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লবসলমল্লালহর রাহমালনর রালহম
সমস্ত প্রশাংসা একমাত্র আল্লাহর জনয, লযলন সৃ লিকুলির
রব।
প্রিযাত আলিম, হুজ্জাতুি ইসিাম, আবু জাফর ওয়াররাক
আত-ত্বহাবী রহ. লমসলর অবস্থানকালি বলিলিলিন:
ফুকাহালয় লমল্লাত আবু হানীফা আন-নু মান ইবন সালবত
আি-কুফী, আবু ইউসু ফ ইয়াকূব ইবন ইবরাহীম আিআনসারী এবাং আবু আব্দু ল্লাহ ইবন আি-হাসান আশশায়বানী রহ.-এর অনু সৃত নীলত অনু সালর এটা হলিা
আহলি সু ন্নাহ ওয়াি জামা‘আলতর আকীদা বা দীনী
লবশ্বাস এবাং তারা ধলমের নীলতসমূ লহ ময আকীদা ম াষণ
করলতন এবাং মস সব নীলত অনু সালর তারা আল্লাহ রাব্বু ি
‘আিামীলনর মলনানীত দীন ইসিাম অনু সরণ করলতন
তার লববরণ।
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১। মহান আল্লাহর তাওফীক কামনা কলর তাাঁর তাওহীদ1
তথা একত্ববাদ সম্পলকে আমরা বিব, লনশ্চয় আল্লাহ এক,
যাাঁর মকালনা শরীক (অাংশীদার) মনই।
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জানা উলিৎ, ময তাওহীদ লনলয় আল্লাহ তাাঁর রাসূ িগণলক
ালিলয়লিন এবাং যা লনলয় লকতাব নালযি হলয়লি, তার লতনলট অাংশ
রলয়লি, যা কুরআন ও সু ন্নাহর ভাষযসমূ হ যথাযথ রীক্ষা-লনরীক্ষা
এবাং দালয়ত্ববানলদর বাস্তবতার ও র লভলি কলরই তা লনধোলরত
হলয়লি।
প্রথম অাংশ, তাওহীদু র রুবু লবয়যাহ, আর তা হলে, আল্লাহ
তা‘আিালক তাাঁর মহান কমেকালে এক সিা জ্ঞান করা। তা হলে,
এ ঈমান রািা ময মহান আল্লাহই একমাত্র স্রিা, লরলযকদাতা,
সৃ লিজগলতর সকলির কমেকাে

লরিািনাকারী, তালদর দু লনয়া ও

আলিরালতর সকি লবষয় লনয়ন্ত্রণকারী। এগুলিালত তার মকালনা
শরীক মনই। মযমন, আল্লাহ তা‘আিা বলিন,

ُ َ ه َٰ ه ه
ۡ ُك
]٢٦ :َشءُ﴾ [الزمر
ُِ ُِق
ُ ٱّللُخل
ُ ﴿

“আল্লাহ সবলকিু র স্রিা”। [সূ রা আয-যু মার, আয়াত: ৬২]
আল্লাহ তা‘আিা আরও বলিন,
ۡ
َ
َ ه
ۡ ُفُس َِتةُِأيَامُُ هث َُم
َ ُُٱّللُ َٱَّلِيُخلق
ُُىَُع
َُٰ ٱستو
ُ ِ ُُٱلسمَٰوَٰتُُِوٱۡلۡرض
ُنُر َبك هُمُ ه
ُ ِ ﴿إ
ۡ
ۡ
]٣ :شُيهدبُ ِ هُرُٱۡل ۡمرُ﴾ [يونس
ُ ِ ٱلع ۡر
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“লনশ্চয় মতামালদর রব মতা আল্লাহ, লযলন সৃ লি কলরলিন আসমান
ও যমীন িয়লদলন, তার র লতলন ‘আরলশর উ র উলিলিন, লতলন
সবলকিু

লরিািনা কলরন”। [সূ রা ইউনু স, আয়াত: ৩] তাওহীলদর

এ অাংলশ আরলবর মুলতে ূ জারী মুশলরকরা ঈমান রািত, যলদও
তালদর অলধকাাংশই

ু নরুত্থান ও হাশর-নশর অস্বীকার করত;

লকন্তু এ ঈমান তালদরলক ইসিালম প্রলবশ করায় লন। কারণ, তারা
আল্লাহর ইবাদলতর সালথ অনয লকিু লক শরীক করত, তার
ইবাদলতর সালথ মূ লতে ও অনযানয লকিু রও ইবাদত করত এবাং
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লালমর ও র ঈমান আনয়ন
কলর লন।
লিতীয় অাংশ হলে, তাওহীদু ি ইবাদাহ, যালক তাওহীদু ি উিু লহয়যাহ
বলিও নামকরণ করা হলয় থালক। আর উিু লহয়যাহ অথেই ইবাদত।
তাওহীলদর এ অাংশলটই মুশলরকরা অস্বীকার কলরলিি, মযমনলট
আল্লাহ তা‘আিা তালদর মথলক উলল্লি কলরলিন তাাঁর লনলনাক্ত
বাণীলত,

َ
َٰ ُج هب ٓواُُأنُجآء ههمُ ُّمنذِرُُ ُم ِۡن هه ُۡمُوقالُُ ۡٱلكَٰف هِرونُُهَٰذا
ُُُأجعل٤ُُحرُُكذاب
ِ س
ِ ﴿وع
َ
ۡ ه
ٗ
ً
]٥ ،٤ :ُ﴾ [ص٥ُُنُهَٰذاُلَشءُُعجاب
ُ ِ ٱٓأۡلل ِهةُُإِلَٰهاُوَٰحِداُُإ
“আর কালফররা আশ্চযে হলয়লিি ময, তালদর কালি তালদর মথলকই
একজন ভীলতপ্রদশেনকারী আসলিা এবাং কালফররা বিি, এ মতা
জাদু কর লমথযাবাদী। মস লক সব ইিাহলক এক ইিাহ বালনলয়
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লদলয়লি? লনশ্চয় এলট এক আশ্চযে লবষয়”। [সূ রা মসায়াদ, আয়াত:
৪-৫] অনু রূ

আরও বহু আয়াত রলয়লি। তাওহীলদর এ অাংশ

ইবাদতলক িালিস বা লনষ্ঠাসহকালর একমাত্র আল্লাহর জনয হওয়া,
লতলনই একমাত্র ইবাদলতর মযাগয সিা হওয়া এবাং লতলন বযতীত
অনয কারও ইবাদত করা ময বালতি এসব লকিু লক অন্তভুেক্ত কলর।
তাওহীলদর এ অাংশই কালিমা ‘িা ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’-এর প্রকৃত
অথে। মকননা এ কালিমা অথে হলে, আল্লাহ বযতীত হক মকালনা
মা‘বু দ মনই, মযমনলট মহান আল্লাহ বলিলিন,
ه ۡ ه
َ ُّ ۡ َ َ ه
ه
ه
]٢٦ :ِل﴾ [احلج
ُ نُماُي ۡدعونُُمِنُدونِهِۦُهوُُٱلبَٰط
ُ قُوأ
ُ ٱّللُهوُُٱۡل
ُ ُن
ُ ﴿ذَٰل ِكُُبِأ
“এটা এজনযই ময, আল্লাহ, একমাত্র লতলনই সতয (মা‘বু দ), তাাঁলক
িাড়া তারা অনয যালকই আহ্বান কলর মসসবই বালতি”। [সূ রা
আি-হাজ, আয়াত: ৬২]
তৃতীয় অাংশ: তাওহীদু ি আসমা ওয়াস লসফাত। আর তা হলে,
মহান আল্লাহর লকতালব এবাং রাসূ িুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়া
আলিহী ওয়া সাল্লালমর সহীহ সু ন্নাহলত ময সকি নাম ও গুণ
এলসলি মসগুলিার ও র ঈমান আনয়ন, মসগুলিালক মহান আল্লাহর
জনয যলথা যু ক্তভালব সাবযস্তকরণ, মকালনা প্রকার লবকৃলত লকাংবা
অথেমুলক্ত অথবা মকালনা প্রকার ধরণ লনধোরণ বা সাদৃ শয লনণেয়
বযতীত। মযমন, আল্লাহ তা‘আিা বলিন,
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ه َ هه
َ
َ هۡ ه
َ ُٱّلل
ُُول ُۡمُيكنُ هَّلۥُكف ًوا٣ُول
ُۡ لُول ُۡمُيه
ُۡ ِ ُل ُۡمُي٢ُٱلصم هُد
ُُ ه١ُُٱّللُأحد
ُلُهوُُ ه
ُ ﴿ق
]٤ ،١ :﴾ [االخالص٤ُأح هُد
“বিু ন, ‘লতলন আল্লাহ, এক-অলিতীয়, ‘আল্লাহ হলেন ‘সামাদ’ (লতলন
কালরা মুিাল ক্ষী নন, সকলিই তাাঁর মুিাল ক্ষী); ‘লতলন কাউলকও
জন্ম মদন লন এবাং তাাঁলকও জন্ম মদওয়া হয় লন ‘এবাং তাাঁর সমতুিয
মকউই মনই।” [সূ রা আি-ইিিাস, আয়াত: ১-৪] লতলন আরও
বলিন,

ۡ ۡ ه َ ه
ۡ
]١١ :ُ﴾ [الشورى١١ُي
ُِيعُٱۡل ِص ه
ُ ﴿ليۡسُُكمِثلِهِۦَُشءُُوهوُُٱلسم

“তাাঁর মলতা মকালনা লকিু মনই, আর লতলন মতা সবেলরাতা,
সবেদ্রিা”। [সূ রা আশ-শূ রা, আয়াত: ১১] মহান সিা আরও বলিন,
َ ۡ ۡ ٓ ه ۡ ه ۡ َٰ ۡ ه
]١٨١ :وههُبِهاُ﴾ [االعراف
ُ نُفٱدع
ُ ّللُِٱۡلسما ُءُٱۡلس
ُ ِ ﴿و
“আর আল্লাহর জনযই রলয়লি সু ন্দর নামসমূ হ। সু তরাাং মতামরা
তালক মসগুলিা লদলয়ই আহ্বান কর”। [সূ রা আি-আ‘রাফ, আয়াত:
১৮০] অনু রূ আল্লাহ তা‘আিা সূ রা আন-নাহালি বলিন,
ۡ َ ۡ ه ۡ ۡ ه ۡ ه
]٢١ :﴾ [انلحل٦٠ُِيم
ُيزُٱۡلك ه
ُ َع ىُوهوُُٱلع ِز
َُٰ لُٱۡل
ُ ّللُِٱلمث
ُ ِ ﴿و
“আর আল্লাহর জনযই যাবতীয় মহিম উদাহরণ, আর লতলনই
রাক্রমশািী, প্রজ্ঞাময়।” [সূ রা আন-নাহি, আয়াত: ৬০] এ অলথে
আরও বহু আয়াত রলয়লি। এিালন উিম উদাহরণ বিলত এমন
সু উচ্চ গুণাগুণ মবাঝালনা হলয়লি যালত মকালনা অ ূ ণেতা মনই। আর
এটাই আহলি সু ন্নাত ওয়াি জামা‘আত তথা রাসূ িুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
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‘আিাইলহ ওয়াসাল্লালমর সকি সাহাবী, তালদর যথাযথ সু ন্দর
অনু সরণকারী তালব‘ঈগলণর অলভমত ময, তারা আল্লাহর লসফাত
তথা গুণাগুণসম্পন্ন আয়াত ও হাদীসসমূ হলক মযভালব এলসলি
মসভালব

লরিািনা করলতন, মসগুলিার অথেলক মহান আল্লাহ

তা‘আিার জনয সাদৃ শয লনধোরণ মুক্তভালব সাবযস্ত করলতন।
অনু রূ ভালব তারা মহান আল্লাহ তা‘আিালক তাাঁর সৃ লির কারও
সামঞ্জসযলবধান মথলক

