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ভূিমকা 

সকল �শংসা রা�ুল আলামীেনর জনয্ শভ  িররিত 

মু�াকীেদন জনয্ আর শািি হেে যািলমেদর জনয্ আিম সাসয 

িদিে েয, আ�াহ ছাড়া সতয েকান ইলাহ েনই্ িতিন একক তাঁর 

েকান শরীক েনই্ িতিন সু�� মািলেক হক [�কৃত অিধ িত] 

আিম আেরা সাসয িদিে েয, মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম আ�াহর বা�াহ এবং রাসূল্ িতিন সবরেশশ নবী্ 

মু�ািক [আ�াহভীর] েলাকেদর ইমাম [েনতা]্ আ�াহ অনু�হ 

করন তাঁর �িত্ তাঁর বংেশর �িত্ তাঁর সাহাবীীেরর �িত 

এবং িন�ার সােথ যারা েকয়ামত  যর্ তাঁেদর অনুসরর কের 

যােবন তােদর �িত্ 

আ�াহ তা‘আলা তাঁরই রাসূল মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ামেক িহদায়াত ও সতয  ীন সহ  ািঠেয়েছন্ তাঁেক 

 ািঠেয়েছন েীাটা সৃি�কুেলর জনয রহমত ও শাি্র দূত িহেসেব্ 

আমলকারীেদর মহান আদশর িহেসেব এবং সকল বা�াহর জনয 

�মার �া নকারী িহেসেব্ 
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আ�াহ তা‘আলা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং 

তাঁর উ র েয িকতাব ও িহকমত নািযল কেরেছন তার মাধযেম 

এমন সব িবশয় বররনা কের িদেয়েছন যােত িনিহত রেয়েছ 

বা�াহর অ িরসীম কলযার্ রেয়েছ সহীহ আকীদা, িনেভরজাল 

কমর, উ�ত চির� এবং মহৎ িশ�াচার তথা  ীন ও দুিনয়ার 

সবরিবশেয় দৃৃতা ও ি�িতশীলতা লােভর অমূলয  ােথয়্ তাই 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর উ�তেক এমন 

এক �ে ও  িরে� আদেশরর উ র েরেখ েীেছন যা 

িদবােলােকর মত সু��্ যার জীবেন �ংস অিনবাযর েস ছাড়া এ 

 থ েথেক অনয েকউ িবচুযত হয় না্  

সাহাবােয় েকরাম এবং তােবয়ীন এর মত সৃি�র উ�ম 

বযিিীরই আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর ডােক সাড়া েদয়ার মাধযেম 

উি  থ অবল�ন কেরেছন্ তাঁরা এবং তাঁেদরেক যারা িন�ার 

সােথ অনুসরর কেরেছন্ তাঁরা তাঁর শরী‘আতেক �িতি�ত 

কেরেছন্ আকীদা, ইবাদত, চির� ও িশ�াচােরর েসে� তাঁরা 

তাঁর সু�াতেক দৃৃভােব আকেড় ধেরেছন্ এর ফেল তাঁরা এমন 

দেল  িরীিরত হেয়েছন যারা হেকর উ র �িতি�ত থােক্ েকান 

অ মানকারীর অ মান িকংবা েকান িবেরািধতাকারী তােদর সিত 
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করেত  াের না্ এভােব তাঁরা সেতযর  েথ অিবচল থােকন 

যতসর না আ�াহ তা‘আলার  স েথেক চুড়া্ িনেদরশ আেস্ 

আ�াহ তা‘আলার অ িরসীম �শংসা এ জনয েয, আমরা 

তাঁেদরই  দা� অনুসরর কের চলিছ্ তাঁেদর কুরআন ও সু�াহ 

সমিথরত সীরােতর মাধযেম আমরা সিঠক  থ-িনেদরশনা লাভ 

করিছ্ আ�াহর আ িরসীম েনয়ামেতর শকিরয়া  া েনর লেসয 

এবং �িতিট মুিমেনর জনয েয  থ অবল�ন করা অ িরহাযর তা 

বররনা করার উেেেশযই আমােদর এ িনেবদন্ 

আমরা আ�াহ তা‘আলার কােছ এ �াথরনাই করিছ, িতিন েযন 

আমােদরেক এবং আমােদর মুসিলম ভাইেদরেক �িতি�ত করার 

মাধযেম দুিনয়া এবং আেখরােতর িজি�ীীেত দৃৃতা ও ি�িতশীলতা 

দান কেরন। আমােদরেক েযন তাঁর অবািরত রহমত দান কেরন্ 
মূলত: িতিনই হেেন অবািরত রহমত দানকারী্ 

িবশয়িটর গরর এবং মানুেশর মেধয এ েসে� িবিভ� মত-

 াথরেকযর কারের সংেসে  আমােদর আদীদা তথা আহেল সু�াত 

ওয়াল জামা‘আেতর আদীদার উ র দু’কলম িলখেত মন� 

কেরিছ্ আমােদর আদীদা হেে: আ�াহ তা‘আলা তাঁর িফিরশ তা, 
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আসমানী িকতাব, নবী-রাসূল, আেখরাত এবং তাকদীেরর ভাল-

মে�র উ র ঈমান আনা্ 

মহান আ�াহ রা�ুল আলামীেনর দরবাের এ �াথরনাই করিছ 

িতিন েযন আমার এ সুষ �য়াসেক তাঁর স ি�র জনয �হর 

কেরন্ আর মানুেশর জনয কেরন কলযারকর এবং উ কারী্ 

 

আমােদর আদীদা 

আ�াহর �িত ঈমান: 

আমােদর আদীদা হেে: আ�াহ তা‘আলা, তাঁর সকল 

িফিরশ তা, আসমানী িকতাব, নবী-রাসূল, আেখরাত এবং 

তাকদীেরর ভাল-মে�র �িত দৃৃ িব�াস রাখা্ 

আ�াহর রবুিবয়যাত 

আমরা আ�াহ তা‘আলার রবুিবয়যােত ঈমান আিন। এর অথর 
হেে, িতিনই হেেন রব; খািলক [সৃি�কতরা] বাদশাহ, সকল 

কােজরই মহািনয়�ক্ 
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আ�াহর উলুিহয়যাত 

আমরা আ�াহর তা‘আলার উলুিহয়যােত ঈমান আিন। যার অথর 
হেচছ, িতিনই হেেন সতয ইলাহ্ িতিন বযতীত সব মা‘বুদই 

বািতল ও অসতয্ 

আ�াহর নাম ও িসফাত 

আমরা আ�াহ তা‘আলার সব  িব� নাম ও িসফাত ঈমান 

আিন। অথরাৎ তাঁর বহ  িব� নাম ও উ�ত িসফােত কােমলা 
অথরাৎ  ির ূরর গরাবলী রেয়েছ্ 

আ�াহর ওয়াহদািনয়যাত 

আর এেত কের আমরা ঈমান আিন আ�াহ তা‘আলার 

ওয়াহদািনয়যােত বা একরবােদ। এর অথর হেে তাঁর রবুিবয়যাত, 
উলুিহয়যাত এবং যত  িব� নাম ও িসফাত রেয়েছ তােত েকান 

শরীক বা অংশীদার েনই্ 

আ�াহ তা‘আলাই এরশাদ কেরেছন: 

�ِض َوَما بَۡيَنُهَما فَٱۡ�ُبۡدهُ َوٱۡصَطِ�ۡ لِعَِ�َٰدتِهۦِۚ َهۡل َ�ۡعلَُم ﴿
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َّ ّ  ٱس ّب

ا   ]٦٥:مم�م[ ﴾٦َ�ُۥ َسِمّيٗ
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[আ�াহ] “আসমান ও যমীন এবং এ দু’িটর মাঝখােন যা 

আেছ সব িকছুরই িতিন রব্ অতএব তুিম তাঁরই ইবাদত কেরা 

এবং ইবাদেতর  েথ ৈধেযরর মাধযেম অিবচল থােকা্ তাঁর 

সমতুলয েকান স�ার কথা তুিম জান িক?” [সূরা মারইয়াম: ৬৫]। 

আ�াহর  ান, সা�াজয ও সমতা 

আমরা ঈমান আিন েয, 

ُخُذهُۥ ِسنَ ﴿
ۡ
ۚ َ� تَأ ي وُم ََ َُ  ٱۡل ۚ ّ�ُۥ َما ِ� ٱّ ُ َ�ِ ََِهَٰه َِّ� ُهَو ٱۡل ٞۚ َوَ� ََۡومۚ

ۥِ َِّ� �ِإِۡذَِهۦِۚ َ�ۡعلَُم َما َ�ۡ�َ  ِِنَدهُ  ُُ ََ ۡۡ َ َ  ِ
ّّ �ِضم َمذ َذٱ ٱ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوَما ِ� ٱۡ� َّ ٱس

ِۡۡسي ُه  ُُ  َُ ۚ وَِس ََ ِ ا ََ ِِۡلِمهِۦِ َِّ� بَِما  َم ّمِۡذ  ۡ َۡ ِ ِيُطوَ  � ُِ ُهۡمو َوَ�  ََ ِِۡدِِهۡم َوَما َخۡل
َ
ي

�َضو َوَ� َ� 
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َّ ِِ  ٱۡلَعِظيُم  ُٔ ٱس ُظُهَماۚ وَُهَو ٱۡلَع َۡ ِِ هُۥ  ُُ  ]٢٥٥:جليم [ ﴾٢و

“আ�াহ েসই িচর�ীব শা�ত স�া, িযিন সমি িব�চরাচরেক 

দৃৃভােব ধারর কের আেছন, িতিন ছাড়া আর েকান ইলাহ েনই্ 

ত�া তাঁেক �শর করেত  াের না্ িতিন িনষাও যান না্ 

আসমান ও যিমেন যা িকছু আেছ সবই তাঁর মািলকানাধীন্ এমন 

েক আেছ েয তাঁর দরবাের তাঁরই অনুমিত বযতীত সু ািরশ 

করেত  াের? সামেন ি ছেন যা িকছু আেছ সবই িতিন জােনন্ 

তাঁর জানা িবশয়সমূেহর েকান িজিনসই তােদর  ানসীমার 
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আয়রাধীন হেত  াের না্ অবশয েকান িবশেয়র  ান যিদ িতিন 

িনেজই কাউেক জানােত চান (তেব তা অনয কথা)্ তাঁর কুরসী 

সম� আসমান ও যমীনেক িঘের আেছ্ আসমান ও যমীেনর 

রসর-েবসর তাঁেক কা্ ও  িরিা্ কের িদেত  াের না্ ব ত: 

িতিনই হেেন এক সেবরাা মহান েি�তম স�া”। [সূরা আল-
বাকারাহ: ২৫৫] 

আমরা ঈমান আিন— 

يُم ﴿ ِِ ّۡ َ�ُٰذ ٱس ِۡ ّۡ َٰد�ِه ُهَو ٱس َٰ ّۡ ۡيِو َوٱس َۡ ِ  َ�ِ ََِهَٰه َِّ� ُهَوو َلٰلُِم ٱۡل ّّ ُهَو ٱّ ُ ٱ
َ�ُٰم ٱسُۡمۡؤِمُذ ٱسُۡمَهۡيِمُذ  ٢ َّ ُُ ٱس و د  َُ ِ  َ�ِ ََِهَٰه َِّ� ُهَو ٱسَۡملُِ  ٱۡل ّّ ُهَو ٱّ ُ ٱ

 ۡ َّباُب ٱس ۡۡ ُُ ٱ َٰذ ٱّ ِ َ�ّما َُۡ�ُِ�وَ  ٱۡلَعُِز َٰ ۚ ُسۡب ُ ُهَو ٱّ ُ ٱۡلَ�ٰلُِق ٱۡ�َابُِئ  ٢ُمَكَ�ّ�ِ
 ُُ �ِضه َوُهَو ٱۡلَعُِز

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َّ ُُ َ�ُۥ َما ِ� ٱس ِ ّب ََ ُ َ  ٰ ََ َۡ ُ

ۡۡ َُ ٱ ِ ۡسَما
َ
و َ�ُ ٱۡ� ّوُِب ََ ٱسُۡم

َِ�يُم  ۡۡ  ]٢٤-٢٢: جرش [ ﴾٢ٱ

“িতিনই আ�াহ, িযিন ছাড়া েকান হক ইলাহ েনই্ েীা ন ও 

�কাশয সব িকছুই িতিন জােনন্ িতিনই রহমান ও রহীম্ িতিনই 

আ�াহ িযিন ছাড়া েকান হক ইলাহ েনই্ িতিন বাদশাহ্ অতীব 

মহান ও  িব�্ শাি্র ধারক্ িনরা �ার আধঁার্ 

রসরােবসরকারী। িতিন  রা�মশালী, সবরজয়ী, মহাশিিধর এবং 
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িনজ বড়র �হরকারী্ েলােকরা েযসব িশরক করেছ, তা েথেক 

আ�াহ স�ূরর  িব�্ িতিনই আ�াহ িযিন সৃি�কতরা, 

 িরক�নাকারী, আকার আকৃিত রচনাকারী্ তাঁর অেনক সু�র-

সু�র নাম রেয়েছ্ আসমান ও যিমেন যা িকছু আেছ সব িকছুই 

তাঁর �শংসা কের্ িতিন অতীব  রা�মশালী, � াময়।” [হাশর 
: ২২-২৪] 

আমরা ঈমান আিন েয, আসমান ও যমীেনর রাজর একমা� 

আ�াহর্ 

وَب ﴿ ُُ  ّ َُ ٱ ِ ا َۡ َ ا َوَزَهُو سَِمذ َ ٗٗ ٰ ََ ِ َ َُ ِ ا َۡ َ ۚ َ�َهُو سَِمذ َ َُ ِ ا َۡ َ ۡلُُق َما َ ۡو  ٤ََ
َ
أ

لِيۚم قَ  َِ ۚ ََُِّهۥ  ا َِيما َِ  َُ ِ ا َۡ َ َعُل َمذ َ ۡۡ و َوَز ا ٗٗ ٰ ََ َٗا � ٱ َۡ ُۡ ُهۡم ُذ ُُ ّوِ َُ ُِ ۚۡ  ﴾٥ِدِ
 ]٥٠-٤٩: جسشورى[

“িতিন যাই চান, সৃি� কেরন্ যােক চান কনযা-স্ান দান 

কেরন, যােক চান  ু�-স্ান দান কেরন্ আবার যােক চান  ু�-

কনযা উভয় রকেমর স্ানই দান কেরন্ আর যােক ইো ববযা 

কের েদন্ িতিন সব িকছুই জােনন এবং সব িবশেয়ই 

সমতাবান্” [শূরা : ৪৯-৫০] 

আমরা ঈমান আিন েয,  
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﴿ �ُ َِ ُُ ٱۡ�َ ِمي َّ و وَُهَو ٱس َۚ ۡ ََ ٗۡلِهِۦ  ِم َُ  ََ َ�َٰ�ِٰت  ١لَۡي َّ ُد ٱس ِِ ا ََ َ�ُۥ َم
لِيۚم  َِ  ٍَ ۡ ََ ۚ ََُِّهۥ بُِ�ّلِ  ِدُب َۡ َُ َوَز ِ ا َۡ َ ََ سَِمذ َ ۡۡ ِ ّۡ ُُ ٱس َُ �ِضه َِۡۡ

َ
 ﴾ ١َوٱۡ�
 ]١٢-١١: جسشورى[

“েকান িজিনসই তাঁর অনুর  নয়্ িতিন সব িকছুই শেনন ও 

েদেখন্ আকাশম�ল ও যমীেনর সকল ধনভা�ােরর চািব তাঁরই 

কােছ। যােক িতিন চান �চুর িরিজক দান কেরন, আর যােক চান 
 িরিমত দান কেরন। িতিন সব িবশেয়  ান রােখন্” [শূরা : 
১১-১২] 

আ�াহ িরিযকদাতা 

আমরা আরও ঈমান আিন েয, 

ببّٞم ِ� ﴿ َُ َ�َهاۚ َوَما ِمذ  َُ َكۡو َۡ َّۡها َوُم ََ َك َۡ َها َوَزۡعلَُم ُم ُُ ۡۡ َ ٱّ ِ بِ ََ �ِض َِّ� 
َ
ٱۡ�

بِ�م  ٰوم م  ََ ُِ �ِ ۚ ّ  ]٦: لود[ ﴾ ٦ُُ

“যমীেন িবচররশীল এমন েকান জীব েনই, যার িরিজেকর 

বযব�া আ�াহর উ র নয় এবং যার �ায়ী অ�ায়ী অব�ান 

স�েকর িতিন অবিহত নন্ এসব িকছুই এক সু�� িকতােব 

িলি ব� রেয়েছ্” [হদ : ৬] 
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আ�াহ আিলমুল ীােয়ব 

আমরা ঈমান আিন েয,  

ِ َوٱۡ�َۡحِۡ  َوَما ﴿  َِّ� ُهَوۚ َوَزۡعَلُم َما ِ� ٱۡلَ�ّ
ِ ۡيِو َ� َ�ۡعلَُمَها َۡ ُُ ٱۡل ِ ات ََ ِِنَدهُۥ َم َو
ّبٞم  َِ ٍٞ َِّ� َ�ۡعلَُمَها َوَ�  ُُ ِمذ َوَبقَ َُ َۡ َ �ِض َوَ� َبۡطوم  ِ�  س

َ
ٍَ  ُظلَُ�ِٰت ٱۡ� ِ َوَ� َِا�

ٰوم  ََ بِ�م  َِّ� ِ� ُِ  ]٥٩:جألنعيم[ ﴾ ٥ م 

“ীােয়েবর সব চািবকািঠ তাঁরই কােছ রেয়েছ। িতিন ছাড়া আর 
েকউ তা জােন না্ �ল ও জল ভােী যা িকছু আেছ তার সবই 

িতিন জােনন্ বৃসচুযত একিট  াতাও এমন েনই যার স�েকর 

আ�াহ জােনন না্ যমীেনর অবকাের েকান শসয, েকান আষর, 

েকান শু িজিনস সবই এক সু�� িকতােব িলি ব� রেয়েছ্” 

[আন‘আম : ৫৯] 

আমরা ঈমান আিন েয, 

اِمه َوَما  ﴿ َِ ۡب
َ
ۡيَث َوَزۡعلَُم َما ِ� ٱۡ� َۡ ُِل ٱۡل ِٞ َوُزَ�ّ َِ ا َّ ِِۡلُم ٱس ِِنَدهُۥ  َِّ  ٱّ َ 

 َۚ َۡ ُو َغدٗ  تَۡدبِ  َ� َِ �ضم ّماَذٱ تَۡ�
َ
ّ ِ أ

َ
ۢ بِأ َُ َۡ َ�ُموُتۚ َِّ  ٱّ َ  �و َوَما تَۡدبِ  َ�

لِيٌم َخبُِ�ۢ   ]٣٤: ليمين[ ﴾ ٣َِ

“েকয়ামেতর সমেয়র  ান আ�াহরই কােছ রেয়েছ্ িতিনই 

বৃি� বশরর কেরন্ িতিনই জােনন ীেভর কী আেছ্ েকউ জােন না 
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আীামী কাল েস কী কামাই করেব্ না েকউ জােন তার মৃতুয 

হেব েকান যমীেন্ আ�াহই সব িকছু জােনন এবং সব িবশেয়ই 

ি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 চান্  

َّم ٱّ ُ ُموَ�ٰ تَۡ�لِيمٗ  ﴿ ََ  ]١٦٤: جلننيء[ ﴾١ا َو

“আ�াহ মূসার সােথ কথা বেলেছন, েযভােব কথা বলা হেয় 

থােক্” [িনসা : ১৬৪] 

ُ ُهۥ﴿ َّمُهۥ َب ََ ٰكَِنا َو َٰ ََ ُموَ�ٰ سِِمي ِ ا َُ  ]١٤٣: جألعمجف[ ﴾َوسَّما 

“যখন মূসা আমার িনিদর� সমেয় এেস ে পছেলা এবং তার রব 

তার সােথ কথা বলেলন”। [আ‘রাফ : ১৪৩] 

ا﴿ َُ َٰدَِۡ�ُٰه ِمذ  ََ َُۡ�ُٰه َ�ِيّٗ َو ّۡ ۡ�َمِذ َوقَ
َ
وبِ ٱۡ�  ]٥٢: مم�م[ ﴾٥ا َِِو ٱلط 

“আিম মূসােক তুর [ াহাড়] এর ডান িদক েথেক ডাকলাম 

এবং েীা ন কথা বাতরার  ারা তােক ৈনকটয দান করলাম্” 

[মারইয়াম: ৫২] 
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আমরা একথা ঈমান রািখ েয, 

﴿ ُٗ ُۡ ِمَدٱ َد َ�َِ�ُٰت َبّ�ِ ٱ لَِّ�َِ�ِٰت َبّ�ِ قُل لّۡو َ�َ  ٱۡ�َۡح ََ   تَن
َ
ۡبَل أ َُ  ُۡ  ﴾ َ�َََِد ٱۡ�َۡح

 ]١٠٩: جسكهف[

“সমুষগেলা যিদ আমার রেবর কথাসমূহ েলখার জনয কািল 

হেয় েযেতা তাহেল আমার রেবর কথা েশশ হওয়ার আেীই কািল 

েশশ হেয় েযেতা্” [কাহ ফ : ১০৯]  

