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সিঠক আকীদা-িব�াস ও যা এর পিরপ�ী
সম� �শংসা একমা� আ�াহর জনয, দরুদ ও সালাম সবর্েশ
নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া, তাঁর পিরবার-পিরজন
ও সাহাবীগেণর উপর। কুরআন ও সু �ােত বিণর্ত শরীয়ািত
�মাণািদর �ারা একথা সু ��রূেপ পিরজ্ঞাত রেয়েছ, যাবতীয়
কথা-বাতর্ ও কাযর্াবিল েকবল তখনই আ�াহ ত‘আলার িনকট
�ীকৃত ও গৃহীত হয়, যখন ইহা ‘িবশু� আকীদ’ অথর্াৎ সিঠক ধমর
িব�ােসর িভি�েত স�ািদত হেয় থােক। আর যিদ আকীদা িবশু�
না হয় তাহেল ইহার িভি�েত স�ািদত যাবতীয় কথা ও কাজ
আ�াহ্র িনকট বােতল বেল গণয্ হয়। আ�হ তা‘আলা বেলন:
ُ َ
ََ َ ۡ ُۡ ۡ َ ََ
َ ۡ َ َ
ُ
َ �ِ ٰ�
﴾�ن
ي� ٰ ِن �ق ۡد َحبِ َط � َمل ُهۥ َوه َو ِ� ٱ�خِرة ِ مِن ٱل
�ٱ
ِ ِ ﴿ومن ي�فر ب
ِ
[٥:]ﻤﻟﺎﺋﺪة
“েয েকউ ঈমান �তয্াখয্ান করেব তার সম� কাজ অবশয
িবফেল যােব এবং েস পরকােল ক্ষিত��েদর অ�ভুর্� ”।
(আল-মােয়দা-৫)
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আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন:
بۡلِكَ لَ� � َ� ت
َ
َ ُ َ ّ َ ح بَط
نَ � َملك
َ َۡ� َۡۡ
َِنۡ أ
َ�  إِ�َۡكَ ��َ ٱ�َِّينَ مِن
َِ�﴿ َلقدۡ أُو
َ
َ ۡ َ ّ
َ �ِ ٰ�
[٦٥:�ن﴾ ]الﺰمﺮ
َ� َكُو�َنَ مِن ٱل
ِ
“েতামার �িত এবং েতামার পূ েবর্ অতীত সম� নবী রাসূলগেণর
�িত অবশয্ই এ বাতর্া পাঠােনা হেয়, তুিম যিদ আ�াহর সােথ
িশরক কর, তাহেল েতামার সম� কাজ অবশয্ই বৃথা হেয় যাে,
আর তুিম িনঃসে�েহ ক্ষিতেদর অ�ভুর্ হেব”। (সূ রা-যু মার৬৫)
এই অেথর্র �পেক্ষ কুরআন শরীেফ বিণর্ত আয়ােতর সং
অেনক। আ�াহ তা‘আলার অবতীণর্ সু�� িকতাব ও রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর হাদীেস �মািণত আেছ ে,
িবশু� আকীদার সারকথা হেল:

আ�াহর

উপর,

তাঁর

েফেরশতাগণ, িকতাবসমূ হ ও রাসূ লগেণর উপর, আেখরােতর িদন
এবং ভােগয্র ম�-অম�েলর উপর িব�াস �পন করা। এ ছয়িট
িবষয়ই হেলা েসই সিঠক ধমর্িব�ােসর েমৗিলক িবষয়ব� বা
নীিতমালা, যা িনেয় নােযল হেলা মহা�� আল-েকারআন এবং
ে�িরত হেলন আ�াহ্র ি�য় নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ
4

ওয়াসা�াম । এই েমৗিলক নীিতমালারই শাখা-�শাখা হেলা অদৃ শয্
িবষয়ািদ এবং আ�াহ ও তাঁর রাসূ ল কৃতর্ক �দ� যাবতীয় খবরখবর, েযগুিলর �িত িব�স �াপন করা �েতয্েকর জনয
অপিরহাযর্। উ� ছয় নীিতমালার �পে কুরআন ও সু �াহেত ভুির
ভুির �মানািদ রেয়েছ। ত�েধয্ আ�াহ ত‘আলার িনে�া�
বাণীগুেলা সিবেশষ �িণধানেযাগয
আ�াহ তা‘আলা বেলন:

َ ٱلۡ�ِ ن
ُ َ ُ ُ ْ ّ
َ � ۡم ق َِب َل ٱل ۡ َم ۡ� وَٱلۡمَغۡ رِب
وَ�ٰ�ِنَّ ٱلۡ�َِ ّ َم ۡن
وه
ج
و
وا
ُتُوَل
ََّ أ
﴿لس
ِ
ِ
ٰ
كَة
ّ
َ
� �َِ وَٱلۡم
[١٧٧:ِٓ ِ وَٱلۡكِ�َٰبِ وَٱ�َّب ِ ِ�ۧ َن﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
َمنَ بِٱ�َِّ وَٱ�َۡوۡمِ ٱ�خِر

েতামরা পূ বর্িদেক মুখ করেল িক পি�ম িদে, তা �কৃত েকান
পূ েণর্য্র বয্াপার নয়। বরং �কৃত পূেণয্র কাজ হ েল, আ�াহ
তা‘আলা, পরকাল ও েফেরশতাকুল, অবতীণর্ িকতাবসমূহ এবং
ে�িরত নবীগেণর �িত িন�ার সােথ িব�াস �াপন করা”। (সূ রা
বাকারা-১৭৭)
আ�াহ তা‘আলা বেলন:
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ُ
ُ ُّ
� ء
َ
َ ٌّ
ِ
ۡ َ ِ ول ب َما ٓ أنز َل إ
َامَن بِٱ�َِّ وَمَ�َٰٓ�ِكتِهِۦ
ِ�ه
ُ َۚرَّ�ّهِۦ وَٱلۡمُؤۡم ِنُون
ِ ﴿َامَنَ ٱلرَس
ِ
َ
َ ََۡ ُ َُ َ
ْ ُ َ
ُ
َ َ ُۡ
ّ
ِّن رُ ُسلِهِۦۚ َوقالوا َس ِم ۡع َنا َوأ َط ۡع َناۖ �ف َرانك
� أ َح ٖد
� َو� ُتبِهِۦ َو ُر ُسلِهِۦ � �ف ّ ِرق
َ َۡ َّ
ُ ك ٱل ۡ َم ِص
[٢٨٥:�﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
�� َ�َنا
“রাসূ ল েসই েহদায়াতেকই (পথ িনেদর্) িব�াস কেরেছন যা �ীয়
�িতপালেকর িনকট হেত তাঁর �িত নািজল হেয়েছ, আর
মুিমনগণও েসই েহদােয়তেক েমেন িনেয়েছ। তাঁরা সকেলই
আ�াহ

তা‘আলা,

তাঁর

েফেরশতাগণ,

িকতাবসমূ হ

এবং

রাসূ লগেণর �িত িব�াস �পন কেরেছ। তাঁরা বেল: আমরা
আ�াহ্র রাসূ লগেণর মেধয্ েকান েভদােভদ কিরন”। (সূ রা আলবাকারা-২৮৫)
আ�াহ তা‘আলা অনয্ বেলন:

� ٰ
ّ
َ َِّ�امنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱ
َ
َ ِينَ ء
ٰ َ َ نَزَ َل
� ﴿
ِ � َر ُس
و�ِۦ
َّ�سُو�ِِۦ وَٱلۡكِ�َٰبِ ٱ
 وَر
َٓ ُّ َها
ِي
ُ
َ
َ
َ
 مِن �َبۡلُۚ وَمن يَ�ۡفُرۡ بِٱ�َِّ وَمَ�َٰٓ�ِكتِهِۦ َو� ُتبِهِۦ َو ُر ُسلِهِۦ
أَنزَل
ٓلۡكِ�َٰبِ ٱ�َِّي
َ
َ
ّ
َ
ۢ
َ
ً َو ۡٱ�َ ۡو ِم ٱ�خِر �َدۡ ضَلَ ض�ٰ� بَع
[١٣٦:ِيدا﴾ ]اﻟنﺴﺎء
ِ

“েহ ঈমানদারগণ, েতামরা আ�াহ্র �িত, তাঁর রাসূ েলর �িত
এবং েসই িকতােবর �িত িব�াস �াপন কর, যা আ�াহ �ীয়
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রাসূ েলর �িত নািযল কেরেছন। আর েসইসব িকতােবর �িতও
িব�াস �পন কর, যা এর পূ েবর্ নািজল কেরেছন।আর েয বয্ি�
আ�াহ তাঁর েফেরশতাগণ, িকতাবসমূ হ ও রাসূ লগণ এবং পরকাল
অ�ীকার করেব েস ভীষণভােব পথ�� হেয় পড়েব”। (সূ রা আনিনসা-১৩৬)
আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন:
�َ
ّ
َ
َ َ ّ
ٰ� �َِ إِنَ َ�ٰل َِك ِ� ك
� ۡ�﴿مۡ �َعۡل ۡم أَنَّ ٱ�ََّ �َعۡلَمُ مَا �ِ ٱلسَّمَآءِ وَٱ
ٍ إِنَ �ٰل ِك
ِض
ّ َ
[٧٠:﴾ ]ﺤﻟﺞٞ�َِ ٱ�َِ �َس
“েতামার িক জানা েনই েয, আসমান-জমীেনর সবিকছু ই আ�াহ্র
জ্ঞােনর আওতাভ, সবিকছু ই একিট িকতােব িলিপব� রেয়েছ।
এেতা আ�াহর পেক্ষ অিত স”। (সূ রা আল-হ�-৭০)
উপেরা� নীিতমালার �মােণ সহীহ হািদেসর সংখয্াও অেক।
ত�েধয্ েসই সু�িস� হাদীসিট িবেশষভােব উে�খেযাগ, যা ইমাম
মুসিলম �ীয় সহীহ হাদীস �র্ে� আমীরূল মুিমনীন উমর িব
খা�াব রািদয়া�াহু তাআলা আনহু হেত বণর্না কেরেছন।
হাদীেস আেছ েয, িজবরীল আলাইিহস সালাম যখন নবী করীম
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সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া স�ামেক ঈমান স�েকর্ িজজ্ঞাসা ক;
তখন িতিন উ�ের বেলন- “ঈমান হে� তুিম আ�াহ ত‘আলার
�িত, তাঁর েফেরশতাকুল, িকতাব সমূ হ ও রাসূ লগেণর �িত এবং
পরকােলর �িত িব�াস �াপন করেব; আর এই িব�াসও �াপন
করেব েয, ভােগয্র ভােলাম� আ�াহর পক্ষ েথেকই িনধিরত”।
(বুখারী ও মুসিলম)

[�থম নীিত]
আ�াহ্র �িত ঈমান
আ�াহ্র �িত ঈমােনর �থম কথা হেলা এই িব�াসই �াপন করা
েয, িতিনই ইবাদেতর একমা� েযাগয, সিতয্কার ম‘বুদ, অনয্ েকউ
নয়। েকননা, একমা� িতিনই বা�াহেদর ��া, তােদর �িত
অনু �হকারী এবং তােদর জীিবকার বয্ব�াপক। িতিন তােদর
�কাশয-অ�কাশয্ যাবতীয় িবষয় স�েকর্ পূণর্ অবিহত এবং িত
তাঁর অনু গত বা�ােক �িতফলদােন ও অবাধয্জনেক শাি� �দােন
স�ূ ণর্ সক্ষম। আর এই ইবাদেতর জেনয্ই  তা‘আলা ি�ন
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ও ইন্সানেক সৃ ি� কেরেছন এবং তােদর �িত তা বা�বায়েনর
িনেদর্শ িদেয়েছন। েযমন আ�া বেলন:

