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িবসিম�ািহর্রহমািনর্রহীম 

যাবতীয়্�শংসা্আ�াহর্্ নযয্দ দ্এবং্সালাম্বি বত্

েহাক্আমােদর্েশ ্নবী্মুহা�াদ্ (সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ায়াসা�াম)-

এর্উপরয 

তা�দীর্ঈমােনর্ছয়িট্�ে�র্অনযতম্একিট্��য্�কক ত্

মুিমন্হেত্হেল্অবশযই্তা�দীের্িববাস্করেত্হেব, তা�দীের্

িববাস্�াপন্ৈব্েকউ্মুিমন্হেত্পারেব্নায্পিব�্কুরআন্া্

ছহীহ্হাদীেছ্তা�দীর্সং�া�্অসংখয্বববনা্এেসেছয্েস নয্

ইসলােম্এর্গুর্অপিরসীময্িব য়িট্সরাসির্আ�াহর্্সােস্

স�িকবত্হায়ার্কারেব্এর্গুর্এবং্তা পযব্যারপর্েনই্

বকি�্েপেয়েছয্কারব্আ�াহর্্কিতপয়্নাম্া্গবাবলীর্সােসই্

এর্সরাসির্স�কবয 

তা�দীের্িববাস্মানুে র্�ভাবগত্িব য়য্েস নয্এমনিক্

 ােহলী্যুেগা্মানু ্এেত্িববাস্করতয্ ােহলী্অেনক্কিবর্

কিবতায়্এমন্িববােসর্ইি�ত্পাায়া্যায়য্কিব্আনতারা্তার্

ে�িমকা্আবলােক্লকয্কের্বেলন, 
ميءِ  ف ر� كنَ  إن َمْهر� ِ مغَمغّية من أينَ  َعبُل  يي َّ  قَضيهي مغ

‘েহ্আবলা! আমার্�ভূ্আসমােন্যিদ্আমার্মকতুযর্

ফায়ছালা্কেরই্রােখন, তাহেল্মকতুয্েসেক্আমার্পালাবার্পস্



 

4 

েকাসায়!’0

1 

এরপর্রাসূল্ (সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ায়াসা�াম) ্এেস্

তা�দীেরর্একিট্পূববা�্ পেরখা্তুেল্লেরনয্ছাহাবােয়্েকরাম্

(রািদয়া�াহ্ ‘আনহম)্রাসূল্ (সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ায়াসা�াম) -এর্

িনকট্েসেক্সরাসির্�ীেনর্জান্লাভ্কেরনয্েস নয্তা রা্

িছেলন্তা�দীর্উপলি�র্েকে�্সববািলক্অকগবয্এবং্এর্

�িত্তা েদর্িববাসা্িছল্অটুটয্ফেল্তা রা্তা�ায়া্এবং্

ে��েরর্চূড়া�্পযবােয়্েপপছেত্সকম্হেয়িছেলনয্ 

িক�্ছাহাবােয়্েকরাম্ (রািদয়া�াহ্ ‘আনহম)-এর্যুেগর্

েশে র্িদেক্ইসলােমর্বযাপক্িব�ক িতর্পর্মুসিলম্েদশসমূেহ্

কীক, পারিসক, ভারতীয়্দশবেনর্অনু�েবশ্ টেত্ ু্কের । 
ফেল্তা�দীর্অ�ীকােরর্মত্িনকক �্মতবােদর্ �্হয়য  

তারপর্উমাইয়া্যুেগ্ �্হয়্ াবিরইয়াহ্মতবােদরয্এসব্

�া�্মতবােদর্অপত পরতা্আ া্অবযাহত্রেয়েছয 

মহান্আ�াহ্আহলুস্্সুুাহ্ায়াল্ ামা‘আতেক্তা�দীেরর্

সিঠক্উপলি�্দান্কেরেছনয্কারব্তারা্সরাসির্পিব�্

কুরআন, ছহীহ্হাদীছ্এবং্সালােফ্ছােলহীেনর্ব�বয্অনুযায়ী্

তা�দীর্বুঝার্েচ�া্কেরেছনয্মূলতঃ্তা�দীরসহ্শরী‘আেতর্্
                                                           
1. িদায়ানু্আনতারা্ইবেন্শা�াদ, (ৈব ত: মারবা‘আতুল্আদাব, �কাশকাল: 

১৮৯৩্ইং), পক: ৯২। 
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েযেকােনা্িব য়্বুঝার্েকে�্এই্পেসই্মুি�্িনিহত্রেয়েছয 

তা�দীেরর্েমৗিলক্িব য়গিল্উপলি�্করেত্পারেল্

এক ন্মুিমেনর্ঈমান্পিরপ�্হেব, আ�াহ্স�েকব্তার্লারবা্

সু�র্হেব্এবং্দুিনয়া্া্আেখরােত্েস্�ভূত্কলযাব্অ বন্

করেত্পারেবয্পকা�ের্তা�দীের্িববােসর্েকে�্িব�া�্হেল্

উভয়্ ীবেন্েনেম্আসেব্চরম্হতাশা্এবং্মমব�দ্শাি�য 

আমরা্এ্�বে�্তা�দীেরর্েমৗিলক্িব য়গিল্

সংিক্াকাের্তুেল্লরার্�য়াস্পাব্ইনশাআ�াহয্মহান্

আ�াহই্একমা�্তাাফী�দাতায 

 

তা�দীর্িনেয়্আেলাচনা্করা্িক্িনে ল? 

অেনেকই্বেল্তা�দীর্স�েকব্আেলাচনা্করা্েমােটই্

িঠক্নয়য্কারব্এ্স�েকব্আেলাচনা্করেল্ দেয়র্মিবেকাঠায়্

সে�েহর্লূ� াল্বাসা্বালেত্পােরয্তেব্িব য়িট্আসেল্

েতমন্নয়য্কারবঃ 

১. তা�দীর্ঈমােনর্অনযতম্একিট্ুকনয্এর্�িত্্

ঈমান্না্আনয়ন্করা্পযব�্কােরা্ঈমান্পূবব্হেব্নায্িক�্এ্

স�েকব্আেলাচনা্না্করেল্এক ন্মুসিলম্তা্িকভােব্

বুঝেব?! 

২. অতয�্গুরপূবব্একিট্হাদীছ্‘হাদীেছ্ি বরীল’-এ্
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�সে�্আেলাচনা্এেসেছয্বলা্বাহলয্েয, ি বরীল্

(‘আলাইিহসস্ালাম)্মানুে র্ প্লের্রাসূল্ (সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্

ায়াসা�াম)্া্ছাহাবােয়্েকরাম্ (রািদয়া�াহ্ ‘আনহম)-এর্িনকেট্

হাদীছিট্িনেয়্এেসিছেলন্এবং্ টনািট্িছল্রাসূল্ (সা�া�াহ্

‘আলাইিহ্ায়াসা�াম) -এর্েশ ্ ীবেনয্েসিদন্রাসূল্ (সা�া�াহ্

‘আলাইিহ্ায়াসা�াম)্বেলিছেলন, 
�ُل  َََِِّهُ « تَيُ�مْ  ِجْبِ

َ
َعةُّمُ�مْ  أ   »ِديغَُ�مْ  ُُ

‘িতিন্হে�ন্ি বরীল্ (‘আলাইিহসস্ালাম)। িতিন্

েতামােদরেক্েতামােদর্�ীন্ েশখােত্এেসিছেলন’য 1F

2 বুঝা্েগল, 

তা�দীর্স�েকব্ ানা্�ীেনর্অংশ; তা�দীেরর্অ�তঃ্�াসিমক্

জানটুকু্সাকা্য রীয 

৩. এ্িব েয়্অসংখয্আয়ােত্তা�দীেরর্িববরব্এেসেছয্

আর্মহান্আ�াহ্আমােদরেক্কুরআেনর্আয়াতসমূহ্গেব বার্

িনেদবশ্িদেয়েছনয্এরশাদ্হে�, 

َّدنُّروم آيَيتِهِ ﴿
د
َْم ُمبَيرَيل ِل

َ
ُِ إِل َي

ْ
ه ََ َ
َ
  ]29ة ص: سور [﴾ِكتَينل أ

‘এিট্একিট্বরকতময়্িকতাব । এিটেক্আিম্আপনার্
উপর্অবতীবব্কেরিছ , যােত্মানু ্এর্আয়াতস মূহ্গেব বা্
                                                           
2. ছহীহ্মুসিলম, ‘ঈমান’ অলযায়, ‘ঈমান, ইসলাম্া্ইহস্ােনর্িববরব্এবং্

তা�দীেরর্�িত্ঈমান্আনা্অপিরহাযব’ অনুে�দ্(িরয়ায: বায়তুল্

আফকার্আদ-দাািলইয়াহ, �কাশকাল: ১৯৯৭ইং), হা/৮। 
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কের’ (েছায়াদ্২৯)। ্তাহেল্আমরা্িকভােব্বলেত্পাির্েয, এ্
িব েয়্আেলাচনা্করা্িঠক্নয়?! 

৪. তা�দীর্স�েকব্অেনক্হাদীছ্এেসেছয্ছাহাবােয়্

েকরাম্ (রািদয়া�াহ্ ‘আনহম)্রাসূল্ (সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ায়াসা�াম) 

েক্তা�দীেরর্সূ�্িব েয়া্ি েজস্করেতন্এবং্িতিন্

তা েদরেক্সিঠক্ বাব্িদেতনয্অনু পভােব্ছাহাবােয়্েকরাম্

(রািদয়া�াহ্ ‘আনহম)া্তা েদর্ছা�্তােবঈনেক্তা�দীর্িব েয়্

িশকা্িদেতনয 

৫. ছাহাবােয়্েকরাম্ (রািদয়া�াহ্ ‘আনহম)সহ্আমােদর্

পূববসূরী্�ায়্সকল্আেলম্তা�দীর্স�েকব্কসা্বেলেছন, 

পকসক্বই-পু�ক, �ব�্রচনা্কেরেছনয্তাহেল্িক্তা রা্রাসূল্

(সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ায়াসা�াম)-এর্িনেদবেশর্িবেরািলতা্কেরেছন? 

কখনই্নায্মানু ্যােত্পস��্না্হেয়্যায়্এবং্তারা্যােত্

 াকত্জান্সহকাের্�ীেনর্উপর্�িতি�ত্সাকেত্পাের, 

েস নয্তােদরেক্তা�দীর্িব য়ক্হ�্কসািট্বুঝােনা্িক্উিচ ্

নয়? এ্িব েয়্উ�ািপত্নানা্��্এবং্ িটলতার্সিঠক্ বাব্

েদায়া্িক্করবীয়্নয়? 

৬. আমরা্যিদ্তা�দীর্স�েকব্আেলাচনা্করা্েছেড়্িদই, 

তাহেল্সালারব্মানু ্এ্িব েয়্অজ্হেয়্যােবয্এই্সুেযােগ্

বািতল্মাসাচাড়া্িদেয়্উঠেব্এবং্তা�দীর্স�েকব্মুসিলমেদর্
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মােঝ্িব�াি�্ছড়ােনার্পস্সহ ্হেয়্যােবয 

 

িক�্��্হল, তাহেল্েযসব্হাদীেছ্তা�দীেরর্আেলাচনা্

িনি �্করা্হেয়েছ, েসগিলর্সিঠক্বযাখযা্িক? একেব, আমরা্

নীেচ্এ াতীয়্কেয়কিট্হাদীছ্এবং্েসগিলর্সিঠক্বযাখযা্

উে�খ্করিছঃ  ্

১. রাসূল্(সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ায়াসা�াম)্বেলন, 
ايِب  ُذِكرَ  إذم«  ْْ ُكوم أ َِ ُكوم مّهُجومُ  ُذِكَرِت  و�ذم َأْم َِ ْم

َ
 ملَقَدرُ  ُذِكرَ  َو�ذم َأ

ُكوم َِ   »َأْم
‘আমার্ছাহাবা্(রািদয়া�াহ্‘আনহম)-এর্কসা্উঠেল্েতামরা্

আেলাচনায়্�বক�্হেব্নায্তারকারাি র্িবিলিবলান, �ভাব্
ইতযািদ্িব েয়্কসা্উঠেল্েতামরা্আেলাচনায়্�বক�্হেব্নায্
অনু পভােব্তা�দীর্স�েকব্কসা্উঠেল্েতামরা্আেলাচনায়্
�বক�্হেব্না’।2F

3
 

২. আবু্হরায়রাহ্ (রািদয়া�াহ্ ‘আনহ)্হেত্বিববত, িতিন্
বেলন, 

ِ  رَُسوُل  َعةَيْغَي َخَرجَ «  َّ ْنُ - وسةم عةيه م  ْ� -م
َ
َقَدرِ  ِف  ََتَغَيَزعُ  َو�

ْ
 مل

                                                           
3. রবারাবী, আল-মু‘ ামুল্কাবীর, তাহ�ীক: হামদী্আ�ুল্মা ীদ্িসলাফী্

(কায়েরা: মাকতাবাতু্ইবেন্তায়িমইয়াহ, তা.িব.),  ১০/২৪৩, হা/১০৪৪৮; 

শায়খ্আলবানী্হাদীছিটেক্ছহীহ্বেলেছন্(িসলিসলাহ্ছহীহাহ, ১/৭৫, 

হা/৩৪)য 
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َّ  َ�َاِضَب  َرّ  َى ْْ َّ  وَْجُههُ  م ََّمي َى
َ
نَِهَذم :َ�َقيَل  مغّرّمينُ  وَْجغَتَيْهِ  ِف  َُِقئَ  َكَ

َ
 أ

ِمْرُ�مْ 
ُ
مْ  أ

َ
ُت  نَِهَذم أ

ْ
رِْسة
ُ
ُْ�مْ  أ

َ
ََّمي إِل  ِف  َ�غَيزَُعوم ِى�َ  َ�بْةَُ�مْ  َكنَ  َمنْ  َهةََم  إِ

ْمرِ  َهَذم
َ
ْمُت  مأل ََ   َعةَيُْ�مْ  َع

ّ
َ
َ
  »ِ�يهِ  تَتَغَيزَُعوم أ

‘আমরা্তা�দীর্িনেয়্তকব-িবতকব্করিছলাম, এমন্সময়্
আমােদর্িনকট্রাসূল্ (সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ায়াসা�াম) ্আসেলনয্
অতঃপর্িতিন্ভী ব্েরেগ্েগেলন, রােগর্�চ�তায়্তা র্েচহারা্
েমাবারক্লাল্হেয়্েগল; মেন্হি�ল, তা র্ক েপাল�েয়্ডািলম্
েভে�্তার্রস্লািগেয়্েদায়া্হেয়েছ ।্এরপর্িতিন্বলেলন, 
েতামরা্িক্এমন্তকব-িবতকব্করার্ নয্আিদ�্হেয়ছ্নািক্
আিম্এ  মেমব্েতামােদর্িনকট্ে�িরত্হেয়িছ! ্েতামােদর্
পূবববতবীরা্েতা্তখনই্ইংস্হেয়িছল, যখন্তারা্এ্িব েয়্
ঝগড়া্কেরিছলয্েতামােদর্�িত্আামার্কেঠার্িনেদবশ্রইেলা্
েয, েতামরা্এ্িনেয়্তকব্করেব্না’।3F

4  

হাদীছগিলর্সিঠক্বযাখযাঃ 

 ১. হাদীছগিলর্উে�শয্হে�, তা�দীর্িনেয়্িবনা্দলীেল্
এবং্িবনা্জােন্অেহতুক্এবং্িব�াি�কর্আেলাচনা্করা্যােব্
নায্মহান্আ�াহ্বেলন, 

مل ﴿ 
ْ
 َ�ْقُف َمي لَيَْس غََم نِِه ِعة

َ
  ]36 مَ مء: سورة [﴾َوَ

                                                           
4.   ােম‘ িতরিমযী, ‘তা�দীর’ অলযায়, ‘তা�দীর্িনেয়্আেলাচনায়্�বক�্হায়া্

েসেক্কেঠারতা’ অনুে�দ্(িরয়ায: মাকতাবাতুল্মা‘আেরফ, �সম্�কাশ: 

তা. িব.), হা/২১২৩; শায়খ্আলবানী্হাদীছিটেক্‘হাসান’ বেলেছন। 
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‘েয্িব েয়্েতামার্েকান্জান্েনই , েস্িব েয়্তুিম্মাসা্
 ামাইা্না’ (ইসরা্৩৬)। ্কারব্কুরআন-হাদীেছর্িদকিনেদবশনা্
বাদ্িদেয়্ লুমা�্মানুে র্সীমাব�্জান্�ারা্তা�দীেরর্
সবিকছু্অনুলাবন্আেদৗ্স�ব্নয়য্অতএব, িবতকবমূলক্এবং্
আ�াহর্্িস�াে�্সামানযতম্আপি�কর্েকান্আেলাচনা্করা্
যােব্নায্ 

তেব্কুরআন্া্ছহীহ্হাদীেছর্দলীল্িভি�ক্তা�দীর্

বুঝার্উে�েশয্এ্�সে�্আেলাচনা্করা্যােব; বরং্আেলাচনা্

করা্উিচ য 

২. হাদীছগিলেত্তা�দীর্িনেয়্আপি�কর্��্উ�াপন্

করেত্িনে ল্করা্হেয়েছয্েযমনঃ্েকউ্একগ েয়মী্��্করেত্

পাের, আ�াহ্েকন্অমুকেক্েহদায়াত্করেলন, আর্অমুকেক্

পস��্করেলন? এত্সকি�্সাকেত্আ�াহ্েকন্মানুে র্উপর্

শরী‘আেতর্দািয়র্ভার্অপবব্করেলন? আ�াহ্েকন্অমুকেক্

লনী্করেলন, আর্অমুকেক্গরীব্করেলন? ইতযািদ...েস নয্

আবূ্হরায়রাহ্ (রািদয়া�াহ্ ‘আনহ)্বিববত্উ�্হাদীেছর্বযাখযায়্

েমা�া্আলী্�ারী্তা�দীর্িনেয়্ছাহাবােয়্েকরাম্ (রািদয়া�াহ্

‘আনহম)-এর্ঐিদেনর্আেলাচনার্লরব্তুেল্লেরন্এভােব, 

আমরা্তা�দীর্িনেয়্িবত�া্করিছলাম । আমােদর্েকউ্েকউ্

বলিছেলন,্সবিকছু্যিদ্তা�দীর্অনুযায়ী্হেয়্সােক, তাহেল্

েকন্বা�ােক্সুখ্বা্শাি�্েদায়া্হেব? েযমনিট্মু‘তািযলারা্
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বেল্সােকয্আবার্েকউ্েকউ্বলিছেলন, একদলেক্ াুাতী্

এবং্অপর্দলেক্ াহাুামী্িহসােব্িনলবারব্করার্তা পযব্িক? 

এর্ বােব্তা েদর্েকউ্েকউ্বলিছেলন, েকননা্বা�ার্িন �্

ই�াশি�্রেয়েছয্এর্ বােব্আবার্েকউ্েকউ্বলিছেলন, 

তাহেল্তার্েসই্ই�াশি�্েক্সকি�্কেরেছন? 4

5্আর্এমন্

িবত�ার্কারেবই্েসিদন্রাসূল্ (সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ায়াসা�াম)  

েরেগ্িগেয়িছেলন্এবং্তা েদরেক্এে�েক্িনে ল্কেরিছেলনয 

তেব্েকউ্সিতযকার্অেসব্তা�দীর্ ানার্ নয্��্করেল্

তােত্েকান্েদা ্েনইয 

৩. ইবেন্মাসঊদ্ (রািদয়া�াহ্ ‘আনহ)্বিববত্উ�্হাদীেছই্

আমরা্আমােদর্এ্মেতর্পেক্ব�বয্পাইয্েকননা্হাদীছিটেত্

বলা্হেয়েছ, ছাহাবােয়্করাম্(রািদয়া�াহ্‘আনহম)-এর্কসা্উঠেল্

েতামরা্আেলাচনায়্�বক�্হেব্নায্তার্মােন্িক্এই্েয, তা েদর্

মযবাদা-মাহাে�যর্কসা্বলা্যােব্না? িন�য়ই্তা্নয়য্বরং্

এখােন্তা েদর্মােঝ্সক�্মতাৈনকয, কলহ-��্িনেয়্আেলাচনা্

করেত্িনে ল্করা্হেয়েছয্তা�দীেরর্েকে�া্িব য়িট্িঠক্

                                                           
5.  েমা�া্আলী্�ারী, িমর�াতুল্মাফাতীহ্শারহ্িমশকািতল্মাছাবীহ, 

তাহ�ী�:  ামাল্আয়তানী, ১/২৭৭, হা/৯৮, ‘ঈমান’ অলযায়, ‘তা�দীেরর্

�িত্ঈমান্আনা’ অনুে�দ, (ৈব ত: দাুল্কুতুিবল্ইলিমইয়াহ, �সম্

�কাশ: ২০০১ইং)য 
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ত�পই। 
৪. রাসূল্ (সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ায়াসা�াম) ্এসব্হাদীেছ্

ছাহাবােয়্েকরাম্ (রািদয়া�াহ্ ‘আনহম)্েক্তা�দীর্িনেয়্ তকব-

িবতকব্ করেত্িনে ল্কেরেছনয্কারব্তকব-িবতকব্হেল্মতাৈনকয্

সকি�্হয়্আর্মতাৈনকয্সকি�্হেল্েসখােন্অসতয্�েবশ্কেরয্

তেব্�া�্েফকবাগিলর্িব�াি�কর্ব�েবযর্ বাব্েদায়া্িনি �্

আেলাচনার্অ�ভুব�্নয়; বরং্তা্হ�্�িত�ার্েকে�্সংকােমর্

শািমলয 

একিট্��্এবং্তার্সমালান: ্িব�ানগব্বলেছন, তা�দীর্

আ�াহর্্এক্েগাপন্রহসযয্তাহেল্আমরা্িকভােব্এমন্একিট্

িব েয়্কসা্বলেত্পাির?  বােব্বলব, আমরাা্অকপেট্�ীকার্

কির, তা�দীর্আ�াহর্্েগাপন্রহসযয্িক�্তা�দীর্েগাপন্

রহসয্হায়ার্িব য়িট্েবশীরভাগ্েকে�্আ�াহর্্িবিভু্

কমবকাে�র্িহকমেতর্সােস্স�ক� ।্েযমন: আ�াহ্পস��্

কেরন, পস্�দশবন্কেরন, মকতুয্ টান,  ীবন্দান্কেরন, 

কাউেক্েদন্আবার্কাউেক্মাহ ম্কেরন্ইতযািদ্িব েয়্

আ�াহর্্িহকমত্ ানেত্চাায়া্ৈবল্নয়য5

6 

                                                           
6.  ড. আ�ুর্রহমান্ইবেন্ছােলহ্আল-মাহমূদ, আল-�াযা্ায়াল-�াদার্ফী্

যউিয়ল্িকতািব্ায়াস -সুুাহ্ায়া্মাযািহিবন -নাস্ফীিহ, (িরয়ায: দাুল্

ায়ারান, ি�তীয়্�কাশ: ১৯৯৭ইং), পক: ২৪-২৭; মুহা�াদ্ইবেন্ইবরাহীম্
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হাযার্েচ�া্সে�া্তা�দীেরর্সবিকছু্বুঝা্স�ব্নয়য্
কারব, তা�দীেরর্জান্গােয়বী্িব েয়র্সােস্স�ক�; যা্আ�াহ্
বযতীত্আর্েকউ্ ােনন্না, িতিন্যিদ্কাউেক্না্ ািনেয়্
সােকন, তেব্অনযরা্েসটা্িকভােব্ ানেব? এমনিক্আ�াহর্্
িনকটতম্েকান্েফেরশতা্এবং্নবী-রাসূল্(আলাইিহমুস্
সালাম)গবা্গােয়েবর্েকানই্খবর্রােখন্নায্সকি�র্ে��্মানু ্
�য়ং্রাসূল্ (সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ায়াসা�াম) ্েক্লকয্কের্মহান্
আ�াহ্বেলন, 

 ﴿ ُ َّ يَء م ََ  َمي 
ّ
م إَِ  َّ  

َ
ََْاَعي َوَ  َِ ْمِةُم ِهَْا

َ
 أ
ّ
َايَْب ۚ قُل َ

ْ
ْعةَُم مل

َ
 َوغَْو ُكغُت أ

وءُ  َّ َ مغ ِِ
َّ ِ َوَمي َم

ِْ َ ْستَْكَتُْت ِمَن مَْ
َ
ِل ِلدَقْوٍم يُْؤِمغُونَ ۚ َ  ََِذيرل َو�َِش

ّ
ََي إَِ

َ
 ﴾ إِْن أ

  ]188مألعرمف:  سورة[

‘আপিন্বেল্িদন , আিম্আমার্িনে র্কলযাব্সালেনর্
এবং্অকলযাব্সালেনর্মািলক্নই, িক�্আ�াহ্চান, তা্বযতীত। 
আর্আিম্যিদ্গা েয়েবর্কসা্ া নতাম, তাহেল্অেনক্কলযাব  
অ বন্করেত্পারতাম ্এবং্ েকান্অ কলযাবই্আমােক্ শব্
করেত্পারত্না । আিম্ ঈমানদারগেবর্ নয ্ লুমা�্এক ন্
ভীিত�দশবক্া্সুসংবাদদাতা্ ৈব্আর্িকছুই্নই’  (আ‘রাফ্
১৮৮)। 

মানুে র্সীমাব�্জান্িদেয়্তা�দীেরর্সূ�ািতসূ�্িব েয়্

                                                                                                            
আল-হামাদ, আল-ঈমানু্িবল-�াযা্ায়াল-�াদার, (িরয়ায: দাু্ইবেন্

খুযায়মা, ি�তীয়্�কাশ: ১৯৯৮ইং), পক: ১১-১৫। 
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গভীর্িচ�া্করেল্পস��্হায়ার্স�াবনাই্েবশীয্অতএব্

এক ন্�কক ত্মুিমেনর্আ�াহর্্িবলােনর্কােছ্আ�সমপবব্ছাড়া্

ি�তীয়্েকান্পস্েনইয্এক ন্মুিমনেক্রীিতমত্স কমব্কের্

েযেত্হেব্এবং্অস কমব্ব বন্করেত্হেবয 6F

7  

 

তা�দীেরর্অসব 

‘আল-�াদার’ ( َُقَدر
ْ
বা্তা�দীেরর্আিভলািনক্অসবঃ (اَل  ্

‘আল-�াদার’ ( َقَدر
ْ
ُمَل ) শ�িটর্‘দাল’ বেবব্ যবর্িদেয়্অসবা্

সািকন্কের্দু’ভােবই্পড়া্যায়য্‘মু মালু�ুগাহ’ (  (�مل مغةاة

অিভলান্�েবতা্বেলন, ‘আল-�াদর্’ ( َقْدرُ 
ْ
অসবঃ্েকান্িকছুর্ (مَل

পিরিল, সীমা্বা্পিরমাবয্অনু পভােব্‘আল-�াদার’ ( َقَدرُ 
ْ
-(مَل

এরা্একই্অসব ।7 F

8 ‘মু‘ ামু্মা�ায়ীিস�ুগাহ’ (  (معجم مقيييس مغةاة

�েবতা্বেলন, ‘আল-�াদার’ ( َقَدرُ 
ْ
শ�িট্েকান্িকছুর্পিরিল্ (مَل

বা্েশ ্সীমানা্িনেদবশ্কেরয্িতিন্বেলন, আ�াহ্কতক বক্তা র্

                                                           
7. ্শায়খ্ছােলহ্আল-ফাাযান,  ােম ‘উ্  িহল্আ�ীদািতত-রহািবইয়াহ্

(কায়েরা: দাু্ইবিনল্ াাযী, �সম্�কাশ: ২০০৬ইং), ২/৫৩০্া্

৫৪৩্। 
8.  ইবেন্ফােরস, মু মালু�াগাহ, (কুেয়ত: আল-মুনাযয্ামাহ্আল-আরািবইয়াহ্

িলত-তারিবইয়াহ, �সম্�কাশ: ১৯৮৫ইং), ৪/১৪৭। 
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ই�া্অনুযায়ী্সবিকছুর্পিরমাব, েশ ্সীমা্ইতযািদ্িনলবারব্

করার্নাম্‘আল-�াদর্’ ( َقْدرُ 
ْ
) ’। ‘আল-�াদার(مَل َقَدرُ 

ْ
া্একই্(مَل

অেসব্বযব ত্হয়য 8 F

9্ই বেন্মানযূর  (রেহমাহ�াহ)্েলহই্য়ানী্

(রেহমাহ�াহ)্েসেক্উে�খ্কেরন, যবর্েযােগ্শ�িট্িবেশ য্

)এবং্সািকন্েযােগ্ি�য়ামূল্ (مسم) িহসােব্বযব ত্ (مصدر
হয়।9F

10 

তা�দীেরর্পািরভাি ক্অসবঃ  ্

সবিকছু্ টার্আেগই্েস্স�েকব্আ�াহর্্সমযক্জান, েসগিল্

লাউেহ্মাহফূেয্িলিপব�্করব, তি� েয়্তা র্পূবব্ ই�ার্সমময়্

এবং্অবেশে ্েসগিলেক্সকি�্করােক্তা�দীর্বেলয10 F

11  

তা�দীের্িববােসর্অপিরহাযবতাঃ 
ঈমােনর্ছয়িট্ুকেনর্মেলয্তা�দীর্অনযতম।্ঈমােনর্এ্

গুরপূবব্ুকনিটর্�িত্িববাস্�াপন্না্করা্পযব�্েকউ্মুিমন্

                                                           
9.  ইবেন্ফােরস, মু‘ ামু্মা�ায়ীিস�ুগাহ, (ৈব ত: দাুল্িফকর, �কাশকাল: 

১৯৭৯ইং), ৫/৬২। 
10.   ইবেন্মানযূর, িলসানুল্আরাব, (কায়েরা: দাুল্মা‘আেরফ, তা. িব.), 

৫/৩৫৪৫। 
11.   ছােলহ্ইবেন্আ�ুল্আযীয্ইবেন্মুহা�াদ্আলুশ -শায়খ,  ােম ‘উ্

  িহল্আ�ীদািতি -রহািবইয়াহ, (কায়েরা: দাু্ইবিনল্ াউযী, �সম্

�কাশ: ২০০৬্ইং), ১/৫৩৩। 
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হেত্পারেব্নায্মহান্আ�াহ্বেলন, 
ُِ نَِقَدرٍ ﴿  ٍء َخةَْقغَي ّ َشْ َُ   ]49ملقمر:  سورة[ ﴾إَِّي 

‘িন�য়্�েতযকিট্ি িনসেক্আমরা  ‘�াদর’ তসা্
পিরিমত েপ্সকি�্কেরিছ  (আল-�ামার্৪৯) ।্ইবনু্কাছীর্
(রেহমাহ�াহ)্বেলন, আহেল্সুুােতর্আেলমগব্এই্আয়াত্�ারা্
তা�দীর্সাবয�্হায়ার্দলীল্কহব্কেরনয 11 F

12্অনয্আয়ােত্
এেসেছ, 

ِ قََدَرم ّمْقُدوَرم﴿  َّ ْمُر م
َ
  ]38مألىَمن  سورة [﴾َوَنَن أ

‘আর্আ �াহর্ িবলান সুিনিদব�, অবলািরত’ (আল-আহযাব্
৩৮)।্এ্আয়ােতর্বযাখযায়্হােফয্ইবনু্কাছীর্ (রেহমাহ�াহ) 

বেলন, অসবা ্আ�াহ্কতক বক্িনলবািরত্িব য়্অবশযই্ টেব, এর্
সামানযতম্েকান্বযতযয়্ টেব্নায্িতিন্যা্চান, তা্ েটয্আর্
যা্িতিন্চান্না, তা্ েট্নায12F

13  

হাদীেছ্ি বরীেল্ঈমােনর্পিরচয়্িদেত্িগেয়্বলা্হেয়েছ, 
نْ « 
َ
ِ  تُْؤِمنَ  أ َّ َْومِ  َورُُسِةهِ  َوُ�تُِبهِ  َوَمَالئَِ�ِتهِ  نِي

ْ
َقَدرِ  َوتُْؤِمنَ  مآلِخرِ  َومل

ْ
ِِِ  نِيل

ِْ  َخ
 ِِ ّ ََ   »َو

‘আ�াহর্্�িত, তা র্েফেরশতাম�লী, আসমানী্িকতাবসমূহ, 

রাসূলগব, েশ ্িদবস্এবং্তা�দীেরর্ভাল-মে�র্�িত্িববাস্

                                                           
12.  তাফসীর্ইবেন্কাছীর,  (িরয়ায: দাু্রায়বাহ, ি�তীয়্�কাশ: ১৯৯৯ইং), 

৭/৪৮২। 
13. �াগ�, ৬/৪২৭। 
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�াপেনর্নাম্ঈমান’।13F

14 

আ�ু�াহ্ইবেন্আমর্ইবিনল্আছ্ (রািদয়া�াহ্ ‘আনহ) 

বেলন, ‘আিম্রাসূল্ (সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ায়াসা�াম) ্েক্বলেত্

 েনিছ, 
ُ  َكتََب « َّ ََالئِِق  َمَقيِديرَ  م

ْ
نْ  َ�بَْل  مَ

َ
َمَومِت  َ�ْةَُق  أ َّ رَْض  مغ

َ
�َ  َومأل َِ َف  ِبَْم

ْ
ل
َ
 أ

هُ - قَيَل  -َسغَةٍ  َُ َميءِ  َعَ  وََعْر
ْ
  »مغ

‘আসমান-যমীন্সকি�র্প�াশ্হাযার্বছর্পূেবব্আ�াহ্

সবিকছুর্তা�দীর্িলেখ্েরেখেছনয্িতিন্বেলন, আর্তা র্আরশ্

িছল্পািনর্উপের’।14F

15  

রাঊস্ (রেহমাহ�াহ)্বেলন, আিম্অেনক ন্ছাহাবীেক্

েপেয়িছ, যা রা্বলেতন, সবিকছু্তা�দীর্অনুযায়ীই্হয়য্িতিন্

বেলন, আিম্আ�ু�াহ্ইবেন্ামর্ (রািদয়া�াহ্‘আনহ)্েক্বলেত্

 েনিছ, িতিন্রাসূল্ (সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ায়াসা�াম) ্হেত্বববনা্

কেরন, ‘সবিকছু্তা�দীর্েমাতােবকই্ েট্সােক, এমনিক্

অপারগতা্এবং্িবচকবতাা, অসবা্িবচকবতা্া্অপারগতাায 15F

16 

                                                           
14. ছহীহ্মুসিলম, হা/৮, ‘ঈমান’ অলযায়, ‘ঈমান, ইসলাম্া্ইহসােনর্বববনা, 

তা�দীেরর্�িত্ঈমান্আনা্অপিরহাযব্এবং্েয্বযি�্তা�দীের্িববাস্

কের্না, তার্সােস্স�কবহীনতা্ে া বা’ অনুে�দয 
15. ্ছহীহ্মুসিলম, হা/২৬৫৩। 
16. ্ছহীহ্মুসিলম,্হা/২৬৫৫য 
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অনয্এক্হাদীেছ্রাসূল্ (সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ায়াসা�াম) ্এরশাদ্

কেরন, 
 » 
َ
َمْرءُ  يُْؤِمنُ  َ

ْ
َّ  مغ َقَدرِ  يُْؤِمنَ  َى

ْ
ِِِ  نِيل

ِْ ِِ  َخ ّ ََ   »َو

‘তা�দীেরর্ভাল-মে�র্�িত্ঈমান্না্আনা্পযব�্েকউ্

মুিমন্হেত্পারেব্না’য16 F

17 

এ্লরেনর্আেরা্বহ্আয়াত্এবং্হাদীছ্আেছ, েযগিল্

অকাটযভােব্তা�দীেরর্�িত্ঈমান্আনার্অপিরহাযবতা্�মাব্

কেরয 

এছাড়া্মুসিলম্আেলমগব্সববস�িত�েম্ঐকমতয্েপা ব্

কেরেছন্েয, তা�দীেরর্ভাল-মে�র্�িত্ঈমান্আনা্

অপিরহাযবয্ইমাম্নববী্ (রেহমাহ�াহ), শায়খুল্ইসলাম্ইবেন্

তায়িমইয়াহ্(রেহমাহ�াহ), ইবেন্হা ার্(রেহমাহ�াহ)সহ্অেনেকই্

এই্ই মা্উে�খ্কেরেছন।17F

18 

                                                           
17.  মুসনােদ্আহমাদ, ১১/৩০৫, হা/৬৭০৩, তাহ�ী�:  ‘আইব্আরনাঊর, 

আেদল্মুরিশদ্�মুখ্(ৈব ত: মুআসস্াসাতুু্্িরসালাহ, �সম্�কাশ: 

২০০১ইং), মুসনােদর্মুহাি��গব্বেলন, হাদীছিট্‘হাসান’। 
18. ইমাম্নববী, আল-িমনহা ্শারহ্ছহীিহ্মুসিলম্ইবিনল্হাাা , (ৈব ত: 

দাু্এহই্য়াউি্্তুরািছল্আরাবী, ি�তীয়্�কাশ্১৩৯২িহঃ), ১/১৫৫; 

ইবেন্তায়িমইয়াহ্ (রেহমাহ�াহ), মা মূ ‘উ্ফাতাায়া, (মদীনাঃ্বাদশাহ্

ফাহাদ্কুরআন্ি�ি�ং্কমে��, �কাশকাল: ২০০৪ইং), ৮/৪৬৬; ইবেন্
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তা�দীেরর্�রসমূহ 

 তা�দীেরর্�র্চারিট ।্মূলতঃ্এই্চারিট্�েরর্উপর্

তা�দীেরর্িভি�্সু�িতি�ত্বেল্অেনেকই্এগিলেক্তা�দীেরর্

ুকন্বা্��্িহসােব্আখযা্িদেয়েছনয 18

19  

এগিলেক্আবার্তা�দীর্উপলি�র্�েবশ�ারা্বলা্হয়য্

েস নয্�েতযক্মুসিলেমর্এ্চারিট্�র্স�েকব্অ�তঃ্

�াসিমক্জানটুকু্সাকা্অতীব্য রীয্এগিলর্একিট্আেরকিটর্

সােস্াতে�াতভােব্ িড়তয্েয্বযি�্এই্চারিট্�েরর্

�েতযকিট্ ানেব্এবং্িববাস্করেব, তা�দীেরর্�িত্তার্

ঈমান্পূববতা্লাভ্করেবয্পকা�ের্েয্বযি�্এই্চারিটর্েকান্

একিট্বা্একািলক্অমানয্করেব, তা�দীেরর্�িত্তার্ঈমান্

�িটপূবব্েসেক্যােবয19

20  

ইমাম্ইবনুল্�াইিয়ম্ (রেহমাহ�াহ)্বেলন, ‘েয্বযি�্এই্

                                                                                                            
হা ার, ফাতহল্বারী, (ি��্সুলতান্ইবেন্আ�ুল্আযীয্ (রেহমাহ�াহ)-

এর্অসবায়েন্মুিিত, িরয়ায: �সম্�কাশ: ২০০১ইং), ১১/৪৭৮য 
19. েদখুন: ড. ামর্সুলায়মান্আশ�ার, আল-�াযা্ায়াল-�াদার, (কুেয়ত: 

মাকতাবাতুল্ফালাহ, ি�তীয়্�কাশ: ১৯৯০ইং), পক: ২৯-৩৬; আল-ঈমান্

িবল-�াযা্ায়াল্�াদার/৫৯্ইতযািদয্
20.  আল-ঈমান্িবল-�াযা্ায়াল্�াদার/৫৯য 
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চারিট্�ের্িববাসী্নয়, েস্মূলতঃ্তা�দীরেকই্িববাস্কের্

না’।20

21্্িনে�্উ�্চারিট্�েরর্সংিক্্বববনা্তুেল্লরা্হলঃ 

�সম্�র: সবিকছু্স�েকব্আ�াহর্্িচর�ন্জােনর্�িত্িববাস্

�াপনঃ্ 

একসার্অসব্হে�, সবিকছু্স�েকব্আ�াহর্্পিরপূবব্জান্আেছ্

এমেমব্আমােদরেক্দকৃ্িববাস্করেত্হেব । যা্িকছু্ েটেছ্এবং্
যা্িকছু্ টেব ,্েস্স�েকব্িতিন্ ােননয্আর্যা্ েটিন, তা্

যিদ্ টত, তাহেল্িকভােব্ টত, তাা্িতিন্ ােননয্সকি�র্

ভাল-ম�, আনুগতয-অবালযতা্ইতযািদ্সািববক্কাযবকলাপ্স�েকব্

িতিন্খবর্রােখনয্তােদর্যাবতীয়্অব�া, হায়াত-মউত, 

আয়ূ�াল, িরিয�, নড়াচড়া, ি�র্সাকা্ইতযািদ্িব েয়্িতিন্সমযক্

অবগতয্তােদর্মেলয্েক্দুভবাগা্া্েক্েসৗভাগযবান্হেব, বরযখী্

 ীবেন্তােদর্ভােগয্িক্ টেব, পুনু�ােনর্পের্তােদর্িক্

হেব্ইতযািদ্সব্িব েয়ই্িতিন্িচর�ন্জােনর্অিলকারীয21

22  

ইবেন্তায়িমইয়াহ্ (রেহমাহ�াহ)্বেলন, ‘আমােদরেক্এ্িববাস্

করেত্হেব্েয, সকি�্ ীব্িক্করেব, েস্িব েয়্আ�াহ্তা র্

                                                           
21. ইবনুল্�াইিয়ম্ (রেহমাহ�াহ), িশফাউল্আলীল্ফী্মাসাইিলল্�াযা্ায়াল্

�াদার্ায়াল্িহকমািত্ায়াি -তা‘লীল, (ৈব তঃ্দাুল্কুতুিবল্

ইলিমইয়াহ, তকতীয়্�কাশ: তা.িব), পক: ৫৫। 
22. ্ফালাহ্ইবেন্ইসমাঈল, আল-ই‘িত�াদুল্ায়াি ব্নাহা্য়াল্�াদার/৯য 



 

21 

িচর�ন্জােনর্মালযেম্িচর�ায়ীভােব্সমযক্অবগতয্িতিন্

তােদর্স কা , পাপকা , িরিয�, আয়ূসহ্সািববক্অব�া্স�েকব্

ায়াি�ফহাল’য22

23  

উছমান্ইবেন্সাঈদ্ (রেহমাহ�াহ)্বেলন, ‘আমােদরেক্অবশযই্

িববাস্করেত্হেব্েয, সকি�্ ীবেক্সকি�র্আেগ্েসেকই্আ�াহ্

তােদর্স�েকব্া্তােদর্আমল্স�েকব্জাত্হেয়্আসেছন্

এবং্ভিব যেতা্জাত্সাকেবনয্সকি�্ গতেক্সকি�র্েকে�্তা র্

িচর�ন্জােনর্সােস্একিট্সির ার্দানা্পিরমাবা্েযাগ্হয়্

িন’য23F

24 

মহান্আ�াহ্বেলন, 
 ُهوَ ﴿ 

ّ
ْعةَُمَهي إَِ َُ  

َ
َايِْب َ

ْ
ُُ مل ُِ َمَايتِ َْارِ ۚ وَِعغَد

ْ
َبِد َومن

ْ
 َوَمي ۚ  َوَ�ْعةَُم َمي ِف مل

 يَي�ٍِس 
َ
 َرْطٍب َوَ

َ
رِْض َوَ

َ ْ
 َىّبٍة ِف ُظةَُميِت مأل

َ
ْعةَُمَهي َوَ َُ  

ّ
ُقُم ِمن َوَرقٍَة إَِ َْ َ ْ

 ِف ِكتَيٍن ّمِبٍ�﴾
ّ
 ]59ة مألَعيم: سور[ إَِ

‘তা র্কােছই্গােয়বী্িব েয়র্চািবসমূহ্রেয়েছ; এগিল্িতিন্

বযতীত্েকউ্ ােন্নায্�েল্া্ েল্যা ্িকছু ্আেছ , িতিনই্

 ােননয্ তা র্ ানার্বাইের্(গােছর) েকান্পাতা া্ঝের্নায্

                                                           
23.  মা মূ‘উ্ফাতাায়া্ইবেন্তায়িমইয়াহ, ৩/১৪৮। 
24.  ইমাম্দােরমী, আর-রা�ু্আলাল- াহিমইয়াহ, তাহ�ী�: বদর্ইবেন্

