




مجمل أصول أهل السنة 
واجلماعة في العقيدة

إعداد
مركز أصول

تدقيق ومراجعة
د. محمد مرتضى بن عائش محمد

বাংলা
Bengali
بنغالي



ح املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد و توعية الجاليات بالربوة، ١٤٤١هـ

فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النرش 

مركز أصول للمحتوى الدعوي

مجمل أصول أهل السنة والجامعة يف العقيدة : اللغة البنغالية . /  مركز أصول للمحتوى الدعوي. - 

الرياض، ١٤٤١هـ 

٤٤ ص، ١2 سم x ١6٫5 سم

ردمك : 978-603-8297-36-0

أ.  العنوان ١- العقيدة اإلسالمية 

ديوي 2٤0   5978/١٤٤١

رقم االيداع: 5978/١٤٤١

ردمك : 978-603-8297-36-0

This book has been conceived, prepared and designed by the Osoul 
Centre. All photos used in the book belong to the Osoul Centre. The Centre 
hereby permits all Sunni Muslims to reprint and publish the book in any 
method and format on condition that 1) acknowledgement of the Osoul 
Centre is clearly stated on all editions; and 2) no alteration or amendment 
of the text is introduced without reference to the Osoul Centre. In the 
case of reprinting this book, the Centre strongly recommends maintaining 
high quality.

+966 11 445 4900

+966 11 497 0126
P.O.BOX 29465 Riyadh 11457
osoul@rabwah.sa
www.osoulcenter.com



অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু 
আল্াহর নামম





7

আহলুস সুন্নাহ ওয়নাল জনামনা‘আতের আকীদনার সংক্ষিপ্ত মূলনীক্ে

সূচীপত্র

ভূমমকা ৯

মুখবন্ধ ১১

প্রথম অধ্ায়: ইসলামী জ্ান অমবেষমণর মূল উৎস এবং তার 
প্রমাণপমজি উপস্াপমনর পদ্ধমত ১৩

মবিতীয় অধ্ায়: জ্ান ও মবশ্াস মবষয়ক তাওহীদ (তাওহীদুর 
রুবুমবয়াহ) ১৭

তৃতীয় অধ্ায়: ইচ্া বা চাওয়ার ক্ষেমরে তাওহীদ (তাওহীদুল 
উলুমহয়্া) ২১

চতুথ্থ অধ্ায়: আল-ঈমান ২৭

পঞ্চম অধ্ায়: আল-কুরআন আল্াহর বাণী ৩১

ষষ্ঠ অধ্ায়: আত-তাকদীর ৩৩

সপ্তম অধ্ায়: আল-জামা‘আত ও আল-ইমামত (সংঘবদ্ধ জীবন 
ও ক্নতৃত্ব) ৩৫

আহমল সুন্াহ ওয়াল জামা‘আমতর প্রধান প্রধান ববমিষ্্ ও তার 
পমরচয় ৩৯





9

আহলুস সুন্নাহ ওয়নাল জনামনা‘আতের আকীদনার সংক্ষিপ্ত মূলনীক্ে

ভূমমকা

সমস্ত প্রশংসা আাল্াহর জন্য, আমরা তাঁরই প্রশংসা করর এবং তাঁরই 

কাছে সাহায্য চাই এবং তারই রনকট ক্ষমা প্রার্থনা করর। আমারিগছক সমস্ত 

রবপয্থয় ও কু-কীরত্থ থরছক রক্ষার জন্য তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করর। আল্াহ 

যাছক রহিায়াত িান কছরন তার থকাছনা পরভ্রষ্টকারী থনই, আর যাছক 

পরভ্রষ্ট কছরন তার থকাছনা পর প্রিশ্থনকারী থনই। 

এবং আরম সাক্ষ্য প্রিান কররে থয আল্াহ োড়া থকাছনা ইলাহ থনই, রতরন 

এক এবং অরবিতীয় তার থকাছনা শরীক থনই এবং মুহাম্াি সাল্াল্াহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্াম আল্াহর রাসূল।

এই বইরট আহলুস সুন্াহ ওয়াল জামা‘আছতর একরট সংরক্ষপ্ত পররচয়। 

আমার অসংখ্য োত্র ও শুভানুধ্যায়ীছির আছবিছন পুরস্তকারট রলখছত ও 

প্রচার করছত প্রায়াসী হই। বইরটছত আমাছির পূব্থসূরী সাহাবাছয় থকরাম ও 

তাছবঈছনর আকীিা-রবশ্াস ও এর প্রকৃত অবস্া, সুস্পষ্ট ও সহজ ভাষায় 

সরন্ছবরশত হছয়ছে।

বইরট থলখার সময় রবছশষভাছব আরম থয রবষয়রটর প্ররত অত্যন্ত গুরুত্ব 

রিছয়রে তাহছলা শরী‘আতসম্ত ভাষা ও পররভাষার প্রছয়াগ, যা বর্্থত 

হছয়ছে আমাছির সম্ারনত ইমামগছ্ছির রনকট থরছক, আর এজন্যই 

আরম আমার আছলাচনায় রবস্তাররত ব্যাখ্যা রবছলেষ্, প্রমা্পরজি বা অছন্যর 

উদ্ৃরত উপস্াপন রকংবা থকাছনা করার ওপর টীকা থলখার পর পররহার 

কছররে, যরিও তা রেল অপররহায্থ। এর আছরকরট কার্ আমার ইচ্াও 
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রেল থয বইরটর কছলবর বৃরদ্ না কছর অল্প খরছচ ও সহজভাছব এরটছক 

পাঠছকর হাছত তুছল থিওয়া।

আকীিা সংক্ান্ত রবষছয়র এরট একরট সার সংছক্ষপ মাত্র। আশা করর 

ভরবষ্যছত থকাছনা পূ্্থ কছলবর বইছয়র মাধ্যছম এই পুরস্তকার অপূ্্থতাছক 

পূ্্থতািান করা যাছব। 

গুরুত্ব যাচাইছয়র জন্য রনম্নবর্্থত উলামা ও মাশাইখগছ্র সমীছপ আরম 

বইরট উপস্াপন করর।

 আশ-শাইখ আব্ুর রহমান ইবন নাছের আল-বাররাক

 আশ-শাইখ আব্ুল্াহ ইবন মুহাম্াি আল-গুনাইমান

 ড. হামযা ইবন হুসাইন আল-ছেছয়র

 ড. সের ইবন আব্ুর রহমান আল-হাওয়ালী

বইরট পছড় তারা অত্যন্ত সহৃিয়তার সাছর তাছির মতামত থপশ কছরন 

এবং রবরভন্ রবষছয়র ওপর টীকা সংছযাজন কছরন।

পররছশছষ আল্াহর রনকট কামনা করর, রতরন থযন এই ক্ষুদ্র প্রছচষ্টাছক একান্ত 

তাঁর সন্তুরষ্টর জন্য কবুল কছরন। দুরূি ও সালাম নবী মুহাম্াি সাল্াল্হু 

আলাইরহ ওয়াসাল্াম ও তাঁর সাহাবী ও পররবার-পররজছনর ওপর।

ড. নাছসর ইবন আব্ুল করীম আল-আকল

৩/৯/১৪১১ রহজরী
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মুখবন্ধ

 আকীদার অথ্থ
আরভধারনক রিক থরছক আকীিাহ শব্রট উৎকরলত হছয়ছে, আল-আকদু, 

আতাওসীকু, আল-ইহকামু বা িৃঢ় কছর বাঁধা বুঝাছনার অছর্থ। 

পররভাষায় আকীিা বলছত বুঝায়: এমন সছদেহাতীত প্রত্যয় এবং িৃঢ় 

রবশ্াসছক যাছত রবশ্াসকারীর রনকট থকাছনা সছদেছহর উছদ্রক করছত 

পাছর না।

তাহছল ইসলামী আকীিা বলছত বুঝায় : মহান আল্াহর ওপর িৃঢ় ঈমান 

রবশ্াস রাখা, অরনবায্থ করছ্ই আল্াহর একত্ববাি1 ও তাঁর আনুগত্যছক 

থমছন থনওয়া এবং রেররশতা, আসমানী রকতাবসমুহ, সকল রাসূল, 

রকয়ামত রিবস, তাকিীছির ভাছলা-মদে, কুরআন হািীছস রবশুদ্ভাছব 

প্রমার্ত সকল গাছয়বী রবষয় এবং যাবতীয় সংবাি, অকাট্যভাছব প্রমার্ত 

সকল তত্বমূলক বা কম্থমূলক রবষছয়র ওপর িৃঢ় রবশ্াস স্াপন করা।

 পূব্থসুরী বা সালমে সামলহীন:
সালছে সাছলহীন বলছত বুঝায় প্ররম রতন থসানালী যুছগর থলাকছির অর্থাৎ 

সাহাবাছয় থকরাম, তাছবঈন ও আমাছির সম্ারনত রহিায়াতপ্রাপ্ত ইমামগ্।

1 তন্মমধ্ তাওহীদুল আসমা ওয়াস মসোত ও তাওহীদুর উলুমহয়্াহ বা ইবাদামতর 
ক্ষেমরে তাওহীদ অন্তম। 
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আর তাছির অনুসর্কারী এবং তাছির পর অবলম্বনকারী প্রছত্যক 

ব্যরতিছক তাছির প্ররত সছম্বাধন করত সালােী বলা হয়।

 আহলুস সুন্াহ ওয়াল জামা‘আত:
আহলুস সুন্াহ ওয়াল জামা‘আত বলা হয় ঐ সমস্ত ব্যরতিছিরছক যারা 

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইরহ ওয়াসাল্াছমর হািীছসর অনুসারী এবং 