ۡقَ�ٰۚم وَ ﴿
َ
ٍ� أ َۡ َۡ ََ �ِض ِمذ 

َ
ّ�َما ِ� ٱۡ�

َ
ُٞ َوسَۡو ي هُۥ ِمۢذ َ�ۡعِدهِۦ َسۡبَع ُۡ َ�ُمد  ٱۡ�َۡح

ۡ�ُۡم 
َ
ِ�يۚم  ي َِ  ٌُ ُِز َِ  ]٢٧: ليمين[ ﴾٢ّما ََََِدۡت َ�َِ�ُٰت ٱّ ِۚ َِّ  ٱّ َ 

“যমীেন যত ীাছ আেছ, তা সবই যিদ কলম হেয় েযেতা, আর 

সমুষ্ আরও সাতিট সমুষ্ এেক কািল সরবরাহ করেতা, তাহেলও 

আ�াহর কথাগেলা েশশ হেব না্ িন�য় আ�াহ  রা�মশালী, 

� াময়।” [েলাকমান: ২৭] 

আমরা ঈমান আিন েয, িস�া্ ও েকান খবর দােনর বযা াের 

আ�াহর কালামই হেে সবেচেয় েবিশ সতয ও সিঠক এবং 

 ূররতার দািবদার্ হকুম আহকােমর েসে� তা সবেচেয় েবিশ 

নযায়িভি�ক ও ইনসাফ ূরর্ বররনার িদক েথেক তা সবেচেয় েবিশ 

সু�র্ আ�াহ তা‘আলা বেলন: 
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َُِّ  ِصۡدقٗ ﴿ ۡدٗ�ۚ َوَ�ّمۡت َ�َِمُت َب َِ  ]١١٥: جألنعيم[ ﴾ا َو

“েতামরা রেবর কথা সতযতা ও ইনসােফর িদক েথেক  ূররতা 

লাভ কেরেছ্” [আন‘আম : ১১৫] 

﴿ ٗٗ ِدِ َِ َُ ِمَذ ٱّ ِ  ۡصَد
َ
 ]٨٧: جلننيء[ ﴾٨ا َوَمۡذ أ

“ব ত আ�াহর কথা অে সা অিধক সতয কথা আর কার 

হেত  াের?” [িনসা : ৮৭] 

কুরআন আ�াহর কালাম 

আমরা ঈমান আিন েয, কুরআেন কারীম হেে আ�াহ 

তা‘আলার  িব� কালাম্ এর মাধযেম িতিন হক কথা বেলেছন 

এবং িজবরাইল [আলাইিহস সালাম] এর কােছ তা অ রর 

কেরেছন্ এর র িজবরাইল [আলাইিহস সালাম] েসই অি রত 

কথাগেলা নািযল কেরেছন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর অ্ের্ 

َّقِ  ﴿
ۡۡ َُِّ  بِٱ ُِ ِمذ ّب ُد َُ ُُ ٱۡل َ�ُۥ ُبو ُّ  ]١٠٢: جلح [ ﴾قُۡل ََ



16 

 

“েহ মুহা�াদ! এেদরেক বল, এ কুরআনেক ‘রহল কুদুস’ 

[িজবরীল] যথাযথভােব েতামার রেবর কাছ েথেক �মাীতভােব 

নািযল কেরেছন্” [নাহল : ১০২] 

ِ ٱۡلَ�ٰلَِمَ� ﴿ ّّ ِمُ�  ١�َُّهۥ َ�َ�ِزُل َب
َ
ُُ ٱۡ� و  ۡ َل بِهِ ٱس َُ ٰ قَۡلبَِ   ١ََ َ ََ

م  ١ِ�َُ�وَ  ِمَذ ٱسُۡمنِذبِزَذ  ّ�ِ َۡ َِ اٍ   ََ ِ بِ�م  بِل  ]١٩٥-١٩٢: جسشعمجء[ ﴾١ م 

“এটা [কুরআন] আ�াহ রা�ুল আলামীেনর  স েথেক 

নািযলকৃত বারী্ এটা িনেয় আমানতদার ‘রহ’ েতামার িদেল 

অবতরর কেরেছ্ েযন তুিম সতকরকারীীেরর অ্ভুরি হেত 

 ােরা্” [শ‘আরা : ১৯২-১৯৫] 

আ�াহ সবিকছুর উ ের আেছন 

আমরা আরও ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলা �ীয় “যাত ও 

িসফাত” [স�া ও গরাবলী]  ারা সম� সৃি�র উ ের আেছন। 

এ বযা াের আ�াহ তা‘আলার এরশাদ হেে: 

ِِ  ٱۡلَعِظيُم ﴿ َع
 ]٢٥٥: جليم [ ﴾٢وَُهَو ٱلۡ

“আর িতিনই সেবরাা ও মহান স�া্” [বাকারা ; ২৫৫] 

َِ�يُم ٱۡ�َبُِ�  ﴿ ۡۡ ِۦۚ وَُهَو ٱ َِِباُِه  ََ ُۡ فَۡو اهِ ََ  ]١٨: جألنعيم[ ﴾ ١وَُهَو ٱۡل
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“িতিন তাঁর বা�াহেদর উ র একে� সমতার অিধকারী্ 

িতিন  ানী এবং সব িবশেয় ওয়ািকফহাল্” [আন‘আম: ১৮] 

সব িকছুই আ�াহর সৃি� 

আমরা ঈমান আিন েয,  

ِّا�م ﴿
َ
�َض ِ� ِسّكِٞ ي

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َّ ُۡ  َخلََق ٱس ِ ِۡۡشه َُِدبّ َ ٱۡلَع ََ ُُّم ٱۡسَكَوٰى 

و  َۡ ۡم
َ
 ]٣: يو�س[ ﴾ٱۡ�

“িতিন আসমান ও যমীন ছয়িদেন সৃি� কেরেছন্ অতঃ র 

আরেশর উ র উেঠেছন্ িতিন যাবতীয় িবশয়ািদ িনয়�র 

কেরন।” [ইউনুছ: ৩]  

আ�াহ তা‘আলার আরেশর উ র উঠার অথর হেে তাঁর স�া 

�ীয় িবরাটর ও বড়েরর জনয েযমনিট েশাভনীয় িঠক েতমনভােব 

আরেশর উ র উঠা্ এর অব�া ও র েরখা আ�াহ ছাড়া আর 

েকউ জােন না্ 

আমরা ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলা তাঁর সৃি�র সােথ 

রেয়েছন্ (সােথ থাকার অথর এ নয় েয, িতিন তােদর সােথ েলেী 

বা িমেশ আেছন বরং িতিন আরেশর উ েরই রেয়েছন্) আরেশর 

উ র েথেক িতিন সৃি�র সব অব�া স�েকরই  াত আেছন্ 
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িতিন তােদর কথা শেনন্ তােদর কাযরকলা  েদখেত  ান্ 

তােদর কাযর�ম  িরচালনা কেরন্ ফকীরেক িরিযক দান কেরন্ 

িন:� ও অভাবী বযিির অভাব  ূরর কেরন্ যােক ইো রজর 

দান কেরন্ যার কাছ েথেক ইো রাজর িছিনেয় েনন্ যােক 

ইো স�ািনত কেরন্ যােক ইো অ মািরত কেরন্ তাঁর 

হােতই সমি কলযার িনিহত্ সব িকছুর উ রই িতিন সমতাবান্ 

যার এত বড় শান িতিন �কৃত অেথরই তাঁর সৃি�র সােথ রেয়েছন্ 

যিদও িতিন �কৃত েস সৃি�র উধরােলােক আরেশর উ র 

রেয়েছন। 

﴿  �ُ َِ ُُ ٱۡ�َ ِمي َّ و وَُهَو ٱس َۚ ۡ ََ ٗۡلِهِۦ  ِم َُ  ََ  ]١١: جسشورى[ ﴾١لَۡي

“িবে�র েকান িকছুই তাঁর সদৃশ নয়্ িতিন সব িকছুই শেনন 

এবং েদেখন্” [শূরা : ১১] 

হলুিলয়া০F1 এবং অনযানয স দােয়র মত আমরা এ কথা বিলনা 

েয, আ�াহ তা‘আলা তাঁর সৃি� জীত বা মাখলুেকর সােথ এই 

যমীেন িবরাজ করেছন্ 
                                                            
1 হলুিলয়া: জাহিময়া স দােয়র একিট অংশ যারা আ�াহেক সবর� �শরীের 

উ ি�ত বা িবরাজমান বেল মেন কের্ বতরমােনও যারা মেন কের েয 

আ�াহ তা‘আলা সবর� িবরাজমান তারা কােফর অথবা  থথ�্ [স�াদক]  
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আমরা মেন কির যারা এধরেনর কথা বেল তারা কােফর 

অথবা  থথ�্ কারর আ�াহর শােন যা অেশাভনীয় এবং 

অবমাননাকর তারা তাই বলেছ্ 

আ�াহ দুিনয়ার আকােশ অবতরর কেরন 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহ তা‘আলা 

স�েকর খবর বা তথয জািনেয়েছন েয, আ�াহ তা‘আলা �েতযক 

রােতই এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকেত দুিনয়ার আকােশ অবতরর 

কেরন্ তার র [দুিনয়াবাসীেক উেেশয কের] বলেত থােকন: 

 »ل فأغفم �نتافم� من فأعطده �نأل� من ل فأستجدب يةعو� من«

েক আমােক ডাকেব েয আিম তার ডােক সাড়া িদব? েক 

আমার কােছ চাইেব েয আিম তােক দান করব? েক আমার কােছ 

সমা চাইেব েয আিম তােক সমা কের েদব? [মুয়া�া ১/২১৪, 

বুখারী ৯/২৫,২৬, মুসিলম ১/৫২১] 

আ�াহ িবচার-ফায়সালা করেবন 

আমরা ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলা িনধরািরত িদন অথরাৎ 

েশশ িবচােরর িদন বা�াহেদর মােঝ িবচার-ফায়সালা করার জনয 

আীমন করেবন্ 
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আ�াহ তা‘আলা বেলেছন: 

ا ﴿ ٗ�َُّ ا  ٗ�َُّ �ُض 
َ
ِت ٱۡ� ُّ ُُ و ََِذٱ  ِ ّ ُ َ  َوٱ ٢ََ ََ َب ِ ا َُ ا َو َّٗ ا َص َّٗ  ٢سَۡملَُ  َص

ٰى  َۡ ُۡ ِ ّّ ٰ َ�ُ ٱ َّ
َ
ُٰذ َوي ََ � ِ

ۡۡ ُۡ ٱ ُّ ََ َِۡوَمذِذِ ِهََهّنَمۚ َِۡوَمذِذم َ�َكَذ اَِ  ُِ : جلفجم[ ﴾٢َو
٢٣-٢١[ 

“কখেনা নয়, যমীনেক যখন চুরর-িবচুরর কের বালুকাময় বািনেয় 

েদয়া হেব এবং েতামার রব আীমন করেবন, আর িফিরশ তারা 

সািরব�ভােব দ�ায়মান অব�ায় থাকেব, জাহা�ামেক েসিদন 

সবার সামেন উ ি�ত করা হেব্ েসিদন মানুশ �রর করেব। 
িক  তখন তার েবাধশিি িফের  াওয়ায় িক লাভ হেব্” [ফজর 

: ২১ -২৩] 

আ�াহ যা ইো তাই করেত  ােরন 

আমরা ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলা 

ّعاۚل سَِّما ُِِۡزُد  ﴿  ]١٦: جلباج[ ﴾١ََ

“[আ�াহ] যা ইো কেরন তা স�� কেরই ছােড়ন্” [বুরজ: 

১৬] 
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আ�াহর ইো দু’রকেমর 

আমরা আরও ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলার ইো 

দু’রকেমর: ১্ কাউিনয়যাহ ২্ শারইয়যাহ 

১্ কাউিনয়যাহ : এ ধরেনর ইো  ারা আ�াহ তা‘আলার 

ইোকৃত িজিনসিট স�� হয়্ তেব িজিনসিট আ�াহর কােছ 

 ছ�নীয় হওয়ার বযা ারিট জররী নয়্ আর এটা  ারাই আ�াহর 

‘মািশয়াত’ বা ইো বুঝােনা হয়্ েযমন আ�াহ তা‘আলা বেলন: 

َعُل َما ُِِۡزُد  ﴿ َۡ َكَكلُوٱَ َوَهِٰ�ّذ ٱّ َ َ� ُۡ ََ ٱّ ُ َما ٱ ِ ا ََ  ]٢٥٣: جليم [ ﴾٢َوسَۡو 

“আ�াহ চাইেল তারা  র�ের লড়াই করেত  ারেতা না-িক  

আ�াহ যা চান তাই কেরন্” [বাকারা : ২৫৩] 

ُ ُ�مۡ  ﴿ وَِزُ�ۡمۚ ُهَو َب ۡۡ �ُ  
َ
 ]٣٤: لود[ ﴾َِ  َ�َ  ٱّ ُ ُِِۡزُد أ

“যিদ আ�াহই েতামােদরেক িবথা্ করেত চান (তাহেল েকান 

নিসহতই কােজ আসেব না)্ িতিনই হেেন েতামােদর রব্” 

[হূদ : ৩৪] 

২। শরইয়যাহ : এ ধরেনর ইো  ারা আ�াহর ইোকৃত 

িজিনসিট স�� হওয়া অ িরহাযর নয়্ তেব এ েসে� ইোকৃত 
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িজিনস বা িবশয়িট তাঁর  ছ�নীয় হেত হেব্ েযমন আ�াহ 

তা‘আলা ইরশাদ কেরন:  

لَۡيُ�مۡ ﴿ َِ  َّ   َ�ُكو
َ
 ]٢٧: جلننيء[ ﴾َوٱّ ُ ُِِۡزُد أ

“আ�াহ েতামােদরেক সমা কের িদেত চান্” [িনসা : ২৭] 

আমরা আরও ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলার কাউনী এবং 

শর‘য়ী উভয় ইোই তাঁর িহকমেতর অধীন্ আ�াহ তা‘আলা �ীয় 

কাউনী ইোনুযায়ী যা ফয়সালা কেরন অথবা শর‘য়ী ইোনুযায়ী 

বা�াহ [মাখলুক] েয ইবাদত কের উভয় েসে�ই তাঁর িহকমত 

িনিহত রেয়েছ্ এ বযা াের আ�াহর িহকমেতর িকছু আমরা 

বুঝেত সসম হই বা না হই অথবা আমােদর িবেবক-বুি� এ 

েসে� অসম হেলও িকছু যায় আেস না। [সবরাব�ােতই িতিন 
সবেচেয় বড় হাকীম] 

ِٰ�ِمَ� ﴿ َٰ َ�ِم ٱۡل ِۡ ََ ٱّ ُ بِأَ لَۡي
َ
 ]٨: جل�[ ﴾٨ي

“আ�াহ িক সবেচেয় বড় হাকীম নন?” [তীন: ৮] 

ۡ�مٗ  ﴿ ُِ ُذ ِمَذ ٱّ ِ  ََ ِۡ ۡو�م َوَمۡذ أَ ََ ِ  ]٥٠: جليئة [ ﴾٥ُِوقُِنوَ   ا ّل
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“যারা আ�াহর �িত দৃৃ �তযয়ী তােদর কােছ আ�াহর েচেয় 

উ�ম হকুেমর অধীকারী আর েক হেত  াের?” [মােয়দা: ৫০] 

আ�াহর ভালবাসা 

আমরা ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলা তাঁর অিলীরেক 

ভালবােসন্ তাঁরাও আ�াহেক ভালবােসন্  

ۡبِۡبُ�ُم ٱّ ُ  ﴿ ُِ  ِِ ِب وَ  ٱّ َ فَٱتّبُِعو ُُ نُكۡم  ُُ  ]٣١: آل عممجن[ ﴾قُۡل َِ  

“েহ নবী! েলাকেদর বেল দাও, েতামরা যিদ �কৃতই 

আ�াহেক ভালবাস বেল দাবী কেরা, তেব আমার অনুসরর কেরা্ 

তাহেল আ�াহ েতামােদরেক ভালবাসেবন্” [আল ইমরান : ৩১] 

ۡو�م  ﴿ ََ ِ ِِ ٱّ ُ ب
ۡ
ََ َِأ ۡو ََ ۥِ  فَ ِب ُهۡم َوُزِحب وََُه  ]٥٤: جليئة [ ﴾ُِ

(ে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 ভােলাবাসেবন্ [মােয়দা: ৫৪] 

ِٰ�ِزَذ ﴿ َّ ِو  ٱل ُِ  ]١٤٦: آل عممجن[ ﴾١َوٱّ ُ 

“আ�াহ ৈধযরশীল েলাকেদরেক ভালবােসন্” [আল ইমরান: 

১৪৬] 
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ِطَ�  ﴿ َِ َۡ ِو  ٱسُۡم ُِ َو َِّ  ٱّ َ  ُطِوٱ َِ ۡق
َ
 ]٩: جرجمجت[ ﴾٩َوأ

“েতামরা ইনসাফ কেরা্ আ�াহ ইনসাফকারীেদরেক 

ভালবােসন” [হজুরাত : ৯] 

نُ  ﴿ َِ ِۡ
َ
نَِ� َوأ َِ ِو  ٱسُۡمۡح ُِ َۚ َِّ  ٱّ َ   ]١٩٥: جليم [ ﴾١ِوٱ

“েতামরা ইহসান কেরা্ আ�াহ মুহিসন বা�াীরেক 

ভালবােসন্” [বাকারা : ১৯৫] 

আমরা ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলা েসসব কাজ ও কথার 

িনেদরশ িদেয়েছন িতিন েসগেলােক  ছ� কেরন; আর েসসব 

িজিনস িতিন িনেশধ কেরেছন েসগেলােক িতিন অ ছ� কেরন । 

و �  ﴿ َۡ َۡ ِ ٱۡلُ� َۡۡ�ٰ لِعَِباُِه نُ�ۡمو َوَ� َِ َِ  ّ َِ َ فَإِّ  ٱّ َ َغ وٱ ُۡ َُ َِ  تَۡ�
َۡۡضُه لَُ�ۡمۗ  وٱَ َِ ُۡ �ُ ۡۡ َ  ]٧: جسزمم[ ﴾س

“েতামরা যিদ কুফরী কেরা তাহেল [মেন েরেখা] আ�াহ 

েতামােদর মুখাে সী নন্ িতিন তাঁর বা�াহেদর জনয কুফরী 

 ছ� কেরন না্ আ েতামরা েশাকর করেল িতিন েতামােদর 

জনয তা  ছ� কেরন্” [যুমার : ৭] 



25 

 

ٰعِِدِذَ  ﴿ َٰ َُ ٱۡل َ َم ُعُدوٱ ُۡ َّٗبَطُهۡم َوُِيَل ٱ ََ َُُهۡم  ِۡهَ ٱّ ُ ٱببَِعا َُ  ﴾٤ َوَهِٰ�ذ 
 ]٤٦: جلو�ة[

“তােদর েবর হেয় যাবার যিদ ইো সিতযই থাকেতা তেব তারা 

েস জনয িকছু � িত অবশযই �হর করেতা্ িক  তােদর 

সংক�ব� হওয়াটাই আ�াহর  ছ� িছেলা না্ তাই আ�াহ 

তােদরেক অবসাদ�ি কের িদেয়েছন এবং বেল িদেয়েছন, ‘বেস 

থােকা বেস থাকা অনযানয েলাকেদর সােথ্” [তাওবা: ৪৬] 

আ�াহর স ি� 

আমরা ঈমান আিন েয, যারা ঈমানদার এবং েনক আমল কের 

আ�াহ তােদর �িত স �্  

ُُّهۥ  ﴿ َ َب ِۡ ٰسَِ  سَِمۡذ َخ ََ  ]٨: جليغة[ ﴾٨ّبِ�َ ٱّ ُ َ�ۡنُهۡم َوبَُضوٱَ َ�ۡنُهۚ 

“তােদর �িত আ�াহ তা‘আলা স � এবং তারাও আ�াহর 

�িত স �্ এ স ি� তার জনযই েয বযিি �ীয় রবেক ভয় 

কের্” [বাইিয়নাহ : ৮] 
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আ�াহর ীযব 

আমরা আরও ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলা কােফর এবং 

অনযানয এমন েলাকেদর উ রই ীযব নািযল কেরন যারা ীযেবর 

উ যুি্ 

لَۡيِهمۡ ﴿ َِ َو ٱّ ُ  ِِ وَِۡه وََغ َّ �ُ ٱس َۡ ِ ٱِر َُ ۡيِهۡم 
لَ َِ وَِۡ   َّ  ﴾ٱلّظَََِّ� بِٱّ ِ َظّذ ٱس

 ]٦: جلفتح[

“যারা আ�াহ স�েকর কারা  ধাররা ে াশর কের, েদাশ-�িট 

ও খারাে র আবেতর তারা িনেজরাই িনমিিত্ তােদর উ রই 

আ�াহর ীযব  েড়েছ্” [ফাতহ: ৬] 

ِۡ َصۡدبٗ ﴿ َۡ َُ بِٱۡلُ� ۚو ّمَِذ ٱّ ِ َوسَُهۡم َوَهِٰ�ذ ّمذ َ�َ َِ َعلَۡيِهۡم َغ ََ   
ِظيۚم  َِ  ٌّ َذٱ  ]١٠٦: جلح [ ﴾١َِ

“িক  যারা মেনর সে্াশ সহকাের কুফরী �হর কের িনেয়েছ 

তােদর উ রই আ�াহর ীযব্ এসব েলাকেদর জনয রেয়েছ 

েবদনাদায়ক শািি” [নাহল : ১০৬] 