আ�ু�াহ্আল-বাদর্্(কুেয়ত: আদ-দাুস্সালািফইয়াহ, �সম্�কাশ: 

১৯৮৫ইং), ‘আ�াহর্্ইলেমর্িববরব’ অনুে�দ, পক: ১১২য 
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তা�দীেরর্িলখন্বযতীত্ েকান্শসযকবা্মকি�কার্অ�কার্অংেশ্

পিতত্হয়্না্এবং্েকান্আিব্ া্ �্িবয া্পিতত্হয়্না ’ 

(আন‘আম্৫৯)।  

অনযে�্িতিন্বেলন, 
رَْىيمِ ﴿

َ ْ
ََ َوَ�ْعةَُم َمي ِف مأل َايْ

ْ
ُل مل ِد

ََ يَعِة َوُ� َّ ُم مغ
ْ
ُِ ِعة َ ِعغَد َّ  َوَمي تَْدرِي ۖ إِّن م

ُب َغَدم َِ رٍْض َ�ُموُت ۖ ََْاسل ّميَذم تَْ�
َ
ِيد أ
َ
ََْاسل نِأ َ َعِةيمل ۚ  َوَمي تَْدرِي  َّ  إِّن م

﴾ ِل  ]34لقمين:  سورة[ َخِب
‘িন�য়্আ�া হর্্কােছই্ ি�য়ামেতর্জান্রেয়েছয্িতিনই্

বকি�্ব বব্কেরন্এবং্গভবাশেয়্যা্সােক , িতিন্তা্ ােননয্েকউ্

 ােন্না্আগামীকাল্েস্িক্উপা বন্করেব্এবং্েকউ্ ােন্না্

েকাসায়্েস্মকতুযবরব্করেবয্আ�াহ্সববজ , সববিব েয়্সমযক্

জাত’ (লু�মান্৩৪)।  
মহান্আ�াহ্আরা্বেলন, 

ن َسيَُكوُن ِمغُ�م ّمْرَضٰ 
َ
رِْض يَبْتَُاوَن ِمن ۙ ﴿َعِةَم أ

َ ْ
ُُوَن ِف مأل ِ

ْْ  َوآَخُروَن يَ

 ِ َّ ِ﴾ۙ ََْضِل م َّ َقيتِةُوَن ِف َسِبيِل م ُُ    ]20ملَمل:  سورة[  َوآَخُروَن 

‘িতিন্ ােনন, েতামােদর্মেলয্েকউ্েকউ্অসু�্হেব , েকউ্

েকউ্আ�াহর্অনুকহ্স�ােন্ যমীেন্িবচরব্করেব্ এবং্েকউ্

েকউ্আ�াহর্পেস্ি হােদ্িল্্হেব’ (মুযয্াে�ল্২০)। 
 অনয�্আ�াহ্বেলন,  

 ُهوَ 
ّ
َ إَِ

ٰ َ
 إَِ

َ
ي َ ِ

ّ
ُ مِ َّ َايِْب َومغّشَهيَدِة﴾ ۖ ﴿ُهَو م

ْ
غُِم مل ََ    ]22مرش:  سورة[ 
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‘িতিনই্ হে�ন্ আ�াহ, িযিন্বযতীত ্আর্ েকান্উপাসয্

েনই। িতিন্অদকশয ্এবং্দকশয্স�েকব্সমযক্অবগত’ (হাশর্

২২)। 

হাদীেছ্এেসেছ, রাসূল্ (সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ায়াসা�াম) ্েক্

যখন্মুশিরকেদর্েছেল-েমেয়্স�েকব্ি েজস্করা্হেয়িছল, 

তখন্িতিন্বেলিছেলন, ‘তারা্েব েচ্সাকেল্িক্আমল্করত, েস্

স�েকব্আ�াহ্সমযক্অবগত’য 24F

25  

ইমরান্ইবেন্হছাইন্ (রািদয়া�াহ্ ‘আনহ)্বেলন, এক্বযি�্

রাসুল্ (সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ায়াসা�াম) ্েক্ি েজস্করেলন, েহ্

আ�াহর্্রাসূল! েক্ াুাতী্আর্েক্ াহাুামী্তা্িক্পিরজাত্

িব য়? িতিন্বলেলন, ‘হযা ’। েলাকিট্বলেলন,্তাহেল্মানু ্েকন্

আমল্করেব? িতিন্বলেলন, 
ْو غَِمي ُي « 

َ
ُ أ
َ
ْعَمُل غَِمي ُخِةَق َ َُ ُ َي َُ  

َ
َ ُ ّ«  

‘যােক্েয নয্সকি�্করা্হেয়েছ্বা্যার্ নয্যা্সহ ্করা্

হেয়েছ, েস্তা-ই্করেব’ ।25F

26 এরকম্অসংখয্আয়াত্এবং্হাদীছ্

                                                           
25.  ছহীহ্মুসিলম,  হা/২৬৫৮, ‘তা�দীর’ অলযায়, ‘মুসিলম্এবং্কােফরেদর্

েছাট্বা�ারা্মারা্েগেল্তােদর্িক্হকুম’ অনুে�দ। 
26.  ছহীহ্বুখারী,  ৪/২০৯, হা/৬৫৯৬ , ‘তা�দীর’ অলযায়, ‘কলম্ িকেয়্

েগেছ..’ অনুে�দ, (িমশর: আল-মাকতাবাহ্আস-সালািফইয়াহ, �সম্

�কাশ: ১৪০০িহঃ)। 
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রেয়েছ, েযগিল্সবব্িব েয়্মহান্আ�াহর্্িচর�ন্জােনর্�মাব্

বহন্কেরয 

 

ি�তীয়্�র: আ�াহ্তা র্িচর�ন্জান্অনুযায়ী্লাউেহ্মাহফূ্েয্

ি�য়ামত্পযব�্যা্িকছু্হেব্তার্সবই্িলেখ্েরেখেছন্এ্কসা্

মেন�ােব্িববাস্করাঃ26

27  

অসবা ্আমােদরেক্দকৃ্িববাস্করেত্হেব্েয, মহান্আ�াহ্

লাউেহ্মাহফূেয্তা র্িচর�ন্জান্েমাতােবক্সকি� গেতর্

সবিকছুর্তা�দীর্কলম্�ারা্বা�েবই্িলেখ্েরেখেছন; তা র্

িচর�ন্জােনর্েকান্িকছুই্এই্েলখনী্েসেক্বাদ্পেড়্িনয্

আর্লাউেহ্মাহফূ্েযর  এই িলখন্িছল্আসমান-যমীন্সকি�র্

প�াশ্হাযার্বছর্পূেববয্তখন্আ�াহ্কলম্সকি�্কের্তােক্

ি�য়ামত্পযব�্যা্িকছু্হেব্সবিকছু্েলখার্িনেদবশ্

িদেয়িছেলনয27

28 

ইবেন্তায়িমইয়াহ্ (রেহমাহ�াহ)্বেলন, ‘অতঃপর্িতিন্

লাউেহ্মাহফূ্েয্সকি�র্তা�দীর্িলেখনয্সবব�সম্িতিন্কলম্

                                                           
27.  আ�ুল্আযীয্মুহা�াদ, আল-কাায়ােশফুল্ ািলইয়াহ্আন্মা ‘আিনল্

ায়ােসিরইয়াহ, (িরয়ায: মাকতাবাতুর্িরয়ায্আল-হাদীছাহ,  �্�কাশ: 

১৯৭৮ইং), পক: ৬২০য 
28. আল-ই‘িত�াদুল্ায়াি ব্নাহা্য়াল্�াদার/১১। 
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সকি�্কের্তােক্বেলন, িলখয্েস্বেল, আিম্িক্িলখব? আ�াহ্

বেলন, ি�য়ামত্পযব�্যা্িকছু্হেব, তার্সবই্িলখ’য28 F

29 

মহান্আ�াহ্বেলন, 
رِْض ﴿

َ ْ
َميِء َومأل َّ ْعةَُم َمي ِف مغ َُ  َ َّ ّن م

َ
غَْم َ�ْعةَْم أ

َ
غَِم ِف ِكتَيٍن ۗ أ

ٰ
غَِم ۚ  إِّن َذ

ٰ
 إِّن َذ

﴾ ِل َِ َ � ِ َّ  م
 ]70ة مرج: سور[ َعَ

‘তুিম্িক্ ান্না্েয , আসমান-যমীেন্যা্িকছু্আেছ, সব্

িব েয়্আ�াহ্ ােননয ্এ সবিকছুই্িকতােব্িলিখত্আেছয্এটা্

আ�াহর্কােছ্সহ ’ (হাা্৭০)।  
্অনয�্মহান্আ�াহ্এরশাদ্কেরন, 

ن ﴿
َ
ن َ�بِْل أ  ِف ِكتَيٍن ِمد

ّ
ُ�ْم إَِ َِ َُا

َ
 ِف أ

َ
رِْض َوَ

َ ْ
يَن ِمن ّمِصيبٍَة ِف مأل َْ

َ
َمي أ

َهي
َ
ْبَأ ِل ۚ َّ َِ َ � ِ َّ  م

غَِم َعَ
ٰ
  ]22مرديد:  سورة [﴾ إِّن َذ

‘যমীেন্এবং্বযি�গতভােব্েতামােদর্উপর্ এমন্েকান্

মুছীবত্আেস্না , যা্ গত্সকি�র্পূেববই্িকতােব্িলিপব�্ েনই। 
িন�য়ই্এিট্আ�াহর্্পেক্সহ ’ (আল-হাদীদ্২২)।  

আ�ু�াহ্ইবেন্আমর্ইবিনল্আছ্ (রািদয়া�াহ্ ‘আনহমা) 

বেলন, ‘আিম্রাসূল্ (সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ায়াসা�াম) ্েক্বলেত্

 েনিছ, ‘আসমান-যমীন্সকি�র্প�াশ্হাযার্বছর্পূেবব্আ�াহ্

সবিকছুর্তা�দীর্িলেখ্েরেখেছন । িতিন্বেলন ,্্আর্তা র্

                                                           
29. মা মূ‘উ্ফাতাায়া্ইবেন্তায়িমইয়াহ, ৩/১৪৮। 
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আরশ্িছল্পািনর্উপের’য29

30  

ইমরান্ইবেন্হছাইন্ (রািদয়া�াহ্ ‘আনহ)্বেলন, রাসূল্

(সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ায়াসা�াম) ্বেলেছন, ‘আ�াহ্িছেলন; তা র্

পূেবব্িকছুই্িছল্নায্আর্তা র্আরশ্িছল্পািনর্উপেরয্

অতঃপর্আ�াহ্আসমান-যমীন্সকি�্করেলন্এবং্লাউেহ্

মাহফূ্েয্সবিকছু্িলেখ্রাখেলন’য30

31 

তা�দীর্িলিপবে�র্পা চিট্পযবায়ঃ 

�সম্পযবায়ঃ্আসমান-যমীন্সকি�র্প�াশ্হাযার্বছর্পূেবব্

আ�াহ্লাউেহ্মাহফূ্েয্সবিকছুর্তা�দীর্িলেখ্রােখনয্লাউেহ্

মাহফূ্েয্বা�ার্ভােগয্ভাল্বা্ম�্যা-ই্িলেখ্রাখা্হেয়েছ, তা-

ই্েস্পােবয্ইমরান্ইবেন্হছাইন্ (রািদয়া�াহ্ ‘আনহ)্এবং্

আ�ু�াহ্ইবেন্আমর্ (রািদয়া�াহ্‘আনহমা)-এর্হাদীছ�েয়্আমরা্

এর্�মাব্েপেয়িছয 

ি�তীয়্পযবায়ঃ্ আ�াহ্বনী্আদমেক্তােদর্িপতা্আদম্

(‘আলাইিহসস্ালাম)-এর্পক�েদশ্েসেক্েবর্কের্তােদর্িনকট্

েসেক্এমেমব্অ�ীকার্কহব্কেরিছেলন্েয, তারা্েযন্তা র্সােস্

                                                           
30. ছহীহ্মুসিলম,  হা/২৬৫৩্‘তা�দীর’ অলযায়, ‘আদম্এবং্মূসা্(আঃ)-এর্

িবতকব’ অনুে�দ,য 
31. ছহীহ্বুখারী, ৪/৩৮৭, হা/৭৪১৮ , ‘তাাহীদ’ অলযায়, ‘তা র্আরশ্িছল্

পািনর্উপের্এবং্িতিনই্আরেশর্সুমহান্অিলপিত’ অনুে�দ। 



 

27 

িশরক্না্কেরয্এসময়্িতিন্তােদর্সবাইেক্দু’বার্দু’মুি�েত্

িনেয়িছেলন্এবং্এক্মুি�েক্ াুাতবাসী্আর্অপর্মুি�েক্

 াহাুামবাসী্িহসােব্িলেখ্েরেখিছেলনয্এই্িলখন্িছল্লাউেহ্

মাহফূ্েয্িলখেনর্পেরর্�েরয31 F

32 

মহান্আ�াহ্বেলন, 
﴿ ٰ َهَدُهْم َعَ َْ

َ
ّ�تَُهْم َوأ ِِ آَدَم ِمن ُظُهورِِهْم ُذِرد

َُّم ِمن نَ َخَذ َر
َ
َو�ِْذ أ

دُ�مْ 
ُت نَِرُِ

َْ َ غ
َ
ِهْم أ َِ َُا

َ
ِهْدََيۛ  قَيغُوم نََ�ٰ ۖ أ ََ ِقيَيَمِة إَِّي ُكّغي َ�ْن ۛ  

ْ
ن َ�ُقوغُوم يَْوَم مل

َ
 أ

َذم َغَِِةَ�﴾
 ]172مألعرمف:  سورة[ َهٰ

‘আর্যখন্েতামার্পালনকতবা্বনী্আদেমর্পক�েদশ্েসেক  

তােদর্স�ানেদরেক্েবর্করেলন্এবং্ তােদর্িনে েদর্স�ে� 

তােদরেক্�িতজা্করােলন , আিম্িক্েতামােদর্পালনকতবা্নই ? 

তারা্বলল ,্অবশযই , আমরা্অ�ীকার্করিছ ; যােত্ি�য়ামেতর্

িদন্এ্কসা্না্বলেত্পার্েয, আমরা্েতা্িছলাম্এ্িব েয়্

েবখবরয ’ (আল-আ‘রাফ্১৭২)।  
আ�ু�াহ্ইবেন্আ মর (রািদয়া�াহ্ ‘আনহমা)্বেলন, আিম্

রাসূল্ (সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ায়াসা�াম) ্েক্বলেত্ েনিছ, ‘আ�াহ্

অ�কাের্তা র্সকি�েক্সকি�্কের্�ীয়্নূেরর্আেলা�টা্িদেলনয্
                                                           
32. সুনােন্আবূ্দাঊদ, হা/৪৭০৩, ‘সুুাহ’ অলযায়, ‘তা�দীর’ অনুে�দ; ছােলহ্

ইবেন্আ�ুল্আযীয্ইবেন্মুহা�াদ্আলুশ -শায়খ,  ােম ‘উ্  িহল্

আ�ীদািতি -রহািবইয়াহ, ১/৫৬৯। 
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ঐিদন্যােক্আ�াহর্্নূেরর্আেলা�টা্ শব্কেরেছ, েস্

েহদায়াত�া্্হেয়েছয্পকা�ের, যােক্ শব্কেরিন, েস্পস��্

হেয়েছ। েস নযই্েতা্আিম্বিল,্কলম্ িকেয়্েগেছ’।32F

33  

মেন্রাখেত্হেব, একদলেক্ াুাতী্এবং্অপর্দলেক্

 াহাুামী্িহসােব্িলেখ্েদায়া্অসবা্একদলেক্আ�াহর্্নূেরর্

আেলা�টা্ শব্করা্এবং্আেরক্দলেক্ শব্না্করার্

িব য়িট্এেলাপাতািড়্েকান্িব য়্নয়; বরং্আ�াহর্্িচর�ন্

জান, ই�া্এবং্তা র্পিরপূবব্ নযায়্া্ইনছােফর্উপর্িভি�্

কেরই্তা্সং িটত্হেয়েছয্ 

তক তীয়্পযবায়ঃ্ মানু ্মােয়র্গেভব্সাকা্অব�ায়্আ�াহর্্

িনেদবেশ্েফেরশতা্এেস্তার্আয়ূ, কমব, িরিয�্এবং্েস্

েসৗভাগযবান্নািক্দুভবাগা, তা্িলেখ্েদনয্আ�ু�াহ্ইবেন্

মাস‘ঊদ্বেলন, রাসূল্(সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ায়াসা�াম)্বেলেছন,  
ُُّم يَُ�وُن َعةََقَة ِمثَْل « َُِعَ� يَْوَمي    ْر

َ
ّمِه أ

ُ
ُقُه ِف َطْنِن أ

ْ
َىَدُ�ْم ُمَْمُخ َخة

َ
إِّن أ

َُِخ َكَِميٍت  ْر
َ
ًَ   َ�يُْؤَمُر نِأ ُ َمةَ َّ َُ م بَْع َُ ُُّم  ُُّم يَُ�وُن ُمْضَاَة ِمثَْل َذغَِم    َذغَِم   

ْو َسِعيد
َ
ِِ  أ

ََ َجةَُه َو
َ
تُْب َ�َمةَُه َوِرْزقَُه َوأ

ْ
ُ مك
َ
  »  َوُ�َقيُل َ

‘েতামােদর েয কাউেক চি�শ িদন লের তার মােয়র েপেট 

একি�ত করা হয়, তারপর অনু প চি�শ িদেন েস  মাটব� র� 
                                                           
33.   ােম‘্িতরিমযী, হা/২৬৪২, ঈমান্অলযায়, ‘এই্উ�েতর্মেলয্িবভি�’ 

অনুে�দ, ইমাম্িতরিমযী্(রেহমাহ�াহ)্হাদীছিটেক্‘হাসান’ বেলেছনয 



 

29 

হয় এবং তারপর অনু প চি�শ িদেন েস মাংসিপে� পিরবত হয়। 
অতঃপর চারিট িব েয়র িনেদবশনা িদেয় আ�াহ্ তার কােছ 

েফেরশতা পাঠান্এবং  তার িরিয�,্দুিনয়ােত  তার্অব�ানকাল , 

তার আমলনামা এবং েস দুভবাগা হেব না েসৗভাগযবান হেব তা 

িলেখ্েদায়ার্ নয্তা েক্বলা্হয়’।33

34  

লাউেহ্মাহফূ্েযর্িলখন্িছল্সমক্সকি�কুেলর; িক�্মােয়র্

েপেটর্এই্িলখন্ লুমা�্মানু ্ ািতর্ নয্িনিদব�য34F

35 

চতুসব পযবায়ঃ্ �েতযক্�দেরর্রােত্ঐ্বছেরর্সবিকছু্

েলখা্হয়য্লাউেহ্মাহফূেযর্িলখন্অনুযায়ী্আ�াহ্

েফেরশতাম�লীেক্ঐ্বছেরর্সবিকছু্িলখেত্িনেদবশ্েদনয্

ইহােক্বা সিরক্তা�দীর্বলা্হয়। মহান্আ�াহ্বেলন, 
ْةٍَة ّمبَيَرَ�ةٍ ﴿

َ
ُِ ِف ل َي

ْ
ه ََ َ
َ
ْمٍر ۚ إَِّي أ

َ
ّ أ َُ ْاَرُ   ُُ  إَِّي ُكّغي ُمغِذِر�نَ   ِ�يَهي 

   ]4-3ة ملخين: سور[َىِكيٍم﴾

                                                           
34. ছহীহ্বুখারী, ২/৪২৪, হা/৩২০৮, ‘সকি�র্সূচনা’ অলযায়, ‘েফেরশতাম�লীর্

বববনা’ অনুে�দয 
35.   ােম‘উ্  িহল্আ�ীদািতি -রহািবইয়াহ, ১/৫৬৯-৫৭০; আ�ু�াহ্

ি বরীন, আত-তা‘লী�াতুয্্যািকইয়াহ্আলাল্আ�ীদািতল্ায়ােসিরইয়াহ,  

(িরয়ায: দাুল্ায়ারান, �সম্�কাশ: ১৯৯৮ইং), ২/১৫৭য 
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‘আিম্এেক্নািযল্কেরিছ্এক্বরকতময়্রােত , িন�য়্

আিম্সতকবকারীয এ্রােত্�েতযক্�জাপূবব্িব য়্ি�রীকক ত্হয় ’ 

(দুখান্৩-৪)।35

36  

ইবেন্আ�াস্বেলন, �দেরর্রােত্লাউেহ্মাহফূেযর্

িলখন্অনুযায়ী্ঐ্বছেরর্ �, মকতুয, িরিয�, বকি�্ইতযািদ্সবিকছু্

আবার্েলখা্হয়য্এমনিক্ঐ্বছর্েক্হা্করেব্আর্েক্

করেব্না, তাা্িলেখ্রাখা্হয়য36 F

37  

প�ম্পযবায়ঃ্পূেববর্িলিখত্তা�দীর্অনুযায়ী্�েতযক্িদন্

সবিকছুেক্িনিদব�্সমেয়্বা�বায়ন্করা্হয়য্ইহােক্ �াতযিহক্

তা�দীর্বেলয্মহান্আ�াহ্বেলন, 

ٍن﴾﴿ 
ْ
أ ََ ّ يَْوٍم ُهَو ِف  ن:  سورة[ َُ  ]29مغْر

‘িতিন �িতিদন্েকান্না্েকান্কাে ্রত্আেছন ’ (রহমান্
২৯)।37F

38  

ইবেন্ ারীর্(রেহমাহ�াহ)্বেলন, রাসূল্ (সা�া�াহ্‘আলাইিহ্

ায়াসা�াম)্উ�্আয়াত্েতলাায়াত্করেল্ছাহাবােয়্েকরাম্

                                                           
36. ্�াগ�য্্
37. ইমাম্�ুররুবী, আল- ােম ‘্িলআহকািমল্�ুরআন, (কায়েরা: দাুল্

কুতুিবল্িমছিরইয়াহ, ি�তীয়্�কাশ: ১৯৬৪ইং), ৬/১২৭য 
38.  ােম‘উ্  িহল্আ�ীদািতি -রহািবইয়াহ, ১/৫৭০; আত-তা‘লী�াতুয্্

যািকইয়াহ্আলাল্আ�ীদািতল্ায়ােসিরইয়াহ, ২/১৫৭য 
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তা েক্ি েজস্করেলন, �েতযক্িদন্িতিন্িক্কেরন? রাসূল্

(সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ায়াসা�াম) ্বলেলন, কাউেক্কমা্কেরন, 

কােরা্িবপদাপদ্দূর্কেরন, কােরা্মযবাদা্বকি�্কেরন্আবার্

কােরা্মযবাদার্হািন্কেরনয38

39 

তা�দীর্িলিপবে�র্এই্পা চিট্পযবােয়র্েশে া�্চারিট্

পযবােয়র্উে�শয্হে�, বা�ার্িবিভু্িব েয়্দািয়র�া্্

েফেরশতাম�লীেক্তা েদর্�-�্দািয়র্স�েকব্অবিহত্করা 39

40 

এবং্এগিল্লাউেহ্মাহফূেয্িলিখত্তা�দীেরর্বাইের্নয়; বরং্

এগিল্লাউেহ্মাহফূেযর্তা�দীেররই্অ�ভুব�য40

41  

                                                           
39. ইবেন্ ারীর্রবারী, তাফসীের্রবারী্( ােমউল্বায়ান্ফী্তা’বীিলল্

�ুরআন), তাহ�ী�: আ�ু�াহ্ইবেন্আ�ুল্মুহিসন্তুকবী, (দাু্

হা ার/িহ র, �সম্�কাশ: ২০০১ইং), ২২/২১৪, বববনািট্‘হাসান’ 

(মা‘আের ুল্�বূল-এর্৩/৯৩৯্পক�ার্টীকা্ি:)। 
40.  সাঈদ্ইসমাঈল, কাশফুল্গায়ূম্আিনল্�াযা্ায়াল্�াদার, (�কাশকাল: 

১৪১৭িহ:), পক: ৩১-৩২; িমর�াতুল্মাফাতীহ্শারহ্িমশকািতল্মাছাবীহ, 

১/২৪০। 
41.্আ�ুর্রাযযাক্ইবেন্আ�ুল্মুহিসন্আল-বাদর্, তাযিকরাতুল্মু’তাসী্

শারহ্আ�ীদািতল্হােফয্আি�ল্গাবী্আল-মা�েদসী্(কুেয়ত: িগরাস্

ফর্ি�ি�ং্এ�্িডি�িবউশন, �সম্�কাশ: ২০০৩ইং), পক: ১৫৩; আল-

ঈমানু্িবল-�াযা্ায়াল-�াদার/২৫২। 
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শায়খুল্ইসলাম্ইবেন্তায়িমইয়াহ্ (রেহমাহ�াহ)্বেলন, 

েফেরশতাম�লীেক্আ�াহ্তা�দীেরর্েযসব্িব েয়্অবিহত্

করান, তা রা্েকবল্েসগিলই্ ােনন; েসগিলর্বাইের্িকছুই্

 ােনন্নায্েযমন: বা�ার্মকতুয, িরিয�, েস্েসৗভাগযবান্নািক্

দুভবাগা্ইতযািদয41

42 

উে�খয্েয, �াতযিহক্তা�দীর্বা সিরক্তা�দীর্অেপকা্

খাছয্বা সিরক্তা�দীর্মােয়র্েরেহেম্সাকাকালীন্িলিখত্

তা�দীর্অেপকা্খাছ । েরেহেম্সাকাকালীন্িলিখত্তা�দীর্

আ�াহ্কতবক্মানুে র্অ�ীকার্েনায়ার্সময়কালীন্তা�দীর্

অেপকা্খাছয্আর্অ�ীকার্েনায়ার্সময়কালীন্তা�দীর্

লাউেহ্মাহফূেযর্তা�দীর্অেপকা্খাছয42

43 

 

তক তীয়্�রঃ্আ�াহর্্ই�া্বযতীত্েকান্িকছুই্হয়্না্একসার্

�িত্দকৃ্িববাস্করাঃ  ্

আমােদরেক্িববাস্করেত্হেব, সবিকছু্স�েকব্আ�াহর্্

িচর�ন্জান্অনুযায়ী্িতিন্েসগিল্লাউেহ্মাহফূেয্িলেখ্

                                                           
42.  ফাতাায়া্ইবেন্তায়িমইয়াহ, ১৪/৪৮৮-৪৯২য 
43.  ােম‘উ্  িহল্আ�ীদািতি -রহািবইয়াহ, ১/৫৭০; হােফয্ইবেন্আহমাদ্

হাকামী, মা ‘আের ুলল্�বূল, (দা�াম: দাু্ইবিনল্�াইিয়ম, তকতীয়্

�কাশ: ১৯৯৫্ইং), ৩/৯৩৯।  
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েরেখেছন্এবং্েসগিলেত্তা র্ই�াা্রেয়েছয্আ�াহ্যা্ই�া্

কেরন, তা্হয়য্যা্ই�া্কেরন্না, তা্হয়্নায্আ�াহর্্রাে য্

এমনিক্েকান্িকছুর্সামানযতম্নড়াচড়া্বা্ি�র্সাকাা্তা র্

ই�া্বযতীত্হয়্নায্িতিন্েকান্িকছুেক্যখন, েযভােব্এবং্েয্

উে�েশয্করেত্চান, তা্িঠক্েসমেতই্সং িটত্হয়; তার্িতল্

পিরমাব্বযতযয়্ েট্না । িতিন্সবিকছুর্উপর্কমতাবান , িতিন্

বযতীত্েকান্হ�্মাবূদ্েনইয 43 F

44 

মহান্আ�াহ্বেলন, 

ُ ُ�ن َ�يَُكونُ ﴿ 
َ
ُقوَل َ َُ ن 

َ
يًَْي أ ََ َرمَد 

َ
ُِ إَِذم أ ْمُر

َ
َمي أ َّ   ]82�س:  سورة [﴾إِ

‘িতিন্যখন্েকান্িকছু্করেত্ই�া্কেরন , তখন্তােক্

েকবল্বেল্েদন, ‘হা’ এবং্তখনই্তা্হেয়্যায় (ইয়াসীন্৮২)। 
অনয�্িতিন্বেলন, 

ّمَة َومِىَدةَ ﴿
ُ
ََ أ ََعَل مّهي

َ
َُّم ع يَء َر ََ  ]118هود:  سورة [﴾َوغَْو 

‘আর্েতামার্পালনকতবা্যিদ্ই�া্করেতন , তেব্অবশযই্

সব্মানু েক্একই্ ািত েত্পির বত্করেত্পারেতন  (হূদ্
১১৮)। িতিন্আেরা্বেলন, 

يَعي﴿ رِْض ُكُّهْم َجِ
َ ْ
َمَن َمن ِف مأل

َ
َُّم آل يَء َر ََ   ]99يو�س:  سورة [﴾َوغَْو 

                                                           
44.  আল-ই‘িত�াদুল্ায়াি ব্নাহা্য়াল্�াদার/১৩। 
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‘আর্েতামার্ �িতপালক্যিদ্চাইেতন , তাহেল ভূ-পকে�র্

সবাই্ঈমান্ আনত্ (ইউনুস্৯৯)।্এ্ াতীয়্আেরা্বহ্আয়াত্
আেছ, েযগিল্আ�াহর্্পূবব্ই�া্�মাব্কেরয 

আবু্হরায়রাহ্ (রািদয়া�াহ্ ‘আনহ)্হেত্বিববত, রাসূল্

(সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ায়াসা�াম) ্বেলন, েদা‘আ্করার্সময়্

েতামােদর্েকউ্েযন্না্বেল, েহ্আ�াহ! আপিন্চাইেল্আমােক্

কমা্কুন, আপিন্চাইেল্আমােক্রহম্কুন্এবং্আপিন্

চাইেল্আমােক্িরিয�্দান্কুন। বরং্েস্েযন্পাকােপা�ভােব্

তলব্কেরয্িন�য়ই্আ�াহ্যা্খুশী ,্তা-ই্কেরন, েকউ্তা েক্

বালয্কের্নায44

45 

ইবনুল্�াইিয়ম্ (রেহমাহ�াহ)্বেলন, ‘পকিসবীেত্আগত্

সকল্নবী-রাসূল্(আলাইিহমুস্সালাম)-এর্সববস�িত, আ�াহ্

ে�িরত্�েতযকিট্আসমানী্িকতাব, আ�াহ্�দ�্সকি�র্�াভািবক্

অব�া্এবং্যু্ি�্া্�তযক্দশবন্�মাব্কের্েয, আ�াহর্্রাে য্

তা র্ই�া্বযতীত্েকান্িকছুই্ েট্নায্িতিন্যা্ই�া্কেরন, তা্

হয়য্আর্যা্িতিন্ই�া্কেরন্না, তা্হয়্নায45

46 

                                                           
45. ছহীহ্বুখারী, ৪/৩৯৯-৪০০, হা/৭৪৭৭, ‘তাাহীদ’ অলযায়, ‘আ�াহর্্ই�া’ 

অনুে�দ। 
46. িশফাউল্আলীল্ফী্মাসািয়িলল্�াদার্ায়াল-িহকমািত্ায়াত-

তা‘লীল/৯৩য 
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চতুসব্�রঃ্আ�াহর্্রাে যর্সবিকছু্িতিনই্সকি�্কেরেছন্

একসার্�িত্ঈমান্আনা:  

আমােদরেক্দকৃ্িববাস্করেত্হেব, আ�াহ্সবিকছুই্

 ােনন, তা র্িচর�ন্এই্জােনর্মালযেম্িতিন্সবিকছুই্লাউেহ্

মাহফূেয্িলেখ্েরেখেছন, এ্সবিকছুর্েপছেন্তা র্পূবব্ই�া্

িবদযমান্এবং্েসই্ই�া্অনুযায়ীই্িতিন্সবিকছু্সকি�্কের্

সােকনয্�েতযকিট্ি িনসেক্িতিন্েয্আকক িতেত, েয্সমেয়্এবং্

েয্ৈবিশে�য্সকি�্করেত্চান, েসভােবই্সকি�্কেরনয 46

47 আ�াহ্
�েতযকিট্মানু ্এবং্তার্কমব  সকি�্কেরেছনয্আসমান-যমীেন্

অবু-পরমাবুসহ্এমন্েকান্িকছু্েনই্েয, আ�াহ্তােক্এবং্

তার্নড়াচড়া্বা্ি�রতােক্সকি�্কেরন্িন ।47

48  েরর্ ানালা্বা্
অনয্ েকান্েছা�্িছি্িদেয়্ েরর্েভতের্সূযবয্িকরব্�েবশ্

করেল্তােত্অসংখয্অবু-পরমাবু্পিরলিকত্হয়, এমনিক্এসব্

অবু-পরমাবুর্একিট্কবাা্আ�াহর্্সকি�র্বাইের্নয়য্বরং্

েসগিলর্�েতযকিট্কবা্স�েকব্আ�াহর্্িচর�ন্সূ�্জান্

রেয়েছ, িতিন্তােক্লাউেহ্মাহফূেয্িলেখ্েরেখেছন, তােত্তা র্

                                                           
47. আল-ই‘িত�াদুল্ায়াি ব্নাহা্য়াল্�াদার/১৪য 
48. মা‘আের ুল্�বূল্৩/৯৪০। 
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ই�া্রেয়েছ্এবং্সময়্মত্িতিন্তা্সকি�্কেরনয্মহান্আ�াহ্

বেলন, 

ءٍ ﴿ ِد َشْ
َُ ُ َخيِلُق  َّ ٍء َوِ�يلل ۖ م ِد َشْ

َُ  ٰ   ]62مغَمر:  سورة [﴾ وَُهَو َعَ

‘আ�াহ্স বিকছুর্��া্এবং্িতিন্সবিকছুর্দািয় রশীল’ 

(যুমার্৬২)।  

বা�ার্কেমবর্��াা্িক্আ�াহ্নন?:্িব�া�্অেনক্েফকবা্

বা�ার্কমবেক্আ�াহর্্সক�্নয়্বেল্িমসযা্দাবী্কেরয্িক�্

আহলুস্্সুুাহ্ায়াল্ ামা‘আেতর্আ�ীদা্মেত, বা�ার্কেমবরা্

মূল্��া্মহান্আ�াহই্; িক�্েসগিল্বা�বায়ন্কের্বা�ায্

এরশাদ্হে�, 

ُ َخةََقُ�ْم َوَمي َ�ْعَمةُونَ ﴿  َّ   ]96مغصيَيت:  سورة [﴾َوم

‘আ�াহ্েতামােদরেক্এবং্েতামা েদর্কমবেক্সকি�্কেরেছন’ 

(ছফফাত্৯৬)।্মুফাসি্সরগব্বেলন, উ�্আয়ােত্�মািবত্হয়্
েয, বা�ার্কমব্আ�াহর্ই্সক�য48 F

49্মহান্আ�াহ্অনয�্বেলন, 

                                                           
49. তাফসীর্ইবেন্কাছীর, ৭/২৬; ইবনুল্ াাযী, যাদুল্মাসীর্ফী্ইলিমত্

তাফসীর, (ৈব ত: আল-মাকতাবুল্ইসলামী, তকতীয়্�কাশ: ১৯৮৪ইং), 

৭/৭০্এবং্অনযানযয 
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غَيََي وََجَعَل ﴿ 
ْ
�
َ
بَيِل أ ِ

ْ
َن مع  وََجَعَل لَُ�م ِمد

َ
ّمي َخةََق ِظَالَ ُ َجَعَل لَُ�م ِمد َّ َوم

َسُ�مْ 
ْ
مطِيَل تَِقيُ�م نَأ َّر َوَ َ

ْ
مطِيَل تَِقيُ�ُم مر غَِم يُِتّم َِْعَمتَُه ۚ لَُ�ْم َ َ

ٰ
 َكَذ

ِةُمونَ  َْ ُ   ]81مهال:  سورة [﴾َعةَيُْ�ْم لََعةُّ�ْم ْ

‘আ�াহ্তা র্সক�্ব�্�ারা্ েতামােদর্ নয্ছায়া্বািনেয়েছ। 
পাহাড়সমূেহ্েতামােদর্  নয আ�য়�ল্ৈতরী ্কেরেছন্এবং্

েতামােদর্ েনয্েপাশাক্ৈতরী্কের্িদেয়েছন , যা্েতামােদরেক্

কী�্এবং্িবপেদর্সময়্রকা্কেরয্এমিনভােব্িতিন্েতামােদর্

�িত্�ীয়্অনুকেহর্পূববতা্দান্কেরন , যােত্েতামরা্আ�সমপবব্

কর’ (নাহল্্৮১)। 

উ�্আয়ােতর্বযাখযায়্ইবনুল্�াইিয়ম্ (রেহমাহ�াহ)্বেলন, 

‘আ�াহ্এখােন্ �্ে া বা্করেলন্েয, ৈতরীকক ত্েপা াক্

তা রই্ৈতরীয্কারব্েপা ােকর্কা চামালেক্েপা াক্বলা্হয়্না; 

বরং্মানু ্কতক বক্েপা ােকর্ প্েদায়া্হেলই্েকবল্তােক্

েপা াক্বলা্যায়য্এতদস্ে�া্এিটেক্্সরাসির্আ�াহর্্সকি�্

বলা্হল’য49F

50 

রাসূল্(সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ায়াসা�াম)্বেলন, 
  »َوَصْنَعَتُه َصاِنٍع ُكلَّ َيْصَنُع اللََّه ِإنَّ« 

                                                           
50.  িশফাউল্আলীল/১১৮। 
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‘িন�য়ই্মহান্আ�াহই্�েতযকিট্ৈতরীকারক্এবং্তার্

ৈতরীকক ত্ব�েক্সকি�্কেরন’য50

51 

ইমাম্বুখারী্ (রেহমাহ�াহ)্এই্হাদীছিট্উে�খ্করার্পর্

বেলন,  َْخَب
َ
نّ  ََأ

َ
ِت  أ ََ ْهةََهي مغّصغَي

َ
َ�ْةُوقَةل  َوأ  ‘রাসূল্ (সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্

ায়াসা�াম)্হাদীছিটেত্ে া বা্করেলন, ৈতরীকক ত্সবিকছু্এবং্

েসগিলর্ৈতরীকারক্আ�াহর্ই্সকি�’য51 F

52 

আ�াহর্্সক�্কমব্মানু ্কতক বক্বা�বায়েনর্একিট্উদাহরব্

েদায়া্েযেত্পােরয্এক ন্ফামবািসস্েকান্া ুল্বা্িব ্

বানােত্েযেয়্কেয়ক্�কার্পদাসব্চয়ন্কেরয্এরপর্�েতযক্

�কার্েসেক্িনিদব�্পিরমাব্পদাসব্কহব্কের্া ুল্ৈতরী্কেরয্

আবার্েদখা্যায়, ঐ্একই্পদােসবর্পিরমােব্পিরবতবন্আেন্

এবং্েসগিলেক্সংিম�েবর্মালযেম্িব ্ৈতরী্কেরয্ এখােন্

ঔ িল্এই্পদাসবগিলর্��া্েযমন্আ�াহ, েতমিন্ঐ্ফামবািসস, 

তার্কমতা্এবং্জােনর্��াা্িতিনয্বরং্এই্া ুল্িকংবা্

িবে র্��াা্মূলতঃ্আ�াহইয্অনযভােব্বলা্যায়, মহান্আ�াহ্

তার্বা�ােক্কমবশি�, ই�াশি�্এবং্জান্দান্কেরেছন । 
ফেল্েস্আ�াহর্্সক�্পদাসব্েসেকই্ভাল্বা্ম�্ি িনস্

                                                           
51.  ইমাম্বুখারী, খাল�ু্আফআিলল্ইবাদ , ‘বা�ােদর্কমবসমূহ’ অনুে�, 

(ৈব ত: মুআসস্াসাতুু্্িরসালাহ, তকতীয়্�কাশ: ১৯৯০্ইং), পক: ২৫।  
52.  �াগ�, পক: ২৫য 
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আিব�ার্করেছয্েস্শূনয্েসেক্েকান্িকছু্ৈতরী্করেছ্না; বরং্

যা্করেছ, আ�াহর্্সক�্ব�্েসেকই্করেছ; আর্আ�াহর্্েদয়া্

কমতা্িদেয়ই্করেছ।5 2

53 

 

                                                           
53. কাশফুল্গায়ূম্আিনল্�াযা্ায়াল্�াদার/১৮-১৯য 
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তা�দীের্িববােসর্েকে�্িব�াি�ঃ 

িব�াি�র্কারবঃ্ তা�দীের্িববােসর্েকে�্িব�াি�র্

অেনকগিল্কারব্রেয়েছয্আমরা্ত�েলয্েমৗিলক্কারবগিল্

উে�খ্করলামঃ 

১. আ�াহর্্কমবেক্সকি�র্কেমবর্সােস্তুলনা্করাঃ্ �া�্

�লান্েফকবাগিল্সকি�র্েকে�্েযিট্�শংসনীয়, আ�াহর্্েকে�া্

ঐ্একই্ি িনসেক্�শংসনীয়্েভেবেছয্পকা�ের্যা্সকি�র্

েকে�্িন�নীয়, েসিটেকই্আ�াহর্্েকে�া্িন�নীয়্মেন্

কেরেছ।্েযমনঃ্তারা্বেলেছ, মানুে র্েকে�্যা্‘নযায়’ িহসােব্

খযাত, আ�াহর্্েকে�া্তা্‘নযায়’ িহসােব্গবয্হেবয্পকা�ের্

মানুে র্েকে�্যােক্‘যুলম’ গবয্করা্হয়, তা্আ�াহর্্েকে�া্

‘যুলম’ িহসােবই্গবয্হেবয্তা�দীরেক্ি ের্িব�াি�র্এিট্

অনযতম্�লান্কারবয 

২. আ�াহর্্ই�া্এবং্স�ি�র্মেলয্পাসবকয্না্করা: তারা্

আ�াহর্্ই�া্এবং্স�ি�েক্একই্গবয্কেরেছ । সুতরাং্েযসব্

িব েয়র্�িত্আ�াহ্শরঈভােব্স��্নন , তােদর্দকি�েত্

েসগিলেক্িতিন্সকি�গতভােবা্চানিনয্েযমনঃ্েযেহতু্আ�াহ্

কুফরীসহ্অনযানয্অনযায়-অপকমবেক্ভালবােসন্না, েসেহতু্িতিন্

েসগিল্সকি�া্কেরন িনয 
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৩. মানুে র্সংকীবব্েবালশি�েক্ভাল-ম�্িনববেয়র্মানদ�্