তাঁর সুন্াছতর অনুগত এবং তাছিরছক আল-জামা‘আত বলা হয় এই 

মছম্থ থয, তারা সছত্যর ওপর প্ররতরঠিত হছয়, িীছনর ব্যাপাছর রবরচ্ন্ না 

হছয় রহিায়াতপ্রাপ্ত ইমামছির েত্রোয়ায় একরত্রত হছয়ছেন এবং তাছির 

রবরুদ্াচারছ্ রলপ্ত হন রন, এোড়া থয সমস্ত রবষছয় আমাছির পূব্থসূরী 

সাহাবাছয় থকরাম ও তাছবঈগ্ একমত হছয়ছেন তারা তার অনুসর্ কছর, 

তাই এ সমস্ত কারছ্ই তাছিরছক আল-জামা‘আত বলা হয়।

এোড়া রাসূছলর সুন্াহর অনুসারী হওয়ার কারছ্ কখছনা তাছিরছক 

আহছল হািীস, কখছনা আহলুল আসার, কখছনা অনুকর্কারী িল বা 

সাহায্যপ্রাপ্ত ও সেলতা লাভকারী িল বছলও আখ্যারয়ত করা হয়।
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প্রথম অধ্ায়

ইসলামী জ্ান অছবেষছ্র মূল উৎস এবং তার প্রমা্পরজি উপস্াপছনর 

পদ্রত

 ইসলামী আকীিা গ্রহছ্র মূল উৎস কুরআছন করীম, সহীহ হািীস ও 

সালছে-সাছলহীছনর ইজমা।

 রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইরহ ওয়াসাল্াম হছত বর্্থত সহীহ হািীস 

গ্রহ্ করা ওয়ারজব, এমনরক তা যরি খবছর আহািও হয়।1

 কুরআন-সুন্াহ বুঝার প্রধান উপািান, কুরআন সুন্ারই অন্যান্য 

পাঠ, যার মছধ্য রছয়ছে অপর আয়াত বা হািীছসর স্পষ্ট ব্যাখ্যা, এোড়া 

আমাছির পূব্থসূরী সাহাবাছয় থকরাম, তাছবঈন এবং আমাছির সম্ারনত 

ইমামগ্ প্রিত্ত ব্যাখ্যা। আর আরবছির ভাষায় যা রবশুদ্ভাছব প্রমার্ত। 

তছব ভাষাগত রিক থরছক অন্য থকাছনা অছর্থর বম্াবনা রাকছলও সাহাবী, 

তাছবঈছনর ব্যাখ্যার রবপরীত থকাছনা ব্যাখ্যা গ্রহ্ করা যাছব না। সম্াব্য 

থকাছনা অর্থ এর রবপরীত থকাছনা অর্থ বহন করছলও তাছির ব্যাখ্যার 

ওপছরই অটল রাকছত হছব।

 রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইরহ ওয়াসাল্াম ইসলাছমর মূল 

রবষয়বস্তুসমূহ পুঙ্ানুপুঙ্রূছপ ব্্থনা কছরছেন। এজন্য িীছনর মছধ্য নতুন 

কছর থকাছনা রকেু সংছযাজন করার কারও অরধকার থনই।

1 খবমর আহাদ ঐ হাদীসমক বমল, মে হাদীস পরস্পরায় অসংখ্ সাহাবী হমত 
বমণ্থত হয় মন।



14

আহলুস সুন্নাহ ওয়নাল জনামনা‘আতের আকীদনার সংক্ষিপ্ত মূলনীক্ে

 প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব্থ রবষছয় আল্াহ এবং তাঁর রাসূছলর সামছন 

আত্মসমপ্থন করা। সুতরাং রনছজর মানরসক থঝাঁক বা ধার্ার বশঃবত্থী 

হছয়, আছবগপ্রব্ হছয় অরবা বুরদ্র থজাছর বা যুরতি রিছয় রকংবা কাশে 

অরবা থকাছনা পীর-উস্তাছির করা, ছকাছনা ইমাছমর উরতির অজুহাত রিছয় 

কুরআন সুন্াহর থকাছনা রকেুর রবছরারধতা করা যাছব না।

 কুরআন, সুন্ার সাছর জ্ান-বুরদ্ ও রবছবছকর থকাছনা সংঘাত বা রবছরাধ 

থনই। রকন্তু থকাছনা সময় যরি উভছয়র মছধ্য অসামজিস্যতা পররলরক্ষত হয় 

এমতাবস্ায় কুরআন সুন্াহর অর্থছক অগ্রারধকার রিছত হছব।

 আকীিা সংক্ান্ত রবষছয় শরী‘আতসম্ত ভাষাও শব্ প্রছয়াগ করা 

এবং রবি‘আতী পররভাষাসমূহ বজ্থন করা 

আর সংছক্ষছপ বর্্থত শব্ বাক্য বা রবষয়সমূহ যা বুঝছত ভুল-শুদ্ 

উভছয়রই সম্াবনা রাছক, এমতাবস্ায় বতিা থরছক ঐ সমস্ত বাক্য বা 

শছব্র রবস্তাররত ব্যাখ্যা রজছজ্স কছর থজছন থনয়া, তারপর তন্মধ্য থরছক 

যা হক বা সরঠক বছল প্রমার্ত হছব তা শরী‘আত সমরর্থত শছব্র মাধ্যছম 

সাব্যস্ত করছত হছব, আর যা বারতল তা বজ্থন করছত হছব। 

 রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইরহ ওয়াসাল্াম রেছলন রনষ্াপ, ভুল-

ত্রুরটর ঊছধ্্থ। আর সামরষ্টকভাছব মুসরলম উম্াহও ভ্রারন্তর উপছর একরত্রত 

হওয়া থরছক মুতি। রকন্তু ব্যরতি রহসাছব (মুহাম্াি সাল্াল্াহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্াম ব্যতীত) এ উম্ছতর থকউই রনষ্াপ নন।

আমাছির সম্ারনত ইমামগ্ এবং অন্যান্যরা থয সব রবষছয় মত পার্থক্য 

কছরছেন, ছস সমস্ত রবষছয়র সূরাহার জন্য কুরআন ও সুন্ার রিছক 

প্রত্যাবত্থন করছত হছব। তছব উম্ছতর মুজতারহিগছ্র থয সমস্ত ভুল-

ত্রুরট হছব থসগুছলার জন্য সঙ্গত ওজর রেল বছল ধছর রনছত হছব। (অর্থাৎ 
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ইজরতহািী ভুছলর কারছ্ তাছির ময্থািা সমুন্তই রাকছব এবং তাছির 

প্ররত সুদের ধার্া থপাষ্ করছত হছব।)

 এ উম্ছতর মছধ্য আল্াহ প্রিত্ত জ্ান সমৃদ্ ও ইলহামপ্রাপ্ত অছনক 

মনীষী রছয়ছেন। সুস্বপ্ন সত্য এবং তা নবুওয়াছতর একাংশ। সত্য-সরঠক 

িৃরষ্টসম্পন্ ব্যরতিছির বা্ী সত্য এবং তা শরী‘আত সম্তভাছব কারামত বা 

সুসংবাছির অন্তভু্থতি। তছব এরট ইসলামী আকীিা বা শরী‘আত প্রবত্থছনর 

থকাছনা উৎস নয়।

 িীছনর থকাছনা রবষছয় অযরা তক্থ-রবতছক্থ রলপ্ত হওয়া অত্যন্ত জঘন্য 

ও রনদেনীয়।

তছব উত্তম পন্ায় রবতক্থ ববধ। আর থয সমস্ত রবষছয় রবতছক্থ রলপ্ত 

হওয়া থরছক শরী‘আত রনছষধ কছরছে, তা থরছক থবঁছচ রাকা অপররহায্থ। 

এমরনভাছব অজানা রবষছয় রববাছি রলপ্ত হওয়াও মুসরলমছির জন্য 

অনুরচত, বরং ঐ অজানা রবষয় সব্থজ্ ও সব্থজ্ানী আল্াহর ওপর থসাপি্থ 

করা উরচত।

 ছকাছনা রবষছয় বজ্থন গ্রহছ্র জন্য ওরহর পর অবলম্বন করছত 

হছব। অনুরূপভাছব থকাছনা রবষয় রবশ্াস বা সাব্যস্ত করার জন্যও ওহীর 

পদ্রতর অনুসর্ করছত হছব। সুতরাং রবি‘আতছক প্ররতহত করার জন্য 

রবিআছতর আশ্রয় থনয়া যাছব না। আর থকাছনা রবষছয়র অবজ্া থঠকাছত 

অরতরজিন করার মাধ্যছম থমাকাছবলা করা যাছব না। অনুরূপ থকাছনা 

রবষছয়র অরতরজিন থঠকাছত অবজ্াও করা যাছব না। (অর্থাৎ যতটুকু 

শরী‘আত সমর্থন কছর ততটুকুই করা যাছব)

 িীছনর মছধ্য নব সৃষ্ট সব রকেুই রবি‘আত এবং প্ররতরট রবি‘আতই 

হছলা পরভ্রষ্টতা। আর প্রছত্যক পরভ্রষ্টতার পরর্রতই জাহান্াম। 
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মবিতীয় অধ্ায়
জ্ান ও মবশ্াস মবষয়ক তাওহীদ

(তাওহীদুর রুবুমবয়াহ)

