
ইমাম ইবেন আবী যায়দ আল কায়রাওয়ানী (মৃতু : ৩৮৭ িহ:) রিচত 

আকীদা ও িব ােসর মলূকথা 
অ বাদক: আ ু ািহল হাদী িবন আব ল জলীল 

স াদক: আব াহ আল কাফী িবন আব ল জলীল 

দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ এ ড গাইেড  স টার, সউদী আরব 

দীেনর য সকল িবষয় অ ের িব াস এবং মুেখ উ ারণ করা আব ক: 

আ াহর পিরচয়:  

১) এ কথা অ ের িব াস করার পাশাপািশ মেুখ উ ারণ করা আব ক য, আ াহই একমা  
মাবদু। িতিন ছাড়া সত  কান মাবদু নাই। তার মত আর কউ নাই। তার সমক  কউ নাই। 
তার স ান নাই। িপতা- মাতা নাই। ী নাই। তাঁর কান অংশীদার নাই। 

২) িতিন থম- যার কান সচূনা নাই। িতিন শষ- যার কান সমাি  নাই। 

৩) কারও ারা তাঁর ণ- বিশ  বণনা কের স েলার মমমেূল উপিণত হওয়া স ব নয়। িচ া-
গেবষণা কের তাঁেক পিরপণূভােব উপলি  করা স ব নয়। 

৪) গেবষকরা তাঁর িনদশনাবলী িনেয় গেবষণা কের িশ া হণ করেত পাের। িক  তাঁর স ার 
মলূ রহ  িনেয় িচ া করেত পারেব না। 

 

“তাঁর ানসীমা থেক তারা কান িকছুেকই পিরেবি ত করেত পাের না, িক  যতটু  িতিন ই া 
কেরন। তাঁর রসী আসমান সমহূ ও জিমনেক পিরেবি ত কের আেছ। আর স েলােক 
হফাজত করা তাঁর পে  কিঠন নয়। িতিনই সেবা  এবং সবােপ া মহান।” (সরূা বাকারা: 

২৫৫) 

৫) িতিন মহা ানী, দশী, মহা পিরচালক ও মহা শি র আধার। সব িকছু দেখন ও েনন। 
িতিন উ  ও সমহুান।  

৬) িতিন স ায় আরেশর উপের িবরজমান িক  তাঁর ান সবব াপী। 



৭) িতিন মা ষেক সিৃ  কেরেছন এবং মা েষর মেনর সকল ম না স েক অবগত। 

৮) িতিন মা েষর শাহরেগর চেয়ও সি কেট আেছন।  

৯) গাছ থেক একিট পাতা পড়েলও স স েক িতিন জােনন। মািটর তলেদেশ একিট শ দানা 
এবং তাজা বা  যাই হাক না কন সবই  ে  সংরি ত আেছ। 

১০) িতিন আরেশ সমু ত। িক  সম  িব চরাচর তারাই কতৃ াধীন।  

১১) িতিন র র নাম এবং মহান ণাবলীর অিধকারী। তাঁর নাম ও ণাবলী িচর ন। 
এ েলা পরবতীেত নতনুভােব সৃ  নয়। 

১২) িতিন মসূা আলাইিহস সালাম এর সােথ কথা বেলেছন। এই কথা তাঁর স াগত 
বিশ ; এিট তাঁর সিৃ র মেধ  গণ  নয়। ( মসূা আলাইিহ ওয়া সা াম আ াহেক দখার 

আেবদন করেল)  িতিন পাহােড়র গােয় আেলার িব রুণ ঘিটেয়িছেলন। সই আেলার 
িব রুেণ পাহাড় চূণিবচূণ হেয় িগেয়িছেলা। 

১৩) রআন আ াহর বাণী। এিটও তাঁর সিৃ র অ গত নয় য, তা অ া  সিৃ র মত 
একিদন িন: শষ হেয় যােব। রআেনর মেধ  সিৃ জগেতর এমন কান বিশ  নাই, 
যার কারেণ তার পিরসমাি  ঘটেব।  

