মাঝখােন, তেব ই মাঝখােন 

থাকািা  শরেক আবশযক কের না্ না আবশযক কের ণ�াগতভােব 

বা�ােদর ণে� আ�াহ তা‘আলা ণংিম�ুেক যােক আরবনেত ‘ালুল’ বলা 

হয়্ 
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তৃতনয় উদাহরু: ‘িন�য় আিম আ�াহর (বা�ােদর) নাফণ (িবপদমুি�) 

ইেয়েমনবাণনেদর পক  থেক পাই্’ 

ইর উ�র: ই হাদনণিি ইমাম আহমদ তার মুণনাদ মে� উে�খ কেরেছন 

(খ� ২, পৃ�া ৫৪১)্ হাদনণিি আবু ারায়রা রািদয়া�াা ‘আনা  থেক 

বিুরত্ িতিন বেলন, রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম বেলেছন: 

‘ঈমান হেলা ইেয়েমিন ইবং �জাও হেলা ইেয়েমিন্ আর িন�য় আিম 

আ�াহর (বা�ােদর) নাফণ (িবপদমুি�) ইেয়েমনবাণনেদর পক  থেক 

পাই্’ (হাইণামন) মাজমাউয যাওয়ািয়দ মে� ইেণেছ, ই হাদনণিির 

বুরনাকারনগু ণহনহ হাদনণ বুরনাকারনেদর অ�ভুর�্ তেব শাবনব ছাড়া; 

িতিনও হেলন িছকাহ অথরাা িব��্ ‘তাকরনব’ মে� ইেণেছ, শাবনব হেলন 

তৃতনয় তাবাকার িব�� বুরনাকরন্ ইমাম বুখারন ‘আত-তারনখুল কাবনর’ 

মে� অনু্প বুরনা কেরেছন্  

ইমাম গাযালনর কথা অনুযায়ন ইমাম আহমদ ইবেন হা�ল ই হাদনণিিেক 

বািহযক অথর  থেক ণিরেয় ইর অনয অথর কেরেছন্ িক� মূল িবষয়  ণ 

রকম নয়্  কননা হাদনণিিেত  য نفس শ�িি ইেণেছ তার উাারু হেব 

‘নাফাণ’ ‘নাফণ’ নয়্ নাফণ শে�র অথর অ�র্ অতইব নাফণ বলেল 

হাদনণিির অথর দাাড়াত: ‘আিম দয়ামেয়র অ�রেক ইেয়েমেনর িদেক পাই’্ 

িক� ইখােন নাফণ উে�শয নয় বরং উে�শয হেলা নাফাণ্ িনভররেযাগয 
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আরবন আিভধানম� ‘মাকাইণু�গাহ’ -  ত নাফাণ শে�র অথর করা হেয়েছ, 

‘ইমন িজিনণ যার মাধযেম িবপদ  থেক মুি�লাভ করা যায়্’  ণ িহেণেব 

হাদনণিি অথর দাাড়ােব, ‘আ�াহ তা‘আলা ইেয়েমনবাণনেদর মাধযেম বা�ােদর 

িবপদমু� করেবন্’  

শায়খুল ইণলাম ইমাম ইবেন তাইিময়া বেলেছন: ‘ইই ইেয়েমনবাণনরাই 

মুরতাদেদর িবরে� যু� কেরেছ ইবং িবিভ� শহর জয় কেরেছ্ অতঃপর 

আ�াহ তা‘আলা তােদর মাধযেমই নানা ণমণযা  থেক মুিমনেদর উ�ার 

কেরেছন্ (মাজমুউল ফাতাওয়া:খ� ৬, পৃ�া ৩৯৮) 

 

াতুথর উদাহরু: আ�াহ তা‘আলার বাুন: 

ٓ ٱ ِِ��  َ�و�ىٰ سۡ ٱ ُ�مّ ﴿ ا  ]٢٩:االعمس[ا﴾ءِسّسم�

অতঃপর িতিন আণমােনর �িত মেনােযাগন হেলন্ 

(আল বাকারা: ২: ২৯) 

উ� আয়ােতর বযাখযায় আহেল ণু�ােতর দুিি ব�বয রেয়েছ: 

�থম ব�বয: ইখােন ‘ই�াওয়া’ শে�র অথর ঊে�র উেঠেছন্ অথরাা আ�াহ 

তা‘আলা উপেরর িদেক উেঠেছন্ ই অথরিিেকই ইমাম তাবারন তার 
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তাফণনর মে� অমািধকার িদেয়েছন্ িতিন উ� আয়ােতর তাফণনের 

বেলেছন:  

 اعااغيهناأالراعىافمنمهنانعملر ىاألغعهناماعامايأا 

িতিন আকাশণমূেহর ওপের উঠেলন, ঊে�র উঠেলন, 

িতিন তার কুদরত �ারা আকাশণমূহ িনয় ু করেলন, 

ইবং তা ণাত আণমান িহেণেব ণৃি� করেলন্ 

ইমাম বাগাবন তার তাফণনের অিভ� ব�বয উে�খ কেরেছন যা িতিন ইবেন 

আ�াণ রািদয়া�াা আনামা ও অিধকাংশ ণালাফ তাফণনকারনেদর উ�ৃিত 

িদেয় উে�খ কেরেছন্ ই�াওয়া শে�র বািহযক অথরেক ধের রাখেত িগেয়ই 

তারা ই্প তাফণনর কেরেছন ইবং ওপের ওঠার আকার-�কৃিত-ধরু িক 

তা তারা আ�াহ তা‘আলার ইলেমর কােছ ণমপরন কেরেছন্ 

ি�তনয় ব�বয: ইি�ওয়া শে�র অথর ইখােন পিরপূুর মেনােযাগ আেরাপ 

করা্ ইমাম ইবেন কাছনর ণূরা আল বাকারার তাফণনের ইবং ইমাম 

বাগাবন ণূরা ফুণিণলাত ইর তাফণনের ই বযাখযাই িদেয়েছন্ ইমাম ইবেন 

কাছনর বেলেছন: ‘অথরাা আ�াহ তা‘আলা আকােশর �িত মেনােযাগন 

হেলন্ আর ইি�ওয়া ইখােন ইিা করা ও মেনােযাগন হওয়ার অথরেক 

শািমল করেছ;  কননা ইখােন ই�াওয়া ি�য়াপেদও পর إلى যু� করা 
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হেয়েছ্ ইমাম বাগাবন বেলেছন, ‘অথরাা আ�াহ তা‘আলা আকাশ ণৃি�র দৃঢ় 

মেনােযাগ  পাষু করেলন্’ 

বলার অেপকা রােখ না  য উ� বযাখযায় বাুনেক তার বািহযক অথর  থেক 

ণিরেয়  দওয়া হয়িন;  কননা ই�াওয়া ি�য়াপদিি ইমন ইকিি অবযেয়র 

ণে� যু� হেয়েছ যা  শষ �া� বা ণনমানা বুঝায়্ অতইব তা ইমন অথর 

বুঝােি যা উ� অবযেয়র ণে� ণ�িতপূুর্ 

 

প�ম ও ষ� উদাহরু: আ�াহ তা‘আলার বাুন: 

ع�ُ�مۡ  َ�ُهو� ﴿ �ۡ  م�
�
ا ن� َ َُمۚۡ  م�  ]اا٤:االميم[ا﴾ ُكن

আর  তামরা  যখােনই থাক না  কন, িতিন  তামােদর 

ণােথই আেছন্ (আল হাদনদ: ৫৭: ৪) 

﴿ ٓ �َ دۡ  َ�
�
ٰ أ ٰ  ِمن �� ٓ  سِك� �� �َ �َ  ۡ�

�
� أ ��  َّ ُهمۡ  ُهو�  ِِ ع�  ]اا٧:اا�جيدل [ا﴾م�

ইর  ােয় কম  হাক িকংবা  বিশ  হাক, িতিন  তা 

তােদর ণংেগই আেছন, তারা  যখােনই থাকুক না 

 কন্ (আল মুজাদালা: ৫৮: ৭) 
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উি�িখত দুই আয়ােত  য বাুন রেয়েছ তা �কৃত ও বািহযক অেথরই্ তেব 

��  থেক যায়, �কৃত ও বািহযক অথরিা ইখােন িক? 

ইখােন িক বলা হেব  য, আ�াহ তা‘আলা তার ণৃি�জনেবর ণে� থােকন 

ইই অেথর  য িতিন তােদর ণে� িমেশ থােকন অথবা তারা  যণব জায়গায় 

থােক  ণণব জায়গায় আ�াহর তা‘আলার ণ�া অব�ান কের্ 

না িক বলা হেব  য, ইখােন বািহযক ও �কৃত অথর বলেত বুঝায়, আ�াহ 

তা‘আলা তার ণৃি�জনেবর ণে� ইই অেথর থােকন  য িতিন তাার জােন, 

কুদরেত, �বেু, দশরেন, িনয় েু ইবং রবুিবয়ােতর অনযানয অেথর ণকল 

মাখলুেকর ঊে�র আরেশর ওপর থাকা ণেিও ণকল ণৃি�েক পিরেব�ন 

কের আেছন? 

ইিা িনঃণে�হ  য �থম কথািি ইখােন �েযাজয নয়,  কননা উি�িখত 

বাুন�েয়র কনেি�ি উ� কথােক দািব কের না্ বরং  কােনাভােবই তা 

বুঝায় না;  কননা ইখােন ‘ণে�-থাকা’র িবষয়িি আ�াহর ণােথ ণ�ৃ� 

করা হেয়েছ্ আর আ�াহ তা‘আলা ণৃি�জনব কতৃরক পিরেবি�ত হেবন তা 

হেত পাের না্ অথরাা যিদ বলা হয়  য আ�াহ তা‘আলা তার ণৃি�জনেবর 

ণে� থােকন ইই অেথর  য িতিন তােদর ণে� িমেশ থােকন অথবা তারা 

 যণব জায়গায় থােক  ণণব জায়গায় আ�াহর তা‘আলার ণ�া অব�ান 

কের, তাহেল ইকথার দািব হেলা  য আ�াহ তা‘আলা ণৃি�ব� কতৃরক 
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পিরেবি�ত থােকন্ আ�াহর বযাপাের ইমন কথা কখেনা বলা যােব না্ 

উপর�  َمِعيَّة  (ণে� থাকা) আরবন ভাষার অথরিনেদরশ-ননিত অনুযায়ন িমেশ 

থাকা অথবা ইকই �ােন ণে� থাকােক দািব কের না্ বরং ণাধারুভােব 

ণে� থাকােক বুঝায়, ইরপর �ান অনুযায়ন ণে� থাকার আকার-�কৃিতর 

বযাখযা  দওয়া হয়্ 

আর আ�াহ তা‘আলার ণে�-থাকােক ইমনভােব বযাখযা করা ণ�ূুর বািতল 

যার অথর দাাড়ায় মাখলুেকর ণে� িমেশ থাকা অথবা মাখলুক  য জায়গায় 

থােক  ণ জায়গায় অব�ান করা্  ই ধরেনর বযাখযা কেয়কিি কারেু 

বািতল: 

�থম কারু: ই্প বযাখযা ণালাফেদর ইজমার উে�া্ ণালাফেদর  কউই 

ই্প বযাখযা কেরনিন্ বরং তারা ই্প বযাখযা অ�নকার করার বযাপাের 

ইকমত িছেলন্ 

ি�তনয় কারু: কুরআন, ণু�াহ, যুি�বুি�, �ি মানব�কৃিত ও ণালাফেদর 

ইজমার �ারা ইকথা �মািুত  য আ�াহ তা‘আলা ণেবরাো ও ণেবরাে�র্ 

আর উ� বযাখযা আ�াহ তা‘আলার ণেবরাাতা ও ণেবরা�রতার িবপরনত্ 

আর যা দিলল �ারা �মািুত িবষেয়র িবপরনত হেব তা বািতল্ অতইব 

বা�ােদর ণে� থাকার অথর যিদ  কউ ইভােব কের  য আ�াহ তা‘আলা 

বা�ােদর ণে� িমেশ থােকন অথবা বা�ােদর জায়গােতই থােকন তেব 
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কুরআন, ণু�াহ, যুি�বুি�, �ি মানব�কৃিত ও ণালাফেদর ইজমা অনুযায়ন 

তা �তযাখযাত হেব্ 

তৃতনয় কারু: উ� কথার যুি�গত ইমন অযািাত ফলাফল  বর হয় যা 

আ�াহ তা‘আলার জনয উপেযাগন নয়্  

আর  য বযি� আ�াহ তা‘আলােক জােন, তাােক যথাথর্ েপ ণ�ান কের 

ইবং আরবন ভাষায় معية  অথরাা ‘ণে�-থাকা’ কােক বেল তা  বােঝ  ণ 

কখেনাই ইকথা বলেত পাের না  য: আ�াহ তা‘আলা মাখলুেকর ণে� 

থাকার �কৃত অথর হেি আ�াহ তা‘আলা বা�ােদর ণে� িমেশ থােকন 

অথবা তারা  য জায়গায় অব�ান কের িতিনও  ণ জায়গায় অব�ান 

কেরন্ আরবন ভাষা ণ�েকর  য অজ,  ণই  কবল ই্প কথা বলেত 

পাের্  

অতইব ইেত আর  কােনা ণে�হ রইল না  য ই কথািি বািতল্  যেহতু 

ই কথািি বািতল তাই ি�তনয় কথািিই ণিঠক্ আর তা হেলা, আ�াহ 

তা‘আলা বা�ােদর ণে� ইমনভােব আেছন  য িতিন তাার ইলম, কুদরত, 

�বু, দশরন, িনয় ু, আিধপতয ও রবুিবয়ােতর যা যা দািব আেছ 

ণবিকছুর িনিরেখ িতিন তােদর পিরেব�ন কের আেছন্ ইিাই হেলা 

উি�িখত দুই আয়ােতর িনঃণে�হ বািহযক অথর;  কননা ই আয়াত দুেিা 

হেলা হক ইবং হেকর বািহযক অথরও হক্ বািতল কখেনা আল কুরআেনর 
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বািহযক অথর হেত পাের না্ 

শায়খুল ইণলাম ইবেন তাইিময়া ফতওয়ােয় হামািবয়ােত বেলেছন 

(মাজমুউল ফাতাওয়া, খ� ৫, পৃ�া ১০৩): ‘আ�াহ তা‘আলা কতৃরক বা�ার 

ণে� থাকার অথর জায়গা অনুযায়ন িভ�-িভ� হেয় থােক্ অতইব আ�াহ 

তা‘আলা যখন বেলন: 

عۡ ﴿ ا ل�مُ ��  ٱ ِ�  َ�لِجُ  م�
�
ا ِض �ۡ� م� �َ  ۡ امِنۡ  ُرجُ ��  ]ا٤:االميم[ا﴾ه�

িতিন জােনন জিমেন যা িকছু �েবশ কের ইবং তা 

 থেক যা িকছু  বর হয়্ (আল-হাদনদ: ৫৭: ৪) 

ইরপর বেলন: 

ع�ُ�مۡ  َ�ُهو� ﴿ �ۡ  م�
�
ا ن� َ َُمۚۡ  م�  ]ا٤:االميم[ا﴾ ُكن

‘আর  তামরা  যখােনই থাক না  কন, িতিন  তামােদর 

ণােথই আেছন্’ (আল হাদনদ: ৫৭: ৪) 

তখন আ�াহ তা‘আলার ই ভাষু বািহযকভােব যা বুঝায় তা হেলা, আ�াহ 

তা‘আলা কতৃরক বা�ােদর ণে�-থাকার অথর হেলা- িতিন তােদর ণকল 

িবষয় জােনন, িতিন তােদর ওপর ণাকন, িতিন ণকল িবষেয়র ওপর 

আিধপতযশনল ও ণবরজানন্ ইিাই হেলা ণালাফেদর কথার অথর  য, ‘িতিন 
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তাার জােনর মাধযেম তােদর ণে� আেছন্’15  ইিাই হেলা আ�াহ 

তা‘আলার বাুনর বািহযক অথর ও হাকনকত্ অনু্পভােব আ�াহ তা‘আলার 

িনে�া� দুিি বাুনরও ইকই অথর্ আর তা হেলা: 

ا﴿ ٰ  و�ىٰ ّ�ۡ  ِمن َ�ُ�ونُ  م� ةٍ ث��� َّ  ث� ابُِعُهمۡ  ُهو�  ِِ  ]اا٧:اا�جيدل [ا﴾ر�

িতন জেনর  কান  গাপন পরামশর হয় না যােত 

াতুথরজন িহেণেব আ�াহ থােকন না্ 

ইরপর িতিন বেলেছন:  

ُهمۡ  ُهو� ﴿ ع� �ۡ  م�
�
ا ن� َ ْۖ  م� َُوا  ]ا٧:اا�جيدل [ا﴾ ��

িতিন  তা তােদর ণংেগই আেছন, তারা  যখােনই 

থাকুক না  কন্ (ণূরা আল মুজাদালা: ৫৮: ৭) 

আর রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম গাের ছাওের তাার ণাথনেক 

                                                           
15 - ইিাই হেলা ণালাফেদর কথা, ‘িতিন তাার ইলেমর মাধযেম তােদর ণে� 

আেছন’ ইর অথর; কারু যিদ ইিা আমােদর জানা থােক  য আ�াহ তাআলা 

তাার ণেবরাাতা ণেিও আমােদর ণে� আেছন, তাহেল ই ণে� থাকার অথর 

হেলা  য িতিন আমােদর িবষেয় ণবরজ, আমােদর ণব িকছুর বযাপাের িতিন 

ওয়ািকবহাল, িতিন আমােদর ওপর ণাকন ও আিধপতযশনল্ ণে� থাকার অথর 

ইিা নয়  য িতিন তাার ণ�াণহ আমােদর ণে� আেছন্ ( লখক)্ا
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 য বেলিছেলন: 

﴿ �َ  ۡ نۡ �� � ٱ ِِنّ  ز� ِّ  ۖ ن�ا ع�  ]ا٤٠:االد� [ا﴾ م�

তুিম  পেরশান হেয়া না, িন�য় আ�াহ আমােদর ণােথ 

আেছন্ (আত-তাওবা: ৯: ৪০) 

ইখােনও ‘আ�াহ আমােদর ণােথ আেছন’ বািহযক অেথরই্ আর ণািবরক 

অব�া  থেক বুঝা  গেলা  য ইখােন ণােথ-থাকার অথর - জান ও ণাহাযয-

ণহেযািগতার মাধযেম ণে� থাকা্ 

ইরপর িতিন বেলন: “ معية (ণে�-থাকা) শ�িি কুরআন-ণু�াহর িবিভ� 

জায়গায় বযববত হেয়েছ্ �িত জায়গার দািব অনুযায়ন তার অথর িনিুরত 

হেব্ হয়েতা িভ� িভ� জায়গা অনুযায়ন ই শে�র অথর িভ� িভ� হেয়েছ 

অথবা ণকল �ােন ইক ইক মা�ার ণি�িলত অেথর বযববত হেয়েছ্ 

যিদও �েতযক জায়গায়ই শ�িি আলাদা আলাদা  বিশ�যযু�্ তেব  য 

অেথরই  হাক না  কন,  কােনা �েলই অথর ইিা নয়  য আ�াহ তা‘আলা 

তাার ণ�াণহ মাখলুেকর ণে� িমেশ আেছন্ যিদ িমেশ থাকেতন তেব বলা 

শ� হেতা  য বািহযক অথর  থেক ণিরেয়  নওয়া হেয়েছ্” 

ণে�-থাকার দািব ইিা নয়  য, আ�াহ তা‘আলার ণ�া মাখলুেকর ণে� 

িমেশ থােক, ইর দিলল হেলা আ�াহ তা‘আলা ণূরােয় মুজাদালার আয়ােতর 
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শরেত ইবং  শেষ তাার ণবরবযাপন ইলেমর কথা উে�খ কেরেছন্ িতিন 

বেলেছন: 

�مۡ  ﴿ س
�
نّ  ت�ر�  َ

�
� ٱ أ عۡ  ِّ ا ل�مُ �� ٰ ٱ ِ�  م� ٰ سّس�� ا ِت �� م�  ٱ ِ�  َ�

�
ا ِض� �ۡ�  َ�ُ�ونُ  م�

ٰ  و�ىٰ ّ�ۡ  ِمن َّ  ث�ةٍ ث��� ابُِعُهمۡ  ُهو�  ِِ َ�  ر� �َ  ۡ ةٍ �� َّ  س� ادُِسُهمۡ  ُهو�  ِِ ٓ  س� �َ دۡ  َ�
�
ٰ أ �� 

ٰ  ِمن ٓ  سِك� �� �َ �َ  ۡ�
�
� أ ��  َّ ُهمۡ  ُهو�  ِِ ع� �ۡ  م�

�
ا ن� َ ْۖ  م� َُوا ُِئُهم �ُمّ  �� َّ �  بِم�ا َُن

 ْ ِملُوا ٰ لۡ ٱ م� َ�وۡ  ع� ةِ� قِ�� � ٱ ِِنّ  م� ِّ  ِ ُّ ۡ  بُِ� لِيمٌ  ءٍ ��  ]اا٧:اا�جيدل [ا﴾ ٧ ع�

তুিম িক লকয করিন  য, আণমানণমূহ ও যমনেন যা িকছু 

আেছ িন�য় আ�াহ তা জােনন? িতন জেনর  কান  গাপন 

পরামশর হয় না যােত াতুথরজন িহেণেব আ�াহ থােকন না, 

আর পাাা জেনরও হয় না, যােত ষ�জন িহেণেব িতিন 

থােকন না্ ইর  ােয় কম  হাক িকংবা  বিশ  হাক, িতিন 

 তা তােদর ণে�ই আেছন, তারা  যখােনই থাকুক না 

 কন্ তারপর িকয়ামেতর িদেন িতিন তােদরেক তােদর 

কৃতকমর ণ�েকর জািনেয়  দেবন্ িন�য় আ�াহ ণব 

িবষেয় ণমযক অবগত্ (আল মুজাদালা: ৫৮: ৭) 

উ� আয়ােতর বািহযক অথরানুযায়ন, ইখােন বা�ােদর ‘ণে�-থাকা’র দািব 

হেলা- আ�াহ তা‘আলা তােদর ণ�েকর পূুর ইলম রােখন ইবং তােদর 
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আমল ও কেমরর  কােনা িকছুই তাার কােছ  গাপন নয়্ ইখােন অথর ইিা 

নয়  য আ�াহ তা‘আলা বা�ােদর ণে� িমেশ আেছন, অথবা িতিন তােদর 

ণে� জিমেনর ওপর আেছন্  

অনু্পভােব ণূরােয় হাদনেদর আয়ােত আ�াহ তা‘আলা �থেম আরেশর 

ওপের উঠার কথা, তাার বযাপক ইলেমর কথা বেলেছন ইরপর িতিন 

বা�ােদর ণে� থাকার কথা উে�খ কেরেছন ইবং পিরেশেষ আ�াহ 

তা‘আলা বেলেছন  য বা�ারা যা আমল কের  ণ ণ�েকর িতিন ণবর��া্ 

ইরশাদ হেয়েছ: 

ِيٱ ُهو�  ﴿ ل�ق�  َّ ٰ ٱ خ� ٰ سّس��  ٱَ�  تِ ��
�
َّا�ٖ  ِسَّةِ ِ�  ض� �ۡ�

�
�  َ�و�ىٰ سۡ ٱ ُ�مّ  َ �� 

عۡ  ِش� ع�رۡ لۡ ٱ ا ل�مُ ��  ٱ ِ�  َ�لِجُ  م�
�
ا ِض �ۡ� ۡ  َ�م� اِمنۡ  ُرجُ �� ا ه� م�  ِمن�  َ��ُِل  َ�

ٓ ٱ ا ا ءِسّسم� م� عۡ  َ� ۖ  ُرجُ �� ا ع�ُ�مۡ  َ�ُهو�  َِيه� �ۡ  م�
�
ا ن� َ َُمۚۡ  م� ُ ٱَ�  ُكن  بِم�ا ِّ

لُون� ��عۡ  �ٞ  م� ُِ  ]اا٤:ايمالم[ا﴾ ٤ ب�

িতিনই আণমানণমূহ ও জিমন ছয় িদেন ণৃি� 

কেরেছন, তারপর িতিন আরেশ উেঠেছন্ িতিন 

জােনন জিমেন যা িকছু �েবশ কের ইবং তা  থেক যা 

িকছু  বর হয়; আর আণমান  থেক যা িকছু অবতনুর 

হয় ইবং তােত যা িকছু উিউত হয়্ আর  তামরা 
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 যখােনই থাক না  কন, িতিন  তামােদর ণােথই 

আেছন্ আর  তামরা যা কর, আ�াহ তার ণমযক 

��া্ (আল হাদনদ: ৫৭: ৪) 

ই আয়ােতর বািহযক অথর ইিা  য আ�াহ তা‘আলা বা�ােদর ণে� আেছন্ 

তেব ই ণে� থাকার অথর বা�ােদর িবষেয় পিরপূুর জান রাখা, বা�ােদর 

ণকল আমল  দখা যিদ ণেবরাাতায় আরেশর ওপের আেছন্ আয়ােতর 

অথর ইিা নয়  য আ�াহ তা‘আলা বা�ােদর ণে� িমেশ আেছন, অথবা 

তােদর ণে� জিমেন আেছন;  কননা ই্প অথর হেল আয়ােতর শরর 

অংেশ আ�াহ তা‘আলার ণেবরাাতা ও আরেশর ওপের থাকার  য কথা 

রেয়েছ তার ণােথ ণাংংিষরক হেয় যােব্ 

অতইব আমরা বুঝেত পারলাম  য আ�াহ তা‘আলা তাার বা�ােদর ণে� 

আেছন ইর দািব হেলা  য আ�াহ তা‘আলা তােদর অব�া ণ�েকর ণ�ূুর 

জাত, িতিন তােদর কথাবাতরার ণবরে�াতা, িতিন তােদর আমলণমূেহর 

ণবর��া, িতিন তােদর ণকল িবষয় িনয় ুকারন্ িতিন তােদর 

জনবনদানকারন, মৃতুযদাতা, ধনাঢয দাতা ও দির�কারন্ িতিন তােদর মেধয 

যােক ইিা রাজ� দান কেরন ইবং যােক ইিা রাজ�  থেক বি�ত 

কেরন, িতিন যােক ইিা ণ�ান দান কেরন ইবং যােক ইিা অপমািনত 

কেরন, ইতযািদ ইতযািদ যা আ�াহ তা‘আলার রবুিবয়াত ও তার পিরপূুর 
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কমতা দািব কের্ ণৃি�জগেত হ�েকপ  থেক  কােনা িকছুই আ�াহ 

তা‘আলােক বাধাম� করেত পাের না্  যার ইই শান িতিন �কৃত অেথরই 

তাার ণৃি�র ণােথ, যিদও িতিন তােদর ঊে�র আরেশর ওপের �কৃত 

অেথর্১৫

16 

শায়খুল ইণলাম ইবেন তাইিময়া ‘আল আকনদা আল ওয়ােণিতয়া’য় আ�াহ 

তা‘আলা কতৃরক বা�ার ণােথ থাকার বযাপাের আেলাানা করেত িগেয় 

বেলেছন- ‘আ�াহ তা‘আলা আরেশর ওপের থাকা ইবং ইকই মুহূেতর 

আমােদর ণে� থাকার বযাপাের যা িকছু বলেলন, তা �কৃত অেথরই্ ই 

 কে�  কােনা অথরিবকৃিতর �েয়াজন  নই্ তেব অবশযই িমথযা ধারুা 

 থেক আ�াহ তা‘আলার �িত আমােদর িব�াণেক বাাাােত হেব্’ 

(মাজমুউল ফাতাওয়া, খ� ৩, পৃ�া ১৪২) 

িতিন আল ফাতওয়া আল হামািবয়া (মাজমুউল ফাতাওয়া, পৃ�া ১০২, 

১০৩)-  ত বেলন, ‘ই  কে� ণার কথা হেলা,   য বযি� আ�াহর িকতাব 

ও রাণূেলর ণু�াহ গভনরভােব অধযায়ন করেব  ণ পিরপূুর িহদােয়ত ও 

আেলা লাভ করেত ণকম হেব, যিদ  ণ ণেতযর অনুণরুেক উে�শয 

বানায়, তাহরনফ ও িবকৃিত  থেক  বাো থােক ইবং আ�াহ তা‘আলার নাম 

                                                           
1616 - ইিা  পছেন িগেয়েছ  য আরবন ভাষায়  معي (ণে� থাকা) িমেশ থাকা 

অথবা ইক জায়গায় থাকােক দািব কের না্ ( লখক)  
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ও িণফােতর  কে� ইলহাদ ও িবকৃিতর আ�য়  নওয়া  থেক িবরত 

থােক্’ 

আর  কােনা ধারুাকারন ই ধারুা করেব না  য, উি�িখত িবষেয়র ইকিি 

অনযিির ণে� ণাংংিষরক্  যমন  কউ বলল  য, ‘আ�াহ তা‘আলা আরেশর 

ওপের আেছন ই বযাপাের কুরআন-ণু�ায়  য ব�বয ইেণেছ তার িবপরনত 

ব�বয রেয়েছ িন�বিুরত আয়াত ও হাদনেণ্ আয়াতিি হেলা, ( َْوُهَو َمَعُكم  ) 

‘আর িতিন  তামােদর ণােথই আেছন’, আর হাদনণিি হেলা,  إذا قام أحدكم

 যখন  তামােদর  কউ ণালােত দাাড়ায় তখন‘  إلى الصالة فإن هللا قبل وجهه

আ�াহ তা‘আলা িন�য় তাার ণ�ুেখই থােকন’্১৬F

17 ই জাতনয় ধারুা অথরাা 

(আ�াহ তা‘আলা তাার আরেশর উপর উঠা ণং�া�) উি�িখত ব�েবযর 

ণে� উ� আয়াত ও হাদনণিি ণাংংিষরক, ই ধারুা ণ�ূুর ভুল্ 

আর তা ই জেনয  য আ�াহ তা‘আলা �কৃত অেথরই আমােদর ণে� 

                                                           
17 - ণহনহ বুখারনেত হাদনণিি ইভােব ইেণেছ : ‘ إناسحم ماإ ااننا االاعسا

 অথরাা ‘  তামােদর  কউ যখন ণালােত থােক তখন আ�াহ ’ فنناا اقالاأجه 

তাআলা িন�য় তার  াহারার িদেক থােকন্’ হাদনণ নং (৭৫৩)্ ণহনহ 

মুণিলেম হাদনণিি ইভােব ইেণেছ : ‘ إ اانناسحم مايا�افعايااقاقالا

لاأجه اإ اافيأجه ىافنناا اقا    অথরাা ‘ তামােদর  কউ যখন ণালেত থােক 

 ণ  যন তার  াহারার িদেক থুথু না  ফেল,  কননা আ�াহ তাআলা তার 

 াহারার িদেক থােক যখন  ণ ণালাত আদায় কের্’  হাদনণ নং (৫৪৭)্  
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আেছন,  যমন িতিন �কৃত অেথরই আরেশর ওপের আেছন্ ইক আয়ােত 

