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আল্লাহর ওপর ঈমানের অর্থ 

 

প্রশ্ন: আল্লাহর ওপর ঈমাে গ্রহনের ফযীলত আকম অনেি শুনেকি ও অনেি পনেকি, তাই আকম িােনত চাই 

‘আল্লাহর ওপর ঈমানের অর্থ কি?’, যযে প্রিৃত ঈমাে আকম পকরপূেথরূনপ বাস্তবায়ে িরনত সক্ষম হই এবং েবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীগনের ঈমাে পকরপন্থী ভ্রান্ত কবশ্বাস যর্নি কেনিনি কহফাযত িরনত 

পাকর? 

উত্তর: আল-হামদুকলল্লাহ। 

আল্লাহর ওপর ঈমানের অর্থ: তার ১. পকবত্র ও সুমহাে অকস্তনের ওপর কবশ্বাস স্থাপে িরা, ২. রুবুকবয়যাত ও ৩. 

উলুকহয়যাতনি স্বীিার িরা, ৪. োমসমূহ ও গুোবকলর ওপর ঈমাে আেয়ে িরা। এ চারকি কবষয় আল্লাহর প্রকত 

ঈমানের অন্তরু্থক্ত, যয চারকি কবষয়সহ ঈমাে গ্রহে িরল যসই প্রিৃত মুকমে। 

এি. আল্লাহর অকস্তনের ওপর ঈমাে আেয়ে িরা।  

ইসলাকম শরী‘আনতর বহু দলীল িাোও মােুনষর সুস্থ কবনবি ও পকরচ্ছন্ন স্বর্াব-প্রিৃকত আল্লাহর অকস্তেনি স্বীিার 

িনর। যযমে, 

১. মােুনষর স্বর্াব-প্রিৃকতনত রনয়নি আল্লাহর অকস্তনের প্রকত ঈমাে। যিানো কশক্ষা ও গনবষো িাোই প্রনতযি 

মখলুি তার স্রষ্টার স্বীিানরাকক্ত প্রদাে িনর, তানদর প্রিৃকত এর্ানবই সৃকষ্ট িরা হনয়নি। িানরা অন্তনর স্বর্াব কবরুদ্ধ 

যিানো কবষয় প্রনবশ ো িরা পযথন্ত যিউ তার স্বর্ানবর স্বীিৃকতনি অস্বীিার িনর ো। েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 

ওয়াসাল্লাম বনলনিে: 
َسانِهِ َما ِمْن َمْول  » َمجِّ ْو ي 

َ
انِِه أ َ نَِّصِّ ْو ي 

َ
َهوَِّدانِِه أ بََواه  ي 

َ
 «وٍد إَِّلا ي وََل  لََعَ الِْفْطَرِة، فَأ

“এমে যিানো েবিাতি যেই, যয স্বার্াকবি-প্রিৃকত তর্া ইসলানমর ওপর িন্ম গ্রহে িনর ো, অতঃপর তার কপতা-

মাতা তানি ইয়াহূদী বাোয় অর্বা খৃস্টাে বাোয় অর্বা অকিপূিি বাোয়”।1 

২. আল্লাহর অকস্তনের স্বপনক্ষ কবনবিও সাক্ষী, িারে সিল সৃকষ্টর িেয অবশযই সৃকষ্টিতথা িরুকর, যয তানদরনি 

অকস্তেহীে যর্নি অকস্তেশীল িনরনি। যিানো বস্তুর কেনিনি কেনি সৃকষ্ট িরা সম্ভব েয়, অেুরূপ সম্ভব েয় মাধ্যম 

বযতীত যিানো বস্তুর অিস্মাৎ সৃকষ্ট হওয়া। অতএব, যিানো প্রােী কেিনি কেনি সৃকষ্ট িনর কে কেকিত, কেিনি সৃকষ্ট 

িরা িানরা পনক্ষ সম্ভব েয়। িারে, সৃকষ্টর পূনবথ তার কেনির অকস্তেই কিল ো, তাই িীর্ানব যস কেনির স্রষ্টা হনব? 