১৪) তকদীর (ভাগ ) এর ভােলা- ম  সব িকছুই মহান আ াহর পবূিনধািরত।  

১৫) সব িকছুর িনয় ন তাঁরই হােত। যা িকছু ঘেট সবই তাঁর িস া  মাতােবক সংঘিটত হয়।  

১৬) কান িকছু ঘটার আেগ থেকই িতিন স স েক অবগত। ফেল যা ঘেট তা তার 
ফয়সালা অ যায়ী ঘেট। 

১৭) বা ার িতিট কথা ও কাজ তাঁর িস া  অ যায়ী হয়। সবই হয় তাঁর অ ীম 
ােনর আেলােক। 

    

“িযিন সিৃ  কেরেছন,  িতিন িক জানেবন না অথচ িতিন সূ ানী, সম ক াত?” (সরূা মলূক: 
১৪) 

১৮)  িতিন যােক চান তােক পথ  কেরন এবং এর ারা তােক লাি ত কেরন িক  
এিটও তাঁর ায়পরায়নতারই অ ভু । আবার যােক চান তােক পথ দখান,  এিট 
তাঁর অ েহর বিহ: কাশ।  



১৯) মা ষ হতভাগ  িক া সৗভাগ বান যাই হাক না কন-  িতিন ভিব ত ােনর 
আেলােক তােক সই িনিদ  গ েব র িদেক পিরচািলত কের থােকন। 

২০)  আ াহর রােজ  আ াহর ই ার বাইের িকছু সংঘিটত হয় না।  

২১) সকেলই তাঁর মুখােপ ী। 

২২) িতিন সব িকছুর া। িতিন যমন বা ােদর সিৃ কতা তমিন তােদর কেমরও সিৃ কতা। 

২৩) িতিন বা ােদর িতিট নড়াচড়া, কায ম ও সমাি  সব িকছু িনধারণ কের থােকন। 

নবী- রাসলূ: 

২৪) িতিন বা ােদর িনকট রাসূল রণ কেরেছন। যােত এর মাধ েম িতিন তােদর উপর ত 
কােয়ম করেত পােরন। 

২৫) িতিন মহুা দ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর মাধ েম নবওুয়াত এবং িরসালােতর 
ধারার পিরসমাি  ঘিটেয়েছন। িতিন তাঁেক বািনেয়েছন শষ রাসলূ। তাঁেক সংবাদ দাতা, 
সতককারী এবং তাঁরই েম আ াহর িদেক আহবানকারী এবং দী  আেলাকবতীকা িহেসেব 

রণ কেরেছন। 

২৬) িতিন তাঁর িত াময় িকতাব তথা আল রআন অবতীণ কেরেছন। তাঁর মাধ েম দীেনর 
ব াখ া দান কেরেছন আর মানবতােক দিখেয়েছন িসরােত মু াকীম বা সরল পথ। 

িকয়ামত: 

২৭) িকয়ামত সংঘিটত হেব- এেত কান সে হ নাই। িতিন সকল মতৃেক পণূ ি ত করেবন। 
যভােব তােদর সচূনা হেয়িছল তারা িঠক স েপ পিরবতীত হেব। 

২৮) আ াহ তায়ালা ঈমানদার বা ােদর নকী েলােক বািড়েয় িদেবন। সই সােথ বড় 
নাহ েলােক মাচন করেবন তওবার মাধ েম আর ছাট নাহ েলােক মাচন করেবন বড় নাহ 

থেক িবরত থাকার মাধ েম। 

২৯) আর যারা বড় নাহ থেক তওবা না কের মৃতু  বরণ করেব তােদর পিরণিত আ াহর ই ার 
উপর সমিপত। 

  



 “িনঃসে েহ আ াহ ঐ ব ি েক মা কেরন না, য তাঁর সােথ শরীক কের। আর িতিন এর চেয় 
িন  পযােয়র পাপ যােক ই া মা কের দন।” (সরূা িনসা: ১৬) 

