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সম্পাদ্ো: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ্ যাকাবরয়া  



 
 

 اإليمان أركان
 

  

 باجلامعة العليم ابلحث عمادة
 اإلسالمية

  

 
 

 احلليم عبد إبراهيم حممد ترمجة:
 د/ أبو بكر حممد زكريا مراجعة:



 

 

 
 1  

সূচীপত্র 
 

ক্র বশনরাোম পৃষ্ঠা 
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৫ বিবরশোনদ্র পবরচয়  
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৩৩ োকদ্ীর ও িায়সালার প্রবে সন্তুি থাকা  
৩৪ বহদ্ায়াে দু্’ প্রকার (বহদ্ায়ানের দু্’বি অথে)  
৩৫ (আল্লাহর) কুরআনে ববণেে ইরাদ্া দু্’ প্রকার  
৩৬ ঐ সকল আসবাব বা কারণসমূহ যা ভাগয পবরবেেে কনর  
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৩৮ োকদ্ীনরর িারা দ্লীল মদ্ওয়া  
৩৯ আসবাব বা (মাধযমসমূহ) গ্রহণ করা  
৪০ ভাগযনক অস্বীকারকারীর ববধাে  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
আরকােুল ঈমাে বা ঈমানের মমৌবলক অঙ্গসমূহ 

ঈমানের রুকেসমূহ হনে, আল্লাহ ো‘আলা, োাঁর 

বিবরশোনদ্র, বকোবসমূনহর, রাসূলগনণর, মশষ বদ্বনসর 

এবাং োকদ্ীনরর ভানলা মনন্দর ওপর ঈমাে আো। 

এ প্রসাংনগ আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

َََِّّءاَمنََََّّمنََّّۡٱۡلِب َََّّوَلَِٰكن َّ﴿ ََّوٱۡلِكَتَٰبَََِّّوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةَِّٱٓأۡلِخرَََِّّوٱۡۡلَۡومََِّّبِٱّلل 
َّ ِ  [ ٧١١: ابلقرة] ﴾نَََّوٱنل بِي 

“বরাং প্রকৃেপনে সৎকাজ হনলা, ময ঈমাে আেনব 

আল্লাহর ওপর, বকয়ামে বদ্বনসর ওপর, বিবরশোনদ্র 
ওপর এবাং সমস্ত েবী রাসূলগনণর ওপর।” [সূরা আল-

বাকারা, আয়াে: ১৭৭]  

বেবে আনরা বনলে, 

َََِّّءاَمنَََُّّكلَّ﴿ ُِقَََّّلَََّّورُُسلِهِۦََّوُكُتبِهِۦََّوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦَّبِٱّلل  حََََّّبۡيَََُّّنَفر 
َ
َّد َّأ

ِن ََّّم   [٥٨٢: ابلقرة] ﴾رُُّسلِهۦِ 
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“সবাই ঈমাে রানখ্, আল্লাহর ওপর, োাঁর বিবরশোনদ্র 

প্রবে, োাঁর বকোনবর প্রবে এবাং োাঁর েবীনদ্র ওপর, 

োরা বনল আমরা োাঁর রাসূলগনণর মনধয মকানো োরেময 
কবর ো।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াে: ১৮৫] 

বেবে আনরা বনলে,  

ء ََُّّك ََّّإِن ا﴿  [ ٩٤: القمر] ﴾٤٩َّبَِقَدر َََّّخلَۡقَنَٰهََََُّّشۡ

“আমরা প্রনেযক বস্তুনক োকদ্ীর মমাোনবক সৃবি 
কনরবি।” [সূরা আল-ক্বামার, আয়াে: ৪৯] 

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে, 

اإليمان أن تؤمن باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، وايلوم اآلخر، »
 «وتؤمن بالقدر خريه ورشه

“ঈমাে হনে, েুবম আল্লাহ, োাঁর বিবরশোগণ, 

বকোবসমূহ, রাসূলগণ ও মশষ বদ্বনসর (আবখ্রানের) 

প্রবে ঈমাে স্থাপে করনব। আনরা ববশ্বাস রাখ্নব 
োকদ্ীনরর ভানলা মনন্দর প্রবে।” (সহীহ মুসবলম)  
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ঈমানের সাংজ্ঞা হনলা, মুনখ্ বলা এবাং অন্তনর ববশ্বাস করা 

ও বাস্তনব অঙ্গ-প্রেযনঙ্গর মাধযনম সম্পাদ্ে করা। ঈমাে 

আেুগনেয বৃবদ্ধ হয়, োিরমােী ও অবাধযোয় হ্রাস পায়।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

ِينَََّّٱلُۡمۡؤِمُنونَََّّإِن َما﴿ ََُُّّذكِرَََّّإَِذاَّٱَّل  َّتُلَِيۡتََِّّإَوَذاَّقُلُوُبُهمََّّۡوَِجلَۡتََّّٱّلل 
َُٰتُهۥََّعلَۡيِهمَّۡ َََّّٰإِيَمَٰٗناََّزاَدۡتُهمَََّّۡءاَي ُونََََّّرب ِِهمَََّّۡوََعَ ِين٢َََََّّّيَتَوَّك  َّيُقِيُمونَََّّٱَّل 
ةََّ لَوَٰ اَّٱلص  ْوَلَٰٓئَِك٣َََّّّيُنفُِقونََََّّرزَۡقَنَُٰهمَََّّۡوِمم 

ُ
ا ََّّٱلُۡمۡؤِمُنونَََُّّهمََُّّأ َّل ُهمَََّّۡحق ٗ

َّ  [ ٩ ،2: االنفال] ﴾٤ََّكرِيم َََّّورِۡزق َََّّوَمۡغفَِرة َََّّرب ِهِمََِّّۡعندََََّّدَرَجَٰت 

“প্রকৃে মুবমে োরাই যখ্ে োনদ্র বেকনি আল্লাহর োম 

স্মরণ করা হয় েখ্ে োনদ্র অন্তর মকাঁনপ উনে। আর 

যখ্ে োনদ্র বেকি োাঁর আয়াে পবেে হয় েখ্ে োনদ্র 

ঈমাে ববধেে হয়। োরা োনদ্র রনবর ওপনরই ভরসা 

কনর। আর যারা সালাে প্রবেষ্ঠা কনর এবাং আমার প্রদ্ত্ত 

রুযী মথনক (আল্লাহর পনথ) বযয় কনর। োরাই হল 

সবেযকার ঈমােদ্ার। [সূরা আল-আেিাল, আয়াে: ২-৪]           
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বেবে আনরা বনলে, 

ََِّّيَۡكُفرَََّّۡوَمن﴿ ََّقدَّۡفَََّّٱٓأۡلِخرَََِّّوٱۡۡلَۡومَََِّّورُُسلِهِۦََّوُكُتبِهِۦََّوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦَّبِٱّلل 
َََّّضل َّ ََٰلۢ  [ ٧٣١: النساء] ﴾١٣٦َّبَعِيًداََّضَل

“এবাং ময আল্লাহর ওপর ও োাঁর বিবরশোনদ্র ওপর, 

োাঁর বকোবসমূনহর ওপর এবাং রাসূলগনণর ওপর ও 

বকয়ামে বদ্বনসর ওপর ববশ্বাস স্থাপে কনর ো োরা 
চরম পথভ্রি।” [সূরা আে-বেসা, আয়াে: ১৩৬] 

আর ঈমাে যা মুনখ্র িারা সম্পাবদ্ে হয়: মযমে, বযবকর, 

মদ্া‘আ, েযানয়র আনদ্শ, অেযানয়র বেনষধ ও কুরআে পাে 

করা ইেযাবদ্।  

অেুরূপ অন্তনরর সানথও ঈমাে সাংবিি: মযমে, স্রিা, 

প্রবেপালক, পবরচালক, ইবাদ্ানের অবধকারী এবাং 

সুন্দরেম োম ও মহাে গুণাবলীর মেনত্র আল্লাহ 

ো‘আলার (োওহীদ্) একত্ববানদ্ ববশ্বাস স্থাপে করা। 

এক ও অবিেীয় আল্লাহ ো‘আলার দ্াসনত্বর আবশযকোয় 
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ববশ্বাস স্থাপে করা। ইো-সাংকল্প ইেযাবদ্ও এর মনধয 

শাবমল।  

আর অন্তনরর কাজ হনলা: আল্লাহর ভানলাবাসা, ভয়-

ভীবে, আশা-আগ্রহ ও ভরসা ইেযাবদ্ (সব বকিু অন্তনরর 

ঈমাে)।  

অঙ্গ-প্রেনঙ্গর কমেসমূহ ঈমানের অন্তভুেক্ত। মযমে, 

সালাে, সাওম, হজ, আল্লাহর পনথ বজহাদ্, দ্ীেী 

বশোজেে ইেযাবদ্।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

َُٰتُهۥََّعَلۡيِهمََّّۡتُلَِيۡتََِّّإَوَذا﴿  [ ٥: االنفال] ﴾إِيَمَٰٗناََّزاَدۡتُهمَََّّۡءاَي

“আর যখ্ে োনদ্র কানি োাঁর (আল্লাহর) আয়াে পবেে 
হয়, েখ্ে োনদ্র ঈমাে মবনে যায়।” [সূরা আল-

আেিাল, আয়াে: ২] 

বেবে আনরা বনলে, 

ِي ََُّّهوََّ﴿ نَزَلََّّٱَّل 
َ
ِكيَنةَََّّأ ََّّْٱلُۡمۡؤِمنِيَََّّقُلُوِبََِّّفََّّٱلس  ا َداُدو  َّعََّم ََّّإِيَمَٰٗناَّلََِيۡ
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 [٩: الفتح] ﴾إِيَمَٰنِِهۡم َّ

“বেবে মুবমেনদ্র অন্তনর প্রশাবন্ত োবযল কনরে, যানে 
োনদ্র ঈমানের সানথ আনরা ঈমাে মবনে যায়।” [সূরা 

আল-িােহ, আয়াে,৪]  

সুেরাাং অেুগেয ও নেকিযশীলো যে বৃবদ্ধ পায়, ঈমানো 

েনো বৃবদ্ধ পায়। আর অেুগেয ও নেকিযশীলো যে হ্রাস 

পায়, ঈমানো েনো হ্রাস পায়। মযমে-অবাধযো ও 

োিরমােী ঈমানে কু-প্রভাব মিনল, যবদ্ ো (োিরমােী) 

বে ধরনণর বশকে বা মকানো কুিুরী কাজ হয় োহনল 

আসল ঈমােনক ধ্বাংস কনর বদ্নব। আর যবদ্ মিাি 

ধরনণর মকানো োিরমােী হয় োহনল ঈমানের 

পবরপূণেোয় ঘািবে আনস এবাং ো কলুবষে ও দু্বেল হনয় 

যায়।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে,  

َََّّإِن َّ﴿ نََّيۡغفِرَََُّّلََّّٱّلل 
َ
َٰلَِكََُّّدونََََّّماََّوَيۡغفِرََُّّبِهِۦَّيُۡۡشَكَََّّأ  ﴾يََشا ُء ََّّلَِمنََّذ
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 [ ٩٨: النساء]

“বেশ্চয় আল্লাহ োাঁর সানথ বশকে করার অপরাধ েমা 

কনরে ো। এেিযেীে সব বকিু যানক ইো বেবে েমা 
কনরে।” [সূরা আে- বেসা, আয়াে: ৪৮] 

বেবে আনরা বনলে, 

ََََِّّيۡلُِفونََّ﴿ َََّّْماَّبِٱّلل  َََّّْولََقدََّّۡقَالُوا ََّّْٱۡلُكۡفرََََِّّكَِمةَََّّقَالُوا ََّبۡعدََََّّوَكَفُروا
َِٰمِهمَّۡ  [ ١٩: اتلوبة] ﴾إِۡسَل

“োরা কসম মখ্নয় বনল ময আমরা ববল বে। অথচ োরা 

কুিরী বাকয বনলনি এবাং ইসলাম গ্রহণ করার পর কুিুরী 

কনরনি। [সূরা আে-োওবাহ, আয়াে: ৭৪] 

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে, 

ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال يرسق السارق حني »
 «يرشب اخلمر حني رشبها وهو مؤمنيرسق وهو مؤمن، وال 

“বযাবভচারী পবরপূণে ঈমােদ্ার অবস্থায় বযাবভচানর বলপ্ত 

হয় ো, মচার পবরপূণে ঈমােদ্ার অবস্থায় চুবর কনর ো 
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এবাং মদ্যপায়ী পবরপূণে ঈমােদ্ার অবস্থায় মদ্ পাে কনর 

ো, (অথোৎ উক্ত সমনয় োনদ্র ঈমাে অপূণে ও দু্বেল হনয় 
যায়)।” (সহীহ বুখ্ারী ও মুসবলম) 
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প্রথম রুকে: মহাে আল্লাহর ওপর ঈমাে 

(১) ঈমানের বাস্তবায়ে  

বেনে ববণেে ববষয়সমূহ বাস্তবায়নের মাধযনম আল্লাহর 

প্রবে পূণে ঈমাে আো হয়।  

প্রথমে: এ ববশ্বাস মপাষণ করা ময, এ ববশ্ব জগনের 

একজে প্রভু প্রবেপালক রনয়নিে। বযবে স্বীয় সৃবি রাজত্ব, 

পবরচালো ও কমে বযাবস্থাপোয় রুযীদ্াো, জীবে দ্াো, 

মৃেুযদ্াো, েমোশীল এবাং কলযাণ ও অকলযাণ 
সাধেকারী বহনসনব এক ও অবিেীয়। বেবে বযেীে 

মকানো রব্ব প্রবেপালক মেই। 

বেবে একাই যা ইো ো কনরে এবাং যা চাে োর হুকুম 

কনরে। যানক ইো সম্মাবেে কনরে, আবার যানক ইো 

অপমাবেে কনরে। োাঁরই হানে আসমাে জবমনের 

রাজত্ব। বেবে সবে ববষনয় েমোশীল ও জ্ঞাে রনয়নিে। 

বেবে কানরা মুখ্ানপেী েে।  
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সকল আনদ্শ োাঁরই এবাং সবে প্রকার কলযাণ োাঁরই 

হানে, োাঁর কমেসমূনহ মকানো শরীক মেই। োাঁর কনমে 

োাঁনক মকউ পরাজয়কারী মেই; বরাং মােব জাবে, বজন্ন 

জাবে ও বিবরশোমণ্ডলীসহ সকল সৃিজীব োাঁরই দ্াস বা 

বান্দা। োরা োাঁর রাজত্ব, শবক্ত ও ইো হনে মবর হনে 

পানরে ো।  

োাঁর কমেসমূহ অগবণে; মকানো সাংখ্যাই ো সীমাবদ্ধ 

করনে পানর ো। এ সকল নববশনির বেবেই একমাত্র 

অবধকারী, োাঁর মকানো শরীক মেই। বেবে বযেীে মকউ 

এ (বববশিয)সমূনহর অবধকার রানখ্ ো। এসব আল্লাহ 

িাো অেয কানরা সানথ সম্পবকেে ও সাবযস্ত করা হারাম।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

َها﴿ يُّ
َ
أ ََّّْٱنل اُسَََّّيَٰٓ ِيََّرب ُكمََُّّٱۡعُبُدوا ِينََََّّخلََقُكمََّّۡٱَّل  َِّمنََّوٱَّل 

ِي٢١َََّّتت ُقونَََّّلََعل ُكمَََّّۡقۡبلُِكمَّۡ ۡرَضََّّلَُكمَََُّّجَعَلََّّٱَّل 
َ
َٰٗشاَّٱۡۡل َّفَِر

َما ءََّ نَزَلََّّبَِنا ءَََّّٗوٱلس 
َ
َما ءََِِّّمنََََّّوأ ۡخَرجََََّّما ءََّّٗٱلس 

َ
َّرِۡزٗقاَّٱثل َمَرَٰتََِِّّمنَََّّبِهِۦَّفَأ

 [ ٥٥ ،٥٧: ابلقرة] ﴾ل ُكۡم َّ
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“মহ মােব সমাজ! মোমরা মোমানদ্র রনবর ইবাদ্াে 

কর, বযবে মোমাবদ্গনক এবাং মোমানদ্র পূবেবেেীবদ্গনক 

সৃবি কনরনিে। োনে আশা করা যায়, মোমরা োকওয়ার 

অবধকারী হনে পারনব। ময পববত্রসত্তা মোমানদ্র জেয 

যমীেনক ববিাো, আকাশনক িাদ্স্বরূপ স্থাপে কনর 

বদ্নয়নিে, আর আকাশ মথনক পাবে বষেণ কনর মোমানদ্র 

জেয িল-িসল উৎপাদ্ে কনরনিে মোমানদ্র খ্াদ্য 
বহসানব।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াে: ২১-২২] 

বেবে আনরা বনলে, 

َّنِمم ََّّٱلُۡمۡلَكَََّّوتزَنِعََُّّتََشا ءَََُّّمنَّٱلُۡمۡلَكََّّتُۡؤِتََّّٱلُۡمۡلِكَََّّمَٰلَِكََّّٱلل ُهم ََّّقُلَِّ﴿
َََّّٰإِن َكََّّٱۡۡلَۡيُ ََّّبَِيِدكَََّّتََشا ُء َََّّمنََّوتُِذلََُّّّتََشا ءَََُّّمنََّوتُعِزََُّّّتََشا ءَُّ ء ََُّّك ََََِّّعَ َََّشۡ
 [ ٥١: عمران ال] ﴾٢٦َّقَِدير َّ

“বলুে মহ আল্লাহ! েুবমই সাবেনভৌম শবক্তর অবধকারী। 

েুবম যানক ইো রাজয দ্াে কর এবাং যার কাি মথনক 

ইো রাজয বিবেনয় োও এবাং যানক ইো সম্মাবেে কর, 

আর যানক ইো অপমাবেে কর। মোমারই হানে রনয়নি 
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যাবেীয় কলযাণ। বেশ্চয়ই েুবম সববকিুর ওপর 
েমোবাে। [সূরা আনল ইমরাে, আয়াে: ২৬] 

বেবে আনরা বনলে, 

ۡرِضََِّّفَََّّدٓاب ة ََِّّمنََّوَما﴿
َ
ََّّٱۡۡل ََّّإِل  ََََِّّعَ َُُّۡسَتَقر َهاََّوَيۡعلَمََُّّرِزُۡقَهاَّٱّلل 

بِي ََّّكَِتَٰب ََِّّفََُّّك  َََّّوُمۡسَتۡوَدَعَها َّ  [ ١: هود] ﴾٦َّمُّ

“আর পৃবথবীনে ববচরণশীল মাত্রই সকনলর জীববকার 

দ্াবয়ত্ব আল্লাহ ো‘আলা বেনয়নিে, বেবে জানেে োরা 

মকাথায় থানক এবাং মকাথায় সমাবপে হয়। সব বকিুই 
এক সুস্পি গ্রনন্থ রনয়নি।” [সূরা হূদ্, আয়াে: ৬] 

বেবে আনরা বনলে, 

َلَّ﴿
َ
ۡمُر ََّّٱۡۡلَۡلقَََُّّلََُّّأ

َ
َََُّّتَباَركََََّّوٱۡۡل ََّّٱّلل  : االعراف] ﴾٥٤ََّّٱۡلَعَٰلَِميََََّّربُّ

٢٩ ] 

“মজনে মরখ্ োাঁরই সৃবি ও োাঁরই ববধাে, আল্লাহ 
বরকেময় বযবে ববশ্ব জগনের রব।” [সূরা আল-আ‘রাি, 

আয়াে: ৫৪] 
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বিেীয়ে: এ ববশ্বাস মপাষণ করা ময, আল্লাহ ো‘আলা 

োাঁর সুন্দর োমসমূহ ও পববত্র পূণে গুণাবলীর মেনত্র এক 

ও অবিেীয়। ময োম ও গুনণর বকিু বকিু বেবে োাঁর 

বান্দানদ্র জেয োাঁর পববত্র গ্রন্থ ও মশষ েবী ও েবী 

মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর হাদ্ীনস বণেো 

করা হনয়নি।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

﴿َِّ ۡسَما ءَََُّّوّلِل 
َ
ََّّْبَِها ََّّفَٱۡدُعوهََُّّٱۡۡلُۡسَنَََّّٰٱۡۡل ِينََََّّوَذُروا َِّف ََّّيُۡلِحُدونَََّّٱَّل 
َّ ئِهۦِ  ۡسَمَٰٓ

َ
َََّّْماََّسُيۡجَزۡونَََّّأ  [ ٧٨١: االعراف] ﴾١٨٠ََّيۡعَملُونَََََّّكنُوا

“আর আল্লাহর জেয রনয়নি সবেউত্তম োমসমূহ। োই মস 

োমসমূহ ধনরই োাঁনক ডাক। আর োনদ্রনক বজেে কর 

যারা োাঁর োনমর বযাপানর বাাঁকা পনথ চনল। োরা 

বেনজনদ্র কৃে কনমের িল শীঘ্রই পানব। [সূরা আল-

আ‘রাি, আয়াে: ১৮০] 

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে, 
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دخل اجلنة، وهو وتر حيب إن هلل تسعة وتسعني اسماً من أحصاها »
 «الوتر

“আল্লাহর বেরােবব-ইবি োম রনয়নি। ময বযবক্ত ো 

যথাযথ বাস্তবায়ণ েথা সাংরেে করনব মস জান্নানে 

প্রনবশ করনব। আল্লাহ মবনজাে, বেবে মবনজােনক 
ভালবানসে।” (সহীহ বুখ্ারী ও সহীহ মুসবলম)  

আর এই আকীদ্াহ- ববশ্বাস দু্’বি বে মূলেীবের ওপর 

প্রবেবষ্ঠে:  

প্রথম: বেশ্চয় আল্লাহর সুন্দর োম ও মহাে গুণ রনয়নি, 

যা পবরপূণে গুণাবলীর প্রমাণ কনর, োনে মকানো 

প্রকানরর অপবরপূণেো ও ত্রুবি মেই। সৃবিজীনবর মকানো 

বকিুই োর মনো ও োর অাংশীদ্ার হনে পানর ো।  

 োাঁর (আল্লাহর) োমসমূনহর একবি (আল-হাইয়ু) الحي  

োম। احلياة (আল-হায়াে) োাঁর বসিাে বা গুণ যা মহাে 

আল্লাহর জেয সমুবচে সবেক পন্থায় সাবযস্ত করা 
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ওয়াবজব। আর এ জীবে এক বচরস্থায়ী পবরপূণে জীবে। 

োনে জ্ঞাে, শবক্ত ইেযাবদ্ সবেপ্রকার পূণেোর সমানবশ 

রনয়নি। আল্লাহ বচরিীব োাঁর লয় ও েয় োই।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে,  

﴿َُّ ََّّإَِلَٰهََََّّل ََّّٱّلل  ُخُذهُۥََّلََّّٱۡلَقيُّوُم ََّّٱۡلَحََُُّّّهوَََّّإِل 
ۡ
: رةابلق] ﴾َّنَۡوم  َََّّوَلََِّّسَنة ََّّتَأ

٥٢٢ ] 

“আল্লাহ িাো মকানো সবেক উপাসয মেই, বেবে বচরিীব 

ও সব বকিুর ধারক। োাঁনক েন্দ্রা স্পশে করনে পানরো 
এবাং বেদ্রাও েয়।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াে: ২৫৫]  

বিেীয়: বেশ্চয় আল্লাহ ো‘আলা সকল মদ্াষ ও ত্রুবি যুক্ত 

গুণ মথনক সমু্পণেভানব পববত্র। মযমে, বেদ্রা, অপারগো, 

মূখ্েো ও যুলুম-অেযাচার ইেযাবদ্।  

বেবে আনরা পববত্র সৃবিজীনবর সানথ সাদৃ্শয রাখ্া হনে। 

আল্লাহ ো‘আলা ও োাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম োাঁর (আল্লাহর) জেয ময সকল গুণ অস্বীকার 



 

 

 
 19  

কনরনিে, ো অস্বীকার করা অপবরহাযে।  

আল্লাহ ো‘আলা ময সকল গুণনক বেনজর জেয অস্বীকার 

কনরনিে মস গুনণর ববপরীে গুনণ পবরপূণেভানব গুণাবিে, 

এই ববশ্বাস রাখ্া।  

সুেরাাং যখ্ে আল্লাহনক েন্দ্রা ও বেদ্রা মথনক মুক্ত করব, 

েখ্ে েন্দ্রার ববপরীে বচর জাগ্রে এবাং বেদ্রার ববপরীে 

বচরিীব পবরপূণে দু্’বি গুণনক সাবযস্ত করা হনব।  

অেুরূপভানব আল্লাহনক প্রবেবি অপবরপূণে গুণ মথনক মুক্ত 

করনল সানথ সানথ োর ববপরীে পবরপূণে গুণ সাবযস্ত হনয় 

যায়। বেবেই একমাত্র পবরপূণে আর বেবে বযেীে সবই 

অপবরপূণে।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

ء  َََّّكِمۡثلِهِۦَّلَۡيَسَّ﴿ ِميعَََُّّوُهوَََََّّشۡ  [ ٧٧: الشورى] ﴾١١َّٱۡۡلَِصيََُّّٱلس 

“(সৃবিজীনবর) মকানো বকিুই োাঁর অেুরূপ েয়। আর 
বেবে সব শুনেে এবাং সব মদ্নখ্ে।” [সূরা আশ-শূরা, 
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আয়াে: ১১]  

বেবে আনরা বনলে, 

َٰم َََّّربَُّكَََّّوَما﴿  [ ٩١: فصلت] ﴾٤٦َّل ِۡلَعبِيدََِّّبَِظل 

“আর আপোর রব বান্দানদ্র প্রবে সামােযেমও যুলুম 

কনরে ো। [সূরা িুসবসলাে, আয়াে: ৪৬] 

বেবে আনরা বনলে, 

ََََُّّكنََََّّوَما﴿ ء ََِّّمنَِّۡلُۡعِجَزهُۥَّٱّلل  َمََٰوَٰتََِِّّفََََّّشۡ ۡرِض ََِّّفَََّّوَلََّّٱلس 
َ
 ﴾ٱۡۡل

 [ ٩٩: فاطر]

“আকাশ ও পৃবথবীনে মকানো বকিুই আল্লাহনক অপারগ 
করনে পানর ো।” [সূরা িানের, আয়াে: ৪৪] 

বেবে আনরা বনলে, 

اََّربَُّكََََّّكنََََّّوَما﴿  [ ١٩: مريم] ﴾٦٤ََّّنَِسي ٗ

“আর আপোর রব্ব ববসৃ্মে হওয়ার েে।” [সূরা 

মারইয়াম, আয়াে: ৬৪] 
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আল্লাহর োম, োাঁর গুণ ও কমেসমূনহর ওপর ঈমাে 

আেয়ে করাই মূলে আল্লাহ ও োাঁর ইবাদ্ােনক জাোর 

একমাত্র পথ।  

কারণ আল্লাহ ো‘আলা এই পাবথেব জগনে োাঁর সরাসবর 

দ্শেেনক সৃবিজীব হনে মগাপে মরনখ্নিে এবাং োনদ্র 

জেয এমে জ্ঞানের পথ খু্নল বদ্নয়নিে, যার িারা োরা 

োনদ্র প্রভু ইলাহ্-মা‘বুদ্নক জােনব এবাং সবেক জ্ঞাে 

অেুযায়ী োাঁর ইবাদ্াে করনব।  

সুেরাাং (আল্লাহর োম ও গুণাবলী সাবযস্তকারী) বান্দা োর 

গুণময় মা‘বুনদ্র ইবাদ্াে কনর, পোন্তনর মু‘আবত্তল 

(আল্লাহর োম ও গুণাবলী অস্বীকারকারী) মূলে 

অবস্তত্বহীনের ইবাদ্াে কনর, আর মুমাবেল (আল্লাহর 

সানথ উপমা স্থাপেকারী) প্রবেমার ইবাদ্াে কনর। আর 

মুসবলম বযবক্ত এক ও অমুখ্ানপেী আল্লাহর ইবাদ্াে 

কনর, বযবে কাউনক জন্ম মদ্ে বে এবাং মকউ োনক জন্ম 

মদ্য় বে এবাং োাঁর সমকেও মকউ েয়।  
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আল্লাহর সুন্দর োমসমূহ সাবযস্ত করার মেনত্র বেনে ববণেে 

ববষয়গুনলার লেয রাখ্া উবচৎ: 

(১) সাংনযাজে ও ববনয়াজে বযেীে কুরআে ও হাদ্ীনস 

ববণেে সকল সুন্দর োমসমূহ আল্লাহর জেয সাবযস্ত রনয়নি 

োর ওপর ঈমাে আো। আল্লাহ ো‘আলা বনলে,  

ََُُّّهوََّ﴿ ِيَّٱّلل  ََّّإَِلَٰهََََّّل ََّّٱَّل  وُسََّّٱلَۡملُِكََُّّهوَََّّإِل  َلَٰمََُّّٱۡلُقدُّ َّٱلُۡمۡؤِمنََُّّٱلس 
ُ ََّّٱۡۡلَب ارََُّّٱۡلَعزِيزََُّّٱلُۡمَهۡيِمنَُّ ِ ََُِّّسۡبَحَٰنَََّّٱلُۡمَتَكب  اَّٱّلل   ﴾٢٣َّيُۡۡشُِكونََََّّعم 

 [ ٥٣: احلرش]

“বেবেই আল্লাহ বেবে বযেীে সবেযকার মকানো উপাসয 

মেই। বেবে একমাত্র সব বকিুর মাবলক, যাবেীয় মদ্াষ-

ত্রুবি হনে পববত্র, শাবন্ত ও বেরাপত্তাদ্াো, পযেনবেক, 

পরাক্রান্ত, প্রোপাবিে, মাহাত্ম্যশীল। োরা যানক 
অাংশীদ্ার কনর আল্লাহ ো‘আলা ো মথনক পববত্র।” [সূরা 

আল-হাশর, আয়াে: ২৩]  

হাদ্ীনস এনসনি: 
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سمع رجاًل يقول: امهلل إين أسألك  - -وثبت يف السنة أن انليب»
بأن لك احلمد ال هلإ إال أنت املنان بديع السموات، واألرض يا ذا 

: تدرون بما -  -اجلالل ،واإلكرام يا الح يا القيوم. فقال انليب 
داع اهلل؟ قالوا: اهلل، ورسوهل أعلم، قال:واذلي نفيس بيده لقد داع 

 . «اهلل باسمه األعظم اذلي إذا ديع به أجاب، وإذا سئل به أعطى

“েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এক বযবক্তনক বলনে 

শুেনলে। মহ আল্লাহ! আবম মোমার কানি প্রাথেো করবি, 

কারণ সকল প্রশাংসা মোমারই জেয। েুবম িাো মকানো 

সবেযকার মা‘বুদ্ মেই। েুবম (মান্নাে) অেুগ্রহকারী, 

আসমাে জবমনের সৃবিকারী। মহ সম্মাবেে ও মযোদ্াবাে! 

মহ বচরিীব ও সব বকিুর ধারক বাহক! 

অেঃপর েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

(সাহাবীনদ্রনক বজজ্ঞাসা করনলে, মোমরা বক জাে? মস 

বকনসর (অবসলায়) আল্লাহনক আহ্বাে কনরনি? োরা 

বলনলে, আল্লাহ ও োাঁর রাসূলই অবধক জানেে। োরপর 

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলনলে, শপথ মসই 
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সত্তার যার হানে আমার প্রাণ, বেশ্চয় মস আল্লাহনক োাঁর 

এমে ইসনম আজনমর (মহাে োনমর) অবসলায় আহ্বাে 

কনরনি, যার িারা আল্লাহনক আহ্বাে করনল আল্লাহ 

আহ্বানে সাো মদ্ে এবাং আনবদ্ে করনল বেবে দ্াে 
কনরে।” (ইমাম আবু দ্াউদ্ ও আহমাদ্ হাদ্ীসবি বণেো 

কনরে) 

(২) আল্লাহ বেনজই বেনজর োম মরনখ্নিে। সৃবি জীনবর 

মকউ োাঁর োম রানখ্ বে এবাং বেবে বেনজই এ সকল োম 

িারা স্বীয় প্রশাংসা কনরনিে। এগুনলা সৃবজে ও েেুে 
েয়। এর ওপর ঈমাে আো। 

(৩) আল্লাহর সুন্দর োমসমূহ এমে পবরপূণে অথেনবাধক 

যানে মকানো প্রকানরর মকানো ত্রুবি মেই। োই এ 

োমসমূনহর ওপর ঈমাে আো মযমে ওয়াবজব, মেমবে 

এর অনথের ওপর ঈমাে আোও ওয়াবজব। 

(৪) এ সমস্ত োনমর অথে অস্বীকার ও অপবযাখ্যা ো কনর 

সম্মানের সানথ গ্রহণ করা ওয়াবজব।  
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(৫) প্রবেবি োম হনে সাবযস্ত বববধ-ববধাে ও িলািল 

এবাং এর প্রভানবর ওপর ঈমাে আো। 

এ পাাঁচবি ববষয়নক আনরা স্পি করার জেয আমরা 

আল্লাহর োম السميع আস-সামী‘ (শ্রবণকারী) িারা 

উদ্াহরণ মপশ করনবা। 

 এনে বেেববণেে ববষয়গুনলা লেয রাখ্া السميع

প্রনেযনকরই কেেবয: 

(ক) السميع (আস-সামী‘) আল্লাহর োমসমূনহর একবি 

োম। এ কথার ওপর ঈমাে আো। কারণ এর বণেো 

কুরআে ও হাদ্ীনস এনসনি।  

(খ্) আনরা ঈমাে আো ময,আল্লাহ ো‘আলা বেনজই 

বেনজনক এ োনম োমকরণ কনরনিে, এ োনম কথা 

বনলে এবাং ো কুরআনে অবেীণে কনরনিে।  

(গ) السميع (আস-সামী‘) আস-সাম‘উ বা (নশাো) অথেনক 

শাবমল কনর। যা আল্লাহর গুণসমূনহর একবি গুণ। 
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(ঘ) السميع (আস-সামী‘) োম হনে উদূ্ভে ‘‘শ্রবণ করা বা 

মশাো’’ গুণবি অস্বীকার ও অপবযাখ্া ো কনর সম্মানের 

সানথ গ্রহণ করা ওয়াবজব।  

(ঙ) বেশ্চয় আল্লাহ সব বকিু শুনেে এবাং োাঁর শুো সকল 

ধবেনক পবরনবিে কনর মরনখ্নি, এই ববশ্বাস রাখ্া। এ 

ঈমানের িলািল ও প্রভাব হনলা আল্লাহর পযেনবেণ ও 

োাঁর ভয়-ভীবে আবশযক হনয় যায় এবাং এ দৃ্ঢ় ববশ্বাস 

সৃবি হয় ময,আল্লাহর কানি মকানো বকিু মগাপে থানক 

ো। 

এমবেভানব আল্লাহর গুণ العيل (আল-‘আলী) সাবযস্ত 

করার সময় বেনের ববষয়গুনলা লেয রাখ্া উবচৎ: 

(১) কুরআে ও হাদ্ীনস ববণেে সকল বসিাে বা গুণ 

মকানো প্রকার অপবযাখ্া ও সবেক অথে েযাগ ো কনর 

প্রকৃোনথে আল্লাহর জেয সাবযস্ত করা।  

(২) দৃ্ঢ় ববশ্বাস রাখ্া ময, আল্লাহ ো‘আলা যাবেীয় মদ্াষ 
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অসমূ্পণে গুণ হনে মূক্ত, বরাং বেবে সূ-পবরপূণে গুনণ 
গুণাবন্বে।  

(৩) আল্লাহর গুণাবলীর সানথ সৃবিজীনবর গুণসমূনহর 

সাদৃ্শয ো করা। কারণ আল্লাহর অেুরূপ মকানো বকিু 

মেই। ো োাঁর গুনণ এবাং ো োাঁর কনমে।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

ء  َََّّكِمۡثلِهِۦَّلَۡيَسَّ﴿ ِميعَََُّّوُهوَََََّّشۡ  [ ٧٧: الشورى] ﴾١١َّٱۡۡلَِصيََُّّٱلس 

“(সৃবিজীনবর) মকানো বকিুই োাঁর অেুরূপ েয়। আর 
বেবে সব শুনেে এবাং সব মদ্নখ্ে।” [সূরা আশ-শূরা, 

আয়াে: ১১] 

(৪) এসব গুনণর রূপ ও ধরণ-গেে জাোর মকানো প্রকার 

আশা আকাঙ্খা ো করা। মকেো আল্লাহর গুনণর রূপ ও 

ধরণ-গেে বেবে বযেীে অেয মকউ জানে ো। িনল 

সৃবিজীনবর ো জাোর মকানো পথ মেই। 

(৫) এ সব গুণাবলী হনে সাবযস্ত বববধ-ববধাে এবাং এর 
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প্রভাব ও দ্াবীর ওপর ঈমাে আো। সুেরাাং প্রবেবি 

গুনণর সানথ ইবাদ্াে সমৃ্পক্ত। 

এখ্ে পাাঁচবি ববষয় আনরা স্পি হওয়ার জেয ইবস্তওয়া 

  গুণবির উদ্াহরণ মপশ করব। (االستواء)

আল-ইবস্তওয়া (االستواء) গুণবি সাবযস্ত করনে বেেববণেে 

ববষয়গুনলা লেয রাখ্া অপবরহাযে:  

(১) আল-ইবস্তওয়া (আল্লাহ ো‘আলা আরনশর উপনর 

রনয়নিে) এ গুণবি আল্লাহর জেয সাবযস্ত করা এবাং এর 

ওপর ঈমাে আো; মকেো ো কুরআে ও হাদ্ীনস 

একাবধকবার প্রমাবণে হনয়নি। 

 আল্লাহ ো‘আলা বনলে,  

ََّّٱلر ۡحَمَٰنَُّ﴿  [ ٢: طه] ﴾٥َّٱۡسَتَوىَََّّٰٱۡلَعۡرِشََََّّعَ

“পরম দ্য়াময় (আল্লাহ ো‘আলা) ‘আরনশর উপর 
রনয়নিে।” [সূরা ত্বাহা, আয়াে: ৫] 
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(২) আল-ইবস্তওয়া (االستواء) গুণবিনক যথানযাগয ও 

পবরপূণেরূনপ আল্লাহর জেয সাবযস্ত করা। আর এর প্রকৃে 

অথে হনলা, আল্লাহ ো‘আলা স্বীয় ‘আরনশর উপনর 

রনয়নিে, মযমে োাঁর মহনত্বর ও মশ্রষ্ঠনত্বর জেয মশাভা 

পায়।  

এর অথে আল্লাহ ো‘আলা প্রকৃেই োাঁর ‘আরনশর উপনর 

রনয়নিে; োাঁর মযোদ্ার জেয মযভানব মশাভা পায়।  

(৩) আল্লাহ ো‘আলার ‘আরনশর উপর থাকানক 

সৃিজীনবর আসে গ্রহনণর সানথ উপমা ো মদ্ওয়া। 

মকেো আল্লাহ ‘আরনশর মুখ্ানপেী েে। বেবে ‘আরনশর 

মুখ্ানপেী েে; বকন্তু সৃিজীনবর মকানো বকিুর উপনর উো 

সমূ্পণে স্বেন্ত্র, সৃিজীব এর মুখ্ানপেী। 

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

ء  َََّّكِمۡثلِهِۦَّلَۡيَسَّ﴿ ِميعَََُّّوُهوَََََّّشۡ  [٧٧: الشورى] ﴾١١ََّّٱۡۡلَِصيََُّّٱلس 

“(সৃিজীনবর) মকানো বকিুই োাঁর অেুরূপ েয়। আর বেবে 
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সব শুনেে এবাং সব মদ্নখ্ে।” [সূরা আশ-শূরা, আয়াে: 

১১] 

(৪) আল্লাহ ো‘আলার ‘আরনশর উপর উোর ধরণ ও 

পদ্ধবে বেনয় েনকে বলপ্ত ো হওয়া। মকেো এিা গানয়বী 

ববষয়, যা একমাত্র আল্লাহ ো‘আলা িাো মকউ জানে ো।  

(৫) এ গুণবি হনে সাবযস্ত বববধ-ববধাে ও িলািল এবাং 

এর প্রভানবর ওপর ঈমাে আো, আর ো হনলা আল্লাহ 

ো‘আলার যথানযাগয মহত্ব ও মশ্রষ্ঠত্ব সাবযস্ত করা, যা 

সমগ্র সৃবি হনে োাঁর উনধ্বে ও সু-উনে (‘আরনশর উপর) 

থাকাই প্রমাণ কনর। 

আনরা প্রমাণ কনর, সকল আত্ম্ার োাঁরই বদ্নক ঊধ্বেমূখ্ী 

হওয়া, মযমে সাজদ্াকারী সাজদ্াহ’য় বনল, ( سبحان ريب
-আবম আমার রনবর পববত্রো বণেো কবর, বযবে সু (األىلع

উে ও ঊনধ্বে। 

েৃেীয়ে: এ ববশ্বাস মপাষণ করা ময, আল্লাহ ো‘আলাই 
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একমাত্র সবেযকার মা‘বুদ্ বা উপাসয এবাং প্রকাশয ও 

অপ্রকাশয যাবেীয় ইবাদ্াে পাওয়ার অবধকার রানখ্ে। 

বেবে এক ও অবিেীয়, োাঁর মকানো শরীক মেই।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

ة ََُّّك ََِِّّفَََّّبَعۡثَناََّولََقدَّۡ﴿ م 
ُ
نََِّّر ُسوًلََّّأ

َ
ََّّْأ َََّّٱۡعُبُدوا ََّّْٱّلل  ََّوٱۡجَتنُِبوا

َُٰغوَتَّ  [ ٣١: انلحل] ﴾ٱلط 

“আমরা প্রনেযক উম্মনের মনধযই রাসূল মপ্ররণ কনরবি 

এই মনমে ময, মোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদ্াে করনব 

এবাং োগুে (আল্লাহ বযেীে অনেযর ইবাদ্াে করা অথোৎ 
বশকে করা) মথনক বেরাপদ্ ও ববরে থাকনব।” [সূরা আে-

োহল, আয়াে: ৩৬] 

আর প্রনেযক রাসূলই স্বীয় উম্মােনক বলনেে, 

﴿َّْ َََّّٱۡعُبُدوا ِنََّّۡلَُكمََّماَّٱّلل   [ ٢٤: االعراف] ﴾َغۡيُهََُّّإَِلَٰه ََّّم 

“মোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদ্াে কর। বেবে বযেীে 
মোমানদ্র মকানো সেয উপাসয মেই।” [সূরা আল-
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আ‘রাি, আয়াে: ৫৯] 

বেবে আনরা বনলে, 

َََّّْوَما َّ﴿ ا ِمُرو 
ُ
ََّّأ ََّّْإِل  َََِّّۡلَۡعُبُدوا ِينََََّّلََُُُّّمۡلِِصيَََّّٱّلل   [ ٢: نةابلي] ﴾ُحَنَفا ءَََّّٱل 

“আর োনদ্রনক এ িাো মকানো বেনদ্েশ করা হয়বে ময, 

োরা খ্াাঁবি মনে একবেষ্ঠভানব (বশকেমুক্ত মথনক) একমাত্র 
আল্লাহর ইবাদ্াে করনব।” [সূরা আল-বাইনয়যোহ, 

আয়াে: ৫] 

সহীহ বুখ্ারী ও সহীহ মুসবলনম ববণেে হনয়নি ময, 

اهلل  قلت: العباد وما حق العباد ىلع اهلل؟.أتدري ما حق اهلل ىلع »
ورسوهل أعلم.قال:حق اهلل ىلع العباد أن يعبدوه وال يرشكوا به 

 .«شيئاً، وحق العباد ىلع اهلل أال يعذب من ال يرشك به شيئاً 

“েুবম বক জাে? বান্দার ওপর আল্লাহর হক্ব বা অবধকার 

বক? আর আল্লাহর ওপর বান্দার অবধকার বক? 

