
 

 

 

 

 
 

াথিমক তাওহীদ িশ া 
মূল ডঃ আ ুল আযীয িবন মুহা াদ 

অনুবাদ: শায়খ মুখিলসুর রহমান মানসুর 

D A E E  O F  I S L A M I C  C U L T U R E L  C E N T E R ,  D A M M A M ,  K S A  



cÖv_wgK ZvInx` wk¶v         2  

 

 
cÖv_wgK ZvInx` wk¶v 

মূল:  
ডঃ আ ুল আযীয িবন মুহা াদ  

অনুবাদ:  
শায়খ মুখিলসুর রহমান মানসুর 

  

 

 

)والمبتدئین للناشئة( التوحید  
 : تالیف

اللطیف عبد آل محمد العزیزبن عبد. د الشیخ  
: ترجمة  

منصور الرحمن مخلص  
www.salafibd.wordpress.com



cÖv_wgK ZvInx` wk¶v         3  

 

 
াথিমক কথা 

 
সকল শংসা মহান র লু আলামীেনর জন । সালাত ও সালাম বিষত 

হাক  নবী ও রাসূল মহুা াদ (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) , 
তাঁর পিরবার এবং সকল সাথীবেগর উপর । (সা ালা  আলাইিহ ওয়া 
সা াম) 
অতঃপর তাওহীেদর এ িকতাবিট দলীল মাণসহ  ভাষায় 

সংি াকাের াথিমক িশ াথীেদর জন  িলখা হেয়েছ। যােত 

তাওহীেদর পণূ িবধান েলা সু রভােব সাজােনা হেয়েছ। সােথ এ 

িবষেয়র িকছু িশ ণীয় এবং চির গত িদকও খয়াল রাখা হেয়েছ। 
মহাপরা মশালী আ াহর িনকেট াথনা কির িতিন যন বইিটর ারা 

মসুিলম সমাজেক উপকতৃ কেরন। ইসলােমর জন  যাঁরা কাজ কেরন 

তাঁেদর চ া-শি েত বরকত দন এবং সকলেক সৎিনয়ত ও সেত র 

অনসুরেণর তৗফীক দান কেরন। nmvjvjvû আলাইিহ ওয়া সা াম 
আমােদর নবী মহুা াদ (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম), তাঁর পিরবার 

ও সকল সাথীবেগর উপর সালাত ও সালাম বিষত হাক। 
িবিনত: লখক 
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তাওহীদ িবষয়ক ে া র (১) 
 
আ া   ছাড়া সত  কান মাবুদ নই । 
মহুা াদ (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) আ াহর রাসূল। 
আমার পালনকতা আ া  । 
আিম আমার পালনকতার ইবাদাত কির। 
আিম আমার পালনকতােক ভােলাবািস। 
 

১: আপনার পালনকতা ক? 
উঃ আমার পালনকতা আ া    

২: ক আপনােক সৃি  কেরেছন ? 
উঃ মহান আ া   আমােক এবং সকল মানষুেক সৃি  কেরেছন। 

৩: রাত, িদন এবং চ -সূয ক সৃি  কেরেছন? 
উঃ আ া   রাত, িদন এবং চ -সূয সৃি  কেরেছন। 

৪: আমরা য যমীেনর উপর চলােফরা করিছ তা ক সৃি  কেরেছন? 
উঃ আমরা য যমীেনর উপর চলােফরা করিছ তা আ া   তায়া'লা সৃ◌িৃ  

কেরেছন। 
৫: ক সমু সমহূ সৃি  এবং নদ-নদী বািহত কেরেছন? 

উঃ আ া   তায়ালা সমু সমহূ সৃি  এবং নদ-নদী বািহত কেরেছন। 
৬: ক আকাশ থেক বৃি  বষণ কেরন? 

উঃ আ া   তায়ালা আকাশ থেক বৃি  বষণ কেরন। 
৭: ক গাছ-পালা সৃি  করতঃ তা থেক ফল উৎপ  কেরন ? 

উঃ আ া   তায়ালা গাছ-পালা সৃি  করতঃ তা থেক ফল উৎপ  

কেরন। 
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তাওহীদ িবষয়ক ে া র (২) 

 
আিম আ াহর ইবাদাত কির। 
আিম আ াহেক ভােলাবািস। 

আ া   মানষুেক তাঁর ইবাদাত ও আনগুেত র জন  সৃি  কেরেছন। 
আ াহর ইবাদাত ও আনগুত  করা সকল মানেুষর উপর ওয়ািজব। 
১: আপনার ধম িক? 

উঃ আমার ধম ইসলাম। 
২: ইসলাম িক (কােক বেল)? 

উঃ ইসলাম হেলা আ াহর এক বাদ,তাঁর আনগুত  করা এবং তাঁর 

অবাধ তা পিরত াগ করা।  
৩: ইসলােমর মলূ িভি  িক? 

উঃ ইসলােমর মলূ িভি  হল: এ কথার সা  দওয়া য আ াহ ছাড়া 

সত  কান মাবূদ বা উপাস  নই এবং মহুা াদ (সা ালা  আলাইিহ 

ওয়া সা াম) আ াহর রাসূল। 
৪: আযান েন আমরা সালাত আদায় কির কন? 

উঃ কননা সালাত হেলা ইসলােমর অন তম , ইহা পালন ব তীত 

মানষু মসুিলম হেত পাের না। 
৫: আ া   তায়ালা রাসূল িহেসেব আমােদর িনকেট কােক রণ 

কেরেছন? 
উঃ আ া   তায়ালা রাসূল িহেসেব মহুা াদ (সা ালা  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) ক আমােদর িনকেট রণ কেরেছন। 
৬: আ া   তায়ালা মহুা াদ (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) ক 

সকল মানেুষর িনকেট কন রণ কেরিছেলন? 
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উঃ মানষুেক ইসলাম িশ া দওয়ার জন  আ া   তায়ালা মহুা াদ 

(সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) ক তােদর িনকেট রণ 

কেরিছেলন। 
৭: মহুা াদ (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) মানষুেদরেক িকেসর 

িত আ ান কেরন? 
উঃ নবী মহুা াদ (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) মানষুেদরেক এক 

আ াহর ইবাদাত করা ও গাই াহর (আ া   ছাড়া অন  কােরা) 

ইবাদাত পিরত ােগর িত আ ান কেরন। 
 

িতনিট মৗলনীিতর পিরচয়: 
 
আ া  েক িতপালক, ইসলামেক ধম এবং মহুা াদ (সা ালা  

আলাইিহ ওয়া সা াম) ক নবী ও রাসূল িহেসেব হণ কের আিম 

স । 
িতনিট মৗলনীিত জানা আমােদর জন  ওয়ািজব: তা হেলা, সৃি  কতা, 
ধম এবং রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) স েক ানাজন 

করা। 
থম মূলনীিত: আ া   স েক ানাজন করা: 

১- আমার িতপালক আ া  , িতিন সৃি  কতা, সারা িবে র মািলক 

এবং পিরচালনাকারী। আ া   তায়ালা বেলন: 
 ]62:الزمر [ ﴿ اللَُّھ َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُھَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َوِكیٌل ﴾

অথ: আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) সব িকছুর সৃি কতা ও 

সব িকছুর কমিবধায়ক। সূরা   আ  যমুার আয়াত ৬২। 
২- আমার পালনকতার িনদশন এবং সৃি  জীেবর মাধ েম  আিম তােক 

জানব। িতিন (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন:  
                    ْیُل َوالنََّھاُر َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر﴾﴿ َوِمْن آَیاِتِھ اللَّ
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অথ: তাঁর িনদশেনর অন তম হল: িদন, রাত, চ  এবং সূয। সূরা 

আল-ফু  িসলাত আয়াত ৩৭। 
৩- আ া   তায়ালা এক-অি তীয় এবং শরীকহীন সত  মা'বূদ। িতিন 

ব তীত অন  কহ ইবাদােতর হ দার বা যাগ  নয়। িতিন (আলাইিহস 

সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 

َیا َأیَُّھا النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم   {
 ]21: البقرة [{َتتَُّقوَن 

অথ: হ মানব সকল তামরা তামােদর সই পালনকতার ইবাদাত 

কেরা িযিন তামােদরেক এবং তামােদর পবূবতীেদরেক সৃি  কেরেছন, 
যােত তামরা তা ওয়া অজন করেত পােরা। বা ারা   আয়াত-২১।  

১: আ া   আপনােক কন সৃি  কেরেছন? 
উঃ িতিন আমােক তাঁর ইবাদাত করার জন  সৃি  কেরেছন, আ া   

তায়ালা বেলন: 
 [56: الذاریات [ُبُدوِن﴾﴿َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإْنَس ِإلَّا ِلَیْع

অথ: আিম ি ন এবং মানষুেক কবল মা  আমার ইবাদােতর জন  সৃি  

কেরিছ। সূরা   আ   যািরয়াত আয়াত ৫৬। 
২: আ াহর ইবাদাত িক? 

উঃ তাঁর ইবাদাত হল: এক বােদর সিহত আ াহর আনগুত  করা। 
৩: লাইলাহা ই া া   এর অথ িক? 

উঃ আ া   ব তীত সত  কান মা'বূদ বা উপাস  নাই। 
 
ি তীয় মূলনীিত: ধম স েক ানাজন  করা: 
১- ইসলাম হেলা আ াহর এক বাদ, তাঁর আনগুত  করতঃ তাঁর অবাধ  

কাজ পিরত াগ করা। আ াহ (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) 

e‡jb: : النساء [َوْجَھُھ ِللَِّھ َوُھَو ُمْحِسٌن﴾  ﴿ َوَمْن َأْحَسُن ِدیًنا ِممَّْن َأْسَلَم
125  
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অথ: য ব ি  আ াহর িনকেট আ সমপণ করতঃ ভােলা কাজ কের; 
তার চাইেত ধেমর িদক িদেয় আর ক উ ম হেত পাের? সূরা   আ   

িনসা আয়াত -১২৫। 
২- ইসলাম সই ধম যা আ া   তায়ালা খুিশ হেয় সকল মানেুষর জন  

চয়ন কেরেছন। িতিন বেলন: 
[ ﴿ َوَرِضیُت َلُكُم اْلِإْسَلاَم ِدیًنا ﴾] 3: المائدة   

অথ: এবং স  িচে  ইসলামেক আিম তামােদর ীন (ধম) মেনানীত 

করলাম। সূরা   আ   মািয়দা   আয়াত ৩। 
৩- ইসলাম কল াণ সৗভাগ  এবং স ি র ধম। আ া    (আলাইিহস 

সালাতু ওয়াস সালাম) e‡jb: ﴿ َبَلى َمْن َأْسَلَم َوْجَھُھ ِللَِّھ َوُھَو ُمْحِسٌن
  ] 112: البقرة [َفَلُھ َأْجُرُه ِعْنَد َربِِّھ َوَلا َخْوٌف َعَلْیِھْم َوَلا ُھم َیْحَزُنوَن﴾ 

অথ: অবশ  য ব ি  আ াহর জেন  িনেজেক স ূণ েপ সমপণ 

কেরেছ এবং সৎকমশীল হেয়েছ, ফলতঃ তার জন  ¯x̂q িতপালেকর 

িনকট িতদান রেয়েছ এবং তােদর জেন  কান ভয় ও িচ া নই। 

সূরা   বা ারা   আয়াত ১১২। 
১: ইসলােমর ক   ( ) কয়িট ও িক িক? 

উঃ ইসলােমর ক   ( ) পাঁচিট: 
ক) এ কথার সা  দওয়া য আ া   ছাড়া সত  কান মা'বূদ নাই এবং 

মহুা াদ (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) আ াহর রাসূল। 
খ) সালাত িতা করা। গ) যাকাত দান করা। 
ঘ) রমযান মােসর িসয়াম ( রাযা) পালন করা। 
ঙ) স ম ব ি েদর জন  বাইতু া   শরীেফর হ  করা। 
 
তৃতীয় মূলনীিত হল: নবী (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) ক জানা ও 

চনা: 
১- আমার নবী মহুা াদ িবন আ ু া   (সা ালা  আলাইিহ ওয়া 

সা াম)। 
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২- িবে র সকল মানষুেদরেক ইসলাম িশ া দওয়ার জন  আ া   

(আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) আমােদর নবী মহুা াদ (সা ালা  

আলাইিহ ওয়া সা াম) ক রণ কেরন। 
৩- নবী (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর আনগুত  করা আমােদর 

জন  ওয়ািজব (অপিরহায)। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) 

বেলন: 
 ]7: الحشر [﴿ َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَھاُكْم َعْنُھ َفاْنَتُھوا ﴾ 

অথ: এবং রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) তামােদরেক যা 

দন তা তামরা আকঁেড় ধেরা এবং যা থেক িতিন তামােদরেক িনেষধ 

কেরন তা থেক িবরত থােকা। সূরা   আল হাশর আয়াত ৭। 
 
 

আমােদর আ ীদার মূলনীিত: 
 
আমােদর আকী্বদার (িব ােসর) মলূ নীিত হেলা িতনিট:  
১- আমােদর িতপালক,  
২- ীন (ধম) এবং  
৩- আমােদর নবী (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) স েক ানাজন 

করা। 
থম মূলনীিত: আমােদর পালন কতা আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস 

সালাম) স েক ানাজন করা: 
১- আমােদর পালনকতা হেলন সই আ া   িযিন আসমান ও যমীন 

সমেূহর সৃি কতা। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন:  
 [54: األعراف [﴿ ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّھ الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض﴾

অথ: তামােদর পালনকতা তা িতিনই িযিন আসমান এবং যমীন সৃি  

কেরেছন। সূরা আল আ'রাফ আয়াত ৫৪। 
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২- আমােদর র  বা পালনকতা হেলন সই আ া   িযিন মানষুেক 

উ ম আকিৃতেত সৃি  কেরেছন। িতিন বেলন: 

4: التین [﴿َلَقْد َخَلْقَنا اْلِإْنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِویٍم ﴾ ] 
অথ: িন য় মানষুেক আিম সেবা ম আকিৃতেত সৃি  কেরিছ। সূরা   

আ  ীন আয়াত ৪। 
৩- আমােদর পালনকতা সই আ া   িযিন সবিকছু পিরচালনা করেছন। 

িতিন (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
 ﴿ُیَدبُِّر اْلَأْمَر ِمَن السََّماِء ِإَلى اْلَأْرِض ﴾

অথ: আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) আসমান হেত যমীন 

পয  সবিকছু পিরচালনা কেরন। সূরা   আ  সা  দা   আয়াত ৫। 

৪- আ া   তায়া'লা ি ন এবং মানষুেক তাঁর ইবাদেতর জন  সৃি  

কেরেছন। িতিন (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
 ]56: الذاریات [ {َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإْنَس ِإلَّا ِلَیْعُبُدوِن  {

অথ: আিম ি ন এবং মানষুেক কবলমা  আমার ইবাদেতর জন  সৃি  

কেরিছ। সূরা   আ   যািরয়াত ৫৬। 
৫- আ াহ (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) আমােদরেক তা তেক 

A¯x̂Kvi করেত এবং তাঁর িত ঈমান আনেত আেদশ িদেয়েছন। িতিন 

(আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
﴿َفَمْن َیْكُفْر ِبالطَّاُغوِت َوُیْؤِمْن ِباللَِّھ َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقٌى﴾  
 256: البقرة [

অথ: য ব ি  তা তেক A¯x̂Kvi করতঃ আ াহর িত ঈমান আেন 

স িন য় মজবুত র েুক ধারণ কের। সূরা   আল বা রা   আয়াত 

২৫৬। 
৬- মজবুত র  ু(উরওয়াতুল বু া) হল: লা-ইলাহা ই া া  , এর অথ: 

আ া   ছাড়া সত  কান মা'বূদ নই। 
 

ি তীয় মূলনীিত: আমােদর ধম ইসলাম স েক ানাজন করা: 
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১- আমােদর ধম হেলা সই ইসলাম যা িভ  অন  কান ধম আ া   

হণ করেবন না। িতিন (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
  ]85: آل عمران [﴿َوَمْن َیْبَتِغ َغْیَر اْلِإْسَلاِم ِدیًنا َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُھ﴾  

অথ: য ইসলাম ছাড়া অন  কান ধম অনসু ান করেব উহা তার িনকট 

হেত হণ করা হেবনা। সূরা   আিল ই'মরাণ আয়াত ৮৫। 
২- ইসলাম ধেমর র িতনিট:  
ক) ইসলাম খ) ঈমান ও গ) ই  সান। 
ক- ইসলাম হল: এক বােদর সিহত আ াহর িনকেট আ -সমপণ 

করতঃ তাঁর অনসুরণ করা এবং িশ  ক ও তার অনসুারীেদর থেক মু  

হওয়া। 
খ- ঈমান হল: আ া  , তাঁর মালািয়কাগণ ( ফের  তা), িকতাবসমূ  , 
রাসূলগণ, িকয়ামত িদবস এবং তা দীেরর ভােলা মে র িত িব াস 

াপন করা। 
গ- ই  সান হল: আপিন এমনভােব আ াহর ইবাদাত করেবন যন 

আপিন তাঁেক (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) দখেছন। আর যিদ 

আপিন তাঁেক দখেত না পান তেব মেন করেবন িন য় িতিন আপনােক 

দখেছন। 
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তৃতীয় মূলনীিত: আমােদর নবী মুহা াদ 

(সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) স েক 

ানাজন করা। 
 
১- িতিন হেলন: মহুা াদ িবন আ ু া   িবন আ ুল মু ািলব আল-

হািশমী, আল-করুািয়শী (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম), এবং িতিন 

হেলন সবে  ও শষ নবী। 
২- আমােদর নবী (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) ইসলাম ধম 

পৗিঁছেয়েছন। আমােদরেক সকল কল ােণর আেদশ িদেয়েছন এবং 

সকল কার অকল াণ হেত িনেষধ কেরেছন। 
৩- রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর আনগুত  করা 

আমােদর সকেলর উপর ওয়ািজব (আবশ ক)। আ া   তায়ালা বেলন: 
   ] 21: األحزاب [﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّھ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة﴾ 

অথ: রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর মােঝ তামােদর 

জন  রেয়েছ উ ম আদশ। সূরা   আল আ  যাব আয়াত ২১। 
৪- িপতা-মাতা এবং সকল মানষু থেক মহুা াদ (সা ালা  আলাইিহ 

ওয়া সা াম) ক বশী ভােলাবাসা আমােদর জন  ওয়ািজব (আবশ ক)। 

রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলেছন:  
َلا ُیْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى َأُكوَن َأَحبَّ ِإَلْیِھ ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه َوالنَّاِس ﴿

 (24/  1 -صحیح البخاري ( ﴾َأْجَمِعیَن
অথ: তামােদর কউ তত ণ পণূ ম'ূিমন হেত পারেবনা, যত ণ স 

আমােক তার িপতা, স ান এবং সকল মানষু থেক বশী ভােলা না 

বাসেব। বুখারী ও মসুিলম। তাঁর (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) 

ভােলাবাসা হল: তাঁর অনসুরণ, অনকুরণ এবং আনগুত  করা। 
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শাহাদাতাইেনর অথ 
 
আিম সা  িদি  য, আ া   ছাড়া সত  কান মা'বূদ নই এবং মুহা াদ 

(সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) আ াহর রাসূল। 
১) َشَھاَدُة َأْن َال ِإَلَھ ِإالَّ اللَُّھ এর অথ হল: এ কথার সা  দওয়া য 

আ া   ছাড়া সত  কান মা'বূদ নাই। 
২) ইবাদাত হেলা ঐ সকল কথা ও কাজ যা আ া   তায়ালা 

ভােলাবােসন এবং তােত িতিন স  হন। 
৩) ইবাদাত অেনক কার: যমন: য়া' ( াথনা করা), ভয়, ভরসা, 
সালাত (নামাজ), আ াহর রণ এবং িপতা-মাতার সােথ স বহার 

করা ইত াদী। য়া' বা াথনার দলীল: আ া   তায়ালার বাণী: 

ُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذیَن َیْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َوَقاَل َربُُّك﴿
  غافر) 60( ﴾َسَیْدُخُلوَن َجَھنََّم َداِخِریَن

অথ: তামােদর পালনকতা বেলন: তামরা আমার িনকট আ' কর, 
আিম তামােদর আ' কবুল করব। িন য়ই যারা আমার ইবাদােত 

অহংকার কের তারা অিচেরই লাি ত হেয় জাহা ােম েবশ করেব। 

সূরা   আল ম'ুিমন/গািফর আয়াত-৬০।  
 
 
 
 
ভেয়র দলীল: আ াহর বাণী: 

  175- آل عمران ﴿َفَلا َتَخاُفوُھْم َوَخاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن﴾ 

অথ: অতএব, তামরা তােদরেক ভয় কেরা না । বরং আমােক 

(আ াহেক) ভয় কর, যিদ তামরা মু'িমন হও। সূরা   আিল ইমরান 
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আয়াত-১৭৫। তাওয়া লু বা ভরসার দলীল: আ াহর (আলাইিহস 

সালাতু ওয়াস সালাম) বাণী:  
23: المائدة[﴿ َوَعَلى اللَِّھ َفَتَوكَُّلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن ﴾  

অথ: ব তঃ তামরা যিদ মু'িমন হও, তাহেল তামরা আ াহর ওপরই 

ভরসা কর। সূরা   আল মািয়দা   আয়াত-২৩। সালােতর দলীল: 

আ াহর বাণী: 
 ]31: الروم [﴿َوَأِقیُموا الصََّلاَة َوَلا َتُكوُنوا ِمَن اْلُمْشِرِكیَن﴾ 

অথ: তামরা সালাত কােয়ম কর এবং মশুিরকেদর অ ভু  হেয়া না, 
সূরা   আর ম আয়াত-৩১। িযিকর বা আ াহর রেণর  দলীল: 

  ﴾َن آَمُنوا اْذُكُروا اللََّھ ِذْكًرا َكِثیًرا﴿ َیا َأیَُّھا الَِّذی
অথ: হ, মু'িমনগণ! তামরা আ া   তায়ালােক অিধক রণ কর। 

সূরা   আল আ  যাব আয়াত-৪১। িপতা মাতার সােথ স বহার করার 

দলীল:  
﴾15: األحقاف [﴿َوَوصَّْیَنا اْلِإْنَساَن ِبَواِلَدْیِھ ِإْحَساًنا    

অথ: এবং আিম মানষুেক ¯x̂q িপতা মাতার সােথ স বহােরর আেদশ 

িদেয়িছ। সূরা   আল আ  াফ আয়াত-১৫। 
১- সকল কার ইবাদাত এক,অি তীয় লাশারীক আ াহর জন ই 

করেত হেব। অতএব, য ব ি  কান ইবাদাত আ া   ছাড়া অেন র 

জন  করেব স কােফর।  
 
আ া   তায়ালা বেলন: 

َمَع اللَِّھ ِإَلًھا آَخَر َلا ُبْرَھاَن َلُھ ِبِھ َفِإنََّما ِحَساُبُھ ِعْنَد َربِِّھ ِإنَُّھ  ﴿َوَمْن َیْدُع
 ]117: المؤمنون [َلا ُیْفِلُح اْلَكاِفُروَن﴾ 

অথ: আর য আ াহর সােথ অন  মা'বূদেক ডােক স স েক তার 

িনকট কান মাণ নই। তার পালন কতার িনকটই তার িহসাব। অব া 

তা এই য, িনঃসে েহ কােফররা সফলকাম হেব না। সূরা   আল-

মু'িমননূ-১১৭। 
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২- মানষু এবং ি ন জািতেক আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস 

সালাম) কবল তাঁর ইবাদােতর জন  সৃি  কেরেছন। িতিন বেলন: 
 ]56: ات الذاری[﴿َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإْنَس ِإلَّا ِلَیْعُبُدوِن﴾  

অথ: এবং আিম মানব ও ি ন জািতেক কবল মা  আমার ইবাদাত 

করার জন  সৃি  কেরিছ। সূরা   আযযািরয়াত আয়াত-৫৬। 
২- য ব ি  সিত কার অেথ আ াহর ইবাদাত করেব স অবশ ই 

ব াপক উ িত, সৗভাগ , শাি  এবং সু র জীবন লাভ করেব। আ া   

তায়ালা বেলন: 
﴿َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُھَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِیَینَُّھ َحَیاًة َطیَِّبًة   

 [97: النحل [َوَلَنْجِزَینَُّھْم َأْجَرُھْم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوا َیْعَمُلوَن﴾ 
অথ: য ম'ুিমন পু ষ ও নারী নক আমল কেরেছ, আিম তােক পিব  

জীবন দান করব। তারা য আমল করেতা তার িবিনমেয় আিম অবশ ই 

তােদরেক উ ম পাির িমক িদেয় পু তৃ করব। সূরা   আ   নাহল- 

৯৭। 
২- শাহাদাতু আ া মুহা া র রাসূলু া  ( شھادة أن محمدا رسول اهللا)  

এর অথ: িতিন (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) য সকল িবষেয় 

সংবাদ িদেয়েছন তা িব াস করা, িতিন যা আেদশ কেরেছন তা পালন 

করা, িতিন যা হেত িনেষধ কেরেছন তা থেক িবরত থাকা এবং তাঁর 

দওয়া প িত অনযুায়ী আ াহর ইবাদাত করা। 
ক- আমােদর ি য় নবীর নাম: মহুা া   িবন আ ু া   িবন আ লু 

মু ািলব আল-হািশমী আল-করুাইশী। অতএব িতিন (সা ালা  

আলাইিহ ওয়া সা াম) আরেবর সেবা ত বংেশ জ  হণ কেরন। 
খ- আ া   তায়ালা আমােদর নবী মহুা াদ (সা ালা  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) ক সকল মানেুষর িনকেট নবী ও রাসূল িহেসেব রণ করতঃ 

সকেলর উপর তার অনসুরণ করা ফরয বা আবশ ক কেরেছন। আ া   

তায়া'লা বেলন: 
  ]158: األعراف [ ﴾ْل َیا َأیَُّھا النَّاُس ِإنِّي َرُسوُل اللَِّھ ِإَلْیُكْم َجِمیًعاُق﴿ 
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অথ: আপিন বেল িদন, হ মানব জািত! আিম তামােদর সকেলর জন  

আ াহর রাসূল িহেসেব িরত হেয়িছ। সূরা   আল আ'রাফ আয়াত -

১৫৮। 
গ- নবী (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) ম ায় জ  হণ কের 

সখােনই অব ান কেরন। িতিন (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) 

মানষুেদরেক তাওহীদ ও এক আ াহর ইবাদােতর িত আ ান কেরন, 
অতঃপর মদীনায় িহজরত কেরন। িতিন (সা ালা  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) মানষুেদরেক ইসলােমর অন ান  আ  কােমর ব াপােরও আেদশ 

কেরন। যমন: যাকাত, িসয়াম বা রাজা এবং িজহাদ ইত াদী। 

পিরেশেষ ৬৩ ( তষি ) বছর বয়েস মদীনােত িতিন ইে কাল কেরন। 

ই া িল ািহ অ-ই া ইলাইিহ রািজউন। 
ঘ- য ব ি  নবী (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর িবেরাধীতা 

করেব স য নাদায়ক শাি  ভাগ করেব। আ া   (আলাইিহস সালাতু 

ওয়াস সালাম)  বেলন: 
َفْلَیْحَذِر الَِّذیَن ُیَخاِلُفوَن َعْن َأْمِرِه َأْن ُتِصیَبُھْم ِفْتَنٌة َأْو ُیِصیَبُھْم َعَذاٌب ﴿

  [63: النور [ ﴾َأِلیٌم
অথ: যারা রাসূেলর (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) িনেদেশর 

িব াচারণ কের তােদর সতক থাকা উিচৎ য, তারা য কান িবপেদর 

স খুীন হেব অথবা য ণাদায়ক শাি  তােদরেক াস করেব। সূরা   

আ   নরু আয়াত ৬৩। 
ঙ- য ব ি  রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর অনসুরণ 

করেবন িতিন পিরপণূ সৗভাগ  এবং বড় সফলতা অজন করেবন। 

আ া   তায়ালা বেলন: 
َھ َوالرَُّسوَل َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن﴾﴿َوَأِطیُعوا اللَّ  

অথ: তামরা আ া   ও রাসূেলর (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) 

অনগুত হও, যন তামরা ক ণা লাভ করেত পার। সূরা   আিল ইমরাণ 
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আয়াত ১৩২। আ া   তায়ালা আেরা বেলন:  ﴾َوِإْن ُتِطیُعوُه َتْھَتُدوا﴿
54: النور [ ] 

অথ: তামরা যিদ তাঁর (রাসূেলর (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম)) 

আনগুত  কর তাহেল তামরা হদােয়ত- া  হেব। সূরা   আন নরু 

আয়াত ৫৪। 
 

তাওহীেদর কার 
 

তাওহীেদর সং া: তাওহীদ হেলা ভু , ইবাদাত এবং পিরপণূ নাম ও 

ণাবলীর ে  আ াহেক এক-অি তীয় িহেসেব ¯x̂Kvi কের স 

অনযুায়ী আমল করা। 
তাওহীেদর কার: তাওহীদ িতন কার: ১- ভেু র ে  আ াহর 

এক বাদ, ২- ইবাদােতর ে  আ াহর এক বাদ এবং ৩- নাম ও 

ণাবলীর ে  আ াহর এক বাদ। 
১- তাওহী র বুিবইয়া   বা ভুে র ে  আ াহর এক বাদ: আর 

তা হেলা আ াহর কেম তাঁর এক বাদ, যমন: সৃি  করা, িরিয  

দওয়া, সকল কাযািদ পিরচালনা করা, জীবন-মতুৃ  দওয়া ইত াদী। 

অতএব, আ া   ছাড়া কান সৃি কারী নাই। যমন আ া   (আলাইিহস 

সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
 ]62: الزمر [لِّ َشْيٍء َوِكیٌل﴾ ﴿ اللَُّھ َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُھَو َعَلى ُك

অথ: আ াহ (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) েত ক ব র সৃি কতা 

এবং িতিন েত ক ব র ওপর দািয় শীল। সূরা আ  যমুার - ৬২। 

আ া   ছাড়া কান িরিযকদাতা নাই, আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস 

সালাম) বেলন: 
 ]6: ھود [ٍة ِفي اْلَأْرِض ِإلَّا َعَلى اللَِّھ ِرْزُقَھا﴾ ﴿َوَما ِمْن َدابَّ
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অথ: যমীেন এমন কান িবচরণশীল াণী নই যার জীিবকার দািয়  

আ াহর ওপর নই। সূরা   দ - ৬। আ া   ছাড়া (আসমান যমীেনর) 

কান পিরচালনাকারী নই। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) 

বেলন: 
 ]5: السجدة [ ﴾ُر اْلَأْمَر ِمَن السََّماِء ِإَلى اْلَأْرِضُیَدبِّ﴿

অথ: িতিন (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) আসমান থেক যমীন 

পয  সকল কাজ পিরচািলত কেরন। সূরা   আ  সাজদা   আয়াত ৫। 

আ া   ছাড়া জীবন ও মতুৃ  দানকারী কউ নই। আ া   (আলাইিহস 

সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
 [56: یونس [﴿ُھَو ُیْحِیي َوُیِمیُت َوِإَلْیِھ ُتْرَجُعوَن﴾ 

অথ: িতিনই (আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) ) জীবন ও 

মতুৃ  দান কেরন। আর তামরা তাঁরই িদেক ত াবতীত হেব। সূরা   

ইউনসু আয়াত ৫৬। 
এ কার তাওহীদ (তাওহী র বূিবয়া   ) রাসূল (সা ালা  আলাইিহ 

ওয়া সা াম) এর সময়কালীন কােফররা ¯̂xKvi কেরিছল। িক  এ 

¯x̂Kv‡ivw³ তােদরেক ইসলােম েবশ কেরিন। যমন আ া   তায়ালা 

বেলন: 

 ﴿َوَلِئْن َسَأْلَتُھْم َمْن َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض َلَیُقوُلنَّ اللَُّھ﴾ 
অথ: আপিন যিদ তােদরেক িজে স কেরন য, আসমানসমূ   ও যমীন 

ক সৃি  কেরেছন? তাহেল তারা অবশ ই বলেব য, আ া   তায়ালা। 

সূরা   লু মান আয়াত ২৫। 
২- তাওহী ল উলুিহইয়া   (ইবাদােতর ে  আ াহর এক বাদ ): আর 

তা হেলা বা ার ঐ সকল কেম আ াহর এক বাদ, য সকল কােজর 

ব াপাের িতিন (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) মানষুেক আেদশ 

িদেয়েছন। অতএব, সকল কার ইবাদাত লাশারীক, এক-অি তীয় 

আ াহর জন ই করেত হেব। যমন: য়া' ( াথনা বা আ ান করা), 
ভয়, ভরসা, সহেযাগীতা কামনা করা এবং আ য় চাওয়া ইত াদী। তাই 
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আমরা আ া   ছাড়া অন  কাউেক আ ান করব না। িতিন (আলাইিহস 

সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
 ]60: غافر [﴿َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم﴾ 

অথ: তামােদর পালনকতা বেলন, তামরা আমােক ডােকা, আিম 

তামােদর ডােক সাড়া িদব। সূরা   গািফর (মু'িমন) আয়াত ৬০। আমরা 

আ া   ছাড়া অন  কাউেক ভয় কিরনা। আ া   (আলাইিহস সালাতু 

ওয়াস সালাম) বেলন: ﴾ آل [﴿َفَلا َتَخاُفوُھْم َوَخاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن
175 :عمران    

অথ: (শয়তান তার ব েুদরেক ভয় দখায়) অতএব, তােদরেক ভয় 

কেরা না, বরং আমােক ভয় কর, যিদ তামরা মু'িমন হও। সূরা   আিল 

ইমরান আয়াত ১৭৫। আমরা আ াহর উপরই ভরসা কির। আ া   

(আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) e‡jb: َوَعَلى اللَِّھ َفَتَوكَُّلوا ِإْن ُكْنُتْم﴿
 ُمْؤِمِنیَن﴾
অথ: ব তঃ তামরা যিদ মু'িমন হও, তাহেল তামরা আ াহর উপরই 

