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ভূলমকা 
 

সকি প্রসংসা আল্লাহর জেয, যার লে‘আমনিই ভানিা কাজসমূহ সম্পন্ন হন  থানক। আর সািাি 

ও সািাম ও বরকি জগিাসীর জেয রহমি লহনসনব মপ্রলরি সত্তার ওপর। িার পলরবার-

পলরজে ও সাথীবৃনন্দর উপর, যারা অন্ধকানর আনিাকবলিযকা, লহদা ানির িারকা ও প্রভূি 

কিযানির মক্ষত্র।  

িারপর,  

আমার পক্ষ মথনক আমার রনবর প্রিংসার লজহবা কেেও বন্ধ হও ার ে , িাঁর দ া, অেুগ্রনহর 

প্রলি আমার অন্তনরর মুোনপলক্ষিা কেেও মিষ হনব ো। িাঁর দ া ও অেুগ্রনহর শুকলর া 

আদা  করার জেয অন্তর ও মুনের সানথ হানির কাজ একীভূি হনি বাধ্য, মকানোভানবই 

লবনরালধ্িা করনব ো।  

লিলে আমানদর ওপর মুক্তার মি কনর িাঁর দানের বযাপকিা লবসৃ্তি কনরনেে। আর িাঁরই 

অেুগ্রনহ মস মুক্তানক িাওহীদপন্থীনদর জেয চকু্ষলসক্তকারী বালেন নেে। আর মসলদনক সম্পকযযুক্ত 

হও ানক এমে সম্মানের লবষ  বালেন নেে যা সকি মূিযবাে সম্পদনক োলেন  মগনে।  

মহাে আল্লাহর দ া  এ লকিাবলট মবি কন কবার োপা হন নে। সদাজাগ্রি লবনবক ও স্বে 

অন্তর মসটা গ্রহি কনরনে। অনেনকই িানি লবনিষ অংি মযাগ কনরনে, েুনট যাও া লজলেস 

ভানিানবনস ধ্লরন  লদন নেে। এ চিুথয সংস্করনির মাধ্যনম লকেু বাদ মদও া, লকেু সংনযাজে 

করা, লকেু আনগ মেও া, লকেু লপেনে স্থাোন্তর করার কাজলট সম্পন্ন হন নে; যানি কনর বযােযা, 

দিীি মদও া, বিযো করা বা কারি উনল্লে করা সহজ হ ।  

আর আল্লাহ িা‘আিার কানে চাইব লিলে মযে এর িারা মেকীর পাল্লা ভারী কনর মদে এবং এর 

মাধ্যনম আমানদর অপরাধ্সমূহ ক্ষমা কনর মদে। 

আর সািাম, সািাম ও বরকি বলষযি মহাক আমানদর েবী মুহাম্মাদ, িার পলরবার-পলরজে, সাথী 

সবার ওপর। আর সকি প্রিংসা আল্লাহর জেয লযলে সকি সৃলষ্ট্কুনির রব। 

আবু আবদুল্লাহ।  
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প্রথম অধ্যা  

(مبادئ و مقّدماته)   

মমৌলিক েীলিমািা ও িার ভূলমকাসমূহ 
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প্রথম অধ্যা  

প্রথম পলরনেদ: ঈমানের মমৌলিক েীলিমািা ও িার ভূলমকাসমূহ 

লিিী  পলরনেদ: ইসিাম ও মুসলিমগনির ফযীিি বা মযযাদা 

িৃিী  পলরনেদ: আহনি সুন্নাি ও াি জামা‘আি ও িানদর ববলিষ্ট্য 

চিুথয পলরনেদ: লিক্ষাগ্রহি এবং কুরআে ও সুন্নাহনক আকনঁে ধ্রার 

পদ্ধলি 
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প্রথম পলরনেদ 

()مبادئ علم اإليمان ومقدماته  

ঈমানের মমৌলিক েীলিমািা ও িার ভূলমকাসমূহ 

 বান্দার ওপর প্রথম আবিযকী  ও বে গুরুেপূিয লবষ  হনিা: 

যমীে ও আকািসমূনহর রব িথা আল্লাহর িাওহীদ প্রলিষ্ঠা। 
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- আর িাওহীদ হনিা, যাবিী  ইবাদি শুদ্ধ হও ার অেযিম িিয এবং 

সাও ানবর কাজগুনিা গ্রহিনযাগয হও ার কারি।  

- আর িাওহীদ হনিা, েবী ও রাসূিগনির দাও ানির মূিকথা এবং 
সকি মােুষ ও লজন্ননক সৃলষ্ট্ করার চূোন্ত উনেিয ও িক্ষয। 

- ঈমাে িানের োমসমূহ (أسماء علم اإليمان): মযযাদা ও মহনের কারনি 
এ (ঈমাে) িানের োনমর সংেযা অনেক এবং িার গুরুে ও মলহমার 
কারনি িার ‘িকব’ বা উপালধ্সমূহ েুবই প্রলসদ্ধ। সুিরাং ‘ঈমাে’ 
-আি‘ ,(اتلوحيد) ’আি-িাওহীদ‘ ,(السنة) ’আস-সুন্নাহ‘ ,(اإليمان)

‘আলকদা’ (العقيدة), ‘উসূিুদ দীে’ (أصول ادلين) ও ‘আি-িরী‘আহ’ 

 িনব এ িানের ওপর প্রথম ময োমলট বযবহৃি হন লেি ,(الرشيعة)
এবং গ্রন্থ রচো করা হন লেি িা হনে, ‘আি-লফকহুি আকবার’ 
  যলদও সবগুনিা োমই িরী‘আিসম্মি, প্রিংলসি। ,(الفقه األكرب)

- আর এ িানের োম ‘ইিমুি কািাম’ (علم الالكم) ও ‘ফািসাফা/দিযে’ 
 ইিযালদ মদও া লবদ‘আি পদ্ধলিনি মদও া হন নে ও -(الفلسفة)

লেলন্দি লহনসনব পলরগলিি। 

 ঈমাে িানের সংজ্ঞা ( َِحدُّ علِم اإليمان):  الرشعية هو العلُم باألحاكم
يَِّة.ورد الشبهات وقوادح األدلة اخلالف ،اإليمانية املستمدُّ من األدلِة املرضيَّةِ   

“এলট এমে এক িানের োম, যার অথয হনে, ঈমাে সংক্রান্ত 
িরী‘আনির লবলধ্লবধ্াে সম্পনকয জাো, যা অেুনমালদি দিীিসমূহ মথনক 
গৃহীি এবং যাবিী  সনন্দহ-সংি  দূর করা ও লবিলকযি দিীিসমূনহর 
অপবাদগুনিা েণ্ডে করা।”  
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 ঈমাে িানের সম্পকয ( ِنسبة علِم اإليمان): িাওহীদ িাে ( علم
 হনিা মূি এবং িা বযিীি অেয সব হনিা িাো-প্রিাো, এ (اتلوحيد
লবদযা স্ব ংসমূ্পিয এবং অেযলকেুর মুোনপক্ষী ে । 

 ঈমাে িানের লবধ্াে ( ِحكُم علِم اإليمان): িার লকেু লবষ  
ফরনয ‘আইে এবং িার লকেু ফরনয লকফা া।  

- ফরনয ‘আইে হনিা: মমাটামুলট দিীিসহ এমে লকেু লবষ  জাো, যার 
িারা আলকদা-লবশ্বাস শুদ্ধ হ  এবং যার বযাপানর সকি মােুষনক 
লজজ্ঞাসা করা হনব।  

- আর ফরনয লকফা া হনিা: এর মচন  আরও অলধ্ক লবস্তালরি জাো। 
মযমে, লবস্তালরি বযােযা করা, দিীি মপি করা এবং কারি বযােযা 
করনি জাো, আর একগুঁন  অবাধ্য লবনরাধ্ীনদরনক মমনে লেনি বাধ্য 
করনি এবং লভন্ন মি মপাষিকারীনদর কণ্ঠনরাধ্ করনি সক্ষম হও া।  
 ঈমাে িানের ফযীিি ( ِفضُل علِم اإليمان): ঈমাে আে ে করা 

মযমলেভানব সবযনেষ্ঠ আমি, মিমলেভানব ঈমানের ইিমও সবযনেষ্ঠ 
‘ইিম’ (জ্ঞাে); সম্পকয, লবষ বস্তু, জ্ঞািলবষ  এবং উৎনসর লদক 
মথনক। 

- ঈমাে িানের সম্পকয ( ِمتعلق علِم اإليمان): ঈমাে িানের সম্পকয হনিা: 

আল্লাহর সানথ, লযলে লচরঞ্জীব, লচরন্তে, মহাে, এককভানব মহেপূিয 
গুিাবিীর অলধ্কারী এবং সুন্দর ও পলরপূিযিার সকি গুনির 
একনচলট া মালিক।  

- ঈমাে িানের লবষ বস্তু ( ِموضوُع علِم اإليمان): ঈমাে িানের লবষ বস্তু 
হনিা সৃলষ্ট্জগনির প্রলিপািক আল্লাহ িা‘আিা এবং িাঁর সৃলষ্ট্র 
মেষ্ঠাংি েবী ও রাসূিগি। িানদর জেয যা সাবযস্ত করা বাধ্যিামূিক, 



 

 

ঈমানের মমৌলিক েীলিমািা সংক্রান্ত মলিমুক্তা 
 10  

যা ববধ্ ও যা লেলষদ্ধ। আর িানদর লরসািিসমূহ; মুকাল্লাফ বা 
িরী‘আি পািনে আলদষ্ট্নদর ওপর যা লবশ্বাস করা ও ালজব।  

- ঈমাে িানের সুলবলদি লবষ  ( ِمعلوم علِم اإليمان): ঈমাে িানের 
সুলবলদি ও সুলেলদযষ্ট্ লবষ  হনিা আলকদা-লবশ্বাস লবষ ক 
মাসআিাসমূনহর সানথ সম্পলকযি আহকাম ও লবলধ্লবধ্ােসমূহ।  

- ঈমাে িানের উৎসমূি ( استمداُد علِم اإليماِن   ): ঈমাে িানের উৎস 
হনিা; সলিক প্রকৃলি বা স্বভাব, লবশুদ্ধ দিীি, পূবযবিযীনদর সানথ আসা 
গ্রহিনযাগয ইজমা‘ এবং সুস্পষ্ট্ যুলক্ত। 
 ঈমাে িানের উনেিয ও িক্ষয ( علِم اإليماِن  ةاغي ):  

- মুকাল্লাফ বা িরী‘আি পািনে আলদষ্ট্ বযলক্তবনগযর লদক মথনক: 
আকীদা-লবশ্বাসনক শুদ্ধ করা, ইবাদিনক এক আল্লাহর জেয লেলদযষ্ট্ 
করা, ঈমানে মুজমানির (সংলক্ষপ্ত ঈমানের) স্তর মথনক ঈমানে 
মুফাস্সানির (লবস্তালরি ঈমানের) স্তনর এবং অন্ধ অেুকরি করার 
অবস্থা মথনক দৃঢ় লবশ্বাস ও অেুগনিযর অবস্থা  উন্নলি িাভ করা, 
দিীি ও যুলক্ত-প্রমািনক লবশ্বাস ও সমথযে করা, বক্ষ েুনি যাও া এবং 
লচন্তা-ভাবো লস্থলিিীি হও া, অন্তনরর কাজগুনিা লেলিি করা, রনবর 
পেন্দ মনি অঙ্গ-প্রিযঙ্গগুনিা চালিি হও া, দুলে ানি লবদ‘আি ও 
সনন্দহ-সংি  মথনক মুলক্ত িাভ করা, পরকানি জাহান্নানম স্থা ীভানব 
অবস্থাে করা মথনক োজাি পাও া এবং জান্নানি প্রনবি করা।  

- আর মুসলিমগনির সমানজর লদক লবনবচো : 
পলবত্র জীবে, লবরামহীে বরকি, সভযিা-সংসৃ্কলির লবকাি ও উন্নলি, 
সমানজর লেরাপত্তা, মুলমেগনির লেিাফি এবং এ দীনের ক্ষমিা ে।   

- আর ঈমাে িাে ও ইসিানমর লবদযাসমূনহর লবনবচো : 
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সাধ্ারিি মকানো লবদযা যথাথযভানব সংরক্ষি করনি হনি প্রন াজে হ  
মস লবদযার মূিেীলিগুনিা সংরক্ষি এবং িার মূিেীলি ও লবষ গুনিা 
অেুধ্াবে।  
আরও উনেিয হনে, পথলেনদযিপ্রাথযীগিনক সুপনথ পলরচালিি করার 
বযাপানর সক্ষমিা অজযে করা, আগ্রহীজেনদরনক লিক্ষা দাে করা, 
সীমািঙ্ঘেকারীনদর লবকৃলি ও অপবযােযানক লেনষধ্ করা, বালিিনদর 
মিাদিয ও অজ্ঞনদর বযােযা-লবনেষিনক প্রিযােযাে করা এবং 
লবনরাধ্ীগনির লবপনক্ষ যুলক্ত-প্রমাি প্রলিলষ্ঠি করা। আর এর মনধ্যই 
রন নে দীে প্রলিষ্ঠার লবষ লট। 

 ঈমাে িানের প্রবিযক ( واضُع علِم اإليماِن   ):  
ঈমাে িানের প্রবিযক ও রূপকার হনিে েযা পরা ি লেভযরনযাগয 
লবশ্বস্ত লবলিষ্ট্ ইমামগি। মযমে, অেুসরিী  লবলিষ্ট্ চার ইমাম এবং পূবযবিযী 
সৎবযলক্তগনির মনধ্য যারা িানদর অেুসরি-অেুকরি কনরনেে। 

লিিী  পলরনেদ 

(فضل اإلسالم و أهله)  

ইসিাম ও মুসলিমগনির ফযীিি বা মযযাদা 

 সিয দীে হনিা ইসিাম। আল্লাহ িা‘আিা বনিে, 

ِيَن ِعنَد ٱإِنَّ ﴿ ِ ٱلد [٩١]ال عمران:  ﴾م   َل  سۡ ۡلِ ٱَّللَّ  

“লেি  ইসিামই আল্লাহর লেকট একমাত্র দীে।” ]সূরা আনি ইমরাে, 
আ াি: ১৯[  

আর ইসিাম হনিা আল্লাহ িা‘আিার লেনভযজাি একেবানদর প্রলি 
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আত্মসমপযে করা, িাঁর রাসূি সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লানমর পলরপূিয 
অেুসরি করা এবং লিকয ও মুিলরকনদর মথনক মুক্ত থাকা।  

 আর সাবযজেীে ইসিাম হনিা েবী ও রাসূিগনির দীে। আল্লাহ 
িা‘আিা েূহ ‘আিাইলহস সািানমর পক্ষ মথনক বনিে, 

ِمرۡ ﴿
 
نۡ َوأ

َ
وَن ِمَن  ت  أ ك 

َ
ۡ ٱأ سۡ ل [٢٧]يونس:  ﴾٧٢لِِمنَي م   

“আর আলম মুসলিমনদর অন্তভুযক্ত হনি আনদিপ্রাপ্ত হন লে।” ]সূরা 
ইউেূস, আ াি: ৭২[  

আর আল্লাহ িা‘আিা ইবরাহীম ‘আিাইলহস সািামনক উনেিয কনর 
বনিে, 

سۡ ﴿
َ
سۡ  لِۡم  أ

َ
ِ لَمۡ قَاَل أ [٩٣٩]ابلقرة:  ﴾١٣١لَِمنَي َع  لۡ ٱت  لَِربد  

“‘আত্মসমপযি করুে’, লিলে বনিলেনিে, ‘আলম সৃলষ্ট্কুনির রনবর কানে 
আত্মসমপযি করিাম।” ]সূরা আি-বাকারা, আ াি: ১৩১[  

আর ইবরাহীম ও ইসমা‘ঈি ‘আিাইলহমাস সািাম বনিে, 

سۡ َعلۡ جۡ ٱَربََّنا وَ ﴿ ََّنَِنا  لَِمنۡيِ َنا م  ِ ة    لََ  َوِمن ر رد مَّ
 
سۡ  أ [٩٧١]ابلقرة:  ﴾َ  لَّ  لَِمة  مُّ  

“‘মহ আমানদর রব! আর আমানদর উভ নক আপোর একান্ত অেুগি 
করুে এবং আমানদর বংিধ্র হনি আপোর এক অেুগি জালি উলিি 
করুে।” ]সূরা আি-বাকারা, আ াি: ১২৮[  

আর ইবরাহীম ও ই াকূব ‘আিাইলহমাস সািাম ইসিানমর অেুসরি 
করার জেয লেনদযি লদন  বনিে, 

سۡ ﴿ نت م مُّ
َ
وت نَّ إَِّلَّ َوأ وَن فَََل َتم  [٩٣٧]ابلقرة:  ﴾١٣٢لِم   
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“কানজই মিামরা আত্মসমপযিকারী (মুসলিম) ো হন  মারা মযও ো।” ]সূরা 
আি-বাকারা, আ াি: ১৩২[  

আর মূসা ‘আিাইলহস সািাম বনিে, 

نت مۡ َقوۡ َي  ﴿ ِ  ِم إِن ك  ِ َفَعلَيۡ ٱَءاَمنت م ب سۡ هِ تََوَّكَّ و  َّللَّ نت م مُّ [١٨]يونس:  ﴾٨٤لِِمنَي اْ إِن ك   

“মহ আমার সম্প্রদা ! যলদ মিামরা আল্লাহর ওপর ঈমাে এনে থাক, 
িনব মিামরা িাঁরই ওপর লেভযর কর, যলদ মিামরা মুসলিম হন  থাক।” 
]সূরা ইউেূস, আ াি: ৮৪[  

আর হাও ারীগি ‘ঈসা ‘আিাইলহস সািামনক উনেিয কনর বনিে, 

﴿ ِ ِ وَ ٱَءاَمنَّا ب سۡ  َهدۡ شۡ ٱَّللَّ نَّا م 
َ
وَن بِأ [٢٧]ال عمران:  ﴾٥٢لِم   

“আমরা আল্লাহনি ঈমাে এনেলে, আর আপলে সাক্ষী থাকুে ময, লেি  
আমরা মুসলিম।” ]সূরা আনি ইমরাে, আ াি: ৫২[ 

 আর সবযনিষ মনোেীি ও পেন্দসই লরসািাি হনিা ইসিাম। 
আল্লাহ িা‘আিা বনিে, 

كۡ وۡ ۡلَ ٱ﴿
َ
مۡ َملۡ َم أ مۡ  ت  لَك  تۡ  دِيَنك 

َ
مۡ ت  َعلَيۡ َممۡ َوأ م  نِعۡ  ك  َم َل  سۡ ۡلِ ٱَمِِت َورَِضيت  َلك 

[٣دة: ]املائ ﴾ا  دِين    

“আজ আলম মিামানদর জেয মিামানদর দীেনক পলরপূিয করিাম এবং 
মিামানদর ওপর আমার লে‘আমি সমূ্পিয করিাম, আর মিামানদর জেয 
ইসিামনক দীে লহনসনব পেন্দ করিাম।” ]সূরা আি-মাল দা, আ াি:৩[ 

 আর সবযনিষ েবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লানমর 
ওপর আল্লাহ িা‘আিা ময ইসিাম োলযি কনরনেে, িা বযিীি অেয 
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মকনো ধ্মযনক দীে লহনসনব গ্রহি করা কানরা জেয ববধ্ ে । আল্লাহ 
িা‘আিা বনিে, 

قۡ ِم دِين  َل  سۡ ۡلِ ٱ َتِغ َغۡيَ َوَمن يَبۡ ﴿ َو ِِف َبَل ِمنۡ ا فَلَن ي  ]ال  ﴾٨٥ ِِسَِنَ َخ  لۡ ٱِخَرةِ ِمَن ٓأۡلٱه  َوه 
[١٢عمران:   

“আর মকউ ইসিাম বযিীি অেয মকানো দীে গ্রহি করনি চাইনি িা 
কেনো িার পক্ষ মথনক কবুি করা হনব ো এবং মস হনব আলেরানি 
ক্ষলিগ্রস্তনদর অন্তভুযক্ত।” ]সূরা আনি ইমরাে, আ াি: ৮৫[ 

 আর সহীহ হাদীনসর মনধ্য এনসনে, রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আিাইলহ ও াসাল্লাম বনিনেে,  

ٍد بِيَِدهِ اَل » ِي َنْفُس حُمَمَّ ةِ َواََّلَّ مَّ
ُ
َحٌد ِمْن َهِذهِ اأْل

َ
اِنٌّ  يَْسَمُع ِِب أ ،  ، َواَل َيُهوِديٌّ َواَل نَْْصَ

ْصَحاِب انلَّارِ 
َ
رِْسلْت بِِه إاَل ََكَن ِمْن أ

ُ
ِي أ .«َوَماَت َولَْم يُْؤِمْن بِاََّلَّ  

“যার হানি মুহাম্মানদর জীবে িাঁর িপথ! এ উম্মনির ময মকউ আমার 
সম্পনকয শুেি জােি -ইহুদী হউক, আর লিষ্ট্ােই হউক এবং আলম ময 
লরসািাি লেন  এনসলে িার প্রলি ঈমাে ো এনেই মারা মগি, মস 
জাহান্নামীনদর অন্তভুযক্ত।”1  

 কারি, ইসিাম হনিা স্বভাবধ্ময। আল্লাহ িা‘আিা বনিে, 

قِمۡ ﴿
َ
ِيِن َحنِيف  وَجۡ  فَأ ِ ٱَرَت فِۡط  ا  َهَ  لِلد ِق َل ِِلَلۡ ِديََّل َتبۡ  َها  َعلَيۡ نلَّاَس ٱلَِِّت َفَطَر ٱَّللَّ

ِ  ٱ [٣٣]الروم:  ﴾َّللَّ  

                                                           
1 মুসলিম, হাদীস েং ৪০৩ 
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“কানজই আপলে একলেষ্ঠ হন  লেজ মচহারানক দীনে প্রলিলষ্ঠি রােুে। 

আল্লাহর লফিরাি (স্বাভালবক রীলি বা দীে ইসিাম), যার ওপর (চিার 
মযাগয কনর) লিলে মােুষ সৃলষ্ট্ কনরনেে। আল্লাহর সৃলষ্ট্র মকানো 
পলরবিযে মেই।” ]সূরা আর-রূম, আ াি: ৩০[ 

 আর ইসিাম হনিা লহদা াি ও রহমনির দীে। আল্লাহ 
িা‘আিা বনিে, 

نۡلَ ﴿ ِ َشۡ ن  َي  َب تِبۡ ِكَت  لۡ ٱَ  ا َعلَيۡ َونَزَّ
د د   ء  ا لدِك  سۡ لِلۡ  ى  َوب ۡشَ  ة  ى َورَۡحَ وَه   ﴾٨٩لِِمنَي م 

[١١]انلحل:   

“আর আমরা আত্মসমপযিকারীনদর জেয প্রনিযক লবষন  স্পষ্ট্ 
বযােযাস্বরূপ, পথলেনদযি, দ া ও সুসংবাদস্বরূপ মিামার প্রলি লকিাব 
অবিীিয কনরলে।” ]সূরা আে-োহি, আ াি: ৮৯[ 

 আর িা সহজ দীে, জলটি ে , সমসযামুক্ত। আল্লাহ িা‘আিা 
বনিে, 

مۡ َوَما َجَعَل َعلَيۡ ﴿ ِيِن ِمنۡ ٱِِف  ك   [٢١]احلج:  ﴾َحَرج   لد

“লিলে দীনের বযাপানর মিামানদর ওপর মকানো সংকীিযিা রানেে লে।” 
]সূরা আি-হাজ, আ াি: ৭৮[ 

 আর ইসিাম হনিা আল্লাহ বযিীি অেয সকি লকেুর দাসে 
করা মথনক মুক্ত থাকার দীে। আল্লাহ িা‘আিা বনিে, 

هۡ َي   ق ۡل ﴿
َ
ْ إَِل  ِب َتَعالَوۡ ِكَت  لۡ ٱَل أ مۡ َنَنا َوَبيۡ بَيۡ  ء  َسَوا   ََكَِمة   ا َّلَّ َنعۡ  َنك 

َ
َ َوََّل ٱب َد إَِّلَّ أ َّللَّ

َنا َبعۡ ا َوََّل َيتَِّخَذ َبعۡ َشۡي  ۦ ََك بِهِ ن ۡشِ  رۡ ض 
َ
ِن د وِن َباب  ًضا أ ِ  ٱا مد ول واْ فَإِن تََولَّوۡ  َّللَّ ْ َفق  ا

سۡ شۡ ٱ نَّا م 
َ
واْ بِأ وَن َهد   [  ٤٨]ال عمران:  ﴾٦٤لِم 
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“আপলে বিুে, মহ আহনি লকিাবগি! এনসা মস কথা , যা আমানদর ও 
মিামানদর মনধ্য একই; মযে আমরা একমাত্র আল্লাহ োো কানরা 
ইবাদাি ো কলর, িাঁর সানথ মকানো লকেুনক িরীক ো কলর এবং 
আমানদর মকউ আল্লাহ োো এনক অেযনক রব লহনসনব গ্রহি ো কলর।’ 
িারপর যলদ িারা মুে লফলরন  মে , িাহনি মিামরা বি: মিামরা সাক্ষী 
থাক ময, লেি  আমরা মুসলিম।” ]সূরা আনি ইমরাে, আ াি: ৬৪[ 

 আর িা হনিা ‘ইিম ও ‘আকনির (জ্ঞাে, বুলদ্ধ ও প্রজ্ঞার) দীে। 
আল্লাহ িা‘আিা বনিে, 

مۡ ٱَّللَّ  ٱفَِع يَرۡ ﴿ ِيَن َءاَمن واْ ِمنك  وت واْ ٱوَ  َّلَّ
 
ِيَن أ  [٩٩]املجادلة:  ﴾ت   َم َدَرَج  عِلۡ لۡ ٱَّلَّ

“মিামানদর মনধ্য যারা ঈমাে এনেনে এবং যানদরনক জ্ঞাে দাে করা 
হন নে আল্লাহ িানদরনক মযযাদা  উন্নি করনবে।” ]সূরা আি-মুজাদািা, 
আ াি: ১১[  

আল্লাহ িা‘আিা আরও বনিে, 

نَزلۡ كَِت  ﴿
َ
َب  ه  إَِلۡ َن  ٌب أ و   َر َك  َ  م  بَّر  َدَّ ِ ْول واْ ۦ تِهِ اْ َءاَي  لد

 
َر أ  ٱَوِلََتَذكَّ

َ
 [٧١]ص:  ﴾٢٩ِب َب  لۡ ۡل

“এক মুবারক লকিাব, এটা আমরা আপোর প্রলি োলযি কনরলে, যানি 
মােুষ এর আ ািসমূনহ গভীরভানব লচন্তা কনর এবং যানি 
মবাধ্িলক্তসম্পন্ন বযলক্তরা উপনদি গ্রহি কনর।” ]সূরা মসা াদ, 
আ াি:২৯[ 

 আর মুসলিমগি হনিে সবযনেষ্ঠ উম্মাি বা জালি, মােবজালির 
কিযানি যানদর আত্মপ্রকাি। আল্লাহ িা‘আিা বনিে, 
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نت مۡ ﴿ خۡ َخۡيَ  ك 
 
ةأ أ مَّ

 
  رَِجۡت  أ

ۡ
ِ لِلنَّاِس تَأ وَن ب ر  ۡ ٱم  وِف َوَتنۡ َمعۡ ل ۡ ٱَن َعِن َهوۡ ر  نَكرِ َوت ؤۡ ل ِمن وَن م 

 ِ ِ  ٱب هۡ  َولَوۡ  َّللَّ
َ
م  ِب لَََكَن َخۡي  ِكَت  لۡ ٱل  َءاَمَن أ َّه  ِنۡ  ا ل م  مد ۡ ٱه  ؤۡ ل كۡ م 

َ
م  ِمن وَن َوأ وَن َف  لۡ ٱََث ه  ِسق 

 [  ٩٩٣]ال عمران:  ﴾١١٠

“মিামরাই মেষ্ঠ উম্মি, মােব জালির কিযানির জেয যানদরনক সৃলষ্ট্ 
করা হন নে; মিামরা সৎকানজর লেনদযি লদনব, অসৎকানজ লেনষধ্ করনব 
এবং আল্লাহর ওপর ঈমাে আেনব। আর আহনি লকিাবগি যলদ ঈমাে 
আেনিা, িনব িা লেি িানদর জেয ভাি হনিা। িানদর মনধ্য লকেু 
সংেযক মুলমে আনে; লকন্তু িানদর অলধ্কাংিই ফানসক।” ]সূরা আনি 
ইমরাে, আ াি: ১১০[ 

 আর মুসলিমগি হনিে মধ্যপলন্থ জালি এবং সকি জালির 
ওপর েযা পরা ি সাক্ষী। আল্লাহ িা‘আিা বনিে, 

مۡ َن  لَِ  َجَعلۡ َوَكَذ  ﴿ ة   ك  مَّ
 
َهَدا  َوَسط   أ ْ ش  ون وا َك  ِ وَن ٱَء لََعَ ا ّلد ََك  ول  ٱنلَّاِس َو لرَّس 

مۡ َعلَيۡ   [٩٨٣]ابلقرة:  ﴾ ا  َشِهيد   ك 

“আর এভানব আমরা মিামানদরনক এক মধ্যপন্থী জালিনি পলরিি কনরলে, 
যানি মিামরা মােবজালির ওপর স্বাক্ষী হও এবং রাসূি মিামানদর ওপর 
সাক্ষী হনি পানরে।”2 

  

                                                           
2 সূরা আি-বাকারা, আ াি: ১৪৩ 
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িৃিী  পলরনেদ 

(صائصهمأهل السنة واجلماعة وخ)  

আহনি সুন্নাি ও াি জামা‘আি ও িানদর ববলিষ্ট্য 

 আর মেষ্ঠ মুসলিম হনিে ‘আহনি সুন্নাি ও াি জামা‘আি’, 
আর িারা হনিে সাহাবান  মকরাম রালদ াল্লাহু ‘আেহুম এবং সকি 
যুনগ ও স্থানে ময বা যারা িানদরনক যথাযথভানব অেুসরি কনর। 

 আর িারা হনিে সৎকমযিীি পূবযপুরুষ, অেুসরিকারী ও পদাঙ্ক 
মােযকারী এবং হাদীস ও সুন্নাহ’র অেুসারী, আর (জাহান্নাম মথনক) 
মুলক্তপ্রাপ্ত সম্প্রদা  এবং (আল্লাহর পক্ষ মথনক) সাহাযযপ্রাপ্ত মগাষ্ঠী; 
িানদর োমসমূহ সম্মােজেক এবং িানদর সম্পকযও অলভজাি।  
 আর এমে প্রনিযক বযলক্তই আহনি সুন্নাি ও াি জামা‘আনির 
অন্তভুযক্ত, লযলে আল্লাহনক ‘রব’ বনি মমনে লেন নেে, ইসিামনক দীে 
(জীবেলবধ্াে) লহনসনব গ্রহি কনরনেে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
‘আিাইলহ ও াসাল্লামনক েবী ও রাসূি লহনসনব মমনে লেন নেে, আর 
সানথ সানথ লিলে সামলগ্রকভানব ইসিাম পািে কনরে, িার 
লবলধ্লবধ্ােনক অেুগি হন  ও লবলেিভানব মমনে চনিে এবং লিলে 
সকি লবদ‘আিপন্থী মাযহাব ও দি মথনক মুক্ত থানকে।  
 আর এটা িালমি কনর মুসলিম জালির অলধ্কাংি বযলক্তবগযনক, 
যারা সামলগ্রক লবষন  সুন্নাহ’র পলরপন্থী মকানো কাজ কনর ো, 
লবদ‘আিী পিাকার িনি অবস্থাে কনর ো এবং মকানো অগ্রহিনযাগয 
মগাষ্ঠীর পাল্লা ভারী কনর ো।  

 আর িারা হনিে উম্মানির সকি মগাষ্ঠী ও দনির মনধ্য মধ্যপন্থী 
সম্প্রদা ।  
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 আর িারা মকানো স্থানের সানথ সংলেষ্ট্ ে , িনব মকানো 
সম ই িানদর মথনক মুক্ত ে ।  
 আর আলকদা-লবশ্বানসর মক্ষনত্র েবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ 
ও াসাল্লাম ও সাহাবান  মকরাম রালদ াল্লাহু ‘আেহুম যার ওপর 
প্রলিলষ্ঠি লেনিে, িারা মস গণ্ডী মথনক মবর হে ো।  
 িারা আি-কুরআনের প্রলি যত্নবাে এবং মেষ্ঠ মােুষ েবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লানমর সুন্নানির সংরক্ষিকারী।  
 আর িারা আেুগনিযর বযাপানর ঐকযবদ্ধ এবং লবনভদ ও 
লবদ‘আি বজযেকারী।  
 আর িারা ‘হক’ ও েযান র লভলত্তনি পরস্পর বনু্ধ হে এবং 
‘হক’ ও েযান র লভলত্তনিই িানদর পরস্পনরর মনধ্য িত্রুিা সৃলষ্ট্ হ , 
আর েযান র লভলত্তনিই িারা লবচার ফ সািা কনরে।  
 িানদর জীবে-চলরি সবসম  সুন্দর; মযমলেভানব িানদর 
আলকদা-লবশ্বাস দৃঢ় মজবুি এবং িানদর িরী‘আি হনিা সরি সলিক 
িরী‘আি।  
 িানদর চলরত্র হনিা কাণ্ডারী জািী , কমযপন্থা হনিা মেষ্ঠ এবং 
িানদর লিক্ষা ও প্রলিক্ষি হনিা ঈমােী।  
 লিক্ষাদাে ও চািচিনের মক্ষনত্র িারা মা‘সূম (লেষ্পাপ) েবী 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লানমর সুন্নানির লবপরীি কাজ 
কনরে ো। কারি, িারা িাঁর লিক্ষা  সুলিলক্ষি হে, িাঁর সুন্নানির 
ওপর আমি কনরে এবং িাঁর সুন্নাি মথনক িারা লবচুযি হে ো।  
 িারা লিক্ষাদাে কনরে, প্রলিক্ষি প্রদাে কনরে, সৎকানজর 
লেনদযি মদে, অসৎ কানজ লেনষধ্ কনরে, আল্লাহ িা‘আিার লদনক 
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ডানকে, িাঁর পথ প্রদিযে কনরে এবং িাঁর পনথই লজহাদ (সংগ্রাম) 
কনরে।  
 িানদর একটা মগাষ্ঠী সবসম  যুলক্ত-প্রমাি ও বকৃ্তিা-লববৃলি 
িারা, হাি ও মুে িারা প্রকািযভানব লবজ ী মবনি সংগ্রানম বযস্ত 
থানকে, ময বযলক্ত মস মগাষ্ঠীনক অপদস্থ করনি বা িার লবনরালধ্িা 
করনি চা , মস লক ামি পযযন্ত িার মকানো ক্ষলি করনি পারনব ো।  
 িানদর মেিৃস্থােী  বযলক্তগি সকনির জেয আদিয েমুো, িানদর 
ইমাম বা মেিাগি লদিাহারানদর জেয লমোর, আনিাকস্তি বা বালিঘর 
এবং মগাটা মােবজালির জেয আল্লাহর দিীি প্রমািস্বরূপ। 

 আর মযযাদার মক্ষনত্র িারা লবলভন্ন মানের, আর অলধ্ক মযযাদার 
ওপর লভলত্ত কনর বিা যানব ো ময, িানদর মানে লেষ্পাপ মকউ 
আনেে, একমাত্র লেষ্পাপ েবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লাম 
োো।  

 িারা িরী‘আনির মােদনণ্ড লবচার-ফ সািা কনরে এবং এনক 
অপরনক দীে প্রলিষ্ঠার উপনদি মদে। ফনি িারা লেনষধ্ কনরে মবলি 
েমেী  ও চরম একগঁুন  হও া মথনক এবং লেনষধ্ কনরে 
দাল েহীেিা, হিকালরিা, অপারগিা ও মভনঙ্গ পো মথনক।  
 িারা আল্লাহ িা‘আিার লেকট লেরাপত্তা চাে এবং লবপদ 
মুলসবনির ইোকৃি সমু্মেীে হে ো। লকন্তু যেে িানদর প্রলি আল্লাহর 
ফা সািা আপলিি হ , িেে িারা সলিযকার পুরুনষ পলরিি মহাে, 
দৃঢ়পদ থানকে, অেযনদরনক দৃঢ় পদ রানেে।  
 িারা অেযা  অপরাধ্ মথনক লবরি থানকে এবং মকানো ভানিা 
ও কিযািকর প্রসঙ্গ োো জেগনির সানথ মমিানমিা কনরে ো।  
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 িানদর অন্তর পলরষ্কার, আর িারা িালক যা (মনের কথা মগাপে 
কনর বাইনর লভন্ন লকেু প্রকাি করার) েীলি লহনসনব কথা বনি 
জেগিনক িকানোর মচষ্ট্া কনর ো, মােুনষর সানথ েম্র বযবহার কনরে, 
িনব িানদরনক মিাষানমাদ কনর িকা  ো।  

