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সিঠক আকীদা-িব�াস ও যা এর পিরপ�ী 

সম� �শংসা একমা� আ�াহর জনয, দরদ ও সালাম সববরশে 

নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম, তাঁর পিরবার-পিরজন 

ও সাহাবীগরণর উপর। কুরআন ও সু�ারত বিণবত শরীয়ািত 

�মাণািদর �ারা একথা সু��ররপ পিররাত ররয়রে েয, যাবতীয় 

কথা-বাতবা ও কাযবাবিল েকবল তখনই আ�াহ তা‘আলার িনকট 

�ীকৃত ও গৃহীত হয়, যখন ইহা ‘িবশু আকীদা’ অথবাা সিঠক  মব 

িব�ারসর িভি�রত স�ািদত হরয় থারক। আর যিদ আকীদা িবশু 

না হয় তাহরল ইহার িভি�রত স�ািদত যাবতীয় কথা ও কাজ 

আ�াহ র িনকট বারতল বরল গণয হয়। আ�াহ  তা‘আলা বরলন:  

يَ�ِٰن َ�َقۡد َحبَِط َ�َملُُهۥ وَُهَو ِ� ٱ�ِخَرةِ ِمَن ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ َوَمن يَۡ�ُفۡر ﴿  ﴾بِٱۡ�ِ
 ]٥:اليئدة[

 “েয েকউ ঈমান �তযাখযান কররব তার সম� কাজ অবশযই 

িবফরল যারব এবং েস পরকারল কিতিতরদর অ ভুবু হরব”। 

(আল-মারয়দা-৫) 
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আ�াহ তা‘আলা আররা বরলন:  

ّن َ�َملَُك ﴿ ََ َب ۡۡ َ ََ  ََ ۡۡ َ ۡۡ
َ
ۡبلَِك لَِِۡن َ ََ ِيَن ِمن  ّّ َۡك ََ  ٱ ََ ِ� َ َِ و

ُ
َولََقۡد َ

ََّن ِمَن ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ  و ُُ َ ََ  ]٦٥:الزمم[ ﴾َو

“েতামার �িত এবং েতামার পূরবব অতীত সম� নবী রাসূলগরণর 

�িত অবশযই এ বাতবা পাঠারনা হরয়রে, তুিম যিদ আ�াহর সারথ 

িশরক কর, তাহরল েতামার সম� কাজ অবশযই বৃথা হরয় যারব, 

আর তুিম িনঃসর�রহ কিতি�রদর অ ভুবু হরব”। (সূরা-যুমার-

৬৫) 

এই অরথবর �পরক কুরআন শরীরফ বিণবত আয়ারতর সংখযা 

অরনক। আ�াহ তা‘আলার অবতীণব সু�� িকতাব ও রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর হাদীরস �মািণত আরে েয, 

িবশু আকীদার সারকথা হরলা: আ�াহর উপর, তাঁর 

েফররশতাগণ, িকতাবসমূহ ও রাসূলগরণর উপর, আরখরারতর িদন 

এবং ভারগযর মমল-অমমরলর উপর িব�াস তপন করা। এ েয়িট 

িবেয়ই হরলা েসই সিঠক  মবিব�ারসর েমমিলক িবেয়বব বা 

নীিতমালা, যা িনরয় নারযল হরলা মহাি� আল-েকারআন এবং 

ে�িরত হরলন আ�াহ র ি�য় নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ 
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ওয়াসা�াম । এই েমমিলক নীিতমালারই শাখা-�শাখা হরলা অদৃশয 

িবেয়ািদ এবং আ�াহ  ও তাঁর রাসূল কৃতবক �দ� যাবতীয় খবরা-

খবর, েযগিলর �িত িব�াস তাপন করা �রতযরকর জনয 

অপিরহাযব। উু েয় নীিতমালার �পরক কুরআন ও সু�াহরত ভুির 

ভুির �মানািদ ররয়রে। ত�র য আ�াহ তা‘আলার িনর�াু 

বাণীগরলা সিবরশে �িণ ানরযাগয। 

আ�াহ  তা‘আলা বরলন: 

ْ وُُجوَهُ�ۡم قَِبَل ٱلَۡمۡ�ِ ل﴿   َُُولّوا
َ
َ ّ َِ ّ َمۡن ۡسَ  ٱۡل َِ ِٰ�ّن ٱۡل َٰ ِ  َوٱلَۡمۡررِِ  َو

ِِ َوٱَّبِّ�ِ  ٰ ََ ُِ ِِ َوٱۡل َُ ِ ِ � َٓ َۡوِ  ٱ�ِخرِ َوٱلَۡم
َۡ ِ َوٱ ِّ  ]١٧٧:القمة[ ﴾نَ  َۧماَمَن بِٱ

েতামরা পূববিদরক মুখ কররল িক পিিম িদরক, তা �কৃত েকান 

পূরণবযর বযাপার নয়। বরং �কৃত পূরণযর কাজ হরলা েয, আ�াহ 

তা‘আলা, পরকাল ও েফররশতাকুল, অবতীণব িকতাবসমূহ এবং 

ে�িরত নবীগরণর �িত িন�ার সারথ িব�াস তাপন করা”। (সূরা 

বাকারা-১৭৭) 

আ�াহ তা‘আলা বরলন: 
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ۡهِ ﴿ ََ ِ نزَِل �
ُ
� َماَمَن ٱلّرُسوُل بَِمآ َ َٓ ِ َوَم ِّ ء َماَمَن بِٱ ُّ ِمُنوَ ُ  ِۡ ّهِهَِ َوٱلُۡم ّّ تِهَِ ِمن  َُ ِ ِ

َحدٖ 
َ
ََُفّرُِ  َ�ۡ�َ َ ُُّسلِهَِ َ�  ُتبِهَِ َو ُۡ ْ  َو ُّّسلِهَُِ َوقَالُوا َطۡعَناۖ ُ�ۡفَرانََك ّمِن 

َ
َسِمۡعَنا َوَ

َۡك ٱلَۡمِص�ُ  ََ ّهَنا َ  ]٢٨٥:القمة[ ﴾َّ

“রাসূল েসই েহদায়াতরকই (পথ িনরদবশ) িব�াস করররেন যা �ীয় 

�িতপালরকর িনকট হরত তাঁর �িত নািজল হরয়রে, আর 

মুিমনগণও েসই েহদারয়তরক েমরন িনরয়রে। তাঁরা সকরলই 

আ�াহ তা‘আলা, তাঁর েফররশতাগণ, িকতাবসমূহ এবং 

রাসূলগরণর �িত িব�াস তপন করররে। তাঁরা বরল: আমরা 

আ�াহ র রাসূলগরণর মর য েকান েভদারভদ কিরনা”। (সূরা আল-

বাকারা-২৮৫) 

আ�াহ তা‘আলা অনয� বরলন: 

َها ﴿ ُّ
َ
َ � َُّسوِ�َِ َٓ  ٰ ِ  نَّزَل َ�َ ّّ ِِ ٱ ٰ ََ ُِ َُّسوِ�َِ َوٱۡل ِ َو ِّ ْ بِٱ ْ َماِمُنوا ِيَن َماَمُنٓوا ّّ ٱ

ُُّسلِهَِ  ُتبِهَِ َو ُۡ تِهَِ َو َُ ِ ِ � َٓ ِ َوَم ِّ ۡبُلُ َوَمن يَۡ�ُفۡر بِٱ ََ نَزَل ِمن 
َ
َ  ِٓ ّّ ِِ ٱ ٰ ََ ُِ َوٱۡل
َۡوِ  ٱ�ِخرِ �َ 

َۡ  ]١٣٦:النسيء[ ﴾َقۡد َضّل َضَ�َٰ�ۢ بَعِيًداَوٱ

“েহ ঈমানদারগণ, েতামরা আ�াহ র �িত, তাঁর রাসূরলর �িত 

এবং েসই িকতারবর �িত িব�াস তাপন কর, যা আ�াহ �ীয় 
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রাসূরলর �িত নািযল করররেন। আর েসইসব িকতারবর �িতও 

িব�াস তপন কর, যা এর পূরবব নািজল করররেন। আর েয বযিু 

আ�াহ  তাঁর েফররশতাগণ, িকতাবসমূহ ও রাসূলগণ এবং পরকাল 

অ�ীকার কররব েস ভীেণভারব পথ�� হরয় পড়রব”। (সূরা আন-

িনসা-১৩৬) 

আ�াহ  তা‘আলা আররা বরলন: 

﴿ ٰ ََ ِِ  �ِّ  َ�ٰلَِك ِ� كِ ض
َ ۡۡ َمآمِ َوٱ ّّ ۡعلَُم َما ِ� ٱل َُ  َ ِّ ّ  ٱ

َ
لَۡم َلۡعلَۡم َ

َ
ِ�  �ِّ  َ�ٰلَِك م

 ٞ� ِّ َ � ِ ِّ  ]٧٠:الج[ ﴾َ�َ ٱ

“েতামার িক জানা েনই েয, আসমান-জমীরনর সবিকেুই আ�াহ র 

রারনর আওতাভূু, সবিকেুই একিট িকতারব িলিপবু ররয়রে। 

এরতা আ�াহর পরক অিত সহজ”। (সূরা আল-হ�-৭০) 

উপররাু নীিতমালার �মারণ সহীহ হািদরসর সংখযাও অরনক। 

ত�র য েসই সু�িসু হাদীসিট িবরশেভারব উর�খরযাগয, যা ইমাম 

মুসিলম �ীয় সহীহ হাদীস িরর� আমীরল মুিমনীন উমর িবন 

খা�াব রািদয়া�াহ তাআলা আনহ হরত বণবনা করররেন। উু 

হাদীরস আরে েয, িজবরীল আলাইিহস  সালাম যখন নবী করীম 
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সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামরক ঈমান স�রকব িজরাসা কররন; 

তখন িতিন উ�রর বরলন- “ঈমান হর� তুিম আ�াহ  ত‘আলার 

�িত, তাঁর েফররশতাকুল, িকতাব সমূহ ও রাসূলগরণর �িত এবং 

পরকারলর �িত িব�াস তাপন কররব; আর এই িব�াসও তাপন 

কররব েয, ভারগযর ভারলাম� আ�াহ র পক েথরকই িন বািরত”। 

(বুখারী ও মুসিলম) 

 

[�থম নীিত] 

আ�াহ র �িত ঈমান 

আ�াহ র �িত ঈমারনর �থম কথা হরলা এই িব�াসই তাপন করা 

েয, িতিনই ইবাদরতর একমা� েযাগয, সিতযকার মা‘বুদ, অনয েকউ 

নয়। েকননা, একমা� িতিনই বা�াহরদর ��া, তারদর �িত 

অনুিহকারী এবং তারদর জীিবকার বযবতাপক। িতিন তারদর 

�কাশয-অ�কাশয যাবতীয় িবেয় স�রকব পূণব অবিহত এবং িতিন 

তাঁর অনুগত বা�ারক �িতফলদারন ও অবা যজনরক শাি� �দারন 

স�ূণব সকম। আর এই ইবাদরতর জরনযই আ�াহ  তা‘আলা ি�ন 
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ও ইন সানরক সৃি� করররেন এবং তারদর �িত তা বা�বায়রনর 

িনরদবশ িদরয়রেন। েযমন আ�াহ  বরলন:  