ভরসা কর। সূরা   আল মােয়দা   আয়াত ২৩। আমরা আ া   ব তীত 

অন  কারও িনকেট সাহায  াথনা কির না। িতিন (আলাইিহস সালাতু 

ওয়াস সালাম) মানেুষর ভাষায় e‡jb: ِإیَّاَك َنْعُبُد َوِإیَّاَك﴿
5: الفاتحة [َنْسَتِعیُن﴾  

অথ: আমরা আপনারই ইবাদাত কির এবং আপনারই িনকেট সাহায  

াথনা কির। সূরাহ আল ফািতহা   আয়াত ৫। 
আমরা আ াহর িনকেটই আ য় াথনা কির, আ া   (আলাইিহস 

সালাতু ওয়াস সালাম) e‡jb:  অথ: আপিন ﴿ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس﴾ 

বলনু: আিম আ য় হণ করিছ মানেুষর পালন কতার। সূরা   আ াস 

আয়াত ১। আর এ কার তাওহীদ (তাওহী ল উলিুহয় া  ) িনেয়ই 

নবীগেণর (আলাইিহমু   সালাম) আগমণ ঘেটিছল। আ া   (আলাইিহস 

সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
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﴿َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ ُأمٍَّة َرُسوًلا َأِن اْعُبُدوا اللََّھ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت﴾  
 ]36: النحل [

 
 
অথ: আর আিম েত ক জািতর মেধ  রাসূল পািঠেয়িছ (এ সংবাদ 

িদেয়) য, তামরা আ াহর ইবাদাত কর এবং া ত (আ া   ব তীত 

যা িকছুর ইবাদাত করা হয়) থেক দেূর থাক। সূরা   আ  নাহল আয়াত ৩৬। 
এ কার তাওহীদেকই কািফররা াক ও আধিুনক যেুগ A¯x̂Kvi 
কেরেছ। যমন আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) কােফরেদর 

ভাষায় বেলন: 
 ]5: ص [َشْيٌء ُعَجاٌب﴾ ﴿َأَجَعَل اْلآِلَھَة ِإَلًھا َواِحًدا ِإنَّ َھَذا َل

অথ: মহুা াদ (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) িক ব  ইলােহর 

পিরবেত এক ইলা   বািনেয় িনেয়েছন? এেতা এক অত া য ব াপার। 

সূরা   সায়াদ আয়াত ৫। 
৩-  توحید األسماء والصفات: (তাওহী ল আসমা ওয়াসিসফাত):  
আর তা হেলা করুআন এবং সহী   হাদীেস আ া   ও রাসূল (সা ালা  

আলাইিহ ওয়া সা াম) কতৃক আ াহর য সকল নাম ও ণাবলী উে খ 

করা হেয়েছ তা বা েব ও মলূ অেথ িব াস করা। আ া   তায়ালার 

অেনক নাম রেয়েছ। যমন: আর-র  মান (অসীম দয়ালু), আ  -সামী' 
(সবে াতা), আল-বাসীর (সব া)। আল-আযীয (মহাপরা মশালী) 

এবং আল-হাকীম (মহা ানী) ইত াদী। আ া   তায়ালা বেলন: 
 ]11: الشورى [﴿َلْیَس َكِمْثِلِھ َشْيٌء َوُھَو السَِّمیُع اْلَبِصیُر﴾ 

অথ: কান ব ই তাঁর অনু প নয়। ব তঃ িতিন সব িকছু শােনন ও 

দেখন। সূরা   আ  রা আয়াত ১১। 
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কৃতকাযগেণর ণাবলী: 
 
আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 

ِإلَّا الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا ) 2(ِإنَّ اْلِإْنَساَن َلِفي ُخْسٍر ) 1(﴿َواْلَعْصِر  
 ]3-1: العصر [الصَّاِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّْبِر﴾ 

অথ: যেুগর সম (অথবা আসেরর সমেয়র সম)। িন য়ই সম  

মানষুই িতর মেধ  পিতত রেয়েছ। িক  যারা ঈমান এেনেছ, সৎ 

আমল কেরেছ, পর র এেক অন েক সত  স েক স পেদশ িদেয়েছ 

এবং পর র এেক অন েক ধয  ধারেণর উপেদশ িদেয়েছ, (তারা 

িতর মেধ  নই)। সূরা   আ  -আসর আয়াত ১-৩।  
অ  সূরায় আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) যগু বা আসেরর 

সমেয়র শপথ কের বেলেছন: সকল মানষু িত ও ংেসর  মেধ  

রেয়েছ। তেব যারা চারিট েণ ¸YvwšẐ হেবন তারা ব তীত।  
স চারিট ণ হল:  

১- আল-ঈমান: আর তা হল: আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস 

সালাম) , তাঁর নাবী মহুা াদ (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) এবং 

ীন ইসলাম স েক ানাজন করা। 
২- আল-আ'মালু  সািল   (সৎকম): যমন: সালাত (নামায), যাকাত, 
িসয়াম ( রাযা), সত বাদীতা এবং িপতা-মাতার সােথ স বহার করা 

ইত াদী। 
৩- পর রেক স পেদশ দওয়া: আর তা হেলা, মানষুেক ঈমান ও 

সৎকেমর িত আ ান করা এবং এ ব াপাের উৎসাহ দওয়া। 
৪- পর রেক ধয  ধারেণর উপেদশ দওয়া: আর তা হেলা, আ া   ও 

রাসূেলর (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) আনগুেত র কােজ এবং 

িবপদাপেদ ধয  ধারণ করা। 
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তাওহীদ পিরপ ী ও তা ভ কারী িবষয়সমূহ: 
 
১- আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) মানেুষর উপর সব থম 

য িবষয় ফরয কেরেছন তা হেলা, আ াহর িত ঈমান আনা এবং 

তা তেক A¯x̂Kvi । যমন আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) 

বেলন: 
اللََّھ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت﴾ ﴿َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ ُأمٍَّة َرُسوًلا َأِن اْعُبُدوا   
 ]36: النحل [

অথ: আর আিম েত ক জািতর মেধ  রাসূল পািঠেয়িছ য, তামরা 

আ াহর ইবাদাত কর এবং া ত (আ া   ব তীত যা িকছুর ইবাদাত 

করা হয়) থেক দেূর থাক। সূরা   আ   না  ল আয়াত ৩৬। 
২- া েতর অথ: আ া   ছাড়া যা িকছুর ইবাদাত করা হয় এবং স 

তােত স  থােক। 
৩- া তেক A¯x̂Kvi করার িনয়ম হল: আপিন এ িব াস রাখেবন য, 
আ া   ছাড়া অন  কােরা ইবাদাত করা বািতল, তা পিরত াগ করতঃ 

তার িত িবে ষ পাষণ করেবন। া তীেদরেক কািফর বেল জানেবন 

এবং তােদর সােথ শ তা রাখেবন। 
৪- িশ  ক যা তাওহীেদর িবপরীত, তাওহীদ হেলা যাবতীয় ইবাদাত 

এক ও অি তীয় আ াহর জন  করা। িশরক হেলা, য কান একিট 

ইবাদাত আ া   ছাড়া অেন র জন  করা। যমন: আ া   ছাড়া অন েক 

আ ান করা বা ডাকা অথবা গাই াহেক িসজদাহ করা ইত াদী । 
 
 
 
৫- িশ  ক সবেচেয় বড় ও িতকারক না  । আ া   (আলাইিহস 

সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
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النساء [ِإنَّ اللََّھ َلا َیْغِفُر َأْن ُیْشَرَك ِبِھ َوَیْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َیَشاُء﴾   ﴿
 :116[ 

অথ: িন য়ই আ া   তাঁর সােথ শরীক করােক মা কেরন না, এছাড়া 

যােক ই া মা কেরন। সূরা   আি সা আয়াত ১১৬।  
৬- িশ  ক যাবতীয় সৎকমেক বািতল বা ংস করতঃ িচর ায়ী 

জাহা ােম যাওয়া আবশ ক কের দয় এবং জা ােত েবেশ বাধা দয়। 

আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 

ِه َوَلْو َأْشَرُكوْا َلَحِبَط َعْنُھم َذِلَك ُھَدى الّلِھ َیْھِدي ِبِھ َمن َیَشاُء ِمْن ِعَباِد﴿
 ]-88األنعام]﴾ مَّا َكاُنوْا َیْعَمُلوَن 

অথ: এটাই হেলা আ াহর হদােয়ত, িতিন তাঁর বা াহেদর থেক 

যােক ই া তােক হদায়াত কেরন। তারা যিদ িশ  ক করেতা তাহেল 

তারা যা করেতা তা তােদর  থেক সব ব থ হেয় যত। সূরা   আল আ   

আ'ম আয়াত ৮৮। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) অন ে  

বেলন: 
: المائدة [ ﴾ِإنَُّھ َمْن ُیْشِرْك ِباللَِّھ َفَقْد َحرََّم اللَُّھ َعَلْیِھ اْلَجنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر ﴿

72[ 
অথ: িন য়ই য আ াহর সােথ শরীক কের, তার জন  আ া   তায়া'লা 

জা াত হারাম কেরেছন এবং তার িঠকানা হেলা জাহা াম। সূরা   আল 

মািয়দা   - ৭২। 
৭- কফুরী তাওহীদেক ন  কের। কুফরী হেলা এমন সকল কথা ও কাজ 

যা তােত িনপিতত ব ি েক তাওহীদ ও ঈমান থেক বর কের দয়। 

কফুরীর উদাহরণ: আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) অথবা 

করুআেনর আয়াত বা রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর 

সােথ ঠা া-িব প করা। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) 

বেলন: 
َلا َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم ) 65(ُقْل َأِباللَِّھ َوآَیاِتِھ َوَرُسوِلِھ ُكْنُتْم َتْسَتْھِزُئوَن ﴿

  ]66 - 65: التوبة [ ﴾َبْعَد ِإیَماِنُكْم
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অথ: আপিন বেল িদন, তামরা িক আ াহর সােথ, তাঁর আয়াত সমেূহর 

সােথ ও তাঁর রাসূেলর সােথ ঠা া-িব প করেত? তামরা ওযর পশ 

কেরা না, অবশ  তামরাই তা ঈমান আনার পর কফুরী কেরছ। সূরা   

তাওবা   - ৬৫-৬৬। 
৮- মনুািফ ী (ি মিুখতা) তাওহীদ পিরপ ী িবষয়। িনফা  হল: মানষু 

বািহ কভােব তাওহীদ ও ঈমান কাশ করেব িক  তার অ ের িশ  ক ও 

কফুরী গাপন রাখেব। িনফা  বা মনুািফ ীর উদারণ হল: মেুখ 

আ াহর িত ঈমান কাশ করা এবং অ ের কফুরী গাপন কের রাখা। 

যমন আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
 ﴾َیُقوُل آَمنَّا ِباللَِّھ َوِباْلَیْوِم اْلآِخِر َوَما ُھْم ِبُمْؤِمِنیَن َوِمَن النَّاِس َمْن﴿
 ]8: البقرة [

অথ: আর মানষুেদর মেধ  এমন িকছু লাক রেয়েছ যারা বেল আমরা 

আ া   ও পরকােল িব াস াপন কেরিছ, অথচ তারা মু'িমন নয়। সূরা   

আ   বা ারা   আয়াত ৮। অথাৎ তারা মেুখ বেল আমরা আ াহর িত 

ঈমান এেনিছ িক  বা েব তারা অ র থেক ঈমান আেনিন। 
 

শষ িদবেসর (পরকােলর) িত ঈমান: 
 
এ িদবেসর িত িব ােসর অথ: দৃঢ় এ িব াস রাখা য িকয়ামত িদবস 

অবশ ই সংঘিটত হেব। অতএব, আমােদর েত েকই িব াস কের য 

আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) মানষুেদরেক কবর থেক 

উি ত করেবন, অতপরঃ তােদর িহসাব িনেয় কতৃকম অনযুায়ী 

তােদরেক িতদান িদেবন। অবেশেষ জা াতীগণ জা ােত এবং 

জাহা ামীরা জাহা ােম ায়ী হেব। িকয়ামত িদবেসর িত িব াস 

ঈমােনর ছয়িট কেনর ( ে র) অন তম। কউ এর িত িব াস না 

রাখেল তার ঈমান সিঠক হেব না। 
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শষ িদবেসর িত িব াস িতনিট িবষয়েক অ ভু  কের: 

 
১- পুন ােন িব াস:  
তা হেলা মতৃ ব ি েদরেক কবর থেক পনু ীিবত করা, মতৃ শরীের 

আ া িফিরেয় দওয়া, অতপরঃ সকল মানষু আ াহর সামেন 

দ ায়মান হেব, তারপর তােদরেক পাশাক, জতুা ও খাতনা িবহীন 

অব ায় এক যায়গায় একি ত করা হেব। । পুন ােনর দলীল: আ া   

(আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
 ﴾ُثمَّ ِإنَُّكْم َیْوَم اْلِقَیاَمِة ُتْبَعُثوَن) 15(ُثمَّ ِإنَُّكْم َبْعَد َذِلَك َلَمیُِّتوَن ﴿ 
 ] 16 -15: المؤمنون [

অথ: তারপর িন য়ই তামােদরেক এর পের মতুৃ বরণ করেত হেব। 

তারপর িন য়ই তামােদরেক ি য়ামেতর িদন পনুরায় উঠােনা হেব। 

সূরা   আল ম'ুিমননূ আয়াত ১৫-১৬।  
একি ত করার (হাশেরর) দলীল: রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) এর বাণী: 
ُغْرال﴾﴿ یحشر الناس یوم القیامة حفاة عراة   

অথ: িকয়ামেতর িদন মানষুেদরেক জতুা, পাশাক এবং খাতনা িবহীন 

অব ায় সমেবত করা হেব। বুখারী ও মসুিলম । 

 
২- িহসাব-িনকাশ এবং মীযােন (দাঁিড় পা া) িব াস:  
 
সৃি জীব িনয়ােত য সকল আমল কেরেছ আ া   (আলাইিহস সালাতু 

ওয়াস সালাম) িকয়ামেতর িদন তােদর স সকল কেমর িহসাব িনেবন। 

অতএব, য ব ি  তাওহীদবাদী এবং আ া   (আলাইিহস সালাতু 
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ওয়াস সালাম) ও রাসূেলর (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) অনসুারী 

হেবন তাঁর িহসাব খুব সহজ হেব। আর যিদ কান ব ি  িশ  ক কের 

এবং আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) ও রাসূেলর (সা ালা  

আলাইিহ ওয়া সা াম) অবাধ  হেয় থােক তেব তার িহসাব খুব কিঠন 

হেব। বড় একটা পা ায় আমল সমহূ ওজন করা হেব, ভােলা আমল 

েলা এক পা ায় রাখা হেব, খারাপ আমল েলা অন  পা ায় রাখা 

হেব।  
যার খারাপ আমেলর চেয় ভােলা আমেলর পা া ভারী হেব িতিন 

জা াতী হেবন। অপর িদেক যার ভােলা আমেলর চেয় খারাপ আমেলর 

পা া ভারী হেব স জাহা ামী হেব। িহসােবর দলীল: আ া   

(আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
) 8(َفَسْوَف ُیَحاَسُب ِحَساًبا َیِسیًرا ) 7(َفَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُھ ِبَیِمیِنِھ ﴿  

) 10(َوَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُھ َوَراَء َظْھِرِه ) 9(ًرا َوَیْنَقِلُب ِإَلى َأْھِلِھ َمْسُرو
  ] اإلنشقاق[ ﴾َوَیْصَلى َسِعیًرا) 11(َفَسْوَف َیْدُعو ُثُبوًرا 

অথ: অতঃপর যার ডান হােত তার আমলনামা দয়া হেব। অতঃপর 

অিচেরই তার িহসাব িনকাশ সহজ করা হেব। ব তঃ স তার 

পিরবারবেগর িনকট স  িচে  ত াবতন করেব। িক  যার 

আমলনামা তার িপেঠর িপছেনর িদক থেক দয়া হেব। অতঃপর স 

অিচেরই মতুৃ েক ডাকেব এবং স উ  জাহা ােম েবশ করেব। সূরা   

আল ইনিশ া  আয়াত ৭-১২। 
মীযান বা মাপ যে র দলীল হল: আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস 

সালাম) বেলন: 
َوَنَضُع اْلَمَواِزیَن اْلِقْسَط ِلَیْوِم اْلِقَیاَمِة َفَلا ُتْظَلُم َنْفٌس َشْیًئا َوِإْن َكاَن ﴿

 ] األنبیاء) [47( ﴾ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َأَتْیَنا ِبَھا َوَكَفى ِبَنا َحاِسِبیَن
অথ: আিম িকয়ামেতর িদন ন ায়িবচােরর মানদ  াপন করব। 

অতঃপর কােরা ওপর িব মুা  যলুমু করা হেব না। আমল যিদ সিরষা 
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দানা পিরমাণও হয় তাও আিম উপি ত করব। ব ত িহসাব হণকারী 

িহেসেব আিমই যেথ । সূরা   আল Avw¤̂qvÕ আয়াত ৪৭। 
৩- জা াত ও জাহা াম: জা াত হেলা িচর ায়ী িনয়ামেতর ান। 

আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) মিুমন মু া ীনগেণর জন  

তা ত কের রেখেছন। যাঁরা তাঁর ও রাসূেলর (সা ালা  আলাইিহ 

ওয়া সা াম) আনগুত  কেরন। সখােন আ া   তায়া'লা খাদ , পানীয়, 
পাশাক-পির দ এবং পছ নীয় ব  সহ যাবতীয় িনয়ামত সমহূ জমা 

কের রেখেছন।  
িক  জাহা াম!! তা িচর ায়ী শাি র ান। আ া   এবং তাঁর রাসূেলর 

(সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) অবাধ  কািফরেদর জন  আ া   

(আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) এ জাহা াম ত কের রেখেছন। 

সখােন রেয়েছ িবিভ  রকম শাি , য ণা এবং দ  যা কান িদন কউ 

ক নাও করেত পােরনা।  
জা ােতর দলীল: আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 

َوَساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَھا السََّماَواُت َواْلَأْرُض ﴿
 ]133: آل عمران [﴾ ُأِعدَّْت ِلْلُمتَِّقیَن

অথ: আর তামরা তামােদর িতপালেকর মা ও জা ােতর জন  

ত অ সর হও, যার শ তা হেলা আসমান ও যমীন সমতুল । যা 

মু া ীনেদর জন  ত করা হেয়েছ। সূরা   আিল ইমরান আয়াত 

১৩৩। আ া   তায়া'লা অন  বেলন: 
 ﴾ُلوَنَفَلا َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُھْم ِمْن ُقرَِّة َأْعُیٍن َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َیْعَم﴿
 ]17: السجدة [

অথ: কউ জােন না তােদর জন  তােদর কতৃকেমর িতদান ¯îƒc 
(আ াহর িনকট) চাখ জড়ুােনা িক িক ব  গাপন রাখা হেয়েছ । সূরা   

আ   সাজদা   - ১৭। জাহা ােমর দলীল হল: আ া   (আলাইিহস 

সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
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: البقرة [ ﴾ي َوُقوُدَھا النَّاُس َواْلِحَجاَرُة ُأِعدَّْت ِلْلَكاِفِریَنَفاتَُّقوا النَّاَر الَِّت﴿
24[ 

অথ: সুতরাং তামরা স আ নেক ভয় কর, যার ই ন হেব মানষু ও 

পাথর, যা কািফরেদর জন  তরী করা হেয়েছ। সূরা   আল বা ারা   

আয়াত ২৪। অপর ােন িতিন (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) 

বেলন: 
 (13( ﴾َوَطَعاًما َذا ُغصٍَّة َوَعَذاًبا َأِلیًما) 12(ِإنَّ َلَدْیَنا َأْنَكاًلا َوَجِحیًما ﴿
 ] المزمل[

অথ: িন য়ই (তােদর জন ) আমার িনকেট রেয়েছ ভারী িশকল ও 

িলত আ ন। আর গলায় আটকােনা খাদ  এবং য ণাদায়ক শাি । 

সূরা   আল মু  যাি ল আয়াত ১২-১৩। 
হ আ া   আমরা আপনার িনকেট জা াত এবং তার িনকটবতীকারী 

কথা ও কােজর তৗফী  কামনা করিছ। জাহা াম এবং তার 

িনকটবতীকারী  কথা ও কাজ থেক আপনার িনকেট আ য় চাি । 

আমীন । 
 

ইসলামী আ ীদা   ও তার ে র উপের একিট ারি কা: 
 
আ ীদা   (িব াস) ও শরীয়েতর (মতাদেশর) mgš̂q হল ইসলাম ধম। 

আ ীদা    ারা সই সকল িবষয় উে শ  য েলা আ া সত ায়ন কের, 
তােত অ র শাি  পায় এবং দেয় এমন িব াস জ  হয় যােত কান 

সে হ ও সংশয় থােক না। 
শরীয়ত ারা উে শ  হল: সই সকল কাজ যা করেত ইসলাম আেদশ 

িদেয়েছ। যমনঃ সালাত (নামাজ), যাকাত, িসয়াম ( রাযা), এবং 

িপতা-মাতার সােথ স বহার করা ইত াদী। 
 

ইসলামী আ ীদা   বা িব ােসর িভি : 
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১- আ া   তায়ালার িত িব াস। 
২- তাঁর মালাইকা বা ফের  তাগেণর িত িব াস। 
৩- তাঁর িকতাবসমেূহর িত িব াস। 
৪- তাঁর রাসূলগেণর িত িব াস। 
৫- িকয়ামত িদবেসর িত িব াস। 
৬- তা দীেরর ভােলা মে র িত িব াস। 
এর দলীল হেলা আ াহ তায়ালার বাণী: 

َلْیَس اْلِبرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَھُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن ﴿
 ]177: البقرة [ ﴾اْلآِخِر َواْلَمَلاِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبیِّیَن آَمَن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم

অথ:  সৎকম ধু এই নয় য, পবূ িকংবা পি মিদেক মখু করেব। বরং 

বড় সৎকাজ হল এই য, ঈমান আনেব আ াহর উপর, িকয়ামত 

িদবেসর উপর, ফেরশতােদর উপর এবং সম  নবী-রাসূলগেণর 

উপর। সূরা   বা ারা   আয়াত ১৭৭। দেরর দলীল হেলা আ াহর 

বাণী: 
 ﴾َوَما َأْمُرَنا ِإلَّا َواِحَدٌة َكَلْمٍح ِباْلَبَصِر)49(ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر ﴿
 ]50-49: القمر [

অথ:  আিম েত ক ব েক পিরিমত েপ সৃি  কেরিছ। আমার কাজ তা 

এক মহুেূত চােখর পলেকর মত। সূরা   আল ামার আয়াত ৪৯-৫০। 

রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন: 
َقاَل َفَأْخِبْرِني َعْن اْلِإیَماِن َقاَل َأْن ُتْؤِمَن ِباللَِّھ َوَمَلاِئَكِتِھ َوُكُتِبِھ َوُرُسِلِھ ﴿

 ]مصحیح مسل] ﴾َواْلَیْوِم اْلآِخِر َوُتْؤِمَن ِباْلَقَدِر َخْیِرِه َوَشرِِّه
অথ: িজবরীল  ivm~j (mvjvjvû AvjvBwn Iqv mvjvg) Gi 
wbK‡U Cgvb m¤ú‡K© Rvb‡Z PvB‡j wZwb (mvjvjvû AvjvBwn Iqv 
mvjvg) e‡jb:Cgvb n‡jv Zywg; Avjvn&, Zvui †d‡ikZvMY, Zuvi 
wKZve mg~n, Zuvi রাসূলMY, িকয়ামত িদবস এবং তা দীেরর ভােলা 

মে র িত িব াস রাখেব। সহী   মসুিলম ১/৮৭। 
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ইসলামী আ ীদার : 
 
অেনক েলা িবষেয়র মাধ েম ইসলামী আ ীদার  কাশ পায়, 
তার মেধ  উে খ যাগ  হল: 
১- আমােদর জীবেন সবািধক েয়াজনীয় ও পণূ িবষয় হেলা 

আ ীদা  । কননা, অ র যিদ তার সৃি কতা মহান র লু আ'লামীেনর 

ইবাদাত না কের তেব তা সুখ, শাি  ও িনয়ামত পােব না। 
২- ইসলামী আ ীদা   সব চেয় বড় ও পূণ ফরয। এ জন  কউ 

ইসলাম হণ করেত চাইেল তার িনকেট সব থম ইসলামী আ ীদার 

¯x̂Kv‡ivw³ চাওয়া হয়। যমন আ াহর রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) বেলন: 
أمرت أن أقاتل الناس حتى یشھدوا أن ال إلھ إال اهللا وأن محمدا ﴿

 ﴾رسول اهللا
অথ: মানষু যত ন “আ া   ছাড়া সত  কান মা'বূদ নই এবং মহুা াদ 

(সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) আ াহর রাসূল” এ কথার সা  না 

িদেব আিম তত ন তােদর সােথ যু  করেত আিদ  হেয়িছ। বুখারী ও 

মসুিলম। 
৩- ইসলামী আ ীদাই একমা  আ ীদা   যা িনরাপ া, শাি , সুখ এবং 

আন  কােয়ম কের। আ া   বেলন: 
َبَلى َمْن َأْسَلَم َوْجَھُھ ِللَِّھ َوُھَو ُمْحِسٌن َفَلُھ َأْجُرُه ِعْنَد َربِِّھ َوَلا َخْوٌف  ﴿

 ]112: البقرة [ ﴾َعَلْیِھْم َوَلا ُھْم َیْحَزُنوَن
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অথ: হাঁ, য ব ি  িনেজেক আ াহর উে েশ  সমপণ কেরেছ এবং স 

সৎকমশীলও বেট তার জন  তার পালনকতার কােছ পরু ার রেয়েছ। 

তােদর ভয় নই এবং তারা িচি তও হেব না। সূরা   বা ারা    ১১২। 

ইসলামী আ ীদাই কবল সু তা ও সুখ-সমিৃ  িতা করেত পাের। 

আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
َوَلْو َأنَّ َأْھَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْیِھْم َبَرَكاٍت ِمَن السََّماِء ﴿

 ]96: األعراف [ ﴾َواْلَأْرِض
অথ:  আর যিদ স জনপেদর অিধবাসীরা ঈমান আনত এবং তা ওয়া 

(পরেহযগারী) অবল ন করত, তেব আিম তােদর িত আসমানী ও 

পািথব িনয়ামতসমহূ উ ু  কের িদতাম। সূরা   আল আরাফ আয়াত ৯৬। 
৪- ইসলামী আ ীদাই পিৃথবীেত মতা লাভ এবং ইসলামী রা  

িত ার মাধ ম। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
ِمْن َبْعِد الذِّْكِر َأنَّ اْلَأْرَض َیِرُثَھا ِعَباِدَي  ﴿َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الزَُّبوِر

 ]105: األنبیاء [ الصَّاِلُحوَن﴾
অথ: আিম উপেদেশর পর যাবুের িলেখ িদেয়িছ য, আমার 

সৎকমপরায়ণ বা াগণ অবেশেষ পিৃথবীর অিধকারী হেব। সূরা   আল 

Avw¤̂qv আয়াত ১০৫। 
 

আ াহর িত ঈমান: 
 
আ াহর িত ঈমান আনার অথ: আ াহর অি েক িনি ত ও দঢ়ৃভােব 

িব াস করা। ভু , ইবাদাত এবং নাম ও ণাবলীর ে  আ াহর 

এক বাদেক ¯x̂Kvi করা। আ াহর িত ঈমান চারিট িবষয়েক শািমল 

কের: 
১- আ াহর (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) অি  িনি তভােব 

িব াস করা। 
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২- আ াহর ভুে  িব াস াপন করা। 
৩- আ াহই একমা  সত  ইলা   ও ইবাদােতর যাগ  এ িব াস রাখা। 
৪- আ াহর নাম ও ণাবলীর উপর িব াসরাখা। 
এ চারিট িবষেয় আমরা িব ািরত আেলাচনা করব ইনশা আ া  । 
 

১- আ াহর অি ে  িব াস াপন করা: 
 
ক- আ াহর অি ে  িব াস াপন করা মানেুষর ¯f̂veRvZ িবষয়। 

অিধকাংশ মানষু আ াহর অি ে  িব াসী। সামান  সংখ ক নাি ক 

ব তীত কউ এ ব াপাের ি মত পাষণ কেরিন। েত ক সৃি  জীবই পবূ 

তা'লীম ছাড়াই তােদর পালনকতার প  থেক ঈমােনর উপর সৃ । 

যমন আমরা আ ানকারীেদর আ ােন সাড়া দওয়া এবং 

াথনাকারীেদর াথীত ব  াি র কথা িন ও দেখ থািক, যা 

আ াহর অি ে র উপর  মাণ বহন কের। আ াহ তা (আলাইিহস 

সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
 ﴾ِإْذ َتْسَتِغیُثوَن َربَُّكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم﴿

অথ: তামরা যখন ফিরয়াদ করেত আর  কেরিছেল ীয় পালনকতার 

িনকট। তখন িতিন তামােদর ফিরয়ােদর ম রুী দান করেলন। সূরা   

আল আ  ফাল আয়াত ৯। 
খ- েত েকই জােন কান িকছু সংঘিটত হেল তার স াদনকারী বা 

সংঘটক থাকা আবশ ক। অসংখ  সৃি জীব এবং িতিনয়ত আমরা 

িনয়ােত যা দখিছ তারও একজন া দরকার িযিন এ েলা সৃি  

কেরেছন। িতিনই হেলন আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম)। 

কননা া িবহীন সৃি  আসেত পােরনা। তমিন এটাও অস ব য 

কউ িনেজই িনেজেক সৃি  করেব, কননা কান ব  িনেজই িনেজেক 

সৃি  করেত পাের না। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) 

বেলন: 
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 ]35: الطور [ ﴾َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغْیِر َشْيٍء َأْم ُھُم اْلَخاِلُقوَن﴿
অথ: তারা িক আপনা-আপিনই সৃিজত হেয় গেছ, না তারা িনেজরাই 

া? সূরা   আ   রু আয়াত ৩৪। 
আয়ােতর অথ হল: তারা া ছাড়া সৃ  হয়িন, আর তারা িনেজরাও 

িনেজেদরেক সৃি  কেরিন, তাহেল এটা  হেয় যায় য তােদর া 

হেলন মহান আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম)। 
গ- আসমান, যমীন,চ , সূয, তারকা এবং গাছ-পালাসহ সুশৃ ল এ 

িনয়া িনি ত েপ মাণ কের য এই পিৃথবীর একজন একক া 

রেয়েছন। আর িতিনই হেলন মহান র লু আ'লামীন। িতিন বেলন: 
[ ﴿ ُصْنَع اللَِّھ الَِّذي َأْتَقَن ُكلَّ َشْيٍء ﴾  ]88-النمل  

অথ: এটা আ াহর কািরগরী, িযিন সবিকছুেক কেরেছন সুসংহত। সূরা   

আ   নামল আয়াত ৮৮।  
 
তারকা ও ন  সমহূ িনিদ  িনয়েম চলা- ফরা করেছ, িনজ ক  পথ 

থেক িবচু ত হয় না। েত কিট ন  িনিদ  ক পেথ চেল এবং তা 

কখনও অিত ম কের না। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) 

বেলন: 
َالا لشَّْمُس َیْنَبِغي َلَھا َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوَلا اللَّْیُل َساِبُق النََّھاِر َوُكلٌّ ِفي ﴿

 ]40: یس [ ﴾َفَلٍك َیْسَبُحوَن
অথ: সূয নাগাল পেত পাের না চে র এবং রাি  অে  চেল না িদেনর, 

েত েকই আপন আপন ক পেথ স রণ কের। সূরা   ইয়াসীন আয়াত 

৪০। 
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২- আ াহর ভূে  িব াস: 
 
ক- আ াহর ভূে  িব ােসর অথ: এ কথা ¯̂xKvi করা য আ া   

(আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) সব িকছুর পালনকতা, মািলক, 
সৃি কতা, িরিযকদাতা, িতিন জীবন ও মতুৃ  দন, উপকার ও িত 

পৗছান, সব িকছুই তাঁর, তাঁর হােত সকল কল াণ, িতিন সব িকছু 

করেত পােরন। এসকল ে  তাঁর কান শরীক বা অংশীদার নই। 
আ াহর ভুে  িব াস হল: দঢ়ৃ এ িব াস রাখা য আ া   তায়ালাই 

একমা  রব বা িতপালক, তাঁর কান শরীক নই এবং আ াহর কােজ 

তাঁেক একক িহেসেব িব াস করা। যমন: এ আ ীদা   পাষণ করা য 

এ পিৃথবীেত যা িকছু আেছ সবিকছুর সৃি কতা হেলন একমা  আ া   

(আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম)। আ া   তায়া'লা বেলন: 
 ]62: الزمر [ ﴾للَُّھ َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُھَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َوِكیٌلا﴿

অথ: আ া   সবিকছুর া এবং িতিন সবিকছুর দািয়  হণ কেরন। 

সূরা   আয যমুার আয়াত ৬২। িতিনই সকল সৃি জীেবর িরিয দাতা। 

আ া   বেলন: 
 ]6: ھود [ ﴾لَّا َعَلى اللَِّھ ِرْزُقَھاَوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اْلَأْرِض ِإ﴿

অথ: আর পিৃথবীেত কান িবচরণশীল নই, যার জীিবকার দািয়  

আ াহর উপর নই (অথাৎ, পিৃথবীর সকল জীেবর িরিযেকর দািয়  

আ াহর উপর)। সূরা   দ আয়াত ৬।  
 
আ া   সবিকছুর মািলক। িতিন (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) 

বেলন: 
 ﴾ِللَِّھ ُمْلُك السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوَما ِفیِھنَّ َوُھَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر﴿
 ]120: المائدة [
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অথ: নেভাম ল, ভমূ ল এবং এত ভেয় অবি ত সবিকছুর আিধপত  

আ াহরই। িতিন সবিকছুর উপর মতাবান। সূরা   আল মািয়দা   

আয়াত ১২০। 
খ- আ া   তায়ালা এককভােব সকল সৃি জীেবর পালনকতা। িতিন 

(আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন:  ﴾ اْلَحْمُد لّلِھ َربِّ اْلَعاَلِمیَن ﴿
2-الفاتحة( ) 