 ময বযলক্ত িানদর সানথ সম্পকয লেন্ন কনর, িারা িার সানথ 
স্থাপে কনরে, আর যারা িানদরনক লকেু লদনি লেনষধ্ কনর িারা 
িানক দাে কনরে, আর িারা িানক ক্ষমা কনর মদে, ময িানদর প্রলি 
যুিুম কনর।  

 িারা মােুনষর (চলরত্র ও কনমযর) উৎকৃষ্ট্ অংি গ্রহি কনরে, 
(অথবা ক্ষমা কনরে) সৎকানজর লেনদযি মদে (অথবা প্রচলিি 
লে মােুযা ী লেনদযিো প্রদাে কনরে) এবং অজ্ঞনদরনক এলেন  চনিে।  

 িারা বধ্যয ও সলহষু্ণিা অবিম্বে কনরে এবং িানদর 
প্রলিপািনকর ওপরই ভরসা কনরে।  

 িারা আল্লাহ িা‘আিার ভানিাবাসা  প্রলসলদ্ধ িাভ কনরে. আর 
আল্লাহর ভন  িলঙ্কি হে, আর হালস-িামাসা ও দুলে া লেন  আেন্দ 
উল্লাস কম করার মাধ্যনম ববলিষ্ট্যমলণ্ডি হে।  
 িারা জামা‘আনি সািাি আদা  করার বযাপানর আগ্রহী থানকে 
এবং সিিা, েযা পরা িিা ও আেুগনিযর বযাপানর লেরলবেন্ন ও 
লে লমি।  

 িারা রালত্র জাগরি িথা রানির মবিা  েফি সািাি আদান র 
মাধ্যনম সম্মাে িাভ কনরে, আর অন্তনরর ভীলি, মচানের অশ্রু লবসজযে 
এবং মবলি মবলি সাওম পািে ও লযলকর করার কারনি িারা প্রলসলদ্ধ 
িাভ কনরে ও সুপলরলচি হে, আর যেে িানদর প্রলি িাকানো হ , 
িেে আল্লাহর কথা স্মরি হ ।  
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 িারা িানদর লজহ্বানক সংযি রানেে। িারা িম্বা সম  ধ্নর 
েীরব থানকে, কম কথা বনিে এবং কথা বিার মক্ষনত্র লবজ্ঞিার 
পলরচ  মদে।  
 িারা িানদর অভযন্তরীি লবষ গুনিা পযযনবক্ষি ও লেরীক্ষি 
কনরে, িানদর অঙ্গ-প্রিযঙ্গগুনিা লহফাযি কনরে এবং িানদর আমনির 
মক্ষনত্র িানদরনক সলিক লবষ লট ইিহাম করা হ ।  

 িারা উদারিার সানথ দাে-সাদকা কনরে এবং িারা মুক্তহনস্ত 
দাে কনরে।  
 িারা সুসমন  (আল্লাহর) শুকলর া আদা  কনরে এবং দুুঃসমন  
বধ্যযধ্ারি কনরে, আর বািা-মুলসবি োলযনির সম  প্রাথযো ও লমেলি 
প্রকাি কনরে।  

 িারা লবপদ ও প্রলিকূিিার সম  আিার আনিা মদনেে এবং 
সমৃলদ্ধ ও স্বােনন্দযর সম  িানদর ওপর ভ  ও আিঙ্ক প্রাধ্ােয লবস্তার 
কনর।  

 িারা মবলি মবলি িাওবা ও ইলস্তগফার (ক্ষমা প্রাথযো) কনরে, 
আর পরাক্রমিািী ক্ষমািীি আল্লাহর লেকট লেনজনদর মপি করার 
জেয সদা প্রস্তুি থানকে।  

 িারা ইেিাস িথা লেষ্ঠার সানথ আমি কনরে, মিাক মদোনো 
আমি করা মথনক দূনর থানকে এবং মস বযাপানর সিকয কনরে, আর 
প্রলি মুহূনিয িারা িানদর অন্তরনক পরীক্ষা-লেরীক্ষা ও িদারক কনরে।  

 মমাটকথা, িানদর মনধ্য ভানিা ও উত্তম লবষ লট প্রাধ্ােয পা , 
মযমলেভানব োরাপ ও মন্দ লবষ লট িানদর লবনরাধ্ীনদর মানে প্রাধ্ােয 
পা ।  
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চিুথয পলরনেদ 

(واالعتصام بالكتاب والسنةمنهج اتلليق )  

লিক্ষাগ্রহি এবং কুরআে ও সুন্নাহনক আকনঁে ধ্রার পদ্ধলি 

 আর আহনি সুন্নাি ও াি জামা‘আি িানদর আলকদার লিক্ষা 
মেে লবশুদ্ধ দিীি, গ্রহিনযাগয ইজমা, সুস্পষ্ট্ যুলক্ত ও লেভযরনযাগয 
লফিরাি বা স্বভাব-চলরত্র মথনক।  
 আর িারা লবশ্বাস কনরে ময, অকাটয দিীি ও মসরা িথযসূত্র 
হনিা আল্লাহ িা‘আিার লকিাব এবং লবশুদ্ধ হাদীনস েববী, যলদ িা 
‘আহাদ’ পযযান র হাদীসও হ ।  
 আর িারা আল্লাহ িা‘আিার কািাম (কথা) ও িাঁর রাসূি 
সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লানমর বািীর ওপর অেয কারও কথানক 
অগ্রালধ্কার মদে ো, মস ময মকউ হউক ো মকে।  
 আর িারা লবশ্বাস কনরে ময, আলকদা-লবশ্বাস ও িরী‘আনির 
লবলধ্লবধ্ানের মক্ষনত্র সুন্নাহ স্ব ং দিীি লহনসনব গিয।  
 আর িারা কুরআে ও সুন্নাহ’র বক্তবযসমূহনক সম্মাে ও মযযাদা 
সহকানর গ্রহি কনরে।  
 আর িাঁর লবশ্বাস কনরে ময, কুরআে ও সুন্নাহ’র বক্তবযসমূহ 
দীনের সকি লবষ নক, লবনিষ কনর ঈমােনক অন্তভুযক্ত কনরনে।  
 আর িারা (কুরআে ও সুন্নাহ’র) সকি বক্তবযনক আস্থা, লবশ্বাস 
ও লেভযরিীিিার উৎস লহনসনব গ্রহি কনরে।  
 আর িারা প্রনিযক লবষন  বলিযি সকি ‘েস’ িথা িরী‘আনির 
বক্তনবযর প্রলি যথাযথ মনোনযাগ লদন  থানকে।  
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 আর িারা এসব ‘েস’-মক অেুধ্াবে কনরে েবী সাল্লাল্লাহু 
‘আিাইলহ ও াসাল্লানমর উপিলি এবং লেভযরনযাগয সাহাবী ও 
ইমামগনির বুে ও অেুধ্াবনের লভলত্তনি।  
 িারা কুরআে ও সুন্নাহ’র বযােযা কনরে কুরআে ও সুন্নাহর 
িারাই, অিুঃপর সাহাবান  মকরাম রালদ াল্লাহু ‘আেহুনমর কথা এবং 
যারা িানদর পদ্ধলি অেুসরি কনরনেে িানদর কথার িারা। িারপর 
যলদ লবষ লট সুস্পষ্ট্ ো হ , িাহনি আরবনদর লবশুদ্ধ ভাষা ও উপভাষা 
িারা বযােযা কনরে।  
 আর িারা িা অেুধ্াবে কনরে িার গ্রহিনযাগয বালহযক অবস্থার 
ওপর লভলত্ত কনর, আর বালিি বযােযানক প্রলিহি কনরে।  
 আর যা বালহযকভানব সহীহ দিীি ও স্পষ্ট্ যুলক্তর মানে 
লবনরাধ্পূিয কনর িুনি, িারা িা বজযে কনরে।  
 আর িারা লবশ্বাস কনরে ময, কুরআে ও সুন্নাহ’র বক্তবযসমূহ 
গ্রহি করার অসিবিা ও অসাধ্যিানক লেন  আনস ো; বরং কেেও 
কেেও িা এমে লকেু লেন  আনস, যার বযাপানর লবনবক-বুলদ্ধ হিভম্ব 
হন  পনে।  
 সুিরাং যলদ িার বালহযকিা  লবনরাধ্ মদো মদ , িাহনি বুেনি 
হনব ময, িার যুলক্তর লবশুদ্ধিার বযাপানর সমসযা রন নে অথবা দিীিলট 
প্রমালিি লকো অথবা িা লক আলম যা প্রকানিয বুনেলে িার ওপর 
প্রমািবহ লকো িা মদেনি হনব। 

 আর ময বযাপানর আল্লাহ ও িাঁর রাসূি চুপ মথনকনেে, মকানো 
মন্তবয কনরে লে এবং সাহাবীগি ও িানদর যথাযথ অেুসরিকারীগি 
ময প্রসনঙ্গ মকানো কথা বনিে লে, আহনি সুন্নাি ও াি জামা‘আি িা 
মথনক লবরি থানকে।  
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 সুিরাং িারা আকদী-লবশ্বাস গ্রহি করার উৎস ও িথযসূত্রনক 
একক করার বযাপানর এবং িানক যাবিী  বানজ কথার লমেি অথবা 
লেলন্দি মন্দ দিযে অথবা লবদ‘আিী পন্থা মথনক লেনভযজাি রাোর 
বযাপানর একমি।  
 আর িারা আলকদার লবষ সমূহ ও দীনের মূিেীলিগুনিা বিযো 
করার সম  কুরআে ও সুন্নাহ’র িব্দ ও পলরভাষাগুনিা বযবহার কনরে 
এবং আি-কুরআনের ভাষা ও রাসূি সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লানমর 
বিযোর আনিানক মসগুনিার িারা ির‘ঈ অথয প্রকাি কনরে।  
 আর েবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লানমর পনর লেষ্পাপ 
কথালট কারও জেয প্রনযাজয ে , িনব উম্মানির ইজমা সংঘলটি হনি 
লভন্ন কথা, আর উম্মানির কারও জেয লেষ্পাপ কথালট প্রনযাজয ে ।  
 আর িারা লবশ্বাস কনরে ময, লবলধ্লবধ্ানের বযাপানর ‘ইজমা’ 
একলট অকাটয দিীি এবং অেুনমালদি মিলবনরাধ্ হনিা অেুমলি বা 
অবকানির জা গা।  
 আর ময লবষন  মিলবনরাধ্ হনব, িানক কুরআে ও সুন্নাহ’র 
লদনক মপ্ররি করা আবিযক, সানথ ইমামগনির মনধ্য মথনক লযলে ভুি 
কনরনেে িাঁর জেয ওযর মপি করা। সুিরাং িানদরনক (ইমামগিনক) 
লেষ্পাপ বিা যানব ো এবং গুোহ’র অলভনযানগ অলভযুক্তও করা যানব 
ো।  
 আর এমে প্রনিযকলট লবষ  ‘ইজলিহাদী’ িথা গনবষিামূিক 
লবষন র অন্তভুযক্ত বনি গিয হনব, ময লবষন  সুস্পষ্ট্ মকানো সহীহ 
দিীি বলিযি হ  লে অথবা মকানো ইজমা সংঘলটি হ  লে। সুিরাং 
এসব লবষন  মুজিালহদনক (গনবষকনক) লেন্দা করা যানব ো, যলদও 
লিলে ভুি কনরে, যেে সিয ও সলিক লবষ লট িার উনেিয হন  
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থানক এবং িা অেুসন্ধানের বযাপানর লিলে যথাসাধ্য মচষ্ট্া কনর 
থানকে।  
 আর িারা মস লবষ নক গনবষিামূিক মাসআিার অন্তভুযক্ত বনি 
গিয কনরে ো, ময লবষন  মকানো ‘িায’ বা লবরি মিনভদ মদো মদ  
অথবা যা আনিমগনির পদস্খিিজলেি বা সুস্পষ্ট্ ভুিজলেি মিামনি 
চািু হন নে, সুিরাং এগুনিানি িানদর অেুসরি করা যানব ো, লকন্তু এ 
কারনি িানদরনক অসম্মােজেক কথা বিা যানব ো।  
 আর িারা মযসব গনবষিামূিক মাসআিা  মিলবনরানধ্র উপযুক্ত 
এবং মযসব গনবষিামূিক মাসআিা  মিলবনরানধ্র উপযুক্ত ে , 
মসসনবর মানে পাথযকযকরনির লদনক মনোনযাগ মদে, আর মস মক্ষনত্রে 
মিলবনরাধ্কারী বযলক্তর ওপর সংকীিযিা আনরাপ কনরে ো। লকন্তু ময 
সব মাসআিা  মিনভদ করা যানব ো মসটা বিযো কনর মদে।  
 আর িানদর মনি, গনবষিামূিক মাসআিার বযাপানর 
মিলবনরাধ্কারী বযলক্তনক লেন্দা ও আক্রমি করার লবষ লট বজযে করার 
মানে এবং মসসব মাসআিা  ইিমী (জ্ঞােগি) পযযানিাচো, লবপনক্ষর 
দিীনির দুবযিিা বিযো ও িার মাযহাব (মি) অেুসরি করা মথনক 
সিকয করার মানে মকানো লবনরাধ্ বা িন্দ্ব মেই। 

 আর সিয ফারাসাি বা অন্তদৃযলষ্ট্র (বাস্তব অলভজ্ঞিার) লবষ লট 
সিয। 

 আর ভানিা স্বনের লবষ লটও সিয। 

 িনব এ সবলকেু গ্রহনির উৎস বা িরী‘আনির িনথযর অন্তভুযক্ত 
ে । 

 আর আল্লাহর ওিীগনির ‘কারামি’-এর (অনিৌলকক ঘটোর) 
লবষ লট সিয। 
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 আর সনবযাত্তম ‘কারামি’ হনিা আেুগিয ও দৃঢ়িা বযাপানর 
লেরলবলেন্ন ধ্ারাবালহকিা। 

 আর অনিৌলকক লকেু ঘটনিই আল্লাহর ‘মবিান ি’ প্রালপ্তনক 
বুো  ো। 

 আর প্রনিযক মুলমে বযলক্তই, িার মনধ্য ময িাকও া (আল্লাহর 
ভ ) ও ঈমাে রন নে মস পলরমানি দ াম  আল্লাহর ওিী।  
 আর সুফীনদর মুকািাফা (েুনি যাও া), মুোিাবাহ (সরাসলর 
লজনজ্ঞস করা) ইিযালদ, যলদ মকউ দাবী কনর, িনব মসটা লিক মনে 
করার মকানো সুনযাগ মেই।  
 আর িরী‘আনির উৎসনক ওহী মথনক প্রবৃলত্ত বা মে াি-েুলির 
লদনক স্থাোন্তর করাটা লবদ‘আি ও োলস্তকিার ভ াবহ পথগুনিার 
অেযিম একলট পথ। 

 আর দীনের বযাপানর জ্ঞাে ও বুলদ্ধর পলরপূিযিা আনস ইিম ও 
আমনির মযৌথ সমন্বন । আর ইিম, আমি, বধ্যয ও দৃঢ়লবশ্বানসর িারা 
অলজযি হ  দীে লবষ ক মেিৃে। 

 আর সামলগ্রকভানব আহনি সুন্নাি ও াি জামা‘আনির পদ্ধলি 
পািে করা, লবনিষ কনর ঈমাে লবষ ক মাসআিাসমূহ সাবযস্ত ও 
লেলিি করার ফনি পূবযবিযী সৎ বান্দাগনির সানথ সম্পনকযর দালব 
করাটা যথাযথ বনি প্রমালিি হনব, সকিনক একই সালরনি সালরবদ্ধ 
করনব, সকিনক এক কথার ওপর ঐকযবদ্ধ করনব, সলিক লবষ  ও 
লসদ্ধানন্তর পলরমাি মবনে যানব, ভুনির পলরমাি কনম যানব, 
ক্ষমিা নের লবষ লটনক লেলিি করনব এবং দুলে া ও আলেরানি মুলক্ত 
ও সফিিা অলজযি হনব। 
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লিিী  অধ্যা  

(حقيقة اإليمان و أراكنه)  

ঈমানের প্রকৃি রূপ ও িার মূি উপাদােসমূহ 
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লিিী  অধ্যা  

প্রথম পলরনেদ: আল্লাহ িা‘আিার প্রলি ঈমানের স্বরূপ 

লিিী  পলরনেদ: ইসিাম ও ঈমানের মনধ্য সম্পকয 

িৃিী  পলরনেদ: ঈমানের স্তরসমূহ 

চিুথয পলরনেদ: ঈমানের মনধ্য ইলস্তসো করা 

পঞ্চম পলরনেদ: কবীরা গুোনহ লিপ্ত বযলক্তর লবধ্াে 

ষষ্ঠ পলরনেদ: লকবিার অেুসারীর বযাপানর লবধ্াে 

সপ্তম পলরনেদ: ঈমানের মেলিলবভাগ ও িাওহীনদর প্রকারনভদ 

অষ্ট্ম পলরনেদ: আল্লাহ িা‘আিার অলস্তনের ওপর ঈমানের দিীিসমূহ 

েবম পলরনেদ: প্রভুনের গুিাবিী বা ববলিষ্ট্যসমূনহর ওপর ঈমাে 

দিম পলরনেদ: আল্লাহর োমসমূহ ও গুিাবিী’র ওপর ঈমাে 

একাদি পলরনেদ: আল্লাহর সুন্দর োমসমূনহর প্রলি লবশ্বাস স্থাপনের 
মূিেীলি 

িাদি পলরনেদ: আল্লাহর মহাে গুিাবিীর প্রলি লবশ্বাস স্থাপনের 
মূিেীলি 

িৃন াদি পলরনেদ: আল্লাহর োমসমূহ ও গুিাবিীর ওপর ঈমানের 
ফিাফি 

চিুদযি পলরনেদ: এককভানব আল্লাহ িা‘আিার জেয ‘উিূলহ যাি’ িথা 
ইবাদি সাবযস্ত করা 
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পঞ্চদি পলরনেদ: ‘উিূলহ যাি’ একমাত্র আল্লাহর ইবাদনির ওপর 
ঈমানের ফিাফি 

মষােি পলরনেদ: লফলরিিাগনির ওপর ঈমাে 

সপ্তদি পলরনেদ: লজন্ন জালির অলস্তনের ওপর ঈমাে 

অষ্ট্াদি পলরনেদ: আল্লাহ িা‘আিা কিৃযক োলযিকৃি লকিাবসমূনহর 
ওপর ঈমাে 

ঊেলবংি পলরনেদ: রাসূিগনির ওপর ঈমাে 

লবংি পলরনেদ: রাসূিগনির অলধ্কার প্রনে যা আবিযক, ববধ্ ও লেলষদ্ধ 

একলবংি পলরনেদ: েবী সাল্লাল্লাহু ‘আিইলহ ও াসাল্লানমর ববলিষ্ট্য ও 
অলধ্কারসমূহ 

িালবংি পলরনেদ: আনেরানির ওপর ঈমাে 

ত্রন ালবংি পলরনেদ: িাকদীর ও ফ সািার ওপর ঈমাে 

   

  



 

 

ঈমানের মমৌলিক েীলিমািা সংক্রান্ত মলিমুক্তা 
 32  

লিিী  অধ্যা  

(حقيقة اإليمان و أراكنه)  
ঈমানের প্রকৃি রূপ ও িার মূি উপাদােসমূহ 

 আল্লাহ িা‘আিা, িাঁর লফলরিিাগি, লকিাবসমূহ, রাসূিগি, 
আনেরাি এবং িাকদীনরর ভানিা ও মনন্দর প্রলি ঈমাে স্থাপে করা 
মুসলিমগনির আলকদা-লবশ্বাস। যারা সবযনিষ েবী ও রাসূিগনির মেিা 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লানমর সুন্নানির অেুসারী, এ 
বযাপানর িানদর বক্তবয একই রকম এবং িানদর ইমামগি এ বযাপানর 
একমি। আর িানদর পরবিযীগি িানদর পূবযবিযীগনির মধ্য মথনক িা 
অজযে কনরনেে।  

 িরী‘আনির লবধ্াে পািে করার মনিা উপযুক্ত বযলক্তগনির 
জেয প্রথম ও ালজব (আবিযকী ) কাজ হনিা আল্লাহ িা‘আিার প্রলি 
ঈমাে আে ে করা এবং ‘িাহাদািাঈে’3 এর মাধ্যনম িার মঘাষিা 
প্রদাে করা।  

 আর মুলমেগি হনিে আল্লাহর বনু্ধ, লিলে িানদরনক 
ভানিাবানসে এবং িারাও িাঁনক ভানিাবানস, আর লিলে িানদরনক 
রক্ষা কনরে। ফনি লিলে িানদরনক সাহাযয কনরে এবং িারাও িাঁনক 
সাহাযয কনর, আর িানদর জেয দুলে া ও আলেরানি লেরাপত্তার বযবস্থা 
রন নে এবং িারাই সুপথপ্রাপ্ত। 

                                                           
3 ‘িাহাদািাঈে’ হনিা: (أشهد أن ال هلإ إال اهلل، وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل) অথযাৎ আলম 

সাক্ষয লদলে ময, আল্লাহ োো মকানো সিয ইিাহ মেই এবং আলম আরও সাক্ষয লদলে 
ময, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লাম িাঁর বান্দাও রাসূি।  
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 আর ঈমাে ও িা লবেষ্ট্কারী লবষ  সম্পনকয জাোর মক্ষনত্র 
দিীি হনিা, আল্লাহ ও িাঁর রাসূি সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লানমর 
বিযো। 

 আর িরী‘আিসম্মি ঈমাে: িার মানে- ঈমাে এমে এক 
লবষন র োম, যার িাো ও প্রিাো রন নে; যার রন নে সবযলেম্ন িাো 
ও সনবযাচ্চ িাো। সুিরাং িার সনবযাচ্চ িাো হনিা: ال هلإ إال اهلل (অথযাৎ 
আল্লাহ োো মকানো সিয ইিাহ মেই), আর সবযলেম্ন িাো হনিা ‘রাস্তা 
মথনক কষ্ট্দা ক বস্তু সলরন  মফিা’। আর ‘ঈমাে’ োমলট মযমলেভানব 
িার সকি িাো-প্রিাোর সানথ সম্পকযযুক্ত হ , লিক মিমলেভানব িার 
লকেু লকেু িাো-প্রিাোর সানথও সম্পকযযুক্ত হ ।  

 আর ঈমাে হনিা লবশ্বাস, কথা ও কাজ, আর ঈমানের লকেু 
অভযন্তরীি ও বালহযক লবষ  রন নে। 

 সুিরাং অভযন্তরীি লবষ  হনিা: যা অন্তনরর মনধ্য অবস্থাে কনর 
এবং এটাই হনিা ঈমানের আসি।  

 আর বালহযক লবষ  হনিা: যা মােুনষর মুে ও অঙ্গ-প্রিযনঙ্গর 
িারা প্রকাি পা ।  
 আর অভযন্তরীি ঈমাে (اإليمان ابلاطن) দুই ধ্রনের: কথা ও 
কাজ: 
 প্রথমি: মনের কথা (قول القلب): আর িা হনিা জাো, সমথযে 

করা, দৃঢ়ভানব লবশ্বাস ও আস্থা স্থাপে করা।  

 লিিী ি: মনের কাজ (عمل القلب): আর িা হনিা আল্লাহর 

প্রলি আন্তলরকিা, একলেষ্ঠিা ও সম্মাে প্রদিযে; িাঁনক গ্রহি করা, 
মমনে মেও া, স্বীকৃলি মদও া ও িাঁর প্রলি আত্মসমপযি করা; িাঁর 
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সানথ বনু্ধে স্থাপে করা, িাঁনক ভ  করা, িাঁর লেকট আিা করা, 
িাঁনক ভানিাবাসা ও িজ্জা করা। িাঁনক বে মনে করা ও ভ  করা, 
িাঁর লেকট েি হও া ও িাঁর প্রলি সন্তুষ্ট্ থাকা, ধ্যাে করা, বধ্যয ও 
সিিার েীলি অবিম্বে করা এবং কৃিজ্ঞিা প্রকাি করা। িাঁর প্রলি 
আেুগিয, ভ -ভীলি, লবশ্বাস ও িাওবা বা প্রিযাবিযে। িাঁর ওপর 
ভরসা করা এবং িাঁর লেকট সাহাযয প্রাথযো করা ইিযালদ। 

 আর অন্তনরর কাজগুনিা হনিা প্রলিলট ভানিা কানজর মূি এবং 
িার মথনকই প্রনিযকলট সৎকানজর প্রকাি ঘনট, আর িা বান্দার ওপর 
আবিযক ও অপলরহাযয এবং আনেরানি িা সবনচন  উপকারী ও 
প্রলিদােনযাগয। 

 আর যেে মনের কথা অথবা কাজ সামলগ্রকভানব চনি যানব, 
িেে সামলগ্রকভানব ঈমােও চনি যাও ার বযাপানর আহনি সুন্নাি 
ও াি জামা‘আি একমি। 

 আর অন্তনরর মনধ্য ময ঈমাে থাকনব, মােুনষর অঙ্গ-প্রিযনঙ্গর 
আমনির জেয মসটাই হি আসি বা মূি (চালিকা িলক্ত)। 

 আর বালহযক ঈমাে (اإليمان ابلاطن) দুই প্রকানরর: কথা ও 
কাজ: 
 প্রথমি: মুনের কথা (قول اللِّسان): আর িা হনিা-    أشهد أن ال
 আলম সাক্ষয লদলে ময, আল্লাহ) هلإ إال اهلل ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل

োো মকানো সিয ইিাহ মেই এবং আলম আরও সাক্ষয লদলে ময, 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লাম িাঁর বান্দা ও রাসূি)- এ বনি 
সাক্ষয মদও ার মাধ্যনম এবং িা যা দালব কনর িার িারা মসগুনিার 
স্বীকৃলি প্রদাে করা। 
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 আর িার অথয হনিা: ইবাদিনক শুধু্ আল্লাহর জেয লিক কনর 
মেও া, লিলে লভন্ন অেয কারও জেয ে । আর আেুগিয ও 
অেুসরিনক রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লাম ও িাঁর সুন্নাহর 
জেয লেলদযষ্ট্ করা, যানি িাঁর বক্তনবযর প্রলি লবশ্বাস স্থাপে করা হ  
এবং িাঁর িরী‘আনির প্রলি আত্মসমপযি করা হ ।    
 সুিরাং ময বযলক্ত িার মুনের িারা স্বীকার করি এবং িার 
অন্তর িারা িা অস্বীকার করি, মস বযলক্ত বালহযকভানব মুসলিম হনব 
এবং অভযন্তরীিভানব মুোলফক বনি গিয হনব। 

 মুনের কথার আরও কিগুনিা (ومن قول اللِّسان) লদক হনিা: 
মদা‘আ (ادلاعء), লযলকর (اذلكر), হামদ বা প্রিংসা (احلمد), শুকর বা 
কৃিজ্ঞিা প্রকাি (الشكر), ইলস্ত‘আযা বা আে  প্রাথযো করা 

 সৎ কানজর আনদি ,(االستغاثة) ইলস্তগাো বা ফলর াদ ,(االستعاذة)

মদও া, অসৎ কানজ লেনষধ্ করা, কুরআে লিিাও াি করা, লিক্ষা 
প্রদাে করা ইিযালদ। 
 লিিী ি: অঙ্গ-প্রিযঙ্গসমূনহর কাজ (عمل اجلوارح): িা হনিা 
সািাি, যাকাি, সাওম, হজ, লজহাদ, আত্মী িার সম্পকয রক্ষা, 
লপিামািার সানথ সিযবহার করা, দাও াি দাে, লবচার ফ সািার 
কাজ করা, আদব রক্ষা কনর চিা, ইিযালদ। 

 আর মযমলেভানব ময বযলক্তর লভিরগি ঈমাে মেই িার বালহযক 
ঈমাে মকানো উপকানর বা কানজ িাগনব ো, যলদও িার িারা জীবনের 
লেরাপত্তা হনব এবং সম্পদ সুরক্ষার বযবস্থা হনব; লিক অেুরূপভানব ময 
বযলক্তর বালহযক ঈমাে মেই িার লভিরগি ঈমাে িার জেয যনথষ্ট্ হনব 
ো; লকন্তু যেে মকানো অক্ষমিার কারনি বা বি প্রন াগ করার কারনি 
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অথবা ধ্বংনসর আিঙ্কার কারনি (বালহযকভানব ঈমাে প্রকাি করা) 
িার পনক্ষ অসিব হ , িেেকার লবষ লট লভন্ন। সুিরাং মকানো 
প্রলিবন্ধকিা ো থাকা সনেও আমি করা মথনক লবরি বা লপলেন  
থাকাটা প্রমাি কনর ময, িার লভিরটা েষ্ট্ এবং ঈমােিূিয। 

 আর যেে প্রন াজেী  লবষ  িথা ঈমাে লবদযমাে থাকনব এবং 
মকানো প্রলিবন্ধকিা ো থাকনব, িেে অবিযই িার লকেু প্রভাব বা 
প্রলিলক্র া মদো যানব।  
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লিিী  পলরনেদ 

 )العالقة بني اإلسالم و اإليمان(

ইসিাম ও ঈমানের মনধ্য সম্পকয 

 ইসিাম (اإلسالم) ও ঈমাে (اإليمان) িব্দি  যেে সাধ্ারিভানব 
ও পৃথকভানব বযবহৃি হ , িেে উভ লট সমাথযনবাধ্ক, আর যেে 
একনত্র অথবা লেলদযষ্ট্ বা িিযযুক্তভানব বযবহৃি হ , িেে উভ লট লভন্ন 
লভন্ন অথয প্রদাে কনর। সুিরাং ইসিাম হনিা বালহযক কথা ও কাজ 
সমলষ্ট্র োম। আর ঈমাে হনিা অভযন্তরীি আলকদা-লবশ্বাস ও 
কমযসমূনহর োম, আর আবিযক হনিা বান্দার মনধ্য উভ লটর সমানবি 
ঘটানো। অিএব, ঈমাে বযিীি ইসিাম যনথষ্ট্ ে , আর ইসিাম 
োোও ঈমাে যনথষ্ট্ ে । 

 আর দীনের লিেলট পযযা  বা স্তর। িার প্রথমলট হনিা: 
‘ইসিাম’ আর লিিী  স্তর হনিা: ‘ঈমাে’ এবং িৃিী  স্তর হনিা 
অভযন্তরীি লবশ্বাসসমূহ ও বালহযক আমিসমূনহর মনধ্য ‘ইহসাে’ িথা 
কানজর সুসম্পাদে।   
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িৃিী  পলরনেদ 

 )مراتب اإليمان(

ঈমানের স্তরসমূহ 

 আর ঈমানের মূিলবষ  যেে পুরাপুলরভানব লবশ্বাস ও 
আত্মসমপযে এবং লবনিষভানব ‘গান ব’ িথা অনদো লবষ াবিীর প্রলি 
লবশ্বাস স্থাপে, িেে িার পলরপূিযিার জেয আবিযক হনিা: ঈমানের 
রুকেসমূহ ও যাবিী  ফরয লবষ গুনিা পািে করা এবং কবীরা 
গুোহসমূহ ও যাবিী  হারাম লবষ গুনিা বজযে করা। আর িার 
পলরপূিযিার জেয মুস্তাহাব হনিা: মুস্তাহাব বা পেন্দেী  কাজগুনিা 
সম্পাদে করা, ‘মাকরূহ’ বা অপেন্দেী  লবষ গুনিা পলরহার করা 
এবং যাবিী  সনন্দহযুক্ত লবষ গুনিা মথনক মবঁনচ থাকা।  
 আর অন্তর, মুে ও অঙ্গ-প্রিযনঙ্গর আেুগনিযর িারা ঈমাে বৃলদ্ধ 
পা  এবং এসব অঙ্গ-প্রিযনঙ্গর অবাধ্য আচরনির কারনি ঈমানের 
ঘাটলি হ । সুিরাং ঈমানের কিগুনিা স্তর ও পযযা  রন নে। 

িার প্রথম স্তর হনিা: এমে ঈমাে, যা জাহান্নানমর মনধ্য লচরস্থা ীভানব 
অবস্থাে করা মথনক প্রলিবন্ধকিা সৃলষ্ট্ করনব, আর ঈমানের এ স্তরলটনক 
বিা হ   أصل اإليمان (মূি ঈমাে) অথবা مطلق اإليمان    (োমমাত্র ঈমাে) 
অথবা اإليمان املجمل   (নমাটামুলট ঈমাে), আর িার হকীকি হনিা: 

একমাত্র আল্লাহ িা‘আিার জেয ইবাদি করা। সুিরাং ইবাদনির সকি 
আেুষ্ঠালেকিা শুধু্ িাঁর উনেনিযই হনব, আর আেুগিয ও আত্মসমপযনের 
িারা এককভানব িানঁকই পাও ার উনেিয হনব। অিএব, হািাি ও 
হরানমর প্রনে শুধু্ িাঁরই িরিাপন্ন হনি হনব, যলদও এ স্তনরর ঈমােদার 
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বযলক্ত স্বী  োফনসর প্রলি যুিুম কনর িারা আবিযকী  দাল ে পািনে 
ত্রুলট কনর এবং অেযা  কানজ প্রিুি হ ; যিক্ষি মস ঈমাে লবেষ্ট্কারী 
লবষ  মথনক লবরি থাকনব, (িিক্ষি মস এ স্তনরর মুলমে বনি গিয 
হনব)।        

আর ঈমানের মধ্যম স্তর হনিা: এমে ঈমাে, যা জাহান্নানম প্রবনি 
করনি মদনব ো, আর ঈমানের এ স্তরলটনক বিা হ   اإليمان الواجب
(আবিযকী  বা বাধ্যিামূিক ঈমাে) অথবা اإليمان املطلق   (পূিয ঈমাে) 
অথবা اإليمان املفصل (লবস্তালরি বা বযাপক ঈমাে)। 

 আর এ প্রকানরর ঈমাে مطلق اإليمان   (োমমাত্র ঈমাে)-মক 

অন্তভুযক্ত কনর এবং সানথ অলিলরক্ত আবিযকী  কাজ সম্পাদে করা ও 
লেলষদ্ধ কাজসমূহ বজযে করার লবষ লটনকও অন্তভুযক্ত কনর, আর এটা 
হনিা িার আবিযকী  পলরপূিযিা বা পলরপূরক আর মযযাদার মক্ষনত্র এ 
পযযান র ঈমােদার বযলক্ত কন ক স্তনর লবেযস্ত। 

 আর মধ্যম স্তনরর ঈমােদার বযলক্তর প্রথম মােলযি বা 
আবাসস্থি হনিা জান্নাি। সুিরাং মস কেেও জাহান্নানম প্রনবি করনব 
ো। 

 আর اإليمان املطلق   (পূিযাঙ্গ ঈমাে)-এর অেুপলস্থলি مطلق اإليمان 
(োমমাত্র ঈমাে) ো থাকার লবষ লটনক আবিযক কনর ো।     

আর ইমানের সনবযাচ্চ স্তর হনিা: এমে ঈমাে, যা িার অলধ্কারীনক 
বযলক্তনক জান্নানির মনধ্য মযযাদা উন্নি করার বযবস্থা করনব, আর 
ঈমানের এ স্তরলটনক বিা হ   اإليمان املستحب (মুস্তাহাব ঈমাে) অথবা  
 ।(মুস্তাহাবসমূহ িারা পূিযাঙ্গ ঈমাে) اإليمان الاكمل باملستحبات 
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 আর এ স্তনরর মুলমনের মনধ্য দালব করা হ   اإليمان املطلق
(পূিযাঙ্গ ঈমাে)-এর বাস্তব উপলস্থলি এবং সানথ আরও অলিলরক্ত 
থাকনব মুস্তাহাব কাজসমূহ যথাযথভানব পািে করা এবং মাকরূহ বা 
অপেন্দেী  লবষ গুনিা মথনক আত্মরক্ষা করা, আর এটা হনিা িার 
মুস্তাহাব পলরপূিযিা। 

 আর সনবযাচ্চ স্তনরর ঈমােদার বযলক্ত কিযানির কানজ অগ্রগামী 
হন  মপৌঁনে যানবে জান্নানির সনবযাচ্চ স্থানে। 
 আর ঈমানের এসব স্তনরর স্বপনক্ষ দিীি হনিা আল্লাহ 
িা‘আিার বািী, লিলে বনিে, 

وۡ ﴿
َ
ِيَن ٱَب ِكَت  لۡ ٱَنا َرثۡ ث مَّ أ مۡ فَِمنۡ  ِعَبادِنَا   َنا ِمنۡ َطَفيۡ ۡص ٱَّلَّ َفۡ  َظالِم   ه  ِ قۡ َومِنۡ ۦ ِسهِ نلد م مُّ  تَِصد  ه 
مۡ َوِمنۡ  ِ  َسابِق    ه   [٣٧]فاطر:  ﴾تِ َر  يۡ ِلَۡ ٱب

“িারপর আমরা লকিানবর অলধ্কারী করিাম িানদরনক, যানদরনক 
আমানদর বান্দানদর মধ্য মথনক আমরা মনোেীি কনরলে, িনব িানদর 
মকউ লেনজর প্রলি অিযাচারী, মকউ মধ্যমপন্থী এবং মকউ কিযানির 
কানজ অগ্রগামী।” ]সূরা ফালির, আ াি: ৩২[  

