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ড. মুহাাদ সারার আল য়ামী
ড. আ াুহ সািলম বামাম
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আল্লাহর  প্রলত ঈমলাি
খলাঁলট ঈমলাি- প্রলাগণর প্রলাণ, সদুগখর প্রলান্তর..
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আল্লাহর  প্রলত ঈমলাি

আল্লাহর  প্রলত ঈমলাগির মম্ ও 

হলাকীকত..

খলাঁলট ঈমলাি- প্রলাগণর প্রলাণ, সদুগখর প্রলান্তর..

আল্লাহর প্রলত ঈমলাি ছলাড়লা আত্মলার প্ররলালন্ত অজ্ি 

অসম্ভব, আর ঈমলািহীি আত্মলা সদলাস্রেতি, হীি ও 

দূব্ি থলাগক, গস আত্মলায় থলাগকিলা তকলাি লথিরতলা ও 

প্ররলালন্ত।  আল্লাহর প্রলত ঈমলাি হগিলা িলাজলাত ও 

মদুলতির মূিম্রে। 'আল্লাহর প্রলত ঈমলাি' এর অথ্ 

হগিলা, এমগম্ দৃঢ় লবশ্লাস করলা তর,- আল্লাহই 

সবলকছদুর প্রলতপলািক, মলালিক ও স্রষ্লা এবং সলািলাত, 

লসয়লাম, দু'আ, আরলা,  ভয়, লবিয় ও িম্রতলাসহ 

অপরলাপর সকি ইবলাদগতর একক হকদলার তকবি 

লতলিই এবং লতলিই পূণ্তলার সব গুি-ববলরগষ্্ 

পলরপূণ্ ও রলাবতীয় ত্রুলট ও অপূণ্তলা হগত পলবরে।

তফগররতলােি এবং আসমলািী লকতলাব সমূহ, িবী-

রলাসদুিেণ এবং পরকলাি ও তলাকদীগরর প্রলত ঈমলাি 

মূিত: আল্লাহর প্রলত ঈমলাগিরই অধীভদুতি। 

ঈমলািদলাগরর জি্ ঈমলাি হগিলা ইহগিৌলকক 

জীবগির জলান্নলাত, আর তরষ পলরণলত ভলাি হগি তসটলা 

আল্লাহর ইচ্ছলায় পরগিৌলকক জীবগির  জলান্নলাত।

ইসিলামী রলরয়গতর পলরভলাষলায় ঈমলাি হগিলা, 

অন্তগরর লবশ্লাস ও মদুগখর লস্বকলাগরলালতির সমবিগয়র 

িলাম।

ঈমলাি হগিলা আল্হর লিকট তরগকলাি আমি 

কবদুগির পূব্রত্, গকিিলা, আল্লাহ তলা'আিলা ইররলাদ 

কগরগছি:{অতঃপর তর লবশ্লাসী অবথিলায় সৎকম্ 

সম্পলাদি কগর…}[সদুরলা: আলবিয়লা, আয়লাত: ৯৪]

আল্লাহর প্রলত ঈমলাি হগিলা, ি্য়লবচলার, স্বলাধীিতলা, 

জ্লাি এবং প্রজ্লা, লহদলায়লাত ও আত্মলার প্ররলালন্তর 

জি্ আগিলাকবলত্কলার মগতলা।
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ঈমলাগির গুরুত্ব:

সগন্হ তিই, আল্লাহর লিকট সব্গ্ষ্ঠ ও সবগচগয় গুরুত্বপূণ্ আমি হগিলা ঈমলাি।  আবদুরলার 

রলা: বণ্িলা কগরি, একবলার রলাসদুিদুল্লাহ সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লা সলাল্লামগক প্রশ্ন কগরলছগিি, «ইয়লা 

রলাসদুিলাল্লাহ! গকলান্ আমিলট সগব্লাত্তম? জবলাগব লতলি বগিি, আল্লাহর প্রলত ঈমলাি ও তলাঁর পগথ লজহলাদ।»  
(হলাদীসলট ইমলাম মদুসলিম বণ্িলা কগরগছি)

লহদলায়লাত এবং ইহ ও পরকলািীি সদুখ-গসৌভলাগে্র কলারণ হগিলা ঈমলাি। আল্লাহ তলা'আিলা ইররলাদ 

কগরগছি:{অতঃপর আল্লাহ রলাগক পথ-প্রদর্ি করগত চলাি, তলার বক্গক ইসিলাগমর জগি্ উম্দুতি কগর 

তদি।} [সদুরলা: আি'আম, আয়লাত: ১২৫]

ঈমলািদলারগক তলার ঈমলাি আল্লাহর িলাফরমলািী ও গুিলাহ তথগক লবরত রলাগখ। আল্লাহ তলা'আিলা ইররলাদ 

কগরগছি: {রলাগদর মগি ভয় রগয়গছ, তলাগদর উপর রয়তলাগির আেমি �টলার সলাগথ সলাগথই তলারলা সতক্ হগয় 

রলায় এবং তখিই তলাগদর লবগবচিলারলতি জলাগ্ত হগয় উগি।}[সদুরলা: আ'রলাফ, আয়লাত: ২০১]

আমি গ্হণগরলাে্ হওয়লার পূব্রত্ ঈমলাি। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: {আপিলার প্রলত এবং আপিলার 

পূব্বত্ীগদর প্রলত প্রত্লাগদর হগয়গছ, রলদ আল্লাহর ররীক লথির কগরি, তগব আপিলার কম্ লিষ্ফি হগব এবং 

আপলি ক্লতগ্তিগদর একজি হগবি।}[সদুরলা: রদুমলার, আয়লাত: ৬৫]

সদুতরলাং খলাঁলট ঈমলাগির বিলারলা আল্লাহ তলা'আিলা আমগি বরকত দলাি কগরি এবং দু'আ সমূহ কবদুি 

কগরি। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি:{আপিলার প্রলত এবং আপিলার পূব্বত্ীগদর প্রলত প্রত্লাগদর হগয়গছ, রলদ 

আল্লাহর ররীক লথির কগরি, তগব আপিলার কম্ লিষ্ফি হগব এবং আপলি ক্লতগ্তিগদর একজি হগবি।} 

[সদুরলা: রদুমলার, আয়লাত: ৬৫]

সদুতরলাং খলাঁলট ঈমলাগির বিলারলা আল্লাহ তলা'আিলা আমগি বরকত দলাি কগরি এবং দু'আ সমূহ কবদুি কগরি।
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ঈমলাগির ফিলাফি ও উপকলালরতলাঃ

মহলাি আল্লাহ তলা'আিলা বগিি:{তদুলম লক িক্্ কর িলা, আল্লাহ 

তলা’আিলা তকমি উপমলা বণ্িলা কগরগছিঃ পলবরে বলাক্ হগিলা পলবরে 

বৃগক্র মত। তলার লরকড় মজবদুত এবং রলাখলা আকলাগর উলথিত। গস 

পলািিকত্লার লিগদ্গর অহরহ ফি দলাি কগর। আল্লাহ মলািদুগষর 

জগি্ দৃষ্লান্ত বণ্ণলা কগরি-রলাগত তলারলা লচন্তলা-ভলাবিলা কগর।} 

[সদুরলা: ইরিলাহীম, আয়লাত: ২৪-২৫]

ঈমলাগির ফিলাফি ও উপকলালরতলার কগয়কলট হগিলা…

১-খলাঁলট ঈমলাি আলত্মক সদুখ-প্ররলালন্ত এবং মলািলসক লিলশ্চন্তলা 

ও প্রফদুল্তলা দলাি কগর। আল্লাহ তলা'আিলা একথলাই বদুঝলাগত 

তচগয়গছি লিগন্লাতি আয়লাগত:{Pমগি তরগখলা রলারলা আল্লাহর বন্দু, 

তলাগদর িলা তকলাি ভয় ভীলত আগছ, িলা তলারলা লচন্তলালবিত হগব।} 

[সদুরলা: ইউিদুস, আয়লাত: ৬২]

২-ঈমলািদলারেণ আল্লাহর লবগরষ সলালন্নধ্ িলাভ কগরি, অথ্লাৎ 

লতলি তলাগদরগক কদুফদুরী এবং অলবশ্লাগসর অন্কলার ও তলার 

পলরণলত হগত ঈমলাগির আগিলা ও তলার পদুরস্লাগরর লদগক লিগয় 

আগসি।

৩-আল্লাহর সন্তলষ্ ও জলান্নলাত অজ্ি-রলা তকবি আল্লাহর 

প্রলত ঈমলাি আিয়িকলারী ও লবশ্লাসী বলান্লাগদর জি্ প্রস্তুত করলা 

হগয়গছ। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি:{আল্লাহ ঈমলািদলার পদুরুষ 

ও ঈমলািদলার িলারীগদর প্রলতশ্রুলত লদগয়গছি কলািি-কদুগঞ্র, 

রলার তিগদগর প্রবলালহত হয় প্রস্রবণ। তলারলা তস গুগিলারই মলাগঝ 

থলাকগব। আর এসব কলািি-কদুগঞ্ থলাকগব পলরচ্ছন্ন থলাকলার �র। 

বস্তুতঃ এ সমদুদগয়র মলাগঝ সবগচগয় বড় হি আল্লাহর সন্তুলষ্। 

[সদুরলা: তলাওবলা, আয়লাত: ৭২]

৪-আল্লাহ তলাঁর লপ্রয় বলান্লা ও ঈমলািদলার বন্দুগদর পগক্ 

প্রলতরক্লা কগরি: আল্লাহ তলা'আিলা বগিি:{আল্লাহ মদুলমিগদর 

তথগক রত্রুগদরগক হলটগয় তদগবি।} [সদুরলা: হজ্জ, আয়লাত: ৩৮]

লহজরগতর সময় আল্লাহ তলা'আিলা তলাঁর  রলাসদুি মদুহলাম্লাদ 

সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লা সলাল্লামগক রত্রুগদর হলাত তথগক এবং বন্দু 

ইরিলাহীম আ:গক আলনিকদুগণ্ড লিগক্গপর মদুহুগত্ আগুি তথগক রক্লা 

কগরলছগিি। গসটলাও এর অন্তভদু্তি।

আল্লাহর প্রলত ঈমলাি হগিলা দূব্ি 

বলান্লার সগঙ্ তলার রগবর এক অদৃর্ 

বন্ি, লিক রলতিরলািী কলাগরলা রলতি 

তথগক সলাহলার্ তিওয়লার মগতলা।  

https://www.with-allah.com/bn
ht
tps
://
ww

w.
wi
th
-al
lah
.co
m/
bn



20

৫-দীিী মর্লাদলা ও তিতৃত্বিলাভ। আল্লাহ তলা'আিলা 

ইররলাদ কগরি:{তলারলা সবর করত লবধলায় আলম 

তলাগদর মধ্ তথগক তিতলা মগিলািীত কগরলছিলাম, 

রলারলা আমলার আগদগর পথ প্রদর্ি করত।}  

[সদুরলা: সলাজদলাহ, আয়লাত: ২৪]

দীিী মর্লাদলা ও তিতৃত্ব িলাগভর বড় প্রমলাি হি 

ঐসব দীিী ইমলামেি রলারলা আল্লাহর প্রলত দৃঢ় 

লবশ্লাগসর অলধকলারী লছগিি, রলাঁগদরগক আল্লাহ 

তলা'আিলা অলবস্মরিীয় 

কগর লদগয়গছি। তলাঁগদর 

ধদলহক অলতিত্ব েত হগয় 

লেগয়গছ, লকন্তু আগিলাচিলা 

ও কীলত্ময় জীবিেলাঁথলা 

অবলরষ্ রগয় তেগছ।

৬-ঈমলািদলারগদরগক 

আল্লাহ তলা'আিলা 

ভলািবলাগসি। লতলি বগিি:{লতলি তলাগদর 

ভলাি বলাগসি এবং তলারলা তলাঁগক ভলািবলাগস।} 

[সদুরলা: মলাগয়দলা: আয়লাত: ৫৪]

লতলি আগরলা বগিি:{রলারলা লবশ্লাস থিলাপি 

কগর এবং সৎকম্ সম্পলাদি কগর, তলাগদরগক 

দয়লাময় আল্লাহ ভলািবলাসলা তদগবি।} 

[সদুরলা: মলারইয়লাম, আয়লাত: ৯৬]

ঈমলাি লবহীি মলািদুষ 

জীলবত হগয়ও মৃত...

লবশ্লাস লবহীি তচলাখ 

অন্...

ঈমলাি লবহীি হলাত 

পক্লা�লাতগ্থি…

৭- দুলিয়লা ও আগখরলাগত সদুখী ও পলবরে জীবি 

িলাভ। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: {গর সৎকম্ 

সম্পলাদি কগর এবং তস ঈমলাণদলার, পদুরুষ তহলাক 

লকংবলা িলারী আলম তলাগক পলবরে জীবি দলাি করব 

এবং প্রলতদলাগি তলাগদরগক তলাগদর উত্তম কলাগজর 

কলারগণ প্রলাপ্ পদুরষ্লার তদব রলা তলারলা করত।} 

[সূরলা: িলাহলাি, আয়লাত: ৯৭]

তকলাথলায় তসৌভলাে্ ও সদুখী-সদুন্র জীবি 

অিদুসন্লািকলারীরলা?

