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ভূকমিা
হামি ও সালানতর পর, আল্লাহ তা‘আলা মানব
জাকতনি আশরাফুল মাখলুিাত কহনসনব সৃকি িনর
সমগ্র কবশ্ব জগতনি তানির ফসবায় কননয়াকজত
িনরনেন। মানব সৃকির এিমাত্র উনেশয হনে,
ইবািত িরা। এই ইবািত তথা সহীহ ঈমান ও
ফনি আমনলর মনধ্যই মানুনের শাকি ও িলযাে
কনকহত। আর কবরুদ্ধািরনের পকরেকতনত ফবইজ্জকত,
ধ্বংস ও জাহান্নাম অকনবাযয। মানব সৃকির সূিনা
লনে আল্লাহ তা‘আলা কনজ পকরিয় ও িুিরনতর
বেযনা কিনয় তানির ফথনি কননজর েভুনের
স্বীিানরাকক্তমূলি অঙ্গীিার ফনয়ার পর দুকনয়ানত তা
পুনরায় স্মরে িকরনয় ফিয়ার জনয যুনগ যুনগ ফেরে
িনরনেন অসংখয নবী, রাসূল ও পয়গাম্বরআ.।
সিল পয়গাম্বনরর ফমৌকলি কশক্ষা কেল এি ও
অকভন্ন। তাাঁরা সিনলই এি আল্লাহর েকত ও হাশরনাশনরর েকত ঈমান এবং ফনি আমল ইতযাকি
কবেনয় িাওয়াত কিনয়নেন।
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ঈমান ও আমল উভয়িা মানুনের ইখকতয়ারভূক্ত
কবেয়। সুতরাং, ফমহনত-মুজাহািা ও িি-সাধ্নার
মাধ্যনম উক্ত মহামূলযবান দু’কি কবেয়নি
পকরপূেযভানব লাভ িরা এবং তা খুব মজবুত ও িৃঢ়
িরা েনতযি মুসলমাননর জননয অপকরহাযয।
উনল্লখয ফয, আমনলর ফিনয় ঈমাননর গুরুে অননি
ফবকশ। িারে, শুধ্ু সহীহ ঈমান দ্বারাও জান্নাত লাভ
হনব (যকিও তা েথম অবস্থায় না ফহাি), কিন্তু
সহীহ ঈমান বযতীত হাজানরা আমল এনিবানরই
মূলযহীন। যথাথয ঈমান বযতীত শুধ্ু আমল দ্বারা
নাজাত পাওয়ার ফিান সুরত ফনই।
দুঃখজনি হনলও সতয ফয, বতযমানন িরম কফতনার
যুনগ অননি মানুে সিানল মু‘কমন থািনলও
কবিানল ঈমানহারা হনে, আবার ফিউ কবিানল
মু‘কমন থািনলও সিানল নি িনর ফফনলনে। কিন্তু
মানুনের ঈমান-আক্বীিা সংরক্ষনের জনয যথাথয
বযবস্থা সমানজ ফনই। অথি কবেয়কি সবযাকধ্ি
গুরুেপূেয হওয়ার িরুন এতিসম্পকিযত অকধ্ি
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সংখযি কিতাবপত্র রিনা ও আনলািনা-পযযানলািনা
অবযাহত থািা কেল এিাি জরুরী।
এতদুনেনশয আকম নালানয়ি ‘আিীিাতুত তাহাবী,
শরনহ আক্বাকয়ি, তা‘লীমুেীন, ফুরূউল ঈমান’সহ
কবকভন্ন কিতাব ফথনি সহীহ আিীিাসমূহ ফপশ
িরনত সাধ্যানুযায়ী ফিিা িনরকে। যানত িনর
সাধ্ারে মানুনের বুকনয়ািী ঈমান-আক্বীিা সহীহ
হনয় যায়। পাশাপাকশ তা পকরপূেয ও মজবুত িরার
জনয ঈমাননর শাখাগুনলার কববরে ফপশ িনরকে।
আর ঈমান কহফাযনতর জনয ভ্রাি আক্বীিা, িুফরী
ও কশরিী িথা এবং ভুল রাজননকতি িশযননর বেযনা
কিনয়কে। ফযন ফিউ িুফরী আক্বীিা ফপােে িনর
কননজর ঈমান ধ্বংস িনর না ফফনল। আর ৪থয
অধ্যানয়র ফশোংনশ গুনানহ িবীরার কববরে এজনয
ফপশ িরা হনয়নে, যানত িনর এগুনলানি মানুে
গুনাহ এবং আল্লাহর নাফরমানী বনল কবশ্বাস িনর
কননজনি এসব িাজ ফথনি িূনর রানখ। গুনানহ
িবীরানি হালাল বা জাকয়য মনন িরনল মানুে
ঈমানহারা হনয় ফযনত পানর। এজনয গুনানহর ইলম
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থািা ঈমাননর জননয খুবই গুরুেপূেয। সম্পূেয
কবেয়াকি কমনল বইকি রুে মুসকলম জাকতর ফরাগ
কনরামনয়র জননয কবনশে িাযযির হনব বনল
আল্লাহর িরবানর আশা িকর। আল্লাহ তা‘আলার
িরবানর দু‘আ িকর, কতকন ফযন এ কিতাবকি িবুল
িনরন এবং এিানি মুসকলম কমল্লানতর কহিায়ানতর
জাকর‘আ িনরন। আমীন।
কবনীত
মনসূরুল হি
জাকম‘আ রাহমাকনয়া আরাকবয়া
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بامسه تعايل
অধ্যায় এি
সহীহ ঈমাননর িকিপাথর
আল্লাহ তা‘আলা পকবত্র
ِ িুরআনন ইরশাি িনরনآَمَنَ الرَسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَب ِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَ َن
ِبِاللَهِ وَمََلَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ َلَ نُفَرقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِه
ُوَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِري
তরজমা: রাসূল ঈমান আনয়ন িনরনেন ঐ সিল
বস্তু সম্পনিয যা তার পালনিতযার পক্ষ ফথনি তাাঁর
ওপর অবতীেয হনয়নে এবং মুসলমানরাও। সবাই
ঈমান রানখ আল্লাহর েকত, তাাঁর ফফনরশতাগনের
েকত, তাাঁর কিতাবসমূনহর েকত এবং তাাঁর নবীগনের
েকত। তারা বনল, আমরা তাাঁর নবীগনের মানে
ফিান পাথযিয িকর না এবং তারা আনরা বনল,
আমরা শুননকে এবং িবুল িনরকে। আমরা আপনার
কনিি ক্ষমা িাই, ওনহ আমানির পালনিতযা!
www.darsemansoor.com

আমরা সিনলই আপনারা কিনি েতযাবতযন িকর।
[সূত্র : সূরা বািারা, আয়াত ২৮৫।]
ْوَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَهِ وَمََلَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ اْلَْخِرِ فَقَد
ض ََل ضََلََلا بَعِيداا
“ফয বযকক্ত আল্লাহর ওপর, তাাঁর ফফনরশতাগনের
উপর, তাাঁর কিতাবসমূনহর ওপর এবং তাাঁর
রাসূলগনের ওপর ও কিয়ামত কিবনসর ওপর
কবশ্বাস িরনব না, ফস পথভ্রি হনয় বহু িূনর কগনয়
পড়নব”। [সূত্র: সূরা কনসা, আয়াত ১৩৬।
হািীনস কজবরাঈনল উনল্লখ আনে, হযরত
কজবরাঈল আ. আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ ফথনি
েদ্মনবনশ এনস নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লামনি কজজ্ঞাসা িরনলন, ঈমান িানি বনল?
জবানব নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম
বলনলন
: ِاَنْ تُؤ مِ َن بِا للهِ وَمَلئِكَتِه َوكُتُبِه وَرُسُلِه والْيَؤم
ِ
اَلَخِرِ وَتُؤْمِنُ بِا لْقَدْرِ خَيْرِه وَ شَره
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ঈমাননর হািীিত হনলা, তুকম মনন-োনে
বদ্ধমূলভানব কবশ্বাস স্থাপন িরনব আল্লাহ তা‘আলার
ওপর, তাাঁর ফফনরশতাগনের ওপর, আসমানী
কিতাবসমূনহর ওপর, আল্লাহ তা‘আলার নবীরাসূলগনের উপর, কিয়ামত কিবনসর ওপর এবং
তািিীনরর ভানলা-মন্দ সবকিেুই আল্লাহর পক্ষ
ফথনি কনধ্যাকরত হওয়ার ওপর। [সূত্র: বুখারী খণ্ড১, পৃষ্ঠা-১২ ও মুসকলম। কমশিাত শরীফ, খণ্ড-১,
পৃষ্ঠা-১১]
উনল্লকখত আয়াত ও অতযি েকসদ্ধ এ হািীসকি
‘ঈমানন মুফাসসাল’-এর কভকত্ত। ঈমানন
মুফাসসানলর মাধ্যনম এ িথাগুনলারই স্বীিৃকত
জানাননা হয় এবং মনন-োনে বদ্ধমূল কবশ্বানসর
ফ ােো িরা হয় ফয,
ِأَ مَنْتُ باِ للهِ وَ ِ مَألَئِكَتِه وَ كُتُبِهِ وَرُسُلِه وَالْيَوْ مِ األخِر
ِوَالقَدْرِ خَيْرِه وَشَره مِنَ ا للهِ تَعَايل والْبَعْثِ بَعْدَا لْمَوْت
আকম ঈমান আনলাম বা অিনরর অিঃস্থল ফথনি
কবশ্বাস িরলাম-১. আল্লাহ তা‘আলানি, ২. তাাঁর
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ফফনরশতাগেনি, ৩। তাাঁর ফেকরত সিল আসমানী
কিতাবনি, ৪. তাাঁর ফেকরত সিল নবী-রাসূলনি,
৫. কিয়ামত কিবসনি অথযাৎ সমস্ত কবশ্বজগত
এিকিন ফশে হনব, তাও কবশ্বাস িকর, ৬।
তািিীরনি কবশ্বাস িকর অথযাৎ জগনত ভানলা-মন্দ
যা কিেু হয়, সবই আল্লাহ তা‘আলার সৃি, তাাঁরই
পক্ষ হনত কনধ্যাকরত এবং মৃতুযর পর কিয়ামনতর
কিন পুনবযার জীকবত হনত হনব, তাও অিলভানব
কবশ্বাস িকর।
উনল্লকখত ৭কি কবেনয়র মনধ্য ৭নং কবেয় ৫নং
কবেনয়র অিভুযক্ত এিকি েশাখা। তনব তার কবনশে
গুরুনের িারনে তানি কভন্নভানব উনল্লখ িরা
হনয়নে। এ কবেয়গুনলা ঈমাননর আরিান বা
মূলকভকত্ত । ঈমাননর এ কবেয়গুনলা বযাখযা সহিানর
মনন-োনে কবশ্বাস িরা জরুরী। ঈমাননর এ সিল
বুকনয়ািী কবেয়গুনলা সামনন বযাখযা সহিানর ফপশ
িরা হনব।
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ঈমাননর সংজ্ঞা: আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ ফথনি
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম যত কবধ্ানআহিাম হাকসল িনরনেন এবং অিািয িলীল দ্বারা
তা েমাকেত হনয়নে তার ফিান এিকি বাি না কিনয়
সব গুনলানি মনন োনে বদ্ধমূল ভানব কবশ্বাস িরা।
আল্লাহ তা‘আলার আনিশ-কননেধ্ সকিিভানব এবং
পূেযভানব আমল িরার মাধ্যনম এ ঈমান িাকমল বা
শকক্তশালী হয়।
আর আল্লাহর আনিশ কননেধ্ পালনন ত্রুকি িরনল
ঈমান নানিস বা দুবযল হনয় পনড় এবং ঈমাননর
নূর-নি হনয় যায়। এ অবস্থা িী যকিন িলনত থািনল
এবং তাওবা না িরনল আল্লাহ না িরুন ঈমান নি
হনয় ফযনত পানর।
িুফর এর সংজ্ঞা: আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ ফথনি
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম যকি কবধ্ানআহিাম হাকসল িনরনেন এবং অিািয িলীল দ্বারা
তা েমাকেত হনয়নে তার ফিান কবেয় সম্বনে অিনর
সনন্দহ ফপােে িরা, তুে-তাকেলয িরা, িাট্টা মজা
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িরা। উনল্লকখত িানজর দ্বারা ঈমান নি হনয় ফগনল
তার কপনের জীবননর সিল ইবািত-বনন্দগী ও
আমল নি হনয় যায়। এবং কববাকহত হনল তার
কববাহ বাকতল হনয় যায়। আল্লাহ না িরুন এ অবস্থা
িানরা হনল তার জনয জরুরী হল, নতুনভানব
িানলমা পনড় তওবা ইকস্তগফার িনর ঈমান
ফিাহরানয় কননয় কববাহ ফিাহরানয় ফনয়া।
িুফর এর েিারনভি: যকিও িুফনরর কবকভন্ন
েিার আনে তনব এর েনতযিকি দ্বারা মানুে ঈমান
হারা হনয় িাকফর ও ফবঈমান হনয় যায়। সুতরাং এ
সবগুনলা ফবাঁনি থািা ফরজ।
১। িুফনর ইনিার: অির এবং যবান উভনয়র
মাধ্যনম দ্বীকন কবেয় বা কবেয়সমূহ অস্বীিার িরা।
ফযমন: মক্কার িাকফরগে।
২। িুফনর জুহুি: অিনর কবশ্বাস রাখা কিন্তু মুনখ
অস্বীিার িরা। ফযমন: মিীনার ইয়াহুিগে।
৩। িুফনর ‘ইনাি: অিনর দ্বীননি কবশ্বাস িনর এবং
মুনখও স্বীিার িনর। কিন্তু ইসলানমর হুিুম
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আহিাম ফি মানয িনর না। অনযানয দ্বীন বাকতল
হনয় কগনয়নে তা কবশ্বাস িনর না। ফযমন:
আিমশুমারীর অননি নামধ্ারী মুসলমান যারা
িখননা সহীহ দ্বীনী পকরনবনশ আনস না।
উনল্লখয, উনল্লকখত ৩কির ফয ফিান এিকি পাওয়া
ফগনল তার ঈমান িনল যানব।
৪। িুফনর যানিাহিাহ: বাকহযিভানব দ্বীননর সব
কিেু স্বীিার িনর ফিান কবেনয় অস্বীিার িনর না
কিন্তু দ্বীননর ফিান কবেনয় এমন বযাখযা েিান িনর
যা উম্মনতর ইজমা পকরপন্থী ফযমন িাকিয়ানীগে
খতনম নবুওয়ানতর ভুল বযাখযা িনর তানির ভণ্ড
নবী ফি েমাে িনর। ফতমকনভানব ফিউ দ্বীননর অথয
িনর হুিুমনত ইসলামী।
এখান ফথনি ঈমান মুফাসসানল বকেযত কবেয়গুনলা
বযাখযা সহিানর ফপশ িরা হনে।
১. আল্লাহ তা‘আলার ওপর ঈমান
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আল্লাহ তা‘আলার ওপর ঈমান আনার অথয এ িথা
কবশ্বাস িরা ফয, আল্লাহ এি, অকদ্বতীয় ও
অতুলনীয়। তাাঁর ফিান েিার অংশ বা অংশীিার বা
শরীি ফনই, তাাঁর ফিান কিেুর অভাব ফনই। কতকনই
সিনলর সব অভাব পূরেিারী। কতকন িানরা কপতা
নন, পুত্রও নন, তাাঁর সমতুলয ফিউ ফনই। এিমাত্র
কতকনই সবকিেুর সৃকিিতযা, রক্ষািতযা ও
পালনিতযা। ফিান জ্ঞান বা িক্ষু আল্লাহ তা‘আলানি
আয়ত্ত িরনত পানর না। কতকন কিরিাল আনেন এবং
থািনবন। কতকন অনাকি ও অনি। আল্লাহ তা‘আলা
োড়া আর ফিান মা’বুি নাই। কতকনই এিমাত্র
ইবািত পাওয়ার ফযাগয।
সারিথা, আল্লাহ তা‘আলার কবেনয় কতনকি িথা
অবশযই মাননত হনব। ি. কতকন এি, অকদ্বতীয় ও
অতুলনীয় । তাাঁর ফিান শরীি ফনই। সৃি জীনবর
সানথ তাাঁর ফিান তুলনা হয় না।
খ. তাাঁর অননিগুনলা অনাকি-অনি কসফাত বা গুে
আনে, ফসগুনলা এিমাত্র তাাঁর জননযই কনধ্যাকরত।
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ফসসব গুননর মনধ্য অনয ফিউ শরীি ফনই। ফযমন:
কতকনই সৃকিিতযা, করকযিিাতা, হায়াত-মওতিাতা,
কবধ্ানিাতা, গানয়ব সম্পনিয সম্পূেয অবগত। কতকন
কিরঞ্জীব, তাাঁর মৃতুয ফনই। অনয সবকিেুই ক্ষয়শীল
ও ধ্বংসশীল, কিন্তু তাাঁর ক্ষয়ও ফনই, ধ্বংসও ফনই।
সবকিেুর ওপর তাাঁর আকধ্পতয েকতকষ্ঠত। সবকিেুর
ওপরই তাাঁর ক্ষমতা িনল। আল্লাহ তা‘আলা িানরা
মুখানপক্ষী নন, সব-ই তাাঁর মুখানপক্ষী। কতকন
সবযশকক্তমান। কতকন আগুেনি পাকন এবং পাকননি
আগুে িরনত পানরন। এই ফয লক্ষ লক্ষ বের ধ্নর
আিাশ, বাতাস, িন্দ্র সূযয ইতযাকি কবিযমান, কতকন
হুিুম িরনল মুহূনতযর মনধ্য এসব কনস্তনাবুি হনয়
যানব। কতকন সবযজ্ঞ, কতকন না জাননন-এমন কিেুই
ফনই। মননর মনধ্য ফয ভাবনা বা িল্পনা উিয় হয়,
তাও কতকন জাননন। কতকন সবকিেুই ফিখনেন।
সবকিেুই শুননেন। মৃদু আওয়াজ এমনকি ক্ষীে
ফথনি ক্ষীে আওয়াজও কতকন শুননন। গাইনবর কবেয়
এিমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই জাননন। কতকন োড়া
আর ফিউ গাইব জাননন না। এমনকি নবী-রাসূল
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অলী ও নন। আল্লাহ তা‘আলাই এিমাত্র হাকযরনাকযর। কতকন োড়া আর ফিউ হাকযর নাকযর নন।
এমনকি নবী-অলীগে ও নন।
কতকন যা ইো, তা-ই িরনত পানরন। ফিান পীর,
ওলী, পয়গাম্বর বা ফফনরশতা তাাঁর ইোনি রি বা
েকতহত িরনত পানর না। কতকন আনিশ ও কননেধ্
জাকর িনরন।
কতকন এিমাত্র বনন্দগীর উপযুক্ত। কতকন বযতীত
অনয ফিউ ইবািনতর ফযাগয হনত পানর না। অনয
িানরা ইবািত-বনন্দগী িরা যায় না।
তাাঁর ফিান অংশীিার কিংবা সহিমযী বা উযীরনাযীর ফনই। কতকন এিি িতৃযনের অকধ্িারী।
কতকনই সনবযাপকর বািশাহ, রাজাকধ্রাজ; সবই তাাঁর
বান্দা ও ফগালাম । কতকন বান্দানির ওপর বড়ই
ফমনহরবান।
কতকন সব ফিাে-ত্রুকি হনত পকবত্র। তাাঁর মানে আনিৌ
ফিান রিনমর ফিাে-ত্রুকি ফনই। তাাঁর কিয়া-িময,
আনিশ-কননেধ্ সবই ভানলা ও মঙ্গলময়, ফিান
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এিকিনতও কবন্দুমাত্র অনযায় বা ফিাে ফনই। কতকনই
কবপি-আপি ফিন এবং কবপি-আপি হনত উদ্ধার
িনরন, অনয ফিউ ফিান েিার কবপি-আপি হনত
মুকক্ত কিনত পানর না।
েিৃত সম্মান ও মযযািা তাাঁরই। কতকনই সিল সম্মান
ও মযযািার অকধ্পকত। কতকনই েিৃত মহান। এিমাত্র
কতকনই কননজনি কননজ বড় বলনত পানরন।
এতদ্বযতীত অনয িানরা এ রিম বলার ক্ষমতা ও
অকধ্িার ফনই। কতকনই সবকিেু সৃকি িনরনেন, এবং
সৃকি িরনবন।
কতকন এমন িয়ালু ফয, িয়া িনর অনননির গুনাহ
কতকন মাফ িনর ফিন। কতকন ক্ষমাশীল।
কতকন অতযি পরািমশালী। তাাঁর েভাব ও েভুে
সিনলর ওপর; কিন্তু তাাঁর ওপর িানরা েভাব বা
েভুে িনল না।
কতকন বড়ই িাতা। সমস্ত জীনবর ও যাবতীয়
ফিতন-অনিতন পিানথযর আহার কতকন িান িনরন।
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কতকন রুযীর মাকলি। রুযী িমাননা-বাড়াননা তাাঁরই
হানত। কতকন যার রুযী িমানত ইো িনরন, তার
রুযী িম িনর ফিন। যার রুযী বাড়ানত ইো
িনরন, বাকড়নয় ফিন।
িাউনি উচ্চপিস্থ বা অপিস্থ িরার ক্ষমতা তাাঁরই
হানত। কতকন যানি ইো সম্মান িান িনরন, আবার
যানি ইো অপমাকনত িনরন। এসবই তাাঁরই
ক্ষমতায়, তাাঁরই ইখকতয়ানর। অনয িানরা এনত
ফিান রিম ক্ষমতা বা অকধ্িার ফনই। কতকন
েনতযনির ফযাগযতা অনুসানর যার জননয যা ভানলা
মনন িনরন, তার জননয তাই বযবস্থা িনরন। তানত
িানরা ফিান েিার েকতবাি িরার অকধ্িার ফনই।
কতকন নযায়পরায়ে, তাাঁর ফিান িানজই অনযায় বা
অতযািানরর ফলশমাত্র ফনই।
কতকন বড় সকহষ্ণু, অননি কিেু সহয িনরন। িত
পাকপষ্ঠ তাাঁর নাফরমানী িরনে, তাাঁর ওপর িত
রিম ফিাোনরাপ এবং তার কবরুনদ্ধ েকতবাি পযযি
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িরনে, তারপরও কতকন তানির করকযি জাকর
ফরনখনেন।
কতকন এমনই িিরকশনাস-গুেগ্রাহী এবং উিার ফয,
তাাঁর আনিৌ ফিান েনয়াজন না থািা সনেও মানুে
তাাঁর ইবািত-বনন্দগী িরনল এবং তাাঁর আনিশ
পালন িরনল, কতকন তার বড়ই িির িনরন এবং
সন্তুি হনয় আশাতীত রূনপ পুরস্কার িান িনরন।
কতকন এমনই ফমনহরবান ও িয়ালু ফয, তাাঁর কনিি
িরখাস্ত িরনল [অথযাৎ দু‘আ িরনল] কতকন তা মঞ্জুর
িনরন। তাাঁর ভাণ্ডার অফুরি, তাাঁর ভাণ্ডানর ফিান
কিেুরই অভাব ফনই।
কতকন অনাকি -অনিিাল বযাপী সিল জীব-জন্তু ও
োকেজগনতর আহার ফযাগান কিনয় আসনেন।
কতকন জীবন িান িনরনেন, ধ্ন-রত্ন িান িরনেন,
কবিযা-বুকদ্ধ িান িনরনেন। অকধ্িন্তু আকখরানতও
অসংখয ও অগকেত সাওয়াব ও ফনয়ামত িান
িরনবন। কিন্তু তাাঁর ভাণ্ডার তবুও কবন্দুমাত্র িনমকন
বা িমনব না।
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তাাঁর ফিান িাজই কহিমত ও মঙ্গল োড়া নয়। কিন্তু
সব কবেয় সিনলর বুনে আনস না। তাই কনবুযকদ্ধতা
বশত িখননা না বুনে কিনল কিনল বা মুনখ েকতবাি
িনর ঈমান নি িরা উকিত নয়। কতকন সব িময
সমাধ্ানিারী। বান্দা ফিিা িরনব, কিন্তু ফস িময
সমাধ্াননর ভার তাাঁরই িুিরতী হানত নযস্ত।
কতকন সব কিেু সৃকি িনরনেন এবং কিয়ামনতর কিন
পুনবযার সিলনি জীকবত িরনবন। কতকনই জীবন
িান িনরন এবং কতকনই মৃতুয ফিন। তাাঁর হািীিত
ও স্বরূপ এবং কতকন ফয িত অসীম, তা িানরা
ফবাোর ক্ষমতা ফনই। ফিবলমাত্র তাাঁর কসফাত অথযাৎ
গুোবলী ও তাাঁর িাযযাবলীর দ্বারাই তানি আমরা
কিননত পাকর।
মানুে পাপ িনর যকি খাাঁকিভানব তাওবা িনর, তনব
কতকন তা িবুল িনরন। ফয শাকস্তর উপযুক্ত, তানি
কতকন শাকস্ত ফিন। কতকন কহিায়ত ফিন। তাাঁর কনদ্রা
ফনই। সমস্ত কবশ্বজগনতর রক্ষোনবক্ষে ও
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তোবধ্ানন কতকন কবন্দুমাত্রও ক্লাি হন না। কতকনই
সমস্ত কবনশ্বর রক্ষি।
এ পযযি আল্লাহ তা‘আলানি কিনবার জননয তাাঁর
িতগুনলা কসফানত িামাকলয়া অথযাৎ মহৎ গুোবলীর
বেযনা ফিওয়া হনলা। এতদ্বযতীত যত মহৎ গুে
আনে, আল্লাহ তা‘আলা তৎসমুিয় দ্বারা কবভূকেত।
ফলিথা এই ফয, সৎ ও মহৎ যত গুে আনে,
অনাকিিাল যাবৎ ফস সব আল্লাহ তা‘আলার মনধ্য
আনে এবং কিরিাল থািনব। কিন্তু ফিান ফিাে
ত্রুকির ফলশমাত্রও তাাঁর মনধ্য ফনই।
আল্লাহ তা‘আলার গুে সম্বনে িুরআন মজীনি এবং
হািীস শরীনফর ফিান ফিান জায়গায় এরূপ উনল্লখ
আনে ফয, কতকন আশ্চযযাকিত হন, হানসন, িথা
বনলন, ফিনখন, শুননন, কসংহাসনাসীন হন, কনম্ন
আসমানন অবতীেয হন। তাাঁর হাত, পা, মুখ ইতযাকি
আনে। এসব বযাপানর িখননা কবভ্রাকিনত পড়নত বা
তিয-কবতিয িরনত ফনই। সহজ-সরলভানব
আমানির আক্বীিা ও এিীন এই রাখা উকিত ফয,
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আমানির বা অনয ফিান সৃিজীনবর মনতা তাাঁর
ওিা-বসা বা হাত-পা ফতা কনশ্চয়ই নয়। তনব
ফিমন? তা আমানির জ্ঞাননর বাইনর। কেয়
ভ্রাতৃবৃন্দ! সাবধ্ান! সাবধ্ান!!! ফযন শয়তান ফধ্াাঁিা
কিনয় ফগালিধ্াাঁধ্ায় না ফফলনত পানর। একিনী
আক্বীিা ও অিল কবশ্বাস রাখনবন ফয, আমানির বা
অনয ফিান সৃষ্ঠজীনবর সািৃশয হনত আল্লাহ তা‘আলা
সম্পূেয পকবত্র ও মহান।
এ দুকনয়ানত জাগ্রত অবস্থায় িময ফিানখ ফিউ আল্লাহ
তা‘আলানি ফিখনত পানরকন। িখননা পারনবও না।
তনব জান্নানত কগনয় জান্নাতীরা আল্লাহ পানির
িীিার লাভ িরনব। জান্নাত এিাই-সনবযাৎিৃি
ফনয়ামত হনব।
গ. এিমাত্র কতকনই মাখলুনির ইবািত-বনন্দগী
পাওয়ার উপযুক্ত। আর ফিউ ইবািত পাওয়ার
উপযুক্ত নয়।
আল্লাহ তা’লার ওপর ঈমান আনার অথয শুধ্ু আল্লাহ
তা‘আলার অকস্তে স্বীিার িরা নয়; বরং অকস্তে
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স্বীিার িরার সানথ সানথ তার উপনরাক্ত গুেবািি
িথাগুনলা স্বীিার িরাও জরুরী। নতুবা
আল্লাহপানির ওপর সম্পূেযরূনপ ঈমান আনা হনব
না এবং ফস ঈমান গ্রহেনযাগযও হনব না।
আল্লাহর কসফাতী বা গুেবািি ৯৯কি নাম
১. الرحمن