আবম (মু‘আয) বললাম, আল্লাহ ও োাঁর রাসূলই অবধক 

জ্ঞাে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলনলে, 
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বান্দার ওপর আল্লাহর হক্ব হনলা: োাঁর (আল্লাহর) 

ইবাদ্াে করা এবাং োাঁর সানথ কাউনক অাংশীদ্ার ো 

করা। আল্লাহর ওপর বান্দার হক্ব হনলা: যারা োওহীনদ্র 

ওপর সুদৃ্ঢ় মথনক বশকেমুক্ত থানক োনদ্রনক শাবস্ত ো 

মদ্ওয়া।  

সেয মা‘বুদ্: বেবেই সেয মা‘বুদ্, অন্তর যার ইবাদ্াে 

কনর, যার ভানলাবাসায় অন্তর ভনর যায়, অনেযর 

ভানলাবাসার প্রনয়াজে পনে ো। যার আশা আকাঙ্খাই 

অন্তনরর জেয যনথি, অনেযর কানি আশা ও আকাাংখ্ার 

প্রনয়াজে হয় ো। যার বেকি চাওয়া পাওয়া, সাহাযয 

প্রাথেো ও োাঁনক ভয়-ভীবে করাই অন্তনরর জেয যনথি। 

অেয কানরা কানি চাওয়া পাওয়ার প্রাথেো করা, কাউনক 

ভয়-ভীবে করার প্রনয়াজে মেই।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

َٰلَِكَّ﴿ ن َََّّذ
َ
َََّّبِأ ن ََّّٱۡۡلَقََُُّّّهوَََّّٱّلل 

َ
َّٱۡلَبَِٰطُلََُّّهوَََُّّدونِهِۦَِّمنَّيَۡدُعونََََّّماََّوأ

ن َّ
َ
ََََّّوأ  [ ١٥: احلج] ﴾٦٢َّٱۡلَكبِيََُّّٱۡلَعِلََُُّّّهوَََّّٱّلل 
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“এিা একারনণও ময, আল্লাহই সেয, আর োাঁর পবরবনেে 

োরা যানক ডানক, ো অসেয এবাং আল্লাহই সবার উনে, 
মহাে।” [সূরা আল-হাজ, আয়াে: ৬২] 

আর এিাই বান্দার কনমের িারা আল্লাহর একত্ববাদ্ 

মঘাষণা করা। আর এিাই োওহীদু্ল উলুহীয়যাহ বা 

ইবাদ্ানে একত্ববাদ্। 

এ োওহীনদ্র গুরুত্ব 

বেনের ববষয়গুনলার মাধযনম এ োওহীনদ্র গুরুত্ব িুনি 

উনে:  

(১) এ োওহীদ্ই দ্ীে ইসলানমর শুরু ও মশষ, জানহরী-

বানেেী এবাং মুখ্য উনেশয। আর োই সকল রাসূল 

আলাইবহমুস সালানমর দ্াওয়াে বিল।  

(২) এ োওহীদ্ (কানয়ম) এর লনেয আল্লাহ ো‘আলা 

মাখ্লুকাে সৃবি কনরনিে, সকল েবী রাসূলনদ্র মপ্ররণ 

কনরনিে এবাং সব আসমােী বকোব অবেীণে কনরনিে। 
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আর এ োওহীনদ্র কারনণই মােুষ মুবমে-কাবির, 

মসৌভাগয দূ্ভোনগয ববভক্ত হনয়নি।  

(৩) আর এ োওহীদ্ই বান্দানদ্র ওপর সবেপ্রথম িরয। 
সবেপ্রথম এর মাধযনমই ইসলানম প্রনবশ কনর এবাং এ 

োওহীদ্ বেনয়ই দু্বেয়া েযাগ কনর। 

োওহীদ্ বাস্তবায়ে বা োওহীদ্ প্রবেষ্ঠা:  

োওহীনদ্র বাস্তবায়ে হনলা, োওহীদ্নক বশকে, ববদ্‘আে 

ও পাপাচার মুক্ত করা।  

োওহীদ্নক কলুষমুক্ত করা দু্’রকম: 

(১) িরয ও 

(২) মুস্তাহাব। 

েন্মনধয িরয োওহীদ্ বেে ববষনয়র মাধযনম হয়:  

(১) োওহীদ্নক এমে বশকে, হনে মুক্ত করা, যা মূল 

োওহীনদ্র পবরপন্থী।  
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(২) োওহীদ্নক এমে ববদ্‘আে মথনক মুক্ত করা যা 

োওহীনদ্র পবরপূণেোর পবরপন্থী, অথবা মূল োওহীনদ্র 

পবরপন্থী মস ববদ্‘আে যবদ্ কুিুরী পযোনয়র হনয় থানক।  

(৩) োওহীদ্নক এমে পাপকমে মথনক মুক্ত করা যা 

োওহীনদ্র (অবজেে) পূণয হ্রাস কনর এবাং োওহীনদ্ কু-

প্রভাব মিনল।  

আর মানু্দব (োওহীদ্) ো হনলা সকল মুস্তাহাব কাজ। 

মযমে: 

(ক) ইহসানের (ইখ্লানসর) পূণে বাস্তবায়ে। 

(খ্) ইয়াকীনের পূণে বাস্তবায়ে করা। 

(গ) আল্লাহ িাো কানরা বেকি অবভনযাগ ো কনর পূণে 

নধযে ধারণ করা। 

(ঘ) সৃিজীব মথনক মুক্ত হনয় শুধুমাত্র আল্লাহর কানি 

চাওয়াই যনথি মনে করা। 

(চ) বকিু নবধ উপকরণ েযানগর মাধযনম আল্লাহর ওপর 
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পূণে োওয়াকু্কনলর প্রকাশ। মযমে-োে িুাঁক ও দ্াগ (নরাগ 

বেরামনয়র জেয মিাঁক লাগানো) মিনে মদ্ওয়া।  

(ি) েিল ইবাদ্াে কনর আল্লাহর নেকিয অজেনের 

মাধযনম পূণে ভানলাবাসা লাভ করা।  

অেঃপর যারা োওহীদ্নক বাস্তবায়ে করনব উপনরর 

বণেোেুপানে এবাং বে বশকে মথনক মবাঁনচ থাকনব, োরা 

জাহান্নানম বচরস্থায়ী বসবাস করা মথনক পবরত্রাে লাভ 

করনব।  

আর যারা বে ও মিাি বশকে করা মথনক মবাঁনচ থাকনব 

এবাং বে ও মিাি পাপ মথনক দূ্নর থাকনব, োনদ্র জেয 

দু্বেয়ানে ও আবখ্রানে পূণে বেরাপত্তা রনয়নি। আল্লাহ 

ো‘আলা বনলে, 

َََّّإِن َّ﴿ نََّيۡغفِرَََُّّلََّّٱّلل 
َ
َٰلَِكََُّّدونََََّّماََّوَيۡغفِرََُّّبِهِۦَّيُۡۡشَكَََّّأ َّيََشا ُء ََّّلَِمنََّذ

ََِّّيُۡۡشِكَََّّۡوَمن  [ ٩٨: النساء] ﴾٤٨ََّعِظيًماَّإِۡثًماَّٱۡفََتَىََََّّٰٓفَقدََِّّبِٱّلل 

“বেশ্চয় আল্লাহ ো‘আলা োাঁর সানথ বশনকের অপরাধ েমা 
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করনবে ো। আর ো বযেীে যানক ইো কনরে (োর 
অেযােয অপরাধ) বেবে েমা কনর মদ্ে।” [সূরা আে-

বেসা, আয়াে: ৪৮] 

বেবে আনরা বনলে, 

ِينََّ﴿ ََّّْٱَّل  َََّّْولَمَََّّۡءاَمُنوا ْوَلَٰٓئَِكََّّبُِظۡلم ََّّإِيَمََٰنُهمَّيَۡلبُِسو ا
ُ
ۡمنََُّّلَُهمََُّّأ

َ
ََّوُهمَّٱۡۡل

ۡهَتُدونََّ  [ ٨٥: االنعام] ﴾٨٢َّمُّ

“যারা ঈমাে আনে এবাং স্বীয় ববশ্বাসনক বশনকের সানথ 

বমবশ্রে কনরো,োনদ্র জেযই শাবন্ত এবাং োরাই 
সুপথগামী।” [সূরা আল- আে‘আম, আয়াে: ৮২] 

োওহীনদ্র ববপরীে বশকে, আর ো বেে প্রকার: 

(১) বে বশকে, যা মূল োওহীনদ্র পবরপন্থী, আল্লাহ 

বশনকের মগাোহ্ োওবাহ্ িাো মাি কনরে ো। ময বযবক্ত 

বশনকের ওপর মারা যানব, মস বচরস্থায়ী জাহান্নামী হনব।  

বশকে হল, আল্লাহর ইবাদ্ানে কাউনক োাঁর সমকে 

বেধোরণ কনর মযমবেভানব আল্লাহনক ডানক মেমবেভানব 
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মস সমকে বেধোরণকৃেনক ডাকা, োনক উনেশয কনর 

কাজ করা, োর ওপর ভরসা করা, োর কানি মকানো 

বকিুর আশা করা। োনক মস রূপ ভানলাবাসা ও মস রূপ 

ভয় করা মযরূপ আল্লাহনক ভালবানস ও ভয় কনর।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

ََِّّيُۡۡشِكَََّّۡمنَّإِن ُهۥ﴿ مََََّّفَقدََّّۡبِٱّلل  َََُّّحر  َٰهََُّّٱۡۡلَن ةََََّّعلَۡيهََِّّٱّلل  َوى
ۡ
ََّماوَََّّٱنل اُر َََّّوَمأ

َٰلِِميََّ نَصار ََِّّمنََّّۡلِلظ 
َ
 [ ١٥: دةاملائ] ﴾٧٢َّأ

“বেশ্চয় ময বযবক্ত আল্লাহর সানথ আাংবশদ্ার বস্থর কনর, 

আল্লাহ োর জেয জান্নাে হারাম কনরনিে এবাং োর 

বাসস্থাে হনব জাহান্নাম। আর অেযাচারীনদ্র 
(মুশবরকনদ্র) মকানো সাহাযযকারী মেই।” [সূরা আল-

মানয়দ্া, আয়াে: ৭২] 

(২) মিাি বশকে োওহীনদ্র পূণেোর পবরপন্থী। আর ো 

হনে, এমে প্রনেযক মাধযম যা বে বশনকের বদ্নক বেনয় 

যায়। মযমে আল্লাহ িাো অনেযর োনম শপথ করা। বরয়া 
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বা মলাক মদ্খ্ানো কাজ। 

(৩) মগাপেীয় বশকে, যা বেয়যাে ও উনেনশযর সানথ 
সমৃ্পক্ত থানক। ো কখ্নো মিাি, আবার কখ্নো বে বশনকে 

পবরণে হয়।  

সাহাবী মাহমুদ্ ইবে লবীদ্ রাবদ্য়াল্লাহু ‘আেহু মথনক 

ববণেে ময, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

বনলে, 

قالوا وماالرشك  إن أخوف ما أخاف عليكم الرشك األصغر،»
 «.األصغر يارسول اهلل ؟ قال:الرياء

“আবম মোমানদ্র ওপর সব মচনয়নবশী ভয় পাই মিাি 

বশনকের। সাহাবারা বজজ্ঞাসা করনলে, মহ আল্লাহর রাসূল! 

মিাি বশকে বক? বেবে বলনলে, ো হল বরয়া বা মলাক 
মদ্খ্ানো কাজ।” [আহমাদ্]  

(২) ইবাদ্ানের সাংজ্ঞা 

ইবাদ্ে হনে, ঐ সব আকীদ্া-ববশ্বাস, অন্তর ও অঙ্গ-



 

 

 
 41  

প্রেনঙ্গর কমে যা আল্লাহ ো‘আলা ভানলাবানসে ও পিন্দ 

কনরে। অেুরূপভানব মকানো বকিু সম্পাদ্ে করা বা 

বজেে করা যা আল্লাহর নেকিয অজেে করায় োও 

ইবাদ্াে।  

অেুরূপভানব কুরআে ও হাদ্ীনস বববধবদ্ধ প্রবেবি কমে 

ইবাদ্ানের  

অন্তভুেক্ত।  

ইবাদ্াে বববভন্ন প্রকার রনয়নি: 

অন্তনরর ইবাদ্াে: মযমে, ঈমানের িয়বি রুকে, ভয়, 

আশা, ভরসা, আগ্রহ ও ভীবে ইেযাবদ্। 

প্রকাশয ইবাদ্াে: মযমে, সালাে, যাকাে, সাওম ও হজ। 

ইবাদ্াে েেেণ পযেন্ত গ্রহণনযাগয হনব ো যেেণ ো 

ো দু্’বি মূলেীবের ওপর প্রবেবষ্ঠে হয়।  

প্রথম: সকল ইবাদ্াে একমাত্র আল্লাহর জেয খ্ানলস 

করা এবাং োর সানথ বশকে ো করা। আর োই ( شهادة
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 ’’আল্লাহ িাো মকানো সেয মা‘বুদ্ মেই‘‘ (أن ال هلإ إال اهلل

এ সােয প্রদ্ানের অথে।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

َلَّ﴿
َ
ََِّّأ ِينََُّّّلِل  ِينَََّّٱۡۡلَالُِص ََّّٱل  َََّّْوٱَّل  َُذوا ۡوِۡلَا ءَََُّّدونِهِۦ ََِّّمنَّٱَّت 

َ
َُّدُهمََّۡنۡعبَََُّّماَّأ

َّ ُِبونَا ََّّإِل  ََِّّإَِلََِّّۡلَُقر  َََّّإِن ََُّّزۡلَفَََّّٰٓٱّلل  َّيهِفََُِّّهمَََّّۡماَِّفََّّبَۡيَنُهمََََّّۡيُۡكمََُّّٱّلل 
َََّّإِن ََََّّيَۡتلُِفوَن َّ ار َََّّكَِٰذب ََُّّهوََََّّمنَََّّۡيۡهِديََّلََّّٱّلل   [ ٣: الزمر] ﴾٣ََّكف 

“মজনে রাখু্ে, বেষ্ঠাপূণে ইবাদ্াে আল্লাহরই বেবমনত্ত। যারা 

আল্লাহ বযেীে অপরনক উপাসয রূনপ গ্রহণ কনর মরনখ্নি 

এবাং বনল ময, আমরা োনদ্র ইবাদ্াে এজেযই কবর, 

মযে োরা আমানদ্রনক আল্লাহর বেকিবেেী কনর মদ্য়। 

বেশ্চয় আল্লাহ োনদ্র মনধয োনদ্র পারস্পবরক 

ববনরাধপূণে ববষনয়র িায়সালা কনর মদ্নবে। আল্লাহ 
বমথযাবাদ্ী কাবিরনক সৎপনথ পবরচাবলে কনরে ো।” 

[সূরা আয-যুমার, আয়াে: ২-৩] 

বেবে আনরা বনলে, 
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َََّّْوَما َّ﴿ ا ِمُرو 
ُ
ََّّأ ََّّْإِل  َََِّّۡلَۡعُبُدوا ِينََََّّلََُُُّّمۡلِِصيَََّّٱّلل   [ ٢: نةابلي] ﴾ُحَنَفا ءَََّّٱل 

“আর োনদ্রনক এিাো মকানো বেনদ্েশ করা হয় বে ময, 

োরা খ্াাঁবি মনে একবেষ্ঠভানব (বশকেমুক্ত মথনক) একমাত্র 
আল্লাহর ইবাদ্াে করনব।” [সূরা আল-বাইনয়যোহ, 

আয়াে: ৫] 

বিেীয়: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ময 

শরী‘আে বেনয় এনসনিে োর অেুসরণ করা।  

এর অথে, েবী (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) ময কাজ 

মযভানব কনরনিে মস কাজ মসই বেয়নম করা, মকানো 

প্রকার কম মববশ ো করা।  

আর োই (شهادة أن حممًدا رسول اهلل) ‘‘মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহর মপ্রবরে রাসূল’’ এ সােয 

প্রদ্ানের অথে।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

َََُُّّتِبُّونَََُّّكنُتمََّّۡإِنَّقُۡلَّ﴿ َََُُّّيۡبِۡبُكمََُّّفَٱت بُِعوِنََّّٱّلل  َّلَُكمََّّۡرََّۡوَيۡغفََِّّٱّلل 
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ََُُّّذنُوَبُكۡم َّ  [ ٣٧: عمران ال] ﴾٣١َّر ِحيم َََّّغُفور َََّّوٱّلل 

“বলুে, যবদ্ মোমরা আল্লাহনক ভানলাবাস, োহনল 

আমানক অেুসরণ কর, যানে আল্লাহও মোমাবদ্গনক 

ভানলাবাসনবে এবাং মোমানদ্র পাপ মাজেো কনর মদ্ে, 
আর আল্লাহ হনলে েমাকারী দ্য়ালু।” [সূরা আনল 

ইমরাে, আয়াে: ৩১] 

বেবে আনরা বনলে, 

َُٰكمَََُّّوَما َّ﴿ ْ َََّّعۡنهَََُّّنَهىَُٰكمَََّّۡوَماَّفَُخُذوهََُّّٱلر ُسوُلَََّّءاتَى  :احلرش] ﴾فَٱنَتُهوا
١ ] 

“আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মোমানদ্রনক 

যা বদ্নয়নিে ো গ্রহণ কর এবাং যা মথনক বারণ কনরনিে 
ো মথনক ববরে থাক।” [সূরা আল-হাশর, আয়াে: ৭]  

বেবে আনরা বনলে, 

َََّّٰيُۡؤِمُنونََََّّلَََّّوَرب َِكََّّفََلَّ﴿ ُِموكََََّّحّت  ََّلََُّّثم ََّّبَۡيَنُهمَََّّۡشَجرَََّّفِيَماََُّيَك 
َّْ نُفِسِهمََِّّۡف ََََّّيُِدوا

َ
اََّحرَٗجاَّأ ِم  ََّّْقََضۡيَتََّّم   ﴾٦٥َّتَۡسلِيٗماََّويَُسل ُِموا
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 [ ١٢: النساء]

“অেএব, মোমার রনবর কসম, োরা ঈমােদ্ার হনব ো, 

যেেণ পযন্তে োনদ্র মনধয সৃি বববানদ্র বযাপানর 

আপোনক ববচারক বনল গ্রহণ ো কনর। অেঃপর 

আপোর মীমাাংসার বযাপানর বেনজর মনে মকানোরকম 
সাংকীণেো পানব ো এবাং হৃিবচনত্ত কবুল কনর বেনব।” 

[সূরা আে-বেসা, আয়াে: ৬৫] 

দু্’বি ববষয় িাো ইবাদ্াে (দ্াসত্ব) পবরপূণেো লাভ কনর 

ো: 

প্রথম: আল্লাহনক পূণে ভানলাবাসা, অথোৎ আল্লাহর 

ভানলাবাসা ও আল্লাহ যা ভানলাবানসে োাঁর ভানলাবাসানক 

অেয সকল বস্তুর ভানলাবাসার ওপর প্রাধােয মদ্ওয়া।  

বিেীয়: আল্লাহর বেকি পূণে ববেয়-েম্রো ও আেুগেয 

প্রকাশ করা। অথোৎ বান্দা আল্লাহ ো‘আলার আনদ্শসমূহ 

পালনের ও বেনষধাজ্ঞা মথনক মবাঁনচ থাকার মাধযনম ববেয়-

েম্রো প্রকাশ করনব।  
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সুেরাাং পূণে বশযো, ববেয়-েম্রো, আশা-আকাঙ্খা ও ভয়-

ভীবের সানথ পূণে ভানলাবাসানক ইবাদ্াে বলা হয়। এর 

মাধযনমই বান্দার ইবাদ্াে স্বীয় প্রভু সৃবিকেোর জেয 

বাস্তবাবয়ে হয়। আল্লাহর জেয ইবাদ্াে প্রবেষ্ঠার মাধযনম 

বান্দা আল্লাহর ভানলাবাসা ও সন্তুবি অজেে করনে সেম 

হয়।  

অেএব, বান্দার িরয ববধাে পালে করার মাধযনম োাঁর 

(আল্লাহর) নেকিয অজেে করানক আল্লাহ ভানলাবানসে।  

বান্দার েিল ইবাদ্াে যেই বৃবদ্ধ পানব েেই োাঁর 

নেকিয ও মযোদ্া আল্লাহর বেকি বৃবদ্ধ পানব। আর 

আল্লাহর অেুগ্রহ ও করুণায় ো জান্নানে প্রনবশ করার 

উপায় হনব।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

﴿َّْ َََّّلََّّإِن ُهۥَّوَُخۡفَيًة ََّّتَََضُّٗعَََّّرب ُكمََّّۡٱۡدُعوا  ﴾٥٥َّٱلُۡمۡعَتِدينََََُّّيِبُّ
 [ ٢٢: االعراف]
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“মোমরা স্বীয় রকনক ডাক, কাকুবে-বমেবে কনর এবাং 

সাংনগাপনে। বেবে সীমা অবেক্রমকারীনদ্রনক পিন্দ 
কনরে ো।” [সূরা আল-আ‘রাি, আয়াে: ৫৫] 

(৩) আল্লাহর োওহীদ্ (একত্ববাদ্) এর দ্লীল ও 

প্রমাণপিী:  

আল্লাহ ো‘আলার একত্ববানদ্র স্বপনে অজস্র সােয ও 

প্রমাণপিী রনয়নি। যারা এ প্রমাণপিীনক বেনয় 

গভীরভানব বচন্তা করনব, োনদ্র জ্ঞাে ও ববশ্বাস আল্লাহ 

ো‘আলার কমে, োম ও গুণাবলী এবাং ইবাদ্ানের মেনত্র 

একত্ববাদ্নক আনরা বৃবদ্ধ ও দৃ্ঢ় করনব।  

বেনে মস সকল সােয ও প্রমাণপিীর বকিু েমুো মপশ 

করা হনলা:  

(ক) এ পৃবথবী সৃবির ববশালো, সূক্ষ্ণকারীগরী, রকমারী 

সৃবি এবাং এসব পবরচালোর সুদ্ে বেয়ম-েীবে।  

ময বযবক্ত এ সমস্ত ববষনয় বচন্তা-গনবষণা করনব আল্লাহ 
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ো‘আলার একত্ববাদ্ সম্পনকে োর ববশ্বাস আনরা দৃ্ঢ় 

হনব। 

মেমবে ময েনভামণ্ডল-ভূমণ্ডল, সূযে-চন্দ্র, মােুষ-পশু, 

উবদ্ভদ্-লোপাো ও জে পদ্াথে সম্পনকে বচন্তা করনব, মস 

বেবশ্চেভানব জােনে পারনব ময, এসনবর একজে স্রিা 

রনয়নিে, বযবে স্বীয় োমসমূহ, গুণাবলী ও উপাসয 

পবরপূণে, আর োই প্রমাণ কনর ময, বেবেই একমাত্র 

যাবেীয় ইবাদ্াে পাওয়ার প্রকৃে অবধকার রানখ্ে। 

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

ۡرِضََِّّفََّّوََجَعۡلَنا﴿
َ
نََّرَوَِٰسَََّّٱۡۡل

َ
َُّسُبٗلََّّفَِجاٗجاَّفِيَهاَّوََجَعۡلَناَّبِِهمََّّۡتَِميدَََّّأ

َما ءَََّّوََجَعۡلَنا٣١َََّّيۡهَتُدونَََّّل َعل ُهمَّۡ ُۡفوٗظا َََّّسۡقٗفاَّٱلس  َٰتَِهاََّعنَََّّۡوُهمَََّّّۡم  ََّءاَي
ِيََّوُهو٣٢ََََُّّّمۡعرُِضونََّ َۡلَََّّخلَقَََّّٱَّل  ۡمَسَََّّوٱنل َهارَََّّٱۡل  َِّفََُّّك  َََّّوٱۡلَقَمَر َََّّوٱلش 

 [ ٣٣ ،٣٧: االنبياء] ﴾٣٣َّيَۡسَبُحونَََّّفَلَك َّ

“আমরা পৃবথবীনে ভারী মবাো মরনখ্ বদ্নয়বি যানে 

োনদ্রনক বেনয় পৃবথবী েুাঁনক ো পনে এবাং োনে প্রশস্ত 

পথ মরনখ্বি, যানে োরা পথপ্রাপ্ত হয়। আবম আকাশনক 
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সুরবেে িাদ্ কনরবি, অথচ োরা আমার আকাশস্ত 

বেদ্শেোবলী মথনক মুখ্ বিবরনয় রানখ্। বেবেই সৃবি 

কনরনিে রাবত্র ও বদ্ে এবাং সূযে ও চন্দ্র। সবই আপে 

কেপনথ ববচরণ কনর। [সূরা আল-আবিয়া, আয়াে: ৩১-

৩৩] 

বেবে আনরা বনলে, 

َمََٰوَٰتَََِّّخۡلقَََُّّءاَيَٰتِهِۦََّوِمنَّۡ﴿ ۡرِضََّّٱلس 
َ
َُٰفَََّّوٱۡۡل لِۡسنَتُِكمَََّّۡوٱۡختَِل

َ
َّأ

َٰنُِكۡم َّ ۡلَو
َ
َٰلَِكََِّّفََّّإِن َََّّوأ  [ ٥٥: الروم] ﴾٢٢َّل ِۡلَعَٰلِِميَََّّٓأَلَيَٰت َََّّذ

“োাঁর (আল্লাহর) আরও এক বেদ্শেে হনে েনভামণ্ডল ও 

ভূমণ্ডনলর সৃজে এবাং মোমানদ্র ভাষা ও বনণের নববচত্র! 
বেশ্চয় এনে জ্ঞােীনদ্র জনেয বেদ্শেোবলী রনয়নি।” [সূরা 

আর-রূম, আয়াে: ২২] 

(খ্) আল্লাহ ো‘আলা রাসূলনদ্র ময শরী‘আে বদ্নয় মপ্ররণ 

কনরনিে এবাং োনদ্রনক বববভন্ন বেদ্শেে ও অকািয 

প্রমাণাবদ্ বদ্নয় সহনযাবগো কনরনিে। এসব প্রমাণ কনর 
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ময, আল্লাহ ো‘আলা এক ও অবিেীয়। বেবে একমাত্র 

যাবেীয় ইবাদ্াে পাওয়ার মযাগয।  

আর আল্লাহ ো‘আলা সৃবিজীনবর জেয ময সব বেয়ম-

ববধাে প্রেয়ণ কনরনি, ো প্রমাণ কনর ময, এসব মসই 

ববজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় মথনক এনসনি বযবে সৃবিজীনবর যাবেীয় 

কলযাণ সম্পনকে পূণে ওয়াবকিহাল। আল্লাহ ো‘আলা 

বনলে, 

رَۡسۡلَناَّلََقدَّۡ﴿
َ
نَزنۡلَاَّبِٱۡۡلَي َِنَِٰتََّّرُُسلََناَّأ

َ
ََّوٱلِۡمََيانَََّّٱۡلِكَتََٰبَََّّمَعُهمَََُّّوأ

 [ ٥٢: احلديد] ﴾بِٱۡلِقۡسِط ََّّٱنل اُسََِّّۡلَُقومََّ

“আমরা আমানদ্র রাসূলগণনক সুস্পি বেদ্শেসহ মপ্ররণ 

কনরবি এবাং োনদ্র সানথ অবেীণে কনরবি বকোব ও 
মীযাে বা মােদ্ণ্ড; যানে মােুষ ইেসাি প্রবেষ্ঠা কনর।” 

[সূরা আল-হাদ্ীদ্, আয়াে: ২৫]  

বেবে আনরা বনলে, 

نُسََّّٱۡجَتَمَعِتََّّل ئِنََِّّقُل﴿ نََُّّّٱۡۡلِ ََََّّٰٓوٱۡۡلِ نَََّعَ
َ
ََّّْأ تُوا

ۡ
ََّءانَِّٱۡلُقرَََّّۡهََٰذاَّبِِمۡثلََِّّيَأ
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تُونََََّّلَّ
ۡ
َََّّبۡعُضُهمََََّّۡكنََََّّولَوََّّۡبِِمۡثلِهِۦَّيَأ : االرساء] ﴾٨٨ََّظِهٗياَِّۡلَۡعض 

٨٨ ] 

“বলুে, যবদ্ মােব ও বজন্ন এ কুরআনের অেুরূপ রচো 

কনর আেয়নের জেয এক হয় এবাং োরা পরস্পনরর 

সাহাযযকারী হয়, েবুও োরা কখ্েও এর অেুরূপ রচো 
কনর আেনে পারনব ো।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াে: 

৮৮] 

(গ) বিৎরাে (সৃবিগে স্বভাব বা প্রকৃবে) যার ওপর 

আল্লাহ ো‘আলা বান্দানদ্র আত্ম্াসমূহনক সৃবি কনরনিে, 

ো আল্লাহর একত্ববাদ্নক স্বীকার কনর। বিৎরাে 

অন্তনরর স্থায়ী বজবেস, োই যখ্ে মকানো মােুষ কি পায় 

েখ্ে ো অেুভব করনে পানর এবাং আল্লাহর বদ্নক বিনর 

যায়। মােুষ যবদ্ সনন্দহ ও প্রবৃবত্তর অেুসরণমুক্ত হয়, যা 

বিৎরােনক পবরবেেে কনর মদ্য়, েনব মস অন্তরস্থল 

মথনক োম, গুণ ও ইবাদ্াে প্রাপয একমাত্র আল্লাহর 

একত্ববানদ্র স্বীকৃবে বদ্নব এবাং আল্লাহ ো‘আলা 
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রাসূলনদ্রনক ময শরী‘আে বদ্নয় মপ্ররণ কনরনি োনে 

আত্ম্সমপেে করনব। 

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

قِمَّۡ﴿
َ
ِينََِّّوَۡجَهَكََّّفَأ ََِّّفِۡطَرَتَََّّحنِيٗفا ََّّلِل  ََّلََّّلَۡيَها َّعَََّّٱنل اَسَََّّفَطرَََّّٱل ِّتََّّٱّلل 

ِ ََِّّۡلَۡلقَََِّّتۡبِديَلَّ َٰلَِكََّّٱّلل  ِينَََُّّذ ۡكَثََََّّوَلَِٰكن ََّّٱۡلَقي ِمََُّّٱل 
َ
ََّلََّّٱنل اِسََّّأ

َََّّْوٱت ُقوهََُّّإَِۡلۡهََِّّ۞ُمنِيبِي٣٠َََََّّّيۡعلَُمونََّ قِيُموا
َ
ةََََّّوأ لَوَٰ َََّّْوَلََّّٱلص  َّنََّمََِّّتَُكونُوا

 [ ٣٧ ،٣١: الروم] ﴾٣١َّٱلُۡمۡۡشِكِيََّ

“েুবম একবেষ্ঠভানব বেনজনক ধনমের ওপর প্রবেবষ্ঠে রাখ্। 

এিাই আল্লাহর প্রকৃবে, যার ওপর বেবে মােব সৃবি 

কনরনিে, আল্লাহর সৃবির মকানো পবরবেেে মেই। এিাই 

সবেক ধমে। বকন্তু অবধকাাংশ মােুষ জানে ো। সকনলই 

োাঁর অবভমুখ্ী হও এবাং ভয় কর, সালাে কানয়ম কর 
এবাং মুশবরকনদ্র অন্তভুেক্ত হনয়া ো।” [সূরা আর-রূম, 

আয়াে: ৩০-৩১] 

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে, 
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لك مو دل يودل ىلع الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينرصانه، أو »
يمجسانه، كما تنتج ابلهيمة بهيمة مجعاء هل حتسنون فيها من 

 « جداعء

“প্রনেযক বশশুই বিৎরানের ওপর জন্মগ্রহণ কনর। 

অেঃপর োর বপো-মাো োনক ইয়াহূদ্ী, খৃ্িাে অথবা 

অগ্নীপূজক বাোয়। মযমে, বেখু্াঁে জানোয়ার বেখু্াঁে বাাঁো 

জন্ম মদ্য়। োনে মকানো প্রকার ত্রুবি থানক ো।  

অেঃপর এই আয়াে পাে করনলে, 

ََِّّفِۡطَرَتَّ﴿ [٣١: الروم] ﴾َعَلۡيَها ََّّٱنل اَسَََّّفَطرَََّّٱل ِّتََّّٱّلل   

“এিাই আল্লাহর প্রকৃবে, যার ওপর বেবে মােব সৃবি 
কনরনিে।” [সূরা আর-রূম, আয়াে: ৩০]  

 

বিেীয় রুকে: বিবরশোনদ্র ওপর ঈমাে 

(১) বিবরশোনদ্র পবরচয় 
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বিবরশোনদ্র ওপর ঈমাে হনে এ দৃ্ঢ় ববশ্বাস মপাষণ 

করা ময, আল্লাহ ো‘আলার অনেক বিবরশো রনয়নিে। 

বেবে োনদ্রনক েূর (নজযাবে) মথনক সৃবি কনরনিে। 

সৃবিগেভানব োরা আল্লাহর অেুগে। োরা কখ্েও 

আল্লাহর আনদ্নশর অবাধয হে ো, বরাং যা আবদ্ি হে 

ো পালে কনরে। োরা বদ্বা-রাবত্র আল্লাহর োসবীহ্ 

(পববত্রো) বণেোয় রে, কখ্েও ক্লান্ত হে ো। োনদ্র 

সাংখ্যা আল্লাহ ো‘আলা বযেীে মকউ জানে ো। আর 

আল্লাহ োনদ্রনক বববভন্ন প্রকার (কনমের) দ্াবয়ত্ব অপেণ 

কনরনিে।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

َََِّّءاَمنََََّّمنََّّۡٱۡلِب َََّّوَلَِٰكن َّ﴿  :ابلقرة] ﴾َوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةَِّٱٓأۡلِخرَََِّّوٱۡۡلَۡومََِّّبِٱّلل 
٧١١ ] 

“বরাং বে সৎকাজ হনলা এই ময, ঈমাে আেনব আল্লাহর 

ওপর , মশষ বদ্বনসর ওপর এবাং বিবরশোনদ্র ওপর।” 

[সূরা আল-বাকারা, আয়াে: ১৭৭  
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বেবে আনরা বনলে, 

َََِّّءاَمنَََُّّكلَّ﴿  [ ٥٨٢: ابلقرة] ﴾َورُُسلِهِۦََّوُكُتبِهِۦََّوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦَّبِٱّلل 

“সকনলই ঈমাে রানখ্ে আল্লাহর প্রবে, োাঁর 

বিবরশোনদ্র প্রবে, োাঁর গ্রন্থসমূনহর প্রবে এবাং োাঁর 

রাসূলগনণর প্রবে।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াে: ২৮৫] 

বজবরীল ‘আলাইবহস সালানমর প্রবসদ্ধ হাদ্ীনস এনসনি, যখ্ে 

বজবরীল ‘আলাইবহস সালাম আল্লাহর রাসূলনক বজজ্ঞাসা 

কনরবিনলে- ঈমাে, ইসলাম ও ইহসাে সম্পনকে েখ্ে বজবরীল 

‘আলাইবহস সালাম বনলে, আমানক ঈমাে সম্পনকে অবগে 

করুে, আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

বনলবিনলে,  

أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وايلوم اآلخر وأن تؤمن »
 «بالقدر خريه ورشه

“ঈমাে হনলা, আল্লাহ, োাঁর বিবরশোনদ্র, োাঁর 

বকোবসমূহ, োাঁর রাসূলগণ ও মশষ বদ্বনসর ওপর ঈমাে 
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আো এবাং োকদ্ীনরর ভানলা-মনন্দর ওপর ঈমাে 

আো।”  

ইসলানম বিবরশোনদ্র প্রবে ঈমানের স্থাে ও োর 

ববধাে:  

বিবরশোনদ্র ওপর ঈমাে আো, ঈমানের িয়বি রুকনের 

বিেীয় রুকে বা স্তম্ভ।  

বিবরশোনদ্র ওপর ঈমাে আো িাো মকানো বযবক্তর 

ঈমাে সবেক ও গ্রহণনযাগয হনব ো।  

সম্মাবেে বিবরশোনদ্র ওপর ঈমাে আো ওয়াবজব 

হওয়ার ওপর সকল মুসবলম একমে। যারা সকল 

বিবরশোনদ্র অথবা োনদ্র আাংবশনকর অবস্তত্বনক, 

যানদ্র কথা আল্লাহ উনল্লখ্ কনরনিে, োনদ্র কাউনক 

অস্বীকার করনব োরা কুিুরী করনলা এবাং কুরআে, 

হাদ্ীস ও ইজমার ববনরাবধো করনলা। আল্লাহ ো‘আলা 

বনলে, 
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ََِّّيَۡكُفرَََّّۡوَمن﴿ ََّقدَّۡفَََّّٱٓأۡلِخرَََِّّوٱۡۡلَۡومَََِّّورُُسلِهِۦََّوُكُتبِهِۦََّوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦَّبِٱّلل 
َََّّضل َّ ََٰلۢ  [ ٧٣١: النساء] ﴾١٣٦َّبَعِيًداََّضَل

“ময আল্লাহ ো‘আলানক, োাঁর বিবরশোনদ্রনক, োাঁর 

বকোবসমূহনক এবাং োাঁর রাসূলগণনক ও মশষ বদ্বসনক 
অস্বীকার করনব, মস পথভ্রি হনয় বহুদূ্নর বগনয় পেনব।” 

[সূরা আে-বেসা, আয়াে: ১৩৬]  

(২) বিবরশোনদ্র ওপর ঈমাে আোর পদ্ধবে 

বিবরশোনদ্র প্রবে সাংবেপ্ত ও ববস্তাবরেভানব ঈমাে 

আো।  

সাংবেপ্ত ঈমাে বেনের ববষয়গুনলানক অন্তভুেক্ত কনর: 

প্রথম: োনদ্র অবস্তত্ব স্বীকার করা, োরা আল্লাহর 

সৃিজীব, আল্লাহ োনদ্রনক োাঁর ইবাদ্ানের জেয সৃবি 

কনরনিে। োনদ্র অবস্তত্ব প্রকৃে, োনদ্রনক আমানদ্র ো 

মদ্খ্া, োনদ্র অেুবস্তনত্বর অনথে েয়, কারণ পৃবথবীনে 
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অনেক সুক্ষ্ম সৃিজীব রনয়নি, োনদ্রনক আমরা মদ্খ্নে 

পাই ো, অথচ োরা প্রকৃেপনে অবস্তত্ব বেনয় রনয়নি। 

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বজবরীল আলাইবহস 

সালামনক োাঁর প্রকৃে আকৃবেনে দু্’বার মদ্নখ্নিে।  

কবেপয় সাহাবী বকিু বিবরশোনদ্রনক মােুনষর 

আকৃবেনে মদ্নখ্নিে।  

ইমাম আহমাদ্ ইবে হািাল োর মুসোনদ্ আবু্দল্লাহ্ ইবে 

মাসউদ্ মথনক বণেো কনরনিে। 

বেবে বনলে, েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বজবরীল 

আলাইবহস্ সালামনক োাঁর বেজস্ব আকৃবেনে িয় শে 

পাখ্া বববশি অবস্থায় মদ্নখ্নিে। প্রনেযক পাখ্া এনকক 

প্রান্ত মেনক মরনখ্নি। বজবরীনলর প্রবসদ্ধ হাদ্ীস, যা ইমাম 

মুসবলম বণেো কনরনিে, োনে প্রমাবণে হয় ময, বজবরীল 

আলাইবহস সালাম মােুনষর আকৃবেনে ধবধনব সাদ্া 

মপাষানক, বমশ বমশ কানলা চুনল েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লানমর বেকি এনসবিনলে। োাঁর ওপর ভ্রমনণর 
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মকানো বেদ্শেে বিল ো। সাহাবানদ্র মকউ োাঁনক বচেনে 
পানর বে।  

বিেীয়: আল্লাহ োনদ্রনক ময সম্মাে বদ্নয়নিে, োনদ্রনক 

মসই সম্মাে মদ্ওয়া। োরা আল্লাহর বান্দা বা দ্াস। 

আল্লাহ োনদ্রনক সম্মাবেে কনরনিে, োনদ্র মযোদ্ানক 

উাঁচু কনরনিে এবাং োনদ্রনক নেকিয দ্াে কনরনিে। 

োনদ্র মকউ মকউ আল্লাহর ওবহ ইেযাবদ্র রাসূল বা দূ্ে। 

আল্লাহ োনদ্রনক যেিুকু েমোর মাবলক কনরনিে, 

োরা েেিুকু েমোরই মাবলক। োরপরও োরা োনদ্র 

বেনজনদ্র ও অেযনদ্র লাভ-েবের মাবলক েয়। এই জেয 

আল্লাহ িাো োনদ্রনক এ রুবুববয়ানের বা প্রভুনত্বর গুনণ 

গুণাবন্বে করা মো দূ্নরর কথা, মযমে- োসারারা রূহুল 

কুেুস সম্পনকে ধারণা কনরনি, বরাং োনদ্র জনেয 

ইবাদ্ানের মকানো অাংশ প্রদ্াে করা নবধ েয়।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে,  
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﴿َّْ َذََََّّوقَالُوا ا ََّّٱلر ۡحَمَٰنََُّّٱَّت  َََّّوَلٗ ۡكَرُمونَََِّّعَباد ََّّبَۡلََُّّسۡبَحََٰنُهۥ  ََّل٢٦َََّّّمُّ
ۡمرِهِۦََّوُهمَّبِٱۡلَقۡولََِّّيَۡسبُِقونَُهۥ

َ
 [ ٥١ ،٥١: االنبياء] ﴾٢٧ََّيۡعَملُونَََّّبِأ

“োরা বলল, দ্য়াময় আল্লাহ সন্তাে গ্রহণ কনরনি। োাঁর 

জেয কখ্েও ো উবচৎ েয়। বরাং োরা (বিবরশোরা) মো 

োাঁর সম্মাবেে বান্দা। োরা আনগ মবনে কথা বনল ো 
এবাং োরা োাঁর আনদ্নশই কাজ কনর।” [সূরা আল-

আবিয়া, আয়াে: ২৬-২৭]  

বেবে আনরা বনলে,  

﴿َّ ََََّّيۡعُصونَََّّل  َمَرُهمَََّّۡما ََّّٱّلل 
َ
: اتلحريم] ﴾٦ََّّيُۡؤَمُرونََََّّماََّوَيۡفَعلُونَََّّأ

١ ] 

“োরা আল্লাহ ো‘আলা যা আনদ্শ কনরে, ো অমােয 
কনর ো এবাং যা করনে আনদ্শ করা হয় োই কনর।” 

[সূরা আে-োহরীম, আয়াে: ৬]  

প্রনেযক মুসবলম ের ও োরীর ওপর এেিুকু ঈমাে আো 

ওয়াবজব। োনদ্র ওপর অপবরহাযে ময, ো জােনব ও 
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ববশ্বাস করনব। মকেো এ ববষনয় অজ্ঞো মকানো 

