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অেুব্াদনকর কথা 

আল্লাে িা‘আলার অসংখ্য প্রশংসা তযতে তেতখ্ল তব্নের একমাত্র রব্। তিতে 
আমানদর সকনলর সিয মা‘বু্দ। আল্লাে িা‘আলা স্বীয় সত্ত্বায় যযমে এক ও 
অতিিীয় যিমতে িাাঁর গুোব্লীনিও তিতে অেেয ও অিুলেীয়। সালাি ও 
সালাম যসই মোেব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লানমর প্রতি, যাাঁনক আল্লাে 
িা‘আলা সিয-সতিক দীে ইসলাম সেকানর সমগ্র তব্েজগনির জেয 
রেমািরূনপ যপ্ররে কনরনছে এব্ং িাাঁর ব্ংশধর ও সাোব্ানয় যকরানমর প্রতি 
এব্ং তকয়ামি পযথন্ত ঐ সকল যলাকনদর প্রতি, যারা তেষ্ঠার সানথ কুরআে ও 
সুন্নাের আেুগিয ও অেুসরে কনর িনলে। 

যজনে রাখু্ে, দীে ইসলানমর মূল তভতি েল ঈমানের ওপর। অথি আজ 
আমানদর মুসতলম সমানজর এক তব্রাট অংশ কুরআে ও সুন্নাের 
আনলাকব্তিথকা এব্ং ঈমাে ও আক্বীদার জ্ঞাে যথনক ব্হুদূনর অব্স্থাে করার 
িনল কুির, তশকথ এব্ং তব্তভন্ন তব্ভ্রাতন্তনি তেপতিি েনয় ঘুরপাক খ্ানে। 
আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 

ك   ِمنُ يُؤ   َوَما﴿
َ
ِ  ََثُُهمأ ِ  َوُهم إَِّل  ّلَلِ ٱب ش   [ ٦٠١: يوسف] ﴾١٠٦ وُُكَ َ مُّ

“িানদর অতধকাংশ আল্লাের ওপর ঈমাে রানখ্, তকন্তু িারা মুশতরক।’’ [সূরা 
ইউসূি, আয়াি: ১০৬] 
যলখ্ক এ পুতিকাতটনি ইসলামী আক্বীদার মূল তভতিসমূে সম্পনকথ জ্ঞােগভথ 
আনলািো কনরনছে। তেনভথজাল ইসলামী আক্বীদার জ্ঞাোজথনের জেয ব্ইতটর 
অপতরসীম গুরুত্ব অেুধাব্ে কনর ব্াংলা ভাষায় এর অেুব্াদ করার প্রয়াসী েই। 
অেুব্ানদ যকানো ভুলত্রুতট দৃতিনগাির েনল আমানক অব্তেি করার জেয 
পািনকর তেকট তব্েীি অেুনরাধ রইল। অসীম দয়ালু আল্লাের তেকট আকুল 
আনব্দে, তিতে যযে খ্ানলসভানব্ িাাঁরই জেয আমার এ পতরশ্রম কবূ্ল কনরে 
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এব্ং এ কানজর সানথ সংতিি সকনলর জেয দুতেয়ার কলযাে ও আনখ্রানি 
োজানির ওসীলা কনর যদে। আমীে। 

 
আবু্ মােমুদ মুোম্মাদ আলীমুল্লাে 
যপািঃ দানরাগার োট 
৩৯১২ ছাগলোইয়া 
যিেী। 
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ভূতমকা 
 

সমি প্রশংসা আল্লাের জেয, আমরা িাাঁরই প্রশংসা কতর এব্ং িাাঁরই তেকট 
সাোযয িাই। িাাঁরই তেকট ক্ষ্মা প্রাথথো কতর এব্ং িাাঁরই তেকট িাওব্া কতর। 
সমি তব্পযথয় ও কুকীতিথ েনি রক্ষ্ার জেয আমরা িাাঁরই সাোযয প্রাথথো কতর। 
আল্লাে যানক তেদায়াি দাে কনরে, িার যকানো পথভ্রিকারী যেই আর যানক 
তিতে পথভ্রি কনরে িার যকানো পথ প্রদশথেকারী যেই। অিিঃপর আতম সাক্ষ্য 
তদতে যয, আল্লাে িা‘আলা ব্যিীি সতিযকার যকানো মা‘বু্দ যেই, তিতে এক 
এব্ং অতিিীয়, িাাঁর যকানো শরীক যেই। আনরা সাক্ষ্য প্রদাে করতছ যয, 
মুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম আল্লাের ব্ান্দা ও িাাঁর রাসূল। আল্লাের 
পক্ষ্ যথনক সালাি ও সালাম ব্তষথি যোক িাাঁর তপ্রয় রাসূল মুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইতে ওয়াসাল্লাম-এর ওপর, িাাঁর ব্ংশধর ও সাোব্ানয় যকরানমর ওপর 
এব্ং যারা িাাঁনদর প্রদতশথি পনথর সতিক অেুসারী েনব্ িানদর ওপর।  

যজনে রাখু্ে, ইলনম িাওেীদ, িথা আল্লাের িা‘আলার একত্ব সংক্রান্ত জ্ঞাে 
সব্থানপক্ষ্া মেৎ ও পতব্ত্র। যকেো, ইলনম িাওেীদ েনলা আল্লাে িা‘আলার োম 
ও গুোব্লী সম্পতকথি জ্ঞাে অজথে করা এব্ং ব্ান্দার ওপর িাাঁর অতধকারসমূে 
সম্পনকথ অব্তেি েওয়া। আর এটাই আল্লাে িা‘আলার সন্তুতি লানভর একমাত্র 
পথ এব্ং ইসলামী শরী‘আনির মূল তভতি। এজেযই েব্ী-রাসূলগনের দাওয়াি 
ও আহ্বাে তছল এরই প্রতি যকদ্রীভীভূি।  

আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 
ر   َوَما  ﴿

َ
نَهُ  هِ إَِل   نَُِح   إَِّل  رَُسَل   ِمن لَِك َقب   ِمن َناَسل  أ

َ
نَا   إَِّل   هَ إَِل   َّل   ۥأ

َ
: االنبياء] ﴾٢٥ ُبُدو ِ ع  ٱفَ  أ

٥٢ ] 
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‘‘আপোর পূনব্থ আমরা যয রাসূলই যপ্ররে কনরতছ িার প্রতি এ প্রিযানদশ 
পাতিনয়তছ যয, আতম ব্যিীি সতিযকার যকানো মা‘বু্দ ব্া উপাসয যেই। সুিরাং 
যিামরা একমাত্র আমারই ইব্াদাি কর।” [সূরা আল-আতিয়া, আয়াি: ২৫] 

এটা যসই িাওেীদ যার সাক্ষ্য আল্লাে িা‘আলা স্বয়ং তেনজর জেয তদনয়নছে 
এব্ং সাক্ষ্য তদনয়নছে িাাঁর তিতরশিাগে ও তব্িাে ব্যতিগে আর এটাই আসমােী 
তকিাব্সমূনের মনধয আল্লাে িা‘আলা সম্পতকথি সব্থবৃ্েৎ সাক্ষ্য। আল্লাে 
িা‘আলা ব্নলে, 

نَهُ  ّلَلُ ٱ َشِهدَ ﴿
َ
ََ  إَِّل  هَ إَِل   َّل   ۥأ ْ  ئَِكةُ َمَل  ل  ٱوَ  ُه ْولَُا

ُ
ِ  ائَِم  قَا   مِ عِل  ل  ٱ َوأ  ٱب

ََ  إَِّل  هَ إَِل   َّل   ِط  قِس  ل   َعزِيزُ ل  ٱ ُه
 [ ٦١: عمران ال] ﴾١٨ ِكُمُ ل َ ٱ

‘‘আল্লাে সাক্ষ্য তদনয়নছে, তিতে ছাড়া আর যকানো সিয মা‘বু্দ যেই এব্ং 
তিতরশিাগে ও েযায়তেষ্ঠ জ্ঞােীগে ও সাক্ষ্য তদনয়নছে, তিতে ছাড়া আর যকানো 
সতিযকার ইলাে (উপাসয) যেই। তিতে পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।’’ [সূরা আনল 
ইমরাে, আয়াি: ১৮] 

িাওেীনদর িাৎপযথ ও মযথাদা যযনেিু অপতরসীম, িাই প্রনিযক মুসতলনমর 
অপতরোযথ দাতয়ত্ব েনলা, আল্লাের িাওেীদ ব্া আল্লাের একনত্বর জ্ঞাে তশক্ষ্া 
করা, অেযনক িা তশক্ষ্া প্রদাে করা এব্ং িাওেীদ তেনয় গনব্ষো ও তিন্তা-ভাব্ো 
করা। যানি কনর, যস প্রশান্ত মে তেনয় স্বীয় দীেনক এমে দৃঢ় তভতির ওপর 
স্থাপে কনর, যার সিলিা ও পতরোম তেনয় যস সুখ্ী েনি পানর। 
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দীে ইসলাম: 

ইসলাম যসই মোে দীে ব্া সিয ও সতিক জীব্ে তব্ধাে, যা সেকানর আল্লাে 
িা‘আলা মুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লামনক রােমািুল তলল 
‘আলামীেরূনপ যপ্ররে কনরে এব্ং আল্লাে িা‘আলা িািারা সমি ধমথ রতেি 
কনর যদে, িাাঁর ব্ান্দানদর জেয িা পূেথ কনর যদে এব্ং এরই মাধযনম ব্ান্দানদর 
ওপর আল্লাের তে‘আমনির িুড়ান্ত পতরপূেথিার যঘাষো প্রদাে কনরে ও 
তব্েমােব্িার জেয ইসলামনক একমাত্র দীে তেনসনব্ মনোতেি কনরে। তিতে 
কানরা যথনক ইসলাম ছাড়া অেয যকানো দীে কবু্ল করনব্ে ো। আল্লাে 
িা‘আলা ব্নলে, 

بَا   ُُمََمد   ََك َ  َما﴿
َ
َحد   أ

َ
ِن أ ِ ٱ وََخاَتمَ  ّلَلِ ٱ رَُسََل  ِكنَوَل   ر َِجالُِكم   م   [ ٠٠: االحزاب] ﴾َن  نلَبِي 

“মুোম্মদ যিামানদর মনধয যকানো পুরুনষর তপিা েে; (১) ব্রং তিতে আল্লাের 
রাসূল এব্ং সব্থনশষ েব্ী’’। [সূরা আল-আেযাব্, আয়াি: ৪০] 

আল্লাে িা‘আলা আনরা ব্নলে, 
َ ٱ﴿ ك   مَ َ  ل 

َ
ت   دِيَنُكم   لَُكم   ُت َمل  أ

َ
ُ   ُت َمم  َوأ ِ ٱ لَُكمُ  َورَِضُُت  َمِت نِع   ُكم  َعلَ  ﴾ا  دِين   مَ َل  س  ل 

 [ ٣: دةاملائ]

“আজ আতম যিামানদর জেয যিামানদর দীেনক পূেথাঙ্গ কনর তদলাম। যিামানদর 
প্রতি আমার তেয়ামি সুসমূ্পেথ কনর তদলাম এব্ং ইসলামনক যিামানদর 
জেযএকমাত্র দীে তেনসনব্ পছন্দ করলাম।” [সূরা আল-মাতয়দাে, আয়াি: ৩] 

আল্লাে িা‘আলা অেযত্র ব্নলে,  
ِينَ ٱ إِ َ ﴿ ِ ٱ ّلَلِ ٱ ِعندَ  ل   [ ٦١: عمران ال] ﴾ُم  َل  س  ل 

‘‘তেিঃসনন্দনে আল্লাের তেকট গ্রেেনযাগয দীে েনলা একমাত্র ইসলাম।” [সূরা 
আনল ইমরাে, আয়াি, ১৯] 

আল্লাে আনরা ব্নলে, 
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َ  َتغِ يَب   َوَمن﴿ ِ ٱ َغي  ََ  هُ ِمن   َبَل ُيق   فَلَن ادِين   مِ َل  س  ل  : عمران ال] ﴾٨٥ ِِسِينَ َخ  ل  ٱ ِمنَ  ِخَرةِ ٓأۡلٱ ِف  َوُه
١٢ ] 

“যয যলাক ইসলাম ছাড়া অেয যকানো দীে অেুসন্ধাে কনর, কতিেকানলও িার 
তেকট েনি িা গ্রেে করা েনব্ ো এব্ং আনখ্রানি যস েনব্ িরম ক্ষ্তিগ্রি।” 
[সূরা আনল ইমরাে, আয়াি: ৮৫]  
আল্লাে িা‘আলা মােব্কূনলর ওপর িাাঁর মনোেীি এই দীে গ্রেে করা িরয 
কনর তদনয়ছে। তিতে স্বীয় েব্ীনক সনিাধে কনর ব্নলে, 

َهاَي   قُل  ﴿ يُّ
َ
 ٱوَ  تِ َو  لَسَم  ٱ ُك ُمل  ۥ َلُ  ََّلِيٱ ََجًُِعا ُكم  إَِل   ّلَلِ ٱ رَُسَُل  إِن ِ  نلَاُس ٱ أ

َ  إَِّل  هَ إَِل   َّل   ِض  ۡرل 
 ََ ِ  ُه ْ َف  َوُيِمُُت   ۦيُح  ِ  اِمُنَا  ٱ نلَِب ِ ٱ َورَُسَِلِ  ّلَلِ ٱب

ُ ِ ِ ل  ِ  ِمنُ يُؤ   ََّلِيٱ م  َهُ ٱوَ  ۦتِهِ َوََكَِم   ّلَلِ ٱب  تَبُِع
 [ ٦٢١: االعراف] ﴾١٥٨ َتُدو َ َته   لََعَلُكم  

“(যে েব্ী) ব্নল তদে, যে মােব্মণ্ডলী, আতম যিামানদর সব্ার প্রতি আল্লাের 
রাসূল, তযতে সমগ্র আসমাে ও যতমনের সাব্থনভৌমনত্বর অতধকারী। তিতে ছাড়া 
আর যকানো সতিযকার উপাসয যেই। তিতে জীব্ে ও মৃিুয দাে কনরে। সুিরাং 
যিামরা ঈমাে আে আল্লাের ওপর, িাাঁর যপ্রতরি উম্মী েব্ীর ওপর, তযতে ঈমাে 
রানখ্ে আল্লাে ও িাাঁর সমি কালানমর ওপর। িাাঁর অেুসরে কর, যানি যিামরা 
সতিক সরল পথপ্রাপ্ত েনি পার।’’ [সূরা আল-আ‘রাি, আয়াি: ১৫৮] 
সেীে মুসতলনম আবু্ হুরায়রা রাতদয়াল্লাহু আেহু যথনক ব্তেথি োদীনস আনছ, 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম ব্নলনছে, ‘‘যসই মোে আল্লাের কসম, 
যার োনি মুোম্মানদর জীব্ে, এই উম্মনির মধযকার যলাক যোক যস ইয়ােূদী 
তকংব্া তিস্টাে; যয যলাক আমার আতব্ভথাব্ সম্পনকথ অব্তেি েনব্, অিিঃপর যস 
ইসলাম গ্রেে ব্যতিনরনক মারা যানব্ যস জাোন্নানম যানব্।” 

 রাসূনলর প্রতি ঈমানের অথথ: 
রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম যয তেদায়াি এব্ং তশক্ষ্া তেনয় 
এনসনছে যস সব্ তব্ষয়নক তব্োস সেকানর গ্রেে করা ও িার প্রতি অেুগি 
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েওয়া। শুধু তব্োস করাই যনথি েয়। এজেযই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইতে 
ওয়াসাল্লাম-এর িািা আবু্ িানলব্ রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লানমর 
ওপর ঈমাে আেয়েকারী ব্নল তব্নব্তিি েে তে অথি তিতে রাসূল যা তেনয় 
এনসতছনলে িা সিয ব্নল তব্োস করনিে এব্ং সাক্ষ্য তদনয়তছনলে যয, মুোম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম-এর আতেি ইসলাম সব্থানপক্ষ্া উিম ধমথ। 

 ইসলানমর যমৌতলক বব্তশিযাব্লী: 
এক: পূব্থব্িথী সব্ ধনমথর কলযােসমূে ইসলানম তেতেি আনছ। অেযােয ধনমথর 
ওপর ইসলানমর প্রাধানেযর অেযিম কারে এটাও যয, ইসলাম স্থাে-কাল, জাতি 
তেতব্থনশনষ সব্ার জেয উপনযাগী। আল্লাে িা‘আলা স্বীয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইতে ওয়াসাল্লামনক সনিাধে কনর ব্নলে, 

﴿ َ نَزنل 
َ
َق ِ  ٱل ِكَت َب  إَِل َك  ا  َوأ ق ا بِٱل  ِ َ  ل َِما ُمَصد  ُ ِمًنا ٱل ِكَت بِ  ِمنَ  يََدي هِ  َبي  ُ هِ   َوُمَه : دةاملائ] ﴾َعلَ
٠١] 

“আর আমরা আপোর প্রতি অব্িীেথ কনরতছ সিযগ্রন্থ যা পূব্থব্িথী গ্রন্থসমূনের 
সিযায়েকারী এব্ং যসগুনলার ওপর তব্িারকারী (িানি যয েক রনয়নছ এব্ং যয 
ব্াতিল প্রতব্ি েনয়নছ িা তেধথারেকারী) তেনসনব্’’। [সূরা আল-মাতয়দাে, আয়াি: 
৪৮] 
‘ইসলাম োমক দীেতট স্থাে-কাল, জাতি তেতব্থনশনষ সব্ার জেয উপযুি’ এর 
অথথ এই যয, ইসলানমর প্রনয়াগ ব্া ব্ািব্ায়ে যকানো যুনগ ব্া যকানো যদনশ 
জািীয় স্বানথথর পতরপন্থী েয়; ব্রং িা সকল জাতির জেয কলযােকর ও 
উপনযাগী। আব্ার এর অথথ এই েয় যয, ইসলাম প্রনিযক স্থাে-কাল ও জাতির 
প্রবৃ্তির অেুগি েনয় থাকনব্; যযমে যকানো যকানো যলাক উনেশয তেনয় থানক। 

দুই: ইসলাম যস মো সিয দীে, যতদ যকউ িা সতিকভানব্ ধারে কনর িা েনল 
িার প্রতি আল্লাের ওয়াদা রনয়নছ যয, আল্লাে িানক সাোযয করনব্ে এব্ং অেয 
সব্তকছুর ওপর িানক জয়যুি করনব্ে। আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 



 

 

ঈমানের মূলেীতিসমূনের ব্যাখ্যা  9  

﴿ ََ ر َسَل  ٱََّلِي   ُه
َ
َق ِ  َودِينِ  بِٱل ُهَدى   رَُسََلُۥ أ ِهَرهُۥ ٱل  ِينِ  ََعَ  ِلُظ  َ   ُك ِهِۦ ٱل  َ ِوُُكَ َ  َكرِهَ  َول  ٱل ُمش 

 [٣٣: اتلوبة] ﴾٣٣
‘‘তিতেই যস সত্ত্বা তযতে িাাঁর রাসূলনক তেদায়াি ও সিয দীেসে যপ্ররে 
কনরনছে। যানি এনক অেয সমি দীনের ওপর জয়যুি কনরে। যতদও 
মুশতরকরা িা অপছন্দ কনর।” [সূরা আি-িাওব্াে, আয়াি: ৩৩] 
তিতে আনরা ব্নলে, 

ْ  ٱََّلِينَ  ٱّلَلُ  وََعدَ ﴿ ْ  ِمنُكم   َءاَمُنَا لَِفَنُهم   ٱلَص لَِح ِت  وََعِملَُا َتخ  ۡرِض  ِف  لَيَس 
َ لََف  َكَما ٱل  َتخ   ٱس 

َِنَ  َقب لِِهم   ِمن ٱََّلِينَ  تََض   ٱََّلِي دِيَنُهمُ  لَُهم   َوَلَُمك  نَلَُهم لَُهم   ٱر  ِ ِن   َوَلَُبد  دِ  م  َ فِهِم   َبع  ا   َخ ن  م 
َ
 أ

ُبُدونَِن  ِوُُكَ َ  َّل  َيع  دَ  َكَفرَ  َوَمن ا  َشي   ِب  يُش  ْوَل ئَِك  َذ لَِك  َبع 
ُ
: انلور] ﴾٥٥ ٱل َف ِسُقَ َ  ُهمُ  فَأ

٢٢] 
“যিামানদর মনধয যারা ঈমাে আনে ও সৎকমথ কনর আল্লাে িানদরনক ওয়াদা 
তদনয়নছে যয, তিতে িানদরনক অব্শযই পৃতথব্ীনি শাসে কিৃথত্ব দাে করনব্ে। 
যযমে, তিতে শাসেকিৃথত্ব দাে কনরনছে িানদর পূব্থব্িথীনদরনক এব্ং তিতে 
অব্শযই সূদৃঢ় করনব্ে িানদর দীেনক। যা তিতে িানদর জেয পছন্দ কনরনছে 
এব্ং িানদরনক ভয় ভীতির পতরব্নিথ অব্শযই িানদরনক শাতন্ত দাে করনব্ে। 
িারা আমার ইব্াদাি করনব্ এব্ং আমার সানথ কাউনক শরীক করনব্ ো। 
এরপর যারা অকৃিজ্ঞ েয়, িারা েনলা িানসক।’’ [সূরা আে-েূর, আয়াি: ৫৫] 
তিে: ইসলাম আক্বীদা ও শরী‘আি উভনয়র সমন্বনয় গতিি তব্ষনয়র োম। 
ইসলাম িার আক্বীদা ও শরী‘আনি স্বয়ংসমূ্পেথ। যযমে, 
১। ইসলাম আল্লাের একনত্বর আনদশ যদয় এব্ং তশকথ যথনক তেনষধ কনর। 
২। ইসলাম সনিযর আনদশ যদয় এব্ং তমথযা যথনক তেনষধ কনর। 
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৩। ইসলাম েযায় ও ইেসানির1 তেনদথশ যদয় এব্ং যুলুম অিযািার যথনক তেনষধ 
কনর। 
৪। ইসলাম আমােি আদানয়র তেনদথশ যদয় এব্ং আমােনির তখ্য়ােি করনি 
তেনষধ কনর। 

৫। ইসলাম প্রতিশ্রুতি রক্ষ্ার তেনদথশ যদয় এব্ং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ যথনক তেনষধ 
কনর। 

৬। ইসলাম মািা-তপিার সানথ সিযব্োর ও আেুগনিযর হুকুম যদয় এব্ং 
িানদর প্রতি অব্াধয আিরে করা যথনক তেনষধ কনর। 

৭। ইসলাম আত্মীয় স্বজনের সানথ সুসম্পকথ ব্জায় রাখ্ার হুকুম যদয় এব্ং 
সম্পকথ তব্তেন্ন করা যথনক তেনষধ কনর। 

৮। ইসলাম প্রতিনব্শীর সানথ সিযব্োনরর তেনদথশ যদয় এব্ং অসিযব্োনর ব্াধা 
যদয়। 

সারকথা, ইসলাম সব্থপ্রকার উিম িতরনত্রর আনদশ যদয় এব্ং যাব্িীয় কু-িতরত্র 
যথনক তেনষধ কনর। প্রতিতট সৎকনমথর হুকুম যদয় ও প্রতিতট অপকমথ যথনক 
তেনষধ কনর। 

আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 
ُمرُ  ٱّلَلَ  إِ َ ﴿

 
لِ  يَأ َس نِ  بِٱل َعد  ِح 

ي   َوٱل 
َب   ذِي ِإَويَتا  َشا ءِ  َعنِ  َوَين َه   ٱل ُقر  ُمنَكرِ  ٱل َفح 

ِ   َوٱل  َغ 
 َوٱۡل 

 [١٠: انلحل] ﴾٩٠ تََذَكُرو َ  لََعَلُكم   يَعُِظُكم  

                                                           
1 আদল ব্া ইেসাি েনে: সমপযথায়সম্পন্ননদর ব্যাপানর সমিা আর তভন্নমুখ্ীনদর 
ব্যাপানর তভন্নিা প্রতিষ্ঠা করা। আদল অথথ কখ্নো তেিঃশিথ সাময প্রতিষ্ঠা েয় যযমেতট 
যকানো যকানো যলাক ব্নল থানক। িারা ব্নল, ইসলাম সানমযর ধমথ এব্ং শিথেীেভানব্ 
িা ব্লনি থানক। কারে তভন্ন মুখ্ীনদর মনধয সমিা তব্ধাে করা এক প্রকার যুলুম, যা 
ইসলাম কখ্নো কনর তে আর যারা িা করনব্ ইসলাম িানদর প্রশংসাও কনর তে।  
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“আল্লাে েযায়পরায়েিা, সদািরে এব্ং আত্মীয় স্বজেনক দাে করার আনদশ 
যদে এব্ং অিীলিা, অসঙ্গি কাজ ও সীমালংঘে তেনষধ কনরে; তিতে 
যিামানদরনক উপনদশ যদে যানি যিামরা তশক্ষ্া গ্রেে কর। [সূরা আে-োেল 
আয়াি: ৯০] 
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ইসলানমর তভতিসমূে 

ইসলানমর তভতি েনলা পাাঁিতট। এগুনলা আবু্দল্লাে ইব্ে উমার রাতদয়াল্লাহু 
আেহুমা কিৃথক ব্তেথি রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লানমর একতট 
োদীনস উতল্লতখ্ি আনছ। তিতে ব্নলনছে, ‘‘ইসলানমর তভতি পাাঁিতট তব্ষনয়র 
ওপর। যথা, (১) এ কথার সাক্ষ্য যদওয়া যয, আল্লাে ব্যিীি যকানো সিয মা‘বু্দ 
ব্া উপাসয যেই এব্ং মুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম আল্লাের ব্ান্দা ও 
িাাঁর যপ্রতরি রাসূল। (২) সালাি কানয়ম করা, (৩) যাকাি প্রদাে করা, (৪) 
রমযানের সাওম পালে করা এব্ং (৫) কাব্াঘনরর েজ পালে করা।’’ এক 
ব্যতি োদীনস ব্তেথি রুকেসমূনের ধারাব্াতেক ব্েথোয় েজ্জ্বনক রমযানের 
সাওনমর আনগ উনল্লখ্ করনল আবু্দল্লাহ্ ইব্ে উমার রাতদয়াল্লাহু আেহুমা িা 
অস্বীকার কনর ব্লনলে, ‘রমযানের সাওম ও েজ’ এভানব্ই আতম রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম যথনক শুনেতছ। (বু্খ্ারী ও মুসতলম, শব্দ 
মুসতলনমর) 
প্রথম তভতি: কাতলমািুশ শাোদাে: 

ًدا َعبُْدُه َورَُسوَُلُ  نه حُمَمه
َ
ُ َوأ ْن ال إََِلَ إاَِل اَّلله

َ
 َشَهاَدِة أ

এর অথথ েনলা, ‘‘এ সাক্ষ্য প্রদাে করা যয, আল্লাে িা‘আলা ব্যিীি ইব্াদনির 
যযাগয সতিযকার যকানো মা‘বু্দ যেই এব্ং মুোম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইতে 
ওয়াসাল্লাম আল্লাের ব্ান্দা ও িাাঁর রাসূল। এ কথা মনে প্রানে দৃঢ় তব্োস করা 
এব্ং মুনখ্ উচ্চারে করা। এমেভানব্ যসটা মনে দৃঢ় েনব্ যযে িা প্রিযক্ষ্ করা 
যানে। এই ব্ানকয একাতধক তব্ষয় থাকা সনত্বও িানক ইসলানমর একতট তভতি 
তেনসনব্ গেয করা েনয়নছ; এর কনয়কতট কারে েনি পানর:  
সম্ভব্ি িা এ জেয যয, মুোম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম আল্লাের পক্ষ্ 
যথনক িার দীনের প্রিারক যেিু িাাঁর উবু্তদয়যাি ও তরসালাি িথা আল্লাের 
ব্ান্দা ও রাসূল েওয়ার সাক্ষ্য প্রদাে -লা ইলাো ইল্লাল্লাহু -এর সাক্ষ্য প্রদানের 
সমূ্পরক তব্ষয় তেনসনব্ তব্নব্তিি েনয়নছ। 



 

 

ঈমানের মূলেীতিসমূনের ব্যাখ্যা  13  

অথব্া এ দুতট সাক্ষ্যই সমি ইব্াদাি ও সৎকমথ সেীে-শুদ্ধ েওয়া এব্ং আল্লাে 
িা‘আলার তেকট িা গ্রেেনযাগয েওয়ার পূব্থশিথ। কারে যকানো ইব্াদাি শুদ্ধ ও 
গ্রেেনযাগয েয় ো যিক্ষ্ে ো িার মনধয দুতট শিথ পাওয়া যায়; (ক) ইখ্লাছ 
অথথাৎ তশকথ যথনক মুি েনয় একমাত্র আল্লাে িা‘আলার উনেনশয ইব্াদাি করা, 
(খ্) মুিাব্া‘আি অথথাৎ রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লানমর তশক্ষ্া ও 
পদ্ধতি অেুযায়ী ইব্াদািগুনলা সম্পাদে করা। সুিরাং ইখ্লানছর িারা ‘‘লা 
ইলাো ইল্লাল্লাে’’-এর সাক্ষ্য ব্ািব্াতয়ি েয় আর রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইতে 
ওয়াসাল্লাম-এর পতরপূেথ আেুগনিযর িারা ‘‘মুোম্মাদুর রাসূলুল্লাে’’ এর সাক্ষ্য 
ব্ািব্াতয়ি েয়। 

কাতলমানয় শাোদাি -এর সাক্ষ্য প্রদানের অেযিম প্রধাে িল েনলা: 
অন্তর ও আত্মানক সৃতির যগালামী যথনক যব্র করা এব্ং েব্ী রাসূলগে ছাড়া 
অনেযর আেুগিয যথনক মুি করা। 

তিিীয় তভতি: সালাি কানয়ম করা: 
এর অথথ েনলা: সতিক পদ্ধতি ও পতরপূেথভানব্, তেতদথি সময় ও সুষু্ঠপন্থায় সালাি 
আদানয়র মাধযনম আল্লাের ইব্াদাি সম্পাদে করা। 

সালানির অেযিম িলািল েনলা, এর মাধযনম মনের প্রশাতন্ত, যিানখ্র শীিলিা 
লাভ এব্ং অিীল ও ঘৃেয কমথ-কাণ্ড েনি তব্রি থাকা যায়। 

িৃিীয় তভতি: যাকাি প্রদাে করা: 
আর িা েনলা যাকানির উপযুি ধে-সম্পনদ তেধথাতরি পতরমাে মাল ব্যনয়র 
মধযনম আল্লাের ইব্াদাি করা।  
যাকাি প্রদানের অেযিম উপকাতরিা েনলা, যাকাি প্রদানের মধযনম কৃপেিার 
মনিা েীে িতরত্র েনি আত্মানক পতব্ত্র করা এব্ং ইসলাম ও মুসলমােনদর 
অভাব্ পূরে করা যায়। 

িিুথথ তভতি: রমযাে মানসর সাওম: 
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সাওম েনে রমযাে মানস তদনের যব্লায় সাওম ভঙ্গকারী তব্ষয়াতদ যযমে, 
পাোোর, যযৌোিার ইিযাতদ যথনক তব্রি থাকার মাধযনম আল্লাের ইব্াদাি 
পালে করা। 

সাওনমর অেযিম উপকাতরিা: আল্লাে পানকর সন্তুতি লানভর প্রিযাশায় স্বীয় 
কামো-ব্াসোর ব্স্তুসমূে তব্সজথনের মাধযনম আত্মার উৎকষথ সাধে করা। 

পঞ্চম তভতি: েজ্জ পালে করা: 
এর অথথ েনলা: েনজর কাজসমূে পালনের জেয ব্ায়িুল্লাের উনেনশয গমে কনর 
আল্লাে িা‘আলার ইব্াদাি করা। 

েনজর অেযিম উপকাতরিা:  
আল্লাের আেুগনিয তেনজর শাতররীক ও অথথনেতিক সম্পদ ব্যয় করার মাধযনম 
আত্মশুতদ্ধর অেুশীলে করা। এই কারনে েজ পালে আল্লাের পনথ এক প্রকার 
তজোদ তেনসনব্ পতরগতেি। 
আমরা ইসলানমর িম্ভসমূে সম্পনকথ উপনর যয সব্ উপকাতরিার কথা উনল্লখ্ 
কনরতছ এব্ং যা উনল্লখ্ কতর তে, সব্তকছুই জাতিনক এমে পতব্ত্র মুসতলম 
জাতিনি পতরেি করনব্, যারা আল্লাের জেযই এ সিয দীে পালে করনব্, 
সৃতিজগনির সানথ েযায়পরায়েিা ও সিিার আিরে করনব্। যকেো ইসলামী 
শরী‘আনির এ তভতিসমূে সংনশাধে েনল শরী‘আনির অেযােয তব্ধােগুনলাও 
সংনশাতধি েনয় যানব্ আর মুসতলম উম্মনির সাতব্থক অব্স্থা সংনশাতধি েনয় 
যানব্ িার দীেী উন্নতি যথাযথভানব্ সম্পন্ন েনলই। পক্ষ্ান্তনর িানদর িীেী 
কমথকানণ্ড যিটুকু ভাটা পড়নব্ িিটুকুই িানদর অব্স্থার অব্েতি ঘটনব্।  
যয আমার উপনরাি ব্িনব্যর যথাথথিা যািাই করনি িায় যস যযে কুরআনে 
কারীনমর তেননাি আয়ািতট পাি কনর: 