লবত্র করলতন, লকন্তু মসগুলিালক (কুরআন

ও হাদীলসর গুণাগুণসম্পন্ন ভাষযসমূ হলক) অথেহীন করলতন না।
আর তারা যা বলিলিন মসটার মাধযলমই কুরআন ও সু ন্নাহর
দিীিসমূ হ একই সু লত্র গাাঁথা সম্ভব এবাং এর মাধযলমই যারা তালদর
লবলরালধতা করলব তালদর লবরুলে দিীি-প্রমাণালদ উ স্থা ন ও
প্রলতলষ্ঠত করা সম্ভব। আর মহান আল্লাহর লনলনাক্ত বাণীলত
তালদরলকই উলেশয মনওয়া হলয়লি:
ۡ
َ
ۡ َه
َ َٰ ه
َ ه ه
ۡه
َٰ وهم ُبِإ ِ ۡح
ُُسن
ارِ ُوٱَّلِينُ ُٱتبع
ُ جرِينُ ُوٱۡلنص
﴿و
ِ َٰ ٱلسبِقونُ ُٱۡلولونُ ُمِنُ ُٱلمه
َٰۡ ۡ
ۡ
ۡ
ََٰ ۡ َ ه
ه
ۡ
ۡ َه
ه
ه
ۡ
ه
َٰ
ُُٱّلل ُعنه ُم ُورضواُ ُعن ُه ُوأع ُد ُله ُم ُجنتُ َُت ِري َُتتها ُٱۡلنه ُر ُخ ِلِين
ُ ُض
ُ ِ َر
ۡ
ۡ
ٗ ٓ
]١١١ :﴾ [اتلوبة١٠٠ُيم
ُفِيهُاُأبداُُذَٰل ِكُُٱلف ۡو هُزُٱلع ِظ ه
“আর মুহালজর ও আনসারলদর মলধয যারা প্রথম অগ্রগামী এবাং
যারা ইহসালনর সালথ তালদর অনু সরণ কলর আল্লাহ তালদর প্রলত
সন্তুি হলয়লিন এবাং তারাও তাাঁর ও র সন্তুি হলয়লিন। আর লতলন
তালদর জনয ততলর কলরলিন জান্নাত, যার লনলি নদী প্রবালহত,
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২। তাাঁর মলতা লকিু ই মনই।
৩। লকিু ই তাাঁলক অক্ষম করলত ালর না।
৪। লতলন িাড়া আর মকালনা ইিাহ মনই।
৫। লতলন ক্বাদীম2 বা প্রািীন, যার মকালনা শুরু মনই। লতলন
অনন্ত, যার মকালনা অন্ত মনই।
মসিালন তারা লিরস্থায়ী হলব। এ মতা মহাসাফিয”। [সূ রা আততাওবাহ, আয়াত: ১০০] মহান আল্লাহর কালি প্রাথেনা, লতলন মযন
তাাঁর একান্ত দয়া ও অনু গ্রলহ আমালদরলক তালদর অন্তভুেক্ত কলরন।
আল্লাহই সাহাযযকারী। [ই.বা.]
2

‘ক্বাদীম’ বা ‘প্রািীন’ শব্দলট মিিক আল্লাহর জনয বযবহার কলরলিন।
অথি এ নামলট মহান আল্লাহর নাম লহলসলব কুরআন ও সু ন্নায়
আলস লন। মযমনলট এ ভালষযর লবিযাত বযািযাকার ইবন আলবি ইয
আি-হানাফী এবাং অনযানযগণ সতকে কলর জালনলয়লিন। এটা মতা
মকবি কািাম শাস্ত্রলবদরা উলল্লি কলরলি; তারা এর িার মহান
আল্লাহর অলস্তত্বলক সবলকিু র

ূ লবে সাবযস্ত করার উলেশয

লনলয়লিলিন। তলব এটা অবশযই জানা প্রলয়াজন ময, মহান আল্লাহর
নামসমূ হ অহীর মাধযলম জানার মলধয সীমাবে। তাই মসগুলিালক
অবশযই কুরআন ও হাদীলসর ভালষযর মাধযলমই সাবযস্ত করা যালব।
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৬। তাাঁর ক্ষয় মনই, ধ্বাংস মনই।
৭। তাাঁর ইো বযতীত মকালনা লকিু ই সাংঘলটত হয় না।
অনয লকিু িারা সাবযস্ত করা জালয়য মনই। মকালনা প্রকার লবলবলকর
মত প্রদালনর মাধযলম তা সাবযস্ত করা তবধ নয়, মযমনলট সািালফ
সালিহীন তথা সলিক ূ বেসুরী আলিমগণ স্পিভালব বলিলিন।
তািাড়া ‘কাদীম’ বা প্রািীন শব্দলটলক কািাম শাস্ত্রলবদরা ময অলথে
বযবহার কলরলি বাস্তলব মসলট উক্ত অথে প্রকাশ কলর না। কারণ
আরবী ভাষায় ‘কাদীম’ বিা হয় যা মকালনা লকিু র ূ লবে হয়, যলদও
ূ লবে তা অলস্তত্বহীন লবষয় মহাক না মকন। মযমন, আল্লাহর বাণী:
ۡ
ۡ
]٣٣ :ونُٱلقدِي ُِم﴾ [يس
ُِ ّتَُعدُُكٱل هع ۡر هج
َُٰ َ ﴿ح
“অবলশলষ মস িাাঁদ শুষ্ক বাাঁকা, ু লরালনা মিজুর শািার আকালর
লফলর যায়।” [সূ রা ইয়াসীন, আয়াত: ৩৯] তলব গ্রন্থকালরর রবতেী
কথা ‘যার মকালনা শুরু মনই’ এর িারা লবশুে অথে লনধোলরত হলয়
যালে। তার রও এটালক আল্লাহর নাম লহলসব গণয করা যালব
না। কারণ, কুরআন বা হাদীলস মসটা নাম লহলসলব সাবযস্ত হয়লন।
তার বদলি আল্লাহর ‘আি-আউয়াি’ (সবেপ্রথম) নামলটই যলথি।
মযমন, মহান আল্লাহ বলিন,

ه ۡ ه
]٣ :﴿هوُُٱۡل َو ُلُوٱٓأۡلخ هُِر﴾ [احلديد

“লতলনই প্রথম আর লতলনই মশষ”। [সূ রা আি-হাদীদ, আয়াত: ৩]
আল্লাহই তাওফীকদাতা। [ই.বা.]
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৮। কল্পনাসমূ হ তাাঁর (সম্পলকে জানার জনয) ধালর কালি)
ম ৌঁিু লত

ালর না এবাং বুঝ-জ্ঞান তাাঁলক আয়ত্ব করলত

ালর না।
৯। আর লতলন সৃ ি বস্তুর সদৃ শ নন।
১০। লতলন লিরঞ্জীব, মারা যালবন না, লির জাগ্রত, লনদ্রা
যান না।
১১। লতলন (এমন) সৃ লিকতো (যার সৃ লির প্রলত) মকালনা
প্রলয়াজন (সাহালযযর মুিাল ক্ষী হওয়া) িাড়াই, লতলন
মকালনা প্রকার ক্লালন্ত িাড়াই (সবার) লরলযকদাতা।
১২। লতলন লনভেলয় প্রাণ সাংহারকারী এবাং লবনা মক্ললশ
ু নরুত্থানকারী।
১৩। সৃ লির বহু ূ বে মথলকই লতলন তাাঁর অনালদ গুণাবিীসহ
লবদযমান লিলিন, আর সৃ লির কারলণ তাাঁর নতুন মকালনা
গুলণর সাংলযাজন ঘলট লন এবাং লতলন তাাঁর গুণাবিীসহ
মযমন অনালদ লিলিন, মতমলন লতলন স্বীয় গুণাবিীসহ
অনন্ত থাকলবন।
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১৪। সৃ লির কারলণ তাাঁর গুণবািক নাম ‘‘িালিক’’
(সৃ লিকতো) হয় লন অথবা লবশ্ব জাহান সৃ লির কারলণ তাাঁর
গুণবািক নাম ‘‘বারী’’ (উদ্ভাবক) হয় লন।
১৫। প্রলত ালিযর অলবদযমানতায়ও লতলন লিলিন ‘রব’ বা
প্রলত ািক, আর মািিু ক সৃ লির

ূ লবেও লতলন লিলিন

‘িালিক’ বা সৃ লিকতো।
১৬। মৃতলদরলক জীবন দান করার ফলি মযমন তাাঁলক
‘জীবনদানকারী’ বিা হলয় থালক মতমলনভালব তালদরলক
জীবনদান করার

ূ লবেও লতলন এই (জীবনদানকারী)

নালমর অলধকারী লিলিন। অনু রূ ভালব লতলন সৃ লিকুলির
সৃ জলনর ূ লবেই ‘সৃ লিকতো’ নালমর অলধকারী লিলিন।
১৭। এটা এই জনয ময, লতলন সবলকিু র উ র সম্পূ ণে
ক্ষমতাবান এবাং প্রলতলট সৃ লিই তাাঁর অনু গ্রহ লভিারী; আর
সব লকিু ই তাাঁর জনয সহজ। লতলন মকালনা লকিু রই
মুিাল ক্ষী নন। ‘‘তাাঁর মত লকিু ই মনই; লতলন সবেলরাতা,
সবেদ্রিা।’’ [সূ রা আশ-শূ রা, আয়াত: ১১]
১৮। লতলন স্বীয় জ্ঞালন সৃ লিকুিলক সৃ লি কলরলিন।
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১৯। এবাং তালদর (সৃ ি বস্তুর) জনয সব লকিু রই লরমাণ
লনধোরণ কলরলিন।
২০। এবাং তালদর জনয মৃতুযর সময় লনলদেি কলরলিন।
২১। সৃ ি জীলবর সৃ লির

ূ লবে মকালনা লকিু ই তাাঁর কালি

মগা ন লিি না। জীব জগলতর সৃ লির ূ লবেই তালদর সৃ লির
রবতেীকালির কাযেকিা সম্পলকে লতলন সমযক অবলহত
লিলিন।
২২। এবাং লতলন তালদরলক তাাঁর আনু গতয করার আলদশ
লদলয়লিন এবাং তাাঁর অবাধযিরণ হলত লবরত থাকার
লনলদেশ লদলয়লিন।
২৩। আর সবলকিু তাাঁর লনধোরণ ও ইো অনু সালর
লরিালিত হলয় থালক। তাাঁর ইো কাযেকর হলয়ই থালক,
তাাঁর ইো বযতীত বান্দার মকালনা ইো বাস্তবালয়ত হয়
না। অতএব লতলন বান্দালদর জনয যা িান তাই হয়, আর
যা িান না তা হয় না।
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২৪। লতলন (আল্লাহ) অনু গ্রহ কলর যালক ইো লহদালয়ত,
আরয় ও লনরা িা প্রদান কলরন। আর যালক ইো
নযায়লবিালরর লভলিলত

থভ্রি কলরন, অ মালনত কলরন

ও লব দগ্রস্ত কলরন।
২৫। আর সকলিই তাাঁর (আল্লাহর) ইো অনু যায়ী তাাঁরই
এ অনু গ্রহ ও এ নযায়লবিালরর মলধয ঘুর াক িালে3।
২৬। লতলন কারও প্রলতিন্দ্বী এবাং সমকক্ষ হওয়ার উলধ্বে।
২৭। তাাঁর ফয়সািার মকালনা লরবতেন মনই। মকউই তাাঁর
লনলদেশ বালতি করার মনই এবাং তাাঁর লনলদেশলক রাভূ ত
করারও মকউ মনই।

3

কারণ, মানু ষ এ দু ’লট কাজ তথা অনু গ্রহ ও নযায়লবিালরর মলধযই
সবেদা থালক। মানু ষ হয় ঈমানদার, লহদায়াতপ্রাপ্ত যা আল্লাহর অনু গ্রহ,
জ্ঞান, প্রজ্ঞা, দয়া ও লন‘আমত অথবা মানু ষ

থভ্রি, কুফুরী বা

ফালসকীর মাধযলম বক্রতা অবিম্বনকারী যা মহান আল্লাহর নযায়
লবিার, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনু যায়ীই সম্পন্ন হলয় থালক। সু তরাাং মকউই
আল্লাহর ইোর বাইলর যাওয়ার ক্ষমতা রালি না। [সম্পাদক]
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২৮। উলল্ললিত সব লকিু র ও রই আমরা ঈমান এলনলি
এবাং দৃ ঢ় লবশ্বাস স্থা ন করলি ময, এ (ভালিা-মন্দ) সব
লকিু ই আল্লাহর তরফ মথলক আগত।
২৯। লনশ্চয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম তাাঁর
লনবোলিত বান্দা, মলনানীত নবী এবাং সলন্তাষপ্রাপ্ত রাসূ ি।
৩০। লতলন নবীগলণর মলধয সবেলশষ নবী, মুিাক্বীলদর
ইমাম, রাসূ িগলণর মনতা এবাং সৃ লিকুলির রলবর হাবীব
(বন্ধু)।
৩১। আর তাাঁর

রবতেী যু লগ নবুওয়ালতর ময সব দাবী

উত্থাল ত হলয়লি, তার সবগুলিাই ভ্রিতা ও প্রবৃ লির
অনু সরণ।
৩২। লতলন সতয, লহদায়াত, নূ র ও মজযালতসহকালর সকি
লজন ও সমস্ত মািিু লকর প্রলত মপ্রলরত।
৩৩। লনশ্চয় কুরআন আল্লাহর কািাম, যা আল্লাহর লনকট
মথলক কথা লহলসলব শুরু হলয় এলসলি, তলব এর মকালনা
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ধরণ লনধোরণ করা যালব না4। এই কািামলক লতলন তাাঁর
রাসূ ি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লালমর প্রলত অহী
লহসালব নালযি কলরলিন আর ঈমানদারগণ তাাঁলক এ
বযা ালর সতয বলি মমলন লনলয়লিন। তারা দৃ ঢ় লবশ্বাস
কলরলিন ময, এলট সলতযই আল্লাহর কথা বা কািাম,
মকালনা সৃ লির কথার মত সৃ িবস্তু নয়। অতএব, ময বযলক্ত
কুরআন শুলন তালক মানু লষর কািাম (কথা) বলি ধারণা
করলব, মস কালফর হলয় যালব। (লয কুরআনলক মানু লষর
কথা বিলব) আল্লাহ তা‘আিা তার লনন্দা কলরলিন, তালক
মদাষালরা