 আল্াহ তা‘আলার নাম ও রসোছতর রবষছয় মূল আকীিা হছলা- 

আল্াহ ও তাঁর রাসূল সাল্াল্াহু আলাইরহ সাল্াম আল্াহর জন্য থয সমস্ত 

নাম ও গু্াবলী সাব্যস্ত কছরছেন থসগুছলাছক তুলনাহীনভাছব, ছসগুছলার 

থকাছনা রকম বা ধর্ রনধ্থার্ না কছর তাঁর জন্য তা সাব্যস্ত করা। আর 

থয সমস্ত নাম বা গু্াবলী আল্াহ তাঁর জন্য রনছষধ কছরছেন অরবা রাসূল 

সাল্াল্াহু আলাইরহ সাল্াম ও আল্াহ থয সমস্ত নাম ও গু্াগু্ রনছষধ 

কছরছেন থসগুছলাছক রনছষধ করা বা আল্াহর জন্য সাব্যস্ত না করা। 

এগুছলার থকাছনা প্রকার রবকৃরত বা এগুছলাছক অর্থশূ্্য মছন না করা। 

থযমন আল্াহ তা‘আলা বছলন,

)ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ( ]الشورى: ١١[

“ছকাছনা রকেুই তাঁর অনুরূপ নয় রতরন সব শুছনন ও থিছখন।” [সূরা আশ-

শূরা, আয়াত: ১১]

তছব কু্রআন ও সুন্ায় থয সমস্ত শব্ ব্যবহৃত হছয়ছে থসগুছলার থয অর্থ 

আছে থস অছর্থর ওপর এবং থসগুছলার থয সব রবষয় প্রমা্ করছে থস সব 

রবষছয় পূ্্থ ঈমান রাকছত হছব। 
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 আল্াহর নাম এবং গু্াবলীছক অন্য রকেুর সাছর সিৃশ মছন করা বা 

এগুছলাছক অর্থশূন্য মছন করা কুেুরী।

আর এটাছক রবকৃত করা, যাছক রবি‘আতী সম্প্রিায় ব্যাখ্যা বছল অরভরহত 

কছর রাছক। এর রকেু পয্থায় রছয়ছে তন্মছধ্য থকাছনা থকাছনা রবকৃরত কুেররর 

সমতুল্য। ছযমনরট কছর রাছক বাছতরনয়া সম্প্রিায়1, আবার থকাছনা থকাছনা 

রবকৃরত রবি‘আত ও পরভ্রষ্টতা। ছযমনরট আল্াহর গু্সমূছহর অস্বীকারকারীছির 

ব্যাখ্যা। আর রকেু রকেু ব্যাখ্যা সাধার্ ভুল রহছসছব প্রমার্ত। 

 ওহিাতুল ওজুি বা আল্াহ এবং সৃরষ্টকুল এক অরভন্ সত্তা রহছসছব 

রবরাজমান মছন করা। অরবা আল্াহ্  তা‘আলা তাঁর থকাছনা সৃরষ্টর মছধ্য 

প্ররবষ্ট হন অরবা থকউ আল্াহর সাছর একাকার হছয় থগছেন বছল রবশ্াস 

করা। এ ধরছনর যাবতীয় আকীিা-রবশ্াস কুেুরী এবং এর েছল িীছনর 

গরডি থরছক থবররছয় যাছব।

 ছমৌরলকভাছব সকল রেররশতাছির প্ররত ঈমান আনয়ন করা। আর 

তাছির নাম, গুনাবলী, কাজ ইত্যারি রবষয় সহীহ িলীল প্রমা্ সহকাছর 

যতটুকু বর্্থত হছয়ছে এবং যতটুকুর জ্ান অজ্থন করা সম্ব হছয়ছে ততটুকু 

রবশ্াস করা।

 আল্াহর পক্ষ থরছক অবতী্্থ সকল রকতাছবর ওপর ঈমান আনয়ন করা 

এবং এর ওপরও ঈমান আনয়ন করা থয, ঐ সমস্ত আসমানী রকতাবসমূছহর 

মছধ্য কুরআন শরীে সবছচছয় থশ্রঠি এবং থসগুছলার রবরধ-রবধান ররহতকারী। 

1 বামতমনয়া সম্প্রদায় বলমত তামদরমক বুঝায়, োরা মমন কমর থামক ক্ে, কুরআন ও 
হাদীমসর বামহ্ক অথ্থ গ্রহণমোগ্ নয়, তামদর মনকট ক্সগুমলার ক্গাপন অথ্থ রময়মে। 
তনৃ্মমধ্ মবখ্াত হম্ে, আগাখানী ইসমাইমলয়া সম্প্রদায়, বুহরা সম্প্রদায়, কামদয়ানী 
সম্প্রদায়, মকান ক্কান মিয়া সম্প্রদায়, মকামনা ক্কামনা সুেী সম্প্রদায়। এরা সবমচময় 
ক্বমি ভ্ান্ত আকীদায় মবশ্াসী। তামদর অমধকাংিই কামের। [সম্াদক]
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আর এটাও ঈমান রাখা থয, পূব্থতম সমস্ত আসমানী রকতাছব রবকৃরতর 

অনুপ্রছবছশ ঘছটছে। আর এজন্যই থকবল অনুসর্ করছত হছব একমাত্র 

কুরআছনরই, পূছব্থরগুছলার নয়।

 সকল নবী ও রাসূলগছ্র ওপর ঈমান রাখা এবং মানুছষর মছধ্য 

তারাই সবছচছয় উত্তম ব্যরতিবগ্থ। ছকউ যরি নবীছির সম্পছক্থ এর রবপরীত 

মত থপাষ্ কছর তছব থস কারের হছয় যাছব। 

থয সকল নবীর ব্যাপাছর রনরি্থষ্টভাছব কুরআন বা সহীহ হািীছস আছলাচনা 

হছয়ছে তাছির ওপর রনরি্থষ্টভাছব ঈমান আনছত হছব। বাকীছির ওপর 

সামরগ্রকভাছব ঈমান আনছত হছব। আরও ঈমান আনছত হছব থয, মুহাম্াি 

সাল্াল্াহু আলাইরহ সাল্াম তাছির সবার থচছয় উত্তম এবং রতরন সব্থছশষ 

নবী। আর আল্াহ তাঁছক সকল মানুছষর জন্য রাসূল কছর পারঠছয়ছেন।

 ঈমান আনছত হছব থয, মুহাম্াি সাল্াল্াহু আলাইরহ সাল্াছমর মাধ্যছম 

ওরহর ধারবারহকতা বন্ধ হছয়ছে এবং রতরন সব্থছশষ নবী ও রাসূল। অতঃপর 

থয ব্যরতি এর রবপরীত আকীিা থপাষ্ করছব থস কারের হছয় যাছব। 

 ছশষ রিবছসর ওপর ঈমান আনছত হছব। আর এ প্রসছঙ্গ বর্্থত সকল 

সহীহ সংবাি ও তার পূছব্থ থয সমস্ত আলামত বা রনিশ্থনাবলী সংগরঠত 

হওয়ার করা উছল্খ করা হছয়ছে তাছতও ঈমান রাখছত হছব। 

 তাকিীছরর ভাছলা-মছদের ওপর ঈমান রাখা। আর তা হছলা মছন 

প্রাছ্ রবশ্াস করা থয, আল্াহ তা‘আলা সকল রকেুর অরস্তছত্বর পূছব্থই তা 

সম্পছক্থ অবরহত রেছলন এবং রতরন তা লাওছহ মাহেুছয রলরপবদ্ কছরছেন। 

আর আল্াহ যা চান তাই হছয় রাছক, আর যা চান না, তা হয় না। সুতরাং 

থকবল আল্াহ যা চাইছবন তা-ই শুধু হছব। আর আল্াহ্  সকল রকেুর ওপর 

ক্ষমতাবান এবং রতরনই সকল রকেুর স্রষ্টা। যা ইছচ্ তা কছরন।  
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 িলীল-প্রমা্ রভরত্তক গাছয়ছবর সকল রবষছয়র ওপর ঈমান আনছত 

হছব। ছযমন, আরশ, কুরসী, জান্াত, জাহান্াম, কবছরর শারন্ত ও শারস্ত, 

পুলরসরাত, রমযান ইত্যারি। এগুছলাছত থকাছনা প্রকার অপব্যাখ্যার আশ্রয় 

থনওয়া যাছব না।  

 রকয়ামছতর রিন রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইরহ ওয়াসাল্াম, অন্যান্য 

নবীগ্, রেররশতা ও থনককার থলাকছির সুপাররশ প্রসছঙ্গ রনভ্থরছযাগ্য 

িলীল বিারা যা বলা হছয়ছে তাছত ঈমান আনয়ন করা। 

 (আরও ঈমান আনছত হছব থয,) রকয়ামছতর রিন হাশছরর ময়িান 

ও জান্াছত সকল মুরমন ব্যরতি আল্াহ তা‘আলাছক স্বচছক্ষ থিখছত পাওয়া 

হক ও বাস্তব। আর থয তা অস্বীকার করছব অরবা অপব্যাখ্যা করছব থস 

বক্পছরর অনুসারী এবং পরভ্রষ্ট। তছব দুরনয়াছত কারও পছক্ষ িীিার বা 

আল্াহছক থিখা সম্ব নয়।  

 ছনক বাদো এবং আল্াহর রপ্রয় বাদোছির কারামত সত্য। তছব প্রছত্যক 

আছলৌরকক ঘটনাই কারামত নয়, কখছনা হছত পাছর এরট প্রছরাচনা মাত্র। 

কখছনা বা এরট শয়তাছনর প্রভাছব বা মানুষছির যাদুর প্ররতরক্য়ায় ঘছট 

রাছক। রবছশষ কছর এ সব রবষয় ও কারামছতর মছধ্য পার্থছক্যর মানিডি 

হছলা কুরআন ও সুন্াহ অনুযায়ী হওয়া বা না হওয়া। অর্থাৎ কুরআন সুন্াহ 

থমাতাছবক না হছল থসটাছক কারামত বলা যাছব না।

 প্রছত্যক মুরমনই আল্াহর ওলী বা বন্ধু। আর প্রছত্যক মুরমছনর মছধ্য 

এই থবলাছয়ত বা বন্ধুছত্বর পররমা্ রনর্্থত হছব তার ঈমান অনুযায়ী।
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তৃতীয় অধ্ায়
ইচ্া বা চাওয়ার ক্ষেমরে তাওহীদ