অতযি িয়াবান।

২. الرحيم

পরম িয়ালু।

৩. الملك

অকধ্পকত।

৪. القدوس

পকবত্র।

৫. السالم

শাকিময়।

৬. المؤمن

কনরাপত্তা কবধ্ায়ি।

৭. المهيمن

রক্ষি।

৮. العزيز

১০. المتكبر

পরািমশালী।
শকক্ত েনয়ানগ
েবল।
মকহমাকিত।

১১. الخالق

স্রিা।

৯. الجبار

সংনশাধ্নিারী,
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১২. البارئ

উদ্ভাবনিতযা, ত্রুকিহীন স্রিা।

১৩. المصور

আিৃকতিাতা।

১৪. الغفار

পরম ক্ষমাশীল।

১৫. القهار

মহা পরািাি।

১৬. الوهاب

মহা িাতা।

১৭. الرزاق

করকযিিাতা।

১৮. الفتاح

মহা কবজয়ী।

১৯. العليم

মহাজ্ঞানী।

২০. القابض

সংনিািনিারী।

২১. الباسط

সম্প্রসারেিারী।

৪৩. الرقيب

পযযনবক্ষেিারী।

৪৪. المجيب

িবুলিারী।

৪৫. الواسع

সবযবযাপী।

৪৬. الحكيم

েজ্ঞাময়।

৪৭. الودود

ফেমময়।

৪৮. المجيد

ফগৌরবময়।

৪৯. الباعث

পুনরুত্থানিারী।
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৫০. الشهيد

েতযক্ষিারী।

৫১. الحق

সতযেিাশি, হি।

৫২. الوكيل

িময কবধ্ায়ি।

৫৩. القوى

শকক্তশালী।

৫৪. المتين

িৃঢ়তাসম্পন্ন।

৫৫. الولي

অকভভাবি।

৫৬. الحميد

েশংকসত।

৫৭. المحصى

কহসাব গ্রহেিারী।

৫৮. المبدئ

আকি স্রিা।

৫৯. المعيد

পুন:সৃকিিারী।

৬০. المحيي

জীবনিাতা।

৬১. المميت

মৃতুযিাতা।

৬২. الحي

কিরঞ্জীব।

৬৩. القيوم

স্বেকতষ্ঠ সংরক্ষেিারী।

৬৪. الواجد

োপি, কতকন যা িান তাই পান।

৬৫. الماجد

মহান।

৬৬. الواحد

এিি।
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৬৭

এি অকদ্বতীয়।

৬৮. الصمد

অননপক্ষ।

৬৯. القادر

শকক্তশালী।

৭০. مقتدر

ক্ষমতাশালী।

৭১. المقدم

অগ্রবতযীিারী।

২২. الخافض

পতনিারী, অবনমনিারী।

২৩. الرافع

উন্নয়নিারী।

২৪. المعز

সন্মানিাতা।

২৫. المذل

অপমানিারী।

২৬. السميع

সবযনরাতা।

২৭. البصير

সমযি দ্রিা।

২৮. الحكم

মীমাংসািারী।

২৯. العدل

নযায়কনষ্ঠ।

৩০. اللطيف

সুক্ষ্মিশযী।

৩১. الخبير

সবযজ্ঞ।

৩২. الحليم

ধধ্যযশীল।

৩৩. العظيم

মকহমাময়।
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৩৪. الغفور

পরম ক্ষমািারী।

৩৫. الشكور

গুেগ্রাহী।

৩৬. العلي

সনবযাচ্চ সমাসীন, অকত উচ্চ।

৩৭. الكبير

সুমহান।

৩৮. الحفيظ

মহারক্ষি।

৩৯. المقيت

আহাযযিাতা।

৪০. الحسيب

কহসাব গ্রহেিারী।

৪১. الجليل

মকহমাকিত।

৪২. الكريم

অনুগ্রহিারী।

৭২. لمؤخرا

পশ্চািবতযীিারী।

৭৩. األول

সবযেথম অথযাৎ অনাকি।

৭৪. آلخرا

ফশে অথযাৎ অনি।

৭৫. لظاهرا

েিাশয।

৭৬.لباطنا

গুপ্তসত্তা।

৭৭. الوالي

অকধ্পকত।

৭৮. المتعال

সনবযাচ্চ মযযািাবান।

৭৯. البر

িৃপাময়।
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৮০. التواب

তওবা িবুলিারী।

৮১. المنتقم

শাকস্তিাতা।

৮২. العفو

ক্ষমািারী।

৮৩. الرؤوف

িয়াদ্রয।

৮৪. مالك الملك
৮৫. ذو الجالل و
اإلكرام
৮৬. المقسط

সাবযনভৌম ক্ষমতার অকধ্িারী।

৮৭. الجامع

এিত্রিরেিারী।

৮৮. الغني

অভাবমুক্ত।

৮৯. المغني

অভাব ফমািনিারী।

৯০. المانع

েকতনরাধ্িারী।

৯১. لضارا

ক্ষকতর ক্ষমতািারী।

৯২. النافع

িলযােিারী।

৯৩. النور

ফজযাকতমযয়।

৯৪. الهادي

পথ েিশযি।

৯৫. البديع

নমুনাকবহীন সৃকিিারী।

মকহমাময় মহানুভব।
নযায়পরায়ে।
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৯৬. الباقي

কিরস্থায়ী।

৯৭. الوارث

স্বোকধ্িারী।

৯৮. الرشيد

সতযিশযী।

৯৯. الصبور

ধধ্যযশীল।

পকবত্র িুরআনুল িারীনম এবং হািীস গ্রন্থসমূনহ
এসনবর বাইনরও আনরা কিেু গুেবািি নানমর
উনল্লখ পাওয়া যায়। ফযমন:
েকতপালি।
১.ُّاَلرَّب
২.ُّاَ ْل ُم ْن ِع ُم