৩০)  আ াহ যােক ( নােহর কারেণ)  জাহা ােমর আ েন শাি  িদেবন তােক ঈমােনর 
কারেণ জাহা ােমর আ ন থেক উ ার কের জা ােত েবশ করােবন।  

 “অতঃপর কউ অণু পিরমাণ সৎকম করেল তা দখেত পােব।” (সরূা িযলযাল: ৭) 

৩১) অ পভােব উ েত মহুা দীর য সব মা ষ কবীরা নােহর কারেণ জাহা ামবাসী 
হেয়েছ আ াহ তায়ালা তাঁর নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর শাফায়ােতর মাধ েম 
তােদরেক জাহা াম থেক মু  করেবন। 

৩২)  আ াহ বহানা  ওয়া তায়ালা জা াত সিৃ  কের তা ীয় ব েুদর জ  ায়ী 
িনবাস িহেসেব ত রেখেছন। 

৩৩)  িতিন সখােন জা াতবাসীেদরেক তার মহান চহারা দখার েযাগ িদেয় 
স ািনত করেবন। 

৩৪)  িতিন পবূ ােনর আেলােক তাঁর নবী ও খলীফা আদম আলাইিহস সালামেক 
জা াত থেক বর কেরিছেলন। 

৩৫)  িতিন জাহা াম সিৃ  কের তােক ঐ সকল লােকর জ  ায়ীিনবাস িহেসেব 
ত রেখেছন যারা আ াহ,  তাঁর িনদশনাবলী,  আসমানী িকতাব সমহূ এবং 

রাসলূগণেক অিব াস করত। িতিন স সকল অিব াসীেক তার দশন থেক বি ত 
করেবন। 

৩৬)  আ াহ তায়ালা িকয়ামত িদবেস িহসাব- িনকাশ এবং পরু ার ও শাি  দােনর 
উে  মানবজািতর সামেন আগমণ করেবন। তখন িফিরশতা ম লী সািরব  অব ায় 
দাঁিড়েয় থাকেবন।  

দািঁড়পা া:  

৩৭) সিদন বা ােদর আমল পিরমােপর জ  দাঁিড়পা া াপন করা হেব। যােদর নক 
আমেলর পা া ভারী হেব তারাই হেব সফলকাম। 

আমলনামা: 



৩৮)  স িদন বা ােদর েত েকর হােত তােদর আমলনামা দয়া হেব। যােক 
আমলনামা ডান হােত দয়া হেব তার িহসাব- িনকাশ সহজ করা হেব। আর যােক 
আমলনামা পছন িদক থেক দয়া হেব সই জা ােমর আ েন িলত হেব। 

পুলিসরাত:  

৩৯) পলুিসরাত সত । (জাহা ােমর উপর ািপত ি জ বা পলু। জা ােত যাওয়ার জ  এিট 
অিত ম ব তীত উপায় নই)  বা ারা তােদর আমল অ সাের পিুলসরাত পার হেব।  

৪০) পলুিসরাত পার হওয়ার সময় যারা জাহা ােমর আ ন থেক বেঁচ যােব তােদর পার 
হওয়ার গতীর মেধ  কমেবশী থাকেব। (অথাৎ আমল অ যায়ী কউ তেবেগ আর কউ ম র 
গতীেত পার হেব)। পুলিসরাত পার হওয়ার সময় িকছু মা ষ তােদর আমেলর কারেণ জাহা ােম 
িনি  হেব। 

হাউেজ কাউসার: 

৪১) রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর উ েতর লােকরা হাউেজ কাউসার থেক পািন 
পান করেব। য ব ি  এই পািন পান করেব স আর কখনও িপপািষত হেব না। আর য ব ি  
দীেনর মেধ  পিরবতন- পিরবধন করেব তােক সখান থেক িবতািড়ত করা হেব। 

ঈমােনর পিরচয়: 