(তাওহীদুল উলুমহয়্া)

 আল্াহ এক, একক। তাঁর রুবুরবয়্যাত, উলুরহয়্যাত, নামসমূহ এবং 

গু্সমূছহ থকাছনা শরীক থনই। রতরন সকল সৃরষ্টকুছলর রব এবং যাবতীয় 

ইবািত পাওয়ার রতরনই একমাত্র অরধকারী।

 ছিা‘আ, রবপছি সাহায্য প্রার্থনা, ত্রা্ চাওয়া, মানত, যছবহ, ভরসা, 

ভয়-ভীরত, আশা, ভাছলাবাসা এবং এমরন ধরছনর সকল ইবািত আল্াহ 

ব্যতীত অন্য কাছরা জন্য করা রশক্থ। ছয উছদেছশ্যই তা কছর রাকুক না 

থকন, চাই তা থকাছনা বনকট্যপ্রাপ্ত রেররশতার জন্য করুক বা থকাছনা নবী-

রাসূছলর জন্য করুক অরবা থকাছনা সৎ বাদোর জন্যই থহাক বা অন্য কারও 

জন্য থহাক1।   

1 অথ্থাৎ এসবই বড় মিক্থ। [সম্াদক]
মানুমষর স্াভামবক ভয় করা, ভীত হওয়া মকংবা ভয় খাওয়া ও ভয় পাওয়া ববধ 
ও না জাময়জ নয়। 
তদ্রূপ মানুষ ক্ে মবষময় ষেমতা রামখ ক্সই মবষময় স্াভামবকভামব তামক আহ্ান 
করা, তার কামে আিা করা বা আকাম্ষিত ক্কামনা মকেু পাওয়ার জন্ অমপষো 
করা বা কাম্বস্তু পাওয়ার সম্াবনায় মবশ্াস করা ও প্রত্ািা করা, সাহাে্ প্রাথ্থনা 
করা, তার প্রমত অনুরাগী হওয়া বা আগ্রহ প্রকাি করা এবং উদ্ধার প্রাথ্থনা করা 
ববধ ও না জাময়জ নয়। (ড: মুহাম্াদ মতু্থজা মবন আময়ি মুহাম্াদ)।
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 ইবািছতর অন্যতম মূলনীরত হছচ্, ভাছলাবাসা, ভয়-ভীরত ও 

আশা-আকাঙ্া সহকাছর আল্াহর ইবািাত করা। এর থকাছনা অংশ বাি 

রিছয় অপর অংশ রিছয় আল্াহর ইবািত করা পরভ্রষ্টতা। ছকাছনা আছলম 

বছলছেন: 

থয ব্যরতি আল্াহছক ভয় না কছর বা তার রহমছতর আশা না কছর শুধুমাত্র তাঁর 

ভাছলাবাসায় ইবািাত কছর, ছস ব্যরতি রযদেীক1 এবং থয শুধুমাত্র আল্াহছক 

ভয় কছর রকন্তু তাঁছক ভাছলাবাছস না বা তাঁর রহমছতর আশা কছর না, ছস 

ব্যরতি হারুরী2। আর থয ভয়-ভীরত ও ভালবাসা শূন্য হছয় শুধুমাত্র আল্াহর 

রহমছতর আশায় তাঁর ইবািত কছর। ছস মুররজয়া3 সম্প্রিাছয়র অন্তভু্থতি। 

 সম্পূ্্থভাছব আত্মসমপ্থন করা, পূ্্থ সন্তুরষ্ট প্রকাশ এবং রনরঙ্ুশ 

আনুগত্য থকবল আল্াহ ও তাঁর রাসূছলর প্রাপ্য। আর আইন-রবধান 

প্রিানকারী রহছসছব আল্াহর ওপর ঈমান আনয়ন করা আল্াহ্ ছক রব ও 

ইলাহ রহছসছব ঈমান আনয়ন করার অন্তভু্থতি। সুতরাং হুকুম-আহকাম তরা 

রবরধ-রবধান ও রনছি্থশ প্রিাছন আল্াহর থকাছনা শরীক বা অংশীিার থনই। 

আর থয রবষছয় আল্াহর অনুছমািন থনই, ছসটাছক রবধান মছন করা বা তাগুত 

তরা আল্াহ্ রবছরাধী শরতির রনকট েয়সালা চাওয়া অরবা মুহাম্াি সাল্াল্াহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্াছমর শরী‘আত ব্যতীত অন্য থকাছনা শরী‘আছতর অনুসর্ 

করা এবং ইসলামী শরী‘আছতর থকাছনা প্রকার পররবত্থন করা কুেুরী। আর 

1 মেন্ীক ঐ ব্মতিমক বলা হয় ক্ে, প্রকামি্ ইসলামমর দাবী কমর বমট মকন্তু 
ক্ভতরগতভামব কামের। [অনুবাদক]

2 হারুরী বলমত খামরজী সাম্প্রদায়মক বুঝায়। োরা কবীরাগুণাহকারীমক কামের 
বমল মবশ্াস কমর। [সম্াদক] 

3 মুরমজয়া হমচ্, ঐ সমস্ত ক্লাক, োরা মমন কমর ক্ে, ঈমামনর পমর আমমলর 
ক্কান প্রময়াজন ক্নই, মগানাহ করমল ঈমামনর ক্কান সমস্া হয় না, তারা অপরাধ 
করমত থামক আর আিা করমত থামক ক্ে, সব মাে হময় োমব। মগানাহ মাে 
হওয়া বা না হওয়ার ব্াপামর তামদর মমধ্ ক্কামনা ভয় কাজ কমর না। [সম্াদক]
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থকউ যরি মছন কছর থয ইসলামী শরী‘আছতর গরডি থরছক থবররছয় যাওয়ার 

অরধকার তার রছয়ছে তাহছল থস কারের হছয় যাছব।

 আল্াহর অবতী্্থ আইন ব্যতীত অন্য আইন রিছয় শাসন করা বড় 

কুেুরী। রকন্তু অবস্ার আছলাছক কখছনা কখছনা এরট থোট কুেুরীর পয্থাছয় 

পড়ছব। 

বড় কুেুরী হছব তখন, যখন আল্াহর আইন ব্যতীত অন্য আইন অবশ্যম্াবী 

কছর রনছব অরবা অন্য আইন রিছয় শাসন করাছক ববধ কছর রনছব।

আর থোট কুেুরী হছব তখন, যখন আল্াহর আইনছক বাধ্যতামূলকভাছব 

থমছন রনছয় থকাছনা সুরনরি্থষ্ট ঘটনায় প্রবৃরত্তর টাছন আল্াহর শরী‘আত থরছক 

সছর এছস অন্য থকাছনা আইন রিছয় েয়সালা কছর।

 িীনছক হাকীকত ও শরী‘আত ভাগ করা এবং মছন করা থয, 

হাকীকাত পয্থন্ত থপৌঁেছত পাছর শুধুমাত্র রবরশষ্ট ব্যরতি ও ওলী বুজুগ্থগ্, 

আর শরী‘আত শুধু সাধার্ মানুষছকই মানছত হছব রবরশষ্ট ব্যরতিবছগ্থর 

তা মানার থকাছনা বাধ্যবাধকতা থনই, অনুরূপভাছব, রাজনীরত ও এরূপ 

অন্যান্য রবষয়ছক িীন থরছক রবরচ্ন্ করা, এসবই বারতল-অসার করা। 

বরং ইসলামী শরী‘আত রবছরাধী যাবতীয় হাকীকত অরবা রাজনীরত অরবা 

অন্য সকল রকেুই অবস্া ও পয্থায় থভছি হয় কুেুরী না হয় পরভ্রষ্টতা 

রহছসছব গ্্য হছব। 

 গাছয়ছবর রবষয়ারি শুধুমাত্র আল্াহ তা‘আলা জাছনন। আল্াহ ব্যতীত 

অন্য থকউ গাছয়ব জাছন এমন ধার্া থপাষ্ করা কুেুরী, তছব এও ঈমান 

রাখছত হছব থয, আল্াহ তা‘আলা অছনক সময় গাছয়বসংক্ান্ত অছনক 

রবষয় তাঁর রাসূলগ্ছক পররজ্াত কছর রাছকন।

 ছজ্যারতষ ও গ্কছির করা সত্য বছল রবশ্াস করা কুেুরী এবং 
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থকাছনা রকেু গ্না বা পরীক্ষার জন্য তাছির রনকট যাওয়া-আসা করা 

কবীরা গুনাহ।

 কুরআন শরীছে থয উসীলা গ্রহ্ করার করা বলা হছয়ছে তার অর্থ 

হছলা, ঐ সমস্ত ববধ ইবািত যার মাধ্যছম আল্াহর বনকট্য লাভ করা যায়।

উসীলা অবলম্বছনর পয্থায় রতনরট: 