আ�াহ তা‘আলা ই উভয় িবষয়েক ইক� কের বেলেছন: 

ِيٱ ُهو�  ﴿ ل�ق�  َّ ٰ ٱ خ� ٰ سّس��  ٱَ�  تِ ��
�
َّا�ٖ  ِسَّةِ ِ�  ض� �ۡ�

�
�  َ�و�ىٰ سۡ ٱ ُ�مّ  َ �� 

عۡ  ِش� ع�رۡ لۡ ٱ ا ل�مُ ��  ٱ ِ�  َ�لِجُ  م�
�
ا ِض �ۡ� ۡ  َ�م� اِمنۡ  ُرجُ �� ا ه� م�  ِمن�  ُل َ��ِ  َ�

ٓ ٱ ا ا ءِسّسم� م� عۡ  َ� ۖ  ُرجُ �� ا ع�ُ�مۡ  َ�ُهو�  َِيه� �ۡ  م�
�
ا ن� َ َُمۚۡ  م� ُ ٱَ�  ُكن  بِم�ا ِّ

لُون� ��عۡ  �ٞ  م� ُِ  ]اا٤:االميم[ا﴾ ٤ ب�

িতিনই আণমানণমূহ ও জিমন ছয় িদেন ণৃি� 

কেরেছন, তারপর িতিন আরেশ উেঠেছন্ িতিন 

জােনন জিমেন যা িকছু �েবশ কের ইবং তা  থেক যা 

িকছু  বর হয়; আর আণমান  থেক যা িকছু অবতনুর 

হয় ইবং তােত যা িকছু উিউত হয়্ আর  তামরা 

 যখােনই থাক না  কন, িতিন  তামােদর ণােথই 

আেছন্ আর  তামরা যা কর, আ�াহ তার ণমযক 

��া্ (ণূরা আল হাদনদ: ৫৭: ৪) 

 আ�াহ তা‘আলা ই আয়ােত আমােদর ই ণংবাদ িদেয়েছন  য িতিন 

আরেশর ওপের আেছন্ িতিন ণকল িবষেয় ণুপিরজাত ইবং আমরা 

 যখােনই থািক না  কন িতিন আমােদর ণে�ই আেছন্  যমন নবন 
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ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম ইক হাদনেণ বেলেছন:  وهللا فوق العرش، وهو

 আর আ�াহ তা‘আলা আরেশর ওপের,  তামরা  য)  يعلم ما أنتم عليه

অব�ায় আছ, আ�াহ তা‘আলা তা জােনন্) ১৭F

18 

আ�াহ তা‘আলার শােনর জনয  যভােব উপেযাগন  ণভােব িতিন বা�ার 

ণে� থােকন, ই কথার ণে�, আ�াহ তা‘আলা আরেশর ওপের আেছন, 

ইর  কােনা ণংংষর  নই্ িবষয়িি আমরা িতনভােব বুঝেত পাির: 

ইক: আ�াহ তা‘আলা ই উভয় িবষয়েক তাার িকতােব ইক� কেরেছন্  য 

িকতাব ণকল  বপরন�  থেক মু�্ আর  য দুিি িবষয়েক আ�াহ তা‘আলা 

ইক� কেরেছন  ণ দুিির মােঝ  কােনা  বপরন� থাকেত পাের না্ 

আর আল কুরআেনর  কােনা িবষেয়  বপরনতয আেছ বেল যিদ ধারুা হয়, 

তাহেল আপনার উিাত হেব গভনরভােব অধযয়ন করা যােত �কৃত অব�া 

�কাশ পায় (অৈবপরনতয বুঝা যায়)্  কননা আ�াহ তা‘আলা বেলেছন: 

ف���  ﴿
�
بُّرَن�  أ َ�د� �وۡ  ء�ان�ۚ ُقرۡ لۡ ٱ �� س ن�  َ� ۡ�ِ  ِعندِ  ِمنۡ  �� ِ ٱ �� ِّ  ْ َا ُد �و�ج�  َِيهِ  س

ٰ خۡ ٱ ثِ�ٗ  افٗ َِ��  ]اا٨٢:االنسيء[ا﴾ ٨ �ك�

তারা িক কুরআন িনেয় গেবষুা কের না? আর যিদ তা 

                                                           
18 - আ�ুররল মানছুর : ১/১০৯  
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আ�াহ ছাড়া অনয কােরা পক  থেক হত, তেব অবশযই 

তারা ইেত অেনক  বপরনতয  দখেত  পত্ (ণূরা আন-

িনণা: ৪: ৮২) 

যিদ গভনরভােব অধযয়েনর পরও িবষয়িি  � না হয়, তাহেল যারা 

পাকােপা� জােনর অিধকারন তােদর পথ অবল�ন করেত হেব, যারা 

বেলন  য, 

ّنا﴿ ٞ  ۦبِهِ ء�ام� ۗ  ِعندِ  ّمِنۡ  ُ�ّ َِّن�ا ا ر� ٓ  َ�ّذّكرُ  َ�م� َّ ِِ  ْ سُوا َْ
ُ
 ٱ أ

�
ٰ لۡ ۡ�  ]اا٧:ااامانااهللا[ا﴾ ٧ ِب ��

আমরা ইগেলার �িত ঈমান আনলাম, ণবগেলা 

আমােদর রেবর পক  থেক্ (ণূরা আেল ইমরান: ৩: 

৭) 

অতইব িবষয়িিেক আ�াহর কােছ  ণাপদর করেত হেব িযিন ই বযাপাের 

ণুপিরজাত্  জেন রাখেবন, যিদ  কােনা �িি থােক তেব তা আপনার 

জান ও বুেঝর মেধয রেয়েছ্ পকা�ের আল কুরআন ণকল  বপরনতয 

 থেক ণ�ূুর মু�্” 

শায়খুল ইণলাম ইবেন তাইিময়া র. তার কথা ( যমন আ�াহ তা‘আলা ই 

দুিিেক ইক� কেরেছন) �ারা ই িদেকই ইি�ত কেরেছন্ 
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ইমাম ইবনুল কাইেয়ম র. বেলন, ‘আ�াহ তা‘আলা অবশযই ণংবাদ 

িদেয়েছন  য িতিন তাার ণৃি�র ণােথ আেছন যিদও িতিন আরেশর ওপের 

আেছন্  আর আ�াহ তা‘আলা ই দুিিেক ইক� কের উে�খ কেরেছন্ 

 যমন আ�াহ তা‘আলা বেলেছন- ইখােন িতিন ণূরা আল-হাদনেদর 

আয়াতিি উে�খ কেরেছন- ইরপর িতিন বেলেছন: অতঃপর আ�াহ 

তা‘আলা ণংবাদ িদেয়েছন  য িতিন আণমানণমূহ ও জিমন ণৃি� কেরেছন 

ইবং িতিন তাার আরেশর ওপের উেঠেছন্ িতিন তাার বা�ােদর ণােথ 

আেছন ই অেথর  য িতিন আরেশর ওপর  থেকই তােদর আমল  দখেছন, 

 যমন হাদনেণ ইেণেছ: (আর আ�াহ তা‘আলা আরেশর ওপের,  তামরা  য 

অব�ায় আছ িতিন তা  দখেছন্) অতইব আ�াহ তা‘আলার ঊ�রতা ইবং 

মাখলুেকর ণে� থাকা, ই দুিির মেধয  কােনা  বপরনতয  নই্ আর 

মাখলুেকর ণে� থাকা আ�াহ তা‘আলার ঊ�রতােক বািতল কের  দয় না্ 

বরং উভয়িিই ণতয্’19 

দুই. ‘ণে� থাকা’র �কৃত অথর উ�রতার ণােথ ণাংংিষরক নয়্ বরং ই 

উভয় িবষয় ণৃি�ব�র  কে�ও ইক� হেত পাের্ উদাহরুত যিদ  কউ 

বেল  য ‘আমরা ইখনও ই অব�ায় ালিছ  য াাাদ আমােদর ণােথ্’ 

তাহেল ই কথার �ারা  কােনা  বপরনতয বুঝা যােব না্  কউ ই্প বুঝেব 

                                                           
19 - ইবনুল মুিণলন, মুখতাণারসণাওয়াইক, পৃ�া ৪১০ 
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না  য, াাাদ মািিেত  নেম ইেণেছ ইবং আমােদর ণে� ালেত শর 

কেরেছ্ যিদ ণৃি�ব�র  কে� ই্প ণ�ব হয়, তাহেল ণৃি�কতরা, িযিন 

ণকল িবষয়েক পিরেবি�ত কের আেছ, িতিন উে�র থাকা ণেিও 

মাখলুেকর ণে� অবশযই থাকেত পােরন্ ইিা ই কারেু  য ‘ণে� থাকা’র 

�কৃত অথর ইক জায়গায় ইক� হওয়ােক আবশযক কের না্ 

ই িদেক ইি�ত কেরই ইমাম ইবেন তাইিময়া র. বেলেছন  য, আরবনেত 

 শ�িি যখন বযববত হয় তখন ইর বািহযক অথর হয় (�ণে)  مع

ণাধারুভােব তুলনা করা, যা আবিশযকভােব পর র পর রেক  শর 

অথবা ইেক অেনযর ডােন বা বােম থাকােক দািব কের না্ যিদ ‘ণে� 

থাকা’র অথরেক িবেশষ  কােনা ব� বা বযি�েক  কক কের উি�িখত হয়, 

তেব তা  ণ িবেশষ অথর- কিকক তুলনােক বুঝােব্ বলা হয়  য, আমরা 

ইখনও ালিছ আর াাাদ আমােদর ণে�, অথবা তারকা আমােদর ণে�্ 

আরও বলা হয়  য ‘ই ব�িি আমার ণে�’ যিদও তা আপনার মাথার 

ওপের্  কননা আপনার উে�শয হেলা ই ব�র ণে� আপনার ণ�ৃ�তা 

বুরনা করা্ অনু্পভােব আ�াহ তা‘আলাও �কৃত অেথরই তাার মাখলুেকর 

ণে� আেছন যিদও িতিন �কৃত অেথরই তাার আরেশর ওপের আেছন্’19F

20 

                                                           
20 - ইবেন তাইিময়া, আল ফাতওয়া আল হামুিবয়াহ, �ঃ মাজমুউল ফাতওয়া, 

খ� ৫, পৃ�া ১০৩   
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িতন. যিদ  মেনও  নই  য ‘ণে� থাকা’ ইবং ঊ�রতা ই দুিি িবষয়  কােনা 

ণৃি�ব�র  কে� ইক� হেত পাের না, তবুও বলব  য আ�াহ তা‘আলার 

 কে� ই দুিি িবষয় ইক� হওয়া িনিষ� নয়্  কননা িতিন িনেজই ই দুিি 

িবষয়েক ইক� কেরেছন্ কারু আ�াহ তা‘আলা অতুলননয়, তাার ণে� 

 কােনা মাখলুেকর তুলনা হয় না্  যমন আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:ا

ِمثۡ  س� ل�يۡ ﴿ ۡ  ۦلِهِ ك� �� ۖ �ُ ۡ�� ٱ سّسِميعُ ٱ َ�ُهو�  ءٞ ا]اا١١:اىالشدل[ا﴾ ١ ُِ

তাার মেতা  কােনা িজিনণ  নই, আর িতিন ণবরে�াতা, 

ণবর��া্ (আশ-শরা: ৪২: ১১) 

শায়খুল ইণলাম ইবেন তাইিময়া ই িদেক ইি�ত কেরই ‘আল আকনদা 

আল ওয়ােণিতয়া’ মে� বেলেছন, ‘কুরআন-ণু�াহয় আ�াহ তা‘আলার 

িনকিতা অথবা ণে� থাকার  য কথা বলা হেয়েছ তা আ�াহ তা‘আলার 

ঊ�রতা ও ণেবরাাতার ণে� ণাংংিষরক নয়্  কননা আ�াহ তা‘আলার 

গুণমেমর  কােনািির  কে�ই তাার তুলয  কােনা িবষয়  নই্ িতিন শনেষর 

 থেকও কােছ ইবং িনকেি  থেকও ঊে�র্ ’20F

21 

পিরিশ�: আ�াহ তা‘আলা তাার ণৃি�র ণে�ই আেছন, ই িব�ােণর  কে� 

মানুষ িতন ভােগ িবভ�: 

                                                           
21 - মাজমুউল ফাতাওয়া, খ� ৩, পৃ�া ১৪৩ 
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�থম ভাগ: 

ইেদর ব�বয হেলা ‘আ�াহ তা‘আলা তাার ণৃি�র ণে� আেছন’, ইখােন 

‘ণে� থাকা’র �ারা যিদ ণাধারুভােব ণে� থাকােক বুঝায় তেব ইর অথর 

হেব, আ�াহ তা‘আলা তাার জােন ও ণবরবযাপন কমতায় ণৃি�র ণে� 

রেয়েছন্ আর যিদ িবেশষভােব ণে� থাকােক বুঝায় তেব ইর অথর হেব, 

ণাহাযয-ণহেযািগতার মাধযেম িতিন থােকন্ যিদও আ�াহ তা‘আলা 

ণ�াগতভােব ণেবরাে�র ইবং আরেশর ওপের্ 

ইারাই হেলন ণালাফ ইবং ইােদর মাযহাবই হেলা ণতয্  যমনিি ওপের 

বিুরত হেয়েছ্  

 

ি�তনয় ভাগ: 

ইেদর ব�বয হেলা, ‘আ�াহ তা‘আলা তাার ণৃি�র ণে� আেছন’ ই কথার 

দািব হেলা, আ�াহ তা‘আলা জিমেন তাার ণৃি�র ণে� আেছন্ তারা আ�াহ 

তা‘আলার ণেবরাে�র থাকা ইবং আরেশর ওপের থাকােক নাকা কের  দন্ 

ইরা হেলন �াানন জাহিময়া  ফরকার অ�গরত ালুিলয়া  গা�ন্ ইেদর 

মাযহাব বািতল ও অমহুেযাগয্ ণালাফগু ইেদর মাযহাব বািতল হওয়া 

ইবং �তযাখযান করার বযাপাের ইকমত্  যমনিি ওপের বুরনা করা 
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হেয়েছ্  

 

তৃতনয় ভাগ: 

ইেদর ব�বয হেলা, ‘আ�াহ তা‘আলা তাার ণৃি�র ণে� আেছন’, ইর দািব 

হেলা আ�াহ তা‘আলা তােদর ণে� জিমেন আেছন ইবং ইকই ণে� 

ণেবরাে�র আরেশর ওপেরও আেছন্ শায়খুল ইণলাম ইবেন তাইিময়া 

ইেদর ব�বযেক মাজমুউল ফাতাওয়ায় তুেল ধেরেছন্২১

22 

ইরা মেন কেরেছন  য ‘ণে� থাকা’ ইবং ‘ঊ�রতা’ ই উভয় িবষেয়  যণব 

 ি�ি রেয়েছ তার বািহযক অথরেক তারা ধারু করেত  পেরেছন্ িক� 

তারা িমথযার আ�য় িনেয়েছন ইবং পথ�� হেয়েছন্  কননা ‘ণে� থাকা’ 

িবষেয়  যণব  ি�ি রেয়েছ তা মাখলুেকর ণে� ণ�াগতভােব আ�াহ 

তা‘আলার িমেশ থাকােক দািব কের না্ ইিা বরং বািতল্ আর আ�াহ 

তা‘আলা ও তাার রাণূেলর কথার বািহযক অথর  কােনা বািতল িবষয় হেত 

পাের না্ 

 

                                                           
22.  দখুন : মাজমুউল ফাতাওয়া, খ� ৩, পৃ�া ২২৯ 
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ইকিি ণতকরতা 

‘আ�াহ তা‘আলা তাার ণৃি�র ণে� আেছন’ আমােদর ণালাফগু যখন ইর 

বযাখযা ইভােব িদেয়েছন  য িতিন তাার জােনর মাধযেম তােদর ণে� 

আেছন, তখন ই বযাখযার দািব ইিা নয়  য িতিন  কবল তাার জােনর 

মাধযেমই তােদর ণে� আেছন্ বরং ইর দািব ইিাও  য িতিন তাার �বু, 

দশরন, কমতা ও িনয় ু ইবং রবুিবয়ােতর ই জাতনয় আরও  য অথরণমূহ 

রেয়েছ ইণব িদেয় আ�াহ তা‘আলা তােদর পিরেব�ন কের আেছন্ 

 

আেরকিি ণতকরতা 

িবগত পৃ�াগেলায় ই বযাপাের ইি�ত কেরিছ  য আ�াহ তা‘আলার 

উ�রাব�ান কুরআন, ণু�াহ, যুি�বুি�, িফতরত ও ইজমা �ারা �মািুত্  

 

আল কুরআেনর �মা  ু

আ�াহ তা‘আলার ঊ�রাব�ান আল কুরআন �ারা িবিভ�ভােব �মািুত্ 

কখেনা ‘উলু’ (ঊ�রতা), কখেনা ‘ফাওিকইয়া’ (ওপের থাকা), কখেনা 
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ইি�ওয়া ‘আলাল আরশ (আরেশর ওপের ওঠা), কখেনা ‘আকােশ থাকা’ 

ইতযািদ শে�র মাধযেম �মািুত হেয়েছ্  যমন িনে�া� আয়াতণমূেহ: 

ِظيمُ لۡ ٱ ع�ِ�ّ لۡ ٱ َ�ُهو� ﴿  ]ا٢٥٥:االعمس[ا﴾ ٢ ع�

আর িতিন ণুউা, মহান্ (আল বাকারা: ২: ২৫৫) 

اهِرُ لۡ ٱ َ�ُهو�  ﴿ ِ عِ  ق� ف�وۡ  ق�  ]اا١٨:ااالنعي [ا﴾ۦۚ َ�ادِه

আর িতিনই তাার বা�ােদর উপর কমতাবান্ (আল 

আনআম: ৬: ১৮) 

َۡ ٱ ﴿ ٰ سّر �  نُ ��  ]اا٥:اط [ا﴾ ٥ َ�و�ىٰ سۡ ٱ ِش ع�رۡ لۡ ٱ ��

পরম করুাময় আরেশর ওপর উেঠেছন্ (তাহা: ২০: ৫) 

ِمنَُم ﴿
�
أ ٓ ٱ ِ�  ّمن ء� ا ن ءِسّسم�

�
ۡ  أ  ٱ بُِ�مُ  ِسف� ��

�
 ]اا١٦:اا�غك[ا﴾ ١ ��ُمورُ  ِ��  ف�إِذ�ا ض� �ۡ�

িযিন আণমােন আেছন, িতিন  তামােদরণহ জিমন 

�িণেয়  দওয়া  থেক িক  তামরা িনরাপদ হেয়  গছ? 

(আল মুলক: ৩৭: ১৬) 

আবার কখেনা আ�াহর পােন িবিভ� িবষেয়র ঊ�রগমন, ওপেরর িদেক 

ওঠা ইবং আ�াহর িদেক উিঠেয়  নওয়া ই জাতনয় শ� �ারা আল কুরআন 
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আ�াহ তা‘আলার ঊ�রাব�ানেক িনেদরশ কেরেছ্  যমন িনে�া� 

উদাহরুণমূেহ: 

﴿ ۡ ُۡ  هِِِ�� ِمُ لۡ ٱ ع�دُ َ�  ]ا١٠:افيطم[ا﴾لّطّيُِب ٱ ��

তাারই পােন উিউত হয় ভাল কথা্ (ফািতর: ৩৫: ১০) 

ۡ ٱ ُرجُ ��عۡ  ﴿ ٰ س �َ ةُ م� ۡ  سّرَحُ ٱَ�  �ِك�  ]ا٤:اا�عيلج[ا﴾هِِِ��

 ফেরশতাগু ও ্হ ইমন ইক িদেন আ�াহর পােন 

ঊ�রগামন হয়্ (আল মাআিরজ: ৭০: ৪) 

ُ ٱ ق�ال�  ِِذۡ  ﴿ ِّ  ٰ �� ٰ َ�و�فِّيك�  ِِّ�ِ  عِي�� افُِعك�  ُم ر� �َ  ّ  ]اا٥٥:ااامانااهللا[ا﴾ِِ��

 রু কর, যখন আ�াহ বলেলন, ‘ হ ঈণা, িন�য় 

আিম  তামােক পিরমহু করব,  তামােক আমার িদেক 

উিঠেয়  নব্’ (আেল ইমরান: ৩: ৫৫) 

আবার কখেনা বা আ�াহ তা‘আলার পক  থেক  কােনা িকছু ‘অবতরু 

করা’ ও তাণংল� শ� িদেয় আল কুরআন আ�াহ তা‘আলার ঊ�রা�ানেক 

�মািুত কেরেছ,  যমন িনে�া� আয়াত�েয়: 

﴿  ُۡ ُ  قُ  ]ا١٠٢:االحل[ا﴾ ّرَِّك�  ِمن ُقُدِس لۡ ٱ ُرَحُ  ۥَ�ّز��
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বল, রাল কুদণ (জনবরনল) ইেক (কুরআনেক) 

 তামার রেবর পক হেত যথাযথভােব নািযল 

কেরেছন্ (ণূরা আন-নাহল: ১৬: ১০২) 

بِّرُ  ﴿  ٱ َُد�
�
ٓ ٱ ِمن�  ر� مۡ ۡ� ا  ٱ ِِ��  ءِسّسم�

�
ۡ  ُرجُ ��عۡ  ُ�مّ  ِض �ۡ�  ]اا٥:االسجمس[ا﴾هِِِ��

িতিন আণমান  থেক জিমন পযর� ণকল কাযর 

পিরাালনা কেরন্ তারপর তা তাারই িদেক উিউত 

হয়্ (আণ-ণাজদাহ: ৩২: ৫)  

 

ণু�েতর �মাু 

আ�াহ তা‘আলার ণুউা অব�ান কথা, কমর ও অনুেমাদন ই িতন �কার 

ণু�ত �ারাই �মািুত ইবং তা বা হাদনেণ নানাভােব ইেণেছ ইবং 

ণবগেলা িমেল মুতাওয়ািতেরর পযরােয় িগেয়  পৗেছ্ িনে� ই জাতনয় িকছু 

হাদনণ উে�খ করা হেলা: 

রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম িণজদারত অব�ায় বেলেছন: 

 »ماحينالاااأل «
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(পিব� মহান আমার রব, িযিন ণেবরাা)২২

23 

রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম ইক হাদনেণ বেলেছন: 

:اإناا ا�ياق االغقاكتبااغمهافدقاامم «

ا»إنالح اماعتاضيب

আ�াহ তা‘আলা যখন ণৃি� করার িণ�া� িনেলন, িতিন 

তাার কােছ আরেশর ওপর িলখেলন, িন�য় আমার 

রহমত আমার রাগ  থেক অমগামন হেয়েছ২৩F

24্ 

অনয ইক হাদনেণ ইেণেছ, রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম 

বেলেছন:  

 »سالارأمغد اأسنياسم�امنا االسايء«

 তামরা িক িব�াণ করেব না; অথা আিম হলাম িযিন 

                                                           
23 - মুণিলম হাদনণ নং ৭৭২  
24 - বুখারন, হাদনণ নং ৭৪২২; মুণিলম, হাদনণ নং ২৭৫১্  
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আকােশ আেছন তাার িব�ােণর পা� ২্ ৪

25 

হাদনণ �ারা আেরা �মািুত  য, রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম 

জুমার িদন িম�াের থাকা অব�ায় দু’হাত উে�ালন কেরেছন ইবং 

বেলেছন, ‘ হ আ�াহ! আপিন আমােদর উ�ার করন!২৫

26’ 

আর িতিন আরাফার িদন খুতবা �দানকােল আকােশর িদেক হাত উে�ালন 

কেরেছন যখন মানুেষরা বেলেছ, ‘আমরা ণাকয িদিি  য আপিন  পৗেছ 

িদেয়েছন, দািয়� আদায় কেরেছন ইবং নণনহত কেরেছন্ অতঃপর 

রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম বলেলন, اللهم اشهد  (  হ আ�াহ! 

আপিন ণাকন থাকুন)২৬F

27্ 

ইকদা রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম ইক কৃতদাণনেক লকয 

কের বলেলন, ‘আ�াহ  কাথায়?’ উ�ের  ণ বলল  য, ‘আণমােন’্ 

রাণূলু�াহ ণা�া�াহ আলাইিহ ওয়াণা�াম তার কথা  মেন িনেলন ইবং তার 

মিনবেক বলেলন, ‘তােক আযাদ কের দাও, িন�য়  ণ মুিমনা’27F

28্ 

 

                                                           
25 - বুখারন, হাদনণ নং ৪৩৫১ 
26 - বুখারন, হাদনণ নং ১০১৪; মুণিলম, হাদনণ নং ৮৯৭্  
27 - মুণিলম, হাদনণ নং ১২১৮্  
28 - মুণিলম, হাদনণ নং ৫৩৭্  
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যুি�িনভরর �মাু 

আ�াহ তা‘আলা ণকল পূুরা� গুাবিলেত গুািিত ইবং ণকল অপূুরা� 

গুাবিল হেত পিব�, মানুেষর আকল বুি� ই িবষয়িিেক আবশযক মেন 

কের্ আর ঊ�রাব�ান হেলা আ�াহ তা‘আলার পূুরা� গুাবিলর ইকিি্ 

আর িন�াব�ান হেলা ইকিি অপূুরা� গু্ অতইব ঊ�রাব�ােনর গেু 

গনািিত থাকা ইবং ইর িবপরনতিা  থেক পিব� থাকা আ�াহ তা‘আলার 

জনয ইকিি আবশযক িবষয়্ 

 

িফতরেতর �মাু 

িফতরত বা ণু� মানব�কৃিত আ�াহ তা‘আলার ঊ�রাব�ানেক অতয� 

�াকৃিতকভােবই িনেদরশ কের্ ইমন  কােনা �াথরনাকারন বা ভনতু-

আত�ম� বযি�  নই  য শািুত আমহ িনেয় আ�াহর পােন ছুেি যায় 

অথা ডােন বােম না তািকেয়  কবল ঊ�রপােন অনুভূিত বয� করার আমহ 

অ�ের জামত হয় না্ 

আপিন মুণ�নেদর িজজাণা কের  দখুন তারা যখন سبحان ربي األعلى  

(পিব� মহান আমার রব, িযিন ণেবরাা) ই কথা বেল তখন তােদর অ�র 
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 কান িদেক ধািবত হয়? 

