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ভূ িমকা
সকল �শংসা রা�ু ল আলামীেনর জনয্ শুভ

পিরণিত

মু�াকীেদন জনয্। আর শাি� হে� যািলমেদর জনয্। আিম সাক
িদি� েয, আ�াহ ছাড়া সতয্েকান ইলাহ েনই। িতিন একক তাঁর
েকান শরীক েনই। িতিন সু �� মািলেক হক [�কৃত অিধপিত]
আিম আেরা সাক্ষয্ িদি�, মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম আ�াহর বা�াহ এবং রাসূ ল। িতিন সবর্েশষ নবী।
মু�ািক [আ�াহভীর] েলাকেদর ইমাম [েনতা]। আ�াহ অনু �হ
করুন তাঁর �িত। তাঁর বংেশর �িত। তাঁর সাহাবীগেণর �িত
এবং িন�ার সােথ যারা েকয়ামত পযর্� তাঁেদর অনুসরণ কের
যােবন তােদর �িত।
আ�াহ তা‘আলা তাঁরই রাসূ ল মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক িহদায়াত ও সতয্ �ী সহ পািঠেয়েছন। তাঁেক
পািঠেয়েছন েগাটা সৃ ি�কুেলর জনয্রহমত ও শাি�র দূ ত িহেসেব।
আমলকারীেদর মহান আদশর্ িহেসেব এবং সকল বা�াহর জনয
�মাণ �াপনকারী িহেসেব।
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আ�াহ তা‘আলা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু লাইিহ ওয়াসা�াম এবং
তাঁর উপর েয িকতাব ও িহকমত নািযল কেরেছন তার মাধয্েম
এমন সব িবষয় বণর্না কের িদেয়েছন যােত িনিহত রেয়েছ
বা�াহর অপিরসীম কলয্াণ। রেয়েছ সহীহ আকীদ, িনেভর্জাল
কমর, উ�ত চির� এবং মহৎ িশ�াচার তথা �ীন ও দু িনয়ার
সবর্িবষেয় দ ৃঢ়তা ও ি�িতশলতা লােভর অমূ লয্ পােথয়। তাই
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর উ�তেক এমন
এক �� ও পির�� আদেশর্র উপর েরেখ েগেছন যা
িদবােলােকর মত সু ��। যার জীবেন �ংস অিনবাযর্ েস ছাড়া এ
পথ েথেক অনয্ েকউ িবচুয্তয় না।
সাহাবােয় েকরাম এবং তােবয়ীন এর মত সৃ ি�র উ�ম
বয্ি�গণই আ�াহ ও তাঁর রসূ েলর ডােক সাড়া েদয়ার মাধয্েম
উ� পথ অবল�ন কেরেছন। তাঁরা এবং তাঁেদরেক যারা িন�ার
সােথ অনু সরণ কেরেছন। তাঁরা তাঁর শরী‘আতেক �িতি�ত
কেরেছন। আকীদা, ইবাদত, চির� ও িশ�াচােরর েক্ষে� তাঁর
তাঁর সু �াতেক দৃ ঢ়ভােব আকেড় ধেরেছন। এর ফেল তাঁরা এমন
দেল পিরগিণত হেয়েছন যারা হেকর উপর �িতি�ত থােক। েকান
অপমানকারীর অপমান িকংবা েকান িবেরািধতাকারী তােদর ক্ষি
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করেত পাের না। এভােব তাঁরা সেতয্র পেথ অিবল থােকন
যতক্ষণ না আ�াহ ‘আলার পক্ষ েথেক চুড়া� িনেদর্শ আ
আ�াহ তা‘আলার অপিরসীম �শংসা এ জনয্ ে, আমরা
তাঁেদরই পদা� অনু সরণ কের চলিছ। তাঁেদর কুরআন ও সু �াহ
সমিথর্ত সীরাের মাধয্েম আমরা সিঠক

প-িনেদর্শনা লাভ

করিছ। আ�াহর আপিরসীম েনয়ামেতর শুকিরয়া জ্ঞাপেনর লে
এবং �িতিট মুিমেনর জনয্ েয পথ অবল�ন করা অপিরহাযর্ 
বণর্না করার উে�েশয্ই আমােদর এ িনেবদ
আমরা আ�াহ তা‘আলার কােছ এ �াথর্নাই করি, িতিন েযন
আমােদরেক এবং আমােদর মুসিলম ভাইেদরেক �িতি�ত করার
মাধয্েম দুিনয়া এবং আেখরােতর িজি�গীেত দৃঢ়তা ও ি�িতশীলতা
দান কেরন। আমােদরেক েযন তাঁর অবািরত রহমত দান কেরন।
মূ লত: িতিনই হে�ন অবািরত রহমত দানকারী।
িবষয়িটর গুরু� এবং মানুেষর মেধয্ এ েক্ষে� িবিপাথর্েকয্র কারেণ সংেক্ষেপ আমােদর আ�ীদা তথা আহেল সু
ওয়াল জামা‘আেতর আ�ীদার উপর দু ’কলম িলখেত মন�
কেরিছ। আমােদর আ�ীদা হে�: আ�াহ তা‘আলা তাঁর িফিরশ্তা,
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আসমানী িকতাব, নবী-রাসূ ল, আেখরাত এবং তাকদীেরর ভালমে�র উপর ঈমান আনা।
মহান আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর দরবাের এ �াথর্নাই করিছ
িতিন েযন আমার এ ক্ ষু � �য়াসেক তাঁর স�র জনয্ �হণ
কেরন। আর মানু েষর জনয্ কেরন কলয্াণকর এবং উপকার

আমােদর আ�ীদা
আ�াহর �িত ঈমান:

আমােদর আ�ীদা হে�: আ�াহ তা‘আলা, তাঁর সকল
িফিরশ্তা,

আসমানী

িকতাব,

নবী-রাসূ ল,

আেখরাত

এবং

তাকদীেরর ভাল-মে�র �িত দৃ ঢ় িব�াস রাখা।
আ�াহর রুবুিবয়য্
আমরা আ�াহ তা‘আলার রুবুিবয়য্া ঈমান আিন। এর অথর্
হে�, িতিনই হে�ন রব; খািলক [সৃ ি�কতর্] বাদশাহ, সকল
কােজরই মহািনয়�ক।
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আ�াহর উলু িহয়য্া
আমরা আ�াহর তা‘আলার উলু িহয়য্াে ঈমান আিন। যার অথর্
হেচছ, িতিনই হে�ন সতয্ ইলাহ। িতিন বয্তীত সব ‘বুদই
বািতল ও অসতয্
আ�াহর নাম ও িসফাত
আমরা আ�াহ তা‘আলার সব পিব� নাম ও িসফাত ঈমান
আিন। অথর্াৎ তাঁর বহু পিব� নাম ও উ�ত িসফােত কােমল
অথর্াৎ পিরপূণর্ গুণাবলী রেয়
আ�াহর ওয়াহদািনয়য্া
আর এেত কের আমরা ঈমান আিন আ�াহ তা‘আলার
ওয়াহদািনয়য্াে বা এক�বােদ। এর অথর্ হে� তাঁর রুবুিবয়য,
উলু িহয়য্াত এবং যত পিব� নাম ও িসফাত রেয়েছ তােত েকান
শরীক বা অংশীদার েনই।
আ�াহ তা‘আলাই এরশাদ কেরেছন:
َۡ
َ َ َۡ
ۡ َ َ ََُۡ ََ
ۡ ٱ� ُب ۡدهُ َو
ۡ ٱص َط
َ َ ّ ّ﴿ ُب
ِ �ت َوٱ
� لِع َِ�ٰ َدتِهِۚۦ هل � ۡعل ُم
�ض وما بينهما ف
ِ ٰ �ٰ�َٱلس
ِ
َ
ٗ
[٦٥:﴾ ]مﺮ�ﻢ٦ ُ�ۥ َس ِم ّيا
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[আ�াহ] “আসমান ও যমীন এবং এ দু ’িটর মাঝখােন যা
আেছ সব িকছু রই িতিন রব। অতএব তুিম তাঁরই ইবাদত কেরা
এবং ইবাদেতর পেথ ৈধেযর্র মাধয্েম অিবচ থােকা। তাঁর
সমতুলয্ েকান স�ার কথা তুিম জান ি?” [সূ রা মারইয়াম: ৬৫]।
আ�াহর জ্ঞ, সা�াজয্ ও ক্ষ
আমরা ঈমান আিন েয,
ۡ
ُ ُّ﴿ُ �َٓ إ ِ �َ َه  إِ�َ ّ هُوَ ٱلۡ�َ ُّ ٱلۡقَي
ُ ّ ۚٞ وَ�َ نَوۡمٞوم ۚ َ� تَأ ُخ ُذهُۥ س َِن
�ِ  �َۥ َما
ٰ
ّ
 َن  َا
شف ع
َ�ۡ �َ ُ عِندَهُۥٓ إِ�َ �إ ۡذنِهِۦ َ� ۡعلَ ُم َما
َ
ََۡ� َّ�ٱ
َّ�َٰ�َٰتِ وَما �ِ ٱ�َۡ�ضِ�  م ذ
ِي
ۚ ِِ
ر
آء
َ يۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ  و
ِّنۡ عِلۡمِهۦٓ إِ�َّ بِمَا شَ َۚ وَسِعَ كُۡسِيُّ ُه
َۡ�ِ� ََ� �ُِيطُون
ِ
ءٖ م
َ َ ۡ َ ََٰٰ ّ
ُ َ �َ �ض َو
ُ ِ ۡٱل َع ِظ
ُّ �َ�ٔدُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡع
[٢٥٥:﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ يم
ِ ��َلس
ۖ �ت وٱ
“আ�াহ েসই িচর�ীব শা�ত স�া, িযিন সম� িব�চরাচরেক
দৃ ঢ়ভােব ধারণ কের আেছন, িতিন ছাড়া আর েকান ইলাহ েনই।
ত�া তাঁেক �শর্ করেত পাের না। িতিন ি�াও যান না।
আসমান ও যিমেন যা িকছু আেছ সবই তাঁর মািলকানাধীন। এমন
েক আেছ েয তাঁর দরবাের তাঁরই অনু মিত বয্তীত সুপািরশ
করেত পাের? সামেন িপছেন যা িকছু আেছ সবই িতিন জােনন।
তাঁর জানা িবষয়সমূ েহর েকান িজিনসই তােদর জ্ঞানসীমা
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আয়�াধীন হেত পাের না। অবশয্ েকান িবষেয়রজ্ঞান যিদ িতি
িনেজই কাউেক জানােত চান (তেব তা অনয্ কথ)। তাঁর কুরসী
সম� আসমান ও যমীনেক িঘের আেছ। আসমান ও যমীেনর
রক্-েবক্ষণ তাঁেক �া� ও পির�া� কের িদেত পাের না। ব:
িতিনই হে�ন এক সেবর্া� মহান ে��তম স�া”। [সূ রা আলবাকারাহ: ২৫৫]
আমরা ঈমান আিন—

ِ﴿�َُّ ٱ�َِّي �َٓ إِ�َٰهَ إِ�َّ هُوَۖ �َٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّ�َ دَة
ُ ُوَ ٱلرَّحۡ�َٰنُ ٱلرَح
ّ
ِيم
ٰ �ه
ۡ
َ ِ ٱ�َُّ ٱ�َِّي �َٓ إ
ُ
ۡ ۡ َ ّ
 ٱلسَ� ٰ ُم ٱل ُمؤم ُِن ٱل ُم َه ۡي ِم ُن
ُ�َٰه  إِ�َّ هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدّوس
٢
ۡ
ُ َۡ ُ َٰ ۡ ُّ
َ ُ ُۡ ّ
َ�ۡار ٱلتَ َك�ُِّۚ سُب
ُ َزُ ٱ�ۡ َّب
 ُوَ ٱ�َ ٱل�ل ِق ٱ�ارِئ٢ ��ون
ِ � ٰنَ ٱ�َِّ �َمَا
�ِلۡعَز
َۡ َ
َ
�ُس
َ
�ُۡس
ّ
ُ�ض َو ُه َو ۡٱل َعز�ز
�ٰ ۡ�لۡمُص َوِّرُۖ �َُ ٱ�َۡسۡمَآءُ ٱ
ِ ٰ �ٰ�ََ َبِّحُ �َُۥ مَا �ِ ٱلس
� ِ �ت وٱ
ِ
ُ ٱ�ك
َۡ
[٢٤-٢٢ : ﴾ ]ﻟﺮﺸ٢ ِيم
“িতিনই আ�াহ, িযিন ছাড়া েকান হক ইলাহ েনই। েগাপন ও
�কাশয্ সব িকছুই িতিন জােনন। িতিনই রহমান ও রহীম। িতিনই
আ�াহ িযিন ছাড়া েকান হক ইলাহ েনই। িতিন বাদশাহ। অতীব
মহান

ও

পিব�।

শাি�র

ধারক।

িনরাপ�ার

আঁধার।

রক্ষেবক্ষণকা। িতিন পরা�মশালী, সবর্জয়, মহাশি�ধর এবং
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িনজ বড়� �হণকারী। েলােকরা েযসব িশরক করেছ, তা েথেক
আ�াহ

স�ূ ণর্

পিব�। িতিনই আ�াহ িযিন সৃি�কতর,

পিরক�নাকারী, আকার আকৃিত রচনাকারী। তাঁর অেনক সু �রসু �র নাম রেয়েছ। আসমান ও যিমেন যা িকছু আেছ সব িকছু ই
তাঁর �শংসা কের। িতিন অতীব পরা�মশালী, �জ্ঞা।” [হাশর
: ২২-২৪]
আমরা ঈমান আিন েয, আসমান ও যমীেনর রাজ� একমা�
আ�াহর।
َ
ُ
َ شَآءُ ٱ�ُّك
 أ ۡو٤ ور
َ� ﴿َۡلُقُ مَا �َ شَآءُۚ �َهَبُ لِمَن �َ شَآءُ إِ�َٰثٗا وَ�َهَبُ لِمَن
َ ٞ َ ُّ ا
﴾٥ ِٞيم ق ِدير
ُزَوِّجُهُمۡ ذُكۡرَانٗا ��َٰثٗاۖ وَ�َجۡعَلُ مَن �َ شَآءُ عَقِيمًۚ إِنَهۥ عل
[٥٠-٤٩ :]الﺸﻮرى
“িতিন যাই চান, সৃ ি� কেরন। যােক চান কনয্-স�ান দান
কেরন, যােক চান পু�-স�ান দান কেরন। আবার যােক চান পু�কনয্া উভয় রকেমর স�ানই দান কেরন। আর যােক ই�া ব�য্
কের েদন। িতিন সব িকছু ই জােনন এবং সব িবষেয়ই
ক্ষমতাবা” [শূ রা : ৪৯-৫০]
আমরা ঈমান আিন েয,
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َ َ ّ
ّ
ُ يع ۡٱ�َ ِص
ُ ۖ وَهُوَ ٱلسَ ِمٞۡء
ت
ِ� َُۥ مَق َا١ �
َ�  كَمِثۡلِهِۦ
َ﴿َيۡس
ِ ٰ �ٰ�َدُ ٱلس
ُ
ق
ُّ
َٱ�َۡ�ضِ� يَب سُط
ٞ � ٍء َعل
ۡ َ � ّل
﴾ ١ ِيم
ِ ِ ۡ ُ ٱلرِّزَۡ لِمَن �َ شَآءُ وَ�َقۡدِرُۚ إِنَهۥ ب
[١٢-١١ :]الﺸﻮرى
“েকান িজিনসই তাঁর অনু রূপ ন। িতিন সব িকছু ই শুেনন ও
েদেখন। আকাশম�ল ও যমীেনর সকল ধনভা�ােরর চািব তাঁরই
কােছ। যােক িতিন চান �চুর িরিজক দান কেরন, আর যােক চান
পিরিমত দান কেরন। িতিন সব িবষেয় জ্ঞান রােখ” [শূ রা :
১১-১২]
আ�াহ িরিযকদাতা
আমরা আরও ঈমান আিন েয,

َ َ
َ ّ � هَا وَ�َعۡلَمُ مُسۡتَق
َمَا مِن دَآ
ِ �َ �ِ ٖبَّة
ُۡ ٱ�َِّ رِز
ََ� َّ�ضِ إ
﴿
ۚ َرَها َو ُم ۡس َت ۡود� َها
ُّٰبٖ م
[٦ : ﴾ ]ﻫﻮد٦ �
ٖ ِ  �ِ كِ�َ بُّٞ
“যমীেন িবচরণশীল এমন েকান জীব েনই, যার িরিজেকর
বয্ব�া আ�াহর উপর নয় এবং যার �ায়ী অ�ায়ী অব�ান
স�েকর্ িতিন অবিহত নন। এসব িছু ই এক সু �� িকতােব
িলিপব� রেয়েছ।” [হুদ: ৬]
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আ�াহ আিলমুল গােয়ব
আমরা ঈমান আিন েয,
ۡ َّۡ
َ َََُۡ َُ ّ
﴿َعِندَهُۥ مَف
� َوٱ�َ ۡح ِر� َو َما
ِ َاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ �َ �َعۡلَمُهَآ إِ�َ هوۚ و�علم ما ِ� ٱل
َۡ
َ
َ
ُ
َُ ُ
ّ
َ
ِ �ت ٱ
�ض َو� َر ۡطبٖ َو� يَا� ِ ٍس
 مِن وَر َق
س ۡقُط
ِ ٰ �ةٍ إِ�َّ �َعۡلَمُهَا وَ�َ حَبَةٖ ِ� ظل
ّ
ُّ َ
[٥٩: ﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم٥ �
ٖ ِ ِ�َ ِ� كِ�ٰبٖ ب
“গােয়েবর সব চািবকািঠ তাঁরই কােছ রেয়েছ। িতিন ছাড়া আর
েকউ তা জােন না। �ল ও জল ভােগ যা িকছু আেছ তার সবই
িতিন জােনন। বৃ ক্ষচুয্ত একিট পাতাও এমন েনই যার স�ে
আ�াহ জােনন না। যমীেনর অ�কাের েকান শসয, েকান আ�র,
েকান শু� িজিনস সবই এক সু �� িকতােব িলিপব� রেয়েছ।”
[আন‘আম : ৫৯]
আমরা ঈমান আিন েয,
َۡ
َ
َ َۡۡ ََُُّ َ ّ
ِ ث َو َ� ۡعل ُم َما ِ� ٱ� ۡر َح
ام� َو َما
�ل ٱلغي
ِ �﴿ َ ّ ٱ�ََّ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَاعةِ و
َ
َ
َۡ
ۡ َ َ ّ
َۡ
َّ
ُ س
ۢ ُ ب َغ ٗد�ۖ َو َما تَ ۡدري َ� ۡف
َ�مُوتُۚ إِنَّ ٱ
�ض
ِ � َاذا تٞتدرِي �فس
ٖ س بِأ ِّي أ
ِ
ُ ِيم َخب
ٌ َعل
[٣٤ : ﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن٣ ۢ �
ِ
“েকয়ামেতর সমেয়র জ্ঞান আ�াহরই কােছ রেয়েছ। িতিন
বৃ ি� বষর্ণ কেরন। িতিনই জােননগেভর্ ক আেছ। েকউ জােন না
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আগামী কাল েস কী কামাই করেব। না েকউ জােন তার মৃতুয্
হেব েকান যমীেন। আ�াহই সব িকছু জােনন এবং সব িবষেয়ই
িতিন ওয়ািকফহাল।” [েলাকমান : ৩৪]
আ�াহ কথা বেলন
আমরা ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলা কথা বেলন যা
বেলেত চান, যখন চান এবং েযভােব চান।

ۡ َ ٰ َ ُ ُّ
ٗ �ل
[١٦٤ :﴾ ]اﻟنﺴﺎء١ ِيما
﴿ َ�َّمَ ٱ�َ مو� ت

“আ�াহ মূ সার সােথ কথা বেলেছন, েযভােব কথা বলা হেয়
থােক।” [িনসা : ১৬৪]
َ َٰ�﴿َمَّا جَآءَ مُو�َٰ لِم ِي
[١٤٣ :تِنَا وَ�َّمَهُۥ رَ� ُّ ُهۥ﴾ ]اﻷﻋﺮاف
“যখন মূ সা আমার িনিদর্� সমেয় এেস েপৗছেলা এবং তার রব
তার সােথ কথা বলেলন”। [আ‘রাফ : ১৪৩]
ٗ َ ُ َٰ ۡ ّ
َ
ُ َۡ َ ََ
[٥٢ :﴾ ]مﺮ�ﻢ٥ � ّيا
ِ ﴿و�ٰدي�ٰه مِن جاب ِ ٱلطُّورِ ٱ�َۡ�ۡمَنِ وَقَرَ��ه
“আিম মূ সােক তুর [পাহাড়] এর ডান িদক েথেক ডাকলাম
এবং েগাপন কথা বাতর্ার �ারা তােক ৈনকটয্ দান করলা”
[মারইয়াম: ৫২]
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আমরা একথা ঈমান রািখ েয,
ّ ُ َٰ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َۡ َ ََ ّ َ َٰ َ ّ ٗ َ ُ ۡ َۡ َ َ ۡ ّ
﴾�ِ ت َر
�ِ � ت ر ِ� �فِد ٱ�حر �بل أن تنفد
ِ �ِ �ِ ﴿ُل لَو �ن ٱ�حر مِدادا ل
[١٠٩ :]الﻜﻬﻒ
“সমু�গুেলা যিদ আমার রেবর কথাসমূহ েলখার জনয্ কাি
হেয় েযেতা তাহেল আমার রেবর কথা েশষ হওয়ার আেগই কািল
েশষ হেয় েযেতা।” [কাহফ : ১০৯]
َۡ
ََۡ َ َ
ُ
ّ
ِ �﴿َلَوۡ �َ�َ َما ِ� ٱ
م َو�َۡحۡرُ �َمُدُّ هُۥ ِم ۢن َ� ۡع ِده ِۦ َس ۡب َعةٞ ٰ �ج َر ٍ� أق
�ض مِن ش
َ
َ ۡ  نَفِد
َّ
ٞ �ز َحك
ٌ ٰتُ ٱ�َِّۚ إِنَّ ٱ�َ َعز
[٢٧ :﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن٢ ِيم
�َِ� ۡ��ُرٖ َت
ِ
“যমীেন যত গাছ আেছ, তা সবই যিদ কলম হেয় েযেতা, আর
সমু�্ আরও সাতিট সমু�্ এেক কািল সরবরাহ করেতা, তাহেলও
আ�াহর কথাগুেলা েশষ হেব না। িন�য় আ�াহ পরা�মশালী,
�জ্ময়।” [েলাকমান: ২৭]
আমরা ঈমান আিন েয, িস�া� ও েকান খবর দােনর বয্াপাের
আ�াহর কালামই হে� সবেচেয় েবিশ সতয্ ও সিঠক এবং
পূ ণর্তার দািদার। হুকু আহকােমর েক্ষে� তা সবেচেয় েব
নয্য়িভি�ক ও ইনসাফপূ ণর্। বণনার িদক েথেক তা সবেচেয় েবিশ
সু �র। আ�াহ তা‘আলা বেলন:
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ٗ
ٗ
َ
ۡ ََ�َم
ُ ت َ� َِم
ّ ﴿
[١١٥ :ت َر ّ�ِك صِ ۡدقا َو َع ۡد� ۚ﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم
“েতামরা রেবর কথা সতয্তা ও ইনসােফর িদক েথেক পূণর্ত
লাভ কেরেছ।” [আন‘আম : ১১৫]