َۡعُبُدوِ  ﴿  َِ سَ  �ِّ�  ّن َوٱۡ�ِ ِ
ِۡ َُ ٱ ِّ�ُد  ٥َوَما َخلَۡق

ُ
ِۡزٖ  َوَمآ َ ّّ ِّ�ُد ِمۡنُهم ّمِن 

ُ
َمآ َ

عُِمو ِ  َۡ ُُ   
َ
ُُو ٱۡلُقّوةِ ٱلَۡمتِ�ُ  ٥ َ َ ُهَو ٱلّرّزاُ   ِّ  ]٥٧-٥٦:الاي�يت[ ﴾�ِّ  ٱ

“আিম ি�ন ও ইনসানরক েকবল আমারই ইবাদরতর জনয সৃি� 

কররিে। আিম তারদর িনকট েকান িরিজক চাইনা, এটাও চাইনা 

েয, তারা আমারক খাওয়ারব। িনঃসর�রহ আ�াহ িনরজইরতা 

িরিজকদাতা, মহান শিু র ও �বল পরা�া ”। (সূরা যািরয়াত: 

৫৬,৫৭) 

আ�াহ  তা‘আলা অনয� বরলন: 

﴿ � ۡبلُِ�ۡم لََعّلُ�ۡم َٓ ََ ِيَن ِمن  ّّ ِ  َخلََقُ�ۡم َوٱ ّّ ّهُ�ُم ٱ َّ َها ٱَّاُ� ٱۡ�ُبُدواْ  ُّ
َ
َ

َِ فَِ�ٰشٗ  ٢َلّتُقوَ   ض
َ ۡۡ ِ  َجَعَل لَُ�ُم ٱ ّّ َمآَم بَِنآمٗ ٱ ّّ َمآمِ  ا َوٱل ّّ نَزَل ِمَن ٱل

َ
َوَ

ََ بِهَِ ِمَن ٱََّمَ�ِٰت ِّۡزقٗ  َمآمٗ  ۡخَر
َ
نَدادٗ ا ّل�ُ فََ

َ
َ ِ ّ ِِ  ْ َۡعلُوا ََ نُتۡم ۡمۖ فََ� 

َ
ا َوَ

 ]٢٢-٢١: القمة[ ﴾٢َلۡعلَُمو َ 
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 “েহ মানুে, েতামরা েতামারদর �ভূ �িতপালরকর ইবাদত কর 

িযিন েতামারদর ও েতামারদর পূবববতবী সকলরক সৃি� করররেন, 

যারত েতামরা মু�ািক হরত পার। িতিনই েসই �ভূ িযিন 

েতামারদর জরনয পৃিথবীরক িবোনা �রপ, আকাশরক োদ �রপ 

ৈতরী করররেন এবং আকাশ হরত বৃি� ারা বেবণ করর এর 

সাহারযয নানা �কার ফল-শেয উাপাদন করর েতামারদর জীিবকার 

বযবতা করররেন। অতএব, েতামরা এসব কথা েজরনশরন কাউরক 

আ�াহর সমকক দাঁড় কররানা”। (সূরা বাকার : ২১,২২) 

 এ সতযরক �� করর তুরল  রার জনয এবং এর �িত উদা� 

আহবান জািনরয় এর পিরপ�ী িবেয় েথরক সতকব করর েদয়ার 

উর�রশয আ�াহ  যুরগ যুরগ বহ নবী-রাসূল পািঠরয়রেন ও 

িকতাবসমূহ নািজল করররেন। 

 মহান আ�াহ বরলন: 

ّمِٖ ﴿ 
ُ
َ ِ

ّ ُّ َۡۡنا ِ�  ِ  ٱ�ۡ  َولََقۡد َ�َع
َ
ُٰروَتۖ ُبدُ ُّّسوً� َ َّ ْ ٱل َ َوٱۡجَتُِِبوا ِّ ْ ٱ  ﴾وا

 ]٣٦:الحل[
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“�রতযক জািতর �িত আিম রাসূল পািঠরয়িে এই আরদশ 

সহকারর েয, েতামরা একমা� আ�াহরই ইবাদত কর এবং 

তাগত (শয়তািন শিু) এর ইবাদত েথরক দুরর থাক”। (সূরা 
নাহল-৩৬) 

আ�াহ তা‘আলা আররা বরলন: 

َّۡسۡلَنا ِمن﴿
َ
َ ٓ نَا۠  َوَما

َ
َٰه �ِّ�ٓ م َٰ نُّهۥ َ�ٓ �ِ

َ
ۡهِ م ََ ِ � ٓ َِ ُّّسول� �ِّ� نُو ۡبلَِك ِمن  ََ

 ]٢٥:األنبييء[ ﴾فَٱۡ�ُبُدو ِ 

 “�রতযক জািতর �িত আিম রাসূল পািঠরয়িে এই আরদশ 

সহকারর েয, েতামরা একমা� আ�াহ রই ইবাদত কর এবং 

তাগত (শয়তািন শিু) আর েকান মা‘বুদ েনই। অতএব, েতামরা 

েকবল আমারই ইবাদত কর”। (সূরা আি�য়া: ২৫) 

আ�াহ তা‘আলা আররা বরলন: 

ُِي�� َخبِ�� ﴿ ۡ  َح ُ
َّ َۡ ِمن  لَ ُٰتُهۥ ُمّم فُّصِ َٰ َۡ َما َُِم ۡح

ُ
ِأ َ ٰ ََ ّ� َلۡعُبُدٓواْ �ِّ�  ١كِ

َ
م

ُ �ِنِّ� لَُ�م ّمِۡنُه نَِذيرٞ  َ ِّ  ]٢-١:هود[ ﴾َو�َِش�ٞ  ٱ
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“ইহা এমন একিট িকতাব যার আয়াতসমূহ এক �রাময় সববর 

স�ার িনকট েথরক দৃঢ় �িতি�ত এবং সিব�ারর িববৃত ররয়রে, 

েযন েতামরা আ�াহ বযতীত অনয কাররা ইবাদত না কর। অন র, 

আিম তাঁরই পক হরত েতামরদর �িত একজন ভয় �দশবনকারী 

ও সুসংবাদদাতা”। (সূরা হূদ : ১.২) 

উর�িখত ইবাদরতর �কৃত অথব হরলা: যাবতীয় ইবাদত একমা� 

আ�াহ  পারকর তররই িনরবিদত করা। �াথবনা, ভয়, আশা, নামায, 

েরাজা, জরবহ, মানত ইতযািদ সবব�কার ইবদত তাঁরই �িত পূণব 

ভারলাবাসা েররখ �ুাপূণব ভয় ও পূণব বশযতা সহকারর স�াদন 

করা। কুরআন শরীরফর অি কাংশ আয়াত এই মহান েমমিলক 

নীিত স�রকবই অবতীণব হরয়রে। আ�াহ বরলন: 

ِيَن ﴿ َّ ۡلِٗصا ّ�ُ ٱ ُُ  َ ِّ ِيُن ٱۡ�َالُِصُ  ٢ِ  فَٱۡ�ُبِد ٱ َّ ِ ٱ ّ ِِ  �َ
َ
 ]٣-٢:الزمم[ ﴾م

“অতএব তুিম এক আ�াহ রই ইবাদত কর, �ীনরক একমা� 

তাঁরই জরনয খারলে কর। সাব ান, খারলে �ীনরতা একমা� 

আ�াহরই �াপয”। (সূরা যুমার: ২, ৩) 

আ�াহ  পাক বরলন: 
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ّ� َلۡعُبُدٓواْ �ِّ�ٓ �ِيّاهُ ﴿
َ
ّهَك م َّ  ]٢٣:ارساء[ ﴾َوقََرٰ 

 “েতামার �িতপালক এই িব ান করর িদরয়রেন েয, েতামরা 

েকবল তাঁরই ইবাদত কররব, অনয কাররা নয়”। (সূরা ইসরা: ২৩) 

মহান আ�াহ আররা বরলন:  

 ﴿ َ ِّ واْ ٱ ُُ ِيَن َولَۡو َكرِهَ ٱۡلَ�ٰفُِرو َ فَٱۡد َّ ۡلِِصَ� َ�ُ ٱ ُُ  ]١٤:غفم[ ﴾ 

“অতএব, েতামরা আ�াহরকই ডাক, িনরজরদর �ীনরক েকবল 

তাঁরই জরনয খারলে ভারব িনিদব� কর, কারফররদর কারে তা যতই 

দুঃসহ েহাক না েকন”। (সূরা গারফর: ১৪) 

 মু‘আয রািদয়া�াহ আনহ হরত বিণবত, নবী করীম সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বরলরেন েয, ‘বা�ার উপর আ�াহ র 

অি কার হরলা তারা েযন েকবল তাঁরই ইবাদত করর এবং এরত 

অনয কাউরক তাঁর সারথ অংশীদার না করর’। 

আ�াহর �িত ঈমারনর আররকিট িদক হরলা-ঐ সম� িবেরয়র 

উপর িব�াস তপন করা, যা আ�াহ  পাক তাঁর বা�াগরণর উপর 

ওয়ািজব ও ফরজ করররেন। যথা: ইসলারমর পাঁচিট ��: (১) 
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সাকয �দান করা েয, আ�াহ বযতীত েকান মা‘বুদ েনই এবং 

মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহ র রাসূল , (২) 

নামাজ �িত�া করা, (৩) যাকাত েদয়া, (৪) রমজারনর েরাজা 

পালন, (৫) বায়তু�াহ শরীরফ েপৗোর সামথব থাকরল হ�হত 

পালন করা ইতযািদ সহ অনযানয ফরজগিল, যা িনরয় পিব� 

শরীয়রতর আগমন ঘরটরে। 

 উপররাু �� বা রকনগিলর মর য সববারপকা গর্পূণব ও 

� ান করন হরলা এই সাকয েদয়া েয, আ�াহ বযতীত অনয েকান 

মা‘বুদ েনই এবং মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর 

রাসূল। এিটই হরলা কািলমা ‘লা-ইলাহা ই�া�াহ’এর �কৃত 

মমবাথব। েকননা, এর যথাথব অথব হরলা-আ�াহ বযতীত অনয েকান 

সিতযকার েকান মা‘বুদ েনই। সুতরাং তাঁরক বযতীত যা িকেুর 

ইবাদত করা হয়, েস মানব স ান েহাক আর েফররশতা, ি�ন বা 

অনয এই যাই েহাক সবই বারতল। সিতযকার মা‘বুদ হরলন েকবল 

েসই মহান আ�াহ তা‘আলাই। আ�াহপাক বরলন: 

ّ  ٱ﴿
َ
َ ُهَو َ�ٰلَِك بَِ ِّ ّ  ٱ

َ
ُل َوَ َِ ٰ َٰ وَ  ِمن ُدونِهَِ ُهَو ٱۡل ُُ ّ  َما يَۡد

َ
َّو َوَ ُۡ َ ُهَو ٱ ِّ

بِ�ُ  َُ ّ ٱلۡ ِِ  ]٦٢:الج[ ﴾ٱۡلَع
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“তা এই জরনয েয, আ�াহই �কৃত সতয এবং তাঁরক বাদ িদরয় 

ওরা যারা ইবাদত কররে তা িনঃসর�রহ বারতল”। (সূরা হ�: 

৬২) 