সুিরাং প্রথমি ‘মুসলিম’ সাধ্ারি ঈমানের অলধ্কারী বযলক্ত। আর 
লিিী ি ‘মুলমে’ পূিযাঙ্গ ঈমানের অলধ্কারী বযলক্ত। আর িৃিী ি 
‘মুহলসে’ সকি মুস্তাহাব কাজ সম্পাদে করার সানথ সানথ পলরপূিয 
ঈমানের অলধ্কারী বযলক্ত। 
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চিুথয পলরনেদ 

 )االستثناء يف اإليمان(

ঈমানের মনধ্য ইলস্তসো বা িিযানরাপ করা 

 ঈমানের মনধ্য ইলস্তসো করার মানে হনিা:   أنا مؤمن إن شاء اهلل
(আল্লাহ চানহি আলম মুলমে) একথা বিা। 

 আহনি সুন্নাি ও াি জামা‘আনির অলধ্কাংি আনিম আলত্মক 
পলবত্রিা প্রকাি হন  যাও ার আিঙ্কা  এবং আল্লাহর ভন র কারনি 

 এর মক্ষনত্র ইলস্তসো বা িিযানরাপ করানক-(পূিযাঙ্গ ঈমাে)اإليمان املطلق 
ববধ্ কনরনেে। িনব িারা مطلق اإليمان   (োম মাত্র ঈমাে)-এর মক্ষনত্র 
িা (ইলস্তসো করানক) লেনষধ্ কনরনেে; যলদ িা লিধ্ািন্দ্ব ও সনন্দনহর 
কারনি হ । 

 িাোো লমল্লানির অেুসারীনদর মনধ্য যারা ‘ঈমানের সুদৃঢ় 
দালবদার’, আহনি সুন্নাি ও াি জামা‘আনির লেকট িারা মুসলিম 
বনি গিয।    
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পঞ্চম পলরনেদ 

 )حكم مرتكب الكبرية (

কবীরা গুোনহ লিপ্ত বযলক্তর লবধ্াে 

 কবীরা গুোহ জানহিী কমযকানণ্ডর অন্তভুযক্ত, আর িা ঈমানের 
ক্ষি সৃলষ্ট্কারী ও িার ঘাটলির কারি। আর কবীরা গুোনহ লিপ্ত বযলক্ত 
ফালসক (পাপাচারী)। 

 আহনি লকবিা’র ফালসক বযলক্ত পূিয ঈমানের অলধ্কারী (পূিয 
মুলমে) বিার উপযুক্ত ে ; বরং িার সানথ শুধু্ োমমাত্র ঈমানের 
অলস্তে রন নে। 

 আহনি সুন্নাি ও াি জামা‘আনির ইমামগি োম ও লবধ্ানের 
মক্ষনত্র অংিলবনিষ সাবযস্তকরনির পনক্ষ। সুিরাং (ফালসক) বযলক্তর 
সানথ ঈমানের আংলিক প্রনযাজয হনব, সমূ্পিযটা প্রনযাজয হনব ো, আর 
িার জেয ঈমােদারগনির লবধ্াে ও সাও ানবর িিটুকু সাবযস্ত হনব, 
যিটুকু িার সানথ লবদযমাে আনে; মযমলেভানব িার জেয িিটুকু 
িালস্ত বরাে হনব, যিটুকু মস অমােয কনরনে। 

 আর আহনি লকবিা িথা লকবিার অেুসারী মকনো বযলক্ত 
িিক্ষি পযযন্ত মকানো গুোনহর কারনি কালফর বনি গিয হনব ো, 
যিক্ষি ো মস এমে মকানো অপরানধ্র সানথ জলেি হনব, যা 
ঈমােনক লবেষ্ট্ কনর মদন । 

 আর কবীরা গোহ’র সানথ জলেি বযলক্তগি (লক ামনির লদে) 
‘িাফা‘আি’ িাভ করনব, আর িারা (আল্লাহর) ইোর অধ্ীনে থাকনব, 
আর কেেও কেেও িানদর একেবানদর প্রলি লবশ্বানসর কারনি 
অথবা পাপ মমাচেকারী সৎকানজর কারনি অথবা গুোহ মাফকারী 
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লবপদ-মুসীবনির কারনি আল্লাহ িানদরনক ক্ষমা কনর লদনবে, আর এ 
সবলকেুই শুধু্মাত্র আল্লাহ িা‘আিার অেুগ্রহ ও দ া।  
 আর কবীরা গুোনহর অপরানধ্ অপরাধ্ীগনির মধ্য মথনক যানক 
িার গুোহ’র কারনি িালস্ত মদও া হনব, িা মিা হনব একটা লেলদযষ্ট্ 
মম াদ পযযন্ত; মস জাহান্নানম লচরস্থা ীভানব অবস্থাে করনব ো। 
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ষষ্ঠ পলরনেদ 

 )احلكم ىلع أهل القبلة(

লকবিার অেুসারীর বযাপানর লবধ্াে 

 আর ময বযলক্ত লকবিামুেী হন  সািাি আদা  কনর, মস 
মুসলিম লমল্লানির অন্তভুযক্ত, িার মপেনে সািাি আদা  করা যানব 
এবং (মারা মগনি) িার জেয জাোযা’র সািাি আদা  করা হনব, আর 
বালহযকভানব িার জেয ইসিানমর সকি প্রিাসালেক বযবস্থা প্রনযাজয 
হনব এবং িার অভযন্তরীি অবস্থার দা -দাল ে একান্তভানব আল্লাহ 
িা‘আিা সংরক্ষি করনবে। 

 আর ময বযলক্ত বালহযকভানব ইসিাম পািে কনর, িার অবস্থা 
পরীক্ষা-লেরীক্ষা করা অথবা িার ইসিানমর বযাপানর লসদ্ধান্ত স্থলগি 
রাো লবদ‘আি। 

 আর িরী‘আনির লেভযরনযাগয মকানো দিীি োো আমরা 
লকবিার অেুসারীগনির কাউনক জান্নানি বা জাহান্নানম মফনি মদই ো, 
আর আমরা সৎকমযিীি বযলক্তর জেয আিাবাদী, িানক আমরা 
সুসংবাদ শুোই লকন্তু িানক লেি িা মদই ো, আর পাপী ও অপরাধ্ীর 
বযাপানর আমরা অিঙ্কা কলর; লকন্তু আমরা িানক লেরাি কলর ো। 

 আর আমনির ভানিা-মন্দ লেভযর কনর িার মিষ অবস্থার 
ওপর।  

 এমে প্রনিযক বযলক্ত, যার লেকট দা‘ও াি মপৌঁনেলে, িার ওপর 
(িরী‘আনির) দিীি-প্রমাি প্রনযাজয হ  লে, আর মস হনব ‘আহনি 
ফািরাি’ িথা ওহীর লিক্ষাবলঞ্চি মিাকনদর অন্তভুযক্ত, িানদরনক 
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আনেরানি পরীক্ষা করা হনব; যার মাধ্যনম আল্লাহর পুবয লেধ্যালরি 
মসৌভাগযবাে বা হিভাগয হও া প্রকাি পানব। 

 মুলমেগনির লিশুনদর মনধ্য ময মারা যানব, সবযসম্মলিক্রনম মস 
জান্নানি যানব, আর মুিলরকগনির লিশুনদর মধ্য মথনক ময মারা যানব, 
িার বযাপানর আনিমগনির মানে মিলবনরাধ্ রন নে। 
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সপ্তম পলরনেদ 

 )أبواب اإليمان و أقسام اتلوحيد(

ঈমানের মেলিলবভাগ ও িাওহীনদর প্রকারনভদ 

 আল্লাহ িা‘আিার প্রলি ঈমাে আোর অন্তভুযক্ত হনব, আল্লাহ 
িা‘আিার অলস্তে, িাঁর ‘ও াহদালে যাি’ (একেবাদ), ‘রুবূলব যাি’ 
(প্রভুে), সুন্দর সুন্দর োম, মহাে গুিাবিী এবং িাঁর ‘উিুলহ যাি’ এর 
প্রলি ঈমাে আোর লবষ সমূহ।  

 আর িাওহীদ বা একেবাদ হনিা এ লবশ্বাস করা ময, আল্লাহ 
িা‘আিানক এক ও একক, িাঁর সো, োমসমূনহ; সুিরাং িাঁর 
সমকক্ষ মকউ মেই। লিলে িাঁর গুিাবিীনিও একক; সুিরাং িাঁর 
মনিা মকউ মেই, লিলে স্বী  কাযযাবিীনিও একক; সুিরাং িাঁর মকানো 
িুিো মেই, লিলে ইবাদনির হকদার লহনসনবও একক। মকবি লিলেই 
সকি ইবাদানির হকদার, সুিরাং িাঁর মকানো িরীক মেই। িাই ময 
লেনদযি লিলে লদন নেে মকবি িাঁর আেুগিয ও ইবাদি করা, এবং ময 
বযাপানর লিলে লেনষধ্ কনরনেে এবং হুমলক প্রদাে কনরনেে িা মথনক 
লবরি থাকা,।  

 আর ঈমাে ও িাওহীনদর সমন্ব  সাধ্েকারী লবষ  হনে, বান্দা 
শুধু্ িার রনবর উনেনিয িার অন্তর িারা লবশ্বাসসমূহ িািে করনব, 
িার মুনে লবশ্বানসর কথাগুনিা উচ্চারি করনব এবং িার অঙ্গ-প্রিযনঙ্গর 
িারা লবশ্বাস লেুঃসৃি কাজগুনিা সম্পাদে করনব।  
 আর যেে ঈমাে ও িাওহীনদর প্রকৃিরূপ সুপ্ত থানক (আল্লাহ 
ও রাসূি মথনক প্রাপ্ত) সংবাদনক লবশ্বাস করা, মমনে মেও া ও লেনদযি 
বাস্তবা ে করার মনধ্য, িেে যথাযথ ও যুলক্তযুক্ত হনব িানক দুই ভানগ 
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লবভক্ত কনর দু’লট রুকে বা লভলত্তর ওপর প্রলিলষ্ঠি করা: এক 
প্রকানরর সম্পকয থাকনব (আল্লাহ ও রাসূি মথনক প্রাপ্ত) েবরসমূহ 
লবশ্বাস করা, জাো ও সাবযস্তকরনির সানথ, আর অপর প্রকানরর 
সম্পকয থাকনব আেুগিয করার মাধ্যনম আত্মসমপযি করার সানথ। 

 আর যেে রুবূলব যানির গুিাবিীর সানথ আল্লাহ িা‘আিানক 
এককভানব সুলেলদযষ্ট্ করার মক্ষনত্র ত্রুলট হ , িাঁর মহাে োমসমলষ্ট্ ও 
গুিাবিীর মক্ষনত্র অলবশ্বানসর জন্ম হ  এবং আল্লাহ িা‘আিার 
ইবাদনির বযাপানর লিকয ও লবদ‘আনির প্রকাি ঘনট, িেে পূবযবিযী 
লবজ্ঞ আনিমগি প্রলিলট লদক ও লবভানগর বযাপানর জবাব দানে 
মনোনযাগ মদে এবং প্রলিলট লবষন  সলিক দৃলষ্ট্ভলঙ্গ বিযো করার 
বযাপানর যত্নবাে হে।  
 আর িরী‘আনির বক্তবযসমূহ যথাযথ অেুসন্ধাে, সুন্দরভানব 
সাজানো ও যথাথয লবেযানসর দাবী হনে, ঈমাে ও িাওহীদ প্রসনঙ্গ 
মমাটামুলটভানব দু’লট বাব বা অধ্যান র বযবস্থা থাকনব:  
‘জ্ঞােগি িথযলভলত্তক আল্লাহর একেবাদ’ ( ُّاتلوحيُد العليمُّ اخلربي) ও 

‘উনেিযমূিক কালিি একেবাদ’ ( طلبُّ اتلوحيُد القصديُّ ال ) 

লবস্তালরিভানব যানি থাকনব লিেলট বাব বা অধ্যা :  
‘রুবূলব যানির বযাপানর আল্লাহর একেবাদ’ (اتلوحيد يف الربوبية),  
‘উিূলহ যাি িথা ইবাদনির বযাপানর আল্লাহর একেবাদ ( اتلوحيد يف
  ও (األلوهية
‘োমসমলষ্ট্ ও গুিাবিীর বযাপানর আল্লাহর একেবাদ (اتلوحيد يف األسماء 
  ,(و الصفات
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প্রকৃিপনক্ষ এগুনিা পরস্পর সম্পকযযুক্ত, ওৎনপ্রািভানব জলেি এবং 
আল্লাহর একেবানদ লবশ্বাসী বান্দার হৃদন  এগুনিা একলত্রি ও 
অলবলেন্নভানবই অবস্থাে কনর। 

 আর মযমলেভানব গ্রন্থোলট িাওকীফী বা কুরআে ও হাদীনসর 
ভাষয িারা সরাসলর লেধ্যালরি ে , মিমলেভানব ঈমাে ও িাওহীনদর 
মনধ্যও সংেযা লেরূপি করার মি লকেু মেই; বরং এোনে লবনবচয 
লবষ  হনিা উনেিয ও অথযগি িাৎপযয, িব্দ ও িব্দকািানমা বা 
বিযমািা উনেিয ে ।     
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অষ্ট্ম পলরনেদ 

 )أدلة اإليمان بوجوده تعاىل(

আল্লাহ িা‘আিার অলস্তনের প্রলি ঈমানের দিীিসমূহ 

 আল্লাহ িা‘আিা হনিে লচরন্তে, িাশ্বি ও অোলদ; সুিরাং 
অলস্তেহীেিা িাঁনক পা লে। লিলে লচরস্থা ী; সুিরাং ধ্বংস বা লবোি 
িাঁনক স্পিয করনি পারনব ো। কারি, আল্লাহ িা‘আিার অলস্তনের 
লবষ লট সত্তাগি এবং এ বযাপানর অনেক দিীি-প্রমাি রন নে, যা 
সংেযা  অগলিি এবং সীমার মবষ্ট্নের বাইনর; যার সূচো অিু পরমািু 
মথনক এবং যার মিষ হ  ো সবনচন  বে ো াপথ (Galaxy) এর 
কানে লগন ও, আর এসব দিীি-প্রমাি লবলভন্ন মেলি ও প্রকানরর। 
মযমে, 

দিীি (১) : সরি সলিক স্বভাব-প্রকৃলি: 

 মকেো, আল্লাহ সম্পনকয জাোর লবষ লট হনিা সবযপ্রথম কাজ, 
স্পষ্ট্ির স্বীকৃি লবষ  এবং সুপ্রলিলষ্ঠি জরুলর লবষ । 

 আর মমৌলিকভানব ঈমাে হনিা স্বভাবজাি লবষ , আল্লাহ প্রদত্ত 
উপহার এবং অিযাবিযকী  লবষ । রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ 
ও াসাল্লাম বনিনেে,  

  .«ُُكُّ َمْولُوٍد يُودَلُ ىلَعَ الِْفْطَرةِ »

“প্রনিযক সন্তাে জন্মগ্রহি কনর স্বভাবধ্নমযর ওপর।”4 আর িার 

                                                           
4 সহীহ মুসলিম, হাদীস েং ৬৯২৬ 
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(ঈমানের) লবস্তালরি লবষ গুনিা লেভযর কনর ওহী লভলত্তক জ্ঞানের ওপর। 

 আর আমি ও লচন্তা-গনবষিার িারা ঈমাে বৃলদ্ধ পা ।  
 আর রাসূিগি বান্দানদরনক শুধু্ ঐসব লবষন  মনোনযাগ 
আকষযি কনরে, যা িানদর স্বভাব-প্রকৃলির মানে মকন্দ্রীভূি হন  আনে 
এবং িানদরনক মস লবষ লট স্মরি কলরন  মদে, ময লবষন র ওপর 
িানদর অঙ্গীকার মেও া হন নে। আর িারা িানদরনক আহ্বাে কনরে 
িার পলরিাম ও িাৎপনযযর লদনক লবস্তালরি ও পলরপূিযভানব।   

দিীি (২) : লবনবনকর সুস্পষ্ট্ লেনদযিো: 

 কারি, লবনবনকর স্বিুঃসূ্ফিযিা দালব কনর ময, মকানো বস্তুর 
পনক্ষ লেনজনক সৃলষ্ট্ করা অসিব, মযমলেভানব স্রষ্ট্া োো মকানো বস্তুর 
অলস্তে অসিব। মযমলেভানব ময মকউ স্বীকার করনব ময, অলস্তেহীে 
বস্তু মকানো লকেু সৃলষ্ট্ করনি পানর ো এবং বস্তুহারা বযলক্ত িা লদনি 
পানর ো। আল্লাহ িা‘আিা বনিে, 

مۡ ﴿
َ
واْ ِمنۡ  أ لِق  مۡ  َشۡ َغۡيِ  خ 

َ
م   ءأ أ وَن َخ  لۡ ٱه   [  ٣٢]الطور:  ﴾٣٥لِق 

“িারা লক স্রষ্ট্া োো সৃলষ্ট্ হন নে, ো িারা লেনজরাই স্রষ্ট্া?” ]সূরা আি-
িূর, আ াি: ৩৫[ 

 আর লবনবক-বুলদ্ধ দালব কনর ময, প্রনিযক সৃলষ্ট্রই একজে স্রষ্ট্া 
আনে। আর মযমলেভানব লিল্প বা কাজ িার লিল্পী বা কালরগনরর 
ববলিষ্ট্যর প্রলি লেনদযিো প্রদাে কনর। মিমলেভানব লেেঁুি লবশ্বজগনির 
সৃলষ্ট্ িার স্রষ্ট্া ও উদ্ভাবনকর ববলিষ্ট্য ও গুিাবিীর প্রলি লেনদযিো 
প্রদাে কনর।  

দিীি (৩) : লবলভন্ন জালির ঐকমিয বা ঐকযবদ্ধ রা : 
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 আকীদা লবশ্বানসর মক্ষনত্র চরম মিলবনরাধ্ থাকা সনেও, কারও 
কাে মথনকই আল্লাহর অলস্তেনক সমূ্পিযরূনপ অস্বীকার করা মিা দূনরর 
কথা, সকি সৃলষ্ট্নক আল্লাহ িা‘আিা কিৃযক সৃলষ্ট্ করার বযাপানর িাঁর 
িরীক বা অংিীদার এবং গুিাবিীর বযাপানর িাঁর মি মকানো লকেু 
সাবযস্তকরনির মনিা মকানো একলট বিযোও বলিযি হ  লে। আর 
প্রনিযক ভাষা  ও প্রলিলট সৃলষ্ট্র মুনেই উচ্চালরি হ  ‘আল্লাহ’ োমলট। 
আল্লাহ িা‘আিা বনিে, 

ِِف ﴿
َ
ِ َش د  ٱأ  [  ٩٣]ابراهيم:  ﴾َّللَّ

“আল্লাহ সম্বনন্ধ লক মকানো সনন্দহ আনে?” ]সূরা ইবরাহীম, আ াি: 
১০[ 

দিীি (৪) : আল্লাহর দৃিযমাে লেদিযেসমূহ: 

 কারি, এ সৃলষ্ট্র অলস্তে ও িার অপূবয সামঞ্জসযিা (আল্লাহ 
অলস্তনের) সুস্পষ্ট্ দিীি, আর প্রনিযকলট সৃলষ্ট্নক যথাযথ পলরমাপ ও 
পলরমানি লেরূপে করাটা িাঁর অলস্তনের উজ্জ্বি প্রমাি এবং প্রনিযকলট 
সৃলষ্ট্নক িার গন্তনবযর লদনক পলরচালিি করাটা িাঁর অলস্তনের সুস্পষ্ট্ 
লববরি। আল্লাহ িা‘আিা বনিে, 

 ٱَم َربدَِ  سۡ ٱَسبدِِح ﴿
َ
ى  ٱ ١ لَۡعَ ۡل ِي َخلََق فََسوَّ َر َفَهَدى  ٱوَ  ٢ َّلَّ ِي قَدَّ ]االعال:  ﴾٣ َّلَّ

٣،  ٩  ] 

“আপলে আপোর সুমহাে রনবর োনমর পলবত্রিা ও মলহমা মঘাষিা 
করুে, লযলে সৃলষ্ট্ কনরে, অিুঃপর সুিাম কনরে। আর লযলে লেধ্যারি 
কনরে, অিুঃপর পথলেনদযি কনরে”। ]সূরা আি-আ‘িা, আ াি: ১-৩[ 
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দিীি (৫) : দুুঃলেি ও লবপদগ্রস্ত বযলক্তগনির মদা‘আ কবুি করা: 

 কারি, মুলমে, কালফর, পুিযবাে ও পালপষ্ঠ সকনিই অসহা নদর 
প্রাথযো কবুি করার বাস্তব সাক্ষী, যেে অসহা গি িানদর আকুলি 
লেন  জগিসমূনহর রব আল্লাহ িা‘আিার মুনোমুলে হ । আর প্রনিযক 
ফলর ানদর মক্ষনত্রই বহুিভানব িা কবুি হও াটা এ দিীনির জেয িিয 
ে । কারি, অনেক সম  মকানো লবলধ্বদ্ধ প্রলিবন্ধকিার কারনি 
অথবা িাৎপযযপূিয অন্তলেযলহি কাযযকারনি মদা‘আ কবুি করা হ  ো।  

দিীি (৬) : রাসূিগনির অপ্রলিিন্দ্বী লেদিযেসমূহ: 

 লবনিষ কনর দ াম  রাহমানের অলস্তনের প্রমািস্বরূপ লচরন্তে 
মু‘লজযা, আর িা হনিা আি-কুরআে, যা মুনে লিিাও াি (আবৃলত্ত) 
করা হ , কিয িারা েবি করা হ  এবং হৃদন  লহফয বা সংরক্ষি করা 
হ ।  

দিীি (৭) : বিযোলভলত্তক লবশুদ্ধ দিীি: 

 আল্লাহর মনিা লকেু আল্লাহনক পলরচ  কলরন  মদনব ো, বরং 
লিলে িাঁর বান্দানদর লেকট পলরলচি হন নেে িাঁর ওহী ও িরী‘আি 
িারা। আর সকি িরী‘আি এবং সব েবী-রাসূি আল্লাহ িা‘আিার 
পক্ষ মথনক কিযাি লেন  এনসনেে। (যা আল্লাহর অলস্তনের পলরচা ক) 
আর আল্লাহ িা‘আিার অলস্তনের বযাপানর অলবশ্বাস করাটা সৃলষ্ট্গি 
স্বভাব ও মমজানযর পলরপন্থী এবং লবনবনকর স্বিুঃসূ্ফিযিা, বিযোলভলত্তক 
দিীনির সুস্পষ্ট্িা ও জািী  ঐকমিয িথা ইজমা‘ লবনরাধ্ী। 
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েবম পলরনেদ 

 )اإليمان بصفات الربوبية(

রনবর গুিাবিী বা ববলিষ্ট্যসমূনহর প্রলি ঈমাে 

 রনবর গুনির সানথ আল্লাহ িা‘আিানক এককভানব লেলদযষ্ট্ 
করার বযাপানর প্রমাি মপি কনরনে আি-কুরআে। আল্লাহ িা‘আিা 
বনিে, 

ِ مۡ لَۡ ٱ﴿ ِ َربد  [  ٧]الفاحتة:  ﴾٢لَِمنَي َع  لۡ ٱد  َّلِلَّ

“সকি প্রিংসা আল্লাহর, লযলে সৃলষ্ট্কুনির রব।” ]সূরা আি-ফালিহা, 
আ াি: ২[ 

 আল্লাহ িা‘আিার রুবুলব যনির প্রলি ঈমাে আে ে করা মানে 
রনবর কাযযাবিীনি ও রুবুলব যনির চালহদা অেুসানর িাঁর সৃলষ্ট্, 
িাকদীর (লে লি লেধ্যারি), রাজে এবং বযবস্থাপো ও পলরচািোর 
লবষ লট এককভানব িার জেয লেধ্যারি করা।  

- আল্লাহ িা‘আিা বনিে, 

ِ َشۡ َّللَّ  َخ  ٱ﴿
د َو  ء  لِق  ك   [    ٩٤]الرعد:  ﴾١٦ر  َقهَّ  لۡ ٱِحد  َو  لۡ ٱَوه 

“আল্লাহ সকি বস্তুর স্রষ্ট্া, আর লিলে এক, মহা প্রিাপিািী।” ]সূরা 
আর-রা‘দ, আ াি: ১৬[ 

- আল্লাহ িা‘আিা আরও বনিে, 

ِ مۡ لَۡ ٱَوق ِل ﴿ ِي لَمۡ ٱد  َّلِلَّ ن ّلَّ   ا َولَمۡ َوَل   َيتَِّخذۡ  َّلَّ ۡ ٱِِف  ََشَِ   ۥ يَك  لۡ ل ن ِ  َولَمۡ م   ۥّلَّ   يَك 
َِن  َوِلد   ِ  ٱمد لد ۡ  َّلُّ ِ [    ٩٩٩]االرساء:  ﴾١١١ا بَِي  ه  تَكۡ َوَكبد  
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“বিুে, সকি প্রিংসা আল্লাহরই, লযলে মকানো সন্তাে গ্রহি কনরে লে, 
িাঁর সাবযনভৌমনে মকানো অংিীদার মেই এবং লযলে দুদযিাগ্রস্ত হে ো, 
ময কারনি িাঁর মকানো অলভভাবনকর প্রন াজে হনি পানর। সুিরাং 
সসম্ভ্রনম িাঁর মাহাত্ময মঘাষিা কর।” ]সূরা আি-ইসরা, আ াি: ১১১[ 

- আল্লাহ িা‘আিা আরও বনিে, 

 ٱي َدبدِر  ﴿
َ
[  ٣٩]يونس:  ﴾ َر  مۡ ۡل  

“...লিলে সব লবষ  লে ন্ত্রি কনরে।” ]সূরা ইউেূস, আ াি: ৩১[ 

 আর আল্লাহ িা‘আিার রবুলব ানি লিকয করার লবষ লট 
বিযোলভলত্তক ও যুলক্তলেভযর দিীি িারা বালিি। আল্লাহ িা‘আিা 
বনিে, 

َغۡيَ  ق ۡل ﴿
َ
بۡ ٱ أ

َ
ِ أ ِ َشۡ ِِغ َربد  َّللَّ

د َو َربُّ ك  [  ٩٤٨]االنعام:  ﴾ ء   ا َوه   

“বিুে, ‘আলম লক আল্লাহনক মেনে অেযনক রব েঁুজব? অথচ লিলেই 
সবলকেুর রব’।” ]সূরা আি-আে‘আম, আ াি: ১৬৪[  

আল্লাহ িা‘আিা আরও বনিে, 

ََذ ٱَما ﴿ ُّ إَِل  إِر   هأ  إَِل   ِمنۡ  ۥَوَما ََكَن َمَعه   َّللَّ  ِمن َوَل  ٱَّتَّ َهَب ك  َ بَِما َخلََق َولََعََل  ه  ا َّلَّ
مۡ َبعۡ  ه  بۡ  ض   َبعۡ  لََعَ   ض  وَن ٱَن َح  س  ا يَِصف  ِ َعمَّ [  ١٩]املؤمنون:  ﴾٩١َّللَّ  

“আল্লাহ মকানো সন্তাে গ্রহি কনরে লে এবং িাঁর সানথ অেয মকানো 
ইিাহও মেই। যলদ থাকি িনব প্রনিযক ইিাহ স্বী  সৃলষ্ট্ লেন  পৃথক 
হন  মযি এবং এনক অনেযর ওপর প্রাধ্ােয লবস্তার করি। িারা ময গুনি 
িানক গুিালন্বি কনর, িা মথনক আল্লাহ কি পলবত্র, মহাে!” ]সূরা আর-
মুলমেূে, আ াি: ৯১[ 
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 আর ময বযলক্ত রুবুলব যানি িার ঈমােনক োঁলট ও লেনভযজাি 
করনি পারনব, িা িানক অবিযই আল্লাহর ‘উিুলহ যাি’ িথা একমাত্র 
িাঁরই ইবাদনির প্রলি ঈমাে গ্রহনির লদনক মযনি বাধ্য করনব। ফনি 
মস একমাত্র আল্লাহ িা‘আিারই আেুগিয ও ইবাদি করনব।  
 কারি, শুধু্ রুবুলব যানির িথা প্রভুনের স্বীকৃলি প্রদাে করাটাই 
লিকয মথনক মুক্ত থাকা এবং ঈমানের লভির প্রনবি করার জেয যনথষ্ট্ 
ে । আল্লাহ িা‘আিা বনিে, 

ونِهِ ٱوَ ﴿ واْ ِمن د  َذ  وَن َشۡي َّلَّ َيۡ  َءالَِهة   ۦ  َّتَّ مۡ ل ق  ۡ  ا َوه  وَن َوََّل َيمۡ ي  ِسِهمۡ لَق  نف 
َ
وَن ِل  لِك 

وَن َموۡ ا َوََّل َيمۡ ع  ا َوََّل َنفۡ َضد   ور   ة  ا َوََّل َحَيو  ت  لِك  [  ٣]الفرقان:  ﴾٣ا َوََّل ن ش   

“আর িারা িাঁর পলরবনিয ইিাহরূনপ গ্রহি কনরনে অেযনদরনক, যারা 
লকেুই সৃলষ্ট্ কনর ো; বরং িারা লেনজরাই সৃষ্ট্ এবং িারা লেনজনদর 
অপকার লকংবা উপকার করার ক্ষমিা রানে ো। আর মৃিুয, জীবে ও 
উিানের ওপরও মকানো ক্ষমিা রানে ো।” ]সূরা আি-ফুরকাে, আ াি: 
৩[ 

 আর ময বযলক্ত এ ঈমােনক লেলিি করনব এবং আল্লাহনক 
এককভানব িাঁর রুবুলব যি িথা প্রভুনের বযাপানর মমনে লেনব, িা 
িার জেয ইবাদনির পথলট মসৃি করনব, িার লবনবক আনিালকি হনব, 
হৃদ -মে প্রিান্ত হনব এবং িাকদীর ও ফ সািার প্রলি সন্তুষ্ট্ 
থাকনব। ফনি িার বক্ষ সম্প্রসালরি হনব এবং মস আল্লাহর ওপর 
ভরসা করনব যথাযথভানব। 
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দিম পলরনেদ 

 )اإليمان بأسماء اهلل و صفاته(

আল্লাহর োমসমূহ ও গুিাবিী’র ওপর ঈমাে 

 আল্লাহর োম ও গুিাবিী সম্পনকয জাো হনে, মেষ্ঠ ‘ইিম’ 
(জ্ঞাে) এবং উৎকৃষ্ট্ আমি। 
 আর িা-ই হনে আল্লাহনক জাো, সম্মাে করা, মযযাদা মদও া 
এবং িাঁনক ডাকার পথ বা মাধ্যম। 
 আর িা-ই হনে ঈমাে বৃলদ্ধ ও জান্নানি মযযাদা বৃলদ্ধর অেযিম 
উপা । 
 আর িা-ই হনে দীে প্রলিষ্ঠা এবং উচ্চপদ মযযাদা ও ক্ষমিা 
িানভর প্রধ্াে উপা । 
 আর িা-ই হনে আধ্যালত্মক পনথর অেুসারীগনির জেয 
সৎকমযিীিগনির বেলিক চলরনত্রর মানে উলন্নি হও ার লসঁলে।  
 আর আহনি সুন্নাি ও াি জামা‘আি আল্লাহর োমসমূহ ও 
িাঁর সুমহাে গুিাবিীর ওপর ঈমাে রানে। 
 আর সৃলষ্ট্কুনির কানরা সানথ িাঁনদর রবনক সামঞ্জসযিীি 
সাবযস্ত করা মথনক মুক্ত থানকে। 
 আর িারা িাঁর ধ্রে বা আকৃলি অেুধ্াবে করার মিাভ বা 
আিা করা মথনক লেনজনদরনক লবরি রানেে।  
 আর িাঁর মহে ও মেষ্ঠনের সানথ মযসব বাস্তব লবষ  ও অথয 
মাোেসই হ , িারা িা প্রলিষ্ঠা ও লেলিি কনরে। 

আর এ বযাপানর িারা আল্লাহ িা‘আিার বািী: 
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َو  ء   َشۡ  ۦلِهِ َس َكِمثۡ لَيۡ ﴿ ِميع  ٱَوه   [٩٩]الشورا:  ﴾١١ِصي  ۡلَ ٱلسَّ

“মকানো লকেুই িাঁর সদৃি ে , লিলে সবযনোিা, সবযদ্রষ্ট্া।” ]সূরা আি-
িূরা, আ াি: ১১[-এর িারা দিীি মপি কনরে এবং িার ওপর লেভযর 
কনরে। 

 আর কিগুনিা সুন্দর সুন্দর োম এবং মহাে ববলিষ্ট্য ও 
গুিাবিী এককভানব আল্লাহ িা‘আিার জেয সাবযস্ত কনর প্রমাি মপি 
কনরনে আি-কুরআেুি কারীম। আল্লাহ িা‘আিা বনিে, 

﴿ ِ  ٱَوَّلِلَّ
َ
وه  بَِهادۡ ٱفَ  َن  سۡ ۡل  ٱء  َما  سۡ ۡل  [٩١٣]االعراف:  ﴾ع 

 “আর আল্লাহর জেযই রন নে সুন্দর সুন্দর োম। অিএব, মিামরা িানঁক 
মসসব োনমই ডাক।” ]সূরা আি-আ‘রাফ, আ াি: ১৮০[  

আল্লাহ িা‘আিা আরও বনিে, 

ۡ ٱَوَّل  ﴿  ٱَمَثل  ل
َ
 [٧٢]الروم:  ﴾لَۡعَ  ۡل

“আর সনবযাচ্চ গুিাগুি মিা িাঁরই।” ]সূরা আর-রূম, আ াি: ২৭[ 
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একাদি পলরনেদ 

 )قواعد اإليمان باألسماء احلسىن(

আল্লাহর সুন্দর োমসমূনহর প্রলি লবশ্বাস স্থাপনের মূিেীলি 

 আল্লাহর সকি োমই অলি সুন্দর, চাই মস োমলট এক িনব্দ 
হউক অথবা সংযুক্ত িনব্দ হউক অথবা হউক পািাপালি কন ক িনব্দর 
সংলমেনি। 
 আর আল্লাহ িা‘আিার োমসমূনহর প্রলি ঈমাে স্থাপে করার 
লবষ লট লিেলট লবষ নক অন্তভুযক্ত কনর: োনমর প্রলি ঈমাে, োনমর 
লেনদযলিি অনথযর প্রলি ঈমাে এবং োনমর চালহদা ও দালবকৃি প্রভানবর 
প্রলি ঈমাে। মযমে, মস লবশ্বাস করনব ময, লিলে ذو  ,(মহাজ্ঞােী) عليٌم  
 أنه يُدبُّر األمر وفَق علمه  এবং (অসীম জ্ঞানের অলধ্কারী) علٍم حميٍط 
(লিলে িাঁর জ্ঞাে অেুযা ী সকি লবষ  লে ন্ত্রি কনরে)।  
 আমানদর রব আল্লাহ িা‘আিার োমসমূহ িাওকীফী বা 
কুরআে-হাদীস লেভযর। যা পযযাপ্ত পলরমাি দিীি-প্রমাি িারা সাবযস্ত। 
 আল্লাহ িা‘আিার োমসমূহ িারা োম সাবযস্ত কনর ও গুি 
সাবযস্ত কনর। িনব যেে োম বুো  িেে িা একই সত্তার োম 
লহনসনব সমানথয লকন্তু যেে িা িারা গুি বুো  িেে িাঁর োমসমূনহ 
লেলহি গুিসমূহ লভন্ন লভন্ন অথযনবাধ্ক।  
 অেুরূপভানব আল্লাহ িা‘আিার োমসমূহ িারঁ গুিাবিীর প্রলিও 
লেনদযি কনর। কারি, োমগুনিা িাঁর লকেু গুিাবািী মথনক লেগযি। 
 আর িাঁর োনমর সংেযা ৯৯ (লেরােব্বই)-এর মনধ্য সীমাবদ্ধ 
ে  এবং িা গিোকারীগনির গিো  সীমাবদ্ধ করা যানব ো।  
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 আর আল্লাহ িা‘আিার প্রনিযকলট োমই মেষ্ঠ-মযযাদাপূিয; লকন্তু 
সলিযকার অনথয মসগুনিা মেষ্ঠ মথনক মেষ্ঠির।   
 আর যেে িাঁর মকানো োম গিে কািানমানি লভন্ন হ  এবং 
অনথযর লদক মথনক কাোকালে হ , িেে িা আল্লাহর োমসমূহ মথনক 
মবর হন  যা  ো।  
 আর এ (োমগুনিার) মক্ষনত্র অলবশ্বাস বা লবকৃলিকরি বনি গিয 
হনব-  

- িা সাবযস্ত ও প্রমালিি হও ার পর অস্বীকার করা  
- অথবা িা যা লেনদযি কনর, িা অস্বীকার করার িারা।  
- অেুরূপভানব িা গিে ও বিলর করার মক্ষনত্র েিুে মি প্রবিযে করা 
িারা  

- অথবা মস োমগুনিানক সৃষ্ট্ বযলক্ত বা বস্তুর োম ও গুিাবিীর সানথ 
উপমা মদও ার িারা। আল্লাহ িা‘আিা বনিে, 