ٗ
ّ
[٨٧ :﴾ ]اﻟنﺴﺎء٨ ﴿َمَنۡ أَصۡدَقُ مِنَ ٱ�َِ َحدِيثا

“ব�ত আ�াহর কথা অেপক্ষা অিধক সতয্ কথা আর ক
হেত পাের?” [িনসা : ৮৭]
কুরআন আ�াহর কালাম
আমরা ঈমান আিন েয, কুরআেন কারীম হে� আ�াহ
তা‘আলার পিব� কালাম। এর মাধয্েম িতিন হক কথা বেলেছন
এবং িজবরাইল [আলাইিহস সালাম] এর কােছ তা অপর্ণ
কেরেছন। এরপর িজবরাইল [আলাইিহস সালাম] েসই অিপর্ত
কথাগুেলা নািযল কেরেছন রাসূ লু�াহ
ওয়াসা�াম এর অ�ের।

সা�া�াহু আলাইিহ

َ
َ ّّ
َۡ ك ب
[١٠٢ :ٱ� ّ ِق ﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ
ِ ِ �َ﴿ لۡ نَزّ�َُۥ رُوحُ ٱلۡقُدُسِ مِن ر
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“েহ মুহা�াদ! এেদরেক বল, এ কুরআনেক ‘রুহুল কু দ’
[িজবরীল] যথাযথভােব েতামার রেবর কাছ েথেক �মাগতভােব
নািযল কেরেছন।” [নাহল : ১০২]
ُ ََ ُّ
َ ۡ َ َٰ َ
ُ ُّ َزَلَ بِهِ ٱلر١ �
َ �ل َر ّب ۡٱل َ�ٰلَم
ُ وح ۡٱ�َم
� قلبِك
١ �ِ
�
ِ
ِ
ِ � ﴿نَهۥ
َ ُ َ
ُّ ّ  بل َِسان َع َر١ �ن
َ ون م َِن ٱل ۡ ُمنذِر
[١٩٥-١٩٢ :﴾ ]الﺸﻌﺮاء١ �
�ِ ك
ٍ ِ
ٖ ِ� ب
ِ
ِٖ
“এটা [কুরআন] আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর পক্ষ েথে
নািযলকৃত বাণী। এটা িনেয় আমানতদার ‘রু’ েতামার িদেল
অবতরণ কেরেছ। েযন তুিম সতকর্কারগেণর অ�ভুর� হেত
পােরা।” [শ‘আরা : ১৯২-১৯৫]
আ�াহ সবিকছু র উপের আেছন
আমরা আরও ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলা �ীয় “যাত ও
িসফাত” [স�া ও গুণাবল] �ারা সম� সৃ ি�র উপের আেছন।
এ বয্াপাের আ�াহ ত‘আলার এরশাদ হে�:

ُ ِ ۡٱل َعظ
ُّ �َ﴿َهُوَ ٱلۡع
[٢٥٥ :﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ ِيم

“আর িতিনই সেবর্া� ও মহা স�া।” [বাকারা ; ২৫৫]
َ ۡ ُ َ ۡ ﴿ َو ُه َو ۡٱل َقاه ُِر فَ ۡو َق ع َِبادِه ِۦ َو ُه َو
ُ ٱ�ب
[١٨ : ﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم١ �
ِ ٱ�كِيم
ۚ
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“িতিন তাঁর বা�াহেদর উপর এক�� ক্ষমতার অিধকারী
িতিন জ্ঞানী এবং সব িবষেয় ওয়ািকফহা” [আন‘আম: ১৮]
সব িকছু ই আ�াহর সৃ ি�
আমরা ঈমান আিন েয,
ۡ َُم
ّ �﴿َقَ ٱلسَّ�َٰ�َٰتِ وَٱ�َۡ�ضَ �ِ سِتَّةِ �َيَّا
ۡ َ ۡ َ َ ٰ ٱس َت َو
ش يُ َدبّ ِ ُر
� ِ ى � ٱلعر
ٖ
َۡ
[٣ :ٱ� ۡم َر ۖ﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ
“িতিন আসমান ও যমীন ছয়িদেন সৃ ি� কেরেছন। অতঃপর
আরেশর উপর উেঠেছন। িতিন যাবতীয় িবষয়ািদ িনয়�ণ
কেরন।” [ইউনু ছ: ৩]
আ�াহ তা‘আলার আরেশর উপর উঠার অথর্ হে� তাঁর স�া
�ীয় িবরাট� ও বড়ে�র জনয্ েযমনি েশাভনীয় িঠক েতমনভােব
আরেশর উপর উঠা। এর অব�া ও রূপেরখা আ�াহ ছড়া আর
েকউ জােন না।
আমরা ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলা তাঁর সৃ ি�র সােথ
রেয়েছন। (সােথ থাকার অথর্ এ নয় ে, িতিন তােদর সােথ েলেগ
বা িমেশ আেছন বরং িতিন আরেশর উপেরই রেয়েছন।) আরেশর
উপর েথেক িতিন সৃ ি�র সব অব�া স�েকর্ই
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জ্ঞাত আেছ

িতিন তােদর কথা শুেনন। তােদর কযর্কলাপ েদখেত পান।
তােদর কাযর্�ম পিরচালনা কেরন। ফকীরেক িরিযক দান কেরন।
িন:� ও অভাবী বয্ি�র অভাব পূরণ কেরন। যােক ই�া রজ�
দান কেরন। যার কাছ েথেক ই�া রাজ� িছিনেয় েনন। যােক
ই�া স�ািনত কেরন। যােক ই�া অপমািণত কেরন। তাঁর
হােতই সম� কলয্াণ িিহত। সব িকছু র উপরই িতিন ক্ষমতাবান
যার এত বড় শান িতিন �কৃত অেথর্ই তাঁর সৃি�র সােথ রেয়েছন।
যিদও িতিন �কৃতপেক্ষ সৃি�র উধর্ােলােক আর উপর
রেয়েছন।

ّ
ُ يع ۡٱ�َ ِص
ُ ۖ وَهُوَ ٱلسَ ِمٞۡء
[١١ :﴾ ]الﺸﻮرى١ �
َ�  كَمِثۡلِهِۦ
َ﴿ َيۡس

“িবে�র েকান িকছু ই তাঁর সদৃ শ নয়। িতিন সব িকছু ই শুেনন
এবং েদেখন।” [শূ রা : ১১]
হুলিলয়া 1 এবং অনয্ানয্ স�দােয়র মত আমরা এ কথা বিলন
০F

েয, আ�াহ তা‘আলা তাঁর সৃ ি� জগত বা মাখলু েকর সােথ এই
যমীেন িবরাজ করেছন।
1

হুলুিলয়: জাহিময়া স�দােয়র একিট অংশ যারা আ�াহেক সবর্� �শরীের
উপি�ত বা িবরাজমান বেল মেন কের। বতর্মােনও যারা মেন কের েয
আ�াহ্ ত‘আলা সবর্� িবরাজমান তারা কােফর অথবা পথ��।[স�াদক]
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আমরা মেন কির যারা এধরেনর কথা বেল তারা কােফর
অথবা পথ��। কারণ আ�াহর শােন যা অেশাভনীয় এবং
অবমাননাকর তারা তাই বলেছ।
আ�াহ দু িনয়ার আকােশ অবতরণ কেরন
রাসূ লু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহ ত‘আলা
স�েকর্ খবর বা তথয্ জািনেয়েছন , আ�াহ তা‘আলা �েতয্ক
রােতই এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকেত দু িনয়ার আকােশ অবতরণ
কেরন। তারপর [দু িনয়াবাসীেক উে�শয্ কে] বলেত থােকন:
«»ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻮ� ﻓﺄﺳﺘﺠﻴﺐ ﻟ ﻣﻦ �ﺴﺄﻟ� ﻓﺄﻋﻄﻴﻪ ﻣﻦ �ﺴﺘﻐﻔﺮ� ﻓﺄﻏﻔﺮ ﻟ
েক আমােক ডাকেব েয আিম তার ডােক সাড়া িদব? েক
আমার কােছ চাইেব েয আিম তােক দান করব? েক আমার কােছ
ক্ষমা ইেব েয আিম তােক ক্ষমা কের ে? [মুয়া�া ১/২১৪,
বুখারী ৯/২৫,২৬, মুসিলম ১/৫২১]
আ�াহ িবচার-ফায়সালা করেবন
আমরা ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলা িনধর্ািরত িদন অথর্া
েশষ িবচােরর িদন বা�াহেদর মােঝ িবচার-ফায়সালা করার জনয্
আগমন করেবন।
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আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:
ّ
َجَآء
ّٗ
ّٗ ُ َ ۡ َ
ّٗ َ ّٗ َ ُ َ ۡ
٢  َ رَ� ُّك َوٱل َملك َصفا َصفا٢ ت ٱ��ض د�ا د�ا
َ﴿
ِ َّٓۖ إِذَا دُك
�َ�َٰنُ و
ۡ
َ
ّ
َ
َ َ ِ�ََنَّمَۚ يَوۡم
ّ ُ ٰ
ٰ ٱ�ِك َر
:﴾ ]اﻟﻔﺠﺮ٢ ى
� َ َ�ۡ�ّرُ ٱ
ذٖ �َت َذك
اْيٓء ي َوۡمَ�ِذِۢ �ِ َه
�ِ
[٢٣-٢١

“কখেনা নয়, যমীনেক যখন চুণর-িবচুণর্ কের বালুকাময় বািনেয়
েদয়া হেব এবং েতামার রব আগমন করেবন, আর িফিরশ্তারা
সািরব�ভােব দ�ায়মান অব�ায় থাকেব, জাহা�ামেক েসিদন
সবার সামেন উপি�ত করা হেব। েসিদন মানু ষ �রণ করেব।
িক� তখন তার েবাধশি� িফের পাওয়ায় িক লাভ হেব।” [ফজর
: ২১ -২৩]
আ�াহ যা ই�া তাই করেত পােরন
আমরা ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলা

ٞ ّ
ُ ال ل ّ َِما يُر
[١٦ :﴾ ]ﻟﺮﺒوج١ �د
َ﴿ َع
ِ

“[আ�াহ] যা ই�া কেরন তা স�� কেরই ছােড়ন।” [বুরু:
১৬]
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আ�াহর ই�া দু ’রকেমর
আমরা আরও ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলার ই�া
দু ’রকেমর: ১। কাউিনয়য্াহ২। শারইয়য্া

১। কাউিনয়য্াহ : এ ধরেনর ই�া �ারা আ�াহ তা‘আলার
ই�াকৃত িজিনসিট স�� হয়। তেব িজিনসিট আ�াহর কােছ
পছ�নীয় হওয়ার বয্াপারিট জরী নয়। আর এটা �ারাই আ�াহর
‘মািশয়াত’ বা ই�া বুঝােনা হয়। েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ
ُ ٰ�ِنَّ ٱ�َ َ� ۡف َع ُل َما يُر
َّ
َ
[٢٥٣ :﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ �د
�َلُواْ و
َوۡ شَآءَ ٱ�َُّ مَا ٱ�ۡتَت
﴿
ِ
“আ�াহ চাইেল তারা পর�ের লড়াই করেত পারেতা না-িক�
আ�াহ যা চান তাই কেরন।” [বাকারা : ২৫৩]
َ ٱ�َُّ يُرِ�دُ أَن
ُ
[٣٤ :�ُغ ۡوِ�َ�ُمۡۚ هُوَ رَ� ُّ� ۡم﴾ ]ﻫﻮد
﴿ ن �َن
“যিদ আ�াহই েতামােদরেক িব�া� করেত চান (তাহেল েকান
নিসহতই কােজ আসেব না)। িতিনই হে�ন েতামােদর রব।”
[হূ দ : ৩৪]

২। শরইয়য্াহ : এ ধরেনর ই�া �ারা আ�াহর ই�াকৃত
িজিনসিট স�� হওয়া অপিরহাযর্ নয়। তেব এ েক্ষে� ই�াক
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িজিনস বা িবষয়িট তাঁর পছ�নীয় হেত হেব। েযমন আ�াহ
তা‘আলা ইরশাদ কেরন:

ُ َ َ َُ َ ُ ُ ُّ
[٢٧ :وب َعل ۡي� ۡم﴾ ]اﻟنﺴﺎء
﴿َٱ�َ ي ِر�د أن �ت

“আ�াহ েতামােদরেক ক্ষমা কের িদেত চা” [িনসা : ২৭]
আমরা আরও ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলার কাউনী এবং
শর‘য়ী উভয় ই�াই তাঁর িহকমেতর অধীন। আ�াহ তা‘আলা �ীয়
কাউনী ই�ানু যায়ী যা ফয়সালা কেরন অথবা শর‘য়ী ই�ানু যায়ী
বা�াহ [মাখলু ক] েয ইবাদত কের উভয় েক্ষে�ই তাঁর িহকম
িনিহত রেয়েছ। এ বয্াপাের আ�ার িহকমেতর িকছু আমরা
বুঝেত সক্ হই বা না হই অথবা আমােদর িবেবক-বুি� এ
েক্ষে� অক্ষম হেলও িকছু যায় না। [সবর্াব�ােতই িতিন
সবেচেয় বড় হাকীম]

َ ۡ َ ۡ َ ُ ّ َ﴿َلَيۡس
َ كم
[٨ :�﴾ ]ﺘﻟ٨ �
ِ ِ ٰ� ٱ�َ بِأح� ِم ٱل

“আ�াহ িক সবেচেয় বড় হাকীম নন?” [তীন: ৮]
َّ ۡ
َ
ّ
[٥٠ :﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٥ ﴿ َمَنۡ أَحۡس َنُ مِنَ ٱ�َِ ُحك ٗما ل ِق ۡو ٖ� يُوق ُِنون
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“যারা আ�াহর �িত দৃ ঢ় �তয্য় তােদর কােছ আ�াহর েচেয়
উ�ম হুকুেমর অধীকারী আর েক হেত পাে?” [মােয়দা: ৫০]
আ�াহর ভালবাসা
আমরা ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলা তাঁর অিলগণেক
ভালবােসন। তাঁরাও আ�াহেক ভালবােসন।

 إِن
ُّ
[٣١ : �ُۡبِبۡ�ُمُ ٱ�َ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان
ِ�﴿ كُنتُمۡ �ُِبُّونَ ٱ�ََّ فَٱتَّبِعُو

“েহ নবী! েলাকেদর বেল দাও, েতামরা যিদ �কৃতই
আ�াহেক ভালবাস বেল দাবী কেরা, তেব আমার অনু সরণ কেরা।
তাহেল আ�াহ েতামােদরেক ভালবাসেবন।” [আল ইমরান : ৩১]
�َۡس  يَأ
َ ُّ
َ
[٥٤ : ٱ�َ بِق ۡو ٖ� ِبُّهُمۡ وَ�ُحِبُّون ُه ٓۥ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
ِ َ﴿ َوۡف
(েতামােদর েকউ যিদ িনেজর �ীন েথেক িফের যায়, তেব যাক
না) আ�াহ আেরা এমন জািতর উ�ান ঘটােবন যােদরেক আ�াহ
ভালবাসেবন আর তারাও আ�াহেক ভােলাবাসেবন। [মােয়দা: ৫৪]
ّ
َ �َٰ�ٱل
[١٤٦ :﴾ ]آل ﻋﻤﺮان١ �ن
ُّ﴿ َ�ُّ �ُِب
ِِ

“আ�াহ ৈধযর্শীল েলাকেদরেক ভালবােসন” [আল ইমরান:
১৪৬]
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َ ﴿ َقۡسِطُوٓاْۖ إِنَ ٱ�ََّ �ُِبُّ ٱل ۡ ُم ۡقسِ ط
[٩ :﴾ ]ﺤﻟﺠﺮات٩ �
ِ
ّ
“েতামরা

ইনসাফ

কেরা।

আ�াহ

ইনসাফকারীেদরেক

ভালবােসন” [হুজুরাত: ৯]

ۡ ۡ
ۡ َ
َ سن
[١٩٥ :﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ �ِ
ِ ﴿ َوأحس ُِنْۚ إِنَ ّ ٱ�ََّ �ُِبُّ ٱل ُمح

“েতামরা

ইহসান

কেরা।

আ�াহ

মুহিসন

বা�াগণেক

ভালবােসন।” [বাকারা : ১৯৫]
আমরা ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলা েসসব কাজ ও কথার
িনেদর্শ িদেয়েছন িতিন েসগুেলাে পছ� কেরন; আর েসসব
িজিনস িতিন িনেষধ কেরেছন েসগুেলােক িতিনঅপছ� কেরন ।
َ
ُۡ ۡ
ُ َ ّ
ٰ َ ن� ۡمۖ َو َ� يَ ۡر
� لِع َِبادِه ِ ٱل�ف َر ۖ �ن
﴿ تَ�ۡفُرُواْ ف إِنَّ ٱ�ََّ غَ�ٌِ ع
ُ َ َ َْ ۡ ُ ا
[٧ :�شك ُرو يَ ۡرض ُه ل� ۡمۗ ﴾ ]الﺰمﺮ
“েতামরা যিদ কুফরী কেরা তাহেল [মেন েরেখা] আ�াহ
েতামােদর মুখােপক্ষী নন। িতিন তাঁর বা�াহেদর জন কুফরী
পছ� কেরন না। আ েতামরা েশাকর করেল িতিন েতামােদর
জনয্ তা ছ� কেরন।” [যু মার : ৭]
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ۡ َ َ ۡ ُ َّ
َ ٱ� ُع ُدواْ َم َع ۡٱل َ�ٰعِد
﴾٤ ِين
﴿ َ�ٰ�ِن كَرِهَ ٱ�َُّ ٱ�بِعَا�َهُمۡ �َثَبَطهم و�ِيل

[٤٦ :]ﺘﻟﻮ�ﺔ

“তােদর েবর হেয় যাবার যিদ ই�া সিতয্ইথাকেতা তেব তারা
েস জনয্ িকছু ��িত অবশয্ই �হণ করেতা। িক� তােদর
সংক�ব� হওয়াটাই আ�াহর পছ� িছেলা না। তাই আ�াহ
তােদরেক অবসাদ�� কের িদেয়েছন এবং বেল িদেয়েছন, ‘বেস
থােকা বেস থাকা অনয্ানয্ েলাকেদর সাে” [তাওবা: ৪৬]
আ�াহর স�ি�
আমরা ঈমান আিন েয, যারা ঈমানদার এবং েনক আমল কের
আ�াহ তােদর �িত স��।
ّ
[٨ :﴾ ]ﺒﻟيﻨﺔ٨ �َِ ٱ�َُّ �َنۡهُمۡ وَرَضُواْ �َنۡهُۚ �َٰلِكَ لِمَنۡ خَ�َِ رَ�َ ُهۥ
﴿
“তােদর �িত আ�াহ তা‘আলা স�� এবং তারাও আ�াহর
�িত স��। এ স�ি� তার জনয্ই েয বয্ি � �ীয় রবেক ভ
কের।” [বাইিয়নাহ : ৮]
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আ�াহর গযব
আমরা আরও ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলা কােফর এবং
অনয্ানয্ এমন েলাকেদর উপরই গযব নািযল কেরন যারা গযেব
উপযু �।
َ ُّ
ِ َةُ ٱلسَّوۡءِ� وَغَض
نِّ�  ب
َ
﴾بَ ٱ�َ َعل ۡي ِه ۡم
ِ
 ظَنَّ ٱلسَّوۡءِ� عَليۡهِمۡ دَآ�ر
ِ َّ�﴿ َ ِٱ