ইিতপূরবব বলা হরয়রে েয, আ�াহ এই যথাথব েমমিলক িবেরয়র 

উর�রশযই ি�ন ও ইন সান সৃি� করররেন এবং তারদররক তা 

পালরনর িনরদবশ িদরয়রেন। সুতরাং েহ পাঠক; িবেয়িট ভাল করর 

েভরব েদখুন এবং এ স�রকব গভীরভারব িচ া করন। আপনার 

কারে িনিয়ই �� হরয় উঠরব, অি কাংশ মুসিলম উু গর্পূণব 

েমমিলক নীিত স�রকব িবরাট অরতার মর য িনপিতত ররয়রে। 

ফরল তারা আ�াহ র সারথ অরনযরও ইবাদত কররে এবং তাঁর 

�াপয ও খারলে অি কার অরনযর তরর িনরবিদত করর চলরে। 

 এ িব�াসও আ�াহ  পারকর �িত ঈমারনর অ ভুবু েয, িতিনই 

সবব জগরতর সৃি�কতবা, তারদর যাবতীয় িবেরয়র বযবতাপক এবং 

আ�াহ  েযভারব ই�া েসভারব �ীয় রান ও কুদররতর �ারা 

তারদররক িনয়�ণ কররন। িতিন দুিনয়া-আরখরারতর মািলক ও 

সমি জগাবাসীর �িতপালক। িতিনই আপন বা�াহগরণর 

যাবতীয় সংরশা ন, তারদর ইহরলমিকক ও পাররলমিকক মমল ও 
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কলযারনর �িত আহবান জানারনার উর�রশয রাসূলগণরক ে�রণ 

করররেন। ঐ সম� বযাপারর পিব� আ�াহ তা‘আলার েকান শরীক 

েনই। িতিন আ�াহ  বরলন: 

ُ َ�ٰلُِو ﴿  ِّ مٖ َوِۡيلٞ ٱ ۡ�َ ِ
ّ ُّ  ٰ مٖ� وَُهَو َ�َ ۡ�َ ِ

ّ  ]٦٢:الزمم[ ﴾ُّ

“ আ�াহই �িতিট ববর সৃি�কতবা এবং িতিনই সবব িবেরয়র 

িয�াদার”। (সূরা যুমার-৬২) 

 আ�াহ তা‘আলা আররা বরলন:  

يّ ﴿
َ
َِ ِ� ِسّتِِ م ض

َ ۡۡ ِٰت َوٱ َٰ ٰ�َ ّّ ِ  َخلََو ٱل ّّ ُ ٱ ِّ ّهُ�ُم ٱ َّ ُمّم ٱۡسَتَوٰى َ�َ  ا�ٖ �ِّ  
 َّ َۡل ٱََّها َّ ۡرِ  ٱ ُُ ۡٗ ٱۡلَعۡرِ��  لُُبُهۥ َحِۡس َۡ َ�ِٰت َُ ّّ َّ ا َوٱلّشۡمَ  َوٱۡلَقَمَر َوٱَُّووَ  ُس

ۡسرِهَِٓۗ 
َ
َّّ  ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  بَِ  ُ ِّ ََّ  ٱ ۡسُرۗ َلَبا

َ ۡۡ َ� َ�ُ ٱۡ�َلُۡو َوٱ
َ
 ]٥٤:األعماف[ ﴾م

 “িনিয়ই েতামারদর �ভূ হরলন আ�াহ, িযিন আকাশম�ল ও 

পৃিথবীরক েয় িদরন সৃি� করররেন। অতঃপর িতিন আররশর উপর 

উঠরলন হরলন। িতিন রাতরক িদরনর অনুসরণ করর চরল। আর 

িতিন সৃি� করররেন সূযব, চ� ও তারকারািজ সবই তাঁর িনরদবরশ 

পিরচািলত। েজরন রারখা, সৃি� আর হকুম �দারনর মািলক 
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িতিনই। িচর মমলময় মহান আ�াহ িতিনই সববজগরতর �ভূ”। 
(সূরা আল-আ’রাফ-৫৪) 

 আ�াহ  তা‘আলার �িত ঈমারনর আররকিট িদক হরলা, কুরআন 

শরীরফ উুৃত এবং রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম হরত 

�মািণত আ�াহর সবব সৃ�র নামসমূহ ও তাঁর সরববা�ত গণরািজর 

উপর েকান �কার িবকৃিত, অ�ীকৃিত,  রন, গঠন বা সাদৃশয 

আররাপ না করর িব�াস তাপন করা। আ�াহ তা‘আলা বরলন: 

ِميُع ٱۡ�َِص�ُ ﴿  ّّ مۖٞ وَُهَو ٱل ۡۡلِهَِ َ�ۡ  ]١١:الشويى[ ﴾لَۡسَ  َكِم

“েকান িকেুই তাঁর সাদৃশয েনই। িতিন সববর�াতা, সবব্�া”। (সূরা 

শূরা-১১) 

আ�াহ তা‘আলা আররা বরলন:  

نُتۡم َ� َلۡعلَُمو َ فََ� َُۡ�ُِهواْ ﴿ 
َ
ۡعلَُم َوَ َُ  َ ِّ َۡاَلُ �ِّ  ٱ ۡم

َ ۡۡ ِ ٱ ّ  ]٧٤:الحل[ ﴾ِِ

“সুতরাং েতামরা আ�াহ র েকান সদৃশয িতর কররা না, িনঃসর�রহ 

আ�াহ ই জারনন, েতামরা জান না”। (সূরা নাহল : ৭৪) 
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এই হরলা রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ারমর সাহাবীগণ ও 

তাঁরদর িন�াবান অনুসারী আহরল সু�াহ ওয়াল জামা‘আরতর 

আিকদা বা িব�াস। ইমাম আবুল হাসান আল-আশ’আরী 

রিহমাহ�াহ  তাঁর ‘আল-মাকালাত আন আসহািবল হাদীস অ 

আহিলস-সু�াহ’ ির� এই আকীদার কথাই উুৃত করররেন। 

এভারব ইল ম ও ঈমারনর িবরজরনরাও বণবনা করর েগরেন। 

ঈমাম আওযায়ী রিহমাহ�াহ বরলন: ইমাম যুহরী ও মাকহলরক 

আ�াহ র গণরািজ স�িকবত আয়াতগিল স�রকব িজরাসা করা 

হরল তাঁরা বরলন: এগিল েযভারব এরসরে িঠক েসভারবই েমরন 

নাও। ওয়ালীদ িবন মুসিলম রিহমাহ�াহ বরলন ইমাম মারলক, 

আওযায়ী, লাইে িবন সা‘দ ও সুফইয়ান োওরীরক আ�াহর 

গণরািজ স�র� বিণবত হািদসসমূহ িজরাসা করা হরল তাঁরা 

সকরলই উ�রর বরলন: ‘এগিল েযভারব এরসরে িঠক েসভারব 

েমরন নাও’। ইমাম আওযায়ী বরলন: বহল সংখযায় তারবয়ীগরণর 

জীব�শায় আমরা বলাবিল করতাম েয, আ�াহ পাক তাঁর 

আররশর উপর িবরাজমান ররয়রেন এবং হাদীস শরীরফ বিণবত 

তাঁর সব গণাবলীর উপর আমরা িব�াস তাপন কির। 
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ইমাম মারলরকর উ�াদ রাবীআ িবন আবু আ�ুর রহমান 

রিহমাহ�াহরক (আ�াহ তাঁরই আররশর উপর উঠা) স�রকব যখন 

িজরাসা করা হয় তখন িতিন বরলন: আ�াহ তাঁর আররশর উপর 

উঠা অজানা বযাপার নয়; তরব এর বা�ব  রণ আমারদর েবা গময 

নয়। আ�াহর পক েথরকই আরস িরসালাত, আর রাসূরলর দািয়্ 

হরলা ��ভারব এর েঘােণা করা এবং আমারদর কতববয হরলা এর 

�িত িব�াস তাপন করা। ইমাম মারলক রিহমাহ�াহ েক [االستواء] 

স�রকব িজরাসা করা হরল উ�রর িতিন বরলন: উপরর উঠা 

আমারদর রাত আরে তরব এর বা�ব রণ অরাত, এর �িত 

িব�াস তাপন করা আমারদর অবশয কতববয এবং এ স�রকব 

িজরাসাবাদ করা িবদ‘আত। উর� সালামাহ রািদয়া�াহ আনহা 

হরত ঐ একই অরথব হাদীস বিণবত আরে। আহরল সু�াত ওয়াল 

জামাআ‘ত আ�াহ তা‘আলার জরনয ঐসব গণাবলী সাদৃশযহীনভারব 

�িতি�ত কররন, যা িতিন �ীয় েকারআন শরীরফ অথবা তাঁর 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর সহীহ হাদীসসমূরহ 

আ�াহর জরনয �িত�া করররেন। তাঁরা আ�াহরক তাঁর সৃি�র 

সাদৃশ হওয়া েথরক এমনভারব পিব� রারখন যার মর য তা‘তীল 

বা গণমুু হওয়ার েকান েলশ থারকনা। ফরল তারা পর�র 
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িবররা ী আতা েথরক মুু হরয় দলীল-�মারণর িভি�রত আ�াহর 

গণাবলীর উপর িব�াস তাপন করর থারকন। 

ববত: আ�াহ পারকর িব ানই হরলা, েযন মানুে রাসূলগরণর 

মা যরম ে�িরত সতযরক আঁকরড় তাঁর সমুদয় সামথব েস পরথ বযয় 

করর এবং িন�ার সারথ এর অর�োয় থারক, তরবই তারক আ�াহ 

সরতযর পরথ চলার েতমিফক দান কররন এবং তার বুবযরক 

িবজয়ী করর েদন। আ�াহ পাক বরলন:  

َّوِ ﴿ 
ُۡ ََۡقِذُف بِٱ ُ بَۡل  َُا ُهَو َزاهِٞو ِل َ�َيۡدَمُرُهۥ فَإِ َِ ٰ َٰ

َولَُ�ُم ٱلَۡوۡ�ُل ِسّما  َ�َ ٱلۡ
 ]١٨:األنبييء[ ﴾َُِصُفو َ 

 “বরং আিমরতা বারতরলর উপর সরতযর আঘাত েহরন থািক, 

ফরল তা অসতযরক চুণব-িবচুণব করর েদয় এবং তাকনাাই বারতল 

িবলু� হরয় যায়।” (সূরা আি�য়া : ১৮) 

আ�াহ তা‘আলা আররকিট আয়ারত বরলন: 

ً�ا﴿ ِّ َن َلۡف َّ ۡح
َ
َّوِ َوَ

ُۡ َۡل� �ِّ� ِجۡئَ�َٰك بِٱ ُُونََك بَِم
ۡ
 ]٣٣: الفمبين[ ﴾َوَ� يََ
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“আর যখনই তারা েতামার স�ুরখ েকান নুতন কথা িনরয় 

এরসরে, সরম সরম আিম এর জবাব েতামারক জািনরয় িদরয়িে 

এবং অিত উ�মভারব মূল কথা বযু করর িদরয়িে”। (সূরা 

ফুরকান: ৩৩) 

হারফয ইবরন কািের রিহমাহ�াহ তাঁর িবখযাত তাফসীর ির� 

আ�াহ পারকর বাণী: 

يّا�ٖ  �ِ ّ ﴿
َ
َِ ِ� ِسّتِِ م ض

َ ۡۡ ِٰت َوٱ َٰ ٰ�َ ّّ ِ  َخلََو ٱل ّّ ُ ٱ ِّ ّهُ�ُم ٱ ُمّم ٱۡسَتَوٰى َ�َ  َّ
 ]٥٤:األعماف[ ﴾ٱۡلَعۡرِ�� 