অথ: যাবতীয় শংসা আ া   তায়ালার িযিন সকল সৃি  জগেতর 

পালনকতা। সূরা   আল ফািতহা আয়াত ২।  
র ুল আলামীেনর অথ: িতিন (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) সকল 

সৃি জীেবর সৃি কতা, মািলক, কল াণকারী । িবিভ  িনয়ামত ও 

অনু েহর ারা িতিন তােদরেক লালন পালন কেরন। 
গ- আ া   তায়ালা সকল সৃি জীবেক তাঁর ভেু র িব াস িদেয়ই সৃি  

কেরেছন, এমনিক রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর 

যামানার আরবীয় মশুিরকেদরেকও। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস 

সালাম) বেলন: 
َسَیُقوُلوَن ) 86(ُقْل َمْن َربُّ السََّماَواِت السَّْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظیِم ﴿

َوَلا  ُقْل َمْن ِبَیِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْيٍء َوُھَو ُیِجیُر) 87(ِللَِّھ ُقْل َأَفَلا َتتَُّقوَن 
 ﴾َسَیُقوُلوَن ِللَِّھ ُقْل َفَأنَّى ُتْسَحُروَن) 88(ُیَجاُر َعَلْیِھ ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن 

  ]89 – 86: المؤمنون [
অথ: বলনু: স াকাশ ও মহা-আরেশর মািলক ক? অবশ ই তারা 

বলেব: আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম)। বলনু: তবুও িক 

তামরা ভয় করেব না?  
বলনু: তামােদর জানা থাকেল বল, কার হােত সব ব র কতৃ , িযিন 

র া কেরন এবং যার কবল থেক কউ র া করেত পাের না ? 
অবশ ই তারা বলেব: আ াহর। বলনু: তাহেল কাথা থেক 

তামােদরেক জা  করা হে ? সূরা   আল ম'ুিমননূ আয়াত ৮৬-৮৯। 
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আ া   তায়ালার ভেু  িব াস করেলই কউ মসুিলম হেয় যায় না। 

বরং অবশ ই তােক আ াহর উলিুহয় ােত (ইবাদােতর ে  আ াহর 

এক বােদ) িব াস াপন করেত হেব। কননা, আ াহর ভুে  িব াস 

াপেনর পরও রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) ম ার 

রুাইশেদর সােথ যু  কেরেছন। 
ঘ- আসমান-যমীন, হ-উপ হ, তারকা, গাছ-পালা এবং মানষু ও 

ি নসহ সারা িব  মহান আ াহর অনগুত ও অধীেন রেয়েছ। আ া   

(আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
 ﴾َوَلُھ َأْسَلَم َمْن ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض َطْوًعا َوَكْرًھا َوِإَلْیِھ ُیْرَجُعوَن﴿ 
 ]83 آل عمران[

অথ: আসমান ও যমীেন যা িকছু রেয়েছ ায় হাক বা অিন ায় 

হাক, তাঁরই অনগুত হেব এবং তাঁর িদেকই িফের যােব। সূরা   আল 

ইমরান আয়াত ৮৩। অতএব, কান সৃি  জীবই আ াহর শি  ও 

িনধািরত তা দীর হেত বর হেত পারেব না।  
কননা, আ া   তায়ালাই হেলন তােদর মািলক, িতিন িনেজর িহকমত 

অনযুায়ী যভােব ই া তােদরেক পিরচালনা কেরন। িতিন সকল জীেবর 

সৃি কতা। আ া   ব তীত সবিকছু তাঁর তরী, দরী  এবং তােদর 

সৃি কতা মহান র লু আলামীেনর িনকেট মখুােপ ী। 
 
ঙ- যখন এটা িনি ত হেলা য আ া   তায়ালাই সবিকছুর মািলক তখন 

জানােগল, আ া   ছাড়া কান সৃি কতা, িরিয দাতা নই। একমা  

আ াহই সারা িবে র পিরচালনাকারী। অতএব, আ াহর অনমুিত 

ব তীত একটা িপিপিলকাও নেড় না। তাই আমােদর জন  ওয়ািজব হেলা 

আমরা আ াহর সােথ স ক রাখব, িবপদাপেদ তাঁর িনকেটই াথনা 

করব, তাঁর উপর ভরসা রাখেবা। কননা, আ া   (আলাইিহস সালাতু 

ওয়াস সালাম) হেলন আমােদর সৃি কতা, িরিয দাতা এবং মািলক। 
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৩- আ াহর উলূিহয় ার িত িব াস: 
 
ক- ইলা   (মা'বূদ) িহেসেব আ াহর িত িব ােসর অথ: এ দঢ়ৃ িব াস 

রাখা য কবল মা  আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) কাশ  

অ কাশ  সকল কার ইবাদােতর হ দার এবং যাগ । যমন: য়া', 
ভয়, ভরসা, সহেযাগীতা াথনা করা, সালাত, যাকাত, িসয়াম ( রাযা) 

ইত াদী। িনি তভােব বা ার জানা উিচৎ আ া   তায়ালাই হেলন কতৃ 

মা'বূদ বা ইবাদােতর যাগ , তাঁর কান শরীক নই। অতএব, আ া   

(আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) ব তীত সত  কান মা'বূদ-উপাস  

নই। আ া   তায়ালা বেলন: 
 ]163: البقرة [  ﴾َوِإَلُھُكْم ِإَلٌھ َواِحٌد َلا ِإَلَھ ِإلَّا ُھَو الرَّْحَمُن الرَِّحیُم﴿

অথ: আর তামােদর মা'বূদ তা এক-ই মা'বূদ, িতিন ছাড়া আর কান 

সত  মা'বূদ নই, িতিন ক ণাময় ও মহান দয়ালু। সূরা   আল বা ারা   

আয়াত ১৬৩।  
আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) সংবাদ িদেয়েছন উপাস  

এবং মা'বূদ হেলন একজন। অতএব, আ া   ব তীত কাউেক ইলা   

িহেসেব হণ করা এবং িতিন (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) 

ব তীত কারও ইবাদত করা জােয়য নয়। 
খ- আ াহর উলূিহয় ােত িব াস: তা হেলা এ কথা ¯x̂Kvi করা য 

আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) একমা  সত  মা'বূদ, তাঁর 

কান শরীক নই। ইলা   শে র অথ মা’লু   অথাৎ ভালবাসা ও স ান 

সহকাের যার ইবাদাত করা হয়। অতএব, উলিুহয় া   হেলা, সকল 

কার ইবাদােত আ াহর এক বাদ।  
তাই আমরা আ া   ব তীত অন েক ডািকনা, িতিন (আলাইিহস সালাতু 

ওয়াস সালাম) ব তীত কাউেক ভয় কির না।  
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আমরা কবল তাঁর (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) উপরই ভরসা 

কির, তাঁেকই িসজদা   কির, তাঁর িনকেটই নত হই। স ত কারেনই 

আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) ব তীত কউ ইবাদােতর 

যাগ  নয়। এ কথারই মাণেমেল আ াহ তায়ালার বাণী: 
﴿ 5- ِإیَّاَك َنْعُبُد وِإیَّاَك َنْسَتِعیُن ﴾ الفاتحة  

অথ: আমরা একমা  তামারই ইবাদত কির এবং ধমুা  তামারই 

সাহায  াথনা কির। সূরা   ফািতহা আয়াত ৫। 
গ- উলূিহয় া   বা ইবাদােত আ াহর এক বােদ িব ােসর : 

িনে া  িবষয় েলা থেক আ াহর উলিূহয় ােতর  বুঝা যায়: 
* মানষু এবং ি ন সৃি র একমা  উে শ  হেলা এক অি তীয়, 
লাশারীক আ াহর ইবাদাত করা। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস 

সালাম) বেলন: 
 ]56: الذاریات [ ﴾َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإْنَس ِإلَّا ِلَیْعُبُدوِن﴿

অথ: আমার ইবাদাত করার জন ই আিম মানব ও ি ন জািতেক সৃি  

কেরিছ। সূরা   আ  -যািরয়াত আয়াত ৫৬। 
* রাসূলগণ (আলাইিহমু   সালাম) এবং আসমািন িকতাবসমহূ রেণর 

উে শ  হেলা এ কথার ¯x̂K…wZ দওয়া য আ া   তায়ালাই একমা  

সত  মা'বূদ। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
 ﴾َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ ُأمٍَّة َرُسوًلا َأِن اْعُبُدوا اللََّھ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت﴿
 ]36: النحل [

অথ: আিম েত ক উ ােতর মেধ ই রাসূল রণ কেরিছ এই মেম য, 
তামরা আ াহর ইবাদাত কর এবং া ত থেক িনরাপদ থাক। সূরা   

আ   না  ল আয়াত ৩৬। 
 
* েত ক ব ি র উপর সব থম আ াহ তায়ালার উলিূহয় ােত িব াস 

াপন করা ফরয। যমন: আ াহর রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া 
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সা াম) যখন ময়ুায িবন জাবাল  ক ইেয়েমেন পাঠান তখন তাঁেক 

য ওিসয়ত কেরন তা হল: 
 ﴾ِإنََّك َتْقَدُم َعَلى َقْوٍم َأْھِل ِكَتاٍب َفْلَیُكْن َأوََّل َما َتْدُعوُھْم ِإَلْیِھ ِعَباَدُة اللَِّھ﴿

অথ: তুিম এমন জািতর িনকেট যা  যারা আ  েল িকতাব। অতএব, 
তােদরেক সব থম আ াহর ইবাদােতর  িত দাওয়াত িদেব। বুখারী ও 

মসুিলম। অথাৎ: সকল কার ইবাদােত আ াহর এক বােদর িত 

আ ান করেব। 
ঘ- (الإلھ إالاهللا ) লা-ইলাহা ই া া   এর : জীবেনর থম ও 

শেষ এই মযাদাপণূ বাক  বা কািলমািট পাঠ ও িব াস করা েত ক 

ব ি র জন  ওয়ািজব। য ব ি  এ কািলমার উপর ( িব াস সহকাের) 

মতুৃ  বরণ করেব িতিন জা াতীেদর অ ভু  হেবন। নবী কারীম 

(সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন: 
 ﴾َمْن َماَت َوُھَو َیْعَلُم َأنَُّھ َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َدَخَل اْلَجنََّة﴿

অথ: আ া   ছাড়া সত  কান মা'বূদ নই, একথা জানা ও িব াস করা 

অব ায় য ব ি  ইে কাল করেব স জা ােত েবশ করেব। সহী   

মসুিলম ১/১২৫।  
উপেরা  আেলাচনা থেক ইহা  য, লা-ইলাহা ই া া   (আ া   

ছাড়া সত  কান মা'বূদ নই) এর ানাজন করা সবেচেয় বড় ও 

পনূ ওয়ািজব। 
 
লা-ইলাহা ই া া এর অথ: এক আ (  الإلھ االاهللا)   া   ছাড়া সত  

কান মা'বূদ নই। এখােন আ া   ছাড়া সকেলর থেক উলিূহয় া   বা 

ইবাদােতর যাগ তােক A¯x̂Kvi করা হেয়েছ। অপর িদেক সকল কার 

ইবাদাতেক একমা  লাশারীক আ াহর জন  সাব  করা হেয়েছ। 
ইলা   শে র অথ: মা'বূদ বা যার ইবাদত করা হয়। অতএব, য ব ি  

আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) ব তীত অন কােরা ইবাদাত 

করল, স তােক ইলা   বা মা'বূদ িহেসেব হণ করল। এক অি তীয় 
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আ া   ব তীত যােদর ইবাদাত করা হয় তারা বািতল। আ া   তায়া'লাই 

একমা  ইলা  , অ রসমহূ ভালবাসা, স ান, িবনয়, ন তা, ভয়-ভরসা 

এবং আ'র মাধ েম যার ইবাদাত করেব।  
লা-ইলাহা ই া া   এর অথ বা বায়ন ব তীত কান অ র খুশী, সুখী 

ও সৗভাগ শীল হেত পাের না। কননা, কবল মা  এক আ াহর 

ইবাদােতই রেয়েছ পণূ সুখ, শাি , িনয়ামত এবং সু র জীবন। 
O-اركان الإلھ اال اهللا  : লা-ইলাহা ই া া   এর িভি সমূহ: এই 

মযাদাপণূ কািলমািটর 'িট রাকন বা িভি  রেয়েছ, তা হল: না বাধক 

এবং হাঁ বাধক। 
থম কন:  الإلھ) ( লা-ইলাহা: আর ইহা হেলা আ া   ব তীত অেন র 

ইবাদাতেক A¯̂xKvi করা, িশ  কেক বািতল িহেসেব িব াস করা এবং 

অত াবশ কভােব আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) ব তীত 

যােদর ইবাদাত করা হয় তা কফুরী বেল জানা। 
ি তীয় কন: (ِإلَّا اللَّھ) ই া া  : ইহা হেলা সকল কার ইবাদাত এক 

আ াহর জন  সাব  করা এবং তা কবলমা  আ াহর িনিমে ই 

স াদন করা। এর দলীল হেলা আ াহর বাণী:  
 ﴾َفَمْن َیْكُفْر ِبالطَّاُغوِت َوُیْؤِمْن ِباللَِّھ َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى﴿
 ]256: البقرة [

অথ: যারা গামরা  কারী া তেদরেক মানেব না এবং আ াহেত 

িব াস াপন করেব, স ধারণ কের িনেয়েছ সুদঢ়ৃ হাতল। সূরা   আল 

বা ারা   আয়াত ২৫৬।  
আ াহর বাণী: َفَمْن َیْكُفْر ِبالطَّاُغوِت হেলা থম কন লা-ইলাহার 

অথ। َوُیْؤِمْن ِباللَِّھ ি তীয় রাকেনর তথা ই া াহর অথ। 
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লা-ইলাহা ই া ােহর শতাবলী: 
 
লা-ইলাহা ই া ােহর সাতিট শত রেয়েছ যা একসােথ পাওয়া 

আবশ ক। একসােথ সাতিট শত পাওয়া না গেল তা পাঠকারীর কান 

উপকাের আসেব না।  
শত েলা িন প: 
১- العلم আ   ইলম: َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ (লা-ইলাহা ই া া  ) এর অথ 

স েক সম ক ান থাকা। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) 

বেলন: 
 (19سورة محمد (﴿َفاْعَلْم َأنَُّھ َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ﴾  

অথ: জেন রাখুন, আ া   ব তীত (সত ) কান উপাস  নই। সূরা   

মহুা াদ আয়াত ১৯। 
দৃঢ় িব)  الیقین-  াস): এ কািলমা য সকল িবষেয়র উপর মাণ বহন 

কের তােত দঢ়ৃ িব াসী হওয়া। যিদ তােত সি হান ও দা ল মান হয় 

তেব এ কািলমা তার উপকাের আসেব না। আ া   (আলাইিহস সালাতু 

ওয়াস সালাম) বেলন: 
 ﴿ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذیَن آَمُنوا ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ ُثمَّ َلْم َیْرَتاُبوا﴾
অথ: তারাই মু'িমন, যারা আ া   ও তাঁর রাসূেলর িত ঈমান আনার 

পর সে হ পাষণ কের না। সূরা   আ   জরাত ১৫। 
৩- القبول ( হণ করা): এ কািলমা একমা  আ া   তায়া'লার য সকল 

ইবাদাত করা এবং িতিন (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) ব তীত  

অেন র ইবাদাত পিরত াগ করার মাণ বহন কের তা হণ করা। িক  

কান ব ি  যিদ এ কািলমা পাঠ করতঃ এক আ াহর ইবাদাত হণ না 

কের, তাহেল স ঐ সকল লাকেদর অ ভু  হেব যােদর ব াপাের 

আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলেছন:-  
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َوَیُقوُلوَن َأِئنَّا ) 35(ِإنَُّھْم َكاُنوا ِإَذا ِقیَل َلُھْم َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َیْسَتْكِبُروَن ﴿
 [:الصافات[﴾)36(آِلَھِتَنا ِلَشاِعٍر َمْجُنوٍن  َلَتاِرُكو

অথ: তােদর যখন বলা হত, আ া   ব তীত সত  কান উপাস  নই, 
তখন তারা ঔ ত  দশন করত এবং বলত, আমরা িক এক উ াদ 

কিবর কথায় আমােদর উপাস েদরেক পিরত াগ করব। সূরা   আ   

সা  ফাত আয়াত ৩৫-৩৬। 
৪- اإلنقیاد)   (G কািলমা য সকল িবষেয়র উপর মাণ বহন কের তা 

¯x̂Kvi করা: আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
َوَمْن ُیْسِلْم َوْجَھُھ ِإَلى اللَِّھ َوُھَو ُمْحِسٌن َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى ﴿ 

 ] 22: لقمان [  ﴾َوِإَلى اللَِّھ َعاِقَبُة اْلُأُموِر
অথ: য ব ি  সৎকমপরায়ণ হেয় ীয় মখুম লেক আ া   অিভমখূী 

কের, স এক মজবুত হাতল ধারণ কের, সকল কেমর পিরণাম 

আ াহর িদেক। সূরা   লু মান আয়াত ২২। ُیْسِلْم َوْجَھُھ এর অথ: 

¯x̂Kvi করা ও িবনয়ী হওয়া। اْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى হল: للَُّھَلا ِإَلَھ ِإلَّا ا  যার 

অথ: আ া   ছাড়া সত  কান মা'বূদ নই। 
৫- الصدق )) সত বাদীতা: তা হেলা এ কািলমা সিত কার অেথ অ র 

থেক পাঠ করা। রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলনঃ   
َوَرُسوُلُھ ِإلَّا َحرََّمُھ  َما ِمْن َعْبٍد َیْشَھُد َأْن َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه﴿

 ﴾اللَُّھ َعَلى النَّاِر
অথ: ( য ব ি ই সিত কার অেথ অ র থেক সা  িদেব আ া   ছাড়া 

সত  কান মা'বূদ নই এবং মহুা াদ (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) 

আ াহর বা া ও রাসূল, আ া   তােক জাহা ােমর উপর হারাম কের 

িদেবন। বুখারী ও মসুিলম। 
৬- (اإلخالص) খাঁিট একিনতা: তা হেলা আমলেক সকল কার িশরক 

থেক মু  করা। ফেল মখুেলস ব ি  এ কািলমা পােঠর মাধ েম 

িনয়ার কান লাভ লালসা করেব না। রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) বেলন: 
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َمْن َقاَل َلا ِإَلَھ ِإلَّا اللَُّھ َیْبَتِغي ِبَذِلَك َوْجَھ  ِإنَّ اللََّھ َقْد َحرََّم َعَلى النَّاِر﴿
 ﴾اللَِّھ

অথ: িন য় য ব ি  কবলমা  আ াহর স ি র জন  লা-ইলাহা 

ই া া   পাঠ কের আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) তার জন  

জাহা াম হারাম কের দন। বুখারী ও মসুিলম। 
৭- المحبة) ( ভালবাসা: এ কািলমা ও য সকল িবষেয়র উপর তা 

মাণ বহন কের এবং এর িত আমলকারীগেণর  িত ভালবাসা 

থাকা। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
َوِمَن النَّاِس َمْن َیتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللَِّھ َأْنَداًدا ُیِحبُّوَنُھْم َكُحبِّ اللَِّھ َوالَِّذیَن ﴿

 ]165: البقرة [ ﴾آَمُنوا َأَشدُّ ُحبا ِللَِّھ
অথ: আর কান লাক এমনও রেয়েছ যারা অন ান েক আ াহর সমক  

সাব  কের এবং তােদর িত তমিন ভালবাসা পাষণ কের, যমন 

আ াহর িত ভালবাসা হেয় থােক। িক  ূযারা আ াহর িত ঈমানদার 

তােদর ভালবাসা ওেদর তুলনায় ব ণ বশী।  
 
অতএব, লা-ইলাহা ই া া   পাঠকারী ম'ুিমনগণ আ াহেক খােলসভােব 

ভালবােসন। আর মশুিরকরা আ াহর সােথ িতিন ব তীত অন  

মা'বূদেদরেকও ভালবােস। আর ইহা (আ াহর সােথ অন  মা'বূদেক 

ভালবাসা) লা-ইলাহা ই া া   এর পিরপি  ও তা ভ কারী িবষয়। 
চ- معنى العبادة) ( ইবাদােতর অথ: য সকল কাশ  অ কাশ  কথা 

ও কাজ আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) ভালবােসন এবং 

তােত খুশী হন তার সমি েক ইবাদাত বলা হয়। যমন: আ া   ও তাঁর 

রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) ক ভালবাসা, আ াহেক ভয় 

করা, তাঁর (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) উপর ভরসা করা, তাঁর 

িনকেট াথনা করা, সালাত, যাকাত, িপতা-মাতার সােথ স বহার 

করা, আ াহেক রণ করা, মনুািফ  ও কািফরেদর সােথ িজহাদ করা 

ইত াদী। 



cÖv_wgK ZvInx` wk¶v         44  

 

ইবাদাত অেনক কার। আ াহর আনগুত  মলূক যাবতীয় কাজ 

ইবাদােতর অ ভূ । যমন: করুআন তলাওয়াত করা, গরীব দঃূখীেদর 

িত দয়া করা, সত বাদীতা, আমানত র া করা এবং সু র কথা। 

মু'িমেনর যাবতীয় কাজ ইবাদােতর অ ভূ  হেত পাের যিদ মু'িমন 

ব ি  তাঁর কােজর মাধ েম আ াহর স ি  অজেনর িনয়ত কের।  
বরং আমােদর কউ যিদ আ াহর আনগুত  করেত শি  অজেনর 

উে েশ  খায় বা পান কের অথবা ঘুমায় তেব এর িবিনমেয় তােক 

সওয়াব দওয়া হেব।  
অতএব, সৎ িনয়ত ও সিঠক ই ার কারেণ এ সকল অভ াস ইবাদােত 

পিরণত হয় এবং এর জন  সওয়াব দওয়া হয়। তাই জানােগল সালাত 

িসয়ােমর মত িকছু িনিদ  িনদশেন ইবাদাত সীমাব  নয়। 
ছ- ইবাদােতর জন ই আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) সকল 

মাখলু েক সৃি  কেরেছন। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) 

বেলন: 
َما ُأِریُد ِمْنُھْم ِمْن ِرْزٍق ) 56(َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإْنَس ِإلَّا ِلَیْعُبُدوِن ﴿

 58( ﴾ِإنَّ اللََّھ ُھَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتیُن) 57(َوَما ُأِریُد َأْن ُیْطِعُموِن 
 ]الذاریات[(

অথ: আমার ইবাদাত করার জন ই আিম মানব ও িজন জািত সৃি  

কেরিছ। আিম তােদর কােছ জীিবকা চাই না এবং এটাও চাই না য, 
তারা আমােক আহায যাগােব। আ া   তায়ালাই তা জীিবকাদাতা 

শি র আধার, পরা া । সূরা   আ   যািরয়াত আয়াত ৫৬-৫৮। 
আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) সংবাদ িদেয়েছন ি ন এবং 

ইনসানেক কবলমা  তাঁর ইবাদাত করার জন  সৃি  করা হেয়েছ। 

বা ার  ইবাদােতর কান েয়াজন আ াহর নই। বরং আ াহর িনকেট 

িনেজর েয়াজন থাকার কারেণ বা ারই তাঁর ইবাদাত করা একা  

আবশ ক।  
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িশরক িবহীন এককভােব আ াহর ইবাদাত করার েয়াজনীয়তা বা ার 

পানাহােরর েয়াজনীয়তা থেকও বশী। মানব দয় একবার আ াহর 

ইবাদাত ও ইখলােসর (একিন ভােব তাঁর ইবাদাত করা) ¯v̂` আসাদন 

করেল িনয়ার কান ব  তার িনকেট এর চাইেত my-¯v̂`y, িমি  এবং 

উ ম মেন হেব না। আ াহর ইবাদাতেক বা বায়ন করা ব তীত কউ 

িনয়ার ক  ও সমস া থেক মিু  পােবনা। 

জ- ইবাদােতর রাকন বা িভি সমূহ: 
 
আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) য ইবাদােতর আেদশ 

িদেয়েছন তা 'িট পণূ রাকেনর উপর িতিতঃ  
১- পিরপণূ িবনয়-ন তা এবং ভয়।  
২- পিরপণূ ভালবাসা।  
অতএব, বা ার িত আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) য 

ইবাদাত ফরয কেরেছন তােত তাঁর িত পূণ িবনয়-ন তা, ভয়, 
ভালবাসা, আ হ এবং আশা থাকা আবশ ক। 
ভয় ও িবনয়-ন তা ব তীত ধু ভালবাসা ( যমন, খাদ  ও স েদর 

ভালবাসা) ইবাদাত হেত পাের না। তমিন মহ ত বা ভালবাসা িবহীন 

ভয় ইবাদাত নয়, যমন: িহং  জ েক ভয়করা ইবাদাত িহেসেব গণ  

নয়। তাই আমেল যখন ভয় ও ভালবাসা একি ত হেব তখিন তা 

ইবাদাত িহেসেব গণ  হেব। আর ইবাদাত আ া   (আলাইিহস সালাতু 

ওয়াস সালাম) ব তীত কােরা জন  করা জােয়য নয়। 
ঝ- তাওহীদ তথা এক বাদ ইবাদাত বুেলর কারণ: আ া   

(আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) য ইবাদােতর আেদশ িদেয়েছন 

তাওহীদ বা আ াহর এক বাদ ব তীত তা ইবাদাত বেল গৃিহত হেব না। 

িশ  ক িমি ত ইবাদাত সিঠক নয়। তাওহীেদর বা বায়ন এবং ইবাদােত 

আ াহর এক বাদ ছাড়া কউ আ াহর ইবাদাত কেরেছ বলা যােব না। 
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অতএব, য ব ি  আ াহর ইবাদাত করেত িগেয় তাঁর সােথ অন েক 

শরীক কের স আ াহর ইবাদাত কের না।  
আ াহর িনকেট ইবাদাত বুেলর শত হেলা, আ াহর এক বাদ, 
ইবাদােত আ াহর জন  ইখলাস থাকা, িশ  ক না করা। সােথ রাসূল 

(সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর দখােনা প িত অনযুায়ী আমল 

করেত হেব। অতএব, েত ক আমল আ াহর িনকেট হণীয় হওয়ার 

জন  'িট শত রেয়েছ: 
১- কবলমা  আ াহর ইবাদাত করা (এটাই হেলা তাওহীদ)। 
২- আ াহ য সকল আেদশ কেরেছন তার মাধ েম ইবাদাত করা। 

(আর সটাই হেলা রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর 

আনগুত )। যমন আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
َبَلى َمْن َأْسَلَم َوْجَھُھ ِللَِّھ َوُھَو ُمْحِسٌن َفَلُھ َأْجُرُه ِعْنَد َربِِّھ َوَلا َخْوٌف ﴿

  ] 112- البقرة[ ﴾َعَلْیِھْم َوَلا ُھْم َیْحَزُنوَن
অথ:  হাঁ, য ব ি  িনেজেক আ াহর উে েশ  সমপন কেরেছ এবং স 

সৎকমশীলও বেট তার জন  তার পালনকতার কােছ পরু ার রেয়েছ। 

তােদর ভয় নই এবং তারা িচি তও হেব না। সূরা   আল বা ারা   

আয়া◌াত ১১২। 
এর অথ: তাওহীেদর বা َأْسَلَم َوْجَھھ  বায়ন করতঃ বা া তার 

ইবাদাতেক আ াহর জন ই একিন  ভােব কের। َوُھَو ُمْحِسٌن এর অথ: 

রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর আনগুত কারী। 
ঞ- িশ  ক: িশ  ক ঈমান ও তাওহীদ পিরপি  িবষয়। কবলমা  এক 

আ াহর উপােস  ঈমান আনা এবং সকল ইবাদােত তাঁেক একক 

িহেসেব হণ করা পণূ ওয়ািজব। অপর িদেক আ াহর িনকেট 

িশ  ক হেলা সবেচেয় বড় অবাধ তা ও মারা ক পাপ যা আ া   

(আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) মা কেরন না। আ া   

(আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) e‡jb: ِإنَّ اللََّھ َلا َیْغِفُر َأْن ُیْشَرَك ﴿
48: النساء [ ﴾َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َیَشاُء ِبِھ َوَیْغِفُر   
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অথ: িনঃসে েহ আ া   তােক মা কেরন না, য লাক তাঁর সােথ 

শরীক কের। িতিন মা কেরন এর িন  পযােয়র পাপ, যার জন  িতিন 

ই া কেরন। সূরা   আন িনসা আয়াত ৪৮। আ া   (আলাইিহস সালাতু 

ওয়াস সালাম) বেলন: 
[ ﴿ ِإنَّ الشِّْرَك َلُظْلٌم َعِظیٌم ﴾ ] 13: قمانل  

অথ:  িন য় আ া  র সােথ শরীক করা মহা অন ায়। সূরা   লু মান 

আয়াত ১৩। রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) ক সবেচেয় বড় 

নােহর ব াপাের িজ াসা করা হেল িতিন (সা ালা  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) e‡jb:  َ  অথ: সবেচেয় বড় ﴾ْن َتْجَعَل ِللَِّھ ِندا َوُھَو َخَلَقَك﴿ أ

না   হেলা, তুিম আ াহর সােথ কাউেক শরীক করেব, অথচ িতিন 

তামােক সৃি  কেরেছন। বখুারী ১৩/৩৯৪, মসুিলম ১/২৩৮। 

িশ  ক সকল ভাল আমল ন  ও বািতল কের দয়। আ া   (আলাইিহস 

সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
   ﴾ْو َأْشَرُكوا َلَحِبَط َعْنُھْم َما َكاُنوا َیْعَمُلوَنَوَل﴿

অথ: যিদ তারা িশ  ক করত, তেব তােদর কাজ কম তােদর জেন  ব থ 

হেয় যত। সূরা   আল আ  আম আয়াত ৮৮। িশ  ক তােত িনমি ত 

ব ি েক িচর ায়ী জাহা ামী কের দয়। আ া   (আলাইিহস সালাতু 

ওয়াস সালাম) বেলন: 
ِإنَُّھ َمْن ُیْشِرْك ِباللَِّھ َفَقْد َحرََّم اللَُّھ َعَلْیِھ اْلَجنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما ﴿

 ﴾ِللظَّاِلِمیَن ِمْن َأْنَصاٍر
অথ: িন য় য ব ি  আ াহর সােথ অংশীদার ি র কের, আ া   তার 

জেন  জা াত হারাম কের দন। এবং তার বাস ান হয় জাহা াম। 

অত াচারীেদর কান সাহায কারী নই। সূরা   আ   মািয়দা   আয়াত 

৭২। 
 
 



cÖv_wgK ZvInx` wk¶v         48  

 

িশ  েকর কার:  
 

কাশ থােক য, িশ  ক ই কার: (১) বড় িশ  ক ও (২) ছাট িশ  ক। 

িনে  উভয় কার িশ  েকর আেলাচনা পশ করা হল:   
১- িশ  েক আকবার বা বড় িশ  ক: য কান আমল আ া   ছাড়া অন  

কােরা জন  করাই হেলা িশ  েক আকবার বা বড় িশ  ক। অতএব, 
েত ক কথা ও কাজ যা আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) 

পছ  কেরন তা তাঁর জন  করাই হেলা তাওহীদ (এক বাদ) ও ঈমান। 

আর িতিন িভ  অন  কােরা জন  করাই হেলা িশ  ক ও কুফরী। 
এ কার িশ  েকর উদাহরণ: আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) 

ব তীত অেন র িনকেট কান িরিয  বা সু তা কামনা করা, িতিন িভ  

অেন র উপর ভরসা রাখা, আ া   ছাড়া অেন র জন  িসজদা   করা 

ইত াদী। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন:  
 ]60: غافر [ ﴾ُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْمَوَقاَل َربُُّكُم اْد﴿

অথ: তামােদর পালনকতা বেলন, তামরা আমােক ডাক, আিম 

তামােদর ডােক সাড়া দব। গািফর-৬০। অন  ােন আ া   বেলন: 
 ]23: المائدة [ ﴾َوَعَلى اللَِّھ َفَتَوكَُّلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن﴿

অথ: আর আ াহর উপর ভরসা কর যিদ তামরা িব াসী হও। সূরা   

আল মািয়দা   আয়াত ২৩। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) 

বেলন: 
[ অথ:  অতএব আ ﴿َفاْسُجُدوا ِللَِّھ َواْعُبُدوا﴾ ]62: النجم  াহেক িসজদা   

কর এবং তাঁর ইবাদাত কর। সূরা   আ   নাজম- ৬২। য়া', ভরসা রাখা 

এবং িসজদা   করা ইবাদােতর অ ভু , যার আেদশ আ া   তায়ালা 

িদেয়েছন।  
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অতএব, য ব ি  এসকল ইবাদাত আ াহর জন  করেবন িতিন মু'িমন 

ও এক বাদী (আি ক), আর য তা গাই াহর জন  করেব স 

মশুিরক ও কািফর (নাি ক)। 
২- িশ  েক আসগার বা ছাট িশ  ক: িশ  েক আসগার ঐ সকল কথা বা 

কাজ যা িশ  েক আকবােরর (বড় িশ  েকর ) কারণ এবং তােত পিতত 

হওয়ার মাধ ম িহেসেব কাজ কের। যমন: কবরেক মসিজদ িহেসেব 

হণ করা। তা কবেরর িনকেট সালাত আদায় করা অথবা কান কবেরর 

উপের মসিজদ তরী করার মাধ েম হেত পাের। এ কাজ স ণূ হারাম, 
তা য করেব তার জন  রেয়েছ অিভশাপ ও আ াহর রহমাত থেক 

িবতািড়ত হওয়ার ওয়াদা। রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) 

বেলন: 
 ﴾َلْعَنُة اللَِّھ َعَلى اْلَیُھوِد َوالنََّصاَرى اتََّخُذوا ُقُبوَر   َأْنِبَیاِئِھْم َمَساِجَد﴿

অথ: ই দী এবং নাসারােদর ( ী ানেদর) উপর আ াহর অিভশাপ 

বিষত হউক, কারণ তারা তােদর নাবীেদর কবর েলােক মসিজদ 

িহেসেব হণ কেরেছ। (বুখারী, মসুিলম )। 
অতএব, কবরেক মসিজদ িহেসেব হণ করা হারাম, জােয়য নয়। ইহা 

