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ভূরমকা 
 

অনুবাদসকর ভূরমকা 
ইে ামী আকীদা ও রবশ্বাে েম্পসকু জ্ঞান োকা একজন মুের সমর জনয খুবই 
জরুরী। নাবীসদর ও র্ার উিরেূররসদর দা‘ওোসর্র  ক্ষযই রি  মানুষসক 
আল্লাহ েম্পসকু, র্ার রােূ সদর েম্পসকু এবাং আরখরার্ েম্পসকু েরিক জ্ঞান 
প্রদান করা। আল্লাহ ও র্ার রােূ সদর েিা ও গুণাগুণ এবাং আল্লাহর 
নামেমূসহর ও রেফার্েমূসহর জ্ঞান োকা এবাং আরখরার্ রদবসের প্ররর্ জ্ঞান 
োকা ইে াসমর লমৌর ক রবষেেমূসহর মসযয অনযর্ম একরি গুরুেপূণু রবষে। 
এ রবষেগুস া মানবজারর্র োমসন রু্স  যরার জনয যারা লয ভাসব কাজ 
কসরসিন ইরর্হাসে র্ারাই যনয। কুরআন ও হাদীসের  আস াসক েহজ 
োব ী  ভাষাে ইে ামী আকীদাগুস া মানুসষর রনকি লপৌঁসি লদওো একরি 
লমৌর ক কমু। ইরর্হাে পযুাস ািনা করস  লদখা যাে, এ রবষেগুস াসক লকন্দ্র 
কসর মানুসষর মসযয অসনক বাড়াবারড় রি । ফস  রবরভন্ন েমে রবরভন্ন রফরকা, 
দ , উপদ  ও রবভরক্ত বর্রর হসেসি। অসনসকই বাড়াবারড় করসর্ র সে 
ল ামরাহ হসেসি এবাং ের্য রবমুখ ও রবিুযর্ হসেসি। রকন্তু আহস  েুন্নার্ ওো  
জামা‘আসর্র ববরশষ্টয হস া, কুরআন ও হাদীে লেসক োহাবী সণর অনুকরসণ 
ঈমান ও আকীদাসক গ্রহণ করা। ইে ামী আকীদা গ্রহণ করা ও জানার লক্ষসত্র 
কুরআন হাদীে রনভুর হওোই র্াসদর অনযর্ম ববরশষ্টয। 
কুরআন হাদীে অনুযােী রবশুদ্ধ আকীদা ও ঈমাসনর রুকনগুস া অসনসকই 

আস ািনা কসরসিন। র্সব শাইখ আহমদ ইবন আবু্দর রহমান আ -কাযী 

ইে ামী আকীদা ও ঈমাসনর রবষেগুস া হাদীসে রজবরীস র র্ারর্ীসব লযভাসব 

যারাবারহক আস ািনা কসরসিন র্ার লকাসনা রু্ না হে না। কুরআন ও হাদীে 

লেসক ঈমাসনর রবষেগুস া রশক্ষা করার রবষসে এ যরসণর একরি বই পাওো 
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খুবই দু ুভ। বইরি মূ র্: আরবী ভাষাে ররির্। র্সব বইরির রবষে বস্তুগুস া 

বাাং া ভাষাভারষ ভাইসদর জনয খুবই জরুরর। রবষেগুস া জানা না োকস  

ঈমান পররপূণু হে না। এ কারসণ ইে ামী আকীদার রবষেগুস া বাাং া ভাষা-

ভারষ ভাই লবানসদর জনয রু্স  যরার  সক্ষয বইরি অনুবাদ করার রেদ্ধান্ত গ্রহণ 

করর। েহজ ও োবর   ভাষাে বইরি অনুবাদ কসর রবষে বস্তুগুস াসক ফুসি 

লর্া ার জনয আপ্রাণ লিষ্টা করর। আশা করর এ বইরি পসড় ইে ামী আকীদা ও 

ঈমাসনর রবষেগুস া রশখা ও লশখাসনা মুের ম ভাই লবানসদর জনয েহজ হসব। 

 

অনুবাদক 

জাসকরুল্লাহ আবু  খাসের 
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  ল খসকর ভূরমকা 
রনশ্চে েমি প্রশাংো মহান আল্লাহর। আমরা র্াাঁরই প্রশাংো করর, র্াাঁর রনকিই 

োহাযয প্রােুনা করর এবাং র্াাঁরই রনকি ক্ষমা িাই। আর আমরা আমাসদর 

আত্মার অরনষ্টর্া লেসক এবাং আমাসদর আম েমূসহর মন্দ পররণরর্ লেসক 

আল্লাহর রনকি আশ্রে িাই। আল্লাহ যাসক রহদাোর্ লদন, র্াসক ল ামরাহ করার 

লকউ লনই এবাং যাসক ল ামরাহ কসরন র্াসক রহদাোর্ লদওোরও লকউ লনই। 

আর আরম োক্ষয রদরি লয, একমাত্র আল্লাহ িাড়া েরর্যকার লকাসনা ই াহ লনই, 

র্ার লকাসনা শরীক লনই। রযরন এ কো বস ন:    
 ﴿ ِ ِي  م 

ُ ِي َبَعَث ِِف ٱۡلأ ِيِهمأ َوُيَعل ُِمُهُم ٱلأِكَتََٰب  نَ ُهَو ٱَّلذ َٰتِهِۦ َوُيَزك  ِنأُهمأ َيتألُواْ َعلَيأِهمأ َءاَي رَُسوٗلا م 
بنِٖي  َمَة ِإَون ََكنُواْ ِمن َقبأُل لَِِف َضَلَٰٖل مُّ ِكأ  [  ٢﴾ ]اجلمعة: ٢َوٱۡلأ

“রর্রনই উম্মীসদর1 মাসে একজন রােূ  পারিসেসিন র্াসদর মযয লেসক, লয 
র্াসদর কাসি লর্ াওোর্ কসর র্াাঁর আোর্েমূহ, র্াসদরসক পরবত্র কসর এবাং 
র্াসদরসক রশক্ষা লদে রকর্াব ও রহকমার্। যরদও ইর্ঃপূসবু র্ারা স্পষ্ট 
ল ামরাহীসর্ রি ”। [েূরা আ -জুমু‘আ, আোর্: ২] আর আরম আরও োক্ষয 
রদরি লয, মুহাম্মদ র্ার বান্দা ও রােূ । যাসক লপ্ররণ করার মাযযসম মহান 
আল্লাহ র্ার বান্দাসদর প্ররর্ করুণা কসরন। মহান আল্লাহ বস ন:   

ۦ َويُ ﴿  َٰتِهِ نُفِسِهمأ َيتألُواْ َعلَيأِهمأ َءاَي
َ
ِنأ أ ِمننَِي إِذأ َبَعَث فِيِهمأ رَُسوٗلا م  أُمؤأ ُ لََعَ ٱل ِيهِمأ لََقدأ َمنذ ٱَّللذ َزك 

َمَة ِإَون ََكنُواْ ِمن  ِكأ بنٍِي َوُيَعل ُِمُهُم ٱلأِكَتََٰب َوٱۡلأ  [ ٤٦١﴾ ]ال عمران: ١٦٤َقبأُل لَِِف َضَلَٰٖل مُّ

                                           
1 উম্মী দ্বারা আরসবর ল াকসদরসক বুোসনা হসেসি।  
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“অবশযই আল্লাহ মুরমনসদর উপর অনুগ্রহ কসরসিন, লযসহরু্ রর্রন র্াসদর মযয 
লেসক র্াসদর প্ররর্ একজন রােূ  পারিসেসিন, লযন লে র্াসদর কাসি র্াাঁর 
আোর্েমূহ রর্ াওোর্ কসর এবাং র্াসদরসক পররশুদ্ধ কসর আর র্াসদরসক 
রকর্াব ও রহকমার্ রশক্ষা লদে। যরদও র্ারা ইর্ঃপূসবু স্পষ্ট ভ্রারন্তসর্ রি ”। 
[েূরা আস  ইমরান, আোর্: ১৬৪ ] 
 
অর্ঃপর... 
মহান আল্লাহ র্ার রােূ  মুহাম্মদ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লামসক ের্য দীন 
ও রহদাোসর্র আস াকবরর্ুকা রদসে লপ্ররণ কসরসিন, যাসর্ রর্রন মানুষসক 
অন্ধকার লেসক আস ার রদসক এবাং স্পষ্ট ল ামরাহী লেসক এমন পররপূণু 
রহদাোর্ যা দ্বারা বক্ষ প্রশি হে এবাং অন্তরেমূহ পরররৃ্রি  াভ কসর র্ার 
রদসক লবর কসর রনসে আসেন। কারণ, রহদাোর্ হস া, (উপকারী ই ম) ও 
(ের্য দীন) হস া, লনক আম । এ দুরি মহান রুকসনর উপর রভরি কসরই 
হাোসর্ র্াইসেযবা র্ো পরবত্র জীবন অরিে  াভ কসর।  
একজন বান্দা র্ার রবশ্বাে, ইবাদার্, মু‘আমা া ও িারররত্রক গুণাব ীর রবষসে 
যর্রকিুর মুখাসপরক্ষ হে র্ার েবই মহা পরাক্রমশা ী আল্লাহ র্া‘আ ার 
রকর্াসবর অন্তভুকু্ত। কুরআসন যা োংরক্ষি র্ার বণুনা এবাং যা অস্পষ্ট র্ার 
বযাখযা এবাং যা বযাপক র্ার রবিাররর্ জ্ঞান প্রদাসনর জনয রসেসি পরবত্র 
রনভুরসযা য হাদীে । লযমন রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস ন:    
    

 «ومثله معه أال وإين أوتيت الكتاب،» 
“লজসন লরসখা, অবশযই আমাসক রকর্াব লদওো হসেসি এবাং রকর্াসবর োসে 
লদওো হসেসি রকর্াসবর মসর্া অনয একরি রবষে” যাসক হাদীে ব া হে।2      

                                           
2 আবু দাউদ, হাদীে নাং ৪৬০৬ 
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এ দীসনর বুরনোদ, মূ নীরর্, শরক্তর উৎে এবাং এ দীন েমি দীসনর উপর 
রবজেী দীন হওোর অন্তরনুরহর্ কারণ হস া, ইে ামী আকীদা। কারণ, ইে ামী 
আকীদাে রসেসি স্বর্ন্ত্র ববরশষ্টয যা অনয লকাসনা দীসনর মসযয লনই। লযমন, 
প্রেমর্: র্াঅহীদ: আল্লাহ র্া‘আ াসক ইবাদসর্র লক্ষসত্র এবাং রােূ ুল্লাহ 
োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লামসক অনুেরণ-অনুকরসণর লক্ষসত্র একক জ্ঞান 
করার নাম র্াঅহীদ। 
রদ্বর্ীের্: অহী-রনভুরর্া: আর র্া হস া, উৎে রহসেসব অহীসকই গ্রহণ করা, 
কুরআন ও হাদীসের বাইসর না যাওো এবাং লকাসনা যুরক্ত ও রকোসের প্ররর্ 
েুাঁসক না পড়া। 
রৃ্র্ীের্: শের্াসনর লিাাঁো  া ার পূসবু মহান আল্লাহ মানবজারর্সক লয 
রফর্রার্ বা স্বভাবজার্ বযবস্থাপনার উপর েৃরষ্ট কসরসিন লে রফর্রাসর্র োসে 
োমঞ্জেযপূণু হওো। 
িরু্েরু্: েসন্দহ ও োংশে মুক্ত, েু-স্পষ্ট রবসবক বুরদ্ধর োসে োমঞ্জেযপূণ ু
হওো। 
পঞ্চমর্: বযাপকর্া: েৃরষ্ট, জীবন ও মানুসষর জীবসনর এমন লকাসনা রদক লনই 
যার েু-স্পষ্ট বণুনা ও েমাযান র্াসর্ করা হে রন।  
ষষ্টর্: োমঞ্জেযপূণু ও েদৃশ হওো: দীসনর লকাসনা একরি রবযাসনর মসযয লকাসনা 
প্রকার ববপরীর্য লনই এবাং লকাসনা একরি রবযাসনর োসে অপর লকাসনা 
রবযাসনর অেঙ্গরর্ লনই। বরাং একরি অপররিসক ের্যােন কসর। 
েিম: মাযযম পন্থা: রবরবয মর্বাসদর মাসে বাড়াবারড় ও িাড়ািারড়র লয লদাষ 
রসেসি, র্া লেসক র্া মুক্ত। বরাং ইে ামী আকীদা লেগুস ার  মােখাসন নযাে ও 
ইনোসফর একরি দাাঁরড়পাল্লা।  
এ ববরশষ্টযেমূসহর ফ াফ  হস া রনম্নর রখর্ রবষেগুস া:  
প্রেমর্: মাখ ুসকর ল া ামী পররহার কসর রাবু্ব  আ ামীসনর ল া ামীসক 
বািবােন করা।  
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রদ্বর্ীের্: রবদ‘আর্ী ও রবদ‘আর্ মুক্ত হসে রাবু্ব  আ ামীসনর রােূস র 
অনুেরণ-অনুকরণসক বািবােন করা।  
রৃ্র্ীের্: মহা প্রজ্ঞাবান ও মহা পররিা ক স্রষ্টার োসে েু-েম্পকু স্থাপসনর 
মাযযসম আত্মার প্রশারন্ত ও অন্তসরর রনরাপিা  াভ করা। 
িরু্েরু্: কুোংস্কার ও রববাদ লেসক রনরাপিা  াভ করা, রিন্তার পরররৃ্ির্া ও 
বুরদ্ধর যোযে বযবহাসরর েুসযা   াভ করা।  
পঞ্চমর্: লদহ ও আত্মার প্রসোজসন োড়া লদওো এবাং রবশ্বাে ও িা -ি ন, 
আিার বযবহাসরর মাসে পূণুর্া।  
আস ম ণ েবদুা ইে ামী আকীদাসক র্াসদর প্রযান  ক্ষয রহসেসবই রবসবিনা 
করসর্ন। র্ারা ইে ামী আকীদা রশক্ষা লদওো, বযাখযা করা ইর্যারদ কাসজই 
র্াসদর েব রকম লিষ্টা বযে করসর্ন। এ রবষসে র্ারা লকউ লকউ োংরক্ষি 
রকর্াব বা ভাষয আকাসর আবার লকউ লকউ বযাখযা আকাসর রবিাররর্ রকর্াব 
র রপবদ্ধ কসরসিন। আবার লকাসনা লকাসনা েমে র্ারা ো াফসদর আকীদার 
োংরক্ষি বণুনা, আবার কখসনা রনরদুষ্ট লকাসনা মােআ া, আবার কখসনা 
রবদ‘আর্ী ও প্রবৃরির অনুোরীসদর জবাব লদওোর জনয রবরভন্ন রকর্াবারদ 
র খসর্ন।    
আরম আকীদার মাোসে সক কািাকারি করা এবাং ঈমাসনর িেরি মূ নীরর্ যার 
আস ািনা যারাবারহকভাসব রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম-এর প্ররেদ্ধ 
হাদীে, হাদীসে রজবরী -এ রসেসি লে র্ারর্ীব অনুযােী শুযুমাত্র দু’রি অহীর 
নে-কুরআন ও হাদীসের  উপর রনভুর কসর আস ািনা করাসক ভাস া মসন 
কসররি। প্ররর্রি মূ নীরর্র অন্তভুুক্ত রবরভন্ন মােআ া মূ নীরর্র আস াসক রু্স  
যরা আর যারা এ অযযাসের আস াসক পেভ্রষ্ট ও ল ামরাহ হসেসি র্াসদর 
রিরির্ করা এবাং োংসক্ষসপ র্াসদর যুরক্তসক খন্ডন করার রবষেরিসক গুরুসের 
োসে রু্স  যসররি। ফস  এ আকীদার রকর্াবরি দীর্ু  ম্বা ও োংরক্ষি উভসের 
মাোমারে ররির্ হসেসি। অেুাৎ এসকবাসর  ম্বাও নে আবার এসকবাসর 
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োংরক্ষিও নে। বইরির বণুনাসক খুবই স্পষ্ট ও েহজ করা হসেসি যাসর্ প্ররর্রি 
মুের ম এর দ্বারা উপকৃর্ হসর্ পাসর এবাং েহজ ও যারাবারহকভাসব 
ো াফসদর আকীদার োর োংসক্ষপ লজসন মহান  সক্ষয লপৌঁিসর্ পাসর। আরম এ 
রকর্াসবর নাম লরসখরি, ‘কুরআন ও হাদীসের আস াসক েহজ আকীদা’ বা 

  )العقيدة امليرسة من الكتاب العزيز والسنة املطهرة ( 

আল্লাহ র্া‘আ ার রনকি আমার কামনা, রর্রন লযন আমার এ আম সক 

কবু  কসরন এবাং র্ার েন্তুরষ্ট অজুসনর জনয অেী া কসরন। আর এর দ্বারা 

রর্রন র্ার বান্দাসদরসক উপকৃর্ কসরন।  

 وسلم ىلع نبينا حممد ، وىلع آهل وصحبه أمجعني .وصىل اهلل 
 
ল খক: আহমাদ ইবন আবু্দর রহমান আ -কাযী 

উনাইযাহ: লেৌরদ আরব 

র্াাং ১৭/২/১৪২৭ 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
কুরআন ও েূন্নাসর্র আস াসক 

েহজ আকীদা 
ইে ামী আকীদার মূ  রভরি হস া, আল্লাহ, রফররশর্া ণ, আেমানী 
রকর্াবেমূহ, আল্লাহর লপ্রররর্ নাবী-রােূ  ণ, আরখরার্ রদবে এবাং র্াকদীসরর 
ভাস া রকাংবা মসন্দর উপর রবশ্বাে স্থাপন করা। মহান আল্লাহ বস ন:     

أَمَلَٰٓئَِكةِ﴿ َوأِم ٱٓأۡلِخرِ َوٱل ِ َوٱۡلأ ِ  َوَلَِٰكنذ ٱلأِِبذ َمنأ َءاَمَن بِٱَّللذ ِكَتَِٰب َوٱنلذبِي 
 [٤١١﴾ ]ابلقرة: نَ َوٱلأ

“বরাং ভাস া কাজ হস া, লয ঈমান আসন আল্লাহ, লশষ রদবে, রফররশর্া ণ, 
রকর্াব ও নাবী সণর প্ররর্”। [েূরা আ -বাকারা, আোর্: ১৭৭] 
মহান আল্লাহ বস ন:   

ۦ ﴿ ِ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِ ِمُنوَنَۚ ُُكٌّ َءاَمَن بِٱَّللذ أُمؤأ ۦ َوٱل ب ِهِ نزَِل إَِۡلأهِ ِمن رذ
ُ
ۦ َورُُسلِهِۦ َءاَمَن ٱلرذُسوُل بَِمآ أ َوُكتُبِهِ

ُِق  ِن رُُّسلِهۚۦَِ  َٗل ُنَفر  َحٖد م 
َ
َ أ  [  ٢٨٢﴾ ]ابلقرة: َبنيأ

“রােূ  র্ার রনকি র্ার রসবর পক্ষ লেসক নারয কৃর্ রবষসের প্ররর্ ঈমান 
এসনসি, আর মুরমন ণও। প্রসর্যসক ঈমান এসনসি আল্লাহর উপর, র্াাঁর 
রফররশর্াকু , রকর্াবেমূহ ও র্াাঁর রােূ  সণর প্ররর্, আমরা র্াাঁর রােূ  সণর 
কারও মসযয র্ারর্ময করর না”। [েূরা আ -বাকারা, আোর্: ২৮৫] 
মহান আল্লাহ বস ন:   

َََٰلا بَعِيًدا ﴿ َوأِم ٱٓأۡلِخرِ َفَقدأ َضلذ َضَل
ِ َوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ َوُكُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ َوٱۡلأ ُفرأ بِٱَّللذ ﴾ ١٣٦َوَمن يَكأ

 [  ٤٣٦]النساء : 
“আর লয লকউ আল্লাহ, র্াাঁর রফররশর্া ণ, র্াাঁর রকর্াবেমূহ, র্াাঁর রােূ  ণ 
এবাং লশষ রদনসক অস্বীকার করসব, লে লর্ার রবভ্রারন্তসর্ রবভ্রান্ত হসব”। [েূরা 
আন-রনো, আোর্: ১৩৬] 
রজবরী  আ াইরহে ো াম ঈমান েম্পসকু রজজ্ঞাো করস  রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু 
আ াইরহ ওোোল্লাম উিসর বস ন:   
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 «تؤمن باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، وايلوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خربه ورشهأن » 
“ঈমান হস া, আল্লাহর উপর ঈমান স্থাপন করা, আল্লাহর রফররশর্া, আেমানী 
রকর্াবেমূহ, আল্লাহর লপ্রররর্ নাবী-রােূ  ণ, আরখরার্ রদবে এবাং র্াকদীসরর 
ভাস া রকাংবা মসন্দর উপর ঈমান আনেন করা”।3      
  

                                           
3 েহীহ মুের ম ২/৮ 
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আল্লাহর উপর ঈমান 
আল্লাহর উপর ঈমান হস া, আল্লাহর অরিসের উপর েু-দৃঢ় রবশ্বাে স্থাপন 
করা। রর্রন প্ররর্রি বস্তুর রব, যাবর্ীে ইবাদসর্র রর্রনই একক হকদার ও 
উপযুক্ত, রর্রন িাড়া আর লকউ ইবাদসর্র হকদার নে। রর্রনই পররপূণুর্া ও 
স্বোংেমূ্পণুর্ার েব গুসণ গুণারির্। েব যসণর দুবু র্া ও অপূণুর্ার গুণাবর  
লেসক রর্রন পরবত্র।    

আল্লাহর উপর ঈমাসনর অন্তভুকু্ত রবষেেমূহ 

প্রেমর্: আল্লাহর অরিসের উপর ঈমান:  

েবসিসে বড় ের্য ও বািবর্া হস া, আল্লাহর অরিে। এসক স্বীকার করাই 

ের্যবারদর্া। মহান আল্লাহ বস ন:   
َ ُهَو ﴿ نذ ٱَّللذ

َ
َٰلَِك بِأ َ ُهَو ٱلأَعِِلُّ ٱلأَكبرُِي َذ نذ ٱَّللذ

َ
ُعوَن ِمن ُدونِهِۦ ُهَو ٱلأَبَِٰطُل َوأ نذ َما يَدأ

َ
َقُّ َوأ ٱۡلأ

 [  ٦٢﴾ ]احلج : ٦٢

“আর এিা এজনয লয, রনশ্চে আল্লাহই ের্য এবাং র্ারা র্াাঁর পররবসর্ু যাসক 

ডাসক, অবশযই র্া বারর্ । আর রনশ্চে আল্লাহ লর্া েমুচ্চ, েুমহান”। [েূরা 

আ -হাজ, আোর্: ৬২] 

আর আল্লাহর অরিসে েসন্দহ করাই হসি বড় রমেযািার ও জর্নয পাপািার। 

মহান আল্লাহ বস ন:   
ۡرِضِۖ ﴿

َ َِٰت َوٱۡلأ َمََٰو  فَاِطرِ ٱلسذ
ّٞ ِ َشك  ِِف ٱَّللذ

َ
 [٤١﴾ ]ابراهيم: ١٠قَالَتأ رُُسلُُهمأ أ

“র্াসদর রােূ  ণ বস রি , ‘আল্লাহর বযাপাসরও রক লকাসনা েসন্দহ আসি, রযরন 

আেমানেমূহ ও জরমসনর েৃরষ্টকর্ুা?”। [েূরা ইবরাহীম, আোর্: ১০] 

আল্লাহর অরিেসক অস্বীকার করা হিকাররর্া, অহাংকার ও কুফরর।  মহান 

আল্লাহ বস ন:  
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ۡرِض ﴿
َ َِٰت َوٱۡلأ َمََٰو ُؤَٗلٓءِ إِٗلذ َربُّ ٱلسذ نَزَل َهَٰٓ

َ
َت َمآ أ ُن قَاَل لََقدأ َعلِمأ ُظنَُّك َيَٰفِرأَعوأ

َ
بََصآئَِر ِإَوّن ِ َۡل

ا   [  ٤١٢﴾ ]االرساء: ١٠٢َمثأُبورا

“লে ব  , ‘রু্রম জান লয, এ েক  রবষে লকব  আেমানেমূহ ও জরমসনর 

রবই নারয  কসরসিন প্রর্যক্ষ প্রমাণ রহসেসব। আর লহ রফর‘আউন, আরম লর্া 

যারণা করর রু্রম ধ্বাংেপ্রাি”। [েূরা আ -ইেরা, আোর্: ১০২] 

মহান আল্লাহ আরও বস ন:  
ُن َوَما َربُّ ٱلأَعَٰلَِمنَي ﴿ وقِننَِي  ٢٣قَاَل فِرأَعوأ ٓۖٓ إِن ُكنُتم مُّ ۡرِض َوَما بَيأَنُهَما

َ َِٰت َوٱۡلأ َمََٰو قَاَل َربُّ ٱلسذ
َتِمُعوَن  ٢٤ َٗل تَسأ

َ
ۥٓ أ ََلُ لنَِي  ٢٥قَاَل لَِمنأ َحوأ وذ

َ قَاَل إِنذ  ٢٦قَاَل َربُُّكمأ َوَربُّ َءابَآئُِكُم ٱۡلأ
ُنونّٞ  رأِسَل إَِۡلأُكمأ لََمجأ

ُ
ِٓي أ ٓۖٓ إِن ُكنُتمأ  ٢٧رَُسولَُكُم ٱَّلذ رِِب َوَما بَيأَنُهَما أَمغأ ِِق َوٱل أَمۡشأ قَاَل َربُّ ٱل

قِلُوَن   [  ٢٨،  ٢٣﴾ ]الشعراء : ٢٨َتعأ

“রফর‘আউন ব  , ‘েৃরষ্টকুস র রব লক?’ মূো ব  , ‘ রর্রন হস ন 

আেমানেমূহ ও জরমন এবাং এর্দুভসের মযযবর্ুী েবরকিুর রব, যরদ লর্ামরা 

রনরশ্চর্ রবশ্বােী হসে োক।’ রফর‘আউন র্ার আসশপাসশ যারা রি  র্াসদরসক 

ব  , ‘লর্ামরা রক মসনাসযা েহ শুনি না’? মূো ব  , ‘রর্রন লর্ামাসদর রব 

এবাং লর্ামাসদর রপরৃ্পুরুষসদরও রব’। রফর‘আউন ব  , ‘লর্ামাসদর কাসি 

লপ্রররর্ লর্ামাসদর এই রােূ  রনশ্চেই পা  ’। মূো ব  , ‘রর্রন পূবু ও পরশ্চম 

এবাং এর্সদাভসের মযযবর্ুী েবরকিুর রব, যরদ লর্ামরা বুসে োক’। 

 [েূরা আশ-শু‘আরা, আোর্: ২৩, ২৮]  

আল্লাহর অরিসের প্রমাণেমূহ 

এ িাড়াও অোংখয রবষে রসেসি লযগুস া আল্লাহ েুবহানাহু ওো র্া‘আ ার 

অরিসের প্রমাণ বহন কসর। র্ন্মসযয অনযর্ম হসি:   

এক. েুস্থ মানব স্বভাব: 
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লযসকাসনা েুস্থ মানব স্বভাব বা প্রকৃরর্র োসে আল্লাহর অরিসের রবষেরি 

জরড়র্। মহান আল্লাহ বস ন:   
َۚ َٗل َتبأِديَل ِِلَلأِق ﴿ ِ ٱلذِِت َفَطَر ٱنلذاَس َعلَيأَها َرَت ٱَّللذ َۚ فِطأ ا ِيِن َحنِيفا َهَك لِل  قِمأ وَجأ

َ
َٰلَِك فَأ َِۚ َذ ٱَّللذ

لَُموَن  ََثَ ٱنلذاِس َٗل َيعأ كأ
َ
ِيُن ٱلأَقي ُِم َوَلَِٰكنذ أ  [  ٣١﴾ ]الروم: ٣٠ٱل 

“অর্এব, রু্রম একরনষ্ঠ হসে দীসনর জনয রনজসক প্ররর্রষ্ঠর্ রাখ। আল্লাহর 

প্রকৃরর্,4 লয প্রকৃরর্র উপর রর্রন মানুষ েৃরষ্ট কসরসিন। আল্লাহর েৃরষ্টর লকাসনা 

পররবর্ুন লনই। এিাই প্ররর্রষ্ঠর্ দীন; রকন্তু অরযকাাংশ মানুষ র্া জাসন না”। 

[েূরা আর-রূম, আোর্: ৩০]  

রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস ন:   
 . «يهودانه، أو ينرصانه، أو يمجسانهما من مولود إال يودل ىلع الفطرة فأبواه » 

“প্ররর্রি নবজার্ক রফর্রাসর্ ইে ামীর উপর জন্মগ্রহণ কসর। পরবর্ুীসর্ র্ার 

মার্া-রপর্া র্াসক ইোহূদী, খৃষ্টান অেবা অরিপূজসক রুপান্তররর্ কসর”।5  

প্ররর্রি মাখ ুক বড় না হওো পযুন্ত র্ার আে  রফর্রাসর্র উপর বাকী োসক 

এবাং র্ার অন্তসর আল্লাহর অরিসের প্ররর্ ঈমান প্র াঢ়ভাসব ল াঁসর্ োসক। রকন্তু 

পরবর্ুীসর্ র্ার স্বভাব ও প্রকৃরর্র উপর এমন রকিু লিসপ বসে যা র্ার 

রবশ্বােসক নষ্ট কসর লদে এবাং র্াসক ঈমান লেসক দূসর েররসে লদে। লযমন, 

মহান আল্লাহ হাদীসে কুদেীসর্ বস ন:    
 .«م الشياطني ، فاجتاتلهم عن دينهمإين خلقت عبادي حنفاء لكهم ، وإنهم أتته»

                                           
 অেু, স্বভাব, প্রকৃরর্। মহান আল্লাহ মানুষসক লয েহজার্ প্রকৃরর্ রদসে েৃরষ্ট কসরসিন। فطرة 4

র্াসকই اهلل فطرة  ব া হসেসি। আর اهلل فطرة  এর মমুােু হস া ইে াম। 
5 েহীহ বুখারী, হাদীে নাং ১৩৫৮ 
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“রনশ্চে আরম একরনষ্ঠভাসব নীসরি একেবাসদ রবশ্বােী কসর আমার েমি 

বান্দাসদর েৃরষ্ট কসররি। র্ারপর র্াসদর রনকি শের্ানগুস া আে  এবাং 

র্াসদরসক দীন লেসক দূসর েররসে রদ ”।6 

দুই. েরিক রবসবক:  

মহান আল্লাহ বস ন:   
مأ ُهُم ٱلأَخَٰلُِقوَن ﴿

َ
ٍء أ ِ ََشأ مأ ُخلُِقواْ ِمنأ َغريأ

َ
 [  ٣١﴾ ]الطور: ٣٥أ

“র্ারা রক স্রষ্টা িাড়া েৃরষ্ট হসেসি, না র্ারাই স্রষ্টা?”। [েূরা আর্-রূ্র, আোর্: 

৩৪] 

েসন্দহ ও োংশে লেসক রনরাপদ জ্ঞান ও রবসবক এ রেদ্ধাসন্ত উপনীর্ হসর্ বাযয 

লয, েৃরষ্টর জনয অবশযই একজন স্রষ্টার প্রসোজন আসি। কারণ, এ েু-রবশা  

েৃরষ্ট জ র্ একাকী-রনসজ রনসজ বা আকরিকভাসব অরিসে আো লকাসনা ক্রসমই 

েম্ভব নে। আবার অরিেহীন বস্তুও লকাসনা রকিুসক অরিে দান করসর্ পাসর 

না। েুর্রাাং অবশযই েৃরষ্টর জনয একজন স্রষ্টার অরিে োকা প্রসোজন। আর 

রর্রন হস ন, আল্লাহ র্া‘আ া। জাসহর েযাসর্র যুস  আরসবর খর্ীব রিে ইবন 

ো‘লেদাহ আ -ইোদী েু-স্পষ্ট রবসবসকর দ ী  লপশ কসর বস ন:     
وأرض ذات فجاج، أفال  ابلعرة تدل ىلع ابلعري. واألثر يدل ىلع املسري. فسماء ذات أبراج،» 

  «تدل ىلع الصانع اخلبري

“ াদ প্রমাণ কসর রনশ্চে এখাসন উি রি , পদ রিি প্রমাণ কসর রনশ্চে এ পে 

রদসে লকউ ি াি  কররি । েুর্রাাং েু-রবশা  নক্ষত্র খরির্ আেমান, নদ-নদী, 

 াি-পা া ও েমূসে ভরা পৃরেবী রক এ কো প্রমাণ কসর না লয, রনশ্চে এর 

জনয একজন কারর র বা স্রষ্টা রসেসিন?” 

রর্ন. ইরন্দ্রেগ্রাহয োক্ষয: 

                                           
6 েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ২৮৬৫  
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মহান আল্লাহ র্ার স্বীে নাবী নূহ আ াইরহে ো াম েম্পসকু বস ন:   
ّن ِ ﴿

َ
ۥٓ أ ُه لُوبّٞ فَٱنَتِِصأ فََدََع َربذ نأَهِمرٖ  ١٠َمغأ َمآءِ بَِمآءٖ مُّ ََٰب ٱلسذ بأَو

َ
َنآ أ ۡرَض  ١١َفَفَتحأ

َ نَا ٱۡلأ رأ َوفَجذ
رٖ قَدأ قُِدَر  مأ

َ
َٰٓ أ أَمآُء لََعَ َََق ٱل َٰٖح َوُدُُسٖ  ١٢ُعُيوناا فَٱۡلأ لأَو

َ
َٰ َذاِت أ ُينَِنا  ١٣وَََحَلأَنَُٰه لََعَ عأ

َ
ََتأرِي بِأ

 [ ٤١،  ٤١﴾ ]القمر: ١٤َن ُكفَِر َجَزآءا ل َِمن َكَ 

“অর্ঃপর লে র্ার রবসক আহ্বান কর  লয, ‘রনশ্চে আরম পরারজর্, অর্এব 
রু্রমই প্ররর্সশায গ্রহণ কর’। ফস  আরম বষুণশী  বাররযারার মাযযসম 
আেমাসনর দরজােমূহ খুস  রদ াম। আর ভূরমসর্ আরম েণুা উৎোররর্ 
কর াম। ফস  েক  পারন রমর র্ হস া রনযুাররর্ রনসদুশনা অনুোসর। আর 
আরম র্াসক (নূহসক) কাি ও লপসরক রনরমুর্ লনৌযাসন আসরাহণ করা াম। যা 
আমার িাকু্ষে র্ত্ত্বাবযাসন ি র্, র্ার জনয পুরস্কারস্বরূপ, যাসক প্রর্যাখযান 
করা হসেরি ”। [েূরা আ -কামার, আোর্: ১০-১৪]  
মহান আল্লাহ বস ন:   

وأَحيأَنآ إََِلَٰ ﴿
َ
وأدِ ٱلأَعِظيِم فَأ ٖق َكٱلطذ ۖٓ فَٱنَفلََق فَََكَن ُُكُّ فِرأ َر َحأ َِعَصاَك ٱۡلأ ِب ب  ِن ٱۡضأ

َ
 ٦٣ُموََسَٰٓ أ
َنا َثمذ ٱٓأۡلَخرِيَن  لَفأ زأ

َ
َعِنَي  ٦٤َوأ ۡجأ

َ
ۥٓ أ َعُه جنَيأَنا ُموََسَٰ َوَمن مذ

َ
َنا ٱٓأۡلَخرِيَن  ٦٥َوأ َرقأ غأ

َ
إِنذ ِِف  ٦٦ُثمذ أ

ۖٓ َوَما َٰلَِك ٓأَليَةا ِمننَِي  َذ ؤأ ََثُُهم مُّ كأ
َ
 [  ٦١،  ٦٣﴾ ]الشعراء : ٦٧ََكَن أ

“অর্ঃপর আরম মূোর প্ররর্ অহী পািা াম, ‘লর্ামার  ারি দ্বারা েমুসে আর্ার্ 

কর।’ ফস  র্া রবভক্ত হসে ল  । র্ারপর প্রসর্যক ভা  রবশা  পাহাড়েদৃশ 

হসে ল  । আর আরম অপর দ রিসক লেই জাে াে রনকিবর্ুী কর াম, আর 

আমরা মূো ও র্ার োসে যারা রি  েক সক উদ্ধার কর াম, র্ারপর অপর 

দ রিসক ডুরবসে রদ াম। রনশ্চে এসর্ রসেসি রনদশুন। আর র্াসদর 

অরযকাাংশই মুরমন নে”। [েূরা আশ-শু‘আরা, আোর্: ৪৯] 

মহান আল্লাহ র্ার নাবী ঈো আ াইরহে ো াম েম্পসকু বস ন:    
َٰٓءِيَل ﴿ َر ّن ِ قَدأ ِجئأُتُكم أَِبَورَُسوًٗل إََِلَٰ بَِِنٓ إِسأ

َ
نِي أ ِ َِن ٱلط  لُُق لَُكم م  خأ

َ
ٓ أ ّن ِ

َ
ب ُِكمأ أ ِن رذ يَةٖ م 

َىَٰ َكَهيأ  أَموأ ِ ٱل ِيأ
ُ
بأرََ  َوأ

َ َمَه َوٱۡلأ كأ
َ بأرِ ُ ٱۡلأ

ُ
ِۖٓ َوأ اا بِذِذأِن ٱَّللذ َ نُفُ  فِيهِ َفَيُكوُن َطريأ

َ
ِ فَأ ريأ بِذِذأِن  ةِ ٱلطذ
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نَب ُِئُكم بِمَ 
ُ
ِۖٓ َوأ َٰلَِك ٓأَليَةا لذُكمأ إِن ُكنُتم ٱَّللذ َۚ إِنذ ِِف َذ ِخُروَن ِِف ُبُيوتُِكمأ ُكلُوَن َوَما تَدذ

أ
ا تَأ

ِمننَِي  ؤأ  [  ١٤﴾ ]ال عمران: ٤٩مُّ

“আর বানী  ইেরাঈ সদর রােূ  বানাসবন (সে ব সব) ‘রনশ্চে আরম লর্ামাসদর 

রনকি লর্ামাসদর রসবর পক্ষ লেসক রনদশুন রনসে এসেরি লয, অবশযই আরম 

লর্ামাসদর জনয কাদামারি রদসে পারখর আকৃরর্ বানাব, অর্ঃপর আরম র্াসর্ 

ফুাঁক লদব। ফস  আল্লাহর হুকুসম লেরি পারখ হসে যাসব। আর আরম আল্লাহর 

হুকুসম জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রু ীসক েুস্থ করব এবাং মৃর্সক জীরবর্ করব। আর 

লর্ামরা যা আহার কর এবাং লর্ামাসদর র্সর যা জমা কসর রাখ র্া আরম 

লর্ামাসদরসক জারনসে লদব। রনশ্চে এসর্ লর্ামাসদর জনয রনদশুন রসেসি, যরদ 

লর্ামরা মুরমন হও’’। [েূরা আস  ইমরান, আোর্: ৪৯] 

মহান আল্লাহ েবাইসক েসম্বাযন কসর বস ন:   
ن ُُيِيُب الُْمْضَطرذ إِ ﴿  مذ

َ
وءَ أ   [٦٢ :انلمل ]  ﴾َذا َدََعهُ َوَيْكِشُف السُّ

“বরাং রর্রন, রযরন রনরুপাসের আহ্বাসন োড়া লদন এবাং রবপদ দূরীভূর্ 

কসরন”। [েূরা আন-নাম , আোর্: ৬২] 

নাবী-রােূ সদর হাসর্ প্রদরশুর্ রনদশুন, আহ্বানকারীসদর আহ্বাসন োড়া লদওো, 

রবপদগ্রিসদর রবপদ লেসক রক্ষা করা, এ কোর েু-স্পষ্ট ও জ্ব ন্ত প্রমাণ লয, 

নাবীসদর লপ্ররণকারী, আহ্বানকারীর ডাসক োড়াদানকারী এবাং রবপদ লেসক 

রক্ষাকারী একজন মহান আল্লাহ অবশযই রসেসিন। 

িার. রবশুদ্ধ শরী‘আর্:  

মহান আল্লাহ বস ন:   
ا ﴿ ا َكثرِيا َٰفا تَِل ِ لَوََجُدواْ فِيهِ ٱخأ ِ ٱَّللذ فَََل َيَتَدبذُروَن ٱلأُقرأَءاَنَۚ َولَوأ ََكَن ِمنأ ِعنِد َغريأ
َ
﴾ ]النساء ٨٢أ
 :٨٢  ] 
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“র্ারা রক কুরআন রনসে  সবষণা কসর না? আর যরদ র্া আল্লাহ িাড়া অনয 

কাসরা পক্ষ লেসক হর্, র্সব অবশযই র্ারা এসর্ অসনক ববপরীর্য লদখসর্ 

লপর্”। [েূরা আন-রনো, আোর্: ৮২]  

মহান আল্লাহ বস ন:   
َآ ﴿ نَزنلأ

َ
ب ُِكمأ َوأ ِن رذ َهَٰنّٞ م  َها ٱنلذاُس قَدأ َجآَءُكم بُرأ يُّ

َ
أ ا َيَٰٓ بِينا ا مُّ ﴾ ]النساء : ١٧٤إَِۡلأُكمأ نُورا
٤١١  ] 

“লহ মানুষ, লর্ামাসদর রসবর পক্ষ লেসক লর্ামাসদর রনকি প্রমাণ এসেসি এবাং 

আমরা লর্ামাসদর রনকি স্পষ্ট আস া পরবত্র কুরআন নারয  কসররি”। [েূরা 

আন-রনো, আোর্: ১৭৪]   

মহান আল্লাহ আসরা বস ন:   
َةّٞ  ﴿ ى َورََحأ ُدورِ وَُهدا َِما ِِف ٱلصُّ

ب ُِكمأ َوِشَفآءّٞ ل  ِن رذ وأِعَظةّٞ م  َها ٱنلذاُس قَدأ َجآَءتأُكم مذ يُّ
َ
أ َيَٰٓ

ِمننَِي   [  ٢١﴾ ]يونس :  ٥٧ل ِلأُمؤأ

“লহ মানুষ, লর্ামাসদর রসবর পক্ষ লেসক লর্ামাসদর কাসি এসেসি উপসদশ এবাং 
অন্তরেমূসহ যা োসক র্ার রশফা, আর মুরমনসদর জনয রহদাোর্ ও রহমর্”। 
[েূরা ইউনুে, আোর্: ৫৭] 

পূসবু োংর্রির্ লয েব  াইবী োংবাদ, রবশুদ্ধ আকীদা, ইনোফপূণু রবযান এবাং 

উন্নর্ িররসত্রর আস ািনা কুরআসন কারীসম রসেসি, র্া দ্বারা এ কো অবশযই 

প্রমারণর্ হে লয, কুরআন রনঃেসন্দসহ আল্লাহর পক্ষ লেসক অবর্ীণু একরি মহা 

গ্রন্থ। আল্লাহ িাড়া অনয লকাসনা মাখ ুসকর পক্ষ লেসক এ যরসণর রকর্াব আো 

লকাসনাক্রসমই েম্ভব নে। 
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আল্লাহর অরিেসক অস্বীকারকারী 

এ কারসণই লদখা যাে, বর্ুমান ও পূসবুর যুস  কর্ক নারিক িাড়া আদম 

েন্তাসনর লকউ আল্লাহর অরিেসক অস্বীকার কসর রন। শুযুমাত্র কসেক লশ্ররণর 

নারিক ও দারম্ভক ল াকরাই আল্লাহর অরিেসক অস্বীকার করার দুঃোহে 

প্রদশুন কসর োসক। র্ারা হস া:  

এক. বস্তুবাদী (র্ো কা িসক্র রবশ্বােী):  

যাসদর মর্বাদ ও দশুন েম্পসকু মহান আল্লাহ কুরআসনর কারীসম বস ন:   
نأَيا ﴿ َٰلَِك ِمنأ ِعلأٍمِۖ َوقَالُواْ َما ِِهَ إِٗلذ َحَياُتَنا ٱلُّ َۚ َوَما لَُهم بَِذ ُر هأ  ٱلذ

لُِكَنآ إِٗلذ َنُموُت َوََنأَيا َوَما ُيهأ
 [  ٢١﴾ ]اجلاثية : ٢٤إِنأ ُهمأ إِٗلذ َيُظنُّوَن 

“আর র্ারা বস , ‘দুরনোর জীবনই আমাসদর একমাত্র জীবন। আমরা মরর ও 

বাাঁরি এখাসনই। আর কা -ই লকব  আমাসদরসক ধ্বাংে কসর।’ বস্তুর্ঃ এ 

রবষসে র্াসদর লকাসনা জ্ঞান লনই। র্ারা শুযু যারণাই কসর”। [েূরা আ -

জারেোহ, আোর্: ২৪]  

র্ারা মসন কসর পৃরেবী এমরনসর্ই  র্ানু রর্ক রনজস্ব  রর্সর্ লকাসনা 

পররিা ক িাড়াই ি সি। পৃরেবী েবুদা রি  এবাং েব েমে োকসব। র্ারা বস  

লপিেমূহ লিস  লদওো হসব আর মারি র্া র স  লফ সব। আর কা ই শুযু 

আমাসদর ধ্বাংে কসর। এভাসব র্ারা েৃরষ্টসক স্রষ্টা শুনয মসন কসর।  মহান 

আল্লাহ র্াসদর দাবীসক এ বস  প্রর্যাখযান কসরন লয,  ٍَٰلَِك ِمنأ ِعلأم  َوَما لَُهم بَِذ
“বস্তুর্ঃ এ রবষসে র্াসদর লকান জ্ঞান লনই”। অেুাৎ র্াসদর রনকি র্াসদর 

মর্বাসদর পসক্ষ লযৌরক্তক, বণুরভরিক, ইরন্দ্রেগ্রাহয ও প্রকৃরর্ র্ লকাসনা প্রমাণ 

লনই। র্ারা শুযু যারণাপ্রেূর্ ও অর ক রিন্তার অরযকারী। মহান আল্লাহ বস ন:  

 র্ারা শুযু যারণাই কসর”।“ إِنأ ُهمأ إِٗلذ َيُظنُّونَ 



 

কুরআন ও হাদীসের আস াসক েহজ আকীদা 

 
 23  

দুই. প্রকৃরর্বাদী: 

যারা বস , জ র্রি প্রকৃরর্রই েৃরষ্ট। অেুাৎ  াি-পা া, র্রু- র্া, জীব-জন্তু, 

জীব ও জড় যর্রকিুই আমরা দুরনোসর্ লদরখ না লকন, র্া েবই রনসজ রনসজ 

নড়-িড় কসর এবাং রনসজ রনসজ অরিসে এসেসি। এসদর লকাসনা স্রষ্টা বা 

পররিা ক লনই। বস্তুর্ এসদর দারব েমূ্পণু অবান্তর এবাং এসদর কোর উির 

এসকবাসরই স্পষ্ট। কারণ, একই বস্তু একই মুহূসর্ু স্রষ্টা ও েৃরষ্ট উভে হওো 

এসকবাসরই অেম্ভব ও অবািব। মহান আল্লাহ বস ন:   
مأ ُهُم ٱلأَخَٰلُِقوَن ﴿

َ
ٍء أ ِ ََشأ مأ ُخلُِقواْ ِمنأ َغريأ

َ
 [  ٣١﴾ ]الطور: ٣٥أ

“র্ারা রক স্রষ্টা িাড়া েৃরষ্ট হসেসি, না র্ারাই স্রষ্টা”?। [েূরা আর্-রূ্রা, আোর্: 

৩৪]   

র্ারা লয প্রকৃরর্সক স্রষ্টা বস  দারব করসি র্া মূ র্: প্রাণহীন জড় পদােু, স্থরবর 

নড়-িড় করসর্ পাসর না, বরযর শুনসর্ পাে না, অন্ধ লদখসর্ পাে না, র্ার 

লকাসনা অনুভুরর্ নাই। যার রনসজর লকাসনা জীবন লনই লে কীভাসব এমন একরি 

জীবন্ত বস্তু েৃরষ্ট করসব, লয শুনসব, লদখসব, কো ব সব, বযাো অনুভব করসব? 

লকাসনা বস্তু র্ার রনসজর মসযয যা লনই র্া লে অনযসক কখসনাই রদসর্ পাসর না।   

রর্ন. আকরিকর্াবাদী: 

র্ারা বস  এ জ র্ হিাৎ কসর েৃরষ্ট হসেসি। অেুাৎ দুরনোসর্ যা রকিু লদখা 

যাে র্ার েবই একই মুহূসর্ু েৃরষ্ট এবাং একই মুহূসর্ু র্াসদর জীবন  াভ, বড় 

হওো ও পূণুাঙ্গর্া  াভ করা। রবরভন্ন যরসণর মাখ ুক যা আমরা দুরনোসর্ 

লদখসর্ পাই, পূবু লকাসনা পররকল্পনা, রেদ্ধান্ত ও রিন্তা িাড়াই েৃরষ্ট হসে ল সি! 

বস্তুর্ র্াসদর এ দারব েম্পসকু রিন্তা করািাই র্াসদর দারবরি অমূ ক, বারর্ , 
অসযৌরক্তক ও ভ্রান্ত প্রমাণ করার জনয যসেষ্ট। কারণ, বািসব েৃরষ্টর মসযয েূক্ষ্ম 
কারর রর, অরভনব যরণ-পদ্ধরর্, রিরন্তন রনেমর্ারন্ত্রকর্া, েৃরষ্টর ভারোমযর্া, 
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ক্রমা র্ বযুন ও পররবর্ুন আকরিক েৃরষ্ট হওোর দারবসক েমূ্পণুভাসব 

প্রর্যাখযান কসর। মহান আল্লাহ বস ন:    
تَْقَن ُُكذ ﴿

َ
ِي أ ِ اَّلذ ءُصنَْع اَّللذ  88 :انلمل ﴾ ََشْ

“(এিা) আল্লাহর কাজ, রযরন েব রকিু দৃঢ়ভাসব কসরসিন”। [েূরা আন-নাম , 

আোর্: ৮৮]  

মহান আল্লাহ আসরা বস ন:   
نذ ﴿

َ
لَُمٓواْ أ ُر بَيأَنُهنذ ِۡلَعأ مأ

َ ُل ٱۡلأ ۖٓ يَتَََنذ ۡرِض ِمثألَُهنذ
َ َٰٖت َوِمَن ٱۡلأ ِي َخلََق َسبأَع َسَمََٰو ُ ٱَّلذ َ  ٱَّللذ َٰ ٱَّللذ لََعَ

ٍء ِعلأَماا  ِ ََشأ
َحاَط بُِكل 

َ
َ قَدأ أ نذ ٱَّللذ

َ
ءٖ قَِديرّٞ َوأ ِ ََشأ

 [  ٤٢﴾ ]الطالق : ١٢ُُك 

“রর্রন  আল্লাহ, রযরন োর্ আেমান এবাং অনুরূপ জরমন েৃরষ্ট কসরসিন; 

এগুর র মাসে র্াাঁর রনসদুশ অবর্ীণু হে লযন লর্ামরা জানসর্ পার লয, আল্লাহ 

েবুরবষসে ক্ষমর্াবান এবাং আল্লাহর জ্ঞান লর্া েব রকিুসক লবষ্টন কসর আসি”। 

[েূরা আর্-ো াক, আোর্: ১২]  

িার. কমুরনস্ট বা র্োকরের্ োমযবাসদর প্রবক্তা: 

র্ারা বস  ই াহ ব সর্ লকাসনা রকিুই লনই। জীবন হসি বস্তুবাসদর নাম। 

পাাঁি. ইরর্হাে পরম্পরাে আ র্ মুরষ্টসমে কসেকজন ক্ষমর্াযর: 

লযমন, রফর‘আউন, লয বস সি, 
  [  ٢٣: الشعراء] ﴾ ٢٣ لَِمنيَ َعَٰ لأ ٱ َربُّ  َوَما﴿

“রাবু্ব  আ ামীন আবার রক?” [েূরা আশ-শু‘আরা:২৩]  

অনুরূপ নামরুদ -র্ার েম্পসকু মহান আল্লাহ পরবত্র কুরআসন বস ন:    
ِي َحآجذ إِبأَرَِٰه ﴿ لَمأ تََر إََِل ٱَّلذ
َ
أُملأَك أ ُ ٱل َُٰه ٱَّللذ نأ َءاتَٰ

َ
ۦ إِذأ قَاَل إِبأَرَِٰه َم ِِف َرب ِهِۦٓ أ ِ ۡأ ِي يُ

َ ٱَّلذ ِ ُم َرِّ 
ِميُتۖٓ قَاَل إِبأَرَِٰه 

ُ
ۦ َوأ ِ ِيأ

ُ
نَا۠ أ
َ
ِت بَِها ِمَن َوُيِميُت قَاَل أ

أ
ِِق فَأ ِِ ِمَن ٱلأَمۡشأ مأ ِِ بِٱلشذ

أ
َ يَأ ُم فَذِنذ ٱَّللذ
 َٰ ِدي ٱلأَقوأَم ٱلظذ ُ َٗل َيهأ َۗ َوٱَّللذ ِي َكَفَر رِِب َفُبِهَت ٱَّلذ أَمغأ  [  ٢٢٨﴾ ]ابلقرة: ٢٥٨لِِمنَي ٱل
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“রু্রম রক লে বযরক্তসক লদখ রন, লয ইবরাহীসমর োসে র্ার রসবর বযাপাসর 

রবর্কু কসরসি লয, আল্লাহ র্াসক রাজে রদসেসিন? যখন ইবরাহীম ব  , 

‘আমার রব রর্রনই’ রযরন জীবন দান কসরন এবাং মৃরু্য র্িান। লে ব  , আরমই 

জীবন দান করর এবাং মৃরু্য র্িাই। ইবরাহীম ব  , রনশ্চে আল্লাহ পূবুরদক 

লেসক েূযু আসনন। অর্এব, রু্রম র্া পরশ্চম রদক লেসক আন। ফস  কারফর 

বযরক্ত হর্ভম্ব হসে ল  । আর আল্লাহ যার ম েম্প্রদােসক রহদাোর্ লদন না”। 

[েূরা আ -বাকারা, আোর্: ২৫৮]  

বস্তুর্ এরা েবাই স্বরবসরারযর্াে র ি এবাং স্বভাবজার্ রবষেসক অরস্বকারকারী। 

লযমন, মহান আল্লাহ র্াসদর রবপসক্ষ স্বীে বাণী দ্বারা োক্ষয প্রদান কসর বস ন:   
ِسِديَن ﴿ أُمفأ َٰقَِبُة ٱل اَۚ فَٱنُظرأ َكيأَف ََكَن َع ا وَُعلُو ا نُفُسُهمأ ُظلأما

َ
تَيأَقَنتأَهآ أ ﴾ ١٤وََجَحُدواْ بَِها َوٱسأ

 [ ٤١]انلمل : 

“আর র্ারা অনযাে ও উদ্ধর্ভাসব রনদশুনগুস াসক প্রর্যাখযান কর । অেি 

র্াসদর অন্তর র্া রনরশ্চর্ রবশ্বাে কসররি । অর্এব লদখ, ফাোদ েৃরষ্টকারীসদর 

পররণাম লকমন হসেরি ”। [েূরা আন-নাম , আোর্: ১৪]  

এ কারসণই র্াসদর লকাসনা দাবী প্ররর্রষ্ঠর্ হে রন আর র্াসদর কারও অরিেও 

রিসক োসক রন। 

 

রদ্বর্ীের্: আল্লাহর রবুরবেযাসর্র উপর ঈমান স্থাপন করা 

এর অেু: এ কোর দৃঢ় রবশ্বাে স্থাপন করা লয এক আল্লাহই রব, স্রষ্টা, মার ক 

ও হুকুমদার্া। রব অেু— মরনব, মার ক, পররিা ক রযরন স্বীে লনোমর্ দ্বারা 

েমগ্র জ র্ পররিা না কসরন। মহান আল্লাহ বস ন:  
بُُّكَما َيَُٰموََسَٰ ﴿ ٍء َخلأَقُهۥ ُثمذ َهَدىَٰ  ٤٩قَاَل َفَمن رذ َطىَٰ ُُكذ ََشأ عأ

َ
ِٓي أ ﴾ ]طه: ٥٠قَاَل َربَُّنا ٱَّلذ

٢١،  ١٤  ] 
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রফর‘আউন ব  , ‘লহ মূো, র্াহস  লক লর্ামাসদর রব’? মূো ব  , ‘আমাসদর 

রব রর্রন, রযরন েক  বস্তুসক র্ার আকৃরর্ দান কসরসিন, অর্ঃপর লেগুর সক 

র্াসদর জীবনযাপসনর েরিক পে প্রদশুন কসরসিন’। [েূরা োহা, আোর্: ৪৯, 

৫০]  

রবুরবেযাসর্র রভরি: 

র্াহস  বুো ল স া লয, রবুরবেযাসর্র রভরি রর্নরি রবষসের উপর: 

এক. েৃরষ্ট: মহান আল্লাহ প্ররর্রি বস্তুর স্রষ্টা। আল্লাহ িাড়া বাকী েবরকিু 

মাখ ুক বা েৃষ্ট। মহান আল্লাহ বস ন:   
ءِٖۖ َوُهوَ ﴿ ِ ََشأ

ُ َخَٰلُِق ُُك  ءٖ َوكِيلّٞ  ٱَّللذ ِ ََشأ
َٰ ُُك   [ ٦٤﴾ ]الزمر: ٦٢لََعَ

“আল্লাহ েব রকিুর স্রষ্টা এবাং রর্রন েব রকিুর র্ত্ত্বাবযােক”। [েূরা আয-যুমার, 

আোর্: ৬১]  

মহান আল্লাহ আরও বস ন:   
ا ﴿ ِديرا َرهُۥ َتقأ ءٖ َفَقدذ  [  ٢﴾ ]الفرقان: ٢وََخلََق ُُكذ ََشأ

“রর্রন েব রকিু েৃরষ্ট কসরসিন। অর্ঃপর র্া রনপুণভাসব রনরূপণ কসরসিন”। 

[েূরা আ -ফুরকান, আোর্: ২]  

আল্লাহ িাড়া অনয মাখ ুসকর প্ররর্ েৃরষ্ট করার েম্পক ুকরা আসপরক্ষক। অেুাৎ 

মাখ ুক ণ লকাসনা রকিু বানাে, লজাড়া  া াে এবাং পরররমর্ আকার প্রদান 

কসর। অরিেহীন লেসক অরিসে আনসর্ পাসর না। লযমন, মহান আল্লাহ বস ন:   
َسُن ٱلأَخَٰلِقِنَي ﴿ حأ

َ
ُ أ  [ ٤١﴾ ]املؤمنون : ١٤َفَتَباَرَك ٱَّللذ

“অর্এব েসবুািম স্রষ্টা আল্লাহ লকই রর্রন মঙ্গ মে!”। [েূরা আ -মুরমনূন, 

আোর্: ১৪] 

দুই. মার ক। মহান আল্লাহ েবরকিুর মার ক। আল্লাহ িাড়া েবরকিুই আল্লাহর 

মার কানাে। মহান আল্লাহ বস ন:   
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ۡرِضِۗ ﴿
َ َمََٰوَِٰت َوٱۡلأ َ ََلُۥ ُملأُك ٱلسذ نذ ٱَّللذ

َ
لَمأ أ لَمأ َتعأ

َ
  [  ٤١١﴾ ]ابلقرة: ١٠٧أ

“রু্রম রক জান না লয, রনশ্চে আেমানেমূহ ও জরমসনর রাজে আল্লাহর”? [েূরা 

আ -বাকারা, আোর্: ১০৭]  
﴿ ِ

َٰ ُُك  ُ لََعَ ۡرِضِۗ َوٱَّللذ
َ َِٰت َوٱۡلأ َمََٰو ِ ُملأُك ٱلسذ ءٖ قَِديٌر َوَّلِلذ   [٤٨٤﴾ ]ال عمران: ١٨٩ََشأ

“আর আল্লাহর জনযই আেমান ও জরমসনর রাজে। আর আল্লাহ েব রকিুর 
উপর ক্ষমর্াবান”। [েূরা আস  ইমরান, আোর্: ১৮৯] 
আরও বস ন:  

ن تََشآءُ ﴿ أُملأَك ِممذ أُملأَك َمن تََشآءُ َوتََنُِع ٱل ِى ٱل أُملأِك تُؤأ َوتُعِزُّ َمن تََشآءُ َوتُِذلُّ قُِل ٱللذُهمذ َمَٰلَِك ٱل
ءٖ قَِديرّٞ  ِ ََشأ

َٰ ُُك  ۖٓ إِنذَك لََعَ ُ َريأ ۖٓ بَِيِدَك ٱِلأ   [٢٦﴾ ]ال عمران: ٢٦َمن تََشآُء

“ব , ‘লহ আল্লাহ, রাজসের মার ক, আপরন যাসক িান রাজে দান কসরন, আর 

যার লেসক িান রাজে লকসড় লনন এবাং আপরন যাসক িান েম্মান দান কসরন। 

আর যাসক িান অপমারনর্ কসরন, আপনার হাসর্ই ক যাণ। রনশ্চে আপরন েব 

রকিুর উপর ক্ষমর্াবান’’। [েূরা আস  ইমরান, আোর্: ২৬]  
أُملأِك  ﴿ ُۥ ََشِيكّٞ ِِف ٱل  [ ٤٤٤﴾ ]االرساء: ١١١َولَمأ يَُكن َلذ

“মার কানাে (রাজসে) র্াাঁর লকাসনা শরীক লনই”। [েূরা আ -ইেরা, আোর্: 

১১১]  
َٰلُِكُم ﴿ ِمرٍي َذ لُِكوَن ِمن قِطأ ُعوَن ِمن ُدونِهِۦ َما َيمأ ِيَن تَدأ أُملأُكَۚ َوٱَّلذ ُ َربُُّكمأ ََلُ ٱل ﴾ ١٣ٱَّللذ

  [  ٤٣]فاطر: 

“রর্রন আল্লাহ, লর্ামাসদর রব; েমি মার কানা র্াাঁরই, আর আল্লাহসক িাড়া 

যাসদরসক লর্ামরা ডাসকা র্ারা লখজুসরর আাঁরির আবরসণরও মার ক নে”। 

[েূরা ফারর্র, আোর্: ১১৩]  
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মহান আল্লাহ িাড়া অনয লয েব েৃরষ্টর প্ররর্ মার কানার েম্পকু স্থাপন করা হে 

র্া োমরেক, আসপরক্ষক, ও রবরিন্ন রবষে। লযমন, আল্লাহ র্া‘আ ার কো 

(রফর‘আউন ল াসত্রর মুরমন ল াকরি বস রি ) 
ۡرِض ﴿

َ َوأَم َظَِٰهرِيَن ِِف ٱۡلأ أُملأُك ٱۡلأ ََٰقوأِم لَُكُم ٱل  [٢٤]اغفر: ﴾ ٢٩َي

“লহ আমার কওম, আজসকর রদসন জরমসনর বুসক লর্ামাসদর মার কানা স্বীকৃর্; 

প্রকাশযভাসব লর্ামরাই র্াসর্ করৃ্ুেশী ”। [েূরা  ারফর, আোর্: ২৯]  
﴿ َۚ يأَمَُٰنُكمأ

َ
وأ َما َملََكتأ أ

َ
 [ ٣﴾ ]النساء : أ

“অেবা লর্ামাসদর ডান হার্ যার মার ক হসেসি।”। [েূরা আন-রনো, আোর্: 

৩] 
ۡرَض َوَمنأ َعلَيأَها ِإَوَۡلأَنا يُرأَجُعوَن ﴿

َ  [١١﴾ ]مريم: ٤٠إِنذا ََنأُن نَرُِث ٱۡلأ

“রনশ্চে আরম জরমন ও এর উপসর যা রসেসি র্ার িূড়ান্ত মার ক হব7 এবাং 

আমারই রনকি র্াসদরসক রফররসে আনা হসব”। [েূরা মারইোম, আোর্: ৪০]   

রর্ন. হুকুম/ রবযান: যাবর্ীে রবযান প্রদাসনর মার ক লকব  আল্লাহ। মহান 

আল্লাহ রবযানদার্া; রর্রন িাড়া েবাই র্ার হুকুসমর ল া াম বা আরদষ্ট। মহান 

আল্লাহ বস ন:   
﴿ َِۗ َر ُُكذُهۥ َّلِلذ مأ

َ  [  ٤٢١﴾ ]ال عمران: ١٥٤قُلأ إِنذ ٱۡلأ

“ব , রনশ্চে েক  রনসদুশ লকব  আল্লাহরই”। [েূরা আস  ইমরান, আোর্: 

১৫৪]  

মহান আল্লাহ বস ন:  
ُ َربُّ ٱلأَعَٰلَِمنَي ﴿ َۗ َتَباَرَك ٱَّللذ ُر مأ

َ َلأُق َوٱۡلأ َٗل ََلُ ٱِلأ
َ
 [  ٢٣﴾ ]االعراف: ٥٤أ

                                           
7 িূড়ান্ত ওোররে ব সর্ বুোসনা হসেসি িূড়ান্ত মার ক অেুাৎ েব রকিু ধ্বাংে হসে যাওোর পর 
একমাত্র আল্লাহই োকসবন এবাং েবরকিু োকসব র্াাঁর মার কানাযীন।  
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“লজসন রাখ, েৃরষ্ট ও রনসদুশ র্াাঁরই। আল্লাহ মহান, রযরন েক  েৃরষ্টর রব”। 

[েূরা আ  আ‘রাফ, আোর্: ৫৩] 

মহান আল্লাহ বস ন:   
ِ تُرأَجُع ﴿ َۚ ِإَوََل ٱَّللذ ُر مأ

َ ُموُر َوقُِِضَ ٱۡلأ
ُ  [٢٤١﴾ ]ابلقرة: ٢١٠ٱۡلأ

“এবাং েব রবষসের ফেো া কসর লদওো হসেসি। আর আল্লাহরই রনকি েব 

রবষে প্রর্যাবরর্ুর্ হসব”। [েূরা আ -বাকারা, আোর্: ২১০] 

মহান আল্লাহ স্বীে নাবীসক েসম্বাযন কসর বস ন:  
ٌء ﴿ رِ ََشأ مأ

َ َِ لََك ِمَن ٱۡلأ   [   ٤٢٨﴾ ]ال عمران: ١٢٨لَيأ
দ“হুকুম/রবযান/ফেো া/পররিা না র্ রবষসে লর্ামার লকাসনা অরযকার 

লনই”। [েূরা আস  ইমরান, আোর্: ১২৮] রােূস র কাসি যরদ লেিা না োসক 

র্সব অনযসদর কাসি লেিার ক্ষমর্া কীভাসব োকসর্ পাসর?  

