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                           হাকিিাত কিতাব প্রিাশনী : ১ 

 

 

ঈমান ও ইসলাম 
(ইতিক্বাদ নামা পুস্তুকের অনুবাদ)  

 

 

লেখে 

মাওলানা জিয়াউজিন খাকলদ আল বাগদাদী 
(আল্লাহ িায়াোর রহমিপ্রাপ্ত তবখযাি আকেম, তিতন সেে লেকে োকমে, 

ধমীয় বযাপাকর িার অসাধারন জ্ঞান, নযায় তবচাকরর েমিা রকয়কে এবং তিতন 

সিয পরায়ন) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                            আল্লামা হুসাইন কহলমী ইকশি (র.)          
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                                   ললখি পকরকিকত:  

 

 
তপ্রয় পাঠে,  

আসসাোমু আোইেুম ওয়া রাহমািুল্লাহ| 

 

ইকতক্বাদ নামা তেিাকবর লেখে মাওোনা জিয়াউজিন খাতেদ আে 

বাগদাদী আে উসমানী েুজিসা তসররুহু ১১৯২ তহিতর/১৭৭৮ তিস্টাকে 

বাগদাকদর উত্তকর শাহরািরু শহকর িন্মগ্রহণ েকরন এবং ১২৪২ 

তহিতর/১৮২৬ তিস্টাকে দাকমকে মৃিুযবরণ েকরন। িাকে আে 

উসমানী বো হয়, োরণ তিতন িৃিীয় খাতেফা হিরি উসমান িুননুরাইন 

রাতদয়াল্লাহু আনহুর বংশধর। তিতন িার লোট ভাই হিরি মাওোনা 

মাহমুদ সাতহবকে আল্লামা আন নাববী এর আল আহাকদস আল 

আরবাঊন তেিাবটটর তিিীয় তবখযাি হাকদস আল জিকিল তশো 

লদয়ার সময় হিরি সাতহব িার বড় ভাইকে এটটর বযাখযা তেখকি 

অনুকরাধ েকরন। মাওোনা খাতেদ িার ভাইকয়র পুেতেি হৃদকয় শাতি 

প্রদাকনর িনয িার অনুকরাধ গ্রহণ েকরন এবং হাতদসটটর বযাখযায় 

ইকতক্বাদ নামা নাকম ফাতস ি ভাষায় এেটট পুস্তুে রচনা েকরন। এটটর 

টাতেিশ সংেরণ ঈমান কি ইসলাম (Iman ve Islam), ইংকরিী সংেরণ 

কবকলফ আযন্ড ইসলাম (Belief and Islam), আরবী সংেরণ আল 

ঈমান ওয়াল ইসলাম (Al iman wal Islam), লেঞ্চ সংেরণ ফই এত 

ইসলাম (Foi et Islam), িাম িান সংেরণ গ্লাউব উন্দ ইসলাম (Glaube 

und Islam), উদদি সংেরণ হারকিকস লিকলয়য় লাকিম ঈমান এবং 

পরবিীকি অনযানয ভাষা লিমন িাতমে, ইয়রুবা, হাওসা, মাোয়াোম, 

লেতনশ প্রভৃতি ভাষায় বইটটর অনুবাদ হকয়কে। আল্লাহ িায়াো তনষ্পাপ 
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িরুণকদরকে এই পুস্তুে পড়া এবং সটঠেভাকব ইতিক্বাদ লবাঝার 

লিৌতফে দান েরুন িা আহকে সুন্নাহর আকেমরা আকোচনা েকরকেন। 

 

প্রিাশয়ির িথা: 

িতদ লেউ তেিাবটটর সটঠেভাকব অনয ভাষায় অনুবাদ তেংবা 

িথািথভাকব প্রোশ েরার ইচ্ছা লপাষণ েকরন, একি আমাকদর 

অনুমতির লোনই প্রকয়ািন লনই। িারা এ মহৎ োকি আমাকদর সাহািয 

েরকেন িাকদর িনয আল্লাহ িায়াোর োকে রহমি প্রাথ িনা েরতে, 

আমাকদর শুভোমনা এবং ধনযবাদ িাকদর িনয। িাই লহাে, অনুমতি 

এই শকিি লদয়া হকচ্ছ লি অনুবাদ সটঠে ও িথািথ হকি হকব, প্রোশনা 

অবশযই উন্নিমাকনর হকি হকব এবং লেখার নেশা, ধারাতবনযাস সটঠে 

তনখুি, পতরচ্ছন্ন ও তনভুিে হকি হকব। 

 

দ্রষ্টবয: তমশনাতররা তিষ্ট ধম ি প্রচার েরকে, ইহুতদরা িাকদর ইহুতদ রাজিস 

এর ধারণা েড়াকনার িনয োি েরকে আর তেমযাসনরা লচষ্টা েরকে 

সেে ধকম ির অবসান ঘটাকি। ইস্তানবুকের হাকক্বক্বত কিতায়বকি 

মানুকষর োকে ইসোম লপৌৌঁোকনার োি েরকে। এেিন তবজ্ঞ, জ্ঞানী 

এবং সকচিন মানুষ বুঝকি পারকব এসকবর মকধয লোনটট সটঠে এবং 

িা মানবিার োকে লপৌৌঁোকনার িনয সাহািয েরকবন। এটটর লচকয় 

ভাকো এবং মদেযবান লোন পন্থা লনই মানবিার সাহািয েরার িনয। 

 

আমরা এই তেিাকবর সমস্ত লেখা সংগ্রহ েকরতে ইসোতম আকেমকদর 

তেিাব লথকে। আমরা আমাকদর তনি লথকে লোন তেেু িুক্ত েতরতন। 

আমাকদর মদে েেয, আমাকদর তবশ্বাস এবং ইসোম তশো লদয়া, আমরা 

এই োিটট শুধুমাে মানবিার লসবার িনয েকরতে এবং িারা মানুকষর 

েেযাকণর িনয োি েকরন এবং মানুকষর অতধোর রো েকরন িাকদর  

স্বীেৃতির িনয। আপতন িখন এসব তবখযাি লেখকের লেখা মকনাকিাগ 

সহোকর এবং গুরুকের সাকথ পড়কবন, আপতন অকনে বাস্তব এবং 

ঐশ্বতরে জ্ঞান োভ েরকবন ইন-শা-আল্লাহ। আপনার প্রতি আমাকদর 

সাোম ও ভাকোবাসা জ্ঞাপন েরতে। আল্লাহ িায়াো আপনাকে সুস্বাস্থ্য 

এবং দীঘ িায় ুদান েরুন। আমীন।    
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আল্লাহহুম্মা সাতল্লয়াো সাতয়যতদনা মুহাম্মাতদন ওয়াো আতেতহ মুহাম্মাদ 

ওয়া বাতরে আো সাতয়যতদনা মুহাম্মাদ ওয়াো আেী মুহাম্মাদ| আল্লাহুম্মা 

রািানা আতিনা তফিুতনয়া হাসানািা াঁও ওয়াতফে আতখরাতি হাসানািা াঁও 

ওয়া তেনা আিাবান্নার, তবরাহমাতিো ইয়া আরহামার রাতহমীন| আমীন|  

 

সুবহানাল্লাকহ ওয়াকব-হামকদকহ সুবহানাল্লাকহল-আজিম’| এই 

‘োতেমা-ই িানজিহ’ সোে সন্ধ্যা এেশি বার েকর পাঠ েরকে 

গুনাহসমদহ মাফ েকর লদয়া হয়। মািতুবাত কিতায়বর িুতেি সংেরকণ 

৩০৭ এবং ৩১৮ নম্বর পকে এই লদায়ার েথা বো হকয়কে। এটট 

তেকখকেন তবখযাি ওেী এবং আকেম ইমাম রািাতন েুজিসা তসররুহু| 

ইয়া রহমান, ইয়া রাতহম, ইয়া আফুয়া ইয়া োতরম|  

 

 

হাকিিাত কিতায়বকি  

 ফাতিহ,ইস্তানবুে, িুরুে                     
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প্রািিথনঃ 

কবসকমল্লাহ  দ্বারা আরম্ভ িরলাম কিতাব, 

ঐ আল্লাহ ্’র নায়ম, কিকন সয়ব বাত্তম আশ্রয়স্থল। 

িার কনয়াময়তর হয়না লিান কহসাব, 

এমন রব, কিকন িরুণাময় ও ক্ষমাশীল। 

 

মহান আল্লাহ   িায়াো দুতনয়ার সমস্ত মানুষকেই েরুণা েকরন| 

বান্দার িা িা চাতহদা িা সৃটষ্ট েকর িাকদর প্রকিযকের তনেট লপ্ররণ 

েকরন| দুতনয়াকি সুকখ-স্বাচ্ছকন্দয, শাতিকি বসবাকসর িনয এবং 

আতখরাকি তচর লসৌভাগয অিিকনর িনয বান্দার তে েরা আবশযে িাও 

স্পষ্টভাকব অবতহি েকরন| নাফকসর,  অসৎ সকের, ভ্রাি তেিাব ও 

তবকদশী তমতেয়ার িারা প্রিাতরি বা প্রকরাতচি হকয় লসৌভাকগযর পথ লথকে 

আোদা হকয় িারা েুফর ও ভ্রষ্টিার পকথ পতিি হওয়ার পর, এর িনয 

অনুকশাতচি ও েজ্জিি হকয় েমা প্রাথ িনা েকর িাকদরকে তিতন 

লহদাকয়ি নসীব েকরন, সটঠে পকথর তদশা লদন, িাকদরকে তচরিন 

তবপি িকয়র হাি লথকে রো েকরন| িকব সীমা েঙ্ঘনোরী ও 

িাতেমকদরকে তিতন এই তনয়ামি প্রদান েকরন না| িারা তনি ইচ্ছায় লি 

অতবশ্বাকসর গকিি পতিি হকয়কে আল্লাহ   িায়াো িাকদরকে লসখাকনই 

পতরিযাগ েকরন| আতখরাকি লি সেে মুতমকনর েৃি পাকপর িনয 

িাহান্নাকম িাওয়া আবশযে হকব, িাকদর মধয লথকে িাকে ইচ্ছা িাকে 

তিতন অনুগ্রহ েকর, েমা েকর, িান্নাকি প্রকবশ েরাকবন| সমস্ত িীকবর 

সৃটষ্টোরী, সেে অজস্তেবানকে সব িেণ িাকদর অজস্তকে অতধটিিোরী 

ও সমস্ত তেেুকে ভয়-ভীতি লথকে রোোরী এেমাে তিতনই| এমন 

আল্লাহ  ’র সম্মাতনি নাকমর আশ্রয় তনকয়, িাাঁর সাহািয প্রাথ িনা েকর এই 

তেিাব রচনা আরম্ভ েরতে| 

 

আল্লাহ  িায়াোর প্রতি সমস্ত প্রশংসা জ্ঞাপন েরতে| িাাঁর তপ্রয় 

পয়গম্বর হিরি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাকমর প্রতি সাোি 

ও সাোম লপশ েরতে| ঐ সম্মাতনি পয়গম্বকরর পতবে আহকে বাইকির 
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সদসযকদর এবং িাাঁর নযায় পরায়ণ ও সিযবাদী আসহাকব লেরাকমর 

প্রকিযকের িনয েেযাকণর লদায়া েরতে| 

িাবিীয় তনয়ামি আল্লাহ   িায়াো সৃটষ্ট েকর আমাকদর িনয 

পাটঠকয়কেন- িা মকন প্রাকণ তবশ্বাস েকর লঘাষণা েরাকে ‘হামদ’ বো 

হয়| আর সমস্ত তনয়ামিকে ইসোকমর অনুকমাতদি পন্থায় বযবহার বা 

লভাগ েরাকে ‘শুের  ’ বো হয়| 

 

ইসোমী তবশ্বাকসর তবষয়সমদহ এবং আকদশ ও তনকষধসমদহকে 

অবগি েরার িনয হািার হািার মদেযবান তেিাব রতচি হকয়কে| 

এগুকো তবতভন্ন ভাষায় অনদতদি হকয় দুতনয়ার সব িে েতড়কয়কে| অনয 

তদকে, স্বল্প ও ত্রুটটপদণ ি  জ্ঞাকনর অতধোরী, ভণ্ড আকেম, িাতহে িীনদার 

(জিজন্দে) তেংবা বৃটটশ লগাকয়ন্দাকদর িারা প্রিাতরি আকেমরা সব িদাই 

ইসোকমর উপোরী, বরেিময় ও আকোতেি আহোমসমদহকে অথ িাৎ 

আকদশ ও তনকষধসমদহকে আক্রমণ েকর আসকে| িারা ইসোকমর উপর 

োতেমা লেপন েরকি, শরীয়কির তবধানাবতে পতরবিিকন ও 

মুসেমানকদরকে প্রিাতরি েরকি সব িদাই স্বকচষ্ট রকয়কে| 

 

িাইকহাে, বিিমাকন পতরেতেি হকচ্ছ, ইসোকমর আকেমগণ 

দুতনয়ার সব িে, ইসোকমর সটঠে আেীদাকে প্রচার-প্রসাকর ও রো 

েরকি লিার প্রকচষ্টা চাোকচ্ছন| ইসোমী ইতিক্বাকদর উপর আগি 

আক্রমণকে প্রতিহি েরকি সব িদা স্বকচষ্ট আকেন| িাকদর প্রতি 

আিতরে েৃিজ্ঞিা প্রোশ েরতে| ইসোমকে আসহাকব তেরামকদর 

োে লথকে শুকন শুকন, তশকখ তেিাকব তেতপবদ্ধোরী সটঠে পকথর 

আকেমকদরকে আহয়ল সুন্নাহর আয়লম বো হয়| অনযতদকে, আহকে 

সুন্নাি আকেমকদর রতচি তেিাবসমদহ অধযয়ন েকরতন তেংবা বুঝকি 

পাকরতন এমন তেেু সংখযে বযজক্ত, েুরআন েরীম ও হাতদস শরীফ 

লথকে মনগড়া বযাখযা েকর তবভ্রাতিের বক্তবয তদকচ্ছ| এ ধরকণর বক্তবয 

মুসেমানকদর দৃঢ় ঈমাকনর সামকন তবেীন হকি বাধয| এর িারা মদেি 

বক্তার িীনী ইেকমর দদনযিা প্রোশ পায়| 
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তনকিকে মুসেমান বকে দাবী েকর অথবা িামাকির সাকথ নামাি 

আদায় েরকি লদখা িায় এমন বযজক্তকে মুসেমান তহকসকব গণয েরা 

হয়| এরপর ঐ বযজক্তর লোন েথায়, লেখায় বা আচরকণ, আহকে সুন্নাি 

আকেমকদর িারা অবতহি েরা ঈমাকনর জ্ঞাকনর সাকথ তবকরাধপদণ ি তেেু 

প্রোশ লপকে, িাকে ঐ েথা বা আচরকণর েুফর তেংবা দাোোি 

হওয়ার তবষয়টট বুঝাকনা উতচি| ঐ আচরণ িযাগ েকর িওবা েরকি বো 

উতচি| এরপরও তনকির সীতমি জ্ঞান ও ভ্রাি তচিাধারার িারা তনকির 

েথা বা আচরকণর পকে অবস্থ্ান তনকয় িা লথকে সকর না আসকে বুঝকি 

হকব, লস পথভ্রষ্ট অথবা মুরিাদ হকয়কে তেংবা ইংকরি োকফরকদর 

োকে তনকিকে তবজক্র েকর তদকয়কে| এমিাবস্থ্ায় লস িিই নামাি 

পড়ুে, হি আদায় েরুে, িিই ইবাদি েরুে বা ভাকো োি েরুে, 

তনকিকে তবপি িকয়র হাি লথকে রো েরকি পারকব না| েুফকরর োরণ 

তহকসকব তবকবতচি েথা, েম ি বা তবশ্বাস লথকে তনকিকে মুক্ত না েরা 

পি িি, িা লথকে িওবা না েরা পি িি মুসেমান তহকসকব তবকবতচি হকব 

না| এিনয প্রকিযে মুসেমাকনরই উতচি, েুফকরর োরণ হয় এমন 

তবষয়গুতেকে ভােভাকব রপ্ত েরা এবং িা লমকন তনকিকে মুরিাদ হওয়া 

লথকে রো েরা| এেই সা লথ োতফরকদর এবং মুসেমানরূপী 

পথভ্রষ্টকদর ও ইংকরি লগাকয়ন্দাকদর সটঠেভাকব তচকন িাকদর েতি 

লথকে তনকিরকদরকে বা াঁতচকয় রাখা| 

 

রাসদেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাম আমাকদরকে অবতহি 

েকরকেন লি, পতবে েুরআন েরীম ও হাতদস শরীফ লথকে মনগড়া অথ ি 

ও ভ্রাি বযাখযা লদয়া হকব এবং এর িারা বাহাত্তর ধরকণর ভ্রষ্ট মুসেমান 

তফরোর উৎপতত্ত হকব। বুখারী ও মুসকলম শরীফ এর উদ ধৃতিকি 

‘বাকরিা’ ও ‘হাকদিা ’নামে তেিাবিকয় এই হাতদস শরীকফর বযাখযা 

েরা হকয়কে| তনকিকদরকে ইসোকমর বড় মাকপর আকেম বা িীনী 

তবষকয়র প্রকফসর তহকসকব িাতহর েরা ঐসব ভ্রাি তফরোর অিভুিক্ত 

বযজক্তকদর তেিাব, প্রবন্ধ্, বক্তবয বা েনফাকরকের িারা প্রিাতরি হওয়া 

উতচি নয়| িীন-ঈমান ধ্বংসোরী এই ধরকনর বাতিে তফরোর ফাাঁকদ 

পা না লদয়ার িনয আমাকদর খুবই সিেি হওয়া উতচি| এই িাতহে 

মুসেমানরা োড়াও েমুযতনস্ট, তেমযাসন ও তিষ্টান তমশনাতররা এে তদে 
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লথকে ও ইংকরিকদর োকে তনকিকদরকে তবতেকয় লদয়া ওহাবীকদর সাকথ 

িায়নবাদী ইয়াহুদীরা অনযতদে লথকে তনিয নিুন উপাকয় মুসেমান 

প্রিন্মকে প্রিাতরি েরকি তনরেস লচষ্টা চাতেকয় িাকচ্ছ| িারা মনগড়া 

তেখনী, নাটে, তসকনমা, লরতেও-টটতভ অনুিান ও ওকয়ব সাইট ইিযাতদর 

িারা ঈমান ও ইসোমকে তবেুপ্ত েরার প্রকচষ্টা চাোকচ্ছ| এ উকিকশয 

িারা তবপুে পতরমাকণ অথ ি-সম্পদ বযয় েরকে| ইসোকমর প্রেৃি 

আকেমগণ রাতহমাহুমুল্লাহু িায়াো একদর প্রকিযকের িনয প্রকয়ািনীয় 

িবাব আকগ লথকেই তেকখ লগকেন এবং আল্লাহ িায়াোর প্রদত্ত িীনকে 

তচতনকয় তদকয়কেন। 

 

এসেে প্রেৃি ইসোতমে আকেমকদর মধয হকি তবখযাি আকেম 

মাওোনা খাতেদ বাগদাদী উসমানী (েুজিসা তসররুহু) এর 

ইকতক্বাদনামা নামে তেিাবটট তনব িাচন েকরতে। এই তেিাবটট মরহুম 

ফয়িলু্লাহ একফন্দী েিৃিে িুেী ভাষায় অনদতদি হকয় ‘ফারাইদলু 

ফাওয়াইদ’ নাকম ১৩১২ তহিরীকি তমসকর োপা হকয়কে| ঐ অনুবাদকে 

চেতি ভাষায় রূপাির েকর‘ ঈমান ও ইসোম’ নাকম ১৯৬৬ সাকে 

‘হাতক্বক্বি তেিাকবতভ (প্রোশনা) লথকে প্রোশ েকরতে| আমাকদর 

বযাখযাকে মদে তেিাব লথকে আোদা েরার িনয এই বন্ধ্নী [ ]’র বযবহার 

েকরতে| এই তেিাবটট প্রোশ েরা নসীব হওয়ায়, আল্লাহ   িা’আোর 

সীমাহীন শুেতরয়া আদায় েরতে| ফারসী ভাষার মদে তেিাবটট ইস্তানবুে 

তবশ্বতবদযােকয়র গ্রন্থাগাকর ‘ইবনুে আমীন মাহমুদ োমাে লবগ’ নামে 

অংকশ ‘ইকতক্বাদনামা’ নাকম F. 2639 নম্বকর রকয়কে|  

 

‘দরুরুল মুখতার ’ তেিাকবর লেখে আোউিীন হাস  োতফ 

রাতহমাহুল্লাহু িা’আো, োতফকরর তনোহ অধযাকয়র লশকষ বকেকেন, 

“তববাতহি মুসতেম বাতেো বাতেগা হওয়ার সময় ঈমাকনর শিিসমদহ না 

লিকন থােকে, তনোহ ফাতসদ হয়| (অথ িাৎ, লস মুরিাদ হকয় িায়)। এ 

িনয িাকে আল্লাহ   িা’আোর তসফািসমদহ সম্পকেি তশো লদয়া উতচি| 

আর িার উতচি এগুতে তশকখ, তবশ্বাস েকর মুকখ স্বীোর েরা”| ইবকন 

আকবদীন রাতহমাহুল্লাহু িায়াো এই তবষকয়র বযাখযায় বকেকেন, “েনযা 

লোট অবস্থ্ায় িার মা-বাবার অনুসারী তহকসকব মুসেমান থাকে| তেন্তু 
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বাতেগা হওয়ার সময় লস আর মা-বাবার অনুসারী তহকসকব তবকবতচি হয় 

না| ইসোম না লিকন বাতেগা হকে মুরিাদ হকয় িায়| মুসতেম হওযার 

িনয আবশযে ঈমাকনর লমৌতেে েয়টট তবষয় তশকখ তবশ্বাস না েরা 

পি িি শুধুমাে িাকলমা-ই-তাওহীদ িথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 

মুহাম্মাদরু ্ রাসূলুল্লাহ’ মুকখ বেকেও মুসেমাতনে বিায় থােকব না| 

আমানতুকবল্লাকহ ...’ লি উকল্লখ েরা েয়টট তবষয়কে তশকখ তবশ্বাস 

েরকি হকব এবং িাাঁকে বেকি হকব ‘আতম আল্লাহ   িায়াোর আকদশ ও 

তনকষধসমদহকে লমকন তনকয়তে’|” ইবকন আকবদীন (রঃ) এর এই বক্তবয 

লথকে বুঝা িায় লি, লোন োতফর শুধু মাে োতেমা-ই িাওহীদ বেকে 

এবং এর  অথ ি বুকঝ তবশ্বাস েরকে ঐমুহুকিিই মুসেমান হকয় িায়| 

এরপর প্রকিযে মুসেমাকনর মি িার উপরও সামথ িয অনুিায়ী, 

‘আমানতু কবল্লাকহ ওয়া মালাইিাকতকহ ওয়া িুতুকবকহ ওয়া রুসুকলকহ 

ওয়াল ইয়াওকমল আকখরী ওয়াকবল িাদকর খাইকরকহ ওয়া শারকরকহ 

কমনাল্লাকহ তায়ালা ওয়াল বা’সু বা’দাল মাউকত হািিুন আশহাদ ু

আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদ ুআন্না মুহাম্মাদান  আবদহুু 

ওয়া রাসূলুহু’্বকে ঈমাকনর এই েয়টট লমৌতেে তবষয়কে অথ িসহ ভাে 

েকর বুকঝ মুখস্ত েরা এবং তনকির িনয প্রকয়ািনীয় তবষকয় ইসোকমর 

িথািথ জ্ঞান অিিন েরা আবশযে| লোন মুসেমান তশশুও িতদ এই 

েয়টট তবষয় ও ইসোকমর আহোমসমদহ না তশকখ ও স্বীোর না েকর, 

আর ঐ অবস্থ্ায় আকেে ও বাকেগ হয় িকব লস মুরিাকদ পতরণি হয়| 

ঈমান গ্রহকণর সাকথ সাকথ ইসলায়মর আহিামসমূহ অথ িাৎ 

ফরিসমদহ, হারামসমদহ, অি-ুলগাসে ও নামাি আদাকয়র 

তনয়মসমদহ, সিকরর স্থ্ান ইিযাতদ তবষকয় জিজ্ঞাসা েকর তশকখ লনয়া িার 

িনয ফরি| িাকে এসব বযাপাকর জিজ্ঞাসা েরা হকব িার উপরও 

সটঠেভাকব তশো লদয়া বা সটঠে িীনী তেিাকবর সন্ধ্ান লদয়া ফরি হয়| 

িতদ জিজ্ঞাসা েরার মকিা লোকনা বযজক্ত বা সটঠে লোকনা তেিাব 

পাওয়া না িায়, িকব এ তবষকয় অনুসন্ধ্ান েরা ফরি। অনুসন্ধ্ান না 

েরকে োতফর হকয় িাকব| সন্ধ্ান পাওয়ার আগ পি িি এই তবষয়গুতে না 

িানা উির তহকসকব গণয হকব| িতদ লোন বাজক্ত তনতদিষ্ট সমকয় ফরি 

োি আদায় না েকর এবং/অথবা লোকনা হারাম োি েকর, িকব এই 

োকির িনয িাকে িাহান্নাকমর আগুকন পুড়কি হকব। ইমান এবং 
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ইসলাম তেিাবটট ঈমাকনর এই েয়টট তবষয় সম্পকেি তবস্তাতরি বণ িনা 

েকরকে| প্রকিযে মুসতেকমর এই তেিাবটট ভােভাকব পড়া উতচি, িার 

সিানকদর পড়াকনা উতচি এবং পতরতচিকদর এটট পড়কি উৎসাতহি 

েরা উতচি| 

 

এই তেিাকব আয়াকি েরীমার অথ ি মাল (মুফাসতসর েিৃিে প্রদত্ত 

অথ ি) তহকসকব উকল্লখ েরা হকয়কে| লেননা আয়াকি েরীমার প্রেৃি অথ ি 

শুধু মাে রাসদেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাম বুঝকিন এবং তিতন 

হাতদকস িা আসহাকব তেরামকে অবতহি েকরকেন| প্রেৃি 

মুফাসতসরগণ, এই হাতদস শরীফগুতেকে মুনাতফে ও ইংকরি 

োতফরকদর তনেট তবজক্র হকয় িাওয়া ভ্রাি জিনতদে   ও ো-মািহাবী 

আকেমকদর িারা িােেৃি হাতদস লথকে আোদা েকর লগকেন| লিসব 

তবষকয় হাতদস শরীফ বতণ িি হয়তন, লসকেকে িাফসীকরর োয়দা 

অনুসরণ েকর তনকিরা লসসব আয়াকির অথ ি প্রদান েকরকেন| আরবী 

িাকন, তেন্তু ইসোকমর োয়দা-োনুন িাকননা ও িাফসীকরর ইেম লনই, 

এমন িাতহেকদর লদয়া বযাখযাকে িুরআয়নর তাফসীর বো হয় না| 

প্রেৃিপকে, হাতদস শরীকফ বো হকয়কে, “লি বযজি িুরআন িরীয়মর 

কনয়ির মনগড়া অথ ব প্রদান িয়র, লস িাকফর”| 

আল্লাহ   িায়াো আমাকদর সবাইকে আহকে সুন্নাহর আকেমকদর 

িারা প্রদতশ িি সটঠে পকথ অতবচে থাোর লিৌতফে তদে| ইসোম তবষকয় 

অজ্ঞ, মািহাব তবকরাধী ও ‘ইসোকমর মহান সাধে’ নামধারী 

মুনাতফেকদর ষড়িন্ত্র ও তমথযা  প্রচারণায় তবশ্বাস েরা লথকে 

আমাকদরকে রো েরুে! আমীন! 