ّ
َ َ
ُ �د م ِۡن ُهم ّمِن ّر ۡزق َو َما ٓ أُر
ُ  َما ٓ أُر٥ سَ إِ�َ ِ�َ ۡع ُب ُدون
�د
ِ
ٖ ِ
�ِۡ�﴿ما خَلقۡتُ ٱ�ِۡنَّ وَٱ
ِ
ِ
ُ  ٱ�ََّ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلۡقُوَة ِ ٱل ۡ َمت
ُ ُۡ َ
ّ
[٥٧-٥٦:ِ�﴾ ]ﺬﻟار�ﺎت
٥ ون
ِ أن �طعِم

“আিম ি�ন ও ইনসানেক েকবল আমারই ইবাদেতর জনয্ সৃি�
কেরিছ। আিম তােদর িনকট েকান িরিজক চাইনা, এটাও চাইনা
েয, তারা আমােক খাওয়ােব। িনঃসে�েহ আ�াহ িনেজইেতা
িরিজকদাতা, মহান শি�ধর ও �বল পরা�া�”। (সূ রা যািরয়াত:
৫৬,৫৭)
আ�াহ তা‘আলা অনয্� বেল:
َ َ
ُ ّ
َ َٰٓ﴿
َا ٱ�ّاسُ ٱ�ۡبُدُواْ رَ�َّ�ُمُ ٱ�َِّي خَلق�ُمۡ وَٱ�َِّينَ مِن �َبۡلِ�ُمۡ لَعَلَ� ۡم
ّ
ٓ ّ
ٗ
َ َۡ ُ َ َ
َ ُّ
ّ
 وَٱلسَ َما ٓ َء ب َنا ٓ ٗء َأ
َِنزَلَ مِنَ ٱلسَ َماء
 �َِي َج َعل ل� ُم ٱ��ض ف َِ�ٰش٢ َتَقون
ِ
َ ٓ َأ
ّ
ُ ّ ٗ
ّ
ُ َند ٗادا َوأ
َ َۡعَلُواْ �ِِ أ
نت ۡم
َ
َ� َ�َت رِ ۡزق لَ�ۡۖ ف
ِ ٰ �َ ما ٗء َخۡرَج َ بِهِۦ مِنَ ٱ�َ َم
َ َ َ
[٢٢-٢١ :﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢� ۡعل ُمون
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“েহ মানু ষ, েতামরা েতামােদর �ভূ �িতপালেকর ইবাদত কর
িযিন েতামােদর ও েতামােদর পূ বর্বতর্ী সকলেক সৃি� কেরে,
যােত েতামরা মু�ািক হেত পার। িতিনই েসই �ভূ িযিন
েতামােদর জেনয্ পিথবীেক িবছানা �রূ, আকাশেক ছাদ �রূপ
ৈতরী কেরেছন এবং আকাশ হেত বৃ ি�ধারা বষর্ণ কের এর
সাহােযয্ নানা �কার ফ-শষয্ উৎপাদন কের েতামােদর জীিবকার
বয্ব�া কেরেছন। অতএ, েতামরা এসব কথা েজেনশুেন কাউেক
আ�াহর সমকক্ষ দাঁড় কেরা”। (সূ রা বাকার : ২১,২২)
এ সতয্েক �� কের তুেল ধরার জনয্ এবং এর �িত উদা�
আহবান জািনেয় এর পিরপ�ী িবষয় েথেক সতকর্ কের েদয়ার
উে�েশয্ আ�া যু েগ যু েগ বহু নব-রাসূ ল পািঠেয়েছন ও
িকতাবসমূ হ নািজল কেরেছন।
মহান আ�াহ বেলন:

َ ً
ۡ
َ ِبُواْ ٱل�َٰ ُغ
ٱ� ُب ُدْ ٱ�ََّ وَٱجۡتَن
ّ
ّ
﴿َلَقَدۡ �َعَث
﴾ۖوت
ۡنَا �ِ �ُِّ أُمَ ٖة َّ ُسو� أ ِن

[٣٦:]ﻨﻟﺤﻞ
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“�েতয্ক জািতর �িত আিম রাসূল পািঠেয়িছ এই আেদশ
সহকাের েয, েতামরা একমা� আ�াহরই ইবাদত কর এবং
তাগুত (শয়তািন শি�) এর ইবাদত েথেক দু ের থাক”। (সূ রা
নাহল-৩৬)
আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন:
َ
ۡ َ ٓ
ََ۠ ٓ ّ
لِكَ مِن
رَّسُولٍ إِ�َّ نُو�ِٓ إِ�َۡهِ �َنّهُۥ �َٓ إِ�َٰهَ إِ�َ �نا
﴿ َو َما أ ۡر َسل َنا مِن
ُُۡ َ
[٢٥:ون﴾ ]اﻷﻧبﻴﺎء
ِ فٱ�بد
“�েতয্ক জািতর �িত আিম রাসূল পািঠেয়িছ এই আেদশ
সহকাের েয, েতামরা একমা� আ�াহ্রই ইবাদত কর এবং
তাগুত(শয়তািন শি�) আর েকান মা‘বুদ েনই। অতএব, েতামরা
েকবল আমারই ইবাদত কর”। (সূ রা আি�য়া: ২৫)
আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন:
َ
ّ
َ
ُ
َ ۡ ُّ
أ
َ�ِ �ّ �َعۡبُدُوٓاْ إ١ �
ٍ ﴿�َٰبٌ ُحۡكِمَتۡ ءَا�َٰتُهۥ �ُمَّ فُصِّلَتۡ مِن �َن حك
ٍ ِ ِي� خب
ُ َ ّ
ٞ �م ّم ِۡن ُه نَذ
[٢-١:﴾ ]ﻫﻮدٞ� ِِير َو�َش
ََّۚ إِنَ ِ� ل
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“ইহা এমন একিট িকতাব যার আয়াতসমূ হ এক �জ্ঞাময় সবর
স�ার িনকট েথেক দৃ ঢ় �িতি�ত এবং সিব�াের িববৃ ত রেয়েছ,
েযন েতামরা আ�াহ বয্তীত অনয্ কােরা ইবাদত না কর। অন,
আিম তাঁরই পক্ষ হেত েতামেদর �িত একজন ভয় �দশর্নকা
ও সু সংবাদদাতা”। (সূ রা হূ দ : ১.২)
উে�িখত ইবাদেতর �কৃত অথর্ হেল: যাবতীয় ইবাদত একমা�
আ�াহ পােকর তেরই িনেবিদত করা। �াথর্ন, ভয়, আশা, নামায,
েরাজা, জেবহ, মানত ইতয্ািদ সবর্�কার ইবদ ত তাঁরই �িত পূণ
ভােলাবাসা েরেখ ��াপূ ণর্ ভয় ও পূণর্ বশয্তা সহকাের স�া
করা। কুরআন শরীেফর অিধকাংশ আয়াত এই মহান েমৗিলক
নীিত স�েকর্ই অবতীণর্ হেয়েছ। আ�াহ বে:
ّ َ� ۡلِصٗا
ُ َۡ ُ ّ َّ
ُّ
َ �ٱ
[٣-٢:ِص﴾ ]الﺰمﺮ
٢ ِين
ُ� ََّ�﴿فَٱ�ۡبُدِ ٱ
ۚ َ�َ �ِِ ٱ�ِين ٱ�ال
“অতএব তুিম এক আ�াহ্রই ইবাদত কর, �ীনেক একমা�
তাঁরই জেনয্ খােলছ কর। সাবধা, খােলছ �ীনেতা একমা�
আ�াহরই �াপয”। (সূ রা যু মার: ২, ৩)
আ�াহ পাক বেলন:
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َ  ٰ
َ
ُ
[٢٣:�َّ �َعۡبُدوٓاْ إِ�َّٓ إِيَّاهُ﴾ ]ﻹﺮﺳاء
� َ﴿ َ� ر�ُّك
“েতামার �িতপালক এই িবধান কের িদেয়েছন েয, েতামরা
েকবল তাঁরই ইবাদত করেব, অনয্ কােরা ন”। (সূ রা ইসরা: ২৩)
মহান আ�াহ আেরা বেলন:
َ ۡ َ َ َ ّ َُ َ
ُۡ َّ
َ
َٱدۡع
[١٤:ِين َول ۡو ك ِرهَ ٱل�ٰف ُِرون﴾ ]ﻏﻓﺮ
�ُواْ ٱ�َ �ل ِِص� � ٱ
﴿
“অতএব, েতামরা আ�াহেকই ডাক, িনেজেদর �ীনেক েকবল
তাঁরই জেনয্ খােলছ ভােব িনিদর্� , কােফরেদর কােছ তা যতই
দু ঃসহ েহাক না েকন”। (সূ রা গােফর: ১৪)
মু‘আয রািদয়া�াহু আনহু হেত বিণ, নবী করীম সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন েয, ‘বা�ার উপর আ�াহ্র
অিধকার হেলা তারা েযন েকবল তাঁরই ইবাদত কের এবং এেত
অনয্ কাউেক তাঁর সােথ অংশীদার ন কের’।
আ�াহর �িত ঈমােনর আেরকিট িদক হেলা-ঐ সম� িবষেয়র
উপর িব�াস �পন করা, যা আ�াহ পাক তাঁর বা�াগেণর উপর
ওয়ািজব ও ফরজ কেরেছন। যথা: ইসলােমর পাঁচিট ��: (১)
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সাক্ষয্ �দান করা, আ�াহ বয্তীত েকান ম‘বুদ েনই এবং
মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর রাসূ ল , (২)
নামাজ �িত�া করা, (৩) যাকাত েদয়া, (৪) রমজােনর েরাজা
পালন, (৫) বায়তু�াহ শরীেফ েপৗঁছার সামথর্ থাকেল হ��
পালন করা ইতয্ািদ সহ অনয্ানয্ ফরজ, যা িনেয় পিব�
শরীয়েতর আগমন ঘেটেছ।
উপেরা� �� বা রুকনগুিলর মেধয্ সবর্ােপক্ষা গুরু
�ধান করুন হেলা এই সাক্ষয্ েদয়, আ�াহ বয্তীত অনয্ েকা
মা‘বুদ েনই এবং মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহু
রাসূ ল। এিটই হেলা কািলমা ‘লা-ইলাহা ই�া�াহ’এর �কৃত
মমর্াথর্। েকন, এর যথাথর্ অথর্ হে-আ�াহ বয্তীত অনয্ েকা
সিতয্কার েকান ম‘বুদ েনই। সু তরাং তাঁেক বয্তীত যা িকছুর
ইবাদত করা হয়, েস মানব স�ান েহাক আর েফেরশতা, ি�ন বা
অনয্ এই যাই েহাক সবই বােতল। সিতয্কার ‘বুদ হেলন েকবল
েসই মহান আ�াহ তা‘আলাই। আ�াহপাক বেলন:
ّ
َ�ۡۦ هُوَ ٱل
ّ
ُ َّ ََ
 ّ
ّ ٱ�َ ه َو
ٰطِلُ وَأن
﴿َٰلِكَ بِأَنَ ٱ
ِ هُوَ ٱ�َۡقُوَأَن َ مَا يَدۡعُونَ مِن دُونِه
َ ۡ �َلۡع
ُ كب
ُّ
[٦٢:�﴾ ]ﺤﻟﺞ
ِ ِ ٱل
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“তা এই জেনয্ েয, আ�াহই �কৃত সতয্ এবং তাঁেক বাদ িদেয়
ওরা যারা ইবাদত করেছ তা িনঃসে�েহ বােতল”। (সূ রা হ�:
৬২)
ইিতপূ েবর্ বলা হেয়েছ ে, আ�াহ এই যথাথর্ েমৗিলক িবষেয়র
উে�েশয্ই ি�ন ও ইনসান সৃ ি� কেরেছন এবং তােদরেক তা
পালেনর িনেদর্শ িদেয়েছন। সুতরাং েহ পাঠ; িবষয়িট ভাল কের
েভেব েদখুন এবং এ স�েকর্ গভীরভােব িচ�া করুন। আপনা
কােছ িন�য়ই �� হেয় উঠেব, অিধকাংশ মুসিলম উ� গুরু�পূণ
েমৗিলক নীিত স�েকর্ িবরাট অজ্ঞতার মেধয্ িনপিতত রেয়
ফেল তারা আ�াহ্র সােথ অেনয্রও ইবাদত করেছ এবং তাঁর
�াপয্ ও খােলছ অিধকারঅেনয্র তের িনেবিদত কের চলেছ
এ িব�াসও আ�াহ পােকর �িত ঈমােনর অ�ভুর� েয, িতিনই
সবর্ জগেতর সৃি�কতর, তােদর যাবতীয় িবষেয়র বয্ব�াপক এবং
আ�াহ েযভােব ই�া েসভােব �ীয় জ্ঞান ও কুদরেতর �ার
তােদরেক িনয়�ণ কেরন। িতিন দু িনয়া-আেখরােতর মািলক ও
সম� জগৎবাসীর �িতপালক। িতিনই আপন বা�াহগেণর
যাবতীয় সংেশাধন, তােদর ইহেলৗিকক ও পারেলৗিকক ম�ল ও
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কলয্ােনর �িত আহবান জানােনার উে�েশয্ রাসূলগণেক ে�র
কেরেছন। ঐ সম� বয্াপাের পিব� আ�াহ ত‘আলার েকান শরীক
েনই। িতিন আ�াহ বেলন:
ّ ُ َٰ َ َ ُ َ ۡ َ ّ ُ ُ ٰ َ ُ ّ
ٞ
ۡ َ �
[٦٢:�ءٖ َو� ِيل﴾ ]الﺰمﺮ
� �ءٖ� وهو
ِ �
ِ ﴿�َ �ل ِق
“ আ�াহই �িতিট ব�র সৃ ি�কতর্া এবং িতিনই সবর্ িবষেয়
িয�াদার”। (সূ রা যু মার-৬২)
আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন:
ََ ٰ ََ ۡ ّ
ّ
�ى
﴿َ�َ �ُمُ ٱ�َُّ ٱ�َِّي خَلَقَ ٱلسَّ�َٰ�َٰتِ وَٱ�َۡ�ضَ �ِ سِتَّةِ �َيَّا ٖ� ُمَ ٱستو
ِ�ُۡغ
ٗ َ ُُُ ۡ َ َ َّ
َ َّمۡسَ وٱلۡقَمَرَ وَٱ�ُّجُوم
َ
َ ِيث
ّۢ�َٰت
مُسَخ
ٱلش
ۡعَرۡشِ�� ٱ�َّۡلَ ٱ�َهار �طلبهۥ حث
ِ
َ
َ
َ
َ ٱ�َُّ رَبُ ۡٱل َ�ٰلَم
ّ
َ  �َُ ٱ�َۡلۡقُ وَٱ�َۡمۡرُۗ �َب
[٥٤:�﴾ ]اﻷﻋﺮاف
� ٓبِأ ۡم ِرهِۗۦ
ارَك
ِ
“িন�য়ই েতামােদর �ভূ হেলন আ�াহ, িযিন আকাশম�ল ও
পৃিথবীেক ছয় িদেন সৃ ি� কেরেছন। অতঃপর িতিন আরেশর উপর
উঠেলন হেলন। িতিন রাতেক িদেনর অনু সরণ কের চেল। আর
িতিন সৃ ি� কেরেছন সূ যর, চ� ও তারকারািজ সবই তাঁর িনেদর্েশ
পিরচািলত। েজেন রােখা, সৃ ি� আর হুকুম �দােনর মািলক
16