গবয্করাঃ্তােদর্দকি�েত, আ�াহর্্রাে য্যা্িকছু্হয়, েসগিলর্

ভাল-ম�্িবচার-িবে� ব্করেব্মানুে র্আ�ল্বা্েবালশি�য্

সুতরাং্আ�াহর্্সকি�সমূেহর্মেলয্েযগিলেক্আ�ল্ভাল্মেন্

করেব, েসগিলই্ভাল্িহসােব্গবয্হেবয্পকা�ের্আ�ল্

েযগিলেক্ম�্গবয্করেব, েসগিল্ম�্িহসােবই্পিরগিবত্হেব্

এবং্েসগিলেক্আ�াহর্্িদেক্স�ি�ত্না্করা্য রী্হেবয 

৪. আ�াহর্্�েতযকিট্কেমবর্রহসয্উদ াটেনর্বযসব্�য়াস্

চালােনাঃ্তা�দীেরর্�েতযকিট্েকে�্এমেমব্��্করা্েয, ‘এিট্

েকন্হল?’ কারব্এ্ াতীয়্��্মানু েক্িব�াি�র্িদেক্েঠেল্

েদয়।53 F

54 

 

েক্সবব�সম্তা�দীরেক্অ�ীকার্কের? : তা�দীেরর্�িত্

ঈমান্আনা্মানুে র্�ভাবগত্িব য়য্েস নয্ ােহলী্যুেগ্

িকংবা্ইসলােমর্আিবভবােবর্পের্আরেব্েকউ্তা�দীরেক্

অ�ীকার্করত্নায্িক�্কীক্এবং্ভারতীয়্দশবেনর্বই-পু�ক্

মুসিলম্েদশসমূেহ্�েবশ্করার্সে�্সে�্তা�দীরেক্ি ের্

েফতনা্ ু্হয়য্িদমাশক্্এবং্বাছরা্নগরীেত্সবব�সম্এই্
                                                           
54. ছােলহ্ইবেন্আ�ুল্আযীয্আলুশ -শায়খ,  ােম ‘্  িহল-আ�ীদািতি -

রহািবইয়াহ, ১/৫৪১-৫৪৩য 
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ফাসাদ্ ু্হয় । ম�া-মদীনােত্ইলেমর্বযাপক্চচবা্সাকার্
কারেব্েসখােন্এমন্েফতনা্�েবশ্করেত্পাের িনয54

55 

বাছরার্অিলবাসী্অি�পূ কেদর্ েরর্স�ান্‘িসসায়াইহ ’ 

বা্‘সাাসান’ নােম্এক্বযি�্সবব�সম্তা�দীরেক্ি ের্

িবদ‘আত্সকি�্কেরয্ইমাম্আাযা‘ঈ্ (রেহমাহ�াহ)্বেলন, 

‘ইরােকর্অিলবাসী্সাাসান্নামক্এক্বযি�্সবব�সম্তা�দীর্

স�েকব্িব�াি�মূলক্ম�বয্েপশ্কের। এই্বযি�্মূলতঃ্ ী�ান্

লমবাবল�ী্িছল , পরবতবীেত্ইসলাম্কহব্করেলা্িকছুিদন্পর্

আবার্ ী�ান্লেমব্িফের্যায়য্তার্কাছ্েসেক্তা�দীর্

অ�ীকােরর্এই্ম�্কহব্কের্মা‘বাদ্ ুহানী্এবং্মা‘বােদর্

কাছ্েসেক্কহব্কের্গায়লান’ ।55

56্এই্দু’ েনর্পের্ায়ােছল্

ইবেন্আরা্এবং্আমর্ইবেন্াবাইদ্এই্মতবােদর্�চার-

�চারবা্ ু্কেরয56

57 
                                                           
55.  আল-ঈমান্িবল-�াযা্ায়াল-�াদার/১৬৩য 
56. ইমাম্আ ুুর্ী, আশ -শারী ‘আহ, তাহ�ী�: ড. আ�ু�াহ্দুমায় ী, 

‘তা�দীেরর্িব য়িট্িকভােব্এবং্েকন্হয়? ইতযািদ্অনুস�ান্ব বন্

করেত্হেব্আর্ইহার্�িত্ঈমান্আনেত্হেব্এবং্আ�সমপবব্করেত্

হেব’ অনুে�দ্(িরয়ায: দাুল্ায়ারান, তা.িব), ২ /৯৫৯; ইমাম্লালকাই, 

শারহ্উছূিল্ইিত�ািদ্আহিলস -সুুাহ, ‘ইসলােম্তা�দীর্অ�ীকােরর্

িব য়িট্কেব্ ু্হয়’ অনুে�দ, (িরয়ায: দাু্রায়বাহ, তা.িব), ৪/৭৫০য  
57. ্আল-ঈমান্িবল-�াযা্ায়াল্�াদার/১৬৪য 
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ইমাম্মুসিলম্ (রেহমাহ�াহ)্ইয়াহই্য়া্ইবেন্ইয়া‘মুর্

(রেহমাহ�াহ)্েসেক্বববনা্কেরন, ইয়াহই্য়া্বেলন, ‘বাছরায়্

মা‘বাদ্ ুহানী্নামীয়্এক্বযি�্সবব�সম্তা�দীর্অ�ীকার্

কেরয্আিম্এবং্হমাইদ্ইবেন্আ�ুর্রহমান্িহহই্য়ারী্হ ্বা্

ামরা্পালন্করেত্েগলাময্আমরা্পর র্বলাবিল্করলাম, 

যিদ্েকান্ছাহাবীর্সােস্আমােদর্েদখা্হয়, তাহেল্তা র্কােছ্

তা�দীর্অ�ীকারকারীেদর্ব�বয্স�েকব্ি েজস্করবয্

যােহাক, আমরা্দু’ ন্ামর্ (রািদয়া�াহ্ ‘আনহ)-এর্েছেল্

আ�ু�াহ্ (রািদয়া�াহ্ ‘আনহ)্েক্মসি েদ্�েবশ্করেত্েদেখ্

তা েক্দু’পাশ্েসেক্ি ের্দা ড়ালাময্আিম্কসা্ ু্করলাম, 

বললাম, েহ্আবু্আি�র্রহমান! আমােদর্এলাকায়্িকছু্

মানুে র্আিবভবাব্ েটেছ, যারা্কুরআন্পেড়, ইলম্অ বন্

কের... ইতযািদয্িক�্তারা্মেন্কের, তা�দীর্বেল্িকছু্েনই, 

আ�াহর্্অ াে�ই্সবিকছু্এমিন্এমিন্হয়য 

আ�ু�াহ্ইবেন্ামর্ (রািদয়া�াহ্ ‘আনহ)্বলেলন, ‘তােদর্

সােস্যিদ্েতামােদর্েদখা্হয়, তাহেল্বেল্িদা, তােদর্সােস্

আমার্েকান্স�কব্েনই্এবং্আমার্সােসা্তােদর্েকান্

স�কব্েনইয ্আ�ু�াহ্ইবেন্ামর্ (রািদয়া�াহ্ ‘আনহ)্কসম্

কের্বলেছ, তােদর্কােরা্যিদ্উহদ্পাহাড়্সমপিরমাব্�বব্হয়্

এবং্েস্তা্দান্কের্েদয়, তবুা্তা�দীেরর্�িত্ঈমান্না্
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আনা্পযব�্আ�াহ্তার্ঐ্দান্কহব্করেবন্না’ ।্অতঃপর্
িতিন্বলেলন, আমার্িপতা্ামর্ (রািদয়া�াহ্ ‘আনহ)্আমােক্

বববনা্কেরেছন...য্এরপর্িতিন্হাদীেছ্ি বরীল্নােম্�িস�্

হাদীছিট্উে�খ্করেলনয57

58 

এরপর্উমাইয়া্শাসনামেলর্েশে র্িদেক্ াবিরইয়াহে্দর্

আিবভবাব্ েটয্তােদর্মেত, বা�া্ই�া্শি�হীন্বালযগত্ ীবয্

 াহম্্ইবেন্ছাফায়ান্নামক্এক্বযি�্এই্�া�্মতবােদর্

পুেরালায58

59 

 

তা�দীেরর্েকে�্িব�া�্েফকবাসমূহঃ 

তা�দীরেক্েক�্কের্অেনকগিল্দল্িব�া�্হেয়েছয্

ত�েলয্�াদািরইয়াহ,  াবিরইয়াহ, ইবলীিসইয়াহ, ছূফীেদর্

চরমপ�ী্�প, আশা‘েয়রাহ, রােফযাহ্উে�খেযাগযয্আমরা্

আেলাচয্�বে�্�িস�তম্দু’িট্েফকবা্�াদািরইয়াহ্এবং্

 াবিরইয়াহে্দর্স�েকব্সংিক্্আেলাচনার্�য়াস্পাব্

ইনশাআ�াহ। 

                                                           
58. ছহীহ্মুসিলম, হা/৮,   ‘ঈমান’ অলযায়, ‘ঈমান, ইসলাম্া্ইহসােনর্বববনা, 

তা�দীেরর্�িত্ঈমান্আনা্অপিরহাযব্এবং্েয্বযি�্তা�দীের্িববাস্

কের্না, তার্সােস্স�কবহীনতা্ে া বা’ অনুে�দ। 
59. ামর্সুলায়মান্আশ�ার, আল-�াযা্ায়াল-�াদার/২৩। 
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১. �াদািরইয়াহঃ্ এরা্�াদািরইয়াহ্মতবােদর্পুেরালা্

মা‘বাদ্ ুহানী, গায়লান্িদমাশ�ী, ায়ােছল্ইবেন্আরা্�মুেখর্

অনুসারীয্্তােদর্মেত, তা�দীর্বলেত্িকছু্েনই, সবিকছু্এমিন্

এমিন্হয়য্তারা্বেল, আ�াহ্কতক বক্বা�ার্কমব্সক�্নয়; বরং্

বা�া্িনে ই্িনে র্কমব্সকি�্কেরয্বা�ার্�ত�্্ই�াশি�্

এবং্কমবশি�্রেয়েছ, এেত্আ�াহর্্ই�া্এবং্কমতার্েকান্

�ভাব্পেড়্নায্েয্বযি�্েহদায়াত�া্্হেত্চায়, েস্িনে ই্

িনে েক্পস্�দশবন্কেরয্পকা�ের্েয্বযি�্পস��্হেত্চায়, 

েস্িনে ই্িনে েক্পস��্কেরয্ভাল-ম�্সব্লরেনর্ই�ার্

মূল্নায়ক্েস্িনে , এেত্আ�াহর্্েকান্হাত্েনইয্ 

�াদািরইয়াহেদর্চরমপ�ী্�েপর্িববাস্মেত, মানু ্কতক বক্

েকান্কমব্স�ািদত্হায়ার্আেগ্আ�াহ্েস্স�েকব্েযমন্

েকান্জান্রােখন্না; েতমিন্বা�ার্কমবা্িতিন্সকি�্কেরন্না । 

তা�দীর্অ�ীকােরর্এই্মতবাদিটেক্চরমপ�ী্মতবাদ্বলা্হয়্

এবং্এই্মেতর্ই ালারীেদরেক্চরমপ�ী্তা�দীর্

অ�ীকারকারী্(غالة َاية ملقدر�ة) বলা্হয়য59 F

60 

‘বা�ার্কমব্আ�াহর্্সক�্নয়’ এমন্আ�ীদা্েপা েবর্

মালযেম্তারা্একািলক্সকি�কতবা্এবং্উপাসয্সাবয�্কেরেছয্
                                                           
60. আল-ঈমান্িবল-�াযা্ায়াল্�াদার/১৬৫-১৬৬; আল-ই ‘িত�াদুল্ায়াি ব্

নাহা্য়াল �াদার/২২-২৩্এবং্আ�ীদার্অনযানয্বই। 
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কারব্বা�া্িনে ই্যিদ্তার্কমব্সকি�্কের, তাহেল্আ�াহর্্

সােস্েসা্ি�তীয়্��া্িহসােব্পিরগিবত্হেবয্আর্একারেবই্

তােদরেক্মা ূসী্বা্অি�পূ কেদর্সােস্তুলনা্করা্হয়য্কারব্

মা ূসীরা্বেল, পকিসবীর্ইলাহ্দু’ ন: এক ন্নূর্বা্আেলার্

ইলাহ্এবং্অপর ন্অ�কােরর্ইলাহ; �সম্ ন্যাবতীয়্

কলযােবর্��া্এবং্ি�তীয়্ নয্যাবতীয়্অকলযােবর্��ায60

61 

 

২.  াবিরইয়াহঃ্ এরা্�াদািরইয়াহ্মতবােদর্স�ূবব্

িবপরীত্এবং্সাং ি বক্মতবােদ্িববাসী । তােদর্মেত , মানু ্

ই�া্এবং্কমবশি�হীন্বালযগত্একিট্ ীবয্েস্তার্কা -কেমব্

 ড়পদাসব্সদকশয্েস্বায়ূ�বােহ্ভাসমান্পালেকর্নযায়য্গাছ-

গাছািলর্নড়াচড়া, পািনর্ে�াতলারা, নক�রাি র্আবতবন্এবং্

সূেযবর্অ�গমবেক্েযমিনভােব্ পক্অেসব্েসগিলর্িদেক্

স�ি�ত্করা্হয়, িঠক্একইভােব্বা�ার্কা -কমবেকা্ পক্

অেসব্তার্িদেক্স�ি�ত্করা্হয়; �কক ত্অেসব্নয়য্েযমনঃ্

 পক্অেসব্বলা্হয়, সূেযবাদয়্হেয়েছ, বাতাস্�বািহত্হেয়েছ, 

বকি�্হেয়েছ; বা�ার্েকে�া্িঠক্ঐ্একই্অেসব্বলা্হয়, েস্

                                                           
61. ড. সা‘ঊদ্ইবেন্আ�ুল্আযীয্খালাফ, ‘আল-ইনেতছার্িফর-রি�্আলাল-

মু‘তািযলািতল্�াদািরইয়ািতল্আশরার’ নামক্কে�র্ভূিমকা , (মদীনা্

ইসলামী্িববিবদযালয়্ছাপাখানা, তকতীয়্�কাশ: ২০০৮ইং), ১/৫৯। 
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ছালাত্আদায়্কেরেছ, ছাম্পালন্কেরেছ, হতযা্কেরেছ, চুির্

কেরেছ্ইতযািদয 

 াবিরইয়াহরা্তা�দীর্সাবয�্করেত্িগেয়্চরম্লক�তা্

এবং্বাড়াবািড়র্পিরচয়্িদেয়েছয্তারা্আ�াহর্্িবুে�্যুলেমর্

অপবাদ্িদেয়েছয্এরা্�াদািরইয়ােদর্েচেয়্েবশী্িনকক �্এবং্

ইসলাম্া্মুসিলমেদর্ নয্েবশী্কিতকরয্কারব্তােদর্এই্

মতবাদ্আ�াহর্্আেদশ-িনে ল্তসা্ইসলামী্শরী ‘আতেক্

অকাযবকর্গবয্কেরয্অনু পভােব্শরী ‘আেতর্িবিলিবলান্া্

আেদশ-িনে েলর্মালযেম্মহান্আ�াহ্েয্বা�ার্�িত্অিতশয়্

দয়া্এবং্�জার্পিরচয়্িদেয়েছন, েসিটেকা্এই্মতবাদ্

অ�ীকার্কেরয61

62 

 

�াদািরইয়ােদর্কিতপয়্দলীল্এবং্তার্ বাবঃ্ নীেচ্

�াদািরইয়ােদর্�লান্কেয়কিট্দলীল্এবং্তার্ বাব্েপশ্করা্

হল: 

১. েযসব্আয়াত্বা�ার্ই�াশি�্�মাব্কের, েসগিলেক্

তারা্তােদর্পেকর্দলীল্িহসােব্কহব্কেরয্ েযমনঃ্আ�াহ্

বেলন, 

                                                           
62. ্�াগ�য 



 

48 

يَْ�ُارْ ﴿ 
ْ
يَء ََة ََ يُْؤِمن َوَمن 

ْ
يَء ََة ََ   ]29مغكهف:  سورة [﴾َ�َمن 

‘অতএব, যার্ই�া ,্েস  িববাস্�াপন্কুক্এবং্যার্

ই�া, েস্অমানয্কুক’ (কাহফ্্২৯)।্তারা্বেল, এখােন্আ�াহ্
বা�ােক্ভাল-ম�্েয্কন্একিট্করার্পূবব্ �ালীনতা্িদেলন্

এবং্এর্উপর্িভি�্কেরই্িতিন্তােদরেক্ াুাত্অসবা্

 াহাুাম্িদেবনয62F

63 

 বাবঃ্উ�্আয়াত্বা�ার্ই�াশি�্�মাব্কের্একসা্

েযমন্িঠক, েতমিন্আেরা্অেনক্আয়াত্আেছ, েযগিল্কখনা্

এককভােব্আ�াহর্্ই�া্�মাব্কের, আবার্কখনা্একই্

সােস্বা�া্এবং্আ�াহর্্ই�া্উভয়ই্�মাব্কেরয্আেরা্�মাব্

কের্েয, বা�ার্ই�া্আ�াহর্্ই�ার্অলীেনয্িক�্েসগিলেক্

তারা্কহব্কের্িনয্আর্েস্কারেবই্বা�ার্ই�াশি�্

�মাবকারী্আয়াতসমূহেক্�াদািরইয়াহরা্কহব্কের; িক�্

আ�াহর্্ই�া্�মাবকারী্আয়াতসমূহেক্তারা্ব বন্কেরয্

পকা�ের্ াবিরইয়াহরা্আ�াহর্্ই�া্�মাবকারী্আয়াতসমূহেক্

তােদর্পেকর্দলীল্িহসােব্কহব্কের; িক�্বা�ার্ই�াশি�্

�মাবকারী্আয়াতসমূহেক্তারা্ব বন্কেরয্ফেল্উভয়্�প্

                                                           
63. ড. ইসমাঈল্�ারনী, আল-�াযা্ায়াল্�াদার্ই�াল্মুসিলমীন: িদরাসাহ্

ায়া্তাহলীল, (ৈব ত: দাুল্কুতুিবল্ইলিমইয়াহ, �সম্�কাশ: 

২০০৬ইং), পক: ১৯৮; আল-�াযা্ায়াল্�াদার/৩৩৮য 
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কুরআেনর্আয়াতসমূহেক্িতযবক্দকি�েত্েদখার্কারেব্পস��্

হেয়েছ।63F

64্অসবা ্উভয়্�প্তার্�িতপেকর্বাদ্েদায়া্

দলীলসমূহেক্িনে র্পেকর্দলীল্িহসােব্কহব্কেরেছ্এবং্

�িতপেকর্গকহীত্দলীলসমূেহর্মি���সূত্া্িব�াি�কর্ বাব্

�দােনর্েচ�া্কেরেছ।্েস নয্েদখা্েগেছ, উভয়্�প্পর েরর্

দলীেলর্ বাব্িদেত্িগেয়্বড়্বড়্ভিলউম্রচনা্কেরেছয 

িক�্আহলুস্সুুাত্ায়াল্ ামা‘আেতর্আ�ীদা্উভয়্চরম্

প�ার্মলযমপ�ী। তারা্উভয়্�কার্দলীেলর্মেলয্সিঠক্সমময়্
করেত্সম সব্ হেয়েছয্তারা্বেলেছ, বা�ার্িন �্ই�াশি�্

আেছ, িক�্তা্আ�াহর্্ই�ার্অলীেনয্আর্শরঈ্েযেকান্

িবিলিবলােনর্েকে�্এিটই্হে�্মলযমপ�ী্এবং্চূড়া�্প�িতয্

একিট্কহব্করা্আেরকিট্বাদ্েদায়া্নযায়্স�ত্েকান্প�িত্

নয়য্মহান্আ�াহ্বেলন, 
ِكتَيِن َوتَْ�ُاُروَن نِبَْعٍض ﴿

ْ
َ�تُْؤِمغُوَن نِبَْعِض مل

َ
غَِم ۚ أ

ٰ
ْاَعُل َذ َُ مُء َمن  ََ  َ�َمي َج

َْيَي َيَيِة مّل
ْ
َْيل ِف مر  ِخ

ّ
َعَذمِن ۖ ِمغُ�ْم إَِ

ْ
ِدد مل ََ

َ
ٰ أ
َ
ِقيَيَمِة يَُرّدوَن إِل

ْ
 ﴾ َوَ�ْوَم مل

  ]85: منقرة سورة[

                                                           
64.  আল-�াযা্ায়াল্�াদার/, পক: ৩৪৮; আল-�াযা্ায়াল্�াদার্ই�াল্

মুসিলমীন: িদরাসাহ্ায়া্তাহলীল/১৯৮য 
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‘তেব্িক্েতামরা্কে�র্িকয়দংশ্িববাস্ক রেব্এবং্িকয়দংশ্

অিববাস্কর েব? েতামােদর্মেলয্ যারা্এ প্কর েব,্পািসবব্

 ীবেন্ তােদর্ নয্লাানা ্ছাড়া্ িকছুই্েনইয্ ( লু্িক্তাই!) 

বরং্ি� য়ামেতর্িদন্তােদর েক্কেঠারতম্শাি�র্িদেক্ িনেয়্

যাায়া্হেব’ (বা�ারাহ্৮৫)। 

২. েযসব্আয়াত্ে া বা্কের্েয, বা�া্িনে ই্ঈমান্

আেন, কুফরী্কের, আনুগতয্কের, অবালয্হয়; েসগিলেক্তারা্

তােদর্দলীল্িহসােব্কহব্কের্সােকয ে্যমনঃ্আ�াহ্বেলন, 

ْىيَيُ�مْ ﴿
َ
ْمَومتَي ََأ

َ
ِ َوُ�غتُْم أ َّ   ]28: منقرة سورة [﴾َكيَْف تَْ�ُاُروَن نِي

‘েকমন্কের্েতামরা্আ�া হর্্ সােস্কুফরী্ কর? অসচ্

েতামরা্িছেল্িন�াবয্অতঃপর্িতিনই্েতামােদরেক্�াব্দান্

কেরেছন’ (বা�ারাহ্২৮)। উ�্আয়াত্এবং্এ াতীয়্আেরা্বহ্
আয়াত্ �্�মাব্কের্েয , বা�া্িনে ই্ঈমান্আেন , কুফরী্

কের্ইতযািদয্এসব্কা ্যিদ্�কক তপেক্বা�ারই্না্হত , তেব্

ঈমান্না্আনার্কারেব্আ�াহ্তােক্িন�া ্এবং্ভ বসনা  

করেতন্নায64F

65 

 বাবঃ্আমরাা্�ীকার্কির, বা�া্িনে ই্হয়্ঈমান্েবেছ্

েনয়, না্হয়্্কুফরী্েবেছ্েনয়। িক�্তার্মােন্এই্নয়্েয, েস্

                                                           
65. আল-�াযা্ায়াল্�াদার/৩৩৮-৩৩৯য 
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িনে ই্ঐ্কুফরী্বা্ঈমােনর্��া ; বরং্আ�াহই্েসগিলর্�কক ত্

��া্আর্বা�া্ ে��ায়্েয্েকান্একিটর্ বা�বায়নকারী্মা�য্

সকি�্এবং্বা�বায়েনর্মেলয্আকাশ-যমীন্পাসবকয্রেয়েছয65F

66 

৩.্েযসব্আয়াত্ভাল -ম�্আমেলর্�িতদান্�মাব্কের , 

েসগিলেক্তারা্দলীল্িহসােব্েপশ্কেরযে্যমনঃ 
ْعَمةُونَ ﴿  َُ مَء نَِمي َكَُوم  ََ ْ�ُ�ٍ َج

َ
ن قُّرِة أ َ غَُهم ِمد َِ ْخ

ُ
ََْاسل ّمي أ  ﴾َََال َ�ْعةَُم 

  ]17مغَجدة:  سورة[

‘েকউ্ ােন্না্তার্ নয ্তার্কক তকেমবর্িক্ েচাখ- ুড়ােনা 

�িতদান্লু�ািয়ত্আেছ ’ (সা দাহ্১৭) ।্বা�া্িনে ই্যিদ্
িনে র্কমব্সকি�্না্করত, তাহেল্কুরআন-হাদীেছর্এ্ াতীয়্

ব�বয্িমসযা্হেয়্েযতয66 F

67 

 বাবঃ্ এসব্আয়ােতর্এমন্মি��্�সূত্বযাখযা্করার্

কারেব্�াদািরইয়াহ্এবং্ াবিরইয়াহ্উভয়্দলই্পস��্

হেয়েছয্মেন্রাখেত্হেব, কুরআন-হাদীেছ্আমল্কের্ াুােত্

যাায়া্এবং্না্যাায়ার্েকে�্‘হা -েবালক’ এবং্‘না-েবালক’ দুই্

লরেনর্ব�বয্এেসেছয্উে�িখত্আয়াতিট্‘হা -েবালক’ ব�েবযর্

                                                           
66.  �াগ�, পক: ৩৬০য 
67. �াযী্আ�ুল্ �ার, শারহল্উছূিলল্খামসাহ ,্তাহ�ী�: ড. আ�ুল্কারীম্

উছমান, (কায়েরা: মাকতাবাতু্ায়াহব্া, �কাশকাল: ১৯৬৫্ইং), পক: 

৩৬১। 
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অ�ভুব�য্‘না-েবালক’ ব�েবযর্উদাহরব্হে�, রাসূল্ (সা�া�াহ্

‘আলাইিহ্ায়াসা�াম)্বেলন,  
غُْجوَ  لَنْ « َىدل  َُ

َ
  «نَِعَمِةهِ  ِمغُْ�مْ  أ

‘েতামােদর্েকউ্কি�নকােলা্তার্আমেলর্িবিনমেয়্মুি�্

পােব্না’য 67F

68্উ�্আয়াত্এবং্এ্ াতীয়্অনযানয্আয়ােতর্‘বা’ 

) ’বববিট্‘কারব (ن) অেসব্বযব তয্অসবা ্েতামরা্ (سبب

েতামােদর্আমেলর্কারেব্ াুােত্যােবয্আর্কারব্এবং্

ফলাফল্দু’িটই্আ�াহ্সকি�্কেরেছনয্েকননা্িতিনই্অনুকহ্

কের্বা�ার্েহদায়ােতর্পস্সহ ্কের্েদনয্সুতরাং্েকবলমা�্

আ�াহর্্রহমেতই্ াুােত্�েবশ্স�বয্ 

পকা�ের্উ�্হাদীছ্এবং্এ্ াতীয়্অনযানয্হাদীেছর্‘বা’ 

বববিট্‘িবিনময়’ অসবা্মূলয্( ্ অেসব্বযব তয্অসবা (عوض أو ثمن

কি�নকােলা্েতামােদর্েকউ্ লুমা�্তার্আমেলর্িবিনমেয়্

 াুােত্�েবশ্করেব্নায্েকননা্কােরা্আমল্তার্ াুােত্

�েবেশর্মূলয্� প্কখনই্হেব্না ।্বা�া্যতই্আমল্কুক্

 াুােতর্েন‘মতসমূেহর্তুলনায়্তার্আমল্িকছুই্নয়য্বা�া্

সারা্ ীবন্যিদ্ছালাত্আদায়্কের, িছয়াম্পালন্কের, অনযানয্
                                                           
68. ছহীহ্মুসিলম, হা/২৮১৬, ‘মুনািফ�েদর্ৈবিশ�য’ অলযায়, ‘আমেলর্

িবিনমেয়্েকউ্কি�নকােলা্ াুােত্�েবশ্করেব্না; বরং্আ�াহর্্

অনুকেহ্�েবশ্করেব’ অনুে�দয 
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েনকীর্কা ্কের্এবং্যাবতীয়্পাপাচার্ব বন্কের্চেল, 

তসািপা্েস্আ�াহ্�দ�্একিট্েন‘মেতর্মূলয্িদেত্পারেব  

না। তাহেল্েস্তার্সামানয্আমেলর্িবিনমেয়্  াুােতর্মত্

এত্বড়্েন‘মত্িকভােব্�য়্করেব?!68

69 

েকউ্েকউ্বলেছন, যারা্ াুােত্যােব, তারা্আ�াহর্্

রহমেতই্ াুােত্যােবয্িক�্ াুােত্ াুাতীেদর্মযবাদার্

কমেবশী্হেব্তােদর্আমল্অনুযায়ীয 69

70্ইবেন্উয়ায়নাহ্

(রেহমাহ�াহ)্বেলন, ‘তা েদর্মেত, েকউ্ াহাুাম্েসেক্মুি�্

পােব্আ�াহর্্কমার্কারেব,  াুােত্�েবশ্করেব্তা র্রহমেত্

এবং্ াুােত্মযবাদার্কমেবশী্হেব্আমল্অনুযায়ী’য70

71 

                                                           
69. ইবনু্আিবল্ইযয্,  ােম ‘্  িহল্আ�ীদািতত্রহািবইয়াহ, ২/১১০৯; 

হােফয্হাকামী, আ ‘লামুস্্সুুািতল্মানশূরাহ্িল ‘িত�ািদত্রেয়ফািতন্

নাি য়ািতল্মানছূরাহ, তাহ�ী�: আহমাদ্মাদখালী, (িরয়ায: মাকতাবাতুর্

ুশদ্, �সম্�কাশ: ১৯৯৮ইং), পক: ১৪৭য 
70. ড. ইবরাহীম্ইবেন্আেমর্ুহায়লী, আল-মুখতাছার্ফী্আ�ীদািত্

আহিলস্সুুািত্িফল্�াদার, (কায়েরা: দাুল্ইমাম্আহমাদ, �সম্

�কাশ: ২০০৭্ইং), পক: ৩৫। 
71. ইবনুল্�াইিয়ম, হািদল্আরায়াহ্্ইলা্িবলািদল্আফরাহ, (কায়েরা: 

মাকতাবাতুল্মুতানা�ী, তা. িব.), পক: ৬৪। 
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৪. নবীগব্(আলাইিহমুস্সালাম) কতক বক্তা েদর্পাপ্�ীকার্

স�িলত্আয়াতসমূহঃ্ েযমনঃ্মহান্আ�াহ্আদম্

(‘আলাইিহসস্ালাম)-এর্ব�বয্তুেল্লের্বেলন, 

غَي﴿  ََ َُا
َ
ُّغَي َظةَْمغَي أ  َر

َ
   ]23مألعرمف:  سورة [﴾قَيَ

‘তারা্উভেয়্বলল ,্েহ্আমােদর্পালনকতবা !্আমরা্

িনে েদর্�িত্ যুলম্কেরিছ ’ (আ‘রাফ্২৩) ।্আ�াহ্্তা‘আলা্

মূসা্(আলাইিহমুস্সালাম) স�েকব্বেলন, 

َِ ََيْغِاْر ِل ﴿  ََْا  َظةَْمُت 
د
ِّ   ]16ملقصص:  سورة [﴾قَيَل رَِند إِ

‘িতিন্বলেলন , েহ্আমার্পালনকতবা ! আিম্েতা্িনে র্

উপর্যুলম্কের্েফেলিছয্অতএব , আপিন্আমােক্কমা্কুন ’ 

(�াছাছ্১৬)।্�াদািরইয়াহরা্বেল, এ্ াতীয়্আয়াত্�মাব্কের, 

ভাল-ম�্কেমবর্��া্বা�া্িনে ইয্আর্েসকারেবই্নবীগব্

(আলাইিহমুস্সালাম) তা েদর্পাপ্�ীকার্কের্িনেয়েছনয71F

72 

 বাবঃ্নবীগব্(আলাইিহমুস্সালাম) কতক বক্পাপ্সং িটত্

হায়ার্কারেব্তা রা্তা্�ীকার্কের্িনেয়েছন্এবং্আ�াহর্্

িনকট্কমা্�াসবনা্কেরেছনয্িক�্েসগিল্েয্আ�াহর্্সক�্নয়, 

তার্দলীল্েকাসায়?72F

73 

                                                           
72. আল-�াযা্ায়াল্�াদার/৩৩৯-৩৪০। 
73. �াগ�, পক: ৩৬১। 
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এ্ াতীয়্আেরা্অেনক্আয়াত্�ারা্�াদাইিরইয়াহরা্

তােদর্িব�া�্মতবাদ্িটিকেয়্রাখেত্চায়য্িক�্সিঠক্িবে� ব্

করেল্েদখা্যােব, েসগিলর্�েতযকিট্তােদর্িবপেকয্ 

৫. তারা্যু্ি�্েপশ্কের, আ�াহ্যিদ্বা�ার্কেমবর্��া্

হেতন, তাহেল্আ�াহ্কতক বক্বা�ােক্�দ�্সুখ্অসবা্শাি�্

দু’িটই্অনযায়্�মািবত্হতয্ কারব্আ�াহ্িকভােব্েকান্

বা�ােক্পােপর্ নয্শাি�্িদেত্পােরন, অসচ্িতিনই্ঐ্পাপ্

সকি�্কেরেছন! আ�াহ্কখনই্যুলম্করেত্পােরন্নায 

অনু পভােব্আ�াহ্মানুে র্কেমবর্��া্হেল্িতিন্

তােদরেক্উপেদশ্িদেতন্নায্বা�া্কতক বক্ িটত্অপরােলর্

 নয্িতিন্তােদরেক্ভ বসনা্করেতন্না্এবং্স কাে র্ নয্

�শংসাা্করেতন্নায73

74 

                                                           
74.  �ােসম্ইবেন্ইবরাহীম্রসস্ী, িকতাবুল্আদল্্ায়াত্তাাহীদ্ায়া্

নাফয়ুত্তাশবীহ্আিন�াহ, তাহ�ী�: ড. মুহা�াদ্আ�ারাহ, (কায়েরা: 

দাুশ্  �, ি�তীয়্�কাশ: ১৯৮৮ইং), ১/১৪৫। 

্্্উে�খয্েয, ‘রাসাইিলল্আদল্্ায়াত-তাাহীদ’ নােম্একিট্সংকলেন্

মু‘তােযলী-যায়দী্মতবােদর্পক�েপা ক্�াযী্আ�ুল্ �ার্(মকত: ৪১৫্

িহ:), �ােসম্ইবেন্ইবরাহীম্রসস্ী্(মকত: ২৪৬্িহ:), ইয়াহই্য়া্ইবেন্

হসাইন্(মকত: ২৯৮্িহ:), শরীফ্মুতবাযা্(মকত: ৪৩৬্িহ:) �মুেখর্েলখনী্

একি�ত্করা্হেয়েছয্অতএব, িকতাবুল্আদল্্ায়াত্তাাহীদ্ায়া্

নাফয়ুত্তাশবীহ্আিন�াহ, শারহল্উছূিলল্খামসাহ্এবং্আর-র�ু্
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 বাবঃ্ অকাটয্দলীল্�ারা্সাবয�্হেয়েছ্েয, মহান্

আ�াহই্বা�ার্কেমবর্মূল্��া । অনু পভােব্অকাটযভােব্
আেরা্সাবয�্হেয়েছ্েয ,্মানু েক্দািয়রভার্িদেয়্পকিসবীেত্

পাঠােনা্হেয়েছ্এবং্ইহেলৗিকক্ ীবেনর্আমল্েমাতােবক্

পারেলৗিকক্ ীবেন্ভাল্বা্ম�্েয্েকান্একিট্�িতদান্েস্

পােব।্আ�াহ্তােক্ লু্দািয়রভার্িদেয়ই্কা�্হনিন; বরং্

তােক্�ালীন্ই�াশি�, কমবশি�্এবং্িবেবক-বুি�্�দান্

কেরেছনয্সােস্সােস্নবী-রাসূল্(আলাইিহমুস্সালাম) ে�রব্

এবং্আসমানী্িকতাব্অবতীেববর্মালযেম্তােক্ভাল-ম�্দু’িট্

পস্বা েল্িদেয়েছনয্মহান্আ�াহ্তােদরেক্েকান্কাে ্বালয্

কেরনিন্এবং্ �্ে া বা্কেরেছন্েয, িতিন্কােরা্�িত্

িব�ুমা�্যুলম্কেরন্নায্এরশাদ্হে�, 
َعِبيدِ ﴿ 

ْ
ٍم ِلدة

ّ
ال ََ

َ لَيَْس نِ َّ ّن م
َ
 ﴾َوأ

‘িন�য়ই্আ�াহ্বা�ােদর্�িত্ সামানযতম্যুল মকারী্নন’  

(আেল-ইমরান্১৮২, হা্১০, আনফাল্৫১) ।্অনয্আয়ােত্
এেসেছ, 

                                                                                                            
আলাল্মু িবরািতল-�াদািরইয়াহ্ক��য়্সুুী্ক�্নয়য্িক�্িব�া�্

েফকবাসমূেহর্অনুসারীেদর্কিতপয়্যুি�্সরাসির্তােদর্ক�্েসেক্

েনায়ার্মানেসই্আমরা্উ�্ক�গিলেক্েরফাের�্বুুস্্িহসােব্

বযবহার্কেরিছয 
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َعِبيدِ ﴿
ْ
ٍم ِلدة

ّ
ال ََ

ََي نِ
َ
  ]29 :  سورة [﴾َوَمي أ

‘আিম্বা�ােদর্�িত্সামানযতম্যুলমকারী্নই’ (�াফ্
২৯)।্মহান্আ�াহ্অনয�্বেলন, 

َعِبيدِ ﴿
ْ
ٍم ِلدة

ّ
ال ََ

َم نِ
ُّ    ]46َصةت:  سورة [﴾َوَمي َر

‘আপনার্পালনকতবা্বা�ােদর্�িত্িব�ুমা�্যুলমকারী্নন’ 

(ফুছিছলাত্৪৬)।্হাদীেছ্�ুদসীেত্আ�াহ্বেলন, 
ِّ  ِعبَيِدى يَي« مَ  َىّرْمُت  إِ

ْ
ة َّ تُهُ  ََْاِس  َعَ  مل

ْ
يغَُموم ََالَ  ُ�َّرَمي نَيْغَُ�مْ  وََجَعة ََ �َ«  

‘েহ্আমার্বা�ারা! আিম্আমার্িনে র্উপর্যুলমেক্

হারাম্কেরিছ্এবং্েতামােদর্ নযা্তা্হারাম্কেরিছয্অতএব, 

েতামরা্পর ের্যুলম্কেরা্না’য 74F

75 সুতরাং্ভাল-ম�্উভয়্

আ�াহর্্সকি�্হেলা্মানু ্তার্�ালীন্ই�াশি�র্মালযেম্েয্

েকান্একিট্েবেছ্েনয়য্তাহেল্উপেরা�্উ�ট্যুি�্খাড়া্করার্

েকান্সুেযাগই্সােক্না্এবং্সােক্না্আ�াহ্কতক বক্বা�ােক্

দািয়রভার্�দান্এবং্বা�ার্কমব্সকি�র্মেলয্েকান্

ৈবপরীরা।75 F

76 

                                                           
75. ছহীহ্মুসিলম/১০৪০, হা/২৫৭৭, ‘সদাচরব, আ�ীয়তার্স�কব্রকা্এবং্

িশ�াচার’ অলযায়, ‘যুলম্হারাম’ অনুে�দ। 
76. ইবনুল্�াইিয়ম, মুখতাছাুু্্ছায়ােয়ি�ল্মুরসালাহ্আলাল্ াহি্মইয়ািত্

ায়াল্মু‘আে�লাহ, সংেকপব: মুহা�াদ্ইবনুল্মাােছলী, (িরয়ায: 

মাকতাবাতুর্িরয়ায্আল-হাদীছাহ, তা. িব.), ১/৩২৫-৩২৬। 
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৬. �াদািরইয়াহরা্বেল, মানুে র্কেমবর্মেলয্অনযায়-

অতযাচার্িমি�ত্সােক। সুতরাং্আ�াহ্যিদ্বা�ার্কেমবর ্��া্
হন, তেব্তা র্অতযাচারী্হায়া্অপিরহাযব্হেয়্যােব!76

77 

 বাবঃ্আমােদরেক্‘সকি�্(ق
ْ
)্�এবং্সক�ব (خة এর্-’(�ةو 

মেলয্পাসবকয্বুঝেত্হেবয্এতদুভেয়র্মলযকার্পাসবকয্বুঝেল্

অেনক্সংশয়্এবং্অ �তা্দূর্হেয়্যােবয্এই্পাসবকয্না্

করার্কারেব্�াদািরইয়াহ- াবিরইয়াহ্দু’িট্েফকবাই্পস��্

হেয়েছয্সকি�্করা্হে�্আ�াহর্্স�াগত্িছফাত্বা্ৈবিশ�যয্

িক�্সক�ব�্আ�াহর্্স�াগত্ৈবিশ�য্নয়; বরং্তা্তা র্স�া্

েসেক্িবি�ুয্সুতরাং্মানুে র্কমব্আ�াহ্কতক বক্সক�্এবং্তা র্

স�া্েসেক্িবি�ুয্িক�্সকি�্নামক্ি�য়ািট্আ�াহর্্স�াগত্

ৈবিশ�যয্উদাহরব� প্বলা্যায়, আ�াহ্তার্সক�ব�র্মেলয্নানা্

আকক িত, গ�, রং্ইতযািদ্সকি�্কেরেছনয্িক�্তার্মােন্এই্নয়্

েয, িতিনা্ঐসব্িবেশ েব্িবেশি তয্অতএব্বা�া্কতক বক্ িটত্

অনযায়-অতযাচার, িমসযা্ইতযািদ্আ�াহ্কতক বক্সক�্হেলা্েসগিল্

বা�ারই্ৈবিশ�য; আ�াহর্্পিব�্স�া্এমন্ৈবিশ�য্েসেক্স�ূবব্

মু�য77F

78 

 
                                                           
77. শারহল্উছূিলল্খামসাহ/৩৪৫। 
78. মা মূ‘উ্ফাতাায়া্ইবেন্তায়িমইয়াহ, ৮/১২৩। 



 

59 

 াবিরইয়ােদর্কিতপয়্দলীল্এবং্তার্ বাবঃ্ নীেচ্

 াবিরইয়ােদর্উে�খেযাগয্কেয়কিট্দলীল্এবং্তার্ বাব্েপশ্

করা্হল: 

১. ‘আ�াহই্সবিকছুর্��া’ একসার্�মাব্স�িলত্

আয়াতসমূহঃ ে্যমনঃ্মহান্আ�াহ্বেলন, 

َقّهيرُ ﴿ 
ْ
َومِىُد مل

ْ
ٍء وَُهَو مغ ِد َشْ

َُ ُ َخيِلُق  َّ   ]16مغرعد:  سورة [﴾قُِل م

‘বলুন,্আ�াহই্�েতযক্ব�র্��া্এবং্িতিন্একক , 

পরা�মশালী’ (রা‘দ্১৬) ।্এ্ াতীয়্আয়াত্�মাব্কের্েয, 

আ�াহই্সবিকছুর্��া, িতিন্বযতীত্আর্েকান্সকি�কারী্েনইয্

আর্বা�ার্কমব্েযেহতু্আয়ােত্উে�িখত্‘সবিকছু’-এর্বাইের্

নয়, েসেহতু্েসিটা্এককভােব্আ�াহই্সকি�্কেরেছনয্অতএব, 

বা�ার্কেমব্তার্ই�াশি�্এবং্কমবশি�্েকানিটই্েনই; বরং্

েস্ ড়পদােসবর্মত্এবং্বালযগত্ ীবয 78 F

79 

 বাবঃ্ আমরাা্েতামােদর্সােস্একমত্েয, আ�াহই্

সবিকছুর্��া্এবং্এ্ াতীয়্আয়ােতর্ব�বযা্িঠক্তাইয্িক�্

এসব্আয়ােতর্েকাসায়্বলা্হেয়েছ্েয, বা�ার্ই�াশি�্এবং্

কমবশি�্েকানিটই্েনই? !্েকাসায়্বলা্হেয়েছ, বা�ার্কমব্

আ�াহর্্সক�্হেলা্েস্িনে ্তার্বা�বায়ন্কের্না?! 