এক: ববধ : আর তাহছলা আল্াহ তা‘আলার নামও তাঁর গু্াবলীর মাধ্যছম 

বা ব্যরতির রনছজর থনক আমছলর মাধ্যছম অরবা থকাছনা থনককার 

থলাক বিারা থিা‘আ করার মাধ্যছম উসীলা গ্রহ্ করা।

দুই: রবি‘আত: আর তাহছলা শরী‘আত পররপরন্ থকাছনা পদ্রতছত উসীলা 

তালাশ করা। ছযমন, নবী-রাসূল বা থনককার থলাকছির সত্তার থিাহাই 

রিছয়, রকংবা তাছির মরহমা বা সাধুতা, তাছির অরধকার ও তাছির 

সম্ান ও পরবত্রতার থিাহাই রিছয় উসীলা গ্রহ্ করা। 

রতন: রশক্থ: এর উিাহর্, ছযমন ইবািছতর জন্য মৃতব্যরতিছক মাধ্যম 

রহছসছব গ্রহ্ করা অরবা তাছিরছক আহ্ান করা, ডাকা বা তাছির 

রনকট প্রছয়াজন পূর্ করার জন্য চাওয়া এবং সমস্যা সমাধাছনর জন্য 

তাছির সাহায্য চাওয়া, ইত্যারি। 

 ছকাছনা রকেু বরকতময় বা মঙ্গলময় হছয় রাছক আল্াহর পক্ষ হছত। 

আল্াহ ইচ্া করছল তাঁর সৃরষ্টছত রবছশষভাছব বরকত প্রিান কছর রাছকন। 

তছব থকাছনা রকেুর বরকতময় হওয়ার রবষয়রট রনভ্থর করছব িলীল 

প্রমাছ্র ওপর।

বরকছতর অর্থ হছলা, কল্যা্ বা মঙ্গছলর আরধক্য হওয়া, বৃরদ্ পাওয়া, 

থকাছনা রকেুছত তা অবরশষ্ট রাকা বা থকাছনা রকেুছত তার স্ারয়ত্ব লাভ। 
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তন্মছধ্য সমছয় আল্াহর বরকত। ছযমন, কিছরর রারত্র। স্াছনর মছধ্য 

বরকত। ছযমন, মাসরজদুল হারাম, মসজীছি নববী এবং মসরজছি আকসা। 

বস্তুর মছধ্য বরকত। ছযমন, যামযছমর পারন। আমল বা কম্থকাছডির মছধ্য 

বরকত। ছযমন, সকল থনক আমলই বরকতময়। ব্যরতি সত্তায় বরকত। 

থযমন, ব্যরতি রহসাছব সমস্ত নবীছির সত্তা বরকতময়; রকন্তু থকাছনা ব্যরতির 

(সত্তা রকংবা স্ৃরতর) নাছম বরকত চাওয়া জাছয়জ নয়, শুধুমাত্র রাসূল 

সাল্াল্াহু আলাইরহ ওয়াসাল্াছমর ব্যরতি সত্তা বা তাঁর স্ৃরত রবজরড়ত 

বস্তুসমূহ থরছক তাঁর জীবদেশায় বরকত গ্রহ্ করা জাছয়জ বছল, িলীল 

বিারা প্রমার্ত। রকন্তু রাসূছলর মৃতু্য ও তাঁর স্ৃরত জরড়ত বস্তুসমুহ রতছরারহত 

হবার পর এ সুছযাগ বন্ধ হছয় থগল। 

 বরকত গ্রহ্ করার রবষয়রট সম্পূ্্থরূছপ ‘তাওকীেী’ বা কুরআন ও 

হািীস থরছক জ্ান লাছভর ওপর রনভ্থরশীল। সুতরাং থকাছনা বস্তু থরছক 

বরকত থনয়া িলীল-প্রমাছ্র রভরত্তছত হছত হছব।

 কবর রযয়ারত এবং কবছরর রনকট মানুষ থয সমস্ত কাজ কছর রাছক, 

তা রতন প্রকার: 

প্ররম: শরী‘আত সম্ত। ছযমন, আছখরাতছক স্রছ্র উছদেছশ্য কবর 

রযয়ারত করা এবং কবরবাসীছির ওপর সালাম ও তাছির জন্য থিা‘আ 

করা।

মবিতীয়: রবি‘আত বা অরভনব পন্ায় যা তাওহীছির পূ্্থতার পররপন্ী, 

যা রশছক্থর মছধ্য পরতত হওয়ার মাধ্যম। ছযমন, আল্াহর ইবািত ও 

তাঁর বনকট্য লাছভর উছদেছশ্য কবছরর কাছে গমন করা অরবা কবর 

বিারা বরকত লাছভর উছদেশ্য থনওয়া বা কবছরর কাছে সাওয়াব হািীয়া 

রহছসছব থপশ করা অরবা কবছরর ওপর থসৌধ রনম্থান, কবর বাঁধাই 

করা, সুসরজিত করা ও বারত থিওয়া অরবা কবরছক মসরজি বা 
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সালাছতর স্ান বানাছনা রকংবা রবছশষ থকাছনা কবরছক থকন্দ্র কছর 

ভ্রম্ করা ইত্যারি। কার্, এ ধরছ্র কাজ থরছক রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু 

আলাইরহ ওয়াসাল্াম রনছষধ কছরছেন অরবা শরী‘আছত এর থকাছনা 

স্ান থনই।

তৃতীয়: রশক্থী যা তাওহীি পররপরন্। কবছরর রনকট এমন কাজ কম্থ করা 

যা রনছভ্থজাল রশক্থ। আর তাওহীি পররপন্ী, ছযমন কবরস্ ব্যরতির 

জন্য থকাছনা ইবািত করা বা আল্াহ ব্যতীত অন্য কাউছক আহ্ান 

করা, ডাকা এবং কবরস্ ব্যরতির রনকট সাহায্য চাওয়া বা তার বিারা 

উদ্ার কামনা করা অরবা কবছরর চারপাছশ্থ তাওয়াে করা অরবা এর 

জন্য যছবহ করা, এছক উছদেশ্য কছর মানত করা, ইত্যারি। 

 “ছকাছনা উছদেশ্য সাধছনর জন্য যত মাধ্যম আছে থস সব মাধ্যছমর 

রবরধ-রবধান থস উরদেষ্ট বস্তুর রবরধ-রবধান অনুযায়ী রনধ্থাররত হছব।” সুতরাং 

আল্াহর ইবািছতর থক্ষছত্র রশক্থ হয় বা আল্াহর িীছন রবি‘আছতর প্রসার 

ঘটছব এমন যাবতীয় মাধ্যম বন্ধ করা ওয়ারজব। আর িীছনর মছধ্য সৃষ্ট 

অরভনব সকল কাছজই রবি‘আত রনরহত। আর প্ররতরট রবি‘আততই 

পরভ্রষ্টতা। 
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চতুথ্থ অধ্ায়
আল ঈমান

 ঈমান করা ও কাছজর নাম, যা বাছড় এবং কছম। অতএব, ঈমান হছচ্, 

অন্তর ও মুছখর স্বীকৃরত এবং অন্তর, মুখ ও অঙ্গ প্রত্যছঙ্গর কাছজর নাম।

অন্তছরর করা হছলা, রবশ্াস ও সত্যায়্ করা। 

মুছখর করা হছলা, স্বীকৃরত থিওয়া এবং অন্তছরর কাজ হছলা, তা থমছন 

থনয়া, একরনঠিতা সহকাছর করা, এর প্ররত আনুগত্য প্রকাশ করা, ভালবাসা 

ও সৎ কাছজর ইচ্া করা। 

আর অঙ্গ প্রত্যছঙ্গর কাজ হছলা, আছিশকৃত সকল কাজছক বাস্তবারয়ত করা 

এবং রনছষধকৃত সমস্ত কাজ বজ্থন করা।

 আমলছক ঈমান থরছক রবরচ্ন্ করা মুররজয়া সম্প্রিাছয়র কাজ। আর 

থয ব্যরতি ঈমাছনর মছধ্য এমন রকেু অন্তভু্থতি কছর থনছব যা ঈমাছনর 

অন্তভু্থতি রবষয় নয় থস অবশ্যই রবি‘আতকারী। 

 ছয ব্যরতি “الله اال  اله   محمد“ এবং (লা-ইলাহা ইল্াল্াহ) ”ال 
الله  এর দুই সাছক্ষ্যর থমৌরখক স্বীকৃরত (মুহাম্াদুর রাসূলুল্াহ) ”رسول 

প্রিান করছব না, তাছক দুরনয়া বা আছখরাত থকাছনা অবস্াছতই ঈমানিার 

বলা যাছব না।

 ইসলাম ও ঈমান দু’রট শর‘ঈ পররভাষা, কখছনা কখছনা পররভাষা 
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দু’রট রভন্ রভন্ অছর্থ ব্যবহৃত হয়, কখছনা বা একরট অপররটর সম্পূরক, 

আর থকবলার অনুসারী সকল ব্যরতিই মুসরলম।

 কবীরা গু্াহকারী ঈমাছনর গরডি থরছক থবররছয় যাছব না। দুরনয়ার 

িৃরষ্টছত তাছক দুব্থল ঈমানিার বলা হছব এবং তার আছখরাছতর রবষয় 

আল্াহর েয়সালার ওপর রনভ্থর করছব। অর্থাৎ আল্াহ চাইছল তাছক ক্ষমা 

করছত পাছরন বা শারস্ত রিছত পাছরন।

আল্াহর একত্ববাছি রবশ্াসী একজন মুরমন গুনাছহর কারছ্ শারস্ত 

থভাগ করছলও থশষ পয্থন্ত জান্াছত প্রছবশ করছব এবং তাছির থকউই 

রচরস্ায়ীভাছব জাহান্াছম রাকছব না।

 রনরি্থষ্টভাছব থকাছনা আহছল রকবলা বা মুসরলমছক জান্াতী বা 

জাহান্ামী বছল আখ্যারয়ত করা যাছব না। তছব হ্যাঁ শুধুমাত্র ঐ সমস্ত 

ব্যরতিছিরছক আখ্যারয়ত করা যাছব যাছির রবষয় কুরআন ও সুন্াছত উছল্খ 

হছয়ছে।

 ইসলাছমর িৃরষ্টছত কুেুরী দুই প্রকার: 