 

ইজমার �মা  ু

ণাহাবন, তােবঈ ও ইমামগু ই বযাপাের ওকযমতয  পাষু কেরেছন  য, 

আ�াহ তা‘আলা আণমানণমূেহর ঊে�র আরেশর ওপের আেছন্ ই  কে� 

তােদর কথা খুবই �িণ�্ ইমাম আওযা‘ঈ র. বেলন:ا

انعدهللا« اأالينعدنامتدافمأنى إناا ارعي اا:كغيى

ناياجيء ان االسغ امناا كمهافدقاامم ىاأنؤمن

 اا»الااي 

তােব‘ঈগু পযরা� পিরমােু বতরমান থাকা অব�ায় আমরা 

বলতাম  য, িন�য় আ�াহ তা‘আলা আরেশর ওপের, আর 

আমরা ঈমান আিন িণফাত ণ�েকর ণু�েত যা ইেণেছ 

তার �িত্ 

আেলমেদর মেধয ইকািধক বযি� ই বযাপাের ইজমা হেয়েছ বেল উে�খ 

কেরেছন্ ই  কে�  কােনা ইখিতলাফ, মতাৈনকয  নই, থাকা ণ�ব নয়্ 
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ই  কে� বা বড় বড় �মাু ইক� হেয়েছ  যগেলার িবপরনেত  কবল ওই 

অহ�ারন বযি�ই  যেত পাের যার অ�রা�া মুেছ  দওয়া হেয়েছ ইবং 

শয়তান তার িফতরতেক কলুিষত কের িদেয়েছ্ আ�াহ তা‘আলার কােছ 

আমরা িনরাপ�া ও পির�াু কামনা কির্ 

ণ�া ও গুাবিলেত আ�াহ তা‘আলার ঊ�রাব�ান ণকল িবষেয়র মেধয 

অিধক  � ইবং বা�বতার িনিরেখ অিধক �িতি�ত িবষয়, যার �মাুািদ 

অিত ণু �্ 

 

তৃতনয় ণতকরতা 

ি�য় পাঠক!  জেন রাখুন  য, আ�াহ তা‘আলা কতৃরক তাার ণৃি�র ণে� 

থাকার বযাপাের ওপের  য কথা বললাম  ণ জাতনয় কথা আিম আমার িকছু 

ছা�েক উে�শয কের ইক মজিলেণ বেলিছলাম্ আিম বেলিছলাম  য: 

আমােদর আকনদা হেলা, আ�াহ তা‘আলা কতৃরক বা�ার ণে� থাকার 

িবষয়িি আ�াহ তা‘আলার শােনর জনয উপেযাগন কায়দায় ণিাগতভােব 

�কৃত অেথরই্ আর ইর দািব হেলা, আ�াহ তা‘আলা তাার ইলম, কুদরত, 

�বু, দশরন, আিধপতয ও িনয় ু �ারা ণব িকছুেক পিরেব�ন কের 

আেছন্ িতিন তাার ণৃি�র ণে� িমি�ত হেয় থাকা  থেক পিব�্ অথবা 
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তারা  য �েল আেছ  ণ �েল অব�ান করা  থেকও িতিন পিব�্ বরং 

আ�াহ তা‘আলা হেলন তাার ণ�া ও গুাবিলেত ণেবরাা্ তাার ণেবরাাতা 

তাার ণ�াগত গুাবিলর অ�ভুর�, যা কখেনা তাার ণ�া  থেক আলাদা হয় 

না্ আর আ�াহ তা‘আলা তাার আরেশর ওপের আেছন তাার শােনর জনয 

 যভােব উপেযাগন  ণভােব্ আর ইিা আ�াহ তা‘আলা কতৃরক তাার ণৃি�র 

‘ণে� থাকা’র ণে� ণাংংিষরক নয়্  কননা, 

ِمثۡ  س� ل�يۡ ﴿ ۡ  ۦلِهِ ك� �� ۖ �ُ ۡ�� ٱ سّسِميعُ ٱ َ�ُهو�  ءٞ  ]اا١١:اىالشدل[ا﴾ ١ ُِ

‘আ�াহ তা‘আলার মেতা  কােনা িজিনণ  নই্ আর িতিন ণবরে�াতা, 

ণবর��া্’ (আশ-শূরা: ১১) 

ওপের আিম বেলিছ  য, আ�াহ তা‘আলা কতৃরক বা�ার ণে� থাকার 

িবষয়িি আ�াহ তা‘আলার শােনর জনয উপেযাগন কায়দায় ‘ণিাগতভােব 

’�কৃত অেথরই্ ইখােন ‘ণ�াগতভােব’ বলার �ারা উে�শয হেলা ‘ণে� 

থাকা’র �কৃত অেথরর �িত  জার  দওয়া্ 

আিম আমার কথা �ারা ইিা বুঝােত াাইিন  য, আ�াহ তা‘আলা জিমেনর 

ওপর তার ণৃি�র ণে� আেছন্ ইিা আিম কনভােব বলেত পাির, আিম  তা 

আমার ওই  লখােতই বেলিছ  য, আ�াহ তা‘আলা তাার ণৃি�র ণে� িমি�ত 

হওয়া  থেক পিব�্ অথবা তােদর জায়গায় অব�ান করা  থেক পিব�্ 
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আর আ�াহ তা‘আলা তার ণ�া ও গুাবিলেত ণেবরাা ইবং তাার 

ণেবরাাতা তাার ণ�াগত ইকিি গু, যা আ�াহ  থেক কখেনা িবিি� হয় 

না্ আিম  ণ  লখায় ইিাও বেলিছ  য: ‘আমরা মেন কির,  য বযি� ধারুা 

করেব আ�াহ তা‘আলা ণ�াগতভােব ণকল জায়গায় িবরাজমান  ণ কােফর 

অথবা পথ��, যিদ ইিা তার আকনদা হেয় থােক্ আর যিদ  ণ ই 

ধারুােক ণালাফ অথবা ইমামেদর কারও ণে� ণ�ৃ� কের তেব  ণ 

িমথযাবাদন্’ 

আর জানবুি�ণ��  কােনা বযি�,  য নািক যথাথর্েপ আ�াহ তা‘আলােক 

কদর কের, তার পেক ইিা বলা ণ�ব নয়  য, আ�াহ তা‘আলা জিমেন 

তাার ণৃি�র ণে� রেয়েছন্ আিম আমার ণকল  বঠেক, অতনেত  যমিন 

বতরমােনও  তমিন, ই কথািি অ�নকার কের আণিছ্  দা‘আ কির, আ�াহ 

তা‘আলা আমােক ইবং আমার ণকল মুণিলম ভাইেক দুিনয়া ও আিখরােত 

ণতয-ণিঠক কথার ওপর ণু�িতি�ত রাখেবন্ 

আিম ই বযাপাের, পরবতরনেত িরয়াদ  থেক ছাপা আদ-দাওয়া পি�কায় 

(ণংখযা ৯১১, তািরখ ৪ মুহাররাম, ১৪০৪ িহ.) ইকিি �ব� িলেখিছ  যখােন 

ইমাম ইবেন তাইিময়া  য িণ�াে�  পৗেছেছন  ণিিেকই তািগদ কের 

বেলিছ  য, আ�াহ তা‘আলা কতৃরক তাার ণৃি�র ণে� থাকা ণতয ইবং 

�কৃত অেথরই ইবং তা ালুল ইবং ণৃি�র ণে� িমেশ থাকােক দািব কের 
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না্ আিম ইখােন ‘ণ�াগতভােব’ শ�িিেক বাদ  দওয়া জরির মেন 

কেরিছ্ আ�াহ তা‘আলার ঊ�রাব�ান ইবং ণৃি�র ণে� থাকা, ই দুিি 

কনভােব আমরা ইক� করব তা আিম  ণখােন বুরনা কেরিছ্ 

 জেন রাখুন  য �েতযক ইমন শ� যা আ�াহ তা‘আলা কতৃরক জিমেন 

অব�ান অথবা ণৃি�র ণে� ণংিম�ুেক আবশযক কের অথবা আ�াহ 

তা‘আলার ণেবরাা অব�ানেক নাকা কের  দয় অথবা আরেশর ওপের 

থাকােক নাকা কের  দয়, অথবা ইমন  কােনা িবষয়েক আবশযক কের যা 

আ�াহ তা‘আলার জনয উপেযাগন নয়, তেব ইমন শ� বািতল বেল 

পিরগিুত হেব্ ইমন শ�  য উাারু করেব তােক �তযাখযান করেত 

হেব,  ণ  যই  হাক না  কন ইবং  যেকােনা শ� িদেয়ই  ণ তা �কাশ 

কের থাক না  কন্ 

আর �েতযক ইমন শ� যার �ারা ইমন ধারুা ণৃি� হেত পাের যা 

আ�াহর জনয উপেযাগন নয় -  হাক তা ণনিমত িকছু মানুেষর কােছ - তেব 

তা বজরন করা জরির্ যােত আ�াহর বযাপাের খারাপ ধারুা  পাষু করার 

ণুেযাগ না আেণ্ তেব আ�াহ তা‘আলা িনেজর জনয তাার িকতােব যা 

ণাবয� কেরেছন, অথবা রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�ােমর যবােন 

যা ণাবয� কেরেছন, তা আ�াহর জনয ণাবয� করা ওয়ািজব ইবং  যণব 

ধারুা আ�াহর জনয উপেযাগন নয়  ণণব ধারুাও বািতল কের  দওয়া 
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ওয়ািজব্ 

 

ষ� ও অ�ম উদাহরু 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿ ۡ �� قۡ  نُ َ�
�
ۡ  ر�ُب أ ۡ ٱ ُِ َۡ َ�  مِنۡ  هِِِ�� رِ�دِ س  ]اا١٦:اق[ا﴾ ١ و�

 আর আিম২৮F

29 তার গলার ধমনন হেতও অিধক কােছ্ 

(ণূরা কাফ: ৫০: ১৬) 

অনয� ইরশাদ হেয়েছ: 

﴿  ۡ �� قۡ  نُ َ�
�
ۡ  ر�ُب أ  ]ا٨٥:االداقع [ا﴾ِمنُ�مۡ  هِ ِِ��

আর  তামােদর াাইেত আিম তার অিধক কােছ্ (ণূরা 

আল ওয়ািকয়াহ: ৫৬: ৮৫) 

তাফণনর ম�ণমূেহ উি�িখত দু‘ আয়ােত ‘অিধক কােছ’ বলেত 

 ফেরশতােদর বুঝােনা হেয়েছ্ 

                                                           
29 ইবেন কাণনর বেলন, ইখােন ن�  বেল আ�াহর  ফেরশতােদরেক বুঝােনা 

হেয়েছ্   
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জওয়াব 

উি�িখত দু’ আয়ােত অিধক কােছ বলেত  ফেরশতারা অিধক কােছ বেল 

 য বযাখযা করা হেয়েছ, তােত বাুনেক তার বািহযক অথর  থেক ণিরেয় 

 নওয়া হেি না্  গভনরভােব িা�া করেল ই িবষয়িি আমােদর বুেঝ 

আেণ্ 

�থম আয়াত 

ইখােন ‘কােছ থাকা’র িবষয়িি ইমন িকছুর ণে� ব�নযু� কের উে�খ 

করা হেয়েছ যার �ারা  ফেরশতােদর িনকিতােকই বুঝা যায়্  যেহতু 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿ ۡ �� قۡ  نُ َ�
�
ۡ  ر�ُب أ َۡ  ِمنۡ  هِ ِِ�� ۡ ٱ ُِ َ� رِ�دِ س َّ  ِِذۡ  ١ و� َ�ل� ۡ ٱ �� نِ  ُمَ�ل�ّقِي�انِ س  مِ�ِ ۡ�� ٱ ع�

نِ  م� ٱ َ�ع� َّ  لٍ ق�وۡ  ِمن فُِظ َ�لۡ  ّما ١ ق�عِيدٞ  الِ سّشِ ِِ  َۡ � َِيدٞ  ر��ِيٌب  هُِ� :اق[ا﴾ ١ ع�

 ]اا١٨ااى١٦

আর অবশযই আিম মানুষেক ণৃি� কেরিছ ইবং তার 

�বৃি� তােক  য কুম ুা  দয় তাও আিম জািন্ আর 
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আিম২৯

30 তার গলার ধমনন হেতও অিধক কােছ্ যখন 

ডােন ও বােম বণা দু’জন িলিপব�কারন িলখেত 

থাকেব তার �েতযক কমর ও কাজ  ণ  য কথাই 

উাারু কের তার কােছ ণদা উপি�ত ণংরকুকারন 

রেয়েছ্ (ণূরা কাফ: ৫০: ১৬ - ১৭) 

ইখােন إِْذ َيَتلَقَّى (যখন... মহু করেব) �ারা ইিা বুঝা যােি  য ইর �ারা 

উে�শয হেলা  িলিপব�কারন দুই  ফেরশতার িনকিতা্ 

ি�তনয় আয়াত 

ি�তনয় আয়ােত  য ‘িনকিতা’র কথা বলা হেয়েছ, তা বা�ার মৃতুযকালনন 

অব�ার ণে� ণ�ৃ�্ আর মৃতুযকােল বা�ার কােছ যারা উপি�ত হন 

তারা হেলন  ফেরশতা্ আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

﴿ ٰ�ّ ٓ  ِِذ�ا َ� ا ُ�مُ  ء� ج� د� �َ �
ۡ ٱ أ وۡ س َۡ  ُت م� َّ ّرُِطون�  َ�  َ�ُهمۡ  رُُسلُن�ا هُ ت�و�  ]ا٦١:ااالنعي [ا﴾ ٦ ُ�ف�

অবেশেষ যখন  তামােদর কােরা কােছ মৃতুয আেণ, 

আমার  �িরত দূতগু তার মৃতুয ংিায়্ আর তারা 

                                                           
30 ইবেন কাণনর বেলন, ইখােন ن�  বেল আ�াহর  ফেরশতােদরেক বুঝােনা 

হেয়েছ্   
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 কােনা �িি কের না্ (ণূরা আল আন‘আম: ৬: ৬১) 

মানুেষর মৃতুযকােল  ফেরশতাই  য বা�ার িনকেি আেণন, ইর আেরকিি 

�মাু হেলা আ�াহ তা‘আলার কথা: 

﴿ ٰ �� َۡ  َّ  ِ�نَ� َن� ُ�  ]اا٨٥:االداقع [ا﴾ ٨ ِ�ُ

িক�  তামরা  দখেত পাও না্ (আল ওয়ািকয়া: ৫৬: 

৮৫) 

 কননা ই আয়াত  থেক বুঝা যােি  য িযিন িনকিবতরন হন িতিন িঠক ওই 

জায়গােতই িনকিবতরন হন  য জায়গােত মৃতুযগামন বযি� রেয়েছ্ অথা 

আমরা তােক �তযক করেত পাির না্ ই িবষয়িি  ফেরশতা কতৃরক 

িনকিতােক িনধরারু কের িদেি;  কননা আ�াহ তা‘আলার  কে� ই 

�কৃিতর িনকিতা অণ�ব্ 

ইকিি �� 

ইখােন ইকিি �� ইভােব উউািপত হেত পাের  য, যিদ  ফেরশতাই 

িনকিবতরন হেবন তাহেল আ�াহ তা‘আলা  কন বলেলন  য, ‘আিম তার 

িনকেি’? অথরাা ‘িনকিতা’- ক আ�াহ তা‘আলা িনেজর ণে� ণ�ৃ� কের 

 কন উে�খ করেলন? ই �কৃিতর অিভবযি�র উদাহরু িক অনয  কাথাও 
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পাওয়া যায়? 

উ�র 

আ�াহ তা‘আলা  ফেরশতার িনকিতােক তাার িনেজর িনকিতা বেল উে�খ 

কেরেছন; কারু  ফেরশতার িনকিতা আ�াহ তা‘আলার িনেদরেশই ংেি 

থােক্  ফেরশতারা হেলন  ণনয ও দূত্ 

 ফেরশতার িনকিতােক আ�াহ তা‘আলা িনেজর িনকিতা বেল বয� করার 

উদাহরু আল কুরআেনর িবিভ� জায়গায় ইেণেছ,  যমন: 

  ف�إِذ�ا ﴿
ۡ
أ ٰ ق�ر�  ]ا١٨:االعييم [ا﴾ ١ ۥء�اَ�هُ قُرۡ  تَِّعۡ ٱف�  هُ ��

অতঃপর যখন আমরা তা পাঠ কির (িজবরাঈেলর 

মাধযেম) তখন তুিম তার পােঠর অনুণরু কর্ (ণূরা 

আল িকয়ামাহ: ৭৫: ১৮) 

উ� আয়ােত রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�ােমর �িত কুরআন 

পাঠ মূলত  ফেরশতা িজ�নল আ. ইর মাধযেম ণ�� হেয়েছ্ িক� আ�াহ 

তা‘আলা ই পাঠেক িনেজর ণে� ণ�ৃ� কের বেলেছন, ‘যখন আিম তা 

পাঠ কির’্ ইিা ই িহেণেব  য, িজ�নল আ. রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াণা�ােমর �িত আ�াহর িনেদরেশই কুরআন পাঠ কেরেছন্ 
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অনু্পভােব আ�াহ তা‘আলার বাুন- 

نۡ  ذ�ه�ب�  ف�ل�ّما ﴿ ٰ ِِبۡ  �� َۡ ٱ هِيم� �� ٓ  عُ سّر ا ٰ  ىٰ بُۡ�� لۡ ٱ هُ ء�تۡ َ�ج� :اهدد[ا﴾ ٧ سُوٍط  مِ ق�وۡ  ِ�  ِدُ��اَُ��

 اا]٧٤

অতঃপর যখন ইবরাহনম  থেক ভয় দূর হল ইবং তার 

কােছ ণুণংবাদ ইল, তখন  ণ লূেতর কওম ণ�েকর 

আমােদর ণােথ বাদানুবাদ করেত লাগল্ (ণূরা াদ: 

১১: ৭৪) 

ই আয়ােত বলা হেয়েছ  য, ইবরাহনম আ. লূত আ. কওম ণ�েকর 

আ�াহর ণে� বাদানুবাদ করেত লাগেলন্ অথা আমরা জািন  য িতিন 

 ফেরশতােদর ণে� বাদানুবাদ করেত লাগেলন্ িক�  যেহতু  ফেরশতারা 

আ�াহর দূত িহেণেব ইেণিছেলন  ণ িহেণেব তােদর ণে� বাদানুবাদ করা 

ইক অেথর আ�াহর ণে�ই বাদানুবাদ করা্ 

 

নবম ও দশম উদাহরু 

আ�াহ তা‘আলার বাুন: 

﴿  ۡ �ۡ  رِي��
�
 ]اا١٤:االعام[ا﴾ُينِن�ابِأ
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যা আমার াাকুণ তিাবধােন ালত্ (ণূরা আল কামার: ৫৪: ১৪) 

ইবং মূণা আ.  ক উে�শয কের আ�াহ তা‘আলার বাুন: 

﴿ ُۡ ُ�ِ ٰ  ن�ع� َ� � يۡ  ��  ]ا٣٩:اط [ا﴾ ٣ ِ�ٓ ��

যােত তুিম আমার  াােখর ণামেন �িতপািলত হও’্ (তাহা: ৩৯) 

জওয়াব:  

উি�িখিত দু‘আয়ােতর অথরও বািহযক ও �কৃত অথর্ তেব ইখােন বািহযক 

ও �কৃত অথর বলেত িক বুঝােনা হেয়েছ? 

ইখােন িক ইিা বুঝােনা হেয়েছ  য, নূহ আ. ইর িকশিত আ�াহর  াােখ 

ালত? কারু بِأَْعيُنَِنا ইর আকিরক অথর ‘আমার  াােখ’? অথবা ি�তনয় 

আয়াত অনুযায়ন মূণা আ. িক আ�াহর  াােখর ওপর �িতপািলত হেয়েছন? 

 কননা َعلَى َعْينِي ইর আকিরক অথর ‘আমার  াােখর ওপর’? 

নািক বলা হেব  য, ইখােন বািহযক অথর হেলা - নূহ আ. িকশিত ইভােব 

ালত  য আ�াহর াকু তােক তিাবধান করত, অনু্পভােব মূণা আ. ইর 

�িতপালনও আ�াহর  াােখর তিাবধােন ণ�� হেয়েছ্ 

�থম কথািি  য বািতল ই বযাপাের ণে�েহর  কােনা অবকাশ  নই্ 
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কারু:  

ইক. আরবন ভাষার বযবহারগত দািব উ� কথার পেক নয়্ আর পিব� 

কুরআন আরবন ভাষায় নািযল হেয়েছ: ইরশাদ হেয়েছ: 

﴿  ٓ لۡ  ِِّ�ا َز�
�
ٰ أ َِيّٗ  ًَا�قُرۡ  هُ �� ر� لُّ�مۡ  اع�  ]اا٢:ايدمف[ا﴾ ٢ قِلُون� ��عۡ  لّع�

িন�য় আিম ইেক আরবন কুরআন্েপ নািযল কেরিছ 

যােত  তামরা বুঝেত পার্ (ইউণুফ: ১২: ২) 

অনয ইক আয়ােত ইেণেছ: 

ل�  ﴿  ٱ سّرَحُ ٱ بِهِ َ�ز�
�
ٰ  ١ ِم�ُ ۡ� � ۡ ٱ مِن�  ِ��ُكون�  َِك� ق�لۡ  ��  ١ ُمنِذرِ�ن� س

انٍ  ِ�ّٖ  بِلِس� ر�  ]اا١٩٥ااى١٩٣:االشعماء[ا﴾ ١ ّمَِ�ٖ  ع�

িব�� আ�া৩০F

31 ইিা িনেয় অবতরু কেরেছ্  তামার 

বদেয়, যােত তুিম ণতকরকারনেদর অ�ভুর� হও্ 

ণু � আরবন ভাষায়্ (আশ-শ‘আরা: ২৬: ১৯৩ -

১৯৫) 

অতইব আরবন ভাষায় যিদ  কউ বেল فالن يسير بعيني যার আকিরক অথর 

                                                           
31 ইখােন ‘িব�� আ�া’ �ারা িজ�নল (আঃ)  ক বুঝােনা হেয়েছ্ 
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হেলা (অমুক বযি� আমার  াােখ ালেছ); িক�  কউ িক উ� বাকযিিেক ই 

অেথর বুঝেব? বরং বাকযিির �কৃত ও বািহযক অথর হেলা (অমুক বযি� 

আমার  াােখর ণামেন বা ত�াবধােন ালেছ)্ অনু্পভােব যিদ  কউ বেল 

 য فالن تخرج على عيني  যার আকিরক অথর হেলা (অমুক বযি� আমার 

 াােখর ওপর পড়া  লখা ণ�� কেরেছ), িক�  কউ িক ই অেথর 

বাকযিিেক বুঝেব? বরং বাকযিি  থেক  য বািহযক ও �কৃত অথর বুেঝ 

থােক তা হেলা, (অমুক বযি� আমার  াােখর ণামেনই পড়ােলখা ণ�� 

কেরেছ্) যিদ  কউ উি�িখত দু‘বােকযর আকিরক অথরেক বািহযক ও 

�কৃত অথর বলেত াায় তেব জানন বযি�েদর কথা দূের থাক মুখর বযি�রাও 

তােক িনেয় হাণেব্ 

দুই. উি�িখত দু‘আয়ােতর বািহযক ও �কৃত অথর িনধরারেু �থেমা� কথািি 

আ�াহর জনয  কােনা�েমই ণ�িতপূুর হেত পাের না্ আ�াহ তা‘আলা 

ণ�েকর  য বযি�র ইলম রেয়েছ ইবং   য বযি� তাােক যথাথর্েপ কদর 

কের, তাার পেক ই ধরেনর অথর িনধরারু করা কেখানই ণ�ব নয়;  কননা 

আ�াহ তা‘আলা আরেশর ওপের আেছন ইবং িতিন তাার ণৃি�কুল  থেক 

আলাদা্ িতিন মাখলুেখর মােঝ ণ�াণহ অব�ান কেরন না্ িতিন  কােনা 

মাখলুেকর অভয�েরও অব�ান কেরন না ইবং আ�াহর মেধযও তাার 

 কােনা মাখলুক অব�ান কের না্  আ�াহ তা‘আলা ইণব  থেক পিব� ও 

ঊে�র্ 
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শ�গত ইবং অথরগতভােব উি�িখত দু‘আয়ােতর বািহযক ও �কৃত অথর 

িনধরারেুর বযাপাের �থম কথািি  �্েপ বািতল বেল ণাবয� হওয়ার 

পর ি�তনয় কথািিই বািহযক ও �কৃত অথর বেল ণাবয� হেয় যায়: অথরাা 

নূহ আ. ইর িকশিত ইভােব ােলেছ  য আ�াহর াকু তােক তিাবধান 

কেরেছ্ অনু্পভােব মূণা আ. ইভােব �িতপািলত হেয়েছন  য, আ�াহর 

াকু তােক তিাবধান কেরেছ্ ণালাফেদর  কউ  কউ ‘আমার দৃি�র 

ণামেন’ বেল  য অথর কেরেছন তাও ই িবষয়িিেক বুঝােি; কারু আ�াহ 

তা‘আলার যিদ কাউেক তাার াকু �ারা তিাবধান কেরন, তাহেল ই 

তিাবধােনর দািব হেলা  য িতিন তােক  দখেছন্ আর িবশ� অেথরর দািব 

িহেণেব  য অথর আেণ তা ওই অেথররই অংশ্ ইকিি শ�  থেক অথর 

উ�ােরর ণুিবিদত  য িনয়ম রেয়েছ তার িনিরেখই ই জাতনয় অথর িবশ� 

বেল পিরগিুত্ আর আমরা জািন  য ইকিি শ� িতনভােব তার 

অথরিনেদরশ কের্ ‘মুতাবাকাহ’  তথা াবা অথরিনেদরশ, ‘তাদা�ুন’ তথা 

শািমলগতভােব অথরিনেদরশ ইবং ‘ইলিতযাম’ তথা দািবগতভােব 

অথরিনেদরশ্ 

 

ইকাদশ উদাহরু 
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হাদনেণ কুদণনেত আ�াহ তা‘আলা বেলেছন: 

احتا« انيلدافل اإل ايتعمب ااامت ايلاهللا أمي

سحا ىافن ااسحابت اكغتاماع االتا�ساعان ىا

أ�صهاالتاياصان ىاأ�مهاال اياطشانهيىا

 ايا انهيىاألئامأل�األاطيغ ىاألجغ اال

ا»ألئاامتعي أاألايهن 

(আমার বা�া নফল ইবাদেতর মাধযেম আমার িনকিতা অজরন করেত 

থােক ই পযর�  য আিম তােক ভােলােবেণ  ফিল্ আর আিম যখন তােক 

ভােলােবেণ  ফিল, তখন আিম তার কান হেয় যাই যা িদেয়  ণ  শােন্ 

আিম তার  াাখ হেয় যাই যা িদেয়  ণ  দেখ্ আিম তার হাত হেয় যাই যা 

িদেয়  ণ পাকড়াও কের্ আিম তার পা হেয় যাই যা িদেয়  ণ হাােি্  ণ 

যিদ আমার কােছ াায় তেব আিম তােক অবশযই িদই্  ণ যিদ আমার 

আ�য় �াথরনা কের তেব িন�য় আিম তােক আ�য় িদই্) 

উ�র 

ই হাদনণিি ণহনহ বুখারনেত িকতাবুর িরকাক ইর আওতাধনন ৩৮ নং 
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অনুেিেদ উি�িখত হেয়েছ্৩১

32 

আহেল ণু�ত ওয়াল জামা‘আত হাদনণিিেক বািহযক অেথরই িনেয়েছন, িক� 

ই হাদনণিির বািহযক অথর কন? 

হাদনণিির বািহযক অথর িক ইিা  য, আ�াহ তা‘আলা ইকজন ওলনর কান, 

 াাখ, হাত ও পা হেয় যান? 

নািক হাদনিির বািহযক অথর ইিা  য, আ�াহ তা‘আলা ইকজন ওলনর কান, 

 াাখ, হাত ও পােক ণিঠক পেথ পিরাািলত কেরন্ যােত তার অনুভূিত ও 

আমল আ�াহ  কিকক হেয় যায়্ 

ইেত  কােনা ণে�হ  নই  য, �থম কথািি হাদনণিির বািহযক অথর হেত 

পাের না্ ইিা বরং হাদনণিির দািবগত অথরও হেত পাের না্ আর তা 

দু‘কারেু:  

�থম কারু 

আ�াহ তা‘আলা বেলেছন, ‘আমার বা�া নফল ইবাদেতর মাধযেম আমার 

িনকিতা অজরন করেত থােক ই পযর�  য আিম তােক ভােলােবেণ  ফিল্’ 

িতিন আেরা বেলেছন  য, ‘ ণ যিদ আমার কােছ াায় তেব আিম তােক 

                                                           
32 - বুখারন, হাদনণ নং (৬৫০২) 
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অবশযই িদই্  ণ যিদ আমার আ�য় �াথরনা কের তেব িন�য় আিম তােক 

আ�য় িদই্’ ইখােন বা�া ও মাবুদ, িনকিতা অজরনকরন ও যার িনকিতা 

অজরন করা হেি, িযিন ভােলাবােণন ইবং যােক ভােলাবাণা হেি, 

�াথরনাকারন ও �াথরনার পা�, দাতা ও মহনতা, আ�য় �াথরন ও আ�য়দাতার 

মেধয পাথরকযিা অতয�  �ভােব �িতি�ত্ অথরাা হাদনেণর অনুপম ব�বয 

িভন-িভ� দুই ণ�ােক বুঝােি, যােদর ইকজন অনযজন  থেক আলাদা্ 

অতঃপর ইকজন অপর জেনর গু অথবা অপর জেনর অংশণমূেহর মেধয 

 কােনা অংেশ পিরুত হেত পাের না্ 

ি�তনয় কারু 

ওলনর কান,  াাখ, হাত ও পা- ইগেলা হেলা কু�ায়ন ণৃি�র  বিশ�য বা 

অংশ্ আর ইিা  কােনা জানন বযি� ধারুা করেত পাের না  য, িযিন 

অনািদ-অন�, িতিন ইকিি ণৃি�জনেবর কান,  াাখ, হাত ও পােয় পিরুত 

হেয় যােবন, ই জাতনয় অথর  তা ক�না করেতও মেন ংৃুার উে�ক কের্ 

তেকরর খািতের ধের  নওয়ার জনযও ই জাতনয় কথা িজ�া িদেয় উাারু 

করা মুশিকল্ অতইব িক কের বলা শ� হেত পাের  য ইিাই হেলা 

হাদনেণর বািহযক অথর ইবং ই বািহযক অথর  থেক ণের আণা হেয়েছ? 