মতৃ ব ি র িনকেট চাওয়া ও াথনার পথ খুেল দয়। আর মতৃ ব ি র 

িনকেট চাওয়া িশ  েক আকবার বা বড় িশ  ক। 
 

৪- আ াহর নাম ও ণাবলীর িত িব াস: 
 
ক- এ কার তাওহীদ হেলা, আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস 

সালাম) ¯x̂q িকতােব অথবা রাসূেলর (সা ালা  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) হাদীেস য সকল নাম ও ণাবলী িনেজর জন  সাব  

কেরেছন তা তাঁর (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) সােথ সাম স  ও 

স িত রেখ সত ায়ন করা। আ াহর নাম ও ণাবলীর ে  তাঁর 
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কান সাদশৃ  বা দৃ া  নই। যমন, িতিন (আলাইিহস সালাতু ওয়াস 

সালাম) বেলন: 
َفاِطُر السََّماَواِت َواْلَأْرِض َجَعَل َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا َوِمَن اْلَأْنَعاِم ﴿

الشورى [ ﴾ْم ِفیِھ َلْیَس َكِمْثِلِھ َشْيٌء َوُھَو السَِّمیُع اْلَبِصیُرَأْزَواًجا َیْذَرُؤُك
 :11 [ 

অথ:  িতিন নেভাম ল ও ভমূ েলর া। িতিন তামােদর মধ  থেক 

তামােদর জেন  যগুল সৃি  কেরেছন এবং চতুসপদ জ েদর মধ  থেক 

জাড়া সৃি  কেরেছন। এভােব িতিন তামােদর বংশ িব ার কেরন। 

কান িকছুই তাঁর অনু প নয়। িতিন সব েনন, সব দেখন। সূরা   

আশ রা আয়াত ১১। 
অতএব, আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) তাঁর সকল নাম ও 

ণাবলীর ে  ¯x̂q কান সৃি জীেবর সাদশৃ  হওয়া থেক স ণূ 

পিব । আ া   তায়ালার নাম অেনক, তার মেধ  রেয়েছ: আ   র  মান 

(পরম দয়ালু), আল বাসীর (সব া), আল আযীয (মহা 

পরা মশালী) ইত াদী। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) 

বেলন: [ ﴿  3: الفاتحة[﴾الرَّْحَمِن الرَِّحیِم  অথ: িতিন িনতা  মেহরবান 

ও দয়াল।ু সূরা   আ   ফািতহা আয়াত ৩।  

 
অন  আয়ােত এেসেছ: 
[[ ﴿ َوُھَو السَِّمیُع اْلَبِصیُر ﴾ 11: الشورى   অথ:  িতিন সব েনন, সব 

দেখন। সূরা   আশ- রা আয়াত ১১। িতিন (আলাইিহস সালাতু ওয়াস 

সালাম) বেলন: ﴿َوُھَو اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم ﴾ অথ: িতিন পরা মশালী, 
াময়। সূরা   লু মান আয়াত ৯। 
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খ- আ াহর নাম ও ণাবলীর িত ঈমান আনার উপকারীতা:  
 
আ াহর নাম ও ণাবলীর িত ঈমান আনার িকছু উপকারীতা িনেচ 

উে খ করা হল: 
১- আ াহর পিরচয় জানা। য ব ি  আ াহর নাম ও ণাবলীর িত 

ঈমান আনেব, আ া   স েক তার ান বৃি  পােব। ফেল তাঁর 

(আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) স েক ঐ ব ি র ঈমােনর দঢ়ৃতা 

ও ার ে  তার তাওহীদ (এক বাদ) বৃি  পােব। 
২- আ াহর সু র নাম সমহূ ারা তাঁর শংসা করা, আর ইহা উ ম 

িযিকেরর অন তম কার। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) 

বেলন: 
 ]41: األحزاب [ ﴾ُكُروا اللََّھ ِذْكًرا َكِثیًراَیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اْذ﴿

অথ: হ মু'িমনগণ, তামরা আ াহেক অিধক পিরমােণ রণ কর। 

সূরা   আ   আ  যাব আয়াত ৪১। 
 
 
৩- আ াহর নাম ও ণাবলীর মাধ েম তাঁেক ডাকা ও াথনা করা। 

আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলেছন: 
 ]180: األعراف [ ﴾ِھ اْلَأْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَھاَوِللَّ﴿   

অথ: আর আ াহর জন  রেয়েছ সব উ ম নাম। কােজই স নাম ধেরই 

তাঁেক ডাক। সূরা   আল আ'রাফ আয়াত ১৮০।  
যমন এমন বলা: হ, আ া   িন য় আিম তামার িনকেট াথনা 

করিছ, তুিম রা  যা  (িরিয দাতা) সেহতু তুিম আমােক িরিয  দাও 

ইত াদী। 
৪- িনয়ােত সৗভাগ  ও সু র জীবন এবং পরকােল জা ােতর 

িনয়ামত অজন করা। 
* * * * * *  
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আ াহর িত ঈমান আনার ভাব ও ফলাফল: 
 
িনয়া ও আিখরােত আ াহর িত ঈমান আনয়েনর সু র ভাব 

রেয়েছ, কননা িনয়া ও আেখরােতর কল াণলাভ এবং অকল াণ 

িতহত করা আ াহর িত ঈমােনরই ফল। আ াহর িত ঈমান আনার 

িকছু ভাব িনেচ উে খ করা হল: 
১- আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) মু'িমনেদর থেক সকল 

কার অপছ নীয় িজিনস িতহত কেরন। তােদরেক কিঠন পিরি িত 

হেত মু  কেরন। এবং শ েদর চ া  হেত তােদরেক হফাযত 

কেরন। আ া   বেলন: 
﴾ ِإنَّ اللََّھ ُیَداِفُع َعِن الَِّذیَن آَمُنوا ِإنَّ اللََّھ َلا ُیِحبُّ ُكلَّ َخوَّاٍن َكُفوٍر ﴿
 ] 38- الحج[

অথ:  আ া   ম'ুিমনেদর থেক শ েদরেক হিটেয় দেবন। আ া   কান 

িব াসঘাতক অকতৃ েক পছ  কেরন না। সূরা   আল-হা  আয়াত 

৩৮। 
২- ঈমান আনা সু র জীবন, সৗভাগ  এবং আনে র কারণ। আ া   

(আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন :  
َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُھَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِیَینَُّھ َحَیاًة َطیَِّبًة ﴿

 ]97: النحل [ ﴾ِزَینَُّھْم َأْجَرُھْم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوا َیْعَمُلوَنَوَلَنْج
 

 

অথ:  য সৎকম স াদন কের এবং স ঈমানদার, পু ষ হাক িকংবা 

নারী আিম তােক পিব  জীবন দান করব এবং িতদােন তােদরেক 

তােদর উ ম কােজর কারেণ াপ  পরু ার িদব যা তারা করত। সূরা   

আ   না  ল আয়াত ৯৭। 
৩- ঈমান কসুং ার থেক আ ােক পিব  কের। য ব ি  আ াহর 

িত সিঠকভােব ঈমান আেন স তার সকল িবষয়েক আ াহর সােথ 
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স িকত কের। আ াহই সম  পিৃথবীর পালনকতা, িতিন ব তীত কান 

সত  মাবূদ নই, তাই স ব ি  কান সৃি জীবেক ভয় কের না। কান 

মানেুষর সােথ তার অ রেক স িকত রােখ না, ফেল ঐ ব ি  

কসুং ার ও সংশয় থেক মু  থােক। 
৪- ঈমােনর অন তম ভাব বা ফল হেলা, সফলকাম ও কতৃকায 

হওয়া, ািথত ব  লাভকরা এবং অপছ নীয় ব  হেত মু্  থাকা। 

আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
 ]5: البقرة [﴾ ُأوَلِئَك َعَلى ُھًدى ِمْن َربِِّھْم َوُأوَلِئَك ُھُم اْلُمْفِلُحوَن﴿

অথ:  তারাই িনেজেদর পালনকতার প  থেক সুপথ া , আর তারাই 

যথাথ সফলকাম। সূরা   আল বা ারা   আয়াত ৫। 
৫- ঈমােনর সবেচেয় বড় উপকারীতা হেলা, আ াহর স ি  অজন, 
জা ােত েবশ, ায়ী িনয়ামত এবং পিরপণূ রহমত লােভর মাধ েম 

কতৃকায হওয়া। 
* * * * * 

 

মালািয়কা বা ফের  তাগেণর িত ঈমান 
 
ক- ফের  তাগেণর িত ঈমান আনার অথ: ফের  তাগেণর অি  

দঢ়ৃভােব িব াস করা। তাঁরাও আ াহর এক কার সৃি , আ া   

তাঁেদরেক যা আেদশ কেরন অবাধ  না হেয় তাঁরা তা সােথ সােথ পালন 

কেরন। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
)  27( ﴾َلا َیْسِبُقوَنُھ ِباْلَقْوِل َوُھْم ِبَأْمِرِه َیْعَمُلوَن) 26(َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن ﴿
 ] األنبیاء[

অথ: বরং ফের  তাগণ তা আ াহর স ািনত বা া। তারা আেগ বেড় 

কথা বলেত পােরন না এবং তারা তাঁর আেদেশই কাজ কেরন। সূরা   

Avw¤̂qv আয়াত ২৬-২৭। 
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ফের  তাগেণর িত ঈমান চারিট িবষয়েক অ ভু  কের: 
১- ফের  তাগণ আেছন এ িব াস রাখা। 
২- আমরা য সকল ফের  তার নাম জািন যমন িজবরীল () 

তাঁেদর িত িব াস রাখা। যােদর নাম জািননা তাঁেদর িত মু  মাল 

তথা সংি াকাের ঈমান রাখা। অথাৎ নাম না জানা ফের  তাগেণর 

অি ে  সংে েপ িব াস রাখেত হেব। 
৩- ফের  তাগেণর য ণসমহূ আমরা জািন তা িব াস করা। 
৪- আমােদর জানামেত আ াহর আেদেশ তাঁরা য সকল কাজ কেরন 

তার িত িব াস রাখা। যমন: আ াহর পিব তা ঘাষনা করা, াি  ও 

অবসাদ ছাড়া িদন রাি  তাঁর ইবাদাত করা। ফের  তাগেণর িত ঈমান 

আনায়ন ঈমােনর অন তম কন বা ।  
আ া   তায়ালা বেলন: 

ِمْن َربِِّھ َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِباللَِّھ  آَمَن الرَُّسوُل ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْیِھ﴿
   ﴾َوَمَلاِئَكِتِھ َوُكُتِبِھ

অথ:  রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) িব াস রােখন ঐ সম  

িবষয় স েক যা তাঁর পালনকতার প  থেক তাঁর কােছ অবতীণ 

হেয়েছ এবং মসুিলমরাও সবাই িব াস রােখ আ াহর িত, তাঁর 

ফেরশতােদর িত, তাঁর সমেুহর িত। সূরা   আল বা ারা   - 

২৮৫। রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) ঈমান স েক 

বেলেছন:  

َأْن ُتْؤِمَن ِباللَِّھ َوَمَلاِئَكِتِھ َوُكُتِبِھ َوُرُسِلِھ َواْلَیْوِم اْلآِخِر َوُتْؤِمَن ِباْلَقَدِر ﴿
   ﴾ِرِه َوَشرِِّهَخْی

অথ: ঈমান হেলা, আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) , তাঁর 

ফের  তাগণ, িকতাবসমহূ, রাসূলগণ, ি য়ামত িদবস এবং ভােগ র 

ভােলা-মে র িত িব াস রাখা। সহী   মসুিলম। 
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খ- ফের  তাগেণর ণাবলী: 
 
- সৃি গত েণর মেধ  রেয়েছ যা আ াহর রাসূল (সা ালা  আলাইিহ 

ওয়া সা াম) উে খ কেরেছন: তাঁরা নরূ তথা আেলার তরী, রাসূল 

(সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলেছন: 
﴾ُخِلَقْت اْلَمَلاِئَكُة ِمْن ُنوٍر﴿  

 অথ: ফের  তাগণেক নরূ বা আেলা থেক সৃি  করা হেয়েছ। সহী   

মসুিলম, ১৪/২৭৩। 
- আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) সংবাদ িদেয়েছন য, 
িতিন ফের  তাগণেক িবিভ  সংখ ক পাখা িদেয় সৃি  কেরেছন। িতিন 

(আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
اْلَحْمُد ِللَِّھ َفاِطِر السََّماَواِت َواْلَأْرِض َجاِعِل اْلَمَلاِئَكِة ُرُسًلا ُأوِلي ﴿

َباَع َیِزیُد ِفي  اْلَخْلِق َما َیَشاُء ِإنَّ اللََّھ َعَلى ُكلِّ َأْجِنَحٍة َمْثَنى َوُثَلاَث َوُر
 (1: فاطر (﴾ َشْيٍء َقِدیٌر

অথ: সম  শংসা আ াহর, িযিন আসমান ও যমীেনর া এবং 

ফেরশতাগণেক কেরেছন বাতাবাহক-তারা ই ই, িতন িতন ও চার 

চার পাখািবিশ । িতিন সৃি  মেধ  যা ইচছা যাগ কেরন। িন য় আ া   

সবিবষেয় স ম। সূরা   আল ফাি র আয়াত ১। 
- রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) িজবরীল  ক ছয়শত 

পাখাসহ দেখেছন। বুখারী ও মসুিলম। 
-  আ াহর শি েত ফের  তাগণ কখেনা মানেুষর েপ পিরবিতত 

হেয় থােকন। যমন, মারইয়াম (আলাইহা   সালাম) এর িনকেট আ া   

তায়ালা িজবরীল  †K gvby‡li AvK…wZ‡Z †cÖiY K‡iwQ‡jb| 
Ggwbfv‡e Avjvn& (AvjvBwnm mvjvZz Iqvm mvjvg) Beivnxg I 
jyZ¡ AvjvBwngvm& mvjv‡gi wbK‡U †d‡ik&ZvMY‡K মানেুষর 

আকিৃতেত রণ কেরিছেলন। 
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- ফের  তাগণ অদশৃ  জগত (তাঁেদরেক দখা যায় না)। তাঁরাও 

আ াহর সৃি  এবং তাঁর ইবাদাত কেরন। পালনকতা বা মা'বূদ হওয়ার 

কান যাগ তা তাঁেদর মােঝ নই। বরং তাঁরাই আ াহর বা া এবং 

সবদা আ াহর পণূ আনগুত  করেছন। যমন আ া   (আলাইিহস 

সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
  ] 6: التحریم[َیْفَعُلوَن َما ُیْؤَمُروَن﴾﴿َلا َیْعُصوَن اللََّھ َما َأَمَرُھْم َو

অথ: তারা ( ফের  তাগণ) আ াহ (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) 

যা আেদশ কেরন, তা অমান  কেরন না এবং যা করেত আেদশ করা 

হয়, তাই কেরন। সূরা   আত তাহরীম আয়াত ৬। 

গ- ফের  তাগেণর কার ও কাজ: 
 
এ পিৃথবীেত ফের  তাগণ িবিভ  কাজ আ াম িদে ন। তাঁরা িবিভ  

কার এবং েত ক কােরর আলাদা আলাদা কাজ রেয়েছ। তাঁেদর 

অন তম হেলন: 
১- িজবরীল , িতিন আ াহর প  হেত তাঁর রাসূলগেণর িনকেট 

ওহী িনেয় আসার দািয়  া । 
২- বৃি  ও তা পিরচালনার দািয় শীল ফেরশতা হেলন মীকাঈল | 
৩- িস ায় ফৎুকােরর দািয়  া  ফের  তা হেলন ইসরাফীল | 
৪- আ াসমহূ কবেজর দািয় শীল ফেরশতা হেলন মালাকুল মাওত ও 

তাঁর সহেযাগী বৃ । 
৫- বা ার ভােলা ম  আমেলর হফাযেত িনেয়ািজত ফের  তাগণ। 

তাঁরা হেলন িকরামান কািতবীন (স ানীত লখক য়)। 
৬- মু ীম, সফর, িন া অিন া এবং সবাব ায় বা ােদর হফাযেত 

িনেয়ািজত ফেরশতাগণ। তাঁরা হেলন, পযেব নকারীগণ। 
- আেরা রেয়েছন: জা াত জাহা ােমর হরীগণ, াম মান 

ফের  তাগণ: তাঁরা কল াণ ও ইলেমর মজিলেসর অনসু ােন 

িনেয়ািজত, পাহােড়র দািয় শীল ফেরশতাগণ, একদল ফের  তা 
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রেয়েছন যারা সবদা সািরব ভােব আ াহর ইবাদােত ব  রেয়েছন,  
এেত তাঁরা কান সময় া  হননা। আ া   তায়ালার সন  সংখ া িতিন 

ব তীত কউ জােন না। 
 

ঘ- ফের  তাগেণর িত ঈমান আনার ভাব: 
 
মু'িমেনর জীবেন ফের  তাগেণর িত ঈমান আনার বড় ভাব রেয়েছ। 

তার মেধ  িনে  িকছু উে খ করা হল: 
১- আ াহর বড় , শি  এবং পিরপণূ মতা স েক ানাজন করা। 

কননা, সৃি র বড়  ার বড়ে র উপর মাণ বহন কের। ফেল 

মু'িমন আ াহেক আেরা বশী স ান ও মযাদা দান কের। কারণ আ া   

(আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) আেলা থেক ব  সংখ ক পাখা 

িবিশ  ফের  তাগণেক সৃি  কেরেছন। 
২- আ াহর আনগুেত  অটল থাকা, য ব ি  িব াস কের ফের  তাগণ 

তার সকল আমল িলিপব  কেরন স অবশ ই আ াহেক ভয় করেব, 
ফেল স কাশ  বা গাপেন আ াহর অবাধ  হেব না। 
৩- আ াহর আনগুেত  ধয  ধারণ করা। মু'িমন ব ি  যখন এ িব াস 

রাখেব য িবশাল পিৃথবীেত হাজােরা ফের  তা তার সােথ আ াহর 

আনগুত  করেছ তখন স ফু তা এবং আ  তৃি  অনভুব করেব। 
৪- আ া   তায়ালা কতৃক আদম স ানেক িবেশষ  দওয়ার দ ন 

তাঁর কৃত তা কাশ করা। কননা, িতিন (আলাইিহস সালাতু ওয়াস 

সালাম) এমন িকছু ফের  তা িনযু  কেরেছন যারা তােদর হফাযেত 

সদা ত রেয়েছন। 
৫- যখন কউ মালাকুল মাওেতর কথা রণ করেব তখন সতক হেব 

য, এই িনয়া ংশশীল, িচর ায়ী নয়। ফেল স ঈমান ও সৎকেমর 

মাধ েম পরকােলর জন  িত হণ করেব। 
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আসমানী িকতাবসমূেহর িত ঈমান: 
 
ক- আসমানী িকতাবসমূেহ িব ােসর অথ: এ দঢ়ৃ wekv̂m রাখা য 

আ াহর িকছু িকতাব রেয়েছ, যা িতিন বা ােদর হদােয়েতর জন  তাঁর 

রাসূলগেণর িত অবতীণ কেরেছন। এ িকতাব েলা আ াহর বাণী যা 

িতিন িনেজ যভােব তাঁর জন  শাভাপায় সভােব বেলেছন। এ সকল 

িকতােব িব  মানবতার জন  উভয় জাগিতক সত , আেলা এবং পথ 

িনেদশনা রেয়েছ। 
আসমানী িকতাবসমূেহ িব াস িতনিট িবষয়েক শািমল কের: 
১- এ িব াস রাখা য আসমানী িকতাবসমহূ আ াহর প  থেকই 

অবতীণ। 
২- আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) তাঁর য সকল িকতােবর 

নাম আমােদরেক জািনেয়েছন তা িব াস করা। যমন: আ   রুআন, 
যা আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) আমােদর নবী মহুা াদ 

(সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর িত অবতীণ কেরেছন। তাওরাত 

যা মসূা  এর উপর নািযল করা হেয়েছ, ই  জীল যা ইসা  এর 

উপর এবং যাবুর যা দাউদ  এর িত নািযল করা হেয়েছ। 
৩- এ সকল িকতােবর সংবাদ েলােক সত ায়ন করা। যমন: 

রুআেনর সংবাদসমহূ। আসমানী িকতাব সমেূহর িত wekv̂m ঈমােনর 

অন তম রাকন। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
الَِّذیَن آَمُنوا آِمُنوا ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ َواْلِكَتاِب الَِّذي َنزََّل َعَلى  َیا َأیَُّھا﴿ 

َرُسوِلِھ َواْلِكَتاِب الَِّذي َأْنَزَل ِمْن َقْبُل َوَمْن َیْكُفْر ِباللَِّھ َوَمَلاِئَكِتِھ َوُكُتِبِھ 
  ]136َ: نساء ال[  ﴾َوُرُسِلِھ َواْلَیْوِم اْلآِخِر َفَقْد َضّل َضَلاًلا َبِعیًدا

অথ:  হ ঈমানদারগণ, আ াহর উপর পিরপণূ িব াস াপন কর এবং 

িব াস াপন কর তাঁর রাসূলগণও তাঁর িকতাবসমেূহর উপর, যা িতিন 

নািযল কেরেছন ীয় রাসূলগেণর উপর এবং সসম  িকতােবর উপর 
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য েলা নািযল করা হেয়িছল ইিতপেূব। য আ াহর উপর, তাঁর 

ফেরশতােদর উপর, তাঁর িকতাব সমেূহর উপর এবং রসূলগেণর উপর 

ও িকয়ামত িদেনর উপর িব াস করেব না, স পথ  হেয় ব  দেূর 

িগেয় পড়েব। সূরা   আন িনসা, আয়াত ১৩৬। 
অ  আয়ােত আ া   তায়ালা তাঁর িনেজর, তদীয় রাসূল (সা ালা  

আলাইিহ ওয়া সা াম), ি য় নাবী মহুা াদ (সা ালা  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) এর উপর নািযলকতৃ িকতাব তথা রুআনুল কারীম এবং 

রুআেনর পেূব নািযলকতৃ আসমানী িকতাবসমেূহর িত ঈমান আনার 

আেদশ িদেয়েছন। রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) িনেজও 

ঈমান স েক বেলেছন:  
ِھ َوُكُتِبِھ َوُرُسِلِھ َواْلَیْوِم اْلآِخِر َوُتْؤِمَن ِباْلَقَدِر َأْن ُتْؤِمَن ِباللَِّھ َوَمَلاِئَكِت﴿

 )87/ 1-صحیح مسلم ) ﴾َخْیِرِه َوَشرِِّه
অথ: ঈমান হেলা, তুিম আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম), 
তাঁর ফের  তাগণ, িকতাবসমহূ, রাসূলগণ (আলাইিহমু   সালাম), শষ 

িদবস এবং ভােগ র ভােলামে র িত িব াস রাখেব। সহী   মসুিলম 

১/৮৭। 
 

খ- ুরআনলু কারীেমর িবেশষ : 
 
িন য় আল রুআনলু কারীম আ াহর বাণী যা আমােদর ি য় নাবী ও 

আদশ মুহা াদ (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর উপর নািযল 

করা হেয়েছ। স ত কারেণই ম'ুিমনগণ এ িকতাবেক স ান করতঃ তার 

িবধানাবলী হণ, তা তলাওয়াত এবং রুআন িনেয় িচ া গেবষণার 

সবা ক চ া কের। রুআেনর মহ  বণনার জন  এটাই যেথ  য তা 

িনয়ােত আমােদর পথ িনেদশক এবং পরকােল আমােদর নাজােতর 

কারণ। রুআনলু কারীেমর অেনক িবেশষ  রেয়েছ যা রুআনেক 

অন ান  আসমানী িকতাব থেক মযাদাবান কের তােল।  
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কুরআেরন িকছ ুিবেশষ  িনে  তুেল ধরা হল: 
১- রুআনলু কারীম ার সকল িবধােনর সারসংে পেক শািমল কের 

এবং পবূবতী আসমানী িকতাবসমেূহ এক আ াহর ইবাদােতর য 

আেদশ দওয়া হেয়েছ তােক সত ায়ণ ও দঢ়ৃ কের। আ া   (আলাইিহস 

সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
َوَأْنَزْلَنا ِإَلْیَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدًِّقا ِلَما َبْیَن َیَدْیِھ ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَھْیِمًنا ﴿

 ]48: المائدة [ ﴾َعَلْیِھ
অথ:  আিম আপনার িত অবতীণ কেরিছ সত , যা পবূবতী  

সমেূহর সত ায়নকারী এবং স েলার িবষয় ব র র ণােব ণকারী। 

সূরা   আল মািয়দা   আয়াত ৪৮। 
 এর অথ: রুআনুল কারীম পবূবতী ُمَصدًِّقا ِلَما َبْیَن َیَدْیِھ ِمَن اْلِكَتاِب

আসমানী িকতাবসমেূহ িব  যা রেয়েছ তা সত ায়ন কের। 
 এর অথ: রুআন পবূবতী আসমানী িকতাব সমেূহর َوُمَھْیِمًنا َعَلْیِھ

র ণােব ণকারী এবং সা দাতা। 
সকল মানেুষর জন  রুআনেক মজবুতভােব ধারণ করা ওয়ািজব। 

সকল সৃি জীেবর উপর রুআেনর আনগুত  এবং তদানযুায়ী আমল 

করা আবশ ক। িক  পবূবতী আসমানী িকতাব েলা িনিদ  ওম বা 

জািতর জন  িছল। আ া   তায়ালা রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) ক উে শ  কের বেলন: 
 ]19: األنعام [ ﴾َوُأوِحَي ِإَليَّ َھَذا اْلُقْرآُن ِلُأْنِذَرُكْم ِبِھ َوَمْن َبَلَغ﴿

অথ: (আপিন বলুন:) আমার িত এ করুআন অবতীণ হেয়েছ, যােত 

আিম তামােদরেক এবং যােদর কােছ এ করুআন পৗেঁছ সবাইেক ভীিত 

দশন কির। সূরা   আল আ  আম আয়াত ১৯। 
২- পিব  রুআেনর হফাযেতর দািয়  আ া   (আলাইিহস সালাতু 

ওয়াস সালাম) িনেজই িনেয়েছন। তাই পিরবতনকারীর (কােলা) হাত 
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এর িত সািরত হয়িন এবং হেব না। আ া   (আলাইিহস সালাতু 

ওয়াস সালাম) বেলন: 
 ﴾َنزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُھ َلَحاِفُظوَن ِإنَّا َنْحُن﴿

অথ: আিম য়ং এ উপেদশ  অবতারণ কেরিছ এবং আিম িনেজই 

এর সংর ক। সূরা   আ   িহজর - ৯। 

গ- যখন আমরা রুআেনর িবেশষ  ও একক বিশ  জানেত পারলাম 

তখন জানা দরকার রুআেনর িত আমােদর দািয়  ও কতব  িক?  
 
 

কুরআেনর িত আমােদর দািয়  ও কতব : 
 
- পিব  রুআনুল কারীমেক ভােলাবাসা ও স ান করা আমােদর উপর 

ওয়ািজব বা আবশ ক। কননা, ইহা মহান র লু আলামীেনর বাণী। 

স ত কারেনই তা সবািধক সত  এবং উ ম কথা। 
- রুআন মাজীদ পড়া, এর আয়াত ও সূরা   সমূহ িনেয় গেবষনা করা, 

রুআেনর  নিসহত, সংবাদ সমহূ এবং ঘটনাবলী িনেয় িচ া করা 

আমােদর একা  কতব । 
- রুআেনর কুম-আ  কাম, আেদশ সমহূ এবং িশ াচার েলার 

অনসুরণ ও আনগুত  করা আমােদর জন  ওয়ািজব। উ লু ম'ুিমনীন 

আিয়শা  ivm~j (mvjvjvû AvjvBwn Iqv mvjvg) Gi PwiÎ m¤ú‡K© 
wRÁvwmZ n‡j e‡jwQ‡jb:  ﴿َكاَن ُخُلُقُھ اْلُقْرآَن﴾  A_©: রাসূল 

(সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর চির  িছল আ   রুআন। 

মসুনােদ আহমাদ ৫০/১১৬, সহী   মসুিলম। 
হাদীেসর অথ: রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) হেলন 

রুআেনর িবিধিবধান ও শরীয়েতর বা ব প। িতিন (সা ালা  

আলাইিহ ওয়া সা াম) রুআেনর িদক িনেদশনােক পিরপণূ েপ 

অনসুরণ কেরেছন। আর এ জন ই রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া 
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সা াম) এর আনগুত  করা আমােদর জন  আবশ ক। কননা, িতিনই 

(সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) হেলন আমােদর েত েকর জন  

অনসুরণীয় নমনুা। যমন: আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) 

বেলন: 
َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّھ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َیْرُجو اللََّھ َواْلَیْوَم ﴿ 

 ]21: األحزاب [﴾ اْلآِخَر َوَذَكَر اللََّھ َكِثیًرا

অথ: যারা আ া   ও শষ িদবেসর আশা রােখ এবং আ াহেক অিধক 

রণ কের, তােদর জেন  রাসূলু াহর (সা ালা  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) মেধ  উ ম নমনুা রেয়েছ। সূরা   আ   আ  যাব আয়াত ২১। 
ঘ- পূববতী আসমানী িকতাবসমূেহর িবকৃিত হওয়া: 

 
আ া   তায়ালা আমােদরেক রুআেন সংবাদ িদেয়েছন য আসমানী 

িকতাব া  ইয়া দ-নাসারারা তােদর িকতাব েলােক পিরবতন 

কেরেছ। ফেল পরবতীেত আ াহর নািযলকতৃ আকিৃতেত আর িফের 

আেসিন। ইয়া দীরা তাওরাতেক পিরবতন-পিরবধন করতঃ তার 

িবিধিবধান িনেয় খল-তামাশায় িল  হেয়েছ। আ া   (আলাইিহস 

সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
 ]46: النساء [  ﴾ِذیَن َھاُدوا ُیَحرُِّفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِھِمَن الَّ﴿

অথ: কান কান ইয়া দী তাওরােতর শ াবলীেক তার ল  থেক 

মাড় ঘুিড়েয় নয় (এবং মনগড়া অথ কের)। সরূা   আন িনসা আয়াত ৪৬। 
এমিনভােব নাসারা বা খৃ ােনরা তােদর িত অবতীণ আসমানী িকতাব 

ই  জীেলর িবকিৃত করতঃ তার িবিধিবধানেক পিরবতন কেরেছ। আ া   

(আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) নাসারােদর স েক বেলেছন: 
َوِإنَّ ِمْنُھْم َلَفِریًقا َیْلُووَن َأْلِسَنَتُھْم ِباْلِكَتاِب ِلَتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَما ُھَو ﴿

ِمْن ِعْنِد اللَِّھ َوَما ُھَو ِمْن ِعْنِد اللَِّھ َوَیُقوُلوَن  ِمَن اْلِكَتاِب َوَیُقوُلوَن ُھَو
 ]78: آل عمران [ ﴾َعَلى اللَِّھ اْلَكِذَب َوُھْم َیْعَلُموَن
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অথ: আর তােদর মেধ  একদল রেয়েছ, যারা িবকতৃ উ ারেণ মখু 

বাঁিকেয় িকতাব পাঠ কের। যােত তামরা মেন কর য, তারা িকতাব 

থেকই পাঠ করেছ। অথচ তারা যা আবৃি  করেছ তা আেদৗ িকতাব 

নয়। এবং তারা বেল য, এসব কথা আ াহর প  থেক আগত। অথচ 

এসব আ াহর প  থেক িরত নয়। তারা বেল য, এিট আ াহর 

কথা অথচ এসব আ াহর কথা নয়। আর তারা জেন েন আ াহরই 

িত িমথ ােরাপ কের। সূরা   আিল ইমরান আয়াত ৭৮। 
অতএব, বতমান বাজাের ইয়া দ-নাসারােদর িনকেট য তাওরাত ও 

ই  জীল পাওয়া যায় তা মসূা এবং ঈসা আলাইিহমা   সালােমর উপর 

নািযলকতৃ তাওরাত ও ই  জীল নয়। 
বতমােন আহেল িকতাবেদর (ইয়া দ-নাসারা) িনকেট িবদ মান 

তাওরাত ও ই  জীল িবকতৃ আ ীদা   (িব াস), বািতল সংবাদািদ এবং 

িমথ া ঘটনাবলীেত পিরপণূ। তাই রুআন ও সহী   হাদীস এ 

িকতাব েয়র যা িকছু সত ায়ন কেরেছ আমরা তা সত ায়ন কির। আর 

রুআন ও সু া   যা িমথ া বেল মাণ কেরেছ তােক িমথ া িহেসেব 

জািন। 
ঙ- আসমানী িকতাবসমূেহর িত ঈমান আনার ভাব: 

 
আসমানী িকতাবসমেূহর উপর ঈমান আনার বশ িকছু ভাব রেয়েছ। 

িনেচ িকছু ভাব উে খ করা হল: 
১- বা ার িত আ াহর িবেশষ মেনােযাগ, অনু হ ও পণূ রহমাত 

স েক ানলাভ। কননা, আ া    (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) 

েত ক ওম বা জািতর জন  একিট কের িকতাব নািযল কেরেছন। 

যার মাধ েম িতিন তােদরেক সিঠক পথ দিখেয়েছন এবং এই 

িকতােবর ারাই তােদর উভয় জাগিতক কল াণ অিজত হেব। 
২- শরীয়ত বতেন আ াহর িহকমত স েক ানাজন। কননা, 
আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) েত ক জািতর জন  তােদর 
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অব া ও ব ি  চিরে র উপেযাগী শরীয়ত বতন কেরেছন। যমন 

আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
 [48: المائدة [ ﴾ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَھاًجا﴿

অথ: আিম তামােদর েত কেক একিট আইন ও পথ িদেয়িছ। সূরা   

আল মািয়দা   আয়াত ৪৮। 
৩- আসমানী িকতাব নািযেলর ে  আ া   তায়ালার কতৃ তা কাশ 

করা। কননা, এ সকল িকতাব িনয়া ও আিখরােত আেলা এবং পথ 

িনেদশক। স ত কারেণই এ বড় িনয়ামেতর জন  আ া   তায়ালার 

কিরয়া আদায় করেত হেব। 
 

* * * 

রাসূলগেণর িত ঈমান: 
 
ক- িরসালােতর িত মানুেষর েয়াজনীয়তা: 
িরসালাত মানেুষর জন  একা  আবশ ক। সকল িবষেয়র চেয় 