িতিনই। িচর ম�লময় মহান আ�াহ িতিনই সবর্জগেতর �ভ ”।
(সূ রা আল-আ’রাফ-৫৪)
আ�াহ তা‘আলার �িত ঈমােনর আেরকিট িদক হেলা, কুরআন
শরীেফ উ�ৃ ত এবং রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম হেত
�মািণত আ�াহর সবর্ সৃ�র নামসমূহ ও তাঁর সেবর্া�ত গুণরাি
উপর েকান �কার িবকৃিত, অ�ীকৃিত, ধরন, গঠন বা সাদৃ শয্
আেরাপ না কের িব�াস �াপন করা। আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ّ
ُ يع ۡٱ�َ ِص
ُ ۖ وَهُوَ ٱلسَ ِمٞۡلِهِۦ �َۡء
[١١:�﴾ ]الﺸﻮرى
﴿َيۡسَ كَمِث
“েকান িকছু ই তাঁর সাদৃ শয্ েনই। িতিন সবর্ে�া, সবর্��”। (সূ রা
শূ রা-১১)
আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন:

ْ ۡ َ ََ
َ َ َ َ ُ ََ َُ ۡ َ َّ
[٧٤:نت ۡم � � ۡعل ُمون﴾ ]ﻨﻟﺤﻞ
� ُ�وا ِّ ٱ�َۡمۡثَالَۚ إِنَّ ٱ�َ �علم وأ
ِ ﴿ف� ت

“সু তরাং েতামরা আ�াহ্র েকান সদৃ শয্ ি�র কেরা ন, িনঃসে�েহ
আ�াহ্ই জােনন, েতামরা জান না”। (সূ রা নাহল : ৭৪)
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এই হেলা রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয় সা�ােমর সাহাবীগণ ও
তাঁেদর িন�াবান অনু সারী আহেল সু �াহ ওয়াল জামা‘আেতর
আিকদা বা িব�াস। ইমাম আবুল হাসান আল-আশ’আরী
রিহমাহু�া তাঁর ‘আল-মাকালাত আন আসহািবল হাদীস অ
আহিলস-সু �াহ’ �ে� এই আকীদার কথাই উ�ৃ ত কেরেছন।
এভােব ইল্ম ও ঈমােনর িবজ্ঞজেনর বণর্না কের েগেছন।
ঈমাম আওযায়ী রিহমাহু�াহ বেল: ইমাম যু হরী ও মাকহুলেক
আ�াহ্র গুণরািজ স�িকর্ত আয়াতগুিল স�েকর্ িজজ্ঞাস
হেল তাঁরা বেলন: এগুিল েযভােব এেসেছ িঠক েসভােবই েমেন
নাও। ওয়ালীদ িবন মুসিলম রিহমাহু�াহ বেলন ইমাম মােল,
আওযায়ী, লাইছ িবন সা‘দ ও সু ফইয়ান ছাওরীেক আ�াহর
গণরািজ স�ে� বিণর্ত হািদসসমূহ িজজ্ঞাসা করা হেল তাঁ
সকেলই উ�ের বেলন: ‘এগুিল েযভােব এেসেছ িঠক েসভােব
েমেন নাও’। ইমাম আওযায়ী বেলন: বহুল সংখয্ায় তােবয়ীগেণ
জীব�শায় আমরা বলাবিল করতাম েয, আ�াহ পাক তাঁর
আরেশর উপর িবরাজমান রেয়েছন এবং হাদীস শরীেফ বিণর্ত
তাঁর সব গুণাবলীর উপর আমরা িব�াস �াপন কির
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ইমাম মােলেকর উ�াদ রাবীআ িবন আবু আ�ু র রহমান
রিহমাহু�াহেক(আ�াহ তাঁরই আরেশর উপর উঠা) স�েকর্ যখন
িজজ্ঞাসা করা হয় তখন িতিন বে: আ�াহ তাঁর আরেশর উপর
উঠা অজানা বয্াপার ন; তেব এর বা�ব ধরণ আমােদর েবাধগময্
নয়। আ�াহর পক্ষ েথেকই আেস িরসাল, আর রাসূ েলর দািয়�
হেলা ��ভােব এর েঘাষণা করা এবং আমােদর কতর্বয্ হেলা এ
�িত িব�াস �াপন করা। ইমাম মােলক রিহমাহু�াহ েক[]اﻻﺳﺘﻮاء
স�েকর্ িজজ্ঞাসা করা হেল উ�ের িতিন ব: উপের উঠা
আমােদর জ্ঞাত আেছ তেব এর বা�বধরণ অজ, এর �িত
িব�াস �াপন করা আমােদর অবশয্ কতর্বয্ এবং এ স�ে
িজজ্ঞাসাবাদ করা ি‘আত। উে� সালামাহ রািদয়া�াহু আনহা
হেত ঐ একই অেথর্ হাদীস বিণর্ত আেছ। আহেল সু�াত ওয়া
জামাআ‘ত আ�াহ তা‘আলার জেনয্ ঐসব গুণাবলসাদৃ শয্হীনভােব
�িতি�ত কেরন, যা িতিন �ীয় েকারআন শরীেফ অথবা তাঁর
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর সহীহ হাদীসসমূেহ
আ�াহর জেনয্ �িত�া কেরেছন। তাঁরা আ�াহেক তাঁর সৃি�র
সাদৃ শ হওয়া েথেক এমনভােব পিব� রােখন যার মেধয্ ত‘তীল
বা গুণমু� হওয়র েকান েলশ থােকনা। ফেল তারা পর�র
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িবেরাধী আ�া েথেক মু� হেয় দলীল-�মােণর িভি�েত আ�াহর
গুণাবলীর উপর িব�াস �াপন কের থােকন
ব�ত: আ�াহ পােকর িবধানই হেলা, েযন মানু ষ রাসূ লগেণর
মাধয্েম ে�িরত সতয্েক আঁকেড় তাঁর সমুদয় সামথর্ েস পেথ ব
কের এবং িন�ার সােথ এর অে�ষায় থােক, তেবই তােক আ�াহ
সেতয্র পেথ চলার েতৗিফক দান কেরন এবং তার ব�বয্ে
িবজয়ী কের েদন। আ�াহ পাক বেলন:
َ ۡ َ َ ّ َ ۡ ﴿بَ ۡل َ� ۡقذ ُِف ب
ٞ َ َُ َ َ ُُ َ ََۡ
ّ
َلَ�ُمُ ٱلۡوَ�ۡلُ مِمَا
ۚ ٱ� ِق � ٱل�ٰ ِط ِل �يدمغهۥ فإِذا هو زاهِق
ِ
َ ُ َ
[١٨:ت ِصفون﴾ ]اﻷﻧبﻴﺎء
“বরং আিমেতা বােতেলর উপর সেতয্র আঘাত েহেন থাি,
ফেল তা অসতয্েক চুণ-িবচুণর্ কের েদয় এবং তৎক্ষনাৎই বাে
িবলু � হেয় যায়।” (সূ রা আি�য়া : ১৮)
আ�াহ তা‘আলা আেরকিট আয়ােত বেলন:
َ�َ يَ�ۡت
ّ
َ َٰ ۡ
ً ٱ� ّق َوأَ ۡح َس َن َ� ۡفس
َۡ ك ب
[٣٣ :ِ�ا﴾ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن
�
ئ
ج
َ�ُِونَكَ بِمَثَلٍ إ
﴿
ِ
ِ ِ
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“আর যখনই তারা েতামার স�ু েখ েকান নু তন কথা িনেয়
এেসেছ, সে� সে� আিম এর জবাব েতামােক জািনেয় িদেয়িছ
এবং অিত উ�মভােব মূ ল কথা বয্� কের িদেয়ি”। (সূ রা
ফুরকান: ৩৩)
হােফয ইবেন কািছর রিহমাহু�াহ তাঁর িবখয্া ত তাফসীর �ে
আ�াহ পােকর বাণী:
ََ ٰ ََ ۡ ّ
ّ
�ى
﴿ِنَ ُمُ ٱ�َُّ ٱ�َِّي خَلَقَ ٱلسَّ�َٰ�َٰتِ وَٱ�َۡ�ضَ �ِ سِتَّةِ �َيَّا ٖ� ُمَ ٱستو
َۡۡ
[٥٤:ش﴾ ]اﻷﻋﺮاف
� ِ ٱلعر
“ব�ত েতামােদর �ভু েসই আ�াহ িযিন আকাশ ম�ল ও
পৃিথবীেক ছয় িদেনর মেধয্ সৃি� কের, অতঃপর িতিন আরেশর
উপর উেঠন”। (সূ রা আরাফ: ৫৪)
এর বয্াখয্া �সে� অিত সু�র কথা বেলেছন যা অতয্� উপকা
িবধায় এখােন �িণধানেযাগয্ মেন কির। িতিন বেল, এ �র্সে�
েলাকেদর ব�বয্ অেন, এর িব�ািরত বণর্নার �ান এখােন নয়।
আমরা এ বয্াপাের ঐ পথই �হণ করেব, েয পেথ চেলেছন
পূ েবর্কার সুেযাগয্ মনীষ ইমাম মােলক, আওযায়ী, ছাওরী, লাইছ
21