﴿ ْ وا ِيَن ي لۡ ٱَوَرر  وَن ِِف  َّلَّ سۡ  ِحد 
َ
ْ َيعۡ َزوۡ َسي جۡ  ۦ  ئِهِ َم  أ ]االعراف:  ﴾١٨٠َمل وَن َن َما ََكن وا

٩١٣] 

“আর যারা িাঁর োম লবকৃি কনর, িানদরনক বজযে কর। িানদর 
কৃিকনমযর ফি অলচনরই িানদরনক মদও া হনব।” ]সূরা আি-আ‘রাফ, 
আ াি: ১৮০[ 
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িাদি পলরনেদ 

 )قواعد اإليمان بالصفات الُعال(

আল্লাহর মহাে গুিাবিীর প্রলি লবশ্বাস স্থাপনের মূিেীলি 

 আল্লাহ িা‘আিার সকি গুিাবিী মহাে, প্রিংসেী , পলরপূিয 
এবং িাওকীফী বা কুরআে-হাদীস লেভযর। 
 আর োমসমূহ মথনক গুিাবিীর লবষ লট অনেক মবলি প্রিস্ত, 
আর িার মচন  আরও মবলি প্রিস্ত ও বযাপক হনিা আল্লাহ িা‘আিার 
োম ও গুিাবিীর বযাপানর মকানো সংবাদ প্রদাে। আর আল্লাহ 
িা‘আিার কমযসমূহ িার োম ও গুি মথনক উলিি। 
 আর আল্লাহ িা‘আিার গুিাবিী সম্পনকয মকউ পুরাপুলরভানব 
অবলহি ে  এবং িার বযাপানর পলরপূিয মকানো লহসাব বা ধ্ারিাও 
কনর মিষ করা যা  ো, আর এগুনিা মেষ্ঠ মথনক মেষ্ঠির, যা মকানো 
রকম কমলি বা ঘাটলি দালব কনর ো, আর এগুনিার অংিলবনিনষর 
িাফসীর বা বযােযা হ  অংি লবনিনষর িারা, যা একরকম হও া দালব 
কনর ো। 
 আর গুিাবিীর মনধ্য লকেুগুি হযাঁ-বাচক বা সাবযস্তকরনির, 
আবার লকেুগুি ো-বাচক বা অসাবযস্তকরনির বা লেনষধ্সুচক, আর 
সাবযস্তকৃি গুিাবিীর মনধ্য লকেু হনিা লেজস্ব সত্তাগি এবং লকেু 
কমযবাচক, আর এগুনিা সবই প্রিংসেী  ও পলরপূিয। 
 আর লেজস্ব সত্তাগি গুিাবিী: লচরন্তে ও স্থা ীভানব িা সাবযস্ত। 
আপে সত্তা মথনক লবলেন্ন হও ার কল্পোই করা যা  ো এবং িা ো 
থাকাটা এক প্রকার ত্রুলট ও কমলিনক আবিযক কনর (যা িাঁর জেয 
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মিাভেী  ে ), আর িা ইো অলেোর সানথও সম্পলকযি ে । 
কমযবাচক গুিাবিী এর লবপরীি।  
 আর সত্তাগি গুিাবিী:  

- লকেু েীলিগিভানব সাবযস্ত (সাধ্ারিভানব সাবযস্ত করা যা ) : মযমে, 
েবি করা, মদো, িলক্ত, জ্ঞাে ইিযালদ।  

- আর লকেু হনিা িথযগি: মযমে, মুেমণ্ডি বা মচহারা, দু’হাি, পা, চকু্ষ 
ইিযালদ। 
 আর কমযবাচক গুিাবিী: মযমে, হাসা, আগমে করা, অবিরি 
করা, উপনবিে বা আনরাহি করা ইিযালদ।  
 আর মেলিবাচক বা ো-সূচক গুিাবিী: মযমে, মৃিুয, ঘুম, ভুনি 
যাও া, দুবযিিা বা অক্ষমিা ইিযালদ।  
 আর মেলিবাচক গুিাবিীর মনধ্য মকানো প্রকার পলরপূিযিা ও 
প্রিংসার লবষ  মেই, িার লবপরীি গুিাবিী পলরপূিযভানব সাবযস্ত করা 
োো।  
 আর গুিাবিীর বযাপানর ওহীর ধ্রে বা পদ্ধলি হনিা: 
মেলিবাচনকর মক্ষনত্র সংনক্ষনপ এবং ইলিবাচনকর মক্ষনত্র 
লবস্তালরিভানব।  
 আর গুিাবিীর বযাপানর কথা বিাটা োমসমূনহর বযাপানর কথা 
বিার মনিাই, আর গুিাবিীর বযাপানর কথা বিাটা আপে সত্তার 
বযাপানর কথা বিার মনিাই। 
 আর লকেু সংেযক গুিাবিীর বযাপানর ময মিামি বযক্ত করা 
যা , বালক গুিাবিীর বযাপানরও একই ধ্রনির মিামি বযক্ত করা 
যা ।  
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 আর (আল্লাহর) োমসমলষ্ট্ ও গুিাবিীর মনধ্য পারস্পলরক 
মযৌথিা োমকরিকৃি ও লবনিলষি লবষ সমূনহর একরকম হও ানক 
জরুলর মনে কনর ো।  
 আর যুলক্ত সম্বন্ধী  লবষন র মনধ্য এমে লকেু মেই, যা প্রিয ে 
ও প্রমাি করার পদ্ধলির লবনরালধ্িা কনর।  
 আর গুিাবিী সংক্রান্ত ভাষযগুনিার বযাপানর আবিযকী  কাজ 
হনিা মসগুনিানক িার বালহযক অনথযর ওপর প্রন াগ করা, যা আল্লাহ 
িা‘আিার মহে ও মযযাদার সানথ মাোেসই এবং যা সনম্বাধ্ে ও 
বিযোর চালহদার সানথ সুলেলদযষ্ট্, আর যা বুো যানব বিযোপ্রসঙ্গ মথনক।  
 সুিরাং োম ও গুিাবিী যেে রব-এর প্রলি সম্বন্ধযুক্ত করা 
হনব, িেে িা িাঁর সানথ সুলেলদযষ্ট্ হন  যানব। সুিরাং মযমলেভানব 
িাঁর জেয একক সত্তার লবষ লট সাবযস্ত হনব, একালধ্ক সত্তার মনিা 
কনর ে , লিক মিমলেভানব িারঁ সকি োম ও গুিাবিীও সাবযস্ত হনব, 
যার সানথ সৃলষ্ট্র মকানো োম অথবা গুনির লমি বা িুিো হনব ো।  
 আর আল্লাহ িা‘আিার জেয মযমলেভানব বাস্তবিার লেলরনে 
একক সত্তা ও কাযযাবিী রন নে, লিক অেুরূপভানব বাস্তলবক অনথযই 
িাঁর কিগুনিা গুিাবিীও রন নে।  
 আর পরবিযী মিাকনদর কানে পলরলচি ‘িাফও ীয’ বা ‘োম ও 
গুনির অথয ো কনর মযভানব িা এনসনে মসভানব মেনে যাও া’ এর 
মাধ্যনম প্রকৃি অথয মথনক লবমুে হও া আবিযক হ , আর িাই মসলট 
লেকৃষ্ট্ লবদ‘আনির অন্তভুযক্ত; িনব িার িারা ‘ধ্রি’ সম্পলকযি প্রকৃি 
জ্ঞাে উনেিয মেও া হ , িনব িা লভন্ন কথা।  
 আর লকবিার অেুসারী দি ও মগাষ্ঠীগুনিার মানে আল্লাহর 
গুিাবিীর বযাপানর আহনি সুন্নাি ও াি জামা‘আনির মি মধ্যম পন্থা 
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অবিম্বেকারী। আর িা হনিা: িা িুিোহীেভানব সাবযস্তকরি এবং 
অথযিূিযিাহীে পলবত্রকরি। কারি, প্রনিযক (আল্লাহর গুিাগুনির সানথ) 
িুিোকারী বযলক্তই অথযিূিযকারী এবং মস ঐ বযলক্তর মনিা, ময 
মূলিযপূজা কনর। আর প্রনিযক অথযিূিযকারী বযলক্তই িুিোকারী এবং 
মস ঐ বযলক্তর মি, ময অলস্তেহীনের পূজা কনর।  
 আর আল্লাহর গুিাবিীনক অস্বীকার করা কুফুরী এবং 
সৃলষ্ট্রালজর সানথ মসগুনিার িুিো ও উপমা সাবযস্ত করাটাও কুফুরী। 
 আর পরবিযী মিাকনদর অপবযােযা ধ্বংনসর আিামি; বযােযা 
মিা শুধু্ িেেই গ্রহি করা হনব যেে প্রকািয অথয কুরআে-হাদীনসর 
সকি সকি বিযোর পলরপন্থী হনব। সুিরাং িেে মস প্রকািয অনথযর 
বযােযা করা হনব এমে লকেু িারা, যা কুরআে-হাদীনসর মস 
ভাষযসমূনহর সানথ সামঞ্জসযলবধ্াে করনব।  
 আর আল্লাহর গুিাবিীর বযােযা করার ওপর লেভযর করাই 
মমৌলিক পলরপূিয লবদ‘আি, আর িার মকানো মকানোলটর বযােযা করা 
জ্ঞােগি ত্রুলট, যা িার প্রবক্তার ওপর লেলক্ষপ্ত হনব এবং যার কারনি 
িাঁর মযযাদানক েষ্ট্ করা হনব ো।   
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ত্রন াদি পলরনেদ 

 )ثمرات اإليمان باألسماء و الصفات(

আল্লাহর োমসমূহ ও গুিাবিীর প্রলি ঈমানের ফিাফি 

 আর সৃলষ্ট্ ও লেমযানের মক্ষনত্র আল্লাহর োম ও গুিাবিীর প্রভাব 
মযমে অেস্বীকাযয, মিমলেভানব বযলক্তর দীে ও ইবাদনির মনধ্য এ োম 
ও গুিসমূনহর প্রভাব অেস্বীকাযয।   
 আর সলিকভানব মসসনবর প্রলি ঈমাে আে ে করনি িা 
লবলভন্নভানব আল্লাহর আেুগনিয সহা ক প্রমালিি হনব।  
 কারি, বান্দা কিৃযক আল্লাহর মহে, বেে ও িলক্ত সম্পনকয 
জাোটা ইবাদনির মনধ্য িার লবে , অেুিাপ, একাগ্রিা ও দৃঢ়িা 
সৃলষ্ট্র জেয ফিদা ক। 
 আর বান্দা কিৃযক আল্লাহ িা‘আিার েবিিলক্ত, দৃলষ্ট্িলক্ত ও 
বযাপক অবগলি সম্পনকয জাোটা মুে ও অঙ্গ-প্রিযনঙ্গর লহফাযি এবং 
মনের লচন্তা ও িজ্জা লবষ ক ইবাদনির জেয ফিদা ক। 
 আর বান্দা কিৃযক আল্লাহ িা‘আিার প্রাচূযযিা, বদােযিা, 
দােিীিিা ও দ া সম্পনকয জাোটা প্রিযািার ইবাদি এবং বালহযক ও 
অভযন্তরীি বহু রকনমর ইবাদনির জেয ফিদা ক হনব। 
 আর বান্দা কিৃযক আল্লাহ িা‘আিার প্রভুনের গুিাবিী ও 
ববলিষ্ট্য সম্পনকয এবং িাঁর আনদি ও লেনষধ্ সম্পনকয জাোটা িাঁর 
প্রলি লেনভযজাি ভানিাবাসা, িারঁ সানথ সাক্ষানির প্রবি ইো ও বনু্ধে, 
িাঁর বেকটয হালসনির বযাপানর প্রলিনযালগিা, িাঁর আেুগিয করার 
িারা িাঁর প্রলি ভানিাবাসা প্রদিযে, িাঁনক সবযদা স্মরি করা এবং িাঁর 
লদনক দ্রুি অগ্রসর হও ার ইবাদনির জেয ফিদা ক হনব। অিুঃপর 
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মস িার রব-এর সানথ িাঁর ইিাহী গুিাগুি লেন  টাোটালে করনব ো। 
ফনি মস আল্লাহ যা োলযি কনরনেে, িা বযিীি অেয লকেুর সাহানযয 
লবচার-ফ সািার কাজ করনব ো, আর আল্লাহ যা োলযি কনরনেে, িা 
বযিীি অেয লকেুর লেকট আলপি করনব ো, আর আল্লাহ যা হািাি 
কনরনেে, িা হারাম মনে করনব ো, আর আল্লাহ যা হারাম কনরনেে, 
িা হািাি মনে করনব ো। 
 আর আল্লাহ যা লকেুই পেন্দ কনরে, িা িাঁর োমসমলষ্ট্ ও 
গুিাবিীর প্রভাব ও ইলিবাচক িাৎপনযযর কারনিই পেন্দ কনরে, আর 
যা লকেুই অপেন্দ কনরে, িা িাঁর োমসমলষ্ট্ ও ববলিষ্ট্যাবিীর লবপরীি 
ও মেলিবাচক হও ার কারনিই অপেন্দ কনরে।  
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চিুদযি পলরনেদ 

) األلوهيةإفراد اهلل تعاىل بصفات  ( 

এককভানব আল্লাহ িা‘আিার জেয ‘উিূলহ যাি’ িথা মা‘বুনদর 
গুিাবিী সাবযস্ত করা 

 ‘আি-উিূলহ যাি’ (األلوهية) িব্দলট লপ্র  প্রিযালিি কালিি 

মা‘বুদ ‘ইিাহ’ (اإلهل) এর সানথ সম্পকযযুক্ত, যাঁর জেয অন্তরগুনিা 

লবেন র সানথ অবেি হ  এবং যাঁর স্মরনি হৃদ গুনিা িালন্ত অেুভব 
কনর, আর মেগুনিা যাঁর ফ সািা ও িাকদীনরর প্রলি আস্থাবাে হ , 
যাঁর ইবাদি কনর, যাঁর ওপর ভরসা কনর এবং যাঁর লদনক প্রিযাবিযে 
কনর।  
 আর ‘উিূলহ যাি’ িথা মা‘বুনদর ওপর ঈমাে মানে: এক 
আল্লাহর ইবাদি করা, লযলে একক এবং যাঁর মকানো িরীক মেই। 
 আর ‘উিূলহ যাি’ িথা মা‘বুদ িার গুনি একক ও অলিিী  
হও ার বযাপানর স্ব ং আল্লাহ িা‘আিা বনিে, 

مۡ ِإَوَل  ﴿  [٩٤٣: ابلقرة] ﴾ِحد   َو   ه  إَِل   ه ك 

“আর মিামানদর ইিাহ এক ইিাহ।” ]সূরা আি-বাকারা, আ াি: ১৬৩[  

আল্লাহ িা‘আিা আরও বনিে,  

نَّه   لَمۡ عۡ ٱفَ ﴿
َ
 [٩١: حممد] ﴾َّللَّ  ٱ إَِّلَّ  هَ إَِل   ََّل   ۥأ

“কানজই মজনে রােুে ময, আল্লাহ োো অেয মকানো সিয ইিাহ মেই।” 
]সূরা মুহাম্মাদ, আ াি: ১৯[ 
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 আর ইবাদি এমে একলট লবষন র োম, যা এমে সব বালহযক 
ও অভযন্তরীি কথাসমলষ্ট্ ও কাযযাবিীনক অন্তভুযক্ত কনর; যা আল্লাহ 
ভানিাবানসে ও পেন্দ কনরে, যা পািে করা হ  চূোন্ত ভানিাবাসা ও 
পলরপূিয আন্তলরকিা লদন , অসীম অেুগি ও পলরপূিয লবে ী হন , িাঁর 
সত্তানক সম্মাে করার লেলমনত্ত, িাঁর িালস্তর ভন  এবং রহমনির 
আিা । 
 আর ইবাদনির জেয আল্লাহ িা‘আিানক এককভানব লেলদযষ্ট্ 
করাটা দীে ইসিানমর মমৌলিক লবষ , মহাজ্ঞােী মালিনকর অলধ্কার, 
মােব সৃলষ্ট্র চূোন্ত উনেিয এবং কালফর ও মুসলিমগনির মানে পাথযকয 
সৃলষ্ট্ করার অেযিম সূচক। েবীগনির দা‘ও ানির সারাংি এবং সকি 
মােুনষর উনেনিয প্রথম বািযা, আর িা হনিা দুলে ানি বাচঁার পথ 
এবং আনেরানি মহামুলক্ত। কারি, িা হনিা দীনের প্রথম ও মিষ 
কথা। আল্লাহ িা‘আিা বনিে, 

ة  َبَعثۡ  َولََقدۡ ﴿ مَّ
 
ِ أ
د ِن  َنا ِِف ك 

َ
وًَّل أ واْ عۡ ٱرَّس  َ وَ ٱب د  وَت  لطَّ  ٱَتنِب واْ جۡ ٱَّللَّ  [٣٤]انلحل:  ﴾غ 

“আল্লাহর ইবাদি করার এবং িাগুিনক বজযে করার লেনদযি মদও ার 
জেয আলম মিা প্রনিযক জালির মনধ্যই রাসূি পালিন লে।” ]সূরা আে-
োহি, আ াি: ৩৬[   

 আর আল্লাহর উিূলহ যাি’ (ألوهية)-এর প্রলি ঈমাে আে নের 

লবষ লট আল্লাহর ‘রুবূলব যাি, োমসমলষ্ট্ ও মহাে গুিাবিীর প্রলি 
ঈমাে আে ে করার লবষ লটনকও অন্তভুযক্ত কনর।  

 আর মকানো বযলক্ত কিৃযক ‘আল্লাহ োো মকানো সিয ইিাহ 
মেই’ ( الهلإَ إال اهلُل) এমে সাক্ষয প্রদাে করার লবষ লট অন্তভুযক্ত কনর: 
একক আল্লাহর জেয িার সকি কমযকাণ্ডনক, িাঁর োম ও গুিাবিী 
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অবলহি হও ার মাধ্যনম িাঁর পলরচ  জাোনক এবং এক আল্লাহর 
ইবাদি করার বযাপার একলেষ্ঠিানক- আন্তলরকিা ও আগ্রহ সহকানর 
এবং অবেি মস্তনক ও ভ ভীলিসহ। আল্লাহ িা‘আিা বনিে, 

و   َوَما   ﴿ ِمر 
 
واْ اْ إَِّلَّ ِلَعۡ أ ۡ ٱب د  َ م  َنَفا  ٱلِِصنَي َّل  َّللَّ ِيَن ح   [٢]ابلينة:  ﴾َء لد

 “আর িানদরনক মকবি এ লেনদযিই প্রদাে করা হন লেি ময, িারা মযে 
আল্লাহর ইবাদি কনর িাঁরই জেয দীেনক একলেষ্ঠ কনর।” ]সূরা আি-
বাল যোহ, আ াি: ৫[   

 আর মকানো বযলক্ত কিৃযক ‘মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ 
ও াসাল্লাম আল্লাহর রাসূি’ ( ِحمّمُد رسول اهلل) এমে সাক্ষয প্রদাে করার 
লবষ লট অন্তভুযক্ত কনর: িাঁর লরসািানির প্রলি দৃঢ়লবশ্বাসনক, িাঁর 
বযলক্তনের প্রলি ভানিাবাসা ও সম্মাে প্রদিযেনক, িাঁর পলরনবলিি িথয 
বা হাদীসসমূহনক সিয বনি লবশ্বাস করানক, িাঁর লেনদযনির অেুসরি 
করানক এবং িাঁর লেনষধ্ করা লবষ  মথনক দূনর থাকানক। আরও 
অন্তভুযক্ত কনর যাবিী  লবদ‘আি, লিরসৃ্কি অন্ধ অেুসরি অথবা 
িরী‘আিসম্মি ে  এমে লেলন্দি অেুসরি মথনক মুক্ত মথনক শুধু্ িাঁর 
প্রবলিযি লবধ্াে অেুযা ী আল্লাহর ইবাদি করার লবষ লটনক।  
 আর স্বীকানরালক্তমূিক িাহাদািাঈনের5 উচ্চারি করার মানে 
হনিা- দুলে ার লবলধ্লবধ্ানের মক্ষনত্র ইসিানমর চুলক্তোমা বা দিীি 
সাবযস্ত হও া।  

                                                           
5 িাহাদিাঈে হনিা: أشهد أن ال هلإَ  إال اهللُ  و أشهد أنَّ  حممدا رسول اهلل  “আলম সাক্ষয লদলে 

ময, আল্লাহ োো মকানো সিয ইিাহ মেই এবং আলম আরও সাক্ষয লদলে ময, মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লাম আল্লাহর রাসূি”।  
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 আর আল্লাহর উিূলহ যাি’ (ألوهية)-এর প্রলি ঈমাে আে নের 

আনরকলট লদক হনিা: এককভানব আল্লাহ িা‘আিানক মদা‘আ ও 
আনবদে লেনবদনের ইবাদনির জেয লেলদযষ্ট্ করা। কারি, আল্লাহ 
বযিীি অেয মকউ এ বযাপানর ক্ষমিা রানে ো। সুিরাং আল্লাহ 
িা‘আিার লেকট োো অেয কারও কানে িা চাও া হনব ো। 
 আর যনবহ, মান্নি, িাও াফ, সা‘ঈ, ভ , িাও াকু্কি (ভরসা) 
ইিযালদ ধ্রনের ইবাদি শুধু্ আল্লাহর উনেনিযই সম্পাদে করা হনব। 
 আর মসলজদ ও মাি‘আর িথা মক্কার পলবত্র স্থােসমূহ বযিীি 
পৃলথবীর মকানো ভূ-েনণ্ড সািাি, লযলকর, মদা‘আ ইিযালদর মাধ্যনম 
আল্লাহর ইবাদি করার ইো মপাষি করা যানব ো। 
 আর অসীিা করার লকেু িরী‘আিসম্মি এবং লকেু িরী‘আি 
কিৃযক লেলষদ্ধ পদ্ধলি রন নে। সুিরাং িরী‘আিসম্মি অসীিা হনিা- 
যা আল্লাহ িা‘আিার োম ও গুিাবিী এবং িাঁর কাযযাবিীর িারা 
অথবা সৎ আমিসমূহ িারা করা হন  থানক, অথবা মেক মদা‘আর 
মাধ্যনম করা হন  থানক। িা োো বালক সব িরী‘আি কিৃযক লেলষদ্ধ 
অসীিার অন্তভুযক্ত, যা আল্লাহ লবলধ্সম্মি বা িরী‘আিসম্মি কনরে 
লে। 
 আর বরকনির লবষ লট শুধু্ এক আল্লাহর পক্ষ মথনকই হন  
থানক, আর বরকি িাভ করার লবষ লট িাওকীফী বা আল্লাহ ও িাঁর 
রাসূি কিৃযক জালেন  মদও ার ওপর লেভযরিীি। সুিরাং িা শুধু্ পাকা 
দিীি িারাই সাবযস্ত হনব। 
 আর আল্লাহর ইবাদনির মনধ্য লিকয হও ার প্রনিযকলট মাধ্যম 
বা উপা নক অথবা আল্লাহর দীনের মনধ্য েিুে লকেু উদ্ভাবে করার 
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পথনক বন্ধ কনর মদও া ও ালজব বা আবিযক। কারি মাধ্যমও 
উনেনিযর হুকুম রানে। 
 আর িাওহীদ িথা আল্লাহর একেবানদর ইবাদনির অেযিম 
একলট লদক হনিা আল্লাহ িা‘আিানক এককভানব আেুগিয, 
আত্মসমপযি, আইেকােুে ও লবলধ্লবধ্ানের জেয লেলদযষ্ট্ করা। সুিরাং 
আল্লাহ িা‘আিা যা হািাি কনরনেে শুধু্ িাই হািাি বনি গিয হনব।  
আর আল্লাহ যা হারাম কনরনেে শুধু্ িাই হারাম বনি গিয হনব, আর 
আল্লাহ যা িরী‘আি বনি মঘাষিা কনরনেে িা বযিীি অেয লকেু দীে 
বনি গিয হনব ো। 
 আর ঈমােদারগিনক বনু্ধ মনে করা এবং কালফরগিনক িত্রু 
মনে করাটা দীনের মূিেীলি ও ঈমানের িাো-প্রিাোর অন্তভুযক্ত। 
 আর ময বযলক্ত মুসলিম জালি লভন্ন অেয মকানো জালিনক 
ভানিাবানস ও পৃষ্ঠনপাষকিা প্রদাে কনর, মস বযলক্ত দীেনক ধ্বংস 
করি এবং জালিমনদর অন্তভুযক্ত হন  মগি। 
 আর বনু্ধ লহনসনব গ্রহি করার জেয সনবযাত্তম মােুষ হনিে ঐ 
বযলক্ত, লযলে িানদর মনধ্য সবনচন  মবলি আল্লাহর অেুগি, আর িারা 
হনিে রাসূিগনির পর আল্লাহর রাসূি সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লাম 
সহাবীগি, অিুঃপর িানদর মি যারা এনকর পর এক। 
 আর ইবাদি ও দাসনের কিগুনিা প্রকার ও লবলধ্লবধ্াে 
রন নে।  
 সুিরাং ইবাদনির প্রকারসমূহ লিে ভানগ লবভক্ত: আন্তলরকভানব 
ও মমৌলেকভানব এবং মােুনষর যাবিী  অঙ্গ-প্রনিযনঙ্গর মাধ্যনম, আর 
প্রনিযকলটর জেযই লবনিষ ইবাদি রন নে।  
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পঞ্চদি পলরনেদ 

 )ثمرات اإليمان باأللوهية(

‘উিূলহ যাি’ িথা আল্লাহনক একমাত্র মা‘বুদ লহনসনব ঈমাে আে নের 
ফিাফি 

 আর এককভানব আল্লাহ িা‘আিার জেয উিূলহ যাি’ (ألوهية) 
িথা ইবাদনির লবষ লটনক লেলদযষ্ট্ করার মানে কিগুনিা ইহকািীে ও 
পরকািীে ইলিবাচক প্রভাব রন নে:  
 সুিরাং দুলে ানি িা পলবত্র জীবনের অলধ্কারী কনর ইবাদনির 
লবষ লট পূিযকরনির মাধ্যনম, ঈমানের স্বাদ ও মজা উপনভাগ করার 
মাধ্যনম, আল্লাহর সানথ ঘলেষ্ঠিা ও িাঁর আেুগিয করার িারা আেন্দ 
উপনভাগ করার মাধ্যনম, িাঁর ওপর উত্তমভানব িাও াকু্কি ও ভরাসা 
করার িারা মনের প্রিালন্ত অজযে করার মাধ্যনম, মকানো প্রকার মাধ্যম 
বযিীি সরাসলর আল্লাহর সানথ সম্পকয স্থাপে করার মাধ্যনম, মনের 
ইবাদিসমূহ লেলিিকরনির মাধ্যনম, অঙ্গ-প্রিযঙ্গসমূনহর ইবাদিনক 
লবশুদ্ধকরি ও যথাযথভানব িা সম্পাদে করার মাধ্যনম, যমীনের মনধ্য 
প্রলিলেলধ্ লহনসনব লেন াগ িানভর মাধ্যনম এবং দীনের ক্ষমিা নের 
মাধ্যনম। অপরলদনক িার প্রভানব উত্তমভানব জীবনের পলরসমালপ্ত 
ঘটনব। 

 আর আনেরানি: লফলরিিাি  কিৃযক প্রে করার সম  অটি 
থাকা, কবনরর িালস্ত মথনক মুলক্ত পাও া, লক ামনির লদনে লেরাপত্তা 
িাভ করা, গুোহ মানফর বযবস্থা, লসরাি (পুিলসরাি) অলিক্রম করা, 
জান্নানি প্রনবি করা, জাহান্নাম মথনক মুলক্ত পাও া এবং এ সকি 
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লকেুর উপনর মেষ্ঠ অজযে হনিা আমানদর ‘রব’ আল্লাহ িা‘আিার 
প্রলিশ্রুি সন্তুলষ্ট্ অজযে। লিলে বনিে, 

َِن  ن  َو  َورِۡض ﴿ كۡ ٱمد
َ
ِ أ  [٢٧]اتلوبة:  ﴾َب  َّللَّ

“আর আল্লাহর সন্তুলষ্ট্ই সবযনেষ্ঠ।” ]সূরা আি-িাওবা, আ াি: ৭২[ 
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মষােি পলরনেদ 

 )اإليمان باملالئكة(

লফলরিিাগনির প্রলি ঈমাে 

 ঈমাে লবি-গাইব (اإليمان بالغيب) িথা ো মদো লবষ সমূনহর 
ওপর ঈমানের লবষ লট হনিা একেবাদীগনির আলকদা-লবশ্বাস এবং 
মুলমেগনির মহামূিযবাে মযযাদাপূিয স্থাে। 
 আর এটা হনিা স্বভাবজাি জরুলর লবষ  এবং িরী‘আিী 
‘আলকদা-লবশ্বাস। 
 আর রাহমাে যা োলযি কনরনেে, িার সবলকেুর ওপর ঈমাে 
স্থাপে করা বযিীি মুলমে জীবনের পূিযিা হনব ো। 
 আর ঈমাে লবি-গাইব (اإليمان بالغيب) এর অন্তভুযক্ত হনিা: 
লফলরিিাগনির প্রলি ঈমাে স্থাপে করা এবং এ লবশ্বাস করা ময, িারা 
হনিে আল্লাহর মজযালিময  সম্মালেি বান্দা। 
 িারা োবার ও পােী  গ্রহি কনরে ো এবং লবন -িাদী ও বংি 
লবস্তার কনরে ো। 
 আেুগিয করার জেযই িানদরনক সৃলষ্ট্ করা হন নে এবং িারা 
আল্লাহ ইবাদনির বযাপানর ক্লালন্তনবাধ্ কনরে ো। 
 আর িানদর প্রলি সাধ্রািভানব লবশ্বাস স্থাপে করাটা ঈমানের 
রুকে (নমৌলিক লবষ ) এবং কুরআে ও সুন্নাহ’র মনধ্য যানদর 
আনিাচো এনসনে, িানদর বযাপানর সলবস্তানর ঈমাে আে ে করাটা 
ও ালজব। 
 িানদর মনধ্য অেযিম একজে হনিে লজবরীি আিাইলহস 
সািাম, লযলে ওহীর দাল েপ্রাপ্ত লফলরিিা, যার (ওহীর) িারা মােুনষর 
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অন্তরসমূহ জীবে মপন  থানক, আর িানদর মধ্য মথনক আনরকজে 
হনিে লমকাঈি আিাইলহস সািাম, লযলে বৃলষ্ট্ বষযনির দাল নে 
লেন ালজি আনেে, আর িানদর আনরকজে হনিে ইসরাফীি 
আিাইলহস সািাম, লযলে লসঙার দাল নে লেন ালজি আনেে, আর 
িানদর অপর আনরকজে হনিে ‘মািাকুি মাউি’, লযলে মােুনষর প্রাি 
সংহানরর দাল নে লেন ালজি আনেে, আর িানদর আরও একজে 
হনিে ‘মালিক’ লফলরিিা, লযলে জাহান্নানমর দাল নে লেন ালজি, আর 
িানদর মনধ্য আরও আনেে ধ্বংনসর ঘর জাহান্নানমর প্রহরী কনিার 
লফনরিিাগি, আর িানদর মনধ্য আনেে উত্তম ঘর জান্নানির রক্ষীনদর 
িোবধ্া ক, আর িানদর মনধ্য একদি ‘বাইিুি মা‘মুর’ লয ারনির 
দাল নে লেন ালজি, আর িানদর মধ্য মথনক আনরক দি হনিে মদনি 
মদনি ভ্রমিকারী লফলরিিা, যারা লযলকনরর মাজলিসগুনিা পযযনবক্ষি 
কনরে, আর িানদর মনধ্য আরও আনেে বান্দানদর অন্তনর ভানিা 
ভানিা কনমযর জাগরি সৃলষ্ট্কারী লফলরিিাগি, আর িানদর মনধ্য আরও 
আনেে আল্লাহর আরি বহেকারী লফলরিিাগি, আরও আনেে 
লহফাযিকারী লফলরিিাগি, আর িানদর মনধ্য রন নেে সম্মালেি 
মিেকবৃন্দ। 
 িানদর সংেযা হনিা অনেক বে অংনকর, যা লহসাব করা যা  
ো, আর িানদর মহৎ কমযকাণ্ডগুনিার গভীরিা  প্রনবি করা যা  ো, 
িারা দুলে া ও আলেরানি মুলমেগনির বনু্ধ; িারা ভানিা কানজর 
লেনদযিো প্রদাে কনরে, প্রলিশ্রুলি মদে এবং আহ্বাে কনরে, আর 
মন্দ কানজ লেনষধ্ কনরে এবং সিকয কনরে, আর মুলমেগনির জেয 
ক্ষমাপ্রাথযো কনরে এবং িানদর জেয রহমি কামো কনরে, আর 
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মুলমেগি কিৃযক মদা‘আ করার সম  িারা আমীে আমীে বনিে, আর 
িারা জান্নানির সুসংবাদ মদে। 
 আর মুলমেগনির দাল ে হনিা, লফলরিিাগনির েজর মথনক 
িজ্জা পানব, িানদরনক মহব্বি করার লেনদযি লদনব এবং িানদরনক 
কষ্ট্ মদও া মথনক িারা পরস্পরনক লেনষধ্ করার উপনদি লদনব। 

 আর লফলরিিাগনির প্রলি ঈমাে আে নের লবষ লট আল্লাহর 
ইো  সংি  ও কুসংস্কার মথনক পলবত্রিা িানভর কারি হনব এবং 
আল্লাহর মহে ও ক্ষমিা সম্পলকযি জ্ঞােনক বৃলদ্ধ করনব, আর িা 
দৃঢ়িা ও বলিষ্ঠিার জন্ম মদনব, বধ্যযনক িলক্তিািী করনব, আল্লাহর 
লযলকরনক (স্মরিনক) বাধ্যিামূিক কনর মদনব, লচন্তা-গনবষিার লদনক 
আহ্বাে করনব এবং কৃিজ্ঞিা প্রকানি সাহাযয করনব।  
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সপ্তদি পলরনেদ 

 )اإليمان بوجود اجلن(

লজন্ন জালির অলস্তনের প্রলি ঈমাে 

 ঈমাে লবি-গাইব (اإليمان بالغيب) এর অেযিম একলট লদক 
হনিা লজন্ন ও ি িানের অলস্তনের ওপর লবশ্বাস স্থাপে করা।  
 আর িানদর সৃলষ্ট্ হন লেি মােব সৃলষ্ট্র পূনবয এবং িানদর সৃলষ্ট্র 
মূি উপাদাে হনিা লেধূ্যম আগুনের লিো। 

 আর িারা লেলদযষ্ট্ সম কাি ধ্নর মবঁনচ থানক এবং মারাও যা , 
আর িারা লবন -িাদী কনর এবং বংি লবস্তার কনর, আর িানদর মনধ্য 
মুলমে রন নে এবং িানদর মধ্য মথনক লকেু সংেযক রন নে পালপষ্ঠ। 

সুিরাং ময ঈমাে গ্রহি কনরনে, মস লহদা ানির পথনক বাোই করি, 
আর ময কুফুরী করি, মস জহান্নানমর ইন্ধে হন  মগি।   
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অষ্ট্াদি পলরনেদ 

) املزنلةاإليمان بالكتب  ( 

আল্লাহ িা‘আিা কিৃযক োলযিকৃি লকিাবসমূনহর ওপর ঈমাে 

 আর ঈমানের রুকেসমূনহর অন্তভুযক্ত একলট রুকে হনিা: 
আল্লাহ িা‘আিা িাঁর েবীগনির ওপর যা োলযি কনরনেে, িার প্রলি 
ঈমাে স্থাপে করা- চাই িা ফিনকর মনধ্য লিলেি হউক অথবা মকানো 
লফলরিিার পক্ষ মথনক শ্রুি হউক অথবা পদযার আোি মথনক অবিীিয 
হউক; চাই িা ‘সহীফা’ বা ‘লকিাব’ োনমর মকানো লকেুনি সংকলিি 
হউক, আর সবগুনিাই আল্লাহর বািী, িানি মকানো সনন্দহ মেই। 