‘হাতক্বক্বি তেিাকবতভ’ লথকে তবতভন্ন ভাষায় প্রোতশি সেে 

তেিাবসমদহ ইন্টারকনট ও বই তবিরকণর মাধযকম দুতনয়ার সব িে েতড়কয় 

পড়কে|  

বিিমাকন পুকরা দুতনয়ার মুসেমানগণ তিন ভাকগ তবভক্ত| এর মাকঝ 

প্রথমটট হে, সম্মাতনি সাহাবীকদর পদাঙ্ক অনুসরণোরী প্রেৃি 

মুসেমান| একদরকে আহয়ল সুন্নাত বা সুন্নী মুসকলম তেংবা ‘কফরিা-

ই-নাজিয়া’, (িাহান্নাম লথকে মুজক্ত প্রাপ্ত দে) বো হয়| তিিীয় দেটট 

হে, আসহাকব তেরাকমর শত্রু| িাকদরকে কশয়া বা কফরিা-ই দাললা 
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বো হয়| আর িৃিীয় দেটট হে সুন্নী ও তশয়াকদর দুশমন| একদরকে 

ওহহাবী বা নিদী বো হয়, োরণ আরকবর নিদ   শহকর একদর প্রথম 

উদ্ভব হকয়তেে| একদরকে ‘কফরিা-ই মালউনা’ও বো হয়| লেননা এরা 

মুসেমানকদরকে োতফর আখযা তদকয় থাকে, িা আমাকদর ‘সা’আদাত-

ই আবাকদয়যা ও ‘কিয়ামত ও আয়খরাত নাকমর পুস্তুকে উকল্লখ েরা 

হকয়কে| আর মুসেমানকদর িারা োতফর বকে, রাসদেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আোইতহ ওয়া সাল্লাম িাকদরকে অতভশাপ তদকয়কেন| মুসেমানকদরকে 

এভাকব তিন ভাকগ তিষ্টান ও ইহুদীরা ভাগ েকরকে| 

প্রকিযে মুসতেকমর উতচৎ নাফসকে পতরশুদ্ধ েরার িনয, অথ িাৎ 

স্বভাব-প্রেৃতির মাকঝ থাো অজ্ঞিা ও পাপ লথকে মুক্ত হওয়ার িনয 

সব িদা লবতশ লবতশ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বো| আর ক্বেকবর পতরশুজদ্ধর 

িনয, অথ িাৎ নাফস, শয়িান, অসৎ সে এবং েতিের ও ভ্রাি দশ িকনর 

তেিাব লথকে আসা েুফর ও গুনাকহর হাি লথকে বা াঁচার িনয 

‘আস্তাগকফরুল্লাহ’ বো| িারা ইসোকমর অনুসরণ েকর এবং েমা 

প্রাথ িনা েকর, আল্লাহ িাকদর লদায়া েবুে েকরন| িারা নামাি আদায় 

েকর না, লবপদিা নারীকদর তদকে নির লদয় ও অকনযর অনাবৃি সিকরর 

তদকে দৃটষ্ট লদয়, হারাম ভেণ েকর, িারা ইসোকমর অনুসারী নয়| একদর 

লদায়া েবুে হয়না| 

  

২০০১ কিস্টাব্দ, ১৩৮০ কহিরী শামসী, ১৪২২ কহিরী িামরী 
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  -১- 

                                                    প্রারকম্ভিা 

মাওোনা খাতেদ বাগদাদী েুজিসা তসররুহুে আজিি, তেিাকবর 

শুরুকিই ইমাম-ই রব্বানী আহমদ ফারুিী লসরকহন্দী রাহমািুল্লাতহ 

আোইতহর ‘মািতুবাত’ তেিাকবর িৃিীয় খকণ্ডর সকির িম মােিুবকে 

স্থ্ান তদকয় তনি তেিাকবর লসৌন্দি ি ও বরেি বৃজদ্ধর োমনা েকরকেন| 

ইমাম-ই-রব্বানী1 েুজিসা তসররুহু, এই মােিুকব বকেকেন: 

আমার মােিুবটট তবসতমল্লাহ   িারা আরম্ভ েরোম| তিতন 

আমাকদরকে সেে প্রোর তনয়ামি প্রদান েকরকেন এবং আমাকদরকে 

মুসেমান তহকসকব েবুে েকর সম্মাতনি েকরকেন ও সব িকশ্রি তনয়ামি  

তহকসকব আমাকদর হিরি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাকমর 

উম্মি বাতনকয় মি িাদাবান েকরকেন, লসই আল্লাহ   িায়াোর প্রতি অসংখয 

হামদ ও শুেতরয়া আদায় েরতে| 

 

এই তবষকয় গভীরভাকব তচিা ও উপেতি েরা দরোর লি প্রকিযকের 

প্রতি, প্রতিটট তনয়ামি লেবে মাে মহান আল্লাহ   িা’আোই লপ্ররণ 

েকরন| তিতনই এেমাে প্রতিটট জিতনকসর অজস্তে প্রদান েকরন। তিতনই 

অজস্তেবান প্রতিটট জিতনকসর অজস্তেকে প্রতি মুহুকিি টটতেকয় রাকখন| 

বান্দার মাকঝ তবদযমান িাবিীয় মহৎ ও সুউন্নি গুণাবেী, লেবেমাে 

িাাঁরই দয়া ও ইহসাকনর প্রোশ| আমাকদর হায়াি, আেে, ইেম, েমিা, 

দৃটষ্টশজক্ত, শ্রবণশজক্ত, বােশজক্ত ইিযাতদর সবই িাাঁর েৃপা মাে| গুকণ লশষ 

েরা অসম্ভব এরূপ তবতভন্ন ধরকণর অকশষ তনয়ামকির এেমাে লপ্ররে 

তিতনই| তিতনই মানুষকে তবপদ আপদ লথকে, দুকভিাগ লথকে, েষ্টের 

অবস্থ্া লথকে পতরোণোরী, লদায়া েবুেোরী এবং দুঃখ-েষ্ট 

োঘবোরীও এেমাে তিতনই| সেে ধরকণর তরজিকের সৃটষ্টোরী ও 

চাতহদানুিায়ী লিাগানদানোরী এেমাে তিতনই| িাাঁর ইহসান িথা 

অনুগ্রহ এিটাই বযাপে লি, গুনাহ েরা সকেও পাতপিকে তিতন তরজিে 

লথকে বজঞ্চি েকরননা| েৃি গুনাহসমদহকে এিটাই লগাপন রাকখন লি, 

িারা িাাঁর আকদকশর অবাধয হয় ও তনকষধকে অমানয েকর িাকদরকে 

 
1ইমাম রিানী, ১০৩৪ তহিরীকি (১৬২৪ খৃস্টাকে) ইনতিোে েকরকেন| 
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িাৎেতণেভাকব সমাকি অপদস্ত ও অপমাতনি েকরন না, সম্ভ্রকমর 

পদিাকে তেন্ন েকরন না| তিতন এিটাই েমাশীে ও দয়ােু লি েৃিেকম ির 

োরকণ শাজস্ত ও আিাব লভাকগর উপিুক্ত হওয়া সকেও তিতন িাকদরকে 

অবোশ লদন, এ বযাপাকর িাড়াহুড়া েকরন না| িাাঁর তনয়ামি ও ইহসান 

িাাঁর বনু্ধ্ ও শত্রু সেকের মাকঝই বণ্টন েকরন| োউকেই বজঞ্চি েকরন 

না | িাবিীয় তনয়ামিসমদকহর মাকঝ সব িকশ্রি ও সব িাতধে মদেযবান 

তহকসকব সটঠে পথ, লসৌভাগয ও তচরমুজক্তর পথ বকে লদন| এই পথ লথকে 

তবচুযি না হওয়ার িনয ও িান্নাকি প্রকবকশর িনয উৎসাহ প্রদান েকরন| 

িান্নাকির সীমাহীন তনয়ামি, অকশষ ও অসংখয স্বাদ উপকভাকগর িনয 

এবং িাাঁর সন্তুটষ্ট ও ভাকোবাসা অিিকনর িনয আল্লাহ িায়াো 

আমাকদরকে িাাঁর তপ্রয় পয়গম্বর হিরি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইতহ 

ওয়া সাল্লাকমর প্রদতশ িি পকথর অনুসরকণর িনয আকদশ তদকয়কেন| 

এভাকবই মহান আল্লাহ   িায়াোর প্রদত্ত তনয়ামিসমদহ তদবাকোকের মিই 

সুস্পষ্ট| অনযকদর পে লথকে আসা েেযাণও মদেি িাাঁরই পে লথকে 

লপ্রতরি| অনযকদরকে মাধযম তহকসকব বযবহারোরী, িাকদর মাকঝ েেযাণ 

সম্পাদকনর ইচ্ছার সঞ্চারোরী ও িা বাস্তবায়কনর েমিা প্রদানোরীও 

এেমাে তিতনই| এোরকণই, লিভাকবই লহাে, লিখান লথকেই লহাে 

তেংবা িার মাধযকমই লহাে আমরা িি তনয়ামি পাই, িার সবই এেমাে 

মহান আল্লাহ   িায়াোর অসীম রহমকির বকদৌেকিই| অিএব, তিতন 

বযিীি অনয োকরা লথকে মেে, েেযাণ ও ইহসান প্রিযাশা েরা 

আমানি রোোরীর লথকে অকনযর রাখা আমানি চাওয়ার অনুরূপ 

অথবা ফতেকরর োে লথকে সদো প্রিযাশার অনুরূপ| এই বক্তবয লি 

িথাথ ি ও সটঠে িা অজ্ঞরাও আকেমকদর মি, লবাোরাও বুজদ্ধমানকদর 

মি, িীক্ষ্ণ দৃটষ্ট সম্পন্নকদর মি অবগি আকে| লেননা উপকর িা বো 

হকয়কে িা তদবাকোকের মিই স্পষ্ট, িা বুঝা িনয তচিারও লোন 

প্রকয়ািন লনই| 

 

সেে ধরকণর তনয়ামি লপ্ররণোরী আল্লাহ   িায়াোর প্রতি মানুকষর 

িথাসাধয শুেতরয়া আদায় েরা, েৃিজ্ঞিা প্রোশ েরা মদেি মানতবে 

দাতয়কের অিভুিক্ত| এটট তবকবে েিৃিে আতদষ্ট এে েিিবয ও ঋণ| তেন্তু 

মহান আল্লাহ   িা’আোর প্রতি অবশয পােনীয় এই শুেতরয়া 
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িথািথভাকব আদায় েরা সহি লোন োি নয়| লেননা অজস্তেহীন 

অবস্থ্া লথকে সৃষ্ট িীব মানুষ অতি দুব িে, মুখাকপেী, গুনাহগার ও 

অপরাধী| অথচ মহান আল্লাহ   িায়াো অনাতদ, অনি, তচরস্থ্ায়ী ও 

তচরঞ্জীব এবং সেে ধরকণর লদাষ ত্রুটট লথকে পদি পতবে| সেে ধরকণর 

লশ্রিকের এেমাে অতধোরী তিতন| মহান আল্লাহ   িা’আোর সাকথ 

মানুকষর লোন তদে তদকয়ই লোন ধরকণর সাদৃশয বা িুেনার অবোশ 

লনই| এমিাবস্থ্ায় এরূপ অধম বান্দা ঐরূপ সুসম্মাতনি ও সুউচ্চ 

মাি িাদার অতধোরী মহান আল্লাহ   িা’আোর িনয িকথাপিুক্ত শুেতরয়া 

আদায় েরকি তেভাকব সেম হকি পাকর? এমন অকনে তবষয় রকয়কে 

িা মানুকষর তনেট লসৌন্দি িময় ও অতি মদেযবান মকন হয়, তেন্তু মহান 

আল্লাহ  র তনেট িা েুৎতসি ও মন্দ তবকবতচি হওয়ায় অপেন্দনীয় হকি 

পাকর| আমরা িা তেেুকে সম্মান ও শুেতরয়া আদাকয়র মাধযম তহকসকব 

ধারণা েতর িা মহান আল্লাহ   িা’আোর তনেট অপেন্দনীয় হকি পাকর, 

অভদ্রিা তহকসকব তবকবতচি হকি পাকর| এ োরকণই, মানুষ িার ত্রুটটপদণ ি 

জ্ঞান ও েীণ দৃটষ্টর িারা আল্লাহ   িা’আোর প্রতি িথািথভাকব সম্মান 

প্রদশ িন ও শুেতরয়া আদাকয়র উপায় সমদকহর সন্ধ্ান োকভ বযথ ি হয়| 

শুেতরয়া আদাকয়র ও সম্মান প্রদশ িকনর িনয পােনীয় েিিবযসমদহ 

মহান আল্লাহ   িা’আোর পে লথকে অবতহি না েরা পি িি, আমাকদর 

তনেট প্রশংসা আদাকয়র মাধযম তহকসকব তবকবতচি জিতনসগুকো, প্রেৃি 

পকে অবমাননা ও অমি িাদােরও হকি পাকর| 

 

মানুকষর িনয আল্লাহ   িা’আোর প্রতি ক্বেব, জিহবা ও শরীকরর 

িারা তবশ্বাস েরকি ও পােন েরকি বাধয লি শুেতরয়ার ঋণ ও 

ইবাদিসমদহ রকয়কে, মহান আল্লাহ   িা’আোর পে লথকে িা অবতহি 

েরা হকয়কে, িাাঁর তপ্রয় পয়গম্বর হিরি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া 

সাল্লাম েিৃিে প্রবিিন েরা হকয়কে| মহান আল্লাহ   িায়াো েিৃিে 

প্রদতশ িি ও আতদষ্ট বান্দার িনয অবশয পােনীয় এই েিিবযসমদহকে 

ইসোম বো হয় | মহান আল্লাহ   িা’আোর প্রতি শুেতরয়া আদায়, লেবে 

মাে িাাঁর পয়গম্বকরর আনীি পকথর অনুসরকণর মাধযকমই সম্ভব| িাাঁর 

প্রদতশ িি পথকে অমানয েকর মনগড়া উপাকয় েৃি লোন শুেতরয়া, 

লোন ইবাদি আল্লাহ   িায়াো েবুে েরকবন না, পেন্দ েরকবন না | 
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লেননা মানুকষর তনেট উত্তম ও েেযাণের তহকসকব তবকবতচি এমন 

অকনে তবষয় রকয়কে, িা ইসোম অপেন্দ েকর এবং এগুতেকে েুৎতসি 

ও অেেযাণের তহকসকব লঘাষণা েকর| 

অিএব, িারা তনকিকদরকে জ্ঞানী দাবী েকর িাকদর উপর, আল্লাহ   

িা’আোর শুেতরয়া আদাকয়র িনয হিরি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইতহ 

ওয়া সাল্লাকমর প্রদতশ িি পকথর অনুসরণ েরা আবশযে| রাসদে সাল্লাল্লাহু 

আোইতহ ওয়া সাল্লাকমর প্রদতশ িি এই পথকে ইসোম বো হয়| আর 

রাসদকের অনুসারীকে মুসলমান বো হয়| আল্লাহ   িা’আোর শুেতরয়া 

আদায় েরা অথ িাৎ হিরি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাকমর 

অনুসরণ েরাকে ইবাদত বো হয়| ইসোমী জ্ঞান দুই ধরকণর: িীনী 

জ্ঞান ও বস্তুবাদী জ্ঞান| িীকনর সংোরপন্থীরা িীনী জ্ঞানকে স্কলাষ্টষ্টি 

আর বস্তুবাদী জ্ঞানলে িুজক্ত তনভির মকন েকর| িীতন জ্ঞান আবার দুই 

ভাকগ তবভক্ত| 

 

১. ক্বেকবর িারা ইতিক্বাদ িথা তবশ্বাস েরা আবশযে এমন জ্ঞান| 

এই ধরকণর ইেমকে ‘উসুলুদ-দ্বীন’ অথবা ঈমায়নর জ্ঞান বো হয়| 

সংকেকপ ঈমান বেকি, হিরি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাম 

েিৃিে অবতহি েরা েয়টট তবষয়কে তবশ্বাস েরা, ইসোমকে েবুে েরা  

এবং েুফকরর আোমি তহকসকব তবকবতচি তবষয়গুতে বো, েরা তেংবা 

বযবহার েরা লথকে তবরি থাোকে বুঝায়| এ োরকণ প্রকিযে 

মুসেমাকনরই েুফকরর আোমি তহকসকব তবকবতচি তবষয়গুতে সম্বকন্ধ্ 

সমযে ধারণা রাখা ও িা লথকে তনকিকে সম্পদণ িরূকপ বা াঁতচকয় রাখা 

আবশযে| িার ঈমান আকে, িাকেই মুসলমান বো হয়| 

২. শরীকরর িারা বা ক্বেকবর িারা পােন েরকি হকব তেংবা তবরি 

থােকি হকব এমন ইবাদকির জ্ঞান| পােন েরার িনয আকদশ েরা 

হকয়কে এমন তবষয়গুতেকে ফরি আর িযাগ েরার িনয আকদশ েরা 

হকয়কে এমন তবষয়কে হারাম বো হয়| এগুতেকে ফুরু আদ-দ্বীন বা  

‘আহিায়ম ইসলাকময়া’্তেংবা ‘ইসোকমর ইেম’ বো হয়| 

(প্রকিযকের িনয সব িপ্রথম পােনীয় তবষয় হে, মুকখ ‘িাকলমা-ই 

তাওহীদ’ বো এবং এর অথ িকে বুকঝ মকন প্রাকণ তবশ্বাস েরা| োতেমা–

ই িাওহীদ হে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদরু রাসূলুল্লাহ| এর অথ ি 



16 
 
 
 

হে, আল্লাহ   বযিীি লোন ইোহ লনই ও হিরি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু  

আোইতহ ওয়াসাল্লাম িাাঁর রাসদে| এই োতেমা তবশ্বাস েরাকে ঈমান বা 

ইসোম গ্রহণ তহকসকব তবকবচনা েরা হয়| আর িারা তবশ্বাস েকর 

িাকদরকে মুকমন বা মুসকলম বো হয়| ঈমান তনরতবজচ্ছন্ন হওয়া 

আবশযে| এোরকণ েুফকরর োরণ তহকসকব তবকবতচি লোন তেেু েরা 

লথকে তবরি থাো উতচি, এেইভাকব েুফকরর আোমি তহকসকব 

তবকবতচি লোন তেেু বযবহার েরাও উতচি নয়| 

 

েুরআন েরীম মহান আল্লাহ   িায়াোর োোম| মহান আল্লাহ   

িা’আো, হিরি জিবরাঈে আোইতহস সাোম নামে লফকরশিার 

মাধযকম হিরি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাকমর প্রতি িা 

লপ্ররণ েকরকেন| পতবে েুরআন েরীকমর োতেমাগুতে আরবী| এই 

োতেমাগুতেকে মহান আল্লাহ   িা’আোই এভাকব সাজিকয়কেন| েুরআন 

েরীকমর আরবী োতেমাগুতে স্বয়ং আল্লাহ   িা’আোর পে লথকেই 

এইরূকপ আয়াি, োতেমা বা হরফ তহকসকব লপ্রতরি হকয়কে| এই হরফ বা 

োতেমাসমদহ ইোহী োোকমর অথ িকে ধারণ েকর| এোরকণই এই হরফ 

বা োতেমাগুতেকেও িুরআন বো হয়| এেই সাকথ ইোহী োোকমর 

প্রতি তনকদিশোরী অথ িসমদহও েুরআন তহকসকব তবকবতচি| এই ধরকণর 

ইোহী োোকমর অিভুিক্ত হওয়া েুরআন মাখেুে িথা সৃটষ্ট নয়| মহান 

আল্লাহ   িা’আোর অনযানয তসফাি সমদকহর মিই অনাতদ ও অনি| 

হিরি জিবরাঈে আোইতহস   সাোম প্রতি বের এেবার, ঐ সময় পি িি 

অবিীন ি হওয়া েুরআন েরীমকে ‘োওকহ মাহফুি’ এর ক্রমধারা 

অনুিায়ী তিোওয়াি েরকিন, আমাকদর তপ্রয় নবী সাল্লাল্লাহু আোইতহ 

ওয়াসাল্লামও িাাঁর সাকথ সাকথ এেইভাকব তিোওয়াি েরকিন| রাসদে 

সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাকমর লশষ বেকর হিরি জিবরাঈে 

আোইতহস   সাোম দুইবার একস এেইভাকব সম্পদণ ি েুরআন েরীম 

তিোওয়াি েকরকেন| তপ্রয় নবী সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাম ও িাাঁর 

আসহাব   রাতদয়াল্লাহু িায়াো আোইতহম আিমাঈকনর প্রায় সেকেই 

সম্পদণ ি েুরআন েরীকমর হাতফি তেকেন| রাসদেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ 

ওয়া সাল্লাকমর ইনতিোকের পকর প্রথম খেীফা হিরি আবু বের 

তসিীে রাতদয়াল্লাহু িায়াো আনহু হাতফি সাহাবীকদরকে সজম্মতেি 
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েকর ও তবতভন্ন স্থ্াকন েড়াকনা েুরআন েরীকমর প্রতিতেতপগুতেকে 

এেজেি েকর এেটট পতরষকদর মাধযকম সম্পদণ ি েুরআন েরীমকে 

তেতপবদ্ধ েতরকয়কেন| এভাকবই ‘মুসহাফ’ নামে এই তেতখি েুরআন 

প্রোতশি হয়| এই মুসহাকফর প্রতিটট হরফকে লি সটঠে ও িথািথ স্থ্াকন 

প্রতিস্থ্াপন েরা হকয়কে, এ বযাপাকর িৎোেীন লিজেশ হািার সাহাবীর 

সেকেই ঐেমিয লপাষণ েকরকেন| 

হিরি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাকমর বাণীসমদহকে 

হাকদস শরীফ বো হয়| এগুতের মাকঝ লিগুতের অথ ি আল্লাহ   িা’আোর 

পে লথকে, তেন্তু োতেমাসমদহ রাসদে সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাকমর 

পে লথকে প্রোশ লপকয়কে লসগুতেকে ‘হাকদস-ই-িুদসী’ বো হয়| 

হাতদস শরীকফর বহু তেিাব রকয়কে| এগুতের মাকঝ ‘বুখারী ’ও ‘মুসকলম’  

তেিাবিয় তবখযাি| মহান আল্লাহ   িা’আোর আকদকশর মধয লথকে 

তবশ্বাস স্থ্াপন েরার তবষয়গুতেকে ঈমান, অবশয পােনীয় 

েিিবযসমদহকে ফরি আর অবশয পতরিযািয তবষয়গুতেকে হারাম 

বো হয়| ফরি ও হারামকে এেকে ‘আহিায়ম ইসলাকময়যা’ বো হয়| 

ইসোকমর লমৌতেে তবষয়গুতে লথকে লোন এেটটকেও িতদ লেউ 

অতবশ্বাস েকর, িকব লস িাকফয়র পতরণি হকব| 

 

মানুকষর িনয অবশয পােনীয় তিিীয় তবষয়টট হে, ক্বেকবর 

পতরশুজদ্ধ| ক্বেব বেকি দুইটট জিতনসকে বুঝায়| বুকের মাকঝ অবতস্থ্ি 

লগাশকির তপণ্ডকে সাধারণ অকথ ি ক্বেব বো হয়| হৃৎতপণ্ড নামে এই 

ক্বেব পশু পাতখর মাকঝও তবদযমান| তিিীয় প্রোকররটট হে হৃৎতপকণ্ড 

তবদযমান অদৃশয ক্বেব| একে হৃদয়ও বো হয়| িীতন তেিাবসমদকহ বতন িি 

ক্বেকবর িারা মদেি এই হৃদয়কেই বুঝাকনা হয়| ইসোমী ইেম এই 

ক্বেকবই অবস্থ্ান েকর| তবশ্বাস ও অতবশ্বাকসর তবষয়টট মদেি এই ক্বেকবর 

সাকথই সমৃ্পক্ত| তবশ্বাসী ক্বেব পতবে হয় আর অতবশ্বাসী ক্বেব অপতবে 

ও মৃি সাদৃশ হয়| ক্বেকবর পতরশুজদ্ধর িনয লচষ্টা েরা আমাকদর 

সব িাতধে গুরুেপদণ ি িাতয়ে| ইবাদি েরকে তবকশষ েকর নামাি পড়কে 

ও ইসতিগফার িথা েমা প্রাথ িনা েরকে ক্বেব পতরশুদ্ধ হয়| হারাকম 

তেপ্ত হকে ক্বেব নষ্ট হকয় িায়| তপ্রয় নবী সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাম 

বকেকেন, “লবকশ লবকশ ইসকতগফার ির| লি লবকশ লবকশ 
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ইসকতগফার িয়র, মহান আল্লাহ ্ তায়ালা তায়ি লরাগ ও বালা-

মুসীবত লথয়ি লহফািত িয়রন, অপ্রতযাকশত স্থান লথয়ি 

করজিি প্রদান িয়রন”| ইসতিগফার বেকি ‘আস্তাগকফরুল্লাহ’ বো 

বুঝায়| লদায়া েবুকের িনয তেেু শিি রকয়কে | লদায়া পাঠোরী বযজক্তর 

মুসেমান হকি হকব, েৃি গুনাকহর িনয িওবা েরকি হকব এবং লদায়ায় 

িা বো হকচ্ছ িা লিকন, বুকঝ ও তবশ্বাস েকর লপশ েরকি হকব| 

অপতরশুদ্ধ ক্বেকবর িারা েৃি লদায়া েবুে হয় না | তনয়তমি পাাঁচ ওয়াক্ত 

নামাি আদায় এর পর তিন দফা ইজস্তগফার পাঠোরী বযজক্তর ক্বেব 

পতরশুদ্ধ হয় ও ক্বেব তনকিই লদায়া পাঠ েরকি থাকে| মুকখ েরা লদায়ার 

সাকথ িতদ ক্বেব শরীে না হয়, িকব লসই লদায়ার িারা লোন ফায়দা 

অজিিি হয়না| 

 

ইসোম ধকম ির অবতহি েরা িীনী ইেমসমদহ, আহয়ল সুন্নাত 

আকেমগকণর রতচি তেিাবসমদকহর মাকঝ তেতপবদ্ধ হকয়কে| আহকে 

সুন্নাি আকেমগণ েিৃিে ঈমানী ও ইসোমী ইেমসমদহ সম্পকেি িা 

অবতহি েরা হকয়কে িার মাকঝ, লিগুকোর অথ ি স্পষ্ট এমন ‘নাস ্’ িথা 

আয়াকি েরীমা বা হাতদস শরীফ লথকে উদ ধৃি লসগুতের লোন 

এেটটকে লেউ অতবশ্বাস েরকে িাকফয়র পতরণি হকব| এই 

অতবশ্বাকসর তবষয়টট লগাপন েরকে িাকে মুনাকফি বো হকব| আর 

লেউ িতদ অতবশ্বাকসর তবষয়টট লগাপন েরার সাকথ সাকথ তনকিকে 

মুসেমান তহকসকব িাতহর েকর মুসেমানকদর সাকথ প্রিারণা েরার লচষ্টা 

েরকে িাকে ‘জিনকদি’ বো হয়| লেউ অথ ি স্পষ্ট নয় এমন ‘নাস   ’এর 

ভুে বযাখযা েকর ভুেভাকব তবশ্বাস েরকে োতফর হকব না| িকব আহকে 

সুন্নাকির সটঠে পথ লথকে তবজচ্ছন্ন হওয়ার িনয িাকে িাহান্নাকমর 

আিাব লভাগ েরকি হকব| এই ধরকণর বযজক্ত লিকহিু অথ ি স্পষ্ট এমন 

‘নাস   ’এর প্রতি তবশ্বাস স্থ্াপন েকরকে িাই লস তচরোে িাহান্নাকমর 

আিাব লভাগ েরকব না| পাকপর শাজস্ত লভাকগর পকর িাকদরকে িাহান্নাম 

লথকে মুক্ত েকর িান্নাকি প্রকবশ েরাকনা হকব| একদরকে আহয়ল 

কবদায়াত বা দালালাত লফরিার অনুসারী বো হয়| বাহাত্তরটট 

দাোোি লফরো রকয়কে| এই ধরকণর বযজক্তরাসহ োতফর ও মুরিাদকদর 

েৃি ইবাদিসমদহ এবং িনকসবা, িনেেযাণ ও লখদমিসমদকহর তেেুই 
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েবুে েরা হকব না| িাই এর িারা আতখরাকির লোন ফায়দা অজিিি হকব 

না| সহীহ তবশ্বাকসর অতধোরী মুসেমানকদরকে আহয়ল সুন্নাত ওয়াল 

িামায়াত তেংবা সংকেকপ সুন্নী বো হয়| আহকে সুন্নাকির অনুসারীরা 

ইবাদকির লেকে চারটট মািহাকব আোদা হকয়কে| এই চার মািহাকবর 

অনুসারীকদর প্রকিযকেই একে অপরকে আহকে সুন্নাকির অনুসারী 

তহকসকব মকন েকর ও পরস্পরকে ভােবাকস| িারা এই চার মািহাব 

লথকে লোন এেটটকে অনুসরণ েকর না, িারা আহকে সুন্নাকির 

অিভুিক্ত নয়| িারা আহকে সুন্নাকির অিভুিক্ত নয় িারা হয় োতফর, না 

হয় আহকে তবদায়াি| এ বযাপাকর ইমাম রিানী এর মােিুবাকির মকধয 

তবকশষ েকর প্রথম খকণ্ডর দুইশ তেয়াতশিম মােিুকব, ‘দরু ্রুল মুখতার 

’নামে তেিাকবর িনয রতচি িাহিাবীর হাতশয়ার ‘িাবাতয়হ’ অংকশ এবং 

‘আল-বাসাইর কলমুনকিকরত- তাওয়াসসুল কবআহকলল মািাকবর’ 

নামে তেিাকব দেীেসহ বণ িনা রকয়কে| লশকষর তেিাব দুইটট আরবী 

ভাষায় রতচি| লশকষর তেিাবটট তহন্দসু্তাকন রতচি ও প্রোতশি হকয়কে| 

১৩৯৫ তহিরীকি (১৯৭৫খৃ:) ও পরবিীকি তেিাবটট ইস্তানবুকে 

হােীোি তেিাকবভীর পে লথকে তনয়তমি প্রোশ হকয় আসকে| 

 

চার মািহাকবর লোন এেটট অনুিায়ী িারা ইবাদি েকর, িারা 

গুনাকহর োি েরকে তেংবা ইবাদকির লেকে ত্রুটট েরকে, পকর এর  

িনয িওবা েরকে েৃি গুনাহসমদহ েমা েকর লদয়া হকব| িতদ এর িনয 

িওবা না েকর িকব মহান আল্লাহ   িায়াো চাইকে েমা েকর তদকি 

পাকরন এবং এর িনয িাহান্নাকমর আিাকবর মুকখামুতখ না েরকি 

পাকরন| আবার চাইকে গুনাকহর িনয তেেুটা আিাব তদকয় পরবিীকি 

লসখান লথকে মুক্ত েরকবন| অথ িাৎ আহকে সুন্নাকির অনুসারীরা েৃি 

গুনাকহর িনয আিাব লভাগ েরকেও এে পি িাকয় তগকয় অবশযই িা 

লথকে মুক্ত হকয় িান্নাকি প্রকবশ েরকব| িীকনর অবশয জ্ঞািবয 

তবষয়গুতে, িা সম্পকেি মদখ িরাও অবগি এবং িা অতি স্পষ্ট এমন 

তবষকয়র লোন এেটটকে অতবশ্বাস েরকে তচরোকের িনয িাহান্নাকমর 

আিাব লভাগ েরকি হকব| এরূপ িারা েকর িাকদরকে িাকফর তেংবা 

মুরতাদ বো হয়| 
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আহকে তেিাব তেংবা তেিাবহীন এই তবকবচনায় োতফরকদরকে দুই 

ভাকগ ভাগ েরা হয়| মুসেমাকনর সিান হওয়া সকেও পরবিীকি িীন 

লথকে লবর হকয় লি োতফর হয় িাকে মুরতাদ বো হয়| হিরি ইবকন 

আতবদীন রাতহমাহুল্লাহু িা’আো, তশরকের োরকণ িাকদরকে তববাহ েরা 

হারাম িাকদর বণ িনা েরার সময় বকেকেন, ‘মুরিাদ, মুেতহদ, জিনতদে, 

মািুসী, মদতিিপদিারী, পুরািন গ্রীে দশ িকনর অনুসারী, মুনাতফে, ৭২টট 

বাকিে লফরোর অনুসারী িাকদর েম িোণ্ড েুফরীকি পতরণি হকয়কে, 

(ব্রাহ্মণ, লবৌদ্ধ), বাকিনী, ইবাহািী ও দুরিীকদর অিভুিক্ত সেকেই 

তেিাবহীন োতফর তহকসকব তবকবতচি”| েমুযতনস্ট ও মযাসনরাও অনুরূপ| 

তিস্টান ও ইহুদীকদর মধয লথকে িারা আল্লাহ   িা’আোর পে লথকে 

নাতিেেৃি তাওরাত ও ইনজিল নামে তেিাব গুতেকে মানব সিান 

েিৃিে পতরবিিন ও ধ্বংস েরার পকর লিরূপ ধারণ েকরকে িাকি তবশ্বাস 

েকর অনুসরণ েরকে িারা তেিাবপ্রাপ্ত োতফর তহকসকব তবকবতচি| 

একদর মধয লথকে িারা লোন সৃটষ্টর মাকঝ উেুতহয়যাকির তসফাি 

তবদযমান রকয়কে বকে তবশ্বাস েকর িাকদরকে মুশকরি বো হয়| আল্লাহ   

িা’আোর কসফাত-ই িাকতয়যা ও কসফাত-ই সুবুকতয়যালে এেকে 

উলুকহয়যাত কসফাত বো হয়| 

 

তেিাবহীন তেংবা আহকে তেিাকবর অিভুিক্ত লোন োতফর িতদ 

ইসোম গ্রহণ েকর, িকব লস তনকিকে িাহান্নাকমর আিাব লথকে মুক্ত 

েরকি পাকর| ইসোম গ্রহকণর মাধযকম লস এেিন তনষ্পাপ মুসেমাকন 

পতরণি হয়| িকব, এেিন সুন্নী মুসেমান হওয়া আবশযে| সুন্নী 

মুসেমান বেকি আহকে সুন্নাি আকেমকদর ‘রাতহমাহুমুল্লাহু িায়াো’ 

রতচি তেিাবসমদহ অধযয়ন েকর তশকখ, িদনুিায়ী তনকির ঈমান, 

আমে, েথা বািিা ও িীবন িাপন েরাকে বুঝায়| দুতনয়াকি লোন বযজক্ত 

মুসেমান নাতে অমুসেমান িা, িার স্পষ্টভাকব বো  েথা ও েকম ির িারা 

বুঝা িায়| িকব িা চাপ ও বাধযবাধেিা মুক্ত হকি হকব| এই ধরকণর লোে 

আতখরাকি ঈমানসহ নাতে ঈমানহীন অবস্থ্ায় গমন েকরকে িা িার 

লশষ তনশ্বাকসর সময় স্পষ্ট হয়| েবীরা গুনাহ সম্পাদনোরী পুরুষ তেংবা 

নারী িতদ পতরশুদ্ধ ক্বেকবর িারা িওবা েকর িকব িার গুনাহসমদহ ইন-

শা-আল্লাহ েমা েরা হকব| িার িওবা গৃহীি হয়, লস তনষ্পাপ তশশুর মি 
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হয়| তওবা তে ও তেভাকব িা েরকি হয়, এ বযাপাকর তবস্তাতরি 

আকোচনা ‘ঈমান ও ইসলাম’ এবং‘সাআদাত-ই আবাকদয়যা’ নামে 

তেিাকবর মি অনযানয ইেকম হাে তেিাকবও তেতপবদ্ধ রকয়কে|) 
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 -২- 

                                              ঈমান ও ইসলাম 

       এই (ইকতক্বাদ নামা) পুস্তুকে রাসদেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া 

সাল্লাকমর ঈমান ও ইসলাম সম্পতেিি এেটট হাতদস শরীকফর বযাখযা 

লদয়া হকব| এই হাতদস শরীকফর বরেকি মুসেমানকদর ইতিক্বাদ পদণ িিা 

পাকব (আকরা শজক্তশােী হকব) এবং এর িারা িারা চদড়াি সফেিা ও তচর 

লসৌভাগয অিিন েরকি পারকব| আর এ োরকণ িা বহু গুনাহ ও 

ভুেত্রুটটর অতধোরী এই খাকেকদর (েুজিসা তসররুহু) মুজক্ত অিিকনর 

এেটট মাধযম হকব, এই প্রিযাশা েরতে| 

 

লোন তেেুর প্রতি মুখাকপেী নন, সীমাহীন দয়া ও দানশীেিার 

মাতেে এবং বান্দাকদর প্রতি পরম সহানুভদ তিশীে মহান আল্লাহ   

িা’আোর বযাপাকর আমার উত্তম ইতিক্বাদ এই লি, লেবে মাে তিতনই 

স্বল্প পুাঁজি ও অপতরচ্ছন্ন ক্বেকবর অতধোরী এই ফতের খাকেকদর ভ্রাি 

েথাবািিাকে েমা েরকি পাকরন, ত্রুটটপদণ ি ইবাদিসমদহ েবুে েরকি 

পাকরন। আল্লাহ িায়াো আমাকদর প্রিারে ও তমথযাবাদী শয়িাকনর 

অতনষ্ট লথকে (ও ইসোকমর শত্রুকদর ভ্রাি ও তমথযা েথাবািিা ও লেখনীর 

িারা প্রিাতরি হওয়ার হাি লথকে) রো েরুে ও আমাকদর প্রশাতি 

তদে| দয়াবানকদর মাকঝ লশ্রি দয়াময় ও দানশীেকদর মাকঝ লশ্রি 

দানশীেও লেবে মাে মহান আল্লাহ   িা’আোই|  

ইসোকমর আকেমগকণর মিানুিায়ী, মুিাকল্লফ িথা প্রাপ্ত বয়ে ও 

বুজদ্ধ সম্পন্ন প্রকিযে নর-নারী মুসেমাকনর িনয আবশযেীয় েিিবয হে 

(মহান আল্লাহ   িা’আোকে িাথািথভাকব তচনা ও িানা) মহান আল্লাহ   

িা’আোর তসফাি-ই-িাতিয়যা ও তসফাি-ই-সুবুতিয়যাকে সটঠেভাকব 

িানা ও িদনুিায়ী তবশ্বাস েরা| এটাই প্রকিযকের িনয প্রথম ফরি 

েিিবয| এ বযাপাকর অজ্ঞিা লোন অিহুি তহকসকব গৃহীি হকব না, না 

িানাটা গুনাহ তহকসকব তবকবতচি হকব| খাকেদ আে বাগদাদী  ‘েুজিসা 

তসররুহু’ এর এই বইটট তনকির লশ্রিে িাতহর েরা, ইেম তবজক্র েরা 

তেংবা খযাতি অিিন েরার িনয নয় বরং এেটট স্মৃতি ও লখদমি লরকখ 

িাওয়ার িনয রচনা েকরকে | মহান আল্লাহ   িায়াো এই অসহায় 
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খাকেদকে2 ও সেে মুসেমানকে িাাঁর শজক্তর িারা ও রাসদে সাল্লাল্লাহু 

আোইতহ ওয়া সাল্লাকমর মুবারে রূকহর বরেকি মদদ েরুন! আমীন!  