িবন সা‘দ, শােফয়ী, আহমদ িবন রাহওয়া সহ তৎকালীন ও
পরবতর্ী মুসিলমেদর ইমামগণ। আর তা হেল: আ�াহর গুণাবলীর
বণর্না েযভােব আমােদর কােছ েপৗঁেছেছ িঠক েসভােবই তা েমে
েনয়া, এর েকান ধরণ, সাদৃ শয্ বা গুণ িবমুি� িনণর্য় বয্িতেরে
সাদৃ শয্ পি�েদর মি�ে� �থম লে�ই আ�াহর গুণাবিল স�েকর
েয ক�নার উদয় ঘেট তা আ�াহপাক েথেক স�ূ ণর্রূে
িবদু িরত। েকননা েকান বয্াপােরই েকান সৃি� আ�াহর সদৃশ হেত
পাের না। তাঁর সমতুলয্ েকান ব� েনই। িতিন সবর্ে�া, সবর্��া।
�কৃতপেক্ষ িবষয়িট তই, েযরূপ �ে�য় ইমামগণ বেল
েগেছন। তাঁেদর মেধয্ ইমাম বুখারীর উ�াদ নায়ীম িবন হা�াদ
আল খুজায়ী অনয্তম। িতিন বেলেছ: েয েলাক আ�াহেক তাঁর
সৃ ি�র সােথ েকান বয্াপাের সদৃশ মেন কের েস কােফর এবং েয
আ�াহুর সব গুণরািজ অ�ীকার কের যা �ারা িতিন িনেজে
িবেশিষত কেরেছন, েসও কােফর। েকননা আ�াহেক �য়ং িতিন
বা তাঁর রাসূ ল েযসব গুণরািজর �ারা িবেশিষত কেরেছ, সৃ ি�র
সােথ েসগুিলর েকান সাদৃশয্ েন
সু তরাং েয বয্ি� আ�াহ ত‘আলার জেনয্ কুরআন শরীেফর ��
আয়াত ও সহীহ হাদীসসমূ েহ বিণর্ত গুণরািজ এমনভােব �িত�
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কের যা, আ�াহর মহে�র সােথ মানানসই হয় এবং তাঁেক
যাবতীয় অপূ ণর্ত, খুঁত বা �িট-িবচুয্িত েথেক পা-পিব� রােখ
েস বয্ি�ই েহদায়ােতর পথ সিঠকভােব অনুসরণ কের চেল

[ি�তীয় নীিত]
েফেরশতােদর �িত ঈমান
েফেরশতাগেণর �িত বয্াপক ও িবশদভােব িব�াস �াপন করেত
হেব। একজন মুসিলম বয্াপকভােব এ িব�াস �াপন করেব ে,
আ�াহ তা‘আলার িবপুল সংখয্ক েফেরশতা রেয়েছন। তােদরেক
িতিন িনজ আনু গেতয্র জেনয্ সৃি� কেরেছন। তােদর বণর্না িদ
িতিন বেলেছন েয, তারা আ�াহর আেগভােগ েকান কথা বেল না,
বরং তারা সবদর্া তাঁর আেদশানুসাের িনজ িনজ পান কের
থােক।
আ�াহ তা‘আলা বেলন:
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َ ُ
َ
َ
ۡ ٞ
َۡ
َ ُ
َ ُ
َ
 َ� ۡعل ُم َما٢  � � َ ۡسبِقون ُهۥ بِٱلق ۡو ِل َوهم بِأ ۡم ِره ِۦ َ� ۡع َملون٢ ﴿ع َِباد ُّك َر ُمون
َ ََۡ
ّ
ۡ َ
َۡ َ
ُ ٰ َ َۡ
� َوهم ّم ِۡن خشيَتِهِۦ
� �يۡدِي ِه ۡم َو َما خلف ُه ۡم َ�َ �َشۡفَعُونَ إِ�َ ل َِم ِن ٱرت
�
َ ُ ۡ
[٢٨-٢٦ :ُمشفِقون﴾ ]اﻷﻧبﻴﺎء
“তারা আ�াহর স�ািনত বা�াহ। তাঁর (আ�াহর) আেগভােগ
তারা কথা বেল না বরং তারা সবর্দা তাঁেকই আেদশানুযায়ী দািয়�
পালন কের। তােদর স�ু েখ এবং প�ােত যা িকছু আেছ
সবিকছু ই তাঁর জানা রেয়েছ। যােদর পেক্ষ সুপািরশ করেব। আ
তারা (েফেরশতারা) আ�াহর ভেয় সদা সবর্দা ভীত স�� থাে”।
(সূ রা আি�য়া-২৬-২৮)
আ�াহর

েফেরশতাগণ

অেনক

�কার

দািয়ে�

িনেয়ািজত

রেয়েছন। ত�েধয্ একদল তাঁর আরশ উে�ালন কাে, অপর
একদল েবেহশ্ত-েদাযেখর ত�াবধােন এবং আেরক দল মানু েষর
আমলনামা সংরক্ষেণর দািয়ে� িনেয়ািজত রেয়েছ
আর আমরা িবশদভােব ঐসব েফেরশতােদর �িত িব�াস �াপন
করব, যােদর নাম আ�াহ ও তাঁর রাসূ ল উে�খ কেরেছন। েযমনজীবিরল, িমকাঈল, মািলক-িতিন েদাযেখর ত�াবধায়ক এভং
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ইসরাফীল-িতিন মহা�লেয়র িদন িশ�ায় ফুৎকার েদয়ার দািয়ে�
রেয়েছন। একািধক সহীহ হাদীেস তাঁর কথা উে�খ আেছ।
আেয়শা (রাি�য়া�াহু তা‘আলা আনহা) হেত বিণর্ত এক সহীহ
হাদীেস আেছ েয, নবী করীম সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলেছন: “েফেরশতাগণ নু েরর সৃ ি�, ি�নকুল খাঁিট আগুন েথেক
সৃ ি� এবং আদমেক যা িদেয় সৃ ি� কেরেছন তা আ�াহ তা‘আলা
(কুরআেনর িবিভ� আয়ােত) েতামােদরেক বেল িদেয়েছন”। ইমাম
মুসিলম উ� হাদীসিট সহীহ সনেদ �ীয় �ে� বণর্না কেরেছন
[তৃতীয় নীিত]
আসমানী িকতাবসমূ েহর �িত ঈমান
এভেব আ�াহ তা‘আলার িকতাবসমূ েহর �িত ইমান আনয়েনর
েক্ষে� বয্াপকভােব এ িব�াস �াপন করেত হেব, আ�াহ পাক
আপন সেতয্র েঘাষণা এবং র �িত আহ্বান জানােনার উে�েশয্
তাঁর নবী ও রাসূ লগেণর উপর অসংখয্ িকতাব অবতীণর্ কেরেছন
আ�াহ বেলন:
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ُ َّ�َانَ �َِقُومَ ٱ
اس
�ِ﴿َقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱ�َۡيِّ�َٰتِ وَأ َنزَ�َۡا مَعَهُمُ ٱلۡكِ�َٰبَ وَٱلۡم
ۡ
� ِ بِٱلق ِۡس
[٢٥ :ط﴾ ]ﺤﻟﺪﻳﺪ
“আিম আমার রাসূ লগণেক সু �� িনদশর্নািদসহ পািঠেয়িছ এবং
তাঁেদর সােথ িকতাব ও মানদ� নািজল কেরিছ, যােত মানু ষ
ইনসাফ ও সু িবচােরর উপর �িতি�ত হেত পাের”। (সূ রা হাদীদ :
২৫)
আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন:
ََ ََ َ
َ
ّ َُ َ ّ ّ
َ َََ َٗ َ ّٗ
نزل َم َع ُه ُم
�� َن َو ُمنذِرِ�ن وأ
ِ ِ ﴿ن ٱ�َّاسُ أُمَة �ٰحِدة �بعث ٱُّ ٱ�َب ِ ِ�ۧن مب
ْ َُ ۡ َ
ِ َّ�لۡكِ�َٰبَ بِٱ�َۡقِّ �َِحۡ�ُمَ �َ�َۡ ٱ
[٢١٣:ِيما ٱخ َتلفوا �ِي �هِ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
� اس
“�থমিদেক মানু ষ একই পেথর অনু সারী িছল। অন�র আ�াহ
নবীেদর

ে�রণ

কেরন

সিঠক

পেথর

অুসারীেদর

জনয্

সু সংবাদদাতা এবং িব�া�েদর জনয ভীিত �দশর্ণকারী িহেসেব।
আর, তােদর সােথ নািজল কেরন সেতয্র �তীকসমূ, এ উে�েশয্
েয, েলাকেদর মেধয্ েযসব িবষেয় মতিবেরাধ সৃি� হেয়েছ িতিন
তার চুড়া� ফায়সালা কের েদন”। (সূ রা আল-বাকারা:২১৩)
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আর িবশদভােব আমরা ঐসব িকতােবর �িত িব�াস �াপন
করেবা েযগুিলর নাম আ�াহ তা‘আলা িবেশষভােব উে�খ
কেরেছন। েযমন, তাওরাত, ইি�ল, যাবুর ও কুরআন। এগুিলর
মেধয্ কুরআনই সেবর্া�ম ও সবর্েশষ িকতাব যা পূবর্বতর্ী
িকতাবসমূ েহর সংরক্ষক ও সতয্য়নকারী। সম� উ�তেক ইহা
অনু সরণ করেত হেব এবং রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
েথেক বিণর্ত সহীহ সু�াতসহ ইহারই ফায়সালা েমেন িনেত হেব।
েকননা, আ�াহপাক তাঁর নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক সম� ি�ন ও ইনসােনর �িত রাসূ ল িহেসেব ে�রণ
কেরেছন এবং তাঁর �িত এই মহান িকতাব ‘কুরআন শরীফ’
নািযল কেরেছন, যােত িতিন ইহা �ারা েলাকেদর মেধয্ ফায়সালা
কেরন। উপর�, আ�াহ তা‘আলা এই কুরআনেক তােদর অ�র�
যাবতীয় বয্ািধর �িতকা, তােদর �িতিট িবষেয়র ��
�িতপাদক এবং মু’িমনেদর জনয্ েহদায়াত ও রহমত�রূ
অবতীণর্ কেরেছন। আ�াহ ত‘আলা বেলন:

َ َُ ُۡ ۡ ُ ّ
ّ
ٞ ار
َ نز ۡل َ�ٰ ُه ُم َب
َ َأ
﴾�ون
ك َٱتَب ِ ُعوهُ ٱ�َّقُواْ لَعَلَ�م تر
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ٌ﴿ َو َ�ٰ َذا ك َِ�ٰب
[١٥٥:]اﻷﻧﻌﺎم