আপিন পিব�-মহান  হ আ�াহ! ণকল �শংণা আপনার, আপনার গু 

বুরনা কের  শষ করেত পারব না, আপিন  যভােব িনেজেক গুািিত 
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কেরেছন আপিন িঠক  ণ রকমই্ 

�থম কথািি বািতল ও িনিষ� বেল �মািুত হওয়ার পর ি�তনয় কথািিই 

শ� িহেণেব  থেক যায়্ আর তা হেলা, আ�াহ তা‘আলা ওলনর কান,  াাখ 

ও আমলেক ণিঠক পেথ পিরাািলত কেরন্ ইমনভােব  য, তার কান- 

 াাখ িদেয় অনুভব করা, হাত-পা িদেয় কাজ করা ইকিন�ভােব আ�াহর 

জনয হেয় যায়,  ণ ণাহাযয াাইেল  কবল আ�াহর কােছই াায়, ইি�বা ও 

িবিধিবধান পালন শধু আ�াহর জনযই হেয় যায়্ অতইব পিরপূুর ইখলাণ, 

আ�াহর ণাহাযয াাওয়া ইবং শরনয়ত ও িবধান পালন ইণবগেলাই তার 

মেধয পূুরা�্েপ ইক� হয়্ আর ইিাই হেলা আ�াহর পক  থেক ণেবরাা 

তাওফনক্ ণালাফগু উ� হাদনেণর বযাখযা ইভােবই িদেয়েছন্ ই বযাখযািি  

হাদনেণর শ�মালার  য বািহযক অথর রেয়েছ তার ণে� ণংগিতপূুর্  

হাদনণিির কে��ি  থেক  য �কৃত অথর বুঝা যায় তার ণে� 

ণাম�ণযপূুর্  ই বযাখযা  কােনা তািবল-িনভরর বযাখযা নয়্ ই বযাখযায় 

বািহযক অথর  থেক দূের ােল যাওয়াও হয়িন্ ই জনয আ�াহ তা‘আলার 

�শংণা ও শকিরয়া্ 

 

�াদশতম উদাহরু 
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হাদনেণ কুদণনেত ইেণেছ: 

منارعمبام�امباارعم�تامغ ا لاعىاأمنا«

ىاأمناسريأا
ً
رعمبام�ا لاعارعم�تامغ انيع

ا.»يا اسريت اهمأل 

 য বযি� ইক িবংত পিরমাু আমার িনকিবতরন হেলা, 

আিম ইক হাত পিরমাু তার িনকিবতরন হলাম্ আর 

 য বযি� ইক হাত পিরমাু আমার িনকিবতরন হেলা 

আিম ইক গজ পিরমাু তার িনকিবতরন হলাম্ আর 

 য বযি� আমার কােছ  হােি ইল, আিম তার কােছ 

 দৗেড় যাই্ 

হাদনণিি ণহনহ্ ইমাম মুণিলম হাদনণিি িযিকর ও  দা‘আ অধযােয় আবু 

যর রািদয়া�াা আনা ইর বুরনায় উে�খ কেরেছন্ আবু ারায়রা 

রািদয়া�াা আনা  থেকও অনু্প ইকিি হাদনণ িতিন উে�খ কেরেছন্ 

ইমাম বুখারন িকতাবুত তাওহনদ, অনুেিদ পেনরেত আবু ারায়রা 
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রািদয়া�াা আনা  থেক অনু্প ইকিি হাদনণ উে�খ কেরেছন্৩২

33 

[জওয়াব:]  

ইই হাদনণিি আ�াহ তা‘আলার ওই ণকল কমরেক বুঝােি যা িতিন 

ণ�াদন করেত ইিা কেরন্ ণবরশি�মান আ�াহ তা‘আলা যা ইিা তাই 

কেরন্ ই িবষয়িি কুরআন ও ণু�াহ �ারা �িতি�ত্  যমন আ�াহ 

তা‘আলার িনে�া� বাুনণমূেহ: 

�ك�  �ذ�ا ﴿ س
�
� َ�ادِي س� ّ�ِ  ِع ِجيُب  ق�رِ�ٌبۖ  ف�إِّ�ِ  ��

ُ
عۡ  أ اعِ ٱ و�ة� د� ِن�  ِِذ�ا ُّ ��  ]ا١٨٦:االعمس[ا﴾ د�

আর যখন আমার বা�াগু  তামােক আমার ণ�েকর 

িজজাণা করেব, আিম  তা িন�য় িনকিবতরন্ আিম 

আহবানকারনর ডােক ণাড়া  দই, যখন  ণ আমােক 

ডােক্ (ণূরা আল বাকারা: ২: ১৮৬) 

﴿  ٓ ا َّك�  ء� َ�ج� ۡ ٱَ�  ر� ل�ُك س فّٗ  م� فّٗ  اص�  ]اا٢٢:االاجم[ا﴾ ٢ اص�

আর  তামার রব ও  ফেরশতাগু উপি�ত হেবন 

ণািরব�ভােব্ (ণূরা আল ফাজর: ৮৯: ২২) 

                                                           
33 - বুখারন, হাদনণ নং ৭৪০৫; মুণিলম হাদনণ নং ২৬৭৫ 
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﴿  ُۡ ٓ  َ�نُظُرَن�  ه� َّ ن ِِ
�
  أ

ۡ
ۡ ٱ �ِي�ُهمُ ت�أ ٰ س �َ ةُ م� َۡ  �ِك�

�
  أ

ۡ
َّك�  ِ�� َ�أ َۡ  ر�

�
  أ

ۡ
 ِ�� َ�أ

ٰ  ُض ��عۡ  ۗ  ِت ء�ا�� َِّك�  ]اا١٥٨:ااالنعي [ا﴾ر�

তারা িক ইরই অেপকা করেছ  য, তােদর িনকি 

 ফেরশতাগু হািজর হেব, িকংবা  তামার রব উপি�ত 

হেব অথবা �কাশ পােব  তামার রেবর আয়াতণমূেহর 

িকছু? (ণূরা আল আনআম: ৬: ১৫৮) 

َۡ ٱ ﴿ ٰ سّر �  نُ ��  ]ا٥:اط [ا﴾ ٥ َ�و�ىٰ سۡ ٱ ِش ع�رۡ لۡ ٱ ��

দয়াময় (আ�াহ) আরেশ ণমাণনন্ (ণূরা তাহা: ২০: ৫) 

অনু্পভােব হাদনেণ ইেণেছ: 

يرهللال�غيايالغ اإ االسايءاالنيياح�اياقاثغثاالغيلا«

ا»اآللم

আমােদর রব �িত রােতই িন�াকােশ  নেম আেণন, 

যখন রােতর  শষ তৃতনয় �হর অবিশ� থােক্৩৩F

34 

                                                           
34 - ই হাদনণিির ণূ� পূেবর িগেয়েছ 
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অনয ইক হাদনেণ ইেণেছ: 

أالايعالا ميارامقاسحمانامق امناطيب«

ا»إالاسلههياالمحنانيايغ ا-ا اإالاالطيب

যখন  কােনা বযি� হালাল ণ�দ  থেক িকছু দান 

কের - আর আ�াহ হালাল বযতনত মহু কেরন না- 

তখন দয়াময় তা তাার ডান হাত িদেয় মহু কেরন্৩৪F

35 

ই জাতনয় আেরা অনযানয আয়াত ও হাদনণ যা ইিাকৃত কমরণমূহ আ�াহর 

ণে� ণ�ৃ� হওয়ােক িনেদরশ কের্ অতইব হাদনেণ  য উি�িখত হেয়েছ, 

‘আিম তার িনকিবতরন হই’, ‘আিম তার িদেক  দৗেড় আিণ’ তা ইই 

পযরােয়র্ 

ণালাফগু তথা আহেল ণু�ত ওয়াল জামাআত উি�িখত ধরেনর 

বাুনণমূহেক আ�াহ তা‘আলার শােনর জনয উপেযাগনভােব বািহযক ও 

�কৃত অেথরই িনেয় থােকন্ ই  কে� তারা  কােনা ‘তাকঈফ’ তথা ধরন-

                                                           
35 - বুখারন, যাকাত অধযায়, অনুেিদ : হালাল উপাজরন  থেক ণদাকা করা, 

হাদনণ নং ১৪১০; মুণিলম, যাকাত অধযায়, অনুেিদ : হালাল উপাজরেনর 

ণদাকা কবুল হওয়া, হাদনণ নং ১০১৪ 
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ধারু িনধরারু ইবং ‘তামছনল’ তথা উদাহরু িনধরারেুর আ�েয় যান না্ 

শায়খুল ইণলাম ইবেন তাইিময়া রহ. আ�াহর িন�াকােশ  নেম আণা 

িবষয়ক হাদনেণর বযাখযায় বেলন (�. মাজমুউল ফাতাওয়া: খ� ৫, পৃ�া 

৪৬৬): আ�াহ তা‘আলার িনকিবতরন হওয়া ইবং িকছু বা�ার কােছ আণা- 

যারা আ�াহ তা‘আলার ইিাকৃত কমর, িকয়ামেতর িদন আ�াহ তা‘আলার 

আগমু, তাার অবতরু ও আরেশর ওপের আেরাহনেক ণাবয� কের - 

তারা উি�িখত হাদনেণ িনকিবতরন হওয়ার  য কথা আেছ  ণিােকও ণাবয� 

কেরন্’ 

অতইব ই কথা বলেত বাধা িক  য, আ�াহ তা‘আলা তাার বা�ার 

িনকিবতরন হন, িতিন  যভােব াান  ণভােব, তাার ঊ�রাব�ান ণেিও? 

 কােনা ধরন-ধারু িনধরারু না কের, অথবা  কােনা উদাহরু না িদেয় ই 

কথা বলেত বাধা িক  য আ�াহ তা‘আলা  যভােব ইিা  ণভােব আণেবন? 

ইিা  তা আ�াহ তা‘আলার কামাল ও পূুরা�তারই ইকিি িবষয়  য িতিন 

তাার শান  মাতােবক যা ইিা তাই করেবন্ 

 কউ  কউ বেলেছন  য, ই হাদনেণ আ�াহ তা‘আলার  য কথািি ইেণেছ 

 য, ‘আিম তাার িনকি  দৗেড় যাই’, ইর �ারা উে�শয হেলা,  য বযি� 

আ�াহ তা‘আলার  নকিয অজরেনর জনয কাজ কের যায় ইবং শরনর ও 
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অ�র উভয়িা িনেয় আ�াহর পােন ধািবত হয়, তােক আ�াহ তা‘আলা 

অিত�ত মহু কের  নন্ আর আ�াহ তা‘আলা আমলকারনেক  য 

�িতদান  দন তা আমলকারনর আমেলর  ােয়ও অিধক পিরপূুর্ তারা 

তােদর ই ব�েবযর পেক যুি� িদেয় বেলন  য, আ�াহ তা‘আলা হাদনেণ 

কুদণনেত বেলেছন, ‘ য আমার কােছ  হােি আেণ’্ আর ইিা জাত িবষয় 

 য, আ�াহ তা‘আলার  নকিয অজরনকারন, আ�াহ তা‘আলার কােছ  পৗছেত 

আমহন বযি�  কবলমা� হাািার মাধযেম আ�াহ তা‘আলার  নকিয অজরন 

কের না, বরং কখেনা হাািার মাধযেম,  যমন ণালােতর উে�েশ মণিজেদর 

িদেক  হােি যাওয়া, হজ পালেনর উে�েশ  হােি যাওয়া, আ�াহর পেথ 

িজহােদর উে�েশ  হােি যাওয়া ইতযািদ্ আবার কখেনা রকু-িণজদা 

ইতযািদর মাধযেম আ�াহ তা‘আলার  নকিয অজরন কের থােক,  যমন 

হাদনেণ ইেণেছ, রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম বেলেছন: ‘িন�য় 

বা�া আ�াহ তা‘আলার অিত িনকিবতরন থােক তখন যখন  ণ িণজদারত 

থােক্’36 বরং বা�া িবছানায় শেয়  থেকও আ�াহর  নকিয অজরন করেত 

পাের্  যমন আ�াহ তা‘আলা বেলেছন: 

َِن� ٱ ﴿ � ٱ ُكُرَن� َ�ذۡ  َّ ِّ  ٰ ٰ  اَ�ُ�ُعودٗ  امٗ قِ�� �  ]اا١٩١:ااامانااهللا[ا﴾ُجُنوَِِهمۡ  َ���

                                                           
36 - মুণিলম, ণালাত অধযায়, অনুেিদ : রকু ও িণজদায় যা বলা হেব, হাদনণ 

নং ৪৮২ 
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যারা আ�াহহেক  রু কের দাািড়েয়, বেণ ও কাত 

হেয়্ (ণূরা আেল ইমরান: ৩: ১৯১) 

নবন ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম ইমরান ইবেন াণাইনেক বেলেছন: 

فلاقيهايىافننالما�ستطعافعياماًىافننالما�ستطعافعيا«

 »غبج

তুিম দাািড়েয় ণালাত পড়, যিদ না পার তাহেল বেণ, 

আর যিদ না পার তাহের কাত হেয়্৩৬F

37 

উ� বযাখযার �ব�াগু বেলন: যিদ িবষয়িি ই রকমই হয়, তাহেল 

হাদনণিির উে�শয হেব আ�াহ তা‘আলা বা�ার আমেলর  য িবিনময়  দন 

তা বুরনা করা্ আর  য বযি� ইকিন� হেয় আ�াহর �িত ধািবত হেব, 

 ণ যিদ ধনরগামনও হয় তবুও আ�াহ তা‘আলা তােক তার আমেলর  ােয়ও 

উ�ম ও পূুরা� �িতদান  দেবন্ আর ইিাই হেলা হাদনণিির বািহযক অথর 

যার অননয ব�বয  থেক শরঈ ইি�ত অনুযায়ন বুঝা যােি্ 

                                                           
37 - বুখারন, জুমআ অধযায়, অনুেিদ : যিদ বেণ নামাজ পড়েত না পােড় তেব 

কাত হেয়, হাদনণ নং ১১১৭ 
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যিদ অননয ব�বয  থেক শরঈ ইি�ত অনুযায়ন ই অথর বুঝা যায় তেব তা 

বািহযক অথর  থেক দূের যাওয়া হেব না, আহেল তা‘তনলেদর তািবেলর 

মেতাও তািবল করা হেব না, অতইব তা আহেল ণু�েতর িবরে� দিলল 

িহেণেব দাাড়ােব না্   

উি�িখত অিভমত বয�কারন যা বলেলন, তা  ফেল  দওয়ার মেতা না্ 

তেব �থম কথািি অিধক পির�ার, �িিমু� ইবং ণালাফেদর মাযহােবর 

অিধক উপেযাগন্ 

শরঈ ইি�েতর  য কথািি বলা হেয়েছ, অথরাা আ�াহ তা‘আলার  নকিয 

অজরন শধু হাািার ণে�ই িবিশ� নয়, বরং বলা হেব  য হাদনণিি ইকিি 

উদাহরুতুলয্  কানিি ইবাদত ইবং  কানিি ইবাদত নয়, তা িনিদর� করার 

জনয হাদনণিি উি�িখত হয়িন্ অতইব হাদনণিির অথর হেব:  য বযি� 

আমার কােছ ইমন ইবাদেতর  কে�  হােি আণল যােত হাািার �েয়াজন 

পেড়,  যমন জামােতর ণে� ণালাত আদােয়র জনয মণিজেদর যাওয়ার 

�েয়াজেন হাািেত হয়, অথবা ইমন ইবাদত যা মূলত  হােিই ণ�� করেত 

হয়,  যমন তাওয়াফ ইবং ণাঈ্  

আ�াহ তা‘আলাই ণেবরা�ম জানন্ 
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�েয়াদশ উদাহরু 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿  �َ
�
�مۡ  أ َۡ  س ْ َ�ر� َّا ا

�
ل�قۡ  َ �ُهم ن�اخ� ِمل�ۡت  ّمِّما س َۡ  ع�

�
َ ٓ َۡ  ِدَن�ا

�
َ ٰ ُهمۡ  امٗ �� ا َ� �ه�  س

 ٰ  ]ا٧١:ا� [ا﴾ ٧ لُِكون� ��

তারা িক  দেখিন, আমার হােতর কৃত ব�ণমূেহর মেধয আিম 

তােদর জনয াতুুদ জ� ণৃি� কেরিছ্ (ণূরা ইয়াণনন: ৩৬: 

৭১) 

আমরা ই আয়ােতর উ�র  দব �থেম িজজাণা কের  য, ই আয়ােতর 

�কাশয ও �কৃত অথর িক? �কাশয ও �কৃত অথর িনধরািরত হওয়ার পেরই 

 তা ইিা বলা শ� হেত পাের  য তা �কাশয ও �কৃত অথর  থেক ণিরেয় 

 নওয়া হেয়েছ্ 

ইিা িক বলা হেব  য ই আয়ােতর বািহযক ও �কৃত অথর ইই  য, আ�াহ 

তা‘আলা াতুুদ জ� তাার িনজ হােত ণৃি� কেরেছন িঠক  ণভােব  যভােব 

িতিন আদম আ.  ক ণৃি� কেরেছন? 

না িক বলা হেব  য, ই আয়ােতর বািহযক অথর ইই  য, আ�াহ তা‘আলা 

াতুুদ জ� ণৃি� কেরেছন িঠক  ণভােব  যভােব িতিন অনযানয ণৃি�ব�েক 
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ণৃি� কেরেছন, অথরাা িতিন তার হাত িদেয় তা ণরাণির ণৃি� কেরনিন, 

বরং হাতেক ইখােন কেমরর ণে� ণ�ৃ� করা হেয়েছ ইিা বুঝােনার জনয 

 য হােতর িযিন মািলক িতিনই তা ণৃি� কেরেছন্ আর ইিা আরবন ভাষায় 

ইকিি �নকৃত ইকিি িবষয়্ 

�থম কথািি আয়ােতর বািহযক ও �কৃত অথর হেত পাের না দু’ কারেু: 

�থমত: আরবন ভাষার দািব অনুযায়ন �থম কথািি আয়ােতর শ�মালার 

দািব হেত পাের না্ আপিন যিদ িন�বিুরত কেয়কিি আয়াত অনুধাবন 

কের  দেখন তেব িবষয়িি অতয�  � হেয় যােব: 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

﴿  ٓ ا م� �َ  ٰ ��
�
َ�  ّمِن َ�ُ�مأ ي ُِ ا ةٖ ّم ِم� َ�ۡت  فَ� س� َۡ  ك�

�
��عۡ  ِدَُ�مۡ َ �َ ْ ن ُفوا ثِ�ٖ  ع� :االشدلا[ا﴾ ٣ ك�

 ]اا٣٠

আর  তামােদর �িত  য মুণনবত আপিতত হয়, তা 

 তামােদর কৃতকেমররই ফল্ আর অেনক িকছুই িতিন 

কমা কের  দন্ (আশশরা: ৪২: ৩০) 

ر�  ﴿ ه� ادُ لۡ ٱ ظ� س� ِ لۡ ٱ ِ�  ف� ّ ا رِ حۡ ۡ�� ٱَ�  �� َ�ۡت  بِم� س� َۡ  ك�
�
 �ّاِس ٱ يدِ َ

ُهم ِيٱ ض� ��عۡ  ِ�ُِذَق� َّ  ْ ِملُوا لُّهمۡ  ع�  ]ا٤١:االمأ [ا﴾ ٤ ِجُعون� َ�رۡ  ل�ع�
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মানুেষর হােতর কৃতকেমরর দরন �েল ও ণমুে� 

ফাণাদ �কাশ পায়্ যার ফেল আ�াহ তােদর কিতপয় 

কৃতকেমরর �াদ তােদরেক আ�াদন করান, যােত তারা 

িফের আেণ্ (ণূরা আররম: ৩০: ৪১) 

﴿  ٰ ا سِك� �� ۡت  بِم� َۡ  ق�ّدم�
�
 ]اا١٨٢:ااامانااهللا[ا﴾ِدَُ�مۡ َ

ই হল  তামােদর হাত যা আগাম  পশ কেরেছ্ (ণূরা 

আেল ইমরান: ৩: ১৮২) 

ইণব আয়ােত মানুেষর হাত যা উপাজরন কেরেছ বা হাত যা আগাম  পশ 

কেরেছ �ারা �য়ং মানুষ যা উপাজরন কেরেছ বা আগাম  পশ কেরেছ 

বুঝােনা হেয়েছ্  হাক তা হাত �ারা অথবা অনযভােব্ ইর িবপরনেত যিদ 

বলা হয়  য, ই কাজিি আিম আমার দু’হাত বযবহার কের কেরিছ, তাহেল 

ইর অথর হেব  কবল ওই কাজ যা হাত বযবহার কের করা হেয়েছ্  যমন 

আ�াহ তা‘আলার িনে�া� বাুনেত: 

﴿  ۡ� َِن�  ُٞ ف�و� َّ ِ َُون� َ��ۡ  لّ ٰ لۡ ٱ َُ َۡ  ب� كِ��
�
ُقوسُون�  ُ�مّ  مۡ ِدَهِ بِ� ��  ٰ ا�� ِٱ ِعندِ  مِنۡ  ذ� :االعمس[ا﴾ِّ

 ]اا٧٩

ণুতরাং �ংণ তােদর জনয যারা িনজ হােত িকতাব 

িলেখ্ তারপর বেল, ‘ইিি আ�াহর পক  থেক’, যােত 
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তা তুি  মূেলয িবি� করেত পাের্ (ণূরা আল 

বাকারা: ২: ৭৯) 

ইখােন ‘িনজ হােত িকতাব িলেখ’ �ারা ণরাণির হাত বযবহার কের িকতাব 

িলখােক বুঝােনা হেয়েছ্  

ি�তনয়ত: ইখােন যিদ উে�শয ইিাই হত  য, আ�াহ তা‘আলা ণরাণির 

তাার হাত �ারাই াতুুদ জ� ণৃি� কেরেছন, তাহেল বাকযিি ইমন হেতা : 

 অথরাা আিম তােদর জনয ণৃি� কেরিছ আমার হাত)  خلقنا لهم بأيدينا أنعاما

�ারা াতুুদ জ�)  যমন আ�াহ তা‘আলা আদম আ. ইর বযাপাের 

বেলেছন: 

ٰ  ق�ال�  ﴿ ا لِيُس إِبۡ َ� ن�ع�ك�  م� ن م�
�
�سۡ  أ ا ُجد� � ل�قۡ  سِم� ّيۖ  ُت خ�  ]اا٧٥:اص[ا﴾�ِي�د�

আ�াহ বলেলন, ‘ হ ইবলনণ, আমার দু’হােত আিম 

যােক ণৃি� কেরিছ তার �িত িণজদাবনত হেত িকেণ 

 তামােক বাধা িদল? (ণূরা ণাদ: ৩৮: ৭৫) 

কারু আল কুরআন অ � নয় বরং ণুু� বুরনা িনেয় অবতনুর হেয়েছ্ 

ইরশাদ হেয়েছ: 

َ�ّزۡ�� ﴿ ل�يۡ  اَ� ٰ لۡ ٱ ك� ع� ٰ تَِۡ  ب� ِك�� ۡ  لُِّ�ِّ  انٗ ��  ]اا٨٩:االحل[ا﴾ءٖ ��
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আর আিম  তামার উপর িকতাব নািযল কেরিছ �িতিি 

িবষেয়র  � বুরনা�্প্ (ণূরা আা-নাহল: ১৬: ৮৯) 

অতইব ই আেলাানার �ারা �থম কথািির বাতুলতা �কািশত হেয়  গল, 

ি�তনয় কথািি  য ণিঠক তা �মািুত হেয় যায়্ আর তা হেলা: আেলাায 

আয়ােতর বািহযক অথর হেলা, আ�াহ তা‘আলা াতুুদ জ�েক িঠক 

 ণভােবই ণৃি� কেরেছন  যভােব িতিন ণৃি� কেরেছন অনয মাখলুকাতেক্ 

অথরাা িতিন তাার হাত িদেয় ণরাণির ণৃি� কেরনিন্ তেব কমরেক হােতর 

ণে� ণ�ৃ� করা কমরেক ণ�ার ণে� ণ�ৃ� করার মেতাই্ অতইব 

আ�াহ তা‘আলার বাুন, ‘আমার হােতর কৃত ব�ণমূেহর মেধয আিম তােদর 

জনয াতুুদ জ� ণৃি� কেরিছ’ ইর অথর ‘আমার ণৃ� ব�ণমূেহর মেধয 

আিম তােদর জনয াতুুদ জ� ণৃি� কেরিছ’্ আরবন ভাষার বযবহাররনিত 

ইিাই দািব কের্ তেব যিদ আরবন ভাষায় يد (হাত) শে�র পূেবর ـب  

অবযয় থােক তেব  ণ ণময় ণরাণির হাতই অথর হেয় থােক্ ইই 

পাথরকযেক  জেন রাখুন্ কারু, ই ণাদৃশযময় িবষয়ণমূেহর মেধয থাকা 

পাথরকয জানা উ�ম ইলেমর মেধয শািমল্ ইর �ারা অেনক �� ণমাধান 

হেয় যায়্  

 

াতুদরশ উদাহরু 
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আ�াহ তা‘আলার বাুন:  

َِن� ٱ ِِنّ  ﴿ َ�اَُِعوَ�ك�  َّ ا ُ� َ�اَُِعون�  ِِّ�م� � ٱ ُ� ِٱ َ�دُ  ِّ َۡ  ق� ف�وۡ  ِّ
�
 ]ا١٠:االاتح[ا﴾ِدَِهمۚۡ َ

আর যারা  তামার কােছ বাই‘আত মহু কের, তারা 

শধু আ�াহরই কােছ বাই‘আত মহু কের; আ�াহর 

হাত তােদর হােতর উপর্ (ণূরা আলা ফাতহ: ৪৮: 

১০) 

উ�র: 

ইর উ�ের বলা হেব  য, ই আয়াতিি দুিি বাকয শািমল কের আেছ্ �থম 

বাকযিি হেলা: 

َِن� ٱ ِِنّ  ﴿ َ�اَُِعوَ�ك�  َّ ا ُ� َ�اَُِعون�  ِِّ�م� � ٱ ُ�  ]١٠:االاتح[ا﴾ِّ

আর যারা  তামার কােছ বাই‘আত মহু কের, তারা 

শধু আ�াহরই কােছ বাই‘আত মহু কের্ (ণূরা আল 

ফাতহ:৪৮ ১০) 

ণালাফ অথরাা আহেল ণু�ত ওয়াল জামাআত আয়াতিিেক বািহযক ও 

�কৃত অেথরই িনেয়েছন্ অথরাা ণাহাবনগু রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াণা�ােমর কােছই ণরাণির বাই‘আত মহন কেরিছেলন্ ই কথািি 
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িনে�া� আয়ােতও  �:  

دۡ ۞ ﴿ ُ ٱ ر�ِ��  لّق� نِ  ِّ ۡ ٱ ع� َ�اَُِعوَ�ك�  ِِذۡ  ِمنِ�� ُمؤۡ س �ُ  ۡ ةِ ٱ ت� �� ر�  ]اا١٨:االاتح[ا﴾سّشج�

অবশযই আ�াহ মুিমনেদর উপর ণ�� হেয়েছন, যখন 

তারা গােছর িনো আপনার হােত বাই‘আত মহু 

কেরিছল্ (ণূরা আল ফাতহ: ৪৮: ১৮) 

আর- 

ا﴿ َ�اَُِعون�  ِِّ�م� � ٱ ُ�  ]١٠:االاتح[ا﴾ِّ

তারা শধু আ�াহরই কােছ বাই‘আত মহু কের্ (ণূরা 

আল ফাতহ: ৪৮: ১৮)  

আ�াহ তা‘আলার ই কথা  থেক  কউ ইিা বুেঝ না  য, ণাহাবনগু 

ণরাণির আ�াহর কােছই বাই‘আত মহু কেরিছেলন্  কউ ইিা বলেব না 

 য ণরাণির আ�াহর কােছ বাই‘আত মহু করাই ই আয়ােতর বািহযক ও 

�কাশয অথর,  কননা ই্প হেল তা আয়ােতর �থমাংশ ও বা�বতার ণে� 

ণাংংিষরক হেয় যােব্  কননা আ�াহ তা‘আলা আয়ােতর �থম অংেশ ইিা 

 � কেরেছন  য, ণাহাবনগু রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�ােমর 

হােতই ণরাণির বাই‘আত মহু কেরিছেলন্ 



 

214 

রাণূেলর কােছ বাই‘আত মহু করােক আ�াহ তা‘আলা তাার কােছই 

বাই‘আত মহু করা ই জেনয বেলেছন  য, রাণূল হেলন আ�াহ 

তা‘আলারই রাণূল যার হােত ণাহাবনগু আ�াহর পেথ িজহােদর জনয 

বাই‘আত মহু কেরিছেলন্ আর রাণূলেক িযিন পািঠেয়েছন তাার পেথ 

িজহাদ করার উে�েশ রাণূেলর কােছ বাই‘আত মহু করা �কারা�ের 

তাার কােছই বাই‘আত মহু করা্  কননা িতিন  তা তাার পক  থেক বাুন 

 পৗেছ  দওয়ার জনযই রাণূল্ অনু্পভােব রাণূেলর আনুগতয করা িযিন 

রাণূলেক পািঠেয়েছন তারই আনুগতয করা্ কারু আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

دۡ  سرُّسول� ٱ َُِطعِ  ّمن ﴿ ق� اع�  َ� ط�
�
ۖ ٱ أ �  ]ا٨٠:االنسيء[ا﴾ ِّ

 য রাণূেলর আনুগতয করল,  ণ আ�াহরই আনুগতয 

করল্ (ণূরা আা-িনণা: ৪: ৮০) 

আর রাণূেলর কােছ ণাহাবনগেুর বাই‘আতেক আ�াহর কােছ বাই‘আত 

বলার মেধয িনিহত আেছ নবন ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�ামেক ণ�ািনত 

করা, তাােক ণমথরন করা, কৃত বাই‘আতেক  জারদার করা, বাই‘য়ােতর 

আযমতেক বািড়েয়  দওয়া ইবং বাই‘আতকারনেদর শানেক বািড়েয় 

 দওয়া্ ই িবষয়গেলা অতয�  � ইবং কারও কােছই  গাপন নয়্ 

ি�তনয় বাকয: 
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ِٱ َ�دُ ﴿ َۡ  ق� ف�وۡ  ِّ
�
 ]ا١٠:االاتح[ا﴾ِدَِهمۚۡ َ

আ�াহর হাত তােদর হােতর উপর্ (ণূরা আল ফাতহ: ৪৮: ১০) 

ই বাকযিিও বািহযক ও �কৃত অেথরই;  কননা আ�াহ তা‘আলার হাত 

বাই‘আতকারনেদর হােতর উপর; হাত হেলা আ�াহ তা‘আলার ইকিি 

িণফাত আর আ�াহ হেলন আরেশর ওপর্ অতইব তাার হাত 

বাই‘আতকারনেদর হােতর ওপের্ ইিাই হেলা উ� বােকযর বািহযক ও 

�কৃত অথর্ আর ইেত আেছ ই কথার তািগদ  য, নবন ণা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াণা�ােমর কােছ বাই‘আত করা আ�াহর কােছই বাই‘আত করা্ ইর 

�ারা ইিা আবশযক হয় না  য আ�াহ তা‘আলার হাত তােদর হােতর ণে� 

 লেগ থাকেব্ যিদ বলা হয়  য ‘আকাশ আমােদর ওপের’ তাহেল ইিা 

বুঝা যােব না  য আকাশ আমােদর মাথার ণে�  লেং আেছ, আকাশ 

আমােদর  থেক দূের ও িবিি� থাকা ণেিও উ� বাকযিি বলা শ�্ 

অনু্পভােব, যারা রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�ােমর হােত 

বাই‘আত কেরিছেলন, আ�াহর হাত তােদর হােতর ওপের যিদও আ�াহ 

তা‘আলা মাখলুক  থেক আলাদা ইবং তােদর  থেক ঊে�র্ 

‘আ�াহর হাত তােদর হােতর ওপের্’ ইখােন ‘আ�াহর হাত’- ক নবনর 

হাত বেল বুঝার  কােনা ণ�াবনা  নই্ ইিা দািব করার  কােনা ণুেযাগও 

 নই  য ইিাই হেলা শে�র বািহযক অথর;  কননা আ�াহ তা‘আলা ইখােন 
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‘হাত’- ক তাার িনেজর ণে� ণ�ৃ� কের উে�খ কেরেছন ইবং িতিন 

বেলেছন  য তাার হাত তােদর হােতর ওপের্ আর বাই‘আত করার ণময় 

নবন ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�ােমর হাত ণাহাবনগেুর হােতর ওপের 

িছল না,  কননা বাই‘আত করার ণময় িতিন তাার হাত �ণািরত কের 

ধরেতন আর ণাহাবনগু,  যভােব মুণাফাহা করা হয়  ণভােব, রাণূলু�াহ 

ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�ােমর হাতেক ধরেতন্ অতইব রাণূলু�াহ 

ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�ােমর হাত তােদর হােতর ণে� থাকত, তােদর 

হােতর ওপের থাকত না্ 

 

প�দশ উদাহরু 

হাদনেণ কুদণনেত আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ا»يياانناهد ىاممضتافغمارعمأ«

 হ আদম ণ�ান, আিম অণু� হেয়িছলাম িক� তুিম 

আমােক  দখেত আণিন৩৭F

38্ -আল হাদনণ্ 

হাদনণিি ‘ণদাাার, ণ�কর রকা ও িশ�াাার’ অধযােয়র আওতাধনন  রাগন 

                                                           
38 - মুণিলম, হাদনণ নং ২৫৬৯্  
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 দখার ফজনলত অধযােয় ইমাম মুণিলম বুরনা কেরেছন্ আবু ারায়রা 

রািদয়া�াা আনা  থেক বিুরত ই হাদনেণ রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াণা�াম বেলন: 

(আ�াহ তা‘আলা িকয়ামেতর িদন বলেবন:  হ আদম ণ�ান, আিম অণু� 

হেয়িছলাম, িক� তুিম আমােক  দখেত আণিন্  ণ বলেব:  হ আমার রব, 

আিম কনভােব আপনােক  দখেত যাব, আপিন  তা রা�ুল আলামনন? িতিন 

বলেবন: তুিম িক জানেত না  য, আমার অমুক বা�া অণু� হেয়িছল, িক� 

তুিম  তা তােক  দখেত যাওিন্ তুিম িক জানেত না  য, যিদ তুিম তােক 

 দখেত  যেত তেব আমােক তার কােছই  পেত?  হ আদম ণ�ান, আিম 

 তামার কােছ খাবার  ােয়িছলাম িক� তুিম আমােক খাবার দাওিন্  ণ 

বলেব,  হ আমার রব, আিম আপনােক কনভােব খাওয়াব, আপিন  তা 

ণৃি�কুেলর রব? িতিন বলেবন, তুিম িক জানেত না  য, আমার অমুক বা�া 

 তামার কােছ খাবার  ােয়িছল, িক� তুিম তােক খাবার দাওিন্ তুিম িক 

জানেত না  য, তুিম যিদ তােক খাবার িদেত তেব তা আমার কােছ  পেত? 