৮-আল্লাহ ঈমলািদলারগদর ভলািবলাগস, তলারলাও 

আল্লাহগক ভলািবলাগস। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: 

{লতলি তলাগদর ভলািবলাগসি এবং তলারলা তলাঁগক 

ভলািবলাগস।}[সূরলা: মলাগয়দলাহ, আয়লাত: ৫৪]

অথ্লাৎ লতলি তলাগদরগক ভলািবলাগসি এবং মলািদুগষর 

মলাগঝ তলাগদরগক লপ্রয় কগর তদি।

৯-আল্লাহর পক্ হগত ঈমলািদলারেগণর 

সদুসংবলাদ প্রলালতি। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: {আর 

ঈমলািদলারগদরগক আপলি সদুসংবলাদ দলাি করুি।} 

[সূরলা: তলাওবলা, আয়লাত: ১১২]
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আর আল্লাহর রহমত ও সন্তলষ্িলাভ ও জলান্নলাগতর 

তচগয় বড় তকলাি সদুসংবলাদ তিই। আল্লাহ তলা'আিলা 

বগিি:{রলারলা ঈমলাি এগিগছ এবং সৎকম্ কগরগছ, 

তলাগদরগক জলান্নলাগতর সদুসংবলাদ লদগয় লদি, রলার 

তিগদর লদগয় িহর সমূহ প্রবলালহত হগব।} 

[সূরলা: বলাকলারলাহ, আয়লাত: ২৫]

১০-ঈমলাি মলািদুষগক দৃঢ়পদ রলাগখ। আল্লাহ 

তলা'আিলা বগিি:{রলাগদরগক তিলাগকরলা বগিগছ তর, 

ততলামলাগদর সলাগথ তমলাকলাগবিলা করলার জি্ তিলাগকরলা 

সমলাগবর কগরগছ বহু সলাজ-সরঞ্লাম; তলাগদর ভয় 

কর। তখি তলাগদর লবশ্লাস আরও দৃঢ়তর হগয় 

রলায় এবং তলারলা বগি, আমলাগদর জি্ আল্লাহই 

রগথষ্; কতই িলা চমৎকলার কলালময়লাবীদলািকলারী।} 

[সূরলা: আগি ইমরলাি, আয়লাত: ১৭৩]

ঈমলাি মলািদুষগক দৃঢ়পদ এবং অটি রলাখলার 

সবগচগয় বড় দলিি হি, িবীেণ, সলাহলাবলাগয় 

তকরলাম, তলাগবঈেণ ও তলাঁগদর পগথ চিলা পরবত্ী 

মিীষীগদর আত্মত্লাগের বহু �টিলা রলা ইলতহলাগসর 

পলাতলায় লবদ্মলাি রগয়গছ।

১১-ঈমলািদলার তলার ঈমলাি বিলারলায় িসীহত গ্হণ 

করগত পলাগরি। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি:{এবং 

তবলাঝলাগত থলাকদুি; গকিিলা, গবলাঝলাগিলা মদুলমিগদর 

উপকলাগর আসগব।}[সূরলা: রলালরয়লাত, আয়লাত: ৫৫।] 

সদুতরলাং উপগদরবলািী তথগক তকবি ঈমলািদলাগররলাই 

উপকৃত হগবি।

১২-সব্লাবথিলায় ঈমলািদলারগদর জি্ কি্লাি 

অবধলালরত। রথলা সদুসময় লকংবলা দুঃসমগয় সব্দলা 

ঈমলািদলাগরর জি্ কি্লাি িীলহত থলাগক। আল্লাহর 

রলাসদুি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লা সলাল্লাম বগিি:

«মদুলমগির ব্লাপলারটলাই আশ্চর্জিক। তলার প্রলতলট 

কলাগজ তলার জি্ মঙ্ি রগয়গছ। এটলা মদু’লমি ব্তীত 

অি্ কলাগরলা জি্ িয়। সদুতরলাং তস সদুখী হগি আল্লাহর 

কৃতজ্তলা প্রকলার কগর, ফগি এটলা তলার জি্ 

মঙ্িময় হয়। আর দুঃখ তপগি তস ধধর্ ধলারণ কগর, 

ফগি এটলাও তলার জি্ মঙ্িময় হয়।»(-মদুসলিম)

সদুতরলাং ঈমলািদলারগক তলার ঈমলাি সদুসমগয় 

তরলাকর ও দুঃসমগয় সবগর উবিদুদ্ধ কগর।

১৩-মদু'লমি ব্লতি কবীরলা গুিলাগহ পলতত হওয়লা 

তথগক লিরলাপগদ থলাগক; গকিিলা, সহীহ হলাদীগস 

বলণ্ত আগছ, রলাসদুিদুল্লাহ সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ 

ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ কগরগছি:«ব্লভচলারী 

ব্লতি ঈমলািদলার অবথিলায় ব্লভচলার কগর িলা» 
(হলাদীসলট বণ্িলা কগরগছি ইমলাম বদুখলারী)

এহগিলা ঈমলাগির কলতপয় লবরলাি উপকলালরতলা। 

তকলাথলায় তসৌভলাে্, সদুখ ও মলািলসক প্ররলালন্তর 

অিদুসন্লািীরলা?
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ঈমলাগির ফিস্রুলতগত 

ঈমলািদলাগরর জীবগি তরসব 

প্রভলাব পলরিলক্ত হয়: 

ঈমলাগির প্রভলাবসমূহ

১-ঈমলািদলাগরর মলাগঝ পলবরেতম ইসিলামী 

রলরয়গতর আিদুেগত্র স্পৃহলা তবগড় রলায়। আল্লাহ 

তলা'আিলা বগিি: {মদুলমিগদর বতিব্ তকবি এ 

কথলাই রখি তলাগদর মগধ্ ফয়সলািলা করলার জগি্ 

আল্লাহ ও তলাঁর রসূগির লদগক তলাগদরগক আহবলাি 

করলা হয়, তখি তলারলা বগিঃ আমরলা শুিিলাম ও 

আগদর মলাি্ করিলাম। তলারলাই সফিকলাম।} 

[সূরলা: িূর, আয়লাত: ৫১]

সদুতরলাং ঈমলািদলারগক তলার ঈমলাি আল্লাহর 

আিদুেত্ ও তলাঁর লিগদ্গরর প্রলত বর্তলা অবিবিগি 

উবিদুদ্ধ কগর।

আল্লাহর প্রলত ঈমলাি হগিলা জীবি…আর জীবগি 

আল্লাহর সঙ্ থলাকলাই হগিলা ঈমলাি..

আল্লাহ তলা'আিলা বগিি:{অতএব, গতলামলার 

পলািিকত্লার কসম, গস তিলাক ঈমলািদলার হগব িলা, 

রতক্ণ িলা তলাগদর মগধ্ সৃষ্ লববলাগদর ব্লাপলাগর 

ততলামলাগক ি্লায়লবচলারক বগি মগি িলা কগর। অতঃপর 

ততলামলার মীমলাংসলার ব্লাপলাগর লিগজর মগি তকলাি রকম 

সংকীণ্তলা পলাগব িলা এবং তলা হূষ্লচগত্ত কবদুি কগর 

তিগব।}[সূরলা: লিসলা, আয়লাত: ৬৫]

বরং ঈমলাি একজি ঈমলািদলারগক আল্লাহর 

লিগদ্গরর প্রলত আত্মসমপ্ি ও সন্তষ্ থলাকগত উৎসলাহ 

তরলােলায়।

২-আগরকলট আিলামত হগিলা আল্লাহ তলা'আিলা 

ঈমলািদলারগক প্রকলার্ ও প্রচ্ছন্ন লরক্ তথগক রক্লা 

কগরি। আল্লাহ ছলাড়লা অি্ অি্ কলাগরলা কলাগছ দু'আ 

বলা প্রলাথ্িলা করলা লকংবলা মদদ ও সলাহলার্ চলাওয়লা তথগক 

লবরত থলাকলাও এর অন্তভদু্তি। কলারণ, উপকলার ও 

অপকলার দলাগির মলালিক একমলারে আল্লাহ তলা'আিলা। 

আল্লাহ তলা'আিলা বগিি:{আর রলদ আল্লাহ ততলামলাগক 

তকলাি কষ্ তদি, তগব লতলি ব্তীত তলা অপসলারণকলারী 

তকউ তিই।}[সূরলা: আি'আম, আয়লাত: ১৭]

৩- আল্লাহর জি্ ভলািবলাসলা ও আল্লাহর জি্ 

অপছন্ করলা, এটলা হগিলা ঈমলাগির সবগচগয় 

গুরুত্বপূণ্ ও মজবদুত আিলামত। আল্লাহ তলা'আিলা 

বগিি:{লিঃসগন্গহ ঈমলািদলারেণ পরস্পর 

পরস্পগরর ভলাই।}[সূরলা: হুজদুরলাত, আয়লাত: ১০]

ইসিলাগমর প্রথম রদুগের মদুহলালজর সলাহলাবীগদর 

জি্ মদীিলার আিসলারীেগণর জলাি ও মলাি ব্গয়র 

িজীরলবলহি আত্মত্লাগের ইলতহলাস সবগচগয় 

বড় দলিি বহি কগর তর, ঈমলািদলাররলা আল্লাহর 

জি্ ভলািবলাগস ও তলাঁর জি্ �ৃণলা কগর, এবং 

ঈমলািদলারেণ পরস্পর পরস্পগরর ভলাই। এ প্রসগঙ্ 
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আল্লাহর রলাসদুি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লা সলাল্লাম বগিি: «গতলামলাগদর তকউ ততক্ণ পর্ন্ত ঈমলািদলার হগত 

পলারগব িলা, রতক্ণ িলা তস তলার মদুসলিম ভলাইগয়র জি্ তলা পছন্ করগব রলা তস লিগজর জি্ পছন্ কগর।» 
(হলাদীসলট ইমলাম বদুখলারী বণ্িলা কগরগছি।)

{গহ ঈমলািদলারেণ ততলামরলা ঈমলাি আি..}

এই আয়লাগত আল্লাহ তলা'আিলা আমলাগদরগক 

'ঈমলাি' এর সলাগথ সবিন্ কগর তডগকগছি এবং 

ঈমলাি আিগত উবিদুদ্ধ কগরগছি।এটলা তকবি 

ঈমলাগির গুরুত্ব বদুঝলাগিলার জি্।

৪-আল্লাহর রলাগহ লজহলাগদ আত্মলিগয়লাে করলা এবং 

লিগজর লপ্রয় ও উৎকৃষ্ বস্তুলট আল্লাহর সন্তলষ্ িলাগভর 

আরলায় ব্য় করলা। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: {তলারলাই 

মদুলমি, রলারলা আল্লাহ ও তলাঁর রসূগির প্রলত ঈমলাি আিলার 

পর সগন্হ তপলাষণ কগর িলা এবং আল্লাহর পগথ প্রলাণ 

ও ধি-সম্পদ বিলারলা তজহলাদ কগর। তলারলাই সত্লিষ্ঠ।} 

[সূরলা: হুজদুরলাত, আয়লাত: ১৫]

৫-অন্তগর মহলাি আল্লাহ ও তলাঁর অলঙ্কলার সমূহ তেঁগথ 

রলাওয়লা। একজি মদু'লমগির জি্ ঈমলাি ও রলাহমলািদুর রলাহীগমর অিদুসরণ দুলিয়লার জলান্নলাততূি্। একই সগঙ্ 

তস আল্লাহর লিকট আগখরলাগতর জলান্নলাগতর কলামিলা তপলাষণ কগর এমিলক ধদিলন্ি জীবগির তরগকলাগিলা দুগখ 

ও কগষ্ তস আল্লাহর লিকট উত্তম লবলিময় এবং তসগুগিলা তলার তিক আমগির খলাতলায় লিলপবদ্ধ হওয়লার আরলা 

তপলাষণ কগর। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি:

{মদীিলাবলাসী ও পলাশ্বত্ী পল্ীবলাসীগদর উলচত িয় রসূিদুল্লাহর সঙ্ ত্লাে কগর তপছগি তথগক রলাওয়লা 

এবং রসূগির প্রলাণ তথগক লিগজগদর প্রলাণগক অলধক লপ্রয় মগি করলা। এলট এজি্ তর, আল্লাহর পগথ তর 

তৃষ্লা, ক্লালন্ত ও ক্দুধলা তলাগদর স্পর্ কগর এবং তলাগদর এমি পদগক্প রলা কলাগফরগদর মগি তরিলাগধর কলারণ 

হয় আর রত্রুগদর পক্ তথগক তলারলা রলা লকছদু প্রলাতি হয়-তলার প্রগত্কলটর পলরবগত্ তলাগদর জি্ লিলখত হয় 

তিক আমি। লিঃসগন্গহ আল্লাহ সৎকম্রীি তিলাকগদর হক িষ্ কগরি িলা।(১২০) আর তলারলা অপে-লবতির 

রলা লকছদু ব্য় কগর, রত প্রলান্তর তলারলা অলতরিম কগর, তলা সবই তলাগদর িলাগম তিখলা হয়, গরি আল্লাহ তলাগদর 

কৃতকম্সমূগহর উত্তম লবলিময় প্রদলাি কগরি।( ১২১ )}   [সূরলা: তলাওবলা, আয়লাত: ১২০-১২১]

আল্লাহর প্রলত রলারলা ঈমলাি আগি এবং লিজ লরিয়লা-কগম্ ঈমলািদলালরগত্বর পলরচয় তদয়, তলাগদর মলাগঝ এসব 

লিদর্ি লবদ্মলাি থলাগক। 

৬-আল্লাহ ও রলাসদুগির বন্দুতলা িলাভ। ইররলাদ হগচ্ছ:{গতলামলাগদর বন্দু ততলা আল্লাহ তলাঁর রসূি এবং 

মদুলমিবৃন্-}[সূরলা: মলাগয়দলা, আয়লাত: ৫৫]

আল্লাহর সগঙ্ বন্দুতলার অথ্ হগিলা তলাঁগক ভলািবলাসলা, তলাঁর দীিগক সলাহলার্ করলা ও তলাঁর লপ্রয় বলান্লাগদরগক 

ভলািবলাসলা এবং রলারলা এর লবপরীত তলাগদর প্রলত ধবলর থলাকলা। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি:

{রলারলা আল্লাহ ও পরকলাগি লবশ্লাস কগর, তলাগদরগক আপলি আল্লাহ ও তলাঁর রসূগির লবরুদ্ধলাচরণকলারীগদর 

সলাগথ বন্দুত্ব করগত তদখগবি িলা, রলদও তলারলা তলাগদর লপতলা, পদুরে, ভ্রলাতলা অথবলা জ্লালত-গেলাষ্ঠী হয়। তলাগদর 

অন্তগর আল্লাহ ঈমলাি লিগখ লদগয়গছি এবং তলাগদরগক রলতিরলািী কগরগছি তলাঁর অদৃর্ রলতি বিলারলা। লতলি 

তলাগদরগক জলান্নলাগত দলালখি করগবি, রলার তিগদগর িদী প্রবলালহত। তলারলা তথলায় লচরকলাি থলাকগব। আল্লাহ 

তলাগদর প্রলত সন্তুষ্ এবং তলারলা আল্লাহর প্রলত সন্তুষ্। তলারলাই আল্লাহর দি। গজগি রলাখ, আল্লাহর দিই 

সফিকলাম হগব।}[সূরলা: মদুজলাদলািলাহ, আয়লাত: ২২]

https://www.with-allah.com/bn
ht
tps
://
ww

w.
wi
th
-al
lah
.co
m/
bn



24

মদু'লমি তকবি আল্লাহ এবং তলাঁর রলাসদুি ও মদুলমিগদরগক বন্দুরূগপ গ্হণ কগর, এবং তকলাি অবথিলাগতই 

কলাগফরগদরগক বন্দু লহগসগব গ্হণ কগর িলা। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি:{মদুলমিরলা কখগিলা মদুলমিগদর ছলাড়লা 

কলাগফরগদরগক বন্দু লহগসগব গ্হণ কগর িলা।}[সূরলা: আগি ইমরলাি, আয়লাত: ২৮]

৭-ঈমলািদলার উত্তম চলরগরের অলধকলারী হয়। রলাসদুিদুল্লাহ সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লা সলাল্লাম ইররলাদ কগরগছি:

«িজ্জলা ও ঈমলাি একলট অপরলটর অলবগচ্ছদ্ সলঙ্। একলট িলা থলাকগি অপরলটও থলাকগব িলা।» 
(হলাদীসলট ইমলাম বলাইহলাকী বণ্িলা কগরগছি।)