গ্রহণনযাগয ওযর বা কারণ েয়।  

আর বিবরশোনদ্র প্রবে ববস্তাবরে ঈমাে আো বেেববণেে 

ববষয়গুনলানক অন্তভুেক্ত কনর।  

প্রথমে: বিবরশোনদ্র সৃবির মূল উৎস  

আল্লাহ ো‘আলা বিবরশোনদ্রনক েূর মথনক সৃবি 

কনরনিে। মযমে, বজন্ন জাবেনক আগুে মথনক সৃবি 

কনরনিে এবাং আদ্ম সন্তােনদ্রনক মাবি মথনক সৃবি 

কনরনিে আর োনদ্র সৃবি হনলা আদ্ম আলাইবহস্ 

সালাম এর সৃবির পূনবে। 

হাদ্ীনস এনসনি,  

خلقت املالئكة من نور، وخلق اجلان من مارج من نار، وخلق »
 «. آدم مما وصف لكم
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“বিবরশোরা েূর মথনক, বজনন্নরা অবগ্ন ফুুলবলঙ্গ মথনক, আর 

আদ্ম আলাইবহস সালাম মাবি মথনক সৃি। (সহীহ 

মুসবলম)  

বিেীয়ে: বিবরশোনদ্র সাংখ্যা  

বিবরশোরা সৃিজীব, োনদ্র আবধনকযর জনেয আল্লাহ 

ো‘আলা িাো োনদ্র সাংখ্যা মকউ জানে ো। আকানশ 

প্রবে চার আাংগুল পবরমাণ জায়গায় এনকক জে 

বিবরশো সাজদ্ারে অথবা দ্ণ্ডায়মাে অবস্থায় রনয়নিে। 

সপ্তম আকানশ বায়েুল মা‘মুনর সত্তর হাজার বিবরশো 

প্রেযহ প্রনবশ করনিে। োনদ্র আবধকযোর জনেয বিেীয় 

বার বিনর আসার সুনযাগ পানবে ো। 

বকয়ামে বদ্বনস জাহান্নাম উপবস্থে করা হনব, োর সত্তর 

হাজার লাগাম হনব। প্রনেযক লাগানম সত্তর হাজার 

বিবরশো হনব, োরা জাহান্নামনক মিনে বেনয় আসনব।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 



 

 

 
 63  

َََّّرب َِكََُّّجُنودََََّّيۡعلَمَََُّّوَما﴿  [ ٣٧: املدثر] ﴾ُهَو ََّّإِل 

“আর আপোর পালেকেোর বাবহেী সম্পনকে একমাত্র 
বেবেই জানেে।” [সূরা আল-মুোসবসর, আয়াে: ৩১]  

হাদ্ীনস এনসনি েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

বনলনিে, 

، ما فيها موضع قدم إال وفيه ملك » ت السماء وحق أن تئطَّ أطَّ
  «ساجد وراكع

“আকাশ গজেে করনি, আর গজেে করারই কথা। কারণ, 

প্রনেযক জায়গায় সাজদ্াহকারী ও রুকুকারী বিবরশো 

রনয়নি।  

বেবে (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) বাইেুল মা‘মুর 

সম্পনকে বনলে,  

 «.يدخله يف لك يوم سبعون ألف ملك ال يعودون إيله»
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“বাইেুল মা‘মুনর প্রেযহ সত্তর হাজার বিবরশো প্রনবশ 
কনরে, োরা বিেীয়বার বিনর আসার সুনযাগ পানবে ো।” 

(সহীহ বুখ্ারী ও মুসবলম)  

বেবে আনরা বনলে,  

يؤيت جبهنم يومئٍذ هلا سبعون ألف زمام، مع لك زمام سبعون ألف »
 «.ملك

“জাহান্নামনক বেনয় আসা হনব, মস বদ্ে োর সত্তর হাজার 

লাগাম হনব। আর প্রনেযক লাগানম সত্তর হাজার 
বিবরশো হনব।” (সহীহ মুসবলম)  

এখ্ানে বিবরশোনদ্র এক ববরাি সাংখ্যা প্রকাবশে হল। 

যারা প্রায় (৭০০০০ ৭০০০০=) ৪৯০ মকাবি জে 

বিবরশো। েনব বাকী বিবরশোনদ্র সাংখ্যা কে হনে 

পানর? পববত্রো মসই সত্তার; বযবে োনদ্রনক সৃবি 

কনরনিে। বেবে োনদ্রনক পবরচালো কনরে। োনদ্র 

সাংখ্যা পবরসাংখ্যাে কনর মরনখ্নিে।  
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েৃেীয়ে: বিবরশোনদ্র োম 

কুরআে ও হাদ্ীনস আল্লাহ ও োাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আমানদ্র জনেয ময সকল 

বিবরশোনদ্র োম উনল্লখ্ কনরনিে, োনদ্র ওপর ঈমাে 

আো ওয়াবজব। োনদ্র মনধয অেযেম হনলে বেেজে:  

(১) বজবরীল: োনক বজবরাঈলও বলা হয়। বেবেই রুহুল 

কুদু্স, বযবে ওয়াহী- যা অন্তনরর সুধা-বেনয় রাসূলগনণর 

বেকি অবেরণ হে।  

(২) বমকাঈল: োনক প্রশাবন্ত বলা হয়। বৃবি বষেনণর 

দ্াবয়নত্ব বেনয়াবজে, যা জবমর জীববকাস্বরূপ। আল্লাহ 

মযখ্ানে বষেনণর আনদ্শ মদ্ে মসখ্ানে বষেণ পবরচালো 

কনরে।  

(৩) ইসরািীল: বেবে বশাংগায় িুৎকার মদ্ওয়ার দ্াবয়নত্ব 

রনয়নিে। যা পাবথেব জীবে মশনষ পারনলৌবকক জীবে 

শুরু হওয়ার মঘাষণাস্বরূপ এবাং এর িারাই (মৃে) 

মদ্হসমূনহর পুেরুজ্জীবে ঘিনব। 
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চেুথেে: বিবরশোনদ্র বসিাে বা নববশিয 

বিবরশোরা প্রকৃেপনে সৃিজীব। োনদ্র প্রকৃে শরীর 

রনয়নি যা সৃবিগে ও চবরত্রগে গুনণ গুণাবন্বে, বেনে 

োনদ্র বকিু গুণ বণেো করা হনলা:  

(ক) োনদ্র সৃবি মহাে এবাং োনদ্র শরীর হনলা ববশাল 

আকৃবের: 

আল্লাহ ো‘আলা বিবরশোনদ্রনক শবক্তশালী ও বে 

আকৃবেনে সৃবি কনরনিে। িনল আল্লাহ ো‘আলা 

োনদ্রনক আসমাে ও জবমনে ময বে বে কানজর দ্াবয়ত্ব 

বদ্নয়নিে োরা োর উপনযাগী।  

(খ্) োনদ্র ডাো রনয়নি: 

আল্লাহ ো‘আলা বিবরশোনদ্র জনেয দু্ই, বেে ও চার বা 

েনোবধক পাখ্া বদ্নয় সৃবি কনরনিে। মযমে, রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বজবরীল আলাইবহস 
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সালামনক মদ্নখ্বিনলে, োর বেজস্ব আকৃবে িয়শে পাখ্া 

বববশি অবস্থায়। যা আকানশর প্রান্তভাগ মেনক মরনখ্বিল।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে,  

ََِّّٱۡۡلَۡمدَُّ﴿ َمََٰوَٰتََِّّفَاِطرََِّّّلِل  ۡرِضََّّٱلس 
َ
ْوِل ََّّرُُسًلََّّٱلَۡمَلَٰٓئَِكةََِّجاِعلَََِّّوٱۡۡل

ُ
َّأ

ۡجنَِحة َّ
َ
ۡثَنَََّّٰأ ََٰثََّّم  ََٰع َََّّوثَُل  [ ٧: فاطر] ﴾َّيََشا ُء َََّّماَّٱۡۡلَۡلقََِِّّفََّّيَزِيدَََُّّوُرَب

“সমস্ত প্রশাংসা আল্লাহর, বযবে আসমাে ও জবমনের স্রিা 

এবাং বিবরশোনদ্রনক কনরনিে কেো বাহক-োরা দু্ই 

দু্ই, বেে বেে ও চার চার পাখ্া বববশি। বেবে সৃবির 
মনধয যা ইো বৃবদ্ধ কনরে।” [সূরা িাবত্বর, আয়াে: ১] 

(গ) োনদ্র পাোহার প্রনয়াজে হয় ো:  

আল্লাহ ো‘আলা বিবরশোনদ্রনক সৃবি কনরনিে। োরা 

পাোহানরর মুখ্ানপেী েে। োরা বববাহ কনরে ো, 

সন্তােও হয় ো।  

(ঘ) বিবরশোরা অন্তরবববশি ও জ্ঞােী:  
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োাঁরা আল্লাহর সানথ কথা বনলনিে এবাং আল্লাহ োনদ্র 

সানথ কথা বনলনিে। োরা আদ্ম ও অেযােয েবীনদ্র 

সানথও কথা বনলনিে। 

(ঙ) োনদ্র বেজস্ব আকৃবে িাো অেয আকৃবে ধারণ 

করার েমো রনয়নি:  

আল্লাহ স্বীয় বিবরশোনদ্রনক পুরুষ মােুনষর আকৃবে 

ধারণ করার েমো বদ্নয়নিে। এনে রনয়নি 

মূবেেপূজকনদ্র ভ্রান্ত ধারণার খ্ণ্ডে। যারা ধারণা কনর ময 

বিবরশোরা আল্লাহর মমনয় বা কেযা। োনদ্র আকৃবে 

ধারনের পদ্ধবে আমানদ্র জাো মেই। েনব োরা এমে 

সুক্ষ্ম আকৃবে ধারণ কনর ময োনদ্র ও মােুনষর মানে 

পাথেকয করা কিসাধয হনয় পনে।  

(চ) বিবরশোনদ্র মৃেুয:  

মালাকুল মাউে বা জাে কবজকারী বিবরশো সহ সকল 
বিবরশো বকয়ামে বদ্বনস মারা যানব। অেঃপর আল্লাহ 
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োনদ্রনক ময ময দ্াবয়ত্ব বদ্নয়বিনলে, মস দ্াবয়ত্ব পালে 

করার জেয পুেরুথযাে করা হনব।  

(ি) বিবরশোনদ্র ইবাদ্াে:  

বিবরশোরা আল্লাহর অনেক ধরনণর ইবাদ্াে কনরে। 

সালাে, মদ্া‘আ, োসবীহ, রুকু, সাজদ্াহ, ভয়-ভীবে ও 

ভানলাবাসা ইেযাবদ্। োনদ্র ইবাদ্ানের বণেো বেেরূপ:  

(১) োরা ক্লান্তহীেভানব আল্লাহর ইবাদ্ানে সবেদ্া রে 

থানকে।  

(২) োরা একবেিোর সানথ আল্লাহ ো‘আলার জনেয 

ইবাদ্াে কনরে।  

(৩) োরা োিারমােী বজেে কনর সবেদ্া আেুগনেয 

মাশগুল থানকে; মকেো োরা মা‘সুম অথোৎ োিারমােী 

ও পাপাচার মথনক মুক্ত।  

(৪) অবধক ইবাদ্াে করার সানথ সানথ আল্লাহর জেয 

ববেয়-েম্রো প্রকাশ করা। আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 
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َۡلََّّيَُسب ُِحونََّ﴿ ونََََّّلَََّّوٱنل َهارَََّّٱۡل   [ ٥١: االنبياء] ﴾٢٠ََّيۡفَُتُ

“োরা রাবত্র-বদ্ে োাঁর পববত্রো ও মবহমা বণেো কনর, 
োরা ক্লান্ত হয় ো।” [সূরা আল-আবিয়া, আয়াে: ২০]  

পঞ্চমে: বিবরশোনদ্র কমেসমূহ:  

বিবরশোরা অনেক বে বে কাজ সম্পাদ্ে কনরে, যার 

দ্াবয়ত্ব আল্লাহ োনদ্রনক বদ্নয়নিে। মস কাজগুনলা 

বেেরূপ:  

(১) ‘আরশ বহে করা।  

(২) রাসূলগনণর ওপর অহী অবেীনণের দ্াবয়ত্বপ্রাপ্ত 

বিবরশো।  

(৩) জান্নাে ও জাহান্নানমর পাহারাদ্ার।  

(৪) উবদ্ভদ্, বৃবি বষেণ ও বাদ্ল পবরচালোর দ্াবয়ত্বপ্রাপ্ত।  

(৫) পাহাে-পবেনের দ্াবয়ত্বপ্রাপ্ত।  

(৬) বশাংগায় িুৎকানরর দ্াবয়ত্বপ্রাপ্ত বিবরশো।  
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(৭) আদ্ম সন্তানের কমে বলবপবদ্ধ করার দ্াবয়ত্বপ্রাপ্ত।  

(৮) আদ্ম সন্তােনক বহিাযে করার দ্াবয়ত্বপ্রাপ্ত। আল্লাহ 

যখ্ে আদ্ম সন্তানের ওপর মকানো কাজ বেধোরণ কনরে, 

েখ্ে োরা োনক পবরেযাগ কনরে, অেঃপর আল্লাহ 

োনদ্র জেয যা বেধোরণ কনরবিনলে ো সাংঘবিে হয়।  

(৯) মােুনষর সানথ থাকার ও োনদ্রনক কলযানণর বদ্নক 

আহ্বানের দ্াবয়ত্বপ্রাপ্ত।  

(১০) জরায়ুনে বীযে সঞ্চার, মােুনষর (নদ্নহ) অন্তনর আত্ম্া 

প্রনেপ, োর বরবযক, কমে ও মসৌভাগয বা দূ্ভোগয 

বলবপবনদ্ধ দ্াবয়ত্বপ্রাপ্ত বিবরশো।  

(১১) মৃেুযর সময় আদ্ম সন্তানের আত্ম্া কবজ করার 

দ্াবয়ত্বপ্রাপ্ত বিবরশো।  

(১২) মােুষনক কবনর বজজ্ঞাসাবাদ্ এবাং উত্তর অেুযায়ী 

শাবন্ত বা শাবস্ত প্রদ্ানে দ্াবয়ত্বপ্রাপ্ত।  
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(১৩) েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর ওপর োাঁর 

উম্মনের সালাম মপৌঁিানোর দ্াবয়ত্ব প্রাপ্ত। োই মুসবলম 

বযবক্ত েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর ওপর োর 

সালাম মপ্ররনণর জেয োাঁর কানি (োাঁর কবনরর কানি) 

ভ্রমনণর প্রনয়াজে হয় ো; বরাং পৃবথবীর ময মকানো স্থাে 

মথনক োাঁর ওপর সালাম ও দু্রুদ্ পাে করাই যনথি। 

কারণ, বিবরশোরা োর সালাম মপৌঁবিনয় মদ্ে। মসবজনদ্ 

েববীনে একমাত্র সালাে আদ্ানয়র উনেনশ ভ্রমণ করা 

নবধ রনয়নি।  

উবল্লবখ্ে প্রবসদ্ধ কাজসমূহ বযেীে োনদ্র 

(বিবরশোনদ্র) আনরা অনেক কাজ রনয়নি। বেনে এর 

প্রমাণ ববণেে হনলা:  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে,  

ِينََّ﴿ ََّرب ِِهمََِِّّۡبَۡمدََِّّيَُسب ُِحونََََّّحۡوَلُۥََّوَمنََّّۡٱۡلَعۡرَشََََّّيِۡملُونَََّّٱَّل 
ِينََََّّويَۡسَتۡغفُِرونَََّّبِهِۦََّوُيۡؤِمُنونََّ ْ ََّّلَِّل   [ ١: اغفر] ﴾َءاَمُنوا
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“যারা ‘আরশ বহে কনর এবাং যারা োর চার পানশ আনি, 

োরা োনদ্র রনবর স-প্রশাংসা পববত্রো বণেো কনর, োাঁর 

প্রবে ববশ্বাস স্থাপে কনর এবাং মুবমেনদ্র জেয েমা 
প্রাথেো কনর।” [সূরা গাবির, আয়াে: ৭] 

বেবে আনরা বনলে, 

اَََّكنََََّّمنَّقُۡلَّ﴿ َلُۥَّفَإِن ُهۥَّل ِـِجۡبِيَلَََّّعُدو ٗ َََّّٰنَز  ََِّّبِإِۡذنََِّّقَۡلبَِكََََّّعَ  ﴾ٱّلل 
 [ ٤١: ابلقرة]

“আপবে বনল বদ্ে, ময মকউ বজবরীনলর শত্রু হয়; মযনহেু 

বেবে আল্লাহর আনদ্নশ এ কালাম আপোর অন্তনর োবযল 
কনরনিে।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াে: ৯৭] 

বেবে আনরা বনলে, 

َٰلُِمونَََّّإِذََِّّتََرىََََّّٰٓولَوَّۡ﴿ َََّّْوٱلَۡمَلَٰٓئَِكةََُّّٱلَۡمۡوتَََِّّغَمَرَٰتََِِّّفََّّٱلظ  َّبَاِسُطو ا
يِۡديِهمَّۡ

َ
ََّّْأ ۡخرُِجو ا

َ
نُفَسُكُم ََّّأ

َ
 [ ٤٣: االنعام] ﴾أ
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“যবদ্ আপবে মদ্নখ্ে যখ্ে যাবলমরা মৃেুয-যন্ত্রোয় থানক 

এবাং বিবরশোরা স্বীয় হস্ত প্রসাবরে কনর বনল, মবর কর 
স্বীয় আত্ম্া।” [সূরা আল-আে‘আম, আয়াে: ৯৩] 

ষষ্ঠে: আদ্ম সন্তানের ওপর বিবরশোনদ্র অবধকার 

(ক) োনদ্র ওপর ঈমাে আো।  

(খ্) োনদ্রনক ভানলাবাসা, সম্মাে করা ও োনদ্র মযোদ্া 

বণেো করা। 

(গ) োনদ্রনক গাবল মদ্ওয়া, মযোদ্া েুণয করা ও 

োনদ্রনক বেনয় হাসযরস করা হারাম।  

(ঘ) বিবরশোরা যা অপিন্দ কনরে ো মথনক দূ্নর থাকা। 

কারণ, আদ্ম সন্তােরা যানে কি পায়, োরাও োনে কি 

পায়।  

সপ্তমে: বিবরশোনদ্র ওপর ঈমাে আোর শুভ-িলািল  

(ক) ঈমাে পবরপূণে হয়; কারণ োনদ্র ওপর ঈমাে আো 

িাো কানরা ঈমাে পবরপূণে হনব ো।  
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(খ্) োনদ্র সৃবিকেোর মহত্ব বা মশ্রষ্ঠত্ব ও োাঁর শবক্ত ও 

রাজনত্ব জ্ঞাে অজেে। কারণ, সৃবিকেোর, মশ্রষ্ঠত্ব হনে সৃবি 

জীনবর মশ্রষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়।  

(গ) োনদ্র গুণাগুণ, োনদ্র অবস্থা ও কমে জাোর মাধযনম 

মুসবলম বযবক্তর ঈমাে বৃবদ্ধ পায়।  

(ঘ) আল্লাহ ো‘আলা যখ্ে মুবমেনদ্রনক বিবরশো বদ্নয় 

বহিাযে কনরে, েখ্ে মুবমেনদ্র শাবন্ত ও েৃবপ্ত অজেে 

হয়।  

(ঙ) বিবরশোনদ্রনক ভানলাবাসা: োনদ্র ইবাদ্াে সবেক 

পন্থায় হওয়ায় ও মুবমেনদ্র জেয েমা প্রাথেো করার 

কারনণ। 

(চ) খ্ারাপ ও োিরমােীপূণে কাজনক অপিন্দ করা।  

(ি) আল্লাহ ো‘আলা োাঁর বান্দানদ্র গুরুত্ব মদ্ে এ জেয 

োাঁর প্রশাংসা করা। মযমে, আল্লাহ ঐ সকল বিবরশোনদ্র 
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কাউনক বান্দানদ্রনক বহিাযনের ও কমে বলখ্ার ইেযাবদ্ 

কলযাণজেক কানজর দ্াবয়ত্ব বদ্নয়নিে।   
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েৃেীয় রুকে: আসমােী গ্রন্থসমূনহর ওপর ঈমাে 

রাসূলগনণর প্রবে আল্লাহর অবেীণে বকোবসমূনহর ওপর 

ঈমাে আো ঈমানের েৃেীয় রুকে বা মমৌবলক অঙ্গ।  

আল্লাহ ো‘আলা োাঁর রাসূলগণনক সুস্পি বেদ্শেেসহ 

মপ্ররণ কনরনিে এবাং োনদ্র ওপর বকোবসমূহ অবেীণে 

কনরনিে, মাখ্লুকানের বহদ্ায়াে ও রহমে স্বরূপ; যানে 

োরা দু্বেয়া ও আবখ্রানে মসৌভাগযশালী হয় এবাং যানে 

োনদ্র চলার একবি সুন্দর পথ হয়। আর মােুষ ময 

ববষনয় মেবেনকয বলপ্ত োর সমাধােকারী বা 

িায়সালাকারী হয়।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

رَۡسۡلَناَّلََقدَّۡ﴿
َ
نَزنۡلَاَّبِٱۡۡلَي َِنَِٰتََّّرُُسلََناَّأ

َ
ََّوٱلِۡمََيانَََّّٱۡلِكَتََٰبَََّّمَعُهمَََُّّوأ

 [ ٥٢: احلديد] ﴾بِٱۡلِقۡسِط ََّّٱنل اُسََِّّۡلَُقومََّ

“অবশযই আমরা আমানদ্র রাসূলগণনক সুস্পি 

বেদ্শেেসহ মপ্ররণ কনরবি এবাং োনদ্র সানথ অবেীণে 
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কনরবি বকোব ও মীযাে (মােদ্ন্ড); যানে মােুষ ইেসাি 
প্রবেিা কনর।” [সূরা আল-হাদ্ীদ্, আয়াে: ২৫] 

বেবে আনরা বনলে, 

ةََّّٗٱنل اُسََََّّكنََّ﴿ م 
ُ
َََُّّفَبَعَثَََّّوَِٰحَدةََّّٗأ ََّّٱّلل  ِ ِينَََّّنََّٱنل بِي  ِ ََّوُمنِذرِينَََُّّمبَۡش 

نَزَلَّ
َ
َّْٱۡخَتلَُفوَّفِيَماَّٱنل اِسَََّّبۡيَََِّّۡلَۡحُكمَََّّبِٱۡۡلَق ََِّّٱۡلِكَتََٰبَََّّمَعُهمَََُّّوأ َّا
 [ ٥٧٣: ابلقرة] ﴾فِيهِ َّ

“সকল মােুষ একই জাবে সত্তার অন্তভুেক্ত বিল। অেঃপর 

আল্লাহ ো‘আলা েবীনদ্রনক পাোনলে সুসাংবাদ্দ্াো ও 

ভীবেপ্রদ্শেেকারী বহনসনব। আর োনদ্র সানথ অবেীণে 

করনলে সেয বকোব, যানে মােুনষর মানে ববেকেমূলক 
ববষনয় মীমাাংসা করনে পানরে।” [সূরা আল-বাকারা, 

আয়াে: ২১৩]  

(১) বকোবসমূনহর ওপর ঈমাে আোর মূলকথা: 

বকোবসমূনহর ওপর ঈমাে হনে, এ কথার প্রবে দৃ্ঢ় 

ববশ্বাস স্থাপে করা ময, আল্লাহর অনেক বকোব রনয়নি। 
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যা বেবে োাঁর রাসূলগনণর ওপর োবযল কনরনিে। আর 

ো সবেযকার অনথে আল্লাহর বাণী। আর ো হল মজযাবে 

ও বহদ্ায়াে। আর বেশ্চয় এ বকোবসমূনহর মনধয যা 

রনয়নি ো সেয ও েযায়বেষ্ঠ, এর অেুসরণ করা ও 
েদ্ােুযায়ী আমল করা িরয। একমাত্র আল্লাহ িাো এ 

বকোবসমূনহর সাংখ্যা মকউ জানে ো।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

َََُّّوََّك مََّ﴿  [ ٧١٩: النساء] ﴾١٦٤َّتَۡكلِيٗماَُّموَسَََّّٰٱّلل 

“আর আল্লাহ মূসার সানথ কনথাপথে কনরনিে 
যথাযথভানব।” [সূরা আে-বেসা, আয়াে: ১৪৬] 

বেবে আনরা বনলে,  

َحد ََِّّإَونَّۡ﴿
َ
ِنَََّّأ ِجۡرهََُّّٱۡسَتَجاَركَََّّٱلُۡمۡۡشِكِيَََّّم 

َ
َََّّٰفَأ َََِّّكَلَٰمَََّّيَۡسَمعََََّّحّت   ﴾ٱّلل 

 [ ١:اتلوبة]
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“আর মুশবরকনদ্র মকউ যবদ্ মোমার কানি আশ্রয় প্রাথেো 

কনর, েনব োনক আশ্রয় বদ্নব, যানে মস আল্লাহর বাণী 

শুেনে পায়। [সূরা আে-োওবাহ, আয়াে: ৬] 

(২) বকোবসমূনহর ওপর ঈমাে আোর ববধাে:  

সকল বকোনবর ওপর ঈমাে আো যা আল্লাহ োাঁর 

রাসূলগনণর ওপর অবেীণে কনরনিে, আল্লাহ ো‘বারাকা 

ও ো‘আলা সবেযকার অনথে বকোবসমূনহর মাধযনম কথা 

বনলনিে। এবাং ো (আল্লাহর পে মথনক) অবেীণে, 

মাখ্লুক বা সৃি েয়, আর ময বযবক্ত বকোবসমূহ অথবা 

োাঁর বকিুনক অস্বীকার করনব মস কাবির হনয় যানব। 

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينََََّّيَٰٓ ََّّْٱَّل  َََّّْءاَمُنو ا َََِّّءاِمُنوا ِيََّوٱۡلِكَتَٰبَََِّّورَُسوِلِۦَّبِٱّلل  َلََّّٱَّل  َّنَز 
ََّٰ ِي َََّّوٱۡلِكَتَٰبََِّّرَُسوِلِۦَََّعَ نَزَلََّّٱَّل 

َ
ََِّّيَۡكُفرَََّّۡوَمنََّقۡبُل ََِّّمنَّأ َّبِٱّلل 

َََّّضل َََّّفَقدََّّۡٱٓأۡلِخرَََِّّوٱۡۡلَۡومَََِّّورُُسلِهِۦََّوُكُتبِهِۦََّوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦ ََٰلۢ ًَّدابَعِيََّضَل
 [ ٧٣١: النساء] ﴾١٣٦َّ
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“মহ ঈমােদ্ারগণ, আল্লাহর ওপর পবরপূণে ববশ্বাস স্থাপে 

কর এবাং ববশ্বাস স্থাপে কর োাঁর রাসূল ও োাঁর বকোনবর 

ওপর, যা বেবে অবেীণে কনরনিে স্বীয় রাসূনলর ওপর 

এবাং মস সমস্ত বকোনবর ওপর মযগুনলা অবেীণে করা 

হনয়বিল ইনোপূনবে। ময আল্লাহর ওপর, োাঁর 

বিবরশোনদ্র ওপর, োাঁর বকোবসমূনহর ওপর এবাং 

রাসূলগনণর ওপর ও বকয়ামে বদ্বনসর ওপর ঈমাে 
আেনব ো, মস পথভ্রি হনয় বহু দূ্নর বগনয় পেনব।” [সূরা 

আে-বেসা, আয়াে: ১৩৬] 

বেবে আনরা বনলে, 

َََّّوَهََٰذا﴿ نَزۡلَنَٰهََُّّكَِتَٰب 
َ
ََّّْفَٱت بُِعوهََُُّّمَباَرك ََّّأ  ﴾١٥٥َّتُرََۡحُونَََّّلََعل ُكمَََّّۡوٱت ُقوا

 [ ٧٢٢: االنعام]

“এবি এমে একবি গ্রন্থ, যা আবম অবেীণে কনরবি, খু্ব 

মঙ্গলময়। অেএব, এর অেুসরণ কর এবাং োর োকওয়া 
অবলিে কর; যানে মোমরা করুোপ্রাপ্ত হও।” [সূরা 

আল-আে‘আম, আয়াে: ১৫৫] 
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(৩) এসব বকোনবর প্রবে মােুনষর প্রনয়াজেীয়ো এবাং 

ো অবেীণে করার বপিনে বহকমাে বা রহসয: 

প্রথমে: যানে রাসূনলর ওপর অবেীণে বকোব োাঁর 

উম্মানের জেয জ্ঞােনকাষস্বরূপ হয়। িনল োরা োনদ্র 

দ্ীে সম্পনকে জাোর জনেয এর বদ্নক প্রেযাবেেে কনর।  

বিেীয়ে: যানে রাসূনলর ওপর অবেীণে বকোব োাঁর 

উম্মানের প্রনেযক মেবেকযপূণে ববষনয় ইেসািবভবত্তক 

ববচারক হয়।  

েৃেীয়ে: যানে অবেীণে বকোব রাসূনলর ইনন্তকানলর পর 

দ্ীে সাংরেণকারী বহনসনব দ্াাঁোনে পানর, স্থাে ও কানলর 

যেই দু্রত্ব মহাক ো মকে। মযমে, আমানদ্র েবী 

মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর পরবেেী 

দ্াওয়ানের অবস্থা।  

চেুথেে: যানে এ অবেীণে বকোবসমূহ আল্লাহর পে 

মথনক হুজ্জাে েথা পে ববপনের দ্লীলস্বরূপ হয়। মযে 
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সৃিজীব এ বকোবসমূনহর ববনরাবধো করা এবাং এর 

আেুগেয মথনক মবর হনয় যাওয়ার প্রনচিা ো কনর।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে,  

ةََّّٗٱنل اُسََََّّكنََّ﴿ م 
ُ
َََُّّفَبَعَثَََّّوَِٰحَدةََّّٗأ ََّّٱّلل  ِ ِينَََّّنََّٱنل بِي  ِ ََّوُمنِذرِينَََُّّمبَۡش 

نَزَلَّ
َ
َّْٱۡخَتلَُفوَّفِيَماَّٱنل اِسَََّّبۡيَََِّّۡلَۡحُكمَََّّبِٱۡۡلَق ََِّّٱۡلِكَتََٰبَََّّمَعُهمَََُّّوأ َّا
 [ ٥٧٣: ابلقرة] ﴾فِيهَِّ

“সকল মােুষ একই জাবেসত্তার অন্তভুেক্ত বিল। অেঃপর 

আল্লাহ ো‘আলা েবীনদ্রনক পাোনলে সুসাংবাদ্দ্াো ও 

ভীবেপ্রদ্শেেকারী বহসানব। আর োনদ্র সানথ অবেীণে 

করনলে সেয বকোব, যানে মােুনষর মানে ববেকেমূলক 

ববষনয় মীমাাংসা করনে পানরে। [সূরা আল-বাকারা, 

আয়াে: ২১৩]  

(৪) বকোবসমূনহর ওপর ঈমাে আোর বেয়ম: 

আল্লাহর বকোবসমূনহর প্রবে সাংবেপ্ত ও ববস্তাবরেভানব 
ঈমাে আো যায়।  
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সাংবেপ্ত ঈমাে: এ ঈমাে আো ময, আল্লাহ ো‘আলা োাঁর 

রাসূলগনণর ওপর অনেক বকোব অবেীণে কনরনিে।  

ববস্তাবরেভানব ঈমাে:  

 এ ঈমাে আো ময, আল্লাহ ো‘আলা কুরআনে 

কারীনম ময সকল বকোনবর োম উনল্লখ্ কনরনিে, 

োর ওপর ঈমাে আো। ো মথনক আমরা মজনেবি 

কুরআে, োওরাে, যাবুর, ইেজীল এবাং ইবরাহীম 

ও মূসা আলাইবহমাস সালানমর প্রবে অবেীণে 

পুবস্তকাসমূহ।  

 আনরা ঈমাে আো ময, ঐ সকল বকোব িাোও 

আল্লাহর অনেক বকোব রনয়নি, যা বেবে োাঁর 

েবীগনণর ওপর অবেীণে কনরনিে। আর আল্লাহ 

িাো ঐ সকল বকোনবর োম ও সাংখ্যা মকউ জানে 

ো। 

 আরও ঈমাে আো ময, এ বকোবগুনলা অবেীণে 

হনয়নি যাবেীয় সৎকমে ও ইবাদ্াে একমাত্র আল্লাহ 
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ো‘আলার বেবমনত্ত সম্পাদ্নের মাধযনম োাঁর োওহীদ্ 

বাস্তবায়ে এবাং পৃবথবী মথনক বশকে ও অেযায়-

অোচার দূ্রীভূে করার জেয। মূলে সকল েবীনদ্র 

দ্াওয়াে এক মূলেীবের (োওহীদ্ প্রবেষ্ঠা ও বশকে 

বজেনের) ওপর বিল, যবদ্ও োরা বেয়ম কােুে ও 

বববধ-ববধানে বকিুিা বভন্ন রকম বিনলে।  

 এ ঈমােও রাখ্া ময, পূবেবেেী রাসূলনদ্র প্রবে 

আল্লাহর পে মথনক বকোব অবেীণে হনয়বিল। আর 

আল-কুরআনের ওপর ঈমাে আোর অথে হনলা, ো 

অন্তনর ও মুনখ্ স্বীকৃবে মদ্ওয়া এবাং কুরআনে যা 

রনয়নি ো অেুসরণ করা। আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

نزَِلََّّبَِما ََّّٱلر ُسوُلَََّّءاَمنََّ﴿
ُ
ب ِهِۦَِّمنَّإَِۡلۡهََِّّأ ََّءاَمنَََُّّكلَََّّوٱلُۡمۡؤِمُنوَن ََّّر 

َِّ  [ ٥٨٢: ابلقرة] ﴾َورُُسلِهَََِّّوُكُتبِهِۦََّوَمَلَٰٓئَِكتِهِۦَّبِٱّلل 

“রাসূল ববশ্বাস রানখ্ে ঐ সমস্ত ববষয় সম্পনকে যা 

োাঁর পালেকেোর পে মথনক োাঁর কানি অবেীণে 

হনয়নি এবাং মুবমেরাও। সকনলই ববশ্বাস রানখ্ 
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আল্লাহর প্রবে, োাঁর বিবরশোনদ্র প্রবে, োাঁর 
গ্রন্থসমূনহর প্রবে এবাং োাঁর রাসূলগনণর প্রবে।” [সূরা 

আল-বাকারা, আয়াে: ২৮৫] 

বেবে আনরা বনলে, 

﴿َّْ نزَِلَََّّما ََّّٱت بُِعوا
ُ
ِنَّإَِۡلُۡكمَّأ ب ُِكمََّّۡم  َََّّْوَلََّّر  ۡوِۡلَا َء ََُّّدونِهِۦ ََِّّمنَّتَت بُِعوا

َ
 ﴾أ

 [ ٣: االعراف]

“মোমরা অেুসরণ কর, যা মোমানদ্র প্রবেপালনকর পে 

মথনক অবেীণে হনয়নি। আর আল্লাহনক বাদ্ বদ্নয় অেয 
সাথীনদ্র অেুসরণ কনরা ো।” [সূরা আল-আ‘রাি, 

আয়াে: ৩]  

পূবেবেী বকোনবর মচনয় কুরআনের বকিু বভন্ন নববশিয 

রনয়নি: 

(১) আল-কুরআে স্বীয় শব্দ, অথে এবাং ওনে ময জ্ঞাে ও 

পাবথেব েথয রনয়নি ো সবেববষনয় এক অনলৌবকক শবক্ত।  

(২) আল-কুরআে সবেনশষ আসমােী বকোব, কুরআনের 
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মাধযনম আসমােী বকোনবর পবরসমাবপ্ত ঘনিনি। মযমে, 

আমানদ্র েবী মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর 

বরসালানের িারা সকল বরসালানের পবরসমাবপ্ত ঘনিনি। 

(৩) সকল প্রকার ববকৃবে ও পবরবেেে হনে আল্লাহ 

কুরআেনক বহিাযে করনবে। আর োই অেযােয বকোব 

মথনক ো স্বেন্ত্র। মকেো মস সব বকোনব ববকৃবে ও 

পবরবেেে পবরবধেে ঘনিনি। 

(৪) আল-কুরআে পূবেবেেী বকোনবর সেযায়ে ও 

সাংরেণকারী। 

(৫) কুরআে পূবেবেেী সকল বকোনবর রবহেকারী।    

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

ىََََّّٰحِديٗثاَََّكنََََّّما﴿ ِيَّتَۡصِديقََََّّوَلَِٰكنَُّيۡفََتَ َِّصيَلََّوَتفََّّۡيََديۡهَََِّّبۡيَََّّٱَّل 
ء ََُّّك َِّ  [ ٧٧٧: يوسف] ﴾١١١َّيُۡؤِمُنونَََّّل َِقۡوم َََّّورََۡحَةََّّٗوَُهٗدىَََّشۡ

“এিা মকানো মেগো কথা েয়, বকন্ত যারা ঈমাে রানখ্ 

োনদ্র জেয পূনবেকার কালানমর সমথেে এবাং প্রনেযক 
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বস্তুর বববরণ রহমে ও বহদ্ায়াে।” [সূরা ইউসুি, 

আয়াে: ১১১] 

(৫) পূবেবেেী বকোবসমূনহর সাংবাদ্ গ্রহণ করা: 

আমরা বেবশ্চেভানব জাবে ময, পূবেবেেী বকোনব আল্লাহ 

োাঁর রাসূলগনণর বেকনি অহীর মাধযনম ময সাংবাদ্ 

বদ্নয়নিে ো সেয, োনে মকানো প্রকার সনন্দহ মেই। 

এর অথে এ েয় ময, বেেমানে আহনল বকোব েথা ইয়াহূদ্ী 

ও খৃ্িােনদ্র বেকি ময বকোব রনয়নি ো গ্রহণ করনবা। 

কারণ ো ববকৃে করা হনয়নি, আল্লাহ োাঁর রাসূলগনণর 

বেকি মযভানব অবেীণে কনরনিে মসভানব মেই। পূবেবেেী 

বকোব মথনক আল্লাহ আমানদ্রনক োাঁর বকোনব 

(কুরআনে) ময সাংবাদ্ বদ্নয়নিে ো মথনক আমরা 

বেবশ্চেভানব মজনেবি ময, ‘মকউ কারও গুোহ বহে করনব 

ো। মােুষ োই পায় যা মস কনর, োর কমে শীঘ্রই 

মদ্খ্ানো হনব, অেঃপর োনক পূণে প্রবেদ্াে মদ্য়া হনব।’ 

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 
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مَّۡ﴿
َ
ََّّلَمََّّۡأ

ۡ
ِيََّرَٰهِيمََِّإَوب٣٦َََُّّّۡموَسَََُّّٰصُحِفََِّّفََّّبَِماَّيُنَب أ َََّّٰٓٱَّل  ٣٧ََََّّّوّف  ل 

َ
َّأ

ۡخَرىَََّّٰوِۡزرََََّّوازَِرة ََّّتَزِرَُّ
ُ
ن٣٨ََّّأ

َ
نَسَٰنََِّّل يَۡسَََّّوأ ََّّلِۡۡلِ ن ٣٩ََََّّّسَعََََّّٰماَّإِل 

َ
ََّوأ

َٰهََُُّّثم ٤٠َََّّّيَُرىََََّّٰسۡوَفَََّّسۡعَيُهۥ ۡوَّفَََّّٰٱۡۡلََزا ءََََُّّيَۡزى
َ
 ،٣١: انلجم] ﴾٤١َّٱۡۡل

٩٧ ] 

“োনক বক জাোনো হয়বে যা আনি মূসার বকোনব এবাং 

ইব্রাহীনমর বকোনব ময োর দ্াবয়ত্ব পালে কনরবিল? 