 হ আদম ণ�ান, আিম  তামার কােছ পািন পান করেত  ােয়িছলাম, িক� 

তুিম আমােক পািন পান করেত দাওিন্  ণ বলল:  হ আমার রব, আিম 

আপনােক কনভােব পািন পান করাব, আপিন  তা রা�ুল আলামনন? িতিন 

বলেবন: আমার অমুক বা�া  তামার কােছ পািন পান করেত  ােয়িছল, 

িক� তুিম তােক পািন পান করাওিন, তুিম যিদ তােক পািন পান করােত 
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তেব তা আমার কােছ  পেত?) 

উ�র: 

ইর উ�র হেলা, ণালাফগু িনেজেদর  খয়ালখুিশ  মাতােবক হাদনণিির 

অেথর িবকৃিত ণাধন না কেরই হাদনণিিেক মহু কেরেছন্ ণালাফগু ই 

হাদনণিির িঠক  ণ বযাখযাই িদেয়েছন  য বযাখযা হাদনণিির িযিন ব�া িতিন 

িদেয়েছন্ অতইব, ‘আিম অণু� হেয়িছলাম’, ‘ তামার কােছ খাবার 

 ােয়িছলাম’, আিম  তামার কােছ পািন পান করেত  ােয়িছলাম’, ই 

কথাগেলার বযাখযা আ�াহ তা‘আলা িনেজই িদেয়েছন্ িতিন বেলেছন  য, 

‘তুিম িক জানেত না  য, আমার অমুক বা�া অণু� হেয়িছল’, ‘ য, আমার 

অমুক বা�া  তামার কােছ খাবার  ােয়িছল’, ‘আমার অমুক বা�া  তামার 

কােছ পািন পান করেত  ােয়িছল’্ অথরাা িবষয়িি খুবই  �  য, ইখােন 

উে�শয হেলা- আ�াহ তা‘আলার বা�ােদর মেধয  কােনা বা�ার অণু� হেয় 

পড়া, আ�াহ তা‘আলার বা�ােদর মেধয  কােনা বা�ার খাবার াাওয়া, 

আ�াহ তা‘আলার বা�ােদর মেধয  কােনা বা�ার পািন পান করেত াাওয়া্  

আর ই বযাখযা িযিন িদেয়েছন িতিন  খাদ ওই ণ�া িযিন ই কথাগেলা 

বেলেছন ইবং আ�াহ তা‘আলা তাার উে�শয ণ�েকর ণমযক জাত্ 

অতইব আমরা যিদ ইখােন অণু� হওয়া, খাবার াাওয়া, পািন পান করেত 

াাওয়া- যা আ�াহর িদেক িনণবত কের উে�খ করা হেয়েছ- তার বযাখযায় 
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যিদ বিল  য, ইখােন মূলত, বা�ার অণু�তা, খাবার াাওয়া ও পািন পান 

করেত াাওয়ােক বুঝােনা হেয়েছ, তেব ইেত বাুনর  য বািহযক অথর তা 

 থেক ণের যাওয়া হেব না; কারু িযিন ই বাুনগেলা বেলেছন, িতিন িনেজ 

ইণেবর বযাখযা ইভােবই িদেয়েছন্  যমন নািক িতিন শরেতই কথাগেলা 

ইভােবই বেলেছন্ হযাা, আ�াহ তা‘আলা িনেজর িদেক ণ�ৃ� কের 

িবষয়গেলা উে�খ কেরেছন মানুষেক আমাহািিত ও উাণািহত করার 

উে�েশ্  যমন আ�াহ তা‘আলা ইক আয়ােত বেলন: 

ِيٱ ذ�ا ّمن ﴿ � ٱ رُِض ُ�قۡ  َّ  ]اا٢٤٥:االعمس[ا﴾اِّ

 ক আেছ,  য অ�াহেক ঋু  দেব? (ণূরা আল বাকারা: ২: ২৪৫) 

অতইব উ� হাদনণিি তািবলপ�নেদর িবরে� ইকিি বড় �মাু;  কননা 

তািবলপ�নরা আ�াহ তা‘আলার িণফাত ণংবিলত ব�বযগেলােক, কুরআন-

ণু�াহর  কােনা �মাু বযতনতই, বািহযক অথর  থেক ণিরেয়  নয়্ তারা 

িকছু অমূলক যুি� দাাড় কিরেয় তাহরনফ তথা অথরিবকৃিতর আ�য়  নয়্ 

 কননা  ণণব ব�েবযর উে�শয বািহযকভােব যা বুঝা যায় তা না হেয় যিদ 

অনযেকােনা উে�শয হেতা - অথরাা তারা  যভােব দািব কের  ণভােব হেতা- 

তাহেল িন�য় আ�াহ তা‘আলা অথবা তাার রাণূল তা বুরনা করেতন্ যিদ 

 ণণব ব�েবযর বািহযক অথর আ�াহর  কে� িনিষ� হেতা -  যমন তারা 

ধারুা কেরেছ -তেব িন�য় আ�াহ তা‘আলা ইবং তার রাণূল তা বুরনা 
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করেতন  যভােব উ� হাদনেণ বুরনা কেরেছন্ যিদ ইণব ব�েবযর 

বািহযক অথর আ�াহর জনয উপেযাগনভােব  নওয়া আ�াহর  কে� িনিষ� 

হেতা, তাহেল বলেত হেব  য, কুরআন ও ণু�াহয় আ�াহ তা‘আলা ইমন 

ণব অগিুত গেু িনেজেক গনািিত কেরেছন যা তাার  কে� িনিষ�্ আর 

ইিি কখেনা ণ�ব হেত পাের না্  

উি�িখত উদাহরুগেলার মাধযেমই আমার ব�বয  শষ করেত াাই ই 

আশায়  য তা অনযানয  কে� পথিনেদরিশকার কাজ করেব্ অনযথায়, 

ইেকে� আহেল ণু�ত ওয়াল জামাআেতর ননিত ণু �্ অথরাা িণফাত-

িবষয়ক আয়াত ও হাদনণণমূহেক তার বািহযক অেথরই বহন করা,   কােনা 

িবকৃিতণাধন, বািতলকরু, ধরনধারু িনুরয়করু ইবং উদাহরু িনুরয়করু 

বযতনতই্  

িণফাত-িবষয়ক ব�বয ণং�া� ননিতমালাণমূেহ ই িবষেয় িব�ািরত 

আেলাানা হেয়েছ্ ণকল �শংণা আ�াহ তা‘আলার জনয িযিন ণৃি�কুেলর 

রব্ 
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প�ম অধায় 

উপণংহার 

যিদ  কােনা ��কারন ই �� কের  য: তািবলপ�নেদর মাযহাব  য বািতল 

তা আমরা িণফাত অধযােয় বুঝেত  পেরিছ্ আর ইিা জানা  য আশ‘আরন 

ণ�দায় তািবলপ�নেদর অ�ভুর�্ তাহেল িক আশ‘আরনেদর মাযহাব 

বািতল? অথা বলা হেয় থােক  য, মুণিলমেদর মেধয শতকরা পাাান�ই 

জনই আশ‘আরন্ 

 যখােন ইমাম আবুল হাণান আল-আশ‘আরন, আশ‘আরনেদর অনুণরুনয় 

আদশর,  ণখােন তােদর মাযহাব িক কের বািতল হেত পাের? তােদর 

মাযহাব িক কের বািতল হেত পাের,  যখােন তােদর মেধয অমুক অমুক 

আেলম রেয়েছন, যারা আ�াহ তা‘আলা, তাার িকতাব, তাার রাণূল, 

মুণিলমেদর ইমামগু ও ণাধারু মুণিলমেদর জনয কলযাু�তযাশন িছেলন? 

�থম �ে�র উ�ের বলব  য, অনযানয মুণিলম ণ�দােয়র তুলনায় 

আশ‘আরনেদর ণংখযা ইত িবশাল হেব ইিি ইমন ইকিি দািব যা �মাু 

করার জনয ণূূ পিরণংখযান �েয়াজন্ 

যিদ আমরা  মেনও িনই  য আশ‘আরনেদর ণংখযা উি�িখত পিরমােুই 
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আেছ, অথবা তার  ােয়ও  বিশ, তবু আমরা বলেত পাির না  য তারা ভুল 

 থেক মু�্ কারু যা ভুলমু� তা হেলা মুণিলমেদর ইজমা, ণংখযায় 

অিধক হেলই ভুলমু� হেব, তা জরির নয়্ আর মুণিলমগু �াাননকােল 

 য িবষেয় ইজমা কেরেছন তা তািবলপ�নেদর িবপরনত্ ণালােফ ণােলহনন 

যারা ইই উ�েতর পুেরাভােগ িছেলন -  যমন ণাহাবােয়  করাম, তােব‘ঈন 

ইবং তাপরবতরন িহদােয়েতর িদশাির ইমামগু তারা ণকেলই ই বযাপাের 

ওকযমতয  পাষু কেরেছন  য, আ�াহ তা‘আলা তাার িনেজর জনয  য নাম 

ও িণফাতণমূহ ণাবয� কেরেছন, অথবা আ�াহ তা‘আলার জনয তাার রাণূল 

 যণব নাম ও িণফাতণমূহ ণাবয� কেরেছন, তা আ�াহর জনয ণাবয� করা 

হেব্ আর ই ণং�া� মূলব�বযেক আ�াহর জনয উপেযাগনভােব তার 

বািহযক অেথরই  নওয়া হেব,  কােনা িবকৃিতণাধন, বািতলকরু, ধরন-ধারু 

িনধরারুকরু ও উদাহরু িনুরয়করু বযতনতই্ 

আর তারা হেলন, রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�ােমর কথা 

অনুযায়ন, উ�ম যুেগর মানুষ্ তােদর ওকমতয আবিশযকভােব মানয �মাু্ 

 কননা তােদর ইজমায় �িতফিলত হেয়েছ কুরআন-ণু�াহর দািব্ িণফাত-

িবষয়ক মূলব�েবয আেলাানাকােল াতুথর ন�র মূলননিতেত তােদর ইজমার 

িবষয়িি উি�িখত হেয়েছ্ 

ইমাম আবুল হাণান আশ‘আরন ইবং অনযানয ইমামগু িনেজেদরেক 
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ভুল�িির ঊে�র মেন করেতন না্ বরং তারা  তা �নেনর ইমাম বনার 

মযরাদা অজরন করেত ণকম হেয়িছেলন িনেজেদর কদর যথাথর্েপ বুঝা 

ইবং িনেজেদরেক যথাথর �ােন রাখেত পারার কারেুই্ তােদর অ�ের 

িছল আ�াহর িকতাব ও রাণূেলর ণু�েতর তা‘যনম্ যার কারেুই তারা 

ইমাম হওয়ার  যাগয হেয়িছেলন্ ইরশাদ হেয়েছ: 

لۡ  ﴿ ع� �ِّمةٗ  ُهمۡ ِمنۡ  ن�اَ�ج�
�
هۡ  أ مۡ  ُدَن� ��

�
�ّما رَِ�ابِأ ْۖ  س َُا �� ْ  ص� َُوا �� �َ � ٰ :االسجمس[ا﴾ ٢ َُوقُِنون�  َِن�ا��

 ]اا٢٤

আর আিম তােদর মধয  থেক বা  নতা কেরিছলাম, 

তারা আমার আেদশানুযায়ন ণাপথ �দশরন করত, 

যখন তারা  ধযরধারু কেরিছল্ আর তারা আমার 

আয়াতণমূেহর �িত দৃঢ় িব�াণ রাখত্ (ণূরা 

আসণাজদাহ: ৩২: ২৪) 

আ�াহ তা‘আলা ই�াহনম আ. ণ�েকর বেলন: 

ٰ ِِبۡ  ِِنّ  ﴿ ن�  هِيم� �� ّمةٗ  ��
ُ
َِٗ  أ ِ  اق�اَ ّ ِ نِيفٗ  ِّ �مۡ  اَ� س ۡ ٱ مِن�  َ�ُك  َ�  ١ �ِ�� ُمۡ�ِ س

اكِرٗ  �ۡ  �ش�
�
ٰ جۡ ٱ ُعِمهِ� ّ�ِ ٰ  هُ َ�ب�ٮ ٮ د� ٰ  هُ َ�ه� ��ِِ  ٰ :االحل[ا﴾ ١ َ�قِي�ٖ ّمسۡ  ٖط ِص��

 ]اا١٢١ااى١٢٠
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িন�য় ই�াহনম িছেলন ইক উ�ত৩৮

39, আ�াহর ইকা� 

অনুগত ও ইকিন�্ িতিন মুশিরকেদর অ�ভুর� 

িছেলন না্  ণ িছল তার িনয়ামেতর শকরকারন্ িতিন 

তােক বাছাই কেরেছন ইবং তােক ণিঠক পেথ 

পিরাািলত কেরেছন্ (ণূরা আন-নাহল: ১৬: ১২০- 

১২১) 

আেরকিি গর�পূুর িবষয় হেলা, পরবতরনযুেগ যারা ইেণেছ ইবং 

িনেজেদরেক ইমাম আশ‘আরনর অনুণারন বেল দািব কের, তারা মূলত 

ইমাম আশ‘আরনেক যথাথর্েপ অনুণরু কেরিন; কারু ইমাম আশ‘আরনর 

আকনদা িতনিি পযরায় িদেয় অিত�ম কেরেছ্ 

�থম পযরায়: মুতািযলা মতবাদ পযরায়: অথরাা ইমাম আশ‘আরন াি�শ বছর 

পযর� মুতািযলা ণ�দােয়র মতবাদ  পাষু কের ােলেছন্ ই ণময় িতিন 

মুতািযলা মতবােদর পেক অনযেদর ণে� িবতকর কেরেছন্ ইরপর িতিন 

মুতািযলা মতবাদ  থেক িফের আেণন ইবং মুতািযলােদর  গামরাহ বেল 

                                                           
39 িতিন উ�ত বা জািত িছেলন, ইই অেথর  য, ইকিি জািতর মােঝ  য ণম� 

গুাবিল পাওয়া যায়, বযি� ই�াহনেমর মােঝই তা িবদযমান িছল্ কারও 

কারও মেত ইর অথর ‘আদশর পুরষ’ ‘‘ইমাম’ বা কলযােুর িশকক্ 
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আখযািয়ত কের কেঠারভােব তােদর যুি�তকর খ�ন কেরন্৩৯

40 

ি�তনয় পযরায়: মুতািযলা ও আহেল ণু�েতর মাঝামািঝ পযরায়্ 

ই পযরােয় িতিন আবু মুহা�দ আবদু�াহ ইবেন কু�াব ইর পদা� অনুণরু 

কের ােলন্ শায়খুল ইণলাম ইবেন তাইিময়া বেলন, ‘আশ‘আরন ইবং 

তার মেতা যারা আেছন তারা হেলন ণালাফ ইবং জাহিময়ােদর মাঝামািঝ 

পযরােয় অবি�ত্ তারা ণালাফেদর কাছ  থেক িবশ� কথা মহু কেরেছন 

ইবং জাহিময়ােদর কাছ  থেক যুি�িভি�ক মতবাদণমূহ মহু কেরেছন, যা 

তােদর কােছ িবশ� বেল মেন হেতা, িক� আণেল তা িছল অশ�্’41 

তৃতনয় পযরায়: আহেল ণু�েতর মতাদশর আপন কের  নয়ার পযরায়, যােদর 

ইমাম হেলন আহমদ ইবেন হা�ল রা.্ ইমাম আশ‘আরন ই কথািি তার 

ণবরেশষ িকতাব دانانة   صول  دليانة (আল ইবানাহ ফন উণূিলি�য়ানাহ)  ত 

উে�খ কেরেছন্ 

ইমাম আশ‘আরন র. ই িকতােবর ভুিমকায় বেলেছন, ‘নবন ণা�া�াা 

আলাইিহ ওয়াণা�াম ইক ণ�ািনত িকতাব িনেয় আমােদর কােছ 

ইেণেছন্  য িকতােবর আেগ-িপেছ  কােনা বাতুলতা আেণ না্ যা 

                                                           
40 - শায়খুল ইণলাম ইবেন তাইিময়া, মাজমুউল ফাতাওয়া, খ�. ৪, পৃ�া. ৭২ 
41 - মাজমুউল ফাতাওয়া, খ� ১৬, পৃ. ৪৭১ 
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�জাময়, ণ�শংিণত আ�াহর পক  থেক অবতনুর্    য িকতােব পূেবরর 

ণকল ইলম ইক� হেয়েছ্  য িকতাব �ারা �নন ও অবশয পালননয় 

িবধানণমূহ পিরপূুর কের  দওয়া হেয়েছ্ আর তা আ�াহ তা‘আলার ণরল 

পথ্ শ� রুু্  য ই িকতাবেক আাকেড় ধরেব  ণ নাজাত পােব্ আর 

 য তার িবপেক যােব  ণ পথ�� ও  গামরাহ হেয় যােব, অজতায় 

িনপিতত হেব্ আর আ�াহ তা‘আলা তার ই িকতােব রাণূেলর ণু�ত 

আাকেড় ধরার �িত উাণাহ িদেয়েছন্ আ�াহ তা‘আলা বেলন:  

﴿ ٓ ا م� �َ  ٰ ا ف�ُخُذَهُ  سرُّسوُل ٱ ُ�مُ ء�ات�ٮ ٰ  َ�م� ٮ نۡ  ُ�مۡ ��ه� ْۚ ٱف�  هُ �� َ�ُهوا  ]اا٧:االش[ا﴾َ

রাণূল  তামােদর যা  দয় তা মহু কর, আর যা  থেক 

 ণ  তামােদর িনেষধ কের তা  থেক িবরত হও্ (ণূরা 

আল হাশর ৫৯: ৭) 

ইমাম আশ‘আরন র. তাার ভুিমকায় আেরা বেলেছন  য, ‘আ�াহ তা‘আলা 

মানুষেক তাার রাণূেলর আনুগেতযর িনেদরশ িদেয়েছন্  যমন িনেদরশ 

িদেয়েছন তাার িনেজর আনুগতয করার্ অনু্পভােব িতিন তাার িকতাব 

অনুযায়ন আমল করার িনেদরশ িদেয়েছন্ তেব যারা ভাগযহারা, শয়তান 

যােদর ওপর াড়াও হেয়েছ, তারা আ�াহর নবনর ণু�তেক  পছেন ছুেড় 

 মেরেছ, পিরতযাগ কেরেছ্ তারা তােদর িকছু পূবরণূিরর �িত ধািবত 

হেয়েছ যােদর মতাদশর তারা অ�ভােব  মেন অনুণরু কেরেছ, যােদর 
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�ননেক তারা িনেজেদর �নন িহেণেব মহু কেরেছ ইবং তারা রাণূেলর 

ণু�তেক বািতল কের িদেয়েছ, তারা তা �তযাখযান কেরেছ ইবং অ�নকার 

কেরেছ্ তারা আ�াহর ওপর িমথযা রিনা করেত িগেয়ই ই্প কেরেছ্ 

অতইব কুরআেনর ভাষায় (তারা পথ�� হেয়েছ ইবং িহদােয়ত�া�েদর 

অ�ভুর� িছল না্) (ণূরা আন-আনআম: ৬: ১৪০) 

ইরপর ইমাম আশ‘আরন র. িবদআতপ�নেদর ইকিি ননিতর কথা উে�খ 

কেরন ইবং তা বািতল বেল ইি�ত কেরন্ তারপর িতিন বেলন:  

‘যিদ  কউ আমােক ই �� কের বেল  য, আপিন  তা মুতািযলা, 

জাহিময়াহ, হারিরয়া, রােফযা, মুরিজয়াহ- ইেদর ণকেলর কথােক 

অ�নকার করেলন্ তাহেল আপনার িনজ� ব�বয ইবং আপিন  য মতাদশর 

বহন কেরন  ণ বযাপাের িক আমােদর বলেবন? 

ই জাতনয় ��কারনর উ�র িদেয় িতিন বেলন, ‘আমরা  য কথা বিল ইবং 

মতাদশর বহন কির তা হেলা - আ�াহর িকতাবেক মজবুতভােব আাকেড় 

ধরা, আমােদর নবনর ণু�তেক মজবুতভােব আাকেড় ধরা, ণাহাবােয় 

 করাম, তােবঈন, হাদনেণর ইমামগু যা বেলেছন তা মজবুতভােব আাকেড় 

ধরা্ আমরা ইগেলােক শ�ভােব ধের থািক্ আর আবু আবদু�াহ 

আহমদ ইবেন মুহা�দ ইবেন হা�ল- আ�াহ তার  াহারা উ�ল করন, 

তার দরজা বুল� করন, তােক অেঢল �িতদােন ভূিষত করন- যা 
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বলেতন আমরাও তা বিল্ আর যারা তার িবপরনেত যায় আমরা তােদর 

ইিড়েয় ািল;  কননা িতিন ইকজন মযরাদাবান ইমাম ও পূুরা�  নতা্’ 

ইরপর িতিন ইমাম আহমদ ইবেন হা�ল র. ইর মাধযেম  য ণতয 

�কািশত হেয়েছ তার জনয তার �শংণা কেরন ইবং িণফাতণমূহ আ�াহর 

জনয ণাবয� হওয়া, তাকদনর ণ�েকর িকছু মাণআলা, শাফাআত ইবং িকছু 

ওহনিনভরর িবষেয়র কথা উে�খ কেরন ইবং িতিন তা ওহন ও যুি�র 

মাধযেম �মািুত কেরন্ 

 

পরবতরন যুেগ যারা ইেণেছ ইবং ইমাম আশ‘আরনর অনুণারন বেল দািব 

কেরেছ তারা তার আকনদাগত জনবেনর ি�তনয় পযরােয়র কথাগেলা িনেয়েছ 

ইবং ণকল িণফােতর  কে� তাবনেলর পথ  বেছ িনেয়েছ্ তারা  কবল 

ণাতিি িণফাত আ�াহর জনয ণাবয� কেরেছ যা িনে�া� কিবতায় ণি�িব�: 

 اااااإلادساأ�هلكاالساعاـــأالك القميماماـيااغيـح

اأالص

অথরাা -িার�নব, ণবরজ, ণবরকমতাবান, কথা, ইিা, �বু ও দশরন্ 

ই িণফাতগেলা ণাবয� করার ধরু িক হেব  ণ বযাপােরও আহেল ণু�ত ও 
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তােদর মেধয মতপাথরকয আেছ্ 

আশ‘আিরয়া ণ�দায় ণ�েকর যা বলা হেয়েছ তা উে�খ কের ইমাম 

ইবেন তাইিময়া র. বেলন: ‘যারা আশ‘আিরয়ােদর ণমােলাানা কেরেছন 

তােদর উে�শয হেলা ওইণব আশ‘আরন যারা আ�াহ তা‘আলার ওইণব 

িণফাতণমূহেক নাকা কের  দয় যার ণংবাদ কুরআন-ণু�াহয় ইেণেছ্ 

আর ইমাম আশ‘আরন তাার  শষ জনবেন ‘আল ইবানা’ নামক  য ম�িি 

িলেখিছেলন  ণ মে�র ব�বয যারা  মেন  নয় তারা আহেল ণু�েতর মেধয 

শািমল্’ (মাজমুউল ফাতাওয়া, খ� ৬, পৃ. ৩৫৯) 

ইমাম ইবেন তাইিময়া ইর পূেবর পৃ�া নং ৩১০-ই বেলেছন: ‘আশআিরয়ারা 

হেলা তােদর িবপরনত (অথরাা ইমাম আবুল হাণান আল আশ‘আরনর �কৃত 

অনুণারনেদর িবপরনত)্ তােদর কথা তা‘তনল (আ�াহর িণফাত বািতল 

কের  দওয়া)- ক আবশযক কের  দয়্ তারা বেল  য, আ�াহ তা‘আলা না 

ই মহািবে�র িভতের, না তার বাইের্ তারা বেল  য আ�াহর ণকল 

কথার অথর ইক্ আয়াতুল কুরণন  য অথর বয� কের, ঋু িবষয়ক 

আয়াতও অিভ� অথর বয� কের্ তাওরাত ও ই�নলও ইকই অথর বহন 

কের্ আর ইিা  � বািতল কথা্’ 

ইমাম ইবনুল কাইেয়ম তার ইক কিবতায় বেলন: 
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أااغمانأناطم�عهمااك االـااااااـطم�قاا�ستعيما�نالا

اايغين

 জেন রাখুন  য তােদর পথ িণরাতুল মু�ািকম  থেক আলাদা 

দুোাখ আেছ যার তার কােছ ৪্১F

42 

শায়খ মুহা�দ আমনন আশশানিকতন তার তাফণনর ম� ‘আদওয়াউল 

বায়ান’- ই ণূরােয় আ‘রােফ আ�াহ তা‘আলা কতৃরক আরেশর ওপের ওঠা 

িবষয়ক আয়ােতর বযাখযায় বেলন, ‘ জেন রাখুন  য, পরবতরন যুেগর অণংখয 

মানুষ ইই িবষেয় ভুল কেরেছ্ তারা ধারুা কেরেছ  য, ‘ইি�ওয়া’ ইবং 

‘হাত’ শে�র বািহযক  য অথর তাাকিুকভােব মাথায় আেণ, তা ণৃি�জনেবর 

গেুর ণে� ণাদৃশযপূুর বেল মেন হয়্ তারা বেলেছ  য, ‘ই শ��য়েক 

বািহযক অথর  থেক ণিরেয়  নওয়া ইজমােয় উ�ত অনুযায়ন ওয়ািজব্’ 

িতিন বেলেছন, ‘ য বযি�র ণামানয আকল-বুি� আেছ, তার কােছ ই 

কথািি অতয� পির�ার  য, উি�িখত কথার মমর হেলা, আ�াহ তা‘আলা, 

আল কুরআেন, িনেজেক ইমনণব গেু গুািিত কেরেছন যার তাাকিুক 

বািহযক অথর আ�াহর �িত কুফরন করা ইবং আ�াহর বযাপাের ইমন কথা 

                                                           
42 - আন-নুিনয়াহ, হাররােণর বযাখযাণহ, পৃ. ৩১২ 
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বলা িহেণেব ণাবয� হয় যা আ�াহর  কে� উপেযাগন নয়্ আর নবন 

ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম যার বযাপাের আ�াহ তা‘আলা বেলেছন: 

﴿ ��ۡ َز�
�
أ �َ ٓ ۡ  ا ِكۡ ٱ ك� ِِ�� �  ر� َّ ا اِس سِلنّ  ِ�ُب�ّ�ِ ۡ  َُّزِل�  م�  ]اا٤٤:االحل[اِهمۡ ِِ��

ইবং আিম  তামার �িত নািযল কেরিছ কুরআন, যােত 

তুিম মানুেষর জনয  � কের িদেত পার, যা তােদর 

�িত নািযল হেয়েছ্ (ণূরা আা-নাহল: ১৬: ৪৪)  

 ণই নবন ই বযাপাের ইকিি অকরও  � করেলন না, অথা িনভররেযাগয 

আেলমেদর ইজমা অনুযায়ন,  য ণময়  কােনা আয়ােতর ব�বযেক  � 

করেত হেব  ণ ণময়  থেক  �করু �ি�য়ােক িপিছেয়  দওয়া নবন 

ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�ােমর জনয জােয়য নয়্ আর তা যিদ আকনদার 

বযাপাের হয় যার বািহযক অথর কুফরন ইবং  �  গামরাহন, তেব  তা  � 

করার গর� আেরা  বেড় যায়্ িক� নবন ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম 

 � করেলন না, ইমনিক পিরেশেষ ওইণব অজ  লাকেদর হ�েকেপর 

�েয়াজন পেড় যারা ধারুা কেরেছ  য, আ�াহ তা‘আলা তাার িনেজর ওপর 

ইমন িণফাত আেরাপ কেরেছন যার বািহযক অথর আ�াহর  কে� �েযাজয 

নয়্ আর নবন ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম ই িবষয়িি অবয�  রেখ 

 গেলন  য, ই বাুনগেলার বািহযক অথর কুফরন ও  গামারাহন্ ইিা 

িকছুেতই হেত পাের না্ অতইব তারা যা কেরেছ তা  কবলই  খয়াল-খুিশ 
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মুতােবক কেরেছ, তারা ই  কে� কুরআন-ণু�াহর আ�েয় যায়িন্ ইিা 

ইক িমথযাাার যা  থেক আ�াহ তা‘আলা পিব�্ ইিা ণবোেয় বড় 

 গামারাহন ইবং আ�াহ ও তাার রাণূেলর ওপর ারম িমথযাাার্ 

 য বযি�র ণামানযতম আকলবুি� আেছ,  ণ ই বযাপাের  কােনা ণে�হ 

কের না  য, �েতযক ওই গু যা �ারা আ�াহ তা‘আলা িনেজেক গুািিত 

কেরেছন, অথবা যা �ারা রাণূল তাােক গুািিত কেরেছন,  য বযি�র 

অ�ের ণামানয পিরমাু ঈমানও রেয়েছ, ই গুগেলা  শানামা� 

তাাকিুকভােব তার মাথায়  য িবষয়িি আেণ তা হেলা আ�াহ তা‘আলার 

গুেক মাখলুেকর গেুর ণাদৃশযতা  থেক পিব� মেন কের বািহযক 

অথরিােক বুঝা্ ণৃি�কতরা ণৃ�ব�  থেক ণ�ায় ও গেু ণ�ূুর আলাদা, ই 

িবষয়িি িক  কউ অ�নকার করেত পাের? না, পাের না্ যারা ণতযেক 

অমানয কের তারা বযতনত ই িবষয়িিেক  কউ অ�নকার করেত পাের না্ 

আর ওই অজ িমথযাাারন বযি�,  য মেন কের  য, িণফাত-িবষয়ক 

আয়ােতর বািহযক অথর আ�াহর জেনয উপেযাগন নয়;  কননা তা তার কােছ 

কুফরন ও তাশবনহ (মাখলুেকর ণে� ণাদৃশযকরু),  ণ ই্প কথা ই জনয 

বলেত  পেরেছ  য, তার অ�র খােলক ও মাখলুেকর মেধয ণাদৃশযকরেুর 

পি�লতায় নাপাক হেয় আেছ্ তাই ণাদৃশযকরেুর আপদ তােক আ�াহর 

িণফাত অ�নকার করার িদেক িনেয়  গেছ্ আ�াহর িণফােতর �িত ঈমান 
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না আনার িদেক িনেয়  গেছ্ অথা আ�াহ তা‘আলা �য়ং িনেজেক ইণব 