﴿  َ َ  َ  َول
َ
َل  أ ه 

َ
ْ  ٱل ُقَرى   أ ْ  َءاَمُنَا ا  َ َنا َوٱَتَق ُ ِهم لََفَتح  ِنَ  بَرََك ت   َعلَ ۡرِض  ٱلَسَما ءِ  م 

َ  َوَل ِكن َوٱل 
 ْ َن ُهم َكَذبَُا َخذ 

َ
ْ  بَِما فَأ ِسُبَ َ  ََكنَُا ِمنَ  ٩٦ يَك 

َ
فَأ
َ
ُل  أ ه 

َ
  ٱل ُقَرى   أ

َ
َُُهم أ تِ

 
ُسَنا يَأ

 
ا بَأ  وَُهم   بََي ت 
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وَ  ٩٧ نَا ئُِمَ َ 
َ
ِمنَ  أ

َ
ُل  أ ه 

َ
  ٱل ُقَرى   أ

َ
َُُهم أ تِ

 
ُسَنا يَأ

 
ْ  ٩٨ يَل َعُبَ َ  َوُهم   ُضح   بَأ ِمُنَا

َ
فَأ
َ
رَ  أ  فََل  ٱّلَلِ   َمك 

َمنُ 
 
رَ  يَأ َ مُ  إَِّل  ٱّلَلِ  َمك  و َ  ٱل َق  [١١  ،١١: االعراف] ﴾ ٩٩ ٱل َخ ِِسُ

“জেপনদর অতধব্াসীরা যতদ ঈমাে আেি এব্ং িাক্ওয়া অব্লিে করি, 
িােনল আমরা িানদর জেয আসমাে ও জতমনের সমি ব্রকনির িার উনু্মি 
কনর তদিাম। তকন্তু িারা যখ্ে তমথযা ব্নল প্রিযাখ্যাে কনরনছ, িখ্ে আমরা 
িানদরনক িানদরই কৃিকনমথর দরুে পাকড়াও কনরতছ। জেপনদর অতধব্াসীরা 
এব্যাপানর তক তেতিন্ত যয, আমানদর আযাব্ িানদর ওপর রানির যব্লায় এনস 
পড়নব্ ো ! যখ্ে িারা থাকনব্ ঘুনম অনিিে? জেপনদর অতধব্াসীরা তক 
তেতিন্ত েনয় পনড়নছ যয, িানদর ওপর আমানদর আযাব্ তদনের যব্লায় এনস 
পড়নব্ ো! যখ্ে িারা থাকনব্ যখ্লা-ধুলায় মি? িারা তক আল্লাের পাকড়াও-
এর ব্যাপানর তেতিন্ত েনয় যগনছ? ব্স্তুি আল্লাের পাকড়াও যথনক িারাই তেতিন্ত 
েনি পানর যানদর ধ্বংস ঘতেনয় আনস’’। [সূরা আল-আ‘রাি, আয়াি: ৯৬-৯৯] 
সানথ সানথ অিীি যলাকনদর ইতিোনসর প্রতিও প্রনিযনকর লক্ষ্য করা উতিি। 
যকেো, ইতিোনস রনয়নছ বু্তদ্ধমাে এব্ং যানদর অন্তনর আব্রে পনড় তে এমে 
যলাকনদর জেয প্রিুর জ্ঞাে ও তশক্ষ্েীয় তব্ষয়ব্স্তু। আর আল্লােই আমানদর 
সোয়। 
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ইসলামী আক্বীদার তভতিসমূে 

পূনব্থ উনল্লখ্ করা েনয়নছ যয, ইসলাম েনে আক্বীদা ও শরী‘আনির সামতিক 
োম। ইনিাপূনব্থ ইসলামী শরী‘আনির তভতিসমূনের ব্েথোও যদওয়া েনয়নছ। 

ইসলামী আক্বীদার তভতিসমূে যা পতব্ত্র কুরআনে কারীম ও রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহুু্ 
আলাইতে ওয়াসাল্লাম এর োদীস িারা প্রমাতেি, িা েনলা: 
আল্লাের ওপর, িাাঁর তিতরশিাগনের ওপর, িাাঁর তকিাব্সমূনের ওপর, িাাঁর 
রাসূলগনের ওপর, যশষ তদব্নসর ওপর ও ভাল মন্দসে িক্বদীনরর প্রতি ঈমাে 
স্থাপে করা।  
উি তভতিসমূনের প্রমাে কুরআনে কারীম ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইতে 
ওয়াসাল্লানমর সেীে সুন্নােনি এনসনছ।  
যযমে, আল্লাে িা‘আলা কুরআে কারীনম ব্নলে,  

  ٱل ِبَ  َلي َس ﴿
َ
ْ  أ لَُّا ََ ََهُكم   تُ ِقِ  قَِبَل  وُُج رِِب  ٱل َمش  َ مِ  بِٱّلَلِ  َءاَمنَ  َمن   ٱل ِبَ  َوَل ِكنَ  َوٱل َمغ  َ  َوٱل 

ِ  َوٱل ِكَت بِ  َوٱل َمَل ئَِكةِ ٱٓأۡلِخرِ   [٦١١: ابلقرة] ﴾نَ َوٱنلَبِي 

“সৎকমথ শুধু এই েয় যয, পূব্থ তকংব্া পতিম তদনক মুখ্ তিরানব্; ব্রং সৎকাজ 
েনলা, ঈমাে আেনব্ আল্লাের ওপর, তকয়ামিতদব্নসর ওপর, তিতরশিানদর 
ওপর, আসমােী তকিাব্সমূনের ওপর এব্ং সমি েব্ী-রাসূলগনের ওপর।’’ 
[সূরা আল-ব্াক্বারা, আয়াি: ১৭৭] 
আর িাক্বদীর সম্পনকথ আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 

ء   ُكَ  إِنَا﴿ َن هُ  ََش  ُرنَا   َوَما   ٤٩ بَِقَدر   َخلَق  م 
َ
ِۢح َو ِحَدة   إَِّل  أ ََصِ  َكَم   [٢٠  ،٠١: القمر] ﴾٥٠ بِٱۡل 

“তেিয় আমরা প্রনিযকতট ব্স্তু সৃতি কনরতছ তেধথাতরি পতরমানে (িাকদীর 
অেুযায়ী)। আমার কাজ যিা সম্পন্ন েয় এক মুহুনিথ, যিানখ্র পলনকর মনিা।’’ 
[সূরা আল-ক্বামার, আয়াি: ৪৯-৫০] 
অেুরূপভানব্ প্রতসদ্ধ োদীনস তজব্রীনল ব্তেথি আনছ যয, তজব্রীল (আলাইতেস 
সালাম) উপতস্থি েনয় রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাতে ওয়াসাল্লামনক ঈমাে সম্পনকথ 
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প্রশ্ন করনলে। িখ্ে রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম উিনর ব্লনলে, 
‘‘ঈমাে েনলা, িুতম আল্লাের প্রতি, িাাঁর তিতরশিাগনের প্রতি, িাাঁর 
তকিাব্সমূনের প্রতি, িাাঁর রাসূলগনের প্রতি, যশষ তদব্নসর প্রতি ও ভানলা-
মন্দসে িাাঁর িাক্বদীনরর প্রতি ঈমাে স্থাপে করনব্।” [সেীে মুসতলম] 
 

ঈমানের প্রথম তভতি েনলা আল্লাে িা‘আলার ওপর ঈমাে 

আল্লাের ওপর ঈমানের মনধয িারতট তব্ষয় অন্তভুথি রনয়নছ:  
এক: আল্লাে িা‘আলার অতিনত্বর ওপর ঈমাে: তিত্বরাি, (স্বাভাতব্ক প্রকৃতি) 
যুতি ও শরী‘আি এব্ং ইতদ্রীভয়গ্রােয দলীল সব্ই আল্লাে িা‘আলার অতিনত্বর প্রমাে 
কনর, 
(১) তিত্বরানির আনলানক আল্লাের অতিত্ব: 
আল্লাের অতিনত্বর ওপর তিত্বরাি িথা স্বাভাতব্ক প্রকৃতিগি প্রমাে েনলা, 
আল্লাে িা‘আলা সৃতিগিভানব্ প্রনিযক মােুনষর মনধয তিন্তা ও তশক্ষ্া ছাড়াই 
স্রিার ওপর ঈমাে গ্রেনের যযাগযিা তেতেি যরনখ্নছে। তিত্বরানির এ দাব্ী 
যথনক যকউ তব্মুখ্ েয় ো, যতদ ো যসখ্ানে িা যথনক তেনরাধকারী যকানো 
তব্ষনয়র প্রতিতক্রয়া পনড়। যকেো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম 
ব্নলে, 

َسانِهِ » ْو ُيَمجِّ
َ
انِِه أ َ ْو ُينَِّصِّ

َ
بََواُه ُيَهوَِّدانِِه أ

َ
  «َما ِمْن َمْولُوٍد إاَِل يُوََلُ لََعَ الِْفْطَرِة فَأ

“প্রতিতট তশশুই ইসলামী তিত্বরানির ওপর জন্মগ্রেে কনর; তকন্তু িার তপিা-
মািা িানক ইয়ােূদী, তিস্টাে অথব্া অতিউপাসনক পতরেি কনর।’’ [সেীে 
বু্খ্ারী] 
(২) তব্নব্ক-বু্তদ্ধ ও যুতির আনলানক আল্লাের অতিনত্বর প্রমাে: 
পূব্থাপর সৃতি-জগনির সকল তকছু প্রমাে কনর যয, এসব্তকছুর এমে একজে 
স্রিা আনছে তযতে এগুনলানক সৃতি কনরনছে। যকেো জগনির যকানো ব্স্তু 
তেনজই তেজনক অতিত্ব দাে কনরতে অথব্া এসব্ তকছু েিাৎ কনরই আপো-
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আপতে অতিত্ব লাভ কনর তে। আর যকানো তকছুর তেনজই তেনজনক অতিত্ব দাে 
করা কখ্নো সম্ভব্ েয়। কারে, ব্স্তু কখ্নো তেনজই তেজনক সৃতি করনি পানর 
ো। যকেো, িা অতিত্ব লানভর পূনব্থ তছল অতিত্বেীে এব্ং যা তছল অতিত্বেীে 
িা কীভানব্ তেনজর স্রিা েনি পানর? আব্ার েিাৎ কনরই আপো-আপতে অতিত্ব 
লাভ করাও সম্ভব্ েয়; যকেো প্রতিতট ঘটোর যকানো ো যকানো ঘটক থানক। 
আর সমগ্র তব্ে-জগৎ এব্ং এর মধযকার সকল ঘটো- প্রব্াে এমে এক 
অভূিপূব্থ তেয়নম এব্ং এনক অপনরর সানথ সুন্দর ও সুিারুরূনপ পতরিাতলি 
েনে যয, যা যথনক প্রমাতেি েয় যয, এ তব্েজগনির েিাৎ কনর আপো-আপতে 
অভুযদয় ঘনট তে। েিাৎ কনর ঘনট যাওয়া যকানো তকছু তেয়ম ব্তেভূথিভানব্ েনয় 
থানক, এর মূল যকানো তেয়ম থানক ো, িা েনল এ সৃতি এি সুশৃঙ্খলভানব্ 
দীঘথ পতরক্রমায় কীভানব্ তটনক আনছ? িােনল সৃতিজগি যখ্ে তেজনক তেনজ 
অতিত্ব দাে করনি পানর তে এব্ং েিাৎ কনরও িা সৃতি েয় তে, িাই এ যথনক 
প্রমাতেি েনলা যয এর একজে স্রিা আনছে, তযতে েনলে সমি জগনির রব্ 
আল্লাে।  
আল্লাে িা‘আলা কুরআেুল কারীনমর সূরা আত্ব-িুনর এই যুতিসঙ্গি দলীল 
উনল্লখ্ কনর ব্নলে, 

م  ﴿
َ
ْ  أ ِ  ِمن   ُخلُِقَا ء   َغي  م   ََش 

َ
م   ٣٥ ٱل َخ لُِقَ َ  ُهمُ  أ

َ
ْ  أ ۡرَض   ٱلَسَم َو تِ  َخلَُقَا

َ َقُِنَ َ  َّل  بَل َوٱل   ٣٦ يُ
م  
َ
م   َرب َِك  َخَزا ئِنُ  ِعنَدُهم   أ

َ
ُ ِطُرو َ  ُهمُ  أ  [٣١  ،٣٢: الطور] ﴾٣٧ ٱل ُمصَۜ

‘‘িারা তক তেনজরাই আপো-আপতে সৃি েনয় যগনছ, ো িারা তেনজরাই 
তেনজনদর স্রিা? ো িারা েনভামণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃতি কনরনছ? ব্রং িারা 
দৃঢ়ভানব্ তব্োস কনর ো। িানদর কানছ তক আপোর পালেকিথার ভাণ্ডার 
রনয়নছ, োতক িারাই সব্তকছুর িত্ত্বাব্ধায়ক? [সূরা আত্ব-িূর, আয়াি: ৩৫-৩৭]  
িাই জুব্াইর ইব্েুল মুি‘তয়ম রাতদয়াল্লাহু আেহু ব্নলে, ‘‘ইসলাম গ্রেনের পূনব্থ 
আতম একতদে রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লামনক মাগতরনব্র সালানি 
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সূরা আত্ব-িূর পড়নি শুতে। তিতে যখ্ে উতল্লতখ্ি আয়ানি যপৌঁছনলে িখ্ে 
জুব্াইর রাতদয়াল্লাহু আেহু ব্নলে, মনে েনলা যযে আমার অন্তর উনড় যানে। 
িাাঁর কুরআে শ্রব্নের এটাই তছল আমার প্রথম ঘটো।” তিতে ব্নলে, “যস 
তদেই আমার অন্তনর ঈমাে স্থাে কনর তেনয়তছল।’’ (বু্খ্ারী তভন্ন তভন্ন স্থানে িা 
ব্েথো কনরে) 
আনরকতট উদােরে তদনয় এ যুতিটানক আনরা স্পি ভানব্ অেুধাব্ে করা যায়। 
যযমে, যকানো যলাক যতদ আপোনক এমে একতট তব্রাট প্রাসানদর কথা ব্নল 
যার িিুথপানে ব্াগাে, িাাঁনক-িাাঁনক রনয়নছ প্রব্ােমাে েদ-েদী ও ঝেথাধারা, 
প্রাসানদ রনয়নছ এর পূেথিা দােকারী সব্ সরঞ্জামাতদ। অিিঃপর যতদ যস ব্নল 
যয, এ প্রাসাদ ও এর মনধয যয পতরপূেথিা রনয়নছ সব্ তকছু তেনজই তেজনক সৃতি 
কনরনছ ব্া আপো-আপতে আকতিকভানব্ অতিত্ব লাভ কনরনছ। িখ্ে আপতে 
তব্ো তিধায় িা অস্বীকার করনব্ে, িানক তমথযাব্াদী সাব্যি করনব্ে ব্রং িার 
কথানক ব্ড় ধরনের যব্াকামী ব্নল আখ্যাতয়ি করনব্ে। িােনল এ তব্শাল 
আসমাে, জতমে ও এিদুভনয়র মানঝ লক্ষ্-লক্ষ্ অেুপম সৃতি তক তেনজই তেনজর 
স্রিা ব্া স্রিা ছাড়াই তক িা আপো-আপতেই অতিত্ব লাভ কনরনছ? 

(৩) শরী‘আনির আনলানক আল্লাে িা‘আলার অতিনত্বর প্রমাে: 
সকল আসমােীগ্রনন্থ আল্লাের অতিনত্বর কথা উনল্লখ্ করা েনয়নছ এব্ং ঐ সব্ 
গ্রনন্থ তব্দযমাে সৃতিজগনির কলযাে সংব্তলি হুকুম আেকাম প্রমাে কনর যয, এ 
সব্ তকছু এমে প্রজ্ঞাময় প্রতিপালনকর পক্ষ্ েনি এনসনছ তযতে অব্তেি আনছে 
সৃতি জগনির সাতব্থক কলযাে সম্পনকথ। আর যসসব্ গ্রনন্থ সৃতিজগি সম্পনকথ যয 
সব্ সংব্াদ এনসনছ আর ব্ািব্ যা সিয ব্নল সাক্ষ্য তদনে িা প্রমাে করনছ যয, 
এ সৃতিজগি এমে মোে রনব্র পক্ষ্ যথনক এনসনছ তযতে িাাঁর যদওয়া সংব্াদ 
অেুযায়ী অতিত্বদানে সক্ষ্ম। 

(৪) ইতদ্রীভয় অেুভুতির আনলানক আল্লাের অতিনত্বর প্রমাে: 
এ ধরনের প্রমাে আমরা দু’তদক যথনক যপশ করনি পাতর:   
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প্রথমি: আমরা শুতে ও যদতখ্ যয, প্রাথথোকারীনদর অনেক প্রাথথো কবু্ল েনে, 
অসোয় ব্যতিগে তব্পদ যথনক উদ্ধার পানেে। এর িারা আল্লাের অতিত্ব 
অকাটযভানব্ প্রমাতেি েয়। আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 

ًَحا﴿ َتَجب َنا َقب ُل  ِمن نَاَدى   إِذ   َونُ ُ َن هُ  َلُۥ فَٱس  لَُهۥ َفَنَج ه 
َ
: االنبياء] ﴾٧٦ ٱل َعِظُمِ  ٱل َكر ِب  ِمنَ  َوأ

١١] 

“িরে কনরা েূেনক, যস যখ্ে আহ্বাে কনরতছল িখ্ে আমরা িার ডানক সাড়া 
তদনয়তছলাম।’’[সূরা আল-আতিয়া, আয়াি: ৭৬] 
অপর একতট আয়ানি আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 

 }إِْذ تَْستَِغيثُوَن َربهُكْم فَاْستََجاَب لَُكْم { 
“িরে কনরা, যিামরা যখ্ে যিামানদর রনব্র কানছ উদ্ধার প্রাথথো করতছনল 
িখ্ে তিতে যিামানদর প্রাথথো কবু্ল কনরতছনলে।” [সূরা আল-আেিাল, আয়াি: 
৯] 
সেীে বু্খ্ারীনি আোস ইব্ে মাতলক রাতদয়াল্লাহু আেহু ব্েথো কনরে, একতদে 
রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লানমর খু্ৎব্া প্রদানের সময় এক যব্দুঈে 
মসতজনদ প্রনব্শ কনর ব্লল, যে আল্লাের রাসূল! ধে-সম্পদ ধ্বংস েনয় যানে। 
আর পতরব্ার-পতরজে কু্ষ্ধািথ েনয় পনড়নছ। আল্লাের কানছ আমানদর জেয 
যদা‘আ করুে। আল্লাের েব্ী দু’োি িুনল যদা‘আ করনলে। িনল আকানশ 
পব্থি সদৃশ যমঘ জমনলা এব্ং আল্লাের েব্ী তমিার েনি অব্িরে করার পূনব্থই 
বৃ্তিপাি শুরু েনলা। এমেতক বৃ্তির কারনে রাসূনলর দাড়ী েনি পাতের যিাটা 
পড়নি লাগনলা। 

তিিীয় জুমু‘আয় যস যব্দুঈে ব্া অেয যকউ এনস ব্লল, যে আল্লাের রাসূল! ঘর-
ব্াতড় তব্ধ্বি েনয় যানে এব্ং ধে-সম্পদ যশষ েনয় যানে। আমানদর জেয 
যদা‘আ করুে। 
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অিিঃপর তিতে দু’োি িুনল ব্লনলে, যে আল্লাে! আমানদর িিুপথানেথ, (বৃ্তি ব্ষথে 
করুে) আমানদর ওপর েয়। এমেতক তিতে যযতদনকই ইতঙ্গি কনরনছে যস তদক 
যথনকই যমঘ যকনট তগনয়তছল।’ [বু্খ্ারী ও মুসতলম]  
যদা‘আ কবু্ল েওয়ার শিথ পূরে কনর সতিযকারানথথ আল্লাের তদনক প্রিযাব্িথে 
কনর যদা‘আ করনল এখ্েও যয যদা‘আ কবু্ল েয় িা এখ্নো দৃশযমাে প্রমাতেি 
তব্ষয়। 

তিিীয়ি: আল্লাে িা‘আলা েব্ী-রাসূলগনের োনি িাাঁনদর তরসালাি ও েবু্ওয়াি 
প্রমাে করার জেয যযসব্ তেদশথে, যানক মু‘তজযা ব্লা েয়, (সাধারনের 
সাধযািীি অনলৌতকক ঘটোসমূে) যা মােুষ প্রিযক্ষ্ কনর থানক অথব্া শুনে 
থানক, যসগুনলা ঐ মু’তজযা প্রকাশক েব্ী-রাসূলনদর যপ্ররেকারী আল্লাের 
অতিনত্বর ওপর অকাটয প্রমাে। কারে এগুনলা মােুনষর ক্ষ্মিার ব্াইনরর তব্ষয়, 
যা আল্লাে িা‘আলা িাাঁর রাসূলনদর সাোযয-সেনযাতগিার জেয সংঘতটি কনরে। 
িার কনয়কতট উদােরে তেনরূপ:  
প্রথম উদােরে: মুসা আলাইতেস সালানমর তেদশথে, যখ্ে আল্লাে িা‘আলা মুসা 
আলাইতেস সালামনক তেনদথশ তদনলে যয, স্বীয় লাতি িারা সমুনের মনধয আঘাি 
কর। মুসা আলাইতেস সালাম আঘাি করনলে। িনল, সমুনের মনধয ব্ারতট শুষ্ক 
রািা েনয় যায় এব্ং দু-পানেথর পাতে তব্শাল পব্িথসদৃশ েনয় দাাঁতড়নয় যায়। 
আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 

ُ َنا  ﴿ و َح
َ
 ِ  ُمََس   إَِل   فَأ

َ
ِب أ َر   ب َِعَصاكَ  ٱۡض  َح  ق   ُكُّ  فَََك َ  فَٱنَفلَقَ  ٱۡل  َ دِ  فِر   ﴾٦٣ ٱل َعِظُمِ  َكٱلَط

 [١٣: الشعراء]
“অিিঃপর আমরা মুসানক আনদশ করলাম, যিামার লাতি িারা সমুেনক আঘাি 
কর, িনল িা তব্দীেথ েনয় যগল এব্ং প্রনিযক ভাগ তব্শাল পব্থিসদৃশ েনয় 
যগল।’’ [সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াি: ৬৩] 
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তিিীয় উদােরে: ঈসা আলাইতেস সালানমর তেদশথে: তিতে আল্লাের ইোয় মৃি 
ব্যতিনক জীতব্ি করনিে এব্ং িানদরনক কব্র যথনক যব্র কনর আেনিে। এ 
সম্পনকথ আল্লাে ব্নলে,  

﴿ ِ ح 
ُ
َت   َوأ  َ  [٠١: عمران ال] ﴾ٱّلَلِ   بِإِذ  ِ  ٱل َم

‘‘আর আতম জীতব্ি কনর যদই মৃিনক আল্লাের হুকুনম।’’ [সূরা আনল ইমরাে, 
আয়াি: ৪৯] 

َت   ُُت رِجُ  ِإَوذ  ﴿  َ  [٦٦٠: دةاملائ] ﴾بِإِذ ِن   ٱل َم

“এব্ং যখ্ে িুতম আমার আনদনশ মৃিনদরনক যব্র কনর তদনি।’’ [সূরা আল-
মাতয়দাে, আয়াি: ১১০] 
িৃিীয় উদােরে: েব্ী মুোম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লানমর তেদশথে: 
কুরাইশগে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম-এর কানছ িাাঁর 
তরসালানির স্বপনক্ষ্ যকানো তেদশথে িাইনল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইতে 
ওয়াসাল্লাম িাাঁনদর তদনক ইশারা কনরে অিিঃপর িাাঁদ তিখ্তণ্ডি েনয় যায় এব্ং 
উপতস্থি সব্াই এ ঘটো অব্নলাকে কনরে। এ সম্পনকথ আল্লাে িা‘আলা 
ব্নলে,  

َبِت ﴿ ََتَ ْ  ِإَو  ١ ٱل َقَمرُ  َوٱنَشَق  ٱلَساَعةُ  ٱق  ا ْ  َءايَة   يََرو  َا رُِض ْ  ُيع  َا ُ ر   َوَيُقَل تَِمر    ِسح  س  : القمر] ﴾٢ مُّ
٥  ،٦]  

“তকয়ামি আসন্ন এব্ং িদ্রীভ তব্দীেথ েনয়নছ। িারা যতদ যকানো তেদশথে যদনখ্ 
িনব্ মুখ্ তিতরনয় যেয় এব্ং ব্নল, এটা যিা তিরািতরি এক প্রকার যাদু।’’ [সূরা 
আল-ক্বামার, আয়াি: ১-২] 
ইতদ্রীভয় শতি িারা অেুধাব্ে যযাগয উি তেদশথে ও অনলৌতকক ঘটোসমূে 
যযগুনলা আল্লাে িা‘আলা িাাঁর রাসূলনদর সাোযয-সেনযাতগিার জেয 
ঘতটনয়তছনলে, যসসব্ আল্লাের অতিনত্বর অকাটয প্রমাে। 
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দুই: আল্লাে িা‘আলার রবু্তব্য়যানির ওপর ঈমাে: 
এর অথথ েনলা, তিতেই একমাত্র রব্, িাাঁর যকানো শরীক যেই, যেই যকানো 
সাোযযকারী।  
আর রব্ যিা তিতেই তযতে সৃতিকিথা, মাতলক এব্ং সাতব্থক (শরী‘আিগি ও 
পতরিালোগি) তেনদথশ প্রদােকারী। সুিরাং আল্লাে ব্যিীি যকানো স্রিা যেই, 
তিতে ব্যিীি যকানো মাতলকও যেই আর তিতে ব্যিীি অেয কারও তেনদথশও 
সব্থত্র িনল ো। আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 

َّل ﴿
َ
َل قُ  َلُ  أ ُر   ٱۡل  م 

َ  [٢٠: االعراف] ﴾َوٱل 

“যজনে যরনখ্া, সৃতি আর হুকুম প্রদানের কাজ একমাত্র িাাঁরই।” [সূরা আল 
আ‘রাি, আয়াি: ৫৪]  
আল্লাে আনরা ব্নলে, 

ُعَ َ  َوٱََّلِينَ  ٱل ُمل ُك   َلُ  َربُُّكم   ٱّلَلُ  َذ لُِكمُ ﴿ لُِكَ َ  َما ُدونِهِۦ ِمن تَد  ِمي   ِمن َيم  : فاطر] ﴾قِط 
٦٣] 

“তিতে আল্লাে, যিামানদর রব্, সাম্রাজয একমাত্র িাাঁরই। িাাঁর পতরব্নিথ যিামরা 
যানদরনক ডাক, িারা িুে খ্জুথর আাঁতটর আব্রনেরও অতধকারী েয়। [সূরা 
িাতির, আয়াি: ১৩] 
কতিপয় অেংকারী, তমথযা ব্াগড়িরকারী, অন্তনরর তব্োস যথনক েয় শুধু মুনখ্ 
দাব্ীকারী ব্যতি ব্যিীি সৃতি জগনির যকউই আল্লাের রবু্তব্য়যািনক অস্বীকার 
কনর তে। যযমে, তির‘আউনের যব্লায় িা ঘনটতছল। যস িার জাতিনক ব্লনলা,  

نَا   َفَقاَل ﴿
َ
َ   َربُُّكمُ  أ َع 

َ  [٥٠: انلازاعت] ﴾٢٤ ٱل 

“যস (তির‘আউে) ব্লল, আতমই যিামানদর সনব্থাচ্চ রব্।” [সূরা আে-
োতয‘আি, আয়াি: ২৪-২৫] 
তির‘আউে আনরা ব্লল, 

َها ﴿ يُّ
َ
أ   َي 

ُ
ُت  َما ٱل َمَل ِن   لَُكم َعلِم  ِي إَِل ه   م   [٣١: القصص] ﴾َغي 
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“যে পতরষদব্গথ, আতম জাতে ো যয, আতম ব্যিীি যিামানদর আর যকানো 
উপাসয আনছ।” [সূরা আল-কাসাস, আয়াি: ৩৮] 
তির‘আউে একথা অেংকার কনর ব্নলতছল; তকন্তু িার অন্তনরর তব্োস এমেতট 
তছল ো। যযমে মোে আল্লাে ব্নলে, 

﴿ ْ ُ َقَنت َها   بَِها وََجَحُدوا تَ نُفُسُهم   َوٱس 
َ
ا أ ا   ُظل م    َ  [٦٠: انلمل] ﴾ وَُعلُ

“িারা অেযায় ও অেংকার কনর তেদশথোব্লীনক প্রিযাখ্যাে করল। অথি িানদর 
অন্তর এগুনলা সিয ব্নল তব্োস কনরতছল।” [সূরা আে-োমল, আয়াি, ১৪] 
অেুরূপভানব্ মুসা আলাইতেস সালাম তির‘আউেনক লক্ষ্য কনর ব্নলতছনলে, 

َت  لََقد  ﴿ نَزَل  َما   َعلِم 
َ
ُؤَّل ءِ  أ ۡرِض  ٱلَسَم َو تِ  َربُّ  إَِّل  َه 

َ ُظنَُّك  ِإَون ِ  بََصا ئِرَ  َوٱل 
َ
َ  ُ  َل  َي فِر َع

ا  [٦٠٥: االرساء] ﴾ َمث ُبَر 
“িুতম জাে যয আসমাে ও জতমনের পালেকিথাই এসব্ তেদশথোব্লী প্রিযক্ষ্ 
প্রমােস্বরূপ োতযল কনরনছে। যে তির‘আউে, আমার ধারোয় িুতম ধ্বংস েনি 
িনলছ।” [সূরা ব্েী-ইসরাঈল, আয়াি: ১০২] 
আর িাই যদখ্া যায় আরনব্র মুশতরকরা ও আল্লাের উলূতেয়যাি ব্া ইব্াদানি 
তশকথ করা সনত্বও িাাঁর রবু্তব্য়যািনক স্বীকার করি। আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 

ۡرُض  ل َِمنِ  قُل﴿
َ لَُمَ َ  ُكنُتم   إِ  فَُِها   َوَمن ٱل  َُُقَلَُ َ  ٨٤ َتع  ِ   َس فََل  قُل   ّلِلَ

َ
 َمن قُل   ٨٥ تََذَكُرو َ  أ

َُُقَلَُ َ  ٨٦ ٱل َعِظُمِ  ٱل َعر ِش  َوَربُّ  ٱلَسب عِ  ٱلَسَم َو تِ  َربُّ  ِ   َس فََل  قُل   ّلِلَ
َ
َُِدهِۦ َمن   قُل   ٨٧ َتَتُقَ َ  أ  بِ

ء   ُك ِ  َملَُكَُت  ََ  ََش  ُ هِ  ُُيَارُ  َوَّل  ُُيِيُ  َوُه لَُمَ َ  ُكنُتم   إِ  َعلَ َُُقَلَُ َ  ٨٨ َتع  ِ   َس َن   قُل   ّلِلَ
َ
 فَأ

َحُرو َ   [١١  ،١٠: املؤمنون] ﴾٨٩ تُس 
“ব্ল, পৃতথব্ী এব্ং পৃতথব্ীনি যারা আনছ িারা কার? যতদ যিামরা জাে, িনব্ 
ব্ল। িখ্ে িারা ব্লনব্, সব্ই আল্লাের। ব্ল, িবু্ও তক যিামরা উপনদশ গ্রেে 
করনব্ ো?। ব্ল, সপ্তাকাশ ও মো-‘আরনশর মাতলকাো কার? অতিনরই িারা 
ব্লনব্, আল্লাের। ব্ল, িবু্ও তক যিামরা িাকওয়া অব্লিে করনব্ ো? ব্লুে, 
যিামানদর জাো থাকনল ব্ল, কার োনি সব্ ব্স্তুর কিৃথত্ব, তযতে রক্ষ্া কনরে 
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এব্ং যার কব্ল যথনক যকউ রক্ষ্া করনি পানর ো? িখ্ে িারা ব্লনব্, 
আল্লাের। ব্ল, িােনল যকমে কনর যিামানদরনক যাদু করা েনে? [সূরা আল-
মু’তমেূে, আয়াি: ৮৪-৮৯] 
আল্লাে িা‘আলা আনরা ব্নলে, 

َُهم َولَئِن﴿ ۡل 
َ
ۡرَض  ٱلَسَم َو تِ  َخلَقَ  َمن   َسأ

َ : الزخرف] ﴾٩ ٱل َعلُِمُ  ٱل َعزِيزُ  َخلََقُهنَ  َلَُقَلُنَ  َوٱل 
١] 

‘‘(যে রাসূল) আপতে যতদ িানদরনক তজনজ্ঞস কনরে, যক আকাশমণ্ডলী ও 
পৃতথব্ী সৃতি কনরনছে, িনব্ অব্শযই িারা ব্লনব্, সৃতি কনরনছে পরাক্রান্ত 
সব্থজ্ঞ আল্লাে।” [সূরা আয-যুখ্রুি, আয়াি: ৯] 
আল্লাে িা‘আলা আনরা ব্নলে, 