[٦ :]اﻟﻔﺘﺢ

“যারা আ�াহ স�েকর্ কারাপ ধারণা েপাণ কের, েদাষ-�িট
ও খারােপর আবেতর্ তারা িনেজরাই িনমি�ত। তােদর উপরই
আ�াহর গযব পেড়েছ।” [ফাতহ: ৬]
َ ّ
ُۡ ۡ
ّ
َ َ َ�َٰ�ِن مَن
 مِّنَ ٱ�َ ِ َول ُه ۡمٞ� َح بِٱل�ف ِر َص ۡد ٗر �َعَلَيۡهِمۡ غَضَب
﴿
ٌ َع َذ
ٞ اب َعظ
[١٠٦ :﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ١ ِيم
“িক� যারা মেনর সে�াষ সহকাের কুফরী �হণ কের িনেয়েছ
তােদর উপরই আ�াহর গযব। এসব েলাকেদর জনয্ রেয়েছ
েবদনাদায়ক শাি�” [নাহল : ১০৬]
আ�াহর েচহারা
আমরা ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলার েচহারা রেয়েছ যা
“জালাল ও ইকরাম” অথর্াৎ মিহয়ান এবং গিরয়ান গুণ িবিশ
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ۡ ۡ َ َٰ َۡ ُ َ ّ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ
ٰ ﴿و�ب
[٢٧ :﴾ ]لﺮﻤﺣﻦ٢ ٱ�ك َر ِام
ِ � وجه ر�ِك ذو ٱ�� ِل و
“এবং েকবলমা� েতামরা রেবর মিহয়ান ও গিরয়ান েচহারাই
অবিশ� থাকেব।” [রাহমান : ২৭]
আ�াহর হাত
আমরা ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলার উদার এবং উ�ু �
দু িট হাত রেয়েছ।

َ ﴿بَ ۡل يَ َداهُ َمبۡ ُس
ُ وط َتان يُنف ُِق َك ۡي َف � َ َش
[٦٤ :آء ۚ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
ِ

“আ�াহর হাত েতা উদার ও উ�ু �। িতিন েযভােবই ই�া
খরচ কেরন।” [মােয়দা : ৬৪]
ۡ
َ ّ
َ َ
َ َ ٗ َ ُ َۡ َ
� رُواْ ٱ�ََّ حَقَ ق ۡدرِه ِۦ وٱ��ض
﴿ما قَد
ِِيعا � ۡبض ُت ُهۥ يَ ۡو َم ٱلق َِ�ٰ َمة
َ ُ ُۡ ّ
ّ
َ
َ
ۡ
ُ
ُ
َ ۢ
[٦٧ :﴾ ]الﺰمﺮ٦ ��ون
ِ � ٱلسَّ�َٰ�َٰتُ مَطۡوِ�َٰت �ِي ِمينِهِۚۦ سب�ٰنُۥ وَتَ�َٰ�َٰ �َمَا
“এসব েলােকরা েতা আ�াহর কদর যতটুকু করা উিচৎ তা
করেলা না, অথচ েকয়ামেতর িদন েগাটা যমীন তাঁর মুি�র মেধয্
থাকেব। আসমানসমূ হ থাকেব তার ডান হােতর মেধয্ েপচােনা
অব�ায়। এসব েলােকরা েয িশরক কের তা হেত িতিন স�ূ ণর্
পিব�।” [যু মার: ৬৭]
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আ�াহর চক্ষ
আমরা ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলার দু িট হাকীকী
(�কৃত) চক্ষু আেছ। এর �মাণ হে� আ�াহ ‘আলা িনে�া�
বাণী:

ۡ َ َ ۡ ُۡ
ۡ ﴿ َو
[٣٧ ٱص َنعِ ٱلفلك بِأ� ُين َِنا َو َو ۡحي ِ َنا﴾ ]ﻫﻮد

“আমার েচােখর সামেন এবং অহী েমাতােবক তুিম েনৗকা
ৈতরী কেরা।” [হূ দ : ৩৭]
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া ইরশাদ কেরেছন:
»ﺠﺎﺑﻪ اﻨﻟﻮر لﻮ ﻛﺸﻔﻪ ﻷﺣﺮﻗﺖ ﺳﺒﺤﺎت وﺟﻬﻪ ﻣﺎ اﻧﺘ� ﻟﻪ ﺑﺮﺼه ﻣﻦ
«ﺧﻠﻘﻪ
নূ র হেলা আ�াহর পদর্া। যিদ িতিন তা উ�ু � কেরন তাহেল
তাঁর নু েরর তাজা�ী সৃ ি� জগেতর যতদূ র পযর্� েচােখর দৃি�
েপৗঁছে, �েল-পুেড় ছাই হেয় যােব। [মুসিলম, ইবন মাজা]
আহেল সু �াত ওয়াল জামায়াত এ বয্াপাের একমত েয আ�াহ
তা‘আলার দু িট চক্ষু রেয়েছ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�ােমর দা�াল স�িকর্ত হাদীসিট এর সমথর্ন করেছ।
হাদীসিটেত িতিন বেলেছন:
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إﻧﻪ أﻋﻮر و�ن ر��ﻢ ﻟيﺲ ﺑﺄﻋﻮر
েস [দা�াল] হেলা কানা [এক েচােখ েদেখ] আর আমােদর
রব কানা নন। [বুখারী ও মুসিলম]
আমরা ঈমান আিন েয,
ُ ّ
َ ۡ يف
ُ ٱ�ب
﴾١ �
﴿ ّ تُدۡرِ�ُهُ ٱ�َۡبۡ�َٰرُ وَهُوَ يُدۡرِكُ ٱ�َۡبۡ�َٰرَۖ وَهُوَ ٱللَ ِط
ِ

[١٠٣ :]اﻷﻧﻌﺎم

“আমরা তা‘আলােক দু িনয়ার েকান েচাখ �তয্ক্ষ ক পাের
না বরং িতিনই সম� েচাখেক �তয্ক্ষ করেত পােরন। িত
অিতশয় সু �দশর্ী এবং সবর্িবষেয় ওয়ািকফহা” [আন‘আম:
১০৩]
মুিমন েলােকরা আ�াহেক েদখেত পােব
আমরা একথা ঈমান আিন েয, মুিমন বয্ি�গন েকয়ামেতর
িদন তাঁেক [রবেক] েদখেত পােব।

َ
َٞ ة
َ ِ َّ يَوۡمَ�ِذٖ نٞ﴿ُجُوه
[٢٣-٢٢ :﴾ ]اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ٢  إ ِ ٰ� َر ّ� ِ َها ناظ َِر٢ ٌا�ة
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“েসিদন [েকয়ামেতর িদন] িকছু সংখয্ক েচহারা হােসয্া�
হেব। িনেজেদর রেবর িদেক দৃ ি� িদেয় রাখেব।” [িকয়ামাহ : ২২২৩]
েকান িকছু ই আ�াহর মত নয়
আমরা আরও ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলার েকান দৃ �া�
েনই, তাঁর িসফােত কামাল বা পূ ণর্� গুণাবলী কারেণ।
ّ
ُ يع ۡٱ�َ ِص
ُ ۖ وَهُوَ ٱلسَ ِمٞۡء
[١١ :﴾ ]الﺸﻮرى١ �
َ�  كَمِثۡلِهِۦ
َ﴿َيۡس
“েকান িকছু ই তার মত নয়। িতিন সব িকছু ই শুেনন এবং
েদেখন।” [শূ রা : ১১]
আ�াহর ত�া ও ঘুম েনই
আমরা আরও ঈমান আিন েয,

ُ ُ َۡ َ
َ َ ٞة
[٢٥٥ : ۚ ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮةٞ﴿� تأخذهُۥ س َِن َو� ن ۡوم

“না ত�া, না িন�া তাঁেক [আ�াহেক] �শর্ করেত পাের”
[বাকারা : ২৫৫]
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আ�াহ পূ ণ্ ইনসাফগা
র
আমরা আরও ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলা তাঁর “কামােল
আদল” [পূ ণর্ ইনসা] এর গুেণ গুণাি�ত হওয়ার কার কােরা
�িত জুলুম কেরন না।
অনু রূপভাে, িতিন তাঁর পূ ণর্ িয়�ণ ও আয়ে�র গেণ
গুণি�ত হওয়ার কারেণ বা�াহেদর কমর্কে�র বয্াপাের গােফল
ও উদাসীন নন।
আ�াহর জ্ঞান ও ক্ষমতা অ
আমরা ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলার অসীম জ্ঞান
ক্ষমতার কারেণ আকাশ ও যমীেনর েকান িজিনসই তাঁেক অক
অপারগ বানােত পাের না।
َ َ ُ َ ً ۡ َ َ َ َ ّٓ َ ٓ َ ۡ ُ ُ ٓ َا
ُ ُ َ ُ
[٨٢ :﴾ ]�ﺲ٨ �ا أن َ�قول ُ�ۥ �ن � َيكون
ٔ ﴿ِ�َما أمرهۥ إِذ أراد ش
“অথর্াৎ আ�াহ যখন েকান িজিনেসর ই�া েপাষণ কেরন
তখন িতিন [কাি�ত] িজিনসিটেক শুধু বেল: “হেয় যাও”।
অমিন তা হেয় যায়।” [ইয়াসীন: ৮২]
অনু রূ, পূ ণর্ শি� ও ক্ষমতািধকারী হবার ফেল িতিন
কখেনা �া� ও পির�া� হেয় পেড়ন না।
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َ
َ
َ َض
ٰ
ا ٱلسَّ�َ َ�ٰتِ وَٱ�َۡ� و مَا بَيۡنَهُمَا �ِ ِس تَّةِ �َيّا�ٖ وَمَا مَس َّ َنا مِن
﴿ َقدۡ خَلَقۡن

ُ
[٣٨ :﴾ ]ق٣ ُّٖغوب

“আিম যমীন ও আসমানসমূ হ এবং এ দু ’েয়র মেধয্ অবি�ত
সব িজিনসেক ছয়িদেন সৃ ি� কেরিছ। এেত েকান �াি� আমােক
�শর্ কেরিন” [�াফ: ৩৮]
আ�াহর নাম ও িসফাত
েযসব নাম ও গুণাবলী আ�াহ ত‘আলা �য়ং িনেজর জনয্
েঘাষণা কেরেছন অথবা তাঁর জনয্ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম সাবয্ কেরেছন বা �ীকৃিত িদেয়েছন, েসসব নাম ও
গুণাবলর �িত আমরা ঈমান রািখ। িক� কিঠনভােব িনিষ� দু ’িট
িজিনসেক আমরা অ�ীকার কির। আর তা হে�: ১. তামছীল;
২. তাকয়ীফ।
১. তামছীল: অথর্াৎ অ�ের িকংবা মূেখ এ কথা বল, “আ�াহর
িসফাত বা গুণাবলী মাখলুেকর গুণাবলীর ম
২. তাকয়ীফ: অথর্াৎ অ�ের িকংবা মুেখ একথা বল, “আ�াহর
িসফাত বা গুণাবলীর অব�, আকৃিত বা সূ রত এ রকেমর।
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অনু রূপভাে, েযসব িবষয় আ�াহ তা‘আলা তাঁর িনেজর
বয্াপাের অথবা রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহ
বয্াপাের েনিতবাচক েঘাষণা কেরেছন েসসব িবষয় েনিতবাচক
িহেসেবই আমরা ঈমান আিন। এ সব নফী বা েনিতবাচক
িবষয়গুেল, এর িবপরীেত আ�াহ তা‘আলার জনয্ কামািলয়াত
তথা পূ ণর্তাস�� গুণ সাবয্� কের। েযসব িবষেয় আ�াহ
এবং তাঁর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িকছুই
বেলনিন েসসব িবষেয় আমরা চুপ থািক।
আকীদা ও তাওহীেদর এ পেথ চলা ফরয
আমরা মেন কির েয, এ আ�ীদা ও তাওহীেদর উপের বিণর্ত
পেথ চলা ফরয ও অপিরহাযর্। কারণ েযসব িবষয় আ�াহ
তা‘আলা তাঁর িনেজর বয্াপাের ইিবাচক বা েনিতবাচক বেল
েঘাষণা কেরেছন েস সব িবষয়গুেলা এমন সংবাদ ও তথয্ য
িতিন আপন স�া স�েকর্ পিরেবশন কেরেছন। আর আ�াহ
তা‘আলা তাঁর িনেজর বয্াপাে সবেচেয় েবশী জ্ঞান রােখন। িতি
সবেচেয় সতয্বাদী এবং সবেচেয় সু�র বচেনর অিধকারী।
বা�ারা িনেজর জ্ঞান �ারা তাঁেক আয়� করেত পাের ন
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আর

রাসূ লু�াহ

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহ

তা‘আলার বয্াপাের েয সব িবষয় ইিতবাচক বা েনিতবাচক বেল
েঘাষণা কেরেছন েসগেলা হে� নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম পিরেবিশত খবর বা তথয্। িতিন হে�ন এমন এক
মহান বয্ি� িযিন ‘আপন রব’ স�েকর্ মানুেষর মেধয্ সবেচে
েবশী জ্ঞানী। সবেচেয় উ�ম নসীহতকারী। সবেচেয় েবশ
সতয্বাদী এবং সু�রভাষার অিধকারী। অতএব আ�াহ তা‘আলা
এবং রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বাণী হে�
জ্ঞ, সতয্বািদতা এবং পিরপূণর্ বণর্নায় সমৃ�। তাই তা �
করার েক্ষে� েকান �কার সংশয় অথবা �তয্াখয্ান করার বয্
েকান ওজর আপি� চলেত পাের না।
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অধয্া
আ�াহর উপর ঈমান
আ�াহ তা‘আলার উপর েয সব ইিতবাচক বা েনিতবাচক
িসফাত ও গুণাবলীর কথা িব�িরতভােব িকংবা সংেক্ষেপ েপ
কেরিছ েসগুেলার বয্াপাের আমরা সবেচেয় েবশী িনভর্র কর
কুরআন ও সু �াহর উপর। আমরা সবেচেয় েবশী আ�াশীল েস
পথ ও নীিতর উপর যা অবল�ন কেরেছন এ উ�ােতরই সালােফ
সােলহীন এবং েহদায়ােতর পিথকৃত ইমামগণ।
আমরা মেন কির আ�াহর নাম ও িসফােতর েক্ষে� কুরআন
সু �াহর উি�গুেলর �কাশয্ অথর্ �হ করা অপিরহাযর্।
এমিনভােব আ�াহ তা‘আলার শােনর সােথ সাম�সয্শীল ও
েশাভনীয় “হাকীকত” এর উপর এগুেলার বা�বায়ন অতয্াবশয
আমরা কুরআন ও সু �াহর এসব উি�েক যারা পিরবতর্ন
কেরেছ এবং আ�াহ তা‘আলা ও রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম এগুেলা েয উে�েশয্ বয্বহার কের, েস উে�শয্
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ছাড়া অনয্ েকান উে�েশয্ যারাই তা পিরবতর্ন কেরেছ তাে
পথেক আমরা �তয্াখয্ান কির
তােদর পথেকও আমরা পিরতয্াগ কিরযারা আ�াহ তা‘আলার
িসফাতগুেলােক িবকৃত কের এবং এসব উি�র �ারা আ�াহ ও
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম যাউে�শয্ িনেয়েছন তা
�হণ না কের অনয্ িদেক িফিরেয় েদয়।
অনু রূপভাে, আমরা তােদর পথও পিরতয্াগ কি, যারা
আ�াহর িসফাতসং�া� এ বাণীগুেলােকআ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর
উে�শয্কৃত অথর্ িনিষ� কের েসগুেলাতা‘তীল বা অথর্হীন কের
েনয়।
ত�প, আমরা েস পথও পিরতয্াগ কি, যারা “মুগালীন”
অথর্াৎ আ�াহ ত‘আলার িসফাতগুেলার েক্ষে� সীমা অিত
কের এবং বাড়াবািড় কের এগুেলােক েকান সু িনিদর্� আকার
আকৃিতর উপর �েয়াগ েদখায় অথবা এগেলার উে�শযেক
বুঝােনার জনয্ িনেজরাই অবয়ব বািনেয় েন।

36

আমরা িনি�তভােব জািন েয কুরআন ও সু �ায় যা এেসেছ
তার সবই হক এবং সতয্। একটা অপরটার িবেরাধী িকংবা
িবপরীত নয়। কারণ, আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ করেছন:
ْا
َ ّ
�ََف
َٗ ۡ
َ َ َ َ َۡ ُۡ َ ُّ
ان َول ۡو �ن م ِۡن عِنِ �َ�ِۡ ٱ�َِ ل َو َج ُدو �ِيهِ ٱخت ِ�ٰفا
ۚ ﴿ َ �َتَدَبَرون ٱلقرء
َ
[٨٢ :﴾ ]اﻟنﺴﺎء٨ ��ِٗ كث
“এরা িক কুরআন িনেয় গভীর মেনািনবেশর সােথ িচ�া-ভাবনা
কের না? এটা যিদ আ�াহ ছাড়া অনয্ কােরা কাছ েথেক আসেতা
তাহেল এেত অেনক �িবেরািধতা পাওয়া েযেতা।” [িনসা : ৮২]
কারণ, খবরািদ যিদ পর�র িবেরাধী হয় তাহেল একিট
অপরিটর িমথয্া হওয়ােক অবধািরত কের েতােল। আ�াহ 
রাসূ েলর পিরেবিশত খবেরর েক্ষে� এ রকম হওয়া এেকবাের
অস�ব।
েয বয্ি� এই দাবী কের ে, আ�াহ তআলার িকতােব িকংবা
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সু�ায় অথবা
উভয়িটেতই পর�র িবেরািধতা রেয়েছ, তাহেল এ দাবী হেব
তার অসৎ উে�শয্ বা তার অ�ের িবদয্মান ব�তার কারেণ।
িমথয্া ও উেশয্মূলক দাবীর জনয্ আ�াহ ‘আলার কােছ তার
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তাওবা করা এবং সােথ সােথ তার এ �াি� ও েগামরাহী
পিরতয্াগ করা উিচৎ
আ�াহর িকতাব িকংবা নবীর সু �ায় অথবা উভয়টােতই
পর�র িবেরািধতা আেছ বেল যিদ কােরা মেন িব�ুমা� সে�হ
েদখা েদয়, তাহেল মেন করেত হেব, তার মেধয্ জ্ঞােনর ��
অথবা বুঝেত অক্ষমতা অথবা তার িচ�া শি�েত রেয়েছ যেথ
অপিরপ�তা ও অপির��তা। এমতাব�ায় তার উিচৎ আেরা
জ্ঞ-সাধনা করা। িচ�া-ভাবনার েক্ষে� আেরা অধয্াবসায়ী হওয়
যােত কের তার কােছ সতয্ আেরা উ�ািসত হেয় উেঠ। আর যিদ
েকান িবষয় তার কােছ সু �� না হয়, তাহেল িবষয়িট েকান
আেলেমর উপর নয্া� করা উিচৎ। সংশেয়র পথ পিরতয্াগ কর
উিচৎ। জ্ঞােন অিভজ্ঞ বয্ি�গণ যা বেল থােকন এমতাব�ায়
তাই বলা উিচৎ।

ّٞ ُ
ّ ﴿
[٧ :َامَنَا بِهِۦ � ّم ِۡن عِن ِد َر ّ� ِ َناۗ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان

“এর �িত আমরা ঈমান এেনিছ। এর সবই আমােদর রেবর
পক্ষ েথেক এেস”। [আল ইমরান : ৭] তার েজেন রাখা উিচৎ
েয, কুরআন ও সু �ায় েকান পার�িরক িবেরািধতা েনই। এ
দু ’েয়র মেধয্ েকান ৈবপিরতয্ িবেরািধতা েনই।
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অধয্া
িফিরশ্তােদর �িত ঈমান
আমরা আ�াহ তা‘আলার িফিরশ্তােদর �িত ঈমান আিন।
আরও ঈমান রািখ েয,
َ ُ
َ
ۡ
َۡ
َ ُ
َ ُ
َ
﴾٢  � � َ ۡسبِقون ُهۥ بِٱلق ۡو ِل َوهم بِأ ۡم ِره ِۦ َ� ۡع َملون٢  مُّك َر ُمونٞ﴿ِبَاد