কলরলিন এবাং তালক জাহান্নালমর ভীলত

প্রদশেন কলরলিন। মযমন, লতলন বলিলিন,

ه
]٦٢ :﴾ [املدثر٢٦ُُ﴿سأ ۡصل ِي ُهُِسقر

4

উলল্লিয ময, আল্লাহর কথা বিার মকালনা ধরণ মনই এটা বিা হয় লন,
বরাং মকালনা ধরণ জানা মনই বিা হলয়লি। আল্লাহর কথা বিার ধরণ
আমালদর জানা না থাকলিও মসটার একটা ধরণ মতা অবশযই
রলয়লি। [সম্পাদক]
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‘‘শীঘ্রই তালক জাহান্নালম লনলক্ষ

করব।’’ (সূ রা

মুোসলসর, আয়াত: ২৬) আল্লাহ তাআিা জাহান্নালমর এ
ভীলত মতা তালক প্রদশেন কলরলয়লিন ময বলি,
َ ٓ
ۡ ه
ۡ
]٦٥ :﴾ [املدثر٢٥ُش
ُِ ّلُق ۡو ُلُٱلب
ُ ِ نُهَٰذُاُإ
ُ ِ ﴿إ
‘‘এটালতা মানু লষর কথা তব আর লকিু ই নয়’’। [সূ রা
মুোসলসর, আয়াত: ২৫] অতএব, আমরা মজলন লনিাম
ও দৃ ঢ়ভালব লবশ্বাস করিাম ময, এ কুরআন মানু লষর
সৃ লিকতোরই কািাম আর তা মকালনা মানু লষর কথার সালথ
সাদৃ শয রালি না।
৩৪। ময বযলক্ত আল্লাহর প্রলত মানবীয় মকালনা গুণ আলরা
করলব, মস কালফর হলয় যালব। অতএব, ময বযলক্ত এলত
অন্তদৃ েলি প্রদান করলব মস লশক্ষা লনলত সক্ষম হলব। আর
(আল্লাহ সম্পলকে) কালফরলদর মত লনরথেক কথা বিা হলত
লবরত থাকলব এবাং মস উ িলি করলত সক্ষম হলব ময,
আল্লাহ রাব্বু ি আিামীন তাাঁর গুণাবিীলত মানু লষর মলতা
নন।
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৩৫। আর জান্নাতীলদর জনয আল্লাহলক মদিার লবষয়লট
সতয। তলব মস মদিা সম্পূ ণেভালব আয়ত্ব কলর নয়, আর
তার

েলতও আমালদর অজানা। মযমনলট কুরআন

মঘাষণা কলর বলিলি,

َ
]٦٣ ،٦٦ :﴾ [القيامة٢٣ُُلُر ُبِهاُناظِرة
َُٰ ِ ُإ٢٢ُُاِضة
ِ ﴿ هو هجوهُُي ۡومئِذُُن

‘‘মসলদন কতকগুলিা মুিমেি আনলন্দাজ্জি হলব,
মসগুলিা তালদর রলবর লদলক তালকলয় থাকলব।’’ [সূ রা
আি-লকয়ামাহ, আয়াত: ২২] এ মদিার সলিক বযািযা
একমাত্র আল্লাহ মযভালব ইো কলরন এবাং মযভালব লতলন
জালনন মস ভালবই অনু লষ্ঠত হলব।
আর এ সম্পলকে যা লকিু সহীহ হাদীলি রাসূ িুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম মথলক বলণেত হলয়লি তা
মযমনলট লতলন বলিলিন মসভালব অলবকৃত অবস্থায় গৃহীত
হলব আর মসগুলিার ময অথে লতলন উলেশয লনলয়লিন
মসটাই ধতেবয হলব। এলত আমরা আমালদর মলতর ও র
লনভের কলর মকালনা প্রকার অ বযািযা করব না, অনু রূ
মকালনা প্রকার প্রবৃ লির প্রলরািনায় লন লতত হলয় মকালনা
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অযালিত ধারণার বশবতেী হলবা না। কারণ, মকালনা বযলক্ত
মকবি তিনই তার দীনলক (ভ্রিতা ও বক্রতা মথলক)
লনরা দ রািলত ালর, যিন মস মহান আল্লাহ এবাং তাাঁর
রাসূ ি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লালমর (লনলদেশনার)
কালি লনিঃশতেভালব লনলজলক সম্পূ ণেভালব সম েন করলব
এবাং সাংশলয়র বযা ারসমূ হলক ময মসটা জালন মস
আল্লাহর লদলকই প্রতেযাবতেন করালব।
৩৬। বশযতা স্বীকার আর আত্মসম েণ িাড়া কারও

া

ইসিালমর ও র দৃ ঢ় থাকলত ালর না। সু তরাাং ময বযলক্ত
এমন লবষলয়র জ্ঞান অজেলনর ল িলন মিলগ থাকলব যা
তার জ্ঞালনর নাগালির বাইলর এবাং যার বুঝ বশযতা
স্বীকালর সন্তুি হলব না, তার মস ইো তালক লনলভেজাি
তাওহীদ, স্বে মালরফাত ও লবশুে ঈমান মথলক বলিত
রািলব। ফলি মস কুফরী ও ঈমান সতয ও লমথযা, স্বীকৃলত
ও অস্বীকৃলত, সলন্দহ, লিধা-িলন্দ্বর অলনশ্চয়তার মবড়াজালি
ঘুর াক মিলত থাকলব। মস না সতযবাদী মু’লমন হলব,
আর না অস্বীকারকারী লমথযাবাদী হলব।
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৩৭। ময বযলক্ত জান্নাতীলদর িারা আল্লাহলক মদিলত
াওয়া সম্পলকে মকালনা ধারণার বশবতেী হলব, (অথবা
মসটালক অলনলশ্চত লবষয় জ্ঞান করলব) অথবা লনলজর বুঝ
অনু সালর মস মদিার ভুি বযািযা লদলব, তার ঈমান লবশুে
হলব না। কারণ, আল্লাহলক মদিার লবষয়লট, অনু রূ
রলবর সালথ সাংলিি যাবতীয় গুণাগুলণর লবষলয় প্রকৃত
বযািযা হলে- মস (টার ধরণ) সম্পলকে মকালনারূ বযািযা
মদয়ার অ লিিা না করা এবাং মসটালক অলবকৃতভালব
মমলন মনওয়া (গ্রহণ করা)। এটাই হলে মুসলিমলদর দীন
(অনু সৃত নীলত)। ময বযলক্ত (রলবর সালথ সাংলিি
গুণাগুণলক) নফী (অস্বীকৃলত) এবাং তাশবীহ (সাদৃ শয)
হলত রক্ষা করলত সক্ষম হলব না, তার লনলশ্চত দস্খিন
ঘটলব এবাং মস সলিকভালব আল্লাহর

লবত্রতা মঘাষণায়

বযথে হলব। কারণ, আমালদর মহান রব একক ও
নজীরলবহীন হওয়ার গুলণ গুণালিত। মািিু লকর মলধয
মকউ তাাঁর গুলণ ভূ লষত নয়।
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৩৮। আর আল্লাহ তা‘আিা সীমা,

লরলধ5 মথলক উলধ্বে,

অঙ্গ-প্রতযঙ্গ ও সাজ-সরঞ্জাম মথলক মুক্ত। অনযানয সৃ ি
বস্তুর নযায় ষষ্ঠ লদক তাাঁলক মবিন কলর রািলত ালর না।

5

“আর আল্লাহ তা‘আিা সীমা লরলধ মথলক উলধ্বে এবাং অঙ্গ-প্রতযঙ্গ ও
সাজ-সরঞ্জাম মথলক মুক্ত। অনযানয সৃ ি বস্তুর নযায় ষষ্ঠ লদক তাাঁলক
মবিন কলর রািলত

ালর না।” এ কথালটলত অস্পিতা রলয়লি,

আল্লাহর নাম ও গুণাবিীর অ বযািযাকারী ও লবকৃলতকারীলদর মকউ
মস অস্পিতার সু লযাগ লনলত ালর। অথি গ্রন্থকালরর এ কথার মলধয
তালদর মলতর স লক্ষ মকালনা প্রমাণ মনই। কারণ, উক্ত কথা িারা
গ্রন্থকালরর উলেশয আল্লাহ তা‘আিা ওয়া তা‘আিালক সৃ লির কারও
সাদৃ শযতা মথলক লবত্র মঘাষণা করা। তলব লতলন একলট অস্পি বাকয
লনলয় এলসলিন যা স্পি করার প্রলয়াজন, যালত কলর সলন্দহ সাংশয়
দূ লরভূ ত হয়। এিালন গ্রন্থকার ‘সীমা’ বলি বু লঝলয়লিন মস সীমা যা
মানু ষ জালন। কারণ, মহান আল্লাহর সীমা- লরসীমা লতলন বযতীত
মকউ জালন না। মযমন, লতলন সূ রা ত্বা-হায় বলিন,
ۡ
ۡ
يُأيۡدِيه ُۡمُوماُخلۡف هه ُۡمُوّلُُ هُي ه
]١١١ :﴾ [طه١١٠ُِيطونُُبِهِۦُعِل ٗما
ُ ﴿ي ۡعل هُمُماُب
ِ
“লতলন তালদর সামলন ও ল িলন যা আলি সবই জালনন আর তারা
তাাঁলক জ্ঞালন আয়ত্ব করলত

ালর না”। [সূ রা ত্বা-হা, আয়াত: ১১০]

সািালফ সালিহীন তথা ূ ণযবান ূ বেসূরীগলণর মলধয যারা আরলশর
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উ র আলরাহণ ইতযালদ সাংক্রান্ত সীমা বণেনা কলরলিন, মসিালন
‘সীমা’ িারা তালদর উলেশয হলে এমন সীমা- লরসীমার কথা যা
আল্লাহ তা‘আিা জালনন, বান্দার জানা মকালনা সীমা নয়।
গ্রন্থকালরর অনয কথা, আল্লাহ তা‘আিা ‘অঙ্গ-প্রতযঙ্গ ও সাজ-সরঞ্জাম
মথলক মুক্ত’ এর িারাও তাাঁর উলেশয হলে মহান আল্লাহ তা‘আিা
ওয়াতা‘আিালক তাাঁর প্রজ্ঞা ও সিার সালথ সম্পৃ ক্ত গুণাবিী মযমন
মিহারা, হাত, া ইতযালদলত সৃ লির কারও সালথ সামঞ্জসয লবধান করা
মথলক

লবত্র করা। তলব মহান আল্লাহ তা‘আিা মিহারা, হাত, া

ইতযালদ গুণাগুলণ গুণালিত, যলদও তাাঁর মকালনা গুণ সৃ লিকুলির কারও
গুলণর মত নয়। আর আল্লাহ বযতীত অ র মকউ তাাঁর এ গুলণর ধরণ
সম্পলকে অবলহত নয়। লবদ‘আতীরা এ ধরলণর শব্দ বযবহার কলর
থালক যালত কলর এর িারা আল্লাহর গুণাবিী অস্বীকার করলত ালর।
আর মস উলেলশয তারা এমন সব শব্দ বযবহার কলর মযগুলিা আল্লাহ
তা‘আিা লনলজ বলিন লন এবাং লনলজর জনয সাবযস্ত কলরন লন; যালত
কলর তালদর ষড়যন্ত্র প্রকালশত হলয় না লড় এবাং হক ন্থীরা তালদর
উ র মদাষ না লদলত

ালর। গ্রন্থকার অবশয ‘লবদ‘আতীলদর’ মত

উলেশয মনন লন। কারণ, লতলন আহলি সু ন্নালতর অন্তভুেক্ত, যারা
আল্লাহর গুণাবিী সাবযস্তকারী। এ আকীদায় তার কথা-বাতোর
একাাংশ অ র অাংলশর বযািযা কলর, একাাংশ অ র অাংলশর সতযায়ণ
কলর এবাং সলন্দহযু ক্ত অাংশলক সলন্দহমুক্ত অাংশ বযািযা কলর।
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৩৯। আর লম‘রাজ সতয, নবী (মুহাম্মাদ) সাল্লাল্লাহু
আিাইলহ