َُهم َولَئِن﴿ ۡل 
َ
َن   ٱّلَلُ   َلَُقَلُنَ  َخلََقُهم   َمن   َسأ

َ
فَُكَ َ  فَأ  [١١: الزخرف] ﴾٨٧ يُؤ 

“আপতে যতদ িানদরনক তজজ্ঞাসা কনরে, যক িানদরনক সৃতি কনরনছে, িনব্ 
অব্শযই িারা ব্লনব্, আল্লাে। সুিরাং িারা যকাথায় তিনর যানে?” [সূরা আয-
যুখ্রুি, আয়াি: ৮৭] 
আর ‘আল্লাের আনদশ’ কথাতট িাাঁর সৃতিগি ও শরী‘আি সংতিি উভয় প্রকার 
তব্ষয়াতদ শাতমল কনর। তিতে যযমে িাাঁর তেকমিােুসানর সৃতিজগনি যা ইো 
িার তসদ্ধান্ত গ্রেেকারী ও ব্যব্স্থাপক, যিমতে তিতে িাাঁর তেকমিােুযায়ী যাব্িীয় 
আইে, তব্তধ-তব্ধাে ও ইব্াদাি ও পারষ্পাতরক যলেনদনের হুকুম রিোর 
একেত্র অতধকারী। অিএব্, যতদ যকানো ব্যতি আল্লাের সানথ অেয কাউনক 
ইব্াদনির তব্ধাে প্রদােকারী অথব্া যলে-যদনের হুকুমদািা তেসানব্ গ্রেে কনর 
িা েনল যস আল্লাের সানথ শরীক করনলা এব্ং ঈমাে ব্ািব্ায়ে করনলা ো। 

তিে: আল্লাের উলূতেয়যানির ওপর ঈমাে: 
এর অথথ েনলা, এই কথা স্বীকার করা যয, একমাত্র আল্লাে িা‘আলাই সতিযকার 
মা‘বু্দ ব্া উপাসয, এনি অেয যকউ িাাঁর শরীক যেই। 
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আর ‘‘ইলাে’’ শব্দতট মালূে শনব্দর অনথথ। যার অথথ মা‘বু্দ। অথথাৎ যস উপাসয 
যানক পূেথ ভানলাব্াসা ও পূেথ সম্মানের সানথ ইব্াদাি ব্া দাসত্ব করা েয়। 
আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 

ََ  إَِّل  إَِل هَ  َّل   َو ِحد    إَِل ه   ِإَوَل ُهُكم  ﴿ َم نُ  ُه  [٦١٣: ابلقرة] ﴾١٦٣ ٱلَرِحُمُ  ٱلَرح 
“আর যিামানদর উপাসয একমাত্র একই উপাসয। তিতে ব্যিীি আর যকানো সিয 
মা‘বু্দ যেই, তিতে মো করুোময় দয়ালু।” [সূরা আল-ব্াক্বারা, আয়াি: ১৬৩] আল্লাে 
িা‘আলা আনরা ব্নলে, 

نَُهۥ ٱّلَلُ  َشِهدَ ﴿
َ
ََ  إَِّل  إَِل هَ  َّل   أ ْ  َوٱل َمَل ئَِكةُ  ُه ْولَُا

ُ
ِط   قَا ئَِم ا ٱل عِل مِ  َوأ ََ  إَِّل  إَِل هَ  َّل   بِٱل قِس  َعزِيزُ  ُه

 ٱل 
َِكُمُ   [٦١: عمران ال] ﴾١٨ ٱل 

“আল্লাে সাক্ষ্য তদনয়নছে, তিতে ছাড়া সতিযকার যকানো মা‘বু্দ যেই এব্ং 
তিতরশিাগে, েযায়তেি জ্ঞােীগেও সাক্ষ্য তদনয়নছে যয, তিতে ছাড়া আর যকানো 
সিয মা‘বু্দ যেই। তিতে পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আনল ইমরাে, আয়াি: ১৮] 
িাই আল্লাে ব্যিীি অেয কাউনক উপাসযরূনপ গ্রেে কনর িার ইব্াদাি করা 
েনল িার যস উপাসযরূনপ গ্রেে ব্াতিল ব্নল তব্নব্তিি েনব্। আল্লাে িা‘আলা 
পতব্ত্র কুরআনে ব্নলে, 

 َ  َذ لَِك ﴿
َ
ََ  ٱّلَلَ  بِأ َقُّ  ُه  َ  ٱل 

َ
ُعَ َ  َما َوأ ََ  ُدونِهِۦ ِمن يَد   َ  ٱل َب ِطُل  ُه

َ
ََ  ٱّلَلَ  َوأ  ٱل َكبِيُ  ٱل َعِلُّ  ُه

  [١٥: احلج] ﴾٦٢
“িা এই জেয যয, তেিয়ই আল্লাে তিতেই সিয এব্ং িাাঁর পতরব্নিথ িারা 
যানদর ডানক িারা অসিয এব্ং আল্লাে, তিতেই েনলে সুমোে সব্থনশ্রষ্ঠ।” [সূরা 
আল-েজ, আয়াি: ৬২] 
(আল্লাে ব্যিীি যানদর উপাসো করা েয়) যসগুনলানক মা‘বু্দ ব্নল োম 
রাখ্নলই িা সতিযকার উপানসযর মযথাদায় আসীে েয় ো; ব্রং শুধু োম সব্থস্বই 
যথনক যায়। যযমে, আল্লাে িা‘আলা পতব্ত্র কুরআনে লাি, মাোি, ওযযা 
ইিযাতদ সম্পনকথ ব্নলে, 
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َما ء   إَِّل   ِهَ  إِ   ﴿ س 
َ
ََها   أ ُتُم  ُ نُتم   َسَم

َ
نَزَل  َما   َوَءابَا ؤُُكم أ

َ
َط ن    ِمن بَِها ٱّلَلُ  أ

 [٥٣: انلجم] ﴾ُسل 
“এগুনলা কনিক োম বব্ তকছু েয়, যয সমি োম যিামরা এব্ং যিামানদর পূব্থ-
পুরুষরা যরনখ্ছ। এর সমথথনে আল্লাে যকানো দলীল োতযল কনরে তে।”2 [সূরা 
আে-োজম, আয়াি: ২৩] 
অেুরূপভানব্ ইউসুি (আলাইতেস সালাম) িাাঁর কারাগানরর সঙ্গীনদরনক ব্নলে, 

نِ  َي َص ِحَبِ ﴿ ج  ِ َباب   ٱلس  ر 
َ
ُِقَ َ  َءأ َتَفر  مِ  َخي    مُّ

َ
ُبُدو َ  َما ٣٩ ٱل َقَهارُ  ٱل َو ِحدُ  ٱّلَلُ  أ  ُدونِهِۦ   ِمن َتع 

َما ء   إَِّل   س 
َ
ََها   أ ُ ُتُم نُتم   َسَم

َ
نَزَل  َما   َوَءابَا ؤُُكم أ

َ
َط ن    ِمن بَِها ٱّلَلُ  أ

 [٠٠  ،٣١: يوسف] ﴾ُسل 
“যে কারাগানরর সাথীিয়! পৃথক পৃথক অনেক উপাসয ভানলা, োতক 
পরাক্রমশালী এক আল্লাে ভানলা? যিামরা আল্লােনক যছনড় তেছক কিগুনলা 
োনমর ইব্াদাি কর, যসগুনলা যিামরা এব্ং যিামানদর ব্াপ-দাদারাই সাব্যি 
কনর তেনয়ছ। আল্লাে এনদর পনক্ষ্ যকানো প্রমাে অব্িীেথ কনরে তে।” [সূরা 
ইউসুি, আয়াি: ৩৯-৪০] 
িাই সকল েব্ী রাসূলগে িাাঁনদর স্ব স্ব জাতিনক ব্লনিে, 

﴿ ْ ُبُدوا ِن   لَُكم َما ٱّلَلَ  ٱع  ُهُ  إَِل ه   م   [٢١: االعراف] ﴾َغي 
“যিামরা আল্লােরই ইব্াদাি কর। তিতে ব্যিীি যিামানদর জেয সতিযকার 
যকানো মা‘বু্দ ব্া উপাসয যেই। [সূরা আল-আ‘রাি: ৫৯] 

                                                           
2 অেুরূপভানব্ আল্লাে িা‘আলা েূদ আলাইতেস সালাম সম্পনকথ জাতেনয়নছে যয, তিতে 
িার জাতিনক ব্নলনছে,  

ُ   َوَقعَ  قَد   قَاَل ﴿ ِن ُكمَعلَ تَُج   وََغَضب    س  رِج   َرب ُِكم   م 
َ
س   ِف   ِدلَُنَِن أ

َ
ََها  َسَمُ   ء  َما  أ نُتم   ُتُم

َ
 ؤُُكمَوَءابَا   أ

 [  ١٦: االعراف] ﴾ن   َط  ُسل   ِمن بَِها ّلَلُ ٱ نََزَل  َما

“যিামরা তক আমার সানথ এমে তকছু োম তেনয় ঝগড়া করছ যানদর যিামরা ও 
যিামানদর ব্াপ-দাদারা োমকরে কনরনছা, যার উপর আল্লাে যকানো দলীল োতযল 
কনরে তে।” [সূরা আল-‘আরাি: ৭১] 
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তকন্তু যুনগ যুনগ মুশতরকগে এই দাওয়াি প্রিযাখ্যাে কনরনছ এব্ং তব্তভন্ন 
ধরনের ব্াতিল উপাসযনক আল্লাের সানথ শরীক কনর ওনদর উপাসো কনরনছ। 

িানদর তেকট সাোযয কামো কনরনছ এব্ং িানদর কানছ িতরয়াদ কনরনছ। 

 আল্লাে িা‘আলা মুশতরকনদর এ প্রকার উপাসয গ্রেনের তব্ষয়নক দু’তট যুতি 
িারা খ্ণ্ডে কনরনছে: 
প্রথম: যানদরনক িারা মা‘বু্দ সাব্যি কনর তেনয়নছ ওনদর মনধয উপাসযগি 
যকানো গুে যেই। িারা সামােযিম শতি ও ক্ষ্মিার অতধকারী েয়। যযমে, 
িারা যকানো একতট ব্স্তুও সৃতি কনর তে; ব্রং িারা তেনজরাই সৃি। আর ঐ সব্ 
মা‘বু্দ িানদর পুজারীনদর ো যকানো উপকার সাধে করনি পানর, ো িানদর 
যকানো মুতসব্ি দূর করনি পানর এব্ং িানদর জীব্ে, মরে ও পুেরুজ্জীব্নেরও 
িারা মাতলক েয়। আসমাে, জতমনেরও যকানো তকছুর মাতলক েয় এব্ং এনি 
িানদর অংশও যেই। আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 

ْ َوٱ﴿ لُِكَ َ  َوَّل  َُي لَُقَ َ  َوُهم   اَشي   ََي لُُقَ َ  َّل  َءالَِهة   ُدونِهِۦ   ِمن َُتَُذوا نُفِسِهم   َيم 
َ
ا ِل  َوَّل  َۡض  

ا ع  لُِكَ َ  َوَّل  َنف  ت ا َيم   َ ة   َوَّل  َم  َ َُ ا َوَّل  َح  [٣: الفرقان] ﴾٣ نُُشَر 
‘‘িারা আল্লাের পতরব্নিথ অনেক উপাসয গ্রেে কনরনছ যারা তকছুই সৃতি করনি 
পানর ো ব্রং িারা তেনজরাই সৃি এব্ং িারা তেনজনদর ভানলাও করনি পানর 
ো, মন্দও করনি পানর ো এব্ং জীব্ে, মরে ও পুেরুজ্জীব্নেরও িারা মাতলক 
েয়।’’ [সূরা আল-িুরকাে, আয়াি: ৩]  
আল্লাে িা‘আলা আনরা ব্নলে, 

ْ  قُلِ ﴿ ُعَا ُتم ٱََّلِينَ  ٱد  ِن زََعم  لُِكَ َ  َّل  ٱّلَلِ  ُدو ِ  م  ۡرِض  ِف  َوَّل  ٱلَسَم َو تِ  ِف  َذَرة   ِمث َقاَل  َيم 
َ  ٱل 

ِن ِمن ُهم َلُۥ َوَما ِِش ك   ِمن فُِِهَما لَُهم   َوَما ۥ   ٱلَشَف َعةُ  تَنَفعُ  َوَّل  ٢٢ َظِهي   م  ذِ َ  لَِمن   إَِّل  ِعنَدهُ
َ
 ﴾َلُ  أ

 [٥٣  ،٥٥: سبا]

“ব্ল, যিামরা আহ্বাে কর, যানদরনক যিামরা উপাসয মনে করনি আল্লাে 
ব্যিীি। িারা যিা েনভামণ্ডল ও ভু-মণ্ডনলর অেু পতরমাে যকানো তকছুর মাতলক 
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েয়। এনি িানদর যকানো অংশও যেই এব্ং িানদর যকউ আল্লাের সোয়কও 
েয়। আল্লাের তেকট কানরা জেয সুপতরশ িলপ্রসু েনব্ ো; তকন্তু যার জেয 
অেুমতি যদওয়া েয় যস ব্যিীি।’’ [সূরা সাব্া, আয়াি: ২২-২৩] 
আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 

ِوُُكَ َ ﴿ يُش 
َ
َتِطُُعَ َ  َوَّل  ١٩١ َُي لَُقَ َ  َوُهم   اَشي   ََي لُقُ  َّل  َما أ ا لَُهم   يَس  نُفَسُهم   َوَّل   نَص  

َ
و َ  أ  يَنُصُ

 [٦١٥  ،٦١٦: االعراف] ﴾١٩٢
“িারা তক এমে কাউনক শরীক সাব্যি কনর, যয একতট ব্স্তুও সৃতি করনি 
পানর ো? ব্রং িানদরনক সৃতি করা েনয়নছ। আর িারা ো িানদর সাোযয 
করনি পানর, ো তেনজনদর সাোযয করনি পানর।’’ [সূরা আল-আ‘রাি, আয়াি: 
১৯১-১৯২] 
আর যখ্ে এই ব্ানিল উপাসযনদর এরূপ অসোয় অব্স্থা, িখ্ে িানদরনক 
উপাসয তেধথারে করা িরম যব্াকামী ও ব্াতিল কমথ বব্ তকছু েয়। 

তিিীয়: যখ্ে মুশতরকরা স্বীকার কনর যয এ তেতখ্ল তব্নের রব্ ও স্রিা একমাত্র 
আল্লাে িা‘আলা, যাাঁর োনি সব্তকছুর ক্ষ্মিা, তযতে আশ্রয় দাে কনরে, িাাঁর 
ওপর যকানো আশ্রয়দােকারী যেই; িখ্ে িানদর জেয অতেব্াযথ েনয় উনি এ 
তব্ষয় স্বীকার করা যয, একমাত্র মোে আল্লাে িা‘আলাই সব্থপ্রকার ইব্াদাি ব্া 
উপাসো পাওয়ার অতধকারী, যযমতেভানব্ িারা স্বীকার কনর যয, আল্লাে 
িা‘আলা রবু্তব্য়যানি একক ও অতিিীয়, এনি িাাঁর যকানো শরীক যেই। আল্লাে 
িা‘আলা ব্নলে, 

َها﴿ يُّ
َ
أ ْ  ٱنلَاُس  َي  ُبُدوا  ٱََّلِي ٢١ تَتَُقَ َ  لََعلَُكم   َقب لُِكم   ِمن َوٱََّلِينَ  َخلََقُكم   ٱََّلِي َرَبُكمُ  ٱع 
ۡرَض  لَُكمُ  َجَعَل 

َ ا ٱل  نَزَل  بَِنا ء   َوٱلَسَما ءَ  فَِر ش 
َ
َرجَ  َما ء   ٱلَسَما ءِ  ِمنَ  َوأ خ 

َ
 رِز ق ا ٱثلََمَر تِ  ِمنَ  بِهِۦ فَأ

ْ  فََل  َلُكم    ِ  ََت َعلَُا ا ّلِلَ نَداد 
َ
نُتم   أ

َ
لَُمَ َ  َوأ  [٥٥  ،٥٦: ابلقرة] ﴾٢٢ َتع 

“যে যলাকসকল! যিামরা যিামানদর রনব্র ইব্াদাি কর, তযতে যিামানদর এব্ং 
যিামানদর পূব্থব্িথীনদর সৃতি কনরনছে। যানি যিামরা িাকওয়ার অতধকারী েনি 
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পার। যয মোে আল্লাে যিামানদর জেয ভূতমনক তব্ছাো এব্ং আকাশনক 
ছাদস্বরূপ স্থাপে কনরনছে। আর আকাশ যথনক পাতে ব্ষথে কনর যিামানদর 
জেয িল িসল উৎপাদে কনরনছে যিামানদর খ্াদয তেনসনব্। অিএব্, আল্লাের 
সানথ যিামরা অেয কাউনক সমকক্ষ্ কনরা ো। ব্স্তুি যিামরা এসব্ অব্গি 
আছ।” [সূরা আল-ব্াক্বারাে, আয়াি: ২১-২২] 
আল্লাে আনরা ব্নলে, 

َُهم َولَئِن﴿ ۡل 
َ
َن   ٱّلَلُ   َلَُقَلُنَ  َخلََقُهم   َمن   َسأ

َ
فَُكَ َ  فَأ  [١١: الزخرف] ﴾٨٧ يُؤ 

“যতদ আপতে িানদরনক তজনজ্ঞস কনরে, যক যিামানদরনক সৃতি কনরনছে, িনব্ 
অব্শযই িারা ব্লনব্, আল্লাে। অিিঃপর িারা যকাথায় তিনর যানে?” [সূরা 
আয-যুখ্রুি, আয়াি: ৮৭] 
আল্লাে িা‘আলা আনরা ব্নলে, 

ُزُقُكم َمن قُل  ﴿ ِنَ  يَر  ۡرِض  ٱلَسَما ءِ  م 
َ َمن َوٱل 

َ
لُِك  أ عَ  َيم  ب َص رَ  ٱلَسم 

َ  ِمنَ  ٱل َحَ  َُي رِجُ  َوَمن َوٱل 
ُ ِِت  رِجُ  ٱل َم ُ َِت  َوُيخ  َر   يَُدب ِرُ  َوَمن ٱل َح ِ  ِمنَ  ٱل َم م 

َ َُُقَلَُ َ  ٱل  فََل  َفُقل   ٱّلَلُ   فََس
َ
 ٣١ َتَتُقَ َ  أ

َقُّ   َربُُّكمُ  ٱّلَلُ  فََذ لُِكمُ  دَ  َفَماَذا ٱل  َق ِ  َبع  َن   ٱلَضَل ُل   إَِّل  ٱل 
َ
فَُ َ  فَأ َ  [٣٥  ،٣٦: يونس] ﴾ ٣٢ تُص 

“ব্লুে, যক রুযী দাে কনরে যিামানদরনক আসমাে ও জতমে যথনক? তকংব্া যক 
শ্রব্েশতি ও দৃতিশতির মাতলক? িাছাড়া যক জীতব্িনক মৃনির যভির যথনক 
যব্র কনরে এব্ং যক-ই-ব্া মৃিুযনক জীতব্নির মধয যথনক যব্র কনরে? যক 
কনরে এই তব্নের ব্যব্স্থাপো? িখ্ে িারা ব্নল উিনব্, আল্লাে। িখ্ে আপতে 
ব্লুে, িারপনরও যকে যিামরা িাাঁনক ভয় কনরা ো? অিএব্, এ আল্লােই 
যিামানদর সতিযকার রব্। আর সিয িযাগ করার পর তব্ভ্রাতন্ত ব্যিীি আর কী 
থানক? সুিরাং যিামরা যকাথায় পতরিাতলি েে?” [সূরা ইউেুস, আয়াি: ৩১-
৩২] 
িার: আল্লাের োম ও িাাঁর গুোব্লীর ওপর ঈমাে: 
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আল্লাে িা‘আলার প্রতি ঈমানের িিুথথ তদক েনলা, তিতে িাাঁর জেয িাাঁর তকিানব্ 
যয সব্ োম উনল্লখ্ কনরনছে এব্ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম 
েনি ব্তেথি সেীে োদীস িারা িাাঁর সব্থ সুন্দর োমসমূে ও িাাঁর মেৎ গুেরাতজ 
যয ভানব্ সাব্যি করা েনয়নছ তিক যস ভানব্ যকানো প্রকার পতরব্িথে, পতরব্ধথে 
অস্বীকৃতি ও উপমা-সাদৃশয আনরাপ ব্যিীি এব্ং যকানো ধরে-গিে তেেথয় ো 
কনর যয ভানব্ আল্লাের জেয প্রনযাজয যস ভানব্ িা সাব্যি করা। এই প্রসনঙ্গ 
আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 

﴿ ِ َما ءُ  َوّلِلَ س 
َ َن   ٱل  ُس  َهُ  ٱل  ُع ْ  بَِها   فَٱد  ئِهِۦ   ِف   يُل ِحُدو َ  ٱََّلِينَ  َوَذُروا َم  س 

َ
َزو  َ  أ ُُج  ْ  َما َس  ََكنَُا

َملَُ َ   [٦١٠: االعراف] ﴾١٨٠ َيع 
“আর আল্লাের জেয রনয়নছ সনব্থািম োমসমূে। কানজই যিামরা যস োম ধনরই 
িাাঁনক ডাক। আর ওনদরনক ব্জথে কর, যারা িাাঁর োনমর ব্যাপানর তব্কৃতি সাধে 
কনর। িারা তেনজনদর কৃিকনমথর িল শীঘ্রই পানব্।” [সূরা আল-আ‘রাি, 
আয়াি: ১৮০] 
আল্লাে িা‘আলা আনরা ব্নলে, 

َ   ٱل َمَثُل  َوَلُ ﴿ َع 
َ ۡرِض   ٱلَسَم َو تِ  ِف  ٱل 

َ ََ  َوٱل  َِكُمُ  ٱل َعزِيزُ  َوُه  [٥١: الروم] ﴾ ٱل 
“আকাশ ও পৃতথব্ীনি সনব্ব্থাচ্চ মযথাদা িাাঁরই এব্ং তিতেই পরাক্রমশালী 
প্রজ্ঞাময়।’’ [সূরা আর-রূম: ২৭] 
আল্লাে িা‘আলা আনরা ব্নলে, 

ء    َكِمث لِهِۦ لَي َس ﴿ ََ  ََش  َِصيُ  ٱلَسِمُعُ  َوُه  [٦٦: الشورا] ﴾ٱۡل 
“িাাঁর অেুরূপ যকানো তকছুই যেই, তিতে সব্থনশ্রািা সব্থেিা।’’ [সূরা আশ-শূরা, 
আয়াি: ১১] 
 আল্লাে িা‘আলা োম ও গুোব্লীর যক্ষ্নত্র দু’তট দল পথভ্রি েনয়নছ: 
প্রথম দল: আল-মু‘আতিলাে: যারা আল্লাে িা‘আলার সমি োম ব্া যকানো 
যকানো োম ও গুোব্লীনক অস্বীকার কনর, িানদর ধারো যয আল্লাের জেয 
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গুোব্লী প্রতিষ্ঠা করনল আল্লােনক িাাঁর সৃতির সানথ সাদৃশয ব্া সমিুলয করা 
অতেব্াযথ েনয় পনড়। ব্স্তুি িানদর এ ধারো কনয়ক কারনে ব্াতিল: 
১। যতদ আল্লাের োম ও গুোব্লী যেই ব্লা েয় িােনল একারনে কনয়কতট 
ব্াতিল কথা মাো অপতরোযথ েনয় পনড়। যযমে মোে আল্লাের কথার মনধয 
স্বতব্নরাতধিা এনস যাওয়া। কারে, আল্লাে িা‘আলা তেনজই িাাঁর োম ও গুোব্লী 
আনছ ব্নল আমানদর জাতেনয়নছে এব্ং িানি িাাঁর যকানো সদৃশ ব্া সমিুলয 
যেই ব্নলও যঘাষো তদনয়নছে। এখ্ে যতদ আল্লাের জেয গুোব্লী প্রতিষ্ঠা করনল 
আল্লােনক িাাঁর সৃতির সানথ সাদৃশয ব্া সমিুলয করা েনয় যানব্ মনে করা েয় 
িনব্ যিা আল্লাের কথানকই সাংঘতষথক ব্লনি েয়; আর িাাঁর ব্ােীর একাংশ 
অপর অংনশ তমথযানরাপ কনর ব্লনি েনব্।  

২। দুতট ব্স্তু োম ব্া গুনে অতভন্ন েনলও উভয় ব্স্তু সাতব্থক তদক তদনয় সদৃশ 
েওয়া আব্শযক েয়। আপতে যদখ্নি পাে, দু’ব্যতি মােুষ েওয়া, শ্রব্ে, দৃতি ও 
ব্াকশতির অতধকারী েওয়া সনত্ত্বও মােতব্ক গুে, শ্রব্ে শতি, দৃতিশতি ও 
ব্াকশতির তদক যথনক িারা সমাে েয়। 

অেুরূপভানব্ আপতে যদখ্নব্ে, সব্ জন্তুনদর োি, পা ও িকু্ষ্ রনয়নছ, তকন্তু োম 
এক েওয়ার কারনে িানদর োি, পা ও িকু্ষ্ এক রকম েয়। 

সুিরাং যতদ সৃতির মনধয োম ও গুোব্লীর অতভন্নিা থাকা সনত্ত্বও এভানব্ 
পাথথকয পতরলতক্ষ্ি েয়, িােনল স্রিা ও সৃতির মনধয অতধকির স্পি ও ব্ড় 
পাথথকয ও তভন্নিা থাকাই অতধকির স্বাভাতব্ক। 

তিিীয় দল: আল মুশাতিো: এ দলতট আল্লাের োম ও িাাঁর গুোব্লী আনছ ব্নল 
তব্োস কনর, িনব্ সানথ সানথ িারা আল্লাের গুোব্লীনক সৃতির গুোব্লীর 
অেুরূপ মনে কনর। িানদর যুতি েনলা যয, কুরআে ও সুন্নাের উদৃ্ধতি যথনক 
এটাই বু্ঝা যায়। যকেো, আল্লাে িা‘আলা িাাঁর ব্ান্দানদরনক িাাঁর গুোব্লীর 
তব্ষনয় িানদর যব্াধগময ভাষানিই সনিাধে কনরনছে। ব্স্তুি িানদর এ ধরনের 
তব্োস তভতিেীে এব্ং কনয়ক কারনে ব্াতিল:  
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১। যুতি ও শরী‘আনির আনলানক যািাই করনল উপলতব্দ করা যায় যয, মোে 
রািুল আলামীে কখ্েও সৃতির সদৃশ েনি পানরে ো। আর কুরআে ও সুন্নাের 
দাব্ী যকানো ব্াতিল তব্ষয় েওয়াও সম্ভব্ েয়। 

২। আল্লাে িা‘আলা যতদও এমে ভাষা ও শব্দ তদনয় িাাঁর ব্ান্দানদরনক সনিাধে 
কনরনছে, যযগুনলা যমৌতলক অথথগি তদক তদনয় িানদর যব্াধগময’ তকন্তু িাাঁর োম 
ও গুোব্লীর যক্ষ্নত্র যসগুনলার প্রকৃি অব্স্থা ও আসল িনত্ত্বর ব্যাপানর আল্লাে 
িা‘আলা কাউনক অব্তেি কনরে তে; ব্রং আল্লাে িা‘আলা তেজ সত্ত্বা ও 
গুোব্লী সম্পতকথি তব্ষনয়র প্রকৃি জ্ঞােনক তেনজর জনেয তেতদথি কনর 
যরনখ্নছে। 

উদােরেস্বরূপ ব্লা যযনি পানর, আল্লাে িা‘আলা িাাঁর তেনজনক ‘‘আস-সামী‘’’ 
ব্া ‘সব্থনশ্রািা’ োনম তব্নশতষি কনরনছে। শ্রব্নের অথথটা আমানদর যব্াধগময 
(শব্দ পাওয়া) তকন্তু আল্লাে িা‘আলার শ্রব্ে গুনের মূল িত্ত্ব আমানদর জাো 
যেই। যকেো, শ্রব্েশতির তদক যথনক সৃতিকুলও সমাে েয়, িাই স্রিা ও সৃতির 
মনধয এই যক্ষ্নত্র অতধকির িিাৎ থাকাই স্বাভাতব্ক। 

অেুরূপভানব্ যখ্ে আল্লাে িা‘আলা ব্নলনছে যয, তিতে ‘আরনশর উপর 
উনিনছে, িখ্ে ‘উপনর উিা’র তব্ষয়তট অনথথর তদক যথনক আমানদর যব্াধগময; 
তকন্তু মোে রািুল ‘আলামীনের ‘উপনর উিা’র প্রকৃি রূপ, ধরে আমানদর 
জাো যেই। কারে, সৃতির মনধযও ‘উপনর উিা’র যক্ষ্নত্র তভন্নিা আমানদর যিানখ্ 
ধরা পনড়। যকেো একতট তস্থতিশীল যিয়ানরর উপনর উিা আর একতট িঞ্চল 
পলায়েপর উনটর তপনির উপর উিা সমাে েয়। আর যখ্ে সৃতিকুনলর ‘উপনর 
উিা’র মনধয এিটুকু তভন্নিা পতরলতক্ষ্ি েয়, িখ্ে ‘উপনর উিা’র যক্ষ্নত্র স্রিা 
ও সৃতির মনধয যের ব্যব্ধাে থাকা অতধকির স্পি ও তেতিি। 

উপনরাি ব্েথোেুযায়ী আল্লাে িা‘আলার ওপর ঈমাে আেনল মু’তমেনদর জেয 
যযসব্ িলািল সাতধি েয় িন্মনধয অেযিম েনলা: 
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প্রথমি: আল্লাের িাওেীদ ব্া একত্বব্াদ যথাযথভানব্ প্রতিতষ্ঠি েয়; িনল 
ব্ান্দার মনধয আল্লাে ছাড়া অেয কানরা প্রতি যকানো প্রকার ভয়-ভীতি ব্া আশা-
ভরসার যলশমাত্র থানক ো এব্ং তিতে ছাড়া আর কানরা ইব্াদাি যস কনর ো। 

তিিীয়ি: আল্লাে িা‘আলার পতরপূেথ ভানলাব্াসা ও সনব্থাচ্চ সম্মাে প্রদশথে সম্ভব্ 
েয়; আর িা েনব্ আল্লাের সব্থসুন্দর োমসমূে ও িার সুউচ্চ গুোব্লীর দাব্ী 
অেুযায়ী।  
িৃিীয়ি: আল্লাের ইব্াদাি যথাযথরূনপ ব্ািব্ায়ে; আর িা সম্ভব্ আল্লাের 
আনদশ অেুযায়ী ইব্াদাি পালে এব্ং িাাঁর তেনষধাব্লী ব্জথে করার মাধযনম। 
  



 

 

ঈমানের মূলেীতিসমূনের ব্যাখ্যা  35 

 

ঈমানের তিিীয় তভতি: তিতরশিাগনের ওপর ঈমাে 
তিতরশিাগে আল্লাে িা‘আলার সৃি এক অদৃশয জগি। িাাঁরা সব্থদা আল্লাের 
ইব্াদানি মাশগুল থানকে; িাাঁনদর মনধয উলুতেয়যাি ব্া রুবু্তব্য়যানির যকানো 
বব্তশিয যেই। 

আল্লাে িাাঁনদরনক েূনরর িারা সৃতি কনরনছে। আল্লাে িাাঁনদরনক িাাঁর পূেথ 
আেুগনিযর গুে প্রদাে কনরনছে এব্ং িাাঁর আনদশ ব্ািব্ায়ে করার িাাঁনদরনক 
ক্ষ্মিা দাে কনরনছে।  
আল্লাে িা‘আলা িানদর ব্েথো তদনয় ব্নলে, 

و َ  َّل  ِعنَدهُۥ َوَمن  ﴿ ِبُ َتك  و َ  َوَّل  ِعَباَدتِهِۦ َعن   يَس  ِِسُ َتح   َّل  َوٱنلََهارَ  ٱَل َل  يَُسب ُِحَ َ  ١٩ يَس 
و َ  َُتُ  [٥٠  ،٦١: االنبياء] ﴾ ٢٠ َيف 

“আর যারা িাাঁর সাতন্ননধয আনছ, িাাঁরা অেংকারব্নশ িাাঁর ইব্াদাি করা েনি 
তব্মুখ্ েয় ো এব্ং ক্লাতন্তও যব্াধ কনর ো। িাাঁরা তদব্া-রাতত্র িাাঁর পতব্ত্রিা ও 
মতেমা ব্েথো কনর এব্ং যকানো সময় বশতথলয কনর ো।” [সূরা আল-আতিয়া, 
আয়াি: ১৯-২০] 
িাাঁনদর সংখ্যা এিনব্শী যয, আল্লাে ছাড়া যকউ িা গেো কনর যশষ করনি 
পারনব্ ো। সেীে বু্খ্ারী ও মুসতলনম আোস রাতদয়াল্লাহু আেহু যথনক তম‘রানজর 
ঘটোয় ব্তেথি আনছ যয, ‘েব্ী সাল্লাল্লাহ্ আলাইতে ওয়াসাল্লাম আসমানে অব্তস্থি 
‘ব্ায়িুল মা‘মুর’ যদনখ্ে। এই ব্ায়িুল মা‘মুনর বদতেক সির োজার তিতরশিা 
প্রনব্শ কনর। তকয়ামি পযথন্ত িানদর পুেরায় প্রনব্শ করার পালা আর আসনব্ 
ো।’ 