আ�াহর েচহারা 

আমরা ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলার েচহারা রেয়েছ যা 

“জালাল ও ইকরাম” অথরাৎ মিহয়ান এবং ীিরয়ান গর িবিশ�্ 
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ٱِم َوَزۡبَ�ٰ وَ ﴿ َۡ ُۡ ِ
ۡۡ ََ�ِٰل َوٱ ۡۡ َُِّ  ُذو ٱ ُه َب  ]٢٧: جسمحن[ ﴾٢ُۡ

“এবং েকবলমা� েতামরা রেবর মিহয়ান ও ীিরয়ান েচহারাই 

অবিশ� থাকেব্” [রাহমান : ২৭] 

আ�াহর হাত 

আমরা ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলার উদার এবং উ�ুি 

দুিট হাত রেয়েছ্ 

وَطَكاِ  ُِنَُِق ﴿ َُ ۚ بَۡل ََِدٱهُ َمۡۡ َُ ِ ا َۡ َ ۡيَف َ  ]٦٤: جليئة [ ﴾َُ

“আ�াহর হাত েতা উদার ও উ�ুি্ িতিন েযভােবই ইো 

খরচ কেরন্” [মােয়দা : ৬৪] 

ُكُهۥ َِۡوَم ٱۡلََِ�َٰمِٞ ﴿ َِ ۡب َُ �ُض َ�ِيٗعا 
َ
ّق قَۡدبِهِۦ َوٱۡ� َِ َ ٱّ َ  َوَما قََدُبوٱ

ٰنَ  َٰ ُٰتۢ �َِيِمينِهۦِۚ ُسۡب َّ َ�َٰ�ُٰت َمۡطوِ َّ ٰ َ�ّما َُۡ�ُِ�وَ  َوٱس َِ ٰ  ]٦٧: جسزمم[ ﴾٦ُهۥ َوتََ�

“এসব েলােকরা েতা আ�াহর কদর যতটুকু করা উিচৎ তা 

করেলা না, অথচ েকয়ামেতর িদন েীাটা যমীন তাঁর মুি�র মেধয 

থাকেব্ আসমানসমূহ থাকেব তার ডান হােতর মেধয ে চােনা 

অব�ায়্ এসব েলােকরা েয িশরক কের তা হেত িতিন স�ূরর 

 িব�্” [যুমার: ৬৭] 
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আ�াহর চসু  

আমরা ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলার দুিট হাকীকী 

(�কৃত) চসু আেছ্ এর �মার হেে আ�াহ তা‘আলা িনে�াি 

বারী: 

يَِنا﴿ ِۡ ۡ�ُينَِنا َوَو
َ
ۡلَ  بِأ َُ ُِ ٱۡل  ]٣٧لود [ ﴾َوٱۡصَن

“আমার েচােখর সামেন এবং অহী েমাতােবক তুিম েনপকা 

ৈতরী কেরা্” [হূদ : ৩৭] 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরেছন: 

جله نصه من  حجينه جلور سو كشفه ألحمقت سبحيت اجهه مي جنت�«
 »خغيه

নূর হেলা আ�াহর  দরা্ যিদ িতিন তা উ�ুি কেরন তাহেল 

তাঁর নুেরর তাজা�ী সৃি� জীেতর যতদূর  যর্ েচােখর দৃি� 

ে ৗছেব, �েল- ুেড় ছাই হেয় যােব্ [মুসিলম, ইবন মাজা] 

আহেল সু�াত ওয়াল জামায়াত এ বযা াের একমত েয আ�াহ 

তা‘আলার দুিট চসু রেয়েছ্ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 

সা�ােমর দািাল স�িকরত হাদীসিট এর সমথরন করেছ্ এ 

হাদীসিটেত িতিন বেলেছন:  
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  أعورن ليس ر��م ن�ا هعور نهإ

েস [দািাল] হেলা কানা [এক েচােখ েদেখ] আর আমােদর 

রব কানা নন্ [বুখারী ও মুসিলম] 

আমরা ঈমান আিন েয,  

و وَُهَو ٱسّلِطيُف ٱۡ�َبُِ�  ﴿ َۡ ٰ ََ بۡ
َ
ُُ ٱۡ� ُۡ وَُهَو ُِۡدبِ ٰ ََ بۡ

َ
 ﴾١ّ� تُۡدبُِ�ُه ٱۡ�

 ]١٠٣: جألنعيم[

“আমরা তা‘আলােক দুিনয়ার েকান েচাখ �তযস করেত  াের 

না বরং িতিনই সমি েচাখেক �তযস করেত  ােরন্ িতিন 

অিতশয় সু�দশরী এবং সবরিবশেয় ওয়ািকফহাল্” [আন‘আম: 

১০৩] 

মুিমন েলােকরা আ�াহেক েদখেত  ােব 

আমরা একথা ঈমান আিন েয, মুিমন বযিিীন েকয়ামেতর 

িদন তাঁেক [রবেক] েদখেত  ােব্ 

﴿ ٌ� وهۚ َِۡوَمذِذم َّاِ�َ ُُ َۡ�ۚ  ٢ ُو َُِّها ََاِظ  ]٢٣-٢٢: جليديمة[ ﴾٢ََِ�ٰ َب
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“েসিদন [েকয়ামেতর িদন] িকছু সংখযক েচহারা হােসযািল 

হেব্ িনেজেদর রেবর িদেক দৃি� িদেয় রাখেব্” [িকয়ামাহ : ২২-

২৩] 

েকান িকছুই আ�াহর মত নয় 

আমরা আরও ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলার েকান দৃ�া্ 

েনই, তাঁর িসফােত কামাল বা  ূররা� গরাবলীর কারের। 

﴿ �ُ َِ ُُ ٱۡ�َ ِمي َّ و وَُهَو ٱس َۚ ۡ ََ ٗۡلِهِۦ  ِم َُ  ََ  ]١١: جسشورى[ ﴾١لَۡي

“েকান িকছুই তার মত নয়্ িতিন সব িকছুই শেনন এবং 

েদেখন্” [শূরা : ১১] 

আ�াহর ত�া ও ঘুম েনই 

আমরা আরও ঈমান আিন েয, 

ُخُذهُۥ ِسَنٞۚ َوَ� ََ ﴿
ۡ
 ]٢٥٥: جليم [ ﴾ۡومۚۚ َ� تَأ

“না ত�া, না িনষা তাঁেক [আ�াহেক] �শর করেত  াের্” 

[বাকারা : ২৫৫] 
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আ�াহ  ূরর ইনসাফীার 

আমরা আরও ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলা তাঁর “কামােল 

আদল” [ ূরর ইনসাফ] এর গের গরািাত হওয়ার কারের কােরা 

�িত জুলুম কেরন না্  

অনুর ভােব, িতিন তাঁর  ূরর িনয়�র ও আয়ে�র গের 

গরািাত হওয়ার কারের বা�াহেদর কমরকাে�র বযা াের ীােফল 

ও উদাসীন নন্ 

আ�াহর  ান ও সমতা অসীম  

আমরা ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলার অসীম  ান ও 

সমতার কারের আকাশ ও যমীেনর েকান িজিনসই তাঁেক অসম 

অ ারী বানােত  াের না্ 

﴿ �ۡ ََ  َُ َبٱ
َ
ۥِ ََِذٱِ أ هُ ُۡ ۡم

َ
َيُ�وُ   ٔا َِّ�َماِ أ ََ وَل َ�ُۥ ُ�ذ  َُ �َ  

َ
 ]٨٢: س�[ ﴾٨ا أ

“অথরাৎ আ�াহ যখন েকান িজিনেসর ইো ে াশর কেরন 

তখন িতিন [কাি�ত] িজিনসিটেক শধু বেলন: “হেয় যাও”। 
অমিন তা হেয় যায়্” [ইয়াসীন: ৮২] 

অনুর ,  ূরর শিি ও সমতার অিধকারী হবার ফেল িতিন 

কখেনা কা্ ও  িরিা্ হেয়  েড়ন না্ 
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َنا ِمذ ﴿ َّ ِّا�م َوَما َم
َ
�َض َوَما بَۡيَنُهَما ِ� ِسّكِٞ ي

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َّ َنا ٱس َۡ ۡد َخلَ ََ َولَ

ّم  و ُۡ
 ]٣٨: ق[ ﴾٣ل 

“আিম যমীন ও আসমানসমূহ এবং এ দু’েয়র মেধয অবি�ত 

সব িজিনসেক ছয়িদেন সৃি� কেরিছ্ এেত েকান কাি্ আমােক 

�শর কেরিন্” [দাফ: ৩৮] 

আ�াহর নাম ও িসফাত 

েযসব নাম ও গরাবলী আ�াহ তা‘আলা �য়ং িনেজর জনয 

েঘাশরা কেরেছন অথবা তাঁর জনয রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম সাবযি কেরেছন বা �ীকৃিত িদেয়েছন, েসসব নাম ও 

গরাবলীর �িত আমরা ঈমান রািখ্ িক  কিঠনভােব িনিশ� দু’িট 

িজিনসেক আমরা অ�ীকার কির্ আর তা হেে: ১. তামছীল; 

২. তাকয়ীফ্ 

১. তামছীল: অথরাৎ অ্ের িকংবা মূেখ এ কথা বলা, “আ�াহর 

িসফাত বা গরাবলী মাখলুেকর গরাবলীর মত্ 

২. তাকয়ীফ: অথরাৎ অ্ের িকংবা মুেখ একথা বলা, “আ�াহর 

িসফাত বা গরাবলীর অব�া, আকৃিত বা সূরত এ রকেমর্  
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অনুর ভােব, েযসব িবশয় আ�াহ তা‘আলা তাঁর িনেজর 

বযা াের অথবা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর 

বযা াের েনিতবাচক েঘাশরা কেরেছন েসসব িবশয় েনিতবাচক 

িহেসেবই আমরা ঈমান আিন। এ সব নফী বা েনিতবাচক 
িবশয়গেলা, এর িব রীেত আ�াহ তা‘আলার জনয কামািলয়াত 

তথা  ূররতাস�� গর সাবযি কের্ আর েযসব িবশেয় আ�াহ 

এবং তাঁর রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িকছুই 

বেলনিন েসসব িবশেয় আমরা চু  থািক্ 

আকীদা ও তাওহীেদর এ  েথ চলা ফরয 

আমরা মেন কির েয, এ আদীদা ও তাওহীেদর উ ের বিররত 

 েথ চলা ফরয ও অ িরহাযর্ কারর েযসব িবশয় আ�াহ 

তা‘আলা তাঁর িনেজর বযা াের ইিতবাচক বা েনিতবাচক বেল 

েঘাশরা কেরেছন েস সব িবশয়গেলা এমন সংবাদ ও তথয যা 

িতিন আ ন স�া স�েকর  িরেবশন কেরেছন্ আর আ�াহ 

তা‘আলা তাঁর িনেজর বযা াের সবেচেয় েবশী  ান রােখন্ িতিন 

সবেচেয় সতযবাদী এবং সবেচেয় সু�র বচেনর অিধকারী্ 

বা�ারা িনেজর  ান  ারা তাঁেক আয়� করেত  াের না্ 
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আর রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহ 

তা‘আলার বযা াের েয সব িবশয় ইিতবাচক বা েনিতবাচক বেল 

েঘাশরা কেরেছন েসগেলা হেে নবী সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম  িরেবিশত খবর বা তথয্ িতিন হেেন এমন এক 

মহান বযিি িযিন ‘আ ন রব’ স�েকর মানুেশর মেধয সবেচেয় 

েবশী  ানী্ সবেচেয় উ�ম নসীহতকারী্ সবেচেয় েবশী 

সতযবাদী এবং সু�র ভাশার অিধকারী্ অতএব আ�াহ তা‘আলা 

এবং রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বারী হেে 

 ান, সতযবািদতা এবং  ির ূরর বররনায় সমৃ�্ তাই তা �হর 

করার েসে� েকান �কার সংশয় অথবা �তযাখযান করার বয াের 

েকান ওজর আ ি� চলেত  াের না্ 
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অধযায় 

আ�াহর উ র ঈমান  

আ�াহ তা‘আলার উ র েয সব ইিতবাচক বা েনিতবাচক 

িসফাত ও গরাবলীর কথা িবিািরতভােব িকংবা সংেসে  ে শ 

কেরিছ েসগেলার বযা াের আমরা সবেচেয় েবশী িনভরর করিছ 

কুরআন ও সু�াহর উ র্ আমরা সবেচেয় েবশী আ�াশীল েস 

 থ ও নীিতর উ র যা অবল�ন কেরেছন এ উ�ােতরই সালােফ 

সােলহীন এবং েহদায়ােতর  িথকৃত ইমামীর্ 

আমরা মেন কির আ�াহর নাম ও িসফােতর েসে� কুরআন ও 

সু�াহর উিিগেলার �কাশয অথর �হর করা অ িরহাযর্ 

এমিনভােব আ�াহ তা‘আলার শােনর সােথ সাম�সযশীল ও 

েশাভনীয় “হাকীকত” এর উ র এগেলার বািবায়ন অতযাবশযক্ 

আমরা কুরআন ও সু�াহর এসব উিিেক যারা  িরবতরন 

কেরেছ এবং আ�াহ তা‘আলা ও রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এগেলা েয উেেেশয বযবহার কেরেছন, েস উেেশয 
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ছাড়া অনয েকান উেেেশয যারাই তা  িরবতরন কেরেছ তােদর 

 থেক আমরা �তযাখযান কির্  

তােদর  থেকও আমরা  িরতযাী কির যারা আ�াহ তা‘আলার 

িসফাতগেলােক িবকৃত কের এবং এসব উিির  ারা আ�াহ ও 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম যা উেেশয িনেয়েছন তা 

�হর না কের অনয িদেক িফিরেয় েদয়্  

অনুর ভােব, আমরা তােদর  থও  িরতযাী কির, যারা 

আ�াহর িসফাতসং�া্ এ বারীগেলােক আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর  

উেেশযকৃত অথর িনিশ� কের েসগেলােক তা‘তীল বা অথরহীন কের 

েনয়।  

ত� , আমরা েস  থও  িরতযাী কির, যারা “মুীালীন” 

অথরাৎ আ�াহ তা‘আলার িসফাতগেলার েসে� সীমা অিত�ম 

কের এবং বাড়াবািড় কের এগেলােক েকান সুিনিদর� আকার 

আকৃিতর উ র �েয়াী েদখায় অথবা এগেলার উেেশযেক 

বুঝােনার জনয িনেজরাই অবয়ব বািনেয় েনয়।   
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আমরা িনি�তভােব জািন েয কুরআন ও সু�ায় যা এেসেছ 

তার সবই হক এবং সতয্ একটা অ রটার িবেরাধী িকংবা 

িব রীত নয়্ কারর, আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ করেছন:  

ِِن﴿ ََٱَ ۚ َوسَۡو َ�َ  ِمۡذ  ۡۡ َُ وَ  ٱۡل ُۡ ََ َ�َكَدبّ فَ
َ
َٗ أ ٰ ُدوٱَ َِيهِ ٱۡخكَِ� َُ ۡ�ِ ٱّ ِ سََو ََ ا ِد 
 ٗ�ِٗ  ]٨٢: جلننيء[ ﴾٨  َُ

“এরা িক কুরআন িনেয় ীভীর মেনািনবেশর সােথ িচ্া-ভাবনা 

কের না? এটা যিদ আ�াহ ছাড়া অনয কােরা কাছ েথেক আসেতা 

তাহেল এেত অেনক �িবেরািধতা  াওয়া েযেতা্” [িনসা : ৮২] 

কারর, খবরািদ যিদ  র�র িবেরাধী হয় তাহেল একিট 

অ রিটর িমথযা হওয়ােক অবধািরত কের েতােল্ আ�াহ ও 

রাসূেলর  িরেবিশত খবেরর েসে� এ রকম হওয়া এেকবােরই 

অস�ব্ 

েয বযিি এই দাবী কের েয, আ�াহ তআলার িকতােব িকংবা 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর সু�ায় অথবা 

উভয়িটেতই  র�র িবেরািধতা রেয়েছ, তাহেল এ দাবী হেব 

তার অসৎ উেেশয বা তার অ্ের িবদযমান ব�তার কারের্ এ 

িমথযা ও উেেশযমূলক দাবীর জনয আ�াহ তা‘আলার কােছ তার 
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তাওবা করা এবং সােথ সােথ তার এ থাি্ ও েীামরাহী 

 িরতযাী করা উিচৎ্ 

আ�াহর িকতাব িকংবা নবীর সু�ায় অথবা উভয়টােতই 

 র�র িবেরািধতা আেছ বেল যিদ কােরা মেন িব�ুমা� সে�হ 

েদখা েদয়, তাহেল মেন করেত হেব, তার মেধয  ােনর ��তা 

অথবা বুঝেত অসমতা অথবা তার িচ্া শিিেত রেয়েছ যেথ� 

অ ির দতা ও অ িরে�তা্ এমতাব�ায় তার উিচৎ আেরা 

 ান-সাধনা করা্ িচ্া-ভাবনার েসে� আেরা অধযাবসায়ী হওয়া্ 

যােত কের তার কােছ সতয আেরা উউািসত হেয় উেঠ্ আর যিদ 

েকান িবশয় তার কােছ সু�� না হয়, তাহেল িবশয়িট েকান 

আেলেমর উ র নযাি করা উিচৎ্ সংশেয়র  থ  িরতযাী করা 

উিচৎ্  ােন অিভ  বযিিীর যা বেল থােকন এমতাব�ায় তারও 

তাই বলা উিচৎ্ 

﴿ ۗ َُِّنا ِِنِد َب ۚ ّمِۡذ  ّ ُُ  ]٧: آل عممجن[ ﴾ََٱَمّنا بِهِۦ 

“এর �িত আমরা ঈমান এেনিছ্ এর সবই আমােদর রেবর 

 স েথেক এেসেছ”। [আল ইমরান : ৭] তার েজেন রাখা উিচৎ 
েয, কুরআন ও সু�ায় েকান  ার�িরক িবেরািধতা েনই। এ 
দু’েয়র মেধয েকান ৈব িরতয ও িবেরািধতা েনই্ 
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অধযায় 

িফিরশ তােদর �িত ঈমান 

আমরা আ�াহ তা‘আলার িফিরশ তােদর �িত ঈমান আিন। 
আরও ঈমান রািখ েয,   

ُموَ  ﴿ َۡ �ۡ ِۡهِۦ َ�ۡعَملُوَ   ٢َِِباُۚ م  ۡم
َ
ۡوِل وَُهم بِأ ََ وََُهۥ بِٱۡل َُ بِ َۡ َ َ �َ٢﴾ 

 ]٢٧-٢٦: جألنبديء[

“তারা আ�াহর স�ািনত বা�াহ্ তারা তাঁর দরবাের আেী 

েবেড় কথা বেল না্ শধু তাঁরই হকুেম তারা কাজ কের্” 

[আি�য়া: ২৬, ২৭]  

তােদরেক আ�াহ তা‘আলা সৃি� কেরেছন্ তারা তাঁরই 

ইবাদেত ম� এবং তাঁরই আনুীেতয িনেয়ািজত্ 

وَ  ﴿ َكۡحِ�ُ َۡ َ تِهِۦ َوَ� َ َُ َبا ِِ وَ  َ�ۡذ  َكۡ�ِ�ُ َۡ َ َۡل َوٱ�ّهَ  ١َ� َ ِّ ّبُِحوَ  ٱ ََ ُ اَب َ
وَ   ُ�ُ َۡ  ]٢٠ -١٩: جألنبديء[ ﴾٢َ� َ�
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“তারা আ�াহর ইবাদত করেত অহংকার কের না্ অলসতাও 

কের না্ রাত িদন তাঁরই তাসবীহ  ােঠ বযি থােক, একিব�ুও 

থােম না্” [আি�য়া: ১৯-২০] 

আ�াহ তা‘আলা তােদরেক আমােদর েথেক আড়াল কের 

েরেখেছন ফেল আমরা তােদর েদখেত  াই না্ েকান েকান সময় 

আ�াহ তা‘আলা তাঁর কিত য় বা�াহর জনয তােদর  দরােক 

উ�ুি কের িদেয়েছন (ফেল তারা েদখেত ে েয়েছন)্ রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িজবরাইল আলাইিহস সালামেক 

তাঁর আসল রে  েদখেত ে েয়েছন, তাঁর িছল ছয়শত ডানা যা 

িদী্েক েঢেক েফেলিছল [বুখারী]। অনুর ভােব িজবরাইল 
আলাইিহস সালাম মিরয়ম আলাইহাস সালােমর িনকট  ূররা� 

মানুেশর আকৃিতেত আ��কাশ কেরিছেলন্ তখন মারইয়াম তাঁর 

সােথ কথা বেলিছেলন আর িতিনও মারইয়ােমর সােথ কথা 

বেলিছেলন্ আর একবার একজন অ িরিচত মানুেশর ছুরেত নবী 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর কােছ এেসিছেলন। সাহাবােয় 
েকরাম তাঁর  ােশই তখন অব�ান করিছেলন্ িজবরাইল 

(আলাইিহস সালাম) এমনভােব রাসূেলর কােছ আসেলন েয, তাঁর 

মােঝ সফেরর েকান আলামত েদখা যায়িন্ কা ড় িছল ধব-ধেব 
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সাদা্ চুলগেলা খুবই কাল বেররর্ িজবরাইল িনজ হাটু তাঁর হাটুর 