মহান আল্লাহ আরও বস ন:    
ُدَۚ ﴿ ُر ِمن َقبأُل َوِمنا َبعأ مأ

َ ِ ٱۡلأ    [  ١﴾ ]الروم: ٤َّلِلذ

“পূসবুর ও পসরর েব পররিা না/ফেো া আল্লাহরই মার কানাযীন”। [েূরা 

আর-রূম, আোর্: ৪] েুর্রাাং লকব  রর্রন আল্লাহই র্ার েৃরষ্টর বযাপাসর 

রনসদুশদার্া, রর্রনই েৃরষ্টর বযাপাসর ফেো া প্রদানকারী। আল্লাহ িাড়া অনয 

কাসরা রদসক হুকুম বা রবযান বা ফেো া বা রনেন্ত্রণ করার ক্ষমর্া েম্পরকুর্ 

করার রবষেরি আসপরক্ষক। কারণ আল্লাহ বযর্ীর্ অনযসদর দ্বারা লকাসনা 

রনসদুশ/ফেো া/রনেন্ত্রণ বািবােণ েমূ্পণুরূসপ আল্লাহর ইিার অযীন। রর্রন 

যরদ িান র্সব লেিা রর্রন বািবারের্ হসর্ লদন, যরদ রর্রন িান র্সব লেিা রুদ্ধ 

কসর লদন। লযমন, আল্লাহ র্া‘আ ার বাণী 
َن بَِرِشيٖد ﴿ ُر فِرأَعوأ مأ

َ
َنۖٓ َوَمآ أ َر فِرأَعوأ مأ

َ
َبُعٓواْ أ   [  ٤١﴾ ]هود: ٩٧فَٱتذ
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“অর্ঃপর র্ারা রফর‘আউসনর রনসদুসশর অনুেরণ কর । আর রফর‘আউসনর 

রনসদুশ েরিক রি  না”। [েূরা হূদ, আোর্: ৯৭] 

িরণ রাখা দরকার লয, আল্লাহর রনসদুশ বস  আল্লাহর দু’ প্রকার রনসদুশ অেুাৎ 

আল্লাহর  কাওনী (প্রকৃরর্ র্/েৃরষ্ট র্) রনসদুশ এবাং আল্লাহর শারী‘আর্ র্ 

রনসদুশ উভেরি বুোসনা হসেসি।  কাওনী রনসদুশ র্া অবশযই োংর্রির্ হসব। 

এরি আল্লাহর েবুমে ইিা’র েমােুসবাযক। লে রহসেসব মহান আল্লাহ বস ন:   
﴿  ٓ َما مأ  إِنذ

َ
ٓ  ۥٓ ُرهُ أ َرادَ  إَِذا

َ
ن اَشيأ  أ

َ
 [  ٨٢: يس] ﴾ ٨٢ َفَيُكونُ  ُكن ۥََلُ  َيُقوَل  أ

“র্াাঁর রনসদুশ লর্া এমন লয যখন রর্রন লকাসনা রকিুর ইিা কসরন র্খন শুযু 

বস ন:  হও, আর র্াসর্ই র্া হসে যাে”। [েূরা ইোরেন: ৮২]  

অপররদসক শর‘েী রনসদুশ পরীক্ষার স্থান। আর এরি মহব্বসর্র েমােুসবাযক। 

এ রনসদুশ কখসনা োংর্রির্ হে আবার কখসনা োংর্রির্ হে না। র্সব এেবই 

আল্লাহর বযাপক ইিার অন্তভুুক্ত। লযমন, মহান আল্লাহ বস ন:   
َتقِيَم ﴿ ن يَسأ

َ
ُ َربُّ  ٢٨لَِمن َشآءَ ِمنُكمأ أ ن يََشآءَ ٱَّللذ

َ
ٓ أ ﴾ ]اتلكوير: ٢٩ٱلأَعَٰلَِمنَي َوَما تََشآُءوَن إِٗلذ

٣١،  ٢٨ ] 

“লয লর্ামাসদর মসযয ের  পসে ি সর্ িাে, র্ার জনয এই পরবত্র কুরআন 
েৎ পসের প্রদশুক। আর ত ামরা ইচ্ছা করল ই র্া োংর্রির্ হে না, যরদ 
না েৃরষ্টকুস র রব আল্লাহ ইিা কসরন”। [েূরা আর্-র্াকওেীর, আোর্: ২৮, 

২৯]  

আল্লাহর রবুরবেযাসর্র অনযানয রেফার্ বা গুণগুস া লযমন, রররযক লপৌঁিাসনা, 

জীবন দান, মৃরু্য দান, আেমান লেসক বৃরষ্ট বষুণ, জরমন লেসক ফে  উৎপাদন, 

বার্ােসক রনেন্ত্রণ করা, েমূসের জাহাজ রনেন্ত্রণ করা, রার্ ও রদসনর পররবর্ুন 

করা, েুস্থর্া দান করা, অেুস্থর্া প্রদান, ইজ্জর্ লদওো, লবইজ্জর্ করা ইর্যারদ 
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েবই উরল্লরখর্ রর্নরি অেুাৎ েৃরষ্ট, মার কানা ও রনসদুসশর প্ররর্ প্রর্যাবর্নু 

কসর।  

আল্লাহর রুবুরবেযাসর্র প্ররর্ ঈমান মানব স্বভাসবর োসে ল াঁসে লদওো আসি। 

নূনযর্ম জ্ঞান যার রসেসি লেও র্া প্রর্যক্ষয কসর, এ জ সর্র মসযয র্া অবশযই 

অনুভুর্ এবাং কুরআন ও হাদীসে এর প্রমাণ অোংখয। 

কুরআন লেসক রুবুরবেযাসর্র প্রমাণ 

কুরআন লেসক এ রবষসের উপর রবরভন্ন প্রমাণারদ: 
رِ بَِما﴿ َحأ

ِِت ََتأرِي ِِف ٱۡلأ
أِل َوٱنلذَهارِ َوٱلأُفلأِك ٱلذ

َِٰف ٱۡلذ تَِل ۡرِض َوٱخأ
َ َِٰت َوٱۡلأ َمََٰو  إِنذ ِِف َخلأِق ٱلسذ

نَزَل 
َ
ِ يَنَفُع ٱنلذاَس َوَمآ أ

تَِها َوَبثذ فِيَها ِمن ُُك  َد َموأ ۡرَض َبعأ
َ َيا بِهِ ٱۡلأ حأ

َ
آءٖ فَأ َمآءِ ِمن مذ ُ ِمَن ٱلسذ ٱَّللذ

قِلُوَن  ٖم َيعأ ۡرِض ٓأَلَيَٰٖت ل َِقوأ
َ َمآءِ َوٱۡلأ َ ٱلسذ رِ َبنيأ ُمَسخذ

أ َحاِب ٱل َِيَِٰح َوٱلسذ ِيِف ٱلر  ﴾ ١٦٤َدٓابذةٖ َوتَِصأ
 [  ٤٦١]ابلقرة: 

“রনশ্চে আেমানেমূহ ও জরমসনর েৃরষ্টসর্, রার্ ও রদসনর রববর্ুসন, লে লনৌকাে 

যা েমুসে মানুসষর জনয ক যাণকর বস্তু রনসে িস  এবাং আেমান লেসক আল্লাহ 

লয বৃরষ্ট বষুণ কসরসিন অর্ঃপর র্ার মাযযসম মসর যাওোর পর জরমনসক 

জীরবর্ কসরসিন এবাং র্াসর্ িরড়সে রদসেসিন েক  প্রকার রবিরণশী  প্রাণী 

ও বার্াসের পররবর্ুসন এবাং আেমান ও জরমসনর মযযবর্ুী স্থাসন রনসোরজর্ 

লমর্মা াে রসেসি রনদশুনেমূহ এমন কওসমর জনয, যারা রবসবকবান”। [েূরা 

আ -বাকারা, আোর্: ১৬৪]  
ذ ِمَن ﴿ َۡ أِلِۖ َوُُتأرُِج ٱلأ أَل ِِف ٱنلذَهارِ َوتُولُِج ٱنلذَهاَر ِِف ٱۡلذ ۖٓ تُولُِج ٱۡلذ ِ َۡ

أَمي َِت ِمَن ٱلأ أَمي ِِت َوُُتأرُِج ٱل ٱل
ِ ِحَساٖب  ُزُق َمن تََشآُء بَِغريأ  [ ٢١﴾ ]ال عمران: ٢٧َوتَرأ

‘‘আপরন রার্সক রদসনর মসযয প্রসবশ করান এবাং রদনসক রাসর্র মসযয প্রসবশ 

করান। আর মৃর্ লেসক জীরবর্সক লবর কসরন এবাং জীরবর্ লেসক মৃর্সক লবর 
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কসরন। আর যাসক িান রবনা রহোসব রররযক দান কসরন’’। [েূরা আস  ইমরান, 

আোর্: ২৭]  
َٰلُِكمُ ﴿ َۚ َذ ِ َۡ

أَمي ِِت ِمَن ٱلأ أَمي ِِت َوُُمأرُِج ٱل ذ ِمَن ٱل َۡ ۖٓ ُُيأرُِج ٱلأ ِ َوٱنلذَوىَٰ َب  َ فَالُِق ٱۡلأ ۖٓ  ۞إِنذ ٱَّللذ ُ ٱَّللذ
فَُكوَن  َٰ تُؤأ ّنذ

َ
أَل  ٩٥فَأ َباِح َوَجَعَل ٱۡلذ ِصأ

ِديُر فَالُِق ٱۡلأ َٰلَِك َتقأ َۚ َذ َباناا َِ َوٱلأَقَمَر ُحسأ مأ ا َوٱلشذ َسَكنا
رِِۗ قَدأ  ٩٦ٱلأَعزِيِز ٱلأَعلِيِم  َحأ

ِ َوٱۡلأ َِب 
ْ بَِها ِِف ُظُلَمَِٰت ٱلأ َتُدوا ِي َجَعَل لَُكُم ٱنلُُّجوَم ِۡلَهأ َوُهَو ٱَّلذ

لَُموَن  مٖ َيعأ لأَنا ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقوأ   ٩٧فَصذ
َ
نَشأ
َ
ِٓي أ َۗ قَدأ وَُهَو ٱَّلذ تَوأَدعّٞ ّٞ َوُمسأ تََقر  ِٖ َوَِٰحَدةٖ َفُمسأ ِن نذفأ ُكم م 

َقُهوَن  مٖ َيفأ لأَنا ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقوأ ءٖ  ٩٨فَصذ ِ ََشأ
ۦ نَبَاَت ُُك  َنا بِهِ َرجأ خأ

َ
َمآءِ َمآءا فَأ نَزَل ِمَن ٱلسذ

َ
ِٓي أ وَُهَو ٱَّلذ
َتَ  ا مُّ أرُِج ِمنأُه َحب ا ا ُّنُّ َنا ِمنأُه َخِِضا رَجأ خأ

َ
ِنأ فَأ َٰٖت م  ِل ِمن َطلأعَِها قِنأَوانّٞ َدانَِيةّٞ وََجنذ ا َوِمَن ٱنلذخأ اكِبا

َمَر َوَينأعِ  ثأ
َ
ٓ أ ْ إََِلَٰ َثَمرِهِۦٓ إَِذا َ ُمتََشَٰبِهٍِۗ ٱنُظُرٓوا ا وََغريأ تَبِها اَن ُمشأ مذ يأُتوَن َوٱلرُّ َناٖب َوٱلزذ عأ

َ
هِۦَٓۚ إِنذ ِِف أ

ِمنُ  ٖم يُؤأ َٰلُِكمأ ٓأَلَيَٰٖت ل َِقوأ  [  ٤٤،  ٤٢﴾ ]االنعام: ٩٩وَن َذ

“রনশ্চে আল্লাহ বীজ ও আাঁরি রবদীণুকারী। রর্রন মৃর্ লেসক জীরবর্সক লবর 

কসরন এবাং জীরবর্ লেসক মৃর্সক লবরকারী। রর্রনই আল্লাহ, েুর্রাাং (েৎপে 

লেসক) লকাোে লর্ামাসদরসক রফররসে লনো হসি? (রর্রন) প্রভার্ উদ্ভােক। 

রর্রন বারনসেসিন রার্সক প্রশারন্ত এবাং েূযু ও িন্দ্রসক েমে রনরূপক। এিা 

েবুজ্ঞ পরাক্রমশা ীর রনযুারণ। আর রর্রনই েৃরষ্ট কসরসিন লর্ামাসদর জনয 

র্ারকারারজ, যাসর্ লর্ামরা এ দ্বারা পেপ্রাি হও স্থ  ও েমুসের অন্ধকাসর। 

অবশযই আরম আোর্েমূহসক রবিাররর্ বণুনা কসররি এমন কওসমর জনয 

যারা জাসন। আর রর্রনই েৃরষ্ট কসরসিন লর্ামাসদরসক এক নফে লেসক। 

অর্ঃপর রসেসি আবােস্থ  ও েমারযস্থ । অবশযই আরম আোর্েমূহ   

রবিাররর্ বণুনা কসররি, এমন কওসমর জনয যারা ভা ভাসব বুসে। আর 

রর্রনই আেমান লেসক বষুণ কসরসিন বৃরষ্ট। অর্ঃপর আরম এ দ্বারা উৎপন্ন 

কসররি েব জাসর্র উরদ্ভদ। অর্ঃপর আরম র্া লেসক লবর কসররি েবুজ ডা -

পা া। আরম র্া লেসক লবর করর র্ন েরন্নরবষ্ট শেযদানা। আর লখজুর বৃসক্ষর 
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মারে লেসক (সবর করর) েু ন্ত লোকা। আর (উৎপন্ন করর) আঙু্গসরর বা ান 

এবাং োদৃশযপূণু ও োদৃশযহীন যেরু্ন ও আনার। লদখ র্ার ফস র রদসক, 

যখন লে ফ বান হে এবাং র্ার পাকার প্ররর্। রনশ্চে এসর্ রনদশুন রসেসি 

এমন কওসমর জনয যারা ঈমান আসন”। [েূরা আন‘আম, আোর্: ৯৫, ৯৯] 
َِ َوٱلأقَ ﴿ مأ َر ٱلشذ َتَوىَٰ لََعَ ٱلأَعرأِشِۖ َوَسخذ ۖٓ ُثمذ ٱسأ َنَها ِ َعَمٖد تََروأ َِٰت بَِغريأ َمََٰو ِي َرَفَع ٱلسذ ُ ٱَّلذ ۖٓ ٱَّللذ َمَر

ۚ يَُدب ُِر  َسّم ا َجٖل مُّ
َ
 َُيأرِي ِۡل

ّٞ ُل ٱٓأۡلَيَِٰت لََعلذُكم بِلَِقآءِ َرب ُِكمأ تُوقُِنوَن ُُك  ِ َر ُيَفص  مأ
َ َوُهَو  ٢ٱۡلأ

 ِۖ ِ ِ ٱثأننَيأ ِ ٱثلذَمَرَِٰت َجَعَل فِيَها َزوأَجنيأ
اۖٓ َومِن ُُك  نأَهَٰرا

َ
ۡرَض وََجَعَل فِيَها َرَوََِٰسَ َوأ

َ ِي َمدذ ٱۡلأ ُيغأِِش ٱَّلذ
َٰلَِك ٓأَل َۚ إِنذ ِِف َذ أَل ٱنلذَهاَر ُروَن ٱۡلذ ٖم َيَتَفكذ ِنأ  ٣َيَٰٖت ل َِقوأ َٰتّٞ م  َتَجَٰوَِرَٰتّٞ وََجنذ ۡرِض قَِطعّٞ مُّ

َ َوِِف ٱۡلأ
ٖض ِِف  َٰ َبعأ َضَها لََعَ ُل َبعأ ِ ََقَٰ بَِمآءٖ َوَِٰحٖد َوُنَفض  ُ ِصنأَواٖن يُسأ عّٞ َوَُّنِيلّٞ ِصنأَوانّٞ وََغريأ َنَٰٖب َوَزرأ عأ

َ
أ

 ِ َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل  ُكِلۚ إِنذ ِِف َذ
ُ قِلُوَن ٱۡلأ ٖم َيعأ  [ ١،  ٢﴾ ]الرعد: ٤َقوأ

“আল্লাহ, রযরন খুাঁরি িাড়া আেমানেমূহ উাঁিু কসরসিন যা লর্ামরা লদখি। 

অর্ঃপর রর্রন আরসশর ঊসধ্বু অবরস্থর্ হসেসিন এবাং েূযু ও িাাঁদসক 

রনসোরজর্ কসরসিন। এর প্রসর্যকরি রনরদুষ্ট েমে পযুন্ত ি সব। রর্রন েবরকিু 

পররিা না কসরন। আোর্েমূহ রবিাররর্ বণুনা কসরন, যাসর্ লর্ামাসদর রসবর 

োক্ষাসর্র বযাপাসর লর্ামরা দৃঢ়রবশ্বােী হসর্ পার। আর রর্রনই জরমনসক 

রবিৃর্ কসরসিন এবাং র্াসর্ েুদৃঢ় পবুর্মা া ও নদ-নদী স্থাপন কসরসিন। 

আর েক  প্রকাসরর  ফ  রর্রন লজাড়া লজাড়া কসর েৃরষ্ট কসরসিন। রর্রন রার্ 

দ্বারা রদনসক লেসক লদন। রনশ্চে লয কওম রিন্তাভাবনা কসর র্াসদর জনয এসর্ 

রনদশুনাবর  রসেসি। আর জরমসন আসি পরস্পর পাশাপারশ ভূখণ্ড, আঙু্গর-

বা ান, শেযসক্ষর্, লখজুর  াি, লযগুস ার মসযয রকিু একই মূ  লেসক উদ র্ 

আর রকিু রভন্ন রভন্ন মূ  লেসক উদ র্, লযগুস া একই পারন দ্বারা লেি করা 

হে, আর আরম খাওোর লক্ষসত্র একরিসক অপররির রু্ নাে উৎকৃষ্ট কসর লদই, 
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এসর্ রনদশুন রসেসি ঐ কওসমর জনয যারা বুসে”। [েূরা আর-রা‘আদ, 

আোর্: ২, ৪] 
ُِكوَن ﴿ ا يُۡشأ ۚ تََعََِٰلَٰ َعمذ ِ َق 

ۡرَض بِٱۡلأ
َ َِٰت َوٱۡلأ َمََٰو َفةٖ فَذَِذا ُهَو  ٣َخلََق ٱلسذ نَسََٰن ِمن نُّطأ ِ

َخلََق ٱۡلأ
بنِيّٞ  ُكلُوَن  ٤َخِصيمّٞ مُّ

أ
ءّٞ َوَمَنَٰفُِع َوِمنأَها تَأ ۖٓ لَُكمأ فِيَها دِفأ نأَعََٰم َخلََقَها

َ َولَُكمأ فِيَها  ٥َوٱۡلأ
َُحوَن َۡجَاٌل ِحنَي تُ  ثأَقالَُكمأ إََِلَٰ بََلٖ لذمأ تَُكونُواْ َبَٰلِغِيهِ إِٗلذ  ٦رِيُحوَن وَِحنَي تَۡسأ

َ
َوََتأِمُل أ

ۚ إِنذ َربذُكمأ لََرُءوفّٞ رذِحيمّٞ  ِِ نُف
َ ِ ٱۡلأ لُُق  ٧بِِشق  َۚ َويَخأ َِمريَ لَِتأَكبُوَها َوزِينَةا َِغاَل َوٱۡلأ َيأَل َوٱۡلأ َوٱِلأ

لَُمونَ  َعِنَي  ٨ َما َٗل َتعأ ۡجأ
َ
َُٰكمأ أ َۚ َولَوأ َشآَء لََهَدى بِيِل َوِمنأَها َجآئِرّٞ ُد ٱلسذ ِ قَصأ ُهَو  ٩َولََعَ ٱَّللذ

ابّٞ َوِمنأُه َشَجرّٞ فِيهِ تُِسيُموَن  ِنأُه ََشَ ۖٓ لذُكم م  َمآءِ َمآءا نَزَل ِمَن ٱلسذ
َ
ِٓي أ يُۢنبُِت لَُكم بِهِ  ١٠ٱَّلذ

يأُتوَن َوٱنلذ  َع َوٱلزذ رأ ُروَن ٱلزذ مٖ َيَتَفكذ َٰلَِك ٓأَليَةا ل َِقوأ َِٰتۚ إِنذ ِِف َذ ِ ٱثلذَمَر
َنََٰب َوِمن ُُك  عأ

َ  ١١ِخيَل َوٱۡلأ
َٰلَِك ٓأَل رِهِۦَٓۚ إِنذ ِِف َذ مأ

َ
َُٰتا بِأ َر ۖٓ َوٱنلُُّجوُم ُمَسخذ َِ َوٱلأَقَمَر مأ أَل َوٱنلذَهاَر َوٱلشذ َر لَُكُم ٱۡلذ َيَٰٖت َوَسخذ

قِلُونَ  ٖم َيعأ ُروَن  ١٢ ل َِقوأ كذ ٖم يَذذ َٰلَِك ٓأَليَةا ل َِقوأ ۥَٓۚ إِنذ ِِف َذ َٰنُُه لأَو
َ
ۡرِض ُُمأَتلًِفا أ

َ  لَُكمأ ِِف ٱۡلأ
َ
َوَما َذَرأ

ۖٓ َوتَ  ١٣ رُِجواْ ِمنأُه ِحلأَيةا تَلأبَُسوَنَها َتخأ ا َوتَسأ ا َطرِي ا ُكلُواْ ِمنأُه َۡلأما
أ
َر ِۡلَأ َحأ َر ٱۡلأ ِي َسخذ َرى وَُهَو ٱَّلذ

ُكُروَن  ٱلأُفلأَك  ۦ َولََعلذُكمأ تَشأ لِهِ ن  ١٤َمَواِخَر فِيهِ َوِۡلَبأَتُغواْ ِمن فَضأ
َ
ۡرِض َرَوََِٰسَ أ

َ لأََقَٰ ِِف ٱۡلأ
َ
َوأ

َتُدوَن  ا َوُسُبَلا لذَعلذُكمأ َتهأ نأَهَٰرا
َ
َتُدوَن  ١٥تَِميَد بُِكمأ َوأ ِم ُهمأ َيهأ ََٰمَٰٖتۚ َوبِٱنلذجأ َفَمن  ١٦وََعَل

َ
أ

ُروَن َُيألُُق َكَمن ٗلذ  فَََل تََذكذ
َ
َۚ أ َ لََغُفورّٞ رذِحيمّٞ  ١٧ َُيألُُق َۗ إِنذ ٱَّللذ ٓ ِ َٗل َُتأُصوَها َمَة ٱَّللذ واْ نِعأ ِإَون َتُعدُّ

 [  ٤٨  - ٣﴾ ]انلحل: ١٨

“রর্রন আেমানেমূহ ও জরমন েৃরষ্ট কসরসিন যোযে ভাসব, র্ারা যা শরীক 

কসর, র্া লেসক রর্রন ঊসধ্বু। রর্রন মানুষসক েৃরষ্ট কসরসিন ‘নুর্ফা’8 লেসক, 

অেি লে প্রকাশয রবর্ন্ডাকারী। আর িরু্ষ্পদ জন্তুগুস া রর্রন লর্ামাসদর জনয 

েৃরষ্ট কসরসিন র্াসর্ রসেসি উষ্ণর্ার উপকরণ ও রবরবয উপকার। আর র্া 

লেসক লর্ামরা আহার গ্রহণ কর। আর লর্ামাসদর জনয র্াসর্ রসেসি লেৌন্দয ু

                                           
8 ‘নুর্ফা’ হসি নারী ও পুরুসষর লযৌে বীযু, যা ভ্রুসণ পররণর্ হে। 
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যখন েন্ধযাে র্া রফেসে আন এবাং েকাস  িারসণ রনসে যাও। আর এগুস া 

লর্ামাসদর লবাো বহন কসর এমন লদসশ রনসে যাে, ভীষণ কষ্ট িাড়া লযখাসন 

লর্ামরা লপৌঁিসর্ েক্ষম হসর্ না। রনশ্চে লর্ামাসদর রব দোশী , পরম দো ু। 

আর (রর্রন েৃরষ্ট কসরসিন) লর্াড়া, খচ্চর ও  াযা, লর্ামাসদর আসরাহণ ও 

লশাভার জনয এবাং রর্রন েৃরষ্ট করসবন এমন রকিু, যা লর্ামরা জান না। আর 

েরিক পে বার্স  লদওো আল্লাহর দারেে, এবাং পসের মসযয রকিু আসি 

বক্র। আর রর্রন যরদ ইিা করসর্ন র্সব লর্ামাসদর েক সক রহদাোর্ 

করসর্ন। রর্রনই লে েিা, রযরন আেমান লেসক পারন বষুণ কসরন, যাসর্ 

রসেসি লর্ামাসদর জনয পানীে এবাং র্া লেসক হে উরদ্ভর্, যাসর্ লর্ামরা জন্তু 

িরাও। র্ার মাযযসম রর্রন লর্ামাসদর জনয উৎপন্ন কসরন ফে , যাইরু্ন, 

লখজুর  াি, আঙু্গর এবাং েক  ফ -ফ ারদ। রনশ্চে এসর্ রনদশুন রসেসি 

এমন কওসমর জনয, যারা রিন্তা কসর।  আর রর্রন লর্ামাসদর জনয রনসোরজর্ 

কসরসিন রার্ ও রদনসক এবাং েূযু ও িাাঁদসক এবাং র্ারকােমূহও র্াাঁর 

রনসদুসশ রনসোরজর্। রনশ্চে এসর্ অসনক রনদশুন রসেসি এমন কওসমর জনয 

যারা বুসে। আর রর্রন লর্ামাসদর জনয জরমসন যা েৃরষ্ট কসরসিন, রবরিত্র রসের 

কসর, রনশ্চে র্াসর্ও রনদশুন রসেসি এমন কওসমর জনয, যারা উপসদশ গ্রহণ 

কসর। আর রর্রনই লে েিা, রযরন েমুেসক রনসোরজর্ কসরসিন, যাসর্ লর্ামরা 

র্া লেসক র্াজা (মাসির) ল াশর্ লখসর্ পার এবাং র্া লেসক লবর করসর্ পার 

অ াংকারারদ, যা লর্ামরা পররযান কর। আর রু্রম র্াসর্ লনৌযান লদখসব র্া 

পারন রিসর ি সি এবাং যাসর্ লর্ামরা র্ার অনুগ্রহ অসিষণ করসর্ পার এবাং 

যাসর্ লর্ামরা লশাকররো আদাে কর।  আর জরমসন রর্রন স্থাপন কসরসিন 

েুদৃঢ় পবুর্মা া, যাসর্ লর্ামাসদর রনসে জরমন লহস  না যাে এবাং নদ-

নদী ও পেেমূহ, যাসর্ লর্ামরা পেপ্রাি হও। আর (রদসনর) পে-



 

কুরআন ও হাদীসের আস াসক েহজ আকীদা 

 
 36  

রনসদুশক রিিেমূহ, আর (রাসর্) র্ারকার মাযযসম র্ারা পে পাে। 

েুর্রাাং লয েিা েৃরষ্ট করসর্ পাসরন, রর্রন রক লেই বস্তুর মর্, লয বস্তু 

রকিু েৃরষ্ট করসর্ পাসর না? অর্এব লর্ামরা রক উপসদশ গ্রহণ করসব 

না? আর যরদ লর্ামরা আল্লাহর লনোমর্  ণনা কর, র্সব র্ার ইেিা 
পাসব না। রনশ্চে আল্লাহ ক্ষমাশী , পরম দো ু”। [েূরা আন-রনো, 

আোর্: ৩ - ১৮] 
ِن ِطنٖي ﴿ َٰلَةٖ م  نَسََٰن ِمن ُسَل ِ

َنا ٱۡلأ ِكنٖي  ١٢َولََقدأ َخلَقأ َفةا ِِف قََرارٖ مذ َنا  ١٣ُثمذ َجَعلأَنَُٰه ُنطأ ُثمذ َخلَقأ
 
َ
ا ُثمذ أ نَا ٱلأعَِظََٰم َۡلأما ا فََكَسوأ َغَة ِعَظَٰما أُمضأ َنا ٱل َغةا فََخلَقأ َنا ٱلأَعلََقَة ُمضأ َفَة َعلََقةا فََخلَقأ َََُٰٰه ٱنلُّطأ

أ
نَشأ

َسُن ٱلأَخَٰ  حأ
َ
ُ أ َۚ َفَتَباَرَك ٱَّللذ َٰلَِك لََمي ُِتوَن  ١٤لِقِنَي َخلأًقا َءاَخَر َد َذ ُثمذ إِنذُكمأ يَوأَم  ١٥ُثمذ إِنذُكم َبعأ

َلأِق َغَٰفِلنَِي  ١٦ٱلأقَِيََٰمةِ ُتبأَعُثوَن  َنا فَوأَقُكمأ َسبأَع َطَرآئَِق َوَما ُكنذا َعِن ٱِلأ َا  ١٧َولََقدأ َخلَقأ نَزنلأ
َ
َوأ

 َٰ َكنذ سأ
َ
ا بَِقَدرٖ فَأ َمآءِ َمآَء ۦ لََقَِٰدُروَن ِمَن ٱلسذ َٰ َذَهابِۢ بِهِ

ۡرِضِۖ ِإَونذا لََعَ
َ نَا لَُكم بِهِۦ  ١٨ُه ِِف ٱۡلأ

أ
نَشأ
َ
فَأ

ُكلُوَن 
أ
ّٞ َوِمنأَها تَأ َٰكُِه َكثرَِية َنَٰٖب لذُكمأ فِيَها فََو عأ

َ
ِيٖل َوأ ِن ُّنذ َٰٖت م  وََشَجَرةا َُتأُرُج مِن ُطورِ  ١٩َجنذ

ِن َوِصبأغٖ  هأ ا ِِف بُُطونَِها  ٢٠ل ٓأِۡلُِكنَِي  َسيأَنآءَ تَۢنُبُت بِٱلُّ ِمذ قِيُكم م  ُّسأ ۖٓ ن َةا نأَعَِٰم لَعِِبأ
َ ِإَونذ لَُكمأ ِِف ٱۡلأ

ُكلُوَن 
أ
ّٞ َوِمنأَها تَأ ﴾ ]املؤمنون : ٢٢وََعلَيأَها َولََعَ ٱلأُفلأِك َُتأَملُوَن  ٢١َولَُكمأ فِيَها َمَنَٰفُِع َكثرَِية

٢٢ - ٤٢  ] 

“আর অবশযই আরম মানুষসক মারির রনযুাে লেসক েৃরষ্ট কসররি। র্ারপর আরম 

র্াসক শুক্ররূসপ োংররক্ষর্ আযাসর স্থাপন কসররি। র্ারপর শুক্রসক আরম 

‘আ াকাে পররণর্ করর। র্ারপর ‘আ াকাসক ল াশর্রপসণ্ড পররণর্ করর। 

র্ারপর ল াশর্রপণ্ডসক হাসড় পররণর্ করর। র্ারপর হাড়সক ল াশ্ত রদসে 

আবৃর্ করর। অর্ঃপর র্াসক অনয এক েৃরষ্টরূসপ  সড় রু্র । অর্এব, 

েসবুািম স্রষ্টা আল্লাহ মহা ক যাণদােক। এরপর অবশযই লর্ামরা মরসব। 

র্ারপর রকোমসর্র রদন অবশযই লর্ামরা পুনরুরির্ হসব। আর অবশযই আরম 

লর্ামাসদর উপর োর্রি ির েৃরষ্ট কসররি। আর আরম েৃরষ্ট েম্পসকু উদােীন 
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রি াম না। আর আরম আকাশ লেসক পরররমর্ভাসব পারন বষুণ কসররি। 

অর্ঃপর আরম র্া জরমসন োংরক্ষণ কসররি। আর অবশযই আরম লেিাসক 

অপোরণ করসর্ও েক্ষম। র্ারপর আরম র্া দ্বারা লর্ামাসদর জনয লখজুর ও 

আঙু্গসরর বা ানেমূহ েৃরষ্ট কসররি। র্াসর্ লর্ামাসদর জনয প্রিুর ফ  োসক। 

আর র্া লেসকই লর্ামরা খাও। আর এক বৃক্ষ যা রেনাই পাহাড় হসর্ উদ্গর্ 

হে, যা আহারকারীসদর জনয লর্  ও র্রকারী উৎপন্ন কসর। আর রনশ্চে 

 বারদপশুর মসযয লর্ামাসদর জনয রশক্ষণীে রবষে রসেসি। র্াসদর লপসি যা 

আসি র্া লেসক আরম লর্ামাসদরসক পান করাই। আর এসর্ লর্ামাসদর জনয 

প্রিুর উপকাররর্া রসেসি এবাং র্া লেসক লর্ামরা খাও। আর এেবদ পশু ও 
লনৌকাে লর্ামাসদরসক আসরাহণ করাসনা হে”। [েূরা আ -মুরমনূন, আোর্: ১২ 

- ২২] 
َق َُيأُرُج مِ ﴿ أَودأ ا َفَتَى ٱل َ يُزأِِج َسَحاباا ُثمذ يَُؤل ُِف بَيأَنُهۥ ُثمذ َُيأَعلُُهۥ ُرََكما نذ ٱَّللذ

َ
لَمأ تََر أ

َ
نأ أ

َمآءِ ِمن ِجَباٖل فِيَها ِمنا بََرٖد  ُِل ِمَن ٱلسذ ن ِخَلَٰلِهِۦ َوُيََن  ِفُُهۥ َعن مذ َفُيِصيُب بِهِۦ َمن يََشآُء َوَيِصأ
بأَصَٰرِ 

َ َهُب بِٱۡلأ قِهِۦ يَذأ ۖٓ يََكاُد َسَنا بَرأ ْوِِل  ٤٣يََشآُء
ُ
ِ َةا ۡل  َٰلَِك لَعِِبأ َۚ إِنذ ِِف َذ أَل َوٱنلذَهاَر ُ ٱۡلذ ُيَقل ُِب ٱَّللذ

بأَصَٰرِ 
َ آءِٖۖ  ٤٤ٱۡلأ ِن مذ ُ َخلََق ُُكذ َدٓابذةٖ م  َٰ  َوٱَّللذ ِِش لََعَ ن َيمأ نِهِۦ َوِمنأُهم مذ َٰ َبطأ ِِش لََعَ ن َيمأ فَِمنأُهم مذ

ءٖ قَِديرّٞ  ِ ََشأ
َٰ ُُك  َ لََعَ َۚ إِنذ ٱَّللذ ُ َما يََشآُء َبٖعۚ َُيألُُق ٱَّللذ رأ

َ
َٰٓ أ ِِش لََعَ ن َيمأ ِ َوِمنأُهم مذ لَنيأ ﴾ ]انلور ٤٥رِجأ

 :١٢ -١٣ ] 

“রু্রম রক লদখরন লয, আল্লাহ লমর্মা াসক পররিার র্ কসরন, র্ারপর রর্রন 

লেগুস াসক একসত্র জুসড় লদন, র্ারপর লেগুস া স্তুপীকৃর্ কসরন, র্ারপর রু্রম 

লদখসর্ পাও র্ার মযয লেসক বৃরষ্টর লবর হে। আর রর্রন আকাসশ রস্থর্ 

লমর্মা ার পাহাড় লেসক রশ া বষুণ কসরন। র্ারপর র্া দ্বারা যাসক ইিা 

আর্ার্ কসরন। আর যার কাি লেসক ইিা র্া েররসে লদন। এর রবদুযসর্র 

ে ক দৃরষ্টশরক্ত প্রাে লকসড় লনে। আল্লাহ রদন ও রাসর্র আবর্ুন র্িান, 
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রনশ্চেই এসর্ অন্তরদৃরষ্টেম্পন্নসদর জনয রশক্ষা রসেসি। আর আল্লাহ প্রসর্যক 

জীবসক পারন লেসক েৃরষ্ট কসরসিন। অর্ঃপর র্াসদর লকানরি লপসি ভর রদসে 

িস , লকানরি িস  দু’পাসের উপর, আবার লকানরি িার পাসের উপর িস । 

আল্লাহ যা ইিা েৃরষ্ট কসরন। রনশ্চে আল্লাহ েব রকিুর উপর েবুশরক্তমান”। 

[েূরা আন-নূর, আোর্: ৪৩-৪৫]   
َِ َعلَيأهِ َدِۡلَلا ﴿ مأ ا ُثمذ َجَعلأَنا ٱلشذ ۥ َساكِنا لذ َولَوأ َشآءَ ََلََعلَُه ِ لَمأ تََر إََِلَٰ َرب َِك َكيأَف َمدذ ٱلظ 
َ
 ٤٥ أ

ا  ا يَِسريا َنَُٰه إَِۡلأَنا َقبأضا ا َوٱنلذوأَم ُسَباتاا وََجَعَل  ٤٦ُثمذ َقَبضأ أَل ِۡلَاسا ِي َجَعَل لَُكُم ٱۡلذ ٱنلذَهاَر وَُهَو ٱَّلذ
ا  ا  ٤٧نُُشورا َمآءِ َمآءا َطُهورا َا ِمَن ٱلسذ نَزنلأ

َ
َتِهۚۦَِ َوأ َ يََديأ رََحأ اا َبنيأ َ َِيََٰح بُۡشأ رأَسَل ٱلر 

َ
ِٓي أ  ٤٨َوُهَو ٱَّلذ

ا  نَاَِسذ َكثرِيا
َ
ا َوأ نأَعَٰما

َ
ٓ أ َنا ا َخلَقأ قَِيُهۥ ِممذ ا َونُسأ يأتا ةا مذ َ ـ َِى بِهِۦ بَلأ ُحأ ِ فأَنَُٰه بَيأَنُهمأ  َولََقدأ  ٤٩نل  ََصذ

ا  ََثُ ٱنلذاِس إِٗلذ ُكُفورا كأ
َ
ََبَٰٓ أ

َ
ُرواْ فَأ كذ ا  ٥٠ِۡلَذذ يَةٖ نذِذيرا ِ قَرأ

فَََل تُِطِع  ٥١َولَوأ ِشئأَنا َۡلََعثأَنا ِِف ُُك 
ا  ا َكبرِيا ۦ ِجَهادا ُهم بِهِ َٰفِرِيَن َوَجَِٰهدأ َريأِن َهَٰذَ  ٥٢ٱلأَك َحأ ِي َمَرَج ٱۡلأ بّٞ فَُراتّٞ َوَهََٰذا ۞وَُهَو ٱَّلذ ا َعذأ

ا  أُجورا ا َّمذ را ا َوِحجأ زَخا َجاجّٞ وََجَعَل بَيأَنُهَما بَرأ
ُ
ا فََجَعلَُهۥ  ٥٣ِملأٌح أ أَمآءِ بََۡشا ِي َخلََق ِمَن ٱل َوُهَو ٱَّلذ

ا  اَۗ َوََكَن َربَُّك قَِديرا را  [ ٢١ - ١٢﴾ ]الفرقان:  ٥٤نََسباا َوِصهأ

“রু্রম রক লদখ রন! কীভাসব লর্ামার প্ররর্পা ক িাোসক প্রোররর্ কসরসিন, 

আর রর্রন যরদ িাইসর্ন, র্াহস  র্াসক অবশযই রস্থর কসর রদসর্ পারসর্ন। 

আর আরম েূযুসক িাো েৃরষ্ট হওোর রনদশুন বারনসে রদসেরি। র্ারপর আরম 

এই িাোসক যীসর যীসর আমার ইিাক্রসম গুরিসে আরন। আর রর্রনই লর্ামাসদর 

জনয রার্সক আবরণ ও রনোসক আরামপ্রদ কসরসিন এবাং রদনসক কসরসিন 

জাগ্রর্ োকার েমে। আর রর্রনই র্াাঁর রহমসর্র প্রাক্কাস  েুোংবাদস্বরূপ বােু 

পারিসেসিন এবাং আরম আকাশ লেসক পরবত্র পারন বষুণ কসররি, মৃর্ ভূ-খণ্ডসক 

জীরবর্ করার জনয এবাং আরম লয েক  জীবজন্তু ও মানুষ েৃরষ্ট কসররি, র্ার 

মযয লেসক অসনকসক র্া পান করাই। আর আরম র্া র্াসদর মসযয বণ্টন করর, 

যাসর্ র্ারা উপসদশ গ্রহণ করসর্ পাসর; র্ারপর অরযকাাংশ ল াক শুযু 
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অকৃর্জ্ঞর্াই প্রকাশ কসর। আর আরম ইিা করস  প্ররর্রি জনপসদ একজন 

ের্কুকারী পািার্াম। েুর্রাাং রু্রম কারফরসদর আনু র্য কসরা না এবাং রু্রম 

কুরআসনর দ্বারা র্াসদর রবরুসদ্ধ কসিার োংগ্রাম কর। আর রর্রনই দু’লিা 

ো রসক একোসে প্রবারহর্ কসরসিন। একরি েুসপে েুস্বাদু, অপররি  বণাক্ত 

ক্ষাররবরশষ্ট এবাং রর্রন এর্সদাভসের মােখাসন একরি অন্তরাে ও একরি 

অনরর্ক্রময েীমানা স্থাপন কসরসিন। আর রর্রনই বীয ু দ্বারা মানুষ েৃরষ্ট 

কসরসিন, অর্ঃপর রর্রন র্াসক বাংশ র্ ও বববারহক েম্পকুযুক্ত কসরসিন। 

আর লর্ামার রব হস া প্রভূর্ ক্ষমর্াবান”। [েূরা আ -ফুরকান, আোর্: ৪৫-

৫৪]  
بُِحوَن ﴿ ُسوَن وَِحنَي تُصأ ِ ِحنَي ُتمأ ۡرِض وََعِشي اا  ١٧فَُسبأَحََٰن ٱَّللذ

َ َِٰت َوٱۡلأ َمََٰو ُد ِِف ٱلسذ َمأ َوََلُ ٱۡلأ
ِهُروَن  َۚ  ١٨وَِحنَي ُتظأ تَِها َد َموأ ۡرَض َبعأ

َ ِ ٱۡلأ ۡأ َۡ ِ َوُي
أَمي َِت ِمَن ٱلأ رُِج ٱل أَمي ِِت َوُيخأ ذ ِمَن ٱل َۡ ُُيأرُِج ٱلأ

 ِ َٰل وَن  ١٩َك ُُتأرَُجوَن َوَكَذ نُتم بََۡشّٞ تَنتَِۡشُ
َ
ِن تَُراٖب ُثمذ إَِذآ أ نأ َخلََقُكم م 

َ
َٰتِهِۦٓ أ َوِمنأ  ٢٠َوِمنأ َءاَي

 َۚ ًَة ةا َورََحأ َودذ ُكُنٓواْ إَِۡلأَها وََجَعَل بَيأَنُكم مذ ا ل ِتَسأ َوَٰجا زأ
َ
نُفِسُكمأ أ

َ
ِنأ أ نأ َخلََق لَُكم م 

َ
َٰتِهِۦٓ أ  إِنذ َءاَي
 َٰ ُروَن ِِف َذ ٖم َيَتَفكذ َُٰف  ٢١لَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقوأ تَِل ۡرِض َوٱخأ

َ َِٰت َوٱۡلأ َمََٰو َوِمنأ َءاَيَٰتِهِۦ َخلأُق ٱلسذ
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل ِلأَعَٰلِِمنَي  َۚ إِنذ ِِف َذ َٰنُِكمأ لأَو

َ
أِسنَتُِكمأ َوأ ل

َ
أِل َوٱنلذَهارِ  ٢٢أ َٰتِهِۦ َمَناُمُكم بِٱۡلذ َوِمنأ َءاَي

َمُعوَن َوٱبأتَِغآؤُكُ  ٖم يَسأ َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت ل َِقوأ لِهِۦَٓۚ إِنذ ِِف َذ ِن فَضأ َق  ٢٣م م  َوِمنأ َءاَيَٰتِهِۦ يُرِيُكُم ٱلأَِبأ
َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت  َۚٓ إِنذ ِِف َذ تَِها َد َموأ ۡرَض َبعأ

َ ۦ بِهِ ٱۡلأ ِ ۡأ َمآِء َمآءا َفُي ُِل ِمَن ٱلسذ ا َوُيََن  ا َوَطَمعا فا مٖ  َخوأ ل َِقوأ
قِلُ  ۡرِض إِذَآ  ٢٤وَن َيعأ

َ َِن ٱۡلأ وَةا م  ِۚۦَ ُثمذ إَِذا َدََعُكمأ َدعأ رِه مأ
َ
ۡرُض بِأ

َ َمآءُ َوٱۡلأ ن َتُقوَم ٱلسذ
َ
ۦٓ أ َٰتِهِ َوِمنأ َءاَي

نُتمأ َُتأرُُجوَن 
َ
َٰنُِتوَن  ٢٥أ ۥ َق ُ ّٞ َلذ ۡرِضِۖ ُُك 

َ َمََٰوَِٰت َوٱۡلأ ۥ َمن ِِف ٱلسذ َلأ  ٢٦َوََلُ ِي َيبأَدُؤاْ ٱِلأ َق ثُمذ َوُهَو ٱَّلذ
َِكيمُ  ۡرِضۚ َوُهَو ٱلأَعزِيُز ٱۡلأ

َ َِٰت َوٱۡلأ َمََٰو َٰ ِِف ٱلسذ َ لَعأ
َ أَمَثُل ٱۡلأ َوُن َعَليأهِۚ َوََلُ ٱل هأ

َ
﴾ ٢٧ يُعِيُدهُۥ َوُهَو أ

 [  ٢١ - ٤١]الروم: 

“অর্এব লর্ামরা আল্লাহর পরবত্রর্া লর্াষণা কর, যখন েন্ধযাে উপনীর্ হসব 

এবাং েকাস  উিসব। আর অপরাসি ও লজাহসরর েমসে; আর আেমান ও 
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জরমসন েক  প্রশাংো একমাত্র র্াাঁরই। রর্রন মৃর্ লেসক জীরবর্সক লবর 

কসরন এবাং জীরবর্ লেসক মৃর্সক লবর কসরন। আর রর্রন জরমনসক জীরবর্ 

কসরন র্ার মৃরু্যর পর। আর এভাসবই লর্ামরা উরির্ হসব। আর র্াাঁর 

রনদশুনাবর র মসযয এই রবষেরি রসেসি লয, রর্রন লর্ামাসদর রপর্া আদমসক 

মারি লেসক েৃরষ্ট কসরসিন, র্ারপর লর্ামরা মানুষ হসে িরড়সে পড়ি। আর 

র্াাঁর রনদশুনাবর র মসযয এই রবষেরিও রসেসি লয,  রর্রন লর্ামাসদর জনয 

লর্ামাসদর মসযয লেসকই লর্ামাসদর স্ত্রীসদরসক েৃরষ্ট কসরসিন, যাসর্ লর্ামরা 

র্াসদর কাসি প্রশারন্ত পাও। আর রর্রন লর্ামাসদর মসযয ভাস াবাো ও দো 

েৃরষ্ট কসরসিন। রনশ্চে এসর্ রনদশুনাবর  রসেসি লে কওসমর জনয, যারা রিন্তা 

কসর। আর র্াাঁর রনদশুনাবর র মসযয রসেসি আেমান ও জরমসনর েৃরষ্ট এবাং 

লর্ামাসদর ভাষা ও লর্ামাসদর বসণুর রভন্নর্া। রনশ্চে এর মসযয রনদশুনাবর  

রসেসি জ্ঞানীসদর জনয। আর র্াাঁর রনদশুনাবর র মসযয রসেসি রাসর্ ও রদসন 

লর্ামাসদর রনো এবাং র্াাঁর অনুগ্রহ লেসক লর্ামাসদর (জীরবকা) অসিষণ। 

রনশ্চে এর মসযয রনদশুনাবর  রসেসি লে কওসমর জনয যারা লশাসন। আর র্াাঁর 

রনদশুনাবর র মসযয এই রবষেরিও রসেসি লয, রর্রন লর্ামাসদরসক ভে ও 

ভরোস্বরূপ রবদুযৎ লদখান, আর আেমান লেসক পারন বষুণ কসরন। অর্ঃপর 

র্া দ্বারা জরমনসক র্ার মৃরু্যর পর পুনজুীরবর্ কসরন। রনশ্চে এর মসযয 

রনদশুনাবর  রসেসি লে কওসমর জনয যারা অনুযাবন কসর। আর র্াাঁর 

রনদশুনাবর র মসযয রসেসি, র্াাঁরই রনসদসুশ আেমান ও জরমন রস্থরর্শী  

োসক। র্ারপর রর্রন যখন লর্ামাসদরসক জরমন লেসক লবর হসে আোর জনয 

একবার আহ্বান করসবন র্খনই লর্ামরা লবর হসে আেসব। আর 

আেমানেমূহ ও জরমসন যা রকিু আসি েব র্াাঁরই। েব রকিুই র্াাঁর অনু র্। 

আর রর্রনই েৃরষ্টর েূিনা কসরন র্ারপর রর্রনই এর পুনরাবৃরি করসবন। আর 
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এিা লর্া র্াাঁর জনয অরযকদর্র েহজ। আেমান ও জরমসন েসবুাচ্চ মযুাদা 

র্াাঁরই এবাং রর্রন পরাক্রমশা ী, প্রজ্ঞামে। [েূরা আর-রূম, আোর্: ১৭-২৭]  
َمَُٰن ﴿ نَسََٰن  ٢َعلذَم ٱلأُقرأَءاَن  ١ٱلرذحأ ِ

ََياَن  ٣َخَلَق ٱۡلأ َباٖن  ٤َعلذَمُه ٱۡلأ ُِ َوٱلأَقَمُر ِِبُسأ مأ ٱلشذ
ُجَداِن  ٥ َجُر يَسأ ُم َوٱلشذ َمآءَ َرَفَعَها  ٦َوٱنلذجأ أِمزَياَن َوٱلسذ أِمزَياِن  ٧َوَوَضَع ٱل اْ ِِف ٱل َغوأ ٗلذ َتطأ

َ
 ٨أ

أِمزَياَن  ْ ٱل وا ِط َوَٗل ُُتأِۡسُ َن بِٱلأقِسأ أَوزأ ْ ٱل قِيُموا
َ
نَاِم  ٩َوأ

َ ۡرَض َوَضَعَها لِۡلأ
َ َِٰكَهةّٞ  ١٠َوٱۡلأ فِيَها َف

َماِم  كأ
َ ُل َذاُت ٱۡلأ يأَحاُن  ١١َوٱنلذخأ ِف َوٱلرذ َبُّ ُذو ٱلأَعصأ بَاِن  ١٢َوٱۡلأ ِ ي ِ َءاَٗلٓءِ َرب ُِكَما تَُكذ 

َ
فَبِأ

ارِ  ١٣ نَسََٰن ِمن َصلأَصَٰٖل َكٱلأَفخذ ِ
ِن نذارٖ  ١٤َخلََق ٱۡلأ ارِٖج م  َآنذ ِمن مذ ي ِ َءاَٗلٓءِ  ١٥وََخلََق ٱَلأ

َ
فَبِأ

بَاِن  ِ ِ  ١٦َرب ُِكَما تَُكذ  رَِبنيأ َمغأ
أ ِ َوَربُّ ٱل َِقنيأ أَمۡشأ ي ِ َءاَٗلٓ  ١٧َربُّ ٱل

َ
بَاِن فَبِأ ِ  ١٨ِء َرب ُِكَما تَُكذ 

َريأِن يَلأَتِقَياِن  َحأ ِغَياِن  ١٩َمَرَج ٱۡلأ َزخّٞ ٗلذ َيبأ بَاِن  ٢٠بَيأَنُهَما بَرأ ِ ي ِ َءاَٗلِٓء َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 ٢١َفبِأ

أَمرأَجاُن  لُُؤ َوٱل بَاِن  ٢٢َُيأُرُج ِمنأُهَما ٱللُّؤأ ِ ي ِ َءاَٗلٓءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
أُمنَش وَ  ٢٣فَبِأ ََوارِ ٱل اُت ِِف ََلُ ٱَلأ

َِٰم  َل عأ
َ رِ َكٱۡلأ َحأ

بَاِن  ٢٤ٱۡلأ ِ ي ِ َءاَٗلٓءِ َرب ُِكَما تَُكذ 
َ
 [  ٢٢،  ٤﴾ ]الرمحن: ٢٥فَبِأ

“পরম করুণামে, রর্রন রশক্ষা রদসেসিন কুরআন, রর্রন েৃরষ্ট কসরসিন মানুষ, 

রর্রন র্াসক রশরখসেসিন ভাষা। েূযু ও িাাঁদ র্াসদর রনযুাররর্ স্থাসন িস , আর 

 র্া ও বৃক্ষ উরদ্ভদ আল্লাহর বশযর্া স্বীকার কসর। আর রর্রন আকাশসক েমুন্নর্ 

কসরসিন এবাং দাাঁরড়পাল্লা স্থাপন কসরসিন। যাসর্ লর্ামরা দাাঁরড়পাল্লাে 

েীমা ঙ্ঘন না কর। আর লর্ামরা নযােেঙ্গর্ভাসব ওজন প্ররর্ষ্ঠা কর এবাং 

ওজনকৃর্ বস্তু কম রদও না। আর জরমনসক রবরিসে রদসেসিন েৃষ্টজীসবর জনয। 

র্াসর্ রসেসি ফ মূ  ও লখজুর াি, যার লখজুর আবরণযুক্ত। আর আসি 

লখাোযুক্ত দানা ও েু রন্ধযুক্ত ফু । েুর্রাাং লর্ামাসদর রসবর লকান্ লনোমর্সক 

লর্ামরা উভসে9 অস্বীকার করসব? রর্রন মানুষসক েৃরষ্ট কসরসিন শুষ্ক িনিসন 

মারি লেসক যা লপাড়া মারির নযাে। আর রর্রন রজনসক েৃরষ্ট কসরসিন 

                                           
9  ‘উভসে’ দ্বারা রজন্ন ও মানুষসক বুোসনা হসেসি।  
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লযাাঁোরবহীন অরিরশখা লেসক। েুর্রাাং লর্ামাসদর রসবর লকান্ লনোমর্সক 

লর্ামরা উভসে অস্বীকার করসব? রর্রন দুই পূবু ও দুই পরশ্চসমর10 রব। েুর্রাাং 

লর্ামাসদর রসবর লকান্ লনোমর্সক লর্ামরা উভসে অস্বীকার করসব? রর্রন দুই 

েমুেসক প্রবারহর্ কসরন, যারা পরস্পর রমর র্ হে। উভসের মসযয রসেসি এক 

আড়া  যা র্ারা অরর্ক্রম করসর্ পাসর না। েুর্রাাং লর্ামাসদর রসবর লকান 

লনোমর্সক দসর্ামরা উভসে অস্বীকার করসব? উভে েমুে লেসক উৎপন্ন হে 

মরণমুক্তা ও প্রবা । েুর্রাাং, লর্ামাসদর রসবর লকান্ লনোমর্সক লর্ামরা উভসে 

অস্বীকার করসব? আর েমুসে ি মান পাহাড়েম জাহাজেমূহ র্াাঁরই।  েুর্রাাং 

লর্ামাসদর রসবর লকান লনোমর্সক লর্ামরা উভসে অস্বীকার করসব?। [েূরা 

আর-রহমান, আোর্: ১-২৫]  
ا  ﴿ ۡرَض ِمَهَٰدا

َ لَمأ جَنأَعِل ٱۡلأ
َ
ا  ٦أ تَادا وأ

َ
َباَل أ ِ

ا  ٧َوٱَلأ َوَٰجا زأ
َ
َنَُٰكمأ أ وََجَعلأَنا نَوأَمُكمأ  ٨وََخلَقأ

ا  ٩ُسَباتاا  أَل ِۡلَاسا ا  ١٠وََجَعلأَنا ٱۡلذ ا  ١١َوَجَعلأَنا ٱنلذَهاَر َمَعاشا ا ِشَدادا  ١٢َوَبنَيأَنا فَوأَقُكمأ َسبأعا
اجا  ا وََجَعلأَنا ُِسَ اجا ا  ١٣ا َوهذ ِصَرَِٰت َمآءا ََثذاجا أُمعأ َا ِمَن ٱل نَزنلأ