 আল্লাহ িা‘আিা িা োলযি কনরনেে জগৎবাসীর জেয দিীি-
প্রমাি লহনসনব এবং দীনের পনথর অেুসারীনদর জেয পথ চিার 
লে মেীলি লহনসনব।  
 আর আল্লাহর লকিানব আনিালচি প্রথম সহীফা হনিা ইবরাহীম 
আিাইলহস সািাম-এর সহীফা, িারপর ‘িাওরাি’ এবং িা হনিা মূসা 
আিাইলহস সািাম-এর সহীফা অথবা িা লভন্ন অেয সহীফা, আর 
আল্লাহ িা‘আিা দাঊদ আিাইলহস সািামনক ‘যাবূর’ দাে কনরনেে, 
অিুঃপর িাঁর বান্দা ও রাসূি ‘ঈসা আিাইলহস সািাম-এর ওপর 
োলযিকৃি  লকিাব ‘ইলঞ্জি’। আর োলযনির লদক মথনক সবযনিষ 
সহীফা বা লকিাব হনিা ‘আদোে’ বংনির েবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
‘আিাইলহ ও াসাল্লানমর ওপর োলযিকৃি ‘আি-কুরআে’, যানি িা 
হনি পানর জগৎবাসীর জেয আনিা, পাপীনদর জেয ভ  প্রদিযেকারী 
এবং মুসলিমগনির জেয লহদা াি ও রহমি। 
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 আর এসব সহীফা ও লকিানবর মধ্য মথনক মকানো একলটনক 
অস্বীকার করা মানে সবগুনিানকই অস্বীকার করা। 
 আর ঈমানের মমৌলিক লবষ , বেলিক চলরত্র, দীনের সকি 
লবষ  এবং পূবযবিযী ও পরবিযীনদর সংবাদ পলরনবিে করার মক্ষনত্র 
সকি সহীফা ও লকিানবর বক্তবয এক ও অলভন্ন, যলদও িরী‘আি 
পািেকারী বযলক্তগনির কমযকানণ্ডর লবলধ্লবধ্াে ও লে ম-কােূেগুনিার 
মক্ষনত্র মসগুনিার বক্তনবযর মনধ্য লকেু লভন্নিা রন নে। 
 পরবিযী লকিাবলট িার পূনবযর লকিাবলটনক সমূ্পিযরূনপ বা 
আংলিকভানব মােসূে বা রলহি কনর মদ । 
 আর আল্লাহ িা‘আিার লকিাবসমূহ -হ  কানির গনভয হালরন  
মগনে, মকানো অলস্তে মেই অথবা অরলক্ষি অবস্থা  লবকৃি ও পরবিযে 
করা হন নে, িনব আল্লাহর মহফাযনি থাকা সংরলক্ষি লকিাবলট 
বযিীি, আর িা সবযনিষ ‘োলসে’ বা রলহিকারী লকিাব, লবজ্ঞ 
িোবধ্া ক, সুস্পষ্ট্ আনিা এবং প্রজ্ঞাপূিয উপনদি, আর িা হনিা 
মহাগ্রন্থ আি-কুরআে। 
 আর সামলগ্রকভানব মসগুনিার মূিেীলিনক সম্মাে করা এবং িা 
োলযিকরি ও িরী‘আি লহনসনব লেধ্যারনির মক্ষনত্র আল্লাহর লহকমি 
সম্পনকয অবলহি হও ার মাধ্যনম সবগুনিার প্রলি সম্মাে প্রদিযে করা 
বাধ্যিামূিক, িনব সানথ সানথ সিকযিা অবিম্বে করনি হনব িা পাি 
করা মথনক। মকেো, পূনবয ইলঙ্গি করা হন নে িার লবকৃলি ও মােসূে 
বা রলহি হন  যাও ার বযাপানর।  
 আর আি-কুরআনের িব্দ ও অথযসহ সবলকেু লমনিই আল্লাহর 
বািী, িাঁর কাে মথনকই কুরআনের সূচো এবং িাঁর কানেই িা লফনর 
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যানব। িা োলযিকৃি, ‘মােিুক’ বা সৃষ্ট্ ে , আর আমরা মুসলিম 
জামা‘আনির লবনরালধ্িা কলর ো। 
 আর আি-কুরআেুি ‘আযীনমর ‘হক’ বা অলধ্কার হনিা: িাঁর 
প্রলি লবশ্বাস স্থাপে করা এবং িাঁর ফ সািা মমনে মেও া, আর িাঁর 
িারা রালত্রকানি ‘ইবাদি করা এবং িাঁনক ধ্ীরলস্থরভানব পাি করা, 
আর িাঁনক মুেস্থ করা এবং িাঁর গনবষিা করা, আর িাঁর লিক্ষা িাভ 
করা, আমি করা ও িাঁর লিক্ষা দাে করা। 
 আর ঐ বযলক্ত আি-কুরআনের প্রলি লবশ্বাস স্থাপে কনরলে, ময 
িাঁর মদও া সংবাদসমূনহর মকানো লকেুনক লমথযা প্রলিপন্ন কনরনে 
অথবা িাঁর মঘালষি হারামসমূনহর মকানো লকেুনক হািাি মনে কনরনে 
অথবা িাঁর পলরবিযে, লবকৃলি বা কাটোট হন নে বনি লবশ্বাস 
কনরনে। 
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ঊেলবংি পলরনেদ 

) بالرسل اإليمان ( 

রাসূিগনির ওপর ঈমাে 

 ঈমানের রুকেসমূনহর মনধ্য অেযিম একলট রুকে হনিা, েবী 
ও রাসূিগনির ওপর ঈমাে আে ে করা, আর এ আস্থা মপাষি করা 
ময, িারা হনিে আল্লাহর সকি সৃলষ্ট্র মেষ্ঠাংি, আর মগাটা দীে 
প্রলিলষ্ঠি হন নে েবীগনির েবুও ানির প্রলি লবশ্বাস স্থাপনের ওপর 
লভলত্ত কনর। 
 সমলষ্ট্গিভানব িানদর প্রলি এবং আি-কুরআনে লবস্তালরিভানব 
যানদর আনিাচো হন নে, িানদর প্রলি ঈমাে আে ে করা 
বাধ্যিামূিক। 
 আর িানদর মধ্য মথনক মকানো একজেনক লমথযা প্রলিপন্ন করা 
এবং লবশ্বাস ো করাটা িানদর সকিনক অস্বীকার করার মনিা 
অপরাধ্।  
 আর েবুও ানির লবষ লট লরসািানির ওপর অগ্রগিয, আর 
েবুও াি ও লরসািাি উভ লট অেুদাে লহনসনব প্রাপ্ত, অলজযি ে । 

সুিরাং প্রনিযক রাসূিই েবী, লকন্তু প্রনিযক েবী রাসূি েে। 
 আর িারা হনিে সৃলষ্ট্র মনধ্য সবনচন  মবলি জ্ঞােী, আর লবশ্বাস 
ও জীবে-পদ্ধলির লদক মথনক িারা সকনির মচন  মবলি সলিক ও 
েযা পরা ি এবং চালরলত্রক লদক মথনক সবনচন  পলরপূিয মােুষ, আর 
িারা হনিে সকনির মচন  মবলি সিযভাষী। মকানো লবপদ-মুসীবি ও 
দুুঃে-কষ্ট্ িানদর লপি বাঁকা করনি পানরলে, আর মকানো ষেযন্ত্রই 
িানদর দৃঢ় লসদ্ধান্তনক দুবযি করনি পানর লে। িানদর আত্মা লেি 
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দুলে ালবমুে, আর িানদর রব-এর বযাপানর িানদর ভন র আগুে 
সবসম  প্রজ্জ্বলিি লেি, আর িানদর মচানের অশ্রু সবসম  প্রবাহমাে 
লেি। িারপর িানদর জেয বরাে লেি সাহাযয ও শুভ পলরিাম। 
 িানদর মকউ মকউ দুলে ার কিৃযে িাভ কনরনেে, িারপর 
িানদর মকানো লে ম-েীলির পলরবিযে হ লে এবং িানদর স্বভাব-
চলরনত্রর েূযেিম মকানো পলরবিযে বা লবকৃলি ঘনট লে। িানদর রনবর 
প্রলি িানদর লবশ্বাস লেি চমৎকার এবং িাঁর প্রলি িানদর আত্মসমপযি 
লেি সুস্পষ্ট্ভানব।  
 আল্লাহ িা‘আিা িানদর হানি অনেক উজ্জ্বি লেদিযে প্রকাি 
কনরনেে, যার প্রলি লবশ্বাস স্থাপে কনরনে উপলস্থি ও অেুপলস্থি 
বযলক্ত। 

 আর িানদর জীবেকানির পলরসমালপ্তর িারা িানদর 
মু‘লজযাগুনিার কাযযকালরিাও মিষ হন  মগনে, িনব কািজ ী মু‘লজযা 
ও অহঙ্কানরর প্রিীক আি-কুরআেুি কারীম বযিীি, িার ওপর 
অলিক্রান্ত হন নে যামাোর মচৌে িিাব্দী, অথচ িাঁর অেবদযিা ও 
চমৎকালরে অলভেব লেিযেিুে, আর যামাোর মযৌবে মকনট মগনে, 
অথচ িাঁর উজ্জ্বিিা ও মসৌন্দযয মবনেই চিনে, বেরনক বের মিষ 
হন  মগি এবং লদেগুনিা আর রািগুনিা এনক এনক মকনট মগি, 
অথচ মকউ িাঁর মনিা কনর একলট সূরাও লেন  আসনি পানরলে এবং 
মকউ মকানো লদে পারনবও ো, যলদও লজন্ন জালি ও মােুষ জালি 
পরস্পর পরস্পনক এ বযাপানর সাহাযয ও সহনযালগিা করনি থানক। 
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লবংি পলরনেদ 

 )ما جيب و جيوز و يمتنع يف حق الرسل(

রাসূিগনির অলধ্কার প্রনে যা আবিযক, ববধ্ ও লেলষদ্ধ 

 আল্লাহ িা‘আিা িাঁর েবীগিনক িাঁর লেজ লহফাযনি লহফাযি 
কনরনেে এবং িানদর বালহযক ও অভযন্তরীি মক্ষনত্র িানদরনক লেষ্পাপ 
রনেনেে। সুিরাং িানদর পনক্ষ কবীরা গুোহ ও হীে কাজ করাটা 
এনকবানরই লেলষদ্ধ ও অসিব, আর সগীরা গুোহ- যলদ িা হন ও 
থানক, িনব িা লবরি ও ক্ষমাপ্রাপ্ত। 

 আর সাধ্ারিভানব িানদর সকনির পনক্ষ অসিব হনিা লমথযা 
বিা, লে ােি করা এবং েবুও াি ও লরসািানির দাল ে পািনের 
বযাপানর ভুি করা এবং ভুনি যাও া।  
 আর িানদর পনক্ষ জীবে ও মরি, সুস্থ ও অসুস্থ হও া, ধ্েী ও 
দলরদ্র হও া, োও া ও পাে করা, মযৌে সঙ্গম ও লেদ্রাযাপে এবং বংি 
লবস্তার করা ববধ্, আরও ববধ্ সকি জাগলিক ভাগয এবং মােলবক 
সামগ্রীর সমানবি, আর এমে লকেুও িানদর পনক্ষ হও া ববধ্, যা 
িানদর মহাে মযযাদানক োনটা কনর ো।  
 আর িানদর মনধ্য প্রথম েবী হনিে আদম আিাইলহস সািাম 
এবং প্রথম রাসূি হনিে েূহ আিাইলহস সািাম। আর িানদর মনধ্য 
সবযনিষ েবী ও রাসূি হনিে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লাম।  
 আর িানদর মানে একলট লবনিষ দি আনেে, যারা লবনিষ 
দৃঢ়প্রলিজ্ঞ গুি িারা লবনিলষি, িানদর োমসমূহ একলত্রিভানব 
অন্তভুযক্ত হন নে আি-কুরআনের ‘আহযাব’ ও ‘িূরা’ োমক দু’লট সূরার 
মনধ্য।  
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 আর সাধ্ারিভানব সবযসম্মলিক্রনম িানদর মনধ্য সবযনেষ্ঠ হনিে 
মিষ রাসূি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লাম, আর (রাসূিগনির 
মনধ্য মথনক) এমে প্রলিলট মেষ্ঠে দানের মচষ্ট্া করাই লেলষদ্ধ, যা 
স্বজেপ্রীলি, জািী িাবাদ ও মগাঁোমীনক উনস্ক মদ  অথবা আল্লাহর 
রাসূিগনির দুেযাম করা হ ।  
 আর িারা পরস্পর ববমানত্র  ভাই, িানদর দীে এক লকন্তু 
িরী‘আি লবলভন্ন রকম।  
 আর েবীগি মােবনগাষ্ঠী মথনক লবনিষভানব বযলিক্রম হনিে 
ওহী ও পাপমুক্ত হও ার কারনি এবং িানদর অন্তর ঘুমা  ো, আর 
মৃিুযর সম  িানদরনক লবনিষ স্বাধ্ীেিা মদও া হ  এবং িানদরনক 
দাফে করা হ  মযোনে িারা মারা যাে, আর িারা ‘বরযাে’-এর 
জীবনে িানদর কবনরর মনধ্য সািাি আদান  বযস্ত থানকে, আর মালট 
িানদর িরীর মুবারক ো  ো এবং িারা সম্মালেি।  
 আর আল্লাহ িা‘আিা িানদরনক মপ্ররি করার মাধ্যনম দিীি 
প্রলিষ্ঠা কনরনেে এবং িানদর জীবে-চলরি ও চলরত্র িারা পনথর 
গন্তবযস্থিনক স্পষ্ট্ কনর লদন নেে, আর িানদর িারা িাওহীদ বা 
একেবানদর লমোরনক সুউচ্চ কনরনেে এবং িানদর লরসািানির 
মাধ্যনম বান্দানদর সালবযক অবস্থানক সংস্কার ও পলরশুদ্ধ কনরনেে।  
 আর প্রনিযক েবীই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লানমর 
সুসংবাদ প্রচার কনরনেে এবং িাঁর প্রলি ঈমাে আে নের প্রলিশ্রুলি 
গ্রহি কনরনেে।  
 আর িাওরাি ও ইলঞ্জনি বলিযি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ 
ও াসাল্লানমর ববলিষ্ট্য হনিা- লিলে িানদর বাোবালে ক্ষমা কনর লদনবে 
এবং িানদর জেয প্রলিলট চুলক্ত ও অঙ্গীকারোমা লিলথি কনর লদনবে।   
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একলবংি পলরনেদ 

(حقوقهص انليّب صّّل اهلل عليه و سلم وخصائ)  

েবী সাল্লাল্লাহু ‘আিইলহ ও াসাল্লানমর ববলিষ্ট্য ও অলধ্কারসমূহ 

 আল্লাহ িা‘আিা আমানদর েবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ 
ও াসাল্লানমর িারা েবুও াি ও লরসািানির পলরসমালপ্ত করার মাধ্যনম 
িাঁনক লবনিলষি কনরনেে। আল্লাহ িা‘আিা বনিে, 

بَا  ﴿
َ
ٌد أ َمَّ ا ََكَن ُم  َحد   مَّ

َ
مۡ  أ ِن ردَِجالِك  وَل َوَل   مد ِ وََخاَتَم ٱِكن رَّس  ِ ٱَّللَّ  ﴾نَ نلَّبِيد

 [  ٨٣]االحزاب: 

“মুহাম্মাদ মিামানদর মনধ্য মকানো পুরুনষর লপিা েে; বরং লিলে 
আল্লাহর রাসূি ও মিষ েবী।” ]সূরা আি-আহযাব, আ াি: ৪০[ 

 আর েবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লানমর লরসািাি 
সালবযকভানব সকি মােুনষর জেয এবং বযাপাকভানব মােুষ ও লজন্ন 
জালির জেয। আল্লাহ িা‘আিা বনিে, 

رۡ  َوَما  ﴿
َ
 [٧١]سبا:  ﴾لدِلنَّاِس  فَّة  َ  إَِّلَّ َكٓاَن  َسلۡ أ

“আর আমরা মিা আপোনক সমগ্র মােুনষর জেযই মপ্ররি কনরলে।” 
]সূরা সাবা, আ াি: ২৮[ 

আল্লাহ িা‘আিা আরও বনিে, 

رۡ  َوَما  ﴿
َ
 [٩٣٢]االنبياء:  ﴾١٠٧لَِمنَي َع  لدِلۡ  ة  َ  إَِّلَّ رَۡحَ َن  َسلۡ أ

“আর আমরা মিা আপোনক সৃলষ্ট্কুনির জেয শুধু্ রহমিরূনপই 
পালিন লে।” ]সূরা আি-আলম্ব া, আ াি: ১০৭[ 
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 আর আল্লাহ িা‘আিা কিৃযক েবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ 
ও াসাল্লানমর জেয দীেনক পলরপূিয করা এবং িাঁর প্রলি লবজ  ও 
ক্ষমিার মনিা লে‘আমি পূিয করার পনরই লিলে মারা যাে, আর 
আল্লাহ িা‘আিা িাঁর প্রলি আ াি োলযি কনর বনিে, 

كۡ وۡ ۡلَ ٱ﴿
َ
مۡ َملۡ َم أ مۡ  ت  لَك  تۡ  دِيَنك 

َ
مۡ ت  َعلَيۡ َممۡ َوأ م  نِعۡ  ك  َم َل  سۡ ۡلِ ٱَمِِت َورَِضيت  َلك 

 [٣دة: ]املائ ﴾ادِين  

“আজ আলম মিামানদর জেয মিামানদর দীেনক পলরপূিয করিাম এবং 
মিামানদর ওপর আমার লে‘আমি সমূ্পিয করিাম, আর মিামানদর জেয 
ইসিামনক দীে লহনসনব পেন্দ করিাম।” ]সূরা আি-মান দা, আ াি:৩[   

 অেুরূপভানব িাঁর ‘রব’ িাঁনক লবনিলষি কনরনেে ‘ইসরা’ 
(রালত্রকািীে ভ্রমি) ও ‘লম‘রাজ’ (ঊধ্বযগমি) করানোর মাধ্যনম, আর 
িাঁর জেয লিলে চাঁদনক েলণ্ডি কনরনেে এবং িাঁর থুিু ও ঘামনক 
বরকিম  ও লচলকৎসার উপকরি বালেন  লদন নেে। িাঁর মদা‘আর 
কারনি বৃলষ্ট্ বষযি হি এবং িাঁর প্রলি গােপািা অবেলমি হন নে, 
আর উট ও পাথর িাঁনক সািাম প্রদাে কনরনে, আর িাঁনক সাহাযয 
করা হন নে (িত্রুনদরনক িাঁর) ভ  ও আিনঙ্কর িারা এক মানসর 
দূরনের পলরমাি পযযন্ত। আর লিলে হনিে আদমসন্তানের লেরহঙ্কারী 
মেিা, মহাে িাফা‘আনির অলধ্কারী এবং লক ামনির লদে ‘প্রিংসার 
পিাকা’ বহেকারী। 
 িাঁর েবুও ানির দিীি-প্রমাি সীমার অলিলরক্ত এবং িারঁ মহৎ 
গুনির সংেযা অগলিি। 
 সুিরাং িাঁর প্রথম ‘হক’ বা অলধ্কার হনিা িাঁর প্রলি ঈমাে 
আে ে করা, সানথ সানথ িাঁর আেুগিয ও অেুসরি করা, িাঁনক 
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সম্মাে ও েদ্ধা করা এবং িাঁনক মহব্বি করা ও িাঁর প্রলি 
আন্তলরকিা প্রদিযে করা, আর িাঁর লেকট লবচানরর ভার মদও া, িাঁর 
িরী‘আিনক মমনে সন্তুষ্ট্ থাকা এবং মকানো রকম বাোবালে ও 
কনিারিা োো িাঁনক যথাযথ মযযাদা মদও া, আর িাঁর প্রলি সািাি 
ও সািাম মপি করা।                   

 . سلّم تسليماً كثرياً و، و ىلع آهل و أصحابه صّل اهلل عليه

“আল্লাহ িাঁর প্রলি এবং িাঁর পলরবার-পলরজে ও সকি সাহাবীগনির 
প্রলি মবলি মবলি সািাি ও সািাম বষযি করুে”।  
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িালবংি পলরনেদ 

 )اإليمان بايلوم اآلخر(

মিষ লদবনসর ওপর ঈমাে 

 আর ঈমানের অেযিম আনরকলট রুকে হনিা: মিষ লদবনসর 
ওপর এবং িার ভূলমকা ও আিামিসমূনহর প্রলি ঈমাে আে ে করা।  
 আর প্রনিযক ময বযলক্তই মারা যানব িার মোট লক ামি শুরু 
হন  মগনে।  
 আর মৃিুযক্ষনি লফলরিিা অবিরি কনর মুলমে বযলক্তনক দ াম  
আল্লাহর সানথ সাক্ষাৎ এবং জান্নানি িার জেয বরােকৃি আসনের 
সুসংবাদ প্রদাে কনরে, আর মৃিুযর সম  মােুষ কেেও কেেও 
লফিোর সমু্মেীে হ , আর আমনির ভানিা-মন্দ লেভযর কনর িার 
মিষ অবস্থার ওপর।  
 আর কবর হনিা আলেরানির প্রথম মােলযি (নেিে), আর 
আল্লাহর কানেই মকবি আে  প্রাথযো করা হনব িার আলিঙ্গে ও 
লফিো মথনক, আর কবনরর িালস্ত ও িালন্ত সম্পনকয বলিযি হাদীনসর 
সংেযা ‘মুিাও ালির’ পযযান র, আর িা অস্বীকার কনর থানক োলস্তক, 
ভণ্ড দািযলেক ও লবদ‘আিপন্থীনদর একলট দি, বস্তুি িারা লমথযা 
প্রলিপন্ন কনর এমে লবষ নক, যা িানদর জ্ঞানের আওিা  মেই, আর 
ঈমােদারগনির কাউনক কাউনক আল্লাহ িা‘আিা কবনরর লফিো ও 
িালস্ত মথনক লেরাপত্তা দাে কনরে।  
 আর ‘বারযাে’ োমক জগনির লবলধ্লবধ্াে পলরচালিি হ  রূনহর 
উপর এবং িরীর িার অেুগামী।  
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 আর লক মাি সংঘলটি হও ার আনগ আনগ লকেু লবনিষ 
আিামি ও েমুো মদো যানব।  
 আর িার লকেু লেদিযে মোট এবং িা সংঘলটি হন  মগনে। 
মযমে, েবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লামনক মপ্ররি ও িাঁর মৃিুয 
এবং িাঁর জীবেিা  চন্দ্র েণ্ড-লবেণ্ড হও া। 
 আর িার লকেু আিামি সংঘলটি হনে এবং িা বারবার 
সংঘলটি হনব। মযমে, লফিো-ফযাসাদ সৃলষ্ট্কারী দাজ্জািগনির 
আলবভযাব; ভূলমধ্বস, ভূলমকম্প ও আনে লগলরর আত্মপ্রকাি এবং 
মুসলিমগনির লবরুনদ্ধ সকি জালি ঐকযবদ্ধ হও া।  
 িার আরও লকেু আিামি আনে, যা এেেও সংঘলটি হ  লে 
এবং িার অনপক্ষা করা হনে। মযমে, স্বনিযর পাহাে িারা ফুরাি েদী 
মেনক মফিা, আরব উপ-িীনপ সবুজ-িযামি বাগাে সৃলষ্ট্ ও েদ-েদীর 
প্রবাহ, মরাম লবজ  এবং মাহদী আিাইলহস সািাম-এর আত্মপ্রকাি।  
 আর লক ামনির লকেু বে বে আিামি রন নে, মসগুনিা হনিা: 
দাজ্জানির আলবভযাব, ‘ঈসা ইবে মারই াম ‘আিাইলহস সািানমর 
অবিরি, িারপর ই াজুজ ও মা’জুনজর আগমে এবং মধ্াঁ া, অিুঃপর 
পলিম লদক মথনক সূযয উদ  হনব এবং মস সমন  আর মকানো িাওবা 
কবুি করা হনব ো, আর লবনিষ এক জািী  প্রািীর আলবভযাব, 
অিুঃপর এমে আগুে, যা মােুষনক সমনবি করনব এবং এটা 
লক ামনির সবযনিষ বে আিামি এবং লক ামি সংঘলটি হও ার 
পূবযাভাস লহনসনব প্রথম আ াি বা আিামি।  
 আর লক ামনির লেদিযেগুনিা প্রকানির পর ইসিাম লেলিহ্ন 
হন  যানব, আি-কুরআে উনি যানব, মােুষ মূলিযপূজার লদনক লফনর 
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যানব, বাইিুল্লাহ িথা মাসলজনদ হারাম ধ্বংস হন  যানব এবং 
ঈমােদারগনির রূহ কবজ (হরি) করা হনব।  
 আর লক ামনির লদনে সবলকেু কব্জাভুক্ত করা হনব, যমীেনক 
চূিয-লবচূিয করা হনব, আকাি মফনট যানব এবং িানক গুলটন  মেও া 
হনব, সূযযনক গুলটন  লেন  িার আনিাক লবেুরি বন্ধ করা হনব, চন্দ্র 
গ্রহনির লিকার হন  িার আনিা লেষ্প্রভ হনব এবং সাগর ও েদীগুনিা 
লবনস্ফালরি হনব।  
 অিুঃপর লিঙা  দু’লট বা লিেলট ফুঁ মদও া হনব এবং িানি 
জেগি আিলঙ্কি হনব, আর অপর ফুঁ িারা িারা মারা যানব, িনব 
আল্লাহ যানক চাে মস বযিীি। অিুঃপর িৃিী  বানরর ফুঁনি িারা 
দাঁলেন  লগন  পরস্পর িাকািালক করনব, মযমেভানব লিলে িানদরনক 
প্রথম সৃলষ্ট্ কনরনেে, লিক মসভানব িারা প্রিযাবিযে করনব।  
 আর পুেরুিাে ও হাির-েিনরর লবষ লট সলিক ও সিয বনি 
প্রমালিি িরী‘আনির দিীি িারা, বুলদ্ধলভলত্তক যুলক্তর মাধ্যনম এবং 
মুসলিম ও লকিাবধ্ারীগনির ইজমা‘ বা ঐকযবদ্ধ রা  িারা।  
 আর লক ামনির লদনে সবযপ্রথম যার যমীে (কবর) উনু্মক্ত কনর 
মদও া হনব লিলে হনিে সবযনেষ্ঠ সৃলষ্ট্ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ 
ও াসাল্লাম। অিুঃপর জেগিনক অবস্থাে করার জা গা  সমনবি করা 
হনব োলি পা, লববে ও োিোলবহীে অবস্থা , আর মসলদে সবযপ্রথম 
যানক কাপে পরানো হনব, লিলে হনিে ইবরাহীম ‘আিাইলহস সািাম। 
অিুঃপর মুলমেগিনক দ ামন র লেকট বাহনে কনর সম্মালেি 
মমহমােরূনপ সমনবি করা হনব, আর কালফরগিনক অন্ধ, মবাবা ও 
বলধ্র কনর িৃষ্ণািুর অবস্থা  উপুে কনর জাহান্নানমর লদনক লেনক্ষপ 
করা হনব।  
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 অিুঃপর মহাসমানবনির লদনের উনেিয িানদরনক একলত্রি 
করা হনব। অিুঃপর (আল্লাহর) সাক্ষাৎ হালসি হনব, আর আপোর রব 
এবং লফলরিিাগি সালরবদ্ধভানব আগমে করনব।  
 অিুঃপর আল্লাহ িা‘আিার দরবানর বান্দাগনির সমানবি হনব, 
িানদর মধ্য মথনক মকানো লকেুই মগাপে থাকনব ো, আর মুলমেগনির 
অপরাধ্ লেলদযষ্ট্ করার জেয একটা সমানবি হনব, যানি িানদরনক িার 
প্রলিনবদে মদও া যা , িানদর কানে িা মগাপে রাো যা  এবং ক্ষমা 
করা যা , আর এটাই হনিা সহজ লহসাব।  
 আর কলিে লহসাব হনিা মজরা বা চুিনচরা লহসাব-লেকাি, আর 
যার সূক্ষ্ম লহসাব মেও া হনব িানক মিা িালস্ত মদও া হনব, আর 
জান্নািবাসীনদর মনধ্য এমে বযলক্তও আনেে, লযলে লবো লহসানব মকানো 
পূবযিালস্ত োোই িানি প্রনবি করনবে।  
 আর আমিোমা লেন  আসা হনব এবং িানি থাকনব মোট-বে 
সকি কথা ও কানজর মরকডয।  
 আর সাক্ষী লহনসনব হালযর করা হনব সংরক্ষিকারী 
লফলরিিাগি, সম্মালেি মিেকবৃন্দ, কাে, মচাে এবং সকি অঙ্গ-প্রিযঙ্গ 
ও েকসমলষ্ট্নক, আর িানদর লেকট মাযিুনমর (লেযযালিনির) জেয 
যালিনমর মথনক লকসাস (প্রলিনিাধ্) মেও া হনব।  
 অিুঃপর আমিোমাগুনিা উোনো হনব এবং পৃষ্ঠাগুনিা েুনি 
মদও া হনব, িারপর মকউ মকউ িা ডাে হানি গ্রহি করনব, আমরা 
আল্লাহর লেকট িাঁর অেুগ্রহ প্রাথযো করলে। আবার মকউ মকউ িা 
িার লপনির মপেে মথনক বাম হানি গ্রহি করনব, আল্লাহর কানে 
আমরা আমানদর জেয ক্ষমাসুন্দর আচরি প্রিযািা করলে।  
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 অিুঃপর লক ামনির লদনে ওজনের পাল্লা স্থাপে করা হনব। 
িারপর যানদর পাল্লা ভারী হনব, িারাই হনবে সফিকাম এবং যানদর 
পাল্লা হািকা হনব, িারাই হনব ক্ষলিগ্রস্ত।  
 আর মােুষ প্রস্থাে করনব পুিলসরানির লদনক অন্ধকানরর মানে, 
িারপর মুলমে ও মুোলফকনদর মানে পাথযকয সূলচি হনব, অিুঃপর 
িানদর সকিনক িার লহসাব অেুযা ী েূর বা আনিা প্রদাে করা হনব।   
 আর লক ামনির লদনে আমানদর েবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ 
ও াসাল্লানমর জেয ‘কাউোর’ োমক লবনিষ লে‘ ামনির বযবস্থা থাকনব 
এবং িার মথনক িার হাউয সম্প্রসারি করা হনব, ময বযলক্ত িা মথনক 
একবার পালে পাে করনব, মস পরবিযীনি কেেও িৃষ্ণািয হনব ো।  
 িার পালে দুনধ্র মচন ও অনেক মবলি সাদা হনব, বরনফর মচন  
অনেক মবলি িীিি, মধু্র মচন  অনেক মবলি লমলষ্ট্, িার ঘ্রাি 
লমিনকর মচন  অনেক মবলি সুগন্ধযুক্ত এবং িার পােপানত্রর সংেযা 
আকানির িারকারালজর সংেযার মি।  
 আর ‘লসরাি’ হনিা জাহান্নানমর মধ্যভানগর উপনর সম্প্রসালরি 
মসিু, মােুষ িার কানে উপলস্থি হনব িানদর আমি লেন , িারপর 
মকউ পার হন  যানব লেরাপনদ অক্ষিভানব, আবার মকউ পার হনব 
আঁচে মেন  আহিবস্থা , আর অেযজে জাহান্নানমর আগুনে সূ্তপ হন  
পেনব, আর েবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লাম িার উপর দাঁলেন  
লফলরিিাগিসহ বিনি থাকনবে:  

 .«َسلِّمْ رَبِّ َسلِّْم »
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“মহ আমার রব! িালন্ত বষযি করুে, িালন্ত বষযি করুে।”6 

 িার পনর জান্নািবাসীগনির মানে যুিুনমর প্রলিনিাধ্ গ্রহনির 
অেুষ্ঠাে হনব।  
 আর মিষ লদবনসর ওপর ঈমাে আে নের অন্তভুযক্ত অেযিম 
আনরকলট লদক হনিা, িাফা‘আনির প্রলি ঈমাে আে ে করা, আর িা 
সাবযস্ত হনব দু’লট িিয পূরনির মাধ্যনম: সুপালরিকারীর জেয আল্লাহ 
িা‘আিার অেুমলি, আর সুপালরিকারী ও যার জেয সুপালরি করা 
হনব- উভন র প্রলি িাঁর (আল্লাহর) সন্তুলষ্ট্। 
 িন্মনধ্য মহাে িাফা‘আনির লবষ লট আমানদর েবী সাল্লাল্লাহু 
‘আিাইলহ ও াসাল্লানমর জেয লেলদযষ্ট্, আর িা হনব লবচার-ফ সািার 
কাজলট মিষ করার জেয, আর িাই হনিা ‘মাকানম মাহমূদ’ বা 
প্রিংলসি স্থাে।  
 িন্মনধ্য েবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লানমর আনরকলট 
িাফা‘আি (সুপালরি) হনব জান্নানির দরজা েুনি মদও ার বযাপানর 
এবং িাোো লিলে আরও অনেক সুপালরি করনবে।  
 িন্মনধ্য আনরকলট িাফা‘আি (সুপালরি) হনব মুলমেগি এবং 
আল্লাহর একেবানদ লবশ্বাসী পাপীগনির বযাপানর, আর এ প্রকানরর 
িাফা‘আিলট সাবযস্ত হনব িারঁ জেয এবং সকি লফলরিিা, েবী ও 
সৎকমযিীি বযলক্তবনগযর জেয।  
 আর েবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লানমর িাফা‘আি 
(সুপালরি) িারা সবনচন  মসৌভাগযবাে মােুষ হনব: ময বযলক্ত 

                                                           
6 সহীহ মুসলিম, হাদীস েং ৫০৩ 
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একলেষ্ঠভানব িার আন্তলরকিা সহকানর বনিনে:   ال هلإ إال اهلل (আল্লাহ 

োো উপাসোর মযাগয মকানো সিয ইিাহ মেই)।  
 আর সৃলষ্ট্কুনির রব আল্লাহ িা‘আিার সুপালরনি বহু মিাকজে 
জাহান্নাম মথনক মবলরন  আসনব।  
 আর আনেরানির প্রলি ঈমাে আে নের অন্তভুযক্ত অেযিম 
আনরকলট লদক হনিা, লক ামনির লদনে মুলমেগি কিৃযক িানদর রবনক 
মদোর লবষ লটর প্রলি ঈমাে আে ে করা।  
 আরও ঈমাে আো, আফনসাস ও অপমানের লদনে 
কালফরগিনক দীদানর ইিাহী মথনক পদযার আোি কনর বলঞ্চি করার 
লবষ লটর ওপর।  
 আর আনেরানির প্রলি ঈমাে আে ে করার অন্তভুযক্ত অেযিম 
আনরকলট লদক হনিা: জান্নাি ও জাহান্নানমর প্রলি ঈমাে আে ে 
করা। 
 কারি, জান্নাি হনিা সৎবযলক্তগনির আবাসস্থি, আর জাহান্নাম 
হনিা পাপীনদর মিষ লিকাো।  
 আর উভ লট আল্লাহর সৃলষ্ট্, এেেও স্থা ীভানব লবদযমাে এবং 
এগুনিা ধ্বংস হনব ো।  
 আর জান্নাি ও িার লে‘ ামিরালজর কিগুনিা মােগি স্তর ও 
মেলি রন নে, আর জাহান্নাম ও িার িালস্তরও কিগুনিা মাে ও ধ্াপ 
রন নে।  
 আর প্রনিযকলটর জেয রক্ষক ও দরজার বযবস্থা আনে; 
জান্নানির আনে আটলট দরজা, আর জাহান্নানমর রন নে সািলট দরজা 
এবং িানি মকানো সনন্দহ মেই।  
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 সবযপ্রথম জান্নানি প্রনবিকারী সৃলষ্ট্ হনিা: এ উম্মাি এবং িারা 
হনবে িার অলধ্বাসীনদর অনধ্যক বা িার মচন  মবলি।  
 আর জান্নানি সবযপ্রথম প্রনবিকারী বযলক্ত হনবে এ উম্মানির 
েবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লাম এবং িানি সবযনিষ প্রবনিকারী 
হনবে এ জালির পাপী মিানকরা।  
 আর িার অলধ্কাংি অলধ্বাসী হনিা: দলরদ্র ও দুবযিগি।  
 আর জান্নানির সকি অলধ্বাসী মকবি আল্লাহর রহমনি িানি 
প্রনবি করনবে।  
 আর আমানদর উম্মাি বযিীি অেযােয জালির অলধ্কাংি মােুষ 
জাহান্নানম প্রনবি করনব।  
 আর জাহান্নানম অলধ্কাংি অলধ্বাসী হনব োরী।  
 আর ময বযলক্ত িাওহীদ িথা আল্লাহর একেবাদ ও ঈমানের 
ওপর মারা মযনি পানর লে, মস লচরস্থা ীভানব জাহান্নানমর মনধ্য 
থাকনব।  
 আর আল্লাহর একেবানদ লবশ্বাসী পাপীগনির মধ্য মথনক ময 
বযলক্ত জাহান্নানম প্রনবি করনব, মস িানি লচরস্থা ীভানব অবস্থাে করনব 
ো।  
 অিুঃপর প্রনিযনকই যেে িার আবাসস্থি জান্নাি বা জাহান্নানম 
মপৌঁনে যানব, িেে মৃিুযনক যনবহ করা হনব; ফনি আর কেেও কারও 
মৃিুয হনব ো।  
 আর আনেরানির প্রলি ঈমাে আে ে করা, বযলক্তনক আেুগিয 
করার বযাপানর মপ্ররিা মযাগা , অবাধ্য হও া মথনক দূনর রানে এবং 
সাবযক্ষলিক দীনের ওপর অটি রানে, আর দুলে ার মভাগলবিাস ও 
চাকলচনকযর বযাপর সংযমী হনি এবং আনেরানির পানথ  সংগ্রহ 
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করনি উৎসালহি কনর, আর দুুঃে-কষ্ট্ ও লবপদাপনদর সম  বধ্যয 
ধ্ারি করনি অেুনপ্ররিা মদ ।  
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ত্রন ালবংি পলরনেদ 