“ববত েতামারদর �ভু েসই আ�াহ িযিন আকাশ ম�ল ও 

পৃিথবীরক েয় িদরনর মর য সৃি� কররন, অতঃপর িতিন আররশর 

উপর উরঠন”। (সূরা আরাফ: ৫৪) 

এর বযাখযা �সরম অিত সু�র কথা বরলরেন যা অতয  উপকারী 

িব ায় এখারন �িণ ানরযাগয মরন কির। িতিন বরলন, এ �রসরম 

েলাকরদর বুবয অরনক, এর িব�ািরত বণবনার তান এখারন নয়। 

আমরা এ বযাপারর ঐ পথই িহণ কররবা, েয পরথ চরলরেন 

পূরববকার সুরযাগয মনীেী ইমাম মারলক, আওযায়ী, োওরী, লাইে 
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িবন সা‘দ, শারফয়ী, আহমদ িবন রাহওয়া সহ তাকালীন ও 

পরবতবী মুসিলমরদর ইমামগণ। আর তা হরলা: আ�াহর গণাবলীর 

বণবনা েযভারব আমারদর কারে েপৗরেরে িঠক েসভারবই তা েমরন 

েনয়া, এর েকান  রণ, সাদৃশয বা গণ িবমুিু িনণবয় বযিতরররকই। 

সাদৃশয পি�রদর মি�র� �থম লর�ই আ�াহর গণাবিল স�রকব 

েয ক�নার উদয় ঘরট তা আ�াহপাক েথরক স�ূণবররপ 

িবদুিরত। েকননা েকান বযাপাররই েকান সৃি� আ�াহর সদৃশ হরত 

পারর না। তাঁর সমতুলয েকান বব েনই। িতিন সববর�াতা, সবব্�া। 

�কৃতপরক িবেয়িট ত পই, েযরপ �রুয় ইমামগণ বরল 

েগরেন। তাঁরদর মর য ইমাম বুখারীর উ�াদ নায়ীম িবন হা�াদ 

আল খুজায়ী অনযতম। িতিন বরলরেন: েয েলাক আ�াহরক তাঁর 

সৃি�র সারথ েকান বযাপারর সদৃশ মরন করর েস কারফর এবং েয 

আ�াহর সব গণরািজ অ�ীকার করর যা �ারা িতিন িনরজরক 

িবরশিেত করররেন, েসও কারফর। েকননা আ�াহরক �য়ং িতিন 

বা তাঁর রাসূল েযসব গণরািজর �ারা িবরশিেত করররেন, সৃি�র 

সারথ েসগিলর েকান সাদৃশয েনই। 

 সুতরাং েয বযিু আ�াহ তা‘আলার জরনয কুরআন শরীরফর �� 

আয়াত ও সহীহ হাদীসসমূরহ বিণবত গণরািজ এমনভারব �িত�া 
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করর যা, আ�াহর মহর্র সারথ মানানসই হয় এবং তাঁরক 

যাবতীয় অপূণবতা, খঁুত বা �িট-িবচুযিত েথরক পাক-পিব� রারখ 

েস বযিুই েহদায়ারতর পথ সিঠকভারব অনুসরণ করর চরল। 

 

[ি�তীয় নীিত] 

েফররশতারদর �িত ঈমান 

 েফররশতাগরণর �িত বযাপক ও িবশদভারব িব�াস তাপন কররত 

হরব। একজন মুসিলম বযাপকভারব এ িব�াস তাপন কররব েয, 

আ�াহ তা‘আলার িবপুল সংখযক েফররশতা ররয়রেন। তারদররক 

িতিন িনজ আনুগরতযর জরনয সৃি� করররেন। তারদর বণবনা িদরয় 

িতিন বরলরেন েয, তারা আ�াহর আরগভারগ েকান কথা বরল না, 

বরং তারা সবদবা তাঁর আরদশানুসারর িনজ িনজ পালন করর 

থারক।  

আ�াহ তা‘আলা বরলন:  
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َرُسوَ   َُِبادٞ ﴿ ُۡ ۡعَملُوَ   ٢ّم َُ ۡسرِهَِ 
َ
بُِقونَُهۥ بِٱۡلَقۡوِل وَُهم بَِ ّۡ َ ۡعلَُم َما  ٢َ� � َُ

يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡم 
َ
ََُرٰ وَُهم ّمِۡن َخۡشسَتِهَِ َ�ۡ�َ م ّۡ َوَ� �َۡشَفُعوَ  �ِّ� لَِمِن ٱ

 ]٢٨-٢٦: بييءاألن[ ﴾ُسۡشفُِقو َ 

“তারা আ�াহর স�ািনত বা�াহ। তাঁর (আ�াহর) আরগভারগ 

তারা কথা বরল না বরং তারা সববদা তাঁরকই আরদশানুযায়ী দািয়্ 

পালন করর। তারদর স�ুরখ এবং পিারত যা িকেু আরে 

সবিকেুই তাঁর জানা ররয়রে। যারদর পরক সুপািরশ কররব। আর 

তারা (েফররশতারা) আ�াহর ভরয় সদা সববদা ভীত স�� থারক”। 

(সূরা আি�য়া-২৬-২৮) 

 আ�াহর েফররশতাগণ অরনক �কার দািয়র্ িনরয়ািজত 

ররয়রেন। ত�র য একদল তাঁর আরশ উর�ালন কারজ, অপর 

একদল েবরহশ ত-েদাযরখর ত্াব ারন এবং আররক দল মানুরের 

আমলনামা সংরকরণর দািয়র্ িনরয়ািজত ররয়রেন। 

 আর আমরা িবশদভারব ঐসব েফররশতারদর �িত িব�াস তাপন 

করব, যারদর নাম আ�াহ ও তাঁর রাসূল উর�খ করররেন। েযমন-

জীবিরল, িমকাঈল, মািলক-িতিন েদাযরখর ত্াব ায়ক এভং 
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ইসরাফীল-িতিন মহা�লরয়র িদন িশমায় ফুাকার েদয়ার দািয়র্ 

ররয়রেন। একাি ক সহীহ হাদীরস তাঁর কথা উর�খ আরে। 

 আরয়শা (রাি�য়া�াহ তা‘আলা আনহা) হরত বিণবত এক সহীহ 

হাদীরস আরে েয, নবী করীম সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বরলরেন: “েফররশতাগণ নুররর সৃি�, ি�নকুল খাঁিট আগন েথরক 

সৃি� এবং আদমরক যা িদরয় সৃি� করররেন তা আ�াহ তা‘আলা 

(কুরআরনর িবিভ� আয়ারত) েতামারদররক বরল িদরয়রেন”। ইমাম 

মুসিলম উু হাদীসিট সহীহ সনরদ �ীয় ির� বণবনা করররেন। 

[তৃতীয় নীিত] 

আসমানী িকতাবসমূরহর �িত ঈমান 

এভরব আ�াহ তা‘আলার িকতাবসমূরহর �িত ইমান আনয়রনর 

েকর� বযাপকভারব এ িব�াস তাপন কররত হরব েয, আ�াহ পাক 

আপন সরতযর েঘােণা এবং এর �িত আহ বান জানারনার উর�রশয 

তাঁর নবী ও রাসূলগরণর উপর অসংখয িকতাব অবতীণব করররেন। 

আ�াহ বরলন:  
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َُقوَ  ٱَّاُ� ﴿ َِ اَ   ََ َِ َوٱلِۡم ٰ ََ ُِ َا َمَعُهُم ٱۡل َۡ نَز
َ
َِ َوَ ُُّسلََنا بِٱۡ�َّيَِ�ٰ َّۡسۡلَنا 

َ
لََقۡد َ
ِط�  ّۡ  ]٢٥: الديد[ ﴾بِٱۡلقِ

“আিম আমার রাসূলগণরক সু�� িনদশবনািদসহ পািঠরয়িে এবং 

তাঁরদর সারথ িকতাব ও মানদ� নািজল কররিে, যারত মানুে 

ইনসাফ ও সুিবচাররর উপর �িতি�ত হরত পারর”। (সূরা হাদীদ : 

২৫) 

 আ�াহ তা‘আলা আররা বরলন: 

 ﴿ ِٗ ّم
ُ
ُ ٱَّبِّ�ِ َ�َبَعَث ٱ َ�ِٰحَدةٗ  َنَ  ٱَّاُ� َ ِّۧ �ِ نَزَل َمَعُهُم َن ُمبَّ�ِ

َ
َن َوُمنِذِّ�َن َوَ

ُ�َم َ�ۡ�َ ٱَّاِ� �ِيَما ٱۡخَتلَُفواْ �ِيهِ   ۡۡ َ َِ َّوِ 
ُۡ َِ بِٱ ٰ ََ ُِ  ]٢١٣:القمة[ ﴾ٱۡل

 “�থমিদরক মানুে একই পরথর অনুসারী িেল। অন র আ�াহ 

নবীরদর ে�রণ কররন সিঠক পরথর অুসারীরদর জনয 

সুসংবাদদাতা এবং িব�া রদর জনয ভীিত �দশবণকারী িহরসরব। 

আর, তারদর সারথ নািজল কররন সরতযর �তীকসমূহ, এ উর�রশয 

েয, েলাকরদর মর য েযসব িবেরয় মতিবররা  সৃি� হরয়রে িতিন 

তার চুড়া  ফায়সালা করর েদন”। (সূরা আল-বাকারা:২১৩) 
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আর িবশদভারব আমরা ঐসব িকতারবর �িত িব�াস তাপন 

কররবা েযগিলর নাম আ�াহ তা‘আলা িবরশেভারব উর�খ 

করররেন। েযমন, তাওরাত, ইি�ল, যাবুর ও কুরআন। এগিলর 

মর য কুরআনই সরববা�ম ও সববরশে িকতাব যা পূবববতবী অপর 

িকতাবসমূরহর সংরকক ও সতযয়নকারী। সমি উ�তরক ইহারই 

অনুসরণ কররত হরব এবং রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

েথরক বিণবত সহীহ সু�াতসহ ইহারই ফায়সালা েমরন িনরত হরব। 

েকননা, আ�াহপাক তাঁর নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ামরক সমি ি�ন ও ইনসারনর �িত রাসূল িহরসরব ে�রণ 

করররেন এবং তাঁর �িত এই মহান িকতাব ‘কুরআন শরীফ’ 

নািযল করররেন, যারত িতিন ইহা �ারা েলাকরদর মর য ফায়সালা 

কররন। উপর�, আ�াহ তা‘আলা এই কুরআনরক তারদর অ রত 

যাবতীয় বযাি র �িতকার, তারদর �িতিট িবেরয়র �� 

�িতপাদক এবং মু’িমনরদর জনয েহদায়াত ও রহমত�রপ 

অবতীণব করররেন। আ�াহ তা‘আলা বরলন: 

 ﴿ ٞ َّ نَزۡلَ�ُٰه ُمَبا
َ
ِأ َ ٰ ََ ْ لََعّلُ�ۡم ُُرَۡ�ُو َ بُِعوهُ فَٱُّ  َوَ�َٰذا كِ  ﴾َوٱّلُقوا

 ]١٥٥:األنعيم[
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“আর, ইহা এক মাহকলযাণময় ি� যা আিম অবতীণব কররিে। 