এক. বড় কুেুরী। এ ধরছ্র কুেুরীর কারছ্ একজন ব্যরতি িীন থরছক 

থবররছয় যাছব।

দুই: ছোট কুেুরী। এ ধরছ্র কুেুরীর কারছ্ িীন থরছক থবররছয় যাছব না, 

কখছনা এই কুেুরীছক আমলী বা কায্থত কুেুরী বলা হয়।

 কাউছক ‘কারের’ বছল আখ্যারয়ত করা এমন এক ইসলামী রবধান 

যার একমাত্র রভরত্ত হছব কুরআন ও সুন্াহ। সুতরাং শরী‘আতসম্ত থকাছনা 

িলীল-প্রমা্ ব্যতীত থকাছনা করা বা কাছজর ওপর রনভ্থর কছর রনরি্থষ্ট 

কছর থকাছনা মুসরলমছক কারের বলা জাছয়য নয়, এমনরক থকাছনা করা বা 
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কাজ কুেুরীর পয্থায় পড়ছলও ঐ কারছ্ থয কাউছক রনরি্থষ্ট কছর কারের 

বলছতই হছব এমনরট নয়। হ্যাঁ, ঐ পয্থাছয় কাউছক কারের বলা থযছত 

পাছর যখন তার মছধ্য কুেুরীর সমস্ত শত্থ পাওয়া যায় এবং তাছক এ নাছম 

সছম্বাধন করার থক্ষছত্র থয সমস্ত রনছষধাজ্া আছে তার থকাছনারট অবরশষ্ট 

না রাছক। বস্তুত: কারও ওপর কুেুরীর হুকুম প্রছয়াগ করা খুবই জরটল ও 

মারাত্মক রবষয়, এ জন্য থকাছনা মুসরলমছক কারের বলার ব্যাপাছর খুবই 

সতক্থতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরী।
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পঞ্চম অধ্ায়
আল-কুরআন আল্াহর বাণী

 ব্্থ ও অর্থ উভয়রট রমছলই কুরআন শরীে আল্াহর বা্ী। এরট আল্াহর 

সৃরষ্ট নয়, তাঁর থরছকই এর শুরু এবং তাঁর রনকছটই রেছর যাছব। এরট এক 

অকাট্য মু‘রজযা যার বিারা রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইরহ ওয়াসাল্াছমর 

সত্যতা প্রমার্ত হয় এবং এই কুরআন রকয়ামত পয্থন্ত সংররক্ষত রাকছব।

 আল্াহ তা‘আলা যার সাছর থযভাছব ইচ্া করা বছলন, তাঁর করা 

বাস্তব ব্্থ ও আওয়াছজর সমবেছয় গরঠত; রকন্তু তাঁর করা বলার ধর্ 

আমাছির জানার বাইছর এবং আমরা এ রনছয় রবতছক্থ রলপ্ত হব না। 

 কুরআন শরীে এক অন্তরন্থরহত ভাছবর নাম বা অন্য রকেু থরছক থনয়া 

এরট একরট ব্্থনা মাত্র অরবা এরট শুধুমাত্র ভাষা ও বুরলর অরভব্যরতি, 

রকংবা এরট রূপক বা এরট োছয়য তরা এক অসাধার্ভাছব অন্তছর উরিত 

হওয়া উৎকছষ্থর নাম, কুরআন সম্পছক্থ এ ধরছ্র মন্তব্য হছচ্ পরভ্রষ্টতা 

ও বক্তা। আবার কখছনা এ ধরছ্র উরতি কুেুরী।

 ছয থকউ কুরআছনর থকাছনা রকেুছক অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করছব অরবা 

মছন করছব থয, এরট ক্রটপূ্্থ বা এছত পররবধ্থন করা হছয়ছে অরবা এছত 

রবকৃরত আছে, ছস কারের।

 সালাছে সাছলহীন তরা সাহাবাছয় থকরাম ও তাছির অনুসারী সরঠক 
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তাছবয়ীগ্ থয পদ্রতছত কুরআছনর ব্যাখ্যা কছরছেন রঠক থসই পদ্রতছতই 

এর ব্যাখ্যা করা কতব্থ্য। শুধু রনছজর মতামছতর ওপর রভরত্ত কছর কুরআছনর 

ব্যাখ্যা না জাছয়য। ছকননা তখন তা হছব, না থজছন আল্াহ সম্পছক্থ করা 

বলা। আর বাছতনীয়া সম্প্র্িায় ও তাছির অনুরূপ অন্যান্য সম্প্রিাছয়র মছতা 

কুরআছনর ব্যাখ্যা করা কুেুরী।
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ষষ্ঠ অধ্ায়
আত-তাকদীর

 ঈমাছনর স্তম্গুছলার অন্যতম একরট স্তম্ তাকিীছরর ভাছলা-মদে 

আল্াহর হাছত এ ঈমান থপাষ্ করা। এর সাছর সম্পৃতি অন্যান্য রবষয়গুছলা 

হছচ্, 

তাকিীর সম্পরক্থত কুরআন সুন্াহয় যা এছসছে থস সব যাবতীয় করায় 

ঈমান আনছত হছব, (ছসগুছলা হছলা: আল্াহর জ্ান, রলখন, ইচ্া, সৃরষ্ট) 

এবং ঈমান রাখছত হছব থয, আল্াহর রসদ্ান্তছক পররবত্থন করার মত থকাছনা 

শরতি থনই এবং তাঁর রবধানছক রি করার থকাছনা অরধকার কারও থনই।

 কুরআন সুন্ায় বর্্থত ইরািা বা ইচ্া ও আছিশ দুই প্রকার:

(ক) পূব্থাছনেই রস্রকৃত আল্াহর সৃরষ্টগত ইরািা বা ইচ্া। (মাশীয়াহ বা 

চরম ইচ্া অছর্থ) ছয রনছি্থশ তার রস্ররকৃত ও সৃরষ্টগত এবং তাকিীছরর 

রনধ্থার্ অনুযায়ী।   

(খ) আল্াহর শরী‘আত সম্ত ইরািা বা ইচ্া। (ছয রনছি্থছশর সাছর 

আল্াহর সন্তুরষ্ট অপররহায্থ) ছয রনছি্থশরট রতরন শরী‘আত রহছসছব প্রিান 

কছরন। 

আল্াহর সৃরষ্টজীবছিরও ইচ্া এবং চাওয়া রছয়ছে তছব থস সমস্ত ইরািা বা 

ইচ্া আল্াহর ইরািা বা ইচ্ার অনুগত।
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 ছকাছনা ব্যরতিছক রহিায়াত িান করা বা পরভ্রষ্ট করার ক্ষমতা আল্াহর 

হাছত। তাছির মছধ্য যাছক রতরন রহিায়াত িান কছরছেন, তা তাঁর একান্ত 

অনুগ্রছহই িান কছরছেন। আর যার ওপর পরভ্রষ্টতা অবধাররত হছয়ছে তাও 

তার প্ররত আল্াহর ন্যায় রবচার।

 সৃষ্ট জীব ও তাছির কম্থ আল্াহর সৃরষ্ট, অন্য থকহই এরটর স্রষ্টা নন। 

সুতরাং আল্াহ্ ই বাদোর কম্থকাছডির স্রষ্টা। আর সৃরষ্টজগতও প্রকৃত অছর্থই 

থসগুছলা কাছয্থ পরর্ত কছর রাছক।

 আল্াহর সকল কাছজর থপেছন থয থহকমত রনরহত আছে এরটছক 

সাব্যস্ত করছত হছব। আরও সাব্যস্ত করছত হছব থয, সমস্ত উপায় উপািাছনর 

প্রভাব আল্াহর ইচ্ার ওপর রনভ্থরশীল।

 মানব সৃরষ্টর পূছব্থই আল্াহ মানুছষর হায়াছতর সময় রনধ্থার্ কছরছেন, 

রররযক বন্টন কছরছেন। আর থসৌভাগ্য ও দুভ্থাগ্য এ দু’রটও রতরন রলরপবদ্ 

কছর রিছয়ছেন।

 রবপি ও কছষ্টর রবষছয় তাকিীছরর যুরতি থিখাছনা থযছত পাছর। রকন্তু 

পাপ কাছজর রবষছয় তাকিীছরর যুরতি থিখাছনা রঠক নয়, ছকউ এমনরট 

করছল তাছক তাওবা করছত হছব এবং এজন্য তাছক রতরস্ার করা হছব।

 দুরনয়াছত চলার জন্য থয সমস্ত উপায় উপািাছনর প্রছয়াজন এ সছবর 

ওপর রনভ্থর করার অর্থ হছলা, আল্াহর সাছর রশক্থ করা, অপররিছক দুরনয়ার 

আসবাব বা উপায় উপািান হছত সম্পূ্্থভাছব রবমুখ হওয়ার অর্থ হছলা, 

ইসলামী শরী‘আতছক কলরঙ্ত করা। বস্তু ও উপায় উপািাছনর প্রভাবছক 

অস্বীকার করা শরী‘আত ও বুরদ্-রবছবক পররপরন্। আর আল্াহর ওপর ভরসার 

অর্থ এই নয় থয, ছকাছনা প্রকার উপায় উপািান অবলম্বন করা যাছব না।
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সপ্তম অধ্ায়
আল জামা‘আত ও আল ইমামত