                                                           
79. আল-�াযা্ায়াল্�াদার/৩২৮। 
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‘বা�া্তার্কেমবর্�কক ত্বা�বায়নকারী্নয়’ এমেমব্

 াবিরইয়াহরা্একিট্দলীলা্সাবয�্করেত্পারেব্নায্তারা্

সেববা�্েযিট্�মাব্করেত্পারেব, তা্হল্এই্েয, আ�াহ্

সবিকছুর্��ায্িক�্এ্িচর�ন্সতয্কসা্েতা্আমরাা্িববাস্

কিরয79F

80 

২. আ�াহর্্ই�া্�মাবকারী্আয়াতসমূহ্এবং্‘বা�ার্ই�া্

আ�াহর্্ই�ার্অলীেন’ এমেমব্অবতীবব্আয়াতসমূহঃ্ েযমনঃ্

মহান্আ�াহ্বেলন, 

َُّم َ�ْةُُق َمي �ََشيُء َوَ�ْتَيرُ ﴿   ]68ملقصص:  سورة [﴾َوَر

‘আপনার্পালনকতবা্যা্ই�া্সকি�্কেরন্এবং্পছ�্

কেরন’ (�াছাছ্৬৮)। ্অনয�্িতিন্বেলন, 

َعيغَِم�َ ﴿ 
ْ
ُ رَّن مل َّ ن �ََشيَء م

َ
 أ
ّ
  ]29ملكو�ر:  سورة [﴾َوَمي ََْشيُءوَن إَِ

‘েতামরা্আ�াহ্রা�ুল্আলামীেনর্অিভ�ােয়র্বাইের্অনয্

িকছুই্ই�া্করেত্পার েব্না ’ (তাকভীর্২৯) ।্িতিন্আেরা্
বেলন, 

ُ َمن �ََشيُء َوَ�ْهِدي َمن �ََشيءُ ﴿  َّ غَِم يُِضّل م
ٰ
  ]31ملدثر:  سورة [﴾َكَذ

‘এমিনভােব্আ�াহ্যােক্ই�া্পস��্কেরন্এবং্যােক্

ই�া্পস�দশবন্কেরন’ (মু�াুি্ছর্৩১)।্অতএব্মানু ্েযেহতু্

                                                           
80. িশফাউল্আলীল/১১২। 
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ই�া্শি�হীন্ ীব্এবং্আ�াহই্েযেহতু্তা র্ই�া্অনুযায়ী্

কাউেক্পস্েদখান্আবার্কাউেক্পস��্কেরন, েসেহতু্

আ�াহই্বা�ার্আমেলর্��া্এবং্বা�া্বালযগত্ ীব; তার্

েকান্ই�াশি�্েনই, েনই্েকান্কমবশি�য 

 বাবঃ্�াদািরইয়ােদর্�সম্দলীেলর্ বাব্ি�বযয 

৩. েযসব্আয়াত্�মাব্কের, আ�াহই্েহদায়াত্দান্কেরন্

এবং্পস��্কেরন্আর্তা র্পক্েসেক্চূড়া�্হেয়্েগেছ্েয, 

িতিন্মানব্এবং্ি ন্ ািত্িদেয়্ াহাুাম্পূবব্করেবনয ে্যমনঃ্

মহান্আ�াহ্বেলন, 
ّن َجَهّغَم ِمَن ﴿

َ ََ ْم
َ َ
د أل ِِ َقْوُل ِم

ْ
ِ�ْن َىّق مل

ٰ ََْاٍس ُهَدمَهي َولَ  ّ َُ تَيْغَي 
َ
َِ ْغَي آل َوغَْو 

ْجَِع�َ 
َ
َِ أ ّغِة َومّهي ِ

ْ
  ]13مغَجدة:  سورة [﴾مع

‘আিম্ই�া্করেল্�েতযকেক্সিঠক্ পস্�দশবন্করতাম ; 

িক�্আমার্ পক্েসেক্অবলািরত্ হেয়্েগেছ্েয , আিম্ি ন্া্

মানব্ ািতেক্িদেয়্অবশযই্ াহাুাম্পূবব্করব ’ (সা দাহ্১৩)। 

যিদ্পস্�দশবেনর্িব য়িট্আ�াহর্্হােতই্সােক্এবং্মানব্া্

ি ন্ ািতেক্িদেয়্ াহাুাম্পূবব্ করার্িব য়িট্যিদ্চূড়া�্হেয়ই্

সােক, তেব্মানুে র্ই�াশি�্া্কমবশি�্েকাে�েক্আসল?80 F

81 

অনু পভােব্আ�াহ্বেলন, 

                                                           
81. আল-�াযা্ায়াল্�াদার/৩২৯। 
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ِْسَالمِ ﴿
ْ
ُِ غِإل ْدَر َْ ْح  ْهِديَُه �َْشَ َُ ن 

َ
ُ أ َّ ن يُِضةُّه َمَْعْل ۖ َ�َمن يُرِِد م

َ
 َوَمن يُرِْد أ

َميءِ  َّ ََّمي يَّصّعُد ِف مغ
َ
ُِ َقِيدَقي َىرََجي َكَ ْدَر   ]125ة مألَعيم: سور [﴾َْ

‘অতঃপর্আ�াহ্যােক্পস�দশবন্করেত্চান , তার্বকেক্

ইসলােমর্ েনয্উ�ু�্কের্েদন্এবং্যােক্িবপসগামী্করেত্

চান, তার্বকেক্অতযিলক্সংকীবব্কের্েদন , েযন্েস্সেবেগ্

আকােশ্আেরাহব্ক ের’ (আন‘আম্১২৫) ।্অতএব্আ�াহই্

েহদায়াত্করেত্চান্অসবা্িবপসগামী্করেত্চানয্তাহেল্

মানুে র্ই�াশি�্েকাসায়?81 F

82 

 বাবঃ্ �সম্আয়ােতর্অসব্ হে�, মহান্আ�াহ্তা র্

িচর�ন্জােনর্মালযেম্ ােনন্েয, েক্েসৗভাগযবান্হেব্আর্েক্

দুভবাগা্হেবয্অতএব্উ�্আয়াত্�মাব্কের্না্েয, ভাল-ম�্

েবেছ্েনায়ার্েকে�্আ�াহ্মানু েক্বালয্কেরনয82F

83 

ি�তীয়্আয়ােতর্অসব্হে�, আ�াহ্যােক্েহদায়াত্করেত্

চান, িতিন্তার্ দয়েক্ইসলােমর্ নয্সহ ্এবং্�শ�্কের্

েদনয্ইবেন্আ�াস্ (রািদয়া�াহ্ ‘আনহ)্বেলন, এর্অসব্ হে�, 

তাাহীদ্এবং্ঈমান্কহেবর্েকে�্আ�াহ্তার্ দয়েক্�শ�্

কের্েদনয 83 F

84্পকা�ের্যােক্িতিন্পস��্করেত্চান, তার্
                                                           
82. �াগ�, পক: ৩২৯-৩৩০। 
83. �াগ�, পক: ৩৪৮। 
84. তাফসীর্ইবেন্কাছীর, ৩/৩৩৪। 
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 দয়েক্িতিন্সংকীবব্কের্েদনয্ফেল্আ�াহেক্েচনা্এবং্

তা েক্ভালবাসার্েকে�্তার্ দয়িট্হেয়্যায়্খুবই্সংকীববয 84

85  

িক�্এর্মােন্এই্নয়্েয, তার্উপর্যুলম্করা্হেয়েছয্বরং্

তােক্এই্শাি�্িদেয়্আ�াহ্ইনছােফরই্পিরচয়্িদেয়েছনয্

েকননা্পস��্এই্বযি�িটর্মেলয্আ�াহ্ঈমান্কহেবর্সািববক্

কমতা্�দান্করা্সে�া্েস্ঈমান্কহব্কেরিনয্বরং্েস্

আ�াহর্্ুবূিবইয়াত্বা্�িতপালনেক্অ�ীকার্কেরেছ, তা র্

েন‘মতসমূেহর্ কিরয়া্েস্আদায়্কেরিন্এবং্আ�াহর্্দাসেরর্

উপের্েস্শয়তােনর্দাসরেক্�ালানয্িদেয়েছয্ফেল্আ�াহ্তার্

েহদায়ােতর্পস্ব�্কের্িদেয়েছন্এবং্তার্িব�াি�্া্��তার্

পস্খুেল্িদেয়েছনয85

86 

অতএব্এ্আয়াতা্েকানভােবই্বালযবালকতা্�মাব্কের্

নায্বরং্এর্সরল্অসব্হল, েয্বযি�্ঈমান্আেন্না, আ�াহ্

তার্ দয়েক্সংকীবব্কের্েদনয 86

87 

৪. েযসব্আয়াত্�মাব্কের্েয, আ�াহ্বা�ার্অ�ের্

েমাহর্েমের্েদনয্ফেল্েসখােন্আর্ঈমান্�েবশ্করেত্পাের্

নায্েযমনঃ্মহান্আ�াহ্বেলন, 

                                                           
85. আল-�াযা্ায়াল্�াদার/৩৪৮য 
86. িশফাউল্আলীল/২২৬। 
87. আল-�াযা্ায়া্�াদার/৩৪৯। 
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ٰ َسْمِعِهمْ ﴿ ٰ قُةُوُِِهْم وََعَ ُ َعَ َّ   ]7: منقرة سورة [﴾َختََم م

‘আ�াহ্তােদর্অ�করব্এবং্তােদর্কানসমূ েহ েমাহর্

েমের্িদেয়েছন’ (বা�ারাহ্৭)।্িতিন্আেরা্বেলন, 
 قَِةيَال ﴿

ّ
ُ َعةَيَْهي نُِ�ْارِِهْم َََال يُْؤِمغُوَن إَِ َّ   ]155ملنَيء:  سورة [﴾نَْل َطبََخ م

‘কুফরীর্কারেব্�য়ং্আ�াহ্তােদর্অ�েরর্উপর্েমাহর্

এ েট্িদেয়েছনয্ফেল্ তারা্অিত্অ�সংখযক্বযতীত্েকউ ্ঈমান্

আেন্না ’ (িনসা্১৫৫) ।্অতএব্�য়ং্আ�াহই্েযেহতু্বা�ার্

অ�ের্েমাহর্েমের্েদন, েসেহতু্তারা্বালযগত্ ীব, তােদর্

িন �্ই�াশি�্বলেত্িকছু্েনইয87 F

88 

 বাবঃ্এসব্আয়ােতর্অসব্এই্নয়্েয, আ�াহ্বা�া্া্

বা�ার্ঈমান্কহেবর্মেলয্অ�রায়্সকি�্কেরন, অতঃপর্তােক্

ঈমান্আনার্িনেদবশ্দান্কেরনয্বরং্এসব্আয়ােতর্মমবাসব্

হল, হ�্ ানার্পেরা্েযেহতু্তারা্তাে�েক্মুখ্িফিরেয়্

িনেয়েছ, েসেহতু্তােদর্এই্কুফরীর্শাি�� প্আ�াহ্তােদর্

এবং্তােদর্ঈমান্কবূেলর্মেলয্অ�রায়্সকি�্কের  িদেয়েছনয্

আ�াহ্বারংবার্তােদরেক্সেতযর্পেস্আআান্কেরেছন, 

তােদরেক্সিঠক্পস্�দশবন্কেরেছন; িক�্তারাা্বারংবার্

আ�াহর্্আআােনর্িবেরািলতা্কেরেছয্তাহেল্েকন্িতিন্

                                                           
88. �াগ�, পক: ৩৩০-৩৩১। 
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তােদরেক্শাি�্িদেবন্না? অতএব, এসব্আয়াত্কখনই্

 াবিরইয়ােদর্পেকর্দলীল্হেত্পাের্নায88

89 

ইবনুল্�াইিয়ম্ (রেহমাহ�াহ)্বেলন, আ�াহর্্এই্শাি�্

কখনা্ঐ্বা�ার্সারা্ ীবেনর্ নয্হেত্পােরয্ফেল্েস্আর্

কখনা্ঈমান্আনার্সুেযাগ্পায়্নায্আবার্কখনা্অ�ায়ীভােব্

হেত্পােরয্ফেল্পরবতবীেত্েস্ঈমান্আনার্সুেযাগ্পায়য্

অনু পভােব্আ�াহ্কখনা্কুফরীর্কুফল� প্বা�ােক্অনযানয্

শাি�া্িদেত্পােরন।89F

90 

৫. েযসব্আয়াত্বা�া্কতক বক্কমব্স�াদন  সাবয�্কের্

না; বরং্আ�াহ্কতক বক্কমব্স�াদন্সাবয�্কেরয ে্যমনঃ্আ�াহ্

বেলন,  

َ َرَ�ٰ ﴿ َّ ِ�ّن م
ٰ    ]17مألَايل:  سورة [﴾َوَمي َرَميَْت إِْذ َرَميَْت َولَ

‘আর্ যখন্তুিম্ মািটর্মু ি�্িনেকপ্ কেরিছেল,্তখন ্তা  

মূলতঃ্তুিম ্িনেকপ্কর িন, বরং্তা্িনেকপ্কেরিছেলন্ �য়ং্

আ�াহ’ (আনফাল্১৭) । এখােন্আ�াহ্বলেলন্েয ,্তার্নবী্

(সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ায়াসা�াম)্মািটর্মুি�্িনেকপ্কেরন্িন; বরং্

                                                           
89. ্িশফাউল্আলীল/২২৬; আল-�াযা্ায়াল্�াদার/৩৪৯। 
90. িশফাউল্আলীল/১৯৪। 
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�য়ং্িতিনই্িনেকপ্কেরিছেলনয্অতএব, মানুে র্েকান্

কমবশি�্েনইয90

91 

 বাবঃ্আয়াতিট্বদর্যু�্স�েকব্অবতীবব্হয়য্এ্যুে�্

আ�াহ্তা র্েফেরশতাম�লী্�ারা্মুসিলমেদরেক্সাহাযয্

কেরিছেলনয্ফেল্যুে�্কােফরেদরেক্হতযার্েকে�্মুসিলম্

বািহনীর্একক্ভূিমকা্িছল্না; বরং্েফেরশতাম�লীর্মালযেম্

আ�াহর্্সরাসির্মদদ্িছলয91

92 

ি�তীয়তঃ্এ্যুে�্রাসূল্ (সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ায়াসা�াম)্এক্

মুি�্মািট্কােফরেদর্উে�েশয্িনেকপ্কেরিছেলনয্এমন্

এক ন্কােফরা্িছল্না, যার্দু’েচাখ, মুখ্এবং্নােকর্িছেি্ঐ্

এক্মুি�্মািটর্অংশ্আ াত্কের্িনয্আর্েস্কারেবই্তারা্

যুে�র্ময়দান্েছেড়্পািলেয়িছলয 92

93্তাইেতা্মহান্আ�াহ্

বেলেছন, ‘আর্যখন্তুিম্ মািটর্মু ি�্িনেকপ্ কেরিছেল,্তখন  

তা্মূলতঃ্তুিম্িনেকপ্করিন, বরং্তা্িনেকপ্কেরিছেলন্ �য়ং্

আ�াহ’।্এখােন্আ�াহ্িনেকপ্ি�য়ািট্রাসূল্(সা�া�াহ্‘আলাইিহ্

ায়াসা�াম)-এর্ নয্সাবয�্করেলনয্িক�্িনিক্্মািট্সবার্

েচােখ-মুেখ্েপপছােনার্িব য়িট্িনে র্ নয্সাবয�্করেলনয্

                                                           
91.  ােম‘্  িহল্আ�ীদািতি্্রহািবইয়াহ, ২/১১০৭। 
92. তাফসীের্ইবেন্কাছীর, ৪/৩০। 
93. �াগ�, ৪/৩০। 
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কারব্কােফরেদর্দূরের্অব�ান্সে�া্�ভাবতঃ্এক্মুি�্মািট্

এতগিল্কােফেরর্েচােখ-মুেখ্এবং্নােকর্িছেি্েপপছােনা্েকান্

মানুে র্পেক্স�ব্নয়য93

94 

৬.  াবিরইয়ারা্বেল, আ�াহ্তা র্িচর�র্জান্এবং্ই�ার্

মালযেম্বা�ার্কমব্সকি�্কেরেছন্এবং্বা�ার্কমব্িবদযমান্

সাকার্সােস্আ�াহর্্শি�্ িড়তয্বা�ার্েযেকােনা্কমব্

আ�াহর্্তা�দীর্অনুযায়ীই্হয়য্অতএব, বা�ার্িন �্েকান্

ই�াশি�্েনই; বরং্তারা্বালযগত্ ীবয94

95 

 বাবঃ বা�ার্কেমবর্সােস্আ�াহর্্িচর�র্জান্এবং্

ই�া্ িড়ত্সাকেলা্তা্তােদরেক্তােদর্কেমব্বালয্কের্নায্

কারব্আ�াহ্তা র্িচর�ন্জােনর্মালযেম্বা�ার্কমব্স�েকব্

 ােনন্এবং্িতিন্আেরা্ ােনন্েয, ে��ায়্েক্েকানট্া্েবেছ্

িনেবয্আর্এই্িচর�র্জান্অনুপােত্িতিন্তােদর্কমবা্িলেখ্

েরেখেছনয্শায়খ্ছােলহ্আলুশ -শায়খ 95

96্বেলন, আ�াহ্তা র্

                                                           
94. মা মূ‘উ্ফাতাায়া্ইবেন্তায়িমইয়াহ, ৮/১৮; িশফাউল্আলীল/১২৯য 
95. ইয়াহই্য়া্ইবেন্হসাইন, আর-র�ু্আলাল্মু িবরািতল-�াদািরইয়াহ, 

তাহ�ী�: মুহা�াদ্আ�ারাহ, (কায়েরা: দাুশ্  �, ি�তীয়্�কাশ: 

১৯৮৮্ইং), পক: ৩৪্এবং্এর্পরবতবী্কেয়ক্পক�া। 
96. ছােলহ্ইবেন্আ�ুল্আযীয্আলুশ -শায়খ্১৩৭৮্িহ রীেত্িরয়ােদ্

 �কহব্কেরনয্এক্স�া�্িশিকত্পিরবাের্িতিন্েবেড়্উেঠনয্তা র্
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িচর�র্জােনর্মালযেম্ ােনন্েয,  াহাুামবাসীরা্ে��ায়্

 াহাুােম্�েবেশর্উপযু�্আমল্করেবয্আর্েস্কারেবই্

িতিন্তােদরেক্ াহাুামবাসীেদর্তািলকায়্িলিপব�্কেরেছনয 96

97 

অসবা ্িতিন্ ােনন্েয ,্ে��ায়্েক্স আমল্করেব্এবং্েক্

অস ্আমল্করেবয্আর্িতিন্তা র্এই্িচর�ন্জান্অনুযায়ীই্

এক্দলেক্ াুাতবাসী্এবং্আেরক্দলেক্ াহাুামবাসীর্

তািলকায়্িলেখ্েরেখেছন। িতিন্িলেখ্েরেখেছন্বেলই্েয্তারা্

করেত্বালয্তা্নয়; বরং্তারা্ে��ায়্করেব্ে েনই্িতিন্িলেখ্

েরেখেছনয্উদাহরব� প্বলা্যায়, আ�াহ্দু’ ন্বযি�র্

তা�দীর্েলখার্আেগই্ ানেতন্েয, উভয়েক্এক ন্�ীনদার্

                                                                                                            
দাদা্শায়খ্মুহা�াদ্ইবেন্ইবরাহীম্সঊদী্আরেবর্এক্সময়কার্কযাা্

মুফতী্িছেলনয্িরয়ােযই্তা র্িশকা্ ীবন্ ু্হয়য্ইমাম্মুহা�াদ্

িববিবদযালেয়র্‘উছূলু�ীন’ অনু দ্েসেক্েলখাপড়া্েশ ্কেরন্এবং্ঐ্

একই্অনু েদ্১৪১৬্িহ রীেত্িশকক্িহসােব্েযাগদান্কেরনয্১৪১৬্

িহ রীেত্লমব্িব য়ক্ম�বালেয়র্�িতম�ী্এবং্১৪২০্িহ রীেত্ম�ী্

িহসােব্িনযু�্হন; অলযাবিল্িতিন্এই্মহান্দািয়র্িন�ার্সােস্পালন্

কের্যাে�নয্‘আত-তাকমীলু্িলমা্ফা-তা্তাখরী ুহ্িমন্ইরায়াইল্

গালীল’, ‘মাাসূ ‘আতুল্কুতুিবস্িস�াহ’, ‘আত-তামহীদ্ফী্শারিহ্

িকতািবত-তাাহীদ’ তা র্উে�খেযাগয্ক�্ ( ােম‘্  িহল্আ�ীদািতি্্

রহািবইয়াহ-এর্ভূিমকা, ১/২০-২২)। 
97.  ােম‘্  িহল্আ�ীদািতি্্রহািবইয়াহ্২/৫২৭য 
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আেলম্স আমল্করার্এবং্অস ্কা ্েসেক্েব েচ্সাকার্

নছীহত্করেবনয্িক�্তােদর্এক ন্ে��ায়্উ�্আেলেমর্

আআােন্সাড়া্িদেয়্স কা ্করেবয্পকা�ের্অপর ন্

কি�নকােলা্তার্ডােক্সােড়্িদেব্না; বরং্ে��ায়্পাপ্কাে ্

েস্ডুেবই্সাকেবয্আর্েসকারেবই্িতিন্�সম্ েনর্ নয্

 াুাত্এবং্অপর্ েনর্ নয্ াহাুাম্িলেখ্েরেখেছনয্ফেল্

তােদর্কমব্আ�াহর্্িচর�ন্জান্এবং্তা�দীেরর্সােস্হবহ্

িমেল্েগেছয97

98 

তাহেল্এখােন্বা�ার্ই�াশি�্না্সাকার্িক্রইল? 

অনু পভােব্বা�ার্কেমবর্সােস্আ�াহর্্শি�্িবদযমান্

সাকেলা্তা্�মাব্কের্না্েয, বা�ার্কমব্তােদর্িন �্

কমবশি�র্মালযেম্সং িটত্হয়্না্এবং্তারা্িনে রাই্িনে েদর্

কেমবর্বা�বায়নকারী্নয়য98

99 

একদা্এক্�াদারী্এবং্এক্ াবরীর্মেলয্ভী ব্ঝগড়া্

হয়য্�াদারী্বেল, বা�ার্কেমবর্সােস্আ�াহর্্ই�ার্েকান্

                                                           
98. নাবীল্হামদী, হািলল্ইনসান্মুসাইয়যার্আা্মুখাইয়যার? (ি�তীয়্�কাশ: 

১৯৯১ইং), পক: ৪৩-৪৪, ৪৭, ১০১; কাশফুল্গায়ূম্আিনল্�াযা্ায়াল্

�াদার/৩২। 
99. ড. ফুয়াদ্আ�লী, আল-ইনসান: হাল্হয়া্মুসাইয়যার্আম্মুখাইয়যার?, 

(কায়েরা: মাকতাবাতুল্খান ী, �সম্�কাশ: ১৯৮০ইং), পক:১৪য 
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সংি��তা্েনইয্পকা�ের্ াবরী্এর্িবপরীত্মত্�কাশ্কের্

এবং্বেল, বা�া্তার্কেমব্বালয, তার্িন �্েকান্ই�াশি�্

েনইয্এরপর্তারা্এক ন্েযাগয্সুুী্আেলেমর্কােছ্িবচার্

িনেয়্আেসয 

সুুী্বলেলন, েতামরা্যার্েয্ব�বয্েপশ্করয্আিম্

সূ�ভােব্েতামােদর্মেলয্ফায়ছালা্কের্িদবয্েতামােদর্যার্

সােস্যতটুকু্বািতল্রেয়েছ, তা্পিরতযাগ্করব্এবং্যতটুকু্হ�্

রেয়েছ, তা্সাবয�্করবয 

�াদারী্বলল, আিম্বলেত্চাই, মহান্আ�াহ্িনতা�ই্

নযায়পরায়ব, িতিন্কােরা্�িত্যুলম্কেরন্নায্সুতরাং্এর্

আেলােক্আিম্বা�া্কতক বক্ িটত্পাপকা ্আ�াহ্েসেক্মু�্

রাখেত্চাইয্আিম্বলেত্চাই, এেত্আ�াহর্্েকান্ই�া্েনইয্

বরং্বা�াই্�ত�ভােব্তা্কেরয 

েযসব্আয়াত্এবং্হাদীছ্�মাব্কের্েয, আ�াহ্তা র্

বা�ার্�িত্িতল্পিরমাবা্যুলম্কেরন্না, েসগিল্আমার্

মেতর্পেকর্দলীলয্উে�খয্েয, বা�ার্কেমবর্সােস্আ�াহর্্

ই�ার্সংি��তা্সাকা্অব�ায়্যিদ্আ�াহ্তােক্শাি�্েদন, 

তাহেল্তােত্দুই্িদক্িদেয়্যুলম্�মািবত্হয়: 

১. বা�ার্কমব্আ�াহর্্ই�ার্িদেক্স�ি�ত্করেল্তােত্

যুলম্সাবয�্হয়য 
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২. আ�াহ্েযটা্েচেয়েছন্এবং্সকি�্কেরেছন, তার্কারেব্

িকভােব্িতিন্বা�ােক্শাি�্িদেত্পােরন?! 

এরপর্যিদ্আিম্বিল, বা�ার্কমব্আ�াহর্্ই�ার্অলীেন, 

তাহেল্আেদশ-িনে ল, শরী‘আত্িনরসবক্হেয়্যায়য্সুতরাং্এমন্

একিট্লক�তা্েসেক্বা চার্একমা�্উপায়্হে�্আমার্মেতর্

পক্অবল�ন্্এবং্এিটই্হে�্নযায়্স�ত্পসয 

 াবরী্বলল, আিম্বলেত্চাই, আ�াহ্সবিকছুর্উপর্

কমতাবান্এবং্িতিন্সবিকছুর্��ায্িতিন্যা্চান, তা্হয়য্আর্

যা্িতিন্চান্না, তা্হয়্নায্আর্েযেহতু্সবিকছু্আ�াহ্সকি�্

কেরেছন, েসেহতু্বা�ার্কমবা্তা র্সকি�র্মেলয্পিরগিবত্হেবয 

আমরা্যিদ্বিল, বা�ার্কমব্আ�াহ্সকি�্কেরন্িন্বা্

তােত্আ�াহর্্ই�া্েনই, তেব্এর্অসব্ হল, আ�াহ্সবিকছুর্

উপর্কমতাবান্নন্এবং্নন্িতিন্সবিকছুর্��াায 

এর্অসব্হে�, বা�া্বালযগত্ ীব, তার্িন �্ই�াশি�্

বলেত্িকছু্েনই । েকননা্বা�াই্যিদ্�কক তপেক্তার্কেমবর্

ই�া্করত্এবং্বা�বায়ন্করত , তাহেল্তা্আ�াহর্্ই�া্এবং্

সকি�্বিহভূবত্গবয্হতয 

েযসব্আয়াত্এবং্হাদীছ্আ�াহর্্ই�া, সকি�্এবং্শি�্

�মাব্কের, তার্সবগিলই্আমার্পেকর্দলীলয 
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এবার্িবচারক্সুুী্বলেলন, েতামােদর্দু’ নই্তার্

মতামত্বয�্কেরছ্এবং্মতামেতর্পেক্দলীল্েপশ্কেরছয্

িক�্সমসযা্হল, েতামােদর্েকউ্সববমুখী্দলীেলর্�িত্লকয্

করিন; বরং্একিদক্কহব্কেরছ্এবং্অপরিদক্ব বন্কেরছয্

মেন্েরখ, এমন্টযারা্দকি�ভি�র্কারেবই্�চুর্ভুল-�াি�্হেয়্

সােকয্এখন্আিম্েতামােদর্মেলয্ফায়ছালা্কের্িদি�: 

েহ্�াদারী! েতামার্িকছু্ভাল্িদক্রেয়েছয্কারব্তুিম্

বেলছ, বা�ার্ভাল-ম�্কমব্েস্িনে ই্কের্সােক । েতামার্

দলীলা্িঠক্আেছয্কারব্তুিম্বেলছ, েসগিল্আ�াহ্বা�ার্

িদেক্স�ি�ত্কেরেছয্েতামার্আেরকিট্ভাল্িদক্হে�: তুিম্

বেলছ,  াবিরইয়াহ্মতবাদ্িঠক্হেল্শরী ‘আত্অনসবক্হেয়্

েযতয 

তেব্েতামার্মারা�ক্ভুেলর্িদকিট্হল্এই্েয, তুিম্

বেলছ, বা�ার্কেমবর্সােস্আ�াহর্্ই�ার্েকান্সংি��তা্েনইয্

এর্মালযেম্তুিম্বা�ার্কেমবর্সােস্আ�াহর্্ই�ার্সংি��তা্

�মাবকারী্সকল্দলীল্অ�ীকার্কেরছয্মেন্েরখ, �কক ত্মুিমন্

েস-ই, েয্িববাস্কের্আ�াহই্সবিকছু্সকি�্কেরেছন; িক�্তা্

সে�া্বা�ার্কমব্েস্িনে ই্বা�বায়ন্কেরয 

েহ্ াবরী! েতামার্ভাল্িদক্হে�, তুিম্বেলছ, আ�াহই্

সবিকছুর্��া্এবং্িতিনই্সবিকছুর্�িত্কমতাবানয্তুিম্
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আেরা্বেলছ, আ�াহ্যা্চান, তা্হয় । আর্যা্িতিন্চান্না , তা্
হয়্নায্েতামার্েপশকক ত্দলীলা্সিঠক। 

িক�্েতামার্ম�্বড়্ভুল্হে�, তুিম্মেন্কেরছ, সবিকছু্

আ�াহ্সকি�্কেরেছন্একসার্অসব্ হল, বা�া্তার্কা -কেমব্

বালয, েসগিল্তার্ই�ায়্বা�বািয়ত্হয়্নায 

এরপর্সুুী্আেলম্বলেলন, েতামরা্দু’ নই্একটু্কের্

হ�্বলেলা্তার্সােস্বািতেলর্সংিম�ব্ িটেয়ছয্এখন্এেসা, 

আমরা্দলীেলর্আেলােক্েতামােদর্ভাল-ম�্উভয়্িদক্আবার্

একটু্িবে� ব্কের্েদিখ: 

মহান্আ�াহ্বেলন, 
َعيغَِم�َ ﴿

ْ
ُ رَّن مل َّ ن �ََشيَء م

َ
 أ
ّ
تَِقيَم َوَمي ََْشيُءوَن إَِ َْ َ ن �

َ
يَء ِمغُ�ْم أ ََ  ﴾غَِمن 

  ]29-28ملكو�ر:  سورة[

‘(কুরআন্ঐবযি�র্ নয্উপেদশ) েতামােদর্মেলয্ েয্

েসা া্চলেত্চায়য  আর্ েতামরা্আ�াহ্রা�ুল্আলামীেনর্

ই�ার্বাইের্অনয্িকছুই্ই�া্করেত্পার্না  (তাকভীর্২৮-
২৯)।্উ�্আয়াত�য়্েতামােদর্উভেয়র্মেলয্যসাসব্ফায়ছালা্
কের্িদেয়েছয্েকননা্আয়াত্দু’িট্�মাব্কেরেছ্েয, বা�ার্

ই�াশি�্রেয়েছ্এবং্এর্মালযেমই্েস্হয়্সরল্পস্েবেছ্

েনয়, না্হয়্ব�পসয্আয়াত�য়্এটাা্�মাব্কেরেছ্েয, বা�ার্
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এই্ই�াশি�্আ�াহর্্ই�ার্বাইের্নয়, বরং্তা র্ই�ার্

অলীেনয 

কুরআন-হাদীেছর্ব�বয্েযমন্একসা্�মাব্কের, েতমিন্

সু�ু্িবেবক্এবং্বা�বতাা্একসার্পেক্সাকয্�দান্কের । 

েকননা্আ�াহ্েযমন্বা�ােক্সকি�্কেরেছন , েতমিন্তার্ই�া্

া্কমবশি�্এবং্নানা্ৈবিশে�যর্��াা্িতিনয্িবেবকবান্সবাই্

একসা্�ীকার্করেবয্েতামরা্দু’ ন্িক্একসা্�ীকার্কর্না?! 

তারা্দু’ নই্বলল, হযা য 

সুুী্বলেলন, আ�াহ্বা�ােক্েযসব্ৈবিশ�য্িদেয়্সকি�্

কেরেছন, ত�েলয্বা�ার্ই�াশি�্এবং্কমবশি�্অনযতময্আর্

এতদুভেয়র্মালযেমই্েস্ভাল-ম�্সবিকছু্কের্সােকয্অতএব্

বা�ার্ই�াশি�্এবং্কমবশি�র্��াই্তার্কেমবরা্��া । 

অতএব্সবিকছুই্আ�াহর্্সালারব্সকি�র্মেলয্গবযয 

যিদ্েতামরা্এই্সিঠক্এবং্বা�ব্কসার্সােস্একমত্

হা, তেব্আমােদর্মেলয্আর্��্সােক্নায্একেব্েতামরা্

উভেয়্পর েরর্বািতল্িদকিট্পিরতযাগ্কর্এবং্এেক্

অপেরর্ভাল্িদকিট্কহব্করয 

‘বা�া্বালযগত্ ীব’ এই্�া�্মতবাদ্েসেক্ াবরী্িফের্

আসুক্এবং্‘বা�া্িন ্ই�া্�েয়ােগ্তার্কমব্স�াদন্কের’ 

এই্সিঠক্মতবাদ্েস্কহব্কুকয্পকা�ের্‘বা�ার্কমব্



 

75 

আ�াহর্্ই�া্া্সকি�র্অ�ভুব�্নয়’ এই্�া�্মতবাদ্েসেক্

�াদারী্িফের্আসুক্এবং্‘সবিকছুই্আ�াহর্্সকি�র্অ�ভুব�’ 

এই্সিঠক্মতবাদ্েস্কহব্কুকয্ সিঠক্পস্�দশবেনর্ নয্

আমরা্আ�াহর্্�শংসা্করিছয99

100 

 

                                                           
100. আ�ামা্আ�ুর্রহমান্ইবেন্নােছর্সাদী, আদ-দুররাতুল্বািহইয়াহ্

শারহল্�াছীদািতত্তািয়ইয়াহ্ফী্হাি�ল্মুশিকলািতল্�াদািরইয়াহ/৮৯-

৯১, (িরয়ায: আযায়াউস্সালাফ, �সম্�কাশ: ১৯৯৮্ইং)য্
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তা�দীর্স�েকব্আহলুস্্সুুাহ্ায়াল্ ামা‘আেতর্

আ�ীদাঃ 

ইবনু্তায়িমইয়াহ্(রেহমাহ�াহ)্বেলন, পিব�্কুরআন, ছহীহ্

হাদীছ্এবং্ছাহাবােয়্েকরাম্ (রািদয়া�াহ্ ‘আনহম)-এর্মূলনীিতই্

হল্আহলুস  ্ সুুাহ্ায়াল্ ামা‘আেতর্মূলনীিতয্তারা্িববাস্

কের, আ�াহ্সবিকছুর্��া, �িতপালক্এবং্মািলকয্আ�াহর্্

রাে য্িবদযমান্সবিকছুই্এর্অ�ভুব�; এমনিক্মানুে র্কেমবর্

��াা্�য়ং্আ�াহয 

তারা্িববাস্কের, আ�াহ্যা্চান, তা্হয়্এবং্যা্িতিন্

চান্না, তা্হয়্নায্আ�াহর্্রাে যর্েকান্িকছুই্তা র্ই�া্

এবং্শি�্ছাড়া্ েট্নায্িতিন্েচেয়েছন্অসচ্ েট  িন্এমনিট্

হেত্পাের্নায্িতিন্সবিকছুর্উপর্কমতাবানয 

তােদর্িববাস্মেত, যা্িকছু্হেয়েছ্এবং্হেব, সবই্

আ�াহ্ ােননয্আর্যা্হয়  িন, তা্যিদ্হত, তাহেল্িকভােব্

হত, তাা্িতিন্ ােননয্িতিন্তার্সকি�েক্সকি�্করার্আেগই্

তােদর্তা�দীর্িনলবারব্কের্েরেখেছনয100

101 

                                                           
101. মা মূ‘উ্ফাতাায়া্ইবেন্তায়িমইয়াহ, ৮/৪৪৯-৪৫০। 
 



 

77 

আহলুস্্সুুাহ্ায়াল্ ামা‘আত্িববাস্কের, আ�াহ্

সবিকছুই্ ােননয্সবিকছুই্িতিন্লাউেহ্মাহফূেয্িলেখ্

েরেখেছনয্সবিকছুেত্তা র্পূবব্ ই�া্িবদযমান্এবং্এই্িচর�ন্

জান, িলখন্া্ই�া্অনুযায়ীই্িতিন্সবিকছু্সকি�্কেরনয্

অতএব, তা েদর্আ�ীদা্মেত, িবদযমান্�েতযকিট্বযি�্বা্

ব�েত্িনে�া�্চারিট্িব েয়র্সমময়্ েটেছঃ 

১- আ�াহ্তা র্িচর�ন্জােনর্মালযেম্েসগিল্স�েকব্

সমযক্অবগতয 

২- আসমান-যমীন্সকি�র্প�াশ্হাযার্বছর্পূেবব্িতিন্

েসগিলেক্লাউেহ্মাহফূেয্িলিপব�্কের্েরেখেছনয 

৩- আ�াহ্েচেয়েছন্েয, েসগিল্েহাকয 

৪- আ�াহর্্শি�, ই�া্এবং্সকি�র্মালযেমই্েসগিল্

হেয়েছয 

বা�াকতক বক্যা্িকছু্ েট, তার্েকানটাই্আ�াহর্্ই�ার্

বাইের্ েট্নায্তেব্একসার্�ারা্তারা্এটা্বুঝােত্চান্না্েয, 

মানু ্ই�াশি�হীন্ ড়্পদাসবয্বরং্েস্তার্িন �্ই�াশি�্

িদেয়ই্�ালীনভােব্কা ্কের্যায়য্তেব্তার্ই�া্আ�াহর্্

ই�ার্অলীেন।্এক্গােয়বী্পিরি�িতর্সামেন্বা�ার্অব�ান, 

েস্ ােন্না্আ�াহ্তার্ নয্িক্িনলবারব্কের্েরেখেছনয্েস্

বযসব্হেব্নািক্সফল্হেবয্েকান্িকছুর্েচ�া্সে�া্েস্তা্
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পােব্িক্পােব্নায্েকননা্মানুে র্�েচ�া্এবং্�েচ�ার্ফল্

েদায়া্না্েদায়া্উভয়ই্আ�াহ্িনলবারব্কের্েরেখেছনয্ভােগযর্

িলখন্ ােন্না্বেলই্এক ন্মুিমন্িনরলস্ইবাদত-বে�গী্

কের্যায়য 

েস নয্আপিন্মুিমন্বা�ােক্েদখেবন্েয, েস্তার্আশা্

পূরেবর্ নয্দকৃ্�তযয়্িনেয়্�েচ�া্চািলেয়্যাে�য্তার্আশা্

পূরব্হেল্েস্আ�াহর্্�শংসা্কের, আর্না্হেল্ৈলযবযলারব্

কের্এবং্আ�াহ্�দ�্�িতদােনর্�তযাশী্হয়য্সােস্সােস্েস্

দকৃ্িববাস্কের, ‘তা�দীের্যিদ্েলখা্সােক, েস্সিঠক্ িকছু্

করেব, তাহেল্তা্কখনই্ভুল্হেত্পাের্না । পকা�ের্

তা�দীের্যিদ্েলখা্সােক ,্েস্ভুল্করেব, তাহেল্তা্কখনই্

সিঠক্হেত্পাের্না’। 

অনু পভােব্েস্মেন্কের্না্েয, তােক্েকান্কাে ্বালয্

করা্হেয়েছ; বরং্েস্বারংবার্বলেত্সােক, ( يَء مُ  َكنَ   َوَمي  ََ َمي 

 غَْم يَُ�نْ 
ْ
 ,আ�াহ্যা্েচেয়েছন, তা্হেয়েছ; িতিন্যা্চানিন‘ (غَْم �ََشأ

তা্হয়িন’য্েস্আেরা্বেল, (ََدَرُ مللُِِ وَمَم شَمءَ فَعَل ) ‘এিটই্হে�্
আ�াহর্্তা�দীর্এবং্িতিন্যা্েচেয়েছন, তা-ই্হেয়েছ’। 

আহলুস্্সুুাহ্ায়াল্ ামা ‘আেতর্িববাস্মেত, মানুে র্

কমবেক্তােদর্িনে েদর্িদেক্স�ি�ত্করেত্হেবয্তেব্তার্

মােন্এই্নয়্েয, তারা্িনে রাই্ঐসব্কমব্সকি�্কেরেছয্বরং্
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আ�াহই্েসগিলর্একক্��ায্মানু ্েসগিলর্সং টক্বা্

বা�বায়নকারী্মা�। েমা�াকসাঃ্ ্মানুে র্কেমবর্�কক ত্সকি�কতবা্
িহসােব্েসগিল্আ�াহর্্িদেক্স�ি�ত্করা্হয়য্আর্মানু ্

েসগিলর্বা�বায়নকারী্িহসােব্েসগিল্মানুে র্িদেক্স�ি�ত্

করা্হয়য্আ�াহ্মানু েক্েসগিল্করার্�ালীন্ই�াশি�্এবং্

ৈদিহক্শি�্�দান্কেরেছনয্েস নযই্মানুে র্কক তকমব্তােদর্

িদেকই্স�ি�ত্করা্হয়্এবং্ভাল্কা ্করেল্তারা্�শংিসত্

হয়্আর্ম�্কা ্করেল্হয়্িনি�তয 

আহলুস্্সুুাহ্ায়াল্ ামা ‘আেতর্এই্মলযমপ�ী্আ�ীদা্

কুরআন্এবং্ছহীহ্সুুাহর্্িনযবাসয্তারা্�াদািরইয়া-

 াবিরইয়ােদর্মত্ লুমা�্এক্পেকর্দলীল্কহব্কের  িন; 

বরং্তা�দীর্সং�া�্সবগিল্দলীেলর্শ�্িভি�র্উপর্তােদর্

আ�ীদা্সু�িতি�তয্অতএব, যা্আ�াহর্্কামািলয়াত্বা্

পিরপূববতার্সােস্খাপ্খায়, তা্তা র্িদেক্স�ি�ত্করেত্হেবয্

পকা�ের্যা্বা�ার্অব�ার্সােস্খাপ্খায়, তা্তার্িদেক্

স�ি�ত্করেত্হেব। মহান্আ�াহ্বেলন, 
َعيغَِم�َ ﴿

ْ
ُ رَّن مل َّ ن �ََشيَء م

َ
 أ
ّ
تَِقيَم َوَمي ََْشيُءوَن إَِ َْ َ ن �

َ
يَء ِمغُ�ْم أ ََ  ﴾غَِمن 

  ]29-28ملكو�ر:  سورة[

‘(কুরআন্ঐবযি�র্ নয্উপেদশ) েতামােদর্মেলয্ েয্

েসা া্চলেত্চায়য  েতামরা্আ�াহ্রা�ুল্আলামীেনর্ ই�ার 
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বাইের্অনয্িকছুই্ই�া্করেত্পার্না  (তাকভীর্২৮-২৯) । 
উ�্আয়ােত্কারীমা্ �্�মাব্কের্েয , বা�ার্িন �্�ালীন্