  

(আল্লাহ   িা’আোর কসফাত-ই িাকতয়যা (সত্বাগত গুনাবলী) 

েয়টট| এগুতে হে: উিুদ, কিদাম, বািা, ওয়াহদাকনয়যাত, 

মুখালাফাতুন কলল হাওয়াকদস ্ এবং কিয়াম-উ কবনাফকসকহ| উিদু 

মাকন তনি লথকেই অজস্তেশীে হওয়া| তেদাকমর অথ ি হে, িাাঁর 

অজস্তকের পদব ি বেকি তেেু না থাো অথ িাৎ িার অজস্তে অনাতদ| বাো 

বেকি তচরিন অজস্তে বুঝায়, িার লোন লশষ নাই| ওয়াহদাতনয়যাি 

বেকি, লোন তদে লথকেই শরীে, সমেেিা তেংবা সাদৃশযিা না থাো 

বুঝায়| মুখাোফািুন তেে হাওয়াতদস   হে, লোন লেকেই লোন সৃটষ্টর 

সাকথ লোন তদে লথেই সামঞ্জসয না থাো বুঝায়| তেয়াম তব নাফতসতহ 

হে, আত্মতনভিরশীে অজস্তে অথ িাৎ অজস্তকের স্থ্াতয়কের িনয লোন 

তেেুর মুখাকপেী না হওয়া| এই েয়টট তসফাকির লোনটটই লোন 

মাখেুকের মাকঝ তবদযমান নয়| এই তসফািগুতের লোন সৃটষ্টর সাকথ 

লোন রূকপই নদযনিম সমৃ্পক্তিা বা সংতিষ্টিা লনই | লোন লোন 

আকেম, ওয়াহদাতনয়যাি ও মুখাোফািুন তেে হাওয়াতদস   এই দুইটট 

তসফািকে এে মকন েকরকেন| িাই িাকদর তহকসকব কসফাত–ই 

িাকতয়যা পাাঁিষ্টি|) 

 

আল্লাহ   িায়াো বযিীি িা তেেু আকে িার সবতেেুকে ‘মাকসওয়া’ 

বা আলম বো হয়| লেউ লেউ একে প্রেৃতিও বকে থাকে | িগকির 

সবগুতেই অজস্তেহীন তেে| সব গুতেকেই  আল্লাহ   িায়াো সৃটষ্ট 

েকরকেন| সবগুতে িগিই মুমতেন ও হাতদস| অথ িাৎ, শদনয লথকে 

অজস্তে লপকি পাকর, অজস্তে হাতরকয় তবেীন হকয় লিকি পাকর| ‘িখন 

কিছুই কছল না তখনও আল্লাহ ্ তায়ালা কছয়লন’ এই হাতদস শরীফটট 

এই তবষয়টটই বযক্ত েকর| 

 

সৃটষ্টিগি লি হাতদস অথ িাৎ পরবিীকি সৃটষ্ট েরা হকয়কে িার 

আকরেটট প্রমাণ হে, এই িগি প্রতিটট মুহুকিিই পতরবতিিি হকচ্ছ, ধ্বংস 
 

2খাতেদ-ই বাগদাদী, ১২৪২ তহিরীকি (১৮২৬ খৃস্টাকে) শাম নগরীকি ইনতিোে েকরকেন| 
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ও গঠন হকচ্ছ| িগকির সব তেেুই পতরবতিিি হকচ্ছ| (িগকি সব িদাই 

লভৌি পতরবিিকনর মাধযকম বস্তুর অবস্থ্ার রূপাির হকচ্ছ আর 

রাসায়তনে পতরবিিকনর মাধযকম বস্তুর অণুর গঠকনর পতরবিিন হয়| এই 

প্রজক্রয়ায় এে বা এোতধে পদাথ ি পতরবতিিি হকয় সম্পদন ি তভন্ন ধম ি তবতশষ্ট 

নিুন পদাকথ ি পতরণি হয়| পরবিীকি আতবষৃ্কি তনউতিয়ার তবজক্রয়ার 

মাধযকম বস্তু ও অণু পরমাণুও তবেীন হকয় শজক্তকি রূপািতরি হয়|) 

োতদম িথা অনাতদ লোন তেেু পতরবিিনশীে নয়| লেবে মাে মহান 

আল্লাহ   িা’আোর িাি (স্বীয়সো) ও তসফািসমদহ োতদম| এগুতে 

অপতরবিিনশীে| িগকির এরূপ পতরবিিনশীেিা, একে অপকরর লথকে 

অজস্তে অিিন অনাতদ হকি পাকরনা| অবশযই এর সদচনা আকে| শদনয 

লথকে অজস্তে পাওয়া প্রথম বস্তু বা উপাদান লথকে উৎপতত্ত হওয়া 

আবশযে| 

 

িগি লি মুমতেন অথ িাৎ শদনয লথকে অজস্তে প্রাপ্ত হকয়কে িার 

অপর এেটট প্রমাণ হে, িগকির হাতদস হওয়া| অথ িাৎ, সব তেেুরই 

অজস্তেহীন অবস্থ্া লথকে অজস্তে পাওয়া|  

  

মওিদু িথা অজস্তেশীে তেেু দুই ধরকণর হয়| এর এেটট মুমকিন 

আর তিিীয়টট উিুদ| (উিদু শকের অথ ি অজস্তেপ্রাপ্ত হওয়া| তিন 

ধরকণর উিদু রকয়কে| প্রথমটট হে, ওয়াজিবুল উিুদ| অথ িাৎ, 

অজস্তকের তবদযমান থাো আবশযে এমন উিদু| িা সব িদাই তবদযমান| 

িার লোন শুরু নাই, লোন  লশষ নাই| িা অনাতদ ও অনি| লেবেমাে 

আল্লাহ   িা’আোই ওয়াজিবুে উিদু| তিিীয়টট হে, মুমতাকনয়লু উিুদ| 

অথ িাৎ িার অজস্তে অসম্ভব| লোন অবস্থ্াকিই িার অজস্তে েল্পনা েরা 

িায় না| সব িদাই অজস্তেহীন| আল্লাহ  র িা’আোর শতরে অনুরূপ| অথ িাৎ, 

আল্লাহ   িা’আোর লোন অংশীদার বা িাাঁর মি লোন তেেুর অজস্তে 

অসম্ভব| িৃিীয় প্রোকরর অজস্তে হে মুমকিনুল উিুদ| অথ িাৎ, িা 

অজস্তেশীেও হকি পাকর আবার অজস্তেহীনও হকি পাকর| সমস্ত সৃটষ্ট ও 

িগি সমদহ এরূপ| উিুয়দর তবপরীি হে আদম| আদম অথ ি শদনযিা| 

সৃটষ্ট িগি িথা সবতেেুই অজস্তে োকভর পদকব ি শদনয তেে| অথ িাৎ 

অজস্তেহীন তেে|) িতদ মওিদু শুধুমাে মুমতেন হি অথবা িতদ 
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ওয়াজিবুে উিদু না হি িকব লোন তেেুই অজস্তে প্রাপ্ত হি না| 

(লেননা, শদনয লথকে অজস্তে োভ েরা এে ধরকণর পতরবিিন, এেটট 

জক্রয়া| পদাথ ি তবজ্ঞাকনর সদোনুিায়ী, লি লোন বস্তুকি লোন জক্রয়া 

সংঘটটি হওয়ার িনয, ঐ বস্তুকি বাইকরর লোন শজক্ত প্রকয়াগ েরকি হয় 

এবং ঐ শজক্তর উৎকসর অজস্তে ঐ বস্তুর পদব ি লথকেই তবদযমান থাো 

আবশযে|) এ োরকণ, মুমতেন মওিদু, আপনা আপতন অজস্তে লপকি 

পাকরনা ও অজস্তকে অতধটিিও থােকি পাকর না| লোন শজক্ত িতদ িাকে 

প্রভাতবি না েরি, িকব িা সব িদা অজস্তেহীনই থােি, েখকনা 

অজস্তকের অতধোরী হিনা| িা তনকিকেই অজস্তে তদকি পাকর না িা 

আবতশযে ভাকবই অনয লোন মুমতেনকেও অজস্তে তদকি পাকরনা, সৃটষ্ট 

েরকি পাকরনা| ওয়াজিবুে উিদুই লেবে মুমতেনকে সৃটষ্ট েরকি 

পাকর| িগকির অজস্তে, একে শদনয লথকে অজস্তেদানোরী এে স্রষ্টার 

অজস্তকের প্রতি তনকদিশ েকর| অিএব, লদখা িাকচ্ছ লি হাতদস ও মুমতেন 

নয় এমন এেমাে উিদু হে ‘ওয়াজিবুে উিদু’ তিতন সব িদাই তবদযমান 

ও সমস্ত মুমতেকনর অজস্তে প্রাতপ্তর এেমাে োরণ| তিতন োতদম অথ িাৎ 

িার লোন শুরু নাই, সব িদাই অজস্তেবান| ওয়াজিবুে উিকুদর অথ ি হে, 

িার অজস্তে লোন ভাকবই পরতনভিরশীে নয় বরং আত্মতনভিরশীে| 

অথ িাৎ আপনা আপতনই সব িদা অজস্তেবান| িার অজস্তকের লেকে োকরা 

নদযনিম অবদান লনই| অজস্তকে অতধটিি থাোর িনয ও লোন তেেুর 

প্রতিই নদনযিম মুখাকপেী নন| এরূপ না হকে মুমতেনও হাতদস হকি 

হকব, লসকেকে অকনযর িারা সৃষ্ট হকি হকব| িা সম্পদণ িরূকপ বাস্তবিা 

তববজিিি| ফারসী ভাষার লখাদা শকের অথ িও আপনা আপতনই 

অজস্তেবান িথা োতদম অথ িাৎ, িার লোন শুরু লনই, সব িদাই বিিমান| 

(“আল্লাহ আকেন ও এেে” অধযায়টট লদখুন) 

 

আমরা লদখকি পাই, সমগ্র িগিই আশ্চি িিনে এে শঙৃ্খো 

লমকন চেকে| প্রতি বেরই তবজ্ঞান এর নিুন নিুন তদে আতবষ্কার েরকে| 

এই শঙৃ্খো বা  তনয়ম োনুকনর তিতন স্রষ্টা িার মাকঝ তচরঞ্জীব(হাই), 

সব িজ্ঞানী (আকলম), সব িময় েমিার অতধোরী (িাকদর), সব ি ইচ্ছার 

অতধোরী (মুরীদ), সব িকশ্রািা (সাকম’), সব িদ্রষ্টা (বাসীর), বক্তা 

(মুতািাকল্লম) ও সৃটষ্টেিিার (খায়লি) মি গুণাবেী থাো আবশযে| 



26 
 
 
 

লেননা, মরণশীে ও অজ্ঞ হওয়া, সীতমি েমিার অতধোরী হওয়া, অন্ধ্, 

বতধর ও লবাবা হওয়া ইিযাতদর প্রতিটটই ত্রুটট ও ঘাটতি তহকসকব তবকবতচি| 

এই িগিকে এিটা তনখুাঁিভাকব তিতন সৃটষ্ট েকরকেন, এিটা 

সুশঙৃ্খেভাকব তিতন পতরচােনা েরকেন এবং তবেুতপ্ত ও ধ্বংকসর হাি 

লথকে তিতন রো েরকেন িাাঁর মাকঝ এই ধরকণর লদাষ ত্রুটট থাো 

অসম্ভব| 

 

 

 

উপতরউক্ত মহৎ গুনাবেীসমদহ সৃটষ্টর মাকঝও লদখা িায়| এগুতেকে 

মহান আল্লাহ   িা’আোই সৃটষ্টর মাকঝ এসব তনতহি েকরকেন| এই 

তসফািগুতে িতদ আপন সোয় তবদযমান না থােি, িকব মাখেুকের 

মাকঝ তেভাকব তিতন সৃটষ্ট েরকিন? সৃটষ্টর মাকঝ তবদযমান উত্তম 

তসফািসমুহ িতদ স্রষ্টার মাকঝ না থােি, িকবকিা সৃটষ্টই িাাঁর উপর 

লশ্রিে অিিন েরি! িা সম্পদণ ি অগ্রহণকিাগয| (অণু পরমাণু লথকে শুরু 

েকর আোকশর নেেরাজি পি িি প্রতিটট জিতনসই তবকশষ তহসাব ও 

তবকশষ োনুকনর িারা সৃটষ্ট েরা হকয়কে| পদাথ ি তবজ্ঞান, রসায়ন, মহাোশ 

তবজ্ঞান ও িীব তবজ্ঞাকন িি সদে বা তনয়ম োনুন এখন পি িি আতবষ্কার 

েরা হকয়কে িাকদর মাকঝর পারস্পতরে শঙৃ্খো তবকবেকে হিবাে েকর 

লদয়| এমনতে োরউইন পি িি এরূপ পি িকবেন েকর বকেকে, লচাকখর 

গঠকনর মাকঝ লি তনখুাঁি শঙৃ্খো ও সদক্ষ্ম োি রকয়কে িা তনকয় িিই 

গকবষণা েতর িিই অবাে হই| বািাকস আটাত্তর শিাংশ নাইকরাকিন, 

এেুশ শিাংশ অজিকিন ও এেভাগ হাইকরাকিন, োব িনোই ওিাইে 

ইিযাতদ গযাকসর তমশ্রণ রকয়কে| এখন বািাকস এই অজিকিকনর পতরমাণ 

এেুশ শিাংকশর লবতশ হকে আমাকদর ফুসফুকস দহন হি, আবার এেুশ 

শিাংকশর লচকয় েম হকে আমাকদর রকক্ত অবতস্থ্ি খাদয েণাকে 

ভােকি অেম হি|এর অথ ি হে বািাকস অজিকিকনর এই পতরমাকণর 

িারিময হকে মানুষ ও প্রাণীরা িীবন ধারণ েরকি পারি না| আশ্চকি ির 

বযাপার হে বািাকসর এই অনুপাি ভদ পৃকির সব িেই প্রায় 

অপতরবিিনশীে| এটট আমাকদর িনয এে বড় তনয়ামি|| এটট মহান 

আল্লাহ   িা’আোর অজস্তে, েমিা ও পরম দয়ার প্রতি তনকদিশ েকর, িাই 
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নয় তে? লচাকখর গঠন ি এই তবস্মকয়র োকেই তেেু না। তবজ্ঞাকনর 

আতবষৃ্কি সেে সদে ও তনয়ম োনুন, সদক্ষ্মাতিসদক্ষ্ম োি ি প্রণােীর তিতন 

সৃটষ্টেিিা িাাঁর মাকঝ লোন ধরকণর ঘাটতি বা ত্রুটট থাো সম্ভব তে?) 

 

এোরকণই আমরা বতে লি, িগকির স্রষ্টার মাকঝ, সমস্ত উত্তম ও 

মহান তসফািসমদহ তবদযমান থাো আবশযে, এেইভাকব সেে ধরকণর 

ত্রুটট তবচুযতি ও মন্দ তসফাি লথকেও িাাঁর মুক্ত থাো িরুরী| লেননা 

ত্রুটটপদণ ি লেউ লখাদা বা সৃটষ্টেিিা হকি পাকরনা| 

িুজক্ত িারা প্রমাতণি এই সব দতেে লিা আকেই, এেই সাকথ বহু 

আয়াকি েরীমা ও হাতদস শরীকফ আল্লাহ   িা’আোর ঐ সব উত্তম 

তসফাকির প্রেৃি অতধোরী হওয়ার বযাপাকর আমাকদরকে স্পষ্টভাকব 

অবতহি েরা হকয়কে| অিএব এ তবষকয় সকন্দহ লপাষণ েরা িাকয়ি 

নয়| সকন্দহ েরকে িা েুফকরর োরণ হকব| উপকর বতন িি এই আটটট 

পতরপদণ ি তসফািকে ‘কসফাত-ই সুবুকতয়যা’্ বো হয়| অথ িাৎ আল্লাহ   

িা’আোর তসফাি-ই সুবুতিয়যা আটটট| সমস্ত োমাে তসফাকির 

অতধোরী এেমাে আল্লাহ   িা’আো| িাাঁর িাি, তসফাি ও োকির মাকঝ 

লোন ধরকণর ত্রুটট-তবচুযতি, লগা াঁিাতমে ও পতরবিিকনর অবোশ লনই| 

‘কসফাত-ই িাকতয়যা’ ও ‘ কসফাত-ই সুবুকতয়যা’লে এেকে ‘কসফাত- 

ই উলুকহয়যা’ বো হয়| লেউ িতদ লোন সৃটষ্টর মাকঝ এই তসফাি-ই 

উেুতহয়যার তবদযমান থাোর তবষকয় তবশ্বাস েকর, িকব লস মুশকরয়ি 

পতরণি হকব| 
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-৩- 

                                           ইসলায়মর মূলনীকতসমূহ 

সমস্ত িগিসমদহকে প্রতিটট মুহুকিি অজস্তে প্রদানোরী সো, তিতন 

তনকি প্রতিটট মুহুকিি হাজির ও নাজির, তিতন সমস্ত মেে ও েেযাকণর 

উৎস এবং িাবিীয় তনয়ামি প্রদানোরী, লসই মতহমাতিি আল্লাহ   

িা’আোর সাহািয তনকয় এখন আমাকদর তপ্রয় নবী সাল্লাল্লাহু আোইতহ 

ওয়া সাল্লাকমর বরেিময় হাতদসটটর বযাখযা শুরু েরতে| 

 

মুসেমানকদর বীর পুরুষ, আসহাকব তেরাকমর মাকঝ অনযিম 

লশ্রিিন, সব িদা সিয বোর োরকণ খযাতি অিিনোরী, তপ্রয় আতমরুে 

লমাকমতনন হিরি উমর ইবকন খাত্তাব রাতদয়াল্লাহু িায়াো আনহু বণ িনা 

েকরকেন: 

 

“ঐ তদন এমন এেতদন তেে, িখন আসহাকব তেরামকদর লথকে 

আমরা েকয়েিন রাসদেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাকমর 

সাতন্নকধয িাাঁর লখদমকি উপতস্থ্ি তেোম”| ঐতদন ও ঐ মুহুিি এমন 

বরেিময় ও মহা মদেযবান তেে লি, অনুরূপ আকরেটট মুহুিি পুনরায় 

উপকভাগ েরার সুকিাগ পাওয়া অসম্ভব| ঐতদন, রাসদেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আোইতহ ওয়াসাল্লাকমর সাতন্নকধয উপতস্থ্ি থাোর োরকণ তনকিরা 

সম্মাতনি হকয় তেে| রূকহর রসদ সরবরাহোরী, িান সমদকহ স্বাদ ও 

প্রশাতি প্রদানোরী মুবারে লচহারার লসৌন্দি ি অবকোেকনর লসৌভাগয 

অিিন েকরতেে| এমন এেতদকনর লশ্রিে ও মি িাদা বুঝাকনার িনয তিতন 

বকেকেন, “ঐ তদন এমন এেতদন তেে…”| হিরি জিবরাঈে আোইতহস   

সাোমকে মানবরূকপ লদখার ও িাাঁর েন্ঠস্বর শুনার, মানুকষর িনয খুবই 

প্রকয়ািনীয় িথয অতি সুন্দর ও সুস্পষ্টভাকব তপ্রয় রাসদে সাল্লাল্লাহু 

আোইতহ ওয়া সাল্লাকমর মুবারে মুখ লথকে সরাসতর শ্রবণ েরার 

লসৌভাগয লি তদকন অজিিি হকয়কে, এই দুতনয়ার িীবকন অনুরূপ 

আকরেটট মদেযবান ও মি িাদাবান মুহুকিির সন্ধ্ান পাওয়া সম্ভব তে?  
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“ঐ সমকয়, আমাকদর তনেট এমন এেিন আগমন েরকেন লিন 

পদণ িচা াঁকদর উদয় হে| িাাঁর লপাশাে ধবধকব সাদা আর লেশ েুচেুকে 

োকো তেে| িার মাকঝ ধুোবাতে তেংবা ঘাকমর মি ভ্রমকণর লোন তচহ্ন 

তবদযমান তেে না|  রাসদেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাকমর সাহাবী 

িথা আমাকদর মধয লথকে লেউই িাকে তচনকি পাতরতন| অথ িাৎ তিতন 

আমাকদর পদব িপতরতচিকদর লেউ তেকেন না| তিতন রাসদেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আোইতহ ওয়া সাল্লাকমর সামকন বসকেন এমনভাকব লি, িার হা াঁটুকে 

রাসদে সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাকমর হা াঁটু মুবারকের সংস্পকশ ি 

রাখকেন”| মানুকষর অবয়কব আগি বযজক্ত তেকেন মহান লফকরশিা 

হিরি জিবরাঈে আোইতহস সাোম| হিরি জিবরাঈে আোইতহস   

সাোকমর ঐভাকব বসাটা আদকবর বরকখোপ বকে মকন হকেও আসকে 

ঐ অবস্থ্ার িারা আমাকদরকে এেটট গুরুেপদণ ি তবষকয়র প্রতি ইতেি 

েরকে | এর িারা আমাকদরকে বুজঝকয় তদকেন লি, িীতন ইেম অিিকনর 

িনয েজ্জিি হওয়া তেংবা অস্বতস্থ্কবাধ েরা উতচি নয়| এেইভাকব, 

উস্তাকদর মাকঝও গব ি-অহংোর, উদ্ধিয থাো উতচি নয়| হিরি 

জিবরাঈে আোইতহস   সাোম উক্ত ঘটনার মাধযকম আসহাকব তেরামকে 

এই তশো তদকয়কেন, প্রকিযকেরই ধমীয় তবষকয় তেেু িানার ইচ্ছা হকে 

িা সাচ্ছকন্দযর সাকথ ঐ তবষকয়র অতভজ্ঞ মুয়াতল্লকমর তনেট জিজ্ঞাসা 

েকর লিকন লনয়া উতচি| এ তবষকয় েিা লবাধ েরা উতচি নয়|| লেননা 

িীন লশখার লেকে েজ্জিি হওয়া তেংবা মহান আল্লাহ   িা’আোর হক্ব  

আদায়, িা লশখাকনা বা লশখার লেকে সকঙ্কাচ লবাধ েরা গ্রহণীয় নয়|  

 

“ঐ সম্ভ্রাি বযজক্ত, িার হস্তিয়কে হিরি রাসদে-ই আেরাম 

সাল্লাল্লাহু িায়াো আোইতহ ওয়া সাল্লাকমর মুবারে হা াঁটুর উপকর লরকখ 

জিজ্ঞাসা েরকেন, ইয়া মুহাম্মদ! আমায়ি ইসলাম সম্পয়িব বলুন” | 

ইসোকমর শাতেে অথ ি, অবনি মস্তকে আত্মসমপ িন েরা| রাসদেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাম ইসোম শেটটকে, ইসোকমর মদে পাাঁচটট 

স্তকম্ভর সামতগ্রে নাম তহকসকব তনম্নরূকপ বণ িনা েকরকেন| 

 

১. রাসদে সাল্লাল্লাহু আোয়তহ ওয়া সাল্লাম বেকেন, ইসোকমর 

মদেনীতির প্রথমটট হে, “িাকলমা-ই শাহাদাত পাঠ িরা”| অথ িাৎ 
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‘আশহাদ ুআন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদ ুআন্না মুহাম্মাদান 

আবদহুু ওয়া রাসূলুহু’্বোকে বুঝায়| অনয েথায়, েথা বেকি সেম 

এমন প্রকিযে আকেে ও বাকেগ বযজক্তর এই েথা মুকখ স্বীোর েরা লি, 

“আল্লাহ বযতীত আসমান ও িকময়ন ইবাদত পাওয়ার হক্বদার বা 

উপাসনার লিাগয লিউ নাই| শুধুমাত্র মহান আল্লাহ ্ তা’আলাই 

প্রিৃত মাবূদ বা উপাসয| কতকন ওয়াজিবুল উিুদ| কতকনই সিল 

লশ্রষ্ঠয়ত্বর অকধিারী| সিল ধরয়ণর ত্রুষ্টি কবিুযকত লথয়ি কতকন 

পাি ও পকবত্র| তাাঁর নাম হল আল্লাহ ্”্এবং এ েথায় আিতরেভাকব 

তবশ্বাস েরা| এেই ভাকব মকনপ্রাকণ এই সােয লদয়া লি, “হিরি 

আবদুল্লাহর পুে হিরি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাম নাকমর 

লসই সুমহান বযজক্তে, তিতন তেকেন লগাোকপর মি লোমে, শুভ্র ও 

রজক্তকমর মাঝামজঝ উজ্জ্বেবকণ ির, মায়াবী লচহারার অতধোরী, িার তেে 

োে লচাখ ও ভ্রূ, প্রশস্ত েপাে, তিতন তেকেন সকব িাত্তম চতরকের 

অতধোরী, িার োয়া েখকনা মাটটকি পড়ি না, তিতন তেকেন মৃদু ও 

তমষ্টভাষী, মক্কার হাকশমী লগাকে িন্মগ্রহণ েকরতেকেন তবধায় আরব 

বো হি, তিতন মহান আল্লাহ   িা’আোর বান্দা ও রাসদে বা পয়গম্বর”| 

ওহাব এর েনযা হিরি আকমনা িাাঁর মািা তেকেন| তিতন (৫৭১ 

তিস্টাকের এতপ্রে মাকসর ২০ িাতরখ লরাি লসামবার ফিকরর সময়) 

পতবে মক্কা নগরীকি দুতনয়ায় আগমন েকর  তেকেন| চতল্লশ বের বয়কস 

হিরি জিবরাঈে আোইতহস   সাোম মারফৎ িাাঁকে িাাঁর নবুয়যকির 

সুসংবাদ লদয়া হকয়তেে [লসামবার, ১৭ রমিান, ৬১০]| এই বেরকে এ 

োরকণ আকবিবায়বর বের বো হয়| এরপকর লির বের পতবে মক্কা 

নগরীকি তনরেসভাকব মানুষকদর তনেট িীকনর দাওয়াি লপৌৌঁকে 

তদকয়কেন| িারপর মহান আল্লাহ   িা’আোর তনকদিকশ লসখান লথকে 

পতবে মতদনা নগরীকি তহিরি েকরন| এখান লথকেই তিতন ইসোমকে 

িগকির চিুতদিকে  েতড়কয় তদকয়কেন| তহিরকির দশ বের পকর অথ িাৎ 

৬৩২ তিস্টাকের িেুাই মাকস, (তহিরী রতবউে আউয়াে মাকসর বার 

িাতরখ লরাি লসামবার) পতবে মতদনা নগরীকি ইনতিোে েকরন| 

(ইতিহাস লবত্তাকদর মকি, হিরি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া 

সাল্লাম, মক্কা-ই মুোররমা লথকে মতদনা-ই মুনাওয়ারাকি তহিরকির 

সময়, ৬২২ খৃস্টাকে, সফর মাকসর সািাশ িাতরখ লরাি বৃহস্পতিবার 
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সন্ধ্যার তনেটবিী সমকয় ‘সাওর ’পব িকির এেটট গুহায় আশ্রয় 

তনকয়তেকেন| লসখান লথকে লসামবার রাকি লবর হকয়তেকেন| তহিরী 

রতবউে আউয়াে মাকসর আট িাতরখ লরাি লসামবার (তিস্টীয় পজঞ্জোর 

তহসাব অনুিায়ী লসকেম্বর মাকসর তবশ িাতরকখ, রূমী পজঞ্জোর তহসাব 

অনুিায়ী লসকেম্বকরর সাি িাতরকখ) পতবে মতদনা নগরীর তনেটবিী 

‘েুবা’ নামে গ্রাকম উপতস্থ্ি হন| এই আনকন্দর তদবসটট মুসেমানকদর 

‘কহিরী শামছী’ বেকরর সদচনা েগ্ন তহকসকব গৃহীি হকয়কে| তশয়াকদর 

তহিরী শামতে বেকরর সদচনা এর েয় মাস পদকব ি অথ িাৎ, অতগ্ন পদিাতর 

মািসুী োতফরকদর নওকরাি উৎসব তহকসকব পাতেি মাচি মাকসর তবশ 

িাতরখকে বেকরর প্রথম তদন তহকসকব গণয েকর| রাসদেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আোইতহ ওয়া সাল্লাম ঐ সপ্তাকহর বৃহস্পতিবার পি িি েুবায় রাজে িাপন 

েকরতেকেন, িখন সব িে বেকরর ঐ তদন রাি ও তদন সমান তেে| তিতন 

পকরর তদন অথ িাৎ িমুার তদকন েুবা িযাগ েকর পতবে মতদনায় উপনীি 

হকয়তেকেন| ঐ বেকরর পয়ো মুহাররমকে (িমুাবার, ১৬ িেুাই) তহিরী 

োমরী বষ ি পজঞ্জোর প্রথম তদন তহকসকব গ্রহণ েরা হকয়তেে| এ োরকণ 

লিকোন খৃস্টীয় পজঞ্জো লথকে এই তহিরী সামেী পজঞ্জো ৬২২ বের 

েম হয়| এেইভাকব তহিরী শামেী পজঞ্জো লথকে খৃস্টীয় পজঞ্জো ৬২১ 

বের লবতশ হয়|) 

 

২. ইসোকমর পাাঁচটট মদেনীতির তিিীয়টট হে, িাবিীয় শিি ও রুেন 

লমকন প্রতিতদন পাাঁচবার“ ওয়াি মত নামাি আদায় িরা”| প্রকিযে 

মুসেমাকনর উপরই প্রতিতদন ওয়াক্ত অনুিায়ী পাাঁচ বার নামাি আদায় 

েরা এবং নামািগুতে লি ওয়াক্ত মি আদায় েকরকে িা িানা ফরি| 

িাতহে ও ো-মািহাতবকদর প্রস্তুিেৃি ভ্রাি সময় পজঞ্জোর অনুসরণ 

েকর, ওয়াক্ত হওয়ার পদকব িই নামাি আদায় েরকে িা সহীহ হয় না, বরং 

গুনাহ হয়| ঐ সময়সদচী অনুসরণ েরার ফকে, লিাহকরর ফরকির পদকব ির 

চার রাোি সুন্নি ও মাগতরকবর ফরি নামািকে ‘োরাহাি ওয়াকক্ত’ 