সুতরাং েতামরা ইহারই অনুসরন কর এবং তাকওয়াপূণব আচরণ-

িবি  িহণ কর। তাহরল েতামারদর �িত রহমত নািজল হরব”। 

(সূরা আল-আনআম: ১৫৫) 

আ�াহ তা‘আলা আররা বরলন: 

َِ ُِۡبَ�ٰنٗ ﴿ ٰ ََ ُِ لَۡيَك ٱۡل َُ َا  َۡ ِ َونَّز
مٖ ا لُِّ�ّ ِٗ ى وَُهدٗ  َ�ۡ لِِم�َ  َوَّۡ�َ ّۡ ٰى لِۡلُم ﴾ َو�ُۡ�َ

 ]٨٩:الحل[

“আিম মুসিলমরদর জনয �রতযকিট িবেরয় �� বযাখযা, পথ 

িনরদবশ, রহমত ও সুসংবাদ�রপ এই িকতাব অবতীণব করলাম”। 

(সূরা আন-নাহল: ৮৯) 

আ�াহ তা‘আলা অনয� বরলন: 

َها ٱَّاُ� ﴿  ُّ
َ
َ � َٓ ِٰت قُۡل  َٰ ٰ�َ ّّ ِ  َ�ُۥ ُسۡلُك ٱل ّّ ِيًعا ٱ َِ ُۡ�ۡم  ََ ِ� ِ ِّ َُّسوُل ٱ  ِ ِّ� 

 �َ ۖ َُ َ َوُ�ِمي َٰه �ِّ� ُهَو يُۡ�ِ َٰ ِ� ٓ�َ � ِِ ض
َ ۡۡ َُّسوِ�ِ ٱَِّ�ِّ  َٔ َوٱ ِ َو ِّ ْ بِٱ ِ   اِمُنوا ّّ ِ ٱ ّ ِ ّّ

ُ ۡۡ ٱ
َِ�ٰتِهَِ َوٱُّبُِعوهُ لََعلُّ�ۡم َلۡهَتُدو َ  َِ ِ َو ِّ ِمُن بِٱ ِۡ  ]١٥٨: األعماف[ ﴾يُ



 

29 

 

“(েহ রাসূল) বল, ওরহ মানবম�লী ! িনিয়ই আিম েতামরদর 

সকরলর �িত ে�িরত েসই আ�াহর রাসূল িযিন জমীন ও আকাশ 

সমূরহর এক�� মািলক। িতিন বযাতীত আর েকান মা‘বুদ েনই, 

িতিনই জীবন মৃতুয দান কররন। অতএব, েতামরা আ�াহ ও তাঁর 

িনরকর নবীর �িত ঈমান আন, েয আ�াহ ও তাঁর সকল বাণীর 

�িত িব�াস রারখ। আর েতামরা তার অনুসরণ কর যারত েতামরা 

সরল সিঠক পরথর স�ান লাভ কররত পার”। (সূরা আল-

আ‘রাফ: ১৫৮) 

 

[চতুথব নীিত] 

রাসূলুগরণর �িত ঈমান 

আ�াহর ে�িরত রাসূলগরণর �িতও বযাপক ও িবশদভারব িব�াস 

তাপন কররত হরব। সুতরাং আমরা িব�াস কির েয, আ�াহপাক 

আপন বা�ারদর �িত তারদর ম য হরত বহ সংখযক রাসূল-

শভসংবাদবাহী, ভীিত �দশবণকারী ও সরতযর পারন আহবায়ক 

ররপ ে�রণ করররেন। েয বযিু তারদর আহবারন সাড়া িদরয়রে 
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েস েসমভারগযর পরশ লাভ করররে, আর েয তারদর িবররাি তা 

করররে েস হতযাশা ও অনুরশাচনার িশকারর িনপিতত হরয়রে। 

রাসূলগরণর মর য সববর�� ও সববরশে হরলন আমারদর ি�য় নবী 

মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ,িতিন সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বরলন: 

ّمِٖ ﴿  
ُ
َ ِ
ّ ُّ َۡۡنا ِ�  ِ  ٱ�ۡ  َولََقۡد َ�َع

َ
ُٰروَتۖ ُّّسوً� َ َّ ْ ٱل َ َوٱۡجَتُِِبوا ِّ ْ ٱ  ﴾ُبُدوا

 ]٣٦:الحل[

“�রতযক জািতর �িত আিম রাসূল পািঠরয়িে এই আরদশ 

সহকারর েয,েতামরা আ�াহর ইবাদত কর এবং তাগরতর 

(শয়তান বা শয়তানী শিুর) ইবাদত েথরক দূরর থাক”। (সূরা 

আন-নাহল: ৩৬) 

আ�াহ তা‘আলা আররা বরলন: 

ِ�َن َوُمنُّّسٗ� ﴿ ِ ُحّو  َ�ۡعَد ٱلّرُسِل   ّمبَّ�ِ ِّ َّ� يَُ�وَ  لِلّناِ� َ�َ ٱ ِّ  ﴾ِذِّ�َن 
 ]١٦٥: النسيء[
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“আিম তাদর সবাইরক শভসংবাদবাহী ও সতকবকারী রাসূল 

িহরসরব ে�বণ কররিে যারত এ রাসূলগরণর আগমরণর পর 

মানুরের পরক আ�াহর িবররু েকান অিভরযাগ না থারক”। (সূরা 

িনসা-১৬৫) 

আ�াহ তা‘আলা অনয� বরলন: 

َّمدأ ﴿  ُُ َحدٖ  ّما َنَ  
َ
َ ٓ بَا

َ
ِٰ�ن  م َٰ َِّّجالُِ�ۡم َو ِ وََخاَلَم ٱَّبِّ�ِ ّمِن  ِّ  ﴾َنۗ  ُّّۧسوَل ٱ

 ]٤٠:األحزاب[

 “মুহা�দ েতামারদর পুরেরদর মর য কাররা িপতা নন বরং িতিন 

েতা আ�াহর রাসূল ও সববরশে নবী”। (সূরা আল-আহ যাব: ৪০) 

 ঐ সম� নবী –রাসূলগরণরর মর য আ�াহ যারদর নাম উর�খ 

করররেন বা যারদর নাম রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

েথরক �মািণত হরয়রে তারদর �িত আমরা িবশদভারব ও িনিদব� 

করর িব�াস তাপন কির। েযমন: -হযরত নূহ, হযরত হদ, হযরত 

সারলহ, হযরত ইবরাহীম ও অনযানয রাসূলগণ। আ�াহ তাঁরদর 

সকরলর উপর, তারদর পিরবারবগব ও অনুসারীরদর উপর রহমত 

ও শাি  বেবণ করন। 
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[প�ম নীিত] 

আরখররাত িদবরসর উপর ঈমান 

 পরকাল স�রকব আ�াহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম কতৃবক �দ� যাবতীয় সংবারদর �িত িব�াস 

তাপন আরখরারতর িদরনর উপর ঈমারনর অ ভুবু। মতুৃয্র ্র যর
িকছুরঘটেবর ে মন: কবররর পরীকা, েসখানকার আযাব ও েনয়ামত, 

েরাজা েকয়ামরতর ভয়াবহতা ও �চ�তা, পুলিসরাত, দাঁিড়পা�াহ, 

িহসাব-িনকাশ, �িতফল �দান, মানুরের মর য তারদর আমলনামা 

িবতরণ: তখন েকউবা তা ডান হারত িহণ কররব আবার েকউবা 

তা বাম হারত বা িপেরনর িদক হরত িহন কররব ইতযািদ সব 

িকেুর উপর িব�াস তাপন উু ঈমারনর আওতাভূু। এত�যতীত 

আমারদর ি�য় নবী হযরত মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম-এর অবতররনর জনয িন বািরত হাউরজ কাউসার, 

েবরহশত-েদাযখ, মুিমন বা�াগণ কতৃবক তারদর �ভু পারকর দশবন 

লারভ এবং তারদর সারথ আ�াহর করথাপকথনসহ অনযানয যা 

িকেু কুরআরন কারীম ও রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 
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হরত িবশুভারব বিণবত হাদীরস উর�খ ররয়রে তার �িত িব�াস 

তাপনও আরখরারতর িদরনর উপর ঈমারনর অ ভুবু । সতু্যংর

উ ে্য�র সবর কয়ির িববেয়্র উ ্র  আযার  র তাঁর রাসূল কতৃবক 

িনরদবিশত প�ায় িব�াস করা আমারদর উপর ওয়ািজব। 

 

[য� নীিত] 

ভারগযর �িত ঈমান 

ভারগযর �িত ঈমান বলরত িনর�াু চারিট িবেরয়র উপর িব�াস 

তাপনরক বুঝায়: 

�থমত: এই িব�াস তাপন করা েয, অতীরত যা িকেু িেল এবং 

বতবমান বা ভিবেযরত যা িকেু হরব তার সবিকেুই আ�াহ পারকর 

জানা আরে। িতিন আপন বা�ারদর যাবতীয় অবতা স�রকব 

অবিহত। তারদর িরিজক, তারদর মৃতুযকণ, তারদর ৈদনি�ন 

কাযবাবলীসহ অনযানয সব িবেয়ািদ স�রকব িতিন সমযক অবগত, 

েকান িকেুই তাঁর অরগাচরর েনই। িতিন পুত-পিব� মহান। এ 

স�রকব আ�াহপাক বরলন: 
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لِيمٞ ﴿   َُ م�  َ بُِ�ّلِ َ�ۡ ِّ  ]٦٢:العغكبوت[ ﴾�ِّ  ٱ

“িনিয়ই আ�াহ �রতযকিট বব স�রকব সববাি ক রাত”। (সূরা 

আল আনকাবুত: ৬২) 

মহামিহম আ�াহ আররা বরলন: 

ُِۡلَمۢ�﴿   م�  َحاَط بُِ�ّلِ َ�ۡ
َ
َ قَۡد َ ِّ ّ  ٱ

َ
مٖ قَِديٞر َوَ ۡ�َ ِ

ّ ُّ  ٰ َ�َ َ ِّ ّ  ٱ
َ
َۡعلَُمٓواْ َ َِ﴾ 

 ]١٢: الطالق[

“যারত েতামরা জানরত পার েয, আ�াহ সব িকেুর উপর শিুমান 

এবং একথাও জানরত পার েয, আ�াহর রান সব িকেুরতই 

পিরবযা� হরয় আরে”।(সূরা তালাক-১২) 

ি�তীয়ত: এই িব�াস তাপন করা েয, আ�াহ পাক যা িকেু 

িন বুারণ ও স�াদন করররেন সব িকেুই তাঁর িলখা ররয়রে। এ 

স�রকব আ�াহ বরলন: 

ُِنَدنَا﴿   ُِ ِمۡنُهۡمۖ َو ض
َ ۡۡ لِۡمَنا َما َُنُقُص ٱ َُ ِأ َحفِي� قَۡد  ٰ ََ  ]٤: ق[ ﴾كِ
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 “পৃিথবী তারদর েদহ েথরক যা িকেু কয় করর তা আমার জানা 

আরে এবং আমার িনকট একিট সংরকক িকতাব ররয়রে”। (সূরা 

�াফ:৪) 

আ�াহ তা‘আলা আররা বরলন:  