৪২) ঈমান হল, মেুখ ীকৃিত, অ ের একিন  িব াস এবং কেম বা বায়েনর নাম।  

৪৩) আমল বাড়েল ঈমান বােড় আর আমল কমেল ঈমান কেম যায়। অথাৎ আমল অ যায়ী 
ঈমান বােড় বা কেম।  

৪৪) আমল ছাড়া ঈমােনর দাবী পণূ হয় না। আর কান কথা বা আমল পূণ হয় না িনয়ত ছাড়া। 
আর কান কথা, আমল বা িনয়ত িকছুই পূণ হয় না েতর অ সরণ ছাড়া। 

কািফর বলা: 

৪৫) আহেল িকবলা বা িকবলার অ সারী কাউেক নােহর কারেণ কািফর বলা যােব না (যিদ স 
উ  নাহেক বধ মেন না কের)। 

শহীদ: 

৪৬) শহীদগণ (কবের) জীিবত। তাঁরা আ াহর িনকট থেক িরিযক া  হয়। 



৪৭) সৗভাগ বান বা ােদর আ া পণূ থান িদবস পয  (কবের) খ- শাি েত অব ান 
করেব। আর হতভাগ েদর আ া িবচার িদবস পয  শাি  া  হেত থাকেব। 

৪৮) ঈমানদার বা াগণও কবের পরী া এবং ে র স খুীন হেব। আ াহ তায়ালা বেলন, 

 

“আ াহ মিুমনেদরেক মজবতু বাক  ারা দৃঢ়তা দান কেরন পািথবজীবেন এবং পরকােল।” (সরূা 
ইবরাহীম: ২৭) 

 

৪৯) বা ােদর উপের এমন কিতপয় িফিরশতা িনযু  রেয়েছ যারা বা ােদর যাবতীয় কায ম 
িলেখ থােকন।  

৫০) বা ােদর কান কমই আ াহর ােনর বাইের যায় না।  

৫১) আ াহর েমই মালা ল মাউত হ কবজ কের থােকন। 

সাহাবােয় করাম:  

৫২) যাঁরা রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামেক দেখেছন এবং তার িত ঈমান 
এেনেছন তাঁেদর যগুই সবে  যগু। তারপর তােদর পরবতী যগু। তারপর তােদর 
পরবতী যগু। 

৫৩) সাহাবীেদর মেধ  সবে  হেলন, খালাফােয় রােশদীন। থেম আবু বকর ( রা.) ,  
তারপর উমর ( রা.) , তারপর উসমান ( রা.) , তারপর আলী ( রা.) । 

৫৪) সাহাবীেদর মােঝ সৃ  িববাদ ও িবিভ  ঘটনার ব াপাের িনরবতা অবল ন করেত হেব 
( তাঁেদর সমােলাচনা করা যােব না) । 

তােদর িবষয় েলা স েক রতম প ায় ব াখ া খঁুজেত হেব,  তােদর িত রতম 
দিৃ ভ ী এবং ধারণা পাষণ করেত হেব। এ ে  তাঁরাই সবেচেয় বশী হকদার। 

মুসিলম শাষক ও আেলমেদর আ গত : 
৫৫) মসুিলম জািতর অিভভাবক তথা শাষকবৃ  এবং আেলমগেণর আ গত  করেত 
হেব। ( শরীয়েতর খলাফ না হেল তােদর আ গত  পিরহার করা যােব না।)  



৫৬) সালােফ- সােলহীন তথা পূবসরূী ইমাম ও আেলমগণেক মা  করেত হেব,  তাঁেদর 
পদা  অ সরণ করেত হেব এবং তাঁেদর মার জ  য়া করেত হেব। 

৫৭) দীনী িবষেয় ঝগড়া- ঝািট এবং টতক বজন করেত হেব। 

৫৮) িবদয়াতীরা দীেনর মেধ  য সব িনত - নতনু িবষয় সিৃ  কেরেছ সসব বজন 
করেত হেব।  

 

  

 

 
 