আদায় েরা হয়| োরাহাকির সমকয়র বযাখযা েরা হকয়কে অয়শষ 

রহমত তেিাকবর চিুথ ি অধযাকয় এবং কমফতাহুল িান্নাহ তেিাকবর 

শুরুর পৃিায়|  মুয়াজ্জিকনর লদয়া আিাকনর িারা বুঝা িায় লি নামাকির 

ওয়াক্ত শুরু হকয়কে| [োকফর, তবদয়াতি এবং মাইকের িারা লদয়া িাতন্ত্রে 
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আওয়ািকে ‘আিান-ই মুহাম্মদী’ বো িায় না|] সমস্ত ফরি, ওয়াজিব 

ও সুন্নািকে তবকশষ সিেিিার সাকথ পােন েকর, আল্লাহ   িা’আোর প্রতি 

হৃদয় ও মনকে পুকরাপুতর সাঁকপ তদকয় ওয়াকক্তর সমাতপ্তর পদকব িই 

নামািসমদহ আদায় েরা উতচি| পতবে েুরআন েরীকম নামািকে 

সাোি বো হকয়কে| সাোকির অথ ি হে, মানুকষর লেকে লদায়া েরা, 

লফকরশিাকদর লেকে ইসতিগফার েরা এবং আল্লাহ   িা’আোর লেকে 

হকে দয়া েরা, রহমি েরা| ইসোকমর পতরভাষায়, সাোি বেকি, 

তফোকহর তেিাবসমদকহ লিভাকব বতণ িি হকয়কে টঠে লসভাকব তনতদিষ্ট তেেু 

োি েরা ও সুতনতদিষ্ট তেেু পাঠ েরাকে বুঝায়| ‘ইফকততাহ তািবীর 

’এর মাধযকম নামাি পড়া শুরু েরা হয়| অথ িাৎ, আল্লাহু আিবর বকে 

পুরুষকদর লেকে দুই হাি োন পি িি িুকে নাতভর তনকচ হািবা াঁধা আর 

নারীকদর লেকে দুই হাি োাঁধ পি িি হাি িুকে বুকের উপকর হাি বা াঁধার 

মাধযকম নামাি শুরু েরা হয়| আর লশষ দবঠকে, মাথাকে প্রথকম োন 

োাঁকধ ও পকর বাম োাঁকধর তদকে তফতরকয় সাোকমর মাধযকম নামাি লশষ 

েরা হয়| 

৩. ইসোকমর পাাঁচটট মদেনীতির িৃিীয়টট হে, “সম্পয়দর িািাত 

প্রদান িরা”| িাোকির শাতেে অথ ি হে পতরষ্কার েরা, সংকশাধন েরা, 

পতরশুদ্ধ েরা, প্রশংসা েরা, সুন্দর ও উত্তম হওয়া| ইসোকমর 

পতরভাষায়, প্রকয়ািকনর অতিতরক্ত ও কনসাব তহকসকব তবকবতচি সম্পকদর 

অতিতরক্ত হকে মাতেে বযজক্ত িা লথকে তনতদিষ্ট পতরমাণ সম্পদ আোদা 

েকর, পতবে েুরআন মজিকদ বতণ িি মুসেমানকদরকে িা তবনীিভাকব 

প্রদান েরাকে িাোি বো হয়| সাি লশ্রণীর মানুষকে িাোি প্রদান 

েরা িায়| চার মািহাকবই, চার ধরকণর সম্পকদর িনয িাোকির তবধান 

রকয়কে| এগুতে হে: স্বণ ি ও লরৌকপযর িাোি, বযবসাতয়ে মাকের িাোি, 

বেকরর অকধ িকেরও লবতশ সময় িৃণভদ তমকি তবচরণোরী চিুষ্পদ প্রাণীর 

িাোি এবং মাটটকি উৎপাতদি ফসকের িাোি| চিুথ ি প্রোকরর 

িাোিকে ‘উশর ্’ বো হয় িা  িতম লথকে ফসে সংগ্রকহর সাকথ সাকথই 

প্রদান েরকি হয়| অনয তিন ধরকণর সম্পকদর লেকে, তনসাব পতরমাণ 

হওয়ার পর এে বের অতিবাতহি হকে িাোি তদকি হয়| 
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৪. ইসোকমর চিুথ ি মদেনীতি হে, “পকবত্র রমিান মায়সর 

প্রকতকদন লরািা রাখা”| লরািা রাখাকে আরবীকি ‘সাওম’ বো হয়| 

সাওকমর আতভধাতনে অথ ি হে, এে জিতনসকে অপর জিতনস লথকে 

রো েরা| ইসোকমর পতরভাষায়, সাওম বেকি, িথািথ শিি লমকন 

পতবে রমিান মাকস, আল্লাহ   িায়াোর আকদশ পােন েকর প্রকিযেতদন 

তিনটট তবষয় লথকে তনকিকে রো েরা বা সংবরণ েরা বুঝায়| এই 

তিনটট তবষয় হে: পান েরা, আহার েরা ও লিৌনজক্রয়া েরা| রমিান 

মাস আোকশ লহোে (নিুন চা াঁদ) লদখার মাধযকম শুরু হয়| আকগ লথকে 

তহসাব েরা পজঞ্জোর সময় অনুিায়ী শুরু হয় না| 

 

৫. ইসোকমর পঞ্চম মদেনীতিটট হে, “সামথ বযবান বযজি িীবয়ন 

এিবার হজ্জ পালন িরা”| িার মক্কা-ই মুোররমায় িাওয়ার মি 

পাকথয়, শারীতরে সুস্থ্িা ও পকথর তনরাপত্তা আকে এবং লসখাকন তগকয় 

তফকর আসা পি িি পতরবাকরর িাকদর ভরণ লপাষকণর িাতয়ে িার উপর 

রকয়কে িাকদর িনয প্রকয়ািনীয় পতরমাণ অথ ি –সম্পকদর বযবস্থ্া েরকি 

পাকর, িার উপর িীবকন এেবার ো’বা শরীফ িওয়াফ েরা ও 

আরাফাকির ময়দাকন অবস্থ্ান েরা ফরি| 

 

“আগি বযজক্ত, রাসদেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাম লথকে 

উপকরাক্ত িবাব লশানার পকর বেকেন, ‘ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপকন 

িথাথ বই বয়লয়ছন’|” হিরি উমর ফারুে রাতদয়াল্লাহু িায়াো আনহু 

বকেকেন, সম্মাতনি সাহাবীকদর মধয লথকে লসখাকন িারা উপতস্থ্ি 

তেকেন িাাঁরা ওই বযাজক্তর এই আচরকণ অবাে হকয়তেকেন লি তিতনই প্রশ্ন 

েকরকেন, আবার প্রদত্ত িবাকবর সটঠে হওয়ার বযাপাকর তিতনই 

সিযায়ন েকরকেন| লোন তেেুর বযাপাকর জিজ্ঞাসা েরার অথ ি হে, 

অিানা তবষয়কে িানার ইচ্ছা লপাষণ েরা| তেন্তু “আপতন িথাথ িই 

বকেকেন”, এই েথাটটর িারা জিজ্ঞাসাোরী লি তবষয়টট িানকিন িাই 

প্রিীয়মান হয়| 

 

উপকর বতণ িি ইসোকমর পাাঁচটট মদেনীতির মকধয সব িাতধে গুরুেপদণ ি 

হে, ‘িাকলমা-ই শাহাদাত’ পড়া ও এর অথ িকে তবশ্বাস েরা| এর 
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পকররটট হে, নামাি আদায় েরা| িারপর লরািা রাখা, এরপর হিব্রি 

পােন েরা| সব িকশষটট হে, িাোি প্রদান েরা| োতেমা-ই শাহাদাকির 

সব িাতধে গুরুেপদণ ি হওয়ার বযাপাকর সেকেই এেমি লপাষণ েকরকেন| 

অবতশষ্ট চারটটর গুরুকের ক্রম ধারা, অতধোংশ আকেকমর মকি উপকর 

প্রদত্ত ক্রকমর অনুরূপ| োতেমা-ই শাহাদাি, ইসোকমর শুরুকিই ফরি 

হকয়কে| এই তবকবচনায় এটটই সব ি প্রথম ফরি| দদতনে পাাঁচ ওয়াক্ত 

নামাি, নবুয়যি প্রোকশর িাদশ বেকর ও তহিরকির বের খাকনে পদকব ি 

তমরাকির রিনীকি ফরি হকয়কে| পতবে রমিান মাকসর লরািা 

তহিরকির তিিীয় বেকরর শা’বান মাকস ফরি হকয়কে| লি বের রমিান 

মাকসর লরািা ফরি, লসই বেকরর রমিান মাকসই িাোি ফরি 

হকয়কে| আর হি তহিরকির নবম বেকর ফরি হকয়কে| 

 

লোন বযজক্ত িতদ ইসোকমর এই পাাঁচটট তভতত্তর লোন এেটটকে 

অস্বীোর েকর অথ িাৎ ফরি তহকসকব লমকন না লনয়, অতবশ্বাস েকর 

অথবা অমি িাদা েকর, িাজচ্ছেয েকর িকব (নাউিতুবল্লাহ  ) লস োতফর 

হকয় িাকব| এেই ভাকব, অনয সব তেেুর লেকেও লিগুতের হাোে তেংবা 

হারাম হওয়ার তবষয়টট স্পষ্টভাকব ও ঐেযমকির তভতত্তকি অবতহি েরা 

হকয়কে, িার লোন এেটটকে লমকন না তনকে অথ িাৎ লোন হাোেকে 

হারাম তেংবা হারামকে হাোে তহকসকব তবকবচনা েরকে লস বযজক্তও 

োতফর হকয় িায়| িীকনর আবশযেীয় ইেম অথ িাৎ িা িানা সেকের 

িনযই ফরি এবং িা সম্পকেি মুসতেম রাকিয বসবাসোরী সেকেই 

অবগি এমনতে লোকনা অজ্ঞ পি িি লিসব তবষকয় শুকনকে, লিকনকে 

এমন িীনী ইেকমর লোন এেটটকে অস্বীোর েরকে, অপেন্দ েরকেও 

লস বযজক্ত োতফকর পতরণি হকব| 

 

 (উদাহরণ স্বরূপ: শুেকরর লগাশি খাওয়া, মদ পান েরা, িয়ুা 

লখো, নারীকদর িনয মাথা, চুে, হাি-পা উমু্মক্ত লরকখ ও পুরুকষর িনয 

নাতভ লথকে হা াঁটুর মধযবিী স্থ্ান অনাবৃি েকর অনযকে প্রদশ িন েরাকনা 

হারাম| অথ িাৎ, এগুতে মহান আল্লাহ   িায়াো এসব েরকি তনকষধ 

েকরকেন| আল্লাহ   িা’আোর আকদশ ও তনকষধ সমদকহর বযাপাকর 

আমাকদরকে অবতহি েকরকে এমন চারটট হক্ব মািহাকব, পুরুকষর 
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সিকরর বযাপাকর অথ িাৎ অকনযর লদকহর লিসব স্থ্ান লদখা ও তনকির 

লদকহর লিসব স্থ্ান অনযকে লদখাকনা হারাম েরা হকয়কে লসসব স্থ্াকনর 

বযাপাকর তভন্ন মি লদয়া হকয়কে| প্রকিযে মুসেমাকনরই তনি মািহাকবর 

মিানুিায়ী সির ঢাো সেকের উপরই ফরি| োকরা িতদ এসব স্থ্ান 

উমু্মক্ত থাকে, িকব লস তদকে দৃটষ্ট লদয়া অনযকদর িনয হারাম| ‘কিকময়া-

ই সা’আদাত ’নামে তেিাকব বো হকয়কে, লমকয়কদর ও নারীকদর মাথা, 

চুে, হাি-পা ইিযাতদ লখাো লরকখ রাস্তায় চোকফরা েরা লিমন হারাম, 

এেই ভাকব পািো বা আাঁটসা াঁট লপাশাে পতরধান েকর, লসাঁকি গুকি 

সুগতন্ধ্ লমকখ বাইকর লবর হওয়াও হারাম|  

িাকদর এইভাকব বাইকর চোচকের বযাপাকর িারা অনুমতি তেংবা 

সম্মতি তদে ও পেন্দ েরে লসই সব মা, বাবা, স্বামী ও ভাইও িাকদর িারা 

েৃি গুনাকহর ভাগীদার হকব এবং এেই সাকথ িাহান্নাকমর আিাব লভাগ 

েরকব| িকব িওবা েরকে হয়ি েমা প্রাপ্ত হকব ও িাহান্নাকমর আিাব 

লথকে মুজক্ত পাকব| লেননা আল্লাহ   িায়াো িওবাোরীকদর পেন্দ েকরন| 

আতেে ও বাতেগ লমকয়কদর ও নারীকদর উপর পর পুরুষকদর লথকে 

তনকিকদর পদিা েরার বযাপাকর তহিরকির িৃিীয় বেকর আকদশ লদয়া 

হকয়কে| ইংকরি গুপ্তচরকদর ও িাকদর ফাাঁকদ পা লদয়া িাতহেকদর েথায় 

তবভ্রাি হওয়া উতচি নয়| িারা তহিাকবর আয়াি অবিীণ ি হওয়ার পদকব ির 

লবপদিার চোকফরাকে উদাহরণ তহকসকব উপস্থ্াপন েকর বকে লি, পদিার 

তবষয়টট পরবিী োকের ফ তেহ  কদর িারা প্রবতিিি হকয়কে| 

 

তনকিকে মুসেমান দাবী েকর এমন প্রকিযকেরই, তনকির োি 

েম ি, চাে-চেন ইিযাতদ ইসোমী শরীয়ি অনুিায়ী হকচ্ছ তেনা লস 

বযাপাকর পি িাপ্ত জ্ঞান থাো আবশযে| না িানা থােকে, লোন আহকে 

সুন্নাকির অনুসারী আকেমকে জিজ্ঞাসা েকর অথবা ঐ আকেমকদর 

রতচি তেিাবসমদহ পকড় তশকখ লনয়া িরুরী| েৃিেম ি িতদ শরীয়ি 

অনুিায়ী না হয়, িকব গুনাহ ও আিাব লথকে মুজক্ত পাকব না| এিনয 

সেকেরই উতচি প্রতি তদন আিতরেিার সাকথ িওবা েরা| িওবা েরকে 

অবশযই গুনাহ ও েুফুরী আচরণ মাফ েকর লদয়া হকব| িওবা না েরকে, 

দুতনয়া ও িাহান্নাম সব িেই পাকপর শাজস্ত  লভাগ েরকি হকব| এই 

আিাকবর বযাপাকর, আমাকদর তেিাকবর তবতভন্ন স্থ্াকন উকল্লখ েরা 
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হকয়কে| লদায়া েকর অয়শষ রহমত তেিাকবর ষি অধযায় লদখুন| 

মুসেমান িতদ েবীরা গুনাহ েকর িকব ঐ গুনাহ অনুিায়ী আিাব 

লভাকগর পকর িাহান্নাম লথকে মুজক্ত পাকব| আর িারা আল্লাহ   

িা’আোকে অতবশ্বাস েকর ও ইসোমকে তনজশ্চহ্ন েরার লচষ্টায় তেপ্ত ঐ 

সব োতফর ও লখাদাকদ্রাহীরা িাহান্নাকমর আগুকন তচরোে জ্বেকি 

থােকব| 

  

পুরুষ ও নারীকদর নামাকি ও নামাকির বাইকর সব সময় শরীকরর 

লিসব স্থ্ান লঢকে রাখকি হয় লসসব স্থ্ানকে সির বা আওরাত বো হয়| 

সিকরর স্থ্ানকে উমু্মক্ত রাখা ও অকনযর সিকরর স্থ্াকনর প্রতি দৃটষ্ট লদয়া 

হারাম| িারা বকে, ইসোকম সির বকে তেেু নাই িারা োতফর হকয় িায়| 

ইিমা’র িারা প্রতিটিি অথ িাৎ চার মািহাব অনুিায়ীই লি সব স্থ্ান 

সির তহকসকব তবকবতচি লসসব স্থ্ানকে উমু্মক্ত রাখা ও অকনযর সিকরর 

স্থ্াকনর প্রতি দৃটষ্ট লদয়াকে িারা হাোে বকে এবং এ বযাপাকর অবকহো 

েকর অথ িাৎ এর আিাকবর ভকয় ভীি না হয় িারাও োতফকর পতরণি হয়| 

নারীকদর িনয তনকির লদহকে উমু্মক্ত েরা ও পুরুষকদর সামকন গান 

পতরকবশন েরা, এমনতে হামদ-নাি গাওয়া ইিযাতদ হারাম| পুরুষকদর 

হা াঁটু ও রান হাম্বেী মািহাব অনুিায়ী সিকরর অিভুিক্ত নয়| 

 

তনকিকে মুসেমান দাবী েকর এমন বযজক্তর িনয ঈমান ও 

ইসোকমর শিিসমদহ এবং চার মািহাকবর ইিমা হকয়কে অথ িাৎ 

ঐেযমি লপাষণ েরা হকয়কে এমন ফরি ও হারাকমর তবষয়কে 

িথািথভাকব িানা ও গুরুে সহোকর মানা আবশযে|  না লিকন থাোটা 

লোন অিহুাি তহকসকব গৃহীি হকব না এবং িা েুফকরর সমপি িাকয়র 

হকব| নারীকদর িনয মুখমণ্ডে, হাি ও পাকয়র িাে ুবযিীি পুকরা শরীর 

চার মািহাব অনুিায়ীই সিকরর অিভুিক্ত| লিসব স্থ্ান সির হওয়ার 

বযাপাকর ইিমা হয়তন, অথ িাৎ চার মািহাকবর লোনটটর মকি সিকরর 

অিভুিক্ত নয়  এমন লোন স্থ্ানকে অবকহো েকর অকনযর সামকন 

প্রোশ েরকে বযজক্ত োতফর না হকেও, তনি মািহাব অনুিায়ী িা 

সিকরর অিভুিক্ত হকে েবীরা গুনাহ সম্পাদনোরী তহকসকব তবকবতচি 

হকব| পুরুকষর িনয হা াঁটুর উপকরর রান উমু্মক্ত রাখার হুেুম এরূপ| 
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শরীয়কির এরূপ আবশযেীয় তবষয় না িানা থােকে, দ্রুি তশকখ 

লনয়াটাও ফরি|  

তশখার সাকথ সাকথ িওবা েরকি হকব ও সির লমকন চেকি হকব| 

তমথযা বো, লচাগেকখারী েরা, গীবি েরা, অপবাদ লদয়া, চুতর েরা, 

লভিাে লদয়া, লখয়ানি েরা, হৃদয় ভাো, তফিনার উকদ্রে েরা, তবনা 

অনুমতিকি অপকরর সম্পদ বযবহার েরা, শ্রতমকের তেংবা েুতের 

পাতরশ্রতমে প্রদান না েরা, রাকের তবরুকদ্ধ তবকদ্রাহ েরা অথ িাৎ আইন-

োনুন অমানয েরা, রােীয় তবতধ তবধান না মানা এবং ের বা শুল্ক প্রদান 

না েরা এসব গুনাকহর োি| এসব োি োতফরকদর সাকথ েরা বা 

অমুসতেম লদকশ েরাও হারাম| অজ্ঞ বযজক্তরা িাকননা ও িীকনর অতি 

িরুরী নয় এমন তবষয় না িানাটা েুফকরর োরণ নয়, িকব ‘তফসে  ’ 

িথা গুনাকহর োি|) 
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-৪- 

ঈমায়নর শতবসমূহ 

 

“ঐ বযজক্ত আকরা জিজ্ঞাসা েরকেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! ঈমান কি? 

এ সম্পয়িব আমায়ি বলুন’|” ইসোম তে, এ বযাপাকর জিজ্ঞাসা েরার 

ও িবাব পাওয়ার পর হিরি জিবরাঈে আোইতহস সাোম আমাকদর 

তপ্রয় রাসদে-ই আেরাম সাল্লাল্লাহু িায়াো আোইতহ ওয়া সাল্লাকমর তনেট 

ঈমাকনর হাক্বীেি, এর প্রেৃতি ও দবতশষ্টয সম্পকেি িানকি লচকয়কেন| 

ঈমাকনর শাতেে অথ ি হে, োউকে পদণ ি সিযবাদী তহকসকব িানা, তবশ্বাস 

েরা| ইসোকমর পতরভাষায়, রাসদে-ই আেরাম সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া 

সাল্লামকে আল্লাহ   িায়াো েিৃিে লপ্রতরি সিয পয়গম্বর তহকসকব, িাাঁর 

তনব িাতচি সিয নবী বা খবর প্রদানোরী তহকসকব িানা ও মকন প্রাকণ 

তবশ্বাস েকর মুকখ স্বীোর েরা, তিতন (সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাম) 

আল্লাহ   িা’আোর পে লথকে আমাকদরকে সংকেকপ িা িাতনকয়কেন 

িা সংকেকপ তবশ্বাস েরা আর তবস্তাতরি ও গভীরভাকব িা িাতনকয়কেন 

িা অনুরূপভাকব তবশ্বাস েরা এবং সামথ িয অনুিায়ী মুকখ ‘োতেমা-ই 

শাহাদাি’ বোকে ঈমান বো হয়| আগুন লি লপা াঁড়ায় আর তবষাক্ত 

সাকপর লোবকে লি মারা লিকি হয় িা িিটা দৃঢ়ভাকব তবশ্বাস েকর 

আগুন ও সাপ লথকে বা াঁচার িনয আপ্রাণ লচষ্টা েরা হয়, টঠে এেইভাকব 

মকন প্রাকণ পদণ িরূকপ মহান আল্লাহ   িায়াো ও িাাঁর মহান তসফািসমদকহর 

বড়েকে উপেতিসহ তবশ্বাস েকর, িাাঁর সন্তুটষ্ট অিিকনর িনয ও 

লসৌন্দকি ির সাতন্নধয পাওয়ার আশায় পুকণযর তদকে িীব্রিার সাকথ ধাতবি 

হওয়া আর িাাঁর গিব ও আিাকবর ভকয় ভীি হকয় পাপ লথকে প্রাণপণ 

পোয়কনর লচষ্টা েরা হে শজক্তশােী ঈমাকনর পতরচায়ে| মম ির পাথকর 

লখাদাই েকর লিমন লেখা হয় লিমতন ভাকব হৃদকয় ঈমানকে প্রতিস্থ্াপন 

েরা িরুরী| 

 

হিরি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাম আমাকদরকে লি 

ঈমান ও ইসোম তশো তদকয়কেন িা এেই| দুইটটকিই ‘োতেমা- ই 

শাহাদাি’ এর মম িাথ িকে তবশ্বাস েরা আবশযে| ‘উমুম’ ও ‘খুসুস’ এর 
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তবকবচনায় একদর মাকঝ তেেু পাথ িেয থােকেও ইসোকমর মাকঝ লোন 

তভন্নিা নাই, িতদও একদর অতভধাতনে অথ ি তভন্ন| 

ঈমান তে এেে তেেু? না তে েকয়েটট অংকশর সমটষ্ট? িতদ সমটষ্ট 

হকয় থাকে, িকব এর েয়টট ভাগ রকয়কে? আমে ও ইবাদিসমদহ তে 

ঈমাকনর অংশ? নাতে এর বাইকরর তেেু? ‘আমার ঈমান আকে ’এই 

েথাটট বোর সময় ইনশাআল্লাহ   বো িাকয়ি নাতে িাকয়ি নয়? 

ঈমাকনর লেকে অল্প বা লবতশ বো িায় তে? ঈমান তে মাখেুে? ঈমান 

গ্রহকণর েমিা মানুকষর আকে তে? মুতমনরা তে বাধয হকয় ঈমান গ্রহণ 

েকরকে? ঈমান গ্রহকণর লেকে িবরদজস্ত আকে তে? িতদ লথকে থাকে 

িকব লেন ঈমান গ্রহকণর িনয আোদাভাকব প্রকিযেকে আকদশ লদয়া 

হকয়কে? এইসব প্রকশ্নর আোদা আোদা িবাব প্রদাকনর িনয তবস্তাতরি 

আকোচনার প্রকয়ািন| এোরকণ এখাকন প্রকিযেটট প্রকশ্নর আোদা 

আোদা িবাব তদজচ্ছ না| িকব এখাকন এিটুেু িানা দরোর লি 

‘আশয়ারী’ ও‘ মুিাজিো’ মািহাব অনুিায়ী, মুমতেন নয় এমন লোন 

তেেু েরার িনয আল্লাহ   িা’আোর আকদশ লদয়া িাকয়ি নয়| এমন তে 

লোন তেেু মুমতেন হওয়ার পরও িতদ মানুকষর সাধযািীি হয়, 

মুিাজিোকদর মকি িাও িাকয়ি হকব না|  

আশয়ারীকদর মিানুিায়ী, িা িাকয়ি হকেও বাস্তকব এমন লোন 

আকদশ আল্লাহ   িায়াো লদন তন| লিমন, মানুষকে শদকনয ভাসার মি 

লোন আকদশ লদয়া হয়তন| ঈমান, ইবাদি ও আমকের লেকে আল্লাহ   

িায়াো িাাঁর বান্দার তনেট এমন তেেু চান তন িা িাকদর সামকথ িযর বাইকর| 

এ োরকণই মুসেমান লেউ ঘুমি থাো অবস্থ্ায় তেংবা পাগে বা 

অজ্ঞান অবস্থ্ায় ঈমাকনর িাসদীে   না েরা সকেও িার মুসেমাতনে 

অটুট থাকে| 

এই হাতদস শরীকফ লি ঈমাকনর েথা উকল্লখ েরা হকয়কে িা এর 

আতভধাতনে অকথ ি তবকবচনা েরা উতচি নয়| লেননা, ঈমাকনর শাতেে 

অথ ি হে: সিয তহকসকব লমকন লনয়া, তবশ্বাস েরা| ঐ সমকয়র আরব 

িাতহেকদর মাকঝ এর অথ ি িাকন না এমন লেউ তেে না| আর সম্মাতনি 

সাহাবীগণ রাতদয়াল্লাহু আোইতহম আিমাইন  কিা এর শাতেে অথ ি 

লিকনই থােকবন| অথচ হিরি জিব  রাঈে আতেতহস   সাোম, আসহাকব 

তেরামকে ইসোকম ঈমান বেকি তে বুঝায় িা তশখাকি লচকয়তেকেন| এ 
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িনয তিতন রাসদেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লামকে ঈমাকনর 

বযাপাকর জিজ্ঞাসা েকরতেকেন| োশফ   অথবা তবকবকের িারা তেংবা 

দতেকের উপর তভতত্ত েকর আেকের িারা তনধ িাতরি, তনতদিষ্ট ও পেন্দনীয় 

এেটট েথাকে বুকঝ, তবশ্বাস েকর লমকন তনকয় এর িারা তনতদিষ্ট েয়টট 

তবষয়কে মকন প্রাকণ তবশ্বাস েকর মুকখ স্বীোর েরাকে ঈমান বকে| 

রাসদেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লামও তনতদিষ্ট েয়টট লমৌতেে 

তবষয়কে এেকে তবশ্বাস েরাকে ঈমান তহকসকব আখযা তদকয়কেন| এ 

গুকো হে: 

১. এই েয়টট তবষকয়র প্রথমটট হে, আল্লাহ ্ তা’আলায়ি এিমাত্র 

ওয়াজিবুল উিুদ ও প্রিৃত মাবূদ এবং সমগ্র িগত এর মায়ে িা 

কিছু আয়ছ সব কিছুর এিমাত্র স্রষ্টা কহয়সয়ব কবশ্বাস িরা| দুতনয়া 

ও আতখরাকি িা তেেু আকে িার সব তেেুই বস্তুহীন, সময়হীন ও 

নমুনাহীন অবস্থ্ায় শদনয লথকে অজস্তে প্রদানোরী শুধুমাে আল্লাহ   

িা’আো, এবযাপাকর সুদৃঢ়ভাকব তবশ্বাস েরা| (তিতনই সেে বস্তুকে, অণু, 

পরমাণ,ু উপাদান, এেকোষী, বহুকোষী, িড়, িীব, িীবন, মৃিুয, সেে 

জক্রয়া, প্রতিজক্রয়া, সেে ধরকণর শজক্ত, েমিা, োনুন, গতিতবতধ, রূহ, 

লফকরশিাসহ িাবিীয় অজস্তেশীেকে শদনয লথকে অজস্তে  তদকয়কেন 

এবং প্রদত্ত অজস্তকে টটতেকয় লরকখকেন|) িগকির সব তেেুকে (শদনয 

লথকে এে মুহুকিি) লিভাকব সৃটষ্ট েকরকেন, এেইভাকব (প্রতিটট মুহুকিি 

এেটটকে অপরটট লথকেও অজস্তে তদকচ্ছন, িখন তেয়ামকির সময় হকব 

িখনও এে মুহুকিি সব তেেুকে) পুনরায় তবেুপ্ত েরকবন| তিতনই 

সবতেেুর প্রেৃি স্রষ্টা, অতধপতি, খাতেে, মাতেে, হাতেম| িাাঁর লোন 

হাতেম, আমীর নাই|িাাঁর লচকয় লশ্রি তেংবা িাাঁর সমেেও লেউ নাই| 

িাবিীয় লশ্রিে, মহৎ ও পতরপদণ ি গুণাবেী শুধুমাে িাাঁরই উপিুক্ত| িাাঁর 

মাকঝ লোন ধরকণর ভুেত্রুটট, তবচুযতি বা অপতরপদণ ি তসফাি নাই| িা ইচ্ছা 

েকরন িাই েরকি পাকরন| লোন তেেু পাওয়ার আশায় তেংবা তনকির 

উপোকরর িনয তেেু েকরন না| িথাতপ িাাঁর প্রতিটট োকি তহেমি, 

ফায়দা, দয়া ও অনুগ্রহ তনতহি রকয়কে| 

বান্দাকদর িনয ভাকো তেেু েরকি ও বান্দাকদর মধয লথকে িারা 

উত্তম িাকদরকে পুরেৃি েরকি, সওয়াব প্রদান েরকি তিতন বাধয নন| 

এেইভাকব মন্দকদর আিাব তদকিও তিতন বাধয নন| অবাধযকদর, পাপেম ি 
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সম্পাদনোরীকদর সবাইকে িান্নাকি স্থ্াকন তদকে, িাও িাাঁর সীমাহীন 

দয়া ও অনুগ্রকহর প্রোশ তহকসব িথািথ হকব| আবার অনুগি ও 

ইবাদিোরীকদর সবাইকে িাহান্নাকম তনকেপ েরকে, িাও িাাঁর 

আদােকির প্রোশ তহকসকব িথািথ হকব| িথাতপ তিতন লঘাষনা তদকয়কেন, 

মুসেমানকদরকে, িাাঁর ইবাদিোরীকদরকে তিতন িান্নাকি স্থ্ান তদকবন 

এবং সীমাহীন তনয়ামি ও অনুগ্রহ প্রদান েরকবন| আর োতফরকদরকে 

অনি আিাব লভাকগর িনয িাহান্নাকম তনকেপ েরকবন| তিতন এরূপ 

ইচ্ছা েকরকেন ও আমাকদরকে অবতহি েকরকেন| তিতন লোকনা ভাকবই 

িাাঁর প্রতিশ্রুতির ভেোরী হন না| সমস্ত সৃটষ্ট ঈমান গ্রহণ েরকে, িাাঁর 

আনুগিয েরকে িা িাাঁর লোন উপোকর আকস না|এেই ভাকব সমগ্র 

িগি েুফুরী েরকে, অবাধয হকে িাও িাাঁর লোন েতি েরকি পাকরনা| 

বান্দা তেেু েরকি চাইকে িা িতদ তিতনও ইচ্ছা েকরন িকবই িা েকরন| 

বান্দার প্রতিটট োি, প্রতিটট জিতনস তিতনই সৃটষ্ট  েকরন| তিতন না চাইকে 

লোন তেেুই হয় না, তেেুই সৃটষ্ট হয়না, তেেুই নড়াচড়া েরকি পাকর না| 

তিতন ইচ্ছা না েরকে লেউ োতফর হকি পাকর না, লেউ অবাধয হকি 

পাকর না| েুফর বা গুনাকহর বযাপাকর িাাঁর ইচ্ছা থােকেই িা হয় িতদও 

তিতন িা পেন্দ েকরন না| িাাঁর োকি লেউ হস্তকেপ েরকি পাকর না| 

লেন এরূপ েরকেন? ঐভাকব লেন েরকেন না? এধরকণর প্রশ্ন েরার 

তেংবা দেতফয়ি চাওয়ার অতধোর বা সাধয োকরা লনই| তশরে ও েুফর 

বযিীি লিকোন েবীরা গুনাহ েকর িওবাহীন অবস্থ্ায় লেউ মারা 

লগকে, চাইকে তিতন িা েমা েকর তদকি পাকরন| আবার এেটট সগীরা 

গুনাকহর িনযও চাইকে োউকে আিাব তদকি পাকরন| তেন্তু োতফর ও 

মুরিাদ হকয় মৃিুযবরণোরীকদর তিতন েখকনাই েমা েরকবন না, 

িাকদরকে অনিোে আিাব প্রদাকনর তবষকয় তিতন লঘাষনা তদকয়কেন।| 

মুসেমান অথ িাৎ আহয়ল কিবলা ও ইবাদিোরী হওয়ার পরও িারা 

আহয়ল সুন্নায়তর ইতিক্বাকদর অনুসারী না এবং িওবা না েকরই ঐ 

অবস্থ্ায় মারা িায়, ঐসব আহয়ল কবদাআত মুসেমানরা িাহান্নাকমর 

আিাব লভাগ েরকেও  িাকদর এ শাজস্ত তচরস্থ্ায়ী হকব না| 

আল্লাহ   িা’আোকে দুতনয়াকি শারীতরে চেু তদকয় লদখা সম্ভব| তেন্তু 

লেউ লদখকি পায় তন| তেয়ামকির তদবকস হাশকরর ময়দাকন তিতন 

োতফর ও গুনাহগার মুতমনকদর োহর   ও িাোে   রূকপ আর সৎেম িশীে 
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মুতমনকদর েুি  ফ ও িামাে রূকপ লদখা তদকবন| মুতমনগণ িান্নাকি িাাঁর 