কাছাকািছ িনেয় বসেলন্ তাঁর হাত দুখানা দু’রােনর উ র েরেখ 

রাসূেলর মুেখামুিখ বসেলন্ তার র এেক অ রেক লসয কের 

কথাবাতরা বলেলন্ নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম সাহাবােয় 

েকরামেক জানােলন েয, িতিন [আীত বযিি] হেেনা িজবরাঈল 

[আলাইিহস সালাম] [বুখারী]। 

আমরা ঈমান আিন েয, িফিরশ তােদরেক িবিভ� কােজর দািয়র 

েদয়া হেয়েছ্ েযমন িজবরাইল [আলাইিহস সালাম] এর দািয়র 

হেে, আ�াহ তা‘আলার  স েথেক তাঁরই ইো অনুযায়ী নবী ও 

রাসূলীেরর �িত অহী নািযল করা্ 

মীকাঈল [আলাইিহস সালাম] এর দািয়র হেে, বৃি� বশরর, 

তৃর-লতা ও শাকশবজী উৎ াদেনর কাজ আনজাম েদয়া্ 

ইসরাফীল [আলাইিহস সালাম] এর দািয়র হেে, িকয়ামত ও 

 ুনর�ােনর সময় িসংীায় ফুকঁ েদয়া্ 

মালাকুল মাওত [আলাইিহস সালাম] এর দািয়র হেে, মৃতূযর 

সময় “রহ” কবয করা্ এমিনভােব  াহাড় সং�া্ বযা াের 
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িফিরশ তা িনেয়ািজত রেয়েছ্ আবার জাহা�ােমর রসক িহেসেবও 

িনেয়ািজত রেয়েছ একজন িফিরশ তা।  

িকছু সংখযক িফিরশ তা মাতৃীভর� স্ােনর দািয়ের িনেয়ািজত্ 

আর িকছু সংখযক িফিরশ তা এমন আেছ যারা আদম স্ােনর 

রসরােবসর কের্ িফিরশ তােদর মেধয িকছু সংখযক এমনও 

রেয়েছ যারা মানুেশর আমলনামা েলখার কােজ িনেয়ািজত্ 

একােজ �িতিট মানুেশর জনযই দু’জন িফিরশ তা িনেয়ািজত 

রেয়েছ্ 

َماِل قَعِيۚد ﴿ ِ ّۡ ِذ ٱس َِ َِمِ� َو ِۡ ِذ ٱ ِۡهِ َبُِيٌو  ١َِ ُُ ِمذ قَۡوٍل َِّ� َ�َ ّما َِۡلَِ
كِيۚد   ]١٨-١٧: ق[ ﴾١َِ

“ডান ও বাম িদেক বেস তারা �িতিট কাজ িলি ব� কের্ 

এমন েকান শ� বা�ার মুেখ উাািরত হয় না যা সংরসেরর জনয 

�ায়ী  যরেবসরকারী েনই্” [দাফ : ১৭-১৮] 

আেরা এমন িকছু সংখযক িফিরশ তা রেয়েছ যারা মৃত বযিিেক 

তার ী্বয�ান অথরাৎ কবের রাখার  র িজ াসাবাদ কের্ 

কবের দু’জন িফিরশ তা আেস্ তারা মৃত বযিিেক তাঁর রব,  ীন 

এবং নবী স�েকর �� কের্ 
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َۡ�ِه ﴿ ۡ�َيا َوِ� ٱ�ِخ َيٰو�ِ ٱ�  َ ۡۡ ۡوِل ٱّّابِِت ِ� ٱ ََ َ بِٱۡل ََٱَمُنوٱ َِِذ  ّّ َُِِّبُِت ٱّ ُ ٱ
 َُ ِ ا َۡ َ َعُل ٱّ ُ َما َ َۡ ٰلِِمَ�ۚ َوَز ّّ ل  ٱّ ُ ٱل ِِ  ]١٧: إنمجلدم[ ﴾٢َوُز

“তখন ঈমানদারীরেক আ�াহ এক �িতি�ত ও �মািরত 

কথার িভি�েত দুিনয়া ও আেখরােতর উভয় �ােন �িত�া দান 

কেরন্ আর জােলম েলাকেদরেক আ�াহ িবথা্ কের েদন্ 

আ�াহ যা চান তাই কেরন্” [ইবরাহীম: ২৭] 

জা�াতবাসীেদর জনযও িকছু সংখযক িফিরশ তা িনেয়ািজত 

রেয়েছ্ 

ّم ﴿ ِ بَا
ّ ُُ لَۡيِهم ّمِذ  َِ لَۡيُ�م ٢ َِۡدُخلُوَ   َِ َ�  َسَ�ٌٰم  َۡ ُ�ۡمۚ فَنِۡعَم ُ� بَِما َصَ�ۡ

 ]٢٤-٢٣: جسمعة[ ﴾٢ٱّ�ٱبِ 

“তারা জা�াতবাসীেদর সাদর স�াশেরর জনয চার িদক েথেক 

আসেব আর বলেত থাকেব, েতামােদর �িত শাি্ বিশরত েহাক্ 

েতামরা দুিনয়ােত েযভােব ৈধযর অবল�ন কেরেছা তার িবিনমেয় 

আজ েতামরা এ  ুর�ােরর অিধকারী হেয়েছা্” [রা‘দ: ২৩-২৪] 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম জািনেয়েছন েয, উধরাকােশ 

অবি�ত “আল-বাইতুল মামুর” এ �িতিদন স�র হাজার 

িফিরশ তা �েবশ কের অথবা নামাজ  েড়্ তােদর সংখযা এতই 
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অিধক েয, এর র তারা আর েকান িদন ি তীয়বার এেত �েবশ 

করার সুেযাী  ােব না্ [বুখারী- মুসিলম] 
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অধযায় 

আসমানী িকতােবর �িত ঈমান 

আমরা ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলা তাঁর নবী-রাসূলীেরর 

উ র িকতাব নািযল কেরেছন্ এসব িকতাব নািযল কেরেছন 

সম� সৃি�কুেলর িব েস �মার �িত�া করার জনয এবং েনক 

আমলকারীেদর  েস দলীল �মার িহেসেব্ এসব িকতােবর 

মাধযেম নবী রাসূলীর মানুশেক িহকমত িশসা েদন এবং তােদর 

আ�শি� কেরন্ 

আমরা ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলা �েতযক রাসূেলর 

উ রই িকতাব নািযল কেরেছন্ এ �সে� আ�াহ তা‘আলা 

ইরশাদ কেরন: 

ۡ�َا َمَعُهُم ٱلۡ ﴿ َُ َ
َ
بَۡسۡلَنا بُُسلََنا بِٱۡ�َّيَِ�ِٰت َوأ

َ
ۡد أ ََ وَم لَ َُ َ ِِ َٰو َوٱسِۡمَ�ٱَ   ََ �ِ

ه  ُِ َۡ ُُ بِٱۡلَِ  ]٢٥: جرةية[ ﴾ٱ�ّا

“আিম আমার রাসূলীরেক সু�� িনদশরনসহ  ািঠেয়িছ্ 

তােদর সােথ নািযল কেরিছ িকতাব এবং মীযান। যােত কের 
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মানুশ ইনসাফ ও সুিবচােরর উ র কােয়ম থাকেত  াের্” 

[হাদীদ : ২৫] 

আমরা আসমানী িকতাবসমূেহর মেধয িনে�াি িকতাবগেলার 

কথা জািন:  

১. তাওরাত: এ িকতাব আ�াহ তা‘আলা মূসা [আলাইিহস 

সালাম] এর উ র নািযল কেরেছন্ বনী ইসরাইেলর জনয এটা 

সবরেি�� িকতাব্ 

ُُوٱَ ى َِيَها ُهدٗ ﴿ َِِذ َها َّ ِ َ س ۡسلَُموٱ
َ
َِِذ أ ّّ ُۡ�ُم بَِها ٱ�ِّۡي وَ  ٱ َِ  ۚ َوَُوبۚ

 ٰ َّ ّۡ ۚ َوٱس ََ ِ َهَدٱ َُ لَۡيهِ  َِ  َ ِٰو ٱّ ِ َوَ�َُوٱ ََ َ ِمذ ُِ َباُب بَِما ٱۡسُكۡحَُِظوٱ ِۡ
َ
 ﴾نِي وَ  َوٱۡ�

 ]٤٤: جليئة [

“এেত রেয়েছ েহদায়াত এবং আেলাকবিতরকা্ এর  ারা 

িনেবিদত �ার নবীীর ইয়াহূদীেদর যাবতীয় িবচার-ফয়সালা 

করেতন, অনুর ভােব আেলম ও ফকীহীরও। কারর তাঁেদরেক 
আ�াহর িকতােবর িহফাযত ও রসরােবসেরর দািয়র েদয়া 

হেয়িছেলা্ আর তারা িছেলা এ িকতােবর সাসী্” [মােয়দা : ৪৪] 
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২. ই�ীল: ঈসা [আলাইিহস সালাম] এর উ র আ�াহ 

তা‘আলা ই�ীল িকতাব নািযল কেরেছন্ এ িকতাবিট তাওরােতর 

সমথরক ও  ির ূরক্ 

ِ�يَل َِ ﴿ ِ
ۡۡ ََٱَ�ۡيَ�ُٰه ٱ قٗ ى يهِ ُهدٗ َو ّدِ ََ ا سَِّما َ�ۡ�َ ََِدِۡهِ ِمَذ ٱ�ّۡوَبٮِٰٞ َوَُوبۚ َوُم

ٞٗ ى وَُهدٗ  َِِظ  ]٤٦: جليئة [ ﴾٤ّلِۡلُمّكََِ�  َوَمۡو

“আিম ঈসােক ই�ীল দান কেরিছ্ এেত রেয়েছ িহদায়াত ও 

[েীামরাহী েথেক েবেচ থাকার] আেলা্ তাওরােতর [হকুম 

আহকাম েথেক] যা িকছু এর সামেন িছেলা এ িকতাব তারই 

সমথরক এবং সতযতা �মারকারী্ এেত রেয়েছ মু�াকী েলাকেদর 

জনয িহদায়াত ও নসীহত্” [মােয়দা : ৪৬] 

لَۡيُ�مۚۡ ﴿ َِ َِم  ّۡ ُِ   ِ ّّ ََ ٱ ّل لَُ�م َ�ۡع ِِ
ُ
 ]٥٠: آل عممجن[ ﴾َوِ�

“ই�ীল িকতাব নািযেলর আেরকিট উেেশয হেলা, েতামােদর 

উ র যা হারাম িছেলা এমন কিত য় িজিনস আিম েতামােদর 

জনয হালাল কের েদেবা্” [আল-ইমরান :৫০] 

৩. যাবূর: আ�াহ তা‘আলা যাবূর িকতাবিট দাউদ [আলাইিহস 

সালাম] এর উ র নািযল কেরেছন্ 
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৪. ইবরাহীম এবং মূসা [আলাইিহস সালাম] এর উ র ছহীফা 

[েছাট িকতাব] নািযল হেয়েছ্ 

৫. সবরেশশ নবী মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 

উ র আ�াহ তা‘আলা কুরআেন কারীম নািযল কেরেছন্ 

َُّيَِ�ٰتم ى ُهدٗ ﴿ ُِ َو قَاِ    ّلِلّنا ۡۡ َُ  ]١٨٥: جليم [ ﴾ّمَِذ ٱسُۡهَدٰى َوٱۡل

“েীাটা মানব জািতর জনয িহদােয়ত �র  এ কুতাব এমন 

সু�� িনদরশনাবলী  ারা  ির ূরর যা সিঠক ও সতয  থ �দশরন 

কের্ হক ও বািতেলর মেধয  াথরকয  ির�ার ভােব তুেল ধের্” 

[বাকারা : ১৮৫] 

قٗ ﴿ ّدِ ََ لَۡيهِه ُم َِ ِٰو َوُمَهۡيِمناا  ََ  ]٤٨: جليئة [ ﴾ا سَِّما َ�ۡ�َ ََِدِۡهِ ِمَذ ٱۡلِ�

“ ূেবর নািযলকৃত িকতােবর মধয েথেক সতযরে  যা এ 

িকতােবর সামেন রেয়েছ এিট তার সতযতা �মারকারী এবং 

িহফাযত ও সংরসরকারী্” [মােয়দা : ৪৮] 

এ িকতাব নািযেলর মাধযেম আ�াহ তা‘আলা  ূেবরর যাবতীয় 

িকতােবর হকুম রিহত কের িদেয়েছন্ িতিন এ িকতাবেক সব 

ধরেনর সংশয়কারী এবং  িরবতরন সাধনকারীর দুুমর েথেক রসা 

করার দািয়র �হর কেরেছন্ 
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﴿ ُۡ ِ ّّ ۡ�َا ٱ ُّ ُۡذ ََ ََ َُِٰظوَ  ََِّا  َٰ  ]٩: جرجم[ ﴾٩َۡ �َّا َ�ُۥ لَ

“কুরআন আিমই নািযল কেরিছ এবং িনেজই এর 

িহফাযতকারী্” [িহজর : ৯] কারর এ িকতাব িকয়ামত  যর্ 

েীাটা সৃি�র জনয দলীল িহেসেব অবিশ� থাকেব্ 

 ূবরবতরী িকতাবগেলা িছেলা অ�ায়ী/সামিয়ক্ এগেলার জনয 

একটা সময় িনধরািরত িছেলা্ রিহতকারী িকতাব (কুরআন) 

নািযেলর মাধযেম  ূেবরকার িকতাবগেলার িনজ� কাযরকািরতার 

 িরসমাি� ঘেটেছ এবং  ূবরবতরী িকতাবগেলােত িক িক রদ-বদল 

ও  িরবতরন সািধত হেয়েছ তারও বররনা েদয়া হেয়েছ্ এজনযই 

এ িকতাবগেলা ( রবতরী সমেয়র জনয) �িটমুি িছল না বরং 

েসগেলােত অেনক  িরবতরন,  িরবধরন সািধত হেয়েছ্ 

ذ ّمَوٱِضعِهِۦ﴿ َِ ِفُوَ  ٱۡلَ�َِم  ّۡ َ ُِ ُُوٱَ  َِِذ َها ّّ  ]٤٦: جلننيء[ ﴾ٱ

“ইয়াহূদীেদর মেধয এমন িকছু েলাক রেয়েছ যারা িকতােবর 

বাকযগেলােক তােদর মূল অথর হেত সিরেয় েদয়।” (অথরাৎ িবকৃিত 
ঘটায়) [িনসা : ৪৬] 
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﴿ ِ َّ ِ ِِنِد ٱّ ِ فََوۡزۚل ّل َٰذٱ ِمۡذ  ََ وسُوَ   َُ ُُّم َ� ِِۡدِِهۡم 
َ
َٰو بِي ََ َِذ َِۡ�ُكُبوَ  ٱۡلِ�

ََُمنٗ  َ بِهِۦ  وٱ ُ�َ ۡۡ و لِيَ َٗ ِِۡدِِهۡم َوَوۡزۚل سُّهم ّمِّما ا قَلِي
َ
َكَبۡت ي َُ  فََوۡزۚل سُّهم ّمِّما 

ُبوَ   َِ  ]٧٩: جليم [ ﴾٧َِۡ�

“েস সব েলােকর জনয �ংস অিনবাযর যারা িনেজেদর হােত 

শরী‘আেতর িবধান রচনা কের্ তার র েলাকেদরেক বেল েয, 

এগেলা আ�াহর  স েথেক নািযল হেয়েছ্ এ রকম করার 

উেেশয হেে এর িবিনমেয় তারা সামানয �াথর উ�ার করেব। তাই 
তারা িনজ হােত যা রচনা কেরেছ এবং অনযায়ভােব যা কামাই 

কেরেছ তার জনয রেয়েছ �ংস ও শািি্” [বাকারা: ৭৯] 

ََ بِهِۦ ُموَ�ٰ َُوبٗ  قُۡل ﴿ ِ ا َُ   ِ ّّ َٰو ٱ ََ َل ٱۡلِ� َُ َ
َ
ه ى   وَُهدٗ َمۡذ أ ُِ ّلِلّنا

 ٗ�ِٗ َُ وَ   َُ ََ ُ�ۡبُدوَ�َها َوُ�ۡ ٱِطي َۡ  ]٩١: جألنعيم[ ﴾ َ�َۡعلُوََُهۥ قَ

“েহ মুহা�াদ! বল, মানুেশর জনয আেলাকবিতরকা এবং  থ 

িনেদরশনা িহেসেব মূসা েয িকতাব িনেয় এেসিছল যা েতামরা 

টুকরা-টুকরা কের েরেখ িদে, যার িকছু অংশ েদখাও আর 

বহলাংশই লুিকেয় রাখ- েস িকতাব েক নািযল কেরিছল?” 

[আন‘আম: ৯১] 
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﴿ َٗ ِۡز ََ ِٰو َوَما �ّ  ِمۡنُهۡم لَ ََ ُبوهُ ِمَذ ٱۡلِ� ََ ِٰو ِ�َۡح ََ نََكُهم بِٱۡلِ� َِ ۡ س
َ
ا َِۡلوُۥَ  ي

َ ُهَو ِمَذ ٱ ََ وسُوَ   َُ ِِنِد ٱّ ِ َوَز ِِنِد ٱّ ِ َوَما ُهَو ِمۡذ  وسُوَ  ُهَو ِمۡذ  َُ ِٰو َوَز ََ ۡلِ�
َّ وَُهۡم َ�ۡعلَُموَ   ُۡ�َم  ٧ٱّ ِ ٱۡلَ�ِذ ۡۡ َٰو َوٱ ََ   ُِۡؤ�َِيُه ٱّ ُ ٱۡلِ�

َ
َما َ�َ  لََِۡ�ٍ أ

 ُٗ َبا ِِ وَُوٱَ  ُُ  ُِ وَل سِلّنا َُ ُُّم َ� ُُوِ  ٱّ ِ َوٱ� ُبّو�َ   ]٧٩-٧٨: آل عممجن[ ﴾ٱ ّ�ِ ِمذ 

“আর তােদর মেধয িকছু েলাক এমনও রেয়েছ যারা িকতাব 

 াঠ করার সময় িজহবা এমন ভােব উলট- ালট কের যােত 

েতামরা মেন কেরা েয তারা যা  াঠ করেছ তা িকতােবরই কথা্ 

অথচ �কৃত েস তা িকতােবর কথা নয়্ তারা বেল এগেলা 

আ�াহর  স েথেক এেসেছ অথচ আ�াহর  স েথেক তা আেস 

িন্ আসেল তারা েজেন শেনই আ�াহর �িত িমথযা আেরা  

করেছ্ েকান মানুেশর  েসই এটা েশাভনীয় নয় েয, আ�াহ  

তােক িকতাব, সমতা আর নবুয়াত দান করেব আর েস এগেলা 

ে েয় মানুশেক বলেব, আ�াহেক বাদ িদেয় েতামরা আমার বা�াহ 

হেয় যাও্” [আল ইমরান : ৭৮-৭৯] 

﴿ ٗ�ِٗ َُ ُ لَُ�ۡم  ََُ�ۡم بَُسوُ�َا َُِّۡ�ِ ِ ا َُ ِٰو قَۡد  ََ ۡهَل ٱۡلِ�
َ
أ نُكۡم َ�ٰ ُُ   ّمِّما 

ِٗ�م  
َُ ذ  َِ وٱَ  َُ ِٰو َوَزۡع ََ وَ  ِمَذ ٱۡلِ� َُ بِۚ�  ُ�ۡ ٰۚو م  ََ ََُ�م ّمَِذ ٱّ ِ َُوبۚ َو�ِ ِ ا َُ قَۡد 

١  ٰ َُ بِۡضَ� لَُ�ِٰت ََِ� َ�ۡهِد  بِهِ ٱّ ُ َمِذ ٱّ�َب ُهم ّمَِذ ٱلظ  ُُ ِۡ ۡۡ َ�ِٰم َوزُ َّ ََُهۥ ُسُبَل ٱس
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َكَِي�م  ٱ� وبِ �ِإِۡذَِهِۦ َوَزۡهِدِِهۡم ََِ�ٰ ِصَ�ٰطم  َۡ َ َِّ  ٱّ َ  ١ م  َِِذ قَاسُِوٱ ّّ َۡ ٱ ََ ۡد َ� ََ ّل
َزمَۚ  ۡۡ ُُ ٱۡ�ُذ َم ي َِ  ]١٧-١٥: جليئة [ ﴾ُهَو ٱسَۡم

“েহ আহেল িকতাব আমার রাসূল েতামােদর কােছ এেসেছ্ 

িতিন েতামােদরেক এমন অেনক িকছুই িকতাব েথেক বেল েদন 

যা েতামরা েীা ন কের রাখিছেল্”[মােয়দা : ১৫-১৭]
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অধযায় 

রাসূলেদর উ র ঈমান 

আমরা ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলা তাঁর সৃি�কুেলর �িত 

রাসূল  ািঠেয়েছন— 

َّ َُِ�وَ  ﴿ َ ِِ ِزَذ َوُمنِذبِزَذ  ِ�َّۡ ۡ ُسِل  َوَ�َ  م  ّۡ  َ�ۡعَد ٱس ُِ َ ٱّ ِ  ََ  ُِ سِلّنا
ِ�يمٗ  َِ ٱ  ُا ُِز َِ  ]١٦٥: جلننيء[ ﴾اٱّ ُ 

“সুসংবাদ দাতা ও ভয় �দশরনকারী িহেসেব্ েযন রাসূল 

 াঠাবার  র আ�াহর িবরে� েলাকেদর েকান যুিিই না থােক্ 

আর আ�াহ  রা�মশালী � াময়।” [িনসা: ১৬৫] 