িজ্জলা হগিলা সচ্চলরগরের সবগচগয় গুরুত্বপূণ্ লদক। সদুতরলাং একজি ঈমলািদলার তলার মদুলমি ভলাইগদর সগঙ্ 

উত্তম ব্বহলার করগব, রলাগত তকলাি ঝেড়লা ফলাসলাদ ও লবপলত্তহীিভলাগব দুলিয়লাবী জীবি উপগভলাে করগত 

পলাগর..এসব গুি-ববলরষ্্ িলাগভর একমলারে কলারণ হগিলা তস মদুলমি। এগুগিলা তকবি মদুলমগিরই ধবলরষ্্। 

৮-প্রকৃত সদুখ-গসৌভলাে্ ও আত্মলার প্ররলালন্ত িলাভ। রলার ফগি ঈমলািদলার অিদুভব করগব তর, সদুখ ও মলািলসক 

প্ররলালন্তর কলারগণ তস তরি দুলিয়লার জলান্নলাগত অবথিলাি করগছ। গকিিলা তলাঁর একজি রব আগছি, লতলি হগিি 

মহীমলাময় আল্লাহ। তলার একজি িবী আগছি, লতলি হগিি মদুহলাম্লাদ সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লা সলাল্লাম। তলার 

একলট জীবিলাদর্ আগছ, গসটলা হগিলা আল্লাহর সন্তলষ্ অজ্ি করলা এবং তলার একলট িক্ আগছ, গসটলা হগিলা 

িগভলামণ্ডি ও ভূমণ্ডগির মগতলা প্রথি জলান্নলাগতর অলধকলারী হওয়লা।
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আপলি রলদ ডলাগি বলাগম িজর 

তদি, গদখগত পলাগবি মলািলসক 

লচলকৎসলাগকন্দ্র সমূহ রুেী বিলারলা 

পলরপূণ্। চতদুলদ্ক তথগক আপলি 

শুিগত পলাগবি গ্লালি, অরলালন্ত 

অলভগরলাে, অলিদ্রলা, দুঃসপ্ন ও দুঃসহ 

জীবগির হলাহলাকলার। লিলশ্চতভলাগব 

তজগি রলাখদুি, এসব অরলালন্তর 

আসি কলারণ হগিলা আল্লাহর প্রলত 

ঈমলাি তথগক দুগর থলাকলা এবং 

সীমলাহীি দুলিয়লামদুলখতলা ও দুলিয়লার 

সলাগথ েভীর সম্পক্ থিলাপি। সদুতরলাং 

বস্তুবলাদ ও পলালথ্ব উপকরণ মলািদুগষর 

আত্মলার উপর প্রভলাব লবতিলার কগর 

এবং একধরগণর অত্লাচলার চলািলায়। 

অথচ মলািদুগষর জীবগি আলত্মক 

ও মলািলসকভলাগব পলরতৃতি ও সদুখী 

থলাকলা অপলরহলার্। আর তসটলা তকবি 

মহলাি আল্লাহ, তলাঁর তফগররতলােণ, 

আসমলািী লকতলাব সমূহ, িবী-

রলাসদুিেণ, পরকলাি ও জীবগির ভলাি-মন্, স্বলাদ-লবস্বলাদ সবলকছদুর লিধ্লারণ তকবি আল্লাহর পক্ হগত- এই 

মগম্ ঈমলাি আিলা এবং আল্লাহর সলাগথ েভীর সম্পক্ থিলাপি করলা ও তলাঁর সলাব্ক্লণক স্মরণ ছলাড়লা অজ্ি 

সম্ভব িয়।

সলারকথলা হগিলা, বহু তিলাক অন্তগরর লচলকৎসলা এবং আত্মলার প্ররলালন্তর উপকরণ ও দুলিয়লার ঝড়-ঝঞ্লার 

তভতরও এক অদৃর্ জলান্নলাত সম্পগক্ উদলাসীি। ফগি তস কখগিলাই কলালখিত িক্্ অজ্ি করগত পলাগর িলা, 

জীবগির প্রখম তখগকই তদখলা পলায় িলা প্ররলালন্তর তকলাি তির। 

আল্লাহর প্রলত ঈমলাি আিলা ছলাড়লা আত্মলার প্ররলালন্ত ও পলরতৃলতি ল্স্মিকলাগিও অলজ্ত হগব িলা। গকিিলা রূহ 

লদগয়গছি আল্লাহ তলা'আিলা, আর তদহগক লতলি সৃলষ্ কগরগছি মলালট বিলারলা। আত্মলা রত তবলর তৃতি থলাকগব, 

আপলি মলািলসকভলাগব তত উঁচদু লচন্তলার অলধকলারী হগবি এবং তদুচ্ছ ও মন্ কম্কলাগণ্ডর উগধ্ উিগত সক্ম 

হগবি। এর লবপরীগত রখিই আপিলার আলত্মক লদকটলা দূব্ি থলাকগব, সলাগথ সলাগথ  মলািলসকতলা লিন্েলামী 

হগয় পলারলবকতলা ও তভলােলবিলালসতলার লপছগি অন্ হগয় রলাগবি আপলি। আর তলাগত তেলাটলা জীবি হগয় উিগব 

সংকীণ্ ও আড়ষ্ঠ এবং দুগচলাগখ তকবি জেৎটলাগক অন্কলার মগি হগব।
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আল্লাহর রসদুিেগণর প্রলত ঈমলাি

আল্লাহ তলা'আিলা তলাঁর বলান্লাগদরগক অিথ্ক ও অগহতদুক সৃলষ্ কগরি লি এবং তলাগদরগক বৃথলা তছগড় 

রলাগখি লি। একলারগণই লতলি তলাগদর লিকট তপ্ররণ কগরগছি এমি রলাসদুি ও দূতেণগক, রলাঁরলা আল্লাহর 

মলাহত্ম-বড়ত্ব ও পলরপূণ্তলা এবং তলাঁর তদওয়লা রলরয়ত তথলা জীবিব্বথিলাগক লস্বকলার কগরি। আল্লাহ 

তলা'আিলা মলািদুগষর মধ্ তথগক সবগচগয় সম্লালিত ও ত্ষ্ঠ ব্লতিেণগকই িবী-রলাসদুি কগর তপ্ররণ কগরগছি। 

এরই ধলারলাবলালহকতলায় লতলি মলািদুগষর মলাঝ তথগকই িূহ, ইরিলাহীম, মূসলা ও ঈসলা আিলাইলহমদুস সলািলামসহ 

অগিক িবী রলাসদুিেণগক তপ্ররণ কগরগছি। আর িবী-রলাসদুি তপ্ররগণর ধলারলাগক লতলি সমলাতি কগরগছি 

সব্গ্ষ্ঠ রলাসদুি হররত মদুহলাম্লাদ সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম এর বিলারলায়। তলাঁগদর সকিগকই লতলি 

লিগজগদর  িবদুওয়লাত প্রমলাগণ সহলায়ক লিদর্ি ও প্রমলাণলাদী দলাি কগরগছি। তলাঁরলা সকগিই তলাঁগদর উপর 

অলপ্ত আমলািত ও তরসলািলাত তপৌঁগছ লদগয়গছি ও রক্লা কগরগছি এবং মলািদুষগদরগক তলাগদর রগবর 

সগঙ্ পলরচয় কলরগয় লদগয়গছি। সদুতরলাং তকউ রলদ িবী-রলাসদুিেগণর প্রলত ঈমলাি িলা আগি, গস আল্লাহর 

প্রলতও ঈমলাি আগিলি। আল্লাহ তলা'আিলা এ প্রসগঙ্ বগিি:{রসূি লবশ্লাস রলাগখি ঐ সমতি লবষয় সম্পগক্ 

রলা তলাঁর পলািিকত্লার পক্ তথগক তলাঁর কলাগছ অবতীণ্ হগয়গছ এবং মদুসিমলািরলাও সবলাই লবশ্লাস রলাগখ 

আল্লাহর প্রলত, তলাঁর তফগররতলাগদর প্রলত, তলাঁর গ্ন্থসমদুগহর প্রলত এবং তলাঁর পয়েবিরেগণর প্রলত।} 

[সূরলা: বলাক্বলারলাহ, আয়লাত: ২৮৫]

অতএব, তলাঁরলা হগিলা আল্লাহর পক্ হগত তপ্রলরত দূত এবং তলাঁর পক্ হগত সব্রলাহকৃত লিগদ্রলাবিীর 

বলাত্লাবলাহক ও প্রচলারক। আমরলা তলাঁগদর সকগির প্রলত ঈমলাি রলালখ। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি:{আমরলা 

আল্লাহর তকলাি রলাসদুগির মলাগঝ পলাথ্ক্ কলর িলা।}[সূরলা: বলাক্বলারলাহ, আয়লাত: ২৮৫]

আল্লাহ তলা'আিলা িবী-রলাসদুিেগণর সলাগথ বহু গ্ন্থ অবতীণ্ কগরগছি। উগদের্ হগিলা, গসগুগিলা তরি 

মলািবতলার জি্ আগিলাকবলত্কলার ভূলমকলা রলাগখ। গরমি হররত ইরিলাহীম আ: গক কগয়কলট সহীফলা 

(পদুলতিকলা), দলাঊদ আ: গক রলাবূর, মূসলা আ: গক তলাউরলাত এবং ঈসলা আ: গক ইলঞ্ি ও মদুহলাম্লাদ সলাল্লাল্লাহু 

আিলাইলহ ওয়লা সলাল্লাগমর প্রলত অগিৌলকক কদুরআি িলালরি কগরগছি। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি:{এলট এমি 

এক লকতলাব, রলার আয়লাত সমূহ সদুপ্রলতলষ্ঠত, অতঃপর সলবতিলাগর বলণ্ত এক মহলাজ্লািী, সব্জ্ সত্তলার পক্ 

হগত।}[সূরলা: হূদ, আয়লাত: ১]

উতি আসমলািী লকতলাবগক আল্লাহ তলা'আিলা তহদলাগয়ত, আগিলাকবলত্কলা ও বরকত এবং অকলাটি 

প্রমলাণরূগপ িলালরি কগরগছি। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি:{এলট এমি একলট গ্ন্থ, রলা আলম অবতীণ্ 

কগরলছ, খদুব মঙ্িময়, অতএব, এর অিদুসরণ কর এবং ভয় কর-রলাগত ততলামরলা করুণলাপ্রলাতি হও।} 

[সূরলা: আি'আম, আয়লাত: ১৫৫]

আগরলা ইররলাদ হগয়গছ:{গহ মলািবকদুি! গতলামলাগদর পরওয়লারগদেলাগরর পক্ তথগক ততলামলাগদর লিকট 

সিদ তপৌঁগছ তেগছ। আর আলম ততলামলাগদর প্রলত প্রকৃষ্ আগিলা অবতীণ্ কগরলছ।}[সূরলা: লিসলা, আয়লাত: ১৭৪]

তরষ ও ত্ষ্ঠ িবী এবং মলািবকদুগির তসরলা মদুহলাম্লাদ সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লা সলাল্লাগমর প্রলত ঈমলাি 

আিলার লবষয়লটগক কলালিমলাগয় রলাহলাদলাগত আল্লাহ তলা'আিলা তলাঁর লিগজর একত্ববলাগদর প্রলত ঈমলাগির 
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পলারলাপলালর উগল্খ কগরগছি। রথলা, 'আরহলাদু আল্লাইিলা-হলা ইল্লাল্লাহু ওয়লা আরহলাদু আন্নলা মদুহলাম্লাদলার 

রলাসূিদুল্লাহ'। তলাঁগক আল্লাহ তলা'আিলা জেবিলাসীর জি্ তলাঁর দয়লা ও রহমত স্বরূপ তপ্ররণ কগরগছি। লতলি 

তিলাকলদেগক অন্কলার তথগক আগিলার পগথ এগিগছি। অজ্লািতলা তথগক মদুতি কগর জ্লাি ও ইিগমর পগথ 

এগিগছি। গেলামরলাহী তথগক ঈমলাি ও সলিক পগথর লদরলা লদগয়গছি। আর এভলাগবই লতলি তলাঁর উপর অলপ্ত 

আমলািত পূণ্ কগরগছি এবং মলািদুষগদরগক সদুপগদর লদগয় তেগছি। লতলি তলাঁর উম্গতর তহদলাগয়গতর জি্ 

সদলা ব্কদুি থলাকগতি। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: {গতলামলাগদর কলাগছ এগসগছ ততলামলাগদর মধ্ তথগকই একজি 

রসূি। গতলামলাগদর দুঃখ-কষ্ তলাঁর পগক্ দুঃসহ। লতলি ততলামলাগদর মঙ্িকলামী, মদুলমিগদর প্রলত তনেহরীি, 

দয়লাময়।}[সূরলা: তলাওবলা, আয়লাত: ১২৮]

আল্লাহ তলা'আিলা তলাঁর িবী ও রলাসদুিগক তলাঁর প্রলাপ্ হক ও অলধকলার দলাি কগরগছি। লতলি মলািব জলতর 

তসরলা এবং তলাগদর তিতলা। আল্লাহর রলাসদুি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ কগরি: «আলম আদম 

সন্তলািগদর মগধ্ তসরলা, আর এটলা আমলার েব্ িয়।»(হলাদীসলট ইবগি মলাজলা বণ্িলা কগরগছি।)

রলাসদুিদুল্লাহ সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লা সলাল্লাগমর আগরলা কলতপয় হক:

১-এ মগম্ তলাঁর প্রলত ঈমলাি রলাখলা তর, লতলি আল্লাহর বলান্লা ও রলাসদুি এবং আল্লাহ তলা'আিলা তলাঁগক 

জেবিলাসীর জি্ রহমত স্বরূপ তপ্ররণ কগরগছি। লতলি তলাঁর প্রলত অলপ্ত আমলািত পূণ্ কগরগছি এবং 

আল্লাহর তদওয়লা তরসলািলাত ও ম্গসজ মলািদুগষর কলাগছ রথলারথভলাগব তপৌঁগছ লদগয়গছি। আল্লাহ তলা'আিলা 

বগিিঃ{অতএব, গতলামরলা আল্লাহ ও তলাঁর রলাসদুি এবং আলম তর িূর অবতীণ্ কগরলছ, গসটলার প্রলত ঈমলাি 

আি।}[সূরলা: তলােলাবদুি, আয়লাত: ৮]

রলাসদুিদুল্লাহ সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম বগিগছি:«ঐ সত্বলার সপথ, রলাঁর হলাগত মদুহলাম্লাগদর জীবি-এই 

উম্গতর ইয়লাহুদী লকংবলা িলাসলারলা তর তকউ আমলার কথলা শুিগব, অত:পর আমলার উপর অবতীণ্ লবষগয়র প্রলত 

ঈমলাি আিলা ছলাড়লা মৃতদু্ বরণ করগব তস জলাহলান্নলাগমর বলালসন্লা হগব।»(হলাদীসলট ইমলাম মদুসলিম বণ্িলা কগরগছি।)

২-রলাসদুি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লা সলাল্লাম আল্লাহর পক্ হগত রলা বণ্িলা কগরগছি, গসগুগিলা লবশ্লাস ও 