ۡحَصۡيَ�ُٰه ِ�ٓ �َِماٖ� ّمبِ�ٖ ﴿ 
َ
م� َ ۡ�َ ّ َُ  ]١٢: �س[ ﴾َو

“এবং আিম �িতিট বব একিট �� িকতারব সংরিকত েররখিে”। 

(সূরা ইয়ািসন-১২) 

 আ�াহ তা‘আলা অনয� বরলন: 

ِ�  �ِّ  َ�ٰلَِك ﴿  ٰ ََ ِِ  �ِّ  َ�ٰلَِك ِ� كِ ض
َ ۡۡ َمآمِ َوٱ ّّ ۡعلَُم َما ِ� ٱل َُ  َ ِّ ّ  ٱ

َ
لَۡم َلۡعلَۡم َ

َ
م

 ٞ� ِّ َ � ِ ِّ  ]٧٠:الج[ ﴾َ�َ ٱ

 “েতামার িক জানা েনই, আকাশ ও পৃিথবীরত যা িকেু ররয়রে 

আ�াহ তা অবগত আরেন? িনিয়ই ইহা একিট িকতারব 

সংরিকত আরে। ইহা আ�াহর িনকট অিত সহজ”। (সূরা হ�-

৭০) 
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 তৃতীয়ত: আ�াহ তা‘আলার কাযবকরী ই�ার �িত িব�াস তাপন 

করা। িতিন যা ই�া কররন তাই হয় এবং যা ই�া কররন না তা 

হয় না। এ স�রকব আ�াহ পাক বরলন: 

ۡفَعُل َما �ََشآمُ ﴿   َُ  َ ِّ  ]١٨:الج[ ﴾�ِّ  ٱ

“আ�াহ যা ই�া তা কররন” (সূরা হ�-১৮) 

মহামহীম আ�াহ আররা বরলন:  

اَد َشۡ� ﴿  َّ
َ
َُآ َ ِ ۥٓ � ۡسُرهُ

َ
َمآ َ َّ و ُ  ًٔ �ِ ُُ ُقوَل َ�ُۥ ُ�ن َ�َي َُ   

َ
 ]٨٢: �س[ ﴾ا َ

“ববত: িতিন যখন েকান িকেুর ই�া কররন তখন তার কাজ শ ু 

এই হয় েয, িতিন তারক বরলন ‘হও’ ফরল তা হরয় যায়” । (সূরা 

ইয়ািসন-৮২)  

আ�াহ তা‘আলা অনয� বরলন: 

َّّ  ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ﴿    ُ ِّ   �ََشآَم ٱ
َ
 ]٢٩:الكو�م[ ﴾َوَما َََشآُموَ  �ِّ�ٓ َ

“আর, আসরল েতামরদর চাওয়ায় িকেু হয় না, যতকণ না আ�াহ 

রা�ুল আলামীন চারহন”। (সূরা তাকভীর: ২৯) 
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 চতুথবত: এই িব�াস রাখা েয, সমি ববজগত আ�াহ পারকর 

সৃি�। িতিন বযতীত না েআকান ��া, না আরে েকান �ভু-

�িতপালক। 

মহান আ�াহ বরলন: 

مٖ َوِۡيلٞ ﴿  ۡ�َ ِ
ّ ُّ  ٰ مٖ� وَُهَو َ�َ ۡ�َ ِ

ّ ُّ ُ َ�ٰلُِو  ِّ  ]٦٢ :الزمم[ ﴾ٱ

“আ�াহ �িতিট ববর সৃি�কতবা এবং িতিনই সবিকেুর 

কমবিব ায়ক”। (যুমার: ৬২) 

আ�াহ তা‘আলা আররা বরলন: 

﴿ ِ ِّ لَۡيُ�ۡمُ َهۡل ِمۡن َ�ٰلِو� َ�ۡ�ُ ٱ َُ  ِ ِّ ََ ٱ ْ نِۡعَم ُُۡكُروا َها ٱَّاُ� ٱ ُّ
َ
َ � َٓ

 ٰ َٰ ِ � ٓ�َ  ِِ ض
َ ۡۡ َمآمِ َوٱ ّّ و َ يَۡرزُقُُ�م ّمَِن ٱل ُُ فَ ِۡ ُُ ٰ ّ

َ
 ]٣:فيطم[ ﴾َه �ِّ� ُهَوۖ فََ

“েহ মানব ম�লী, েতামারদর �িত আ�াহর অনুিহ �রপ কর। 

আ�াহ বযতীত িক েতামারদর েকান ��া আরে ! েয েতামািদগরক 

আকাশ ও পৃিথবী হরত িরিজক দান করর? িতিন বযতীত অনয 

েকান মা‘বুদ েনই। সুতরাং েতামরা েকান পরথ পিরচািলত 

হর�া”? (সূরা ফািতর: ৩)  
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অতএব, ভারগযর উপর ঈমান বলরত আহরল সু�াত ওয়াল 

জামায়ারতর মরত উপররাু চারিট িবেরয়র �িত িব�াস 

তাপনরকই বুঝায়। পকা রর, িবদ আ‘ত প�ীরা ইহার েকান 

েকানিট অ�ীকার করর থারক। উর�খরযাগয েয, আ�াহর উপর 

ঈমারনর মর য এ িব�াসও অ বভুু ররয়রে েয, ঈমান মারন কথা 

ও কাজ যা পূরণয বৃিু এবং পারপ  াস পায়। একথাও ইমারনর 

অ ভুবু েয, কুফরী ও িশরক বযতীত েকান কবীরা গনাহ-েযমন, 

বযিভচার, চুির, সুদ িহণ, মদযপান, িপতামাতার অবা যতা ইতযািদর 

জনয েকান মুসিলমরক কারফর বলা যারবনা, যতকণ না েস তা 

হালাল বরল গণয কররব। আ�াহ তা‘আলা বরলন: 

 ﴿ ُ َ  بِهَِ َوَ�ۡرفُِر َما ُدوَ  َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُم َ�ُۡ�  
َ
ۡرفُِر َ َُ  �َ َ ِّ  ﴾�ِّ  ٱ

 ]١١٦:النسيء[

“িনিয়ই আ�াহ তাঁর সারথ িশরক করার অপরা  কমা কররন 

না। এত�যতীত সবিকেু যারক ই�া িতিন কমা কররন”। (সূরা 

িনসা-১১৬) 

ি�তীয় �মাণ হরলা: রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম হরত 

একাি ক মুতাওয়ািতর হাদীরস বিণবত আরে েয, আ�াহ তা‘আলা 
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পরকারল এমন েলাকরকও মুু কররবন যার অ রর (এ জগরত) 

শেযদানা পিরমাণ ঈমান িবদযমান িেল। 

 

আ�াহ র �িত িব�ারসর অ�ভুবু  করয়কিট িবেয় 

আ�াহর পরথ �ীিত-ভালবাসা, িবর�ে, ব�ু্ এবং শ�তা েপােণ 

করাও আ�াহর �িত ঈমারনর অ বগত। সূতরাং মু‘িমন বযিু 

অপর মু’িমনরদর ভালবাসরব এবং তারদর সারথ স�ীিত বজায় 

েররখ চলরব। পকা রর, েস কারফররদর �িত িবর�ে েপােণ 

কররব এবং তারদর সারথ ৈবরীতা বজায় রাখরব। মুসিলম উ�াহর 

মু’িমনরদর শীেবতারন ররয়রেন রাসূরল করীম সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ারমর সাহাবীগণ। তাই, আহরল সু�াত ওয়াল জামায়াত 

তারদর �িত স�ীিত ও গভীর ভালবাসা েপােণ করর।। আর 

একথাও িব�াস করর েয, এরাই নবীকুরলর পর সরববা�ম 

মানবরগা�ী। নবী করীম সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বরলন:  

يَن يَغُْوَ�ُهمْ « ِ
ْ
يَن يَغُْوَ�ُهْم ُمم  ال ِ

ْ
ُِ ُمم  ال ْم

 »َ ْنُ القير بَ
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 “সরববা�ম মানবরগা�ী আমরা যুরগর েলারকরা, তারপর তারদর 

পরবতবী যুরগর মানুে এবং তারপর এরদর পরবতবীগণ’। (অ� 

হাদীরসর িবশুতার উপর বুখারী ও মুসিলম একমত) 

তারা আররা িব�াস কররন েয, এই সরববা�ম মানবরগা�ীর মর য 

আবু বকর িস�ীক হরলন সরববা�ম, তারপর উমর ফারক, 

তারপর উসমান জুন নুরাইন, তারপর আলী মুরতাজা (তাদরর 

সবার উপর আ�াহর স�ি� বিেবত হউক)। তাঁরদর পর হরলন 

েবরহশরতর সুসংবাদ�া� অপর সাহাবীগণ রািদয়া�াহ আনহম 

তারপর আররা বাকী সব সাহাবীগরণর তান (আ�হ তারদর উপর 

স�� েহান)। আহরলসু�াত ওয়াল জামায়াত সাহাবীরদর মর য 

সংঘিটত িববাদ-িবসংবাদ স�রকব েকানরপ ম বয েথরক িবরত 

থারকন। তাঁরা মরন কররন েয, সাহাবীগণ ঐ সব বযাপারর 

মুজতািহদ িেরলন। যারদর ইজরতহাদ সিঠক িেল তাঁরা এক গণ 
সাওয়ারবর অি কারী। তাঁরা রাসূলু�ার �িত, িব�াসী তাঁর 

বংশ ররদর ভারবারসন এবং তাঁরদর �িত ভিু �দশবণ কররন। 

তাঁরা মুিমনগরণর মাতৃকুল রাসূলু�াহর সহ িমবনীরদর ভিু কররন 

এবং তাঁরদর সকরলর জনয আ�াহর স�ি� কামনা কররন।  
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এভারব আহরল সু�াত ওয়াল জামা‘আরতর েলারকরা িনরজরদররক 

রারফজীরদর নীিত েথরক মুু রারখন। রারফজীরা রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ারমর সহাবীগরনর �িত িবর�েভাব েপােণ করর 

এবং তাঁরদর �িত সীমািতিরু ভিু �দশবণ করর এবং তাঁরদররক 

আ�াহ কতৃবক �দ� তারনর আররা উপরর মযবাদা �াদন করর। 

আহরল সু�াত ওয়ার জামা‘আত ঐ সব �া  মতাবল�ীরদর নীিত 

েথরকও িনরজরদররক মুু রারখন, যারা েকান েকান েকাথাও 

কারজর �ারা আহরল বাইতরক য�ণা �দান করর। আিম এই 

সংিক� পিরসরর যা উর�খ কররিে,েসসব েসই িবশু আকীদা বা 

 মবিব�ারসর অ ভুবু যা িদরয় আ�াহ ত‘আলা তাঁর ি�য় রাসূল 

হযরত মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামরক ে�রণ 

করররেন। এিটই নাজাত �া� আহরল সু�াত ওয়াল জামা‘আরতর 

 মবিব�াস, যারদর স�রকব নবী করীম সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম ভিবেয�াণী করর বরলিেরলন:  

ّ  يَيِتْ « ل ُهْم َح َّ ُهْم ِمْن َ  ْ ُُ ْص َمغُْصْويَة َال يَ َ
ْ
َ ال ََ ِاْ  م 

ُ
 َطيئَِفُة ِمْن م

ْ
َال رََزا 

ْمُم اِهللا ُسبَْحينَهُ 
َ
 »م
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“আমার উ�রতর একিট দল সববদা সরতযর উপর সাহাযয �া� 