আমরা ঈমান আিন, সবর�থম রাসূল হেেন নূহ [আলাইিহস 

সালাম] আর সবরেশশ হেেন মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম।  

ُم ﴿ ِ ََِ�ٰ َُو ۡيَنا َِ ۡو
َ
ِ أ َما َُ   َۡ َِ َِ ِ ۡيَنا َِ ۡو

َ
ِ أ ِۦۚ  َۧوٱ�ّبِّ�ِ  َِّ�ا : جلننيء[ ﴾َذ ِمۢذ َ�ۡعِده

١٦٣[ 
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“আিম েতামার �িত অহী  ািঠেয়িছ েযমনভােব আিম নূহ এবং 

তাঁর  রবতরী নবীেদর �িত অহী  ািঠেয়িছ্” [িনসা : ১৬৩] 

دم ﴿ َِ
َ
ِ أ بَا

َ
َّمٌد ي ُُ الُِ�ۡم َوَهِٰ�ذ بُّسوَل ٱّ ِ وََخاَ�َم  ّما َ�َ   َُ ّمِذ ّبِ

 ]٤٠: جألحزجب[ ﴾َذۗ  ۧٱ�ّبِّ�ِ 

“মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েতামােদর  ুরশেদর 

মেধয কােরা ি তা নন্ বরং িতিন আ�াহর রাসূল এবং সবরেশশ 

নবী ্” [আহযাব : ৪০] 

নবীীেরর মেধয সেবরাা মযরাদার অিধকারী হেেন মুহা�াদ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম। তার র  যরায়�েম ইবরাহীম, 
মূসা, নূহ এবং ঈসা ইবন মারইয়াম্ তাঁরা িবেশশ মযরাদা �া�্ 

আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন: 

َخۡذََا ِمَذ ٱ�ّبِّ�ِ ﴿
َ
ُم  ۧ�ۡذ أ ُهۡم َوِمنَ  َوِمذ َ و ََ ٰ ََ �بَۡ�ٰهِيَم َوُموَ�ٰ  َذ ِمي

ا َغلِيظٗ  َا ٰ ََ َخۡذََا ِمۡنُهم ّمِي
َ
َزَمو َوأ ۡۡ ِِيَ� ٱبِۡذ َم  ]٧: جألحزجب[ ﴾٧ا َو

“েহ নবী �রর কেরা, েস ওয়াদা ও �িত�িতর কথা যা 

আমরা সব নবীর কাছ েথেক �হর কেরিছ এবং েতামার কাছ 

েথেকও এ �িত�িত িনেয়িছ্ তােদর সবার কাছ েথেকই আমরা 

খুব  াকাে াি ওয়াদা �হর কেরিছ্” [আহযাব : ৭] 
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আমরা দৃৃতার সােথ এ িব�াস ে াশর কির েয, মুহা�দ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর শরী‘আত এসব িবেশশ মযরাদা 

�া� নবীেদর শরী‘আেতর মযরাদােক অ্ভুরি কের্ এ েসে� 

আ�াহর বারী হেে:  

َۡ  َوَما َوّصۡيَنا ﴿ َِ ۡيَناِ َِ َِ ۡو
َ
ِِ  أ ّّ ا َوٱ ِٗ ٰ بِهِۦ َُو ّٰ َل لَُ�م ّمَِذ ٱّ�ِِِذ َما َو َ�ََ

ُِيُموٱَ ٱّ�َِِذ وَ 
َ
ۡ  أ

َ
و أ ِِيَ�ٰ قُوٱَ َِيهِ  بِهِۦِ َِبَۡ�ٰهِيَم َوُموَ�ٰ َو ّۡ ََ  ]١٣: جسشورى[ ﴾َ� َ�َك

“িতিন েতামােদর জনয  ীেনর েসই িনয়ম িবধান িনিদর� কের 

িদেয়েছন যান উ েদশ িতিন নূহ [আলাইিহস সালাম] েক 

িদেয়িছেলন্ আর আিম েতামার �িত অহীর মাধযেম যা  ািঠেয়িছ, 

যার িনেদরশ আিম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসােকও িদেয়িছলাম্ তা 

হেে, েতামরা  ীন কােয়ম কেরা এবং এেত িবিে� হেয়া না্” 

[শূরা: ১৩] 

আমরা ঈমান আিন েয, সব রাসূলই মানুশ িছেলন্ মাখলুক 

িছেলন। রবুিবয়ােতর েকান গর বা ৈবিশ�য তাঁেদর মেধয িছেলা 
না্ সবর�থম রাসূল নূহ [আলাইিহস সালাম] স�েকর আ�াহ 

তা‘আলা ইরশাদ কেরেছন :  
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َِّ َملَ ۚ  َوَ�ِ ﴿ ِ قُوُل َ
َ
ۡيَو َوَ�ِ أ َۡ لَُم ٱلۡ ِۡ

َ
ٱِرُِذ ٱّ ِ َوَ�ِ أ َُ ِِنِد  َخ قُوُل لَُ�ۡم 

َ
 ﴾أ

 ]٣١: لود[

“আিম েতামােদর বিল না েয, আমার কােছ আ�াহর ধনভা�ার 

রেয়েছ্ আিম ীােয়ব জািন একথাও বিল না্ আিম একথাও বিল 

না, ‘আিম একজন িফিরশ তা।” [হূদ: ৩১] 

েশশ রাসূল মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েক আ�াহ 

তা‘আলা একথা বলেত িনেদরশ িদেয়েছন:  

﴿ َِّ ِ قُوُل لَُ�ۡم َ
َ
ۡيَو َوَ�ِ أ َۡ لَُم ٱلۡ ِۡ

َ
ٱِرُِذ ٱّ ِ َوَ�ِ أ َُ ِِنِد  َخ قُوُل لَُ�ۡم 

َ
ّ�ِ أ
 ]٥٠: جألنعيم[ ﴾َملٌَ و 

“আিম েতামােদরেক একথা বিল না েয, আমার কােছ আ�াহর 

ধন-ভা�ার আেছ। আিম ীােয়ব জািন একথা ও আিম বিল না্ 
আিম একজন িফিরশ তা এটাও েতামােদরেক আিম বিল না্” 

[আন‘আম : ৫০] 

একথা বলার জনযও িনেদরশ িদেয়েছন:  

عٗ ﴿ َۡ �َ �ِ َۡ ۡملُِ  ِ�َ
َ
ۚ ّ�ِ أ ََ ٱّ ُ ِ ا ََ ٱ َِّ� َما   ]١٨٨: جألعمجف[ ﴾ا َوَ� َ� 
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“আ�াহ যা চান তাছাড়া িনেজর েকান লাভ বা সিত করার 

সমতা আমার েনই্” [আ‘রাফ : ১৮৮] 

আ�াহ তা‘আলা নবীেক একথা বলেত িনেদরশ িদেয়েছন: 

ٗدٱ ﴿ ََ ۡملُِ  لَُ�ۡم َ�ّٗ  َوَ� َب
َ
َِّ َ�ِ أ ِ ِِ ِمَذ ٱّ ِ  ٢قُۡل َ �َِ ُُ ِ لَذ 

َّ ِ قُۡل َ
ٱ  ُُوَِهِۦ ُمۡلَكَحدا َد ِمذ  ُِ

َ
ۚد َولَۡذ أ َِ

َ
 ]٢٢-٢١: جلن[ ﴾٢أ

“বলুন, আিম েতামােদর েকান সিত করার সমতাও রািখনা, 

েকান কলযার করারও সমতা রািখ না্ বল: আমােক আ�াহর 

 াকড়াও হেত েকউ রসা করেত  ারেব না্ তাঁর আিয় ছাড়া 

আমার আর েকান আিয়�ল েদিখ না্” [িজন : ২১-২২] 

 

আমরা ঈমান আিন, নবীীর সবাই আ�াহর বা�াহ্ আ�াহ 

তা‘আলা তাঁেদরেক িরসালােতর মাধযেম স�ািনত কেরেছন্ 

তাঁেদর সেবরাা মযরাদা ও �শংসা বররনার েসে� আ�াহ তা‘আলা 

তাঁেদরেক দাসেরর গের গরািাত কেরেছন্ �থম রাসূল নূহ 

[আলাইিহস সালাম] স�েকর আ�াহ তা‘আলা বেলেছন:  

َٞ َمۡذ َ�َۡلنَ ﴿ ٍُ  ََُِّهۥ َ�َ  َ�ۡبدٗ ُذّبِّز َُ َُو ُ�وبٗ ا َم ََ  ] ٣: جرسجء[ ﴾٣  ٱ 
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“েতামরা েতা তােদরই স্ান যােদরেক আমরা নূহ 

[আলাইিহস সালাম] এর সােথ [েনপকায়] বহন কেরিছলাম্ আর 

নূহ [আলাইিহস সালাম] িছল আ�াহর একজন েশাকরগজার 

বা�াহ্” [ইসরা : ৩] 

সবরেশশ রাসূল মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম স�েকর 

আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ করেছন:  

ٱ ﴿ ۡا َُ�وَ  سِۡلَ�ٰلَِمَ� ََِذِ ِِ ٰ َ�ۡبِدهِۦ  َ ََ قَاَ   ۡۡ َُ َل ٱۡل ُّ ََ  ِ ّّ َُ ٱ  ﴾١َ�َباَب
 ]١: جلفمقين[

“অতীব বরকত ূরর েসই স�া িযিন এ ফুরকান �ীয় বা�াহর 

উ র নািযল কেরেছন; েযন েস সম� সৃি�কুেলর জনয ভয় 

�দশরনকারী হেত  াের্” [ফুরকান: ১] 

অনযানয নবীীেরর েসে� আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ করেছন:  

﴿ ِٰۡ ََ بۡ
َ
ِِۡد  َوٱۡ�

َ
َوِ� ٱۡ�

ُ
َّ أ و َُ َٰق َوَزۡع َٰ ِ َِبَۡ�ٰهِيَم �ۡس َِِ�َٰدََا  ۡۡ ُُ  ﴾٤َوٱۡذ

 ]٤٥: ص[

“আমার বা�াহ ইবরাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুেবর কথা �রর 

কেরা্ তারা বড় কমরসমতা স�� এবং দৃি�মান েলাক িছেলা্” 

[েছায়াদ : ৪৫] 
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﴿  ٌّ ّوٱ
َ
ۥِ أ ِۡدِه ََُِّه

َ
َُ َذٱ ٱۡ� ٱوُۥ َُ ۡۡ َ�ۡبَدََا  ُُ  ]١٧: ص[ ﴾١َوٱۡذ

“আমার বা�াহ দাউেদর কথা বররনা কেরা, েস বড় শিি 

সামেথরর অিধকারী িছেলা্ সব বযা ােরই আ�াহর িদেক 

�তযাবতরনকারী িছেলা্” [েছায়াদ :১৭] 

﴿ ٌّ ّوٱ
َ
ۥِ أ َُ ُسلَۡيَ�َٰذۚ َِۡعَم ٱۡلَعۡبُد ََُِّه ٱوُۥ  ]٣٠: ص[ ﴾٣َووََهۡبَنا ِ�َ

“আর দাঊদেক আমরা সুলাইমান [এর মত িবচসর  ু�] দান 

কেরিছ্ েস কতইনা উ�ম বা�াহ্ েস [বার বার আ�াহর িদেক] 

�তযাবতরনকারী্” [েসায়াদ: ৩০] 

ঈসা আলাইিহস সালাম এর বযা াের আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ 

করেছন: 

ََِِٰل ﴿ ََ ِ َِۡس َِ َ ِ�ّ 
َٗ َٗ َعۡلَ�ُٰه َم َُ لَۡيهِ َو َِ ۡ�َعۡمَنا 

َ
 ﴾٥َِۡ  ُهَو َِّ� َ�ۡبٌد ي

 ]٥٩: جسزخمف[

“েস [ঈসা] আ�াহর বা�াহ বযতীত আর িকছুই নয়। তাঁর 
�িত আমরা িনয়ামত দান কেরিছ এবং তােক বনী ইসরাইেলর 

জনয এক িবেশশ দৃ�া্ বািনেয়িছ্” [যুখরফ :৫৯] 
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আমরা ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলা মুহা�দ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম এর মাধযেম “িরসালত” সমা� কেরেছন্ 

তাঁেক েীাটা মানব জািতর কােছ রাসূল িহেসেব  ািঠেয়েছন 

আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরেছন: 

﴿  �
َ
ي ِ  َ�ُۥ ُمۡلُ  قُۡل َ�ٰ ّّ ا ٱ ُۡ�ۡم َ�ِيعا َِ َِّ بَُسوُل ٱّ ِ َِ ِ َ ُُ َها ٱ�ّا

ۦ َوُزِميُتو َ�  ِ ُۡ  ََِهَٰه َِّ� ُهَو ُِ
�ِضه َ�ِ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َّ ِ  َٔ ٱس َ بِٱّ ِ َوبَُسوِ�ِ ٱ�ِّ�ّ اِمُنوٱ

َِ�ٰكِهِۦ َوٱتّ  ََ ِ  ُِۡؤِمُذ بِٱّ ِ َو ّّ ِ ٱ ّ ِ ّّ
ُ
: جألعمجف[ ﴾١بُِعوهُ لََعّلُ�ۡم َ�ۡهَكُدوَ  ٱۡ�
١٥٨[ 

“েহ মুহা�দ! বেলা েহ েলাকসকল, আিম েতামােদর সবার 

�িত নবী িহেসেব েসই মহান আ�াহর  স েথেক ে�িরত হেয়িছ, 

িযিন আসমান ও যমীেনর একে� মািলক্ িতিন ছাড়া আর েকান 

হক ইলাহ েনই্ িতিনই জীবন দান কেরন্ িতিনই মৃতুয েদন্ 

অতএব েতামরা আ�াহর �িত এবং তাঁরই ে�িরত উ�ী নবীর 

�িত ঈমান আেনা িযিন আ�াহ এবং তাঁর কথােক েমেন চেলন 

েতামরা তাঁর আনুীতয কেরা; যােত কের েতামরা িহদায়াত লাভ 

করেত  ােরা্” [আ‘রাফ : ১৫৮] 

আমরা ঈমান আিন েয, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর শরী‘আত হেে “ ীন ইসলাম”, েয  ীনেক আ�াহ 
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তা‘আলা তাঁর বা�াহেদর জনয  ছ� কেরেছন্ একমা� ইসলাম 

ছাড়া অনয িকছুই কারও কাছ েথেক িতিন  ীন িহেসেব �হর 

করেবন না্ আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরেছন:  

ۡسَ�ُٰمۗ ﴿ ِ
ۡۡ ِِنَد ٱّ ِ ٱ  ]١٩: آل عممجن[ ﴾َِّ  ٱّ�َِِذ 

“আ�াহর কােছ ইসলামই একমা�  ীন্” [আেল-ইমরান :১৯] 

لَۡيُ�ۡم َِۡعَمِ� َوبَِضيُت ﴿ َِ ۡ�َمۡمُت 
َ
ۡ�َملُۡت لَُ�ۡم َُِِنُ�ۡم َوي

َ
َۡوَم أ ِۡ ٱ

ۡسَ�َٰم ُِِنٗ  ِ
ۡۡ ۚ لَُ�ُم ٱ  ]٣: جليئة [ ﴾ا

“আজ আিম েতামােদর  ীনেক েতামােদর জনয স�ূরর কের 

িদলাম্ আমার িনয়ামত েতামােদর �িত  ির ূরর কের িদলাম্ 

আর ইসলামেক েতামােদর জনয  ীন িহেসেব �হর কের স � 

হলাম।” [মােয়দা : ৩] 

আরও ইরশাদ কেরন: 

ۡسَ�ِٰم ُِِنٗ ﴿ ِ
ۡۡ ۡ�َ ٱ ََ �ِ ِمَذ َوَمذ ََِۡۡكِغ  َۡ َبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ� ٱ�ِخ َۡ ا فَلَذ ُ�

 ]٨٥: آل عممجن[ ﴾٨ٱۡلَ�ِٰ�ِزَذ 
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“েয বযিি ইসলাম ছাড়া অনয িকছুেক  ীন িহেসেব �হর 

করেত চায়; তার কাছ েথেক তা কখেনাই �হর করা হেব না্ 

আর আেখরােত েস হেব বযথর ও সিত�ি।” [আেল-ইমরান: ৮৫] 

আমরা মেন কির বতরমােন েয বযিি  ীন ইসলাম বযতীত 

অনযানয মতাদশর েযমন ইয়াহূদীবাদ, খৃ�বাদ ইতযািদেক  ীন 

িহেসেব আ�াহর কােছ �হরেযাীয বেল মেন করেব েস কােফর্ 

একাজ েথেক যািদ েস তাওবা কের তার তাওবা �হর করা হেব্ 

অনযথায় মুরতাদ িহেসেব তােক হতযা করেত হেব্ কারর েস 

কুরআেন িমথযােরা  করল্  

আমরা মেন কির, েয বযিি মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ামেক েীাটা মানব জািতর রাসূল িহেসেব েমেন িনেত 

অ�ীকার কের েস মূলত: দুিনয়ার সব নবীেকই অ�ীকার কের্ 

এমনিক েস িনেজ যােক নবী িহেসেব িব�াস কের এবং অনুসরর 

কের, �কারা্ের তােকও েস অ�ীকার কের্ এর �মার হেে:  

َۡۡسلَِ� ﴿ ٍُ ٱسُۡم ّذبَۡت قَۡوُم َُو  ]١٠٥: جسشعمجء[ ﴾١َُ

“নূেহর কওম রাসূলীেরর উ র িমথযােরা  কেরেছ”। [শ‘আরা 
: ১০৫] 
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এ আয়ােত নূহ [আলাইিহস সালাম] এর জািতেক সমি 

রাসূলীেরর �িত িমথযােরা কারী িহেসেব িচি�ত করা হেয়েছ্ 

অথচ নূহ [আলাইিহস সালাম] এর  ূেবর েকান রাসূলই আেসনিন্ 

এর অথর হেলা, একজন নবীেক অ�ীকার করা, েীাটা নবীকুলেক 

অ�ীকার করার শািমল্ 

ِقُوٱَ َ�ۡ�َ ٱّ ِ َوبُُسلِهِۦ ﴿ ّۡ ََ �ُ  
َ
وَ  بِٱّ ِ َوبُُسلِهِۦ َوُزِۡزُدوَ  أ ُۡ َُ َِِذ َِۡ� ّّ َِّ  ٱ

َم  وسُوَ  َُۡؤِمُذ بَِبۡع َُ َم  َوَز ُۡ بَِبۡع َُ َا  َوََۡ� ٰسَِ  َسِۡي ََ ُذوٱَ َ�ۡ�َ  ِۡ   َ�ّك
َ
َوُزِۡزُدوَ  أ

ٰذَِ   ١ ََ َو
ُ
َّٗ  أ َِ وَ   ُۡ َذٱبٗ ُهُم ٱۡلَ�َِٰ َِ ۡ�َكۡدََا سِۡلَ�َِِٰۡزَذ 

َ
ِهينٗ اۚ َوأ : جلننيء[ ﴾١ا ا م 

١٥١-١٥٠[ 

“যারা আ�াহ ও তাঁর রাসূলীরেক অ�ীকার কের এবং তাঁেদর 

মেধয  াথরকয করেত চায়, আর বেল, আমরা কাউেক মানেবা আর 

কাউেক মানেবা না এবং ঈমান ও কুফেরর মাঝখােন েকান  থ 

েবর করার ইো ে াশর কের তার িনঃসে�েহ কােফর্ 

কােফরেদর জনয আিম অ মানকর শািির বযব�া কের েরেখিছ্” 

[িনসা: ১৫০-১৫১] 

আমরা ঈমান আিন েয, মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর  ের আর েকান নবী আসেব না্ তাঁর  ের েয 

েকউ নবুয়েতর দাবী করেব অথবা নবুয়েতর িমথযা দাবীদারেক 
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সতয বলেব েসও কােফর্ কারর েস আ�াহ তা‘আলা, রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং মুসিলমেদর ‘ইজমা’ অথরাৎ 

মুসিলম উ�ার সবরস�ত রায় ও িস�া্েক িমথযা �িত � 

কেরেছ্ 

আমরা ঈমান আিন েয, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম উ�েতর জনয েরেখ িীেয়েছন, েখালাফােয় 

রােশদীনেক্ তারা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 

 ের উ�েতর মেধয  ান ইসলােমর �চার, �সার এবং েনতৃেরর 

েসে� তাঁরই �িতিনিধর কেরেছন্ তাঁেদর মেধয সবেচেয় েবশী 

মযরাদাবান এবং েখলাফেতর সবেচেয় েযাীয বযিি িছেলন আবূ 

বকর [রািদয়া�াহ আনহ] তার র ওমর [রািদয়া�াহ আনহ], 

তার র হযারত ওসমান [রািদয়া�াহ আনহ] অত: র আলী 

[রািদয়া�াহ আনহ]্ 

মযরাদার িদক েথেক তাঁেদর অব�ান েযমন িছেলা, িখলাফেতর 

িদক েথেকও িছেলা তােদর েতমনই অব�ান্ 

মহান হাকীম আ�াহ রা�ুল আলামীেনর জনয এটা 

েকান�েমই েশাভনীয় নয় েয, সেবরা�ম যুেীও িতিন এমন 
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েলাকেক িখলাফেতর দািয়র িদেবন যার েচেয় উ�ম এবং 