আবার আিস্মাৎ কবো িারনেও সৃকষ্ট হওয়াও সম্ভব েয়, িারে প্রনতযি সৃকষ্টর িেয স্রষ্টা িরুকর। কিতীয়ত মখলুনির 

সৃকষ্ট, গঠে ও তানদর উপিরনের মানে গর্ীর ও ধ্ারাবাকহি সম্পিথ; এি বস্তুর সানর্ অপর বস্তুর ঘকেষ্ঠতা প্রমাে 

িনর তারা সহসা সৃষ্ট েয়, িারে হঠাৎ সৃষ্ট বস্তু যিানো কেয়নমর উপর প্রকতকষ্ঠত হয় ো, তাই পরবতথী ধ্ানপ তার 

মানে শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নই উনঠ ো। অতএব, প্রমাকেত হনলা যয, মখলুি আপো আপকে কিংবা অিস্মাৎ সৃষ্ট হয় 

কে, তার এিিে সৃকষ্টিতথা অবশযই রনয়নি, আর কতকেই হনলে আল্লাহ তা‘আলা। এিা কবনবনির স্পষ্ট ও যযৌকক্তি 

দলীল, এ দলীল সম্পনিথ আল্লাহ তা‘আলা বনলনিে, 

                                                           
1 সহীহ বুখারী, হাদীস েং ১৩৫৮; সহীহ মুসকলম, হাদীস েং২৬৫৮ 
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م   ﴿
َ
ِ  ِمن   ُخلُِقوا   أ ء   َغي  م   ََش 

َ
 [  ٤٣: الطور] ﴾ ٣٥ ٱل َخَٰلُِقونَ  ُهمُ  أ

“তারা কি স্রষ্টা িাো সৃকষ্ট হনয়নি, ো তারাই স্রষ্টা”। [সূরা আত-তূর, আয়াত: ৩৪] অর্থাৎ সৃকষ্টিতথা বযতীত তারা সৃষ্ট 

হয় কে এবং তারা কেনিরাও কেনিনদরনি সৃকষ্ট িনর কে। অতএব, তানদর সৃকষ্টিতথা আল্লাহ। িুবাইর ইবে মুত‘ঈম 

রাকদয়াল্লাহু ‘আেহুর এিকি ঘিো, কতকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লামনি সূরা তূর কতলাওয়াত িরনত 

শুনেে, যখে কতকে কতলাওয়াত িনরে: 
م  ﴿
َ
ِ  ِمن   ُخلُِقوا   أ ء   َغي  م   ََش 

َ
م   ٣٥ ٱل َخَٰلُِقونَ  ُهمُ  أ

َ
َمََٰوَٰتِ  َخلَُقوا   أ ۡرَض   ٱلسَّ

َ م   ٣٦ يُوقُِنونَ  ّلَّ  بَل َوٱۡل 
َ
م   َرب َِك  َخَزآئِنُ  ِعنَدُهم   أ

َ
 ُهمُ  أ

 [٤٣  ،٤٣: الطور] ﴾٣٧ ٱل ُمصَۜي ِطُرونَ 

“তারা কি স্রষ্টা িাো সৃকষ্ট হনয়নি, ো তারাই স্রষ্টা। তারা কি আসমাে ও িকমে সৃকষ্ট িনরনি? বরং তারা দৃঢ় কবশ্বাস 

িনর ো। যতামার রনবর গুপ্ত র্াণ্ডার কি তানদর িানি আনি, ো তারা সবকিিু কেয়ন্ত্রেিারী”? [সূরা আত-তূর, 

আয়াত: ৩৫-৩৭] িুবাইর তখে মুশকরি কিনলে, কতকে বনলে: 
ْن يَِطرَي،»

َ
 «وذلك أول ما وقر اإليمان يف قلِب ََكَد قَلِِْب أ

“আমার অন্তর যবর হনয় যাওয়ার উপক্রম হনয়কিল, তখকে আমার অন্তনর ঈমানের প্রর্ম বীি বপে হয়”।2 

আনরা স্পষ্ট িরার িেয এিকি উদাহরে কদকচ্ছ: যকদ যিানো বযকক্ত আপোনি এিকি প্রাসানদর বেথো যদয়, যার 

চারপাশ বাগাে িারা সকিত, যানত যস্রাতকস্বেী প্রবহমাে, যযখানে রনয়নি গাকলচা, পালঙ্ক, সবধ্রনের যসৌন্দযথ ও 

কবনোদে উপিরে। অতঃপর যস আপোনি বলল: এ প্রাসাদ ও তানত কবদযমাে আসবাব পত্র কেনি কেনি ততকর 

হনয়নি অর্বা সংঘিি বযতীত অিস্মাৎ সংঘকিত হনয়নি, তাহনল আপকে তৎক্ষোৎ অস্বীিার িরনবে, তানি 

কমর্যাবাদী বলনবে। অতএব, এিকি সাধ্ারে ঘিোনি অস্বীিার িনর আপকে যিাে কবনবনি সমর্থে িনরে প্রশস্ত 

িকমে, কবশাল আসমাে ও েক্ষত্রসমূহ কেিনি কেনি সৃকষ্ট িনরনি কিংবা যিানো সংঘিি বযতীত সৃকষ্ট হনয়নি? 