 তিতরশিানদর প্রতি ঈমানের মনধয িারতট তব্ষয় অন্তভুথি রনয়নছ: 
১। তিতরশিানদর অতিনত্বর ওপর ঈমাে আো। 
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২। কুরআে ও সুন্নাে িারা যানদর োম আমানদর যজনেতছ যযমে, তজব্রীল 
আলাইতেস সালাম, িাাঁনদর ওপর তেতদথি কনর ঈমাে আো। আর যানদর োম 
আমানদর জাো যেই িাাঁনদর প্রতি সাতব্থকভানব্ ঈমাে আো। 

৩। কুরআেুল করীম ও সেীে োদীনস ব্তেথি িাাঁনদর গুোব্লীর প্রতি ঈমাে 
আো। যযমে, তজব্রীনলর ব্যাপানর রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম 
জাতেনয়নছে যয, তিতে িাাঁনক িাাঁর আসল আকৃতিনি যদনখ্নছে। িাাঁর ছয়শি 
ডাো আনছ যা যগাটা তদগন্তনক তঘনর যরনখ্নছ।  
আর তিতরশিারা আল্লাের আনদনশ মােব্াকৃতিনি আত্মপ্রকাশ করনি পানরে। 
যযমে, আল্লাে িা‘আলা যখ্ে তজব্রীল আলাইতেস সালামনক ঈসা আলাইতেস 
সালাম-এর জেেী মারইয়ানমর তেকট যপ্ররে কনরে। িখ্ে তিতে িাাঁর তেকট 
পূেথ মােব্াকৃতিনি আত্মপ্রকাশ করনলে। 

অেুরূপভানব্ তজব্রীল আলাইতেস সালাম একব্ার েব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইতে 
ওয়াসাল্লাম-এর তেকট এক অজ্ঞাি ব্যতির আকৃতিনি উপতস্থি েে িখ্ে তিতে 
সাোব্ানয় যকরানমর মানঝ ব্সা তছনলে, িাাঁর (তজব্রীনলর) পতরতেি যপাষাক 
তছল সাদা ধব্ধনব্, মাথার িুল তছল ঘেকানলা। ভ্রমনের যকানো লক্ষ্ে িাাঁর 
ওপর যদখ্া যাতেল ো। সাোব্ীগনের যকউ িাাঁনক তিেনিও পানর তে। অিিঃপর 
তিতে রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম এর সমু্মনখ্ িাাঁর োটুর সানথ 
আপে োাঁটু তমতলনয় ব্সনলে এব্ং আপে েিিয় িাাঁর উরুর উপর রাখ্নলে 
এব্ং িাাঁনক ইসলাম, ঈমাে, ইেসাে এব্ং তকয়ামি ও িার লক্ষ্োতদ সম্পনকথ 
তজজ্ঞাসা কনরে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম এগুনলার জব্াব্ 
যদে। এরপর তিতে িনল যাে। অিিঃপর রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইতে 
ওয়াসাল্লাম সাোব্ীনদর ব্লনলে, 

تَاُكْم ُيَعلُِّمُكْم ِدينَُكم»
َ
يُل أ      «فَإِنهُه ِجْْبِ

“ইতে তজব্রীল, যিামানদরনক যিামানদর দীে তশক্ষ্া প্রদানের উনেনশয 
এনসতছনলে।” (সেীে মুসতলম) 
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এভানব্ আল্লাে িা‘আলা ইব্রােীম ও লুি আলাইতেমাস সালাম-এর তেকট যয 
সব্ তিতরশিানক যপ্ররে কনরতছনলে িারাও পুরুষনলানকর অকৃতিনি উপতস্থি 
েনয়তছনলে। 

৪। তিতরশিাগনের ‘আমল ব্া কমথসমূনের ওপর ঈমাে আো, যা িাাঁরা আল্লাের 
তেনদথনশ পালে কনর থানক। যযমে, তিতরশিানদর তদে-রাি িাসব্ীে পাি ও 
আল্লাের ইব্াদাি করা তব্ো ক্লাতন্ত ও তব্ো অলসিায়।  
িানদর মনধয যকানো যকানো তিতরশিা তব্নশষ তব্নশষ দাতয়নত্ব তেনয়াতজি 
রনয়নছে। যযমে, তজব্রীল আলাইতেস সালাম, তিতে েব্ী রাসূলগনের প্রতি 
আল্লাের কালাম ও ওেী ব্েে কনরে।  
আরও যযমে, তমকায়ীল আলাইতেস সালাম, তিতে আল্লাের অনদশক্রনম বৃ্তি 
ব্ষথে কনরে। 
আরও যযমে, ইসরািীল আলাইতেস সালাম, তিতে তকয়ামি সংঘতটি েওয়ার 
সমনয় এব্ং সৃতিকুনলর পুেরুত্থানের সমনয় তশঙ্গায় িুাঁৎকার যদওয়ার দাতয়নত্ব 
রনয়নছে।  
আরও যযমে, মালাকুল মউি আলাইতেস সালাম, সমি প্রােী জগনির মৃিুযর 
সময় িার রূে অতধগ্রেনের দাতয়নত্ব েযি।  
আরও যযমে, মাতলক (আলাইতেস্ সালাম) তিতে দাতয়নত্ব তেনয়াতজি। তিতে 
জাোন্নানমর িত্ত্বাব্ধায়ক।  
আরও যযমে, একদল তিতরশিা, যারা মানয়র গনভথ সন্তােনদর ভ্রূনের দাতয়নত্ব 
তেনয়াতজি। মািৃগনভথ যখ্ে সন্তানের িার মাস পূেথ েয়, িখ্ে যসই সন্তানের 
কানছ আল্লাে িা‘আলা একজে তিতরশিা যপ্ররে কনরে এব্ং িানক যসই 
মােব্সন্তানের তরতজক্ব, মৃিুযক্ষ্ে, ‘আমল এব্ং যস যসৌভাগয অথব্া দুভথাগযব্াে িা 
তলখ্ার তেনদথশ প্রদাে কনরে।  
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আরও অেুরূপ আনরক দল তিতরশিা, যারা প্রনিযক মােুনষর আমলোমা 
সংরক্ষ্ে ও যলখ্ার দাতয়নত্ব তেনয়াতজি। ব্স্তুি িারা দু’জে। একজে ডােতদনক 
অপরজে ব্ামতদনক।  
আরও যযমে, একদল তিতরশিা মৃি ব্যতিনক দািনের পর কব্নর িানক প্রশ্ন 
করার দাতয়নত্ব তেনয়াতজি। মৃি ব্যতিনক কব্নর রাখ্ার পর দু’জে তিতরশিা 
এনস িানক তিেতট তব্ষনয় প্রশ্ন কনরে,  
এক: িার রব্ ব্া প্রভু সম্পনকথ। 

দুই: িার দীে সম্পনকথ। 

তিে: িার েব্ী সম্পনকথ। 

 তিতরশিানদর প্রতি ঈমানে অনেক গুরুত্বপূেথ উপকার রনয়নছ। িন্মনধয 
অেযিম েনলা: 
প্রথমি: মোে আল্লাের মােত্ময, অসীম শতি ও িাাঁর কিৃথত্ব সম্পনকথ জ্ঞাে 
লাভ। যকেো, সৃতির মােত্ময স্রিার মােত্ময যথনকই প্রাপ্ত।  
তিিীয়ি: আদমসন্তানের প্রতি আল্লাে িা‘আলার তব্নশষ অেুগ্রনের জেয িাাঁর 
কৃিজ্ঞিা জ্ঞাপে; যযনেিু তিতে তিতরশিানদরনক মােুনষর তেিাযি, িানদর 
‘আমলোমা সংরক্ষ্েসে িানদর ব্হুতব্ধ স্বাথথ সংতিি কানজ তেনয়াতজি 
যরনখ্নছে। 

িৃিীয়ি: তিতরশিানদর প্রতি মেিি সৃতি; যযনেিু িাাঁরা যথাযথভানব্ আল্লাে 
িা‘আলার ইব্াদাি সম্পাদে কনর িলনছে। 

একদল তব্ভ্রান্ত যলাক তিতরশিানদর অতিত্বনক অস্বীকার কনর। িারা ব্নল, 
তিতরশিারা েনলা সৃতিকুনলর মনধয তেতেি কলযােশতি তব্নশষ। িানদর এই 
ব্িব্য আল্লাের তকিাব্, িাাঁর রাসূনলর োদীস ও মুসতলম ঐকযমনি তমথযানরাপ 
করার োমান্তর। 

আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 
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دُ ﴿ َم  ِ  ٱل  ۡرِض  ٱلَسَم َو تِ  فَاِطرِ  ّلِلَ
َ ْوِل   رُُسًل  ٱل َمَل ئَِكةِ َجاِعلِ  َوٱل 

ُ
نَِحة   أ ج 

َ
 َوُرَب َع   َوثَُل َث  َمث َن   أ

َل قِ  ِف  يَزِيدُ   [٦: فاطر] ﴾يََشا ُء   َما ٱۡل 

“সমি প্রশংসা আল্লাের। তযতে আকাশমণ্ডল ও জতমনের স্রিা এব্ং 
তিতরশিাগেনক কনরনছে ব্ািথাব্ােক। িারা দুই-দুই, তিে-তিে, িার-িার ডাো 
তব্তশি। তিতে সৃতির মনধয যা ইো বৃ্তদ্ধ কনর যদে।” [সূরা িাতির, আয়াি: ১] 
আল্লাে িা‘আলা আনরা ব্নলে, 

﴿  َ َ َّف  إِذ   تََرى   َول ََ ْ  ٱََّلِينَ  َيَت ُِبَ َ  ٱل َمَل ئَِكةُ  َكَفُروا ََهُهم   يَۡض  َب َرُهم   وُُج د 
َ
ْ  َوأ  َعَذاَب  َوذُوقَُا

َرِيقِ   [٢٠: االنفال] ﴾٥٠ ٱل 
“আর যতদ িুতম যদখ্! যখ্ে তিতরশিারা কানিরনদর প্রাে েরে কনর এব্ং 
প্রোর কনর িানদর মুনখ্ ও িানদর পিাদনদনশ; আর ব্নল, যিামরা দেেযন্ত্রো 
যভাগ কর।” [সূরা আল-আেিাল, আয়াি: ৫০] 
মোে আল্লাে আনরা ব্নলে, 

﴿  َ َ َ تِ  َغَمَر تِ  ِف  ٱلَظ لُِمَ َ  إِذِ  تََرى   َول ْ  َوٱل َمَل ئَِكةُ  ٱل َم َ ا ي ِديِهم   بَاِسُط
َ
ْ  أ َ ا رُِج خ 

َ
نُفَسُكُم   أ

َ
 ﴾أ

 [١٣: االنعام]
“আর যতদ িুতম যদখ্, যখ্ে যাতলমরা মৃিুয-যন্ত্রোয় থানক এব্ং তিতরশিারা স্বীয় 
েি প্রসাতরি কনর ব্নল, যব্র কর স্বীয় আত্মা!” [সূরা আল আে‘আম, আয়াি: 
৯৩] 
আল্লাে িা‘আলা এ সম্পনকথ আনরা ব্নলে, 

ِعَ  إَِذا َحَت  ﴿ ْ  قُلَُبِِهم   َعن فُز  ْ  َربُُّكم    قَاَل  َماَذا قَالَُا ََق   قَالَُا ََ  ٱل   [٥٣: سبا] ﴾ ٱل َكبِيُ  ٱل َعِلُّ  َوُه
“অব্নশনষ যখ্ে িানদর মে যথনক ভয়-ভীতি দূর েনয় যায়। িখ্ে িারা 
পরস্পর ব্নল, যিামানদর পালেকিথা তক ব্লনলে? িারা ব্নল, তিতে সিযই 
ব্নলনছে এব্ং তিতেই সব্ার ওপনর মোে।’’ [সূরা সাব্া, আয়াি: ২৩] 
জান্নািব্াসীনদর সম্পনকথ অল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 
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ُخلََُنَها َعد     َجَن ُت ﴿ َو ِجِهم   َءابَا ئِِهم   ِمن   َصلَحَ  َوَمن يَد  ز 
َ
َِي تِِهم    َوأ ُخلَُ َ  َوٱل َمَل ئَِكةُ  َوُذر   يَد 

ُ ِهم ِن َعلَ ُ ُكم َسَل م   ٢٣ بَاب   ُك ِ  م  ُتم    بَِما َعلَ مَ  َصَب  َب  فَنِع   [٥٠  ،٥٣: الرعد] ﴾٢٤ ٱَلارِ  ُعق 
“িা েনে ব্সব্ানসর ব্াগাে। িানি িারা প্রনব্শ করনব্ এব্ং িানদর 
সৎকমথশীল ব্াপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানেরাও। তিতরশিা িানদর কানছ আসনব্ 
প্রনিযক দরজা তদনয়। ব্লনব্, যিামানদর বধনযথর কারনে, যিামানদর ওপর শাতি 
ব্তষথি যোক। আর যিামানদর এই যশষ গন্তব্যস্থল কিই ো িমৎকার।’’ [সূরা 
আর-রা‘দ, আয়াি: ২৩-২৪] 
সেীে বু্খ্ারীনি আবু্ হুরায়রা রাতদয়াল্লাে আেহু যথনক ব্তেথি আনছ যয, 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম ব্নলনছে, ‘‘আল্লাে িা‘আলা যখ্ে 
যকানো ব্ান্দানক ভানলাব্ানসে িখ্ে তিতে তজব্রীলনক যডনক ব্নলে, আল্লাে 
িা‘আলা অমুক ব্ান্দানক ভানলাব্ানসে, িুতমও িানক ভানলাব্াস। িখ্ে তজব্রীল 
িানক ভানলাব্ানসে। অিিঃপর তজব্রীল আকাশব্াসীনদর মনধয যঘাষো কনর 
যদে, আল্লাে িা‘আলা অমুক ব্ান্দানক ভানলাব্ানসে সুিরাং যিামরাও িানক 
ভানলাব্াস। িখ্ে আকাশব্াসীগে যসই ব্ান্দানক ভানলাব্ানসে। এর িলশ্রুতিনি 
পৃতথব্ীনিও যসই ব্ান্দার গ্রেেনযাগযিা অতজথি েনয় যায়।” 

সেীে বু্খ্ারীনি আনরকতট োদীস প্রতসদ্ধ সাোব্ী আবু্ হুরায়রা (রাতদয়াল্লাে 
আেহু) যথনক ব্তেথি আনছ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম ব্নলনছে : 
‘‘যখ্ে জুমু‘আর তদে েয় িখ্ে মসতজনদর প্রনিযক দরজায় তিতরশিাগে 
অব্স্থাে গ্রেে কনরে। িাাঁরা সালানি আগমেকারীনদর োম যথাক্রনম তলখ্নি 
থানক। িারপর ইমাম যখ্ে খু্ৎব্ার জেয তমিনর ব্নস পনড়ে িখ্ে িারা িানদর 
িাইল গুতটনয় যেয় এব্ং খু্ৎব্া শুোর জেয িারা োতজর েনয় যায়।’’ 
এসব্ আয়াি ও োদীস স্পিভানব্ প্রমাে কনর যয, তিতরশিানদর অতিত্ব 
রনয়নছ, িাাঁরা অশরীরী যকানো অনথথ েে; যযমেতট তব্ভ্রান্ত যলানকরা ব্নল থানক। 
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উপনরাি উদৃ্ধতিগুনলার মমথাথথ অেুযায়ী এই ব্যাপানর সমগ্র মুসতলনমর ঐকমিয 
প্রতিতষ্ঠি েনয়নছ। 
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ঈমানের িৃিীয় তভতি: আসমােী তকিাব্সমূনের ওপর ঈমাে 

তকিাব্ শব্দতট একব্িে, অথথ যলখ্া। শব্দতটর ব্হুব্িে ‘কুিুবু্ে’; যা িারা 

‘মাকিূব্’ ব্া তলতখ্ি গ্রন্থ বু্ঝায়।  

আর এখ্ানে ‘তকিাব্’ িারা উনেশয েনব্ যসসব্ তকিাব্সমূে যা আল্লাে িা‘আলা 
সৃতি জগনির জেয যেদায়াি ও রেমিস্বরূপ স্বীয় েব্ী রাসূলগনের ওপর 
অব্িীেথ কনরনছে। যানি িারা িানদর দুতেয়া ও আনখ্রানি আল্লাের প্রদতশথি 
যসৌভানগযর পনথ িলা িারা যাব্িীয় কলযাে ও যসৌভাগয অজথে করনি পানর। 

 তকিাব্সমূনের প্রতি ঈমাে আোর মনধয িারতট তব্ষয় অন্তভুথি রনয়নছ: 
১। সব্থপ্রথম এ ঈমাে আেয়ে করনি েনব্ যয, এসব্ গ্রন্থাব্লী মোে আল্লাের 
তেকট যথনকই যথাযথভানব্ অব্িীেথ েনয়নছ। (িা মােব্ রতিি গ্রন্থ েয় 
অেুরূপভানব্ িা যকানো শব্দ ব্া অনথথর অেুব্াদ েয়।) 
২। তেতদথি োনম ঐ সব্ তকিানব্র প্রতি ঈমাে স্থাপে করা, যযগুনলার োম 
আল্লাে িা‘আলা তব্নশষভানব্ উনল্লখ্ কনরনছে। যযমে, আল-কু্বরআে-মুোম্মদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম-এর ওপর অব্িীেথ েনয়নছ, িওরাি অব্িীেথ 
েনয়নছ মূসা আলাইতেস সালানমর ওপর, যাবু্র অব্িীেথ েনয়নছ দাউদ 
আলাইতেস সালানমর ওপর এব্ং ইঞ্জীল ঈসা আলাইতেস সালানমর ওপর। 

আর যয সব্ আসমােী তকিানব্র োম আমানদর জাো যেই, িার প্রতি সাতব্থক 
ভানব্ ঈমাে রাখ্া। 

৩। আসমােী গ্রন্থসমূনে পূব্থব্িথী েব্ী রাসূলগে ও িাাঁনদর উম্মি, শরী‘আি 
এব্ং িাাঁনদর ইতিোস সম্পনকথ যয সব্ তব্শুদ্ধ ব্েথো রনয়নছ, যসগুনলার প্রতি 
ঈমাে স্থাপে করা। যযমে, কুরআনে ব্তেথি সংব্াদসমূে এব্ং পূব্থব্িথী 
গ্রন্থসমূনের অপতরব্তিথি অথব্া অতব্কৃি সংব্াদসমূনের ওপর ঈমাে রাখ্া। 
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৪। আসমােী গ্রন্থসমূনে ব্তেথি এমে আনদশসমূনের ওপর আমল করা যা রতেি 
েয় তে এব্ং ঐ সব্ হুকুনমর তেকমি আমানদর জাো থাকুক ব্া ো-ই থাকুক 
সব্থাব্স্থায় মনে যকানো রকম সংকীেথিা অেুভব্ করা ছাড়া হৃদনয়র সন্তুতি ও 
আেুগনিযর সানথ িা যমনে যেওয়া। আর কুরআেুল করীনমর িারা পূব্থব্িথী 
আসমােী গ্রন্থসমূে মােসূখ্ ব্া রতেি কনর যদওয়া েনয়নছ। আল্লাে িা‘আলা েব্ী 
সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লামনক সনিাধে কনর ব্নলে, 

َا  ﴿ نَزنل 
َ
َق ِ  ٱل ِكَت َب  إَِل َك  َوأ ق ا بِٱل  ِ َ  ل َِما ُمَصد  ُ ِمًنا ٱل ِكَت بِ  ِمنَ  يََدي هِ  َبي  ُ هِ   َوُمَه : دةاملائ] ﴾َعلَ
٠١] 

“আর আমরা আপোর প্রতি অব্িীেথ কনরতছ সিয গ্রন্থ, যা পূব্থব্িথী গ্রন্থসমূনের 
সিযায়েকারী এব্ং যসগুনলার ওপর প্রভাব্ তব্িারকারী।” (অথথাৎ যথাযথ সিয-
তমথযা তেধথারেকারী)। [সূরা আল-মাতয়দাে, আয়াি: ৪৮] 
একারনে, পূব্থব্িথী আসমােী তকিাব্সমূনের যকানো হুকুনমর ওপর আমল করা 
জানয়য েনব্ ো, একমাত্র ঐসব্ হুকুম ব্যিীি যা তব্শুদ্ধ ভানব্ ব্তেথি েনয়নছ 
এব্ং কুরআনের িারা িা প্রতিপাতদি ও ব্লব্ৎ রাখ্া েনয়নছ। 

আসমােী তকিাব্সমূনের ওপর ঈমানে অনেক গুরুত্বপূেথ িলািল রনয়নছ। 
িন্মনধয অেযিম েনলা:  
প্রথম: ব্ান্দানদর প্রতি আল্লাে িা‘আলার অনশষ রেমি ও অেুগ্রে সম্পনকথ 
জ্ঞাে লাভ, যকেো তিতে প্রনিযক জাতির প্রতি িানদর তেদায়ানির উনেনশয 
তকিাব্ পাতিনয়নছে। 

তিিীয়: শরী‘আি প্রব্িথনে আল্লাে িা‘আলার তেকমি সম্পনকথ জ্ঞাে লাভ, 
যযনেিু তিতে প্রতিতট জাতির প্রতি িানদর অব্স্থার সানথ সামঞ্জসযশীল শরী‘আি 
প্রব্িথে কনর পাতিনয়নছে। যযমে, আল্লাে িা‘আলা ব্নলনছে, 

﴿  
ا   ِِش َعة   ِمنُكم   َجَعل َنا لُِك   [٠١: دةاملائ] ﴾َوِمن َهاج 
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“আমরা যিামানদর -প্রতিতট সম্প্রদানয়র- জেয শরী‘আি ও জীব্ে পদ্ধতি 
প্রব্িথে কনরতছ।” [সূরা আল-মাতয়দাে-৪৮] 
িৃিীয়: উপনরাি তে‘আমিসমূনের জেয আল্লাে িা‘আলার শুকতরয়া জ্ঞাপে। 
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ঈমানের িিুথথ তভতি: রাসূলগনের ওপর ঈমাে 

‘রাসূল’ শব্দতট একব্িে, আরব্ীনি এর ব্হুব্িে েনে ‘রুসুল’। যার অথথ যকানো 
তব্ষয় যপৌঁছানোর জেয যপ্রতরি দূি ব্া প্রতিতেতধ। ইসলামী পতরভাষায় রাসূল 
যসই মোে ব্যতি, যার প্রতি আল্লাের পক্ষ্ যথনক শরী‘আি অব্িীেথ েনয়নছ 
এব্ং িা প্রিার করার জেয িাাঁনক হুকুম যদওয়া েনয়নছ। 

সব্থপ্রথম রাসূল েনলে েূে আলাইতেস সালাম আর সব্থনশষ রাসূল েনলে 
আমানদর তপ্রয় েব্ী মুোম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম। আল্লাে িা‘আলা 
ব্নলে, 

ُ َنا   إَِنا  ﴿ و َح
َ
َنا   َكَما   إَِل َك  أ  ُ و َح

َ
ِ  نَُح   إَِل   أ ِ  ِمن   نَ َوٱنلَبِي  ِده  [٦١٣: النساء] ﴾َبع 

“আমরা আপোর প্রতি ওেী পাতিনয়তছ। যযমে কনর ওেী পাতিনয়তছলাম েূনের 
ওপর এব্ং যস সমি েব্ী-রাসূলগনের ওপর যাাঁরা িাাঁর পনর যপ্রতরি েনয়নছে।” 
[সূরা আে-তেসা, আয়াি: ১৬৩] 
সেীে বু্খ্ারীনি আোস ইব্ে মানলক রাতদয়াল্লাহু আেহু যথনক শািা‘আনির 
োদীনস ব্তেথি আনছ যয, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম ব্নলে, 
তকয়ামনির তদে োশরব্াসীগে আল্লাে িা‘আলার কানছ সুপাতরনশর আশায় 
প্রথনম আদম আলাইতেস সালানমর তেকট আসনব্। িখ্ে আদম আলাইতেস 
সালাম তেনজর অক্ষ্মিা প্রকাশ কনর ব্লনব্ে, “যিামরা েূে আলাইতেস 
সালানমর তেকট যাও। তিতে প্রথম রাসূল, যানক আল্লাে িা‘আলা মােব্ জাতির 
প্রতি যপ্ররে কনরনছে।” 
আল্লাে িা‘আলা মুোম্মাদুর রাসূলুল্লাে সম্পনকথ ব্নলে, 

بَا   ُُمََمد   ََك َ  َما﴿
َ
َحد   أ

َ
ِن أ ِ  وََخاَتمَ  ٱّلَلِ  رَُسََل  َوَل ِكن ر َِجالُِكم   م  ِ  ٱّلَلُ  َوََك َ  َن  ٱنلَبِي   بُِكل 

ء   ا ََش   [٠٠: االحزاب] ﴾٤٠ َعلُِم 
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‘‘মুোম্মদ যিামানদর মধযকার যকানো পুরুনষর তপিা েে; ব্রং তিতে আল্লাের 
রাসূল এব্ং সব্থনশষ েব্ী। আর আল্লাে সব্তকছুর ব্যাপানর সমূ্পেথ জ্ঞাি।’’ [সূরা 
আল-আেযাব্, আয়াি: ৪০] 
আল্লাে িা‘আলা যুনগ-যুনগ প্রনিযক জাতির প্রতি স্বিন্ত্র শরী‘আিসে রাসূল 
অথব্া পূব্থব্িথী শরী‘আি েব্ায়নের জেয ওেীসে েব্ী যপ্ররে কনরনছে। আল্লাে 
িা‘আলা ব্নলে, 

َمة   ُك ِ  ِف  َبَعث َنا َولََقد  ﴿
ُ
 ِ  رَُسًَّل  أ

َ
ْ  أ ُبُدوا ْ  ٱّلَلَ  ٱع  َتنُِبَا  [ ٣١: انلحل] ﴾ٱلَط ُغََت   َوٱج 

‘‘আমরা প্রনিযক উম্মনির মনধযই রাসূল যপ্ররে কনরতছ এই মনমথ যয, যিামরা 
আল্লাের ইব্াদাি কর এব্ং িাগুিনক পতরোর কর।” [সূরা আে-োেল, 
আয়াি: ৩৬]  
আল্লাে িা‘আলা আনরা ব্নলে, 

ِن   ِإَو ﴿ َمة   م 
ُ
 [٥٠: فاطر] ﴾نَِذير   فَُِها َخَل  إَِّل  أ

‘‘এমে যকানো সম্প্রদায় যেই যানদর কানছ আমার পক্ষ্ যথনক সিকথকারী আনস 
তে।’’ [সূরা িাতির, আয়াি: ২৪] 
আল্লাে িা‘আলা আনরা ব্নলে, 

َا إَِنا   ﴿ نَزنل 
َ
َرى ةَ  أ  َ ى فَُِها ٱَۡل َُُّ َ  بَِها ََي ُكمُ  َونَُر    ُهد  ْ  ٱََّلِينَ  ٱنلَبِ لَُمَا س 

َ
ْ  لََِّلِينَ  أ  َهاُدوا

 َ َُُّ َبارُ  َوٱلَرَب نِ ح 
َ ْ  بَِما َوٱل  فُِظَا ُتح  ْ  ٱّلَلِ  كَِت بِ  ِمن ٱس  ُ هِ  َوََكنَُا  [٠٠: دةاملائ] ﴾ُشَهَدا َء   َعلَ

‘‘আমরা িাওরাি অব্িীেথ কনরতছ, এনি রনয়নছ তেদায়াি ও আনলা। েব্ীগে 
যাাঁরা আল্লাের অেুগি তছনলে িারা ইয়ােূদীনদরনক িদেুসানর তব্ধাে তদনিে, 
আনরা তব্ধাে তদনিে রািােীগে এব্ং তব্িােগে। যকেো িানদরনক এ 
তকিাবু্ল্লার যদখ্ানশাোর তেনদথশ যদওয়া েনয়তছল এব্ং িাাঁরা এর ওপর সাক্ষ্য 
তছল।” [সূরা আল-মাতয়দাে, আয়াি: ৪৪] 
 েব্ী-রাসূলগে আল্লাের তপ্রয় সৃতি, িাাঁরা মােুষ। িাাঁনদর মনধয রুবু্তব্য়যাি ব্া 
উলুতেয়যানির যকানো বব্তশিয যেই। 
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আল্লাে িা‘আলা েব্ীকুল তশনরামতে ও েব্ীনদর মনধয আল্লাের তেকট সব্নিনয় 
ব্ড় মযথাদার অতধকারী মুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লামনক ব্নলে, 

لُِك  َّل   قُل﴿ م 
َ
ِس  أ ا نِلَف  ع  ا َوَّل  َنف  َ   ٱّلَلُ   َشا ءَ  َما إَِّل  َۡضًّ َ لَمُ  ُكنُت  َول ع 

َ
ُ َب  أ ََث ُت  ٱل َغ َتك   ِمنَ  ََلس 

 ِ َي 
َ ُء   َمَسِنَ  َوَما ٱۡل  نَا   إِ    ٱلسُّ

َ
م   َوبَِشي   نَِذير   إَِّل  أ  َ ِمُنَ َ  ل َِق  [٦١١: االعراف] ﴾١٨٨ يُؤ 

“আপতে ব্নল তদে, আতম আমার তেনজর কলযাে সাধে এব্ং অকলযাে সাধনের 
মাতলক েই তকন্তু যা আল্লাে িাে। আর আতম যতদ অদৃনশযর কথা জােিাম, 
িােনল ব্হু কলযাে অজথে কনর তেনি পারিাম। িনল আমানক যকানো অমঙ্গল 
স্পশথ করনি পারি ো। আতম যিা একজে ভীতি প্রদশথক ও সুসংব্াদদািা 
ঈমােদারনদর জেয।” [সূরা আল-আরাি, আয়াি: ১৮৮] 
আল্লাে আনরা ব্নলে, 

لُِك  َّل   إِن ِ  قُل  ﴿ م 
َ
ا لَُكم   أ ا َوَّل  َۡض   َحد   ٱّلَلِ  ِمنَ  ُُيَِيِن  لَن إِن ِ  قُل   ٢١ رََشد 

َ
ِجدَ  َولَن   أ

َ
 مِن أ

  [٥٥  ،٥٦: اجلن] ﴾٢٢ ُمل َتَحًدا ُدونِهِۦ

“ব্লুে, আতম যিামানদর ক্ষ্তি সাধে করার ও সুপনথ আেয়ে করার মাতলক 
েই। ব্লুে, আল্লাে িা‘আলার কব্ল যথনক আমানক যকউ রক্ষ্া করনি পারনব্ 
ো এব্ং তিতে ব্যিীি আতম কখ্েও যকানো আশ্রয়স্থল পাব্ ো।” [সূরা আল-
তজে, আয়াি: ২১-২২] 
েব্ী-রাসূলগেও সাধারে মােুনষর েযায় মােতব্ক বব্তশনিয তব্নশতষি। িাাঁরাও 
পাোোর করনিে, অসুস্থ েনিে এব্ং িাাঁরা মারা যযনিে। ইব্রােীম আলাইতেস 
সালাম িাাঁর জাতির সামনে স্বীয় রনব্র পতরিয় তদনয় ব্নলে, 

ََ  َوٱََّلِي﴿ عُِمِن  ُه قِيِ  ُيط  ُت  ِإَوَذا ٧٩ َويَس  ََ  َمرِض  فِيِ  َفُه  ﴾٨١ َُي ُِيِ  ُثمَ  يُِمُتُِن  َوٱََّلِي ٨٠ يَش 
 [١٦  ،١١: الشعراء]

“আর তযতে আমানক আোর এব্ং পােীয় দাে কনরে। যখ্ে আতম যরাগাক্রান্ত 
েই িখ্ে তিতেই আমানক আনরাগয দাে কনরে। তযতে আমার মৃিুয ঘটানব্ে, 
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অিিঃপর তিতেই আমার পুেিঃজথীব্ে দাে করনব্ে।’’ [সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াি: 
৭৯-৮১] 
রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম ব্নলে, আতম যিামানদর মনিাই 
একজে মােুষ। আতম ভুনল যাই, যযমে যিামরা ভুনল যাও। আর যতদ আতম 
ভুনল যাই িা েনল যিামরা আমানক স্বরে কতরনয় তদও। (বু্খ্ারী ও মুসতলম) 
িাছাড়া আল্লাে িা‘আলা েব্ী-রাসূলগেনক দাসত্বগুনে তব্নশতষি কনরনছে 
িাাঁনদর সনব্থাচ্চ মযথাদার স্থনল এব্ং িাাঁনদর প্রশংসা করার যব্লায়ও িাাঁনদরনক 
ব্ান্দা ব্নল আখ্যাতয়ি কনরনছে। যযমে আল্লাে িা‘আলা েূে আলাইতেস সালাম 
সম্পনকথ ব্নলে,  