َ
ا  ١٤َوأ ا َوَنَباتا ِرَج بِهِۦ َحب ا ُخأ ِ  ١٥نل 

لأَفافًا 
َ
ٍَٰت أ  [ ٤٦ - ٦﴾ ]انلبا:  ١٦وََجنذ

“আরম রক বানাই রন জরমনসক রবিানা? আর পবুর্েমূহসক লপসরক? আর 

আরম লর্ামাসদরসক েৃরষ্ট কসররি লজাড়াে লজাড়াে। আর আরম লর্ামাসদর 

রনোসক কসররি রবশ্রাম। আর আরম রার্সক কসররি আবরণ। আর আরম 

রদনসক কসররি জীরবকাজসুনর েমে। আর আরম লর্ামাসদর উপসর বারনসেরি 

োর্রি েুদৃঢ় আকাশ। আর আরম েৃরষ্ট কসররি উজ্জ্ব  একরি প্রদীপ েূযু। আর 

আরম লমর্মা া লেসক প্রিুর পারন বষুণ কসররি। যাসর্ র্া রদসে আরম শেয ও 

                                           
10 দুই পূবু ব সর্ গ্রীষ্ম ও শীর্কাস র উদেস্থ  এবাং দুই পরশ্চম ব সর্ গ্রীষ্ম ও শীর্কাস র 
অিস্থ সক বুোসনা হসেসি। 
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উরদ্ভদ উৎপন্ন করসর্ পারর। আর র্ন উদযানেমূহ”। [েূরা আন-নাবা, আোর্: 

৬ - ১৬]  
ََٰها ﴿ َۚ بَنَٰ َمآُء ِم ٱلسذ

َ
َشدُّ َخلأًقا أ

َ
نُتمأ أ

َ
ََٰها  ٢٧َءأ ى َكَها فََسوذ َطَش َۡلألََها  ٢٨َرَفَع َسمأ غأ

َ
َرَج َوأ خأ

َ
َوأ

ََٰها  ََٰهآ  ٢٩ُضَحٰ َٰلَِك َدَحٰ َد َذ ۡرَض َبعأ
َ ََٰها  ٣٠َوٱۡلأ َرَج ِمنأَها َمآَءَها َوَمرأَعٰ خأ

َ
ََٰها  ٣١أ رأَسٰ

َ
َباَل أ ِ

َوٱَلأ
 [  ٣٢ - ٢٦﴾ ]انلازاعت: ٣٢

“লর্ামাসদরসক েৃরষ্ট করা অরযক করিন, না আেমান েৃরষ্ট করা? রর্রন র্া 

বারনসেসিন। রর্রন এর িাদসক উচ্চ কসরসিন এবাং র্াসক েুেম্পন্ন কসরসিন। 

আর রর্রন এর রার্সক অন্ধকারািন্ন কসরসিন এবাং এর রদনসক আস ারকর্ 

কসরসিন। এরপর রর্রন জরমনসক রবিীণু কসরসিন। রর্রন র্ার রভর্র লেসক 

লবর কসরসিন র্ার পারন ও র্ার রৃ্ণভূরম। আর পবুর্গুস াসক রর্রন দৃঢ়ভাসব 

প্ররর্রষ্ঠর্ কসরসিন”। [েূরা আন-নারয‘আর্, আোর্: ২৬ - ৩২]  
نَسَُٰن إََِلَٰ َطَعاِمهِۦٓ ﴿ ِ

أَمآءَ َصب اا  ٢٤فَلأَينُظرِ ٱۡلأ نذا َصَببأَنا ٱل
َ
ا  ٢٥أ ۡرَض َشق ا

َ َنا ٱۡلأ ۢنَبتأَنا  ٢٦ُثمذ َشَققأ
َ
فَأ

ا  باا  ٢٧فِيَها َحب ا ا َوقَضأ   ٣٠وََحَدآئَِق ُغلأباا  ٢٩َوَزيأُتوناا َوَُّنأَلا  ٢٨وَِعَنبا
َ
َِٰكَهةا َوأ ا  ٣١ب اا َوَف َتَٰعا مذ

نأَعَِٰمُكمأ 
َ
  [  ٣٢ - ٢١﴾ ]عبس : ٣٢لذُكمأ َوِۡل

“কাসজই মানুষ র্ার খাসদযর প্ররর্  ক্ষয করুক। রনশ্চে আরম প্রিুর পররমাসণ 

পারন বষুণ করর। র্ারপর জরমনসক যোযেভাসব রবদীণু করর। অর্ঃপর র্াসর্ 

আরম উৎপন্ন করর শেয, আঙু্গর ও শাক-েবরজ, যােরূ্ন ও লখজুর বন, র্নবৃক্ষ 

লশারভর্ বা -বার িা, আর ফ  ও রৃ্ণগুল্ম। লর্ামাসদর ও লর্ামাসদর িরু্ষ্পদ 
জন্তুগুস ার জীবসনাপকরণস্বরূপ”। [েূরা আবাো, আোর্: ২৪ - ৩২]  

োযারণর্ পৃরেবীসর্ বেবােকারী েমি ল াক োমরগ্রকভাসব আল্লাহর প্রভুে, 

করৃ্ুে এবাং আরযপর্য বা রবুরবেযার্সক স্বীকার কসর। র্ারা এ কো স্বীকার 

কসর লয, আল্লাহ েৃরষ্টকর্ুা, আল্লাহ মার ক এবাং আল্লাহই েবরকিুর পররিা ক। 

এমনরক মক্কার মুশররকরাও এ কো স্বীকার করর্। মহান আল্লাহ র্াসদর এ 
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স্বীকার করাসক কুরআসনর রবরভন্ন জাে াে রু্স  যসরসিন। লযমন, মহান 

আল্লাহ বস ন:     
ۡرُض َوَمن ﴿

َ لَُموَن قُل ل َِمِن ٱۡلأ ُروَن  ٨٤فِيَهآ إِن ُكنُتمأ َتعأ فَََل تََذكذ
َ
َِۚ قُلأ أ قُلأ َمن  ٨٥َسَيُقولُوَن َّلِلذ

بأِع َوَربُّ ٱلأَعرأِش ٱلأَعِظيِم  َِٰت ٱلسذ َمََٰو فَََل َتتذُقوَن  ٨٦رذبُّ ٱلسذ
َ
َِۚ قُلأ أ قُلأ َمنا بَِيِدهِۦ  ٨٧َسَيُقولُوَن َّلِلذ

ءٖ َوُهوَ  ِ ََشأ
لَُموَن  َملَُكوُت ُُك  َٰ  ٨٨ُُيِرُي َوَٗل ُُيَاُر َعلَيأهِ إِن ُكنُتمأ َتعأ ّنذ

َ
َِۚ قُلأ فَأ َسَيُقولُوَن َّلِلذ

َحُروَن   [  ٨٤ - ٨١﴾ ]املؤمنون : ٨٩تُسأ

“ব , ‘এ জরমন ও এসর্ যারা আসি র্ারা কার যরদ লর্ামরা এর েৃরষ্টকর্ুার 

রবষসে জ্ঞান লকাসনা রাখ? অরিসরই র্ারা ব সব, ‘আল্লাহর’। ব , ‘র্বুও রক 

লর্ামরা উপসদশ গ্রহণ করসব না?’ ব , ‘লক োর্ আেমাসনর রব এবাং মহা 

আরসশর রব’? র্ারা ব সব, ‘আল্লাহ।’ ব , ‘র্বুও রক লর্ামরা আল্লাহর শারি 

হসর্ ের্কু হসব না? ব , ‘রর্রন লক যার হাসর্ েক  রকিুর করৃ্ুে, রযরন 

আশ্রে দান কসরন এবাং যাাঁর উপর লকান আশ্রেদার্া লনই?’ যরদ লর্ামরা 
জানসর্।  ারা বলবব, ‘আল্লাহ।’ ব , ‘র্বুও কীভাসব লর্ামরা রবভ্রান্ত 

হি?’’। [েূরা আ -মুরমনূন, আোর্: ৮৪ - ৮৯]    

মহান আল্লাহ বস ন:   
ۡرَض َۡلَُقولُنذ َخلََقُهنذ ٱلأَعزِيُز ٱلأَعلِيُم ﴿

َ َِٰت َوٱۡلأ َمََٰو نأ َخلََق ٱلسذ َُهم مذ ۡلأ
َ
﴾ ]الزخرف: ٩َولَئِن َسأ

٤  ] 

“আর রু্রম যরদ র্াসদরসক রজজ্ঞাো কর লয, আেমানেমূহ ও জরমনসক লক েৃরষ্ট 

কসরসিন? র্ারা অবশযই ব সব, মহাপরাক্রমশা ী েবুজ্ঞ মহান আল্লাহই লকব  

এগুস া েৃরষ্ট কসরসিন”। [েূরা আয-যুখরুফ, আোর্: ৯]  

যারা রুবুরবেযাসর্ শরীক কসরন 

র্সব গুরিকসেক ল াষ্ঠীর মানুষই লকব  এ রবষসে আাংরশক পেভ্রষ্টর্াে পরর্র্ 

হসেসি। র্ারা রবুরবেযাসর্র লক্ষসত্র আল্লাহর োসে শরীক কসরন। লযমন, 
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এক- অরিপুজকসদর লেসক এক দ  যারা রদ্বেবাদী। র্ারা বস  এ জ সর্র 

স্রষ্টা দুই জন। একজন হস া, নূসরর ই াহ; রযরন ক যাসণর েৃরষ্টকর্ুা, রদ্বর্ীেজন 

অন্ধকাসরর ই াহ; রযরন মসন্দর েৃরষ্টকারী। নূর লয অন্ধকার লেসক উিম এ 

রবষসে র্ারা একমর্। র্সব অন্ধকার (কাদীম বা) েবুপ্রািীন নারক পরবর্ুীসর্ 

লযা  হসেসি এ রবষসে র্াসদর মসযযও একারযক মর্ রসেসি।  

দুই- খৃষ্টান: যারা রত্রেবাসদ রবশ্বাে কসর। র্ারা একজন ই াহসক র্াসদর যারণা 

অনুযােী রর্নরি ভাস  রবভক্ত কসর োসক। রপর্া, পুত্র ও পরবত্র আত্মা। 

রর্ন- আরসবর কর্কগুস া মুশররক। যারা র্াসদর রকিু ই াসহর মসযয লকাসনা 

লকাসনা ক যাণ-অক যান ও পররিা না করার ক্ষমর্া আসি বস  রবশ্বাে 

করসর্া।  

িার- কাদরীেযাহ লফকুার ল াকরা:  যারা এ দারব কসর লয, বান্দা আল্লাহসক বাদ 

রদসে র্ার রনজ কমু লে রনসজই েৃরষ্ট করসর্ পাসর।  

বস্তুর্ মানব স্বভাব, জ্ঞান-বুরদ্ধ, বািবর্া এবাং শরী‘আসর্র রনসদুশনাে মহান 

আল্লাহ র্ার েৃরষ্ট, রাজে বা মার কানা এবাং পররিা নার লক্ষসত্র একক হওোর 

প্রমাণ দ্বারা এ যরসণরস ামরাহী প্রর্যাখযার্। মহান আল্লাহ বস ন:   
ُض ﴿ ِۢ بَِما َخلََق َولََعََل َبعأ َهَب ُُكُّ إَِلَٰه َ ا َّلذ ٍَٰهۚ إِذا ُ ِمن َوَلٖ َوَما ََكَن َمَعُهۥ ِمنأ إَِل ََذ ٱَّللذ َٰ َما ٱُتذ ُهمأ لََعَ

ا يَِصُفوَن  ِ َعمذ ٖضۚ ُسبأَحََٰن ٱَّللذ  [  ٤٤﴾ ]املؤمنون : ٩١َبعأ

“আল্লাহ লকান েন্তান গ্রহণ কসরন রন, র্াাঁর োসে অনয লকান ই াহও লনই। 

(যরদ োকর্) র্সব প্রসর্যক ই াহ রনসজর েৃরষ্টসক রনসে পৃেক হসে লযর্ এবাং 

এসক অসনযর উপর প্রাযানয রবিার করর্; র্ারা যা বণুনা কসর র্া লেসক 

আল্লাহর পরবত্রর্া লর্াষণা কর”!। [েূরা আ -মুরমন, আোর্: ৯১]  

লকননা, রযরন েরর্যকার ই াহ হসবন র্াসক অবশযই একজন স্রষ্টা ও রর্রন যা 

িান র্ার বািবােনকারী হসর্ হসব। যরদ র্ার োসে লকউ শরীক োসক র্খন 
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লেও েৃরষ্ট করসব এবাং কমু করসব। র্খন দুই েম্ভাবনার লয লকাসনা একরি 

পাওো যাসব। হেসর্া প্ররর্রি ই াহ র্ার রনজ রনজ েৃরষ্টর উপর দারেে গ্রহণ 

করসব এবাং র্াসদর উপর ক্ষমর্া প্রসো  করসব। এসর্ জ সর্র রনেম-কানুন 

ও শৃঙ্খ া রবনষ্ট হসব এবাং জ সর্র পররিা না রিক োকসব না।  

অেবা একজন ই াহ অপসরর উপর ক্ষমর্াবান ও রবজেী হসব। র্খন একজন 

একরি লদহসক নাড়াসর্ িাইসব অপর জন রস্থর রাখসর্ িাইসব এবাং একজন 

কাউসক মারসর্ িাইসব আসরকজন র্াসক বাাঁিাসর্ িাইসব। র্খন হের্ উভে 

ই াসহর উসেশয বািবােন হসব, অেবা একজসনর উসেশয বািবােন হসব, 

অেবা কাসরা উসেশযই বািবারের্ হসব না। প্রেম ও রৃ্র্ীেরি েমূ্পণু অেম্ভব। 

কারণ, দুরি রবপরীর্মুখী রজরনে একোসে একত্র হসর্ পাসর না এবাং দুরি 

একোসে বাদও হসে লযসর্ পাসর না। েুর্রাাং রদ্বর্ীেরি রনযাুররর্। র্খন যার 

উসেশয বািবারের্ হস া, লেই েক্ষম ই াহ। আর যার উসেশয হারে  হস া না 

লে ই াহ হওোর অসযা য। ফস  ই াহ বা রব, স্রষ্টা ও পররিা নাকারী একজন 

হওোই প্রমারণর্ ও োবযি। 

  

রৃ্র্ীের্: আল্লাহর উ ূরহেযাসর্র উপর ঈমান স্থাপন করা 

অেুাৎ এ কোর দৃঢ় রবশ্বাে স্থাপন করা লয, একক আল্লাহ র্া‘আ াই েরর্যকার 

ই াহ, মা‘বুদ/উপােয। রর্রনই ইবাদর্ পাওোর উপযুক্ত। রর্রন িাড়া আর লকউ 

ইবাদার্ পাওোর উপযুক্ত নে। কারণ, ই াহ অেু এমন উপােয যাসক 

অন্তরেমূহ ভাস াবাো ও েম্মাসনর োসে ই াহ রহসেসব মানয কসর। আর 

ইবাদসর্র হাকীকর্ হস া, পররপূণু ভাস াবাো, পূণু রবনে, পূণু েম্মান প্রদশুন 

ও পুসরাপুরর অবনর্ হওো। আর র্া একমাত্র একজন ই াসহর জসনযই হসর্ 
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হসব। এ যরসণর ঈমাসনর রবষেরি মহা োক্ষয, মহা োক্ষয দার্া লেসক মহা 

োক্ষী রহসেসব এসেসি। মহান আল্লাহ বস ন:    
نذُهۥ َٗلٓ ﴿

َ
ُ أ َعزِيُز َشِهَد ٱَّللذ

ِطۚ َٗلٓ إَِلََٰه إِٗلذ ُهَو ٱلأ اا بِٱلأقِسأ ْولُواْ ٱلأعِلأِم قَآئَِم
ُ
أَمَلَٰٓئَِكُة َوأ إَِلََٰه إِٗلذ ُهَو َوٱل

َِكيُم   [  ٤٨﴾ ]ال عمران: ١٨ٱۡلأ

“আল্লাহ োক্ষয লদন লয, রর্রন িাড়া লকাসনা (ের্য) ই াহ লনই, আর রফররশর্া 

ও জ্ঞানী ণও। রর্রন নযাে দ্বারা প্ররর্রষ্ঠর্। রর্রন িাড়া লকান (ের্য) ই াহ বা 

উপােয লনই। রর্রন পরাক্রমশা ী, প্রজ্ঞামে”। [েূরা আস  ইমরান, আোর্: ১৮]  
َمَُٰن ٱلرذِحيُم ﴿  ٓ إَِلََٰه إِٗلذ ُهَو ٱلرذحأ ۖٓ ٗلذ  [  ٤٦٣﴾ ]ابلقرة: ١٦٣ِإَوَلَُٰهُكمأ إَِلَٰهّٞ َوَِٰحدّٞ

“লর্ামাসদর ের্য ই াহ বা উপােয একই ের্য ই াহ বা উপােয। রর্রন িাড়া 
লকান ের্য ই াহ বা উপােয লনই। রর্রন পরম করুনামে ও অরর্ দো ু”। 

[েূরা আ  বাকারাহ, আোর্: 163]    

মহান আল্লাহ মাখ ুক লেসক েমূ্পণু অমুখাসপরক্ষ হওোর পরও েমি মাখ ুক 

মানব দানব েবরকিুসকই র্ার ইবাদসর্র জনয েৃরষ্ট কসরসিন।  মহান আল্লাহ 

বস ন:    
ُبُدوِن ﴿ َِ إِٗلذ ِۡلَعأ ن ِ

نذ َوٱۡلأ ِ
ُت ٱَلأ عُِموِن  ٥٦َوَما َخلَقأ ن ُيطأ

َ
رِيُد أ

ُ
ٖق َوَمآ أ ِزأ ِن ر  رِيُد ِمنأُهم م 

ُ
َمآ أ

 [  ٢١،  ٢٦﴾ ]اذلاريات: ٥٧

“আর রজন্ন ও মানুষসক লকব  এজনযই েৃরষ্ট কসররি লয র্ারা লযন আমার 

ইবাদার্ কসর। আরম র্াসদর কাসি লকাসনা রররযক িাই না; আর আরম িাই না 

লয, র্ারা আমাসক খাবার রদসব”। [েূরা আয-যাররোর্, আোর্: ৫৬, ৫৭]  

এবাং ঈমানসক বািবােন করার  সক্ষয এ েব নাবী ও রােূ সদর দুরনোসর্ 

মানব জারর্র রনকি লপ্ররণ কসরসিন। আর এ ঈমাসনর বািবােসনর দারব হস া, 

যাবর্ীে ইবাদর্ একমাত্র একক আল্লাহর জনয হসব। যরদ লকউ ইবাদাসর্র 
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রকিু অাংশ  াইরুল্লাহর জনয লোপদু কসর লে অবশযই কারফর ও মুশররক হসে 
যাসব। আর এ ইবাদর্ কসেক প্রকার:  
ইবাদসর্র প্রকার 

এক- অন্তসরর ইবাদার্: লযমন,  

 মহব্বর্ করা। মহান আল্লাহ বস ন:   
ا ﴿ نَدادا

َ
ِ أ َِۗ َوِمَن ٱنلذاِس َمن َيتذِخُذ ِمن ُدوِن ٱَّللذ ذ ِ َشدُّ ُحب اا َّلل 

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ ِۖٓ َوٱَّلذ ِ ٱَّللذ ُُيِبُّوَنُهمأ َكُحب 

 [  ٤٦٢﴾ ]ابلقرة: ١٦٥

“আর মানুসষর মসযয এমনও আসি, যারা আল্লাহ িাড়া অনযসক আল্লাহর 

েমকক্ষরূসপ গ্রহণ কসর, র্াসদরসক আল্লাহসক ভাস াবাোর মর্ ভা বাসে। আর 

যারা ঈমান এসনসি, র্ারা আল্লাহর জনয ভাস াবাোে দৃঢ়র্র”। [েূরা আ -

বাকারা, আোর্: ১৬৫] 

 ভে করা। মহান আল্লাহ বস ন:   
ِمننَِي ﴿ ؤأ  [٤١٢﴾ ]ال عمران: ١٧٥فَََل َُتَافُوُهمأ وََخافُوِن إِن ُكنُتم مُّ

“লর্ামরা র্াসদরসক ভে কসরা না, বরাং আমাসক ভে কর, যরদ লর্ামরা মুরমন 

হও”। [েূরা আস  ইমরান, আোর্: ১৭৫]  

 আশা করা, মহান আল্লাহ বস ন:  
َحَداا ﴿

َ
ِكأ بِعَِباَدةِ َرب ِهِۦٓ أ ا َوَٗل يُۡشأ َملأ َعَمَلا َصَٰلِحا ْ لَِقآَء َرب ِهِۦ فَلأَيعأ ﴾ ١١٠َفَمن ََكَن يَرأُجوا

 [  ٤٤١]الكهف: 
“েুর্রাাং লয র্ার রসবর োক্ষাৎ কামনা কসর, লে লযন েৎকমু কসর এবাং র্ার 

রসবর ইবাদাসর্ কাউসক শরীক না কসর’’। [েূরা আ -কাহ্ফ, আোর্: ১১০]  

 আল্লাহর উপর ভরো করা। মহান আল্লাহ বস ন:   
ِمننَِي ﴿ ؤأ ُٓواْ إِن ُكنُتم مُّ ِ َفَتَوَّكذ  [  ٢٣دة: ﴾ ]املائ٢٣َولََعَ ٱَّللذ
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“আর আল্লাহর উপর ভরো কর যরদ লর্ামরা প্রকৃর্ মুরমন হও’। [েূরা আ - 
মারেদা, আোর্: 23]    
 

লদসহর োংসশাযসনর মূ  হস া আত্মার োংসশাযন। লযমনরি হাদীসে বরণুর্, 

রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস সিন, 
أال وإن يف اجلسد مضغة؛ إذا صلحت صلح اجلسد لكه،وإذا فسدت فسد اجلسد لكه،أال »

 «ويه القلب
“মসন রাখ, রনশ্চে মানব লদসহ একরি ল াসির িুকরা রসেসি, যখন র্া েরিক 

হে, র্খন পূণু লদহ েরিক হে, আর যখন র্া নষ্ট হে, র্খন পূণু লদহই নষ্ট 

হে। আর র্া হস া অন্তর”।11 

দুই- লমৌরখক ইবাদর্: লযমন, 

 লদা‘আ। মহান আল্লাহ বস ন:   
ا ﴿ َحدا

َ
ِ أ ُعواْ َمَع ٱَّللذ ِ فَََل تَدأ أَمَسَِٰجَد َّلِلذ نذ ٱل

َ
 [  ٤٨﴾ ]اجلن: ١٨َوأ

“আর রনশ্চে মােরজদগুস া আল্লাহরই জনয। কাসজই লর্ামরা আল্লাহর োসে 

অনয কাউসক লডসকা না”। [েূরা আ -রজন্ন, আোর্: ১৮]  

 আশ্রে িাওো। মহান আল্লাহ বস ন:   
ِ ٱلأَفَلِق ﴿ ُعوُذ بَِرب 

َ
 [  ٤﴾ ]الفلق: ١قُلأ أ

“ব , ‘আরম আশ্রে প্রােুনা কররি ঊষার রসবর কাসি”। [েূরা আ -ফা াক, 

আোর্: ১]  

 মহান আল্লাহ আরও বস ন:   
ُعوُذ ﴿

َ
ِ ٱنلذاِس قُلأ أ  [  ٤﴾ ]انلاس: ١بَِرب 

“ব , ‘আরম আশ্রে িাই মানুসষর রসবর রনকি”। [েূরা আন-নাে, আোর্: ১]  

                                           
11 েহীহ বুখারী, হাদীে নাং ৫২৫; েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ১৫৯৯ 
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 উদ্ধার িাওো। মহান আল্লাহ বস ন:   
دِفنَِي ﴿ أَمَلَٰٓئَِكةِ ُمرأ َِن ٱل لأٖف م 

َ
ُكم بِأ ّن ِ ُمِمدُّ

َ
َتَجاَب لَُكمأ أ َتغِيُثوَن َربذُكمأ فَٱسأ ﴾ ٩إِذأ تَسأ

 [  ٤]االنفال: 

“আর িরণ কর, যখন লর্ামরা লর্ামাসদর রসবর রনকি উদ্ধার কামনা কসর 

ফররোদ কররিস , র্খন রর্রন লর্ামাসদর ডাসক োড়া রদসেরিস ন লয, ‘রনশ্চে 

আরম লর্ামাসদরসক পর পর আ মনকারী এক হাজার রফররশর্া দ্বারা োহাযয 

কররি’’। [েূরা আ -রজন্ন, আোর্: ১৮]  

রর্ন- বদরহক ইবাদর্। লযমন,  

 ো ার্ আদাে ও জসবহ করা। মহান আল্লাহ বস ন:    
ِ ٱلأَعَٰلَِمنَي ﴿ ِ َرب  ِِ َّلِلذ ِِ َونُُسِِك َوََّمأَياَي َوَمَما  [  ٤٦٢﴾ ]االنعام: ١٦٢قُلأ إِنذ َصََل

“ব , ‘রনশ্চে আমার নামাজ, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃরু্য 

আল্লাহর জনয, রযরন েক  েৃরষ্টর রব’। [েূরা আ -আন‘আম, আোর্: ১৬২]  

মহান আল্লাহ আরও বস ন:   
َرأ ﴿ ِ لَِرب َِك َوٱَنأ

 [  ٢﴾ ]الكوثر: ٢فََصل 

“অর্এব, লর্ামার রসবর উসেসশযই নামাজ পড় এবাং কুরবানী কর”। [েূরা 

আ -কাওোর, আোর্: ২]  

িার- আরেুক ইবাদর্। লযমন, 

 বাযযর্ামূ ক খরি-পারর্, যাকার্, েদকা, ওোরেের্, ওোকফ ও 

রহবা। মহান আল্লাহ বস ন:    
ِ َوَصلََواِت ﴿ ِ َواْۡلَوِْم اآلِخرِ َوَيتذِخُذ َما يُنفُِق قُُرَباٍت ِعنَد اَّلل  ْعَراِب َمن يُْؤمُِن بِاَّلل 

َ
َوِمَن اۡل

ذُهْم َسُيْدِخلُُهُم اَّللُّ ِِف رََْحَتِهِ إِنذ اَّللذ َغُفوٌر  ٗل إِنذَها قُْرَبٌة ل
َ
  [  ٤٤: اۡلوبة﴾ ]رذِحيمٌ الرذُسوِل أ

“আর লবদুইনসদর লকউ লকউ আল্লাহ ও লশষ রদসনর প্ররর্ ঈমান রাসখ এবাং যা 

বযে কসর র্াসক আল্লাহর রনকি বনকিয ও রােূস র লদা‘আর উপাে রহসেসব 
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 ণয কসর। লজসন রাখ, রনশ্চে র্া র্াসদর জনয বনকসিযর মাযযম। অরিসরই 

আল্লাহ র্াসদরসক র্াাঁর রহমসর্ প্রসবশ করাসবন। রনশ্চে আল্লাহ অরর্ ক্ষমাশী , 
পরম দো ু”। [েূরা আর্-র্াওবাহ, আোর্: ৯৯]  

 অনুরূপভাসব খাবার খাওোসনা: মহান আল্লাহ আরও বস ন:   
ِسرًيا ﴿

َ
ا َوأ ا َوَيتِيما ِكينا َٰ ُحب ِهِۦ ِمسأ َعاَم لََعَ عُِموَن ٱلطذ ِ َٗل نُِريُد  ٨َوُيطأ هِ ٱَّللذ عُِمُكمأ لِوَجأ إِنذَما ُنطأ

 [  ٤١ - ٨﴾ ]االنسان: ٩ِمنُكمأ َجَزآءا َوَٗل ُشُكوًرا 

“র্ারা খাসদযর প্ররর্ আেরক্ত োকা েসত্ত্বও রমেকীন, ইোর্ীম ও বন্দীসক খাদয 
দান কসর। র্ারা বস ,  ‘আমরা লর্া আল্লাহর েন্তুরষ্টর উসেসশয লর্ামাসদরসক 
খাদয দান করর। আমরা লর্ামাসদর লেসক লকান প্ররর্দান িাই না এবাং লকাসনা 
লশাকরও না”। [েূরা আ -ইনোন, আোর্: ৮ - ১০] 
 
ির্ুবয লয, আল্লাহর রুবুরবেযাসর্র উপর ঈমান স্থাপন করার বাযযবাযকর্া ও 
দারব হস া, আল্লাহর উ ুরহেযাসর্র উপর ঈমান স্থাপন করা। লয বযরক্ত এ কো 
স্বীকার কসর লয, আল্লাহ র্া‘আ াই স্রষ্টা, রর্রনই মার ক এবাং পররিা ক, র্ার 
জনয করণীে হস া, রযরন র্ার স্রষ্টা, মার ক বা র্োবযােক ও পররিা ক লে 
র্ার দােে ও ল া ামীসক স্বীকার করসব এবাং ইবাদসর্র লক্ষসত্র র্াসক একক 
বস  জানসব। মহান আল্লাহ মুশররকসদর রবপসক্ষ এ স্বীকাসরারক্তর মাযযসম স্বীে 
রকর্াব কুরআসনর একারযক স্থাসন দ ী  উপস্থাপন কসরন। লযমন, মহান 
আল্লাহ বস ন:    

ِيَن ِمن َقبألُِكمأ لََعلذُكمأ تَتذُقوَن ﴿ ِي َخلََقُكمأ َوٱَّلذ ُبُدواْ َربذُكُم ٱَّلذ َها ٱنلذاُس ٱعأ يُّ
َ
أ ِي  ٢١َيَٰٓ ٱَّلذ

َرَج بِهِۦ ِمَن ٱثلذ  خأ
َ
َمآءِ َمآءا فَأ نَزَل ِمَن ٱلسذ

َ
َمآءَ بَِنآءا َوأ ا َوٱلسذ َٰشا ۡرَض فَِر

َ َمَرَِٰت رِزأقاا َجَعَل لَُكُم ٱۡلأ
لَُموَن  نُتمأ َتعأ

َ
ا َوأ نَدادا

َ
ِ أ ۖٓ فَََل ََتأَعلُواْ َّلِلذ  [  ٢٢ - ٢٤﴾ ]ابلقرة: ٢٢لذُكمأ

“লহ মানুষ, লর্ামরা লর্ামাসদর রসবর ইবাদার্ কর, রযরন েৃরষ্ট কসরসিন 

লর্ামাসদরসক এবাং লর্ামাসদর পূসবু যারা রি  র্াসদরসক, যাসর্ লর্ামরা 
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জাহান্নাসমর শারি হসর্ মুরক্ত  াভ করসর্ েক্ষম হও। রযরন লর্ামাসদর জনয 
জরমনসক কসরসিন রবিানা এবাং আেমানসক কসরসিন িাদ আর আেমান 

লেসক নারয  কসরসিন বৃরষ্ট। অর্ঃপর র্াাঁর মাযযসম উৎপন্ন কসরসিন ফ -

ফ ারদ, লর্ামাসদর জনয রররযকস্বরূপ। েুর্রাাং লর্ামরা আল্লাহর জনয েমকক্ষ 

রনযুারণ কসরা না আর লর্ামরা লর্া জাসনা লয, রর্রন একাই এই েমি রজরনে 
েৃরষ্ট কসরসিন”। [েূরা আ -বাকারা, আোর্: ২১ - ২২]  

ذ ِمَن  ﴿ َۡ بأَصََٰر َوَمن ُُيأرُِج ٱلأ
َ َع َوٱۡلأ مأ لُِك ٱلسذ ن َيمأ مذ

َ
ۡرِض أ

َ َمآءِ َوٱۡلأ َِن ٱلسذ زُقُُكم م  قُلأ َمن يَرأ
فَََل َتتذُقوَن 

َ
َۚ َفُقلأ أ ُ َۚ فََسَيُقولُوَن ٱَّللذ َر مأ

َ َۡ ِ َوَمن يَُدب ُِر ٱۡلأ
أَمي َِت ِمَن ٱلأ رُِج ٱل أَمي ِِت َوُيخأ  ٣١ٱل

فُوَن فََذَٰلِ  َ َٰ تُِصأ ّنذ
َ
ۖٓ فَأ َُٰل َل ِ إِٗلذ ٱلضذ َق 

َد ٱۡلأ ۖٓ َفَماَذا َبعأ َقُّ ُ َربُُّكُم ٱۡلأ  [  ٣٢ - ٣٤﴾ ]يونس : ٣٢ُكُم ٱَّللذ

“ব , ‘আেমান ও জরমন লেসক লক লর্ামাসদর রররযক লদন? অেবা লক 

(সর্ামাসদর) শ্রবণ ও দৃরষ্ট শরক্তর মার ক? আর লক মৃর্ লেসক জীরবর্সক লবর 

কসরন আর জীরবর্ লেসক মৃর্সক লবর কসরন? লক েব রবষে পররিা না 
কসরন’? র্খন র্ারা অবশযই ব সব, ‘আল্লাহ’। েুর্রাাং, রু্রম ব , ‘র্ারপরও 
রক লর্ামরা আল্লাহর োসে অাংরশদার স্থাপন হসর্ ের্কু হসব না’? অর্এব, 

রর্রনই আল্লাহ, লর্ামাসদর প্রকৃর্ রব। অর্ঃপর েসর্যর পর ভ্রষ্টর্া িাড়া কী 
োসক? অর্এব লকাোে লর্ামাসদরসক রু্রাসনা হসি”?। [েূরা ইউনুে, আোর্: 

৩১ - ৩২]    
ا يُْۡشُِكوَن ﴿ مذ

َ
ُ َخرْيٌ أ ِيَن اْصَطَِف ٓاَّللذ ِ َوَسََلٌم لََعَ ِعَبادِهِ اَّلذ َماَواِت  .قُِل اْۡلَْمُد َّلِلذ ْن َخلََق السذ مذ

َ
أ

نبَتَْنا بِهِ 
َ
َماءِ َماء فَأ َِن السذ نَزَل لَُكم م 

َ
رَْض َوأ

َ
ن تُنبُِتوا َواْۡل

َ
ا ََكَن لَُكْم أ َحَدائَِق َذاَت َبْهَجٍة مذ

ِ بَْل ُهْم قَوٌْم َيْعِدلُوَن  َع اَّللذ إََِلٌ مذ
َ
نَْهاراً وََجَعَل  .َشَجَرَها أ

َ
رَْض قََراراً وََجَعَل ِخََللََها أ

َ
ن َجَعَل اْۡل مذ

َ
أ

إََِلٌ 
َ
ْكََثُُهْم َٗل َيْعلَُموَن  لََها َرَواَِسَ وََجَعَل َبنْيَ اْۡلَْحَريِْن َحاِجزاً أ

َ
ِ بَْل أ َع اَّللذ ن ُُيِيُب  .مذ مذ

َ
أ

ا تََذكذ  ِ قَلِيَلً مذ َع اَّللذ إََِلٌ مذ
َ
رِْض أ

َ
وءَ َوَيْجَعلُُكْم ُخلََفاء اْۡل ُروَن الُْمْضَطرذ إَِذا َدََعهُ َوَيْكِشُف السُّ

ِ َواْۡلَْحرِ وَ  . ن َيْهِديُكْم ِِف ُظلَُماِت الَِْب  مذ
َ
ِ أ َع اَّللذ إََِلٌ مذ

َ
َِياَح بُْۡشاً َبنْيَ يََدْي رََْحَتِهِ أ َمن يُرِْسُل الر 
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ا يُْۡشُِكوَن  ُ َعمذ إََِلٌ  .َتَعاََل اَّللذ
َ
رِْض أ

َ
َماءِ َواْۡل َِن السذ  اِْلَلَْق ُثمذ يُعِيُدهُ َوَمن يَْرزُقُُكم م 

ُ
ن َيبَْدأ مذ

َ
أ
ِ قُْل َهاتُوا بُرَْهانَُكمْ  َع اَّللذ    ٦١- ٢٤ :انلمل  ﴾إِن ُكنُتْم َصادِقنِيَ  مذ

“ব , ‘েক  প্রশাংোই আল্লাহর রনরমসি। আর শারন্ত র্াাঁর বান্দাসদর প্ররর্ 

যাসদর রর্রন মসনানীর্ কসরসিন। আল্লাহ লশ্রষ্ঠ, না রক যাসদরসক এরা শরীক 

কসর র্ারা’? বরাং রর্রন (সশ্রষ্ঠ), রযরন আেমানেমূহ ও জরমনসক েৃরষ্ট কসরসিন 

এবাং লর্ামাসদর জনয রর্রন আেমান লেসক পারন বষুণ কসরন। অর্ঃপর র্া 

দ্বারা আরম মসনারম উদযান েৃরষ্ট করর। র্ার বৃক্ষারদ উৎপন্ন করার ক্ষমর্া 

লর্ামাসদর লনই। আল্লাহর োসে রক অনয লকান ই াহ আসি? বরাং র্ারা এমন 

এক কওম যারা রশকু কসর। বরাং রর্রন, রযরন জরমনসক আবােসযা য কসরসিন 

এবাং র্ার মসযয প্রবারহর্ কসরসিন নদী-না া। আর র্াসর্ স্থাপন কসরসিন 

েুদৃঢ় পবুর্মা া এবাং দুই েমুসের মযযখাসন অন্তরাে েৃরষ্ট কসরসিন। আল্লাহর 

োসে রক অনয লকাসনা ই াহ আসি? বরাং র্াসদর অরযকাাংশই ের্য রবষেরি 

জাসন না; বরাং রর্রন, রযরন রনরুপাসের আহ্বাসন োড়া লদন এবাং রবপদ দূরীভূর্ 

কসরন এবাং লর্ামাসদরসক জরমসনর প্ররর্রনরয বানান। আল্লাহর োসে রক অনয 

লকান ই াহ আসি? লর্ামরা কমই উপসদশ গ্রহণ কসর োক। বরাং রর্রন, রযরন 

লর্ামাসদরসক স্থস  ও েমুসের অন্ধকাসর পে লদখান এবাং রযরন স্বীে রহমসর্র 

প্রাক্কাস  েুোংবাদবাহী বার্াে লপ্ররণ কসরন। আল্লাহর োসে রক অনয লকাসনা 

ই াহ আসি? র্ারা যা রকিু শরীক কসর আল্লাহ র্া লেসক ঊসধ্বু; বরাং রর্রন, 

রযরন েৃরষ্টর েূিনা কসরন, র্ারপর র্ার পুনরাবৃরি করসবন এবাং রযরন 

লর্ামাসদরসক আেমান ও জরমন লেসক রররযক দান কসরন, আল্লাহর োসে রক 

লকাসনা ই াহ আসি? ব , ‘লর্ামাসদর প্রমাণ রনসে এসো যরদ লর্ামরা ের্যবাদী 

হও”। [েূরা আন-নাম , আোর্: ৫৯ - ৬৪]  
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এভাসবই মহান আল্লাহ উরল্লরখর্ আোর্েমূসহ র্াঅহীসদ রুবুরবেযাসক স্বীকার 

করার দ্বারা র্াঅহীসদ উ ুরহেযার উপর প্রমাণ উপস্থাপন কসরসিন।  

অনুরূপ মুশররকসদর ই াহেমূহ লযগুস ার মসযয রবুরবেযাসর্র লকাসনা ববরশষ্টয 

লনই লেগুস ার ই াহ হওোসক বারর্  কসরসিন। মহান আল্লাহ বস ন:   
ُِكوَن َما َٗل َُيألُُق َشيأ ﴿ يُۡشأ
َ
وَن  ١٩١ا َوُهمأ ُُيألَُقوَن أ نُفَسُهمأ يَنُِصُ

َ
ا َوَٗلٓ أ ا َتِطيُعوَن لَُهمأ نَِصأ َوَٗل يَسأ

َۚ َسَوآٌء  ١٩٢ أُهَدىَٰ َٗل يَتذبُِعوُكمأ ُعوُهمأ إََِل ٱل نُتمأ َصَِٰمُتوَن ِإَون تَدأ
َ
مأ أ
َ
ُتُموُهمأ أ َدَعوأ

َ
إِنذ  ١٩٣َعلَيأُكمأ أ

َتِجيُبواْ لَُكمأ إِن ُكنُتمأ َصَِٰدقنَِي  ُعوُهمأ فَلأيَسأ ۖٓ فَٱدأ َثالُُكمأ مأ
َ
ِ ِعَباٌد أ ُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّللذ ِيَن تَدأ ٱَّلذ

يأٖد َيبأِطُشونَ  ١٩٤
َ
مأ لَُهمأ أ

َ
ٓۖٓ أ ُشوَن بَِها رأُجلّٞ َيمأ

َ
لَُهمأ أ

َ
مأ لَُهمأ َءاَذانّٞ  أ

َ
ٓۖٓ أ وَن بَِها نُيّٞ ُيبأِِصُ عأ

َ
مأ لَُهمأ أ

َ
ٓۖٓ أ بَِها

ََكَٓءُكمأ ُثمذ كِيُدوِن فَََل تُنِظُروِن  ْ َُشَ ُعوا َۗ قُِل ٱدأ َمُعوَن بَِها َل  ١٩٥يَسأ ِي نَزذ ُ ٱَّلذ إِنذ َوَيِّۧـِل ٱَّللذ
َٰلِِحنَي  ِيَن  ١٩٦ٱلأِكَتََٰبۖٓ َوُهَو َيَتَوِلذ ٱلصذ ُكمأ َوَٗلٓ َوٱَّلذ َ َتِطيُعوَن نَِصأ ُعوَن ِمن ُدونِهِۦ َٗل يَسأ تَدأ

وَن  نُفَسُهمأ يَنُِصُ
َ
َُٰهمأ يَنُظُروَن إَِۡلأ  ١٩٧أ ْۖٓ َوتََرى َمُعوا أُهَدىَٰ َٗل يَسأ ُعوُهمأ إََِل ٱل َك وَُهمأ َٗل ِإَون تَدأ

وَن   [  ٤٤٨ - ٤٤١﴾ ]االعراف: ١٩٨ُيبأِِصُ

“র্ারা রক এমন রকিুসক শরীক কসর, যারা লকান রকিু েৃরষ্ট করসর্ পাসর না। 
বরাং র্াসদরসকই েৃরষ্ট করা হে? আর র্ারা র্াসদরসক লকান োহাযয করসর্ 
পাসর না এবাং র্ারা রনজসদরসকও োহাযয করসর্ পাসর না। আর লর্ামরা যরদ 
র্াসদরসক রহদাোসর্র রদসক আহ্বান কর, র্ারা লর্ামাসদর অনুেরণ করসব 
না। লর্ামরা র্াসদরসক ডাক অেবা লর্ামরা িুপ োক, র্া লর্ামাসদর রনকি 
েমান। আল্লাহ িাড়া যাসদরসক লর্ামরা ডাক র্ারা লর্ামাসদর মসর্া বান্দা। 
েুর্রাাং লর্ামরা র্াসদরসক ডাক। অর্ঃপর র্ারা লযন লর্ামাসদর ডাসক োড়া 
লদে, যরদ লর্ামরা ের্যবাদী হও। র্াসদর রক পা আসি যার োহাসযয র্ারা 
িস ? বা র্াসদর রক হার্ আসি যা দ্বারা র্ারা যসর? বা র্াসদর রক িকু্ষ আসি 
যার মাযযসম র্ারা লদসখ? অেবা র্াসদর রক কান আসি যা দ্বারা র্ারা শুসন? 
ব , ‘লর্ামরা লর্ামাসদর শরীকসদর ডাক। র্ারপর আমার রবরুসদ্ধ ষড়যন্ত্র কর 
এবাং আমাসক অবকাশ রদসো না’। ‘রনশ্চে আমার অরভভাবক আল্লাহ, রযরন 
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রকর্াব নারয  কসরসিন। আর রর্রন লনককারসদর লদখাসশানা কসরন’। আর 
র্াাঁসক িাড়া লর্ামরা যাসদরসক ডাক র্ারা লর্ামাসদরসক োহাযয করসর্ পাসর 
না এবাং র্ারা রনজসদরসকও োহাযয করসর্ পাসর না। রু্রম যরদ র্াসদরসক 
রহদাোসর্র রদসক আহ্বান কর, র্ারা শুনসব না। আর রু্রম র্াসদরসক লদখসব 
লয, র্ারা লর্ামার রদসক র্ারকসে আসি, অেি র্ারা লদখসি না।” [েূরা আ -
আ‘রাফ, আোর্: ১৯০ - ১৯৮] 
আরও বস ন:  

َُذواْ ِمن ُدونِهِۦٓ َءالَِهةا ٗلذ َُيألُُقوَن َشيأ ﴿ ا َوَٗل َوٱُتذ نُفِسِهمأ َۡض ا
َ
لُِكوَن ِۡل ا َوُهمأ ُُيألَُقوَن َوَٗل َيمأ

ا  ةا َوَٗل نُُشورا تاا َوَٗل َحَيوَٰ لُِكوَن َموأ ا َوَٗل َيمأ عا  [  ٣﴾ ]الفرقان: ٣َنفأ
“আর র্ারা আল্লাহ িাড়া অসনক ই াহ গ্রহণ কসরসি, যারা রকিুই েৃরষ্ট করসর্ 

পাসর না, বরাং র্াসদরসকই েৃরষ্ট করা হসেসি। র্ারা রনজসদর লকাসনা ক যাণ 

ও অক যাণ করার ক্ষমর্া রাসখ না এবাং মৃরু্য, জীবন ও পুনরুিান করসর্ও 

েক্ষম হে না”। [েূরা আ -ফুরকান, আোর্: ৩] 

আরও বস ন:   
ُعواْ ﴿ ۡرِض قُِل ٱدأ

َ َِٰت َوَٗل ِِف ٱۡلأ َمََٰو ةٖ ِِف ٱلسذ لُِكوَن ِمثأَقاَل َذرذ ِ َٗل َيمأ ِن ُدوِن ٱَّللذ ُتم م  ِيَن زََعمأ ٱَّلذ
ِن َظِهريٖ  ٖك َوَما ََلُۥ ِمنأُهم م  َفََٰعُة ِعنَدهُ  ٢٢َوَما لَُهمأ فِيِهَما ِمن َِشأ ذَِن َوَٗل تَنَفُع ٱلشذ

َ
ۥٓ إِٗلذ لَِمنأ أ

ۚۥَ   [  ٢٣  - ٢٢﴾ ]سبا: ََلُ
“ব , ‘লর্ামরা আল্লাহ িাড়া যাসদরসক ই াহ মসন করসর্ র্াসদরসক আহ্বান কর। 

র্ারা আেমানেমূহ ও জরমসন অণু পররমাণ লকাসনা রকিুর মার ক নে। আর এ 

দু’লের মসযয র্াসদর লকান অাংশীদাররে লনই এবাং র্াসদর মসযয লকউ র্াাঁর 
োহাযযকারীও লনই। আর আল্লাহ যাসক অনুমরর্ লদসবন লে িাড়া র্াাঁর কাসি 

লকান েুপাররশ কাসরা উপকার করসব না”। [েূরা আে-োবা, আোর্: ২২ - 

২৩]  
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এ কারসণই েবসিসে বড় ও ভোবহ কবীরা গুনাহ এবাং মহা অনযাে হস া 

আল্লাহর ইবাদসর্ কাউসক শরীক করা। মহান আল্লাহ বস ন:  
َك َلُظلأٌم َعِظيمّٞ ﴿ أ ِ   [  ٤٣﴾ ]لقمان: ١٣إِنذ ٱلۡش 

“রনশ্চে রশকু করা মহা অনযাে”। [েূরা  ুকমান, আোর্: ১৩]  

েহীহ বুখারী ও মুের সমর হাদীে বরণুর্, রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ 

ওোোল্লাম বস ন:   
 . «أال أنبئكم بأكرب الكبائر ؟ قلنا : بىل ، يا رسول اهلل . قال : اإلرشاك باهلل» 

“আরম রক লর্ামাসদর বড় কবীরা গুনাহ েম্পসকু োংবাদ লদসবা? আমরা ব  াম 

হযাাঁ আল্লাহর রােূ ! রর্রন ব স ন, আল্লাহর োসে রশকু করা”।12 

অপর একরি হাদীসে বরণুর্, 
 «.وسئل صىل اهلل عليه وسلم  أي اذلنب أعظم ؟ قال :أن جتعل هلل نداً، وهو خلقك»

“রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লামসক রজজ্ঞাো করা হস া, েবসিসে বড় 

গুনাহ কী? রর্রন ব স ন, “আল্লাহর জনয শরীক োবযি করা অেি রর্রন 

লর্ামাসক েৃরষ্ট কসরসিন”।13 
 

রশকু করার পররণরর্ 

রশসকুর ভোবহর্া ও রনকৃষ্টর্ার কারসণ মহান আল্লাহ দুরনো ও আরখরার্ উভে 

জাহাসন রশসকুর রকিু রবযান রনযুারণ কসর রদসেসিন: লযমন, 

এক- ক্ষমা না করা। মহান আল্লাহ বস ন:   
ِ َفَقِد ٱفأ ﴿ ِكأ بِٱَّللذ َۚ َوَمن يُۡشأ َٰلَِك لَِمن يََشآُء فُِر َما ُدوَن َذ َك بِهِۦ َوَيغأ َ ن يُۡشأ

َ
فُِر أ َ َٗل َيغأ َتَىَٰٓ إِنذ ٱَّللذ

 [ ١٨﴾ ]النساء : ٤٨إِثأًما َعِظيًما 

                                           
12 েহীহ বুখারী, হাদীে নাং ২৬৫৩; েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ১৪৩ 
13 েহীহ বুখারী, হাদীে নাং ৪৪৭৭; েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ৮৬ 
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“রনশ্চে আল্লাহ র্াাঁর োসে শরীক করাসক ক্ষমা কসরন না। রর্রন ক্ষমা কসরন 

এ িাড়া অনযানয পাপ, যার জনয রর্রন িান। আর লয আল্লাহর োসে শরীক কসর 

লে অবশযই মহাপাপ রিনা কসর”। [েূরা আন-রনো, আোর্: ৪৮]  

দুই- জান্নার্সক হারাম কসরসিন এবাং জাহান্নাসম রিররদন োকার লর্াষণা 

রদসেসিন। মহান আল্লাহ বস ন:    
 ﴿ ُ َم ٱَّللذ ِ َفَقدأ َحرذ ِكأ بِٱَّللذ ۥ َمن يُۡشأ نَصارٖ إِنذُه

َ
َٰلِِمنَي ِمنأ أ ۖٓ َوَما لِلظذ َُٰه ٱنلذاُر َوى

أ
َنذَة َوَمأ ﴾ ٧٢َعلَيأهِ ٱَلأ

 [  ١٢دة: ]املائ

“রনশ্চে লয আল্লাহর োসে শরীক কসর, র্ার উপর অবশযই আল্লাহ জান্নার্ 

হারাম কসর রদসেসিন এবাং র্ার রিকানা আগুন। আর যার মসদর লকাসনা 

োহাযযকারী লনই”। [েূরা আ -মাসেদা, আোর্: ৭২]  

রর্ন- েমি আম  নষ্ট হওো। মহান আল্লাহ বস ন:   
َبَطنذ َعَملَُك َوَۡلَُكوَننذ مَِن ﴿ َت َۡلَحأ كأ َ َشأ

َ
ِيَن ِمن َقبألَِك لَئِنأ أ وِِيَ إَِۡلأَك ِإَوََل ٱَّلذ

ُ
َولََقدأ أ

 [  ٦١﴾ ]الزمر: ٦٥ٱلأَخَِٰۡسِيَن 

“আর অবশযই লর্ামার কাসি এবাং লর্ামার পূবুবর্ুীসদর কাসি অহী পািাসনা 

হসেসি লয, রু্রম রশকু করস  লর্ামার কমু রনষ্ফ  হসবই। আর অবশযই রু্রম 

ক্ষরর্গ্রিসদর অন্তভুুক্ত হসব”। [েূরা আ -যুমার, আোর্: ৬৪]  

িার- হর্যা করা এবাং যন-েম্পদ হা া  হওো। মহান আল্লাহ বস ন:   
وُهْم َواْقُعُدواْ لَُهْم ُُكذ َمرَْصٍد فَذِن ﴿  فَاْقُتلُواْ الُْمْۡشِكنَِي َحيُْث وََجدتُُّموُهْم وَُخُذوُهْم َواْحُِصُ

ََكةَ فََخلُّواْ َسبِيلَُهْم إِنذ اَّللذ َغُفوٌر رذِحيٌم  ََلةَ َوٓاتَُواْ الزذ قَاُمواْ الصذ
َ
 [٢ :اۡلوبة ] ﴾تَابُواْ َوأ

“অর্ঃপর যখন রনরষদ্ধ মােগুস া অরর্বারহর্ হসে যাসব, র্খন লর্ামরা 
মুশররকসদরসক লযখাসনই পাও হর্যা কর এবাং র্াসদরসক পাকড়াও কর, 
র্াসদরসক অবসরায কর এবাং র্াসদর জনয প্ররর্রি র্াাঁরিসর্ বসে োক। র্সব 
যরদ র্ারা র্াওবা কসর এবাং ো ার্ কাসেম কসর, আর যাকার্ লদে, র্াহস  
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র্াসদর পে লিসড় দাও। রনশ্চে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশী , পরম দো ু”। [েূরা 
আর্-র্াওবাহ, আোর্: ৫], ( এই আোর্রি েক  স্থাসনর জনয প্রসযাজয নে 
শুযূ মাত্র আরব দ্বীসপর মূরর্ুপূজক ও মুশররকসদর জনয প্রসযাজয। রনরীক্ষক: 
ড: মুহাম্মাদ মরু্ুজা রবন আসেশ মুহাম্মাদ) । 

   

রােূ ুল্লাহ্ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস ন:   
أمرت أن أقاتل انلاس حىت يقولوا : ال هلإ إال اهلل ، فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم » 

 .«، إال حبقها
“আমাসক রনসদুশ লদওো হসেসি লয, আরম লযন, মানুসষর োসে যুদ্ধ করর 

যর্ক্ষণ পযুন্ত না র্ারা এ কো বস  লয, আল্লাহ িাড়া লকাসনা ের্য ই াহ লনই। 

যখন র্ারা এ কো ব সব, র্খন ঈমাসনর দারব িাড়া র্াসদর জান ও মা  

আমার লেসক রনরাপদ োকসব”।14  

রশসক ুর ি ল াকসদর রকিু নমূনা:  

রশসকু র ি হওোর কারসণ আদম েন্তান লেসক অোংখয মানুষ ধ্বাংে ও পেভ্রষ্ট 

হসেসি। র্ারা হস া:  

এক. মূরর্ুপূজক: যরদও এসদর উপােয একারযক। লযমন,  াি, পাের, মানুষ, 

জীন, রফররশর্া, নক্ষত্র, জন্তু ইর্যারদ। এ েসবর মাযযসম শের্ান র্াসদর পেভ্রষ্ট 

ও ল ামরাহ কসরসি।  

                                           

14 েহীহ বুখারী, হাদীে নাং ২৫; েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ২১। ( এই হাদীেরি েক  স্থাসনর 
জনয প্রসযাজয নে শুযূ মাত্র আরব দ্বীপ অেবা দ্বীসপর একরি অাংশ রহজাসজর জনয প্রসযাজয। 
রনরীক্ষক: ড: মুহাম্মাদ মরু্ুজা রবন আসেশ মুহাম্মাদ)  
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দুই. কবরপন্থীরা: যারা কবরস্থ মৃর্সদর রবপদ-আপসদ ডাসক। কবরবােীসদর 

উসেসশয মানর্ কসর, র্াসদর জনয হাদীো-লর্াহফা লপশ কসর এবাং র্াসদর 

রনকি উপকার িাে এবাং ক্ষরর্ প্ররর্হর্ করা কামনা কসর।  

রর্ন. জাদুকর,  ণক: যারা  াইবী োংবাদ পাওোর আশাে রজসন্নর পূজা কসর 

অেবা র্াসদর উপরস্থর্ কসর অেবা জীন্নসদর র্াসদর অনু র্ কসর। 

 

 

রশসকুর মাযযম হসর্ োবযান করা:  

ইবাদসর্র মসযয রশসকুর পররণরর্ ভোবহ হওোর কারসণ রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

আ াইরহ ওোোল্লাম লয েব কারণেমূহ মানুষসক রশসকুর রদসক লপৌঁিাে লে েব 

কারণেমূহ লেসক উম্মর্সক ের্কু কসরসিন, যাসর্ র্ারা রশসকু র ি হওো 

লেসক রবরর্ োসক। এ যরসণর কসেকরি দৃষ্টান্ত এখাসন রু্স  যরা হস া:  

এক. পীর, আওর ো, বুজু ু ও দরসবশ সণর রবষসে মাত্রারর্ররক্ত বাড়াবারড় করা 

লেসক ের্কুর্া অব ম্বন। রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস সিন, 
 .«، فإنما أهلك من اكن قبلكم الغلوإياكم والغلو» 

োবযান, লর্ামরা বাড়াবারড় কসরা না, লর্ামাসদর পূসবুর উম্মার্সদর অরর্ররক্ত 

বাড়াবারড়ই ধ্বাংে কসরসি।15  

রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম আরও বস সিন— 
 .«، فقولوا عبد اهلل ورسوهلانلصارى ابن مريم ! إنما أنا عبدال تطروين كما أطرت »

                                           
15 নাোঈ, হাদীে নাং ৩০৫৭; ইবন মাজাহ, হাদীে নাং ৩০২৯ 
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“আমাসক রনসে লর্ামরা বাড়াবারড় কসরা না, লযমরন খৃষ্টানরা কসররি  

মারইোসমর লিস  ঈোসক রনসে। আরম লর্া একজন বান্দা। লর্ামরা আমার 

েম্পসকু এ কো ব  লয, আল্লাহর বান্দা ও র্ার রােূ ”।16  

পীর, আওর ো, বুজু ুসদর রবষসে বাড়াবারড়র একরি বাড়াবারড় হস া, র্াসদরসক 

অববয এবাং রনরষদ্ধ অেী া বা মাযযম োবযি করা। আর এরি দুই প্রকার:  

এক. রশকুী অেী া: এ যরসণর অেী া োবযি করার কারসণ একজন মুের ম 

ইে াম লেসক লবররসে যাে। আর র্া হস া, রবপদ-আপদ দূর করা এবাং 

প্রসোজন রমিাসনার জনয আল্লাহ র্া‘আ াসক বাদ রদসে র্াসদর কাসি োহাযয ও 

েহসযা ীর্া প্রােুনা করা।    

দুই. রবদ‘আর্ী অেী া: আল্লাহর রনকি লপৌঁিার জনয এমন রকিুসক মাযযম 

রনযুারণ করা লয মাযযমগুস ার অনুসমাদন বা ববযর্া মহান আল্লাহ লদন রন। 

লযমন, লনককার, পীর, বজু ু ও মাশাইখসদর েত্ত্বা, ইজ্জর্ ও েম্মান ইর্যারদসক 

অেী া বা মাযযম োবযি করা।  

ববয অেী া বা মাযযসমর বণুনা: 

ববয অেী া হস া, আল্লাহর উপর ঈমান স্থাপন করাসক অেী া বা মাযযম 

োবযি করা অেবা আল্লাহর নামেমূহ ও রেফার্েমূহ লেসক লকাসনা নাম বা 

রেফার্সক অেী া বা মাযযম বানাসনা অেবা লকাসনা লনককার বান্দার রনকি 

দু‘আ িাওো। লযমন, উমার রারদোল্লাহু আনহু বস সিন,  
 .«إيلك بنبينا، فتسقينا، وإنا نتوسل إيلك بعم نبينا فاسقناامهلل إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا » 

“লহ আল্লাহ আমরা যখন খরা লদখর্াম, র্খন আমরা আমাসদর নাবীর লদা‘আর 

মাযযসম লর্ামার রনকি প্রােুনা করর্াম। র্খন রু্রম আমাসদর বৃরষ্ট দান করসর্। 

                                           
16 েহীহ বুখারী, হাদীে নাং ৩৪৪৫ 
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আর আমরা এখন লর্ামার রনকি আমাসদর নাবীর িািার লদা‘আর মাযযসম 

প্রােুনা কররি, রু্রম আমাসদর বৃরষ্ট দান কর”।17  

রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম রশসকুর মাযযম রনরষদ্ধ করার জনয 