িামাে তসফাকির প্রোশ লদখকি পাকবন| লফকরশিা ও মতহোরাও িা 

লদখকি পাকবন। োতফররা িাাঁর এইরূপ লদখা লথকে বজঞ্চি হকব| 

জিনরাও িাাঁকে লদখা লথকে মাহরুম হকব বকে শজক্তশােী হাতদস রকয়কে| 

অতধোংশ আকেকমর মকি, ‘মােবুে মুতমনগণ, প্রকিযে লভাকর ও  

প্রকিযে সন্ধ্যায়; িাকদর মি িাদা েম হকব িারা প্রকিযে িমুার তদকন আর 

নারীরা দুতনয়ার ঈকদর মি বেকর েকয়েবার আল্লাহ   িা’আোর 

িামাকের িািাল্লী ও রু’ইয়কির িারা পরম লসৌভাগয অিিন েরকবন | 

(হিরি শাইখ আেেু হক্ব লদহেভী রহমািুল্লাতহ আোইতহ3 িার 

‘তািকমলুল ঈমান’ নামে তেিাকব বকেকেন লি হাতদস শরীকফ আকে, 

“কিয়াময়তর কদন লতামরা লতামায়দর রবয়ি পূকণ বমার িাাঁয়দর নযায় 

লদখয়ত পায়ব”| মহান আল্লাহ   িা’আোকে দুতনয়াকি লিমন না বুকঝই 

িানা লগকে লিমতনভাকব আকখরাকি না বুকঝই লদখা িাকব| ইমাম আবুে 

হাসান আে আশয়ারী, ইমাম সুয়ুিী ও ইমাম বায়হােী রহমািুল্লাতহ 

আোইতহম আিমাইন’ এর মি তবখযাি আকেমগকণর মকি, 

লফকরশিারা িান্নাকি আল্লাহ   িা’আোকে লদখকি পাকবন| ইমাম-ই 

আিম হিরি আবু হাতনফা রহমািুল্লাতহ আোইতহ ও অনযানয 

আকেমগণ বকেকেন লি, জজ্বনরা সওয়াব অিিন েকর না িাই িান্নাকিও 

প্রকবশ েরকব না, িকব মুতমন জজ্বনরা িাহান্নাকমর শাজস্ত লথকে মুজক্ত 

পাকব| নারীরা দুতনয়ার ঈকদর তদনগুতের মি বেকর েকয়েবার লদখকি 

পাকব| োতমে মুতমনগণ প্রতিতদন ফির ও মাগতরকবর সমকয় আর 

সাধারণ মুতমনগণ প্রতি িমুার তদকন মহান আল্লাহ   িা’আোর দশ িন 

োকভর লসৌভাগয অিিন েরকব| এই ফেীকরর মকি, মুতমন নারীগণ, 

লফকরশিাগণ ও মুতমন জজ্বনরাও এই লসৌভাগয অিিন েরকব| হিরি 

ফাকিমা িুি   লিাহরা, আম্মািান হিরি খাদীিািুে   েুবরা ও হিরি 

আকয়শা তসিীো রাতদয়াল্লাহু িায়াো আনহুন্না এবং হিরি মতরয়ম ও 

হিরি আতেয়া আোইহুমাস   সাোকমর মি োতমে ও আতরফ নারীগণ 

অবশযই স্বীয় লিাগযিা অনুিায়ী তবকশষভাকব পুরেৃি হকবন| ইমাম সুয়ুিী 

রহমািুল্লাতহ আোইতহ ও এই তবষয়টটর তদকে ইতেি েকরকেন|) 

 
3হিরি আেেু হক্ব লদকহকেভী,  ১০৫২ তহিরী  (১৬৪২ খঃৃ)  তদল্লীকি  ইনতিোে েকরকেন। 
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আল্লাহ   িা’আোর দশ িন োকভর তবষয়টট তবশ্বাস েরা উতচি িকব 

তেভাকব লদখা সম্ভব হকব িা তনকয় তচিা েরা উতচি নয়| লেননা আল্লাহ   

িা’আোর োি েম ি আমাকদর আেে তদকয় বুঝা সম্ভব নয়| আর িা 

দুতনয়ার েকম ির সাকথ সাদৃশযও রাকখ না| (পদাথ ি ও রসায়কনর জ্ঞান তদকয় 

িা পতরমাপ েরা সম্ভব নয়) এসকবর সাকথ আল্লাহ   িা’আোর লোকনা 

সম্পেি লনই| আল্লাহ   িায়াো লোন বস্তু বা উপাদান নন| (লিৌতগে বা 

লমৌতেে পদাথ ি নন) | িাাঁকে তহসাব েরা, গণনা েরা বা পতরমাপ েরা 

সম্ভব নয়| িাাঁর মাকঝ লোন পতরবিিন লনই| তিতন স্থ্ান, োে বা পাকের 

সাকথ সম্পতেিি নন| িাাঁর িনয পদব িবিী বা পরবিী বকে তেেু নাই| িাাঁর 

সামকন, তপেকন, উপকর, তনকচ, োকন, বাকম বেকি তেেু নাই| এ োরকণই, 

মানুকষর তচিা ও েল্পনা শজক্ত িাাঁর লোন তেেুই প্রেৃি অকথ ি বুঝার 

সামথ িয রাকখ না| িাই িাাঁকে তেভাকব দশ িন েরা িাকব িাও অনুধাবন 

েরকি পাকর না| হাি, পা, তদে, স্থ্ান বা এর মি লি সব োতেমা িাাঁর 

িনয বো িাকয়ি নয় তেন্তু তবতভন্ন আয়াকি েরীমায়ও হাতদস শরীকফ 

একসকে িা আমরা দদনজন্দন লি অকথ ি বযবহার েতর লস অকথ ি নয়| এই 

ধরকণর আয়াকি েরীমা ও হাতদস শরীফকে ‘মুতাশাকবহাত’ বো হয়| 

এগুতে লিভাকব আকে লসভাকব তবশ্বাস েরকি হকব, িকব এর প্রেৃতি তে 

বা লেমন লস বযাপাকর মাথা ঘামাকনা উতচি নয়| অথবা একে ‘তাওয়ীল 

’েরা হয়| অথ িাৎ আল্লাহ   িা’আোর শাকনর উপিুক্ত লোন অথ ি প্রদান 

েরা হয়| লিমন, হাি শেটটকে েুদরি, েমিা বা শজক্ত অকথ ি বুঝা 

উতচি| 

হিরি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাম মহান আল্লাহ   

িা’আোকে তমরাকির রিনীকি লদকখতেকেন| িকব এই লদখা, দুতনয়াবী 

শারীতরে চেুর মাধযকম তেে না| লেউ িতদ বকে, আতম দুতনয়াকি আল্লাহ   

িা’আোকে লদকখতে িকব লস পথভ্রষ্ট হকব| আওতেয়া োিাসাল্লাহু 

িায়াো আসরারাহুম আিমাইন এর লদখা দুতনয়া বা আকখরাকির লদখার 

মি নয়| অথ িাৎ এই লদখা ‘রু’ইয়াত’ নয়; বরং িারা ‘শুহুদ’ অিিন 

েকরতেকেন| (অথ িাৎ ক্বােকবর লচাখ তদকয় িাাঁর ‘তমোে’লে লদকখকে|) 

আওতেয়া-ই তেরামকদর মাকঝ অকনকেই বকেকেন লি, আল্লাহ   

িা’আোকে লদকখতে| িাকদর এই েথা ‘সাে  র’ অবস্থ্ায় বো হকয়কে| 
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অথ িাৎ আেকের অোি িের থাো অবস্থ্ায়, শুহুদকে রু’ইয়াি লভকব 

বকেকে| অথবা এই ধরকণর েথাকে িাওয়ীে েকর বুঝকি হকব| 

প্রশ্ন: উপকর বো হকয়কে লি আল্লাহ   িা’আোকে দুতনয়ার লচাখ তদকয় 

লদখা িাকয়ি| িাহকে িাকয়ি লোন তেেু সম্পকেি লেউ অিিকনর দাবী 

েরকে লেন িাকে ‘জিনতদে’ বো হকব? এরূপ অিিকনর দাবীোরীকে 

িতদ োতফর বো হয় িকব লসই তবষয়টটকে তেভাকব িাকয়ি বো িায়?  

িবাব: প্রথমি অতভধাকন িাকয়ি বেকি, লোন তেেুর হওয়া বা 

না হওয়া উভয়টটই সম্ভবকে বুঝায়| আশয়ারী4 মািহাব অনুিায়ী, 

রু’ইয়াি িাকয়ি বেকি বুঝাকনা হকয়কে আল্লাহ   িায়াো চাইকে দুতনয়াবী 

োনুকনর বাইকরর লোন দৃটষ্টশজক্ত সৃটষ্ট েকর লদখা তদকি সেম| উদাহরণ 

স্বরূপ, চীকন অবস্থ্ানরি লোন অন্ধ্ বযজক্তকে আন্দােুকস অবতস্থ্ি লোন 

মশাকে লদখার েমিা তদকি পাকরন অথবা পৃতথবীকি অবস্থ্ারি োউকে 

চা াঁকদ বা িারায় তেেু লদখার েমিা তদকি পাকরন। আল্লাহ   িায়াো িা 

ইচ্ছা েকরন িাই েরকি সেম| তিিীয়ি, “আতম আল্লাহ িায়াোকে 

দুতনয়াকি লদকখতে” বেকে িা পতবে েুরআন মজিকদর আয়াকি েরীমার 

ও আকেমগকণর ইিমার তবরুদ্ধচারণ েরা হকব| এ িনযই এরূপ 

দাবীোরীকে মুলকহদ অথবা জিনকদি বো হকয়কে| (মুলকহদ ও 

জিনকদি তনকিকদরকে মুসেমান বকে দাবী েকর| মুলকহদ এ বযাপাকর 

আিতরে| তনকিকে মুসেমান মকন েকর, সটঠে পকথর অনুসারী ভাকব| 

তেন্তু জিনকদি হকচ্ছ ইসোকমর শত্রু| িারা ইসোকমর মাকঝ লথকে 

মুসেমানকদরকে প্রিাতরি েরার িনয তনকিকদরকে মুসেমান বকে 

িাতহর েকর|) িৃিীয়ি, দুতনয়াকি রু’ইয়াি িাকয়ি বেকি িাগতিে 

উপাকয় লদখা সম্ভকবর েথা বুঝাকনা হয়তন| অথচ িারা লদকখতে বকে, িারা 

দুতনয়ার লচাকখর লদখার েথাই বুজঝকয় থাকে| িা িাকয়ি নয় অথ িাৎ সম্ভব 

নয়| েুফকরর োরণ হয় এমন েথা লেউ বেকে িাকে মুেতহদ বা 

জিজন্দে বো হকব। (হিরি মাওোনা খাতেদ রাতহমাহুল্লাহু িা’আো), এই 

িবাকবর পকর বকেন লি, ‘সিেি হও!’এর িারা মদেি তিিীয় িবাকবর 

অতধে গ্রহণীয় হওয়ার প্রতি ইতেি েকরকেন|)  

 
4হিরি আবুে হাসান আেী তবন ইসমাঈে আশয়ারী,  ৩৩৩ তহিরী (৯৪১ খৃস্টাকে)বাগদাকদ ইনতিোে 

েরকেন। 
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আল্লাহ   িা’আোর সাকথ রাি, তদন তেংবা সময়কে সম্পতেিি েরার 

েথা ভাবা িায় না| লিকহিু আল্লাহ   িা’আোর িনয পতরবিিকনর েথা ও 

ভাবা িায় না| এ োরকণ, তিতন অিীকি এরূপ তেকেন বা ভতবষযকি এরূপ 

হকবন , এধরকনর তেেুই বো িাকব না| আল্লাহ   িায়াো লোন তেেুর মাকঝ 

‘খুেুে’ েকরন না| (তশয়াকদর মধয লথকে নুসাইরী নামে তফরো এই 

আক্বীদার োরকণ োতফর হকয় িায় লি, তিতন হিরি আেী রাতদয়াল্লাহুর 

মাকঝ খুেুে েকরকেন|) তিতন লোন তেেুর সাকথ তমতশ্রিও হন না|  

আল্লাহ   িা’আোর লোন তবকরাধী, শরীে, অংশীদার, সমেে, 

সাহািযোরী, রোোরী নাই| িাাঁর বাবা, মা, পুে, েনযা, স্ত্রী বেকিও তেেু 

নাই| তিতন সব িেণ ও সব িবস্থ্ায় সেকের তনেট হাজির এবং সব তেেুর 

তনয়ন্ত্রে ও পতরদশ িে| প্রকিযকের োকেই তিতন িাকদর ধমনীর লচকয়ও 

োকের। তেন্তু িাাঁর এই হাজির হওয়া, সব িবযাপী হওয়া, তনেটবিী হওয়া 

আমরা লি অকথ ি বুজঝ লস অকথ ি নয়| িাাঁর তনেটবিী হওয়ার তবষয়টট 

আকেমকদর ইেকমর মাধযকম, তবজ্ঞানীকদর জ্ঞাকনর িারা ও আওতেয়া-ই 

তেরাকমর োশ  ফ ও শুহুকদর িারা বুঝা সম্ভব নয়| মানুকষর আেে এর 

মম িাথ ি বুঝকি অেম| আল্লাহ   িা’আো িাি ও তসফাকি এেে সত্তা| এর 

লোনটটকিই পতরবিিন, তববিিন নাই| িাফাক্কারু তফ আোইল্লাহ ওয়াো 

িাফাক্কারু তফ িাতিল্লাহ| এই তবষকয় মােিুবাি তেিাকবর প্রথম খকণ্ডর 

৪৬ নম্বর মােিুব পড়ুন| 

আল্লাহ   িা’আোর ইসম  সমদহ ‘তাওকিফী’ | অথ িাৎ ইসোম লি 

নামসমদহ আমাকদরকে অবতহি েকরকে িা বো িাকয়ি, এর পতরবকিি 

অনয নাম বো িাকয়ি নয়| (লিমন, ইসোকম আল্লাহ   িা’আোর ইসম 

তহকসকব আেীম বকেকে| এখন এর োোোতে অকথ ির ফতেহ নামটট এর 

বদকে আল্লাহ   িা’আোর িনয বো িাকব না| লেননা  ইসোম আল্লাহ   

িা’আোকে ফতেহ নাম লদয়তন| এেইভাকব আল্লাহ   নাকমর স্থ্াকন লদবিা 

বা উপাসয ইিযাতদ বো িাকয়ি হকব না; লিমন তহন্দকুদর লদবিা হে 

ষাড়| িকব ‘আল্লাহ  হকেন এে, তিতন বযিীি লোন উপাসয লনই ’বো 

িাকব| অনয ভাষার তেইউ, গট, গে ইিযাতদ শে ইোহ  , মাবদদ অকথ ি 

বযবহার েরা িাকব| তেন্তু আল্লাহ   নাকমর বদকে বযবহার েরা িাকব না|) 

আল্লাহ   িা’আোর অসংখয ইসম   রকয়কে| মশহুর মি হে এে 

হািার এেটট ইসম   রকয়কে| অথ িাৎ িাাঁর নামসমদহ লথকে এে হািার 
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এেটট নাম মানুষকে িানাকনা হকয়কে| হিরি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 

আোইতহ ওয়া সাল্লাম আমাকদরকে তনরানিইটট নাম অবতহি 

েকরকেন| এগুতেকে ‘আসমাউল হুসনা’ বো হয়| 

আল্লাহ   িা’আোর েয়টট ‘কসফাত-ই িাকতয়যা’ রকয়কে| (িা 

ইতিপদকব ি উকল্লখ েরা হকয়কে|) মাতুকরদী মািহাব অনুিায়ী িাাঁর আটটট 

‘সুবুতী কসফাত ’রকয়কে| আশয়ারী মািহাব অনুিায়ী এর সংখযা 

সািটট| এই তসফািগুতেও িাাঁর িাকির মি অনাতদ ও অনি| সৃটষ্টর 

তসফাকির মি নয়| আেে বা েল্পনার িারা, দুতনয়ার ঐ ধরকণর 

তসফাকির সাকথ িুেনা েকর িাাঁর তসফািসমদহ বুঝা অসম্ভব| আল্লাহ   

িায়াো িাাঁর তসফািসমদহ লথকে একেেটট নমুনা মানুষকে দান 

েকরকেন| িাকি মানুষ এর িারা আল্লাহ   িা’আোর তসফািসমদহকে 

তেেুটা উপেতি েরকি পাকর| লিকহিু মানুষ আল্লাহ িায়াোকে েল্পনা 

েরকি পাকরনা, িাই আল্লাহ িায়াোকে তচিা েরা বা এর লচষ্টা েরা 

িাকয়ি নয়। আল্লাহ   িা’আোর এই আটটট সুবুিী তসফাি িাাঁর িাকির 

‘আইনী’ও নয়, ‘গাইরী’ও নয়| অথ িাৎ এই তসফািসমদহ িাাঁর িাি এর সৃটষ্ট 

েকর না, আবার তসফািসমদহ তিতন বযিীি অনয তেেুও নয়| এই আটটট 

তসফাি হে:  

হায়াত (তচরঞ্জীব), ইলম (সব িজ্ঞাি), সাম (শ্রবণ), বাছার (দৃটষ্ট), 

িুদরত (সব িশজক্তমান), িালাম (েথা), ইরাদা (ইচ্ছা) ও তািবীন 

(সৃিনী)| আশয়ারী মািহাব অনুিায়ী, িােবীন ও েুদরি তসফািকে 

এে ধরা হকয়কে| আর মাতশয়ািকে ইরাদা বো হকয়কে| 

আল্লাহ   িা’আোর আটটট তসফাকির প্রকিযেটট পরম অথ ি বহন 

েকর ও এেে অবস্থ্ায় তবদযমান| লোনটটকিই লোন ধরকনর পতরবিিন 

হয় না| তেন্তু মাখেুকের সাকথ সম্পতেিি হওয়ার তবকবচনায় প্রকিযেটটই 

অসংখয হয়| এেটট তসফাকির, মাখেুকের সাকথ সম্পতেিি হওয়ার 

তবকবচনায় অসংখয হওয়াটা এর পরম হওয়ার লেকে লোন বা াঁধা নয়| 

এর মিই আল্লাহ   িায়াো এি ধরকণর মাখেুে সৃটষ্ট েকরকেন এবং 

প্রকিযেটটকে, প্রতি মুহুকিি অজস্তকে টটতেকয় লরকখকেন িথাতপ তিতন 

এে| এর িারা িাাঁর তসফাকির মাকঝও লোন পতরবিিন হয় না| প্রতিটট 

সৃটষ্ট প্রতি মুহুকিি টটকে থাোর িনয িাাঁর মুখাকপেী| তেন্তু তিতন োকরা 

মুখাকপেী নন| 
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২. লি েয়টট তবষকয় ঈমান গ্রহণ েরা আবশযে িার তিিীয়টট হে : 

তাাঁর লফয়রশতায়দর উপর ঈমান আনা| আরবীকি একে ‘মালাি’ 

বো হয়| এর অথ ি হে: দদি, খবর সরবরাহোরী অথবা শজক্ত| লফকরশিারা 

নদরানী সৃটষ্ট ও িীবকনর অতধোরী| িারা অতি সদক্ষ্ম উপাদাকন (োতিফ  ) 

দিরী| মানুকষর মাকঝ লি মন্দ তরপু রকয়কে, লফকরশিাকদর মাকঝ িা লনই| 

িারা লিকোকনা আেৃতি ধারণ েরকি পাকর| গযাস লিমন িরে ও েটঠকন 

রূপাির হকি পাকর এবং েটঠন অবস্থ্ায় আেৃতি ধারণ েরকি পাকর, 

লিমতন লফকরশিারা সুন্দর আেৃতি ধারণ েরকি পাকর। লফকরশিারা, 

বুিগু ি বযজক্তকদর লদহ লথকে আোদা হওয়া রূহ নয়| তিস্টানরা এরূপ 

ধারণা েকর থাকে| লফরশিারা বস্তুহীন লোন শজক্তও নয়| প্রাচীন 

দাশ িতনেকদর লেউ লেউ এরূপ ধারণা েরি| ‘মাোে’ এর বহুবচন 

‘মালাইিা’| লফকরশিাকদরকে িীবন ধারণোরীকদর মকধয সব ি প্রথম 

সৃটষ্ট েরা হকয়কে| এিনয, তেিাকবর প্রতি ঈমান আনার পদকব ি 

লফকরশিাকদর উপর ঈমান আনার েথা বো হকয়কে| আর পয়গম্বরকদর 

পদকব ি তেিাকবর েথা বো হকয়কে| েুরআন েরীকম, আবশযেীয় 

তবশ্বাকসর তবষয়গুতেকে এই ক্রমধারা অনুিায়ীই বতণ িি হকয়কে| 

লফকরশিাকদর উপর ঈমান এরূপ হওয়া উতচি: লফকরশিারা 

আল্লাহ   িা’আোর সৃটষ্ট ও বান্দা, িাাঁর অংশীদার নয় | িাাঁর েনযাও নয়, 

োতফর ও মুশতরেরা লিরূপ ধারণা েকর থাকে| আল্লাহ   িায়াো সেে 

লফকরশিাকে পেন্দ েকরন| িারা আল্লাহ   িা’আোর আকদকশর পরম 

আনুগিয েকর| লোন ধরকণর গুনাহ সম্পাদন  েকরন না| লোন 

আকদকশর তবকরাতধিাও েকরন না| িারা পুরুষ বা নারী নন| িারা তববাহ 

েকরন না, সিানও িন্ম লদন না| হায়াকির অতধোরী ও িীবি| িতদও 

হিরি আেলু্লাহ ইবকন মাসউদ এর এে বণ িনায় আকে লি তেেু 

লফকরশিাকদর সিান আকে িাকদর মকধয শয়িান ও জ্বীন রকয়কে। 

আল্লাহ   িায়াো িখন মানুষ সৃটষ্টর ইচ্ছা েরকেন িখন লফকরশিারা 

বকেতেে, “ইয়া রব! আপতন তে এমন এে িাতি সৃটষ্ট েরকবন িারা 

ভদ পৃকি ফযাসাকদ তেপ্ত হকব ও রক্তারজক্ত েরকব?” এরূপ বকে লি সওয়াে 

েরা হয়, িাকে ‘িাল্লা’ বো হয়| এধরকণর প্রকশ্ন িাকদর মাসুম িথা 

তনষ্পাপ হওয়ার লেকে লোন েতি সাধন েকরনা| 
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সংখযাতধকেযর তবকবচনায় লফকরশিারাই লসরা মাখেুে| আল্লাহ   

িায়াো বযিীি লেউই িাকদর সংখযা সম্পকেি ধারণা রাকখ না | মহাশদকনয, 

লফকরশিাকদর ইবাদি েরা হয়তন এমন লোন খাতে স্থ্ান তবদযমান নাই| 

মহাোকশর প্রতিটট স্থ্াকন রুেু ও তসিদাোরী লফরশিাকদর িারা 

পতরপদণ ি| আসমাকন, িতমকন, ঘাকস, িারায়, নেকে, িড় ও িীকব, বৃটষ্টর 

প্রতিটট লফা াঁটায়, বৃকের প্রতিটট পািায়, প্রতিটট অণু ও পরমাণুকি, প্রতিটট 

জক্রয়া- তবজক্রয়ায় অথ িাৎ, সব তেেুকিই লফকরশিারা প্রদত্ত িাতয়ে পােন 

েকর থাকেন| সব িে আল্লাহ   িাআোর আকদশ পােন েকরন| মদেি িারা 

স্রষ্টা ও সৃটষ্টর মাকঝ এে মাধযম| িাকদর লেউ অনয লফকরশিাকদর সদিার, 

লেউ পয়গম্বরকদর তনেট ওহী বহন েকরন, লেউবা মানুকষর ক্বেকব সৎ 

তচিার উকদ্রে েকরন, িাকে ইলহাম বো হয়| আবার এমনও অকনে 

লফকরশিা আকেন, িাকদর মানুষ বা অনয সৃটষ্ট সম্পকেি লোন ধারণাই 

নাই| লেউবা আল্লাহ   িা’আোর িামাে লদকখ আত্মহারা হকয় আকেন| 

প্রকিযে লফকরশিারই তনতদিষ্ট দাতয়ে রকয়কে| িারা েখকনাই িাকদর 

দাতয়ে পােন লথকে মুহুকিির িনযও তবচুযি হন না| িাকদর োকরা দুইটট, 

োকরা চারটট অথবা আকরা অতধে োনা রকয়কে| (প্রতিটট পাতখর ও 

উরীিাহাকহর িাকদর তনিস্ব গঠকনর োনা রকয়কে, লিমতন 

লফকরশিাকদরও িাকদর তনিস্ব আেৃতির োনা রকয়কে। িখন আমরা 

অিানা তেেু শুতন, িখন িানা তেেুর সাকথ িুেনা েকর বুঝকি লচষ্টা 

েতর, এভাকবই প্রিাতরি হয়| লফকরশিাকদর োনা আকে িা তবশ্বাস েতর, 

তেন্তু এর প্রেৃতি তে িা আমাকদর অিানা| তিস্টানকদর চাকচি, সাতহকিয 

তেংবা তসকনমায় নারীরূপী লফকরশিার েতব অজঙ্কি আকে| এ সবতেেুই 

ভ্রাি। মুসেমানরা এসব েতব অঙ্কন েকরনা। অমুসতেমকদর অজঙ্কি 

এসব অবাস্তব েতব সিয বকে লমকন লনয়া আমাকদর উতচি নয় এবং 

ইসোকমর শ ত্রুকদর তবশ্বাস েরা উতচি নয়|)  

িান্নাকির লফকরশিারা িান্নাকি অবস্থ্ান েকরন| িাকদর সদিাকরর 

নাম হে করদওয়ান| িাহান্নাকম অবস্থ্ানোরী লফকরশিাকদর ‘িাবানী’ 

বো হয়| িারা লসখাকন আতদষ্ট িাতয়ে পােকন রি থাকেন| িাহান্নাকমর 

আগুন িাকদর লোন েতি েকর না, লিমন মাে পাতনকি েষ্ট পায় না| 

িাবানীকদর মাকঝ উতনশ িন বড় লফকরশিা আকেন| িাকদর সদিাকরর 

নাম ‘মাকলি’| 
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প্রকিযে মানুকষর ভাে ও মন্দ সেে োি তেতপবদ্ধ েরার িনয 

রাকি দুিন, তদকন দুিন এভাকব লমাট চারিন লফকরশিা িাতয়কে 

তনকয়াজিি আকেন| একদরকে ‘কিরামান িাকতকবন’ বা ‘হাফািা’ 

লফকরশিা বো হয়| অনয বণ িনানুিায়ী, হাফািা লফকরশিা তেরামান 

োতিবীন লথকে আোদা। োন োাঁকধর লফকরশিা ভাকো োিসমদহ 

লেকখন। এেই সাকথ তিতন বাম োাঁকধর লফকরশিার পতরচােকের 

দাতয়েও পােন েকরন| বাকমর লফকরশিা মন্দ োি তেতপবদ্ধ েকরন| 

েবকর প্রশ্নোরী এবং োতফর ও পাপী মুসেমানকদর শাজস্ত প্রদানোরী 

লফকরশিা রকয়কেন| েবকর প্রশ্নোরী লফকরশিাকদর ‘মুনিার ও 

নাকির’ বো হয়| মুতমনকদরকে িারা প্রশ্ন েরকবন িাকদরকে 

‘মুবাশকশর ও বকশর’ ও বো হয়| 

লফকরশিাকদর মাকঝ মি িাদার তদে তদকয় পারস্পতরে লশ্রিে 

তবদযমান| িাকদর মাকঝ সব িাতধে মি িাদার অতধোরী চারিন লফকরশিা 

রকয়কেন| িাকদর প্রথমিন হকেন, হিরি জিবরাঈল আোইতহস   

সাোম: িাাঁর দাতয়ে হে নবী-রাসদেকদর প্রতি আল্লাহ   িা’আোর ওহী 

বহন েকর তনকয় আসা| িাাঁকদরকে আল্লাহ   িা’আোর আকদশ ও তনকষধ 

সম্পকেি অবতহি েরা| তিিীয়িন হকেন হিরি ইসরাকফল আোইতহস   

সাোম: ‘সূর’ বা শঙৃ্ঘায় ফুাঁ ৎোকরর দাতয়ে প্রাপ্ত লফকরশিা| তিতন দ’ুবার 

ফুাঁ ৎোর তদকবন। িাাঁর প্রথম ফুাঁ ৎোকরর আওয়াি িারা শুনকি পাকব, 

আল্লাহ   বযিীি িীবি িা তেেু আকে িাকদর সবাই মৃিুয বরণ েরকব| 

তিিীয় ফুাঁ ৎোকরর আওয়াি শুকন সমস্ত িীকবর পুনিিাগরণ হকব| 

িৃিীয়িন হকেন হিরি কমিাঈল আোইতহস   সাোম: তরজিে সরবরাহ 

েরা, প্রাচুি ি তেংবা দদতভিকের বযবস্থ্া (ইেতিোদী তনিাম) েরা, (প্রশাতি 

ও স্বজস্ত আনা) এবং প্রতিটট বস্তুর মাকঝ গতির সঞ্চার েরা ইিযাতদ িাাঁর 

দাতয়কের অিভুিক্ত| চিুথ িিন হকেন হিরি আিরাঈল আোইতহস   

সাোম: তিতন মানুকষর িান েবকির িনয দাতয়েপ্রাপ্ত লফকরশিা| 

(ফারসী ভাষায় রূহকে িান বো হয়|) উনাকদর পকর আকরা চার লশ্রণীর 

উচ্চ মি িাদাসম্পন্ন লফকরশিা রকয়কেন| ‘হামালা-ই আরশ’ বা আরশ 

বহনোরী চারিন লফকরশিা রকয়কেন, তেয়ামকির তদন িারা আটিন 

হকবন| হুিরু-ই ইোহী বা আল্লাহ   িা’আোর সাতন্নকধয অবস্থ্ানোরী 

লফকরশিাকদরকে ‘মুিাররাবুন’ বো হয়| আিাব প্রদানোরী 
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লফকরশিাকদর ‘িারুকবয়ান’ আর রহমকির লফকরশিাকদর 