িনেি আরব যবদুইেনি কিজ্ঞাসা িরা হনয়কিল, ‘যতামার রবনি তুকম িীর্ানব কচনেি’? যস তার র্াষায় বনলনি: 
ابلعرة تدل لَع ابلعري ، واألثر يدل لَع املسري ، فسماء ذات أبراج ، وأرض ذات فجاج ، وحبار ذات أمواج ، أَّل تدل لَع السميع »

 !!؟«ابلصري 
“উনির কবষ্ঠা উনির প্রমাে বহে িনর, পানয়র কচহ্ন পর্চারী বযকক্তনি বুোয়। অতএব, িক্ষপর্ কবকশষ্ট আসমােসমূহ, 

কগকরপর্ কবকশষ্ট িকমে, তরঙ্গশীল সমুদ্রসমূহ কি সবথনরাতা ও সবথদ্রষ্টা আল্লাহর প্রমাে বহে িনর ো”?!! 

কিতীয়: আল্লাহর রুবুকবয়ানতর প্রকত ঈমাে অর্থাৎ কতকে এিাই রব, তার যিানো অংশীদার ও সাহাযযিারী যেই। 

আরকবনত ‘রব’ বলা হয় সৃকষ্ট, রািে, পকরচালো ও পকরিল্পোর মাকলিনি। অতএব, আল্লাহ বযতীত যিানো 

সৃৃ্কষ্টিতথা যেই, কতকে বযতীত যিানো মাকলি যেই, কতকে সিল বস্তুর পকরিল্পোিারী। আল্লাহ তা‘আলা বনলে, 
َّل ﴿
َ
َل قُ  َلُ  أ ُر   ٱۡل  م 

َ  [  ٣٤: اَّلعراف] ﴾٥٤ َوٱۡل 

“যিনে যরখ, সৃকষ্ট ও কেনদথশ তারই”। [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৫৪]  

অেযত্র কতকে বনলে: 
ُزُقُكم َمن قُل  ﴿ ِنَ  يَر  َمآءِ  م  ۡرِض  ٱلسَّ

َ ن َوٱۡل  مَّ
َ
لُِك  أ عَ  َيم  م  ب َصَٰرَ  ٱلسَّ

َ رِجُ  ٱل َمي ِِت  ِمنَ  ٱل َحَّ  ُُي رِجُ  َوَمن َوٱۡل   يَُدب ِرُ  َوَمن ٱل َح ِ  ِمنَ  ٱل َمي َِت  َوُيخ 
َر   م 
َ ُ   فََسَيُقولُونَ  ٱۡل  فََل  َفُقل   ٱللَّ

َ
 [  ٤٣:  يونس] ﴾٣١ َتتَُّقونَ  أ

                                                           
2 ইমাম সহীহ বুখারী, হাদীস েং ৪৮৫৪। এিাকধ্ি িায়গায় এ ঘিো উনল্লখ িনরনিে। 
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“বলুে, ‘আসমাে ও িকমে যর্নি যি যতামানদর করকযি যদে? অর্বা যি (নতামানদর) রবে ও দৃকষ্টসমূনহর মাকলি? 

আর যি মৃত যর্নি িীকবতনি যবর িনরে, আর িীকবত যর্নি মৃতনি যবর িনরে? যি সবকবষয় পকরচালো 

িনরে? তখে তারা অবশযই বলনব, ‘আল্লাহ’। সুতরাং তুকম বল, তারপরও কি যতামরা তািওয়া অবলম্বে িরনব 

ো’? [সূরা ইউেূস, আয়াত: ৩১]  

অপর আয়ানত কতকে বনলে: 
رَ  يَُدب ِرُ ﴿ م 

َ َمآءِ  ِمنَ  ٱۡل  ۡرِض  إَِل  ٱلسَّ
َ ُرجُ  ُثمَّ  ٱۡل   [  ٣:  السجدة] ﴾٥ إََِل هِ  َيع 

“কতকে আসমাে যর্নি িকমে পযথন্ত সিল িাযথ পকরচালো িনরে, তারপর তা এিকদে তার িানিই উঠনব”। [সূরা 

আস-সািদাহ: ৫] 

অপর আয়ানত কতকে বনলে: 

َٰلُِكمُ ﴿ ُ  َذ ِينَ  ٱل ُمل ُك   َلُ  َربُُّكم   ٱللَّ ُعونَ  َوٱَّلَّ لُِكونَ  َما ُدونِهِۦ ِمن تَد  ِمي   ِمن َيم   [  ٣٤: فاطر] ﴾١٣ قِط 

“কতকে আল্লাহ, যতামানদর রব; সমস্ত িতৃথে তারই, আর আল্লাহনি িাো যানদরনি যতামরা ডাি তারা যখিুনরর 