আরও লয েব রবষে লেসক রনসষয কসরসিন র্ন্মসযয অনযর্ম হসি,   

দুই. কবর দ্বারা রফর্নাে আক্রান্ত হওো লেসক ের্কুর্া: এর রকিু পদ্ধরর্ 

হস া:  

 কবরেমূহসক লেজদার জাে া বানাসনা। আসেশা রারদোল্লাহু আনহা 

লেসক হাদীে বরণুর্, রর্রন বস ন:   
 وجهه ، فإذا اتتم ملا نزل برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم طفق يطرح مخيصة هل ىلع» 

 «؛ اختذوا قبور أنبيائهم مساجد نلصارىلعنة اهلل ىلع ايلهود وا »، وهو كذلك : كشفها . فقال
  .«ه ، تري أنه خ ي أن يتذذ مسجداً حيذر ما صنعوا . ولوال ذلك ألبرز قرب

“রােূ  োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাসমর যখন মৃরু্য উপরস্থর্ হস া, র্খন রর্রন 

র্ার লিহারার উপর একরি িাদর লিসন রদরিস ন, যখন কষ্ট অনুভূর্ হসর্া 

র্খন রর্রন র্া খুস  লফ সর্ন। এ অবস্থাে রর্রন ব স ন, ইোহূদী ও 

খৃষ্টানসদর উপর আল্লাহর অরভশাপ, র্ারা র্াসদর নাবীসদর কবরেমূহসক 

মােরজদ বারনসেসি। রর্রন র্ারা যা কররিস  র্া লেসক স্বীে উম্মর্সক ের্কু 

কররিস ন। (আসেশা রারদোল্লাহু আনহা বস ন) যরদ লে েম্ভাবনা না হসর্া 

র্াহস  র্ার কবরসক লখা া স্থাসন করা হর্। রর্রন লর্া র্াাঁর কবরসক মােরজদ 

বানাসনার আশঙ্কা কসররিস ন”।18  

অপর বণুনাে আসি, রর্রন বস ন:  

                                           
17 েহীহ বুখারী, হাদীে নাং ১০১০ 
18 েহীহ বুখারী, হাদীে নাং ৪৩৫; েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ৫২৯। 
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، وإن من اكن قبلكم اكنوا يتذذون قبور أنبيائهم مساجد. أال فال تتذذوا القبور أال»
 .«مساجد ، فإين أنهاكم عن ذلك

“োবযান! লর্ামাসদর পূসবুর উম্মর্রা র্াসদর নাবীসদর কবরেমূহসক মােরজদ 

বারনসেরি । লর্ামরা কবরেমূহসক মােরজদ বানাসব না। আরম লর্ামাসদর এ 

লেসক রনসষয কররি”।19    

মােরজদ বানাসনা অেু, কবসরর পাসশ ো ার্ আদাে করার উসেশয করা, যরদও 

লেখাসন মােরজদ রনরমুর্ হে রন। কারণ, মােরজদ হস া, োজদার স্থান।  

 কবসরর উপর রকিু রনমুাণ করা, কবসরর মারিসক উাঁিু করা, কবর 

পাকা করা:  

কারণ, আবু  হাইেযাজ আ -আোদী রারহমাহুল্লাহ  বস ন:  আমাসক আ ী ইবন 

আবু র্াস ব রারদোল্লাহু আনহু বস ন:  
، سلم ؛ أال تدع تمثاالً إال طمستهأال أبعثك ىلع ما بعثين عليه رسول اهلل صىل اهلل عليه و»

 «وال قرباً مرشفاً إال سويته

“আরম রক লর্ামাসক এমন একরি দারেে রদসে পািাসবা লয দারেে রদসে 

রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম আমাসক পারিসেসিন। রু্রম লকাসনা 

মুরর্ুসক লদখসর্ লপস  র্া লভসঙ্গ লফ সব, আর লকান উাঁিু কবরসক লদখসর্ 

লপস  র্া েমান কসর লদসব”।20  

অনুরূপ জাসবর রারদোল্লাহু আনহু লেসক বরণুর্, রর্রন বস ন:    
يقعد عليه ، وأن يبىن عليه  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن جتصيص القرب ، وأننىه »

 .«بناء

                                           
19 েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ৫৩২। 
20 েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ৯৬৯। 



 

কুরআন ও হাদীসের আস াসক েহজ আকীদা 

 
 63  

“রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম কবর পাকা করা, কবরসরর উপর 

বো এবাং কবসরর উপর লকাসনা রকিু রনমাুণ করা লেসক রনসষয কসরসিন”।21  

আর কবসরর উপর  মু্ভজ রনমুাণ করা, কবর পাকা করা ও কবরসক েু-েরজ্জর্ 

করাও কবর লকরন্দ্রক রফর্না োংক্রান্ত রনরষদ্ধ কাসজর অন্তভুকু্ত।   

 কবসরর উসেসশয ভ্রমণ করা:  

কারণ, রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস সিন, 
 .«ال تشدُّ الرحال إال إىل ثالثة مساجد: املسجد احلرام، ومسجدي هذا، واملسجد األقىص» 

“(ইবাদর্ বা োওোসবর রনেসর্) রর্নরি মােরজদ িাড়া অনয লকাসনা স্থানসক 

উসেশয কসর ভ্রমণ করা যাসব না। রর্নরি মােরজদ হস া, মেরজসদ হারাম, 

আমার এ মােরজদ এবাং মেরজসদ আকো”।22  

 রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম-এর কবরসক ঈদ 

উদযাপসনর স্থান বানাসনা লেসক ের্কু করা: 

এ রবষসে রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস ন:   
 «ال جتعلوا قربي عيداً » 

“লর্ামরা আমার কবরসক ঈদ উদযাপসনর স্থান বা েরম্ম ন স্থান বানাসব না”।23  

ঈদ ব া হে, লযখাসন রবরভন্ন েমসে রবরভন্ন এ াকা লেসক ঐ স্থাসনর উসেসশয 

মানুষ একত্র হে।  
 

রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম রশসকুর মাযযম রনরষদ্ধ করার জনয 

আরও লয েব রবষে লেসক রনসষয কসরসিন র্ন্মসযয অনযর্ম হসি, 

                                           
21 েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ৯৭০। 
22 েহীহ বুখারী, হাদীে নাং ১১৮৯; েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ১৩৯৭। 
23 আবু দাউদ, হাদীে নাং ২০৪২। 
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রর্ন. আকীদা, ইবাদর্, অভযাে, আিার, আিরসণর লক্ষসত্র মুশররক ও আহস  

রকর্াবসদর ববরশসষ্টযর োসে োদৃশয অব ম্বন করা লেসক ের্কু করা: 

এ রবষসে রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস ন:   
 «خالفوا املرشكني» 

24।”লর্ামরা মুশররকসদর রবসরারযর্া কর“ 
রর্রন আসরা বস ন : 

 «خالفوا املجوس»
25।”লর্ামরা অরিপূজকসদর রবসরারযর্া কর“ 

রর্রন আরও বস ন : 
 .«خالفوا ايلهود»

“লর্ামরা ইোহুদীসদর রবসরারযর্া কর”।26  
 

রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম রশসকুর মাযযম রনরষদ্ধ করার জনয 

আরও লয েব রবষে লেসক রনসষয কসরসিন র্ন্মসযয অনযর্ম হসি, 

িার. প্ররর্কৃরর্, মূরর্ু, ভাষ্কযু ইর্যারদ লেসক ের্কুর্া অব ম্বন করা:  

আসেশা রারদোল্লাহু আনহা লেসক বরণুর্, রর্রন বস ন:  উসম্ম ো ামা 

রারদোল্লাহু আনহা রােূস র রনকি একরি র জুার কো আস ািনা করস ন লযরি 

রর্রন হাবশাে লদসখরিস ন। র্ার কো শুসন রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ 

ওোোল্লাম ব স ন, 
. أوئلك ل الصالح ، بنوا ىلع قربه مسجداً، وصوروا فيه تلك الصورأوئلك إذا مات فيهم الرج»

 . «رشار اخللق عند اهلل
                                           
24 েহীহ বুখারী, হাদীে নাং ৫৮৯২; েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ২৫৯। 
25 েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ২৬০। 
26 আবু দাউদ, হাদীে নাং ৬৫২। 
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র্ারা এমন ল াক, যাসদর লকাসনা ভাস া ল াক যখন মারা লযর্ র্খন র্ারা র্ার 

কবসরর উপর মােরজদ বানার্ এবাং র্ারা র্ার প্ররর্কৃরর্, মূরর্ু রনমুাণ করর্। 

এরা আল্লাহর রনকি েবসিসে রনকৃষ্ট মানুষ।27 
 

রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম রশসকুর মাযযম রনরষদ্ধ করার জনয 

আরও লয েব রবষে লেসক রনসষয কসরসিন র্ন্মসযয অনযর্ম হসি, 

পাাঁি. রশুকী শব্দেমূহ লেসক ের্কুর্া অব ম্বন করা: লযমন,  

  াইরুল্লাহর নাসম শপে করা:  

কারণ রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস সিন, 
 «أرشك من حلف بغري اهلل فقد كفر أو»

“লয বযরক্ত  াইরুল্লাহর নাসম েপে করসব, লে কুফুরী বা রশসক ু রনরক্ষি 

হসব।”।28  

 (আল্লাহ ও বান্দার) ইিার মসযয েমান োবযি করা:  

কারণ, লয বযরক্ত রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আ াইরহ ওোোল্লামসক ما شاء اهلل وشئت 
“আল্লাহ যা িান এবাং আপরন যা িান” বস রি , র্াসক আল্লাহর রােূ  

োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস রিস ন, «أجعلتين هلل نداً ! قل: ما شاء اهلل وحده».  

“রু্রম আমাসক আল্লাহর োসে শরীক োবযি করস ? রু্রম ব  শুযু আল্লাহ যা 

িান”।29  

 কাওনী বা প্রকৃরর্ বা েৃরষ্ট র্ লকাসনা কমুসক আল্লাহ বযর্ীর্ অনয 

কারও রদসক েম্পকুযুু্ক্ত করা:  

                                           
27 েহীহ বুখারী, হাদীে নাং ৪২৭; মুের ম, হাদীে নাং ৫২৮। 
28 রর্ররমযী, হাদীে নাং ১৫৩৫ 
29 নাোঈ, হাদীে নাং ৩৭৭৩ 
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এ রবষসে মহান আল্লাহ হাদীসে কুদেীসর্ বস ন:   
 «، مؤمن بالكوكبرنا بنوء كذا وكذا، فذلك اكفر يبوأما من قال : مط»

“আর লয বস , অমুক নক্ষত্র দ্বারা বৃরষ্টপ্রাি হসেসি, লে আমাসক অস্বীকার কর  

এবাং নক্ষসত্র রবশ্বাে কর ”।30  
 

রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম রশসকুর মাযযম রনরষদ্ধ করার জনয 

আরও লয েব রবষে লেসক রনসষয কসরসিন র্ন্মসযয অনযর্ম হসি, 

িে. রশকুী কম-ুকাণ্ডেমূহ লেসক ের্কুর্া অব ম্বন করা: লযমন,  

 মুেীবর্ দূর করা বা র্া প্ররর্হর্ করার উসেসশয হাসর্ বা   াে 

েূর্া বা মা য পররযান করা। কারণ, 

ইমরান ইবন হুোইন রারদোল্লাহু আনহু লেসক বরণুর্, রর্রন বস ন:   
قال : من الواهنة .  «ما هذا ؟»أن انليب صىل اهلل عليه وسلم رأى رجالً يف يده حلقة ، فقال : »

 .«، فإنك لو مت ويه عليك ما أفلحت أبداً فإنها ال تزيدك إال وهناً زعها ! ان»قال : 
“রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম এক ল াকসক লদখস ন, র্ার হাসর্র 

মসযয একরি ল া াকার েূর্া বা ররাং। রর্রন ব স ন, “এরি রক? ব  , এরি 

দুবু কারী লরাস র কারসণ  া াসনা হসেসি। র্খন রর্রন র্াসক ব স ন, “এরি 

খুস  লফ , এরি লর্ামার লকাসনা উপকাসর আেসব না বরাং লর্ামার দুবু র্া 

আসরা বারড়সে লদসব। আর যরদ রু্রম এ অবস্থাে মারা যাও রু্রম কখসনা েফ  

হসব না”।31  

 বদ নজর ইর্যারদ লেসক বািার উসেসশয র্া‘রবয েু াসনা,   াে হার 

 া াসনা, পুাঁরে  া াসনা ও মা া  া াসনা ইর্যারদ লেসক লবাঁসি োকা: 

                                           
30 েহীহ বুখারী, হাদীে নাং ৮৪৬; েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ৭১। 
31 আহমদ, হাদীে নাং ২০০০০; ইবন রহব্বান, হাদীে নাং ৬০৮৫। 
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কারণ রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস ন:   
 «، ومن تعلق ودعة فال ودع اهلل هلمن تعلق تميمة فال أتم اهلل هل» 

“লয বযরক্ত র্ারবসযর োসে রনসজসক েমৃ্পক্ত করস া মহান আল্লাহ র্ার জনয 

লকাসনা পূণুর্া দান করসবন না। আর লয বযরক্ত   াে লকাসনা রবপদ দূরকারী 

েূর্া  া াস া মহান আল্লাহ র্ার রবপদ দূর করসবন না”।32  

হারকম ও আহমসদর এক বণুনাে বরণুর্, রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ 

ওোোল্লাম বস ন:   
 «من تعلق تميمة فقد أرشك»

“লয বযরক্ত র্ারবসযর োসে রনসজসক েমৃ্পক্ত কর  লে রশকু কর ”।  

রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস ন:   
 .«، إال قطعتة، أو قالدال تبقني يف بعري قالدة من وتر» 

“লর্ামরা লকাসনা উসির   াে লকাসনা েুর্ার হার অেবা লকাসনা হার লকসি 

লফ া িাড়া অবরশষ্ট রকিু রাখসব না”।33  

 রশক ুেম্বর র্ কো-বার্ুা দ্বারা োড়, ফুাঁক করা:  

কারণ, রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস ন:   
  «، واتلولة  رشكإن الرىق، واتلمائم» 

“োড়-ফুাঁক, র্ারবয ও রর্ওো া রশকু”।34 

‘রর্ওো া’ ব া হে, এমন রকিু করা যাসক র্ারা এ বস  রবশ্বাে করর্ লয, র্া 

একজন নারীসক র্ার স্বামীর রনকি খুব রপ্রে বা অরপ্রে বারনসে লদে। 

                                           
32 আহমদ, হাদীে নাং ১৭৪০৪; ইবন রহব্বান, হাদীে নাং ৬০৮৬; হারকম, হাদীে নাং ৪১৭। 
33 েহীহ বুখারী, হাদীে নাং ৩০০৫; েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ২১১৫ 
34 আবু দাউদ, হাদীে নাং ৩৮৮৩। র্সব শরী‘আর্ েম্মর্ োাঁড়-ফুক অনয হাদীে দ্বারা এ বযাপক 
রবযান লেসক আ াদা করা হসেসি। েুর্রাাং র্া জাসেয। [েম্পাদক] 
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 রশসকুর স্থাসন জসবহ করা:  

কারণ, এক ল াক বাওোনাহ নামক স্থাসন জসবহ করার জনয মান্নর্ করার পর 

লে স্থাসন জসবহ করা েম্পসকু রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লামসক 

রজজ্ঞাো করস , রােূ  োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম র্াসক বস ন, 
فهل اكن فيها عيد من »قالوا : ال . قال : «؟اجلاهلية يعبدهل اكن فيها وثن من أوثان »

 .«أوف بنذرك»قالوا : ال . فقال :  «؟أعيادهم
“ঐ স্থাসন জাসহর েযাসর্র যুস  উপােনা করা হসর্া এমন লকাসনা মুরর্ু আসি 

রকনা? লে ব  , না, রর্রন ব স ন, লে স্থাসন র্াসদর লকান ঈদ উদযাপন করা 

হসর্া রকনা? লে ব  , না, র্খন রর্রন ব স ন, রু্রম লর্ামার মান্নর্ পুরণ 

কর”।35  

 শুভাশুভ রনণসুের কু ক্ষণ লনওোর রবযান:   

আবু্দল্লাহ ইবন মােউদ লেসক মারফূ‘ হাদীে বরণুর্, রর্রন বস ন:   
 .«الطرية رشك. الطرية رشك» 

“কু ক্ষসণ রবশ্বাে করা রশকু, কু ক্ষসণ রবশ্বাে করা রশকু”।36 

িরু্েরু্: আল্লাহর নামেমূহ ও গুণেমূসহর প্ররর্ ঈমান স্থাপন করা  

অেুাৎ এ কো দৃঢ় রবশ্বাে স্থাপন করা লয, আল্লাহ র্া‘আ ার রসেসি েুন্দর 

নামেমূহ এবাং মহৎ গুনাগুণ। মহান আল্লাহ র্ার স্বীে রকর্াসব রনসজর জনয যা 

োবযি কসরসিন এবাং র্ার রােূ  স্বীে েুন্নাসর্ আল্লাহর জনয লয েব পররপূণুর্া 

ও মহসের গুণাগুণ োবযি কসরসিন র্া লকাসনা প্রকার পদ্ধরর্ রনযুারণ, যরণ ও 

দৃষ্টান্ত িাড়া র্ার জনয োবযি করা। আর মহান আল্লাহ স্বীে রকর্াসব এবাং র্ার 

নাবী স্বীে েুন্নাসর্ লয েব অপূণুর্া, লদাষ ও মাখ ুসকর োদৃশ হওোর 

                                           
35 আবু দাউদ, হাদীে নাং ৩৩১৩ 
36 আবু দাউদ, হাদীে নাং ৩৯১০; রর্ররমরয, হাদীে নাং ১৬১৪ 
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গুণাগুণসক রনসজর জনয রনসষয কসরসিন র্া মহান আল্লাহ লেসক রনসষয করা। 

আল্লাহর নাম ও গুসণর লক্ষসত্র লকাসনা প্রকার রবকৃরর্ ও অকাযুকর করার 

নীরর্ও অব ম্বন করা যাসব না। মহান আল্লাহ এ রবষসে বস ন:   
ئِهِۚۦَ ﴿ َمَٰٓ سأ

َ
ِيَن يُلأِحُدوَن ِِفٓ أ ۖٓ َوَذُرواْ ٱَّلذ ُعوهُ بَِها َِنَٰ فَٱدأ ُسأ َمآُء ٱۡلأ سأ

َ ِ ٱۡلأ َن َما ََكنُواْ َوَّلِلذ َزوأ َسُيجأ
َملُوَن   [  ٤١٤﴾ ]االعراف: ١٨٠َيعأ

“আর আল্লাহর জনযই রসেসি েুন্দরর্ম নামেমূহ। েুর্রাাং লর্ামরা র্াাঁসক 

লেেব নাসমই ডাক। আর র্াসদরসক বজুন কর যারা র্াাঁর নাসম রবকৃরর্ র্িাে। 

র্ারা যা করর্ অরিসরই র্াসদরসক র্ার প্ররর্ফ  লদওো হসব”। [েূরা আ -

আ‘রাফ, আোর্: ১৭৯] 

মহান আল্লাহ বস ন:  
َِصرُي ﴿ ِميُع ٱۡلأ ۖٓ َوُهَو ٱلسذ ءّٞ َِ َكِمثألِهِۦ ََشأ  [٤٤﴾ ]الشورى: ١١لَيأ

“র্াাঁর মসর্া রকিু লনই আর রর্রন েবুসশ্রার্া ও েবুেষ্টা”। [েূরা আশ-শূরা, 

আোর্: ১১]  

আল্লাহ র্া‘ ার নাম ও রেফার্েমূহ দ ী  রনভুর। এখাসন যুরক্তর লকাসনা স্থান 

লনই। মহান আল্লাহ র্ার রনসজর েম্পসকু অেবা র্ার রােূ  আল্লাহ েম্পসকু লয 

েব গুসণর বণুনা রদসেসিন র্া িাড়া অনয লকাসনা গুসণ র্াসক গুনারির্ বা 

নামকরণ করা যাসব না। এ রবষসে কুরআন ও হাদীেসক অরর্ক্রম করার 

লকাসনা েুসযা  লনই। লয েব গুণাগুণ েম্পসকু আল্লাহ ও র্ার রােূ  িুপ 

লেসকসিন, লে েব গুণাগুণ লেসক িুপ োকা ওোরজব।  

লকাসনা গুণসক আল্লাহর জনয না করা ও োবযি করা উভে লক্ষসত্র দ ী  রনভুর 

হসর্ হসব। আল্লাহর নাম ও গুসণর বণুনাকারী লেসক র্ার উসেশয েম্পসক ু

বযাখযা িাওো হসব। যরদ ভাস া ও রবশুদ্ধ অেু উসেশয হে, র্া গ্রহণ করা হসব 
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এবাং শব্দ প্রর্যাখান করা হসব। আর যরদ অশুদ্ধ অেু উসেশয হে, র্াহস  শব্দ 

ও অেু উভেরি প্রর্যাখযান করা হসব। মহান আল্লাহ বস ন:   
ْوَلَٰٓئِ ﴿ 

ُ
ََِصَ َوٱلأُفَؤاَد ُُكُّ أ َع َوٱۡلأ مأ َِ لََك بِهِۦ ِعلأٌمَۚ إِنذ ٱلسذ ُف َما لَيأ وٗلا َمسأ َك ََكَن َعنأُه َوَٗل َتقأ

     [ ٣٦﴾ ]االرساء: ٣٦

“আর লয রবষে লর্ামার জানা নাই র্ার অনুেরণ কসরা না। রনশ্চে কান, লিাখ 

ও অন্তকরণ -এসদর প্ররর্রির বযাপাসর লে রজজ্ঞারের্ হসব”। েূরা আ -ইেরা, 

আোর্: ৩৬]  

আল্লাহর নামেমূসহর লেৌন্দযুয অেীম ও রু্ নাহীন। এ গুস া েবই আল্লাহর 

েত্ত্বার উপর রনদশুন এবাং র্ার গুণাগুসণর বণুনা। আর আল্লাহর গুণেমূহ 

স্বোংেম্পন্ন ও পররপূণু। 

লকাসনা রদক লেসক র্ার মসযয লকাসনা প্রকার খুাঁর্ লনই। মহান আল্লাহ বস ন:  
  

َِكيُم ﴿ ۡرِضۚ َوُهَو ٱلأَعزِيُز ٱۡلأ
َ َِٰت َوٱۡلأ َمََٰو َٰ ِِف ٱلسذ َ لَعأ

َ أَمَثُل ٱۡلأ  [  ٢١﴾ ]الروم: ٢٧َوََلُ ٱل
“আেমান ও জরমসন েসবুাচ্চ মযুাদা র্াাঁরই এবাং রর্রন পরাক্রমশা ী, প্রজ্ঞামে”। 

[েূরা আর-রূম, আোর্: ২৭]  

আর র্া ের্য। েুর্রাাং লকাসনা প্রকার রবকৃরর্ িাড়া র্ার অেুসক বারহযক বা 

শারব্দক অসেুর উপর প্রসো  করা ওোরজব। এগুস ার মসযয দৃষ্টান্ত বা 

অকাযুকর বানাসনা দ্বারা রবকৃরর্ করা েমূ্পণু রনরষদ্ধ। অেবা লয নাসম মহান 

আল্লাহ র্ার রনসজর নাম রাসখন রন এমন লকাসনা নাম আল্লাহর জনয েৃরষ্ট করা 

অেবা আল্লাহর লকাসনা নামসক  াইরুল্লাহর জনয প্রসো  করা েমূ্পণু হারাম। 

লকাসনা রকিু িাওোর জনয এবাং র্ার ইবাদসর্র জনয আল্লাহসক র্ার 

নামেমূসহর মাযযসম ডাকা ওোরজব। আল্লাহর নামেমূসহর োংরক্ষণ, মমুােু 
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অনুযাবন করা, এ েম্পকুীে রবরভন্ন বণুনাে রিন্তা-রফরকর করা এবাং লে অনুযােী 

আম  করা জরুরর। আর এ যরসণর ই ম হস া, েবসিসে েম্মানী ই ম।    

আল্লাহর রেফার্েমূসহর প্রকার: 

আল্লাহর োসে েমৃ্পক্ত হওোর রদক রবসবিনাে আল্লাহ র্া‘আ ার রেফার্েমূহ 

একারযক ভাস  রবভক্ত:  

এক- েিা র্ রেফার্। এ যরসণর রেফার্গুস া র্ার পরবত্র েো বা অরিসের 

োসে েমৃ্পক্ত। লযমন, জীবন, শ্রবণ, দশুন, ই ম, কুদরর্, ইিা, রহকমর্, শরক্ত 

ইর্যারদ। এ যরসণর রেফার্গুস া আল্লাহর েো লেসক পৃেক হে না বা পৃেক 

হওোর কো রিন্তা করা যাে না।  

দুই- কমু র্ রেফার্। এ যরসণর রেফার্গুস া আল্লাহর ইিা ও রহকমসর্র 

োসে েমৃ্পক্ত। রর্রন র্ার মহা রহকমসর্র িারহদা অনুযােী যখন িান, লযভাসব 

িান র্া বািবােন কসরন। লযমন, উপসর উিা, অবর্রণ, মহব্বর্, শত্রুর্া, খুরশ 

হওো, আশ্চযু হওো, হাো, আো ইর্যারদ রেফার্, লযগুস ার বণুনা কুরআসন 

অেবা রবশুদ্ধ হাদীসে এসেসি।   

এ যরসণর কর্ক রেফার্সক েো বা অরিসের ও কসমুর রেফার্ ব া যাে। 

লযমন কা াম বা কো ব ার গুণ বা রেফার্। মূ  রেফাসর্র রবসবিনাে এ 

রেফার্রি স্বিা র্ আবার একক ও অাংসশর রদক রবসবিনাে এরি কমু র্ 

রেফার্। (অেুাৎ একক লকাসনা লকাসনা কো ও রবসশষ কো েমে ও অবস্থা 

অনুোসর হসে োসক।) অেবা এিা ব া যাসব লয, এ যরসণর রেফাসর্র যরণ 

কাদীম বা েবুপ্রািীন। রকন্তু র্ার লকাসনা লকাসনারি পরবর্ুীসর্ োংর্রির্ হে।  

আবার কর্ক রেফার্সক খবরীেযাহ ব া হে। আর র্া হস া ঐ েব রেফার্ লয 

গুস া প্রমারণর্ হওোর একমাত্র উপাে শুযু (আল্লাহর পক্ষ লেসক প্রাি) োংবাদ, 
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রবসবক নে। লযমন, লিহারা, দুই হার্, দুই লিাখ, পা ইর্যারদ রেফার্ লয গুস া 

েম্পসকু রবশুদ্ধ োংবাদ রসেসি। 

 

কুরআন, েূন্নাহ ও ইজমা‘ দ্বারা প্রমারণর্ আল্লাহর রেফার্েমূহ 

এক- উাঁিু বা উপসর োকার গুণ: এ গুণরি রর্ন প্রকার: ক্ষমর্ার রদক লেসক 

উচ্চর্া, েিার রদক লেসক উচ্চর্া, পরাক্রমশী র্ার রদক লেসক উচ্চর্া; আল্লাহ 

েবরকিুর ঊসধ্ব,ু র্ার মাখ ুসকর লকাসনা মাখ ুক র্ার ঊসধ্বু নে। রর্রন র্ার 

আেমানেমূসহর উপর স্বীে আরসশর ঊসধ্বু রসেসিন। রর্রন র্ার মাখ ুক বা 

েৃরষ্ট লেসক আ াদা, র্ার মসযয র্ার েৃরষ্টর রকিু লনই এবাং র্ার মাখ ুসকর 

মসযয র্ার লকাসনা রকিুই লনই। এরি আল্লাহর একরি েো র্ গুণ।  

দুই- ইসিওো বা উপসর উিার রেফার্: অেুাৎ মহান আল্লাহ আেমানেমূহ ও 

জরমন েৃরষ্টর পর স্বীে আরসশর ঊসধ্বু উসিসিন। রর্রন বািসবই র্ার শান ও 

বড়ে অনুযােী আরসশর ঊসধ্বু অবরস্থর্ হসেসিন। র্ার ঊসধ্বু উিা ও োকা 

মাখ ুসকর ঊসধ্বু উিা বা োকার মর্ নে। বরাং র্া র্ার শান অনুযােী। এরি 

আল্লাহর কমু র্ গুণাগুণ।  

রর্ন- কা াম বা কো ব ার রেফার্: অেুাৎ মহান আল্লাহ অক্ষর ও স্বর দ্বারা 

বািসবই কো বস  োসকন, র্ার কো লশানা যাে। আল্লাহর কো মাখ ুসকর 

কোর মসর্া নে। রর্রন যখন িান, লযভাসব িান, যা িান র্া বস ন। র্ার কো 

ইনোফপূণু ও ের্য। র্ার কো কখসনা লশষ হসব না। রর্রন েবুদা কো ব ার 

গুসণ গুণারির্ রিস ন, আসিন এবাং োকসবন। এরি মূ  ববরশসষ্টযর রদক 

রবসবিনাে আল্লাহর েো র্ রেফার্ আর র্ার লকাসনা লকাসনারি রেফার্ বা 

গুণাগুণ অাংশরবসশষ রবসবিনাে কমু র্ রেফার্।  
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উরল্লরখর্ েব যরসণর রেফার্ বািব ও ের্য। ফস  এগুস ার বণুনা লযভাসব 

এসেসি লেভাসব োবযি করা, র্ার উপর লিসড় লদওো এবাং র্ার লকাসনা 

প্রকার পদ্ধরর্ বণুনা করা িাড়া প্রকাশয অসেুর উপর প্রসো  করা ওোরজব। এ 

মূ নীরর্রি েমি রেফাসর্র লক্ষসত্র প্রসযাজয। েুর্রাাং লকাসনা একরি রেফাসর্র 

লক্ষসত্র কো ব া মাসন অনয েব রেফাসর্র রবষসে কো ব া, এসর্ লকাসনা 

পােুকয লনই। আর লয বযরক্ত পােুকয করসব লে দ ী  প্রমাণ িাড়া লকাসনা 

একরি রেদ্ধান্ত গ্রহসণ রনেরজর্ হসব।  

রেফাসর্র রবষসে ল ামরাহ দ গুস ার আস ািনা: 

একই রকব ার অরযবােী অসনক মুের ম জামা‘আর্ আল্লাহর নাম ও 

রেফার্েমূসহর অযযাসে পেভ্রষ্ট হসেসিন। র্ারা হস া:  

এক- আহ ুর্-র্ামেী  (মুমােরে া েম্প্রদাে) বা োদৃশযবাদী: যারা রেফার্ 

োবযি করার লক্ষসত্র লবরশ বাড়াবারড় করার ফস  োদৃশযবাসদ পরর্র্ হসেসি। 

র্াসদর োংশে হসি এই লয, র্ারা বস ন:  “আমরা যা বর  এগুস াই হস া 

কুরআন ও হাদীসের বাণীর মমুােু। কারণ, মহান আল্লাহ মানুষসক এমন কো 

দ্বারা েসম্বাযন কসরন লযগুস া র্ার েৃরষ্ট জ সর্র বা মাখ ুকাসর্র মসযয 

েিরাির রবদযমান।” (অেুাৎ র্ারা বস ন, আমরা আল্লাহর গুণাগুণ েৃরষ্টকুস র 

গুণাগুসণর োসে োদৃশযপূণু মসন করর)  

এসদর যুরক্ত ও দারবর উির একারযক: 

প্রেমর্: মহান আল্লাহ রনসজই অকািয ও েু-স্পষ্ট আোর্ দ্বারা র্ার রনসজসক 

লকাসনা প্রকার দৃষ্টান্ত, েমকক্ষ ও শরীক হওো লেসক রবমুক্ত লর্াষণা কসরসিন। 

মহান আল্লাহ বস ন:    
َِصرُي ﴿  ِميُع ٱۡلأ ۖٓ َوُهَو ٱلسذ ءّٞ َِ َكِمثألِهِۦ ََشأ  [ ٤٤﴾ ]الشورى: ١١لَيأ
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“র্াাঁর মসর্া রকিু লনই আর রর্রন েবুসশ্রার্া ও েবুেষ্টা”। [েূরা আশ-শূরা, 

আোর্: ১১]  
لَُموَن فَََل ََتأَعلُواْ ﴿ نُتمأ َتعأ

َ
ا َوأ نَدادا

َ
ِ أ  [ ٢٢﴾ ]ابلقرة: ٢٢َّلِلذ

“েুর্রাাং লর্ামরা লজসন-বুসে আল্লাহর জনয েমকক্ষ রনযুারণ কসরা না”। [েূরা 

আ -বাকারা, আোর্: ২২]  
َحُدا  َولَمأ ﴿

َ
ُۥ ُكُفًوا أ  [ ١﴾ ]االخالص: ٤يَُكن َلذ

“আর র্াাঁর লকান েমকক্ষও লনই”। [েূরা আ -ইখ াে, আোর্: ৪] 

আর আল্লাহর কোর মসযয পরস্পর রবসরারযর্া কখসনাই েম্ভব নে। (েুর্রাাং 

আল্লাহর জনয োদৃশয োবযি করা যাসব না)।  

রদ্বর্ীের্: একজন স্বোং-েম্পন্ন েিা, ক্ষমর্াযর স্রষ্টা ও উপােয অপর জন দুবু  

অেম্পন্ন, অক্ষম েৃরষ্ট ও উপােনাকারী এবাং েৃরষ্টকর্ুা ের্য উপােয উভসে এক 
রকম হওো লকাসনা েুস্থ জ্ঞান ও রবসবক কখসনাই লমসন রনসর্ পাসর না। 
লযমরন-ভাসব র্ার েিা অনয েিােমূসহর অনুরূপ হে না লর্মরনভাসব র্ার 

রেফার্েমূহ অনযানয রেফাসর্র মর্ হে না। 

রৃ্র্ীের্: মূ  অসেুর রদক লেসক মহান আল্লাহ বান্দা ণসক র্ারা যা বুেসর্ 

েক্ষম র্া দ্বারাই েসম্বাযন কসরসিন। মাখ ুক ও খাস সকর গুণাগুসণর মাসে 

োমরগ্রক অসেু রম  হস ও উভসের হাকীকর্ ও পদ্ধরর্ এক হওোসক বাযয 

কসর না। একারযক মাখ ুসকর নাম এক হওো একজন অপরজসনর মসর্া 

হওোসক োবযি কসর না। লযমন, কান, লিাখ ও কুদরর্ শব্দগুস া। েুর্রাাং 

খাস ক ও মাখ ুসকর লক্ষসত্র র্া আরও লবরশ যুরক্তযুক্ত।37 

                                           
37 ফস  খাস ক রযরন স্রষ্টা র্ার লশানা বা লদখা একজন মাখ ুসকর লশানা বা লদখা কখসনাই 
এক হসব না। উভসের লদখা বা লশানার মসযয অবশযই পােুকয রসেসি। -অনুবাদক 
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দুই- আহ ুর্ র্া‘র্ী  (মু‘আরি াহ েম্প্রদাে) বা রনরিেবাদী: যারা আল্লাহর 

গুণাগুণ অস্বীকার করার রবষসে অরর্ররক্ত বাড়াবারড় করার ফস  শূণযবাসদ  বা 

রনরিেবাসদ রনপরর্র্ হসেসি।  র্াসদর প্রশ্ন হস া, লকাসনা রেফার্সক প্রমাণ করা 

দ্বারা োদৃশয হওো বাযযর্ামূ ক। কারণ, এ যরসণর রেফার্ বা গুণাগুণ এমন, 

লযগুস া দ্বারা একজন মাখ ুকও গুণারির্ হে। র্াই খাস সকর মসযয এেব গুণ 

োকসর্ পাসর না। এগুস া লেসক খাস কসক রবমুক্ত লর্াষণা করা েুরনরদুষ্ট। র্ারা 

লকাসনা গুসণ গুণারির্ হওো িাড়াই আল্লাহর অরিে োকাসক োবযি করার 

লিষ্টা কসর। কারারমর্া বাসর্নী েম্প্রদাসের ল াসকরা র্াসদর এ মর্বাসদর 

কট্টরপন্থী দ । যারা আল্লাহর জনয দু’ রবপরীর্মুখী রেফার্ বা গুণাগুণ োবযি 

করসর্ও নারাজ। (র্ারা আল্লাহর অরিে আসি বা অরিে নাই এর লকাসনারিই 

লমসন রনসর্ িাে না।) র্ারপসরর স্থান হস া, জাহরমেযাহ েম্প্রদাসের, যারা 

আল্লাহর নাম ও রেফার্ উভেসক অস্বীকার কসর। র্ারপর রসেসি মু‘র্ারয া 

েম্প্রদাে; যারা আল্লাহর নামেমূহসক স্বীকার কসর, রকন্তু র্ারা লেেব নাসমর 

অন্ত ুর্ রেফার্ বা গুণসক অস্বীকার কসর। 

এসদর যুরক্ত ও দারবর উির একারযক: 

প্রেমর্: প্রকাশয, েু-স্পষ্ট ও অকািয আোর্েমূসহ মহান আল্লাহ র্ার রনসজর 

জনয রেফার্ োবযি কসরসিন এবাং রর্রন র্া োদৃশযর্াসক অস্বীকার করার োসে 

একত্র কসর রেফাসর্র আস ািনা কসরসিন। লযমন, মহান আল্লাহ বস ন:    
ۖٓ َوُهَو ﴿ ءّٞ َِ َكِمثألِهِۦ ََشأ َِصرُي لَيأ ِميُع ٱۡلأ  [٤٤﴾ ]الشورى: ١١ٱلسذ

“র্াাঁর মসর্া রকিু লনই, আর রর্রন েবুসশ্রার্া ও েবুেষ্টা”। [েূরা আশ-শূরা, 

আোর্: ১১] 

আর আল্লাহ র্া‘আ ার কো একরি অপররির রবপরীর্ বা পরস্পররবসরাযী 

হওো অেম্ভব। (অেুাৎ একই আোসর্ রর্রন র্াাঁর োদৃশয অস্বীকার করার োসে 
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োসে র্াাঁর রনসজর জনয গুণাগুণ োবযি কসরসিন। েুর্রাাং োদৃশয রনসষয করা 

হসব রকন্তু গুণ োবযি করা হসব। যরদ র্া না করা হে র্াহস  আল্লাহর 

আোসর্র অেু করা করিন।)  

রদ্বর্ীের্: লকাসনা বস্তু লকাসনা না লকাসনা গুসণ গুণারির্ হওো িাড়া শুযু র্ার 

অরিে প্রমাণ করা কখসনা েম্ভব নে। বািসব এ যরসণর লকাসনা রকিু পাওো 

যাে না, শুযুমাত্র মসন মসন ভাবা যাে। ফস  র্াসদর কোর পররণরর্ হস া, 

স্রষ্টাসক অস্বীকার করা।  

রৃ্র্ীের্: োমরগ্রক ও বযাপক শব্দেমূহ দ্বারা বরণুর্ গুণ লকাসনা একরি রনরদুষ্ট 

বস্তুর মসযয পাওো এ কোসক বাযয কসর না লয ঐ গুণরি হুবহু অপর একরি 

রনযুাররর্ বস্তুর মসযয একই রকম হসব, বরাং এ দুরি বস্তুর প্ররর্রি ঐ বযাপক 

গুণরির একক গুণ রহসেসব রবসবরির্ হসব। কারণ, গুণসক যখন লকাসনা বস্তুর 

োসে েমৃ্পক্ত করা হে বা লকাসনা বস্তুর প্ররর্ েম্পকুযুক্ত করা হে, র্খন 

বািসব র্া বযাপকর্া হাররসে লফস  এবাং অসনযর োসে েমৃ্পক্ত হওোর ববরশষ্টয 
লেসক দূসর েসর যাে।  
রর্ন- আহ ুর্ র্া‘ওেী  (র্াবী পন্থী) বা অপবযাখযাকারী: যারা এ রবশ্বাে কসর 

লয, কুরআন ও হাদীসের প্রমাণ বা ভাষযেমূহ আল্লাহর জনয েরর্যকার অসেু বা 

বািসব লকাসনা গুণ রসেসি এমন লকাসনা প্রমাণ বহন কসর না। ফস  র্ারা 

কুরআন ও হাদীসের প্রমাণ েমূসহর রভন্ন লকাসনা অেু র্া াশ করসর্ োসক যার 

উপর প্রমাণেমূহসক প্রসো  করা যাে। র্খন র্ারা লকাসনা প্রকার রবশুদ্ধ দ ী  

(যদ্ধারা বারহযক অেু লেসক অনয অসেুর রদক রফররসে লনওোর েুসযা  োসক) 

িাড়াই প্রমাণেমূহসক রভন্ন অসেুর উপর প্রসো  কসর। র্ারা র্াসদর এ যরসণর 

রবকৃরর্সক প্রমাণেমূসহর বযাখযা বস  আখযারের্ কসর োসক।    

এসদর যুরক্ত ও দারবর উিরও একারযক: 
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প্রেমর্: মহান আল্লাহ র্ার মাখ ুক লেসক র্ার রনসজর েম্পসকু অরযক জ্ঞার্, 

অরযক ের্যবাদী এবাং েুন্দর বাণীর অরযকারী। আর আল্লাহর রােূ  র্ার রব 

েম্পসকু েবুারযক জ্ঞার্, েু-স্পষ্টভাষী, েসবুাচ্চ ের্যবাদী এবাং উম্মসর্র জনয 

েবসিসে লবরশ ক যাণকামী। েুর্রাাং, আল্লাহ ও র্ার রােূস র উপর অপর 

বযরক্ত রকভাসব লবরশ বুেসর্ েক্ষম হে এবাং র্াসদর বাণীসক ল ামরাহ ও পেভ্রষ্ট 

হওোর অব ম্বন রহসেসব গ্রহণ কসর।  

রদ্বর্ীের্: লয লকাসনা কোর লক্ষসত্র মূ নীরর্ হস া, কোসক র্ার বািব অসেুর 

উপর প্রসো  করা। বারহযক অেু লেসক রূপক অেু গ্রহণ করসর্ বাযয কসর, 

এমন লকাসনা রবশুদ্ধ লকাসনা দ ী  না পাওো পযুন্ত লকাসনা কোসক র্ার 

বারহযক অেু লেসক রূপক অসেুর রদসক রনসে যাওো রবকৃর্ করারই নামান্তর; যা 

লকাসনাক্রসমই ববয নে। আর আল্লাহর গুণবািক এেব প্রমাণসক র্ার বারহযক 

অেু লেসক অনয অসেু রনসর্ বাযয করার মর্ লকাসনা দ ী  লনই। েুর্রাাং র্া 

করা যাসব না।  

রৃ্র্ীের্: আল্লাহর রােূ  আল্লাহর পক্ষ লেসক র্ার উপর যা রকিু নারয  হসেসি 

র্া রর্রন মানুসষর জনয বণুনা কসরসিন এবাং র্াসদর কাসি রর্রন পুসরাপুরর 

লপৌঁসি রদসেসিন। এ মহান অযযাসের লকাসনা মন ড়া ও বানাসনা অেু যা এ েব 

রবকৃর্কারীরা দাবী করসি, র্া রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বণুনা 

না কসর লিসড় যাসবন র্া কখসনাই েম্ভব নে।   

িার- আহ ুর্ র্াজহী  (জাসহ  পন্থী) বা মূখুর্া অব ম্বনকারী: যারা রবশ্বাে 

কসর লয, মহান আল্লাহ র্ার রনসজর েম্পসকু এবাং র্ার রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

আ াইরহ ওোোল্লাম র্ার েম্পসকু লয োংবাদ রদসেসিন লেেব রকিুর অেু 

অজ্ঞার্। একমাত্র আল্লাহ িাড়া লকউ জাসন না এবাং কাসরা জনয র্া জানার 
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লকাসনা উপাে লনই। র্ারা র্াসদর রনসজসদর মুফাওোযাহ  বস  দাবী  )مفوضة(

কসর এবাং র্াসদর পে হস া, র্াফবীয  েমপুণ করা।  (اتلفويض)

এসদর যুরক্ত ও দারবর উির একারযক: 

প্রেমর্: আল্লাহ েম্পসকু জানার অযযাে যা দীসনর অযযােেমূসহর েবসিসে মহান 

ও গুরুেপূণু অযযাে, র্া আবদ্ধ কসর রাখা বা র্া জানার পেসক রুদ্ধ কসর রাখা 

লকাসনা জ্ঞান বা প্রমাণ দ্বারা র্া জানা যাসব না র্া কখসনাই েম্ভব নে।  

রদ্বর্ীের্: মহান আল্লাহ েু-স্পষ্ট আরবী ভাষাে কুরআন নারয  কসরসিন এবাং 
স্বীে বান্দাসদর র্া বুেসর্ এবাং  সবষণা করসর্ রনসদুশ রদসেসিন। কুরআসনর 

লকান অাংশ বাদ লদন রন। এর দ্বারা বুো যাে লয, কুরআসনর অেু বুো েম্ভব। 

লকব  যরণ ও প্রকৃরর্র জ্ঞান হস া অদৃশয ও  াইবী রবষেেমূসহর অন্তভুুক্ত, 

যার জ্ঞান শুযু আল্লাহর কাসি োংররক্ষর্।  

রৃ্র্ীের্: এ মর্বাদ গ্রহণ করার অেু হসি, এ উম্মসর্র পূবুেূরী যারা প্রেম 

যুস  অরর্বারহর্ হসেসিন র্াসদরসক রনরক্ষর, অজ্ঞ ও মূখু ব ার লিষ্টা করা 

এবাং র্াসদর েম্পসকু এ কো ব া লয, র্ারা লকব  পড়া িাড়া আল্লাহর রকর্াব 

েম্পসকু রকিুই জানসর্া না। আর এিা ব া লয, রেফার্ েম্পকুীে আোর্েমূহ 

লকব  রিত্র ও অক্ষসরর মসর্া, যার লকাসনা গ্রহণ লযা য অেু লনই। 

(নাউযুরবল্লাহ)  
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রফররশর্াসদর প্ররর্ ঈমান স্থাপন করা 

রফররশর্াসদর রবষসে রনসম্নাক্ত রবষেেমূসহর প্ররর্ দৃঢ় রবশ্বাে স্থাপন করা: 

প্রেমর্: র্ারা আল্লাহর েম্মারনর্ বান্দা: র্ারা র্াসদর রসবর প্ররর্ অনু র্ এবাং 

র্ারা েদা েবুদা র্াসদর রসবর েম্মান ও ভরক্তর েরহর্ ভসে ভীর্। র্ারা 

আল্লাহর োরন্নযযপ্রাি অনু র্ বান্দা। র্াসদর মসযয রবুরবেযর্ ও উ ুরহেযাসর্র 

লকাসনা ববরশষ্টয লনই। মহান আল্লাহ র্াসদর েম্পসকু বস ন:   
ََذ ﴿ َرُموَن َوقَالُواْ ٱُتذ كأ اَۗ ُسبأَحََٰنُهۚۥَ بَلأ ِعَبادّٞ مُّ َمَُٰن َوَلا رِهِۦ  ٢٦ٱلرذحأ مأ

َ
ِل َوُهم بِأ بُِقونَُهۥ بِٱلأَقوأ َٗل يَسأ

َملُوَن  يَتِهِۦ  ٢٧َيعأ ِنأ َخشأ تََِضَٰ َوُهم م  َفُعوَن إِٗلذ لَِمِن ٱرأ يأِديِهمأ َوَما َخلأَفُهمأ َوَٗل يَشأ
َ
َ أ لَُم َما َبنيأ َيعأ

فُِقوَن   [٢٨ -٢٦﴾ ]االنبياء: ٢٨ُمشأ
“আর র্ারা বস , ‘পরম করুণামে েন্তান গ্রহণ কসরসিন।’ রর্রন পরবত্র বরাং 

রফররশর্া ণ38 আল্লাহর োরন্নযযপ্রাি ও েম্মারনর্ বান্দা। র্ারা আল্লাহর  

আসদশ িাড়া লকান কো বস  না, র্াাঁর রনসদুসশই লর্া র্ারা কাজ কসর। 

অর্ীর্ কাস র এবাং ভরবষযৎ কাস র েব রকিুই রর্রন জাসনন। আর র্ারা 

শুযু র্াসদর জনযই েুপাররশ কসর যাসদর প্ররর্ রর্রন েন্তুষ্ট। র্ারা র্াাঁর েম্মান 
ও ভরক্তর েরহর্ ভসে ভীর্39”। [েূরা আ -আরম্বো, আোর্: ২৬-২৮]  

মহান আল্লাহ বস ন:   
َمُروَن۩ ﴿ َعلُوَن َما يُؤأ ِن فَوأقِِهمأ َوَيفأ  [  ٢١﴾ ]انلحل: ٥٠َُيَافُوَن َربذُهم م 

“র্ারা র্াসদর উপরস্থ রবসক ভে কসর এবাং র্াসদরসক যা রনসদুশ লদওো হে, 

র্ারা র্া কসর”। [েূরা আন-নাহা , আোর্: ৫০]   

মহান আল্লাহ বস ন:   
                                           
38. বনূ খুযা‘আ দাবী করর্, লফসরশর্ারা আল্লাহর কনযা। এ ভু  যারণা দূর করসর্ আল্লাহ 

বস ন, রফররশর্ারা আল্লাহর েন্তান নে; বরাং র্ারা েম্মারনর্ বান্দা। আ -কাশ্শাফ 
39. রফররশর্ারা আল্লাহর ভসে েবুদা ভীর্ োসক।  
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َمُروَن ﴿ َعلُوَن َما يُؤأ َمَرُهمأ َوَيفأ
َ
َ َمآ أ ُصوَن ٱَّللذ  [ ٦﴾ ]اتلحريم: ٦ٗلذ َيعأ

“আল্লাহ র্াসদরসক লয রনসদুশ রদসেসিন র্ারা লে বযাপাসর র্ার অবাযয হে না। 

আর র্ারা র্া-ই কসর যা র্াসদরসক আসদশ করা হে”। [েূরা আর্-র্াহরীম, 

আোর্: ৬]  
 [  ٤٦﴾ ]عبس : ١٦كَِراِۢم بََرَرةٖ ﴿

“যারা মহােম্মারনর্, আল্লাহর অনু র্”। [েূরা আবাো, আোর্দ: ১৬]  

 মহান আল্লাহ বস ন:  
ا ُثمذ ﴿ ُبُدوَن َوَيوأَم َُيأُۡشُُهمأ َۡجِيعا ُؤَٗلٓءِ إِيذاُكمأ ََكنُواْ َيعأ َهَٰٓ

َ
قَالُواْ ُسبأَحََٰنَك  ٤٠َيُقوُل لِلأَمَلَٰٓئَِكةِ أ

ِمُنوَن  ؤأ ََثُُهم بِِهم مُّ كأ
َ
ۖٓ أ نذ ِ

ُبُدوَن ٱَلأ نَت َوِۡلَُّنا ِمن ُدونِِهمِۖ بَلأ ََكنُواْ َيعأ
َ
 [ ١٤،  ١١﴾ ]سبا: ٤١أ

“আর িরণ কর, লযরদন রর্রন র্াসদর েক সক েমসবর্ করসবন র্ারপর 

রফররশর্াসদরসক ব সবন: ‘এরা রক লর্ামাসদরই ইবাদর্ বা উপােনা করর্?’ 

র্ারা (রফররশর্ারা) ব সব, ‘আমরা আপনার পরবত্র লর্াষণা করর, আপরনই 

আমাসদর অরভভাবক, র্ারা নে, বরাং র্ারা রজনসদর ইবাদর্ বা উপােনা 

করর্। এসদর অরযকাাংশই র্াসদর প্ররর্ ঈমান রাখর্”। [েূরা োবা, আোর্: 

৪০, ৪১]  

মহান আল্লাহ বস ন:  
َِكيُم ﴿ نَت ٱلأَعلِيُم ٱۡلأ

َ
ٓۖٓ إِنذَك أ َتَنا  [  ٣٢﴾ ]ابلقرة: ٣٢قَالُواْ ُسبأَحََٰنَك َٗل ِعلأَم نَلَآ إِٗلذ َما َعلذمأ

“র্ারা ব  , ‘আমরা আপনার পরবত্র লর্াষণা করর। আপনি আমাবেরবক যা 
নিনিবেবেি, র্া িাড়া আমাসদর লকাসনা জ্ঞান লনই। রনশ্চে আপরন েবুজ্ঞ, 

প্রজ্ঞামে”। [েূরা আ -বাকারা, আোর্: ৩২]  

রদ্বর্ীের্: রফররশর্ারা নূর লেসক েৃষ্ট: রবশা  আকৃরর্র অরযকারী, রবশা  ডানা 

রবরশষ্ট এবাং রবরভন্ন আকৃরর্র অরযকারী। রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ 

ওোোল্লাম বস ন:  
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   «خلقت املالئكة من نور» 

“রফররশর্াসদরসক নূর দ্বারা েৃরষ্ট করা হসেসি”।40  

মহান আল্লাহ বস ন:  
ََٰث وَ ﴿ ثأَِنَٰ َوثَُل نَِحةٖ مذ جأ

َ
ْوِِلٓ أ

ُ
أَمَلَٰٓئَِكةِ رُُسًَل أ ۡرِض َجاِعِل ٱل

َ َِٰت َوٱۡلأ َمََٰو ِ فَاِطرِ ٱلسذ ُد َّلِلذ َمأ ََٰعَۚ ٱۡلأ ُرَب
 َٰ َ لََعَ َۚ إِنذ ٱَّللذ َلأِق َما يََشآُء ءٖ قَِديرّٞ  يَزِيُد ِِف ٱِلأ ِ ََشأ

  [٤﴾ ]فاطر: ١ُُك 
“েমি প্রশাংো আল্লাহর জনয, রযরন আেমানেমূহ ও জরমসনর স্রষ্টা, 

রফররশর্াসদরসক বাণীবাহকরূসপ রনযুক্তকারী, যারা দুই দুই, রর্ন রর্ন ও িার 

িার পাখারবরশষ্ট। রর্রন েৃরষ্টর মসযয যা ইিা বৃরদ্ধ কসরন। রনশ্চে আল্লাহ েব 

রকিুর উপর ক্ষমর্াবান”। [েূরা ফারর্র, আোর্: ১]  

আবু্দল্লাহ ইবন মােউদ রারদোল্লাহু আনহু বস ন:   
رأى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم جربيل يف صورته ، وهل ستمائة جناح ، لك جناح منها »

 «يسقط من جناحه اتلهاويل من ادلر وايلواقيت ،قد سد األفق 
“রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম রজবরী  আ াইরহে ো ামসক স্বীে 

আকৃরর্সর্ লদসখসিন। র্ার িেশর্ ডানা রসেসি। র্ার প্ররর্রি ডানা পৃরেবীর 

এক প্রান্তসক লডসক লফ সি। র্ার ডানা লেসক মরণ মুক্তা দানা পড়সর্ 

োসক”।41 রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস ন:   
ة ، ما بني شحمة أذنه ، واعتقه ، مسرية سبعمائ أذن يل أن أحدث عن أحد محلة العرش» 

 «اعم

                                           
40 েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ২৯৯৬ 
41 আহমদ, হাদীে নাং ৩৭৪৮ 
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“আরশ বহনকারী একজন রফররশর্া েম্পসকু বণুনা রদসর্ আমাসক অনুমরর্ 

লদওো হসেসি। র্ার কাসনর  রর্ লেসক  দুাসনর মােখাসনর জাে ারির দূরে 

োর্শর্ বিসরর রািা”।42  

র্াবরানীর অপর এক বণুনাে এসেসি, রর্রন বস ন:   
ِذَن يِل »

ُ
ْفىَل، وىلََعَ قَْرنِِه الَْعْرُش، أ رِْض السُّ

َ
َث َعْن َملٍَك ِمْن مَحَلَِة الَْعْرِش، رِْجاَلهُ يِف اأْل َحدِّ

ُ
ْن أ

َ
أ

رْيِ َسبْعِمائَِة َسنٍَة، َيُقوُل الَْملَُك: ُسبَْحانََك َحيُْث ُكنَْت  ُذنِِه واََعتِِقِه َخَفَقاُن الطَّ
ُ
 «َوَبنْيَ َشْحَمِة أ

“আরশ বহনকারী একজন রফররশর্া েম্পসকু বণুনা রদসর্ আমাসক অনুমরর্ 

লদওো হসেসি। র্ার পাদ্বে রনম্নিসরর জরমসন, র্ার রশাংসের উপর রসেসি র্ার 

‘আরশ। আর র্ার কাসনর  রর্ ও র্ার  দুাসনর মােখাসনর দূরে দ্রুর্ ামী 

পাখীর োর্শর্ বিসরর রািা।43 লে বস  আপরন লযখাসনই োসকন না লকন, 
আরম আপনার পরবত্র লর্াষণা করর। 
রফররশর্ারা বািব মাখ ুক, র্ারা লকাসনা আযযারত্মক শরক্ত নে। লযমনরি কর্ক 

যারণাকারী মসন কসর োসক। র্ারা অোংখয মাখ ুক। র্াসদর োংখযা কর্ র্া 

র্াসদর স্রষ্টা িাড়া আর লকউ জাসন না।  

েহীহ বুখারী ও মুের সম রম‘রাসজর র্িনাে আনাে রারদোল্লাহু আনহু লেসক 

বরণুর্ হাদীসে ব া হসেসি: 
أن انليب صىل اهلل عليه وسلم ، رفع هل ابليت املعمور، يف السماء السابعة ، يصيل فيه لك يوم »

 «ا لم يعودوا إيله ، آخر ما عليهمسبعون ألف ملك ، إذا خرجو

                                           
42 আবু দাউদ, হাদীে নাং ৪৭২৭। 

43 বণুনাে র্াবরানী, হাদীে নাং ৬৫০৩ (এই হারদেরি দুবু , র্সব আ বাণী হাদীেরিসক েহীহ 
(েরিক) বস সিন,  রনরীক্ষক: ড: মুহাম্মাদ মরু্ুজা রবন আসেশ মুহাম্মাদ )।  
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“েিম আেমাসন রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাসমর েমু্মসখ বাইরু্  

মা‘মুর রু্স  যরা হসেরি , প্ররর্রদন েির হাজার রফররশর্া র্াসর্ নামাজ 

আদাে কসরন। লেখান লেসক র্ারা যখন নামাজ আদাে কসর লবর হে, র্খন 

র্ারা লশষ পযুন্ত আর লকাসনা রদন রদ্বর্ীেবার লেখাসন রফসর আোর েুসযা  পাে 

না”।44  

রৃ্র্ীের্: রফররশর্ারা কার্ারবন্দী ও র্ািবীহরর্: মহান আল্লাহ র্াসদর র্াাঁর 

র্ােবীহ েম্পসকু জারনসে রদসেসিন এবাং র্ার আসদশ বািবােসনর রনসদুশ 

রদসেসিন। আর রর্রন র্াসদর র্া বািবােসনর শরক্ত রদসেসিন। মহান আল্লাহ 

বস ন:   
لُومّٞ ﴿ عأ ٓ إِٗلذ ََلُۥ َمَقامّٞ مذ ٓافُّوَن  ١٦٤َوَما ِمنذا ُن ٱلصذ أُمَسب ُِحوَن ِإَونذ  ١٦٥ِإَونذا نَلَحأ ُن ٱل ﴾ ١٦٦ا نَلَحأ

 [  ٤٦٦   -٤٦١]الصافات : 

রফররশর্ারা বস ন: “আমাসদর45 প্রসর্যসকর জনযই আেমাসন মহান আল্লাহর 

ইবাদর্ বা উপােনা করার জনয একরি রনযুাররর্স্থান46 রসেসি। আর 
অবশযই আমরা োররবদ্ধ হসে মহান আল্লাহর ইবাদর্ বা উপােনা করর। 
আর আমরা অবশযই মহান আল্লাহর পরবত্র লর্াষণা করর।” [েূরা আে-

োফ্ফার্, আোর্: ১৬৪ - ১৬৬]  
وَن ﴿  ِۡسُ َتحأ وَن َعنأ ِعَباَدتِهِۦ َوَٗل يَسأ ِِبُ َتكأ ۡرِضۚ َوَمنأ ِعنَدهُۥ َٗل يَسأ

َ َِٰت َوٱۡلأ َمََٰو َوََلُۥ َمن ِِف ٱلسذ
وَن  ١٩ ُتُ أَل َوٱنلذَهاَر َٗل َيفأ  [  ٢١،  ٤٤﴾ ]االنبياء: ٢٠يَُسب ُِحوَن ٱۡلذ

“আর আেমান-জরমসন যারা আসি র্ারা েবাই র্াাঁর; আর র্াাঁর কাসি যারা 

আসি র্ারা অহঙ্কারবশর্ঃ র্াাঁর ইবাদার্ লেসক রবমুখ হে না এবাং ক্লারন্তও 

                                           
44 বণুনাে মুের ম, হাদীে নাং ১৬৪ 
45 এিা রফররশর্াসদর বক্তবয। 
  অেু: স্থান, মযুাদা, ইর্যারদ। مقام  46
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লবায কসর না। র্ারা রদন-রার্ র্াাঁর র্ােবীহ পাি কসর, র্ারা রশরে র্া 

লদখাে না”। [েূরা আ -আরম্বো, আোর্: ১৯, ২০]   