ওয়াসাল্লামলক

তনশকালি

ভ্রমণ

করালনা

হলয়লিি, তাাঁলক জাগ্রত অবস্থায় সশরীলর উধ্বে আকালশ
উলত্থত করা হলয়লিি। মসিান মথলক আল্লাহর ইো
অনু রূ ভালব গ্রন্থকালরর কথা ‘অনযানয সৃ ি বস্তুর নযায় ষষ্ঠ লদক তাাঁলক
মবিন কলর রািলত ালর না’ এর িারা উলেশয হলে, সৃ লিগত িয়লট
লদক। এর িারা মহান আল্লাহর উলচ্চ থাকা ও আরলশর উ র তাাঁর
আলরাহন করার লবষয়লট অস্বীকার করা উলেশয নয়। কারণ এলট সৃ ি
িয় লদলকর অভযন্তলর নয়। কারণ লতলন সৃ লিজগলতর উ লর এবাং
সৃ লিজগতলক লরলবিন কলর আলিন। মহান আল্লাহর সু উলচ্চ থাকার
লবষয়লটর ও র ঈমান থাকা লতলন তাাঁর বান্দালদর লফতরাত তথা
অন্তলর স্বাভালবকভালব মগাঁলথ লদলয়লিন। তালদর স্বাভালবক অন্তলরর
কথা হলে ময, লতলন উ লরর লদলক। এ লবষলয় আহলি সু ন্নাত ওয়াি
জামা‘আত তথা নবী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লালমর
সাহাবী এবাং সু ন্দরভালব তাাঁলদর অনু সারী তালব‘ঈগণও এর ও র
একমত হলয়লিন। কুরআলন কারীম ও সহীহ মুতাওয়ালতর (লনরঙ্কুশ
লনিঃসলন্দলহ লবশুেভালব বলণেত) সু ন্নাহ স্পি প্রমাণ লদলে ময, লতলন
উ লর রলয়লিন। মহ লপ্রয়

ািক এ লবষয়লট সম্পলকে ভালিাভালব

সাবধান থাকুন এবাং মজলন রািুন ময এটাই সতয, এটা বযতীত অনয
লকিু বালতি। আর আল্লাহই তাওফীক মদওয়ার মালিক। [ই.বা.]
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অনু সালর আলরা উলধ্বে মনওয়া হলয়লিি। মসিালন আল্লাহ
স্বীয় ইো অনু সালর তাাঁলক সম্মান প্রদশেন কলরলিন এবাং
তাাঁলক যা প্রতযালদশ করার লিি তা কলরলিন।
ۡه ه
]١١ :﴾ [انلجم١١ُُادُماُرأى
ُ ﴿ماُكذبُُٱلفؤ
“লতলন যা মদলিলিন তার অন্তর তা লমথযা বলিলন।” [সূ রা
আন-নাজম, আয়াত: ১১] সু তরাাং আল্লাহর তাাঁর ও র
আলিরালত এবাং দু লনয়ার জগলত সািাত ও সািাম ম শ
করুন।
৪০। আর হাউয ( ালনর আধার) যা আল্লাহ তা‘আিা তাাঁর
নবী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লামলক তাাঁর উম্মলতর
ল

াসা লনবারণালথে প্রদান কলর সম্মালনত কলরলিন, তা

অবশযই সতয।
৪১। আর নবী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়া সাল্লাম এর
শাফা‘আত, যা লতলন উম্মলতর জনয সাংরলক্ষত মরলিলিন
মযমনলট লবলভন্ন হাদীলস বলণেত হলয়লি, তা সতয।
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৪২। ‘‘মী-িাক’’ (দৃ ঢ় অঙ্গীকার), যা আল্লাহ তাআিা
আদম এবাং তাাঁর সন্তানলদর কাি মথলক গ্রহণ কলরলিন
তা সতয।
৪৩। মহান আল্লাহ শুরু মথলক এবাং এিন, সব সমলয়ই
ভলিা কলরই জালনন, কত মিাক জান্নালত যালব আর কত
মিাক জাহান্নালম যালব। এলত বযলতক্রম হলব না। তাই এ
সাংিযা কমলবও না, বাড়লবও না।
৪৪। অনু রূ ভালব আল্লাহ তাআিা মানু লষর কৃতকমে
সম্পলকে ূ বে হলতই অবলহত এবাং যালক ময কালজর জনয
সৃ লি করা হলয়লি, মস কাজ তার জনয সহজ সাধয কলর
মদওয়া হলয়লি। মশষ কমে িারা মানু লষর কৃতকাযেতা
লবলবলিত হলব এবাং মসৌভাগযবান মসই বযলক্ত ময আল্লাহর
ফায়সািায় ভাগযবান বলি সাবযস্ত হলয়লি। আর হতভাগা
মসই বযলক্ত ময আল্লাহর ফায়সািায় হতভাগা বলি
লনধোলরত হলয়লি।
৪৫। আর ‘‘তাকদীর’’ সম্পলকে আসি কথা এই ময, এটা
সৃ লিকুলির বযা ালর আল্লাহর একলট রহসয; যা তনকটযপ্রাপ্ত
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মকালনা মফলরশ্তা লকাংবা মপ্রলরত মকালনা নবীও অবলহত
নন। এ সম্পলকে তথয আলবস্কার করলত যাওয়া অথবা
অনু রূ

আলিািনায় প্রবৃ ি হওয়া আশাহত হওয়ার

লনলশ্চত কারণ, বিনার লসাঁলড় এবাং সীমািাংঘলনর ধা ।
অতএব সাবধান! এ সম্পলকে লিন্তা ভাবনা এবাং কুমন্ত্রণা
মথলক সতকে থাকুন। কারণ, আল্লাহ তাআিা ‘তাকদীর’
সম্পলকেত জ্ঞান তাাঁর সৃ লিকুি মথলক মগা ন মরলিলিন
এবাং তালদরলক এর উলেলশয অনু সন্ধান করলত লনলষধ
কলরলিন। মযমন, আল্লাহ তা’আিা বলিন,
هۡ ه َ ۡ ه ه ۡ هۡ ه
]٦٣ :﴾ [االنبياء٢٣ُُسلون
ُ لُوه ُمُي
ُ لُعماُيفع
ُس
ُ ﴿ّلُُي
‘‘লতলন যা কলরন মস লবষলয় তাাঁলক প্রশ্ন করা হলব না,
বরাং তারা (তালদর কৃতকমে সম্পলকে) লজজ্ঞালসত হলব’’।
[সূ রা আি-আলম্বয়া, আয়াত: ২৩]
অতএব, ময বযলক্ত একথা লজলজ্ঞস করলব ‘‘লতলন মকন এ
কাজ করলিন?’’ মস আল্লাহর লকতালবর হুকুম অমানয
করি। আর ময বযলক্ত লকতালবর হুকুম অমানয করি, মস
কালফরলদর অন্তভুেক্ত হি।
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৪৬। (তাকদীর লবষলয় যা জানা ও যার উ র ঈমান
আনার প্রলয়াজন), উ লরাক্ত আলিািনায় সাংলক্ষপ্তভালব তা
লবধৃ ত হলয়লি। আল্লাহর ওিী তথা বন্ধুলদর মলধয যার
অন্তর মজযালতদীপ্ত তার জনয এতটুকু জানাই প্রলয়াজন।
আর এলটই হলে জ্ঞালন সু গভীর প্রজ্ঞা লবভূ লষতলদর স্তর।
(যারা আল্লাহর

ক্ষ মথলক আগত সাংবাদলক মলন-প্রালণ

গ্রহণ কলর মনয় এবাং তার কালি আত্মসম েন কলর)
কারণ, ইিম বা জ্ঞান দু ’প্রকার। (১) ময জ্ঞান সৃ ি জীলবর
লনকট লবদযমান6। (২) ময জ্ঞান সৃ ি জীলবর লনকট
অলবদযমান7। লবদযমানলক অস্বীকার করাও মযমন কুফুরী,
6

আর তা হলে শরী‘আলতর মমৌলিক ও শািা-প্রশািাজলনত জ্ঞান।

7

গ্রন্থকার এিালন অলবদযমান জ্ঞান বলি গালয়বী জ্ঞান বু লঝলয়লিন। যা
একমাত্র আল্লাহর সালথই সাংলিি। মকালনা মানু ষ যলদ মসটার দাবী
করলব তলব মস কালফর হলয় যালব। কারণ আল্লাহ তা‘আিা
ওয়াতা‘আিা বলিন,

ۡ
ۡ ه ٓ َ ه
]٥٣ :ّلُهوُُ﴾ [االنعام
ُ ِ بُّلُُيعلمهُاُإ
ُِ ﴿وعِندههۥُمفات هُِحُٱلغ ۡي

“আর তার কালিই রলয়লি গালয়লবর জ্ঞান, যা লতলন বযতীত মকউ
জালন না”। [সূ রা আি-আন‘আম, আয়াত: ৫৯]
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অনু রূ মহান আল্লাহ বলিন,
ۡ
َ ه
َ َ ۡ ۡ
َ ُف
]٢٥ :ٱّللُ﴾ [انلمل
ُّلُ ه
ُ ِ ۡرضُٱلغيبُُإ
ُ ِ ٱلسمَٰوَٰتُُِوٱۡل
ُ ِ ُّلُي ۡعل هُمُمن
ُ ُ﴿قل
“বিু ন, আল্লাহ বযতীত আসমান ও যমীলন যারা আলি তারা মকউই
গালয়ব জালন না”। [সূ রা আন-নামি: ৬৫]
অনু রূ
িালবকালি

নবী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম বলিন, গালয়লবর
াাঁিলট। আল্লাহ িাড়া আর তা মকউ জালন না। তার র

লতলন লতিাওয়াত করলিন,

ۡ ه ُه
َ َ
َ ه ۡه
]٣٤ :﴾ [لقمان...ُُن ُلُٱلغ ۡيث
ُ ُن
ُ ِ ﴿ُإ
ِ ٱّللُعِندهۥُعِل ُمُٱلساعةُِوي

“লনশ্চয় আল্লাহর কালিই রলয়লি লকয়ামলতর জ্ঞান আর লতলনই বৃ লি
বষেণ কলরন...”। [সূ রা িু কমান, আয়াত: ৩৪] অনু রূ ভালব
এতদসাংক্রান্ত আরও বহু হাদীস রলয়লি, মযগুলিা প্রমাণ কলর ময,
নবী সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম গালয়ব জানলতন না, যলদও লতলন
সৃ লিকুলির মরষ্ঠ এবাং রাসূ িলদর মনতা। সু তরাাং লতলন বযতীত অনযরা
মতা মমালটই জানার কথা নয়। বস্তুত রাসূ িুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ
ওয়াসাল্লাম লনলজও এ জ্ঞালনর লকিু ই জানলতন না, যতক্ষণ না আল্লাহ
তালক তা হলত লকিু জানালতন। এ জনযই আলয়শা রালদয়াল্লাহু
আনহার ও র অ বাদ মদওয়ার লবষয় লনলয় মিালকরা যিন বিাবলি
করলিি তিন লতলন অহী নালযি হওয়ার মাধযলম আলয়শা রালদয়াল্লাহু
আনহার

লবত্রতার মঘাষণা না আসা

যেন্ত লকিু ই জানলত

ালরন

লন। অনু রূ ভালব রাসূ িুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লালমর মকালনা
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অলবদযমান জ্ঞালনর দাবী করাও মতমলন কুফুরী। লবদযমান
জ্ঞালনর সাধনা করা, আর অলবদযমান জ্ঞালনর অলিষন
করা হলত লবরত থাকাই সু দৃঢ় ঈমালনর লরিয়।
৪৭। আর আমরা িাওলহ মাহফুলয ঈমান রালি, আরও
ঈমান রালি কিলমর উ র। আর যা আল্লাহ িাওলহ
মাহফুলয লিলি মরলিলিন তার সবলকিু লত। যা সাংঘলটত
হলব বলি আল্লাহ এ িাওলহ মাহফুলয লিলি মরলিলিন তা
যলদ সকি সৃ ি জীব একলত্রত হলয়ও মরাধ করলত িায়
তারা মসটা করলত সক্ষম হলব না।

ক্ষান্তলর, তালত ময

লবষয় সাংঘলটত হবার কথা লতলন লিলিনলন, সমস্ত সৃ ি
এক সফলর আলয়শা রালদয়াল্লাহু আনহার হার হালরলয় মগলি লতলন
মবশ কলয়কজনলক মসটার মিাাঁলজ ালিলয়লিলিন, মসটা মকাথায় আলি
মসটা জানলত

ালরন লন, অবলশলষ যিন উট দাাঁড় করালনা হলিা

তিন তারা হারলটলক উলটর লনলি মদিলত ম ি। আর কুরআন ও
সু ন্নায় এ লবষলয় বহু দিীি-প্রমাণালদ রলয়লি। আি-হামদু লিল্লাহ।
[ই.বা.]
আর গালয়বী জ্ঞালনর অনযতম হলে, তাকদীলরর জ্ঞান, যা আল্লাহ তার
সৃ লির কালি
ালর না।

দোবৃ ত মরলিলিন। মসটাও মকালনা সৃ লিই তা জানলত
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জীব একলত্রত হলয়ও তা ঘটালত
লদবস