আঁকির আবরনেরও মাকলি েয়”। [সূরা ফাকতর, আয়াত: ১৩]  

আমরা সূরা ফাকতহায় প্রতযহ পাঠ িকর: 
ِينِ  يَو مِ  َمَٰلِِك ﴿  [  ٣: الفاحتة] ﴾٤ ٱل 

“কবচার কদবনসর মাকলি”। [সূরা আল-ফাকতহা, আয়াত: ৪] এ আয়ানতর অপর প্রকসদ্ধ কিরাত:  يِن  কবচার“ َمِلِك يَْوِم اَلِّ
কদবনসর রািা”। মাকলনির তুলোয় রািার ক্ষমতা অকধ্ি; কিন্তু িখনো রািে হয় োম সবথস্ব, িতৃথে িরার 

অকধ্িার রািার র্ানি ো, এমতাবস্থায় কতকে রািা কঠি, কিন্তু মাকলি েে। আল্লাহ যযনহতু রািে ও মাকলিাোর 

অকধ্িারী, তাই কতকে এিাধ্ানর মাকলি ও িতৃথনের অকধ্িারী। দুই কিরাত যর্নি আমরা এ অর্থই পাই। 

তৃতীয়: আল্লাহর উলুকহয়ানতর উপর কবশ্বাস অর্থাৎ কতকে সকতযিার প্ররু্, তার যিানো অংশীদার ও শরীি যেই। 

‘ইলাহ’ অর্থ উপাসয অর্থাৎ মহব্বত ও সম্মানের সানর্ যার ইবাদত িরা হয় কতকে ইলাহ ও উপাসয। এিাই ّل إل إّل
 :এর অর্থ। আল্লাহ বযতীত সকতযিার যিানো মা‘বুদ যেই, কতকে বনলে الل 

ٓ  َوَِٰحد    إَِلَٰه   ِإَوَلَُٰهُكم  ﴿ َمَٰنُ  ُهوَ  إِّلَّ  إَِلَٰهَ  ّلَّ  [  ٣٦٤: ابلقرة] ﴾١٦٣ ٱلرَِّحيمُ  ٱلرَّح 

“আর যতামানদর ইলাহ এি ইলাহ, কতকে িাো যিানো (সতয) ইলাহ যেই। কতকে অকত দয়াময়, পরমদয়ালু”। [সূরা 

আল-বািারা, আয়াত: ১৬৩] 

অপর আয়ানত কতকে বনলে: 
ُ  َشِهدَ ﴿ نَُّهۥ ٱللَّ

َ
لُوا   َوٱل َمَلَٰٓئَِكةُ  ُهوَ  إِّلَّ  إَِلَٰهَ  َّلٓ  أ و 

ُ
َۢا ٱل عِل مِ  َوأ ِط   قَآئَِم َِكيمُ  ٱل َعزِيزُ  ُهوَ  إِّلَّ  إَِلَٰهَ  َّلٓ  بِٱل قِس   [  ٣١: عمران ال] ﴾١٨ ٱۡل 

“আল্লাহ সাক্ষয যদে যয, কতকে িাো যিানো (সতয) ইলাহ যেই, আর যফনরশতারা ও জ্ঞােীগেও। কতকে েযায় িারা 

প্রকতকষ্ঠত। কতকে িাো যিানো (সতয) ইলাহ যেই। কতকে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়”। [সূরা আনল ইমরাে, আয়াত: ১৮] 

আল্লাহর সানর্ যানিই ইলাহ কহনসনব গ্রহে িরা হয়, যার ইবাদত িরা হয়, তার প্ররু্ে বাকতল। আল্লাহ তা‘আলা 

বনলে: 
َٰلَِك ﴿ نَّ  َذ

َ
َ  بِأ َقُّ  ُهوَ  ٱللَّ نَّ  ٱۡل 

َ
ُعونَ  َما َوأ نَّ  ٱل َبَِٰطُل  ُهوَ  ُدونِهِۦ ِمن يَد 

َ
َ  َوأ  [  ٦٦:  احلج] ﴾٦٢ ٱل َكبِيُ  ٱل َعِلُّ  ُهوَ  ٱللَّ
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“আর এিা এ িেয যয, কেিয় আল্লাহই সতয এবং তারা তার পকরবনতথ যানি ডানি, অবশযই তা বাকতল। আর 

কেিয় আল্লাহ মহাে-সনবথাচ্চ, সবনচনয় বে।”। [সূরা আল-হি, আয়াত: ৬২] 

বাকতল মা‘বুদনি ইলাহ বলা হনলই মা‘বুদ হয় ো। যযমে, আল্লাহ তা‘আলা ‘লাত, উযযা ও মাোত’ সম্পনিথ বনলে: 
ٓ  ِهَ  إِن  ﴿ َمآء   إِّلَّ س 