কনয়ামতিানিারী।

৩.ُّْطي
ْ اَ ْل ُمع

িাতা।

ُ اَلصَّا ِد
৪.ُّق

সতযবািী।

৫.ُّاَ َّستَّا ُر

ফগাপনিারী।
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পকবত্র িুরআনুল িারীনম এবং হািীস গ্রন্থসমূনহ
এসনবর বাইনরও আনরা কিেু গুেবািি নানমর
উনল্লখ পাওয়া যায়। উপনর ঐ পাাঁিকি উনল্লখ িরা
হনলা।
আল আসমাউল হুসনার যথাযথ বাংলা অনুবাি
কিেুনতই হয় না। এখানন ফয বাংলা অথয ফিওয়া
হনয়নে, তা ফিবল ইকঙ্গত মাত্র। আল আসমাউল
হুসনার মনধ্য ফথনি কিেু সংখযি গুোবলী আল্লাহর
জনয সত্তাগত, অনাকি অনি, বযাপি ও অসীম।
আর মানুনের জনয এ সিল গুে ফিবল আল্লাহর
ফিয়া অস্থায়ী এবং সীকমত।
২. ফফনরশতাগনের ওপর ঈমান
ফফনরশতাগনের ওপর ঈমান আনার অথয হনলা এ
িথা কবশ্বাস িরা ফয, মহান আল্লাহ এি ধ্রনের
মাখলুিনি নূনরর দ্বারা সৃকি িনর তানিরনি
আমানির িক্ষুর অিরানল ফরনখনেন। তানিরনি
ফফনরশতা বনল। তাাঁরা পুরুে বা মকহলা ফিানকিই
নন। বরং তাাঁরা কভন্ন ধ্রননর মাখলুি। অননি
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ধ্রনের িাজ আল্লাহ তা‘আলা তানির ওপর ফসাপিয
িনর ফরনখনেন। ফযমন: নবীগনের আ. কনিি অহী
আনয়ন িরা, ফম পকরিালনা িরা, রুহু িবয
িরা, ফনিী-বিী কলনখ রাখা ইতযাকি। তাাঁরা সম্পূেয
কনষ্পাপ। তাাঁরা কবন্দুমাত্র আল্লাহর নাফরমানী িনরন
না। তাাঁরা আল্লাহর কেয় ও ফরমাবরিার বান্দা।
তাাঁনির মনধ্য িারজন ফফনরশতা যথা: হযরত
কজবরাঈল আ. হযরত মীিাঈল আ., হযরত
ইসরাফীল আ. ও হযরত আযরাঈল আ.
অকতেকসদ্ধ ।
কজন সম্বনে আক্বীিা
আনরি েিার জীবনি আল্লাহ তা‘আলা আগুননর
দ্বারা সৃকি িনর আমানির িক্ষুর অনগাির িনর
ফরনখনেন। তানিরনি কজন বনল। তানির মনধ্য
ভানলা-মন্দ সবরিম হয়। তারা নারী-পুরুেও বনি
এবং তানির সিানাকিও হয়। তানির খানা-কপনার
েনয়াজনও হয়। কজন মানুনের ওপর আের িরনত
পানর। তানির মনধ্য সবনিনয় ফবকশ েকসদ্ধ ও বড়
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দুি হনে ‘ইবকলশ শয়তান’। হাশনরর ময়িানন
কজননিরও কহসাব-কনিাশ হনব। এ িথা িুরআনন
িারীনম উনল্লখ আনে। সুতরাং তা কবশ্বাস িরা
ঈমাননর অংশ।
৩. আল্লাহর ফেকরত কিতাবসমূনহর ওপর ঈমান:
আল্লাহ তা‘আলার ফেকরত কিতাবসমূনহর ওপর
ঈমান আনার অথয হনলা, এ িথা কবশ্বাস িরা ফয,
আল্লাহ তা‘আলা মানব জাকত ও কজন জাকতর
কহিায়ানতর জননয ফোি-বড় বহু কিতাব হযরত
কজবরাঈল আ. এর মাধ্যনম পয়গাম্বরগনের আ.
ওপর নাকযল িনরনেন, তারা ফস সব কিতানবর দ্বারা
কনজ কনজ উম্মতনি দ্বীননর িথা কশকখনয়নেন। উক্ত
কিতাবসমূনহর মনধ্য িারখানা কিতাব ফবকশ েকসদ্ধ,
যা েকসদ্ধ িারজন রাসূনলর আ. ওপর নাকযল িরা
হনয়নে। তার মনধ্য িুরআন শরীফ সবযনশে কিতাব।
এরপনর আর ফিান কিতাব নাকযল হনব না।
কিয়ামত পযযি িুরআন শরীনফর হুিুমই িলনত
থািনব। পকবত্র িুরআননর ফিান সূরা আয়াত
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এমনকি ফিান শব্দ হরিত, নুিতার মনধ্য
এমকনভানব অনথযর মানেও কবন্দুমাত্র পকরবতযন,
পকরবধ্যন বা কবলুকপ্ত আনসকন এবং কিয়ামত পযযি
আসাও সম্ভব নয়। িারে স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা
িুরআননর কহফাযনতর ওয়ািা িনরনেন এবং তা
কননজর িাকয়নে ফরনখনেন। অনযানয কিতাবগুনলানি
ফবদ্বীন ফলানিরা অননি কিেু পকরবতযন িনর
ফফনলনে। িারে আল্লাহ তা‘আলা দুকনয়ানত
ফসগুনলার কহফাযনতর ওয়ািা িনরন কন। পকবত্র
িুরআননর েকতকি সূরা, েকতকি আয়াত, েকতকি
হরফ এমনকি েকতকি নুিতাহ ও হরিনতর েকত
ঈমান রাখনত হনব। ফিান এিকি অস্বীিার িরনল
ঈমান থািনব না। িানফর হনয় যানব।
িুরআন শরীফ ও তার বযাখযা হািীস শরীনফ কতকন
দ্বীন সম্বেীয় সব িথা বেযনা িনর কিনয়নেন। ফিান
অংশ ফগাপন রানখন কন। সুতরাং, এখন নতুন ফিান
িথা বা েথা িালু িরা দুরস্ত নয়। দ্বীননর বযাপানর
এরূপ নতুন িথানি ইলহাি বা কবি‘আত বনল। যা
অতযি মারাত্মি গুনাহ ও পথভ্রিতা।
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িুরআন-হািীনসর মনগড়া বযাখযা ফিয়া িুফরী
িাজ। ফিান ফরযনি অস্বীিার িরা িুফরী িাজ।
ফতমকনভানব ফিান হালালনি হারাম মনন িরা বা
ফিান অিািয হারাম বা গুনাহনি হালাল কহসানব
কবশ্বাস িরা িুফরী। এর দ্বারা ঈমান িনল যায়।
৪. নবী-রাসূল আ. এর ওপর ঈমান:
নবী-রাসূল আ.- এর ওপর ঈমান আনার অথয এ
িথা কবশ্বাস িরা ফয, আল্লাহ তা‘আলা মানুনের
কহিায়ানতর জননয এবং তানিরনি সকিি পথ
ফিখাবার জনয স্বীয় বান্দানির মনধ্য হনত বাোই
িনর বহুসংখযি পয়গাম্বর অথযাৎ নবী-রাসূল আ.
মননানীত িনর দুকনয়ানত পাকিনয়নেন। যানত িনর
মানুে আল্লাহর সন্তুকি হাকসল িনর দুকনয়ানত
িাকময়াব হনত পানর এবং পরিানল ফিাযখ ফথনি
মুকক্ত লাভ িনর ফবনহশত হাকসল িরনত পানর।
পয়গাম্বরগে সিনলই মাসুম বা কনষ্পাপ। তাাঁরা
ফিান েিার পাপ িনরন না। নবীগে মানুে। তাাঁরা
ফখািা নন। ফখািার পুত্র নন। ফখািার রূপাির
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(অবতার) নন। বরং তাাঁরা হনলন আল্লাহর
েকতকনকধ্। নবীগে আল্লাহর বােী হুবহু ফপৌাঁনে
কিনয়নেন। আল্লাহ তা‘আলা তাাঁনির সকিি সংখযা
িুরআন শরীফ বা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম হািীস শরীনফ বেযনা িনরন কন। িানজই
কনকশ্চতভানব তাাঁনির সকিি সংখযা ফিউ বলনত
পানর না। এ িথা যকি ও েকসদ্ধ ফয, এি লক্ষ
িকিশ হাজার পয়গাম্বর দুকনয়ানত এনসনেন কিন্তু
ফিান সহীহ হািীস দ্বারা তা েমাকেত নয়। শুধ্ু
এতিুিু বলা যায় ফয, বহুসংখযি পয়গাম্বর
দুকনয়ানত এনসনেন।
আল্লাহ তা‘আলার হুিুনম তাাঁনির দ্বারা অননি
অসাধ্ারে ও অনলৌকিি িনা সং কিত হনয়নে। ঐ
সব িনানি মু‘কজযা বনল। নবীগনের মু‘কজযাসমূহ
কবশ্বাস িরাও ঈমাননর অঙ্গ।
পয়গাম্বরগনের আ. মনধ্য সবযেথম দুকনয়ানত
আগমন িনরনেন হযরত আিম আ. এবং সবযনশে
অথি সবযেধ্ান এবং সবযনরষ্ঠ হনেন আমানির নবী
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হযরত মুহাম্মি মুস্তফা আহমি মুজতাবা সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম। তাাঁর পনর অনয ফিউ
দুকনয়ানত নবী বা রাসূল কহনসনব আগমন িনরনকন
এবং িরনবনও না। হযরত ঈসা আ. কিয়ামনতর
পূনবয যকিও আগমন িরনবন, কিন্তু কতকন ফতা পূনবযই
নবী কেনলন। নতুন নবী কহনসনব কতকন আগমন
িরনবন না। আমনির নবী খাতামুন নাকবয়যীন বা
ফশেনবী। তাাঁর পনর নতুনভানব আর ফিান নবী
আসনবন না; তারপর আসল বা োয়া ফিানরূপ
নবীই নাই। বরং তাাঁর আগমননর মাধ্যনম
নবুওয়ানতর িরজা বে হনয় ফগনে। আমানির নবীর
নবুওয়াত োকপ্তর পর ফথনি কিয়ামত পযযি সমগ্র
পৃকথবীনত যত কজন বা ইনসান কেল, আনে বা সৃকি
হনব, সিনলর জননযই কতকন নবী। সুতরাং কিয়ামত
পযযি সমস্ত পৃকথবীনত এিমাত্র তাাঁরই হুিুম এবং
তরীিা সিনলর মুকক্ত ও নাজানতর জননয অকদ্বতীয়
পথ কহনসনব বহাল থািনব। অনয ফিান ধ্ময, তরীিা
বা ইজম এর অনুসরে িাউনি আল্লাহর িরবানর
িাকময়াব িরনত পারনব না। আমানির নবীর পনর
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অনয ফিউ নবী হনয়নেন বা নবী হনবন বনল কবশ্বাস
িরনল তার ঈমান নি হনয় যানব। ফতমকনভানব
ফিউ নতুন নবী হওয়ার িাকব িরনল বা তার
অনুসরে িরনল, ফসও িাকফর বনল গেয হনব।
হযরত ঈসা আ. এখনও আসমানন জীকবত আনেন।
তাাঁনি জীকবত অবস্থায় আসমানন উকিনয় কননয়নেন,
ইহা সতয। িুরআন হািীনস েমাকেত। তাই ইহা
কবশ্বাস িরনত হনব, অনযথায় ঈমান থািনব না,
কতকন কিয়ামনতর পূনবয আসমান ফথনি জকমনন
অবতরে িরনবন। আমানির নবীর অনুসারী হনয়।
হযরত ঈসা আ.- এর বযাপানর পুত্রবাি ও
িতৃযেনির কবশ্বাস িুফরী।
দুকনয়ানত যত পয়গাম্বর এনসনেন, সিনলই
আমানির মাননীয় ও ভকক্তর পাত্র। তাাঁরা সিনলই
আল্লাহর হুিুম েিার িনরনেন। তাাঁনির মনধ্য
পরস্পনর ফিান কবনরাধ্ কেল না। সিনলই পরস্পর
ভাই ভাই কেনলন। হযাাঁ, আল্লাহ তা‘আলা অবশয
কহিমনতর িারনে কবকভন্ন সময় কবকভন্ন হুিুম জাকর
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িনরনেন। আর এই সামানয কবকভন্নতাও শুধ্ু
আমনলর বযাপানর, ঈমান আিীিার বযাপানর নয়।
আিীিাসমূহ আকি হনত অি পযযি কিরিাল এি।
আক্বীিার মনধ্য ফিান েিার রিবিল বা পকরবতযন
হয়কন, আর হনবও না িখননা। পয়গাম্বরগে
সিনলই িাকমল কেনলন। ফিও নাকিস বা অসম্পূেয
কেনলন না। অবশয তাাঁনির মনধ্য িানরা মযযািা কেল
ফবকশ, িানরা মযযািা কেল তুলনামূলিভানব িম।
সিল নবী কনজ কনজ িবনর জীকবত আনেন। এজনয
নবীগেনি ‘হায়াতুন্নবী’ বলা হয়।
উনল্লখয ফয, আমানির নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ
ওয়া সাল্লাম এর মতযবা সবযানপক্ষা ফবকশ। তাই বনল
নবীগনের মনধ্য তুলনা িনর এিজননি বড় এবং
এিজননি ফহয় বা ফোি িনর ফিখাননা বা বেযনা
িরা কননেধ্।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইকহ সাল্লাম-এর সমস্ত িথা
ফমনন ফনয়া জরুরী। তাাঁর এিকি িথাও অকবশ্বাস
িরনল বা ফস সম্পনিয সনন্দহ ফপােে িরনল কিংবা
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তা কননয় হাকস-িাট্টা িরনল বা ফিাে ফবর িরনল
ঈমান নি হনয় যায়।
ঈমাননর জননয আমানির নবীর সশরীনর জাগ্রত
অবস্থায় কম‘রাজ ভ্রমনের িথা কবশ্বাস িরাও
জরুরী। ফয কম‘রাজ কবশ্বাস িনর না, ফস ফবদ্বীন।
তার ঈমান নি হনয় ফগনে।
সাহাবীর পকরকিকত
ফযসব মুসলমান আমানির নবী হযরত মুহাম্মি
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-ফি স্বিনক্ষ
ফিনখনেন, এবং ঈমাননর হালনত ইনকতিাল
িনরনেন, তাাঁনিরনি ‘সাহাবী’ বলা হয়।
সাহাবীগনের অননি ফযীলনতর িথা িুরআন ও
হািীনস এনসনে। সমস্ত সাহাবী রা. গনের সানথ
মুহািত রাখা ও তাাঁনির েকত ভকক্ত-রদ্ধা ফপােে
িরা আমানির এিাি িতযবয।
তাাঁনির িাউনি মন্দ বলা আমনির জননয
সম্পূেযরূনপ কননেধ্। সাহাবীগে যকিও মাসুম বা
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কনষ্পাপ নন, কিন্তু তাাঁরা মাগফূর বা ক্ষমাোপ্ত।
সুতরাং, পরবতযী ফলািনির জনয তাাঁনির
সমানলািনা িরার ফিান অকধ্িার ফনই। তাাঁরা
সমানলািনার ঊনধ্বয।
তাাঁরা সিনলই আকিল অথযাৎ কনভযরনযাগয সতযবািী
এবং সনতযর মাপিাকি। তাাঁনির ফিাে িিযা িরা
হারাম এবং ঈমান কবধ্বংসী িাজ। ‘আিীিাতুত
তাহাবী’ কিতানব উনল্লখ আনে, ‘সাহাবীগনের েকত
মুহািত-ভকক্ত রাখা দ্বীনিারী ও ঈমানিারী এবং
দ্বীননর ও ঈমাননর পূেযতা। আর তাাঁনির েকত কবনদ্বে
ফপােে িরা বা তানির কবরূপ সমানলািনা িরা
িুফরী, মুনানফিী এবং শরী‘আনতর সীমার সুস্পি
লঙ্ঘন।
সমস্ত সাহাবীগনের মানে িারজন সবযেধ্ান।
তাাঁনির মনধ্য েথম হনেন, হযরত আবু বির
কসেীি রা., কতকনই েথম খলীফা বরহি এবং কতকন
সমস্ত উম্মনতর মনধ্য ফরষ্ঠ। কদ্বতীয় খলীফা হযরত
ওমর ফারুি রা., তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান
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গেী রা. এবং িতুথয খলীফা হযরত আলী রা.।
সিল সাহাবানয় কিরানমর বযাপানর আল্লাহ
তা‘আলার কির সন্তুকির সুসংবাি কিনয়নেন। কবনশে
িনর মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম
িশজন সাহাবীর নাম উনল্লখ িনরনেন। এই
িশজননি আশারানয় মুবাশশারা (সুসংবািোপ্ত
িশজন) বলা হয়। তাাঁরা হনলন -১. হযরত আবু
বির রা., ২. হযরত ওমর ফারুি রা., ৩। হযরত
উসমান রা. ৪. হযরত আলী রা., ৫. হযরত তালহা
রা., ৬. হযরত যুবানয়র রা. ৭. হযরত আবদুর
রহমান ইবনন আওফ রা., ৮. হযরত সা‘ি ইবনন
আবী ওয়ািিাস রা., ৯. হযরত সাঈি ইবনন
যানয়ি রা., ১০. হযরত আবু উবাইিা ইবনুল
জাররাহ রা.
নবী আ. এর কবকব ও আওলাি সম্বনে আক্বীিা
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর কবকব ও
আহল-আওলািগনের রা. কবনশেভানব তাযীম িরা
উম্মনতর ওপর ওয়াকজব। রাসূল সাল্লাল্লাহু
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‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর আওলািগনের মনধ্য
হযরত ফাকতমা রা. এবং কবকবগনের মনধ্য হযরত
খািীজা ও আকয়শা রা. এর মযযািা সবনিনয় ফবকশ।
ওলী-বুযগু নয ির সম্বনে আক্বীিা
ওলী-বুযুগযনির িারামত সতয। কিন্তু ওলী-বুযুগযগে
যত বড়ই ফহান না ফিন, তাাঁরা নবী রাসূল আ. ফতা
িূনরর িথা, এিজন সাধ্ারে সাহাবীর সমতুলযও
হনত পানরন না। অবশয হক্কানী পীর-মাশাকয়খ ও
উলামানয় কিরাম ফযনহতু নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ
ওয়া সাল্লাম-এর ওয়াকরশ এবং দ্বীননর ধ্ারি বাহি
সুতরাং, তাাঁনির েকত ভকক্ত-রদ্ধা রাখা, তাাঁনির সঙ্গ
লাভ িরা এবং তানির েকত কবনদ্বে না রাখা সিল
মুসলমাননর জনয জরুরী। দ্বীননর খাকিম কহনসনব
তাাঁনিরনি ফহয় িরা, কিংবা গাকল ফিয়া িুফরী
িাজ। মানুে যতই ফখািার ফপয়ারা ফহাি, হুাঁশ-জ্ঞান
থািনত শরী‘আনতর হুিুম-আহিানমর পাবন্দী
অবশযই তানি িরনত হনব। নামায, ফরাযা, হজ্ব,
যািাত িখননা মাফ হনব না। ফতমকনভানব মি
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খাওয়া, গান-বািয িরা, পরস্ত্রী িশযন বা স্পশয িরা
িখননা তার জননয জাকয়য হনব না। হারাম বস্তুসমূহ
হারামই থািনব এবং হারাম িাজ িনর বা ফরয
বনন্দগী ফেনড় কিনয় ফিউ িখননা আল্লাহর ওলী
হনত পানর না।
৫. কিয়ামত কিবনসর ওপর ঈমান
কিয়ামত কিবনসর ওপর ঈমান আনার অথয-িুরআন
ও হািীনস কিয়ামনতর যতগুনলা কনিশযন বকেযত
হনয়নে, তা কনশ্চয়ই িনব-িৃঢ়ভানব এ িথা কবশ্বাস
িরা। ফযমন- কবশ্বাস িরা ফয, ইমাম মাহিী রহ.
আকবভূযত হনবন। কতকন অতযি নযায়পরায়েতার
সানথ বািশাহী িরনবন। ‘িানা িাজ্জাল’ অননি
অননি কফতনা-ফাসাি িরনব, তানি খতম িরার
জনয হযরত ঈসা আ. আসমান ফথনি অবতীেয
হনবন এবং তানি বধ্ িরনবন। ‘ইয়াজুজ মা’জুজ’
অকতশকক্তশালী পথভ্রি ফরেীর মানুে। তারা
দুকনয়ানত কফতনা-ফাসাি েকড়নয় ফিনব। অতঃপর
আল্লাহর গযনব তারা ধ্বংস হনয় যানব। ‘িািাতুল
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আরি’ নানম এি আশ্চযয জাননায়ার পৃকথবীনত
জাকহর হনব এবং মানুনের সানথ িথা বলনব।
কিয়ামনতর পূনবয পকশ্চম কিি ফথনি সূযয উকিত
হনব, তাওবার িরজা বে হনয় যানব এবং িুরআন
শরীফ উনি যানব। এ ধ্রননর আনরা অননি িনা
িনব। তারপনর কিেুকিননর মনধ্য সমস্ত মু‘কমনগে
মারা যানবন এবং সমস্ত দুকনয়া িাকফরনির দ্বারা
ভনর যানব।আর তানির উপর কিয়ামত িাকয়ম
হনব।
সারিথা, কিয়ামনতর সিল কনিশযন যখন পূেয হনব,
তখন আল্লাহর কননিযনশ হযরত ইসরাফীল আ.
কশঙ্গায় ফুি
াঁ কিনবন । তানত িকতপয় কজকনস বযতীত
সব ধ্বংস হনয় যানব, আসমান িূেয-কবিূেয হনয়
যানব, সমস্ত জীবজন্তু মনর যানব, যারা পূনবয মারা
ফগনে, তানির রুহ ফবাঁহুশ হনয় যানব। অননি কিন এ
অবস্থায় অকতবাকহত হনব। আল্লাহর কননিযনশ তারপর
আবার-কশঙ্গায় ফুৎাঁ িার ফিয়া হনব। তানত সমস্ত
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আলম আবার জীকবত হনয় উিনব এবং ফিয়ামনতর
ময়িানন সিনল এিকত্রত হনব।
কিয়ামনতর কিন সূযয অকত কনিনি িনল আসনব।
ফনল মানুনের খুব িি হনব। িি িূর িরার জনয
ফলানিরা হযরত আিম আ. ফথনি শুরু িনর বড়
বড় নবীগনের আ. কনিি সুপাকরনশর জনয যানব।
কিন্তু ফিউ সুপাকরশ িরার সাহস পানব না।
অবনশনে আমানির নবী হযরত মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর শাফাআনত কহসাবকনিাশ শুরু হনব।
মীযাননর মাধ্যনম ফনিী-বিীর কহসাব হনব। অনননি
কবনা কহনসনবই ফবনহশনত িনল যানব, আবার
অননিনি কবনা কহনসনব জাহান্নানম কননক্ষপ িরা
হনব। কহসানবর পর ফনিিারনির ডান হানত এবং
বিিারনির বাম হানত আমলনামা ফিয়া হনব।
ফসকিন জাহান্নানমর উপনর অবকস্থত পুলকসরানতর
উপর কিনয় সিলনি পার হনত হনব। ফনিিার
ফলানিরা তা দ্রুত পার হনয় যানবন, কিন্তু বিিার
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ফলানিরা পার হওয়ার সময় পুলকসরানতর কননি
অবকস্থত ফিাযনখর মনধ্য পনড় যানব।
ফসই িকিন কিনন আমানির নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম উম্মতনিরনি হাউনজ
িাউসানরর শরবত পান িরানবন। তা এমন
তৃকপ্তির হনব, যা পান িরার পর কপপাসার নামমাত্র
থািনব না। জাহান্নানমর মানে ভয়ানি অকেিুণ্ডসহ
কবকভন্ন রিম শাকস্তর উপিরে মহান আল্লাহ পূবয
হনতই সৃকি িনর ফরনখনেন। যার মনধ্য কবন্দুমাত্র
ঈমান আনে, ফস যত বড় পাপী ফহাি না ফিন, স্বীয়
পানপর শাকস্ত ফভাগ িরনব, অতঃপর নবীগনের আ.
কিংবা অনযনির সুপাকরনশ ফিাযখ হনত মুকক্ত লাভ
িনর ফিান এি সময় ফবনহশনত েনবশ িরনব।
আর যারা িুফরী িনরনে, বা কশরিী িনরনে, তারা
যকি দুকনয়ানত অননি ভাল িাজও িনর থানি,
তথাকপ তারা িখননা কিেুনতই ফিাযখ হনত মুকক্ত
পানব না। ফিাযখীনির িখননা মৃতুযও আসনব না।
তারা কিরিাল শাকস্তই ফভাগ িরনত থািনব এবং
তানির ফিান আশা-আিাঙ্খা পূেয হনব না।
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ফিাযনখর নযায় ফবনহশতনিও আল্লাহ তা‘আলা পূবয
হনত সৃকি িনর ফরনখনেন। ফসখানন ফনি ফলািনির
জননয অগকেত ও অিল্পনীয় শাকির সামগ্রী ও
ফনয়ামত মওজুি আনে। ফয এিবার ফবনহশনত
যানব, তার আর ফিান ভয় বা ভাবনা থািনব না।
এবং ফিানকিন তানি ফবনহশত ফথনি ফবর হনত হনব
না। বরং কিরিাল ফসখানন জীকবত অবস্থায় ফথনি
সুখ-শাকি ফভাগ িরনত থািনব।
ফবনহশনতর সিল ফনয়ামনতর মনধ্য আল্লাহ
তা‘আলার িীিার বা িশযন লাভ সবযনরষ্ঠ ও
সবযানপক্ষা উৎিৃি ফনয়ামত। যকিও দুকনয়ানত জাগ্রত
অবস্থায় িময ফিানখ ফিউ আল্লাহ তা‘আলানি
ফিখনত পানব না, কিন্তু মু‘কমনগে ফবনহশনতর মনধ্য
আল্লাহর িীিার লানভ ধ্নয হনবন। ফবনহশনতর
মনধ্য বাগ-বাকগিা, বালাখানা, হুর-কগলমান, কবকভন্ন
রিম নহর ও নানারিম অিল্পনীয় সুস্বাদু
খািযসামগ্রী সবযিা মওজুি থািনব। জান্নাতীনির
কিনলর ফিান ফনয়ামত ফভাগ িরার ইো হওয়ার
সানথ সানথ তা পূেয হনব।
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দুকনয়ানত িাউনি কনকশ্চতভানব জান্নাতী বা
জাহান্নামী বলা যায় না। অবশয িুরআন-হািীনস
যানির নাম কননয় জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা
হনয়নে, তানির বযাপানর বলা যানব। তনব িানরার
ভাল আমল বা ভাল আখলাি ফিনখ তানি ভাল
মনন িরা উকিত।
৬. তািিীনরর ওপর ঈমান
তািিীনরর ওপর ঈমান আনার অথয হনে, মননোনে অিল কবশ্বাস রাখনত হনব ফয, সমগ্র
কবশ্বজগনত ভানলা বা মন্দ যা কিেু হয়, সবই
আল্লাহ তা‘আলা পূবয হনতই জাননন, লাউনহ
মাহফুনয তা কলনখ ফরনখনেন এবং কতকন ফযমন
জাননন ফতমনই হয়, তার মনধ্য ফিান বযকতিম হয়
না। আল্লাহই সবকিেুর সৃকি িতযা। তার ক্ষমতা
সবযবযাপী । তার ক্ষমতা কেন্ন িনর ফবর হনত পানর,
এমন ফিউ ফনই। কতকন সবযজ্ঞ, আকি-অি সবকিেুই
কতকন সকিিভানব জাননন।
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মানুেনি আল্লাহ তা‘আলা ভাল-মন্দ বুেবার এবং
িাজ িরার ক্ষমতা িান িনরনেন এবং ইোশকক্তও
িান িনরনেন। তার দ্বারা কনজ ক্ষমতায়, কনজ
ইোয় ফস পাপ ও পুনেযর িাজ িনর। পাপ িাজ
িরনল আল্লাহ তা‘আলা অসন্তুি হন এবং পুনেযর
িাজ িরনল সন্তুি হন। িাজ িরা কভন্ন িথা, আর
সৃকি িরা কভন্ন িথা। সৃকি ফতা সবকিেুই আল্লাহ
তা‘আলা িনরন। কিন্তু কননজর ইোনুযায়ী িাজ
িরার ক্ষমতা আল্লাহ তা‘আলা মানুেনি িান
িনরনেন।
মানুে জীবনভর যতই ভাল বা মন্দ থািুি না ফিন,
ফয অবস্থায় তার ইনকতিাল হনব, ফস কহনসনব শাকি
বা শাকস্ত পানব। ফযমন, এি বযকক্ত সারাজীবন
মু‘কমন কেল, কিন্তু মউনতর পূনবয ইো পূবযি িুফরী
বা কশরিী িথা বলনলা বা ঈমান কবনরাধ্ী িাজ
িরনলা, তাহনল ফস িাকফর সাবযস্ত হনব। সুতরাং,
কিনলর মনধ্য আল্লাহর রহমনতর আশা ও গযনবর
ভয় রাখা জরুরী। আল্লাহ তা‘আলা মানুনের অসাধ্য
ফিান হুিুম িনরনকন। যা কিেু আনিশ িনরনেন বা
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কননেধ্ িনরনেন, সবই বান্দার আয়নত্ত ও
ইখকতয়ানর।
আল্লাহ তা‘আলার ওপর ফিান কিেু িরা ওয়াকজব
নয়। কতকন যা কিেু িান িনরন, সবই তাাঁর রহমত
এবং ফমনহরবানী মাত্র। তাাঁর ওপর িানরা ফিানরূপ
িাকব বা হুিুম কিংবা িতৃযে িনল না। ফোি হনত
ফোি গুনানহর িারনে কতকন শাকস্ত কিনত পানরন এবং
বড় ফথনি বড় পাপও কতকন মাজযনা িরনত পানরন।
সবই তাাঁর ইোধ্ীন। কতকন িাউনি ফিাযনখ কিনল,
ফসিাই ইনসাফ এবং িাউনি জান্নানত েনবশ
িরানল, ফসিা তার রহমত। আপকত্ত িরার অকধ্িার
িানরা ফনই।
৭। মৃতযু র পর পুনরায় জীকবত হওয়ার ওপর ঈমান
মৃতুযর পর পুনরায় জীকবত হওয়ার ওপর ঈমান
আনার অথয হনে, আমানির বতযমান জীবন
পরীক্ষার কনকমত্ত। মৃতুযর পর মহান আল্লাহ
আমানিরনি পুনরায় জীকবত িনর এ জীবননর
সিল কবেনয়র কহসাব কননবন। মৃতুযর পর এিকি
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রনয়নে িবনর সামকয়ি ফলনভানগর বরযখী
কযনন্দগী, আর পরবতযীনত কিয়ামত সং কিত
হওয়ার পর আসনব পরিালীন আসল কযনন্দগী।
পূেযাঙ্গ কহসাব-কিতানবর পর বান্দার জননয কনেযীত
হনব ফবনহশত বা ফিাযনখর ফসই অনি কযনন্দগী।
কিয়ামনতর পূনবযই মুনিার-নািীনরর েননাত্তনরর
পর িবনরর কভতনর ফনিিারনির জননয শাকি ও
আরানমর বযবস্থা িরা হয় এবং বিিারনির জননয
আযাব শুরু হনয় যায়।
িবর দ্বারা উনেশয, আলনম বরযখ অথযাৎ দুকনয়া ও
আকখরানতর কযনন্দগীর মধ্যবতযী কযনন্দগী। সিল
মানুে ইনকতিানলর পর ফসখাননই ফপৌাঁনে যায়, তাই
তানি িবর ফিয়া ফহাি বা না-ই ফহাি। ফযমনঅননিনি বা বা ফিান কহংস্র োেী ফখনয় ফফনল,
িনতিনি আগুনন জ্বালাননা হয়, তারাও ফসখানন
উপকস্থত হয়। িবর বনল মূলত এ জগতনিই
ফবাোননা হয়। ফনি ফলািনির জননয িবর জান্নাত
বা ফবনহশনতর এিিা অংশ হনয় যায়। তারা
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ফসখানন আরানমর সানথ অবস্থান িরনত থানি। মৃত
বযকক্তর জননয দু‘আ িরনল বা কিেু সিিা িরনল,
ফস তা ফপনয় খুকশ হয় এবং তানত তার বড়ই
উপিার হয়।
উনল্লখয, ঈমানন মুফাসসানলর এ অংশকি কভন্ন ফিান
কবেয় নয়, বরং ৫নং কবেয় অথযাৎ কিয়ামনতর ওপর
ঈমান আনারই এিকি স্তর; কিন্তু কবেয়কি জকিল ও
সূক্ষ্ম হওয়ায় ভালভানব ফবাোননার লনক্ষয আলািা
ধ্ারার মাধ্যনম উনল্লখ িরা হনয়নে।
এ হনলা সহীহ ঈমাননর সাতকি আরিান এবং তার
কিেুিা বযাখযা ও তাফসীর। ফয ফিান বযকক্ত এসব
িথার সবগুনলানি মনন-োনে কবশ্বাস িরনব, মুনখ
স্বীিার িরনব এবং এগুনলার িাবী অনুযায়ী আমনল
সাকলহা িরনব, িুরআন ও সুন্নাহর িৃকিনত তানি
বলা হনব পকরপূেয মু‘কমন ও মুসকলম। আল্লাহ
তা‘আলার ওয়ািা ফয, তানি দুকনয়ানত, বরযনখ ও
আকখরানত ইজ্জত ও শাকির সানথ রাখনবন এবং
তানি সিল েিার আযাব-গযব ও িি-ফপনরশাকন
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ফথনি কহফাযত িরনবন। কিয়ামনতর কিন ফিাযখ
ফথনি কহফাযত িনর তানি আল্লাহর পূেয সন্তুকির
সংবািসহ মহাসুনখর আবাস ও আননন্দর জান্নাত
িান িরনবন।
আর ফয বযকক্ত উনল্লকখত িথাগুনলার সবগুনলা
মনন-োনে কবশ্বাস ফতা িনর, কিন্তু অলসতা বা
গাফলকতর িারনে িথাগুনলার িাকবর ওপর আমল
িনর না বা আংকশিভানব আমল িনর, তানি
শরী‘আনতর িৃকিনত ফাকসি বা গুনাহগার মু‘কমন
বলা হয়। তার গুনাহসমূহনি আল্লাহ তা‘আলা ইো
িরনল মাফ িরনত পানরন, আর ইো িরনল তানি
আযাব ও কিনত পানরন। তনব ফস বযকক্ত তার
ঈমাননর বনিৌলনত অবশযই জান্নানত যানব;
সরাসকরও ফযনত পানর, অথবা তার অপরানধ্র
শাকস্ত ফভাগ িরার পনর জান্নানত ফযনত পানর।
কিন্তু ফয বযকক্ত উক্ত কবেয়সমূহনি অকবশ্বাস
িরনব, অথবা এগুনলা ফথনি মাত্র ফিান এিকি
কবেয়নি অকবশ্বাস িরনব কিংবা তানত সনন্দহ
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ফপােে িরনব, অথবা তুে-তাকেলয ও িাট্টা-কবদ্রূপ
িরনব, কিংবা এগুনলার মনধ্য ফিান ফিাে ফবর
িরনব, তার ঈমান থািনব না। বরং ফস িানফর
বনল গেয হনব। আর যকি পূবয ফথনি মুসলমান
ফথনি থানি, তারপনর তার ফথনি এ ধ্রননর
অপরাধ্ েিাশ পায়, তাহনল তানি মুরতাি (দ্বীন
তযাগিারী) বলা হনব, যকিও ফস মুসলমান হওয়ার
িাকব িনর এবং যকিও ফস পাাঁি ওয়াক্ত নামায
জামা‘আনতর সানথ পনড়, মাথায় িুকপ ও মুনখ িাকড়
রানখ রানখ বা হজ্ব-উমরা পালন িনর। এসব আমল
পরিানল তার ফিান িানজ আসনব না। িারে এ
িাজগুনলা ফনি আমল। আর ফিউ ফনি আমল
িরনলই ফস মু‘কমন গেয হয় না। ফযমন, নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম -এর যামানায়
অননি মুনাকফি অথযাৎ কনিৃি িাকফর কেল, তারা
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম -এর সানথ
সিল ফনি িানজ অংশ গ্রহে িরনতা। এমনকি
কজহানিও শরীি হনতা। তারপরও তারা মু‘কমন বনল
গেয হয়কন।
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বস্তুত ঈমান কভন্ন কজকনস এবং আমল কভন্ন কজকনস।
সহীহ ঈমাননর সানথ আমল দুকনয়া ও আকখরানতর
ফায়িা ফপৌাঁোয়। আর আমল বযতীত শুধ্ু ঈমানও
ফায়িা ফিয় না। িারে, এমন ঈমানিার, যার
কনিি ফনি আমল ফনই, ফসও ফিান এি সময়
জান্নানত েনবশ িরনব। কিন্তু ঈমান বযতীত শুধ্ু
ফনি আমল দুকনয়ানত কিেু ফায়িা ফপৌাঁোনলও
ফযমন, তার সুনাম হয় বা বযবসা বৃকদ্ধ পায়, স্বাস্থয
ভানলা থানি ইতযাকি, কিন্তু আকখরানত ঈমান
বযতীত শুধ্ু ফনি আমল ফিানই িানজ আসনব না।
এ সিল কবেয় স্পিভানব জানা থািা জরুরী। যানত
কফতনা-ফাসানির যুনগ ঈমান রক্ষা িরা সহজ হয়।
হািীস-শরীনফ আনে, কফতনার যামানায় অননি
মানুে সিানল মু‘কমন থািনব কবিানল িাকফর হনয়
যানব। [সূত্র : কতরকমযী শরীফ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা ৪৩,
মুসকলম শরীফ খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৫]
অথযাৎ ফলানিরা ইলনম দ্বীন কশখনব না, হক্কানী
উলামানয় কিরানমর সানথ সম্পিয রাখনব না;
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অপরকিনি বিদ্বীনীর সয়লাব বযাপিভানব েবাকহত
হনব। এমনকি দ্বীননর নানম িুফর ও কশরনির েিার
িরা হনব; তখন মানুে না বুনে িুফরনি দ্বীন মনন
িনর গ্রহে িনর িাকফর হনয় যানব। [আল্লাহ
তা‘আলা সিলনি কহফাযত িরুন।]
এখন ফিখনত হনব, এসব সহীহ আক্বীিা ও কবশ্বাস
মুসলমানগে িতিুিু ধ্নর ফরনখনে এবং িতিুিুর
মনধ্য পকরবতযন সাধ্ন িনর সহীহ আক্বীিানি
কবগনড় ফফনলনে। এ পযযানয় মুসকলম সমানজ
েিকলত ভ্রাি আিীিাসমূহ বেযনার আশা রাকখ।
তনব তার পূনবয ঈমাননর কববরে আনরা সকবস্তানর
উপলকির জননয ঈমাননর ৭৭ শাখার বেযনা িরা
হনে।
মুসলমাননির আনরা িকতপয় আক্বীিা কবশ্বাস
আল্লাহর িীিার তথা সাক্ষাৎ সম্পনিয আক্বীিা
আল্লাহর িীিার বা আল্লাহনি ফিখা সম্পনিয
ইসলানমর আক্বীিা হল, দুকনয়ানত ফথনি জাগ্রত
অবস্থায় এই িমযিক্ষুর দ্বারা ফিউ আল্লাহনি িখননা
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ফিখনত পানর কন। এবং পারনবও না। তনব ফবনহশত
বাসীগে ফবনহশনত কগনয় আল্লাহর িীিার তথা িশযন
লাভ িরনবন। ফবনহশত বাসীনির জনয একি হনব
এিকি ফনয়ামত এবং ফবনহশনতর অনয সিল
ফনয়ামনতর তুলনায় এই ফনয়ামত [আল্লাহর িীিার]
সবযানপক্ষা উৎিৃি মনন হনব।
উনল্লখয ফয, স্বনে আল্লাহনি ফিখা যায়। তনব ফস
ফিখানি দুকনয়ার িমযিক্ষু দ্বারা ফিখা বলা হয় না।
সুতরাং ফিউ আল্লাহনি স্বনে ফিখনল তা বাস্তনব
আল্লাহনি ফিখা হনব না।
আরশ-িুরসী সম্পনিয আক্বীিা
আরশ অথয কসংহাসন। আর িুরসী অথয ফিয়ার বা
আসন। আল্লাহ ফযমন তাাঁর আরশ বা িুরসী ও
ফতমকন শাননর হনব। এিাই স্বাভাকবি। সপ্ত
আিানশর উপর আল্লাহ তা‘আলার আরশ ও িুরসী
অবকস্থত। হািীনসর বেযনা অনুযায়ী আরশ ও িুরসী
এত কবশাল ও বড় আিৃকতর ফয, তা সমগ্র আসমান
ও জকমননি পকরনবিন িনর ফরনখনে। এখানন মনন
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রাখনত হনব ফয, আল্লাহপাি ফিান মাখলুনির নযায়
ওিাবসা িনরন না। এবং কতকন ফিান কনকিযি স্থাননও
সীমাবদ্ধ নন। মাখলুনির তথা সৃকিজীনবর ফিান
িাযযিলাপ ও আিার-আিরনের সানথ আল্লাহর
ফিান িাযযিলাপ ও আিার-আিরনের তুলনা বা
কমল হয়না। তারপনরও তার আরশ ও িুরসী থািার
িী অথয-তা অনুধ্াবন িরা, কবনিেে িরা মানব
জ্ঞাননর ঊনধ্বয। তাই আমানির এ কননয় কবিার
কবনিেে িরা কিি হনব না। আমানিরনি শুধ্ু আরশ
ও িুরসী সম্পনিয উনল্লকখত আক্বীিা কবশ্বাসিুিু
রাখনত হনব। এর ঊনধ্বয আর কিেু িল্পনা িরার
অকধ্িার আমানির ফনই।
ইমাম মাহিী রহ. সম্পনিয আক্বীিা
কিয়ামনতর ফোি বড় আলামত েিাকশত হওয়ার
পর পকরনশনে এমন এিকি সময় আসনব, যখন
িাকফর-মুশকরিনির েভাব খুব ফবকশ হনব।
িতুকিযনি কিস্টাননির রাজে েকতকষ্ঠত হনব। খায়বার
নামি স্থান পযযি কিিাননির রাজয েকতকষ্ঠত হনব।
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এমন দুিযশার সময় মুসলমানগে তানির বািশাহ
বানাননার জনয হযরত মাহিীনি তালাশ িরনত
থািনব, এি পযযানয় কিেু সংখযি সৎনলাি মক্কায়
বাইতুল্লাহ শরীনফ তাওয়াফ রত অবস্থায় হাজনর
আসওয়াি ও মািানম ইবরাহীনমর মােখানন ফপনয়
তানি কিনন ফফলনবন। এবং তাাঁর হানত বাইয়াত
হনয় তানি খলীফা কনযুক্ত িরনবন। এ সময় তাাঁর
বয়স হনব িকল্লশ বের। ঐ সময় এিকি গানয়কব
আওয়াজ আসনব ইকনই আল্লাহর খলীফা -মাহিী।
হযরত ইমাম মাহিীর নাম হনব মুহাম্মি। তাাঁর
কপতার নাম হনব আবদুল্লাহ । কতকন হযরত ফাকতমা
রাকয. এর বংনশাদ্ভূত অথযাৎ সাকয়যি বংশীয় ফলাি
হনবন। মিীনা তাাঁর অবস্থান হনব। কতকন বাইতুল
মুিাোনস কহজরত িরনবন। তাাঁর ধিকহি গিন ও
আখলাি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লানমর
অনুরূপ হনব। কতকন নবী হনবন না, তাাঁর ওপর
ওহীও অবতীেয হনব না। কতকন মুসলমাননির খলীফা
হনবন এবং আকধ্পতয কবস্তারিারী কিিাননির
কবরুনদ্ধ কতকন কজহাি পকরিালনা িরনবন এবং
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তানির িখল ফথনি শাম, িনিাকিননাপল [বতযমান
ইস্তাম্বুল] েভৃকত অঞ্চল জয় িরনবন। তাাঁর আমনল
িাজ্জানলর আকবভযাব হনব। এবং তার আমনলই
হযরত ঈসা আ. অবতরে িরনবন। হযরত ঈসা
আ. এর আগমননর কিেুিাল পনর কতকন ইনকতিাল
িরনবন।
হযরত ঈসা আ.এর দুকনয়ানত অবতরে সম্পনিয
আক্বীিা
িাজ্জাল ও তার বাকহনী বাইতুল মুক্কাোনসর
িারকিনি ক নর ফফলনব। মুসলমানগে আবদ্ধ হনয়
পড়নব। ইতযবসনর এিকিন ফজনরর নামানযর
ইিামত হওয়ার পর হযরত ঈসা আ. আিাশ ফথনি
ফফনরশতানির ওপর ভর িনর অবতরে িরনবন।
বাইতুল মুক্কাোনসর পূবযকিনির কমনারার কনিি
কতকন অবতরে িরনবন। এবং হযরত মাহিী এই
নামানযর ইমামকত িরনবন। নামানযর পর হযরত
ঈসা আ. হানত ফোি এিকি বশযা কননয় ফবর হনবন।
তাাঁনি ফিনখই িাজ্জাল পলায়ন িরনত আরম্ভ
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িরনব। হযরত ঈসা আ. তার ফপেনন েুিনবন এবং
বানব লুত নামি জায়গায় কগনয় তানি নাগানল
ফপনয় বশযার আ ানত বধ্ িরনবন। মুসলমাননির
আক্বীিা অনুযায়ী হযরত ঈসা আ. ফি আল্লাহ
তা‘আলা সশরীনর আসমানন উকিনয় ফনন। কতকন
স্বাভাকবি মৃতুযবরে িনরনকন। কিংবা ইহুকিরা তানি
শূলীনত িকড়নয়ও হতযা িরনত পানরন কন। কতকন
আিানশ জীকবত আনেন। তাাঁনি আমানির নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লানমর রওযা
মুবারনির পানশই িাফন িরা হনব। হযরত ঈসা
আ. তখন নবী কহসানব আগমন িরনবন না। বরং
কতকন আমানির নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লানমর উম্মত কহনসনব এই দুকনয়ানত আগমন
িরনবন। এবং এই শরী‘আত অনুযায়ী কতকন জীবনযাপন ও ফখলাফত পকরিালনা িরনবন।
িাজ্জাল সম্পনিয আক্বীিা
িাজ্জাল শনব্দর অথয েতারি, ফধ্াাঁিাবাজ। একি
কিয়ামনতর এিকি অনযতম আলামত। আল্লাহ
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তা‘আলা ফশে জামানায় ফলািনির ঈমান পরীক্ষা
িরার জনয এিজন ফলািনি েিুর ক্ষমতা েিান
িরনবন। তার এি ফিাখ ফিরা থািনব, িুল
ফিাাঁিড়া ও লাল বনেযর হনব। ফস খানিা ফিনহর
অকধ্িারী হনব। তার িপানল ফলখা থািনব
‘িাকফর’, সিল মু‘কমন ফস ফলখা পড়নত পারনব,
ইরাি ও শাম ফিনশর মােখানন তার অভুযত্থান
হনব। ফস ইহুকি বংনশাদ্ভূত হনব। েথনম ফস
নবুওয়নতর িাকব িরনব। তারপর ইস্পাহানন যানব,
ফসখানন ৭০ হাজার ইহুকি তার অনুগামী হনব।
তখন ফস ফখািায়ী িাকব িরনব। ফলানিরা িাইনল ফস
বৃকি বেযে িনর ফিখানব, মৃতনি জীকবত িনর
ফিখানব, িৃকত্রম ফবনহশত ফিাযখ তার সনঙ্গ থািনব।
কিন্তু েিৃতপনক্ষ তার ফবনহশত হনব ফিাযখ আর
তার ফিাযখ হনব ফবনহশত। ফস আনরা অননি
অনলৌকিি িাণ্ড ফিখানত পারনব। যা ফিনখ িাাঁিা
ঈমাননর ফলানিরা তার িলভুক্ত হনয় জাহান্নামী
হনয় যানব। এি ভীেে ফফতনা ও ভীেে পরীক্ষা
হনব ফসিা। িাজ্জাল এিিা গাধ্ার উপর সওয়ার
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হনয় েনড়র ফবনগ সমগ্র ভূ-খনণ্ড কবিরে িরনব এবং
মক্কা, মিীনা এবং বাইতুল মুিাোস বযতীত [এসব
এলািায় ফস েনবশ িরনত পারনব না।
ফফনরশতাগে এসব এলািার পাহারায় থািনবন।]
সব স্থানন কফতনা কবস্তার িরনব। হযরত মাহিীর
সময় তা আকবভযাব হনব। ফস সময় হযরত ঈসা আ.
আিাশ ফথনি অবতরে িরনবন। এবং তারই হানত
িাজ্জাল কনহত হনব। অভুযত্থাননর পর িাজ্জাল
সবযনমাি ৪০ কিন দুকনয়ানত থািনব। িাজ্জানলর
কফতনা ফথনি বাাঁিার জনয হািীনস কননির
ِ এই
দু‘আকি পড়নত বলা হনয়নে- ْاَ للهُمَ اِ نيْ اَعُوْذُ بِكَ مِن
ِفِتْنَةِ الْمَسِيْحِ ا لدَجا ل
অথয : ফহ আল্লাহ! আকম ফতামার িানে িাজ্জানলর
কফতনা ফথনি কনরাপত্তা িাই। [সূত্র : কমশিাত
শরীফ।]
আিানশর এি ধ্রনের ফধ্াাঁয়া সম্পনিয আক্বীিা
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হযরত ঈসা আ. এর ইনকতিানলর পর িনয়িজন
ফনিিার ফলাি নযায়পরায়েতার সানথ রাজে
পকরিালনা িরনবন। তারপর িমািনয় দ্বীনিারী
িনম যানব। িাকরকিনি ফবদ্বীকন শুরু হনয় যানব।
এরই মানে এি সময় আিাশ ফথনি এিধ্রনের
ফধ্াাঁয়া আসনব। যার ফনল মু‘কমন মুসলমাননির
সকিযর মনতা ভাব হনব। আর িাকফররা ফবহুাঁশ হনয়
যানব। ৪০ কিন পর ফধ্াাঁয়া পকরষ্কার হনব।
ইয়াজুজ মা’জুজ সম্পনিয আক্বীিা
িাজ্জানলর কফতনা ও তার মৃতুযর পর আসনব
ইয়াজুজ মাজুনজর কফতনা। এিাও কিয়ামনতর
অনযতম এিকি আলামত। ইয়াজুজ মাজুজ অতযি
অতযািারী সম্প্রিানয়র মানুেনগাষ্ঠী। তানির সংখযা
অননি অননি ফবকশ হনব। তারা দ্রুত সারা
পৃকথবীনত েকড়নয় পড়নব। ভীেে উৎপাত শুরু
িরনব। তারা সবযত্র হতযা এবং লুিতরাজ িালানত
থািনব। [তারা বতযমানন ফিান ফিনশর ফিাথায় িী
অবস্থায় অবকস্থত, িী তানির বতযমান পকরিয় তা
কনকশ্চত িনর বলা সম্ভব নয়। এ কবেনয় িুরআনwww.darsemansoor.com