িখলাফেতর অিধক েযাীয বযিি উ�েতর মেধয িবদযমান রেয়েছ্ 

আমরা আরও ঈমান আিন েয, সাহাবােয় েকরােমর মেধয 

েথেক (মাফদুল) বযিি েকান েকান েসে� (আফদল) বযিির 

েচেয়ও অিধক গরাগর ও ৈবিশে�যর অিধকারী িছেলন্ িক  

(আফদাল) বযিিেক িনর�ুশভােব (মাফদুল) বযিির েচেয় েি� 

বলা িঠক নয়্ েকননা মযরাদার কারর ও িবশয়ব  অেনক এবং 

িবিভ� রকেমর হেয় থােক্ এ �সংেী বলা েযেত  াের আবূ 

বকর “তাকওয়া” ওমর শাসন, ওসমান লিা ও িবনয় এবং আলী 

[রািদয়া�াহ আনহম] সাহিসকতা ও বীরেরর িদক েথেক েি�েরর 

অিধকারী িছেলন্ 

েি� উ�ত 

আমরা ঈমান আিন েয, উ�েত মুহা�দী হেে সেবরা�ম 

উ�ত্ 

َِ وَ ﴿ و ُۡ وَ  بِٱسَۡمۡع ُۡ ُم
ۡ
ُِ تَأ ۡت سِلّنا َُ ۡخِۡ

ُ
ٍٞ أ ّم

ُ
نُكۡم َخۡ�َ أ ِذ ٱسُۡمنَ�ِۡ ُُ َِ َ�ۡنَهۡوَ  

 ]١١٠: آل عممجن[ ﴾َوتُۡؤِمُنوَ  بِٱّ ِۗ 
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“েতামরা সেবরা�ম উ�ত্ মানুেশর জনয েতামােদরেক েবর 

করা হেয়েছ্ েতামরা সৎ কােজর আেদশ করেব্ অনযায় কাজ 

েথেক মানুশেক িবরত রাখেব, আর আ�াহর �িত ঈমান রাখেব্” 

[আেল ইমরান : ১১০] 

আমরা ঈমান আিন েয, উ�েত মুসিলমার মেধয সেবরা�ম মানব 

েীা�ী িছেলন সাহাবােয় েকরাম [রািদয়া�াহ আনহম] তার র 

তােবয়ীন তার ের তােব-তােবয়ীন্ 

আমরা আরও ঈমান আিন েয, েকয়ামত  যর্ এ উ�েতর 

মধয েথেক এমন একিট দল হেকর উ র অিবচল থাকেব 

যােদরেক েকান অ মানকারী িকংবা িবেরািধতাকারী েকান সিত 

করেত  ারেব না্ তােদরেক হেকর  থ েথেক িবচুযত করেত 

 ারেব না্ 

আমরা ঈমান আিন েয, সাহাবােয় েকরােমর মেধয েযসব 

িফতনা অথরাৎ ভুল বুঝা-বুিঝর কারের মতাৈনকয, সংঘাত ও 

সং�াম সংঘিটত হেয়েছ তা তাঁেদর বযাখযা ও ইজিতহােদর কারের 

হেয়েছ্ এ েসে� যারা সিঠক িস�াে্ উ নীত হেয়েছন তাঁেদর 

জনয দু’িট  র�ার্ যারা ভুল কেরেছন তােদর জনয রেয়েছ 
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একিট  ুরুার্ আর ভুল-�িটগেলা আ�াহ তা‘আলা মাফ কের 

িদেয়েছন্ 

আমরা মেন কির তাঁেদর �িত েকান অনযায় আচরর েথেক 

আমােদর িবরত থাকা উিচৎ্ এমিনভােব তাঁরা েয মযরাদা ও 

�শংসার অিধকারী, তা ছাড়া অনয িকছু আেলাচনা করা আমােদর 

অনুিচৎ্ তাঁেদর কােরা �িত িহংসা-িবে শ ও ঈশরা ে াশর করা 

েথেক আমােদর অ্রেক  িব� রাখা উিচৎ্ আ�াহ তা‘আলা 

ইরশাদ কেরন: 

﴿ َُ َب َُ ۡ�َظُم 
َ
ٰذَِ  أ ََ َو

ُ
َٰكَلۚ أ ََ ُِ َو ۡك ََ ۡبِل ٱۡل َُ َق ِمذ  ََ َ

َ
َكوِ  ِمنُ�م ّمۡذ أ َۡ َ َ �َ ٗٞ

  ٰ ََ َۡ ُ ۡۡ َد ٱّ ُ ٱ َِ ّٗ َو ُُ َۚ َو َٰكلُوٱ ََ وٱَ ِمۢذ َ�ۡعُد َو َُ ََ َ
َ
َِِذ أ ّّ  ]١٠: جرةية[ ﴾ّمَِذ ٱ

“েতামােদর মেধয যারা মমা িবজেয়র  ের দান কেরেছ এবং 

িজহাদ কেরেছ তারা কখেনা তােদর সমান হেত  াের না যারা 

মমা িবজেয়র আেী দান কেরেছ এবং িজহাদ কেরেছ্ ব ত: 

তােদর মযরাদা  ের দানকারী ও িজহাদকারীেদর তুলনায় অেনক 

েবশী্ আ�াহ উভেয়র জনযই উ�ম ওয়াদা কেরেছন্” [আল 

হাদীদ : ১০] 

আ�াহ তা‘আলা আমােদর স�েকর বেলন: 
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َِِذ سَ ﴿ ّّ ِۡخَ�ََِٰنا ٱ ِۡ ۡۡ َ�َا َو َُّنا ٱۡغَِ وسُوَ  َب َُ َُو ِمۢذ َ�ۡعِدهِۡم َ� ِ ا َُ َِِذ 
ّّ وََا َوٱ َُ َب

يٌم  ِِ َۚ ّب َُو ِ َََِّ  َب َُّنا َ َب ََٱَمُنوٱ َِِذ  َّ ِ َّٗ ّل َِ�ِٰذ َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُوَُِنا ِغ ِ
ۡۡ  ﴾١بِٱ
 ]١٠: جرش[

“যারা এই অ�বতরী েলাকেদর  ের এেসেছ তারা বেল: েহ 

আমােদর রব, আমােদরেক এবং আমােদর েসসব ভাইেদরেক 

সমা কের দাও যারা আমােদর ঈমানদার েলাকেদর �িত েকান 

িহংসা ও শ�তার ভাব েরেখা না্ েহ আমােদর রব, তুিম বড়ই 

অনু�হকারী কররাময়্”[হাশর: ১০] 

আেখরাত 

আমরা েশশ িদবেস ঈমান আিন। আর েশশ িদন হেে 
েকয়ামেতর িদন্ এর র আর েকান িদন েনই্ 

েসিদন মানুশ  ুন:জীবন লাভ করেব্ েস জীবন হেব হয় 

দার�াইম, অথরাৎ িনয়ামাত ূরর ও শাি্ময় ীৃেহ নতুবা কিঠন 

শািির ীৃেহ অন্কাল থাকার জনয। 
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িশ�ায় ফুঁক 

আমরা ঈমান আিন েয, ইসরাফীেলর ি তীয়বার িশংীায় ফুঁক 

েদয়ার  র মৃতেক জীিবত করার মাধযেম  ুনর�ান সংঘিটত 

হেব্ 

َ�َٰ�ِٰت َوَمذ ﴿ َّ عَِق َمذ ِ� ٱس ََ وبِ فَ  َ ُُّم َوَََُِ  ِ� ٱس و  ََ ٱّ ُ ِ ا ََ �ِض َِّ� َمذ 
َ
ِ� ٱۡ�

وَ   ُۡ ٰى فَإَِذٱ ُهۡم َُِيامۚ َِنُظ َۡ ۡخ
ُ
 ]٦٨: جسزمم[ ﴾٦َََُِ  َِيهِ أ

“েসিদন িসংীায় ফুঁক েদয়া হেব্ তখন আসমান ও যমীেনর 

সকল �ারী মের  েড় থাকেব্ অবশয আ�াহ যােদরেক জীব্ 

রাখেবন তারা ছাড়া্ অতঃ র িশংীায় আেরকবার ফুঁক েদয়া 

হেব্ তখন সবাই উেঠ দাঁড়ােব এবং তািকেয় থাকেব্” [যুমার : 

৬৮]  

এর র সব মানুশ রা�ুল আলামীেনর উেেেশয কবর েথেক 

উঠেব্ তােদর অব�া হেব  াদুকা িবহীন ন� এবং ব� িবহীন 

উল�্ 

ّوَل َخۡلقم ﴿
َ
ِ أ ََا

ۡ
َما بََدي َُ  ََِّ ِۚ لَۡيَنا َِ ٱ  دا ِۡ ۥۚ َو ّنا َ�ٰعِلَِ� َ عِيُدهُ ُُ  ﴾١ا 

 ]١٠٤:جألنبديء[
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“েযভােব সবর�থম আমরা সৃি�র সূচনা কেরিছলাম িঠক 

েসভােব আমরা তার  ুনরাবৃি� করেবা্ এটা একটা ওয়াদা, যা 

 ুরর করার দািয়র আমােদর। একাজ অবশযই আমরা করেবা্” 
[আি�য়া : ১০৪] 

আমল নামা 

আমরা আমল নামার উ র ঈমান আিন। এ আমল নামা হয় 
ডান হােত েদয়া হেব নতুবা ি ছন িদক েথেক বাম হােত েদয়া 

হেব্ 

َٰبُهۥ �َِيِمينِهِۦ ﴿ ََ وِ�َ ُِ
ُ
ّما َمۡذ أ

َ
ٗ�   ٧فَأ َِ َ اٗ�ا َ ََ ِِ َاَسُو  ُِ  ََ ۡو ََ  ٨فَ

وٗب   ۡهلِهِۦ َمۡ�ُ
َ
لُِو ََِ�ٰ أ ََ ِۡهِۦ  ٩َوَزن ََ َظۡه ِ َٰبُهۥ َوَبٱ ََ وِ�َ ُِ

ُ
ّما َمۡذ أ

َ
ََ  ١َوأ ۡو ََ  فَ

ُُُبوٗب   وٱَ  ُِ ٰ َسعِ�اٱ  ١َِۡد َِ َۡ  ]١٢-٧: جر�شييق[ ﴾١َوَز

“অতঃ র যারা আমল নামা তার ডান হােত েদয়া হেব তার 

িহসাব সহজভােব েনয়া হেব্ আর েস আ নজনেদর কােছ হািস-

খুশী ও আন�িচে� িফের যােব্ আর েয বযিির আমল নামা 

ি ছন িদক হেত েদয়া হেব, েস ভেয় মৃতুযেক ডাকেব্ েস জল্ 

অি�কুে� িনিস� হেব্” [ইনিশকাক : ৭-১২] 
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ٰبٗ ﴿ ََ هُۥ ِ� ُ�ُنَِهۦِو َوُ�ُِۡۡج َ�ُۥ َِۡوَم ٱۡلََِ�َٰمِٞ ُِ َۡ ِ ذ ٰ ََ َُۡمَ�ُٰه 
ۡ س
َ
ٍٰذ ي ََ �َِ ّ َُ ا َو
ٱ  وبا ُۡ ٮُٰه َمن ََ يبٗ  ١َِۡل َِ َِ لَۡيَ   َِ َۡوَم  ِۡ َ  ٱ َِ َۡ َ�ٰ بَِن َُ َٰبَ   ََ ُِ 

ۡ
أ َۡ  ﴾١ا ٱۡق

 ]١٤-١٣: جرسجء[

“আর �েতযক বযিির ভাীযই আমরা তার ীলায় ঝুিলেয় 

েরেখিছ্ আর েকয়ামেতর িদন আমরা তার জনয একিট িকতাব 

�কাশ করেবা্ েস িকতাবিটেক উ�ুি �� িহেসেব েদখেত 

 ােব্ িনেজর আমল নামা  েড় েদেখা্ তাহেল আজ েতামার 

িনেজর িহসাব েদখার জনয তুিম িনেজই যেথ�্” [ইসরা : ১৩-

১৪] 

িমজান 

আমরা ঈমান আিন, েকয়ামেতর িদন “িমজান” বা ভাল-ম� 

ওজন করার বযব�া থাকেব্ েকান বযিির �িত জুলুম করা হেব 

না্ 

هُۥ ﴿ َۡ اَل َذّبٍ� َخۡ�ٗ  َِ ََ ۡٗ َمذ َ�ۡعَمۡل ِم هُۥ  ٧ََ َۡ اَل َذّب�م َ�ّٗ  َِ ََ ۡٗ  ﴾٨َوَمذ َ�ۡعَمۡل ِم
 ]٨-٧: جسزسزلة[
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“েয বযিি িব�ু  িরমার েনক আমল করেব েস তা েদখেত 

 ােব এবং েয বযিি িব�ু  িরমান বদ-আমল করেব, তাও েস 

েদখেত  ােব্” [িযল-যাল: ৭-৮] 

لُِحوَ  ﴿ َۡ ٰذَِ  ُهُم ٱسُۡم ََ َو
ُ
لَۡت َمَ�ِٰۡزُنُهۥ فَأ َُ َُ َمذ  ۡت َمَ�ِٰۡزُنُهۥ  ١ََ َّ َوَمۡذ َخ

َِِذ َخِ�ُ  ّّ ٰذَِ  ٱ ََ َو
ُ
وَ  فَأ َهّنَم َ�ِٰ�ُ َُ ُهۡم ِ�  ََ َُ َ

َ
َ أ وَهُهُم ٱ�ّاُب  ١ِوٱ ُُ ُُ ُو ََ تَۡل

 ]١٠٤-١٠٢: جلؤمغون[ ﴾١وَُهۡم َِيَها َ�ٰلُِحوَ  

“যােদর (েনক আমেলর)  া�া ভারী হেব তারাই সফলকাম 

হেব্ আর যােদর  া�া হালকা হেব তারাই সিত�ি হেব্ তারা 

অন্কাল জাহা�ােম থাকেব্ আগন তােদর মুখম�েলর চামড়া 

েচেট-েচেট খােব্ এর ফেল তােদর িজহবা েবর হেয় আসেব্” 

[মুিমনুন : ১০২-১০৪] 

ٰى َِّ� ﴿ َُ ۡ ُُ  ََ ّيَِةِٞ فَ َّ ََ بِٱس ِ ا َُ و َوَمذ  َٗاسَِها ۡم
َ
ۡ�ُ أ َِ َنِٞ فَلَُهۥ  ََ َ ۡۡ ََ بِٱ ِ ا َُ َمذ 

ٗۡلََها وَُهۡم َ� ُ�ۡظلَُموَ    ]١٦٠: مجألنعي[ ﴾١ِم

“ব ত: েয বযিি আ�াহর দরবাের েনক আমল িনেয় উ ি�ত 

হেব তার জনয দশগন েবশী  ুরুার রেয়েছ্ আর েয বযিি  া  

কাজ িনেয় উ ি�ত হেব, তােক তার  াে র সম িরমার �িতফল 
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েদয়া হেব্ কােরা �িত েকান জুলুম করা হেব না্” [আন‘আম : 

১৬০] 

শাফা‘আত  

আমরা ঈমান আিন েয, রাসূলু�াহ [সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম] এর জনয ‘শাফাআেত উযমা’ (বা মহান শাফাআত) 

িবেশশভােব িনিদর� রেয়েছ্ বা�াহেদর মেধয িবচার ফায়সালা 

করার জনয আ�াহ তা‘আলার কােছ তাঁরই অনুমিত�েম এ 

শাফা‘আত এমন এক সমেয় করেবন যখন মানুশ হাশেরর মােঠ 

সীমাহীন দুি�্া আর সংকেটর মেধয  েড় যােব্ েলােকরা 

�থমত আদম [আলাইিহস সালাম] এর িনকট যােব্ তার র নূহ 

[আলাইিহস সালাম] তার র ইবরাহীম, মূসা, ঈসা [আলাইিহস 

সালাম] এবং সবরেশশ রাসূলু�াহ [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] 

এর কােছ যােব্ 

আমরা ঈমান আিন েয, মুিমনেদর মেধয যারা জাহা�ােম যােব 

তােদরেক েসখান েথেক েবর করার বযা াের শাফা‘আেতর সুেযাী 

রেয়েছ্ এ শাফা‘আত রাসূলু�াহ [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] 

সহ অনযানয নবী, েনককার বা�াহ এবং এবং িফিরশ তােদর জনয 

িনিদর�্ 
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আ�াহ তা‘আলা �ীয় রহমত ও ফজেল শাফা‘আত ছাড়াই 

জাহা�ামীেদর মধয হেত একদল লাকেক েবর কের আনেবন্ 

হাওেয রাসূল 

আমরা ঈমান আিন েয, রাসূলু�াহ [সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম] এর জনয এমন একিট হাওয িনিদর� রেয়েছ যার  ািন 

দুেধর েচেয় সাদা, মধুর েচেয় িমি� এবং িমশেকর েচেয় সু�ার 

িবিশ�্ এর ৈদঘর একমােসর  থ এবং ��ও একমােসর  থ্ 

এর  া�গেলা েসপ�েযরর িদক েথেক েযন আকােশর নস�্ নবী 

[সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] এর উ�েতর মেধয মুিমনীর এই 

হাওয েথেক  ািন তুলেব্ েয বযিি এ হাওয েথেক  ািন  ান 

করেব তার কখেনা ি  াসা লাীেব না্ 

 ুলিসরাত  

আমরা ঈমান আিন েয, জাহা�ােমর উ র  ুলিসরাত �াি ত 

রেয়েছ্ মানুশ তােদর আমল অথরাৎ কাযর-কলাে র িভি�েত এ 

 ুলিসরাত অিত�ম করেব্ �থম বযিি িবদুযেতর ীিতেত এিট 

অিত�ম করেব্ এর  েরর বযিি অিত�ম করেব বাতােসর 

ীিতেত্ তার  েরর বযিি  ািখর ীিতেত্  ুলিসরাত  ার হওয়া 
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শর হেল রাসূলু�াহ [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] েসখােন 

দািড়েয় বলেত থাকেবন, েহ আমার রব [িব দ েথেক] রসা 

কেরা, রসা কেরা্ েশশ  যর্ অব�া এমন হেব েয, বা�াহেদর 

েনক আমল এতই কম হেব েয তারা হামাগিড় িদেব্ আর 

 ুলিসরােতর দু’ ােশ থাকেব কাটা বা হলযুি েলাহার শলাকা 

লটকােনা। আ�াহ তা‘আলার িনেদরশ েমাতােবক হলযুি শলাকার 
আঘাত েখেয় েয বযিি  ার হেত  ারেব েস নাজাত  ােব আর 

েয বযিি শলাকায় আটকা  েড় যােব েস জাহা�ােম যােব্ 

আর আমরা েকয়ামেতর িদন এবং েস িদেনর ভয়�র অব�া 

সং�া্ যাবতীয় খবর যা কুরআন ও সু�ায় এেসেছ েস সেবর 

উ রই ঈমান আিন। আ�াহ েস কিঠন সময় আমােদর সাহাযয 
করন্ 

িবেশশ শাফা‘আত 

আমরা ঈমান আিন েয, জা�ােতর অিধকারী বযিিীর জা�ােত 

�েবশ করার জনয রাসূলু�াহ [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] 

আ�াহর কােছ িবেশশ সু ািরশ [খাস শাফা‘আত] করেবন্ এ 

শাফা‘আত তাঁর জনযই খাস্ 



76 

 

জা�াত ও জাহা�াম  

আমরা জা�াত ও জাহা�ােমর অিিের ঈমান আিন। জা�াত 
 রম সুখ ও শাি্র �ান্ আ�াহ তা‘আলা মু�াকী মুিমনেদর 

জনয জা�াত ৈতরী কেরেছন্ জা�ােত এমন সুখ-শাি্র উ করর 

রেয়েছ যা েকান েচাখ েদেখ িন্ েকান কান যা শেন িন্ েকান 

অ্র যা কখেনা ক�না কেরিন্ 

ۡ�ُ�م ﴿
َ
ِ أ � ّۡ ۡخِ�َ سَُهم ّمِذ قُ

ُ
ِ أ َۚ ّما َۡ ََ َ�ۡعلَُم َ� َ َ�ۡعَملُوَ   فَ ۢ بَِما َ�َُوٱ ََ ِ ٱ َُ َُ١﴾ 

 ]١٧: جسنجة [

“তােদর কেমরর �িতফল িহেসেব চসু শীতলকারী েয সুখ-

সাম�ী তােদর জনয েীা ন রাখা হেয়েছ েকান �ারীই তা জােন 

না্” [সাজদাহ : ১৭] 

আর জাহা�াম হেে শািির �ান্ জািলম, কােফরেদর জনয 

আ�াহ তা‘আলা জাহা�াম ৈতরী কেরেছন্ এেত এমন দুঃখ-ক� 

এবং শািির বযব�া রেয়েছ যা েকান  দয় ক�না করেত  াের 

না্ 

َهاۚ �  ﴿ ُُ ٱُِ اَط بِِهۡم ُ�َ َِ
َ
ٱ أ ٰلِِمَ� ََابا ّّ ۡ�َكۡدََا سِل

َ
اثُوٱَ بَِماَِم َِّ�اِ أ َۡ ُٗوٱَ ُ� َكِۡي َۡ َ َ 

ا  َا ََ �َ ۡۡ ََۡت ُم ِ ُّ وََسا ٱ ََ ٱسّ�َ ۡۡ ِ وهَۚ ب ُُ وِ  ٱسُۡو ۡۡ َ ٱسُۡمۡهِل َ  ]٢٩: جسكهف[ ﴾٢َُ
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“আমরা জািলমেদর জনয আগেনর [জাহা�ােমর] বযব�া কের 