[٢٧-٢٦ :]اﻷﻧبﻴﺎء

“তারা আ�াহর স�ািনত বা�াহ। তারা তাঁর দরবাের আেগ
েবেড় কথা বেল না। শধু তাঁরই হুকুেম তারা কাজ কের”
[আি�য়া: ২৬, ২৭]
তােদরেক আ�াহ তা‘আলা সৃ ি� কেরেছন। তারা তাঁরই
ইবাদেত ম� এবং তাঁরই আনু গেতয্ িনেয়ািজত
َ ُ ۡ َ َۡ ََ
َ َ ُ ۡ َ َۡ َ
َ
َ  سَبِّحُونَ ٱ�َّۡلَ وَٱ�َّ َه١ ون
ار
�ِ �ون � ۡن ع َِبادتِهِۦ و� �ستح
ِ ﴿� �ستك
َ ُُ َۡ َ
[٢٠ -١٩ :﴾ ]اﻷﻧبﻴﺎء٢ �ون
� �ف
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“তারা আ�াহর ইবাদত করেত অহংকার কের না। অলসতাও
কের না। রাত িদন তাঁরই তাসবীহ পােঠ বয্� থেক, একিব�ুও
থােম না।” [আি�য়া: ১৯-২০]
আ�াহ তা‘আলা তােদরেক আমােদর েথেক আড়াল কের
েরেখেছন ফেল আমরা তােদর েদখেত পাই না। েকান েকান সময়
আ�াহ তা‘আলা তাঁর কিতপয় বা�াহর জনয্ তােদর পদর্ােক
উ�ু � কের িদেয়েছন (ফেল তারা েদখেত েপেয়েছন)। রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িজবরাইল আলাইিহস সালামেক
তাঁর আসল রূেপ েদখেত েপেয়েছ, তাঁর িছল ছয়শত ডানা যা
িদগ�েক েঢেক েফেলিছল [বুখারী]। অনু রূপভােব িজবরাইল
আলাইিহস সালাম মিরয়ম আলাইহাস সালােমর িনকট পূ ণর্া
মানু েষর আকৃিতেত আ��কাশ কেরিছেলন। তখন মারইয়াম তাঁর
সােথ কথা বেলিছেলন আর িতিনও মারইয়ােমর সােথ কথা
বেলিছেলন। আর একবার একজন অপিরিচত মানু েষর ছু রেত নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর কােছ এেসিছেলন। সাহাবােয়
েকরাম তাঁর পােশই তখন অব�ান করিছেলন। িজবরাইল
(আলাইিহস সালাম) এমনভােব রাসূ েলর কােছ আসেলন েয, তাঁর
মােঝ সফেরর েকান আলামত েদখা যায়িন। কাপড় িছল ধব-ধেব
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সাদা। চুলগুেলা খুবই কাল বেণর্র। িজবরাইল িনজ হাটু তাঁর হাটু
কাছাকািছ িনেয় বসেলন। তাঁর হাত দু খানা দু ’রােনর উপর েরেখ
রাসূ েলর মুেখামুিখ বসেলন। তারপর এেক অপরেক লক্ষয্ ক
কথাবাতর্া বলেলন। নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সাহাবাে
েকরামেক জানােলন েয, িতিন [আগত বয্ি] হে�না িজবরাঈল
[আলাইিহস সালাম] [বুখারী]।
আমরা ঈমান আিন েয, িফিরশ্তােদরেক িবিভ� কােজর দািয়�
েদয়া হেয়েছ। েযমন িজবরাইল [আলাইিহস সালাম] এর দািয়�
হে�, আ�াহ তা‘আলার পক্ষ েথেক তাঁরই ই�া অনুযায়ী নবী
রাসূ লগেণর �িত অহী নািযল করা।
মীকাঈল [আলাইিহস সালাম] এর দািয়� হে�, বৃ ি� বষর্,
তৃণ-লতা ও শাকশবজী উৎপাদেনর কাজ আনজাম েদয়া।
ইসরাফীল [আলাইিহস সালাম] এর দািয়� হে�, িকয়ামত ও
পুনরু�ােনর সময় িসংগায় ফুঁক েদয়া
মালাকুল মাওত [আলাইিহস সালাম] এর দািয়� হে�, মৃতূয্র
সময় “রু” কবয করা। এমিনভােব পাহাড় সং�া� বয্াপাের
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িফিরশ্তা িনেয়ািজত রেয়েছ। আবার জাহা�ােমর রক্ষক িহেসে
িনেয়ািজত রেয়েছ একজন িফিরশ্তা।
িকছু সংখয্কিফিরশ্তা মাতৃগভর্� স�ােনর দািয়ে� িনেয়ািজত।
আর িকছু সংখয্ক িফিরশ্তা এমন আেছ যারা আদম স�ােনর
রক্ষণােবক্ষণ ক িফিরশ্তােদর মেধয্ িকছু সংখয্ক এও
রেয়েছ যারা মানু েষর আমলনামা েলখার কােজ িনেয়ািজত।
একােজ �িতিট মানু েষর জনয্ই দ’জন িফিরশ্তা িনেয়ািজত
রেয়েছ।

ّ
ۡ َ
ّ
ٞ َ
َ
ٌ � مِن قَوۡلٍ إِ�َ َ َ�يۡهِ َر
ِيب
ُ ّا يَلۡفِظ١ ٱلش َما ِل قعِيد
ِ � َوع ِن
ِ ﴿ع ِن ٱ�َ ِم
ٞ
[١٨-١٧ :﴾ ]ق١ َعت ِيد
“ডান ও বাম িদেক বেস তারা �িতিট কাজ িলিপব� কের।

এমন েকান শ� বা�ার মুেখ উ�ািরত হয় না যা সংরক্ষেণর জন
�ায়ী পযর্েবক্ষণকারী ে” [�াফ : ১৭-১৮]
আেরা এমন িকছু সংখয্কিফিরশ্তা রেয়েছ যারা মৃত বয্ি�েক
তার গ�বয�ান অথর্াৎ কবের রাখার পর িজজ্ঞাসাবাদ কে
কবের দু ’জন িফিরশ্তা আেস। তারা মৃত বয্ি�েক তাঁর র, �ীন
এবং নবী স�েকর্ � কের।
42

َ َ ۡ ُّ�﴿بِّتُ ٱ�َُّ ٱ�َِّينَ ءَامَنُواْ بِٱلۡقَوۡلِ ٱ�َّابِتِ �ِ ٱ�َۡيَوٰةِ ٱ
�ِ�يا و ِ� ٱ�خ َِرة
ُ
ُّ
ُ ٰلِمِ�َۚ وَ�َفۡعَلُ ٱ�َ َما � َ َش
[١٧ :﴾ ]إﺑﺮاﻫﻴﻢ٢ آء
َّ�ضِلّ ٱ�َُّ ٱل
“তখন ঈমানদারগণেক আ�াহ এক �িতি�ত ও �মািণত
কথার িভি�েত দু িনয়া ও আেখরােতর উভয় �ােন �িত�া দান
কেরন। আর জােলম েলাকেদরেক আ�াহ িব�া� কের েদন।
আ�াহ যা চান তাই কেরন।” [ইবরাহীম: ২৭]
জা�াতবাসীেদর জনয্ও িকছু সংখয্ িফিরশ্তা িনেয়ািজত
রেয়েছ।
ُّ ّ َۡ َ َ ُ ُ َۡ
َ ُ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ َ ٌ َٰ َ
ُۡ
�َ �� ۡ ۚم فن ِۡع َم �ق
 س�م علي�م بِما ص٢ ٖ� بَاب
ِ ﴿يدخلون علي ِهم مِن

ّ
[٢٤-٢٣ :﴾ ]الﺮﻋﺪ٢ ِ�َار

“তারা জা�াতবাসীেদর সাদর স�াষেণর জনয্ চার িদক েথেক
আসেব আর বলেত থাকেব, েতামােদর �িত শাি� বিষর্ত েহাক।
েতামরা দু িনয়ােত েযভােব ৈধযর্ অবল�ন কেরেছা তার িবিনমেয়
আজ েতামরা এ পুর�ােরর অিধকারী হেয়েছা।” [রা‘দ: ২৩-২৪]
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম জািনেয়েছন ে, উধর্াকােশ
অবি�ত “আল-বাইতুল মামুর” এ �িতিদন স�র হাজার
িফিরশ্তা �েবশ কের অথবা নামাজ পেড়। তােদর সংখয্া এতই
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অিধক েয, এরপর তারা আর েকান িদন ি�তীয়বার এেত �েবশ
করার সু েযাগ পােব না। [বুখারী- মুসিলম]
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অধয্া
আসমানী িকতােবর �িত ঈমান
আমরা ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলা তাঁর নবী-রাসূ লগেণর
উপর িকতাব নািযল কেরেছন। এসব িকতাব নািযল কেরেছন
সম� সৃ ি�কুেলর িবপেক �মাণ �িত�া করার জনয এবং েনক
আমলকারীেদর পেক্ষ দলীল �মাণ িহেসেব। এসব িকতার
মাধয্েম নবীরাসূ লগণ মানু ষেক িহকমত িশক্ েদন এবং তােদর
আ�শুি�কেরন।
আমরা ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলা �েতয্ক রসূ েলর
উপরই িকতাব নািযল কেরেছন। এ �সে� আ�াহ তা‘আলা
ইরশাদ কেরন:
َ َ ۡ َ َ َٰ ۡ ُ ُ َ َ َۡ َ ََ
َ ۡ ََ
َ ان ِ�َ ُق
َۡ َ ۡ ََ
وم
�ت وأنز�ا معهم ٱلكِ�ب وٱل ِم
ِ ٰ�ِ﴿لقد أ ۡر َسلنا ُر ُسلنا بِٱ�َ ّي
ۡ ُ ّ
� ِ اس بِٱلق ِۡس
[٢٥ :ط﴾ ]ﺤﻟﺪﻳﺪ
َ�
“আিম আমার রাসূ লগণেক সু �� িনদশর্সহ পািঠেয়িছ।
তােদর সােথ নািযল কেরিছ িকতাব এবং মীযান। যােত কের
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মানু ষ ইনসাফ ও সু িবচােরর উপর কােয়ম থাকেত পাের।”
[হাদীদ : ২৫]
আমরা আসমানী িকতাবসমূ েহর মেধয িনে�া� িকতাবগুেলার
কথা জািন:
১. তাওরাত: এ িকতাব আ�াহ তা‘আলা মূ সা [আলাইিহস
সালাম] এর উপর নািযল কেরেছন। বনী ইসরাইেলর জনয্ এটা
সবর্ে�� িকতাব।
ّْ َ َ ُ ا
ُٗ َ
ۚ �َۡ�ُمُ بِهَا ٱ�َّبِيُّونَ ٱ�َِّينَ أَسۡلَمُواْ لِ�َِين هادوِٞيها هدى ور
�﴿
ْا
َ
َ
ّ
ّ
َ ٰبِ ٱ�َِ َو�نُو َعل ۡيهِ ُش َه َد
﴾ ۚ آء
َ�ِٱلرَّ� َ ٰيُّونَ وَٱ�َۡحۡبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن ك

[٤٤ :]ﻤﻟﺎﺋﺪة

“এেত রেয়েছ েহদায়াত এবং আেলাকবিতরকা। এর �ারা
িনেবিদত �াণ নবীগণ ইয়াহূ দীেদর যাবতীয় িবচার-ফয়সালা
করেতন, অনু রূপভােব আেলম ও ফকীহগণও। কারণ তাঁেদরেক
আ�াহর িকতােবর িহফাযত ও রক্ষণােবক্ষেণর দািয়� ে
হেয়িছেলা। আর তারা িছেলা এ িকতােবর সাক্ষ” [মােয়দা : ৪৪]
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২. ই�ীল: ঈসা [আলাইিহস সালাম] এর উপর আ�াহ
তা‘আলা ই�ীল িকতাব নািযল কেরেছন। এ িকতাবিট তাওরােতর
সমথর্ক ও পিরপূরক

ۡ ُ ََۡ ََ
ٗ
َ
ُ
ُٗ
 َو ُم َص ّدِق لِّمَا �َ�َۡ يَدَيۡهِ مِنَ ٱ�َّ ۡو َرٮ ٰ ِةٞ�يل �ِيهِ هدى َونور
ِ �ٱ
ِ ﴿وءا�ي�ٰه
ّ َو ُه ٗدى َو َم ۡوع َِظ ٗة
َ ِّلۡمُتَق
[٤٦ :﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٤ �ِ
“আিম ঈসােক ই�ীল দান কেরিছ। এেত রেয়েছ িহদায়াত ও

[েগামরাহী েথেক েবেচ থাকার] আেলা। তাওরােতর [হুকুম
আহকাম েথেক] যা িকছু এর সামেন িছেলা এ িকতাব তারই
সমথর্ক এবং সতয্তা �মাণকারী। এেত রেয়েমু�াকী েলাকেদর
জনয্ িহদায়াত ও নসীহত” [মােয়দা : ৪৬]
ّ
ُ َ
[٥٠ :﴿�ُِحِلَّ لَ�ُم �َعۡض َ ٱ�َِي ُح ّ ِر َم َعل ۡي� ۡ ۚم﴾ ]آل ﻋﻤﺮان
“ই�ীল িকতাব নািযেলর আেরকিট উে�শয্ হেল, েতামােদর
উপর যা হারাম িছেলা এমন কিতপয় িজিনস আিম েতামােদর
জনয্ হালাল কেরেদেবা।” [আল-ইমরান :৫০]
৩. যাবূ র: আ�াহ তা‘আলা যাবূ র িকতাবিট দাউদ [আলাইিহস
সালাম] এর উপর নািযল কেরেছন।
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৪. ইবরাহীম এবং মূ সা [আলাইিহস সালাম] এর উপর ছহীফা
[েছাট িকতাব] নািযল হেয়েছ।
৫. সবর্েশষ নবী মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহয়াসা�াম এর
উপর আ�াহ তা‘আলা কুরআেন কারীম নািযল কেরেছন।
َ ُۡ ٰ َ ُۡ َ ّ َٰ َّ َ
ّ ﴿ ُه ٗدى
ِ َِّلن
[١٨٥ :ان﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ت مِن ٱلهد
� ِ ى َوٱلف ۡرق
ٖ �ِاس و�ي
“েগাটা মানব জািতর জনয্ িহদােয়ত �রূপ এ কুতাব এম
সু �� িনদর্শনাবলী �ারা পিরপূণর্ যা সিঠক ও সতয্ পথ �দশ
কের। হক ও বািতেলর মেধয্ পাথর্কয্ পির�ার ভােব তুেল ধ”
[বাকারা : ১৮৫]

ََ
َ ۡ َ ۡ ََ ََۡ َّ ٗ ّ َ ُ
[٤٨ :ب َو ُم َه ۡي ِم ًنا عل ۡيهِ�﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
ِ ٰ�ِ﴿مصدِقا ل ِما �� يديهِ مِن ٱلك

“পূ েবর্ নািযলকৃত িকতােবর মধয্ েথেক সতয্রূেপ য
িকতােবর সামেন রেয়েছ এিট তার সতয্তা �মাণকারী এবং
িহফাযত ও সংরক্ষণকার” [মােয়দা : ৪৮]
এ িকতাব নািযেলর মাধয্েম আ�াহ ত‘আলা পূ েবর্র যাবতীয়
িকতােবর হুকুম রিহত কের িদেয়েছন। িতিন এ িকতাবেক সব
ধরেনর সংশয়কারী এবং পিরবতর্ন সাধনকারীর দ ু�মর্ েথেক রক
করার দািয়� �হণ কেরেছন।
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ۡ ّ ّۡ
َ ُ َ َ َُ ّ
[٩ :﴾ ]ﺤﻟﺠﺮ٩ �ٰفِظون
ۡنُ نَزَ�َا ٱ�ِكَ �نَا �ۥ ل
َ� ﴿نَّا
“কুরআন

আিমই

নািযল

কেরিছ

এবং

িনেজই

এর

িহফাযতকারী।” [িহজর : ৯] কারণ এ িকতাব িকয়ামত পযর্�
েগাটা সৃ ি�র জনয্ দলীল িহেসেব অবিশ� থাকেব
পূ বর্বতর্ী িকতগুেলা িছেলা অ�ায়/সামিয়ক। এগুেলার জনয
একটা সময় িনধর্ািরত িছেল। রিহতকারী িকতাব (কুরআন)
নািযেলর মাধয্েম পূ েবর্কা িকতাবগুেলার িনজ� কাযর্কািরতা
পিরসমাি� ঘেটেছ এবং পূ বর্বতর্ী িকতাবগুেলােত িক িক-বদল
ও পিরবতর্ন সািধত হেয়েছ তারও বণর্না েদয়া হেয়েছ। এজনয
এ িকতাবগুেলা (পরবতর্ী সমেয়র জন) �িটমু� িছল না বরং
েসগুেলেত অেনক পিরবতর্, পিরবধরন সািধত হেয়েছ।
ّ
[٤٦ :ِينَ هَادُواْ �َُرِّفُونَ ٱلۡ�َِمَ عَن مَ َواضِ عِهِۦ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
َّ﴿
“ইয়াহূ দীেদর মেধয্ এমন িকছু েলাক রেয়েছ যারা িকতােবর
বাকয্গুেেক তােদর মূ ল অথর্ হেত সিরেয় েদ।” (অথর্ৎ িবকৃিত
ঘটায়) [িনসা : ৪৬]
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ُِ ٱلۡك
ّ
ّ
َ�ِّ لَٞوَ�ۡل
﴿
ِ
ِ َ�َ يَ�ۡتُبونَ �َٰبَ بِ�َيۡدِيهِمۡ �ُمَّ �َقُولُونَ �َٰذَا مِنۡ عِندِ ٱ
ٗ
ْا
َ
َ
َ
ٗ
َ
ّ
َ
ُ َ ل ِيَ ۡش
 لَّهُم مِّمَاٞ�ۡل
تۡ �َيۡدِيهِمۡ وَو
 لَّهُم مِّمَّا كَتبٞ�و بِهِۦ � َمنا قل ِي� ۖ َ�ۡل
َ
ۡ
[٧٩ :﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٧ يَ�س ُِبون
“েস সব েলােকর জনয্ �স অিনবাযর্ যারা িনেজেদর হােত
শরী‘আেতর িবধান রচনা কের। তারপর েলাকেদরেক বেল েয,
এগুেলা আ�াহর পক্ষ েথেক নািযল হেয়েছ। এ র কম কর
উে�শয্ হে� এর িবিনমেয় তারা সামানয্ �াথর্ উ�ার ক। তাই
তারা িনজ হােত যা রচনা কেরেছ এবং অনয্ায়ভােব যা কামাই
কেরেছ তার জনয্ রেয়েছ �স ও শাি�।” [বাকারা: ৭৯]
ّ
ُۡ
ّ ور� َو ُه ٗدى
ٗ ُو� ن
َ َنۡ أَنزَلَ ٱلۡكِ�َٰبَ ٱ�َِي َج
ٰ َ آء بِهِۦ ُم
ِ َِّلن
﴿قل
�اس
َ َ ُُۡ
َ ُ َ ََ َُ ُ ََۡ
[٩١ :ِيس � ۡب ُدو� َها َو�فون كث ِٗ��﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم
�علونهۥ قراط
“েহ মুহা�াদ! বল, মানু েষর জনয্ আেলাবিতর্কা এবং পথ
িনেদরশনা িহেসেব মূ সা েয িকতাব িনেয় এেসিছল যা েতামরা
টুকরা-টুকরা কের েরেখ িদ�, যার িকছু অংশ েদখাও আর
বহুলাংশই লুিকেয় রা- েস িকতাব েক নািযল কেরিছল?”
[আন‘আম: ৯১]
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َ ۡ َ ُ ُ َ ۡ َ
َ ۡ
ََُ َۡ َ َُۡ ٗ ََ ۡ ُۡ ّ
ب َو َما
ِ ٰ�ِب �ِ حسبوه مِن ٱلك
ِ ٰ�ِ﴿نَ مِنهم لفرِ�قا يلوۥن �لسِنتهم بِٱلك
ََ َ ُ ُ
ُِ َ َ ك
ّ
َ
� �َٰبِ وَ�قُولُونَ هُوَ مِنۡ عِندِ ٱ�َِّ وَمَا هُوَ مِنۡ عِندِ ٱ�َِ َو َ�قولون
هو مِن ٱ
َا �َنَ لِبَ�ٍَ أَن
ۡ
ۡ
َ
َ
ۡ ُ َ َ َٰ
ُ َ َ ۡ ّ
ُّ
ٱ�� َم
يُؤۡ�ِيَهُ ٱ�َ ٱلكِ�ب و
٧ ِب َوه ۡم َ� ۡعل ُمون
�َِ ٱلكذ
ْا
ُ
ُ
ٗ
ّ
ّ
ِ َُّبُوَّةَ �ُمَّ �َقُولَ لِلن
[٧٩-٧٨ :اس كونو ع َِباد �ِّ مِن دُونِ ٱ�َِ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان
“আর তােদর মেধয্ িকছু েলাক এমনও রেয়েছ যারা িকতাব
পাঠ করার সময় িজহবা এমন ভােব উলট-পালট কের যােত
েতামরা মেন কেরা েয তারা যা পাঠ করেছ তা িকতােবরই কথা।
অথচ �কৃতপেক্ষ তা িকতােবর কথা নয়। তারা বেল এগুে
আ�াহর পক্ষ েথেএেসেছ অথচ আ�াহর পক্ষ েথেক তা আ
িন। আসেল তারা েজেন শুেনই আ�াহর �িত িমথয্া আেরা
করেছ। েকান মানু েষর পেক্ষই এটা েশাভনীয় নয় , আ�াহ
তােক িকতাব, ক্ষমতা আর নবুয়াত দান করেব আর েস এগুে
েপেয় মানু ষেক বলেব, আ�াহেক বাদ িদেয় েতামরা আমার বা�াহ
হেয় যাও।” [আল ইমরান : ৭৮-৭৯]
َ ۡ َ ۡ َ َٓ
ُ َ ُ َُّ َُ ُ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ
ُ مِّمَا ُك
ّ �ِٗ � ۡم َكث
نت ۡم
ب قد جآء�م رسو�ا يب ِ� ل
ِ ٰ�ِ﴿ ٰ أهل ٱلك
َ ُُۡ
ٞ  مُّ بٞ وَ�ِ�َٰبٞون م َِن ۡٱلك َِ�ٰب َو َ� ۡع ُفواْ َعن َكث� دۡ جَآءَ�ُم  مِّنَ ٱ�َِّ نُور
�
�ف
�ٖ ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ّ
ُّهُم مِّنَ ٱلظ
ۡ
َ
ُ
ٰ �َ  هۡدِي بِهِ ٱ�َُّ مَنِ ٱ�َ َب َع رِض١
�ِت إ
ُهُۥ سُبلَ ٱلسَّ�َٰمِ وَ�ُخۡرِج
ِ ٰ �ل
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َ ۡ
ۡ
َدۡ �َفَر
َ ۡ
ََۡ
َ
َّ
ُّ�
َ�َ ٱ�َِّينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱ
١ �ِي
ٖ ورِ �ِإِذنِهِۦ و�هدِي ِهم إ ِ ٰ� صِ � ٰ ٖط ُّستق
ُ ُه َو ٱل ۡ َمس
[١٧-١٥ :ِيح ۡٱ� ُن َم ۡر َ� َ ۚم﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
“েহ আহেল িকতাব আমার রাসূ ল েতামােদর কােছ এেসেছ।
িতিন েতামােদরেক এমন অেনক িকছু ই িকতাব েথেক বেল েদন
যা