বকোনব আনি ময, মকউ কারও মগাোহ বহে করনব ো 

এবাং মােুষ োই পায় যা মস কনর। আর োর কমে শীঘ্রই 
মদ্খ্ানো হনব, অেঃপর োনক পূণে-প্রবেদ্াে মদ্য়া হনব।” 

[সূরা আে-েজম, আয়াে: ৩৬-৪১] 

বেবে আনরা বনলে,  

ةَََّّتُۡؤثُِرونَََّّبَۡلَّ﴿ ۡنَياَّٱۡۡلََيوَٰ ۡبَقََََّّٰٓخۡي َََّّوٱٓأۡلِخَرة١٦َََُّّّٱلُّ
َ
َّلَِفَََّّهََٰذاَّإِن ١٧ََََّّّوأ

ُحِفَّ وَلَََّّٰٱلصُّ
ُ
َٰهِيمَََُّّصُحِف١٨َََّّّٱۡۡل  [ ٧٤ ،٧١: االعال] ﴾١٩ََّوُموَسَََّّٰإِبَۡر

“বস্তুে মোমরা পাবথেব জীবেনক অগ্রাবধকার দ্াও, অথচ 

পরকানলর জীবে উৎকৃি ও স্থায়ী। এিা বলবখ্ে রনয়নি 
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পূবেবেেী বকোবসমূনহ, ইবরাহীম ও মূসার বকোবসমূনহ।” 

[সূরা আল-আ‘লা, আয়াে: ১৬-১৯]  

পূবেবেেী বকোনবর ববধাে: কুরআনে ময সকল ববধাে 

রনয়নি ো মমনে চলা আমানদ্র অপবরহাযে। েনব পূবেবেেী 

বকোনব যা রনয়নি ো েয়। কারণ আমরা মদ্খ্নবা 

পূবেবেেী বকোনব ময ববধাে রনয়নি ো যবদ্ আমানদ্র 

শরী‘আনের পবরপন্থী হয়, েনব আমরা ো আমল করনবা 

ো, ো বাবেল এ জনেয েয় বরাং ো মস সময় সেয বিল 

এখ্ে ো আমল করা আমানদ্র ওপর অপবরহাযে েয়। 

কারণ, ো আমানদ্র শরী‘আে িারা রবহে হনয় মগনি। 

আর যবদ্ ো আমানদ্র শরী‘আনের অেুরূপ হয়, েনব 

ো সেয বনল ববনববচে হনব। আমানদ্র শরী‘আে ো 

সেয বনল স্বীকৃবে বদ্নয়নি। 

(৬) কুরআে ও হাদ্ীনস ময সকল আসমােী বকোনবর 

োম উনল্লখ্ হনয়নি ো হনলা: 
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(১) কুরআনে কারীম: কুরআে হনলা আল্লাহর বাণী যা 

বেবে মশষ েবী ও রাসূল মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লানমর ওপর োবযল কনরনিে।      

কুরআে সবেনশষ অবেীণে বকোব। আল্লাহ কুরআেনক 

ববকৃবে ও পবরবেেে মথনক বহিাযে করার দ্াবয়ত্ব ভার 

গ্রহণ কনরনিে এবাং সকল আসমােী বকোনবর 

রবহেকারী কনরনিে। 

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

نۡلَاَََّنۡنََُّّإِن ا﴿ ِۡكرَََّّنَز   [ ٤: احلجر] ﴾٩ََّّلََحَِٰفُظونََََّّلُۥَِّإَون اَّٱَّل 

“আমরা স্বয়াং এ উপনদ্শ গ্রন্থ অবেরণ কনরবি এবাং 
আবম বেনজই এর সাংরেক।” [সূরা আল-বহজর, আয়াে: 

৯] 

বেবে আনরা বনলে, 

نَزنۡلَا َّ﴿
َ
ٗقاَّبِٱۡۡلَق ََِّّٱۡلِكَتََٰبََّّإَِۡلَۡكَََّّوأ ِ َّبَِّٱۡلِكَتَََِّّٰمنَََّّيََديۡهَََِّّبۡيَََّّل َِماَُّمَصد 

 [ ٩٨: دةاملائ] ﴾ََّعَلۡيهِ َََّّوُمَهۡيِمًنا
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“আর আমরা আপোর প্রবে অবেীণে কনরবি সেযগ্রন্থ, যা 

পূবেবেেী গ্রন্থসমূনহর সেযায়েকারী এবাং মসগুনলার 

ববষয়বস্তুর রেণানবেণকারী। অেএব আপবে োনদ্র 

পারস্পবরক বযাপারাবদ্নে আল্লাহ যা অবেীণে কনরনিে 
েদ্েুযায়ী িয়সালা করুে।” [সূরা আল-মানয়দ্া, আয়াে: 

৪৮] 

(২) োওরাে: োওরাে ঐ বকোব যানক আল্লাহ মূসা 

আলাইবহস সালানমর ওপর েূর (নজযাবে) ও 

বহদ্ায়ােস্বরূপ োবযল কনরবিনলে। বেী ইসরাঈনলর েবী 

ও আনলমগণ এর িারা িায়সালা করনেে। সুেরাাং মূসা 

আলাইবহস সালানমর ওপর আল্লাহর অবেীণে বকোব 

োওরাে-এর ওপর ঈমাে আো ওয়াবজব, বেেমাে 

েথাকবথে ইয়াহূদ্ীনদ্র হানে ববকৃে োওরানের ওপর 

েয়। আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 
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نَزنۡلَاَّإِن ا َّ﴿
َ
َٰةَََّّأ ِينَََّّٱنل بِيُّونَََّّبَِهاَََّيُۡكمَََُّّونُور  ََُّّهٗدىَّفِيَهاَّٱتل ۡوَرى َّٱَّل 
َّْ ۡسلَُموا

َ
ِينَََّّأ ََّّْلَِّل  َٰنِيُّونََََّّهاُدوا ب  ۡحَبارَََُّّوٱلر 

َ
ََّّْبَِماََّوٱۡۡل ََّتَٰبَِّكََِِّّمنَّٱۡسُتۡحفُِظوا

َِّ  [ ٩٩: دةاملائ] ﴾ٱّلل 

“বেশ্চয় আমরা োওরাে অবেীণে কনরবি, এনে মহদ্ায়াে 

ও আনলা রনয়নি, আল্লাহর আেুগেযশীল েবী, আল্লাহভক্ত 

ও আনলমরা এর মাধযনম ইয়াহূদ্ীনদ্র িায়সালা বদ্নেে। 

মকেো োনদ্রনক আল্লাহর এই গ্রনন্থর মদ্খ্ানশাো করার 
বেনদ্েশ মদ্ওয়া হনয়বিল।” [সূরা আল-মানয়দ্া, আয়াে: 

৪৪] 

(৩) ইিীল: ইিীল ঐ বকোব যা সবেযকার অনথে আল্লাহ 

ঈসা আলাইবহস সালানমর ওপর োবযল কনরবিনলে, যা 

পূবেবেেী সকল আসমােী বকোনবর সেযায়েকারী। সুেরাাং 

ঐ ইিীনলর ওপর ঈমাে আো ওয়াবজব, যা সবেক 

মূলেীবেসহ আল্লাহ ঈসা আলাইবহস সালানমর ওপর 

োবযল কনরবিনলে। খৃ্িােনদ্র বেকি ববকৃে 

ইিীলসমূনহর ওপর েয়। আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 



 

 

 
 94  

ۡيَنا﴿ ََََّّٰٓوَقف  ٗقاََّمۡرَيمَََّّٱبۡنََِّّبِعِيَسَََّّءاَثَٰرِهِمَََّعَ ِ َِّمنََََّّديۡهَِّيََََّّبۡيَََّّل َِماَُّمَصد 
َٰةِ َّ جِنيَلَََّّوَءاَتۡيَنَٰهََُّّٱتل ۡوَرى ٗقاََّونُور ََُّّهٗدىَّفِيهََِّّٱۡۡلِ ِ ََّديۡهَِّيََََّّبۡيَََّّل َِماََّوُمَصد 
َٰةَِِّمنََّ  [ ٩١: دةاملائ] ﴾٤٦َّل ِۡلُمت قِيََََّّوَموِۡعَظةََّّٗوَُهٗدىَّٱتل ۡوَرى

“আর আমরা োনদ্র মপিনে মাবরয়ানমর পুত্র ঈসানক 

মপ্ররণ কনরবি। বেবে পূবেবেেী গ্রন্থ োওরানের 

সেযায়েকারী বিনলে। আবম োনক ইিীল প্রদ্াে কনরবি। 

এনে মহদ্ায়াে ও আনলা রনয়নি। এবি পূবেবেেী গ্রন্থ 

োওরানের-সেযায়ে কনর, পথ প্রদ্শেে কনর এবাং এবি 
মুত্তাকীনদ্র জনেয মহদ্ায়াে ও উপনদ্শবােী।” [সূরা আল-

মানয়দ্া, আয়াে: ৪৬] 

োওরাে ও ইিীনল যা রনয়নি েন্মনধয আমানদ্র েবী 

মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লানমর বরসালানের 

সুসাংবাদ্ রনয়নি। আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

ِينََّ﴿ ِ ََّّٱنل ِب ََّّٱلر ُسوَلََّّيَت بُِعونَََّّٱَّل  م 
ُ
ِيَّٱۡۡل َّاَمۡكُتوبًََََّّيُِدونَُهۥَّٱَّل 

َٰةَِِّفََِّّعنَدُهمَّۡ جِنيلََِّّٱتل ۡوَرى ُمُرُهمََّوٱۡۡلِ
ۡ
َُٰهمََّّۡبِٱلَۡمۡعُروِفََّّيَأ ََّعنَََِّّوَيۡنَهى

ي َِبَِٰتََّّلَُهمَََُّّوُيِحلََُّّّٱلُۡمنَكرَِّ ِمََُّّٱلط  ئَِثَََّّعلَۡيِهمَََُّّوُيَحر  َّۡنُهمَّۡعََََّّوَيَضعََُّّٱۡۡلََبَٰٓ
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ۡغَلََٰلََّّإِۡۡصَُهمَّۡ
َ
َََِّّعلَۡيِهۡم ََََّّكنَۡتََّّٱل ِّتَََّّوٱۡۡل ََّّْينََّفَٱَّل  ُروهََُّّبِهِۦََّءاَمُنوا َّوََعز 

وهَُّ َََّّْونَََصُ ِي ََّّٱنلُّورََََّّوٱت َبُعوا نزَِلََّّٱَّل 
ُ
ۥ ََّّأ ْوَلَٰٓئَِكَََّّمَعُه

ُ
 ﴾١٥٧َّٱلُۡمۡفلُِحونَََُّّهمََُّّأ

 [ ٧٢١: االعراف]

“যারা আেুগেয কনর এ রাসূনলর, বযবে বেরের েবী, যার 

সম্পনকে োনদ্র বেনজনদ্র কানি রবেে োওরাে ও 

ইিীনল বলখ্া মদ্খ্নে পায়, বেবে োনদ্রনক বেনদ্েশ মদ্ে 

সৎকনমের, বারণ কনরে অসৎকমে মথনক, োনদ্র জেয 

যাবেীয় পববত্র বস্তু হালাল মঘাষণা কনরে ও বেবষদ্ধ 

কনরে বেকৃি বস্তুসমূহ, আর োনদ্র ওপর মথনক মস 

মবাো োবমনয়নিে এবাং মস বন্দীত্ব অপসারণ কনরে যা 
োনদ্র ওপর ববদ্যমাে বিল।” [সূরা আল-আ‘রাি, 

আয়াে: ১৫৭] 

(৪) যাবুর: যাবুর ঐ বকোব যা আল্লাহ দ্াউদ্ আলাইবহস্ 

সালাম-এর ওপর োবযল কনরবিনলে। সুেরাাং ঐ যাবুনরর 

ওপর ঈমাে আো ওয়াবজব যা আল্লাহ দ্াউদ্ আলাইবহস 
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সালানমর ওপর োবযল কনরবিনলে। মস যাবুর েয় যা 

ইয়াহূদ্ীরা ববকৃে কনর মিনলনি। 

আল্লাহ ো‘আলা বনলে,  

 [ ٢٢: االرساء] ﴾٥٥ََّزُبوٗراََّداوُۥدََََّّوَءاتَۡيَنا﴿

“আর দ্াউদ্নক দ্াে কনরবি যাবুর।” [সূরা আে-বেসা, 

আয়াে: ৬৩, সূরা আল-ইসরা, আয়াে: ৫৫] 

(৫) ইবরাহীম ও মূসা আলাইবহস সালানমর সুহুি বা 

পুবস্তকাসমূহ: ো ঐ সকল পুবস্তকা যা আল্লাহ ইবরাহীম 

ও মূসা আলাইবহস্ সালামনক বদ্নয়বিনলে। কুরআে ও 

হাদ্ীনস যা উনল্লখ্ হনয়নি ো িাো এ সকল পুবস্তকা 

হাবরনয় মগনি।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

مَّۡ﴿
َ
ََّّلَمََّّۡأ

ۡ
َٰهِيم٣٦ََََُّّّموَسَََُّّٰصُحِفََِّّفََّّبَِماَّيُنَب أ ِيَِّإَوبَۡر َََّّٰٓٱَّل  ٣٧ََََّّّوّف  ل 

َ
َّأ

ۡخَرىَََّّٰوِۡزرََََّّوازَِرة ََّّتَزِرَُّ
ُ
ن٣٨ََّّأ

َ
نَسَٰنََِّّل يَۡسَََّّوأ ََّّلِۡۡلِ ن ٣٩ََََّّّسَعََََّّٰماَّإِل 

َ
ََّوأ
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َٰهََُُّّثم ٤٠َََّّّيَُرىََََّّٰسۡوَفَََّّسۡعَيُهۥ ۡوَّفَََّّٰٱۡۡلََزا ءََََُّّيَۡزى
َ
 ،٣١: انلجم] ﴾٤١َّٱۡۡل

٩٧ ] 

“োনক বক জাোনো হয় বে যা আনি মূসার বকোনব এবাং 

ইবরাহীনমর বকোনব ময, োর দ্াবয়ত্ব পালে কনরবিল? 

বকোনব আনি ময, মকউ কানরা গুোহ বহে করনব ো 

এবাং মােুষ ো পায় যা মস কনর। আর োর কমে শীঘ্রই 
মদ্খ্ানো হনব, অেঃপর োনক পূণে প্রবেদ্াে মদ্য়া হনব।” 

[সূরা আে-েজম, আয়াে: ৩৬-৪১] 

বেবে আনরা বনলে, 

ةَََّّتُۡؤثُِرونَََّّبَۡلَّ﴿ ۡنَياَّٱۡۡلََيوَٰ ۡبَقََََّّٰٓخۡي َََّّوٱٓأۡلِخَرة١٦َََُّّّٱلُّ
َ
َّلَِفَََّّهََٰذاَّإِن ١٧ََََّّّوأ

ُحِفَّ وَلَََّّٰٱلصُّ
ُ
َٰهِيمَََُّّصُحِف١٨َََّّّٱۡۡل  ،٧١: االعال] ﴾١٩َََّّوُموَسَََّّٰإِبَۡر

٧٤ ] 

“বস্তুেঃ মোমরা পাবথেব জীবেনক অগ্রাবধকার দ্াও, অথচ 

পরকানলর জীবে উৎকৃি ও স্থায়ী। এিা বলবখ্ে রনয়নি 
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পূবেবেেী বকোবসমূনহ। ইবরাহীম ও মূসার বকোব বা 

পুবস্তকাসমূনহ।” [সূরা আল-আ‘লা, আয়াে: ১৪-১৯]  
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চেুথে রুকে: রাসূলগনণর ওপর ঈমাে 

(১) রাসূল আলাইবহমুস সালামগনণর ওপর ঈমাে আো:  

আর ো ঈমানের রুকেসমূনহর একবি রুকে, যার ওপর 

ঈমাে আো িাো মকানো বযবক্তর ঈমাে পবরপূণে হনব ো।  

রাসূলগনণর ওপর ঈমাে হনলা: এ কথার দৃ্ঢ় ববশ্বাস করা 

ময, আল্লাহর অনেক রাসূল রনয়নি যানদ্রনক বেবে োাঁর 

বরসালাে প্রচার করার জেয বেবোচে কনরনিে। যারা 

োনদ্র অেুসরণ করনব, োরা বহদ্ায়াে (সবেক পথ) 

পানব। আর যারা োনদ্র অেুসরণ করনব ো োরা পথভ্রি 

হনব। আল্লাহ োনদ্র বেকি ময বকোব অবেীণে কনরনিে 

ো সুস্পিভানব প্রচার কনরনিে। োরা অবপেে আমােে 

আদ্ায় কনরনিে এবাং স্বীয় উম্মােনক কলযানণর উপনদ্শ 

বদ্নয়নিে। োরা আল্লাহর পনথ যথাযথ বজহাদ্ কনরনিে। 

এবাং যা সহ মপ্রবরে হনয়নিে োর মকানো অাংশ 

পবরবেেে, পবরবধেে ও মগাপে ো কনর স্বজাবের ওপর 

হুজ্জাে (পে-ববপনের দ্লীল) কানয়ম কনরনিে। আল্লাহ 
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ময সকল রাসূলনদ্র োম আমানদ্র কানি উনল্লখ্ 

কনরনিে, আর যানদ্র োম উনল্লখ্ কনরে োই োনদ্র 

সকনলর প্রবে আমরা ঈমাে আেনবা।  

প্রনেযক রাসূলই োাঁর পূবেবেেী রাসূল আগমনণর সুসাংবাদ্ 

বদ্নেে এবাং পরবেেী রাসূল পূবেবেী রাসূনলর সেযায়ে 

করনেে।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

﴿َّْ َََِّّءاَمن اَّقُولُو ا نزَِلَََّّوَما ََّّبِٱّلل 
ُ
نزَِلَََّّوَما ََّّإَِۡلَۡناَّأ

ُ
َِٰهََّّإَِلَََّّٰٓأ َِّإَوۡسَمَٰعِيَلََّّمََّإِبَۡر

ۡسَباِطَََّّوَيۡعُقوَبََِّّإَوۡسَحَٰقََّ
َ
وِتََََّّوَما َََّّوٱۡۡل

ُ
وِتََََّّوَما ََّّوَِعيَسَََُّّٰموَسَََّّٰأ

ُ
َّأ

ب ِِهمََِّّۡمنَّٱنل بِيُّونََّ ُِقَََّّلََّّر  َحد َََّّبۡيَََُّّنَفر 
َ
ِۡنُهمََّّۡأ  ﴾١٣٦َُّمۡسلُِمونََََّّلُۥََّوََنۡنََُّّم 

 [ ٧٣١: ابلقرة]

“মোমরা বল, আমরা ঈমাে এনেবি আল্লাহর ওপর এবাং 

যা অবেীণে হনয়নি আমানদ্র প্রবে এবাং যা অবেীণে 

হনয়নি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবাং 

েদ্ীয় বাংশধনরর প্রবে এবাং মূসা, ঈসা ও অেযােয েবীনক 
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োনদ্র রনবর পে মথনক যা দ্াে করা হনয়নি, 

েৎসমূদ্নয়র ওপর। আমরা োনদ্র মনধয পাথেকয কবর 
ো। আর আমরা োাঁরই আেুগেযকারী।” [সূরা আল-

বাকারা, আয়াে: ১৩৬] 

আর ময বযবক্ত মকানো রাসূলনক বমথযা জােল, মস মযে 

অস্বীকার করল যা সেয বনল ববশ্বাস কনরবিল এবাং ময 

বযবক্ত োাঁর (রাসূনলর) অবাধয হনলা, মস মূলেঃ োাঁর 

অবাধয হনলা বযবে োনক আেুগনেযর আনদ্শ কনরনিে। 

(অথোৎ আল্লাহর)।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে,  

ِينَََّّإِن َّ﴿ ََِّّيَۡكُفُرونَََّّٱَّل  نََّوُيرِيُدونََََّّورُُسلِهِۦَّبِٱّلل 
َ
ََّّْأ ِقُوا َِّٱََّبۡيَََُّّيَفر  َّّلل 

ََّّنُۡؤِمنَََُّّوَيُقولُونََََّّورُُسلِهِۦ َََّّونَۡكُفرََُّّبَِبۡعض  نََّوُيرِيُدونَََّّبَِبۡعض 
َ
َّأ

َّْ َٰلَِكَََّّبۡيََََّّيت ِخُذوا ْوَلَٰٓئَِك١٥٠ََََّّّسبِيًلَََّّذ
ُ
َٰفُِرونَََُّّهمََُّّأ ا ََّّٱۡلَك ۡعَتۡدنَاََّحق ٗ

َ
ََّوأ

َٰفِرِينََّ ِهيٗناََّعَذاٗباَّلِۡلَك  [ ٧٢٧ ،٧٢١: النساء] ﴾١٥١َّمُّ
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“যারা আল্লাহ ও োাঁর রাসূলগণনক অস্বীকার কনর োরা 

আল্লাহ ও োাঁর রাসূলগনণর প্রবে ববশ্বানস োরেময করনে 

চায় আর বনল ময, আমরা কেকনক ববশ্বাস কবর ও 

কেকনক অস্বীকার কবর এবাং এরাই মধযবেেী মকানো পথ 

অবলিে করনে চায়। প্রকৃেপনে এরাই সেয 

অস্বীকারকারী। আর যারা সেয অস্বীকারকারী োনদ্র 
জেয নেরী কনর মরনখ্বি অপমােজেক শাবস্ত।” [সূরা 

আে-বেসা, আয়াে: ১৫০-১৫১] 

(২) েবুওয়ানের হাকীকাে:  

েবুওয়াে হনলা: স্রিা (আল্লাহ) ও সৃবি জীনবর (বান্দার) 

মানে োাঁর শরী‘আে প্রচানরর মাধযম। আল্লাহ স্বীয় 

বান্দানদ্র মনধয যানক ইো েবুওয়ানের জেয মনোেীে 

কনরে এবাং েবুওয়াে বদ্নয় সম্মাবেে কনরে। এনে 
আল্লাহ িাো কানরা মকানো প্রকার ইখ্বেয়ার মেই।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 
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﴿َُّ َََّّإِن ََّّٱنل اِس َََّّوِمنَََّّرُُسٗلََّّٱلَۡمَلَٰٓئَِكةَِِّمنَََّّيَۡصَطِفََّّٱّلل  َِّصي َّبََََّّسِميُعََّّۢٱّلل 
 [ ١٢: احلج] ﴾٧٥

“আল্লাহ বিবরশো ও মােুনষর মধয মথনক রাসূল মনোেীে 
কনরে, বেশ্চয় আল্লাহ সবেনশ্রাো, সবেদ্রিা।” [সূরা আল-

হাজ্, আয়াে: ৭৫] 

েবুওয়াে (আল্লাহ কেৃেক) প্রদ্ত্ত, কানরা অবজেে েয়, 

অবধক ইবাদ্াে বা আেুগনেযর মাধযনম পাওয়া যায় ো। 

মকানো েবীর ইোয় বা োাঁর চাওয়ার মাধযনম ও আনস 

ো। ো শুধুমাত্র মহাে আল্লাহর বেবোচে ও মনোেয়ে। 

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

﴿َُّ : الشورا] ﴾١٣َّيُنِيُبَََّّمنَّإَِۡلۡهََِّّۡهِدي ََّويَََّّيََشا ءَََُّّمنَّإَِۡلۡهََََِّّيَۡتِب ََّّٱّلل 
٧٣ ] 

“আল্লাহ যানক ইো মনোেীে কনরে এবাং ময োাঁর 
অবভমূখ্ী হয়, োনক পথ প্রদ্শেে কনরে।” [সূরা আশ-

শূরা, আয়াে: ১৩] 
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(৩) রাসূল মপ্ররনণর বহকমে বা রহসয:    

রাসূলগনণর মপ্ররনণর বহকমে বেেরূপ:  

প্রথমে: বান্দানদ্রনক বান্দার ইবাদ্াে করা মথনক মুক্ত 

কনর বান্দার প্রবেপালনকর (আল্লাহর) ইবাদ্ানে বেনয় 

যাওয়া এবাং সৃবিজীনবর দ্াসনত্বর বন্ধে মথনক মুক্ত কনর 

স্বীয় রনবর (আল্লাহর) স্বাধীে ইবাদ্ানের পথ মদ্খ্ানো। 

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

رَۡسۡلَنََٰكَََّّوَما َّ﴿
َ
ََّّأ  [ ٧١١: االنبياء] ﴾١٠٧َّل ِۡلَعَٰلَِميَََّّرََۡحَةََّّٗإِل 

“আর আমরা মো আপোনক মকবল সৃবিকুনলর জনেয 
রহমেস্বরূপই মপ্ররণ কনরবি।” [সূরা আল-আবিয়া, 

আয়াে: ১০৭] 

বিেীয়ে: ময উনেনশয আল্লাহ সৃবিজীব সৃবি কনরনিে, মস 
উনেনশযর সানথ (মােুষনক) পবরচয় করানো।  

আর মস উনেশয হনলা োাঁর একত্ববাদ্ ববশ্বাস ও ইবাদ্াে 

করা। ো একমাত্র রাসূলগনণর মাধযনম জাো যায়। 
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যানদ্রনক আল্লাহ োাঁর সৃিজীব মথনক মনোেয়ে কনরনিে 

এবাং সকনলর ওপর প্রাধােয বদ্নয়নিে।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

ة ََُّّك ََِِّّفَََّّبَعۡثَناََّولََقدَّۡ﴿ م 
ُ
نََِّّر ُسوًلََّّأ

َ
ََّّْأ َََّّٱۡعُبُدوا ََّّْٱّلل  ََّوٱۡجَتنُِبوا

َُٰغوَت َّ  [ ٣١: انلحل] ﴾ٱلط 

“আর অবশযই আমরা প্রনেযক উম্মানের মনধযই রাসূল 

মপ্ররণ কনরবি এই মনমে ময, মোমরা আল্লাহর ইবাদ্াে 

কর এবাং োগূেনক (আল্লাহ বযেীে অনেযর ইবাদ্াে করা 

হয় োনদ্রনক) বজেে কর।” [সূরা আে-োহল, আয়াে: 

৩৬] 

েৃেীয়ে: রাসূলগণনক মপ্ররনণর মাধযনম মােুনষর ওপর 

হুজ্জাে (পে-ববপনের দ্লীল) প্রবেবষ্ঠে করা। 

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

ِينَََّّرُُّسٗلَّ﴿ ِ بَۡش  َََّّوُمنِذرِينَََّّمُّ ََّّلِلن اِسََّّيَُكونَََِِّّلَل  ََََِّّعَ ُۢةَّٱّلل  َّۡعدََّبَََُّّحج 
َََُّّوََكنَََّّٱلرُُّسِل َّ  [ ٧١٢: النساء] ﴾١٦٥ََّحِكيٗماََّعزِيًزاَّٱّلل 
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“সুসাংবাদ্দ্াো ও ভীবে-প্রদ্শেেকারী রাসূলগণনক মপ্ররণ 

কনরবি, যানে রাসূলগনণর পনর আল্লাহর প্রবে অপবাদ্ 

আনরাপ করার মনো মকানো অবকাশ মােুনষর জেয ো 
থানক, আর আল্লাহ পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আে-

বেসা, আয়াে: ১৬৫] 

চেুথেে: বকিু গানয়বী ববষনয়র ববষয় বণেো করা, যা মােুষ 

োনদ্র জ্ঞাে িারা উপলবি করনে পানর ো।  

মযমে, আল্লাহর োমসমূহ ও োাঁর গুণসমূহ এবাং 

বিবরশোনদ্র ও মশষ বদ্বস সম্পনকে জাো ইেযাবদ্।  

পঞ্চমে: যানে রাসূলরা অেুসরণীয় উত্তম আদ্শে হয়; 

মকেো আল্লাহ োনদ্রনক উত্তম চবরনত্র পূণে কনরনিে 

এবাং োনদ্রনক সাংশয় ও প্রবৃবত্তর অেুসরণ মথনক মুক্ত 

মরনখ্নিে।  

 আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

ْوَلَٰٓئَِكَّ﴿
ُ
ِينَََّّأ ُ َََّّهَدىَّٱَّل  َُٰهمََُّّٱّلل   [ ٤١: االنعام] ﴾ٱۡقَتِدۡه ََّّفَبُِهَدى
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“োরা এমে বিনলে, যানদ্রনক আল্লাহ পথ-প্রদ্শেে 

কনরবিনলে, অেএব আপবেও োনদ্র পথ অেুসরণ 
করুে।” [সূরা আল-আে‘আম, আয়াে: ৯০]  

বেবে আনরা বনলে, 

ۡسَوة ََّّفِيِهمََّّۡلَُكمََََّّۡكنَََّّلََقدَّۡ﴿
ُ
 [ ١: املمتحنة] ﴾َحَسَنة ََّّأ

“মোমানদ্র জেয রাসূলনদ্র মনধয উত্তম আদ্শে-রনয়নি।” 

[সূরা আল-আহযাব, আয়াে: ২১] 

ষষ্ঠে: আত্ম্শুবদ্ধ ও পববত্রকরণ এবাং আত্ম্ববেিকারী 

মথনক সেেক-সাবধাে করা। আল্লাহ ো‘আলা বনলে,  

ِيَُّهوََّ﴿ ََِّّفَََّّبَعَثََّّٱَّل  ِ ِي  م 
ُ
ِۡنُهمََّّۡرَُسوٗلََّّنََّٱۡۡل ََّّْم  ََّءاَيَٰتِهِۦََّعلَۡيِهمَََّّۡيۡتلُوا

ِيِهمَّۡ ََِّّْإَونََّوٱۡۡلِۡكَمةَََّّٱۡلِكَتََٰبَََّّوُيَعل ُِمُهمَََُّّوُيَزك  ََّلَٰل ََّضََّّلَِفَََّّقۡبُلََِّّمنَََّكنُوا
بِي َّ  [ ٥: اجلمعة] ﴾٢َّمُّ

“বেবেই মস সত্তা, বযবে বেরেরনদ্র মধয মথনক একজে 

রাসূল মপ্ররণ কনরনিে, বযবে োনদ্র কানি পাে কনরে 

োাঁর আয়ােসমূহ, োনদ্রনক পববত্র কনরে এবাং বশো 
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মদ্ে বকোব ও বহকমাে।” [সূরা আল-জুমু‘আ, আয়াে: 

২] 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে, 

 «. إنما بعثت ألتمم ماكرم األخالق»

“আবম উত্তম আদ্শে পবরপূণে করার জনেযই মপ্রবরে 
হনয়বি।” (আহমাদ্ ও হানকম) 

(৪) রাসূলগনণর দ্াবয়ত্বসমূহ: 

রাসূলগনণর অনেক গুরুত্বপূণে দ্াবয়ত্ব রনয়নি, মযমে: 

(ক) শরী‘আে প্রচার করা, মােুষনক এক আল্লাহর 

ইবাদ্াে করনে এবাং বেবে বযেীে অনেযর ইবাদ্াে মথনক 

মুক্ত হওয়ার আহবাে করা। আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

ِينََّ﴿ ََِّّرَِسََٰلَِٰتََُّّيَبل ُِغونَََّّٱَّل  َحًداَََّيَۡشۡونََََّّوَلَََّّوَيۡخَشۡونَُهۥَّٱّلل 
َ
ََّّأ َ َّٱَّإِل  َّّلل 

َََِّّوَكَفََّٰ  [ ٣٤: االحزاب] ﴾٣٩ََّحِسيٗباَّبِٱّلل 
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“োাঁরা (েবীগণ) আল্লাহর বরসালাে প্রচার করনেে ও 

োাঁনক ভয় করনেে। োরা আল্লাহ বযেীে অেয কাউনক 
ভয় করনেে ো। বহসাব গ্রহনণর জেয আল্লাহই যনথি।” 

[সূরা আল-আহযাব, আয়াে: ৩৯] 

(খ্) দ্ীনের অবেীণে ববধাে বণেো করা। আল্লাহ ো‘আলা 

বনলে, 

ُبرِ ََّّبِٱۡۡلَي َِنَِٰتَّ﴿ نَزنۡلَا َََّّوٱلزُّ
َ
ِۡكرَََّّإَِۡلَۡكَََّّوأ َََّّٱَّل  ِ َِلَّنَََُّّماَّلِلن اِسََّّتِلُبَي  َّإَِۡلِۡهمََّّۡز 

ُرونََََّّولََعل ُهمَّۡ  [ ٩٩: انلحل] ﴾٤٤َََّّيَتَفك 

“আপোর কানি আমরা উপনদ্শ ভাণ্ডার (কুরআে) 

অবেীণে কনরবি। যানে আপবে মলাকনদ্র সামনে ঐ সব 

ববষয় বববৃে কনরে, মযগুনলা োনদ্র প্রবে অবেীণে করা 
হনয়নি, যানে োরা বচন্তা ভাবো কনর।” [সূরা আে-

োহাল, আয়াে: ৪৪] 

(গ) উম্মােনক কলযানণর পথ প্রদ্শেণ ও অকলযাণ মথনক 

সেকে সাবধাে করা এবাং োনদ্রনক পূনণযর সুসাংবাদ্ ও 
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োনদ্রনক শাবস্তর ভীবে-প্রদ্শেে করা। আল্লাহ ো‘আলা 

বনলে, 

ِينَََّّرُُّسٗلَّ﴿ ِ بَۡش   [٧١٢: النساء] ﴾َوُمنِذرِينَََّّمُّ

“সুসাংবাদ্দ্াো ও ভীবে-প্রদ্শেেকারী রাসূলগণনক মপ্ররণ 
কনরবি।” [সূরা আে-বেসা, আয়াে: ১৬৫]  

(ঘ) মােুষনক কথায় ও কানজ সুন্দর চবরত্র ও উত্তম 

আদ্শেবাে কনর মোলা।  

(ঙ) আল্লাহর শরী‘আে বান্দানদ্র মানে প্রবেষ্ঠা ও 

বাস্তবায়ণ করা।  

(চ) রাসূলগনণর স্বীয় উম্মানের ববপনে মশষ বদ্বনস এ 

সােয মদ্ওয়া ময োরা োনদ্র বেকি স্পিভানব দ্ীনের 

দ্াওয়াে মপৌঁিানয়নিে। আল্লাহ ো‘আলা বনলে,  

ة ََُّّك ََِِّّمنَِّجۡئَناَّإَِذاَّفََكۡيَفَّ﴿ م 
ُ
َََّّٰبَِكََّّوَِجۡئَناَّبَِشِهيد ََّّأ ُؤَل ءََََِّّعَ ََّهَٰٓ

 [ ٩٧: النساء] ﴾٤١ََّشِهيٗدا
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“আর েখ্ে বক অবস্থা দ্াাঁোনব, যখ্ে আবম প্রবেবি 

উম্মানের মধয মথনক সােী উপস্থাপে করব এবাং 
আপোনক োনদ্র ওপর সােী উপস্থাপে করব।” [সূরা 

আে-বেসা, আয়াে: ৪১] 

(৫) ইসলাম সকল েবীনদ্র দ্ীে: 

ইসলাম সকল েবী ও রাসূলগনণর দ্ীে। আল্লাহ ো‘আলা 

বনলে, 

ِينَََّّإِن َّ﴿ ََِِّّعندَََّّٱل  َُٰم ََّّٱّلل  ۡسَل  [ ٧٤: عمران ال] ﴾ٱۡۡلِ

“বেঃসনন্দনহ আল্লাহর বেকি গ্রহেনযাগয দ্ীে বা ধমে 
একমাত্র ইসলাম।” [সূরা আনল ইমরাে, আয়াে: ১৯] 

োাঁরা সকনলই এক আল্লাহর ইবাদ্াে করার বদ্নক এবাং 

আল্লাহ িাো অনেযর ইবাদ্াে বজেে করার আহবাে 

জাোনেে। যবদ্ ও োনদ্র শরী‘আে ও বববধ-ববধাে বভন্ন 

রকম বিল, বকন্তু োরা সকনলই মূলেীবেনে একমে 

বিলে, ো হনলা োওহীদ্ বা আল্লাহর একত্ববাদ্। 
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েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,  

 «األنبياء إخوة لعالت»

“েবীরা এনক অপনর নবমানত্রয় ভাই বিনলে।” (সহীহ 

বুখ্ারী) 

(৬) রাসূলগণ মােুষ, োরা গানয়ব জানেে ো: 

ইলনম গাইব জাো আল্লাহর নববশিয, েবীগনণর গুণ েয়। 

কারণ োরা অেযােয মােুনষর মে মােুষ। োরা পাোহার 

কনরে, নববাবহকসূনত্র আবদ্ধ হে, বেদ্রা যাে, অসুস্থ হে 

ও ক্লান্ত হে।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

رَۡسۡلَناََّوَما َّ﴿
َ
ُكلُونَََّّإِن ُهمََّّۡإِل  ََّّٱلُۡمۡرَسلِيَََِّّمنََََّّقۡبلََكََّّأ

ۡ
َعامََََّّۡلَأ َّٱلط 

ۡسَواِق ََِّّفَََّّوَيۡمُشونََّ
َ
 [ ٥١: الفرقان] ﴾َّٱۡۡل

“আপোর পূনবে যে রাসূল মপ্ররণ কনরবি, োরা সবাই 
খ্াদ্য গ্রহণ করে এবাং হানি বাজানর চলা মিরা করে।” 

[সূরা আল-িুরকাে, আয়াে: ২০] 
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আল্লাহ ো‘আলা আরও বনলে, 

رَۡسۡلَناََّولََقدَّۡ﴿
َ
ِنَّرُُسٗلََّّأ ۡزَوَٰٗجاَّلَُهمََّّۡوََجَعۡلَناََّقۡبلَِكََّّم 

َ
ٗة ََّّأ ِي   ﴾َوُذر 

 [ ٣٨: الرعد]

“আপোর পূনবে আমরা অনেক রাসূল মপ্ররণ কনরবি এবাং 
োনদ্রনক স্ত্রী ও সন্তাে-সন্তবে বদ্নয়বি।” [সূরা আর-রা‘দ্, 

আয়াে: ৩৮]  

োাঁনদ্রনক ও বচন্তা, দু্ঃখ্ আেন্দ ও কমে মপ্ররণা স্পশে 

কনর মযমে-সাধারণ মােুষনক মপনয় থানক। বকন্তু আল্লাহ 

োনদ্রনক োাঁর দ্ীে প্রচার করার জেয মনোেয়ে 

কনরনিে। আল্লাহ োনদ্রনক (রাসূলনদ্রনক ইলনম গানয়ব 

হনে) যা অবগে করাে ো বযেীে মকানো ইলনম গানয়ব 

জানেে ো। আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

َٰلِمَُّ﴿ َََُّّٰيۡظِهرََُّّفََلََّّٱۡلَغۡيبَََِّّع َحًداََّغۡيبِهِۦ ََََّّعَ
َ
٢٦َََّّّأ َِّمنَّٱۡرتََضََََّّٰمنََِّّإِل 

: اجلن] ﴾٢٧َّرََصٗداََّخۡلفِهِۦََّوِمنََّّۡيََديۡهَََِّّبۡيََِِّّمنََّّۢيَۡسلُُكََّّفَإِن ُهۥَّر ُسول َّ
٥١ ،٥١ ] 
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“বেবে গানয়নবর জ্ঞােী, পরন্তু বেবে গানয়নবর ববষয় কারও 

কানি প্রকাশ কনরে ো। োাঁর মনোেীে রাসূল বযেীে। 
েখ্ে বেবে োর অনগ্রও পশ্চানে প্রহরী বেযুক্ত কনরে।” 

[সূরা আল-বজন্ন, আয়াে: ২৬-২৭] 

(৭) রাসূলগণ মা‘সূম বা বেস্পাপ:  

আল্লাহ ো‘আলা োাঁর বরসালাে প্রদ্াে ও প্রচার করার 

জেয োাঁর সৃিজীব মথনক উত্তম মলাকনদ্রনক বেবোচে 

কনরনিে। যারা সৃবিগে ও চবরত্রগে বদ্ক মথনক পবরপূণে, 

আল্লাহ োনদ্রনক কবীরা গুোহ মথনক বেরাপনদ্ 

মরনখ্নিে। সকল ত্রুবি মথনক োনদ্রনক মুক্ত কনরনিে। 

যানে োরা আল্লাহর অহী স্বীয় উম্মানের বেকি মপৌঁিানে 

সেম হে।  

আল্লাহর পে মথনক োাঁর বরসালাে প্রচানরর বযাপানর ময 

সাংবাদ্ বদ্নয়নিে, োনে োরা ময মা‘সূম ো 
সবেজেস্বীকৃে। আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 
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َها﴿ يُّ
َ
أ نزَِلَََّّما ََّّبَل ِغََّّۡٱلر ُسوُلَََّّيَٰٓ

ُ
ب َِك ََِّّمنَّإَِۡلَۡكََّّأ ََّفَماََّتۡفَعۡلََّّل مََِّّۡإَونَّر 

ََّّبَل ۡغَتَّ ََُّّرَِساتَلَُهۥ   [ ١١: دةاملائ] ﴾ٱنل اِس ََِّّمنََََّّيۡعِصُمَكَََّّوٱّلل 

“মহ রাসূল, মপৌঁনি বদ্ে আপোর প্রবে পালনকর পে 

মথনক আপোর প্রবে যা অবেীণে হনয়নি। আর যবদ্ 

আপবে এরূপ ো কনরে,েনব আপবে োাঁর বরসালাে 

বকিুই মপৌঁিানলে ো, আল্লাহ আপোনক মােুনষর কাি 
মথনক বেরাপনদ্ রাখ্নবে।” [সূরা আল-মানয়দ্া, আয়াে: 

৬৭]  

বেবে আনরা বনলে, 

ِينََّ﴿ ََِّّرَِسََٰلَِٰتََُّّيَبل ُِغونَََّّٱَّل  َحًداَََّيَۡشۡونََََّّوَلَََّّوَيۡخَشۡونَُهۥَّٱّلل 
َ
ََّّأ َّإِل 

َّ َ  [ ٣٤: االحزاب] ﴾ٱّلل 

“োাঁরা (েবীগণ) আল্লাহর বরসালাে প্রচার করনেে ও 

োাঁনক ভয় করনেে, োরা আল্লাহ বযেীে অেয কাউনক 
ভয় করনেে ো।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াে: ৩৯] 

বেবে আনরা বনলে,  
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َۡعلَمََّ﴿ ِ نَّۡل 
َ
ََّّْقَدََّّۡأ بۡلَُغوا

َ
َحاَطَََّّرب ِِهمََّّۡرَِسََٰلَِٰتََّّأ

َ
يِۡهمََّّۡبَِماََّوأ ۡحَصََََّّٰلَ

َ
َُّك َََّّوأ

ء َّ  [ ٥٨: اجلن] ﴾٢٨ََّعَدَدۢاَََّشۡ

“যানে আল্লাহ ো‘আলা মজনে মেে ময, রাসূলগণ োনদ্র 

পালেকেোর বরসালাে মপৌঁবিনয়নিে বকো। রাসূলগনণর 

কানি যা আনি, ো োাঁর জ্ঞাে-নগাচর। বেবে সব বকিুর 
সাংখ্যার বহসাব রানখ্ে।” [সূরা আল-বজন্ন, আয়াে: ২৮] 

এবাং যখ্ে োনদ্র কানরা পে মথনক এমে মকানো মিাি 

পাপ কমে প্রকাবশে হয় যা োবলীনগর (দ্ীে প্রচানরর) 

সানথ সমৃ্পক্ত েয়, েখ্ে ো োনদ্র বেকি বণেো করা 

হনল োরা আল্লাহর কানি োওবাহ্ ও োাঁর বদ্নক 

এমেভানব ধাবমাে মযে এ পাপ োনদ্র কাি মথনক 

প্রকাশ পায় বে, িনল োরা োনদ্র পূনবের মযোদ্ার মচনয় 

আনরা উে মযোদ্া লাভ করনবে। ো এ জেয ময, আল্লাহ 

োাঁর েবীনদ্রনক পূণে সৎ চবরনত্র ও ভাল গুনণ ববনশবষে 

কনরনিে। এবাং োনদ্র মাে-মযোদ্া সুউে অবস্থাে েুন্ন 
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হয় এমে সকল বজবেস মথনক োনদ্রনক পববত্র 

মরনখ্নিে।  

(৮) েবী ও রাসূলগনণর সাংখ্যা ও োনদ্র মনধয যারা 

উত্তম:  

রাসূলগনণর সাংখ্যা বেে শে দ্নশর বকিু মববশ প্রমাবণে 

হনয়নি। েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক যখ্ে 

রাসূলগনণর সাংখ্যা সম্পনকে বজজ্ঞাসা করা হয় েখ্ে বেবে 

বনলে, 

« ً  «ثالثمائة ومخس عرشة مجاً وغفريا

“বেেশে পনের জনের ববরাি এক দ্ল।” (হাবকম) 

আর েবীনদ্র সাংখ্যা এর মচনয় অনেক মববশ। আল্লাহ 

োনদ্র কানরাও কথা োাঁর বকোনব আমানদ্র জেয বণেো 
কনরনিে, আর কানরাও কথা বণেো কনরে বে। আল্লাহ 

োাঁর বকোনব পাঁবচশ জে েবী ও রাসূনলর োম উনল্লখ্ 

কনরনিে। আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 
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ََّنۡقُصۡصُهمََّّۡل مَََّّۡورُُسٗلَََّّقۡبُلََِّّمنََّعلَۡيَكََّّقََصۡصَنَُٰهمََّّۡقَدَََّّۡورُُسٗلَّ﴿
َََُّّوََّك مََََّّعلَۡيَك َّ  [ ٧١٩: النساء] ﴾١٦٤َّتَۡكلِيٗماَُّموَسَََّّٰٱّلل 

  

“আর এমে কেক রাসূল মপ্ররণ কনরবি যানদ্র ইবেবৃত্ত 

আমরা আপোনক বণেো কনরবি ইনোপূনবে এবাং এমে 

কেক রাসূল মপ্ররণ কনরবি যানদ্র বৃত্তান্ত আপোর কানি 
বণেো কবর বে।” [সূরা আে-বেসা, আয়াে: ১৬৪] 

বেবে আনরা বনলে, 

ُتَنا َََّّوتِۡلَكَّ﴿  َٰهِيمََََّّءاَتۡيَنََٰها ََُّّحج  َََّّٰإِبَۡر ََََّّعَ نََّدَرَجَٰت ََّّنَۡرَفعََُّّقَۡوِمهۦِ  َّم 
ۥ َََّّوَوَهۡبَنا٨٣َََّّعلِيم َََّّحِكيم َََّّرب َكََّّإِن ََّّن َشا ُء َّ َََّّوَيۡعُقوَب ََّّإِۡسَحَٰقََََّّلُ َّلُُكً
ِي تِهِۦََّوِمنََّقۡبُل ََِّّمنََّهَدۡيَناََّونُوًحاََّهَدۡيَنا َّ يُّوَبَََّّوُسلَۡيَمَٰنََََّّداوُۥدَََُّّذر 