হািীনসও স্পি উনল্লখ ফনই। তানির রাজে ও
উৎপাত িলািানল হযরত ঈসা আ. এবং তার
সঙ্গীরা আল্লাহর হুিুনম তূর পবযনত আরয় কননবন।
হযরত ঈসা আ. ও মুসলমানরা তানির িি
লা নবর জনয আল্লাহর িানে দু‘আ িরনবন।
আল্লাহ তা‘আলা মহামারীর আিানর ফরাগ-বযাকধ্
ফেরে িরনবন। বকেযত আনে-ফসই ফরানগর ফনল
তানির ানড় এি ধ্রনের ফপািা সৃকি হনব। ফনল
অল্প সমনয়র মানেই ইয়াজুজ-মা’জুনজর ফগাষ্ঠী
সিনলই মনর যানব। তানির অসংখয মৃতনিনহর
পিা দুগযে সবযত্র েকড়নয় পড়নব। তখন হযরত ঈসা
আ. এবং তার সঙ্গীনির দু‘আয় আল্লাহ তা‘আলা
এিধ্রনের কবরািিার পাখী ফেরে িরনবন।
তানির াড় হনব উনির ানড়র মনতা। তারা
মৃতনিহগুনলা উকিনয় কননয় সাগনর বা ফযখানন
আল্লাহর ইো ফসখানন ফফনল কিনব। তারপর বৃকি
বকেযত হনব। এবং সমস্ত ভূপৃষ্ঠ বৃকির পাকননত ধ্ুনয়
পকরষ্কার হনয় যানব।
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পকশ্চম কিি ফথনি সূযয উিয় সম্পনিয আক্বীিা
এর কিেু কিন পর এিকিন হিাৎ এিকি রাত কতন
রানতর পকরমাে লম্বা হনব। মানুে ুমানত ুমানত
তযাক্ত হনয় যানব। গবাকি পশু বাইনর যাওয়ার জনয
অকস্থর হনয় যানব এবং কিৎিার শুরু িরনব। তারপর
সূযয সামানয আনলা কননয় পকশ্চম কিি ফথনি উিয়
হনব। তখন ফথনি আর িানরা ঈমান বা তাওবা
িবুল হনব না। তওবার িরজা বে হনয় যানব। এর
পূবয পযযি ফখালা থািনব। সূযয মধ্য আিাশ পযযি
এনস আল্লাহর হুিুনম আবার পকশ্চম কিনি কগনয়ই
অস্ত যানব। তারপর আবার যথারীকত কিেুকিন
পূনবযর কনয়ম মাকফি পূবযকিি ফথনি উকিত হনয়
পকশ্চম কিনি কগনয় অস্ত ফযনত থািনব। এবং
পকরনশনে অস্ত হনয় যানব।
িািাতুল আরি সম্পনিয আক্বীিা
পকশ্চম কিি ফথনি সূযয উিনয়র কিেুকিন পর মক্কা
শরীনফর সাফা পাহাড় ফফনি অদ্ভুত আিৃকতর এি
জাননায়ার ফবর হনব। এনি বলা হয় িািাতুল
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আরি [ভূকমর জন্তু]। একিও কিয়ামনতর এিকি
অনযতম আলামত। এই োেীকি মানুনের সানথ
মানুনের ভাোয় িথা বলনব। ফস অকত দ্রুত ফবনগ
সারা পৃকথবী ুনর ফবড়ানব। ফস মু‘কমননির িপানল
এিকি নূরাকন ফরখা ফিনন কিনব। ফনল তানির
ফিহারা উজ্জ্বল হনয় যানব। এবং ফবঈমাননির
নানির অথবা গিযাননর উপর সীল ফমনর কিনব।
ফনল তানির ফিহারা মকলন হনয় যানব। ফস েনতযি
মু‘কমন ও িাকফরনি কিননত পারনব। এই জন্তুর
আকবভযাব কিয়ামনতর সবযনশে আলামত সমূনহর
অনযতম। এই জন্তুকির আিার আিৃকত সম্পনিয
ইবনন িােীনর কবকভন্ন বেযনা উদ্ধৃত হনয়নে। এসনবর
অকধ্িাংশই কনভযরনযাগয নয়।
কিয়ামনতর পূবক্ষ
য নে দুকনয়ার অবস্থা ও কিয়ামত
সং িন সম্পনিয আক্বীিা
িািাতুল আরি গানয়ব হনয় যাওয়ার পর িকক্ষে
কিি ফথনি এিকি আরামিায়ি বায়ু েবাকহত হনব।
তানত ঈমানিারগনের বগনল কিেু অসুখ হনব এবং
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তারা খুব সহনজই মারা যানব। দুকনয়ায় ফিাননা
ঈমানিার বযকক্ত ও আল্লাহ আল্লাহ িরার বা
আল্লাহর নাম ফনওয়ার মনতা ফিউ অবকশি থািনব
না। সারা দুকনয়ায় হাবশী িাকফরনির এিসনঙ্গ
রাজে িলনব। তারা বাইতুল্লাহ শরীফ ধ্বংস িনর
ফফলনব। িুরআন শরীফ মানুনের অির ফথনি এবং
িাগজ ফথনি উনি যানব। তারপর হিাৎ এিকিন
কশঙ্গায় ফুি
াঁ ফিওয়া হনব। এবং তখনই কিয়ামত
সংগকিত হনয় যানব। কসঙ্গার ফুাঁনি েথম েথম
হালিা আওয়াজ হনব। পনর এত কবিি ও ভীেে
হনব ফয, সারা দুকনয়ার সমস্ত ফলাি মারা যানব।
আসমান ও জকমন ফফনি িূেয-কবিূেয হনয় যানব। পূনবয
যারা মারা ফগনে তানির রুহুও ফবহুাঁশ হনয় যানব।
সবযনশে সারা দুকনয়া ধ্বংস হনয় যানব।
দু‘আর মানে ওকসলা গ্রহে েসনঙ্গ আক্বীিা
দু‘আ িবুল হওয়ার জনয নবীনির বা ফিান জীকবত
বা মৃত ফনিিার ফলািনির ওকসলা কিনয় কিংবা
ফিান ফনি িানজর ওকসলা কিনয় দু‘আ িরা জাকয়য
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বরং তা মুস্তাহাব। [সূত্র : আহসানুল ফাতাওয়া ১ম
খণ্ড।]
িারামত, িাশফ, এলহাম ও পীর বুযগু য কবেনয়
আক্বীিা
আল্লাহর কেয় বান্দানি বুযুগয এবং অলী বলা হয়।
আর শরী` আনতর বরনখলাফ িনল ফিউ িখননা
আল্লাহর কেয় বা অলী বা বুযুগয হনত পানর না।
অতএব যারা শরী‘আত কবনরাধ্ী িাজ িনর ফযমননামায পনড় না, ফরাযা রানখ না, গাজা বা ফনশা
িনর, ফবগানা মকহলানি স্পশয িনর বা ফিনখ, গান
বািয ইতযাকি িনর তারা িখননা পীর বুযুগয নয়।
তারা যকি অনলৌকিি কিেু ফিখায় তা হনল ফসিা
িারামত নয়। বরং বুেনত হনব ফসিা জাদু বা এ
ধ্রনের কিেুিা এিিা হনয় থািনব। আর জাদু
ফাকসিনির ফথনিই েিাশ হয়।
ফযনহতু শয়তান বাতানস ঊধ্বযজগনত ভ্রমে িরনত
পানর এ জনয অননি সময় শয়তান এসব
ফলািনির কনিি গানয়ব জগনতর অননি খবরাখবর
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জাকননয় ফিয়। এনত িনর এসব শুনন মূখয ফলানিরা
তানির ভক্ত হনয় যায় এবং এভানবই তারা
কবভ্রাকির কশিার হনয় পনড়। এসব ফিনখ তানির
ফধ্াাঁিায় পড়া যানব না। এ সিল ফলািনির িানে
ফগনল ঈমান নি হনয় যাওয়ার ভয় আনে।
িাশফ ও এলহাম শরীআনতর মুতাকবি হনল, তা
গ্রহেনযাগয হনব। অনযথায় তা গ্রহেনযাগয হনব না।
ফিান বুযুগয বা পীর কবেনয় এই আক্বীিা রাখা ফয,
কতকন সব সমনয় আমানির অবস্থা জাননন, এিা
সম্পূেয কশরি। ফিান পীর, বুযুনগযর হানত বাইআত
হনল কতকন নাজানতর বযবস্থা িরনবন, পুলকসরাত
পার িনর কিনবন, এ ধ্রনের আক্বীিা রাখাও
গুমরাহী বরং পীর বুযুগয ফিবল ঈমান ও আমনলর
পথ ফিখানবন। আর এই ঈমান ও আমলই হনব
নাজানতর ওকসলা।
ফিাননা পীর বুযুনগযর মযযািা িাই ফস যত বড় ফহাি
িকস্মনিানলও ফিাননা নবী বা সাহাবী ফথনি ফবকশ
বা তানির সমানও হনত পারনব না।
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ঈসানল সওয়াব সম্পনিয আক্বীিা
ঈসানল সওয়াব অথয সওয়াব ফরসানী বা সওয়াব
ফপৌাঁোননা। মৃত মুসলমাননির কনয়নত আিায়িৃত
নামায, ফরাযা, িান, সিিা, তাসবীহ, তাহলীল,
কতলাওয়াত, কযকির-আযিার ইতযাকি শারীকরি ও
আকথযি সিল ইবািনতর সওয়াব তানির রুনহ
ফপৌাঁনে থানি। এিা িুরআন-হািীস দ্বারা েমাকেত।
এি মনত ফরয ইবািনতর দ্বারাও ঈসানল সওয়াব
িরা যায়। এনত এিকিনি কননজর িাকয়েও আিায়
হনব, অপরকিনি মৃতুবযকক্তও সওয়াব পানব।[সূত্র :
ইমিাদুল ফাতাওয়া ১ম খণ্ড]
মাজার কবেনয় আক্বীিা
মাজার শনব্দর অথয কযয়ারনতর জায়গা।
সাধ্ারেভানব বুযুগযনির িবর ফযখানন কযয়ারত িরা
হয়, তানি মাজার বনল। সাধ্ারেভানব িবর
কযয়ারত দ্বারা ফবশ কিেু ফায়িা হয়। ফযমন অির
নরম হয়, মৃতুযর িথা মনন পনড়, আকখরানতর কিিা
বানড়, ইবািনত আগ্রহ বানড় ইতযাকি। কবনশেভানব
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বুযুগযনির িবর কযয়ারত িরনল তাির রূহানী ফনয়যও লাভ হয়। মাজানরর এতিুিু ফায়িা
অনস্বীিাযয। কিন্তু এোড়া সাধ্ারে মানুে মাজার ও
মাজার কযয়ারত িরা কবেনয় এমন কিেু ভুল
আক্বীিা কবশ্বাস ফপােে িনর যার অননিিাই
কশরি-এর পযযায়ভুক্ত। এসব অবশযই পকরহার
িরনত হনব। ফযমন :
মাজার কবেনয় ভুল আক্বীিা
মাজানর ফগনল কবপিাপি িূর হয়।
মাজার তওয়াফ িরনল সওয়াব হয়।
মাজানর ফগনল আয়-উন্নকতনত বরিত হয়।
মাজানর ফগনল বযবসা-বাকেনজয লাভ হয়।
মাজানর ফগনল মািসুি হাকসল হয়।
মাজানর িািা পয়সা নজর-কনয়াজ কিনল ফায়িা
হয়।
মাজানর কগনয় সিান িাইনল সিান লাভ হয়।
মাজানর ফুল ফমামবাকত আগরবাকত ইতযাকি
ফিওয়ানি সওয়ানবর িাজ মনন িরা।
মাজানর মান্নত মাননল উনেশয পূরে হয়।
www.darsemansoor.com