َ
ٓ  أ ي ُتُموَها نُتم   َسمَّ

َ
ٓ  َوَءابَآؤُُكم أ ا نَزَل  مَّ

َ
ُ  أ َطَٰن    ِمن بَِها ٱللَّ

 [  ٦٤:  انلجم] ﴾٢٣ ُسل 

“এগুনলা যিবল িকতপয় োম, যয োমগুনলা যতামরা ও যতামানদর কপতৃপুরুনষরা যরনখি। এ বযাপানর আল্লাহ যিাে 

প্রমাে োকযল িনরে কে”। [সূরা আে-োিম আয়াত: ২৩]  

অপর আয়ানত আল্লাহ তা‘আলা ইউসুফ ‘আলাইকহস সালানমর ঘিো বেথো িনরে, কতকে তার দু’সার্ীনি বনলনিে: 
َباب  ﴿ ر 

َ
ِقُونَ  َءأ َتَفر  ر  مُّ مِ  َخي 

َ
ُ  أ ارُ  ٱل َوَِٰحدُ  ٱللَّ ُبُدونَ  َما ٣٩ ٱل َقهَّ ۦٓ  ِمن َتع  ٓ  ُدونِهِ َمآء   إِّلَّ س 

َ
ي ُتُموَهآ  أ نُتم   َسمَّ

َ
آ  َوَءابَآؤُُكم أ نَزَل  مَّ

َ
ُ  أ َطَٰن    ِمن بَِها ٱللَّ

 ﴾٤٠ ُسل 
 [  ٣٤  ،٤٣: يوسف]

“বহু সংখযি কর্ন্ন কর্ন্ন রব র্ানলা োকি মহাপরামক্রমশালী এি আল্লাহ? যতামরা তানি বাদ কদনয় যিবল কেিি 

িতগুনলা োনমর ইবাদাত িরি, যানদর োমিরে যতামরা ও যতামানদর কপতৃপুরুষরা িনরি, যানদর বযাপানর আল্লাহ 

প্রমাে োকযল িনরে কে”। [সূরা ইউসুফ আয়াত: ৩৯-৮০]  

এসব বাকতল উপাসযনদর যকদও মা‘বুদ বলা হনয়নি; কিন্তু তানদর যিউ ইবাদানতর উপযুক্ত েয়, সিল ইবাদাত 

এিমাত্র আল্লাহনি কেনবদে িরনত হনব। িারে, তার যিানো অংশীদার যেই, ো তেিিযপ্রাপ্ত যিানো কফকরশতা, ো 

যপ্রকরত যিানো রাসূল। তাই শুরু যর্নি যশষ পযথন্ত সিল রাসূনলর দাওয়াত কিল:  আল্লাহ তা‘আলা َّل هلإ إَّل اهلل 

বনলে: 
﴿ ٓ ر َسل َنا َوَما

َ
نَُّهۥ إََِل هِ  نُوِحٓ  إِّلَّ  رَُّسول   ِمن َقب لَِك  ِمن أ

َ
ٓ  إَِلَٰهَ  َّلٓ  أ نَا   إِّلَّ

َ
ُبُدونِ  أ  [  ٦٣: اَّلنبياء] ﴾٢٥ فَٱع 

“আর যতামার পূনবথ এমে যিানো রাসূল আমরা পাঠাই কে, যার প্রকত আমরা এ অহী োকযল িকর কে যয, আকম িাো 

যিানো (সতয) ইলাহ যেই। সুতরাং যতামরা আমার ইবাদাত ির”। [সূরা আল-আকম্বয়া আয়াত: ২৫]  

অপর আয়ানত কতকে বনলে, 
ة   ُك ِ  ِف  َبَعث َنا َولََقد  ﴿ مَّ

ُ
نِ  رَُّسوًّل  أ

َ
ُبُدوا   أ َ  ٱع  َتنُِبوا   ٱللَّ َُٰغوَت   َوٱج   [  ٤٦: انلحل] ﴾٣٦ ٱلطَّ

“আর আমরা অবশযই প্রনতযি িাকতনত এিিে রাসূল যপ্ররে িনরকি যয, যতামরা আল্লাহর ইবাদাত ির এবং 

পকরহার ির তাগুতনি”। [সূরা আে-োহল, আয়াত: ৩৬]  

কিন্তু মুশকরিরা তানদর দাওয়াতনি অস্বীিার িরল, তারা আল্লাহনি বাদ কদনয় উপাসয কস্থর িনর কেনলা, তারা 