সত্লায়ি করলা এবং এমগম্ দৃঢ় লবশ্লাস করলা তর, লতলি তসসব লবষয় সমূহ সংরয় ও সগন্হলাতীত ভলাগব 

আল্লাহর তরফ তথগক আমলাগদর লিকট তপৌঁগছ লদগয়গছি। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: {লিঃসগন্গহ মদুলমি হগিলা 

তলারলা, রলারলা আল্লাহ ও তলাঁর রলাসদুগির প্রলত ঈমলাি আিয়ি কগর এবং তলারপর তকলাি সগন্হ তপলাষণ িলা কগর।}

[সূরলা: হুজদুরলাত, আয়লাত: ১৫]

আল্লাহ তলা'আিলা আগরলা বগিি:{অতএব, গতলামলার পলািিকত্লার কসম, গস তিলাক ঈমলািদলার হগব িলা, 

রতক্ণ িলা তলাগদর মগধ্ সৃষ্ লববলাগদর ব্লাপলাগর ততলামলাগক ি্লায়লবচলারক বগি মগি িলা কগর। অতঃপর 

ততলামলার মীমলাংসলার ব্লাপলাগর লিগজর মগি তকলাি রকম সংকীণ্তলা পলাগব িলা এবং তলা হূষ্লচগত্ত কবদুি কগর 

তিগব।}[সূরলা: লিসলা, আয়লাত: ৬৫]

৩-তলাঁগক অকৃলরেম ভলাগব ভলািবলাসলা, আল্লাহ তলা'আিলা বগিি:{বি, গতলামলাগদর লিকট রলদ ততলামলাগদর 

লপতলা ততলামলাগদর সন্তলাি, গতলামলাগদর ভলাই ততলামলাগদর পত্ী, গতলামলাগদর তেলারে, গতলামলাগদর অলজ্ত ধি-সম্পদ, 

ততলামলাগদর ব্বসলা রলা বন্ হগয় রলাওয়লার ভয় কর এবং ততলামলাগদর বলাসথিলাি-রলাগক ততলামরলা পছন্ কর-

আল্লাহ, তলাঁর রসূি ও তলাঁর রলাগহ তজহলাদ করলা তথগক অলধক লপ্রয় হয়, তগব অগপক্লা কর, আল্লাহর লবধলাি 

আসলা পর্ন্ত, আর আল্লাহ ফলাগসক সম্প্রদলায়গক তহদলাগয়ত কগরি িলা}।[সূরলা: তলাওবলা, আয়লাত: ২৪]
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রলাসদুিদুিলাল্লাহ সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লা সলাল্লাম ইররলাদ 

কগরি: «গতলামলাগদর তকউ ততক্ণ পর্ন্ত ঈমলািদলার 

হগত পলারগব িলা, রতক্ণ িলা আলম তলার লিকট তলার লপতলা 

ও সন্তলাি এবং সব মলািদুগষর তচগয় লপ্রয় িলা হগবলা।» 
(হলাদীসলট বণ্িলা কগরগছি ইমলাম বদুখলারী)

৪-তলাঁগক সম্লাি করলা ও রথলাথ্ মর্লাদলা তদওয়লা। আল্লাহ তলা'আিলা 

বগিি:{রলাগত ততলামরলা আল্লাহ ও রসূগির প্রলত লবশ্লাস থিলাপি কর 

এবং তলাঁগক সলাহলার্ ও সম্লাি কর।}[সূরলা: ফলাতলাহ, আয়লাত: ৯]

আগরলা ইররলাদ হগয়গছ:{সদুতরলাং তরসব তিলাক তলাঁর উপর ঈমলাি 

এগিগছ, তলাঁর সলাহচর্ অবিবিি কগরগছ, তলাঁগক সলাহলার্ কগরগছ এবং 

তস িূগরর অিদুসরণ কগরগছ রলা তলাঁর সলাগথ অবতীণ্ করলা হগয়গছ, 

শুধদুমলারে তলারলাই লিগজগদর উগদের্ সফিতলা অজ্ি করগত তপগরগছ।} 

[সূরলা: আ'রলাফ, আয়লাত: ১৫৭]

৫-তলাঁর তরসব পলরবলার বে্ তলাঁর প্রলত ঈমলাি এগিগছ এবং 

তলাঁর আদর্ অিদুপলাগত চগিগছ, তলাগদরগক ভলািবলাসলা ও তলাঁগদর 

মর্লাদলা তদওয়লা এবং িবী মদুহলাম্লাদ সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লা 

সলাল্লাগমর ওলসয়লাত অিদুধলাবলাি করলা। লতলি বগিগছি: «আলম 

ততলামলাগদরগক আমলার পলরবলারবগে্র ব্পলাগর আল্লাহর কথলা স্মরণ 

কলরগয় লদলচ্ছ, আলম ততলামলাগদরগক আমলার পলরবলারবগে্র ব্পলাগর 

আল্লাহর কথলা স্মরণ কলরগয় লদলচ্ছ, আলম ততলামলাগদরগক আমলার 

পলরবলারবগে্র ব্পলাগর আল্লাহর কথলা স্মরণ কলরগয় লদলচ্ছ।» 
(হলাদীসলট ইমলাম মদুসলিম বণ্িলা কগরগছি।)

আল্লাহর রলাসদুি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লা সলাল্লাম এর পলরবলার 

তরগকলাি মলািদুগষর তচগয় ত্ষ্ঠ। গরমি, তলাঁর স্ত্রীেণ, সন্তলাি-সন্তলত 

ও তলাঁর তরসব আত্মীগয়র জি্ সলাদকলা ভক্ণ করলা হলারলাম। তলাঁগদর 

সমলাগিলাচিলা লকংবলা েলািমন্ করলা হলারলাম। একই সলাগথ তলাগদরগক 

লিষ্লাপ দলালব করলা এবং আল্লাহগক বলাদ লদগয় তলাগদর কলাগছ দু'আ 

করলাও হলারলাম।

৬-আল্লাহর রলাসদুি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লা সলাল্লাম এর 

সলাহলাবলােণগক ভলািবলাসলা, রলাঁরলা তলার প্রলত ঈমলাি এগিগছি এবং 

তলাঁগক সত্লায়ি কগরগছি। গসসব সলাহলাবলােগণর তকলাি লিন্লাবলাদ 

ও সমলাগিলাচিলা করলা রলাগব িলা। গকিিলা, আল্লাহ তলা'আিলা তলাঁগদর 

প্রসংরলা  কগরগছি।
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৭-তলাঁর তরসব সলাহলাবলােণ তলাঁর প্রলত ঈমলাি এগিগছি ও তলাঁগক সত্লায়ি কগরগছি, তলাগদর জীবগির 

তকলাি মন্ লদক লিগয় সমলাগিলাচিলা িলা করলা। গকিিলা, তলাঁগদর প্রসংরলায় আল্লাহ তলা'আিলা বগিগছি: {মদুহলাম্দ 

আল্লাহর রসূি এবং তলাঁর সহচরেণ কলাগফরগদর প্রলত কগিলার, লিগজগদর মগধ্ পরস্পর সহলািদুভূলতরীি। 

আল্লাহর অিদুগ্হ ও সন্তুলষ্ কলামিলায় আপলি তলাগদরগক রুকদু ও তসজদলারত তদখগবি। তলাগদর মদুখমন্ডগি 

রগয়গছ তসজদলার লচহ্ন।}[সূরলা: ফলাতলাহ, আয়লাত: ২৯]

রলাসদুি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লা সলাল্লাম তলাগদর প্রসগঙ্ বগিগছি: «গতলামরলা আমলার সলাহলাবীগদর েলািমন্ 

করগব িলা। ঐ আল্লাহর রপথ রলাঁর হলাগত আমলার জীবি, গতলামলাগদর মগধ্ রলদ তকউ ওহুদ পলাহলাড়সম তসলািলা 

আল্লাহর পগথ ব্য় কগর, তগব তলাঁগদর কলাগরলা এক মদুদ বলা তলার অগধ্ক পলরমলাণ দলাগির সমতূি্ হগব 

িলা।»(হলাদীসলট বণ্িলা কগরগছি ইমলাম মদুসলিম।)

আর সলাহলাবীগদর মধ্ সব্গ্ষ্ঠ হগিি আবদু বলাকলার, তলারপর উমর, তলারপর উসমলাি ও তলারপর 

আিী রলালদয়লাল্লাহু আিহুম আজমলাঈি। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি:{আর রলারলা সব্প্রথম লহজরতকলারী ও 

আিছলারগদর মলাগঝ পদুরলাতি, এবং রলারলা তলাগদর অিদুসরণ কগরগছ, আল্লাহ তস সমতি তিলাকগদর প্রলত সন্তুষ্ 

হগয়গছি এবং তলারলাও তলাঁর প্রলত সন্তুষ্ হগয়গছ। আর তলাগদর জি্ প্রস্তুত তরগখগছি কলািি-কদুঞ্, রলার 

তিগদর লদগয় প্রবলালহত প্রস্রবণসমূহ। গসখলাগি তলারলা থলাকগব লচরকলাি। এটলাই হি মহলাি কৃতকলার্তলা।} 

[সূরলা: তলাওবলা, আয়লাত: ১০০]

তলাঁগদর সকগিই আল্লাহর রলাসদুি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লা সলাল্লাম তথগক িব্ধ দীি প্রচলার কগরগছি এবং 

তলাঁগদর মলাধ্গমই আমলাগদর লিকট ইিম ও দীি তপৌঁগছগছ।
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আল্লাহর সগঙ্ সলাক্লাত হগব-এলবষগয় ঈমলাি..

সকিগক আল্লাহর লিকট লফগর তরগত হগব। লতলিই সবলার তরষ লিকলািলা ও 

প্রত্লাবত্িথিি। এটলা আল্লাহর প্রলত ঈমলাগির একলট তমৌলিক পগয়ন্ট, বরং ঈমলাগির 

অি্তম তরলাকি বলা তিম্ভ। সদুতরলাং ঈমলাগির তিম্ভ সমূগহর মগধ্ একলট হগিলা 

আগখরলাগতর উপর ঈমলাি আিলা। লবশুদ্ধ হলাদীগস বলণ্ত হগয়গছ, রখি লজরিীি আ: 

সলাহলাবীগদর সম্দুগখ আমলাগদর িবীগক লরক্ক লহগসগব ঈমলাগির তরলাকি সম্পগক্ 

প্রশ্ন করগিি, তখি লতলি বগিলছগিি:«ঈমলাি হগিলা, তদুলম আল্লাহ, গফগররতলােণ, 

আল্লাহর লকতলাব সমূহ, রলাসদুিেণ এবং পরকলাি ও আল্লাহর পক্ হগত তলাকদীগরর 

ভলািমগন্ লবশ্লাস করগব।»(হলাদীসলট বণ্িলা কগরগছি ইমলাম মদুসলিম।)

আর পরকলািগক 'ইয়লাউমদুি আগখরলাহ' বলা তরষ লদবস বিলা হয় এজি্ 

তর, গসলদগির পর আর তকলাি লদি থলাকগব িলা। এরপরই জলান্নলাতী জলান্নলাগত ও 

জলাহলান্নলামীরলা জলাহলান্নলাগম থিলায়ীভলাগব বসবলাস করগব। এই লদবগসর অগিকগুগিলা 

িলাম বলণ্ত হগয়গছ কদুরআিদুি কলারীগম। গসসব িলাম লদিলট ও তলাগত সং�লটত 

হওয়লা �টিলাবিীর মলাহত্ম বহি কগর। পরকলাগির তর কগয়কলট িলাম কদুরআগি 

এগসগছ তম্গধ্ একলট হগিলা, '�টিলার সং�লটত লদি', এিলাগম িলাম করগণর কলারণ 

হগিলা, আগিলালচত �টিলালট লিলশ্চতরূগপ �টগব। আগরকলট হগিলা, 'অবিমিকলারী 

ও উগত্তলািিকলারী'। এিলাগম িলামকরগণর কলারণ হগিলা, গসলদিলট অগিক তিলাকগক 

জলান্নলাগত উন্নীত করগব আবলার অগিকগক জলাহলান্নলাগম অবতীণ্ করগব। আগরকলট িলাম 

হগিলা, 'ইয়লাউমদুি লহছলাব, ওয়লাি জলারলা ওয়লাদেীি' অথ্লাৎ লহসলাব-লিকলার ও প্রলতদলাি 

লদবস।  'ইয়লাউমদুি হলা-ক্লাহ' বলা সত্ সং�টগির লদিও বিলা হয়। কলারণ, এলদগি 

আল্লাহর প্রদলাি করলা সংবলাদ সমূহ সত্ প্রমলাণ হগব। এলদিগক 'তলা-ম্লাহ'ও বিলা 

হয়, রলার অথ্ মহলালবপর্গয়র লদি। 'ছলা-খখলাহ'ও বিলা হয়। এর অথ্ হগিলা লবকট 

রব্। গকিিলা, এলদগির প্রলারগম্ভ লসঙ্লায় ফদুঁৎকলার তদওয়লার ফগি লবকট রগব্র সৃলষ্ 

হগব। এটলাগক 'ইয়লাউমদুি ওয়লাঈদ' বলা হুমলকর লদিও বিলা হয়। গকিিলা এলদগি 

কলাগফরগদর জি্ কৃত আল্লাহর হুমলক সমূহ বলাতিবলালয়ত হগব। আগরকলট িলাম 

হগিলা, 'ইয়লাউমদুি হলাসরলাহ' বলা আগক্গপর লদবস। 'ইয়লাউমদুত তলািলাক' বলা সলাক্লাগতর 

লদবসও বিলা হয়। কলারণ এলদগি সব মলািদুষ একই জলায়েলায় একলরেত হগব। এটলাগক 

'ইয়লাউমদুি আ-লরফলাহ' বিলা হয়। কলারণ তসলদিলট অলত সলন্নকগট। 'ইয়লাউমদুত 

তলািলাদ' বলা এগক অি্গক আহবলাি করলার লদিও বিলা হয়। গকিিলা, এমিলট তসলদি 

�টগব। জলান্নলাতীরলা জলাহলান্নলামীগদর ডলাকগব এবং জলাহলান্নলামীরলা জলান্নলাতীগদরগক 

ডলাকগব। এটলাগক 'ইয়লাউমদুি আক্বীম'ও বিলা হয়। গকিিলা তসটলাই হগব সব্গরষ 

লদি। তলারপর আর তকলাি লদগির অলতিত্ব থলাকগব িলা। এছলাড়লাও তসলদিগক 'দলারুি 

আগখরলাহ' 'দলারুি কলারলার' ও 'েলালরয়লাহ' ইত্লালদও বিলা হয়। 
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আগখরলাগতর উপর ঈমলাি আিলা বিগত কগয়কলট 
লবষয় বদুঝলায়:

প্রথমত: মৃতদু্ পরবত্ী জীবিগক লবশ্লাস করলা

কবগরর মহলা পলরক্লা..