ই�াশি�্রেয়েছ, যা্তার্সােস্খাপ্খায়য্তেব্আ�াহর্্শি�্

হে�্পিরপূববয্আয়াতিট্আেরা্�মাব্কের, বা�ার্ই�াশি�্

আ�াহর্্ই�ার্অলীেনয্েকননা্িতিন্সবিকছুর্��ায 

অনু পভােব্রাসূলগব্(আলাইিহমুস্সালাম)েক্ে�রব, 

আসমানী্িকতাবসমূহ্অবতীবব, শরঈ্হ�্বা্দ�িবিলর্�বয়ন্

�মাব্কের্েয, বা�ার্িন �্ই�াশি�্রেয়েছয্কারব্েস্যিদ্

ই�াশি�হীন্ ড়পদােসবর্মত্হত, তেব্এসব্েকান্িকছুরই্

�েয়া ন্পড়ত্নায101 F

102 

আহলুস্্সুুাহ্ায়াল্ ামা‘আেতর্িনকট  ্

আ�াহর্্‘ইরাদাহ’ (إرادة) বা্‘ই�া’-এর্পিরচয়ঃ 

পিব�্কুরআন্এবং্ছহীহ্হাদীেছর্ব�বয্অনুযায়ী্বলা্

যায়, আ�াহর্্ই�া্দুই্লরেনর: (১) ‘ইরাদাহ্কাউিনইয়াহ’ ( إرمدة 

) ’বা্‘সকি�্স�িকবত্ই�া’য্(২) ‘ইরাদাহ্শারঈয়াহ (كوَية إرمدة 

َعية ) বা্‘শরঈ্ই�া’।102F

103 

                                                           
102. আল-ই‘িত�াদুল্ায়াি ব্নাহা্য়াল্�াদার/১৬-১৯য্
103.্স�ািনত্পাঠক! ‘ইরাদাহ্কাউিনইয়াহ’-এর্�িতশ�্হে�্‘আল-

মাশীআহ’ ( َمِشيًَْةُ 
ْ
্�বা্ই�ায্আর্‘ইরাদাহ্শারঈয়াহ’-এর্�িতশ (مَغ
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(১) ‘ইরাদাহ্কাউিনইয়াহ’ ( বা্সকি�্স�িকবত্ (إرادة كونية

ই�াঃ্ এই্�কােরর্ই�া্আ�াহর্্রাে যর্সবিকছুেক্শািমল্

কেরয্আ�াহ্যা্িকছু্করেত্চান, সবিকছুর্সােস্এই্�কার্

ই�ার্স�কব্রেয়েছ।103F

104্মহান্আ�াহ্বেলন, 

ِدَمي يُِر�دُ ﴿  غ
  ]16ملبوج:  سورة [﴾َ�ّعيلل

‘িতিন্যা্চান , তাই্কেরন ’ (বু  ্১৬)। এই্�কার্ই�া্

আ�াহর্্আেদশ,্ভালবাসা্বা্স�ি�েক্অপিরহাযব্গবয্কের্নায্

েস নয্এই্�কার্ই�ার্মালযেম্এমন্িকছু্ টেত্পাের, যা্

আ�াহ্ভালবােসন্বা্যার্�িত্িতিন্স��্হনয্আবার্এমন্

িকছুা্ টেত্পাের, যা্িতিন্ভালবােসন্না্এবং্যােত্িতিন্

স��া্হন্নায্েযমনঃ্আ�াহ্ইবলীসেক্সকি�্কেরেছন; িক�্

তােক্িতিন্ভালবােসন্নায্অপরপেক্িতিন্মুিমনেক্সকি�্

কেরেছন্এবং্িতিন্তােক্ভালবােসনয্অনু পভােব্কখনা্

                                                                                                            
হে�্‘আল-মুহা�াতু্ায়ার-েরযা’ ( َمَابّةُ 

ْ
َومغّرَقي مَغ ) বা্ভালবাসা্এবং্

স�ি�য্এতটুকু্মেন্রাখেলই্তা�দীেরর্েবশ্কেয়কিট্িদক্উপলি�্

করা্সহ ্হেয়্যােব্ইনশাআ�াহয্তেব্পিরভা া্দু’িটেক্আমরা্

আমােদর্এ্�বে�্আরবী্ভা ােতই্‘ইরাদাহ্কাউিনইয়াহ’ এবং্‘ইরাদাহ্

শারঈয়াহ’ বযবহার্করবয 
104. ইবেন্তায়িমইয়াহ, িমনহা ুস-সুুাহ, তাহ�ী�: ড. মুহা�াদ্রশাদ্সােলম, 

(মুায়াসস্াসাতু্�ুররুবা, �সম্�কাশ: ১৯৮৬্ইং), ৩/১৫৬্া্১৮০। 
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আ�াহ্এমন্িকছু্সকি�্কেরন, যার্িনেদবশ্িতিন্েদন্নায্েযমনঃ্

পাপীর্পাপাচারয্আবার্কখনা্িতিন্এমন্িকছু্সকি�্কেরন, 

যার্িনেদবশ্িতিন্েদনয্েযমনঃ্মুিমেনর্আনুগতযয্এমিনভােব্

কখনা্আ�াহ্এমন্িকছুর্িনেদবশ্েদন, যা্িতিন্সকি�ই্করেত্

চান িনয্েযমনঃ্আ�াহ্যােক্েকান্িব েয়্আনুগেতযর্তাাফী�্

েদন িন, তার্সােস্স�ক�্আনুগতযয্আবার্কখনা্িতিন্এমন্

িকছুর্িনেদবশ্েদন, যা্সকি�্কের্সােকন । েযমনঃ্আ�াহ্কতক বক্
আনুগেতযর্তাাফী��া্্বযি�র্আনুগতয।104F

105 

ইরাদাহ্কাউিনইয়াহেক্বাংলা্ভা ায়্‘ই�া’ অেসব্বযবহার্

করা্যায়।্েযমনঃ্আ�াহ্বেলন, 
ن ﴿ 

َ
ُ يُِر�ُد أ َّ َُ لَُ�ْم إِن َكَن م ََص

َ
ْن أ
َ
رَدّت أ

َ
 يَغَاُعُ�ْم َُْصِإ إِْن أ

َ
َوَ

ْاِوَ�ُ�مْ    ]34هود:  سورة [﴾ُُ

‘আর্আিম্েতামােদর্নছীহত্করেত্চাইেলা্তা্েতামােদর্

 নয্ফল�সূ্হেব্না , যিদ্আ�াহ্েতামােদরেক্েগামরাহ্করেত্

চান’ (হূদ্৩৪) ।105 F

106্এখােন্‘ই�া’-েক্ভালবাসা্বা্স�ি�্অেসব্

েনায়া্যােব্নায 

                                                           
105. িমনহা ুস-সুুাহ্৩/১৫৬, ১৮০; িশফাউল্আলীল/৫৪৯-৫৫১; আল-

মুখতাছার্ফী্আ�ীদািত্আহিলস্সুুািত্িফল্�াদার/৫৫-৫৬। 
106.  মুহা�াদ্ইবেন্ছােলহ্আল-উছায়মীন, শারহল্আ�ীদািতল-

ায়ােসিরইয়াহ, (দাু্ইবিনল্ াাযী, ৪সব্�কাশ: ১৪২৪্িহ:), ২/২০৬। 
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(২) ‘ইরাদাহ্শারঈয়াহ’ ( বা্শরঈ্ই�াঃ্ (إرادة شعية

আ�াহ্েয্িব য়িট্তা র্বা�া্কতক বক্বা�বািয়ত্হায়ােক্কামনা্

কেরন্এবং্ভালবােসন, এমন্িব েয়র্সােস্স�িকবত্ই�ােক্

শরঈ্ই�া্বেলয্এই্�কার্ই�া্আ�াহর্্ভালবাসা্এবং্

স�ি�র্সােস্িনিদব�্হেয়্সােকয্অসবা ্িতিন্তা র্উি��্

িব য়িটেক্ভালবােসন, ইহার্�িত্স��্সােকন, ইহার্

বা�বায়নকারীর্�িত্খুশী্হন্এবং্তােক্উ�ম্�িতদান্দান্

কেরনয্তেব্তা র্পছ�নীয়্িব েয়র্সং টন্অপিরহাযব্কের্নায্

অবশয্আ�াহর্্পছ�নীয়্িব য়িট্ইরাদাহ্কাউিনইয়ার্সােস্

স�িকবত্হেল্তখন্েসিটর্সং টন্অপিরহাযব্কের।106F

107 

ইরাদাহ্শারঈয়াহেক্বাংলায়্আ�াহর্্ ‘স�ি�্া্ভালবাসা ’ 

অেসব্বযব ত্হয়।্েযমনঃ্আ�াহ্বেলন, 
تُوَن َعةَيُْ�مْ ﴿ َُ ن 

َ
ُ يُِر�ُد أ َّ   ]27ملنَيء:  سورة [﴾َوم

‘আ�াহ্েতামােদর্তাবা্কবূল্করেত চান’ (িনসা্২৭)।107F

108 

এখােন ইরাদাহ্শ�িট্ভােলাবাসা্বা্স�ি�্অেসব্বযব ত্হেয়েছয 

ইরাদাহ্কাউিনইয়াহ্এবং্ইরাদাহ্শারঈয়াহ-এর্মেলয্

পার িরক্সি�লন্এবং্িবি�ুতার্চারিট্অব�ায্যসাঃ 
                                                           
107. ্িমনহা ুস-সুুাহ, ৩/১৫৬; মা মূ ‘উ্ফাতাায়া্ইবেন্তায়িমইয়াহ, 

৮/১৮৮। 
108. শারহল্আ�ীদািতল্ায়ােসিরইয়াহ, ২/২০৬য 
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�সম্অব�াঃ্িকছু্িকছু্িব েয়র্সােস্উভয়্�কার্ইরাদাহ্

িবদযমান্সােকয্আর্মুিমন্কতবক্সং িটত্যাবতীয়্স কমব্এই্

�কােরর্অ�ভুব�য্েযমনঃ্আবু্বকর্ (রািদয়া�াহ্ ‘আনহ)্এবং্

সকল্মুিমেনর্ঈমান্া্স কমবয্উদাহরব্� প্আেরা্বলা্

েযেত্পাের, েকান্েনককার্বা�া্ছালাত্আদায়্করেল্তার্

ছালােত্উভয়্�কার্ইরাদাহর্্সমময়্ েটয্কারব্ছালাত্

আ�াহর্্ি�য়, িতিন্তা্কােয়ম্করার্িনেদবশ্িদেয়েছন্এবং্এর্

�িত্িতিন্স��্হনয্এই্দকি�েকাব্েসেক্এিট্ইরাদাহ্

শারইয়াহয্আর্েযেহতু্ঐ্মুিমন্বযি�্ছালাত্আদায়্কের্

েফেলেছ, েসেহতু্তা্ইরাদাহ্কাউিনইয়াহয্কারব্আ�াহর্্

ইরাদাহ্কাউিনইয়াহ্না্সাকেল্তা্কখনই্ টত্নায 

অনু পভােব্এক ন্মুিমেনর্ঈমােন্দুই্�কার্ইরাদাহর্্

সমময়্ েটয্েকননা্মহান্আ�াহ্সকি�গতভােব্েযমিন্েচেয়েছন্

েয, েস্অনুগত্মুিমন্হেব, েতমিন্লমবীয়ভােবা্তার্পক্েসেক্

িতিন্ঈমান্কামনা্কেরেছন। 

ি�তীয়্অব�াঃ্ িকছু্িকছু্িব েয়র্সােস্ লুমা�্ইরাদাহ্

শারঈয়াহ্িবদযমান্সােকয্আ�াহ্েযসব্স কেমবর্আেদশ্

কেরেছন; িক�্কােফর্এবং্পাপী-তাপীরা্আ�াহর্্িনেদবশ্লং ন্

কের্েসগিল্বা�বায়ন্কের্িন- এই্লরেনর্স কমব্এই্

�কােরর্অ�ভুব�য্েযমনঃ্আবু্ াহল্সহ্সকল্কােফেরর্ঈমান্
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এবং্স কমবয্অনু পভােব্েকান্কােফেরর্ঈমােন্এবং্পাপীর্

আনুগেতয্ লুমা�্ইরাদাহ্শারঈয়াহ্পাায়া্যায়য্েকননা্এই্

ঈমান্এবং্আনুগতয্আ�াহর্্পছ�য্আর্পছ�্বেলই্তােত্

ইরাদাহ্শারঈয়াহ্আেছয্িক�্আ�াহর্্িনেদবশ্সে�া্েস্েযেহতু্

ঈমান্না্এেন্কােফর্অব�ায়্মকতুযবরব্কেরেছ, েসেহতু্তােত্

(অসবা ্তার্ঈমান্আনয়েন) ইরাদাহ্কাউিনইয়াহ্েনইয্কারব্

ইরাদাহ্কাউিনইয়াহ্সাকেল্েস্কােফর্অব�ায়্মরত্না; বরং্

অবশযই্ঈমান্আনতয্ 

তক তীয়্অব�াঃ্ েকান্েকান্িব েয়র্সােস্ লুমা�্ইরাদাহ্

কাউিনইয়াহ্িবদযমান্সােকয্আ�াহ্সকি�্কেরেছন; িক�্আেদশ্

কেরন্িন- এমন্সকল্পাপ্কা ্এই্ে�বীর্অ�ভুব�য্েযমনঃ্

মানু ্কতক বক্ েট্যাায়া্সকল্পাপকমবয্কারব্আ�াহ্

সকি�গতভােব্না্চাইেল্েসগিল্ টত্নায্অনু পভােব্েকান্

কােফেরর্কুফরীেত্ লুমা�্ইরাদাহ্কাউিনইয়াহ্মা ূদ্সােক, 

ইরাদাহ্শারঈয়াহ্নয়য্েকননা্েযেহতু্তার্পক্েসেক্কুফরী্

 েট্েগেছ, েসেহতু্তা্ইরাদাহ্কাউিনইয়াহয্কারব্ইরাদাহ্

কাউিনইয়াহ্না্সাকেল্তা্কখনই্ টত্নায্আর্েযেহতু্আ�াহ্

কুফরীেক্পছ�্কেরন্না, েসেহতু্তা্ইরাদাহ্শারঈয়াহ্নয়য্

মহান্আ�াহ্বেলন, 

ُ�ْارَ ﴿
ْ
 يَْرَضٰ ِلِعبَيِدِِ مل

َ
   ]7مغَمر:  سورة [﴾َوَ
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‘িতিন্তা র্বা�ােদর্কােফর্হেয়্ যাায়া্পছ�্কেরন্না ’ 

(যুমার্৭)। 
চতুসব্অব�াঃ্িকছু্িকছু্িব েয়র্সােস্দুই্�কার্ইরাদাহর্্

েকানিটরই্স�কব্সােক্নায্েযমনঃ্ঈমান্অব�ায়্মকতুযবরবকারী্

েকান্মুিমন্বযি�র্কুফরীেত্েকান্�কার্ইরাদাহর্্অি�র্সােক্

নায্েকননা্আ�াহ্কুফরী্পছ�্কেরন্নায্আর্েস নযই্তােত্

ইরাদাহ্শারঈয়াহ্েনইয্পকা�ের্েযেহতু্তা্উ�্মুিমন্কতক বক্

সং িটত্হয়্িন, েসেহতু্তােত্ইরাদাহ্কাউিনইয়াহা্েনইয্

কারব্তােত্ইরাদাহ্কাউিনইয়াহ্সাকেল্েস্মুিমন্হেয়্মকতুযবরব্

করত্না; বরং্কুফরী্কমব্িনেয়ই্দুিনয়া্ছাড়তয 108

109 

 

ইরাদাহ্কাউিনইয়াহ্এবং্ইরাদাহ্শারঈয়াহ-এর্মেলয্

পাসবকযঃ 

১. ইরাদাহ্কাউিনইয়াহেক্আ�াহ্ভালবাসেতা্পােরন, 

নাা্পােরনয্িক�্ইরাদাহ্শারঈয়াহেক্িতিন্অবশযই্

ভালবােসনয্েস নয্আ�াহ্পাপ্সকি�্কেরেছন্িঠকই্িক�্িতিন্

পাপেক্ভালবােসন্নায 

                                                           
109. মা মূ‘উ্ফাতাায়া  ইবেন্তায়িমইয়াহ, ৮/১৮৯; তাযিকরাতুল্মু’তাসী্

শারহ্আ�ীদািতল্হােফয্আি�ল্গাবী্আল-মা�েদসী/১৫৩; আল-ঈমানু্

িবল-�াযা্ায়াল-�াদার/৯৯। 
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২. ইরাদাহ্কাউিনইয়াহর্মালযেম্কখনা্অনয্িকছুেক্

উে�শয্করা্হয়য্েযমনঃ্আ�াহ্কতক বক্ইবলীস্এবং্সম�্

পাপকেমবর্সকি�য্��্হল, তাহেল্এগিল্সকি�র্েপছেন্রহসয্

িক?  বাব্হল, এগিল্সাকার্কারেব্বা�া্সবসময়্স কেমবর্

 নয্মরবপব্েচ�া্করেব, েস্আ�াহর্্িনকট্তাবা্করেব্এবং্

কমা্�াসবনা্করেবয 

পকা�ের্ইরাদাহ্শারঈয়াহর্মালযেম্অনয্িকছুেক্উে�শয্

করা্হয়্না; বরং্সরাসির্এই্ই�াই্উে�শয্হয়য্েযমনঃ্

আ�াহ্সরাসির্আনুগতযেক্ভালবােসন্এবং্এর্�িত্স��্

হনয 

৩. ইরাদাহ্কাউিনইয়াহ্িনি�ত্বা�বািয়ত্হয়য্িক�্

ইরাদাহ্শারঈয়াহ্বা�বািয়ত্হেতা্পাের, নাা্পােরয্তেব্

ইরাদাহ্কাউিনইয়াহর্্সােস্এিট্স�কবযু�্হেল্এিটা্অবশযই্

বা�বািয়ত্হেবয 

৪. ইরাদাহ্কাউিনইয়াহ্আেদশজাপক্হায়া্য রী্নয়য্

তেব্ইহা্ইরাদাহ্শারঈয়াহর্্সােস্স�কবযু�্হেল্

আেদশজাপক্হায়া্য রী্হেবয 
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পকা�ের্ইরাদাহ্শারঈয়াহ্আেদশজাপক্হায়া্য রী । 
েস নয্শরঈভােব্আ�াহ্যা্িকছুর্ই�া্কেরন ,্তার্সবগিলেক্

িতিন্বা�বায়েনর্িনেদবশ্দান্কেরন।109

110 

৫. ইরাদাহ্কাউিনইয়াহ্আ�াহর্্ুবূিবইয়াত্এবং্সকি�র্

সােস্স�িকবতয্িক�্ইরাদাহ্শারঈয়াহ্আ�াহর্্উলূিহইয়াত্

এবং্শরী‘আেতর্সােস্স�িকবতয110

111 

 

তা�দীর্স�িকবত্কিতপয়্গুরপূবব্মাসআলাঃ 

এক. আ�াহ্কতক বক্ম�্া্অকলযাব্সকি�র্উে�শয্িক?: 

আমরা্আেগই্বেলিছ, ‘আ�াহর্্ই�া্এবং্স�ি�-ভালবাসা’ 

এতদুভেয়র্মেলয্িব�র্পাসবকয্রেয়েছয্েযমন: অসু�্বযি�্া ুল্

েতেতা্এবং্দুগব�্হায়া্সে�া্ই�া্কেরই্তা্েসবন্কের, 

অসচ্েস্এই্া ুল্েসবেন্স��্সােক্নায্এখােন্েদখা্েগল, 

েস্অপছ�্হায়া্সে�া্ই�া্কের্এই্েতেতা্া ুল্েসবন্

করল্একিট্মহান্উে�শযেক্সামেন্েরেখ; আর্তা্হে�্

েরাগমুি�য্েস নয্আ�াহ্কতক বক্েকান্িকছুর্ই�া্েপা ব্এবং্

                                                           
110. মা মূ‘উ্ফাতাায়া্ইবেন্তায়িমইয়াহ, ৮/১৮৮-১৮৯; িমনহা ুস্্সুুাহ, 

৩/১৬৪-১৬৫; আল-মুখতাছার্ফী্আ�ীদািত্আহিলস্্সুুািত্িফল্

�াদার/৫৮। 
111. আল-ঈমান্িবল-�াযা্ায়াল-�াদার/৯৮। 
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উহােক্সকি�র্অসব্এই্নয়্েয, অবশযই্আ�াহ্তােক্ভালবােসন্

এবং্তার্�িত্িতিন্স��্সােকনয্ 

আ�াহ্ই�া্কের্সকি�্কেরন্অসচ্ভালবােসন্না-এর্

একিট্বা�ব্উদাহরব্েদায়া্েযেত্পােরয্এক ন্িশকক্যখন্

তা র্ছা�েদরেক্পরীকা্করার্ নয্এমিসিকউ্(MCQ)্প�িতেত্

��প�্ৈতরী্কেরন, তখন্চারিট্অপশেনর্সবগিল্ই�া্কের্

ৈতরী্করা্সে�া্িক�্সবগিলেক্িতিন্পছ�্কেরন্না; বরং্

িতিন্পছ�্কেরন্মা�্একিট্অপশনেকয্েস নয্েকান্ছা�্

িশকেকর্পছ�সই্উ�রিটর্বক�্ভরাট্না্করেল্িতিন্খুশীা্

হন্না্এবং্েকান্ন�রা্েদন্নায্এই্উদাহরেব্েদখা্েগল, 

িশকক্অপছ�্সে�া্ই�া্কেরই্একিট্মহ ্উে�েশয্ভুল্

অপশনগিল্রােখনয্িক�্েস নয্িতিন্েমােটা্েদা ী্নন; বরং্

িতিন্�শংসা্পাায়ার্েযাগযয্ভুল�াি�র্সব্দািয়র্এককভােব্

ছা�েকই্বহন্করেত্হয়য্েকননা্িশকক্ছা�েক্যসারীিত্

পাঠদান্সে�া্েস্সিঠক্উ�রিট্চয়ন্করেত্ভুল্কেরেছয111

112 

পকা�ের্আ�াহ্কতক বক্েকান্িকছু্অপছে�র্অসব্এই্নয়্

েয, তােত্ইরাদাহ্কাউিনইয়াহ্েনইয্বরং্িতিন্িকছু্িকছু্

ি িনসেক্অপছ�্করা্সে�া্ই�া্কের্তােক্সকি�্কের্

                                                           
112.   কাশফুল্গায়ূম্আিনল্�াযা্ায়াল্�াদার/১৯-২০য 
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সােকনয্একেব্��্হল, পছ�্কেরন্না, ভালবােসন্না- এমন্

ি িনসেক্আ�াহ্েকন্সকি�্কেরন? 

 ানা্আবশযক্েয, আ�াহর্্�েতযকিট্কাে ্িহকমত্এবং্

কলযাব্িনিহত্রেয়েছয্তেব্তার্মােন্এই্নয়্েয, মানু ্

সবিকছুর্রহসয্ ানেত্পারেবয্আ�াহ্তা র্বা�ােদরেক্

সবিকছুর্রহসয্অবগত্করান্নায্বরং্মানুে র্িকছু্িকছু্

িব েয়র্িহকমত্ ানা্সাকেলা্েবশীর্ভাগই্সােক্অ ানায্

এমনিক্েফেরশতাম�লী্এবং্নবী-রাসূল্(আলাইিহমুস্

সালাম)গেবর্েকে�া্তাইয্েযমনঃ্েফেরশতাম�লীর্িনকট্

মানব্সকি�র্রহসয্েগাপন্িছল্এবং্তা রা্মেন্কেরিছেলন, এেত্

েকান্কলযাব্েনইয্তাইেতা্মহান্আ�াহ্েসিদন্

েফেরশতাম�লীেক্লকয্কের্বেলিছেলন, 

 َ�ْعةَُمونَ ﴿ 
َ
ْعةَُم َمي َ

َ
د أ ِّ   ]30: منقرة سورة [﴾إِ

‘আিম্যা্ ািন, েতামরা্তা্ ান্না’ (বা�ারাহ্৩০) ।  
অতএব্েকান্িকছুর্রহসয্ ানা্সাক্বা্না্সাক্এক ন্

মুিমনেক্দকৃ্িববাস্করেত্হেব্েয ,্আ�াহর্্সব্কাে ই্কলযাব্

এবং্িহকমত্রেয়েছয112 F

113 

                                                           
113. ড. মুহা�াদ্রবী‘ হাদী্মাদখালী, আল-িহকমাতু্ায়াত-তা‘লীলু্ফী্

আফ‘আিল�াহ, (মাকতাবাতু্লীন, �সম্�কাশ: ১৯৮৮ইং), পক: ২০৭। 
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এবার্আমরা্মূল্ বােব্িফের্আিস, অকলযাব্েকান্

িকছুেক্সকি�র্মেলয্�ভূত্কলযাব্এবং্িহকমত্িনিহত্রেয়েছয্

উদাহরব� প্আমরা্বলেত্পাির, ঈমান্আ�াহর্্িনকট্ি�য়য্

িক�্কুফর্তা র্িনকট্অি�য়য্অসচ্অি�য়্হায়া্সে�া্অেনক্

কলযাবেক্েক�্কের্িতিন্এই্কুফরা্সকি�্কেরেছনয্কারব্

কুফর্না্সাকেল্ঈমান্েচনা্েযত্নায্কুফর্না্সাকেল্আ�াহ্

কতক বক্বা�ােক্�দ�্ঈমান্নামক্েন‘মেতর্মযবাদা্মানু ্ ানেত্

পারত্নায্কুফর্না্সাকেল্ভাল্কাে র্আেদশ্এবং্অস কা ্

েসেক্িনে েলর্মূলনীিত্ইসলােম্সাকত্নায্কুফর্না্সাকেল্

ি হাদ্সাকত্নায্কুফর্না্সাকেল্ াহাুাম্সকি�্িনরসবক্হেয়্

েযতয্কারব্ াহাুাম্েতা্কােফরেদরই্আবাস�লয্এক্কসায়, 

কুফর্এবং্পাপাচার্না্সাকেল্শরী ‘আত্তসা্ইসলােমরই্

�েয়া ন্পড়ত্নায্আর্ইসলাম্না্সাকেল্মানু ্সকি�ই্অনসবক্

হেয়্েযতয113 F

114 

অনু পভােব্বালা-মুছীবেতর্মালযেম্আ�াহ্বা�ার্ৈলেযবযর্

পরীকা্েননয্আ�াহ্বেলন, 

ِ َِتْغَةَ ﴿ 
ِْ َ ََبْةُوُ�م نِيغّشِد َومَْ ْغَي تُرَْجُعونَ ۖ َو

َ
  ]35مألَبييء:  سورة [﴾ َو�ِل

                                                           
114. শারহল্আ�ীদািতল্ায়ােসিরইয়াহ, ২/১৯১, ২১৬-২১৮। 
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‘আিম্েতামােদরেক্ম�্া্ভাল্�ারা্পরীকা্কের্সািক ।  
আমার্কােছই্েতামরা্�তযাবিতবত্হেব’ (আি�য়া্৩৫)।্িবপদাপদ্

িদেয়্আ�াহ্মুিমেনর্অ�ঃকরব্পির�ু্কের্েদনয্কারব্

িবপদাপদ, েরাগ-বালাই্ইতযািদ্না্সাকেল্মানু ্অবালয, 

অহংকারী্এবং্উ�ক�ল্হেয়্েযতয্দুিনয়ায়্অশাি�্সকি�্হতয্

িবপদাপেদর্মালযেম্সুখ-�া��্এবং্সু�তার্�কক ত্মযবাদা্

অনুলাবন্করা্যায়য্কারব্েকান্িকছুেক্বুঝেত্হেল্তার্

িবপরীত্ি িনস্িদেয়্বুঝেত্হয়য114

115 

উদাহরব� প্আেরা্বলা্যায়, যাবতীয়্ম�্কাে র্মূল্

েহাতা্ইবলীসয্তাহেল্তােক্েকন্সকি�্করা্হল? 

 বােব্বলব, এর্েপছেন্আ�াহর্্অেনক্িহকমত্রেয়েছ । 

আমরা্নীেচ েসগিলর্কেয়কিট্উে�খ্করিছ: 

* িবেশ ত্মানব্এবং্ ি ন্ ািতেক্পরীকা্করার্ নযয্

তােদর্মেলয্েক্ভাল্আর্েক্ভাল্নয়, তা্যাচাই-বাচাই্করা্

ইবলীস্সকি�র্অনযতম্লকযয115

116 

* িবপরীতমুখী্িব য়গিল্সকি�র্�িত্আ�াহর্্অসীম্কমতা্

�কাশয্আ�াহ্্যাবতীয়্অকলযােবর্মূেলা স্ইবলীস্নামক্এই্

িনকক �তম্স�ািটেক্সকি�্কেরেছন । িক�্িতিন্এর্িবপরীেত  
                                                           
115. আল-ঈমান্িবল্�াযা্ায়াল্�াদার/১১২। 
116. আল-িহকমাতু্ায়াত-তা‘লীলু্ফী্আফ‘আিল�াহ/২০৫। 
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যাবতীয়্কলযােবর্মূল্সেববা�্স�ািনত্েফেরশতা্ি বরীল্

(‘আলাইিহসস্ালাম)েকা্সকি�্কেরেছন ।্এেত্মহান্আ�াহর্্
সীমাহীন্কমতাই্�কাশ্পায়য্েযমিনভােব্রাত-িদন, গরম-ঠা�া, 

আগন-পািন, অসুখ-সু�তা, হায়াত-মউত, সু�র-অসু�র্ইতযািদ্

সকি�েত্মহান্আ�াহর্্অপিরসীম্কমতা্�কাশ্পায়য্কারব্

িবপরীতমুখী্িব য়গিলর্অপরিট্না্সাকেল্আ�াহর্্িহকমত্ন�্

হেয়্েযত, তা র্পূববা�্আিলপতয্ �্হত্নায116

117 

* এর্মালযেম্আ�াহ্ইবাদেতর্েকে�্তা র্বা�ােদর্

মযবাদা্বকি�্করেত্চানয্কারব্তারা্�িতিনয়ত্ইবলীেসর্সােস্

যু�্করেব, আ�াহর্্আনুগতয্এবং্্ইবলীস্েসেক্তা র্িনকট্

আ�য়্�াসবনার্মালযেম্তারা্ইবলীসেক্ে�ালািমত্করেবয্ফেল্

আ�াহ্তােদরেক্তার্কুম�বা্েসেক্রকা্করেবন্এবং্এর্

মালযেম্তারা্ইহেলৗিকক্া্পারেলৗিকক্�ভূত্কলযাব্অ বন্

করেবয্িক�্ইবলীস্না্সাকেল্এগিল্স�ব্হত্না। 

অনু পভােব্আ�াহেক্ভালবাসা, তা র্উপর্ভরসা, তা র্

িদেক্�তযাবতবন, বালা-মুছীবেত্ৈলযবযলারব্ইতযািদ্আ�াহর্্

ি�য়তর্ইবাদত; িক�্েসগিল্�বকি�্এবং্শয়তােনর্িবুে�্

                                                           
117. ইবনুল্�াইিয়ম্ (রেহমাহ�াহ), মাদাির ুস্্সােলকীন, তাহ�ী�: ইমাদ্

আেমর্(কায়েরা: দাুল্হাদীছ, �কাশকাল: ২০০৩ইং), ২/১৬১। 
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সংকাম্ছাড়া্স�য়্নয়য্ফেল্ইবলীস্সকি�র্কারেবই্উ�্

ইবাদতগিল্বা�েব্ প্েদায়া্স�ব্হে�য 117

118 

* এর্মালযেম্আ�াহর্্বহ্িনদশবন্�কাশয্কারব্যােলম্

এবং্পাপী-তাপী্কতক বক্কুফর্া্ম�্কমব্সং িটত্হেল্আ�াহর্্

অেনক্িনদবশন্�কাশ্পায়য্েযমনঃ্ ূিববঝড়, ভূিমক�, 

 েলা�াস্ইতযািদয্এছাড়া্ছামূদ্ ািত্এবং্লূর্

(‘আলাইিহসস্ালাম)-এর্�ামেক্সমূেল্ইংস, ইবরাহীম্

(‘আলাইিহসস্ালাম)-এর্ নয্আগেনর্শীতল্এবং্শাি�ময়্ প্

লারব, মূসা্ (‘আলাইিহসস্ালাম)-এর্হােত্সং িটত্নানা্িনদশবনা্

ইবলীস্সকি�র্মালযেমই্�কািশত্হেয়েছয118

119 

েকউ্��্করেত্পাের, আ�াহ্কতক বক্বালা-মুছীবত্সকি�র্

উে�শয্বুঝলাম; িক�্আ�াহ্েকন্পাপ্সকি�্কেরেছন?  বােব্

বলব, এর্েপছেন্অেনক্রহসয্িনিহত্আেছয্ত�েলয্

উে�খেযাগয্হল: 

১. আ�াহ্তাবাকারীেক্ভালবােসনয্পাপ্না্সাকেল্েসিট্

স�ব্হত্নায 

                                                           
118. আল-িহকমাতু্ায়াত-তা‘লীলু্ফী্আফ‘আিল�াহ/২০৫; হািলল্ইনসান্

মুসাইয়যার্আা্মুখাইয়যার?/১৮-২৩য 
119. মাদাির ুস্্সােলকীন, ২/১৬৩। 
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২. আ�াহ্তা র্বা�ার্�িত্অনুকহ্করেত্চানয্িতিন্

পাপীেক্কমা্কেরন, তার্ৈকিফয়ত্েশােননয্িক�্পাপ্না্

সাকেল্েসিট্স�ব্হত্িক? 

৩. পাপ্সাকার্কারেব্বা�া্আ�াহ্কতক বক্তার্িনে র্

েহফাযেতর্�েয়া নীয়তা্অনুভব্করেবয্্েকননা্আ�াহ্যিদ্

তােক্পাপাচার্েসেক্রকা্না্কেরন, তাহেল্তার্বা চার্েকান্

উপায়্েনই, তার্ইংস্অিনবাযবয 

৪. এর্মালযেম্বা�া্আ�াহর্্অনুকহ, েগাপনীয়তা্রকা, 

অসীম্ৈলেযবযর্কসা্ ানেত্পােরয্কারব্আ�াহ্চাইেল্বা�ার্

েগাপন্পাপাচার্ফা স্কের্িদেত্পােরন, তােক্�ত্শাি�্িদেয়্

ইংস্কের্িদেত্পােরনয 

৫. পােপর্মালযেম্বা�া্তাবা্কবূেলর্েকে�্আ�াহর্্

অনুকেহর্কসা্ ানেত্পােরয্েকননা্আ�াহই্তােক্তাবা্

করার্তাাফী�্দান্কেরেছন; অতঃপর্তার্তাবা্কবূলা্

কেরেছনয্আ�াহর্্কমা, অনুকহ্ছাড়া্বা�ার্মুি�র্েকান্পস্

েনই। 

৬. পাপ্সাকার্কারেব্বা�া্শয়তােনর্সােস্সাববকিবক্

যু�্করেত্পাের্এবং্েস্তােক্ে�ালাি�ত্করেত্পােরয্কারব্

শয়তান্বা�ােক্িদেয়্সববদা্পাপ্কা ্কিরেয়্িনেত্চায়; িক�্
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বা�া্যখন্পাপ্ব বন্কের্চলেত্পাের, তখন্শয়তান্রাগাি�ত্

এবং্বযসব্হেয়্যায়য 

ইবনুল্�াইিয়ম্ (রেহমাহ�াহ)্এছাড়াা্আেরা্অেনকগিল্

িহকমেতর্কসা্উে�খ্কেরেছনয119 F

120 

 

দুই. ম�্েকান্িকছু্আ�াহর্্িদেক্স�ি�ত্করা্যােব্

িক?: মহান্আ�াহ্িনছক্ম�্েকান্িকছুই্সকি�্কেরন্না; বরং্

তা র্সব্কমবই্সু�র্এবং্কলযাবকরয্নবী্ (সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্

ায়াসা�াম)্এরশাদ্কেরন, 
  »ِإَلْيَك َلْيَس َوالشَّرُّ َيَدْيَك ِفى ُكلُُّه َواْلَخْيُر« 

‘(েহ্আ�াহ!) যাবতীয়্কলযাব্আপনার্হােতয্িক�্

অকলযাব্আপনার্িদেক্স�ি�ত্করা্যােব্না্অসবা্অকলযাব্

�ারা্আপনার্ৈনকটয্হািছল্করা্যােব্না’।120F

121 

ইমাম্বাগাভী্ (রেহমাহ�াহ)্হাদীেছর্ি�তীয়াংেশর্বযাখযা্

করেত্িগেয়্বেলন, ‘...আ�াহর্্মযবাদা্রকােসব্পকসকভােব্ লু্

অকলযাব্তা র্িদেক্স�ি�ত্করা্যােব্নায্সুতরাং্বলা্যােব্

                                                           
120. ইবনুল্�াইিয়ম, িমফতাহ্দািরস্সা‘আদাহ, (ৈব ত: দাুল্কুতুিবল্

ইলিমইয়াহ, �কাশকাল: ১৯৯৮্ইং), ২/২৯৭-৩১২। 
121.  ছহীহ্মুসিলম, হা/৭৭১ , ‘ছালাত’ অলযায়, রােতর্ছালােতর্েদা‘আ’ 

অনুে�দয 
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না, েহ্অকলযাব্সকি�কারী! েহ্বানর্এবং্শূকর্সকি�কারী! আপিন্

আমার্অমুক্কা িট  কের্িদন , যিদা্সবিকছুর্সকি�কারী্

আ�াহই’।121

122্আবুল্ফারা ্ইবনুল্ াাযী্ (রেহমাহ�াহ)্বেলন, 

‘অকলযাব্আ�াহর্্িদেক্স�ি�ত্করা্যােব্নায্িক�্��্উঠেত্

পাের, সবিকছু্িক্তা�দীর্অনুযায়ী্ েট্না?  বাব্হল, সবিকছু্

তা�দীর্অনুযায়ীই্ েটয্তেব্এখােন্আ�াহেক্সে�ালন্করার্

আদব্িশকা্েদায়া্হেয়েছয্েস নয্েহ্নবীেদর্হতযাকারী! েহ্

িরিয�্সংকীববকারী! ইতযািদ্শে�র্মালযেম্আ�াহেক্সে�ালন্

করা্যােব্নায্বরং্তা র্আদব্ব ায়্সােক্এমন্শ�্বযবহার্

করেত্হেব’।122

123 

অতএব, িনছক্অকলযাব্বা্ম�্েকান্িকছু্আ�াহ্সকি�্

কেরন্না; বরং্তােত্মহান্আ�াহর্্িহকমত্রেয়েছ্এবং্তা্

কােরা্ নয্আংিশক্অকলযাব্হেলা্সালারব্অেসব্তা্

কলযাবকরই।123

124্উদাহরব� প্বলা্যায়, কােরা্উপর্আ�াহর্্

                                                           
122. ইমাম্বাগাভী, শারহস্্সুুাহ , ‘ছালাত’ অলযায়, ‘েয্েদা‘আ্িদেয়্ছালাত্

 ু্করেত্হেব’ অনুে�দ , তাহ�ী�:  ‘আইব্আল-আরনাঊর, (ৈব ত: 

আল-মাকতাবুল্ইসলামী, ি�তীয়্�কাশ: ১৯৮৩ইং), ৩/৩৭। 
123. আবুল্ফারা ্ইবনুল্ াাযী, কাশফুল্মুশিকল্িমন্হাদীিছু -ছহীহােয়ন , 

(িরয়ায: দাুল্ায়ারান, �কাশকাল: ১৯৯৭ইং), ১/২০৬। 
124. মা মূ‘উ্ফাতাায়া্ইবেন্তায়িমইয়াহ, ১৪/২৬৬য 
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দ�িবিল্কাযবকরকরব্ঐ্বযি�র্ নয্েকান্েকান্িদক্িদেয়্ম�্

হেলা্অনযেদর্ নয্তা্কলযাবকরই্বেট । কারব্এর্মালযেম্
মানু ্সতকব্হয় , চুির, খুন-খারািব্েলাপ্পায় । অনু পভােব্

অসু�তা্েকান্েকান্িদক্িদেয়্খারাপ্মেন্হেলা্মূলতঃ্তােত্

অেনক্কলযাব্রেয়েছয 

সুতরাং্মহান্আ�াহর্্সােস্আদব্রকােসব্িনছক্ম�্এবং্

অকলযাব্তা র্িদেক্স�ি�ত্করা্যােব্নায্মহান্আ�াহ্�য়ং্

তা র্রাসূল্ (সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ায়াসা�াম) েক্এমেমব্নছীহত্

কেরেছনয্এরশাদ্হে�, 
﴿ َِ ََْا  ٰ

ِقّل َعَ
َ
َمي أ َّ ُت ََِِ

ْ
ّ َرِ�د ۖ قُْل إِن َقةَة

َ
 ﴾ َو�ِِن مْهتََديُْت ََِبَمي يُوِ  إِل

  ]50سبأ:  سورة[

‘বলুন, আিম্পস��্হেল্িনে র্কিতর্ নযই্পস��্হব। 

আর্যিদ্আিম্স পস্�া্্হই , তেব্তা্আমার্পালনকতবা্

কতক বক্আমার্�িত্অিহ্অবতীেববর্কারেবই্হয়’ (সাবা্৫০)।124F

125 

 

তেব্িনে�া�্িতনিট্প�িতেত্অকলযাব্আ�াহর্্িদেক্

স�ি�ত্করা্যায়ঃ 
                                                           
125.  মুহা�াদ্মুতাায়া�ী্ইবরাহীম, আল-�াযা্ায়াল-�াদার্ায়া্মাাে�ফুল্

মুিমন্িমনহা , (কায়েরা: মারবা‘আতুল্মাদানী, �সম্�কাশ: ১৯৭৭ইং), 

পক: ২১। 
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১. সালারবভােব্বলা্েযেত্পাের, আ�াহ্সবিকছু্সকি�্

কেরেছনয্তখন্অকলযাবা্এর্আাতাভু�্হেব । মহান্আ�াহ্
বেলন, 

ءٍ ﴿ ِد َشْ
َُ ُ َخيِلُق  َّ   ]16مغرعد:  سورة [﴾قُِل م

‘বলুন,্আ�াহই্সবিকছুর্��া’ (রা‘দ্১৬)। 

২. কতবা্িবলু্্কের্বলা্েযেত্পােরয্আ�াহ্বেলন,  

َدم﴿ ََ ُُّهْم َر َرمَد نِِهْم َر
َ
ْم أ
َ
رِْض أ

َ ْ
ِر�َد نَِمن ِف مأل

ُ
ََ  أ

َ
 ََْدرِي أ

َ
َّي َ

َ
 سورة [﴾َوا

  ]10معن: 

‘আমরা্ ািন্না্পকিসবীবাসীেদর্অম�ল্সাল েনর্ই�া্

েপা ব্করা্হেয়েছ  নািক্তােদর্পালনকতবা্তােদর্ম�ল্সালন্

করার্ই�া্রােখন’ (ি ন্১০)। 

৩. সকি�র্িদেক্স�ি�ত্কের্বলা্েযেত্পােরয্মহান্

আ�াহ্বেলন, 

ِد َمي َخةََق ﴿ 
ََ   ]2ملاةق:  سورة [﴾ِمن 

‘িতিন্যা্সকি�্কেরেছন , তার্অিন�্েসেক  (আ�য়্�াসবনা্

করিছ), (ফালা�্২)।125F

126 

                                                           
126. মা মূঊ্ফাতাায়া  ইবেন্তায়িমইয়াহ, ৮/৫১১-৫১২; মুহা�াদ্ইবেন্

খলীফা্আত-তামীমী, মু‘তা�াদু্আহিলস-সুুাহ্ায়াল্ ামা ‘আহ্ফী্
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িতন. পাপ্কা ্কের্তা�দীেরর্েদাহাই্েদায়ার্িবলান্

িক?: তা�দীেরর্�িত্ঈমান্আনার্অসব্ এই্নয়্েয, পাপী্

পাপকমব্কের্অসবা্ইসলােমর্ফরয-ায়াি ব্েছেড়্িদেয়্

তা�দীেরর্েদাহাই্িদেবয্শায়খুল্ইসলাম্ইবেন্তায়িমইয়াহ্

(রেহমাহ�াহ)্বেলন, েকউ্পাপ্কের্তা�দীেরর্েদাহাই্িদেত্

পাের্নায্এ্িব েয়্সকল্মুসিলম, �েতযকিট্লেমবর্অনুসারী্

এবং্সকল্িবেবকবান্মানু ্একমত ।্েকননা্পাপ্কের্

তা�দীেরর্েদাহাই্েদায়া্যিদ্ৈবল্হত, তেব্েয্েকউ্হতযা, 

লু�ন, েফ না-ফাসাদ্সকি�র্পর্তা�দীেরর্েদাহাই্িদেয়্পার্

েপেয়্েযত । আমরা্তা�দীেরর্েদাহাই্�দানকারীেক্যিদ্
ি েজস্কির,্েতামার্উপর্অতযাচার্কের্েকউ্যিদ্তা�দীেরর্

েদাহাই্েদয়, তাহেল্িক্তুিম্তােক্েছেড়্িদেব? েস্কখনই্

তােক্েছেড়্িদেব্নায্অতএব্�াভািবক্এই্িবেবকই্�মাব্

কের্েয, পাপ্কের্তা�দীেরর্েদাহাই্েদায়া্চলেব্নায126

127 

                                                                                                            
আসমািয়�ািহল্হসনা, (িরয়ায: আযা্য়াউস-সালাফ, �সম্�কাশ: 

১৯৯৯ইং), পক: ৩২২। 
127. মা মূ‘উ্ফাতাায়া ইবেন্তায়িমইয়াহ, ৮/১৭৯য 
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শায়খ্উছায়মীন 127

128 (রেহমাহ�াহ)্বেলন, েকউ্অনযায়-

অপকমব্কের্তা�দীেরর্েদাহাই্িদেত্পাের্নায্িকছু্িকছু্

অপরালীেক্তার্অপরাল্�ববতা্েসেক্িফের্আসেত্বলেল্েস্

বেল, এিট্আ�াহ্আমার্তা�দীের্িলেখ্েরেখেছন; তুিম্িক্

আমার্�িত্আ�াহর্্িস�াে�র্িবেরািলতা্করেত্চাা?! েকউ্

েকউ্আবার্আদম্এবং্মূসা্(আলাইিহমাস্সালাম)-এর্ টনািট্

                                                           
128. শায়খ্মুহা�াদ্ইবেন্ছােলহ্আল-উছায়মীন্ গি�খযাত্এক ন্আেলেম্

�ীনয্১৩৪৭্িহ রীর্২৭ই্রামাযান্সঊদী্আরেবর্উনায়যা্নগরীেত্

িতিন্ �কহব্কেরন । তা র্নানার্কােছ্িতিন্�ুরআন্িশকা্কেরন্

এবং্১১্বছর্বয়স্না্হেতই্িতিন্পিব�্�ুরআন্েহফয্েশ ্কেরনয্

তা র্িপতার্িদক-িনেদবশনা্েমাতােবক্িতিন্�ীনী্ইলম্িশকায়্াতী্হনয্

তা র্িশককবকে�র্মেলয্আ�ামা্আ�ুর্রহমান্সা ‘দী্উে�খেযাগযয্কমব্

 ীবেন্িতিন্ছা�েদর্অতয�্ি�য়্এবং্েযাগয্িশকক্িছেলনয্১৪০২্

সাল্েসেক্মকতুয্অবিল্হা্েমৗসুেম্া্কী�কালীন্ছুিটেত্িতিন্কা ‘বা্

শরীফ্এবং্মসি েদ্নববীেত্দারস্িদেতনয্শায়খ্উছায়মীন্সরকারী্

অেনকগিল্বড়্বড়্পদ্অলংকক ত্কেরনয্‘শারহ্িরয়ািযছ্ছােলহীন’, 

‘আশ -শারহল্মুমেত‘্আলা্যািদল্মুসতা�েন’, ‘মা মু ‘উ্ফাতাায়া্ইবেন্

উছায়মীন’ সহ্�ায়্৯৩িট্মহা্মূলযবান্ক�্িতিন্রচনা্কেরনয্১৪২১্

িহ রীর্১৫ই্শাায়াল্ে �ায়্িতিন্মকতুযবরব্কেরনয্কা ‘বা্শরীেফ্তা র্

 ানাযার্ছালাত্অনুি�ত্হয়য্আ�াহ্তা র্�িত্রহমত্ব বব্কুন্

(আল-�াছীম্িববিবদযালেয়র্‘শারী ‘আহ’ অনু েদর্পক�েপা কতায়্
�কািশত্‘আর-ুায়াদ’ কে�র্৪১-৫১্পক�া্দক�বয)।  
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�ারা্িনে র্পেক্দলীল্কহব্করেত্চায়!  টনািট্এ প: আদম্

এবং্মূসা্(আলাইিহমাস্সালাম)-এর্মেলয্একটু্কসা্কাটাকািট্

হয়য্তখন্মূসা্(‘আলাইিহসস্ালাম)্তােক্বেলন, আপিন্আমােদর্

িপতা, আপিন্আমােদরেক্হতাশ্কের্ াুাত্েসেক্েবর্কের্

এেনেছন?! আদম্ (‘আলাইিহসস্ালাম)্মূসা্ (‘আলাইিহসস্ালাম)্েক্

বলেলন, তুিম্মূসা! েতামােক্আ�াহ্তার্সােস্কসা্বলার্ নয্

িনববাচন্কেরেছনয্িতিন্েতামার্ নয্িন ্হােত্তাারাত্িলেখ্

িদেয়েছনয্আমােক্সকি�র্চি�শ্বছর্পূেবব্আ�াহ্আমার্ভােগয্

যা্িলেখ্েরেখেছন, তুিম্িক্েস্িব েয়্আমােক্ভ বসনা্করছ?! 