বস্তুর ক্ষমতা সম্পনিয আক্বীিা :
ফিান আসবাব বা বস্তুর কনজস্ব ফিান ক্ষমতা ফনই।
ফিান আসবাব বা বস্তুর কনজস্ব ফিান ক্ষমতা আনে
এমন কবশ্বাস িরাও কশরি। তনব বস্তুর মানে ফয
ক্ষমতা ফিখা যায় বা বস্তু ফথনি ফয েভাব েিাশ
পায়, তা আল্লাহ তা‘আলা িতৃযি েিত্ত। তার কনজস্ব
ক্ষমতা নয়। তাই আল্লাহ ক্ষমতা না কিনল বা িখননা
সামকয়িভানব ক্ষমতা হরে িনর কননল এর
স্বাভাকবি িাযযিাকরতাও েিাশ পানব না।
আল্লাহপানির এরূপ ফায়সালা হনলই বস্তুর
স্বাভাকবি ক্ষমতা ও েভাব েিাশ পায় না। বস্তু
কবেনয় এ হনে আহনল সুন্নাত ওয়াল জামানতর
আক্বীিা।
অলী, আবিাল, গাওস ও িুতবু কবেনয় আক্বীিা
বুযুগযানন দ্বীন কলনখনেন, মানব জগনত বার েিার
অলী-আউকলয়া রনয়নে। তারা হল১. িুতবু : তানি িুতুবুল আলম িুতুবুল আিবার,
িুতুবুল ইরশাি ও িুতুবুল আিতাবও বলা হয়।
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আলনম গানয়নবর মনধ্য এ িুতুবনি আবদুল্লাহ
নানম আখযাকয়ত িরা হয়। তার দুজন উযীর
থানিন। যানিরনি ইমামাইন বলা হয়। ডাননর
উযীনরর নাম আবদুল মাকলি। বানমর উযীনরর
নাম আবদুর রব। এোড়া আনরা বার জন িুতুব
থানিন, সাত জন সাত এিলীনম থানিন,
তানিরনি িুতুনব এিলীম বলা হয়। আর পাাঁি জন
ইনয়নমনন থানিন, তানিরনি িুতুনব ফবলানয়ত বলা
হয়। এই কনকিযি িুতুবগে বযতীত অকনকিযিভানব
েনতযি শহনর এবং েনতযি গ্রানম থানিন এি
এিজন িনর।
২. ইমামাইন: বযাখযা উপনর বকেযত হনয়নে।
৩. গাওস: গাওস মাত্র এিজন থানিন। ফিউ ফিউ
বনলনেন, িুতুবনিই গাওস বলা হয়। আবার ফিউ
ফিউ বনলন, িুতুব আর গাওস এি নয়। গাওস
কভন্ন। কতকন মক্কা শরীনফ থানিন।
৪. আওতাি: আওতাি িারজন। পৃকথবীর িার
ফিানন িার জন থানিন।
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৫. আবিাল: আবিাল থানিন িকল্লশ জন।
৬. আখয়ার: তারা থানিন পাাঁিশ জন কিংবা সাতশ
জন। পৃকথবীর কবকভন্ন োনি তাাঁরা ভ্রমে িরনত
থানিন।
৭.
আবরার:
অকধ্িাংশ
বুযুগযাননদ্বীন
আবিালগেনিই আবরার বনলনেন।
৮. নুিাবা: নুিাবা আলী নানম ৩০০ জন পকশ্চম
ফিনশ থানিন।
৯. নুজাবা: নুজাবা হাসান নানম ৭০ জন কমসনর
থানিন।
১০. আমূি: আমূি মুহাম্মি নানম িারজন পৃকথবীর
িার ফিানে থানিন।
১১. মুফারকরি: গাওসই উন্নকত িনর ফারি বা
মুফারকরি হনয় যান। আর ফারি উন্নকত িনর
িুতুবুল আহিাত হনয় যান।
১২. মািতুম: মািতুম শনব্দর অথয লুিাকয়ত। অথয
ফযমন তারাও ফতমকন লুিাকয়ত থানিন।
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উনল্লখয, অলীনির এই েিার এবং এই কববরে
সম্পনিয হািীনস খুনল কিেু বলা হয়কন, শুধ্ু
বুযুগযাননদ্বীননর িাশফ দ্বারা এিা জানা ফগনে। আর
িাশফ যার হয় তার জনয ফসিা িকলল। অনযনির
জনয ফসিা িকলল নয়। অতএব এসব কননয় ফবকশ
াাঁিা াাঁকি িরা তিযকবতিয িরা কিি নয়।
রাকশ ও গ্রহ-নক্ষনত্রর েভাব সম্বনে আক্বীিা
রাকশ হল ফসৌর জগনতর িতগুনলা গ্রহ-নক্ষনত্রর
েতীি। এগুনলা িকল্পত। এরূপ বারকি রাকশ
িল্পনা িরা হয়। যথা- ফমে, বৃে, কমথুন, িিযি,
কসংহ, িনযা, বৃকশ্চি, ধ্নু, মির, িুম্ভ ও মীন।
এগুনলানি কবকভন্ন গ্রহ-নক্ষনত্রর েতীি সাবযস্ত িরা
হনয়নে। ফজযাকতেশাস্ত্র [অথযাৎ ফকলত ফজযাকতে বা
Astrology এর ধ্ারো অনুযায়ী এসব গ্রহ
নক্ষনত্রর গকত, কস্থকত ও সঞ্চানরর েভানব ভকবেযৎ
শুভ-অশুভ সং কিত হনত পানর। এভানবই শুভ
অশুভ কনেযয় তথা ভাগয কবিার িরা হয়।
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ইসলামী আক্বীিা অনুসানর গ্রহ-নক্ষনত্রর মনধ্য
কনজস্ব ফিাননা েভাব বা ক্ষমতা ফনই। সিল ক্ষমতা
এিমাত্র আল্লাহ তা‘আলার। আল্লাহপাি ইরশাি
িনরন: কনশ্চয়ই সিল ক্ষমতার মাকলি এিমাত্র
আল্লাহ। [সূরা-আনআম,আয়াত-৫৭]
সুতরাং ভাগয তথা শুভ-অশুভ গ্রহ-নক্ষনত্রর েভানব
নি, এই আক্বীিা রাখা কশরি। তনব গ্রহ-নক্ষনত্রর
মনধ্য আল্লাহ িতৃযি েিত্ত এরূপ ফিাননা েভাব
থািনল থািনতও পানর কিন্তু তা কনকশ্চতভানব বলা
যায় না। এ সম্পনিয যা কিেু বলা হয় সবই
িাল্পকনি। িুরআন-হািীনস এর ফিান েমাে ফনই।
যকি েিৃতপনক্ষ এরূপ ফিাননা েভাব থানিও তবুও
তা আল্লাহ িতৃযি েিত্ত। গ্রহ-নক্ষনত্রর কনজস্ব ক্ষমতা
নয়। অতএব, শুভ-অশুভ ফমৌকলিভানব আল্লাহর
ইোধ্ীন ও তারই কনয়ন্ত্রনে। [সূত্র : ফাতহুল
মুলকহম।]
ফরাগ সংিমে কবেনয় আক্বীিা
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জনসমানজ ফোাঁয়ানি ফরাগ বা সংিামি বযাকধ্
সম্বনে ফয ধ্ারো রনয়নে, ফস সম্পনিয ইসলানমর
আক্বীিা হল, ফিান ফরানগর মনধ্য সংিমনের
কনজস্ব ফিান ক্ষমতা ফনই। তাই ফিখা যায়,
তথািকথত সংিামি বযাকধ্নত আিাি ফলানির
িানে যাওয়ার পরও অনননি আিাি হয় না,
তাোড়া ডাক্তাররা তানির ফসবায় কননয়াকজত
ফথনিও তানির অনননির ফরাগ হয় না। আবার
অনননি না ফযনয়ও আিাি হনয় যায়। এ কবেনয়
সহীহ আক্বীিা হল, ফরানগর মানে সংিমে বা
অননযর মানে কবস্তৃত হওয়ার কনজস্ব ফিান ক্ষমতা
ফনই। ফিউ অনুরূপ ফরাগীর সংস্পনশয ফগনল যকি
তার আিাি হওয়ার বযাপানর আল্লাহর ফায়সালা
হয়, ফস ফক্ষনত্রই ফিবল ফস আল্লাহর হুিুনম আিাি
হনব, অনযথায় নয়। কিংবা এরূপ আক্বীিা রাখনত
হনব, এসব ফরানগর মানে স্বাভাকবিভানব আল্লাহ
তা‘আলা সংিমনের এই কনয়ম ফরনখ কিনয়নেন।
তনব আল্লাহর ইো হনল সংিমে নাও িনত
পানর। অথযাৎ সংিমনের এই ক্ষমতা ফরানগর
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কনজস্ব ক্ষমতা নয়, এর পশ্চানত আল্লাহর ফিয়া
ক্ষমতা এবং তার ইোর িখল থানি। তনব ইসলাম
েিকলত এসব সংিামি ফরানগ আিাি ফলািনির
কনিি ফযনত কননেধ্ িনরনে কবনশেভানব িুষ্ঠ
ফরাগীর কনিি, এ িারনে ফয, উক্ত ফরাগীর কনিনি
ফগনল আর তার আিাি হওয়ার ফখািায়ী ফায়সালা
হওয়ার িারনে ফস আিাি হনল তার ধ্ারো হনত
পানর ফয, উক্ত ফরাগীর সংস্পনশয যাওয়ার িারনেই
ফস আিাি হনয়নে, এভানব তার আক্বীিা নি হনয়
ফযনত পানর, তা ফযন হনত না পানর, এজনযই
ইসলাম এরূপ কবধ্ান কিনয়নে। তনব ফিউ মজবুত
আিীিার অকধ্িারী হনল, ফস অনুরূপ ফরাগীর কনিি
ফযনত পানর। এমকনভানব সংিামি ফরানগ আিাি
ফলািনিও সুস্থ এলািার ফলািনির কনিি ফযনত
কননেধ্ িনরনে। যানত তা অনয িানরা আক্বীিা
ননির িারে না নি।
রত্ন ও পাথনরর েভাব কবেনয় আক্বীিা