হাকীম ইবন রহযাম রারদোল্লাহু আনহু লেসক বরণুর্, রর্রন বস ন:  রােূ ুল্লাহ 

োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম োহাবী সণর মাসে অবস্থান কররিস ন, র্খন 

রর্রন র্াসদর ব স ন, 
ع أطيط السماء، وما تالم أن أتسمعون ما أسمع ؟ قالوا : ما نسمع من يشء ؟ قال : إين ألسم» 

 «، وما فيها موضع شرب إال وعليه ملك ساجد أو قائمتئط
“আরম যা শুরন লর্ামরা রক র্া লশান? র্ারা ব  , না আমরা রকিুই শুরন না। 

রর্রন ব স ন, আরম আেমাসনর আওোজ শুনসর্ পারি। যরদও র্ার শব্দ হওো 

লদাষণীে নে। আেমাসন এমন এক রবর্র্ পররমাণ জাো াও লনই লযখাসন 
একজন রফররশর্া হে োজদা অবস্থাে অেবা রকোম অবস্থাে লনই।”47।  

িরু্েুর্: রফররশর্া ণ ল াক িকু্ষর অন্তরাস  অবস্থানকারী: র্ারা  াসেবী 

জ সর্র অরযবােী। দুরনোর জীবসন মানব ইন্দ্রীে দ্বারা র্াসদর োক্ষার্  াভ 

করা যাে না। র্সব আল্লাহ যাসক র্াওফীক লদন র্ার কো রভন্ন। লযমন, 

আমাসদর নাবী মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম রজবরী  আ াইরহে 

ো ামসক মহান আল্লাহ লয আকৃরর্সর্ র্াসক েৃরষ্ট কসরসিন লে আকৃরর্সর্ 

লদসখসিন, র্সব রফররশর্াসদর আরখরাসর্ অবশযই লদখা যাসব। মহান আল্লাহ 

বস ন:    
ا ﴿ أُجورا ا َّمذ را رِِمنَي َوَيُقولُوَن ِحجأ ىَٰ يَوأَمئِٖذ ل ِلأُمجأ َ ئَِكَة َٗل بُۡشأ أَمَلَٰٓ َن ٱل ﴾ ]الفرقان: ٢٢يَوأَم يََروأ
٢٢  ] 

                                           
47 হাদীেরি র্াবরানী বণুনা কসরন, আর আ বানী রহ. বস ন, মুের সমর শর্ু অনুযােী র্া 
েহীহ।  
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“লযরদন র্ারা রফররশর্াসদর লদখসব, লেরদন অপরাযীসদর জনয লকাসনা েু-

োংবাদ োকসব না। আর র্ারা ব সব, ‘হাে লকাসনা বাযা যরদ র্া আিসক 

রাখর্’’। [েূরা আ -ফুরকান, আোর্: ২২]  

মহান আল্লাহ বস ন:   
ِ بَاٖب ﴿

ِن ُُك  ُخلُوَن َعلَيأِهم م  أَمَلَٰٓئَِكُة يَدأ   [  ٢٣﴾ ]الرعد: ٢٣َوٱل

“আর রফররশর্ারা প্ররর্রি দরজা রদসে র্াসদর রনকি প্রসবশ করসব”। [েূরা 

আর-রা‘আদ, আোর্: ২৩] র্সব মহান আল্লাহ রফররশর্াসদরসক মানুসষর 

আকৃরর্ ও রূপ যারণ করার ক্ষমর্া রদসেসিন। মহান আল্লাহ বস ন:   
ا ﴿ ا َسوِي ا رأَسلأَنآ إَِۡلأَها ُروَحَنا َفَتَمثذَل لََها بََۡشا

َ
  [  ٤١﴾ ]مريم: ١٧فَأ

“র্খন আরম র্ার রনকি আমার (কাি লেসক) রূহ (রজবরী )-লক লপ্ররণ 
কসররি াম। অর্ঃপর লে র্ার োমসন পূণু মানসবর রূপ যারণ কসররি ”। 
[েূরা মারইোম, আোর্: ১৭ ] 

মহান আল্লাহ বস ন:  
ٍل حَ ﴿ ن َجآَء بِعِجأ

َ
ۖٓ قَاَل َسَلَٰمّٞۖٓ َفَما َۡلَِث أ ا ىَٰ قَالُواْ َسَلَٰما َ نِيٖذ َولََقدأ َجآَءتأ رُُسلَُنآ إِبأَرَٰهِيَم بِٱلأبُۡشأ

رأسِ  ٦٩
ُ
َۚ قَالُواْ َٗل َُتَفأ إِنذآ أ َِ ِمنأُهمأ ِخيَفةا وأَج

َ
يأِدَيُهمأ َٗل تَِصُل إَِۡلأهِ نَِكَرُهمأ َوأ

َ
ا رََءآ أ لأَنآ إََِلَٰ فَلَمذ

  [١١،  ٦٤﴾ ]هود:  ٧٠قَوأِم لُوٖط 

 

 “আর অবশযই আমার রফররশর্ারা েুোংবাদ রনসে ইবরাহীসমর কাসি আে , 
র্ারা ব  : আপনার প্ররর্ শারন্ত অবর্ীণু লহাক । রর্রন ব স ন: আপনাসদর 

প্ররর্ শারন্ত অবর্ীণু লহাক । রব ম্ব না কসর লে একরি ভুনা ল া বািুর রনসে 
আে । অর্ঃপর যখন লে লদখসর্ লপ , র্াসদর হার্ আহাসযুযর রদসক 

প্রোররর্ হসি না,  র্খন রর্রন র্াসদরসক অস্বাভারবক মসন কসর র্াসদর 
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েম্পসকু ভে অনুভব কর । র্ারা ব  , ‘ভে কসরা না, রনশ্চে আমরা  ূসর্র 

কওসমর প্ররর্ লপ্রররর্ হসেরি’’। [েূরা হূদ, আোর্: ৬৯, ৭০] 

মহান আল্লাহ বস ন:  
ا َجآَءتأ ﴿ ءَ بِِهمأ َوَضاَق بِِهمأ َذرأَعا َوقَاَل َهََٰذا يَوأٌم َعِصيبّٞ  َولَمذ ا َِسٓ ۥ قَوأُمُهۥ  ٧٧رُُسلَُنا لُوطا وََجآءَهُ

 ِ ي  َملُوَن ٱلسذ رَُعوَن إَِۡلأهِ َوِمن َقبأُل ََكنُواَْيعأ ۖٓ ُيهأ َهُر لَُكمأ طأ
َ
ِِ ُهنذ أ ُؤَٗلٓءِ َبَنا ََٰقوأِم َهَٰٓ اِتۚ قَاَل َي

 َ َِ ِمنُكمأ رَُجلّٞ رذِشيدّٞ فَٱتذُقواْ ٱَّللذ لَيأ
َ
ِۖ أ  [  ١٨،  ١١﴾ ]هود: ٧٨ َوَٗل ُُتأُزوِن ِِف َضيأِِفٓ

“আর যখন  ূসর্র কাসি আমার রফররশর্া আে , র্খন র্াসদর (আ মসনর) 

কারসণ র্ার অস্বরিসবায হস া এবাং র্ার অন্তর খুব েঙু্করির্ হসে ল  । আর 

লে ব  , ‘এ লর্া করিন রদন’। আর র্ার কওম র্ার কাসি িুসি আে  এবাং 

ইসর্াপূসবু র্ারা মন্দ কাজ করর্। লে ব  , ‘লহ আমার কওম, এরা আমার 

লমসে, র্ারা লর্ামাসদর জনয পরবত্র। েুর্রাাং লর্ামরা আল্লাহসক ভে কর এবাং 

আমার লমহমানসদর বযাপাসর লর্ামরা আমাসক অপমারনর্ কসরা না। লর্ামাসদর 

মসযয রক লকাসনা েুসবায বযরক্ত লনই’?। [েূরা হূদ, আোর্: ৭৭, ৭৮]  এই 

েমি রফররশর্া রি  পুরুষসদর আকৃরর্সর্।  

অনুরূপ রজবরী  আ াইরহে ো াম যখন একজন অপরররির্ ল াসকর 

আকৃরর্সর্ রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু ‘আ াইরহ ওোোল্লাসমর রনকি আসেন। র্ার 

কাপড় রি  যবযসব োদা এবাং মাোর িু  রি  কুিকুসি কাস া। আবার লকাসনা 

েমে রর্রন োহাবী রদহো আ -কা বী রারদোল্লাহু আনহু-র আকৃরর্সর্ 

রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম-এর রনকি আেসর্ন।  

পঞ্চমর্: র্ারা রবরভন্ন যরসণরকমু েম্পাদসনর দারেসে রনসোরজর্: র্ারা র্াসদর 

মূ  দারেে অেুাৎ েব েমে রসবর ইবাদর্ ও র্ািবীহ পড়াে র ি োকার 

পাশাপারশ রবরভন্ন দারেে পা ন কসর োসকন। লযমন— 
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এক. অহী রনসে আো: এরি রজবরী  আ াইরহে ো াসমর দারেে: মহান আল্লাহ 

বস ন:     
لِِمنَي ﴿  ىَٰ لِلأُمسأ َ ى َوبُۡشأ ِيَن َءاَمُنواْ َوُهدا ِ ِۡلُثَب َِت ٱَّلذ َق 

ب َِك بِٱۡلأ ََلُۥ ُروُح ٱلأُقُدِس ِمن رذ قُلأ نَزذ
  [  ٤١٢﴾ ]انلحل: ١٠٢

“ব , রুহু  কুদে (রজবরী ) এসক লর্ামার রসবর পক্ষ লেসক যোযেভাসব 

নারয  কসরসিন। যারা ঈমান এসনসি র্াসদরসক েুদৃঢ় করার জনয এবাং 

রহদাোর্ ও মুের মসদর জনয েুোংবাদস্বরূপ”। [েূরা আন-নাহ , আোর্: ১০২]  

মহান আল্লাহ বস ন:  
ِ ٱلأَعَٰلَِمنَي ﴿ وُح  ١٩٢ِإَونذُهۥ َۡلََنِيُل َرب  ِمنُي نََزَل بِهِ ٱلرُّ

َ أُمنِذرِيَن  ١٩٣ٱۡلأ َٰ قَلأبَِك ِۡلَُكوَن ِمَن ٱل لََعَ
 [ ٤٤١،  ٤٤٢﴾ ]الشعراء : ١٩٤

“আর রনশ্চে এ কুরআন েৃরষ্টকুস র রসবরই নারয কৃর্। রবশ্বি আত্মা48 এিা 

রনসে অবর্রণ কসরসি। লর্ামার হৃদসে, যাসর্ রু্রম ের্কুকারীসদর অন্তভুুক্ত  

হও”। [েূরা আশ-শু‘আরা, আোর্: ১৯২, ১৯৪]  

দুই.  ভুজার্ রশশুর লদখা লশানা করা: র্ার রুহ প্রদান করা, র্ার রররযক, 

হাোর্-মওর্, কমু ও লনক না বদকার র্া র রপবদ্ধ করা।  

রর্ন. আদম েন্তানসদর রহফাযর্ করা: মহান আল্লাহ বস ন:    
ِ يََديأهِ َوِمنأ َخلأفِهِۦ َُيأَفُظونَُهۥ ِمنأ ﴿ ِنا َبنيأ َِبَٰتّٞ م  َِۗ ََلُۥ ُمَعق  رِ ٱَّللذ مأ

َ
 [  ٤٤﴾ ]الرعد: ١١أ

“মানুসষর জনয রসেসি, োমসন ও লপিসন, এসকর পর এক আ মনকারী প্রহরী, 

যারা আল্লাহর রনসদসুশ র্াসক লহফাযর্ কসর”। [েূরা আর-রা‘আদ, আোর্: ১১]  

িার. আদম েন্তাসনর আমস র োংরক্ষণ করা: মহান আল্লাহ বস ন:   

                                           
48 এখাসন ‘রবশ্বি আত্মা’ দ্বারা রজবরী  (আঃ) লক বুোসনা হসেসি। 
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َماِل قَعِيدّٞ إِذأ َيَتلََقذ ﴿  ِ َِمنِي وََعِن ٱلش  َِياِن َعِن ٱۡلأ أُمَتلَق  يأهِ َرقِيٌب  ١٧ٱل ٍل إِٗلذ َلَ ا يَلأِفُظ ِمن قَوأ مذ
 [٤٨،  ٤١﴾ ]ق: ١٨َعتِيدّٞ 

“যখন ডাসন ও বাসম বো দু’জন র রপবদ্ধকারী পরস্পর গ্রহণ করসব। লে লয 

কোই উচ্চারণ কসর র্ার কাসি েদা উপরস্থর্ োংরক্ষণকারী রসেসি”। [েূরা 

িাফ, আোর্: ১৭, ১৮]  

পাাঁি. মুরমনসদর অরবি  রাখা ও োহাযয করা। মহান আল্লাহ বস ন:   
ِيَن ﴿ لأَِق ِِف قُلُوِب ٱَّلذ

ُ
َْۚ َسأ ِيَن َءاَمُنوا ّن ِ َمَعُكمأ َفَثب ُِتواْ ٱَّلذ

َ
أَمَلَٰٓئَِكةِ أ َكَفُرواْ إِذأ يُوِِي َربَُّك إََِل ٱل

ُِبواْ  َب فَٱۡضأ ُِبواْ ِمنأُهمأ ُُكذ َبَناٖن ٱلرُّعأ َناِق َوٱۡضأ عأ
َ َق ٱۡلأ  [  ٤٢﴾ ]االنفال: ١٢فَوأ

“িরণ কর, যখন লর্ামার রব রফররশর্াসদর প্ররর্ অহী লপ্ররণ কসরন লয, 

‘রনশ্চে আরম লর্ামাসদর োসে আরি। েুর্রাাং যারা ঈমান এসনসি লর্ামরা 

র্াসদরসক অনড় রাখ’। অরিসরই আরম ভীরর্ লেস  লদব র্াসদর হৃদসে যারা 

কুফুরী কসরসি। অর্এব লর্ামরা আর্ার্ কর র্াসড়র উপসর এবাং আর্ার্ কর 

র্াসদর প্রসর্যক আেুস র অগ্রভাস ”। [েূরা আ -আনফা , আোর্: ১২] 

িে. মানুসষর রুহেমূহ কবয করা: এরি মা াকু  মাওর্ রফররশর্ার দারেে। 

মহান আল্লাহ বস ন:   
َ بُِكمأ ُثمذ ﴿ ِ ِي ُوُك  أَموأِت ٱَّلذ لَُك ٱل  [٤٤﴾ ]السجدة : ١١إََِلَٰ َرب ُِكمأ تُرأَجُعوَن قُلأ َيَتَوفذَُٰٰكم مذ

“ব , ‘লর্ামাসদরসক মৃরু্য লদসব মৃরু্যর রফররশর্া, যাসক লর্ামাসদর জনয রনসো  

করা হসেসি। র্ারপর লর্ামাসদর রসবর রনকি লর্ামাসদরসক রফররসে আনা 

হসব’’। [েূরা আে-োজদাহ, আোর্: ১১]  

োর্. মুনকার ও নাকীর দুই রফররশর্ার দারেে হস া, কবসর মানুষসক র্ার রব, 

দীন ও নাবী েম্পসকু রজজ্ঞাো করা: 
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আি. রশঙ্গাে ফুাঁক লদওো: এরি দারেে হস া, ইেরারফ  আ াইরহে ো াসমর। 

রর্রন লবহুাঁশ কসর মৃরু্য লদওোর জনয ও পুণরুিাসনর জনয রশঙ্গাে ফুাঁক লদসবন। 

মহান আল্লাহ বস ন:   
ۖٓ ُثمذ نُفَِ  فِيهِ ﴿ ُ ۡرِض إِٗلذ َمن َشآَء ٱَّللذ

َ َِٰت َوَمن ِِف ٱۡلأ َمََٰو ورِ فََصعَِق َمن ِِف ٱلسذ َونُفَِ  ِِف ٱلصُّ
َرىَٰ فَذَِذا ُهمأ قَِيامّٞ يَنُظُروَن  خأ

ُ
 [٦8﴾ ]الزمر: ٦٨أ

“আর রশঙ্গাে ফুাঁক লদওো হসব। ফস  আল্লাহ যাসদরসক ইিা কসরন র্ারা িাড়া 

আেমানেমূসহ যারা আসি এবাং পৃরেবীসর্ যারা আসি েকস ই মৃরু্যবরণ 

করসব। র্ারপর আবার রশঙ্গাে ফুাঁক লদওো হসব, র্খন র্ারা দাাঁরড়সে র্াকাসর্ 

োকসব”। [েূরা আয-যুমার, আোর্: ৬8]  

নে. জাহান্নাসমর পাহারা লদওো: মহান আল্লাহ বস ন:   
﴿ ٓۖ ئَِكةا َحََٰب ٱنلذارِ إِٗلذ َمَلَٰٓ صأ

َ
  [  ٣٤﴾ ]املدثر: ٣١َوَما َجَعلأَنآ أ

“আর আরম রফররশর্াসদরসকই জাহান্নাসমর র্ত্ত্বাবযােক বারনসেরি”। [েূরা আ -

মুোেরের, আোর্: ৩১]  

মহান আল্লাহ বস ন:   
ِض َعلَيأَنا ﴿ ََٰمَٰلُِك ِۡلَقأ اْ َي َِٰكُثوَن َونَاَدوأ  [١١﴾ ]الزخرف: ٧٧َربَُّكۖٓ قَاَل إِنذُكم مذ

“র্ারা রিৎকার কসর ব সব, ‘লহ মার ক, লর্ামার রব লযন আমাসদরসক লশষ 

কসর লদন’। লে ব সব, ‘রনশ্চে লর্ামরা অবস্থানকারী’’। [েূরা আয-যুখরুফ, 

আোর্: ৭৭]  

মহান আল্লাহ বস ন:   
ِيَن َءاَمُنواْ قُٓواْ ﴿ َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ئَِكٌة َيَٰٓ َِجاَرةُ َعلَيأَها َمَلَٰٓ ا َوقُوُدَها ٱنلذاُس َوٱۡلأ لِيُكمأ نَارا هأ

َ
نُفَسُكمأ َوأ

َ
أ

َمُروَن  َعلُوَن َما يُؤأ َمَرُهمأ َوَيفأ
َ
َ َمآ أ ُصوَن ٱَّللذ  [ ٦﴾ ]اتلحريم: ٦ِغََلظّٞ ِشَدادّٞ ٗلذ َيعأ

“লহ ঈমানদার ণ, লর্ামরা রনসজসদরসক ও লর্ামাসদর পররবার-পররজনসক 

আগুন হসর্ বাাঁিাও, যার জ্বা ারন হসব মানুষ ও পাের। লযখাসন রসেসি রনমুম ও 
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কসিার রফররশর্াকূ , আল্লাহ র্াসদরসক লয রনসদুশ রদসেসিন র্ারা লে বযাপাসর 

র্ার অবাযয হে না। আর র্ারা র্া-ই কসর যা র্াসদরসক আসদশ করা হে”। 

[েূরা আর্-র্াহরীম, আোর্: ৬]  

দশ. মুরমনসদর জনয ক্ষমা িাওো, লদা‘আ করা, েু-োংবাদ লদওো ও জান্নাসর্ 

র্াসদর েম্মান করা: মহান আল্লাহ বস ন:   
﴿ ِ فُِروَن لِّلذ َتغأ ِمُنوَن بِهِۦ َويَسأ ِد َرب ِهِمأ َوُيؤأ ََلُۥ يَُسب ُِحوَن ِِبَمأ ِيَن َُيأِملُوَن ٱلأَعرأَش َوَمنأ َحوأ يَن ٱَّلذ

َةا  ءٖ رذَحأ َت ُُكذ ََشأ ْۖٓ َربذَنا َوِسعأ ِيَن تَابُواْ َوٱتذَبُعواْ َسبِيلََك َوقِِهمأ َعَذاَب َءاَمُنوا فِرأ لِّلذ ا فَٱغأ وَِعلأما
َِحيِم  َوَِٰجهِمأ  ٧ٱَلأ زأ

َ
ٍن ٱلذِِت وََعدتذُهمأ َوَمن َصلََح ِمنأ َءابَآئِِهمأ َوأ َِٰت َعدأ ِخلأُهمأ َجنذ دأ

َ
َربذَنا َوأ

َِكيمُ  نَت ٱلأَعزِيُز ٱۡلأ
َ
َۚ إِنذَك أ َٰتِِهمأ ِيذ ِ  ٨ َوُذر  ي  ِ َوقِِهُم ٱلسذ ي  اِت يَوأَمئِٖذ َفَقدأ رََِحأَتُهۚۥَ اِتۚ َوَمن تَِق ٱلسذ

ُز ٱلأَعِظيُم  َٰلَِك ُهَو ٱلأَفوأ  [٤،  ١﴾ ]اغفر: ٩َوَذ
“যারা আরশসক যারণ কসর এবাং যারা এর িারপাসশ রসেসি, র্ারা র্াসদর 

রসবর প্রশাংোেহ র্ােবীহ পাি কসর এবাং র্াাঁর প্ররর্ ঈমান রাসখ। আর 

মুরমনসদর জনয ক্ষমা লিসে বস  লয, ‘লহ আমাসদর রব, আপরন রহমর্ ও জ্ঞান 

দ্বারা েব রকিুসক পররবযি কসর রসেসিন। অর্এব, যারা র্াওবা কসর এবাং 

আপনার পে অনুেরণ কসর আপরন র্াসদরসক ক্ষমা কসর রদন। আর 

জাহান্নাসমর আযাব লেসক আপরন র্াসদরসক রক্ষা করুন’। ‘লহ আমাসদর রব, 

আর আপরন র্াসদরসক স্থােী জান্নাসর্ প্রসবশ করান, যার ওোদা আপরন 

র্াসদরসক রদসেসিন। আর র্াসদর রপর্া-মার্া, পরর্-পরি ও েন্তান-েন্তরর্সদর 

মসযয যারা েৎকমু েম্পাদন কসরসি র্াসদরসকও। রনশ্চে আপরন 

মহাপরাক্রমশা ী, মহাপ্রজ্ঞামে।’ ‘আর আপরন র্াসদর অপরাসযর আযাব হসর্ 

রক্ষা করুন এবাং লেরদন আপরন যাসক অপরাসযর আযাব লেসক রক্ষা করসবন, 

অবশযই র্াসক অনুগ্রহ করসবন। আর এরিই মহাোফ য”। [েূরা  াসফর, 

আোর্: ৭, ৯]  
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মহান আল্লাহ বস ন:   
ٗلذ َُتَافُواْ ﴿

َ
أَمَلَٰٓئَِكُة أ ُل َعلَيأِهُم ٱل َتَقَُٰمواْ تَتَََنذ ُ ُثمذ ٱسأ ِيَن قَالُواْ َربَُّنا ٱَّللذ واْ إِنذ ٱَّلذ أِۡشُ ب

َ
َوَٗل ََتأَزنُواْ َوأ

َنذةِ ٱلذِِت ُكنُتمأ تُوَعُدوَن   [ ٣١﴾ ]فصلت: ٣٠بِٱَلأ

“রনশ্চে যারা বস , ‘আল্লাহই আমাসদর রব’ অর্ঃপর অরবি  োসক, 

রফররশর্ারা র্াসদর কাসি নারয  হে (এবাং বস ) ‘লর্ামরা ভে লপসো না, 

দুরশ্চন্তা কসরা না এবাং লেই জান্নাসর্র েুোংবাদ গ্রহণ কর লর্ামাসদরসক যার 

ওোদা লদওো হসেরি ’’। [েূরা আ -ফুস রে ার্, আোর্: ৩০]  

মহান আল্লাহ বস ন:   
ِ بَاٖب ﴿

ِن ُُك  ُخلُوَن َعلَيأِهم م  أَمَلَٰٓئَِكُة يَدأ ارِ  ٢٣َوٱل ََب ٱلذ َم ُعقأ َۚ فَنِعأ ُتمأ ٌَٰم َعلَيأُكم بَِما َصَِبأ َسَل
 [  ٢١،  ٢٣﴾ ]الرعد: ٢٤

“আর রফররশর্ারা প্ররর্রি দরজা রদসে র্াসদর রনকি প্রসবশ করসব। (আর 

ব সব) ‘শারন্ত লর্ামাসদর উপর, কারণ লর্ামরা েবর কসরি, আর আরখরাসর্র 

এ পররণাম কর্ই না উিম’’। [েূরা আর-রা‘আদ, আোর্: ২৩, ২৪]  
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রকর্াবেমূসহর উপর ঈমান 
এ কোর দৃঢ় রবশ্বাে স্থাপন করা লয, মহান আল্লাহ মানুসষর রহদাসেসর্র জনয 

র্ার নাবীসদর উপর েসর্যর পে াম েম্বর র্ রকর্াবেমূহ নারয  কসরসিন, যা 

র্াসদর প্ররর্ অনুগ্রহ, র্াসদর জনয উপসদশ, র্াসদর উপর দ ী  স্বরূপ এবাং 

র্াসর্ র্াসদর জনয রসেসি প্ররর্রি বস্তুর বণুনা। রকর্াবেমূসহর উপর ঈমান 

স্থাপন করা কসেকরি রবষেসক অন্তভুুক্ত কসর: 

প্রেমর্: লয েব রকর্াবেমূসহর নাম আমরা জানসর্ লপসররি র্ার প্ররর্ েু-
রনরদুষ্টভাসব ঈমান স্থাপন করা। আর লয েব রকর্াবেমূসহর নাম আমরা জানসর্ 

পারর রন, লে েব রকর্াবেমূসহর প্ররর্ োমরগ্রকভাসব ঈমান স্থাপন করা।   
মহান রকর্াব রর্নরি:  

এক. র্াওরার্: মহান আল্লাহ মূো আ ারহে ো াসমর উপর র্াওরার্ নারয  

কসরন। মহান আল্লাহ বস ন:      
َِن ﴿  ٓ َءاتَيأُتَك َوُكن م  َلَِِٰت َوبَِكَلَِّٰم فَُخذأ َما َطَفيأُتَك لََعَ ٱنلذاِس بِرَِسَٰ قَاَل َيَُٰموََسَٰٓ إِّن ِ ٱصأ

َِٰكرِيَن  أَواِح ِمن  ١٤٤ٱلشذ ل
َ ةٖ َوَكَتبأَنا ََلُۥ ِِف ٱۡلأ َها بُِقوذ ءٖ فَُخذأ ِ ََشأ

ِصيَلا ل ُِك  وأِعَظةا َوَتفأ ءٖ مذ ِ ََشأ
ُُك 

ْورِيُكمأ َداَر ٱلأَفَِٰسقِنَي 
ُ
َۚ َسأ َسنَِها حأ

َ
ُخُذواْ بِأ

أ
َمَك يَأ ُمرأ قَوأ

أ
 [  ٤١١،  ٤١٣﴾ ]االعراف: ١٤٥َوأ

“রর্রন ব স ন, ‘লহ মূো, আরম আমার ররো ার্ ও বাকযা াপ দ্বারা লর্ামাসক 
মানুসষর উপর লবসি রনসেরি। েুর্রাাং যা রকিু আরম লর্ামাসক প্রদান কর াম 
র্া গ্রহণ কর এবাং লশাকর আদােকারীসদর অন্তভুুক্ত হও।’ আর আরম র্ার 
জনয ফ কেমূসহ র সখ রদসেরি প্রসর্যক রবষসের উপসদশ এবাং প্রসর্যক 
রবষসের রবিাররর্ বযাখযা। েুর্রাাং র্া শক্ত কসর যর এবাং লর্ামার কওমসক 
রনসদুশ দাও, লযন র্ারা গ্রহণ কসর এর উিম রবষেগুস া। আরম অরিসরই 
লর্ামাসদরসক লদখাব ফারেকসদর আবাে”। [েূরা আ -আ‘রাফ, আোর্: ১৪৩, 
১৪৪]   
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﴿ ْ ِيَن َهاُدوا لَُمواْ لِّلذ سأ
َ
ِيَن أ َۚ َُيأُكُم بَِها ٱنلذبِيُّوَن ٱَّلذ ى َونُورّٞ ََٰة فِيَها ُهدا َرى َا ٱۡلذوأ نَزنلأ

َ
َٰنِيُّوَن  إِنذآ أ بذ َوٱلرذ

 َۚ ِ َوََكنُواْ َعلَيأهِ ُشَهَدآَء فُِظواْ ِمن كَِتَِٰب ٱَّللذ ُتحأ َباُر بَِما ٱسأ حأ
َ  [  ١١دة: ﴾ ]املائ٤٤َوٱۡلأ

“রনশ্চে আরম র্াওরার্ নারয  কসররি, র্াসর্ রি  রহদাোর্ ও আস া, এর 

মাযযসম ইোহূদীসদর জনয ফেো া প্রদান করর্ অনু র্ নাবী ণ এবাং 

েৎকমুপরােণ ও যমুরবদ ণ। কারণ র্াসদরসক আল্লাহর রকর্াসবর রক্ষক করা 

হসেরি  এবাং র্ারা রি  এর উপর োক্ষী”। [েূরা আ -মাসেদাহ, আোর্: ৪৪]  

দুই. ইরঞ্জ : মহান আল্লাহ ঈো আ াইরহে ো াসমর উপর নারয  কসরসিন। 

মহান আল্লাহ বস ন:  
َٰٓ َءاَثَٰرِهِم ﴿ يأَنا لََعَ ۖٓ ُثمذ َقفذ جِنيَل ِ

َيَم َوَءاَتيأَنَُٰه ٱۡلأ يأَنا بِعِيََس ٱبأِن َمرأ  [٢١﴾ ]احلديد: ٢٧بُِرُسلَِنا َوَقفذ
 “আর আরম র্াসদর লপিসন মারইোম পুত্র ঈোসক পারিসেরি াম র্ার েমু্মসখ 

রবদযমান র্াওরাসর্র ের্যােনকারীরূসপ এবাং র্াসক রদসেরি াম ইরঞ্জ ”। [েূরা 

আ -হাদীদ, আোর্: ২৭]  
ى َوَموأِعَظةا ﴿ َٰةِ وَُهدا َرى َ يََديأهِ ِمَن ٱۡلذوأ ا ل َِما َبنيأ قا ِ ى َونُورّٞ َوُمَصد  جِنيَل فِيهِ ُهدا ِ

َوَءاَتيأَنَُٰه ٱۡلأ
 [  ١٦دة: ﴾ ]املائ٤٦ل ِلأُمتذقِنَي 

“এবাং আরম র্াসক রদসেরি াম ইরঞ্জ , এসর্ রি  রহদাোর্ ও আস া এবাং (র্া 

রি ) র্ার েমু্মসখ অবরশষ্ট র্াওরাসর্র ের্যােনকারী, রহদাোর্ ও মুিাকীসদর 

জনয উপসদশস্বরূপ”। [েূরা আ -মাসেদাহ, আোর্: ৪৬]   

রর্ন. কুরআন: মহান আল্লাহ মুহাম্মদ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাসমর উপর 

নারয  কসরসিন। মহান আল্লাহ বস ন:   
َ يََديأهِ ِمَن ٱلأِكَتَِٰب َوُمَهيأِمًنا َعلَيأهِِۖ ﴿ ا ل َِما َبنيأ قا ِ ِ ُمَصد  َق 

ٓ إَِۡلأَك ٱلأِكَتََٰب بِٱۡلأ َا نَزنلأ
َ
﴾ ٤٨َوأ
 [  ١٨دة: ]املائ
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“আর আরম লর্ামার প্ররর্ রকর্াব নারয  কসররি যোযেভাসব, এর পূসবুর 

রকর্াসবর ের্যােনকারী ও এর উপর র্দারককারীরূসপ”। েূরা আ -মাসেদাহ, 

আোর্: ৪৮  

আল্লাহর রকর্াবেমূসহর একরি রকর্াব হসি:  

যবূর: লয রকর্াবরি দাউদ আ াইরহে ো ামসক লদওো হসেসি। মহান আল্লাহ 

বস ন:    
ا ﴿       [  ٢٢﴾ ]االرساء: ٥٥َوَءاتَيأَنا َداوُۥَد َزُبورا

“আর আরম দাউদসক যবুর রদসেরি”। [েূরা আ -ইেরা, আোর্: ৫৫]  

অনুরূপ আরও লদওো হসেসি ইবরাহীম আ াইরহে ো াম ো ামসক েহীফা। 

মহান আল্লাহ বস ন:  
وَِلَٰ ﴿

ُ ُحِف ٱۡلأ  [٤٤،  ٤٨﴾ ]االىلع: ١٩ُصُحِف إِبأَرَٰهِيَم َوُموََسَٰ  ١٨إِنذ َهََٰذا لَِِف ٱلصُّ

“রনশ্চে এিা আসি পূবুবর্ুী েহীফােমূসহ। ইবরাহীম ও মূোর েহীফােমূসহ”। 

[েূরা আ -আ‘ া, আোর্: ১৮, ১৯]  

রদ্বর্ীের্: রকর্াবেমূসহর লয েব রবযান রবকৃর্ হেরন র্া রবশ্বাে স্থাপন করা: 

মহান আল্লাহ োংবাদ লদন লয, বানী ইেরাঈ সদর উপর নারয কৃর্ 
রকর্াবেমূসহ শারব্দক ও অেু র্ উভে প্রকার রবকৃরর্ প্রসবশ কা হসেসি। মহান 
আল্লাহ বস ন:   

ِيَن َهاُدواْ ﴿  َِن ٱَّلذ َواِضعِهِۦم  ِفُوَن ٱلأََكَِم َعن مذ  [ ١٦﴾ ]النساء : ٤٦ُُيَر 

“ইোহূদীসদর মসযয রকিু এমন ল াক আসি যারা কা ামেমূহসক র্ার স্থান 

লেসক পররবর্ুন কসর লফস ”। [েূরা আন-রনো, আোর্: ৪৬] 
َواِضعِهِۦ ﴿ ِفُوَن ٱلأََكَِم َعن مذ  [ ٤٣دة: ﴾ ]املائ١٣ُُيَر 

“র্ারা শব্দগুস াসক আপন স্থান লেসক রবকৃর্ কসর”। [েূরা আ -মাসেদাহ, 

আোর্: ১৩]  
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ِد َمَواِضعِهِ ﴿ ِفُوَن ٱلأََكَِم ِمنا َبعأ  [  ١٤دة: ﴾ ]املائ٤١ُُيَر 

“র্ারা শব্দগুস াসক যোযে েুরবনযি োকার পরও আপন স্থান লেসক রবকৃর্ 

কসর”। [েূরা আ -মাসেদা, আোর্: ৪১] 
ا ﴿   َسُبوهُ ِمَن ٱلأِكَتَِٰب َوَما ُهَو ِمَن ٱلأِكَتَِٰب ِإَونذ ِمنأُهمأ لََفرِيقا أِسنََتُهم بِٱلأِكَتَِٰب ِۡلَحأ ل

َ
يَلأوُۥَن أ

لَُموَن  ِ ٱلأَكِذَب وَُهمأ َيعأ ِ َوَيُقولُوَن لََعَ ٱَّللذ ِ َوَما ُهَو مِنأ ِعنِد ٱَّللذ ﴾ ٧٨َوَيُقولُوَن ُهَو ِمنأ ِعنِد ٱَّللذ
 [١٨]ال عمران: 

“র্াসদর মসযয একদ  রসেসি, যারা রনজসদর রজহ্বা দ্বারা রবকৃর্ কসর রকর্াব 

পাি কসর, যাসর্ লর্ামরা লেিা রকর্াসবর অাংশ মসন কর, অেি লেরি রকর্াসবর 

অাংশ নে। র্ারা বস , ‘এরি আল্লাহর পক্ষ লেসক’, অেি র্া আল্লাহর পক্ষ 

লেসক নে। আর র্ারা আল্লাহর উপর রমেযা বস , অেি র্ারা জাসন”। [েূরা 

আস  ইমরান, আোর্: ৭৮]  

পক্ষান্তসর মহান আল্লাহ রনসজই মহা গ্রন্থ আ -কুরআনসক রহফাযর্ করার 

দারেে গ্রহণ কসরসিন। মহান আল্লাহ বস ন:   
َر ِإَونذا ََلُۥ لََحَِٰفُظوَن ﴿ ِكأ َا ٱَّل  نلأ  [٤﴾ ]احلجر: ٩إِنذا ََنأُن نَزذ

“রনশ্চে আরম কুরআন49 নারয  কসররি, আর আরমই র্ার রহফাযর্কারী”। [েূরা 

আ -রহজর, আোর্: ৯]  

এবাং রর্রন র্ার রহফাযর্ কসরসিন। মহান আল্লাহ বস ন:   
ِنأ َحِكيٍم  ٤١ِإَونذُهۥ لَِكَتٌَٰب َعزِيزّٞ ﴿ ِ يََديأهِ َوَٗل ِمنأ َخلأفِهِۖۦٓ تََنِيلّٞ م  َبَِٰطُل ِمنا َبنيأ

تِيهِ ٱلأ
أ
ٗلذ يَأ

 [ ١٢،  ١٤﴾ ]فصلت: ٤٢ََحِيٖد 

                                           
 দ্বারা উসেশয কুরআন। اذلكر 49
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“আর এরি রনশ্চে এক েম্মারনর্ গ্রন্থ। বারর্  এসর্ অনুপ্রসবশ করসর্ পাসর না, 

না োমসন লেসক, না রপিন লেসক। এরি প্রজ্ঞামে, েপ্রশাংরেসর্র পক্ষ লেসক 

নারয কৃর্”। [েূরা আ -ফুেরে ার্, আোর্: ৪১, ৪২] 

এ কোর রভরিসর্ মসন রাখসর্ হসব, আহস  রকর্াবসদর রকর্াবেমূসহ উরল্লরখর্ 

রকিা ও োংবাদেমূহ লযগুস াসক পররভাষাে ঈেরাই ী বণুনা ব া হে, লেগুস া 

রর্ন অবস্থা লেসক মুক্ত নে: 

এক: কুরআসন যা রসেসি র্ার োসে োমঞ্জেযপূণু হসব: র্খন আমরা আমাসদর 

রকর্াব কুরআসন র্ার োক্ষয ও েমেুন পাওোর কারসণ এগুস াসক শুদ্ধ বস  

রবশ্বাে করব। লযমন, রকোমসর্র আস ািনা, রফর‘আউন েম্প্রদাসের ল াকসদর 

ডুসব যাওো এবাং ঈো আ াইরহে ো াসমর রনদশুনেমূহ। 

দুই: কুরআসন যা রসেসি র্ার রবসরাযী হসব। র্খন আমরা এগুস াসক বারর্  

বস  রবশ্বাে করব। এ গুস া র্ারা আরবষ্কার ও রনজ হাসর্ র রপবদ্ধ কসরসি 

এবাং র্ারা মুখ দ্বারা প্রিার কসরসি মাত্র। লযমন, র্ারা বস   ূর্ আ াইরহে 

ো াম মদ পান কসরসিন এবাং র্ার রনজ কনযাদ্বসের োসে বযরভিার কসরসিন। 

(না‘উযুরবল্লাহ) আল্লাহ র্াসক েম্মারনর্ করুন। অনুরূপ ঈো আ াইরহে ো াম 

েম্পসকু র্াসদর দারব হস া, রর্রন হে আল্লাহ অেবা আল্লাহর লবিা অেবা 
রর্নজসনর একজন। র্াসদর কো লেসক মহান আল্লাহ অসনক ঊসধ্বু।  
রর্ন: কুরআসনর রবসরাযীও নে আবার োমঞ্জেযপূণুও নে এমন বণুনােমূহ। এ 

রবষেগুস াসক আমরা রবশ্বােও করসবা না আবার বারর্ ও ব সবা না। কারণ, 

রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস ন:  
إذا حدثكم أهل الكتاب فال تصدقوهم، وال تكذبوهم، وقولوا : آمنا باهلل، وكتبه، ورسله »

 «وإن اكن باطاًل لم تصدقوهم. فإن اكن حقاً لم تكذبوهم 
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“যখন লর্ামাসদর রনকি আহস  রকর্াব ণ হাদীে বণুনা করসব, র্খন লর্ামরা 

র্া রবশ্বাে করসব না এবাং রমেযাও ব সব না। আর লর্ামরা ব সব, আমরা 
আল্লাহ, র্ার রকর্াবেমূহ এবাং র্ার রােূ সদর প্ররর্ ঈমান স্থাপন কসররি। 
যনে (র্াসদর বণুনা করা রবষেেমূহ) ের্য হে র্াহস  লর্ামরা র্াসক রমেযা 
োবযি করসব না। আর যনে বান ল হে, র্াহস  লর্ামরা র্া রবশ্বাে করসব 

না”।50  

র্সব র্াসদর লেসক লকাসনা রকিু বণুনা করা ববয। কারণ, রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

আ াইরহ ওোোল্লাম বস ন:  
  .«، وال حرجوحدثوا عن بين إرسائيل» 

“লর্ামরা বানী  ইেরাঈ সদর লেসক বণুনা কর র্াসর্ লকাসনা অেুরবযা লনই”।51  

 

রকর্াসবর উপর ঈমাসনর জনয আরও জরুরী হসি: 

রৃ্র্ীের্: কুরআসনর শরী‘আর্ অনুযােী ফােো া প্রদান: কারণ, মহান আল্লাহ 

প্ররবত্র ও মহা গ্রন্থ আ -কুরআনসক পূসবুর রকর্াবেমূসহর উপর করৃ্েুদানকারী, 

ফােো াকারী, আমানর্দার, র্োবযােক ও োক্ষযদানকারী রহসেসব নারয  

কসরসিন। যাবর্ীে ক যাণ কুরআসনই রনরহর্। আর পূসবুর রকর্াবেমূসহর 

কর্ক রবযানসক ররহর্ কসরসিন। ফস  কুরআসনর রবযান িাড়া অনয লকাসনা 

রবযাসনর অনুেরণ করা ববয নে। মহান আল্লাহ র্াওরার্ ও ইঞ্জীস র আস ািনা 

করার পর বস ন:   
َآ ﴿ نَزنلأ

َ
ُكم َوأ َ يََديأهِ ِمَن ٱلأِكَتَِٰب َوُمَهيأِمًنا َعَليأهِِۖ فَٱحأ ا ل َِما َبنيأ قا ِ ِ ُمَصد  َق 

إَِۡلأَك ٱلأِكَتََٰب بِٱۡلأ
ٖ َجَعلأَنا ِمنُكمأ َِشأ 

ۚ لُِك  ِ َق 
ا َجآَءَك ِمَن ٱۡلأ َوآَءُهمأ َعمذ هأ

َ
ۖٓ َوَٗل تَتذبِعأ أ ُ نَزَل ٱَّللذ

َ
ٓ أ َعةا بَيأَنُهم بَِما

                                           
50 আহমদ, হাদীে নাং ১৭২২৫; আবু দাউদ, হাদীে নাং ৩৬৪৪ 
51 েহীহ বুখারী, হাদীে নাং ৩৪৬১ 
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تَبُِقواْ َوِمنأَهاجا  ۖٓ فَٱسأ َُٰكمأ ٓ َءاتَٰ َبألَُوُكمأ ِِف َما ِ ةا َوَِٰحَدةا َوَلَِٰكن ۡل  مذ
ُ
ُ ََلََعلَُكمأ أ َۚ َولَوأ َشآَء ٱَّللذ ا

ا َفُينَب ُِئُكم بَِما ُكنُتمأ فِيهِ َُتأَتلُِفوَن  ِ َمرأِجُعُكمأ َۡجِيعا َِٰتۚ إََِل ٱَّللذ َيأَر  [  ١٨دة: ﴾ ]املائ٤٨ٱِلأ

“আর আরম লর্ামার প্ররর্ রকর্াব নারয  কসররি যোযেভাসব, এর পূসবুর 

রকর্াসবর ের্যােনকারী ও এর উপর র্দারককারীরূসপ। েুর্রাাং আল্লাহ যা 

নারয  কসরসিন, রু্রম র্ার মাযযসম ফেো া কর এবাং লর্ামার রনকি লয ের্য 

এসেসি, র্া র্যা  কসর র্াসদর কুপ্রবৃরির অনুেরণ কসরা না। লর্ামাসদর 

প্রসর্যসকর জনয আমরা রনযাুরণ কসররি শরী‘আর্ ও স্পষ্ট পন্থা এবাং আল্লাহ 

যরদ িাইসর্ন, র্সব লর্ামাসদরসক এক উম্মর্ বানাসর্ন; রকন্তু রর্রন 

লর্ামাসদরসক যা রদসেসিন, র্াসর্ লর্ামাসদরসক পরীক্ষা করসর্ িান। েুর্রাাং 

লর্ামরা ভা  কাসজ প্ররর্সযার র্া কর। আল্লাহরই রদসক লর্ামাসদর েবার 

প্রর্যাবর্ুনস্থ । অর্ঃপর রর্রন লর্ামাসদরসক অবরহর্ করসবন, যা রনসে 

লর্ামরা মর্রবসরায করসর্”। [েূরা আ -মাসেদাহ, আোর্: ৪৮] 
﴿ ِ َخآئ

َۚ َوَٗل تَُكن ل ِلأ ُ ََٰك ٱَّللذ َرى
َ
َ ٱنلذاِس بَِمآ أ ُكَم َبنيأ ِ ِۡلَحأ َق 

َآ إَِۡلأَك ٱلأِكَتََٰب بِٱۡلأ نَزنلأ
َ
ننَِي إِنذآ أ

ا   [ ٤١٢﴾ ]النساء : ١٠٥َخِصيما

“রনশ্চে আরম লর্ামার প্ররর্ যোযেভাসব রকর্াব নারয  কসররি, যাসর্ রু্রম 

মানুসষর মসযয ফেো া কর লে অনুযােী যা আল্লাহ লর্ামাসক লদরখসেসিন। আর 

রু্রম রখোনর্কারীসদর পসক্ষ রবর্কুকারী হসো না”। [েূরা আন-রনো, আোর্: 

১০৫ ]  

িরু্েরু্: পররপূণু রকর্াসবর উপর ঈমান স্থাপন করা এবাং রকর্াসবর লকাসনা 

অাংশসক বাদ না লদওো: মহান আল্লাহ বস ন:  
يّٞ ﴿ َٰلَِك ِمنُكمأ إِٗلذ ِخزأ َعُل َذ ٖضۚ َفَما َجَزآءُ َمن َيفأ ُفُروَن بَِبعأ ِض ٱلأِكَتَِٰب َوتَكأ ِمُنوَن بَِبعأ َفُتؤأ
َ
أ

ِ ٱلأَعَذاِبِۗ َوَما  َشد 
َ
وَن إََِلَٰٓ أ ۖٓ َوَيوأَم ٱلأقَِيََٰمةِ يَُردُّ َيا نأ ةِ ٱلُّ ََيوَٰ َملُوَن ِِف ٱۡلأ ا َتعأ ُ بَِغَٰفٍِل َعمذ ﴾ ٨٥ٱَّللذ

 [  ٨٢]ابلقرة: 
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“লর্ামরা রক রকর্াসবর রকিু অাংসশ ঈমান রাখ আর রকিু অাংশ অস্বীকার কর? 

েুর্রাাং লর্ামাসদর মসযয যারা র্া কসর দুরনোর জীবসন  াঞ্ছনা িাড়া র্াসদর কী 

প্ররর্দান হসর্ পাসর? আর রকোমসর্র রদসন র্াসদরসক করিনর্ম আযাসব 

রনসক্ষপ করা হসব। আর লর্ামরা যা কর, আল্লাহ লে েম্পসকু  ারফ  নন”। 

[েূরা আ -বাকারা, আোর্: ৮৫]  
ِمُنوَن بِٱلأِكَتَِٰب ُُك ِهِۦ ﴿ ْوَٗلٓءِ َُتِبُّوَنُهمأ َوَٗل ُُيِبُّونَُكمأ َوتُؤأ

ُ
نُتمأ أ

َ
أ  [  ٤٤٤﴾ ]ال عمران: ١١٩َهَٰٓ

“লশান, লর্ামরাই লর্া র্াসদরসক ভাস াবাে এবাং র্ারা লর্ামাসদরসক ভাস াবাসে 

না। অেি লর্ামরা েব রকর্াসবর প্ররর্ ঈমান রাখ”। [েূরা আস  ইমরান, 

আোর্: ১১৯]  

পঞ্চমর্: কুরআসনর লকাসনা অাংশসক ল াপন করা, র্াসর্ লকাসনা প্রকার রবকৃরর্ 

করা, কুরআন রবষসে রববাদ করা এবাং আল্লাহর রকর্াসবর একরি অাংশ দ্বারা 

অপর অাংশসক অকাযুকর োবযি করাসক হারাম বস  রবশ্বাে স্থাপন করা:  

মহান আল্লাহ বস ন:   
ُتُمونَُهۥ َفَنَبُذوهُ َورَ ﴿ ِنُنذُهۥ لِلنذاِس َوَٗل تَكأ ْ ٱلأِكَتََٰب َۡلُبَي  وتُوا

ُ
ِيَن أ ُ ِميَثََٰق ٱَّلذ َخَذ ٱَّللذ

َ
آَء ِإَوذأ أ

وَن  َتُ َِ َما يَشأ ۖٓ فَبِئأ ا قَلِيَلا اْ بِهِۦ َثَمنا وأ َتَ   [ ٤٨١﴾ ]ال عمران: ١٨٧ُظُهورِهِمأ َوٱشأ

“আর িরণ কর, যখন আল্লাহ রকর্াবপ্রািসদর অঙ্গীকার রনসেরিস ন লয, 

‘অবশযই লর্ামরা র্া মানুসষর রনকি স্পষ্টভাসব বণুনা করসব এবাং র্া ল াপন 

করসব না’। রকন্তু র্ারা র্া র্াসদর লপিসন লফস  লদে এবাং র্া রবরক্র কসর রু্ি 

মূস য। অর্এব র্ারা যা ক্রে কসর, র্া কর্ইনা মন্দ!”। [েূরা আস  ইমরান, 

আোর্: ১৮৭]  

আরও বস ন:  
ْوَلَٰٓئَِك َما ﴿

ُ
ا قَلِيًَل أ وَن بِهِۦ َثَمنا َتُ ُ ِمَن ٱلأِكَتَِٰب َويَشأ نَزَل ٱَّللذ

َ
ٓ أ ُتُموَن َما ِيَن يَكأ إِنذ ٱَّلذ

ُ يَوأَم  ُكلُوَن ِِف ُبُطونِِهمأ إِٗلذ ٱنلذاَر َوَٗل يَُكل ُِمُهُم ٱَّللذ
أ
ِۡلٌم يَأ

َ
ِيِهمأ َولَُهمأ َعَذاٌب أ ٱلأقَِيََٰمةِ َوَٗل يَُزك 
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َِبَُهمأ لََعَ ٱنلذارِ  ١٧٤ صأ
َ
فَِرةِۚ َفَمآ أ أَمغأ أُهَدىَٰ َوٱلأَعَذاَب بِٱل َٰلََة بِٱل َل ُواْ ٱلضذ َتَ ِيَن ٱشأ ْوَلَٰٓئَِك ٱَّلذ

ُ
َٰلَِك  ١٧٥أ َذ

 ِ ِۗ ِإَونذ ٱَّلذ ِ َق 
َل ٱلأِكَتََٰب بِٱۡلأ َ نَزذ نذ ٱَّللذ

َ
ِكَتَِٰب َلِِف ِشَقاقِۢ بَعِيٖد بِأ

َتلَُفواْ ِِف ٱلأ ﴾ ]ابلقرة: ١٧٦يَن ٱخأ
٤١٦،  ٤١١  ] 

“রনশ্চে যারা ল াপন কসর লয রকর্াব আল্লাহ নারয  কসরসিন এবাং এর 

রবরনমসে োমানয মূ য গ্রহণ কসর, র্ারা শুযু আগুনই র্াসদর উদসর পুসর। 

আর আল্লাহ রকোমসর্র রদসন র্াসদর োসে কো ব সবন না, র্াসদরসক 

পররশুদ্ধ করসবন না। আর র্াসদর জনয রসেসি যন্ত্রণাদােক আযাব। র্ারাই 

রহদাোসর্র পররবসর্ু পেভ্রষ্টর্া এবাং মা রফরাসর্র পররবসর্ু আযাব ক্রে 

কসরসি। জাহান্নাসমর আগুসনর োমসন র্ারা কর্ বড় দুঃোহরেক! র্া এ 

কারসণ লয, আল্লাহ যোেুরূসপ রকর্াব নারয  কসরসিন। আর রনশ্চে যারা 

রকর্াসব মর্রবসরায কসরসি, র্ারা অবশযই েুদূর মর্াবনসকয রসেসি”। [েূরা 

আ -বাকারা, আোর্: ১৭৪, ১৭৬]  

আরও বস ন:  
واْ بِهِۦ َثمَ ﴿ َتُ ِ لِيَشأ يأِديِهمأ ُثمذ َيُقولُوَن َهََٰذا ِمنأ ِعنِد ٱَّللذ

َ
ُتُبوَن ٱلأِكَتََٰب بِأ ِيَن يَكأ ا فََويألّٞ ل ِّلذ نا

ۖٓ فََويألّٞ  ِسُبوَن قَلِيَلا ا يَكأ ِمذ ذُهم م  يأِديِهمأ َوَويألّٞ ل
َ
ا َكَتَبتأ أ ِمذ ذُهم م    [ ١٤﴾ ]ابلقرة: ٧٩ل

“েুর্রাাং ধ্বাংে র্াসদর জনয যারা রনজ হাসর্ রকর্াব র সখ। র্ারপর বস , ‘এরি 

আল্লাহর পক্ষ লেসক’, যাসর্ র্া রু্ি মূস য রবরক্র করসর্ পাসর। েুর্রাাং র্াসদর 

হার্ যা র সখসি র্ার পররণাসম র্াসদর জনয ধ্বাংে, আর র্ারা যা উপাজনু 

কসরসি র্ার কারসণও র্াসদর জনয ধ্বাংে”। [েূরা আ -বাকারা, আোর্: ৭৯]  

রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস ন:   
 .«، فإنه ما ضل قوم قط إال أوتوا اجلدلال ترضبوا كتاب اهلل بعضه ببعض» 
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“লর্ামরা আল্লাহর রকর্াসবর রকিু অাংশসক রকিু অাংশ দ্বারা আর্ার্ করসব না। 

যখনই লকাসনা জারর্ রববাসদ র ি হসেসি র্খনই র্ারা পেভ্রষ্ট হসেসি”।52  

  

                                           
52 র্াফেীসর র্াবারী 
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রােূ সদর উপর ঈমান স্থাপন করা 

রােূ সদর উপর ঈমান স্থাপন করার অেু এ কোর রবশ্বাে স্থাপন করা লয, 

মানবজারর্ লেসক কর্ক ল াকসক মহান আল্লাহ রােূ  রহসেসব রনবুািন 

কসরসিন। মহান আল্লাহ র্াসদর কাসি অহী লপ্ররণ কসরসিন। র্াসদরসক রর্রন 

মানুসষর জনয েু-োংবাদদার্া, ভেপ্রদশুনকারীরূসপ লপ্ররণ কসরসিন। র্ারা 

আল্লাহ র্া‘আ ার পক্ষ লেসক র্াাঁর েৃরষ্টকুস র কাসি ররো াসর্র দারেে, অেুাৎ 

একমাত্র আল্লাহর ইবাদর্ করা এবাং র্াগুর্ র্ো আল্লাহসক বাদ রদসে যাসদর 

ইবাদর্ করা হে র্াসদর পররর্যা  করার পররপূণু দা‘ওোর্ মানবজারর্র রনকি 

যোযেভাসব লপৌঁসি রদসেসিন। এ েবই কসরসিন মহান আল্লাহ র্াসদর প্ররর্ 

দোপরবশ হসে এবাং র্াসদর রবপসক্ষ প্রমাণ েুপ্ররর্রষ্ঠর্ করার জনয। মহান 

আল্লাহ বস ন:   
أَمَلَٰٓئَِكةِ ﴿  َطِِف ِمَن ٱل ُ يَصأ ا بَِصريّٞ ٱَّللذ َ َسِميُع  [  ١٢﴾ ]احلج : ٧٥رُُسَلا َوِمَن ٱنلذاِسۚ إِنذ ٱَّللذ

“আল্লাহ রফররশর্া ও মানুসষর মযয লেসক রােূ  মসনানীর্ কসরন। অবশযই 

আল্লাহ েবুসশ্রার্া েবুেষ্টা”। [েূরা আ -হাজ, আোর্: ৭৫]  
رأَسلأَنا ِمن َقبألَِك إِٗلذ رَِجاٗلا نُّوِِيٓ ﴿

َ
ۖٓ فَسأ َوَمآ أ لَُموَن إَِۡلأِهمأ رِ إِن ُكنُتمأ َٗل َتعأ ِكأ َل ٱَّل  هأ

َ
﴾ ٤٣لُٓواْ أ

 [ ١٣]انلحل: 

“আর আরম লর্ামার পূসবু লকব  পুরুষসদরসকই রােূ  রহসেসব লপ্ররণ কসররি, 

যাসদর প্ররর্ আরম অহী পারিসেরি। েুর্রাাং জ্ঞানীসদরসক রজজ্ঞাো কর, যরদ 

লর্ামরা না জাসনা”। [েূরা আ -হাজ, আোর্: ৭৫] আরম 

মহান আল্লাহ বস ন:  
ُ َعزِي﴿ َد ٱلرُُّسِلۚ َوََكَن ٱَّللذ ُۢة َبعأ ِ ُحجذ ِيَن َوُمنِذرِيَن ِِلََلذ يَُكوَن لِلنذاِس لََعَ ٱَّللذ ِ بَۡش  ًزا رُُّسَلا مُّ

ا   [  ٤٦٢﴾ ]النساء : ١٦٥َحِكيما
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“আর আরম (পারিসেরি) রােূ  ণসক েুোংবাদদার্া ও ের্কুকারীরূসপ, যাসর্ 

আল্লাহর রবপসক্ষ রােূ সদর পর মানুসষর জনয লকাসনা অজুহার্ না োসক। আর 

আল্লাহ মহাপরাক্রমশা ী, প্রজ্ঞামে”। [েূরা আন-রনো, আোর্: ১৬৫]  

মহান আল্লাহ বস ন:  
َُٰغوَتۖٓ ﴿ َتنُِبواْ ٱلطذ َ َوٱجأ ُبُدواْ ٱَّللذ ِن ٱعأ

َ
ةٖ رذُسوًٗل أ مذ

ُ
ِ أ
 [٣٦]انلحل: ﴾ ٣٦َولََقدأ َبَعثأَنا ِِف ُُك 

“আর আরম অবশযই প্রসর্যক জারর্র প্ররর্ রােূ  লপ্ররণ কসররি লয, লর্ামরা 

আল্লাহর ইবাদার্ কর এবাং পররহার কর র্া ূর্সক”। [েূরা আন-নাহ , 

আোর্: ৩৬] 

রােূ সদর প্ররর্ ঈমান স্থাপন করার অন্তভুকু্ত রবষেেমূহ:  
প্রেমর্: এ কো রবশ্বাে স্থাপন করা লয, কাউসক রােূ  বানাসনা এরি আল্লাহর 

পক্ষ লেসকই হসে োসক। এ মহৎ কমুরি শুযুমাত্র র্াাঁর ইিা ও প্রজ্ঞা অনুযােী 

হে। রর্রন যাসক ইিা র্া দান কসরন। মহান আল্লাহ বস ন:  
﴿ ِِۘ وِىَ رُُسُل ٱَّللذ

ُ
َىَٰ ِمثأَل َمآ أ َٰ نُؤأ ِمَن َحِتذ لَُم َحيأُث َُيأَعُل ِإَوَذا َجآَءتأُهمأ َءايَةّٞ قَالُواْ لَن نُّؤأ عأ

َ
ُ أ ٱَّللذ

ۗۥَ   [٤٢١﴾ ]االنعام: ١٢٤رَِساَۡلَُه

“আর যখন র্াসদর রনকি লকাসনা রনদশুন আসে, র্ারা বস , আমরা কখনই 

ঈমান আনব না, যর্ক্ষণ না আল্লাহর রােূ সদরসক যা লদওো হসেসি 

আমাসদরসক র্ার অনুরূপ লদওো হে। আল্লাহ ভাস া জাসনন, রর্রন লকাোে 

র্াাঁর ররো ার্ অপুণ করসবন”। [েূরা আ -আন‘আম, আোর্: ১২৪]  

মহান আল্লাহ বস ন:  
ِ َعِظيٍم ﴿ َيتَنيأ َقرأ

َِن ٱلأ َٰ رَُجٖل م  َِل َهََٰذا ٱلأُقرأَءاُن لََعَ َٗل نُز  َِكَۚ  ٣١َوقَالُواْ لَوأ ََت َرب  ِسُموَن رََحأ ُهمأ َيقأ
َ
أ