মৃতব্লতিগক দলাফগির পর তলার রব, বিীি ও িবী সম্পগক্ 

প্রগশ্নর মলাধ্গম পরীক্লা তিয়লা হগব। তখি আল্লাহ তলায়লািলা 

ঈমলািদলারগদরগক সলিক উত্তর তদয়লার তলাওফীক লদগবি। গস 

উত্তগর বিগব, আমলার রব আল্লাহ, আমলার বিীি ইসিলাম এবং 

আমলার িবী মদুহলাম্দ সলা.। আর অবলাধ্গদর লবভ্রলালন্তর উপরই 

রলাখগবি। সদুতরলাং কলাগফর বিগব, হলায়! হলায়! আমলার ততলা লকছদুই 

জলািলা িলাই। অপরলদগক কপট ও সংরয়গপলাষণকলারী বিগব, 

আমলার জলািলা তিই, মলািদুষ লকছদু একটলা বিত, আলম তলার স্বীকৃলত 

লদগয়লছিলাম।

কবগরর আজলাব ও তিয়লামত:

কবগরর রলালতি হগচ্ছ অবলাধ্, কপট, কলাগফর ও কলতপয় 

গুিলাহেলার মদুলমগির জি্। আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরগছি- {ঐ 

ব্লতির চলাইগত বড় জলাগিম তক হগব, গর আল্লাহর প্রলত লমথ্লা 

আগরলাপ কগর অথবলা বগিঃ আমলার প্রলত ওহী অবতীণ্ হগয়গছ। 

অথচ তলার প্রলত তকলাি ওহী আগসলি এবং তর দলাবী কগর তর, 

আলমও িলালরি কগর তদখলালচ্ছ তরমি আল্লাহ িলালরি কগরগছি। 

রলদ আপলি তদগখি রখি জলাগিমরলা মৃতদু্ র্রেণলায় থলাগক এবং 

তফগররতলারলা স্বীয় হতি প্রসলালরত কগর বগি, গবর কর স্বীয় আত্মলা! 

অদ্ ততলামলাগদরগক অবমলািিলাকর রলালতি প্রদলাি করলা হগব। কলারণ, 

ততলামরলা আল্লাহর উপর অসত্ বিগত এবং তলাঁর আয়লাত সমূহ 

তথগক অহংকলার করগত।}(সূরলা: আি-আিআম, আয়লাত: ৯৩।)

আল্লাহ তলায়লািলা তফরলাউগির অিদুেতগদর উগদেগর্ বগিগছি-

{সকলাগি ও সন্্লায় তলাগদরগক আগুগির সলামগি তপর করলা 

হয় এবং তরলদি তকয়লামত সং�লটত হগব, গসলদি আগদর করলা 

হগব, গফরলাউি তেলারেগক কলিিতর আরলাগব দলালখি কর।} 

[সূরলা: আি মদুলমি, আয়লাত: ৪৬]
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জলাগয়দ লবি সলালবত রলা. হররত িবী কলারীম 

সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম তথগক বণ্িলা 

কগরগছি। লতলি বগিি- «রলদ এমি আরঙ্লা িলা 

করতলাম তর ততলামরলা দলাফি করলা তছগড় লদগব তগব 

আল্লাহ তলায়লািলার কলাগছ তদলায়লা করতলাম তরি 

লতলি ততলামলাগদরগক কবগরর আজলাগবর আওয়লাজ 

শুলিগয় তদি, রলা আলম শুিগত পলাই। এরপর লতলি 

আমলাগদর লদগক মদুখ কগর বিগিি, 'গতলামলারলা আল্লাহ 

তলায়লািলার কলাগছ কবগরর আজলাব তথগক আ্য় প্রলাথ্িলা 

কর।’তখি আমরলা বিিলাম, আমরলা আল্লাহ তলায়লািলার 

কলাগছ কবগরর আজলাব তথগক আ্য় প্রলাথ্িলা করলছ। 

অতপর লতলি বিগিি, 'গতলামরলা আল্লাহ তলায়লািলার 

কলাগছ জলাহলান্নলাম তথগক আ্য় প্রলাথ্িলা কর।’আমরলা 

বিিলাম, আমরলা জলাহলান্নলাম তথগক আল্লাহ তলায়লািলার 

আ্য় প্রলাথ্িলা করলছ। এরপর লতলি বিগিি, 

'গতলামরলা আল্লাহ তলায়লািলার কলাগছ প্রকলার্ অপ্রকলার্ 

তফতিলা তথগক পলািলাহ চলাও।’ আমরলা বিিলাম, আমরলা 

আল্লাহ তলায়লািলার কলাগছ প্রকলার্ অপ্রকলার্ তফতিলা 

তথগক পলািলাহ চলালচ্ছ।»(-মদুসলিম ররীফ।)

কবগরর তিয়লামতসমূহ সৎকম্পরলায়ণ মদুলমিগদর 

জি্। আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরগছি-{লিশ্চয় রলারলা 

বগি, আমলাগদর পলািিকত্লা আল্লাহ, অতঃপর তলাগতই 

অলবচি থলাগক, তলাগদর কলাগছ তফগররতলা অবতীণ্ হয় 

এবং বগি, গতলামরলা ভয় কগরলা িলা, লচন্তলা কগরলা িলা এবং 

ততলামলাগদর প্রলতশ্রুত জলান্নলাগতর সদুসংবলাদ তরলাি।} 

[সূরলা: ফদুসলসিলাত (হলামীম তসজদলাহ); আয়লাত: ৩০]

আল্লাহ তলায়লািলা বগিগছি:{অতঃপর রখি কলারও 

প্রলাণ কন্লােত হয়। এবং ততলামরলা তলালকগয় থলাক, 

তখি আলম ততলামলাগদর অগপক্লা তলার অলধক লিকগট 

থলালক; লকন্তু ততলামরলা তদখ িলা। রলদ ততলামলাগদর 

লহসলাব-লকতলাব িলা হওয়লাই লিক হয়,  তগব ততলামরলা 

এই আত্মলাগক লফরলাও িলা তকি, রলদ ততলামরলা 

সত্বলাদী হও ?    রলদ তস ধিকট্রীিগদর একজি 

হয়;  তগব তলার জগি্ আগছ সদুখ, উত্তম লরলরক এবং 

তিয়লামগত ভরলা উদ্লাি। আর রলদ তস ডলাি পলাশ্্থিগদর 

একজি হয়, তগব তলাগক বিলা হগবঃ ততলামলার জগি্ 

ডলািপলাশ্্সথিগদর পক্ তথগক সলািলাম। আর রলদ তস 

পথভ্রষ্ লমথ্লাগরলাপকলারীগদর একজি হয়, তগব তলার 

আপ্লায়ি হগব উত্ততি পলালি বিলারলা। এবং তস লিলক্তি 

হগব অলনিগত। এটলা ধ্রুব সত্। অতএব, আপলি 

আপিলার মহলাি পলািিকত্লার িলাগম পলবরেতলা ত�লাষণলা 

করুি।}[সূরলা: আি ওয়লালকয়লাহ, আয়লাত: ৮৩-৯৬।]

https://www.with-allah.com/bn
ht
tps
://
ww

w.
wi
th
-al
lah
.co
m/
bn



33

হররত উসমলাি রলা. রখি কবগরর পলাগর 

দলাড়লাগতি তখি এত রিন্ি করগতি 

তর তলার দলালড় লভগজ তরত। বণ্িলাকলারী 

বগিি, তলাগক লজগজ্স করলা হগিলা, 

জলান্নলাত ও জলাহলান্নলাগমর কথলা আগিলাচিলা 

হগি আপলি রিন্ি কগরি িলা অথচ 

কবগরর পলাগর আসগি আপলি রিন্ি 

কগরি। উত্তগর লতলি বগিি, িবী 

কলারীম সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম 

ইররলাদ কগরগছি 'লিশ্চয়ই পরকলািীি 

�লালটসমূগহর মগধ্ কবর হগচ্ছ প্রথম 

�লালট। রলদ তকউ এখলাগি মদুলতি পলায় 

তগব পরবত্ী ধলাপগুগিলা তলার জগি্ 

সহজ হগব। আর এখলাগি রলদ মদুলতি িলা 

পলায় তগব পরবত্ীগত তস আগরলা লবপগদ 

পড়গব।' লতলি আগরলা বগিি, িবী 

কলারীম সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম 

বগিগছি, আলম কবর অগপক্লা অলধক 

ভয়লািক তকলাি থিলাি তদলখলি।

-আহমদ।

মদুলমি রখি কবগর দু গফগররতলার প্রগশ্নর উত্তর 

লদগব তস সম্পগক্ হররত রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ 

ওয়লাসলাল্লাম বগিগছি-«আসমলাি তথগক একজি 

আহ্লািকলারী তডগক বিগবি, রলদ আমলার বলান্লা সত্ 

বগি থলাগক তগব তলাগক জলান্নলাগতর লবছলািলা লবলছগয় 

দলাও। জলান্নলাতী তপলারলাক পলরধলাি কলরগয় দলাও। তলার 

কবর তথগক জলান্নলাগতর লদগক একলট দরজলা খদুগি দলাও। 

অতঃপর জলান্নলাত তথগক তলার কবগর প্ররলালন্তময় সদুবলাতলাস 

বইগত শুরু করগব। এবং তলার কবরগক দৃলষ্র তরষসীমলা 

পর্ন্ত প্রসলালরত কগর তদয়লা হগব।»(-আবদুদলাউদ ররীফ, আহমদ।)

লবিতীয়ত: মৃতদু্ পরবত্ী পদুিরুথিলাগি লবশ্লাস:

রখি লবিতীয়বলার লরংেলায় ফদুঁৎকলার তদয়লা হগব তখি 

সকি মৃতগক জীলবত করলা হগব। মলািদুষ সমগ্ জলাহলাগির 

প্রলতপলািগকর সলামগি দলাঁড়লাগব। খলালি পলা, িলাঙলা ররীর 

এবং খলাতিলালবহীি অবথিলায় তস পদুিরুলথিত হগব। আল্লাহ 

তলায়লািলা ইররলাদ কগরগছি-{গরভলাগব আলম প্রথমবলার 

সৃলষ্ কগরলছিলাম, গসভলাগব পদুিরলায় সৃলষ্ করব। আমলার 

ওয়লাদলা লিলশ্চত, আমলাগক তলা পূণ্ করগতই হগব।}[সূরলা: 

আলবিয়লা, আয়লাত: ১০৪।]

পূিজ্ীবি একলট প্রমলালণত সত্ লবষয়। গকলারআি ও 

সদুন্নলায় এ লবষগয় সদুস্পষ্ বণ্িলা রগয়গছ। সকি মদুসলিমও 

এ লবষগয় একমত। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি:{(15) 

এরপর ততলামরলা মৃতদু্বরণ করগব (16)   অতঃপর তকয়লামগতর লদি ততলামরলা পদুিরুলথিত হগব।}[সূরলা: আি-

মদুলমিদুি, আয়লাত: ১৫-১৬।]  

রলাসূি সলা. বগিগছি:«গকয়লামগতর লদি মলািদুষগক খলাতিলালবহীি িলাঙলা বদগি একলরেত করলা হগব।» 
(-গবলাখলারী ও মদুসলিম।)

মদুসিমলািেণ পরকলাগির ব্লাপলাগর একমত। প্রজ্লাপূণ্ লবগবচিলার দলাবীও এটলাই তর, আল্লাহ তলায়লািলা তলাঁর 

সৃলষ্গক পরকলাগি একলরেত করগবি। গরখলাগি প্রগত্কগক তলার দলালয়গত্বর ব্লাপলাগর জবলাবলদলহ করগত হগব 

এবং প্রলাতি লবলিময় তভলাে করগত হগব। সকি িবীই এ লবষয়লট লিলশ্চত কগর তেগছি। আল্লাহ তলায়লািলা 

ইররলাদ কগরগছি:{গতলামরলা লক ধলারণলা কর তর, আলম ততলামলাগদরগক অিথ্ক সৃলষ্ কগরলছ এবং ততলামরলা 

আমলার কলাগছ লফগর আসগব িলা?}[সূরলা: আি-মদুলমিদুি, আয়লাত: ১১৫।]

আল্লাহ তলায়লািলা তলাঁর িবীগক উগদের্ কগর বগিগছি:{গর আল্লাহ আপিলার প্রলত কদুরআি লবলধবদ্ধ 

কগরগছি, লতলি অবর্ই আপিলাগক মূিভূলমগত লফলরগয় আিগবি।}[সূরলা: আি কলাসলাস, আয়লাত: ৮৫।]
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তৃতীয়তঃ লকয়লামগতর আিলামত ও লিদর্িলাবিীর উপর 

লবশ্লাস থিলাপি করলা। 

এ লিদর্িলাবিী লকয়লামগতর পূগব্ সং�লটত হগব। রলা 

লকয়লামত লিকটবত্ী হওয়লার জলািলাি লদগব। এ সকি 

লিদর্িগক 'ছদুেরলা' ও 'কদুবরলা' (গছলাট আিলামত ও বড় 

আিলামত) িলাগম ভলাে করলা হগয়গছ।

আিলামলাগত ছদুেরলা বলা তছলাট আিলামত:

এমি সব আিলামত রলা লকয়লামগতর পূগব্ সং�লটত হগব। 

এর তবলররভলাে তকয়লামগতর তবর পূগব্ই তদখলা লদগব। 

ইলতমগধ্ই আিলামগত ছদুেরলার লকছদু লকছদু সং�লটত হগয় 

তেগছ এবং তকলাি তকলাি তক্গরে পদুিব্লার সং�লটত হগব। 

আর লকছদু সং�লটত হগয় তেগছ এবং এখগিলা তলা চিমলাি 

এবং পলািলারিগম সং�লটত হগয়ই চগিগছ। আর লকছদু এখগিলা 

সং�লটত হয়লি। তগব লকয়লামগতর পূগব্ অবর্ই সং�লটত 

হগব। হররত রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম 

এমিই বগি তেগছি। গরমি- িবী লহসলাগব তলার আেমি 

ও ইগন্তকলাি, বলাইতদুি মদুকলাদেলাস লবজয়, িলািলারকগমর 

তফতিলার আলবভ্লাব, আমলািগত তখয়লািত করলা, ইিম উগি 

মূখ্তলার সয়িলাব হওয়লা, ব্লভচলার ও সদুগদর প্রসলার �টলা, 

বলাদ্রগ্রের ব্বহলার ব্পক হওয়লা, মদ্পলাি তবগড় রলাওয়লা, 

বকরীর রলাখলাগির মত লিম্নগ্ণীর তিলাগকরলা সদুউচ্চ ভবগির 

অলধকলারী হওয়লা, লপতলামলাতলার অবলাধ্ হওয়লা, তলাগদর সলাগথ 

দলাসীর মত আচরণ করলা, হত্লাকলাণ্ড তবগড় রলাওয়লা, ভূলমধ্বস, 

ভূলমকম্প ও রূপলবকৃলত তবগড় রলাওয়লা, লমথ্লাসলাক্্ ও রপথ 

এবং উিঙ্পিলা তবগড় রলাওয়লা, সত্গক তেলাপি করলার 

প্রবণতলা বৃলদ্ধ পলাওয়লা ইত্লালদ রলা তকলারআি ও সদুন্নলাহ-এর 

মলাগঝ বণ্িলা করলা হগয়গছ। 

আিলামগত কদুবরলা বলা বড় আিলামত:

এমি সব বৃহত্তর লবষয় তরগুগিলার সং�লটত হওয়লা 

লকয়লামত সলন্নকটবত্ী হওয়লাগক লিলশ্চত করগব। এমি 

আিলামত দরলট। রথলা- দলাজ্জলাগির আলবভ্লাব, ঈসলা আ.-এর 
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আেমি, ইয়লাজদুজ মলাজদুগজর উদ্ভব। লতিলট বড় ধরগির ভূলমধ্বস- পূগব্, পলশ্চগম ও আরব উপবিীগপ। তীরি 

তধলাঁয়লা সৃলষ্ হওয়লা, সূর্ পলশ্চম লদক তথগক উিলা, এবং লবগরষ একলট জন্তুর আলবভ্লাব �টলা। এমি আগনিয়লেলর 

সৃলষ্ হওয়লা রলা মলািদুষগক হলারগরর ময়দলাগির লদগক হলাঁলকগয় লিগয় রলাগব। এই আিলামতগুগিলা ধলারলাবলালহক ভলাগব 

প্রকলার পলাগব। এর একলট প্রকলার পলাওয়লার পরই অপরলট প্রকলার পলাগব।
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চতদুথ্ত: লকয়লামগতর ভয়লাবহতলার উপর লবশ্লাস:

পলাহলাড়সমূহ প্রচণ্ডভলাগব তকঁগপ উিগব এবং মলালটগত পলরণত হগয় সলাধলারণ জমীগির সলাগথ 

লমগর রলাগব। 

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরগছি:{তদুলম পব্তমলািলাগক তদগখ অচি মগি কর, অথচ 

তসলদি এগুগিলা তম�মলািলার মত চিমলাি হগব।}[সূরলা: আি-িলামি, আয়লাত: ৮৮।]

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরগছি:{এবং পব্তমলািলা তভগঙ্ চদুরমলার হগয় রলাগব।  অতঃপর 

তলা হগয় রলাগব উৎলক্তি ধূলিকণলা।}[সূরলা: আি-ওয়লালকয়লাহ, আয়লাত: ৫-৬।]

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরগছি:{এবং পব্তসমূহ হগব রঙ্ীি পরগমর মত,} 

[সূরলা: আি মলায়লালরজ, আয়লাত: ৯।] 

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরগছি:{তলারলা আপিলাগক পলাহলাড় সম্পগক্ প্রশ্ন কগর। 

অতএব, আপলি বিদুিঃ আমলার পলািিকত্লা পলাহলাড়সমূহগক সমূগি উৎপলাটি কগর লবলক্তি 

কগর লদগবি। অতঃপর পৃলথবীগক মসৃণ সমতিভূলম কগর ছলাড়গবি। তদুলম তলাগত তমলাড় ও 

লটিলা তদখগব িলা}[সূরলা: তলাহলা, আয়লাত: ১০৫-১০৭।]

২। সলােরগুগিলা উত্ততি হগয় লবগ্লালরত হগব টেবে কগর বিিগত থলাকগব। 

ধরলাপৃগষ্ঠর বহুিলাংর জদুগড় তর সমদুদ্র রগয়গছ, গসলদি তলাগত আগনিয়লেলর  মহলালবগ্লারণ 

সৃলষ্ হগব। আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি-{রখি সমদুদ্র লবগ্লালরত হগব।} 

[সূরলা: আি-ইিলফতলার, আয়লাত: ৩।]{রখি সমদুদ্রগক উত্তলাি কগর ততলািলা হগব} 

[সূরলা: আত-তলাকভীর, আয়লাত: ৬।]

৩। মলািদুষ তর মলালটগত আ্য় লিগয় আগছ তলা বদগি রলাগব। একই দরলা হগব আসমলাগির। 

অত:পর মলািবজলালতগক পূিরলায় উলথিত করলা হগব এমি ভূলমগত রলা তরি তলারলা কখগিলা 

তদগখলি। 

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরগছি:{গরলদি পলরবলত্ত করলা হগব এ পৃলথবীগক অি্ 

পৃলথবীগত এবং পলরবলত্ত করলা হগব আকলার সমূহগক এবং তিলাগকরলা পরলারিমরলািী এবং 

আল্লাহর সলামগি তপর হগব।}[সূরলা: ইবরলাহীম, আয়লাত: ৪৮।]

রলাসদুি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম বগিগছি:«লকয়লামগতর লদি মলািদুষ একলট স্বচ্ছ 

তচপটলা রুলটর মত সলাদলাপ্রলান্তগর একলরেত হগব। গসখলাগি কলাগরলা তকলাি প্রতীক বলা লচহ্ন 

থলাকগব িলা।»(-গবলাখলারী ও মদুসলিম।)

সদুতরলাং তলা হগয় রলাগব প্রতীকহীি একলট শুভ্রপ্রলান্তর।
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৪- মলািদুষ এমি লকছদু লবষয় প্রত্ক্ করগব রলা পূগব্ তদগখলি। 

তলারলা তসখলাগি  চলাঁদ ও সূর্গক একলরেত তদখগত পলাগব। ফগি 

মলািদুগষর উগবিে উৎকণ্লা তবগড় রলাগব। আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ 

কগরি:{রখি দৃলষ্ চমগক রলাগব, চন্দ্র তজ্লালতহীি হগয় রলাগব। 

এবং সূর্ ও চন্দ্রগক একলরেত করলা হগব- গস লদি মলািদুষ বিগব: 

পিলায়গির জলায়েলা তকলাথলায় ?}[সূরলা: আি-লকয়লামলাহ, আয়লাত: ৭-১০।]

৫-লরঙ্লায় ফদুঁক তদয়লা হগব এবং তলা হগচ্ছ এই দুলিয়লার তরষ 

মদুহূত্। লিলদ্ষ্ লদি আসগিই লরঙ্লায় ফদুঁক তদয়লা হগব। এই ফদুঁক 

আসমলাি ও জমীগির সকি জীবগির সমলালতি �টলাগব। আল্লাহ 

তলা'আিলা বগিি:{লরঙ্লায় ফদুঁক তদয়লা হগব, ফগি আসমলাি ও 

রমীগি রলারলা আগছ সবলাই তবহুঁর হগয় রলাগব, তগব আল্লাহ রলাগক 

ইচ্ছলা কগরি তস ব্লতরিম থলাকগব।} (সূরলা: জদুমলার, আয়লাত: ৬৮।)

এই ফদুঁৎকলার মহলাধ্বংসরজ্ সৃলষ্ করগব, প্রগত্ক মলািব সদস্ই 

তলা শুিগত পলাগব। তখি আর তকউ তকলাি ওলসয়ত করগতও সক্ম 

হগব িলা। গস তলার বন্দু বলা স্বজগির কলাগছও লফরগত পলারগব িলা। 

আল্লাহ তলা'আিলা বগিি:{তলারলা তকবি একটলা ভয়লাবহ রগব্র 

অগপক্লা করগছ, রলা তলাগদরগক আ�লাত করগব তলাগদর পলারস্পলরক 

বলাকলবতন্ডলাকলাগি। তখি তলারলা ওলছয়ত করগতও সক্ম হগব িলা। 

এবং তলাগদর পলরবলার-পলরজগির কলাগছও লফগর তরগত পলারগব 

িলা।}[সূরলা: ইয়লালসি, আয়লাত: ৪৯-৫০।]

রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ কগরি:«অতঃপর 

লরঙ্লায় ফদুঁৎকলার তদয়লা হগব এবং এই লবকট আওয়লাজ তর শুিগব 

তস একবলার �লাড় লিগচ তিলায়লাগব এবং একবলার উপগর উিলাগব। 

বণ্িলাকলারী বগিি, প্রথম এই আওয়লাজ এমি ব্লতি শুিগব, গর 

তলার উটগক পদুকদুগর তেলাসি করলাগত পলালি ত�লািলাগট করগছ। লরঙ্লার 

আওয়লাজ শুগি তস তবহুর হগয় রলাগব অতঃপর সবমলািদুষ তবহুর হগয় 

রলাগব।»(-মদুসলিম।)

আল্লাহ তলায়লািলা সৃলষ্র শুরু তথগক লকয়লামত পর্ন্ত রত মলাখিদুক 

সৃলষ্ করগবি সবলাই হলারগরর ময়দলাগি একলরেত হগব। মলািদুষ, 

লবিি, পশুপলালখ সবলকছদুই তসখলাগি একলরেত হগব। আল্লাহ তলায়লািলা 

ইররলাদ কগরি:{লিশ্চয় এর মগধ্ লিদর্ি রগয়গছ এমি প্রলতলট 

মলািদুগষর জি্ তর আগখরলাগতর আরলাবগক ভয় কগর। গসটলা এমি 

এক লদি, গর লদি সব মলািদুগষই সমগবত হগব, গসলদিলট হগব 

হলালরগরর লদি।}[সূরলা: হুদ, আয়লাত: ১০৩।]
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আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি-

{বিদুিঃ পূব্বত্ী ও পরবত্ীেণ, সবলাই 

একলরেত হগব এক লিলদ্ষ্ লদগির লিলদ্ষ্ সমগয়।} 

[সূরলা: আি-ওয়লালকয়লাহ, আয়লাত-৪৯-৫০।]

মলািদুষ লববস্ত্র অবথিলায় হলারগরর ময়দলাগি একলরেত 

হগব। ভয়লাবহ পলরলথিলতর কলারগণ তসলদগক তকউ 

ভ্রুগক্প করগব িলা। উম্দুি মদুলমিীি হররত আয়রলা 

রলা. এ লবষগয় আশ্চর্গবলাধ কগরি। আয়রলা রলা. গথগক 

বলণ্ত, লতলি বগিি: «রলাসূিদুল্লাহ বিগিি, হলারগরর 

লদি মলািদুষগক িলাঙ্লা পলা, উিঙ্ ররীর ও খলাতিলালবহীি 

অবথিলায় একলরেত করলা হগব। (আয়রলা বগিি-) আলম 

বিিলাম, গহ আল্লাহর রলাসূি! পদুরুষ ও িলারী লক এগক 

অপরগক তদখগত থলাকগব? লতলি বিগিি- পলরলথিলত 

এগতলাটলা ভয়লাবহ হগব তর, তলাগদর তদখলাগদলখর 

মলািলসকতলা থলাকগব িলা।» (-গবলাখলারী।)

৮। জলালিগমর জদুিদুগমর বদিলা তিয়লা হগব। এমিলক 

পশুপলালখর তক্গরেও লবচলাগরর এই ব্বথিলা কলাগয়ম করলা 

হগব। রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম বগিি: 

«লকয়লামগতর লদি ততলামলাগদর অবর্ই লিজ লিজ 

পলাওিলাদলাগরর প্রলাপ্ আদলায় করগত হগব। এমিলক 

লরংলবহীি ছলােগির প্রলাপ্ প্রলতগরলাধ লরংলবলরষ্ 

ছলােি তথগক তিওয়লা হগব।» (-মদুসলিম।)

হররত রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম 

বগিি: «গতলামলাগদর মগধ্ তর তকউ ততলামলার ভলাইগয়র 

সম্লাি বলা সম্পগদর তক্গরে জদুিদুম কগরছ, গস তরি 

তরলদি মলািদুগষর কলাগছ লদরহলাম লদিলার থলাকগব িলা 

তসলদি আসলার পূগব্ই সমলাধলাি কগর তিয়। গসলদি 

জদুিদুগমর লবপরীগত রলার তিকী আগছ তলার তথগক 

তিকী তিয়লা হগয়। আর রলার তিকী তিই মজিদুগমর 

গুিলাহ তলার উপর চলাপলাগিলা হগব।»(-গবলাখলারী।)

হলারগরর ময়দলাগি সূর্ মলািদুগষর কলাছলাকলালছ চগি 

আসগব। ফগি মলািদুষ তলার আমি অিদুরলায়ী �লাগম 

হলাবদুডদুবদু তখগত থলাকগব।

রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম বগিি-

«লকয়লামগতর লদি সূর্গক মলািদুগষর লিকটবত্ী করলা 

হগব। এবং তলা এক ‘মীি’ পলরমলাণ তলাগদর লিকটবত্ী 

হগব। সদুিলাইম ইবগি আগমর বগিি- আল্লাহর রপথ 

‘মীি’এর বিলারলা কী উগদের্ তিওয়লা হগয়গছ, আমলার 

জলািলা িলাই। মীি বিগত জমীগির দূরত্ব (মলাইি) 

িলালক (মীগির অপর অথ্) ঐ সিলাকলা রলা বিলারলা সদুরমলা 

িলােলাগিলা হয়। লতলি বগিি, অতঃপর মলািদুষ তলাগদর 

(পলাপ কলাগজর) আমি অিদুসলাগর �লাগমর মগধ্ ডদুগব 

থলাকগব। তলাগদর মগধ্ কলাগরলা �লাম পলাগয়র তেলাড়লািী  

পর্ন্ত হগব। কলাগরলা হলাটদু পর্ন্ত, কলাগরলা তকলামর 

পর্ন্ত আবলার কলাউগক �লাম পূণ্ ঘ্লাস কগর তফিগব। 

বণ্িলাকলারী বগিি, এ সময় হররত রলাসূি সলাল্লাল্লাহু 

আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম লিজ হলাত বিলারলা মদুগখর লদগক 

ইরলারলা কগরি।»(-মদুসলিম।) 

১০। লকছদু তিলাগকর আমিিলামলা ডলাি হলাগত তদয়লা 

হগব। আর লকছদু তিলাগকর আমিিলামলা বলাম হলাগত 

তদয়লা হগব। মলািদুষ রঙ্লা, ভয় ও অলথিরতলার মগধ্ 

সময় কলাটলাগব। ইগতলামগধ্ প্রগত্কগক তলাগদর 

হলাগত আমিিলামলা লদগত থলাকগব। গরসব মদুলমি 

আমিিলামলা ডলাি হলাগত পলাগবি িলাজলাগতর আরলায় 

তলারলা প্রফদুল্ হগবি। আর কলাগফর ও মদুিলালফকগদর 

দুলশ্চন্তলা বলাড়গতই থলাকগব, কলারণ তলারলা আমিিলামলা 

বলাম হলাগত তপগয়গছ। আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি-

{অতঃপর রলার আমিিলামলা ডলাি হলাগত তদয়লা হগব, 

তস বিগবঃ িলাও, গতলামরলাও আমিিলামলা পগড় তদখ। 

আলম জলািতলাম তর, আমলাগক লহসলাগবর সম্দুখীি হগত 

হগব। অতঃপর তস সদুখী জীবি-রলাপি করগব, সদুউচ্চ 

জলান্নলাগত। তলার ফিসমূহ অবিলমত থলাকগব। লবেত 

লদগি ততলামরলা রলা তপ্ররণ কগরলছগি, তলার প্রলতদলাগি 

ততলামরলা খলাও এবং পলাি কর তৃলতি সহকলাগর। রলার 

আমিিলামলা তলার বলাম হলাগত তদয়লা হগব, গস বিগবঃ 

হলায় আমলায় রলদ আমলার আমি িলামলা িলা তদয়লা হগতলা। 

আলম রলদ িলা জলািতলাম আমলার লহসলাব! হলায়, আমলার 

মৃতদু্ই রলদ তরষ হত। আমলার ধি-সম্পদ আমলার 

তকলাি উপকলাগর আসি িলা। আমলার ক্মতলাও বরবলাদ 

হগয় তেি।}[সূরলা: আি-হলাককলাহ, আয়লাত: ১৯-২৯।]
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 গসলদি মলািদুষ এতটলা ভয় ও উৎকণ্লার মগধ্ 