ا ََك َ  إِنَُهۥ﴿ ا َعب د   [٣: االرساء] ﴾ َشُكَر 
“তেিয়ই যস তছল আমার কৃিজ্ঞ ব্ান্দা।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াি: ৩] 
েব্ী মুোম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম সম্পনকথ আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 

َقا َ  نََزَل  ٱََّلِي َتَباَركَ ﴿  [٦: الفرقان] ﴾١ نَِذيًرا لِل َع لَِميَ  ِلَُكَ َ  َعب ِدهِۦ ََعَ   ٱل ُفر 
“পরম কলযােময় তিতে, তযতে িাাঁর ব্ান্দার প্রতি িয়সালার গ্রন্থ অব্িীেথ 
কনরনছে, যানি যস সৃতিকুনলর জেয সিকথকারী েয়।” [সূরা আল-িুরকাে, 
আয়াি: ১] 
আল্লাে িা‘আলা ইব্রােীম, ইসোক ও ইয়াকুব্ আলাইতেমুস সালাম সম্পনকথ 
ব্নলে, 

َح قَ  إِب َر هُِمَ  ِعَب َدنَا   َوٱذ ُكر  ﴿ ُقََب  ِإَوس  ْوِل  َويَع 
ُ
ي ِدي أ

َ ب َص رِ  ٱل 
َ َن ُهم إَِنا   ٤٥ َوٱل  لَص  خ 

َ
 ِِبَالَِصة   أ

َرى َ  لَِمنَ  ِعنَدنَا ِإَوَنُهم   ٤٦ ٱَلارِ  ذِك  َطَفي  َُارِ  ٱل ُمص  خ 
َ  [٠١  ،٠٢: ص] ﴾٤٧ ٱل 

“িরে কর, আমার ব্ান্দা ইব্রােীম, ইসোক ও ইয়াকুনব্র কথা, িাাঁরা তছল 
শতিশালী ও সুক্ষ্মদশথী। আতম িাাঁনদর এক তব্নশষ গুে, পরকানলর িরে িারা 
স্বািন্ত্রয দাে কনরতছলাম। আর িাাঁরা আমার কানছ মনোেীি ও সৎনলাকনদর 
অন্তভুথি।” [সূরা সাদ, আয়াি: ৪৫-৪৭] 
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অেুরূপভানব্ ঈসা আলাইতেস সালাম সম্পনকথ আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 
ََ  إِ   ﴿ َنا َعب د   إَِّل  ُه ن َعم 

َ
ُ هِ  أ َِن   َمَثل   وََجَعل َن هُ  َعلَ ِ َر ءِيَل  ۡل   [٢١: الزخرف] ﴾٥٩ إِس 

“যস যিা আমার এক ব্ান্দাই ব্নট, আতম িার প্রতি অেুগ্রে কনরতছ এব্ং িানক 
কনরতছ ব্েী ইসরাঈনলর জেয এক আদশথ।’’ [সূরা আয-যুখ্রুি, আযাি: ৫৯]3 
 রাসূলগনের প্রতি ঈমাে আোর মনধয িারতট তব্ষয় অন্তভুথি রনয়নছ: 
প্রথম: ঈমাে আেয়ে করা যয, সমি েব্ী-রাসূনলর তরসালাি মোে আল্লাের 
পক্ষ্ যথনকই যথাযথভানব্ এনসনছ। িাাঁনদর যকানো একজনের প্রতি কুিুরী ব্া 
যকানো একজেনক অস্বীকার করা সব্ার প্রতি কুিুরী করার োমান্তর। যযমে, 
আল্লাে িা‘আলা েূে আলাইতেস সালানমর সম্প্রদায় সম্পনকথ ব্নলে,  

َ مُ  َكَذبَت  ﴿  [٦٠٢: الشعراء] ﴾١٠٥ ٱل ُمر َسلِيَ  نَُح   قَ
‘‘েূনের সম্প্রদায় রাসূলগেনক তমথযানরাপ কনরনছ।” [সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াি: 
১০৫] 
আল্লাে িা‘আলা িানদরনক সকল েব্ী-রাসূলগনের ওপর তমথযানরাপকারী 
তেনসনব্ আখ্যাতয়ি কনরনছে অথি যস সময় েূে আলাইতেস সালাম ব্যিীি অেয 

                                                           
3 সারকথা: আল্লাের ব্ান্দা েওয়াই সনব্থাচ্চ মযথাদার তব্ষয়। িাই আল্লাে িা‘আলার 

েব্ী-রাসূলগে ও িাাঁর বেকটয লাভকারী যিনরশিাগে কখ্নো ব্ান্দােরূনপ পতরতিি 
েনি লজ্জা ব্া অপমােনব্াধ করনিে ো। কারে; আল্লাের দাসত্ব ও যগালামী করা, 
িাাঁর ইব্াদাি-ব্নন্দগী করা, আনদশ-তেনষধ পালে করা অতি মযথাদা, যগৌরব্ ও 
যসৌভানগযর তব্ষয়। আর আল্লাহ্ িা‘আলা ছাড়া অেয কানরা দাসত্ব ব্া ইব্াদাি করাই 
অমযথাদার তব্ষয় ও অমযথাদার কাজ। যযমে, তিস্টােরা ঈসা মাসীে আলাইতেস 
সালামনক আল্লাের পুত্র ও িানদর অেযিম উপাসয সাব্যি কনরনছ এব্ং মুশতরকরা, 
তিতরশিানদরনক আল্লাের কেযা ব্নল িানদর যদব্ী সাব্যি কনর িানদর পূজা-আিথো 
কনরনছ। এ ভানব্ কব্র পূজারীরা আওতলয়ানদর ব্যাপানর ব্াড়াব্াতড় কনর িানদর 
কব্র পূজায় তলপ্ত েনয়নছ। 
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যকানো রাসূল তছনলে ো। িাই তিস্টােনদর মনধয যারা েব্ী মুোম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইতে ওয়াসাল্লানমর ওপর তমথযানরাপ কনর এব্ং িাাঁর আেুগিয ও অেুসরে 
কনর ো, িারা ব্স্তুি ঈসা-মসীে আলাইতেস সালামনক অস্বীকার করনলা, িাাঁর 
অেুকরে ও আেুগিয যথনক মুখ্ যিরানলা। যকেো, মতরয়ম িেয় ঈসা 
আলাইতেস সালাম ব্েী ইসরাঈলনক েব্ী মুোম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম 
সম্পনকথ সুসংব্াদ তদনয়তছনলে আর যস সুসংব্াদ প্রদানের অথথই েনে এটা 
প্রমাতেি েওয়া যয, তিতে িানদর কানছ যপ্রতরি রাসূল। তযতে িানদরনক 
যগামরােী ও পথভ্রিিা যথনক রক্ষ্া কনর সরল সতিক পথ প্রদশথে করনব্ে।(১)

 

তিিীয়: েব্ী-রাসূলগনের মনধয যাাঁনদর োম জাো আনছ িাাঁনদর প্রতি তেতদথি কনর 
ঈমাে আো। যযমে, মুোম্মদ, ইব্রােীম, মুসা, ঈসা, েূে (আলাইতেমুস সালাম)। 
উতল্লতখ্ি পাাঁিজে েনলে েব্ী-রাসূলগনের মনধয তব্তশি ও উচ্চ মযথাদাসম্পন্ন। 
আল্লাে িা‘আলা িাাঁনদরনক কুরআনের দু’স্থানে তব্নশষভানব্ উনল্লখ্ কনরনছে। 
তিতে সূরা আল-আেযানব্ ব্নলনছে, 

نَا ِإَوذ  ﴿ َخذ 
َ
ِ  ِمنَ  أ ح   َوِمن َوِمنَك  ِمَُث َقُهم   نَ ٱنلَبِي  َيَم   ٱب نِ  وَِعيَس  َوُمََس   ِإَوب َر هُِمَ  نَُّ  ﴾َمر 

  [١: االحزاب]

“আর িরে করুে যস সমনয়র কথা, যখ্ে আমরা েব্ীগনের কাছ যথনক ও 
যিামার কাছ যথনক এব্ং েূে, ইব্রােীম, মূসা ও মতরয়ম িেয় ঈসার কাছ 
যথনক অঙ্গীকার তেনয়তছলাম।” [সূরা আল-আেযাব্, আয়াি: ৭]  
আর সূরা আশ-শূরায় ব্লা েনয়নছ, 

عَ ﴿ ِنَ  لَُكم َِشَ ِينِ  م  ا بِهِۦ َوَّص   َما ٱل  َح  ُ َنا   َوٱََّلِي   نُ و َح
َ
ُ نَا َوَما إَِل َك  أ  َوُمََس   إِب َر هُِمَ  بِهِۦ   وََص

    وَِعيَس   
َ
ْ  أ قُُِمَا

َ
ِينَ  أ ْ  َوَّل  ٱل   [٦٣: الشورا] ﴾ فُِهِ   َتَتَفَرُقَا

“তিতে যিামানদর জেয তব্তধব্দ্ধ কনরনছে দীে, যার আনদশ তদনয়তছনলে েূেনক 
এব্ং যা আমরা প্রিযানদশ কনরতছ আপোর প্রতি এব্ং যার আনদশ তদনয়তছলাম 
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ইব্রােীম, মূসা ও ঈসানক এ মনমথ যয, যিামরা দীেনক প্রতিতষ্ঠি কনরা এব্ং 
িানি অনেকয সৃতি কনরা ো।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াি: ১৩]  
আর েব্ী-রাসূলগনের মনধয যানদর োম আমানদর জাো যেই, িাাঁনদর প্রতি 
সাধারে ও সাতব্থকভানব্ ঈমাে স্থাপে করনি েনব্। মোে আল্লাে ব্নলে, 

ر َسل َنا َولََقد  ﴿
َ
ِن رُُسل   أ َنا َمن ِمن ُهم َقب لَِك  م  ُ َك  قََصص  ُصص   َلم   َمن َوِمن ُهم َعلَ ُ َك   َنق   ﴾َعلَ

 [١١: اغفر]
“আমরা আপোর পূনব্থ অনেক রাসূল যপ্ররে কনরতছ। িাাঁনদর কানরা কানরা 
ঘটো আপোর কানছ তব্বৃ্ি কনরতছ এব্ং কানরা কানরা ঘটো আপোর কানছ 
তব্বৃ্ি কতর তে।” [সূরা গাতির, আয়াি: ৭৮] 
িৃিীয়: কুরআে ও সেীে োদীস িারা প্রমাতেি িাাঁনদর ঘটোসমূনের ওপর 
তব্োস স্থাপে করা। 

িিুথথ: েব্ী-রাসূলগনের মনধয যাাঁনক আল্লাে িা‘আলা আমানদর প্রতি রাসূল কনর 
যপ্ররে কনরনছে, িাাঁর আতেি শরী‘আনির ওপর আমল করা। আর তিতে েনলে 
সব্থনশষ ও সব্থনশ্রষ্ঠ েব্ী মুোম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম, যানক আল্লাে 
িা‘আলা সমগ্র সৃতি জগনির জেয যপ্ররে কনরনছে। আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 

ِمُنَ َ  َّل  َوَرب َِك  فََل ﴿ ُِمَكَ  َحَت   يُؤ  ْ  َّل  ُثمَ  بَي َنُهم   َشَجرَ  فَُِما َُيَك  نُفِسِهم   ِف   َُيُِدوا
َ
ا أ َِما َحرَج   م 

ُ َت  ْ  قََض ا َويَُسل ُِمَا لُِم   [١٢: النساء] ﴾٦٥ تَس 
“অিএব্, ো আপোর রনব্র শপথ, ঐ পযথন্ত িারা ঈমােদার েনব্ ো, যিক্ষ্ে 
ো িারা িানদর মনধয সৃি তব্ব্াদ-তব্সিানদর তব্িারভার আপোর ওপর অপথে ো 
কনর। অিিঃপর আপোর মীমাংসার ব্যাপানর িানদর মনে যকানো রকম 
সংকীেথিা ো থানক এব্ং সন্তুিতিনি িা কবু্ল কনর।” [সূরা আে-তেসা, আয়াি: 
৬৫] 
েব্ী-রাসূলগনের প্রতি ঈমানের িনল যয সব্ গুরুত্বপূেথ উপকার সাতধি েয় 
িন্মনধয রনয়নছ: 
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১। আল্লাে িা‘আলার রেমি ও ব্ান্দানদর প্রতি িাাঁর পূেথ িত্ত্বাব্ধাে সম্পনকথ 
জাো। যযনেিু তিতে িানদর প্রতি আপে রাসূলগেনক যপ্ররে কনরনছে, যানি 
িাাঁরা মােব্জাতিনক সতিক পনথ পতরিাতলি কনরে এব্ং যকাে পদ্ধতিনি 
আল্লাের ইব্াদাি করনি েয় িা যলাকনদর স্পি কনর ব্নল যদে। যকেো, 
মােুনষর তেজস্ব জ্ঞাে-বু্তদ্ধর মাধযনম িা জাো অসম্ভব্। 

২। এই মো তে‘আমনির ওপর আল্লাের শুকতরয়া জ্ঞাপে করা। 

৩। েব্ী রাসূলগনের প্রতি মেিি ও সম্মাে প্রদশথে করা ও িাাঁনদর শাে ও 
মযথাদা উপনযাগী প্রশংসা করা। যকেো, িাাঁরা আল্লাের রাসূল এব্ং িাাঁরা প্রকৃি 
অনথথই আল্লাের ইব্াদাি আদায় কনরনছে। িাাঁরা তরসালানির পতব্ত্র দাতয়ত্ব 
যথাযথ ভানব্ আদায় কনরনছে এব্ং িাাঁর ব্ান্দানদর েতসেি কনরনছে। 

শুধূমাত্র একগুাঁনয় কানিররা িানদর প্রতি যপ্রতরি রাসূলগেনক অতব্োস কনরনছ 
এই ব্নল যয, আল্লাের রাসূলগে মােুষ যথনক েনি পানরে ো। আল্লাে িা‘আলা 
কুরআনে কারীনম িানদর এ ভ্রান্ত ধারোর উনল্লখ্ কনর িা ব্াতিল কনর ব্নলে, 

  نلَاَس ٱ َمَنعَ  َوَما﴿
َ
َ  يُؤ   أ ْ ِمُن   إَِّل   ُهَدى  ل  ٱ َءُهمُ َجا   إِذ   ا

َ
َ   أ ُ ْ قَال َبَعَث  ا

َ
َ   قُل ٩٤ رَُسَّل   ابََش   ّلَلُ ٱ أ  َل

 ٱ ِف  ََك َ 
َ َ  َمئِن ِيَ ُمط   ُشَ َ َيم   ئَِكة  َمَل   ِض ۡرل  نل  ُ   الَََنَ ِنَ  ِهمَعَل  ﴾٩٥ رَُسَّل   َملََك   ءِ لَسَما  ٱ م 

 [  ١٢  ،١٠: االرساء]

‘‘আল্লাে তক মােুষনক রাসূল কনর পাতিনয়নছে?! যখ্ে িানদর তেকট পথ-তেনদথশ 
আনস িখ্ে িানদর এ উতিই যলাকনদরনক ঈমাে আো যথনক তব্রি রানখ্। 
ব্ল, যতদ পৃতথব্ীনি তিতরশিারা স্বােনন্দয তব্িরে করি, িা েনল আতম আকাশ 
যথনক যকানো তিতরশিানকই িানদর তেকট রাসূল কনর যপ্ররে করিাম।” [সূরা 
আল-ইসরা, আয়াি: ৯৪-৯৫] 
আল্লাে িা‘আলা িানদর এই ধারো খ্ণ্ডে কনর যদে এই অনথথ যয, আল্লাের 
রাসূলগে মােুষ েওয়া অপতরোযথ। যকেো িাাঁরা পৃতথব্ীব্াসীর প্রতি যপ্রতরি, 
যযনেিু এরা েনলা মােুষ। আর যতদ পৃতথব্ীব্াসীরা তিতরশিা েনিা িােনল 



 

 

ঈমানের মূলেীতিসমূনের ব্যাখ্যা  53 

 

িানদর প্রতি তেিয়ই যকানো তিতরশিানক রাসূল তেনসনব্ যপ্ররে করার 
প্রনয়াজে যদখ্া তদনিা, যানি যসই রাসূল িানদরই মি একজে েনয় দাতয়ত্ব 
পালে করনিে। 

অেযত্র আল্লাে িা‘আলা রাসূলগেনক অতব্োসকারীনদর ব্িব্য ব্েথো কনর 
ব্নলে, 

﴿ ْ َ ا ُ نُتم   إِ    قَال
َ
ِث لَُنا بََش   إَِّل  أ   تُرِيُدو َ  م 

َ
ونَا أ ُبدُ  ََك َ  َعَما تَُصدُّ تَُنَا َءابَا ُؤنَا َيع 

 
َط ن   فَأ

بِي   بُِسل   مُّ
ِث لُُكم   بََش   إَِّل  ََّن نُ  إِ  رُُسلُُهم   لَُهم   قَالَت   ١٠  ِعَبادِهۦِ   ِمن   يََشا ءُ  َمن ََعَ   َيُمنُّ  ٱّلَلَ  َوَل ِكنَ  م 
  نَلَا   ََك َ  َوَما

َ
َُُكم أ تِ

 
َط ن   نَأ

 [٦٦  ،٦٠: ابراهيم] ﴾ٱّلَلِ   بِإِذ  ِ  إَِّل  بُِسل 
‘‘িারা ব্লনলা, যিামরা যিা আমানদর মিই মােুষ! যিামরা আমানদরনক ঐ 
উপাসয যথনক তব্রি রাখ্নি িাও, যার ইব্াদাি আমানদর তপিৃপুরুষগে করি। 
অিএব্ যিামরা যকানো সুস্পি প্রমাে আেয়ে কর। িানদর রাসূলগে 
িানদরনক ব্লনলে, আমরাও যিামানদর মনিা মােুষ; তকন্তু আল্লাে ব্ান্দানদর 
মনধয যানক ইো, অেুগ্রে কনরে। আল্লাের তেনদথশ ব্যিীি যিামানদর কানছ 
প্রমাে তেনয় আসা আমানদর কাজ েয়। ঈমােদারগে যকব্ল আল্লােরই ওপর 
ভরসা করা উতিৎ।” [সূরা ইব্রােীম, আয়াি: ১০-১১] 
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ঈমানের পঞ্চম তভতি: আনখ্রানির ওপর ঈমাে 

যশষ তদব্স ব্লনি তকয়ামনির তদেনক বু্ঝানো েনয়নছ। যযতদে প্রতিিল প্রদাে 
ও তেসাব্-তেকানশর জেয সব্ মৃি মােুষনদর পুেরুত্থাে করা েনব্।  
ঐ তদেনক ইয়াওমুল আনখ্র ব্া যশষ তদে এ জেযই ব্লা েয় যয, এরপর আর 
অেয যকানো তদব্স থাকনব্ ো। তেসাব্-তেকানশর পর জান্নািীগে িাাঁনদর 
তিরস্থায়ী আব্াসস্থনল অব্স্থাে করনব্ এব্ং জাোন্নামীগেও িানদর তিকাোয় 
অব্স্থাে করনব্। 

 আনখ্রানির ওপর ঈমাে তিেতট তব্ষয়নক অন্তভুথি কনর:  
প্রথম: পুেরুত্থাে তদব্নসর ওপর তব্োস স্থাপে করা। আর িা েনলা যযতদে 
তশঙ্গায় তিিীয় ব্ার িুাঁৎকার যদওয়া েনব্, িখ্ে সব্ মৃিরা জীতব্ি েনয় েি 
যদে, েি পা ও খ্ত্নাতব্েীে অব্স্থায় রািুল ‘আলামীনের সামনে উপতস্থি েনব্। 
আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 

نَا   َكَما﴿
 
َوَل  بََدأ

َ
ق   أ

ۥ   َخل  ًدا نُّعُُِدهُ ُ َنا    وَع   [٦٠٠: االنبياء] ﴾َف عِلِيَ  ُكَنا إِنَا َعلَ
“যযভানব্ আমরা প্রথমব্ার সৃতি শুরু কনরতছলাম যসভানব্ পুেরায় িানক সৃতি 
করব্। আমার ওয়াদা তেতিি। অব্শযই আমরা িা পূেথ করব্।” [সূরা আল-
আতিয়া, আয়াি: ১০৪] 
পুেরুত্থাে: 
মৃিুযর পর পুেরুত্থাে সিয, যা কুরআে ও সুন্নাে িারা প্রমাতেি এব্ং এর ওপর 
মুসতলমনদর ঐকমিয প্রতিতষ্ঠি েনয়নছ। আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 

دَ  إِنَُكم ُثمَ ﴿ ُ ُِتَ َ  َذ لَِك  َبع  َ مَ  إِنَُكم   ُثمَ  ١٥ لََم  [٦١  ،٦٢: املؤمنون] ﴾١٦ ُتب َعُثَ َ  ٱل قَِي َمةِ يَ

“অিিঃপর তেিয় যিামরা মারা যানব্। িারপর তকয়ামনির তদে যিামানদরনক 
পুেিঃজথীতব্ি করা েনব্।” [সূরা আল-মু’তমেূে, আয়াি: ১৫-১৬] 
অেুরূপভানব্ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম ব্নলে, 
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‘‘তকয়ামনির তদে সব্ মােুষনক েি পা ও খ্ত্নাতব্েীে অব্স্থায় সমনব্ি করা 
েনব্।” (বু্খ্ারী ও মুসতলম) 
আর পুেরুত্থাে সাব্যি েওয়ার ওপর মুসতলমনদর ঐকমিয প্রতিতষ্ঠি েনয়নছ। 

িাছাড়া আল্লাের তেকমনির দাব্ী েনলা এই পৃতথব্ীব্াসীর জেয পরব্িথীনি 
একতট সময় তেধথারে করা অতেব্াযথ, যানি আল্লাে িা‘আলা িাাঁর রাসূলনদর 
মাধযনম ব্ান্দার ওপর যযসব্ কাজ-কনমথর দাতয়ত্ব তদনয়নছে তিতে িার প্রতিিল 
প্রদাে কনরে। আল্লাে ব্নলে, 

فََحِسب ُتم  ﴿
َ
َنَما أ

َ
َن ُكم   أ نَُكم   َعَبث ا َخلَق 

َ
 [٦٦٢: املؤمنون] ﴾١١٥ تُر َجُعَ َ  َّل  إَِل َنا َوأ

“যিামরা তক ধারো কনরছ যয, আমরা যিামানদরনক অেথথক সৃতি কনরতছ এব্ং 
আমানদর কানছ যিামরা প্রিযাব্তিথি েনব্ ো?” [সূরা আল-মু’তমেূে, আয়াি: ১১৫] 
আল্লাে স্বীয় েব্ী মুোম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লামনক সনিাধে কনর 
ব্নলে,  

ُ َك  فََرَض  ٱََّلِي إِ َ ﴿  [١٢: القصص] ﴾َمَعاد    إَِل   لََرا دُّكَ  ٱل ُقر َءا َ  َعلَ

‘‘তযতে আপোর জেয কুরআেনক কনরনছে তব্ধাে তিতে অব্শযই আপোনক িাাঁর 
অতঙ্গকারকৃি প্রিযাব্িথেস্থনল তিতরনয় তেনব্ে।” [সূরা আল-ক্বাসাস, আয়াি: ৮৫] 
তিিীয়: তেসাব্-তেকাশ ও প্রতিিল প্রদানের ওপর ঈমাে আো। 

আল্লাে িা‘আলা তকয়ামনির তদে ব্ান্দার কৃিকনমথর তেসাব্-তেকাশ তেনব্ে এব্ং 
প্রনিযনকর যাব্িীয় কাজ-কনমথর প্রতিিল প্রদাে করনব্ে। এর প্রমাে কুরআে, 
সুন্নাহ্ ও মুসতলম উম্মার ইজমা‘। আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 

ُ َنا إِ َ  ُثمَ  ٢٥ إِيَاَبُهم   إَِل َنا   إِ َ ﴿   [ ٥١  ،٥٢: الغاشية] ﴾٢٦ ِحَساَبُهم َعلَ

‘‘তেিয়ই িানদর প্রিযাব্িথে আমারই তদনক েনব্। অিিঃপর িানদর তেসাব্-
তেকাশ থাকনব্ আমারই দাতয়নত্ব।” [সূরা আল-গাতশয়াে, আয়াি: ২৫-২৬] 
তিতে আনরা ব্নলে, 
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ََسَنةِ َجا ءَ  َمن﴿ ُ  فَلَُهۥ بِٱل  َثالَِها   َعش  م 
َ
 َّل  َوُهم   ِمث لََها إَِّل  ُُي َزى   فََل  بِٱلَسي َِئةِ َجا ءَ  َوَمن أ

لَُمَ َ   [  ٦١٠: االنعام] ﴾١٦٠ ُيظ 

‘‘যয একতট সৎকমথ করনব্ িার জেয রনয়নছ এর দশগুে সাওয়াব্ এব্ং যয 
একতট মন্দ কাজ করনব্ যস িারই সমাে শাতি পানব্। ব্স্তুিিঃ িানদর প্রতি 
যকানো যুলুম করা েনব্ ো।” [সূরা আল-আে’আম, আয়াি: ১৬০] 
অেযত্র আল্লাে ব্নলে, 

َط  ٱل َمَو زِينَ  َونََضعُ ﴿ َ مِ  ٱل قِس  لَمُ  فََل  ٱل قَِي َمةِ ِلَ س   ُتظ  ِن   َحَبة   مِث َقاَل  ََك َ  ِإَو  ا  َشي   َنف  َدل   م   َخر 
تَي َنا
َ
 [٠١: االنبياء] ﴾٤٧ َح ِسبِيَ  بَِنا َووَُكَف   بَِها   أ

“আর আমরা তকয়ামনির তদে েযায় তব্িানরর পাল্লা স্থাপে করব্। সুিরাং কানরা 
প্রতি যুলুম করা েনব্ ো। যতদ যকানো ‘আমল সতরষার দাো পতরমােও কু্ষ্ে 
েয়, আমরা িা উপতস্থি করব্ এব্ং তেসাব্ গ্রেনের জেয আমরাই যনথি।” 
[সূরা আল-আতিয়া, আয়াি: ৪৭] 
আব্দুল্লাে ইব্ে উমার রাতদয়াল্লাহু আেহুমা যথনক ব্তেথি, তিতে ব্নলে, আতম 
রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লামনক ব্লনি শুনেতছ, 

ْعرُِف  الُْمْؤِمنَ إن اهلل يدين »
َ
رُُه بُِذنُوبِِه َتْعرُِف َذنَْب َكَذا َيُقوُل أ َحَّته يََضَع َعلَيِْه َكنََفُه َفيَُقرِّ

ْغِفُرَها لََك اْْلَْوَم ُثمه ُتْطوَى َصِحيَفُة 
َ
نْيَا َوأ ُتَها ِِف اَلُّ َتنْيِ َفيَُقوُل َسََتْ ْعرُِف َمره

َ
َيُقوُل رَبِّ أ

ا اْْلَخُروَن  مه
َ
يَن َكَذبُوا لََعَ َربِِّهْم َحَسنَاتِِه َوأ ِ ْشَهاِد َهُؤالِء اَّله

َ
اُر َفيُنَاَدى لََعَ رُُءوِس اْْل ْو الُْكفه

َ
أ

الِِمنيَ  ِ لََعَ الظه ال لَْعنَُة اَّلله
َ
  «أ

‘‘আল্লাে ঈমােদার ব্যতিনক যশষ তব্িানরর তদে তেকটব্িথী কনর িার ওপর পদথা 
যেনল তদনয় িানক তজনজ্ঞস করনব্ে, িুতম তক যিামার অমুক অমুক পাপ 
সম্পনকথ অব্গি আছ? যস উিনর ব্লনব্, েযাাঁ, যে আমার রব্! এভানব্ যখ্ে যস 
িার পাপসমূে স্বীকার কনর তেনব্ এব্ং যদখ্নব্ যয, যস ধ্বংনসর মুনখ্ামুখ্ী েনয় 
যগনছ, িখ্ে আল্লাে ব্লনব্ে, আতম দুতেয়ানি যিামার পাপসমূে যগাপে কনর 
যরনখ্তছলাম এব্ং আজ যিামার যস সব্ পাপ ক্ষ্মা কনর তদলাম। এরপর িানক 
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িার যেকীর ‘আমলোমা যদওয়া েনব্। আর কানির ও মুোতিকনদরনক সকল 
সৃতির সামনে সমনব্ি কনর ব্লা েনব্, এরা যসই সব্ যলাক যারা িানদর রনব্র 
প্রতি তমথযানরাপ কনরতছল। শুনে রাখ্, অিযািারীনদর ওপর আল্লাের অতভসম্পাৎ 
রনয়নছ।” (বু্খ্ারী ও মুসতলম)  
অেয এক োদীনস েব্ী সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম ব্নলনছে, ‘‘যয ব্যতি 
যকানো একতট সৎকানজর ইো কনর এব্ং িা সম্পন্ন কনর, আল্লাে িা‘আলা 
িার জেয দশ যথনক সািশি গুে সাওয়াব্ তলনখ্ রানখ্ে; ব্রং আল্লাে িা‘আলা 
স্বীয় কৃপায় আনরা যব্তশ তদনি পানরে। পক্ষ্ান্তনর, যয ব্যতি একতট গুোনের 
ইো কনর আর যস িা ব্ািব্াতয়ি কনর, আল্লাে িার োনম শুধু একতট গুোেই 
তলতপব্দ্ধ কনরে।” 

আর আনখ্রানি তেসাব্-তেকাশ শাতি ও পুরষ্কার প্রদাে করার ওপর মুসতলম 
উম্মানির ঐকমিয প্রতিতষ্ঠি েনয়নছ।  
িাছাড়া এটাই তেকমনির দাব্ী। যকেো আল্লাে িা‘আলা পৃতথব্ীনি গ্রন্থরাতজ 
পাতিনয়নছে, রাসূলগেনক যপ্ররে কনরনছে এব্ং িাাঁনদর আতেি দীে গ্রেে করা 
ও িার ওপর আমল করা ব্ান্দানদর ওপর িরয কনর তদনয়নছে। িানদর 
তব্নরাধীনদর তব্রুনদ্ধ যুদ্ধ করা ওয়াতজব্ কনরনছে, িানদর রি, যছনল-সন্তাে, 
মাল-সম্পদ ও োরীনদরনক মুসতলমনদর জেয োলাল কনরনছে। অিএব্, যতদ 
প্রতিতট কৃিকনমথর তেসাব্-তেকাশ ও শাতি-পুরষ্কার প্রদাে করা ো েয় িােনল এ 
সব্ই েয় অেথথক, যা যথনক আমানদর সব্থতব্জ্ঞ রব্ আল্লাে িা‘আলা পাক-
পতব্ত্র। এর প্রতিই আল্লাে িা‘আলা ইতঙ্গি কনর ব্নলে, 

نه َعلَيِْهم بِِعلٍْم َوَما ُكنها  لَنه الُْمرَْسِلنَي فَلَنَُقصه
َ
رِْسَل إَِْلِْهْم َولَنَْسأ

ُ
يَن أ ِ لَنه اَّله

َ
 َغآئِِبنَي{ }فَلَنَْسأ

‘‘অিএব্ আমরা অব্শযই িানদরনক তজনজ্ঞস করব্, যানদর কানছ রাসূল যপ্রতরি 
েনয়তছল এব্ং আমরা অব্শযই তজনজ্ঞস করব্ রাসূলগেনক। অিিঃপর আতম 
স্বজ্ঞানে িানদর কানছ অব্স্থা ব্েথো করব্। ব্স্তুি আতম যসখ্ানে অেুপতস্থি 
তছলাম ো।” [সূরা আল-আ‘রাি, আয়াি: ৬] 
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িৃিীয়: জান্নাি ও জাোন্নানমর ওপর তব্োস স্থাপে এব্ং তব্োস স্থাপে করা যয, 
এই দু’তট স্থাে মু’তমে ও কাতিরনদর তিরকানলর যশষ আব্াসস্থল।  
জান্নাি, িা যিা অিুরন্ত তে‘আমনির স্থাে, আল্লাে িা যসসব্ মু’তমে-মুিাকীনদর 
জেয প্রস্তুি কনর যরনখ্নছে, যারা ঐ সব্ তব্ষনয়র প্রতি ঈমাে এনেনছ যয সব্ 
তব্ষনয়র প্রতি ঈমাে আো আল্লাে িানদর ওপর অপতরোযথ কনরনছে এব্ং 
তেষ্ঠার সানথ িারা আল্লাে িা‘আলার আেুগিয ও িাাঁর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 
আলাইতে ওয়াসাল্লানমর অেুসরে কনরনছ। যসথায় এমে অিুরন্ত তেয়ামনির 
ভাণ্ডার মওজুদ রনয়নছ যা কখ্েও যকানো িকু্ষ্ যদনখ্ তে, যকানো কেথ শ্রব্ে কনর 
তে এব্ং যকানো মােুষ িা মনে মনে কল্পোও করনি পানর তে। 

আল্লাে িা‘আলা ব্নলে,  
ْ  ٱََّلِينَ  إِ َ ﴿ ْ  َءاَمُنَا َا ْوَل ئَِك  ٱلَص لَِح ِت  وََعِملُ