হরয় িটরক থাকরব। কাররা অপমান, অতযাচার তারদর কিত সা ন 

কররত পাররবনা, যতকণ না আ�াহ পারকর িনরদবশ (িকয়ামত) 

সমুপিতত হরব’। 

িতিন আররা বরলন:  

 إِثْنَتَْ�َ «
َ ََ بَِن ال َصييَى  َ ََ َْ َ إْحِدى َو َسبِْعْ�َ فِْمبَةا َو ا ََ َُهوَْدَُ 

ْ
َِت ال ََ َْ إ

َ ، فِْمبَةا  ََ ُة  م 
ُ
ألِ أل ِّ  َواِحَدةا ،  ثََالَث َو َسبِْعْ�َ فِْمبَةا وََستَْفِمُق َه

 
َْهي ِ ْ ال يِي إال َُ« 

‘ইয়াহদী স�দায় একা�র দরল িবভু হরলা এবং িি�ান 

স�দায় বাহা�র দরল িবভু হরলা, আর আমার এই উ�ত 

িতয়া�র দরল িবভু হরব। ত�র য একিট বারদ সবক’িট দলই 

জাহা�ারম যারব। তখন সাহাবীগন বরল উঠরলন: েহ আ�াহর 

রাসূল, েস দলিট েকমন হরব? উ�রর িতিন বলরলন:  

َحيِبْ «  ْْ نَي َعغَيِْه َو مَ
َ
َ ِمِْْل َمي م ََ َن  ََ  » مْن 

‘েয দল আমার ও আমার সাহাবীরদর অনুসৃত নীিতর উপর 

চলরব’। এই নীিতই েসই আকীদা বা  মব িব�ারসর নাম র যার 

উপর দৃঢ়ভারব অটল থাকা এবং তারা পিরপ�ী িবেয় হরত সতকব 
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থাকা সকরলর পরক একা  অপিরহাযব। আর যারা এই আকীদা 

হরত পথ�� এবং এর িবপরীত পরথ পিরচািলত, তারা করয়ক 

�কারর িবভু। যথা; মূিতবপুজক, �িতমাপুজক, েফররশতা, 

আউিলয়া, ি�ন, বৃক, ��র ইতযািদর ইবাদতকারীগণ। এসব 

েলাক আ�াহর রাসূলরদর আহ বারন সাড়া না িদরয় তাঁরদর 

িবররাি তা ও শ�তা করররে। েযমনটা করররে কুরাইশ ও িবিভ� 

আরব েগা� আমারদর ি�য়নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ারমর সারথ। তারা তারদর মা‘বুদরদর কারে �ীয় অভাব 

পূররণর, েরাগমুিু ও শ�র উপর িবজয় লারভর জনয �াথবণা 

জানারতা এবং এই মা‘বুদরদরই উর�রশয জবাই ও মানত িনরবদন 

কররতা। ফরল, যখনই রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

তারদর এসব কমবকারের িবররু দাঁড়ারলন এবং তারদররক 

একমা� আ�াহরই উর�রশয খরলেভারব ইবাদত করার আহ বান 

জানারলন, তখনই তারা এই আহ বানরক অ�াভািবক মরন করর 

এর িবররু উরঠ পরড় লাগরলা এবং বলরত লাগরলা: 

َوا ٞ ﴿ ُُ مأ  ٰٗها َ�ِٰحًدۖۖ �ِّ  َ�َٰذا لََ ۡ َٰ ِ� َِ َجَعَل ٱ�لَِه
َ
 ]٥: ص[ ﴾َ
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“েস িক বহ মা‘বুদরদর পিরবরতব মা� এক মা‘বুদ বািনরয় িনল? 

এরতা এক িনিিত অ�ূত বযাপার”। (সূরা োদ: ৫)  

অন র, রাসূলু�াহ তারদররক আ�াহর �িত ডাকরত থারকন এবং 

িশরক েথরক ভীিত �দশবণ ও তারদর কারে �ীয় আহবারনর 

হাকীকত িবর�েরণ আ�িনরয়াগ কররন। যার ফরল আ�াহপাক 

�থম িদরক তারদর িকেুসংখযক েলাকরক েহদায়াত দান কররন 

এবং পরর তারা দরল দরল আ�াহর �ীরন পরবশ করর। এইভারব 

রাসূরল করীম সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম, তাঁর সাহাবীগণ ও 

তাঁরদর িন�াবাণ অনুসারী তারবইনরদর  ারাবিহক �চার ও দীঘব 

সংিারমর পর আ�াহর �ীন অনযানয সমুদয় �া  �ীরনর উপর 

িবজয়ী েবরশ আ��কাশ কররলা।  

পরবতবী কারলর মুশিরক স�দায় 

সমরয়র বযব ারন অবতার পিরবতবন ঘরট এবং অি কাংশ েলাক 

অরতায় িনমি�ত হরলা। সংখযাগর জনগণ আি�য়া-

আওিলয়াগরণর �িত সীমািতিরু ভিু-�ুা এবং িবপদ-আপরদ 

তারদর িনকট �াথবণাসহ অনযানয িশররকর মা যরম ইসলাম পূবব 

অ�কার যুরগ িফরর েগল। তারা কারলমা ‘লা ইলাহ ই�া�াহ’র 
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�কৃত অথব এতটুকু অনু াবরন বযথবতার পিরচয় িদল, যতটুকু 

আররবর কারফররা উপলি� কররত েপররিেল। আ�াহ সকলরক 

সতয উপলি� করার েতমিফক িদন। অরতার সয়লারব তথা 

নবুওয়ারতর যুগ হরত দুরর্র ফরল বতবমান কাল পযব  মানুরের 

মর য বযাপকভারব উু িশরক েিড়রয় পরড়রে। বতবমান কারল 

মুশিরকরদর �া   ারণা হবহ পূবববতবী মুশিরকরদর মর যও 

িবদযমান িেল। তারা বলরতা: 

  ﴿ ُِ ِّ ُِنَد ٱ نَا  ُِ � َٓ َ�ٓمِ ُشَف ُِ �  ]١٨: يو�س[ ﴾َٰ

 “তারা আ�াহর িনকট আমারদর জরনয সুপািরশকারী”। (সূরা 

ইউনুস-১৮) 

তারদর একথাও িেল;  

ََۡعُبُدُهۡم ﴿  � َما  ََ ِ ُزۡل ِّ َُقّرُِهونَآ �َِ  ٱ َِ  ]٣:الزمم[ ﴾�ِّ� 

“আমরারতা এগিলর ইবাদত এজনয কির েয, এরা আমারদররক 

আ�াহর সাি�র য এরন িদরব”। (সূরা যুমার-৩) 



 

46 

 

আ�াহ তা‘আলা এ �াি র অপরনাদন করর �� বরল িদরলন েয, 

আ�াহ িভ� কাররা ইবাদত করা েস েয েকউ েহাক না েকন 

আ�াহর সারথ িশরক ও কুফরী করার নামা র। েযমন আ�াহ 

তা‘আলা বরলন:  

نَا ﴿ ُِ � َٓ َ�ٓمِ ُشَف ُِ � َٰ ِ َما َ� يَُ�ُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡم َوَ�ُقولُوَ   ِّ َوَ�ۡعُبُدوَ  ِمن ُدوِ  ٱ
 ُِ ِّ  ﴾... ُِنَد ٱ

 “তারা আ�াহ বযতীত এমন ববর ইবাদত কররে যা তারদর 

কিতও কররত পারর না, উপরকারও কররত পারর না। তদুপির 

তারা বরল েয, এগিল আ�াহর িনকট আমারদর সুপািরশকারী”। 

আ�াহ তা‘আলা তারদর বুবয নাকচ করর িদরয় বরলন: 

ُلَنّ�ِ ... ﴿  
َ
ِِ  ُسۡبَ�َٰنُهۥ  ُٔ قُۡل م ض

َ ۡۡ ِٰت َوَ� ِ� ٱ َٰ ٰ�َ ّّ ۡعلَُم ِ� ٱل َُ َ بَِما َ�  ِّ وَ  ٱ
و َ وَ  ُۡ ٰ َ�ّما �ُۡ�ِ َِ ٰ  ]١٨: يو�س[ ﴾ََُ�

“(েহ রাসূল) তারদররক বল, েতামরা িক আ�াহরক আকাশম�লী 

ও পৃিথবীর এমন িকেুর সংবাদ িদ� যা িতিন জারনন না? িতিন 

পুত-পিব�, তারা যারক শরীক করর তা েথরক িতিন বহ উরেব”। 

(সূরা ইউনুস: ১৮) 
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এই আয়ারত আ�াহ তা‘আলা �� করর িদরলন েয, িতিন িভ� 

েকান ওলী, পয়গা�র বা অনয কাররা ইবাদত করা মহািশরক, 

যিদওবা িশরককারীরা এর অনয নাম িদরয় থারক। আ�াহ 

তা‘আলা বরলন: 

﴿ � ََ ِ ُزلۡ ِّ َُقّرُِهونَآ �َِ  ٱ َِ ََۡعُبُدُهۡم �ِّ�  َآَم َما  َِ ۡو
َ
ِيَن ٱّذَُذواْ ِمن ُدونِهَِٓ َ ّّ   ﴾... َوٱ

“যারা আ�াহর পিরবরতব অনযরক অিভভাবকররপ িহণ করর তারা 

বরল: “আমরারতা এগিলর ইবাদত এজনয কির েয, এরা 

আমারদররক আ�াহর সাি�র য এরন িদরব”। (সূরা যুমার-৩) 

 আ�াহপাক তারদর উ�রর বরলন:  

َ َ�ُۡ�ُم بَۡسَنُهۡم ِ� َما ُهۡم �ِيهِ َ�َۡتلِفُ ... ﴿ ِّ ۡهِد  َمۡن ُهوَ �ِّ  ٱ َُ  �َ َ ِّ  وَ ۗ �ِّ  ٱ
ِٰذٞ  َكّفاّٞ   ]٣: الزمم[ ﴾ََ

“তারা েয িবেরয় পর�ররর মর য মতরভদ কররে আ�াহ িনিয়ই 

তারদর মর য এর ফায়সালা করর িদরবন। িনিয়ই আ�াহ 

তা‘আলা এমন বযিুরক িহদায়াত দান কররন না েয জঘনয 

িমথুযক, সতয �তযাখযানকারী”। (সূরা যুমার : ৩) 
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উপররাুবাণীর মা যরম আ�াহপাক একথািট পিররার করর বরল 

িদরয়রেন েয, দু‘আ, ভয়-ভীিত, আশা-ভরসা ইতযািদর মা যরম 

আ�াহ িভ� অনয কাররা ইবাদত করার অথব আ�াহপারকর সারথ 

কুফরী করা এবং তারদর মা‘বুদগণ তারদররক আ�াহর সাি�র য 

িনরয় আসরব, এ কথািট তারদর একিট জঘনযতম িমথযা ৈব কিেুই 

নয়। 

সিঠক  মব িব�ারসর পিরপ�ী কিতপয় মতবাদ 

িবশু আকীদার পিরপ�ী ও আ�াহর রাসূলগণ (তাঁরদর উপর 

দরদ ও সালাম বিেবত েহাক) কতৃবক �চািরত  মব িব�ারসর 

িবররা ী একিট মতবাদ হরলা বতবমান কারল নাি�কতা ও কুফরীর 

ে�াবাহী মাকবস-েলিলন �মুখ প�ীরদর �া  মতবাদ। তারা 

এরক সমাজত�, কিমউিনজম বা অনয েয, নাি�করদর মূলম� 

হরলা, ‘মা‘বুদ বা উপাসয বলরত েকউ েনই এবং এই পািথবব 

জীবন এবিট ববগত বযাপার মা�’। পরকাল, েবরহশ ত, েদাযখ 

এবং সম�  রমবর �িত অ�ীকৃিত তারদর েমমিলক নীিতমালার 

অ ভুবু। তযেদ্রবই-পু�ক পযবারলাচনা কররল একথা িনিিতভারব 
উপলি� করা যায়। িনঃসর�রহ এটা সম� ঐশী  রমবর স�ূণব 
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পিরপ�ী এক মতবাদ, যা দুিনয়া ও আরখরারত এর অনুসারীরদর 