তানদর ইবাদাত িনর, তানদর কেিি সাহাযয চায় ও ফকরয়াদ তলব িনর। 

চতুর্থ: আল্লাহর োম ও গুোবকলর প্রকত ঈমাে আেয়ে িরা অর্থাৎ িুরআেুল িারীনম আল্লাহ তা‘আলা কেনির িেয 

যা সাবযস্ত িনরনিে অর্বা েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম তার যযসব োম ও গুোবকল উনল্লখ িনরনিে, 

যসগুনলানি কবিৃকত, বাকতলিরে, আিৃকত কেধ্থারে ও সাদৃশয কেকদথষ্ট িরা বযতীত তার িেয সাবযস্ত িরা। আল্লাহ 

তা‘আলা বনলে: 
﴿ ِ َمآءُ  َولِلَّ س 

َ َنَٰ  ٱۡل  ُس  ُعوهُ  ٱۡل  ِينَ  َوَذُروا   بَِها   فَٱد  ئِهۦِ   ِفٓ  يُل ِحُدونَ  ٱَّلَّ َمَٰٓ س 
َ
نَ  أ َزو  َملُونَ  ََكنُوا   َما َسُيج   [  ٣٣٣: اَّلعراف] ﴾١٨٠ َيع 

“আর আল্লাহর িেযই রনয়নি সুন্দরতম োমসমূহ। সুতরাং যতামরা তানি যসসব োনমই ডাি। আর তানদরনি 

বিথে ির যারা তার োনম কবিৃকত ঘিায়। তারা যা িরত অকচনরই তানদরনি তার প্রকতফল যদওয়া হনব”। [সূরা 

আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৭৯] এ আয়াত প্রমাে িনর আল্লাহ তা‘আলার সুন্দর গুোবকল রনয়নি।  
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অেযত্র কতকে বনলে, 
َٰ  ٱل َمَثُل  َوَلُ ﴿ َ ۡع 

َ َمََٰوَٰتِ  ِف  ٱۡل  ۡرِض   ٱلسَّ
َ َِكيمُ  ٱل َعِزيزُ  َوُهوَ  َوٱۡل   [  ٦٣: الروم] ﴾٢٧ ٱۡل 

“আর আসমাে ও িকমনে সনবথাচ্চ মযথাদা তারই এবং কতকে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়”। [সূরা রূম, আয়াত: ২৭]  

এ আয়াত প্রমাে িনর যয, আল্লাহ তা‘আলা পকরপূেথগুনের অকধ্িারী। িারে, املثل األلَع   অর্থ পকরপূেথ গুে। এ দু’কি 

আয়াত যর্নি িােলাম আল্লাহ তা‘আলা সুন্দর োম ও পকরপূেথ গুনের অকধ্িারী, যার বযাখযা িুরআেুল িারীম ও 

হাদীনস েববীর এিাকধ্ি িায়গায় এনসনি। 

আল্লাহর োম ও গুোবকল প্রসনঙ্গ উম্মনতর মানে অনেি কবনরাধ্ ও ইখকতলাফ সৃকষ্ট হনয়নি। এসব ইখকতলানফর 

যক্ষনত্র আমানদর অবস্থাে আল্লাহ ও তার রাসূনলর কদনি প্রতযাবতথে িরা। যযমে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ িনরে, 
ُتم   فَإِن ﴿ ء   ِف  تََنَٰزَع  وهُ  ََش  ِ  إَِل  فَُردُّ ِمُنونَ  ُكنُتم   إِن َوٱلرَُّسولِ  ٱللَّ ِ  تُؤ  َو مِ  بِٱللَّ  [  ٣٣:  النساء] ﴾ ٥٩ ٱٓأۡلِخرِ   َوٱَل 

“অতঃপর যিানো কবষনয় যকদ যতামরা মতকবনরাধ্ ির তাহনল তা আল্লাহ ও রাসূনলর কদনি প্রতযপথে িরাও- যকদ 

যতামরা আল্লাহ ও যশষ কদনের ওপর ঈমাে রাখ”। [সূরা আে-কেসা, আয়াত: ৫৯] 

আমরা এ কবনরাধ্নি আল্লাহর িুরআে ও েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লানমর সুন্ননতর কেিি কেনয় যাই, যদকখ এ 

উম্মনতর আদশথ পুরুষ (সাহাবী) ও তানদর অেুসারী তানব‘ঈগে িী বনলনিে? িারে, তারাই আল্লাহ ও তার েবীর 

উনেশযনি র্ানলা বুেনতে। আবু্দল্লাহ ইবে মাসউদ রাকদয়াল্লাহু ‘আেহু েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লানমর 