www.darsemansoor.com

মকে, মুক্তা, কহরা, িুকন, পান্না, আিীি েভৃকত পাথর
ও রত্ন মানুনের জীবনন েভাব ফফলনত পানর,
মানুনের ভানগয পকরবতযন িানত পানর-এরূপ
আক্বীিা কবশ্বাস রাখা মুশকরিনির িাজ,
মুসলমাননির নয়। [সূত্র : আপনি মাসাইল আওড়
উননি হল।]
হস্ত ফরখা কবিার কবেনয় আক্বীিা
পাকমকি (Pamistry) বা হস্তনরখা কবিার কবিযার
মাধ্যনম হানতর ফরখা ইতযাকি ফিনখ ভানগযর কবেয়ও
ভূত-ভকবেযনতর শুভ-অশুভ সম্পনিয কবনিেে ফিয়া
হয়, ইসলানম এরূপ কবেনয় কবশ্বাস রাখা িুফরী।
[সূত্র:আপনি মাসাইল আওড় উননি হল, েথম
খণ্ড।]
নজর ও বাতাস লাগার কবেনয় আক্বীিা
# হািীনসর ভােয অনুযায়ী নজর লাগার কবেয়কি
সতয। জান-মাল ইতযাকির েকত বিনজর ফলনগ
ফগনল তার ক্ষকত সাধ্ন হনত পানর। আপনজননর
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েকতও আপনজননর বিনজর লাগনত পানর।
এমনকি সিাননর েকতও মা-বাবার বিনজর
লাগনত পানর। আর বাতাস লাগার অথয যকি হয়
কজন-ভূনতর বাতাস অথযাৎ তানির খারাপ নজর বা
খারাপ আের লাগা, তা হনল এিাও সতয। ফিননা,
কজন-ভূত মানুনের ওপর আের িরনত সক্ষম।
# ফিউ িানরা ফিান ভানলা কিেু ফিখনল যকি
মাশাআল্লাহ বনল তা হনল তার েকত বিনজর লানগ
না। আর িানরা ওপর িানরা বিনজর ফলনগ ফগনল
যার নজর লাগার সনন্দহ হয় তার মুখ হাত
[িনুইসহ] হাাঁিু এবং ইসকতনজার জায়গা ধ্ুনয় ফসই
পাকন যার ওপর নজর ফলনগনে তার ওপর ফেনল
কিনল আল্লাহ িানহ ফতা ভানলা হনয় যানব। বিনজর
ফথনি কহফাযনতর জনয িাল সূতা বাাঁধ্া বা িাকল
কিংবা িাজনলর কিপ লাগাননা কভকত্তহীন এবং
িুসংস্কার।
িুলক্ষে ও সূলক্ষে কবেনয় আক্বীিা :
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ইসলামী আক্বীিা মনত ফিান বস্তু বা অবস্থা ফথনি
িু-লক্ষে গ্রহে িরা বা ফিান সময়, কিন ও মাসনি
খারাপ মনন িরা ধবধ্ নয়। এমকনভানব িুরআন ও
হািীস দ্বারা স্বীিৃত নয়-এমন ফিান লক্ষে মানাও
ধবধ্ নয়। তনব ফিউ ফিান কবেনয় কিিা-ভাবনা বা
দুকশ্চিায় রনয়নে, এরূপ মুহূনতয িনািনম বা
কিেুিা ইোিৃতভানব খুকশ বা সাফলযসূিি ফিান
শব্দ শ্রুকতনগাির কিংবা িৃকিনগাির হনল ফসিানি সু লক্ষে কহনসনব গ্রহে িরা যায়। এিা মূলতঃ ফিান
শব্দ বা বস্তুর েভাবনি কবশ্বাস িরা নয়-এিা
েিৃতপনক্ষ আল্লাহর রহমনতর আশানি শকক্তশালী
িনর।
তাবীজ ও োড়-ফুি
াঁ কবেনয় আক্বীিা
তাবীজ ও োড়-ফুনাঁ ি িাজ হওয়ািা কনকশ্চত নয়হনতও পানর নাও হনত পানর। ফযমন দু‘আ িরা
হনল ফরাগ বযাকধ্ আনরাগয হনতও পানর নাও হনত
পানর। অথযাৎ আল্লাহ পানির মকজয হনল আনরাগয
লাভ হনব, তা না হনল নয়। এমকনভানব তাবীজ ও
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োড়-ফুি
াঁ ও এিকি দু‘আ। মনন রাখনত হনব
তাবীনজর ফিনয় কিন্তু দু‘আ আনরা ফবকশ শকক্তশালী।
তাবীজ এবং োড়-ফুনাঁ ি িাজ হনলও ফসিা তাবীজ
বা োড়-ফুনাঁ ির কনজস্ব ক্ষমতা নয়। বরং আল্লাহ
তা‘আলার ইোনতই তা হনয় থানি।
# সামানয কিেু বযকতিম োড়া োয় সব তাবীজ ও
োড়-ফুি
াঁ ই ইজকতহাি এবং িুরআন ফথনি উদ্ভূত,
িুরআন ও হািীনস যার বযাপানর স্পি িনর বলা
হয়কন ফয, অমুি তাবীজ বা অমুি োড়-ফুি
াঁ দ্বারা
িাজ হনব। অতএব, ফিাননা তাবীজ বা ফিান োড়ফুি
াঁ দ্বারা িাকঙ্খত ফল লাভ না হনল এরূপ বলার
বা এমন ভাবার অবিাশ ফনই ফয, িুরআন ও
হািীস কি তা হনল সতয নয়?
# ফযসব বািয বা শব্দ কিংবা ফযসব-নিশার অথয
জানা যায় না, তার দ্বারা তাবীজ ও োড়-ফুি
াঁ িরা
ধবধ্ নয়।
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# ফিান কবেনয়র তাবীজ বা োড়-ফুনাঁ ির জনয ফিান
কনকিযি কিন বা সময় রনয়নে বা কবনশে ফিান শতয
ইতযাকি রনয়নে-এমন মনন িরা কিি নয়।
# তাবীজ বা োড়-ফুনাঁ ির জনয িানরা অনুমকতোপ্ত
হওয়া আবশযি-এমন ধ্ারো িরাও ভুল।
# তাবীজ বা োড়-ফুি
াঁ দ্বারা ভানলা আের হনল
ফসিানি তাবীজিাতার বা আকমনলর বুযুগযী মনন
িরা কিি নয়। যা কিেু হয় সব আল্লাহর ইোনতই
হনয় থানি। [সূত্র: ফাতাওয়া শামী।]
ফাকতহা ইয়াযিাহম
ফাকতহা বলনত ফবাোননা হয়, ফিান মৃনতর জনয
দু‘আ িরা, ঈসানল সওয়াব িরা। ইয়াযিাহম
ফাকসয শব্দকির অথয এিািশ। ৫৬১ কহজরী মুতাকবি
১১৮২ কিিানব্দর ১১ রকবউস সানী তাকরনখ বড়পীর
শায়খ আবদুল িাকির কজলানী রহ. ইনিিাল
িনরন। তাাঁর মৃতুয উপলনক্ষ রকবউস সানীর ১১
তাকরনখ ফয মৃতুযবাকেযিী পালন, উরস ও
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ফাকতহাখানী িরা হয় তানি বলা হয় ফাকতহা
ইয়াযিহম।
পূনবযর পকরনেনি আনলািনা িরা হনয়নে ফয,
ইসলানম জন্মবাকেযিী বা মৃতুযবাকেযিী পালন ও
উরস িরা শরী‘আত সমকথযত অনুষ্ঠান নয়। তনব
কতকন অননি উাঁিু িনরর অলী ও বুযুগয কেনলন। তাই
এই কনকিযি তাকরনখর অনুসরে না িনর অনয ফয
ফিান কিন তাাঁর জনয দু‘আ িরনল এবং জাকয়য
তরীিায় তাাঁর জনয ঈসানল সওয়াব িরনল তাাঁর
রূহানী ফনয়জ ও বরিত লানভর ওসীলা হনব এবং
তা সওয়ানবর িাজ হনব।
আনখরী িাহার ফশামবাহ
আনখরী িাহার ফশামবাহ িথাকি ফাকসয। এর অথয
ফশে বুধ্বার। সাধ্ারে পকরভাোয় আনখরী িাহার
ফশামবাহ বনল সফর মানসর ফশে বুধ্বারনি
ফবাোননা হনয় থানি। বলা হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ফয অসুস্থতার মনধ্য রকবউল
আওয়াল মানসর শুরু ভানগ ইনকতিাল িনরন, ফস
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অসুস্থতা ফথনি সফর মানসর ফশে বুধ্বানর অথযাৎ
আনখরী িাহার ফশামবায় কিেুিা সুস্থতা ফবাধ্
িনরকেনলন, তাই এ কিবসকিনি খুকশর কিন কহনসনব
উিযাপন িরা হয়। অথি এ তথয সহীহ নয় বরং ও
কবশুদ্ধ তথয হল, এ বুধ্বানরই তাাঁর অসুস্থতা ফবনড়
যায়। িানজই ফয কিন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ
ওয়া সাল্লানমর অসুস্থতা ফবনড় যায়, ফসকিন ইহুিী
েমুখনির জনয খুকশর কিন হনত পানর,
মুসলমাননির জনয নয়। অতএব, সফর মানসর
ফশে বুধ্বার অথযাৎ আনখরী িাহার ফশামবাহনি
খুকশর কিন কহনসনব উিযাপন িরা এবং ঐ কিন েুকি
পালন িরা জাকয়য হনব না। [সূত্র : ফাতাওয়া
রাহীকময়া, খণ্ড ১]
শরী‘আনতর আক্বীিা কবরুদ্ধ িনয়িকি লক্ষে ও িুলক্ষনের তাকলিা
১. হানতর তালু িুলিানল অথযিকড় আসনব মনন
িরা।
২. ফিাখ লাফানল কবপি আসনব মনন িরা।
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৩. িুত্তা িান্নািাকি িরনল ফরাগ বা মহামারী আসনব
মনন িরা।
৪. এি কিরুকননত দু জন িুল আাঁিড়ানল এই দু
জননর মানে েগড়া লাগনব মনন িরা।
৫. ফিান কবনশে পাকখ ডািনল ফমহমান আসনব
মনন িরা।
৬. যাত্রাপনথ ফপেন ফথনি ফিউ ডািনল যাত্রা
খারাপ হনব মনন িরা।
৭. যাত্রা পনথ ফহাাঁিি ফখনল বা ফময়র ফিখনল বা
িাল িলকস ফিখনল কিংবা কবড়াল ফিখনল-িুলক্ষে মনন িরা। অমুি কিন যাত্রা নাকস্ত, অমুি
কিন ভ্রমে নাকস্ত ইতযাকি কবশ্বাস িরা। ফমািিথা
ফিান কিন বা ফিান মুহূতযনি অশুভ মনন িরা।
৮. যাত্রার মুহূনতয ফিউ তার সামনন হাাঁকি কিনল িাজ
হনব না-এমন কবশ্বাস িরা।
৯. ফপাঁিা ডািনল রবাকড় কবরান হনয় যানব মনন
িরা।
১০. কজহ্বায় িামড় লাগনল ফিউ তানি গাকল
কিনে মনন িরা।
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১১. িড়ুই পাকখনি বালুনত ফগাসল িরনত ফিখনল
বৃকি হনব মনন িরা।
১২. ফিািান ফখালার পর েথনমই বাকি কিনল সারা
কিন বাকি বা ফাাঁকি যানব মনন িরা।
১৩. ফিাননা ফলানির আনলািনা িলনে, এই ফাাঁনি
বা এর কিেুকিন পনর ফস এনস পড়নল এিানি তার
িী যজীবী হওয়ার লক্ষে মনন িরা।
১৪. ফিান নর মািড়সার জাল ফবকশ হনল ফসই
নরর মাকলি ঋেগ্রস্ত হনয় যানব মনন িরা।
১৫. আসনরর পর র োড়ু ফিয়ানি খারাপ মনন
িরা।
১৬. োড়ু দ্বারা কবোনা পকরস্কার িরনল র উজাড়
হনয় যানব মনন িরা।
১৭. ফিান বাকড়নত বাচ্চা মারা ফগনল ফস বাকড়নত
ফগনল কননজর বাচ্চা মারা যানব মনন িরা।
১৮. োড়ুর আয়াত লাগনল শরীর শুকিনয় যানব
মনন িরা।
১৯. ফিান োেী বা োেীর ডািনি অশুভ বা অশুভ
লক্ষে মনন িরা।
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কবনশে দ্রিবয : এ ধ্রনের আনরা অননি ভুল
কবশ্বাস আমানির সমানজ েিকলত আনে। ফসসব
ফথনি মাত্র িনয়িকি এখানন বাোই িনর উনল্লখ
িরা হল। এসব ফনয়া হনয়নে “আগলাতুল
আওয়াম” গ্রন্থ ফথনি।
আহনল সুন্নাত ওয়াল জামাআত কবেনয় আক্বীিা :
এই হািীনস বলা হনয়নে, অকত শীঘ্র আমার উম্মত
ফতহাত্তর ফফরিায় [িনল] কবভক্ত হনয় পড়নব।
তন্মনধ্য এিকি মাত্র িল হনব মুকক্তোপ্ত। অথযাৎ এরা
হনব জান্নাতী। আর বাকি সবগুনলা ফফরিা হনব
জাহান্নামী। কজনজ্ঞস িরা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ফসই
মুকক্তোপ্ত িল িারা? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ
ওয়া সাল্লাম উত্তনর বলনলন: আকম ও আমার
সাহাবীগে ফয মত ও পনথর উপর আকে তার
অনুসারীগে।[সূত্র : কতরকমযী শরীফ, ২য় খণ্ড।]
এই হািীনসর মনধ্য ফয মুকক্তোপ্ত বা জান্নাতী িল
সম্পনিয বলা হনয়নে তানিরনি বলা হয় আহনল
সুন্নাত ওয়াল জামাত। নামকির মানে সুন্নাত শব্দ
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দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লানমর মত
ও পথ এবং জামাত শব্দ দ্বারা কবনশেভানব
সাহাবানয় কিরানমর জামাত উনেশয। ফমািিথা,
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম এবং
সাহাবানয় কিরানমর মত ও পনথর অনুসারীনিরনি
বলা হয় আহনল সুন্নাত ওয়াল জামাত। ইসলাম
ধ্নময কবকভন্ন সমনয় ফযসব সম্প্রিায় ও ফফরিার
উদ্ভব হনয়নে, তন্মনধ্য সবযযুনগ এই িলকিই হল
সতযারয়ী িল। সবযযুনগ ইসলানমর ফমৌকলি
আিাইি কবেনয় হিপন্থী সংখযাগকরষ্ঠ উলামানয়
কিরাম এভানব িুরআন, হািীস ও সাহাবানয়
কিরানমর মত ও পনথর অনুসরে িনর আসনেন। এ
িলকি তারই অনুসরে িনর আসনে। সবযযুনগ এই
িলই হনে বড় িল। সবযযুনগই এরা কিনি আনে।
এর বাইনর যারা কগনয়নে, তারা আহনল সুন্নাত
ওয়াল জামাত বকহভূযত কবপথগামী ও বাকতলপন্থী
সম্প্রিায়। এ ধ্রনের অননি বাকতল সম্প্রিায়
িানলর অতল তনল কবলীন হনয় ফগনে। যারা
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রনয়নে এখননা, তারাও অকিনরই কবলীন হনব।
হিপন্থী িল কিরিালই কিনি থািনব।
ঈমান সম্পকিযত ফিাননা কবেনয় মনন সনন্দনহ জাগনল
তখন িরেীয় িী?
ফযসব কবেনয় ঈমান রাখনত হয়, ফসসব কবেনয় যকি
িখননা মনন সনন্দহ হয় এবং ওয়াসওয়াসা ফিখা
ফিয়, ফযমন মনন সনন্দহ ফিখা কিল
ফয,[নাউযুকবল্লাহ] আসনল আল্লাহ বনল ফিউ আনেন
কি! কিংবা সনন্দহ ফিখা কিল ফয, জান্নাত জাহান্নাম
আসনল আনে কি? এভানব আল্লাহ ও রাসূল
িুরআন, পরিাল, তিিীর ইতযাকি ঈমান সম্পকিযত
ফয ফিান কবেনয় মনন সনন্দনহ আসনল তখন কতনিা
আমল িরেীয়। যথাঃ১. আউযুকবল্লাকহ কমনাশ শাইতকনর রজীম পনড়
ফনয়া।
২. আমানতু কবল্লাহ অথযাৎ আকম আল্লাহর েকত
ঈমান আনলাম পনড় ফনয়া।
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৩. উক্ত কিিা ফথনি কবরত হনয় অনয ফিান কিিা
বা িানজ কলপ্ত হওয়া।
ঈমান শকক্তশালী বা দুবযল হয় কিভানব
কনম্নকলকখত কবেয়গুনলা দ্বারা ঈমান শকক্তশালী অথযাৎ
ঈমাননর মনধ্য নূর পয়িা হয় এবং তা মজবুত হয়।
১. ঈমাননর আনলািনা দ্বারা।
২. ঈমানিারনির সাহিযয দ্বারা।
৩. আমল দ্বারা। [ঈমাননর শাখাগুনলার ওপর আমল
দ্বারা]
পক্ষািনর ঈমান দুবযল হনয় যায় এবং ঈমাননর নূর
িনম যায় এমনকি িখননা িখননা ঈমান নি পযযি
হনয় যায় কননি বকেযত িারনে।
১. িুফর দ্বারা
২. কশরি দ্বারা
৩. কবি‘আত দ্বারা
৪. িু-সংস্কার ও িু-েথা পালন িরার দ্বারা।
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৫. গুনাহ িরার দ্বারা। (ইয়ানানত আহিানম
কযনন্দগী)
অধ্যায় দুই
ঈমাননর সাতাত্তর শাখা
আল্লাহপাি ইরশাি িনরনوَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌّ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِميَاناا
َفَأَمَا الَذِينَ آَمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِميَاناا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُون
যখন ফিান সূরা অবতীেয হয়, তখন তানির ফিউ
ফিউ বনল, এ সূরা ফতামানির মনধ্য িার ঈমান
িতিা বৃকদ্ধ িরনলা? বস্তুত যারা ঈমানিার, এ সূরা
তানির ঈমান বৃকদ্ধ িনরনে এবং তারা আনকন্দত
হনয়নে। [সূত্র : সূরা তাওবা, আয়াত ১২৪।]
অনযত্র ইরশাি হনে-

ْوَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُم

إِميَاناا
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যখন তানির কনিি িুরআননর আয়াত কতলাওয়াত
িরা হয়, তখন তানির ঈমান ফবনড় যায়। [সূত্র :
সূরা আনফাল, আয়াত-২।]
উপনরাক্ত আয়াতদ্বয় ফথনি ফবাো যায়, িুরআননর
আয়াত কতলাওয়াত, তা মমযাথয সম্পনিয কিিা-ভাবনা
এবং ফস অনুযায়ী আমল িরার ফনল ঈমাননর
উন্নকত অগ্রগকত নি; অথযাৎ ঈমাননর নূর, আস্বাি ও
শকক্ত বৃকদ্ধ পায়।
হযরত আলী রাকয. বনলন : যখন ঈমান অিনর
েনবশ িনর, তখন এিকি ফশ্বত কবন্দুর মনতা
ফিখায়। অতঃপর যতই ঈমাননর উন্নকত হয়, ফসই
ফশ্বত কবন্দু ততই সম্প্রসাকরত হনয় ওনি। এমনকি
ফশে পযযি ফগািা অির নূনর ভরপুর হনয় যায়।
[সূত্র : তাফসীনর মাযহারী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩২৬.
মা‘আকরফুল িুরআন, খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা ৪৯৪।]
হযরত আবু হুরাইরা রাকয. ফথনি বকেযত আনে,
কতকন বনলন: রাসূলল্ল
ু াহু সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
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সাল্লাম বনলন, ঈমাননর সত্তনরর ওপর শাখা আনে।
তন্মনধ্য সনবযাত্তম শাখা হনলা, (কিনলর কবশ্বানসর
সানথ) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা এবং সবযকনম্ন শাখা
হনলা, রাস্তা হনত িিিায়ি কজকনস সকরনয় ফিয়া।
আর লজ্জাশীলতা ঈমাননর এিকি অনযতম শাখা।
[সূত্র : মুসকলম শরীফ, খণ্ড ১, পৃিা ৪৭]
ঈমান ও ইসলাম িতগুনলা িানযযর সমকির নাম।
ফসই িাযযাবলীর মনধ্য িতগুনলা কিনলর দ্বারা সম্পন্ন
হয়। িতগুনলা জবান দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং
িতিগুনলা শরীনরর অনযানয অঙ্গ-েতনঙ্গর দ্বারা
সম্পন্ন হয়। ফমাি িাযয ৭৭কি। তন্মনধ্য কিনলর দ্বারা
সম্পন্ন হয় ৩০কি, জবাননর দ্বারা সম্পন্ন হয় ৭কি
এবং হাত-পা ইতযাকি বাকহযি অঙ্গ-েতযনঙ্গর দ্বারা
সম্পন্ন হয় ৪০কি। কবস্তাকরত কনম্নরূপ :
ঈমান সংকিি ৩০কি িাজ-যা কিনলর দ্বারা সমাধ্া
হয়
১. আল্লাহ তা‘আলার ওপর ঈমান আনয়ন িরা
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আল্লাহনি কবশ্বাস িরা এবং আল্লাহর ওপর ঈমান
আনয়ননর অথয শুধ্ু আল্লাহ তা‘আলার অকস্তে
স্বীিার িরা নয়, বরং অকস্তনের েকত কবশ্বানসর
সনঙ্গ সনঙ্গ কতকন ফয অনাকি, অনি, কিরঞ্জীব,
কনরািার, তা স্বীিার িরা, তাাঁর কসফাত অথযাৎ মহৎ
গুোবলী স্বীিার িরা এবং কতকন ফয এি, অকদ্বতীয়,
সবযশকক্তমান ও িয়াময় এিাও স্বীিার িরা এবং
কতকন বযতীত অনয ফিউ ইবািনতর ফযাগয নয়-এ
িথাও কবশ্বাস িরা িতযবয।
২. সবই আল্লাহ তা‘আলার সৃি-এর ওপর ঈমান
রাখা
মুসলমানগনের অিািয কবশ্বাস ও ঈমান রাখনত
হনব ফয, ভানলা-মন্দ ফোি-বড় সমস্ত কবেয় ও
বস্তুকনিনয়র সৃকিিতযা এিমাত্র আল্লাহ তা‘আলা।
সৃকিিতযা কহনসনব এিমাত্র আল্লাহ তা‘আলা বযতীত
অনয ফিউ ফনই।
৩. ফফনরশতা সম্বনে ঈমান
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ফফনরশতাগে কনষ্পাপ, তাাঁরা আল্লাহর কেয় ও
ফরমাবরিার বান্দা। ফিান িানজই তাাঁরা কবন্দুমাত্র
নাফরমানী িনরন না এবং তাাঁনির আল্লাহেিত্ত
ক্ষমতাও অননি ফবকশ। আল্লাহ তা‘আলা তানির
ওপর অননি কযম্মািারী অপযে িনরনেন।
৪. আল্লাহর কিতাব সম্বনে ঈমান রাখা :
পকবত্র িুরআন সম্বনে এরূপ ঈমান রাখনত হনব, এ
মহান কিতাবকি ফিান মানুনের রকিত নয়; বরং তা
আনিযাপাি আল্লাহ তা‘আলার িালাম বা বােী।
পকবত্র িুরআন অক্ষনর অক্ষনর অিািয সতয। এত
োড়াও পূবযবতযী নবীগনের েকত ফসসব ফোি-বড়
কিতাব নাকযল হনয়কেল, সবই অক্ষনর অক্ষনর সতয
ও অিািয কেল। অবশয পরবতযীিানল ফলানিরা ঐ
সব কবিৃত ও পকরবতযন িনর ফফনলনে। কিন্তু
িুরআন শরীফনি ফশে পযযি অপকরবকতযত রূনপ
সংরক্ষে িরার ভার স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা
কননয়নেন। ফসই কহনসনব পকবত্র িুরআন অকবিল
নাকযলিৃত অবস্থায়ই কবিযমান রনয়নে। পকবত্র
িুরআননি ফিউ কবিৃত িরনত পারনব না।
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৫. পয়গাম্বরগে সম্বনে ঈমান রাখা
কবশ্বাস রাখনত হনব, নবী বা পয়গাম্বর বহুসংখযি
কেনলন। তাাঁরা সিনলই কনষ্পাপ ও ফবগুনাহ কেনলন।
তাাঁরা স্বীয় িাকয়ে যথাযথ আিায় িনর ফগনেন।
আমানির নবী হযরত মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ
ওয়া সাল্লাম। তাাঁর আনীত শরী‘আতই আমানির
পালনীয়।
৬. আকখরাত সম্বনে ঈমান রাখা
আকখরানতর উপর ঈমান রাখার অথয হনলা, িবনরর
সওয়াল-জওয়াব ও সওয়াল-আযাব কবশ্বাস িরা,
হাশনরর ময়িানন আকি হনত অি পযযি পৃকথবীনত
আগত সিল মানুে এিকত্রত হনব, ফনিী-বিী
পকরমাপ িরা হনব ইতযাকির েকত কবশ্বাস স্থাপন
িরা। অথযাৎ কিয়ামত সম্বনে যত িথা িুরআন ও
হািীস শরীনফ এনসনে, সব কবশ্বাস িরা জরুরী।
৭. তািিীর সম্বনে ঈমান রাখা
তািিীর সম্বনে িখননা তিয-কবতিয িরনব না, বা
মনন সংশয়-সনন্দহ স্থান কিনব না। দুকনয়ানত যা
www.darsemansoor.com

কিেু হনয়নে, হনে বা হনব, সবই মহান আল্লাহর
এিেত্র কনয়ন্ত্রোধ্ীন ও হুিুনমর তানবিার।
আল্লাহপানির ক্ষমতায়ই সবকিেু হয়। অবশয
আল্লাহ মানুেনি ইো ও িানজর ইখকতয়ার
কিনয়নেন। মানুে কননজর ইখকতয়ার ও ইোয়
ভানলা-মন্দ যা কিেু িরনব, আল্লাহ তার েকতিান
কিনবন।
৮. ফবনহশনতর ওপর ঈমান রাখা
পকবত্র িুরআননর অসংখয আয়ানত ফবনহশনতর িথা
উনল্লখ আনে। আল্লাহপাি ফনিিার মু‘কমন
বান্দানিরনি ফবনহশনত তানির আমনলর যথাথয
েকতিান ও পুরস্কার কিনবন। তারা ঈমান ও ফনি
আমনলর বনিৌলনত কিরিাল ফবনহশনতর অফুরি
ফনয়ামত ও শাকি ফভাগ িরনবন। ফবনহশনতর
বাস্তবতা সম্পনিয িৃঢ় ঈমান রাখনত হনব।
৯. ফিাযনখর ওপর ঈমান রাখা
পকবত্র িুরআননর বহু আয়ানত ফিাযনখর উনল্লখ
রনয়নে। আল্লাহপাি িাকফর, ফাকসি-ফাকজর ও
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বিিারনিরনি জাহান্নাম বা ফিাযনখ তানির
িৃতিনমযর উপযুক্ত পকরোম বা শাকস্ত কিনবন।
িাকফররা কিরিাল জাহান্নানম থািনব। আর
গুনাহগার ঈমানিাররা জাহান্নানম কনকিযি ফময়ানির
শাকস্ত ফভানগর পর ঈমাননর বনিৌলনত জান্নানত
যানব। ফিাযনখর বাস্তবতার ওপর ঈমান রাখনত
হনব।
১০. অিনর আল্লাহর মুহািত রাখা
অিনর মহান আল্লাহর েকত সবযিা মুহািত বদ্ধমূল
রাখনত হনব। এমনকি দুকনয়ার সবকিেু ফথনি
আল্লাহপানির মুহািত ফবকশ হনত হনব। মহান
আল্লাহ
পকবত্র িুরআন মজীনি ইরশাি িনরন- وَا
ِ
لَذِ يْنَ ا مَنُوْا اشَدُ حُبَا لله
যারা মু‘কমন, আল্লাহর েকত তানির মুহািত
সবযাকধ্ি েিি।
১১. আল্লাহর ওয়ানস্ত িানরা সানথ ফিাকস্ত ও দুশমকন
রাখা
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হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম বনলনেন: যার মনধ্য কতনকি গুে থািনব, ফস
ঈমাননর মধ্ুরতা, েিৃত স্বাি অনুভব িরনত
পারনবি. ফয বযকক্ত আল্লাহ ও তাাঁর রাসূলনি সবযাকধ্ি
মুহািত িরনব।
খ. ফিান বযকক্ত বা বস্তুর সানথ মুহািত িরনত হনল
আল্লাহর উনেনশযই িরনব। অনয ফিান উনেশয
িরনব না।
গ. ফিান বযকক্ত বা বস্তুনি মন্দ জাননত হনল,
শুধ্ুমাত্র আল্লাহর ওয়ানস্তই মন্দ জাননব। [সূত্র:
মুসনানি আহমাি। খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১০৩, ১৭৪,
২৩০, ২৪৮, ২৮৮।]
১২. রাসূলল্লু াহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লানমর
েকত মুহািত রাখা, সুন্নাতনি ভানলাবাসা
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর
েকত মুহািত রাখা ঈমাননর কবনশে শাখা। এর অথয
শুধ্ু মুহািনতর িাকব িরা বা নাত-গযল পড়া নয়,
বরং এর সংকিি িতযবয পালন িরনত হনব। যথাwww.darsemansoor.com