ারলব না। লকয়ামত

যেন্ত যা ঘটলব তা লিল বে হলয় কিলমর কালি

শুলকলয় মগলি। যা বান্দার নসীলব মিিা হয়লন, তা মস
কিনই ালব না আর যা বান্দার নসীলব মিিা আলি, তা
কিনই বাদ ড়লব না।
৪৮। বান্দার একথা মজলন রািা উলিত ময, তার ভলবষযৎ
সম্পলকেত যাবতীয় ঘটনাবিী সম্পলকে আল্লাহ

ূ বে হলত

অবলহত রলয়লিন। অতএব, লতলন মসটালক অকাটয ও
অলবিি তাকদীর লহসালব লনধোলরত কলরলিন। আসমান
ও যমীলনর মকালনা মািিু ক এটালক বানিািকারী অথবা
এর লবলরালধতাকারী মনই, অনু রূ এলক মকউ অ সারণ
অথবা

লরবতেন করলত

ারলব না, এলক সাংলকািন

লকাংবা লরবধেনও করলত ারলব না।
আর এটাই হলে ঈমালনর দৃ ঢ়তা, মালরফালতর মূ িবস্তু
এবাং আল্লাহ তা‘আিার ওয়াহদালনয়াত ও রবুলবয়যাত
সম্পলকে স্বীকৃলত দান। মযমন, আল্লাহ তা‘আিা তাাঁর গ্রলন্থ
মঘাষণা কলরলিন,
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َه
ٗ َشءُُفق َدرههۥُت ۡقد
ۡ ُك
]٦ :﴾ [الفرقان٢ُِيرا
ُ ُُ﴿وخلق
‘‘লতলন সকি বস্তু সৃ লি কলরলিন এবাং তালক যথাযথ
অনু াত অনু সালর

লরলমলত প্রদান কলরলিন।’’ [সূ রা

আি-ফুরকান, আয়াত: ৩]
আল্লাহ রাব্বু ি আিামীন অনযত্র বলিলিন,
َ
ً ٱّللُِقد ٗراُ َم ۡق هد
]٣٨ :ُ﴾ [االحزاب٣٨ُورا
ُ ُ﴿وَكنُُأ ۡم هُر
‘‘আল্লাহর লবধান সু লনধোলরত।’’ [সূ রা আি-আহযাব,
আয়াত: ৩৮]
অতএব, ঐ বযলক্তর জনয ধ্বাংস অলনবাযে ময বযলক্ত
তাক্বদীর সম্পলকে আল্লাহর লবরুলে মন্তবয কলরলি এবাং
মরাগগ্রস্ত অন্তর লনলয় এ বযা ালর আলিািনায় প্রবৃ ি
হলয়লি। লনশ্চয়ই মস স্বীয় ধারণা অনু সালর গালয়লবর
একলট গুপ্ত রহসয সম্পলকে অনু সন্ধান কলরলি এবাং এ
সম্পলকে মস যা মন্তবয কলরলি তার ফলি মস লমথযাবাদী
ও া ািারীলত লরণত হলয়লি।
৪৯। আর ‘আরশ এবাং কুরসী সতয।
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৫০। আর আল্লাহ তা‘আিা ‘আরশ ও অনযানয বস্তু মথলক
অমুিাল ক্ষী।
৫১। লতলন সমস্ত বস্তুলক লরলবিন কলর মরলিলিন এবাং
লতলন সব লকিু রই উলধ্বে। সৃ লিজগত তাাঁলক

ূ ণেভালব

আয়ত্ব করলত অক্ষম।
৫২। আমরা আরও বলি ময, আল্লাহ রাববুি আিামীন
ইবরাহীম আিাইলহস সািামলক িিীি বা অন্তরঙ্গ বন্ধু
লহসালব গ্রহণ কলরলিন এবাং মূ সা আিাইলহস সািাম এর
সলঙ্গ কলথা কথন কলরলিন। (আমরা একথা বলি) এর
প্রলত

ূ ণে ঈমান মরলি, এর সতযতা স্বীকার কলর এবাং

তালক লর ূ ণেভালব মমলন লনলয়।
৫৩। আর আমরা আল্লাহর লফলরশতাগণ, নবীগণ ও
রাসূ িগলণর ও র মপ্রলরত লকতাবসমূ লহর ও র ঈমান
রালি এবাং আমরা আরও সাক্ষয প্রদান কলর ময, তারা
প্রকাশয সলতযর ও র প্রলতলষ্ঠত লিলিন।
৫৪। আমালদর লক্ববিালক (বায়তুল্লাহলক) যারা লক্ববিা
বলি স্বীকার কলর আমরা তালদরলক মুসলিম ও মু’লমন
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বলি আিযালয়ত কলর যতক্ষণ

যেন্ত তারা নবী সাল্লাল্লাহু

আিাইলহ ওয়াসাল্লাম কতৃেক লনলয় আসা শরী‘আতলক
স্বীকার কলর এবাং লতলন যা লকিু বলিলিন তালক সতয
বলি গ্রহণ কলর।
৫৫। আমরা আল্লাহর সত্ত্বা (জাত) সম্পলকে অনযায়
গলবষণায় প্রবৃ ি হই না এবাং তাাঁর দীন সম্পলকে লবতলকে
লিপ্ত হই না।
৫৬। কুরআন সম্পলকে আমরা মকালনা তলকে লিপ্ত হই না
এবাং সাক্ষয প্রদান কলর ময, কুরআন লবশ্ব িরািলরর রলবর
কািাম (কথা)। এটা লনলয় লজবরীি আমীন অবতীণে
হলয়লিন। অতিঃ র লতলন তা সকি রাসূ িলদর মনতা
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লামলক
লশক্ষা মদন। এ কুরআন আল্লাহ তা‘আিার কািাম (বাণী),
মকালনা সৃ লির কথা এর সমতুিয নয়। আর আমরা এলক
সৃ ি বলি না এবাং (এ বযা ালর) আমরা মুসলিম লমল্লালতর
লবরুোিরণ কলর না।
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৫৭। মকালনা গুনাহর কারলণ মকালনা আহলি লক্ববিালক
(মুসলিমলক) কালফর বলি অলভলহত কলর না; যতক্ষণ না
মস উক্ত গুনাহলক হািাি (জালয়য) মলন কলর8।

8

গ্রন্থকালরর কথা, ‘মকালনা গুনাহর কারলণ মকালনা আহলি লক্ববিালক
(মুসলিমলক) কালফর বলি অলভলহত কলর না; যতক্ষণ না মস উক্ত
গুনাহলক হািাি (জালয়য) মলন কলর’ এর িারা উলেশয হলে, আহলি
সু ন্নাত ওয়াি জামা‘আত আল্লাহ ও মশষ লদবলসর ও র ঈমান
আনয়নকারী মকালনা একত্ববাদী মুলমন মুসলিমলক মকালনা গুনাহ
মযমন বযলভিার, মদ ান, সু দ িাওয়া ও ল তা-মাতার অবাধয হওয়া
ইতযালদ অ রাধ করার কারলণ কালফর বলি না, যতক্ষণ না মস
এগুলিালক তবধ মলন কলর করলব; লকন্তু যলদ এগুলিালক তবধ লহলসলব
সম্পাদন কলর তলব মস কালফর হলয় যালব। কারণ, এর মাধযলম মস
আল্লাহ ও তাাঁর রাসূ লির উ র লমথযলরা

কলরলি, তাাঁর দীন মথলক

মবর হলয় মগলি। তলব যলদ মস তবধ লহলসলব গ্রহণ না কলর এ
গুনাহগুলিা কলর বলস তলব আহলি সু ন্নাত ওয়াি জামা‘আলতর লনকট
এ অ রাধগুলিার কারলণ তালক কালফর বিা যালব না, বরাং তালক
দু বেি ঈমালনর অলধকারী বিা হলব। ময ধরলণর অ রাধ মস কলরলি
মস ধরলণর অ রালধর জনয শরী‘আলত ময লবধান মদওয়া হলয়লি
মযমন ফালসক ( া ািারী) বিা, লকাংবা তার উ র ময হদ তথা
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৫৮। আর আমরা বলি না ময, ঈমান আনার র মকালনা
গুনাহ করালত ক্ষলত মনই।

লনধোলরত শালস্ত রলয়লি তা প্রলযাজয করা হলব। আর এলটই হলে
আহলি সু ন্নাত ওয়াি জামা‘আলতর মত। এ বযা ালর িাওয়ালরজ ও
মু‘তালযিা এবাং যারা তালদর বালতি মতামলতর অনু সরণ কলর িলি
তারা লভন্ন মত ম াষণ কলর থালক। তন্মলধয িাওয়ালরজরা তালদরলক
গুনালহর কারলণ কালফর বলি থালক (অথোৎ দু লনয়ালত তালদর ও র
দীন তযালগর শালস্ত আর আলিরালত তারা স্থায়ীভালব জাহান্নামী বলি
থালক)। অনযলদলক মু‘তালযিারা তালদরলক দু ’ অবস্থালনর মধযবতেী
অবস্থালন রালি। অথোৎ দু লনয়ালত তালদরলক ঈমান ও কুফরীর মালঝ
রলয়লি বলি থালক, লকন্তু আলিরালত িাওয়ালরজলদর মতই তালদরলক
স্থায়ীভালব জাহান্নামী বলি লবশ্বাস কলর। এ উভয় দলির মতই
কুরআন, সু ন্নাহ ও এ উম্মলতর সতযলনষ্ঠ

ূ বেসূরীলদর ঐকমলতযর

লভলিলত বালতি বলি স্বীকৃত। এ দু ‘দলির লবষয় মকালনা মকালনা
মানু লষর মলন তার জ্ঞালনর স্বল্পতার কারলণ সলন্দহ-সাংশয় ততরী
করলত

ালর, লকন্তু আল্লাহর জনয সকি প্রশাংসা িাওয়ালরজ ও

মু‘তালযিালদর আকীদা-লবশ্বাস ভ্রান্ত হওয়ার লবষয়লট হক ন্থীলদর
লনকট মযমনলট আমরা বণেনা কলরলি লদবালিালকর মলতাই স্পি।
আল্লাহর কালিই সালবেক তাওফীক কামনা কলর। [ই.বা.]

 34 

৫৯। আমরা আশা কলর ময, সৎকমেশীি মু’লমনগণলক
আল্লাহ ক্ষমা করলবন এবাং স্বীয় অনু গ্রলহ তালদরলক
জান্নালত প্রলবশ করালবন। আমরা তালদর সম্পলকে লনিঃশঙ্ক
হলয় যালবা না, আর তালদরলক জান্নাতী বলি মঘাষণাও
দান করলবা না9। আর আমরা তালদর গুনাহসমূ লহর জনয
9

এর িারা গ্রন্থকালরর উলেশয হলে, যালদর জনয রাসূ িুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আিাইলহ ওয়াসাল্লাম জান্নালতর সাক্ষয লদলয়লিন। মযমন, জান্নালতর
সু সাংবাদপ্রাপ্ত দশজন ও অনযানয সু সাংবাদপ্রাপ্তগণ, তালদর বযতীত
অনযলদর জনয জান্নালতর সু সাংবাদ প্রদান করা মথলক লবরত থাকা।
মযমনলট গ্রন্থকালরর মশলষর আলিািনা মথলক স্পি হলয়লি। তলব এটা
জানা আবশযক ময, আহলি সু ন্নাত ওয়াি জামা‘আলতর আকীদা হলে,
সাধারণভালব তাকওয়ার অলধকারী ঈমানদার বযলক্তগণ জান্নালত যালব,
আর কালফর, মুশলরক, মুনালফক বযলক্তরা জাহান্নালম যালব। মযমনলট
কুরআলন কারীলমর লবলভন্ন আয়াত এবাং রাসূ িুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আিাইলহ ওয়াসাল্লালমর বহু মুতাওয়ালতর হাদীস িারা প্রমালণত
হলয়লি। তন্মলধয রলয়লি মহান আল্লাহর বাণী,

ۡ َ
َ
]١١ :﴾ [الطور١٧ُُفُجنَٰتُُونعِيم
ُ ِ ُُنُٱل هم َتقِي
ُ ِ ﴿إ

“লনশ্চয় মুিাকীরা থাকলব জান্নালত ও লন‘আমলত”। [সূ রা আত-তূ র,
আয়াত: ১৭]
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মহান আল্লাহ আরও বলিন,
ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۡ ۡ َه
ۡ
ۡ
َ
ُٱّللُٱل همؤ ِمن ِيُُوٱل همؤمِنَٰتُِ ُجنَٰتُ َُت ِريُمِنَُتت ِهاُٱۡلنه َٰ هُرُخَٰ ِلِينُُفِيهُا
ُ ُُ﴿وعد
ۡ ۡ ه َٰ ه ۡ ۡ ه
ٗ ُ
َ ُ َٰ ۡ
ََٰ
ۡ
يمُه
َٰ وم
ُ بُذل ِكُُهوُُٱلفو ُزُٱلع ِظ
ُ ٱّللُِأك
ُ ُُنُورِضونُُمِن
ُفُجنتُُِعد ى
ُ ِ ُسكِنُُطيِب ُة
]١٦ :ُ﴾ [اتلوبة٧٢