গেু গুািিত কেরেছন্ অতইব ইই জােহল �থেম িনেজ মুশািববহ তথা 

ণাদৃশযকারন হেয়েছ, ইবং পরবতরনেত মু‘আি�ল তথা আ�াহর িণফাত 

বািতলকারন হেয়েছ্ অতইব আ�াহর জনয যা উপেযাগন নয়, ইমন কথা 

বলার পােপ  ণ শরেত  যমিন  শেষও  তমিন, জিড়েয় পেড়েছ্ যিদ তার 

অ�র যথাথর্েপ আ�াহ তা‘আলােক িানেত পারত্ আ�াহ তা‘আলােক 

যথাথর্েপ তা‘যনম করেত জানত, তাহেল  ণ তাশবনহ (ণাদৃশযকরু) ইর 

পি�লতা  থেক িনেজেক পিব� কের িনত্  ণ আ�াহ তা‘আলার গুবাাক 

বাুনণমূেহর বািহযক অথরেক মাখলুেকর ণে� ণকল ণাদৃশযতা  থেক ঊে�র 

বেল িব�াণ করত ইবং তার অ�র কুরআন-ণু�াহ �ারা �মািুত আ�াহ 

তা‘আলার ণকল িণফােত কামােলর �িত ঈমান আনার জনয ��ত 

থাকত্ পাশাপািশ  ণ আ�াহর ণকল গুেক মাখলুেকর গেুর ণে� 

ণাদৃশযপূুর ভাবা  থেক পিব� থাকত্  যমন আ�াহ তা‘আলা বেলেছন: 

ِمثۡ  س� ل�يۡ ﴿ ۡ  ۦلِهِ ك� �� ۖ �ُ ۡ�� ٱ سّسِميعُ ٱ َ�ُهو�  ءٞ  ]اا١١:اىالشدل[ا﴾ ١ ُِ

তাার মত িকছু  নই, আর িতিন হেলন ণবরে�াতা, 

ণবর��া্ (আশশূরা: ৪২: ১১)’42F

43 

                                                           
43- তাফণনর আদওয়াউল বায়ান, ২/৩১৯্   
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আর ইমাম আবুল হাণান আল আশ‘আরন র. তার  শষ জনবেন, আহেল 

ণু�ত ও আহেল হাদনেণর মাযহােবর ওপর িছেলন্ আর তা হেলা আ�াহ 

তা‘আলা তাার িকতােব তাার িনেজর জনয  যণব িণফাত ণাবয� কেরেছন 

অথবা রাণূেলর মাধযেম  যণব িণফাত ণাবয� কেরেছন,  ণণব িণফাতেক 

 কােনা িবকৃিত ণাধন, বািতলকরু, ধরন-ধারু িনধরারুকরু ইবং 

উদাহরু িনুরয়করু বযতনতই  মেন  নওয়া্ আর মানুেষর মাযহাব হেলা 

 ণিা যা  ণ  শষ জনবেন লালন কের, যিদ তার কথা ই বযাপাের পির�ার 

থােক  য, ইর বাইের তার  কােনা ব�বয  নই,  যমনিি কেরেছন আবুল 

হাণান আশ‘আরন র.্  ‘আল ইবানা’ মে� থাকা আশ‘আরন ইর ব�বয 

 থেক আমরা ইিাই বুঝেত পাির্ অতইব পিরপূুর্ েপ ইমাম আশ‘আরন 

র. ইর অনুণরু করেত হেল িতিন তার জনবেনর  শষ ভােগ যার ওপর 

িছেলন তার অনুণরু করেত হেব্ আর তা হেলা আহেল ণু�ত ও আহেল 

হাদনেণর মাযহাব অনুণরু করা্   কননা ইিাই হেলা ণিঠক মাযহাব যার 

অনুণরু ইমাম আবুল হাণান আল আশ‘আরন র. কেরেছন্ 

 

তৃতনয় �ে�র উ�র 

দু‘ভােব ই �ে�র উ�র  দওয়া যায়: 
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�থমত: ণতযেক বযি� িদেয় মাপা হয় না, বরং বযি�েক ণতয িদেয় মাপা 

হয়্ আর ইিাই হেলা ণিঠক মানদ�্ যিদও   কােনা বযি�র কথা  মেন 

 নওয়ার  কে� তার অব�ান ও পদমযরাদার �ভাব থােক,  ণ িহেণেব 

নযায়বান বযি�র কথা  মেন  নওয়া হয়, পকা�ের  য ফািণক তার কথা 

 মেন  নওয়া হয় না্ তেব ইিা ণবরাব�ায় মানদ� িহেণেব খােি না্ 

 কননা মানুষ  তা মানুষই্ তারা পিরপূুর জান অজরন করেত অেনক 

ণময়ই বযথর হয়্ পিরপূুর্েপ বুঝেত তারা কখেনা বযথর হয়্ কখেনা ইমন 

হয় বযি� খুব ধািমরক, াির�বান িক� তার জান অপূুর, তার বুঝার কমতা 

দুবরল্ অথবা  ণ িবেশষ প�িতেত বড় হেয়েছ, অথবা িবেশষ মাযহােবর 

ওপর বড় হেয়েছ ইবং  ণ অনযেকােনা মাযহাবেক জােন না্ অতঃপর  ণ 

মেন কের  য,  ণ যা জােন তার মেধযই ণতয ণনিমত্ 

 

ি�তনয়ত 

আশ‘আরন মতবাদপ�ন আেলমেদরেক যিদ ণালাফপ�ন আেলমেদর ণে� 

তুলনা কির, তাহেল আমরা  দখেত পাই  য, ণালাফপ�ন আেলমগু অিধক 

মযরাদাবান, িহদােয়ত ও ণতয পেথ অিধক পিরাািলত;  কননা াার 

মাযহােবর াার ইমাম, যােদর মাযহাবেক অনুণরু করা হয়, তারা 

আশ‘আরনপ�ন িছেলন না্ 
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আর যিদ আপিন াার ইমামেক অিত�ম কের আেরা ওপের যান তেব 

 দখেত পােবন  য, তােব‘ঈগেুর  কউই আশ‘আরনপ�ন িছেলন না্ 

যিদ আপিন আেরা ওপের ণাহাবােয়  করাম ও খুলাফােয় রােশদার যুেগ 

যান তেব  দখেত পােবন তােদর  কউই আ�াহর নাম ও িণফােতর  কে� 

পরবতরন যুেগর আশ‘আরনপ�নরা  য মতাদশর  পাষু কের তা  পাষু 

করেতন না্ 

আমরা অ�নকার কির না  য, আশ‘আরনপ�ন িকছু আেলম ইমন আেছন 

ইণলােম যােদর অব�ান খুব ণুণংহত্ ইণলাম �িতরকা, আ�াহর 

িকতােবর য�  নয়া, ণু�েতর ণািবরক য�  নয়া, মুণিলমেদর িহদােয়ত ও 

উপকার  পৗছােনার  কে� কাজ কের যাওয়ার িবষেয় যােদর ভুিমকা 

�নকৃত্ িক� ইর আবিশযক দািব িহেণেব ইিা আেণ না  য, তারা 

ভুল�িির ঊে�র ইবং তােদর ণকল কথাই মহুেযাগয্ পাশাপািশ ইিাও 

আবশযক নয়  য, তােদর ভুল�িি  দিখেয়  দওয়া যােব না ইবং ণতযেক 

বয়ান করা যােব না অথবা মানুষেক ণিঠক পথ  দখােনা যােব না্ 

আমরা ইিাও অ�নকার কির না  য িকছু আেলেমর কােছ ণিঠক ধারুা 

অ � থাকার ফেল, ণিদিাবশতই তােদর মতাদশর লালন কের যােিন্ 

তেব কথা হেলা,  কােনা ব�বযেক মহু কের  নওয়ার জনয, ব�ার 

ণিদিা থাকািাই মূল িবষয় নয়্ বরং ইেকে� অনযতম শতর হেলা ব�ার 
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ব�বয শরনয়তণ�ত হওয়া্ আর যিদ শরনয়তণ�ত না হয় তেব ব�া 

 যই  হান না  কন, তার ব�বয �তযাখযান করা ওয়ািজব;  কননা নবন 

ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম  � ভাষায় বেলেছন: 

ا»منااالاااعالي ااغي اسممنيافهدالد«

 য বযি� ইমন  কােনা কাজ করেলা  য বযাপাের 

আমােদর  কােনা িনেদরশ  নই, তেব তা �তযাখযাত্৪৩F

44 

ইরপর যিদ ব�া ইমন হন িযিন কলযাুকামন ও ণতযানুণ�ােন ওকাি�ক 

হওয়ার বযাপাের �িণ�, তাহেল  ণ  য ণেতযর িবপরনেত কথা বলেছ,  ণ 

বযাপাের তােক অপারগ মেন করা হেব্ ইর অনযথা হেল তার অণা ইিা 

ইবং ণেতযর িবেরািধতার কারেু  ণ  য ধরেনর আারেুর উপেযাগন তার 

ণে�  ণ ধরেনর আারুই করা হেব্ 

তািবলকারনেদর িবধান 

যিদ  কােনা ��কারন বেল  য, আপনারা িক তািবলপ�নেদর কািফর বা 

ফািণক বেলন? তাহেল ইর উ�ের বলব  য, কাউেক কািফর বা ফািণক 

                                                           
44 - ব রুনায় বুখারন, িকতাবুল ইিতণাম, অনুেিদ িশেরানাম : যখন  কউ 

ইজিতহাদ কের; মুণিলম িকতাবুল আকিযয়াহ, হাদনণ নং (১৭১৮) 
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াকুম জাির করার আিধকার আমােদর  নই্ তা বরং আ�াহ ও তাার 

রাণূেলর অিধকার্ অতইব ই জাতনয় াকুেমর উাণ হেলা ইকমা� 

কুরআন-ণু�াহ্ ণুতরাং ই বযাপাের খুব ণতকরতা ইবং াূড়া� পযরােয়র 

যাাাই বাছাই করেত হেব ইবং ইমন বযি�েক কখেনা কািফর বা ফািণক 

বলা যােব না যার কুফরন বা িফণক কুরআন অথবা ণু�াহ �ারা ণাবয� 

নয়্ 

আর ই  কে� মূলননিত হেলা,  য মুণিলম বাহযত আেদল তথা নযায়পরায়ু, 

তার আদালত তথা নযায়পরায়ুতা ততকু পযর� িবলু� হেব না যতকু না 

শরনয়েতর  কােনা দিলেলর দািব তা িবলু� কের  দয়্ আর যখন 

শরনয়েতর  কােনা দিলল তার আদালত-ণততােক িবলু� কের  দেব, তখন 

তােক কািফর িকংবা ফািণক বলার  কে�  কােনা িশিথলতা  দখােনা যােব 

না; কািফর িকংবা ফািণক বলার  কে� ণতকরতা অবল�ন করা দু‘কারেন 

জরির: 

ইক. ইই াকুেমর বযাপাের আ�াহর ওপর িমথযাাািরতা ইবং  য বযি�র 

ওপর কুফরন বা িফণেকর াকুম লাগােনা হেলা তার ওপরও িমথযাাািরতা্ 

দুই.  য বযি�র ওপর কুফরন ও িফণেকর াকুম লাগােনা হেলা  ণ যিদ 

�কৃত অেথর কােফর বা ফািণক না হেয় থােক, তা হেল  য াকুম লাগাল 

 ণই তােত পিতত হেব্ ণহনহ মুণিলেম আবদু�াহ ইবেন উমর রািদয়া�াা 
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আনা  থেক ইক বুরনায় ইেণেছ, নবন ণা�াললাা আলাইিহ ওয়াণা�াম 

বেলেছন: 

ا»إ اا اماالمجلاسليهافعمانيءانهياسحمهاي«

যিদ  কােনা বযি� তার ভাইেক কািফর বেল াকুম 

লাগায়, তেব ই াকুমিি তােদর দুজেনর মেধয 

 যেকােনা ইকজেনর �িত িফের আণেব্৪৪F

45 

অনয ইক বুরনায় ইেণেছ: 

ا»إنانناكاياقيهللاأ�الالجعتااغي «

 ণ যা বেলেছ ওই বযি� যিদ তার উপেযাগন হয়  তা 

হেলাই, অনযথায় তা ব�ার �িত িফের আণেব্ 

ণহনহ মুণিলেম আবু যর রািদয়া�াা আনা  থেক ইক বুরনায় ইেণেছ, 

নবন ণা�াললাা আলাইিহ ওয়াণা�াম বেলেছন: 

منادعالجعانيل�اماسأاقيهللاامأاا األي اكهلكاإالا«

                                                           
45 মুণিলম, হাদনণ নং ১১১্  
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 »حيلااغي 

 য বযি�  কােনা ইক বযি�েক কািফর বেল ডাকল 

অথবা বলল  য  ণ আ�াহর শ�, অথা  ণ বা�েব 

 ণ রকম নয়, তাহেল তা বুেমরাং হেয় তার �িতই 

িফের আণেব ৪্৫F

46 

অতইব ইকজন মুণিলমেক কািফর বা ফািণক বেল ডাকার আেগ দুিি 

িবষেয় মেনািনেবশ করেত হেব: 

ইক. কুরআন অথবা ণু�াহয় ই বযাপাের িনেদরশনা থাকেত হেব  য ইই 

কথািি বলেল বা ইই কাজিি করেল অিনবাযরভােব বযি� কািফর বা 

ফািণক হেয় যায়্ 

দুই. ণুিনিদর� বযি�,  য কুফরনপূুর অথবা িফণকপূুর  কােনা কথা বেলেছ বা 

ই জাতনয়  কােনা কাজ কেরেছ, তার ওপর ইই াকুমিি বতরােনা্ অথরাা 

কািফর অথবা ফািণক হওয়ার ণকল শতর ওই বযি�র মেধয উপি�ত থাকা 

ইবং ই াকুম লাগােনার পেথ  কােনা বাধা না থাকা্ 

                                                           
46 - ব রুনায় মুণিলম, িকতাবুল ঈমান, অনুেিদ : ওইবযি�র ঈমােনর অব�া  য 

তার ভাইেক ‘  হ কািফর’ বেল ডাকল, হাদনণ নং (৬১৬০)  
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 যণব শতরণমূহ উপি�ত থাকেত হয়, তার মেধয ণবোেয় গর�পূুর হেলা, 

ই বযাপাের বযি�র জান থাকা  য,  ণ যা বলেছ বা করেছ, তার অিনবাযর 

পিরুিত হেলা কািফর বা ফািণক হেয় যাওয়া্ ইর �মাু আ�াহ 

তা‘আলার বাুন: 

ن ﴿ م� اقِقِ  َ� ا دِ ��عۡ  ِمنۢ  سرُّسول� ٱ �ُش� ُ  ت�ب�ّ��  م� ۡ ٱ �� ىٰ س ��ََِّعۡ  ُهد� �َ  ��ۡ �� 
 ُِ بِي ۡ ٱ س� ِ  ِمنِ�� ُمؤۡ س ِ�ّ اۦ َُو� ٰ  م� َّ ُۡ  ت�و� َُ ّنم�ۖ ۦ لِهَِ� ه� ٓ  ج� ا ً�ا ء�ۡت َ�س� ُِ  ١ م�

 ]ا١١٥:االنسيء[ا﴾

আর  য রাণূেলর িবর�াারু কের তার জনয িহদায়াত 

�কাশ পাওয়ার পর ইবং মুিমনেদর পেথর িবপরনত 

পথ অনুণরু কের, আিম তােক  ফরাব  যিদেক  ণ 

িফের ইবং তােক �েবশ করাব জাহা�ােম্ আর 

আবাণ িহেণেব তা খুবই ম�্ (ণূরা আা-িনণা: ৪: 

১১৫) 

ا ﴿ ن�  َ�م� ُ ٱ �� ِّ  ُّ ِِ ۢ ق�وۡ  ِ�ُ ٰ  ِِذۡ  د� ��عۡ  �م� ٮ ّ�ٰ  ُهمۡ ه�د� �َ  � �ُهم َُب�ّ�ِ ُقون�ۚ  ّما س َّ �� 
� ٱ ِِنّ  ِّ  ِ ُّ ۡ  بُِ� لِيمٌ  ءٍ �� � ٱ ِِنّ  ١ ع� ِّ  ُ ٰ ٱ ُك ُملۡ  ۥ�� ٰ سّس��  ٱَ�  ِت ��

�
 ِض� �ۡ�

ُ�ِميُتۚ  ۦَُۡ�ِ  ا َ� ِٱ ُدَنِ  ّمِن ُ�مل�  َ�م� ّٖ  ِمن ِّ َِ �َ  �َ �َ  ٖ� ُِ ا﴾ ١ َ�

 ]ا١١٦ااى١١٥:االد� [
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আর আ�াহ ইমন নন  য, িতিন  কােনা ণ�দায়েক 

িহদায়াত দােনর পর তােদরেক পথ�� করেবন্ 

যতকু না তােদর জনয ণু �ভােব বুরনা করেবন, যা 

 থেক তারা ণাবধান থাকেব্ িন�য় আ�াহ �েতযক 

িবষেয় ণবরজ্ িন�য় আ�াহ, তাার জনযই 

আণমানণমূহ ও জিমেনর রাজ�্ িতিন জনবন দান 

কেরন ও মৃতুয ংিান্ আর আ�াহ ছাড়া  তামােদর 

জনয না আেছ  কান অিভভাবক, না আেছ  কান 

ণাহাযযকারন্ (ণূরা আত-তাওবাহ: ৯: ১১৫ -১১৬) 

ই কারেুই আেলমগু বেলেছন: ইণলােমর ণে� ণ�কর  বিশ িদেনর নয়, 

ইমন  কােনা বযি� যিদ ফরজকমরণমূহ অ�নকার কের তেব তােক কািফর 

বলা হেব না যতকু না তােক  �্েপ বুিঝেয়  দওয়া হেব্ 

আর কােফর বা ফািণক িহেণেব াকুম লাগােনার পেথ  যণব বাধা থােক 

তার মেধয ইকিি হেলা, অিনিাকৃতভােব কােরা পক  থেক কুফরন বা 

িফণক ণংংিিত হওয়া্ আর তা কেয়কভােব হেত পাের: 

 যমন: কাউেক কুফরন করেত বাধয করা হেলা, অতঃপর তার অ�র 

ঈমােন ভরপূর থাকা ণেিও  ণ বাধয হেয় কুফরন করল্ ইমতাব�ায় 

তােক কািফর বেল াকুম  দওয়া হেব না্  ইর �মাু আ�াহ তা‘আলার 
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বাুন: 

ن ﴿ ر�  م� ف� ��  ِ ِٱب ٰ  دِ ��عۡ  مِنۢ  ِّ َّ  ۦٓ هِ نِ َِِ�� نۡ  ِِ �ۡ  م�
ُ
�ِنّۢ ُمۡط  ۥَُهُ َ�ق�لۡ  رِه� أ  م�

 ِ ٰ ۡ�ِ ٱب ٰ  نِ َ�� �� �ح�  ّمن ِ�نَ� ��  ِ  ٱب
دۡ  رِ ُ�فۡ لۡ ل�يۡ  �رٗ ص� ع� بٞ  ِهمۡ َ� �ِ ِ ٱ ّمِن�  ُ� ِّ 

�ُهمۡ  س اٌب  َ� ذ� ِظيمٞ  ع�  ]ا١٠٦:االحل[ا﴾ ١ ع�

 য ঈমান আনার পর আ�াহর ণােথ কুফরন কেরেছ ইবং 

যারা তােদর অ�র কুফরন �ারা উ�ু� কেরেছ, তােদর 

উপরই আ�াহর  �াধ ইবং তােদর জনয রেয়েছ মহা 

আযাব্ ও বযি� ছাড়া যােক বাধয করা হয় (কুফরন 

করেত) অথা তার অ�র থােক ঈমােন পিরতৃ�্ (ণূরা 

আা-নাহল: ১৬: ১০৬) 

আেরকিি বাধা হেলা কারও িা�াশি�  থেম যাওয়া্  ইমন হেয় যাওয়া  য, 

 ণ িক বলেছ বা না বলেছ তা অনুভব করেত পারেছ না্ ইিা হেত পাের 

ণনমাতনত খুিশর আিতশােযয, অথবা �া�ভােব িা�াম� বা ভনত হেয় 

পড়ার কারেু্ 

ইর দিলল ণহনহ মুণিলেম আনাণ ইবেন মািলক রািদয়া�াা আনা ইর 

বুরনায় ইেণেছ, িতিন বেলন, রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম 

ইরশাদ কেরেছন: 
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(িন�য় আ�াহ তা‘আলা তাার বা�ার তাওবায়, যখন  ণ তাওবা কের তাার 

কােছ িফের আেণ, ওই বযি�র  ােয়ও অিধক খুিশ হন  য মরভূিমেত তার 

বাহেনর ওপর থােক, অতঃপর বাহনিি -যার ওপর তার খাদযণামমন ও 

পাননয় িছল - তার হাতছাড়া হেয় যায় ইবং  ণ তার বযাপাের িনরাশ হেয় 

পেড়্ অতঃপর  ণ ইকিি গােছর কােছ আেণ ইবং ইর ছায়ায় শেয় পেড়, 

ই অব�ায়  য  ণ তার বাহনিি িফের পাওয়ার  কে� ইেকবাের িনরাশ্ 

ইরপর  ণ হঠাা কের  দেখ  য বাহনিি তার কােছই দাাড়ােনা্ অতঃপর 

 ণ তার লাগামিি হােত  নয় ইবং ণনমাতনত আনে� বেল ওেঠ:  হ 

আ�াহ, তুিম আমার বা�া আর আিম  তামার রব্  ণ �া� আনে�র 

কারেু ভুল কের  ফেল্)৪৬

47 

শায়খুল ইণলাম ইবেন তাইিময়া বেলন, ‘কাউেক কািফর বেল াকুম 

লাগােনার  কে� ণিঠক প�িত হেলা,  য বযি� ণতযেক পাওয়ার জনয 

আ�াু  া�া করল ইবং ণিদিা বহন করল, িক�  ণ ভুল করল, তাহেল 

তােক কািফর বলা হেব না্ বরং তার ভুলিিেক কমা কের  দওয়া হেব্ 

তেব  য বযি�র ণামেন, রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম যা িনেয় 

ইেণেছন, তা  � হেয়  গল, িক�  ণ িহদােয়ত  � হওয়ার পরও তার 

িবর�াারু করল ইবং মুিমনেদর পথ ছাড়া অনযপথ অনুণরু করল, 

                                                           
47 - ব রুনায় মুণিলম, তাওবা অধযায়, হাদনণ নং ( ২৭৪৫-২৭৪৭)  
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তাহেল  ণ কািফর্ আর  য বযি� তার �বৃি�র অনুণরু করল ইবং 

ণতযানুণ�ােন িশিথলতা  দখােলা ইবং অজতাবশত কথা বলল, তাহেল  ণ 

পাপন,  গানাহগার্ ইরপর  ণ হেত পাের ফািণক অথবা তার পুেুযর 

ণংখযা পােপর  ােয় অিধক্’48 

িতিন আেরা বেলন, ‘অবশয আিম ণব ণময়ই ণুিনিদর�  কােনা বযি�েক 

কািফর, ফািণক বা  গানাহগার িহেণেব আখযািয়ত করার  ংার িবেরাধন 

 থেকিছ - যারা আমার কােছ বেণ তারা আমার ই অব�ান ণ�েকর জােন 

-্ হযাা, যিদ ওই বযি�র ওপর িরণালেতর াুত৪৮

49 কােয়ম হওয়ার 

িবষয়িি জানা থােক, যার িবপেক  গেল মা�া বুেঝ বযি� কখেনা কািফর, 

কখেনা ফািণক ইবং কখেনা  গানাহগার হেয় যায়, তেব তার কথা 

আলাদা্ আর আিম �নকার কির  য, আ�াহ তা‘আলা ইই উ�েতর 

ভুল�িি িন�য় কমা কের িদেয়েছন,  হাক তা কথাজাত মাণাইল ণং�া� 

যা ওহনর মাধযেম আমরা  পেয়িছ, অথবা �ােয়ািগক  কােনা মাণাইল 

ণং�া�্ আমােদর পূবরপুরষগু ইণব মাণাইল িবষেয় িবতকর অবযাহত 

 রেখিছেলন, িক� তােদর  কউ কাউেক কািফর, ফািণক বা  গানাহগার 

                                                           
48 - মাজমুউল ফাতাওয়া, খ� ১২, পৃ. ১৮০ 
49 - িরণালেতর াুত বলেত বুঝায় রাণূলু�া ণা�া�াা আলাইিহ ওয়া ণা�াম 

আ�াহর পক  থেক  য িবধান িনেয় ইেণেছন তা  �্েপ কােরা কােছ 

 পৗেছ  দয়া্  
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বেল আখযািয়ত কেরনিন্’50 

ইমাম ইবেন তাইিময়াহ র. ই বযাপাের কেয়কিি উদাহরু িদেয় বেলন: 

‘আিম ইিা  �ভােব বুরনা করতাম  য, ইই ইই বলেল  কােনা বযি� 

কািফর হেয় যােব বেল ণালাফ ও ইমামগু  য ব�বয িদেতন তাও ণতয্ 

তেব ণাধারুভােব কািফর বলা ইবং ণুিনিদর�ভােব  কােনা বযি�েক কািফর 

বলার মেধয পাথরকয করা অতযাশযক্’ 

িতিন বেলন: ‘তাকফনর তথা কািফর হেয় যাওয়ার াকুম লাগােনা ইকিি 

াািশয়াির্ কারু  য বযি� রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�ােমর 

 কােনা কথােক অ�নকার করল, হেত পাের  য  ণ নও-মুণিলম (ইণলােমর 

ণে� যার ণ�কর নতুন) অথবা হেত পাের  য  ণ দূরবতরন  কােনা 

মরভূিমেত বড় হেয়েছ্ ইমন বযি� যিদ ইণলােমর  কােনা িকছু অ�নকার 

কের, তাহেল তােক কািফর বলা হেব না যতকু না তার ওপর াুত 

কােয়ম হেব্ ইমনও হেত পাের  য, বযি�  যণব িবষয় অ�নকার করল 

 ণণব িবষয় ণং�া� পিব� মূলব�বয  ণ  শােনিন্ অথবা শেনেছ িক� 

তার কােছ তা �মািুত হয়িন্ অথবা ওই ণব  ি�েির িবপেক তার 

কােছ অনযেকােনা  ি�ি আেছ, যার কারেু  ণ ইণব  ি�িেক তািবল 

কেরেছ, যিদও  ণ ইেকে� ভুল কেরেছ্ 

                                                           
50 - মাজমুউল ফাতাওয়া, খ� ৩, পৃ. ২২৯ 
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আর আিম ণব ণময়ই বুখারন ও মুণিলেম বিুরত ইকিি হাদনণ উে�খ 

করতাম  যখােন ইকবযি� বেলেছন  য: আিম যখন মারা যাব, আমােক 

 তামরা �ািলেয় িদও ইরপর আমােক িপেশ  ফিলও, ইরপর আমােক 

ণাগের িছিিেয় িদও্ আ�াহর কণম! আ�াহ যিদ আমােক ধরেত ণকম 

হন তাহেল িতিন আমােক ইমন শাি�  দেবন যা িতিন ই মহািবে� 

অনযকাউেক  দনিন্  লােকরা তার কথামেতাই কাজ করল্ আ�াহ 

তা‘আলা ওই বযি�েক বলেলন, ‘তুিম যা করেল তা িক জনয কেরছ্ 

 লাকিি বলল, আপনার ভেয় আিম ই্প কেরিছ্ অতঃপর আ�াহ 

তা‘আলা তােক মাফ কের িদেলন্৫০

51 

ইই  লাকিি আ�াহর কমতার বযাপাের ণে�হ কেরেছ্ তােক ণাগের 

িছিিেয় িদেল আ�াহ তােক ইক� কের পুনরায় জনবন দােনর কমতা 

রােখন ই বযাপাের  ণ ণে�হ কেরেছ্ বরং  ণ িব�াণ কেরেছ  য,  ণ 

পুনরিউত হেব না্ আর ই ধরেুর ণে�হ বা িব�াণ মুণিলমেদর 

ওকযমতয অনুযায়ন কুফরন্ তেব  লাকিি জােহল িছল, ই বযাপাের তার 

জান িছল না্ ণােথ ণােথ  ণ মুিমন িছল,  ণ আ�াহেক ভয় করত  য 

িতিন তােক শাি�  দেবন্ আর  ণ কারেুই আ�াহ তােক কমা কের 

                                                           
51 - বুখারন, আহাদনণুল আ�নয়া অধযায়, হাদনণ নং (৩৪৭৮); মুণিলম, তাওবা 

অধযায়, হাদনণ নং (২৭৫৬, ২৭৫৭)  
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িদেয়েছন্ 

আর  য বযি� ইজিতহােদর  যাগযতা রােখ ইবং ণােথ ণােথ রাণূলু�াহ 

ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�ামেক অনুণরেুর বযাপােরও আমহন,  ণ যিদ 

তািবল কের তাহেল উি�িখত বযি�র  ােয়ও কমা পাওয়ার বযাপাের অিধক 

হকদার্’ 