১. অিনরর দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লামনি ভকক্ত িরনত হনব।
২. বাকহযিভানব তাাঁর আিব-তাযীম রক্ষা িরনত
হনব।
৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম-এর
ওপর দুরূি ও সালাম পড়নত হনব।
৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লানমর
সুন্নাত তরীিার পায়রকব িরনত হনব।
১৩. ইখলানসর সানথ আমল িরা
ফয ফিান ফনি িাজ খাকলসভানব আল্লাহনি রাকজখুকশ িরার কনয়নত িরা ঈমাননর িাকব। কনয়ত
খাকলস হনব, মুনাকফিী ও করয়া থািনত পারনব না।
মু‘কমননর সিল িাজ এিমাত্র আল্লাহনি সন্তুি
িরার জননযই হনত হনব।
১৪. গুনাহ ফথনি তাওবা িরা
তাওবা শুধ্ু গাঁি-বাধ্া িতগুনলা শব্দ উচ্চারনের নাম
নয়; বরং গুনানহর িারনে অনুতপ্ত হনয় ক্ষমা ফিনয়
তা ফথনি সম্পূেযরূনপ পরনহয িরা জরুরী। এি
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বুযুগয আরবীনত অকত সংনক্ষনপ তাওবার বযাখযা
এভানব িনরনেন- التوبة حترق احلشا على اخلطأ
গুনানহর িারনে মননর কভতর অনুতানপর আগুন
জ্বলানিই তাওবা বনল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনন
মাসউি রাকয. বনলন-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরনেন: الندم توبة
অনুতানপর নামই তাওবা। [সূত্র:মুসানানি আহমাি
খণ্ড-১, পৃষ্ঠা -৩৭৬, ৪২৩, ৪৩৩।]
১৫.অিনর আল্লাহর ভয় রাখা
হযরত মু‘আয রাকয. হনত করওয়ানয়ত আনে ফয,
ঈমানওয়ালার কিল িখননা ফখািার ভয় োড়া থানি
না, সবসময়ই তা আল্লাহর ভনয় িম্পমান থানি।
ফিান সময়ই কনকশ্চি হনয় বনস থািনত পানর না।
[সূত্র: কহলইয়াতুল আউকলয়া।]
১৬. আল্লাহপানির রহমনতর আশা িরা
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িুরআন শরীনফ আনে, যারা িাকফর, তারাই শুধ্ু
আল্লাহপানির রহমত হনত কনরাশ হয়। আল্লাহর
রহমনতর আশা রাখা ঈমাননর এিকি কবনশে শাখা।
১৭. লজ্জাশীলতা বজায় রাখা
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি
িনরনেন- احليا ء شعبة اَلميان
লজ্জাশীলতা ঈমাননর এিকি বড় শাখা। [সূত্র:
বুখারী খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬ ও মুসকলম খণ্ড-১, পৃষ্ঠা৪৭।]
১৮. শুিরগুযার হওয়া
শুির দুই েিার। ি. আল্লাহর শুির আিায় িরা,
কযকন েিৃত িাতা। আল্লাহ তা‘আলা বনলন, আমার
শুির িনরা, নাশুিকর িনরা না।
খ. মানুনের শুির আিায় িরা। অথযাৎ যানির
হানতর মাধ্যম আল্লাহপানির ফনয়ামত পাওয়া যায়,
তানির শুির িরা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ
ওয়া সাল্লাম বনলন, ফয বযকক্ত মানুনের শুির
আিায় িরনলা না, ফস আল্লাহর শুির িরনলা না।
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১৯. অঙ্গীিার রক্ষা িরা
আল্লাহ তা‘আলা বনলনেন- يَا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا
ِبِالْعُقُود
ফহ ঈমানিারগে! অঙ্গীিার পূেয িনরা। অথযাৎ
িাউনি ফিান িথা কিনয় থািনল তা রক্ষা িনরা।
[সূত্র: সূরা মাকয়িা ১]
২০. সবর বা ধধ্যয ধ্ারে িরা
আল্লাহ তা‘আলা বনলন, যারা সবর িনর, আল্লাহ
তা‘আলা তানির সানথ (সহায়) আনেন।
২১. তাওয়াযু বা নম্রতা অবলম্বন িরা
নম্রতা অথয কননজনি কননজ অির ফথনি সিনলর
তুলনায় ফোি মনন িরা। রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনেন, ফয বযকক্ত আল্লাহর
উনেনশয নম্রতা অবলম্বন িনর, আল্লাহ তা‘আলা
তার মযযািা বাকড়নয় ফিন। [সূত্র: কহলয়াতুল
আউকলয়া খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-১২৯, কমশিাত-৪৩৪।]
২২. িয়াদ্রয ও ফেহশীল হওয়া
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হযরত আবু হুরাইরা রাকয. করওয়ানয়ত িনরন,
নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনেন,
ফয বযকক্ত দুভযাগা, তার ফথনিই িয়া কেকননয় ফনয়া
হয়। [সূত্র: মুসনানি আহমাি খণ্ড-২, পৃষ্ঠা ৩০১ ও
কতরকমযী শরীফ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৪।]
২৩. তািিীনর সন্তুি থািা
তািিীনর সন্তুি থািানি ‘করয়া কবল িাযা’ বনল,
মহান আল্লাহর সিল ফয়সালা সন্তুি কিনত্ত গ্রহে
িরা। আল্লাহর হুিুনম কবপি-আপি বা দুঃখ-িি
আসনল অসন্তুি না হওয়ার অথয এই নয় ফয, মনন
িি লাগনত কিনব না, ফপনরশানও হনব না।
ফিননা,িনির কবেনয় িি লাগাই ফতা স্বাভাকবি|
তনব আসল িথা হনে, িি লাগনলও বুকদ্ধর দ্বারা
ও জ্ঞাননর দ্বারা তার মনধ্য িলযাে আনে এবং এিা
আল্লাহপানিরই হুিুনম হনয়নে মনন িনর ফসিানি
পেন্দ িরনব। িিনি মনন স্থান কিনব না।
২৪. তাওয়াক্কুল অবলম্বন িরা
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আল্লাহ তা‘আলা বনলনেন- و على الله فليتوكل
املؤمنون
যানির ঈমান আনে, তানির শুধ্ু আল্লাহ
তা‘আলারই ওপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) িরা উকিত।
২৫. অহংিার না িরা
অহংিার না িরা অথযাৎ অননযর তুলনায় কননজনি
কননজ ভানলা এবং বড় মনন না িরা ঈমাননর অঙ্গ।
তাবারানী নামি হািীনসর কিতানব এিকি হািীস
বকেযত আনে- কতনকি কজকনস মানুনের জননয
সবযনাশিারীি. ফলাভ-ফয ফলাভনি না সামকলনয় বরং মানুে তার
অনুগত হয়।
খ. নফসানী খানয়শ-ফয নফসানী খানয়শনি িমন
না িনর বরং তার িাকহিা অনুযায়ী িাজ িরা হয়।
গ. অহংিার-তািািুর বা অননযর তুলনায় কননজনি
ভানলা ও বড় মন িনর। [সূত্র : তাবারানী আউসাত:
খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা-৪৮৬, কহলয়া: খণ্ড ৩,-পৃষ্ঠা-২১৯।]
২৬. ফিাগলখুরী, িীনা ও মননামাকলনয বজযন িরা
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলন,
ফিাগলখুরী ও িীনা মানুেনি ফিাযনখ কননয় ফফনল।
অতএব, ফিান মু‘কমননর কিনলই এ গকহযত খাসলত
থািা উকিত নয়। [সূত্র: তারারানী, আউসাত খণ্ড ৫,
পৃষ্ঠা ১২৫ হািীস (৪৬৫৩)]
২৭. হাসাি বা কহংসা-কবনদ্বে বজযন িরা
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি
িনরন, অকে ফযমন িািনি ভস্ম িনর ফফনল, তদ্রূপ
কহংসা মানুনের ফনিীনি ভস্ম িনর ফফনল। অতএব
খবরিার! খবরিার! ফতামরা িখননা কহংসা-কবনদ্বে
িরনব না। [সূত্র: ইবনন মাজাহ পৃষ্ঠা -৩১০]
২৮. ফিাধ্ িমন িরা
আল্লাহ তা‘আলা িুরআন শরীনফ ফিাধ্
িমনিারীনির েশংসা িনরনেন। অনথযি রাগ িরা
গুনাহ। রাগ-ফিাধ্ িমনন হািীনস তািীি এনসনে।
তনব ইসলানমর কবরুনদ্ধ ফিান আয়াত আসনল,
ফসখানন ফিাধ্ ও অসন্তুকি েিশযনই ঈমাননর িাকব।
২৯. অননযর অকনি সাধ্ন ও েতারো না িরা
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম
বনলনেন, ফয অননযর ক্ষকত িনর অথযাৎ পনরর মন্দ
িায়, অপরনি িিায়, ফধ্াাঁিা ফিয়, তার সানথ ফিান
সংরবই ফনই। [সূত্র: মুসকলম শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা৭০]
৩০. দুকনয়ার অতযকধ্ি মায়া-মুহািত তযাগ িরা
হযরত নবী িরীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম
বনলন ফয দুকনয়ানি ভালবাসনব, তার আকখরানতর
ফলািসান হনব এবং ফয আকখরাতনি ভালবাসনব,
তার দুকনয়ার কিেু ক্ষকত হনব। ফহ আমার উম্মতগে!
ফতামানির মঙ্গনলর জননয আকম ফতামানিরনি
বলকে, ফতামরা অস্থায়ী ও ক্ষেস্থায়ী দুকনয়ানি
ভানলানবনস কিরস্থায়ী আকখরাতনি নি িনর কিও
না। ফতামরা সিনলই কিরস্থায়ী পরিালনিই
শক্তভানব ধ্র এবং ফবকশ িনর ভালবানসা। অথযাৎ
দুকনয়ার মুহািত পকরতযাগ িনর আকখরানতর
েস্তুকতনত আমনলর েকত যথাযথ ধ্াকবত হও। [সূত্র:
মুসনানি আহমি খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা -৪১২ ও বাইহািী,
খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৭০।]
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ঈমান সংকিি সাতকি িাজ-যা জবাননর দ্বারা সমাধ্া
হয়
৩১. িাকলমা পড়া
িাকলমার অথয-আল্লাহ তা‘আলার সনঙ্গ বান্দার
অঙ্গীিানরর িথা কিনল কবশ্বাস িরার সানথ সানথ
মুনখ স্বীিার িরা। ইমাম আহমি রহ. এিকি
হািীস বেযনা িনরনেন-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলন, ফতামরা ঈমান তাজা
িরনত থািনব। আরয িরা হনলা, ইয়া রাসূলাল্লাহ!
ঈমান তাজা িরনত হনব ফিমন িনর? হুযূর
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি িরনলন,
খুব ফবকশ িনর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু িাকলমা পড়নত
থািনব। [সূত্র: আহমি, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা -৩৫৯।]
হযরত আবু সাঈি খুিরী ও হযরত আবু হুরাইরা
রাকয. হনত করওয়ানয়ত আনে হুযূর সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলন, মৃতুযর দ্বারোনি
উপনীত (মুমূেয) ফলািনিরনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু
িাকলমার তালিীন িাও। [সূত্র:মুসকলম শরীফ, খণ্ড১, পৃষ্ঠা ৩০০]
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এতদ্বযতীত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু িাকলমার ফযীলত
সম্বনে আনরা অননি হািীস বকেযত রনয়নে। অিনর
আল্লাহ আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লানমর েকত ঈমাননর পাশাপাকশ মুনখ তার
েিাশই রনয়নে িাকলমার কভতর।
৩২. িুরআন মাজীি কতলাওয়াত িরা
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম
বনলনেন, িুরআন শরীফ কতলাওয়াত িরনত থাি।
ফিননা, যারা িুরআন শরীফ কতলাওয়াত িরনত
থািনব, কিয়ামনতর কিন স্বয়ং িুরআন শরীফ
তানির জনয শাফা‘আত িরনব। [সূত্র : মুসকলম
শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৭০।]
৩৩. দ্বীকন ইলম কশক্ষা িরা
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম
বনলনেন, আল্লাহ তা‘আলা যার ভানলা িরার ইো
িনরন, তানি দ্বীননর ইলম ও িুরআনী জ্ঞান িান
িনরন। [সূত্র:বুখারী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬ ও মুসকলম
শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৩৩] কতকন আনরা বনলনেন,
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ইলম কশক্ষা িরা েনতযি মুসলমাননর ওপর ফরয।
[সূত্র : ইবনন মাজাহ, পৃষ্ঠা-২০]
আরবী ভাোয় বুযৎপকত্ত না থািার িারনে এবং
উসতানির িানে হািীস না পড়ার িরুন অনননি
এই হািীনসর দ্বারা আধ্ুকনি কবিযার নানম ভাো
কশক্ষা এবং জ্ঞাননর নানম জড়জগনতর জ্ঞান লানভর
অথয বুনে এবং বুকেনয় থানি। এিা সম্পূেয ভুল ও
মনগড়া বযাখযা। এখানন ইলম দ্বারা এিমাত্র দ্বীননর
জ্ঞানই উনেশয।
৩৪. দ্বীকন ইলম কশক্ষা ফিওয়া
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলন,
িানরা কনিি ফিান ইলনমর িথা কজনজ্ঞস িরা হনল
অথযাৎ কশক্ষাোথযী হনল, ফস জানা সনেও যকি তা
েিাশ না িনর অথযাৎ কশক্ষা না ফিয়, তনব
কিয়ামনতর কিন আল্লাহ তা‘আলা তানি আগুননর
লাগাম পকরনয় (শাকস্ত) কিনবন। [সূত্র: আবু িাউি
খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫১৫ ও কতরকমযী শরীফ, খণ্ড -২,
পৃষ্ঠা-৯৩]
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অনয হািীনস এনসনে, দ্বীন কশক্ষা িানিারীর জনয
আসমান ও জকমননর সিল মাখলুি দু‘আ িরনত
থানি। [সূত্র: কতরকমযী শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা ৯৭ ও
কমশিাত শরীফ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪।]
তাই আল্লাহপাি যানি দ্বীকন ইলম িান িনর
ফসৌভাগযমকিত িনরনেন, তার িতযবয হনে,
অনযনি ফসই ইলম কশখাননা।
৩৫. আল্লাহর কনিি দু‘আ বা োথযনা িরা
হযরত আনাস রাকয. করওয়ানয়ত িনরন, রাসূলল্ল
ু াহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলন, দু‘আ
ইবািনতর মগজ। [সূত্র : কতরকমযী শরীফ, খণ্ড-২,
পৃষ্ঠা-১৭৫।]
রাসূলুল্লাহ আলাইকহ ওয়া সাল্লাম আনরা বনলন,
আল্লাহর কনিি দু‘আ িাওয়ার মনতা মূলযবান
কজকনস আর ফনই। অথযাৎ বান্দা যকি আল্লাহ
তা‘আলার িানে কিেু িায়, তনব আল্লাহ তা‘আলা
বড়ই সন্তুি হন। [সূত্র : কতরকমযী শরীফ, খণ্ড-২,
পৃষ্ঠা -১৭৫।]
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তাই আল্লাহপানির িানে দু‘আ িরনত হনব। হাজত
িাইনত হনব।
৩৬. আল্লাহর কযকির িরা
হযরত আবু মূসা আশআরী রাকয. করওয়ানয়ত
িনরন, কেয়নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম
বনলন, ফয আল্লাহর কযকির িনর, ফস জীকবনতর
নযায় এবং ফয, কযকির িনর না, ফস মৃতুয-তুলয।
[সূত্র: বুখারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৯৪৮ ও মুসকলম শরীফ,
খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬৫।]
রাসূনল আিরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম
বনলন, কবকভন্ন কজকননসর ময়লা িূর িরার জনয
কবকভন্ন বযবস্থা ও যন্ত্র আনে; কিনলর মকলনতা িূর
িরার বযবস্থাপনা হনে আল্লাহর কযকির। [সূত্র:
বাইহািীম শু‘আবুল ঈমান খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৯৬।]
৩৭. ফবহুিা িথা হনত জবাননি রক্ষা িরা
হযরত সাহল কবন সা’ি রাকয. বেযনা িনরন, রাসূনল
িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলন,
আমার জনয ফয বযকক্ত দু’কি কজকননসর কযম্মািার বা
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জাকমন হনব-এি যা তার ওষ্ঠদ্বনয়র মানে আনে
অথযাৎ কজহ্বা, দুই যা তার উরুদ্বনয়র মানে আনে
অথযাৎ লজ্জাস্থান, আকম তার জননয ফবনহশনতর
যাকমন ও কযম্মািার হনবা। [সূত্র: বুখারী শরীফ খণ্ড২, পৃষ্ঠা -৯৫৮-৯৫৯।]
ঈমান সংকিি ৪০ কি িাজ যা বাকহযি অঙ্গ-েতযনঙ্গর
দ্বারা সমাধ্া হয়
বাকহযি অঙ্গ-েতযনঙ্গর দ্বারা ঈমাননর ফমাি ৪০কি
িাযয সমাধ্া হয়। তন্মনধ্য ১৬কি িাজ কননজই িরনত
হয়। ৬কি কননজর ফলািনির সনঙ্গ িরনত হয়। এবং
১৮কি অনযানয জনসাধ্ারনের সানথ িরনত হয়।
কবস্তাকরত কনম্নরূপ:
ঈমান সংকিি ১৬ কি িাজ যা- কননজ কননজই িরনত
হয়
৩৮. পাি-সাফ ও পকরষ্কার-পকরেন্নতা বজায় রাখা
হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম ইরশাি িনরন, তাহারাত (পাি-সাফ থািা)
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ঈমাননর অনধ্যি। [সূত্র: মুসকলম, শরীফ, খণ্ড-১,
পৃষ্ঠা-১১৮।]
৩৯. নামায িাকয়ম িরা
হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম ইরশাি িনরন, ফতামানির ফেনলনমনয়নির
বয়স যখন সাত বের হয়, তখন তানিরনি নামায
পড়ার জননয আনিশ িনরা। িশ বের হনল যকি
তারা নামায না পনড়, তাহনল তানিরনি হানতর
দ্বারা শাকস্ত কিনয় নামায পড়াও। আর তানির
শয়ননর কবোনা পৃথি িনর িাও, অথযাৎ যখন
তানির কিেু জ্ঞান-বুকদ্ধ হয়, তখন তানির পৃথি
কবোনায় শুনত িাও। [সূত্র: আবু িাউি শরীফ, খণ্ড১, পৃষ্ঠা-৭০।]
নামায পড়ায় েভূত ফযীলত ও সওয়াব এবং
নামায তরি িরায় িকিন শাকস্ত ও আযাব সম্বনে
িুরআননর বহু আয়াত এবং েিুর হািীনসর বেযনা
এনসনে।
৪০। যািাত ফিয়া
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হযরত আবু হুরাইরা রাকয. করওয়ানয়ত িনরন,
হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম ইরশাি িনরন, আল্লাহ তা‘আলা যানিরনি
মাল িান িনরনেন, তারা যকি যািাত না ফিয়,
তাহনল কিয়ামনতর কিন ফসই মানলর দ্বারা কবোক্ত
সাপ বানাননা হনব এবং ফস সাপ তানির গলায়
ফপাঁকিনয় ফিয়া হনব। [সূত্র : বুখারী শরীফ, খণ্ড-১,
পৃষ্ঠা-১৮৮।]
৪১। ফরাযা রাখা
ফরাযার ফযীলত সম্বনে এবং ফরাযা োড়নল ফয িত
বড় গুনাহ হয়, ফস কবেনয় অননি হািীস বকেযত
আনে। এি হািীনস হযরত রাসূনল িারীম
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি, ইো
পূবযি রমযাননর ফিান এিকি ফরাযা ফেনড় কিনল
সারা জীবন ফরাযা ফরনখও তার ক্ষকতপূরে সম্ভব
নয়। [সূত্র: বুখারী শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫৯।]
৪২. হজ্ব িরা (উমরা পৃথি আমল হনলও তা
হনজরই এিকি পযযায়)
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হযরত আবু উমামা রাকয. হনত করওয়ানয়ত আনে,
হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম ইরশাি িনরন, গকরব হওয়া, বািশাহর
জুলুমগ্রস্ত হওয়া কিংবা ফরাগািাি হওয়া (এই কতন
িারনে হজ্ব না িরনত পারনল, তানত গুনাহ হনব
না); এই কতন েিার বাধ্া-কবনের ফিান এিকি না
থািা স্বনেও ফয বযকক্ত হজ্ব না িরনব, তার ইো,
িাই ফস ইহুিী হনয় মারা যাি অথবা নাসারা হনয়
মারা যাি। অথযাৎ মুসলমান কহনসনব তার মৃতুয
শংিামুক্ত নয়। [সূত্র: সুনানন িাকরমী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা
-৪৫।]
অবশয ফরাগািাি ধ্নী বযকক্তর হজ্ব মাফ হনব না।
ফরাগমুকক্তর সম্ভাবনা না থািনল তার ওপর হজ্ব
বিল িরাননা জরুরী।
৪৩. ইকতফাি িরা
হযরত আকয়শা কসেীিা রাকয. করওয়ানয়ত িনরন,
হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম ফি আল্লাহ তা‘আলা যাবৎ না ওফাত
কিনয়নেন, ফস যাবৎ কতকন সবযিা রমযান শরীনফর
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ফশে িশ কিন ই‘কতিাফ িরনতন এবং তাাঁর
ইনকতিানলর পর সম্মাকনতা কবকবগে ই‘কতিাফ
িনরনেন। [সূত্র: বুখারী শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৭১
ও মুসকলম শরীফ, খণ্ড-১ পৃষ্ঠা -৩৭১।]
৪৪. কহজরত িরা
ঈমান বাাঁিাননার জনয স্বজন ও স্বনিশ তযাগ িনর
অনযত্র কনরাপি আরয় গ্রহেনি ‘কহজরত’ বনল।
হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম ইরশাি িনরন, কহজরনতর িারনে পূবযবতযী
সমস্ত গুনাহ মাফ হনয় যায়। [সূত্র: মুসকলম শরীফ,
খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৭৬]
৪৫. নযর (মান্নত) পুরা িরা
হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম ইরশাি িনরন, ফয বযকক্ত আল্লাহর
ফরমাবরিাকর িরার নযর (মান্নত) মাননব, তার ফস
নযর-মান্নত পুরা িরনত হনব; কিন্তু যকি ফিউ
আল্লাহর নাফরমানী িরার মান্নত মানন, তাহনল
ফসই মান্নত পুরা িরা যানব না। এ ধ্রনের মান্নত
www.darsemansoor.com

িরা গুনাহ। [সূত্র : বুখারী শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা৯৯১]
৪৬. িসম রক্ষা িরা
পকবত্র িুরআনন ইরশাি হনয়নে- ْوَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُم
িসম ফখনল তা রক্ষা িনরা। অথযাৎ িসম ফখনল তা
কিি রাখা অথবা িসম ভঙ্গ হনল, তার িাফফারা
ফিয়া িতযবয। [সূত্র :সূরা মাকয়িা, আয়ত-৮৯।]
৪৭. িাফফারা আিায় িরা
িাফফারা িার েিার। যথা-ি, িসনমর িাফফারা,
খ. ভুলবশত খুননর িাফফারা, গ. স্ত্রীর সানথ কযহার
িরার িাফফারা ও . রমযাননর ফরাযার
িাফফারা। এ সিল বযাপানর িাফফারা ওযাকজব
হনয় ফগনল তৎক্ষোৎ িাফফারা আিায় িরা
ঈমাননর িাকব।
৪৮. সতর োিা
হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম ইরশাি িনরন, আল্লাহপানির ওপর এবং
www.darsemansoor.com