َ
ََّوأ

ََّوَزَكرِي ا٨٤ََّّٱلُۡمۡحِسنِيَََّّجَنۡزِيََّوَكَذَٰلَِكَََّّوَهَُٰروَن َََّّوُموَسََََّّٰوُيوُسَفَّ
ِنَََُّّك  ََِّّإَوۡۡلَاَس ََّّوَِعيَسََََّّٰوَيۡحَيََّٰ َٰلِِحيَََّّم  ََّوٱۡليََسعَََِّّإَوۡسَمَٰعِيَل٨٥َََّّّٱلص 
َََّّولُوٗطا َََّّوُيونَُسَّ

ۡلَناََّوُُك ٗ ََّّفَض  َٰتِِهمَََّّۡءابَا ئِِهمَََّّۡوِمن٨٦َََّّّۡٱۡلَعَٰلَِميَََََّّعَ ِي  ََّوُذر 
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َٰنِِهۡم َّ ۡسَتِقيم ََِّّصَرَٰط ََّّإَِلَََّّٰوََهَديَۡنَُٰهمَََّّۡوٱۡجَتبَۡيَنَُٰهمََِّّۡإَوۡخَو : االنعام] ﴾٨٧َّمُّ
٨١ ،٨٣ ] 

“এবি বিল আমার যুবক্ত, যা আমরা ইবরাহীমনক োাঁর 

সম্প্রদ্ানয়র ববপনে প্রদ্াে কনরবিলাম। আমরা যানক 

ইো মযোদ্ায় সমুন্নে কবর। আপোর পালেকেো 

প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞােী। আমরা োাঁনক দ্াে কনরবি ইসহাক 

ও ইয়াকূব। প্রনেযকনকই আমরা পথ-প্রদ্শেে কনরবি 

এবাং পূনবে আবম েূহনক পথ-প্রদ্শেে কনরবি- োাঁর 

সন্তােনদ্র মনধয দ্াউদ্, মসালায়মাে, আইউব, ইউসুি, 

মূসা ও হারুেনক। এমবেভানব আমরা সৎকমেীনদ্র 

প্রবেদ্াে বদ্নয় থাবক। আরও যাকাবরয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা 

এবাং ইবলয়াসনক। োরা সবাই পূণযবােনদ্র অন্তভুেক্ত 
বিনলে। আর ইসমাঈল, ঈসা, ইউেুস, লূেনক 

প্রনেযকনকই আমরা সারা ববনশ্বর ওপর মগৌরবাবন্বে 

কনরবি। আনরা োনদ্র বকিু সাংখ্যক বপেৃপুরুষ, সন্তাে-

সন্তবে ও ভ্রাোনদ্রনক, আমরা োনদ্রনক মনোেীে 
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কনরবি এবাং সরল পথ প্রদ্শেে কনরবি।” [সূরা আল-

আে‘আম, আয়াে: ৮৩-৮৭]  

আল্লাহ েবীনদ্র কাউনক অেযনদ্র ওপর মশ্রষ্ঠত্ব দ্াে 

কনরনিে। 

আল্লাহ ো‘আলা বনলে,  

ۡلَناََّولََقدَّۡ﴿ َََّّبۡعَضََّّفَض  ِ َََّّٰنََّٱنل بِي   [ ٢٢: االرساء] ﴾َبۡعض  ََََّّعَ

“অবশযই আমরা েবীনদ্রনক কেকনক কেনকর ওপর 
মশ্রষ্ঠত্ব দ্াে কনরবি।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াে: ৫৫] 

এবাং আল্লাহ রাসূলনদ্র কাউনক কানরা ওপর মশ্রষ্ঠত্ব দ্াে 

কনরনিে। আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

ۡلَناَّٱلرُُّسُلََّّتِۡلَكَّ﴿ ََََّّٰبۡعَضُهمََّّۡفَض   [ ٥٢٣: ابلقرة] ﴾َبۡعض  ََََّّعَ

“এ রাসূলগণ আমরা োনদ্র কাউনক কানরা ওপর মযোদ্া 
দ্াে কনরবি।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াে: ২৫৩] 



 

 

 
 121  

রাসূলগনণর মনধয যারা উলুল-আযম েথা উে 

মযোদ্াসম্পন্ন োরা সবে উত্তম। োরা হনলে েূহ, 

ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ও আমানদ্র েবী মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে,  

َََّّْصَبََََّّكَماَّفَٱۡصِبَّۡ﴿ ْولُوا
ُ
 [ ٣٢: االحقاف] ﴾ٱلرُُّسلََِِّّمنَََّّٱۡلَعۡزمََِّّأ

“অেএব আপবে নধযে ধরুে, মযমে উলুল আযম (উে 
মযোদ্াসম্পন্ন) রাসূলগণ নধযে ধনরনিে।” [সূরা আল-

আহক্বাি, আয়াে: ৩৫] 

বেবে আনরা বনলে, 

َخۡذنَاَِّإَوذَّۡ﴿
َ
ََِّّمنَََّّأ ِ َِّإَوبَۡرَٰهِيمَََّّنُّوح َََّّوِمنََّوِمنَكََِّّميَثََٰقُهمََّّۡنََّٱنل بِي 
َخۡذنَاََّمۡرَيَم ََّّٱبۡنََِّّوَِعيَسَََّّوُموَسََّٰ

َ
ِيَثًَٰقاَِّمۡنُهمََّوأ  ﴾٧ََّغلِيٗظاَّم 

 [ ١: االحزاب]

“যখ্ে আমরা েবীগনণর কাি মথনক, আপোর কাি মথনক 

এবাং েূহ, ইবরাহীম মূসা ও মাবরইয়ানমর পুত্র ঈসার কাি 
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মথনক অঙ্গীকার বেলাম, আনরা অঙ্গীকার বেলাম োনদ্র 
কাি মথনক দৃ্ঢ় অঙ্গীকার।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াে: 

৭] 

মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম রাসূলনদ্র মনধয 

মশ্রষ্ঠ ও সবেনশষ েবী, মুত্তাকীনদ্র ইমাম, আদ্ম সন্তানের 

সরদ্ার। েবীরা যখ্ে একবত্রে হনবে েখ্ে বেবে োনদ্র 

ইমাম। যখ্ে োরা মকানো জায়গা মথনক প্রবেবেবধ দ্ল 

বহসানব আগমে কনরে েখ্ে বেবে োনদ্র প্রবক্তা। বেবে 

মাকানম মাহমুনদ্র (প্রশাংবসে স্থানের) মাবলক, ময স্থােনক 

বেনয় পূবেবেেী ও পরবেেী সকনলই ঈষো করনব।  

অবেরণ স্থাে, হাউয ও হামদ্ বা প্রশাংসার োণ্ডার 

মাবলক। মশষ বদ্বনস সমস্ত সৃবি জীনবর সুপাবরশকারী, 

জান্নানের ওয়াসীলা োমক স্থাা্ে ও মযোদ্ার মাবলক। 

আল্লাহ োনক োাঁর দ্ীনের সনবোত্তম শরী‘আে বববধ-ববধাে 

বদ্নয় মপ্ররণ কনরনিে এবাং োাঁর উম্মােনক সনবোত্তম 

উম্মেরূনপ এই পৃবথবীনে মােুনষর কলযানণর জেয 
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পাোনো হনয়নি। েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ও 

োাঁর উম্মানের জেয বহু মযোদ্া ও উত্তম নববশিয 

বদ্নয়নিে। যা োনদ্র পূবেবেেীনদ্র মথনক স্বেন্ত্র। সৃবির 

বদ্ক বদ্নয় োরা সবেনশষ উম্মে আর পুেরুত্থানে োরা 

সবেপ্রথম উম্মে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

বনলে,  

 «.فضلت ىلع األنبياء بست»

“আবম িয়বি নববশনিয সকল েবীনদ্র ওপর প্রাধােয 
মপনয়বি।” (সহীহ মুসবলম) 

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আনরা বনলে,  

القيامة وبيدي لواء احلمد وال فخر. وما من أنا سيد ودل آدم يوم »
 «.نيب يومئذ آدم فمن سواه إال حتت لوايئ يوم القيامة

“আবম বকয়ামে বদ্বনস আদ্ম সন্তানের সদ্োর, আমারই 

হানে হামনদ্র পোকা থাকনব। এিা মকানো গনবের ববষয় 
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েয়। বকয়ামে বদ্বনস আদ্ম িাো সকনলই আমার 
পোকার অধীনে থাকনব।” (বেরবমযী ও আহমাদ্) 

মযোদ্ার বদ্ক বদ্নয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লানমর পনর বযবে বেবে হনলে ইবরাহীম খ্ালীলুর 

রহমাে। সুেরাাং (আল্লাহর) দু্’বনু্ধ- মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ও ইবরাহীম আলাইবহস সালাম 
উলুল আযমনদ্র সবেনশ্রষ্ঠ। অেঃপর বেেজে (েূহ, মূসা 

ও ঈসা) সবেনশ্রষ্ঠ (অেয সব েবীনদ্র মচনয়)।  

(৯) েবীনদ্র মু‘বজযা:  

আল্লাহ োাঁর রাসূলনদ্র সহনযাবগো কনরনিে বে বে 

বেদ্শেে ও উজ্জ্বল মু‘বজযার (অনলৌবকক শবক্তর) িারা। 

যানে হুজ্জাে (পনে-ববপনে প্রমাণ) প্রবেবষ্ঠে হয় অথবা 

প্রনয়াজে পূরণ হয়। 

মযমে, কুরআেুল কারীম, চন্দ্র ববদ্ীণে হওয়া, লাবে ভয়ােক 

সানপ পবরণে হওয়া, ইেযাবদ্।  
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অেঃপর মু‘বজযা (স্বাভাববক েীবে ভঙ্গকারী-অনলৌবকক 

শবক্ত) েবুওয়ানের সেযো প্রমানণর দ্ালীল, আর 

কারামাহ্ (অলীনদ্র জেযও অনলৌবকক শবক্ত) েবুওয়ানের 

সেযো সােযকারী প্রমাণস্বরূপ। আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

رَۡسۡلَناَّلََقدَّۡ﴿
َ
 [ ٥٢: احلديد] ﴾بِٱۡۡلَي َِنَِٰتََّّرُُسلََناَّأ

“আমরা আমানদ্র রাসূলনদ্রনক সুস্পি প্রমাণাবদ্সহ 
মপ্ররণ কনরবি।” [সূরা আল-হাদ্ীদ্, আয়াে: ২৫] 

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,  

ما من نيي من األنبياء إال وقد أويت من اآليات ما آمن ىلع مثله »
اكن اذلي أوتيته وحياً أوحاه إيل فأرجو أن أكون البرش وإنما 

 «.أكرثهم تابعاً يوم القيامة

“প্রনেযক েবীই বেদ্শেে বা মু‘বজযাপ্রাপ্ত হনয়নিে, ময 

মু‘বজযার মে বকিু মদ্নখ্ মােুষ ঈমাে এনেনি। আর 

আবম যা প্রাপ্ত হনয়বি ো মসই অহী যা আমার বেকি 

(আল্লাহ) অবেীণে কনরনিে। িনল আবম আশাবাদ্ী ময, 
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বকয়ামে বদ্বনস োনদ্র মচনয় আমার অেুসারী মববশ 
হনব।” (সহীহ বুখ্ারী ও সহীহ মুসবলম)  

(১০) আমানদ্র েবী মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লানমর েবুওয়ানের ওপর ঈমাে:  

েবী মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর 

েবুওয়ানের ওপর ঈমাে আো ঈমানের মূলেীবেসমূনহর 

একবি অেযেম মূলেীবে। এর ওপর ঈমাে আো িাো 

কানরাও ঈমাে পবরপূণে হনব ো।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

ََِّّيُۡؤِمنََّّۢل مَََّّۡوَمن﴿ ۡعَتۡدنَاَّفَإِن ا َََّّورَُسوِلِۦَّبِٱّلل 
َ
َٰفِرِينَََّّأ  ﴾١٣ََّسعِٗياَّلِۡلَك

 [ ٧٣: الفتح]

“যারা আল্লাহ ও োাঁর রাসূনলর ওপর ঈমাে আনে ো, 

আবম মসসব কাবিনরর জেয জ্বলন্ত অবগ্ন প্রস্তুে কনর 
মরনখ্বি।” [সূরা আল-িােহ, আয়াে: ১৩] 

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,  
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أمرت أن أقاتل انلاس حىت يشهدوا أن ال إال هلإ إال اهلل وإين »
 «.رسول اهلل

“আবম আনদ্শপ্রাপ্ত হনয়বি ময মােুনষর সানথ যুদ্ধ করব 

যেেণ ো োরা-আল্লাহ িাো সবেযকার মকানো মা‘বুদ্ 
মেই এবাং আবম আল্লাহর রাসূল-এ কথার সােয বদ্নব।” 

(সহীহ মুসবলম) 

বেনে ববণেে ববষনয়র ওপর ঈমাে আোর মাধযনম েবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর ওপর ঈমাে আো 

পবরপূণে হনব:  

প্রথমে: আমানদ্র েবী মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লানমর সম্পনকে জ্ঞাে অজেে করা বা জাো। বেবে 

হনলে মুহাম্মাদ্ ইবে আবু্দল্লাহ ইবে আবু্দল মুত্তাবলব 

ইবে হাবশম, হাবশম কুরাইশ বাংশ, আর কুরাইশ আরব 

বাংশ আর আরব ইসমাঈল ইবে ইবরাহীম আল-খ্ালীল 

এর বাংশধর, োাঁর ও আমানদ্র েবীর ওপর সবে উত্তম 

দু্রুদ্ ও সালাম ববষেে হউক। োাঁর মেষবি বির বয়স 
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হনয়বিল। েবুয়ানের পূনবে চবল্লশ বৎসর, েবী ও রাসূল 

হওয়ার পনর মেইশ বৎসর।  

বিেীয়ে: েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ময ববষনয় 

সাংবাদ্ বদ্নয়নিে মস ববষনয় োাঁনক ববশ্বাস করা, ময ববষয় 

বেবে আনদ্শ কনরনিে, োর অেুসরণ করা। ময ববষয় 

মথনক বেবে বেনষধ কনরনিে ও সেকে কনরনিে ো মথনক 

ববরে থাকা। বেবে ময ববধাে দ্াে কনরনিে মস অেুযায়ী 

আল্লাহর ইবাদ্াে করা। 

েৃেীয়ে: বেবে বজন্ন ও ইেসাে সকনলর বেকি মপ্রবরে 

আল্লাহর রাসূল এ কথার ববশ্বাস রাখ্া। সবাইনক োাঁর 

(সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) অেুসরণ করনে হনব। 

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

َهاَّقُۡلَّ﴿ يُّ
َ
أ ََّّٱنل اُسَََّّيَٰٓ ََِّّرَُسوُلََّّإِن ِ : االعراف] ﴾ََجِيًعاَّإَِۡلُۡكمََّّۡٱّلل 

٧٢٨ ] 
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“আপবে বলুে মহ মােবসকল! আবম মোমানদ্র সকনলর 
প্রবে আল্লাহর রাসূল বহনসনব মপ্রবরে হনয়বি।” [সূরা 

আল-আ‘রাি, আয়াে: ১৫৮] 

চেুথেে: োাঁর বরসালানের ওপর ঈমাে আো, বেবে 

সবেনশ্রষ্ঠ ও মশষ েবী। আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

ََِّّر ُسوَلَََّّوَلَِٰكن﴿ ََّّوََخاَتمَََّّٱّلل  ِ  [ ٩١: االحزاب] ﴾ََّن َّٱنل بِي 

“বেবে আল্লাহর রাসূল ও মশষ েবী।” [সূরা আল-

আহযাব, আয়াে: ৪১] 

এবাং বেবে আল্লাহর খ্ালীল ও আদ্ম সন্তানের সদ্োর বা 

মেো। বেবে মহাে শািা‘আনের মাবলক এবাং জান্নানে 

সুউে ওসীলা োমক স্থাে োাঁরই জেয। বেবে কাউসানরর 

মাবলক। োাঁর উম্মাে সবেনশ্রষ্ঠ বা উত্তম। আল্লাহ ো‘আলা 

বনলে,  

ة َََّّخۡيَََُّّكنُتمَّۡ﴿ م 
ُ
ۡخرَِجۡتََّّأ

ُ
 [ ٧٧١: عمران ال] ﴾لِلن اِسََّّأ
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“মোমরাই মশ্রষ্ঠ উম্মে যা মােুনষর (কলযানণর) জেয 
সৃবজে হনয়নি।” [সূরা আনল ইমরাে, আয়াে: ২০]  

অবধকাাংশ জান্নােবাসী হনব োাঁরই উম্মে এবাং োাঁর 

বরসালাে পূবেবেেী সকল বরসালানের রবহেকারী।  

পঞ্চমেঃ আল্লাহ োাঁনক মহাে মু‘বজযা ও সুস্পি বেদ্শেে 

িারা সহনযাবগো কনরনিে। ো হনলা মহাগ্রন্থ আল-

কুরআে; আল্লাহর বাণী, যা পবরবেেে ও পবরবধেে হনে 

সাংরবেে।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

نُسََّّٱۡجَتَمَعِتََّّل ئِنََِّّقُل﴿ نََُّّّٱۡۡلِ ََََّّٰٓوٱۡۡلِ نَََّعَ
َ
ََّّْأ تُوا

ۡ
ََّءانَِّٱۡلُقرَََّّۡهََٰذاَّبِِمۡثلََِّّيَأ

تُونََََّّلَّ
ۡ
َََّّبۡعُضُهمََََّّۡكنََََّّولَوََّّۡبِِمۡثلِهِۦَّيَأ : االرساء] ﴾٨٨ََّظِهٗياَِّۡلَۡعض 

٨٨ ] 

“বলুে, যবদ্ মােব ও বজন্ন এই কুরআনের অেুরূপ রচো 

কনর আেয়নের জেয একবত্রে হয় এবাং োরা পরস্পনরর 
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সাহাযযকারী হয়,েবুও োরা এর অেুরূপ রচো কনর 
আেনে পারনব ো।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াে: ৮৮]  

বেবে আনরা বনলে, 

نۡلَاَََّنۡنََُّّإِن ا﴿ ِۡكرَََّّنَز   [ ٤: احلجر] ﴾٩ََّّلََحَِٰفُظونََََّّلُۥَِّإَون اَّٱَّل 

“আমরা স্বয়াং এ উপনদ্শ গ্রন্থ অবেরণ কনরবি এবাং 
আমরা বেনজই এর সাংরেক।” [সূরা আল-বহজর, 

আয়াে: ৯] 

ষিে: বেশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

বরসালাে প্রচার কনরনিে, আমােে আদ্ায় কনরনিে, 

উম্মােনদ্রনক উপনদ্শ বদ্নয়নিে। সকল প্রকার 

কলযানণর সন্ধাে বদ্নয়নিে ও োর প্রবে উৎসাবহে 

কনরনিে। সকল প্রকার অকলযাণ হনে োাঁর উম্মােনক 

বেনষধ কনরনিে ও ো মথনক োনদ্রনক সাবধাে 

কনরনিে। আল্লাহ ো‘আলা বনলে,  
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ِنََّّۡرَُسول َََّّجا َءُكمََّّۡلََقدَّۡ﴿ نُفِسُكمََّّۡم 
َ
َََّّعنِتُّمَََّّۡماََّعلَۡيهَََِّّعزِيز ََّّأ ََّحرِيص 

ََّّبِٱلُۡمۡؤِمنِيََََّّعلَۡيُكم  [ ٧٥٨: اتلوبة] ﴾١٢٨ََّّر ِحيم ََّّرَُءوف 

“মোমানদ্র কানি এনসনি মোমানদ্র মধয মথনকই 

একজে রাসূল। মোমানদ্র দু্ঃখ্-কি োাঁর পনে-দু্ঃসহ। 

বেবে মোমানদ্র মঙ্গলকামী, মুবমেনদ্র প্রবে মেহশীল, 

দ্য়াময়। [সূরা আে-োওবাহ, আয়াে: ১২৮] 

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,  

ما من نيب بعثه اهلل يف أمة قبيل إال اكن حقاً عليه أن يدل أمته »
 «.ىلع خري ما يعلمه هلم وحيذر أمته من رشما يعلمه هلم

“আমার উম্মানের পূনবে আল্লাহ যে েবী মপ্ররণ কনরনিে, 

োনদ্র ওপর দ্াবয়ত্ব বিল বেজ উম্মানের জেয যা 

কলযাণকর োনদ্রনক োর সন্ধাে মদ্ওয়া। আর যা 
কলযাণকর েয় ো মথনক োনদ্রনক সেকে করা।” (সহীহ 

মুসবলম) 
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সপ্তমে: েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক 

ভানলাবাসা ও োাঁর ভানলাবাসানক বেনজর জানের ও সকল 

সৃবিজীনবর ভানলাবাসার ওপর প্রাধােয মদ্ওয়া। োাঁনক 

সম্মাে করা, মযোদ্া মদ্ওয়া, ইহনেরাম করা ও োাঁর 

আেুগেয করা। বেশ্চয় এিা মস হক্ব বা অবধকার যা 

আল্লাহ োাঁর বকোনব োাঁর েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লানমর জেয সাবস্ত কনরনিে। কারণ োাঁর 

ভানলাবাসা প্রকৃেপনে আল্লাহর ভানলাবাসা এবাং োাঁর 

আেুগেয প্রকৃেপনে আল্লাহর আেুগেয। আল্লাহ ো‘আলা 

বনলে,  

َََُُّّتِبُّونَََُّّكنُتمََّّۡإِنَّقُۡلَّ﴿ َََُُّّيۡبِۡبُكمََُّّفَٱت بُِعوِنََّّٱّلل  َّلَُكمََّّۡرََّۡوَيۡغفََِّّٱّلل 
ََُُّّذنُوَبُكۡم َّ  [ ٣٧: عمران ال] ﴾٣١َّر ِحيم َََّّغُفور َََّّوٱّلل 

“বলুে, যবদ্ মোমরা আল্লাহনক ভানলাবাস, োহনল 

আমানক অেুসরণ কর, যানে আল্লাহও মোমাবদ্গনক 

ভানলাবানসে এবাং মোমাবদ্গনক মোমানদ্র পাপ মাজেো 
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কনর মদ্ে। আর আল্লাহ হনলে েমাকারী দ্য়ালু।” [সূরা 

আনল ইমরাে, আয়াে: ৩১] 

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,  

ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إيله من ودله ووادله وانلاس »
 «.أمجعني

“মোমানদ্র মকহই েেেণ পযেন্ত মুবমে হনে পানর ো 

যেেণ পযেন্ত আবম োর বেকি োর মিনল সন্তাে, 
বপোমাো ও সকল মােুনষর মচনয় বপ্রয়েম ো হনবা।” 

(সহীহ বুখ্ারী ও সহীহ মুসবলম) 

অিমে: েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর ওপর 

দু্রুদ্ ও সালাম মববশ মববশ পাে করা। কারণ কৃপণ ঐ 

বযবক্ত যার বেকি েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর 

োম উনল্লখ্ হওয়ার পরও োাঁর ওপর দু্রুদ্ পাে কনর 

ো।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 
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َََّّإِن َّ﴿ ئَِكَتُهۥَّٱّلل  ََّّيَُصلُّونََََّّوَمَلَٰٓ ِ ََََّّعَ َهاَّٱنل ِب  يُّ
َ
أ ِينََََّّيَٰٓ ََّّْٱَّل  ََّْصَََّّءاَمُنوا َّلُّوا

َََّّْعلَۡيهَِّ  [ ٢١: االحزاب] ﴾٥٦َّتَۡسلِيًماََّوَسل ُِموا

“আল্লাহ ও োাঁর বিবরশোগণ েবীর ওপর দু্রুদ্ পাে 
কনরে। মহ মুবমেগণ! মোমরা েবীর ওপর দু্রুদ্ ও 

সালাম পাে কর।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াে: ৫৬] 

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,  

 «.من صىل يلعي واحدة صىل اهلل عليه بها عرشاً »

“ময বযবক্ত আমার ওপর একবার দু্রুদ্ পাে করনব 

আল্লাহ োর ওপর এর বববেমনয় দ্শবার দু্রুদ্ পাে 
করনবে।” (সহীহ মুসবলম)  

বেনের স্থােগুনলানে েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লানমর ওপর দু্রুদ্ পাে করা অেযন্ত গুরুত্বপূণে।  

সালানের োশাহুনদ্, বববের সালানের কুেুনের মদ্া‘আয়, 

জাোযার সালানে, জুমু‘আর খু্ৎবানে। আযানের পর, 

মসবজনদ্ প্রনবশ ও মসবজদ্ মথনক মবর হওয়ার সময়। 
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মদ্া‘আর সময় এবাং যখ্ে েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লানমর োম উনল্লখ্ করা হয়, আনরা অেযােয স্থানে।  

েবমে: েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ও সকল েবী 

োনদ্র প্রভূর বেকি জীববে। শহীদ্নদ্র কবনরর জীবে 

মথনক োনদ্র কবনরর জীবে আনরা মববশ পবরপূণে ও 

উে। েনব োনদ্র কবনরর জীবে, পৃবথবীর জীবনের মে 

েয়। ো এমে জীবে যার বববরণ সম্পনকে আমরা জাবে 

ো, মস জীবে োনদ্র মথনক মৃেুযর োমও দূ্র কনর ো। 

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে, 

 «.إن اهلل حرم ىلع األرض أن تأكل أجساد األنبياء»

“আল্লাহ জবমনের জেয েবীনদ্র লাশ ভেণনক হারাম 
কনর বদ্নয়নিে।” (আবু দ্াউদ্ ও োসাঈ)  

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আনরা বনলে,  

 .«ما من مسلم يسلم يلعي إال رد اهلل يلعي رويح يك أرد عليه السالم»
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“যখ্েই মকানো মুসবলম আমানক সালাম মদ্য় েখ্েই 

আল্লাহ আমার রুহ্ বা আত্ম্া আমার বেকি বিবরনয় মদ্ে 
োর সালানমর উত্তর মদ্ওয়ার জেয।” (আবু দ্াউদ্) 

দ্শমে: োাঁর জীবেশায় োাঁর সামনে উচু আওয়াজ ো 

করা, অেুরূপ োাঁর কবনর োাঁর ওপর সালাম মদ্ওয়ার 

সময় উচু আওয়াজ ো করা েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লামনক ইহনেরানমর অন্তভুেক্ত। আল্লাহ ো‘আলা 

বনলে, 

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينََََّّيَٰٓ ََّّْٱَّل  َََّّْلَََّّءاَمُنوا َٰتَُكمََّّۡتَۡرَفُعو ا ۡصَو

َ
ََّلَّوَََّّٱنل ِب َََِّّصۡوتََِّّفَۡوَقََّّأ

َّْ َََّّبۡعِضُكمَََّّۡكَجۡهرََِّّبِٱۡلَقۡولَََِّّلُۥَََّتَۡهُروا نَِّۡلَۡعض 
َ
ۡعَمَٰلُُكمَََُّّۡتَۡبَطََّّأ

َ
َّأ

نُتمَّۡ
َ
 [ ٥: احلجرات] ﴾٢َّتَۡشُعُرونََََّّلَََّّوأ

“মহ মুবমেগণ! মোমরা েবীর কন্ঠস্বনরর ওপর মোমানদ্র 

কন্ঠস্বর-উাঁচু কনরা ো এবাং মোমরা এনক অপনরর সানথ 

মযরূপ উাঁচুস্বনর কথা বল, োাঁর সানথ মসরূপ উাঁচু স্বনর 

কথা বনলা ো। এনে মোমানদ্র কমে বেষ্ফল হনয় যানব 
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এবাং মোমরা মিরও পানব ো।” [সূরা আল-হুজুরাে, 

আয়াে: ২] 

দ্ািনের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক 

সম্মাে করা োাঁর জীববে অবস্থায় সম্মাে করার েযায়। 

সুেরাাং োাঁনক আমরা মসভানব সম্মাে করনবা মযভানব 

সাহাবানয় মকরাম োাঁনক সম্মাে করনেে। কারণ, োরা 

সকল মােুনষর মচনয় েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লানমর অবধক অেুসরণকারী বিনলে। োরা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর ববনরাবধো 

করা মথনক এবাং দ্ীনের অন্তভুেক্ত েয় এমে বকিু দ্ীনের 

মানে সাংনযাজে করা মথনক অবধক দূ্নর থাকনেে।  

একাদ্শেম: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর 

সাহাবীনদ্রনক, পবরবার-পবরজেনক ও স্ত্রীনদ্রনক 

ভানলাবাসা ও োনদ্র সকনলর সানথ বনু্ধত্ব রাখ্া। োনদ্র 

মযোদ্াহােী হনে বা োনদ্রনক গালী মদ্ওয়া মথনক ও 

োনদ্র চবরনত্র মকানো প্রকার আঘাে হাো মথনক সাবধাে 
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থাকা। কারণ, আল্লাহ োনদ্র প্রবে রাবজ হনয়নিে ও 

োনদ্রনক োাঁর েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

সহচর বহনসনব বেবোচে কনর বেনয়নিে। এই উম্মানের 

ওপর োনদ্র সানথ বনু্ধত্ব রাখ্া ওয়াবজব কনর বদ্নয়নিে। 

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

َٰبُِقونََّ﴿ لُونََََّّوٱلس  و 
َ
نَصارََِّّٱلُۡمَهَِٰجِرينَََِّّمنَََّّٱۡۡل

َ
ِينََََّّوٱۡۡل َّٱت َبُعوُهمََّوٱَّل 

ََُّّر ِضَََّّبِإِۡحَسَٰن َّ َََّّْعۡنُهمََّّۡٱّلل  َعد َََّّعۡنهَََُّّورَُضوا
َ
َٰت ََّّلَُهمَََّّۡوأ َََّتۡرِيََّجن 

نَۡهَٰرَََُُّّتَۡتَها
َ
بَٗدا ََّّفِيَها َََّّخَِٰلِينَََّّٱۡۡل

َ
َٰلَِكََّّأ : اتلوبة] ﴾١٠٠َّٱۡلَعِظيمََُّّٱۡلَفۡوزَََُّّذ

٧١١ ] 

“আর যারা সবেপ্রথম বহজরেকারী ও আেসারনদ্র মানে 

পুরােে এবাং যারা োনদ্র অেুসরণ কনরনি, আল্লাহ মস 

সমস্ত মলাকনদ্র প্রবে সন্তুি হনয়নিে এবাং োরাও োাঁর 
প্রবে সন্তুি হনয়নি।” [সূরা আে-োওবাহ, আয়াে: ১০০] 

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে,  
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حد أ ال تسبوا أصحايب فواذلي نفيس بيده لو أنفق أحدكم مثل»
 «.ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه

“মোমরা আমার সাহাবানদ্রনক গালী বদ্ওো, মসই সত্তার 

শপথ যার হানে আমার প্রাণ, মোমানদ্র মকউ যবদ্ উহুদ্ 

পবেনের সমপবরমাণ (আল্লাহর পনথ) বযয় কনর, েবুও 

োনদ্র এ ববশাল বযয় সাহাবানদ্র আল্লাহর রাস্তায় এক 

মুদ্ (প্রায় ৭০০ গ্রাম) বা অধে মুদ্ বযয় করার সমাে হনব 
ো।” (সহীহ বুখ্ারী) 

সুেরাাং পরবেেী মলাকনদ্র উবচৎ সাহাবীনদ্র জেয েমা 

প্রাথেো করা এবাং বেনজনদ্র মনে োনদ্র বযাপানর যানে 

মকানো প্রকার কুবিলো ো থানক এ জেয আল্লাহর কানি 

মদ্া‘আ করা।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 
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ِينََّ﴿ َٰنَِناَّنَلَاَّٱۡغفِرَََّّۡرب َناََّيُقولُونََََّّبۡعِدهِمََِّّۡمنَََّّۢجا ُءوََّوٱَّل  َََِّّوِۡلِۡخَو َّينََّٱَّل 
يَمَٰنَََِّّسَبُقونَا ََّّقُلُوبَِناَِّفََََّّتَۡعۡلَََّّوَلََّّبِٱۡۡلِ ِينَََِّّغل ٗ ََّّْل َِّل  َّإِن َكََّّب َنا َّرََََّّءاَمُنوا
َّ  [ ٧١: احلرش] ﴾١٠َّر ِحيم ََّّرَُءوف 

“যারা োনদ্র পনর আগমে কনরনি োরা বনলঃ মহ 

আমানদ্র পালেকেো! আমানদ্রনক এবাং ঈমানে অগ্রণী 

আমানদ্র ভাইনদ্রনক েমা কর এবাং ঈমােদ্ারনদ্র 

ববরুনদ্ধ আমানদ্র অন্তনর মকানো ববনিষ মরনখ্া ো। মহ 
আমানদ্র রব, আপবে দ্য়ালু পরম করুণাময়।” [সূরা 

আল-হাশর, আয়াে: ১০]  

িাদ্শেম: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর 

বযাপানর অবেরবিে করা মথনক ববরে থাকা। কারণ, 

অবেরবিে করা োাঁনক বে কি মদ্ওয়ার অন্তভুেক্ত। কারণ 

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম োাঁর উম্মােনক োাঁর 

বযাপানর অবেরবিে করা মথনক ও োাঁর প্রশাংসা করার 

সময় সীমালাংঘে করা মথনক সেকে কনরনিে। আল্লাহ 

ো‘আলা োাঁনক ময মযোদ্া বদ্নয়নিে, োাঁনক োর মচনয় 
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মযোদ্া মদ্ওয়া মথনক সেকে কনরনিে। কারণ, ো 

একমাত্র আল্লাহর জেয খ্াস। 

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে, 

إنما أنا عبد فقولوا عبد اهلل ورسوهل، ال أحب أن تر فعوين فوق »
 «مزنليت

“আবম একজে বান্দা বা দ্াস। সুেরাাং মোমরা আমানক 

আল্লাহর বান্দা ও আল্লাহর রাসূল বল। মোমরা আমানক 

আমার মযোদ্ার মচনয় উাঁচু কর ো এিা আবম ভানলাবাবস 
ো”।  

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আনরা বনলে,  

 «.ال تطروين كما أطرت انلصارى ابن مريم»

“মোমরা আমার বযাপানর অবেরবিে কর ো মযমে 

খৃ্িােরা ঈসা ইবে মারইয়াম-এর বযাপানর অবেরবিে 
কনরবিল।” (সহীহ বুখ্ারী) 
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েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক আহ্বাে করা ও 

োাঁর কানি িবরয়াদ্ করা। োাঁর কবনরর পাশ বদ্নয় 

ত্বাওয়াি করা, োাঁর োনম মান্নে মাো, পশু যনবহ করা 

নবধ েয়।  

এ সকল কাজ আল্লাহর সানথ শরীক করার োমান্তর, 

অথচ আল্লাহ অনেযর ইবাদ্াে করা মথনক বেনষধ 

কনরনিে।  

অেুরূপভানব োাঁনক ইহনেরাম ো করায় োাঁর প্রবে অেীহা 

প্রকাশ পায়। োাঁর মােহাবে করা, োাঁনক েুে জাো, োাঁর 

বযাপানর োিা-ববদ্রূপ করা, ইসলাম মথনক মুেোদ্ বা মবর 

হনয় যাওয়া ও আল্লাহর সানথ কুিুরী করা। আল্লাহ 

ো‘আলা বনলে, 

ََِّّقُۡلَّ﴿ بِٱّلل 
َ
َٰتِهِۦَّأ َََّّْل٦٥َََّّّتَۡسَتۡهزُِءونَََُّّكنُتمَََّّۡورَُسوِلِۦََّوَءاَي َّقَدَََّّۡتۡعَتِذُروا
 [ ١١ ،١٢: اتلوبة] ﴾إِيَمَٰنُِكۡم َََّّبۡعدََََّّكَفۡرتُم
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“আপবে বলুে, মোমরা বক আল্লাহর সানথ োাঁর হুকুম-

আহ্কানমর সানথ এবাং োাঁর রাসূনলর সানথ োিা-ববদ্রূপ 

কনরবিনল? ওযর মপশ কনরা ো, মোমরা মো কাবির 
হনয় মগি ঈমাে প্রকাশ করার পর।” [সূরা আে-

োওবাহ, আয়াে: ৬৫-৬৬] 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক সবেযকার 

ভানলাবাসা, োাঁর েীবের ও সুন্নানের অেুসরণ-অেুকরণ, 

োাঁর পনথর ববনরাবধো ো করার মপ্ররণা মযাগায়। আল্লাহ 

ো‘আলা বনলে, 

َََُُّّتِبُّونَََُّّكنُتمََّّۡإِنَّقُۡلَّ﴿ َََُُّّيۡبِۡبُكمََُّّفَٱت بُِعوِنََّّٱّلل  َّلَُكمََّّۡرََّۡوَيۡغفََِّّٱّلل 
ََُُّّذنُوَبُكۡم َّ  [ ٣٧: عمران ال] ﴾٣١َّر ِحيم َََّّغُفور َََّّوٱّلل 

“বলুে, যবদ্ মোমরা আল্লাহনক ভানলাবাস, োহনল 

আমানক অেুসরণ কর; যানে আল্লাহও মোমাবদ্গনক 

ভানলাবানসে এবাং মোমাবদ্গনক মোমানদ্র পাপ মাজেো 
কনর মদ্ে। আর আল্লাহ হনলে েমাকারী দ্য়ালু।” [সূরা 

আনল ইমরাে, আয়াে: ৩১]  
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর সম্মানের 

বযাপানর কম-নববশ কনর সীমালঙ্ঘে ো করা ওয়াবজব। 

োই োাঁনক ইলাহ বা মা‘বুনদ্র গুনণ গুণাবিে করা যানব 

ো। োাঁর মযোদ্া সম্মাে ও ভানলাবাসার অবধকার 

কমানোও যানব ো, যার অেযেম নববশিয হনলা োর 

শরী‘আনের অেুসরণ করা, োর েীবের ওপর চলা ও 

োাঁর অেুকরণ করা।  

ত্রনয়াদ্শেম: েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর ওপর 

ঈমাে আো পূণোঙ্গ হনব োাঁনক সেযায়ে করা এবাং বেবে 

ময শরী‘আে বেনয় এনসনিে োর ওপর আমল করার 

মাধযনম, এিাই োাঁর আেুগেয করার অথে।  

বস্তুেঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর 

আেুগেয আল্লাহরই আেুগেয, আর োাঁর োিরমােী বস্তুে 

আল্লাহরই োিরমােী। আর োাঁনক পূণেভানব ববশ্বাস ও 

অেুসরনণর মাধযনমই োাঁর প্রবে পবরপূণেভানব ঈমাে আো 

হনয় থানক।  
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পঞ্চম রুকে: মশষ বদ্বনসর ওপর ঈমাে 

(১) মশষ বদ্বনসর (আবখ্রানের) ওপর ঈমাে  

আনখ্রানের ওপর ঈমাে হনে, এ ববশ্বাস মপাষণ করা 

ময, পাবথেব জীবে মশষ হনয় মৃেুয ও কবর জীবনের 

মাধযনম অেয জগে শুরু হনব। এভানব বকয়ামে সাংঘবিে 

হনব, োরপর পুেরুত্থাে, হাশর, োশর ও বহসাব-

বেকানশর পর িলািল প্রাপ্ত হনয় জান্নােীরা জান্নানে 

এবাং জাহান্নামীরা জাহান্নানম যানব। 

মশষ বদ্বনসর ওপর ঈমাে আো ঈমানের রুকেসমূনহর 

অেযেম একবি রুকে। যার ওপর ঈমাে আো িাো 

মকানো বান্দার ঈমাে পবরপূণে হনব ো। আর ময বযবক্ত 

মশষ বদ্বসনক অস্বীকার করনব মস কাবির হনয় যানব। 

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

َََِّّءاَمنََََّّمنََّّۡٱۡلِب َََّّوَلَِٰكن َّ﴿  [ ٧١١: ابلقرة] ﴾َّٱٓأۡلِخرَََِّّوٱۡۡلَۡومََِّّبِٱّلل 
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“বরাং সৎকাজ হনলা এই ময, ঈমাে আেনব আল্লাহর 
ওপর ও বকয়ামে বদ্বনসর ওপর।” [সূরা আল-বাকারা, 

আয়াে: ১৭৭] 

অেুরূপভানব হাদ্ীনস বজবরীল-এ এনসনি, েবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে, 

فأخربين عن اإليمان؟ قال: أن تؤمن باهلل، ومالئكته وكتبه، »
 «.ورسله وايلوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خريه ورشه

“বজব্রাঈল বনলে, মহ মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম আমানক ঈমাে সম্পনকে অবগে করাে। েবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বলনলে, ঈমাে হনলা, 

আল্লাহ ও োাঁর বিবরশো, োাঁর বকোবসমূহ, োাঁর রাসূল 

এবাং মশষ বদ্বনসর ওপর ঈমাে আো, আনরা ঈমাে আো 
োকদ্ীনরর ভাল মনন্দর প্রবে।” (সহীহ মুসবলম: ১/১৫৭) 

মশষ বদ্বনসর পূনবে বকয়ামনের ময সকল আলামে 

সাংঘবিে হনব োর ওপর ঈমাে আো, মযগুনলা সম্পনকে 

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সাংবাদ্ বদ্নয়নিে। 
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আনলমগণ এ আলামেনক দু্’ভানগ ববভক্ত কনরনিে:  

(ক) মিাি আলামে: যা বকয়ামে বেকনি হওয়া বুোয়, 

আর োর সাংখ্যাও অনেক। েন্মধযকার অবধকাাংশ 

সাংঘবিে ো হনলও অনেকগুনলা সাংঘবিে হনয় মগনি। 

মযমে, েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লানমর মপ্ররণ। 

আমােনের বখ্য়ােে করা। মসবজদ্ অবধক মাত্রায় সাজ-

সজ্জা ও ো বেনয় গবে করা। বে বে অট্রাবলকা বেনয় 

রাখ্ালনদ্র গবে করা। ইয়াহূদ্ীনদ্র সানথ যুদ্ধ ও োনদ্র 

বেহে হওয়া। সময় বেকিবেেী হওয়া, আমল কনম 

যাওয়া, বিৎো-িাসাদ্ প্রকাশ পাওয়া, অবধক হেযা হওয়া, 

বযবভচার ও অেযায় কাজ অবধক মাত্রায় হওয়া। আল্লাহ 

ো‘আলা বনলে, 

َبِتَّ﴿ اَعةََُّّٱۡقََتَ  [ ٧: القمر] ﴾١َّٱۡلَقَمرَََُّّوٱنَشق ََّّٱلس 

“বকয়ামে আসন্ন ও চন্দ্র ববদ্ীণে হনয়নি। [সূরা আল-

ক্বামার-আয়াে-১] 



 

 