ই  থেক আমরা জানেত পারলাম  য, ব�বয ও ব�া, কমর ও 

কমরণ�াদনকারনর মেধয পাথরকয আেছ্ অতইব  যেকােনা কুফরনপূুর বা 

িফণকপূুর কথা বা কাজ, বলামা� বা করামা�ই, ব�া বা 

কমরণ�াদনকারনেক কািফর বা ফািণক বলা যােব না্ 

শায়খুল ইণলাম ইবেন তাইিময়া র. মাজমুউল ফাতাওয়ায় বেলন, ‘ই 

 কে� মূলননিত হেলা ইই  য,  য কথািি কুরআন, ণু�াহ ও ইজমা 

অনুযায়ন কুফরন,  ণ বযাপাের ণাধারুভােব বলা হেব  য তা কুফরন, শরঈ 

দিলল  যভােব কুফরন �মািুত কেরেছ িঠক  ণভােব; কারু ঈমান হেলা 

আ�াহ ও তাার রাণূল  থেক আহিরত িবধানণমূেহর ইকিি্ ঈমােনর 

বযাপাের মানুেষর ধারুা ও  খয়াল-খুিশ মুতািবক াকুম লাগােনা যােব না্ 

আর  য বযি�  কােনা কুফরন কথা বলল,  ণ কািফর হেয় িগেয়েছ ই াকুম 

ততকু পযর� লাগােনা যােব না যতকু না কািফর হেয় যাওয়ার ণকল 

শতর তার ওপর বতরােব ইবং ই িবষয়ক ণকল বাধা দূিরভূত হেব্ 
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উদাহরুত, যিদ  কউ বেল  য মদ অথবা ণূদ হালাল, আর  ণ ইণলােম 

নতুন �েবশকারনেদর অ�ভুর� হয়, অথবা  ণ দূরবতরন  কােনা মরভূিমেত 

বড় হেয় থােক, অথবা  ণ  কােনা ইকিি বাুন শলন িক�  ণ িব�াণ করল 

না  য তা আল কুরআেনর বাুন, অথবা রাণূলু�াহ ণা�া�াা ইর হাদনণ, 

 যমন ণালাফেদর  কউ  কউ  কােনা  কােনা িবষয় অ�নকার করেতন 

যতকু না তােদর কােছ �মািুত হত  য রাণূলু�া�াা ণা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াণা�াম তা বেলেছন্’52 

ইরপর িতিন বেলেছন, ইইণব  লাকেদরেক ততকু পযর� কািফর বলা 

হেব না, যতকু পযর� না তােদর ওপর িরণালেতর াুত কােয়ম হেয় 

যায়্  যমন আ�াহ তা‘আলা বেলেছন: 

﴿ �ّ� �  سِلّناِس  َ�ُ�ون�  ِِ ِ ٱ �� ّج� ِّ � ٱ د� ��عۡ  َُ ُِ :االنسيء[ا﴾ سرُّس

 ]اا١٦٥

যােত আ�াহর িবপেক রাণূলেদর পর মানুেষর জনয 

 কান অজুহাত না থােক্ (ণূরা আা-িনণা: ৪: ১৬৫) 

আর আ�াহ তাআল ই উ�েতর ভুল�িি ও ভুেল যাওয়ােক কমা কের 

িদেয়েছন্ অতইব বুঝা  গল  য, কথা বা কাজ কখেনা কুফরন হয় ইবং 

                                                           
52 - মাজমুউল ফাতাওয়া, খ� ৩৫, পৃ.১৬৫  
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কখেনা িফণক্ তেব  য বযি� ইেহন কথা বলল বা ই জাতনয়  কােনা 

কাজ করল তার কািফর বা ফািণক হেয় যাওয়া আবশযক নয়্ হয়েতা 

কািফর বা ফািণক হওয়ার শতর নাকা হওয়ার কারেু অথবা  কােনা শরঈ 

বাধা আণার কারেু্ তেব যারা ইণলাম বযতনত অনযেকােনা ধেমর িব�াণ 

কের তােদর, ই পৃিথবনেত, কােফর হওয়ার াকুম  দওয়া হেব্ আর  য 

বযি�র ণ�ুেখ ণতয �কািশত হেলা িক�  ণ তার উে�া ালেত দৃঢ়তা 

�দশরন করল - কােনা িব�ােণর বশবতরন হেয় যা  ণ পূবর  থেকই বহন 

কের আণেছ, অথবা তার  কােনা গরর অনুণরু করেত িগেয় যােক  ণ 

তা‘যনম কের, অথবা দুিনয়ার  লােভ- তাহেল  ণ ইই উে�া ালার কারেু 

মা�া বুেঝ কািফর অথবা ফািণক হেয় যােব্ অতইব মুিমেনর ওপর 

জরির  য,  ণ তার আকনদা ও আমলেক আ�াহর িকতাব ও তাার রাণূেলর 

ণু�েতর ওপর �িতি�ত করেব্ কুরআন-ণু�াহেক  ণ তার ইমাম বানােব 

যা  থেক  ণ আেলা ণংমহ করেব্ কুরআন-ণু�াহর পথ ও প�িত 

অনুণরু কের ালেব্ ইিাই হেলা িণরােত মু�াকনম যার িনেদরশ আ�াহ 

তা‘আলা িনে�া� আয়ােত িদেয়েছন: 

نّ  ﴿
�
أ �َ  ٰ ٰ  اذ� �� ۖ ٱف�  اَ�قِيمٗ ُمسۡ  ِ� ِص�� َ�  تَُِّعوهُ �َ  ْ َُِّعوا ُ� ٱ تَ� ّرق�  سّسَُ َ�ف� �َ 

ن بُِ�مۡ  بِيلِهِ  ع� ٰ  ۦۚ س� ٰ  لُِ�مۡ �� ا﴾ ١ ��َُّقون�  ل�ع�لُّ�مۡ  ۦبِهِ  ُ�مَ�ّصٮ

 ]اا١٥٣:ااالنعي [
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আর ইিি  তা আমার  ণাজা পথ্ ণুতরাং  তামরা 

তার অনুণরু কর ইবং অনযানয পথ অনুণরু কেরা 

না, তাহেল তা  তামােদরেক তাার পথ  থেক িবিি� 

কের  দেব্ ইগেলা িতিন  তামােদরেক িনেদরশ 

িদেয়েছন, যােত  তামরা তাকওয়া অবল�ন কর্ (ণূরা 

আল আন‘আম: ৬: ১৫৩) 

যারা তােদর আকনদা-িব�াণ ও আমলেক ণুিনিদর� মাযহােবর ওপর ি�ত 

কেরন, তােদর ই বযাপাের ণতকর থাকা উিাত  য, তারা যখন কুরআন-

ণু�াহর  কােনা মূলব�বয  দেখন যা তােদর মাযহােবর িবপরনত,  ণিােক 

তারা অনুিাত বযাখযা িদেয় তােদর মাযহােবর পেক আনার  া�া কেরন্ 

অতঃপর তারা কুরআন-ণু�াহেক অনুকরুনয় নয় বরং তােদর মাযহােবর 

অনুণারন বািনেয়  ফেলন্ কুরআন-ণু�াহ বযতনত যা আেছ  ণগেলােক 

তারা কুরআন-ণু�াহর অনুণারন বানান না্ ইিা হেলা �বৃি�পূজারনেদর 

পথ্ ইিা িহদােয়ত অনুণারনেদর পথ নয়্ ইই পথেক আ�াহ তা‘আলা 

ভাণরনা কেরেছন্ িতিন বেলেছন:  

وِ  ﴿
� س َ�ع� ٱ َ� هۡ  ّق ۡ�� ٱ ّ�

�
ٓ أ ِت  ء�ُهمۡ و�ا د� س� ٰ ٱ ل�ف� ٰ سّس��  ٱَ�  ُت ��

�
ن ُض �ۡ�  َ�م�

ُۡ  َِيِهنّۚ    ب�
�
ٰ ��يۡ َ ُهمۡ  رِهِمۡ بِِذ�ۡ  ُهم�� ن َ� ون� ّمعۡ  رِهِمذِكۡ  ع� َُ ا﴾ ٧ رِ

 ]اا٧١:اا�ؤمغدن[
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আর যিদ ণতয তােদর কামনা-বাণনার অনুগামন হত, 

তেব আণমানণমূহ, জিমন ও ইতেদাভেয়র মধযি�ত 

ণব িকছু িবপযর� হেয়  যত; বরং আিম তােদরেক 

িদেয়িছ তােদর উপেদশবাুন (কুরআন)্ অথা তারা 

তােদর উপেদশ হেত মুখ িফিরেয় িনেি্ (ণূরা আল 

মুিমনূন: ২৩: ৭১) 

ই  কে� মানুেষর অব�া  য পযরেবকু করেত যােব  ণ আজব ধরেনর 

িবষয়  দখেত পােব্  ণ বুঝেত পারেব  য, িহদােয়ত ও ণেতযর ওপের 

থাকার জনয আ�াহর কােছ �াথরনা করা ইবং  গামরাহন ও পথ��তা 

 থেক  বাো থাকার জনয আ�াহর কােছ আ�য় াাওয়া ইকজন বা�ার জনয 

কেতাই না �েয়াজন্ 

আর  য বযি� ণতয বদেয় আ�াহর কােছ �াথরনা করেব, আ�াহর কােছ 

িনেজর অপারগতা �কাশ করেব -আ�াহ তা‘আলার অমুখােপিকতার 

বযাপাের পূুর জান  রেখ ইবং  ণ  য আ�াহর �িত মুখােপকন তা অ�ের 

অনুভব কের -তাহেল অবশযই আশা করা যায়  য, আ�াহ তা‘আলার 

বা�ার ই �াথরনােক কবুল করেবন্ 

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 



 

253 

�ك�  �ذ�ا ﴿ س
�
� َ�ادِي س� ّ�ِ  ِع ِجيُب  ق�رِ�ٌبۖ  ف�إِّ�ِ  ��

ُ
عۡ  أ اعِ ٱ و�ة� د�  ِِذ�ا ُّ

ِن�  �� ْ ي�سۡ ف�لۡ  د� ۡ�ُ  ِ�  َ�ِجيَُوا ْ ؤۡ َ� لّهُ  ِ�  ِمُنوا :االعمس[ا﴾ ١ ُشُدَن� َ�رۡ  مۡ ل�ع�

 ]اا١٨٦

আর যখন আমার বা�াগু  তামােক আমার ণ�েকর 

িজজাণা কের, আিম  তা িন�য় িনকিবতরন্ আিম 

আহবানকারনর ডােক ণাড়া  দই, যখন  ণ আমােক 

ডােক্ ণুতরাং তারা  যন আমার ডােক ণাড়া  দয় 

ইবং আমার �িত ঈমান আেন্ আশা করা যায় তারা 

ণিঠক পেথ ালেব্ (ণূরা আল বাকারা: ২: ১৮৬) 

আ�াহর কােছ �াথরনা কির িতিন  যন আমােদর ওই  লাকেদর অ�ভুর� 

কেরন যারা ণতযেক ণতয িহেণেব  দেখ ইবং তার অনুণরু কের্ ইবং 

অণতযেক অণতয িহেণেব  দেখ ইবং তা বজরন কের ােল্ িতিন  যন 

আমােদরেক িহদােয়তকারন ও িহদােয়ত�া�েদর অ�ভুর� কেরন্ িতিন 

 যন আমােদর ণা ও ণং�ারকারন বানান্ িতিন  যন আমােদরেক 

িহদােয়ত করার পর আমােদর অ�রেক ণতযাুযত না কেরন্ িতিন  যন 

আমােদরেক রহমত দান কেরন, িন�য় িতিন ণবরদাতা্ 

ণকল �শংণা আ�াহ তা‘আলার জনয িযিন ণৃি�কুেল রব্ যার অনুক�া 

ও িনয়ামেত ণকল ভােলা কাজ ণ�� হয়্ আর ণালাত ও ণালাম 
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রহমেতর নবনর ওপর, িযিন উ�তেক �রা�মশালন ও ণ�ংশ আ�াহ 

তা‘আলার পথ  দিখেয়েছন আ�াহ তা‘আলার িনেদরেশই্ ণালাত ও ণালাম 

তার পিরবারবেগরর �িত, ণাহাবনগেুর �িত ইবং যারা িকয়ামত পযর� 

তােদর অনুণরু করেবন তােদর ণকেলর �িত্ 

 

১৫ শাওয়াল, ১৪০৪ িহ. তািরেখ ই বইিি  লখার কাজ ণ�� হেলা 

আ�াহর রহমেতর মুখােপকন 

মুহা�দ আণ-ণােলহ আল উণাইমনন্ 
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 ণৗিদ আরব  থেক �কািশত ‘মাজা�াতুদ 

দাওয়াহ’ 

পি�কায় ছাপা �বে�র কিপ ৫২

53 

িবণিম�ািহর রাহমািনর রাহনম 

ণকল �শংণা আ�াহ তা‘আলার জনয্ আমরা তার �শংণা কির্ তার 

কােছ ণাহাযয �াথরনা কির্ তার কােছ কমা াাই ইবং তার কােছ তাওবা 

কির্ আমােদর িনজ নাফেণর খারািব ইবং আমােদর কমরণমূেহর মেধয যা 

অণাধু তা  থেক আমরা আ�াহর কােছ আ�য় াািি্ যােক আ�াহ 

িহদােয়ত দান কেরন তােক  গামরাহকারন  কউ  নই, আর যােক িতিন 

 গামরাহ কেরন তােক িহদােয়তকারন  কউ  নই্ আিম ণাকয িদিি  য, 

আ�াহ ছাড়া ণতয  কােনা ইলাহ  নই্ িতিন ইকক্ তাার  কােনা শরনক 

 নই্ আিম আেরা ণাকয িদিি  য, মুহা�াদ (ণা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াণা�াম) আ�াহর বা�া ও তাার রাণূল্ আ�াহ তা‘আলা তাার �িত, 

তাার পিরবারবেগরর �িত, তাার ণাহাবনগেুর �িত ইবং যারা ণততার ণােথ 

তােদর অনুণরু কেরেছন তােদর �িত ণালাত বষরু করন ইবং 

                                                           
53 - ণংখযা : (৯১১), তািরখ : ৪/১/১৪০৪ িহ.,  ণামবার্  
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তােদরেক উ�ম শাি�েত ভূিষত করন্  

আমার িকছু মজিলেণ আ�াহ তা‘আলা কতৃরক বা�ার ‘ণে� থাকা’ িবষেয় 

আেলাানা কেরিছলাম্ িক� আমার কথা  থেক  কউ  কউ ইমন িকছু 

বুঝল যা আমার উে�শয িছলনা, যা আমার আকনদাও নয়্ ফেল ই 

বযাপাের মানুেষর �� ও িজজাণা  বেড়  গল  য, আ�াহ তা‘আলা কতৃরক 

মাখলুেকর ‘ণে� থাকা’র বযাপাের িক বলা হেব?  

আিম: 

(ক) যােত  কউ আ�াহ কতৃরক মাখলুেকর ণে� থাকার বযাপাের  কােনা 

ভুল িব�ােণ িনপিতত না হয়্ 

(খ) যােত  কউ আমার বযাপাের িমথযাাার করেত না পাের, ইমন কথা 

বেল যা আিম বিলিন, অথবা  কােনা ধারুাকারন ইমন কথার ধারুা করেত 

না পাের যা আিম উে�শয কিরিন্  

(গ) আ�াহ তা‘আলার ইই মহান িণফাত যা িতিন িনেজর জনয  বশ 

কেয়কিি আয়ােত ণাবয� কেরেছন, ইবং নবন ণা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াণা�াম আ�াহর জনয ণাবয� কেরেছন তা যােত  �ভােব বয়ান 

করেত পাির তার জনয আিম িন�বিুরত িবষয়গেলা গর�ণহ উে�খ করিছ:  
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�থমত: আ�াহ তা‘আলা কতৃরক তাার মাখলুেকর ণে� থাকার িবষয়িি 

কুরআন, ণু�াহ ও ণালাফেদর ইজমা �ারা �মািুত ইকিি িবষয়্  

আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ع�ُ�مۡ  َ�ُهو� ﴿ �ۡ  م�
�
ا ن� َ َُمۚۡ  م�  ]ا٤:االميم[ا﴾ُكن

আর  তামরা  যখােনই থাক না  কন, িতিন  তামােদর 

ণােথই আেছন্ (ণূরা আল হাদনদ: ৫৭: ৪) 

� ٱ ِِنّ  ﴿ ع�  ِّ َِن� ٱ م� ْ ٱ َّ وا َِن� ٱَّ  ّ�ق� ۡ  ُهم َّ  ]ا١٢٨:احلال[ا﴾ ١ ِسنُون� ُّ
িন�য় আ�াহ তােদর ণােথ, যারা তাকওয়া অবল�ন 

কের ইবং যারা ণাকমরশনল্ (ণূরা আা-নাহল: ১৬: 

১২৮) 

আ�াহ তা‘আলা  ফরআউেনর কােছ পাঠাবার ণময় মূণা ও হারন 

আলাইিহমাসণালামেক লকয কের বেলন: 

ٓۖ  َ�  ق�ال�  ﴿ �اف�ا �َ  �َِِِّ  ٓ ا ُكم� ع� سۡ  م�
�
عُ أ ىٰ  م� ر�

�
أ ا]اا٤٦:اط [ا﴾ ٤ َ�

 তামরা ভয় কেরা না্ আিম  তা  তামােদর ণােথই 

আিছ্ আিম ণবিকছু শিন ও  দিখ’্ (ণূরা তাহা: ২০: 
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৪৬) 

িতিন তাার রাণূল মুহা�দ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�ােমর বযাপাের বেলন:  

﴿  َّ َهُ  ِِ دۡ  ت�نُ�ُ ق� هُ  َ� � ُ ٱ َ��� خۡ  ِِذۡ  ِّ
�
هُ أ َِن� ٱ ر�ج� َّ  ْ َا ُر ف�  ث�اِ��  ��

ا ِِذۡ  ن�ۡ�ِ ثۡ ٱ ارِ لۡ ٱ ِ�  ُهم� ُقوُل  ِِذۡ  غ� ��  ٰ ۡ  َ� ۦ ِحَِهِ لِ�� � ٱ ِِنّ  ز�نۡ �� ِّ  ۖ ن�ا ع� ا﴾م�

 ]اا٤٠:االد� [

যিদ  তামরা তােক ণাহাযয না কর, তেব আ�াহ তােক 

ণাহাযয কেরেছন যখন কািফররা তােক  বর কের িদল, 

 ণ িছল দু’জেনর ি�তনয়জন্ যখন তারা উভেয় 

পাহােড়র ইকিি গহায় অব�ান করিছল,  ণ তার 

ণ�নেক বলল, ‘তুিম  পেরশান হেয়া না, িন�য় আ�াহ 

আমােদর ণােথ আেছন্ (ণূরা আত-তাওবা: ৪০) 

নবন ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম বেলন: 

ا»سفيلااهيايناسنارعغماسناا امعكاحي اياكغت«

ণেবরা�ম ঈমান হেলা ইই  য, তুিম জানেব  য, তুিম 
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 যখােনই আছ, আ�াহ  তামার ণােথই আেছন্৫৩

54 

হাদনণিিেক শায়খুল ইণলাম ইবেন তাইিময়া র. ‘আল আকনদা আল 

ওয়ােণিতয়যা’ মে� হাণান বেলেছন্ অবশয আেলমেদর  কউ  কউ 

হাদনণিি দুবরল বেলেছন্ আর আ�াহ তা‘আলা তাার নবনর ণােথ আেছন ই 

কথািি ইতঃপূেবর ইকিি আয়ােত উি�িখত হেয়েছ্ আর ণালাফগুও ই 

বযাপাের ইজমা কেরেছন  য, আ�াহ তা‘আলা তাার মাখলুেকর ণে� 

আেছন্ 

ি�তনয়ত: ই ‘ণে� থাকা’র িবষয়িি তার  য �কৃত অথর  ণ অেথরই ণতয্ 

তেব তা ইমন ‘ণে� থাকা’ যা আ�াহর জনয উপেযাগন ইবং যা ইক 

মাখলুক কতৃরক অনয মাখলুেকর ণে� থাকার ণােথ ণাদৃশযপূুর নয়;  কননা 

আ�াহ তা‘আলা তাার িনজ ণ�েকর বেলেছন: 

ِمثۡ  س� ل�يۡ  ﴿ ۡ  ۦلِهِ ك� �� ۖ �ُ ۡ�� ٱ سّسمِيعُ ٱ َ�ُهو�  ءٞ  ]١١:اىالشدل[ا﴾ ١ ُِ

তাার মত িকছু  নই, আর িতিন হেলন ণবরে�াতা 

ণবর��া্ (ণূরা আশ-শূরা: ৪২: ১১) 

আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন: 

                                                           
54 - তাবারানন, আল আওণাত (৮৮/৩৩৬), হাদনণ নং ৮৭৯৬ 
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﴿ ُۡ ُ  ل�مُ ��عۡ  ه� مِ  ۥ��  ]اا٦٥:امم�م[ا﴾ ٦ ايّٗ س�

তুিম িক তাার ণমতুলয কাউেক জান? (ণূরা মারইয়াম: ১৯: ৬৫) 

িতিন আেরা বেলন: 

�مۡ  ﴿ س ُدۢ  ُكُفًوا ۥّ�ُ  َ�ُ�ن َ� �َ �
 ]اا٤:اااللعص[ا﴾ ٤ أ

আর তাার  কােনা ণমককও  নই্ (ণূরা আল ইখলাণ: ১১২: ৪) 

‘ণে� থাকা’র িণফাত অনযানয িণফােতর মেতাই �কৃত অেথরই আ�াহর 

জনয ণাবয�, আ�াহর  কে�  যভােব উপেযাগন  ণভােব্ আর তা 

মাখলুেকর িণফােতর ণােথ ণাদৃশযিবহনন্ 

ইবেন আবদুল বার বেলেছন, ‘আহেল ণু�ত কুরআন-ণু�াহয় উি�িখত 

ণকল িণফােতর ওপর ঈমান আনা ইবং  ণগেলােক ্ পক অেথর নয় বরং 

�কৃত অেথর বহন করার বযাপাের ওকমতয  পাষু কেরেছন্ তেব তারা ই 

িণফাতণমূেহর  কােনািারই ধরন-ধারু িক বা বা�বতা িক তা উে�খ 
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কেরন না্৫৪

55 

ইমাম ইবেন তাইিময়া আল ফাতওয়া আল হামািবয়ায় বেলন, ‘ কােনা 

ধারুাকারন ইিা ধারুা করেত পাের না  য, কুরআন ণু�াহয় যা ইেণেছ 

তার ইকিির ণে� অপরিির ণংংষর হেত পাের্  যমন  কউ বলল  য, 

আ�াহর িকতােব ও রাণূেলর ণু�াহয় আ�াহ তা‘আলার আরেশর ওপের 

থাকার  য কথা ইেণেছ, তার বািহযক অথর িনে�া� আয়ােতর ণে� 

ণাংংিষরক্ 

ع�ُ�مۡ  َ�ُهو� ﴿ �ۡ  م�
�
ا ن� َ َُمۚۡ  م�  ]اا٤:االميم[ا﴾ُكن

আর  তামরা  যখােনই থাক না  কন, িতিন  তামােদর 

ণােথই আেছন্ (ণূরা আল হাদনদ: ৫৭: ৪) 

অথবা িন�বিুরত হাদনেণর ণে� ণাংংিষরক, আর তা হেলা: 

 »إ ااقي اسحم ماإ االاعسافنناا اقالاأجه «

যখন  তামােদর  কউ ণালােত দাাড়ায় তখন আ�াহ 

                                                           
55 - ইমাম ইবনুল বারর ইর বরাত িদেয় ই কথািি ইমাম ইবেন তাইিময়া তার 

ম� আল ফাতওয়া আল হামুিবয়ােত উে�খ কেরন, �ঃ মাজমুউল ফাতাওয়া, 

খ� ৫, পৃ. ৮৭.  
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তা‘আলা িন�য় তাার ণ�ুেখই থােকন্ 

ইবং ই জাতনয় অনযানয হাদনণ্ 

ইরকম মেন করািা ভুল; কারু আ�াহ তা‘আলা আমােদর ণে� �কৃত 

অেথর আেছন ইবং িতিন আরেশর ওপরও �কৃত অেথর আেছন্ আ�াহ 

তা‘আলা ই উভয় িবষয়েক িন�বিুরত আয়ােত ইক� কের উে�খ 

কেরেছন: 

ِيٱ ُهو�  ﴿ ل�ق�  َّ ٰ ٱ خ� ٰ سّس��  ٱَ�  تِ ��
�
َّا�ٖ  ِسَّةِ ِ�  ض� �ۡ�

�
�  َ�و�ىٰ سۡ ٱ ُ�مّ  َ �� 

عۡ  ِش� ع�رۡ لۡ ٱ ا ل�مُ ��  ٱ ِ�  جُ َ�لِ  م�
�
ا ِض �ۡ� ۡ  َ�م� اِمنۡ  ُرجُ �� ا ه� م�  ِمن�  َ��ُِل  َ�

ٓ ٱ ا ا ءِسّسم� م� عۡ  َ� ۖ  ُرجُ �� ا ع�ُ�مۡ  َ�ُهو�  َِيه� �ۡ  م�
�
ا ن� َ َُمۚۡ  م� ُ ٱَ�  ُكن  بِم�ا ِّ

لُون� ��عۡ  �ٞ  م� ُِ  ]اا٤:االميم[ا﴾ ٤ ب�

িতিনই আণমানণমূহ ও জিমন ছয় িদেন ণৃি� 

কেরেছন, তারপর িতিন আরেশর ওপর উেঠেছন্ 

িতিন জােনন জিমেন যা িকছু �েবশ কের ইবং তা 

 থেক যা িকছু  বর হয়; আর আণমান  থেক যা িকছু 

অবতনুর হয় ইবং তােত যা িকছু উিউত হয়্ আর 

 তামরা  যখােনই থাক না  কন, িতিন  তামােদর 

ণােথই আেছন্ আর  তামরা যা কর, আ�াহ তার 
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ণমযক ��া্ (আল হাদনদ: ৫৭: ৪) 

ইখােন িতিন ণংবাদ িদেয়েছন  য িতিন আরেশর ওপের আেছন ইবং 

�িতিি িবষয় ণ�েকর ণমযক অবিহত ইবং আমরা  যখােনই থািক না  কন 

িতিন আমােদর ণে� আেছন্  যমন নবন ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম 

হাদনণুল আও‘আেল বেলেছন:  

ا»أا افدقاالعمشىاأهدايعغمامياسنتمااغي «

আ�াহ তা‘আলা আরেশর ওপের, তেব  তামরা  য 

অব�ায় আছ  ণ বযাপাের িতিন ণমযক অবগত্৫৫F

56 

ইর বযাখযায় বলা যায়  য, আরবন ভাষায়امعا (ণে�) শ�িি যখন বযববত 

হয় তখন ইর বািহযক অথর হয় ণাধারুভােব তুলনা করা, যা আবিশযকভােব 

পর র পর রেক  শর অথবা ইেক অেনযর ডােন বা বােম থাকােক 

দািব কের না্ যিদ ‘ণে� থাকা’র অথরেক িবেশষ  কােনা অেথর ণনিমত 

কের উে�খ করা হয়, তেব তা  ণ িবেশষ অথর- কিকক তুলনােক বুঝােব্ 

বলা হয়  য, আমরা ইখনও ালিছ আর াাাদ আমােদর ণে�, অথবা তারকা 

আমােদর ণে�্ আরও বলা হয়  য ‘ই ব�িি আমার ণে�’ যিদও তা 

                                                           
56 - ই হাদনণিির উাণ ব রুনা পূেবর িগেয়েছ্  
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আপনার মাথার ওপের্  কননা আপনার উে�শয হেলা ই ব�র ণে� 

আপনার  ৃ�তা বয়ান করা্ অনু্পভােব আ�াহ তা‘আলাও �কৃত 

অেথরই তাার মাখলুেকর ণে� আেছন যিদও িতিন �কৃত অেথরই তাার 

আরেশর ওপের আেছন্)৫৬

57 

তৃতনয়ত: আ�াহ কতৃরক মাখলুেকর ণে� থাকার দািব হেলা, িতিন তাার 

ইলম ও কমতায়, �বু ও দশরেন, আিধপতয ও িনয় েু ইবং রবুিবয়ােতর 

অনযানয অেথর মাখলুকেক পিরেব�ন কের আেছন্ যিদ ‘ণে� থাকা’ িবেশষ 

 কােনা বযি� বা গুেক  কক কের উি�িখত না হয়্  যমন আ�াহ 

তা‘আলা বেলেছন: 

ع�ُ�مۡ  َ�ُهو� ﴿ �ۡ  م�
�
ا ن� َ َُمۚۡ  م�  ]اا٤:االميم[ا﴾ُكن

আর  তামরা  যখােনই থাক না  কন, িতিন  তামােদর 

ণােথই আেছন্ (আল হাদনদ: ৫৭: ৪) 

ا﴿ ٰ  و�ىٰ ّ�ۡ  ِمن َ�ُ�ونُ  م� َّ  ث�ةٍ ث��� ابُِعُهمۡ  ُهو�  ِِ َ�  ر� �َ  ۡ ةٍ �� َّ  س�  ُهو�  ِِ
ادُِسُهمۡ  ٓ  س� �َ دۡ  َ�

�
ٰ أ ٰ  ِمن �� ٓ  سِك� �� �َ �َ  ۡ�

�
� أ ��  َّ ُهمۡ  ُهو�  ِِ ع� �ۡ  م�

�
ا ن� َ ْۖ  م� َُوا ا﴾��

 ]اا٧:ال ا�جيد[
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িতন জেনর  কান  গাপন পরামশর হয় না যােত াতুথরজন 

িহেণেব আ�াহ থােকন না, আর পাাা জেনরও হয় না, 

যােত ষ�জন িহেণেব িতিন থােকন না্ ইর  ােয় কম 

 হাক িকংবা  বিশ  হাক, িতিন  তা তােদর ণংেগই 

আেছন্ (ণূরা আল মুজাদালা: ৫৮: ৭) 

আর যিদ ‘ণে� থাকা’র িবষয়িি িবেশষ  কােনা বযি� বা গুেক  কক কের 

উি�িখত হয়, তখন উি�িখত অথরগেলার ণে�  যাগ হেব- ণাহাযয 

ণহেযািগতা করা, তাওফনক  দওয়া ইবং ণিঠক পথ  দখােনা্ 

আ�াহ তা‘আলা কতৃরক িবেশষ  কােনা বযি�র ণে� থাকার উদাহরু হেলা 

মূণা ও হা্ন আলাইিহমাস ণালামেক লকয কের আ�াহ তা‘আলার কথা: 