“আর, ইহা এক মাহকলয্াণময় �� যা আিম অবতীণর্ কেরিছ
সু তরাং েতামরা ইহারই অনু সরন কর এবং তাকওয়াপূ ণর্ আচরিবিধ �হণ কর। তাহেল েতামােদর �িত রহমত নািজল হেব”।
(সূ রা আল-আনআম: ১৫৫)
আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন:
َ ُّ ّ ٗ َۡ َ َ ۡ َ َۡ َ َّۡ
َ ۡ �ء َو ُه ٗدى َو َر
َ ى ل ِۡل ُم ۡسلِم
َ ۡ ُ �� ٗة َو
ٰ �
﴾�
ِ
ٖ ۡ �ِ
ِ ﴿َنَزَ�ا عليك ٱلكِ�ٰب ت ِب�ٰنا ل

[٨٩:]ﻨﻟﺤﻞ

“আিম মুসিলমেদর জনয্ �েতয্কিট িবষেয় �� বয্া, পথ
িনেদর্, রহমত ও সু সংবাদ�রূপ এই িকতাব অবতীণর্ করল”।
(সূ রা আন-নাহল: ৮৯)
আ�াহ তা‘আলা অনয্� বেল:
ُ ّ
َ َ ّ
ُ
ت
َّ�يعًا ٱ
َِ� ۡرَسُول ٱ�َِّ إِ�َۡ�ُم
ِي
ِ ٰ �ٰ�َ�َُۥ مُلۡكُ ٱلس
ِ ّ� ﴿ۡ �َٰٓ�َ�ُّهَا ٱ�َاس
�َ
�ُ ّ
ّ
ّ
َ َ ۖيت
ُ � �َٓ إِ�َٰهَ إِ�َ ُه َو يُ ۡ�ۦ َو ُ� ِم
ّ َ�ِنُواْ بِٱ�َِّ وَرَسُو�ِ ٱ
ِ
� �ِِّّۡ ٱ�َِي
ٔ
�
ِض
ۡ�َٱ
ِ
ِِ
ّ
َ
َ ُ
َ َِّ�ۡمِنُ بِٱ
[١٥٨ : وَ�ِ�َٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَ� ۡم � ۡه َت ُدون﴾ ]اﻷﻋﺮاف
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“(েহ রাসূ ল) বল, ওেহ মানবম�লী ! িন�য়ই আিম েতামেদর
সকেলর �িত ে�িরত েসই আ�াহর রাসূ ল িযিন জমীন ও আকাশ
সমূ েহর এক�� মািলক। িতিন বয্াতীত আর েকান মা‘বুদ েনই,
িতিনই জীবন মৃতুয্ দান কেরন। অতএ, েতামরা আ�াহ ও তাঁর
িনরক্ষর নবীর �িত ঈমান , েয আ�াহ ও তাঁর সকল বাণীর
�িত িব�াস রােখ। আর েতামরা তার অনু সরণ কর যােত েতামরা
সরল সিঠক পেথর স�ান লাভ করেত পার”। (সূ রা আলআ‘রাফ: ১৫৮)

[চতুথর্ নীি]
রাসূ লুগেণর �িত ঈমান
আ�াহর ে�িরত রাসূ লগেণর �িতও বয্াপক ও িবশদভােব িব�াস
�াপন করেত হেব। সু তরাং আমরা িব�াস কির েয, আ�াহপাক
আপন বা�ােদর �িত তােদর মধয্ হেত বহু সংখয্ক রাশুভসংবাদবাহ, ভীিত �দশর্ণকারী ও সেতয্র পােন আহবায়
রূেপ ে�রণ কেরেছন। েয বয্ি� তােদর আহবােন সাড়া িদেয়েছ
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েস েসৗভােগয্র পরশ লাভ কেরে, আর েয তােদর িবেরািধতা
কেরেছ েস হতয্াশা ও অনুেশাচনার িশকাের িনপিতত হেয়েছ
রাসূ লগেণর মেধয্ সবর্ে�� ও সবর্েশষ হেলন আমােদর ি�য় ন
মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া ,িতিন সা�া�াহু আলইিহ
ওয়াসা�াম বেলন:

َ ً
ۡ
َ ِبُواْ ٱل�َٰ ُغ
ٱ�دُواْ ٱ�ََّ وَٱجۡتَن
ّ
ّ
﴿َلَقَدۡ �َعَث
﴾ۖوت
ۡنَا �ِ �ُِّ أُمَةٖ َّ ُسو� أ ِن

[٣٦:]ﻨﻟﺤﻞ

“�েতয্ক জািতর �িত আিম রাসূল পািঠেয়িছ এই আেদশ
সহকাের েয,েতামরা আ�াহর ইবাদত কর এবং তাগুেতর
(শয়তান বা শয়তানী শি�র) ইবাদত েথেক দূ ের থাক”। (সূ রা
আন-নাহল: ৩৬)
আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন:
�َّ�ن َو ُمننَ �َِ�َّ يَ�ُونَ لِلنَّاسِ �ََ ٱ�َِّ حُج
ّ �ٗ ﴿ ُّ ُس
َ �ِ ّ َمُب
ّ
﴾��َعۡدَ ٱلرُ ُس ِل
ِ

[١٦٥ :]اﻟنﺴﺎء
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“আিম তাদর সবাইেক শুভসংবাদবাহী ও সতকর্কারী রাসূ
িহেসেব ে�বণ কেরিছ যােত এ রাসূ লগেণর আগমেণর পর
মানু েষর পেক্ষ আ�াহর িবরুে� েকান অিভেযাগ না থ”। (সূ রা
িনসা-১৬৫)
আ�াহ তা‘আলা অনয্� বেল:

َ ٓ َ ّ
َ ُ
ّ
﴾َۗمَ ٌد �بَا أ َح ٖد ّمِن ّرِ َجال ِ� ۡم َو�ٰ�ِن سُولَ ٱ�َِّ وَخَا�َمَ ٱ�َّب ِ ِ�ۧ َن
ُ� َ﴿ّا �َن

[٤٠:]اﻷﺣﺰاب

“মুহা�দ েতামােদর পুরুষেদর মেধয্ কােরা িপতা নন বরং িতি
েতা আ�াহর রাসূ ল ও সবর্েশষ নব”। (সূ রা আল-আহ্যাব: ৪০)
ঐ সম� নবী –রাসূ লগেণের মেধয্ আ�াহ যােদর নাম উে�খ
কেরেছন বা যােদর নাম রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
েথেক �মািণত হেয়েছ তােদর �িত আমরা িবশদভােব ও িনিদর্�
কের িব�াস �াপন কির। েযমন: -হযরত নূ হ, হযরত হু, হযরত
সােলহ, হযরত ইবরাহীম ও অনয্ানয্ রাসূলগণ। আ�াহ তাঁেদ
সকেলর উপর, তােদর পিরবারবগর্ ও অনুসারীেদর উপর রহমত
ও শাি� বষর্ণ করু
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[প�ম নীিত]
আেখররাত িদবেসর উপর ঈমান
পরকাল স�েকর্ আ�াহ ত‘আলা ও তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম কতৃর্ক �দ� যাবতীয় সংবােদর �িত িব�াস
�াপন আেখরােতর িদেনর উপর ঈমােনর অ�ভুর্। মৃতুয্র পর যা
িকছু ঘটেব েযমন: কবেরর পরীক্, েসখানকার আযাব ও েনয়ামত,
েরাজা েকয়ামেতর ভয়াবহতা ও �চ�তা, পুলিসরাত, দাঁিড়পা�াহ,
িহসাব-িনকাশ, �িতফল �দান, মানু েষর মেধয্ তােদর আমলনামা
িবতরণ: তখন েকউবা তা ডান হােত �হণ করেব আবার েকউবা
তা বাম হােত বা িপছেনর িদক হেত �হন করেব ইতয্ািদ সব
িকছু র উপর িব�াস �াপন উ� ঈমােনর আওতাভূ �। এত�য্তীত
আমােদর

ি�য়

নবী

হযরত

মুহা�দ

সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম-এর অবতরেনর জনয্ িনধর্ািরত হাউেজ কাউস,
েবেহশত-েদাযখ, মুিমন বা�াগণ কতৃর্ক তােদর �ভু পােকর দশর্
লােভ এবং তােদর সােথ আ�াহর কেথাপকথনসহ অনয্ানয্ য
িকছু কুরআেন কারীম ও রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
32

হেত িবশু�ভােব িণর্ত হাদীেস উে�খ রেয়েছ তার �িত িব�াস
�াপনও আেখরােতর িদেনর উপর ঈমােনর অ�ভুর্। সুতরাং
উপেরা� সব কয়িট িবষেয়র  উপর

আ�াহ ও তাঁর রাসূ ল কতৃর্ক

িনেদর্িশত প�ায় িব�াস করা আমােদর উপর ওয়ািজব

[য� নীিত]
ভােগয্র �িত ঈমা
ভােগয্র �িত ঈমান বলেত িনে�া� চারিট িবষেয়র উপর িব�াস
�াপনেক বুঝায়:
�থমত: এই িব�াস �াপন করা েয, অতীেত যা িকছু িছল এবং
বতর্মান বা ভিবষয্েত যা িকছু হেব তার সবিকছুই আ�াহ পােক
জানা আেছ। িতিন আপন বা�ােদর যাবতীয় অব�া স�েকর্
অবিহত। তােদর িরিজক, তােদর মৃতুয্ক, তােদর ৈদনি�ন
কাযর্াবলীসহ অনয্ানয্ সব িবষয়ািদ স�েকর্ িতিন সময্ক,
েকান িকছু ই তাঁর অেগাচের েনই। িতিন পুত-পিব� মহান। এ
স�েকর্ আ�াহপাক বেল:
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ُ َّ
ٞ �ءٍ َعل
ۡ َ � ّل
[٦٢:ِيم﴾ ]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت
ِ ِ ﴿نَّ ٱ�َ ب
“িন�য়ই আ�াহ �েতয্কিট ব� স�েকর্ সবর্ািধকত”। (সূ রা
আল আনকাবুত: ৬২)
মহামিহম আ�াহ আেরা বেলন:
ۡ
ُ
َ ّ ٱ�َ قَ ۡد أَ َح
َ ّ َ وَأنِٞ �َۡءٖ قَدِير
َ
ۡ َ � ّل
﴾�ۢ�ءٍ عِل َم
ب
اط
ُّ� ََٰ� ََّ�﴿ۡل َمُوٓاْ أَنَّ ٱ
ِ
ِ
[١٢ :]اﻟﻄﻼق
“যােত েতামরা জানেত পার েয, আ�াহ সব িকছু র উপর শি�মান
এবং একথাও জানেত পার েয, আ�াহর জ্ঞান সব িকছুেত
পিরবয্া� হেয় আে”।(সূ রা তালাক-১২)
ি�তীয়ত: এই িব�াস �াপন করা েয, আ�াহ পাক যা িকছু
িন�র্ার ও স�াদন কেরেছন সব িকছু ই তাঁর িলখা রেয়েছ। এ
স�েকর্ আ�াহ বেল:

َ ََ َ ۡ ُۡ ُ َۡ ُ ُ َ َ َۡ َ َۡ
[٤ :ِندنا كِ�ٰبٌ َحفِي�﴾ ]ق
﴿قد عل ِمنا ما تنقص ٱ��ض مِنهمۖ وع
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“পৃিথবী তােদর েদহ েথেক যা িকছু ক্ষয় কের তা আমার জান
আেছ এবং আমার িনকট একিট সংরক্ষক িকতাব রেয়”। (সূ রা
�াফ:৪)
আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন:
ّ
ُ�
[١٢ :�﴾ ]�ﺲ
ٖ ِ ﴿ َّ �َۡءٍ أَحۡصَيۡ�َٰهُ �ِٓ إِمَا�ٖ مُب
“এবং আিম �িতিট ব� একিট �� িকতােব সংরিক্ষত েরেখ”।
(সূ রা ইয়ািসন-১২)
আ�াহ তা‘আলা অনয্� বেল:
 َُ ۡ َنَّ ٱ�ََّ � َ عۡلَم
َ َ ّ
ٰبٍ إِنَ �ٰل ِك
﴿ۡ �ع لَمۡ أ
� َ�ِمَا �ِ ٱلسَّمَآءِ وَٱ�َۡ�ضِ� إِنَّ �َٰلِكَ �ِ ك
ّ َ
[٧٠:﴾ ]ﺤﻟﺞٞ�َِ ٱ�َِ �َس
“েতামার িক জানা েনই, আকাশ ও পৃিথবীেত যা িকছু রেয়েছ
আ�াহ তা অবগত আেছন? িন�য়ই ইহা একিট িকতােব
সংরিক্ষত আেছ। ইহা আ�াহর িনকট অিত স”। (সূ রা হ�৭০)
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তৃতীয়ত: আ�াহ তা‘আলার কাযর্করী ই�ার �িত িব�াস �াপন
করা। িতিন যা ই�া কেরন তাই হয় এবং যা ই�া কেরন না তা
হয় না। এ স�েকর্আ�াহ পাক বেলন:
ٓ َ
ُ ۡ َّ
[١٨:نَّ ٱ�َ َ�ف َعل َما �َشا ُء﴾ ]ﺤﻟﺞ
﴿
“আ�াহ যা ই�া তা কেরন” (সূ রা হ�-১৮)
মহামহীম আ�াহ আেরা বেলন:

َ َ ُ َ ً ۡ َ َ ََ َٓ ُُٓ َۡ ٓ َ ّ
ُ ُ َ ُ
[٨٢ :�ٔا أن َ�قول ُ�ۥ �ن � َيكون﴾ ]�ﺲ
﴿ِ�َما أمرهۥ إِذا أراد ش

“ব�ত: িতিন যখন েকান িকছু র ই�া কেরন তখন তার কাজ শুধু
এই হয় েয, িতিন তােক বেলন ‘হও’ ফেল তা হেয় যায়” । (সূ রা
ইয়ািসন-৮২)
আ�াহ তা‘আলা অনয্� বেল:
َ ﴿َا �َشَ آءُونَ إِ�َّٓ أَن �َش
َ آءَ ٱ�َُّ رَبُ ۡٱل َ�ٰلَم
ّ
[٢٩:�﴾ ]ﺘﻟﻜﻮ�ﺮ
ِ
“আর, আসেল েতামেদর চাওয়ায় িকছু হয় না, যতক্ষণ না আ�া
রা�ু ল আলামীন চােহন”। (সূ রা তাকভীর: ২৯)
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চতুথর্: এই িব�াস রাখা েয, সম� ব�জগত আ�াহ পােকর
সৃ ি�। িতিন বয্তীত না েআকান ��, না আেছ েকান �ভু�িতপালক।
মহান আ�াহ বেলন:
ّ ُ َٰ َ َ ُ َ ۡ َ ّ ُ ُ ٰ َ ُ ّ
ٞ
ۡ َ �
[٦٢ :�ءٖ َو� ِيل﴾ ]الﺰمﺮ
� �ءٖ� وهو
ِ �
ِ ﴿�َ �ل ِق
“আ�াহ

�িতিট

ব�র

সৃ ি�কতর্

এবং

িতিনই

সবিকছু র

কমর্িবধায়”। (যু মার: ৬২)
আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন:
ُ
ّ
َ
﴿َ�ُّهَا ٱ�َّاسُ ٱذۡكُر
ِ َ�واْ نِعۡمَت ٱ�َِّ عَلَيۡ�ُمۡۚ هَلۡ مِنۡ �َٰلِقٍ �َ�ُۡ ٱ
َۡ ٓ ّ
َ ُ َ ۡ ُ ٰ ّ �ََ ٓ َ ٰ َّ هُوَۖ ف
[٣:َ�َ تؤفكون﴾ ]ﻓﺎﻃﺮ
�ِ�ض � إِ� إ
� ِ �َرۡزُقُ�ُم مِّنَ ٱلسَ َماءِ َوٱ
“েহ মানব ম�লী, েতামােদর �িত আ�াহর অনু �হ �রূপ কর।
আ�াহ বয্তীত িক েতামােদর েকান ��া আেছ! েয েতামািদগেক
আকাশ ও পৃিথবী হেত িরিজক দান কের? িতিন বয্তীত অনয
েকান মা‘বুদ েনই। সু তরাং েতামরা েকান পেথ পিরচািলত
হে�া”? (সূ রা ফািতর: ৩)
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অতএব, ভােগয্র উপর ঈমান বলেত আহেল সু�াত ওয়াল
জামায়ােতর মেত উপেরা� চারিট িবষেয়র �িত িব�াস
�াপনেকই বুঝায়। পক্ষা�, িবদ্আ‘ত প�ীরা ইহার েকান
েকানিট অ�ীকার কের থােক। উে�খেযাগয্ ে, আ�াহর উপর
ঈমােনর মেধয্ এ িব�াসও অ�ভু� রেয়েছ েয, ঈমান মােন কথা
ও কাজ যা পূ েণয্ বৃি� এবং পােপ �াস পায়। একথাও ইমােনর
অ�ভুর্ েয, কুফরী ও িশরক বয্তীত েকান কবীরা গুন-েযমন,
বয্িভচা, চুির, সু দ �হণ, মদয্পা, িপতামাতার অবাধয্তা ইতয্ািদ
জনয্ েকান মুসিলমেক কােফর বলা যােবন, যতক্ষণ  েস তা
হালাল বেল গণয্ করেব। আ�াহ ত‘আলা বেলন:
َ
ٓ َ
ۡ
َ َ َ ُ
َّ
َ ۡ ُ � نَّ ٱ�َ َ� َ� ۡغف ُِر أن
﴾ۚ � َك بِهِۦ َو َ�غف ُِر َما دون �ٰل ِك ل َِمن �َشا ُء
﴿

[١١٦:]اﻟنﺴﺎء

“িন�য়ই আ�াহ তাঁর সােথ িশরক করার অপরাধ ক্ষমা কের
না। এত�য্তীত সবিকছু যােক ই�া িতিন ক্ষমা ন”। (সূ রা
িনসা-১১৬)
ি�তীয় �মাণ হেলা: রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম হেত
একািধক মুতাওয়ািতর হাদীেস বিণর্ত আেছ ে, আ�াহ তা‘আলা
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পরকােল এমন েলাকেকও মু� করেবন যার অ�ের (এ জগেত)
শষয্দানা পিরমাণ ঈমান িবদয্মান িছ

আ�াহর �িত িব�ােসর অ�ভু�
র কেয়কিট িবষয়
আ�াহর পেথ �ীিত-ভালবাসা, িবে�ষ, ব�ু� এবং শ�তা েপাষণ
করাও আ�াহর �িত ঈমােনর অ�র্গত। সূতরাং ম‘িমন বয্ি�
অপর মু’িমনেদর ভালবাসেব এবং তােদর সােথ স�ীিত বজায়
েরেখ চলেব। পক্ষা�, েস কােফরেদর �িত িবে�ষ েপাষণ
করেব এবং তােদর সােথ ৈবরীতা বজায় রাখেব। মুসিলম উ�াহর
মু’িমনেদর শীষর্�ােন রেয়েছন রাসূেল করীম সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�ােমর সাহাবীগণ। তাই, আহেল সু �াত ওয়াল জামায়াত
তােদর �িত স�ীিত ও গভীর ভালবাসা েপাষণ কের।। আর
একথাও িব�াস কের েয, এরাই নবীকুেলর পর সেবর্া�ম
মানবেগা�ী। নবী করীম সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
َ ُ َ ْ
» اﻨ ﻗ
«ﻳﻦ ﻳَﻠ ْﻮ� ُﻬ ْﻢ
اﺬﻟ
ِ َّﻟّﺎس َﺮْ�ِ � ُﻢَّ اﺬﻟِْﻳﻦَ ﻳَﻠُﻮْ�َﻬُﻢْ �ُﻢ

39

“সেবর্া�ম মানবেগা�ী আমরা যুেগর েলােকর, তারপর তােদর
পরবতর্ী যুেগর মানুষ এবং তারপর এেদর পরবতর্ী’। (অ�
হাদীেসর িবশু�তার উপর বুখারী ও মুসিলম একম)
তারা আেরা িব�াস কেরন েয, এই সেবর্া�ম মানবেগা�ীর মেধয
আবু বকর িস�ীক হেলন সেবর্া�, তারপর উমর ফারু,
তারপর উসমান জুন্নুরাইন, তারপর আলী মুরতাজা (তাদের
সবার উপর আ�াহর স�ি� বিষর্ত হউ)। তাঁেদর পর হেলন
েবেহশেতর সু সংবাদ�া� অপর সাহাবীগণ রািদয়া�াহু আনহু
তারপর আেরা বাকী সব সাহাবীগেণর �ান (আ�হ তােদর উপর
স�� েহান)। আহেলসু �াত ওয়াল জামায়াত সাহাবীেদর মেধয্
সংঘিটত িববাদ-িবসংবাদ স�েকর্ েকানরূপ ম�বয্ েথেক িব
থােকন। তাঁরা মেন কেরন েয, সাহাবীগণ ঐ সব বয্াপাে
মুজতািহদ িছেলন। যােদর ইজেতহাদ সিঠক িছল তাঁরা এক গুণ
সাওয়ােবর অিধকারী। তাঁরা রাসূ লু�ার �িত, িব�াসী তাঁর
বংশধরেদর ভারবােসন এবং তাঁেদর �িত ভি� �দশর্ণ কেরন।
তাঁরা মুিমনগেণর মাতৃকুল রাসূ লু�াহর সহধিমর্নীেদর ভি� কেরন
এবং তাঁেদর সকেলর জনয্ আ�ার স�ি� কামনা কেরন।
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এভােব আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আেতর েলােকরা িনেজেদরেক
রােফজীেদর নীিত েথেক মু� রােখন। রােফজীরা রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সহাবীগেনর �িত িবে�ষভাব েপাষণ কের
এবং তাঁেদর �িত সীমািতির� ভি� �দশর্ণ কের এবং তাঁেদরেক
আ�াহ কতৃর্ক �দ� �ােনর আেরা উপের মযর্াদা �াদন কে
আহেল সু �াত ওয়ার জামা‘আত ঐ সব �া� মতাবল�ীেদর নীিত
েথেকও িনেজেদরেক মু� রােখন, যারা েকান েকান েকাথাও
কােজর �ারা আহেল বাইতেক য�ণা �দান কের। আিম এই
সংিক্ষ� পিরসের যা উে�খ কের,েসসব েসই িবশু� আকীদা বা
ধমর্িব�ােসর অ�ভুর্� যা িদেয় আ�াহ‘আলা তাঁর ি�য় রাসূ ল
হযরত