েরেখিছ্ এ আগেনর েলিলহান িশখা তােদরেক  িরেবি�ত কের 

রাখেব্ েসখােন তারা  ািন চাইেল এমন  ািন সরবরাহ করা 

হেব যা ীিলত  দােথরর মত হেব। এর ফেল তােদর মুখম�ল 
িবদ� হেয় যােব্ এটা কতই না িনকৃ�  ানীয়্ কতই না খারা  

আিয়�ল্” [কাহাফ : ২৯] 

জা�াত ও জাহা�ােমর অিির বতরমান রেয়েছ্ অন্কাল ধের 

থাকেব্ েকান িদন তা �ংস হেব না্ 

ُۡ َوَمذ ُِ ﴿ ٰ َٰ َۡ
َ
ۡكَِها ٱۡ� َُ ّ�ٰتم َ�ِۡۡ  ِمذ  َُ ٰلِٗحا ُِۡدِخۡلُه  ََ ۡؤِمۢذ بِٱّ ِ َوَزۡعَمۡل 

ۡۡقاا  َذ ٱّ ُ َ�ُۥ بِ ََ ِۡ بَٗد�و قَۡد أَ
َ
 ]١١: جلطالق[ ﴾١َ�ِٰ�َِِذ َِيَهاِ ي

 “আর েয বযিি আ�াহর �িত ঈমান আনেব এবং েনক 

আমল করেব, আ�াহ তােক এমন জা�ােত দািখল করােবন যার 

তলেদশ হেত ঝররাধারা সদা �বাহমান থাকেব্ এসব েলােকরা 

েসখােন অন্কাল বসবাস করেব্ েনককার েলাকেদর জনয 

আ�াহ েসখােন উ�ম িরিযেকর বযব�া েরেখেছন্” [তালাক: ১১] 
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ّد سَُهۡم َسعِ�اٱ ﴿ َِ
َ
بَدٗ َ�ِٰ�َِِذ َِيهَ  ٦َِّ  ٱّ َ لََعَذ ٱلَۡ�َِِٰۡزَذ َوأ

َ
ُِدوَ  اِ ي َُ �و ّ� 

 ِِّٗ �ٗ َو َِ َطۡعَنا ٱّ َ  ٦  ا َوَ� ََ
َ
ِ أ ٰلَۡيَََنا ََ وسُوَ   َُ وُهُهۡم ِ� ٱ�ّابِ َ� ُُ ّلُو ُو ََ َِۡوَم ُ�

ُّۡسوَ�۠  َطۡعَنا ٱس
َ
 ]٦٦-٦٤: جألحزجب[ ﴾٦َوأ

“আ�াহ কােফরেদর উ র লা‘নত কেরেছন এবং তােদর জনয 

�ল্ আগন ৈতরী কের েরেখেছন্ তারা েসখােন অন্কাল ধের 

থাকেব্ েসখােন েকান সাহাযযকারী ববু তারা  ােব না্ েযিদন 

তােদর েচহারা আগেনর উ র উলট- ালট করা হেব েসিদন তারা 

বলেব: হায়! আমরা যিদ আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর আনুীতয 

করতাম্” [আহযাব : ৬৪-৬৬] 
 

কুরআন ও হাদীস যােদর জা�ােতর যাবার বযা াের সুিনিদর� 

কের ও মানীত িদক উে�খ কের েঘাশরা িদেয়েছ, আমরা তার 

উ র ঈমান আিন এবং �ীকার কির্ িনিদর� কের জা�ােত যাবার 

বযা াের যােদর েঘাশরা েদয়া হেয়েছ তােদর মেধয আবূ বকর, 

ওমর, ওসমান, আলী [রািদয়া�াহ আনহম] এর মত বযিিবীর্ 

রাসূল [সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম] এেদর নাম িনিদর� কের 

িদেয়েছন্ আর মানীত ও গনীত িদক িবচার কের যােদর 
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বযা াের জা�ােত যাবার েঘাশরা রেয়েছ তারা হেলন, �েতযক 

মুিমন ও মু�াকী েলাক্ 

জাহা�ােম যাবার বযা াের কুরআন ও হাদীস যােদর নাম 

িনিদর� কের ও মানীত িদক বররনা কের েঘাশরা িদেয়েছ আমরা 

তােতও ঈমান আিন। িনিদর� কের জাহা�ােমর যাবার েঘাশরা 
রেয়েছ আবু লাহাব, আমর িবন েলাহাই আল খুযা‘য়ী সহ আেরা 

কিত য় বযিি স�েকর্ আর গরীত ও মানীত িদক িদেয় 

জাহা�ােম যাবার েঘাশরার মেধয রেয়েছ �েতযক বড় ধরেনর 

িশরককারী মুশিরক এবং মুনািফক্ 

কবের মৃত বযিির  রীসা 

আমরা ঈমান আিন েয, কবের মৃত বযিির  রীসা হেব্ েস 

 রীসািট হেে, কবের মৃত বযিিেক িফিরশ তারা তাঁর রব,  ীন 

এবং নবী স�েকর িজ াসাবাদ করেব্ তখন  

ََيٰو�ِ ٱ﴿ ۡۡ ۡوِل ٱّّابِِت ِ� ٱ ََ َ بِٱۡل ََٱَمُنوٱ َِِذ  ّّ �ِه َُِِّبُِت ٱّ ُ ٱ َۡ ۡ�َيا َوِ� ٱ�ِخ  �﴾ 
 ] ٢٧: إنمجلدم[

“শা�ত বারীেত িব�াসীীরেক আ�াহ দুিনয়ার জীবেন এবং 

আেখরােত সু�িতি�ত রাখেবন্” [ইবরাহীম : ২৭] 
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এসব �ে�র জবােব মুিমন বযিি বলেব, ‘আ�াহ আমার রব’ 

‘ইসলাম আমার  ীন’ মুহা�দ আমার নবী’ । 

 সা্ের কােফর এবং মুনািফক বযিি বলেব, আিম িকছুই 

জািন না্ দুিনয়ার েলাকেদরেক যা বলেত শেনিছ আিমও তাই 

বেলিছ্ 

কবেরর শাি্ 

কবের মুিমনেদর জনয সুখ-শাি্ আেছ একথা আমরা ঈমান 

আিন। 

نّ ﴿ ُُ لََم َما  َّ ُوٱَ ٱس ََ ۡل
َ
ِهۡمو فَي َِ َُ َ

َ
ِ أ ِٓ ِ ُٞ َظاس ٰذَِ� َٰ َِِذ َ�َكَوّفٮُٰهُم ٱسَۡم

ّّ ا َ�ۡعَمُل ِمذ ٱ
نُكۡم َ�ۡعَملُوَ   ُُ لِيُمۢ بَِما  َِ ۚ َِّ  ٱّ َ  ٰ َِ ِۚب بَ  ]٢٨: جلح [ ﴾٢ُسوَِ

“ িব� থাকা অব�ায় িফিরশ তারা যােদর রহ কবয কের, 

তােদরেক তারা বেল, েতামােদর উ র শাি্ বিশরত েহাক্ 

েতামরা েতামােদর আমেলর িবিনমেয় জা�ােত �েবশ কেরা্” 

[নাহল : ২৮] 

কবেরর আযাব 

আমরা এেতও  ঈমান আিন েয, জািলম, কােফরেদর জনয 
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কবের আযােবর বযব�া রেয়েছ্ 

ِِۡدِِهۡم ﴿
َ
َ ي ُٞ بَاِسُطِوٱ ٰذَِ� َٰ َمَ�ِٰت ٱسَۡمۡوِت َوٱسَۡم ََ ٰلُِموَ  ِ�  ّّ ٰى َِذِ ٱل َۡ َوسَۡو تَ

َّ ٱسُۡهوِ   َذٱ َِ ۡوَ   َُ َۡوَم ُ�ۡ ِۡ ُ�ُمو ٱ ََ َُ َ
َ
ِوٱَ أ ُُ ۡخِۡ

َ
ۡ�َ أ ََ َ ٱّ ِ  ََ وسُوَ   َُ نُكۡم َ� ُُ بَِما 

وَ   َكۡ�ِ�ُ َۡ َ ٰكِهِۦ س ََ ٱ ََ َّقِ َوُ�نُكۡم َ�ۡذ 
ۡۡ  ]٩٣: جألنعيم[ ﴾٩ٱ

“হায় তুিম যিদ জািলমেদরেক েস অব�ায় েদখেত ে েত যখন 

তারা মৃতুযর য�রায় কাতরােত থােক্ িফিরশ তারা তখন হাত 

বািড়েয় বলেত থােক, দাও, েবর কের দাও েতামােদর �ার্ আজ 

েতামােদর েসসব অ রােধর শািি িহসােব লা�নার আযাব েদয়া 

হেব েয অ রাধ আ�াহ স�েকর িমথযা ও অনযায় বলার মাধযেম 

এবং তাঁর আয়াতসমুেহর েমাকােবলায় অহংকার ও িবেষােহর 

মাধযেম েতামরা কেরেছা্” [আন‘আম: ৯৩] 

এ �সংেী অেনক হাদীস বিররত হেয়েছ্ কুরআন ও সু�ায় 

েযসব ীােয়বী খবর ও তথয এেসেছ েসগেলা িব�াস করা �িতিট 

মুিমন বযিির উ র কতরবয। দুিনয়ার েচােখ েদখা েকান িজিনেসর 
উ র আ�াজ অনুমান কের এসব িবশেয়র িবেরািধতা করা িঠক 

নয়্ েকন না ন�র দুিনয়া ও অিবন�র আিখরাত, এ দু’িট 

জীেতর মেধয রেয়েছ িবরাট বযবধান্ একমা� আ�াহই হেেন 

সাহােযযর আধার্
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অধযায় 

তাকদীেরর �িত ঈমান 

আমরা ‘তাকদীর’ এবং তাকদীেরর ভাল-মে�র উ র ঈমান 

আিন। তাকদীর হেে, সবজা্া িহেসেব আ�াহ তা‘আলার  ূবর 
 ান ও িহকমেতর দাবী অনুযায়ী সম� সৃি�জীেতর জনয সবিকছু 

িনধরারর্  

তাকদীেরর ির 

তাকদীেরর চারিট ির রেয়েছ:  

�থম ির হেে :  ান বা ইলম 

আমরা ঈমান আিন েয, আ�াহ তা‘আলা হেেন সবর ানী ও 

সবরজা্া্ িক িছল, িক হেব, িকভােব হেব এসব িতিন তাঁর 

‘ইলেম আযালী ও আবাদী’ অথাৎ �ায়ী এবং িচর্ন অ িরসীম 

 ান শিির মাধযেমই জােনন। তাই অজানার  র নতুন কের 
জানা এবং জানার  র ভুেল যাওয়ার বযা ারিট আ�াহ তা‘আলার 

েসে� �েযাজয নয়্ 
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ি তীয় ির হেে : িলি ব�করর 

আমরা ঈমান আিন েয, িকয়ামত  যর্ যা িকছু সংঘিটত হেব 

তার সব িকছুই আ�াহ তা‘আলা েলপেহ মাহফুেয িলি ব� কের 

েরেখেছন্ 

سَۡم َ�ۡعلَۡم ﴿
َ
ٍٰو  َِّ  ي ََ ٰسَِ  ِ� ُِ ََ �ِض  َِّ  

َ
َماَِِ َوٱۡ� َّ ّ  ٱّ َ َ�ۡعلَُم َما ِ� ٱس

َ
أ

 ۚ� َِ َ َ ٱّ ِ َ ََ ٰسَِ    ]٧٠: جرج[ ﴾٧ََ

“তুিম িক জান না েয, আসমান ও যমীেন যা িকছু আেছ, তার 

সব কথাই আ�াহ তা‘আলা জােনন্ সব িকছুই একিট িকতােব 

িলি ব� আেছ্ আ�াহর  েস এসব কাজ খুবই সহজ্” [হ�: 

৭০] 

তৃতীয় ির : ইো  

আমরা ঈমান আিন েয, আসমান ও যমীেন যা িকছু রেয়েছ 

সবই আ�াহ তা‘আলার ইোয় সৃি� হেয়েছ্ আ�াহর ইো 

বযতীত েকান িকছুই হয় না্ আ�াহ যা ইো কেরন তাই হয়্ যা 

ইো কেরন না তা হয় না্ 

চতুথর ির : সৃি� 

আমরা ঈমান আিন েয,  
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َم َو�ِيۚل ﴿ ۡ ََ  ِ
ّ ُُ  ٰ َ ََ َمه وَُهَو  ۡ ََ  ِ

ّ ُُ َ�َٰ�ِٰت  ٦ٱّ ُ َ�ٰلُِق  َّ ُد ٱس ِِ ا ََ ّ�ُۥ َم
�ِضم 

َ
 ]٦٣-٦٢: جسزمم[ ﴾َوٱۡ�

“আ�াহ তা‘আলা সব িকছুরই সৃি�কতরা্ িতিন সব িকছুরই 

অিভভাবক্ আসমান ও যমীেনর ধন-ভা�ােরর চািব তাঁরই কােছ 

সংরিসত”। [যুমার : ৬২-৬৩]  

আ�াহ তা‘আলার  স েথেক এবং তাঁর বা�াহর  স েথেক 

যা িকছু সংঘিটত হেব, তা চাই কথা েহাক, কাজ েহাক অথবা 

অমানয করাই েহাক না েকন এর সব িকছুই উি চারিট িেরর 

অ্ভুরি। এর সবই তাঁর জানা এবং তাঁর কােছ িলখা রেয়েছ্ 
এর সবিকছুই তাঁর ইো ও সৃি�র অ্ভুরি্ 

َكَِيَم ﴿  َۡ َ َ  
َ
ََ ِمنُ�ۡم أ ِ ا ََ ّ   ٢سَِمذ  ََ ٱّ ُ َب ِ ا َۡ َ َ  

َ
َُوَ  َِّ�ِ أ ِ ا َۡ َ َوَما س

 ]٢٩-٢٨: جلكو�م[ ﴾٢ٱۡلَ�ٰلَِمَ� 

“েতামােদর মেধয েয বযিি েসাজা-সরল  েথ চলেত চায় [তার 

জনয এ িকতাব উ েদশ�র ] আর যতসর  যর্  আ�াহ 

তা‘আলা না চান ততসর  যর্ েতামােদর চাওয়ায় িকছুই হয় 

না্” [তাকওয়ীর : ২৮-২৯] 

وَ  ﴿ ُ�َ َۡ و فََذبُۡهۡم َوَما َ� َعلُوهُ ََ ََ ٱّ ُ َما  ِ ا ََ  ]١٣٧: جألنعيم[ ﴾١َوسَۡو 
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“আ�াহ চাইেল তারা এ রকম করেতা না। কােজই তােদরেক 
েছেড় দাও্ িনেজেদর িমথযা রচনায় তারা িনম� থাকুক”। 
[আন‘আম: ১৩৭] 

َعُل َما ُِِۡزُد ﴿ َۡ َكَكلُوٱَ َوَهِٰ�ّذ ٱّ َ َ� ُۡ ََ ٱّ ُ َما ٱ ِ ا ََ  ]٢٥٣: جليم [ ﴾٢َوسَۡو 

“আ�াহ চাইেল তারা কখেনা লড়াই করেতা না্ িক  আ�াহ 

যা চান তাই কেরন”। [বাকারাহ : ২৫৩] 

ُ�ۡم َوَما َ�ۡعَملُوَ  ﴿ ََ  ]٩٦: جسصيفيت[ ﴾٩َوٱّ ُ َخلَ

“আ�াহ েতামােদরেক সৃি� কেরেছন এবং েতামরা যা কেরা 

তাও সৃি� কেরেছন”। [সাফফাত: ৯৬] 

এর রও আমরা ঈমান আিন, েয েকান কাজ সংঘিটত হওয়ার 

বযা াের আ�াহ তা‘আলা তাঁর বা�াহেক এখিতয়ার এবং িকছু 

সমতা িদেয়েছন্ বা�াহর কাজ েয তার এখিতয়ার এবং 

সমতায় সংঘিটত হেয় থােক তার িকছু �মার: 

১. আ�াহ তা‘আলার বারী :  

ُۡۡكۡمو ﴿ َِ  ٰ َّ
َ
ثَُ�ۡم ي ۡۡ َِ تُوٱَ 

ۡ
 ]٢٢٣: جليم [ ﴾فَي
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“েতামােদর ইো মািফক েতামােদর েস� [�ীেদর কােছ] ীমন 

কেরা”। [বাকারাহ : ২২৩] 

ّد�ٗ ﴿ ُِ وٱَ َ�ُۥ  د  َِ
َ
وَج َ� ُۡ ُُوٱَ ٱۡ�ُ َبٱ

َ
 ]٤٦: جلو�ة[ ﴾َوسَۡو أ

“তারা যিদ েবর হওয়ার ইো সিতযই ে াশর করেতা, তাহেল 

তারা অবশযই েস জনয িকছু � িত �হর করেতা”। [তাওবা : 
৪৬] 

উি আয়াত দু’িটেত বা�াহর ইো ে াশর করা এবং 

ইোনুযায়ী ��ুিত �হর করার বযা ারিট �মািরত হেয়েছ্ 

২. যিদ বা�াহর কাজ করার েকান এখিতয়ার ও সমতাই না 

থােক তাহেল িবিধ-িনেশধ  ালেনর েসে� েয িনেদরশ ও উ েদশ 

বা�াহেক েদয়া হেয়েছ তার অথর দাঁড়ায়, বা�াহেক এমন কােজর 

�িত িনেদরশ েদয়া যা করার েকান সমতাই তার েনই্ অথচ 

এমনিট হওয়া স�ূররভােব আ�াহর কররা, িহকমত ও েকপশেলর 

 ির �ী্ সােথ সােথ আ�াহর এ েঘাশরার স�ূরর িব রীত: 

﴿ ۚ ا َِّ� وُۡسَعَها َا َۡ  ]٢٨٦: جليم [ ﴾َ� َُِ�ّلُِف ٱّ ُ َ�

“আ�াহ কােরার উ রই তার শিি-সামেথরর অিধক েবাঝা 

চাি েয় েদন না”। [বাকারা : ২৮৬] 
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৩. মুহসীন বযিির ইহসােনর �শংসা এবং খারা  বযিির 

খারা  কােজর িন�া করা আর উভয়েকই তার কৃতকেমরর �া য 

 ুরুার বা শািি �দােনর িবশয়িটও এ েসে� একিট দলীল্ 

যিদ বা�াহর কমর, তার ইো ও এখিতয়ার অনুযায়ী েকান 

কাজ সংঘিটত না-ই হেতা তাহেল মুহিসন বযিির ইহসােনর 

�শংসা করার েকান অথরই হয় না্ আর অনযায়কারীর অনযােয়র 

জনয শািি �দান যুলুম ছাড়া আর িকছুই নয়্ অথচ আ�াহ 

তা‘আলা েকান অথরহীন কাজ করা এবং যুলুম করা েথেক স�ূরর 

 িব�্ 

৪. আ�াহ তা‘আলা রাসূলীরেক  ািঠেয়েছন 

ۡ ُسِل  َوَ�َ  ﴿ ّۡ  َ�ۡعَد ٱس ُِ َ ٱّ ِ  ََ  ُِ َّ َُِ�وَ  سِلّنا َ ِِ ِزَذ َوُمنِذبِزَذ  ِ�َّۡ م 
 ُِ َِ ِ�يمٗ ٱّ ُ  َِ ٱ  ُا  ]١٦٥: جلننيء[ ﴾١ا ز

“সু-সংবাদ দাতা ও ভয় �দশররকারী িহেসেব্ েযন তাঁেদরেক 

 াঠাবার  র আ�াহ তা‘আলার িবরে� েলাকেদর েকান যুিি না 

থােক্ আ�াহ েতা সবরাব�ায় মহা  রা�মশালী, � াময়”। 
[িনসা : ১৬৫] 
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কাজ সংঘিটত হওয়ার েসে� যিদ বা�াহর ইো ও শিি 

কােজ লাীােনার েকান এখিতয়ারই না থােক তাহেল রাসূল 

 াঠােনার মাধযেম আ�াহর িবরে� বা�াহর হিত (যুিি) বািতল 

বেল ীরয হেতা না্ 

৫. কাযর স�াদনকারী �েতযক বযিিই কাজ করার সময় েকান 

রকম জবর-দিির অনুভূিত ও ধাররা ে াশর করা ছাড়াই কাজ 

কের্ েস দাড়ায়, বেস, �েবশ কের, েবর হয়, সফর কের আবার 

মুকীম হয় স�ূরর তার িনজ ইোনুযায়ী্ েস এ কথা মেন কের 

না েয, েকউ তােক এসব করার জনয বাধয করেছ িকংবা জবর-

দিি করেছ্ 

বরং বা�াহ িনেজই �তঃ�ুতর কাজ আর জবর-দিিমূলক 

কােজর মেধয বািব  াথরকয েবর কের্ এমিন ভােব শরী‘আত ও 

এ দু’ধরেনর কােজর মেধয  াথরকয কের থােক্ ফেল জবর-দিির 

িশকার হেয় যিদ বা�াহ আ�াহর হেকর বযা াের েকান কাজ কের 

েফেল তাহেল এর জনয েকান শািি হেব না্ 

আমরা মেন কির  া ী বযিির জনয তার  া  কােজর  েস 

‘তাকদীর’  ারা যুিি ে শ করার েকান সুেযাী েনই্ কারর  া ী 

তার িনজ এখিতয়ার ও শিির বেল  া  কাজ কের অথচ েস 
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জােন না েয  া  কমরিট তার ‘তাকদীের’ আ�াহ তা‘আলা 