“আল্লাহ মুলমন

ু রুষ ও মুলমন নারীলক প্রলতশ্রুলত লদলয়লিন

জান্নালতর, যার লনলি নদীসমূ হ প্রবালহত, মসিালন তারা স্থায়ী হলব।
আরও (ওয়াদা লদলেন) স্থায়ী জান্নাতসমূ লহ উিম বাসস্থালনর। আর
আল্লাহর সন্তুলিই সবেলরষ্ঠ এবাং এটাই মহাসাফিয”। [সূ রা আততাওবাহ, আয়াত: ৭২] অনু রূ

অলথে আরও বহু আয়াত রলয়লি যা

এ কথর ও র প্রমাণবহ।
আর কালফরলদর বযা ালর আল্লাহ তা‘আিা বলিন,
َ
ۡ
ه َه
ه
ۡ
ُِن
ُۡ فُعن هُهمُ ُم
ُ ضُعل ۡي ِه ُۡمُفي هموتواُُوّلُُُيف
َُٰ ارُجه َنمُُّلُُ هيق
ُ﴿وٱَّلِينُُكف هرواُُل هه ُۡمُن ه
هَ ه
ۡ
]٣٢ :﴾ [فاطر٣٦ُُكُكفور
ُ ُعذابِهاُُكذَٰل ِكَُُنزِي
“আর যারা কুফুরী কলরলি তালদর জনয আলি জাহান্নালমর আগুন।

তালদর উ র ফয়সািা মদয়া হলব না ময, তারা মরলব এবাং তালদর
মথলক জাহান্নালমর শালস্তও িাঘব করা হলব না। এভালবই আমরা
প্রলতযক অকৃতজ্ঞলক শালস্ত লদলয় থালক”। [সূ রা ফালতর, আয়াত: ৩৬]
অনয আয়ালত আল্লাহ বলিন,
ۡ
ۡ َ
َ ُف
ً لُمِنُُٱنلَارُُولنَُتدُُل هه ُۡمُن ِص
:﴾ [النساء١٤٥ُيا
ُِ ٱل ۡركُُِٱۡل ۡسف
ُ ِ ُُنُٱل همنَٰفِقِي
ُ ِ ﴿إ
ِ
ِ

]١٤٥
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আল্লাহর লনকট ক্ষমা প্রাথেনা করব এবাং আমরা তালদর
জনয আশাংকা মবাধ করব, লকন্তু আমরা তালদরলক লনরাশ
করব না।
৬০। লনিঃশঙ্ক ও তনরাশযলবাধ একজন মুসলিমলক ইসিামী
লমল্লাত মথলক মবর কলর মদয়। আহলি লক্ববিার জনয সতয
থ মতা এতদু ভলয়র মাঝামালঝ থাকার মলধযই লনলহত।
৬১। মকালনা মানু ষ শুধু তা অস্বীকার করলিই ঈমান
মথলক মবর হলয় যালব, যা স্বীকার কলর মস তালত প্রলবশ
কলরলি10।

“মুনালফকরা মতা জাহান্নালমর লননতম স্তলর থাকলব এবাং তালদর জনয
আ লন কিলনা মকালনা সহায় ালবন না।” [সূ রা আন-লনসা, আয়াত:
১৪৫] তািাড়া অনু রূ আরও বহু আয়াত রলয়লি যা এ অলথের ও র
প্রমাণবহ। আর আল্লাহই হলেন তাওফীকদাতা। [ই.বা.]
10

এ সীমাবেতার লবষয়লট লবশুে নয়, বরাং কথালট বযািযাসাল ক্ষ।
কারণ, কালফর শাহাদাতাইন (তথা িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ ও মুহাম্মাদু র
রাসূ িুল্লাহ, এ) দু ’লটর সাক্ষয লদলিই ইসিালম প্রলবশ করলব, যলদ মস
মসটা মুলি উচ্চারণ না করলত

ালর। লকন্তু যলদ উচ্চারণ করলত
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ালর তলব (শাহাদাতাইলনর সালথ সালথ) এমন লকিু মথলকও তালক
তাওবাহ করলত হলব যা (করলি বা লবশ্বাস করলি) তার কালফর
হওয়ালক আবশযক কলর মতালি। তািাড়া অস্বীকার করা িাড়াও এমন
মবশ লকিু কারণ রলয়লি যা মকালনা মানু ষলক ইসিালমর গলে মথলক
মবর কলর মদয়, আলিমগণ মসগুলিা তালদর গ্রলন্থ মুরতাদ তথা িীন
তযালগর লবধান আলিািনায় লবস্তালরত উলল্লি কলরলিন। মযমন,
ইসিালমর বদনামী করা, ইসিালমর প্রলত অ বাদ মদওয়া,
ইসিাম সম্পলকে মকালনা িারা মন্তবয করা, অথবা ইসিালমর নবী
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম সম্পলকে মকালনা অলশাভন
কথা বিা, লকাংবা আল্লাহ, তাাঁর রাসূ ি বা তাাঁর লকতাব অথবা তাাঁর
মদওয়া শরী‘আলতর মকালনা সামানযতম লবধান লনলয়ও িাট্টা-উ হাস
করা। কারণ আল্লাহ তা‘আিা বলিন,
ۡه
ه
َ
وَّلِۦُ هك ه
ِ ٱّللُِوءايَٰتِهِۦُور هس
ُُّلُُت ۡعتذ هِرواُُق ُۡد ُكف ۡرتم٦٥ُُنت ُۡمُت ۡست ۡهزِ هءون
ُ ِ لُأب
ُ ﴿ق
ه
]٢٢ ،٢٥ :ب ۡعدُُإِيمَٰن ِك ُۡم﴾ [اتلوبة
“বিু ন, ‘মতামরা লক আল্লাহ্, তাাঁর আয়াতসমূ হ ও তাাঁর রাসূ িলক
লবদ্রূ

করলিলি?’ ‘মতামরা ওজর ম শ কলরা না। মতামরা মতা

ঈমান আনার

র কুফুরী কলরি।” [সূ রা আত-তাওবাহ, আয়াত:

৬৫-৬৬] [ই.বা.]
তন্মলধয আরও রলয়লি, মূ লতে বা মবদী

ূ জা করা, অথবা

প্রলয়াজন ূ রণালথে মৃ তলদরলক আহ্বান করা, তালদর কালি প্রাথেনা
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করা, তালদর িারা উোর কামনা করা, তালদর কালি সাহাযযসহলযালগতা িাওয়া ইতযালদ। কারণ, এসব লকিু ‘িা ইিা-হা
ইল্লাল্লাহ’ এর কালিমার লর ন্থী কাজ। কারণ, এ কালিমা প্রমাণ
কলর ময ইবাদত মকবিমাত্র আল্লাহ তা‘আিারই ঐকালন্তক হক বা
অলধকার। আর ইবাদলতর প্রকারসমূ লহর মলধয অনযতম হলে,
মদা‘আ, উোরপ্রাথেনা, রুকূ, সাজদাহ, জবাই, মান্নত ইতযালদ।
সু তরাাং ময মকউ এগুলিা মথলক সামানযতম লকিু ও আল্লাহ বযতীত
মূ লতে, মবদী, লফলরশতা, লজন্ন, কবরবাসী ইতযালদ এবাং মকালনা সৃ লির
কালরার জনয লনলবদন করলব মস অবশযই আল্লাহর সালথ লশকে
করলিা, মস বযলক্ত কালিমা ‘িা-ইিা-হা ইল্লাল্লাহ’ যথাযথভালব
বাস্তবায়ণ কলরলন।
উ লর বলণেত মাসআিাগুলিার প্রলতযকলটই এমন ময যার বযতযয়
ঘটলি আলিমগলণর ঐকমলতযর লভলিলত মস ইসিাম মথলক মবর
হলয় যালব। অথি এগুলিার মকালনালটই অস্বীকার করার মাসআিা
নয়। (অথোৎ এগুলিা দীলনর মকালনা অঙ্গলক অস্বীকার করার
মাধযলম সাংঘলটত হয়লন) আর এগুলিা ময মানু ষলক িীন মথলক মবর
কলর মদয় তার স লক্ষ কুরআন ও সু ন্নাহর দিীি িুবই জানা
লবষয়। এিাড়া আরও অলনক অলনক মাসআিা রলয়লি মযগুলিা
করলি মুসলিম কালফর হলয় যায়, অথি মসগুলিা অস্বীকার করার
মত মাসআিা নয়, (অথোৎ এগুলিা িীলনর মকালনা অঙ্গলক অস্বীকার
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৬২। আর ঈমান হলে, মুলি স্বীকৃলত মদওয়া এবাং অন্তর
লদলয় সতযায়ণ করা11

করার লবষয় নয়) তার রও আলিমগণ মসগুলিা মুরতাদ বা
দীনতযাগকারীর লবধালনর বণেনায় উলল্লি কলরলিন। যলদ মদিার
ইো হয় মতা মসিালন মদিা মযলত

ালর। আর আল্লাহই হলেন

তাওফীকদাতা। [ই.বা.]
11

এ সাংজ্ঞায় লকিু দৃ লি আকষেণী ও ঘাটলত রলয়লি। বরাং লবশুে কথা,
যার উ র আহলি সু ন্নাত ওয়াি জামাআলতর আকীদা তা হলে,
ঈমান, কথা, কাজ ও লবশ্বালসর নাম, যালত আানু গলতযর মাধযলম বৃ লে
িাভ ঘলট এবাং অবাধযতার মাধযলম ঘাটলত হয়। এ কথার উ র
কুরআন ও সু ন্নাহর দিীি-প্রমাণালদ অগলণত অসাংিয। এ লকতালবর
লবিযাত বযািযাকার ইবন আলবি ইযয আি-হানাফী অলনকগুলিা
উলল্লি কলরলিন। যলদ প্রলয়াজন মলন কর মতা মসিালন মদলি নাও।
ঈমানলক আমলির গলের বাইলর রািা মূ িত: মুরলজয়া সম্প্রদালয়র
মত। আহলি সু ন্নাত ও তালদর মধযকার মতলভদ মকবি শব্দগত
লবলরালধ সীমাবে নয়, রবাং মসটা মযমন শব্দগত লবলরাধ মতমলন তা
অথেগত লবলরাধও। কারণ, এ মতলভলদর ও র অলনক লবধান লনভের
করলি, যারা আহলি সু ন্নাত এবাং মুরলজয়া উভয় সম্প্রদালয়র কথাবাতো লনলয় লিন্তা করলব তারা মসটা সহলজই জানলত ারলব। [ই.বা.]
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৬৩। শরী‘আত এবাং তার বযািযায় যা রাসূ িুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আিাইলহ ওয়া সাল্লাম মথলক লবশুেভালব প্রাপ্ত হলয়লি, তা
সবই হক্ব বা সতয।
৬৪। ঈমান এক। আর ঈমানদার বযলক্তরা মস মমৌলিক
লদক মথলক সবাই সমান12, তলব তালদর মলধয মযোদার
বস্তুতিঃ ঈমান ও আমলির সম্পকে বীজ ও বৃ লক্ষর নযায়। বৃ ক্ষ মযমন
বীলজর

লরিয় বহন কলর, মতমলন আমি ঈমালনর

লরিয় বহন

কলর। আকীদা ও আমলির একলটলক অ রলট মথলক বাদ লদলয়
ঈমালনর কল্পনাই করা যায় না। তাই মুহালেসগলণর সবেসম্মত লসোন্ত
এই ময, ঈমান হলে লতনলট বস্তুর সমিয়: (১) অন্তলরর লবশ্বাস, (২)
মূ লির স্বীকৃলত এবাং (৩) আরকানসহ আহকালমর বাস্তবায়ন। অনু বাদক।
12

কথালটলত প্রিুর সমসযা রলয়লি। বরাং তা একলট বালতি কথা। কারণ
ঈমানদারগণ সবাই ঈমালনর লদক মথলক একই যোলয়র নয়। তালদর
মলধয বড় ধরলণর প্রাথেকয লবদযমান। মযমন রাসূ িগলণর ঈমান
অনযলদর ঈমালনর মত নয়। অনু রূ মিািাফালয় রালশদীনসহ অনযানয
সাহাবীগলণর ঈমান এবাং তাাঁরা বযতীত অনযলদর ঈমান একরকম
নয়। এ তারতলমযর কারণ হলে আল্লাহ, তাাঁর নাম, তাাঁর গুণাবিী
এবাং লতলন তাাঁর বান্দালদর জনয ময শরী‘আত প্রবতেন কলরলিন
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াথেকয হলয় থালক আল্লাহর ভয়, তাক্বওয়া, কৃ-প্রবৃ লির
লবরুোিরণ এবাং উিম বস্তুলক আকলড় ধরার মাধযলম।
৬৫। সব মুলমন বযলক্তই দয়াময় আল্লাহ রাব্বু ি
আিামীলনর ওিী বা বন্ধু। আর তালদর মলধয আল্লাহর
লনকট সবলিলয় মবলশ সম্মালনত মসই বযলক্ত ময তাাঁর অলধক
অনু গত এবাং কুরআলনর মবশী অনু সারী।
৬৬। আর ঈমান (এর লবস্তালরত রূ ) হলেিঃ আল্লাহ,
তাাঁর মািালয়কা (লফলরশতা), তাাঁর গ্রন্থসমূ হ, তাাঁর
রাসূ িগণ, মশষ লদবস এবাং তাক্বদীলরর ভাি মন্দ, লমলি
ও লতক্ত, সবই আল্লাহর তরফ মথলক (তাাঁরই অনু মলতলত)
ঘলট থালক এ ঈমান (স্বীকৃলত) রািা।
৬৭। আর আমরা উলল্ললিত লবষয় সবগুলিার ও র ঈমান
(দৃ ঢ়ভালব স্বীকৃলত) ম াষণ কলর। আমরা রাসূ িলদর মলধয
বান্দার অন্তলর অবলস্থত মসটার জ্ঞালন তারতময থাকা। আর এটাই
হলে আহলি সু ন্নাত ওয়াি জামা‘আলতর অলভমত। মুরলজয়া ও
তালদর মলতর

লক্ষর মিালকরা এটার লবলরালধতা কলর থালক।

আল্লাহই হলেন সাহাযযকারী। [ই.বা.]