মুহা�দ

সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক ে�রণ

কেরেছন। এিটই নাজাত �া� আহেল সু �াত ওয়াল জামা‘আেতর
ধমর্িব�া, যােদর স�েকর্ নবী করীম সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম ভিবষয্�াণী কের বেলিছেল:
َ
َ
َ
َ
ْ ُﻮْرةَ ﻻَ ﻳ ﺮﻀُُّﻫ ﻢ
ْ ّﻬُﻢْ ﺣَﻰﺘّ ﻳَﺄ
ﻲﺗ
ُ ﻣِﻦْ ﺧَﺬَل
ْﻖِّ ﻣَﻨ ﺼ
َْ»َﺎﺋِﻔَﺔُ ﻣِﻦْ أُﻣّﻲﺘِْ ﻰﻠﻋََاﺤﻟ
ِ
َْ
َُ َ ْ ُ
«ﺤﺎﻧﻪ
ﷲ ﺳﺒ
ِ أم ُﺮ ا
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“আমার উ�েতর একিট দল সবর্দা সেতয্র উপর সাহাযয্ �
হেয় িটেক থাকেব। কােরা অপমান, অতয্চার তােদর ক্ষিত সাধ
করেত পারেবনা, যতক্ষণ না আ�াহ পােকর িনেদর (িকয়ামত)
সমুপি�ত হেব’।
িতিন আেরা বেলন:
َا
ََ
ﻗ ﺖِ ا
ْ اﻴﻟ
َ
َ ْ َﻟَّﺼَﺎرَى ﻰﻠﻋ إﺛْنَﺘ
�
» َﻬُﻮْدَ�ُ ﻰﻠﻋَ إﺣْﺪِى وَ ﺳَﺒْﻌِ�َْ ﻓِﺮْﻗَﺔً و �ْﺮﺘَََ ﻨ
ِ
َّاﻨﻟَّﺎرِ إﻻ
ًَ َْ ْ َ َ َ َ َ ََ
ًَ
ً
« اﺣ َﺪة
ِْ َﺎ ﻲﻓ، � ﻓِ ْﺮﻗﺔ
 َﺘَﻔْﺮِقُ ﻫَﺬِهِ  ﻷُﻣَّﺔُ ﻰﻠﻋ ﺛﻼث و ﺳﺒ ِﻌ،ﻓِ ْﺮﻗﺔ
ِ َو
‘ইয়াহুদী স�দায় একা�র দেল িবভ� হেলা এবং ি��ান
স�দায় বাহা�র দেল িবভ� হেলা, আর আমার এই উ�ত
িতয়া�র দেল িবভ� হেব। ত�েধয্ একিট বােদ সব’িট দলই
জাহা�ােম যােব। তখন সাহাবীগন বেল উঠেলন: েহ আ�াহর
রাসূ ল, েস দলিট েকমন হেব? উ�ের িতিন বলেলন:
َ ﻞِ ﻣَﺎ أَﻧَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَ أَﺻ
ْ ْﺤَﺎ
« ﻲﺑ
ْ » ﺎﻛَنَ ﻰﻠﻋَ ﻣِﺜ
ِ
‘েয দল আমার ও আমার সাহাবীেদর অনু সৃত নীিতর উপর
চলেব’। এই নীিতই েসই আকীদা বা ধমর্ িব�ােসর নাম�র যার
উপর দৃ ঢ়ভােব অটল থাকা এবং তারা পিরপ�ী িবষয় হেত সতকর্
42

থাকা সকেলর পেক্ষ একা� অপিরহাযর্। আর যারা এই আকী
হেত পথ�� এবং এর িবপরীত পেথ পিরচািলত, তারা কেয়ক
�কাের িবভ�। যথা; মূ িতর্পুজ, �িতমাপুজক, েফেরশতা,
আউিলয়া, ি�ন, বৃ ক, ��র ইতয্ািদর ইবাদতকারীগণ। এব
েলাক আ�াহর রাসূ লেদর আহ্বােন সাড়া না িদেয় তাঁেদর
িবেরািধতা ও শ�তা কেরেছ। েযমনটা কেরেছ কুরাইশ ও িবিভ�
আরব েগা� আমােদর ি�য়নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর সােথ। তারা তােদর মা‘বুদেদর কােছ �ীয় অভাব
পূ রেণর, েরাগমুি� ও শ�র উপর িবজয় লােভর জনয্ �াথর্ণ
জানােতা এবং এই মা‘বুদেদরই উে�েশয্ জবাই ও মানত িনেবদন
করেতা। ফেল, যখনই রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
তােদর এসব কমর্কাে�র িবরুে� দাঁড়ােলন এবং তােদরে
একমা� আ�াহরই উে�েশয্ খেলছভােব ইবাদত করার আহবান
জানােলন, তখনই তারা এই আহ্বানেক অ�াভািবক মেন কের
এর িবরুে� উেঠ পেড় লাগেলা এবং বলেত লাগেল:
ّ �ًجَعَلَ ٱ�لِهَةَ إِ�َٰهٗا �َٰحِد
ٞ ج
َ �ءٌ ُع
ۡ َ َ ۖ إِنَ َ�ٰ َذا ل
[٥ :اب﴾ ]ص
َ﴿
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“েস িক বহু ম‘বুদেদর পিরবেতর্ মা� এক ম‘বুদ বািনেয় িনল?
এেতা এক িনি�ত অ�ূত বয্াপা”। (সূ রা ছাদ: ৫)
অন�র, রাসূ লু�াহ তােদরেক আ�াহর �িত ডাকেত থােকন এবং
িশরক েথেক ভীিত �দশর্ণ ও তােদর কােছ �ীয় আহবােনর
হাকীকত িবে�ষেণ আ�িনেয়াগ কেরন। যার ফেল আ�াহপাক
�থম িদেক তােদর িকছু সংখয্ক েলাকেক েহদায়াত দান কেরন
এবং পের তারা দেল দেল আ�াহর �ীেন পেবশ কের। এইভােব
রাসূ েল করীম সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া, তাঁর সাহাবীগণ ও
তাঁেদর িন�াবাণ অনু সারী তােবইনেদর ধারাবিহক �চার ও দীঘর্
সং�ােমর পর আ�াহুর �ীন অনয্ানয্ সমুদয় �া� �ীেনর উ
িবজয়ী েবেশ আ��কাশ করেলা।
পরবতর্ী কােলর মুশিরক সদায়
সমেয়র বযবধােন অব�ার পিরবতর্ন ঘেট এবং অিধকাংশ েলাক
অজ্ঞতায় িনমি�ত হেলা। সংখয্াগুরু

জনগণ -

আওিলয়াগেণর �িত সীমািতির� ভি�-��া এবং িবপদ-আপেদ
তােদর িনকট �াথর্ণাসহ অনয্ানয্ িশরেকর মাধয্েম ইসলাম প
অ�কার যু েগ িফের েগল। তারা কােলমা ‘লা ইলাহ ই�া�াহ’র
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�কৃত অথর্ এতটুকু অনুধাবেন বয্থর্তার পিরচয় , যতটুকু
আরেবর কােফররা উপলি� করেত েপেরিছল। আ�াহ সকলেক
সতয্ উপলি� করার েতৗিফক িদন। অজ্ঞতার সয়লােব ত
নবুওয়ােতর যু গ হেত দু রে�র ফেল বতর্মান কাল পযর্� মানুেষ
মেধয্ বয্াপকভােব উ� িশরক ছিড়েয় পেড়। বতর্মান কােল
মুশিরকেদর �া� ধারণা হুবহু পূবর্বতর্ী মুশিরকেদর মে
িবদয্মান িছল। তারা বলেত:
َ
ّ
[١٨ :﴿ٰؤُ�َٓءِ شُفَ�ٰٓؤُنَا عِندَ ٱ�َِۚ﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ
“তারা আ�াহর িনকট আমােদর জেনয্ সুপািরশকার”। (সূ রা
ইউনু স-১৮)
তােদর একথাও িছল;
ٰٓ
[٣:َ﴾ ]الﺰمﺮ

�ۡٱ�َِّ زُل

ۡ ُ َُُۡ َ
َ �ِ﴿ما �عبدهم َّ �ُِقَرِّ�ُونَآ إ

“আমরােতা এগুিলর ইবাদত এজনয্ কির , এরা আমােদরেক
আ�াহর সাি�েধয্ এেন িদে”। (সূ রা যু মার-৩)
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আ�াহ তা‘আলা এ �াি�র অপেনাদন কের �� বেল িদেলন েয,
আ�াহ িভ� কােরা ইবাদত করা েস েয েকউ েহাক না েকন
আ�াহর সােথ িশরক ও কুফরী করার নামা�র। েযমন আ�াহ
তা‘আলা বেলন:
َ
َُ
عۡبُدُونَ مِن
ُ
َ  يَنفَعُه
َ
مۡ وَ�قُولُونَ �َٰٓؤُ�َٓءِ شُفَ�َٰٓؤنا
�َ�ُُّهُمۡ و
دُونِ ٱ�َِّ مَا �َ ي
﴿
ّ
﴾... َِۚ�ِندَ ٱ
“তারা আ�াহ বয্তীত এমন ব�র ইবাদত করেছ যা তােদর
কিতও করেত পাের না, উপরকারও করেত পাের না। তদু পির
তারা বেল েয, এগুিল আ�াহর িনকট আমােদর সুপািরশকার”।
আ�াহ তা‘আলা তােদর ব�বয্ নাকচ কের িদেয় বেল:
َۡ
َ
ّ َُ ُۡ
َ �ض ُس ۡب
َ َ ّ
�ٰ َن ُهۥ
َ�
ٔ ُ ِ  قل �� َن...﴿
ِ ٰ �ٰ�َٱ�ََّ بِمَا �َ �َعۡلَمُ �ِ ٱلس
� ِ �ت َو� ِ� ٱ
َ ُ ُۡ ّ
َ
[١٨ :��ون﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ
ِ � وَ�َٰ�َٰ �َمَا
“(েহ রাসূ ল) তােদরেক বল, েতামরা িক আ�াহেক আকাশম�লী
ও পৃিথবীর এমন িকছু র সংবাদ িদ� যা িতিন জােনন না? িতিন
পুত-পিব�, তারা যােক শরীক কের তা েথেক িতিন বহু উে�”।
(সূ রা ইউনু স: ১৮)
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এই আয়ােত আ�াহ তা‘আলা �� কের িদেলন েয, িতিন িভ�
েকান ওলী, পয়গা�র বা অনয্ কােরা ইবাদত করা মহািশর,
যিদওবা িশরককারীরা এর অনয্ নাম িদেয় থােক। আ�াহ
তা‘আলা বেলন:
ٰٓ
﴾... َ

�ۡٱ�َِّ زُل

َ
َ  َِّينَ ٱ�َّذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡ�َِآء
﴿
َ �ِما �َعۡبُدُهُمۡ إِ�َّ �ُِقَرِّ�ُونَآ إ