সার্ীনদর গুোগুে সম্পনিথ যর্াযর্ বনলনিে: 
َها ق  » بَرا

َ
ِة، أ ما

 
فَْضَل األ

َ
ٍد ََكن وا أ َما ْصَحاب  ُم 

َ
وََلَِك أ

 
ْستَنًّا فَلْيَْسََتا بَِمْن قَْد َماَت، أ ا َمْن ََكَن م  ا، قَْوما لففا ََ قَلاَها تَ

َ
ا، َوأ َمَقَها ِعلْما ْْ َ

ًاا، َوأ ل و
ْحبَِة نَِبيِّهِ  م  اَّللا  لِص    اْختَارَه 

َ
وا بَِما اْستََطْعت ْم ِمْن أ ك  ثَرِِهْم، َوَتَمسا

َ
ْم يِف أ وه  ْم، َواتاِبع  ْم فَْضلَه  ْم َوإِقَاَمِة ِديِنِه، فَاْعِرف وا لَه  ْخالقِِهْم، وَِديِنِهْم، فَإِناه 

ْستَِقيمِ  َدى الْم   «ََكن وا لََعَ الْه 

“যয আদশথ গ্রহে িরনত চায়, যস যযে তার আদশথ গ্রহে িনর যয মারা যগনি। তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ 

ওয়াসাল্লানমর সার্ী, তারা এ উম্মনতর সবথনরষ্ঠ িামাত, তানদর অন্তর কিল সবনচনয় পকবত্র, তানদর ইলম কিল 

সবনচনয় গর্ীর, তারা কিল সবনচনয় িম যলৌকিি। তারা এমে িাকত, যানদরনি আল্লাহ তার দীে িানয়ম ও তার 

েবীর সার্ীনের িেয কেবথাচে িনরনিে, অতএব তানদর ফযীলত িাে, তানদর পদাঙ্ক অেুসরে ির, যতিুিুে সম্ভব 

তানদর চকরত্র ও দীেদারীনি আঁিনে ধ্র। িারে, তারা কিনলে সকঠি পনর্র ওপর”।3 

আল্লাহর োম ও কসফানতর যক্ষনত্র পূবথসূকরনদর কসদ্ধান্ত তযাগিারী মুকমেনদর পর্ যর্নি কবচুযত ও যগামরাহীনত কলপ্ত, 

তারাই শাকস্তর উপযুক্ত, কেনের আয়ানত যার বেথো রনয়নি: 
دِ  ِمنَۢ  ٱلرَُّسوَل  يَُشاقِقِ  َوَمن﴿ َ  َما َبع  َ  َويَتَّبِع   ٱل ُهَدىَٰ  َلُ  تَبَّيَّ ِمنِّيَ  َسبِيلِ  َغي  ِۦ ٱل ُمؤ  ِ َٰ  َما نَُول  لِهِۦ تََوّلَّ  النساء] ﴾١١٥ َمِصًيا وََسآَءت   َجَهنََّم   َونُص 
 :٣٣٣  ] 

“আর যয রাসূনলর কবরুদ্ধাচরে িনর তার িেয কহদানয়ত প্রিাশ পাওয়ার পর এবং মুকমেনদর পনর্র কবপরীত পর্ 

অেুসরে িনর, আমরা তানি যফরাব যয কদনি যস কফনর এবং তানি প্রনবশ িরাব িাহান্নানম। আর আবাস কহনসনব 

তা খুবই মন্দ”। [সূরা আে-কেসা, আয়াত: ১১৫] 

আল্লাহ তা‘আলা সাহাবীগনের ঈমােনি কহদায়ানতর মাপিাকঠ কেধ্থারে িনরনিে। কতকে বনলে, 
ٓ  بِِمث لِ  َءاَمُنوا   فَإِن  ﴿ َتَدوا    َفَقدِ  بِهِۦ َءاَمنُتم َما  [ ٣٤٣: ابلقرة] ﴾١٣٧ ٱه 

                                                           
3 তালকখসুল মুতাশাকবহ: (৬৬৮); কলল খকতকবল বাগদাকদ (৪৬৩কহ.) 
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“অতএব যকদ তারা ঈমাে আনে, যতামরা যযরূপ তার প্রকত ঈমাে এনেি, তনব অবশযই তারা কহদানয়তপ্রাপ্ত হনব”। 

[সূরা আল-বািারা, আয়াত: ১৩৭]  

অতএব, যয পূবথসূরীনদর পর্ যর্নি দূনর সনর যগল, যস তার দূরে পকরমাে কহদায়াত যর্নি কবচুযত হনলা। 

আল্লাহ তা‘আলার োম ও কসফানতর যক্ষনত্র িরেীয় হনচ্ছ যযসব োম ও কসফাত কতকে কেনির িেয সাবযস্ত িনরনিে 