নবী্ (সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ায়াসা�াম) ্বেলন, আদম্

(‘আলাইিহসস্ালাম)্মূসা্ (‘আলাইিহসস্ালাম)-এর্উপর্িব য়ী্হেয়্

েগেলন’।128

129 

এই্ টনার্আেলােক্েস্বেল, আদম্ (‘আলাইিহসস্ালাম) 

এখােন্তা�দীেরর্েদাহাই্িদেলন্এবং্মূসা্ (‘আলাইিহসস্ালাম)া্

অমিন্চুপ্কের্েগেলন, অসচ্তা রা্দু নই্নবী! তাহেল্তুিম্

েকন্আমার্কাে র্�িতবাদ্করছ?  

                                                           
129. বুখারী, ৪/২১২, হা/৬৬১৪, ‘তা�দীর’ অলযায়, ‘আদম্এবং্মূসা্(আঃ) 

িবতকব্কেরিছেলন’ অনুে�; মুসিলম, হা/২৬৫২, ‘তা�দীর’ অলযায়, 

‘আদম্এবং্মূসা্(আঃ)-এর্িবতকব’ অনুে�দ। 
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আমরা্ বােব্বলব, আদম্ (‘আলাইিহসস্ালাম)্অপরাল্

কেরিছেলন্এবং্এই্অপরােলর্কারেব্ াুাত্েসেক্বিহ�ক ত্

হেয়িছেলনয্িক�্িতিন্তাবা্কেরিছেলন্এবং্আ�াহ্তা র্

তাবা্কবূলা্কেরিছেলনয্আর্তাবাকারী্পাপ-পি�লতা্মু�্

মানুে র্মতয্আর্একসা্অস�ব্েয, মূসা্ (‘আলাইিহসস্ালাম)-

এর্মত্এক ন্নবী্তাবা্করার্পরা্আদম্

(‘আলাইিহসস্ালাম)্েক্িতর�ার্করেবনয্েস নয্িতিন্ঐ্অপরাল্

কেমবর্কারেব্তা েক্িতর�ার্কেরন্িন; বরং্ঐ্অপরােলর্

কারেব্েয্মুছীবত্েনেম্এেসেছ, েসই্মুছীবতেক্িতিন্িতর�ার্

কেরিছেলনয্আর্অনাি�ত্িবপদাপদ্আসেল্তা�দীেরর্েদাহাই্

েদায়া্যায়; িক�্অপরাল্কের্েদায়া্যায়্নায্েস নয্মূসা্

(‘আলাইিহসস্ালাম)্বেলন্িন্েয, আপিন্েকন্আ�াহর্্িনেদবেশর্

েখলাপ্কেরিছেলন? বরং্িতিন্বেলিছেলন, আপিন্আমােদর্

এবং্আপনার্িনে েক্েকন্ াুাত্েসেক্েবর্কেরিছেলন? 

মহান্আ�াহ্বেলন, 

﴿ ِ َّ  نِِِْذِن م
ّ
يَن ِمن ّمِصيبٍَة إَِ َْ

َ
  ]11ملاينن:  سورة [﴾َمي أ

‘আ�াহর্্িনেদবশ্বযিতেরেক্েকান্িবপদ্আেস্না ’ (তাগাবুন্
১১)।129F

130 

                                                           
130. শারহল্আ�ীদািতল্ায়ােসিরইয়াহ, ২/২২৩-২২৬। 
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অপরাল্কের্তা�দীেরর্েদাহাই্েদায়ােক্পিব�্কুরআন্

েযমন্িব�াি�কর্ে া বা্কেরেছ, েতমিন্সু�ু্িবেবকা্তা্

সমসবন্কের্নায্মহান্আ�াহ্বেলন, 
 َىّرْمغَي ِمن ﴿ 

َ
ََي َوَ ُُ  آنَي

َ
غَي َوَ

ْ
� َ َْ

َ
ُ َمي أ َّ يَء م ََ ُ�وم غَْو  َ َْ

َ
يَن أ ِ

ّ
َسيَُقوُل مِ

ءٍ  َسغَيۚ َشْ
ْ
ٰ َذمقُوم نَأ َّ يَن ِمن َ�بِْةِهْم َى ِ

ّ
غَِم َكّذَن مِ

ٰ
مألَعيم:  سورة [﴾ َكَذ

148[   

‘এখন্মুশিরকরা্বলেব,্যিদ্আ�াহ্ই�া্করেতন, তেব্না্

আমরা্িশরক্করতাম , না্আমােদর্বাপ -দাদারা্িশরক্করত  

এবং্না্আমরা্েকান্ব�েক্হারাম্করতাময্এমিনভােব্তােদর্

পূবববতবীরা্িমসযােরাপ্কেরেছ , এমন্িক্তারা্আমার্শাি�্

আ�াদন্কেরেছ’ (আন‘আম্১৪৮)। 
এখােন্তারা্তােদর্অপরাল্কেমবর্পেক্তা�দীর্িদেয়্

দলীল্েপশ্করেল্আ�াহ্তােদরেক্বলেলন, ‘এমিনভােব্তােদর্

পূবববতবীরা্িমসযােরাপ্কেরেছ , এমন্িক্তারা্আমার্শাি�্

আ�াদন্কেরেছ ’। একসা্বেল্আ�াহ্�মাব্করেলন ,্তােদর্

তা�দীেরর্েদাহাই্েদায়া্িছল্বািতলয্েকননা্এমন্েদাহাই্

েদায়া্কহবেযাগয্হেল্তােদরেক্আ�াহর্্শাি�্েভাগ্করেত্

হত্নায 

েকউ্যিদ্বেল, আ�াহ্িনে ই্েতা্এরশাদ্কেরেছন, 

ُ�وم﴿ َ َْ
َ
ُ َمي أ َّ يَء م ََ   ]107مألَعيم:  سورة [﴾َوغَْو 
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‘যিদ্আ�াহ্চাইেতন ,্তেব্তারা্ িশরক্করত্না ’ 

(আন‘আম্১০৭) ।্তাহেল্এর্ বাব্িক্হেব? আমরা্বলব, 
েকউ্যিদ্কােফর্স�েকব্ বেল, আ�াহ্চাইেল্েস্িশরক্করত্

না, তাহেল্তা্ ােয়যয্তেব্েকান্মুশিরক্যিদ্বেল, আ�াহ্

চাইেল্আমরা্িশরক্করতাম্না, তাহেল্তা্ম�্বড়্ভুল্হেবয্

উভেয়র্মেলয্সূ�্পাসবকয্রেয়েছয 

ামর্(রািদয়া�াহ্‘আনহ)-এর্িনকট্েচার্তা�দীেরর্েদাহাই্

িদেয়্পার্পাায়ার্েচ�া্করেল্িতিন্বেলিছেলন, তা�দীের্আেছ্

বেলই্আিমা্েতামার্হাত্েকেট্িদলাম। 
এবার্আসুন! আমরা্যুি�র্িবচাের্িব য়িট্িবে� ব্কির: 

আমরা্ঐ্বযি�েক্বলব, পাপ্কা িট্করার্আেগ্িক্তুিম্

 ানেত্েয, আ�াহ্েতামার্ নয্পাপ্িলেখ্েরেখেছন? েস্বলেব, 

নায্তখন্আমরা্তােক্বলব, েকন্তুিম্লের্িন�্না্েয, 

আ�াহ্েতামার্ নয্পাপ্নয়; বরং্পূেবযর্কা ই্িলেখ্েরেখেছন্

এবং্েসই্অনুযায়ী্েকন্তুিম্েনকীর্কা িট্করছ্না? েতামার্

সামেন্েতা্দু’িট্দর াই্েখালায্েয্দর া্িদেয়্�েবশ্করেল্

তুিম্কলযাব্�া্্হেব, েস্দর া্িদেয়্েকন্তুিম্�েবশ্করেত্

চাইছ্না? 

আমরা্তােক্আেরা্বলব, েতামােক্যিদ্বলা্হয়, ম�ায়্

যাায়ার্দু’িট্রা�া: একিট্সহ -সরল্া্িনরাপদ্এবং্অপরিট্
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কিঠন্া্ভীিতকর; একেব্তুিম্িক্িনরাপদ্রা�ািট্কহব্করেব্

না? েস্বলেব, অবশযইয্তখন্আমরা্তােক্বলব, তাহেল্

ইবাদেতর্েকে�্েকন্তুিম্িনরাপদ্রা�ািট্েরেখ্ক কাকীবব্

রা�া্েবেছ্িন�? 

আমরা্তােক্আেরা্বলব, সরকার্যিদ্দু’িট্চাকুরীর্

িবজি্্েদন: একিট্েবশী্েবতেনর্এবং্অপরিট্কম্েবতেনর; 

তুিম্েকানি্ট্েবেছ্িনেব? িন�য়্েবশী্েবতলায়ালা্চাকুরীিটই্

তুিম্েবেছ্িনেবয্একসা্�মাব্কের্েয, তুিম্ৈব িয়ক্ ীবেন্

ভালটাই্তালাশ্করছ, িক�্লমবীয়্ ীবেন্েকন্তুিম্তা্করছ্

না?! েতামার্পক্েসেক্একই্সমেয়্িবপরীতমুখী্দু’িট্অব�া্

পিরলিকত্হে�্েকন? 

অতএব, তা�দীেরর্েদাহাই্িদেয়্অপকমব্চািলেয়্যাায়ার্

েকানই্সুেযাগ্েনইয130

131 

তেব্পাপ্কের্তাবা্করার্পর্তা�দীেরর্কসা্বলা্

েযেত্পাের । েযমনঃ্যিদ্পাপ্করার্পর্তাবাকারীেক্েকউ্

ি েজস্কের , তুিম্েকন্এই্পাপ্কেরছ?, তাহেল্েস্বলেত্

পাের, তা�দীের্িছল্বেল্ েট্েগেছ; িক�্আিম্আ�াহর্্কােছ্

                                                           
131. �াগ�, ২/২২৬-২২৭।  
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তাবা্এবং্কমা্�াসবনা্কেরিছয্আিম্এমনিট্আর্করেবা্

নায131

132 

অনু পভােব্অনাকাি�ত্বালা-মুছীবত্এেল্তখন্

তা�দীেরর্কসা্বলা্যায়য্েযমনঃ্দিরিতা, অসু�তা, েকান্

িনকটা�ীেয়র্মকতুযবরব, শসয-ফসল্ন�্হেয়্যাায়া্ইতযািদয্

সুতরাং্েকউ্অসু�্হেল্েস্বলেত্পাের, আ�াহর্্তা�দীর্

অনুযায়ীই্এই্অসুখ্হেয়েছয্তেব্তােক্ৈলযবয্লরেত্হেবয132 F

133 

আমরা্আমােদর্ব�েবযর্পেক্আেরা্কেয়কিট্দলীল্েপশ্

করিছঃ 

১. মহান্আ�াহ্বেলন, 
ِ ُىّجةل َطْعَد مغّرُسِل ﴿ َّ  م

َِ َعَ  يَُ�وَن غِةّغي
ّ
�َن َوُمغِذِر�َن ِيَال ِ

 ۚ رُّسَال ّمبَِشد

م َىِكيَمي ََ � َِ  َع
ُ َّ   ]165ملنَيء:  سورة [﴾َوَنَن م

‘সুসংবাদদাতা্ এবং্ভীিত-�দশবনকারী ্িহসােব ্রাসূলগবেক্

ে�রব্কেরিছ , যােত্রাসূলগেবর্পের্মানুে র্ নয্আ�া হর্্

�িত্অপবাদ্আেরাপ্করার্মত্েকান্অবকাশ্না্সােকয্

আ�াহ্পরা�মশীল, �াজ’ (িনসা্১৬৫)। 

                                                           
132. িশফাউল্আলীল/৩২; মুহা�াদ্ইবেন্উছায়মীন, তা�রীবুি্্তাদমু্িরইয়াহ, 

(দা�াম: দাু্ইবিনল্ াাযী, �সম্�কাশ: ১৪১৯্িহ:), পক: ১০২। 
133. আল-ঈমান্িবল্�াযা্ায়াল্�াদার/৮৫য 
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পাপ্কের্তা�দীেরর্েদাহাই্েদায়া্যিদ্ৈবল্হত, তাহেল্

রাসূলগব্(আলাইিহমুস্সালাম) েক্পাঠােনার্েকান্�েয়া নই্

পড়ত্নায 

২. পাপ্কের্তা�দীেরর্েদাহাই্েদায়া্ৈবল্হেল্

ইবলীেসর্পক্েসেক্তা্কহব্করা্হতয্আ�াহ্ইবলীেসর্উি�্

তুেল্লের্বেলন, 

تَِقيمَ ﴿ َْ ُم
ْ
مَطَم مغ ْ�ُعَدّن غَُهْم ِصَ

َ َ
ِِ أل

ْغَو�ْتَ
َ
  ]16رة مألعرمف: سو [﴾قَيَل ََِبَمي أ

‘েস্বলল,্আপিন্আমােক্েযেহতু িব�া�্কেরেছন, েসেহতু্

আিমা্তােদর্ নয্আপনার্সরল্পেস্া  ্েপেত্বেস্সাকেবা’ 

(আ‘রাফ্১৬)। 

৩. পাপ্কা ্কের্তা�দীেরর্েদাহাই্েদায়া্ ােয়য্হেল্

ইসলামী্শরী‘আতই্তছনছ্হেয়্েযতয্আ�াহর্্আেদশ-িনে েলর্

েকান্মূলযই্সাকত্নায 

৪. তা�দীেরর্েদাহাই্েদায়া্ৈবল্হেল্ াহাুামীরা্েদাহাই্

িদতয্েকননা্ াহাুাম্েসেক্বা চার্ নয্তােদর্সববা�ক্েচ�া্

সাকেব; তদুপিরা্তারা্তা�দীেরর্েদাহাই্িদেব্নায্বরং্তারা্

বলেব, 

ْب َدْعَوتََم َوََتِّبِخ مغّرُسَل ﴿ ِ
ّ
َجٍل قَِر�ٍب ِ

َ
ٰ أ
َ
ْرََي إِل ِخد

َ
ُّغَي أ إنرمهيم:  سورة [﴾َر

44[  
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‘েহ্আমােদর্পালনকতবা ! আমােদরেক্সামানয্েময়াদ্পযব�্

সময়্িদন, যােত্আমরা্আপনার্আহবােন্সাড়া্িদেত্পাির্এবং্

রাসূলগেবর্অনুসরব্করেত্পাির ’ (ইবরাহীম্৪৪) ।্এ াতীয়্

আেরা্অেনক্কসাই্বলেব্তারা, িক�্তা�দীেরর্েদাহাই্িদেব্

নায 

৫. তা�দীেরর্েদাহাই্েদায়া্যিদ্িস�্হত, তেব্তাবা, 

ইে�গফার, েদা‘আ, ি হাদ, স ্কাে র্আেদশ্এবং্অস ্কা ্

েসেক্িনে ল্ইতযািদর্েকান্�েয়া নই্পড়ত্নায 

৬. আমরা্তােক্বলব, তুিম্িবেয়্কেরা্নায্েকননা্আ�াহ্

তা�দীের্রাখেল্িঠকই্স�ান্হেবয্আর্না্রাখেল্

কি�নকােলা্স�ব্নয়য্খানা-িপনা্েছেড়্দাায্েকননা্আ�াহ্

তা�দীের্রাখেল্এমিনেতই্েতামার্কুলা্এবং্তকতা্িমেট্যােব, 

অনযসায়্কখনই্তা্স�ব্নয় ।্েতামােক্েকান্িহং�্�াবী্

কামড়ােত্আসেল্তুিম্পালােব্নায্কারব্তা�দীের্সাকেল্েস্

েতামােক্কামড়ােব্অনযসায়্নয়য্ 

েস্আমােদর্এসব্কসায়্একমত্হেব? যিদ্একমত্হয়, 

তাহেল্বুঝেত্হেব, তার্িবেবক-বুি�্ন�্হেয়্েগেছয্আর্যিদ্

েস্ি�মত্েপা ব্কের, তাহেল্বুঝেত্হেব, েস্আর্তা�দীেরর্

েদাহাই্িদে�্না। 
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৭. পাপ্কের্তা�দীেরর্েদাহাই্েদায়া্িস�্হেল্

িবববযাপী্েফ না-ফাসাদ্ছিড়েয়্পড়তয্শরী ‘আেতর্দ�িবিলর্

েকানই্�েয়া ন্পড়ত্নায্েকাটব-কাচারী, িবচারক্ইতযািদর্েকান্

দরকারই্হত্নায 

এরকম্আেরা্অেনক্দলীল্রেয়েছ, েযগিল্অকাটয্�মাব্

কের, পাপ্কের্তা�দীেরর্েদাহাই্েদায়া্আেদৗ্ৈবল্নয়য 133

134 

আমরা্একিট্ টনা্উে�খ্করিছ, যা্আেলাচয্িব য়িটেক্

আেরা্ �্করেব্ইনশাআ�াহয্  টনািট্এ প: ্ াবিরইয়াহ্

মতবােদ্িববাসী্এক্েলাক্যাবতীয়্অনযায়-অপকমব্কের্

তা�দীেরর্েদাহাই্িদতয্তার্এক্ব�ু্তােক্নছীহত্করত; 

িক�্তা্তােক্েকানই্ফায়দা্িদত্নায্তার্ব�ু্তােক্উিচ ্

িশকা্েদায়ার্একিট্সুেযােগর্অেপকায়্িছলয 

েলাকিট্�চুর্স�েদর্মািলক্িছল ।্এেকক্�কার্স�দ্

এেকক্ ন্মানু ্েদখা না্করতয্ব�ুর্উপি�িতেত্হঠা ্

একিদন্গু, ছাগল, উট্ইতযািদ্েদখা নার্দািয়র�া্্েলাকিট্

এেস্মািলকেক্বলল, আপনার্সব্প ্কুলায়্মারা্েগেছ । 

কারব্েযখােন্েসগিলেক্চরােত্িনেয়্িগেয়িছলাম, েসখােন্একিট্

 াসা্িছল্নায্মািলক্বলল,  ানা্সে�া্তক ব-লতাহীন্ময়দােন্

                                                           
134. �াগ�, পক: ৮১-৮৫য 



 

111 

তুিম্েসগিলেক্েকন্চরােত্িনেয়্েগেল? েস্বলল, তা�দীের্

িছল্বেলই্এমনিট্ েট্েগেছয্্মািলক্রােগ্েফেট্পড়লয 

েদখেত্েদখেত্বযবসার্কাে ্িনেয়াি ত্বযি�িট্এেস্

বলল, আপনার্বযবসার্সব্মাল্ডাকািত্হেয়্েগেছ ।  কারব্

ডাকািতর্ভয়্সাকা্সে�া্আিম্অমুক্রা�া্িদেয়ই্আসিছলাময্

 াবিরইয়াহ্মতবােদ্িববাসী্মািলক্বলল , ে েন েন্েকন্তুিম্

ভয়-ভীিতপূবব্রা�া্েবেছ্িনেল, অসচ্েতামার্সামেন্িনরাপদ্

রা�াা্িছল? েলাকিট্আেগর্েলাকিটর্মত্একই্ বাব্িদলয্

মািলেকর্রাগ্আেরা্�চ�্আকার্লারব্করল। 
এরপর্তার্েছেল-েমেয়্লালন-পালেন্িনেয়াি ত্বযি�িট্

এেস্বলল, আিম্ােদরেক্সা তার্িশখােনার্ নয্অমুক্কূেপ্

নািমেয়্িদেয়িছলাম। িক�্তারা্সবাই্ডুেব্মারা্েগেছয্মািলক্

বলল, তুিম্ ান্েয, তারা্ভাল্সা তার্ ােন্না্এবং্ঐকূেপর্

গভীরতাা্অেনক, অসচ্তারপেরা্তুিম্একািক্েকন্তােদরেক্

কূেপ্নািমেয়্িদেল? েলাকিট্বলল, তা�দীের্সাকেল্িকবা্করার্

আেছয্মািলক্িনে েক্আর্িনয়�ব্করেত্না্েপের্তােক্হতযা্

করেত্উদযত্হলয 

এবার্মািলেকর্ব�ু্মুখ্খুলল্আর্বলল, তুিম্খামাখা্

েকন্এই্েলাকগিলর্উপর্রাগ্করছ? েকন্তুিম্তােদর্

ৈকিফয়েত্খুশী্সাকেত্পারছ্না? অসচ্কত্অপকমব্কের্তুিম্
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েতামার্�ভূর্সামেন্এমন্ৈকিফয়তই্েপশ্কেরছ?! েতামার্

�ভূর্সােস্েতামার্ৈকিফয়ত্যিদ্গকহীত্হয়, তেব্এেদর্

ৈকিফয়তা্কহব্করেত্হেবয্আর্যিদ্তােদর্ৈকিফয়ত্ঠা�ার্

শািমল্হয়, তাহেল্েকন্তুিম্েতামার্�ভূর্সােস্ঠা�া্কর?! 

তখন্ াবিরইয়াহ্মতবােদ্িববাসী্ঐ্মািলেকর্হ শ্িফরল্

এবং্বেল্উঠল, আিম্েসই্মহান্আ�াহর্্ কিরয়া্আদায়্

করিছ, িযিন্আমােক্আমার্ভুল্ভাি�েয়্িদেয়েছনয্আ েকর্

 টনা্েসেক্আিম্আমার্ভুল্বুঝেত্েপেরিছয্আিম্দকৃ্িববাস্

করিছ্এবং্ে া বা্করিছ্েয, আ ্আমার্েযসব্কিত্হেয়েছ, 

েসগিল্্েহদায়াত�াি্র্এই্েন ‘মেতর্তুলনায়্অিত্নগবয । 

েযমনিনভােব্মহান্আ�াহ্বেলন, 
ل لُّ�مْ ﴿ ِْ يًَْي وَُهَو َخ ََ ن تَْ�َرُهوم 

َ
ََ  ۖ وََعَسٰ أ يًَْي وَُهَو  ََ ّبوم  ِ

ُ
ن ب

َ
 وََعَسٰ أ

 َ�ْعةَُمونَ ۗ لُّ�مْ 
َ
َتُْم َ

َ
ْعةَُم َوأ َُ  ُ َّ   ]216: منقرة سورة [﴾ َوم

‘েতামরা্এমন্িকছু ্িব য়্ অপছ�্কর , যা্েতামােদর্ নয্

কলযাবকরয্ পকা�ের েতামরা্এমন্িকছু ্পছ� ্কর, যা  

েতামােদর্ নয্অকলযাবকরয্ব�তঃ্আ�াহই্ ােনন , েতামরা্

 ান্না’ (বা�ারাহ্২১৬)।134F

135 

                                                           
135. আদ -দুররাতুল্বািহইয়াহ্শারহল্�াছীদািতি্্তািয়ইয়াহ্ফী্হাি�ল্

মুশিকলািতল্�াদািরইয়াহ/৮৯-৯১। 



 

113 

 

চার. মানু ্িক্বালযগত্ ীব্নািক্তার্িন �্ই�াশি�্

রেয়েছ? তা�দীর্স�েকব্কসা্উঠেলই্মানুে র্মেন্এমন্

�ে�র্উেিক্হয়য্এ্�ে�র্ বােব্আেলমগব্বেলন, মানু ্

িকছু্িকছু্িব েয়্বালযগত্এবং্িকছু্িকছু্িব েয়্তার্িন �্

ই�া্শি�্রেয়েছয্েযসব্িব েয়্আ�াহ্মানু েক্�ালীন্ই�া্

শি�্েদন্িন, েসসব্েকে�্মানু ্বালযয্েযমনঃ্অসু�তা,  �, 

মকতুয, নানা্রকম্দু বটনা্ইতযািদয্অনু পভােব্মানুে র্চুল, নখ্

ইতযািদর্�বকি�া্ েট্তার্ই�ার্বাইেরয্পকা�ের্েযসব্কা ্

েস্তার্িন �্ই�া্শি�্�েয়ােগর্মালযেম্করেত্পাের, েসসব্

েকে�্েস্�ালীনয্তেব্তার্ই�া্আ�াহর্্ই�া্বযতীত্

বা�বািয়ত্হয়্নায্েযমনঃ্উঠা, বসা, েশায়া, হা টা, েকাসাা্

�েবশ্করা, েবর্হায়া, ভাল্কা ্করা, পাপ্কা ্করা্

ইতযািদয135

136 উদাহরব� প্বলা্যায়, ্তুিম্যখন্েতামার্ব�ু-

বা�েবর্সােস্েকাসাা্আন�্�মেব্যাায়ার্ই�া্কর, তখন্

সবেচেয়্সু�র্এবং্মেনারম্�ান্চয়েনর্ নয্তুিম্তােদর্সােস্

পরামশব্করয্অতঃপর্পরামেশবর্িভি�েত্সবেচেয়্উ�ম্

 ায়গািট্চয়ন্করয্তুিম্যিদ্বালযগত্ ীব্হেত, তেব্
                                                           
136. আল-মুখতাছার্ফী্আ�ীদািত্আহিলস -সুুািত্িফল্�াদার/৬৫; মা্হয়াল্

�াযা্ায়াল্�াদার/২৫। 
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�য়ংি�য়ভােব্ঐ্�ােন্চেল্েযেত; ব�ুেদর্সােস্েতামার্

পরামেশবর্েযমন্েকান্�েয়া ন্পড়ত্না, েতমিন্�ান্চয়েনরা্

দরকার্হত্নায136

137 

্েকউ্��্করেত্পাের, বা�ার্িন �্ই�াশি�্রেয়েছ, 

তেব্তা্আ�াহর্্তা�দীেরর্বাইের্নয়, এিট্িকভােব্স�ব? 

আমরা্তােক্বলব, বা�া্কতক বক্সং িটত্েয্েকান্কমব্বা�া্

িকেসর্মালযেম্বা�বায়ন্কের? এক্বােকয্সবাই্বলেব, 

ই�াশি�্এবং্কমবশি�্�েয়ােগর্মালযেম্েস্তা্বা�বায়ন্

কেরয্আমরা্তােক্আবার্��্কির, ঐ্ই�াশি�্এবং্

কমবশি�র্��া্েক? সবাই্�ীকার্করেব, আ�াহই্েসগিলর্

সকি�কতবায্তাহেল্েদখা্েগল, বা�ার্কমব্এবং্উ�্কমব্

বা�বায়েনর্উপকরব্ই�াশি�্া্কমবশি�্সবই্আ�াহ্সকি�্

কেরেছনয্এতটুকু্ ানেলই্অেনক্সমসযার্সমালান্হেয়্

যােবয137

138 

শায়খ্উছায়মীন্ (রেহমাহ�াহ)েক্মানু ্বালয্িকনা্এই্��্

করা্হেল্ বাব্েদায়ার্আেগই্িতিন্বেলন, ��কারী্িনে েক্

ি েজস্কুক, এই্��িট্করেত্েকউ্িক্তােক্বালয্কেরেছ? 

                                                           
137.  মা্হয়াল্�াযা্ায়াল্�াদার/২২য 
138. মুহা�াদ্ইবেন্খলীল্হাুর্াস, শারহল্আ�ীদািতল্ায়ােসিরইয়াহ , 

(েখাবার: দাুল্িহ রাহ, তকতীয়্�কাশ: ১৪১৫ িহঃ), পক: ২২৮। 
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তার্েয্মেডেলর্গাড়ী্আেছ, ঐ্মেডেলর্গাড়ী্িকনেত্েকউ্িক্

তােক্বালয্কেরেছ? এ্ াতীয়্�ে�র্উ�েরর্মালযেম্��কারী্

তার্কাি�ত্উ�রিট্েপেয়্যােবয 

েস্িনে েক্আেরা্ি জস্কুক, েস্িক্ে��ায়্দু বটনা্

কবিলত্হয়? ে��ায়্অসু�্হয়? েস্িক্িন ্ই�ায়্মরেব? 

এসব্��র্উ�র্ ানেলই্েস্তার্কাি�ত্উ�রিট্েপেয়্যােব। 

এরপর্আমরা্বলব, িকছু্কা ্মানু ্িন ্ই�া্শি�্

�েয়ােগর্মালযেম্কের্সােক্তােত্েকান্সে�হ্েনইয্মহান্

আ�াহ্বেলন, 

ٰ َرُِدِه َمآنَي﴿
َ
ََذ إِل

ّ
يَء مّ ََ   ]39مهبأ:  سورة [﴾َ�َمن 

‘অতএব,্যার্ই�া , েস্তার্পালনকতবার্ িনকেট্আ�য়�ল 

ৈতরী্কের্িনক’ (নাবা্৩৯)।্িতিন্আেরা্বেলন, 
ِخَرةَ ﴿

ْ
َْيَي َوِمغُ�م ّمن يُِر�ُد مآل آل عمرمن:  سورة [﴾ِمغُ�م ّمن يُِر�ُد مّل

152[   

‘েতামােদর্ মেলয্েকউ ্দুিনয়া ্কামনা্কের ্আর্ েকউ 

আেখরাত্কামনা্কের’ (আেল-ইমরান্১৫২)। 
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পকা�ের্িকছু্িকছু্কাে ্মানুে র্িন �্েকান্ইখিতয়ার্

সােক্না; েসগিল্িনছক্তা�দীেরর্কারেবই্ েটয্েযমনঃ্

অসু�তা, মকতুয, দু বটনা।138F

139 

তেব্অসু�তা, দু বটনা্ইতযািদ্ে�ফ্আ�াহর্্পক্েসেক্

হেলা্মূলতঃ্মানু ই্এর্ নয্দায়ীয্মহান্আ�াহ্বেলন, 

﴿ ٍِ يِْديُ�ْم َوَ�ْعُاو َعن َكِث
َ
بَْت أ ََ ن ّمِصيبٍَة ََِبَمي َك ينَُ�م ِمد َْ

َ
 سورة [﴾َوَمي أ

  ]30مغشورى: 

‘েতামােদর্উপর্েযসব্িবপদাপদ্ আেস, তা্েতামােদর্

কেমবরই্ফল্এবং্িতিন্েতামােদর্অেন ক্েগানাহ্কমা্কের্

েদন’ (শূরা্৩০)।্অনয�্িতিন্বেলন, 
ٰ َهَٰذم﴿ ِّ

َ
تُْم ا
ْ
ثْةَيَْهي قُة بْتُم ِمد َْ

َ
يَطتُْ�م ّمِصيبَةل قَْد أ َْ

َ
َوغَّمي أ

َ
 قُْل ُهَو ِمْن ِعغِد ۖ أ

ُ�مْ  َِ َُا
َ
  ]165آل عمرمن:  سورة [﴾أ

‘যখন্েতামােদর্উপর্ েকান্মুছীবত  েনেম্আসল , অসচ্

েতামরা্তার্পূেববই্ি�গব্কে�্ উপনীত্হেয়ছ, তখন্িক্েতামরা্

বলেব, এটা্েকাসা্েসেক্এল ? তাহেল্বেল্দাা , এ্ক�্

েতামােদর্ িনে েদর্পক্েসেক ই্েনেম্এেসেছ’ (আেল-ইমরান্
১৬৫)।্িতিন্আেরা্বেলন, 

                                                           
139. মা মূ ‘উ্ফাতাায়া্ায়া্রাসািয়িলশ -শায়খ্আল-উছায়মীন, (িরয়ায: দাুল্

ায়ারান, �কাশকাল: ১৪১৩্িহ:), ২/৯০-৯১, ��্নং্১৯৫। 
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﴿ ِ َّ غٍَة ََِمَن م ََ ينََم ِمْن َى َْ
َ
َم ۖ ّمي أ َِ ْا َّ ٍَة ََِمن  ينََم ِمن َسِيًد َْ

َ
 ﴾ َوَمي أ

  ]79ملنَيء:  سورة[

‘েতামার্েয্কলযাব্হয় , তা্আ�াহর্পক্েসেক্হয় । আর্

েতামার্েয্অকলযাব্হয় , েসটা্হয়্েতামার্িনে র্কারেব’ (িনসা্
৭৯)।্ইবেন্ ারীর্ (রেহমাহ�াহ)্সূরা্শূরার্উ�্আয়ােতর্

তাফসীের্বেলন, ‘েতামােদর্পাপাচােরর্কারেবই্শাি�� প্

েতামােদর্উপর্এমন্মুছীবত্েনেম্আেস’।139F

140 

অনু পভােব্মানুে র্েযসব্কলযাব্সািলত্হয়, েসগিলা্

তােদর্কারেবই্রহমত্� প্আ�াহ্তােদরেক্িদেয়্সােকনয্

আ�াহ্নূহ্(‘আলাইিহসস্ালাম)-এর্ টনা্উে�খ্কের্বেলন, 
ّايَرم﴿ ََ ُُّ�ْم إَُِّه َكَن  ُت مْستَْاِاُروم َر

ْ
ْدَرمَرم  َ�ُقة َميَء َعةَيُْ�م ِمد َّ يُرِْسِل مغ

ََْهيَرم
َ
َُنَِ� َوَمَْعل لُّ�ْم َجّغيٍت َوَمَْعل لُّ�ْم أ ْمَومٍل َو

َ
 سورة [﴾َوُ�ْمِدْدُ�م نِأ

  ]12-10َوح: 

‘অতঃপর্আিম ্বেলিছ ,্েতামরা্েতামােদর্পালনকতবার্

িনকট্কমা্�াসবনা্করয্িতিন্অতয�্কমাশীলয্ িতিন্েতামােদর্

উপর্অ �্বকি�লারা্ ব বব্করেবন , েতামােদর্লন-স�দ্া্

স�ান-স�িত্বািড়েয়্িদেবন , েতামােদর্ নয্উদযান সমূহ সকি� 

করেবন্এবং্েতামােদর্ নয্নদী -নালা্�বািহত্করেবন ’ (নূহ্

                                                           
140. তাফসীের্রবারী, ২০/৫১২-৫১৩। 
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১০-১২)।্রাসূল্ (সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ায়াসা�াম) ্ইবেন্আ�াস্

(রািদয়া�াহ্‘আনহ)্েক্অিছয়ত্করেত্িগেয়্বেলন, তুিম্আ�াহর্্

�ীেনর্েহফাযত্কর, তাহেল্আ�াহ্েতামােক্েহফাযত্

করেবন।140F

141 

অেনেকই্আবার্��্কের, মানুে র্পস��তা্বা্েহদায়াত্

�াি্সহ্সবিকছু্যিদ্আ�াহর্্হােতই্সােক, তাহেল্মানুে র্

আর্আমল্করার্িক্আেছ? 

 বােব্বলব, েয্েহদায়াত্�া্্হায়ার্েযাগয, তােক্আ�াহ্

িঠকই্েহদায়াত্দান্করেবনয্পকা�ের্েয্পস��্হায়ার্

েযাগয, তােক্িতিন্পস��ই্কেরনয্এরশাদ্হে�, 

َُُهمْ ﴿ ُ قُةُو َّ  م
َ
َزمَ
َ
َايِسِق�َ ۚ ََةَّمي َزمُغوم أ

ْ
َقْوَم مل

ْ
ْهِدي مل َُ  

َ
َ ُ َّ  سورة [﴾ َوم

  ]5مغصف: 

‘অতঃপর্তারা্যখন্ব�তা্অবল�ন্করল , তখন্আ�াহ্

তােদর্অ�রেক্ব�্কের্িদেলনয্আ�াহ্ ফািস�্স�দায়েক্

পস�দশবন্কেরন্না ’ (ছফ্৫)।্এখােন্আ�াহ্ �ই্বলেলন, 

বা�া্িনে ই্িনে র্পস��্হায়ার্কারবয্উে�খয, বা�া্ ােন্

না্েয, তার্ভােগয্েহাদয়াত্েলখা্আেছ্নািক্েগামরাহী! তাহেল্

                                                           
141. মুসনােদ্আহমাদ, ৪/৪০৯-৪১০, হা/২৬৬৯, শায়খ্আলবানী্বেলন, 

‘হাদীছিট্ছহীহ’ (িমশকাত, ৩/১৪৫৯, হা/৫৩০৩)য 
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েকন্েস্খারাপ্পস্েবেছ্িনেয়্তা�দীেরর্েদাহাই্েদয়?! েস্

স পস্েবেছ্িনেয়্িক্বলেত্পারেতা্না্েয, আ�াহ্আমােক্

েহদায়াত্দান্কেরেছন? 

আমরা্তােক্বলব, েতামার্েহদায়াত্�া্্হায়া্না্হায়ার্

িব য়িট্েযমন্সুিনলবািরত, েতমিন্েতামার্িরিয�া্সুিনলবািরতয্

তুিম্হাযার্েচ�া্সে�া্েতামার্ নয্িনলবািরত্িরিযে�র্

সামানযতম্কমা্পােব্না্বা্েবশীা্পােব্নায্তাহেল্েকন্তুিম্

রাত-িদন্হাড়ভা�া্পির�ম্কেরা? িরিযে�র্অেম েব্আ�ীয়-

� েনর্মায়া্তযাগ্কের্েদেশর্বাইের্পািড়্ মােতা্তুিম্

ি�লােবাল্কর্না্েকন? তুিম্আ�াহর্্পক্েসেক্িরিয�্আসার্

অেপকায়্বাড়ীেত্হাত্গিটেয়্বেস্সাক্না্েকন? দুিনয়া্

অেম েবর্কাে ্তুিম্েতামার্সববা�ক্�েচ�া্বযয়্কর; িক�্

আেখরাত্অেম েবর্কাে ্েতামার্এত্অবেহলা্েকন? অসচ্

দু’িটই্তা�দীের্িলিখত্আেছ? তুিম্অসু�্হেল্েকন্ডা�ােরর্

কােছ্যাা? সবেচেয়্ভাল্িচিক সালয়্এবং্েযাগয্ডা�ার্খু ে ্

পাায়ার্েচ�া্কর্েকন? এসব্েকে�্েকন্তুিম্তা�দীেরর্

উপর্িনভবর্কের্হাত্গিটেয়্বেস্সাক্না? 