িরসালােতর েয়াজনীয়তা বশী। িরসালাত হেলা পিৃথবীর আ া, 
আেলা এবং জীবন। অতএব, আ া, জীবন এবং আেলা না থাকেল 

পিৃথবীেত িক কল াণ থাকেত পাের? িরসালােতর সূয ব তীত িনয়া 

অ কার। রাসূলগেণর মাধ ম ব তীত উভয় জাগিতক কল াণ ও 

মিু লাভ এবং ভােলা-মে র পাথ ক  করার কান উপায় বা পথ নই। 

আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) িরসালাতেক   বা আ া 

িহেসেব আখ ািয়ত কেরেছন। আর আ া না থাকেল জীবনও থাকেব 

না। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
َنا ِإَلْیَك ُروًحا ِمْن َأْمِرَنا َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوَلا َوَكَذِلَك َأْوَحْی﴿

﴾ سورة اْلِإیَماُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه ُنوًرا َنْھِدي ِبِھ َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدَنا
 52 -الشورى 
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অথ:  এমিনভােব আিম আপনার কােছ এক ফেরশতা রণ কেরিছ 

আমার আেদশ েম। আপিন জানেতন না, িকতাব িক এবং ঈমান িক? 
িক  আিম এেক কেরিছ নরূ, যা ারা আিম আমার বা ােদর মধ  থেক 

যােক ই া পথ দশন কির। সূরা   আ   রা আয়াত ৫২। রাসূলগেণর 

িত িব াস াপন করা ঈমােনর অন তম রাকন বা ।  

 

 

 

আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
آَمَن الرَُّسوُل ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْیِھ ِمْن َربِِّھ َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِباللَِّھ ﴿

  [285: البقرة [﴾ َوَمَلاِئَكِتِھ َوُكُتِبِھ َوُرُسِلِھ َلا ُنَفرُِّق َبْیَن َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِھ
অথ:  রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) িব াস রােখন ঐ সম  

িবষয় স েক যা তাঁর পালনকতার প  থেক তাঁর কােছ অবতীণ 

হেয়েছ এবং মসুিলমগণও সবাই িব াস রােখ আ া  র িত, তাঁর 

ফেরশতােদর িত, তাঁর সমেুহর িত এবং তাঁর রাসূলগেণর িত। 

তারা বেল আমরা তাঁর রাসূলগেণর মােঝ কান তারতম  কিরনা। সূরা   

আল বা ারা   আয়াত ২৮৫।  
কান পাথক  ব তীত সকল নবী ও রাসূলগেণর উপর ঈমান আনা 

আবশ ক তা অ  আয়াত ারা ভােব মািণত হয়। তাই আমরা 

ইয়া দী নাসারােদর মত কতক রাসূেলর িত িব াস াপন এবং কতক 

রাসূলেক A¯x̂Kvi কির না। রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) 

ঈমান স েক বেলেছন:  
َأْن ُتْؤِمَن ِباللَِّھ َوَمَلاِئَكِتِھ َوُكُتِبِھ َوُرُسِلِھ َواْلَیْوِم اْلآِخِر َوُتْؤِمَن ِباْلَقَدِر ﴿

  (1/87صحیح مسلم ( ﴾َخْیِرِه َوَشرِِّه
অথ: ঈমান হেলা, তুিম আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম), 
তাঁর ফের  তাগণ, িকতাবসমহূ, রাসূলগণ, ি য়ামত িদবস এবং 
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তা দীেরর ভােলা-মে র িত িব াস াপন করেব। সহী   মসুিলম 

১/৮৭।  
বতমােন আধিুনক ও উ ত নামধারী রা েলা য অশাি , ি া-

ভাবনা ও িবশৃ লার স খুীন হে  তা মলূতঃ িরসালাত থেক মখু 

িফিরেয় নওয়ার কারেণই।  

খ- রাসূলগেণর িত ঈমান আনার অথ: 
 
এ দঢ়ৃ িব াস রাখা য আ া   তা'য়ালা েত ক উ েত তােদর মধ  

থেকই একজন কের রাসূল রণ কেরেছন। িযিন তােদরেক এক-

অি তীয় লাশারীক আ াহর ইবাদােতর িত আ ান কেরন। রাসূলগণ 

(আলাইিহমু   সালাতু ওয়া   সালাম) সকেলই সত বাদী ও সত ায়ীত। 

আ া  ভী , িব , সিঠক পথ দশণকারী এবং হদায়াত া । 

আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) য দািয়  িদেয় তাঁেদরেক 

রণ কেরিছেলন তা তাঁরা পৗিঁছেয় িদেয়েছন। কান িকছু গাপন, 
পিরবতন এবং িনেজেদর প  থেক তােত কম- বশী কেরনিন। যমন 

আ া   বেলন: 
﴾َفَھْل َعَلى الرُُّسِل ِإلَّا اْلَبَلاُغ اْلُمِبیُن﴿  

অথ: রাসূেলর দািয়  তা ধমুা  সুসপ  বাণী পৗিঁছেয় দয়া। সূরা   

আ   নাহল আয়াত ৩৫। 
সকল নবীগণ  সেত র উপর িছেলন এবং সকেলর দাওয়াত িছল 

আ াহর এক বােদ িব ােসর িত। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস 

সালাম) বেলন: 
﴾ َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ ُأمٍَّة َرُسوًلا َأِن اْعُبُدوا اللََّھ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت﴿
 ]36: النحل [

অথ: আিম েত ক উ েতর মেধ ই রাসূল রণ কেরিছ এই মেম য, 
তামরা এক আ াহর ইবাদাত কর এবং তা ত থেক িনরাপদ থাক। 

সূরা   আ   না  ল আয়াত ৩৬।  
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তেব হালাল-হারােমর শাখা শাখায় নবীগেণর (আলাইিহমু   সলাত ুওয়া   

সালাম) শরীয়েত িকছুটা িভ তা িছল। যমন আ া   (আলাইিহস সালাত ু

ওয়াস সালাম) বেলন: 

48- المائدة( ﴾ُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَھاًجا﴿ِل ) 
অথ: আিম তামােদর েত কেক একিট আইন ও পথ িদেয়িছ। সূরা   

আ   মািয়দা   আয়াত ৪৮। 

রাসূলগেণর িত ঈমান চারিট িবষয়েক শািমল কের: 
 

থম: এ িব াস রাখা য তাঁেদর সকেলর িরসালাত মহান আ াহর প  

থেক আগত এবং সত । অতএব, কউ কান একজন রাসূেলর 

(আলাইিহমু   সালাম) িরসালাতেক A¯x̂Kvi করেল স যন সকল 

নবীর িরসালাতেক A¯x̂Kvi করেলা। 
ি তীয়: আ া   য সকল নবীর নাম উে খ কেরেছন তাঁেদর িত ঈমান 

আনা। যমন: মহুা াদ, ই  রাহীম, মসূা, ঈসা এবং নূ   আলাইিহমু   

সালাম। আর য সকল নাবীর নাম আমরা জািননা তােদর িত সংি  

বা মৗিলক ভােব ঈমান আনেত হেব। 
তৃতীয়: রাসূলগেণর িব  সংবাদ েলােক সত ায়ণ করা। 
চতুথ: আমােদর িনকেট য রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) ক 

রণ করা হেয়েছ তাঁর শরীয়ত মাতােবক আমল করা। িতিন হেলন, 
সেবা ম এবং শষ নবী ও রাসুল  gynv¤§v` (সা ালা  আলাইিহ ওয়া 

সা াম)। 
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গ- নবী ও রাসূেলর পিরচয় (সং া): 
 
নবীর শাি ক অথ: নবী শ িট আরবী, যার অথ “সংবাদ দাতা” আরবী 

নাবাউন শ  হেত এর উতপি । নাবাউন মােন সংবাদ, অতএব নবী 

হেলন আ াহর প  থেক বাতা বাহক। অথবা নবী শ িট নাবওয়াতুন 

হেত এেসেছ, আর নাবওয়া   বলা হয় যমীেনর উচঁু অংশেক, অতএব 

নবী হেলন সৃি র মেধ  সব  ও মযাদান ব ি । 
নবীর পািরভািষক সং া:  
এমন এক ¯̂vaxb পু ষ মানষু যাঁেক আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস 

সালাম) তাঁর ওয়াহী পৗছঁােনার জন  চয়ণ কেরেছন। 
রাসূল শে র আিভধািনক অথ: িযিন তাঁেক পািঠেয়েছন িতিন তার 

অনগুত। 
রাসূেলর পািরভািষক অথ: এমন ¯̂vaxb পু ষ মানষু, আ া   

(আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) যােক শরীয়েতর মাধ েম নবী কের 

িবেরাধী সম দােয়র িনকেট তা চােরর আেদশ িদেয়েছন। 

নবী ও রাসূেলর মেধ  পাথক : 
রাসূল নবী থেক খাস। অতএব েত ক রাসূল নবী, িক  েত ক নবী 

রাসূল নন। রাসূলেক নতুন শরীয়ত িদেয় আ া   াহী অথবা যারা তাঁর 

ীন জােননা তােদর িনকেট তা পৗছঁােনার আেদশ দওয়া হেয়েছ। িক  

নবী যাঁেক পেূবর শরীয়ত মাতােবক দাওয়াত দওয়ার জন  রণ করা 

হেয়েছ। 
ঘ- রাসূলগেণর ণাবলী এবং িনদশনসমূহ: 

রাসূলগেণর ণাবলী: তাঁরা মানষু, তাই মানেুষর মত তাঁেদরও 

পানাহােরর েয়াজন। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) 

বেলন: 
 ]7: األنبیاء [ ﴾َوَما َأْرَسْلَنا َقْبَلَك ِإلَّا ِرَجاًلا ُنوِحي ِإَلْیِھْم﴿
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অথ:  আপনার পেূব আিম মানষুই রণ কেরিছ, যােদর কােছ আিম 

ওহী পাঠাতাম। সূরা   আল Avw¤̂qv আয়াত ৭।  
রাসূলগণ অন ান  মানেুষর মত অসু  হন এবং তাঁেদরও মতুৃ  আেস। 

তাই রব এবং ইবাদােতর দািবদার হওয়ার ে  রাসূলগেণর 

(আলাইিহমু   সালাম) কান অিধকার নই।  
তেব তাঁরা মানেুষর বািহ ক সৃি  এবং চির গত িদক িদেয় পিরপণূতার 

পযােয় পৗেঁছেছন। বংশগত িদক থেক তাঁরা উ ম মানষু এবং স ণূ 

ােনর অিধকারী। তাঁরা ভাষী যা তাঁেদরেক নবূয়ত ও িরসালােতর 

দািয়  পালেন যাগ  কের তােল।  
মানষুেক রাসূল িহেসেব রেণর িহকমত হেলা যােত মানেুষরা 

িনেজেদর মেধ  একজনেক নমনুা িহেসেব হণ করেত পাের। ফেল 

তারা সহেজই রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর অনসুরণ 

করেত স ম হয়। ( ফেরশতােক রাসূল িহেসেব রণ করা হেল মানষু 

তাঁেক দেখই ভয় পত, কননা তাঁেদর আকিৃত িভ , তখন 

িব বাদীরা বলত মানষুেক কন রাসূল িহেসেব রণ করা হেলা না? 
তাছাড়া ফেরশতােক রাসূল িহেসেব রণ করেল আেরা িবিভ  

সমস ার সৃি  হেতা)। 
রাসূলগেণর অন তম ণ হেলা আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস 

সালাম) (অন  সকল মানষু বাদ িদেয় কবল মা  ) তাঁেদর িনকেট ওহী 

পািঠেয়েছন। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
: الكھف [ ﴾َما َأَنا َبَشٌر ِمْثُلُكْم ُیوَحى ِإَليَّ َأنََّما ِإَلُھُكْم ِإَلٌھ َواِحٌدُقْل ِإنَّ﴿

110[ 
অথ:  বলনু, আিমও তামােদর মতই একজন মানষু, আমার িত 

ত ােদশ হয় য, তামােদর ইলাহই একমা  ইলা  । সূরা   আল 

কাহাফ আয়াত ১১০। 
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এখান থেক বুঝা যায় আ া   সকল মানেুষর মাঝ থেক তাঁেদরেক 

চয়ণ কেরেছন। অন  ােন আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) 

বেলন: 
[ 124: األنعام[ ﴾اللَُّھ َأْعَلُم َحْیُث َیْجَعُل ِرَساَلَتُھ﴿  

অথ: আ া   এ িবষেয় সুপির াত য, কাথায় ীয় পয়গাম রণ 

করেত হেব। সূরা   আল আনআ'ম আয়াত ১২৪। 
রাসূলগণ আ াহর প  থেক যা চার কেরন স ব াপাের তাঁরা 

িন াপ। তাই তাঁরা আ াহর প  থেক তাবলীেগ এবং িতিন 

(আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) যা িদেয় তাঁেদরেক রণ কেরেছন 

তা বা বায়েন ভলু কেরন না। 
রাসূলেদর অন তম ণ হেলা সত বাদীতা, তাই রাসূলগণ তাঁেদর কথা 

ও কােজ সত বাদী। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
 ]52: یس [﴾ َھَذا َما َوَعَد الرَّْحَمُن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلون﴿

অথ: রহমান আ া   তা এরই ওয়াদা িদেয়িছেলন এবং রসূলগণ সত  

বেলিছেলন। সূরা   ইয়াসীন আয়াত ৫২। রাসূলগেণর আেরকিট ণ 

হেলা ধয  ধারন করা। তাঁরা সুসংবাদদাতা এবং ভয় দশনকারী। 

মানষুেদরেক আ াহর ীেনর পেথ আ ান কেরন। একাজ আ াম 

িদেত িগেয় তাঁেদর উপর অেনক ক , িনযাতন নেম এেসেছ। এতদ 

সে ও তাঁরা ধয  ধারন করতঃ আ াহর কািলমােক উচঁু করার জন  

কাজ কেরেছন। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
 ]35: األحقاف [ ﴾َفاْصِبْر َكَما َصَبَر ُأوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل﴿

অথ:  অতএব, আপিন সবর ক ন, যমন উ  সাহসী রাসূলগণ সবর 

কেরেছন। সূরা   আল আ  াফ আয়াত ৩৫। 
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রাসূলগেণর আলামত বা িনদশনসমূহ: 
আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) তাঁেদরেক অকাট  মাণ 

এবং  মু'িজযা (মানেুষর সাধ ািতত িবষয়) িদেয় শি শালী 

কেরেছন। যা তাঁেদর সত তা এবং তাঁেদর  নবূয়ত ও িরসালােতর 

িব তার উপর মাণ বহন কের। স ত কারেনই আ া   (আলাইিহস 

সালাতু ওয়াস সালাম) ¯x̂q রাসূলগেণর সত তা এবং দঢ়ৃতা মােণ 

তাঁেদর হােত মানেুষর সাধ াতীত িবষয়সমহূ সংঘিটত কেরেছন। 
রাসূলগেণর আলামত ও ম'ুিজযার পিরচয়: তা হেলা মানেুষর সাধ াতীত 

অেলৗিকক িবষয়াবলী যা আ া   তা'য়ালা ¯x̂q নবী ও রাসূলগেণর হােত 

কাশ কেরেছন। (অনু প ম'ুিজযা মানষু ঘটােত অপারগ)। 
এ সকল ম'ুিজযা ও িনদশেনর উদাহরণ: ঈসা  KZ©„K Zuvi K¡Ig ev 
RvwZ Zv‡`i evwo‡Z wK Lv‡e I wK ¸`vgRvZ Ki‡e Zvi msev` 
†`Iqv, g~mv  Gi jvwV mv‡c i“cvš—wiZ nIqv Ges Avgv‡`i 
gynv¤§v` (mvjvjvû AvjvBwn ওqv mvjvg) এর Rb¨ Puv` wØLwÛZ 
হওয়া ইত াদী। 
ঙ- রাসূল পাঠােনার উে শ :  
রাসূল পাঠােনার উে শ  হেলা মানেুষরা যােত তােদর এক মা  সত  

মা'বূদেক িচনেত পাের এবং রাসূলগণ তােদরেক এক-অি তীয় 

লাশারীক আ াহর ইবাদেতর িত আ ান কেরন। তাঁরা পিৃথবীেত 

আ াহর ীন (ইসলাম) িতা করতঃ তােত ফাটল সৃি  হেত িনেষধ 

কেরন। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
َشَرَع َلُكْم ِمَن الدِّیِن َما َوصَّى ِبِھ ُنوًحا َوالَِّذي َأْوَحْیَنا ِإَلْیَك َوَما  ﴿

 ﴾َوصَّْیَنا ِبِھ ِإْبَراِھیَم َوُموَسى َوِعیَسى َأْن َأِقیُموا الدِّیَن َوَلا َتَتَفرَُّقوا ِفیِھ
 ]13: الشورى [

অথ:  িতিন তামােদর জেন  ীেনর ে  স পথই িনধািরত কেরেছন, 
যার আেদশ িদেয়িছেলন নূ  েক, যা আিম ত ােদশ কেরিছ আপনার 

িত এবং যার আেদশ িদেয়িছলাম ইবরাহীম, মসূা ও ঈসােক এই মেম 
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য, তামরা ীনেক িতিত কর এবং তােত অৈনক  সৃি  কেরা না। 

সূরা   আ   রা আয়াত ১৩।  
আ া   রাসূল রণ কেরেছন সুসংবাদ ও ভয় দশেনর জন , িতিন 

(আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
 ]56: الكھف [ ﴾َوَما ُنْرِسُل اْلُمْرَسِلیَن ِإلَّا ُمَبشِِّریَن َوُمْنِذِریَن﴿

অথ: আিম রাসূলগণেক সুসংবাদ দাতা ও ভয় দশন কারী েপই 

রণ কির। সূরা   আল কাহাফ আয়াত ৫৬। 
রাসূলগেণর (আলাইিহমু   সালাতু ওয়া   সালাম) সুসংবাদ দওয়া ও 

ভয় দশন করা উভয় জাগিতক। অনগুতেদরেক তাঁরা িনয়ােত সু র 

জীবেনর সুসংবাদ দন। আ াহর ঘাষনা: 
 ﴾َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُھَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِیَینَُّھ َحَیاًة َطیَِّبًة﴿
 ]97: النحل [

অথ: য সৎকম সমপাদন কের এবং স ঈমানদার, পু ষ হাক িকংবা 

নারী আিম তােক পিব  জীবন দান করব। সূরা   আ   না  ল আয়াত 

৯৭। 
রাসূলগণ অনগুতেদর ◌িুনয়ার শাি  এবং ংেসর ভয় দশন কেরন। 

আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
فصلت [ ﴾َأْنَذْرُتُكْم َصاِعَقًة ِمْثَل َصاِعَقِة َعاٍد َوَثُموَدَفِإْن َأْعَرُضوا َفُقْل ﴿
 :13[ 

অথ: অতঃপর যিদ তারা মখু িফিরেয় নয়, তেব বলনু: আিম 

তামােদরেক সতক করলাম এক কেঠার আযাব সমপেক আদ ও 

সামেুদর আযােবর মত। সূরা   (ফু  িসলাত) হামীম সাজদা   আয়াত 

১৩। 
রাসূলগণ অনগুতেদরেক পরকালীন জা াত ও তার িনয়ামেতর সুসংবাদ 

দন। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
َوَمْن ُیِطِع اللََّھ َوَرُسوَلُھ ُیْدِخْلُھ َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَھا اْلَأْنَھاُر َخاِلِدیَن ﴿

 ]13: النساء [ ﴾ِفیَھا َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظیُم
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অথ: য কউ আ াহ ও রাসূেলর আেদশমত চেল, িতিন তােক 

জা াতসমেূহ েবশ করােবন। য েলার তলেদশ িদেয় াতি নী 

বািহত হেব। তারা সখােন িচরকাল থাকেব। এ হল িবরাট সাফল । 

সূরা   আন িনসা আয়াত ১৩। রাসূলগণ পাপী ও অবাধ েদরেক 

পরকােল শাি র ভয় দশন কেরন। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস 

সালাম) বেলন: 
َوَمْن َیْعِص اللََّھ َوَرُسوَلُھ َوَیَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُیْدِخْلُھ َناًرا َخاِلًدا ِفیَھا َوَلُھ ﴿

 ]14: النساء [ ﴾َعَذاٌب ُمِھیٌن
 অথ: য কউ আ া   ও রাসূেলর অবাধ তা কের এবং তার সীমা 

অিত ম কের িতিন তােক আ েন েবশ করােবন। স সখােন 

িচরকাল থাকেব। তার জেন  রেয়েছ অপমানজনক শাি । সূরা   আ   

িনসা আয়াত ১৪। 
সিঠক ও উ ত চির  এবং িব  ইবাদােতর উ ম আদশ-নমনুা 

াপেনর জন ও আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) রাসূলগণেক 

রণ কেরেছন। যমন আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) 

আমােদর ি য় নাবী মহুা াদ (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর 

ে  বেলেছন:  
َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّھ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َیْرُجو اللََّھ َواْلَیْوَم ﴿

  ]21: األحزاب [ ﴾اْلآِخَر َوَذَكَر اللََّھ َكِثیًرا

অথ: যারা আ া   ও শষ িদবেসর আশা রােখ এবং আ াহেক অিধক 

রণ কের, তােদর জেন  রাসূলু াহর মেধ  উ ম নমনুা রেয়েছ। সূরা   

আল আ  যাব - ২১। 
চ- নবী ও রাসূল িহেসেব মহুা াদ (সা ালা  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) এর িত ঈমান আনা:  
আমরা িব াস কির য মহুা াদ (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) 

আ াহর বা া এবং রাসূল, িতিন পেূবর এবং পেরর সকল নবী-রাসূল 

ও মানষুেদর সদার বা নতা। িতিন সবেশষ নবী তাঁর পের আর কান 
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নবী আসেব না। িতিন তাঁর উপর অিপত িরসালােতর দািয়  উ েতর 

িনকেট সিঠকভােব পৗিঁছেয়েছন। আমানত আদায় কেরেছন, উ াতেক 

নিসহত কেরেছন এবং আ াহর রা ায় সত  িজহাদ কেরেছন। 
িতিন যা সংবাদ িদেয়েছন তা সত ায়ন করা, তাঁর আেদশকতৃ কােজ 

তাঁর আনগুত  করা, িনেষধ ও সতককতৃ কাজ হেত দেূর থাকা, তাঁর 

সু াত মাতােবক আ াহর ইবাদাত করা এবং অন েক বাদ িদেয় কবল 

তাঁর আনগুত  করা আমােদর জন  ওয়ািজব। আ া   (আলাইিহস 

সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّھ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َیْرُجو اللََّھ َواْلَیْوَم ﴿

 ]21: األحزاب [ ﴾اْلآِخَر َوَذَكَر اللََّھ َكِثیًرا

অথ: যারা আ া   ও শষ িদবেসর আশা রােখ এবং আ াহেক অিধক 

রণ কের, তােদর জেন  রাসূলু াহর মেধ  উ ম নমনুা রেয়েছ। সূরা   

আল আ  যাব আয়াত ২১। 
েত ক মসুিলেমর জন  িনেজর িপতা-মাতা, স ান-স তী, সকল 

মানষু এবং িনেজর আ ার চেয় মহুা াদ (সা ালা  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) ক বশী ভালবাসা ওয়ািজব।  
 
রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলেছন: 

َلا ُیْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى َأُكوَن َأَحبَّ ِإَلْیِھ ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه َوالنَّاِس ﴿
 ﴾َأْجَمِعیَن

অথ: আিম তামােদর কারও িনকেট তার িপতা-মাতা, স ান-স তী 

এবং সকল মানষু থেক ি য় ও অিধক ভালবাসার পা  না হওয়া পয  

স মু'িমন হেত পারেব না। বুখারী ১/২৪, মসুিলম।  
রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর ভালবাসার সিত কার 

মাণ হেলা তাঁর অনসুরণ ও অনকুরণ করা। তাঁর আনগুত  ব তীত 

বা ব সৗভাগ  এবং পণূ হদায়াত স ব নয়। আ া   (আলাইিহস 

সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
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 ﴾ َوِإْن ُتِطیُعوُه َتْھَتُدوا َوَما َعَلى الرَُّسوِل ِإلَّا اْلَبَلاُغ اْلُمِبیُن﴿
অথ: তামরা যিদ তাঁর আনগুত  কর, তেব সৎ পথ পােব। রাসূেলর 

দািয়  তা কবল সুসপ েপ পৗেঁছ দয়া। সূরা   আ   নরূ আয়াত ৫৪। 
- রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) যা িনেয় এেসেছন তা হণ 

করা, তাঁর সু ােতর আনগুত  করা এবং তাঁর পথ িনেদশেক স ান করা 

আমােদর জন  ওয়ািজব বা আবশ ক। যমন আ া   তায়ালা বেলন: 
َفَلا َوَربَِّك َلا ُیْؤِمُنوَن َحتَّى ُیَحكُِّموَك ِفیَما َشَجَر َبْیَنُھْم ُثمَّ َلا َیِجُدوا ِفي ﴿

 ]65: النساء [ ﴾َرًجا ِممَّا َقَضْیَت َوُیَسلُِّموا َتْسِلیًماَأْنُفِسِھْم َح
অথ: অতএব, তামার পালনকতার কসম, স লাক ঈমানদার হেব না, 
যত ণ না তােদর মেধ  সৃ  িববােদর ব াপাের তামােক ন ায়িবচারক 

বেল মেন না কের।  
অতঃপর তামার মীমাংসার ব াপাের িনেজর মেন কান রকম সংকীণতা 

পােব না এবং তা হূ িচে  কবুল কের নেব। সূরা   আ   িনসা আয়াত 

৬৫। 
- রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর িবেরািধতা করা থেক 

সতক থাকা আমােদর জন  আবশ ক। কননা, তাঁর (সা ালা  আলাইিহ 

ওয়া সা াম) িবেরািধতা করা িফতনা পথ তা এবং য ণাদায়ক 

শাি র কারণ। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
َفْلَیْحَذِر الَِّذیَن ُیَخاِلُفوَن َعْن َأْمِرِه َأْن ُتِصیَبُھْم ِفْتَنٌة َأْو ُیِصیَبُھْم َعَذاٌب {

 ]63: النور [{ َأِلیٌم
অথ: অতএব যারা তাঁর আেদেশর িব াচরণ কের, তারা এ িবষেয় 

সতক হাক য, িবপযয় তােদরেক সপশ করেব অথবা য ণাদায়ক 

শাি  তােদরেক াস করেব। সূরা   আ   নরূ আয়াত ৬৩। 
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ছ- িরসালােত মুহা াদীয়ার বিশ সমূহ: 
 

পেূবর িরসালাতসমেূহর তুলনায় িরসালােত মুহা াদীয়ার বশ িকছু 

বিশ  রেয়েছ। িরসালােত মহুা াদীয়ার িকছু বিশ  আমরা িনেচ 

তুেল ধরিছ: 
- িরসালােত মহুা াদীয়া পেূবর িরসালাত িলর সমাি  বা ইিত টেনেছ, 
আ া   তায়ালা বেলন: 

َما َكاَن ُمَحمٌَّد َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اللَِّھ َوَخاَتَم النَِّبیِّیَن ﴿
 ]40: ب األحزا[  ﴾َوَكاَن اللَُّھ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیًما

অথ: মহুা াদ (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) তামােদর কান 

ব ি র িপতা নন; বরং িতিন আ াহর রাসূল এবং শষ নবী। আ া   

সব িবষেয় াত। সূরা   আ   আ  যাব আয়াত ৪০। 
- িরসালােত মহুা াদীয়া পেূবর িরসালাত সমেুহর নািসখ বা 

রিহতকারী। তাই আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) মহুা াদ 

(সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) এর আনগুত  ব তীত কান ীন বা 

ধম বুল করেবন না। তাঁর পথ ব তীত কউ জা ােত পৗছঁেত পারেব 

না। স ত কারেনই িতিন হেলন সবেচেয় মযাদাবান রাসূল, তাঁর উ াত 

 উ াত এবং তাঁর শরীয়ত হেলা পিরপণূ শরীয়ত। আ া   

(আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
َوَمْن َیْبَتِغ َغْیَر اْلِإْسَلاِم ِدیًنا َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُھ َوُھَو ِفي اْلآِخَرِة ِمَن ﴿

                                            ]85: آل عمران    [ ﴾اْلَخاِسِریَن

                  
অথ: য লাক ইসলাম ছাড়া অন  কান ধম তালাশ কের, 
কি ণকােলও তা হণ করা হেব না এবং আিখরােত স িত । 

সূরা   আ   ইমরান আয়াত ৮৫। রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) বেলেছন:  
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ُأمَِّة َیُھوِديٌّ َوَلا َوالَِّذي َنْفُس ُمَحمٍَّد ِبَیِدِه َلا َیْسَمُع ِبي َأَحٌد ِمْن َھِذِه اْل﴿
َنْصَراِنيٌّ ُثمَّ َیُموُت َوَلْم ُیْؤِمْن ِبالَِّذي ُأْرِسْلُت ِبِھ ِإلَّا َكاَن ِمْن َأْصَحاِب 

 )365/  1( -صحیح مسلم ( ﴾النَّاِر

অথ: সই স ার শপথ যাঁর হােত মহুা াদ (সা ালা  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) এর আ া, এ উ ােতর য কান ব ি  চাই স ইয়া দী বা 

ী ান হাক আমার কথা নার পর আিম যা সহকাের িরত হেয়িছ 

তার িত ঈমান না এেন মারােগেল স জাহা ামীেদর অ ভূ  হেব। 

সহীহ মসুিলম ১/৩৬৫। 
- িরসালােত মহুা াদীয়া   সাকালাইন বা মানষু ও ি ন উভয় জািতর 

জন । আ া   তায়ালা ি নেদর কথা বণনা করেত িগেয় বেলন: 
َیا َقْوَمَنا َأِجیُبوا َداِعَي اللَِّھ َوآِمُنوا ِبِھ َیْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذُنوِبُكْم َوُیِجْرُكْم ﴿

 ]31: األحقاف [ ﴾ِمْن َعَذاٍب َأِلیٍم
অথ: হ আমােদর সম দায়, তামরা আ াহর িদেক আ ানকারীর 

কথা মান  কর এবং তাঁর িত িব াস াপন কর। িতিন (আলাইিহস 

সালাতু ওয়াস সালাম) তামােদর গানাহ মাজনা করেবন। সূরা   আ   

আ  াফ আয়াত ৩১। অপর আয়ােত মহান আ া   বেলন: 
َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َكافًَّة ِللنَّاِس َبِشیًرا َوَنِذیًرا َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َلا ﴿

  ] 28: سبأ [ ﴾َیْعَلُموَن

অথ: আিম আপনােক সম  মানবজািতর জেন  সুসংবাদাতা ও 

সতককারী েপ পািঠেয়িছ; িক  অিধকাংশ মানষু তা জােন না। সূরা   

সাবা আয়াত ২৮। রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলেছন:  
ْلَكِلِم َوُنِصْرُت ِبالرُّْعِب ُأْعِطیُت َجَواِمَع ا: ُفضِّْلُت َعَلى اْلَأْنِبَیاِء ِبِستٍّ ﴿

َوُأِحلَّْت ِلَي اْلَغَناِئُم َوُجِعَلْت ِلَي اْلَأْرُض َطُھوًرا َوَمْسِجًدا َوُأْرِسْلُت ِإَلى 
 )109/  3( - صحیح مسلم ( ﴾اْلَخْلِق َكافًَّة َوُخِتَم ِبَي النَِّبیُّوَن

অথ: ছয়িট িজিনেসর মাধ েম আমােক অন ান  নবীর উপর াধান  

দওয়া হেয়েছ: 
 ১- আমােক অ  কথায় ব পক অথ কােশর যাগ তা দওয়া হেয়েছ। 
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 ২- শ র দেয় ভেয়র মাধ েম আমােক সহেযাগীতা করা হেয়েছ। 
৩- আমার জন  গিণমেতর মাল হালাল করা হেয়েছ। 
 ৪- (পিব ) যমীনেক আমার জন  পিব কারী ও মাসিজদ করা হেয়েছ। 
 ৫- সকল সৃ জীেবর িনকেট আমােক রাসূল িহেসেব রণ করা 

হেয়েছ এবং 
 ৬- আমার মাধ েম নবূয়ত সমা  করা হেয়েছ। সহী   মসুিলম ৩/১০৯। 

ছ- রাসূগেণর উপর ঈমান আনার ভাব: 
 
রাসূলেদর িত ঈমান আনার বড় ভাব রেয়েছ, ত েধ  িকছু িনেচ 

উে খ করাহল: 
১- বা ার িত আ াহর িবেশষ দয়া ও  স েক ান অজন। 

কননা িতিন মানষুেদর িত রাসূল রণ কেরেছন, যােত তাঁরা 

তােদরেক সিঠক পেথর িদশা দন এবং তােদর িনকেট ইবাদােতর 

প িত বণনা কেরন।  

কারণ মানেুষর ান এসব জানার জন  যেথ  নয়। আমােদর নবী 

মহুা াদ (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) স েক আ া   (আলাইিহস 

সালাতু ওয়াস সালাম)  বেলন: 

 ]107: األنبیاء [ ﴾َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمیَن﴿
অথ: আিম আপনােক িব বাসীর জেন  রহমত পই রণ কেরিছ। 

সূরা   আ   Avw¤̂qv আয়াত ১০৭। 
২- এই বড় িনয়ামেতর দ ন মহান আ াহর কিরয়া আদায় করা। 
৩- রাসূলগণেক (আলাইিহমু   সলাতু ওয়া   সালাম) ভালবাসা, 
তাঁেদরেক স ান করা এবং তাঁেদর উপযু  শংসা করা। কননা, তাঁরা 

আ াহর ইবাদাত কেরেছন, িরসালাত পৗছঁােনা এবং বা ােদরেক 

নিসহেতর িখদমত আ াম িদেয়েছন। 
৪- রাসূলগণ আ াহর প  থেক য িরসালাত িনেয় এেসেছন তার 

অনসুরণ করতঃ স অনযুায়ী আমল করা। এর মাধ েম ম'ুিমনগণ 
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তাঁেদর জীবেন কল াণ ও িহদায়াত লাভ করেবন এবং উভয় জগেত 