 42 

(ঈমালনর মক্ষলত্র) মকালনা তারতময কলর না। তাাঁরা ময
সকি লবলধ-লবধান লনলয় এলসলিলিন তা সবই সতয বলি
স্বীকার কলর।
৬৮। রাসূ িুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লালমর
উম্মালতর মলধয যারা (লশকে বযতীত অ রা র) কবীরা
গুনাহ করলব তারা তাওবা নাও করলিও জাহান্নালম
লিরস্থায়ী হলব না- যলদ তারা তাওহীদ তথা একত্ববাদী
হলয় মারা লগলয় থালক। যিন তারা ঈমানদার অবস্থায়
আল্লাহর সালথ সাক্ষাত করলব তিন তারা আল্লাহর ইো
ও লবিালরর ও র লনভেরশীি হলব। যলদ লতলন িান
তালদরলক ক্ষমা করলবন এবাং লনজ গুলণ তালদর
ত্রুলটসমূ হ মাজেনা করলবন। মযমন, আল্লাহ তা‘আিা তাাঁর
কুরআনু ি কারীলম বলিন,

ٓ
ۡ
ه
]٤٨ :﴿ويغف هُِرُماُدونُُذَٰل ِكُُل ِمنُيشا هُء﴾ [النساء

‘‘লশকে বযতীত অনযানয সব অ রাধ লতলন যালক ইো ক্ষমা
করলবন।’’ [সূ রা আন-লনসা, আয়াত: ৪৮]
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আর যলদ লতলন িান, তালদরলক জাহান্নালমর শালস্ত মভাগ
করালবন এবাং তাও হলব তার নযায়লবিার। অতিঃ র
আল্লাহ াক তালদরলক লনজ
(অনু মলতপ্রাপ্ত)

অনু গ্রলহ এবাং

সু ালরশকারীলদর

সু ালরলশর

তাাঁর
ফলি

তালদরলক জাহান্নাম মথলক মবর কলর লনলবন এবাং
জান্নালত মপ্ররণ করলবন।
এর কারণ হলিা, আল্লাহ তাআিা তাাঁর মা‘লরফালতর
অলধকারী (স্বীকারকারী) মনককার বান্দালদরলক বন্ধুরূল
গ্রহণ কলরলিন। তালদরলক ইহকাি ও

রকালির তাাঁর

অস্বীকারকারীলদর নযায় কলরন লন, যারা তাাঁর লহদায়ালতর
থ মথলক অকৃতকাযে হলয়লি। তারা তাাঁর বন্ধুত্ব িাভ
মথলক বলিত হলয়লি। মহ ইসিাম ও মুসলিমলদর
অলভভাবক মহান আল্লাহ! আ লন আমালদরলক ইসিালমর
ও র প্রলতলষ্ঠত রািুন যতক্ষণ যেন্ত না আমরা আ নার
সালথ সাক্ষাৎ কলর।
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৬৯। আর আমরা প্রলতযক সৎ ও া ী মুসলিলমর ল িলন
সািাত আদায় করা এবাং প্রলতযক মৃত মুসলিলমর জনয
জানাযার সািাত আদায় করার লক্ষ মত প্রদান কলর।
৭০। আমরা তালদর কাউলক জান্নাতী ও জাহান্নামী বলি
আিযালয়ত করব না এবাং তালদর কারও লবরুলে আমরা
কুফুরী ও লশকে অথবা লনফালকর সাক্ষয প্রদান করব না,
যতক্ষণ না এগুলির মকালনা একলট তালদর মলধয প্রকালশয
দৃ লিলগাির হয়। তালদর আভযন্তরীণ বযা ার আমরা
আল্লাহর ও র মিলড় মদই।
৭১। আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লালমর
উম্মতলদর কারও লবরুলে অস্ত্র ধারণ করার

লক্ষ মত

মদই না, যলদ না এমন মকউ হয় যার লবরুলে অস্ত্র ধারণ
করা ওয়ালজব13।

13

আর তা ওয়ালজব হয় লতনলট কারলণ। এক. লববালহত মিালকর
বযলভিালরর কারলণ, লিতীয়. মকালনা সম্মালনত মানু ষলক হতযা করার
কারলণ, লতন. দীন ইসিাম

লরতযাগ কলর কালফর হওয়ার কারলণ
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৭২। আমীর ও শাসকলদর লবরুলে লবলদ্রাহ করালক
আমরা জালয়য মলন কলর না, যলদও তারা অতযািার কলর।
আমরা তালদর অলভশা লদব না এবাং আনু গতয হলত হাত
গুলটলয় লনব না। তালদর আনু গতয আল্লাহর আনু গলতযর
সাল লক্ষ ফরয, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর অবাধযিরলণর
আলদশ মদয়। আমরা তালদর মঙ্গি ও কিযালণর জনয
মদা‘আ করব।
৭৩। আমরা সু ন্নাত ওয়াি জামা‘আলতর অনু সরণ
করব14। আমরা জামাআত হলত লবলেন্ন হওয়া এবাং
জামা‘আলতর মলধয লবলভদ সৃ লি করা হলত লবরত থাকব।

মযমনলট হাদীলস বলণেত হলয়লি। [লদিুন: সহীহ বু িারী, হাদীস নাং
৬৮৭৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নাং ১৬৭৬] –সম্পাদক।
14

সু ন্নাত এর অথে রাসূ িুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ওয়াসাল্লালমর সু ন্নাত,
আর জামা‘আত অথে, ময

লথর ও র রাসূ ি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ

ওয়াসাল্লাম এবাং সাহাবালয় মকরাম িলি মগলিন মস লথ িিািিকারী
মিাকসকি। সকি সাধারণ মুসলিমই এর অাংশ। এর িারা মকালনা
দি বু ঝালনা হয় লন। -সম্পাদক।

 46 

৭৪। আমরা নযায় রায়ণ ও আমানতদার বযলক্তলদরলক
ভালিাবাসব

এবাং

অনযায়কারী

ও

আমানলতর

লিয়ানতকারীলদর সালথ শত্রুতা ম াষণ করব।
৭৫। ময সব লবষলয় আমালদর জ্ঞান অস্পি মস সব লবষলয়
আমরা বিব, ‘‘আল্লাহ রাব্বু ি আিামীন অলধক জালনন।’’
৭৬। সফলর ও গৃলহ অবস্থানকালি আমরা হাদীলসর
লনয়মানু সালর মমাজার উ লর মালসহ করার

লক্ষ মত

প্রদান কলর।
৭৭। মুসলিম শাসক ভালিা মহাক লকাংবা মন্দ মহাক- তার
অনু গামী হলয় হজ করা এবাং লজহাদ করা লকয়ামাত যেন্ত
অবযাহত থাকলব। এ দু ’লট লজলনসলক মকালনা লকিু ই
বালতি লকাংবা বযাহত করলত ারলব না।
৭৮। আমরা লকরামান-কালতবীন (সম্মালনত মিিকবৃ ন্দ)
মফলরশ্তালদর ও র ঈমান রালি, আল্লাহ তাআিা
তালদরলক আমালদর ও র
কলরলিন।

যেলবক্ষক লহলসলব লনযু ক্ত
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৭৯। আমরা মািাকুি মাউলতর (মৃতুযর লফলরশতার)
ও রও ঈমান রালি। তালক সৃ লিকুলির রূহসমূ হ কবয
করার দালয়ত্ব অ েণ করা হলয়লি।
৮০। আমরা শালস্তলযাগয বযলক্তলদর জনয কবলরর আযালবর
প্রলত ঈমান রালি এবাং এও ঈমান রালি ময, কবলরর
মুনকার ও নাকীর (দু ই লফলরশতা) মৃত বযলক্তর রব, দীন,
ও নবী সম্পলকে লজলজ্ঞস করলবন। এ সম্পলকে রাসূ িুল্লাহ্
সাল্লাল্লাহু

আিাইলহ

ওয়াআলিহী

ওয়াসাল্লাম

এবাং

সাহাবালয় মকরাম রালদয়াল্লাহু ‘আনহুলমর লনকট মথলক বহু
হাদীস ও উলক্ত বলণেত হলয়লি।
৮১। কবর জান্নালতর বালগিাসমূ লহর অনযতম অথবা তা
জাহান্নালমর গহ্বরসমূ লহর অনযতম।
৮২। আমরা

ু নরুত্থান, লকয়ামাত লদবলস আমলির

প্রলতফি, (আল্লাহর সমীল ) ম শ করা, লহসাব লনকাশ,
আমিনামা

াি, সওয়াব, (প্রলতদান) শালস্ত,

এবাং মীযান এসলবর উ র ঈমান রালি।

ু িলসরাত
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৮৩। (আরও ঈমান রালি ময,) জান্নাত ও জাহান্নাম ূ বে
হলত সৃ ি হলয় আলি। এ দু ’লট মকালনা লদন িয় প্রাপ্ত হলব
না এবাং ক্ষয় প্রাপ্তও হলব না। আল্লাহ তা‘আিা জান্নাত ও
জাহান্নামলক অনযানয সৃ লির

ূ লবে সৃ লি কলরলিন এবাং

উভলয়র জনয বালসন্দা সৃ লি কলরলিন। লতলন তালদর মলধয
যালক ইো স্বীয় অনু গ্রলহ জান্নালত প্রলবশ করালবন এবাং
যালক ইো জাহান্নালম প্রলবশ করালবন। আর তা হলব
তার নযায় লবিার। প্রলতযলকই মসই কাজ করলব যা তার
জনয লনলদেি করা হলয়লি এবাং যার জনয তালক সৃ লি করা
হলয়লি মসিালনই মস যালব।
৮৪। ভালিা ও মন্দ উভয়ই বান্দার জনয লনলদেি কলর
মিিা হলয়লি।
৮৫। ‘‘সামথেয’’- (যা প্রলতযক কলমের জনয অ লরহাযে।
আর তা) দু ’ধরলণর- (১) ময সামথেয বান্দার কলমের সালথ
সাংলিি (কমে বাস্তবালয়ত করার সময় থাকা অ লরহাযে)
মযমন কাজলটর তাওফীক (যথাযথভালব সম্পন্ন করার
সু লযাগ) তা মকালনা সৃ লির গুণ হলত

ালর না, (বরাং তা
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মকবি আল্লাহর হালত আর তাাঁরই গুণ) এ ধরলনর সামথেয
মকবি কাযে সম্পাদলনর সমলয়ই অলজেত হয়।

ক্ষান্তলর

(২) ময ‘‘সামথেয’’ বিলত বুঝায় বান্দার সু স্থতা, সেিতা,
সক্ষমতা, অঙ্গ প্রতলঙ্গর লনরা িা, তা অবশযই কলমের
ূ লবেই থাকা প্রলয়াজন। আর এটার সালথই তাকিীফ
(তথা বান্দার জনয আল্লাহর লনলদেশনা) সম্পৃ ক্ত। (অথোৎ
এটা থাকলিই আল্লাহর আলদশ-লনলষধ তার উ র
প্রলযাজয হয় নতুবা নয়)। আর এটা যেমন আল্লাহ
তা‘আিা বলিলিন,

َ
ۡ َه
ُه
]٦٨٢ :ّلُ هو ۡسعهاُ﴾ [ابلقرة
ُ ِ ٱّللُنف ًساُإ
ُ ُِف
ُ ﴿ّلُُيهكل

‘‘লতলন কাউলক তার সামলথেযর উলধ্বে দালয়ত্ব মদন না।”
[সূ রা আি-বাকারা, আয়াত: ২৮৬]
৮৬। বান্দালদর যাবতীয় কমে আল্লাহর সৃ লি এবাং তা
বান্দালদর উ াজেন।
৮৭। আল্লাহ তা‘আিা তাাঁর বান্দালদর উ র তালদর
সামলথেযর অলধক দালয়ত্বভার নযস্ত কলরন না। আর তারাও
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ততটুকুই দালয়ত্ব