কিয়ামত কিননর ওপর ফয ঈমান রানখ, ফস ফযন
িাপড় পনর হাম্মানম (নগাসলখানায়) যায়, অথযাৎ
মানুেনির সম্মুখ কিনয় সতর খুনল না যায়। [সূত্র :
কতরকমযী শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১০৭।]
৪৯. িুরবানী িরা
হযরত যাকয়ি ইবনন আরিাম রাকয. হনত
করওয়ানয়ত আনে, এিিা সাহাবানয় কিরাম রাকয.
হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম-এর কখিমনত আরয িরনলন, ইয়া
রাসূলাল্লাহু! এই িুরবানী িী কজকনস? হযরত
রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম
বলনলন, এিা ফতামানির কপতা হযরত ইবরাহীম
আ.- এর তরীিা । সাহাবীগে আরয িরনলন,
হুযূর! আমরা এর েকতিানন িী পাব? হযরত
রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম
বলনলন, েনতযিকি পশনমর পকরবনতয এি এিকি
ফনিী পানব। [সূত্র: ইবনন মাজাহ, পৃষ্ঠা-২২৬।]
িুরবানীর ফযীলত সম্বনে আনরা অননি হািীস
রনয়নে।
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৫০. মৃত বযকক্তর িাফন-িাফন িরা
হযরত জাকবর রাকয. করওয়ানয়ত িনরন, হযরত
রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম
ইরশাি িনরন, যখন ফতামরা ফতামানির ফিান
মুসলমান ভাইনি িাফন িাও, তখন ভানলাভানব
িাফন কিনব। [সূত্র: মুসকলম শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা৩০৬]
৫১. ঋে ফশাধ্ িরা
হযরত আবদুল্লাহ ইবনন আিাস রাকয. করওয়ানয়ত
িনরন, হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ
ওয়া সাল্লাম ইরশাি িনরন, আল্লাহর রাস্তায় শহীি
হনত পারনল, সব গুনাহ মাফ হনয় যায়, কিন্তু
পনরর ঋে অথযাৎ বান্দার ফয ফিান েিার হি মাফ
হয় না। [সূত্র : মুসকলম শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৩৫।]
সুতরাং, খুব ফবকশ জরুরী িরিার ও এিাি
অপারগতা বযতীত ঋে গ্রহে িরাই অনুকিত।
তারপনরও ফিিায় পনড় ঋে িরনল বযবস্থা হওয়ার
সানথ সানথই তা পকরনশাধ্ িনর ফিয়া ঈমাননর
িাকব। যানত িনর িরজিাতানি িনি না ফফলা হয়।
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মুসলমান ভাইগে! পনরর িানে ঋেগ্রস্ত থািা বড়
মারাত্মি িথা। কিিা িনর ফিখুন, শহীনির মতযবা
হনত বড় মতযবা আর িার হনত পানর? অথি সিল
েিার গুনাহ মাফ হনলও বান্দার হি মাফ হনব না।
৫২. বযবসা-বাকেনজয সততা বজায় রাখা
হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম ইরশাি িনরন, সতযবািী খাাঁকি কবশ্বস্ত
িারবারী-বযবসায়ী হাশনরর ময়িানন নবীগে,
কসেীিগে ও শহীিগনের সঙ্গী হনব। [সূত্র :
কতরকমযী শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা -২৩০।]
৫৩. সতয সাক্ষয ফিয়া
আল্লাহ তা‘আলা বনলনেন- َْوَلَ تَ ْكتُمُوا الشَهَادَةَ وَمَن
ُيَكْتُمْهَا فَإ َِنهُ آَثِمٌّ قَلْبُه
সাক্ষয ফগাপন িনরা না। অথযাৎ সতয িনা ফজনন তা
লুকিনয় ফরনখা না। ফয তা লুকিনয় রাখনব, তার
আত্মা পাকপষ্ঠ। [সূত্র : সূরা বািারা, আয়াত-২৮৩।]
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সতয িনা ফজননও েনয়াজননর সময় সাক্ষয না
কিনয় ফগাপন িরা দুরুস্ত নয়।
ঈমান সংকিি ৬কি িাজ- যা আপনজননর সানথ
সম্পৃক্ত
৫৪. কববানহর দ্বারা িকরত্র রক্ষা িরা
হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম ইরশাি িনরন, ফহ যুবসমাজ! ফতামানির
মনধ্য ফয স্ত্রীর ভরে-ফপােনের বনন্দাবস্ত িরনত
পানর, তার কববাহ িরা উকিত। ফিননা, কববাহ
িরনল িক্ষুর ফহফাযত হয় এবং িামকরপুও িমন
হয়। [সূত্র:বুখারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭৫৮ ও মুসকলম
শরীফ, খণ্ড-১,পৃষ্ঠা৪৪৯।]
৫৫. পকরবারবনগযর হি আিায়
হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম ইরশাি িনরন, কননজর পকরবার পকরজননর
জরুরত পূেয িরার জননয খরি িরাই মানলর
সনবযাৎিৃি সদ্বযবহার। [সূত্র : মুসকলম শরীফ।]
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কননজর কপতা-মাতা, ফেনলনমনয়, স্ত্রী ও িািরনওির, ফগালাম-বািী ইতযাকিও পকরবারভুক্ত।
পকরবার-পকরজননর হি শুধ্ু তানির খাওয়াননা
পরাননা আর স্বাস্থযবান িনর গনড় ফতালার নাম নয়,
বরং তানির িুরআন হািীস ও দ্বীকন কবেনয়
কশক্ষািান িরা, িকরত্রবান িরনত ফিিা িরা, িুিময,
িুসংসগয, িুকশক্ষা হনত বাাঁকিনয় রাখা এবং তানির
সানথ নরম বযবহার িরাও তানির হি (োপয)। এ
হি আিায় িরা ঈমাননর শাখা।
৫৬. কপতা-মাতার ফখিমত িরা
হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম ইরশাি িনরন, কপতা-মাতার খুকশনত
আল্লাহর খুকশ এবং কপতা-মাতার অসন্তুকিনত
আল্লাহর অসন্তুকি কনকহত। [সূত্র : কতরকমযী শরীফ,
খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৯।]
অনয হািীনস আনে, সিান কপতা-মাতার ফিহারার
কিনি মুহািনতর নজনর এিবার তািানল তার
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আমলনামায় এিকি িবুল হনজ্বর সওয়াব ফলখা
হয়।
৫৭. সিান লালন-পালন িরা
সিাননিরনি দ্বীকন ইলম ও আিব-িায়িা কশক্ষা
ফিওয়াও লালন-পালনভুক্ত এিকি িাকয়ে। হযরত
রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম
ইরশাি িনরন, ফয বযকক্তর কতনকি ফমনয় হনব, আর
ফস তানিরনি যনত্নর সানথ ইসলামী আিবআখলাি কিনব এবং তানিরনি ফেনহর সানথ
লালন-পালন িরনব, ফস কনশ্চয়ই ফবনহশনত েনবশ
িরনব। [সূত্র: আল-আিাবুল মুফরাি কলল বুখারী,
পৃষ্ঠা-৩৭।]
৫৮. আত্মীয়তা রক্ষা িরা
হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম ইরশাি িনরন, ফয আত্মীয়বনগযর সানথ
অসদ্বযবহার িরনব, ফস ফবনহশনত ফযনত পারনব না।
[সূত্র: বুখারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা -৮৮৫ ও মুসকলম, খণ্ড,২, পৃষ্ঠা-৩১৫।]
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আত্মীয় বলনত মাতা-কপতা, ভাই-ফবান, িািা-ফুফু,
ভাকতজা-ভাকতজী, ভাকগনা-ভাকগনী, মামা-খালা,
নানা-নানী, িািা-িািী ইতযাকি সবাই অিভুযক্ত।
৫৯. মকননবর ফরমাবরিার হওয়া
হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম ইরশাি িনরন, ফগালাম যকি মকননবর
অনুগত ফথনি আল্লাহর ইবািত িনর তানি কদ্বগুে
সওয়াব ফিওয়া হনব। [সূত্র : বুখারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা৩৪৬।]
ঈমান সংকিি ১৮কি িাজ-যা অনয ফলািনির সানথ
সম্পৃক্ত
৬০. নযায়কবিার িরা
হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম ইরশাি িনরন, সাত েিার ফলািনি আল্লাহ
তা‘আলা কিয়ামনতর কিনন আরনশর োয়ায় স্থান
িান িরনবন, তন্মনধ্য নযায়কবিারি এিজন। [সূত্র :
বুখারী, খণ্ড-পৃষ্ঠা-৯০]
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৬১. জামাআনতর সানথ ঐিযবদ্ধ থািা ও কজহাি
িরা
হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম ইরশাি িনরন, আল্লাহ তা‘আলা আমানি
ফয পাাঁিকি িানজর হুিুম িনরনেন, ফতামানির আকম
ফস পাাঁিকি িানজর হুিুম িরকে। ি. ইমানমর
[ইসলানমর রািেধ্াননর] আনিশ রবে িরা, খ. ফস
আনিশ খুকশর সানথ পালন িরা, গ. দ্বীন েিার িরা
এবং দ্বীন েিারানথয কজহাি িরা, . দ্বীন-ঈমান
রক্ষানথয কহজরত িরা বা স্বজন ও স্বনিশ তযাগ িরা
ও ঙ. খাাঁকি মুসলমাননির জামানতর সানথ
এিতাবদ্ধ হনয় থািা অথযাৎ তানির আক্বীিা ফথনি
সামানযতম কভন্ন আক্বীিা ফপােে না িরা। ফয
জামাআত ফেনড় অধ্য হাত পকরমােও দুনর সনর
পনড়নে, অথযাৎ নতুন ফিান আক্বীিা গ্রহে িনরনে
ফস ইসলানমর রজ্জুনি গিযান হনত ফফনল কিনয়নে।
[সূত্র : কতরকমযী শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা -১১৩-১১৪,
ও মুসনানি আহমাি, খণ্ড -৫ পৃষ্ঠা-৩৩৪।]
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জামানতর সানথ থািার অথয এই ফয, আক্বাকয়িআমনলর কবেনয় আহনল হনির পায়রকব িরনব। ফয
সিল হক্কানী আকলম-উলামা ও দ্বীনিার মুসলমান
িুরআন ও সুন্নাহ মনত িনলন, তারাই আহনল হি।
৬২. রাি েধ্াননর আনুগতয িরা
হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম ইরশাি িনরন, আকম ফতামানির অকসয়ত
িরকে, আল্লাহ তা‘আলার ভয় সবসময় কিনল
জাগরূি ফরনখা এবং ইসলামী রািেধ্ান ও খলীফা
এিজন হাবশী ফগালাম হনলও তার আনিশ রবে
িনর তা পালন িনরা। [সূত্র: কতরকমযী শরীফ খণ্ড১, পৃষ্ঠা -৩০০।]
ইসলামী রাি েধ্াননর আনুগতয িরা জরুরী। কিন্তু
রািেধ্ান যকি ইসলামী নীকত কবনরাধ্ী ফিান
ফরমান জাকর িনরন, তনব তা মানা জাকয়য নয়।
৬৩. দু’পনক্ষর িলহ কমকিনয় ফিয়া
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাি িনরন, ফিান দুই িল
মুসলমান যকি েগড়া-লড়াই িনর, তনব তানির
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মনধ্য মীমাংসা িনর িাও। এ ফক্ষনত্র যকি এি িল
অনয িনলর ওপর অতযািার িনর, তনব
অতযািারীনির কবরুনদ্ধ লড়াই িনরা, ফয যাবৎ না
তারা আল্লাহর কিনি রুজু হয়। [সূত্র :সূরা হুজুরাত,
আয়াত ৯।]
৬৪. সৎিানজ পরস্পনর সহায়তা িরা
আল্লাহ তা‘আলা বনলনেন, সৎিাজ ও
পরনহযগারীর কবেনয় এনি অননযর সহায়তা িরা।
[সূত্র : সূরা মাকয়িা, আয়াত-২।]
আনক্ষনপর কবেয়, আজিাল যকি ফিউ পরনহযগারী
অবলম্বন িনর ধ্ময পালন িরা শুরু িনর তাহনল
তার সহায়তা ফতা িূনরর িথা, তানি উনটা আনরা
িাট্টা-কবদ্রূপ িরা হয়। আর যকি ফিউ ফিান ভানলা
কিেু শুরু িনর, তনব তৎসংকিি সব ফবাো তারই
মাথার ওপর ফফনল রাখা হয় এবং ফসই সৎিাজনি
তার বযকক্তগত ফভনব অননযরা তার ফিান
সহনযাকগতা িরনত িায় না। এিা উকিৎ নয়।
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৬৫. ‘আমর কবল মারুফ ও নাহী আকনল মুনিার’
িরা
আমার কবল মারুফ অথয- (কননজ সৎিাজ িরার
পাশাপাকশ) অপরনি সৎিানজর কিনি িাওয়াত
ফিয়া এবং নাহী আকনল মুনিার অথয (কননজ অসৎ
িাজ ফথনি কবরত থািার পাশাপাকশ) অনযনি
অসৎিানজ কননেধ্ িরা।
আল্লাহ তা‘আলা বনলনِوَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَةٌّ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف
َوَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون
ফতামানির মনধ্য এমন এি িল ফলাি হওয়া
আবশযি, যারা মানুেনি দ্বীননর কিনি ডািনব।
তারা অপরনি সৎিানজর আনিশ িরনব এবং
অসৎিাজ হনত কফকরনয় রাখনত ফিিা িরনব। (যারা
এরূপ হনব) তানিরই (ইহনলৌকিি ও পরনলৌকিি)
জীবন সাথযি ও সফলিাম। [সূত্র: সূরা আনল
ইমরান, আয়াত-১০৪]
৬৬. হি বা ইসলামী িণ্ডকবকধ্ িাকয়ম িরা
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হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম ইরশাি িনরনেন- এিকি হি িাকয়ম িরা
িকল্লশ কিননর বৃকি অনপক্ষা অকধ্ি ভাল। অথযাৎ
সুসমনয় িকল্লশ বার বৃকি হনল, ফিনশ যত পকরমাে
বরিত আনস, এিকি হি িাকয়ম িরনল তিানপক্ষা
অকধ্ি বরিত আনস। [সূত্র: ইবনন মাজাহ, পৃষ্ঠা১৮২।]
৬৭. কজহাি িরা বা দ্বীন জাকর িরার জনয যথাসাধ্য
ফিিা িরা
আল্লাহ তা‘আলা ইরশাি িনরন-ফতামানির ওপর
কজহাি ফরজ িরা হল। রাসূলল্ল
ু াহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলন, কজহাি কিয়ামত
পযযি জারী থািনব। [সূত্র : আবু িাউি শরীফ,
খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৪৩ ও কমশিাত শরীফ খণ্ড-১, পৃষ্ঠা
১৮।]
এ হািীস দ্বারা ফবাো যায়, আনখরী উম্মনতর জনয
শুধ্ু বযকক্তগত ইবািত নাজানতর জনয যনথি নয়;
বরং আল্লাহর জকমনন দ্বীন িাকয়নমর জনয সবযাত্মি
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েনিিা িালাননা এবং েনয়াজনন সশস্ত্র কজহানি
অংশগ্রহে িনর জান কবসজযন কিনত েস্তুত থািা
জরুরী।
৬৮. আমানতিারী ও কিয়ানতিারী রক্ষা িরা
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি
িনরনেন, যার মনধ্য আমানতিারী ফনই, তার ঈমান
ফনই। [সূত্র: বাইহািী শরীফ শুআবুল ঈমান খণ্ড-৪
পৃষ্ঠা-৭৮ ও কমশিাত শরীফ, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ১৫।]
৬৯. মানুেনি িরনজ হাসানা ফিয়
হািীস শরীনফ বকেযত আনে, িান িরনল, িশগুে
সওয়াব পাওয়া যায়; আর িরনজ হাসানা কিনল
আিার গুে সওয়াব অকজযত হয়। [সূত্র:ইবনন
মাজাহ।পৃষ্ঠা-১৭৫।]
৭০. পাড়া-েকতনবশীর সানথ সদ্ববযবহার িরা
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম ইরশাি
িনরনেন, ফয বযকক্ত আল্লাহর উপর এবং কিয়ামত
কিবনসর ওপর ঈমান বজায় রাখনত িায়, ফস ফযন
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পাড়া-েকতনবশীনির সনঙ্গ সদ্বযবহার িনর এবং
তানিরনি িি না ফিয়। [সূত্র: বুখারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা ৮৮৯, মুসকলম শরীফ খণ্ড-১ পৃষ্ঠা -৫০।]
৭১. িারবানরর মনধ্য সততা ও সিািার অবলম্বন
িরা
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলন,
বযবসায়ীনিরনি কিয়ামনতর কিন ভীেে েিৃকতর
ফাকসিরূনপ উিাননা হনব। কিন্তু যারা আল্লাহর ভয়
কিনল ফরনখনে, সিািানরর সানথ কবশুদ্ধ িারবার
িনরনে এবং সতয-িথা বনলনে, তারা নাজাত
পানব। [সূত্র : কতরকমযী শরীফ, খণ্ড-১,পৃষ্ঠা-২৩০]
৭২. অথয-সম্পনির সদ্বযবহার িরা
আল্লাহ তা‘আলা বনলনেন, অনথযি অপিয় িনরা
না। [সূত্র: সূরা আরাফ, আয়াত-৩১।]
বুখারী শরীনফ আনে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইকহ ওয়া সাল্লাম বনলনেন, আল্লাহ ফতামানির
কতনকি িাজ পেন্দ িনরন না। অকতকরক্ত িথা বলা,
অনথযর অপবযবহার িরা এবং অকতকরক্ত েন ও
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তিয-বাহাস িরা। [সূত্র: বুখারী শরীফ, খণ্ড-পৃষ্ঠা২০০।]
৭৩. সালানমর জবাব ফিয়া
হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম ইরশাি িনরন, এি মুসলমাননর ওপর অনয
মুসলমাননর পাাঁিকি হি আনে-ি. সালাম কিনল,
জবাব ফিয়া। খ. রুে হনল, ফসবা-শুশ্রূো িরা। গ.
মৃতুযবরে িরনল, িাফন-িাফন িরা। . ডাি
কিনল বা িাওয়াত কিনল, ফস ডানি সাড়া ফিয়া। ঙ.
হাাঁকি কিনল, জবাব ফিয়া। [সূত্র : খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬৬
মুসকলম খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২১৩।]
৭৪. হাাঁকিিাতার জবাব ফিয়া
হাাঁকিিাতার জবাব হনে, হাাঁকিিাতা হাাঁকি কিনয় যখন
‘আল-হামদুকলল্লাহ’ বনল আল্লাহর শুির আিায়
িরনব, তখন রবেিারী ‘ইয়ারহামুিাল্লাহ’ বনল
তানি দু‘আ কিনব। হাাঁকিিাতার জবানব এ দু‘আ
িাননর তাৎপযয হনে, মুসলমান ভাইনয়র খুকশনত
খুকশ হওয়া এবং তার দুঃনখ দুঃকখত হওয়া। অথযাৎ
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এ দু‘আর মাধ্যনম েিাশ িরা হনে ফয, তার
সামানযতম খুকশনতও আমরা খুকশ।
৭৫. িাউনিও ফিানরূপ িি না ফিয়া
হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম ইরশাি িনরন, মুসলমান ফসই বযকক্ত, ফয
হানতর দ্বারা, মুনখর দ্বারা, বা অনয ফিান বযবহানরর
দ্বারা িাউনিও ফিানরূপ িি ফিয় না। অথযাৎ ফস
িানরা ফিান ক্ষকত িনর না। [সূত্র : বুখারী শরীফ,
খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৬।]
৭৬। অনবধ্ ফখলাধ্ুলা ও রঙ-তামাশা হনত ফবাঁনি
থািা
হযরত রাসূনল িারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইকহ ওয়া
সাল্লাম ইরশাি িনরন, কতন েিার ফখলা বযতীত
যত ফখলাধ্ুলা আনে, সবই অনথযি অথযাৎ পানপর
িাজ। ফস কতন েিার হনে, কজহানির জননয তীর
কননক্ষপ কশক্ষা িরা, কজহানির জনয ফ াড়া ফিৌড়াননা
কশক্ষা িরা এবং স্ত্রীর মন রক্ষানথয তার সানথ কিেু

www.darsemansoor.com

হাকস-রকসিতা িরা। [সূত্র : কতরকমযী শরীফ। খণ্ড১, পৃষ্ঠা-২৯৩।]
আল্লাহ তা‘আলার হুিুম পূেয িরার জনয শকক্ত ও
সুস্বাস্থয¨ জরুরী। ফসই কনয়নত কিেু বযায়াম, শরীর
িিযা বা জাকয়য ফখলাধ্ুলা অনথযি িানজর মনধ্য
শাকমল নয়।
৭৭। রাস্তা হনত িিিায়ি কজকনস সকরনয় ফফলা
রাস্তা ফথনি িিিায়ি কজকনস সকরনয় ফফলানি
হািীস শরীনফ ঈমাননর সবনিনয় ফোি শাখা
কহনসনব বলা হনয়নে। হািীনস বকেযত হনয়নেঈমাননর সত্তনরর উপনর শাখা আনে, তন্মনধ্য
সবযকনম্ন শাখা হনলা, রাস্তা হনত িিিায়ি কজকনস
সকরনয় ফফলা। [সূত্র : মুসকলম শরীনফ, খণ্ড-১,
পৃষ্ঠা-৪৭।]
কেয় পািি! এখন আমরা েনতযি নীরনব এিিু
কিিা িনর ফিকখ, উনল্লকখত ঈমাননর শাখাসমূনহর
িতগুনলা আমানির হাকসল হনয়নে, আর িতগুনলা
হাকসল হয়কন। ফযগুনলা আমানির হাকসল হনয়নে
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তার ওপর আল্লাহ তা‘আলার শুির আিায় িকর।
আর যা এখননা হাকসল হয়কন, তা হাকসল িরার
জনয হক্কানী আকলমগনের পরামশয অনুযায়ী েনিিা
িাকলনয় যাই এবং পূেযাঙ্গ ঈমান হাকসল িনর আল্লাহ
তা‘আলার সন্তুকি অজযনন তৎপর হই।
ঈমাননর শাখা সম্বনে এখানন অকত সংনক্ষনপ
যৎসামানয আনলািনা িরা হনয়নে। িকললেমােসহ কবস্তাকরত জানার জননয হািীমুল উম্মত
মুজাকেদুল কমল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী
থানভী রহ. এর অমর গ্রন্থ ‘ফুরূউল ঈমান’ পাি
িরুন। এোড়াও হযরত থানভী রহ.-এর ‘হায়াতুল
মুসকলমীন, হুিুিুল ইসলাম, ফবনহশতী ফযওর,
সাফাইনয় মু‘আমালাত’ এবং তাাঁর পেন্দনীয় ইমাম
গাযালী রহ. এর-‘তা‘লীমুেীন’ েভৃকত কিতাব
সহীহ ইসলামী কযনন্দগী গিন ও পকরপূেয ঈমান ও
আমল অজযননর জনয বড়ই উপিারী।
এ পযযি সহীহ ঈমান-আিীিার কববরে ফপশ িরা
হনলা। এ সিল ঈমান-আিীিার মনধ্য মানুনেরা ফয
পকরবতযন িনর ভ্রাি আিীিার জন্ম কিনয়নে, তা
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এখন বেযনা িরা হনে। যানত ফযসব ভ্রাি আক্বীিা
ফথনি ফবাঁনি থািা যায়।

সমাপ্ত
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