সৗভাগ বান হেবন।  
 
আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 

َرَض َعْن ِذْكِري َوَمْن َأْع) 123(َفَمِن اتََّبَع ُھَداَي َفَلا َیِضلُّ َوَلا َیْشَقى ﴿
 ]124 - 123: طھ [ ﴾َفِإنَّ َلُھ َمِعیَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرُه َیْوَم اْلِقَیاَمِة َأْعَمى

অথ: (এরপর যিদ আমার প  থেক তামােদর কােছ হদােয়ত 

আেস), তখন য আমার বিণত পথ অনসুরণ করেব, স পথ  হেব না 

এবং কে  পিতত হেব না।  
য আমার রণ থেক মখু িফিরেয় নেব, তার জীিবকা সংকীণ হেব 

এবং আিম তােক িকয়ামেতর িদন অ  অব ায় উি ত করব। সূরা   

হা আয়াত ১২৩-১২৪। 
 
 

িকয়ামত বা শষ িদবেসর িত ঈমান: 
 
ক- শষ িদবেসর িত িব ােসর অথ: ি য়ামত আসেব িনি তভােব এ 

দঢ়ৃ িব াস রাখা এবং তার জন  আমল করা। ি য়ামেতর পেূব সংঘিটত 

আলামতসমেূহর িত িব াসও এর অ ভূ  হেব।  
মতুৃ  ও তৎপরবতী বেরর পরী া, আযাব, িনয়ামত, িস ায় ফৎূকার, 

বর হেত সৃি  জীবসমেূহর বিহগমন, ি য়ামেতর ভয়াবহতা, হাশেরর 

ময়দান ও আমলনামাসমূ   উ ু করণ, মীযান বা দাঁিড় পা া াপন, 
পলূিসরাত, হাউেয কাওসার, শাফায়াত, জা াত ও তার িনয়ামতসমহূ 

যার সেবা  হেলা আ াহর দশন, জাহা াম ও তার শাি  যার কিঠনতম 

শাি  হেলা আ াহর দশন হেত বি ত হওয়া ইত াদী। এসব িকছু 

ি য়ামত িদবেসর উপর ঈমান আনার অ ভু । 
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খ- ুরআেন এ কেনর  ও িহ  মত:  

রুআনুল কারীেমর িবিভ  ােন ি য়ামত িদবেসর উে খ রেয়েছ। 

িতিট ােন রুআন এর িত ােরাপ কেরেছ, উপযু  ােন এর 

িত সতক কেরেছ।  
আরবী ভাষার ব াকরিণক িবিভ  প িতেত ি য়ামত সংঘিটত হওয়ার 

তািগদ করা হেয়েছ। রুআেন এ িদবেসর িত ে র নমনুা হেলা, 
অেনক ােনই এ িদবেসর িত ঈমানেক আ াহর িত ঈমােনর সােথ 

সংি  কেরেছ। যমন আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) 

বেলন: 
: البقرة [ ﴾ْلآِخِرَذِلَك ُیوَعُظ ِبِھ َمْن َكاَن ِمْنُكْم ُیْؤِمُن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم ا﴿

232[ 
অথ: (আর যখন তামরা ীেদরেক তালাক িদেয় দাও এবং তারপর 

তারাও িনধািরত ই ত পণূ করেত থােক, তখন তােদরেক পবূ ামীেদর 

সােথ পারসপিরক সমমিতর িভি েত িনয়মানযুায়ী িবেয় করেত বাধা 

দান কেরা না)।  
এ উপেদশ তােকই দয়া হে , য আ া   ও ি য়ামত িদবেসর উপর 

িব াস াপন কেরেছ। সূরা   আল বা ারা   আয়াত ২৩২। 
- রুআনুল কারীেম ি য়ামেতর অেনক উ ৃিত এেসেছ। এমনিক 

রুআেনর ায় িতিট পাতায় আপিন ি য়ামত িদবস এবং তার িবিভ  

অব ার  আেলাচনা পােবন। 
- ি য়ামত িদবেসর ে র মেধ  রেয়েছ আ া    এ িদবসেক িবিভ  

নােম নামকরণ কেরেছন। যা এ িদবস সংঘিটত হওয়ার উপর দঢ়ৃ মাণ 

বহন কের। যমন, আ   হা া  , আ   ওয়াি য়া   এবং ি য়ামাহ 

ইত াদী। 
- ি য়ামেতর িকছু নাম এমন রেয়েছ যা তােত সংঘিটত িবভীিষকার 

উপর মাণ বহন কের। যমন, আ   গািশয়া  , আ া  , আ  স া   

এবং আ   ািরয়া  । 
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রুআেন বিণত ি য়ামত িদবেসর আেরা িকছু নাম: ইয়াওমু ীন, 
ইয়াওমলু িহসাব, ইয়াওমলু জা  , ইয়াওমলু খুলদূ, ইয়াওমলু খু জ, 
ইয়াওমলু হাসরা   এবং ইয়াওমু ানাদ। 
- ি য়ামত িদবেসর িত ঈমান আনার অিধক  দওয়ার িহকমত 

হল: মানুেষর িদকিনেদশনা, সৎ কেম তােদর ধারাবািহকতা এবং 

তা ওয়ার (আ াহর ভয়) ে  এ িদবেসর িত ঈমােনর বড় ভাব 

রেয়েছ। 
- ি য়ামত িদবেসর িত ঈমান ও সৎ আমলেক এক সােথ উে খ 

করার রুআিনক নীিত এ িহ  মেতর িত ইি ত দয়। আ া   তা'য়ালা 

বেলন: 
ِإنََّما َیْعُمُر َمَساِجَد اللَِّھ َمْن آَمَن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اْلآِخِر َوَأَقاَم الصََّلاَة َوآَتى ﴿

  ﴾الزََّكاَة َوَلْم َیْخَش ِإلَّا اللََّھ َفَعَسى ُأوَلِئَك َأْن َیُكوُنوا ِمَن اْلُمْھَتِدیَن
  ]18: التوبة [

অথ:   িনঃসে েহ তারাই আ াহর মসিজদসমহূ আবাদ করেব যারা 

ঈমান এেনেছ আ াহর িত ও শষ িদেনর িত এবং কােয়ম কেরেছ 

সালাত ও আদায় কের যাকাত; আ া   ব তীত আর কাউেক ভয় কের 

না। অতএব, আশা করা যায়, তারা িহদােয়ত া েদর অ ভূ  হেব। 

সূরা   আ   তাওবা   আয়াত ১৮। আ া   তায়ালা বেলন: 
َوَھَذا ِكَتاٌب َأْنَزْلَناُه ُمَباَرٌك ُمَصدُِّق الَِّذي َبْیَن َیَدْیِھ َوِلُتْنِذَر ُأمَّ اْلُقَرى ﴿

َوَمْن َحْوَلَھا َوالَِّذیَن ُیْؤِمُنوَن ِباْلآِخَرِة ُیْؤِمُنوَن ِبِھ َوُھْم َعَلى َصَلاِتِھْم 
 ]92: األنعام [ ﴾ُیَحاِفُظوَن

অথ: এ কারআন এমন , যা আিম অবতীন কেরিছ; বরকতময়, 
পবূবতী ে র সত তা মাণকারী এবং যােত আপিন ম াবাসী ও 

পা বতীেদরেক ভয় দশন কেরন।  
যারা পরকােল িব াস াপন কের তারা এর িত িব াস াপন কের 

এবং তারা ীয় সালাত সংর ণ কের। সূরা   আ   আ  আম আয়াত 

৯২। 
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স বত ি য়ামত িদবসেক বশী উে েখর কারণ হেলা, িনয়ার টান ও 

তার স েদর মােহ মানষু এ িদবসেক বশী ভেুল এ স েক অসতক 

থােক। তাই এ িদবস ও তােত উে িখত শাি -িনয়ামেতর িত ঈমান 

িনয়ার িত অিতরি ত ভালবাসা কিমেয় ভাল কােজ িতেযাগীতার 

আ হ যাগােব। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম)  বেলন: 

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقیَل َلُكُم اْنِفُروا ِفي َسِبیِل اللَِّھ اثَّاَقْلُتْم ِإَلى ﴿
لدُّْنَیا ِفي اْلَأْرِض َأَرِضیُتْم ِباْلَحَیاِة الدُّْنَیا ِمَن اْلآِخَرِة َفَما َمَتاُع اْلَحَیاِة ا

 ]38: التوبة [ ﴾اْلآِخَرِة ِإلَّا َقِلیٌل
অথ: হ ঈমানদারগণ, তামােদর িক হল, যখন আ াহর পেথ বর 

হবার জেন  তামােদর বলা হয়, তখন মািট জিড়েয় ধর, তামরা িক 

আেখরােতর পিরবেত িনয়ার জীবেন পিরতু  হেয় গেল? অথচ 

আেখরােতর তুলনায় িনয়ার জীবেনর উপকরণ অিত অ । সূরা   

আ   তাওবা   আয়াত ৩৮। 
আ াহর উপর ঈমােনর পর শষ িদবেসর িত িব াস ব তীত কান 

িজিনষ মানষুেক িনয়ার মা   বা ভালবাসা থেক িফরােত পাের না। 

যখন কউ িব াস করেব সকল স দ ংসশীল তখন আ াহর 

আনগুত  ও কমু পালেন আ হী হেব। িনয়া থেক িবমখু হেয় িব াস 

করেব য িনয়ার স েদর পিরবেত তােক পরকােল উ  ও ায়ী 

িনয়ামত দওয়া হেব।  
সােথ এ িব াসও রাখেব য, িনয়ার জীবেন পািথব স েদর মােহ 

আ াহর সীমা অিত ম করেল পরকােল তােক য ণাদায়ক শাি  ভাগ 

করেত হেব। 
মানষু যখন শষ িদবস বা পরকােল িব াস করেব তখন স িনি ত 

হেব য িনয়ার কান িনয়ামতই পরকােলর িনয়ামেতর সােথ তুলনা 

করা যায় না। অপর িদেক ি য়ামেতর িত িব াস না রাখা এবং 

আ াহর রা ায় িনয়ায় পাওয়া শাি র সােথ পরকােলর শাি র কান 
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তুলনা হয় না। আবার পরকােল িব াস এবং িনয়ােত আ াহর পেথ 

কে র জন  পরকােল য িনয়ামত দওয়া হেব তার সােথ িনয়ার কান 

িনয়ামেতর তুলনা হয় না 
 

খ- কবেরর পরী া: 
 
আমরা মতুৃ েক সত  বেল িব াস কির। মহান আ া   বেলন: 

 ﴾ُتْرَجُعوَن ُقْل َیَتَوفَّاُكْم َمَلُك اْلَمْوِت الَِّذي ُوكَِّل ِبُكْم ُثمَّ ِإَلى َربُِّكْم﴿
 ]11: السجدة [

অথ: বলনু: তামােদর াণ হরেণর দািয়ে  িনেয়ািজত ফেরশতা 

তামােদর াণ হরণ করেব। অতঃপর তামরা তামােদর পালনকতার 

কােছ ত াবিতত হেব। সূরা   আ   সা  দা   আয়াত ১১। 
এটা মািণত িবষয় যা কােরা অজানা নয়, এেত কান সে হ ও সংশয় 

নই। আমরা িব াস কির যারাই মতুৃ  বরণ কের বা তােক হত া করা 

হয় অথবা য কান কারেণ তার মতুৃ  হাক না কন তা তার িনিদ  

সময় শষ হেয় যাওয়ার কারেনই। মানেুষর িনিদ  সময় হেত কান 

িকছু কম করা হয় না। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) 

বেলন: 
﴾ ٍة َأَجٌل َفِإَذا َجاَء َأَجُلُھْم َلا َیْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَلا َیْسَتْقِدُموَنَوِلُكلِّ ُأمَّ﴿
 ]34: األعراف [

অথ: েত ক সম দােয়র একিট ময়াদ রেয়েছ। যখন তােদর ময়াদ 

এেস যােব, তখন তারা না এক মু ত িপেছ যেত পারেব, আর না 

এিগেয় আসেত পারেব। সূরা   আ   আ'রাফ আয়াত ৩৪। 

আমরা বেরর িফৎনা বা পরী ায় িব াস কির:  তা হেলা দাফেনর পের 

মতৃ ব ি েক তার রব (পালনকতা), ীন (ধম) এবং নবী স েক 

িজ াসা করা। 
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ঈমানদারেদরেক আ া   তায়ালা িতিত কথার উপর দঢ়ৃ রাখেবন ফেল 

মু'িমন ব ি  বলেবন: আমার র  আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস 

সালাম), আমার ধম ইসলাম এবং আমার নবী হেলন মহুা াদ 

(সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম)।  
আর অত াচারীেদরেক আ া   পথ  করেবন, ফেল কােফর ব ি  

বলেব: হায়!হায়! আিম িকছু জািন না।  

মনুািফ  বা সি হান ব ি  বলেব: আিম জািন না, মানষুেদরেক িকছু 

বলেত েনিছলাম আিম তাই বেলিছলাম। 
আমরা বেরর আযাব ও িনয়ামেত (শাি েত) িব াস কির, বেরর 

আযাব হেব অত াচারী কােফর ও মনুােফ েদর। আ া   (আলাইিহস 

সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
َباِسُطو َأْیِدیِھْم  َوَلْو َتَرى ِإِذ الظَّاِلُموَن ِفي َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمَلاِئَكُة﴿

َأْخِرُجوا َأْنُفَسُكُم اْلَیْوَم ُتْجَزْوَن َعَذاَب اْلُھوِن ِبَما ُكْنُتْم َتُقوُلوَن َعَلى اللَِّھ 
  ]93: األنعام [ ﴾َغْیَر اْلَحقِّ َوُكْنُتْم َعْن آَیاِتِھ َتْسَتْكِبُروَن

অথ: যিদ আপিন দেখন যখন জােলমরা মতুৃ  য ণায় থােক এবং 

ফেরশতারা ীয় হ  সািরত কের বেল, বর কর ীয় আ া! অদ  

তামােদরেক অবমাননাকর শাি  দান করা হেব। কারণ, তামরা 

আ াহর উপর অসত  বলেত এবং তাঁর আয়াতসমহূ থেক অহংকার 

করেত। সূরা   আ   আ  আম আয়াত ৯৩। আ া   তায়ালা ফরআউেনর 

পিরবার স েক বেলন: 
النَّاُر ُیْعَرُضوَن َعَلْیَھا ُغُدوا َوَعِشیا َوَیْوَم َتُقوُم السَّاَعُة َأْدِخُلوا آَل ﴿

 ]46: غافر [  ﴾ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب
অথ:  সকােল ও স ায় তােদরেক আ েনর সামেন পশ করা হয় এবং 

যিদন িকয়ামত সংঘিটত হেব, সিদন আেদশ করা হেব, ফরাউন 

গা েক কিঠনতর আযােব দািখল কর। সূরা   আল-মু'িমন - ৪৬। যাইদ 

িবন সািবত  ivm~j (mvjvjvû AvjvBwn Iqv mvjvg) n‡Z eY©bv 
K‡ib, wZwb (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলেছন:  
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اللََّھ َأْن إنَّ َھِذِه اْلُأمََّة ُتْبَتَلى ِفي ُقُبوِرَھا َفَلْوَلا َأْن َلا َتَداَفُنوا َلَدَعْوُت ِ﴿
ُیْسِمَعُكْم ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر الَِّذي َأْسَمُع ِمْنُھ ُثمَّ َأْقَبَل َعَلْیَنا ِبَوْجِھِھ َفَقاَل 
َتَعوَُّذوا ِباللَِّھ ِمْن َعَذاِب النَّاِر َقاُلوا َنُعوُذ ِباللَِّھ ِمْن َعَذاِب النَّاِر َفَقاَل 

﴾ ْبِر َقاُلوا َنُعوُذ ِباللَِّھ ِمْن َعَذاِب اْلَقْبرَتَعوَُّذوا ِباللَِّھ ِمْن َعَذاِب اْلَق
  )28/ 14 -صحیح مسلم )

অথ: এই উ ত বের পরীি ত হেব, যিদ তামরা দাফন করা ছেড় 

না িদেত তেব আিম বেরর আযােবর য শ  নেত পায় 

তামােদরেকও তা শানার জন  আ াহর িনকেট অবশ ই য়া' 
করতাম।  
এরপর িতিন আমােদর মেুখামিুখ হেয় বলেলন: তামরা জাহা ােমর 

শাি  হেত আ াহর িনকেট আ য় াথনা কর, তাঁরা বলেলন: আমরা 

আ াহর িনকেট জাহা ােমর শাি  হেত আ য় াথনা করিছ। এরপর 

বলেলন: তামরা বেরর শাি  হেত আ াহর িনকেট াথনা কর, তাঁরা 

বলেলন: আমরা আ াহর িনকেট বেরর আযাব হেত আ য় াথনা 

করিছ। সহী   মসুিলম ১৪/২৮। 
 
অপর িদেক বেরর িনয়ামত (শাি ) সত বাদী মু'িমনেদর জন , মহান 

আ া   বেলন: 
اُفوا ِإنَّ الَِّذیَن َقاُلوا َربَُّنا اللَُّھ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتَنزَُّل َعَلْیِھُم اْلَمَلاِئَكُة َألَّا َتَخ﴿

   ] 30: فصلت [ ﴾َوَلا َتْحَزُنوا َوَأْبِشُروا ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن
অথ: িন য় যারা বেল, আমােদর পালনকতা আ া  , অতঃপর তােতই 

অিবচল থােক, তােদর কােছ ফেরশতা অবতীণ হয় এবং বেল, তামরা 

ভয় কেরা না, িচ া কেরা না এবং তামােদর িত ত জা ােতর 

সুসংবাদ শান। সূরা   হামীম আ   সা  দা   আয়াত ৩০। অন ে  মহান 

র লু আলামীন বেলন: 
َوَنْحُن ) 84(َوَأْنُتْم ِحیَنِئٍذ َتْنُظُروَن ) 83(َفَلْوَلا ِإَذا َبَلَغِت اْلُحْلُقوَم ﴿

ا ِإْن ُكْنُتْم َغْیَر َمِدیِنیَن َفَلْوَل) 85(َأْقَرُب ِإَلْیِھ ِمْنُكْم َوَلِكْن َلا ُتْبِصُروَن 
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َفَأمَّا ِإْن َكاَن ِمَن اْلُمَقرَِّبیَن ) 87(َتْرِجُعوَنَھا ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقیَن ) 86(
  ]89 – 83: الواقعة [ ﴾َفَرْوٌح َوَرْیَحاٌن َوَجنَُّت َنِعیٍم) 88(

অথ: অতঃপর যখন কারও াণ ক াগত হয়। এবং তামরা তািকেয় 

থাক, তখন আিম তামােদর অেপ া তার অিধক িনকেট থািক; িক  

তামরা দখ না। যিদ তামােদর িহসাব-িকতাব না হওয়াই িঠক হয়, 
তেব তামরা এই আ ােক িফরাও না কন, যিদ তামরা সত বাদী 

হও?  
যিদ স নকট শীলেদর একজন হয়; তেব তার জেন  আেছ সুখ, উ ম 

িরিযক এবং িনয়ামেত ভরা উদ ান। সূরা   আ   ওয়াি য়া   আয়াত ৮৩-

৮৯। 
বারা িবন আিযব  n‡Z ewY©Z ivm~j (mvjvjvû আলাইিহ ওয়া 

সা াম) সই মু'িমেনর ব াপাের বেলেছন য ই ফের  তার ে র 

উ র দয়:  
ُسوُه َفُیَناِدي ُمَناٍد ِفي السََّماِء َأْن َصَدَق َعْبِدي َفَأْفِرُشوُه ِمْن اْلَجنَِّة َوَأْلِب﴿

ِمْن اْلَجنَِّة َواْفَتُحوا َلُھ َباًبا ِإَلى اْلَجنَِّة َقاَل َفَیْأِتیِھ ِمْن َرْوِحَھا َوِطیِبَھا 
 )490/ 37 -مسند أحمد ( ﴾َوُیْفَسُح َلُھ ِفي َقْبِرِه َمدَّ َبَصِرِه

অথ: (যখন ম'ুিমন ব ি  ফের  তার ে র উ র িদেব) তখন 

আসমােন একজন আ ানকারী জার আওয়ােজ বলেব: আমার বা া 

সত  বেলেছ, তার জন  জা ােতর িবছানা িবিছেয় দাও, তােক জা ােতর 

পাশাক পিরেয় দাও এবং তার জন  জা ােতর দরজা খুেল দাও।  
রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন:ফেল তার িনকেট 

জা ােতর রহমত (আরাম আেয়শ), সুগি  আসেত থাকেব এবং 

দিৃ সীমা পয  তার বর শ  করা হেব। মসুনােদ আহমাদ 

৩৭/৪৯০, সুনােন আবূ দাউদ। 
বেরর আযাব এবং ই ফের  তার ে া র সাব ে  মতুাওয়ািতর 

সূে  রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) থেক অেনক হাদীস 

পাওয়া যায়। য ব ি  আযােবর যাগ  স কবের শাি  ভাগ করেব 
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আর য িনয়ামেতর যাগ  স কবের শাি লাভ করেব। অতএব, তা 

সাব ে র আ ীদা   পাষণ এবং তার িত ঈমান আনা ওয়ািজব। 

বেরর শাি -শাি র ধরেনর ব াপাের আমােদর কথা বলার অিধকার 

নই।  

এ ব াপাের কথা বলা মানেুষর ােনর বাইের। কননা, এ িবষেয় তার 

সােথ কান অি কার করা হয়িন এবং এটা িনয়ার কান িবষয় না। 

বেরর অব া গােয়বী (অদশৃ ) িবষয় যা অনভুিূত িদেয় অনমুান করা 

স ব নয়। 
যিদ তা অনভুিূত িদেয় জানা যত তেব গােয়েবর (অদেৃশ র) িত 

িব ােসর কান লাভ বা তাৎপয থাকেতা না। মানষুেক ইবাদােতর য 

দািয়  দওয়া হেয়েছ তার িহ  মত শষ হেয় যত। মানেুষরা বেরর 

শাি  অনভুব করেত পারেল দাফন করা ব  কের িদত। যমন রাসূল 

(সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলেছন: 
َفَلْوَلا َأْن َلا َتَداَفُنوا َلَدَعْوُت اللََّھ َأْن ُیْسِمَعُكْم ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر الَِّذي ﴿

 ﴾َمُع ِمْنُھَأْس
অথ: যিদ তামরা দাফন করা ব  না কের িদেত তেব আিম বেরর য 

আযাব নেত পায় তা তামােদরেক নােনার জন  আ াহর িনকেট 

অবশ ই য়া করতাম। সহী   মসুিলম। আর যেহতু এই িহকমত প -

পািখর ে  েযাজ  নয় তাই তারা বেরর আযাব নেত ও অনভুব 

করেত পাের। 
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ঘ- ি য়ামেতর আলামত: 
 

ি য়ামত িদবেসর িত িব াস াপন করা ওয়ািজব। ি য়ামত আসেব 

এেত কান সে হ নই। এর িনিদ  সময় আ া   ব তীত কউ জােন 

না, িতিন (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) এ িবষয়িট সকল মানষু 

থেক গাপন রেখেছন। িতিন (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) 

বেলন: 

َیْسَأُلوَنَك َعِن السَّاَعِة َأیَّاَن ُمْرَساَھا ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَھا ِعْنَد َربِّي َلا ُیَجلِّیَھا ﴿
ِلَوْقِتَھا ِإلَّا ُھَو َثُقَلْت ِفي السََّماَواِت َواْلَأْرِض َلا َتْأِتیُكْم ِإلَّا َبْغَتًة َیْسَأُلوَنَك 

 ﴾ا ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَھا ِعْنَد اللَِّھ َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َلا َیْعَلُموَنَكَأنََّك َحِفيٌّ َعْنَھ
 ]187: األعراف [

অথ: আপনােক িজে স কের, িকয়ামত কখন অনিুত হেব? বেল িদন 

এর খবর তা আমার পালনকতার কােছই রেয়েছ। িতিনই তা অনাবৃত 

কের দখােবন িনধািরত সমেয়। আসমান ও যমীেনর জন  সিট অিত 

কিঠন িবষয়। যখন তা তামােদর উপর আসেব অজাে ই এেস যােব। 

আপনােক িজে স করেত থােক, যন আপিন তার অনসু ােন লেগ 

আেছন। বেল িদন, এর সংবাদ িবেশষ কের আ াহর িনকটই রেয়েছ। 

িক  ূ তা অিধকাংশ লাকই উপলি  কের না। সূরা   আ   আ'রাফ 

আয়াত ১৮৭।  
ি য়ামেতর আলামত, সে ত ও িনদশন স েক রাসূল (সা ালা  

আলাইিহ ওয়া সা াম) হেত অেনক হাদীস আেছ। সহী   সূে  পাওয়া 

যায় রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) ি য়ামেতর িকছু ছাট 

আলামেতর সংবাদ িদেয়েছন। 

যার অিধকাংশ মানেুষর নীিত, পার ািরক গালেযাগ এবং আ াহর 

সিঠক পথ থেক তােদর পদ লেনর সােথ স ৃ । 
ি য়ামেতর িকছু ছাট আলামত িজবরীল  Gi nv`x‡m ewY©Z 
n‡q‡Q| wZwb ivm~j (mvjvjvû AvjvBwn Iqv mvjvg) †K wK¡qvgZ 
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m¤ú‡K© wRÁvmv Ki‡j wZwb (mvjvjvû AvjvBwn Iqv mvjvg) 
e‡jwQ‡jb G e¨vcv‡i  cÖkœK…Z cÖkœKvix †_‡K AwaK ÁvZbb| 
wReixj  e‡jwQ‡jb, Zvn‡j এর AvjvgZ ev wb`k©b m¤ú‡K© 
Avgv‡K msev` w`b? ZLb রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) 

বেলিছেলন:  
َقاَل َأْن َتِلَد اْلَأَمُة َربََّتَھا َوَأْن َتَرى اْلُحَفاَة اْلُعَراَة اْلَعاَلَة ِرَعاَء الشَّاِء ﴿

  )87/ 1 - صحیح مسلم ( ﴾ُبْنَیاِنَیَتَطاَوُلوَن ِفي اْل

অথ: দাসী তার মািলকেক জ  িদেব (মােয়র সােথ ছেল মেয়রা 

দাসীর মেতা আচরণ করেব বা যু  িব হ বশী হওয়ার কারেণ স ান 

ও িপতা-মাতার খাজ থাকেব না, ফেল স ােনরা মােয়র মািলক হেব), 
জতুা ও ব হীন গরীব ছাগল চারণকারীরা বািড় বা িবি ং িনেয় এেক 

অপেরর উপর গব করেব। (বুখারী ও মসুিলম)। 
এক ব ি  রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) ক িজ াসা 

কেরিছেলন ি য়ামত কখন সংঘিটত হেব? রাসূল (সা ালা  আলাইিহ 

ওয়া সা াম) বেলিছেলন:  
َكْیَف ِإَضاَعُتَھا َیا َرُسوَل اللَِّھ  ِإَذا ُضیَِّعْت اْلَأَماَنُة َفاْنَتِظْر السَّاَعَة َقاَل﴿

صحیح البخاري ( ﴾َقاَل ِإَذا ُأْسِنَد اْلَأْمُر ِإَلى َغْیِر َأْھِلِھ َفاْنَتِظْر السَّاَعَة
20/149) 

অথ: যখন আমানত ন  করা হেব তখন তুিম ি য়ামেতর অেপ া 

করেব। সাহাবী বলেলন: িকভােব আমানত ন  হেব?  
িতিন (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) বলেলন: যখন অেযাগ  

ব ি েক কােজর দািয়  দওয়া হেব তখন তুিম ি য়ামেতর অেপ া 

কর। সহী ল বুখারী ২০/১৪৯। 
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ি য়ামেতর বড় আলামত বা িনদশন: 
 

ইহা ি য়ামেতর িনকটবতী সই আলামতসমহূ যার পেরই ি য়ামত 

সংঘিটত হেব। আর তা কিতত পুঁিতর মালার (কািঠর) ন ায় 

ধারাবািহকভােব আসেত থাকেব। 
সহী   হাদীেস এ প দশিট আলামেতর কথা উে খ করা হেয়েছ। 

যাইফা   িবন উসাই   আ   িগফারী  বিণত হাদীেস এেসেছ িতিন 

বেলন: 
َما  اطََّلَع النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َعَلْیَنا َوَنْحُن َنَتَذاَكُر َفَقاَل﴿

َتَذاَكُروَن َقاُلوا َنْذُكُر السَّاَعَة َقاَل ِإنََّھا َلْن َتُقوَم َحتَّى َتَرْوَن َقْبَلَھا َعْشَر 
آَیاٍت َفَذَكَر الدَُّخاَن َوالدَّجَّاَل َوالدَّابََّة َوُطُلوَع الشَّْمِس ِمْن َمْغِرِبَھا 

َوَسلََّم َوَیَأُجوَج َوَمْأُجوَج َوُنُزوَل ِعیَسى اْبِن َمْرَیَم َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ 
َوَثَلاَثَة ُخُسوٍف َخْسٌف ِباْلَمْشِرِق َوَخْسٌف ِباْلَمْغِرِب َوَخْسٌف ِبَجِزیَرِة 

 ﴾اْلَعَرِب َوآِخُر َذِلَك َناٌر َتْخُرُج ِمْن اْلَیَمِن َتْطُرُد النَّاَس ِإَلى َمْحَشِرِھْم
  (94/  14( -صحیح مسلم )

 
অথ: রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) একিদন আমােদর উপর 

উিঁক মের দখেলন আমরা পর র কান িবষেয় আেলাচনা করিছ। 

িতিন বলেলন: তামরা িক আেলাচনা করেছা? তাঁরা বলেলন: আমরা 

ি য়ামেতর আেলাচনা করিছ। রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) 

বলেলন: দশিট আলামত দখার আেগ ি য়ামত সংঘিটত হেব না।  

আর স েলা হল: ধাঁয়া, দা াল, দা া   (চতু দ জ র বিহগমন), 
পি ম িদগ  হেত সূয উিদত হওয়া, ঈসা িবন মারইয়ােমর অবতরণ, 
ইয়াজজু-মাজেুজর বর হওয়া, িতনিট ভিূম ধস: ােচ , পা ােত  এবং 

আরব উপ ীেপ।  

আর সবেশেষ ইয়ামান থেক এক আ ন বর হেব যা মানষুেদরেক 

হাশেরর ময়দােনর িদেক তািড়েয় িনেয় যােব। সহী   মসুিলম। 
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উদাহরণস প আমরা একিট বড় আলামত স েক আেলাচনা করেবা, 
সিট হল: 

দা ােলর কাশ: 
 
দা াল হেলা কফুরী, পথ তা এবং িফতনার মলূ। সকল নাবী 

আলাইিহমু   সালাম িনজ িনজ উ তেক দা ােলর ব াপাের সতক ও 

ভয় দশন কেরেছন। নবীগণ তাঁেদর উ েতর িনকট দা ােলর সকল 

ণা ণ এবং আলামত ভােব বণনা কেরেছন। আমােদর নাবী 

মহুা াদ (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) দা ােলর ব াপাের তাঁর 

উ তেক এমনভােব সতক ও তার আলামত বণনা কেরেছন যা চ ু ান 

ব ি র িনকেট গাপন থাকেত পাের না।  
 
আনাস  ivm~j (mvjvjvû AvjvBwn Iqv mvjvg) †_‡K eY©bv K‡ib 
রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলেছন:   
﴿َما ِمْن َنِبيٍّ ِإلَّا َوَقْد َأْنَذَر ُأمََّتُھ اْلَأْعَوَر اْلَكذَّاَب َأَلا ِإنَُّھ َأْعَوُر َوِإنَّ َربَُّكْم 

 (158/ 14-صحیح مسلم )ِبَأْعَوَر َوَمْكُتوٌب َبْیَن َعْیَنْیِھ ك ف ر﴾ َلْیَس

   
অথ: েত ক নবী তাঁর উ তেক এক চাখ কানা দা াল থেক সতক 

কেরেছন। জেন রেখা দা ােলর এক চাখ কানা, িক  তামােদর রব 

(পালনকতা) কানা নয়। আর দা ােলর ই চােখর মােঝ (কপােল) 

কাফ; ফা; র; তথা কােফর লখা থাকেব। বুখারী ও মসুিলম। আবূ 

রাইরা    †_‡K ewY©Z wZwb e‡jb ivm~j (mvjvjvû আলাইিহ ওয়া 

সা াম) বেলেছন:  
َأَلا ُأَحدُِّثُكْم َحِدیًثا َعْن الدَّجَّاِل َما َحدََّث ِبِھ َنِبيٌّ َقْوَمُھ ِإنَُّھ َأْعَوُر َوِإنَُّھ ﴿

َثاِل اْلَجنَِّة َوالنَّاِر َفالَِّتي َیُقوُل ِإنََّھا اْلَجنَُّة ِھَي النَّاُر َوِإنِّي َیِجيُء َمَعُھ ِبِم
  (121/  11( - صحیح البخاري ( ﴾ُأْنِذُرُكْم َكَما َأْنَذَر ِبِھ ُنوٌح َقْوَمُھ
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অথ: আিম িক তামােদরেক দা াল স েক সই হাদীস বলব না যা 

েত ক নাবী তাঁর জািতেক বেলেছন ? দা ােলর এক চাখ কানা হেব। 

তার সােথ জা াত ও জাহা াহােমর অনু প জা াত-জাহা াম থাকেব। 

দা াল যটােক জা াত বলেব সটা মূলত জাহা াম। আিম 

তামােদরেক দা াল স েক সতক করিছ যমন নূ    Zuvi 
RvwZ‡K `v¾vj m¤ú‡K© mZK© K‡iwQ‡jb| eyLvix I gymwjg| Bj&g 
(Ávb) ও আমল ব াতীত দা ােলর িফতনা থেক বাঁচা স ব নয়। 

ই  ম হল: এ ান থাকা য দা াল শরীর িবিশ  খাদ -পানীয় হণ 

কের। তার অপণূতা হেলা এক চাখ কানা হেব। তার উভয় চােখর 

মােঝ (কপােল) কােফর লখা থাকেব। 
আমল হল: েত ক সালােতর শষ তাশা েদ আ াহর িনকেট 

দা ােলর িফতনা থেক আ য় াথনা করা, সূরা আ   কাহােফর থম 

দশ আয়াত মখু  করা। কননা রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) বেলেছন:  
 ﴾َمْن َحِفَظ َعْشَر آَیاٍت ِمْن َأوَِّل ُسوَرِة اْلَكْھف ُعِصَم ِمْن الدَّجَّاِل﴿
 (238/  4( -صحیح مسلم(