(সংঘবদ্ধ জীবন ও ক্নতৃত্ব)

 এখাছন জামা‘আত বলছত সাহাবাছয় থকরাম, তাছবঈন এবং রকয়ামত 

পয্থন্ত তাছির অনুসারীছির বুঝান হছয়ছে এবং এই িলই হছলা পররত্রা্প্রাপ্ত 

িল, ছয ব্যরতি তাছির পিাঙ্ অনুসর্ করছব, ছস ব্যরতিও ঐ জামা‘আছতর 

অন্তভু্থতি, যরিও থকাছনা থোট-খাট রবষছয় ভুল-ত্রুরট কছর। 

 িীছনর মছধ্য রবছভি বা িলািরল ও মুসরলমছির মছধ্য রেতনা সৃরষ্ট 

করা জাছয়য নয়। ছকাছনা রবষছয় মতাবনক্য থিখা রিছল কুরআন, সুন্াহ ও 

আমাছির সালাছে সাছলহীন তরা সরঠক পছরর পূব্থসূরীছির মছতর রিছক 

প্রত্যাবত্থন করা কত্থব্য।

 জামা‘আত থরছক থবররছয় যাওয়া ব্যরতিছক সৎ পরামশ্থ থিওয়া 

এবং এর প্ররত আহ্ান করা উরচত। এোড়া তাঁর সাছর সুদের পন্ায় 

বুঝাপড়া করা এবং কুরআন হািীছসর িলীল প্রমা্ থপশ করার মাধ্যছম 

তা প্রমা্ প্ররতরঠিত কছর িারয়ত্বমুতি হওয়া কত্থব্য। এরপর তাওবা কছর 

রেছর আসছল থতা ভাছলাই নছচৎ শরী‘আছতর রবধাছন থয শারস্ত থভাগ করা 

িরকার তাই করছব। 

 কুরআন, হািীস ও সুষ্ষ্ট ইজমার রভরত্তছত সাব্যস্ত রবষয়ারিছতই 
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থকবল মানুষছির চলছত বাধ্য করছত হছব। এোড়া সাধার্ মানুষছক 

তাম্বিক ও  রবষয়ারি বিারা পরীক্ষায় রনপরতত করা অববধ। 

 সকল মুসরলছমর ব্যাপাছর মূল করা হছচ্ থয, তারা সরঠক উছদেশ্য 

ও রবশ্াছস রছয়ছেন। যতক্ষ্ না তাছির থরছক এর রবপরীত থকাছনা কাজ 

পররলরক্ষত না হয়। অনুরূপভাছব সকল সাধার্ মানুছষর করার ব্যাপাছর 

মূল করা হছচ্, তাছির করাছক উত্তম অছর্থ গ্রহ্ করা। রকন্তু ইসলাম 

সম্পছক্থ যার অবাধ্যতা ও অসৎ উছদেশ্য প্রকারশত হছয় যাছব, তা ধামা-

চাপা থিওয়ার জন্য অপব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহ্ করা যাছব না।

 রকবলার অনুসারী রকন্তু কুরআন-সুন্াহর পররপন্ী সকল রেক্থা বা 

িলই ধ্ংস ও জাহান্াছমর শারস্তর হুমরকপ্রাপ্ত। তাছির ও অন্যান্য শারস্তর 

সংবািপ্রাপ্তছির একই হুকুম। তছব থকাছনা ব্যরতি যরি বারহ্যকভাছব মুসরলম 

রকন্তু থভতরগতভাছব কুেুরী কছর তাহছল তার হুকুম রভন্।

আর ইসলাম থরছক থবররছয় যাওয়া সকল রেক্থা সারব্থকভাছব কারের, 

তাছির ও ধম্থ-ত্যাগী মুরতািছির রবধান একই। 

 জুমু‘আর সালাত এবং জামা‘আছতর সাছর সালাত আিায় ইসলাছমর 

প্রকাশ্য বড় রনিশ্থছনর অন্তভু্থতি। 

থকাছনা মুসরলছমর ব্যরতিগত অবস্া না থজছন তার থপেছন নামায পড়ছল 

তা শুদ্ হছব এবং কাছরা ব্যরতিগত অবস্া না জানার থিাহাই রিছয় তার 

থপেছন নামায পড়া থরছক রবরত রাকা রবি‘আত।

 ছকাছনা ব্যরতির রবি‘আত বা অপকম্থ প্রকাশ হছয় পড়ছল এবং 

এমতাবস্ায় অ্ন্য কাছরা থপেছন নামায আিায় করার সুছযাগ রাকছল ঐ 

ব্যরতির থপেছন সালাত আিায় করা অনুরচত, তছব যরি নামায পছড় থেলা 

হয় তাহছল সালাত হছয় যাছব, রকন্তু মুতিািী এ কারছ্ গু্াহগার হছব। 

তছব যরি বড় ধরছনর থকাছনা রেতনা থঠকাবার উছদেছশ্য এ কাজ কছর, 
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থসটা রভন্ করা। আর যরি অন্য ইমামও এই রবি‘আতী ইমাছমর অনুরূপ 

হয় অরবা তার চাইছত আছরা খারাপ হয়, তছব ঐ ইমাছমর থপেছন সালাত 

আিায় করা জাছয়য হছব এবং এ অজুহাছত জামা‘আত ত্যাগ করা যাছব না। 

রকন্তু থকাছনা ব্যরতির ওপর কুেুরীর হুকুম থিওয়া হছল থকাছনা অবস্াছতই 

তার থপেছন সালাত আিায় করা যাছব না।

 রাষ্ট্র প্রধাছনর িারয়ত্ব রনধ্থার্ করা হছব উম্ছতর ঐছক্যর রভরত্তছত 

অরবা থিছশর ভাঙ্গা-গড়ার ক্ষমতা রাছখন এমন গ্রহ্ছযাগ্য (প্রধান প্রধান 

আরলম ও সামারজকভাছব গ্রহ্ছযাগ্য িারয়ত্ববান) ব্যরতিছির বাই‘আত 

গ্রহন করার মাধ্যছম। যরি থকউ থজার কছর ক্ষমতা িখল কছর এরপর 

জনগ্ যরি তার শাসন থমছন থনয় তাহছল সৎভাছব তার আনুগত্য করা, 

তাছক সৎউপছিশ থিওয়া সকছলর ওপর ওয়ারজব এবং তার রবরুছদ্ 

রবছদ্রাহ করা হারাম। একমাত্র তখনই তার রবরুছদ্ রবছদ্রাহ করা যাছব যখন 

তার থরছক সুষ্ষ্ট থকাছনা কুেুরী পররলরক্ষত হছব, ছয কুেুরীর ব্যাপাছর 

থতামাছির রনকট প্রমা্ রছয়ছে। 

 মুসরলমছির রাষ্ট্রীয় িারয়ছত্ব রনছয়ারজত ব্যরতিরা অন্যায়মূলক থকাছনা 

আচর্ করছলও তাছির থপেছন নামাজ আিায় করা বা তাছির সাছর হজ 

করা এবং তাছির থনতৃছত্ব রজহাি করা কত্থব্য। 

 পারর্থব রবষয়ারি রনছয় মুসরলমছির পরস্পছরর মছধ্য যুদ্ করা হারাম। 

মূখ্থতামূলক থজিা-ছজরি কছর এছক অছন্যর রবরুছদ্ যুছদ্ রলপ্ত হওয়া কবীরা 

গুনাছহর অন্তভু্থতি। শুধুমাত্র যুদ্ করা জাছয়য রবি‘আতী, সীমালঙ্ঘনকারী 

এবং এছির মত অন্যান্যছির সাছর, যরিও যুদ্ োড়া এর থরছক স্বল্প রকেু 

রিছয় তাছির রনয়ন্ত্র্ করা সম্ব না হয়। আবার কখনও কখনও অবস্া ও 

স্বার্থ পয্থাছলাচনা করার পর এছির রবরুছদ্ যুদ্ করা কত্থব্যও হছয় যাছব। 

 সাহাবাছয় থকরাম প্রছত্যছকই ন্যায়পরায়্ এবং মুসরলম উম্ার 
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সবছচছয় থশ্রঠি ব্যরতিবগ্থ, সাহাবাছয় থকরামছির ঈমান ও েরযলছতর 