থলাকগব তর, কলাগছর তকলাি মলািদুগষরও তখলাঁজ তকউ 

লিগব িলা। আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি- {গসলদি 

সম্পদ ও সন্তলাি তকলাি কলাগজ আসগব িলা।} 

[সূরলা: আর-শুয়লারলা, আয়লাত: ৮৮।]

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি-{গসলদি পিলায়ি 

করগব মলািদুষ তলার ভ্রলাতলার কলাছ তথগক, তলার মলাতলা, 

তলার লপতলা, তলার পত্ী ও তলার সন্তলািগদর কলাছ 

তথগক। গসলদি প্রগত্গকরই লিগজর এক লচন্তলা 

থলাকগব, রলা তলাগক ব্লতব্তি কগর রলাখগব।} 

[সূরলা: আবলাসলা, আয়লাত:৩৪-৩৭।]

পঞ্চমত: লহসলাবগ্হণ ও প্রলতদলাগির প্রলত 

লবশ্লাস:

প্রলতলট মলািদুগষর আমগির লহসলাব লদগত হগব। এর 

প্রলতদলাি তলাগক তদয়লা হগব। আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ 

কগরি-{লিশ্চয় তলাগদর প্রত্লাবত্ি আমলারই লিকট, 

অতঃপর তলাগদর লহসলাব-লিকলার আমলারই দলালয়ত্ব।}

[সূরলা: আি-েলালরয়লাহ, আয়লাত:২৫-২৬।]

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি-{গর একলট 

সৎকম্ করগব, গস তলার দরগুণ পলাগব এবং তর, 

একলট মন্ কলাজ করগব, গস তলার সমলাি রলালতিই 

পলাগব। বস্তুতঃ তলাগদর প্রলত জদুিদুম করলা হগব িলা।}

[সদুরলা: আি-আিআম, আয়লাত-১৬০।]

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি-{আলম 

তকয়লামগতর লদি ি্লায়লবচলাগরর মলািদন্ড থিলাপি 

করব। সদুতরলাং কলারও প্রলত জদুিদুম হগব িলা। রলদ 

তকলাি আমি সলরষলার দলািলা পলরমলাণও হয়, আলম তলা 

উপলথিত করব এবং লহসলাব গ্হগণর জগি্ আলমই 

রগথষ্।}[সূরলা: আি-আলবিয়লা, আয়লাত: ৪৭।]

হররত ইবগি উমর রলা. গথগক বলণ্ত, রলাসূি 

সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম বগিি:
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«লিশ্চয়ই আল্লাহ তলায়লািলা তলাঁর এক মদু’লমি বলান্লাগক কলাগছ তডগক লিগবি। 

অত:পর তলার উপর আল্লাহর পদ্লা তরগখ তলাগক আবৃত করলা হগব। তখি 

আল্লাহ তলায়লািলা বিগবি, তদুলম লক এই গুিলাহ সম্পগক্ জলাি? তদুলম লক এই 

গুিলাহ সম্পগক্ জলাি? বলান্লা বিগব, গহ আমলার প্রলতপলািক! হ্লাঁ। রখি তলার 

গুিলাহ প্রমলালণত হগয় রলাগব এবং তস লিগজর সব্িলার অবগিলাকি করগত শুরু 

করগব, তখি আল্লাহতলায়লািলা বিগবি, আলম দুলিয়লায় ততলামলার এই পলাগপর 

কথলা তেলাপি তরগখলছিলাম। আর আজ এই গুিলাহ ক্মলা কগর লদিলাম। রলাসূি 

সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম বগিি, অতঃপর তলাগক তিকীর লহসলাবপরে 

প্রদলাি করলা হগব। আর কলাগফর ও মদুিলালফকগদর সকি মলাখিদুগকর সলামগি 

ডলাকলা হগব।»{এরলাই ঐসব তিলাক, রলারলা তলাগদর পলািিকত্লার প্রলত 

লমথ্লাগরলাপ কগরলছি। শুগি রলাখ, রলাগিমগদর উপর আল্লাহর অলভসম্পলাত 

রগয়গছ।} [সূরলা: হুদ, আয়লাত: ১৮।](-গবলাখলারী ও মদুসলিম ।)

িবী কলারীম সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম তথগক লবশুদ্ধ সূগরে তলাঁর 

রব সম্পগক্ বলণ্ত হগয়গছ-«লিশ্চয়ই আল্লাহ তলায়লািলা তিকী ও গুিলাহ 

উভয়লট লিলপবদ্ধ কগরি। রলদ তকলাি ব্লতি তকলাি তিক কলাগজর লিয়ত 

কগর, পরবত্ীগত রলদ তস ঐ তিক কলাজ বলাতিলাবলায়ি িলা কগর তবদুও আল্লাহ 

তলায়লািলার কলাগছ তলার জি্ একলট তিকী লিলপবদ্ধ করলা হয়। আর তিক 

কলাগজর লিয়ত করলার পর তলা রলদ বলাতিলাবলায়ি কগর তগব দর তথগক সত্তরলট 

বলা তলারও তবলর তিকী তিখলা হয়। অপরলদগক তকলাি ব্লতি রলদ তকলাি গুিলাহর 

কলাগজর লিয়ত কগর লকন্তু বলাতিগব তস গুিলাহ িলা কগর তগব তলার জি্ও 

আল্লাহ তলায়লািলার কলাগছ একলট তিকী লিলপবদ্ধ করলা হয়। আর রলদ গুিলাহর 

কলাজ কগরই তফগি তগব আল্লাহ তলায়লািলা শুধদু এলালট গুিলাহ লিলপবদ্ধ করলাি।»  
(-গবলাখলারী ও মদুসলিম।)

হলাসলাি বসরী রলাহ-গক উগদের্ কগর বিলা হগিলা, 

আমরলা অগিক তলাগবয়ীগক সলাহলাবীগদর তদুিিলায় তবরী 

ইবলাদত করগত তদগখলছ। তখি হররত হলাসলাি বসরী 

রহ. বিগিি, তলারলা ইবলাদত কগর লকন্তু  তলাগদর 

কিগব থলাগক দুলিয়লা। আর সলাহলাবলারলা ইবলাদত কগর 

তখি তলাগদর অন্তগর থলাগক আলখরলাত।

লহসলাব লদবস ও প্রলতদলাি লদবগসর ব্লাপলাগর 

মদুসিমলািরলা লিঃসগন্হ। সলিক বদুলদ্ধ ও লবগবচিলার 

দলাবীও এটলাই। আল্লাহ তলায়লািলা লকতলাব িলালজি 

কগরগছি, রলাসূি তপ্ররণ কগরগছি এবং মলািদুগষর জি্ 

এর উপর লবশ্লাস থিলাপি ও আিদুেত্ প্রদর্িগক ফরজ 

কগর লদগয়গছি। আর রলারলা আল্লাহর আিদুেত্ করগব 

িলা, ঈমলাি আিগব িলা, এবং রলাসূগির আিদুেত্ করগব িলা, তলাগদরগক কলিি রলালতির ওয়লাদলা করলা হগয়গছ। 

সদুতরলাং রলদ তকলাি লহসলাব লিকলার গ্হণ ও প্রলতদলাগির ব্বথিলা িলা থলাগক, তলাহগি আল্লাহর তসসব কথলার 

তকলািই অথ্ থলাকগব িলা। অথচ লতলি অিথ্ক কলাজ তথগক পলবরে। ইররলাদ হগচ্ছ-{অতএব, আলম অবর্ই 

তলাগদরগক লজগজ্স করব রলাগদর কলাগছ রসূি তপ্রলরত হগয়লছি এবং আলম অবর্ই তলাগদরগক লজগজ্স করব 

রসূিেণগক। অতঃপর আলম স্বজ্লাগি তলাগদর কলাগছ অবথিলা বণ্িলা করব। বস্তুতঃ আলম অিদুপলথিত ততলা লছিলাম 

িলা।}[সূরলা: আ'রলাফ, আয়লাত-৬-৭।]
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ষষ্ঠত: জলান্নলাত ও জলাহলান্নলাগমর উপর ঈমলাি:

জলান্নলাত ও জলাহলান্নলাম হগচ্ছ সৃলষ্র থিলায়ী লিকলািলা। জলান্নলাত হগচ্ছ সদুগখর ভূবি। আল্লাহ তলায়লািলা রলা মদুলমি 

ও মদুত্তলাকীগদর জি্ সৃলষ্ কগরগছি। আল্লাহ তরসকি লবষগয়র প্রলত ঈমলাি আিগত বগিগছি রলারলা তলার 

উপর লবশ্লাস থিলাপি কগরগছি, আল্লাহ ও রলাসূগির আিদুেগত্ অটি লছগিি, আল্লাহর প্রলত একলিষ্ঠ এবং 

রলাসূগির অিদুসলারী লছগিি, তলাগদর জি্ এর মগধ্ রগয়গছ িলািলা রকগমর তিয়লামত। রলা তকলাি তচলাখ তদগখলি, 

তকলাি কলাি শুগিলি এবং মলািদুগষর অন্তগর এর কপেিলাও সৃলষ্ হয়লি। আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি-{রলারলা 

ঈমলাি আগি ও সৎকম্ কগর, তলারলাই সৃলষ্র তসরলা। তলাগদর পলািিকত্লার কলাগছ রগয়গছ তলাগদর প্রলতদলাি 

লচরকলাি বসবলাগসর জলান্নলাত, রলার তিগদগর লিঝ্লরণী প্রবলালহত। তলারলা তসখলাগি থলাকগব অিন্তকলাি। আল্লাহ 

তলাগদর প্রলত সন্তুষ্ এবং তলারলা আল্লাহর প্রলত সন্তুষ্। এটলা তলার জগি্, গর তলার পলািিকত্লাগক ভয় কর।} 

[সূরলা: আি-বলাইগয়্িলাহ, আয়লাত:৭-৮।]
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আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি-{গকউ জলাগি িলা তলার জগি্ কৃতকগম্র লক লক িয়ি-প্রীলতকর প্রলতদলাি 

িদুক্লালয়ত আগছ।}[সূরলা: আস-গসজদলা, আয়লাতঃ১৭।] 

জলান্নলাগত সব্গ্ষ্ঠ তিয়লামত হগিলা আল্লাহ তলায়লািলার তচহলারলা অবগিলাকি। আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ 

কগরি-{গসলদি অগিক মদুখমন্ডি উজ্জ্বি হগব। তলারলা তলার পলািিকত্লার লদগক তলালকগয় থলাকগব।} 

[সূরলা: আি-লকয়লামলাহ, আয়লাত:২২-২৩।]

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি-{রলারলা সৎকম্ কগরগছ তলাগদর জি্ রগয়গছ কি্লাণ এবং তলারও তচগয় 

তবরী।} [সূরলা: ইউিদুস, আয়লাত-২৬।]

এখলাগি কি্লাণ হগচ্ছ জলান্নলাত, আর অলতলরতি হগচ্ছ আল্লাহ তলায়লািলার তচহলারলা দর্ি। গরমি িবী কলারীম 

সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ কগরগছি-

«রখি জলান্নলাতবলাসী জলান্নলাগত প্রগবর করগব, তখি মহলাকি্লাণময় আল্লাহ তলায়লািলা বিগবি, গতলামরলা 

অলতলরতি কলামিলা কগরলা লক? তলারলা বিগব, আপলি লক আমলাগদর তচহলারলাগক উজ্জ্বি কগরিলি? আমলাগদরগক 

জলান্নলাগত প্রগবর করলািলি? আমলাগদরগক  জলাহলান্নলাম তথগক মদুলতি তদিলি? িবী কলারীম সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ 

ওয়লাসলাল্লাম বগিি, তখি আল্লাহ তলায়লািলা আবরণ উগন্লাচি করগবি। তখি জলান্নলাতবলাসীগদর কলাগছ আল্লাহর 

দর্ি িলাগভর তচগয় অলধক লপ্রয় লকছদু হগব িলা। এরপর রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লািলাল্লাম এই আয়লাত 

ততিলাওয়লাত কগরি-»  {রলারলা সৎকম্ কগরগছ তলাগদর জি্ রগয়গছ কি্লাণ এবং তলারও তচগয় তবরী।}  

[সূরলা: ইউিদুস, আয়লাত: ২৬।](-মদুসলিম।)

জলাহলান্নলাম: এটলা হগচ্ছ আজলাগবর থিলাি। আল্লাহ তলায়লািলাগক অস্বীকলারকলারী ও রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ 

ওয়লাসলাল্লাগমর অবলাধ্ কলাগফর ও জলালিমগদর জি্ প্রস্তুত  করলা হগয়গছ। এর মগধ্ রগয়গছ লবলভন্ন রকগমর 

রলালতি তদয়লার ব্বথিলা রলা মলািদুষ কপেিলাও করগত পলাগর িলা। আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি-{এবং ততলামরলা 

তস আগুি তথগক তবঁগচ থলাক, রলা কলাগফরগদর জি্ প্রস্তুত করলা হগয়গছ।}(সূরলা: আগি-ইমরলাি, আয়লাত:১৩১।)

লতলি বগিি:{আলম জলাগিমগদর জগি্ অলনি প্রস্তুত কগর তরগখলছ, রলার তবষ্িী তলাগদর তক পলরগবষ্ি কগর 

থলাকগব। রলদ তলারলা পলািীয় প্রলাথ্িলা কগর, তগব পদুঁগজর ি্লায় পলািীয় তদয়লা হগব রলা তলাগদর মদুখমন্ডি দগ্ধ 

করগব। কত লিকৃষ্ পলািীয় এবং খদুবই মন্ আ্য়।}[সূরলা: আি-কলাহলাফ, আয়লাতঃ ২৯।]

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি-{লিশ্চয় আল্লাহ কলাগফরগদরগক অলভসম্পলাত কগরগছি এবং তলাগদর 