 )اإليمان بالقضاء والقدر(

িাকদীর ও ফ সািার ওপর ঈমাে 

 ঈমানের অেযিম আনরকলট রুকে হনিা: িাকদীর ও ফ সািার 
ভানিা ও মন্দ এবং লমষ্ট্িা ও লিক্তিার প্রলি ঈমাে আে ে করা, 
আরও মনে প্রানি লবশ্বাস করা ময, এটা আল্লাহর পক্ষ মথনক, লযলে 
সবলকেু সৃলষ্ট্ কনরনেে, অিুঃপর িা লেধ্যারি কনরনেে যথাযথ 
অেুপানি, আর িাঁর ফ সািা সুলেধ্যালরি, অবিযিাবী।  
 িাকদীনরর মূিকথা হনিা, আল্লাহ িা‘আিার সৃলষ্ট্র মনধ্য এটা 
িাঁর একলট মগাপে লবষ , লিলে িাঁর বান্দাগনির লেকট মথনক িার 
(িাকদীনরর) ‘ইিম’ বা জ্ঞােনক িুলকন  মরনেনেে এবং িানদরনক িা 
জাোর মচষ্ট্া করনি লেনষধ্ কনরনেে।  
 আর িাকদীনরর প্রলি ঈমানের চারলট স্তর:  
 প্রথমি: আল্লাহর জ্ঞানের প্রলি লবশ্বাস স্থাপে করা, লযলে 
অবগি আনেে যা হন নে, যা হনব এবং যা হ লে, যলদ হ  িা 
লকভানব হনব; লযলে (আগাম) জানেে িাঁর সৃষ্ট্ মােুনষর হৃদ  যা 
িুলকন  রানে এবং যা প্রকাি কনর, আরও জানেে িানদর অবস্থালদ ও 
িানদর কমযযজ্ঞ সম্পনকয এবং িানদর ভলবষযৎ পলরিলি সম্পনকয, 
মযোনে িারা মপৌঁোনব; অিুঃপর লিলে িানদরনক মবর কনর আনেে এ 
জগনির লদনক, িারপর িানদরনক আনদি কনরে, লেনষধ্ কনরে এবং 
দুুঃে-কনষ্ট্ মফনি িানদরনক পরীক্ষা কনরে, এমেলক মিষ পযযন্ত 
িানদর মানে সুস্পষ্ট্ভানব প্রকাি পা  িাঁর আনগ মথনক জাো লবষ লট 
এবং সানথ ফুনট উনি িার পলরপূিয িাৎপযযলট- আি-কুরআনের ভাষা :  
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ِ َشۡ ٱَوََكَن ﴿
لد  [  ٨٣]االحزاب:  ﴾٤٠ا ءأ َعلِيم  َّللَّ  بِك 

“আর আল্লাহ সবযলকেু সম্পনকয সবযজ্ঞ।” ]সূরা আি-আহযাব, আ াি: 
৪০[ লযলে পলরপূিয জ্ঞানের অলধ্কারী বনি লবনিলষি। সুিরাং িাঁর সানথ 
সংযুক্ত হ  ো মকানো ভুি-ত্রুলট এবং সনন্দহ, সংি  ও লবভ্রালন্ত।  

 লিিী ি: আগাম জ্ঞানের লভলত্তনি লেধ্যালরি, সৃলষ্ট্র িাকদীনরর 
লিনের রাোর প্রলি ঈমাে আে ে করা। আল্লাহ িা‘আিা বনিে,  

لَمۡ ﴿
َ
نَّ  لَمۡ َتعۡ  أ

َ
َ َيعۡ ٱأ َما  ٱلَم  َما ِِف َّللَّ  ٱءِ وَ لسَّ

َ
 [٢٣]احلج:  ﴾بأ لَِ  ِِف كَِت  إِنَّ َذ   ِض  ۡرۡل

“আপলে লক জানেে ো ময, আসমাে ও যমীনে যা লকেু আনে আল্লাহ িা 
জানেে। এসবই মিা আনে এক লকিানব।” ]সূরা আি-হাজ, আ াি: 
৭০[ আর িা হনিা ‘িাওনহ মাহফূয’ বা সংরলক্ষি ফিক, আর িা হনে 
মূি লকিাব। সুিরাং এমে মকানো সৃলষ্ট্ মেই যার োম আল্লাহ আসমাে 
ও যমীে সৃলষ্ট্র পঞ্চাি হাজার বের পূনবয লেলদযষ্ট্ লকিানব লিলপবদ্ধ কনর 
রানেে লে, অিুঃপর িারা িানদর মািৃগনভয থাকা অবস্থা  লিলে িানদর 
মসৌভাগযবাে ও হিভাগযনদর োম লিলপবদ্ধ কনরনেে এবং লিলপবদ্ধ 
কনরনেে িানদর লরলযক, কময ও জীবেকাি, আর এটা হি পলথযব 
জীবেকাি সম্পলকযি িাকদীর বা পূবযলেধ্যারি, আর ‘িাইিািুি ক্বদর’ 
িথা ভাগযরজেীনি লিলপবদ্ধ কনরে বালষযক িাকদীর, আর বান্দার ওপর 
সুলেধ্যালরি লে লির বাস্তব প্রন াগ হ  িার লেধ্যালরি সমন - িার োম 
হনিা বদেলন্দে িাকদীর, আর প্রনিযকলট ঘটোর জেয একলট লেধ্যালরি 
অবস্থাে রন নে এবং অবিযই মিামরা জােনি পারনব।  

 িৃিী ি: আল্লাহ িা‘আিার বাস্তবা েনযাগয ইো বা অলভপ্রান র 
প্রলি ঈমাে আে ে করা। কারি, লিলে যা চাে হন  যা  এবং লিলে 
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যা চাে ো িা হ  ো; লিলে যানক চাে অেুগ্রহ কনর লহদান ি দাে 
কনরে এবং যানক ইো েযা -েীলির লভলত্তনিই পথভ্রষ্ট্ কনরে। িাঁর 
লসদ্ধান্ত রদ (বালিি) করার মনিা মকউ মেই, মকউ মেউ িাঁর হুকুমনক 
পলরবিযে করার মি এবং িারঁ লেনদযিনক পরাস্ত করার মনিাও মকউ 
মেই, আর বান্দানদরও ইো বা অলভপ্রা  রন নে। সুিরাং িানদর মনধ্য 
ময বযলক্ত সলিক ও সিািার পথ চাইনব, মস িার রনবর পথনক গ্রহি 
করনব, আর ময বযলক্ত লবপনথ যাও ার ইো করনব, মস ি িােনক 
পলরচািক বা কাণ্ডারী লহনসনব গ্রহি করনব। 
 আর ময বযলক্ত মকানো লকেুর ইো করনব, লবশ্বাস করনি হনব- 
িার ইোর পূনবযই আল্লাহর ইো এবং িার অলভপ্রান র পূনবযই আল্লাহ 
িা‘আিার অলভপ্রা । আল্লাহ িা‘আিা বনিে,  

ن يََشا   ء وَن إَِّلَّ  تََشا  َوَما ﴿
َ
 [٧١]اتلكوير:  ﴾٢٩لَِمنَي َع  لۡ ٱَّللَّ  َربُّ ٱَء أ

“আর মিামরা ইনে করনি পার ো, যলদ ো সৃলষ্ট্কুনির রব আল্লাহ 
ইনে কনরে।” ]সূরা আি-িাকও ীর, আ াি: ২৯[ আর আল্লাহ 
িা‘আিার ইো ও অলভপ্রা লট িাঁর জ্ঞাে ও প্রজ্ঞার ওপর প্রলিলষ্ঠি। 

 চিুথযি: আল্লাহ িা‘আিা সকি লকেুর স্রষ্ট্া- এ কথার ওপর 
লবশ্বাস স্থাপে করা। আল্লাহ িা‘আিা বনিে,  

ِ َشۡ َّللَّ  َخ  ٱ﴿
د  [٩٤]الرعد:  ﴾ء  لِق  ك 

“আল্লাহ সকি বস্তুর স্রষ্ট্া।” ]সূরা আর-রা‘দ, আ াি: ১৬[ আর মহাে 
আল্লাহ সকি বান্দা ও িানদর কনমযরও স্রষ্ট্া। লিলে বনিে,  

مۡ ٱوَ ﴿  [١٤]الصافات:  ﴾٩٦َمل وَن َوَما َتعۡ  َّللَّ  َخلََقك 
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“আর আল্লাহই সৃলষ্ট্ কনরনেে মিামানদরনক এবং মিামরা যা কর িাও।” 
]সূরা আস-সাফ্ফাি, আ াি: ৯৬[ 

 আর রনবর ওপর হৃদ  মনের ভরসা করাটা উপাজযে ও উপা -
উপকরি গ্রহি করানক লেনষধ্ কনর ো, বরং িা (ভরসা করাটা) 
সবযনেষ্ঠ উপা  ও অবিম্বে।  
 আর উপা -উপকরনির ওপর ভরসা করা মানে ‘িাওহীদ’ িথা 
একেবানদর মনধ্য লিকয করা, আর িানক (উপা -উপকরিনক) লেষ্ফি 
মনে করাটা হনব লবনবক-বুলদ্ধর কমলি বা ঘাটলির কারি এবং িানক 
লবিকুি উনপক্ষা করা মানে িরী‘আনির দিীনির দুেযাম করা।  
 আর বান্দানক যা পানব িানি কেেও ভুি করনব ো, আর 
বান্দা যা হারানব িা মস কেেও পানব ো। আর আল্লাহ িা‘আিা যা 
ফ সািা করনবে, িা অবিযই হনব, আর লেনবযাধ্ হিভাগা মস বযলক্ত, 
ময িার লেনজর অবস্থানক লিরস্কার কনর, আর শুধু্ লবপদ-মুসীবি ও 
দুুঃে-কনষ্ট্র সম ই িাকদীরনক যুলক্ত লহনসনব মপি করা হনব, মদাষ-
ত্রুলট ও পানপর মবিা  ে ।  
 আল্লাহ িা‘আিার রহমি ও লবচক্ষিিার পলরপূিযিার কারনি 
মন্দনক িাঁর প্রলি সম্পলকযি করা যানব ো। সুিরাং যলদ মন্দনক 
মকানোভানব িারঁ ফ সািাকৃি বস্তুর প্রলি সম্পলকযি করা হ , িাহনি 
িাঁর পক্ষ মথনক িা েযা  ও উত্তম বনি গিয হনব।  
 আর িাকদীর ও ফ সািার ওপর ঈমাে স্থাপে করার ফনি 
সরাসলর উপা -উপকরনির উপলস্থলির সমন ও হৃদ  মে রনবর ওপর 
লেভযর করনব, িাকদীনরর লিক্তিার প্রলি সন্তুষ্ট্ থাকনব এবং বধ্যয বা 
কৃিজ্ঞিা প্রকানির মাধ্যনম সাও ানবর আিা করনব।  
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িৃিী  অধ্যা  

(نواقض اإليمان و نواقصه)  

ঈমাে লবেষ্ট্কারী ও হ্রাসকারী লবষ সমূহ 
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িৃিী  অধ্যা  

প্রথম পলরনেদ: কুফনরর অথয ও প্রকারনভদ 

লিিী  পলরনেদ: িরী‘আনির লবধ্াে প্রন াগ করার েীলিমািা 

িৃিী  পলরনেদ: ঈমাে লবেষ্ট্কারী লবষ সমূনহর প্রকার ও মেলিলবভাগ 

চিুথয পলরনেদ: ঈমাে হ্রাসকারী বা ঘাটলিকারক লবষ সমূহ 
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প্রথম পলরনেদ 

 )معىن الكفر و أقسامه(

কুফনরর অথয ও প্রকারনভদ 

 কুফর সাবযস্ত হনব ঈমাে লবেষ্ট্কারী মকানো কমযকানণ্ড জলেি 
হও ার কারনি এবং এমে সব কমযকাণ্ড জলেি হও ার কারনি, যার 
ওপর সাধ্ারিি কুফুরীর গুোহ প্রনযাজয হ , আর মসগুনিা হনিা: 
কথামািা বা কাযযাবিী বা লবশ্বাসসমূহ, িরী‘আি প্রবিযক লসদ্ধান্ত 
লদন নেে ময, এগুনিা ঈমােনক েষ্ট্ কনর মদ  এবং জাহান্নানম 
স্থা ীভানব অবস্থাে করার লবষ লটনক অপলরহাযয কনর মদ ।  
 আর যাবিী  গুোহ ও পাপরালি ঈমােনক কলমন  মদ , লকন্তু 
িানক েষ্ট্ কনর মদ  ো।  
 আর ‘কুফর’ মানে ঈমাে ো থাকা, আর িা মযমলেভানব লবশ্বাস 
ও কথার িারা হন  থানক, লিক মিমলেভানব কানজর িারাও হন  
থানক, চাই মস কাজলট আন্তলরকভানব হউক অথবা িারীলরকভানব 
হউক।  
 আর মযমলেভানব কানজর মাধ্যনম কুফুরী হ , লিক মিমলেভানব 
কাজ বজযে করা ও কাজ মথনক লবরি থাকার িারা এবং সনন্দহ ও 
সংি  িারাও কুফুরী হনি পানর। 
 আর ‘কুফর’, ‘লিকয’, ‘লফসক’ ও ‘যুিুম’ -এ িব্দগুনিা 
িরী‘আনির পালরভালষক অনথয বযবহার করা হনব এবং এগুনিার িারা 
উনেিয হনব বে (األكرب) অথবা মোট (األصغر)। 
 সুিরাং বেলট (األكرب): িার সংলেষ্ট্ বযলক্তনক মুসলিম লমল্লাি 
মথনক মবর কনর মদ  এবং িার জীবে ও সম্পনদর লেরাপত্তার 
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গযারালি প্রিযাহার কনর মে , আর দিীি-প্রমাি প্রলিষ্ঠা করার পর 
দুলে ানি িার ওপর কালফরনদর লবলধ্লবধ্ােগুনিা জালর হনব এবং 
আনেরানি মস জাহান্নানম লচরস্থা ীভানব অবস্থাে করনব, আর 
সুপালরিকারীগনির মকানো সুপালরি িার উপকানর আসনব ো। 
 আর মোটলট (األصغر): িার সংলেষ্ট্ বযলক্ত দুলে া ও আলেরানি 

মুসলিম সম্প্রদান র অন্তভুযক্ত বনি গিয হনব এবং আনেরানি িার 
লবষ লট আল্লাহর িা‘আিার লবনবচো  থাকনব, লিলে যলদ চাে িানক 
িালস্ত লদনবে এবং যলদ চাে িানক ক্ষমা কনর লদনবে, আর লক ামনির 
লদনে যারা িাফা‘আি িানভর উপযুক্ত হনব, মস িানদর একজে বনি 
গিয হনব।  
 আর মোট কুফুরী (الكفر األصغر) কেেও কেেও লে‘ ামনির 
অকৃিজ্ঞিার অনথয অথবা সবযলেম্নমানের কুফুরীর অনথয বযবহৃি হ । 

আল্লাহ িা‘আিা বনিে, 

ِ ِلَبۡ َذا ِمن فَۡض َه  ﴿ شۡ  ل َوِن  ِل َرّبد
َ
مۡ َءأ

َ
ر  أ كۡ  ك 

َ
ر  أ  [٨٣]انلمل:  ﴾ف 

“এ আমার রব-এর অেুগ্রহ, যানি লিলে আমানক পরীক্ষা কনরে ময, 
আলম কৃিজ্ঞিা প্রকাি কলর, ো অকৃিজ্ঞিা প্রকাি কলর।” ]সূরা আে-
োমি, আ াি: ৪০[ 

 আর িার ওপর লভলত্ত কনর মুসলিম লমল্লানি লবদযমাে 
থাকাবস্থা  একই বযলক্তর মনধ্য ঈমাে ও কুফনরর সমানবি ঘটা লেনষধ্ 
ে , আর কুফনরর িাোসমুনহর মকানো একলট িাো বান্দার মানে 
লবদযমাে থাকাটা সাধ্ারিভানব িার কালফর হন  যাও ানক অপলরহাযয 
কনর ো, যিক্ষি ো মস প্রকৃি কুফুরীনক সমথযে ও গ্রহি করনব।  
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 আর মযমলেভানব ‘আসি ঈমানের’ উপলস্থলি বযিীি বান্দানক 
উপকৃি করার মনিা ‘প্রকৃি ঈমানের’ অলস্তে পাও া যানব ো, লিক 
মিমলেভানব বান্দা ইসিাম মথনক োলরজ হন  যানব ো, যিক্ষি ো 
িার মনধ্য প্রকৃি ‘বে কুফর’ (الكفر األكرب)-এর উপলস্থলি লবদযমাে 
থাকনব।     
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লিিী  পলরনেদ 

 )ضوابط إجراء األحاكم(

িরী‘আনির লবধ্াে প্রন াগ করার েীলিমািা 

 কুফর ও কালফর বনি আেযাল ি করার লবষ লট একলট 
িরী‘আিী লবধ্াে এবং এ উভন র বযাপানর লসদ্ধান্ত মদও ার একমাত্র 
মালিক হনিে আল্লাহ িা‘আিা।  
 আর ময বযলক্তর ইসিাম গ্রহনির লবষ লট দৃঢ় প্রিযন র সানথ 
সাবযস্ত হনব, িা মকানো প্রকার সনন্দনহর িারা লবিীে বা লবিুপ্ত হনব 
ো, আর সুস্পষ্ট্ভানব গ্রহি করা ইসিামনক সুস্পষ্ট্ কুফুরী বযিীি 
লবেষ্ট্ করা যা  ো।  
 আর কালফর, ফালসক অথবা লবদ‘আিপন্থী বনি সাবযস্ত করার 
বযাপানর ভুি করার মচন  এসব (কালফর, ফালসক অথবা লবদ‘আিপন্থী) 
বনি আেযাল ি ো করার বযাপানর ভুি করাটা অনেক মবলি 
সুলবধ্াজেক।  
 আর দুলে ানি িরী‘আনির লবলধ্লবধ্ােগুনিা প্রনযাজয হনব 
বালহযক অবস্থা ও মিষ লবষ  বা কমযকানণ্ডর ওপর লভলত্ত কনর। সুিরাং 
ময বযলক্ত বালহযকভানব ঈমানের লবষ লট প্রকাি করনব, িানক 
ঈমােদার বনি লসদ্ধন্ত মদও া হনব, আর ময বযলক্ত বালহযকভানব 
ঈমানের লবপরীি লকেু প্রকাি করনব, িানক অলবশ্বাসী বনি লসদ্ধন্ত 
মদও া হনব, আর অন্তনরর লবষ লট পযযনবক্ষি ও লেরীক্ষনির  দাল েলট 
েযস্ত থাকনব গান বী জগনির লবষন  সুলবজ্ঞ আল্লাহর ওপর। 
 আর সুলেলদযষ্ট্ কনর ে , বরং সাধ্ারি অবস্থার ওপর লভলত্ত কনর 
মুসলিম সম্প্রদান র মৃি বযলক্তগনির বযাপানর জাহান্নানম স্থা ীভানব 
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অবস্থাে করা মথনক োজানির লবষ লট দৃঢ়িার সানথ মঘাষিা করা হনব 
এবং কালফর ও োলস্তক সম্প্রদান র মৃি বযলক্তনদর বযাপানর জাহান্নানম 
স্থা ীভানব অবস্থাে করার লবষ লট লেলিিরূনপ বিা হনব। 
 আর লেলষদ্ধ কনময জলেি হও ার বযাপানর সাধ্ারিভানব ময সব 
হুমলক বলিযি হন নে, িা মসই লেলষদ্ধ কানজ জলেি হও া বযলক্তর 
বযাপানর জরুলর লভলত্তনি লেলদযষ্ট্ভানব পলিি হও া দালব কনর ো; চাই 
মস লেলষদ্ধ করা লবষ লট কথা হউক অথবা কাজ হউক অথবা 
লবশ্বানসর লবষ  হউক।  
 কারি, সাধ্ারি হুকুনমর লবষ লট সুলেলদযষ্ট্ভানব লসদ্ধান্ত 
মদও ানক আবিযক কনর ো। সুিরাং িিযসমূহ লেলিি করার মাধ্যনম 
দিীি-প্রমাি প্রলিষ্ঠা করার পনরই শুধু্ বযলক্ত লবনিনষর ওপর হুকুম 
জালর হনব। মস কাজলট মজনে শুনে কনরনে লক ো, িার উনেিয কী 
লেি, মস লক িা ইোকৃি কনরনে, এসব জােনি হনব। সানথ সানথ 
িানক লেলদযষ্ট্ হুকুনমর অন্তভুযক্ত করার বযাপানর মকানো বাধ্া আনে কী 
ো িাও জােনি হনব।  
 আর ময বযলক্ত দাও ানির লবষ লট বুেনি পানরলে, মস বযলক্তর 
ওপর দিীি-প্রমাি প্রলিলষ্ঠি হ  লে।  
 আর ওযনরর (নযৌলক্তক কারনি অক্ষমিার) লবষ লট দীনের 
মূিেীলি ও িাো-প্রিাো  এবং ইজমা ও ইেলিিানফর (নমিনেনকযর) 
জা গা  সমাে িানি প্রনযাজয হনব।  
 আর অগ্রালধ্কানরর লভলত্তনি এবং সামলগ্রকভানব যেে অজ্ঞিার 
সিবো মদো মদনব, িেে যুলক্ত-প্রমাি প্রলিলষ্ঠি ও সলিক লবষ  স্পষ্ট্ 
হও া পযযন্ত িা ‘ওযর’ বনি গিয হনব।  
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 আর দািযলেক ও বানিেী াগি কিৃযক অপবযােযা কৃি এমে 
প্রলিলট অপবযােযা, যা রাসূি সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লামনক লমথযা 
প্রলিপন্ন করার িালমি অথবা দীনের অপলরহাযয মকানো মূিেীলিনক 
অস্বীকার করার িালমি এবং এ ধ্রনের অপবযােযা করনি িানক বাধ্য 
করা হ লে, িাহনি এমে অপবযােযাকারী কালফর হন  যানব। 
আর ময বযলক্ত এরূপ ে , মস হনব দুই জনের একজে, যানদর 
একজে গুোহগার হনব, িনব কালফর হন  যানব ো। মযমে, বযােযার 
মক্ষনত্র মুরলজ া, মু‘িালযিা ও িানদর অেুরূপ সম্প্রদান র সকি 
মিাকজে মযভানব বযােযা কনর থানক। আর অপরজে গুোহগার হনব 
ো, িানক লবদ‘আিপন্থী ও কালফরও বিা যানব ো, মযমে, বযােযার 
মক্ষনত্র মুজিালহদগি মযভানব আলকদা-লবশ্বাস ও িরী‘আনির িাো-
প্রিাোসমূহ লেন  বযােযা কনর থানকে।  
 আর জবরদলস্ত ও বিপ্রন ানগর লবষ লট গ্রহিনযাগয ওযর বনি 
লবনবলচি হনব, যা িরী‘আনির লবলধ্লবধ্াে প্রন াগ করনি বাধ্া প্রদাে 
কনর। কারি, আল্লাহ িা‘আিা বনিে, 

كۡ  إَِّلَّ َمنۡ ﴿
 
ۡط  ۥب ه  رِهَ َوقَلۡ أ ِ  َمئِنُّ  م  َٰ  ۡلِ ٱب  [  ٩٣٤]انلحل:  ﴾نِ ي

“িনব িার জেয (মহািালস্ত) ে , যানক কুফুরীর জেয বাধ্য করা হ , 
লকন্তু িা হৃদ  ঈমানে অলবচলিি।” ]সূরা আে-োহি, আ াি: ১০৬[ 

 আর যলদ মকানো কথা কুফলরর লদনক লেন  যা  এমে কথা  
কালফর বিা হনি, িা িৎক্ষিাৎ কুফুরী বনি গিয হ  ো। আর মকানো 
কথা বা মাযহাব (মিবানদর) সরাসলর মমনে ো লেনি মসটার দাবী 
অেুযা ী কাউনক কালফর বা লবদ‘আিপন্থী বনি আেযাল ি করা শুদ্ধ 
হনব ো।  
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 আর সামলগ্রকভানব সুলেলদযষ্ট্ বযলক্তবনগযর বযাপানর রা  বা লসদ্ধান্ত 
মদও ার লবষ লট েযস্ত হনব গ্রহিনযাগয লবচারকগনির ওপর এবং 
দীনের বযাপানর অলভজ্ঞ ফকীহ ইমামগনির মধ্য মথনক সুদক্ষ মেষ্ঠ 
বযলক্তবনগযর ওপর।   
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িৃিী  পলরনেদ 

) أنواع انلواقض و أقسامها   ( 

ঈমাে লবেষ্ট্কারী লবষ সমূনহর প্রকার ও মেলিলবভাগ 

 আর ঈমাে লবেষ্ট্কারী লবষ গুনিা হনব আন্তলরক লবশ্বানস অথবা 
হনব কথা  বা কানজ।  
 মস লবষ গুনিা আবার চার ভানগ লবভক্ত। প্রথমি: িাওহীদ 
িথা আল্লাহর একেবাদ এবং উিুলহ যাি িথা আল্লাহর ইবাদনির 
বযাপার ঈমাে লবেষ্ট্কারী লবষ । লিিী ি: েবুও ানির মক্ষনত্র ঈমাে 
লবেষ্ট্কারী লবষ । িৃিী ি: গান ব িথা অনদো লবষ গুনিার বযাপানর 
ঈমাে লবেষ্ট্কারী লবষ । চিুথযি: লবলভন্ন লবষন  ঈমাে লবেষ্ট্কারী 
লবষ ।  
 সুিরাং িাওহীনদর মক্ষনত্র আন্তলরক লবশ্বাস লবেষ্ট্কারী 
লবষ সমূনহর মধ্য মথনক লকেু লবষ  আনে এমে, যা িার অন্তনরর 
লবশ্বাস ও কথার লবপরীি ও লবনরাধ্ী হ ; আবার লকেু লবষ  আনে 
এমে, যা িার কানজর সানথ অসঙ্গলিপূিয হ । 

িাওহীনদর সানথ সংলেষ্ট্ অন্তনরর লবশ্বাস লবেষ্ট্কারী লবষ গুনিা হনিা: 

 ‘রুবূলব যাি’ এর গুিাবিীর মক্ষনত্র আল্লাহ িা‘আিা এবং িাঁর 
সৃলষ্ট্র মধ্য মথনক কারও মানে লিনকযর সম্পকয স্থাপে করা; মযমে, 
সৃলষ্ট্, রাজে, পলরচািো ও লে ন্ত্রি এবং ইিমুি গাইনবর মক্ষনত্র লিকয 
করা অথবা ও াহদািুি ওজুদ (সনবযশ্বরবাদ “প্রকৃি লবরাজমাে সত্তা 
একমাত্র আল্লাহ”) -এ মিবানদ লবশ্বাস করা অথবা “আল্লাহ িা‘আিা 
িাঁর সৃলষ্ট্রালজর মনধ্য অবস্থাে কনরে” -এ মিবানদ লবশ্বাস করা।  
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 আল্লাহ বযিীি অনেযর উিুলহ যাি ইবাদানি লবশ্বাস করা অথবা 
আল্লাহ বযিীি িানক বা আল্লাহর সানথ িানকও ইবাদনির উপযুক্ত 
মনে করা।  
 আল্লাহ িা‘আিার বযাপানর অথবা িাঁর রাসূি সাল্লাল্লাহু 
‘আিাইলহ ও াসাল্লানমর বযাপানর অথবা িাঁর লকিানবর বযাপানর অথবা 
িাঁর িরী‘আি ও লবলধ্লবধ্ানের বযাপানর সনন্দহ মপাষি করা।  
 আল্লাহ িা‘আিার োমসমূহ ও গুিাবিীর বযাপানর অলবশ্বাস করা 
-িা অস্বীকার করার িারা অথবা আল্লাহ িা‘আিার োমসমূনহর িারা 
মদব-মূলিযর োমকরি করার মাধ্যনম অথবা আল্লাহ িা‘আিানক 
অসমূ্পিযিা বা মনন্দর িারা গুিালন্বি করার িারা অথবা গুিাবিী ও 
ববলিনষ্ট্যর মক্ষনত্র আল্লাহ িা‘আিানক িাঁর সৃলষ্ট্র সানথ িুিো করা। 
(িারা যা বনি, আল্লাহ িা মথনক অনেক বে ও মহাে।) 

িাওহীনদর সানথ সংলেষ্ট্ অন্তনরর আমি লবেষ্ট্কারী লবষ গুনিা হনিা: 

 অহঙ্কার ও ঔদ্ধিয প্রকানির মাধ্যনম কুফুরী করা, আর িা 
হনিা ইবলিস ও রাসূিগনির িত্রুনদর কুফুরী, আর িার আসি 
িাৎপযয হনিা আল্লাহ িা‘আিার লেনদযনির প্রলি আত্মসমপযি করা 
মথনক লবরি থাকা।  
 আর অন্তনরর আমি লবেষ্ট্কারী আনরকলট লবষ  হনিা: লে ি, 
ইো ও উনেনিযর লিকয। িন্মনধ্য লকেু বে লিকয, আবার লকেু মোট 
লিকয। 
 িন্মধ্য মথনক আনরকলট হনিা: মহব্বনির (ভানিাবাসার) লিকয। 
মযমে, আল্লাহনক ভানিাবাসার মনিা কনর মকানো সৃলষ্ট্নক ভানিাবাসা। 

আর িাওহীনদর সানথ সংলেষ্ট্ ঈমাে লবেষ্ট্কারী কথা:  
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 মযমে, আল্লাহ িা‘আিানক গালি মদও া, িাঁর সানথ িাট্টা-লবদ্রূপ 
করা অথবা িাঁর লকিাবনক গালি মদও া, আর এ উভ লট লবষ  
ইজমার িারাও প্রমালিি।  

আর িাওহীনদর সানথ সংলেষ্ট্ ঈমাে লবেষ্ট্কারী আমিগুনিা হনিা:  

 ইবাদি ও কুরবােীর মনধ্য লিকয করা। সুিরাং ময বযলক্ত আল্লাহ 
োো অেয কারও উনেনিয মকানো ইবাদি করনব, মস কুফুরী বা লিকয 
করি; মযমে, আল্লাহ িা‘আিা বযিীি অেয কারও উনেনিয যনবহ 
করা অথবা মােি করা অথবা িাও াফ করা অথবা সািাি আদা  
করা অথবা লিলে োো অেয কারও লেকট প্রাথযো করা।  
 িন্মনধ্য আনরকলট হনিা: আল্লাহ িা‘আিা যা োলযি কনরনেে, 
িা বযিীি অেযভানব লবচার-ফ সািা করা; এর মধ্য মথনক লকেু বে 
কুফরী এবং লকেু মোট কুফরী।  
সুিরাং ময বযলক্ত মকানো একলট বা একালধ্ক ঘটো  স্বী  প্রবৃলত্তর 
কারনি অথবা ঘুষ গ্রহি করার কারনি অথবা ভন  অথবা দুলে াবী 
মকানো স্বানথযর কারনি অথবা এ ধ্রনের ময মকানো কারনি স্বী  
অপরানধ্র স্বীকৃলি প্রদাে এবং অবাধ্যিার প্রলি পূিয লবশ্বাসসহ আল্লাহ 
িা‘আিা কিৃযক োলযিকৃি লবধ্াে অেুযা ী লবচার-ফ সািা করার 
লবষ লট বজযে করি, মস বযলক্ত স্বল্প মাত্রার কুফুরী করি, আর কুফুরীর 
উপনর কুফুরী আনে।  
আর ময বযলক্ত আল্লাহ িা‘আিা কিৃযক োলযিকৃি লবধ্াে অেুযা ী 
লবচার-ফ সািা করার লবষ লট বজযে করনব িার পলরবিযে করাটানক 
ববধ্ মনে কনর অথবা আল্লাহ বযিীি অেয কারও কাে মথনক লবধ্াে 
গ্রহি করার মাধ্যনম, অথবা িার আবিযকিানক অস্বীকার কনর অথবা 
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মনে কনর ময িানি িার স্বাধ্ীেিা আনে অথবা মনে কনর ময 
আল্লাহর লবধ্াে যথাযথ ে  অথবা লিলে োো অনেযর লবধ্াে েুব 
িাগসই অথবা মনে কনর ময িা আল্লাহর লবধ্ানের সমাে, মস বযলক্ত 
কালফর বনি গিয হনব এবং মুসলিম লমল্লাি মথনক োলরজ (বলহষ্কার) 
হন  যানব, িনব এ লসদ্ধান্তলট চূোন্ত হনব দিীি-প্রমাি প্রলিলষ্ঠি করা 
এবং সনন্দহ-সংি  দূর করার পর।  
আর মদনির মনধ্য এবং জেগনির হৃদন  আল্লাহ িাসেবযবস্থার 
লভলত্তনি িরী‘আনির কিৃযে ও প্রভাব প্রলিষ্ঠা করার জেয মচষ্ট্া করা 
িরী‘আিসম্মিভানব ফরয এবং সনন্তাষজেক কাজ, আর িা করনি 
হনব উম্মানির পূবযবিযীগনির অেুধ্াবে ও বযােযার িারা কুরআে ও 
সুন্নাহনক আঁকনে ধ্রার মাধ্যনম, যানি অলজযি আলকদা-লবশ্বাসনক 
মদাষত্রুলট মথনক লেষ্কণ্টক রাো যা  এবং আহনি সুন্নাি ও াি 
জামা‘আনির অেুসরিী  জীবে-পদ্ধলি সম্পনকয লিক্ষািাভ করা যা ।  
 আর হািাি বা ববধ্কারী, (নস বযলক্ত ময আল্লাহর লবধ্াে বযিীি 
অেয লবধ্ানে ফ সািা করা হািাি মনে কনরনে) যার কালফর হও ার 
বযাপানর আহনি সুন্নাি ও াি জামা‘আি ঐকমিয মপাষি কনরনে, 
মসটা (দু’ভানব হনি পানর) :  
কেেও হন  থানক িরী‘আনির লবধ্ােনক লবশ্বাস ো করার কারনি, 
বস্তুি এটা লমথযা প্রলিপন্ন করার কুফুরী পযযন্ত মপৌঁনে মদ , যা ঈমানের 
মক্ষনত্র লবশ্বানসর রুকেলট লবেষ্ট্কারী।  
আবার কেেও কেেও (মস হািাি মনে করার লবষ লট) সংঘলটি হন  
থানক আল্লাহ ও িাঁর রাসূনির লবধ্ােনক প্রিযােযাে করার কারনি এবং 
িা পািে বা গ্রহি ো করার কারনি, বস্তুি এটা অহঙ্কার ও ঔদ্ধিযপূিয 
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কুফুরী পযযন্ত মপৌঁনে মদ , যা (ঈমানের অেযিম িিয) আত্মসমপযনির 
রুকেলট লবেষ্ট্কারী।  
 আর সন্তুষ্ট্ লচনত্ত ও ইোকৃিভানব আল্লাহ কিৃযক োলযিকৃি 
লবধ্ানের বাইনর লগন  লবচার চাও া বা আলপি করা লেফাকী, যা 
ঈমানের সানথ একলত্রি হনি পানর ো।  
 আর কথা, কাজ ও িাসে-পদ্ধলির এমে প্রলিলট সংঘলটি ও 
উদ্ভালবি লবষ ই বালিি বনি গিয হনব, যা িরী‘আনির লবপরীি, িার 
মকানো মযযাদা মেই এবং মেই মকানো প্রভাব, যার ওপর িা লবেযাস 
হনি পানর; লকন্তু জরুলর অবস্থা যলদ মকানো লদনক আহ্বাে করনব 
মসটা লভন্ন বযাপার।  

আর েবুও ানির সানথ সংলেষ্ট্ ঈমাে লবেষ্ট্কারী আন্তলরক লবশ্বাসগি 
লবষ গুনিা:  

 মকানো বযলক্তর জেয রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ 
ও াসাল্লানমর অেুসরি করা বযিীি আল্লাহর সন্তুলষ্ট্ অজযনের মকানো 
পথ আনে বনি লবশ্বাস করা অথবা িাঁর অেুসরি করা িার ওপর 
ও ালজব ে  বনি লবশ্বাস করা অথবা অনেযর জেয িাঁর অেুসরি করা 
মথনক মবর হন  যাও ার সুনযাগ আনে বনি লবশ্বাস করা।  
 আর িন্মধ্য মথনক আনরকলট লবষ  হনিা: স্ব ং লেনজই 
েবুও াি দালব করা অথবা অেয েবুও াি দালবকারীর প্রলি লবশ্বাস 
করা অথবা েবুও ানির ধ্ারা মিষ হন  যাও ার পনরও েবীর 
আগমনের লবষ নক ববধ্ মনে করা অথবা ‘েিনম েবুও াি’ িথা 
েবুও ানির পলরসমালপ্তর লবষ লটনক অস্বীকার করা।  
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 আনরকলট লবষ  হনিা: োলযিকৃি সকি লকিাবনক অস্বীকার 
করা অথবা লবস্তালরিভানব মযসব লকিানবর প্রলি ঈমাে স্থাপে করা 
ও ালজব, মসসব লকিানবর লকেু লকেু লকিাবনক অস্বীকার করা, বস্তুি 
এসনবর প্রনিযকলটই ঈমানের সানথ সংলেষ্ট্ মনের কথার লবপরীি 
লবষ ।  
 আর রাসূি সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লাম যা লেন  এনসনেে, 
িানক ঘৃিা ও অপেন্দ করা; যা ঈমানের সানথ সংলেষ্ট্ ভানিাবাসা, 
সন্তুলষ্ট্ ও কবুি বা গ্রহি করার লবনরাধ্ী লবষ ।   