েতামরা

েগাপন

কের

রাখিছেল।”[মােয়দা
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:

১৫-১৭]

অধয্া
রাসূ লেদর উপর ঈমান
আমরা ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলা তাঁর সৃ ি�কুেলর �িত
রাসূ ল পািঠেয়েছন—
ّ
َ َ
َ ُ
ِّ�َّب
﴿ ِ �نَ وَمُنذِرِ�نَ �َِ�َ يَ�ون َّاسِ �ََ ٱ�َِّ حُجَّ� �َعۡدَ ٱلرُّ ُس ِل� َو�ن
ٗ �َ َعز�زًا َحك
ُّ
[١٦٥ :ِيما﴾ ]اﻟنﺴﺎء
ِ
“সু সংবাদ দাতা ও ভয় �দশর্নকারী িহেসেব। েযন রসূ ল
পাঠাবার পর আ�াহর িবরুে� েলাকেদর েকান যুি�ই না থােক।
আর আ�াহ পরা�মশালী �জ্ঞা।” [িনসা: ১৬৫]
আমরা ঈমান আিন, সবর্�থম রসূ ল হে�ন নূ হ [আলাইিহস
সালাম] আর সবর্েশষ হে�ন মুহা�দ সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম।

َ ٓ َ َ َ ٓ
َ ّٓ
ُ َ ٓ
ّ
:� َن ِم ۢن َ� ۡع ِدهۚ ِۦ﴾ ]اﻟنﺴﺎء
ۧ ِ ِ ﴿ِ�َا أ ۡو َح ۡي َنا إِ�ۡك ك َما أ ۡو َح ۡي َنا إ ِ ٰ� نوحٖ َٱ�َّب

[١٦٣
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“আিম েতামার �িত অহী পািঠেয়িছ েযমনভােব আিম নূ হ এবং
তাঁর পরবতর্ী নবীেদর �িত অহী পািঠেয়িছ” [িনসা : ১৬৩]
َ ٓ َ ّ
َ َ
ّ
َ
ِن رِّجَالِ�ُمۡ وَ�ٰ�ِن رَّسُولَ ٱ�َِ َوخا� َم
َمَ ٌد �بَا أ َح ٖد
ُ� َ﴿ّا �َن
ّ
[٤٠ :�َّب ِ ِ�ۧ َنۗ﴾ ]اﻷﺣﺰاب
“মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েতামােদর প রুষেদর
মেধয্ কােরা িপতা নন। বরং িতিন আ�াহর রসূ ল এবং সবর্েশষ
নবী ।” [আহযাব : ৪০]
নবীগেণর মেধয্ সেবর্া� মযর্াদার অিধকারী হে�ন মুহা
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া। তারপর পযর্ায়�েম ইবরাহী,
মূ সা, নূ হ এবং ঈসা ইবন মারইয়াম। তাঁরা িবেশষ মযর্াদা �া।
আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন:

ذۡ أَخَذۡن
ّ
َ �َ مِي�َٰقَهُمۡ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٖ �بۡ َ�ٰه
ٰ َ ِيم َو ُم
�و
ۧ ِ ِ َا مِنَ ٱ�َّب
﴿
ٗ َ ًَ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ّ َ ٰق
[٧ :﴾ ]اﻷﺣﺰاب٧ وعِي� ٱب ِن مر�مۖ وأخذنا مِنهم مِي� ا غل ِيظا
“েহ নবী �রণ কেরা, েস ওয়াদা ও �িত�িতর কথা যা

আমরা সব নবীর কাছ েথেক �হণ কেরিছ এবং েতামার কাছ
েথেকও এ �িত�িত িনেয়িছ। তােদর সবার কাছ েথেকই আমরা
খুব পাকােপা� ওয়াদা �হণ কেরিছ।” [আহযাব : ৭]
54

আমরা দৃ ঢ়তার সােথ এ িব�াস েপাষণ কির েয, মুহা�দ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এরশরী‘আত এসব িবেশষ মযর্াদা
�া� নবীেদর শরী‘আেতর মযর্াদােক অ�ভু� কের। এ েক্ষে
আ�াহর বাণী হে�:

َ َ
ّ
ِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِ�َۡكَ وَمَا وَصَ ۡي َنا
َّ� بِهِۦ نُوحٗا وَٱ
َّٰ�َ﴿َعل �ُم مِّنَ ٱ�ِّين ِ مَا و
ِْهِۦٓ إِبۡ�َٰهِيمَ وَمُو�َٰ وَع ي�َٓ َ ۡ َ ُ اْ ّ َ َ َ �َتَف ّ ُ ا
[١٣ :َرَقو �ِي �هِ﴾ ]الﺸﻮرى
ِ ٰ ۖ أن أ�ِيمو ٱ�ِين و
“িতিন েতামােদর জনয্ �ীেনর েসই িনয়ম িবধান িনিদর্� কে

িদেয়েছন যান উপেদশ িতিন নূ হ [আলাইিহস সালাম] েক
িদেয়িছেলন। আর আিম েতামার �িত অহীর মাধয্েম যা পািঠেয়ি,
যার িনেদর্শ আিম ইবরাহী, মূ সা ও ঈসােকও িদেয়িছলাম। তা
হে�, েতামরা �ীন কােয়ম কেরা এবং এেত িবি�� হেয়া না।”
[শূ রা: ১৩]
আমরা ঈমান আিন েয, সব রাসূ লই মানু ষ িছেলন। মাখলু ক
িছেলন। রুবুিবয়ােতর েকান গুণ বা ৈব�য তাঁেদর মেধয্ িছেল
না। সবর�থম রাসূ ল নূ হ [আলাইিহস সালাম] স�েকর্ আ�াহ
তা‘আলা ইরশাদ কেরেছন :
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َٓ
ّٞ َ َ ٓ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ ٓ َ ُ ُ ّ َك
﴾ ب َو� أقول إ ِ ِ� َمل
﴿ َو� َقُولُ لَ�ُمۡ عِندِي خَزَآ�ِنُ ٱ�َ ِ و� أعلم ٱلغي

[٣١ :]ﻫﻮد

“আিম েতামােদর বিল না েয, আমার কােছ আ�াহর ধনভা�ার
রেয়েছ। আিম গােয়ব জািন একথাও বিল না। আিম একথাও বিল
না, ‘আিম একজন িফিরশ্তা।” [হূ দ: ৩১]
েশষ রাসূ ল মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েক আ�াহ
তা‘আলা একথা বলেত িনেদর্শ িদেয়েছ:
ّ ُ َ ُ َُ ٓ َ َ َۡۡ َُ ۡ َ ٓ ََ ّ
�ِ ِ ب َو� أقول ل� ۡم إ
﴿ّٓ أَقُولُ لَ�ُمۡ عِندِي خَزَآ�ِنُ ٱ�َِ و� أعلم ٱلغي
ٌ َ
[٥٠ :َملكۖ﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم
“আিম েতামােদরেক একথা বিল না েয, আমার কােছ আ�াহর
ধন-ভা�ার আেছ। আিম গােয়ব জািন একথা ও আিম বিল না।
আিম একজন িফিরশ্তা এটাও েতামােদরেক আিম বিল না।”
[আন‘আম : ৫০]
একথা বলার জনয্ও িনেদর্শ িদেয়ে:
ُ ّ ﴿ َّٓ أَ ۡمل ُِك �ِ َ ۡف ِ� َ� ۡف ٗعَ�َ  َ�ًّا إِ�َّ مَا شَآء
[١٨٨ :َ ٱ�َۚ﴾ ]اﻷﻋﺮاف
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“আ�াহ যা চান তাছাড়া িনেজর েকান লাভ বা ক্ষিত করা
ক্ষমতা আমার েন” [আ‘রাফ : ১৮৮]
আ�াহ তা‘আলা নবীেক একথা বলেত িনেদর্শ িদেয়েছ:
ٗ َ َ ّٗ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ٓ َ ّ ۡ ُ
ّ
﴿قل إ ِ ِ� � أمل ِك ل�م
ِ َ� ُلۡ إِ�ِّ لَن �ُِ�َ� ِ مِنَ ٱ٢ �� َو� َرشدا
َ ََۡ ٞ َ َ
ۡ
ُ
َ
[٢٢-٢١ :﴾ ]ﺠﻟﻦ٢ ج َد مِن دونِهِۦ ُمل َتحدًا
ِ أحد ولن أ
“বলু ন, আিম েতামােদর েকান ক্ষিত করার ক্ষমতাও রা,
েকান কলয্াণ করারও ক্ষমতা রািখ না।: আমােক আ�াহর
পাকড়াও হেত েকউ রক্ষা করেত পারেব না। তর আ�য় ছাড়া
আমার আর েকান আ�য়�ল েদিখ না।” [িজন : ২১-২২]

আমরা ঈমান আিন, নবীগণ সবাই আ�াহর বা�াহ। আ�াহ
তা‘আলা তাঁেদরেক িরসালােতর মাধয্েম স�ািনত কেরেছন।
তাঁেদর সেবর্া� মযর্াদা ও �শংসা বণর্নার েক্ষে� আ�‘আলা
তাঁেদরেক দাসে�র গেণ গণাি�ত কেরেছন। �থম রাসূ ল নূ হ
[আলাইিহস সালাম] স�েকর্ আ�াহ ত‘আলা বেলেছন:
ََۡ ۡ َ َّ
ُ َ َٗۡ َ َ ُّ
ٗ ك
[٣ :﴾ ]ﻹﺮﺳاء٣ �ور
�ل َن مَعَ نُوحٍ� إِنَهۥ �ن �بدا ش
﴿ُرِّ�َة من
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“েতামরা

েতা

তােদরই

স�ান

যােদরেক

আমরা

নূ হ

[আলাইিহস সালাম] এর সােথ [েনৗকায়] বহন কেরিছলাম। আর
নূ হ [আলাইিহস সালাম] িছল আ�াহর একজন েশাকরগুজার
বা�াহ।” [ইসরা : ৩]
সবর্েশষ রসূ ল মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম স�েকর্
আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ করেছন:
َ َ ََٰ ۡ َ ُ َ
َ َٰ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ّ
َ ﴿ َب
﴾١ � نذِيرًا
� � ۡب ِده ِۦ ِ�كون ل ِل�ل ِم
 ٱ�َّ نَزَل ٱلفرقان
ارَك ِي

[١ :]اﻟﻔﺮﻗﺎن

“অতীব বরকতপূ ণর্ েসই স�া িযিন এ ফুরকান �ীয় বা�াহর
উপর নািযল কেরেছন; েযন েস সম� সৃ ি�কুেলর জনয্ ভয়
�দশর্নকারী হেত পাের” [ফুরকান: ১]
অনয্ানয্ নবীগেণর েক্ষে� আ�া‘আলা ইরশাদ করেছন:
َۡ
ُ َ ََُۡ َ َ ۡ َ َۡ َٓ َ َ ۡ ُ ۡ َ
َ َۡ
﴾٤ ِوب أ ْو ِ� ٱ�يۡدِي َوٱ�بۡ�ٰر
﴿وٱذكر عِ�ٰدنا إِب�ٰهِيم �س�ٰق و�عق

[٤٥ :]ص

“আমার বা�াহ ইবরাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুেবর কথা �রণ
কেরা। তারা বড় কমরক্ষমতা স�� এবং দৃি�মান েলাক িছেল”
[েছায়াদ : ৪৫]
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 َ ا دَاوُۥدَ ذَا
ٌ َٱ�َۡيۡدِ� إِنَّهُۥٓ أَو
ّ
[١٧ :﴾ ]ص١ اب
﴿ ٱذۡكُرۡ �َبۡدَن
“আমার বা�াহ দাউেদর কথা বণর্না কের, েস বড় শি�
সামেথর্র অিধকারী িছেলা। সব বয্াপােরই আ�াহর িদে
�তয্বতর্নকারী িছেলা” [েছায়াদ :১৭]
ٌ َبۡنَا �َِاوُۥدَ سُلَيۡ�َٰنَۚ نِعۡمَ ٱلۡعَبۡدُ إِنَّهُۥٓ أَو
ّ
[٣٠ :﴾ ]ص٣ اب
﴿ َو َه
“আর দাঊদেক আমরা সু লাইমান [এর মত িবচক্ষণ প] দান
কেরিছ। েস কতইনা উ�ম বা�াহ। েস [বার বার আ�াহর িদেক]
�তয্াবতর্নকার” [েসায়াদ: ৩০]
ঈসা আলাইিহস সালাম এর বয্াপাের আ�াহ ত‘আলা ইরশাদ
করেছন:
َ
﴾٥ ﴿نۡ هُوَ إِ�َّ �َبۡدٌ �َ�ۡعَمۡنَا عَلَيۡهِ وَجَعَلۡ�َٰهُ مَثَ�ٗ �َِّ�ِٓ إِسۡ� َٰٓءِيل

[٥٩ :]الﺰﺧﺮف

“েস [ঈসা] আ�াহর বা�াহ বয্তীত আর িকছুই নয়। তাঁর
�িত আমরা িনয়ামত দান কেরিছ এবং তােক বনী ইসরাইেলর
জনয্ এক িবেশষ দৃ�া� বািনেয়িছ” [যু খরফ :৫৯]
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আমরা ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলা মুহা�দ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম এর মাধয্েম “িরসালত” সমা� কেরেছন।
তাঁেক েগাটা মানব জািতর কােছ রাসূ ল িহেসেব পািঠেয়েছন
আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরেছন:
ّ ا
َ
ُ ۡ
ُّ�َ�َٰٓ� ۡ﴿ل
 ٱ�َّاسُ إِ�ِّ رَسُولُ ٱ�َِّ إِ�َۡ�ُمۡ �َِيعً ٱ�َِي ُ�ۥ ُملك
ّ
َ َ ۖيت
ُ سَّ�َٰ�َٰتِ وَٱ�َۡ�ضِ� �َٓ إِ�َٰهَ إِ�َ ُه َو يُ ۡ�ۦ َو ُ� ِم
ّ ّ ِ
�
ٔ�
ِ
ِ ِ َ�ِنُواْ بِٱ�َِّ وَرَسُو�ِ ٱ
ِّ
َ
َ ُ ّ
ّ
:﴾ ]اﻷﻋﺮاف١ ُ�ِّ ٱ�َِّي يُؤۡمِنُ بِٱ�َِّ وَ� َِ�َٰتِهِۦ وَٱتَِعُوهُ لَعَلَ� ۡم � ۡه َت ُدون
[١٥٨
“েহ মুহা�দ! বেলা েহ েলাকসকল, আিম েতামােদর সবার
�িত নবী িহেসেব েসই মহান আ�াহর পক্ষ েথেক ে�িরত হেয়,
িযিন আসমান ও যমীেনর এক�� মািলক। িতিন ছাড়া আর েকান
হক ইলাহ েনই। িতিনই জীবন দান কেরন। িতিনই মৃতুয েদন।
অতএব েতামরা আ�াহর �িত এবং তাঁরই ে�িরত উ�ী নবীর
�িত ঈমান আেনা িযিন আ�াহ এবং তাঁর কথােক েমেন চেলন
েতামরা তাঁর আনু গতয্ কের; যােত কের েতামরা িহদায়াত লাভ
করেত পােরা।” [আ‘রাফ : ১৫৮]
আমরা ঈমান আিন েয, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম এর শরী‘আত হে� “�ীন ইসলাম”, েয �ীনেক আ�াহ
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তা‘আলা তাঁর বা�াহেদর জনয্পছ� কেরেছন। একমা� ইসলাম
ছাড়া অনয্ িকছুই কারও কাছ েথেক িতিন �ীন িহেসেব �হণ
করেবন না। আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরেছন:
َ ۡ ّ
[١٩ :ٱ� ۡس� ٰ ُمۗ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان
ِ َِ�﴿نَّ ٱ�ِّينَ عِندَ ٱ
“আ�াহর কােছ ইসলামই একমা� �ীন।” [আেল-ইমরান :১৯]
ُ َۡ َ ُ ۡ َ ََۡ ۡ ُ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َۡۡ
ُ ِ� ۡم ن ِۡع َم� َو َرض
يت
﴿ٱ�وم أ�ملت ل�م دِين�م و��ممت علي
ِ
َ ۡ ُ ُ َ
[٣ :ٱ� ۡس� ٰ َم د ِٗينا ۚ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
ِ ل�م
“আজ আিম েতামােদর �ীনেক েতামােদর জনয্ স�ূণর্ কে
িদলাম। আমার িনয়ামত েতামােদর �িত পিরপূ ণর্ কের িদলাম।
আর ইসলামেক েতামােদর জনয্ �ীন িহেসেব �হণ কের স��
হলাম।” [মােয়দা : ৩]
আরও ইরশাদ কেরন:
ََ
َ ۡ َۡ َ ََۡ ََ
َ ۡ
ُ
ٱ� ۡس� ٰ ِم د ِٗينا فلن ُ�ق َبل م ِۡن ُه َوه َو ِ� ٱ�خ َِرة ِ م َِن
ِ �� ِ﴿ومن يبتغ
َ ۡ
َ �ِ ٰ�
[٨٥ :﴾ ]آل ﻋﻤﺮان٨ �ن
ٱل
ِ
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“েয বয্ি� ইসলম ছাড়া অনয্ িকছেক �ীন িহেসেব �হণ
করেত চায়; তার কাছ েথেক তা কখেনাই �হণ করা হেব না।
আর আেখরােত েস হেব বয্থর্ ও ক্ষ।” [আেল-ইমরান: ৮৫]
আমরা মেন কির বতর্মােন েয বয্ি� �ীন ইসলাম বয্ত
অনয্ানয্ মতাদশর্ েযময়াহূ দীবাদ, খৃ�বাদ ইতয্ািদেক �ীন
িহেসেব আ�াহর কােছ �হণেযাগয্ বেল মেন রেব েস কােফর।
একাজ েথেক যািদ েস তাওবা কের তার তাওবা �হণ করা হেব।
অনয্থায় মুরতাদ িহেসেব তাে হতয্া করেত হেব। কারণ েস
কুরআেন িমথয্ােরাপ করল।
আমরা মেন কির, েয বয্ি� মুহা� সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক েগাটা মানব জািতর রাসূ ল িহেসেব েমেন িনেত
অ�ীকার কের েস মূ লত: দু িনয়ার সব নবীেকই অ�ীকার কের।
এমনিক েস িনেজ যােক নবী িহেসেব িব�াস কের এবং অনু সরণ
কের, �কারা�ের তােকও েস অ�ীকার কের। এর �মাণ হে�:
ُ َ ۡ َّ
َ وح ٱل ۡ ُم ۡر َسل
ٍ ت ق ۡو ُم ن
[١٠٥ :﴾ ]الﺸﻌﺮاء١ �ِ
﴿َذَب
“নূ েহর কওম রাসূ লগেণর উপর িমথয্ােরাপ কেেছ”। [শ‘আরা
: ১০৫]
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এ আয়ােত নূ হ [আলাইিহস সালাম] এর জািতেক সম�
রাসূ লগেণর �িত িমথয্েরাপকারী িহেসেব িচি�ত করা হেয়েছ।
অথচ নূ হ [আলাইিহস সালাম] এর পূ েবর্ েকানরাসূ লই আেসনিন।
এর অথর্ হেল, একজন নবীেক অ�ীকার করা, েগাটা নবীকুলেক
অ�ীকার করার শািমল।
ُ بِٱ�َِّ وَرُسُلِهِۦ وَ�ُرِ�دُونَ أَن
ّ
�ُف َرِّقُواْ �َ�َۡ ٱ�َِ َو ُر ُسلِهِۦ
َ﴿ّ ٱ�َِّينَ يَ�ۡفُرون
ً� َ َ ٰ َ َ ۡ َ َْ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ�ُرِ�دُونَ أَن ّ ُ ا
َۡ ُ ُۡ َ ُ ََُ
�َتَخِذو �� �ل ِك سبِي
ٖو�قولون نؤمِن بِبعضٖ ون�فر بِبعض
َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ّٗ َ َ ُ ٰ َ ۡ ُ ُ َ ٰ ٓ �ُْو
ٗ �ن َع َذ ٗاب مُّ ه
َ �ٰفِر
:﴾ ]اﻟنﺴﺎء١ ينا
 َ�ِك هم ٱل�فِرون حقا ۚ وأ�تدنا ل ِل١
ِ
ِ
[١٥١-١٥٠

“যারা আ�াহ ও তাঁর রাসূ লগণেক অ�ীকার কের এবং তাঁেদর
মেধয্ পাথর্কয্ করেত , আর বেল, আমরা কাউেক মানেবা আর
কাউেক মানেবা না এবং ঈমান ও কুফেরর মাঝখােন েকান পথ
েবর করার ই�া েপাষণ কের তার িনঃসে�েহ কােফর।
কােফরেদর জনয্ আিম অপমানকর শাি�র বয্ব�া কের েখিছ।”
[িনসা: ১৫০-১৫১]
আমরা ঈমান

আিন

েয,

মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম এর পের আর েকান নবী আসেব না। তাঁর পের েয
েকউ নবুয়েতর দাবী করেব অথবা নবুয়েতর িমথয্ দাবীদারেক
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সতয্ বলেব েসও কােফর। কারণ েস আ�াহ ত‘আলা, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং মুসিলমেদর ‘ইজমা’ অথর্াৎ
মুসিলম উ�ার সবরস�ত রায় ও িস�া�েক িমথয্া �িতপ�
কেরেছ।
আমরা ঈমান আিন েয, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম

উ�েতর

জনয্ েরেখ িগেয়েছ,

েখালাফােয়

রােশদীনেক। তারা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর
পের উ�েতর মেধয্ জ্ঞান ইসলােমর �, �সার এবং েনতৃে�র
েক্ষে� তাঁরই �িতিনিধ� কেরেছন। তাঁেদর মেধয্ সবেচ েয় েব
মযর্াদাবান এবং েখলাফেতর সবেচেয় েযাগয্ ি� িছেলন আবূ
বকর [রািদয়া�াহু আন] তারপর ওমর [রািদয়া�াহু আন],
তারপর হযারত ওসমান [রািদয়া�াহু আন] অত:পর আলী
[রািদয়া�াহু আন]।
মযর্াদার িদক েথেক তাঁেদর অব�ান েযমন িছেল, িখলাফেতর
িদক েথেকও িছেলা তােদর েতমনই অব�ান।
মহান

হাকীম

আ�াহ

রা�ু ল

আলামীেনর

জনয্ এটা

েকান�েমই েশাভনীয় নয় েয, সেবর্া�ম যুেগও িতিন এমন
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েলাকেক িখলাফেতর দািয়� িদেবন যার েচেয় উ�ম এবং
িখলাফেতর অিধক েযাগয্ বয্ি� উ�েতর মেধয্ িবদয্মান রে
আমরা আরও ঈমান আিন েয, সাহাবােয় েকরােমর মেধয্
েথেক (মাফদু ল) বয্ি� েকান েকান েক্ (আফদল) বয্ির
েচেয়ও অিধক গুণাগুণ ও ৈবিশের অিধকারী িছেলন। িক�
(আফদাল) বয্ি�েক িনর�ুশভােব (মাফদু ল) বয্ি�র েচেয় ে��
বলা িঠক নয়। েকননা মযর্াদার কারণ ও িবষয়ব� অেনক এবং
িবিভ� রকেমর হেয় থােক। এ �সংেগ বলা েযেত পাের আবূ
বকর “তাকওয়া” ওমর শাসন, ওসমান ল�া ও িবনয় এবং আলী
[রািদয়া�াহু আনহ] সাহিসকতা ও বীরে�র িদক েথেক ে��ে�র
অিধকারী িছেলন।
ে�� উ�ত
আমরা ঈমান আিন েয, উ�েত মুহা�দী হে� সেবর্া�ম
উ�ত।
َۡ
َ ۡ
َ َ
ۡ ۡ َ
ّ
ِ َنتُمۡ خَ�َۡ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلن
وف َو� ۡن َه ۡون َع ِن ٱل ُمنك ِر
﴿
ِ اس تأ ُم ُرون بِٱل َمع ُر
ّ
[١١٠ :َتُؤۡمِنُونَ بِٱ�َِۗ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان
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“েতামরা সেবর্া�ম উ�ত। মনু েষর জনয েতামােদরেক েবর
করা হেয়েছ। েতামরা সৎ কােজর আেদশ করেব। অনয্ায় কাজ
েথেক মানু ষেক িবরত রাখেব, আর আ�াহর �িত ঈমান রাখেব।”
[আেল ইমরান : ১১০]
আমরা ঈমান আিন েয, উ�েত মুসিলমার মেধয্ সেবর্া�ম মান
েগা�ী িছেলন সাহাবােয় েকরাম [রািদয়া�াহ আনহু] তারপর
তােবয়ীন তারপের তােব-তােবয়ীন।
আমরা আরও ঈমান আিন েয, েকয়ামত পযর্� এ উ�ের
মধয্ েথেক এমন একিট দল হেকর উপর অিবচল থাকেব
যােদরেক েকান অপমানকারী িকংবা িবেরািধতাকারী েকান ক্ষি
করেত পারেব না। তােদরেক হেকর পথ েথেক িবচুয্ত করেত
পারেব না।
আমরা ঈমান আিন েয, সাহাবােয় েকরােমর মেধয্ েযসব
িফতনা অথর্াৎ ভ ল বুঝা-বুিঝর কারেণ মতাৈনকয, সংঘাত ও
সং�াম সংঘিটত হেয়েছ তা তাঁেদর বয্াখয্া ও ইজিতহােদর কেণ
হেয়েছ। এ েক্ষে� যারা সিঠক িসে� উপনীত হেয়েছন তাঁেদর
জনয্ দ’িট পর�ার। যারা ভুল কেরেছন তােদর জনয্ রেয়েছ
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একিট পুর�ার। আর ভুল-�িটগুেলা আ�াহ ত‘আলা মাফ কের
িদেয়েছন।
আমরা মেন কির তাঁেদর �িত েকান অনয্ায় আচরণ েথেক
আমােদর িবরত থাকা উিচৎ। এমিনভােব তাঁরা েয মযর্াদা ও
�শংসার অিধকারী, তা ছাড়া অনয্ িকছু আেলাচনা করা আমােদর
অনু িচৎ। তাঁেদর কােরা �িত িহংসা-িবে�ষ ও ঈষর্া েপাষণ করা
েথেক আমােদর অ�রেক পিব� রাখা উিচৎ। আ�াহ তা‘আলা
ইরশাদ কেরন:
قَ مِن �َبۡلِ ٱلۡف
ٗ َ َ ۡ َ َ ٓ
  �َسۡتَوِي مِن�ُم
َتۡحِ وَ� َٰتَلَۚ أُوْ� َٰ�ِك أ�ظ ُم د َر َجة
َمَّنۡ أَنف
﴿
ۡ
ُّ
ُ َ�ّٗ وَعَدَ ٱ
ٰ َ ٱ� ۡس
[١٠ :� �﴾ ]ﺤﻟﺪﻳﺪ
ُ �َِنَ ٱ�َِّينَ أَنفَقُواْ مِنۢ �َعۡدُ وَ� َٰتَلُواْۚ و
“েতামােদর মেধয্ যারা ম�া িবজেয়র পের দান কেরেছ এবং
িজহাদ কেরেছ তারা কখেনা তােদর সমান হেত পাের না যারা
ম�া িবজেয়র আেগ দান কেরেছ এবং িজহাদ কেরেছ। ব�ত:
তােদর মযর্াদা পের দানকারী ও িজহাদকারীেদর তুলনায় অেনক
েবশী। আ�াহ উভেয়র জনয্ই উ�ম ওয়াদা কেরেছন” [আল
হাদীদ : ১০]
আ�াহ তা‘আলা আমােদর স�েকর্ বেল:
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ّ
َ
َ ُ
َ َ﴿ َ�ِّينَ جَآءُو مِنۢ �َعۡدِهِمۡ �َقُولُون
َ َ�خۡ�َٰنِنَا ٱ
ِ َ� ۡرَ�ّنَا ٱغۡفِر
ِين َس َبقونا
ِ�َا و
َ َ َ ّ ّ
ۡ ي�َٰنِ وَ�َ �َۡعَل
ّ
ٌ  رَحٞ�َّنَآ إِنَّكَ رَءُوف
﴾١ ِيم
 �ِ قُلُو�ِنَا غِ�ّٗ لِ�َ ِينَ ء امنُواْ ر
ِۡ
[١٠ :]ﻟﺮﺸ

“যারা এই অ�বতর্ী েলাকেদর পের এেসেছ তারা বেল: েহ
আমােদর রব, আমােদরেক এবং আমােদর েসসব ভাইেদরেক
ক্ষমা কের দাও যারা আমােদর ঈনদার েলাকেদর �িত েকান
িহংসা ও শ�তার ভাব েরেখা না। েহ আমােদর রব, তুিম বড়ই
অনু �হকারী করুণাময়”[হাশর: ১০]
আেখরাত
আমরা েশষ িদবেস ঈমান আিন। আর েশষ িদন হে�
েকয়ামেতর িদন। এরপর আর েকান িদন েনই।
েসিদন মানু ষ পুন:জীবন লাভ করেব। েস জীবন হেব হয়
দারু�াই, অথর্া িনয়ামাতপূ ণর্ ও শাি�ময় গৃেহ নতুবা কিঠন
শাি�র গৃেহ অন�কাল থাকার জনয।
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িশ�ায় ফুঁক
আমরা ঈমান আিন েয, ইসরাফীেলর ি�তীয়বার িশংগায় ফুঁক
েদয়ার পর মৃতেক জীিবত করার মাধয্েম পুনরু�ান সংঘিট
হেব।

�ِ ٱلصُّورِ فَص
َ َ ّ
ّ
ِ �َۡ�ت َو َمن ٱ
َ�َّ مَن شَآءَ ٱ�َُّۖ �ُم
ضِ إ
َ
ِ ٰ �ٰ�َعِقَ مَن �ِ ٱلس
َ﴿نُفِخ
َ ُ ُ َ ٞ َ ۡ ُ َ َ ٰ َ ۡ ُ
َ ُ
[٦٨ :﴾ ]الﺰمﺮ٦ نفِخ �ِيهِ أخرى فإِذا هم �ِيام ينظرون
“েসিদন িসংগায় ফুঁক েদয়া হেব। তখন আসমান ও যমীেনর

সকল �াণী মের পেড় থাকেব। অবশয্ আ�াহ যােদরেক জীব�
রাখেবন তারা ছাড়া। অতঃপর িশংগায় আেরকবার ফুঁক েদয়া
হেব। তখন সবাই উেঠ দাঁড়ােব এবং তািকেয় থাকেব।” [যু মার :
৬৮]
এরপর সব মানু ষ রা�ু ল আলামীেনর উে�েশয্ কবর েথেক
উঠেব। তােদর অব�া হেব পাদু কা িবহীন ন� এবং ব� িবহীন
উল�।

َمَا بَدَ�ۡن
ۡ َ َّ
ّ
ّ
َ  كُنَا َ�ٰعل
ا
﴾١ �ِ
َّعِيدُهُۥۚ وَعۡدً عَلَيۡنَآۚ إِن
َآ أَوَل خل ٖق
﴿
ِ
[١٠٤:]اﻷﻧبﻴﺎء
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“েযভােব সবর্�থম মরা সৃ ি�র সূ চনা কেরিছলাম িঠক
েসভােব আমরা তার পুনরাবৃ ি� করেবা। এটা একটা ওয়াদা, যা
পুরণ করার দািয়� আমােদর। একাজ অবশয্ই মরা করেবা।”
[আি�য়া : ১০৪]
আমল নামা
আমরা আমল নামার উপর ঈমান আিন। এ আমল নামা হয়
ডান হােত েদয়া হেব নতুবা িপছন িদক েথেক বাম হােত েদয়া
হেব।

ُ
ّ ﴿
ٗ ب ح َِس
ٗ َ � ا�ا
َ َ�ُ  فَ َس ۡو َف٧ و� ك َِ�ٰ َب ُهۥ � َي ِمينِهِۦ
ُ اس
َ َأَمَا َم ۡن أ
٨ ��ِس
ِ
ِ
َ َ
ۡ َ َٓ�ِلِبُ إ
َ َ َ َ ُ ََٰ َ ُ ۡ َ ّ
ٗ ُ ۡ َ
 ف َس ۡوف١ آء ظ ۡهرِه ِۦ
و� كِ�بهۥ ور
ََ�َنق
ِ  َأَمَا من أ٩ �ٰ أهلِهِۦ م�ور
ْا
ُ
َ
ٗ يَ ۡد ُعو � ُب
ٰ  َو َ� ۡص١ �ور
[١٢-٧ :﴾ ]اﻹ�ﺸﻘﺎق١ � َسعِ�ًا
“অতঃপর যারা আমল নামা তার ডান হােত েদয়া হেব তার

িহসাব সহজভােব েনয়া হেব। আর েস আপনজনেদর কােছ হািসখুশী ও আন�িচে� িফের যােব। আর েয বয্ি�র আমল নামা
িপছন িদক হেত েদয়া হেব, েস ভেয় মৃতুয্েক ডকেব। েস জল�
অি�কুে� িনিক্ষ� হে” [ইনিশকাক : ৭-১২]
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َ
ۡ
ُۡ
ُ
َ
ٰ ٓ
ٰنٍ �َلۡزَمۡ�َٰهُ �َ� ِ َرهُۥ ِ� � ُنقِهِۖۦ َو�رِ ُج ُ�ۥ يَ ۡو َم ٱلق َِ�ٰ َم ِة كِ�ٰ ٗبا
َ��ِ﴿�ُ َّ إ
َۡ
ُ
َ َۡ َ َ ۡ َۡ َ َۡ ٰ َ َ َ ََٰ َۡ ۡ
ٗ ك َحس
﴾١ ِيبا
سك ٱ�وم علي
ِ  ٱقرأ كِ�بك ك� بِنف١ يَلقٮ ٰ ُه َمنشورًا

[١٤-١٣ :]ﻹﺮﺳاء

“আর �েতয্ক বয্ি�র ভাগয আমরা তার গলায় ঝুিলেয়
েরেখিছ। আর েকয়ামেতর িদন আমরা তার জনয্ একিট িকতাব
�কাশ করেবা। েস িকতাবিটেক উ�ু � �� িহেসেব েদখেত
পােব। িনেজর আমল নামা পেড় েদেখা। তাহেল আজ েতামার
িনেজর িহসাব েদখার জনয্ তুিম িনেজই যেথ।” [ইসরা : ১৩১৪]
িমজান
আমরা ঈমান আিন, েকয়ামেতর িদন “িমজান” বা ভাল-ম�
ওজন করার বয্ব�া থাকেব। েকান বয্ি�র �িত জু লুম করা হে
না।

َمَن �َعۡمَلۡ مِثۡق
مَن �َعۡمَلۡ مِثۡق
ٗ ۡ َالَ ذَرَ ٍ� َخ
ّ
ّ
ّٗ َ ٖ �ََالَ ذَر
﴾٨ �� يَ َرهُۥ
٧ �� يَ َرهُۥ
َ﴿

[٨-٧ :]الﺰلﺰﻟﺔ
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“েয বয্ি� িব�ু পিরমণ েনক আমল করেব েস তা েদখেত
পােব এবং েয বয্ি� িব�ু পিরমান ব-আমল করেব, তাও েস
েদখেত পােব।” [িযল-যাল: ৭-৮]
َ ُ ۡ ُ ۡ ُ ُ َ ٰ ٓ �ْمَن �َقُلَتۡ مَ�َٰزِ�نُهُۥ فَأُو
ُ ت َم َ�ٰز
ۡ َّ  َمَنۡ خَف١ ون
�ن ُهۥ
َ�ِك هم ٱلمفل ِح
َ﴿
ِ
ّ
َلۡف
َ َ ُ ٓاْ أَنفُس
َ ُ َٰ َّ
َ
ُ َّ� حَُ وُجُوهَهُمُ ٱ١ ون
ار
�ِ � َهُمۡ �ِ جَهَنَم
�ِ أُوْ�ٰٓ�ِكَ ٱ�َِين خ
َ
َ َ ۡ َُ
[١٠٤-١٠٢ :﴾ ]ﻤﻟﺆﻣﻨﻮن١ ِيها �ٰل ُِحون
� وهم
“যােদর (েনক আমেলর) পা�া ভারী হেব তারাই সফলকাম
হেব। আর যােদর পা�া হালকা হেব তারাই ক্ষিত হেব। তারা
অন�কাল জাহা�ােম থাকেব। আগুন তােদর মুম�েলর চামড়া
েচেট-েচেট খােব। এর ফেল তােদর িজহবা েবর হেয় আসেব।”
[মুিমনু ন : ১০২-১০৪]
ّ
َ
ّ
َ�ِةِ فَلَهُۥ عَ�ُۡ أَمۡثَالِهَاۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِئَةِ فَ� �ُۡزَىٰٓ إ
َ﴿ جَآءَ بِٱ�َۡسَن
َۡ
َ َ ۡ َ ُ
[١٦٠ :﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم١ مِثل َها َوه ۡم � ُ�ظل ُمون
“ব�ত: েয বয্ি� আ�াহর দরবাের েনক আমল িনেয় উপি�ত
হেব তার জনয্ দশগুন েবশী পুর�ার রেয়েছ। আর েয বয্ি� প
কাজ িনেয় উপি�ত হেব, তােক তার পােপর সমপিরমাণ �িতফল
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েদয়া হেব। কােরা �িত েকান জুলুম করা হেব না।” [আন‘আম :
১৬০]
শাফা‘আত
আমরা ঈমান আিন েয, রাসূ লু�াহ [সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম] এর জনয্ ‘শাফাআেত উযমা’ (বা মহান শাফাআত)
িবেশষভােব িনিদর্� রেয়েছ। বা�াহেদর মেধয্ িবচার ফায়সাল
করার জনয্ আ�াহ ত‘আলার কােছ তাঁরই অনু মিত�েম এ
শাফা‘আত এমন এক সমেয় করেবন যখন মানু ষ হাশেরর মােঠ
সীমাহীন দু ি��া আর সংকেটর মেধয্ পেড় যােব। েলােকরা
�থমত আদম [আলাইিহস সালাম] এর িনকট যােব। তারপর নূ হ
[আলাইিহস সালাম] তারপর ইবরাহীম, মূ সা, ঈসা [আলাইিহস
সালাম] এবং সবর্েশষরাসূ লু�াহ [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম]
এর কােছ যােব।
আমরা ঈমান আিন েয, মুিমনেদর মেধয্ যরা জাহা�ােম যােব
তােদরেক েসখান েথেক েবর করার বয্াপাের শাফ‘আেতর সু েযাগ
রেয়েছ। এ শাফা‘আত রাসূ লু�াহ [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম]
সহ অনয্ানয্ ন, েনককার বা�াহ এবং এবং িফিরশ্তােদর জনয্
িনিদর্�
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আ�াহ তা‘আলা �ীয় রহমত ও ফজেল শাফা‘আত ছাড়াই
জাহা�ামীেদর মধয্ হেত একদল লাকেক েবর কের আনেবন
হাওেয রাসূ ল
আমরা ঈমান আিন েয, রাসূ লু�াহ [সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম] এর জনয্ এমন একিট হাওয িনিদর্� রেয়েছ যার পাি
দু েধর েচেয় সাদা, মধু র েচেয় িমি� এবং িমশেকর েচেয় সু �াণ
িবিশ�। এর ৈদঘর্ একমােসর পথ এবং �ও একমােসর পথ।
এর পা�গুেলা েসৗ�েযর্র িদক েথেক েযন আকােশর নক্ষ�।
[সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] এর উ�েতর মেধয্ মিমনগণ এই
হাওয েথেক পািন তুলেব। েয বয্ি� এ হাওয েথেক পািন পান
করেব তার কখেনা িপপাসা লাগেব না।
পুলিসরাত
আমরা ঈমান আিন েয, জাহা�ােমর উপর পুলিসরাত �ািপত
রেয়েছ। মানু ষ তােদর আমল অথর্াৎ কায-কলােপর িভি�েত এ
পুলিসরাত অিত�ম করেব। �থম বয্ি� িবদুয্েতর গিতেত এি
অিত�ম করেব। এর পেরর বয্ি� অিত�ম করেব বাতােস
গিতেত। তার পেরর বয্ি� পািখর গিতেত। পুিসরাত পার হওয়া
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শুরু হে রাসূ লু�াহ [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] েসখােন
দািড়েয় বলেত থাকেবন, েহ আমার রব [িবপদ েথেক] রক্ষ
কেরা, রক্ষা কেরা। েশষ পযর্� অব�া এমন হেব, বা�াহেদর
েনক আমল এতই কম হেব েয তারা হামাগুি িদেব। আর
পুলিসরােতর দু ’পােশ থাকেব কাটা বা হুলযু� েলাহার শলাকা
লটকােনা। আ�াহ তা‘আলার িনেদর্শ েমাতােবক হুলযু� শলাকা
আঘাত েখেয় েয বয্ি� পার হেত পারেব েস নাজাত পােব আর
েয বয্ি� শলাকায় আটকা পে যােব েস জাহা�ােম যােব।
আর আমরা েকয়ামেতর িদন এবং েস িদেনর ভয়�র অব�া
সং�া� যাবতীয় খবর যা কুরআন ও সু �ায় এেসেছ েস সেবর
উপরই ঈমান আিন। আ�াহ েস কিঠন সময় আমােদর সাহাযয্
করুন
িবেশষ শাফা‘আত
আমরা ঈমান আিন েয, জা�ােতর অিধকারী বয্ি�গণ জা�ােত
�েবশ করার জনয্ রাসূ লু�াহ [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম]
আ�াহর কােছ িবেশষ সু পািরশ [খাস শাফা‘আত] করেবন। এ
শাফা‘আত তাঁর জনযই খাস।
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জা�াত ও জাহা�াম
আমরা জা�াত ও জাহা�ােমর অি�ে� ঈমান আিন। জা�াত
পরম সু খ ও শাি�র �ান। আ�াহ তা‘আলা মু�াকী মুিমনেদর
জনয্ জা�াত ৈতরী কেরেছন। জা�ােত এমন সু-শাি�র উপকরণ
রেয়েছ যা েকান েচাখ েদেখ িন। েকান কান যা শুে িন। েকান
অ�র যা কখেনা
َْ ُ ا
َ ُ
﴾١ �نو َ� ۡع َملون

ক�না কেরিন।
َ
َ
َ  مَّآ أُخۡ�َِ لَهُم مِّن قُرَة ِ أ ۡ� ُ� َج َزٞ �َعۡلَمُ �َفۡس
ّ
آء ۢ ب ِ َما
�﴿
ٖ
[١٧ :]الﺴﺠﺪة

“তােদর কেমর্র �িতফল িহেসেব চক্ষু শীতলকারী েয সাম�ী তােদর জনয্ েগাপন রাখা হেয়েছ েকান �াণীই তা জােন
না।” [সাজদাহ : ১৭]
আর জাহা�াম হে� শাি�র �ান। জািলম, কােফরেদর জনয্
আ�াহ তা‘আলা জাহা�াম ৈতরী কেরেছন। এেত এমন দু ঃখ-ক�
এবং শাি�র বয্ব�া রেয়েছ যা েকান হৃদয় ক�না করেত পাে
না।