ةِ  ََيوَٰ عِيَشَتُهمأ ِِف ٱۡلأ َنا بَيأَنُهم مذ َتذِخَذ ََنأُن قََسمأ ِ ٖض َدَرَجَٰٖت ۡل  َق َبعأ َضُهمأ فَوأ َنا َبعأ َۚ َوَرَفعأ َيا نأ ٱلُّ
ا َُيأَمُعوَن  ِمذ ّٞ م  َُت َرب َِك َخريأ َۗ َورََحأ ا رِي ا ا ُسخأ ُضُهم َبعأضا  [ ٣٢،  ٣٤﴾ ]الزخرف: ٣٢َبعأ
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“আর র্ারা ব  , ‘এ কুরআন লকন দুই জনপসদর মযযকার লকাসনা মহান 

বযরক্তর উপর নারয  করা হস া না’?। র্ারা রক লর্ামার রসবর রহমর্ ভা -

বণ্টন কসর? আমরাই দুরনোর জীবসন র্াসদর মসযয র্াসদর জীরবকা বণ্টন 

কসর লদই এবাং র্াসদর একজনসক অপর জসনর উপর মযুাদাে উন্নীর্ করর 

যাসর্ এসক অপরসক অরযনস্থ রহসেসব গ্রহণ করসর্ পাসর। আর র্ারা যা 

েঞ্চে কসর লর্ামার রসবর রহমর্ র্া অসপক্ষা উৎকৃষ্ট”। [েূরা আয-যুখরুফ, 

আোর্: ৩১, ৩২]  

েুর্রাাং ররো র্ ও নবুওের্ লিষ্টা োযনা ও মুজাহাদা কসর পাওো যাে না। 

লযমনরি কর্ক রযনদীক েূফীরা রবশ্বাে কসর োসক, বরাং নবুওোর্ ও ররো ার্ 

শুযুমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ ও রনবুািন। আল্লাহ র্ার েম্মারনর্ মাখ ুক লেসক 

যাসক িান র্াসক এ দারেসের জনয রনবুািন কসরন। 

রদ্বর্ীের্: েমি নাবী ও রােূ সদর উপর ঈমান আনসর্ হসব। যাসদর নাম জানা 

আসি র্াসদর প্ররর্ রনযুাররর্ভাসব র্াসদর নাম অনুযােী ঈমান আনসর্ হসব।  

আর যাসদর নাম জানা লনই র্াসদর প্ররর্ োমরগ্রকভাসব ঈমান আনসর্ হসব। 

নাবীসদর লেসক যাসদর নাম আমরা জানসর্র লপসররি র্া ইব্রারহম আ াইরহে 

ো াসমর আস ািনার পর একোসে মহান আল্লাহ বণুনা কসরসিন। মহান 

আল্লাহ বস ন:      
ِيذتِهِۦ َداوُۥَد َوُسلَ ﴿ ۖٓ َوِمن ُذر  َنا ِمن َقبأُل َۚ َونُوًحا َهَديأ َنا ُقوَبَۚ ّلُُكا َهَديأ َحََٰق َوَيعأ ۥٓ إِسأ يأَمََٰن َوَوَهبأَنا ََلُ

يُّوَب 
َ
ِسننَِي َوأ أُمحأ ََيَٰ وَِعيََسَٰ  ٨٤َوُيوُسَف َوُموََسَٰ َوَهَُٰروَنَۚ َوَكَذَٰلَِك جَنأزِي ٱل َوَزَكرِيذا َوَيحأ

َٰلِِحنَي  َِن ٱلصذ ّٞ م  َاَسۖٓ ُُك  لأَنا لََعَ ٱلأَعَٰلَِمنَي  ٨٥ِإَوۡلأ  فَضذ
َۚ َولُُك ا ا َِ َولُوطا ُ َمَٰعِيَل َوٱلأيََسَع َوُيون ِإَوسأ

 [٨٦،  ٨١﴾ ]االنعام: ٨٦

“আর আরম ইব্রারহমসক দান কসররি ইেহাক ও ইোকূবসক। প্রসর্যকসক আরম 

রহদাোর্ রদসেরি এবাং নূহসক পূসবু রহদাোর্ রদসেরি। আর র্ার েন্তানসদর 
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মযয লেসক দাঊদ, েু াইমান, আইেুব, ইউেুফ, মূো ও হারূনসক রহদাোর্ 
রদসেরি। আর আরম এভাসবই েৎকমুশী সদরসক প্ররর্দান প্রদান করর। আর 
যাকানরেযা, ইোহইো, ঈো ও ই োেসক। প্রসর্যসকই লনককারসদর 

অন্তভুুক্ত। আর ইেমাঈ , আ  ইোো‘, ইউনুে ও  ূর্সক। প্রসর্যকসক আরম 

েৃরষ্টকুস র উপর লশ্রষ্ঠে দান কসররি”। [েূরা আ -আন‘আম, আোর্: ৮৪, 

৮৬]  

মহান আল্লাহ বস ন:  
َنَُٰهمأ َعلَيأَك ِمن ﴿ ُهمأ َعلَيأَكَۚ َقبأُل َورُُسَلا َورُُسَلا قَدأ قََصصأ ُصصأ  [٤٦١﴾ ]النساء :  لذمأ َنقأ

“আর অসনক রােূ , যাসদর বণুনা লর্ামাসক পূসবু রদসেরি এবাং অসনক রােূ , 

যাসদর বণুনা লর্ামাসক প্রদান করর রন”। [েূরা আন-রনো, আোর্: ১৬৪]  
েুর্রাাং ওোরজব হস া, েমি নাবীসদর প্ররর্ ঈমান স্থাপন করা। কারণ, র্াসদর 
েবার দাওোর্ এক ও অরভন্ন। আল্লাহ র্া‘ া বস ন:   

يأَنا بِهِۦٓ إِبأَرَٰهِيَم ﴿ وأَحيأَنآ إَِۡلأَك َوَما َوصذ
َ
ِٓي أ ا َوٱَّلذ َٰ بِهِۦ نُوحا ِيِن َما َوَّصذ َِن ٱل  َع لَُكم م  ۞ََشَ

قُواْ فِيهِۚ  ِيَن َوَٗل َتَتَفرذ قِيُمواْ ٱل 
َ
نأ أ
َ
ۖٓ أ ُ َوُموََسَٰ وَِعيََسَٰٓ ُعوُهمأ إَِۡلأهِۚ ٱَّللذ ِكنَِي َما تَدأ أُمۡشأ َكُِبَ لََعَ ٱل

ِدٓي إَِۡلأهِ َمن يُنِيُب   [٤٣﴾ ]الشورى: ١٣َُيأَتَِبٓ إَِۡلأهِ َمن يََشآُء َوَيهأ

“রর্রন লর্ামাসদর জনয দীন রবরযবদ্ধ কসর রদসেসিন; লয রবষসে রর্রন নূহসক 

রনসদুশ রদসেরিস ন, আর আরম লর্ামার কাসি লয অহী পারিসেরি এবাং 

ইবরাহীম, মূো ও ঈোসক লয রনসদুশ রদসেরি াম র্া হস া, লর্ামরা দীন কাসেম 

করসব এবাং এসর্ রবরিন্ন হসব না। রু্রম মুশররকসদরসক লযরদসক আহ্বান করি 

র্া র্াসদর কাসি করিন মসন হে; আল্লাহ যাসক িান র্ার রদসক রনসে আসেন। 

আর লয র্াাঁর অরভমুখী হে র্াসক রর্রন রহদাোর্ দান কসরন”। [েূরা আশ-শূরা, 

আোর্: ১৩]  
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লকাসনা একজন নাবীসক অস্বীকার করার অেু েব নাবীসকই অস্বীকাদর করা। 

মহান আল্লাহ বস ন:  
أُمرأَسلنَِي ﴿ بَتأ قَوأُم نُوٍح ٱل  [٤١٢﴾ ]الشعراء : ١٠٥َكذذ

“নূহ-এর কওম রােূ সদরসক অস্বীকার কসররি ”। [েূরা আশ-শু‘আরা, আোর্: 

১০৫] অেি রর্রনই হস ন েবুপ্রেম রােূ । েুর্রাাং আল্লাহর রােূ সদর মসযয 

পােুকয করা এবাং কাসরা প্ররর্ ঈমান স্থাপন করা আবার কাউসক অস্বীকার করা 

েমূ্পণু রনরষদ্ধ। লয এমন করসব লে অবশযই কাসফর হসে যাসব। মহান আল্লাহ 

বস ন:  
﴿ 

َ
ِ َورُُسلِهِۦ َوُيرِيُدوَن أ ُفُروَن بِٱَّللذ ِيَن يَكأ ِمُن إِنذ ٱَّلذ ِ َورُُسلِهِۦ َوَيُقولُوَن نُؤأ َ ٱَّللذ ِقُواْ َبنيأ ن ُيَفر 

َٰلَِك َسبِيًَل  َ َذ ن َيتذِخُذواْ َبنيأ
َ
ٖض َوُيرِيُدوَن أ ُفُر بَِبعأ ٖض َونَكأ َۚ  ١٥٠بَِبعأ ا َٰفُِروَن َحق ا ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلأَك

ُ
أ

ا  ِهينا َٰفِرِيَن َعَذاباا مُّ نَا لِلأَك َتدأ عأ
َ
ِيَن ءَ  ١٥١َوأ ِنأُهمأ َوٱَّلذ َحٖد م 

َ
َ أ ِقُواْ َبنيأ ِ َورُُسلِهِۦ َولَمأ ُيَفر  اَمُنواْ بِٱَّللذ

ا  ا رذِحيما ُ َغُفورا َۚ َوََكَن ٱَّللذ ُجورَُهمأ
ُ
تِيِهمأ أ ْوَلَٰٓئَِك َسوأَف يُؤأ

ُ
 [ ٤٢٢،  ٤٢١﴾ ]النساء : ١٥٢أ

“রনশ্চে যারা আল্লাহ ও র্াাঁর রােূ  সণর োসে কুফুরী কসর এবাং আল্লাহ ও 

র্াাঁর রােূ  সণর মসযয পােুকয করসর্ িাে এবাং বস , ‘আমরা কর্কসক রবশ্বাে 

করর আর কর্সকর োসে কুফুরী করর’ এবাং র্ারা এর মাোমারে একরি পে 

গ্রহণ করসর্ িাে, র্ারাই প্রকৃর্ কারফর এবাং আরম কারফরসদর জনয প্রস্তুর্ 

কসররি অপমানকর আযাব। আর যারা আল্লাহ ও র্াাঁর রােূ  সণর প্ররর্ ঈমান 

এসনসি এবাং র্াসদর কাসরা মসযয পােুকয কসর রন, র্াসদরসক অরিসরই রর্রন 

র্াসদর প্ররর্দান রদসবন এবাং আল্লাহ ক্ষমাশী , পরম দো ু”। [েূরা আন-রনো, 

আোর্: ১৫০, ১৫২]  

রৃ্র্ীের্: নাবী ও রােূ সদর রবশ্বাে স্থাপন করা এবাং আল্লাহর পক্ষ লেসক র্ারা 

উম্মর্সদর লয োংবাদ রদসেসিন র্া কবু  করা। মহান আল্লাহ বস ন:   
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ب ُِكمأ َف ﴿ ِ ِمن رذ َق 
َها ٱنلذاُس قَدأ َجآَءُكُم ٱلرذُسوُل بِٱۡلأ يُّ

َ
أ ُفُرواْ َيَٰٓ َۚ ِإَون تَكأ ا لذُكمأ ا اِمُنواْ َخريأ

ا  ُ َعلِيًما َحِكيما ۡرِضۚ َوََكَن ٱَّللذ
َ َِٰت َوٱۡلأ َمََٰو ِ َما ِِف ٱلسذ  [٤١١﴾ ]النساء : ١٧٠فَذِنذ َّلِلذ

“লহ মানুষ, অবশযই লর্ামাসদর রনকি রােূ  এসেসি, লর্ামাসদর রসবর পক্ষ 

লেসক ের্য যমু ইে াম রনসে। েুর্রাাং লর্ামরা ঈমান আন, র্া লর্ামাসদর জনয 

উিম হসব। আর যরদ কুফুরী কর, র্সব রনশ্চে আেমানেমূহ ও জরমসন যা 

রসেসি, র্া আল্লাহর জনযই এবাং আল্লাহ েবুজ্ঞ, প্রজ্ঞামে”। [েূরা আন-রনো, 

আোর্: ১৭০]  

মহান আল্লাহ বস ন:  
أُمتذُقوَن ﴿ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱل

ُ
َق بِهِۦٓ أ ِق َوَصدذ دأ ِ ِي َجآَء بِٱلص   [  ٣٣﴾ ]الزمر: ٣٣َوٱَّلذ

“আর লয ের্য রনসে এসেসি এবাং লয র্া ের্য বস  লমসন রনসেসি, র্ারাই 

হস া রশর্ু বজুনকারী”। [েূরা আয-যুমার, আোর্: ৩৩]  

মহান আল্লাহ বস ন:  
ِم إَِذا َهَوىَٰ ﴿ أَهَوىَٰٓ  ٢َما َضلذ َصاِحُبُكمأ َوَما َغَوىَٰ  ١َوٱنلذجأ إِنأ ُهَو إِٗلذ  ٣َوَما يَنِطُق َعِن ٱل

ّٞ يُوَِيَٰ   [ ٢،  ٤﴾ ]انلجم : ٥َعلذَمُهۥ َشِديُد ٱلأُقَوىَٰ  ٤وَِيأ

“কেম নক্ষসত্রর, যখন র্া অি যাে। লর্ামাসদর েঙ্গী পেভ্রষ্ট হে রন এবাং 

রবপে ামীও হে রন। আর লে মন ড়া কো বস  না। র্াসর্া লকব  অহী, যা 

র্ার প্ররর্ অহীরূসপ লপ্ররণ করা হে। র্াসক রশক্ষা রদসেসি প্রব  শরক্তযর”। 

[েূরা আন-নাজম, আোর্: ১, ৫]  

আস কার নাবীসদর লয েব োংবাদ মহান আল্লাহ র্ার রকর্াসব রু্স  যসরসিন 

এবাং আল্লাহর রােূ  োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম লেসক েহীহ েনসদ আমরা 

জানসর্ লপসররি, র্ার প্ররর্ ঈমান স্থাপন করা ও রবশ্বাে স্থাপন করা আমাসদর 

উপর ওোরজব। এ িাড়া ইেরাঈ ী বণুনাে র্াসদর রবষসে লয েব কো-বার্ুা, 

রকিা-কারহনী বরণুর্ রসেসি র্ার উপর ঐ রবযানই প্রসো  হসব যার রবিাররর্ 
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আস ািনা আরম রকর্াবেমূসহর প্ররর্ ঈমান অযযাসে কসররি। আর নাবীসদর 

রবষসে লয েব কো আমাসদর নাবী মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম 

লেসক বরণুর্ হসে োসক, র্ার েহীহ হওো বা না হওোর লক্ষসত্র হাদীে 

রবশারসদর মূ নীরর্ বািবারের্ হসব। েহীহ েনসদ প্রমারণর্ রবষেগুস া কবু  

করা ও র্ার প্ররর্ ঈমান স্থাপন করা ওোরজব।  

িরু্েরু্: নাবী ও রােূ সদর আনু র্য করা, র্াসদর অনুেরণ করা এবাং 

র্াসদরসক রবিারক মানা:  

মহান আল্লাহ বস ন:    
﴿ َِۚ رأَسلأَنا ِمن رذُسوٍل إِٗلذ ِۡلَُطاَع بِذِذأِن ٱَّللذ

َ
 [  ٦١﴾ ]النساء : ٦٤َوَمآ أ

“আর আরম লয লকাসনা রােূ  লপ্ররণ কসররি র্া লকব  এ জনয, লযন আল্লাহর 

অনুমরর্ক্রসম র্াসদর আনু র্য করা হে”। [েূরা আন-রনো, আোর্: ৬৪]  

প্রসর্যক উম্মসর্র জনয ওোরজব হস া, র্াসদর রনকি লয নাবীসক লপ্ররণ করা 

হসেসি, র্ার আনু র্য-অনুেরণ-অনুকরণ করা। লযসহরু্ দুরনোসর্ নাবীসদর লশষ 

নাবী মুহম্মাদ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম, র্ার আ মসনর পর আর লকাসনা 

নাবী আেসব না এবাং র্ার শরী‘আর্ পূসবুর েমি নাবীসদর শরী‘আর্সক ররহর্ 

কসর রদসেসি, র্াই যারা র্ার োংবাদ পাসব র্াসদর উপর র্ার প্ররর্ ঈমান 

স্থাপন করা ও র্ার আনু র্য করা ওোরজব হওো রনযুাররর্। মহান আল্লাহ 

বস ন:  
جنِ ﴿ ِ

َٰةِ َوٱۡلأ َرى ُتوًبا ِعنَدُهمأ ِِف ٱۡلذوأ ِي َُيُِدونَُهۥ َمكأ
ذ ٱَّلذ ِ ّم 

ُ ِيَن يَتذبُِعوَن ٱلرذُسوَل ٱنلذَِبذ ٱۡلأ يِل ٱَّلذ
ََبَٰٓئَِث  ي َِبَِٰت َويَُحر ِمُ َعلَيأهُِم ٱِلأ أُمنَكرِ َوُيِحلُّ لَُهُم ٱلطذ َُٰهمأ َعِن ٱل ُروِف َوَينأَهٰ أَمعأ ُمُرُهم بِٱل

أ
َويََضُع  يَأ

وهُ َوٱتذبَ  ُروهُ َونََِصُ ِيَن َءاَمُنواْ بِهِۦ وََعزذ َۚ فَٱَّلذ ََٰل ٱلذِِت ََكنَتأ َعلَيأِهمأ َل غأ
َ َُهمأ َوٱۡلأ ُعواْ ٱنلُّوَر َعنأُهمأ إَِصأ

لُِحوَن  أُمفأ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱل
ُ
ۥٓ أ نزَِل َمَعُه

ُ
ِٓي أ   [٤٢١،  ٤٢٦﴾ ]االعراف:  ١٥٧ٱَّلذ
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“যারা অনুেরণ কসর রােূস র, লয উম্মী নাবী; যার গুণাব ী র্ারা রনজসদর 
কাসি র্াওরার্ ও ইরঞ্জস  র রখর্ পাে, লয র্াসদরসক েৎ কাসজর আসদশ লদে 
ও বারণ কসর অেৎ কাজ লেসক এবাং র্াসদর জনয পরবত্র বস্তু হা া  কসর 
আর অপরবত্র বস্তু হারাম কসর। আর র্াসদর লেসক লবাো ও শৃঙ্খ  - যা 
র্াসদর উপসর রি - অপোরণ কসর। েুর্রাাং যারা র্ার প্ররর্ ঈমান আসন, 
র্াসক েম্মান কসর, র্াসক োহাযয কসর এবাং র্ার োসে লয পরবত্র কুরআন 
নারয  করা হসেসি র্া অনুেরণ কসর র্ারাই েফ কাম”। [েূরা আ -
আ‘রাফ, আোর্: ১৫৬, ১৫৭]  
মহান আল্লাহ বস ন:  

َ فَٱتذبُِعوِِن ﴿ ُ َغُفورّٞ رذِحيمّٞ قُلأ إِن ُكنُتمأ َُتِبُّوَن ٱَّللذ َۚ َوٱَّللذ فِرأ لَُكمأ ُذنُوَبُكمأ ُ َوَيغأ ُُيأبِبأُكُم ٱَّللذ
َٰفِرِيَن  ٣١ َ َٗل ُُيِبُّ ٱلأَك اْ فَذِنذ ٱَّللذ ۖٓ فَذِن تََولذوأ َ َوٱلرذُسوَل ِطيُعواْ ٱَّللذ

َ
  [٣٢،  ٣٤﴾ ]ال عمران: ٣٢قُلأ أ

“ব , ‘যরদ লর্ামরা আল্লাহসক ভাস াবাে, র্াহস  আমার অনুেরণ কর, আল্লাহ 

লর্ামাসদরসক ভাস াবােসবন এবাং লর্ামাসদর পাপেমূহ ক্ষমা কসর লদসবন। 

আর আল্লাহ অর্যন্ত ক্ষমাশী , পরম দো ু’। ব , ‘লর্ামরা আল্লাহ ও র্াাঁর 

রােূস র আনু র্য কর’। র্ারপর যরদ র্ারা মুখ রফররসে লনে, র্াহস  রনশ্চে 

আল্লাহ কারফরসদরসক ভা বাসেন না”। [েূরা আস  ইমরান, আোর্: ৩১, ৩২]  

মহান আল্লাহ বস ন:   
ا م ِ ﴿ نُفِسِهمأ َحرَجا

َ
ُموَك فِيَما َشَجَر بَيأَنُهمأ ُثمذ َٗل َُيُِدواْ ِِفٓ أ ِ َٰ ُُيَك  ِمُنوَن َحِتذ ا فَََل َوَرب َِك َٗل يُؤأ مذ

ا  لِيما  [  ٦٢﴾ ]النساء : ٦٥قََضيأَت َويَُسل ُِمواْ تَسأ

“অর্এব, লর্ামার রসবর কেম, র্ারা মুরমন হসব না যর্ক্ষণ না র্াসদর মসযয 

েৃষ্ট রববাসদর বযাপাসর লর্ামাসক রবিারক রনযুারণ কসর, র্ারপর রু্রম লয 

ফেো া লদসব লে বযাপাসর রনজসদর অন্তসর লকান রদ্বযা অনুভব না কসর এবাং 

পূণু েম্মরর্সর্ লমসন লনে”। [েূরা আন-রনো, আোর্: ৬৫]  
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পঞ্চমর্: নাবী ও রােূ সদর মহব্বর্ করা, র্াসদর েম্মান রক্ষা করা, র্াসদর 

োসে বনু্ধে স্থাপন করা। মহান আল্লাহ বস ন:  
ةَ َوهُ ﴿ َكوَٰ تُوَن ٱلزذ ةَ َوُيؤأ لَوَٰ ِيَن يُقِيُموَن ٱلصذ ْ ٱَّلذ ِيَن َءاَمُنوا ُ َورَُسوَُلُۥ َوٱَّلذ مأ إِنذَما َوِۡلُُّكُم ٱَّللذ

ِ  ٥٥َرَٰكُِعوَن  ۥ َوٱَّلذ َ َورَُسوََلُ ِ ُهُم ٱلأَغَٰلُِبوَن َوَمن َيَتَولذ ٱَّللذ دة: ﴾ ]املائ٥٦يَن َءاَمُنواْ فَذِنذ ِحزأَب ٱَّللذ
٢٦،  ٢٢]  

“লর্ামাসদর বনু্ধ লকব  আল্লাহ, র্াাঁর রােূ  ও মুরমন ণ, যারা ো ার্ কাসেম 

কসর এবাং যাকার্ প্রদান কসর রবনীর্ হসে। আর লয আল্লাহ, র্াাঁর রােূদ  ও 

মুরমনসদর োসে বনু্ধে কসর, র্সব রনশ্চে আল্লাহর দ ই রবজেী”। [েূরা আ -

মাসেদা, আোর্: ৫৫, ৫৬] 

মহান আল্লাহ বস ন:  
 ﴿ ِ نَصاُر ٱَّللذ

َ
ََوارِيُّوَن ََنأُن أ ِۖٓ قَاَل ٱۡلأ نَصارِٓي إََِل ٱَّللذ

َ
َر قَاَل َمنأ أ ِذ ِعيََسَٰ ِمنأُهُم ٱلأُكفأ َح

َ
آ أ  فَلَمذ

لُِموَن  نذا ُمسأ
َ
َهدأ بِأ ِ َوٱشأ  [  ٢٢﴾ ]ال عمران: ٥٢َءاَمنذا بِٱَّللذ

“অর্ঃপর যখন ঈো র্াসদর পক্ষ হসর্ কুফুরী উপ রি কর , র্খন ব  , ‘লক 

আল্লাহর জনয আমার োহাযযকারী হসব’? হাওোরী ণ ব  , ‘আমরা আল্লাহর 

োহাযযকারী। আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এসনরি। আর রু্রম োক্ষী োক লয, 

রনশ্চে আমরা মুের ম’’। [েূরা আস  ইমরান, আোর্: ৫২]  

মহান আল্লাহ বস ন:  
ْمَواٌل اْقَتَْفتُُموَها ﴿ 

َ
ْزَواُجُكمْ وََعِشرَيتُُكْم َوأ

َ
بَْناؤُُكمْ ِإَوْخَوانُُكمْ َوأ

َ
قُْل إِْن ََكَن ٓابَاؤُُكْم َوأ

ِ َورَُسوَِلِ وَجِ  َحبذ إَِۡلُْكمْ ِمْن اَّللذ
َ
َهادٍ ِِف َسبِيلِهِ َوَِتَاَرةٌ َُتَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَرَْضْوَنَها أ

ُ ٗل َيْهِدي الَْقوَْم الَْفاِسقِنيَ  ْمرِهِ َواَّللذ
َ
ُ بِأ َ اَّللذ ِِ

ْ
بذُصوا َحِتذ يَأ   [٢١:  اۡلوبة] ﴾َفَتَ

“ব , ‘লর্ামাসদর রপর্া, লর্ামাসদর েন্তান, লর্ামাসদর স্ত্রী, লর্ামাসদর ল াত্র, 

লর্ামাসদর লে েম্পদ যা লর্ামরা অজুন  কসরি, আর লে বযবো যার মন্দা 

হওোর আশঙ্কা লর্ামরা করি এবাং লে বােস্থান, যা লর্ামরা পিন্দ করি, যরদ 
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লর্ামাসদর কাসি অরযক রপ্রে হে আল্লাহ, র্াাঁর রােূ  ও র্াাঁর পসে রজহাদ 

করার লিসে, র্সব লর্ামরা অসপক্ষা কর আল্লাহ র্াাঁর রনসদুশ রনসে আো পযুন্ত’। 

আর আল্লাহ ফারেক েম্প্রদােসক রহদাোর্ কসরন না”। [েূরা আর্-র্াওবা, 

আোর্: ২৪] 

মহান আল্লাহ বস ন:  
أُمرأَسلنَِي ﴿ ٌَٰم لََعَ ٱل  [٤٨٤﴾ ]الصافات : ١٨١َوَسَل

“আর রােূ সদর প্ররর্ ো াম”। [েূরা আে-োফফার্, আোর্: ১৮১]  

আমাসদর নাবী মুহাম্মদ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম েম্পসকু মহান আল্লাহ 

বস ন:  
﴿ ِ ِمُنواْ بِٱَّللذ ُؤأ ِ ِصيًَل ۡل 

َ
َرةا َوأ َۚ َوتَُسب ُِحوهُ بُكأ ُِروهُ َوتَُوق ُِروهُ   [ ٤﴾ ]الفتح: ٩َورَُسوَِلِۦ َوُتَعز 

“যাসর্ লর্ামরা আল্লাহ ও র্াাঁর রােূস র উপর ঈমান আন, র্াসক োহাযয ও 

েম্মান কর এবাং েকা -েন্ধযাে আল্লাহর র্ােবীহ পাি কর”। [েূরা আ -

ফার্হ, আোর্: ৯]  

মহান আল্লাহ বস ন:  
﴿  ْ ِيَن َءاَمُنواْ َصلُّواْ َعلَيأهِ وََسل ُِموا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ َۚ َيَٰٓ ِ  ٱنلذَِب 

ۥ يَُصلُّوَن لََعَ َ َوَمَلَٰٓئَِكَتُه لِيًما  إِنذ ٱَّللذ ﴾ ٥٦تَسأ
 [٢٦]االحزاب : 

“রনশ্চে আল্লাহ (ঊধ্বু জ সর্ রফররশর্াসদর মসযয) নাবীর প্রশাংো কসরন এবাং 

র্াাঁর রফররশর্া ণ নাবীর জনয লদা‘আ কসরন53। লহ মুরমন ণ, লর্ামরাও নাবীর 

                                           
53 ইমাম বুখারী আবু  ‘আর ো লেসক বণুনা কসরন, রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম-
এর ওপর আল্লাহর ো ার্’ ব সর্ বুোসনা হসেসি রফররশর্াসদর কাসি নাবীর প্রশাংো এবাং 
রফররশর্াসদর ো ার্ হস া লদা‘আ। আর ইমাম রর্ররমযী েুফীোন েওরী রহ. লেসক বণুনা 
কসরন লয, এখাসন আল্লাহর ো ার্ ব সর্ রহমর্ এবাং রফররশর্াসদর ো ার্ ব সর্ 
ইসি ফার বুোসনা হসেসি। (র্াফেীর ইবন কােীর)। 
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উপর দুরূদ পাি কর এবাং র্াসক যোযেভাসব ো াম জানাও”। [েূরা আ -

আহযাব, আোর্: ৫৬]   

রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস ন:   
 .«، وانلاس أمجعنيىت أكون أحب إيله من وادله، وودلهال يؤمن أحدكم ح» 

“যর্ক্ষণ পযুন্ত আরম লর্ামাসদর রনকি লর্ামাসদর েন্তান, মার্া-রপর্া ও েমি 

মানুষ লেসক অরযক রপ্রে না হব, র্র্ক্ষণ পযুন্ত লর্ামরা পররপূণু ঈমানদার হসর্ 

পারসব না”।54 

  

                                           
54 েহীহ বুখারী, হাদীে নাং ১৩; েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ৪৪। 
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আরখরার্ রদবসের উপর ঈমান স্থাপন করা 

এ কোর দৃঢ় রবশ্বাে স্থাপন করা লয, মহান আল্লাহ লয রদন বান্দাসদরসক র্াসদর 

কবরেমূহ লেসক লবর করসবন, র্াসদর কৃর্কসমুর রহোব রনসবন এবাং র্ার 

উপর রবরনমসে হে জান্নার্ অেবা জাহান্নাম লদসবন লেরদন পযুন্ত র্াসদর 

অবকাশ লদন। মহান আল্লাহ বস ন:    
بأَصَُٰر ﴿

َ َخُص فِيهِ ٱۡلأ ٖم تَشأ ُرُهمأ ِۡلَوأ ِ   [  ١٢﴾ ]ابراهيم: ٤٢إِنذَما يَُؤخ 

“আল্লাহ লর্া র্াসদর অবকাশ রদসিন, ঐ রদন পযুন্ত লয রদন লিাখ প কহীন 

র্ারকসে োকসব”। [েূরা ইবরাহীম, আোর্: ৪২]  

মহান আল্লাহ বস ন:  
َۚ وَ ﴿ ِ َۡلُبأَعُُثذ ُثمذ َۡلُنَبذُؤنذ بَِما َعِملأُتمأ  بََِلَٰ َوَرِّ 

َْۚ قُلأ ن لذن ُيبأَعُثوا
َ
ِيَن َكَفُرٓواْ أ َٰلَِك لََعَ زََعَم ٱَّلذ َذ

ِ يَِسريّٞ    [  ١﴾ ]اتلغابن : ٧ٱَّللذ

“কারফররা যারণা কসররি  লয, র্ারা কখসনাই পুনরুরির্ হসব না। ব , ‘হযাাঁ, 

আমার রসবর কেম, লর্ামরা অবশযই পুনরুরির্ হসব। অর্ঃপর লর্ামরা যা 

আম  কসররিস  র্া অবশযই লর্ামাসদর জানাসনা হসব। আর এরি আল্লাহর 

পসক্ষ খুবই েহজ”। [েূরা আর্-র্া াবুন, আোর্: ৭]  

মহান আল্লাহ বস ন:  
قُوَن ﴿ اَعُة يَوأَمئِٖذ َيَتَفرذ َٰلَِحَِٰت َفُهمأ ِِف َروأَضةٖ  ١٤َوَيوأَم َتُقوُم ٱلسذ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصذ ا ٱَّلذ مذ

َ
فَأ

وَن  بُواْ أَِب ١٥ُُيأَِبُ ِيَن َكَفُرواْ َوَكذذ ا ٱَّلذ مذ
َ
َٰتَِنا َولَِقآيلٱ ٱٓأۡلِخَرةِ َوأ وَن َي ْوَلَٰٓئَِك ِِف ٱلأَعَذاِب َُّمأَِضُ

ُ
فَأ

  [  ٤٦،  ٤١﴾ ]الروم: ١٦

“আর লযরদন রকোমর্ োংর্রির্ হসব লেরদন র্ারা রবভক্ত হসে পড়সব। 

অর্এব যারা ঈমান এসনসি এবাং েৎকাজ কসরসি র্াসদরসক জান্নাসর্ পরররু্ষ্ট 

করা হসব। আর যারা কুফুরী কসরসি এবাং আমার আোর্ ও আরখরাসর্র 



 

কুরআন ও হাদীসের আস াসক েহজ আকীদা 

 
 114  

োক্ষার্সক অস্বীকার কসরসি, র্াসদরসক আযাসবর মসযয উপরস্থর্ করা হসব”। 

[েূরা আর-রূম, আোর্: ১৪, ১৬]  

আরখরার্ রদবসের প্ররর্ ঈমান যা অন্তভুকু্ত কসর র্ার আস ািনা 

আরখরার্ রদবসের প্ররর্ ঈমান রনসম্ন বরণুর্ রবষেগুস াসক অন্তভুুক্ত কসর: 

প্রেমর্: মৃরু্যর পর যা োংর্রির্ হসব র্ার প্ররর্ ঈমান স্থাপন করা: মৃরু্যর েমে 

রফররশর্াসদর লদখা, কবসরর পরীক্ষা যা দুই জন রফররশর্া একজন বান্দাসক 

কবসর রাখার পর র্ার রব, দীন ও রােূ  েম্পসকু রজজ্ঞাোর েমূ্মখীন হসব, 

কবসরর শারি ও রন‘আমর্ যা আ সম বারযসখ োংর্রির্ হসব ইর্যারদ 
রবষেেমূসহর প্ররর্ ঈমান স্থাপন করা। মহান আল্লাহ বস ন:   

ََٰرُهمأ َوُذوقُواْ َعَذاَب ﴿  َب دأ
َ
ُِبوَن وُُجوَهُهمأ َوأ أَمَلَٰٓئَِكُة يَِضأ ْ ٱل ِيَن َكَفُروا  َولَوأ تََرىَٰٓ إِذأ َيَتَوِفذ ٱَّلذ

َرِيِق   [ ٢١﴾ ]االنفال: ٥٠ٱۡلأ

“আর যরদ রু্রম লদখসর্, যখন রফররশর্ারা কারফরসদর প্রাণ হরণ কররি , 

র্াসদর লিহারাে ও পশ্চাসর্ আর্ার্ কসর, আর (ব রি ) ‘লর্ামরা জ্ব ন্ত 

আগুসনর আযাব আস্বাদন কর’’। [েূরা আ -আনফা , আোর্: ৫০]  
ٗلذ َُتَافُواْ َوَٗل ﴿

َ
أَمَلَٰٓئَِكُة أ ُل َعلَيأِهُم ٱل َتَقَُٰمواْ تَتَََنذ ُ ُثمذ ٱسأ ِيَن قَالُواْ َربَُّنا ٱَّللذ واْ إِنذ ٱَّلذ أِۡشُ ب

َ
ََتأَزنُواْ َوأ

َنذةِ ٱلذِِت   [ ٣١﴾ ]فصلت: ٣٠ُكنُتمأ تُوَعُدوَن  بِٱَلأ

“রনশ্চে যারা বস , ‘আল্লাহই আমাসদর রব’ অর্ঃপর অরবি  র্ারা র্াসর্ 

োসক, রফররশর্ারা র্াসদর কাসি নারয  হে (এবাং বস ,) ‘লর্ামরা ভে লপসো 

না, দুরশ্চন্তা কসরা না এবাং লেই জান্নাসর্র েুোংবাদ গ্রহণ কর লর্ামাসদরসক যার 

ওোদা লদওো হসেরি ’’। [েূরা আ -ফুেরে ার্, আোর্: ৩০]  
َن ُسوٓءُ ٱلأَعَذاِب وََحاَق أَِب﴿ اَعُة  ٤٥ِل فِرأَعوأ َۚ َوَيوأَم َتُقوُم ٱلسذ ا ا وََعِشي ا َرُضوَن َعلَيأَها ُغُدو ا ٱنلذاُر ُيعأ

َشدذ ٱلأَعَذاِب 
َ
َن أ ِخلُٓواْ َءاَل فِرأَعوأ دأ

َ
 [  ١٦،  ١٢﴾ ]اغفر:  ٤٦أ
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“আর রফর‘আউসনর অনুোরীসদরসক রর্সর লফ   করিন আযাব। আগুন, 

র্াসদরসক েকা -েন্ধযাে র্ার োমসন উপরস্থর্ করা হে, আর লযরদন রকোমর্ 

োংর্রির্ হসব (সেরদন লর্াষণা করা হসব), ‘রফর‘আউসনর অনুোরীসদরসক 

কসিারর্ম  আযাসব প্রসবশ করাও”। [েূরা  ারফর, আোর্: ৪৫, ৪৬]  

রদ্বর্ীের্: রকোমর্ ও র্ার আ ামর্েমূসহর প্ররর্ ঈমান স্থাপন করা: মহান 

আল্লাহ বস ন:   
اَعَة قَِريبّٞ ﴿ رِيَك لََعلذ ٱلسذ ِيَن َءاَمُنواْ  ١٧َوَما يُدأ ۖٓ َوٱَّلذ ِمُنوَن بَِها ِيَن َٗل يُؤأ ِجُل بَِها ٱَّلذ َتعأ يَسأ

اَعةِ  ِيَن ُيَماُروَن ِِف ٱلسذ َٗلٓ إِنذ ٱَّلذ
َ
َۗ أ َقُّ

نذَها ٱۡلأ
َ
لَُموَن أ فُِقوَن ِمنأَها َوَيعأ ﴾ ١٨َلِِف َضَلَِٰۢل بَِعيٍد ُمشأ

  [  ٤٨،  ٤١]الشورى: 

“আল্লাহ, রযরন ের্যেহ রকর্াব ও মীযান55 নারয  কসরসিন। আর রকসে 

লর্ামাসক জানাসব, হের্ রকোমর্ খুবই রনকিবর্ুী? যারা এসর্ ঈমান আসন না, 

র্ারাই র্া েরারির্ করসর্ িাে। আর যারা ঈমান এসনসি, র্ারা এসক ভে 

কসর এবাং র্ারা জাসন লয, এিা অবশযই ের্য। লজসন লরখ, রনশ্চে যারা 

রকোমর্ েম্পসকু বাক-রবর্ন্ডা কসর র্ারা েুদূর পেভ্রষ্টর্াে রনপরর্র্”। [েূরা 

আশ-শূরা, আোর্: ১৭, ১৮]  মহান আল্লাহ বস ন:  
﴿ َۚ اُطَها َ َشأ

َ
ۖٓ َفَقدأ َجآَء أ َتةا تَِيُهم َبغأ

أ
ن تَأ

َ
اَعَة أ  [  ٤٨﴾ ]حممد : ١٨َفَهلأ يَنُظُروَن إِٗلذ ٱلسذ

“েুর্রাাং র্ারা রক লকব  এই অসপক্ষা করসি লয, রকোমর্ র্াসদর উপর 

আকরিকভাসব এসে পড়ুক? অেি রকোমসর্র আ ামর্েমূহ লর্া এসেই 

পসড়সি”। [েূরা মুহাম্মাদ, আোর্: ১৮]  

রকোমসর্র বড় আ ামর্েমূসহর উপর রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ 

ওোোল্লাসমর বাণী দ্বারা প্রমাণ, রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস ন:   

                                           
55 েনদ, নযাে রবিার, ইনোফ, ইর্যারদ। 
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: ادلخان، وادلجال، وادلابة، وطلوع لن تقوم حىت ترون قبلها عرش آيات، فذكرإنها » 
الشمس من مغربها، ونزول عيىس بن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثالثة خسوف: خسف 

خترج من ايلمن تطرد باملرشق، وخسف باملغرب، وخسف جبزيرة العرب، وآخر ذلك نار 
 «انلاس إىل حمرشهم

“রকোমসর্র পূসবু দশরি রনদশুন োংর্রির্ হওো িাড়া রকোমর্ োংর্রির্ হসব 

না। আর র্া হস া, (দুখান) লযাাঁো, দাজ্জা , (দাব্বারু্  আরদ) জরমসন 

রবিরণকারী রবসশষ জন্তু, েূযু পরশ্চম রদসক উদে হওো, ঈো আ াইরহে 

ো াসমর আবর্রণ, ইোজুজ ও মাজুসজর লবর হওো, রর্নরি ভূরম যে -একরি 

পৃরেবীর পূবু প্রাসন্ত, একরি পরশ্চম প্রাসন্ত এবাং একরি আরব উপিাকাে, আর 

েবুসশষ রনদশুন হস া, আগুন যা ইোমন লেসক লবর হসব, মানুষসক র্াসদর 

হাশসরর রদসক রনসে যাসব”।56  

হিাৎ ও দ্রুর্ রকোমর্ এসে যাওো:  মহান আল্লাহ বস ন:   
 ُهَوَۚ يَسأ ﴿

ِۖ َٗل ُُيَل ِيَها لَِوقأتَِهآ إِٗلذ ِ ُمَها ِعنَد َرِّ 
ۖٓ قُلأ إِنذَما ِعلأ ََٰها يذاَن ُمرأَسٰ

َ
اَعةِ أ  َثُقلَتأ لُونََك َعِن ٱلسذ

َۗ يَسأ  َتةا تِيُكمأ إِٗلذ َبغأ
أ
ۡرِضۚ َٗل تَأ

َ َِٰت َوٱۡلأ َمََٰو ۖٓ قُلأ إِنذ ِِف ٱلسذ َها نذَك َحِِفٌّ َعنأ
َ
َما ِعلأُمَها ِعنَد لُونََك َكأ

لَُموَن  ََثَ ٱنلذاِس َٗل َيعأ كأ
َ
ِ َوَلَِٰكنذ أ  [ ٤٨٦﴾ ]االعراف: ١٨٧ٱَّللذ

“র্ারা লর্ামাসক রকোমর্ েম্পসকু প্রশ্ন কসর, ‘র্া কখন র্িসব’? রু্রম ব , ‘এর 

জ্ঞান লর্া রসেসি আমার রসবর রনকি। রর্রনই এর রনযুাররর্ েমসে র্া প্রকাশ 

করসবন। আেমানেমূহ ও জরমসনর উপর র্া (রকোমর্) করিন হসব। র্া 

লর্ামাসদর রনকি হিাৎ এসে পড়সব। র্ারা লর্ামাসক প্রশ্ন করসি লযন রু্রম এ 

েম্পসকু রবসশষভাসব অবরহর্। ব , ‘এ রবষসের জ্ঞান লকব  আল্লাহর রনকি 

আসি। রকন্তু অরযকাাংশ মানুষ জাসন না’’। [েূরা আ -আ‘রাফ, আোর্: ১৮৬]   

মহান আল্লাহ বস ন:  
                                           
56 েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ২৯০১ 
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رُ ﴿  مأ
َ
َ  َوَمآ أ قأَرُبَۚ إِنذ ٱَّللذ

َ
وأ ُهَو أ

َ
ََِصِ أ ِح ٱۡلأ اَعةِ إِٗلذ َُكَمأ ءٖ قَِديرّٞ  ٱلسذ ِ ََشأ

َٰ ُُك  ﴾ ]انلحل: ٧٧لََعَ
١١  ] 

“আর রকোমসর্র বযাপাররি শুযু লিাসখর প সকর নযাে। রকাংবা র্া আসরা 

রনকিবর্ুী। রনশ্চে আল্লাহ েব রকিুর উপর ক্ষমর্াবান”। [েূরা আন-নাহা , 

আোর্: ৭৭]  

মহান আল্লাহ বস ন:  
ۡرِض ﴿

َ َِٰت َوَمن ِِف ٱۡلأ َمََٰو ورِ فََصعَِق َمن ِِف ٱلسذ ۖٓ  َونُفَِ  ِِف ٱلصُّ ُ  [  ٦١﴾ ]الزمر: ٦٨إِٗلذ َمن َشآءَ ٱَّللذ

“আর রশঙ্গাে ফুাঁক লদওো হসব। ফস  আল্লাহ যাসদরসক ইিা কসরন র্ারা িাড়া 

আেমানেমূসহ যারা আসি এবাং পৃরেবীসর্ যারা আসি েকস ই মৃরু্যবরণ 
করসব”। [েূরা আয-যুমার, আোর্: ৬৮]  

রৃ্র্ীের্: পূণরুিাসনর প্ররর্ ঈমান স্থাপন করা: অেুাৎ রদ্বর্ীেবার রশঙ্গাে ফুাঁক 

লদওোর পর মহান আল্লাহ র্ার বান্দাসদর কবরেমূসহ লেসক জীরবর্, বস্ত্রহীন, 

খার  পা ও কপাস  দা রবরশষ্ট অবস্থাে লবর করসবন। এ রবষসে মহান আল্লাহ 

আরও বস ন:   
َرىَٰ فَذَِذا ُهمأ قَِيامّٞ يَنُظُروَن ﴿ خأ

ُ
  [  ٦١﴾ ]الزمر: ٦٨ُثمذ نُفَِ  فِيهِ أ

“র্ারপর আবার রশঙ্গাে ফুাঁক লদওো হসব, র্খন র্ারা দাাঁরড়সে র্াকাসর্ 

োকসব”। [েূরা আয-যুমার, আোর্: ৬৮]  

মহান আল্লাহ বস ন:  
َِن ﴿ ورِ فَذَِذا ُهم م  َداِث إََِلَٰ َرب ِِهمأ يَنِسلُوَن َونُفَِ  ِِف ٱلصُّ جأ

َ  [ ٢٤﴾ ]يس: ٥١ٱۡلأ

“আর রশঙ্গাে ফুাঁক লদওো হসব, র্ৎক্ষণাৎ র্ারা কবর লেসক র্াসদর রসবর 

রদসক িুসি আেসব”। [েূরা ইোেীন, আোর্: ৫১]  

রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস ন:   
 «.ُعَراًة ُتْراًل  حُيرَْشُ انلَّاُس يَْوَم الِْقيَاَمِة ُحَفاةً »
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“রকোমসর্র রদন মানুষসক খার  পাসে, বস্ত্রহীন ও খর্না রবহীন কসর উিাসনা 

হসব”।57  

িরু্েরু্: রকোমসর্ কুবরা বা বড় দণ্ডােমাসনর উপর ঈমান স্থাপন করা: 

রকোমসর্র মাসি েমি মানুষ রাবু্ব  আ ামীসনর োমসন দীর্ু েমে দন্ডােমান 

োকা। আহ্বানকারীর আহ্বান শুনসর্ পাওো, লিাখ রদসে েব লদখসর্ েমেু 

হওো। লেরদন করিন েমে ও ভো  অবস্থাসন েূযুয র্াসদর রনকসি রনসে আো 

হসব। র্াম র্াসদর মূখ পযুন্ত লপৌঁিসব, হাউসজ কাউিাসর পারন পান করসর্ 

েবাই একত্র হসব, র্াসদর আমস র দিরগুস া লখা া হসব, আম  মাপার জনয 

দারড় পাল্লা স্থাপন করা হসব, পু রেরার্ দাাঁড় করাসনা হসব।  

পঞ্চমর্: রহোব রনকাসশর উপর ঈমান স্থাপন করা: মহান আল্লাহ বস ন:   
  [ ٢٦،  ٢٢﴾ ]الغاشية: ٢٦ُثمذ إِنذ َعلَيأَنا ِحَساَبُهم  ٢٥إِنذ إَِۡلأَنآ إِيَاَبُهمأ ﴿

“রনশ্চে আমারই রনকি র্াসদর প্রর্যাবর্ুন। র্ারপর রনশ্চে র্াসদর রহোব-

রনকাশ আমারই দারেসে”। [েূরা আ - ারশোহ, আোর্: ২৫, ২৬]  মহান 

আল্লাহ বস ন:  
وِىَ كَِتََٰبُهۥ بَِيِمينِهِۦ ﴿

ُ
ا َمنأ أ مذ

َ
ا  ٧فَأ  [ ٨،  ١﴾ ]االنشقاق: ٨فََسوأَف ُُيَاَسُب ِحَساباا يَِسريا

“অর্ঃপর যাসক র্ার আম নামা র্ার ডান হাসর্ লদওো হসব; অর্যন্ত 

েহজভাসবই র্ার রহোব-রনকাশ করা হসব”। [েূরা আ -ইনরশকাক, আোর্: ৭, 

৮]  

মহান আল্লাহ বস ন:  
ۥ ﴿ ا يََرهُ ا ةٍ َخريأ َملأ ِمثأَقاَل َذرذ ۥ  ٧َفَمن َيعأ ا يََرهُ ةٖ ََش ا َملأ ِمثأَقاَل َذرذ   [  ٨،  ١﴾ ]الزلزلة: ٨َوَمن َيعأ

“অর্এব, লকউ অণু পররমাণ ভাস া কাজ করস  র্া লে লদখসব, আর লকউ অণু 

পররমাণ খারাপ কাজ করস  র্াও লে লদখসব”। [েূরা আয-রয যা , আোর্: ৭, 
                                           
57 েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ২৮৫৯ 
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৮]  

মহান আল্লাহ বস ন:  
ِّٞ َشيأ ﴿ لَُم َنفأ َط ِۡلَوأِم ٱلأقَِيََٰمةِ فَََل ُتظأ َٰزِيَن ٱلأقِسأ أَمَو َدٍل َونََضُع ٱل ِنأ َخرأ ۖٓ ِإَون ََكَن مِثأَقاَل َحبذةٖ م  ا

 َۗ تَيأَنا بَِها
َ
 [  ١١﴾ ]االنبياء: ٤٧َوَكَِفَٰ بَِنا َحَِٰسبنَِي أ

“আর রকোমসর্র রদন আরম নযােরবিাসরর পাল্লােমূহ স্থাপন করব। েুর্রাাং 

কাসরা প্ররর্ লকাসনা অরবিার করা হসব না। কাসরা কমু যরদ েররষার দানা 

পররমাণও হে, আরম র্া হারযর করব। আর রহোব গ্রহণকারীরূসপ আরমই 

যসেষ্ট”। [েূরা আ -আরম্বো, আোর্: ৪৭]  

বস্তুর্ মাখ ুসকর রহোব দু’ প্রকার:  

এক. মুরমনসদর রহোব। মুরমনসদর রহোব লকব  লপশ করা বা র্াসদরসক 

রজজ্ঞাো করা। যার জনয আল্লাহর পক্ষ লেসক লেৌভা য র রপবদ্ধ হসেসি, লে েব 

লেৌভা যবান বযরক্তসদর জনয হস া, রহোব লপশ করা। আবু্দল্লাহ ইবন উমার 

রারদোল্লাহু আনহুমার হাদীে এ রবষসের প্রমাণস্বরূপ। রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

আ াইরহ ওোোল্লাম বস সিন, 
كذا؟ أتعرف ذنب ، فيضع عليه كنفه، ويسرته، فيقول: أتعرف ذنب إن اهلل يدين املؤمن» 

عليك  : قد سرتتهاا قرره بذنوبه، ورأى أنه قد هلك، قال! حىت إذكذا؟ فيقول: نعم، أي رب
 «. فيعطى كتاب حسناته ادلنيا ، وأنا أتفرها لك ايلوميف

“মহান আল্লাহ মুরমসনর খুব কািাকারি আেসবন। র্ারপর রর্রন র্াসদর কাাঁসযর 

উপর হার্ লরসখ ল াপসন ব সবন, রু্রম রক লর্ামার অমুক গুনাহ েম্পসকু জান? 

রু্রম রক লর্ামার অমুক গুনাহ েম্পসকু জান? র্খন লে ব সব হযাাঁ, লহ আমার 

রব, এমনরক যখন লে র্ার গুনাহ েম্পসকু স্বীকাসরারক্ত প্রদান করসব এবাং 

বুেসর্ পারসব লয লে ধ্বাংে হসর্ িস সি। র্খন মহান আল্লাহ ব সবন, 

দুরনোসর্ আরম লর্ামার গুনাহগুস া ল াপন কসররি। আজ আরম লর্ামার 
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গুনাহগুস া ক্ষমা কসর লদব। র্ারপর মহান আল্লাহ র্ার োমসন র্ার লনক 

আমস র দির লপশ করসবন”।58 

আর রজজ্ঞাোবাসদর রহোব র্াঅহীদপন্থীসদর মসযয যারা কবীরা গুনাহকারী, 

র্ারা এ যরসণর রহোসবর মুসখামুরখ হসব। র্াসদর গুনাসহর কারসণ আল্লাহ যরদ 

িান র্াসদরসক জাহান্নাসমর শারি লদসবন। র্সব পররণরর্সর্ র্ারা জান্নাসর্ 

প্রসবশ করসব। এর উপর প্রমাণ আসেশা রারদোল্লাহু আনহার হাদীে, রােূ ুল্লাহ 

োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস সিন, 
ا َمْن  فقلت : يا رسول اهلل ، أليس قد قال اهلل: «ليس أحد حياسب يوم القيامة إال هلك»  مذ

َ
فَأ

وِىَ كَِتابَُه بَِيِمينِهِ 
ُ
، وليس أحد إنما ذلك العرض»فقال: ؟  فََسوَْف ُُيَاَسُب ِحَساباً يَِسرياً .أ

 .«احلساب يوم القيامة إال عذبيناقش 
“রকোমসর্র রদন যার কাি লেসক রহোব লনওো হসব লেই ধ্বাংো হসব। আরম 

ব  াম লহ আল্লাহর রােূ ! মহান আল্লাহ রক এ কো  وِىَ كَِتابَُه
ُ
ا َمْن أ مذ

َ
فَأ

فََسوَْف ُُيَاَسُب ِحَساباً يَِسرياً .بَِيِمينِهِ   “যার আম  নামা ডান হাসর্ লদওো হসব, 

অরিসরই র্ার রহোব েহজ করা হসব” বস ন রন? র্খন রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

আ াইরহ ওোোল্লাম ব স ন, এ হস া, লকব  লপশ করা, রকোমসর্র রদন যার 

রহোব রনসে রজজ্ঞাোবাদ করা হসব, র্াসকই শারি লদওো হসব”।59  

দুই. কারফরসদর রহোব, কারফরসদর রহোব র্াসদর লনক আম  ও বদ আম সক 

ওজন লদওোর মাযযসম হসব না। কারণ, র্াসদর লকাসনা লনক আম  লনই। বরাং 

র্াসদরসক র্াসদর আম  রবষসে অব র্ করা হসব এবাং র্ারা র্া স্বীকার 

করসব। পূসবু উরল্লরখর্ ইবন উমাসরর হাদীসে বরণুর্: 
، أال هؤالء اذلين كذبوا ىلع ربهم، فينادى بهم ىلع رؤوس اخلالئق : وأما الكفار واملنافقون» 

                                           
58 েহীহ বুখারী, হাদীে নাং ২৪৪১ 
59 েহীহ বুখারী, হাদীে নাং ৬৫৩৭ 
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 .«اهلل ىلع الظاملنيلعنة 
“আর কারফর ও মুনারফকসদরসক েমগ্র মাখ ুসকর োমসন উপরস্থর্ করা হসব, 

আর ব া হসব, এরা ঐ েব ল াক যারা র্াসদর রসবর উপর রমেযা আসরাপ 

কসররি , মসন রাখসব আল্লাহর অরভশাপ জার মসদর জনয অবযাররর্”।60  

ষষ্টর্: প্ররর্দাসনর প্ররর্ ঈমান: আর এর অেু হস া, এ কোর প্ররর্ দৃঢ়ভাসব 

রবশ্বাে স্থাপন করা লয, জান্নার্ ও জাহান্নাম ের্য। জান্নার্ আল্লাহর মুিাকী 

বান্দাসদর জনয র্াসদর আমস র রবরনমে রহসেসব বর্রর করা হসেসি। র্াসর্ 

রসেসি অোংখয রন‘আমর্ যা কখসনা লকাসনা িকু্ষ প্রর্যক্ষ কসর রন, লকাসনা কণ ু

শুসন রন এবাং লকাসনা মানুষ র্া রিন্তাও কসর রন। আর জাহান্নাম মহান আল্লাহ 

র্ার কারফর বান্দাসদর জনয বর্রর কসর লরসখসিন। যাসর্ রসেসি আরত্মক ও 

বদরহক উভসের জনয রবরভন্ন যরসণরশারি ও আযাব। মহান আল্লাহ বস ন:   
ۖٓ فَِمنأُهمأ َظالِمّٞ ﴿ َنا ِمنأ ِعَبادِنَا َطَفيأ ِيَن ٱصأ َرثأَنا ٱلأِكَتََٰب ٱَّلذ وأ

َ
َتِصدّٞ َوِمنأُهمأ ُثمذ أ قأ ِسهِۦ َوِمنأُهم مُّ َفأ ِ نل 

ُل ٱلأَكبرُِي  َٰلَِك ُهَو ٱلأَفضأ َِۚ َذ َيأَرَِٰت بِذِذأِن ٱَّللذ َن فِيَها  ٣٢َسابُِقا بِٱِلأ ُخلُوَنَها ُُيَلذوأ ٖن يَدأ َُٰت َعدأ َجنذ
اۖٓ َوِۡلَاُسُهمأ فِيَها َحرِيرّٞ  لُؤا َساوَِر ِمن َذَهٖب َولُؤأ

َ
ْ  ٣٣ِمنأ أ ََزَنۖٓ  َوقَالُوا ذأَهَب َعنذا ٱۡلأ

َ
ِٓي أ ِ ٱَّلذ ُد َّلِلذ َمأ ٱۡلأ

َنا فِيَها نََصبّٞ َوَٗل  ٣٤إِنذ َربذَنا لََغُفورّٞ َشُكوٌر  لِهِۦ َٗل َيَمسُّ أُمَقاَمةِ ِمن فَضأ َحلذَنا َداَر ٱل
َ
ِٓي أ ٱَّلذ

َنا فِيَها لُُغوبّٞ  ِيَن َكَفُرواْ لَُهمأ نَاُر َجَهنذَم َٗل  ٣٥َيَمسُّ ُف  َوٱَّلذ َِضَٰ َعلَيأِهمأ َفَيُموتُواْ َوَٗل ُُيَفذ ُيقأ
 َكُفورٖ 

َۚ َكَذَٰلَِك جَنأزِي ُُكذ ِنأ َعَذابَِها َملأ  ٣٦َعنأُهم م  َنا َنعأ رِجأ خأ
َ
ٓ أ َطرُِخوَن فِيَها َربذَنا َوُهمأ يَصأ

ُر فِيهِ  ا َيَتَذكذ ِرأُكم مذ َو لَمأ ُنَعم 
َ
َۚ أ َمُل ِي ُكنذا َنعأ َ ٱَّلذ ۖٓ  َصَٰلًِحا َغريأ َر وََجآَءُكُم ٱنلذِذيُر َمن تََذكذ
َٰلِِمنَي ِمن نذِصرٍي    [ ٣١،  ٣٢﴾ ]فاطر: ٣٧فَُذوقُواْ َفَما لِلظذ

“অর্ঃপর আরম এ রকর্াবরির উিরারযকারী কসররি আমার বান্দাসদর মসযয 

র্াসদরসক, যাসদরসক আরম মসনানীর্ কসররি। র্ারপর র্াসদর লকউ লকউ 

                                           
60 েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ২৭৬৮। 
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রনসজর প্ররর্ যু ুমকারী এবাং লকউ লকউ মযযপন্থা অব ম্বনকারী। আবার 

র্াসদর লকউ লকউ আল্লাহর অনুমরর্োসপসক্ষ ক যাণকর কাসজ অগ্র ামী। 

এিাই হস া মহাঅনুগ্রহ। রিরস্থােী জান্নার্, এসর্ র্ারা প্রসবশ করসব। লযখাসন 

র্াসদরসক স্বসণুর িুরড় ও মুক্তা দ্বারা অ ঙৃ্কর্ করা হসব এবাং লেখাসন র্াসদর 

লপাশাক হসব লরশসমর। আর র্ারা ব সব, ‘েক  প্রশাংো আল্লাহর, রযরন 

আমাসদর দুঃখ-কষ্ট দূর কসর রদসেসিন। রনশ্চে আমাসদর রব পরম ক্ষমাশী , 

মহাগুণগ্রাহী’। ‘রযরন রনজ অনুগ্রসহ আমাসদরসক স্থােী রনবাসে স্থান রদসেসিন, 

লযখাসন লকান কষ্ট আমাসদরসক স্পশু করসব না এবাং লযখাসন লকান ক্লারন্তও 
আমাসদরসক স্পশু করসব না’। আর যারা প্রকৃর্ ইে াম যমুব ম্বী হসব না, 

র্াসদর জনয রসেসি জাহান্নাসমর আগুন। র্াসদর প্ররর্ এমন লকান ফেো া 

লদওো হসব না লয, র্ারা মারা যাসব, এবাং র্াসদর কাি লেসক জাহান্নাসমর 

আযাবও  ার্ব করা হসব না। এভাসবই আরম প্রসর্যক অকৃর্জ্ঞসক প্ররর্ফ  

রদসে োরক। আর লেখাসন র্ারা আর্ুনাদ কসর ব সব, ‘লহ আমাসদর রব, 

আমাসদরসক লবর কসর রদন, আমরা পূসবু লয আম  করর্াম, র্ার পররবসর্ ু

আমরা লনক আম  করব’। (আল্লাহ ব সবন) ‘আরম রক লর্ামাসদরসক এর্িা 

বেে প্রদান করর রন লয, র্খন লকউ রশক্ষা গ্রহণ করসর্ িাইস  রশক্ষা গ্রহণ 

করসর্ পারর্? আর লর্ামাসদর কাসি লর্া ের্কুকারী এসেরি । কাসজই 

লর্ামরা আযাব আস্বাদন কর, আর যার মসদর লকান োহাযযকারী লনই”। [েূরা 

ফারর্র, আোর্: ৩২, ৩৭] 
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ভাস যর প্ররর্ রবশ্বাে স্থাপন করা  

আর র্া হসি এ কোর প্ররর্ দৃঢ় রবশ্বাে স্থাপন করা লয, মহান আল্লাহ র্ার 

রিরন্তন ও অনারদ জ্ঞাসন েমি মাখ ুসকর ভা যসক রনযুারণ কসর লরসখসিন 

এবাং  াওসহ মাহফুসজ র্া র রপবদ্ধ কসর লরসখসিন। রর্রন র্ার ইিা অনুযােী 

র্ার যারাবারহকর্া বজাে রাসখন এবাং স্বীে কুদরার্ দ্বারা র্া োংর্রির্ ও 

বািবােন কসরন। মহান আল্লাহ বস ন:  
َنَُٰه بَِقَدرٖ  ﴿ ٍء َخلَقأ   [  ١٤﴾ ]القمر: ٤٩إِنذا ُُكذ ََشأ

“রনশ্চে আরম েব রকিু েৃরষ্ট কসররি রনযাুররর্ পররমাণ অনুযােী”। [েূরা আ -

কামার, আোর্: ৪৯]  
ا ﴿ ِديرا َرهُۥ َتقأ ءٖ َفَقدذ  [  ٢﴾ ]الفرقان: ٢وََخلََق ُُكذ ََشأ

“রর্রন েব রকিু েৃরষ্ট কসরসিন। অর্ঃপর র্া রনপুণভাসব রনরূপণ কসরসিন”। 

[েূরা আ -ফুরকান, আোর্: ২]  

ভাস যর প্ররর্ ঈমাসনর অন্তভুকু্ত রবষেেমূহ: 

প্রেমর্: আল্লাহর কমুকাসণ্ডর োসে েমৃ্পক্ত েবুপ্রািীন, রিরস্থােী জ্ঞাসনর উপর 

ঈমান রাখা, লয জ্ঞান েৃরষ্টর েবরকিুসক লবষ্টন কসর আসি; লযমন  জীবন- মৃরু্য, 

রররযক অেবা র্ার বান্দাসদর কসমুর োসে েমৃ্পক্ত লযমন, ইবাদর্-বসন্দ ী ও 

আল্লাহর নাফরমানী ইর্যারদ যাবর্ীে রবষসের েবরকিুর প্ররর্ ঈমান স্থাপন 
করা। মহান আল্লাহ বস ন:   

ٍء ﴿ ِ ََشأ
 [  ٢٤﴾ ]ابلقرة: ٢٩َعلِيمّٞ َوُهَو بُِكل 

“আর েব রকিু েম্পসকু রর্রন েমযক জ্ঞার্”। [েূরা আ -বাকারা, আোর্: ২৯]  
َعزِيزِ ٱلأَعلِيِم ﴿

ِديُر ٱلأ َٰلَِك َتقأ  [ ٤٦﴾ ]االنعام: ٩٦َذ

“এিা েবুজ্ঞ পরাক্রমশা ীর রনযুারণ”। [েূরা আ -আন‘আম, আোর্: ৯৬]  
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েুর্রাাং রর্রন ভাস া কসরই জাসনন লক র্াাঁর আনু র্য করসব, আর লক র্ার 

অবাযয হসব? লযমরনভাসব রর্রন কাসক কর্িুকু হাোর্ বাড়াসবন এবাং কার 

লেসক কর্িুকু বেে কমাসবন র্া রর্রন জাসনন।  

রদ্বর্ীের্:  াওসহ মাহফুসজ মহান আল্লাহ ভাস যর র খসনর প্ররর্ ঈমান স্থাপন 

করা: মহান আল্লাহ বস ন:    
﴿ ِ َٰل َۚٓ إِنذ َذ َها

َ
أ َ ن نذِبأ

َ
ِن َقبأِل أ نُفِسُكمأ إِٗلذ ِِف كَِتَٰٖب م 

َ
ۡرِض َوَٗل ِِفٓ أ

َ ِصيَبةٖ ِِف ٱۡلأ َصاَب ِمن مُّ
َ
َك َمآ أ

ِ يَِسريّٞ    [ ٢٢﴾ ]احلديد: ٢٢لََعَ ٱَّللذ

“জরমসন এবাং লর্ামাসদর রনজসদর মসযয এমন লকাসনা মুেীবর্ আপরর্র্ হে 

না, যা আরম োংর্রির্ করার পূসবু রকর্াসব র রপবদ্ধ  কসর রারখ রন। রনশ্চে 

এিা আল্লাহর পসক্ষ খুবই েহজ”। [েূরা আ -হাদীদ, আোর্: ২২]  
َِٰت َوَٗل ِِف ٱ﴿ َمََٰو ةٖ ِِف ٱلسذ ُزُب َعنأُه ِمثأَقاُل َذرذ َٰلِِم ٱلأَغيأِبِۖ َٗل َيعأ تِيَنذُكمأ َع

أ
ِ َۡلَأ  بََِلَٰ َوَرِّ 

ۡرِض قُلأ
َ ۡلأ

بنِٖي  َِبُ إِٗلذ ِِف كَِتَٰٖب مُّ كأ
َ
َٰلَِك َوَٗلٓ أ َغُر ِمن َذ صأ

َ
 [  ٣﴾ ]سبا: ٣َوَٗلٓ أ

“ব , ‘অবশযই, আমার রসবর কেম! রযরন  াসেব েম্পসকু অব র্, র্া 

লর্ামাসদর কাসি আেসবই। আেমানেমূহ ও জরমসন অনু পররমাণ রকাংবা 

র্দসপক্ষা লিাি অেবা বড় রকিুই র্াাঁর অস ািসর লনই, বরাং েবই েুস্পষ্ট 

রকর্াসব রসেসি”। [েূরা োবা, আোর্: ৩]  

 আবু্দল্লাহ ইবন আমর ইবনু  ‘আে রারদোল্লাহু আনহু লেসক বরণুর্, রর্রন 

বস ন:  আরম রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লামসক ব সর্ শুসনরি, রর্রন 

বস ন:   
ألف سنة ، قال: كتب اهلل مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني »

 «وعرشه ىلع املاء
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“মহান আল্লাহ আেমানেমূহ ও জরমন েৃরষ্টর পঞ্চাশ হাজার বৎের পূসবু 

মাখ ুসকর র্াকদীরেমূহ র রপবদ্ধ কসরন। রর্রন বস ন:  আর র্খন র্ার 

আরশ রি  পারনর উপর”।61  
উবাদাহ ইবন োসমর্ রারদোল্লাহু আনহু লেসক বরণুর্, রর্রন বস ন:  আরম 

রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লামসক ব সর্ শুসনরি, রর্রন বস ন:  
: اكتب مقادير ؟ قال: رب وماذا أكتبما خلق اهلل تعاىل القلم فقال هل: اكتب، فقالإن أول »

 «لك يشء حىت تقوم الساعة

“রনশ্চে মহান আল্লাহ ক ম েৃরষ্ট কসর েবুপ্রেসম বস রিস ন:  র রপবদ্ধ কর। 

র্খন লে ব  , লহ আমার রব, আরম রক র খব? উিসর রর্রন ব স ন, 

রকোমসর্র পূবু পযন্তু অনা র্ েমি বস্তুর ভা য র রপবদ্ধ কর”।62  

মহান আল্লাহ ই ম (জ্ঞান) ও রকর্াবর্ (স খা) দুরিসক রনম্ন র রখর্ আোসর্ 

একসত্র বণুনা কসরন। মহান আল্লাহ বস ন:   
لَُم َما ِِف ﴿ َ َيعأ نذ ٱَّللذ

َ
لَمأ أ لَمأ َتعأ

َ
ِ يَِسريّٞ أ َٰلَِك لََعَ ٱَّللذ َٰلَِك ِِف كَِتٍَٰبۚ إِنذ َذ ۡرِضۚ إِنذ َذ

َ َمآءِ َوٱۡلأ ٱلسذ
 [ ١١﴾ ]احلج : ٧٠

“রু্রম রক জান না লয, আেমান ও জরমসন যা রকিু রসেসি, আল্লাহ র্া জাসনন? 