এক চরম অশভ পিরণিতর িদরক পিরচািলত কররে। 

সরতযর পিরপ�ী আররকিট মতবাদ হরলা:  

েকান েকান বারতনী ও সূফী স�দায় িব�াস করর েয, তথাকিথত 

আওলীয়ারা এ সৃি� জগরতর বযবতাপনা ও পিরচালনায় আ�াহর 

সারথ শরীক থারক। তারা তারদররক কুতুব (পীর-দররবশ), 

আওতাদ (িনভবররযাগয খঁুিট�রপ), গাওস (ফিরয়াদ �বণকারী) 

ইতযািদ নারম অিভিহত করর। তারাই �ীয় মা‘বুদরদর জরনয এসব 

নাম উ�াবন করররে। আ�াহর �ভূর্ এিট একিট জঘণযতম 

িশরক। ইহা ইসলাম পূবব জারহিল যুরগর িশরক েথরকও জঘণয। 

েকননা, আররবর কারফরগণ আ�াহর �ভূর্ িশরক কররিন, 

তারদর িশরক িেল ইবাদরত এবং তাও িেল সুখ-�া�র�র 

অবতায়। দুরযবাগ অবতায় তারা ইবাদত আ�াহর জরনযই খারলে 

করর িনত। এ �সরম আ�াহ পাক বরলন: 

  ﴿ ْ ُوا َُ ُِۡبواْ ِ� ٱۡلُفۡلِك َد َّ َُا  َُا فَإِ ِ� ِ ّ ََ ّٮُٰهۡم �َِ  ٱۡل
ََ ِيَن فَلَّما  َّ ۡلِِصَ� َ�ُ ٱ ُُ  َ ِّ  ٱ

و َ  ُۡ  ]٦٥:العغكبوت[ ﴾ُهۡم �ُۡ�ِ



 

50 

 

“যখন তারা জলযারন আররাহন করর তখন িবশুিচর� 

একিন�ভারব আ�াহ েক ডারক। তারপর যখন আ�াহ তারদররক 

তরল িভড়ারয় উুার কররন, তখন তারা িশররক িল� হরয় যায়”। 

(সূরা আনকাবুত ৬৫) 

�ভূর্র �র� তারা �ীকার কররতা েয, ইহা একমা� আ�াহরই 

অি কার। আ�াহ পাক বরলন: 

َُهم ّمنۡ ﴿   َۡ
َ
ۖ  َولَِِن َسَ ُ ِّ َُقولُّن ٱ ََ  ]٨٧:الز مف[ ﴾َخلََقُهۡم 

“আর যিদ তুিম তারদররক িজরাসা কর, েক তারদররক সৃি� 

করররে? উ�রর তারা অবশযই বলরব আ�াহ”। (সূরা যুখ রখ: 

৮৭) 

আ�াহ তা‘আলা আররা বরলন: 

﴿ ّّ ۡملُِك ٱل َُ ّمن 
َ
َ ِِ ض

َ ۡۡ َمآمِ َوٱ ّّ بَۡ�َٰر َوَمن قُۡل َمن يَۡرزُقُُ�م ّمَِن ٱل
َ ۡۡ ۡمَع َوٱ

َيُقولُوَ   َّ ۡسَرُ فَ
َ ۡۡ َ�ِّ َوَمن يَُدبُِّر ٱ

ََ ِمَن ٱلۡ ِ َُ ٱلَۡمّي رِ ّۡ َِ َوُ� ِ َ�ّ ِمَن ٱلَۡمّي
َُ ٱلۡ ُ�ۡرِ

فََ� َلّتُقو َ 
َ
ُ َ�ُقۡل َ ُ ِّ  ]٣١:يو�س[ ﴾ٱ
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“বল, আকাশ ও পৃিথবী হরত েক েতামারদর িরিজক সরবরাহ 

করর অথবা �বণ ও দৃি� শিু কার কতৃব্া ীন এবং েক 

জীিবতরক মৃত হরত িনগবত করর এবং েক মৃতরক জীিবত হরত 

িনগবত করর? আর েক যাবতীয় িবেয় িনয়�ণ করর? তখন তারা 

বলরব, ‘ আ�াহ’। বল, তবুও িক েতামরা সাব ান হরবনা”? (সূরা 

ইউনুস: ৩১)  

পরবতীকবারলর মুশিরকরা আররা দুিট িবেরয় অিগামী ররয়রে:  

[এক] তারদর েকউ েকউ আ�াহ র �ভূর্ িশরক করর। 

[দুই] সুিদবরন উভয় অবতায়ও তারা িশরক করর। একথা েকবল 

ঐসব েলারকরাই ভাল করর জানরত পাররব যারা তারদর সারথ 

িমরশ �চরক তারদর �কৃত অবতা পরীকা করর েদখার সুরযাগ 

লাভ কররব এবং �তযকভারব ঐসব ি�য়া কলাপ অবরলাকন 

কররব যা িমশরত হসাইন, বাদাভী গংরদর কবরর, ইরডনত 

ইঁদররসর কবরর, ইরয়রমরন আল হাদীর কবরর, িসিরয়ায় ইবরন 

আরাবীর কবরর, ইরারক শায়খ আ�ুল কারদর িজলানীর কবরসহ 

িবিভ� �িসু সমাি  েকর�র আরশপারশ ৈদনি�ন ঘরট চলরে। 
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সা ারণ েলারকরা মৃরতর �িত সীমািতিরু ভিু �দশবন কররে 

এবং েসখারন আ�াহ পারকর বহ অি কার খবব কররে। িক� অিত 

অ� েলাকই তারদর এসব অপকীিতবর িবররু েসাসার হরয় �কৃত 

তাওহীরদর বাণী তারদর কারে উপতািপত করার সাহাস কররে। 

অথচ এই তাওহীরদর বাণী �চার ও �িত�ার জরনযই আ�াহপাক 

তাঁর পূবববতবী রাসূলগণরক (তারদর �িত রহমত ও শাি  বিেবত 

েহাক) ে�রণ করররেন। আর আমারদররক সববদা  রণ রাখরত 

হরব েয:  

ۡهِ َ�ِٰجُعو َ �ِنّا ﴿  ََ آ �ِ َّ َ ِ ّ  ]١٥٦:القمة[ ﴾ِِ

“আমরা আ�াহরই জনয এবং িনিিতভারব তাঁরই পারন আমরা 

�তযাবতবনকারী”। (সূরা আল-বা�ারাহ: ১৫৬) 

 আ�াহ পারকর দরবারর �াথবনা কির, িতিন েযন ঐসব েলাকরক 

সিঠক পরথ িফিররয় আরনন এবং তারদর মর য সাপরথ 

আহবানকারীরদর সংখযা বৃিু কররন। আর, মুসিলম শাসকবৃ� ও 

উলামরয় েকরামরক িশররকর িবররু সংিাম এবং এর যাবতীয় 

উপকরণ িনমুবল সা রনর েতমিফক দান কররন। িনিয়ই িতিন 

সববর�াতা, অিত সি�করট। 
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আ�াহপারকর নাম ও গণাবলীর েকর� সিঠক  মবিব�ারসর 

পিরপ�ী আরও করয়কিট আকীদা হরলা জাহ িময়যাহ, মু‘তািযলা ও 

তারদর অনুসারী িবদআ‘তপ�ীরদর মতবাদসমূহ। এরা মহামিহম 

আ�াহপারকর �কৃত গনাবলী অ�ীকার করর এবং তাঁরক স�ূণব 

ও িনখুত গনাবলী েথরক িবমুু বরল িব�াস করর। পকা রর, 

তারা আ�াহরক অি�্হীনতা, জড়তা ও অস�াবয গরণ িবরশিেত 

করার �য়াস পায়। �কৃতপরক আ�াহপাক তারদর এসব অপবাদ 

হরত বহ উরেব। 

এত�যতীত, যারা আ�াহপারকর েকন েকান গণ �িতি�ত করর 

এবং অপর েকান েকান গণ অ�ীকার করর তারাও উপররাু �া  

মতবািদরদর অ ভুবু। উদযা্ণর �্ ূর  শয ’রী প�ীরদর নাম 

উর�খ করা য়ায়। েকননা, িকেুসংখযক গরণর �ীকৃিতর মর যই 

তাদরর পরক ঐসব গণাবলীর অনুরপ অথব িহণ করা অপিরহাযব 

হরয় পরড়. েযগরলা তারা সরাসির উরপকা করত: তারা �মানািদর 

অপবযাখযা �দারনর �রচ�া চালায়। এভারব তারা াত ও �মাণয 

উভয় �কার দলীলগরলার িবররাি তা এবং পর�র িবররা ী 

িব�াসারসর ঘুিণবপারক িনপিতত হরয় পরড়। 
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পকা রর, আহরল সু�াত ওয়াল জামায়াত আ�াহ র ঐসব পিব� 

নাম ও িনখঁুত গণাবলী �িতি�ত করর েযগিল িনরজর জনয িতিন 

�য়ং বা তাঁর রাসুল মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

�িতি�ত করররেন। তাঁরা আ�াহপাকরক তাঁর সৃি�র সাদৃশয েথরক 

এমনভারব পুত পিব� রারখন যারত তা‘তীল বা গণ িবমুিুর 

েকান েলশ থারক না। এভারব তারা এ স�রকব সমুদয় �মাণািদর 

উপর আমল কররত সকম হয় এবং েকানরপ িবকৃিত বা তা‘লীল 

না করর পর�র িবররা ী িব�াস েথরক িনরাপদ থারক। এই 

িব�াসই দুিনয়া ও আরখরারত মুিু ও েসমভাগয লারভর একমা� 

পূবববতবী মুসিলম উ�ত ও তারদর ইমামবগব।  

একথা অতীব সতয েয, পরবতবী েলাকগণ েকবল েস পরথই 

পিরশু হরত পারর, েয পরথ তারদর পুবববতবীরা পিরশু হরয় 

েগরেন। আর েস পথিট হরলা: ‘কুরআন ও সু�ারতর সিঠক 

অনুসরণ এবং এতদুভরয়র পিরপ�ী িবেয়সমূহ বজবন করর চলা।’ 

আ�াহই আমারদর েতমিফকদাতা, িতিনই আমারদর জনয যরথ� 

এবং পররমা�ম �ভূ। িতিন বযতীত কাররা েকান শিু সামথব 
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েনই। আ�াহ তাঁর বা�াহ ও রাসূল মুহা�দ, তাঁর পিরবারবগব ও 

তাঁর সাহাবীরদর উপর দরদ ও সালাম বেবণ করন। 

সমা� 