স্বাক্ষ্য থিওয়া একরট অকাট্য মূলনীরত ও িীছনর অত্যাবশ্যকীয় কাজ। 

আর তাছিরছক মহব্বত করা িীন ও ঈমাছনর িাবী। তাছির সাছর শত্রুতা 

করা কুেুরী ও মুনাছেকী। তাছির মাছঝ থয সমস্ত রবষয় রনছয় মতরবছরাধ 

বা রববাি হছয়ছে তা রনছয় বাক-রবতডিায় রলপ্ত হওয়া উরচত নয়। তাছির 

সম্াছনর ক্ষরতকর রবষয় আছলাচনা পররত্যাগ করা বাঞ্চনীয়। 

তাছির মছধ্য সবছচছয় উত্তম যরাক্ছম হযরত আবু বকর রারিয়াল্াহু 

আনহু, উমার রারিয়াল্াহু আনহু, উসমান রারিয়াল্াহু আনহু, আলী 

রারিয়াল্াহু আনহু এবং এই চার জনছকই বলা হয় থখালাোছয় রাছশিীন, 

ক্মানুসাছর তাছির থখলােত প্ররতরঠিত হছয়ছে।

 প্রছত্যক মুসরলছমর রনকট িীছনর অন্যতম আছরা একরট িাবী রাসূল 

সাল্াল্াহু আলাইছহ ওয়াসাল্াছমর পররবার পররজনছক ভাছলাবাসা এবং 

তাছিরছক আপন মছন করা এবং তাছির স্তীছির সম্ান ও তাছির ময্থািা 

অনুধাবন করা। িীছনর আছরা িাবী সমস্ত সাহাবী, তাছবঈ ও রাসূছলর 

সুন্াছতর অনুসারী সকল আরলমছির ভাছলাবাসা এবং রবি‘আতী ও 

কুপ্রবৃরত্তর অনুসারী ব্যরতিছির সঙ্গ ত্যাগ করা।

 আল্াহর পছর রজহাি করা ইসলাছমর সছব্থাচ্চ শৃঙ্গ। আর রকয়ামত 

পয্থন্ত আল্াহর পছর রজহাি চলছতই রাকছব।

 সৎকাছজর আছিশ ও অসৎকাছজর রনছষধ ইসলাছমর অন্যতম একরট 

রনিশ্থন এবং ইসলামী জামা‘আতছক রটরকছয় রাখার এরট একরট উত্তম 

হারতয়ার, সমর্থ অনুযায়ী এ কাজ করা সকল মুসরলছমর ওপর কত্থব্য এবং 

স্বার্থ ও অবস্ার আছলাছক এ িারয়ত্বছক পয্থছবক্ষ্ করছত হছব।
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আহমল সুন্াহ ওয়াল জামা‘আমতর 
প্রধান প্রধান ববমিষ্্ ও তার পমরচয়

আহলুস সুন্াহ ওয়াল জামা‘আতছক পররত্রা্প্রাপ্ত ও সাহায্যপ্রাপ্ত িলও বলা 

হয়। এ জামা‘আছতর থলাকছির পরস্পছরর মছধ্য রকেুটা পার্থক্য রাকছলও 

সামরগ্রকভাছব তাছির রকেু রনিশ্থন আছে যা রিছয় তাছিরছক রচরনেত করা 

যায়। রনছম্ন তা বর্্থত হছলা:

 আল্াহর রকতাছবর ব্যাপাছর গুরুত্ব প্রিান: তারা কুরআন রতলাওয়াত, 

অধ্যয়ন ও গছবষ্ার মধ্যরিছয় এরটর গুরুত্ব রিছয় রাছকন। এমরনভাছব 

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইরহ ওয়াসাল্াছমর হািীসছক থজছন-বুছঝ এবং 

সহীহ হািীসছক দুব্থল হািীস হছত রচরনেত কছর হািীছসর প্ররত গুরুত্ব রিছয় 

রাছকন। (এর কার্ হছলা, কুরআন ও সুন্াহই তাছির জ্াছনর মুল উৎস) 

এোড়া তারা জ্ান অজ্থন কছর তা আমছল পরর্ত কছরন।

 পররপূ্্থভাছব িীছনর মছধ্য প্রছবশ করা: পুছরা কু্রআছনর ওপর 

রবশ্াস করা। সুতরাং তারা কুরআছন আছলারচত ভাছলা ওয়ািা সম্পরক্থত 

আয়াতসমূহ এবং শারস্তর হুমরক সংক্ান্ত আয়াতসমূছহর ওপর ঈমান 

আছন। ছযমরনভাছব তারা আল্াহর গু্াগু্ সাব্যস্ত আয়াতসমূছহ ঈমান 

ও থয সমস্ত গু্াগু্ থরছক আল্াহ পরবত্র থসগুছলা থয সব আয়াছত বর্্থত 

হছয়ছে তাছতও ঈমান রাছখন। আর তারা সমবেয় সাধন কছরন আল্াহর 

পক্ষ থরছক রনধ্থাররত তাকিীছর ঈমান আনয়ছনর পাশাপারশ বাদোর জন্য 

ইচ্া, চাওয়া ও কায্থক্ষমতা সাব্যস্ত কছরন। অনুরূপভাছব তারা সমবেয় 
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বজায় রাছখন ইলম ও ইবািাছতর মছধ্য, শরতি ও রহমছতর মছধ্য, উপায় 

অবলম্বন কছর কাজ করা ও পরছহযগারী কছর দুরনয়া রবমুখতার মছধ্য।

 অনুসর্ করা ও রবি‘আত পররত্যাগ করা: তারা অনুসর্ কছরন 

এবং রবি‘আতছক পররহার কছরন, সংঘবদ্ জীবন যাপন কছরন এবং 

িীছনর মছধ্য রবছভি ও রবরচ্ন্তা সৃরষ্টকারী সকল পর বজ্থন কছরন।

 রহিায়াছতর ন্যায়পরায়্ ইমামছির অনুকর্, অনুসর্: তারা 

রহিায়াত পাওয়ার জন্য সাহাবা এবং যারা তাছির পিাঙ্ অনুসর্ কছরছেন, 

যারা রেছলন ইলম, আমল ও িাওয়াছতর থক্ষছত্র অনুকর্ীয় ও অনুসর্ীয় 

ব্যরতিত্ব এমন থহিাছয়ছতর ধারক ও বাহক ইমামছির পর অনুসর্ কছরন 

এবং যারা উতি ইমামছির রবছরারধতা কছর তাছিরছক পররহার কছরন।

 তারা মধ্যম পন্া অবলম্বনকারী: অর্থাৎ আকীিা সংক্ান্ত রবষছয় 

না তারা অরতররজিতকারীছির মছতা, না এ রবষয়ছক তুচ্ ও অবজ্া 

থপাষ্কারীছির মছতা। এভাছব সমস্ত কাজকম্থ এবং আচার ব্যবহাছর তারা 

বাড়াবারড় ও কমরত এ দুছয়র মধ্যম পন্া অবলম্বনকারী।

 সব সময় তারা মুসরলমছির সত্য পছর একরত্রত করছত সছচষ্ট রাছক। 

আর তারা (আল্াহর) তাওহীি ও (রাসূছলর) অনুসরছ্র ওপর মুসরলমছির 

সকল কাতার একরত্রত করার জন্য এবং তাছির মাছঝ অবনক্যসৃরষ্টকারী 

সকল রকেুছক িূরীভূত করার জন্য সছচষ্ট রাছকন।

কাছজই িীছনর থমৌরলক রবষয়গুরলছত মুসরলম উম্ার মছধ্য তাছির ববরশষ্ট্য 

শুধু সুন্াত ও সংঘবদ্ জীবন যাপছনর মাধ্যছম। আর তারা শুধুমাত্র ইসলাম 

ও সুন্াছতর রভরত্তছতই শত্রুতা বা বন্ধুত্ব কছরন।

 তাছির আছরা ববরশষ্ট্য হছলা-তাঁরা আল্াহর পছর মানুষছক আহ্ান 

কছরন, সৎ কাছজর আছিশ ও অসৎ কাছজর রনছষধ কছরন। আল্াহর 

পছর রজহাি কছরন। িীনছক পুনরুজিীরবত করার জন্য রাসূছলর সুন্াতছক 
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জীরবত কছরন, রবি‘আতছক িূর কছরন। আর তারা ক্ষুদ্র থরছক বৃহৎ সকল 

পয্থাছয় আল্াহর রবধান প্ররতঠিার থচষ্টা কছরন।

 ইনসাে প্ররতঠিা করা: তারা ব্যরতিস্বার্থ ও থগারঠিস্বাছর্থর চাইছত আল্াহর 

অরধকারছক থবশী গুরুত্ব রিছয় রাছকন। তারা না কাছরা ভাছলাবাসায় 

অরতররজিত কছরন এবং না কাছরা দুশমরনছত সীমালঙ্গন করতঃ তাছির সাছর 

অশুভ আচর্ কছরন এবং না থকাছনা মহৎ ব্যরতির মহত্বছক অস্বীকার কছরন।

 জ্ান আহরছনর মূল উৎস কুরআন সুন্াহ হওয়ার কারছ্ তাছির 

রচন্তা-ছচতনা এবং প্রছত্যক অবস্াছনর মছধ্য সামজিস্যতা রাছক, যরিও 

তাছির যুগ বা ভূখডি রভন্ হয়।

 সকল মানুছষর সাছর অনুগ্রহ, িয়া এবং উত্তম আচর্ করা তাছির 

অন্যতম ববরশষ্ট্য।

 আল্াহ, তাঁর রকতাব-আলকুরআন, রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইরহ 

ওয়াসাল্াম, মুসরলমছির থনতাগ্ এবং সাধার্ মুসরলমছির জন্য 

নসীহত1 করাও তাছির অন্যতম একরট ববরশষ্ট্য।

 মুসরলমছির সমস্যারির গুরুত্ব থিওয়া এবং তাছিরছক সাহায্য করা 

এবং তাছির অরধকার সংরক্ষ্ করা এবং তাছিরছক কষ্ট থিওয়া থরছক 

রবরত রাকাও তাছির অন্যতম ববরশষ্ট্য।

পররছশছষ সমস্ত প্রশংসা আল্াহর জন্য যার অছশষ থমছহরবা্ীছত এই ক্ষুদ্র 

কাজরট সমাপ্ত হছলা।

  

1 আল্াহর জন্ নসীহমতর অথ্থ হমলা-তাঁর জন্ মিক্থ মুতি ইবাদত করা, তাঁর 
নাম ও গুণবাচক নামসমূমহর ওপর মবশ্াস রাখা, কুরআমনর জন্ নসীহমতর 
অথ্থ কুরআমনর পথ ধমর চলা, রাসূমলর জন্ নসীহমতর অথ্থ- তাঁর মরসালাতমক 
স্ীকার কমর মনময় তাঁর ক্দওয়া সুন্াত অনুোয়ী জীবন গঠন করা।
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