‘রুহাকনয়ান’ বো হয়| একদর সবাই ‘খাওয়াস’ িথা তবকশষ ও লশ্রি 

লফকরশিা| িারা, পয়গম্বরগণ বাকদ সমস্ত মানুকষর লচকয় অতধে লশ্রি| 

আওতেয়া ও সাতেহ মুসেমানগণ সাধারণ লফকরশিাকদর লচকয় অতধে 

মি িাদার অতধোরী| আবার সাধারণ লফকরশিাগণ সাধারণ মুসেমাকনর 

লচকয় অতধে মি িাদাবান| আর োতফররা সেে সৃটষ্টর লচকয় অধম| 

শঙৃ্ঘায় প্রথম ফুাঁ ৎোকর, বড় চার লফকরশিা ও হামাো-ই আরশগণ 

বযিীি অনয সেে লফকরশিাও অজস্তেহীন হকয় িাকব| এরপর হামাো-

ই আরশ, িাকদর পর চারিন প্রধান লফকরশিাও তবেুপ্ত হকবন| তিিীয় 

ফুাঁ ৎোকর, প্রথকম সেে লফকরশিাগণ িাগ্রি হকবন| হামাো-ই আরশ 

ও চার বড় লফকরশিা তিিীয় ফুাঁ ৎোকরর পদকব িই িাগ্রি হকবন| এর অথ ি 

দা াঁড়ায়, লিভাকব এই লফকরশিাগণ সেে প্রাণীর পদকব ি সৃষ্ট হকয়কেন, 

লিমতনভাকব সেে িীকবর পকরই িাাঁকদর মৃিুয হকব| 

৩. ঈমান গ্রহণ আবশযে এমন েয়টট তবষকয়র িৃিীয়টট হে: 

আল্লাহ ্ তায়ালা লি সিল কিতাব নাকিল িয়রয়ছন লসগুকলয়ি 

কবশ্বাস িরা| মহান আল্লাহ   িায়াো এই তেিাবসমদহকে েতিপয় 

পয়গম্বকরর প্রতি হিরি জিবরাঈে আোইতহস   সাোম মারফি ওহী 

তহকসকব লপ্ররণ েকরকেন অথ িাৎ পাঠ েতরকয়কেন, লোন পয়গম্বকরর প্রতি 

‘োওহা’ বা ফেকে তেতপবদ্ধ েকর পাটঠকয়কেন আর লোন পয়গম্বকরর 

প্রতি লফকরশিাকদর মাধযকম না পাটঠকয় সরাসতর গাকয়বী আওয়াকির 

মাধযকম শুতনকয় নাজিে েকরকেন| এগুতের সবই আল্লাহ   িা’আোর 

োোকমর অিভুিক্ত| এই তবকবচনায় িা তচরিন ও তচরস্থ্ায়ী এবং 

মাখেদকের অিভুিক্ত নয়| এগুতে লোন লফকরশিা তেংবা পয়গম্বকরর 

তনকির েথা নয়| আল্লাহ   িা’আোর োোম, আমরা িা তেতখ বা মকন 

ধারণ েতর তেংবা মুকখ বতে লসরূপ লোন োোম নয়| িাাঁর োোম লোন 

বণ ি বা আওয়াি নয়| আল্লাহ   িা’আোর তসফািসমদকহর প্রেৃতি মানুকষর 

পকে বুঝা অসম্ভব| তেন্তু ঐ োোম িখন মানুকষর তনেট আকস িখন 

িা পড়া িায়, তেখা িায় এবং মুখস্তও েরা িায়| ঐ োোম আমাকদর 

সাকথ হকে ‘হাতদস ’হয়| অথ িাৎ, আল্লাহ   িা’আোর োোকমর দুইটট রূপ 

রকয়কে; মানুকষর সাকথ থােকে মাখেুে ও হাতদস হয়| আল্লাহ   িা’আোর 

োোম তহকসকব ‘োতদম’ হয়| 
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আল্লাহ   িা’আোর পে লথকে নাতিেেৃি তেিাবসমদকহর সবগুতেই 

হক্ব ও সটঠে| একি লোন তমথযা বা ভুে হকি পাকর না| আিাব তদব বকে 

েমা েকর লদয়াটা িাকয়ি তহকসকব উকল্লখ েরা হকেও িা আমাকদর না 

িানা লোন শিি অথবা িাাঁর ইচ্ছার  সাকথ সম্পতেিি| তেংবা এর অথ ি 

হকব, বান্দা আিাকবর উপিুক্ত হওয়া সকেও তিতন েমা েকর লদন| আিাব 

বা শাজস্তর লঘাষণাোরী োোম, লোন তেেুর বযাপাকর খবর প্রদাকনর 

িনয নয়,  িাই তিতন েমা েকর তদকে িা তমথযা হকবনা| [আল্লাহ   িায়াো 

লি সকবর ওয়াদা েকরকেন, লস সব তনয়ামি লথকে বজঞ্চি েরা িাকয়ি 

না হকেও, িাাঁর পকে আিাবসমদহ েমা েকর লদয়া িাকয়ি হয়| আেে 

ও আয়াকি েরীমা এরূপ হওয়ার প্রতিই তনকদিশ েরকে|] 

লোন অসেতি বা সমসযা না থােকে, আয়াকি েরীমা ও হাতদস 

শরীকফর স্পষ্ট অথ িই প্রদান েরকি হয়| সাদৃশযপদণ ি অনয লোন অথ ি 

প্রদান েরা িাকয়ি নয়| (েুরআন েরীম ও হাতদস শরীফ েুরাইকশর 

ভাষা ও উপভাষায় বতণ িি হকয়কে| তেন্তু একদর োতেমার অথ ি প্রদাকনর 

সময়, লচৌিশি বের পদকব ি তহিাকি লি অকথ ি বযবহৃি হকয়কে লসই অথ িই 

প্রদান েরকি হকব| সমকয়র সাকথ সাকথ পতরবতিিি হওয়া বিিমাকনর অথ ি 

তদকয় অনুবাদ েরা সটঠে নয়|) মুতাশাকবহ নামে আয়াকি 

েরীমাগুতেকি আমাকদর লবাধ শজক্তর উকধ্ব ির লগাপন অথ ি রকয়কে| 

এগুতের অথ ি লেবে মাে আল্লাহ   িায়াো িাকনন, আর তিতন িাকদরকে 

ইলয়ম লাদনু্নী দান েকরকেন, লস সেে েতিপয় তনব িাতচি বুিগু ি বযজক্ত 

ও আল্লাহ  র অেীগন িাকদরকে িিটুেু িানাকনা হকয়কে িিটুেু 

িানকি পাকরন| অনয োকরা পকে িা বুঝা সম্ভব নয়| এোরকণ, 

মুিাশাতবহ আয়ািসমদহকে আল্লাহ  র োোম তহকসকব তবশ্বাস েরকি হকব 

তেন্তু এর অথ ি তনকয় বাড়াবাতড় েরা উতচি নয়| আশয়ারী মািহাব 

অনুিায়ী িার সংতেপ্ত বা তবস্তাতরিভাকব তাওয়ীল েরা িাকয়ি| 

িাওয়ীে মাকন, লোন োতেমার তবতভন্ন অকথ ির মধয লথকে মশহুর নয় 

এমন অথ িকে গ্রহণ েরা| উদাহরণস্বরূপ, সদরা ইসরার তনকম্নাক্ত আয়াকি 

েরীমাটট (িাফসীর আকেমকদর প্রদত্ত অথ ি) “আল্লাহ ্র হাত তায়দর 

হায়তর উপর কছল” আল্লাহ   িা’আোর োোম তহকসকব তবশ্বাস েরকি 

হকব| আল্লাহ   িায়াো এর িারা িাই মুরাদ েকরকেন লসভাকবই তবশ্বাস 

েকরতে বো উতচি| এর অথ ি আমার পকে িানা সম্ভব নয়, আল্লাহ   ও 
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িাাঁর রাসদেই এ তবষকয় ভাে িাকনন, বোটা হে উত্তম পন্থা| অথবা 

এভাকব িাওয়ীে েরা লি, আল্লাহ   িা’আোর ইে  ম লিমন আমাকদর মি 

নয়, িাাঁর ইরাদা লিমন আমাকদর মি নয়, লিমতন ভকব িাাঁর হািও সৃটষ্টর 

হাকির মি নয়| 

আল্লাহ   িা’আোর পে লথকে নাতিেেৃি তেিাবসমদকহ, তেেু 

আয়াকির শুধুমাে তিোওয়াি তেংবা শুধুমাে অথ ি অথবা উভয়ই এে 

সাকথ ‘নাসখ’্েরা হকয়কে| সব িকশষ আসমানী তেিাব হে েুরআন 

েরীম| েুরআন েরীমকে লপ্ররণ েরার পকর, পদকব ির সমস্ত আসমানী 

তেিাকবর হুেুম ‘নাস  খ’ হকয় লগকে| েুরআন েরীকম তেয়ামি পি িি 

বহাে থােকব| একি লোন পতরবিিন, পতরবধ িন সাতধি হকবনা| পদব িবিী ও 

পরবিী সেে ইেম েুরআকনর মাকঝ তনতহি আকে| এ োরকণই 

েুরআন অনযানয আসমানী তেিাকবর লচকয় লশ্রি ও অতধে মদেযবান| 

রাসদেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাকমর সবকচকয় বড় মুজিিা হে 

এই েুরআন েরীম| সমগ্র মানব ও জজ্বন িাতি এেজেি হকয় পতবে 

েুরআকনর এেটট সংতেপ্ত সদরার অনুরূপ তেেু রচনা েরার লচষ্টা 

েরকেও িাকি সফে হকবনা| িৎোেীন আরকবর তবখযাি েতব, 

সাতহতিযে, ভাষাতবদরা িথাসাধয লচষ্টা েকরতেে, তেন্তু এেটট সংতেপ্ত 

আয়াকির অনুরূপও রচনা েরকি সেম হয়তন| আল্লাহ   িায়াো 

ইসোকমর দুশমনকদরকে েুরআন েরীকমর িারা পরাভদি েকরকেন| 

েুরআন েরীকমর বাোগাি মানুকষর সাধযািীি| মানুকষর পকে এর মি 

েকর বো অসম্ভব| েুরআন েরীকমর আয়ািসমদহ, মানুকষর রতচি েন্দ, 

পদয তেংবা গকদযর মি নয়| এেই সাকথ আবার এই েুরআন েরীম, 

আরব লদকশর সাতহতিযেকদর বযবহৃি হরফসমদকহর িারাই নাতিে 

হকয়কে| 

আসমানী তেিাবসমদকহর মধয লথকে আমাকদরকে এেশ চারটটর 

বযাপাকর অবতহি েরা হকয়কে| এগুতের মধয লথকে দশটট ‘সুহুফ’ হিরি 

আদম আোইতহস   সাোমকে, পঞ্চাশটট সুহুফ হিরি শীশ (কশত ্) 

আোইতহস   সাোমকে, জেশটট সুহুফ হিরি ইকদ্রস আোইতহস   

সাোমকে ও বােী দশটট সুহুফ হিরি ইবরাহীম আোইতহস   সাোমকে 

প্রদান েরা হকয়কে| এোড়া হিরি মদসা আোইতহস   সাোকমর প্রতি 

‘তাওরাত’, হিরি দাউদ আোইতহস   সাোকমর প্রতি ‘িাবুর’, হিরি 
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ঈসা আোইতহস   সাোকমর প্রতি ‘ইনজিল’ ও সব িকশষ  পয়গম্বর হিরি  

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাকমর প্রতি িুরআন িরীমলে 

নাতিে েরা হকয়কে| 

এেিন মানুষ লোন আকদশ তেংবা তনকষধ েরার িনয অথবা তেেু 

জিজ্ঞাসা েরার িনয বা লোন খবর প্রদাকনর িনয ইচ্ছা েরকে, প্রথকম 

িা মকন মকন তচিা েকর, সাাঁিায় ও প্রস্তুি েকর| মকনর মাকঝ থাো এই 

অথ িকে ‘িালাম-ই নাফসী’ বো হয়| িাকে আরবী, ফারসী, ইংকরজি বা 

অনয লোন ভাষার সাকথ সম্পতেিি েরা িায় না| এই ভাবকে তবতভন্ন 

ভাষায় প্রোশ েরকে তবতভন্ন অথ ি বহন েরকব না| মকনর ঐ অথ িকে 

ভাষায় প্রোশ েরকে িাকে ‘িালাম-ই লাফিী’ বো হয়| োোম-ই 

োফিী তবতভন্ন ভাষার হকি পাকর| এর িারা বুঝা িায় লি, োোম-ই 

নাফসী হে অনযানয তসফাি লিমন জ্ঞান, ইচ্ছা, বাস  র ইিযাতদর মি 

সোর মাকঝই তনতহি, পৃথে এেটট তসফাি িা অপতরবিিনশীে| আর 

োোম-ই োফিী হে, ঐ োোম-ই নাফসীকে প্রোশোরী ও মানুকষর 

োকন লশানা ও মুখ তদকয় বো হরকফর সমটষ্ট| অিএব আল্লাহ   িা’আোর 

োোম তচরিন, িা লোন মাখেুে নয়, িাকির মাকঝ  তনতহি অনাতদ ও 

অনি এে তসফাি| িা তসফাকি িাতিয়যা লথকে ও ইেম, ইরাদা এর মি 

তসফাকি সুবুতিয়যা লথকে তভন্ন, স্বিন্ত্র এেটট তসফাি| 

োোম তসফািটট পরম ও লমৌতেে| এর লোন হরফ বা আওয়াি লনই| 

আকদশ, তনকষধ, খবর প্রদাকনর মি তেংবা আরবী, ফারসী, ইবরানী, 

সুতরয়ানী ইিযাতদর মি তভন্ন তভন্ন রূপ ধারণোরী নয়| আল্লাহ   িা’আোর 

োোম অতবভািয| এর লোন োঠাকমা লনই, িাই লেখা সম্ভব নয়| এর 

িনয মজস্তষ্ক, োন বা জিহ্বার মি লোন মাধযকমর প্রকয়ািন নাই| লি 

ভাষাকিই ইচ্ছা প্রোশ েরা সম্ভব| এভাকবই আরবী ভাষায় বো হকে 

িাকে েুরআন েরীম বো হয়, ইবরানী ভাষায় হকে িাওরাি আর  

সুতরয়ানী ভাষায় হকে ‘ইনজিে’ বো হয়| (‘শারহুল মািাকসদ ্’ 5তেিাকব 

গ্রীে ভাষায় ইনজিে আর সুরয়ানী ভাষায় হকে ‘িাবুর’ বো হকয়কে|) 

োোম-ই ইোহী আমাকদরকে অকনে তেেু অবতহি েকর| পদকব ি 

সংঘটটি বা ভতবিবয লোকনা ঘটনার বণ িনা েরকে িাকে ‘খবর’ বো 

 
5শারহুে মাোতসদ তেিাবটট সাদ   উজিন িাফিািানী রচনা েকরকেন ।তিতন  ৭৯২ তহিরীকি (১৩৮৯ 

খৃস্টাকে) সমরেকন্দ ইনতিোে েকরকেন। 
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হয়| এরূপ না হকে িাকে ‘ইনশা’ বো হয়| লোন তেেু েরার আকদশ 

বুঝাকে িাকে ‘আমর ্’ আর তেেু েরা লথকে তনকষধ েরকে িাকে ‘নাকহ’ 

বো হয়| োোম-ই ইোহীর মাকঝ লোন পতরবিিন বা পতরবধ িন হয় না| 

নাতিেেৃি সমস্ত আসমানী তেিাব ও সাতহফাসমদহ, আল্লাহ   িা’আোর 

োোম তসফাি লথকে আগি| োোম তসফাি লথকে অথ িাৎ, িালাম-ই 

নাফসীর লথকে আগি| আরবী হরকফ নাতিেেৃি ওহীকেই েুরআন 

েরীম বো হয়| হরকফ ভর েরা, িা লেখা িায়, বো িায়, শুনা িায় ও 

মুখস্ত েরা িায় এমন সাতরবদ্ধভাকব নাতিে হওয়া ওহীকে ‘িালাম-ই 

লাফিী’্বা ‘িুরআন িরীম’্বো হয়| এই োোম-ই োফিী, োোম-

ই নাফসীর প্রতি তনকদিশ েকর তবধায় একেও োোম-ই ইোহী বা তসফাি-

ই ইোহী বো িাকয়ি| এর সম্পদণ িটটকে এেকে েুরআন েরীম বো হয়, 

এেইভাকব এর লোন অংশ বা আয়ািকেও েুরআন বো হয়| 

োোম-ই নাফসী লি মাখেুে নয়, বরং অনযানয তসফাকির মিই 

োতদম লস বযাপাকর সিযপন্থী আকেমগণ এেমি লপাষণ েকরকেন| 

িকব োোম-ই োফিী হাতদস না োতদম এ বযাপাকর মি তবকরাধ রকয়কে| 

িকব লি সেে আকেম োোম-ই োফিীকে হাতদস তহকসকব গণয 

েকরকেন, িারাও এটাকে হাতদস বেকি বেকি তনকষধ েকরকেন| লেননা 

এর িারা মানুষ োোম-ই নাফসীকেও হাতদস ভাবকি পাকর| এটটই 

সব িাতধে উপিুক্ত েথা| মানুকষর তচিা শজক্ত, লোন তেেুর প্রতি 

তনকদিশোরী তেেু শুনকে, িৎেণাৎ ঐ জিতনস েল্পনা েকর| আহকে 

সুন্নাি আকেমকদর মধয লথকে েুরআন েরীমকে িারা হাতদস বকেন 

িারা এর িারা, আমাকদর মুখ তদকয় েুরআকনর লি আওয়াি বা হরফ 

উচ্চাতরি হয় িাকে বুঝাকি লচকয়কেন| আর িা মাখেুে| িকব আহকে 

সুন্নাি আকেমগণ এবযাপাকর ঐেমিয লপাষণ েকরকেন লি োোম-ই 

োফিী ও োোম-ই নাফসী উভয়ই আল্লাহ  র োোম তহকসকব তবকবতচি| 

এই েথাকে অকনকে মািাি তহকসকব গ্রহণ েরকেও, এখাকন োোম-ই 

নাফসী আল্লাহ   িা’আোর োোম বেকি, আল্লাহ   িা’আোর োোম 

তসফািকে বুঝাকনা হকয়কে| আর োোম-ই োফিী আল্লাহ   িা’আোর 

োোম বেকি, আল্লাহ   িায়াো এর খাকেে িা বুঝাকনা হকয়কে| 

সওয়াল: উপকরর আকোচনা লথকে বুঝা লগে লি, আল্লাহ   

িা’আোর আিােী োোম লশানা সম্ভব নয়| আল্লাহ  র োোম শুকনতে 
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বেকি, তিোওয়ািেৃি আওয়াি বা োতেমা শুকনতে বুঝাকনা হয়| অথবা 

তিোওয়ািেৃি আওয়াি ও োোম-ই নাফসী অনুধাবন েকরতে বুঝাকনা 

হয়| সেে পয়গম্বর এমনতে সেে মানুষ এভাকব আল্লাহ  র োোম 

শুনকি সেম| িকব লেন হিরি মদসা আোইতহস   সাোমকে 

আোদাভাকব ‘োেীমুল্লাহ’ বো হয়?  

িবাব: হিরি মদসা আোইতহস   সাোম সাধারণ ইোহী আদকির 

লথকে আোদাভাকব হরফহীন ও আওয়ািহীনভাকব োোম-ই 

আিােীকে শুনকি লপকয়কেন| িান্নাকি লিমন আল্লাহ   িা’আোকে না 

বুকঝ লদখা িাকব িার বযাখযা অসম্ভব, তিতন ও লিমতন বণ িনািীিভাকব 

আল্লাহ  র োোম শুকনকেন| অথবা আওয়াকির মাধযকমই আল্লাহ  র 

োোম শুকনকেন, িকব িা শুধুমাে োন তদকয় নয় বরং শরীকরর প্রতিটট 

েণার িারা শুকনকেন| বািাকসর েম্পন তেংবা অনয লোন মাধযকমর 

িারা শুকনন তন| তিতন এভাকব আল্লাহ   িা’আোর োোম শুকনতেকেন 

তবাঁধায় িাাঁকে ‘িালীমুল্লাহ’ বো হকয়কে| হিরি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 

আোইতহ ওয়া সাল্লাম তমরাকির রিনীকি সরাসতর োোম-ই ইোহী 

শুকনকেন| এেইভাকব হিরি জিবরাঈে আোইতহস   সাোমও ওহী 

লনয়ার সময় শুকনকেন| 

৪. ঈমান গ্রহণ আবশযে এমন েয়টট তবষকয়র চিুথ িটট হে: আল্লাহ 

লপ্রকরত পয়গম্বরয়দর প্রকত ঈমান আনা| পয়গম্বরগণ, মহান আল্লাহ   

িা’আোর পেন্দনীয় পকথর সন্ধ্ান লদয়ার িনয, সটঠে পথ প্রদশ িকনর 

িনয তনব িাতচি হকয়কেন| সমস্ত পয়গম্বরগণ এেই ঈমাকনর েথা বকে 

তগকয়কেন| ‘রুসুে’ রাসদকের বহুবচন| এর অথ ি হে লপ্রতরি পুরুষ, দদি বা 

সংবাদদািা| ইসোম অনুিায়ী, রাসূল হকেন, স্বভাব- প্রেৃতি, শারীতরে 

গড়ন, ইেম, আেে ইিযাতদর তবকবচনায় সমকয়র লশ্রি বযজক্তে| িার 

লোন মন্দ স্বভাব বা অপেন্দনীয় তদে লনই| সেে পয়গম্বকরর ‘ইসমত’ 

তসফাি রকয়কে| অথ িাৎ, নবুয়যি প্রোকশর পদকব ি বা পকর িাকদর িারা 

লোট বা বড় লোন ধরকণর গুনাহ সম্পাতদি হয় না| (ইসোমকে তভির 

লথকে ধ্বংস েরকি ইচু্ছে োতফররা বকে লি ‘হিরি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 

আোইতহ ওয়া সাল্লাম নবুয়যি প্রোকশর পদকব ি মদতিির সামকন েুরবানী 

তদকয়কেন’ আর এর সপকে মািহাব তবকরাধীকদর রতচি তেিাব লথকে 

দতেে প্রদশ িন েকর| এই েুৎতসি অপবাকদর লি লোন তভতত্ত নাই িা 
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উপকরর আকোচনা লথকে প্রিীয়মান হয়|) নবুয়যি প্রোকশর পকর িা 

প্রচাকরর আগ পি িি অন্ধ্ বা বতধর হওয়ার মি শারীতরে ত্রুটটও িাকদর 

তেেনা| এোড়াও প্রকিযে পয়গম্বকরর সািটট তসফাি রকয়কে| এগুতেকে 

তবশ্বাস েরা িরুরী| এগুতে তনম্নরূপ: আমানত, কসদি, তাবলীগ, 

আদালত, ইস ্মত, ফাতানাত ও আমনুল আিল ্ অথ িাৎ পয়গম্বরগণ 

েখকনাই িাকদর নবুয়যি লথকে বতহষৃ্কি হন না| ফািানাি অথ ি হে, 

অিযি লমধাবী ও খুবই বুঝমান হওয়া|  

লি সেে পয়গম্বর নিুন শরীয়ি বা আহোম তনকয় একসকেন 

িাকদরকে রাসূল বো হয়| নিুন লোন শরীয়ি না একন পদব িবিী 

শরীয়কির প্রচারোরী পয়গম্বরকদর নবী বো হয়| আল্লাহর আকদশ 

লপৌৌঁোকনা ও মানুষকদর িাাঁর প্রতি আহবাকনর লেকে িাাঁকদর মাকঝ 

লোকনা পাথ িেয লনয়। পয়গম্বরকদর উপর ঈমান আনা বেকি, িাকদর 

পরস্পকরর মাকঝ লোন ধরকণর লভদাকভদ না েকর প্রকিযেকেই মহান 

আল্লাহ   িা’আোর পে লথকে তনব িাতচি সাতদে বা সিযবাদী তহকসকব 

তবশ্বাস েরাকে বুঝায়| লেউ িতদ িাাঁকদর মধয লথকে লোন এেিনকেও 

নবী তহকসকব অস্বীোর েকর িকব িা সেে পয়গম্বরকেই অস্বীোর 

েরার শাতমে হকব| 

েকঠার সাধনা েকর, অকনে লবতশ ইবাদি েকর, েুধার েষ্ট ও 

অনযানয িন্ত্রণা লভাগ েকর নবুযয়ি অিিন েরা সম্ভব নয়| লেবে মাে 

মহান আল্লাহ   িায়াো তবকশষ ইহসান বা েৃপার িারা িাকে মকনানীি 

েরকবন তিতনই পয়গম্বর হকি পাকরন| মানুষ লিন দুতনয়া ও আকখরাকির 

োি েম িকে সটঠেভাকব েরকি পাকর এবং তনকিকে েতিের 

জিতনকসর হাি লথকে বা াঁতচকয় সাোমি, লহদাকয়ি ও রহমি অিিন 

েরকি পাকর লসই পকথর তদশা লদয়ার িনয আল্লাহ   িায়াো িুকগ িুকগ 

মানুকষর তনেট পয়গম্বরকদর মাধযকম সটঠে িীকনর বািিা লপৌৌঁকে 

তদকয়কেন| পয়গম্বরগণ, আল্লাহ   িায়াো লিসব তবষকয়র আকদশ 

তদকয়কেন আর লিসব েরকি তনকষধ েকরকেন িা প্রচাকরর লেকে 

এেটুও তবচতেি হনতন | দুশমনকদর শিবা াঁধা, উপহাস, অিযাচারও 

িাকদরকে মানুকষর োকে ঈমান ও আমকের বযাপাকর আল্লাহর আকদশ 

পােকনর দাতয়ে লথকে তপেপা েরকি পাকর তন| পয়গম্বরগণ লি িাাঁকদর 

দাওয়াকির বযাপাকর সিযবাদী তেকেন িা মানুকষর তনেট সিযায়ন েরার 
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িনয মুজিিা প্রদান েকরকেন| লেউই ঐসব মুজিিার লমাোতবো েরার 

সামথ িয রাকখতন| লোন পয়গম্বকরর নবুয়যি লমকন িারা িাাঁকে তবশ্বাস 

েকরকে িারা ঐ পয়গম্বকরর উম্মত তহকসকব তবকবতচি হয়| তেয়ামি 

তদবকস, আল্লাহ   িায়াো পয়গম্বরকদরকে স্বীয় গুনাহগার উম্মকির িনয 

শাফায়াি েরার অনুমতি তদকবন ও িাাঁকদর শাফায়াি েবুেও েরকবন| 

িাোড়া উম্মকির আকেম, সাকেহ ও অেী বান্দাকদরও শাফায়াকির 

অনুমতি লদয়া হকব এবং িাকদর শাফায়ািও েবুে েরা হকব| 

পয়গম্বরগণ আোইতহমুস   সাোওয়ািু ওয়াস   সাোম িাকদর েবকর 

আমাকদর অিানা এে ধরকণর হায়াি িাপন েরকেন| িাাঁকদর 

বরেিময় লদহকে মাটট পাঁচাকি পাকর না| এ োরকণই এেটট হাতদস 

শরীকফ বো হকয়কে, “পয়গম্বরগণ কনয়িয়দর িবয়র নামাি আদায় 

িয়রন ও হজ্জ পালন িয়রন”| 

(বিিমাকন আরকব বসবাসরি ওহাবী মিবাকদর অনুসারীরা এই 

হাতদসসমদহকে তবশ্বাস েকর না| এেই সাকথ এই হাতদস শরীফকে 

তবশ্বাসোরী প্রেৃি মুসেমানকদরকে োতফর আখযা লদয়| অথ ি স্পষ্ট নয় 

এমন নাস  সমদকহর ভুে বযাখযা েরার োরকণ তনকিরা োতফর না হকেও 

আহকে তবদয়াকির অিভুিক্ত হয়| মুসেমানকদর ইতিক্বাকদর লেকে 

বযাপে েতি সাধন েকর| আরকবর ‘নািদ  ’ শহকর িন্ম গ্রহণোরী 

মুহাম্মদ ইবকন আেেু ওহহাব নামে বযজক্তর িারা ওহহাবী মিবাকদর 

প্রতিিা হয়| ইংকরি লগাকয়ন্দা লহম্ফার, ইবকন িাইতময়াকহর6 ভ্রাি 

তফতেরসমদকহর িারা িাকে প্রকরাতচি েকর| পরবিীকি তমশকরর মুহাম্মদ 

আবদুহ  7 নাকমর িননে বযজক্তর রতচি তেিাব সমদকহর িারা দুতনয়ার 

সব িে েতড়কয়কে| একদরকে পঞ্চম মািহাব তহকসকব নয় বরং ভ্রাি 

মিবাকদর অনুসারী তহকসকব, আহয়ল সুন্নায়তর আকেমগণ শি শি 

তেিাকব অবতহি েকরকেন| মহান আল্লাহ   িায়াো মসুেমান 

িুবেকদরকে ইংকরিকদর িারা প্রতিটিি এই ওহহাবী মিবাকদর 

অনুসারী হওয়া লথকে বা াঁতচকয় রাখুে এবং হাতদস শরীকফর িারা 

প্রশংতসি আহয়ল সুন্নাত আকেমকদর প্রদতশ িি সটঠে পথ লথকে তবচুযি 

না েরুে! আমীন!) 