ُ
ُ  ُهم   أ  َجَن ُت  َرب ِِهم   ِعندَ  َجَزا ؤُُهم   ٧ ٱل َبَِيةِ َخي 

ن َه رُ  ََت تَِها ِمن ََت رِي َعد    
َ ا   فَُِها   َخ ِِلِينَ  ٱل  بَد 

َ
ْ  َعن ُهم   ٱّلَلُ  َرِضَ  أ  لَِمن   َذ لَِك  َعن ُه   َورَُضَا

 [١  ،١: ابلينة] ﴾٨ َرَبُهۥ َخِشَ 
“যারা ঈমাে আনে ও সৎকমথ কনর িারাই েনলা সৃতির যসরা। িানদর রনব্র 
কানছ রনয়নছ িানদর প্রতিদাে, তিরকাল ব্সব্ানসর জান্নাি, যার িলনদনশ 
তেঝথতরেীসমূে প্রব্াতেি। িারা যসখ্ানে থাকনব্ অেন্তকাল। আল্লাে িানদর প্রতি 
সন্তুি এব্ং িারাও আল্লাের প্রতি সন্তুি। এটা িার জেয যয িার রব্নক ভয় 
কনর।” [সূরা আল-ব্াইতয়যোি, আয়াি: ৭-৮]  
আল্লাে িা‘আলা আনরা ব্নলে, 

لَمُ  فََل ﴿ س   َتع  ِفَ  َما   َنف  خ 
ُ
ِن لَُهم أ ُي   قَُرةِ  م  ع 

َ
ْ  بَِما َجَزا َء   أ َملَُ َ  ََكنَُا  [٦١: السجدة] ﴾١٧ َيع 

“যকউ জানে ো, িানদর জেয েয়ে প্রীতিকর কী লুক্কাতয়ি রাখ্া আনছ িানদর 
কৃিকনমথর পুরস্কারস্বরূপ” [সূরা আস-তসজদা, আয়াি: ১৭] 
আর জাোন্নাম, জাোন্নাম যিা শাতির স্থাে, যা আল্লাে িা‘আলা কাতির 
যাতলমনদর জেয প্রস্তুি কনর যরনখ্নছে। যারা আল্লাে িা‘আলার সানথ কুিুরী ও 



 

 

ঈমানের মূলেীতিসমূনের ব্যাখ্যা  59 

 

িাাঁর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লানমর োিরমােী কনর। যসখ্ানে 
রনয়নছ তব্তভন্ন প্রকার ‘আযাব্ ও হৃদয়তব্দারক শাতি, যা কানরা কল্পোয়ও 
আসনি পানর ো। আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 

﴿ ْ ِعَدت   ٱَلِت   ٱنلَارَ  َوٱَتُقَا
ُ
 [٦٣٦: عمران ال] ﴾١٣١ لِل َك فِرِينَ  أ

“যসই আগুে যথনক িাকওয়া অব্লিে কর, যা প্রস্তুি কনর রাখ্া েনয়নছ 
কাতিরনদর জেয।” [সূরা আনল ইমরাে, আয়াি: ১৩১]  
আল্লাে িা‘আলা আনরা ব্নলে,  

نَا إَِنا   ﴿ َتد  ع 
َ
َحاَط  نَاًرا لِلَظ لِِميَ  أ

َ
ادُِقَها   بِِهم   أ ْ  ِإَو  ُُسَ َتغُُِثَا ْ  يَس  لِ  بَِما ء   ُيَغاثَُا َِي َكٱل ُمه   يَش 

َهَ   َُُج اُب  بِئ َس  ٱل  َتَفًقا َوَسا َءت   ٱلَشَ  [٥١: الكهف] ﴾ُمر 
“আমরা যাতলমনদর জেয জাোন্নাম প্রস্তুি কনর যরনখ্তছ, যার যব্িেী িানদরনক 
পতরনব্তিি কনর রাখ্নব্। যতদ িারা পােীয় প্রাথথো কনর িােনল িানদরনক 
পূাঁনজর েযায় পােীয় যদওয়া েনব্, যা িানদর মুখ্মণ্ডল তব্দগ্ধ করনব্। কিই ো 
তেকৃি পােীয় িা এব্ং কিই ো মন্দ যসই আশ্রয়স্থল।” [সূরা আল কাোি, 
আয়াি: ২৯]  
আল্লাে িা‘আলা আনরা ব্নলে,  

َعدَ  ٱل َك فِرِينَ  لََعنَ  ٱّلَلَ  إِ َ ﴿
َ
ا   فَُِها   َخ ِِلِينَ  ٦٤ َسعًِيا لَُهم   َوأ بَد 

َ
ا َوَّل  َوِل  ا َُيُِدو َ  َّل  أ  ٦٥ نَِصي 

َ مَ  َُهُهم   ُتَقَلُب  يَ ُ تََنا   َيُقَلَُ َ  ٱنلَارِ  ِف  وُُج َنا َي لَ َطع 
َ
َنا ٱّلَلَ  أ َطع 

َ
  ،١٠: االحزاب] ﴾٦٦ ٱلَرُسََّل   َوأ

١١] 

‘‘তেিয়ই আল্লাে কাতিরনদর ওপর অতভসম্পাি কনরনছে এব্ং িানদর জেয 
জ্বলন্ত অতি প্রস্তুি কনর যরনখ্নছে। িথায় িারা অেন্তকাল থাকনব্ এব্ং িথায় 
যকানো অতভভাব্ক ও সাোযযকারী পানব্ ো। যয তদে অতিনি িানদর মুখ্মণ্ডল 
ওলট-পালট করা েনব্, যস তদে িারা ব্লনব্, োয়! আমরা যতদ আল্লাে ও 
আমানদর রাসূনলর আেুগিয করিাম।” [সূরা আল-আেযাব্, আয়াি: ৬৪-৬৬] 
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 যশষ তদব্নসর ওপর ঈমাে আোর সানথ সংতিি তব্ষয়াতদর মনধয আরও 
রনয়নছ, মৃিুযর পর সংগতিি তব্তভন্ন তব্ষয়। যযমে, 
(ক) কব্নরর পরীক্ষ্া: 
মৃি ব্যতির দািনের পর তিতরশিা কিৃথক িানক িার রব্, িার দীে ও িার 
েব্ী সম্পনকথ প্রশ্ন করা েনব্। অিিঃপর আল্লাে িা‘আলা ঈমােদারগেনক সুদৃঢ় 
ব্ােী িারা সংেি করনব্ে এব্ং ঈমােদার ব্যতি ব্লনব্, আল্লাে আমার রব্, 
ইসলাম আমার দীে এব্ং মুোম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম আমার েব্ী। 
আর আল্লাে জানলমনদর তব্ভ্রান্ত করনব্ে। িাই কানির ব্লনব্, োয়! োয়! আতম 
যিা তকছুই জাতে ো। আর মুোতিক ব্া সনন্দেকারী ব্লনব্, আতম তকছুই জাতে 
ো, িনব্ যলাকনদরনক তকছু ব্লনি শুনেতছ, অিিঃপর আতমও িাই ব্নলতছলাম। 

(খ্) কব্নরর ‘আযাব্ ও িার সুখ্-স্বােন্দয: 
কব্নরর ‘আযাব্ যাতলম, কাতির ও মুোতিকনদর জেয েনব্। আল্লাে িা‘আলা 
ব্নলে, 

﴿  َ َ َ تِ  َغَمَر تِ  ِف  ٱلَظ لُِمَ َ  إِذِ  تََرى   َول ْ  َوٱل َمَل ئَِكةُ  ٱل َم َ ا ي ِديِهم   بَاِسُط
َ
ْ  أ َ ا رُِج خ 

َ
نُفَسُكُم   أ

َ
َ مَ  أ َ  ٱل 

َ  ٱّلَلِ  ََعَ  َتُقَلَُ َ  ُكنُتم   بَِما ٱل ُهَ ِ  َعَذاَب  َُت َزو  َ  َق ِ  َغي  و َ  َءاَي تِهِۦ َعن   َووُُكنُتم   ٱل  ِبُ َتك   ﴾تَس 
 [١٣: االنعام]

“যতদ আপতে যদনখ্ে, যখ্ে যাতলমরা মৃিুয-যন্ত্রোয় থানক এব্ং তিতরশিারা স্বীয়-
েি প্রসাতরি কনর ব্লনব্, যব্র কর স্বীয় আত্মা! অদয যিামানদরনক অপমােকর 
শাতি প্রদাে করা েনব্। কারে, যিামরা আল্লাের ওপর অসিয ব্লনি এব্ং িাাঁর 
আয়ািসমূে যথনক অেংকার করনি। [সূরা আল-আে‘আম, আয়াি: ৯৩] 
মোে আল্লাে িা‘আলা তির‘আউনের যগাত্র সম্পনকথ ব্নলে, 

َرُضَ َ  ٱنلَارُ ﴿ ُ َها ُيع  ا َعلَ ا   ُغُدو     ُ َ مَ  وََعِش ْ  ٱلَساَعةُ  َتُقَمُ  َوَي َ ا ِخلُ د 
َ
َ  َ  َءاَل  أ َشدَ  فِر َع

َ
 ٱل َعَذابِ  أ

 [٠١: اغفر] ﴾٤٦
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“সকাল ও সন্ধযায় িানদরনক আগুনের সামনে যপশ করা েয় এব্ং যযতদে 
তকয়ামি সংঘতটি েনব্, যসতদে আনদশ করা েনব্, তির‘আউে যগাত্রনক 
কতিেির ‘আযানব্ প্রনব্শ করাও।” [সূরা গাতির, আয়াি: ৪৫] 
সেীে মুসতলম শরীনি যানয়দ ইব্ে সানব্ি রাতদয়াল্লাহু আেহু-এর ব্তেথি এক 
োদীনস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম ব্নলে, ‘‘যতদ যিামরা 
মৃিনদরনক দািে করনব্ ো -এ আশঙ্কা আমার ো েনিা িােনল আতম আল্লাের 
তেকট যদা‘আ করিাম, যিামানদরনক কব্নরর ঐ ‘আযাব্ শুতেনয় যদওয়ার জেয 
যা আতম শুনে থাতক। িারপর সাোব্ীগনের প্রতি লক্ষ্য কনর ব্লনলে, যিামরা 
জাোন্নানমর ‘আযাব্ যথনক আল্লাের তেকট আশ্রয় প্রাথথো কর। িাাঁরা ব্লনলে, 
আমরা জাোন্নানমর ‘আযাব্ যথনক আল্লাের তেকট আশ্রয় প্রাথথো কতর। অিিঃপর 
তিতে ব্লনলে, যিামরা কব্নরর ‘আযাব্ েনি আল্লাের তেকট আশ্রয় িাও। িাাঁরা 
ব্লনলে, আমরা কব্নরর ‘আযাব্ যথনক আল্লাের তেকট আশ্রয় িাই। েব্ী 
সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম ব্লনলে, যিামরা প্রকাশয ও অপ্রকাশয 
তিিোসমূে যথনক আল্লাের তেকট আশ্রয় কামো কর। িাাঁরা ব্লনলে, আমরা 
প্রকাশয ও অপ্রকাশয তিিোসমূে যথনক আল্লাের তেকট আশ্রয় প্রাথথো কতর। 
তিতে ব্লনলে, যিামরা দাজ্জানলর তিিো যথনক আল্লাের তেকট আশ্রয় প্রাথথো 
কর। িাাঁরা ব্লনলে, আমরা দাজ্জানলর তিিো যথনক আল্লাের কানছ আশ্রয় 
প্রাথথো কতর।” 

আর কব্নরর তে‘আমি ও স্বােন্দয, িা যিা সিযব্াদী ঈমােদার যলাকনদর 
জেয। আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 

ْ  ٱََّلِينَ  إِ َ ﴿ ْ  ُثمَ  ٱّلَلُ  َربَُّنا قَالَُا َتَق ُمَا ُل  ٱس  ُ ِهمُ  تَتَََنَ َّل  ٱل َمَل ئَِكةُ  َعلَ
َ
ْ  أ َا ْ  َوَّل  َُتَافُ َا ْ  ََت َزنُ وا ب ِشُ

َ
 َوأ

ََنةِ ََعُدو َ  ُكنُتم   ٱَلِت  بِٱۡل   [٣٠: فصلت] ﴾٣٠ تُ
“তেিয় যারা ব্নল, আমানদর রব্ আল্লাে, অিিঃপর এর ওপর িারা অতব্িল 
থানক, িানদর কানছ তিতরশিারা অব্িীেথ েনয় ব্নল, যিামরা ভয় কনরা ো, 
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তিন্তা কনরা ো এব্ং যিামানদর প্রতিশ্রুি জান্নানির সুসংব্াদ গ্রেে কর” [সূরা 
িুসতসলাি, আয়াি: ৩০] 
আল্লাে িা‘আলা আনরা ব্নলে, 

َّل  ﴿  َ ُل ُقَمَ  بَلََغِت  إَِذا فَلَ نُتم   ٨٣ ٱل 
َ
ق َرُب  َوََّن نُ  ٨٤ تَنُظُرو َ  ِحَُنئِذ   َوأ

َ
 َّل  َوَل ِكن ِمنُكم   إَِل هِ  أ

و َ  َّل   ٨٥ ُتب ِصُ  َ َ  ُكنُتم   إِ  فَلَ َما   ٨٧ َص ِدقِيَ  ُكنُتم   إِ  تَر ِجُعََنَها   ٨٦ َمِدينِيَ  َغي 
َ
 مِنَ  ََك َ  إِ  فَأ

ح   ٨٨ ٱل ُمَقَربِيَ   [١١  ،١٣: الواقعة] ﴾٨٩ نَعُِم   وََجَنُت  ي َحا   َورَ  فََرو 

‘‘উপরন্তু যকে েয় যখ্ে কানরা প্রাে কন্ঠাগি েয় এব্ং যিামরা িাতকনয় থাক, 
িখ্ে আমরা যিামানদর অনপক্ষ্া িার অতধক তেকনট থাতক; তকন্তু যিামরা যদখ্ 
ো। যতদ যিামানদর তেসাব্-তকিাব্ ো েওয়াই তিক েয়, িনব্ যিামরা এই 
আত্মানক তিরাও ো যকে? যতদ যিামরা সিযব্াদী েও। অিিঃপর যতদ যস 
বেকটযপ্রাপ্তনদর একজে েয়, িনব্ িাাঁর জেয আনছ সুখ্-সােন্দয, উিম 
জীব্নোপকরে ও তে‘আমি ভরা উদযাে।” [সূরা ওয়াতকয়াে, আয়াি: ৮৩-৮৯] 
অেুরূপভানব্ ব্ারা ইব্নে ‘আতযব্ রাতদয়াল্লাহু ‘আেহু ব্েথো কনরে, রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম ব্নলনছে, ‘ঈমােদার ব্যতি কিৃথক কব্নর 
তিতরশিািনয়র প্রনশ্নর উির যদওয়ার পর এক আহ্বােকারী আসমাে যথনক 
আহ্বাে কনর ব্লনব্, আমার ব্ান্দা সিয ব্নলনছ। যিামরা িার জেয জান্নানি 
তব্ছাো কনর দাও, িানক জান্নানির যপাষাক পতরধাে কতরনয় দাও এব্ং িার 
জেয জান্নানির একটা দরজা খু্নল দাও। অিিঃপর িাাঁর কব্নর জান্নানির সুগতন্ধ 
আসনি থাকনব্ এব্ং িার জেয কব্র িকু্ষ্দৃতির সীমা পযথন্ত প্রশি করা েনব্। 
(ইমাম আেমদ ও আবু্ দাউদ কিৃথক ব্তেথি, এতট দীঘথ একতট োদীনসর অংশ 
তব্নশষ) 
যশষ তদব্নসর ওপর ঈমানে অনেক উপকাতরিা রনয়নছ, িন্মনধয কনয়কতট 
তেনরূপ: 
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১। আনখ্রানির যস তদনের সুখ্-শাতন্ত ও প্রতিিনলর আশায় ঈমাে অেুযায়ী 
আল্লাের আেুগনিয ‘আমল করার যপ্ররো ও সৃ্পো সৃতি েয়। 

২। আনখ্রানির যস তদনের ‘আযাব্ ও শাতির ভনয় আল্লাে িা‘আলা ও িাাঁর 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লানমর োিরমােী করা যথনক ও পাপ 
কানজর ওপর সন্তুি েওয়া যথনক তব্রি থাকা। 

৩। আনখ্রানি সংরতক্ষ্ি তে‘আমি ও সাওয়ানব্র আশায় পাতথথব্ ব্ঞ্চোয় 
মু’তমনের আন্ততরক প্রশাতন্ত লাভ েয়। 

আনখ্রানির ব্যাপানর সনন্দে ও িার অপনোদে: 
 কানিরগে মৃিুযর পর পূেরুজ্জীব্ে অস্বীকার কনর। িানদর ধারোয় এ 
পুেরুজ্জীব্ে অসম্ভব্: 

 কানিরনদর এই ধারো ব্াতিল। কারে, মৃিুযর পর পুেরুত্থানের ওপর 
শরী‘আি, ইতদ্রীভয় শতি ও যুতিগি প্রমাে রনয়নছ:  
(ক) শরী‘আনির প্রমাে: আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 

ْ  ٱََّلِينَ  زََعمَ ﴿ ا   َكَفُرو 
َ
ْ   َلن أ ِ  بََل   قُل   ُيب َعُثَا  ََعَ  َوَذ لَِك  َعِمل ُتم    بَِما َۡلُنََبُؤ َ  ُثمَ  َۡلُب َعُثَ  َوَرب 

 [١: اتلغابن] ﴾٧ يَِسي   ٱّلَلِ 
“কানিররা ধারো কনর যয, িারা কখ্েও পুেরুতত্থি েনব্ ো। ব্লুে, অব্শযই 
িা েনব্, আমার পালেকিথার কসম, তেিয়ই যিামরা পুেরুতত্থি েনব্। অিিঃপর 
যিামানদরনক অব্তেি করানো েনব্ যা যিামরা করনি। এটা আল্লাের পনক্ষ্ 
সেজ। [সূরা আি-িাগাবু্ে, আয়াি: ৭]  
উপরন্তু সব্ আসমােী গ্রন্থ মৃিুযর পর পুেরুত্থাে সংগতিি েওয়ার ব্যাপানর 
একমি। 

(খ্) ইতদ্রীভয় শতির আনলানক প্রমাে: 
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আল্লাে িা‘আলা এ পৃতথব্ীনি মৃি ব্যতিনদরনক জীতব্ি কনর িার ব্ান্দানদর 
সমু্মনখ্ প্রিযক্ষ্ প্রমাে যপশ কনরনছে। সূরা আল-ব্াক্বারানি এর পাাঁিতট দৃিান্ত 
ব্তেথি েনয়নছ। 

প্রথম উদােরে: মূসা আলাইতেস সালানমর ঘটো। যখ্ে মুসা আলাইতেস সালাম 
ব্েী ইসরাঈনলর সির জে যলাকনক মনোেীি কনর িাাঁর সনঙ্গ িূর পব্থনি 
তেনয় যগনলে। যসখ্ানে যপৌঁনছ িারা আল্লাের ব্ােী স্বয়ং শ্রব্ে কনরও ঈমাে 
আেনলা ো ব্রং ব্লল, যিক্ষ্ে ো আমরা আল্লােনক প্রকাশয যদখ্নব্া িিক্ষ্ে 
পযথন্ত তব্োস করব্ ো। এ ধৃিিার জেয িানদর ওপর ব্জ্রপাি েনলা এব্ং 
সব্াই ধ্বংস েনয় যগল। অিিঃপর মুসা আলাইতেস সালানমর যদা‘আয় আল্লাে 
দয়াপরব্শ েনয় িানদরনক পূেজথীতব্ি কনর তছনলে। আল্লাে ব্েী 
ইসরাঈলনদরনক সনিাধে কনর ব্নলে, 

ِمنَ  لَن َي ُمََس   قُل ُتم   ِإَوذ  ﴿ َرة   ٱّلَلَ  نََرى َحَت   لََك  نُّؤ  َخَذت ُكمُ  َجه 
َ
نُتم   ٱلَص عَِقةُ  فَأ

َ
 تَنُظُرو َ  َوأ

ِن   َبَعث َن ُكم ُثمَ  ٥٥ دِ  م  تُِكم   َبع   َ ُكُرو َ  لََعَلُكم   َم  [٢١  ،٢٢: ابلقرة] ﴾٥٦ تَش 
‘‘আর যখ্ে যিামরা ব্লনল, যে মুসা, কতিেকানলও আমরা যিামানক তব্োস 
করব্ ো যিক্ষ্ে ো আমরা আল্লােনক প্রকাশয যদখ্নি পাব্। ব্স্তুিিঃ 
যিামনদরনক পাকড়াও করল ব্জ্রপাি এব্ং যিামরা িা প্রিযক্ষ্ করতছনল। 
িারপর মনর যাব্ার পর যিামাতদগনক পূেরায় জীব্ে দাে কনরতছ, যানি কনর 
যিামরা কৃিজ্ঞিা স্বীকার কনর োও।” [সূরা আল-ব্াকারা, আয়াি: ৫৫-৫৬] 
তিিীয় উদােরে: একজে তেেি ব্যতির ঘটো। ব্েী ইসরাঈনলর মনধয একতট 
েিযাকাণ্ড সংঘতিি েয় এব্ং মুল েিযাকারী যক? িা জাো কতিে েনয় পনড়। 
িখ্ে আল্লাে িানদরনক একতট গরু জব্াই কনর িার একতট অংশ িারা মৃি 
ব্যতিনক আঘাি করার আনদশ তদনলে। অিিঃপর িারা যসভানব্ আঘাি করনল 
ঐ ব্যতি জীতব্ি েনয় উনি এব্ং েিযাকারীর োম ব্নল যদয়। এই প্রসনঙ্গ আল্লাে 
িা‘আলা ব্নলে, 
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ا َقَتل ُتم   ِإَوذ  ﴿ س  ُتُمَ َ  ُكنُتم   َما ُُم رِج   َوٱّلَلُ  فَُِها   فَٱَد َٰٔرُتم   َنف  َهُ  َفُقل َنا ٧٢ تَك  ُِب ِضَها   ٱۡض   بَِبع 
ِ  َكَذ لَِك  َت   ٱّلَلُ  يُح   َ قِلَُ َ  لََعَلُكم   َءاَي تِهِۦ َوُيرِيُكم   ٱل َم  [١٣  ،١٥: ابلقرة] ﴾٧٣ َتع 

“িরে কর, যখ্ে যিামরা এক ব্যতিনক েিযা করনল, অিিঃপর যস সম্পনকথ 
এনক অপরনক অতভযুি কনরতছনল। যিামরা যগাপে করনি যিনয়ছ, িা প্রকাশ 
কনর যদওয়া তছল আল্লাের অতভপ্রায়। অিিঃপর আতম ব্ললাম, গরুর একতট খ্ণ্ড 
িারা মৃিনক আঘাি কর। এভানব্ আল্লাে মৃিনক জীতব্ি কনরে এব্ং 
যিামানদরনক িাাঁর তেদথশেসমূে প্রদশথে কনরে, যানি যিামরা তিন্তা কর।” [সূরা 
আল-ব্াক্বারা, আয়াি: ৭২-৭৩] 
িৃিীয় উদােরে: এ ঘটোর সংতক্ষ্প্ত তব্ব্রে এই যয, ব্েী ইসরাঈনলর তকছু 
যলাক যকানো এক শেনর ব্াস করনিা, যসখ্ানে যকানো মোমারী ব্া মারাত্মক 
যরাগ-ব্যতধর প্রাদুভথাব্ েয়। িখ্ে িারা মৃিুযর ভনয় ব্াতড়-ঘর যছনড় দু’তট 
পাোনড়র মধযব্িথী এক প্রশি ময়দানে তগনয় ব্সব্াস করনি লাগনলা। আল্লাে 
িা‘আলা িানদরনক এব্ং দুতেয়ার অেযােয, জাতিনক একথা অব্গি করার জেয 
যয, মৃিুযর ভনয় পাতলনয় তগনয় যকউ রক্ষ্া যপনি পানর ো, িানদর সব্াইনক ঐ 
জায়গায় একসানথ মৃিুয তদনয় তদনলে এব্ং পনর িানদরনক আব্ার জীতব্ি 
কনরে। 

এই প্রসনঙ্গ আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 
لَم  ﴿
َ
ْ  ٱََّلِينَ  إَِل  تَرَ  أ لَُف   وَُهم   دَِي رِهِم   ِمن َخرَُجَا

ُ
َ تِ  َحَذرَ  أ ْ  ٱّلَلُ  لَُهمُ  َفَقاَل  ٱل َم َي ُهم    ُثمَ  ُمَتَُا ح 

َ
 أ

و ٱّلَلَ  إِ َ  ل   ََّلُ ض 
ََثَ  َوَل ِكنَ  ٱنلَاِس  ََعَ  فَ ك 

َ
ُكُرو َ  َّل  ٱنلَاِس  أ  [٥٠٣: ابلقرة] ﴾٢٤٣ يَش 

“িুতম তক িানদরনক যদখ্তে, যারা মৃিুযর ভনয় তেনজনদর ঘর যছনড় যব্তরনয় 
তগনয়তছল? আর িারা তছল সংখ্যায় োজার োজার। িারপর আল্লাে িানদরনক 
ব্লনলে, মনর যাও। িারপর আব্ার িানদরনক জীতব্ি কনর তদনলে। তেিয়ই 
আল্লাে মােুনষর ওপর পরম অেুগ্রেশীল। তকন্তু অতধকাংশ যলাক শুকতরয়া 
জ্ঞাপে কনর ো।” [সূরা আল-ব্াক্বারা, আয়াি: ২৪৩] 
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িিুথথ উদােরে: যসই ব্যতির ঘটো যয এক মৃি শের তদনয় যাতেল। অব্স্থা 
যদনখ্ যস ধারো করল যয, আল্লাে এই শেরনক আর জীতব্ি করনি পারনব্ে 
ো। আল্লাে িা‘আলা িানক একশি ব্ছর মৃি রানখ্ে। িারপর িানক জীতব্ি 
কনরে। এ সম্পনকথ তিতে ব্নলে, 

و  ﴿
َ
َية   ََعَ   َمرَ  َكٱََّلِي أ َن   قَاَل  ُعُروِشَها ََعَ   َخاوَِية   َوِهَ  قَر 

َ
ۦ أ ِ ِ  يُح  دَ  ٱّلَلُ  َه ِذه تَِها   َبع   َ َماتَهُ  َم

َ
 فَأ

ۥ   ُثمَ  ََعم   ِماْئَةَ  ٱّلَلُ  َ ًما َۡلِث ُت  قَاَل  َۡلِث َت   َكم   قَاَل  َبَعَثُه و   يَ
َ
َض  أ م    َبع   َ  ََعم   ِماْئَةَ  َۡلِث َت  بَل قَاَل  يَ

ابَِك  َطَعاِمَك  إَِل   فَٱنُظر   َعلََك  ِِحَارِكَ  إَِل   َوٱنُظر   يَتََسَنه    لَم   َوَِشَ  إَِل  َوٱنُظر   ل ِلَناِس   َءايَة   َونِلَج 
ُ َف  ٱل عَِظامِ  ََها ُثمَ  نُنِِشَُها َك ُس ا   نَك  لَمُ  قَاَل  َلُۥ تَبََيَ  فَلََما َل م  ع 

َ
 َ  أ

َ
ء   ُك ِ  ََعَ   ٱّلَلَ  أ  قَِدير   ََش 

 [٥٢١: ابلقرة] ﴾٢٥٩
‘‘িুতম তক যস যলাকনক যদখ্তে, যয এমে এক জেপদ তদনয় যাতেল, যার ঘর-
ব্াতড়গুনলা ধ্বংস-স্তুনপ পতরেি েনয়তছল। ব্লল, যকমে কনর আল্লাে মরনের 
পর এনক জীতব্ি করনব্ে? অিিঃপর আল্লাে িানক মৃি অব্স্থায় রাখ্নলে 
একশি ব্ছর। িারপর িানক পুেিঃজথীতব্ি কনর ব্লনলে, কিকাল মৃি তছনল? 
ব্লল, আতম মৃি তছলাম একতদে তকংব্া একতদনের তকছু কম সময়। আল্লাে 
ব্লনলে, িা েয়! ব্রং িুতম যিা একশি ব্ছর মৃি তছনল। এব্ার যিনয় যদখ্ 
তেনজর খ্াব্ার ও পােীয় েনব্যর তদনক, যসগুনলা পাঁনি যায় তে এব্ং যদখ্, তেনজর 
গাধাতটর তদনক। আর আতম যিামানক মােুনষর জেয দৃিান্ত ব্াোনি যিনয়তছ। 
আর োড়গুনলার তদনক যিনয় যদখ্, আতম এগুনলানক যকমে কনর জুনড় যদই 
এব্ং যসগুনলার ওপর মাংনসর আব্রে কীভানব্ পতরনয় যদই। অিিঃপর যখ্ে 
িার ওপর এ অব্স্থা স্পিভানব্ প্রকাতশি েল, িখ্ে ব্নল উিল, আতম জাতে, 
তেিঃসনন্দনে আল্লাে সব্ তকছুর ওপর সব্থ শতিমাে।” [সূরা আল-ব্াক্বারা, 
আয়াি: ২৫৯] 
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পঞ্চম উদােরে: ইব্রােীম আলাইতেস সালানমর ঘটো, যখ্ে তিতে আল্লাে 
িা‘আলার কানছ আরয করনলে, তিতে কীভানব্ মৃিনক পূেিঃজথীতব্ি কনরে, 
িখ্ে আল্লাে িানক িা প্রিযক্ষ্ করাে। 

আল্লাে িা‘আলা ইব্রােীম আলাইতেস সালামনক তেনদথশ তদনলে, তিতে 
যযে িারতট পাখ্ী জব্াই কনর যসগুনলার অঙ্গ-প্রিযঙ্গ পােথব্িথী পাোড়গুনলার 
ওপর ছতড়নয়-তছতিনয় যদে। এরপর িানদর ডাক তদনল যদখ্া যানব্ িানদর অঙ্গ-
প্রিযঙ্গগুনলা একতত্রি েনয় পূেথ আকানর ইব্রােীনমর তদনক ধাতব্ি েনয় আসনছ।  

আল্লাে িা‘আলা ঘটোর তব্ব্রে তদনয় ব্নলে,  
ِ  مُ إِب َر ِه  َقاَل  ِإَوذ  ﴿ رِِن  َرب 

َ
ُ َف  أ ِ  َك َت    تُح   َ وَ  قَاَل  ٱل َم

َ
ِمن   لَم   أ َمئِنَ  َوَل ِكن بََل   قَاَل  تُؤ  َط  ِ  قَل ِب   ل 

َبَعة   فَُخذ   قَاَل  ر 
َ
ِنَ  أ ِ  م  َعل   ُثمَ  إَِل َك  فَُص ُهنَ  ٱلَطي  ِن ُهنَ  َجَبل   ُك ِ  ََعَ   ٱج  ا م  ُعُهنَ  ُثمَ  ُجز ء   ٱد 
تِيَنَك 

 
ا   يَأ  ُ لَم   َسع   َ  َوٱع 

َ
 [٥١٠: ابلقرة] ﴾٢٦٠ َحِكُم   َعزِيز   ٱّلَلَ  أ

‘‘এব্ং িরে কর, যখ্ে ইব্রােীম ব্লল, যে আমার রব্! আমানক যদখ্াও, 
যকমে কনর িুতম মৃিনক জীতব্ি কর। ব্লনলে, িুতম তক িা ঈমাে আেয়ে কর 
তে? ব্লল, অব্শযই তব্োস কতর, তকন্তু এজেয যদখ্নি িাই যানি অন্তনর প্রশাতন্ত 
লাভ করনি পাতর। ব্লনলে, িােনল িারতট পাখ্ী ধনর োও। পনর যসগুনলানক 
যকনট টুকনরা টুকনরা কনর োও। অিিঃপর যসগুনলার যদনের এনককতট অংশ 
তব্তভন্ন পাোনড়র উপর যরনখ্ দাও। িারপর যসগুনলানক ডাক। যদখ্নব্, যসগুনলা 
(জীতব্ি েনয়) যিামার তেকট যদৌনড় আসনব্। আর যজনে যরনখ্া, তেিয়ই 
আল্লাে পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞােসম্পন্ন।” [সূরা ব্াক্বারা, আয়াি: ২৬০] 
এ সকল ব্ািব্ ইতদ্রীভয়গি উদােরে যা মৃিনদর পুেরায় জীতব্ি করা 
তেতিিভানব্ প্রমাে কনর। ইনিাপূনব্থ মৃিনক জীতব্ি করা এব্ং কব্র যথনক 
পুেরুতত্থি করা সম্পনকথ আল্লাে িা‘আলার তেদশথেসমূনের মনধয অেযিম 
তেদশথে ঈসা ইব্ে মাতরয়াম আলাইতেমাস সালানমর মু‘তজযার প্রতি ঈতঙ্গি করা 
েনয়নছ। 
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(গ) যুতির আনলানক পুেরুত্থানের প্রমােসমূে এব্ং যসগুনলা দু’ভানব্ উপস্থাপে 
করা যায়: 
এক: তেিয়ই আল্লাে িা‘আলা েনভামণ্ডল ও ভুমণ্ডল এব্ং এিদুভনয়র মধযব্িথী 
সব্ তকছুর স্রিা। আর তযতে প্রথমব্ার এগুনলা সৃতি কনরনছে এব্ং িানি যকানো 
ক্লাতন্তনব্াধ কনরে তে, তিতে তক পুেরুত্থানে তিিীয়ব্ার সৃতি করনি অক্ষ্ম? ো 
তিতে অক্ষ্ম েে; ব্রং িা যিা আনরা সেজ। আর তিতে সব্থশতিমাে। আল্লাে 
িা‘আলা ব্নলে,  