অতএব্বুঝা্েগল, মানুে র্িন �্ই�া্শি�্রেয়েছ, েকউ্

তােক্বালয্কের্নায্ফেল্েস্দুিনয়ার্কাে ্েযমন্বয�, তােক্

আেখরােতর্কাে ্তার্েচেয়্অেনকগব্েবশী্বয�্হেত্হেবয্
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�বকি�র্তাড়নায়্অযসা্হাত্গিটেয়্বেস্সাকেল্িনি�ত্কিতর্

স�ুখীন্হেত্হেব।141F

142 

পা চ. পস�দশবন্এবং্পস��করব্িক্একমা�্আ�াহর্্

হােত?: আমরা্ইিতপূেবব্িবি�ুভােব্এ্িব য়িটর্�িত্ইি�ত্

কেরিছয্পিব�্কুরআন্া্ছহীহ্সুুাহর্্্অকাটয্ব�বয্অনুযায়ী, 

একমা�্আ�াহই্কাউেক্পস্েদখান্আবার্কাউেক্পস��্

কেরনয্এরশাদ্হে�, 

تَِقيمٍ ﴿ َْ ٍٍ ّم م ٰ ِصَ ُه َعَ
ْ
 َمَْعة

ْ
ُه َوَمن �ََشأ

ْ
ُ يُْضِةة َّ مألَعيم:  سورة [﴾َمن �ََشِِ م

39[  

‘আ�াহ্যােক্ই�া্পস��্কেরন্এবং্যােক্ই�া্সরল্

পেস্পিরচািলত্কেরন ’ (আন‘আম্৩৯) । অনয�্মহান্আ�াহ্

বেলন, 

ُ َمن �ََشيُء َوَ�ْهِدي َمن �ََشيءُ ﴿ َّ   ]31ملدثر:  سورة [﴾يُِضّل م

‘আ�াহ্যােক্ই�া্পস��্কেরন্এবং্যােক্ই�া্স পস  

�দশবন্কেরন’ (মু�াছিছর্৩১)।্হাদীেছ্�ুদসীেত্মহান্আ�াহ্

এরশাদ্কেরন, 
  َقيل   ُكُّ�مْ  ِعبَيِدى يَي«

ّ
تُهُ  َمنْ  إَِ ُْ ْهِدُ�مْ  ََيْستَْهُدوِ�  َهَد

َ
  »أ

                                                           
142. মুহা�াদ্ইবেন্ছােলহ্উছায়মীন, িরসালাহ্িফল-�াযা্ায়াল-�াদার , 

(িরয়ায: মাদাুল্ায়ারান, �কাশকাল: ১৪২৮্িহঃ), ১৪-১৮। 
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‘েহ্আমার্বা�ারা! আিম্যােক্েহদায়াত্কেরিছ, েস্

বযতীত্েতামােদর্সবাই্পস��য্অতএব, েতামরা্আমার্িনকট্

েহদায়াত্�াসবনা্কর; আিম্েতামােদরেক্েহদায়াত্করব’য 142F

143 

এভােব্আেরা্বহ্আয়াত্এবং্হাদীছ্আেছ, েযগিল্�মাব্কের, 

েহদায়াত্এবং্পস��তা্দু’িটই্একমা�্আ�াহর্্হােতয 

িক�্কােরা্মেন্��্ াগেত্পাের, আ�াহই্কাউেক্

পস��্কেরন্আবার্িতিনই্তােক্শাি�্িদেবন, এেত্িক্যুলম্

�মািবত্হয়্না?! 

আ�াহর্্নযায়-ইনছােফর্�িত্সে�হ্েপা ব্করা্েমােটই্

উিচ ্নয়য্পিব�্কুরআন্া্ছহীহ্হাদীেছর্অেনক্ ায়গায়্

 �ভােব্ে া বা্করা্হেয়েছ্েয, িতিন্কােরা্�িত্িতল্

পিরমাবা্যুলম্কেরন্নায্েযমনঃ্িতিন্বেলন, 

َعِبيدِ ﴿
ْ
ٍم ِلدة

ّ
ال ََ

َم نِ
ُّ    ]46َصةت:  سورة [﴾َوَمي َر

‘আপনার্পালনকতবা্বা�ােদর্�িত্িব�ুমা�্যুলমকারী্নন’ 

(ফুছিছলাত্৪৬)। অনয�্মহান্আ�াহ্বেলন, 

َىَدم﴿
َ
َُّم أ ِةُم َر َْ َُ  

َ
م َوَ َ ِّ   ]49مغكهف:  سورة [﴾َووََجُدوم َمي َعِمةُوم َىي

‘তারা্তােদর্কক তকমবেক্সামেন্উপি�ত্পােবয্আপনার্

                                                           
143. ছহীহ্মুসিলম/১০৪০, হা/২৫৭৭, ‘সদাচরব, আ�ীয়তার্স�কব্রকা্এবং্

িশ�াচার’ অলযায়, ‘যুলম্হারাম’ অনুে�দ।  
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পালনকতবা্কােরা্�িত্যুলম্করেবন্না’ (কাহফ্্৪৯)।143F

144 

ি�তীয়তঃ্আ�াহ্বা�ােক্�ালীন্ই�াশি�, কমবশি�, সু�ু্

িবেবক-বুি�্িদেয়্এবং্ইসলামী্�ভােবর্উপের্সকি�্কেরেছনয্

এরপর্আসমানী্িকতাব্অবতীবব্ কের্এবং্নবী-রাসূল্

(আলাইিহমুস্সালাম) ে�রেবর্মালযেম্তার্সামেন্হ�্া্বািতল্

দু’িট্পসই্তুেল্লেরেছনয্এরশাদ্হে�, 

يِكَرم َو�ِّمي َكُاوَرم﴿ ََ ِبيَل إِّمي  َّ ُِ مغ غَي ُْ   ]3ملهر:  سورة [﴾إَِّي َهَد

‘আিম্তােক্পস্েদিখেয়্িদেয়িছয্এখন্েস্হয়্কক তজ্

েহাক, না্হয়্অকক তজ্ েহাক’ (দাহর্্৩)। ্িক�্এতিকছুর্পরা্

যখন্েস্ে��ায়্েগামরাহীর্পস্েবেছ্িনেয়েছ, তখন্েস্

আ�াহর্্তাাফী�্েসেক্বি�ত্হেয়েছ্এবং্আ�াহ্তার্

দািয়রভার্তার্�ে�ই্তুেল্িদেয়েছনয্ফেল্েস্পস��্হেয়েছয্

এিটই্হে�্আ�াহ্কতক বক্কাউেক্পস��্করার্অসব্এবং্এেত্

আ�াহর্্নযায়-ইনছাফ্�মািবত্হয় ।্েকননা্আ�াহ্কােরা্

দািয়রভার্েছেড়্িদেয়্বযি�র্উপেরই্তা্চািপেয়্িদেল্েস্

                                                           
144.  আ�াহ্েয্কােরা্�িত্সামানযতম্যুলম্কেরন্না, েস্স�েকব্আেরা্

 ানেত্হেল্িনে�া�্আয়াতসমূহ্েদখুন: (আেল-ইমরান্১৮২, হা্১০, 

আনফাল্৫১, �াফ্২৯, ইয়াসীন্৫৪, আি�য়া্৪৭, হূদ্১৭৭, িযলযাল্৭-

৮্ইতযািদ) ।্উে�খয্েয, এসব্আয়ােতর্অিলকাংশই্ই েতাপূেবব্গত্

হেয়েগেছয 
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িনি�ত্পস��্হেবয 144 F

145্েস নয্রাসূল্ (সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্

ায়াসা�াম)্এভােব্েদা‘আ্করেত্বলেতন, 
  »َعْيٍن َطْرَفَة َنْفِسى ِإَلى َتِكْلِنى َفَال« 

‘আপিন্আমােক্আমার্িনে র্উপর্এক্পলেকর্ নযা্

েছেড়্িদেবন্না’য145F

146 

পকা�ের্আ�াহ্কতক বক্কাউেক্েহদায়াত্দােনর্অসব্হে�, 

তােক্তাাফী�্েদায়া্এবং্কলযাবকর্কাে ্তােক্সহেযািগতা্

করায্েস নয্সিতযকার্অেসব্েকউ্েহদায়াত্�তযাশী্হেয়্

তদনু্যায়ী্�েচ�া্চালােল্আ�াহ্তার্সামেন্কলযােবর্দুয়ার্

খুেল্েদনয্আর্এেত্মহান্আ�াহর্্রহমত্এবং্অনুক�াই্

�মািবত্হয়য146 F

147 

শায়খুল্ইসলাম্ইবেন্তায়িমইয়াহ্ (রেহমাহ�াহ)্বেলন, 

মহান্আ�াহ্বা�ােক্এককভােব্তা র্ইবাদত-বে�গী্করেত্

বেলেছন, বরং্এই্উে�েশযই্তােক্সকি�্কেরেছন্এবং্িতিন্

তােক্ইসলামী্�ভাব্িদেয়ই্পকিসবীেত্ে�রব্কেরেছনয্িক�্েস্
                                                           
145.  ছােলহ্আলুশ্্শায়খ,  ােমউ্  িহল্আ�ীদািতত্রহািবইয়াহ, ১/৫৬৩-

৫৬৫য 
146. সুনােন্আবূ্দাঊদ, হা/৫০৯০, ‘িশ�াচার’ অলযায়, ‘সকােল্িক্বলেব’ 

অনুে�দ, ইমাম্আলবানী্হাদীছিটেক্‘হাসান’ বেলেছনয 
147.  ছােলহ্আলুশ্্শায়খ,  ােমউ্  িহল্আ�ীদািতত্রহািবইয়াহ, ১/৫৬৩-

৫৬৫য 
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আ�াহর্্উে�শয্এবং্তার্িন �্সকি�গত্�ভােবর্িবু�াচরব্

করার্শাি�� প্আ�াহ্তােক্পস��্কেরেছনয 147

148 

শায়খ্ফাাযান 148

149 (হােফযাহ�াহ)্বেলন, আ�াহ্যােক্ই�া্

েহদায়াত্েদন্এবং্যােক্ই�া্পস��্কেরনয্েয্বযি�্

েহদায়াত্া্কলযাব্েপেত্চায়্এবং্তা্পাায়ার্ নয্

আ�িনেয়াগ্কের, আ�াহ্তার্ নয্অনুকহ্কের্তার্

েহদায়ােতর্পস্সহ ্কের্েদনয্এরশাদ্হে�, 

يُْسَىٰ ﴿
ْ
ُِ غِة ُ غُيَِسد ََ ََ   ٰ�َ َْ ُ ّدَ  نِيرْ َْ ٰ   َو َِ ْ�َنٰ  َومّ�

َ
ّمي َمْن أ

َ
مغةيل:  سورة [﴾ََأ

                                                           
148.  মা মূ‘উ্ফাতাায়া্ইবেন্তায়িমইয়াহ, ১৪/৩৩১-৩৩৩য 
149.  ছােলহ্ইবেন্ফাাযান্ইবেন্আ�ু�াহ্আল-ফাাযান্এক ন্িবখযাত্

আেলেম্�ীনয্িতিন্১৩৫৪্িহ রীেত্ �কহব্কেরনয্‘শারী‘আহ’ 

অনু দ্েসেক্১৩৮১্িহ রীেত্িতিন্অনাসব্িডকী্লাভ্কেরনয্‘িফ�হ’ 

িবভাগ্েসেক্এম. এ. এবং্িপএইচিড্স�ু্কেরনয্তা র্িশককম�লীর্

মেলয্শায়খ্আ�ুল্আযীয্ইবেন্বায্এবং্মুহা�াদ্ইবেন্আমীন্

শান�ীরী-এর্নাম্িবেশ ভােব্উে�খেযাগযয্বতবমান্িতিন্সঊদী্

আরেবর্‘উ�্ালামা্পির দ’ এবং্‘গেব বা্া্ফ ায়া্েবাডব’-এর্

এক ন্অনযতম্সদসযয্শায়খ্ফাাযান্‘মা মূ‘উ্ফাতাায়া্িফল্

আ�ীদািত্ায়াল্িফ�হ’ (৪্খ�), ‘শারহ্িকতািবি্্তাাহীদ’, 

‘আহকািমল্আর‘ইমা্িফল্ইসলাম, ‘আত-তাহ�ী�াতুল্মারিযইয়াহ্িফল্

মাবািহিছল্ফারািযইয়াহ’ সহ্আেরা্অেনক্মূলযবান্ক�্রচনা্কেরেছন্

(শায়খ্ফাাযান্রিচত্‘আল-ফাতাায়া’ কে�র্ভূিমকা, (িরয়ায: 
মারােব‘উল্মাদীনা, �সম্�কাশ: ১৪১৫িহঃ), ১/৫-৮)।  



 

125 

5-7[  
‘অতএব, েয্দান্কের, আ�াহভীু্হয় এবং্উ�ম্িব য়েক্

সতয্মেন্কের , আিম্তােক্সুেখর্িব েয়র্ নয্সহ ্পস্দান্

করব’ (লায়ল্৫-৭) ।্পকা�ের্েয্েহদায়াত্�াি্্কামনা্কের্
না; বরং্েহদায়াত্েসেক্মুখ্িফিরেয়্েনয়, আ�াহ্তার্এমন্

ঔ�তয্আচরেবর্শাি�� প্তার্ নয্েগামরাহীর্পস্সহ ্

কের্েদনয্মহান্আ�াহ্বেলন, 

ُعْسَىٰ ﴿
ْ
ُِ غِة ُ غُيَِسد ََ ََ   ٰ�َ َْ ُ َل َومْستَْاَ�ٰ   َوَ�ّذَن نِيرْ ّمي َمن َبِ

َ
 سورة [﴾َوأ

  ]10-8مغةيل: 

‘আর্েয্কক পবতা্কের্া্েবপরায়া্হয়  এবং্উ�ম্

িব য়েক্িমসযা্মেন্কের , আিম্তােক্কে�র্িব েয়র্ নয্সহ ্

পস্দান্করব ’ (লায়ল্৮-১০)। েস নয্আ�াহ্পিব�্কুরআেনর্

বহ্আয়ােত্বেলন, 
يغِِم�َ ﴿ َّ َقْوَم مل

ْ
ْهِدي مل َُ  

َ
َ ُ َّ   ﴾َوم

‘আর্আ�াহ্যােলম্স�দায়েক্পস্�দশবন্কেরন্না’ 

(বা�ারাহ্২৫৮, আেল্ইমরান্৮৬, তাবাহ্১৯্া্১০৯, 
 ুমু‘আহ্৫, ছফ্৭)। িতিন্আরা্বেলন,  

َِِر�نَ ﴿ ًَ
ْ
َقْوَم مل

ْ
ْهِدي مل َُ  

َ
َ ُ َّ   ﴾َوم

‘িন�য়্আ�াহ্কােফরেদরেক্পস্�দশবন্কেরন্না ’ 

(বা�ারাহ্২৬৪, তাবাহ্৩৭)।্িতিন্অনয�্বেলন,  
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َايِسِق�َ ﴿
ْ
َقْوَم مل

ْ
ْهِدي مل َُ  

َ
َ ُ َّ   ﴾َوم

‘আর্আ�াহ ্পাপাচারী্স�দায়েক্পস�দশবন্কেরন্না ’ 

(মােয়দাহ্১০৮, তাবাহ্২৪্া্৮০, ছফ্৫) ।্েদখা্েগল, তােদর্

যুলম, কুফরী্া্পাপাচােরর্কারেবই্আ�াহ্তােদরেক্েহদায়াত্

কেরন্না । অতএব,্বা�া্িনে ই্িনে র্পস�ে�র্ নয্দায়ী্
এবং্েস্িনে ই্িনে র্উপর্যুলম্কেরয্এরশাদ্হে�,  

ِةُمونَ ﴿ َْ َُ ُهْم  ََ َُا
َ
ِ�ن َكَُوم أ

ٰ ُ َولَ َّ   ]33ة مهال: سور [﴾َوَمي َظةََمُهُم م

‘আ�াহ্তােদর্�িত্অিবচার্কেরনিন ; বরং্তারা ই্�য়ং্

িনে েদর্�িত্যুলম্কেরিছল’ (নাহল্্৩৩)।149F

150 

লরা্যাক্দুই্বযি�্রা�া্িদেয়্েহ েট্যাে�য্তােদর্এক ন্

মসি েদ্�েবশ্করলয্িক�্অপর ন্েগল্নাইট্�ােব! তাহেল্

আ�াহ্িক্নাইট্�ােব্গমনকারীর্�িত্যুলম্করেলন?! কখনই্

না, আ�াহর্্কসম্কের্বলিছ, িতিন্তার্�িত্যুলম্কেরন্িনয্

কারব্িতিন্তােক্েসখােন্েযেত্বালয্কেরন্িন । বরং্আ�াহ্
উভেয়র্মেনর্গিত্স�েকব্সমযক্অবগতয্অতএব্মসি েদ্

�েবশকারীর্মেনর্কসা্ে েনই্িতিন্তােক্মসি েদ্�েবেশর্

পস্সহ ্কের্িদেয়েছনয্পকা�ের্স�ূবব্ে��ায়্নাইট্�ােব্

গমনকারীর্েসখােন্যাায়ার্দকৃ্�তযেয়র্কসা্ে েনই্িতিন্ কবা্

                                                           
150.   ােমউ্  িহল্আ�ীদািতত্রহািবইয়াহ, ১/২১৩য 
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এবং্রাগ্সে�া্তার্পসা্সহ ্কের্িদেয়েছনয 150 F

151্বুঝা্েগল, 

আ�াহ্কােরা্�িত্সামানযতম্যুলম্কেরন্নায্মহান্আ�াহ্

বেলন, 

ِةُمونَ ﴿ َْ َُ ُهْم  ََ َُا
َ
ََ أ ِ�ّن مّهي

ٰ يًَْي َولَ ََ  ََ ِةُم مّهي َْ َُ  
َ
َ َ َّ  سورة [﴾إِّن م

  ]44يو�س 

‘িন�য়ই্আ�াহ্মানুে র্�িত্সামানযতম্যুল ম্কেরন্না , 

িক�্মানু ্িনে ই্িনে র্উপর্যুলম্কের’ (ইউনুস্৪৪)।  

ছয়. ঝুল�্( )এবং্অনড়্ (معلق তা�দীর্ (مبت  و  مبم

�স�: েকউ্��্করেত্পাের, আ�াহ্যিদ্তা র্িচর�ন্জান্

অনুযায়ী্সবিকছু্িলেখ্সােকন, তাহেল্িনে�া�্আয়াতিটর্অসব্

িক? এরশাদ্হে�, 

ُ َمي �ََشيُء َوُ�ثِْبُت ﴿ َّ ْمُاو م   ]39مغرعد:  سورة [﴾َُ

‘আ�াহ্যা্ই�া্িমিটেয়্েদন্এবং্বহাল্রােখন ’ (রা‘দ্
৩৯)।্অনু পভােব্মানুে র্হায়াত-মউত, িরিয�্যিদ্সুিনলবািরত্

হেয়্সােক, তেব্িনে�া�্হাদীেছর্অসব্িক? রাসূল্ (সা�া�াহ্

‘আলাইিহ্ায়াসা�াম)্বেলন, 
ُِ  َمنْ « نْ  َ ّ

َ
َم  أ ََ وْ  ِرْزقُهُ  َعةَيْهِ  يُبْ

َ
  أ

َ
أ ََ ْ ثَِرِِ  ِف  يُن

َ
يَِصْل  أ

ْ
َهُ  ََة ِْ   »َر

‘েয্বযি�্তার্ যীর্�শ�তা্এবং্আয়ূ্বকি�্কামনা্কের, 

                                                           
151.  হািলল্ইনসান্মুসাইয়যার্আা্মুখাইয়যার?/২৪য 
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েস্েযন্আ�ীয়তার্স�কব্রকা্কের’য151

152,152

153  

 বােব্বলা্যায়, তা�দীর্দুই্�কার:  

এক. অনড়্তা�দীর: উ�ুল্িকতাব্বা্লাউেহ্মাহফূেয্

িলিখত্তা�দীর্এই্�কােরর্অ�ভুব�য্এই্�কােরর্তা�দীের্

েকান্পিরবতবন্হয়্নায 

দুই. ঝুল�্তা�দীর: েফেরশতাম�লীর্িনকট্িলিখত্

তা�দীর্এই্ে�বীর্অ�ভুব�য্এই্�কার্তা�দীের্পিরবতবন্

 েটয্সুতরাং্িরিয�, আয়ূ্লাউেহ্মাহফূেয্অনড়্রেয়েছ, তােত্

িব�ুমা�্েকান্পিরবতবন্হয়্নায্তেব্েফেরশতাম�লীর্দফতের্

িলিখত্িরিয�, আয়ূ্ইতযািদেত্পিরবতবন্হেত্পােরয153

154 

্ইবেন্তায়িমইয়াহ্ (রেহমাহ�াহ)্বেলন, মানুে র্আয়ূ্দুই্

লরেনর: এক্লরেনর্আয়ূ্অনড়, যা্আ�াহ্ছাড়া্আর্েকউ্

 ােন্নায্ি�তীয়্�কােরর্আয়ূ্েকান্শেতবর্সােস্স�কবযু�্

হেয়্সােক। এর্আেলােক্রাসূল  (সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ায়াসা�াম)-

এর্িনে�া�্হাদীছিটর্অসব্ �্হেয়্উেঠ, 

                                                           
152.  ছহীহ্মুসিলম, হা/২৫৫৭, ‘সদাচরব, আ�ীয়তার্স�কব্রকা্এবং্

িশ�াচার’ অলযায়, ‘আ�ীয়তার্স�কব্রকা্এবং্আ�ীয়তার্স�কব্িছু্

করা্হারাম’ অনুে�দ। 
153.  ড. ামর্সুলায়মান্আশ�ার, আল-�াযা্ায়াল-�াদার, পক: ৬৬য 
154.  আল-ঈমান্িবল্�াযা্ায়াল্�াদার/১২৫য 
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ُِ  َمنْ « نْ  َ ّ
َ
َم  أ ََ وْ  ِرْزقُهُ  َعةَيْهِ  يُبْ

َ
  أ

َ
أ ََ ْ ثَِرِِ  ِف  يُن

َ
يَِصْل  أ

ْ
َهُ  ََة ِْ   »َر

মহান্আ�াহ্েফেরশতােক্বা�ার্আয়ূ্েলখার্িনেদবশ্েদন্

এবং্তা েক্বেল্েদন, বা�া্আ�ীয়তার্স�কব্রকা্করেল্তুিম্

তার্বয়স্এত্বছর্বািড়েয়্িদায্িক�্তার্বয়স্বাড়েব্িক্

বাড়েব্না্েস্িব েয়্েফেরশতা্িকছুই্ ােনন্নায্েকবল্

আ�াহই্তার্সুিনিদব�্বয়স্স�েকব্সমযক্জান্রােখনয্তারপর্

তার্মকতুয্এেস্েগেল্আর্সময়্েদায়া্হয়্নায 154 F

155্তা েক্

মানুে র্িরিয�্কম-েবশী্হয়্িকনা্ি েজস্করা্হেল্িতিন্

বেলন, িরিয�্দুই্�কার: এক্�কােরর্িরিয�্স�েকব্

েকবলমা�্আ�াহই্জান্রােখন্এবং্এই্�কােরর্িরিযে�্

েকান্পিরবতবন্হয়্নায্ি�তীয়্�কােরর্িরিয�্স�েকব্আ�াহ্

েফেরশতাম�লীেক্অবিহত্করান । এই্�কােরর্িরিয�্কম -

েবশী্হায়ার্িব য়িট্বা�ার্কেমবর্উপর্িনভবর্কেরয 155F

156  

িব য়িটর্বযাখযা্করেত্িগেয়্হােফয্ইবেন্হা ার্

(রেহমাহ�াহ)্বেলন, উদাহরব� প্বলা্যায়, েফেরশতােক্বলা্

হয়্েয, অমুক্আ�ীয়তার্স�কব্রকা্করেল্তার্বয়স্হেব্

১০০্বছরয্আর্আ�ীয়তার্স�কব্িছু্করেল্তার্বয়স্হেব্

৬০্বছরয্িক�্আ�াহ্তা র্িচর�ন্জােনর্মালযেম্ ােনন্েয, 
                                                           
155. ফাতাায়া্ইবেন্তায়িমইয়াহ, ৮/৫১৭য 
156. �াগ�, ৮/৫৪০য 
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েস্আ�ীয়তার্স�কব্রকা্করেব্নািক্িছু্করেবয্েস নয্

আ�াহর্্জােন্যা্রেয়েছ, তার্েকান্পিরবতবন্ েট্নায্িক�্

েফেরশতার্জােন্যা্রেয়েছ, তােত্পিরবতবন্ টেত্পােরয্এই্

িদেক্ইি�ত্কের্মহান্আ�াহ্বেলন, ‘আ�াহ্যা্ই�া্িমিটেয়্

েদন্এবং্বহাল্রােখন ’ (রা‘দ্৩৯)।্সুতরাং্িমিটেয়্েদায়া্বা্

বহাল্রাখার্িব য়িট্ েট্েফেরশতার্জােনর্েকে�য্িক�্

উ�ুল্িকতাব্বা্লাউেহ্মাহফূেয্যা্রেয়েছ, তােত্েতমনিট্ েট্

নায্আর্লাউেহ্মাহফূেযর্সবিকছুই্আ�াহর্্জােন্রেয়েছয্

�সম্�কারেক্বলা্হয়, অনড়্তা�দীর্এবং্ি�তীয়্�কার্হল, 

ঝুল�্তা�দীরয 156

157 েস নয্‘ঝুল�্তা�দীর’া্মূলতঃ্আ�াহর্্

িচর�ন্জােনর্েকে�্ঝুল�্নয়; বরং্েসিটা্অনড়য157

158 

সাত. তা�দীেরর্�িতিট্িস�াে�্স��্সাকা্িক্য রী?: 

ালামােয়্েকরাম্এ্�ে�র্ বাব্িদেত্িগেয়্বেলেছন, 

অনাকাংিখত্েয্েকান্িবপদাপদ, বালা-মুছীবেত্ৈলযবযলারব্করা্

অপিরহাযবয্ফেল্িবপদাপদ্এবং্দুঃখ-কে�্ৈলযবযহারা্হায়া্যােব্

না, অি�রতা্�কাশ্করা্যােব্নায্অৈলযবয্হেয়্ে�ালািমত্

হায়া, বুক্চাপড়ােনা, চুল্েছড়া্ইতযািদ্কমবকা�্েনহােয়ত্

অনযায়য্মেন্রাখেত্হেব, আ�াহর্্িস�াে�্িবচিলত্হায়া, 
                                                           
157. ইবেন্হা ার, ফাতহল্বারী, ১০/৪৩০। 
158.  িমর�াতুল্মাফাতীহ্শারহ্িমশকািতল্মাছাবীহ, ২/২৪০য 
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আপি�্েপশ্করা্মুিমেনর্ৈবিশ�য্নয় ।্িক�্��্হল, 
িবপদাপেদ্ৈলযবযলারেবর্সােস্সােস্স��্হায়াা্িক্অপিরহাযব? 

এর্সিঠক্ বাব্হে�, স��্হায়া্অপিরহাযব্নয়; বরং্উ�ময্

কারব্শরী ‘আেত্িবপদাপেদ্স��্সাকা্অপিরহাযব্মেমব্েকান্

িনেদবশ্আেসিনয্তাছাড়া্েবশীর্ভাগ্মানুে র্েকে�্েসিট্

অস�বা্বেটয 

তেব্েদা -�িট, অনযায়-অপকমব্ইতযািদেত্স��্হায়া্

উিচ ্নয়; বরং্েসগিলেক্ কবা্কের্পিরতযাগ্করেত্হেবয158

159 

শায়খ্উছায়মীন্ (রেহমাহ�াহ)্আেরা্ �্এবং্সু�রভােব্

িব য়িট্তুেল্লেরেছনয্িতিন্বেলন, অনাকাি�ত্বালা-মুছীবেতর্

েকে�্বা�ার্িনে�া�্চার্লরেনর্অব�ান্হেয়্সােকঃ 

এক. অসে�া ্�কাশ: এই্�কােরর্অব�ান্হারাম; বরং্

তা্কবীরাহ্েগানােহর্অ�ভুব�য্গােল্আ াত্করা, চুল্

উপড়ােনা,  ামা্েছড়া, িনে র্ইংস্কামনা্করা্ইতযািদ্বালা-

মুছীবেত্অসে�া ্�কােশর্অনযতম্িনদশবনয 

দুই. ৈলযবযলারব: আর্ৈলযবযলারেবর্অসব্হে�্িনে র্মন, 

মুখ্এবং্অ�-�তয�েক্অসে�া ্�কােশর্িনদশবনসমূহ্েসেক্

                                                           
159. মা মূ‘উ্ফাতাায়া, ৮/১৯১; িশফাউল্আলীল /৫৪৫-৫৪৬; ড. ফা �্

আহমাদ, আল-�াযা্ায়াল্�াদার্িফল-ইসলাম, (ৈব ত: আল-মাকতাবুল্

ইসলামী, ি�তীয়্�কাশ: ১৯৮৬্ইং), ১/১৭৯। 
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িনয়�ব্করায্বালা-মুছীবেতর্েকে�্এই্�কােরর্অব�ান্

অপিরহাযবয 

িতন. স��্হায়া: ৈলযবযলারব্করা্এবং্স��্হায়ার্মেলয্

পাসবকয্রেয়েছয্ৈলযবযলারবকারী্বালা-মুছীবতেক্হযম্কের্েনয়্

িঠকই, িক�্তার্মেনর্েভতের্েসিট্কিঠন্এবং্ক�দায়ক্

িহসােবই্গবয্হয়য্পকা�ের্স��্�কাশকারী্েসিটেক্

ক�দায়কই্মেন্কের্না; বরং্েস্মানিসকভােব্খুশী্এবং্

�শা�্হয়য্েস্মেন্কের, তার্িকছুই্হয়িনয ্ইবেন্তায়িমইয়াহ্

(রেহমাহ�াহ)সহ্েবশীরভাগ্িব�ােনর্িনকট্বালা-মুছীবেত্স��্

হায়া্য রী্নয়; বরং্উ�ময 

চার.  কিরয়া্আদায়্করা: অসবা ্‘আলহামদুিল�াহ’ পাঠ্

করা্এবং্িবপদিটেক্েন‘মত্মেন্করায্েকউ্বলেত্পাের, িক�্

এিট্িকভােব্স�ব? আমরা্বলব, আ�াহ্কাউেক্তাাফী�্িদেল্

েসিট্অস�ব্িকছু্নয়য্কারব: 

�সমত: যখন্েস্ ানেব্েয, এই্িবপদ্তার্পােপর্

কাফফারাহ্� প্এবং্পরকাল্পযব�্পােপর্শাি�েক্িবলি�ত্

করার্েচেয়্ইহকােল্শাি�্হেয়্যাায়া্উ�ম, তখন্তার্ নয্

এই্িবপদ্েন‘মেত্পিরবত্হেব্এবং্এর্কারেব্েস্আ�াহর্্

 কিরয়া্আদায়্করেব। 

ি�তীয়ত: মুছীবেত্ৈলযবযলারব্করেল্বা�ােক্উ�ম্�িতদান্
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েদায়া্হয়য্এরশাদ্হে�, 

يٍن ﴿ ََ ِ ِى
ِْ ْجَرُهم نَِا

َ
ّّ مغّصينُِروَن أ َمي يَُو َّ   ]10مغَمر:  سورة [﴾إِ

‘ৈলযবযলারবকারীেদরেক্অগিবত্পুর�ার্�দান্করা্হয়’ 

(যুমার্১০)।্সুতরাং্এই্কসা্�রব্কের্েস্আ�াহর্্ কিরয়া্
আদায়্করেবয159 F

160 

 

তা�দীর্েকি�ক্�চিলত্িকছু্ভুল-�াি� 

আমােদর্সমাে ্কিতপয়্ভুল-�াি�্�চিলত্আেছ, েযগিল্

তা�দীের্িববােসর্পিরপ�ী ।্এসব্ভুল-�াি�্মানু ্কখনা্

কসায়, কখনা্কাে ্আবার্কখনা্িববােস্কের্সােকয্

তা�দীর্স�িকবত্গুরপূবব্িকছু্মাসআলােত্আমরা্এ্ াতীয়্

২/১িট্ভুল-�াি�র্কসা্উে�খ্কেরিছয্নীেচ্�চিলত্আেরা্

এ প্কিতপয়্ভুল-�াি�্তুেল্লরা্হলঃ 

১. তা�দীর্িবেরালী্কসাবাতবা্বলাঃ্েযমন: িবপদাপদ্এেল্

েকউ্েকউ্তা�দীরেক্েমেন্না্িনেত্েপের্বেল, েহ্আ�াহ! 

আিম্িক্কেরিছ? অসবা্বেল, আিম্এমন্ফলাফেলর্েযাগয্নই! 

অনু পভােব্েকউ্েকউ্কােরা্িবপদ্এেল্তার্উে�েশয্বেল, 

েবচারার্এমন্িবপদ্হল, অসচ্েস্এমন্মুছীবেতর্েযাগয্নয়; 

                                                           
160.  শারহল্আ�ীদািতল্ায়ােসিরইয়াহ, ১/৩৪৯-৩৫০য 
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তা�দীর্তার্�িত্অিবচার্কেরেছ! 

এসব্তা�দীর্িবেরালী্কসাবাতবায্সবিকছুেত্েয্আ�াহর্্

িহকমত্রেয়েছ, েস্স�েকব্তার্অজতা্সাকার্কারেবই্েস্

এমন্কসাবাতবা্বেল । েকননা্আ�াহ্বা�ার্কাছ্েসেক্যা্
িনেয়েছন্বা্তােক্যা্িদেয়েছন , সবইেতা্একমা�্তা রই । তা র্

�েতযকিট্কেমব্রেয়েছ্িহকমত্এবং্রহসয ,্যা্বা�া্ ােন্নায্

অতএব, এ্ াতীয়্বাকয্বযবহার্ব বন্করেত্হেব।160

161 

২. মুছীবত্এেল্‘যিদ’ শ�্বযবহার্করাঃ স্�দ্ন�, শসয-

ফসেলর্কিত, সড়ক্দু বটনা্কবিলত্হেল্অসবা্অনয্েয্েকান্

িবপদাপদ্এেল্িচি�ত, রাগািমত্া্িবর�্হেয়্অেনেকই্বেল, 

যিদ্আিম্এমন্করতাম, তাহেল্এমনিট্হত্না্অসবা, আিম্

যিদ্এমন্করতাম, তাহেল্এমন্হত! আিম্যিদ্সফর্না্

করতাম, তাহেল্দু বটনা্েসেক্রকা্েপতাম! 

এ্লরেনর্বাকয্বযবহার্মারা�ক্ভুল্এবং্বযি�র্

অজতার্পিরচায়কয্কারব্মুছীবেত্বা�ােক্ৈলযবযলারব্এবং্

তাবার্িনেদবশ্েদায়া্হেয়েছয্আর্এসব্েকে�্‘যিদ’ শ�িট্

বযবহার্করেল্বা�ার্আফেসাস্এবং্দুি��া্বাড়া্ছাড়া্কেম্

নায্তাছাড়া্এেত্তা�দীেরর্িবেরািলতার্ভয়েতা্েসেকই্

                                                           
161. আল-ঈমান্িবল-�াযা্ায়াল্�াদার/১৫২য্
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যায়য161 F

162 

েসকারেবই্আ�াহ্মুনািফ�েদরেক্ভ বসনা্কের্তােদর্এ্

লরেবর্বাকয্তুেল্লের্বেলন, 

غَي َهيُهغَي﴿ 
ْ
ءل ّمي قُِتة ْمِر َشْ

َ ْ
َي ِمَن مأل

َ
  ]154آل عمرمن:  سورة [﴾غَْو َكَن ه

‘আমােদর্যিদ্িকছু্করার্সাকত , তাহেল্আমরা্এখােন্

িনহত্হতাম্না’ (আেল্ইমরান্১৫৪)। 

َطيُعوََي َمي قُِتةُوم﴿
َ
يَن قَيغُوم ِإلِْخَومَِِهْم َوَ�َعُدوم غَْو أ ِ

ّ
آل عمرمن:  سورة [﴾مِ

168[  

‘তারা্হেলা্ ঐসব্েলাক , যারা্ (যুে�্না্েযেয়) বেস্সােক্

এবং তােদর্ভাইেদর্স�ে�্বেল , যিদ্তারা্আমােদর্কসা্

 নত, তেব্িনহত্হত্না ’ (আেল্ইমরান্১৬৮)।্আ�াহ্তােদর্

এ্ াতীয়্কসার্ বাব্িদেয়েছন্এভােব, 

يِدِ��َ ﴿ َْ َموَْت إِن ُكغتُْم 
ْ
ُ�ُم مغ َِ َُا

َ
آل عمرمن:  سورة [﴾قُْل ََيْدرَُءوم َ�ْن أ

168[  

                                                           
162. সুলায়মান্ইবেন্আ�ু�াহ, তায়সীুল্আযীিযল্হামীদ্ফী্শারিহ্

িকতািবত্তাাহীদ, তাহ�ী�: উসামা্উতায়বী, (িরয়ায: দাুছ্ছুমায়ঈ, 

�সম্�কাশ: ২০০৭্ইং), ২/১১৬০; আ�ুর্রহমান্ইবেন্নােছর্সা‘দী, 

আল-�ালুস্সাদীদ্শারহ্িকতািবত্তাাহীদ, তাহ�ী�: ছবরী্ইবেন্

সালামাহ, (িরয়ায: দাুছ্ছাবাত, �সম্�কাশ: ২০০৪্ইং), পক: ২৬৮-

২৬৯। 
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‘তােদরেক্বেল্িদন , এবার্ েতামরা্ েতামােদর্িনে েদর্

উপর্েসেক্মকতুযেক্সিরেয়্দাা , যিদ্েতামরা্সতযবাদী্হেয়্

সাক’ (আেল্ইমরান্১৬৮)। 

আমরা্েকান্িকছু্অ বেনর্যসারীিত্�েচ�া্চালােনা্সে�া্

যিদ্তা্অ বন্করেত্না্পাির, তাহেল্রাসূল্ (সা�া�াহ্‘আলাইিহ্

ায়াসা�াম)্�দিশবত্নীিতমালা্েমেন্চলেত্হেবয্িতিন্বেলেছন, 

এমতাব�ায়্েতামােদর্েকউ্েযন্না্বেল, ‘আিম্যিদ্এমন্এমন্

করতাম’য্বরং্েস্েযন্বেল, 
  » َقَدُر اهللاُِ َوَما َشاَء َفَعَلالشَّْيَطاِن َعَمَل َتْفَتُح َلْو َفِإنَّ« 

‘এিটই্আ�াহ্িনলবািরত্তা�দীর্এবং্িতিন্যা্েচেয়েছন, 

তা-ই্হেয়েছয্েকননা্‘যিদ’ শয়তােনর্কাে র্পস্খুেল্

েদয়’য162 F

163 

হাদীছিটেত্ �্ে া বা্করা্হল্েয, েকান্িকছু্ েট্

যাায়ার্পের্‘যিদ’ েকান্ফায়দা্েদয়্নায্সুতরাং্তা�দীেরর্

উপর্খুশী্সাকেত্হেব্এবং্আ�াহর্্পক্েসেক্এর্�িতদােনর্

�তযাশী্হেত্হেবয্সােস্সােস্ভিব যেত্আেরা্ভাল্িকছু্

                                                           
163. ছহীহ্মুসিলম, হা/২৬৬৪, ‘তা�দীর’ অলযায়, ‘দকৃ্হায়া, অপারগতােক্

ব বন্করা, আ�াহর্্সাহাযয্�াসবী্হায়া্এবং্তা�দীেরর্িব য়িট্

আ�াহর্্উপর্েছেড়্েদায়া’ অনু্ে�দয্
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অ বেনর্সববা�ক্�েচ�া্চািলেয়্েযেত্হেবয163

164 

তেব্িবপদাপদ্ছাড়াই্কলযাবকর্েকান্িকছুর্আশা্কের্

‘যিদ’ শ�িট্বযবহার্করা্যায়য্েযমনঃ্আ�াহ্যিদ্আমােক্লন-

স�দ্িদেতন, তাহেল্তা র্পেস্অেনক্বযয়্করতাম । গতকাল্

যিদ্আিম্�ােস্েযতাম,্তাহেল্অেনক্উপকক ত্হতাময164

165 

৩. তা�দীর্িবেরালী্কাযবকলাপ্করাঃ্ েযমন: িবপদাপদ্

এেল্সহয্করেত্না্েপের্কাপড়্েছড়া, চুল্েছড়া, বুক্

চাপড়ােনা, গােল্আ াত্করা, িবলাপ্করা, বদ্েদা ‘আ্করা, 

ইংস্কামনা্করা্ইতযািদয্এগিল্সবই্ ােহলী্এবং্তা�দীর্

িবেরালী্কমবকা�য165

166 

৪. মকতুয্কামনা্করাঃ্অেনেকই্বালা-মুছীবেত্ৈলযবযলারব্না্

করেত্েপের্িনে র্মকতুয্কামনা্কেরয্িক�্এিট্ম�্বড়্ভুল, 

েকান্মুিমেনর্ নয্মকতুয্কামনা্করা্ৈবল্নয়য্তেব্েকউ্যিদ্

মকতুয্কামনা্কেরই, তাহেল্রাসূল্ (সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ায়াসা�াম) 

                                                           
164. মুহা�াদ্ইবেন্ছােলহ্উছায়মীন, আল-�ালুল্মুফীদ্আলা্িকতািবত্

তাাহীদ, (দা�াম: দাু্ইবিনল্ াাযী, তা. িব.), ২/৩৬১-৩৬২; আল-

ঈমান্িবল-�াযা্ায়াল্�াদার/১৫২-১৫৩্
165. আল-�ালুল্মুফীদ্আলা্িকতািবত্তাাহীদ, ২/৩৬২-৩৬৩য্
166. ইবনুল্�াইিয়ম, উ�াতুছ্ছেবরীন্ায়া্যাখীরাতুশ্শােকরীন, (রনরা: 

দাুছ্ছাহাবাহ, �সম্�রকাশ: ১৯৯০্ইং), পক: ৬৯। 
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িনেদবিশত্িনে�া�্প�িতেত্কামনা্করেত্হেব166 F

167: 
  »ِلى َخْيًرا اْلَوَفاُة َكاَنِت ِإَذا َوَتَوفَِّنى ِلى َخْيًرا اْلَحَياُة َكاَنِت َما َأْحِيِنى اللَُّهمَّ« 

‘েহ্আ�াহ! আমােক্আপিন্ঐসময়্পযব�্বা িচেয়্রাখুন, েয্

পযব�্আমার্ নয্আমার্িযে�গী্কলযাবকর্হয়য্আর্আপিন্

আমােক্ঐ্সমেয়্মকতুয্দান্কুন, যখন্মারা্েগেল্মকতুয্আমার্

 নয্কলযাবকর্হয়’য167 F

168 

আ�ামা্আ�ুর্রহমান্সা‘দী 168 F

169 (রেহমাহ�াহ)্উ�্হাদীেছর্

                                                           
167. আল-ঈমান্িবল-�াযা্ায়াল্�াদার/১৫৫য্
168. ছহীহ্মুসিলম, হা/২৬৮০, ‘েদাআ্এবং্িযকর’ অলযায়, ‘িবপদাপেদ্মকতুয্

কামনা্করা্িন�নীয়’ অনুে�দয 
169. শায়খ্আ�ুর্রহমান্ইবেন্নােছর্ইবেন্আ�ু�াহ্সা‘দী্সঊদী্আরেবর্

�বীব্এবং্িবজ্আেলমগেবর্এক নয্১২ই্মুহাররম্১৩০৭্িহ রীেত্

সঊদী্আরেবর্আল-�াছীম্অ�েলর্উনায়যা্শহের্িতিন্ �কহব্

কেরনয্মা�্১১্বছর্বয়েস্িতিন্পিব�্�ুরআন্েহফয্স�ু্কেরন্

এবং্২৩্বছর্বয়েস্িশকক্িহসােব্পাঠদান্ ু্কেরনয্তা র্

িশককম�লীর্মেলয্মুহা�াদ্ইবেন্আমীন্শান�ীরী্(১২৮৯-১৩৫১িহঃ)-

এর্নাম্িবেশ ভােব্উে�খেযাগযয্�খযাত্আেলেম্�ীন্শায়খ্উছায়মীন্

তা র্সুেযাগয্ছা�য্‘আল-�ালুল্মুফীদ্ফী্মা�ািছিদি্্তাাহীদ’, 

‘তাফসীুল্কারীিমল্মাুান’, ‘ফাতাায়া্সা‘িদইয়াহ্সহ্৩৫িটরা্েবশী্

মূলযবান্ক�্িতিন্রচনা্কের্েগেছনয্১৩৭৬্িহ রীেত্িতিন্মকতুযবরব্

কেরনয্আ�াহ্তা েক্ াুাত্নছীব্কুন্ (শায়খ্সা‘দী্�বীত্

‘মানহা ুস্সােলকীন্ায়া্তাাযীহল্িফ�িহ্িফদ্্�ীন’-এর্ ুেত্
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বযাখযায়্বেলন, অসু�তা, দিরিতা, ভয়-ভীিত্ইতযািদ্িবপদাপেদ্

মকতুয্কামনা্করেত্হাদীছিটেত্িনে ল্করা্হেয়েছয্েকননা্

এ প্মকতুয্কামনার্মেলয্অেনকগিল্কিত্রেয়েছয্ত�েলয: ক. 