 
6আহমদইবকনিাইতময়াহ, ৭২৮তহিরীিথা১৩২৮খৃস্টাকেশামনগকরমৃিুযবরণেকর। 
7১৩২৩তহিরীকিিথা১৯০৫খৃস্টাকেতমশকরমৃিুযবরণেকর। 
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পয়গম্বর আোইতহস সাোিু ওয়াস সাোমকদর মুবারে চেু িখন 

ঘুমায় িখনও িাকদর অিরচেু ঘুমায় না| পয়গম্বরীয়  দাতয়ে পােকনর 

লেকে ও পয়গম্বরীয় মি িাদা ধারকণর লেকে সমস্ত পয়গম্বর সমান| 

উপকর বতণ িি সািটট তবষয় প্রকিযে পয়গম্বকরর মাকঝ তবদযমান| 

পয়গম্বরগণ লোন অবস্থ্াকিই স্বীয় িাতয়ে লথকে বতহষৃ্কি হন না, 

পদচুযি হন না| তেন্তু আওতেয়াকদর লেকে অেীে হারাকনার সম্ভাবনা 

রকয়কে| সমস্ত পয়গম্বর আোইতহস   সাোিু ওয়াি   িাসতেমাি মনুষয 

িাতির অিভুিক্ত| জজ্বন তেংবা লফকরশিাকদর িাতি লথকে মানুকষর 

িনয পয়গম্বর হওয়া সম্ভব নয়| লেননা জজ্বন তেংবা লফকরশিাগকণর 

পকে পয়গম্বরকদর সমপি িাকয় উন্নীি হওয়া সম্ভব  নয়| িকব 

পয়গম্বরকদর মাকঝ সম্মান ও মি িাদার লেকে তভন্নিা রকয়কে| লিমন 

উম্মকির আতধেয, লি এোোয় পয়গম্বর তহকসকব পাঠাকনা হকয়কে িার 

বযাতপ্ত, ইেম ও মাতরফাকির বহু িায়গায় প্রচাতরি হওয়া, মুজিিার 

আতধেয বা অতবরাম হওয়া, বযজক্তগিভাকব তবকশষ তনয়ামি বা অনুগ্রহ 

পাওয়া ইিযাতদর তবকবচনায় লশ্রিকের তবচাকর আকখরী িামানার 

পয়গম্বর হিরি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাম সমস্ত 

পয়গম্বরকদর মাকঝ সকব িাচ্চ মি িাদার অতধোরী হকয়কেন| ‘উেুে আিম’ 

পয়গম্বরগণ অনযকদর লথকে এবং িারা রাসদে িাাঁরা নবীকদর িুেনায় 

অতধে মি িাদাবান| 

পয়গম্বর আোইতহমুস   সাোওয়ািু ওয়াস   সাোমকদর প্রেৃি সংখযা 

তনতদিষ্ট নয়| িকব এে েে চজিশ হািাকরর লচকয় লবতশ হওয়ার বযাপারটট 

মশহুর হকয়কে| িাাঁকদর মাঝ লথকে তিনশি লির তেংবা তিনশি পকনর 

িন এেই সাকথ রাসদেও তেকেন| িাাঁকদর মাঝ লথকে েয়িন তেকেন 

অতধে মি িাদাবান| িাাঁকদরকে উলুল ্ আিম পয়গম্বর বো হয়| িাাঁরা 

হকেন, হিরত আদম, হিরত নূহ, হিরত ইবরাহীম, হিরত মূসা, 

হিরত ঈসা আোইতহমুস   সাোম ও হিরত মুহাম্মদ মুস্তফা 

সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাম| 

পয়গম্বরকদর মাঝ লথকে লিজেশ িকনর নাম মশহুর হকয়কে| িাাঁরা 

হকেন: হিরত আদম, হিরত ইকদ্রস, হিরত কশত বা শীষ, হিরত 

নূহ, হিরত হুদ, হিরত সাকলহ, হিরত ইবরাহীম, হিরত লূত, 

হিরত ইসমাঈল, হিরত ইসহাি, হিরত ইয়ািুব, হিরত 
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ইউসুফ, হিরত আইয়বু, হিরত শুয়াইব, হিরত মূসা, হিরত 

হারুন, হিরত কখজির, হিরত ইউসা কবন নূন, হিরত ইকলয়াস, 

হিরত আলইয়াসা, হিরত িুল-কিকফল, হিরত শামুন, হিরত 

ইসমাইল, হিরত ইউনুস কবন মাত্তা, হিরত দাউদ, হিরত 

সুলায়মান, হিরত ললািমান, হিরত িািাকরয়যা, হিরত 

ইয়াকহয়া, হিরত উিাইর, হিরত ঈসা ইবয়ন মকরয়ম, হিরত িুল-

িারনাইন আোইতহমুস   সাোম ও হিরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইতহ 

ওয়া সাল্লাম|  

উপকরাক্ত পয়গম্বরকদর মধয লথকে আটাশিকনর নাম েুরআন 

েরীকম উকল্লখ েরা হকয়কে| শীষ, তখজির, ইউসা, শামুন ও ইশমাইে 

আোইতহমুস সাোকমর নাম উকল্লখ লনই। হিরি িুে-োরনাইন, হিরি 

লোেমান ও হিরি উিাইর আোইতহমুস   সাোম পয়গম্বর তেকেন তেনা, 

এ বযাপাকর ইখতিোফ রকয়কে| উরওয়ািুে উসো হিরি লমাহাম্মদ 

মাসুম েুজিসা তসররুহু’এর মািতুবাত-ই মাসুকময়যা’র তিিীয় খকণ্ডর 

েজেশিম মােিুকব, হিরি তখজির আোইতহস   সাোকমর পয়গম্বর 

হওয়ার বযাপাকর শজক্তশােী খবর রকয়কে বকে উকল্লখ আকে| এেশ 

তবরাতশিম মােিুকব, হিরি তখজির আোইতহস   সাোকমর মানুষরূকপ 

দৃশযমান হওয়া ও তেেু তেেু োি েম ি সম্পাদন েরা প্রমাণ েকর না লি 

তিতন এখকনা দুতনয়ার হায়াি ধারণোরী| তিতন এবং িাাঁর মি এোতধে 

পয়গম্বর ও আওতেয়াকদর রূহসমদহকে আল্লাহ   িা’আোর পে লথকে 

মানুকষর রূপ ধারণ েরার অনুমতি লদয়া হকয়কে| িাই িাাঁকদর দৃশযমান 

হওয়া িাাঁকদর দুতনয়াবী হায়াকির তবদযমান থাোর বযাপাকর দতেে হকব না| 

িেুতেতফে   আোইতহস   সাোকমর অপর নাম হারতেে| িাাঁকে লেউ 

ইতেয়াস, লেউই ইদতরস   লেউ বা িাোতরয়যা আোইতহস   সাোম বকেও 

অতভতহি েকরকেন| 

হিরি ইবরাহীম আোইতহস   সাোম হকেন ‘খেীেুল্লাহ’| লেননা িাাঁর 

ক্বাে  কব আল্লাহ   িা’আোর ভাকোবাসা বযিীি লোন মাখেুকের 

ভাকোবাসা তেে না| হিরি মদসা আোইতহস   সাল্লাম হকেন ‘েেীমুল্লাহ’ | 

লেননা তিতন আল্লাহ   িা’আোর সাকথ েথা বকেতেকেন| হিরি ঈসা 

আোইতহস   সাোম হকেন ‘োতেমািুল্লাহ’| োরণ িাাঁর বাবা তেে না| 

শুধুমাে ‘েুন  ’ (হও) এই ইোহী োতেমার িারা মাকয়র মাধযকম পৃতথবীকি 
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একসতেকেন| িাোড়াও তিতন আল্লাহ   িা’আোর তহেমিপদণ ি 

োতেমাসমদহকে ওয়াি েকর মানুকষর োকন লপৌৌঁকে তদকয়তেকেন| 

বনী আদকমর মাকঝ সব িকশ্রি, সব িাতধে গুরুে ও মি িাদার অতধোরী 

এবং সমস্ত মাখেুকের সৃটষ্টর োরণ হিরি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইতহ 

ওয়া সাল্লাম হকেন ‘হাবীবুল্লাহ’| িা াঁর হাবীবুল্লাহ হওয়ার প্রমাণোরী এবং 

িাাঁর গুরুে, বড়ে ও লশ্রিকের প্রতি তনকদিশোরী বহু দেীে রকয়কে| িাই 

িাাঁর বযাপাকর পরাজিি হকয়কে, পিু িদস্ত হকয়কে এরূপ ভাষা বযবহার েরা 

উতচি নয়| তেয়ামি তদবকস তিতনই সব ি প্রথম েবর লথকে িাগ্রি হকবন| 

হাশকরর ময়দাকনও সবার আকগ উপতস্থ্ি হকবন| আর িান্নাকিও 

সব িপ্রথম তিতন প্রকবশ েরকবন| িাাঁর মুজিিাসমদহ অগতণি, মানুকষর 

পকে িা গুকণ লশষ েরা সম্ভব নয়| িথাতপ ‘কমরাি’ মুজিিার তবষয়টট 

উকল্লখ েরিঃ এই লেখাটটকে সাাঁিাকনার লচষ্টা েরতে| 

রাসদেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লামকে শাতয়ি অবস্থ্া লথকে 

িাতগকয়, িাাঁর মুবারে শরীরসহ িাাঁকে পতবে মক্কা নগরী লথকে েুদুস   

শহকর অবতস্থ্ি মসজিকদ আেসায়, লসখান লথকে আসমানসমদহ পার 

েকর সব িকশষ সপ্তম আসমাকন এবং লসখান লথকে আল্লাহ   িায়াো লিসব 

স্থ্াকন লচকয়কেন লসসব স্থ্াকন ভ্রমণ েরাকনা হকয়কে| এভাকবই তমরাকির 

তবষয়টট তবশ্বাস েরা উতচি| (‘ইসমাঈেী’ নামে ভ্রাি তফরোর 

অনুসারীরাও ইসোকমর আকেমরূপ ধারণোরী িীকনর দুশমকনরা প্রচার 

েকর লি, তমরাি এেটট অবস্থ্ার নাম িা রূকহর মাধযকম সম্পাতদি হকয় 

তেে| রাসদে স্বশরীকর তমরাকি িানতন, িারা এই বকে িুবেকদরকে তবভ্রাি 

েরার লচষ্টা েরকে| এই ধরকণর ভ্রাি আক্বীদা প্রচারোরী বইসমদহ পড়া 

ও এর িারা প্রকরাতচি হওয়া উতচি নয়| তমরাি তেভাকব সংঘটটি হকয়কে 

িা বহু মদেযবান তেিাকব বতণ িি হকয়কে, লিমন কশফা-ই শরীয়ফ 
8তবস্তাতরি আকোচনা েরা হকয়কে, সা’আদাত-ই আবাকদয়যা 

তেিাকবও এর দীঘ ি বণ িনা রকয়কে|) রাসদে সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাম 

মক্কা-ই মুোররমা লথকে কসদরাতুল মুনতাহা পি িি হিরি জিবরাঈে 

আোইতহস   সাোকমর সাকথ ভ্রমণ েকরকেন| কসদরাতুল মুনতাহা হে 

ষি ও সপ্তম আসমাকন অবতস্থ্ি এেটট বৃকের নাম, সমস্ত িথয ও 

 
8তশফা’ এর রচতয়িা োিী ইয়াদ মাতেেী, ৫৪৪ তহিরী (১১৫০ খৃস্টাকে) মাররােুস নগরীকি ইনতিোে 

েকরন।  
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উত্থানসমদহ িাকে অতিক্রম েকর লিকি পাকর না| রাসদে-ই আেরাম 

সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাম তসদরািুে মুনিাহাকি হিরি 

জিবরাঈে আোইতহস   সাোমকে েয়শি োনাসহ িাাঁর আপন রূকপ 

লদকখকেন| এই পি িি একস জিবরাঈে আোইতহস   সাোম লথকম িান| 

মক্কা-ই মুোররমা লথকে েুদুস শরীফ পি িি তেংবা সপ্তম আসমান 

পি িি রাসদে সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওযা সাল্লামকে ‘বুরাে’ এর িারা তনকয় 

িাওয়া হকয়কে| বুরাি হে গাধার লচকয় বড় তেন্তু লঘাড়ার লচকয় লোট 

অতি দ্রুিগতি সম্পন্ন িান্নাতি এে পশু| িা দুতনয়ার পশুকদর অিভদ িক্ত 

নয়| িা পুরুষও নয় স্ত্রীও নয়| এে পেকে দৃটষ্টসীমা অতিক্রম েরকি 

পাকর| রাসদে সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাম মসজিকদ আেসায় 

পয়গম্বরকদর িামাকির ইমাম হকয় এশার তেংবা ফিকরর নামাি 

আদায় েকরকেন| পয়গম্বর আোইতহস   সাোমকদর রূহসমদহ তনি তনি 

ইনসানী রূপ ধারণ েকর ঐ িামাকি উপতস্থ্ি তেে| িুদসু লথকে সপ্তম 

আসমান পি িি কমরাি নামে অিানা এে তসাঁতড়র মাধযকম মুহুকিির 

মকধয লপৌৌঁকে লদয়া হকয়তেে| পকথ লফকরশিাগণ োকন বাকম সাতরবদ্ধ 

হকয়, রাসদেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাকমর দুরুদ ও োনা লপশ 

েরতেে| প্রকিযে আসমান অতিক্রম েরার সময় জিবরাঈে 

আোইতহস   সাোম, রাসদেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাকমর 

িশরীফ ফরমাকনর লঘাষণা ও সুসংবাদ প্রদান েরকিন| রাসদে  সাল্লাল্লাহু 

আোইতহ ওয়া সাল্লাম প্রকিযে আসমাকন এে এেিন পয়গম্বকরর সাকথ 

সাোৎ েকর সাোম তবতনময় েকরকেন|  কসদরাতুল মুনতাহায় বহু 

আশ্চি িিনে জিতনস লদখকি লপকয়কেন|  িান্নাকির তনয়ামিসমদহ ও 

িাহান্নাকমর আিাবসমদহ অবকোেন েকরকেন|  মহান আল্লাহ   পাকের 

িামাে িথা লসৌন্দি ি দশ িকনর িীব্র আোঙ্খার োরকণ িান্নাকির 

তনয়ামিসমদকহর লোনটটর প্রতি দৃটষ্ট লদনতন| লসখান লথকে তিতন এোেী 

নদকরর মধয তদকয় সামকন অগ্রসর হকয়কেন|  এসময় লফকরশিাকদর 

েেকমর আওয়াি শ্রবণ েকরকেন| তিতন এভাকব সত্তর হািার পদিা 

অতিক্রম েকরকেন, িার দুইটট পদিার মধযবিী দদরে পাাঁচ হািার বেকরর 

পকথর সমান| এরপর সদকি ির লচকয়ও অতধেির উজ্জ্বে রফ ্রফ ্ নামে 

মাদুকর চকড় ইোহী আরকশ লপৌৌঁকেকেন|  আরশ লথকে িামান, মাোন 
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ও বস্তুিগকির উকদ্ধি তগকয় মহান আল্লাহ   িা’আোর োোম শ্রবকণর 

মাোকম উপনীি হকয়কেন| 

স্থ্ানহীন ও োেহীনভাকব আতখরাকি লিমন মহান আল্লাহ   

িা’আোর দশ িন োভ েরা িাকব, লিমতন অকবাধয ও অবন িনীয় উপাকয় 

তিতন আল্লাহ   পাকের তদদার োভ েকরকেন| বণ িহীন ও আওয়ািহীন 

উপাকয় আল্লাহ   িা’আোর সাকথ েথা বকেকেন| মহান আল্লাহ  র দরবাকর 

িাসবীহ, হামদ ও োনা লপশ েকরকেন| তনকি অগতণি তনয়ামি, অনুগ্রহ 

এবং সীমাহীন মি িাদা প্রাপ্ত হকয়কেন| লসখাকনই তনকির ও উম্মকির িনয 

পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরি নামাকির আকদশ প্রাপ্ত হন, িা পরবিীকি হিরি 

মদসা আোইতহস   সাোকমর পরামকশ ি ধাকপ ধাকপ তফকর পাাঁচ ওয়াক্ত পি িি 

েতমকয় একনকেন| ইতিপদকব ি লেবে ফির ও আের তেংবা এশার নামাি 

আদায় েরা হি| এি সুদীঘ ি ভ্রমণ ও সীমাহীন ইেরাম, ইহসান প্রাতপ্তর 

পকর এবং আশ্চি িিনে বহু তেেু লদকখ ও শুকন তফরার পকর িখন তিতন 

তনি তবোনায় আসকেন, লদখকেন লি তবোনা িখনও উষ্ণ রকয়কে|  

তমরাি সম্পতেিি ঘটনার তেেু অংশ আয়াি-ই েরীমার িারা আর বােী 

অংশ হাতদস শরীকফর িারা িানাকনা হকয়কে| এর সব অংকশর উপর 

তবশ্বাস স্থ্াপন েরা ওয়াজিব না হকেও, আহকে সুন্নাি আকেমকদর লথকে 

আসা এ সংক্রাি খবরসমদহকে গ্রহণ না েরকে, আহকে সুন্নাি লথকে 

তবচুযি হকি হকব| আর সরাসতর আয়াি-ই েরীমা ও সহীহ হাতদস 

শরীফকে অতবশ্বাস েরকে েুফুরী হকব|   

হিরি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাম হকেন সাইয়য়যদলু 

আকম্বয়া, অথ িাৎ সমস্ত পয়গম্বরগকণর মাকঝ সব িকশ্রি িন, এর পকে 

অসংখয দতেে রকয়কে, িার েকয়েটট তনকম্ন উকল্লখ েরা হকো| 

তেয়ামকির তদবকস সমস্ত পয়গম্বরগণ িাাঁর আরকশর তনকচ আশ্রয় 

গ্রহণ েরকবন। মহান আল্লাহ   িায়াো িাাঁর সমস্ত পয়গম্বরগণকে এই 

বকে আকদশ তদকয়কেন লি, “সব িাতধে তপ্রয় আমার হাবীব মুহাম্মদ 

আোইতহস   সাোকমর নবুয়যকির িুকগ িতদ উপতস্থ্ি হও, িকব িাাঁর উপর 

ঈমান আকনা এবং িাাঁর সাহািযোরী হকয় িাও”| সমস্ত পয়গম্বরগণও 

তনি তনি উম্মিকে িা অতসয়যি েকর লগকেন| 

হিরি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাম হকেন খাতামুল 

আকম্বয়া| অথ িাৎ িাাঁর পকর আর লোন পয়গম্বর আসকবন না| িাাঁর 
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মুবারে রূহকে সেে পয়গম্বকরর পদকব ি সৃটষ্ট েরা হকয়কে| নবুয়যকির 

মাোকমও িাাঁকেই সব িপ্রথম স্থ্ান লদয়া হকয়কে| আর িাাঁর দুতনয়ায় 

আগমকনর মাধযকম নবুয়যকির পদণ িিা প্রাতপ্ত হকয়কে| হিরি ঈসা 

আোইতহমুস   সাোম তেয়ামকির আকগ হিরি লমহদী’র িামানায় 

আসমান লথকে শাম (তসতরয়ায়) অবিরণ  েরকবন এবং তিতন িতমকন 

হিরি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাকমর িীনকেই প্রচার 

েরকবন এবং িাাঁর উম্মকিরই এেিন তহকসকব তবকবতচি হকবন| 

১২৯৬ তহিরীকি /১৮৮০ তিস্টাকে তহন্দসু্তাকন ইংকরিরা 

িাকদয়ানী বা আহমদী নামে এে বাতিে তফরোর উদ্ভব েকর| িারা 

হিরি ঈসা আোইতহস   সাোম সম্পকেিও তমথযা, েুৎতসি ধারণা লপাষণ 

েকর| িারা তনকিকদরকে মুসেমান বকে দাবী েকর মদেি তভির লথকে 

ইসোকমর েতি সাধকনর লচষ্টা চাোয়| িারা লি অমুসতেম, এ বযাপাকর 

ফকিায়া প্রদান েরা হকয়কে|  

তহন্দসু্তাকন প্রোশ পাওয়া আহকে তবদায়াি ও জিনতদে 

তফরোসমদকহর আকরেটট হে িামায়াতুত তাবকলগীয়যা | িা ১৩৪৫ 

তহিরীকি (১৯২৬ খৃস্টাকে) ইতেয়াস নাকমর এে িাতহে প্রতিিা 

েকরকে| িার বক্তবয তেে, ‘মুসেমানরা লগামরাতহকি পতিি হকয়কে, 

িাকদরকে রোর িনয স্বকে আতদষ্ট হকয়তে’ | লস িার গুরু ভ্রষ্ট নাজির 

হুসাইন, রতশদ আহমদ গােুতহ ও খাতেে আহম্মদ শাহরানপুরীর 

তেিাবসমদহ লথকে িা তশকখকে,িা প্রচার েরকিা| মুসেমানকদরকে 

প্রিাতরি েরার িনয িারা সব িদা নামাি ও িামাকির গুরুকের বযাপাকর 

আকোচনা েকর| অথচ, আহকে তবদায়াকির অথ িাৎ আহয়ল সুন্নায়তর 

মািহাকবর অনুসারী নয় এমন োকরা নামািসমদহ ও অনযানয ইবাদকির 

তেেুই েবুে হয় না| িাই িাকদর উতচি, আহকে সুন্নাকির তেিাবসমদহ 

পকড় প্রথকম তবদায়ািী আক্বীদা লথকে মুক্ত হকয় প্রেৃি মুসেমান হওয়া| 

েুরআন েরীকম, স্পষ্ট নয় এমন আয়াকি েরীমার ভুে অথ ি 

প্রদানোরীকদর আহয়ল কবদায়াত বা ভ্রষ্ট বো হয়| তনকির ভ্রাি মিবাদ 

ও অসৎ উকিশয চতরিাকথ ির উকিকশয আয়াকি েরীমার ভুেবযাখযা 

প্রদানোরী ইসোকমর দুশমনকদরকে জিনকদি বো হয়| জিনতদেরা 

পতবে েুরআন েরীম ও ইসোমকে পতরবিিকনর িনয লচষ্টা চাতেয়া 

িাকচ্ছ| একদরকে োেন পােনোরী ও দুতনয়ার সব িে প্রচাকরর িনয 
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লোটট লোটট টাো খরচ প্রদানোরী, সবকচকয় বড় দুশমন হে ইংকরি| 

এই ইংকরি োতফরকদর ফাাঁকদ পা লদয়া িাতহে তফরো হে 

িামায়াতুত- তাবলীকগয়যা িারা তনকিকদরকে আহয়ল সুন্নাত দাবী 

েকর নামাি আদায় েকর তমথযা বেকে, মুসেমানকদরকে প্রিাতরি 

েরকে| হিরি আবদুল্লাহ ইবকন মাসউদ রাতদয়াল্লাহু আনহু বকেকেন, 

“িীন তবশ্বাস েকরনা এমন নামাি আদায়োরীকদর লদখা তমেকব”| এরা 

িাহান্নাকমর তনম্নস্থ্কে তচরোে আিাব লভাগ েরকব| িাকদর এে অংশ, 

তমনাকরর চদড়ায় থাো বকের বাসার মি বড় পাগড়ী, দাতড় ও িিুাসহ 

আয়াকি েরীমা পকড়, এর ভুে বযাখযা তদকয় মুসেমানকদরকে প্রিাতরি 

েকর| অথচ হাতদস শরীকফ বো হকয়কে, “ইন্নাল্লাহা লা ইয়ানিুরু ইলা 

সুওয়াকরিুম ওয়া কসয়াকবিুম ওয়ালাকিন ইয়ানিুরু ইলা 

িুলুকবিুম ওয়া কনয়যাকতিুম”, (আল্লাহ   িায়াো লিামাকদর বাতহযে 

রূপ ও লপাশাে লদকখন না; বরং তিতন লিামাকদর ক্বেব ও তনয়যাকির প্রতি 

েেয েকরন)| পঙজক্ত: 

িাি-ই  বুলন্দ দারদ, দাস্তার পারা পারা, 

িূন আকশয়ান-ই লিলি, বার িাল্লা- ই কমনারা | 

এই িাতহেকদর, আহমেকদর আেষ িনীয় বক্তবযগুতে লি তমথযা, িা 

প্রমাণোরী হাক্বীিাত কিতায়বিী এর তেিাবসমদকহর িবাব তদকি 

অপারগ হওয়ায় এই বকে প্রচার েকর লি, ‘হাক্বীোি তেিাকবভীর 

তেিাবসমদহ ভুে, ভ্রাতিকি পদণ ি| এই তেিাবসমদহ পড়া লথকে তবরি 

থােুন’| ইসোকমর দুশমন ভণ্ড ও জিনতদেকদর সবকচকয় বড় আোমি 

হে, আহকে সুন্নাি আকেমকদর িারা তেতখি ও প্রোতশি হাতেেী িীন 

তেিাবসমদহকে ভুে আখযা লদয়া, িা পড়কি বারণ েরা| িাকদর িারা 

ইসোকমর লি েতি হকয়কে ও িাকদর তবপকে আহকে সুন্নাি আকেমকদর 

প্রদত্ত িবাবসমদহ মা’লুমাতুন- নাকফয়া নামে তেিাকব তবস্তাতরিভাকব 

বণ িনা েরা হকয়কে|) 

হিরি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাম হকেন সব িকশ্রি 

পয়গম্বর ও সমস্ত িগকির িনয রহমি| আঠার হািার আেম িথা 

িগি িাাঁর রহমকির দতরয়া লথকে উপেৃি হকচ্ছ| অনস্বীোি িভাকব তিতন 

সমস্ত মানব ও জজ্বকনর িনয পয়গম্বর| এমনতে লফকরশিাগণ, উজদ্ভদ ও 

প্রাণীেুেসহ সেে িকড়র িনযও তিতন পয়গম্বর| এবযাপাকর বহু 
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মুবারে বযজক্ত খবর প্রদান েকরকেন| অনযানয পয়গম্বরগণ তনতদিষ্ট লোন 

এোোয়, তনতদিষ্ট লোন িাতি তেংবা লগাকের িনয লপ্রতরি হকয়তেকেন| 

আর রাসদে-ই আেরাম সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাম হকেন সমস্ত 

িগকির িনয, িড় ও িীব সমস্ত মাখেুকের িনয পয়গম্বর| মহান 

আল্লাহ   িায়াো অনযানয পয়গম্বরকদর লেকে সরাসতর নাম ধকর সকম্বাধন 

েকরকেন| তেন্তু হিরি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লামকে, ওকহ 

আমার রাসদে! ওকহ আমার পয়গম্বর! বকে সকম্বাধন েকর মি িাদা প্রদান 

েকরকেন, সম্মাতনি েকরকেন| অনযানয পয়গম্বর আোইতহস   সাোমকদর 

প্রকিযেকে আোদা আোদা ভাকব লদয়া সেে মুজিিার অনুরূপ, রাসদে 

সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লামকেও ইহসান েরা হকয়কে| আল্লাহ   

িায়াো িাাঁর তপ্রয় পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাকমর প্রতি এি 

লবতশ সম্মান তদকয়কেন, এি লবতশ ইেরাম েকরকেন, এি লবতশ মুজিিা 

প্রদান েকরকেন লি, অনয লোন পয়গম্বরকে অনুরূপ প্রদান েকরনতন| 

হিরি পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাকমর মুবারে আেুকের 

ইশারায় চা াঁকদর তিখজণ্ডি হওয়া, মুবারে হাকির িােুকি লনয়া 

পাথরগুতের িাসবীহ   পাঠ েরা, বৃেরাজির ‘ইয়া রাসদেুল্লাহ!’ বকে িাাঁকে 

সাোম প্রদান েরা, রাসদেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাকমর 

তবকচ্ছকদর োরকণ হান্নানা নামে শুাঁেকনা োকঠর শে েকর ক্রন্দন েরা, 

রাসদকের মুবারে আেুেগুতে লথকে সুকপয় পাতনর প্রবাতহি হওয়া 

ইিযাতদর মি মুজিিার িারা িাাঁকে সম্মাতনি েরা হকয়কে| আতখরাকি 

িাাঁকে মািাম-ই মাহমুদ, শাফায়াত-ই িুবরা, হাউি- এ িাওসার, 

উকসলা ও ফাকদলা নামে মাোমসমদহ প্রদান েকর এবং িান্নাকি 

প্রকবকশর পদকব িই িামাে-ই ইোহী এর দশ িকনর িারা মতহমাতিি েরা 

হকয়কে| আর দুতনয়াকি সকব িাত্তম চতরে, অোটয িীন, ইেম, তহেম  , সবর, 

শুেতরয়া, িােওয়া, সম্মান, মি িাদা, োিেুিা, সাহতসেিা, তবনয়, 

তহেমি, আদব, সৎেম িশীেিা, দয়া, েরুণা, মমিা ও আকরা বহুধরকণর 

তবকশষকণ তবকশতষি েকর সেে পয়গম্বকরর উপকর লশ্রিে প্রদান 

েকরকেন| িাাঁকে অগতণি মুজিিা প্রদান েরা হকয়কে| িাাঁর আনীি িীন 

পদকব ির িাবিীয় িীনকে রতহি েকরকে, িা পতরপদণ ি, সকব িাত্তম ও সব িকশ্রি| 

িাাঁর উম্মি অনযানয সেে উম্মকির লচকয় লশ্রি| িাাঁর উম্মকির 

আওতেয়াগণ অনযানয উম্মকির আওতেয়াকদর লচকয় অতধে মি িাদাবান| 
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হিরি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাকমর উম্মকির 

আওতেয়াকদর মাকঝ, রাসদেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাকমর 

খতেফা হওয়ার লিাগযিা অিিনোরী, িাাঁর (সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া 

সাল্লাকমর) লখোফকির বযাপাকর সব িাতধে উপিুক্ত, ইমাম ও ওেীকদর 

মাথার িাি হকেন হিরি আব ুবির কসিীি রাতদয়াল্লাহু আনহু, তিতন 

পয়গম্বরকদর পকর এ পি িি িি মানুষ এই দুতনয়ায় একসকেন এবং 

আসকবন িাকদর মাকঝ সকব িাত্তম ও সব িকশ্রি িন| তখোফকির মি িাদা ও 

দাতয়েভারও িাই তিতনই সব িপ্রথম অিিন েকরন| ইসোম প্রোতশি 

হওয়ার পদকব িও তিতন মহান আল্লাহ   িা’আোর দয়া ও ইহসাকনর োরকণ 

মদতিিপদিা েকরন তন| েুফুরী ও ভ্রষ্টিার পজঙ্কেিা লথকে মহান আল্লাহ   

িাাঁকে রো েকরতেকেন| (আর িারা মকন েকর ও প্রচার েকর, রাসদেুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাম নবুয়যকির পদকব ি মদতিি পদিা েকর তেকেন, 

িারা েিটা মদখ ি এ লথকেও িা বুঝা িায়|)       

িাাঁরপকরর লশ্রি মানব হকেন ফারুে-ই আিম হিরি উমর ইবয়ন 

খাত্তাব রাতদয়াল্লাহু আনহু, িাকে আল্লাহ   িায়াো আপন হাবীকবর সেী 

তহকসকব মকনানীি েকরকেন এবং তিতন তিিীয় খেীফা তহকসকব িাতয়ে 

পােন েকরকেন| 

উনার পকরর লশ্রিিন হকেন, রাসদেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া 

সাল্লাকমর িৃিীয় খেীফা, পুণয ও ইহসাকনর ভাণ্ডার এবং ঈমান, হায়া ও 

ইরফাকনর উৎস, তিন  নুরাইন হিরি উসমান ইবয়ন আফফান 

রাতদয়াল্লাহু  আনহু| 

িাাঁর পর সকব িাত্তম মানুষ হকেন, রাসদেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ 

ওয়াসাল্লাকমর চিুথ ি খেীফা তহকসকব দাতয়ে পােনোরী, তিতন 

আশ্চি িিনে প্রতিভার অতধোরী ও আল্লাহ  র তসংহ উপাতধ অিিনোরী, 

হিরি আলী ইবয়ন আকব তাকলব রাতদয়াল্লাহু  আনহু| 

উনার পকর হিরি হাসান ইবয়ন আলী রাতদয়াল্লাহু আনহুমা 

খতেফা হকয়কেন| হাতদস শরীকফ লখোফকির সীমা জেশ বের উকল্লখ 

েরা হকয়কে, িা হিরি হাসান রাতদয়াল্লাহু আনহুর লখোফকির মাধযকম 

পদণ ি হকয়কে9| িাাঁর পকর লশ্রি মানুষ হকেন রাসদেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ 

 
9হাসান ইবকন আেী ৪ ৯তহিরীকি (৬৬৯ খৃস্টাকে) মতদনা-ই মুনাওয়ারাকি তবষজক্রয়ায় আক্রাি 

হকয় ইনতিোে েকরকেন। 
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ওয়া সাল্লাকমর লচাকখর মতন হিরি হুসাইন ইবয়ন আলী রাতদয়াল্লাহু 

িায়াো আনহুমা| 

িাাঁকদর এই লশ্রিকের োরণ হে অতধে সওয়াব অিিন েরা, িীন-

ই ইসোকমর িনয মািৃভদ তম, তপ্রয়িন ইিযাতদ িযাগ েরকি পারা, শুরুর 

তদকে মুসেমান হওয়া, রাসদেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাকমর 

সকব িাচ্চ অনুসরণ েরা, িাাঁর সুন্নািকে শক্তভাকব আাঁেকড় ধরা, িীন 

প্রচাকরর িনয আপ্রাণ লচষ্টা, তফিনা-ফাসাদ   ও েুফুরীর প্রতিকরাধ েরা| 

িতদও হিরি আেী রাতদয়াল্লাহু আনহু, হিরি আবু বের 

রাতদয়াল্লাহু আনহু বযিীি অনয সবার আকগ মুসেমান হকয়কেন তেন্তু 

তিতন ঐ সময় মাে-সম্পদহীন বােে হওয়ায় এবং রাসদেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আোইতহ ওয়া সাল্লাকমর ঘকর রাসদকের লখদমকি তনকয়াজিি থাোয়, 

শুরুকিই িাাঁর ঈমান গ্রহণ অনযকদর ঈমান গ্রহকণ উদ ভুদ্ধ েরার ও 

োতফরকদর মকনাবে ধ্বংকসর োরণ হকি পাকরনতন| অথচ অনয তিন 

খতেফার ঈমান গ্রহণ, ইসোকমর শজক্তকে বৃজদ্ধ েকরতেে| ইমাম আেী 

ও িাাঁর সিানগণ রাতদয়াল্লাহু আনহুম রাসদেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ 

ওয়া সাল্লাকমর তনেটাত্মীয় হওয়ায় এবং রাসদে সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া 

সাল্লাকমর মুবারে রক্ত ধারণ েরায়, তসিীে-ই আেবর ও ফারুে-ই 

আিকমর লচকয় লশ্রি তহকসকব তবকবচনা েরা লিকি পাকর| িকব িাাঁকদর 

এই লশ্রিে সব ি তবকবচনায় নয়| এই লশ্রিে সব িকেকে প্রকিািয নয়| এটা 

তখজির আোইতহস   সাোম লিমন হিরি মদসা আোইতহস   সাোমকে 

তেেু তবষকয় তশো তদকয়তেকেন, িার অনুরূপ| (রকক্তর সম্পকেির তদে 

লথকে তিতন িাাঁর িি তনেকটর, তিতন িিই লশ্রি হকে হিরি আিাস, 

হিরি আেী রাতদয়াল্লাহু আনহু লথকে লশ্রি হকিন| এ োরকণই আবু 

িাকেব ও আবু োহাব, মুতমনকদর সব ি তনম্ন পি িাকয়র বযজক্তর লচকয়ও বহু 

গুকণ অধম|) রকক্তর সম্পকেির তদে লথকে হিরি ফায়তমা, হিরি 

খাকদিা ও হিরি আয়য়শা রাতদয়াল্লাহু আনহুন্না লথকে অতধে 

লশ্রিকের দাবীদার| িকব এই তবকবচনার লশ্রিে সব ি তবকবচনার লশ্রিেকে 

প্রতিিা েকর না| এই তিনিন মহীয়সী নারীর মাকঝ লে সব িাতধে লশ্রি 

লস বযাপাকর আকেমগণ তভন্ন তভন্ন মি প্রোশ েকরকেন| হাতদস শরীফ 

লথকে বুঝা িায়  লি দুতনয়ার নারীকদর মাকঝ সকব িাত্তম হকেন হিরি 

ফাতিমা, হিরি খাতদিা, হিরি আকয়শা রাতদয়াল্লাহু আনহুন্না এবং 
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হিরি মতরয়ম ও ফারাও এর স্ত্রী হিরি আতেয়া আোইহুমাস   সাোম| 