﴿ ََ ْ  ٱََّلِي َوُه َل قَ  َيب َدُؤا ََ  يُعُُِدهُۥ ُثمَ  ٱۡل  ََ ُ  َوُه ه 
َ
ُ هِ   أ َ   ٱل َمَثُل  َوَلُ  َعلَ َع 

َ ۡرِض   ٱلَسَم َو تِ  ِف  ٱل 
َ  َوٱل 

 ََ َِكُمُ  ٱل َعزِيزُ  َوُه  [٥١: الروم] ﴾٢٧ ٱل 
‘‘তিতেই প্রথমব্ার সৃতিনক অতিনত্ব আেয়ে কনরে, অিিঃপর পুেব্থার তিতেই সৃতি 
করনব্ে। এটা িাাঁর জেয অতধকির সেজ। আকাশ ও পৃতথব্ীনি সনব্থাচ্চ মযথাদা 
িাাঁরই এব্ং তিতেই পরাক্রমাশালী প্রজ্ঞাময়।” [সূরা রূম, আয়াি: ২৭]  
আল্লাে আনরা ব্নলে, 

نَا   َكَما﴿
 
َوَل  بََدأ

َ
ق   أ

ۥ   َخل  ًدا نُّعُُِدهُ ُ َنا    وَع   [٦٠٠: االنبياء] ﴾َف عِلِيَ  ُكَنا إِنَا َعلَ
‘‘যযভানব্ আতম প্রথমব্ার সৃতি কনরতছলাম যসভানব্ আতম পুেরায় সৃতি করব্। 
আমার ওয়াদা তেতিি, আতম অব্শযই িা পূেথ করব্।” [সূরা আল-আতিয়া 
আয়াি: ১০৪]  
যয ব্যতি পাঁনি-গনল যাওয়া োতি পুেজথীতব্ি েওয়ানক অস্বীকার কনর, আল্লাে 
িা‘আলা িার উির প্রদানের জেয িাাঁর েব্ীনক তেনদথশ তদনয় ব্নলে, 

ۥ   َونَِسَ  َمَثل   نَلَا َوَۡضََب ﴿ ِ  َمن َقاَل  َخل َقُه َها   ٱََّلِي   َُي َُُِها قُل   ٧٨ َرِمُم   َوِهَ  ٱل عَِظ مَ  يُح 
َ
نَشأ
َ
 أ

َوَل 
َ
ََ  َمَرة    أ ِ  َوُه ق   بُِكل 

ِنَ  لَُكم َجَعَل  ٱََّلِي ٧٩ َعلُِم   َخل  َۡضِ  ٱلَشَجرِ  م  خ 
َ ا ٱل  نُتم فَإَِذا   نَار 

َ
ِن هُ  أ  م 

َقُِدو َ  وَ  ٨٠ تُ
َ
ۡرَض  ٱلَسَم َو تِ  َخلَقَ  ٱََّلِي لَي َس  أ

َ   ََعَ   بَِق ِدر   َوٱل 
َ
ََ  بََل   مِث لَُهم   ََي لُقَ  أ ََل قُ  وَُه  ٱۡل 

  [١٦  ،١١: يس] ﴾٨١ ٱل َعلُِمُ 
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‘‘যস আমার সম্পনকথ এক অদু্ভি কথা ব্েথো কনর অথি যস তেনজর সৃতি ভুনল 
যায়। যস ব্নল, যক জীতব্ি করনব্ অতস্থসমূেনক যখ্ে যসগুনলা পাঁনি গনল যানব্? 
ব্লুে, তযতে প্রথমব্ার এগুনলানক সৃতি কনরনছে তিতেই পুেরায় যসগুনলানক 
জীতব্ি করনব্ে। তিতে সব্থপ্রকার সৃতি সম্পনকথ সমযক অব্গি।” [সূরা ইয়াসীে, 
আয়াি: ৭৮-৭৯] 
দুই: জমীে কখ্েও কখ্েও সবু্জ বৃ্ক্ষ্, িৃে-লিােীে পতিি েনয় পনড়। আল্লাে 
িা‘আলা িখ্ে বৃ্তি ব্ষথে কনর পুেরায় িানক জীতব্ি ও সবু্জ-শযামল কনর 
িুনলে। তযতে এই জতমেনক মনর যাওয়ার পর জীতব্ি করনি সক্ষ্ম তিতে 
তেিয়ই মৃি প্রােীনদরনক পুেরায় জীব্ন্ত করনি সমূ্পেথ সক্ষ্ম। 

আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 
نََك  َءاَي تِهِۦ   َوِمن  ﴿

َ
ۡرَض  تََرى أ

َ َا فَإَِذا   َخ ِشَعة   ٱل  نَزنل 
َ
ُ َها أ ََتَت   ٱل َما ءَ  َعَل  ٱََّلِي   إِ َ  َوَرَبت    ٱه 

َُاَها ح 
َ
ِ  أ َت    لَُمح   َ ء   ُك ِ  ََعَ   إِنَُهۥ ٱل َم  [٣١: فصلت] ﴾٣٩ قَِدير   ََش 

“িাাঁর এক তেদশথে এই যয, িুতম ভূতমনক যদখ্নব্ অেুব্থর পনড় আনছ। অিিঃপর 
আতম যখ্ে িার উপর বৃ্তি ব্ষথে কতর িখ্ে িা সবু্জ-শযামল ও স্ফীি েনয় 
উনি। তেিয়ই তযতে এনক জীতব্ি কনরে তিতে জীতব্ি করনব্ে মৃিুনদরনকও। 
তেিয়ই তিতে সব্ তকছু করনি সক্ষ্ম।” [সূরা িুসতসলাি, আয়াি: ৩৯] 
আল্লাে িা‘আলা আনরা ব্নলে, 

َا﴿ َب َرَك   َما ء   ٱلَسَما ءِ  ِمنَ  َونََزنل  ۢنَبت َنا مُّ
َ
َِصُدِ  وََحَب  َجَن ت   بِهِۦ فَأ َل  ٩ ٱل   لََها بَاِسَق ت   َوٱنلَخ 

ِز ق ا ١٠ نَِضُد   َطل ع   َُي َنا ل ِل عَِبادِ   ر  ح 
َ
ة   بِهِۦ َوأ َ ا   بَِل  ُ ت  ُُروجُ  َكَذ لَِك  َم  [٦٦  ،١: ق] ﴾١١ ٱۡل 

“এব্ং আতম আকাশ যথনক ব্রকিময় বৃ্তি ব্ষথে কতর এব্ং িিারা ব্াগাে ও 
পতরপক্ষ্ শষযরাতজ উদ্গি কতর। আর সৃতি কতর সমুন্নি খ্জুথর বৃ্ক্ষ্, যানি থানক 
গুে গুে যখ্জুর আমার ব্ান্দানদর জীতব্কাস্বরূপ; বৃ্তির িারা আতম সঞ্জীতব্ি 
কতর মৃি ভূতমনক। এভানব্ পুেরুত্থাে ঘটনব্।” [সূরা ক্বাি, আয়াি: ৯-১১] 
আরও একতট সনন্দে ও িাাঁর অপনোদে: 
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পথভ্রি একতট সম্প্রদায় কব্নরর আযাব্ ও িার সুখ্-স্বােন্দযনক অস্বীকার 
কনর। িানদর ধারো এটা অসম্ভব্ ও ব্ািব্িা তব্নরাধী। িারা ব্নল, যকানো 
সময় কব্র উনু্মি করা েনল যদখ্া যায়, মৃি ব্যতি যযমে তছল যিমেই আনছ। 
কব্নরর পতরসর বৃ্তদ্ধ পায় তে ব্া িা সংকুতিিও েয় তে। 
ব্স্তুি এ ধরনের সনন্দে শরী‘আি, ইতদ্রীভয়শতি ও যুতির তব্িানর িানদর এ 
ধারো ব্াতিল: 
শরী‘আনির প্রমাে: কব্নরর শাতি ও এর সুখ্-স্বােনন্দযর প্রমাে তেসানব্ 
ইনিাপূনব্থ কুরআে ও োদীনসর উদৃ্ধতিসমূে ‘যশষ তদব্নসর উপর ঈমাে’ 
পতরেনদ (খ্) পযারায় উনল্লখ্ করা েনয়নছ। 

সেীে বু্খ্ারীনি আবু্দল্লাে ইব্ে আিাস রাতদয়াল্লাহু আেহুমা যথনক ব্তেথি আনছ 
যয, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম এক ব্াগানের পােথ তদনয় 
যাতেনলে। েিাৎ তিতে দু’জে যলানকর আওয়াজ শুেনি যপনলে, যানদরনক 
িানদর কব্নর শাতি যদওয়া েতেল...। এই োদীনস রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহ্ 
আলাইতে ওয়াসাল্লাম ‘আযানব্র কারে উনল্লখ্ কনর ব্লনলে, এনদর একজে 
প্রস্রাব্ যথনক তেনজনক রক্ষ্া করনিা ো এব্ং অপরজে যিাগলখু্রী করনিা। 

ইতদ্রীভয়শতির আনলানক এর প্রমাে: 
যযমে, ঘুমন্ত ব্যতি স্বনে েয়ি একটা প্রশি ব্াগাে ব্া ময়দাে যদখ্নি পায় 
এব্ং যসখ্ানে শাতন্ত উপনভাগ করনি থানক। আব্ার কখ্েও যস যদনখ্ যয, 
যকানো তব্পনদ পতিি েনয় ভীষে কনি অতস্থর েনয় উনি এব্ং অনেক সময় 
ভনয় জাগ্রি েনয় যায় অথি যস তেজ তব্ছাোর উপর পূব্থাব্স্থায় ব্োল রনয়নছ। 

ব্লা েয়, ‘‘তেো মৃিুযর সমিুলয।” এজেয আল্লাে িা‘আলা তেোনক মৃিুয 
ব্নলনছে। আল্লাে ব্নলে, 

َّف  ٱّلَلُ ﴿ ََ نُفَس  َيَت
َ تَِها ِحيَ  ٱل   َ ِسُك  َمَناِمَها   ِف  َتُمت   لَم   َوٱَلِت  َم ُُم  ُ َها قََض   ٱَلِت  َف َ َت  َعلَ  ٱل َم

َرى   َوُير ِسُل  خ 
ُ َجل   إَِل   ٱل 

َ
َسّمًّ   أ م   ٓأَلَي ت   َذ لَِك  ِف  إِ َ  مُّ  َ  [٠٥: الزمر] ﴾٤٢ َيَتَفَكُرو َ  ل َِق
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“আল্লাে মােুনষর প্রাে েরে কনরে িার মৃিুযর সময়। আর যয মনর ো িার 
তেোকানল। অিিঃপর যার মৃিুয অব্ধাতরি কনরে,িার প্রাে ছানড়ে ো এব্ং 
অেযােযনদর যছনড় যদে এক তেতদথি সমনয়র জেয। তেিয়ই এনি তিন্তাশীল 
যলাকনদর জেয তেদশথোব্লী রনয়নছ।” [সূরা আয-যুমার, আয়াি: ৪২] 
যুতি ব্া বু্তদ্ধর আনলানক কব্নরর শাতি ও শাতন্তর প্রমাে: 
ঘুমন্ত ব্যতি কখ্নো এমে সিয স্বে যদনখ্ থানক যা ব্ািনব্র সানথ তমনল যায় 
এব্ং েয়ি ব্া যস কখ্নো রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লামনক িাাঁর 
প্রকৃি আকৃতিনি স্বনে যদখ্ল। আর যয রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইতে 
ওয়াসাল্লামনক িাাঁর প্রকৃি আকৃতিনি স্বনে যদনখ্, যস অব্শয রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লামনকই যদনখ্নছ। অথি িখ্ে যস তেজ কনক্ষ্ আপে 
তব্ছাোয় শাতয়ি। দুতেয়ার ব্যাপানর এসব্ সম্ভব্ েনল আনখ্রানির ব্যাপানর যকে 
সম্ভব্ েনব্ ো? 

আর যয ধারোর ওপর তেভথর কনর িারা ব্নল যয, অনেক সময় কব্র উনু্মি 
করা েনল যদখ্া যায় যয, মৃি ব্যতি যযমে তছল যিমেই আনছ। কব্নরর পতরসর 
বৃ্তদ্ধ পায় তে ব্া িা সংকুতিিও েয় তে। িানদর এ ভ্রান্ত ধারোর জব্াব্ কনয়ক 
ভানব্ যদওয়া যায়। যযমে,  
১। আল্লাে ও িাাঁর রাসূল যকানো কানজর আনদশ করনল ব্া যকানো ব্যাপানর 
সংব্াদ তদনল িা মােয ও তব্োস করা ছাড়া ঈমােদার ের-োরীর তভন্ন যকানো 
ক্ষ্মিা থানক ো। তব্নশষ কনর এজািীয় অমূলক যক্ষ্নত্র। যতদ অস্বীকার কারী 
ব্যতি শরী‘আি কিৃথক ব্তেথি তব্ষয়সমূনে যথাযথ তিন্তা-ভাব্ো কনর িা েনল যস 
এসব্ সনন্দে-সংশনয়র অসারিা অেুধাব্ে করনি পারনব্। আরব্ীনি ব্লা েয়, 

وآفته من الفهم السقيم  وكم من اعئب قوال صحيحا   

‘‘অনেনকই তব্শুদ্ধ ব্িনব্যর মনধয যদাষত্রুতট খু্াঁনজ যব্ড়ায় অথি প্রকৃি যদাষ ব্া 
তব্পদ িার রুি বু্তদ্ধমিানিই তেতেি রনয়নছ।” 
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২। কব্নরর অব্স্থাসমূে গানয়ব্ ব্া অদৃশয তব্ষনয়র অন্তভুথি। ইতদ্রীভয়শতির 
মাধযনম িা উপলতব্দ করা অসম্ভব্। যতদ ইতদ্রীভয় ব্া অেুভূতির মাধযনম উপলতি 
করা যযনিা িা েনল ঈমাে তব্ল গায়নব্র আর প্রনয়াজে েনিা ো এব্ং এ 
কারনে গানয়নব্ তব্োসী ও অতব্োসী একই পযথায়ভুি েনয় যানব্। 

৩। কব্নরর শাতন্ত ও শাতি এব্ং প্রশিিা ও সংকীেথিা যকব্ল কব্রব্াসী মৃি 
ব্যতিই অেুভব্ কনর, অনেযরা েয়। যযমে ঘুমন্ত ব্যতি স্বনে যকানো তব্পনদ 
পতিি েনয় ভীষে কনি অতস্থর েনি থানক; তকন্তু তেকনট উপতব্ি ব্যতি যমানটই 
িা যটর পায় ো। অেুরূপ সমনব্ি সাোব্ানয় যকরানমর মানঝ রাসূলুল্লাহ্ 
সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লানমর প্রতি যখ্ে ওেী অব্িীেথ েনিা িখ্ে তিতে িা 
শুেনিে ও কন্ঠস্থ করনিে; তকন্তু সাোব্ীগে তকছুই শুেনিে ো। অনেক সময় 
তজব্রীল আলাইতেস সালাম ওেী তেনয় আগমে করনিে এব্ং রাসূলুল্লাে 
সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লামনক পাি কনর শুোনিে। তিতে শুেনিে, ও 
যদখ্নিে; তকন্তু সাোব্ীগে যটরও যপনিে ো। 

৪। মােুনষর জ্ঞাে অতি সামােয ও সীতমি। সৃতির অনেক ব্স্তু মােুনষর ইতদ্রীভয় ও 
যিিো এব্ং জ্ঞানের ঊনধথ। 

এভানব্ সপ্তাকাশ, জতমে ও এিদুভনয়র সব্ ব্স্তু সতিযকারানথথ আল্লাের িাসব্ীে 
পাি কনর তকন্তু িা আমানদর যব্াধশতি ও অেুভূতির উনধ্বথ, সাধারে মােুনষর 
িা শ্রুতিনগাির েয় ো। যযমে; আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 

ۡرُض  ٱلَسب عُ  ٱلَسَم َو ُت  َلُ  تَُسب ِحُ ﴿
َ ِن ِإَو  فُِِهَن   َوَمن َوٱل  ء   م  ِدهِۦ يَُسب ِحُ  إَِّل  ََش   َّل  َوَل ِكن ِِبَم 

َقُهَ َ  بَُِحُهم    َتف  ا َحلًُِما ََك َ  إِنَُهۥ تَس   [٠٠: االرساء] ﴾٤٤ َغُفَر 
‘‘সপ্তাকাশ ও পৃতথব্ী এব্ং এগুনলার মনধয যা তকছু আনছ সমি তকছু িাাঁরই 
পতব্ত্রিা ও মতেমা যঘাষো কনর এব্ং এমে তকছু যেই যা িাাঁর প্রশংসা, 
পতব্ত্রিা ও মতেমা যঘাষো কনর ো। তকন্তু িানদর পতব্ত্রিা, মতেমা যঘাষো 
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যিামরা অেুধাব্ে করনি পার ো। তেিয় তিতে অতি সেেশীল, ক্ষ্মাপরায়ে। 
[সূরা আশ-শু‘আরা আয়াি: ৪৪] 
আর এভানব্ই শয়িাে ও তজ্বেনদর পৃতথব্ীনি গমোগমে। তজন্ননদর একদল 
রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম-এর তেকট উপতস্থি েনয় েীরনব্ 
কুরআে শ্রব্ে করার পর ইসলাম গ্রেে কনর এব্ং আপে সম্প্রদানয়র প্রতি 
ভীতিপ্রদশথেকারী তেনসনব্ প্রিযাব্িথে কনর। এিদসনত্বও িারা আমানদর দৃতির 
অনগািনর। এই সম্পনকথ আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 

تِنََنُكمُ  َّل  َءاَدمَ  َي َبِن  ﴿ ُ َط نُ  َيف  َرجَ  َكَما   ٱلَش خ 
َ
ي ُكم أ ََ بَ

َ
ِنَ  أ ََنةِ م   ِۡلَاَسُهَما َعن ُهَما يََنِعُ  ٱۡل 

َٰءتِِهَما    لُِيَِيُهَما  َ ََ  يََرى ُكم   إِنَُهۥ َس ُ ُث  ِمن   َوقَبُِلُُهۥ ُه َنُهم    َّل  َح ِلَا ءَ  ٱلَشَي ِطيَ  َجَعل َنا إِنَا تََرو  و 
َ
 أ

ِمُنَ َ  َّل  لََِّلِينَ   [٥١: االعراف] ﴾٢٧ يُؤ 

“যে আদম সন্তাে! শয়িাে যযে যিামানদরনক তব্ভ্রান্ত ো কনর, যযমে যস 
যিামানদর তপিা-মািানক (তব্ভ্রান্ত কনর) জান্নাি যথনক যব্র কনর তদনয়তছল, 
এমিাব্স্থায় যয, িানদর যপাষাক িানদর যথনক খু্তলনয় তদনয়তছল যানি 
িানদরনক িানদর লজ্জাস্থাে যদতখ্নয় যদয়। যস এব্ং িার দলব্ল যিামানদরনক 
যদনখ্ যযখ্াে যথনক যিামরা িানদরনক যদখ্ ো। আতম শয়িােনদরনক িানদর 
ব্নু্ধ কনর তদনয়তছ, যারা ঈমাে আনে ো।” [সূরা আল আ‘রাি, আয়াি: ২৭] 
আর যখ্ে সৃতিনলাক পৃতথব্ীনি তব্রাজমাে সব্তকছু উপলতি করনি পানর ো, 
িখ্ে িানদর পনক্ষ্ িানদর উপলতির ব্াইনর তব্রাজমাে যয সব্ গানয়ব্ী 
তব্ষয়াতদ রনয়নছ যসগুনলা অস্বীকার করা যকানোভানব্ই বব্ধ েনব্ ো। 
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ঈমােনের ষষ্ঠ তভতি  
ঈমাে তব্ল ক্বাদার অথথাৎ িাকদীনরর উপর ঈমাে 

শরী‘আনির পতরভাষায় ‘ক্বাদর (قدر) শনব্দর অথথ: আল্লাে িা‘আলা কিৃথক স্বীয় 

তেকমি ও জ্ঞাে অেুসানর সৃতিকুনলর জেয সব্তকছু তেধথারে। 
িাকদীনরর উপর ঈমানের মনধয তেননাি িারতট তব্ষয় অন্তভুথি রনয়নছ, 
প্রথম: ঈমাে আো যয, অোতদকাল েনি অেন্তকাল পযথন্ত আল্লাে িা‘আলা িাাঁর 
তেনজর ও িাাঁর ব্ান্দানদর কাযথাব্লী সংতিি সব্ তকছু সম্পনকথ সামতগ্রক ও 
তব্নশষভানব্ অব্গি আনছে। 

তিিীয়: এ ঈমাে আো যয আল্লাে িা‘আলা যা তকছু তেধথারে ও সম্পাদে 
কনরনছে সব্ তকছুই তিতে িাাঁর লাওনে মােিুনয (সংরতক্ষ্ি িলনক) তলনখ্ 
যরনখ্নছে। 

এ দু’যটা তব্ষয় সম্পনকথ আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 
لَم  ﴿
َ
لَم   أ  َ  َتع 

َ
لَمُ  ٱّلَلَ  أ ۡرِض   ٱلَسَما ءِ  ِف  َما َيع 

َ  يَِسي   ٱّلَلِ  ََعَ  َذ لَِك  إِ َ  كَِت ب    ِف  َذ لَِك  إِ َ  َوٱل 
 [١٠: احلج] ﴾٧٠

“যিামার তক জাো যেই, আকাশ ও পৃতথব্ীনি যা তকছু রনয়নছ আল্লাে িা 
অব্গি আনছে। তেিয়ই িা একতট তকিানব্ সংরতক্ষ্ি আনছ। িা আল্লাের 
তেকট অতি সেজ।” [সূরা আল-োজ, আয়াি: ৭০] 
‘আবু্দল্লাে ইব্ে ‘আমর ইব্েুল ‘আস রাতদয়াল্লাহু আেহু ব্েথো কনরে আতম 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লামনক ব্লনি শুনেতছ যয, আল্লাে িা‘আলা 
আসমাে ও জতমে সৃতি করার পঞ্চাশ োজার ব্ছর আনগ সমগ্র সৃতি জগনির 
িাকদীর তলতপব্দ্ধ কনরনছে। (সেীে মুসতলম) 
িৃিীয়: এই ঈমাে স্থাপে করা যয, তব্েজগনির যকানো তকছুই আল্লাে 
িা‘আলার ইো ব্যিীি সংঘতটি েয় ো। যসতট িাাঁর তেনজর কাযথসম্পতকথি 
যোক অথব্া িাাঁর সৃতির কাযথসম্পতকথি যোক। 
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আল্লাে িা‘আলা িাাঁর কাযথাতদ সম্পনকথ ব্নলে, 
َتاُر   يََشا ءُ  َما ََي لُقُ  َوَربَُّك ﴿  [١١: القصص] ﴾َوَيخ 

“আপোর রব্ যা ইো সৃতি কনরে এব্ং যানক ইো মনোেীি কনরে।” [সূরা 
আল-কাসাস, আয়াি: ৬৮]  
আল্লাে আনরা ব্নলে, 

َعُل ﴿  [٥١: ابراهيم] ﴾ يََشا ءُ  َما ٱّلَلُ  َوَيف 

“আল্লাে যা ইো িা কনরে।” [সূরা ইব্রােীম, আয়াি: ২৭] 

তিতে আনরা ব্নলে, 
﴿ ََ ِرُُكم   ٱََّلِي ُه  َ ر َحامِ  ِف  يَُص

َ ُ َف  ٱل  ََ  إَِّل  إَِل هَ  َّل   يََشا ُء   َك َِكُمُ  ٱل َعزِيزُ  ُه : عمران ال] ﴾٦ ٱل 
١] 

“তিতেই যসই আল্লাে, তযতে যিামানদর আকৃতি গিে কনরে মানয়র গনভথ যযমে 
তিতে ইো কনরে। তিতে ছাড়া আর যকানো সিয উপাসয যেই। তিতে প্রব্ল 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আনল ইমরাে, আয়াি: ৬] 
মাখ্লুকানির কমথ-কাণ্ড সংতিি তব্ষয় সম্পনকথ আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 

﴿  َ َ ُ ُكم   لََسَلَطُهم   ٱّلَلُ  َشا ءَ  َول  [١٠: النساء] ﴾فَلََق َتلَُوُُكم    َعلَ

“যতদ আল্লাে ইনে করনিে িনব্ যিামানদর ওপর িানদরনক প্রব্ল কনর 
তদনিে। িনল িারা অব্শযই যিামানদর সানথ যুদ্ধ করি।” [সূরা তেসা, আয়াি: 
৯০]  
আল্লাে আনরা ব্নলে,  

﴿  َ َ َهُ   َما ٱّلَلُ  َشا ءَ  َول و َ  َوَما فََذر ُهم   َفَعلُ ََتُ  [٦٣١: االنعام] ﴾َيف 
“যতদ আল্লাে িাইনিে, িনব্ িারা একাজ করি ো। অিএব্, আপতে 
িানদরনক এব্ং িানদর ব্ানোয়াট বু্তলনক পতরিযাগ করুে।” [সূরা আল- 
আে‘আম, আয়াি: ১৩৭] 
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িিুথথ: ঈমাে স্থাপে করা যয, সমগ্র সৃতিজগৎ, িানদর সিা, গুে এব্ং কমথ 
িৎপরিাসে সব্ই আল্লাের সৃি। 
আল্লাে িা‘আলা এ প্রসনঙ্গ ব্নলে, 

ء    ُك ِ  َخ لِقُ  ٱّلَلُ ﴿ ََ  ََش  ء   ُك ِ  ََعَ   َوُه  [١٥: الزمر] ﴾٦٢ َووُكُِل   ََش 
“আল্লাে প্রতিতট ব্স্তুর সৃতিকিথা এব্ং তিতেই সব্ তকছুর িত্ত্বাব্ধায়ক।” [সূরা 
আয-যুমার, আয়াি: ৬২]  
আল্লাে আনরা ব্নলে, 

ء   ُكَ  وََخلَقَ ﴿ ا َفَقَدَرهُۥ ََش  ِدير  [٥: الفرقان] ﴾َتق   
“তিতে প্রনিযক ব্স্তু সৃতি কনরনছে, িারপর িা তেধথারে কনরনছে 
পতরতমিভানব্।” [সূরা আল-িুরকাে, আয়াি: ২] 
আল্লাে িা‘আলা ইব্রােীম আলাইতেস সালাম সম্পনকথ ব্নলে যয, তিতে িাাঁর 
সম্প্রদায়নক ব্নলনছে, 

َملَُ َ  َوَما َخلََقُكم   َوٱّلَلُ ﴿  [١١: الصافات] ﴾٩٦ َتع 
‘‘আল্লােই যিামানদরনক সৃতি কনরনছে এব্ং যিামরা যয সব্ কমথ সম্পাদে 
করনছা সব্ই তিতে সৃতি কনরনছে।” [সূরা আস-সািিাি, আয়াি: ৯৬] 
পূনব্থই আমরা ব্েথো কনরতছ যয ‘‘ঈমাে তব্ল ক্বদার’’ ব্া িাক্বদীনরর প্রতি ঈমাে 
স্থাপে করার কারনে মােুনষর কমথসমূনের ওপর িার ইো ও ক্ষ্মিার তব্ষয়তট 
সাংঘতষথক েয়। যকেো, শরী‘আি ও ব্ািব্ অব্স্থা ব্ান্দার তেজস্ব যয ইোশতি 
রনয়নছ িা সাব্যি কনর। 

১। শরীয়ানির প্রমাে:  
আল্লাে িা‘আলা ব্ান্দার ইো প্রসনঙ্গ ব্নলে, 

َ مُ  َذ لَِك ﴿ َ َقُّ   ٱل   [٣١: انلبا] ﴾٣٩ ابًاَم  َرب ِهِۦ إَِل   ٱَُتَذَ  َشا ءَ  َفَمن ٱل 
“এই তদব্স সিয। সুিরাং যার ইো যস িার রনব্র তেকট িার তিকাো বিরী 
করুক।” [সূরা আে-োব্া: ৩৯]  
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আল্লাে িা‘আলা আনরা ব্নলে, 
﴿ ْ تَُا
 
ثَُكم   فَأ َن   َحر 

َ
 [٥٥٣: ابلقرة] ﴾ِشئ ُتم    أ

“অিএব্ যিামরা যিামানদর শষয-যক্ষ্নত্র (স্ত্রীনদর কানছ) যযভানব্ ইো গমে 
কর।” [সূরা আল-ব্াক্বারা, আয়াি: ২২৩] 
আল্লাে িা‘আলা ব্ান্দার সামথথয সম্পনকথ আনরা ব্নলে, 

﴿ ْ ُتم   َما ٱّلَلَ  فَٱَتُقَا َتَطع  [  ٦١: اتلغابن] ﴾ٱس   
‘‘অিএব্, যিামরা আল্লাের যথাসাধয িাকওয়া অব্লিে কর।” [সূরা আি-
িাগাবূ্ে, আয়াি: ১৬]  
আল্লাে অেযত্র ব্নলে, 

ًسا ٱّلَلُ  يَُكل ُِف  َّل ﴿ َعَها   إَِّل  َنف  [ ٥١١: ابلقرة] ﴾ُوس   

“আল্লাে কাউনক িার সাধযািীি যকানো কানজর দাতয়ত্ব যদে ো, যস িাই পায় 
যা যস উপাজথে কনর এব্ং িাই িার ওপর ব্িথায় যা যস কনর।’’ [সূরা আল-
ব্াক্বারা, আয়াি: ২৮৬] 
২। ব্ািব্িার আনলানক এর প্রমাে: 
প্রনিযক মােুষ জানে যয, িার তেনজস্ব ইোশতি ও সামথথয রনয়নছ এব্ং এরই 
মাধযনম যস যকানো কাজ কনর ব্া িা যথনক তব্রি থানক। যয সব্ কাজ িার 
ইোয় সংঘতিি েয় যযমে, িলানিরা করা এব্ং যা িার অতেোয় েনয় থানক 
যযমে, েিাৎ কনর শরীর প্রকতম্পি েওয়া। এ উভয় অব্স্থার মনধয যয পাথথকয 
রনয়নছ িা যস পাথথকযও করনি পানর।  
িনব্ ব্ান্দার ইো ও সামথথয আল্লাের ইো ও সামনথথযর অধীে ও অেুগি। 
আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 

  ِمنُكم   َشا ءَ  لَِمن﴿
َ
َتقُِمَ  أ   إَِّل   تََشا ُءو َ  َوَما ٢٨ يَس 

َ
: اتلكوير] ﴾٢٩ ٱل َع لَِميَ  َربُّ  ٱّلَلُ  يََشا ءَ  أ

٥١  ،٥١]  
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‘‘যয সরল পনথ িলার ইো কনর (এ যঘাষো) িার জেয, আর আল্লাে রািুল 
‘আলামীনের ইোর ব্াইনর যিামানদর যকানো ইো কাযথকর েনি পানর ো।” 

[সূরা িাকওয়ীর: ২৮-২৯]  
যযনেিু সমগ্র তব্েজগৎ আল্লাে িা‘আলার রাজত্ব, িাই িাাঁর রাজনত্ব িাাঁর 
অজাো তকছু ঘটনি পানর ো। 

আমানদর উতল্লতখ্ি ব্েথোেুযায়ী িাক্বদীনরর ওপর তব্োস ব্ান্দানক িার ওপর 
অতপথি ওয়াতজব্ আদায় ো করার অথব্া িাক্বদীনরর কথা ব্নল পাপািানর তলপ্ত 
েওয়ার যকানো সুনযাগ প্রদাে কনর ো। সুিরাং িাক্বদীনরর ওপর তব্োস কনর 
এই ধরনের যুতি উপস্থাপে করা কনয়কতট কারনে ব্াতিল ব্নল তব্নব্তিি েনব্। 
িন্মনধয কনয়কতট প্রমাে তেনন ব্েথো করা েনলা:  
প্রথম: আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 

َُُقَُل ﴿ ْ  ٱََّلِينَ  َس وُُكَا َ ِش 
َ
َ   أ َ َنا َما   ٱّلَلُ  َشا ءَ  ل وُك  َ ِش 

َ
َنا َوَّل  َءابَا ُؤنَا َوَّل   أ ء    ِمن َحَرم   َكَذَب  َكَذ لَِك  ََش 

ْ  َحَت   َقب لِِهم   ِمن ٱََّلِينَ  َسَنا   َذاقَُا
 
ِن   ِعنَدُكم َهل   قُل   بَأ َهُ  ِعل م   م  رُِج  إَِّل  تََتبُِعَ َ  إِ  نَلَا    َفُتخ 