 
 149  

(খ্) বে আলামে: যা বকয়ামনের পূবে মূহুনেে সাংঘবিে 

হনব এবাং বকয়ামে শুরু হওয়ার সেকে করনব। এমে 

বে আলামে দ্শবি। যার মকানো একবিও প্রকাবশে হয় 

বে।  

বে আলামেসমূহ হনলা: ইমাম মাহদ্ীর আগমে, 

দ্াজ্জানলর আগমে, ঈসা আলাইবহস সালাম-এর আকাশ 

হনে েযায় ববচারক বহসানব অবেরণ, বেবে খৃ্িােনদ্র 

কু্রনসড মভনঙ্গ বদ্নবে, দ্াজ্জাল ও শুকুরনক হেযা করনবে। 

বজবযয়া কনরর আইে রবহে করনবে। ইসলামী শরী‘আে 

অেুপানে ববচার পবরচালো করনবে। ইয়াজুজ, মাজুজ 

মবর হনব। োনদ্র ধ্বাংনসর জেয বেবে মদ্া‘আ করনবে, 

অেঃপর োরা মারা যানব। বেেবি বে ভূবমকম্প হনব। 

পূনবে একবি, পবশ্চনম একবি, জাবযরােুল আরনব একবি। 

মধাাঁয়া মবর হনব, ো হনলা আকাশ হনে প্রচণ্ড মধাাঁয়া মেনম 

এনস সকল মােুষনক মেনক বেনব। কুরআে যমীে মথনক 

আকানশ েুনল মেওয়া হনব। পবশ্চম আকানশ সূযে উবদ্ে 
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হনব। এক (অদু্ভে) চেুস্পদ্ জন্তু মবর হনব। ইয়ামানের 

আদ্ে (জায়গার োম) মথনক ভয়ােক আগুণ মবর হনয় 

মােুষনদ্র শানমর বদ্নক বেনয় আসনব। এিাই সবেনশষ 

বে আলামে। 

হুযাইিা ইবে আসীদ্ আল-বগিারী রাবদ্য়াল্লাহু আেহু 

মথনক, ইমাম মুসবলম বণেো কনরে। হুযাইিা রাবদ্য়াল্লাহু 

‘আেহু বনলে, 

قالوا: نذكر « ما تذكرون؟»وحنن نتذاكر فقال:  اطلع انليب »
إنها لن تقوم حىت تروا قبلها عرش آيات.فذكر: »الساعة. قال: 

ادلخان، وادلجال، وادلابة، وطلوع الشمس من مغربها ،ونزول 
عيىس بن مريم، ويأجوج، وثالثة خسوف: خسف باملرشق، 
 وخسف باملغرب، وخسف جبزيرة العرب، وآخرذلك نار خترج من

 «.ايلمن تطرد انلاس إىل حمرشهم

“েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আমানদ্র বেকি 

আগমে করনলে, এমোবস্থায় আমরা এক ববষয় বেনয় 

আনলাচো করবিলাম। বেবে বলনলে মোমরা বক ববষয় 
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আনলাচো করি? োরা বলনলে আমরা বকয়ামনের 

বযাপানর আনলাচো করবি। বেবে বলনলে, বকয়ামে 

সাংঘবিে হনব ো যেেণ ো মোমরা োর পূনবে দ্শবি 

আলামে সাংঘবিে হনে মদ্খ্নব। অেঃপর আলামেসমূহ 

উনল্লখ্ করনলে, মধাাঁয়া, দ্াজ্জাল, চেুস্পদ্ জন্তু, পবশ্চম 

বদ্ক মথনক সূযে উো, ঈসা ইবে মারইয়াম এর আগমে, 

ইয়াজুজ-মাজুনজর আগমে, বেেবি ভূবম কম্প- একবি 

প্রানচয আর একবি পাশ্চানেয, আর একবি জাবযরােুল 

আরনব, মশষ আলামে হল ইয়ামাে মথনক আগুে মবর 

হনয় মােুষনদ্রনক হাশনরর মানের বদ্নক বেনয় যানব। 

(সহীহ মুসবলম) 

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আনরা বনলে, 

خيرج يف آخر أميت املهدي، يسقيه اهلل الغيث، وخترج األرض »
نباتها، ويعطي املال صحاحاً، وتكرث املاشية، وتعظم األمة، 

 «.عيش سبعاً، أو ثمانياً، يعين حججاً ي
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“আমার উম্মানের মশষ ভানগ ইমাম মাহদ্ী মবর হনবে, 

োর ওপর আল্লাহ বৃবি বষেে করনবে। যমীে উবদ্ভদ্ জন্ম 

বদ্নব। সুস্থয ও সেল মলাকনদ্র মাল প্রদ্াে করা হনব। 

চেুস্পদ্ জানোয়ানরর সাংখ্যা মবনে যানব। উম্মানের 

সাংখ্যা মবনে যানব। বেবে সাে অথবা আি বির বসবাস 

করনবে। (হানকম)  

ববণেে আনি ময, ঐ বেদ্শেেগুনলা পযোয়ক্রনম সাংঘবিে 

হনব, মযমে পুবের মালায় পুবে পযোয়ক্রনম সাজানো 

থানক। এগুনলার একবি সাংঘবিে হওয়ার পর পরই 

অপরবি সাংঘবিে হনব। এ দ্শবি বেদ্শেে সাংঘবিে 

হওয়ার পর পরই আল্লাহর আনদ্নশ বকয়ামে সাংঘবিে 

হনব।  

বকয়ামে িারা বক বুোয়: বকয়ামে িারা উনেশয হল ঐ 

বদ্ে, ময বদ্ে মােুষ আল্লাহর আনদ্নশ োনদ্র কবর মথনক 

মবর হনব, বহসাব বেকানশর জেয, অেঃপর সৎকমেশীল 
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সুিল ও শাবন্ত এবাং অসৎ কমেশীল কুিল ও শাবস্ত প্রাপ্ত 

হনব। আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

ۡجَداثََِِّّمنَََََّّيۡرُُجونَََّّيَۡومََّ﴿
َ
اٗعََّّٱۡۡل ن ُهمََِِّّۡسَ

َ
َّيُوفُِضونَََّّنُُصب ََّّإَِلََََّّٰكأ

 [ ٩٣: املعارج] ﴾٤٣

 “মস বদ্ে োরা কবর মথনক দ্রে মবনগ মবর হনব-নযে 
োরা মকানো এক লেযস্থনলর বদ্নক িুনি যানে।” [সূরা 

আল-মা‘আবরজ, আয়াে: ৪৩] 

এ বদ্নের একাবধক োম কুরআনে কারীনম উনল্লখ্ 

হনয়নি। মযমে,  

-আল (القارعة) ,ইয়াওমুল বক্বয়ামাহ (يوم القيامة)

ক্বাবর‘আহ,  

) ,ইয়াওমুল বহসাব (يوم احلساب)  يوم ادلين)  ইয়াওমুবেে, 

 (احلاقة) ,আল-ওয়াবক্ব‘আহ (الواقعة) ,আত্ত্বামাহ (الطامة)
আল-হা-ক্কাহ, (الصاخة) আসসাখ্খ্াহ, (الغاشية) আল-

গাবশয়াহ ইেযাবদ্।  
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 ইয়াওমুল বক্বয়ামাহ: আল্লাহ ো‘আলা (يوم القيامة) 

বনলে,  

ۡقِسمَََُّّل َّ﴿
ُ
 [ ٧: القيامة] ﴾١ََّّٱۡلقَِيََٰمةَِّبَِيۡومََِّّأ

“বকয়ামাে বদ্বনসর শপথ।” [সূরা আল-বক্বয়ামাহ, 

আয়াে: ১] 

 ,আল-ক্বাবর‘আহ: আল্লাহ ো‘আলা বনলে (القارعة) 

 [ ٥ ،٧: القارعة] ﴾٢َّٱۡلَقارَِعةَََُّّما١ََّّٱۡلَقارَِعةَُّ﴿

“(আল ক্বাবরয়াহ) করাঘােকারী, করাঘােকারী কী? [সূরা 

আল-ক্বাবর‘আহ, আয়াে: ১-২] 

 ইয়াওমুল বহসাব: আল্লাহ ো‘আলা (يوم احلساب) 

বনলে, 

ِينَََّّإِن َّ﴿ َََِّّسبِيلَََِّّعنَّيَِضلُّونَََّّٱَّل  ََّّْبَِماََّشِديُدَََّّۢعَذاب ََّّلَُهمََّّۡٱّلل  َّيَۡومَََّّنَُسوا
 [ ٥١: ص] ﴾٢٦َّٱۡۡلَِساِبَّ
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“বেশ্চয় যারা আল্লাহর পথ মথনক ববচুযে হয়, োনদ্র জেয 

রনয়নি কনোর শাবস্ত, এ কারনণ ময, োরা বহসাব বদ্বসনক 
ভুনল যায়।” [সূরা মিায়াদ্, আয়াে: ২৬] 

 ,ইয়াওমুদ্ বদ্ে: আল্লাহ ো‘আলা বনলে (يوم ادلين)

ارَََِّّإَون َّ﴿ ِينََِّّيَۡومَََّّيَۡصلَۡوَنَها١٤َََّّجِحيم ََّّلَِفََّّٱۡلُفج  : االنفطار] ﴾١٥َّٱل 
٧٢ ،٧٩ ] 

“এবাং পাবপিরা থাকনব জাহান্নানম, োরা ববচার বদ্বনস 
েথায় প্রনবশ করনব।” [সূরা আল- ইেবিোর, আয়াে: 

১৪-১৫] 

امة)  ,আত্ত্বামাহ্: আল্লাহ ো‘আলা বনলে(الطي

ةَََُّّجا َءتََِّّفَإَِذا﴿ ا م  ىَََّّٰٱلط   [ ٣٩: انلازاعت] ﴾٣٤َّٱۡلُكۡبَ

“অেঃপর যখ্ে মহাসাংকি এনস যানব।” [সূরা আে-

োবয‘আে, আয়াে: ৩৪] 

 ,আল-ওয়াবক্ব‘আহ: আল্লাহ ো‘আলা বনলে (الواقعة)
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 [ ٧: الواقعة] ﴾١َّٱلَۡواقَِعةَََُّّوَقَعِتََّّإَِذا﴿

“যখ্ে বকয়ামনের ঘিো ঘিনব।” [সূরা আল-

ওয়াবক‘আহ, আয়াে: ১] 

 ,আল-হাক্কাহ: আল্লাহ ো‘আলা বনলে (احلاقة)

 [ ٥ ،٧: احلاقة] ﴾٢َّٱۡۡلَٓاق ةَََُّّما١ََّّٱۡۡلَٓاق ةَُّ﴿

“সু-বেবশ্চে ববষয়, সু-বেবশ্চে ববষয় কী? [সূরা আল-

হাক্কাহ, আয়াে: ১-২] 

اخة)  ,আস-সাখ্খ্াহ: আল্লাহ ো‘আলা বনলে (الصي

ةَََُّّجا َءتََِّّفَإَِذا﴿ ا خ   [ ٣٣: عبس] ﴾٣٣ََّّٱلص 

“অেঃপর ময বদ্ে কণে ববদ্ারক আওয়াজ আসনব।” [সূরা 

আবাসা-আয়াে, ৩৩] 

 ,আল-গাবশয়াহ: আল্লাহ ো‘আলা বনলে (الغاشية)

ََٰكَََّّهۡلَّ﴿ تَى
َ
 [ ٧: الغاشية] ﴾١َّٱۡلَغَِٰشَيةََِّحِديُثََّّأ
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“আপোর কানি আেন্নকারী বকয়ামনের বৃত্তান্ত মপৌঁনিনি 

বক? [সূরা আল-গাবশয়াহ, আয়াে: ১] 

(২) মশষ বদ্বনসর ওপর ঈমাে আোর বেয়ম:  

মশষ বদ্বনসর প্রবে সাংবেপ্ত ও ববস্তাবরেভানব ঈমাে 

আো: 

মশষ বদ্বনসর প্রবে সাংবেপ্ত ঈমাে আোর পদ্ধবে হনে, 

এ ববশ্বাস মপাষণ করা ময, এমে একবি বদ্ে রনয়নি, ময 

বদ্ে আল্লাহ ো‘আলা পূবেবেেী ও পরবেেী সকলনক 

একবত্রে করনবে। প্রনেযনকই স্ব-স্ব কনমের প্রবেদ্াে 

প্রদ্াে করনবে। একদ্ল জান্নােী হনব, অপর দ্ল 

জাহান্নামী হনব। আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

لِيَََّّإِن ََّّقُۡلَّ﴿ و 
َ
ۡعلُوم ََّّيَۡوم ََِّّميَقَِٰتََّّإَِلَََّّٰلََمۡجُموُعون٤٩َََََّّّوٱٓأۡلِخرِينَََّّٱۡۡل َّم 

 [ ٢١ ،٩٤: الواقعة] ﴾٥٠
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“বলুে, বেশ্চয় পূবেবেেী ও পরবেেী সকনলই একবি 

বেধোবরে বদ্নে একবত্রে হনব। [সূরা আল-ওয়াবক‘আহ, 

আয়াে: ৪৯-৫০] 

আর মশষ বদ্বনসর প্রবে ববস্তাবরে ঈমাে হনলা, মৃেুযর 

পর যা বকিু সাংঘবিে হনব োর প্রবে ববস্তাবরে ঈমাে 

আো।  

আর ো বেেববণেে ববষয়গুনলানক অন্তভুেক্ত কনর: 

প্রথমে: বিৎোেুল কবর বা কবনরর পরীো, আর ো 

হনলা, মৃে বযবক্তনক দ্ািনের পর োনক োর রব, দ্ীে 

ও েবী মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সম্পনকে 

বজজ্ঞাসা বা প্রশ্ন করা হনব। অেঃপর যারা ঈমাে 

এনেবিল, োনদ্রনক আল্লাহ সনেযর ওপর অিল 

রাখ্নবে। মযমে হাদ্ীনস এনসনি, 

 «. ريب اهلل، وديين اإلسالم ونيب حممد»
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“যখ্ে োাঁনক প্রশ্ন করা হনব, মস বলনব, আমার রব 

আল্লাহ, আমার দ্ীে ইসলাম, আর আমার েবী হনেে 
মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম।” (সহীহ বুখ্ারী 

ও সহীহ মুসবলম)  

বিবরশোিনয়র প্রশ্ন করা ও োাঁর পদ্ধবে, মুবমেরা ও 

মুোবিকরা বক উত্তর বদ্নবে এ সম্পনকে ববণেে সকল 

হাদ্ীনসর ওপর ঈমাে আো ওয়াবজব।  

বিেীয়ে: কবনরর শাবস্ত ও শাবন্ত: কবনরর শাবস্ত ও শাবন্তর 

ওপর ঈমাে আো ওয়াবজব। আর বেশ্চয় কবর 

জাহান্নানমর গনেের একবি গভীর গেে অথবা জান্নানের 

বাগানের একবি বাগাে। আর কবর আবখ্রানের প্রথম 

ধাপ বা মেশে। ময বযবক্ত কবর মথনক মুবক্ত পানব (োর 

জেয) কবনরর পনরর ধাপগুনলা হনে মুবক্ত পাওয়া সহজ 

হনব। আর ময বযবক্ত কবর মথনক মুবক্ত পানব ো োর 

জেয এর পনরর ধাপগুনলানে মুবক্ত পাওয়া আনরা কবেে 

হনব। বস্তুে যার মৃেুয হল েখ্ে মথনক োর বকয়ামে 
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শুরু হনয় মগল। অেঃপর আত্ম্া ও শরীর, উভনয় কবনর 

শাবস্ত বা শাবন্ত মভাগ করনব। আর কখ্নো কখ্নো শুধু 

আত্ম্া ো মভাগ করনব। আর কবনরর আযাব বা শাবস্ত 

শুধুমাত্র যানলমনদ্র জেয, আর শাবন্ত শুধুমাত্র সেযবাদ্ী 

মুবমেনদ্র জেয।  

আর মৃে বযবক্ত কবর জীবনের শাবস্ত অথবা শাবন্ত প্রাপ্ত 

হনব, চাই  

ভূগভেস্থ করা মহাক বা ো-ই মহাক। যবদ্ও মৃে বযবক্তনক 

আগুনে জাবলনয় মদ্ওয়া হয়, অথবা পাবেনে ডুববনয় 

মদ্ওয়া হয় অথবা বহাংস্র পশু পাবখ্ মখ্নয় মিনল, োরপরও 

মস এ শাবস্ত অথবা শাবন্ত মভাগ করনব। 

আল্লাহ ো‘আলা বনলে,  

اََّعلَۡيَهاَُّيۡعَرُضونَََّّٱنل ارَُّ﴿ ا ََُّّغُدو ٗ اَعةَََُّّتُقومَََُّّوَيۡومَََّّوََعِشي ٗ ََّّْٱلس  ۡدِخلُو ا
َ
َّأ

َشد ََّّفِۡرَعۡونََََّّءاَلَّ
َ
 [ ٩١: اغفر] ﴾٤٦َّٱۡلَعَذاِبََّّأ
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“সকানল ও সন্ধায় োনদ্রনক আগুনের সামনে মপশ করা 

হয় এবাং মযবদ্ে বকয়ামে সাংঘবিে হনব, মস বদ্ে আনদ্শ 

করা হনব, মিরাউে মগাষ্ঠীনক কবেেের আযানব দ্াবখ্ল 
কর।” [সূরা গাবির, আয়াে: ৪৬] 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে, 

 .«فلو ال أن ال تدافنوا دلعوت اهلل أن يسمعكم من عذاب القرب»

“হায়!! যবদ্ মোমরা (োনদ্রনক) দ্ািে ো করার 

আশাংকা ো করোম, োহনল আবম আল্লাহর কানি মদ্া‘আ 
করোম মোমানদ্রনক কবনরর আযাব শুোনোর জেয।” 

(সহীহ মুসবলম) 

েৃেীয়ে: বশঙ্গায় িুৎকার: বশঙ্গা হল বাাঁশীস্বরূপ; যানে 

ইসরািীল আলাইবহস সালাম িুৎকার বদ্নবে। প্রথম 

িুৎকার মদ্ওয়ার সানথ সানথই আল্লাহ যা জীববে রাখ্নবে 

ো িাো সকল সৃিজীব মারা যানব। বিেীয় িুৎকার 

মদ্ওয়ার সানথ সানথই পৃবথবী সৃবি মথনক বকয়ামে পযেন্ত 
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যে সৃবিজীনবর আববেভাব হনয়বিল, োরা সকনলই উনে 

যানব। আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

ورََِِّّفَََّّونُفِخََّ﴿ َمََٰوَٰتََِِّّفَََّّمنَّفََصعِقَََّّٱلصُّ ۡرِضََِّّفَََّّوَمنَّٱلس 
َ
َّإََِّّٱۡۡل ََّمنَّل 

ُ َََّّشا ءََّ ۡخَرىَََّّٰفِيهََِّّنُفِخَََُّّثم ََّّٱّلل 
ُ
: الزمر] ﴾٦٨َّيَنُظُرونَََّّقَِيام ََُّّهمََّّۡفَإَِذاَّأ

١٨ ] 

“আর বশঙ্গায় িুাঁক মদ্ওয়া হনব, িনল আসমাে ও জবমনে 

যারা আনি সকনল মবহুাঁশ হনয় যানব, েনব আল্লাহ যানক 

ইো কনরে মস বযেীে। অেঃপর আবার িুৎকার মদ্ওয়া 
হনব, েৎেোৎ োরা দ্ণ্ডায়মাে হনয় মদ্খ্নে থাকনব।” 

[সূরা আয-যুমার, আয়াে: ৬৮] 

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে, 

ثم ينفخ يف الصور فال يسمعه أحد إال أصىغ يلتا ورفع يلتاً ثم ال »
يبىق أحد إال صعق ،ثم يزنل اهلل مطرا كأنه الطل, فتنبت منه 

 «.ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون أجساد انلاس, ثم
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“অেঃপর বশঙ্গায় িুৎকার মদ্ওয়ার সানথ সানথ সকনলই 

স্কন্ধ উচু করনব। অেঃপর সকনলই জ্ঞােহারা হনয় পনে 

যানব। োরপর আল্লাহ হালকা বৃবি বষেণ করনবে। বৃবি 

মথনক মােুনষর মদ্হ নেবর হনব। োরপর বশঙ্গায় বিেীয় 

িুৎকার মদ্ওয়ার সানথ সানথই সকনল দ্াাঁবেনয় োকানে 
থাকনব।” (সহীহ মুসবলম) 

চেুথেে: পুেরুত্থাে: আর ো হনলা, বশঙ্গায় বিেীয় িুাঁক 

মদ্ওয়ার সময় আল্লাহ সকল মৃেযনদ্র জীববে করনবে।  

োরা সকনল সমগ্র ববনশ্বর প্রবেপালনকর উনেনশয দ্াাঁবেনয় 

যানব। অেঃপর আল্লাহ ো‘আলা বশঙ্গায় মিাাঁক মদ্ওয়া ও 

প্রনেযক আত্ম্ানক স্ব-শরীনর বিনর যাওয়ার অেুমবে বদ্নল 

সকল মােুষ োনদ্র কবর মথনক দ্াাঁবেনয় জুো ববহীে, 

োঙ্গা পা, বস্ত্র-ববহীে-উলঙ্গ শরীর, খ্াৎো ববহীে ও দ্াাঁবে-

মগাাঁি ববহীে অবস্থায় দ্রুে ময়দ্ানের বদ্নক িুনি যানব।  

ময়দ্ানের অবস্থাে দ্ীঘে হনব, সূযে োনদ্র বেকিবেেী হনব, 

সূনযের উত্তাপ মবনে যানব। এ উত্তপ্ত ও কবেে অবস্থাে 
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দ্ীঘে হওয়ায় শরীর মথনক বেগেে ঘানম হাবু-ডুবু খ্ানব, 

কানরা ঘাম পানয়র দু্’ বগরা পযেন্ত, কানরা দু্’ হািু পযেন্ত, 

কানরা মাজা পযেন্ত, কানরা বে পযেন্ত, কানরা দু্’ কাাঁধ 

পযেন্ত মপৌঁিনব। আর মকউ-সমূ্পণেভানব হাবুডুবু খ্ানব, এ 

সব হনলা োনদ্র (ভানলা-মন্দ) কমে অেুপানে।  

পুেরুত্থাে সেয ও বেবশ্চে, যা ইসলামী শরী‘আহ, 

(কুরআে ও হাদ্ীস) অেুভূবে শবক্ত ও বুবদ্ধ-ববনবক িারা 

প্রমাবণে।  

ইসলামী শরী‘আহ: এর স্বপনে প্রমাণ কুরআনে অনেক 

আয়াে ও েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মথনক 

অনেক ববশুদ্ধ হাদ্ীস রনয়নি। মযমে, আল্লাহ ো‘আলা 

বনলে, 

ََّّبََلَََّّٰقُۡلَّ﴿ ِ  [ ١: اتلغابن] ﴾تَلُۡبَعُث َََّّوَرب 

“বলুে, অবশযই হনব, আমার পালেকেোর কসম, মোমরা 
বেশ্চয় পুেরুবত্থে হনব।” [সূরা আে-োগাবুে, আয়াে: 

৭] 
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বেবে আনরা বনলে, 

نَا َََّّكَما﴿
ۡ
َلََّّبََدأ و 

َ
َََّّخۡلق ََّّأ ۥ   [ ٧١٩: االنبياء] ﴾نُّعِيُدهُ

“মযভানব আমরা প্রথমবার সৃবি কনরবিলাম, মসভানব 
পুেরায় সৃবি করব।” [সূরা আল-আবিয়া, আয়াে: ১০৪] 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে, 

 الصور فال يسمعه أحد إال أصىغ يلتاً ورفع يلتاُ، ثم الثم ينفخ يف »
ك ش -يبىق أحد إال صقع، ثم يزنل اهلل مطراً كأنه الطل أو الظل

فتنبت أجساد انلاسن ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام  -الراوي
 «.ينظرون

“অেঃপর বশঙ্গায় িুাঁক মদ্ওয়ার সানথ সানথ সকনলই স্কন্ধ 

উচু করনব অেঃপর সকনলই জ্ঞােহারা হনয় পনে যানব। 

োরপর আল্লাহ হালকা বৃবি বষেণ করনবে। বৃবি মথনক 

মােুনষর মদ্হ নেরী হনব। োরপর বশঙ্গায় বিেীয় িুাঁক 
মদ্ওয়ার সানথ সানথই সকনল দ্াাঁবেনয় োকানে থাকনব।” 

(সহীহ মুসবলম)  
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আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

ِي َََُّّيۡيِيَهاَّقُۡل٧٨ََََّّّرِميم َََّّوِهَََّّٱۡلعَِظَٰمَََّّيُۡحَََِّّمنَّقَاَلَّ﴿ َها ََّّٱَّل 
َ
نَشأ
َ
َلََّّأ و 

َ
َّأ

ة  َّ َََِّّوُهوََََّّمر   [ ١٤ ،١٨: يس] ﴾٧٩ََّعلِيم َََّّخۡلق ََّّبُِكل 

“বনল, মক জীববে করনব অবস্থসমূহনক যখ্ে মসগুনলা 

গনল পনচ যানব? বলুে, বযবে প্রথমবার মসগুনলানক সৃবি 

কনরনিে, বেবেই জীববে করনবে। বেবে সবে প্রকার সৃবি 
সম্পনকে অবগে।” [সূরা ইয়াসীে, আয়াে: ৭৮-৭৯] 

অেুভূবে: অেুভূবে মথনক পুেরুত্থানের ওপর দ্লীল:  

আল্লাহ ো‘আলা এই পৃবথবীনে অনেক মৃেনক জীববে 

কনর োাঁর বান্দানদ্রনক মদ্বখ্নয়নিে। আর এ ববষনয় সূরা 

বাক্বারায় পাাঁচবি উপমা রনয়নি,  

 মূসা আলাইবহস সালানমর সম্প্রদ্ায় যানদ্রনক 

আল্লাহ োনদ্র মৃেুযর পর জীববে কনরবিনলে। 

 বেী ইসরাঈনলর এক বেহে বযবক্তনক জীববে 

কনরবিনলে।  
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 ঐ সম্প্রদ্ায়নক জীববে কনরবিনলে, যারা মৃেুযর 

ভনয় বেনজনদ্র গ্রাম েযাগ কনরবিল।  

 ঐ বযবক্তনক জীববে কনরবিনলে, ময বযবক্ত 

জেপদ্ বদ্নয় অবেক্রম কনরবিল,  

 ইবরাহীম আলাইবহস সালানমর পাবখ্সমূহনক।  

আক্বল: বা সুস্থ ববনবক মথনক পুেরুত্থানের দ্লীল: 

আর ো দু্’ভানব হনে পানর:  

(ক) আল্লাহ আসমাে ও জবমে এবাং এেদু্ভনয়র মনধয 

যা রনয়নি সকলনক সৃবি কনরনিে। আল্লাহ আসমাে 

যমীে প্রথনম সৃবি কনরনিে। বযবে প্রথম সৃবির ওপর 

েমোবাে বেবে (োনক) পূেরায় সৃবি করার বযাপানর 

অপারগ েে।  

(খ্) জবমে শুষ্ক ও বেজেীব হনয় যায়, অেঃপর আল্লাহ 

ো‘আলা বৃবি োবযল কনর জবমেনক সনেজ ও সজীব 

কনর েুনলে, সবে প্রকার সবুজ-শযামল গাি পালা উৎপন্ন 
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হয়। সুেরাাং বযবে এ মৃে জবমেনক জীববে করনে সেম 

বেবেই মৃেনদ্র পূেরায় জীববে করানেও সেম।  

পঞ্চমে: হাশর, বহসাব-বেকাশ এবাং প্রবেদ্াে ও প্রবেিল  

আমরা ঈমাে আেনবা ময, সকল মদ্নহর হাশর োশর 

হনব, োনদ্রনক বজজ্ঞাসাবাদ্ করা হনব, োনদ্র মানে 

ববচানর ইেসাি প্রবেবষ্ঠে হনব এবাং সকল সৃবিজীবনক 

স্বীয় কৃে কনমের প্রবেদ্াে ও প্রবেিল প্রদ্াে করা হনব।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

َنَُٰهمَّۡ﴿ َحٗداَِّمۡنُهمََُّّۡنَغادِرََّّۡفَلَمََّّۡوََحَۡشۡ
َ
 [ ٩١: الكهف] ﴾٤٧ََّّأ

“আর আমরা োনদ্রনক একবত্রে করব, অেঃপর োনদ্র 
কাউনক িােব ো।” [সূরা আল-ক্বাহাি, আয়াে: ৭৪] 

বেবে আনরা বনলে, 

ا﴿ م 
َ
وِتََََّّمنََّّۡفَأ

ُ
َََّّْها ُؤمَََُّّفَيُقوُلََّّبَِيِمينِهِۦَّكَِتََٰبُهۥَّأ ١٩َََّّّكَِتَٰبَِيهََّّۡٱۡقَرُءوا َّإِن ِ

َََّّظَننُتَّ ن ِ
َ
اِضَية ََِّّعيَشة ََِّّفَََّّفُهو٢٠ََََِّّّحَسابَِيهََُّّۡمَلَٰق ََّّأ : احلاقة] ﴾٢١َّر 

٥٧ ،٧٤ ] 
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“অেঃপর যার আমলোমা ডাে হানে মদ্ওয়া হনব, মস 

বলনব, োও, মোমরাও আমলোমা পনে মদ্খ্। আবম 

জােোম ময, আমানক বহসানবর সমু্মখ্ীে হনে হনব। 
অেঃপর মস সুখ্ী জীবে-যাপে করনব।” [সূরা আল-

হাক্কাহ, আয়াে: ১৯-২১]  

বেবে আনরা বনলে, 

ا﴿ م 
َ
وِتََََّّمنَََّّۡوأ

ُ
وَتََّّلَمَََّّۡيَٰلَۡيتَِنَََّّفَيُقوُلََّّبِِشَماِلِۦَّكَِتََٰبُهۥَّأ

ُ
٢٥ََّّبَِيهَّۡكَِتَََّّٰأ

ۡدرَََِّّولَمَّۡ
َ
 [ ٥١ ،٥٢: احلاقة] ﴾٢٦َِّحَسابَِيهَََّّۡماَّأ

“অেঃপর যার আমলোমা োর বাম হানে মদ্য়া হনব, মস 

বলনব, হায় আমায় যবদ্ আমার আমলোমা ো মদ্ওয়া 
হনো। আবম যবদ্ ো জােোম আমার বহসাব।” [সূরা 

আল-হাক্কাহ, আয়াে: ২৫-২৬] 

আর হাশর হনে, মােুষনদ্রনক োনদ্র বহসাব-বেকানশর 

জেয ময়দ্ানে একবত্রে করা।  
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হাশর ও পুেরুত্থানের মনধয পাথেকয: পুেরুত্থাে হনলা: 

মদ্হসমূহনক পুেরুজ্জীববে করা। আর হাশর হনলা, 

পুেরুবত্থে বযবক্তনদ্রনক অবস্থাে ময়দ্ানে একবত্রে করা।  

বহসাব, বেকাশ ও প্রবেিল: আল্লাহু ো‘বারাকা ও 

ো‘আলা োাঁর বান্দানদ্রনক োাঁর সামনে দ্াাঁে করানবে ও 

োনদ্রনক োনদ্র সম্পাবদ্ে কমে সম্পনকে অবগে 

করানবে।  

অেঃপর মুবমে মুত্তাকীনদ্র বহসাব বেকাশ হনলা, শুধুমাত্র 

োনদ্র বেকি োনদ্র কমে মপশ করা হনব। যানে োরা 

োনদ্র ওপর আল্লাহর অেুগ্রহ বুেনে পানর, ময অেুগ্রহ 

আল্লাহ োনদ্র বেকি মথনক দু্বেয়ানে মগাপে 

মরনখ্বিনলে। আর আল্লাহ আবখ্রানে োনদ্রনক মাি 

কনর বদ্নয়নিে। আর োনদ্র হাশর হনব োনদ্র ঈমাে 

অেুপানে। বিবরশোরা োনদ্রনক স্বাগে জাোনব ও 

জান্নানে প্রনবনশর সুসাংবাদ্ প্রদ্াে করনব, আর োনদ্রনক 

অবস্থরো ও সকল প্রকার ভয়-ভীবে এবাং এ কবেে 



 

 

 
 171  

বদ্নের ভয়াবহো মথনক বেরাপত্তা বদ্নব, অেঃপর োনদ্র 

মূখ্মণ্ডল উজ্জ্বল হনব। আর োনদ্র মুখ্মণ্ডল মস বদ্ে 

হাবস-খু্শী, আেন্দ-উৎিুল্ল সুসাংবাদ্ প্রাপ্ত হনব।  

অেঃপর আল্লাহ ববমুখ্ বমথযাবাদ্ীনদ্র (কাবিরনদ্র) 

বহসাব-বেকাশ অেযন্ত কবেেভানব হনব। সুক্ষ্মাবেসুক্ষ্ম 

প্রনেযকবি মিাি বে কনমের। বকয়ামে বদ্বনস োনদ্রনক 

োনদ্র মুনখ্র উপর মিনে মহাঁচনে জাহান্নানম মিলা হনব, 

োনদ্রনক লাবিে করার জেয ও োনদ্র কৃে কনমের িল 

বহসানব এবাং োনদ্র বমথযা বলার কারনণ।  

বকয়ামে বদ্বনস সবেপ্রথম বহসাব মেওয়া হনব আমানদ্র 

েবী মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর উম্মানের, 

োনদ্র সানথ সত্তর হাজার মলাক োনদ্র পূণে োওহীনদ্র 

বনদ্ৌলানে ববো বহসানব ও ববো শাবস্তনে জান্নানে প্রনবশ 

করনব। োরা ঐ সকল মলাক েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম বেনজর ভাষায় যানদ্র গুণ বণেো কনরনিে, 

োরা কানরা বেকি োে-িুাঁক অেুসন্ধাে কনরে বে, মলৌহ 
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জােীয় মকানো বকিুর মিাঁক বদ্নয় বচবকৎসা মেে বে। 

মকানো বদ্ে মকানো বকিু মথনক কুলেণ গ্রহণ কনরে বে। 

আর োরা োনদ্র প্রভুর ওপর-ই ভরসা করনেে। োনদ্র 

মনধয অেযেম হনেে প্রবসদ্ধ সাহাবী উক্কাশা ইবে 

বমহসাে রাবদ্য়াল্লাহু আেহু। আর বান্দার সবেপ্রথম বহসাব 

মেওয়া হনব আল্লাহর হক্ব-সালানের (োমানযর) আর 

মােুনষর মানে সবেপ্রথম িায়সালা করা হনব রক্তপানের।  

ষষ্ঠে: হাউয  

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর হাউনযর ওপর 

ঈমাে আেনবা। আর ো ববশাল হাউয ও সম্মাবেে 

অবেরণ স্থাে। বকয়ামনের মানে জান্নানের আল-

কাউসার োমক েদ্ী মথনক শরাব প্রবাবহে হনব। এনে 

অবেরণ করনব মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লানমর মুবমে উম্মানেরা।  

হাউনযর বকিু নববশিয: োর শারাব দু্নধর চাইনে সাদ্া, 

বরনির চাইনে োণ্ডা, মধুর চাইনে অবধক বমবি। 
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বমশনকর চাইনে সুগবন্ধ, যা সুপ্রশস্ত, যার নদ্ঘেয ও প্রস্থ 

সমাে, এর প্রবেবি প্রানন্তর আয়েে এক মানসর পনথর 

সমাে। এনে জান্নাে মথনক প্রবাবহে দু্’বি োলা রনয়নি। 

আর এর পাে-পাত্র আকানশর োরকারাবজর চাইনে 

অবধক। ময বযবক্ত ো মথনক একবার পাবে পাে করনব, 

মস আর কখ্েও বপপাসােে হনব ো।  

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে, 

حويض مسرية شهر، ماؤه أبيض من اللنب ورحيه أطيب من »
 «.املسك، وكزيانه كنجوم السماء، من رشب منه فال يظمأ أبداً 

“আমার হাউনযর আয়েে এক মানসর পথ সমেুলয, োর 

পাবে দু্নধর চাইনে সাদ্া ও োর ঘ্রাণ বমশনকর চাইনে 

সুগবন্ধ, োর পাে-পাত্র আকানশর োরকারাবজর সাংখ্যার 

েযায়। ময বযবক্ত ো মথনক একবার পাবে পাে করনব মস 
আর কখ্েও বপপাসােে হনব ো।” (সহীহ বুখ্ারী) 
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সপ্তমে: শািা‘আহ  

যখ্ে মসই মহাে প্রান্তনর মােুনষর ববপদ্ কবেে হনয় 

দ্াাঁোনব এবাং মসথায় োনদ্র অবস্থাে দ্ীঘে হনব। েখ্ে 

োরা এ প্রান্তনরর ভয়াবহ ববপদ্ মথনক মুবক্ত পাওয়ার 

জনেয োনদ্র প্রভুর বেকি সুপাবরশ মপশ করার প্রনচিা 
চালানব। রাসূলনদ্র মনধয যারা উলুল আযম েথা উে 

মযোদ্াসম্পন্ন রাসূল মযমে, েূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা 

আলাইবহমুস সালাম, োরা অপারগো প্রকাশ করনবে, 

েখ্ে সবে মশষ রাসূল আমানদ্র েবী মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইাবহ ওয়াসাল্লাম (যার আনগর ও পনরর গুোহ 

আল্লাহ মাি কনর বদ্নয়নিে) োর বেকনি সবাই মপৌঁিনব। 

েখ্ে েবী মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর 

জেয দ্াাঁোনবে। বেবে এমে স্থানে দ্াাঁোনবে ময স্থানে 

আনগর ও পনরর সকনলই োাঁর প্রশাংসা করনব এবাং এর 

িারা োাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মহা সম্মাে ও 

উাঁচু মযোদ্া প্রকাবশে হনব। োরপর ‘আরনশর বেনচ 



 

 

 
 175 

 

সাজদ্ায় পনে যানবে, আল্লাহ েখ্ে োাঁর বেকি আল্লাহর 

অনেক প্রশাংসা ও উপযুক্ত আনদ্শ ইলহাম করনবে। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম মসগুনলা িারা 

আল্লাহর প্রশাংসা করনবে ও োাঁর মযোদ্া বণেো করনবে। 

োরপর েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম োাঁর রনবর 

বেকি (োনদ্র জেয) সুপাবরশ করার অেুমবে চাইনবে। 

আল্লাহ ো‘আলা েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক 

সৃবিজীনবর জেয সুপাবরশ করার অেুমবে বদ্নবে, েখ্ে 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সুপাবরশ 

করনবে; যানে বান্দানদ্র মানে অসহেীয় দু্ঃখ্-কি ও 

বচন্তা মভানগর পর সুষু্ঠ িায়সালা করা হয়। 

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে, 

إن الشمس تدنو يوم القيامة حىت يبلغ العرق نصف األذن »
فبينما هم كذلك، استغاثوا بآدم، ثم بإبراهيم، ثم بموىس، ثم 

. فيشفع يلقيض بني اخللق، فيمىش حىت - -بعسىي، ثم بمحمد
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يأخذ حبلقة ابلاب، فيؤمئذ يبعثه اهلل مقاماً حمموداً حيمده أهل 
 «.اجلمع لكهم

“বকয়ামে বদ্বনস সূযে বেকনি হনব। এমেবক ঘাম অধে 

কাে পযেন্ত মপৌঁনি যানব। োরা এই অবস্থানেই থাকনব। 

িনল োরা আদ্ম আলাইবহস সালাম, অেঃপর ইবরাহীম 

আলাইবহস সালাম, অেঃপর মূসা আলাইবহস সালাম, 

অেঃপর ঈসা আলাইবহস সালাম, অেঃপর মুহাম্মাদ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর মাধযনম এ অবস্থা মথনক 

উদ্ধানরর জেয আল্লাহর কানি ধণো মদ্ওয়ার প্রাথেো 

করনব।  

অেঃপর মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

সুপাবরশ করনবে; যানে সৃবিজীনবর মানে িায়সালা 

সুসম্পন্ন করা হয়। অেঃপর বেবে জান্নানের বদ্নক 

অগ্রসর হনবে ও জান্নানের দ্রজার কো (নখ্ালার জেয) 

ধরনবে। আল্লাহ োাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
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ওয়াসাল্লামনক প্রশাংবসে স্থানে অবেরণ করানবে। মস 
স্থানের প্রশাংসা সকনল করনব”। (সহীহ বুখ্ারী) 

এ মহাে শািা‘আে আল্লাহ একমাত্র রাসূল মুহাম্মাদ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর জেয বেবদ্েি কনরনিে। 

এ িাো বেবে আনরা অনেক শািা‘আনের অবধকারী 

হনবে। 

(১) জান্নােীনদ্র জান্নানে প্রনবনশর অেুমবের জনেয 

মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর শািা‘আে। 

োর প্রমাণ, েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে, 

آيت باب اجلنة يوم القيامة فاستفتح،فيقول اخلازن من أنت؟ قال »
 «.ال أفتح ألحد قبلك فأقول حممد فيقول بك أمرت

“আবম বকয়ামে বদ্বনস জান্নানের দ্রজার বেকনি 

আসনবা, দ্রজা মখ্ালার অেুমবে চানবা। অেঃপর 

জান্নানের প্রহরী বলনবে, আপবে মক? আবম উত্তনর বলব, 

আবম মুহাম্মাদ্, অেঃপর প্রহরী বলনব, আপোর জেযই 
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শুধু দ্রজা মখ্ালার আনদ্শ প্রাপ্ত হনয়বি, আপোর পূনবে 
কানরা জেয (দ্রজা) খু্লনবা ো।” (সহীহ মুসবলম)  

(২) মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর শািা‘আে 

ঐ সকল বযবক্তর জেয, যানদ্র মেকী ও বদ্ী বা সৎ কাজ 

ও অসৎ কাজ সমাে হনয় মগনি। োনদ্র জান্নানে 

প্রনবনশর বযাপানর বেবে শািা‘আে করনবে। এ হনে 

বকিু আনলনমর অবভমে। বকন্তু এ বযাপানর েবী সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ও সাহাবানয় মকরাম মথনক মকানো 

সহীহ হাদ্ীস ববণেে হয় বে। 

(৩) মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর 

শািা‘আে ঐ সম্প্রদ্ানয়র জনেয, যারা জাহান্নানমর 

অবধকারী হনয় মগনি, োনদ্রনক জাহান্নানম ো মদ্ওয়ার 

বযাপানর। এর প্রমাণ হল, েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লানমর হাদ্ীস, 

  «.شفاعيت ألهل الكبائر من أميت»
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“আমার উম্মানের মনধয যারা কাবীরা মগাোহ কনরনি 
োনদ্র জেয আমার শািা‘আে।” (আবু দ্াউদ্) 

(৪) মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর মস 

শািা‘আে যা বেবে জান্নানে জান্নােীনদ্র মযোদ্া বৃবদ্ধর 
বযাপানর করনবে। োর প্রমাণ, েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লানমর হাদ্ীস, 

 «.امهلل اغفر أليب سلمة وارفع درجته يف املهديني»

“মহ আল্লাহ, আবূ সালামানক মাি কর এবাং সবেক 
পথপ্রাপ্তনদ্র মানে োাঁর মযোদ্া বাবেনয় দ্াও।” (সহীহ 

মুসবলম) 

(৫) মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর 

শািা‘আে ঐ সম্প্রদ্ানয়র জেয যারা জান্নানে প্রনবশ 

করনব ববো বহসানব ও ববো  

শাবস্তনে। এর প্রমাণ, উক্কাশাহ ইবে বমহসাে রাবদ্য়াল্লাহু 

আেহুর হাদ্ীস, সত্তর হাজার মলানকর বযাপানর, যারা ববো 
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বহসানব ও ববো শাবস্তনে জান্নানে প্রনবশ করনব। 

অেঃপর েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম োর 

(উক্কাশাহ) জেয মদ্া‘আ করনলে, 

 «.امهلل اجعله منهم»