রনশ্চে র্া একরি রকর্াসব রসেসি। অবশযই এিা আল্লাহর জনয খুবই েহজ”। 

[েূরা আ -হাজ, আোর্: ৭০]  

রৃ্র্ীের্:  আল্লাহ র্া‘আ ার ইিার বািবােসনর প্ররর্ ঈমান স্থাপন করা: অেুাৎ 

আল্লাহ যা িান র্া হে, যা িান না র্া হে না, রর্রন যা দান কসরন র্া বাযা 

লদওোর লকউ লনই। আর রর্রন যা দান কসরন না, র্ার লকাসনা দার্াও লনই। 

রর্রন যা ফােো া কসরন, র্া প্ররর্হর্ করার লকউ লনই। রর্রন যা িান না র্ার 

                                           
61 েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ২৬৫৩ 
62 আবু দাউদ, হাদীে নাং ৪৭০০ 
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রাজসে র্া োংর্রির্ হওোর নে। আল্লাহ যাসক িান র্ার অনুগ্রহ দ্বারা রহদাোর্ 

লদন। যাসক িান স্বীে ইনোসফর মাযযসম র্াসক ল ামরাহ কসরন। র্ার 

রনসদুসশর রবসরারযর্াকারী লকউ লনই। মহান আল্লাহ বস ন:   
ِيَن ِمنا ﴿ َتَتَل ٱَّلذ ُ َما ٱقأ َتلَُفواْ  َولَوأ َشآَء ٱَّللذ َي َِنَُٰت َوَلَِٰكِن ٱخأ ِد َما َجآَءتأُهُم ٱۡلأ ِنا َبعأ ِدهِم م  َبعأ

َعُل َما يُرِيدُ  َ َيفأ َتَتلُواْ َوَلَِٰكنذ ٱَّللذ ُ َما ٱقأ َۚ َولَوأ َشآَء ٱَّللذ ن َكَفَر نأ َءاَمَن َوِمنأُهم مذ ﴾ ٢٥٣ فَِمنأُهم مذ
  [  ٢٢٣]ابلقرة: 

“আর যরদ আল্লাহ ইিা করসর্ন, র্াসদর পরবর্ুীরা  ড়াই করর্ না, র্াসদর 

রনকি েুস্পষ্ট প্রমাণেমূহ আোর পর। রকন্তু র্ারা মর্রবসরায কসরসি। ফস  

র্াসদর মসযয লকউ ঈমান এসনসি, আর র্াসদর লকউ কুফুরী কসরসি। আর 

আল্লাহ যরদ িাইসর্ন, র্াহস  র্ারা  ড়াই করর্ না; রকন্তু আল্লাহ যা িান, র্া 

কসরন”। [েূরা আ -বাকারা, আোর্: ২৫৩]  
َتقِيَم ﴿ ن يَسأ

َ
ُ َربُّ ٱلأَعَٰلَِمنَي  ٢٨لَِمن َشآءَ ِمنُكمأ أ ن يََشآءَ ٱَّللذ

َ
ٓ أ ﴾ ]اتلكوير: ٢٩َوَما تََشآُءوَن إِٗلذ

٢٤،  ٢٨] 

“লয লর্ামাসদর মসযয ের  পসে ি সর্ িাে, র্ার জনয। আর লর্ামরা ইিা 

করসর্ পার না, যরদ না েৃরষ্টকুস র রব আল্লাহ ইিা কসরন”। [েূরা আর্-

র্াকবীর, আোর্: ২৮, ২৯]  

িরু্েরু্: েমি জ র্ আল্লাহর েৃরষ্ট ও র্াাঁরই আরবষ্কার, এ কোর উপর ঈমান 

আনেন করা: আল্লাহই েৃরষ্ট কর্ুা, রর্রন িাড়া বাকী েবই মাখ ুক। েমি বস্তু 

ও র্ার নড়িড়, গুণাগুণ ও েো েবই মাখ ুক ক্ষণস্থােী। আল্লাহই স্রষ্টা ও 

আরবষ্কারক। মহান আল্লাহ বস ন:   
ءِٖۖ ﴿ ِ ََشأ

ُ َخَٰلُِق ُُك   [  ٦٤﴾ ]الزمر: ٦٢ٱَّللذ

“আল্লাহ েব রকিুর স্রষ্টা”। [েূরা আয-যুমার, আোর্: ৬১]  
َملُوَن  ﴿ ُ َخلََقُكمأ َوَما َتعأ  [٤٦﴾ ]الصافات : ٩٦َوٱَّللذ
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“অেি আল্লাহই লর্ামাসদরসক এবাং লর্ামরা যা কর র্া েৃরষ্ট কসরসিন’’। [েূরা 

আে-োফফার্, আোর্: ৯৬]  

েুর্রাাং বান্দার কমুেমূহ আল্লাহর েৃষ্ট এবাং বান্দার উপাজুন। 

﴿ َۗ تََسَبتأ  [  ٢٨٦﴾ ]ابلقرة: لََها َما َكَسَبتأ وََعلَيأَها َما ٱكأ

“লে যা অজুন কসর র্া র্ার জনযই এবাং লে যা কামাই কসর র্া র্ার উপরই 

বর্ুাসব”। [েূরা আ -বাকারা, আোর্: ২৮৬]  

পঞ্চমর্: আল্লাহর (মাশীআহ) োযারণ বযাপক িাওো এিার োসে ভাস াবাো 

োকসর্ হসব এমন বাযযবাযকর্া লনই, এ কোর প্ররর্ রবশ্বাে স্থাপন করা: 

অরভষ্ট লকাসনা  ক্ষয বািবােসনর  সক্ষয এবাং রহকমসর্র কারসণ রর্রন যা 

মহব্বর্ কসরন না র্াও িান এবাং যা িান না র্াসকও মহব্বর্ কসরন। মহান 

আল্লাহ বস ন:   
نذةِ َوٱنلذ وَ ﴿ ِ

َم ِمَن ٱَلأ نذ َجَهنذ
َ
َۡل مأ

َ
ِ َۡل ُل ِمِن  َقوأ

ََٰها َوَلَِٰكنأ َحقذ ٱلأ ٍِ ُهَدى اِس لَوأ ِشئأَنا ٓأَلتَيأَنا ُُكذ َنفأ
َعِنَي  ۡجأ

َ
 [  ٤٣﴾ ]السجدة : ١٣أ

“আর যরদ আরম ইিা করর্াম, র্াহস  প্রসর্যক বযরক্তসক র্ার রহদাোর্ দান 

করর্াম। রকন্তু আমার কোই েসর্য পররণর্ হসব লয, ‘রনশ্চে আরম রজন্ন ও 

মানুষ উভে দ্বারা জাহান্নাম পূণু করব’’। [েূরা আে-োজাদাহ, আোর্: ১৩]  

মহান আল্লাহ বস ন:  
﴿ َۗ ُكُرواْ يَرأَضُه لَُكمأ ۖٓ ِإَون تَشأ َر ۖٓ َوَٗل يَرأََضَٰ لِِعَبادِهِ ٱلأُكفأ َ َغِِنٌّ َعنُكمأ ُفُرواْ فَذِنذ ٱَّللذ إِن تَكأ
  [  ١﴾ ]الزمر: ٧

“লর্ামরা যরদ কুফুরী কর র্সব (সজসন রাখ) আল্লাহ লর্ামাসদর লেসক 

অমুখাসপক্ষী; আর রর্রন র্াাঁর বান্দাসদর জনয কুফুরী পিন্দ কসরন না এবাং 

লর্ামরা যরদ লশাকর কর র্সব লর্ামাসদর জনয রর্রন র্া পিন্দ কসরন”। [েূরা 

আয-যুমার, আোর্: ৭]  
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ষষ্টর্: শরী‘আর্ ও র্াকদীসরর মসযয লকাসনা স্বরবসরারযর্া লনই এ কোর উপর 

ঈমান আনেন করা। মহান আল্লাহ বস ন:   
﴿ َٰ َيُكمأ لََشِتذ َطىَٰ َوٱتذََقَٰ  ٤إِنذ َسعأ عأ

َ
ا َمنأ أ مذ

َ
َِنَٰ  ٥فَأ ُسأ َق بِٱۡلأ ىَٰ  ٦َوَصدذ َ هُۥ لِلأيُۡسأ ُ ِ فََسُنيَۡس 

َِنَٰ  ٧ َتغأ ا َمنا ََبَِل َوٱسأ مذ
َ
َِنَٰ  ٨َوأ ُسأ َب بِٱۡلأ ىَٰ  ٩َوَكذذ َ هُۥ لِلأُعۡسأ ُ ِ   [  ٤١،  ١﴾ ]الليل: ١٠فََسُنيَۡس 

“রনশ্চে লর্ামাসদর কমুপ্রসিষ্টা রবরভন্ন প্রকাসরর। েুর্রাাং লয দান কসরসি এবাং 
র্াকওো অব ম্বন কসরসি, আর উিমসক ের্য বস  রবশ্বাে কসরসি, আরম 
র্ার জনয েহজ পসে ি া েু ম কসর লদব। আর লয কাপুণয কসরসি এবাং 
রনজসক স্বোংেমূ্পণু মসন কসরসি, আর উিমসক রমেযা বস  মসন কসরসি, আরম 
র্ার জনয করিন পসে ি া েু ম কসর লদব”। [েূরা আ - াই , আোর্: ৪, 
১০]  
এর কারণ, হস া, শরী‘আর্ একরি উমু্মক্ত রকর্াব আর র্াকদীর হস া, অদৃশয 

খরন। মহান আল্লাহ বান্দাসদর র্াকদীর রনযুারণ কসরসিন এবাং র্া র্াসদর লেসক 

ল াপন লরসখসিন। রর্রন র্াসদর আসদশ রদসেসিন এবাং র্াসদর রনসষয 

কসরসিন। রর্রন র্াসদর বর্রী কসরসিন এবাং েহসযার র্া কসরসিন যাসর্ র্ারা 

রনসদুশ পা ন করসর্ ও রনরষদ্ধ বস্তু লেসক রবরর্ োকসর্ পাসর। যখন লকাসনা 

ওজর বা প্ররর্বন্ধকর্া র্াসদর োমসন আসে, র্খন রর্রন র্াসদর ওজরসক গ্রহণ 

কসরসিন। পূবু রনযুাররর্ র্াকদীসরর কারসণ গুনাহ করা ও আল্লাহর বসন্দ ী 

লিসড় লদওোর পসক্ষ কাসরা জনয লকাসনা প্রমাণ লনই। মহান আল্লাহ বস ন:   
َنا َوَٗلٓ َءابَآُؤنَا َوَٗل ﴿ كأ َ َشأ

َ
ُ َمآ أ ُكواْ لَوأ َشآءَ ٱَّللذ َ َشأ

َ
ِيَن أ َب َسَيُقوُل ٱَّلذ ءٖۚ َكَذَٰلَِك َكذذ َنا ِمن ََشأ مأ َحرذ

ٓۖٓ إِن تَتذبُِعوَن إِ  رُِجوهُ نَلَا ِنأ ِعلأٖم َفُتخأ َۗ قُلأ َهلأ ِعنَدُكم م  َسَنا
أ
َٰ َذاقُواْ بَأ ِيَن ِمن َقبألِِهمأ َحِتذ ٗلذ ٱَّلذ
نُتمأ إِٗلذ َُتأُرُصوَن 

َ
نذ ِإَونأ أ ۖٓ  ١٤٨ٱلظذ ُة ٱلأَبَٰلَِغُة ُجذ َعِنَي  قُلأ فَلِلذهِ ٱۡلأ ۡجأ

َ
َُٰكمأ أ ﴾ ١٤٩فَلَوأ َشآَء لََهَدى

  [ ٤١٤،  ٤١٨]االنعام: 
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“অরিসরই মুশররকরা ব সব, ‘আল্লাহ যরদ িাইসর্ন, আমরা রশকু করর্াম না 

এবাং আমাসদর রপরৃ্পুরুষরাও না এবাং আমরা লকান রকিু হারাম করর্াম না’। 

এভাসবই র্াসদর পূবুবর্ুীরা রমেযাসরাপ কসরসি, লয পযুন্ত না র্ারা আমার 

আযাব আস্বাদন কসরসি। ব , ‘লর্ামাসদর কাসি রক লকাসনা জ্ঞান আসি, যা 

লর্ামরা আমার জনয প্রকাশ করসব? লর্ামরা লর্া শুযু যারণার অনুেরণ করি 

এবাং লর্ামরা লর্া লকব  অনুমান করি’। ব , ‘িূড়ান্ত প্রমাণ আল্লাহরই। 

েুর্রাাং যরদ রর্রন িান, অবশযই লর্ামাসদর েবাইসক রহদাোর্ লদসবন”। [েূরা 

আ -আন‘আম, আোর্: ১৪৮, ১৪৯]  

এ আোসর্ কসেকরি কো মহান আল্লাহ বস সিন, প্রেমর্: র্াসদর দাবীসক 

রমেযা আখযারের্ কসরন। রদ্বর্ীের্: রর্রন র্াসদরসক শারি আস্বাদন করাসবন 

বস  োবযান কসরসিন। র্াকদীর রনযুারসণ যরদ র্াসদর পসক্ষ লকাসনা প্রমাণ 

োকর্, র্াহস  রর্রন র্াসদর শারি আস্বাদন করাসর্ন না আর এভাসবই রর্রন 

র্াসদর দারবর মুসখাশ খুস  রদসেসিন। রৃ্র্ীের্: র্ারা র্াসদর রকর্াব েম্পসকু 

অব র্ নে যাসর্ র্াসদর জ্ঞান লেসক র্া প্রকাশ লপর্ এবাং র্া হর্ র্াসদর 

জনয প্রমাণস্বরূপ। বরাং র্া যারণা ও অনুমান রভরিক। র্া রকিুই না! ফস  

অকািয প্রমাণ লকব  আল্লাহর জনযই।  

যারা  ভাস যর প্ররর্ ঈমাসনর অযযাসে পেভ্রষ্ট:  

দু’রি গ্রুপ র্াকদীসরর অযযাসে পেভ্রষ্ট:  

এক- কাদাররেযাহ, যারা র্াকদীরসক অস্বীকার কসর। র্ারা দু লশ্ররণসর্ রবভক্ত:  

ক- কট্টর ল াষ্ঠী: র্ারা এ ল াষ্ঠীর প্রেমযুস র মানুষ, যারা আল্লাহ র্া‘আ ার 

ই ম ও র খন উভেরিসকই অস্বীকার কসররি  এবাং র্ারা দারব কসররি  লয, 

েব রকিুই র্সি আকরিকভাসব।  
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খ- নমনীে ল াষ্ঠী: র্ারা মু‘র্ারয া লফকুা, র্ারা আল্লাহর ইিা ও েৃরষ্টসক 

অস্বীকার কসররি । র্ারা রবশ্বাে করর্ লয, বান্দা রনসজই র্ার কসমুর স্রষ্টা।  

দুই: জাবাররেযাহ, যারা বস , বান্দা র্ার কসমু বাযয। র্ারা বান্দা লেসক র্ার 

ইিা, কমুক্ষমর্া ও স্বাযীনর্াসক অস্বীকার কসর। র্ারা বান্দার নড়িড় করাসক 

পযারা াইরেে রুর র মর্ বাযযর্ামূ ক মসন কসর। আর র্ারা আল্লাহর 

কমুেমূসহ রহকমর্ ও কারণসক অস্বীকার কসর।  

বস্তুর্ কাদররোহ ও জাবররোহ এ উভে লশ্ররণ বািবর্া ও শরী‘আর্ উভে দ্বারা 

পরারজর্ ও প্রর্যাখযার্। কারণ, 

১. িার িসর র্াকদীর োবযিকারী েু-স্পষ্ট নেেমূহ র্াকদীর অস্বীকারকারীসদর 

দারবসক প্রর্যাখযান কসর। আর বািবর্াও প্রমাণ কসর লয, মানুষ লকাসনা কম ু

করার ইিা কসর এবাং র্া র্ার ইিা ও লে কাসজর মােখাসন প্ররর্বন্ধকর্া 
এসে োসক। (েুর্রাাং বুো যাে, মানুসষর ইিা আসি র্সব র্াসর্ অনয লকাসনা 

েত্ত্বার হিসক্ষপ আসি) 

২. আর কট্টর জাবররো ল াষ্ঠী যারা র্াকদীর প্রমাসণ বাড়াবারড় কসর মানুষসক 

কমুকাণ্ডমুক্ত মসন কসর, লয েমি দর   প্রমাণ বা ভাষয কমু ও মানুসষর ইিা 

োবযি কসর লেগুস া র্াসদর উক্ত দাবীসক খণ্ডন কসর লদে। র্ািাড়া বািবর্াও 

প্রমাণ কসর লয, প্ররর্রি মানুষ র্ার ইিাকৃর্ কমু ও অরনিাকৃর্ কসমুর মসযয 

পােুকয কসর রনসর্ পাসর। 

অনুরূপভাসব শরী‘আসর্র বহু দর   এিা প্রমাণ করসি লয আল্লাহ র্া‘আ ার 

কমুকাসণ্ড রহকমর্ রসেসি এবাং র্াসর্ কারণও রসেসি।        
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কুরআসনর প্ররর্ ঈমান স্থাপন করা  

কুরআন আল্লাহর বাণী: মহান আল্লাহ বস ন:  
َحدّٞ  ِإَونأ ﴿

َ
ِنَ  أ أ ٱ م  ِ ل ِجرأ  َتَجاَركَ سأ ٱ كنِيَ ُمۡشأ

َ
َٰ  هُ فَأ َٰ  َمعَ يَسأ  َحِتذ ِ ٱ مَ َكَل  [٦: اتلوبة] ﴾َّللذ

“আর যরদ মুশররকসদর লকউ লর্ামার কাসি আশ্রে িাে, র্াহস  র্াসক আশ্রে 

দাও, যাসর্ লে আল্লাহর কা াম শুসন”। [েূরা আর্-র্াওবাহ, আোর্: ৬]  

রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম যখন রবরভন্ন মওেূসম রবরভন্ন ল াসত্রর 

রনকি দা‘ওোর্ রনসে যান, র্খন রর্রন বস ন:       
منعوين أن أبلغ الكم ريب عز  قومه، ألبلغ الكم ريب ؛ فإن قريشاً قد أال رجل حيملين إىل»

 .«وجل
“এমন লকাসনা ল াক আসি রক লয লে আমাসক র্ার েম্প্রদাসের রনকি রনসে 

যাসব, যাসর্ আরম র্াসদর রনকি আল্লাহর বাণী প্রিার করসর্ পারর। কারণ, 

কুরাইশরা আমাসক আল্লাহর বাণী প্রিার করসর্ বাযা রদসি”।63  

কুরআন বািসবই আল্লাহর কা াম, মাখ ুসকর কোর মর্ নে। কুরআসনর শব্দ 

ও অেু মাখ ুসকর কোর োসে োদৃশয লনই। এরি আল্লাহর অবর্ীণু বাণী, েৃষ্ট 

নে। মহান আল্লাহ প্রেসম এ দ্বারা কো বস ন। এবাং রর্রন র্া রুহু  আমীন 

রজবরীস র রনকি অহী রহসেসব লপ্ররণ কসরন। র্ারপর খণ্ড খণ্ড কসর মুহাম্মদ 

োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম-এর অন্তসর র্া অবর্ীণু হে। অর্ঃপর রর্রন র্া 

মানুষসক পসড় লশানান। মহান আল্লাহ বস ন:   
لأَنَُٰه تََنِيَلا ﴿  ٖث َونَزذ َٰ ُمكأ هُۥ لََعَ ٱنلذاِس لََعَ

َ
َرأ  [  ٤١٦﴾ ]االرساء: ١٠٦َوقُرأَءاناا فََرقأَنَُٰه ِۡلَقأ

“আর কুরআন আরম নারয  কসররি রকিু রকিু কসর, লযন রু্রম র্া মানুসষর 

কাসি পাি করসর্ পার যীসর যীসর এবাং আরম র্া নারয  কসররি পযুােক্রসম”। 

                                           
63 আবু দাউদ, হাদীে নাং ৪৭৩৪ 
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[েূরা আ -ইেরা, আোর্: ১০৬]  

যখন মানুষ কুরআনসক রর্ াওোর্ কসর অেবা মুেহাসফ র রপবদ্ধ কসর অেবা 

রহফয কসর, র্াসর্ কুরআন প্রকৃর্পসক্ষ আল্লাহর কা াম হওো লেসক লবর হে 

না। কারণ, োযারণর্ প্রেসম রযরন কোরি বস ন র্ার প্ররর্ই েসম্বাযন করা হে 

এবাং র্া র্াাঁরই কো হসে োসক; লয কোরি লপৌঁিাে বা উচ্চারণ কসর র্া র্ার 

কো হে না। েুর্রাাং রর্ াওোর্ করা এবাং যা রর্ াওোর্ করা হসেসি দু’রি 

রবষে, অনুরূপ র খন এবাং যা র খা হে র্াও দু’রি রবষে, র্দ্রূপ রহফয করা 

এবাং যা রহফয করা হসেসি দু’রি রবষে। অনুরূপভাসব যাবর্ীে কমু। ফস  

রর্ াওোর্ করা িারীর, ল খা ল খসকর এবাং রহফয করা হাসফসযর কমু রকন্তু 

মূ কো আল্লাহ র্া‘আ ার কো। মহান আল্লাহ বস ন:   
ىَٰ ﴿ َ ى َوبُۡشأ ِيَن َءاَمُنواْ َوُهدا ِ ِۡلُثَب َِت ٱَّلذ َق 

ب َِك بِٱۡلأ ۥ ُروُح ٱلأُقُدِس ِمن رذ ََلُ لِِمنَي قُلأ نَزذ  ١٠٢لِلأُمسأ
ّٞ َوَهَٰذَ  َجِّم  عأ

َ
ِي يُلأِحُدوَن إَِۡلأهِ أ َۗ ل َِساُن ٱَّلذ نذُهمأ َيُقولُوَن إِنذَما ُيَعل ُِمُهۥ بََۡشّٞ

َ
لَُم أ ا لَِساٌن َولََقدأ َنعأ
بنٌِي  ّٞ مُّ   [ ٤١٣،  ٤١٢﴾ ]انلحل: ١٠٣َعَرِِّ 

“ব , রুহু  কুদে (রজবরী ) এসক লর্ামার রসবর পক্ষ লেসক যোযেভাসব 
নারয  কসরসিন। যারা ঈমান এসনসি র্াসদরসক েুদৃঢ় করার জনয এবাং 
মুের মসদর জনয র্া রহদাোর্ ও েুোংবাদস্বরূপ। আর আরম অবশযই জারন লয, 
র্ারা ব সব, র্াসক লর্া রশক্ষা লদে একজন মানুষ, যার রদসক র্ারা ঈরঙ্গর্ 
কসরসি, র্ার ভাষা হসি অনারবী। অেি এিা হসি েুস্পষ্ট আরবী ভাষা”। 
[েূরা আন-নাহ , আোর্: ১০২, ১০৩]  
লয বযরক্ত আল্লাহর বাণীসক মানুসষর বাণী বস সি, র্াসক কারফর বস  আখযারের্ 

করা হসেসি এবাং র্াসক জাহান্নাসমর প্ররর্শ্রুরর্ রদসেসিন।  মহান আল্লাহ 

বস ন:   
لِيهِ َسَقَر ﴿ صأ

ُ
  [  ٢٦﴾ ]املدثر: ٢٦َسأ
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“অরিসরই আরম র্াসক জাহান্নাসমর আগুসন প্রসবশ করাব”। [েূরা আ -

মুোেরের, আোর্: ২৬]  
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আল্লাহর দশনু  াভ 

আল্লাহ ও আরখরার্ রদবসের প্ররর্ ঈমাসনর একরি গুরুেপূণু রবষে হস া, 

রকোমর্ রদবসে স্ব-িসক্ষ লকাসনা প্রকার পদুা িাড়াই দুরি স্থাসন মুরমনসদর 

আল্লাহর দশুন  াভ করা। 

এক- রকোমসর্র মাসি লযখাসন রহোব-রনকাশ হসব। 

দুই- জান্নাসর্ প্রসবসশর পর। 

মহান আল্লাহ বস ন:   
ةٌ ﴿ ّٞ يَوأَمئِٖذ نذاِۡضَ ّٞ  ٢٢وُُجوه  [  ٢٣،  ٢٢﴾ ]القيامة: ٢٣إََِلَٰ َرب َِها نَاِظَرة

“লেরদন কর্ক মুখমণ্ড  হসব হাসেযাজ্জ্ব । র্াসদর রসবর প্ররর্ 

দৃরষ্টরনসক্ষপকারী”। [েূরা আ -রকোমাহ, আোর্: ২২, ২৩]  

মহান আল্লাহ বস ন:  
َرآئِِك يَنُظُروَن ﴿

َ  [  ٢٣﴾ ]املطففني: ٢٣لََعَ ٱۡلأ

“েুেরজ্জর্ আেসন বসে র্ারা লদখসর্ োকসব”। [েূরা আ -মুর্াফরফফীন, 

আোর্: ২৩] মহান আল্লাহ বস ন:  
﴿ ّٓۖٞ َِنَٰ َوزَِياَدة ُسأ َسُنواْ ٱۡلأ حأ

َ
ِيَن أ  [  ٢٦﴾ ]يونس : ٢٦ل ِّلذ

“যারা ভাস া কাজ কসরসি র্াসদর জনয রসেসি শুভ পররণাম (জান্নার্) এবাং 

আল্লাহর দশুন  াভ”। [েূরা ইউনুে, আোর্: ২৬]  

রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস ন:   
 .«إنكم سرتون ربكم كما ترون القمر يللة ابلدر، ال تضامون يف رؤيته» 

“পূরণমুার রাসর্ িাাঁদসক লযমন লদখসর্ পাও লর্মরনভাসব লর্ামারা লর্ামাসদর 

রবসক লদখসর্ পাসব। র্াসক লদখসর্ লর্ামাসদর লকাসনা কষ্ট হসব না”।64   

 
                                           
64 েহীহ বুখারী, হাদীে নাং ৫৭৩; েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ১৮২ 
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ঈমাসনর হাকীকর্ 

এক- ঈমান হস া, কো ও কাজ; অন্তসরর কো, মুসখর কো এবাং অন্তসরর 

আম  এবাং অঙ্গ-প্রর্যঙ্গ ও মুসখর আমস র নাম ঈমান। অন্তসরর কোর অেু, 

রবশ্বাে স্থাপন করা, ের্যােন করা ও গ্রহণ করা।  

আর মুসখর কোর অেু: ইে াসমর কাস মা উচ্চারণ করা এবাং উভে কাস মাসে 

শাহাদাসর্র লর্াষণা লদওো।  

অন্তসরর আম : মানুসষর রনেযর্ ও ইিা যার দ্বারা প্ররর্রষ্ঠর্ হওো যাে, র্াসক 

অন্তসরর আম  ব া হে। লযমন, ভে, আশা ও আল্লাহর উপর ভরো করা 

ইর্যারদ।  

মুসখর আম : রযরকর, রর্ াওোর্ ও লদা‘আ যার দ্বারা উচ্চাররর্ হে।  

অঙ্গ-প্রর্যঙ্গ ও মুসখর আম : বদরহক রবরভন্ন ইবাদাসর্র কারসণ লদসহর অঙ্গ-

প্রর্যঙ্গেমূসহর নড়ািড়া করা। 

মহান আল্লাহ বস ন:   
ُ وَِجلَتأ قُلُوُبُهمأ ﴿ ِيَن إَِذا ُذكَِر ٱَّللذ ِمُنوَن ٱَّلذ أُمؤأ ا إِنذَما ٱل َُٰتُهۥ َزاَدتأُهمأ إِيَمَٰنا ِإَوَذا تُلَِيتأ َعلَيأِهمأ َءاَي

ُوَن  َٰ َرب ِِهمأ َيَتَوَّكذ ا َرزَقأَنَُٰهمأ يُنفُِقوَن  ٢َولََعَ ةَ َوِممذ لَوَٰ ِيَن يُقِيُموَن ٱلصذ مِنُوَن  ٣ٱَّلذ أُمؤأ ْوَلَٰٓئَِك ُهمُ ٱل
ُ
أ

ّٞ وَ  فَِرة ُهمأ َدَرَجٌَٰت ِعنَد َرب ِهِمأ َوَمغأ
ذ َۚ ل ا قّٞ َكرِيمّٞ َحق ا   [ ١،  ٢﴾ ]االنفال: ٤رِزأ

“মুরমন লর্া র্ারা, যাসদর অন্তরেমূহ লকাঁসপ উসি যখন আল্লাহসক িরণ করা 

হে। আর যখন র্াসদর উপর র্াাঁর আোর্েমূহ পাি করা হে র্খন র্া 

র্াসদর ঈমান বৃরদ্ধ কসর এবাং র্ারা র্াসদর রসবর উপরই ভরো কসর। যারা 

নামাজ কাসেম কসর এবাং আরম র্াসদরসক লয রররযক রদসেরি, র্া হসর্ বযে 

কসর। র্ারাই প্রকৃর্ মুরমন। র্াসদর জনয রসেসি র্াসদর রসবর রনকি উচ্চ 
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মযুাদােমূহ এবাং ক্ষমা ও েম্মানজনক রররযক”। [েূরা আ -আনফা , আোর্: 

২, ৪]  

আরও বস ন:  
ِ َورَُسوَِلِۦ ُثمذ لَمأ ﴿ ِيَن َءاَمُنواْ بِٱَّللذ ِمُنوَن ٱَّلذ أُمؤأ نُفِسِهمأ ِِف إِنذَما ٱل

َ
َٰلِِهمأ َوأ َو مأ

َ
ْ بِأ تَابُواْ َوَجََٰهُدوا يَرأ

َِٰدقُوَن  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلصذ
ُ
َِۚ أ   [  ٤٢﴾ ]احلجرات: ١٥َسبِيِل ٱَّللذ

“মুরমন লকব  র্ারাই যারা আল্লাহ ও র্াাঁর রােূস র প্ররর্ ঈমান এসনসি, 

র্ারপর েসন্দহ লপাষণ কসর রন। আর রনজসদর েম্পদ ও রনজসদর জীবন রদসে 

আল্লাহর রািাে রজহাদ কসরসি। এরাই ের্যরনষ্ঠ”। [েূরা আ -হুজুরার্, আোর্: 

১৫]  

অনুরূপভাসব রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস ন:   
اإليمان بضع وسبعون، أو بضع وستون ، شعبة ؛ فأفضلها قول ال هلإ إال اهلل، وأدناها إماطة »

 .«اإليمان األذى عن الطريق ، واحلياء شعبة من
“ঈমাসনর শাখা-প্রশাখা েিুসরর অরযক অেবা ষাসির অরযক। েবু উিম শাখা 

হস া,  া-ই াহা ইল্লাল্লাহু ব া। আর েবু রনম্ন হস া, কষ্টদােক বস্তু রািা লেসক 

দূর কসর লদওো। আর  জ্জাও ঈমাসনর একরি গুরুেপূণু শাখা”।65 
েুর্রাাং ঈমান মূ র্ কো ও কসমুর েমরষ্ট। আর র্া এমন রবশ্বাে যা কো ও 

কমুসক বাযয কসর। ফস  কো ও কমু না োকা রবশ্বাে না োকাসক বাযয কসর।  

দুই- ঈমান শব্দরি যখন একা উসল্লখ করা হে র্খন র্ার অসেু ইে ামও 

অন্তভুুক্ত হে। অনুরূপ যখন ইে ামসক একা উসল্লখ করা হে। কারণ, ঈমান ও 

ইে াম উভেরিই হস া, পূণুাঙ্গ দীন। আর যখন ঈমান ও ইে াম উভেরি 

একসত্র উসল্লখ করা হে, র্খন ঈমান অেু অন্তসরর রবশ্বাে আর ইে াম অেু 

                                           
65 েহীহ বুখারী, হাদীে নাং ৯; েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ৩৫ 
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বারহযক আম । প্রসর্যক মুরমন মুের ম। র্সব প্রসর্যক মুের ম মুরমন নে। 

মহান আল্লাহ বস ন:   
ۖٓ قُل لذمأ ﴿ َراُب َءاَمنذا عأ

َ ۖٓ قَالَِت ٱۡلأ يَمَُٰن ِِف قُلُوبُِكمأ ِ
ُخِل ٱۡلأ ا يَدأ َنا َولَمذ لَمأ سأ

َ
ِمُنواْ َوَلَِٰكن قُولُٓواْ أ تُؤأ

 [  ٤١﴾ ]احلجرات: ١٤

“লবদুঈনরা ব  , ‘আমরা ঈমান আন াম’। ব , ‘লর্ামরা ঈমান আনরন’। বরাং 

লর্ামরা ব , ‘আমরা আত্মেমপুণ কর াম’। আর এখন পযনু্ত লর্ামাসদর অন্তসর 

ঈমান প্রসবশ কসররন”। [েূরা আ -হুজরার্, আোর্: ১৪]   

রর্ন- ঈমান বৃরদ্ধ পাে এবাং কসম যাে; আল্লাহর েম্পসকু জানা, আল্লাহর 

রনদশুনেমূসহ রিন্তা-রফরকর করা, ইবাদর্-বসন্দ ী করা এবাং গুণাসহর কমুেমূহ 

লিসড় লদওোর দ্বারা ঈমান বৃরদ্ধ পাে। প্রক্ষান্তসর আল্লাহ েম্পসকু অজ্ঞর্া, 

আল্লাহর রনদশুনেমূহ েম্পসকু অমসনাসযা ী হওো, গুনাহ করা, ইবাদর্-বসন্দ ী 

লেসক রবরর্ োকা ইর্যারদ ঈমানসক দুবু  কসর লদে। মহান আল্লাহ বস ন:   
ا ﴿ َُٰتُهۥ َزاَدتأُهمأ إِيَمَٰنا   [  ٢﴾ ]االنفال:  ٢ِإَوَذا تُلَِيتأ َعَليأِهمأ َءاَي

“আর যখন র্াসদর উপর র্াাঁর আোর্েমূহ পাি করা হে র্খন র্া র্াসদর 

ঈমান বৃরদ্ধ কসর”। [েূরা আ -আনফা , আোর্: ২]   

মহান আল্লাহ বস ন:  
ونَ ﴿ ِيَن ٓاَمُنوا فََزاَدتُْهْم إِيَماناً َوُهْم يَْسَتبِْۡشُ ا اَّلذ مذ

َ
  421 :اۡلوبة ﴾فَأ

“অর্এব, যারা মুরমন, রনশ্চে র্া র্াসদর ঈমান বৃরদ্ধ কসরসি এবাং র্ারা 

আনরন্দর্ হে”। [েূরা আর্-র্াওবাহ, আোর্: ১২৪]  

মহান আল্লাহ বস ন:  
﴿ َۗ َع إِيَمَٰنِِهمأ ا مذ َداُدٓواْ إِيَمَٰنا ِمننَِي لزَِيأ أُمؤأ ِكيَنَة ِِف قُلُوِب ٱل نَزَل ٱلسذ

َ
ِٓي أ  [  ١﴾ ]الفتح: ٤ُهَو ٱَّلذ

“রর্রনই মুরমনসদর অন্তসর প্রশারন্ত নারয  কসররিস ন লযন র্াসদর ঈমাসনর 

োসে ঈমান বৃরদ্ধ পাে”। [েূরা আ -ফার্াহ, আোর্: ৪] 
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িার- ঈমান রবরভন্ন িসরর হসে োসক। ঈমাসনর রকিু অাংশ র্ার অনয অাংসশর 

লিসে উন্নর্ ও উিম হে। লযমনরি উরল্লরখর্ হাদীে: 
، وأدناها إماطة ، شعبة ؛ فأفضلها قول ال هلإ إال اهللضع وستوناإليمان بضع وسبعون، أو ب» 

 .«، واحلياء شعبة من اإليماناألذى عن الطريق
“ঈমাসনর শাখা-প্রশাখা েিুসরর অরযক অেবা ষাসির অরযক। েবু উিম শাখা 

হস া,  া-ই াহা ইল্লাল্লাহু ব া। আর েবু রনম্ন হস া, কষ্টদােক বস্তু রািা লেসক 

দূর কসর লদওো। আর  জ্জাও ঈমাসনর একরি গুরুেপূণু শাখা”।66 

পাাঁি- ঈমাদার সণর ির একারযক: কর্ক ঈমানদার কর্সকর রু্ নাে অরযক 

পররপূণু ঈমানদার। লযমন, মহান আল্লাহ বস ন:    
َتِصدّٞ وَ  ﴿ قأ ۦ َوِمنأُهم مُّ ِسهِ َفأ ِ ۖٓ فَِمنأُهمأ َظالِمّٞ نل  َطَفيأَنا ِمنأ ِعَبادِنَا ِيَن ٱصأ َرثأَنا ٱلأِكَتََٰب ٱَّلذ وأ

َ
ِمنأُهمأ ُثمذ أ

ُل ٱلأَكبرُِي  َٰلَِك ُهَو ٱلأَفضأ َِۚ َذ َيأَرَِٰت بِذِذأِن ٱَّللذ   [ ٣٢﴾ ]فاطر:  ٣٢َسابُِقا بِٱِلأ

“অর্ঃপর আরম এ রকর্াবরির উিরারযকারী কসররি আমার বান্দাসদর মসযয 

র্াসদরসক, যাসদরসক আরম মসনানীর্ কসররি। র্ারপর র্াসদর লকউ লকউ 

রনসজর প্ররর্ যু ুমকারী এবাং লকউ লকউ মযযপন্থা অব ম্বনকারী। আবার র্াসদর 

লকউ লকউ আল্লাহর অনুমরর্োসপসক্ষ ক যাণকর কাসজ অগ্র ামী। এিাই হস া 

মহাঅনুগ্রহ”। [েূরা ফারর্র, আোর্: ৩২]  

রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস ন:   
 .«، أحسنهم خلقاً أكمل املؤمنني إيماناً »

“ঈমাসনর রবষসে পররপূণু বযরক্ত র্াসকই ব া যাসব লয র্ার িররসত্রর রদক রদসে 

অরযক েুন্দর”।67 

                                           
66 েহীহ বুখারী, হাদীে নাং ৯; েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ৩৫ 
67 আহমদ, হাদীে নাং ৭৪০২ আবূ দাউদ, হাদীে নাং ৪৬৮২ রর্ররমরয,  হাদীে নাং ১১৬২ 
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লয বযরক্ত কার মাসে শাহাদাসর্র উভে অাংসশর অসেুর উপর রবশ্বাে স্থাপন 

কর  এবাং শাহাদর্দ্বসের দারবসক অনুেরণ কর , লেই প্রকৃর্পসক্ষ মূ  ঈমান 

রক্ষা ও পা ন কর । আর লয বযরক্ত ওোরজবগুস া পা ন কর  এবাং রনরষদ্ধ 

রবষেগুস া লিসড় রদ , লে ওোরজব ঈমানসক রক্ষা কর । আর লয বযরক্ত 

ওোরজব ও মুিাহাবেমূহ পা ন কর  এবাং হারাম ও মাকরুহেমূহ লিসড় রদ , 

লে পররপূণু ঈমানসক রক্ষা কর । 

িে- ঈমাসনর মসযয (ইসিেনা র্ো) ইনশাআল্লাহ ব া; অেুাৎ লকাসনা বযরক্ত এ 

কো বস  লয, ইনশাআল্লাহ আরম একজন মুরমন। এর অেু হস া, আল্লাহ যরদ 

িান র্সব আরম মুরমন। এ যরসণরকোর রর্ন অবস্থা: 

১- যরদ ঈমাসনর মূস  েসন্দহ লপাষণ কসর এ কো বস  োসক, র্াহস  এ 

যরসণরকো ব া হারাম এমনরক কুফরর রহসেসব রবসবরির্ হসব। কারণ, ঈমান 

েসন্দহ গ্রহণ কসর না। ঈমান হস া, দৃঢ় রবশ্বাে ও প্রর্যে।  

২- পররপূণু ঈমানদার ও ওোরজব ঈমান বািবােসনর দারবদার হওোর মাযযসম 

রনসজসক পরবত্র বস  মসন করার ভে লেসক এ যরসণরকো বস  র্াহস  র্া 

ব া ওোরজব।  

৩- আর যরদ আল্লাহর নাসমর উচ্চারণ বরকসর্র জনয কসর োসক র্সব এ 

যরসণরকো ব া ববয।  

(কবীরা গুনাসহর আস ািনা) 

োর্- োযারণ গুনাহ ও কবীরাহ গুনাসহর কারসণ একজন মানুসষর ঈমাসনর 

গুণ কখসনা দূর হে না, র্সব এ েব কারসণ মূ  ঈমান অবরশষ্ট োকার োসে 

োসে ঈমান দুবু  হে। কবীরা গুনাহকারীসক ব া হসব, মু’রমন দুবু  ঈমানদার। 

ঈমান স্থাপন করার কারসণ র্াসক মুরমন ব া হসব আর কবীরাহ গুনাসহর কারণ 

র্াসক ফারেক ব া হসব। এ বযরক্ত দুরনোসর্ ইে াম লেসক লবর হসব না এবাং 
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আরখরাসর্ লে রির জাহান্নামী হসব না; বরাং লে আল্লাহর ইিার আওর্াে 

োকসব। আল্লাহ যরদ িান, র্াসক ক্ষমা কসর লদসবন এবাং জান্নাসর্র প্রসবশ 

করাসব। আর যরদ িান রর্রন র্াসক র্ার েব গুনাহ বা আাংরশক গুনাসহর 

কারসণ শারি লদসবন। অর্ঃপর লে েুপাররশকারীর েুপাররসশর কারসণ অেবা 

পরম দো ু আল্লাহর রহমসর্র কারসণ র্াসক জাহান্নাম লেসক লবর করা হসব 

এবাং র্ার লশষ পররণরর্ হসব জান্নার্। মহান আল্লাহ বস ন:    
ِ َفَقِد ٱفأ ﴿ ِكأ بِٱَّللذ َۚ َوَمن يُۡشأ َٰلَِك لَِمن يََشآُء فُِر َما ُدوَن َذ َك بِهِۦ َوَيغأ َ ن يُۡشأ

َ
فُِر أ َ َٗل َيغأ َتَىَٰٓ إِنذ ٱَّللذ

  [١٨﴾ ]النساء : ٤٨إِثأًما َعِظيًما 

“রনশ্চে আল্লাহ র্াাঁর োসে শরীক করাসক ক্ষমা কসরন না। রর্রন ক্ষমা কসরন 

এ িাড়া অনযানয পাপ, যার জনয রর্রন িান। আর লয আল্লাহর োসে শরীক কসর 

লে অবশযই মহাপাপ রিনা কসর”। [েূরা আন-রনো, আোর্: ৪৮]   

রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস ন:   
: أخرجوا من اكن يف قلبه انلار انلار، ثم يقول اهلل تعاىليدخل أهل اجلنة اجلنة، وأهل » 

 «مثقال حبة من خردل من إيمان . فيذرجون منها، قد اسودوا، فيلقون يف نهر احلياة
“জান্নার্ীরা জান্নাসর্ এবাং জাহান্নামীরা জাহান্নাসম প্রসবশ করার পর মহান 

আল্লাহ ব সবন, যার অন্তসর এক দানা পররমাণ ঈমান রসেসি র্াসক লর্ামরা 

জাহান্নাম লেসক লবর কসর রনসে এসো। র্খন র্ারা জাহান্নাম লেসক 
জাহান্নামীসক লবর করসব এমন অবস্থাে লয লে কাস া হসে ল সি। র্ারপর 
র্াসক হাোসর্র নহসর রনসক্ষপ করা হসব”।68 এবাং রর্রন বস ন:  

وزن شعرية من خري، و خَيرج من انلار من خَيرج من انلار من قال: ال هلإ إال اهلل ، ويف قلبه »
اهلل ، ويف  قال: ال هلإ إال اهلل ، ويف قلبه وزن برة من خري، وخَيرج من انلار من قال: ال هلإ إال

 . «قلبه وزن ذرة من خري
                                           
68 েহীহ বুখারী, হাদীে নাং ৬৫৬০ 
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“লয  া-ই াহা ইল্লাল্লাহ বস সি এবাং র্ার অন্তসর একরি যব পররমাণ ঈমান 

রসেসি র্াসক জাহান্নাম লেসক লবর করা হসব। লয  া-ই াহা ইল্লাল্লাহ বস সি 

এবাং র্ার অন্তসর একরি  ম পররমাণ ঈমান রসেসি র্াসক জাহান্নাম লেসক লবর 

করা হসব। লয  া-ই াহা ইল্লাল্লাহ বস সি এবাং র্ার অন্তসর একরি অণু-কণা 

পররমাণ ঈমান রসেসি র্াসক জাহান্নাম লেসক লবর করা হসব”।69  

অপর এক বণুনাে ঈমাসনর স্থাসন ক যাসণর কো এসেসি। 

(করবরা গুনাসহর বযাপাসর ভ্রষ্ট মর্েমূহ)  

দুই লশ্ররণর ল াক এ মাোআ াে পেভ্রষ্ট হসেসি:  

প্রেম লশ্ররণ: আ -ওো‘রেরদেযাহ: যারা হুমরক বািবারের্ হওোর কো বস  এবাং 

র্াওহীদপন্থীসদর যারা অপরাযী ও কবীরাহ গুনাহকারী র্াসদর রবষসে 

েুপাররশসক অস্বীকার কসর। র্াসদর লশ্ররণ দুরি:  

এক- খাসরজী: র্ারা বস , কবীরাহ গুনাহকারী ঈমান লেসক লবর হসে যাে এবাং 

কুফসর প্রসবশ কসর। দুরনোসর্ লে কারফর এবাং আরখরাসর্ রির জাহান্নামী।   

দুই- মু‘র্ারয া: র্ারা বস , কবীরাহ গুনাহকারী ঈমান লেসক লবর হসে যাে 

র্সব লে কুফসর প্রসবশ কসর না। লে দুরনোসর্র মুরমন ও কারফর উভসের 

মাোমারে লকাসনা একরি দস্থাসন অবস্থান কসর। ফস  লে দুরনোসর্ কারফরও 

নে মুরমনও নে। আর আরখরাসর্ লে রির জাহান্নামী।  

ও‘রেরদেযাসদর কোর উির একারযক। লযমন,  

প্রেমর্: মহান আল্লাহ যারা দুরনোসর্ কবীরাহ গুনাহ কসর র্াসদর জনয ঈমান 

োবযি কসরসিন এবাং ঈমানী ভ্রারৃ্সের গুণসক অবরশষ্ট লরসখসিন। লযমন, মহান 

আল্লাহ বস ন:   
ِ َوٱلأَعبأدُ ﴿ ُر  ُرُّ بِٱۡلأ ِيَن َءاَمُنواْ ُكتَِب َعلَيأُكُم ٱلأقَِصاُ  ِِف ٱلأَقتأَِلِۖ ٱۡلأ َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ نََثَٰ  َيَٰٓ

ُ بِٱلأَعبأِد َوٱۡلأ
                                           
69 েহীহ বুখারী, হাদীে নাং ৪৪ 
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ٖنِۗ  َسَٰ َدآٌء إَِۡلأهِ بِذِحأ
َ
ُروِف َوأ أَمعأ ا بِٱل َِباُع ءّٞ فَٱت  ِخيهِ ََشأ

َ
ۚ َفَمنأ ُعِِفَ ََلُۥ ِمنأ أ نََثَٰ

ُ ﴾ ]ابلقرة: ١٧٨بِٱۡلأ
٤١٨  ]  

“লহ মুরমন ণ, রনহর্সদর বযাপাসর লর্ামাসদর উপর ‘রকোে’ ফরয করা হসেসি। 

স্বাযীসনর বদস  স্বাযীন, দাসের বদস  দাে, নারীর বদস  নারী। র্সব যাসক 

রকিুিা ক্ষমা করা হসব র্ার ভাইসের পক্ষ লেসক, র্াহস  ের্র্ার অনুেরণ 

করসব এবাং েুন্দরভাসব র্াসক আদাে কসর লদসব”। [েূরা আ -বাকারা, আোর্: 

১৭৮]  

আোসর্ হর্যাকারীসক রনহসর্র ভাই বস  নামকরণ করা হসেসি। লযমরনভাসব 

আল্লাহর অপর একরি বাণী এ রবষসে রবদযমান মহান আল্লাহ বস ন:   
َرىَٰ ﴿ خأ

ُ َُٰهَما لََعَ ٱۡلأ َدى ۖٓ فَذِنا َبَغتأ إِحأ ْ بَيأَنُهَما لُِحوا صأ
َ
ْ فَأ َتَتلُوا ِمننَِي ٱقأ أُمؤأ  ِإَون َطآئَِفَتاِن ِمَن ٱل

ءَ  َٰ تَِِفٓ ْۖٓ إِنذ  فََقَٰتِلُواْ ٱلذِِت َتبأِِغ َحِتذ قأِسُطٓوا
َ
ِل َوأ لُِحواْ بَيأَنُهَما بِٱلأَعدأ صأ

َ
َِۚ فَذِن فَآَءتأ فَأ رِ ٱَّللذ مأ

َ
إََِلَٰٓ أ

ِسِطنَي  أُمقأ َ ُُيِبُّ ٱل َ لََعلذُكمأ  ٩ٱَّللذ َۚ َوٱتذُقواْ ٱَّللذ َخَويأُكمأ
َ
َ أ لُِحواْ َبنيأ صأ

َ
ّٞ فَأ َوة ِمُنوَن إِخأ أُمؤأ إِنذَما ٱل

 [ ٤١،  ٤ت: ﴾ ]احلجرا١٠تُرأََحُوَن 

“আর যরদ মুরমনসদর দু’দ  যুসদ্ধ র ি হে, র্াহস  লর্ামরা র্াসদর মসযয 

মীমাাংো কসর দাও। অর্ঃপর যরদ র্াসদর একদ  অপর দস র উপর 

বাড়াবারড় কসর, র্াহস  লয দ রি বাড়াবারড় করসব, র্ার রবরুসদ্ধ লর্ামরা যুদ্ধ 

কর, যর্ক্ষণ না লে দ রি আল্লাহর রনসদুসশর রদসক রফসর আসে। র্ারপর যরদ 

দ রি রফসর আসে র্াহস  র্াসদর মসযয ইনোসফর োসে মীমাাংো কর এবাং 

নযােরবিার কর। রনশ্চে আল্লাহ নযােরবিারকারীসদর ভাস াবাসেন। রনশ্চে 

মুরমনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাসজই লর্ামরা লর্ামাসদর ভাইসদর মসযয 

আসপাষ- মীমাাংো কসর দাও। আর লর্ামরা আল্লাহসক ভে কর, যাসর্ লর্ামরা 

অনুগ্রহপ্রাি হসব”। [েূরা আ -হুজুরার্, আোর্: ৯, ১০]  



 

কুরআন ও হাদীসের আস াসক েহজ আকীদা 

 
 144  

উরল্লরখর্ আোসর্ মারামাররসর্ র ি উভে দস র প্ররর্ ঈমাসনর েসম্বাযন করা 

হসেসি এবাং উভে দস র জনয ঈমান োবযি করা হসেসি। 

রদ্বর্ীের্: মহান আল্লাহ রশকু িাড়া অনয গুনাহ যাসক িান র্াসক ক্ষমা কসর লদন 

এবাং যার অন্তসর শেয দানার লিসেও লিাি পররমাণ ঈমান অবরশষ্ট োসক, র্াসক 

জাহান্নাম লেসক লবর করা হসব। এ রবষসে েুপাররসশর হাদীেগুস ার বণুনা 

মুর্াওোরর্র পযুাসের।   

রদ্বর্ীে লশ্ররণ: আ -মুররজো: যারা আম েমূহসক ঈমান লেসক অকাযুকর বস  

দারব কসর। ফস  গুনাসহর কারসণ ঈমান লকাসনা রকম ক্ষরর্গ্রি হে না 

লযমরনভাসব কুফসরর োসে ইবাদর্ বা ভাস া কমু লকাসনা উপকাসর আসে না। 

র্ারা ঈমাসনর োংজ্ঞার লক্ষসত্র একারযক লশ্ররণসর্ রবভক্ত।  

এক- জাহরমেযাহ: র্ার বস  ঈমান হস া, শুযুমাত্র অন্তসর রবশ্বাে বা অন্তসর 

মা‘লরফার্।  

দুই- আ -কাররারমেযাহ: যার বস  ঈমান হস া, শুযু মুসখ উচ্চারণ করা।  

রর্ন- মুররজোরু্  ফুকাহা: র্ারা বস , ঈমান শুযুমাত্র অন্তসর রবশ্বাে, মুসখর 

উচ্চারণ। আর আম েমূহ ঈমাসনর হাকীকর্ ও োংজ্ঞার অন্তভুুক্ত নে বরাং র্া 

হস া ঈমাসনর ফ াফ ।  

মুররজোসদর কোর উির একারযকভাসব লদওো যাে:  