نُتم   ِإَو    ٱلَظنَ 
َ
 [٦٠١: االنعام] ﴾١٤٨ َُت ُرُصَ َ  إَِّل  أ

“যারা তশকথ করনছ িারা অতিনরই ব্লনব্, যতদ আল্লাে ইো করনিে িনব্ 
আমরা এব্ং আমানদর পূব্থপুরুষগে তশকথ করিাম ো এব্ং ো আমরা যকানো 
ব্স্তুনক োরাম করিাম। এমতেভানব্ িানদর পূব্থব্িথীরা তমথযানরাপ কনরনছ, যশষ 
পযথন্ত িারা আমার শাতি আস্বাদে কনরনছ। আপতে ব্লুে, যিামানদর কানছ তক 
যকানো প্রমাে আনছ, যা আমানদরনক যদখ্ানি পার? যিামরা শুধুমাত্র আন্দানজর 
অেুসরে কর এব্ং যিামরা শুধু অেুমাে কনর কথা ব্ল।” [সূরা আল-আে‘আম, 
আয়াি: ১৪৮] 
এনি বু্ঝা যগল যয, পাপ কাজ করার জেয িাক্বদীরনক প্রমাে তেসানব্ যপশ 
করা যতদ বব্ধ েি িনব্ আল্লাে িা‘আলা িানদরনক িানদর অব্াধযিার কারনে 
শাতি তদনিে ো। 
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তিিীয়: আল্লাে ব্নলে, 
ِينَ  رُُّسل  ﴿ ِ بَش  دَ  ُحَجُۢة ٱّلَلِ  ََعَ  لِلَناِس  يَُكَ َ  ِِلََل  َوُمنِذرِينَ  مُّ  َعزِيًزا ٱّلَلُ  َوََك َ  ٱلرُُّسِل   َبع 

ا  [٦١٢: النساء] ﴾١٦٥ َحِكُم 
‘‘রাসূলগেনক সুসংব্াদ দািা ও ভীতি প্রদশথেকারী তেনসনব্ যপ্ররে কনরতছ, যানি 
রাসূলগনের পনর আল্লাের প্রতি অপব্াদ আনরাপ করার মনিা যকানো অব্কাশ 
মােুনষর জেয ো থানক। আল্লাে প্রব্ল পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আে-
তেসা, আয়াি: ১৬৫] 
যতদ িাক্বদীর পথভ্রি যলাকনদর জেয পাপ কাজ করার প্রমাে েনিা িা েনল 
েব্ী-রসূলগে যপ্রতরি েওয়ার পর এ প্রমােনক উতিনয় যেওয়া েনিা ো। 
যকেো, েব্ী এব্ং রাসূলগনের আগমনের পনরও অব্াধযিা ত্বাকদীনরর কারনে 
সংঘতটি েনে। 

িৃিীয়: সেীে বু্খ্ারী ও মুসতলনম আলী ইব্ে আবু্ িানলব্ রাতদয়াল্লাহু আেহু 
যথনক একতট োদীস ব্তেথি আনছ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম ব্নলে, 
যিামানদর মনধয এমে যকানো যলাক যেই, যার তিকাো জান্নানি ব্া জাোন্নানম 
যলখ্া েয় তে। উপতস্থি যশ্রািানদর মনধয একনলাক ব্লল, যে আল্লাের রাসূল! 
িােনল আমরা তক ভানগযর ওপর িাওয়াকু্কল িথা ভরসা কনর থাকব্ ো? 
রাসূলুল্লাে িদুনিানর ব্লনলে, ো, আমল করনি থাক, যানক যয উনেনশয সৃতি 
করা েনয়নছ, যস িা সেজ পানব্। িারপর তিতে সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম 
পাি করনলে: 

َما﴿
َ
َطى   َمن   فَأ ع 

َ
َن   َوَصَدَق  ٥ َوٱَتَق   أ ُس  هُۥ ٦ بِٱل  ُ ِ ى   فََسُنيَِس  َ  [١  ،٢: الليل] ﴾٧ لِل يُِس 

“আর যয দাে কনর, আল্লাের িাকওয়া অব্লিে কনর এব্ং যা উিম িা সিয 
ব্নল যমনে িনল, আমরা িার জেয সুগম কনর যদব্ সেজ পথ।” [সূরা আল-
লাইল আয়াি: ৫-৭]  
সেীে মুসতলনমর োদীনস এভানব্ এনসনছ যয, 
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ٌ لَِما ُخِلَق ََلُ »  «ُُكٌّ ُميََّسه

“যয যার জেয সৃি িা িার জেয সেজ।” 

িাই রাসূলুল্লাে সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম সকলনক কাজ কনর যাওয়ার 
তেনদথশ তদনয়নছে এব্ং িাক্কদীনরর ওপর ভর কনর থাকনি তেনষধ কনরনছে। 

িিুথথ: আল্লাে িা‘আলা ব্ান্দানক কতিপয় তব্ষনয়র আনদশ এব্ং কতিপয় তব্ষয় 
যথনক তেনষধ কনরনছে। িানক িার ক্ষ্মিা ও সানধযর ব্াইনর তকছুই করনি 
ব্নলে তে। 

আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 
 ﴿ ْ ُتم   َما ٱّلَلَ  فَٱَتُقَا َتَطع  [  ٦١: اتلغابن] ﴾ٱس   

“অিএব্, যিামরা যথাসাধয আল্লাের িাকওয়া অব্লিে কর।” [সূরা আি-
িাগাবু্ে: ১৬] 
আল্লাে িা‘আলা আনরা ব্নলে, 

ًسا ٱّلَلُ  يَُكل ُِف  َّل ﴿ َعَها   إَِّل  َنف  [ ٥١١: ابلقرة] ﴾ُوس   

“আল্লাে কাউনক িার সাধযািীি যকানো কানজর দাতয়ত্ব যদে ো” [সূরা ব্াক্বারা, 
আয়াি: ২৮৬] 
যতদ ব্ান্দা যকানো কাজ করার যক্ষ্নত্র ব্াধযই থাকি, িােনল িানক িার সাধয 
ও ক্ষ্মিার ব্তেভূথি এমে কানজর তেনদথশ যদওয়া েনিা যা যথনক িার যরোই 
পাওয়ার যকানো উপায় থাকনিা ো। আর যসটা ব্ানিল। িাই ব্ান্দা ভুল, 
অজ্ঞিাব্শিিঃ অথব্া যজারপূব্থক অতেোকৃি যকানো অপরাধ করনল িানি িার 
পাপ েয় ো। 

পঞ্চম: আল্লাের পক্ষ্ যথনক তেধথাতরি িাক্বদীর সম্পনকথ ব্ান্দার যকানো জ্ঞাে 
যেই। িা গানয়ব্ী জগনির এক যগাপে রেসয। িক্বদীনরর তব্ষয় সংঘতটি 
েওয়ার পরই যকব্ল ব্ান্দা িা জােনি পানর। ব্ান্দার ইো িার কানজর পূনব্থ 
েনয় থানক; িাই িার ইো আল্লাের পক্ষ্ যথনক তেধথাতরি িাক্বদীর জাোর 
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ওপর তভতি কনর েয় ো। এমিাব্স্থায় িাক্বদীনরর যদাোই যদওয়ার যকানো অথথ 
েয় ো। আর যয তব্ষয় ব্ান্দার জাো যেই যস তব্ষনয় িার জেয প্রমাে েনি 
পানর ো। 

ষষ্ঠ: আমরা লক্ষ্য কতর, মােুষ পাতথথব্ তব্ষনয় সদাসব্থদা যনথাপযুি ও সতিক 
তসদ্ধান্ত তেনি আগ্রেী েনয় থানক। কখ্েও ক্ষ্তিকর ও অলাভজেক কানজ পা 
ব্াড়ায় ো এব্ং িখ্ে িাকদীনরর যদাোইও যদয় ো। িা েনল ধমথীয় কানজ 
উপকারী তদক যছনড় তদনয় ক্ষ্তিকর ও তেতষদ্ধ কানজ তলপ্ত েনয় িাক্বদীনরর 
যদাোই যদওয়া েয় যকে? ব্যাপারটা তক উভয় যক্ষ্নত্র এক েয়? 

 তপ্রয় পািক, আপোর সমু্মনখ্ দুতট উদােরে যপশ করতছ যা তব্ষয়তট স্পি 
কনর তদনব্: 
প্রথম উদােরে: যতদ কানরা সামনে দুতট পথ থানক। এক পথ িানক এমে এক 
যদনশ তেনয় যপৌঁছানব্ যযখ্ানে শুধু বেরাজয, খু্ে-খ্ারাব্ী, লুটপাট, ভয়-ভীতি ও 
দূতভথক্ষ্ তব্রাজমাে। তিিীয় পথ িানক এমে স্বনের শেনর তেনয় যানব্ যযখ্ানে 
শৃঙ্খলা তেরাপিা, সুখ্ স্বােন্দয ও জাে-মানলর তেরাপিার তেিয়িা তব্দযমাে। 
এমিাব্স্থায় যস যকানো পনথ িলনব্? তেতিিভানব্ ব্লা যানব্ যয, যস তিিীয় 
পনথ িলনব্, যয পনথ শাতন্ত ও আইে-শৃঙ্খলা ব্লব্ৎ রনয়নছ। যকানো বু্তদ্ধমাে 
যলাক প্রথম পনথ পা তদনয় ভানগযর যদাোই তদনব্ ো। িােনল মােুষ আতখ্রানির 
ব্যাপানর জান্নানির পথ যছনড় জাোন্নানমর পনথ িনল ক্বদনরর যদাোই তদনব্ 
যকে? 
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তিিীয় উদােরে: যরাগীনক ঔষধ যসব্ে করনি ব্লনল িা তিি েনলও যস 
যসব্ে কনর। তব্নশষ ধরনের যকানো খ্াব্ার যখ্নি তেনষধ করা েনল িা যস খ্ায় 
ো, যতদও িার মে িা যখ্নি িায়। এ সব্ শুধু তেরাময় ও যরাগমুতির আশায় 
এব্ং যস ত্বাকদীনরর যদাোই তদনয় ঔষধ যসব্ে যথনক তব্রি থানক ো ব্া 
তেতষদ্ধ খ্াদয ভক্ষ্ে কনর ো। 

িােনল মােুষ আল্লাে এব্ং িাাঁর রাসূনলর তেনদথশাব্লী ব্জথে এব্ং তেনষধাব্লী 
অমােয কনর িাকদীনরর যদাোই যদনব্ যকে? 

সপ্তম: যয ব্যতি িার ওপর অতপথি ওয়াতজব্ কাজসমূে িযাগ কনর অথব্া 
পাপকাজ কনর িাকদীনরর যদাোই তদনয় থানক অথি িার ধে-সম্পদ ব্া মাে 
সম্মানে যকউ যতদ আঘাি যেনে ব্নল, এটাই যিামার িাক্বদীনর যলখ্া তছল, 
আমানক যদাষারূপ কনরা ো, িখ্ে যস িার যুতি গ্রেে করনব্ ো। িােনল 
যকমে কনর যস িার ওপর অনেযর আক্রমনের সময় িাক্বদীনরর যদাোই স্বীকার 
কনর ো। িা েনল যকে যস আল্লাের অতধকানর আঘাি যেনে িক্বদীনরর যদাোই 
যদনব্? 

উনল্লখ্য, একদা উমার ইব্েুল খ্ািাব্ রাতদয়াল্লাহু আেহু-এর দরব্ানর এক 
যিারনক োতজর করা েয়। িার োি কিথনের তেনদথশ যদওয়া েনল যস ব্নল! যে 
আতমরুল মু’তমেীে! থামুে, আল্লাে িাক্বদীনর তলনখ্ যরনখ্নছে ব্নল আতম িুতর 
কনরতছ। উমার ইব্েুল খ্ািাব্ রাতদয়াল্লাহু আেহু ব্লনলে, আমরাও আল্লাে 
িাক্বদীনর তলনখ্ যরনখ্নছে ব্নল োি কিথনের তেনদথশ তদনয়তছ। 

িাক্বদীনরর ওপর ঈমানের ব্হুতব্ধ িল রনয়নছ িন্মনধয তব্নশষ কনয়কতট েনলা: 
১। ঈমাে তব্ল ক্বাদর িারা উপায়-উপকরে গ্রেেকানল ব্যতির অন্তনর আল্লাে 
িা‘আলার ওপর িাওয়াকু্কল ও ভরসার সৃতি েয় এব্ং যস িখ্ে শুধুমাত্র উপায়-
উপকরনের ওপর তেভথরশীল েয় ো। যকেো, প্রতিতট ব্স্তুই আল্লাে িা‘আলার 
িাক্বদীনরর আওিাধীে। 



 

 

ঈমানের মূলেীতিসমূনের ব্যাখ্যা  83 

 

২। ব্যতির যকানো উনেশয সাতধি েনল যস িখ্ে তেনজনক তেনয় গব্থনব্াধ কনর 
ো। কারে, যা অতজথি েনয়নছ িা সব্ই আল্লাের যে‘আমি। যা তিতে কলযাে ও 
সািনলযর উপকরে িারা তেধথারে কনর যরনখ্নছে। আর ব্যতি তেজ কনমথর জেয 
আত্মম্ভতর েনল এই তে‘আমনির কৃিজ্ঞিা জ্ঞাপে করনি ভুনল যায়। 

৩। ঈমাে তব্ল ক্বাদর িারা ব্ান্দার ওপর আল্লাের িক্বদীর অেুযায়ী যা কাযথকরী 
েয় িানি িার অন্তনর প্রশাতন্ত ও তেতিন্তিা অতজথি েয়। িনল যস যকানো তপ্রয় 
ব্স্তু োরানল ব্া যকানো প্রকার কি ও তব্পদাপনদ পতিি েনল তব্িতলি েয় ো। 
কারে; যস জানে যয, সব্তকছুই যসই আল্লাের িক্বদীর অেুযায়ী ঘটনছ তযতে 
আকাশমণ্ডল ও পৃতথব্ীর মাতলক। যা ঘটব্ার িা  ঘটনব্ই। এ প্রসনঙ্গ আল্লাে 
িা‘আলা ব্নলে, 

َصاَب  َما  ﴿
َ
ِصَُبة   ِمن أ ۡرِض  ِف  مُّ

َ نُفِسُكم   ِف   َوَّل  ٱل 
َ
ِن كَِت ب   ِف  إَِّل  أ   َقب لِ  م 

َ
َها    أ

َ
أ َ  َذ لَِك  إِ َ  َنب 

ُ َل  ٢٢ يَِسي   ٱّلَلِ  ََعَ  ْ  ل َِك ا  َ َس
 
ْ  َوَّل  فَاتَُكم   َما ََعَ   تَأ رَُحَا  ُكَ  َُيِبُّ  َّل  َوٱّلَلُ  َءاتَى ُكم    بَِما   َتف 

 [٥٣  ،٥٥: احلديد] ﴾ ٢٣ فَُخَر   ُُم َتال  

“পৃতথব্ীনি এব্ং যিামানদর তেনজনদর ওপর যয সব্ তব্পদাপদ আনস জগৎ 
সৃতির পূনব্থই িা একতট তকিানব্ তলতপব্দ্ধ রনয়নছ। তেিয়ই এটা আল্লাের পনক্ষ্ 
অতি সেজ। এটা এজেয, যানি যিামরা যা োতরনয় যিনলা িজ্জেয দুিঃতখ্ি ো 
েও এব্ং তিতে যিামানদরনক যা তদনয়নছে, িজ্জেয উল্লতসি ো েনয় উি। 
আল্লাে যকানো উদ্ধি অেংকারীনক পছন্দ কনরে ো।” [সূরা আল-োদীদ, 
আয়াি: ২২-২৩] 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম ব্নলে, ‘‘মু’তমনের ব্যাপানর আিযথয 
েনি েয়, িার সব্ ব্যাপানরই কলযাে তেতেি রনয়নছ। একমাত্র মু’তমনের 
ব্যাপানরই িা েনয় থানক। আেনন্দর তকছু েনল যস শুকতরয়া জ্ঞাপে কনর, িখ্ে 
িা িার জেয কলযাে ব্নয় আনে। আর যখ্ে িার ওপর যকানো ক্ষ্তিকর তব্ষয় 
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আপতিি েয় িখ্ে যস বধযথ ধারে কনর, িখ্ে িার জেয িাও কলযােকর েনয় 
উনি।” (সেীে মুসতলম) 
িাক্বদীর সম্পনকথ দু’তট সম্প্রদায় পথভ্রি েনয়নছ: 
িন্মনধয একতট েনলা জাব্তরয়যাে সম্প্রদায়, এরা ব্নল, ব্ান্দা িাক্বদীনরর কারনে 
স্বীয় তক্রয়া-কনমথ ব্াধয, এনি িার তেজস্ব যকানো ইো শতি ব্া সামথথয যেই। 

আর তিিীয়তট েনলা ক্বাদাতরয়যাে সম্প্রদায়, এনদর ব্িব্য েনলা ব্ান্দা িার 
যাব্িীয় কমথ-কানণ্ড স্বীয় ইো ও শতির যক্ষ্নত্র স্বয়ংসম্পন্ন, িার কানজ আল্লাে 
িা‘আলার ইো ব্া কুদরনির যকানো প্রভাব্ যেই। 

শরী‘আি ও ব্ািব্িার আনলানক প্রথম দল (জাব্তরয়যাে সম্প্রদায়)-এর 
ব্িনব্যর জব্াব্: 
১. শরী‘আনির আনলানক এর জব্াব্: তেিয়ই আল্লাে িা‘আলা িাাঁর ব্ান্দার 
জেয ইরাদা ও ইোশতি সাব্যি কনরনছে এব্ং ব্ান্দার প্রতি িার কাযথক্রনমর 
সিন্ধও আনরাপ কনরনছে। আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 

َُا يُرِيدُ  َمن ِمنُكم﴿ ن   [٦٢٥: عمران ال] ﴾ٱٓأۡلِخَرةَ   يُرِيدُ  َمن َوِمنُكم ٱلُّ
“যিামানদর কানরা কাময েয় দুতেয়া আব্ার কানরা কাময েয় আনখ্রাি।” [সূরা 
আনল ইমরাে, আয়াি: ১৫২] 
আল্লাে অেযত্র ব্নলে, 

َقُّ  َوقُلِ ﴿ ِمن َشا ءَ  َفَمن َرب ُِكم    ِمن ٱل  ُُؤ  ُفر    َشا ءَ  َوَمن فَل  َُك  نَا إَِنا   فَل  َتد  ع 
َ
 نَاًرا لِلَظ لِِميَ  أ

َحاَط 
َ
ادُِقَها   بِِهم   أ  [٥١: الكهف] ﴾ُُسَ

“ব্ল, সিয যিামার প্রতিপালনকর পক্ষ্ যথনক আগি। অিএব্, যার ইো 
তব্োস স্থাপে করুক এব্ং যার ইো কুিুরী করুক। আতম যাতলমনদর জেয 
অতি প্রস্তুি কনর যরনখ্তছ। যার যব্িেী িানদরনক পতরনব্তিি কনর রাখ্নব্।” 
[সূরা আল-ক্বাোি, আয়াি: ২৯]  
আল্লাে িা‘আলা আনরা ব্নলে, 
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ا َعِمَل  َمن  ﴿ ِسهِۦ   َص لِح  َسا ءَ  َوَمن   فَلَِنف 
َ
ُ َها   أ  [٠١: فصلت] ﴾٤٦ ل ِل َعبُِدِ  بَِظَل م   َربَُّك  َوَما َفَعلَ

“যয সৎকমথ কনর যস তেনজর জেযই কনর আর যয অসৎকমথ কনর, িা িারই 
ওপর ব্িথানব্। আপোর পালেকিথা ব্ান্দানদর প্রতি যমানটই যুলুম কনরে ো। 
[সূরা িুসতসলাি, আয়াি: ৪৬] 
২. ব্ািব্িার আনলানক এর জব্াব্: সকল মােুনষরই জাো আনছ যয, িার তকছু 
কমথ স্বীয় ইোধীে, যা িার আপে ইোয় সম্পাতদি কনর, যযমে, খ্াওয়া-
দাওয়া, পাে করা এব্ং ক্রয়-তব্ক্রয় করা। আর তকছু কাজ িার অতেোধীে, 
যযমে, অসুস্থযিার কারনে শরীর কম্পে করা ও উাঁিু স্থাে যথনক েীনির তদনক 
পনড় যাওয়া। প্রথম ধরনের কানজ মােুষ তেনজই কিথা, তেজ ইোয় যস িা 
গ্রেে কনরনছ এনি যকানো ব্াধযব্াধকিা তছল ো। আর তিিীয় প্রকার কাজ-
কনমথ িার যকানো তেজস্ব পছন্দ তছল ো এব্ং িার ওপর যা পতিি েনয়নছ িার 
যকানো ইোও িার তছল ো। 

শরী‘আি ও যুতির আনলানক তিিীয় দল ক্বাদাতরয়যােনদর ব্িনব্যর জব্াব্: 
শরী‘আি: আল্লাে িা‘আলা সকল ব্স্তুর স্রিা, জগনির সব্তকছু আল্লাের ইোয় 
অতিত্ব লাভ কনর। আল্লাে িা‘আলা িাাঁর পতব্ত্র গ্রনন্থ স্পি কনর ব্নলনছে যয, 
ব্ান্দানদর সব্ কমথ-কাণ্ডও আল্লাের ইোয় ব্ািব্াতয়ি েনয় থানক। আল্লাে 
িা‘আলা ব্নলে, 

﴿  َ َ َتَتَل  َما ٱّلَلُ  َشا ءَ  َول ِدهِم ِمن   ٱََّلِينَ  ٱق  ِن   َبع  دِ  م  ُ َِن ُت  َجا َءت ُهمُ  َما َبع  َ ْ  َوَل ِكنِ  ٱۡل  َتلَُفَا  ٱخ 
َ   َكَفَر   َمن َوِمن ُهم َءاَمنَ  َمن   فَِمن ُهم َ ْ  َما ٱّلَلُ  َشا ءَ  َول َتَتلَُا َعُل  ٱّلَلَ  َوَل ِكنَ  ٱق   ﴾يُرِيدُ  َما َيف 

 [٥٢٣: ابلقرة]
“আর আল্লাে যতদ ইো করনিে, িােনল সুস্পি প্রমাোতদ এনস যাব্ার পর 
িাাঁনদর পয়গিরনদর পরব্িথীরা পরষ্পর লড়াই-তব্গ্রনে তলপ্ত েনিা ো। তকন্তু 
িানদর মনধয মিতব্নরাধ সৃতি েনয় যগনলা। অিিঃপর িানদর যকউ যিা ঈমাে 
এনেনছ, আর যকউ েনয়নছ কানির। আর আল্লাে যতদ ইো করনিে িােনল 



 

 

ঈমানের মূলেীতিসমূনের ব্যাখ্যা  86 

 

িারা পরস্পর লড়াই করনিা ো। তকন্তু আল্লাে িাই কনরে, যা তিতে ইো 
কনরে।” [সূরা আল-ব্াকারা: আয়াি: ২৫৩] 
আল্লাে আনরা ব্নলে, 

﴿  َ َ س   ُكَ  ٓأَلتَي َنا ِشئ َنا َول ُل  َحَق  َوَل ِكن   ُهَدى َها َنف   َ ِ  ٱل َق  َ  ِمن 
َ
َل م 
َ
َنةِ ِمنَ  َجَهَنمَ  َل ِ

 َوٱنلَاِس  ٱۡل 
َعِيَ  َج 

َ
  [٦٣: السجدة] ﴾١٣ أ

“আতম ইো করনল প্রনিযক ব্যতিনক সৎপনথ পতরিাতলি করিাম। তকন্তু আমার 
এ উতি অব্ধাতরি সিয, আতম তজন্ন ও মােব্ উভয় িারা অব্শযই জাোন্নাম পূেথ 
করব্।” [সূরা আস-সাজদাে, আয়াি: ১৩] 
যুতির মাধযনম এর জব্াব্: একথা তেতিি যয, সমগ্র তব্েজগৎ আল্লাের 
মাতলকাোধীে এব্ং মােুষ এই তব্েজগনিরই একতট অংশ, িাই যসও আল্লাের 
মাতলকাোধীে। আর মাতলকাোধীে যকানো সিার পনক্ষ্ মাতলনকর অেুমতি ও 
ইো ব্যতিনরনক িার রাজনত্ব যকানো তকছু করা সম্ভব্ েয়। 
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ইসলামী আক্বীদার লক্ষ্যসমূে 

অথথাৎ িার মেৎ উনেশযাব্লী যা এ আক্বীদানক দৃঢ়ভানব্ ধারে ও পালে করার 
িনল অতজথি েনয় থানক, যসগুনলা অনেক ও ব্হুতব্ধ যযমে, 
১। সব্থপ্রকার তেয়ি ও ইব্াদি শুধু আল্লাে িা‘লার জেয একতেষ্ঠভানব্ সম্পাদে 
করা। যকেো, তিতেই আমানদর একমাত্র স্রিা, এনি িাাঁর যকানো অংশীদার 
যেই। িাই ইব্াদি একমাত্র িাাঁরই জেয েনি েনব্। 

২। আক্বীদার শূেযিার িনল উদ্ভব্ বেরাজয ও তব্শৃঙ্খলা যথনক তিন্তাধারা ও 
বু্তদ্ধমিানক মুি করা। কারে, এই আক্বীদাতব্েীে ব্যতি আক্বীদাশূেয ও 
ব্স্তুপূজারী েয় অথব্া কুসংস্কার ও োোতব্ধ আক্বীদাগি ভ্রাতন্তনি তেমতজ্জি 
থানক। 

৩। মােুতষক ও তিন্তাগি প্রশাতন্ত অজথে। এর িনল ব্যতির মনে ো যকানো 
প্রকানরর উনিগ ও তব্ষন্নিা থানক, ো তিন্তাধারায় থানক যকানো অতস্থরিা। 
কারে, এই আক্বীদা আল্লাের সানথ মুতমনের সম্পকথনক যজারদার ও সুদৃঢ় কনর 
যদয়। িনল, যস িার স্রিা ও রনব্র িাক্বদীর ব্া তসদ্ধানন্ত সন্তুি থানক। িার 
আত্মা লাভ কনর প্রশাতন্ত। ইসলানমর জেয িার অন্তর েয় উনন্মাতিি এব্ং 
জীব্েধমথ তেনসনব্ যস ইসলাম ছাড়া তব্কল্প যকানো তকছুর তদনক িাকায় ো। 

৪। আল্লাের ইব্াদি ব্া মােুনষর সানথ যলে-যদে ও আিার আিরনের যক্ষ্নত্র 
উনেনশয ও কনমথ পথতব্িুযতি েনি তেরাপিা অজথে। যকেো, এ আক্বীদার তভতি 
েনে রাসূলগনের প্রতি তব্োস ও িাাঁনদর অেুসরনের ওপর, যা উনেশয ও 
কমথগি তদক তদনয় তেরাপদ ও তব্শুদ্ধ। 

৫। সব্ তব্ষনয় সুতিতন্তি ও দৃঢ়িার সানথ পদনক্ষ্প তেনি সাোযয লাভ েয়। 
যানি ব্ান্দা সওয়ানব্র আশায় সৎ ও পুেয কানজর যকানো সুনযাগ োিছাড়া 
কনর ো এব্ং আনখ্রানির কনিার ও ভয়াব্ে শাতির ভনয় সব্ ধরনের পানপর 
স্থাে যথনক তেনজনক দূনর রানখ্। কারে, ইসলামী আক্বীদার অেযিম যমৌতলক 
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তব্োস েনে পুেরুত্থাে ও কানজর প্রতিিল লানভর প্রতি তব্োস স্থাপে। 
আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 

﴿  
َِما َدَرَج ت   َولُِك  ْ   م  َملَُ َ  َعَما بَِغ فِل   َربَُّك  َوَما َعِملَُا  [٦٣٥: االنعام] ﴾١٣٢ َيع 

“প্রনিযনকর জেয রনয়নছ িানদর কনমথর আেুপাতিক মযথাদা এব্ং আপোর রব্ 
িানদর কমথ সম্পনকথ যব্-খ্ব্র েে।’’ [সূরা আল-আে‘আম, আয়াি: ১৩২] 
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইতে ওয়াসাল্লাম এই লক্ষ্য সাধনের জেয উৎসাতেি 
কনর ব্নলে, 

ِعيِف َوِِف ُُكٍّ َخْْيٌ اْحرِْص لََعَ َما َينَْفُعَك الُْمْؤِمُن » ِ ِمْن الُْمْؤِمِن الضه َحبُّ إََِل اَّلله
َ
الَْقوِيُّ َخْْيٌ َوأ

ينِّ َفَعلُْت ََكَن َكَذا َوَكَذا َولَِكْن قُْل 
َ
ٌء فَال َتُقْل لَْو أ َصابََك ََشْ

َ
ِ َوال َتْعَجْز َوإِْن أ  َواْستَِعْن بِاَّلله

 ِ يَْطانقََدُر اَّلله  « َوَما َشاَء َفَعَل فَإِنه لَْو َتْفتَُح َعَمَل الشه

“শতিশালী মু’তমে আল্লাের তেকট দুব্থল মু’তমনের যিনয় উিম ও অতধক তপ্রয়। 
প্রনিযনকর মনধযই কলযাে তেতেি আনছ। যিামার জেয যা কলযােকর ও 
উপকারী িা করনি সনিি েও এব্ং আল্লাের সাোযয প্রাথথো কর। অপারগ ও 
অক্ষ্ম েনয়া ো। তব্পদগ্রি েনল এ কথা ব্লনব্ ো যয, আতম যতদ এটা করিাম, 
ওটা করিাম, িােনল এমেটা েনিা। ব্রং ব্ল, আল্লাে িাক্বদীনর যা যরনখ্নছে 
িা েনয়নছ, আল্লাে যা িাে, িাই কনরে। কারে, ‘‘যতদ’’ শব্দতট শয়িােী কানজর 
িার উনু্মি কনর যদয়।” (সেীে মুসতলম) 
৬। এমে এক শতিশালী জাতি গিে করা যয জাতি আল্লাের দীেনক প্রতিতষ্ঠি 
করার, িার তভতিসমূে মজবু্ি ও িার পিাকা সমুন্নি করার লনক্ষ্য দুতেয়ার 
সব্ প্রতিকূল পতরতস্থতিনক উনপক্ষ্া কনর জাে ও মাল ব্যয় করনব্। এ প্রসনঙ্গ 
আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 

ِمُنَ َ  إَِنَما﴿ ْ َءاَمُنَ ٱََّلِينَ  ٱل ُمؤ  ْ  لَم   ُثمَ  َورَُسَِلِۦ بِٱّلَلِ  ا تَابَُا ْ  يَر  َو لِِهم   َوَج َهُدوا م 
َ
نُفِسِهم   بِأ

َ
 ِف  َوأ

ْوَل ئَِك  ٱّلَلِ   َسبُِلِ 
ُ
 [٦٢: احلجرات] ﴾١٥ ٱلَص ِدقَُ َ  ُهمُ  أ
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“িারাই মু’তমে, যারা আল্লাে ও িাাঁর রাসূনলর প্রতি ঈমাে আোর পর সনন্দে 
যপাষে কনর ো এব্ং আল্লাের পনথ জীব্ে ও ধে-সম্পদ িারা যজোদ কনর। 
িারাই সিযব্াদী।” [সূরা আল-হুজরাি, আয়াি: ১৫] 
৭। ব্যতি ও দল সংনশাধে কনর ইে ও পরকানলর শাতন্ত ও স্বােন্দয অজথে 
করা এব্ং আল্লাের পক্ষ্ যথনক সওয়াব্ ও সম্মাে লাভ করা। এই প্রসনঙ্গ 
আল্লাে িা‘আলা ব্নলে, 

ا َعِمَل  َمن  ﴿ ِن َص لِح  و   َذَكر   م 
َ
نَث   أ

ُ
ََ  أ ِمن   َوُه ُِيََنُهۥ ُمؤ  ة   فَلَُنح   َ َُ َِبة    َح  ُ زَِيَنُهم   َط َرُهم َونَلَج  ج 

َ
 أ

 
َ
َسنِ بِأ ْ  َما ح  َملَُ َ  ََكنَُا  [١١: انلحل] ﴾٩٧ َيع 

“যয সৎ কমথ কনর যস ঈমােদার পুরুষ যোক তকংব্া োরী, আতম িানক পতব্ত্র 
জীব্ে দাে করব্ এব্ং প্রতিদানে িানদরনক িানদর উিম কানজর কারনে প্রাপয 
পুরুষ্কার যদব্, যা িারা করি।” [সূরা আে-োেল আয়াি: ৯৭] 
উপনরাি তব্ষয়গুনলা েনে, ইসলামী আক্বীদার কতিপয় উনেশয ও লক্ষ্য। 
আল্লাের কানছ প্রাথথো কতর, তিতে যযে আমানদরনক এব্ং সকল মুসলমােনক 
এগুনলা অজথনের িাওিীক দাে কনরে। 

আল্লাের পক্ষ্ যথনক সালাি ও সালাম আমানদর তপ্রয় েব্ী মুোম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইতে ওয়াসাল্লাম-এর ওপর এব্ং িাাঁর পতরব্ার-পতরজে ও সাোব্ানয় 
যকরামনদর ওপর। আমীে। 
 

সমাপ্ত 
  