“যারা আ�াহর পিরবেতর্ অনয্েক অিভভাবকরূেপ �হণ কের তা
বেল: “আমরােতা এগুিলর ইবাদত এজনয্ কির , এরা
আমােদরেক আ�াহর সাি�েধয্ এেন িদে”। (সূ রা যু মার-৩)
আ�াহপাক তােদর উ�ের বেলন:
َ َّ
ُ َۡ
ُ
ُ
ُ َۡ َّ
َۗ إِنَّ ٱ�َ � َ� ۡهدِي َم ۡن ه َو
نَّ ٱ�َ �� ُم بَ ۡي َن ُه ۡم ِ� َما ه ۡم �ِيهِ � َتل ِف
...﴿
ّ
[٣ :﴾ ]الﺰمﺮٞ كَفَارَٰٞذِب
“তারা েয িবষেয় পর�েরর মেধয্ মতেভদ করেছ আ�াহ িন�য়ই
তােদর মেধয্ এর ফায়সালা কের িদেবন। িন�য়ই আ�াহ
তা‘আলা এমন বয্ি�েক িহদায়াত দান কেরন না েয জঘনয
িমথুয্, সতয্ �তয্াখয্ানক”। (সূ রা যু মার : ৩)
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উপেরা�বাণীর মাধয্েম আ�াহপাক একথািট পির�ার কের বেল
িদেয়েছন েয, দু ‘আ, ভয়-ভীিত, আশা-ভরসা ইতয্ািদর মাধয্ে
আ�াহ িভ� অনয্ কােরা ইবাদত করার অথর্ আ�াহপােকর সাে
কুফরী করা এবং তােদর মা‘বুদগণ তােদরেক আ�াহর সাি�েধয্
িনেয় আসেব, এ কথািট তােদর একিট জঘনয্তম িমথয্া ৈব কিছু
নয়।
সিঠক ধমর্ িব�ােসর পিরপ�ী কিতপয় মতবা
িবশু� আকীদার পিরপ�ী ও আ�াহর রাসূলগণ (তাঁেদর উপর
দরূদ ও সালাম বিষর্ত েহ) কতৃর্ক �চািরত ধমর্ িব�ােস
িবেরাধী একিট মতবাদ হেলা বতর্মান কােল নাি�কতা ও কুফরীর
��াবাহী মাকর্-েলিলন �মুখ প�ীেদর �া� মতবাদ। তারা
এেক সমাজত�, কিমউিনজম বা অনয্ ে, নাি�কেদর মূ লম�
হেলা, ‘মা‘বুদ বা উপাসয্ বলেত েকউ েনই এবং এই পািথর্
জীবন এবিট ব�গত বয্াপার মা’। পরকাল, েবেহশ্ত, েদাযখ
এবং সম� ধেমর্র �িত অ�ীকৃিত তােদর েমিলক নীিতমালার
অ�ভুর্। তােদর বই-পু�ক পযর্ােলাচনা করেল একথা িনি�তভােব
উপলি� করা যায়। িনঃসে�েহ এটা সম� ঐশী ধেমর্র স�ূণর
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পিরপ�ী এক মতবাদ, যা দু িনয়া ও আেখরােত এর অনু সারীেদর
এক চরম অশুভ পিরণিতর িদেক পিরচািলত করেছ
সেতয্র পিরপ�ী আেরকিট মতবা হেলা:
েকান েকান বােতনী ও সূ ফী স�দায় িব�াস কের েয, তথাকিথত
আওলীয়ারা এ সৃ ি� জগেতর বয্ব�াপনা ও পিরচালনায় আ�াহর
সােথ শরীক থােক। তারা তােদরেক কুতুব (পীর-দরেবশ),
আওতাদ (িনভর্রেযাগয্ খুঁিট�), গাওস (ফিরয়াদ �বণকারী)
ইতয্ািদ নােম অিভিহত কের। তারাই �য় মা‘বুদেদর জেনয্ এসব
নাম উ�াবন কেরেছ। আ�াহর �ভূ ে� এিট একিট জঘণয্তম
িশরক। ইহা ইসলাম পূ বর্ জােহিল যুেগর িশরক েথেকও জঘণয্
েকননা, আরেবর কােফরগণ আ�াহর �ভূ ে� িশরক কেরিন,
তােদর িশরক িছল ইবাদেত এবং তাও িছল সু খ-�া�ে�র
অব�ায়। দু েযর্াগ অব�য় তারা ইবাদত আ�াহর জেনয্ই খােলছ
কের িনত। এ �সে� আ�াহ পাক বেলন:
ُْ َ َ ۡ ُۡ
ْ
َ َّۡ َ ۡ ُٰ َّ َ َ
َ َ
� إِذا
ِ ﴿فإِذا َر� ُِبوا ِ� ٱلفل
ِ ك دعوا َّ �ُۡلِص ِ�َ �َُ ٱ�ِّينَ فَلمّا �َٮهم إِ� ٱل
َ ُ ُۡ ۡ ُ
[٦٥:��ون﴾ ]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت
ِ � هم
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“যখন

তারা

জলযােন

আেরাহন

কের

তখন

িবশু�িচে�

একিন�ভােব আ�াহ েক ডােক। তারপর যখন আ�াহ তােদরেক
�েল িভড়ােয় উ�ার কেরন, তখন তারা িশরেক িল� হেয় যায়”।
(সূ রা আনকাবুত ৬৫)
�ভূ ে�র �ে� তারা �ীকার করেতা েয, ইহা একমা� আ�াহরই
অিধকার। আ�াহ পাক বেলন:
َ َ ّ
�َ﴿َلَ�ِ ن س
ُّ
[٨٧:قُولُنَّ ٱ�َۖ﴾ ]الﺰﺧﺮف
ََ� َۡ�َۡهُم مَ ۡن لقهُم
“আর যিদ তুিম তােদরেক িজজ্ঞাসা , েক তােদরেক সৃ ি�
কেরেছ? উ�ের তারা অবশয্ই বলেব আ�া”। (সূ রা যু খ্রু:
৮৭)
আ�াহ তা‘আলা আেরা বেলন:
َ
َ َۡ
ّ
ّن �َمۡلِكُ ٱلسَ ۡم َع َوٱ�بۡ� ٰ َر َو َمن
﴿ۡ مَن يَرۡزُقُ�ُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱ�َۡ�ضِ أَم
َ ُ َُ َ َ َ َۡۡ ُّ َُ ََ ّ َ ۡ َ َ َّۡ ُ ۡ َُ َّۡ َ ّ َ
� ومن يدبِر ٱ�مر ۚ فسيقولون
ِ ِ ُۡرِجُ ٱلۡ�َ مِن ٱلمي
ِ ت و�خ ِرج ٱلميِت مِن ٱل
َ ُّ
[٣١:َُّۚ �َقُلۡ أَفَ�َ �َتَقون﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ
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“বল, আকাশ ও পৃিথবী হেত েক েতামােদর িরিজক সরবরাহ
কের অথবা �বণ ও দৃ ি� শি� কার কতৃর্�াধীন এবং েক
জীিবতেক মৃত হেত িনগর্ত কের এবং েক মৃতেক জীিবত হেত
িনগর্ত কে? আর েক যাবতীয় িবষয় িনয়�ণ কের? তখন তারা
বলেব, ‘ আ�াহ’। বল, তবুও িক েতামরা সাবধান হেবনা”? (সূ রা
ইউনু স: ৩১)
পরবতীকর্ােলর মুশিরকরা আেরা দুিট িবষেয় অ�গামী রেয়ে:
[এক] তােদর েকউ েকউ আ�াহ্র �ভূ ে� িশরক কের।
[দু ই] সু িদর্েন উভয় অব�ায়ও তারা িশরক কের। একথা েকবল
ঐসব েলােকরাই ভাল কের জানেত পারেব যারা তােদর সােথ
িমেশ �চেক্ষ তােদর �কৃত অব�া পরীক্ষা কের েদখার সুে
লাভ করেব এবং �তয্ক্ষভােব ঐসব ি�য়া কলাপ অবেন
করেব যা িমশর� হুসাই, বাদাভী গংেদর কবের, ইেডন�
ইঁদরূেসর কবে, ইেয়েমেন আল হাদীর কবের, িসিরয়ায় ইবেন
আরাবীর কবের, ইরােক শায়খ আ�ু ল কােদর িজলানীর কবরসহ
িবিভ� �িস� সমািধ েক্ষে�র আেশপােশ ৈদনি�ন ঘেট চলে
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সাধারণ েলােকরা মৃেতর �িত সীমািতির� ভি� �দশর্ন করেছ
এবং েসখােন আ�াহ পােকর বহু অিধকার খবর্ করেছ। িক� অি
অ� েলাকই তােদর এসব অপকীিতর্র িবরুে� েসা�ার হেয় �কৃ
তাওহীেদর বাণী তােদর কােছ উপ�ািপত করার সাহাস করেছ।
অথচ এই তাওহীেদর বাণী �চার ও �িত�ার জেনয্ই আ�াহপাক
তাঁর পূ বর্বতর রাসূ লগণেক (তােদর �িত রহমত ও শাি� বিষর্ত
েহাক) ে�রণ কেরেছন। আর আমােদরেক সবর্দা �রণ রাখেত
হেব েয:
ّ
َ
َ َۡ ّٓ
[١٥٦:ج ُعون﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
ِ ٰ � ِ﴿ِنَا َِّ ��َا إِ�ه
“আমরা আ�াহরই জনয্ এবং িনি�তভােব তাঁরই পােন আমরা
�তয্াবতর্নকা”। (সূ রা আল-বা�ারাহ: ১৫৬)
আ�াহ পােকর দরবাের �াথর্না কি, িতিন েযন ঐসব েলাকেক
সিঠক পেথ িফিরেয় আেনন এবং তােদর মেধয্ সৎপেথ
আহবানকারীেদর সংখয্া বৃি� কেরন। আ, মুসিলম শাসকবৃ � ও
উলামেয় েকরামেক িশরেকর িবরুে� সং�াম এবং এর যাবতীয়
উপকরণ িনমুর্ল সাধেনর েতৗিফক দান কেরন। িনয়ই িতিন
সবর্ে�াত, অিত সি�কেট।
52

আ�াহপােকর নাম ও গুণাবলীর েক্ষে� সিঠক ধমর্িব�া
পিরপ�ী আরও কেয়কিট আকীদা হেলা জাহ্িময়য্া, মু‘তািযলা ও
তােদর অনু সারী িবদআ‘তপ�ীেদর মতবাদসমূ হ। এরা মহামিহম
আ�াহপােকর �কৃত গুনাবলী অ�ীকার কের এবং তাঁেক স�ূণর
ও িনখুত গুনাবলী েথেক িবমু� বেল িব�াস কের। পক্ষা,
তারা আ�াহেক অি��হীনতা, জড়তা ও অস�াবয্ গুেণ িবেশিষ
করার �য়াস পায়। �কৃতপেক্ষ আ�াহপাক তােদর এসব অপবা
হেত বহু উে�র
এত�য্তী, যারা আ�াহপােকর েকন েকান গুণ �িতি�ত কের
এবং অপর েকান েকান গুণ অ�ীকার কের তারাও উপেরা� �া�
মতবািদেদর অ�ভুর্। উদাহরণ �রূপ আশাআ’রী প�ীেদর নাম
উে�খ করা য়ায়। েকননা, িকছু সংখয্ক গুেণর �ীকৃিতর মেধয
তাদের পেক্ষ ঐসব গুণাবলীর অনুরূপ অথর্ �হণ করা অপির
হেয় পেড়. েযগুেলা তারা সরাসির উেপক্ষা : তারা �মানািদর
অপবয্াখয্া �দােনর �েচ�া চালায়। এভােব তার া �ত ও �মাণ
উভয় �কার দলীলগুেলার িবেরািধতা এবং পর�র িবেরাধী
িব�াসােসর ঘুিণর্পােক িনপিতত হেয় পেড়
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পক্ষা�, আহেল সু �াত ওয়াল জামায়াত আ�াহ্র ঐসব পিব�
নাম ও িনখুঁত গুণাবলী �িতিত কের েযগুিল িনেজর জনয্ িতি
�য়ং বা তাঁর রাসু ল মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
�িতি�ত কেরেছন। তাঁরা আ�াহপাকেক তাঁর সৃ ি�র সাদৃ শয্ েথেক
এমনভােব পুত পিব� রােখন যােত তা‘তীল বা গুণ িবমুি�র
েকান েলশ থােক না। এভােব তারা এ স�েকর্ সমুদয় মাণািদর
উপর আমল করেত সক্ষম হয় এবং েকানরূপ িবকৃিত বা‘লীল
না কের পর�র িবেরাধী িব�াস েথেক িনরাপদ থােক। এই
িব�াসই দু িনয়া ও আেখরােত মুি� ও েসৗভাগয্ লােভর একমা�
পূ বর্বতর্ী মুসিলম উ�ত ও তােদর ইমামবগর
একথা অতীব সতয্ ে, পরবতর্ী েলাকগণ েকবল েস পেথই
পিরশু� হেত পাে, েয পেথ তােদর পুবর্বতর্ীরা পিরশু� হ
েগেছন। আর েস পথিট হেলা: ‘কুরআন ও সু �ােতর সিঠক
অনু সরণ এবং এতদু ভেয়র পিরপ�ী িবষয়সমূ হ বজর্ন কের চলা’
আ�াহই আমােদর েতৗিফকদাতা, িতিনই আমােদর জনয্ যেথ�
এবং পরেমা�ম �ভূ । িতিন বয্তীত কােরা েকান শি� সমথর্
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েনই। আ�াহ তাঁর বা�াহ ও রাসূ ল মুহা�দ, তাঁর পিরবারবগর্ ও
তাঁর সাহাবীেদর উপর দরুদ ও সালাম বষর্ণ কর
সমা�
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