জগি্ বিিন্ত অলনি প্রস্তুত তরগখগছি। তথলায় তলারলা অিন্তকলাি থলাকগব এবং তকলাি অলভভলাবক ও সলাহলার্কলারী 

পলাগব িলা। গরলদি অলনিগত তলাগদর মদুখমন্ডি ওিট পলািট করলা হগব; গসলদি তলারলা বিগব, হলায়। আমরলা রলদ 

আল্লাহর আিদুেত্ করতলাম ও রসূগির আিদুেত্ করতলাম।}[সূরলা: আি-আহরলাব, আয়লাত:৬৪-৬৬।]

জলাহলান্নলামবলাসীগদর সব্লিম্ন আজলাগবর লবষগয় (আল্লাহ তলায়লািলা আমলাগদরগক রলালতি তথগক মদুলতি লদি) 

রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম বগিগছি:«লকয়লামগতর লদি জলাহলান্নলামবলাসীগদর সবগচগয় সহজ রলালতি 

হগচ্ছ- ব্লতির পলাগয়র লিগচ অঙ্লার তরগখ তদয়লা হগব। রলাগত তলার মেজ টেবে কগর ফদুটগত থলাকগব।» 
(-গবলাখলারী।)
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পরকলাগির উপর ঈমলাগির ফিলাফি:

১। পরকলাগির উপর লবশ্লাস ঈমলাগির একলট তিম্ভ। পরকলাগির উপর লবশ্লাস থিলাপি ছলাড়লা আল্লাহ উপর 

পলরপূণ্ ঈমলাি আিলা হয় িলা। এজি্ তর পরকলাগির উপর ঈমলাি আিগব িলা আল্লাহ তলায়লািলা তলার সলাগথ 

লজহলাগদ অবতীণ্ হগত বগিগছি। আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি-{গতলামরলা রদুদ্ধ কর আহগি-লকতলাগবর ঐ 

তিলাকগদর সলাগথ, রলারলা আল্লাহ ও তরলাজ হলারগর ঈমলাি রলাগখ িলা ।}[সূরলা: আত-তলাওবলাহ, আয়লাত-২৯।]

২। দুলিয়লা ও আলখরলাগত লিরলাপত্তলা ও মহলা প্রলতদলাগির অঙ্ীকলার। আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি - 

{মগি তরগখলা রলারলা আল্লাহর বন্দু, তলাগদর িলা তকলাি ভয় ভীলত আগছ, িলা তলারলা লচন্তলালবিত হগব।}  

[সূরলা: ইউিদুস, আয়লাত: ৬২।]

৩। মহলা প্রলতদলাগির অঙ্ীকলার। আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি- {লিঃসগন্গহ রলারলা মদুসিমলাি হগয়গছ 

এবং রলারলা ইহুদী, িলাসলারলা ও সলাগবঈি, (তলাগদর মধ্ তথগক) রলারলা ঈমলাি এগিগছ আল্লাহর প্রলত ও লকয়লামত 

লদবগসর প্রলত এবং সৎকলাজ কগরগছ, তলাগদর জি্ রগয়গছ তলার সওয়লাব তলাগদর পলািিকত্লার কলাগছ। আর 

তলাগদর তকলািই ভয়-ভীলত তিই, তলারলা দুঃলখতও হগব িলা।}[সূরলা: আি-বলাকলারলাহ, আয়লাত: ৬২।]

 ৪। গিককলাগজর প্রলত উৎসলাহ প্রদলাি। আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি- {গহ ঈমলািদলারেণ! আল্লাহর 

লিগদ্র মলাি্ কর, লিগদ্র মলাি্ কর রলাসূগির এবং ততলামলাগদর মগধ্ রলারলা লবচলারক তলাগদর। তলারপর রলদ 

ততলামরলা তকলাি লবষগয় লববলাগদ প্রবৃত্ত হগয় পড়, তলাহগি তলা আল্লাহ ও তলাঁর রসূগির প্রলত প্রত্প্ণ কর-রলদ 

ততলামরলা আল্লাহ ও তকয়লামত লদবগসর উপর লবশ্লাসী হগয় থলাক। আর এটলাই কি্লাণকর এবং পলরণলতর লদক 

লদগয় উত্তম।} [সূরলা: আি-লিসলা, আয়লাত: ৫৯।]
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আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি-{লিঃসগন্গহ 

তলারলাই আল্লাহর মসলজদ আবলাদ করগব রলারলা ঈমলাি 

এগিগছ আল্লাহর প্রলত ও তরষ লদগির প্রলত ।} 

[সূরলা: আত-তলাওবলাহ, আয়লাত: ১৮।]

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি-{রলারলা আল্লাহ ও 

তরষ লদবগসর আরলা রলাগখ এবং আল্লাহগক অলধক 

স্মরণ কগর, তলাগদর জগি্ রসূিদুল্লাহর মগধ্ উত্তম 

িমদুিলা রগয়গছ।}[সূরলা: আি-আহরলাব, আয়লাত: ২১।]

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি- {গতলামরলা 

রলারলা আল্লাহ ও পরকলাি প্রত্লারলা কর, গতলামলাগদর 

জি্ তলাগদর মগধ্ উত্তম আদর্ রগয়গছ।}  

[সূরলা: আি-মদুমতলালহিলাহ, আয়লাত: ৬।]

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি-{গতলামরলা 

আল্লাহর উগদেগর্ সলাক্্ লদগব, এতদ্দলারলা তর ব্লতি 

আল্লাহ ও পরকলাগি লবশ্লাস কগর, তলাগক উপগদর 

তদয়লা হগচ্ছ।}[সূরলা: আত-তলািলাক, আয়লাত: ২।]

উম্দুি মদুলমিীি আয়রলা রলা. 

এক মলহিলাগক উগদের্ কগর 

বগিি- মৃতদু্র কথলা তবরী 

তবরী স্মরণ কর। এগত 

ততলামলার কিব িরম হগব।
৫। অসৎ কলাজ 

করগত লিগষধ কগর। 

আল্লাহ রলাব্বদুি আিলামীি 

ইররলাদ কগরগছি- {আর রলদ তস আল্লাহর 

প্রলত এবং আগখরলাত লদবগসর উপর ঈমলািদলার 

হগয় থলাগক, তলাহগি আল্লাহ রলা তলার জরলায়দুগত 

সৃলষ্ কগরগছি তলা িদুলকগয় রলাখলা জলাগয়জ িয়।} 

[সূরলা: আি-বলাকলারলাহ, আয়লাত: ২২৮]

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি-{আর রখি 

ততলামরলা স্ত্রীগদরগক তলািলাক লদগয় দলাও এবং তলারপর 

তলারলাও লিধ্লালরত ইদেত পূি্ করগত থলাগক, তখি 

তলাগদরগক পূব্ স্বলামীগদর সলাগথ পলারস্পলরক সম্লতর 

লভলত্তগত লিয়মলািদুরলায়ী লবগয় করগত বলাধলাদলাি কগরলা 

িলা। এ উপগদর তলাগকই তদয়লা হগচ্ছ, গর আল্লাহ ও 

তকয়লামত লদগির উপর লবশ্লাস থিলাপি কগরগছ।} 

[সূরলা: আি-বলাকলারলাহ, আয়লাত: ২৩২।]
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আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি-{লিঃসগন্গহ তলারলাই 

আপিলার কলাগছ অব্লাহলত চলায়, রলারলা আল্লাহ ও তরলাজ তকয়লামগত 

ঈমলাি রলাগখ িলা এবং তলাগদর অন্তর সগন্হগ্তি হগয় পগড়গছ, 

সদুতরলাং সগন্গহর আবগত্ তলারলা �দুরপলাক তখগয় চগিগছ।} 

[সূরলা: আত-তলাওবলাহ, আয়লাত: ৪৫।]

ফগি রলারলা পরকলাগির উপর লবশ্লাস রলাগখ িলা তলারলা অপরলাধকম্ 

কগর তবড়লায়। এ লবষগয় তলারলা তকলাি িজ্জলা অিদুভব কগর িলা। 

আল্লাহ তলা'আিলা বগিি:{আপলি লক তদগখগছি তলাগক, গর 

লবচলারলদবসগক লমথ্লা বগি? গস তসই ব্লতি, গর এতীমগক েিলা 

ধলাক্লা তদয় এবং লমসকীিগক অন্ন লদগত উৎসলালহত কগর িলা।} 

[সূরলা: মলাউি, আয়লাত:১-৩।]

হলাসলাি বসরী রহ. বগিি- গর 

মৃতদু্গক লচিগত তপগরগছ তস 

দুলিয়লার মদুলছবত পগরলায়লা কগর িলা।

৬। পরকলাগির প্রলত 

ঈমলাি আলখরলাগত তিয়লামত 

ও সলাওয়লাব িলাগভর আশ্লাস 

প্রদলাগির মলাধ্গম মদুলমিগক 

দুলিয়লা অপ্রলালতির ব্লাপলাগর 

সলান্ত্বিলা তদয়। জলান্নলাত িলাভ একলট 

মহলাসলাফি্। পলালথ্ব জীবি তধলাঁকলা ছলাড়লা অি্ তকলাি সম্পদ 

িয়। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি:{প্রগত্ক প্রলাণীগক আস্বলাদি 

করগত হগব মৃতদু্। আর ততলামরলা লকয়লামগতর লদি পলরপূণ্ 

বদিলা প্রলাতি হগব। তলারপর রলাগক তদলারখ তথগক দূগর রলাখলা হগব 

এবং জলান্নলাগত প্রগবর করলাগিলা হগব, তলার কলার্লসলদ্ধ �টগব। 

আর পলালথ্ব জীবি তধলাঁকলা ছলাড়লা অি্ তকলাি সম্পদ িয়।} 

[সূরলা: আগি-ইমরলাি, আয়লাত: ১৮৫।]

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি-{আপলি বিদুি, আলম আমলার 

প্রলতপলািগকর অবলাধ্ হগত ভয় পলাই তকিিলা, আলম একলট 

মহলালদবগসর রলালতিগক ভয় কলর। রলার কলাছ তথগক ঐলদি এ রলালতি 

সলরগয় তিওয়লা হগব, তলার প্রলত আল্লাহর অিদুকম্পলা হগব। এটলাই 

লবরলাট সলাফি্।}[সূরলা: আি-আিআম, আয়লাত: ১৫-১৬।]

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি-{অথচ পরকলাগির জীবি 

উৎকৃষ্ ও থিলায়ী।}[সূরলা: আি-আ’িলা, আয়লাত-১৭।]

পরকলাগির প্রলত ঈমলাি আলখরলাগত তিয়লামত ও সলাওয়লাব িলাগভর 

আশ্লাস প্রদলাগির মলাধ্গম মদুলমিগক দুলিয়লা অপ্রলালতির ব্লাপলাগর 

সলান্ত্বিলা তদয়। জলান্নলাত িলাভ একলট মহলাসলাফি্। পলালথ্ব জীবি 

তধলাঁকলা ছলাড়লা অি্ তকলাি সম্পদ িয়। আল্লাহ বগিি-
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{প্রগত্ক প্রলাণীগক আস্বলাদি করগত হগব মৃতদু্। আর ততলামরলা লকয়লামগতর লদি পলরপূণ্ বদিলা প্রলাতি হগব। 

তলারপর রলাগক তদলারখ তথগক দূগর রলাখলা হগব এবং জলান্নলাগত প্রগবর করলাগিলা হগব, তলার কলার্লসলদ্ধ �টগব। আর 

পলালথ্ব জীবি তধলাঁকলা ছলাড়লা অি্ তকলাি সম্পদ িয়।}[সূরলা: আি-ইমরলাি, আয়লাত-১৮৫।]

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি- {( 15 )   আপলি বিদুি, আলম আমলার প্রলতপলািগকর অবলাধ্ হগত ভয় 

পলাই তকিিলা, আলম একলট মহলালদবগসর রলালতিগক ভয় কলর। ( 16 )   রলার কলাছ তথগক ঐলদি এ রলালতি সলরগয় 

তিওয়লা হগব, তলার প্রলত আল্লাহর অিদুকম্পলা হগব। এটলাই লবরলাট সলাফি্।}[সূরলা: আি-আিয়লাম, আয়লাত: ১৫-১৬।]

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি-{অথচ পরকলাগির জীবি উৎকৃষ্ ও থিলায়ী।}[সূরলা: আি-আ’িলা, আয়লাত-১৭।]

আল্লাহর ইবলাদত, ভলাগিলাবলাসলা ও ধিকট্ ছলাড়লা অন্তর সংগরলাধি হয় িলা, সলাফি্ িলাভ কগর িলা, প্রফদুল্ হয় িলা, 

উপগভলাে করগত পলাগর িলা, আিন্ িলাভ কগর িলা এবং প্ররলালন্ত িলাভ কগর িলা।

-রলাইখদুি ইসিলাম।
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পর্লাগিলাচিলা

১. দীি ও ঈমলাগির সলাগথ আত্মপ্ররলালন্তর সম্পক্ কী- আগিলাচিলা 

করুি।

২. ঈমলাি কলাগক বগি? এবং ঈমলাগির লক লক প্রভলাব প্রলতফলিত 

হয় সমলাগজ?

৩. আল্লাহর প্রলত ঈমলাগির দলালবগুগিলা লক লক?

৪. আল্লাহ তলায়লািলার কলাগছ উত্তম ও পলবরেতম ইবলাদত তকলািলট?

৫. আল্লাহর প্রলত ঈমলাগির লক লক ফিলাফি আপলি লিগজর ও 

লিজ পলরবলার এবং সমলাগজর উপর প্রলতফলিত হগত তদগখি, বণ্িলা 

করুি।

৬. রলাসদুিেগণর প্রলত ঈমলাগির দলালবগুগিলা লক লক?

৭. সলাহলাবীেগণর প্রলত ভলািবলাসলা রলাসদুগির প্রলত ঈমলাগির অংর 

তকি?

৮. তকয়লামগতর তছলাট আিলামত তথগক শুরু কগর জলান্নলাতী ও 

জলাহলান্নলামীগদর জলান্নলাত ও জলাহলান্নলাগম প্রগবর পর্ন্ত তসলদগি ভয়লাবহ 

দৃর্লাবিীর আপলি তরটদুকদু জলাগিি, ধলারলাবলালহক ভলাগব বণ্িলা করুি।

৯. বলান্লার জলান্নলাগত প্রগবর ও জলাহলান্নলাম তথগক মদুলতির জি্ 

সবগচগয় গুরুত্বপূণ্ আমি লক?

১০. ‘আগখরলাগতর প্রলত আপিলার ঈমলাি’ এর ফগি আপিলার 

ইবলাদত, আল্লাহভীলত ও আল্লাহর প্রলত ভলািবলাসলার তক্গরে লক লক 

প্রভলাব পলরিলক্ত হয়, পর্লাগিলাচিলা করুি। 

১১. জলান্নলাগতর সবগচগয় বড় তিয়লামত লক? আর জলাহলান্নলাগমর 

সবগচগয় বড় সলাজলা লক?
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