অথ: য ব ি  সূরা   আ   কাহােফর থম দশ আয়াত মখু  করল স 

দা াল থেক মিু  পােব। সহী   মসুিলম।  

ঙ- পূন ান:  

রুআন, সু া  , মানেুষর ান ও অিবকতৃ মন-মানিসকতা পনূ ােন 

িব ােসর মাণ বহণ কের। তাই আমরা দঢ়ৃভােব িব াস কির য 

কবরি তেদরেক আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বর হেত 

পূ ান করেবন। েত ক শরীের আ া িফিরেয় দওয়া হেব এবং 

সকল মানষু আ া   র লু আলামীেনর সামেন দ ায়মান হেব। আ া   

(আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
 المؤمنون[﴾ ُثمَّ ِإنَُّكْم َیْوَم اْلِقَیاَمِة ُتْبَعُثوَن )15(ُثمَّ ِإنَُّكْم َبْعَد َذِلَك َلَمیُِّتوَن ﴿

[ 
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অথ: এরপর তামরা মতুৃ বরণ করেব, অতঃপর ি য়ামেতর িদন 

তামরা পনু ি ত হেব। সূরা   আ   মু'িমননূ আয়াত ১৫-১৬। নবী 

(সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলেছন: 

{ َفاًة ُعَراًة ُغْرًلاُیْحَشُر النَّاُس َیْوَم اْلِقَیاَمِة ُح } 
অথ: ি য়ামেতর িদন মানষুেদরেক জতুা, ব  ও খাৎনািবহীন অব ায় 

একি ত করা হেব। বুখারী ও মসুিলম। 
সকল মসুিলমগণ পুন ান সাব ে  ঐক মত, বা বতার চািহদাও 

তাই। কননা, িহ  মত তা এটাই চায় য আ া   (আলাইিহস সালাতু 

ওয়াস সালাম) সৃি জীেবর জন  একটা ত াবতন ল করেবন যােত 

িতিন তােদরেক রাসূলেদর মাধ েম দওয়া দািয়ে র িতদান িদেবন। 

আ া   তায়ালা বেলন: 
: المؤمنون [ ﴾َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُكْم َعَبًثا َوَأنَُّكْم ِإَلْیَنا َلا ُتْرَجُعوَن ﴿

115[ 
অথ:  তামরা িক ধারণা কর য, আিম তামােদরেক অনথক সৃি  

কেরিছ এবং তামরা আমার কােছ িফের আসেব না? সূরা   আল 

মু'িমননূ আয়াত ১১৫। 
অস ব মেন কের কােফররা মতুৃ  পরবতী পনূু ানেক A¯x̂Kvi কের। 

এ ধারণা ভলু, শরীয়ত, অনভুিূত এবং ান এ ধারণার বািতল হওয়ার 

উপর মাণ বহন কের। শরীয়েতর দলীল: আ া   (আলাইিহস সালাতু 

ওয়াস সালাম) বেলন: 
َزَعَم الَِّذیَن َكَفُروا َأْن َلْن ُیْبَعُثوا ُقْل َبَلى َوَربِّي َلُتْبَعُثنَّ ُثمَّ َلُتَنبَُّؤنَّ ِبَما ﴿

  ]7: التغابن [﴾ َعِمْلُتْم َوَذِلَك َعَلى اللَِّھ َیِسیٌر

অথ: কােফররা দাবী কের য, তারা কখনও পনু ি ত হেব না। বলনু, 
অবশ ই হেব। আমার পালনকতার কসম, তামরা িন য় পনু ি ত 

হেব। অতঃপর তামােদরেক অবিহত করা হেব যা তামরা করেত। এটা 

আ াহর পে  সহজ। সূরা   আ   তাগাবুন আয়াত ৭। 
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অন  ােন মহান র লু আলামীন বেলন: 
َتْأِتیَنا السَّاَعُة ُقْل َبَلى َوَربِّي َلَتْأِتَینَُّكْم َعاِلِم اْلَغْیِب  ﴿َوَقاَل الَِّذیَن َكَفُروا َلا 

َلا َیْعُزُب َعْنُھ ِمْثَقاُل َذرٍَّة ِفي السََّماَواِت َوَلا ِفي اْلَأْرِض َوَلا َأْصَغُر ِمْن 
 ]3: سبأ [َذِلَك َوَلا َأْكَبُر ِإلَّا ِفي ِكَتاٍب ُمِبیٍن﴾ 

অথ: কািফররা বেল আমােদর উপর ি য়ামত আসেব না। বলনু: কন 

আসেব না? আমার পালনকতার শপথ-অবশ ই আসেব। িতিন অদশৃ  

সমপেক াত। নেভাম েল ও ভ-ূম েল তাঁর আেগাচের নয় অণ ু

পিরমাণ িকছু, না তদেপ া ু  এবং না বৃহৎ-সব িকছু আেছ সুসপ  

িকতােব। সূরা   সাবা আয়াত ৩। পনু ান সেত র ব াপাের সকল 

আসমানী িকতাব একমত। 
অনুভূিতর দলীল: আ া   তায়ালা তাঁর বা ােদরেক িয়ােতই মতৃেক 

জীিবত কের দিখেয়েছন। সূরাতুল বা ারােত এ ব াপাের পাঁচিট দৃ া  

রেয়েছ, থমিট আমরা উে খ করিছ: তা হেলা যখন মসূা  এর 

জািত তাঁেক বেলিছল: আ া   তাআ'লােক ভােব না দখা পয  

আমরা তামার িত ঈমান আনব না, অতঃপর আ া   তােদরেক মতুৃ  

দানকরতঃ পণুরায় জীিবত কেরন। এ ে ই আ া   বনী ইসরাঈলেক 

m‡¤̂vab কের বেলন: 

ُم ﴿َوِإْذ ُقْلُتْم َیا ُموَسى َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َنَرى اللََّھ َجْھَرًة َفَأَخَذْتُك 
ُثمَّ َبَعْثَناُكْم ِمْن َبْعِد َمْوِتُكْم َلَعلَُّكْم ) 55(الصَّاِعَقُة َوَأْنُتْم َتْنُظُروَن 

  ]56،  55: البقرة [َتْشُكُروَن﴾
অথ: আর যখন তামরা বলেল, হ মসূা , কি নকােলও আমরা 

তামােক িব াস করব না, যত ণ না আমরা আ াহেক কােশ  

দখেত পাব। ব তূঃ তামািদগেক পাকড়াও করল িব ৎ। অথচ 

তামরা তা ত  করিছেল। 
তারপর মের যাবার পর তামািদগেক আিম তুেল দাঁড় কিরেয়িছ, যােত 

কের তামরা কতৃ তা ীকার কের নাও। সূরা   আ   বা ারা   আয়াত 

৫৫-৫৬। 
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অন ান  দৃ াে র মেধ  ি তীয়িট হল: ঐ িনিহত ব ি  যার ব াপাের বানী 

ইসরাঈলরা মতিবেরােধ িল  হেয়িছল। তখন আ া   তায়ালা তােদরেক 

একটা গাভী জবাই কের তার িকছু অংশ িদেয় মতৃ ব ি েক হার 

করেত বলেলন, যােত মতৃ ব ি  (জীিবত হেয়) তার হত াকারী স েক 

তােদরেক সংবাদ দয়। 
তৃতীয়িট হল:  ঐ সম দােয়র ঘটনা যারা মতুৃ  ভেয় তােদর ঘর থেক 

পলায়ন কেরিছল। ফেল আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) 

তােদরেক মতুৃ  িদেয় পণূরায় জীিবত কেরন। চতুথ দৃ া  হল: ঐ 

ব ি র ঘটনা য একটা মতৃ ােমর পাশ িদেয় যাি ল তখন স ঐ 

ােমর পণূরায় জীিবত হওয়ােক অস ব মেন করল। তখন আ া   

তােক একশত বৎসর মতৃ রেখ আবার জীিবত করেলন। প মিট হেলা 

ইবরাহীম  এর পািখ জীিবত করার ঘটনা। িব ািরত দখুন সূরা   

আ   বা ারা   আয়াত: ৭৩, ২৪৩, ২৫৯, ২৬০ 
 

পূন ান স বপর হওয়ার ানগত দলীল ইভােগ িবভ : 
 

থমিট হল: আ া   তায়ালা আসমান যমীন ও তার মধ বতী 

ব সমেূহর সৃি কতা। িতিনই (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) 

থমবার এ েলা সৃি  কেরেছন। আর িযিন েতই এসব িকছু সৃি  

করেত স ম িতিন পনূরায় তা সৃি  করেত অ ম নন। বরং তার জন  

তখন এটা আেরা সহজ হেব। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস 

সালাম) বেলন: 
ُھَو الَِّذي َیْبَدُأ اْلَخْلَق ُثمَّ ُیِعیُدُه َوُھَو َأْھَوُن َعَلْیِھ َوَلُھ اْلَمَثُل اْلَأْعَلى ِفي َو﴿

 ]27: الروم [ ﴾السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوُھَو اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم
অথ:  িতিনই থমবার সৃি েক অি ে  আনয়ন কেরন, অতঃপর িতিন 

পণুরায় সৃি  করেবন। এটা তাঁর জেন  সহজ। আকাশ ও পিৃথবীেত 
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সেবা  মযাদা তাঁরই এবং িতিনই পরা মশালী, াময়। সূরা   আ   

ম আয়াত ২৭। 
হাি  য় া  ও পেচ যাওয়ার পর তা পনূরায় জীিবত করােক যারা 

A¯x̂Kvi কের তােদর িতবাদ করতঃ আ া   (আলাইিহস সালাতু 

ওয়াস সালাম) আেদশ িদেয় বেলেছন: 
 ]79: یس [ ﴾ُقْل ُیْحِییَھا الَِّذي َأْنَشَأَھا َأوََّل َمرٍَّة َوُھَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِلیٌم﴿

অথ: বলনু, িযিন থমবার স েলােক সৃি  কেরেছন, িতিনই জীিবত 

করেবন। িতিন সব কার সৃি  স েক সম ক অবগত। সূরা   ইয়াসীন 

আয়াত ৭৯। 
ি তীয়িট হল: যমীন মতৃ ও  হেয় তােত কান সবুজ ঘাস, গাছ-পালা 

থােক না। এরপর আ া   তােত বৃি  বষণ কেরন। ফেল তা জীিবত হেয় 

সবুজ আকার ধারণ করতঃ আে ািলত হেয় উেঠ এবং তােত সকল 

কার সু র উি দ গজায়। িযিন  যমীনেক মের যাওয়ার পর জীিবত 

করেত স ম িতিন অন  সকল মতৃেকও জীিবত করেত স ম। আ া   

(আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
) 9(﴿َوَنزَّْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء ُمَباَرًكا َفَأْنَبْتَنا ِبِھ َجنَّاٍت َوَحبَّ اْلَحِصیِد 

ًة َمْیًتا ِرْزًقا ِلْلِعَباِد َوَأْحَیْیَنا ِبِھ َبْلَد) 10(َوالنَّْخَل َباِسَقاٍت َلَھا َطْلٌع َنِضیٌد 
  ]11 – 9: ق [﴾َكَذِلَك اْلُخُروُج

অথ: আিম আকাশ থেক কল াণময় বৃি  বষণ কির এবং ত ারা বাগান 

ও শস  উদগত কির, য েলার ফসল আহরণ করা হয়। এবং ল মান 

খজরু বৃ , যােত আেছ   খজরু, বা ােদর জীিবকা প এবং 

বৃি  ারা আিম মতৃ জনপদেক স ীিবত কির। এমিনভােব পনু ান 

ঘটেব। সূরা   আ   াফ আয়াত ৯-১১। 
েত ক ানবান ব ি ই জােন, িযিন বড় িজিনষ করেত স ম িতিন 

তার চেয় ছাট িজিনষ করেত অিধক স ম। আসমান-যমীন এত বড়, 
শ  এবং তার সৃি  বিচ ময় হওয়া সে ও মহান আ াহই আসমান 

যমীনেক পবূ নমুনা ছাড়া সৃি  কেরেছন। ফেল এটা ভােব মান 
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হয় য হাি  পেচ যাওয়ার পরও তা থেক পণূরায় মানষু সৃি  করা 

আ াহর জন  অত  সহজ। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) 

বেলন: 
َعَلى َأْن َیْخُلَق ِمْثَلُھْم َبَلى  ﴿َأَوَلْیَس الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض ِبَقاِدٍر

  ]81: یس [َوُھَو اْلَخلَّاُق اْلَعِلیُم﴾  
অথ:  িযিন নেভাম ল ও ভূম ল সৃি  কেরেছন, িতিনই িক তােদর 

অনু প সৃি  করেত স ম নন? হ াঁ, (স ম) এবং িতিন মহা া, 
সব । সূরা   ইয়াসীন আয়াত ৮১। 
 

চ- হাশেরর ময়দােন উপি িত, িহসাব হণ এবং িকতাব পাঠ: 

 
আমরা উপি িত বা আমলনামা পেশ িব াসী, মানষুেদরেক তােদর 

রেবর সামেন (িহসােবর জন ) উপি ত করা হেব। আ া   (আলাইিহস 

সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
) 16(َیْوَمِئٍذ َواِھَیٌة َواْنَشقَِّت السََّماُء َفِھَي ) 15(﴿َفَیْوَمِئٍذ َوَقَعِت اْلَواِقَعُة 

) 17(َواْلَمَلُك َعَلى َأْرَجاِئَھا َوَیْحِمُل َعْرَش َربَِّك َفْوَقُھْم َیْوَمِئٍذ َثَماِنَیٌة 
 ]18 – 15: الحاقة [َیْوَمِئٍذ ُتْعَرُضوَن َلا َتْخَفى ِمْنُكْم َخاِفَیٌة﴾ 

অথ:  সিদন ি য়ামত সংঘিটত হেব। সিদন আকাশ িবদীণ হেব ও 

িবি  হেব। এবং ফেরশতাগণ আকােশর া েদেশ থাকেব ও আট 

জন ফেরশতা আপনার পালনকতার আরশেক তােদর উে  বহন 

করেব।  

সিদন তামােদরেক উপি ত করা হেব। তামােদর কান িকছু গাপন 

থাকেব না। সূরা   আ   হা া   আয়াত ১৫-১৮। অন  ােন আ া   

(আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
﴿َوُعِرُضوا َعَلى َربَِّك َصفا َلَقْد ِجْئُتُموَنا َكَما َخَلْقَناُكْم َأوََّل َمرٍَّة َبْل  

 ]48: الكھف [َزَعْمُتْم َألَّْن َنْجَعَل َلُكْم َمْوِعًدا﴾ 
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অথ: তারা আপনার পালনকতার সামেন পশ হেব সািরব  ভােব এবং 

বলা হেব: তামরা আমার কােছ এেস গছ; যমন তামােদরেক থম 

বার সৃি  কেরিছলাম। না, তামরা তা বলেত য, আিম তামােদর 

জেন  কান িত ত সময় িনিদ  করব না। সূরা   আ   কাহাফ আয়াত 

৪৮। 
আমরা িহসােব িব াসী, আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) সৃ  

জীেবর িহসাব িনেবন, ম'ুিমন বা ার িহসাব আ া   আলাদা কের 

িনেবন। 
রুআন হাদীেসর বণনা মেত মু'িমনগণ তােদর ণােহর কথা ¯̂xKvi 

করেবন। িক  কািফরেদর ভাল-ম  ওজন কের িহসাব নওয়া হেব না। 

কারণ, তােদর কান ভাল কাজ থাকেব না। তেব তােদর আমল েলা 

গননা কের তােদরেক তার উপর দাঁড় করােনা হেব এবং তারা 

িনেজেদর পােপর কথা ¯x̂Kvi করেব। আ া   (আলাইিহস সালাতু 

ওয়াস সালাম) বেলন: 
َفَأمَّا َمْن ُأوِتَي ) 6(﴿َیا َأیَُّھا اْلِإْنَساُن ِإنََّك َكاِدٌح ِإَلى َربَِّك َكْدًحا َفُمَلاِقیِھ  

َلى َأْھِلِھ َوَیْنَقِلُب ِإ) 8(َفَسْوَف ُیَحاَسُب ِحَساًبا َیِسیًرا ) 7(ِكَتاَبُھ ِبَیِمیِنِھ 
َفَسْوَف َیْدُعو ) 10(َوَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُھ َوَراَء َظْھِرِه ) 9(َمْسُروًرا 

ِإنَُّھ ) 13(ِإنَُّھ َكاَن ِفي َأْھِلِھ َمْسُروًرا ) 12(َوَیْصَلى َسِعیًرا ) 11(ُثُبوًرا 
 – 6: اإلنشقاق [ا﴾  َبَلى ِإنَّ َربَُّھ َكاَن ِبِھ َبِصیًر) 14(َظنَّ َأْن َلْن َیُحوَر 

15[ 
অথ: হ মানষু, তামােক তামরা পালনকতা পয  পৗছঁেত ক  ীকার 

করেত হেব, অতঃপর তার সা াৎ ঘটেব। যােক তার আমলনামা ডান 

হােত দয়া হেব, 
 তার িহসাব-িনকাশ সহেজ হেয় যােব, এবং স তার পিরবার-

পিরজেনর কােছ হূ িচে  িফের যােব। এবং যােক তার আমলনামা 

িপেঠর প াি ক থেক দয়া হেব, স মতুৃ েক আহবান করেব, এবং 

জাহা ােম েবশ করেব। স তার পিরবার-পিরজেনর মেধ  আনি ত 
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িছল। স মেন করত য, স কখনও িফের যােব না। কন যােব না? 
(অবশ ই স আ াহর িনকেট িফের যােব) তার পালনকতা তা তােক 

দখেতন। সূরা   আ   ইনিশ া  আয়াত ৬-১৫। 
আিয়শা রািযয়া া  আ  হা হেত বিণত, রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) বেলেছন:  
﴿َلْیَس َأَحٌد ُیَحاَسُب َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِإلَّا َھَلَك َفُقْلُت َیا َرُسوَل اللَِّھ َأَلْیَس َقْد 

ْن ُأوِتَي ِكَتاَبُھ ِبَیِمیِنِھ َفَسْوَف ُیَحاَسُب ِحَساًبا َفَأمَّا َم: َقاَل اللَُّھ َتَعاَلى  
َیِسیًرا ؟ َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیھ َوَسلََّم ِإنََّما َذِلِك اْلَعْرُض 

 - صحیح البخاري (َوَلْیَس َأَحٌد ُیَناَقُش اْلِحَساَب َیْوَم اْلِقَیاَمِة ِإلَّا ُعذَِّب﴾ 
)20  /203( 

অথ: ি য়ামেতর িদন যার িহসাব নওয়া হেব স ংস হেব। আিম 

(আিয়শা রািযয়া া  আ  হা) বললাম, হ আ াহর রাসূল (সা ালা  

আলাইিহ ওয়া সা াম) , আ াহ িক বেলনিন: 
 ﴿َفَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُھ ِبَیِمیِنِھ َفَسْوَف ُیَحاَسُب ِحَساًبا َیِسیًرا﴾ 

অথ: যার ডান হােত তার আমলনামা দওয়া হেব তার খুব সহজ িহসাব 

নওয়া হেব। সূরা   আ   ইনিশ া  ৭-৮।  

তখন িতিন (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) বলেলন: এটা কবল 

পশ বা উপি ত করা। আর ি য়ামত িদবেস যার পূ  খানপুংূখ িহসাব 

নওয়া হেব তােক আযাব ভাগ করেতই হেব। সহী ল বুখারী 

২০/২০৩। 
আমরা িব াস কির েত ক মানষুেক ি য়ামত িদবেস তার আমলনামা 

দওয়া হেব। যখন মু’িমন তার আমলনামায় তাওহীদ ও সৎআমল 

দখেব তখন স খুব খুশী হেব এবং তা মানেুষর মােঝ চার করেব। 

আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
ِإنِّي ) 19(ِبَیِمیِنِھ َفَیُقوُل َھاُؤُم اْقَرُءوا ِكَتاِبَیْھ  ﴿َفَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُھ

ِفي َجنٍَّة ) 21(َفُھَو ِفي ِعیَشٍة َراِضَیٍة ) 20(َظَنْنُت َأنِّي ُمَلاٍق ِحَساِبَیْھ 
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ُكُلوا َواْشَرُبوا َھِنیًئا ِبَما َأْسَلْفُتْم ِفي ) 23(ُقُطوُفَھا َداِنَیٌة ) 22(َعاِلَیٍة 
 ]24 – 19: الحاقة [اْلَخاِلَیِة﴾  اْلَأیَّاِم

অথ:  অতঃপর যার আমলনামা ডান হােত দয়া হেব, স বলেব: নাও, 
তামরাও আমলনামা পেড় দখ। আিম জানতাম য, আমােক িহসােবর 

স খুীন হেত হেব। অতঃপর স সুখী জীবন-যাপন করেব, সুউ  

জা ােত। তার ফলসমহূ অবনিমত থাকেব। িবগত িদেন তামরা যা 

রণ কেরিছেল, তার িতদােন তামরা খাও এবং পান কর তৃি  

সহকাের। সূরা   আ   হা া   আয়াত ১৯-২৪। 
িক  কািফর, মনুািফ  এবং পথ  সম দায়েক িপছন িদক িদেয় 

তােদর বাম হােত আমলনামা দওয়া হেব। তখন কােফররা আফেসাস 

করতঃ ংস, মতুৃ  ও বড় িবষয় িলেক ডাকেব এবং রণ করেব।  
 
আ া   তায়ালা বেলন: 

َوَلْم ) 25(﴿َوَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُھ ِبِشَماِلِھ َفَیُقوُل َیا َلْیَتِني َلْم ُأوَت ِكَتاِبَیْھ  
َما َأْغَنى َعنِّي َماِلَیْھ ) 27(َیا َلْیَتَھا َكاَنِت اْلَقاِضَیَة ) 26(َأْدِر َما ِحَساِبَیْھ 

 ُثمَّ اْلَجِحیَم َصلُّوُه﴾ ) 30(ُخُذوُه َفُغلُّوُه ) 29(ي ُسْلَطاِنَیْھ َھَلَك َعنِّ) 28(
অথ: যার আমলনামা তার বাম হােত দয়া হেব, স বলেব: হায় আমায় 

যিদ আমার আমল নামা না দয়া হেতা। আিম যিদ না জানতাম আমার 

িহসাব! হায়! আমার মতুৃ ই যিদ শষ হত। আমার ধন-স দ আমার 

কান উপকাের আসল না। আমার মতাও বরবাদ হেয় গল। 

ফেরশতােদরেক বলা হেব: ধর এেক গলায় বিড় পিড়েয় দাও, 
অতঃপর িনে প কর জাহা ােম। সূরা   আ   হা া   আয়াত ২৫-৩১। 

ছ- মীযান বা দাঁিড় পা া ও পূলিসরাত: আমরা ি য়ামেতর ময়দােন 

মীযান বা দাঁিড় পা ায় িব াস কির। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস 

সালাম) বেলন: 
﴿َوَنَضُع اْلَمَواِزیَن اْلِقْسَط ِلَیْوِم اْلِقَیاَمِة َفَلا ُتْظَلُم َنْفٌس َشْیًئا َوِإْن َكاَن 

 ]47: األنبیاء [ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َأَتْیَنا ِبَھا َوَكَفى ِبَنا َحاِسِبیَن﴾  
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অথ: আিম ি য়ামেতর িদন ন ায়িবচােরর মানদ  াপন করব। সুতরাং 

কারও িত জলুমু হেব না। যিদ কান আমল সিরষার দানা পিরমাণও 

হয়, আিম তা উপি ত করব এবং িহসাব হেণর জেন  আিমই যেথ । 

সূরা   আ   Avw¤̂qv আয়াত ৪৭। রাসূেলর (সা ালা  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) হাদীস মাণ কের, য দাঁিড় পা ায় আমল ওজন করা হেব 

তার িট পা া থাকেব যা অনভুব করা এবং দখা যােব।  
িহসাব শষ হওয়ার পের আমলসমহূ ওজন করা হেব। কননা িহসাব 

হেব বা া কতৃক িনজ আমেলর ¯x̂Kv‡ivw³i জন  আর ওজন হেব তার 

পিরমাণ কােশর জন  যােত স অনযুায়ী েত কেক িতদান দওয়া 

হয়। 
আমরা পলূিসরােত িব াস কির, আর তা হেলা জা ােত যাওয়ার পেথ 

জাহা ােমর উপর ািপত ীজ। েত ক মানষু িনজ আমল অনযুায়ী এই 

ীেজর উপর িদেয় অিত ম করেব। মানেুষর মেধ  কউ চােখর 

পলেক তা অিত ম করেব, কউ িব ৎ গিতেত, কউ বাতােসর 

গিতেত, কউ তগামী ঘাড়ার মত, কউ উেটর আেরাহীর মত, কউ 

¯v̂fvweK গিতেত, কউ হেঁট, কউ wbZ‡¤̂i উপর ভরকের তা 

অিত ম করেব।  
আবার পলূিসরােতর বাঁকা আকঁড়া (বাঁকা পেরক বা কঁ) কাউেক 

আঁকেড় ধরেব এবং তােক জাহা ােম িনে প করা হেব। উে খ  

পলূিসরােতর উপর লাহার বাঁকা আকঁড়া থাকেব যােত মানেুষরা 

িনেজেদর আমল অনুযায়ী িব  হেব, আর যারা পলূিসরাত পার হেত 

স ম হেব তারা জা ােত েবশ করেব। 
জানা আবশ ক য ব ি  আ াহর সাজা পথ ীন ইসলােমর উপর এ 

িনয়ায় অিবচল থাকেব স ব ি  পরকােল অনায়ােস পলূিসরাত পার 

হেত স ম হেব। আর যারা এ িনয়ােত সরল পথ হেত িবচু ত হেব 

তারা পরকােল পলূিসরাত পার হেত পারেব না। ি য়ামেতর িদন 

পলূিসরােতর িনকেট মুনািফ রা মু’িমনেদর থেক পথৃক হেয় যােব, 
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মনুািফ রা িপছেন পেড় যােব, মু'িমনগণ আেগ যােব এবং উভেয়র 

মােঝ একটা াচীেরর মাধ েম বাধার সৃি  করা হেব ফেল মনুািফ রা 

মু’িমনেদর িনকট পৗছঁেত পারেব না। 

 
জ- জা াত ও জাহা াম: 

 

আ া   কতৃক মু’িমনেদর জন  ত রাখা জা াত এবং কােফরেদর 

জন  ত রাখা জাহা ােম আমরা িব াসী। অতএব, জা াত জাহা াম 

উভয়িট সত  তােত কান সে হ নই। জাহা াম আ াহর শ েদর এবং 

জা াত তাঁর ব েুদর বাস ান। আ া   তায়ালা বেলন: 
﴿َفِإْن َلْم َتْفَعُلوا َوَلْن َتْفَعُلوا َفاتَُّقوا النَّاَر الَِّتي َوُقوُدَھا النَّاُس َواْلِحَجاَرُة  

َوَبشِِّر الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُھْم ) 24(ُأِعدَّْت ِلْلَكاِفِریَن 
ِمْن َتْحِتَھا اْلَأْنَھاُر ُكلََّما ُرِزُقوا ِمْنَھا ِمْن َثَمَرٍة ِرْزًقا َقاُلوا  َجنَّاٍت َتْجِري

َھَذا الَِّذي ُرِزْقَنا ِمْن َقْبُل َوُأُتوا ِبِھ ُمَتَشاِبًھا َوَلُھْم ِفیَھا َأْزَواٌج ُمَطھََّرٌة 
 ] البقرة)  [25(َوُھْم ِفیَھا َخاِلُدوَن﴾ 

অথ:  আর যিদ তা না পার-অবশ  তা তামরা কখনও পারেব না, 
তাহেল স জাহা ােমর আ ন থেক র া পাওয়ার চ া কর, যার 

ালানী হেব মানষু ও পাথর। যা তূ করা হেয়েছ কািফরেদর জন । 
আর হ নবী (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম), যারা ঈমান এেনেছ 

এবং সৎকাজসমহূ কেরেছ, আপিন তােদরেক এমন বেহ  েতর 

সুসংবাদ িদন, যার পাদেদেশ নহরসমহূ বাহমান থাকেব। যখনই তারা 

খাবার িহেসেব কান ফল া  হেব, তখনই তারা বলেব, এেতা 

অিবকল স ফলই যা আমরা ইিতপেূবও লাভ কেরিছলাম।  
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ব তূঃ তােদরেক একই কিৃতর ফল দান করা হেব। এবং সখােন 

তােদর জন  চািরনী রমণীকলূ থাকেব। আর সখােন তারা 

অন কাল অব ান করেব। সূরা   আ   বা ারা   আয়াত ২৪-২৫। 
পিব  রুআেনর অেনক ােন জা াত জাহা াম এবং শাি  ও শাি র 

আেলাচনা এেসেছ। যখিন জা ােতর আেলাচনা এেসেছ তার সােথ 

জাহা ােমর আেলাচনা করা  হেয়েছ, এর িবপরীতিটও হেয়েছ।  

কখনও জা ােতর আ হ দিখেয় স পেথ আ ান করা হেয়েছ, কখনও 

জাহা ােমর িত অিনহা কাশ কের তা থেক সতক করা হেয়েছ। 

কখনও আ া   তাঁর ব েুদর জন  জা ােত িক িনয়ামত ত রেখেছন 

স সংবাদ িদেয়েছন। অপর িদেক তাঁর শ েদর জন  জাহা ােম য 

য ণাদায়ক কিঠন শাি  জমা কের রেখেছন তার সংবাদ িদেয়েছন। 

আমরা দঢ়ৃ িব াস কির য জা াত জাহা াম সৃ  ও বতমােন তা 

িবদ মান। আ া   জা াত স েক বেলন: 

﴿َوَساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَھا السََّماَواُت َواْلَأْرُض  
  ]133: آل عمران [ِقیَن﴾ُأِعدَّْت ِلْلُمتَّ

অথ: তামরা তামােদর পালনকতার মা এবং জা ােতর িদেক ছুেট 

যাও যার সীমানা হে  আসমান ও যমীন, যা তরী করা হেয়েছ 

মু া ীনেদর জন । সূরা   আিল ইমরান আয়াত ১৩৩। জাহা াম 

স েক আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
: البقرة [ُقوا النَّاَر الَِّتي َوُقوُدَھا النَّاُس َواْلِحَجاَرُة ُأِعدَّْت ِلْلَكاِفِریَن﴾ ﴿اتَّ
24[ 

অথ: তাহেল সই জাহা ােমর আ ন থেক র া পাওয়ার চ া কর, 
যার ালানী হেব মানষু ও পাথর। যা তূ করা হেয়েছ কািফরেদর 

জন । সূরা   আ   বা ারা   আয়াত ২৪। রাসূল (সা ালা  আলাইিহ 

ওয়া সা াম) বেলেছন:  
﴿ِإَذا َماَت َأَحُدُكْم َفِإنَُّھ ُیْعَرُض َعَلْیِھ َمْقَعُدُه ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ َفِإْن َكاَن ِمْن 

ِر﴾ َأْھِل اْلَجنَِّة َفِمْن َأْھِل اْلَجنَِّة َوِإْن َكاَن ِمْن َأْھِل النَّاِر َفِمْن َأْھِل النَّا
 )18/  11( -صحیح البخاري (
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অথ: যখন তামােদর কউ মতুৃ  বরণ কের তখন সকাল স ায় তার 

সামেন িনজ বাস ান পশ করা হয়। যিদ ঐ ব ি  জা াতী হয় তেব 

জা াতীেদর বাস ান আর জাহা ামী হেল জাহা ামীেদর বাস ান সকাল 

স ায় তার িনকেট পশ করা হয়। সহী ল বুখারী ১১/১৮। 
জা াত-জাহা াম সৃ  ও বতামােন িবদ মানতার পে  রুআন হাদীেসর 

অেনক দলীল রেয়েছ। তাই আহলু  সু া   ওয়াল জামাআ'ত ঐক মত 

হেয়েছন য জা াত-জাহা াম সৃ  এবং বতমােন তকতৃ। 
আমরা িব াস কির জা াত-জাহা াম পরূাতন, ন  এবং ংস হেব না। 

রুআন হাদীেসর দলীল এর উপর মাণ বহন কের। আ া   

(আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) জা ােতর ব াপাের বেলন: 
﴿َمَثُل اْلَجنَِّة الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن َتْجِري ِمْن َتْحِتَھا اْلَأْنَھاُر ُأُكُلَھا َداِئٌم 

    35: الرعد [تََّقْوا َوُعْقَبى اْلَكاِفِریَن النَّاُر﴾  َوِظلَُّھا ِتْلَك ُعْقَبى الَِّذیَن ا
অথ: পরেহযগারেদর জেন  িত ত জা ােতর অব া এই য, তার 

িনে  িনঝিরণীসমহূ বািহত হয়। তার ফলসমহূ িচর ায়ী এবং ছায়াও। 

এটা তােদর িতদান, যারা সাবধান হেয়েছ এবং কােফরেদর িতফল 

অি । সূরা   আর রা ’দ আয়াত ৩৫। রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) বেলন: 
صحیح (﴿َمْن َیْدُخُل اْلَجنََّة َیْنَعُم َلا َیْبَأُس َلا َتْبَلى ِثَیاُبُھ َوَلا َیْفَنى َشَباُبُھ﴾  

 ( 475/ 13( - مسلم 
অথ: য জা ােত েবশ করেব স িনয়ামেত থাকেব, দঃূখ ক  িনরাশা 

তােক শ করেব না। তােদর কাপড় পরূাতন হেব না এবং তার যৗবন 

ন  হেব না। মসুিলম ১৩/৪৭৫। অপর বণনােত পাওয়া যায় তারা 

জা ােত িচর ায়ী হেব এবং মতুৃ  বরণ করেব না। জাহা ােমর ায়ী 

হওয়া ও ংস না হওয়ার দলীল হেলা মহান আ াহর বাণী: 
َن النَّاِر َوَما ُھم ِبَخاِرِجیَن ِمْنَھا َوَلُھْم َعَذاٌب ُیِریُدوَن َأن َیْخُرُجوْا ِم﴿