িবপদাপেদ্বা�ােক্ৈলযবয্লরেত্বলা্হেয়েছ; িক�্মকতুয্কামনা্

কের্েস্এই্িনেদবেশর্েখলাফ্কেরয্ খ. এমন্মকতুয্কামনা্

মানু েক্মানিসকভােব্দুববল্কের্েফেলয্তােক্অলস্া্িনে� ্

কের্েফেল্এবং্তার্ দেয়্হতাশার্অনু�েবশ্ টায়য্ গ. মকতুয্

কামনা্করা্চরম্েবাকামী্এবং্অজতায্কারব্েস্ ােন্না্েয, 

মকতুযর্পের্তার্িক্হেবয্হেত্পাের, েয্সমসযা্েসেক্েস্মুি�্

েপেত্চাইেছ, মকতুযর্পের্তােক্তার্েচেয়্ভয়াবহ্পিরি�িতর্

মুেখামুিখ্হেত্হেব্ইতযািদয169

170 

৫. আ�হতযা্করাঃ্ েকউ্েকউ্িবপদাপদ, দুঃখ-দুদবশা্

ইতযািদেত্  বিরত্হেয়্ ীবেনর্�িত্�ু�্হেয়্দুি��ামু�্

হায়ার্ নয্আ�হতযার্মত্  নয্পস্েবেছ্েনয়য্িক�্এিট্

তা�দীর্এবং্আ�াহর্্িস�াে�্আ�সমপবেবর্স�ূবব্িবেরালীয্

                                                                                                            
মুহাি��্আশরাফ্ইবেন্আ�ুল্মা�ছূদ্তা র্ ীবনী্উে�খ্কেরেছন্
(িরয়ায: আযায়াউস্সালাফ, �সম্�কাশ: ২০০০ইং), পক: ৭-১৫)। 

170. আ�ুর্রহমান্ইবেন্নােছর্সা‘দী, বাহ াতু্�ুলূিবল্আবরার্ায়া্

�ুররাতু্উয়ূিনল্আখইয়ার্ফী্শারিহ্ াায়ািম‘ইল্আখবার/১৯৪-১৯৫, 

হা/৭৭, (িরয়ায: মাকতাবাতুল্মা‘আেরফ, তকতীয়্�কাশ: ১৯৮৪্ইং)য্
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মহান্আ�াহ্এমন্  নয্কমবেক্হারাম্কেরেছন্এবং্এর্সােস্

 িড়ত্বযি�র্ নয্কেঠার্শাি�র্ে া বা্িদেয়েছনয্এরশাদ্

হে�, 
ُ�مْ ﴿ ََ َُا

َ
 َ�ْقتُةُوم أ

َ
غَِم ُعْدَومََي ۚ َوَ

ٰ
ْاَعْل َذ َُ َ َكَن نُِ�ْم رَِىيَمي  َوَمن  َّ  إِّن م

وَْف َُْصِةيِه ََيَرم ََ َمي ََ
ْ
َِمۚ َوُظة َِ َ � ِ َّ  م

غَِم َعَ
ٰ
-29ملنَيء:  سورة [﴾ َوَنَن َذ

30[  

‘আর্েতামরা্িনে েদরেক্হতযা্কেরা্নায্িনঃসে�েহ্

আ�াহ্তা ‘আলা্েতামােদর্�িত্দয়ালুয  েয্ বযি�্সীমাল�ন  

এবং যুলেমর্বশবতবী্হেয়্এ প্করেব , তােক্অিচেরই্আমরা্

 াহাুােমর্আগেন্িনেকপ্করব। আর্ইহা্আ�াহর্পেক্খুবই্
সহ সালয’ (িনসা্২৯-৩০)। ্েভেব্েদখুন, দুিনয়ার্বালা-মুছীবত্

েসেক্িন�ক িতর্আশায়্েকান্মমব�দ্শাি�র্িদেক্েস্পা্

বাড়ায়!170 F

171
 

৬.্কনযা্স�ান্ �্িনেল্নারায্হায়াঃ্ মুসিলম্হায়া্

সে�া্কিতপয়্মানু ্ ােহলী্যুেগর্অজ্মানু েদর্মত্আচরব্

কেরয্কনযা্স�ান্ �্িনেল্মুখ্কােলা্কের্েফেলয্েমিডেকল-

ি�িনেক্েগেল্আপিন্এমন্ভূির্ভূির্দকশয্েদখেত্পােবনয্েছেল্

হেল্ডা�ার-নাসবরাা্খুব্খুশী্হেয়্খবরিট্পিরেবশন্কেরন; 

                                                           
171. আল-ঈমান্িবল-�াযা্ায়াল্�াদার/১৫৬-১৫৭য্
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িক�্েমেয়্হেল্বযাপারিট্ েট্স�ূবব্উ ায্এিট্স�ূবব্

তা�দীর্িবেরালী্এবং্ ােহলী্আচরব ।্মহান্আ�াহ্ ােহলী্
যুেগর্এেহন্আচরেবর্িন�া্কের্বেলন, 

َقْوِم ﴿ 
ْ
تََومرَٰى ِمَن مل َُ يمل    َِ م وَُهَو َك وَد  َْ ٰ َظّل وَْجُهُه ُم َٰ َ

ُ ْ
َىُدُهم نِيأل

َ
َ أ َو�َِذم �ُِشد

َ نِهِ  َمِن ۚ ِمن ُسوِء َمي �ُِشد ُّ ْم يَُدّسُه ِف مل
َ
ٰ ُهوٍن أ ُكُه َعَ َِ ْم ُُ

َ
 َسيَء َمي ۗ  أ

َ
َ
َ
 أ

  ]59-58مهال:  سورة [﴾َ�ُْكُمونَ 

‘যখন্তােদর্কাউেক্কনযা্স�ােনর্সুসংবাদ্েদয়া্হয় , 

তখন্তার্মুখ্কা েলা্হেয়্যায়্এবং্ েস্অসহয্মন�ােপ্ি��্

হেত্সােকয্তােক্েশানােনা্সুসংবােদর্দুঃেখ্েস্েলাকেদর্কাছ্

েসেক্মুখ্লুিকেয়্সােকয্েস্ভােব ,্অপমান্সহয্কের্তােক্ েস্

(বা িচেয়) রাখেব  নািক্তােক্মািটর্নীেচ্পুেত্েফলেবয্ ে েন্

েরেখা, তােদর্ িস�া�্খুবই্িনকক � ’ (নাহল্্৫৮-৫৯) ।171F

172্এর্

আেরা্িকছু্কিতর্িদক্রেয়েছয্েযমন: ক. এমন্আচরেবর্অসব্

হল, আ�াহর্্উপেৌকন্েফর ্েদায়া; অসচ্উিচ ্িছল্সাদের্

এই্উপহার্কহব্করা্এবং্আ�াহর্্ কিরয়া্আদায়্করায্

আ�াহর্্ে�ােলর্মুেখামুিখ্হায়ার্ নয্এই্একিট্পেয়�ই্

যেস�য্ খ. এমন্কমবকাে�র্মালযেম্নারী্ ািতর্মান-স�ােন্

                                                           
172.   ােসম্দাাসারী, ছানুল্মাকুমাত্িবির‘আয়ািতল্বানাত, (কুেয়ত: 

মাকতাবাতু্দািরল্আ�ছা, �সম্�কাশ: ১৯৮৬্ইং), পক: ১৬।  
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আ াত্করা্হয়য্ গ. এমন্আচরেবর্মালযেম্বযি�্তার্িনে র্

অজতা, মূখবতা, েবাকািম্এবং্��্বুি�তার্পিরচয়্েদয়য্  . 

এেত্ ােহলী্যুেগর্মানু েদর্আচরেবর্সােস্সাদকেশযর্

িব য়িটেতা্রেয়েছইয172F

173 

মানু ্ ােন্না, িকেস্তার্ নয্অিলক্কলযাব্িনিহত্

রেয়েছয্তাছাড়া্েমেয়রাই্হে�্মা, েবান, �ী্এবং্তারাই্

সমাে র্অেলবকয্আর্বাকী্অেলবক্হে�্পুু , িক�্তােদরেক্

গেভব্লারব্কের্েমেয়রাইয্ফেল্পুেরা্সমা টাই্েযন্েমেয়েদর্

সমা । 

তােদর্মযবাদা্বববনায়্কুরআন্এবং্হাদীেছ্অেনক্ব�বয্

এেসেছয্আ�াহ্বেলন, 

ُكورَ ﴿ ِّ َهُب غَِمن �ََشيُء إََِيثَي َوَ�َهُب غَِمن �ََشيُء م
  ]49مغشورى:  سورة [﴾َُ

‘িতিন্যােক্ই�া্কনযা্এবং্যােক্ই�া্পু�্ উপহার েদন’ 

(শূরা্৪৯) ।্এখােন্আ�াহ্েমেয়েদরেক্পুু েদর্আেগ্উে�খ্

কেরেছন্এবং্উভয়েক্উপহার্িহসােব্আখযা্িদেয়েছনয 

রাসূল্(সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ায়াসা�াম)্বেলন, 
  »النَّاِر ِمَن ِسْتًرا َلُه ُكنَّ ِإَلْيِهنَّ َفَأْحَسَن ِبَشْىٍء اْلَبَناِت ِمَن اْبُتِلَى َمِن« 

                                                           
173. ইবনুল্�াইিয়ম, তুহফাতুল্মাাদূদ্ফী্আহকািমল্মাালূদ, তাহ�ী�: 

সালীম্ইবেন্ঈদ্েহলালী্সালাফী, (দা�াম: দাু্ইবিনল্�াইিয়ম্এবং্

 ীযাহ: দাু্ইবেন্আফফান, �সম্�কাশ: ১৪২১্িহ:), পক: ৪৯-৫০। 
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‘যােক্কেয়কিট্কনযা্স�ান্িদেয়্পরীকা্করা্হয়, 

অতঃপর্েস্তােদর্�িত্অনুকহ্কের, ঐ্বযি�র্ নয্তার্

কনযারা্ াহাুাম্েসেক্�িতব�ক্হয়’য173 F

174 

৭. িহংসা্করাঃ্ িহংসা্একিট্দূরােরাগয্বযািলয্খুব্কম্

মানু ই্এেসেক্েব েচ্সাকেত্পােরয্েস নয্বলা্হয়, 
دل  َ�ْةُوْ  ََ   ََ ٍد؛ ِمنْ  َج ََ ًِيْمَ  َولَِ�نّ  َى

بِْديِْه  مغةّ َكِر�ْمَ  ُُ
ْ
  ُ�ِْايْهِ  َومل

‘েকউই্িহংসা্মু�্নয়য্তেব্হীন্মেনর্মানু ্তা্�কাশ্

কের; িক�্মহ ্বযি�্তা্েগাপন্রােখয 174F

175্িহংসুক্কতক বক্

িহংিসত্বযি�র্কলযাবকর্েকান্িকছুর্পতন্কামনা্অসবা্

িহংসুক্কতক বক্িহংিসত্বযি�র্কলযাবকর্েকান্িকছু্�াি্েক্

অপছ�্করার্নাম্িহংসায 

িহংসা্তা�দীর্িবেরালী্  বয্আচরবয্েকননা্িহংসুক্

আ�াহর্্িস�াে�্স��্নয়য্েস্েযন্বলেত্চায়, অমুক্েযাগয্

নয়, তদুপির্তােক্েদায়া্হল! অমুক্পাবার্েযাগয, অসচ্তােক্

মাহ ম্করা্হল! ভাবখানা্এ প্েয, িহংসুক্তার্বযি�গত্

                                                           
174. ছহীহ্বুখারী, হা/৫৯৯৫, ‘িশ�াচার’ অলযায়, ‘স�ােনর্�িত্দয়া্করা, 

তােদরেক্চুমু্খাায়া্এবং্তােদর্সােস্আিল�ন্করা’ অনুে�দ; ছহীহ্

মুসিলম, হা/২৬২৯, ‘সদাচরব, আ�ীয়তার্স�কব্রকা্এবং্িশ�াচার’ 

অলযায়, ‘কবযা্স�ানেদর্�িত্অনুকহ্�দশবেনর্ফযীলত’ অনুে�দ। 
175. মা মূ‘উ্ফাতাায়া্ইবেন্তায়িমইয়াহ, ১০/১২৪-১২৫য্
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দকি�ভি�্েপশ্কের্আ�াহেক্পরামশব্িদে�! েস্এমন্আচরেবর্

মালযেম্আ�াহর্্ফায়ছালার্দুনবাম্কের! 

অতএব্সবব�কার্িহংসা্ব বন্করেত্হেবয্মেন্রাখেত্

হেব, আ�াহর্্সবিকছুেত্�ভূত্কলযাব্এবং্িহকমত্রেয়েছয175

176 

৮. আ�াহর্্উপর্কসম্করাঃ্ েযমন: েকউ্কােরা্স�েকব্

বলল, আ�াহর্্কসম! আ�াহ্অমুকেক্কমা্করেবন্নায্

আমােদর্সমাে ্এমনিট্অেনক্সময়্লকয্করা্যায়য্এমনিক্

ভাল্মানু ্কতক বকা্কখনা্কখনা্এমন্ টনা্ েটয্লরা্যাক, 

েকউ্কাউেক্ভাল্কাে র্দা ‘ায়াত্িদল, িক�্েস্তার্আআােন্

সাড়া্না্িদেয়্পাপকাে ্িনমিাত্সাকলয্এমতাব�ায়্এই্দাঈ্

িনরাশ্হেয়্তােক্উপেদশ্েদায়া্েছেড়্েদয়; বরং্হয়েতাবা্তার্

উে�েশয্বেল, আ�াহর্্কসম! কি�নকােলা্আ�াহ্েতামােক্

কমা্করেব্নায 

মেন্রাখেত্হেব, এ্লরেবর্বােকযর্বযবহার্খুবই্ভয়াবহয্

ইহা্একিদেক্েযমন্আমল্িবন�্হায়ার্কারব, অনযিদেক্

েতমিন্তা�দীর্িবেরালীয্েকননা্েহদায়াত্আ�াহর্্হােতয্

তাছাড়া্মানুে র্েশ ্ভাল্হেব্িক্ম�্হেব্তা্একমা�্আ�াহ্

ছাড়া্আর্েকউই্ ােন্নায্এমন্বাকয্বযবহারকারীেক্েক্

                                                           
176. আল-ঈমান্িবল-�াযা্ায়াল্�াদার/১৫৪-১৫৫য্
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বেলেছ্েয, আ�াহ্ঐ্পাপীেক্কমা্করেবন্না? আ�াহর্্রহমত্

আটকােনার্অপেচ�া্করার্অিলকার্তােক্েক্িদেয়েছ?! 

হাদীেছ্এেসেছ, রাসূল্(সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ায়াসা�াম)্বেলন, 
 الَِّذى َذا َمْن َقاَل َتَعاَلى اللََّه َوِإنَّ ِلُفَالٍن اللَُّه َيْغِفُر َال َواللَِّه َقاَل َرُجًال َأنَّ« 

  »َعَمَلَك َوَأْحَبْطُت ِلُفَالٍن َغَفْرُت َقْد َفِإنِّى ِلُفَالٍن َأْغِفَر َال َأْن َعَلىَّ َيَتَألَّى
‘এক্বযি�্বলল, আ�াহর্্কসম! আ�াহ্অমুকেক্কমা্

করেবন্নায্তখন্আ�াহ্বলেলন, আমার্উপর্কসম্কের্েক্

বেল্েয, আিম্অমুকেক্কমা্করব্না? (েস্ে েন্রাখুক!) আিম্

অমুকেক্কমা্কের্িদেয়িছয্িক�্েতামার্আমল্ন�্কের্

িদেয়িছ’য176 F

177 

 

                                                           
177. ছহীহ্মুসিলম, হা/২৬২১, ‘সদাচরব, আ�ীয়তার্স�কব্রকা্এবং্

িশ�াচার’ অলযায়, ‘মানু েক্আ�াহর্্রহমত্েসেক্িনরাশ্করা্িনে ল’ 

অনুে�দয্
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তা�দীর্িব েয়্এক ন্মুিমেনর্করবীয়ঃ 

বা�ােক্তা�দীেরর্�িত্ঈমান্আনেত্হেব্এবং্

শরী‘আেতর্আেদশ-িনে ল্েমেন্চলেত্হেবয্বা�া্স কমব্

করেল্আ�াহর্্�শংসা্করেবয্আর্অনযায়্িকছু্কের্েফলেল্

আ�াহর্্িনকট্কমা্�াসবনা্করেবয্কারব্আমােদর্আিদ্িপতা্

আদম্ (‘আলাইিহসস্ালাম)্পাপ্কের্আ�াহর্্িনকট্তাবা্

কেরিছেলন। ফেল্আ�াহ্তা র্তাবা্কবূল্কেরিছেলন্এবং্

তা েক্নবী্িহসােব্মেনানীত্কেরিছেলনয  পকা�ের্ইবলীস্

পাপেক্আ কেড়্লের্িছলয্ফেল্আ�াহ্তােক্অিভশাপ্কেরেছন্

এবং্তােক্দূের্সিরেয়্িদেয়েছনয্অতএব্েয্পাপ্কের্তাবা্

করেব, েস্�কক ত্মানু ্িহসােব্পিরগিবত্হেবয্িক�্েয্পাপ্

কের্তা�দীেরর্েদাহাই্িদেব, েস্ইবলীসী্কমবকাে�র্ই ালারী্

হেবয্েসৗভাগযবান্েস-ই, েয্তার্িপতার্অনুসরব্করেবয্আর্

দুভবাগা্েস-ই, েয্তার্শ�্ইবলীেসর্অনুসরব্করেবয177

178 

এক ন্মুিমনেক্তা�দীেরর্চারিট্�েরর্উপর্িববাস্

করেত্হেবয্েস্মেন-�ােব্িববাস্করেব, আ�াহর্্জান, িলখন, 

ই�া্এবং্সকি�র্বাইের্েকান্িকছুই্ েট্না । েস্আেরা্িববাস্

                                                           
178. মা মূ‘উ্ফাতাায়া ইবেন্তায়িমইয়াহ, ৮/৬৪য 
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করেব্েয , আ�াহ্তােক্তা র্অনুসরেবর্িনেদবশ্িদেয়েছন্এবং্

পাপ্কা ্েসেক্িবরত্সাকেত্বেলেছনয্ফেল্েস্স কা ্কের্

যােব্এবং্পাপাচার্ব বন্কের্চলেবয্আ�াহ্তােক্স কা ্

করার্এবং্অস কা ্ব বন্করার্তাফী�্িদেল্েস্আ�াহর্্

 কিরয়া্আদায়্করেবয্পকা�ের্স কা ্স�াদন্এবং্

অস কা ্ব বেনর্তাফী��া্্না্হেল্আ�াহর্্িনকট্কমা্

�াসবনা্এবং্তাবা্করেবয 

ইহেলৗিকক্সুেযাগ-সুিবলা্অ বেনা্বা�ােক্�েচ�া্করেত্

হেবয্তেব্এ্েকে�্সিঠক্এবং্ৈবল্প�া্অবল�ন্করেত্

হেবয্েস্তার্কাি�ত্ব�িট্অ বন্করেত্পারেল্আ�াহর্্

 কিরয়া্আদায়্করেবয্আর্না্পারেল্তা�দীেরর্�িত্স��্

সাকেব।্সােস্সােস্তােক্িববাস্করেত্হেব, তা�দীের্যিদ্
েলখা্সােক, েস্সিঠক্িকছু্করেব, তাহেল্তা্কখনই্ভুল্

হায়ার্নয় । পকা�ের্তা�দীের্যিদ্েলখা্সােক ,্েস্ভুল্

করেব, তাহেল্তা্কখনই্সিঠক্হায়ার্নয়। 

মেন্রাখেত্হেব, তা�দীেরর্সূ�ািতসূ�্�িতিট্িব েয়্

জান্রাখা্সবার্ নয্য রী্নয়য্সংিক্াকাের্েমৗিলক্

িব য়গিল্ে েন্িনেলই্যেস�্হেব্ইনশাআ�াহয178 F

179 

                                                           
179. আল-ঈমান্িবল্�াযা্ায়াল্�াদার/৭১-৭২য 
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তা�দীর্স�েকব্সালােফ্ছােলহীেনর  ্

কিতপয়্গুরপূবব্বাবীঃ 

* আলী্ (রািদয়া�াহ্ ‘আনহ)্েসেক্বিববত, একিদন্তা র্

সামেন্তা�দীেরর্কসা্বলা্হেল্িতিন্তা র্ত বনী্া্মলযমা্

আ�ুল�য়্তা র্মুেখর্মেলয্�েবশ্করােলনয্অতঃপর্ঐ্

আ�ুল�য়্�ারা্হােতর্তালুেত্দু’িট্দাগ্িদেলন্এবং্বলেলন,  
َهدُ « َْ
َ
نّ  أ

َ
ََتَي مغّرْ�َمتَْ�ِ  َهيَ�ْ�ِ  أ مّ  ِف  َك

ُ
ِكتَيِن  أ

ْ
  »مل

‘আিম্সাকয্িদি�্েয, এই্দাগ্দু’িটা্আ�াহর্্তা�দীেরর্

মূল্িকতাব্তসা্লাােহ্মাহফূেয্েলখা্িছল’য179 F

180 

* আ�ু�াহ্ইবেন্মাসঊদ্(রািদয়া�াহ্‘আনহ)্বেলন, 
ْنَعمُ  ََ  ومَ ِ  ََ « َمينِ  َطْعمَ  رَُجلل  َُ ُْ ِ

ْ
َّ  مَ َقَدرِ  يُْؤِمنَ  َى

ْ
  »نِيل

‘আ�াহর্্কসম! তা�দীেরর্�িত্ঈমান্না্আনা্পযব�্

                                                           
180. আ�ু�াহ্ইবেন্আহমাদ, আস-সুুাহ, ২/৪৩২, আছার/৯৫৫, তাহ�ী�: 

মুহা�াদ্সাঈদ্�াহরানী,  (দা�াম: দাু্ইবিনল্�াইিয়ম, �সম্�কাশ: 

১৪০৬্িহ:); আ ুুর্ী, আশ-শারী ‘আহ, ২/৮৪৪, আছার/৪২১; ইমাম্

লালকাঈ, শারহ্উছূিলল্ই ‘িত�াদ, ৪/৭৩৭-৭৩৮, নং্১২১৩)য্বববনািট্

যঈফয 
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েকউ্ঈমােনর্�াদ্পােব্না’য180 F

181 

* আ�ু�াহ্ইবেন্আ�াস্(রািদয়া�াহ্‘আনহমা)্বেলন, 
» َُ َعْج
ْ
َكيُْس  مل

ْ
َقَدرِ  ِمنَ  َومل

ْ
  »مل

‘অপারগতা্এবং্িবচকবতা্তা�দীেররই্অংশ’য181 F

182 

* রাঊস্ (রেহমাহ�াহ)্বেলন, আিম্রাসূল্ (সা�া�াহ্

‘আলাইিহ্ায়াসা�াম)-এর্িতনশ’ ছাহাবীেক্েপেয়িছ, তা রা্সকেলই্

বেলন, 
  »ِبَقَدٍر َشْيٍء ُكلُّ« 

‘সবিকছু্তা�দীর্অনুযায়ীই্হয়’য182 F

183 

* ইবেন্আ�াস্(রািদয়া�াহ্‘আনহ)্বেলন, 
َىدل  َغالَ  َمي«

َ
َقَدرِ  ِف  أ

ْ
  مل

ّ
  »مِ ْسَال مإلِ  ِمنَ  َخَرجَ  إَِ

‘তা�দীর্িনেয়্েয-ই্বাড়াবািড়্কেরেছ, েস-ই্ইসলাম্েসেক্

েবর্হেয়্েগেছ’য 183 F

184  

* িতিন্আেরা্বেলন, 

                                                           
181. শারহ্উছূিলল্ই ‘িত�াদ, ৪/৭৩৯, আছার/১২১৮; আ�ুর্রাযযা�, আল-

মুছাুাফ, ১১/১১৮, আছার/২০০৮১, তাহ�ী�: হাবীবুর্রহমান্আ‘যমী, 

(ৈব ত: আল-মাকতাবুল্ইসলামী, ি�তীয়্�কাশ: ১৯৮৩্ইং)। 
182. বুখারী, খাল�ু্আফ‘আিলল্ইবাদ/২৫; শারহ্উছূিলল্ই ‘িত�াদ, ৩/৬০৭-

৬০৮, আছার/৯৭০য 
183. শারহ্উছূিলল্ই‘িত�াদ, ৪/৬৪০, আছার/১০২৭। 
184. �াগ�, ৪/৬৯৯, আছার/১১৩১। 
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ْطَاَض  قَْومل  لَيَْس «
َ
  أ

َ
َقَدِرّ�ةِ  ِمنَ  م ِ  إَل

ْ
  »مل

‘আ�াহর্্িনকট্�াদািরইয়ােদর্েচেয়্ কিবত্আর্েকান্

স�দায়্েনই’য184 F

185 

*্একদা্ইবেন্ামর্ (রািদয়া�াহ্ ‘আনহমা)্েক্বলা্

হেয়িছল, একদল্েলাক্বেল্েয, তা�দীর্বলেত্িকছু্েনইয্

তখন্িতিন্বেলিছেলন, 
َِم «

َ
وي
ُ
َقَدِرّ�ونَ  أ

ْ
َِم . مل

َ
وي
ُ
َُ  أ ّمةِ  َهِذِِ  َ�ُو

ُ ْ
  »مأل

ারাই্হল্�াদািরইয়াহ্স�দায়, ারাই্এই্উ�েতর্

মা ূসী্বা্অি�উপাসক’য185 F

186 

* হাসান্বাছরী্ (রেহমাহ�াহ)্বেলন, ‘েয্বযি�্তা�দীরেক্

িমসযা্�িতপু্করেব, েস্কােফর্হেয়্যােব’য186 F

187 

* ইমামু্আহিলস্্সুুাহ্ায়াল্ ামা ‘আহ্ইমাম্আহমাদ্

(রেহমাহ�াহ)্বেলন, ‘�াদািরইয়াহ, মু ‘তািযলাহ্এবং্

 াহি্মইয়ােদর্েপছেন্ছালাত্আদায়্করা্যােব্না’য187 F

188 

                                                           
185. আস-সুুাহ, ২/৪১৭,্আছার/৯১২। 
186. �াগ�, ২/৪৩৩, আছার/৯৫৮য্
187. হােফয্যাহাবী, িসয়াু্আ‘লািমুুবালা, তাহ�ী�:  ‘আইব্আরনাঊর্এবং্

অনযানয, (ৈব ত: মুায়াসস্াসাতুর্িরসালাহ, নবম্�কাশ: ১৯৯৩্ইং), 

৪/৫৮১। 
188. আ�ু�াহ্ইবেন্আহমাদ, আস-সুুাহ, ২/৮০৮, আছার/১৩৫৪। 
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তা�দীের্িববাস্�াপেনর্কিতপয়্উপকািরতাঃ 

১. তা�দীের্িববাস্�াপন্করেল্ঈমান্পূববতা্পায়য 

২. তা�দীেরর্�িত্ঈমান্না্আনেল্‘ুবূিবইয়াত’ বা্

�িতপালেনর্েকে�্ লুমা�্আ�াহেক্এক্বেল্িববাস্করার্

িব য়িট্পূববতা্পায়্নায্েকননা্তা�দীর্আ�াহর্্কমবসমূেহর্

অনযতময 

৩. তা�দীের্িববাস্করেল্বা�া্তার্িবপদাপদ, দুঃখ-কে�্

আ�াহর্্শরবাপু্হেত্পারেবয্পকা�ের্কলযাবকর্িকছু্ টেল্

েস্তা্আ�াহর্্িদেক্স�ি�ত্করেত্িশখেব্এবং্েস্ ানেব্

েয, তার্�িত্আ�াহর্্অেশ ্অনুকেহই্এিট্স�ব্হেয়েছয্

রাসূল্(সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ায়াসা�াম)্বেলন, 
ْمرِ  َعَجبَي«

َ
ُمْؤِمِن  أل

ْ
ْمَرُِ  إِنّ  مغ

َ
ل  ُكّهُ  أ ِْ َىدٍ  َذميَ  َولَيَْس  َخ

َ
  أل

ّ
ُمْؤِمِن  إَِ

ْ
 إِنْ  غِة

يَطتْهُ  َْ
َ
مءُ  أ َكرَ  َ ّ نَ  ََ ًَ َم ََ ِْ ُ  َخ

َ
يَطتْهُ  َو�ِنْ  َ َْ

َ
مءُ  أ ّ َبَ  َّ نَ  َْ ًَ َم ََ ِْ ُ  َخ

َ
َ«  

‘মুিমেনর্িব য়িট্অেনক্ম ার, তার্সবিকছুই্কলযাবকর; 

মুিমন্বযি�্ছাড়া্অনয্কােরা্েকে�্এমনিট্হয়্নায্কারব্খুশীর্

িকছু্ টেল্েস্আ�াহর্্ কিরয়া্আদায়্কেরয্ফেল্তা্তার্

 নয্কলযাবকর্হয়য্পকা�ের্কে�র্িকছু্ টেল্েস্ৈলযবযলারব্
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কেরয্ফেল্তা্তার্ নয্কলযাবকর্হয়’।188F

189 

৪. তা�দীের্িববাস্�াপন্করেল্বা�া্েয্েকান্

িবপদাপদেক্হালকা্মেন্করেত্িশখেব। কারব্যখন্েস্ ানেব্

েয,্তার্িবপদাপদ্আ�াহর্্পক্েসেকই্আেস, তখন্তা্তার্

কােছ্িকছুই্মেন্হেব্নায্মহান্আ�াহ্বেলন, 

بَهُ ﴿
ْ
ْهِد قَة َُ  ِ َّ   ]11ملاينن:  سورة [﴾َوَمن يُْؤِمن نِي

‘েয্আ�াহর্�িত্িববাস্কের , িতিন্তার্অ�রেক্স পস্

�দশবন্কেরন ’ (তাগাবুন্১১) ।্আল�ামা্ (রেহমাহ�াহ)্বেলন, 

এখােন্ঐ্বযি�র্কসা্বলা্হেয়েছ, যার্িবপদাপদ্আসেল্েস্

িববাস্কের্েয, তা্আ�াহর্্পক্েসেকই্হেয়েছয্ফেল্েস্

তােত্স��্সােক্এবং্তােক্অকপেট্কহব্কের্েনয়।189F

190 

৫. তা�দীেরর্মালযেম্মানু ্তােক্�দ�্েন ‘মতসমূহেক্

েসগিলর্�কক ত্দাতার্িদেক্স�ি�ত্করেত্পারেবয্েকননা্

আপিন্তা�দীেরর্�িত্ঈমান্না্আনেল্উ�্েন ‘মেতর্সােস্

�কােশয্ িড়ত্েকান্বযি�র্িদেক্েসগিলর্স��্করেবনয্

েস নয্অেনক্মানু েক্রা া-বাদশা, ম�ী-এমিপেদর্েতা ােমাদ্

করেত্েদখা্যায়য্অতঃপর্তা েদর্কাছ্েসেক্িকছু্অ বন্
                                                           
189. ছহীহ্মুসিলম, হা/২৯৯৯, ‘যুহদ্্এবং্ির�া�’ অলযায়,  ‘মুিমেনর্সবিকছুই্

কলযাবকর’ অনুে�দ। 
190. তাফসীের্রবারী, ২৩/১১য 
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করেত্পারেল্উহােক্তা েদর্িদেকই্স�ি�ত্কের্এবং্সকি�্

কতবার্অনুকেহর্কসা্ভুেল্যায়য্অবশয্একসা্িঠক্েয, মানুে র্

কক তজতাা্আদায়্করেত্হেবয 190 F

191 

৬. তা�দীের্িববাস্�াপন্করেল্সুেখ-দুঃেখ্সববদা্সিঠক্

পেসর্উপের্িটেক্সাকা্স�ব্হেবয্ভাল্িকছু্েপেল্েস্

আনে�্আ�হারা্হেব্নায্পকা�ের্বালা-মুছীবত্তােক্

আশাহত্করেত্পারেব্নায্েস্ ানেব, তার্ ীবেন্কলযাবকর্

যা্িকছুই্অি বত্হয়, সবই্আ�াহর্্পক্েসেকই্হয়; তার্

িবচকবতা্এবং্কেমবর্পারদিশবতার্িবিনমেয়্নয়য্মহান্আ�াহ্

বেলন, 

 ﴿ ِ َّ ن َِدْعَمٍة ََِمَن م   ]53مهال:  سورة [﴾َوَمي نُِ�م ِمد

‘েতামােদর্িনকট্েয্সম�্েন ‘মত্আেস, তা্আ�াহর্্পক্

েসেকই্আেস’ (নাহল্্৫৩)। 
পকা�ের্িবপদাপদ্এেল্েস্ ানেব, এিটই্তার্তা�দীের্

িলিপব�্িছল্এবং্তা্আ�াহর্্পক্েসেক্পরীকায্ফেল্েস্

ৈলযবযহারা্হেব্না, আশাহত্হেব্না; বরং্েস্ৈলযবযলারব্করেব্

এবং্আ�াহর্্পক্েসেক্ছায়ােবর্�তযাশী্হেবয 191 F

192 

                                                           
191. মুহা�াদ্ইবেন্ছােলহ্উছায়মীন, শারহল্আ�ীদািতল্ায়ােসিরইয়াহ, 

২/১৮৯-১৯০। 
192. ড. ামর্সুলায়মান্আল-আশ�ার, আল-�াযা্ায়াল-�াদার/১১০। 
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িবখযাত্�াচযিবদ, ‘রাসূল’ নামক্কে�র্েলখক্েবাডিল  

(BODLEY)্বেলন, ‘আিম্মুর্আরবেদর্কাছ্েসেক্দুি��ােক্

পরাি ত্করেত্িশেখিছয্কারব্মুসিলম্িহসােব্তা�দীেরর্�িত্

তােদর্ঈমান্অটুট । আর্এই্ঈমান্তােদরেক ্েযমন্িনরাপেদ্

 ীবন্যাপন্করেত্সহেযািগতা্কেরেছ, েতমিন্তা্তােদরেক্

সহ ্এবং্সাবলীল্ ীবন্যাপন্করেত্িশিখেয়েছ । েস নয্

েকান্িব েয়্তারা্তাড়াহড়াা্কের্না ; দুি��াক�া্হয়্নায্

েকননা্তারা্িববাস্কের, তা�দীের্যা্েলখা্আেছ, তা্হেবইয্

িক�্তার্মােন্এই্নয়্েয, তারা্হাত্গিটেয়্বেস্

সােক।...আমার্আরব্মুভূিম্েছেড়্আসা্১৭্বছর্হেয়্েগল, 

িক�্আ া্আ�াহ্িনলবািরত্তা�দীেরর্েকে�্আিম্আরবেদর্

েসই্পিরিচত্অব�ান্কহব্কিরয্ফেল্েযেকান্িবপদাপদেক্

আিম্ঠা�া্মাসায়্বরব্কের্িনেত্পািরয্আরবেদর্কাছ্েসেক্

েশখা্এই্�ভাব্আমার্�ায়ুিবক্চাপ্িনয়�েব্উপশমকারী্নানা্

টযাবেলট-কযাপসুেলর্েচেয়্বহগব্েবশী্সফল্হেয়েছ।192

193 

৭. তা�দীেরর্�িত্ঈমান্আনেল্পরকােলর্সুখ-শাি�র্

 নয্বা�া্সববা�ক্েচ�া্করেত্সকম্হেব; বযসবতা্আর্হতাশা্

                                                           
193. েডল্কােনবগী, দা‘ইল্�ালা�্ায়াবদ্াইল্হায়াত, আরবী্অনুবাদ: আ�ুল্

মুন‘ইম, (কায়েরা: মাকতাবাতুল্খান ী, তা. িব.), পক: ৩০৩-৩০৫। 
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তােক্কাস্করেত্পারেব্নায193

194 

৮. তা�দীেরর্�িত্ঈমান্আনয়ন্িহংসা-িবে� , শ�তা, 

 ািলয়ািত্�ববতাসহ্অেনক্মেনর্বযািলর্িচিক সা্িহসােব্কা ্

কেরয্েকননা্েস্তার্েকান্ভাইেক্েন ‘মেতর্মেলয্েদখেল, 

িনি�ত্ ানেব্েয, আ�াহই্তােক্এই্েন ‘মত্দান্কেরেছনয্

ফেল্িহংসার্পিরবেতব্েস্তার্মুসিলম্ভাইেয়র্েন ‘মেত্খুশী্

হেব্এবং্আ�াহর্্কােছ্িনে র্ নয্অনু প্েন ‘মত্�াি্র্

�াসবনা্করেবয্আ�াহর্্�িত্ঈমান্না্আনেল্মেনর্এ াতীয়্

বযািলর্িচিক সা্স�ব্নয়য194

195 

মহান্আ�াহ্আমােদরেক্�ীেনর্সিঠক্বুঝ্দান্কুন্

এবং্তদনুযায়ী্সািববক্ ীবন্পিরচালনার্তাাফী�্িদনয্আমীন! 

                                                           
194. ‘আল-ইনেতছার্িফর-রি�্আলাল-মু‘তািযলািতল্�াদািরইয়ািতল্আশরার’ 

নামক্কে�র্ভূিমকা, ১/৬১। 
195. মুহা�াদ্হাসস্ান, আল-ঈমান্িবল-�াযা্ায়াল্�াদার, (মানছূরাহ: 

মাকতাবাতু্ফাইয়যায, ি�তীয়্�কাশ: ২০০৬ইং), পক: ২৬৮)য  
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সূচীপ� 

 

িব য়্ পক�া 

ভূিমকা  

তা�দীর্িনেয়্আেলাচনা্করা্িক্িনে ল?  

তা�দীেরর্অসব  

তা�দীের্িববােসর্অপিরহাযবতাঃ  

তা�দীেরর্�রসমূহ 

�সম্�র: ্সবিকছু্স�েকব্আ�াহর্্িচর�ন্

জােনর্�িত্িববাস্�াপনঃ 

ি�তীয়্�র: ্আ�াহ্তা র্িচর�ন্জান্অনুযায়ী্

লাউেহ্মাহফূ্েয্ি�য়ামত্পযব�্যা্িকছু্হেব্তার্

সবই্িলেখ্েরেখেছন্এ্কসা্মেন�ােব্িববাস্করা 

তক তীয়্�রঃ ্আ�াহর্্ই�া্বযতীত্েকান্িকছুই্

হয়্না্একসার্�িত্দকৃ্িববাস্করা 

চতুসব্�রঃ্আ�াহর্্রাে যর্সবিকছু্িতিনই্সকি�্

কেরেছন্একসার্�িত্ঈমান্আনা: 
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তা�দীের্িববােসর্েকে�্িব�াি�ঃ 

* িব�াি�র্কারবঃ 

* েক্সবব�সম্তা�দীরেক্অ�ীকার্কের? 

* তা�দীেরর্েকে�্িব�া�্েফকবাসমূহঃ 

১. �াদািরইয়াহঃ 

২.  াবিরইয়াহঃ 

* �াদািরইয়ােদর্কিতপয়্দলীল্এবং্তার্

 বাবঃ 

*  াবিরইয়ােদর্কিতপয়্দলীল্এবং্তার্

 বাবঃ 

 

তা�দীর্স�েকব্আহলুস্্সুুাহ্ায়াল্

 ামা‘আেতর্আ�ীদাঃ 

 

আহলুস্্সুুাহ্ায়াল্ ামা‘আেতর্িনকট্

আ�াহর্্‘ইরাদাহ’ (إرادة) বা্‘ই�া’-এর্পিরচয়ঃ 

* ইরাদাহ্কাউিনইয়াহ্এবং্ইরাদাহ্শারঈয়াহ-

এর্মেলয্পার িরক্সি�লন্এবং্িবি�ুতার্

অব�াসমূহ 

* ইরাদাহ্কাউিনইয়াহ্এবং্ইরাদাহ্শারঈয়াহ-

এর্মেলয্পাসবকযঃ 
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তা�দীর্স�িকবত্কিতপয়্গুরপূবব্মাসআলাঃ 

এক.্আ�াহ্কতক বক্ম�্া্অকলযাব্সকি�র্

উে�শয্িক? 

দুই.্ম�্েকান্িকছু্আ�াহর্্িদেক্স�ি�ত্করা্

যােব্িক? 

িতন.্পাপ্কা ্কের্তা�দীেরর্েদাহাই্

েদায়ার্িবলান্িক? 

চার.্মানু ্িক্বালযগত্ ীব্নািক্তার্িন �্

ই�াশি�্রেয়েছ? 

পা চ.্পস�দশবন্এবং্পস��করব্িক্একমা�্

আ�াহর্্হােত? 

ছয়.্ঝুল�্( )এবং্অনড়্ (معةق مبم أو مثبت ) 

তা�দীর্�স�: 

সাত.্তা�দীেরর্�িতিট্িস�াে�্স��্সাকা্িক্

য রী? 
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তা�দীর্েকি�ক্�চিলত্িকছু্ভুল-�াি�্

১.্তা�দীর্িবেরালী্কসাবাতবা্বলাঃ 

২.্মুছীবত্এেল্‘যিদ’ শ�্বযবহার্করা 

৩.্তা�দীর্িবেরালী্কাযবকলাপ্করা 

৪.্মকতুয্কামনা্করা 

৫.্আ�হতযা্করা 

৬.্কবযা্স�ান্ �্িনেল্নারায্হায়াঃ 

৭.্িহংসা্করা 

৮.্আ�াহর্্উপর্কসম্করা 

 

তা�দীর্িব েয়্এক ন্মুিমেনর্করবীয়ঃ  

তা�দীর্স�েকব্সালােফ্ছােলহীেনর্কিতপয়্

গুরপূবব্বাবীঃ 

 

তা�দীের্িববাস্�াপেনর্কিতপয়্উপকািরতাঃ  

সূচীপ�  
 