আর েবুও ানির সানথ সংলেষ্ট্ ঈমাে লবেষ্ট্কারী মমৌলেক লবষ গুনিা:  

 সাধ্ারিভানব েবীগিনক গালি মদও া অথবা লেলদযষ্ট্ভানব 
আমানদর েবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লামনক গালি মদও া। সুিরাং 
ময বযলক্ত আমানদর েবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লামনক অথবা 
েবীগনির মকানো একজেনক অবজ্ঞা করনব অথবা িানদরনক লবদ্রূপ 
ও িুে জ্ঞাে করনব অথবা িানদরনক কষ্ট্ লদনব, মস বযলক্ত 
সবযসম্মলিক্রনম কালফর। 

আর েবুও ানির সানথ সংলেষ্ট্ ঈমাে লবেষ্ট্কারী বযবহালরক বা কাযযগি 
লবষ গুনিা:  

 মাসহাফ বা লকিানবর সানথ অেদ্ধা ও অপমােজেক বযবহার 
করা, মযমে, িানক পান র েীনচ রাো অথবা িানক ম িা ও 
আবজযোর মনধ্য লেনক্ষপ করা অথবা কম বা মবলি করার মাধ্যনম 
িানক পলরবিযে ও লবকৃি করার মচষ্ট্া করা।   
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আর গাইব বা অদৃিয লবষন র সানথ সংলেষ্ট্ ঈমাে লবেষ্ট্কারী আন্তলরক 
ও মমৌলেক লবষ গুনিা:  

 লফলরিিাগি অথবা লজন্ননক অস্বীকার করা অথবা এনদর 
কাউনক গালি মদও া বা এনদর মকানো লকেুর সানথ লবদ্রূপ করা, আর 
িা হনিা ওহীনক লমথযা প্রলিপন্ন করা এবং ইজমানক িঙ্ঘে করা।  
 িন্মনধ্য আরও লকেু লবষ  হনিা: পুেরুিাে এবং আল্লাহ মদও া 
প্রলিশ্রুলি ও হুমলকনক অস্বীকার করা অথবা এগুনিার মকানো লকেুর 
সানথ উপহাস করা এবং গালি মদও া। 

 

ঈমাে লবেষ্ট্কারী আরও কিগুনিা লবষ  

 িন্মনধ্য লকেু লবষ  এমে, মযগুনিার বযাপানর সকনি একমি। 
আবার িন্মনধ্য একে লকেু লবষ  রন নে, মযগুনিার বযাপানর 
মিলবনরাধ্ রন নে।  
 সুিরাং মযসব লবষন  সকনি একমি, িন্মনধ্য এমে লকেু লবষ  
রন নে, যা মনের ঈমানের কথার লবপরীি: দীনের আবিযকী  জাো 
লবষ  অস্বীকার করা। মযমে, োরীর পদযার লবষ লটনক মমৌলিকভানব 
অস্বীকার করা এবং োিাওভানব েেিা ও লববে হও ানক ববধ্ মনে 
করা।  
 িন্মনধ্য যা অন্তনরর লবশ্বাস ও কানজর সানথ সংলেষ্ট্ ঈমানের 
লবপরীি: িা হনে লেফাক (কপটিা), আর িা হনিা অন্তনর যা আনে, 
িার লবপরীি কথা বিা ও কাজ করা।  
িন্মনধ্য লকেু আনে যা বযলক্তনক কালফর বালেন  মদ , আর িা হনিা 
বে ধ্রনের লেফাক বা কপটিা, আর লকেু আনে যা বযলক্তনক কালফর 
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বালেন  মদ  ো, আর িা হনিা মোট ধ্রনের লেফাক, যা পাপ ও 
অপরাধ্ জািী ।   
 িন্মনধ্য যা লকেু অন্তনরর কানজর সানথ সংলেষ্ট্ ঈমানের 
লবপরীি: কালফরনদর সানথ বনু্ধনের লকেু লকেু বযাপার। সুিরাং ময 
বযলক্ত মকানো কালফরনক বনু্ধ বনি গ্রহি করি িার কুফুরীর কারনি, 
আল্লাহ ও িাঁর রাসূনির প্রলি িার আসি ঈমােই েষ্ট্ হন  মগি, আর 
এ একই মেলিভুক্ত হনিা হািাি, হারাম ও িরী‘আনির মক্ষনত্র িানদর 
অেুসারী বযলক্ত, আর িানদর ধ্মযী  লবষন  িানদর অেুসরি ও 
অেুকরিকারী বযলক্তবগয।  
 আর মুসলিমগনির লবরুনদ্ধ কালফরগিনক সমথযে ও সহা িা 
করার কন কলট মাে ও স্তর রন নে। িন্মনধ্য মকানো মকানোলট ঈমাে 
েষ্ট্ কনর মদ , আবার মকানোলট এর মচন  লেম্নস্তর ও স্বল্পমানের। 
 িন্মনধ্য আনরকলট হনিা: সকি ধ্মযনক এক করার দাও াি 
মদও া অথবা সকি ধ্মযনক বা ময মকানো একলটনক দীে লহনসনব গ্রহি 
করার লবষ লটনক লবশুদ্ধ বনি দালব করা অথবা ইসিাম মেনে অেয ময 
মকানো ধ্নময লববলিযি হও ানক ববধ্ মনে করা। 
 আর িথাকলথি ধ্মযলেরনপক্ষিাবাদ, যার মানে জীবে মথনক 
দীেনক পুরাপুলরভানব বা আংলিকভানব লবলেন্ন কনর মফিা, (এলটও 
ঈমাে লবেষ্ট্কারী কুফরী) বস্তুি ধ্মযলেরনপক্ষিাবাদ ও ঈমাে -এ দু’লট 
পরস্পর লবনরালধ্ ও লবপরীি, যারা একলত্রি হনি পানর ো। কারি, 
ওহীর দিীনির কারনি ধ্মযলেরনপক্ষিাবাদ বাস্তনবই একলট বালিি 
মিবাদ এবং িাওহীদ ও েবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লানমর 
অেুসরনির লবনরাধ্ী ও লবপরীি মিবাদ।  
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আর মিলবনরাধ্পূিয ঈমাে লবেষ্ট্কারী  লকেু লবষ :  

 সাহাবান  মকরাম রালদ াল্লাহু ‘আেহুমনক গালি মদও া। আর 
লবশুদ্ধ কথা হনিা: ময বযলক্ত িানদর সকিনক অথবা িানদর 
অলধ্কাংিনক গালি লদনব এবং িানদরনক কুফুরী করার অলভনযানগ 
অলভযুক্ত করনব, মস বযলক্ত কালফর হন  যানব, আর ময বযলক্ত িানদর 
দীনের বযাপানর মকানো রকম অপবাদ ো লদন  িানদর কাউনক 
কাউনক গালি মদ , িাহনি মস কালফর হনব ো (বরং ফালসক বনি গিয 
হনব)। 
 জাদু করা: আর এ বযাপানর সহীহ কথা হনিা, ময জাদু কানজ, 
কথা  বা লবশ্বানস এমে লকেু অন্তভুযক্ত কনর, যা কুফুরীনক অপলরহাযয 
কনর, মস জাদু কুফুরী বনি গিয হনব, আর যলদ িা ো হ , িাহনি 
কুফুরী হনব ো। আর যলদ িা লিক্ষা করা এবং লিক্ষা মদও া এমে 
লকেুনক িালমি কনর, যা কুফুরীনক অপলরহাযয কনর, িেে িা কুফুরী 
বনি গিয হনব, আর যলদ িা ো হ , িাহনি কুফুরী হনব ো।  
 মজযালিষিাে চচযা করা বা গ্রহ-েক্ষত্র মদনে ভলবষযিািী করা: 
আর এ বযাপানরও সহীহ কথা হনিা, ময মজযালিষিাে চচযা গ্রহ-েক্ষত্র 
পূজা করানক অন্তভুযক্ত কনর অথবা সৃলষ্ট্র মনধ্য মসগুনিার ক্ষমিা বা 
হস্তনক্ষনপর লবশ্বাসনক িালমি কনর অথবা ‘গান ব’ িথা অদৃনিযর 
জ্ঞানের দালবনক ইলিবাচক দৃলষ্ট্নকাি মথনক মদনে, িা কুফুরী বনি গিয 
হনব, আর যলদ িা ো হ , িাহনি কুফুরী হনব ো।  
 আর অস্বীকার কনর ে , বরং অিসিা কনর ময সািাি বজযে 
করা হ , িার লবধ্ানের বযাপানর আহনি সুন্নাি ও াি জামা‘আনির 
মানে মিলবনরাধ্ রন নে। লযলে সািাি বজযেকারীনক সাধ্ারিভানব 
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কালফর বনিে, লিলে িার সানথ লিমি বা লভন্নমি মপাষিকারীনক 
মুরলজ া সম্প্রদান র অেুসারী বনি অপবাদ মদে লে, আর লযলে সািাি 
বজযেকারীনক কালফর বনিেলে, লিলে িার সানথ লভন্নমি মপাষিকারী 
বযলক্তনক োনরজী সম্প্রদান র অেুসারী বনি অলভযুক্ত কনরে লে। 
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চিুথয পলরনেদ 

 )نواقص اإليمان(

ঈমাে হ্রাসকারী বা ঘাটলিকারক লবষ সমূহ 

 আর ঈমাে হ্রাসকারী লবষ সমূহ: (আর িা হনে এমে) 
কথামািা, কাযযাবিী ও লবশ্বাসসমলষ্ট্— িরী‘আি প্রবিযক লসদ্ধান্ত মপি 
কনরনেে ময, এগুনিার িারা ঈমাে কনম, লকন্তু এনকবানর লবেষ্ট্ হন  
যা  ো।  
 আর ঈমাে হ্রাসকারী লবষ সমূহ মযমে: মোট লিকয এবং কবীরা 
ও সগীরা গুোহসমূহ।  
 আর মোট লিকয (الرشك األصغر): িা এমে পযযান র লিকয, 
কুরআে ও সুন্নাহ’র বক্তনবযর মনধ্য যা লিকয োনম বলিযি হন নে, লকন্তু 
িা বে লিকয (الرشك األكرب)-এর সীমাো  উন্নীি হ লে। কারি, িা বে 

লিনকযর মাধ্যম বা উপিনক্ষর মি।  
 আর মযমলেভানব বে লিকয (الرشك األكرب) সকি আমিনক 

লবেষ্ট্ কনর মদ । লিক মিমলেভানব মোট লিকয (الرشك األصغر) সকি 
আমি েষ্ট্ কনর ো; বরং িার সানথ সংলেষ্ট্ আমিলটনক েষ্ট্ কনর 
মদ ।  
 আর মোট লিকয (الرشك األصغر) ও বে লিকয (الرشك األكرب)-এর  
মানে কিগুনিা লবষ  িারা পাথযকয লেিয  করা যা । মযমে,  
িার বযাপানর িরী‘আনির সুস্পষ্ট্ বক্তবয। মযমে, েবী সাল্লাল্লাহু 
‘আিাইলহ ও াসাল্লাম বনিনেে,  

ْصَغرُ »
َ
ُْك األ َخاُف َعلَيُْكُم الرشِّ

َ
ْخوََف َما أ

َ
 .«إِنَّ أ
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“আলম মিামানদর বযাপানর মযসব লবষন  ভ  কলর, িন্মনধ্য সবনচন  
ভ াবহ হনিা মোট লিকয।”7  

আর ওহীর বক্তবযসমূহ মথনক সাহাবীগনির বুে ও উপিলি। মযমে, 
েবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লাম বনিনেে,  

« ِ ْْشَكَ  َمْن َحلََف بَِغْْيِ اّللَّ
َ
ْو أ

َ
 .«، َفَقْد َكَفَر أ

“ময বযলক্ত আল্লাহ বযিীি অনেযর োনম িপথ করি, মস কুফুরী করি 
অথবা লিকয করি।”8  

েবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লাম আরও বনিে,  

ُة » َْيَ  .«ِْشْكٌ الطِّ

“কুিক্ষি মেও া লিকয।”9 

আর িার লেনদযিক লহনসনব যা এনসনে, িার আসাটা অলেলদযষ্ট্ভানব, 
লেলদযষ্ট্ভানব ে । মযমে, েবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লাম বনিনেে,  

ََق واتلََّمائَِم واتلَِّولََة ِْشْك»  «إن الرُّ

“লেি  জাদু-মন্ত্র, িালবজ-কবচ ও বিীকরিলবদযা লিকয।”10
 

                                                           
7 আহমাদ, হাদীস েং ২৩৬৩৬ 
8 লিরলমযী, হাদীস েং ১৫৩৫ 
9 আবূ দাউদ, হাদীস েং ৩৯১২ 
10 আবূ দাউদ, হাদীস েং ৩৮৮৫ 
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আর মোট লিকয (الرشك األصغر) কবীরা গুোহ’র মচন  মারাত্মক ও 
ভ াবহ, আর ঈমানের সানথ িার (নেলিবাচক) সম্পনকযর লবষ লট 
সুস্পষ্ট্ এবং অনেক মবলি। 
 আর ‘কবীরা’ গুোহ (الكبائر) হনিা: যা দুলে ানি িা‘েি 
(অলভিাপ) অথবা ‘হদ’ (িরী‘আি লেধ্যারলি িালস্ত)-এর উপযুক্ত কনর 
অথবা আনেরানি িালস্তর অেুগামী কনর, আর কবীরা গুোহ’র মধ্য 
মথনক উনল্লেনযাগয কন কলট হনিা: জীবে হিযা, সুদ, বযলভচার, 
অপবাদ এবং যুনদ্ধর ম দাে মথনক পিা ে করা।  
 আর ‘সগীরা’ গুোহ (الصغائر) হনিা: যা কবীরা গুোহসমূনহর 
মানে বা সীমাো  উন্নীি হ  লে, আর ময বযলক্ত কবীরা গুোহসমূহ 
মথনক লবরি থানক, িার সগীরা গুোহসমূহ ক্ষমা কনর মদও া হ ।  

উদাহরিস্বরূপ ঈমাে হ্রাসকারী লকেু লবষ 11: 

  ইবাদনির মক্ষনত্র সামােয ‘লর া’ বা মিৌলককিা প্রদিযে, 
প্রািলবলিষ্ট্ সৃলষ্ট্জীনবর েলব অঙ্কে। আর বরকি অজযনের জেয কবনরর 
মানে ও িার লদনক লফনর সািাি আদা  করা, আর কবরনক মাসলজদ 
লহনসনব গ্রহি করা এবং িার ওপর ঘর বা প্রাসাদ লেমযাি করা, আর 
আল্লাহ িা‘আিা বযিীি অনেযর োনম িপথ করা। আল্লাহ িা‘আিার 
লেকট সৃলষ্ট্র সাহানযয সুপালরি প্রাথযো করা, আর মযসব োম ও 
গুিাবিী আল্লাহ িা‘আিার জেয োস (লেলদযষ্ট্), মসসব োনম োম রাো, 
আর িাঁর োমসমূহ োো অনেযর সানথ বান্দা বা দানসর সম্পকযযুক্ত 

                                                           
11 যেে আকীদার সানথ সংলেষ্ট্ হনব ো এমে অবস্থা  মকবি উক্ত লবধ্াে হনব, 
েিুবা িা লিনকয আকবার হনব এবং ঈমাে লবেষ্ট্ করনব। (সম্পাদক) 
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কনর োম রাো বা ডাকা (নযমে, ‘আবদুি িামে’ িথা সূনযযর বান্দা বা 
দাস, কািীদাস ইিযালদ); লবদ‘আি পন্থা  োেঁ-ফুক করা, িালবজ-কবচ 
বযবহার করা, লবদ‘আিপন্থী মজযালিষীর লেকট আসা-যাও া করা, 
অশুভ িক্ষি বনি লবনবচো করা। আর জানহিী দি এবং জালিগি ও 
বিযবাদী জািী িাবানদর সমথযে করা, আর মস মক্ষনত্র বালিি ধ্নমযর 
অেুসারীনদর অেুসরি ও অেুকরি করা, যা িানদর ধ্মযী  লবষন র 
সানথ সম্পলকযি ে , আর এ লবষ গুনিার লকেু লবষ  লিনকযর মাধ্যম 
বা উপা -উপকরি। আর লকেু লবষ  হনিা এর মচন  লেম্নমানের 
অপরাধ্। 
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চিুথয অধ্যা  

(مسائل متفرقات)  

লবলবধ্ মাসআিা 
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চিুথয অধ্যা  

প্রথম পলরনেদ: আনি বাইি রালদ াল্লাহু ‘আেহুনমর বযাপানর আহনি 
সুন্নানির আলকদা  

লিিী  পলরনেদ: সাহাবা রালদ াল্লাহু ‘আেহুনমর বযাপানর আহনি 
সুন্নানির ‘আলকদা   

িৃিী  পলরনেদ: আনিমগনির প্রলি আবিযকী  কিযবয 

চিুথয পলরনেদ: ইমামি বা মেিৃে 

পঞ্চম পলরনেদ: লবদ‘আি ও িার অেুসারীনদর বযাপানর অলভমি 

ষষ্ঠ পলরনেদ: লবদ‘আনির অেুসারীনদর সানথ বযবহার 

সপ্তম পলরনেদ: আল্লাহর লদনক আহ্বাে, সৎ কানজর লেনদযি ও লজহাদ 

অষ্ট্ম পলরনেদ: ঐকয ও সংহলি কামো করা এবং লবনভদ ও অনেকযনক 
প্রিযােযাে করা    
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প্রথম পলরনেদ 

 )عقيدة أهل السنة يف آل ابليت ريض اهلل عنهم(

আনি বাইি রালদ াল্লাহু ‘আেহুনমর বযাপানর আহনি সুন্নানির আলকদা 

 আর েবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লানমর পলরবার-পলরজে 
হনিে িারা, যানদর জেয সাদকা গ্রহি করা হারাম, আর িারা হনিে- 
আিী রালদ াল্লাহু ‘আেহু’র পলরবার-পলরজে, জা‘ফর রালদ াল্লাহু 
‘আেহু’র পলরবার-পলরজে, ‘আকীি রালদ াল্লাহু ‘আেহু’র পলরবার-
পলরজে, ‘আব্বাস রালদ াল্লাহু ‘আেহু’র পলরবার-পলরজে এবং হানরে 
ইবে আবলদি মুত্তালিব রালদ াল্লাহু ‘আেহু’র সন্তােগি। 
 আর েবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লানমর পলরবার-পলরজনের 
অন্তভুযক্ত হনিে- িাঁর পলবত্র েীগি, িারা দুলে ানি ও সনবযাচ্চ জান্নানি 
িাঁর একান্ত লপ্র  সঙ্গীেী। িারা হনিে- মুলমেগনির জেেী, যানদর 
মথনক আল্লাহ সকি প্রকার পলঙ্কিিা দূর কনর লদন নেে এবং 
িানদরনক পলবত্র কনরনেে সকি প্রকার কিুষিা ও অপলবত্রিা মথনক; 
লবনিষ কনর োলদজা রালদ াল্লাহু ‘আেহা, লযলে েবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ 
ও াসাল্লামনক লেন  আমৃিুয এককভানব সংসার কনরনেে। কারি, লিলে 
িাঁর বিযমানে আর মকানো লবন  কনরে লে। আর আন িা রালদ াল্লাহু 
‘আেহানক লেন  েবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লাম একটু লভন্ন 
মমজানজর সংসার কনরনেে। মকেো িাঁনক লিলে লভন্ন অেয মকউ লবন  
কনরে লে।  
 আর িাঁর পলরবার-পলরজনের অন্তভুযক্ত হনিে: যানদরনক লিলে 
মপািাক বা আোদে িারা আবৃি কনরনেে। িারা হনিে- আিী ও 
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ফানিমা, হাসাে ও মহানসাইে এবং িানদর বংিধ্র রালদ াল্লাহু 
‘আেহুম আজমা‘ঈে। 
 আর িারা হনিে মেষ্ঠিম পূিযবাে বযলক্তবগয এবং পলবত্রিম 
বংিধ্র, মযযাদাবাে মগৌরবম  পলরবার এবং বংিগিভানব সবনচন  
সম্মালেি। 
 আর িানদরনক মহব্বি করার মাধ্যনম আহনি সুন্নানির 
জেনগাষ্ঠী আল্লাহ িা‘আিার বেকটয অজযে কনরে, আর িানদর 
প্রলিরক্ষা ও মযযাদা সুরক্ষার মানধ্যনম িারা দীেদালর হালসি কনরে, 
আর িানদরনক যারা ঘৃিা কনর অথবা দুিযাম কনর িারা প্রকানিয 
িানদরনক ঘৃিা করার কথা মঘাষিা কনর, আর িানদরনক ভানিাবাসার 
জেয রাসূিুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লাম কিৃযক মদও া 
লেনদযনির প্রলি আমি কনরে।  
 আর িারা িানদরনক বনু্ধরূনপ গ্রহি কনরে এবং িানদরনক 
সম্মাে কনরে, আর (এ মক্ষনত্র) িারা ভণ্ড ও ফাঁলকবাজনদর িরীকা 
মথনক মুক্ত।  
 আর িারা িানদর বযাপানর মকানোরূপ বাোবালে করনে ো 
এবং িানদরনক লেষ্পাপ মনে করনে ো, আর (এ মক্ষনত্র) িারা 
রানফযী (লি া)নদর িরীকা মথনক মুক্ত। 

 আর িারা িানদর মধ্যকার ‘মুহলসে’ বান্দানক উচ্চমযযাদা  িুনি 
ধ্নরে এবং িানদর মধ্যকার সমানিালচিজনের উনেনিয এমে কথা 
বনিে, যা িানদর েবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লাম বনিনেে,  

 بِِه َعَملُ »
َ
أ ْع بِِه نََسبُهُ َمْن َبطَّ «ُه لَْم يرُْسِ  
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“ময বযলক্তনক িার আমি লপলেন  মদনব, িার বংিমযযাদা িানক এলগন  
লদনি পারনব ো।”12 

 আর ময বযলক্ত উত্তম বংি ও সৎ আমনির মনধ্য সমন্ব  করনি 
পারনব, মস বযলক্ত লিগুি ভানিা অজযে করনি পারি এবং লিগুি মযযাদা 
িাভ করি।           

  

                                                           
12 মুসলিম, হাদীস েং ৭০২৮ 
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লিিী  পলরনেদ 

) السنة يف الصحابة ريض اهلل عنهم عقيدة أهل ( 

সাহাবান  মকরাম রালদ াল্লাহু ‘আেহুনমর বযাপানর আহনি সুন্নানির 
আলকদা 

 আর িারা (সাহাবীগি) হনিে আল্লাহর সৃলষ্ট্র সবযনেষ্ঠ বযলক্তর 
সাথী, আল্লাহর লেকট আল্লাহর েবীগনির পনর সবনচন  পেন্দেী  
সৃলষ্ট্।  
 ঈমানের লদক মথনক িারা হনিে অগ্রগামী পূবযপুরুষ এবং িারা 
হনিে রহমানের সন্তুলষ্ট্ অজযেকারী বযলক্তবগয।  
 িানদরনক মহব্বি করাটা আেুগিয ও ঈমাে এবং িানদরনক 
ঘৃিা করাটা লেফাকী ও সীমািংঘে। 
 িারা হনিে এ উম্মনির মনধ্য মনের লদক মথনক সবনচন  
সুহৃদ ও সৎ মােলসকিাসম্পন্ন, ঈমানের লদক মথনক সবনচন  
িলক্তিািী, জ্ঞানের লদক মথনক সবনচন  গভীর জ্ঞােসম্পন্ন, সবনচন  
কম আেুষ্ঠালেকিা লপ্র , (েবী সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লানমর) 
সাহচযয ও সহনযালগিার লদক মথনক িারা অনেক দূর এলগন  এবং 
িানদর জেয আল্লাহ ও িাঁর রাসূনির প্রিয ে ও প্রিংসার িারা িাঁর 
মহাে মযযাদা  উপেীি হন নেে। 
 িানদর মনধ্য মযযাদার লদক মথনক সনবযাচ্চ অবস্থানে, পুরস্কানরর 
লদক মথনক সবনচন  মবলি এবং পলরমাপনকর পাল্লা  সবনচন  ভারী 
হনিে: লসেীনক আকবর আবূ বকর রালদ াল্লাহু ‘আেহু, িারপর হনিে 
‘ফারুক’ োনম প্রলসদ্ধ উমার রালদ াল্লাহু ‘আেহু, আর এ বযাপানর 
সহাবী ও িানব‘ঈে মুলমেগনির পক্ষ মথনক ‘ইজমা’ সংঘলটি হন নে।  
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 অিুঃপর যুে-েূরাইে ওসমাে রালদ াল্লাহু ‘আেহু; িারপর আিী 
রালদ াল্লাহু ‘আেহু, লযলে বািকনদর মধ্য মথনক সবযপ্রথম ঈমাে গ্রহি 
কনরনেে।  
 আর িারা হনিে মোিাফান  রানিদুনের চারজে এবং 
সুপথপ্রাপ্ত ইমাম, আর িানদর পরবিযী পযযান র হনিে ‘আিারান  
মুবালশিরীনের (জান্নানির সুসংবাদপ্রাপ্ত দি জনের) অবলিষ্ট্ ে জে।  
 আর িানদর মপেনে রন নেে পুিযবাে মুহালজরগনির এনকবানর 
প্রথম ধ্ানপর অগ্রগামী দি, িারপর আনেে প্রথম মেলির আেসারগি।  
 িার পরবিযী স্তনর রন নেে বদনরর যুনদ্ধ অংিগ্রহিকারী 
সাহাবীগি, যারা পুরস্কানরর অলধ্কারী এবং যানদর গুোহ ক্ষমা কনর 
মদও া হন নে; অিুঃপর ওহুনদর যুনদ্ধ অংিগ্রহিকারী সাহাবীগি, যারা 
আঘািপ্রাপ্ত ও কলিে পলরলস্থলির লিকার হও ার পনরও আল্লাহ ও 
রাসূি সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লানমর ডানক সাো লদন নেে। 
 অিুঃপর ‘বা ‘আনি লরদও াে’-এ অংিগ্রহিকারী সাহাবীগি, 
যানদর জেয জাহান্নাম হারাম কনর মদও া হন নে। 
 অিুঃপর লযলে মক্কা লবজন র পূনবয ঈমাে এনেনেে, আল্লাহর 
পনথ বয  কনরনেে, লহজরি কনরনেে এবং লজহাদ কনরনেে।  
 অিুঃপর লযলে মক্কা লবজন র পনর ঈমাে এনেনেে, আল্লাহর 
পনথ বয  কনরনেে, লহজরি কনরনেে এবং লজহাদ কনরনেে, আর 
িানদর সকনির জেযই রন নে আল্লাহর পক্ষ মথনক উত্তম প্রলিশ্রুলি।  
 সুিরাং প্রনিযক মুসলিম বযলক্তর ওপর ফরয হনিা িানদরনক 
মহব্বি করা এবং িানদর সকনির বযাপানর (রালদ াল্লাহু ‘আেহু বনি) 
সন্তুলষ্ট্ কামো করা, আর ময বযলক্ত িানদরনক ঘৃিা কনর অথবা িানদর 
দুেযাম কনর এবং িানদর মন্দ সমানিাচো কনর, িানক ঘৃিা করা।  
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 আর মযমলেভানব মযযাদার মক্ষনত্র িানদর মানে িারিময রন নে, 
লিক মিমলেভানব িানদরনক ভানিাবাসার মক্ষনত্রও পলরমািগি িারিময 
হনব।  
 আর িানদরনক অেুসরি করা এবং িানদর লহদা াি বা 
লেনদযিো িারা লহদা াি িাভ করার লবষ লট লেধ্যালরি হনব িানদর 
মযযাদার বযাপানর মকানো প্রকার বাোবালে োো অথবা িানদর 
মযযাদানক মকানো রকম োনটা করা োো। সুিরাং (মনে রােনি হনব) 
িারা লেষ্পাপ েে এবং িারা অপরাপর মুলমেগনির কানরা মনিাও 
েে।  
 আর িানদর মানে ঘনট যাও া ঘটোর বযাপানর সমানিাচো 
করা মথনক অবিযই লবরি থাকা এবং িানদর জেয মদা‘আ ও ক্ষমা 
প্রাথযো করা। 
 সুিরাং শুধু্ িানদর ভানিা ও সুন্দর লবষ গুনিাই আনিাচো 
করা যানব, আর ময বযলক্ত িানদর মন্দ সমানিাচো করনব, মস পথভ্রষ্ট্ 
বনি গিয হনব এবং কলিে িালস্তর মুনোমুেী হনব। 
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িৃিী  পলরনেদ 

 )الواجب حنو العلماء(

আনিমগনির প্রলি করিী  আবিযকী  কিযবয 

 আল্লাহও ািা আনিমগি হনিে সৎ দাল েিীি এবং সিযবাদী 
দা‘ঈ িথা আল্লাহর লদনক আহ্বােকারী।  
 িারা হনিে জেগনির মনধ্য আল্লাহনক সবনচন  মবলি ভ কারী 
বযলক্ত এবং িাঁর িরী‘আি ও মহদান নির বযাপানর সবনচন  মবলি 
অলভজ্ঞ, আর িারা হনিে আল্লাহর বনু্ধ এবং েবীগনির উত্তরালধ্কারী, 
আর িারা হনিে আহনি হাদীস িথা হাদীস ও সুন্নাহ’র ধ্ারক ও 
বাহক এবং সানথ সানথ বুলদ্ধমাে ও দূরদৃলষ্ট্সম্পন্ন বযলক্তবগয। আবার 
িারা হনিে আেুগিযপরা ি ও আল্লাহর স্মরনি বযস্ত বযলক্তবগয, আর 
বাস্তলবক পনক্ষ িারা হনিে মেিৃবৃন্দ ও যথাযথ কিৃযপক্ষ।  
 িারা হনিে উম্মনির মনধ্য রাসূি সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ 
ও াসাল্লানমর েলিফা বা প্রলিলেলধ্ এবং যেে িাঁর মকানো সুন্নানির 
মৃিুয ঘনট, িেে িারা িানক পুেজযীলবি কনরে, আর পথভ্রষ্ট্নক সলিক 
পনথর লদনক ডানকে এবং িানদর (উম্মনির) পক্ষ মথনক মদও া 
কনষ্ট্র সম  বধ্যযধ্ারি কনরে।  
 লকিাব িথা আি-কুরআে িানদরনক সমথযে কনর এবং িারা 
িা প্রলিষ্ঠা কনরে, আর আি-কুরআে িানদর কথা বনি এবং িারাও 
িাঁর কথা বনিে।  
 সৎ কানজ িানদর আেুগিয করাটানক আল্লাহ িা‘আিা ফরয 
কনর লদন নেে এবং িানদরনক ভানিাবাসনি লেনদযি লদন নেে, আর 
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লিলে িানদরনক জগৎসমূনহর প্রলিপািনকর পক্ষ মথনক দস্তেিকারী 
লহনসনব অলভলষক্ত কনরনেে।  
 লবপযযন র সম  িানদরই কানে মযনি হ  এবং গুরুেপূিয 
মক্ষত্রসমূনহ িানদর মিামি প্রকাি করা হ ।  
 িানদর ভানিা লদকগুনিা প্রচার করা হনব, মন্দ লদকগুনিা মেনক 
রাো হনব এবং িানদর অলধ্কারসমূহ সংরক্ষি করা হনব। কারি, 
িানদর মাংস লবষাক্ত, আর িানদর দুেযামকারীনদর িালিি ও অপদস্থ 
করার বযাপানর আল্লাহর লে ম মিা সবযজেলবলদি।  
 আর সবযনেষ্ঠ আনিম হনিে পূবযবিযী আনিমগি। মযমে, 
সাহাবী, িানব‘ঈে, িানব-িানব‘ঈে এবং মঘালষি মেষ্ঠ লিে যুনগর 
আহনি সুন্নাি ও াি জামা‘আনির ইমামগি, লবনিষ কনর অেুসরিী  
লফকহী মাযহাবসমূনহর স্থপলি চার ইমাম।  
 ঈমাে ও আলকদার মাসআিাসমূনহর মক্ষনত্র িানদর বক্তবয এক 
ও অলভন্ন, যলদও িরী‘আনির িাো-প্রিাোসমূনহর লকেু লকেু বযাপানর 
মিপাথযকয হন নে। 
 সাবধ্াে! সাবধ্াে!! িানদর ভুি-ত্রুলটর লপেনে মিনগ থাকা 
মথনক এবং িানদর মযযাদা ভূিুলণ্ঠি করা মথনক সাবধ্াে থাকনব। 
আরও সিকয থাকনব িারা লেষ্পাপ বনি দালব করা মথনক। 
 সাবধ্াে! সাবধ্াে!! সিকয থাকনব ঐসব বযলক্তবগয মথনক, যারা 
দীেনক বযবসা ও মপিা লহনসনব গ্রহি কনরনে, ইবাদি ও বেকটয 
অজযনের মাধ্যম লহনসনব গ্রহি করনি পানরলে, িারা ভানিা কানজর 
আনদি কনর, অথচ িারা িা কনর ো। আর িারা মন্দ কানজ লেনষধ্ 
কনর, অথচ িারাই মস লেনষধ্াজ্ঞা িঙ্ঘে কনর, আর িারা বালিি কথা 
বনি এবং িানক রংচং লদন  সুন্দর কনর উপস্থাপে কনর, আর িারা 
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সিযনক মগাপে কনর এবং িানক বালিনির সানথ লমলিন  একাকার 
কনর মফনি। 
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চিুথয পলরনেদ 

 )اإلمامة(

ইমামি বা মেিৃে 

 প্রধ্াে ইমাম িথা িাসক লেধ্যারি করা েূযেিম পনক্ষ 
লকেুসংেযক বযলক্ত কিৃযক অগ্রালধ্কারমূিক ও ালজব কাজ, যা কুরআে, 
সুন্নাহ ও আহনি সুন্নাি ও াি জামা‘আনির ইজমা িারা প্রমালিি।  
 আর ‘ইমামি’ িথা মেিৃে হনে জেিা ও ইমামগনির মধ্যকার 
এমে এক চুলক্তর োম, যা দীে মদোশুো ও দুলে া পলরচািো করার 
বযাপানর েবুও ানির প্রলিলেলধ্ে করার জেয সম্পালদি হ ।  
 মেিৃে প্রলিলষ্ঠি হনব জেগনির ঐকযবদ্ধ সমথযনের িারা অথবা 
(আহিুি হালল্ল ও াি আকদ িথা) সুিীি সমাজ ও বুলদ্ধজীবীগি 
কিৃযক আেুগনিযর িপথবাকয পাি করার িারা অথবা পূবযবিযী 
িাসনকর লেনদযিো িারা, আর ময মজার কনর ক্ষমিা দেি কনর 
সবলকেুর লে ন্ত্রি করনি সক্ষম হনব িার মেিৃে প্রলিলষ্ঠি হনব এবং 
সৎকানজ িার আেুগিয করাটা বাধ্যিামূিক হন  যানব।  
 জালির কিযানি িার ইমামগনির দাল ে হনিা িানদরনক 
িরী‘আনির আনিানক িাসে করা, িানদর আলকদা-লবশ্বানসর লহফাযি 
করা এবং িানদর ঐকয রক্ষা করা, যানি সৎকানজর আনদি ও অসৎ 
কানজ লেনষনধ্র মি আবিযকী  লবধ্ােলট প্রলিলষ্ঠি করা যা , 
লজহানদর লেদিযে ও ববলিষ্ট্যসমূহ েলেন  মদও া যা , যাকাি ও 
সাদকা একলত্রি করা যা  এবং উপযুক্ত দাল েিীি মিাক লেবযাচে 
করার মক্ষনত্র আমােিদালরিার আে  মেও া যা ।  
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 আর জেগনির লেকট ইমামগনির অলধ্কার হনিা- িারা সুনে 
দুুঃনে িানদর কথা শুেনব এবং আেুগিয করনব িানদর সুনে ও দুুঃনে, 
অেুরূপভানব িরী‘আি লেধ্যালরি সকি আেুগনিযর মক্ষনত্র ও 
িরী‘আিসম্মি সকি ববধ্ কানজও িানদর আেুগিয করনব। িনব 
(িরী‘আনির) সকি প্রকার অবাধ্যিার মক্ষনত্র অথবা যুিুনমর মক্ষনত্র 
আেুগিয করা চিনব ো।  
 আর িাসনকর জেয জেগনির দাল ে হনিা—িাসকগি যেে 
ভুি করনব, িেে িারা জেগনির পক্ষ মথনক উপনদি পাও ার 
অলধ্কার রােনব, যেে িারা সলিক কাজ করনব, িেে সহনযালগিা 
পাও ার অলধ্কার থাকনব, িানদর স্খিে বা অিুঃপিনের 
লবষ গুনিানি োে মদও া হনব, িানদর অভযন্তরীি লবষ গুনিা মগাপে 
রাো হনব, িানদর দুলে ার বযাপানর মিাভ করা হনব ো এবং িানদর 
জেয কিযানির জেয মদা‘আ করা হনব।  
 আর িাসকনদর লবরুনদ্ধ লবনদ্রাহ করা হারাম- যিক্ষি িারা 
মুসলিম লহনসনব জীবে চািানবে এবং আল্লাহর লকিাব ও িাঁর েবী 
সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লানমর সুন্নাহ অেুযা ী িাসেকাজ পলরচািো 
করনবে। িারা অেযা  করনিও িানদর বযাপানর বধ্যযধ্ারি করনি 
হনব, আর িানদর সানথ হজ ও লজহাদ করনি হনব, যলদও িারা যুিুম 
ও পাপ কনর, আর িানদর জামা‘আনি মিনগ থাকনি হনব, যলদও 
িারা িানদর আঘাি কনর এবঙ িানদর সম্পদ গ্রাস কনর।  
 আর িাসক িার ইমামি বা মেিৃনের বাই‘আি হারানব, িার 
রুকেসমূনহর মকানো একলট ভঙ্গ হও ার কারনি, মযমে, ইমাম হালরন  
যাও া অথবা মেিৃনের িিযসমূনহর মকানো একলট েষ্ট্ হও ার 
কারনি। মযমে, িাসনকর পাগিামী ধ্রা পো বা মুরিাদ হন  যাও া।  
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 আর িাসনকর মেিৃনের চুলক্ত েষ্ট্ হও ার কারনি িার কালফর 
হও া আবিযক হ  ো; বরং িানি িার ববধ্ ক্ষমিার লবিুলপ্ত ঘনট 
মাত্র। ক্ষমিা লবিুলপ্ত অথয িানক কমযকানণ্ড মহেস্থা করা বা িার সানথ 
আমি িযাগ করাও বুো  ো। কারি, এর জেয কিগুনিা িিয রন নে, 
যা পূরি করা জরুলর। আর যলদ িা পূরি করা ো হ , িাহনি িা 
হনব জীবে ও সম্পনদর জেয েুঁলকপূিয। সুিরাং মেিৃনের ববধ্িার 
িিযসমূহ পূরি করা জরুরী এবং জালির ক্ষলি ো করা আবিযক। 