﴿ �َ  ۖٓ �اف�ا �َ  �َِِِّ  ٓ ا ُكم� ع� سۡ  م�
�
عُ أ ىٰ  م� ر�

�
أ  ]اا٤٦:اط [ا﴾ ٤ َ�

আিম  তা  তামােদর ণােথই আিছ্ আিম ণবিকছু শিন 

ও  দিখ্ (ণূরা তাহা: ২০: ৪৬) 

﴿ �َ  ۡ نۡ �� � ٱ ِِنّ  ز� ِّ  ۖ ن�ا ع�  ]اا٤٠:االد� [ا﴾ م�

তুিম  পেরশান হেয়া না, িন�য় আ�াহ আমােদর ণােথ 

আেছন্ (আত-তাওবা: ৪০) 
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িবেশষ  কােনা গেুর ণে� থাকার উদাহরু হেলা, আ�াহ তা‘আলার বাুন: 

َٓ ۡص ٱَ� ﴿ ُ�ِ ْۚ � ٱ ِِنّ  ا ع�  ِّ  ]اا٤٦:ااالنايهللا[ا﴾ ٤ ِ�ِ�ن� لّ�ٰ ٱ م�

আর  তামরা  ধযর ধর, িন�য় আ�াহ  ধযরশনলেদর 

ণােথ আেছন্ (ণূরা আল আনফাল: ৪৬) 

আল কুরআেন ই জাতনয় আেরা বা উদাহরু রেয়েছ্ 

শায়খুল ইণলাম ইবেন তাইিময়া র. ‘ফাতওয়া আল হামািবয়া’ ত বেলন, 

‘�ণে�র িভ�তা অনুযায়ন ‘ণে� থাকা’র িভ� িভ� াকুম হেয় থােক্ 

অতইব আ�াহ তা‘আলা যখন বেলন: 

عۡ ﴿ ا ل�مُ ��  ٱ ِ�  َ�لِجُ  م�
�
ا ِض �ۡ� ۡ  َ�م� امِنۡ  ُرجُ �� ا ه� م� ٓ ٱ ِمن�  َ��ُِل  َ� ا ا ءِسّسم� م� �َ 

ۖ  ُرجُ عۡ ��  ا ع�ُ�مۡ  َ�ُهو�  َِيه� �ۡ  م�
�
ا ن� َ َُمۚۡ  م� ُ ٱَ�  ُكن ا ِّ لُون� ��عۡ  بِم� �ٞ  م� ُِ ا﴾ ٤ ب�

 ]اا٤:االميم[

িতিন জােনন জিমেন যা িকছু �েবশ কের ইবং তা  থেক 

যা িকছু  বর হয়; আর আণমান  থেক যা িকছু অবতনুর 

হয় ইবং তােত যা িকছু উিউত হয়্ আর  তামরা 

 যখােনই থাক না  কন, িতিন  তামােদর ণােথই আেছন্ 

আর  তামরা যা কর, আ�াহ তার ণমযক ��া্ (আল 
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হাদনদ: ৪) 

ইই বাুনর বািহযক অথর যা িনেদরশ করেছ তা হেলা, ইই ‘ণে� থাকা’র 

াকুম ও দািব হেলা, আ�াহ তা‘আলা  তামােদর বযাপাের ণমযক অবিহত, 

িতিন  তামােদর ওপর ণাকন ইবং িতিন  তামােদর ওপর আিধপতযকারন ও 

 তামােদর বযাপাের জানন্ ইিাই হেলা ণালাফেদর কথার অথর  য: িতিন 

তাার জােনর মাধযেম  তামােদর ণে� আেছন্ আর ইিাই হেলা উি�িখত 

বাুনর বািহযক ও �কৃত অথর্ ইমাম ইবেন তাইিময়া বেলন: যখন নবন 

ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম পাহােড়র গহায় তাার ণাথনেক বলেলন:  

‘তুিম  পেরশান হেয়া না, িন�য় আ�াহ আমােদর ণােথ আেছন’ তখন 

ইিাও তার বািহযক অেথরই ইবং অব�ার পািরপাি�রকতা  থেক বুঝা যায় 

 য, ইখােন ‘ণে� থাকা’র অথর ণমযকভােব অবিহত থাকা, ণাহাযয-

ণহেযািগতা করা্  যমন আ�াহ তা‘আলা বেলেছন: 

� ٱ ِِنّ  ﴿ ع�  ِّ ِٱ م� ْ ٱ َن� َّ وا َِن� ٱَّ  �ّق� ۡ  ُهم َّ  ]ا١٢٨:االحل[ا﴾ ١ ِسُنون� ُّ

িন�য় আ�াহ তােদর ণােথ, যারা তাকওয়া অবল�ন 

কের ইবং যারা ণাকমরশনল্ (ণূরা আা-নাহল: ১৬: 

১২৮) 

অনু্পভােব মূণা ও হা্ন আলাইিহমাস ণালামেক লকয কের আ�াহ 
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তা‘আলার বাুন: 

ٓۖ  َ�  ق�ال�  ﴿ �اف�ا �َ  �َِِِّ  ٓ ا ُكم� ع� سۡ  م�
�
عُ أ ىٰ  م� ر�

�
أ  ]اا٤٦:اط [ا﴾ ٤ َ�

ভয় কেরানা, আিম  তা  তামােদর ণােথই আিছ্ আিম 

ণবিকছু শিন ও  দিখ’্ (ণূরা তাহা: ২০: ৪৬) 

ইখােন ‘ণে� থাকা’ বািহযক অেথরই্ আর ইণব �েল ণে� থাকার অথর 

হেলা: ণাহাযয-ণহেযািগতা্ 

পিরেশেষ ইমাম ইবেন তাইিময়া বেলেছন, ‘ণে� থাকার অথর ও তার 

াািহদার মেধয পাথরকয আেছ্ আর হেত পাের  য, যা ণে� থাকার াািহদা 

তাই তার অথর, যা �ানেভেদ িভ� হয়্’57F

58 

মুহা�াদ ইবনুল মুওিণলন ইমাম ইবনুল কাইেয়ম র. ইর ম� امتعجيهللا

 ইর নবম উদাহরেু (পৃ�া নং ৩০৯) الادااقاا�ممغ ا االهاي اأا�عطغ 

বেলন: مع (ণে�) শ�িি  য অথর বুঝায় তা হেলা ণ�  দওয়া, ণ�িত 

জাপন করা্ অতইব যিদ ণাধারুভােব বলা হয়  য, আ�াহ তাার 

মাখলুেকর ণে� আেছন, তেব ইর দািবগত আবিশযক অথর হেব, িতিন তাার 

মাখলুক িবষেয় ণমযক অবিহত, িতিন তােদর রকুা- বকু করেছন ইবং 
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িতিন তােদর ওপর কমতাবান্ আর যিদ িবেশষভােব বলা হয়,  যমন 

িনে�া� আয়ােত: 

� ٱ ِِنّ  ﴿ ع�  ِّ َِن� ٱ م� ْ ٱ َّ وا َِن� ٱَّ  �ّق� ۡ  ُهم َّ  ]ا١٢٨:االحل[ا﴾ ١ ِسُنون� ُّ

িন�য় আ�াহ তােদর ণােথ, যারা তাকওয়া 

অবল�ন কের ইবং যারা ণাকমরশনল্ (ণূরা আা-

নাহল: ১৬: ১২৮) 

তাহেল তার দািবগত আবিশযক অথর হেব, আ�াহ তা‘আলা ণাহাযয- 

ণহেযািগতা ও ণমথরনদােনর মাধযেম তােদর ণে� আেছন্ 

অতইব আ�াহ তা‘আলা কতৃরক তাার বা�ার ণে� থাকা দুই �কার: 

ণাধারুভােব ণে� থাকা ইবং িবেশষভােব ণে� থাকা্ আর আল 

কুরআেন উভয় �কােরর কথাই উি�িখত রেয়েছ্ 

ইমাম নববন রিাত ‘াি�শ হাদনণ’ মে�র ঊিনশ ন�র হাদনেণর 

বযাখযায় ইবেন রজব র. বেলন  য, ‘িবেশষভােব ণে� থাকার দািব 

হেলা, আ�াহ তা‘আলা ণাহাযয, ণমথরন, ণুরকা ইবং ণহেযািগতার 

মাধযেম ণে� থােকন্ আর ণাধারুভােব ণে� থাকার অথর আ�াহ 

তা‘আলা তাার জান, অবগত থাকা ইবং তােদর কাযর�ম 

পযরেবকেুর মাধযেম তােদর ণে� থােকন্’ 

ইমাম ইবেন কাছনর র. ণূরােয় মুজাদালায় ‘ণে� থাকা িবষয়ক’ 
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আয়ােতর বযাখযায় বেলন,‘ই কারেুই ইকািধক আেলম ই বযাপাের 

ইজমার কথা উে�খ কেরেছন  য, ইখােন ণে� থাকার অথর ‘জােনর 

মাধযেম ণে� থাকা’্ ই অথর  নওয়ার িবষয়িি ণে�হাতনত্ তেব 

জান ও দৃি�র মাধযেম আ�াহ তা‘আলা তার মাখলুেকর ণে� থাকার 

পাশাপািশ িতিন �বেুর মাধযেমও তােদর পিরেব�ন কের আেছন্ 

অতইব আ�াহ তা‘আলা তার ণৃি�কুল ণ�েকর ণমযকভােব অবিহত 

ইবং তােদর  কােনা িকছুই তাার কােছ অদৃশয নয়্’ 

াতুথরত: আ�াহ তা‘আলা কতৃরক তাার মাখলুেকর ‘ণে� থাকা’ ইিা 

দািব কের না  য িতিন তােদর ণে� িমি�ত হেয় আেছন, অথবা 

িতিন তােদর �ােন অব�ান করেছন্ ইিা  কােনাভােবই  বাঝায় 

না্  কননা ই জাতনয় অথর বািতল অথর যা আ�াহর  কে� িকছুেতই 

�েযাজয নয়্ আর আ�াহ ও তাার রাণূেলর বাুন ইমন অথরেবাধক 

হেত পাের না যা আ�াহর  কে� িকছুেতই �েযাজয হেত পাের না্ 

শায়খুল ইণলাম ইবেন তাইিময়া র. তাার ‘আল আকনদা আল 

ওয়ােণিতয়া’ মে� বেলেছন,‘িতিন  তামােদর ণােথ আেছন’ ইর অথর 

ইিা নয়  য িতিন মাখলুেকর ণে� িমি�ত হেয় আেছন্ ভাষার 

বযবহার প�িত ই অথরেক আবশযক কের না্ বরং াাাদ আ�াহ 

তা‘আলার িনদশরনণমূেহর মেধয ইকিি িনদশরন ইবং তার 

ণৃি�ণমূেহর মেধয  ছাা ইকিি ণৃি�্ াাাদ আকােশ �ািপত ইবং তা 

মুণািফর ইবং অমুণািফর ণবার ণে�ই আেছ,  ণ  যখােনই থাক না 
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 কন্’ 

আ�াহ তা‘আলা তাার ণ�াণহ মাখলুেকর ণে� িমি�ত হেয় আেছন 

বা মাখলুেকর ণে� অব�ান করেছন ইিি হেলা ‘ণে� থাকা’র বািতল 

অথর্ ই বািতল অথরিিেক �াানন জাহিময়া ণ�দায় ও অনযানয িকছু 

ণ�দায় বযতনত অনয  কউ বেলিন্ ইই জাহিময়া ণ�দায় বেলেছ 

 য, আ�াহ তা‘আলা তাার ণ�াণহ ণকল �ােন আেছন্ আ�াহ 

তা‘আলা তােদর ই কথা  থেক পিব� ও ঊে�র্ ‘বড় মারা�ক 

কথা, যা তােদর মুখ  থেক  বর হয়্ িমথযা ছাড়া তারা িকছুই বেল 

না!’ (ণূরা আল কাহফ: ১৮: ৫) 

তােদর ই কথােক ণালাফগু অ�নকার কেরেছন্ ইমামগু অ�নকার 

কেরেছন;  কননা ই কথার ইমন িকছু বািতল দািব আেছ যা আ�াহ 

তা‘আলােক অপূুরা� বেল গুািিত কের্ আ�াহ তা‘আলা  য 

মাখলুেকর ঊে�র আেছন তা অ�নকার কের্ 

 কােনা বযি� ইিা িক কের বলেত পাের  য, আ�াহ তা‘আলা তাার 

ণ�াণহ ণকল �ােন আেছন অথবা িতিন তাার মাখলুেকর ণে� 

িমি�ত হেয় আেছন্ আ�াহ তা‘আলা পিব� মহান িযিন িনেজর 

ণ�েকর বেলেছন: 

ٰ ٱ ِسّيهُ ُكرۡ  َ�ِسع� ﴿ ٰ سّس��  ٱَ�  تِ ��
�
�ۡ� ۖ  ]اا٢٥٥:االعمس[ا﴾ض�

তাার কুরণন আণমানণমূহ ও জিমন পিরবযা� কের 
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আেছ্ (ণূরা আল বাকারা: ২: ২৫৫) 

 ٱَ� ﴿
�
ِيعٗ  ُض �ۡ� َۡ  ا�� َُهُ �� ٰ لۡ ٱ م� َ�وۡ  ۥِ� ةِقِ�� ٰ ٱَ�  م� ٰ سّس�� طۡ  ُت �� ٰ م� :االلمم[ا﴾ۦۚ �ِي�ِمينِهِ  ُتۢ وِّ�

 ]اا٦٧
অথা িকয়ামেতর িদন  গািা পৃিথবনই থাকেব তাার 

মুি�েত ইবং আকাশণমূহ তাার ডান হােত ভাাজ 

করা থাকেব্ (ণূরা আয-যুমার: ৩৯: ৬৭) 

প�মত 

ইই ‘ণে� থাকা’ আ�াহ তা‘আলা কতৃরক তাার মাখলুেকর ঊে�র 

থাকা ইবং আরেশর ওপের থাকার ণােথ ণাংংিষরক নয়;  কননা 

আ�াহ তা‘আলার জেনয িনর�ুশ ঊ�রতা �মািুত,  হাক তা ণ�াগত 

অথবা িণফাতগত্ আ�াহ তা‘আলা বেলন:  
 ]اا٢٥٥:االعمس[ا﴾ ٢ ع�ِظيمُ لۡ ٱ ع�ِ�ّ لۡ ٱ َ�ُهو� ﴿

আর িতিন ণুউা, মহান্ (ণূরা আল বাকারা: ২: ২৫৫) 

িতিন অনয� বেলন: 
ِحِ  ﴿ َّ َِّك�  م� سۡ ٱ س�  ٱ ر�

�
 ]ا١:ااال [ا﴾ ١ ۡ�� ۡ�

তুিম  তামার ণুমহান রেবর নােমর তাণবনহ পাঠ 

কর্ (ণূরা আল আলা: ৮৭: ১) 

অনয ইক আয়ােত ইরশাদ হেয়েছ: 
﴿ ِ ّ ِِ ُُ سۡ ٱ َ� ث�  ٱ م�

�
�ۡ � ٰ  ]ا٦٠:االحل[ا﴾ ٦ ِكيمُ ۡ�� ٱ ع�زِ�زُ لۡ ٱ َ�ُهو�  ۡ��
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আ�াহর জনয রেয়েছ মহান উদাহরু্ আর 

িতিনই পরা�মশালন, মহাজানন্ (ণূরা আা-নাহল: 

১৬: ৬০) 

আর কুরআন, ণু�াহ, ইজমা, আকল ইবং িফতরেতর দিলল ই 

বযাপাের ইক� হেয়েছ  য, আ�াহ তা‘আলা ণেবরাে�র্ 

ই  কে� কুরআন-ণু�াহর দিলল  তা গেু  শষ করার মেতা নয়্ 

 যমন: 
ِ  مُ �ۡ ۡ�ُ ٱف� ﴿ ّ ِ�ِّ لۡ ٱ ِِ َِ�ِ لۡ ٱ ع�  ]اا١٢:اغفم[ا﴾ ١ ك�

অতইব াকুম  কবল আ�াহ তা‘আলার িযিন 

ণুউা, ণুমহান্ (গােফর: ৪০: ১২) 
اهِرُ لۡ ٱ َ�ُهو�  ﴿ هِ  ق� ف�وۡ  ق�  ]ا١٨:ااالنعي [ا﴾ۦۚ عَِ�ادِ

আর িতিনই তাার বা�ােদর উপর কমতাবান্ 

(ণূরা আল আনআম: ৬: ১৮) 
مۡ  ﴿

�
مِنَُم أ

�
ٓ ٱ ِ�  ّمن أ ا ن ءِسّسم�

�
ُ� َُرۡ  أ ل�يۡ  ِس اِصَٗ  ُ�مۡ ع� �َ ۖ َ�عۡ  ا يۡ  ل�ُمون� ف�س�  َ�ِذَرِ  ف� ك�

 ]ا١٧:اا�غك[ا﴾ ١
িযিন আণমােন আেছন, িতিন  তামােদর উপর 

পাথর িনেকপকারন ঝেড়া হাওয়া পাঠােনা  থেক 

 তামরা িক িনরাপদ হেয়  গছ? (ণূরা আল মুলক: 

৬৭: ১২) 
ۡ ٱ ُرجُ ��عۡ  ﴿ ٰ س �َ ةُ م� ۡ  سّرَحُ ٱَ�  �ِك�  ]ا٤:اا�عيلج[ا﴾هِ ِِ��
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 ফেরশতাগু ও ্হ ঊ�রগামন হয় আ�াহর 

পােন্ (ণূরা আল মাআিরজ: ৭০: ৪) 

﴿  ُۡ َِّك�  مِن ُقُدِس لۡ ٱ ُرَحُ  ۥَ�ّز��ُ  قُ  ]ا١٠٢:االحل[ا﴾ّر

বল, রাল কুদণ (জনবরনল) ইেক ( কারআন) 

 তামার রেবর পক হেত নািযল কেরেছন্ (ণূরা 

আা-নাহল: ১৬: ১০২) 

ই জাতনয় আেরা বা আয়াত্ 

আর হাদনণ  থেক দিলল হেলা- রাণূলু�াহ (ণা.) বেলেছন: 

ا»سالارأمغد اأسنياسم�امنا االسايء«

 তামরা িক আমােক িব�� ভাবেব না, আর আিম 

হলাম িযিন আকােশ আেছন তার িব��্৫৮F

59 

ا»أالعمشافدقاا�يءىاأا افدقاالعمش«

আরশ হেলা পািনর ওপর, আর আ�াহ হেলন আরেশর 

                                                           
59 - ই হাদনণিির তথণূ� পূেবর িগেয়েছ্  
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ওপর্৫৯

60 

ا»أالاياعماإ اا اإالاالطيب«

উ�ম বযতনত অনযিকছু আ�াহর পােন ঊ�রােরাহু 

কের না্৬০F

61 

হাদনণ  থেক আেরকিি উদাহরু হেলা, আরাফার িদন আকােশর িদেক 

ইশারা কের রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম বেলেছন, اصاامهم  

( হ আ�াহ আপিন ণাকন থাকুন্)৬১F

62 

অথরাা ণাহাবােয় িকরাম যখন �নকােরাি� িদেয়িছেলন  য, রাণূলু�াহ 

ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম �নেনর িবধান  পৗেছ িদেয়েছন, তখন 

তােদর ই �নকােরাি�র ওপর আকােশর িদেক ইশারা কের আ�াহ 

তা‘আলােক ণাকন থাকেত বেলিছেলন্ 

                                                           
60 - তাবারানন, আল কাবনর (৯/২২৮); ইবেন খুযায়মা, আত-তাওহনদ : হাদনণ 

নং ৬৪৯ ইবং ১৫০; বাইহাকন, আণমা ওয়াণ িণফাত, পৃ. ৪০১; আয-যাহাবন, 

আল উলুউ, পৃ. (৬৬৪); ইবনুল কাইেয়ম তার  ‘ইজিতমাউল জুয়ুশ আল 

ইণলািময়া’ মে� ই হাদনণিি ণহনহ বেলেছন, পৃ. (১০০)্  
61 - বুখারন তাওহনদ অধযায়, হাদনণ নং (৭৪২৯)   
62 - ই হাদনণিির তথযণূ� পূেবর িগেয়েছ্ 
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হাদনণ  থেক আেরকিি উদাহরু হেলা রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ 

ওয়াণা�াম ইকদা ইক দাণনেক িজজাণা করেলন, আ�াহ  কাথায়?  ণ 

বেলিছল, িতিন আণমােন্ তখন রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�াম 

তার ই কথােক  মেন িনেয় বলেলন: তােক আযাদ কের দাও,  ণ মুিমনা্ 

ই ছাড়াও আেরা অনযানয হাদনণ্ 

 

ইজমা 

ইজমার বযাপাের বলা যায়  য, আ�াহ তা‘আলার ণেবরা�রতার বযাপাের 

ইকািধক আেলম ইজমা ণ�� হওয়ার কথা বেলেছন্ 

আ�াহ তা‘আলার ণেবরা�রতার বযাপাের আকল বা যুি�গত দিলল হেলা 

ইই  য, ণেবরা�রতা হেলা পূুরা�তাবাাক ইকিি গু, আর িন�তা হেলা 

অপূুরা�তাবাাক ইকিি গু্ আর আ�াহ তা‘আলা পূুরা�তার গেু 

গুািিত ইবং অপূুরা�তার গু  থেক পিব�্ 

িফতরােতর দিলল হেলা: ইমন  কােনা  দা‘আ-�াথরনাকারন  নই আ�াহ 

তা‘আলােক ডাকার ণময় যার অ�রা�া ঊ�রমুিখ হয় না, যিদও কুরআন-

ণু�াহ ণ�েকর তার  কােনা পড়ােশানা না থােক, যিদও  কােনা িশকক 
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তােক িশিখেয় না থােক্ 

অকািয দিলেলর মাধযেম আ�াহ তা‘আলার জনয �মািুত ইই ঊ�রতার 

ণােথ আ�াহ তা‘আলা কতৃরক মাখলুেকর ণে� থাকার  কােনা ণংংষর  নই্ 

আর তা কেয়ক কারেু: 

�থমত: আ�াহ তা‘আলা তাার িকতােব- যা  বপরনতয  থেক মু� - ই দুিি 

িবষয়েক িনেজর জনয ইক� কের উে�খ কেরেছন্ অতইব ই দুিি যিদ 

ণাংংিষরক হেতা তেব আল কুরআন ই দুেিােক ইক� কের উে�খ করত 

না্ 

আর আল কুরআেনর  কােনা িবষয় যিদ আপনার কােছ  বপরনতযপূুর বেল 

মেন হয়, তাহেল তা বারবার  ংােি  দখুন, যতকু না আপনার কােছ 

িবষয়িি পির�ার হেয় না যায়্ আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

ف���  ﴿
�
بُّرَن�  أ َ�د� �وۡ  ء�ان�ۚ ُقرۡ لۡ ٱ �� س ن�  َ� ۡ�ِ  ِعندِ  ِمنۡ  �� ِٱ �� ِّ  ْ ُدَا �و�ج�  َِيهِ  س

ٰ خۡ ٱ ثِ�ٗ  افٗ َِ��  ]ا٨٢:االنسيء[ا﴾ ٨ �ك�

তারা িক কুরআন িনেয় গেবষুা কের না? আর যিদ তা 

আ�াহ ছাড়া অনয কােরা পক  থেক হত, তেব অবশযই 

তারা ইেত অেনক  বপরনতয  দখেত  পত্ (ণূরা আা-

িনণা: ৪: ৮২) 
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ি�তনয়ত 

‘ণে� থাকা’ ইবং উাুেত থাকা ণৃি�ব�র জেনযও ণ�ব্  যমন াাদ্ 

অতইব  কউ যিদ রােতর  বলায় পথ ালার ণময় বেল আমরা ই অব�ায় 

ালিছ  য, ইখেনা াাদ আমােদর ণে�ই আেছ, তেব ইিােক িবপরনতমুখন 

কথা িহেণেব আখযা  দওয়া হেব না্ আর ইেত  কােনা ণে�হ  নই  য, 

যারা পথ ােল তারা জিমেন, আর াাদ হেলা আকােশ্ অতইব যিদ ইকিি 

মাখলুেখর  কে� ই্প ণ�ব হয় তেব িযিন ণৃি�কতরা তাার  কে� ই্প 

 কন ণ�ব হেব না্ 

‘বরং াাদ আ�াহ তা‘আলার িনদশরনণমূেহর মেধয ইকিি িনদশরন,  ণ 

আ�াহর  ছাা মাখলুেকর মেধয ইকিি্  ণ মুণািফর ইবং অমুণািফেরর 

ণে� আেছ তারা  যখােনই থাক না  কন্’ ইমাম ইবেন তাইিময়া র. ইর 

ই কথার বযাখযায় শাইখ মুহা�দ খালনল আল হাররাণ বেলন, ‘িতিন াােদর 

উদাহরু িদেয় িবষয়িি বুিঝেয়েছন যা আকােশ �ািপত্ াাদ মুণািফর ও 

অমুণািফর ণবার ণে�ই আেছ, তারা  যখােনই থাক না  কন্ যিদ ইিা 

াােদর  বলায় ণ�ব হয় যা আ�াহ তা‘আলার  ছাা মাখলুেকর মেধয 

ইকিি, তাহেল িযিন ণূূািতণূূ িবষয় ণ�েকর ণমযক অবিহত, িযিন তাার 

বা�ােদর ণকল িবষয় জােনন ইবং তােদর ণকল িবষেয়র উপর 

কমতাবান, যার হােত আকাশ ও পৃিথবন ও ণমম মহািব� িঠক আমােদর 
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হােত থাকা  ছাা ইকিি গিির মেতা, তাার বযাপাের িক ইিা বলা িঠক হেব 

না  য িতিন তাার ণৃি�র ণে� আেছন যিদও িতিন তােদর ঊে�র, তােদর 

 থেক আলাদা ইবং আরেশর ওপের?’63 

তৃতনয়ত: যিদ ধের িনই  য ঊ�রতা ইবং ণে� থাকা ই দুিি িবষয়  কােনা 

মাখলুেকর  কে� ইক� হওয়া ণ�ব নয়, তেব ইর �ারা ইিা আবশযক 

হয় না  য, তা ণৃি�কতরার  কে�ও অণ�ব; কারু আ�াহ তা‘আলা হেলন 

উদাহরুহনন্ তাার মেতা  কােনা িজিনণ  নই্ 

ِمثۡ  س� ل�يۡ  ﴿ ۡ  ۦلِهِ ك� �� ۖ �ُ ۡ�� ٱ سّسمِيعُ ٱ َ�ُهو�  ءٞ  ]١١:اىالشدل[ا﴾ ١ ُِ

তাার মত িকছু  নই, আর িতিন হেলন ণবরে�াতা, 

ণবর��া্৬৩F

64 (ণূরা আশ-শূরা:১১) 

শায়খুল ইণলাম ইবেন তাইিময়া র. আল আকনদা আল ওয়ািণিতয়া মে� 

বেলেছন, ‘আ�াহ তা‘আলা কতৃরক মাখলুেকর িনকিতা ও ণে� থাকার 

বযাপাের কুরআন-ণু�াহয় যা ইেণেছ তা আ�াহর ণেবরা�রতা ও ণেবরাাতার 

ণে� ণাংংিষরক নয়; কারু ণকল গেুর  কে� আ�াহ তা‘আলা হেলন 

                                                           
63 - শায়খ মুহা�দ খালনল আল হাররাণ, শারাল আকনদা আল ওয়ােণিতয়া, 

পৃ. ১১৫ 
64 -  দখুন, মুহা�দ ইবেন আমনন আশশানিকতন, আদওয়াউল বয়ান, ------ 
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উদাহরুিবহনন্ িতিন িনকেি থাকা ণেিও ণেবরাে�র, কােছ থাকা ণেিও 

ণেবরাাতায়্’65 

ই িবষেয়  খালাণা কথা হেলা: 

১. আ�াহ তা‘আলা কতৃরক তাার মাখলুেকর ণে� থাকার কুরআন, 

ণু�াহ ইবং ণালাফেদর ইজমা �ারা �মািুত্ 

২. ণে� থাকার িবষয়িি আ�াহ তা‘আলার জনয উপেযািগভােব �কৃত 

অেথরই ইবং তা  কােনা মাখলুক কতৃরক অনযেকােনা মাখলুেকর ণে� 

থাকার ণদৃশ নয়্  

৩. আ�াহ তা‘আলা কতৃরক তাার বা�ােদর ণে� থাকার দািব হেলা, 

িতিন তােদর পিরেব�ন কের আেছন তাার জান ও কমতা �ারা, 

�বু ও দশরন �ারা, আিধপতয ও বযব�াপনা �ারা ইবং রবুিবয়ােতর 

অনযানয অেথর, যিদ ণে� থাকার িবষয়িি অিনিদর�ভােব উি�িখত হয়্ 

আর যিদ ণুিনিদর�  কােনা বযি� অথবা গেুর ণে� থাকার কথা 

উি�িখত হয় তখন ওপের বিুরতভােব ণে� থাকার পাশাপািশ 

ণাহাযয-ণমথরন করা, তাওফনক ও ণিঠক পথ  দখােনা ইতযািদও ণে� 

থাকার অেথর ণি�িব� হেব্ 

৪. ণে� থাকা ইিা দািব কের না  য, আ�াহ তা‘আলা তাার 

                                                           
65 - শারাল আকনদা আল ওয়ােণিতয়া, পৃ. ১১৬ 
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মাখলুেকর ণে� িমি�ত হেয় থােকন অথবা তােদর �েল অব�ান 

কেরন্ ‘ণে� থাকা’  কােনাভােবই ই অথর বুঝায় না্ 

৫. ওপের যা বিুরত হেলা তা যিদ অনুধাবন কের  দিখ তেব আমরা 

জানেত পাির  য, আ�াহ তা‘আলা কতৃরক �কৃত অেথর তাার 

মাখলুেকর ণে� থাকা ইবং �কৃত অেথর আরেশর ওপের থাকা ই 

দুেয়র মেধয  কােনা  বপরনতয  নই্ পিব� মহান আ�াহ তা‘আলা 

যার �শংণা কের আমরা  শষ করেত পারব না, িতিন িনেজ  যভােব 

িনেজর �শংণা কেরেছন িতিন িঠক  ণ রকমই্ ণালাত ও ণালাম 

মুহা�াদুর রাণূলু�াহ ণা�া�াা আলাইিহ ওয়াণা�ােমর �িত িযিন 

আ�াহর বা�া ও রাণূল ইবং তাার পিরবারবগর ও ণকল ণাহাবনর 

�িত্ 

আ�াহর মুখােপকন মুহা�াদ ণােলহ আল উছাইমনন কতৃরক রিাত্ 

তািরখ: ২৭/১১/১৪০৩ িহ. 
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