“মহ আল্লাহ োনক (উক্কাশানক) োনদ্র অন্তভুেক্ত কনর 
দ্াও।” (সহীহ বুখ্ারী ও সহীহ মুসবলম) 

(৬) েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর উম্মানের 

মনধয যারা কাবীরা মগাোহ করায় জাহান্নানম প্রনবশ 

করনব, োনদ্রনক জাহান্নাম মথনক মবর করার বযাপানর 

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর শািা‘আে। এর 

প্রমাণ হনলা, েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর 

হাদ্ীস, 

 «.شفاعيت ألهل الكبائر من أميت»

“আমার উম্মানের কাবীরা মগাোহকারীনদ্র জেয আমার 
শািা‘আে।” (আবু দ্াউদ্) 
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োিাো এ বযাপানর েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর 

আনরা একবি হাদ্ীস হনলা,  

فيدخلون اجلنة يسمون  --خيرج قوم من انلار بشفاعة حممد»
 «.اجلهنميني

“একদ্ল মলাকনক মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লানমর শািা‘আনে জাহান্নাম মথনক মবর করা হনব, 

অেঃপর োরা জান্নানে যানব। োনদ্রনক জাহান্নামী বনল 
োমকরণ করা হনব।” (সহীহ বুখ্ারী)  

(৭) যারা শাবস্তর হক্বদ্ার হনব োনদ্র শাবস্ত হালকা করার 

বযাপানর োাঁর শািা‘আে। মযমে, মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু 

আলাইবহ ওয়াসাল্লাম চাচা আবু োনলনবর জেয 

শািা‘আে। এর প্রমাণ, েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লানমর হাদ্ীস,  

لعله تنفعه شفاعيت يوم القيامة فيجعل يف ضحضاح من انلار »
 «.يبلغ كعبيه يغيل منه دماغه
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“সম্ভবে বকয়ামনের বদ্বনস আমার শািা‘আে োর শাবস্ত 

লাঘনব উপকানর আসনব, োই শাবস্ত বহসানব শুধু পানয়র 

বগরা পযেন্ত দু্’বি জুো পবরনয় মদ্য়া হনব, িনল মাথার 
মগজ িুিনে থাকনব।” (সহীহ বুখ্ারী ও সহীহ মুসবলম) 

েনব আল্লাহর বেকি শািা‘আে গ্রহণ হওয়ার জেয দু্’বি 

শেে রনয়নি: 

(ক) শািা‘আেকারীর ও শািা‘আেকৃে বযবক্তর প্রবে 

আল্লাহর সন্তুবি থাকনে হনব।  

(খ্) শািা‘আেকারীর শািা‘আে করার বযাপানর আল্লাহর 

অেুমবে থাকনে হনব। আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

ََّّيَۡشَفُعونََََّّوَلَّ﴿  [ ٥٨: االنبياء] ﴾ٱۡرتََضَََّّٰلَِمنََِّّإِل 

“োরা শুধু োনদ্র জনেয সুপাবরশ কনর, যানদ্র প্রবে 
আল্লাহ সন্তুি।” [সূরা আল-আবিয়া, আয়াে: ২৮]  

বেবে আনরা বনলে, 

ِيََّذاََّمن﴿ ۥ ََّّيَۡشَفعََُّّٱَّل  ََِّّعنَدهُ ََّّإِل   [ ٥٢٢: ابلقرة] ﴾بِإِۡذنِهۦِ 
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“োাঁর (আল্লাহর) অেুমবে বযেীে সুপাবরশ করার মক 

অবধকার রানখ্? [সূরা আল-বাকারা, আয়াে: ২৫৫] 

অিমে: মীযাে: মীযাে সেয, োর ওপর ঈমাে আো 
িরয। আর মস মীযাে আল্লাহ বকয়ামে বদ্বনস স্থাপে 

করনবে, বান্দানদ্র আমল মাপার ও োনদ্র কনমের 

প্রবেদ্াে প্রদ্ানের জেয। এবি বাস্তব মীযাে বা মােদ্ণ্ড, 

কাল্পবেক েয়, এর দু্’বি পাল্লা ও রবশ রনয়নি, এর িারা 

কমে অথবা আমলোমা অথবা স্বয়াং কমে সম্পাদ্েকারীনক 

মাপা হনব। সবই মাপা হনব, েনব ওজে ভাবর-হালকার 

ববষয়বস্তু হনব শুধু কমে। কমে সম্পাদ্েকারী ও আমলোমা 

েয়। আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

َٰزِينََََّّونََضعَُّ﴿ ََُّّتۡظلَمََُّّفََلََّّٱۡلقَِيََٰمةَِِّۡلَۡومََِّّٱۡلقِۡسَطََّّٱلَۡمَو َِّإَونَّا ََّشۡيَََّّنۡفس 
ِنَََّّۡحب ة ََِّّمۡثَقاَلََََّّكنََّ تَۡيَناََّخۡرَدل ََّّم 

َ
 ﴾٤٧َََّّحَِٰسبِيَََّّبَِناََّوَكَفَََّّٰبَِها ََّّأ

 [ ٩١: االنبياء]

“আর আমরা বকয়ামে বদ্বনস েযায়ববচানরর মীযােসমূহ 

স্থাপে করব। সুেরাাং কারও প্রবে যুলুম হনব ো। যবদ্ 
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মকানো আমল সবরষার দ্াো পবরমাণও হয় আমরা ো 

উপবস্থে করব এবাং বহসাব গ্রহনের জেয আমরাই 
যনথি।” [সূরা আল-আবিয়া, আয়াে: ৪৮]  

বেবে আনরা বনলে, 

َٰزِيُنُهۥََّثُقلَۡتَََّّفَمنَّٱۡۡلَقُّ ََّّيَۡوَمئِذ َََّّوٱلَۡوۡزنَُّ﴿ ْوَلَٰٓئَِكَََّّمَو
ُ
َُّهمََُّّفَأ

ۡتَََّّوَمن٨َََّّّۡٱلُۡمۡفلُِحونََّ َٰزِيُنُهۥََّخف  ْوَلَٰٓئَِكَََّّمَو
ُ
ِينَََّّفَأ ََّّْٱَّل  ا و  ََّخِِسُ

نُفَسُهم
َ
ََّّْبَِماَّأ  [ ٤ ،٨: االعراف] ﴾٩ََّيۡظلُِمونََََّّيَٰتَِناأَِبَََّكنُوا

“আর মস বদ্ে যথাথেই ওজে হনব। অেঃপর যানদ্র পাল্লা 

ভাবর হনব, োরাই সিলকাম হনব এবাং যানদ্র পাল্লা হাল্কা 

হনব, োরাই এমে হনব, যারা বেনজনদ্র েবে কনরনি। 
মকেো, োরা আমার আয়ােসমূহ অস্বীকার করনো।” 

[সূরা আল-আ‘রাি, আয়াে: ৮-৯] 

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে, 

 «.هلل تمأل املزيانالطهور شطر اإليمان، واحلمد »
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“পববত্রো অজেে করা ঈমানের অনধেক। আল-হামদু্বলল্লাহ্ 

(সকল প্রশাংসা একমাত্র আল্লাহর জেয) বাকযবি ওজনের 
পাল্লানক পবরপূণে কনর মদ্য়।” (সহীহ মুসবলম) 

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আনরা বনলে, 

واألرض يوضع املزيان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات »
 «.لوسعت

“বকয়ামে বদ্বনস এমে মীযাে স্থাপে করা হনব, োনে 

যবদ্ সাে আসমাে ও সাে জবমেও মাপা হয় েনব োও 

োনে জায়গা হনব”। 

েবমে: আস-বসরাে বা পুল বসরাে:  

আর আমরা পুল বসরানের ওপর ঈমাে আেনবা। আর 

ো হনলা জাহান্নানমর বপনের উপর স্থাবপে পুল, যা ভয়-

ভীবে সন্ত্রস্ত অবেক্রম স্থল বা পথ। এর উপর বদ্নয় মােুষ 

জান্নানের বদ্নক অবেক্রম করনব। মকউ অবেক্রম করনব 

মচানখ্র পলনকর েযায়। মকউ অবেক্রম করনব ববজলীর 
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েযায়। মকউ বাোনসর েযায়। মকউ পাবখ্র েযায়। মকউ 

মঘাোর েযায় চলনব। মকউ মুসাবিনরর েযায় চলনব। মকউ 

ঘে ঘে পা মরনখ্ চলনব। সবেনশষ যারা অবেক্রম করনব 

োনদ্রনক মিনে মিলা হনব। সকনলই অবেক্রম করনব 

োনদ্র কনমের িলািল অেুপানে। এমেবক যার আনলা 

োর পানয়র বৃদ্ধা আঙু্গনলর পবরমাণ হনব মসও অবেক্রম 

করনব। কাউনক থাবা মমনর জাহান্নানম মিনল মদ্ওয়া 

হনব। আর ময বযবক্ত পুল বসরাে অবেক্রম করনে পারনব 

মস জান্নানে প্রনবশ করনব।  

সবেপ্রথম আমানদ্র েবী মুহাম্মাদ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 

ওয়াসাল্লাম অেঃপর োাঁর উম্মাে পুলবসরাে পাবে 

বদ্নবে। আর মস বদ্ে একমাত্র রাসূলগণ কথা বলনবে। 

রাসূল (আলাইবহমুস সালাম) মদ্র কথা হনব ( امهلل سلم
  মহ আল্লাহ মুবক্ত দ্াও, মুবক্ত দ্াও।“ (سلم

জাহান্নানম পুলবসরানের দু্’ধানর হুনকর েযায় কন্টক 

থাকনব, এর সাংখ্যা আল্লাহ িাো মকহ্ জানে ো। সৃবি-
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জীব মথনক আল্লাহ যানক ইো করনবে োনক থাবা মমনর 

(জাহান্নানম) মিনল মদ্ওয়া হনব।  

পুলবসরানের বকিু বণেো:  

ো েরবারীর চাইনে ধারানলা, আর চুনলর চাইনে সূক্ষ্ম 

ও বপবেল জােীয়। এনে আল্লাহ যানদ্র পা বস্থর রাখ্নবে, 

শুধুমাত্র োনদ্রই পা বস্থর থাকনব, আর ো অন্ধকানর 

স্থাবপে হনব। আমােে ও আত্ম্ীয়োর বন্ধেনক 

পুলবসরানের দু্’পানশে দ্ণ্ডায়মাে অবস্থায় রাখ্া হনব, যারা 

ো সাংরেণ কনরনিে োনদ্র সপনে, আর যারা সাংরেণ 

কনর বে োনদ্র ববপনে সােী মদ্ওয়ার জেয।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

ِنُكمََِّّۡإَون﴿ ََّّم  َََََّّٰكنََََّّوارُِدَها ََّّإِل  اََّحۡتٗماََّرب َِكََََّّعَ ۡقِضي ٗ ََُّّثم ٧١َََّّّم  َُّنَنج ِ
ِينََّ ََّّْٱَّل  نََذرََُّّٱت َقوا َٰلِِميَََّّو   [ ١٥ ،١٧: مريم] ﴾٧٢َِّجثِي ٗاَّفِيَهاَّٱلظ 

“মোমানদ্র মনধয এমে মকউ মেই, ময েথায় 

(পুলবসরানে) মপৌঁিনব ো, এিা আপোর রনবর অবেবাযে 
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িায়সালা। অেঃপর আমরা োকওয়ার অবধকারীনদ্রনক 

উদ্ধার করব এবাং যাবলমনদ্রনক মসখ্ানে েেজােু 
অবস্থায় মিনে বদ্ব।” [সূরা মারইয়াম, আয়াে: ৭১-৭২] 

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে, 

جنهم فأكون أنا وأميت أول من ويرضب الرصاط بني ظهراين »
 «.جيزيه

“জাহান্নানমর বপনের উপর পুলবসরাে স্থাপে করা হনব, 

আর সবেপ্রথম আবম ও আমার উম্মাে ো অবেক্রম 
করনবা।” (সহীহ মুসবলম) 

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আনরা বনলে, 

ويرضب جرس جهنم..فأكون أول من جيزي وداعء الرسل يومئذ »
 «.سلمامهلل سلم 

“জাহান্নানমর পুল স্থাপে করা হনব, অেঃপর আবমই 

সবেপ্রথম অবেক্রম করনবা। আর মস বদ্ে রাসূলনদ্র 
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মদ্া‘আ হনব, আল্লাহুম্মা সাবল্লম, সাবল্লম, (মহ আল্লাহ! মুবক্ত 
দ্াও, মুবক্ত দ্াও)।” (সহীহ বুখ্ারী মুসবলম) 

আবু সাঈদ্ খু্দ্রী রাবদ্য়াল্লাহু আেহু বনলে, 

 «.الشعر وأحد من السيفبلغين أن اجلرس أدق من »

“আবম সাংবাদ্প্রাপ্ত হনয়বি ময, পুলবসরাে চুনলর চাইনে 
সূক্ষ্ম আর েরবারীর চাইনে ধারানলা হনব।” (সহীহ 

মুসবলম)  

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে, 

وترسل األمانة والرحم فتقوم ىلع جنيب الرصاط يميناً وشمااًل، »
فيمر أولكم اكلربق... ثم كمر الريح، ثم كمر الطري وشد الرحال، 
جتزي بهم أعماهلم، ونبيكم قائم ىلع الرصاط يقول: رب سلم 
سلم، حىت تعجز أعمال العباد، حىت جيئ الرجل فال يستطيع 

 الرصاط لاليلب معلقة مأمورة السري إال زحفاً قال وىلع حافيت
 «.بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس يف انلار
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“আমােে ও আত্ম্ীয়োর বন্ধেনক মপ্ররণ করা হনব, 

অেঃপর পুল বসরানের ডানে ও বানম দ্াাঁোনব, মোমানদ্র 

মনধয সবেপ্রথম যারা অবেক্রম করনব, োরা ববজলীর েযায় 

অবেক্রম করনব, োরপর যারা অবেক্রম করনব োরা 

বাোনসর েযায়। োরপর পাবখ্র েযায় অবেক্রম করনব, 

োরপর মুসাবিনরর েযায় অবেক্রম করনব, োনদ্র কমে 

োনদ্রনক অবেক্রম করানব। আর মোমানদ্র েবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম পুল বসরানের পানশ্বে 

দ্ণ্ডায়মাে থাকনবে এবাং বলনবে, মহ প্রভু মুবক্ত দ্াও, 

মুবক্ত দ্াও। এভানব বান্দানদ্র কমে অপারগ হনয় যানব, 

এমে বক বকিু মলাক হামাগুবে বদ্নয় অবেক্রম করনব। 

পুলবসরানের দু্’ধানর েুলন্ত হুনকর েযায় কন্টক থাকনব, 

যানদ্রনক মগ্রিোর করার আনদ্শপ্রাপ্ত হনয়নি োনদ্রনক 

মগ্রিোর করনব। অেঃপর বকিু আহে হনয় মুবক্ত পানব 

আর বকিু চাপাচাবপ কনর জাহান্নানম পনে যানব। (সহীহ 

মুসবলম) 
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দ্শমে: আল-কােত্বারাহ 

আমরা ঈমাে আেনবা এ কথার প্রবে ময, মু‘বমনেরা 

পুলবসরাে অবেক্রম কনর কােত্বারানে অবস্থাে করনব বা 

দ্াাঁোনব। আর ো (কােত্বারাহ্) হনলা জান্নাে ও 

জাহান্নানমর মধযবেেী স্থাে, এখ্ানে ঐ সকল মুবমেনদ্রনক 

দ্াাঁে করানো হনব, যারা পুলবসরাে অবেক্রম কনর 

এনসনি এবাং জাহান্নাম মথনক মুবক্ত মপনয়নি, জান্নানে 

যাওয়ার পূনবে এনক অপনরর কাি মথনক প্রবেনশাধ 

গ্রহনণর জনেয (এখ্ানে দ্াাঁে করানো হনব)। অেঃপর 

োনদ্র পবরশুবদ্ধর পর জান্নানে প্রনবনশর অেুমবে মদ্ওয়া 

হনব।  

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে, 

نون من انلار فيحبسون ىلع قنطرة بني اجلنة وانلار، خيلص املؤم»
فيقتص بلعضهم من بعض مظالم اكنت بينهم يف ادلنيا حىت إذا 
هذبوا ونقوا أذن هلم يف دخول اجلنة، فواذلي نفس حممد بيده 

 «.ألحدهم أهدى بمزنهل يف اجلنة منه بمزنهل اكن يف ادلنيا
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“মুবমেরা জাহান্নাম মথনক মুবক্ত পানব, োরপর োনদ্রনক 

জান্নাে ও জাহান্নানমর মধযবেেী কােত্বারাহ্ োমক স্থানে 

আিকানো হনব। োরপর দু্বেয়ানে োনদ্র মানে ময যুলুম 

বেযোেে ঘনিবিল এনক অপনরর পে মথনক োর 

প্রবেনশাধ গ্রহণ করা হনব। যখ্ে োরা এসব মথনক মুক্ত 

হনব েখ্ে োনদ্রনক জান্নানে যাওয়ার অেুমবে মদ্ওয়া 

হনব। অেঃপর শপথ মসই সত্তার যার হানে মুহাম্মাদ্ 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লানমর প্রাণ, বেশ্চয় োনদ্র 

প্রনেযনকর দু্বেয়ার বাসস্থাে মথনক জান্নানের বাসস্থাে 
অবধক উত্তমভানব বচনে বেনে সমথে হনব।” (সহীহ বুখ্ারী)  

একাদ্শেম: জান্নাে ও জাহান্নাম 

আমরা ঈমাে আেনবা ময, জান্নাে ও জাহান্নাম সেয, এ 

দু্’বি (জান্নাে ও জাহান্নাম) বেেমানে ববদ্যমাে রনয়নি, 

আর ো কখ্নো ধ্বাংস হনব ো, বেঃনশষও হনব ো, বরাং 
সবেদ্া থাকনব। আর জান্নােবাসীনদ্র বে‘আমে মশষ ও 

ঘািবে হনব ো, অেুরূপ জাহান্নামীনদ্র মনধয যার বযাপানর 
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আল্লাহ বচরস্থায়ী শাবস্তর িায়সালা কনরনিে োর শাবস্ত 

কখ্েও ববরে ও মশষ হনব ো।  

েনব োওহীদ্পন্থীরা, আল্লাহর রহমনে ও 

শািা‘আেকারীনদ্র শািা‘আনে জাহান্নাম মথনক মুবক্ত 

পানবে।  

আর জান্নাে হনলা, অবেবথশালা, যা আল্লাহ বকয়ামনে 

মুত্তাকীনদ্র জেয নেরী কনর মরনখ্নিে। মসখ্ানে রনয়নি 

প্রবাবহে েদ্ী উন্নে ও সুউে কে, মনোনলাভা 

রমণীসমূহ। েথায় আনরা রনয়নি মেঃপূে-মনোহর 

সামগ্রী যা মকানো বদ্ে মকানো চেু মদ্নখ্ বে, মকানো কণে 

শ্রবণ কনর বে, আর মকানো মােুনষর অন্তনরও মকানো 

বদ্ে কল্পোয় আনস বে। 

জান্নানের বে‘আমে বচরস্থায়ী, মকানো বদ্ে মশষ হনব ো। 

জান্নানে চাবুক সমেুলয জায়গা দু্বেয়া ও দু্বেয়ার সব 

বকিুর চাইনে উত্তম।  
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আর জান্নানের সুগন্ধী চবল্লশ বৎসর দূ্রনত্বর রাস্তা হনে 
পাওয়া যানব। জান্নানে মুবমেনদ্র জেয সব চাইনে বে 

বে‘আমে হনলা আল্লাহনক সরাসবর স্বচনে দ্শেে লাভ 

করা। 

বকন্তু কাবিররা আল্লাহর দ্শেেলাভ মথনক ববঞ্চে হনব: 

আর যারা মুবমেনদ্র জেয োনদ্র রনবর দ্শেেনক 

অস্বীকার করনলা মস বস্তুেঃ এ ববঞ্চে হওয়ানে 

মুবমেনদ্রনক কাবিরনদ্র েযায় মনে করনলা। আর 

জান্নানে একশেবি ধাপ রনয়নি, এক ধাপ মথনক অপর 

ধানপর দূ্রত্ব আসমাে মথনক জবমনের দূ্রত্ব অেুরূপ। 

আর সবনচনয় উন্নে ও উত্তম জান্নাে হল, জান্নােুল 

বিরদ্াউস আল-আ‘লা। এর িাদ্ হনলা আল্লাহর ‘আরশ। 

আর জান্নানের আিবি দ্রজা রনয়নি, প্রনেযক দ্রজার 

পানশ্বের নদ্ঘেয ‘মক্কা’ মথনক ‘হাজর’ এর দূ্রনত্বর সমাে। 

আর এমে বদ্ে আসনব ময বদ্নে ো ভীনে পবরপূণে হনব, 
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আর জান্নানে েূেযেম মযোদ্ার অবধকারী ময হনব োর 

জেয দু্বেয়া ও আনরা দ্শ দু্বেয়ার পবরমাণ জায়গা হনব।  

আল্লাহ ো‘আলা জান্নাে সম্পনকে বনলে, 

ۡتَّ﴿ ِعد 
ُ
 [ ٧٣٣: عمران ال] ﴾١٣٣َّلِۡلُمت قِيَََّّأ

“মুত্তাকীনদ্র জেয নেরী করা হনয়নি।” [সূরা আনল 

ইমরাে, আয়াে: ১৩৩] 

জান্নােবাসীরা বচরস্থায়ী, আর জান্নােও ধ্বাংস হনব ো: এ 

সম্পনকে আল্লাহ বনলে, 

َُٰتَََّّرب ِِهمََِّّۡعندََََّّجَزا ؤُُهمَّۡ﴿ نَۡهَٰرَََُُّّتۡتَِهاَِّمنَََّتۡرِيََّعۡدن َََّّجن 
َ
ََّخَِٰلِينَََّّٱۡۡل

بَٗدا ََّّفِيَها َّ
َ
ََُّّر ِضَََّّأ َََّّْعۡنُهمََّّۡٱّلل  َٰلَِكَََّّعۡنُه َََّّورَُضوا  ﴾٨ََّرب ُهۥََّخِشَََّّلَِمنَََّّۡذ

 [ ٨: ابلينة]

“োনদ্র রনবর কানি রনয়নি োনদ্র প্রবেদ্াে বচরকাল 

বসবানসর জান্নাে, যার েলনদ্নশ বেেেবরণী প্রবাবহে। 

োরা মসখ্ানে থাকনব অেন্তকাল। আল্লাহ োনদ্র প্রবে 

সন্তুি এবাং োরা আল্লাহর প্রবে সন্তুি। এিা োর জনেয 
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ময োর রবনক ভয় কনর।” [সূরা আল-বাইনয়যোহ, 

আয়াে: ৮] 

আর জাহান্নাম: ো মো শাবস্তর ঘর যা আল্লাহ কাবির ও 

অবাধযনদ্র জেয নেবর কনর মরনখ্নিে। মসখ্ানে বববভন্ন 

প্রকার কবেে শাবস্ত রনয়নি। োর পাহারাদ্ার হনব বেষু্ঠর 

ও বেদ্েয় বিবরশোরা। আর কাবিররা মসখ্ানে বচরস্থায়ী 

থাকনব। োনদ্র খ্াদ্য হনব যাকু্কম (কাাঁিাযুক্ত) আর পােীয় 

হনব পুাঁজ, দু্বেয়ার আগুনের োপ জাহান্নানমর আগুনের 

োপমাত্রার সত্তর ভানগর এক ভাগ মাত্র। জাহান্নানমর 

আগুণ দু্বেয়ার আগুনের চাইনে ৬৯ (ঊেসত্তর) গুণ 

মববশ, এর প্রনেযকবি অাংশ দু্বেয়ার আগুনের েযায় বা 

োর চাইনে আনরা উত্তাপ, আর এই জাহান্নাম োর 

অবধবাসী বেনয় পবরেুি হনব ো বরাং বলনব ময, আনরা 

আনি বক? োর সােবি দ্রজা হনব। প্রনেযকবি দ্রজার 

জেয বেধোবরে জাহান্নামীনদ্র অাংশ থাকনব।  

আল্লাহ ো‘আলা জাহান্নাম সম্পনকে বনলে, 
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ۡتَّ﴿ ِعد 
ُ
َٰفِرِينَََّّأ [ ٧٣٧: عمران ال] ﴾١٣١َّلِۡلَك  

“কাবিরনদ্র জেয নেবর করা হনয়নি।” [সূরা আনল 

ইমরাে, আয়াে: ১৩১] 

জাহান্নামীরা বচরস্থায়ী এবাং ো ধ্বাংস হনব ো: এ সম্পনকে 

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

َََّّإِن َّ﴿ َعد ََّّٱۡلَكَٰفِرِينَََّّلََعنَََّّٱّلل 
َ
بَٗدا ََّّفِيَها َََّّخَِٰلِين٦٤َََََّّّسعًِياَّلَُهمَََّّۡوأ

َ
ََّّأ َّل 

 [ ١٢ ،١٩: االحزاب] ﴾٦٥َّنَِصٗياََّوَلَََّّوِۡل ٗاَََّيُِدونََّ

“বেশ্চয় আল্লাহ কাবিরনদ্রনক অবভসম্পাে কনরনিে 

এবাং োনদ্র জনেয জ্বলন্ত অবগ্ন প্রস্তুে মরনখ্নিে। েথায় 
োরা অেন্তকাল থাকনব।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াে: 

৬৪-৬৫] 

(৩) মশষ বদ্বনসর ওপর ঈমাে আোর িলািল:  

মশষ বদ্বনসর ওপর ঈমাে আোর অনেক সুিল রনয়নি: 

(১) িাওয়ানবর আশায় আেুগেয ও কমে সম্পাদ্নে আগ্রহী 

ও উৎসাহী হওয়া।  
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(২) এ বদ্বনসর শাবস্তর ভনয় অবাধযোয় বলপ্ত ও মসিার 

প্রবে সন্তি থাকা মথনক মবাঁনচ থাকা। 

(৩) আবখ্রানে মুবমেরা ময বে‘আমে ও িাওয়াব পানব 

এ আশা- আকাঙ্খায় দু্বেয়ার িুনি যাওয়া বজবেস মথনক 

বেনজর শান্তো লাভ করা। 

(৪) বযবক্ত ও সমাবজক জীবনে মসৌভানগযর মূল উৎস হল 

মশষ বদ্বনসর ওপর ঈমাে আো। কারণ মােুষ যখ্ে এ 

কথার ওপর ঈমাে আেনব ময, বেশ্চয় আল্লাহ ো‘আলা 

সৃিজীবনক োনদ্র মৃেুযর পর পুেরুজ্জীববে করনবে ও 

োনদ্র বহসাব-বেকাশ বেনবে এবাং োনদ্র কনমের 

প্রবেদ্াে প্রদ্াে করনবে। মাযলুনমর (অেযাচাবরে) পনে 

যাবলম (অেযাচারকারী) বযবক্তর কাি মথনক প্রবেনশাধ 

বেনবে। েখ্ে মস আল্লাহর আেুগনেযর ওপর প্রবেবষ্ঠে 

থাকনব, সকল অকলযানণর উৎস বেঃনশষ হনয় যানব। 

সমানজ কলযাণ ববস্তার লাভ করনব এবাং সবেত্র সম্মাে-
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মযোদ্া, শাবস্ত ও বেরাপত্তা িবেনয় পেনব। প্রশাবন্ত ও 

বেরাপত্তা মবনে যানব।  

 

 

ষষ্ঠ রুকে: োকদ্ীনরর ওপর ঈমাে 

(১) কদ্নরর (োকদ্ীনরর) সাংজ্ঞা ও োর ওপর ঈমাে 

আোর গুরুত্ব: 

কদ্র বা (ভাগয) হনলা, আল্লাহর অেন্ত জ্ঞাে ও বহকমাে 

অেুযায়ী সৃবিকুনলর সকল বকিু বেধোরণ। আর ো 

আল্লাহর কুদ্রনের ওপর বেভেরশীল, কারণ বেবে 

সবেববষনয় েমোশীল, বেবে যা ইো োই কনরে।  

আর োকদ্ীনরর ওপর ঈমাে আো আল্লাহ ো‘আলার 

রবুববয়াে বা প্রভুনত্তর ওপর ঈমাে আোর অন্তভুেক্ত এবাং 

ো ঈমানের িয়বি রুকনের অেযেম একবি রুকে। এর 

ওপর ঈমাে আো িাো এই িয়বি রুকনের ওপর ঈমাে 

আো পবরপূণে হনব ো।  
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আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

ء ََُّّك ََّّإِن ا﴿  [ ٩٤: القمر] ﴾٤٩َّبَِقَدر َََّّخلَۡقَنَٰهََََُّّشۡ

“বেশ্চয় আমরা প্রনেযক বস্তুনক পবরবমেরূনপ সৃবি 
কনরবি।” [সূরা আল-ক্বামার, আয়াে: ৪৯]  

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে, 

 «.لك يشء بقدر حىت العجز والكيس، أوالكيس والعجز»

“প্রনেযক বজবেসই পবরবমে, এমেবক অপারগো ও 
অলসো অথবা অলসো ও অপারগোও।” (সহীহ 

মুসবলম) 

(২) োকদ্ীনরর স্তর:  

চারবি স্তর বাস্তবায়নের মাধযনম োকদ্ীনরর ওপর ঈমাে 

আো পবরপূণে হনব:  
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প্রথমেঃ আল্লাহর অেন্ত জ্ঞানের ওপর ঈমাে আো, যা 

সকল বস্তুনক পবরনবিে কনর মরনখ্নি। আল্লাহ ো‘আলা 

বনলে, 

لَمَّۡ﴿
َ
ن َََّّتۡعلَمََّّۡأ

َ
َََّّأ َما ءََِِّّفَََّّماََّيۡعلَمََُّّٱّلل  ۡرِض ََّّٱلس 

َ
َٰلَِكََّّإِن َََّّوٱۡۡل َّب  َّكَِتَََِّّٰفَََّّذ

َٰلَِكََّّإِن َّ َََّّذ ََََِّّعَ  [ ١١: احلج] ﴾٧٠َّيَِسي ََّّٱّلل 

“েুবম বক জােো ময, বেশ্চয় আল্লাহ অবগে যা বকিু 

আসমাে ও জবমনে রনয়নি, বেশ্চয় ো বকোনব বলবখ্ে 
আনি আর বেশ্চয় ো আল্লাহর বেকি সহজ।” [সূরা আল-

হাজ, আয়াে: ৭০]  

বিেীয়েঃ লাওনহ মাহিুনয আল্লাহর জাো মমাোনবক 

ভাগযসমূহ বলনখ্ রাখ্ার ওপর ঈমাে আো। আল্লাহ 

ো‘আলা বনলে, 

ا﴿ ۡطَناَّم  ء  ََِّّمنَّٱۡلِكَتَٰبََِِّّفََّّفَر   [ ٣٨: االنعام] ﴾ََشۡ

“আমরা বকোনব মকানো বকিু বলখ্নে িাবে বে।” [সূরা 

আে‘আম আয়াে: ৩৮] 
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েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে, 

السموات واألرض كتب اهلل مقادير اخلالئق قبل أن خيلق »
 «.خبمسني ألف سنة

“আসমাে-যমীে সৃবির ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার বৎসর পূনবে 

আল্লাহ ো‘আলা সৃবি জীনবর োকদ্ীরসমূহ বলনখ্ 
মরনখ্নিে।” (সহীহ মুসবলম) 

েৃেীয়ে: আল্লাহর কাযেকরী ইো ও োাঁর বযাপক শবক্তর 

ওপর ঈমাে আো। আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

نَّإِل  ََّّتََشا ُءونََََّّوَما﴿
َ
ََُّّيََشا ءَََّّأ ََّّٱّلل   [ ٥٤: اتلكوير] ﴾٢٩َّٱۡلَعَٰلَِميََََّّربُّ

“সৃবিকুনলর রব আল্লাহর ইোর বাইনর অেয বকিুই 
মোমরা ইো করনে পার ো।” [সূরা আে-োকওয়ীর, 

আয়াে: ২৯]  

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ঐ বযবক্তনক বনলে, 

ময বযবক্ত োাঁনক সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম লেয কনর 

বনলবিনলে,  
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 «ما شاء اهلل وشئت»

আল্লাহ এবাং আপবে যা মচনয়নিে (‘এবাং’ সাংযুক্ত কনর)। 

 «.أجعلتين هلل نداً بل ما شاء اهلل وحده»

“েুবম বক আমানক আল্লাহর সমকে বাবেনয় বদ্নল? বরাং 
বেবে একাই মচনয়নিে।” (আহমাদ্) 

চেুথেে: বেশ্চয় আল্লাহ সকল বস্তুর সৃবিকেো; এর ওপর 

ঈমাে আো। আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

﴿َُّ ء  ََُّّك َََِّّخَٰلِقََُّّٱّلل  ََََّّٰوُهوَََََّّشۡ ء ََُّّك ََََِّّعَ  [ ١٥: الزمر] ﴾٦٢ََّوكِيل ََََّّشۡ

“আল্লাহ সব বকিুর স্রিা এবাং বেবে সব বকিুর 
অবভভাবক।” [সূরা-আয-যুমার, আয়াে: ৬২] 

বেবে আনরা বনলে,  

﴿َُّ  [ ٤١: الصافات] ﴾٩٦ََّتۡعَملُونََََّّوَماََّخلََقُكمَََّّۡوٱّلل 

“আল্লাহ মোমানদ্রনক এবাং মোমানদ্র কমেনক সৃবি 
কনরনিে।” [সূরা আস-সািিাে আয়াে: ৯৬] 
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েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে, 

 «.إن اهلل يصنع لك صانع وصنعته»

“বেশ্চয় আল্লাহ সকল আববস্কারক ও োর আববস্কারনক 
সৃবি কনরে।” (সহীহ বুখ্ারী) 

(৩) োকদ্ীনরর প্রকার:  

(ক) সকল সৃিজীনবর সাধারণ োকদ্ীর বলবপবদ্ধকরণ। 

আর মসিাই আসমাে জবমে সৃবির পঞ্চাশ হাজার বৎসর 

আনগ লাওনহ মাহিুনয বলবপবদ্ধ করা হনয়নি।  

(খ্) সারা জীবনের োকদ্ীর বলবপবদ্ধকরণ। আর ো 

হনলা বান্দার মানে রুহ্ বা আত্ম্া িুাঁনক মদ্ওয়ার সময় 

মথনক োর মশষ বেশ্বাস পযেন্ত যা বকিু সাংঘবিে হনব ো 

বেধোরণ করা।  

(গ) বাৎসবরক োকদ্ীর বেধোরণ। আর ো হনলা, প্রনেযক 

বৎসর যা বকিু সাংঘবিে হনব ো বেধোরণ করা। মসিা 
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প্রনেযক বৎসনরর লাইলােুল কদ্র েথা মবহমাবন্বে 

রজেীনে হনয় থানক। আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

ۡمر ََُّّكََُُّّّيۡفَرُقََّّفِيَها﴿
َ
 [ ٩: ادلخان] ﴾٤ََّحِكيم ََّّأ

“এ রানে প্রনেযক প্রজ্ঞাপূণে ববষয় বস্থরীকৃে হয়।” [সূরা-

আেুখ্াে আয়াে: ৪] 

(ঘ) নদ্েবন্দে োকদ্ীর বেধোরে, আর ো হনলা সম্মাে, 

অপমাে, (বকিু) মদ্ওয়া ো মদ্ওয়া জীববে করা, মৃেুয দ্াে 

ইেযাবদ্ যা নদ্েবন্দে সাংঘবিে হনব, ো বেধোরণ করা। 

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

َمََٰوَٰتََِِّّفَََّّمنَّلُُهۥيَۡسَّ﴿ ۡرِض ََّّٱلس 
َ
ن ََِّّفََُّّهوَََّّيَۡوم ََُّّك َََّّوٱۡۡل

ۡ
 ﴾٢٩ََّشأ

 [ ٥٤: الرمحن]

“আসমাে ও জবমনে ববচরণশীল সকনলই োাঁর কানি 

প্রাথেী, প্রনেযকবদ্ে মকানো ো মকানো মহৎকনমে রে 
রনয়নিে।” [সূরা আর-রাহমাে আয়াে: ২৯] 
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(৪) োকদ্ীনরর বযাপানর সালািনদ্র আকীদ্া বা ববশ্বাস 

হনলা: 

বেশ্চয় আল্লাহ সকল বস্তুর সৃবিকেো, প্রভু, োর মাবলক 

বা অবধকারী। বেশ্চয় আল্লাহ সকল সৃবিজীবনক সৃবির 

পূনবে মসগুনলার োকদ্ীর বলবপবদ্ধ কনর মরনখ্নিে। 

োনদ্র বয়স, রুযী, কমেসমূহ বেধোরণ কনর মরনখ্নিে। 

আনরা বলনখ্ মরনখ্নিে ময মসৌভাগযশালী অথবা দু্ভোগযবাে 

হওয়ার বদ্নক োরা ধাববে হনব।  

প্রনেযক বজবেসই স্পি বকোনব বহসাব কনর মরনখ্নিে। 

অেঃপর আল্লাহ যা চাে ো হয়, আর যা চাে ো ো হয় 

ো। আর যা হনয়নি ও হনব ো সবই জানেে। আর যা 

হয় বে যবদ্ ো হনো কীভানব হনো োও জানেে। আর 

বেবে প্রনেযক বস্তুর ওপর েমোশীল। যানক ইো 

বহদ্ায়াে দ্াে কনরে, আর যানক ইো োনক পথভ্রি 

কনরে।  

আর বেশ্চয় বান্দার ইো ও শবক্ত রনয়নি, যা িারা 
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োনদ্রনক ময সকল কানজর সমথেযবাে কনরনিে ো 

সম্পাদ্ে কনর এই ববশ্বাস মরনখ্ ময আল্লাহ যা চাে 

শুধুমাত্র োই হয়। আল্লাহ ো‘আলা বনলে,  

ِينََّ﴿ َََّّْوٱَّل   [ ١٤: العنكبوت] ﴾ُسُبلََنا ََّّنَلَۡهِدَين ُهمََّّۡفِيَناََّجََٰهُدوا

“আর যারা আমানদ্র পনথ সাংগ্রাম কনর আমরা অবশযই 
োনদ্রনক আমানদ্র পথসমূনহ পবরচাবলে কবর।” [সূরা 

আল-‘আেকাবূে, আয়াে: ৬৯] 

আর বেশ্চয় আল্লাহ বান্দার ও োর কনমের সৃবিকেো, আর 

োরাই এই কমেগুনলা প্রকৃেপনে সম্পাদ্েকারী। 

ওয়ানজব মিনে মদ্ওয়া বকাংবা হারাম কাজ করানে 

আল্লাহর ববরুনদ্ধ কানরা মকানো হুজ্জাে বা দ্লীল দ্াাঁে 

করানোর সুনযাগ মেই, বরাং বান্দানদ্র ববরুনদ্ধ আল্লাহর 

পূণে দ্লীল রনয়নি। ববপদ্-আপনদ্ োকদ্ীরনক কারণ 

বহনসনব গ্রহণ করা নবধ হনলও বেন্দেীয় ও পানপর কানজ 

োকদ্ীনরর অযুহাে মদ্ওয়া নবধ েয়। মযমে-েবী 

সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম আদ্ম ও মূসা 
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আলাইবহমাস সালাম-এর পরস্পর ববেনকের বযাপানর 

বনলে,  

حتاج آدم وموىس، فقال موىس: أنت آدم اذلي أخرجتك خطيئتك »
من اجلنة، فقال هل آدم: أنت موىس اذلي اصتفاك اهلل برساالته 
ر يلعي قبل أن أخلق فحج آدم  وبكالمه ثم تلومين ىلع أمر قد قدي

 «.موىس

“আদ্ম ও মূসা আলাইবহমাস সালাম ববেনকে বলপ্ত 

হনয়বিনলে, অেঃপর মূসা আলাইবহস সালাম বলনলে, 

মহ আদ্ম মোমানকই মো মোমার পাপ জান্নাে মথনক 

ববহষ্কার কনরবিল। োরপর আদ্ম আলাইবহস সালাম 

োাঁনক বলনলে, মহ মূসা! মোমানকই মো আল্লাহ োাঁর 

বরসালাে ও কথাপনকাথনের জেয বেবোচে কনর 

বেনয়বিনলে? োরপরও েুবম আমানক এমে ববষনয়র 

ওপর মদ্াষানরাপ করি যা আল্লাহ আমার সৃবির পূনবেই 

আমার ওপর বেধোরণ কনর মরনখ্নিে। এভানব আদ্ম 
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আলাইবহস সালাম মূসা আলাইবহস সালাম-এর ওপর 

জয়ী হনলে1। (সহীহ মুসবলম) 

(৫) বান্দানদ্র কমেসমূহ  

ময সকল কাজ আল্লাহ ো‘আলা এই বেবখ্ল ববনশ্ব 

পবরচালো কনরে ো দু্’ভানগ ববভক্ত: 

এক: আল্লাহ ো‘আলার কমেসমূনহর মনধয ময সকল কমে 

োাঁর সৃবি জীনবর মানে পবরচালো কনরে, োনে কানরা 

মকানো প্রকার ইো ও ইখ্বেয়ার মেই। বস্তুর সকল ইো 

                                                           
1 এখ্ানে অবশযই এিা বুো উবচৎ ময, আদ্ম আলাইবহস সালাম 
এখ্ানে বুোনে মচনয়নিে, জান্নাে মথনক মবর কনর মদ্ওয়া ববপদ্ 
ও মুবসবে। যা আমার উপর পূবে বেধোবরে। জান্নাে মথনক মবর 
কনর মদ্ওয়া পাপ ও অপরাধ েয়, যবদ্ ো হনো েনব আদ্ম 
আলাইবহস সালাম পূবে বেধোবরে োকদ্ীর বদ্নয় দ্লীল মপশ 
করনেে ো। সুেরাাং এিা প্রমাবণে হনলা ময ববপদ্াপনদ্ পূবে 
বেধোবরে োকদ্ীনরর মদ্াহাই মদ্ওয়া যানব, বকন্তু পাপ ও 
অপরাধমূলক কানজ োকদ্ীনরর মদ্াহাই মদ্ওয়া যানব ো। 
[সম্পাদ্ক]  
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আল্লাহর জেয। মযমে জীববে করা মৃেুয দ্াে করা সুস্থ 

ও অসুস্থ করা। আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

﴿َُّ  [ ٤١: الصافات] ﴾٩٦ََّتۡعَملُونََََّّوَماََّخلََقُكمَََّّۡوٱّلل 

“আর আল্লাহই মোমানদ্র ও মোমানদ্র কমেনক সৃবি 

কনরনিে। [সূরা আস-সািিাে, আয়াে: ৯৬] 

বেবে আনরা বনলে, 

ِي﴿ ةَََّّٱلَۡمۡوَتَََّّخلَقَََّّٱَّل  يُُّكمََِّّۡۡلَۡبلَُوُكمَََّّۡوٱۡۡلََيوَٰ
َ
ۡحَسنََُّّأ

َ
 ﴾َعَمٗلََّّأ

 [ ٥: امللك]

“বযবে জীবে ও মরণ সৃবি কনরনিে; যানে মোমানদ্রনক 

পরীো কনরে- মক মোমানদ্র মনধয কনমে মশ্রষ্ঠ? [সূরা 

আল-মুলক, আয়াে: ২] 