আরও জরুরী হনে মকবি জালির িত্রুনদর সানথ মমাকালবিা করার 
েীলি অবিম্বে করা। সানথ থাকনব প্রাধ্ােযপ্রাপ্ত লবষ গুনিার 
ধ্ারাবালহকিা রক্ষা, োণ্ডাসমূনহর সুস্পষ্ট্িা, পদ-পদবীর লবশুদ্ধিা, 
দীেনক মযযাদা মদও ার মাধ্যনম স্বাথয ও কিযাি লেলিিকরি এবং 
দুবযিগনির প্রলিরক্ষার বযাবস্থা গ্রহি।  
 আর এর সব লকেুই লেধ্যারি হনব সুদক্ষ আনিমগনির মাধ্যনম 
এবং ক্ষমিাবাে প্রভাবিািী বযলক্তগনির মধ্য মথনক লযলে িানদর 
আেুগনিযর অধ্ীে হন নেে িার িারা।  
 আর যেে িরী‘আিসম্মি কারনি অথবা বাস্তব লদক মথনক 
মকানো স্থাে বা কাি সলিযকানরর ইমাম বা িাসক িূেয হন  পেনব, 
িেে এ লবষ লটর দাল ে অলপযি হনব জালির প্রভাবিািী 
মযাগযিাসম্পন্ন বযলক্তবগয (আহিুি হালল্ল ও াি আকদ) িথা সুিীি 
সমানজর ওপর, আর িানদর ওপর সুলেলদযষ্ট্ কিযবয হন  পেনব, 
সনিযর ওপর একিাবদ্ধ থাকা, সুন্নাহ অেুযা ী চিা, জালির মনধ্য 
লবভলক্তর লবষ লট বজযে করা, আর বাধ্যিমূিক হনব জালির মনধ্য 
ফরয লবষ গুনিা প্রলিষ্ঠা করার কমযসূচী বাস্তবা ে করা।  
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 সুিরাং জুমু‘আর সািাি যানদর ওপর ও ালজব, িানদর মথনক 
িা বাদ পেনব ো, আর যানদর ওপর জামা‘আনি সািাি আদা  করা 
বাধ্যিামূিক, িানদর মকউ জামা‘আনি সািাি আদা  মথনক লপলেন  
থাকনব ো, আর সমানজ সৎকানজর লেনদযি প্রদাে এবং অসৎ কানজ 
লেনষধ্ করার মি আবিযকী  কাজলট পলরিযাগ করা যানব ো, আর 
মুসলিম অথবা লযম্মী অথবা িালন্তচুলক্তনি স্বাক্ষরকারী অথবা 
আলেিনদর সম্পদ, জীবে ও মােসম্মাে যথযথ কারি োো ববধ্ বনি 
গিয হনব।  
 আর এটা সমানজর মনধ্য পুেরা  লফলরন  আেনব পলবত্রিা, 
লেরাপত্তা, সংনিাধ্ে ও লে ন্ত্রি, িালন্ত ও লস্থরিা এবং িলক্ত, আরও 
লফলরন  আেনব সমানজ ঐকয ও সংহলি। 
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পঞ্চম পলরনেদ 

 )املوقف من االبتداع و أهله(

লবদ‘আি ও িার অেুসারীনদর বযাপানর অলভমি 

 দীনের মনধ্য প্রিযকলট অলভেব লজলেসই লবদ‘আি, আর 
প্রনিযকলট লবদ‘আিই ভ্রষ্ট্িা, আর প্রনিযক পথভ্রষ্ট্িাই জাহান্নানমর 
মনধ্য যানব।  
 আহনি সুন্নাি ও াি জামা‘আি ‘ইবাদিনক িাওকীফী বা 
কুরআে-সুন্নাহর দিীি লেভযর করা এবং লবদ‘ ানির সকি উপা  বন্ধ 
করার িালকদ মদ , আরও মজার মদ  এমে প্রনিযক লবষ নক 
প্রিযােযাে করার জেয, যা সুন্নাহ পলরপন্থী।  
 কারি, িরী‘আনির অলধ্ভুক্ত লবষন র দিীিলট লেনদযাষ সাহাবী 
ও অলভজ্ঞ হাদীস লবিারদগনির উপিলি এবং বযােযা ও প্রন াগ িারা 
পলবত্র িরী‘আি-মালফক হনি হনব।  
 আর এ উম্মানির জেয সনবযাত্তম আদিয হনিে রাসূিুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লাম। সুিরাং যেে িাঁর মকানো সুন্নাি লবো 
লবনরানধ্ লবশুদ্ধ বনি প্রমালিি হনব, িেে মকানো মােুনষর কথা  
কারও জেয িা প্রিযােযাে করা ববধ্ ে ।  
 আর লবদ‘আিপন্থীরা হনিা িারা, যারা িরী‘আনির অেুসরি 
মথনক লপলেন  থানক; িারা অজ্ঞিা, মগাঁোলম, বাোবালে ও প্রবৃলত্তর 
অেুসারী; িারা অেযা ভানব লবিকয কনর এবং সিয সুস্পষ্ট্ভানব 
প্রমালিি হও ার পনরও িার বযাপানর িারা েগো-লববাদ কনর।  
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 িারা পূবযবিযী সৎবযলক্তগনির রীলিেীলির দুেযাম করার বযাপানর 
সংঘবদ্ধ এবং আহনি সুন্নাি ও াি জামা‘আনির সানথ িত্রুিা করার 
বযাপানরও ঐকযবদ্ধ অবস্থাে।  
 িারা লকিানবর বযাপানর মিলবনরাধ্কারী, লকিাব অমােযকারী 
এবং লকিানবর লবনরালধ্িার বযাপনর িারা সকনি ঐকযবদ্ধ।  
 িারা মনে কনর ময, ঈমানের লবষন  কুরআে ও সুন্নাহ’র 
বক্তবযসমূহ যনথষ্ট্ ে । আর িারা কাশফ (আধ্যালত্মকভানব মগাপে 
জগনির উনু্মলক্তিা), ‘যাওক’ (রুলচ ও লবচক্ষিিা) এবং স্বেসমলষ্ট্ িারা 
দিীি মপি কনর।  
 আর িারা বানো াট বিযোসমূনহর ওপর লেভযর কনর।  
 আর িারা লবশুদ্ধ ‘আহাদ’ (মািহুর, আযীয ও গরীব) হাদীস 
িারা দিীি মদও ার লবষ লটনক বজযে কনর।  
 িারা দুবযি যুলক্তনক সহীহ বিযোর ওপর প্রাধ্ােয মদ  এবং 
লবলভন্ন বক্তবযনক িার যথাস্থাে মথনক পলরবিযে ও লবকৃি কনর।  
 আর িারা অমুসলিমনদর ধ্ময মথনক লে মেীলি গ্রহি কনর এবং 
অলবশ্বাসীনদর কালরকুিাম ও সংসৃ্কলি িারা িারা প্রভালবি হ ।  
 আর সুন্নাহ বলহভূযি লফরকা বা দিগুনিা- মযমে, লি া, 
মু‘িালযিা, মুরলজ া এবং এনদর মি আরও অেযােয সম্প্রদা  এক 
কথা  িালস্তর হুমলকনি লেপলিি। কারি, িানদর লবধ্াে হনিা িালস্তর 
হুমলকর লিকার বযলক্তবনগযর লবধ্াে, িারা িানদর িালস্তর মুনোমুলে হনব; 
আবার িানদর কাউনক কাউনক আল্লাহ ক্ষমা কনর মদনবে িানদর 
অজ্ঞিার কারনি অথবা িানদর ভানিা কানজর বদনি অথবা পাপ 
মমাচেকারী িাওবার লবলেমন  অথবা মগােহ মমাচেকারী লবপদ-
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মুলসবনির কারনি অথবা গ্রহিনযাগয ‘মাকবুি িাফা‘আি’-এর 
কারনি...... ইিযালদ ইিযালদ।  
 আর ইসিাম বলহভূযি দিগুনিা- মযমে, বানিেী, রানফযী, 
কালদ ােী ও বাহাই সম্প্রদা  এক কথা  কালফর এবং িানদর হুকুম 
হনিা মুরিাদ িথা ইসািাম িযাগকারীনদর হুকুনমর মনিা। 
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ষষ্ঠ পলরনেদ 

 )معاملة أهل ابلدع(

লবদ‘আনির অেুসারীনদর সানথ আচার বযবহার 

 আর লবদ‘আিপন্থী লভন্ন মি মপাষিকারীর সানথ আহনি সুন্নাি 
ও াি জামা‘আনির আচার-আচরি ও মিেনদে লবলভন্ন রকম হন  
থানক:  
 সুিরাং কেেও কেেও িারা (িানদরনক) সলিক লবষ লট বিযো 
কনর মদে এবং লেরনপক্ষভানব উপনদি প্রদাে কনরে। আবার কেেও 
কেেও িারা িানদর সানথ ঘলেষ্ঠভানব বনু্ধেপূিয ও মকামি বযবহার 
কনরে, আবার কেেও কেেও বযবহানরর মক্ষনত্র িারা িানদরনক 
বজযে ও এলেন  চিার েীলি অবিম্বে কনরে, আর এ লিে ধ্রনের 
বযবহার হন  থানক স্ব ং লবদ‘আনির স্তর বা মানের িারিময ও 
লবদ‘আিপন্থীনদর অবস্থার লবলভন্নিার ওপর লভলত্ত কনর এবং স্থাে কাি 
পাত্র মভনদ উদূ্ভি পলরলস্থলিনি ভানিা ও মন্দ অেুযা ী। কারি, এর 
প্রলিলট লবষ  িরী‘আিসম্মি রাজেীলি লবষ ক এমে সব মাসআিার 
অন্তভুযক্ত, মযসব মাসআিা ভানিা ও কিযাি অজযে, িার পলরপূিযিা 
লবধ্াে এবং মন্দ ও অকিযািসমূহ প্রলিনরাধ্ ও িা কলমন  আোর 
েীলির ওপর লভলত্ত কনর প্রলিলষ্ঠি।  
 আর িাঁরা প্রথম অবস্থানি মনে কনরে ময, লবদ‘আিপন্থী লভন্ন 
মি মপাষিকারী বযলক্ত দা‘ও াি পাও ার উপযুক্ত— সুনকৌিি 
অবিম্বনে ও উত্তম উপনদনির মাধ্যনম িানদরনক দা‘ও াি লদনি হনব 
এবং িারা সলিক পনথ ও সুন্নাহ’র আনিার লদনক িানদরনক লফলরন  
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আোর বযাপানর িানদর সানথ সহৃদ িা ও সহােুভূলিপূিয বযবহার 
কনরে।  
 আর ময বযলক্ত সিয লকেু লেন  আনস িারা িার মথনক িা গ্রহি 
কনরে এবং সিয িারাই িারা মােুষনদর পলরলচলি গ্রহি কনরে। আর 
িারা লবদ‘আিপন্থী লভন্ন মি মপাষিকারী বযলক্তর সানথও ইেসাফপূিয 
বযবহার কনরে, ফনি িার কথার মনধ্য মযটা সিয িারা িা গ্রহি 
কনরে এবং যা বালিি ও অসিয িা প্রিযােযাে কনরে।  
 আর লবদ‘আিপন্থীনদর লবরুনদ্ধ িানদর জবাব ও যুলক্তেণ্ডেনক 
িারা সুন্দরভানব সম্পন্ন কনরে ভানিা উনেনিয, সনিযর 
পৃষ্ঠনপাষকিা , মােবজালির কিযাি কামো  ও লহদান নির উনেনিয 
এবং দ া ও সহােুভূলিসহ।  
 আর িারা এমে বযলক্তর সানথ লবিকয করনি লেনষধ্ কনরে, ময 
বযলক্ত জ্ঞানের মক্ষনত্র িলক্তিািী ে , যার বুেিলক্ত গভীর ও সুলবসৃ্তি 
ে  এবং যুলক্ত-প্রমাি লবশুদ্ধ ও পলরপূিয ে , আর িারা লবদ‘আিনক 
সিিার সানথ প্রিযােযাে কনরে এবং িার বানজ রূপনক মূি মথনক 
লেন্ন কনরে।  
 আর িারা লবিকয করার পূনবয লবপনক্ষর মাযহাব, কথা বা 
মন্তবয, দিীি ও গ্রন্থগি অবস্থা সম্পনকয মজনে মেও ার লেনদযি মদে।  
 আর িারা কূটিালকযক ও কুিালকযকনদর সানথ লবিকয করনি 
বারি কনরে।  
 আর িারা লবনরানধ্র জা গাগুনিা সুলেধ্যারি কনরে এবং 
লবদ‘আিপন্থীনদর এনকর ওপর অনেযর যুলক্ত েণ্ডনের লবষ গুনিা 
সমূ্পিযরূনপ আ ত্ত কনরে।  
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 আর প্রথমি িারা বালিনির স্বলবনরালধ্িা এবং িার 
দিীিসমূনহর পারস্পলরক অসঙ্গলি ও বালিনির কথার মাধ্যনম ময 
ফযাসাদ আবিযক হন  পনে িা স্পষ্ট্ কনরে।  
 আর িারা িানদর দিীি-প্রমািগুনিার িব্দগুে ও িার যথাথয 
সম্পাদোর প্রলি লবনিষ মনোনযাগ মদে এবং আরও েজর মদে িার 
বিযোপ্রসঙ্গ, পূবযসূত্র ও মযাগসূনত্রর প্রলি।  
 আর িারা সাদৃিযপূিয বা একই রকম লবষ গুনিা একলত্রি 
কনরে এবং লবনরাধ্পূিয লবষ গুনিানক পৃথক কনরে, আর িারা যুলক্ত 
প্রমাি মপি করার মক্ষনত্র সবযসম্মি দিীিগুনিা িারা দিীি-প্রমাি 
মপি কনরে।  
 আর িারা লবভ্রালন্তমূিক অবস্থা  লসদ্ধান্ত দানে লবরি থানকে।  
 আর সংলক্ষপ্ত কথার লবস্তালরি বযােযা দালব কনরে।  
 আর িারা জানেে ময, েিুে পলরভাষাগুনিা িরী‘আিী 
বাস্তবিার মকানো লকেুই পলরবিযে করনি পারনব ো।  
 আর িারা প্রন াজনের সম  পলরভাষার অেুসারীগনির সানথ 
িানদর লবনিষ পলরভাষা  মদও া বক্তবয অেুযা ী বক্তবয প্রদাে 
কনরে। আর বালিিপন্থীগি িানদর মনির সপনক্ষ মযসব দিীিসমূহ 
িারা প্রমাি মপি কনরে আহনি সুন্নাি ও াি জামা‘আি মসগুনিা 
লদন  অেুরূপ একই রকম লবষন  িানদর উপর প্রমাি প্রলিলষ্ঠি কনর 
িানদরনক যুলক্তিূিয কনরে।  
 আর িারা মসসব বযাপানর েীরবিা পািে কনরে, মযসব 
বযাপানর আল্লাহ ও িাঁর রাসূি েীরবিা পািে কনরনেে।  
 আর লবিকয ও আিাপ-আনিাচোর ফিাফি িূেয হও ার 
বযাপানর প্রবি ধ্ারিা হনি িারা িা (লবিকয করা) মথনক লেনষধ্ 
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কনরে, আর লেনদযি প্রদাে কনরে িানদরনক এলেন  চিার জেয এবং 
িানদর সঙ্গ উিা-বসা করার লবষ লট বজযে করার জেয, যানি (িানদর) 
মকানো স্বাথয বাস্তবাল ি হনি ো পানর অথবা মকানো ক্ষলির লিকার ো 
হ । আর মস্বোচারী সমাজ ও লবদ‘আিপন্থীগনির সনঙ্গ বসার বযাপানর 
আহনি সুন্নাি ও াি জামা‘আি মথনক আসা সিকযীকরনির কাজলট 
উপলরউক্ত েীলির অেুসরনি করা হন  থানক।  
 আর িারা িানদর প্রিাসনের লেকট দালব কনরে মস্বোচারী 
মিাকনদরনক এমেভানব হাি মচনপ ধ্রার জেয, যার ফনি িানদর 
অলেষ্ট্িা বন্ধ হন  যানব এবং যার কারনি িানদর কিৃযক মুসলিমগনির 
ক্ষলি করার লবষ লট রুদ্ধ হন  যানব।  
 মমাটকথা, লবদ‘আিপন্থীরা আহনি লকবিা িথা লকবিার 
অেুসারীগনির অন্তভুযক্ত, যিক্ষি ো িারা পলরষ্কার দিীি ও স্পষ্ট্ 
প্রমাি িারা িানদর লবদ‘আিনক লেন  ইসিাম মথনক লভন্ন মকানো 
আদনিয স্থাোন্তলরি হ । কারি, িানদর (লবদ‘আিপন্থীনদর) মনধ্য মকউ 
আনে এমে, যার লবদ‘আি িানক কালফর বালেন  মদ , আবার িানদর 
মনধ্য মকউ আনে এমে, যার লবদ‘আি িানক ফালসক বালেন  মদ । 

আর এ জািী  প্রনিযনকর জেয কিগুনিা লবলধ্লবধ্াে রন নে।  
 আর িানদর সকনির জেয লহদান নির মদা‘আ করা- মযমে 
ববধ্, লিক অপর দৃলষ্ট্নকাি মথনক িানদর সকনির জেয বদনদা‘ া 
করাও ববধ্। িনব িানদর লেলদযষ্ট্ জনের ওপর বদনদা‘আর বযাপানর 
মিলবনরাধ্ ও লবস্তালরি কথা রন নে।   
 আহনি সুন্নাি ও াি জামা‘আি জুমু‘আ ও ঈনদর সািাি 
আদা  কনরে আহনি লকবিা িথা লকবিার অেুসরিকারী বযলক্তর 



 

 

ঈমানের মমৌলিক েীলিমািা সংক্রান্ত মলিমুক্তা 
 147  

লপেনে এবং ঐ বযলক্তর লপেনে, ময বযলক্ত িার লবদ‘আনির লদনক 
ডানক ো এবং প্রকানিয িা মঘাষিা কনর ো।  
 আর িারা লকবিার অেুসরিকারী বযলক্তর জাোযার সািানি 
অংিগ্রহি কনরে। আবার কেেও কেেও িানদর মযযাদাসম্পন্ন 
বযলক্তবনগযর মকউ মকউ মকানো মকানো লবদ‘আিপন্থীর জাোযার সািাি 
বজযে কনরে িার লবদ‘আিনক লিরস্কার করার জেয।  
 আর ময বযলক্তর কুফুরী করার লবষ লট প্রমালিি হনব, িার 
লপেনে সািাি আদা  করা ববধ্ হনব ো এবং িার জাোযার সািানি 
অংিগ্রহি করাও ববধ্ হনব ো।  
 আর িারা লবশ্বাস কনরে ময, মুসলিমগনির মনধ্য মূি লবষ  
হনিা (োরাপ আকীদা-লবশ্বাস মথনক) লবশুদ্ধ থাকা।  
 আর ইমানমর অেুসরিকারী বযলক্তর জেয ইমানমর অবস্থা 
সম্পনকয প্রে করার মকানো িরী‘আিসম্মি সুনযাগ রাো হ  লে, যলদ 
িার অবস্থা অপ্রকালিি ও মগাপে থানক।  
 আর লবদ‘আিপন্থীনদর মধ্য মথনক ময বযলক্ত লবদ‘আনির লদনক 
আহ্বাে কনর, িানক প্রিযােযােস্বরূপ িার সাক্ষযনক প্রিযােযাে করা 
হনব এবং আহনি সুন্নাি ও াি জামা‘আনির মনধ্য লযলে িার সাক্ষয 
গ্রহি করনবে, িানকও লেন্দা করা হনব, আর ময বযলক্ত লবদ‘আনির 
লদনক আহ্বাে করনব ো, অগ্রালধ্কারপ্রাপ্ত মনি িার সাক্ষয গ্রহি করা 
হনব।  
 আর লবদ‘আিপন্থীনদর কাে মথনক লিক্ষা অজযনের বযাপানর 
মূিেীলি হনিা- অলেষ্ট্িানক প্রলিনরাধ্ বা প্রলিহি করার জেয এবং 
ক্ষলির পথ বন্ধ করার লেলমনত্ত িানদর লেকট মথনক লিক্ষা অজযে করা 
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লেলষদ্ধ; লকন্তু িানদর লেকট মথনক লিক্ষা অজযে করনি বাধ্য হনি, মস 
মক্ষনত্র সিকযিার সানথ লিক্ষা িাভ করা ববধ্।  
 আর যেে প্রনযাজে দালব কনর, িেে লজহানদর মক্ষনত্র িানদর 
সহনযালগিা গ্রহি করা ববধ্ হনব, এ িনিয ময, িারা এমে বযলক্তবনগযর 
অন্তভুযক্ত হনবে, যারা আহনি সুন্নাি ও াি জামা‘আনির বযাপানর 
ভানিা ধ্ারিা কনরে এবং িারা হনব লেরাপদ ও লবশ্বস্ত-আমােিদার, 
আর এ িিয পূরনি বযথয হনি লজহানদর মক্ষনত্র িানদর সহনযালগিা 
গ্রহি করা ববধ্ হনব ো, আর এ বযাপানর ইলিহানস ও বাস্তব ঘটো  
বহু সাক্ষী ও লিক্ষা রন নে। 
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সপ্তম পলরনেদ 

) اهلل و األمر باملعروف و اجلهاد ادلعوة إىل ( 

আল্লাহর লদনক আহ্বাে, সৎ কানজর লেনদযি ও লজহাদ 

 আহনি সুন্নাি ও াি জামা‘আি লবশ্বাস কনর ময, আল্লাহর 
লদনক আহ্বাে, সৎকানজর আনদি করা এবং লজহাদ করা বেকটয 
অজযে করার অেযিম মহাে উপা  এবং অলধ্ক গুরুেপূিয কাজ, আর 
িা হনিা েবীগনির লমিে এবং পেন্দেী  মিাকগনির পথ, আর এসব 
কারনিই িারা বয  কনরনেে জীবে ও মূিযবাে সম্পদ এবং মুক্তহনস্ত 
দাে কনরনেে মবলি দামী ও কম দামী সকি লকেু।  
 আর িারা লবশ্বাস কনরে ময, িানদর দাও াি মদও া, আনদি 
করা, লেনষধ্ করা ও লজহাদ করার উনেিয ও িক্ষয হনিা: জেগিনক 
ঈমাে গ্রহি করার জেয লেনদযিো প্রদাে করা, িানদরনক এক আল্লাহর 
মগািাম বাোনো এবং মােুনষর মগািালম মথনক মবর কনর মােুনষর রব-
এর মগািানম পলরিি করা, আর লবশ্বনক লবিৃঙ্খিামুক্ত করা এবং রাষ্ট্র 
ও জেগনির লেকট িরী‘আনির দিীিসমূহ উপস্থাপে করা।  
 আর িারা িানদর দাও ানির লভলত্ত স্থাপে কনরে কিগুনিা 
িলক্তিািী মূিেীলির ওপর ও স্থা ী লভলত্তর ওপর আর িারা 
দাও ানির মক্ষনত্র সাধ্ারিি েবীগনির লহদা ানির অেুসরি কনরে, 
আর লবনিষ কনর েবী মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লাম 
ও িাঁর সহাবীগনির েীলি অবিম্বে কনরে।  
 িারা িাওহীদ িথা আল্লাহর একেবাদ ও ইেিানস 
(একলেষ্ঠিা ) লবশ্বাস কনরে।  
 িারা পূবযবিযী সৎ বযলক্তবগয ও সুন্নাহ’র অেুসরি কনরে।  
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 আর িারা ইিম (জ্ঞাে) ও লফকহ প্রচার কনরে।  
 আর িারা েিুে প্রজন্মনক যথাযথ প্রলিপািনের মাধ্যনম 
লবকলিি কনরে-  
 আলকদা-লবশ্বাস ও িরী‘আনির লদক মথনক ইসিানমর বযাপানর 
দূরদৃলষ্ট্সম্পন্ন কনর। 
 জেগনির মেলি ও অবস্থালদ সম্পনকয সনচিে কনর।  
 দাও াি দানের মূিেীলি ও উপা -উপকরি সম্পনকয অলভজ্ঞ 
কনর।  
 িারা বুলদ্ধ-লবনবচো ও সলিক লচন্তাভাবোর মাধ্যনম সৎকানজর 
আনদি কনরে এবং অসৎকানজ লেনষধ্ কনরে।  
 আর এমে প্রনিযকলট োরাপ ও অেীিিার প্রলিবাদ করা 
ও ালজব, যা বিযমানে লবদযমাে, অেুসন্ধাে োোই দৃিযমাে এবং 
মকানো গনবষিা োোই সুলবলদি, আর লকনসর িারা িা মূনিাৎপাটে 
করা যা  মস পলরকল্পো করা আবিযক, যানি িা বে ধ্রনের 
লবপযযন র লদনক লেন  মযনি ো পানর অথবা বে ধ্রনের কিযািজেক 
লকেু েষ্ট্ করনি ো পানর।  
 আর এ মক্ষনত্র কিযাি ও ক্ষলির লদকগুনিা লেিয  করা এবং 
লবনরানধ্র সম  মস বযাপানর প্রাধ্ােয বা অগ্রালধ্কার দানের দাল েলট 
অলভজ্ঞ আনিমগনির ওপর েযস্ত করা, যারা বুলদ্ধমত্তা, সিকযিা, 
দীেদারী ও িাকও ার লদক মথনক অলধ্ক লেভযরনযাগয।  
 আর মন্দ দূর করা বা কলমন  আো িরী‘আনির দালব, িনব 
মন্দ দূর করার সানথ সমপলরমাি ভানিা দূর হন  যাও া অথবা 
সমপলরমাি মন্দ অলজযি হও ার অবস্থা বিরী হনি মস মন্দ দুর করা 
যানব লকো এ লবষ লট লচন্তাভাবো ও গনবষিার মক্ষত্র।  
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 আর মন্দ দূর করা এবং সানথ িার মচন  আরও বে ধ্রনের 
মনন্দর আমদালে করা অথবা এর মচন  বে ধ্রনের ভানিা লকেু 
হালরন  মফিা িরী‘আনির দৃলষ্ট্নি লেলষদ্ধ।  
 আর িারা লবশ্বাস কনরে ময, লজহাদ হনে ইসিানমর িীষয চূো 
এবং জীবে ও সম্পদ লদন  িা লক ামি পযযন্ত চিনি থাকনব।  
 আর লজহানদর আবিযকিা অস্বীকার করা মানে দীনের একলট 
সুলেলদযষ্ট্ জরুলর লবষ নক অস্বীকার করা, আর িা ‘মােসূে’ (রলহি) 
হন  মগনে বনি দালব করা অথবা িানক কথার লজহানদর সানথ লেলদযষ্ট্ 
কনর মদও াটা দীনের মনধ্য লবদ‘আি ও মগামরাহী বনি গিয।  
 আর লজহাদ দু ধ্রনের, প্রলিনরাধ্ করা এবং আহ্বাে করা, 
আর িরী‘আনি লজহাদনক লবলধ্বদ্ধ করা হন নে সীমািঙ্ঘেকারীনদর 
বাোবালেনক প্রলিনরাধ্ করার জেয এবং (দীনের) দা‘ও ািপ্রাপ্তনদর 
ওপর মথনক লফিো দূর করার জেয, আর দীনের িত্রুনদরনক ভীলি 
প্রদিযে করার জেয এবং মুসলিমগনির রাষ্ট্রনক প্রলিলষ্ঠি ও িলক্তিািী 
করার জেয।  
 সুিরাং যলদ িানি মযাগদাে ো কনর লপেনে মথনক যাও ার 
ঘটো ঘনট যা , িাহনি বযাপারলট মূিযাল ি হনব মস মক্ষনত্র অক্ষমিার 
পলরমাি অেুযা ী এবং সানথ িার মথনক গ্রহি করা হনব লজহানদর 
জেয প্রস্তুলির আেুসালঙ্গক উপা -উপকরি। 
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অষ্ট্ম পলরনেদ 

 )احلرص ىلع الوحدة و االئتالف و نبذ الفرقة و االختالف(

ঐকয ও সংহলি কামো করা এবং লবনভদ ও অনেকযনক প্রিযােযাে 
করা 

 লেি  সুন্নাি ঐকয ও সংহলির সানথ সম্পকযযুক্ত, মযমলেভানব 
লবদ‘আি লবনভদ ও অনেনকযর সানথ সম্পকযযুক্ত।  
 আহনি সুন্নাি ও াি জামা‘আি হনিে িারা, যারা আি-
কুরআে ও সুন্নাহনক আঁকনে ধ্নরনেে, সকনি লমনি বািীনি ঐকযবদ্ধ 
হন নেে এবং ভ্রািৃনের প্রকৃি অথয ও িাৎপযযসমূহ যথাযথভানব 
অেুধ্াবে ও কাযযকর কনরনেে।  
 সুিরাং আহনি সুন্নাি ও াি জামা‘আি জািী িাবাদী 
পিাকার জেয অথবা আঞ্চলিকিার দালব লেন  সংঘবদ্ধ বা দি গিে 
কনরলে। 
 এবং িারা মগাটা মুসলিম জালির স্বানথযর উপনর মকানো েলণ্ডি 
দি বা মগাষ্ঠীর স্বাথযনক অগ্রালধ্কার বা প্রাধ্ােয মদে লে।  
 আর িারা লবশ্বাস কনরে ময, জালির কিযাি কামো  
উপনদনির অেযিম আমােি হনিা ঐকযবদ্ধ থাকার বযাপানর উৎসালহি 
করা, ঐকয ও সংহলি কামো করা এবং লবনভদ ও অনেনকযর বযাপানর 
লেনষধ্ করা।  
 আর লবনরাধ্ সংঘলটি হও া একলট প্রাকৃলিক বাস্তবিা, আর 
িার কারিগুনিা পলরহার করার মাধ্যনম িানক লে ন্ত্রি করা এবং 
দীনের স্বানথয সিকযিাস্বরূপ িার মথনক মবলরন  আসা িরী‘আনির 
একলট গুরুেপূিয কাজ।  
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 সুিরাং ঐকমিয হনি হনি আহনি সুন্নাি ও াি জামা‘আি ময 
লবষন  ঐকমিয মপাষি কনরনেে, িার ওপর হনি হনব।  
 আর আহনি সুন্নাি ও াি জামা‘আি ময বযাপানর মিলবনরাধ্ 
কনরনেে, মস বযাপানর িারা পরস্পরনক ওজর আনে বনি ধ্নর লেনব 
এবং এনক অপরনক ক্ষমা করনব; এ মক্ষনত্র লফকহী ও আকীদাগি 
লবষ  সমাে বনি লবনবলচি হনব।  
 আর ময বযলক্ত জামা‘আি মথনক মবলরন  যানব, মস বযলক্তনক 
দাও াি লদন , উপনদি লদন , িার সানথ সনবযাত্তম পদ্ধলিনি লবিকয 
করার মধ্য লদন , দিীি-প্রমাি প্রলিলষ্ঠি করার মধ্য লদন  এবং 
সনন্দহ-সংি  দূর কনর িানক লফলরন  আো ও ালজব। িারপর মস 
যলদ িাওবা কনর ভানিা কথা; অেযথা  িার সানথ বযবহার করা হনব 
িার উপযুক্ত প্রাপযিার লভলত্তনি।  
 আর ঐকযবদ্ধ থাকার উপা সমূহ মথনক লকেু:  

- দীনের মনধ্য ইিম (জ্ঞাে) ও আমনির সমন্ব  করা।  
- আর আকীদা-লবশ্বাস ও িরী‘আনির লদক মথনক সালবযকভানব দীনের 
লদনক আহ্বাে করা।  

- আর (দীনের) দাও াি গ্রহিকারী উম্মাি ও দাও াি পাও ার উপযুক্ত 
উম্মাি মথনক শুরু কনর সকি মােুষনক দীনের লদনক আহ্বাে করা।  

- আর দীনের বযাপানর েগো-লববাদ করা মথনক এবং সুস্পষ্ট্ দিীি-
প্রমাি োো েগো ও লবিকয করা মথনক সিকয করা।  

- আর ভাই ভাই লহনসনব মমিানমিা করার মক্ষনত্র সিিা ও ক্ষমার 
পলরচ  মদও া এবং মগান ন্দালগলর ো করা, আর লবিৃঙ্খিা বন্ধ করা 
এবং ভুি-ত্রুলট ক্ষমা সুন্দর দৃলষ্ট্নি মদো।   
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উপসংহার 

 আর উপসংহানর এনস চূোন্ত উপনদি হনিা: আলকদা-লবশ্বাসনক 
শুদ্ধ করনি হনব এবং ইবাদিনক সুন্দর করনি হনব। কারি, এটাই 
মােুষ ও লজন্ন সৃলষ্ট্র উনেিয ও িক্ষয। 
 আর িার ফি সংগ্রহ করার অথয: ‘িাকও া’ বা আল্লাহ 
সনচিেিা অজযে এবং উভ  জগনি আল্লাহর িা‘আিার সন্তুলষ্ট্ 
অজযে।  
 আর িার পদ্ধলির প্রলি মনোনযাগ মদও ার মানে হি: জ্ঞাে 
অজযে এবং সবযনিষ েবী ও রাসূি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ 
ও াসাল্লানমর সুন্নাহনক আঁকনে ধ্রা।  
 অিুঃপর দীেনক িলক্তিািী করা এবং িার সুরক্ষার বযাপানর 
মচষ্ট্া-সাধ্ো করা, আর িার দিীি ও প্রমািসমূহ প্রেকারীনদর লেকট 
মপৌঁনে মদও া এবং িার িত্রুগনির মধ্য মথনক যারা লবনদ্রাহী িানদর 
গিা  বিযার ফিা বলসন  মদও ার মচষ্ট্া করা, আর িার বনু্ধনদর সানথ 
েরম ও মকামি বযবহার করা।  

كُر هلِل ىلع اتلَّمامِ  ،واحلمُد هلِل ىلع اخلتامِ   ،والصالةُ والسالُم ىلع َخِْي األنامِ ، والشُّ
 و ىلع آهل و أصحابه األعالِم .حممٍد 

“উপসংহানর এনস সকি প্রিংসা আল্লাহর জেয লেনবদে করলে, আর মিষ 
করনি মপনর আল্লাহর শুকলর া আদা  করলে, আর সািাি ও সািাম সবযনেষ্ঠ 
মােব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আিাইলহ ও াসাল্লানমর প্রলি এবং িাঁর পলরবার-
পলরজে ও সকি সাহাবীগনির প্রলি”।  
মিেক:  

আবূ আবলদল্লাহ মুহাম্মাদ ইন াসরী  
আল্লাহ িানক, িার লপিামািানক এবং সকি মুসলিমনক ক্ষমা কনর লদে। 
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‘দুররািুি বা াে ফী উসূলিি ঈমাে’ বা “ঈমানের মমৌলিক 

েীলিমািা সংক্রান্ত মলিমুক্তা” গ্রন্থলট আকীদার গ্রন্থসমূনহর মধ্য মথনক 

একলট সুন্দর মমৌলিক গ্রন্থ। মিেক এোনে অলধ্কাংি আক্বীদার 

মাসআিার অবিারিা কনরনেে এবং আহনি সুন্নাি ও াি 

জামা‘আনির আকীদা িুনি ধ্নরনেে। লকিাবলট মসলজনদ এবং লবলভন্ন 

দারনসর হািকাসমূনহ বযােযা কনর আক্বীদা লিক্ষা মদও ার মনিা 

উপনযাগী কনর প্রস্তুি করা হন নে। 
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