প্রেমর্: মহান আল্লাহ আম েমূহসকও ঈমান বস  আখযারের্ কসরসিন। যারা 

বাইরু্  মুকাোসের রদক মুখ কসর নামাজ আদাে কসরসিন এবাং রকব া 

পররবর্ুসনর পূসবু মারা ল সিন র্াসদর রবষসে মহান আল্লাহ বস ন:   
﴿ َۚ ُ ِۡلُِضيَع إِيَمََٰنُكمأ   [  ٤١٣﴾ ]ابلقرة: ١٤٣َوَما ََكَن ٱَّللذ
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“এবাং আল্লাহ এমন নন লয, রর্রন লর্ামাসদর নামাজসক রবনষ্ট করসবন”। [েূরা 

আ -বাকারা, আোর্: ১৪৩]  অেুাৎ লর্ামাসদর ো ার্সক রবনষ্ট করসবন”। 

অেুাৎ এখাসন ঈমান অেু নামাজ।  
রদ্বর্ীের্: রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম আমস র লক্ষসত্র কবীরাহ 

গুনাসহ র ি বযরক্ত লেসক োযারণ ঈমানসক অবরশষ্ট োকসব না বস সিন। রর্রন 

বস ন:   
. وال يرسق السارق، حني يرسق، وهو مؤمنال يزين الزاين، حني يزين، وهو مؤمن . وال » 

. وال ينتهب نهبة ذات رشف، يرفع انلاس إيله فيها  يرشب اخلمر، حني يرشبها، وهو مؤمن
 .«أبصارهم، حني ينتهبها، وهو مؤمن

“একজন বযরভিারী যখন লে বযরভিার কসর র্খন লে মুরমন োকা অবস্থাে 

বযরভিার করসর্ পাসর না। একজন লিার যখন লে িুরর কসর র্খন লে মুরমন 

োকা অবস্থাে িুরর করসর্ পাসর না। একজন মদযপানকারী যখন লে মদপান 

কসর র্খন লে মুরমন োকা অবস্থাে মদপান করসর্ পাসর না। একজন 

েম্মাসনর অরযকারী বযরক্ত যার রদক মানুষ মাো উাঁিু কসর লদসখ লে কখসনা 

মুরমন োকা অবস্থাে রিনর্াই করসর্ পাসর না”।70 

মুরারজোহ ও ও‘রেরদেযাহ উভে দস র কো অমু ক হওোর উৎে:  

র্ারা উভে দ  এ কো রবশ্বাে কসর লয, ঈমান হস া, এক বস্তু। হে র্া 

পুসরাপুরর পাওো যাসব অেবা পুসরাপুরর না হসে যাসব। মুরারজোরা শুযুমাত্র 

অন্তসর বা মুসখ বা অন্তর ও মুখ উভে দ্বারা স্বীকার করাসক ঈমান োবযি করার 

লিষ্টা কসর দোসক, যরদও এ বযরক্ত কখসনাই লকাসনা আম  কসর রন। আর এরা 

হস া, আহস  র্াফরীর্ (বা িাড়স াষ্ঠী)। আর ও‘রেরদেযাহ যারা োমানয গুনাসহর 

                                           
70 েহীহ বুখারী, হাদীে নাং ২৪৭৫; েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ৫৭ 
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কারসণ ঈমানসক না কসর লদে, র্ারা হস া, আহস  ইফরার্ (কট্টর ল াষ্ঠী)। 

উভে দস র শুরু এক ও অরভন্ন রকন্তু র্াসদর ফ াফ  েমূ্পণু রবপরীর্। 
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ইমামর্ ও জামা‘আর্ 

(সনরৃ্ে ও ঐকযবদ্ধ োকা) 

এক- শােসকর হাসর্ বাই‘আর্ করা ওোরজব: রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ 

ওোোল্লাম বস সিন,  
 «ة، مات ميتًة جاهليةمن مات وليس يف عنقه بيع»

“লয বযরক্ত মারা ল   অেি র্ার   াে লকাসনা বাই‘আর্ োকস া না, লে লযন 

জাসহ ী যুস  মরার মসর্া মর ”।71  

দুই- েৎ কসমুর আসদসশর জনয দারেেপ্রাি দারেেশী সদর কো লশানা ও মানা: 

হজ, জুমু‘আ ও ঈদেমূহ আমীরসদর োসে একসত্র পা ন করা িাই র্ারা 

লনককার লহাক অেবা বদকার লহাক। র্াসদর ক যাণ কামনা করা। যখন 

লকাসনা রবষসে মর্রবসরায লদখা রদসব, র্খন রববাদ মীমাাংোর জনয কুরআন ও 

হাদীসের শরণাপন্ন হসর্ হসব। মহান আল্লাহ বস ন:  
ُتمأ ﴿ ۖٓ فَذِن تََنَٰزَعأ رِ ِمنُكمأ مأ

َ ْوِِل ٱۡلأ
ُ
ِطيُعواْ ٱلرذُسوَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱَّللذ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ءٖ َيَٰٓ  ِِف ََشأ

 ِ ِمُنوَن بِٱَّللذ ِ َوٱلرذُسوِل إِن ُكنُتمأ تُؤأ وهُ إََِل ٱَّللذ وِيًَل فَُردُّ
أ
َسُن تَأ حأ

َ
ّٞ َوأ َٰلَِك َخريأ َوأِم ٱٓأۡلِخرِۚ َذ ﴾ ٥٩َوٱۡلأ

  [٢٤]النساء : 

“লহ মুরমন ণ, লর্ামরা আনু র্য কর আল্লাহর ও আনু র্য কর রােূস র এবাং 

লর্ামাসদর মযয লেসক করৃ্ুসের অরযকারীসদর। অর্ঃপর লকাসনা রবষসে যরদ 

লর্ামরা মর্রবসরায কর, র্াহস  র্া আল্লাহ ও রােূস র রদসক প্রর্যাপুণ করাও  

যরদ লর্ামরা আল্লাহ ও লশষ রদবসের প্ররর্ ঈমান রাখ। এরি উিম এবাং 

পররণাসম উৎকৃষ্টর্র”। [েূরা আন-রনো, আোর্: ৫৯]  

রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস ন:   
ىلع املرء املسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إال أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية »

                                           
71 েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ১৮৫১ 
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 «فال سمع وال طاعة
“একজন মুের সমর দারেে হস া, শােক র্ার পিন্দ লহাক বা না লহাক র্ার 

কো লশানা ও আনু র্য করা অপররহাযু, যর্ক্ষণ পযুন্ত র্াসক গুনাসহর আসদশ 

লদওো না হসব। আর যখন লকাসনা অনযাসে আসদশ লদওো হসব র্খন র্া 

লশানা ও মানা যাসব না”।72  

রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস ন:  
  «من خلع يداً من طاعة، ليق اهلل يوم القيامة وال حجة هل» 

“লয বযরক্ত শােসকর আনু র্য লেসক লবর হসব, লে রকোমসর্র রদন আল্লাহর 

োসে োক্ষার্ করসব এমন অবিাে লয র্ার লকান প্রমাণ োকসব না”।73  

রর্ন- র্াসদর রবরুসদ্ধ লবর হওো ও র্াসদর রবসরারযর্া করা হারাম যরদও র্ারা 

যু ুম অর্যািার কসর। রকন্তু যরদ র্ারা েু-স্পষ্ট ও েরােরর লকান কুফুরী কসর, 

র্খন র্াসদর রবসরারযর্া করা যাসব, এ লক্ষসত্র আল্লাহর পক্ষ লেসক আমাসদর 

কাসি রসেসি অকািয প্রমাণ। উবাদাহ ইবন োসমর্ রারদোল্লাহু আনহু লেসক 

বরণুর্, রর্রন বস ন:   
داعنا انليب صىل اهلل عليه وسلم، فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا ىلع السمع »

علينا، وأن ال ننازع األمر أهله، إال  والطاعة يف منشطنا، ومكرهنا، وعرسنا، ويرسنا، وأثرة
  .«واحاً، عندكم من اهلل فيه برهانأن تروا كفراً بَ 

“রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম আমাসদরসক বাই‘আর্ গ্রহণ করার 

আহ্বান করস , আমরা র্ার হাসর্ বাই‘আর্ গ্রহণ করর। রর্রন বস ন:  রর্রন 

আমাসদর লেসক লয েব রবষসে বাই‘আর্ গ্রহণ কসররিস ন, র্া রি , আমরা 

আমাসদর খুরশ, অখুরশ, েি , অেি , েবুাবস্থাে লযন আমরা র্ার কো শুরন 

                                           
72 েহীহ বুখারী, হাদীে নাং ৭১৪৪; েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ১৮৩৯ 
73 েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ১৮৫১। 
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এবাং র্ার আনু র্য করর এবাং র্াসক প্রাযানয রদ। আর আমরা তযি 
আমাবের োনেত্বিীলবের সাবে নববাে বা নববরানি া িা কনর।  বব 

যনে  াবের তেবক সু-স্পষ্ট লকাসনা কুফুরী প্রকাশ পাে, যা েম্পসকু 

লর্ামাসদর রনকি আল্লাহর পক্ষ লেসক অকািয প্রমাণ রসেসি”।74  

রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস ন:  
أدُّوا »قالوا : فما تأمرنا يا رسول اهلل ؟ قال :  «إنكم سرتون بعدي أثرًة وأموراً تنكرونها»

 .«إيلهم حقهم، وسلوا اهلل حقكم
“লর্ামরা আমার পর স্বােুপরর্া মাযযসম প্রাযানয লদওো এবাং অোংখয 

অপিন্দনীে রবষে লদখসর্ পাসব। র্ারা ব  , লহ আল্লাহর রােূ  র্খন আপরন 

আমাসদর রক করার পরমশ ু লদন। রর্রন ব স ন, লর্ামরা র্াসদর হক 

র্াসদরসকপ্রদান করসব। আর আল্লাহ র্া‘আ ার রনকি লর্ামরা লর্ামাসদর 

হসকর জনয প্রােুনা কর।75  

  

                                           
74 েহীহ বুখারী, হাদীে নাং ৭০৫৬ ।  
75 েহীহ বুখারী, হাদীে নাং ৩১৬৩। 
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োহাবী সণর রবষসে ঈমান 

যারা রােূস র প্ররর্ ঈমান স্থাপন করা অবস্থাে র্াাঁর োসে একত্র হসেসিন এবাং 

ঈমাসনর উপর মারা র সেসিন, র্াসদরসক োহাবী ব া হে। নাবীসদর পর 

র্ারাই হস ন, েসবুািম মানুষ এবাং এই মুের ম উম্মসর্র লশ্রষ্ট জারর্। 

রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস ন:  
 .«خري أميت قرين»وقال :  «خري انلاس قرين»

“েবসিে উিম মানুষ আমার যুস র মানুষ”। রর্রন আরও বস ন:  “েব লিসে 

উিম উম্মর্ আমার যুস র উম্মর্”।76  

র্ারা েবই নযােরনষ্ঠার অরযকারী। মহান আল্লাহ র্াসদরসক র্ার নাবীর োেী 

রহসেসব রনবুািন কসরসিন, র্াসদরসক পাক-পরবত্র কসরসিন, র্াসদর র্াওবা 

কবু  কসরসিন, র্াসদরসক রবসশষগুসণ  গুণারির্ কসরসিন এবাং র্াসদর জনয 

উিম প্ররর্শ্রুরর্ রদসেসিন। মহান আল্লাহ বস ন:  
ا ﴿ عا َُٰهمأ ُركذ ۖٓ تََرى ارِ رََُحَآُء بَيأَنُهمأ آُء لََعَ ٱلأُكفذ ِشدذ

َ
ۥٓ أ ِيَن َمَعُه َِۚ َوٱَّلذ دّٞ رذُسوُل ٱَّللذ َمذ ا يَبأَتُغوَن َّمُّ دا ُسجذ

َٰةِۚ  َرى َٰلَِك َمَثلُُهمأ ِِف ٱۡلذوأ ُجودِۚ َذ ثَرِ ٱلسُّ
َ
ِنأ أ ۖٓ ِسيَماُهمأ ِِف وُُجوهِهِم م  َٰناا َو ِ َورِضأ َِن ٱَّللذ َلا م  َوَمَثلُُهمأ فَضأ

َرَج َشطأ  خأ
َ
ٍع أ جِنيِل َكَزرأ ِ

َٰ ُسوقِ ُهۥ َف ِِف ٱۡلأ َتَوىَٰ لََعَ لََظ فَٱسأ َتغأ اَع اَزَرهُۥ فَٱسأ رذ ِجُب ٱلزُّ هِۦ ُيعأ
ًرا َعظِ  جأ

َ
فَِرةا َوأ غأ َٰلَِحَِٰت ِمنأُهم مذ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصذ ُ ٱَّلذ َۗ وََعَد ٱَّللذ اَر يَماا ِۡلَغِيَظ بِِهُم ٱلأُكفذ

  [ ٢٤﴾ ]الفتح: ٢٩

“মুহাম্মাদ আল্লাহর রােূ  এবাং র্ার োসে যারা আসি র্ারা কারফরসদর প্ররর্ 

অর্যন্ত কসিার; পরস্পসরর প্ররর্ েদে, রু্রম র্াসদরসক রুকূকারী, রেজদাকারী 

অবস্থাে লদখসর্ পাসব। র্ারা আল্লাহর করুণা ও েন্তুরষ্ট অনুেন্ধান করসি। 

র্াসদর আ ামর্ হসি, র্াসদর লিহারাে রেজদার রিি োসক। এিাই র্াওরাসর্ 

                                           
76 েহীহ বুখারী, হাদীে নাং ২৬৫২; েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ২৫৩৩ 
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র্াসদর দৃষ্টান্ত। আর ইনজীস  র্াসদর দৃষ্টান্ত হস া একরি িারা াসির মর্, লয 

র্ার শাখা প্রশাখা উদ র্ কসরসি ও শক্ত কসরসি, অর্ঃপর র্া পুষ্ট হসেসি ও 

স্বীে কাসন্ডর উপর মজবুর্ভাসব দাাঁরড়সেসি, যা িাষীসক আনন্দ লদে। যাসর্ রর্রন 

র্াসদর দ্বারা কারফরসদরসক লক্রাযারির্ করসর্ পাসরন। র্াসদর মসযয যারা 

ঈমান স্থাপন কসরসি ও েৎকমু কসরসি, আল্লাহ র্াসদর জনয ক্ষমা ও 

মহাপ্ররর্দাসনর ওোদা কসরসিন”। [েূরা আ -ফার্াহ, আোর্: ২৯]  

র্ারপরও মযুাদার রদক রবসবিনাে র্াসদর মসযয রবসশষ ও োমরগ্রক পােুকয 

রসেসি। োমরগ্রক রবসবিনাে র্াসদর মযুাদার পােুকয ও ির রনম্নরূপ:  

এক- মুহারজর ণ: মুহারজর ণ আনোরসদর রু্ নাে উিম। কারণ, রহজরর্ ও 

নুেরার্ উভেরি র্ারা একত্র কসরসিন। মহান আল্লাহ োহাবী সণর আস ািনাে 

মুহারজরসদর নাম প্রেসম উসল্লখ কসরসিন। মহান আল্লাহ বস ন:    
﴿ ِ َِن ٱَّللذ َلا م  َٰلِِهمأ يَبأَتُغوَن فَضأ َو مأ

َ
ْ ِمن دَِيَٰرِهِمأ َوأ رُِجوا خأ

ُ
ِيَن أ أُمَهَِٰجِريَن ٱَّلذ َٰناا لِلأُفَقَرآءِ ٱل َو َورِضأ

َِٰدقُوَن  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلصذ
ُ
ۥَٓۚ أ َ َورَُسوََلُ وَن ٱَّللذ يَمََٰن ِمن َقبألِِهمأ  ٨َوَينُِصُ ِ

اَر َوٱۡلأ ِيَن َتَبوذُءو ٱلذ َوٱَّلذ
 َٰٓ ثُِروَن لََعَ وتُواْ َويُؤأ

ُ
آ أ ِمذ نُفِسِهمأ َولَوأ  ُُيِبُّوَن َمنأ َهاَجَر إَِۡلأِهمأ َوَٗل َُيُِدوَن ِِف ُصُدورِهِمأ َحاَجةا م 

َ
أ

لُِحوَن  أُمفأ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱل
ُ
ِسهِۦ فَأ َۚ َوَمن يُوَق ُشحذ َنفأ  [  ٤،  ٨﴾ ]احلرش: ٩ََكَن بِِهمأ َخَصاَصةّٞ

 “এই েরন্ধেূসত্র প্রাি েম্পদ রনঃস্ব মুহাজররসদর জনয, যাসদরসক রনসজসদর র্র-

বাড়ী ও যন-েম্পরি লেসক লবর কসর লদওো হসেসি। যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও 

েন্তুরষ্ট প্রর্যাশা কসর এবাং আল্লাহ ও র্াাঁর রােূ সক োহাযয কসর, র্ারাই হ  
ের্যবাদী। আর এই েরন্ধেূসত্র প্রাি েম্পদ মুহারজরসদর আ মসনর পূসবু যারা 

মদীনাসক রনবাে রহসেসব গ্রহণ কসরসি এবাং ঈমান এসনসি (লেই েব 

আনোরীসদর জনযও এই েরন্ধেূসত্র প্রাি েম্পসদ অাংশ রসেসি),  আর র্ারা 

ওই েক  মুহাজররসদরসক ভাস াবাসে যারা র্াসদর কাসি রহজরর্ কসর 

এসেসি। আর মুহাজররসদরসক যা প্রদান করা হসেসি র্ার জনয এরা র্াসদর 
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অন্তসর লকাসনা ঈষুা অনুভব কসর না এবাং রনসজসদর অভাব োকা েসত্ত্বও 

রনসজসদর উপর র্াসদরসক অগ্রারযকার লদে। যাসদরসক রনসজসদর প্ররর্ লেসক 

রক্ষা করা হসেসি, র্ারাই েফ কাম”। [েূরা আ -হাশর, আোর্: ৮, ৯]  

মহান আল্লাহ বস ন:    
ُ َعنُْهْم ﴿  ِيَن اتذَبُعوُهْم بِذِْحَساٍن رََِضَ اَّللذ نَصارِ َواَّلذ

َ
لُوَن ِمْن الُْمَهاِجرِيَن َواۡل وذ

َ
ابُِقوَن اۡل َوالسذ

َعدذ 
َ
بَداً َذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيمُ َورَُضوا َعنُْه َوأ

َ
نَْهاُر َخاِلِيَن فِيَها أ

َ
 ﴾لَُهْم َجنذاٍت ََتْرِي ََتَْتَها اۡل

 ،٤١١ :اۡلوبة

“আর মুহারজর ও আনোরসদর মসযয যারা প্রেম অগ্র ামী এবাং যারা র্াসদরসক 

অনুেরণ কসরসি েুন্দরভাসব, আল্লাহ র্াসদর প্ররর্ েন্তুষ্ট হসেসিন আর র্ারাও 

আল্লাহর প্ররর্ েন্তুষ্ট হসেসি। আর রর্রন র্াসদর জনয প্রস্তুর্ কসরসিন 

জান্নার্েমূহ, যার র্ সদসশ নদী প্রবারহর্, র্ারা লেখাসন রিরস্থােী হসব। এিাই 

মহাোফ য”। [েূরা আর্-র্াওবাহ, আোর্: ১০০]  

মহান আল্লাহ বস ন:    
ةِ ِمْن َبْعدِ ﴿  ِيَن اتذَبُعوهُ ِِف َساَعةِ الُْعْۡسَ نَصارِ اَّلذ

َ
ِ َوالُْمَهاِجرِيَن َواۡل  انلذَِب 

ُ لََعَ  َما لََقْد تَاَب اَّللذ
  ٤٤١ :اۡلوبة ﴾ََكَد يَزِيُغ قُلُوُب فَرِيٍق ِمنُْهْم ُثمذ تَاَب َعلَيِْهْم إِنذُه بِِهْم رَُءوٌف رَِحيٌم 

“অবশযই আল্লাহ নাবী, মুহারজর ও আনোরসদর র্াওবা কবু  করস ন, যারা 

র্ার অনুেরণ কসরসি োংকিপূণু মুহূসর্ু। র্াসদর মসযয এক দস র হৃদে 

ের্যিূযর্ হওোর উপক্রম হবার পর। র্ারপর আল্লাহ র্াসদর র্াওবা কবূ  

করস ন। রনশ্চে রর্রন র্াসদর প্ররর্ লেহশী , পরম দো ু”। [েূরা আর্-

র্াওবাহ, আোর্: ১১৭]  

দুই- হুদাইরবেযার পূসবুর োহাবী ণ: যারা হুদাইরবেযার েরন্ধর পূসবু রজহাদ 

কসরসিন এবাং আল্লাহর রািাে বযে কসরসিন র্ারা র্াসদর লেসক উিম যারা 
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হুদাইরবেযার েরন্ধর পসর বযে কসরসিন এবাং যুদ্ধ কসরসিন। মহান আল্লাহ 

বস ন:   
نَفَق ِمن ﴿

َ
نأ أ َتوِي ِمنُكم مذ نَفُقواْ مِنا َٗل يَسأ

َ
ِيَن أ َِن ٱَّلذ َظُم َدرََجةا م  عأ

َ
ْوَلَٰٓئَِك أ

ُ
َۚ أ ََٰتَل َقبأِل ٱلأَفتأِح َوَق

َملُوَن َخبرِيّٞ  ُ بَِما َتعأ ۚ َوٱَّللذ َِنَٰ ُسأ ُ ٱۡلأ  وََعَد ٱَّللذ
َْۚ َولُُك ا ََٰتلُوا ُد َوَق        [  ٤١﴾ ]احلديد: ١٠َبعأ

“লর্ামাসদর মসযয যারা মক্কা রবজসের পূসবু বযে কসরসি এবাং যুদ্ধ কসরসি র্ারা 

েমান নে। র্ারা মযুাদাে র্াসদর লিসে লশ্রষ্ঠ, যারা পসর বযে কসরসি ও যুদ্ধ 

কসরসি। র্সব আল্লাহ প্রসর্যসকর জনযই ক যাসণর ওোদা কসরসিন। আর 

লর্ামরা যা কর, লে েম্পসকু আল্লাহ েরবসশষ অব র্”। [েূরা আ -হাদীদ, 

আোর্: ১০]  

রর্ন- বদরী োহাবী ণ: রােূ  োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম হারর্ব ইবন আবী 

বু র্া‘আহ রারদোল্লাহু আনহুর র্িনাে উমার রারদোল্লাহু আনহুসক বস ন:   
اعملوا ما   ن يكون قد اطلع ىلع أهل بدر فقالإنه شهد بدراً، وما يدريك لعل اهلل أ» 

 .«شئتم فقد تفرت لكم
“ল াকরি বদসরর যুসদ্ধ অাংশগ্রহণ কসরসি। আর রু্রম রক জান না মহান আল্লাহ 

অবশযই বদসরর যুসদ্ধ অাংশ গ্রহণকারীসদর রবষসে অব র্ রসেসিন। ফস  রর্রন 

বস ন:  লর্ামরা যা িাও র্াই কর, আরম লর্ামাসদর ক্ষমা কসর রদসেরি”।77 

িার- বাই‘আসর্ ররদওোসন অাংশগ্রহণকারী ণ: মহান আল্লাহ র্াসদর েম্পসক ু

বস ন:    
نَزَل ﴿

َ
َجَرةِ َفَعلَِم َما ِِف قُلُوبِِهمأ فَأ ِمننَِي إِذأ ُيَبايُِعونََك ََتأَت ٱلشذ أُمؤأ ُ َعِن ٱل لذَقدأ رََِضَ ٱَّللذ

ا  ا قَرِيبا َثََٰبُهمأ َفتأحا
َ
ِكيَنَة َعلَيأِهمأ َوأ   [ ٤٨﴾ ]الفتح: ١٨ٱلسذ

“অবশযই আল্লাহ মুরমনসদর উপর েন্তুষ্ট হসেসিন, যখন র্ারা  াসির রনসি 

আপনার হাসর্ বাই‘আর্ গ্রহণ কসররি । অর্ঃপর রর্রন র্াসদর অন্তসর রক 
                                           
77 েহীহ বুখারী, হাদীে নাং ৩০০৭; েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ২৪৯৪ 
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রি  র্া লজসন রনসেসিন, ফস  র্াসদর উপর প্রশারন্ত নারয  করস ন এবাং 

র্াসদরসক পুরসৃ্কর্ করস ন রনকিবর্ুী রবজে রদসে”। [েূরা আ -ফার্াহ, 

আোর্: ১৮]  

রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস ন:   
 .«ال يدخل انلار، إن شاء اهلل، من أصحاب الشجرة أحد اذلين بايعوا حتتها»

“যারা  াসির রনসি রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম এর হাসর্ 

বাই‘আর্ গ্রহণ কসরসিন, র্াসদর একজন বযরক্তও ইনশা আল্লাহ জাহান্নাসম 

প্রসবশ করসব না”।78  

োহাবী সণর মযুাদা বা িসরর রবসশষ পােুকয 

এক- খু াফাসে রাসশদীন বা িার খ ীফা:  

আহস  েুন্নার্ ওো  জামা‘আসর্র মবর্সকয নাবীর পর এ উম্মসর্র েবুসিাম 

বযরক্ত আবু বাকর রারদোল্লাহু আনহু, র্ারপর উমার রারদোল্লাহু আনহু।  

আ ী রারদোল্লাহু আনহু লেসক আরশরিরও অরযক মুর্াওোরর্র েনসদ রবষেরি 

বরণুর্, রর্রন একরদন কূফার রমম্বাসর খুৎবাে বস ন:    
، وابن أيب اعصم، رواه أمحد بأسانيد صحيحة «رعد نبيها أبو بكر، ثم عمخري هذه األمة ب»

علم . ورواه الرتمذي عنه . وال يقطع يلع، ريض اهلل عنه، بذلك إال عن وصححه األبلاين
 .مرفواعً 

“এ উম্মাসর্র নাবীর পর েসবািুম বযরক্ত আবু বাকর রারদোল্লাহু আনহু র্ারপর 

উমার রারদোল্লাহু আনহু”। ইমাম আহমাদ একারযক রবশুদ্ধ েনসদ হাদীেরি 

বণুনা কসরসিন।79 আল্লামা আ বানী হাদীেরিসক েহীহ বস  আখযারের্ 

কসরসিন। আর আ ী রারদোল্লাহু আনহু এ রবষসে পুসরাপুরর জানা িাড়া এ 

                                           
78 েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ২৪৯৬ 
79 আহমদ, হাদীে নাং ৮৩৭ 
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রেদ্ধান্ত লদন রন। ইমাম রর্ররমরয র্ার লেসক মারফু‘ েনসদ হাদীেরি বণুনা 

কসরসিন। 

মযুাদার রদক রদসে র্াসদর উভসের োসেই রসেসি উেমান ইবন আফ্ফান 

রারদোল্লাহু আনহু। ইমাম বুখারী ও মুের ম রারহমাহুমাল্লাহ আবু্দল্লাহ ইবন 

উমার রারদোল্লাহু আনহুমা লেসক হাদীে বণুনা কসরসিন, রর্রন বস ন:   
ويف  «وسلم: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمانكنا نفاضل ىلع عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه » 

 .«يبلغ ذلك انليب صىل اهلل عليه وسلم وال ينكره »لفظ : 
“আমরা রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম এর যুস  আবু বাকর র্ারপর 

উমার র্ারপর উেমান রারদোল্লাহু আনহুমসক প্রাযানয রদসে োকর্াম। রবষেরি 

রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম পযুন্ত জানাজারন হর্, রর্রন কখসনা 

র্ার প্ররর্বাদ কসরন রন”।80  

আইউব আে-েুখরর্োনী রারহমাহুল্লাহ  বস ন:  লয বযরক্ত আ ী রারদোল্লাহু 

আনহুসক উেমান রারদোল্লাহু আনহু-এর উপর প্রাযানয লদে, লে অবশযই 

মুহারজর ও আনোরসদর রবপসক্ষ অবস্থান গ্রহণ কর । কারণ, র্ারা রখ াফসর্র 

লক্ষসত্র উেমান রারদোল্লাহু আনহুসক আ ী রারদোল্লাহু আনহু এর উপর প্রাযানয 

রদসেসিন। উেমান রারদোল্লাহু আনহু এর পর মযুাদার রদক রদসে পরবর্ুী 

অবস্থান আ ী রারদোল্লাহু আনহু এর। 

দুই- জান্নাসর্র েু-োংবাদ প্রাি োহাবী ণ:  

র্ারা হস ন, িার খ ীফা, আবু্দর রহমান ইবন আউফ, ো‘আদ ইবন আবী 

ওোক্কাে, র্া হা ইবন উবাইদুল্লাহ, যুবাসের ইবন আওোম, আবু উবাইদাহ 

আসমর ইবনু  জাররাহ এবাং ো‘ঈদ ইবন যারেদ রারদোল্লাহু আনহুম। 

রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম উরল্লরখর্ দশজন োহাবীর জনয 

                                           
80 েহীহ বুখারী, হাদীে নাং ৩৬৫৫ 
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দুরনোসর্ই জান্নাসর্র োক্ষয প্রদান কসরন। বণুনাে পাাঁিরি প্ররেদ্ধ েুনানগ্রন্থ এবাং 

বণুনাগুস া রবশুদ্ধ। র্ারা িাড়া আরও কর্ক োহাবীসক জান্নাসর্র েু-োংবাদ 

লদওোর প্রমাণ একারযক হাদীে দ্বারা প্রমারণর্। লযমন, রব া , োসবর্ ইবসন 

িাইে এবাং আবু্দল্লাহ ইবন ো াম রারদোল্লাহ আনহুম।  

রর্ন- রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম এর পররবারব :ু   

র্ারা পাাঁিরি ল াত্র, যাসদর উপর োদকা খাওো রনরষদ্ধ। র্ারা হস া, আস  

‘আ ী, আস  জা‘ফর, আস  আকী , আস  ‘আব্বাে এবাং বনূ হাসরে ইবন 

‘আবু্দ  মুিার ব। রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস ন:   
إن اهلل اصطىف إسماعيل، واصطىف من بين إسماعيل كنانة، واصطىف من كنانة قريشاً، » 

  «واصطىف من قريش بين هاشم، واصطفاين من بين هاشم
“মহান আল্লাহ ইেমাঈ সক রনবুািন কসরন, আর ইেমাঈস র ল াত্র লেসক 

রনবুািন কসর বানী রকনানাহসক আর বানী  রকনানাহ লেসক রনবুািন কসরন, 

কুরাইশসক আর কুরাইশ লেসক রনবুািন কসরন, বানী  হাসশমসক আর আমাসক 

রনবুািন কসরন বানী  হারশম লেসক«”।81  

রর্রন আসরা বস ন:  
  .«أذكركم اهلل يف أهل بييت. أذكركم اهلل يف أهل بييت»

“আরম লর্ামাসদরসক আমার পররবার-পররজসনর বযাপাসর আল্লাহসক িরণ 

কররসে রদরি। আরম লর্ামাসদরসক আমার পররবার-পররজসনর বযাপাসর 

আল্লাহসক িরণ কররসে রদরি”।82  

                                           
81 েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ২২৭৬ 
82 েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ২৪০৮ 
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আব্বাে ইবন আবু্দ  মুিার ব রারদোল্লাহু আনহু যখন রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু 

আ াইরহ ওোোল্লাসমর রনকি কর্ক কুরাইশ বানী  হাসশসমর উপর রনযাুর্ন 

করার অরভসযা  করস ন, র্খন রর্রন ব স ন,  
 «.واذلي نفيس بيده ال يؤمنون حىت حيبوكم هلل ولقرابيت»

 “ঐ েিার েপে যার হাসর্ আমার জীবন, র্ারা কখসনাই ঈমানদার হসর্ 

পারসব না যর্ক্ষণ পযুন্ত র্ারা লর্ামাসদরসক আল্লাহর জনয এবাং আমার রনকি 

আত্মীে হওোর কারসণ ভাস া না বােসব”।83 

রােূ  োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম এর পরবত্র স্ত্রী ণ রােূস র পররবার বস ুর 

অন্তভুুক্ত। মহান আল্লাহ বস ন:   
َيأِت ﴿ َل ٱۡلأ هأ

َ
َِ أ هَِب َعنُكُم ٱلر ِجأ ُ ِۡلُذأ ا إِنذَما يُرِيُد ٱَّللذ هرِيا َِرُكمأ تَطأ  [ ٣٣﴾ ]االحزاب : ٣٣َوُيَطه 

 “লহ নাবী পররবার, আল্লাহ লর্া লকব  িান লর্ামাসদর লেসক অপরবত্রর্াসক 

দূরীভূর্ করসর্ এবাং লর্ামাসদরসক েমূ্পণুরূসপ পরবত্র করসর্”। [েূরা আ -

আহযাব, আোর্: ৩৩]  

মহান আল্লাহ র্াসদরসক স্বীে নাবীর জনয রনবুািন কসরসিন এবাং মহান আল্লাহ 

দুরনো ও আরখরাসর্ র্াসদরসক র্ার স্ত্রী বারনসেসিন। আর র্াসদর মুরমনসদর 

মার্া রহসেসব আখযারের্ কসরসিন। র্াসদর েসবািুম খাদীজাহ রারদোল্লাহু 

আনহা ও আসেশা রবনসর্ আবু বাকর রারদোল্লাহু আনহুমা। আর বাকী স্ত্রী ণ 

হস ন, োওদা রবনসর্ যাম‘আহ, হাফো রবনসর্ উমার, উসম্ম ো মাহ, উসম্ম 

হাবীবাহ রবনসর্ আবু েূরফোন, েফীেযাহ রবনসর্ হুোই, যােনাব রবনসর্ জাহাে, 
জুোইররেযাহ, মাইমূনাহ, যােনাব রবনসর্ খুযাইমাহ রারদোল্লাহু আনহুন্না। 
োহাবী সণর রবষসে আমাসদর করণীে 

                                           
83 আহমদ 
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োহাবী সণর লশ্ররণ ও মযুাদা রবরভন্ন হওো েসেও র্াসদর রবষসে আমাসদর 

করনীে:  

প্রেমর্: োহাবী সণর একক ও োমগ্রীকভাসব মহব্বর্ করা, র্াসদর োসে 

বনু্ধে রাখা, র্াসদর প্ররর্ েন্তুষ্ট োকা, র্াসদর জনয ক্ষমা প্রােুনা করা এবাং 

র্াসদর প্রোংশা করা। মহান আল্লাহ বস ন:   
ْوِۡلَاُء َبْعٍض َوالُْمْؤِمُنوَن ﴿

َ
 [١٤: اۡلوبة ] ﴾َوالُْمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أ

“আর মুরমন পুরুষ ও মুরমন নারীরা এসক অপসরর বনু্ধ”। [েূরা আর্-র্াওবা, 

আোর্: ৭১]   

মহান আল্লাহ বস ন:  
ِيَن ﴿ َٰنَِنا ٱَّلذ َو فِرأ نَلَا َوِۡلِخأ ِدهِمأ َيُقولُوَن َربذَنا ٱغأ ِيَن َجآُءو ِمنا َبعأ

يَمَِٰن َوٱَّلذ ِ
﴾ ١٠َسَبُقونَا بِٱۡلأ

 [  ٤١]احلرش: 

“যারা র্াসদর পসর এসেসি র্ারা বস : ‘লহ আমাসদর রব, আমাসদরসক ও 

আমাসদর ভাই যারা ঈমান রনসে আমাসদর পূসবু অরর্ক্রান্ত হসেসি র্াসদরসক 

ক্ষমা করুন”। [েূরা আ -হাশর, আোর্: ১০]  

রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস ন:   
 رواه ابلذاري ، «آية اإليمان حب األنصار، وآية انلفاق بغض األنصار  »

“ঈমাসনর আ ামর্ হস া, আনোরসদরসক মহব্বর্ করা আর মুনাসফকীর 

আ ামর্ হস া, আনোরসদর প্ররর্ রবসদ্বষ লপাষণ করা”।84  

রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম আ ী রারদোল্লাহু আনহুসক বস ন:  
  .«مؤمن، وال يبغضك إال منافقك إال ال حيب»

“লকব  একজন মুরমনই লর্ামাসক মহব্বর্ করসব এবাং একজন মুনারফক িাড়া 

লকউ লর্ামাসক রৃ্ণা করসব না”।85  
                                           
84 েহীহ বুখারী, হাদীে নাং ১৭; েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ৭৪ 
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রদ্বর্ীের্: অন্তর ও যবানসক র্াসদর প্ররর্ খারাপ যারণা ও রবসদ্বষ লপাষণ এবাং 

র্াসদর েমাস ািনা ও অরভশাপ করা লেসক মুক্ত রাখা। মহান আল্লাহ বস ন:    
ِيَن َءاَمُنواْ َربذَنآ إِنذَك رَُءوفّٞ رذِحيٌم  َوَٗل ﴿  [  ٤١﴾ ]احلرش: ١٠ََتأَعلأ ِِف قُلُوبَِنا ِغَل ا ل ِّلذ

“এবাং যারা ঈমান এসনরি  র্াসদর জনয আমাসদর অন্তসর লকাসনা রবসদ্বষ 

রাখসবন না; লহ আমাসদর রব, রনশ্চে আপরন দোবান, পরম করুণামে।”। 

[েূরা আ -হাশর, আোর্: ১০]  

রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস ন:   
غ مدَّ ال تسبوا أصحايب؛ فواذلي نفيس بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ، ما بل» 

 .«أحدهم وال نصيفه
“লর্ামরা আমার োহাবী ণ  া  লদসব না। ঐ আল্লাহর েপে যার হাসর্ আমার 

জীবন রসেসি, যরদ লর্ামাসদর লকউ ওহুদ পাহাড় পররমাণ স্বণু আল্লাহর রািাে 

বযে কসর, র্াসদর কাসরা দাসনর এক মুদ (মুদ ব অ হে এক মসর্ 812,5 গ্রাম 

অনয মসর্ ব া হে 510 গ্রাম ) বা অযু মুদ পযুন্ত দান করা েমান হসব না”।86 

রৃ্র্ীের্: োহাবী সণর মসযয োংর্রির্ রববাদ রবষসে মুখ লখা া লেসক রবরর্ 

োকা, র্াসদর প্ররর্ েু-যারণা লপাষণ করা, র্ারা েবাই মুজর্ারহদ হওোর 

কারসণ যরদ র্ারা েরিক কসর োসকন র্সব র্ারা রদ্বগুণ োওোব পাসবন এবাং 

যরদ লকান ভু  কসর োসকন র্সব র্ারা অবশযই একগুণ োওোব পাসবন। যরদ 

র্াসদর লেসক লকাসনা গুনাহ প্রকাশ লপসেও োসক, র্সব র্াসদর উাঁিু মযুাদা, 

অগ্র ামী হওো এবাং র্াসদর লনক আম  এর্ লবরশ যা র্াসদর ভু -ত্রুরি ক্ষমার 

জনয যসেষ্ট। 

                                                                                           
85 েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ৭৮ 
86 েহীহ বুখারী, হাদীে নাং ৩৬৭৩; েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ২৫৪১১ 
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িরু্েরু্: রশো-রাসফযীসদর পে লেসক মুক্ত োকা: যারা রােূস র পররবারব ু 

েম্পসকু মাত্রারর্ররক্ত বাড়াবারড় কসর এবাং অনযানয োহাবীসদর  া -মন্দ কসর 

এবাং র্াসদর প্ররর্ রবসদ্বষ লপাষণ কসর। অনুরূপ খাসরজী-নাওোসেবসদর লেসক 

মুক্ত োকা: যারা রােূস র পররবারবস ুর উপর যু ুম অর্যািার কসর এবাং 

র্াসদরসকদ কষ্ট লদে। 
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আল্লাহর ও ী ণ 

প্রসর্যক মুরমন মুিাকীই আল্লাহর ও ী। মহান আল্লাহ বস ন:    
ِ َٗل َخوأٌف َعلَيأِهمأ َوَٗل ُهمأ َُيأَزنُوَن ﴿ ِۡلَآَء ٱَّللذ وأ

َ
َٗلٓ إِنذ أ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ َوََكنُواْ َيتذُقوَن  ٦٢أ ﴾ ٦٣ٱَّلذ

 [ ٦٣،  ٦٢]يونس : 

“শুসন রাখ, রনশ্চে আল্লাহর ও ী বা বনু্ধ র্ারাই যাসদর লকাসনা ভে লনই এবাং 
দুরশ্চন্তাও লনই। র্ারা ঈমানদার এবাং আল্লাহর েরিক অনু র্ মানুষ”। [েূরা 

ইউনুে, আোর্: ৬২, ৬৩]  

আল্লাহর ও ী হওোর লক্ষসত্র র্াসদর মান মযুাদা ও েম্মান র্াসদর ঈমান ও 

র্াকওো অনুযােী রনযুারণ হসে োসক। র্াসদর দারব বা বাংশ মযুাদার কারসণ 

নে। মহান আল্লাহ বস ন:    
﴿ َۚ تأَقَُٰٰكمأ

َ
ِ أ َرَمُكمأ ِعنَد ٱَّللذ كأ

َ
 [ ٤٣﴾ ]احلجرات: ١٣إِنذ أ

“লর্ামাসদর মসযয আল্লাহর কাসি লেই অরযক মযুাদােম্পন্ন লয লর্ামাসদর মসযয 

অরযক র্াকওো েম্পন্ন”। [েূরা আ -হুজরার্, আোর্: ১৩]  

কারামর্ 

কারামর্ হসি, অস ৌরকক কমুকাণ্ড, লযগুস া মহান আল্লাহ র্ার লকাসনা ও ীর 

হাসর্ র্ার েম্মানাসেু এবাং লয নাবীর  অনুেরণ কসর র্ার ের্যর্া প্রমাণ করার 

জনয র্রিসে োসকন। আর কারামর্ দুই প্রকার:  

এক- জ্ঞান, দূরদরশুর্া, অব র্ হওো, জ্ঞান িকু্ষ অবাররর্ হওো ইর্যারদর 

লক্ষসত্র হসে োসক।  

দুই- ক্ষমর্া ও প্রভাব-প্ররর্পরি ইর্যারদর লক্ষসত্র হসে োসক। 

  



 

কুরআন ও হাদীসের আস াসক েহজ আকীদা 

 
 162  

দ ী  লদওো ও লমৌর কর্ার লক্ষসত্র োরবকু মূ নীরর্ 

এক- আকীদা, শরী‘আসর্র রবযান ও আিার-আিরণগুস া গ্রহণ করার 

মূ নীরর্েমূহ হস া, রকর্াব, রবশুদ্ধ হাদীে ও গ্রহণসযা য ইজমা। লকাসনা 

মর্ামর্, রকোে, রুরি, বািবর্া অেবা কাসরা কো লে লযই লহাক না লকন 

এগুস া দ্বারা কুরআন, হাদীে ও গ্রহণসযা য ইজমার রবসরারযর্া করা ববয নে।  

দুই- কুরআন ও হাদীে বুো ও জানার পে হস া, প্রেম যুস র মুহারজর ও 

আনোর এবাং ইহোসনর োসে যারা র্াসদর অনুোরী, র্াসদর পসে ি া। আর 

রবদ‘আর্পন্থীসদর পেেমূহ লেসক রবরর্ োকা, লয পেগুস া কা ামশাস্ত্ররবদ, 

র্কুশাস্ত্ররবদরা ও েূফীরা আরবষ্কার কসরসি। মহান আল্লাহ বস ন:   
َ َسبِيِل ﴿ أُهَدىَٰ َوَيتذبِعأ َغريأ َ ََلُ ٱل ِد َما تَبَنيذ َٰ َوَمن يَُشاقِِق ٱلرذُسوَل ِمنا َبعأ ِۦ َما تََوِلذ ِ ِمننَِي نَُوَل  أُمؤأ ٱل

لِهِۦ َجَهنذَمۖٓ َوَسآَءتأ َمِصرًيا   [  ٤٤٢﴾ ]النساء : ١١٥َونُصأ

“আর লয বযরক্ত রােূস র রবরুদ্ধািরণ করসব র্ার জনয রহদাোর্ প্রকাশ 

পাওোর পর এবাং মুরমনসদর পসের রবপরীর্ পে অনুেরণ করসব,  আরম 

র্াসক লেই পসে রনসে যাব লয পসের লে পরেক হসর্ ইিা করসব। এবাং 

র্াসক প্রসবশ করাব জাহান্নাসম। আর আবাে রহসেসব র্া খুবই মন্দ”। [েূরা 

আন-রনো, আোর্: ১১৫]  

রর্ন- েসন্দহ োংশে মুক্ত েুস্পষ্ট জ্ঞান কখনও লদাষ-ক ুষমুক্ত রবশুদ্ধ দ ীস র 

রবসরারযর্া কসর না। শরী‘আসর্র দর  েমূহ রবসবকসক হর্ভম্ব কসর লদে, রকন্তু 

রবসবক লেগুস াসক অেম্ভব বস  না। আর লয এ যারণা লপাষণ কসর লয, 

দর  েমূহ ও রবসবসকর মসযয ববপরীর্য রসেসি র্াহস  মসন করসর্ হসব লয 

র্ার রবসবক নষ্ট হসে ল সি। র্খন দর  েমূহ র্ো শরী‘আসর্র ভাষযসক 
রবসবসকর উপর প্রাযানয রদসর্ হসব।   
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িার- রবদ‘আর্: দীসনর মসযয নব আরবষৃ্কর্ একরি পে, যা শরী‘আর্সক ক ুরষর্ 

কসর। রবদ‘আসর্র উপর ি া দ্বারা উসেশয হস া, আল্লাহর জনয ইবাদর্ করার 

লক্ষসত্র বাড়াবারড় করা। আর রবদ‘আসর্র রসেসি রবরবয প্রকার: আকীদা র্, 

আম  র্, করিন ও েহজ, কুফুরী ও ফাসেকী।  

  



 

কুরআন ও হাদীসের আস াসক েহজ আকীদা 

 
 164  

আকীদার েমূ্পরক রবষেেমূহ 

এক- ভাস া কাসজর আসদশ ও মন্দ কমু লেসক রনসষয করা। মহান আল্লাহ 

বস ন:   
ْوَلَٰٓئَِك ﴿

ُ
أُمنَكرِۚ َوأ َن َعِن ٱل ُروِف َوَينأَهوأ أَمعأ ُمُروَن بِٱل

أ
ِ َوَيأ َريأ ُعوَن إََِل ٱِلأ ةّٞ يَدأ مذ

ُ
ِنُكمأ أ َُكن م   َوۡلأ

لُِحوَن  أُمفأ  [ ٤١١﴾ ]ال عمران: ١٠٤ُهُم ٱل

“আর লযন লর্ামাসদর মযয লেসক এমন একরি দ  হে, যারা ক যাসণর প্ররর্ 

আহ্বান করসব, ভা  কাসজর আসদশ লদসব এবাং মন্দ কাজ লেসক রনসষয 

করসব। আর র্ারাই েফ কাম”। [েূরা আস  ইমরান, আোর্: ১০৪]   

দুই- ঐকয ও ভ্রারৃ্ে বজাে রাখসর্ স্বসিষ্ট হওো এবাং মর্রবসরায ও দ াদর সক 

প্রর্যাখযান করা এবাং জামা‘আর্ ও জুম‘আর রহফাযর্ করা। মহান আল্লাহ 

বস ন:   
َدآءا ﴿ عأ

َ
ِ َعلَيأُكمأ إِذأ ُكنُتمأ أ َمَت ٱَّللذ َْۚ َوٱذأُكُرواْ نِعأ قُوا ا َوَٗل َتَفرذ ِ َۡجِيعا َتِصُمواْ ِِبَبأِل ٱَّللذ لذَف  َوٱعأ

َ
فَأ

َٰ َشَفا  َٰناا َوُكنُتمأ لََعَ َو َمتِهِۦٓ إِخأ ُتم بِنِعأ َبحأ صأ
َ
َ قُلُوبُِكمأ فَأ َۗ َبنيأ ِنأَها نَقَذُكم م 

َ
َِن ٱنلذارِ فَأ َرةٖ م  ُحفأ

َتُدوَن  َٰتِهِۦ لََعلذُكمأ َتهأ ُ لَُكمأ َءاَي ُ ٱَّللذ ِ  [ ٤١٣﴾ ]ال عمران: ١٠٣َكَذَٰلَِك يُبَني 

“আর লর্ামরা েকস  আল্লাহর রজু্জসক দৃঢ়ভাসব যারণ কর এবাং রবভক্ত হসো 

না। আর লর্ামরা লর্ামাসদর উপর আল্লাহর রনোমর্সক িরণ কর, যখন 

লর্ামরা পরস্পসর শত্রু রিস । র্ারপর আল্লাহ লর্ামাসদর অন্তসর ভাস াবাোর 
েঞ্চার কসরসিন। অর্ঃপর র্াাঁর অনুগ্রসহ লর্ামরা ভাই-ভাই হসে ল স । আর 
ত ামরা নেবল আগুবির গব ে র নকিারাে, অর্ঃপর রর্রন লর্ামাসদরসক 

র্া লেসক রক্ষা কসরসিন। এভাসবই আল্লাহ লর্ামাসদর জনয র্াাঁর আোর্েমূহ 

বোন কসরন, যাসর্ লর্ামরা রহদাোর্প্রাি হও”। [েূরা আস  ইমরান, আোর্: 

১০৩]  

মহান আল্লাহ বস ন:  
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ْوَلَٰٓئَِك لَُهمأ َعذَ ﴿
ُ
َي َِنَُٰتَۚ َوأ ِد َما َجآَءُهُم ٱۡلأ َتلَُفواْ ِمنا َبعأ قُواْ َوٱخأ ِيَن َتَفرذ اٌب َوَٗل تَُكونُواْ َكٱَّلذ

 [  ٤١٢﴾ ]ال عمران: ١٠٥َعِظيمّٞ 

“আর লর্ামরা র্াসদর মসর্া হসো না, যারা রবভক্ত হসেসি এবাং মর্রবসরায 

কসরসি র্াসদর রনকি স্পষ্ট রনদশুনেমূহ আোর পর। আর র্াসদর জনযই 

রসেসি কসিার আযাব”। [েূরা আস  ইমরান, আোর্: ১০৫]  

মহান আল্লাহ বস ন:  
قُواْ فِيهِۚ ﴿ ِيَن َوَٗل َتَتَفرذ قِيُمواْ ٱل 

َ
نأ أ
َ
  [  ٤٣﴾ ]الشورى: ١٣أ

“লর্ামরা দীন কাসেম করসব এবাং এসর্ রবরিন্ন হসব না”। [েূরা আশ-শূরা, 

আোর্: ১৩]   

রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস ন:   
 . «وشبَّك بني أصابعه «املؤمن للمؤمن اكبلنيان يشد بعضه بعضاً »

“একজন মুরমন অপর মুরমসনর জনয প্রাোসদর মর্ র্ার একরি অাংশ অপর 

অাংশসক শরক্তশা ী কসর। এ বস  রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম 

এক হাসর্র আঙু্গ  অপর হাসর্র আঙু্গস  প্রসবশ করান”।87 

রর্ন- উন্নর্ িররত্র ও েুন্দর আম েমূহ: লযমন, বযয,ু োহে, েহয, রবনে, ক্ষমা, 

দো ইর্যারদ অব ম্বন করা ও এ েসবর রবপরীর্ গুণ লিসড় লদওো। মার্া-

রপর্ার োসে েৎ বযবহার করা, আত্মীের্া বজাে রাখা, প্ররর্সবরশর োসে ভাস া 

বযবহার করা, রমেকীন, মুোরফর ও ইোর্ীমসদর প্ররর্ দো করা। 

 

  

                                           
87 েহীহ বুখারী, হাদীে নাং ৪৮১; েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ২৫৮৫ 
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দীন ও র্ারীকাহ 

আল্লাহর মসনানীর্ দীন একরি। আর র্া হস া ইে াম। মহান আল্লাহ বস ন:   
َُٰمَۗ ﴿ َل ِسأ

ِ ٱۡلأ ِيَن ِعنَد ٱَّللذ   [  ٤٤﴾ ]ال عمران: ١٩إِنذ ٱل 

“রনশ্চে আল্লাহর রনকি যমু হসি ইে াম”। [েূরা আস  ইমরান, আোর্: ১৯]  

পূসবুর ও পসরর েকস র জনযই আল্লাহর যমু ইে াম। মহান আল্লাহ বস ন:  
ى ﴿ ََٰة فِيَها ُهدا َرى َا ٱۡلذوأ نَزنلأ

َ
ْ إِنذآ أ لَُموا سأ

َ
ِيَن أ َۚ َُيأُكُم بَِها ٱنلذبِيُّوَن ٱَّلذ   [  ١١دة: ﴾ ]املائَونُورّٞ

“রনশ্চে আরম র্াওরার্ নারয  কসররি, র্াসর্ রি  রহদাোর্ ও আস া, এর 

মাযযসম ইোহূদীসদর জনয ফেো া প্রদান কসরন অনু র্ নাবী ণ”। [েূরা আ - 

মাসেদা, আোর্: ৪৪]   

বযাপক অসেু ইে াম ব া হে, আল্লাহসক একক জ্ঞান কসর র্ার জনয মাো 

অবনর্ করা, ইবাদসর্ লকব  র্ার আনু র্য করা এবাং রশকু লেসক মুক্ত োকা।  

আর রবসশষ অসেু ইে াম হস া, রবশুদ্ধ আকীদা, ইনোফপূণু রবযান, েৎকমুমে 

ও উন্নর্ িররত্র েসম্বার র্ লয ের্য যমু ও রহদাোর্ রদসে মহান আল্লাহ স্বীে 

নাবী মুহাম্মদ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লামসক লপ্ররণ কসরসিন র্ার নাম 

ইে াম। মহান আল্লাহ ইে ামসক পূসবুর েক  যসমুর ররহর্কারী কসরসিন। 

ফস  ইে াম িাড়া অনয লকাসনা যমু আল্লাহর রনকি গ্রহণসযা য নে। মহান 

আল্লাহ বস ন:   
َبَل ﴿ ا فَلَن ُيقأ َِٰم دِينا َل ِسأ

َ ٱۡلأ ﴾ ]ال عمران: ٨٥ِمنأُه َوُهَو ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمَن ٱلأَخَِٰۡسِيَن َوَمن يَبأَتِغ َغريأ
٨٢  ]  

“আর লয বযরক্ত ইে াম িাড়া অনয লকাসনা যমু অব ম্বন করসর্ ইিা করসব, 

র্ার কাি লেসক র্া কখসনা গ্রহণ করা হসব না এবাং লে আরখরাসর্ 

ক্ষরর্গ্রিসদর অন্তভুুক্ত হসব”। [েূরা আস  ইমরান, আোর্: ৮৫]   

রােূ ুল্লাহ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস ন:   
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واذلي نفيس بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة؛ يهودي، وال نرصاين، ثم يموت ولم يؤمن » 
 «باذلي أرسلت به إال اكن من أصحاب انلار

“ঐ েিার েপে যার হাসর্ আমার জীবন রসেসি, এই উম্মাসর্র লয লকান 

মানুষ ইোহুদী লহাক বা খৃষ্টান লহাক, আমার আ মসনর কো লশানার পর 

আমাসক লয পে ামেহ লপ্ররণ করা হসেসি, র্ার প্ররর্ ঈমান স্থাপন করা িাড়া 

লয বযরক্ত মারা যাসব, লে অবশযই জাহান্নামবােী হসব”।88 

মহান আল্লাহ ইরর্পূসবু যারা র্ার পক্ষ লেসক েু-খযারর্ রনসে অরর্বারহর্ হসেসি 

র্াসদর মুের ম বস  আখযারের্ কসরসিন। মহান আল্লাহ বস ন:   
بِيُكمأ إِبأَرَٰهِيَمَۚ ﴿

َ
ِلذَة أ لِِمنيَ م  أُمسأ َُٰكُم ٱل ٰ   [  ١٨﴾ ]احلج : ُهَو َسمذ

“এিা লর্ামাসদর রপর্া ইবরাহীসমর যমু। ন নিই ত ামাবের িাম 
তরবিবেি ‘মুের ম’”। [েূরা আ -হাজ, আোর্: ৭৮] 

রকন্তু েৃরষ্টর মসযয মর্রবসরায, মর্ পােুকয ও অবনকয আল্লাহর রিরািররর্ রনেম 

রহসেসব িস  আেসি। লযমন, র্ার নাবী মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম 

বস ন:   
هذه امللة  أال وإن من اكن قبلكم من أهل الكتاب افرتقوا ىلع ثنتني وسبعني ملة،وإن»

 «ستفرتق ىلع ثالث وسبعني؛ ثنتان وسبعون يف انلار، وواحدة يف اجلنة، ويه اجلماعة
“মসন রাখসব, লর্ামাসদর পূসবু আহস  রকর্াব ণ বাহাির দস  রবভক্ত হসেরি , 

আর এ উম্মার্ রর্োির দস  রবভক্ত হসব। বাহাির দ ই জাহান্নাসম যাসব। 

আর এক দ  জান্নাসর্ প্রসবশ করসব। আর র্ারা হস া, আ -জামা‘আর্”।89  

আর এ মুরক্তপ্রাি দ  হস া, আহস  েুন্নার্ ওো  জামা‘আর্ যারা আল্লাহর 

রকর্াব ও রবদ‘আর্ কু-োংস্কার মুক্ত রােূস র খারি েুন্নার্সক মজবুর্ কসর 

                                           
88 বণুনাে মুের ম, হাদীে নাং ১৫৩ 
89 বনুনা, েুনাসন আবু দাউদ, হাদীে নাং ৪৫৯৭, ইবনু মাজাহ, হাদীে নাং ৩৯৯।  
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আাঁকসড় যসরন। আর র্ারাই হস া, রবজেী জামা‘আর্ যাসদর েম্পসকু রােূ ুল্লাহ 

োল্লাল্লাহু আ াইরহ ওোোল্লাম বস ন:   
ال تزال طائفة من أميت قائمة بأمر اهلل، ال يرضهم من خذهلم أو خالفهم، حىت يأيت أمر اهلل » 

 .«وهم ظاهرون ىلع انلاس

 “আমার উম্মসর্র একুরি জামা‘আর্ আল্লাহর রনসদুসশর উপর অরবি  োকসব। 

যারা র্াসদর রবসরারযর্া করসব এবাং র্াসদরসক  অপদস্থ করসব আল্লাহর রনসদুশ 

না আো পযুন্ত র্ারা র্াসদর লকাসনা ক্ষরর্ করসর্ পারসব না। এবাং মানুসষর 

উপর রবজেী োকসব”।90 

আহস  েুন্নার্ ওো -জামা‘আর্ হসি মযযপন্থী দ :  

র্ারা দুই রদসকর মাসে মযযপন্থী, দুই বক্রর্ার মাসে ইনোফবাদী ও দুই 

ল ামরাহীর মাসে রহদাোর্প্রাি।  

১- আল্লাহর রেফার্ অযযাসে মুশারব্বহা ও মু‘আরি াসদর মাসে র্াসদর অবস্থান।  

২- আল্লাহর কমুেমূসহর লক্ষসত্র জাবাররেযাহ ও কাদাররেযাহসদর মাোমারে 

র্াসদর অবস্থান।  

৩- আল্লাহর প্ররর্ ঈমান ও র্াাঁর নামেমূসহর অযযাসে এবাং ওো‘রেসদর অযযাসে 

মুররজো ও ওো‘রেরদেযাহ উভে েম্প্রদাসের মাসে র্াসদর অবস্থান।  

৪- রােূস র োহাবী সণর অযযাসে খাসরজী ও রশো-রাসফযী উভে েম্প্রদাসে 

মাসে র্াসদর অবস্থান।  

র্ারা এ যরসণর বারর্ , ল ামরাহী ও অগ্রহণসযা য মর্াদশু লেসক েমূ্পণু মুক্ত। 

মহান আল্লাহ র্াসদর অন্তসর ঈমানসক েু-েরজ্জর্ ও রপ্রে কসর রদসে এবাং 

কুফুরী, নাফরমানী ও অনযাে করাসক রৃ্রণর্ কসর রদসে র্াসদর উপর লয 

ইহোন ও দো কসরসিন র্াসর্ র্ারা  রবুর্। মহান আল্লাহ বস ন:   

                                           
90 েহীহ মুের ম, হাদীে নাং ১৯২০ 
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ِنَ  َلا فَضأ ﴿ ِ ٱ م  َۚ َونِعأ  َّللذ ُ ٱوَ  َمةا  [ ٨: احلجرات] ﴾٨ َحِكيمّٞ  َعلِيمٌ  َّللذ

“আল্লাহর পক্ষ লেসক করুণা ও রন‘আমর্স্বরূপ। আর আল্লাহ েবুজ্ঞ, 

প্রজ্ঞামে”। [েূরা আ -হুজুরার্, আোর্: ৮]  

 ، وىلع آهل وصحبه أمجعني اهلل وسلم ىلع عبده ونبيه حممدوصىل

  

ল খক: 

ড. আহমদ ইবন আবু্দর রহমান উেমান আ -কাযী 

েমাি কা : ১৫/০২/১৪২৭ রহ. 

উনাইযাহ  
 