দু্ই: আর ময সকল কমে সৃবিজীব সম্পাদ্ে কনর থানক, 

ো সবই ইোর সানথ সম্পবকেে। আর ো 

সম্পাদ্েকারীর ইখ্বেয়ার ও ইোয় সাংঘবিে হয়, কারণ 
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আল্লাহ োনদ্র ওপর মসিা করার েমো অপেণ 

কনরনিে। আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

نَِّمنُكمَََّّۡشا ءَََّّلَِمن﴿
َ
 [ ٥٨: اتلكوير] ﴾٢٨َّيَۡسَتقِيمَََّّأ

“ময মোমানদ্র মনধয মসাজা পনথ চলনে চায়।” [সূরা 

আল-োকওয়ীর, আয়াে: ২৫] 

বেবে আনরা বনলে, 

 [ ٥٤: الكهف] ﴾َّفَۡلَيۡكُفۡر َََّّشا ءََََّّوَمنَّفَۡلُيۡؤِمنََّشا ءََََّّفَمن﴿

“অেএব যার ইো হয় ঈমাে আেুক এবাং যার ইো 
কুিরী করুক।” [সূরা আল-ক্বাহাি, আয়াে: ২৯] 

ভাল কাজ সম্পাদ্নের জেয োরা প্রশাংসার হক্বদ্ার, আর 

খ্ারাপ কাজ করার জেয োরা অপমানের হক্বদ্ার। 

আল্লাহ শুধুমাত্র ঐ কাজ করার জেয শাবস্ত বদ্নবে, যানে 

বান্দার পূণে ইখ্বেয়ার রনয়নি। আল্লাহ ো‘আলা বনলে,  

نَا َََّّوَما َّ﴿
َ
َٰم ََّّأ  [ ٥٤: ق] ﴾٢٩َّل ِۡلَعبِيدََِّّبَِظل 



 

 

 
 212  

“আর ো আবম বান্দানদ্র ওপর যুলুমকারী।” [সূরা ক্বাি, 

আয়াে: ২৯] 

আর মােুষ ইো ও বেরুপানয়র পাথেকয জানে। মযরূপ 

মকউ িাদ্ মথনক বসাঁবে মবনয় বেজ ইোয় অবেরণ কনরে, 

আর কখ্নো মকউ োনক িাদ্ মথনক মিনল বদ্নে পানর। 

প্রথম উদ্াহরণ হনলা ইোর, আর বিেীয় উদ্াহরণ হনলা 

বেরুপানয়র।  

(৬) আল্লাহর সৃবি ও বান্দার কনমের মানে সমন্বয়:  

আল্লাহ বান্দানক সৃবি কনরনিে ও োর (বান্দার) 

কমেসমূহনক সৃবি কনরনিে ও োনক ইো ও শবক্ত 

বদ্নয়নিে। োই বান্দাই প্রকৃেপনে োর কনমের 

সম্পাদ্েকারী, সারাসবর ো আদ্ায়কারী। কারণ, োর 

ইো ও শবক্ত রনয়নি।  

অেঃপর মস যবদ্ ঈমাে আনে, েনব মস োর ইোয় ও 

ইরাদ্ায় ঈমাে আেনলা। আর মস যবদ্ কুিুরী কনর েনব 
মস োর ইোয় ও পূণে ইরাদ্ায় কাবির হনলা। মযমে, 
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আমরা বনল থাবক ময, এই িল এই গানির আর এই 

িসল এই মেনের। অথে হনলা, বেশ্চয় ো মথনক উৎপন্ন 

হনয়নি। আর আল্লাহর বদ্ক মথনক এর অথে হনব, বেশ্চয় 

আল্লাহ এিানক ো মথনক সৃবি কনরনিে। এই দু্ইনয়র 

মানে মকানো প্রকানরর ববনরাধ মেই।  

আর এর িারা (শার‘উল্লাহ) আল্লাহর প্রণয়ে ও োাঁর 

বেধোরণ এক বনল ববনববচে হয়। আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

﴿َُّ  [ ٤١: الصافات] ﴾٩٦ََّتۡعَملُونََََّّوَماََّخلََقُكمَََّّۡوٱّلل 

“অথচ আল্লাহ মোমানদ্রনক এবাং মোমানদ্র কমেসমূহনক 
সৃবি কনরনিে।” [সূরা আস-সািিাে, আয়াে: ৯৬] 

বেবে আনরা বনলে, 

ا﴿ م 
َ
ۡعَطىََََّّٰمنََّّۡفَأ

َ
َق٥ََََّّّوٱت َقَََّّٰأ هُۥ٦ََّّبِٱۡۡلُۡسَنََََّّٰوَصد  ُ ِ َّفََسُنيَِس 

ىََّٰ ا٧ََّّلِۡليُِۡسَ م 
َ
َب٨ََََّّّوٱۡسَتۡغَنَََََّّٰبَِلَََّّمنَََّّۢوأ ٩ََّّبِٱۡۡلُۡسَنََََّّٰوَكذ 

هُۥ ُ ِ ىَََّّٰفََسُنيَِس   [ ٧١ ،٢: الليل] ﴾١٠َّلِۡلُعِۡسَ
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“অেএব, ময দ্াে কনর এবাং োকওয়া অবলিে কনর 

এবাং উত্তম ববষয়নক সেয মনে কনর, আমরা োনক সুনখ্র 

ববষনয়র জনেয সহজ পথ দ্াে করব, আর ময কৃপণো 

কনর ও মবপরওয়া হয় এবাং উত্তম ববষয়নক বমথযা মনে 
কনর, আমরা োনক কনির জনেয সহজ পথ দ্াে করব।” 

[সূরা আল-লাইল, আয়াে: ৫-১০] 

(৭) োকদ্ীনরর বযাপানর বান্দার করণীয়: 

োকদ্ীনরর বযাপানর বান্দার করণীয় কাজ হনলা দু্’বি: 

প্রথম: সম্ভাবয কাজ সম্পাদ্ে ও সেকেকৃে কাজ মথনক 

ববরে থাকার জেয আল্লাহর কানি সাহাযয প্রাথেো করা। 

আল্লাহর কানি আনরা চাইনে হনব মযে বেবে োর জেয 

সহজ কাজনক করার োওিীক মদ্ে, আর কবেে সাধয 

কাজ মথনক োনক ববরে রানখ্ে। আর োাঁর ওপর ভরসা 
করা ও োাঁর কানি আশ্রয় চাওয়া। অেঃপর কলযাণ 

অজেনের জেয ও অকলযাণ বজেনের জেয োাঁরই মুখ্ানপেী 
হওয়া। বেবে সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে, 
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احرص ىلع ما ينفعك واستعن باهلل وال تعجز وإن أصابك يشء »
فال تقل لو أين فعلت كذا لاكن كذا ولكن قل قدر اهلل وما شاء 

 «.الشيطانفعل، فإن لو تفتح عمل 

“মোমার জেয কলযাণকর কানজর প্রবে যত্নবাে হও, 

আল্লাহর কানি সাহাযয প্রাথেো কর, আর অপারগো 

প্রকাশ কবরও ো। আর েুবম যবদ্ মকানো কনির সমু্মখ্ীে 

হও েনব এইরূপ ববলও ো ময আবম যবদ্ এ কাজ 

করোম োহনল এই হে; বরাং বল ময, ‘এিা আল্লাহর 

বেধোরণ, আর বেবে যা মচনয়নিে োই কনরনিে’। কারণ, 

‘যবদ্’ কথাবি শয়োনের কমে খু্নল মদ্য়। 

বিেীয়: বান্দা োর ওপর বেধোবরে ববপদ্াপনদ্ নধযে ধারণ 

করনব, ঘাবোনব ো। অেঃপর জােনব ময, বেশ্চয় ো 

আল্লাহর পে মথনক। সুেরাাং সন্তুিবচনত্ত ো মমনে বেনব। 

আনরা জ্ঞাে হনব- ময ববপদ্ োনক আক্রমে কনরনি ো 

োনক ভুল কনর অবেক্রম কনর চনল যাবার েয়। আর ময 

ববপদ্ োনক আক্রমণ কনর বে ো োনক মকানো ভানবই 
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স্পশে করার বিল ো। েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 

বনলে, 

واعلم أن ما أصابك لم يكن يلخطئك وأن ما أخطأك لم يكن »
 «.يلصيبك

“আনরা জ্ঞাে হনব- ময ববপদ্ মোমানক আক্রমণ কনরনি 

ো মোমানক ভুল কনর অবেক্রম কনর চনল যাবার েয়। 

আর ময ববপদ্ মোমানক আক্রমণ কনরবে ো মোমানক 
স্পশে করার বিল ো”।  

(৮) োকদ্ীর ও িায়সালার প্রবে সন্তুি থাকা:  

োকদ্ীনরর প্রবে সন্তুি থাকা অপবরহাযে; মকেো ো 

আল্লাহর রুবুববয়াে বা প্রভুনত্বর প্রবে সন্তুি থাকার 

অন্তভুেক্ত। োই সকল মুবমনের পনে আল্লাহর িায়সালার 

ওপর সন্তুি থাকা অপবরহাযে। 

কারণ, আল্লাহর সকল কমে ও িায়সালাই ভাল (েযায়পূণে) 

ইেসািবভবত্তক, বহকমােপূণে। সুেরাাং যার আস্থা থাকনব 
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ময, বেশ্চয় ময সুখ্ বা দু্ঃখ্ োনক স্পশে কনরনি ো োনক 

ভুল কনর অবেক্রম কনর চনল যাবার বিল ো আর যা 

োনক মিনে মগনি বা স্পশে কনর বে ো োর বেকি 

মপৌঁিার বিল ো, মস বযবক্ত মপনরশােী ও সনন্দহ মথনক 

মবাঁনচ থাকনে সেম হনব। আর োর জীবে হনে 

বযাকুলো ও মদ্াদু্লযমােো দূ্র হনব। চনল যাওয়া বা 

হাবরনয় যাওয়া বস্তুর ওপর বচবন্তে হনব ো। আর োর 

ভববষযৎনক ভয় পানব ো। আর এর মাধযনম মস সব 

চাইনে মসৌভাগযপূণে হনব, আত্ম্ার বদ্ক বদ্নয় সব চাইনে 

পববত্র হনব, আর সব চাইনে প্রশান্ত হৃদ্য় হনব। 

আর ময জােনে পারনব ময, োর বয়স সীবমে, রুযী 

পবরবমে, মস বেবশ্চেভানব বুেনে পারনব ময, কাপুরুষো 

বয়স বাোনে পানর ো, কাপেণযো রুযী বাোনে পানর ো, 

সবই বলবখ্ে রনয়নি, েখ্ে মস ববপনদ্র ওপর নধযে ধারণ 

করনব, পাপ ও ত্রুবিপূণে কমে সম্পাদ্ে করার কারনণ 

েমা চাইনব। আর আল্লাহ যা (োর জেয) বেধোরণ 
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কনরনিে োর প্রবে সন্তুি থাকনব। েনবই আনদ্নশর 

আেুগেয আর ববপনদ্র ওপর নধযে ধারনণর মানে সমন্বয় 

গেনে সেম হনব। আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

َصاَبَََّّما َّ﴿
َ
ِصيَبة ََِّّمنَّأ ََّّمُّ ِ ََّّبِإِۡذنََِّّإِل  ََِّّيُۡؤِمنَََّّۢوَمنَّٱّلل  َََّّيۡهدََِّّبِٱّلل  َّقَۡلَبُهۥ 
َُّ َََِّّوٱّلل  ء ََّّبُِكل   [ ٧٧: اتلغابن] ﴾١١ََّعلِيم ََََّّشۡ

“আল্লাহর অেুমবে বযবেনরনক মকানো প্রকার ববপদ্ আনস 

ো এবাং ময বযবক্ত আল্লাহর ওপর ঈমাে আেনব, আল্লাহ 

োর অন্তরনক পথ প্রদ্শেে করানবে। আল্লাহ সবে ববষনয় 
সমযক পবরজ্ঞাে।” [সূরা আে-োগাবুে, আয়াে: ১১]  

বেবে আনরা বনলে, 

ََِّّوَۡعدَََّّإِن ََّّفَٱۡصِبَّۡ﴿ ۢنبَِكَََّّوٱۡسَتۡغفِرَََّّۡحق  ََّّٱّلل   [ ٢٢: اغفر] ﴾َِّلَ

“অেএব, আপবে নধযে ধারণ করুে। বেশ্চয় আল্লাহর 

প্রবেশ্রুবে সেয। আপবে আপোর পানপর জেয েমা 
প্রাথেো করুে।” [সূরা গাবির, আয়াে: ৫৫] 

(৯) বহদ্ায়াে দু্’ প্রকার: (বহদ্ায়ানের দু্’বি অথে) 
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প্রথম: বহদ্ায়াে অথে, সনেযর সন্ধাে মদ্ওয়া, সৎপথ 

প্রদ্শেে করা। আর সকল সৃিজীবই এর মাবলক। আর 

সকল রাসূল ও োনদ্র অেুসারীগণ এরই মাবলক। 

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

ۡسَتقِيم ََِّّصَرَٰط ََّّإَِلَََّّٰتَلَۡهِدي ََِّّإَون َكَّ﴿  [ ٢٥: الشورى] ﴾٥٢ََّّمُّ

“বেশ্চয় আপবে সরলপথ প্রদ্শেে কনরে।” [সূরা আশ-

শূরা, আয়াে: ৫২]  

বিেীয়: বহদ্ায়াে এর অথে, আল্লাহ কেৃেক বান্দানদ্রনক 

(ভানলা কানজর) োওিীক প্রদ্াে করা ও সবেক পনথ 

প্রবেষ্ঠা বা অিল রাখ্া, (আর ো) োাঁর মুত্তাকী বান্দানদ্র 

জেয দ্য়া ও অেুগ্রহস্বরূপ। আর এ বহদ্ায়ানের একমাত্র 

মাবলক হনলে আল্লাহ।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

ۡحَبۡبَتَََّّمنَََّّۡتۡهِديََّلََّّإِن َكَّ﴿
َ
ََََّّوَلَِٰكن ََّّأ  ﴾يََشا ءَََُّّمنََّيۡهِديَّٱّلل 

 [ ٢١: القصص]
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“আপবে যানক ভানলাবানসে, োনক সৎপনথ আেনে 

পারনবে ো, েনব আল্লাহ ো‘আলাই যানক ইো সৎপনথ 
আেয়ে কনরে।” [সূরা আল-ক্বাসাস, আয়াে: ৫৬] 

(১০) (আল্লাহর) কুরআনে ববণেে ইরাদ্া দু্’ প্রকার: 

প্রথম: ইরাদ্া কাউবেয়া ক্বাদ্াবরয়া বা সৃবিগে ও প্রাকৃবেক 

ইো, আর ো হনে, সকল সৃবিকূনলর জেয বেধোবরে 

ইো। সুেরাাং আল্লাহ যা চাে ো হয়, আর যা চাে ো 

ো হয় ো। এ সৃবিগে ও প্রাকৃবেক ইো বা ইরাদ্া 

(কাউবেয়া ও ক্বাদ্াবরয়া) অবশযই সাংঘবিে হনব; বকন্তু 

শরী‘আেগে ইো বা ইরাদ্া শর‘ঈয়াহ’র সানথ বমবলে 

ো হওয়া পযেন্ত মসিানক োর পে মথনক ভানলাবাসা 

বকাংবা মসিার প্রবে োাঁর সন্তুি হওয়া জরুবর েয়। আল্লাহ 

ো‘আলা বনলে, 

ََُّّيُرِدَََِّّفَمن﴿ نَّٱّلل 
َ
حَََّّۡيۡهِديَُهۥَّأ َِٰم َََّّصۡدَرهُۥَّيَۡۡشَ ۡسَل  [ ٧٥٢: االنعام] ﴾َّلِۡۡلِ
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“আল্লাহ যানক বহদ্ায়াে করার ইো কনরে, োর বেনক 
ইসলানমর জেয উনু্মক্ত কনর মদ্ে।” [সূরা আল-আে‘আম, 

আয়াে: ১২৫] 

বিেীয়: ইরাদ্া দ্ীবেয়া শর‘ঈয়াহ, (দ্ীে বহনসনব আল্লাহর 

ইো) ো হল, দ্ীেী বেনদ্েশ বা উনেশয, আর োর সানথ 

সাংবিি রনয়নি মসিার অেুসারীনক ভানলাবাসা ও োনদ্র 

প্রবে সন্তুি থাকা। েনব ইরাদ্া দ্ীবেয়া শর‘ঈয়াহ েেেণ 

বাস্তবাবয়ে হনব ো যেেণ পযেন্ত োর সানথ ইরাদ্া 

কাউবেয়া (সৃবিগে ইো) সাংযুক্ত ো হনব। আল্লাহ 

ো‘আলা বনলে, 

ََُّّيُرِيدَُّ﴿  [ ٧٨٢: ابلقرة] ﴾ٱۡلُعِۡسَََّّبُِكمََُّّيُرِيدَََُّّوَلََّّٱۡليُِۡسَََّّبُِكمََُّّٱّلل 

“আল্লাহ মোমানদ্র জেয সহজ চাে, মোমানদ্র জেয 
কবেেো চাে ো।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াে: ১৮৫] 

আর ‘ইরাদ্া কাউবেয়া’ অবধক বযাপক, কারণ সকল 

‘শারয়ী ইরাদ্া’ যা বাস্তবাবয়ে হয় ো সৃবিগে বদ্ক হনেও 
বাস্তবাবয়ে হওয়ার জেয উনেশয। পোন্তনর ঘনি যাওয়া 
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সকল ‘ইরাদ্া কাওেীয়া’ (সৃবিগে ইো) ো শরী‘আনে 

উনেশয েয়।  

সুেরাাং কখ্েও আল্লাহর সৃবিগে ইো ও শর‘ঈ উভয়বিই 

বাস্তবাবয়ে হয়। মযমে, আবু বকর রাবদ্য়াল্লাহু আেহুর 

ঈমানের মানে উভয় প্রকার ইরাদ্া বা ইো বাস্তবাবয়ে 

হনয়বিল।  

আবার কখ্েও কখ্েও মকবল আল্লাহর সৃবিগে ইো 

বাস্তবাবয়ে হয়, মসখ্ানে শরী‘আেগে ইো থানক ো। 
মযমে, আবু জাহল এর কুিুরী। োনে শুধুমাত্র আল্লাহর 

ইরাদ্া কাওবেয়া বা সৃবিগে ইো বিল।  

আবার কখ্েও কখ্েও মকানো বকিুনে আল্লাহর ইরাদ্া 

কাউবেয়া বা সৃবিগে ইো থানক ো, যবদ্ও ো ইরাদ্া 

শর‘ইয়াহ বা শারী‘আনের বদ্ক মথনক প্রেযাবশে বিল। 

মযমে, আবু জানহনলর ঈমাে।  

সুেরাাং যবদ্ও আল্লাহ োিরমােী সাংঘবিে হওয়ার ইো 

কনরে ঘনি যাওয়ার বদ্ক মথনক এবাং সৃবিগে বদ্ক মথনক 
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ো চাে বকন্তু বেবে ো দ্ীে বহসানব পিন্দ কনরে ো, 

ভানলাবানসে ো ও োর প্রবে বেনদ্েশও মদ্ে ো। বরাং 

োর প্রবে ববনিষ রানখ্ে, অপিন্দ কনরে, ো মথনক 

বান্দানদ্রনক বেনষধ কনরে ও ো সম্পাদ্েকারীনক 
সাবধাে কনরে। যবদ্ও আর এসব বকিু োাঁরই বেধোরণ। 
পোন্তনর আেুগেযপূণে কমে ও ঈমাে আেয়ে করানক 

আল্লাহ ো‘আলা ভানলাবানসে, মসিার বেনদ্েশ বদ্নয়নিে, 

োর সম্পাদ্েকারীনক মেকী ও সুন্দর প্রবেদ্ানের ওয়াদ্া 

বদ্নয়নিে। যবদ্ও োাঁর ইরাদ্া িাো োাঁর োিরমােী করা 

যায় ো। আর আল্লাহ ো‘আলা যা চাে শুধু োই সাংঘবিে 

হয়।  

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

ََِّّيَۡرَضََََّّٰوَلَّ﴿  [ ١: الزمر] ﴾َّٱۡلُكۡفَر ََّّلِِعَبادِه

“আর (আল্লাহ) োাঁর বান্দানদ্র কুিুরী পিন্দ কনরে ো।” 

[সূরা আয-যুমার, আয়াে: ৬] 

বেবে আনরা বনলে, 
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﴿َُّ َََّّلَََّّوٱّلل   [ ٥١٢: ابلقرة] ﴾٢٠٥َّٱۡلَفَسادََََُّّيِبُّ

“আল্লাহ িাসাদ্ (অশাবন্ত) পিন্দ কনরে ো।” [সূরা আল-

বাকারা, আয়াে: ২০৫] 

(১১) ঐ সকল আসবাব বা কারণসমূহ যা োকদ্ীর 

পবরবেেে কনর2:  

                                                           
2 এ পবরবেেনের অথে এই েয় ময এিা আল্লাহর পূবেজ্ঞাে বা 
পূবেবলখ্েনক পবরবেেে কনর। বরাং এর দু্’বি অথে হনে পানর।  

এক. এ কারণগুনলা োকদ্ীনরই উনল্লখ্ করা আনি, মসখ্ানে আনি 
ময, মস অমুক কাজবি করনব, মস কারনণ োনক এ বজবেসবি মদ্ওয়া 
হনলা। 

দু্ই. বিনরশোনদ্র কাগনজ যা বলখ্া হয় োনে পবরবেেে ও পবরবধেে 
করা হয়, মসিানেই পবরবেেে করা হয়। এর সমথেনে সূরা আর-
রা‘দ্ এর বেনোক্ত আয়ােবি মপশ করা যায়,  

﴿َّْ َََُّّيۡمُحوا ۥ َََّّوُيثۡبُِت ََّّيََشا ءَََُّّماَّٱّلل  مََُّّّوَِعنَدهُ
ُ
   [  ٣٤: الرعد] ﴾٣٩َّٱۡلِكَتَٰبََِّّأ

“আল্লাহ যা ইনে ো বমবিনয় মদ্ে এবাং যা ইনে ো বেক রানখ্ে, 
আর োর কানিই রনয়নি মূল বকোব (লাওনহ মাহিুয) (অথোৎ 
মসখ্ানে মকানো পবরবেেে পবরবধেে হয় ো)। [সম্পাদ্ক] 
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আল্লাহ বকিু কারণ নেরী কনর মরনখ্নিে যা োকদ্ীরনক 

পবরবেেে ও প্রবেনরাধ কনর। মযমে- মদ্া‘আ, সাদ্াকাহ্, 

ঔষধ, সেকেো অবলিে, (বেনজর) কমেদ্েো বযবহার 

করা; মকেো, ববষয় ও কারণ সবই আল্লাহর িায়সালা 

ও োাঁরই বেধোরণ, এমেবক অপারগো- অেমো ও 

ববজ্ঞো-বুবদ্ধমত্তা।  

(১২) োকদ্ীনরর মাসআলা বা ববষয়বি আল্লাহর সৃবি 

জীনবর মানে োাঁর একবি রহসযময় ববষয়:  

োকদ্ীর বেধোরণ আল্লাহর মগাপে রহসয, োাঁর সৃিজীনবর 

মানে এ কথাবি শুধুমাত্র োকদ্ীনরর মগাপে বদ্নকর জেয 
প্রনযাজয। কারণ সকল বজবেনসর হাকীকে শুধুমাত্র 

আল্লাহ জানেে। মােুষ ো অবগে হনে পানর ো। মযমে, 

আল্লাহ পথভ্রি কনরে, বহদ্ায়াে কনরে, মৃেুয দ্াে কনরে, 

জীববে কনরে, বেনষধ কনরে ও বকিু প্রদ্াে কনরে। োই 

মো েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে, 

 «.إذا ذكر القدر فأمسكوا»
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“যখ্ে োকদ্ীনরর কথা স্মরণ হনব েখ্ে মোমরা ো 
বেনয় েকে ববেেনক বলপ্ত ো হনয় চুপ থাকনব।” (সহীহ 

মুসবলম)  

েনব োকদ্ীনরর অেযােয বদ্ক ও োাঁর মহা বহকমাে স্তর, 

মযোদ্া ও োাঁর প্রভাব মােুনষর বেকি বণেো করা ও ো 

মােুষনদ্রনক জাোনো নবধ রনয়নি। কারণ োকদ্ীনরর 

ওপর ঈমাে আো ঈমানের রুকেসমূনহর একবি অেযেম 

রুকে, যা বশো করাও জাো একান্ত কেেবয। মযমে, 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম যখ্ে বজবরীল 

আলাইবহস সালানমর বেকি ঈমানের রুকেসমূহ উনল্লখ্ 

কনরে, েখ্ে বনলে, 

 «.كم يعلمكم دينكمهذا جربيل أتا»

“উবে হনলে বজবরীল, মোমানদ্রনক মোমানদ্র দ্ীে 
বশো মদ্ওয়ার জেয আগমে কনরনিে”।  

(১৩) োকদ্ীনরর িারা দ্লীল মদ্ওয়া: 
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ভববষযনে বক হনব বা ো হনব এই সম্পনকে আল্লাহর পূবে 

জ্ঞাে, যা গানয়বী ববষয় ো বেবে বযেীে মকউ জানে ো। 

যা মােুষ ও বজন্ননদ্র অজাো। এনে মকানো বযবক্তরই 

স্বীয় পে গ্রহনণর দ্লীল মেই। আর ময ববষয় িায়সালা 

হনয় মগনি োর ওপর ভরসা কনর কমে েযাগ করা বেক 

েয়। সুেরাাং োকদ্ীরনক আল্লাহর ববরুনদ্ধ ও োাঁর সৃবির 

কানরা জেয দ্লীল বা হুজ্জাে বহনসনব বযবহার করা যানব 

ো। 

যবদ্ খ্ারাপ কাজ করার ওপর োকদ্ীনরর িারা দ্লীল 

মদ্ওয়া নবধ হনো োহনল অেযাচারী শাবস্তপ্রাপ্ত হনো ো, 

মুশবরক বযবক্তর হেযা হনো ো, হদ্ বা ববধাে প্রবেবষ্ঠে 

হনো ো, আর মকউ অেযাচার করা মথনক ববরে থাকনো 

ো। আর ো দ্ীে ও দু্বেয়ানে অশাবন্ত সৃবি করার মাধযম 

হে, যার ভয়াবহো সকনলর জাো।  

আর যারা ভাগয িারা দ্লীল মদ্য়, োনদ্রনক আমরা 

বলনবা েুবম জান্নােী ো জাহান্নামী এ বযাপানর মোমার 
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বেকি মো বেবশ্চে জ্ঞাে মেই। আর যবদ্ মোমার বেকি 

এ বযাপানর বেবশ্চে জ্ঞাে থাকে অবশযই আমরা মোমানক 

সৎকানজর আনদ্শ বদ্োম ো ও অেযায় মথনক বেনষধও 

করোম ো; বরাং েুবম কমে সম্পাদ্ে কর বেশ্চয় আল্লাহ 

মোমানক োওিীক প্রদ্াে করনবে, আর েুবম 

জান্নােবাসীনদ্র অন্তভুেক্ত হনব। 

বকিু বকিু সাহাবী যখ্ে োকদ্ীনরর হাদ্ীসসমূহ শুেনেে 

েখ্ে বলনেে, এখ্ে েুবম আমার চাইনে মববশ 

প্রনচিাকারী েও। (অথোৎ আবম মববশ প্রনচিাকারী, আবম 

োকদ্ীনরর ওপর বেভের কনর বনস থাকার মে মলাক 

েই, োকদ্ীরনক বাহাো কনর আমল মিনে মদ্ওয়ার 
মলাক আবম েই)। েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লামনক 

আত্ম্পে সমথেনে োকদ্ীনরর িারা দ্লীল মদ্ওয়া সম্পনকে 

বজজ্ঞাসা করা হনল বেবে বনলে, 
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اعملوا فلك ميرس ملا خلق هل فمن اكن من أهل السعادة فسييرس »
الشقاوة فسييرس لعمل أهل لعمل أهل السعادة، ومن اكن من أهل 

 «الشقاوة

“মোমরা কমে সম্পাদ্ে করনে থানকা, যানক যার জেয 

সৃবি করা হনয়নি ো োর জেয সহজসাধয হনব। সুেরাাং 

ময মসৌভাগযবােনদ্র অন্তভুেক্ত োর জেয মসৌভাগযবাে 

বযবক্তনদ্র ময কাজ মসিা করা সহজ কনর মদ্ওয়া হনব। 

আর ময দূ্ভোগযবােনদ্র অন্তভুেক্ত, োর জেয দূ্ভোগযবাে 

বযবক্তনদ্র ময কাজ মস কাজ সহজ কনর মদ্ওয়া হনব। 

অেঃপর বেনের আয়াে পাে করনলে, 

ا﴿ م 
َ
ۡعَطىََََّّٰمنََّّۡفَأ

َ
َق٥ََََّّّوٱت َقَََّّٰأ هُۥ٦ََّّبِٱۡۡلُۡسَنََََّّٰوَصد  ُ ِ َّفََسُنيَِس 

ىََّٰ ا٧ََّّلِۡليُِۡسَ م 
َ
َب٨ََََّّّوٱۡسَتۡغَنَََََّّٰبَِلَََّّمنَََّّۢوأ ٩ََّّبِٱۡۡلُۡسَنََََّّٰوَكذ 

هُۥ ُ ِ ىَََّّٰفََسُنيَِس   [ ٧١ ،٢: الليل] ﴾١٠َّلِۡلُعِۡسَ

“অেএব, ময দ্াে কনর এবাং োকওয়া অবলিে কনর 

এবাং উত্তম ববষয়নক সেয মনে কনর, আমরা োনক সুনখ্র 

ববষনয়র জেয সহজ পথ দ্াে করব। আর ময কৃপণো 
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কনর ও মবপরওয়া হয় এবাং উত্তম ববষয়নক বমথযা মনে 

কনর, আমরা োনক কনির ববষনয়র জেয সহজ পথ দ্াে 
করব।” [সূরা আল-লাইল, আয়াে: ৫-১০]  

(১৪) আসবাব বা (মাধযমসমূহ) গ্রহণ করা 

বান্দার বেকি দু্’ প্রকার কাজ উপবস্থে হয়: 

(১) এমে কমে যানে বাহাো বা অজুহাে রনয়নি, েনব 

ো সম্পাদ্নে মস অপারগ েয়।  

(২) এমে কমে যানে বাহাো ও অজুহানের অবকাশ মেই, 

আর ো পালনে মস নধযে ধারণ কনর ো।  

বান্দা মকানো ববপদ্ পোর পূনবেই আল্লাহ ো‘আলা মস 

ববপদ্ সম্পনকে জানেে। ‘আল্লাহর ববপদ্ সম্পনকে জ্ঞাে 

রনয়নি’ এর অথে এই েয় ময, বেবেই ববপদ্গ্রস্ত বযবক্তনক 

ববপনদ্ পবেে কনরনিে, বরাং এ ববপদ্ পবেে হনয়নি 

এর বেধোবরে কারণসমূনহর িারাই।  
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যবদ্ ববপদ্ মথনক রোকারী মাধযম যা বযবহার ও গ্রহণ 

করার জেয ইসলামী শরী‘আে অেুমবে বদ্নয়নিে ো 

পবরেযাগ করার কারনণ মস ববপনদ্ পবেে হয়, েনব মস 

বেনজনক বহিাযে ো করার কারনণ ও োাঁনক ববপদ্ মথনক 

রোকারী মাধযম গ্রহণ ো করার কারনণ মদ্াষী হনব।  

আর যবদ্ এই ববপদ্ প্রবেনরাধ করার োর েমো ো 

থানক েনব মস সাওয়ানবর অবধকারী হনব।  

সুেরাাং মাধযম গ্রহণ করা োকদ্ীর ও োওয়াকু্কনলর 

পবরপন্থী েয় বরাং ো (মাধযম) গ্রহণ করা এরই (োকদ্ীর 

ও োওয়াকু্কনলরই) অন্তভুেক্ত।  

আর যখ্ে োকদ্ীর অেুযায়ী কমে শুরু হনয় যায়, েখ্ে 

োর প্রবে সন্তুি থাকা ও ো মমনে মেয়া কেেবয হনয় যায় 

ও বেনের কথার িারা আশ্রয় গ্রহণ করনব। ( ر اهلل وما قدي
 আল্লাহ ো বেধোরণ কনরনিে আর বেবে যা“ (شاء فعل

মচনয়নিে োই কনরনিে। েনব ভাগয পবেে হওয়ার পূনবে 

মােুনষর দ্াবয়ত্ব হনলা নবধ মাধযম গ্রহণ করা ও 
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োকদ্ীনরর িারা োকদ্ীরনক প্রবেনরাধ করা। েবীগণ 

বেনজনদ্রনক বেনজনদ্র শত্রু মথনক বহিাযে করার জেয 

ববববধ পদ্ধবে ও মাধযম গ্রহণ কনরবিনলে, অথচ োরা 

আল্লাহর অহী ও বেরাপত্তা িারা সাহাযযপ্রাপ্ত বিনলে। আর 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সকল 

ভরসাকারীনদ্র মেো বিনলে, ো সনত্ত্বও বেবে মাধযম 

গ্রহণ করনেে, আল্লাহর প্রবে পূণে ভরসা থাকার পরও। 

আল্লাহ ো‘আলা বনলে, 

﴿َّْ وا ِعدُّ
َ
اَّلَُهمََّوأ ِنَّٱۡسَتَطۡعُتمَّم  ة ََّّم  َِباِطَََّّوِمنَّقُو  ََِّّتُۡرهُِبونَََّّٱۡۡلَۡيلََِّّر  َّهِۦب
َََِّّعُدو َّ  [ ١١: االنفال] ﴾وََعُدو ُكمََّّۡٱّلل 

“আর প্রস্তুে কর োনদ্র সানথ যুনদ্ধর জেয, যা-ই বকিু 

সাংগ্রহ করনে পার বেনজর শবক্ত সামনথেযর মধয মথনক 

এবাং পাবলে মঘাো মথনক, মযে প্রভাব পনে আল্লাহর 
শত্রুনদ্র ওপর এবাং মোমানদ্র শত্রুনদ্র ওপর।” [সূরা 

আল-আেিাল, আয়াে: ৬০] 

বেবে আনরা বনলে, 
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ِيَُّهوََّ﴿ ۡرَضََّّلَُكمَََُّّجَعَلََّّٱَّل 
َ
َََّّْذلُوٗلََّّٱۡۡل َََّّْمَناكِبَِهاَِّفََّّفَٱۡمُشوا َِّمنََّوَُّكُوا

ِۡزقِهِۦ َّ  [ ٧٢: امللك] ﴾١٥َّٱلنُُّشورََُِّّإَوَۡلۡهََِّّر 

“বেবে মোমানদ্র জেয যমীেনক সুগম কনরনিে, অেএব 

মোমরা োর কাাঁনধ ববচরণ কর এবাং োাঁর মদ্ওয়া বরবযক 
আহার কর। োাঁরই কানি পুেরুজ্জীবে হনব।” [সূরা-

আল-মূলক, আয়াে: ১৫]  

েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনলে, 

املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف ويف لك »
خري، احرص ىلع ما ينفعك واستعن باهلل وال تعجز وإن أصابك 
يشء فال تقل لو أين فعلت كذا لاكن كذا وكذا، ولكن قل قدر 

 «.فتح عمل الشيطاناهلل ما شاء فعل فإن لو ت

“দু্বেল মুবমে অনপো সবল মুবমে আল্লাহর কানি অবধক 

উত্তম ও বপ্রয়, েনব উভনয়র মানে কলযাণ বেবহে রনয়নি। 

যা মোমানক উপকার করনব ো আদ্ানয় েুবম যত্নবাে 

হও। আর আল্লাহর কানি সাহাযয প্রাথেো কর অপারগো 
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প্রকাশ কবরও ো। মোমানক মকানো ববপদ্ স্পেশ করনল 

েুবম ববলও ো ময বেশ্চয় যবদ্ আবম এই কাজ করোম 

েনব এই এই হনো বরাং েুবম বল, আল্লাহ ো বেধোরণ 

কনরনিে আর বেবে যা মচনয়নিে োই কনরনিে। কারণ 

‘যবদ্’ (لو) বণেবি শায়োনের কমেনক খু্নল মদ্য়।” [সহীহ 

মুসবলম] 

(১৫) োকদ্ীরনক অস্বীকারকারীর ববধাে:  

ময বযবক্ত োকদ্ীরনক অস্বীকার করল মস ইসলামী 

শরী‘আনের মূলেীবেসমূনহর একবি অেযেম মূলেীবেনক 

অস্বীকার করনলা। আর এর মাধযনম মস কুিুরী করনলা। 

বকিু বকিু উত্তম পূবেসূরী (সালানি সানলহ্) বনলে, 

ناظروا القدرية بالعلم، فإن جحدوه كفروا، وإن أقروابه »
 «.خصموا

“মোমরা কাদ্রীয়াহ সম্প্রদ্ানয়র সানথ (আল্লাহর) 

সবেবযাপী জ্ঞাে (সাবযস্ত করা) িারা ববেকে কর, োরা যবদ্ 
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ো (আল্লাহর সবেবযাপী জ্ঞাে) অস্বীকার কনর োহনল োরা 

কাবির হনয় মগনলা, আর যবদ্ োরা (সবেবযাপী জ্ঞাে) 

স্বীকার কনর, োহনল োরা (নোমানদ্র সানথ) েগোয় 

মহনর মগনলা।3  

(১৬) োকদ্ীনরর ওপর ঈমাে আোর িলািল:  
িায়সালা ও োকদ্ীনরর ওপর ঈমাে আোর অনেক শুভ-

পবরণাম, সুন্দর প্রভাব রনয়নি যা জােীয় ও বযবক্ত জীবনে 

কলযাণ বেনয় আনস:  

(ক) োকদ্ীনরর ওপর ঈমাে বববভন্ন প্রকার মেক আমল 
ও ভাল গুণ অজেে করার সুনযাগ নেরী কনর। মযমে, 
আল্লাহর ইখ্লাস বা একবেষ্ঠো, োাঁর ওপর ভরসা করা, 

                                                           
3 কারণ, আল্লাহ যবদ্ আনগ মথনকই সববকিু জানেে েনব মস জ্ঞাে 
অেুসানর বেবে ো োকদ্ীর বা বেধোরণ করনে বাধা মকাথায়? মস 
বহনসনব োকদ্ীর অস্বীকার করার মকানো সুনযাগ মেই। এভানবই 
োকদ্ীর অস্বীকারকারী কাদ্ারীয়া মিরকার মলানকরা আহনল 
সুন্নাে ওয়াল জামা‘আনের মলাকনদ্র সানথ েনকে মহনর যানব, এনে 
মকানো সনন্দহ মেই। [সম্পাদ্ক] 
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োাঁনক ভয় করা, োাঁর কানি বকিু পাওয়ার আশা করা, 

োাঁর প্রবে ভানলা ধারণা রাখ্া, নধযে ধারণ করা, প্রখ্র 

সহেশীলো, নেরাশয দূ্র করা, আল্লাহর প্রবে সন্তুি থাকা, 

একমাত্র আল্লাহর শুকবরয়া আদ্ায় করা, োাঁর অেুগ্রহ ও 

দ্য়া মপনয় খু্শী হওয়া। একমাত্র আল্লাহর জেয ববেয়, 

েম্রো প্রকাশ করা, উদ্াসীেো ও অহাংকার েযাগ করা। 

আল্লাহর প্রবে ভরসা কনর ভানলা পনথ বযয় করার মে 

মােবষকোও সৃবি কনর। বীরত্ব সৃবি কনর, ভানলা কাজ 

করার বদ্নক অগ্রসর কনর, অনল্প েুি থাকার গুণ নেরী 

কনর, আত্ম্সম্মােী কনর, উোবভলাষী কনর, কমে দ্েো 

সৃবি কনর, কমে সম্পাদ্নের প্রনচিা নেরী কনর সুনখ্-দু্নখ্ 

মধয পথ অবলিেকারী নেরী কনর, বহাংসা ও প্রবেবাদ্ 

করা মথনক বেরাপনদ্ রানখ্। বানজ গাল-গল্প, বাবেল কাজ 

মথনক ববনবকনক মূক্ত রানখ্। আত্ম্ার প্রশাবন্ত ও েৃবপ্তর 

বযবস্থা কনর। 

(খ্) োকদ্ীনরর ওপর ঈমাে ওয়ালা বযবক্ত োর জীবনে 
সবেক ও সরল পনথ পবরচাবলে হয়।  
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অবধক বে‘আমে োনক পথভ্রি করনে পানর ো, আর 

ববপনদ্ বেরাশ হয় ো। আর মস বেবশ্চে ববশ্বাস রানখ্ ময, 

োনক ময ববপদ্ স্পেশ কনরনি ো (োর জেয) আল্লাহর 

বেধোরণ মাত্র, োর পরীোস্বরূপ। ঘাবোয় ো, ববচবলে 

হয় ো; বরাং নধযে ধারণ কনর ও সওয়ানবর আশা রানখ্।  

(গ) োকদ্ীনরর ওপর ঈমাে োর মলাকনক পথভ্রিোর 
কারণসমূহ ও জীবনের অশুভ সমাপেী মথনক বহিাযে 
কনর। এবি মু‘বমনের জেয সবেক পনথ প্রবেষ্ঠা থাকার 
স্থায়ী প্রনচিা, মেক কাজ মববশ মববশ করার সুনযাগ, 
োিরমােীপূণে ও ধ্বাংসাত্ম্ক কাজ মথনক ববরে থাকার 
সুনযাগ কনর মদ্য়।  
(ঘ) োকদ্ীনরর ওপর ঈমাে মুবমেনদ্র জেয সুদৃ্ঢ় অন্তর 
ও পূণে ববশ্বানসর িারা ভয়ােক ও কবেে কমেনক প্রবেহে 
করার মনোভাব নেবর কনর মদ্য়, মাধযম বা উপকরণ 
গ্রহণ করার িারা। েবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
বনলে, 
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عجبا ألمر املؤمن إن أمره لكه هل خري وليس ذلك إال للمؤمن، »
اء شكر فاكن خريا هل، وإن أصابته رضاء صرب فاكن إن أصابته رس

 «.خريا هل
“বক আশ্চেযয! বেশ্চয় মুবমনের সকল কমেই ভানলা, আর 

ো শুধু মুবমনের জেয খ্াস, যবদ্ োনক মকানো আেন্দ 

স্পশে কনর মস আল্লাহর শুকবরয়া আদ্ায় কনর, িনল ো 

োাঁর জেয কলযাণ হয়। আর যবদ্ োনক মকানো ববপদ্ 

স্পেশ কনর েনব মস নধযে ধারণ কনর, িনল ো োর জেয 
কলযাণ হয়।” (সহীহ মুসবলম) 

সমাপ্ত 

মুসবলম বহনসনব একজে বযবক্তর সবনচনয় গুরুত্বপূণে 

পবরচয়, মস মুবমে বান্দা। আত্ম্ায়-ক্বলনব, মােবীয় 

আচরনণর যাবেীয় অেুষনঙ্গ ময বযবক্ত ঈমাে আেয়ে ও 

রূপায়নে অবভলাষী, োর প্রথনম ঈমানের যাবেীয় বদ্ক 

সম্পনকে পূণোঙ্গ অবগবে প্রনয়াজে। বইবি এমে 

অেুসবন্ধৎসু পােনকর জেয। 
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