হাতদস শরীকফ একসকে, হিরত ফাকতমা (রাকদয়াল্লাহু তায়ালা 

আনহা) িান্নাতী মকহলায়দর মায়ে সব বয়শ্রষ্ঠ আর হিরত হাসান ও 

হিরত হুসাইন (রাকদয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা) হয়লন িান্নাতী 

িুবিয়দর মায়ে লশ্রষ্ঠ| এই হাতদসটট শুধুমাে এেটট তদে তবকবচনায় 

লশ্রিকের ইতেি েকর। 

উনাকদর পকর, আসহাকব তেরাকমর মাকঝ অতধে মি িাদাবান হকেন 

আশারা-ই মুবাশশারা এর অিভুিক্ত সাহাবীগণ| এর মাকন হে, িারা 

দুতনয়াকি থাো অবস্থ্াকিই িান্নাি প্রাতপ্তর সুসংবাদ লপকয়তেকেন | 

িাাঁকদর সংখযা দশ | উনাকদর পকর অতধে মি িাদার অতধোরী হকেন 

বদকরর জিহাকদ অংশগ্রহণোরী ৩১৩ িন সাহাবী| এরপর পি িায়ক্রকম 

উহুকদর জিহাকদ অংশগ্রহণোরী ৭০০িন। িাকদর পর ১৪০০ মুসতেম, 

িারা বায়যাতুর করদওয়ান এ (হুদায়তবয়ার সতন্ধ্র সময়) উপতস্থ্ি তেকেন 

লসসেে সাহাবী অতধে মি িাদাবান| 

রাসদেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাকমর িনয তনকিকদর িান 

ও মাে উৎসগ ি েকরকেন, িাাঁকে িথাসাধয সাহািয েকরকেন লি আসহাকব 

তেরাম, িাাঁকদর প্রকিযেকে িথািথ সম্মান ও ভাকোবাসার সাকথ স্মরণ 

েরা আমাকদর েিিবয| িাাঁকদর অসম্মান হয় এমন লোন েথা বা আচরণ 

েরা আমাকদর িনয েখকনাই িাকয়ি হকব না| িাাঁকদর নামসমদহকে 

অমি িাদা েরা, িাজচ্ছেয েরা পথভ্রষ্টিার শাতমে| 

িারা রাসদেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লামকে ভাকোবাকসন, 

িাকদর উপর রাসদকের প্রকিযে সাহাবীকে ভাকোবাসাও আবশযে| 

লেননা এেটট হাতদস শরীকফ একসকে লি, “আমার সাহাবীয়দর িারা 

িায়লাবাসয়লা তারা আমায়ি িায়লাবায়স বয়লই এরূপ িরয়লা| 

িারা তাাঁয়দরয়ি িায়লাবাসয়লা না, তারা আমায়িও িায়লাবাসয়লা 

না| তাাঁয়দর িাউয়ি িষ্ট লদয়া আমায়ি িষ্ট লদয়ার শাকমল| আর 

লি আমায়ি িষ্ট কদল লস মূলত আল্লাহ ্ তা’আলায়ি িষ্ট কদল| 

আল্লাহ ্ তা’আলায়ি লি িষ্ট কদল লস অবশযই আিাব লিাগ 

িরয়ব” |অপর আকরেটট হাতদস শরীকফ বো হকয়কে, “মহান আল্লাহ ্ 

তায়ালা িখন আমার উম্মত লথয়ি িায়রা িনয িলযাণ িরয়ত 

ইচ্ছা িয়রন, তখন তার অন্তয়র আমার সাহাবীয়দর প্রকত 
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িায়লাবাসা সৃষ্টষ্ট িয়র লদন| লস প্রয়তযি সাহাবীয়ি কনয়ির প্রায়ণর 

মত িায়লাবায়স”| 

এোরকণই, আসহাকব তেরামকদর মাকঝ লি সংঘষ ি হকয়কে; িা অসৎ 

উকিকশয বা লখোফি দখকের উকিকশয তেংবা নাফকসর বাসনা চতরিাথ ি 

েরার উকিকশয হকয়কে বকে মকন েরা উতচি নয়| এরূপ ভাবা এবং এ 

োরকণ িাাঁকদরকে েটাে েরা মুনাকফেীর পতরচায়ে, িা বযজক্তকে 

তবপি িকয়র তদকে লঠকে লদয়| লেননা িাাঁরা রাসদেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আোইতহস   সাোকমর সরাসতর সাতন্নধয োকভর ও িাাঁর মুবারে েথা শ্রবণ 

েরার োরকণ, লিদ ও অসহনসীেিা এবং পকদর লোভ ও দুতনয়ার 

আসজক্ত িাাঁকদর প্রকিযকের অির লথকে মুকে তগকয়তেে| অিৃতপ্ত, 

আসজক্ত, তহংসা ও মন্দ আচরণ লথকে িাাঁরা মুক্ত তেে, পতবে তেে| ঐ 

মহান পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাকমর উম্মকির আওতেয়ার 

লথকে লোন এেিকনর সাতন্নকধয েকয়েতদন অতিবাতহি েরার োরকণ 

িতদ লোন বযজক্ত, ঐ ওেীর সুন্দর দবতশষ্টযসমদহ ও উন্নি আখোকের িারা 

উপেৃি হয়, আত্মশুজদ্ধ োভ েকর ও দুতনয়ার আসজক্ত লথকে মুজক্ত পায় 

িকব আসহাকব তেরামগণ, িারা রাসদেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া 

সাল্লামকে সব তেেুর লচকয় লবশী ভাকোবাসকিন, রাসদকের িনয তনকির 

িান, মাে উৎসগ ি েকরতেকেন, িাাঁর িনয মািৃভদ তম িযাগ েকরতেকেন 

িাাঁরা, রূকহর েুধা তমটায় রাসদকের এমন লসাহবকির আতশে হওয়া 

সকেও, মন্দ স্বভাব লথকে পতরোণ পায়তন, নাফসসমদহকে সংকশাধন 

েরকি পাকরতন, েতণকের এই দুতনয়া উপকভাকগর িনয পরস্পর েড়াই 

েকরকে, িা তেভাকব তচিা েরা সম্ভব? ঐ মহান বযজক্তগকণর মন, 

অবশযই অনয সেকের লচকয় অতধে পতরষ্কার তেে| িাাঁকদর মাকঝর 

মিাননেয ও িন্দকে, আমাকদর মি নষ্ট তনয়যাকির অতধোরীকদর সাকথ 

িুেনা লদয়া, দুতনয়ার িনয ও নাফকসর েুবাসনা চতরিাকথ ির িনয সংঘকষ ি 

তেপ্ত হকয়কে বকে দাবী েরা তে সংগতিপদণ ি হকব? আসহাব-ই তেরামকদর 

বযাপাকর এরূপ েুৎতসি ধারণা লপাষণ েরা িাকয়ি নয়| িারা এরূপ 

বকে, িারা তে েখকনা এটট লখয়াে েকর না লি, আসহাব-ই তেরাকমর 

সাকথ দুশমতন েরা প্রোরিকর িাাঁকদর দীো দানোরী ও পতরচি িাোরী 

রাসদেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লাকমর সাকথ দুশমতন েরার 

শাতমে হয়| িাাঁকদর তনন্দা েরা প্রোরিকর রাসদে সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া 
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সাল্লাকমর তনন্দার সমিুেয| এ োরকণই বুিগু ি িীন আকেমগণ বকেকেন 

লি, ‘িারা আসহাব-ই তেরাকমর লশ্রিে সম্পকেি িাকন না, িাাঁকদর প্রতি 

িথািথ সম্মান প্রদশ িন েকর না, িারা মদেি রাসদে সাল্লাল্লাহু আোইতহ 

ওয়া সাল্লাকমর প্রতিই ঈমান আনে না’| উেী ও তসফতফকনর িুদ্ধ, লোকনা 

ভাকবই িাাঁকদর সমাকোচনার লোন োরণ হকি পাকর না| এই িুদ্ধগুতেকি, 

হিরি আেী রাতদয়াল্লাহু িায়াো আনহুর তবরুকদ্ধ িারা অবস্থ্ান 

তনকয়কেন িাাঁকদর সেেকে সমাকোচনা লথকে পতরোকণর িনয, 

এমনতে সওয়াব অিিকনর মাধযম হওয়ার মি িীনী োরণ তবদযমান 

রকয়কে| হাতদস শরীকফ বো হকয়কে লি, “িুল কসদ্ধায়ন্ত উপনীত হওয়া 

মুিতাকহয়দর িনয এিষ্টি সওয়াব আর সষ্টঠি কসদ্ধায়ন্ত উপনীত 

হওয়ার িনয দইুষ্টি অথবা দশষ্টি সওয়াব রয়য়য়ছ| দইুষ্টি 

সওয়ায়বর প্রথমষ্টি ইিকতহায়দর িনয আর কদ্বতীয়ষ্টি সষ্টঠি 

কসদ্ধায়ন্ত উপনীত হওয়ার িনয”| িীকনর বুিগু ি বযজক্তকদর মাকঝর এই 

িন্দ ও সংঘাি, লিকদর োরকণ বা শত্রুিার োরকণ নয়; বরং 

ইিতিহাকদর তভন্নিার োরকণ হকয়তেে| ইসোকমর আকদশসমদহকে 

িথািথভাকব প্রকয়াকগর ইচ্ছার োরকণ হকয়তেে| আসহাব-ই তেরাকমর 

প্রকিযকেই মুিিাতহদ তেকেন| (উদাহরণ স্বরূপ, হিরি আমর ইবনুে 

আস রাতদয়াল্লাহু িায়াো আনহুর মুিিাতহদ হওয়ার বযাপাকর, ‘হাতদো 

’তেিাকবর দুইশি আটানিইিম পৃিায় উকল্লতখি হাতদস শরীফ িারা 

অবতহি েরা হকয়কে|)  

প্রকিযে মুিিাতহকদর িনয আপন ইিতিহাদ অনুিায়ী লি হুেুম 

বা তসদ্ধাকি উপনীি হয় িদনুিায়ী আমে েরা ফরি| তনকির 

ইিতিহাদ িতদও বা তনকির লচকয় বড় লোন মুিিাতহকদর ইিতিহাকদর 

অনুরূপ নাও হয়, িবুও িার উপর তনকির ইিতিহাকদর উপর আমে 

েরা আবশযে| অনয োকরা ইিতিহাকদর অনুসরণ েরা িার িনয নয়| 

ইমাম আিম হিরি আবু হাতনফার10 দুইিন োে হিরি আবু ইউসুফ 

ও মুহাম্মদ শায়বানী এবং ইমাম মুহাম্মদ শাতফঈ11এর দুইিন োে আবু 

সাওর ও ইসমাঈে মুিানী বহু লেকে আপন উস্তাদকদর অনুসরণ 

েকরনতন| িারা উস্তাদকদর হারাম তহকসকব তবকবতচি েরা তেেু 

 
10আব ুহাতনফা নুমান তবন সাতবি, ১৫০ তহিরীকি (৭৬৭ খৃস্টাকে) বাগদাকদ ইনতিোে েকরন। 
11মুহাম্মদ তবন ইদ্রীস শাতফঈ, ২০৪ তহিরীকি (৮২০ খৃস্টাকে) তমসকর ইনতিোে েকরকেন। 
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জিতনসকে হালাল তহকসকব হুেুম তদকয়কেন| আবার হাোে তহকসকব 

তবকবতচি তেেু জিতনসকে হারাম লঘাষণা েকরকেন| এর উপর তভতত্ত েকর, 

িাাঁরা গুনাকহর োি েকরকেন, পাপী হকয়কেন বো সটঠে নয়| ইতিহাকস 

এরূপ বক্তবয প্রদানোরী োকরা হতদস পাওয়া িায়তন| লেননা, িাাঁরাও 

িাাঁকদর উস্তাদকদর মি মুিিাতহদ তেকেন|  

 বস্তুি হিরি আেী রাতদয়াল্লাহু িায়াো আনহু, হিরি মুয়াতবয়া ও 

হিরি আমর ইবকন আস রাতদয়াল্লাহু আনহুমার লথকে অতধে জ্ঞানী ও 

অতধে লশ্রিকের অতধোরী তেকেন| উনাকদর িুেনায় তনকির মাকঝ বহু 

লশ্রিকের গুণাবেী তবদযমান তেে| িাাঁর ইিতিহাদও ঐ দুইিকনর 

ইিতিহাকদর িুেনায় অতধে শজক্তশােী ও গ্রহণকিাগয তেে| িথাতপ 

প্রকিযে সাহাবীই মুিিাতহদ তহকসকব তবকবতচি হওয়ায়, দুইিকনরই এই 

মহান ইমাকমর ইিতিহাদকে অনুসরণ েরা িাকয়ি হি না| িাাঁকদর 

উপর আপন ইিতিহাদ অনুিায়ী আমে েরা আবশযে তেে| 

সওয়াল: িামাে ও তসফতফকনর িুকদ্ধ, মুহাজির ও আনসাকরর মাঝ 

লথকে বহু সাহাবী ইমাম আেীর পকে অবস্থ্ান তনকয়তেে, িাাঁর আনুগিয 

েকরতেে, িাাঁর অনুসরণ েকরতেে| িাাঁকদর প্রকিযকেই মুিিাতহদ হওয়া 

সকেও, ইমাম আেী রাতদয়াল্লাহু আনহুর অনুসরণকে আবশযে মকন 

েকরতেে| এর লথকে বুঝা িায় লি, ইমাম আেীর আনুগিয েরা 

মুিিাতহদকদর উপরও ওয়াজিব তেে| আপন ইিতিহাদ না তমেকেও 

িাাঁর পকে অবস্থ্ান লনয়া িাকদর িনয আবশযে তেে তে? 

িবাব: হিরি আেী রাতদয়াল্লাহু িায়াো আনহুকে িারা অনুসরণ 

েকরতেে, িাাঁর পকে িারা িুদ্ধ েকরতেে, িাাঁরা িাাঁর ইিতিহাকদর উপর 

আমে েরার িনয িাাঁর পে অবেম্বন েকরনতন| বরং তনকিকদর 

ইিতিহাদ ও ইমাকমর ইিতিহাকদর অনুরূপ হওয়ায়, িাাঁকদর 

ইিতিহাদই ইমাম আেীর আনুগিযকে ওয়াজিব তবকবচনা েকরকে| 

এেইভাকব, মহান আসহাকব তেরাকমর অকনকের ইিতিহাদ, ইমাম 

আেী রাতদয়াল্লাহু আনহুর ইিতিহাকদর সাকথ তমকেতন| িাাঁকদর 

ইিতিহাদ অনুিায়ী, এই মহান ইমাকমর তবপকে িুদ্ধ েরা আবশযে 

তেে| ঐ সমকয় আসহাব-ই তেরাকমর ইিতিহাকদর হুেুম তিন ধরকণর 

তেে| এেদে, ইমাম আেীর ইিতিহাদকে হক্ব তহকসকব বুঝকি 

লপকরতেে| িাাঁকদর উপর হিরি আেী রাতদয়াল্লাহু িায়াো আনহুর 
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আনুগিয েরা ওয়াজিব তেে| আকরে দে, িাাঁর তবপকে িুদ্ধ 

লঘাষণাোরীকদর ইিতিহাদকে হক্ব তহকসকব লদখকি লপকয়তেে| িাাঁকদর 

উপর হিরি আেীর তবরুকদ্ধ িুদ্ধ েরা ওয়াজিব হকয়তেে| আর িৃিীয় 

দকের ইিতিহাদ তেে, লোন পকেরই অনুসরণ না েরা, পরস্পকরর 

সাকথ িুকদ্ধ তেপ্ত না হওয়া আবশযে| িাাঁকদর এই ইিতিহাদ, িুকদ্ধ তেপ্ত 

না হওয়াকে ওয়াজিব েকরতেে| তিন দেই হকক্বর উপর তেে ও পরোকে 

সওয়াব অিিকনর উপিুক্ত| 

সওয়াল: উপকরর বক্তবয অনুিায়ী, হিরি আেী রাতদয়াল্লাহু 

আনহুর তবরুকদ্ধ িারা িুদ্ধ েকরকেন িাকদর ইিতিহাদকেও হক্ব তহকসকব 

তবকবচনা েরকে| অথচ, আহকে সুন্নাি আকেমকদর মকি, ইমাম আেীর 

ইিতিহাদ হক্ব তেে, িাাঁর তবকরাধীকদর ইিতিহাকদ ভুে তেে, লিকহিু 

শরয়ী উির তেে িাই িাাঁরা েমা প্রাপ্ত হকয়কেন, আর এিনয সওয়াবও 

অিিন েকরকেন| এর বযাখযা তে? 

িবাব: ইমাম শাতফঈ ও হিরি উমর তবন আবদুে আজিি 

রাতহমাহুমুল্লাহু িা’আোর মি িীকনর বুিগু ি বযজক্তগণ িাতনকয়কেন, 

আসহাব-ই তেরাকমর লোন পকের িনযই ভুে েকরকেন বো িাকয়ি 

নয়| এ োরকণই, ‘বুিগু ি বযজক্তকদর িনয ভুে েকরকে’ বোটা সমীচীন নয়| 

লোটকদর িনয বড়কদর বযাপাকর, ‘সটঠে েকরকে, ভুে েকরকে, পেন্দ 

েকরতে, পেন্দ হয়তন ’ইিযাতদর মি বো িাকয়ি নয়| আল্লাহ   িায়াো 

আমাকদর হািকে লিমতন ভাকব ঐ বুিগু িকদর রক্তারজক্ত েরা লথকে 

বা াঁতচকয়কেন, লিমতনভাকব আমাকদরও উতচি, িাাঁকদর বযাপাকর হক্ব 

েকরকে তেনা ভুে েকরকে লস বযাপাকর মিবয েরা লথকে তনকিকদর 

জিহ্বাকে রো েরা| গভীর জ্ঞাকনর অতধোরী আকেমগণ িাবিীয় দতেে 

তনরীো েকর ও ঘটনা পি িকবেন েকর, ইমাম আেী সটঠে তেকেন ও 

িাাঁর তবকরাধীরা ভুে েকরতেে, বেকেও এই বক্তবয িারা বুঝাকি লচকয়কেন 

লি ‘হিরি আেী রাতদয়াল্লাহু িায়াো আনহু, তবকরাধী পকের সাকথ 

আকোচনা েরার সুকিাগ লপকে িাকদরকেও তনকির ইিতিহাকদর 

িথাথ িিা বুঝাকি সেম হকিন’ | লিমন, হিরি িুবাইর তবন আওয়াম 

রাতদয়াল্লাহু আনহু উেীর িুকদ্ধ হিরি আেীর তবপকে অবস্থ্ান েরা 

সকেও, ঘটনার তনতবড় পি িকবেকনর পকর তনকির ইিতিহাদকে 

পতরবিিন েকরতেকেন এবং িুদ্ধ লথকে তনকিকে তবরি লরকখতেকেন| 
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এটাই হে, আহকে সুন্নাি আকেমকদর মধয লথকে, িারা তবকরাধীকদর 

বযাপাকর ভুে বোকে িাকয়ি মকন েকর িাকদর বক্তবয| নিুবা, হিরি 

আেী ও িাাঁর পকে িারা তেকেন শুধুমাে িাাঁরা হকক্বর উপর তেকেন আর 

আম্মািান হিরি আকয়শা তসিীো ও িাাঁর সাকথ থাো আসহাকব তেরাম 

রাতদয়াল্লাহু আনহুম আিমাঈন বাতিকের উপর তেকেন বো লোন 

ভাকবই িাকয়ি নয়| 

আসহাব-ই তেরাকমর মাকঝর এই সংঘাি, আহোম-ই শরইয়যার 

এেটট শাখার িথা ইিতিহাকদর তভন্নিার োরকণ সংঘটটি হকয়তেে| 

িাাঁকদর মাকঝ ইসোকমর মদে তভতত্ত ও সুতনতদিষ্ট তবষয়সমদকহর লেকে লোন 

মিতবকরাধ তেে না| বিিমাকনর লেউ লেউ, হিরি মুয়াতবয়া ও হিরি 

আমর ইবকন আস রাতদয়াল্লাহু আনহুমার মি িীকনর বুিগু িকদর প্রতি 

েটাে েকর, অসম্মান েকর| অথচ আসহাব-ই তেরামকে লহয় েরা, 

রাসদেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়া সাল্লামকে লহয় েরা বা েষ্ট লদয়ার 

োরণ িা বুঝকি পাকরনা| ইমাম মাতেে তবন আনাস িাাঁর কশফা-ই 

শরীফ নামে তেিাকব বকেকেন, “মুয়াতবয়া অথবা আমর ইবকন আস 

রাতদয়াল্লাহু আনহুমাকে12 িারা গাতে লদয় বা েটাে েকর, িারা 

তনকিরাই তনকিকদর বুতের উপিুক্ত| িাাঁকদর সাকথ িারা লবয়াদবী েকর, 

িাাঁকদর তবরুকদ্ধ িারা েটাে েকর বা তেকখ িাকদরকে শাজস্ত লদয়া 

আবশযে”| মহান আল্লাহ   িায়াো আমাকদর ক্বেবসমদহকে িাাঁর হাবীকবর 

আসহাকবর প্রতি ভাকোবাসা তদকয় পদণ ি েরুে| ঐ বুিগু িকদর িারা সাতেহ 

ও মুত্তােী িারাই ভাকোবাকস| িারা মুনাতফে ও অপরাধী িারাই 

িাাঁকদরকে ভাকোবাকস না| 

(রাসদেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইতহ ওয়াসাল্লাকমর সাহাবীগকণর গুরুে 

ও লশ্রিে বুকঝ িাাঁকদর প্রকিযেকে ভাকোকবকস, িাাঁকদর প্রকিযকের প্রতি 

সম্মান প্রদশ িন েকর িারা িাাঁকদর প্রদতশ িি পকথর অনুসরণ েকর, 

িাকদরকে আহয়ল সুন্নাত বো হয়| িারা িাাঁকদর মধয লথকে 

েকয়েিনকে ভাকোবাকস আর অকনেকে অপেন্দ েকর, আর এভাকব 

িাাঁকদর অএেকেই অসম্মান েকর এবং িারা িাাঁকদর োকরা পকথরই 

অনুসরণ েকর না, িাকদরকে রাকফিী বা কশয়া বো হয়| ইরান, 

 
12হিরি মুয়াতবয়া তবন আব ুসুতফয়ান, ৬০ তহিরীকি (৬৮০ খৃস্টাকে) শাম নগরীকি ইনতিোে 

েকরন|হিরি আমর ইবতন আস, ৪৩ তহিরীকি (৬৬৩ খৃস্টাকে) তমসকর ইনতিোে েকরন| 
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তহন্দসু্তান ও ইরাকে বহু রাতফিী আকে| িুরকে লোন রাতফিী নাই| 

একদর লেউ লেউ, মুসেমানকদর খা াঁটট আোভীকদর প্রিাতরি েরার 

িনয তনকিকদরকে আোভী বকে দাবী েকর| অথচ আোভী হিরি আেী 

রাতদয়াল্লাহু আনহুকে ভাকোবাকস এমন মুসেমানকদর বো হয়| োউকে 

ভাকোবাসার িনয িার অনুসরণ েরকি হয়, িার ভাকোবাসার 

মানুষকদর ভাকোবাসকি হয়| এরা িতদ প্রেৃিপকেই হিরি আেী 

রাতদয়াল্লাহু আনহুকে ভাকোবাসি, িকব িাাঁর প্রদতশ িি পকথর অনুসরণ 

েরি| হিরি আেী রাতদয়াল্লাহু আনহু, আসহাব-ই তেরাকমর 

প্রকিযেকেই ভাকোবাসকিন | তিতন তিিীয় খতেফা হিরি উমর 

রাতদয়াল্লাহু আনহুর অনযিম প্রধান উপকদষ্টা তেকেন, দুঃখ-েকষ্টর সেী 

তেকেন| হিরি ফাতিমা রাতদয়াল্লাহু আনহার লথকে হওয়া িাাঁর লমকয় 

হিরি উমু্ম েুেসুমকে হিরি উমর রাতদয়াল্লাহু আনহু তববাহ েকরকেন| 

এে খুিবাকি তিতন হিরি মুয়াতবয়ার বযাপাকর বকেকেন, ‘আমাকদর 

ভাইরা আমাকদর লথকে আোদা হকয় লগকেন| িথাতপ িারা োতফর বা 

ফাতসে নন| িাাঁকদর ইিতিহাদ িাকদর এরূপ আচরকণর োরণ’| হিরি 

মুয়াতবয়ার তবরুকদ্ধ িুকদ্ধ অংশগ্রহণোরী হিরি িােহা রাতদয়াল্লাহু 

আনহু শহীদ হকে তিতন িাাঁর লচহারায় লেকগ থাো মাটট তনি হাকি মুকে 

তদকয়কেন, িাাঁর িানািার নামাকি তনকিই ইমামতি েকরকেন| আল্লাহ   

িায়াো পতবে েুরআন েরীকম ইরশাদ েকরকেন লি, “মুকমনরা 

পরস্পয়রর িাই”|  

সদরা ফাতিহ’ এর সব িকশষ আয়াি-ই েরীমায়, “আসহাব-ই 

কিরামগণ পরস্পরয়ি িায়লাবাসয়তন” বকে লঘাষণা েরা হকয়কে| 

আসহাব-ই তেরাম লথকে লোন এেিনকেও অপেন্দ েরা, েুরআন 

েরীমকে অস্বীোর েরার শাতমে| আহকে সুন্নাি আকেমগণ, আসহাব-

ই তেরাম রাতদয়াল্লাহু িায়াো আনহুম আিমাঈন’এর 

ফজিেিসমদহকে উত্তমভাকব অনুধাবন েকরকেন| িাাঁকদর প্রকিযেকেই 

ভাকোবাসার িনয আকদশ তদকয়কেন| আর এভাকব মুসেমানকদরকে 

তবপি িকয়র হাি লথকে রো েকরকেন| 

আহকে বাইি অথ িাৎ হিরি আেী রাতদয়াল্লাহু আনহুও িাাঁর সেে 

আওোদকে, িাাঁর বংশধরকদরকে িারা অপেন্দ েকর, আহকে সুন্নাকির 

লচাকখর মতন িুেয ঐ সেে বুিগু িকদর সাকথ িারা দুশমতন েকর, 
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িাকদরকে খায়রিী বো হয় | বিিমাকন খাকরিীকদরকে ইয়াজিদী বো 

হয়| ইয়াজিদীকদর িীন ও ঈমান ভ্রাতিকি পতরপদণ ি, ইসোকমর সাকথ 

িাকদর লোকনা সম্পেি লনই। 

আসহাব-ই তেরাকমর প্রকিযেকে ভাকোবাতস বকে দাবী েকর তেন্তু 

িাাঁকদর প্রদতশ িি পকথর অনুসরণ না েকর, তনকিকদর ভ্রাি তচিা 

ভাবনাকে আসহাকবর পথ তহকসকব উপস্থ্াপনোরীকদর ওয়াহাবী বো 

হয়| ওয়াহাবী মিবাদ, মািহাবহীন িীনী বযজক্ত আহমাদ ইবকন 

িাইতময়যার তেিাবসমদকহর ভ্রাি তফতেকরর সাকথ, হযাম্ফার নাকমর 

ইংকরি লগাকয়ন্দার তমথযা বযাখযার সংতমশ্রকণ অজিিি হকয়কে| 

ওয়াহাবীরা, আহকে সুন্নাি আকেমকদর, িাসাওউকফর অনুসারী 

বুিগু িকদর ও তশয়াকদর অপেন্দ েকর, প্রকিযেকেই মন্দ আখযা লদয়| 

লেবেমাে তনকিকদরকেই মুসেমান তহকসকব তবকবচনা েকর| িাকদর 

মিবাকদর সাকথ িাকদর অতমে হয় িাকদরকে মুশতরে মকন েকর| িাকদর 

িান ও মােকে তনকিকদর িনয হাোে মকন েকর| এিনয িারা ইবাহী 

তহকসকব তবকবতচি হয়| নাস’সমদহ লথকে, অথ িাৎ েুরআন েরীম ও হাতদস 

শরীফ লথকে ভুে ও নষ্ট অথ ি লবর েকর, এগুতেকেই ইসোম বকে ধারণা 

েকর| আতদল্লা-ই শরইয়যা ও হাতদস শরীকফর অতধোংশকেই অস্বীোর 

েকর| চার মািহাকবর আকেমগণ বহু তেিাকব দেীেসহ প্রমাণ 

েকরকেন লি, আহকে সুন্নাি লথকে িারা আোদা হয়, িারা দাোোকি 

তনমজ্জিি হয় ও ইসোতময়যাকির বযাপে েতি সাধকনর োরণ হয়| 

আকরা লবশী িানার িনয কিয়ামত ও আয়খরাত এবং সাআ’দাত-ই 

আবাকদয়যা তেিাবসমদহ পড়ুন, এোড়াও আরবী ভাষার কমনহাতুল 

ওহবীয়যা, আত ্তাওয়াস ্সুল কবন ্নবী ওয়া কবস ্সাকলহীন’, ‘সাকবলুন 

নািাত’্এবং ফারসী ভাষার সাইফুল আবরার নামে তেিাবসমদহ 

পাঠ েরুন| এই তেিাব সমদহসহ আহকে তবদায়াকির প্রতি রাজিয়যা 

তহকসকব তেতখি বহু মদেযবান তেিাব, ইস্তানবুকের হাক্বীিাত 

কিতায়বিীর পে লথকে প্রোশ েরা হকয়কে| হিরত ইবয়ন 

আকবদীন’এর13রিুে মুহিার এর িৃিীয় খকণ্ড বাগী’লদর আকোচনায় ও 

‘কনয়াময়ত ইসলাম’্ তেিাকবর তনোহ অধযাকয়, ওয়াহাবীকদর ইবাহী 

 
13হিরি মুহাম্মদ আতমন ইবকন আতবদীন ১২৫২ তহিরীকি (১৮৩৬ খৃস্টাকে) শাকম ইনতিোে 

েকরন| 
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হওয়ার তবষয়টট স্পষ্টভাকব তেতখি আকে| সুেিান তিিীয় আবদুে হাতমদ 

খান’ এর এেতমরােকদর মধয লথকে আইয়ুযব সাবরী পাশা14, 

‘কমর’আতুল হারামাইন’্ও ‘তাকরয়খ ওহহাকবয়যান’্নামে তেিাকব 

এবং আহমাদ িাওদাি পাশা, িাতরখ তেিাকবর সপ্তম খকণ্ড ওয়াহাবীকদর 

বযাপাকর তবস্তাতরি আকোচনা েকরকেন| ইউসুফ নাবহানী’র তমশকর 

আরবী ভাষায় প্রোতশি শাওয়াকহদলু হক্ব তেিাকবও ওয়াহাবী ও ইবকন 

িাইতময়যাহকে তবস্তাতরি িবাব প্রদান েরা হকয়কে| এই তেিাব লথকে 

পঞ্চাশ পৃিা, ১৯৭২ সাকে ইস্তানবুকে আরবী ভাষায় আমাকদর প্রোতশি 

ইসলামী আয়লম ও ওয়াহাবীরা নামে তেিাকব মওিদু রকয়কে| 

আইয়ুযব সাবরী পাশা রাতহমাহুল্লাহু িায়াো তেকখকেন: “ওয়াহাবী 

মিবাদ, ১২০৫ তহিরীকি (১৭৯১ তিস্টাকে) আরব উপিীকপ রক্তাক্ত ও 

িন্ত্রণাদায়ে এে তবপ্লকবর মাধযকম প্রতিটিি হকয়কে”| 
 

 
14আইয়ুযবসাবরীপাশা, ১৩০৮তহিরীকি (১৮৯০খৃস্টাকে) ইনতিোেেকরকেন। 