ািলনর মযাগযতা রালি যতটুকু মবাঝা

আল্লাহ তালদর উ র িাল লয় থালকন15। আর এটাই হলে
»«ال حول وال قوة إال باهلل
‘‘আল্লাহর সাহাযয িাড়া মকালনা সৎ কমে করা এবাং অনযায়
কাজ মথলক লবরত থাকার ক্ষমতা কারও মনই।’’ এ বাণীর
তাফসীর বা বযািযা।
এর অথে হলে, আল্লাহ রাব্বু ি আিামীলনর সাহাযয িাড়া
কালরা মকালনা অ রাধ মথলক বাাঁিার এবাং নড়া-িড়া করার
ক্ষমতা মনই। অনু রূ ভালব, আল্লাহ তা‘আিার তাওফীক
িাড়া আল্লাহর আনু গতয বরণ করার এবাং তার উ লর
দৃ ঢ় থাকার সাধয কারও মনই।

15

এটা সলিক নয়। কারণ, আল্লাহ তা‘আিা তার বান্দালদরলক যতটুকু
তাকিীফ (দায়-দালয়ত্ব বা লনলদেশনা) লদলয়লিন তারা তার মিলয়ও
মবলশ ক্ষমতা রালিন। বরাং মহান আল্লাহ তার বান্দালদর প্রলত
দয়া রবশ হলয়লিন এবাং তালদর প্রলত সহজ কলর লদলয়লিন, লতলন
তালদর ও র তালদর দীলন মকালনা সমসযা রালিন লন। এসবই হলে
তার রহমত ও দয়ার বলহিঃপ্রকাশ। আল্লাহই তাওফীলকর মালিক।
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৮৮। ৃ লথবীলত যা লকিু সাংঘলটত হয়, তা আল্লাহর ইো,
তাাঁর জ্ঞান, তাাঁর ফায়সািা এবাং তাাঁর লবধান অনু সালরই
হলয় থালক। তাাঁর ইো সমস্ত ইোর উ লর। তাাঁর
ফায়সািা সমস্ত মকৌশলির ঊলধ্বে। যা ইো লতলন তাই
কলরন। লতলন কিনও অতযািার কলরন না। লতলন সবে
প্রকার কিু ষ ও কালিমা হলত

লবত্র এবাং সব রকলমর

মদাষ ত্রুলট হলত লবমুক্ত। লতলন যা কলরন মস সম্পলকে
লতলন লজজ্ঞালসত হলবন না।

ক্ষান্তলর, অনয সবই স্বীয়

কমে সম্পলকে লজজ্ঞালসত হলব। [সূ রা আি-আলম্বয়া,
আয়াত: ২৩]
৮৯। জীলবত বযলক্তলদর মদা‘আ এবাং দান িয়রাত িারা
মৃত বলক্তরা উ কৃত হলয় থালক।
৯০। আল্লাহ তা‘আিা মদা‘আ কবুি কলরন এবাং
বান্দালদর প্রলয়াজন লমলটলয় থালকন।
৯১। আল্লাহ তা‘আিা সব লকিু রই মালিক এবাং তাাঁর
মালিক মকউ নয়। মুহুলতের জনযও কালরা লক্ষ আল্লাহর
অমুিাল ক্ষী হওয়া সম্ভব নয়। ময বযলক্ত মুহুলতের জনয
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আল্লাহর অমুিাল ক্ষী হলত িালব, মস কালফর হলয় যালব
এবাং িালিত হলব।
৯২। আল্লাহ তা‘আিা ক্রুে এবাং রুি হন, তলব তা
মািিু লকর নযায় নয়।
৯৩। আমরা রাসূ িুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লালমর
সাহাবীগণলক

ভালিাবালস,

তলব

তালদর

কারও

ভালিাবাসার বযা ালর বাড়াবালড় কলর না এবাং তালদর
কারও মথলক লবমুলক্ত মঘাষণা কলর না। তালদর সালথ যারা
লবলিষ

ম াষণ

কলর

অথবা

যারা

তালদরলক

অসম্মানজনকভালব স্মরণ কলর আমরা তালদর প্রলত
লবলিষ ম াষণ কলর। আমরা তালদরলক শুধু কিযালণর
সালথই স্মরণ কলর। তালদর সলঙ্গ মহব্বত রািা দীন ও
ঈমান এবাং ইহসালনর অাংশ। আর তালদর প্রলত লবলিষ
ম াষণ করা, কুফুরী, মুনালফকী এবাং সীমািাংঘন করার
যোয়ভুক্ত।
৯৪। আমরা রাসূ ি সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়া সাল্লালমর র
সবেপ্রথম আবু বকর রালদয়াল্লাহু ‘আনহুর মিিাফতলক
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স্বীকৃলত মদই। অতিঃ র

যোলয়ক্রলম উমর ইবন িািাব,

উসমান ও আিী রালদয়াল্লাহু ‘আনহুমলক িিীফা বলি
স্বীকার কলর। তারাই লিলিন সু থগামী িিীফা ও
লহদায়াতপ্রাপ্ত মনতা।
৯৫। রাসূ িুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম ময
দশজন সাহাবীর নাম উলল্লি কলর তালদর সম্পলকে
জান্নালতর সু সাংবাদ দান কলরলিন, আমরা তালদর জনয
জান্নালতর সাক্ষয প্রদান কলর। কারণ, এ সম্পলকে স্বয়াং
রাসূ িুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়া সাল্লাম সু সাংবাদ দান
কলরলিন এবাং তাাঁর উলক্ত সতয। তাাঁরা হলিনিঃ (১) আবু
বকর (২) উমর (৩) উসমান (৪) আিী (৫) তািহা (৬)
যু বাইর (৭) সা‘দ (৮) সা‘ঈদ (৯) আবদু র রহমান ইবন
আউফ এবাং (১০) আমীনু ি উম্মাহ (জালতর লবশ্বাসভাজন)
আবু ওবায়দা ইবনু ি

জাররাহ রালদয়াল্লাহু ‘আনহুম

(আল্লাহ তালদর সবার ও র সন্তুি মহান)
৯৬। ময বযলক্ত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লালমর
সাহাবী ও তাাঁর

লবত্র স্ত্রীগণ ও সম্মালনত বাংশধরলদর
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সম্পলকে ভালিা মন্তবয কলর মস মুনালফকী মথলক লনষ্কৃলত
ায়।
৯৭।

ূ লবে গত হওয়া সািালফ সালিহীন (লনককার

ূ বেসূরী) আলিমগণ এবাং তাাঁলদর যথাযথ দাঙ্ক অনু সারী
কিযালণর অলধকারী হাদীসলবদগণ ও লফকলহর জ্ঞালনর
অলধকারী গলবষকগণলক আমরা যথাযথ সম্মালনর সলঙ্গ
স্মরণ কলর। আর যারা এলদর সম্পলকে লবরূ মন্তবয কলর
তারা সলিক লথর লথক নয়।
৯৮। আমরা মকালনা ওিীলক মকালনা নবীর ও র প্রাধানয
মদই না বরাং আমরা বলি, ময মকালনা একজন রাসূ ি
সকি ওিী মথলক মরষ্ঠ।
৯৯। ওিীলদর কারামত সম্পলকে ময িবরািবর আমালদর
লনকট ম ৌঁলিলি এবাং যা লবশ্বস্ত বণেনার মাধযলম
লরলবলশত হলয়লি আমরা তার উ র ঈমান রালি।
১০০। আমরা লকয়ামালতর লননলিলিত লনদশেনাবিীর প্রলত
ঈমান রালি: দাজ্জালির আলবভোব, আসমান মথলক ঈসা
আিাইলহস সািালমর অবতরণ। আর আমরা

লশ্চম
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গগলন সূ লযোদয় এবাং দাব্বাতুি আরদ নামক প্রাণীর স্বীয়
স্থান হলত আলবভোলবর ও রও ঈমান রালি।
১০১। আমরা মকালনা ভলবষযৎ বক্তা অথবা মকালনা
মজযালতষীলক সতয বলি লবশ্বাস কলর না এবাং ঐ বলক্তলকও
সতয বলি মলন কলর না, ময আল্লাহর লকতাব, নবী
সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লালমর সু ন্নাহ ও উম্মলতর
ইজমার লবরুলে বক্তবয রালি।
১০২। আমরা (মুসলিম জালতর) ঐকযলক সতয ও সলিক
বলি মলন কলর এবাং তা হলত লবলেন্নতালক বক্রতা ও
শালস্তলযাগয অ রাধ বলি মলন কলর।
১০৩। নলভামেি ও ভূ মেলি আল্লাহর দীন এক ও
অলভন্ন। তা হলে ইসিাম। আল্লাহ তা‘আিা বলিন,
ۡ َ
َ
ُ ُن
]١٣ :ٱۡل ۡسل َٰ هُم﴾ [ال عمران
ُ ُُٱلِينُُعِند
ُ ِ ﴿إ
ِ ُِٱّلل
‘‘লনশ্চয় আল্লাহর লনকট একমাত্র দীন হলে ইসিাম।’’
[সু রা আলি ইমরান, আয়াত: ১৯]
অনযত্র লতলন আরও বলিন,
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ۡ ه ه
]٣ :ٱۡل ۡسلَٰمُُد ِٗينا﴾ [املائدة
ُض ه
ِ ﴿ور
ِ ُيتُلك ُم
‘‘এবাং আলম ইসিামলক মতামালদর দীন লহসালব মলনানীত
করিাম”। [সূ রা আি-মালয়দা, আয়াত: ৩]
১০৪। ইসিাম মধয ন্থী দীন। (নবী-রাসূ ি, সৎকমেশীি
বযলক্তবগে ও শরীয়লতর লবলধ-লবধালনর মক্ষলত্র) বাড়াবালড়
ও কমলতর মাঝামালঝ তার অবস্থান, (আল্লাহর সিা, নাম
ও গুণাবিী সাবযস্ত করার মক্ষলত্র মসগুলিালত তাশবীহ
তথা) সাদৃ শয স্থা ন লকাংবা (লস নাম ও গুণগুলিালক
তা‘তীি তথা) অথেহীন করার মালঝ তার অবস্থান,
(সৃ লিকুলির তাকদীলরর বযা ালর তালদরলক জবর তথা)
ক্ষমতাহীন বাধয ও (কাদর তথা) লনধোরণহীন মুক্ত এ
দু ’ময়র মালঝ তার অবস্থান। অনু রূ

(আল্লাহর ভয় ও

ক্ষমার বযা ালর) লনলশ্চন্ততা ও তনরালশযর মধযবতেীলত তার
অবস্থান।
১০৫। এগুলিাই হলে আমালদর দীন এবাং আমালদর
আকীদা বা মমৌলিক লবশ্বাস। প্রকালশয এবাং অন্তলর তাই
আমরা ধারণ কলর। উ লর যা আমরা উলল্লি করিাম
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এবাং বণেনা করিাম যারাই তার মকালনা লকিু র লবলরালধতা
কলর, তালদর সলঙ্গ আমালদর মকালনাই সম্পকে মনই।
আমরা আল্লাহ তা‘আিার কালি প্রাথেনা কলর, লতলন মযন
আমালদরলক ঈমালনর ও র প্রলতলষ্ঠত রালিন এবাং
আমালদর জীবনাবসান ঈমালনর সালথ কলরন। আর লতলন
মযন আমালদরলক রক্ষা কলরন লবলভন্ন প্রবৃ লি রায়ণতা ও
লবলবধ মতামলতর অনু সরণ মথলক এবাং মুশালব্বহা,
মু‘তালযিা, জাহলময়া, জাবলরয়া, ক্বাদলরয়া প্রভৃলত বালতি
মতবাদসমূ হ মথলক। যারা আহলি সু ন্নাত ওয়াি
জামা‘আলতর লবরুোিরণ কলরলি এবাং যারা লবভ্রান্ত মত
ও

লথর

ক্ষ লনলয়লি আমরা তালদর মথলক আমালদর

সম্পকেহীনতার কথা মঘাষণা করলি। তারা আমালদর মলত
থভ্রি ও লনকৃি।
আল্লাহর লনকলটই যাবতীয় ভ্রালন্ত হলত লনরা িা এবাং
সৎ লথ িিার তাওফীক কামনা করলি।
সমাপ্ত
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আি-আকীদা

আত-তাহালবয়া:

প্রিযাত

মুহালেস,

আল্লামা আবু জাফর আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন সািামা
আি-ইযদী আত-তাহাবী কতৃেক সাংকলিত আহলি সু ন্নাত
ওয়াি জামা‘আলতর আকীদা সমলগ্রর সারসাংলক্ষ । এ
বইলট সকি মাযহালবর অনু সারী আহলি সু ন্নাহর সকি
ইমাম ও আলিমলদর লনকট সমাদৃ ত হলয়লি সমানভালব।
আরবীসহ বহু ভাষায় এর তরজমা ও বযািযা মিিা
হলয়লি।
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