َْ ۡ َ ُ اْ َ ُ ا
ُ َ ُ ۡ
ّ
﴿�َّآ أَ�ۡتَدۡن
َ � نَارًا أَ َح
َ َا لِل�َٰلِم
اط ب ِ ِهم
ٖ�ادِ� َها ۚ �ن �ستغِيثو ُ�غاثو ب ِ َما ٓء
ِ
س
ًَ َق
ۡ َ ََ ُ َ ّ
[٢٩ :﴾ ]الﻜﻬﻒ٢ آءت ُم ۡر�ف ا
 ٱل�َاب وس
ََۡٱلۡمُهۡلِ �َشۡوِي ٱلۡوُجُوهَۚ بِئ
76

“আমরা জািলমেদর জনয্ আগুেন [জাহা�ােমর] বয্ব�া কের
েরেখিছ। এ আগুেনর েলিলহান িশখা তােদরেক পিরেবি�ত কের
রাখেব। েসখােন তারা পািন চাইেল এমন পািন সরবরাহ করা
হেব যা গিলত পদােথর্র মত হে। এর ফেল তােদর মুখম�ল
িবদ� হেয় যােব। এটা কতই না িনকৃ� পানীয়। কতই না খারাপ
আ�য়�ল।” [কাহাফ : ২৯]
জা�াত ও জাহা�ােমর অি�� বতর্মান রেয়েছ। অন�কাল ধের
থাকেব। েকান িদন তা �ংস হেব না।
َۡ ۡ
َۡ
َۡ ّٰ
ُ ََ
ت � ِري مِن �ت َِها ٱ�ن َ� ٰ ُر
ٖ َ�َ﴿ومن يمِنۢ بِٱ�َِّ وَ�َعۡمَلۡ �َٰلِحٗا يُدۡخِلۡهُ ج
َ ُّ
ً
َٰ�ِينَ �ِيهَآ �َبَدٗ�ۖ قَدۡ أَحۡس
[١١ :﴾ ]اﻟﻄﻼق١ َنَ ٱ�َ ُ�ۥ رِ ۡزقا
ِ
“আর েয বয্ি� আ�াহর �িত ঈমান আনেব এবং েনক
আমল করেব, আ�াহ তােক এমন জা�ােত দািখল করােবন যার
তলেদশ হেত ঝণর্াধারা সদা �বাহমান থাকেব। এসব েলােকরা
েসখােন অন�কাল বসবাস করেব। েনককার েলাকেদর জনয্
আ�াহ েসখােন উ�ম িরিযেকর বয্ব�া েরেখেছন” [তালাক: ১১]
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َ ّ ََٗ ٓ َ َ
َ
َ
َ ۡ َُ ّ
� ُدون
ِ َ� ۖ � ٰ ِ�ِين �ِيها �بد٦ ﴿َ ّ ٱ�ََّ لَعَنَ ٱلۡ�َٰفِرِ�نَ وَأَعَدَ لهم سعِ�ًا
ۡمَ �ُقَل
ُ ُ
َّ
وهُهمۡ �ِ ٱ�َّارِ �َقُولُونَ �َٰلَيۡت
ٗ �ا َو َ� نَ ِص
ّٗ ِ َو
َ�َنَآ أَطَعۡنَا ٱ
َّبُ وُج
٦ ��
َ۠ ّ
[٦٦-٦٤ :﴾ ]اﻷﺣﺰاب٦ �َأَطَعۡنَا ٱلرَ ُسو
“আ�াহ কােফরেদর উপর লা‘নত কেরেছন এবং তােদর জনয্
�ল� আগুন ৈতরী কে েরেখেছন। তারা েসখােন অন�কাল ধের
থাকেব। েসখােন েকান সাহাযয্কারী ব�ু তারা পােব না। েযিদন
তােদর েচহারা আগুেনর উপর উল-পালট করা হেব েসিদন তারা
বলেব: হায়! আমরা যিদ আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর আনু গতয্
করতাম।” [আহযাব : ৬৪-৬৬]
কুরআন ও হাদীস যােদর জা�ােতর যাবার বয্পাের সু িনিদর�
কের ও মানগত িদক উে�খ কের েঘাষণা িদেয়েছ, আমরা তার
উপর ঈমান আিন এবং �ীকার কির। িনিদর্� কের জা�ােত যাবার
বয্াপাের যােদর েঘাষণা েদয়া হেয়েছ তােদর মেধয্ আবূ ব,
ওমর, ওসমান, আলী [রািদয়া�াহু আনহ] এর মত বয্ি�বগর্
রাসূ ল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] এেদর নাম িনিদর্� কের
িদেয়েছন। আর মানগত ও গুনগত িদক িবচার কের যােদর
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বয্াপাের জা�ােত যাবার েঘাষণা রেয়েছ তারা হেল, �েতয্ক
মুিমন ও মু�াকী েলাক।
জাহা�ােম যাবার বয্াপাের কুরআন ও হাদীস যােদর নাম
িনিদর্� কের ও মানগত িদ বণর্ন কের েঘাষণা িদেয়েছ আমরা
তােতও ঈমান আিন। িনিদর্� কের জাহা�ােমর যাবার েঘাষণা
রেয়েছ আবু লাহাব, আমর িবন েলাহাই আল খুযা‘য়ী সহ আেরা
কিতপয় বয্ি� স�েকর্। আর গুণগত ও মানগত িদক িদ
জাহা�ােম যাবার েঘাষণার মেধয্ রেয়েছ �েতয্ক বড় ধরেন
িশরককারী মুশিরক এবং মুনািফক।
কবের মৃত বয্ি�র পরীক
আমরা ঈমান আিন েয, কবের মৃত বয্ি�র পরীক্ষা হেব।
পরীক্ষািট হ, কবের মৃত বয্ি�েক িফিরশ্তারা তাঁর রব, �ীন
এবং নবী স�েকর্ িজজ্ঞাসাবাদ করেব। ত
امَنُواْ بِٱلۡق
ۡ
ّ
َ ۡ �ِ ت
﴾�ِٱ� َي ٰوة ِ ٱُّ � َيا َو ِ� ٱ�خ َِرة
َ﴿َبِّتُ ٱ�َُّ ٱ�َِّينَ ء
ِ ِ َوۡلِ ٱ�َاب
[٢٧ :]إﺑﺮاﻫﻴﻢ
“শা�ত বাণীেত িব�াসীগণেক আ�াহ দু িনয়ার জীবেন এবং
আেখরােত সু �িতি�ত রাখেবন।” [ইবরাহীম : ২৭]
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এসব �ে�র জবােব মুিমন বয্ি� বলে, ‘আ�াহ আমার রব’
‘ইসলাম আমার �ীন’ মুহা�দ আমার নবী’ ।
পক্ষা�ের কােফ এবং মুনািফক বয্ি� বলে, আিম িকছু ই
জািন না। দু িনয়ার েলাকেদরেক যা বলেত শুেনিছ আিমও তাই
বেলিছ।
কবেরর শাি�
কবের মুিমনেদর জনয্ সু-শাি� আেছ একথা আমরা ঈমান
আিন।
َ
ُ َ ّ
َ
لۡقَوُاْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَا � ۡع َمل مِن
�َ﴿ينَ �َتَو َفّٮٰهُمُ ٱلۡمَ�َٓ ٰ�ِكَةُ ظَالِ� ِٓ أَنفُسِهِمۡۖ ف
َ ُ َ ُ ُ َ ُۢ َ َ ّ
[٢٨ :﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ٢ نت ۡم � ۡع َملون
بَ�َٰٓۚ إِنَّ ٱ�َ عل ِيم بِما ك
 ۚ�ِۢء
“পিব� থাকা অব�ায় িফিরশ্তারা যােদর রূহ কবয কে,
তােদরেক তারা বেল, েতামােদর উপর শাি� বিষর্ত েহাক।
েতামরা েতামােদর আমেলর িবিনমেয় জা�ােত �েবশ কেরা।”
[নাহল : ২৮]
কবেরর আযাব
আমরা এেতও

ঈমান আিন েয, জািলম, কােফরেদর জনয্
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কবের আযােবর বয্ব�া রেয়েছ
َ ْٓا
ُ َ َٓ�َمَ�َٰتِ ٱلۡمَوۡتِ وَٱلۡم
ٰ �ِكة بَاس ُِطو �يۡدِي ِه ۡم
َ� ِ� َ﴿َوۡ تَرَىٰٓ إِذِ ٱل�َّٰلِمُون
ۡ
َ
َ
ّ
َ ۡ � ِ َ� ٱ
ُ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ ۡ ُ ُ َ ُ َ َْ ۡ ُ ٓا
�
َ� َون ِمَا كُنتُمۡ �َقُولُون
ِ أخ ِرجو أنفس�مۖ ٱ�َوم �زون عذاب ٱله
َ ُ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ۡ َ ۡ ُ ُ َ ّ َۡ
[٩٣ :﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم٩ �ون
ِ ٱ� ِق و�نتم �ن ءا�تِهِۦ �ستك
“হায় তুিম যিদ জািলমেদরেক েস অব�ায় েদখেত েপেত যখন
তারা মৃতুয্র য�ণায় কতরােত থােক। িফিরশ্তারা তখন হাত
বািড়েয় বলেত থােক, দাও, েবর কের দাও েতামােদর �াণ। আজ
েতামােদর েসসব অপরােধর শাি� িহসােব লা�নার আযাব েদয়া
হেব েয অপরাধ আ�াহ স�েকর্ িমথয্া ও অনয্ায় বলার মাধয
এবং তাঁর আয়াতসমুেহর েমাকােবলায় অহংকার ও িবে�ােহর
মাধয্েম েতামরা কেরেছা” [আন‘আম: ৯৩]
এ �সংেগ অেনক হাদীস বিণর্ত হেয়েছ। কুরআ ও সু �ায়
েযসব গােয়বী খবর ও তথয্ এেসেছ েসগুেলা িব� করা �িতিট
মুিমন বয্ি�র উপর কতর্। দু িনয়ার েচােখ েদখা েকান িজিনেসর
উপর আ�াজ অনু মান কের এসব িবষেয়র িবেরািধতা করা িঠক
নয়। েকন না ন�র দু িনয়া ও অিবন�র আিখরাত, এ দু ’িট
জগেতর মেধয্ রেয়েছ িবরাট বয্বন। একমা� আ�াহই হে�ন
সাহােযয্র আধর।
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অধয্া
তাকদীেরর �িত ঈমান
আমরা ‘তাকদীর’ এবং তাকদীেরর ভাল-মে�র উপর ঈমান
আিন। তাকদীর হে�, সবজা�া িহেসেব আ�াহ তা‘আলার পূ বর্
জ্ঞান ও িহকমেতর দাবী অনুযায়ী সমসৃ ি�জগেতর জনয্ সবিকছু
িনধর্ারণ।
তাকদীেরর �র
তাকদীেরর চারিট �র রেয়েছ:
�থম �র হে� : জ্ঞান বা ই
আমরা ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলা হে�ন সবর্জ্ঞানী
সবর্জা�া। িক িছ, িক হেব, িকভােব হেব এসব িতিন তাঁর
‘ইলেম আযালী ও আবাদী’ অথাৎ �ায়ী এবং িচর�ন অপিরসীম
জ্ঞান শি�র মাধযই জােনন। তাই অজানার পর নতুন কের
জানা এবং জানার পর ভুেল যাওয়ার বয্াপারিট আ�াহ ত‘আলার
েক্ষে� �েযাজয্ 
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ি�তীয় �র হে� : িলিপব�করণ
আমরা ঈমান আিন েয, িকয়ামত পযর্� যা িকছু সংঘিটত হেব
তার সব িকছু ই আ�াহ তা‘আলা েলৗেহ মাহফুেয িলিপব� কের
েরেখেছন।

 ُ� عۡلَم
َ َ ََ
ِ
ّ
َ﴿�ل ۡم � ۡعل ۡم  ٱ�ََّ َ مَا �ِ ٱلسَّمَآء وَٱ�َۡ�ضِ� إِنَّ �َٰلِكَ �ِ كِ�َٰبٍ� إِن
ّ َ
[٧٠ :﴾ ]ﺤﻟﺞ٧ ٞ�َِٰلِكَ �َ ٱ�َِ �َس
“তুিম িক জান না েয, আসমান ও যমীেন যা িকছু আেছ, তার

সব কথাই আ�াহ তা‘আলা জােনন। সব িকছু ই একিট িকতােব
িলিপব� আেছ। আ�াহর পেক্ষ এসব কা খুবই সহজ।” [হ�:
৭০]
তৃতীয় �র : ই�া
আমরা ঈমান আিন েয, আসমান ও যমীেন যা িকছু রেয়েছ
সবই আ�াহ তা‘আলার ই�ায় সৃ ি� হেয়েছ। আ�াহর ই�া
বয্তীত েকান িকছুই হয় না। আ�াহ যা ই�া কেরন তাই হয়। যা
ই�া কেরন না তা হয় না।
চতুথর্ �র: সৃ ি�
আমরা ঈমান আিন েয,
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ّ ُ َٰ َ َ ُ َ ۡ َ ّ ُ ُ ٰ َ ُ ّ
ٞ
َ َ ّ
ۡ َ �
ت
ِ� ُّۥ مَق َا٦ �ءٖ َو� ِيل
� �ءٖ� وهو
ِ ٰ �ٰ�َدُ ٱلس
ِ �
ِ ﴿�َ �ل ِق

َۡ َ
[٦٣-٦٢ :�ض﴾ ]الﺰمﺮ
� ِ �وٱ

“আ�াহ তা‘আলা সব িকছু রই সৃ ি�কতর্া। িতিন সব িকছুরই
অিভভাবক। আসমান ও যমীেনর ধন-ভা�ােরর চািব তাঁরই কােছ
সংরিক্”। [যু মার : ৬২-৬৩]
আ�াহ তা‘আলার পক্ষ েথেক এবং তাঁর বা�াহর পক্ষ ে
যা িকছু সংঘিটত হেব, তা চাই কথা েহাক, কাজ েহাক অথবা
অমানয্ করাই েহাক না েকন এর সব িকছু ই উ� চারিট �েরর
অ�ভুর্। এর সবই তাঁর জানা এবং তাঁর কােছ িলখা রেয়েছ।
এর সবিকছু ই তাঁর ই�া ও সৃ ি�র অ�ভুর�।
ُ
ُّ َا �َشَآءُونَ إِ�َّٓ أَن �َش َآءَ ٱ�َُّ رَب٢ ِيم
َ ِن� ۡم أَن � َ ۡس َتق
َ ﴿ل َِمن َش
آء م
َ ۡٱل َ�ٰلَم
[٢٩-٢٨ :﴾ ]ﺘﻟﻜﻮ�ﺮ٢ �
ِ
“েতামােদর মেধয্ েয বয্ি� েসা-সরল পেথ চলেত চায় [তার
জনয্ এ িকতাব উপেদ�রূ] আর যতক্ষণ পযর আ�াহ
তা‘আলা না চান ততক্ষণ পযর্� েতামােদর চাওয়ায় িকছুই
না।” [তাকওয়ীর : ২৮-২৯]

َ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ّ آء
[١٣٧ :﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم١ �ون
﴿َلَوۡ شَ َ ٱ�َ ما �علوهۖ فذرهم وما �ف
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“আ�াহ চাইেল তারা এ রকম করেতা না। কােজই তােদরেক
েছেড় দাও। িনেজেদর িমথয্া রচনায় তারা িম� থাকুক”।
[আন‘আম: ১৩৭]

َ
ُ ٰ�ِنَّ ٱ�َ َ� ۡف َع ُل َما يُر
َّ
َ
[٢٥٣ :﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ �د
�َلُواْ و
َوۡ شَآءَ ٱ�َُّ مَا ٱ�ۡتَت
﴿
ِ
“আ�াহ চাইেল তারা কখেনা লড়াই করেতা না। িক� আ�াহ

যা চান তাই কেরন”। [বাকারাহ : ২৫৩]
َ ُ َ
ُ ََ َ ُّ
[٩٦ :﴾ ]الﺼﺎﻓﺎت٩ َٱ�َ خلق� ۡم َو َما � ۡع َملون
﴿
“আ�াহ েতামােদরেক সৃ ি� কেরেছন এবং েতামরা যা কেরা
তাও সৃ ি� কেরেছন”। [সাফফাত: ৯৬]
এরপরও আমরা ঈমান আিন, েয েকান কাজ সংঘিটত হওয়ার
বয্াপাের আ�াহ ত‘আলা তাঁর বা�াহেক এখিতয়ার এবং িকছু
ক্ষমতা িদেয়েছন। বা�াহ কাজ েয তার এখিতয়ার এবং
ক্ষমতায় সংঘত হেয় থােক তার িকছু �মাণ:
১. আ�াহ তা‘আলার বাণী :

ۡ ٰ ّ �َ� َۡ�ۡتُواْ حَر ثَ�ُم
[٢٢٣ :َ شِئ ُت ۡمۖ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ۡ
﴿
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“েতামােদর ই�া মািফক েতামােদর েক্ষ[�ীেদর কােছ] গমন
কেরা”। [বাকারাহ : ২২৩]

َ َ َادُواْ ٱ�ُۡر ُوجَ �ََع
ّٗ
[٤٦ :دُّواْ �َُۥ عُدَة﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ
﴿لوۡ أَر

“তারা যিদ েবর হওয়ার ই�া সিতয্ই েপাষণ করেত, তাহেল
তারা অবশয্ই েস জনয্ িকছু ��িত �হণ করে”। [তাওবা :
৪৬]
উ� আয়াত দু ’িটেত বা�াহর ই�া েপাষণ করা এবং
ই�ানু যায়ী ��ু িত �হণ করার বয্াপারিট �মািণত হেয়েছ
২. যিদ বা�াহর কাজ করার েকান এখিতয়ার ও ক্ষমতাই ন
থােক তাহেল িবিধ-িনেষধ পালেনর েক্ষে� েয িনেদর্শ ও উপে
বা�াহেক েদয়া হেয়েছ তার অথর্ দাঁড়া, বা�াহেক এমন কােজর
�িত িনেদর্শ েদয়া যা করার েকান ক্ষমতাই তার েনই। অ
এমনিট হওয়া স�ূ ণর্ভােব আ�াহর করু, িহকমত ও েকৗশেলর
পিরপ�ী। সােথ সােথ আ�াহর এ েঘাষণার স�ূ ণর্ িবপরী:
ّ ا
[٢٨٦ : يُ�َلِّفُ ٱ�َُّ �َفۡسً إِ�َ ُو ۡس َع َها ۚ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
﴿
“আ�াহ কােরার উপরই তার শি�-সামেথর্র অিধক েবাঝা
চািপেয় েদন না”। [বাকারা : ২৮৬]
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৩. মুহসীন বয্ি�র ইহসােনর �শংসা এবং খারাপ বয্ি�
খারাপ কােজর িন�া করা আর উভয়েকই তার কৃতকেমর্র �পয্
পুর�ার বা শাি� �দােনর িবষয়িটও এ েক্ষে� একিট দলী
যিদ বা�াহর কমর, তার ই�া ও এখিতয়ার অনু যায়ী েকান
কাজ সংঘিটত না-ই হেতা তাহেল মুহিসন বয্ি�র ইহসােনর
�শংসা করার েকান অথর্ই হয় না। আর অনয্ায়কারীর অনয্াে
জনয্ শাি� দান যু লুম ছাড়া আর িকছু ই নয়। অথচ আ�াহ
তা‘আলা েকান অথর্হীন কাজ করা এবং যুলুম করা েথেক স�ূণর
পিব�।
৪. আ�াহ তা‘আলা রাসূ লগণেক পািঠেয়েছন

َ َ
﴿ِِّ�نَ وَمُنذِرِ�نَ �َِ�َّ يَ�ُونَ لِلنَّاسِ �ََ ٱ�َِّ حُجَّ� �َعۡدَ ٱلرُّ ُس ِل� َو�ن
ٗ �َ َعز�زًا َحك
ُّ
[١٦٥ :﴾ ]اﻟنﺴﺎء١ ِيما
ِ
“সু -সংবাদ দাতা ও ভয় �দশর্ণকারী িহেসেব। েযন তাঁেদরেক
পাঠাবার পর আ�াহ তা‘আলার িবরুে� েলাকেদর েকান যুি� না
থােক। আ�াহ েতা সবর্াব�য় মহা পরা�মশালী, �জ্ঞা”।
[িনসা : ১৬৫]