অর্বা েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লাম তার িেয সাবযস্ত িনরনিে, যসসব োম ও গুোবকল তার িেয সাবযস্ত 

িরা, তার বাকহযি অর্থ যেওয়া, তার প্রকত ঈমাে আেয়ে িরা, যযরূপ ঈমাে আেয়ে িনরনিে উম্মনতর সবথনরষ্ঠ ও 

সবথাকধ্ি ইলনমর অকধ্িারী েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লানমর সার্ীগে। 

উনল্লখয আল্লাহর োম ও গুোবকল সম্পনিথ চারকি কবষনয় সতিথ র্ািা িরুকর, যয তার এিকিনত রু্ল িরল, যস 

আল্লাহর োম ও গুোবকলর উপর যর্াযর্ ঈমাে বাস্তবায়ে িরল ো। চারকি কবষয় হনচ্ছ: ‘তাহরীফ’, ‘তা‘তীল’, 

‘তামিীল’ ও ‘তািয়ীফ’। 

কেনে এ কেনয় সামােয আনলাচো িরকি: 

এি. حتريف অর্থ িুরআে ও সুন্নার প্রিৃত অর্থ বযতীত কর্ন্ন অর্থ যেওয়া, যা আল্লাহ ও তার রাসূনলর উনেশয েয়। 

যযমে, িুরআে ও সুন্নায় এিাকধ্ি স্থানে আল্লাহর িেয يد কবনশষে সাবযস্ত িরা হনয়নি, যার অর্থ হাত। তার অর্থ 

হানতর পকরবনতথ কে‘আমত অর্বা িুদরত বলা এি প্রিার কবিৃকত। 

দুই. تعطيل অর্থ বাকতল িরা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সিল োম কিংবা তার িকতপয় োমনি অস্বীিার িরা। 

অতএব যয িুরআে কিংবা েবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়াসাল্লানমর হাদীনস প্রমাকেত আল্লাহর যিানো োম বা 

কসফাতনি অস্বীিার িরল, যস তার োম ও গুোবকলর উপর যর্াযর্ ঈমাে আেয়ে িরল ো। 

কতে. تمثيل অর্থ আল্লাহর কসফাত ও গুোবকলর সানর্ মােুনষর গুোবকলর তুলো িরা। যযমে বলা, আল্লাহর হাত 

মখলুনির হানতর েযায় অর্বা মােুনষর েযায় আল্লাহ রবে িনরে অর্বা মােুনষর যচয়ানরর উপনর উঠার েযায় আল্লাহ 

আরনশর উপর উনঠনিে ইতযাকদনি তামিীল বলা হয়। আল্লাহ তা‘আলা বনলে, 
ء    َكِمث لِهِۦ لَي َس ﴿ ِميعُ  َوُهوَ  ََش  َِصيُ  ٱلسَّ  [  ٣٣: الشورى] ﴾١١ ٱۡل 

“তার মনতা কিিু যেই, আর কতকে সবথনরাতা ও সবথদ্রষ্টা”। [সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ১১] 

চার. تَييف অর্থ আল্লাহ তা‘আলার োম ও গুোবকলর সীমানরখা ও প্রিৃকত কেধ্থারে িরা। যযমে, আল্লাহর প্রিৃত 

অবস্থা মােুষ স্বীয় অন্তনর িল্পো িরল অর্বা আল্লাহর গুোবকলর পকরকধ্ কচন্তা িনর বলল আল্লাহ এনতই সীমাবদ্ধ 

হনবে। এরূপ িল্পো বা কচন্তা িরা সুস্পষ্ট যগামরাহী। িারে, মােুনষর পনক্ষ তার পকরকধ্ ও সীমানরখার জ্ঞাোিথে 

িরা সম্ভব েয়। আল্লাহ তা‘আলা বনলে, 
ا بِهِۦ ُُيِيُطونَ  َوَّل ﴿  [  ٣٣٤: طه] ﴾ ١١٠ ِعل م 

“কিন্তু তারা জ্ঞাে কদনয় তানি যবষ্টে িরনত পানর ো”। [সূরা োহা, আয়াত: ১১] 

আল্লাহর োম ও গুোবকলর যক্ষনত্র এ চারকি কবষয় যয পকরহার িরল, যস প্রিৃতপনক্ষ আল্লাহর ওপর ঈমাে আেয়ে 

িরল। 

আল্লাহর কেিি যদা‘আ িকর, কতকে আমানদরনি ঈমানের ওপর প্রকতকষ্ঠত রাখুে ও তার ওপর মৃতুযদাে িরুে।  

যদখুে: শাইখ ইবে উসাইমীে রকচত ‘শারহু উসুলুল ঈমাে’।  
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