 37المائدة﴾ مُِّقیٌم
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অথ: তারা (জাহা ামীরা) জাহা ােমর আ ন থেক বর হেয় আসেত 

চাইেব িক  তা থেক বর হেত পারেব না। তারা িচর ায়ী শাি  ভাগ 

করেব। সূরা   আ   মািয়দা   আয়াত ৩৭। অন  ােন মহান আ া   

বেলন: 
﴿َوالَِّذیَن َكَفُروا َلُھْم َناُر َجَھنََّم َلا ُیْقَضى َعَلْیِھْم َفَیُموُتوا َوَلا ُیَخفَُّف  

 ]36: فاطر [َعْنُھْم ِمْن َعَذاِبَھا َكَذِلَك َنْجِزي ُكلَّ َكُفوٍر﴾ 
 
অথ: আর যারা কােফর হেয়েছ, তােদর জেন  রেয়েছ জাহা ােমর 

আ ন। তােদরেক মতুৃ র আেদশও দয়া হেব না য, তারা মের যােব 

এবং তােদর থেক তার শাি ও লাঘব করা হেব না। আিম েত ক 

অকতৃ েক এভােবই শাি  িদেয় থািক। সূরা   আ   ফাি র আয়াত ৩৬। 
হ আ া   আমরা তামার স ি  ও জা াত এবং এ ইেয়র 

িনকটবতীকারী কথা ও কাজ াথনা করিছ। আপনার রাগ ও জা াম 

এবং এ ইেয়র িনকটবতীকারী কথা ও কাজ হেত আপনার িনকেট 

আ য় চাি । আমীন। 

******* 
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তা দীেরর (ভােগ র ভােলা মে র) িত িব াস: 
 

ক- তা দীেরর িত িব ােসর অথ:  

এ দঢ়ৃ িব াস রাখা য সকল ভােলা-ম  আ াহর ফয়সালা ও 

পিরমাপ অনযুায়ী হয়। আ া   যা ই া তাই করেত পােরন। তাঁর ই া 

ছাড়া কান িকছুই হয় না। তাঁর ই া হেত কান িকছু বিরেয় যেত 

পাের না। আ াহর িনধািরত তা দীর বা ফয়সালা হেত বিরেয় যেত 

পারেব না। তাঁর (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) ব ব াপনােতই 

িনয়ার সব িকছু হয়। িনধািরত তা দীর ও লওেহ মা  ফেুয িলিপব  

ফয়সালা ও ভাগ  কউ অিত ম করেত পারেব না।  

িতিন (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বা ার কম, বাধ তা ও 

অবাধ তার সৃি  কারী। এতদসে ও আ া   বা ােদরেক আেদশ ও 

িনেষধ কেরেছন, িনেজেদর কােজর ¯̂vaxbZv িদেয়েছন, বাধ  

কেরনিন। বরং তা দীর বা ার শি  ও ই ানযুায়ী বা বািয়ত হেব, 
আ া   তােদর এবং তােদর শি র সৃি  কতা।  

িতিন (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) িনেজর রহমেত যােক ই া 

িহদায়াত দান কেরন, যােক ই া িনেজর িহকমেত িবপথগামী কেরন। 

িতিন যা কেরন স ব াপাের িজ ািসত হেবন না িক  বা া িনজ কম 

স েক িজ ািসত হেব। তা দীর বা আ াহর ফয়সালার িত িব াস 

রাখা ঈমােনর অন তম  রাকন।  

 

 

যমন ঈমান স েক িজবরীল  Gi cÖ‡kœi DË‡i ivm~j (mvjvjvû 
আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলিছেলন: 

ِھ َوَمَلاِئَكِتِھ َوُكُتِبِھ َوُرُسِلِھ َواْلَیْوِم اْلآِخِر َوُتْؤِمَن ِباْلَقَدِر َأْن ُتْؤِمَن ِباللَّ﴿
 )87/ 1( -صحیح مسلم ( ﴾َخْیِرِه َوَشرِِّه
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অথ: ঈমান হেলা, তুিম আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম), 
তাঁর ফের  তা, রাসূলগণ আলাইিহমু   সালাম, শষ িদবস এবং 

ভােগ র ভাল-মে র িত িব াস াপন করেব। সহী   মসুিলম ১/৮৭। 

রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) অপর হাদীেস বেলন: 
َلْو َأنَّ اللََّھ َعذََّب َأْھَل َسَماَواِتِھ َوَأْھَل َأْرِضِھ َلَعذََّبُھْم َغْیَر َظاِلٍم َلُھْم َوَلْو ﴿

ًرا ِمْن َأْعَماِلِھْم َوَلْو َكاَن َلَك َجَبُل ُأُحٍد َأْو َرِحَمُھْم َكاَنْت َرْحَمُتُھ َلُھْم َخْی
ِمْثُل َجَبِل ُأُحٍد َذَھًبا َأْنَفْقَتُھ ِفي َسِبیِل اللَِّھ َما َقِبَلُھ اللَُّھ ِمْنَك َحتَّى ُتْؤِمَن 

َلْم َیُكْن  ِباْلَقَدِر َوَتْعَلَم َأنَّ َما َأَصاَبَك َلْم َیُكْن ِلُیْخِطَئَك َوَأنَّ َما َأْخَطَأَك
 -مسند أحمد  )﴾  ِلُیِصیَبَك َوَأنََّك ِإْن ِمتَّ َعَلى َغْیِر َھَذا َدَخْلَت النَّاَر

)44  /93( 
অথ: আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) যিদ আসমান-যমীন 

বাসীেক শাি  দন তেব অত াচারী না হেয়ই িতিন তােদরেক শাি  

িদেত পারেবন। আর িতিন তােদরেক দয়া করেল তার রহমত বা ার 

আমল থেক উ ম হেব। যিদ তামার ও দ পাহাড় সমপিরমাণ ¯Ŷ© 
থােক আর তুিম তা আ াহর পেথ ব ায় কর তেব তা দীেরর ভােলা-

মে র িত ঈমান না আনা পয  আ া   তামার স দান হণ করেবন 

না।  
জেন রেখা, তামার ভােগ  যা ঘেটেছ তা থেক বাঁচার কান উপায় 

নাই আর যা তামার ভােগ  ঘেটিন তা তামার পাওয়ার নাই। তুিম এ 

িব াস ছাড়া ইি কাল করেল জাহা ােম যােব। মসুনােদ আহমাদ 

৪৪/৯৩। 
 র বা তা দীর হল: আ াহর িহকমত ও পবূ ানানযুায়ী িনধািরত 

িব বাসীর তা দীর বা ভােগ র ভাল-ম । 
খ- তা দীেরর িত িব ােসর রসমূহ: তা দীেরর িত িব াস চারিট 

িবষয়েক শািমল কের: 
থম: এ িব াস রাখা য আ া   তায়ালা সকল িবষয় সংি  ও 

িব ািরত জােনন। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) সকল 
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সৃি জীব স েক সৃি র পেূবই অবগত আেছন। িতিন (আলাইিহস 

সালাতু ওয়াস সালাম) বা ার সৃি র পেূবই তােদর িরিয , জীবেনর 

িনধািরত সময়, কথা-কাজ, তােদর চলা- ফরা, গাপনীয় ও কাশ  সব 

িবষয়, ক জা াতী, ক জাহা ামী তা অবগত আেছন। আ া   

(আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
ُھَو َعاِلُم اْلَغْیِب َوالشََّھاَدِة ُھَو الرَّْحَمُن الرَِّحیُم﴾  ﴿ُھَو اللَُّھ الَِّذي َلا ِإَلَھ ِإلَّا

 ]22: الحشر [
অথ: িতিনই আ া   তায়ালা, িতিন ব তীত কান উপাস  নই; িতিন 

দশৃ  ও অদশৃ েক জােনন, িতিন পরম দয়ালু, অসীম দাতা। সূরা   আ   

হা  র আয়াত ২২। আ া   তায়ালা বেলন: 
ِذي َخَلَق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن اْلَأْرِض ِمْثَلُھنَّ َیَتَنزَُّل اْلَأْمُر َبْیَنُھنَّ ﴿اللَُّھ الَّ

ِلَتْعَلُموا َأنَّ اللََّھ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر َوَأنَّ اللََّھ َقْد َأَحاَط ِبُكلِّ َشْيٍء ِعْلًما﴾ 
 ]12: الطالق [

অথ: আ া   স াকাশ সৃি  কেরেছন এবং পিৃথবীও সই পিরমােণ, 
এসেবর মেধ  তাঁর আেদশ অবতীণ হয়, যােত তামরা জানেত পার য, 
আ া   সবশি মান এবং সবিকছু তাঁর গাচরীভতূ। সূরা   আ লা  

আয়াত ১২। 
ি তীয়: এ িব াস রাখা য আ াহর পবূ ানানযুায়ী পিৃথবীেত যা িকছু 

ঘটেব তা িতিন লওেহ মা  ফেুজ িলিপব  কেরেছন। এর দলীল হেলা 

মহান আ াহর বাণী: 
﴿َما َأَصاَب ِمْن ُمِصیَبٍة ِفي اْلَأْرِض َوَلا ِفي َأْنُفِسُكْم ِإلَّا ِفي ِكَتاٍب ِمْن  

 ]22: الحدید [َقْبِل َأْن َنْبَرَأَھا ِإنَّ َذِلَك َعَلى اللَِّھ َیِسیٌر﴾  
অথ: পিৃথবীেত এবং ব ি গতভােব তামােদর উপর কান িবপদ আেস 

না; িক  তা জগত সৃি র পেূবই িকতােব িলিপব  আেছ। িন য় এটা 

আ াহর পে  সহজ। সূরা   আ   হাদীদ আয়াত ২২।  
রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন: 
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َض ِبَخْمِسیَن ﴿َكَتَب اللَُّھ َمَقاِدیَر اْلَخَلاِئِق َقْبَل َأْن َیْخُلَق السََّماَواِت َواْلَأْر
 )117/ 13( - صحیح مسلم (َأْلَف َسَنٍة َقاَل َوَعْرُشُھ َعَلى اْلَماِء﴾ 

অথ: আসমান যমীন সৃি র প াশ হাজার বছর পেূব আ া   তায়ালা 

মাখলু  বা সৃ জীেবর ভাগ  িলিপব  কেরেছন। সহী   মসুিলম 

১৩/১১৭। 
 
তৃতীয় িবষয়: আ াহর অিনবায (যা বা বায়ীত হেবই) ই ার িত 

িব াস রাখা যা কউ িতেরাধ করেত পাের না। আ াহর শি েক কউ 

অপারগ করেত স ম নয়। সংঘিটত যাবতীয় ঘটনাসমহূ আ াহর শি  

ও ই ানযুায়ী হয়। িতিন (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) যা চান তা 

সংঘিটত হয়, যা চান না তা হয় না। আ া   তায়ালা বেলন: 
: اإلنسان [﴿َوَما َتَشاُءوَن ِإلَّا َأْن َیَشاَء اللَُّھ ِإنَّ اللََّھ َكاَن َعِلیًما َحِكیًما﴾ 

30[ 
অথ: আ া  র অিভ ায় ব িতেরেক তামরা অন  কান অিভ ায় পাষণ 

করেব না। আ া   সব  াময়। সূরা   আ া  র আয়াত ৩০। আ া   

(আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) অন ে  বেলন: 

 ]27: إبراھیم [﴿َوَیْفَعُل اللَُّھ َما َیَشاُء﴾ 
অথ: আ া   যা ই া, তা কেরন। সূরা   ইবরাহীম আয়াত ২৭। 
চতুথ িবষয়: আ া   তায়ালা একাই সকল িকছু সৃি  কেরেছন, িতিন 

ব তীত অন  সব িকছু মাখলু  বা সৃ । আ া   তায়ালা সব িকছুর উপর 

মতাবান। আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 

  ]16: الرعد [﴿اللَُّھ َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُھَو اْلَواِحُد اْلَقھَّاُر ﴾  

অথ: আ াহই েত ক ব র া এবং িতিন একক, পরা মশালী। সূরা 

আ   রা ’দ আয়াত ১৬। অন  ােন  আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস 

সালাম) বেলন: 

 ]2: الفرقان [﴿َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء َفَقدََّرُه َتْقِدیًرا﴾ 
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অথ: িতিন েত ক ব  সৃি  কেরেছন, অতঃপর তােক শািধত কেরেছন 

পিরিমতভােব। সূরা   আ   ফরু ান আয়াত ২।  
ইহা জানা আবশ ক য সৃি কুল সৃি র আেগ তােদর ভােগ র ভােলা ম  

জানা মহান আ াহর অসীম শি রই বিহঃ কাশ।  
পিৃথবীর সবিকছু আ াহর িনধািরত িনয়েমই চলেছ। তাঁর (আলাইিহস 

সালাতু ওয়াস সালাম) ই া বা বািয়ত হেবই। বা ার ই া আ াহর 

ই ার আওতাধীন, িতিন তােদর জন  যা চান তা হয়, আর যা চাননা তা 

হয় না। 
তমিন জানা আবশ ক তা দীর মলূত বা ার ে  মহান আ াহর 

গাপনীয় িবষয়, কান নকট শীল ফেরশতা বা রীত রাসূল তা 

জােনন না। 
মু'িমন তার পালনকতােক পিরপণূ েণ ¸bvwšẐ কের, তাই স িব াস 

কের পিৃথবীেত যা িকছু ঘেট তার একটা িহকমত আেছ। যিদ কান িবষেয় 

আ াহর িহ  মত জানেত না পাের তেব সকল িকছু ব কারী আ াহর 

ােনর সামেন িনেজর ােনর স তা বুঝেত পাের। ফেল মহা ানী সব  

আ াহর উপর বাদানবুাদ কের না। 

িতিন (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) তাঁর কম স েক িজ ািসত 

হেবন না িক  মানেুষরা িনেজেদর কম স েক িজ ািসত হেব। 
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গ-আ াহর আেদশকৃত কাজ ত ােগ ভােগ র দাহায় দওয়া: 
 
আমরা তা দীেরর িত িব াস াপেনর য ণাবলী বণনা কেরিছ তা 

বা ার ই া ও সামেথ র আওতাধীন কােজ তার চািহদার পিরপি  নয়। 

কননা, শরীয়ত ও বা বতায় তা মািণত িবষয়। শরীয়েতর দলীল, 
আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) ই ার ব াপাের বেলন: 

 ]39: النبأ [﴿َذِلَك اْلَیْوُم اْلَحقُّ َفَمْن َشاَء اتََّخَذ ِإَلى َربِِّھ َمآًبا﴾ 

অথ: এই িদবস সত । অতঃপর যার ই া, স তার পালনকতার কােছ 

িঠকানা তরী ক ক। সূরা   আন-নাবা আয়াত ৩৯। শি  বা সামেথ র 

ব াপাের আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
: البقرة [﴿َلا ُیَكلُِّف اللَُّھ َنْفًسا ِإلَّا ُوْسَعَھا َلَھا َما َكَسَبْت َوَعَلْیَھا َما اْكَتَسَبْت﴾ 

286[ 
অথ: আ া   কান ব ি র উপর তার সােধ র অিতির  িকছু আেরাপ 

কেরন না। স ভাল যা কেরেছ স তার সওয়াব পােব এবং ¯x̂q ম  

কতৃকেমর জন  িনেজই িন হ ভাগ করেব। সূরা   আল-বা ারা   আয়াত 

২৮৬। 
বা বতার দলীল হল: েত ক ব ি ই জােন য তার িনজ  একটা ই া 

ও শি  আেছ যার মাধ েম স কান কাজ কের বা ছেড় দয়। †¯”̂Qvq 
( যমন হাঁটা বা চলা- ফরা করা) এবং  অিন ায় যা হয় ( যমন, কাঁপা 

বা িশহিরত হেয় উঠা) স তার মােঝ পাথ ক  করেত পাের। তেব 

বা ার ই া ও শি  আ াহর ই া ও শি র আওতাধীন। আ া   

(আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 
 ]30-اإلنسان]َكاَن َعِلیمًا َحِكیمًا﴾  ﴿َوَما َتَشاُؤوَن ِإلَّا َأن َیَشاَء اللَُّھ ِإنَّ اللََّھ

অথ: আ াহর অিভ ায় ব িতেরেক তামরা অন  কান অিভ ায় পাষণ 

করেব না। আ া   সব , াময়। সূরা   আল-ইনসান (দা  র) আয়াত ৩০। 
তাছাড়া সারা িবে র মািলকানা আ াহর হােত সেহতু তাঁর রাজে  তাঁর 

ই া ও ান ব তীত কান িকছুই হয় না। 
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আ াহর আিদ  কাজ পিরত াগ বা িনেষধকতৃ কাজ করার ে  

তা দীেরর িত িব াস িদেয় বা ার দলীল পেশর কান সুেযাগ নাই। 

অতএব, য ব ি  খারাপ কাজ কের ভােগ র দাহায় দয় তার এ 

দলীল কেয়কভােব বািতল বেল গন : থমত: রাসূল (সা ালা  

আলাইিহ ওয়া সা াম) বেলন: 
﴿َما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد ِإلَّا َوَقْد ُكِتَب َمْقَعُدُه ِمْن النَّاِر َوَمْقَعُدُه ِمْن اْلَجنَِّة َقاُلوا 
َیا َرُسوَل اللَِّھ َأَفَلا َنتَِّكُل َعَلى ِكَتاِبَنا َوَنَدُع اْلَعَمَل َقاَل اْعَمُلوا َفُكلٌّ ُمَیسٌَّر 

 )303/  15( -صحیح البخاري (َلُھ﴾ ِلَما ُخِلَق 
অথ: জা াত ও জাহা ােম তামােদর সকেলর ান িলখা আেছ।  

সাহাবাগণ  ej‡jb: †n Avjvni ivm~j (mvjvjvû AvjvBwn Iqv 
mvjvg) Avgiv wK Avgv‡`i H wjLvi Dci fimv K‡i Avgj Kiv 
†Q‡o w`e bv? wZwb বলেলন:  †Zvgiv Avgj Ki, †Kbbv cÖ‡Z¨K 
e¨w³i Rb¨ †m KvRB mnR K‡i †`ওয়া n‡e †h Rb¨ Zv‡K m„wó করা 

হেয়েছ। বুখারী ও মসুিলম। 
ি তীয়ত: আ া   বা ােক আেদশ ও িনেষধ কেরেছন, আর স যা 

পালন করেত স ম তারই তােক দািয়  দওয়া হেয়েছ। আ া   

(আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) বেলন: 

 ]16: التغابن [ْسَتَطْعُتْم﴾  ﴿َفاتَُّقوا اللََّھ َما ا
অথ: তামােদর সাধ ানযুায়ী তামরা আ াহেক ভয় কর। সূরা   আ  -

তাগাবুন আয়াত ১৬। 
যিদ বা ােক কান কাজ করেত বাধ  করা হেতা তেব তার সােধ র 

বাইের তােক দািয়  দওয়া হেতা যা করা ছাড়া তার কান উপায় 

থাকেতা না।  
অথচ এমনিট স ণূ বািতল। এ জন ই ােনর ¯í̂Zv, ভলু বা জার 

পবূক বা ার মাধ েম কান অপরাধ হেল তার কান ণা   হেব না। 

কননা তার ওজর (অজহুাত) রেয়েছ। 
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তৃতীয়ত: আ াহর িলিখত তা দীর বা ভাগ  গাপনীয় িবষয় বা বায়ীত 

না হওয়া পয  তা জানা যায় না। বা া কান কাজ করার পেূবই ই া 

কের থােক অতএব, বা া কতৃক কান কােজর ই া করা আ াহর 

িলিখত ভাগ  িলিপর উপর িভি  কের নয়। 
এমতাব ায় তা দীেরর মাধ েম বা ার দলীল পশ করা বািতল বেল 

গন । কননা কান ব ি  যা জােন না তা ঐ ব ি র জন  দলীল হেত 

পাের না। 
অবাধ  ব ি  িতবাদ কের যিদ বেল, এ পাপ আমার ভােগ  িলখা 

িছল। তােক বলা হেব: তুিম পাপ করার পেূব আ াহর ই  ম স েক ক 

তামােক অবিহত করল? যেহতু তুিম (আ াহর ইলম) জােনা না এবং 

তামােক ই া ও শি  দওয়া হেয়েছ, তামার সামেন ভাল-ম  

উভয়িট  করা হেয়েছ, এমতাব ায় তুিমই পােপর পছ কারী বা 

ই াকারী। তুিম পাপেক সওয়ােবর কােজর উপর াধান  িদেয়েছা, 
অতএব, তামােকই তামার পােপর শাি  ভাগ করেত হেব। 

চতুথত: ওয়ািজব কাজ পিরত াগ কের বা পাপ কােজ িল  হেয় 

তা দীেরর অজহুাত দানকারী ব ি র উপর কউ আ মন কের তার 

স দ হরণ কের, অথবা তার ই ত হানী কের তা দীেরর দাহায় 

িদেয় যিদ বেল আমােক দাষােরাপ কিরওনা।  
কননা তামার উপর আমার আ মন তা দীেরর অ ভূ  তেব ঐ 

ব ি  তা হণ করেব না। আ েযর ব াপার িকভােব অন  কউ তার 

উপর আ মন করেল তা দীেরর দলীল স হণ করেছ না, অথচ 

আ াহর অবাধ তা ও তাঁর (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) উপর 

বাড়াবািড়র ব াপাের িনেজর ে  সই তা দীেররই দলীল িদে ?! 
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ঘ- তা দীেরর িত িব ােসর ভাব: 
 
আ ীদা   বা িব াস হওয়া সে ও তা দীেরর িত ঈমান আনা 

ওয়ািজব। ইহা ঈমােনর অন তম কন তথা , য ব ি  তা 

A¯x̂Kvi করেব স কােফর বেল গণ  হেব। মানেুষর জীবেন 

তা দীেরর িত ঈমান আনার বশ িকছু ভাব রেয়েছ। 
িনেচ িকছ ু ভাব উে খ করা হল: 
1- তা দীর অন তম মখূ  কারণ যা ব ি েক িনয়াবী জীবেন 

পেূণাদ েম আ াহর স ি জনক কাজ করার িত আ ান কের। 

তা দীেরর িত ঈমান মু ’িমেনর কাজ করা ও বড় কমসমেূহ িব াস ও 

দঢ়ৃতার সােথ এিগেয় যাওয়ার পেথ শি শালী উৎসাহদানকারী িবষয়। 

মু'িমনেদরেক আ াহর উপর ভরসা করার সােথ সােথ উপকরণ হেণর 

আেদশ দওয়া হেয়েছ।  
আর তারা এিব ােসরও আিদ  হেয়েছন য আ াহর অনমুিত ব তীত 

উপকরণ বা মাধ ম কান ফল িদেত পাের না। কননা, আ াহই 

উপকরণ ও ফলা-ফল সৃি  কেরেছন। রাসূল (সা ালা  আলাইিহ ওয়া 

সা াম) বেলেছন:  
﴿اْلُمْؤِمُن اْلَقِويُّ َخْیٌر َوَأَحبُّ ِإَلى اللَِّھ ِمْن اْلُمْؤِمِن الضَِّعیِف َوِفي ُكلٍّ 

َك َواْسَتِعْن ِباللَِّھ َوَلا َتْعَجْز َوِإْن َأَصاَبَك َخْیٌر اْحِرْص َعَلى َما َیْنَفُع
َشْيٌء َفَلا َتُقْل َلْو َأنِّي َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا َوَلِكْن ُقْل َقَدُر اللَِّھ َوَما َشاَء 

  )13/142( -صحیح مسلم(َفَعَل َفِإنَّ َلْو َتْفَتُح َعَمَل الشَّْیَطاِن﴾ 

অথ: শি শালী মু’িমন আ াহর িনকেট দবূল মু’িমন থেক ভাল এবং 

ি য়, েত েকর মােঝই কল াণ রেয়েছ, তামার উপকারী িবষেয় আ হ 

পাষণ কর। 
আ াহর িনকেট সাহায  াথনা কর, কখেনা দবূল হেব না বা িনেজেক 

দবূল মেন করেব না। তামার কান িকছু হেল ( যমন িবপদ বা উি  
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ব  না পাওয়া) এ কথা বিলওনা য আিম যিদ এমন করতাম তেব 

এমন হেতা। তেব বেলা আ া   ইহাই িনধারণ কেরিছেলন এবং িতিন যা 

চেয়েছন তাই কেরেছন, কননা লাও বা যিদ শ িট শয়তােনর কম 

খুেল দয়। সহী   মসুিলম ১৩/১৪২। 
িজহােদর মাধ েম মসুিলমগণ যখন কান ােনর াপট পিরবতন 

করেত চেয়েছন, তখন তারা িজহােদর সকল উপকরণ Aej¤̂b 
কেরেছন, অতঃপর আ াহর উপর ভরসা কেরেছন। তারা এমনিট 

বেলনিন য আ া   তায়ালা মু ’িমনেদর িবজয় এবং কািফরেদর পরাজয় 

িলেখ রেখেছন। তাই আমােদর িত, িজহাদ, ধয  এবং যেু র 

ময়দােন যাবার েয়াজন নই (এমন কথা তারা বেলনিন)।  
বরং এসব িকছুই তারা কেরেছন ফেল আ া   তােদরেক সহেযাগীতা 

করতঃ িবজয়ী কেরেছন এবং তােদর মাধ েম ইসলামেক মযাদা 

িদেয়েছন। 
২- তা দীেরর িত িব ােসর মাধ েম মানষু তার িনেজর দর বা 

মযাদার পিরিধ জানেত পারেব। ফেল স কখেনা অহংকার, অহিমকা ও 

ঔ ত  কাশ করেব না। কননা স তার ভাগ  ও ভিবষ েত িক হেব তা 

জানেত অপারগ। সুতরাং মানষু তার অপারগতা এবং আ াহর িনকেট 

সাব িণক ¯̂xq েয়াজনীয়তার কথা ¯x̂Kvi করাই আবশ ক। 
মানষু যখন কল ােণ থােক তখন অহ ার ও দাি কতা কের ঐ কল াণ 

িনেয় ধাকায় থােক। যখন তার অকল াণ হয় তখন স অি র ও িচি ত 

হেয় উেঠ।  
তা দীেরর িত িব াসই ভাল অব ায় মানষুেক অহ ার, দাি কতা 

এবং খারাপ অব ায় িচ া থেক মু  রাখেত পাের। তখন স িব াস 

কের যা সংঘিটত হেয়েছ তা ভােগ র িলখেনর কারেণই হেয়েছ, যা 

আ া   (আলাইিহস সালাতু ওয়াস সালাম) ঐ কম স াদন হওয়ার 

পেূবই জােনন। পবূবতী কান এক মিনষী বেলন: 
 ﴿من لم یؤمن بالقدر لم یتھن بعیشھ﴾
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অথ: য ব ি  তা দীের িব াস কের না স তার জীবন িনেয় শাি  

পায় না। 
৩- তা দীেরর িত িব াস সমােজ িবদ মান িবিভ  সমস া যা 

মু’িমনেদর মােঝ িহংসা িবে েষর সৃি  কের তা িনমলূ কের, যমন: 

িহংসা িবে েষর মেতা নাংরা অভ াস। আ া   কাউেক য িনয়ামত 

িদেয়েছন মু’িমন স ব াপাের মানেুষর িত িবে ষ রােখনা। কননা, 
আ াহই তােদরেক িরিয  িদেয়েছন এবং ঐ সকল িনয়ামত তােদর 

জন  িনধারণ কেরেছন। স জােন যখন স অেন র িহংসা করেব তখন 

স তা দীেরর উপরই আপি  ও িতবাদ করল। 
৪- তা দীের িব াস কিঠনতার মু ািবলায় অ ের সাহস যাগায়, 
অি কারেক শি শালী কের।  
ফেল মু’িমন িজহােদর ময়দােন দঢ়ৃ থােক এবং মতুৃ েক ভয় কের না, 
কননা, স দঢ়ৃ িব াস কের মানেুষর মতুৃ র সময় িনধািরত যা সামান  

আেগ পের হয় না। 
যখন মু'িমনেদর অ ের এ িব াস গঁেথিগেয়িছল তখন তারা িজহােদ ও 

তা চািলেয় যেত দঢ়ৃ িত  িছল। তাই শ র শি  ও সংখ া যাই 

হাকনা কন মজুািহদগণ িজহােদর ময়দােন দঢ়ৃতা ও ািয়ে র িবরল 

দৃ া  াপন কেরেগেছন। কননা, তারা িনি ত িব াস করেতন য 

মানেুষর ভােগ  যা িলখা আেছ তাই ঘটেব। 
৫- তা দীেরর িত িব াস মু ’িমেনর অ ের ঈমােনর িবিভ  বা বতার 

চারা রাপন কের। তাই স সব সময় আ াহর িনকেট সাহায  াথনা, 
তাঁর উপর ভরসা এবং তাওয়া লু কের। সােথ সােথ এজন  উপকরণ 

Aej¤̂b কের। মু’িমন সব সময় আ াহর িনকেট ঈমােনর উপর অটল 

থাকার জন  সহেযাগীতা চাই, স িনেজও দানশীল হয় এবং অন  

মানষুেক দান-দয়া করেত ভালবােস। 
তাই তা দখা যায় স অেন র িত সদয় হেয় তােদর িত কল ােণর 

হাত বািড়েয় দয়। 
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৬- তা দীেরর িত িব ােসর ভাব হেলা আ াহর পেথ আ ানকারী 

িনিদধায় দাওয়াতী কাজ চািলেয় যায়। অত াচারী ও কািফরেদরেক 

কােশ  দাওয়াত দয়, আ াহর পেথ কাজ করেত কান িন েুকর 

িন ার ভয় কের না।  
৭- মানেুষর সামেন ঈমােনর বা বতা ও চািহদা তুেল ধেরন। তমিন 

িতিন মানেুষর সামেন কুফির ও িনফা ী বা কপটতার আসল প বণনা 

করতঃ তা থেক মানষুেদরেক সতক কেরন। বািতল ও তার নকল বা 

িমথ ার িদক উে াচন কেরন। অত াচারীেদর সামেন সত  কথা 

(ইসলােমর দাওয়াত) বেলন। কারণ, মু’িমন এসকল িকছু কেরন দঢ়ৃ 

ঈমান, আ াহর উপর আ া ও ভরসা রেখ, এ পেথ য ক  হেব তােত 

িতিন ধয  ধারণ কেরন। 
কারণ িতিন দঢ়ৃ িব াসী য মতুৃ  ও  িরিয  একমা  আ াহর হােত। 

বা ার শি  ও সহেযাগী যতই বশী হাক না কন তারা ঐ সেবর 

সামান  িকছুর মািলকানা রােখনা। 
আ া   তাআ'লা আমােদর নাবী মহুা াদ (সা ালা  আলাইিহ ওয়া 

সা াম), তাঁর পিরবার এবং সকল সাথীেদর উপর সলাত ও সালাম 

বষণ ক ন। আমীন।                       
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সূচী প  
 

াথিমক কথা------------------------------------------------- ২ 
তাওহীদ িবষয়ক ে া র (১) ---------------------------------  

৩ 
তাওহীদ িবষয়ক ে া র (২) ---------------------------------  

৪ 
িতনিট মৗলনীিতর পিরচয়-------------------------------------- 

৫ 
আমােদর আ ীদার মলূনীিত------------------------------------ ৯ 
শাহাদাতাইেনর অথ------------------------------------------ ১৩ 
তাওহীেদর কার ------------------------------------------- ১৮ 
কতৃকাযগেণর ণাবলী--------------------------------------- ২২ 
তাওহীেদর পিরপ ী ও তা ভ কারী িবষয়সমহূ------------------ ২৪ 
শষ িদবেসর (পরকােলর) িত ঈমান -------------------------  

২৭ 
ইসলামী আ ীদা   ও তার ে র উপের  একিট ারি কা ------  

৩২ 
ইসলামী আ ীদার  ------------------------------------  

৩৪ 
আ াহর িত ঈমান-----------------------------------------  ৩৬ 
আ াহর ভেূ  িব াস --------------------------------------  

৩৯ 
আ াহর উলিুহয় ার িত িব াস-------------------------------  

৪৩ 
লা-ইলাহা ই া ােহর শতাবলী -------------------------------  ৪৮ 
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ইবাদােতর রাকন বা িভি সমহূ ------------------------------  

৫৩ 
িশ  েকর কার ---------------------------------------------  

৫৬  
আ াহর নাম ও ণাবলীর িত িব াস------------------------- ৫৮ 
আ াহর িত ঈমান আনার ভাব ও ফলাফল------------------  ৬১ 
মালিয়কা বা ফেরশতাগেণর িত ঈমান -----------------------  

৬৩ 
ফেরশতাগেণর ণাবলী -------------------------------------  

৬৫ 
ফেরশতাগেণর কার ও কাজ -------------------------------- 

৬৬ 
ফেরশতাগেণর িত ঈমান আনার ভাব ----------------------  

৬৮ 
আসমানী িকতাবসমেূহর িত ঈমান --------------------------- ৬৯ 
করুআনুল কারীেমর িবেশষ  ---------------------------------  

৭১ 
করুআেনর িত আমােদর দািয়  ও কতব  ---------------------  

৭৩ 
আসমানী িকতাবসমেূহর িত ঈমান আনার ভাব -------------   ৭৬ 
রাসূলগেণর িত ঈমান --------------------------------------  

৭৭ 
রাসূলগেণর িত ঈমান আনার অথ: -------------------------   ৭৯ 
নবী ও রাসূেলর পিরচয় -------------------------------------    

৮১ 
িরসালােত মহুা াদীয়ার বিশ সমহূ -------------------------    

৯১ 
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রাসূলগেণর উপর ঈমান আনার ভাব ------------------------    

৯৪ 
ি য়ামত বা শষ িদবেসর িত ঈমান --------------------------  

৯৬ 
কবেরর পরী া -------------------------------------------- ১০১ 
িকয়ামেতর আলামত --------------------------------------- ১০৭ 
হাশেরর ময়দােন উপি িত, িহসাব হণ, িকতাব পাঠ ---------    

১১৮ 
জা াত ও জাহা াম ---------------------------------------   ১২৪ 
তা দীর (ভােগ র ভাল-মে র) িত িব াস------------------  ১২৯ 
তা দীেরর িত িব ােসর ভাব ----------------------------  

১৩৯ 
সূচী প  -------------------------------------------------- ১৪৪ 

******** 
সমা                                                                                                