87

কাজ সংঘিটত হওয়ার েক্ষে� যিদ বা�াহর ই ও শি�
কােজ লাগােনার েকান এখিতয়ারই না থােক তাহেল রাসূ ল
পাঠােনার মাধয্েম আ�াহর িবরুে� বা�াহর ত (যু ি�) বািতল
বেল গণয্ হেতা না
৫. কাযর্ স�াদনকারী �েতয্ক বয্ি�ই কাজ করার সময় েক
রকম জবর-দি�র অনু ভূিত ও ধারণা েপাষণ করা ছাড়াই কাজ
কের। েস দাড়ায়, বেস, �েবশ কের, েবর হয়, সফর কের আবার
মুকীম হয় স�ূ ণর্ তার িনজ ই�ানুযায়ী। েস এ কথা মেন কে
না েয, েকউ তােক এসব করার জনয্ বাধয্ করেছ িকংবা জদি� করেছ।
বরং বা�াহ িনেজই �তঃ�ুতর্ কাজ আর জব-দি�মূ লক
কােজর মেধয্ বা�ব পাথর্কয্ েবর কের। এমিন ভ শরী‘আত ও
এ দু ’ধরেনর কােজর মেধয্ পাথর্কয্ কের থােক। ফেল -দি�র
িশকার হেয় যিদ বা�াহ আ�াহর হেকর বয্াপাের েকান কাজ কের
েফেল তাহেল এর জনয্ েকান শাি� হেব না
আমরা মেন কির পাপী বয্ি�র জনয্ তার পাপ কােজর পে
‘তাকদীর’ �ারা যু ি� েপশ করার েকান সু েযাগ েনই। কারণ পাপী
তার িনজ এখিতয়ার ও শি�র বেল পাপ কাজ কের অথচ েস
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জােন না েয পাপ কমর্িট তার ‘তাকদীের’ আ�াহ তা‘আলা
িলেখেছন িক না। েয েকান কাজ িনজ এখিতয়ার ও ক্ষমতা বে
সমা� করার পূ ব্র পযর্� েকউ জানেত পাের না েয সংি�� কাজি
আ�াহ তা‘আলা তার ‘তাকদীের’ িলিপব� কের েরেখেছন িক না।
َٗ ُ ۡ َ َ ّ
[٣٤ :ِب غد�ۖ﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن
 مَاذا ت�سٞ﴿َمَا تَدۡرِي �َفۡس
“েকউ জােন না আগামী কাল েস িক কামাই করেব।”
[েলাকমান : ৩৪] তাহেল েকান কাজ করা বা না করার েক্ষে
অপারগতা অথবা অক্ষমতার যুি[অথর্াৎ আ�াহ চাইেল করতা,
না চাইেল করতাম না] েদখােনা িকভােব সিঠক হেত পাের? তাই
আ�াহ তা‘আলা এ ধরেনর যু ি� েদখােনার িবষয়িট বািতল
েঘাষণা কেরেছন:
ابَآؤ ن
ُ
ّ
َا وَ�َ حَرَ ۡم َنا مِن
ُ َ﴿َقُول ٱ�َِّينَ أَ�َۡ�ُواْ لَوۡ شَآءَ ٱ�َُّ مَآ أَ�َۡ�ۡنَا وَ�َٓ ء
ۡ ّْ َ ُ ا
ّ
َ
َ ۡ َ
َۡ ُۡ
َ
ُ َ
َ َ�ّبَ ٱ
ٰ
ِند�م ّم ِۡن
ۡ حَ�َ ذاقو بَأ َس َناۗ قل هل ع
ِين مِن � ۡبلِ ِه
�ءٖ� �ٰلِكَ كَذ
ۡ
َۡ ّ
َ
﴾١ عِل ٖ� ۡرِجُوهُ �ََآۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِ�َّ ٱلظَّنَّ �نۡ أَنتُمۡ إِ�َ � ُر ُصون

[١٤٨:]اﻷﻧﻌﺎم

“মুশিরক েলােকরা অিচেরই একথা বলেব, যিদ আ�াহ
চাইেতন তাহেল আমরা িশরক করতাম না। আমােদর বাপ
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দাদারাও িশরক করেতা না। আর আমরা েকান িজিনসেক হারাম
করতাম না। ব�ত: এধরেনর কথা বেল তােদর পূ বর্বতর্ী েলােকর
সেতয্ িমথয্ােরা কেরিছেলা। এেদরেক বেলা, েতামােদর কােছ
এমন েকান জ্ঞান আেছ িক যা আমােদর সামেন েপশ করা
মেতা? েতামরা েতা েকবল ধারণা আর অনু মােনর উপর চেলা।
আর িভি�হীন ধারণার জ� িদেয় চলেছা।” [আন‘আম : ১৪৮]
েয পাপী বয্ি� তাকদীেরর েদাহাই েদ, তােক আমরা বলেত
চাই, আনু গতয্ বা েনক কাজ করােক তুিম েতামার তাকদীেরর
িলখন বলেছা না েকন। আ�াহ তা‘আলা েতা েনক কাজই েতামার
তাকদীের িলেখ েরেখেছন। েতামার �ারা েকান কাজ স��
হওয়ার পূ েবর্

পা-পূ েণয্র মেধয্ েকান পাথর্কয্ েনই। ক

তাকদীেরর িলখন েতা েতামার অজানা। অথর্াৎ পাপ কের তুিম
েযভােব তাকদীেরর িলখন বেল চািলেয় িদে�া, পূ ণয্ কাজ কেরও
তাকদীেরর িলখন বেল চািলেয় িদেত পােরা। এ জনয্ই সাহাবােয়
িকরামেক যখন নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম জািনে
িদেলন েয, �েতয্ক বয্ি�র জনয্ই জা�াত িকংবা জাহা�ােম-�
�ান িলিপব� রেয়েছ তখন তাঁরা বলেলন, আমরা িক তাহেল
তাকদীেরর উপর ভরসা কের আমল বাদ িদেয় িদেবা? িতিন
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উ�ের বলেলন, বরং েতামরা আমল করেত থােকা। যার জনয্
যােক সৃ ি� করা হেয়েছ তার জনয্ েস কাজ সজ।
তাকদীেরর েদাহাই িদেয় েয বয্ি� পাপ কাজ কের তােক
আমরা বলেত চাই, তুিম যিদ ম�া শরীফ সফর করেত চাও, আর
েসখােন যাওয়ার জনয্ যিদ দ’িট পথ থােক, আর একজন
সতয্বাদী সংবাদ দাতা েতামােক জানােলা ে, ম�ার একিট পথ
খুবই িবপদজনক ও দু গর্, আর একিট পথ েসাজা এবং িনরাপদ,
তাহেল তুিম িন�য়ই ি�তীয় পথিট অবল�ন করেব। �থম পথিট
অবল�ন করা েতামার জনয্ আেদৗ িঠক নয়। িক� �থম পথিট
অবল�ন কের যিদ তুিম এ কথা বেলা, আমার তাকদীের এটাই
িলখা িছল। তাহেল অবশযই েলােকরা েতামােক পাগল বেল গণয্
করেব।
তােক আেরা বলেত চাই, েতামার কােছ যিদ এমন দু ’িট
চাকুরীর ��াব েপশ করা হয় যার একিট হে� অিধক েবতেনর
[অপরিট �� েবতেনর] তাহেল তুিম েবশী েবতেনর চাকুিরটাই
�হণ করেব। তাহেল আেখরােতর আমেলর েক্ষে� তুিম িকভাে
িন� মােনর কাজ করােক েবেছ িনেব? তারপর বলেব এটাই
তাকদীেরর িলখন?
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তােক আেরা বলেত চাই, “আমরা েদখেত পাই েতামার যখন
েকান শারীিরক েরাগ েদখা েদয়, তখন িচিকৎসার জনয্ তুিম
সংি��

�েতয্ক ডা�ােরর দরজায় ধণর্া দাও। তারপ

অপােরশেনর যত বয্থা তা সহয্ কেরা । ঔষধ খাওয়ার যাবতী
ঝােমলােক বরদা� কেরা। তাহেল অসংখয্ গুণাহর �ারা েতামা
অ�ের েয েরােগর উৎপি� হেয়েছ তা েথেক মুি� লােভর জনয্
েকন তুিম েস রকমিট কেরা না।
আমরা ঈমান আিন েয, বা�ােদর �িত আ�াহর অপিরসীম
রহমত ও পূ ণ্ িহকমেতর কারেণ েকান খারাপ কাজেকই আ�াহর
র
সােথ স�কর্যু� করা যায় না। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরেছন:
«»الﺮﺸ ﻟيﺲ إﻟﻚ
“খারাপ েতামার িদেক বতর্ােব ন”
আ�াহর ফায়সালা িনেজ কখেনা খারাপ হেত পাের না। েকন
না ফায়সালািটর িপছেন েকান না েকান কলয্াণ ওিহকমত িনিহত
আেছ। অিন�তা বা �িট মূ লত আ�াহর ফায়সালার নয় বরং
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ফায়সালাকৃত িজিনস বা িবষয়িটর সােথ স�ৃ �। এর �মাণ হে�
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বাণী:
ّ
«ﺮﺷ ﻣﺎ ﻗﻀﻴﺖ
�»ﻗ
“েহ আ�াহ! েতামার ফায়সালাকৃত িজিনেসর অিন�তা হেত
আমােক বাঁচাও”। [আবু দাউদ]। এ বাকয্িট রাসূলু�াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম হাসান [রািদয়া�াহু আন] েক দু ‘আেয়
কুনু েতর অংশ িহেসেব িশিখেয়েছন।
এখােন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম অিন� থািট
আ�াহ তা‘আলার ফায়সালাকৃত িজিনেসর সােথ স�ৃ � কেরেছন।
তাই অিন�তা বা েদাষ মূ লত ফায়সালাকৃত িবষেয়র। তেব িনছক
অিন�তাই এর মুল কথা নয়। এক িদক েথেক খারাপ হেলও
আবার অপর িদক েথেক এর মেধয্ েকান ন েকান কলয্াণ িনিহত
আেছ।
দু িনয়ার িবপযর্য় েযম: দু িভর্, েরাগ-বয্ি, অভাব-অনটন,
ভয়-ভীিত ও আতংক ইতয্ািদ খারাপ বেট িক� অনয্ িদক েথে
িবচার করেল এগুেলার মেধয্ও কলয্াণ খুঁেজ পাওয়া যােব। আ�
তা‘আলা ইরশাদ করেছন:
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ۡ َّۡ
َا كَس
َ
َ
ُ َ َۡ ََ َ
ِ َّ�� َوٱ�َ ۡحرِ ب ِ َبَتۡ �َيۡدِي ٱ
اس ِ�ُذِيق ُهم َ� ۡعض
ِ ﴿ظهر ٱلفساد ِ� ٱل
َ
َۡ ۡ ُّ
[٤١ :﴾ ]الﺮوم٤ ج ُعون
ِي
ِ َّ عَمِلُواْ لَعَلَهم ير
“েলাকেদর িনেজেদর কৃতকেমর্র দরুণ �েল ও জে
িবপযর্েয় সৃ ি� হেয়েছ। েযন তােদরেক িনেজেদর কৃতকেমর্র �াদ
েভাগ করােত পােরন। এর ফেল হয়েতা তারা [আ�াহর পেথ]
িফের আসেব।” [রম : ৪১]
েচােরর হাত কাটা, বয্ািভচরীর রজম অথর্াৎ পাথর েমের
মৃতুয্দ েদয়া, েচার এবং বয্িভচারীর িেজর জনয্ অিন�কর হেত
পাের। েকননা েচার তার হাত হারাে� আর বয্িভচারী তার জীবন
হারাে�। িক� অনয্ দৃি�েকান েথে িচ�া করেল েদখা যােব এর
মেধযও কলয্াণ িনিহত রেয়েছ। আর তা হে, তােদর উভেয়র
পােপর কাফফারা হেয় যাে�। এর ফেল তােদর জনয্ দুিনয়া ও
আেখরােতর শাি� একি�ত করা হেব না। অনয্ দৃি�েকণ েথেক
এর আেরা একিট কলয্াণময় িদক রেয়েছ। তা হে, এ িবধান
�েয়ােগর মাধয্েম মানুেষর ধ-স�দ, মান-ই�ত, এবং বংশ
রক্ষা করা ব
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হে�।

অধয্া
আ�ীদার িশক্
উপেরা� েমৗিলক নীিত িবিশ� পিব� আ�ীদা েপাষণ করার
অেনক সু মহান িশক্ষা ও ফলাফল রেয়ে
আ�াহর �িত ঈমােনর ফল
আ�াহ তা‘আলার �িত এবং তাঁর পিব� নাম ও িসফােতর
�িত ঈমান েপাষণ করার ফল হে� এই েয, এ �ারা আ�াহর
�িত বা�ার যথাথর্ ভালবাস, ভি�, ��া সৃ ি� হয়। এর
বেদৗলেতই বা�াহ আ�াহ তা‘আলার হুকুম পালেন মেনািনেবশ
কের। তাঁরই িনিষ� কাজ েথেক দূ ের থােক।
আ�াহ তা‘আলার িবিধ-িনেষেধর �িত বা�াহর এ আনু গতয্
বয্ি� ও সমােজর জনয্ দুিনয়া এবং আিখরােতপরম শাি� এেন
েদয়।
ٗ
َ َ
ّ
ۖ  فَلَنُحۡيِيَنَ ُهۥ َح َي ٰو ٗة َط ّي ِ َبةٰٞ وَهُوَ مُؤۡمِن
َ�﴿ َم ۡن َع ِمل �ٰل ِٗح مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُن
َ ُ َ ّ
َْ ُ ا
َ
َ ُ
[٩٧ :﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ٩ زِ�َنَ ُه ۡم أ ۡج َرهم بِأ ۡح َس ِن َما �نو َ� ۡع َملون
َۡ�َج
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“েয বয্ি� েনক আমল করে, েস পুরুষ েহাক িকংবা নারী
েহাক যিদ েস মুিমন হয়, তােক দু িনয়ােত পিব� জীবন দান
করেবা, আর আেখরােত এ ধরেনর েলাকেদরেক তােদর উ�ম
আমল অনু যায়ী পুর�ার দান করেবা”। [নাহল : ৯৭]
িফিরশ্তােদর �িত ঈমান আনার ফলাফল
িফিরশ্তােদর উপর ঈমান আনার একািধক উপকািরতা আেছ।
েযমন:
�থম : িফিরশ্তােদর �ীয় মহান ��া অথর্াৎ আ�াহ ত‘আলার
মহানু ভবতা, মহ�, শি� ও ক্ষমতা স�েকর্ জ্ঞান
ি�তীয় : বা�াহর েহফাজত বা রক্ষেবক্ষেনর জনয্ আ�
তা‘আলার শুকিরয়া জ্ঞাপন।ননা িতিন এসব িফিরশ্তােদর মধয্
েথেক কাউেক বা�াহেদর েহফাজেতর জনয, কাউেক তােদর
আমল নামা েলখা ও অনয্ানয্ �াথর্ রক্ষার জনয্ দািয়� িদ
তৃতীয় : পূ ণর্া�রূেপ আ�াহ ‘আলার ইবাদত করার জনয্
এবং মুিমনেদর জনয্ আ�াহর কােছ মাগিফরাত করা কারেণ
িফিরশতােদর �িত মুহা�ত ও ভালবাসা সৃ ি� হয়।
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আসমানী িকতােবর �িত ঈমােনর ফলাফল
আসমানী িকতােবর উপর ঈমান আনারও েবশ উপকািরতা
আেছ।
�থম: সৃ ি�র �িত আ�াহ তা‘আলার অপিরসীম রহমত ও দয়া
স�েকর্

জ্ঞানাজর্ন।না িতিন দু িনয়ার �িতিট জািতর

িহদায়ােতর জনয্ই আসমানী িকতাব নািযল কেরেছন
ি�তীয়: আ�াহর িহকমেতর বিহঃ�কাশ। েকননা আ�াহ
তা‘আলা এসব আসমানী িকতােবর মাধয্েম �িতিট জািতর
উপেযাগী ও �েয়াজনীয় িবধান পািঠেয়েছন। এ েক্ষে�বর্েশষ
িকতাব হে� মহা�� আল-কুরআন। িকয়ামত পযর্� এ িকতাব
�ান-কাল-পা� েভেদ েগাটা সৃ ি� জগেতর িহদায়ােতর জনয্
উপেযাগী এবং কাযর্কর
তৃতীয়: উপেরা� েমেহরবাণীর জনয্ আ�াহ ত‘আলার শুকিরয়া
জ্ঞা, ইতয্ািদ
নবী-রাসূ লগেণর �িত ঈমােনর ফলাফল
নবী-রাসূ লগেণর �িত ঈমান েপাষণ করার মেধয্ও অেনক
কলয্াণ আেছ
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এক: আ�াহ তা‘আলার অপিরসীম রহমত স�েকর্ জ্ঞান ল
এবং সৃ ি� জগেতর িহদায়ােতর উে�েশয্ নব-রাসূ ল পাঠােনার
মাধয্েম সৃি�র �িত েয করুণেরেছন তা জানা।
দু ই: আ�াহ তা‘আলার উপেরা� মহান েনয়ামেতর শুকিরয়া
জ্ঞাপ
িতন: নবী-রাসূ লগেণর �িত মহ�ত ও ভালবাসা সৃ ি�, তাঁেদর
�িত স�ান �দশর্, তাঁেদর যথােযাগয্ �শংসা

জ্ঞাপন কর

েকননা তাঁরা হে�ন আ�াহর ে�িরত রাসূ ল, এবং তাঁরই একিন�
বা�াহ। তাঁরা আ�াহ তা‘আলার িরসালাত এবং উপেদশ মানু েষর
কােছ েপৗঁিছেয়েছন। মানুেষর পক্ষ েথেক সব যুলুম িনপীড়ন
িনযর্াতন তাঁরা সহয্ কেরেছ
আেখরােতর �িত ঈমােনর ফলাফল
আিখরােতর উপর ঈমান েপাষণ করার মােঝও মানু েষর জনয্
কলয্াণ রেয়েছ:
এক: আ�াহ তা‘আলার আনু গতয্ কর, েশষ িদবেস সওয়াব ও
পুর�ার লােভর েক্ষে� এব আেখরােতর আযােবর ভেয় পাপ ও
অনয্ায় েথেক দূেরথাকার েক্ষে� অনুে�রণা লা
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দু ই: আেখরােতর পরম শাি� ও সওয়ােবর �তয্াশায় দুিনয়ার
সু খ-�া�� এবং উপেভাগয্ িবলাস সাম�ীর ব�নায় মুিমন বয্ি�
শা�না লাভ।
তকদীেরর �িত ঈমােনর ফলাফল
তকদীেরর উপর ঈমান েপাষণ করার মেধয্ও িনিহত আেছ
অেনক কলয্াণ
এক: েকান কােজর কারণ স�� করার সময় আ�াহ
তা‘আলার উপর ভরসা করা। েকননা কাজ এবং কােজর কারণ
সবই আ�াহর ফয়সালা ও তাকদীেরর িলখন।
দু ই: মেনর সু খ ও অ�েরর �শাি� লাভ। েকননা িনজ দািয়�
িহেসেব কাযর্কার স�� করার পর অ�র যখন একথা জানেত
পারেব েয, সবই আ�াহর ফয়সালা তাই অনাকাংিখত যা ঘটার তা
ঘটেবই তখন মন িনি�� থাকেব। অ�র লাভ করেব �শাি�।
আ�াহর ফয়াসালায় থাকেব স�ি�। এমতাব�ায় তাকদীের িব�াসী
একজন েলােকর েচেয় অনয্ েকউএতটুকু সু �র জীবন, শি�শালী
মন ও �শা� হৃদেয়র অিধকারী হেত পাের না
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িতন: উে�শয্ হািসল হেল আ�গবর্ ও অহংকার পিরতয্া
করা। েকননা উে�শয্ হািসল হওয়া আ�াহরই েনয়ামত এবং
কলয্াণ ও নজাত লােভর কারণ। তাই েনক বা�াহ আ�াহ
তা‘আলার শুকিরয়া আদােয়র মাধয্েম�গবর্ ও অহংকার
পিরতয্াগ কের
চার: উে�শয্ হািসল না হেল িকংবা অ�তয্ািশত িকছু ঘে
েগেল অ�েরর অশাি� ও অি�রতা দূ র করা। েকন না বা�াহর
ভােগয্ যা ঘেট তা আ�াহ ত‘আলারই ফয়সালা। িযিন যমীন ও
আসমােনর সাবর্েভৗমে�র অিধকারী। তাঁর যা ফয়সালা তা হেবই।
এেত একমা� েনককার েলােকরাই ৈধযর্ ধারণ কের এবং
আেখরােত এর পুর�ার কামনা কের। এ িদেক ইি�ত কের
আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন:
َ
ّ
َ
﴿آ أَصابَ مِن مُّصِيبَةٖ �ِ ٱ�َۡ�ضِ وَ�َ �ِٓ أَنفُسِ�ُمۡ إِ�َ ِ� كِ�ٰبٖ ّمِن
ۡ
َ
َ ُ َ َ
َ
ّ
ٰ َ َ ْ ّل َِك ۡي َ� تَأ َس ۡوا٢ ٞ�ِ ٱ�َِ �َس
�� َما فات� ۡم َو
َ� َۡلِ أَن �َّ�َۡأ َهآۚ إِنَّ �َٰلِك
ۡر
ُ َ َُۡ َّ
َ
َ
[٢٣-٢٢ :﴾ ]ﺤﻟﺪﻳﺪ٢ ور
ٍ َحُواْ بِمَآ ءَاتٮٰ�ُمۡۗ وَٱ�ُّ �َ �ُِبُّ�ُ �تا ٖل فخ
“যমীেন িকংবা েতামােদর উপর আপিতত �েতয্কিট িবপদই
সৃ ি� করার পূ েবর্ তা একিট িকতেব রেয়েছ। এরূপকরা আ�াহর
পেক্খুবই সহজ বয্াপার। এটা এ জনয্ , েতামরা েকান িকছু
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েথেক বি�ত হেল, তার জনয্ েকান দুঃ করেব না। আর িকছু
েপেয় েগেল তার জনয্ আ�গবর্ হেব না। আ�াহ তা‘আলা েকান
গবর্কারী ও অহংকারীেকপছ� কেরন না”। [হাদীদ: ২২-২৩]
আ�াহ তা‘আলার িনকট এ কামনাই কির, িতিন েযন
আমােদরেক এ পিব� আ�ীদার উপর দৃ ঢ়তা ও ি�িতশীলতা দান
কেরন, আমােদরেক এর সু ফল দান কেরন, আমােদর জনয্ তাঁর
করুণা বৃি� কের, িহদায়াত লােভর পর অ�ের ব�তা সৃ ি� না
কেরন, আমােদর উপর তাঁর অপিরসীম রহমত বষর্ণ কেরন।
ব�ত িতিনই হে�ন মহা অনু �হ দানকারী।
ওয়াল হামদু িল�ািহ রাি�ল আলামীন।
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