িলেখেছন িক না্ েয েকান কাজ িনজ এখিতয়ার ও সমতা বেল 

সমা� করার  ূবর  যর্ েকউ জানেত  াের না েয সংিং� কাজিট 

আ�াহ তা‘আলা তার ‘তাকদীের’ িলি ব� কের েরেখেছন িক না্ 

ُو َغدٗ ﴿ َِ َۚ ّماَذٱ تَۡ� َۡ  ]٣٤: ليمين[ ﴾�و َوَما تَۡدبِ  َ�

“েকউ জােন না আীামী কাল েস িক কামাই করেব্” 

[েলাকমান : ৩৪] তাহেল েকান কাজ করা বা না করার েসে� 

অ ারীতা অথবা অসমতার যুিি [অথরাৎ আ�াহ চাইেল করতাম, 

না চাইেল করতাম না] েদখােনা িকভােব সিঠক হেত  াের? তাই 

আ�াহ তা‘আলা এ ধরেনর যুিি েদখােনার িবশয়িট বািতল 

েঘাশরা কেরেছন: 

ۡمَنا ِمذ ﴿ ّۡ َِ ََا َوَ�  ُُ ِ ََٱبَا ۡ�َنا َوَ�ِ  َ�ۡ
َ
ََ ٱّ ُ َماِ أ ِ ا ََ ُ�وٱَ سَۡو  َ�ۡ

َ
َِِذ أ ّّ وُل ٱ َُ َسَي

َم   ۡ ۡبلِهِ  ََ َُ َِِذ ِمذ  ّّ َّ ٱ ّذ َُ ٰسَِ   َٰ ِِنَدُ�م ّمِۡذ َُ ۗ قُۡل َهۡل  َسَنا
ۡ
َ بَأ ّ�ٰ َذٱقُوٱ َِ ۡم 

ُُۡصوَ   ِِۡل�م  َُكۡم َِّ� َ�ۡ
َ
ِو َِ  تََّبُِعوَ  َِّ� ٱلّظّذ �ۡ  أ وهُ َ�َا ُُ ِۡ ۡۡ ُك ََ١﴾ 

 ]١٤٨:جألنعيم[

“মুশিরক েলােকরা অিচেরই একথা বলেব, যিদ আ�াহ 

চাইেতন তাহেল আমরা িশরক করতাম না্ আমােদর বা  
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দাদারাও িশরক করেতা না্ আর আমরা েকান িজিনসেক হারাম 

করতাম না্ ব ত: এধরেনর কথা বেল তােদর  ূবরবতরী েলােকরা 

সেতয িমথযােরা  কেরিছেলা্ এেদরেক বেলা, েতামােদর কােছ 

এমন েকান  ান আেছ িক যা আমােদর সামেন ে শ করার 

মেতা? েতামরা েতা েকবল ধাররা আর অনুমােনর উ র চেলা্ 

আর িভি�হীন ধাররার জ� িদেয় চলেছা্” [আন‘আম : ১৪৮]  

েয  া ী বযিি তাকদীেরর েদাহাই েদয়, তােক আমরা বলেত 

চাই, আনুীতয বা েনক কাজ করােক তুিম েতামার তাকদীেরর 

িলখন বলেছা না েকন্ আ�াহ তা‘আলা েতা েনক কাজই েতামার 

তাকদীের িলেখ েরেখেছন্ েতামার  ারা েকান কাজ স�� 

হওয়ার  ূেবর  া - ূেরযর মেধয েকান  াথরকয েনই্ কারর 

তাকদীেরর িলখন েতা েতামার অজানা্ অথরাৎ  া  কের তুিম 

েযভােব তাকদীেরর িলখন বেল চািলেয় িদেো,  ূরয কাজ কেরও 

তাকদীেরর িলখন বেল চািলেয় িদেত  ােরা্ এ জনযই সাহাবােয় 

িকরামেক যখন নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম জািনেয় 

িদেলন েয, �েতযক বযিির জনযই জা�াত িকংবা জাহা�ােমর �-� 

�ান িলি ব� রেয়েছ তখন তাঁরা বলেলন, আমরা িক তাহেল 

তাকদীেরর উ র ভরসা কের আমল বাদ িদেয় িদেবা? িতিন 
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উ�ের বলেলন, বরং েতামরা আমল করেত থােকা্ যার জনয 

যােক সৃি� করা হেয়েছ তার জনয েস কাজ সহজ্ 

তাকদীেরর েদাহাই িদেয় েয বযিি  া  কাজ কের তােক 

আমরা বলেত চাই, তুিম যিদ মমা শরীফ সফর করেত চাও, আর 

েসখােন যাওয়ার জনয যিদ দু’িট  থ থােক, আর একজন 

সতযবাদী সংবাদ দাতা েতামােক জানােলা েয, মমার একিট  থ 

খুবই িব দজনক ও দুীরম, আর একিট  থ েসাজা এবং িনরা দ, 

তাহেল তুিম িন�য়ই ি তীয়  থিট অবল�ন করেব্ �থম  থিট 

অবল�ন করা েতামার জনয আেদপ িঠক নয়্ িক  �থম  থিট 

অবল�ন কের যিদ তুিম এ কথা বেলা, আমার তাকদীের এটাই 

িলখা িছল্ তাহেল অবশযই েলােকরা েতামােক  াীল বেল ীরয 

করেব্ 

তােক আেরা বলেত চাই, েতামার কােছ যিদ এমন দু’িট 

চাকুরীর �িাব ে শ করা হয় যার একিট হেে অিধক েবতেনর 

[অ রিট �� েবতেনর] তাহেল তুিম েবশী েবতেনর চাকুিরটাই 

�হর করেব্ তাহেল আেখরােতর আমেলর েসে� তুিম িকভােব 

িন� মােনর কাজ করােক েবেছ িনেব? তার র বলেব এটাই 

তাকদীেরর িলখন?  
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তােক আেরা বলেত চাই, “আমরা েদখেত  াই েতামার যখন 

েকান শারীিরক েরাী েদখা েদয়, তখন িচিকৎসার জনয তুিম 

সংিং� �েতযক ডািােরর দরজায় ধররা দাও্ তার র 

অ ােরশেনর যত বযথা তা সহয কেরা্ ।শধ খাওয়ার যাবতীয় 

ঝােমলােক বরদাি কেরা্ তাহেল অসংখয গরাহর  ারা েতামার 

অ্ের েয েরােীর উৎ ি� হেয়েছ তা েথেক মুিি লােভর জনয 

েকন তুিম েস রকমিট কেরা না্ 

আমরা ঈমান আিন েয, বা�ােদর �িত আ�াহর অ িরসীম 

রহমত ও  ূরর িহকমেতর কারের েকান খারা  কাজেকই আ�াহর 

সােথ স�করযুি করা যায় না্ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরেছন:  

 »كلإ ليس اجسش«

“খারা  েতামার িদেক বতরােব না” 

আ�াহর ফায়সালা িনেজ কখেনা খারা  হেত  াের না্ েকন 

না ফায়সালািটর ি ছেন েকান না েকান কলযার ও িহকমত িনিহত 

আেছ্ অিন�তা বা �িট মূলত আ�াহর ফায়সালার নয় বরং 
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ফায়সালাকৃত িজিনস বা িবশয়িটর সােথ স�ৃি্ এর �মার হেে 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বারী :  

 »اق  ّش مي قضدت«

“েহ আ�াহ! েতামার ফায়সালাকৃত িজিনেসর অিন�তা হেত 

আমােক বাঁচাও”। [আবু দাউদ]। এ বাকযিট রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম হাসান [রািদয়া�াহ আনহ] েক দু‘আেয় 

কুনুেতর অংশ িহেসেব িশিখেয়েছন্ 

এখােন রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম অিন� কথািট 

আ�াহ তা‘আলার ফায়সালাকৃত িজিনেসর সােথ স�ৃি কেরেছন্ 

তাই অিন�তা বা েদাশ মূলত ফায়সালাকৃত িবশেয়র্ তেব িনছক 

অিন�তাই এর মুল কথা নয়্ এক িদক েথেক খারা  হেলও 

আবার অ র িদক েথেক এর মেধয েকান না েকান কলযার িনিহত 

আেছ্ 

দুিনয়ার িব যরয় েযমন: দুিভরস, েরাী-বযিধ, অভাব-অনটন, 

ভয়-ভীিত ও আতংক ইতযািদ খারা  বেট িক  অনয িদক েথেক 

িবচার করেল এগেলার মেধযও কলযার খঁুেজ  াওয়া যােব্ আ�াহ 

তা‘আলা ইরশাদ করেছন: 
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﴿ ِ ِ َوٱۡ�َۡحِۡ ب ُُ ِ� ٱۡلَ�ّ ا ََ ََ َۡ ٱۡل ََ َظَه ُهم َ�ۡع ََ ُِذِ ِِ  ُِ ِِۡد  ٱ�ّا
َ
َبۡت ي ََ َُ َما 

ُعوَ   ُِ ۡۡ ِملُوٱَ لََعّلُهۡم َِ َِ   ِ
ّّ  ]٤١: جسمام[ ﴾٤ٱ

“েলাকেদর িনেজেদর কৃতকেমরর দরর �েল ও জেল 

িব যরেয়র সৃি� হেয়েছ্ েযন তােদরেক িনেজেদর কৃতকেমরর �াদ 

েভাী করােত  ােরন্ এর ফেল হয়েতা তারা [আ�াহর  েথ] 

িফের আসেব্” [রম : ৪১] 

েচােরর হাত কাটা, বযািভচারীর রজম অথরাৎ  াথর েমের 

মৃতুযদ� েদয়া, েচার এবং বযিভচারীর িনেজর জনয অিন�কর হেত 

 াের্ েকননা েচার তার হাত হারােে আর বযিভচারী তার জীবন 

হারােে্ িক  অনয দৃি�েকান েথেক িচ্া করেল েদখা যােব এর 

মেধযও কলযার িনিহত রেয়েছ্ আর তা হেে, তােদর উভেয়র 

 াে র কাফফারা হেয় যােে। এর ফেল তােদর জনয দুিনয়া ও 
আেখরােতর শািি একি�ত করা হেব না্ অনয দৃি�েকার েথেক 

এর আেরা একিট কলযারময় িদক রেয়েছ্ তা হেে, এ িবধান 

�েয়ােীর মাধযেম মানুেশর ধন-স�দ, মান-ইিত, এবং বংশ 

রসা করা স�ব হেে্
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অধযায় 

আদীদার িশসা 

উ েরাি েমপিলক নীিত িবিশ�  িব� আদীদা ে াশর করার 

অেনক সুমহান িশসা ও ফলাফল রেয়েছ্ 

আ�াহর �িত ঈমােনর ফল 

আ�াহ তা‘আলার �িত এবং তাঁর  িব� নাম ও িসফােতর 

�িত ঈমান ে াশর করার ফল হেে এই েয, এ  ারা আ�াহর 

�িত বা�ার যথাথর ভালবাসা, ভিি, ি�া সৃি� হয়্ এর 

বেদপলেতই বা�াহ আ�াহ তা‘আলার হকুম  ালেন মেনািনেবশ 

কের্ তাঁরই িনিশ� কাজ েথেক দূের থােক। 

আ�াহ তা‘আলার িবিধ-িনেশেধর �িত বা�াহর এ আনুীতয 

বযিি ও সমােজর জনয দুিনয়া এবং আিখরােতর  রম শাি্ এেন 

েদয়্ 

ٰلِحٗ ﴿ ََ ِمَل  َِ َيٰو�ٗ َمۡذ  َِ ٰ وَُهَو ُمۡؤِمۚذ فَلَُنۡحيِيَّنُهۥ  ََ َ
ُ
ۡو أ
َ
ٍۡ أ

َُ و  ا ّمِذ َذ ٗٞ  َطّيَِب
ِذ َما َ�َُوٱَ َ�ۡعَملُوَ   ََ ِۡ َ َُۡهم بِأ ُۡ

َ
َُِزّنُهۡم أ ۡۡ  ]٩٧: جلح [ ﴾٩َوَ�َ
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“েয বযিি েনক আমল করেব, েস  ুরশ েহাক িকংবা নারী 

েহাক যিদ েস মুিমন হয়, তােক দুিনয়ােত  িব� জীবন দান 

করেবা, আর আেখরােত এ ধরেনর েলাকেদরেক তােদর উ�ম 

আমল অনুযায়ী  ুর�ার দান করেবা”। [নাহল : ৯৭] 

িফিরশ তােদর �িত ঈমান আনার ফলাফল 

িফিরশ তােদর উ র ঈমান আনার একািধক উ কািরতা আেছ্ 

েযমন:  

�থম : িফিরশ তােদর �ীয় মহান ��া অথরাৎ আ�াহ তা‘আলার 

মহানুভবতা, মহর, শিি ও সমতা স�েকর  ানাজরন্ 

ি তীয় : বা�াহর েহফাজত বা রসরােবসেনর জনয আ�াহ 

তা‘আলার শকিরয়া  া ন্ েকননা িতিন এসব িফিরশ তােদর মধয 

েথেক কাউেক বা�াহেদর েহফাজেতর জনয, কাউেক তােদর 

আমল নামা েলখা ও অনযানয �াথর রসার জনয দািয়র িদেয়েছন্ 

তৃতীয় :  ূররা�রে  আ�াহ তা‘আলার ইবাদত করার জনয 

এবং মুিমনেদর জনয আ�াহর কােছ মাীিফরাত করার কারের 

িফিরশতােদর �িত মুহা�ত ও ভালবাসা সৃি� হয়। 
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আসমানী িকতােবর �িত ঈমােনর ফলাফল 

আসমানী িকতােবর উ র ঈমান আনারও েবশ উ কািরতা 

আেছ্ 

�থম: সৃি�র �িত আ�াহ তা‘আলার অ িরসীম রহমত ও দয়া 

স�েকর  ানাজরন্ েকননা িতিন দুিনয়ার �িতিট জািতর 

িহদায়ােতর জনযই আসমানী িকতাব নািযল কেরেছন্ 

ি তীয়: আ�াহর িহকমেতর বিহঃ�কাশ্ েকননা আ�াহ 

তা‘আলা এসব আসমানী িকতােবর মাধযেম �িতিট জািতর 

উ েযাীী ও �েয়াজনীয় িবধান  ািঠেয়েছন্ এ েসে� সবরেশশ 

িকতাব হেে মহা�� আল-কুরআন। িকয়ামত  যর্ এ িকতাব 
�ান-কাল- া� েভেদ েীাটা সৃি� জীেতর িহদায়ােতর জনয 

উ েযাীী এবং কাযরকর্ 

তৃতীয়: উ েরাি েমেহরবারীর জনয আ�াহ তা‘আলার শকিরয়া 

 া ন, ইতযািদ্ 

নবী-রাসূলীেরর �িত ঈমােনর ফলাফল 

নবী-রাসূলীেরর �িত ঈমান ে াশর করার মেধযও অেনক 

কলযার আেছ্ 
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এক: আ�াহ তা‘আলার অ িরসীম রহমত স�েকর  ান লাভ 

এবং সৃি� জীেতর িহদায়ােতর উেেেশয নবী-রাসূল  াঠােনার 

মাধযেম সৃি�র �িত েয করর কেরেছন তা জানা্ 

দুই: আ�াহ তা‘আলার উ েরাি মহান েনয়ামেতর শকিরয়া 

 া ন্ 

িতন: নবী-রাসূলীেরর �িত মহ�ত ও ভালবাসা সৃি�, তাঁেদর 

�িত স�ান �দশরন, তাঁেদর যথােযাীয �শংসা  া ন করা্ 

েকননা তাঁরা হেেন আ�াহর ে�িরত রাসূল, এবং তাঁরই একিন� 

বা�াহ্ তাঁরা আ�াহ তা‘আলার িরসালাত এবং উ েদশ মানুেশর 

কােছ ে ৗিছেয়েছন্ মানুেশর  স েথেক সব যুলুম িন ীড়ন ও 

িনযরাতন তাঁরা সহয কেরেছন্ 

আেখরােতর �িত ঈমােনর ফলাফল 

আিখরােতর উ র ঈমান ে াশর করার মােঝও মানুেশর জনয 

কলযার রেয়েছ :  

এক: আ�াহ তা‘আলার আনুীতয করা, েশশ িদবেস সওয়াব ও 

 ুরুার লােভর েসে� এবং আেখরােতর আযােবর ভেয়  া  ও 

অনযায় েথেক দূের থাকার েসে� অনুে�ররা লাভ্ 



99 

 

দুই: আেখরােতর  রম শাি্ ও সওয়ােবর �তযাশায় দুিনয়ার 

সুখ-�াে� এবং উ েভাীয িবলাস সাম�ীর ববনায় মুিমন বযিির 

শা্না লাভ্ 

তকদীেরর �িত ঈমােনর ফলাফল 

তকদীেরর উ র ঈমান ে াশর করার মেধযও িনিহত আেছ 

অেনক কলযার্ 

এক: েকান কােজর কারর স�� করার সময় আ�াহ 

তা‘আলার উ র ভরসা করা্ েকননা কাজ এবং কােজর কারর 

সবই আ�াহর ফয়সালা ও তাকদীেরর িলখন্  

দুই: মেনর সুখ ও অ্েরর �শাি্ লাভ্ েকননা িনজ দািয়র 

িহেসেব কাযরকারর স�� করার  র অ্র যখন একথা জানেত 

 ারেব েয, সবই আ�াহর ফয়সালা তাই অনাকাংিখত যা ঘটার তা 

ঘটেবই তখন মন িনি�্ থাকেব্ অ্র লাভ করেব �শাি্্ 

আ�াহর ফয়াসালায় থাকেব স ি�্ এমতাব�ায় তাকদীের িব�াসী 

একজন েলােকর েচেয় অনয েকউ এতটুকু সু�র জীবন, শিিশালী 

মন ও �শা্  দেয়র অিধকারী হেত  াের না্ 
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িতন: উেেশয হািসল হেল আ�ীবর ও অহংকার  িরতযাী 

করা্ েকননা উেেশয হািসল হওয়া আ�াহরই েনয়ামত এবং 

কলযার ও নাজাত লােভর কারর্ তাই েনক বা�াহ আ�াহ 

তা‘আলার শকিরয়া আদােয়র মাধযেম আ�ীবর ও অহংকার 

 িরতযাী কের্ 

চার: উেেশয হািসল না হেল িকংবা অ�তযািশত িকছু ঘেট 

েীেল অ্েরর অশাি্ ও অি�রতা দূর করা্ েকন না বা�াহর 

ভােীয যা ঘেট তা আ�াহ তা‘আলারই ফয়সালা্ িযিন যমীন ও 

আসমােনর সাবরেভপমেরর অিধকারী্ তাঁর যা ফয়সালা তা হেবই্ 

এেত একমা� েনককার েলােকরাই ৈধযর ধারর কের এবং 

আেখরােত এর  ুরুার কামনা কের্ এ িদেক ইি�ত কের 

আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন:  

ٰوم ّمِذ ﴿ ََ ُ�ۡم َِّ� ِ� ُِ َِ َُ َ
َ
�ِض َوَ� ِ�ِ أ

َ
يَبٞم ِ� ٱۡ� َِ َّ ِمذ م  َصا

َ
ِ أ َما

َ ٱّ ِ  ََ ٰسَِ   ََ   َِّ ِۚ َها
َ
أ َ�ۡ�ّ  

َ
ۡبِل أ َُ ۚ� َِ َ ٰ َما فَاتَُ�ۡم َوَ�  ٢ َ َ ََ  َ َسۡوٱ

ۡ
ََ تَأ ّلَِ�ۡي
وٍب  ُۡ ّ ُ�َۡكالم فَ ُُ ِو   ُِ ََٱتَٮُٰ�ۡمۗ َوٱّ ُ َ�  وٱَ بَِماِ  ُِ َۡ َۡ  ]٢٣-٢٢: جرةية[ ﴾٢َ�

“যমীেন িকংবা েতামােদর উ র আ িতত �েতযকিট িব দই 

সৃি� করার  ূেবর তা একিট িকতােব রেয়েছ্ এর  করা আ�াহর 

 েস খুবই সহজ বযা ার্ এটা এ জনয েয, েতামরা েকান িকছু 
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েথেক বিবত হেল, তার জনয েকান দুঃখ করেব না। আর িকছু 
ে েয় েীেল তার জনয আ�ীবর হেব না্ আ�াহ তা‘আলা েকান 

ীবরকারী ও অহংকারীেক  ছ� কেরন না”। [হাদীদ: ২২-২৩] 

আ�াহ তা‘আলার িনকট এ কামনাই কির, িতিন েযন 

আমােদরেক এ  িব� আদীদার উ র দৃৃতা ও ি�িতশীলতা দান 

কেরন, আমােদরেক এর সুফল দান কেরন, আমােদর জনয তাঁর 

কররা বৃি� কেরন, িহদায়াত লােভর  র অ্ের ব�তা সৃি� না 

কেরন, আমােদর উ র তাঁর অ িরসীম রহমত বশরর কেরন্ 

ব ত িতিনই হেেন মহা অনু�হ দানকারী্  

ওয়াল হামদুিল�ািহ রাি�ল আলামীন্ 


