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আল্লাহ তলায়লািলার িলাম ও গুণলাবিীর উপর ঈমলাি আিলার ফগি 

বলান্লার মলাগঝ তরসব প্রভলাব ও উপকলালরতলা পলরিলক্ত হয়:

১। আল্লাহর িলাম ও গুণলাবিীর ব্পলাগর ওহীর উপরই শুধদু লিভ্র করলা: বলান্লা রখি আল্লাহর গুিলাবিী 

সম্পগক্ জলািগত পলাগর তখি তলার রব তর উগদেগর্ তলা বণ্িলা কগরগছি, গসমগত লবশ্লাস কগর এবং তস মম্ 

অিদুরলায়ী তলার রব এর পলরচয় িলাভ কগর। ফগি তলার ঈমলাি বৃলদ্ধ পলায়। অতঃপর তর ব্লতি আল্লাহর পলরচয় 

িলাভ করগব তলার অন্তগর আল্লাহর মহত্ত সলাব্তি হয়। এ কলারগণই বিলা হগয়গছঃ 'আল্লাহগক তর রত তবলর 

জলাগি তস তলাগক তত তবলর ভয় কগর'।

২। ঈমলাগির বৃলদ্ধসলাধি:

আল্লাহর সদুমহলাি গুণলাবিী ও সদুন্র িলামসমূগহর বিলারলা বলান্লা আল্লাহর বড়ত্ব অিদুভব কগর, রলার ফগি তলার 

ঈমলাি উত্তগরলাত্তর বৃলদ্ধ তপগত থলাগক এবং তস আল্লাহর প্রলত লবিয় অবিবিগির চূড়লান্ত সীমলায় উপিীত হয়। 

আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: {রলারলা সৎপথপ্রলাতি হগয়গছ, তলাগদর সৎপথপ্রলালতি আরও তবগড় রলায় এবং আল্লাহ 

তলাগদরগক তলাকওয়লা দলাি কগরি।}[সূরলা: মদুহলাম্লাদ, আয়লাত:-১৭।]

৩। আল্লাহর স্মরণ:

তর ব্লতি আল্লাহর পলরচয় িলাগভ ধি্ হগয়গছ তস তলাঁগক ভলািবলাগস। আর তর আল্লাহগক ভলািবলাসগব তস 

তলাগক অলধক পলরমলাগণ স্মরণ করগব। গকিিলা তখি তলার অন্তগর তকবি আল্লাহগপ্রমই রলাজত্ব কগর। একটলা 

পর্লাগয় লেগয় তস কলাউগক ভলািবলাসগি আল্লাহর জি্ই ভলািবলাগস আবলার কলাগরলা সলাগথ রত্রুতলা তপলাষণ করগি 

আল্লাহর জি্ই রত্রুতলা কগর।

৪। আল্লাহর প্রলত ভলািবলাসলা: আল্লাহ তলায়লািলা বগিি: {আর তকলাি তিলাক এমিও রগয়গছ রলারলা অি্লাি্গক 

আল্লাহর সমকক্ সলাব্তি কগর এবং তলাগদর প্রলত ততমলি ভলািবলাসলা তপলাষণ কগর, গরমি আল্লাহর প্রলত 

ভলািবলাসলা হগয় থলাগক। লকন্তু রলারলা আল্লাহর প্রলত ঈমলািদলার তলাগদর ভলািবলাসলা ওগদর তদুিিলায় বহুগুণ তবরী।}

[সূরলা: আি-বলাকলারলাহ, আয়লাত: ১৬৫।]

সদুতরলাং বলান্লা রখি আল্লাহর গুণলাবিীর লবরলািতলা সম্পগক্ পূণ্ অবেলত িলাভ করগব তখি তলার অন্তরলাত্মলা 

তলার রগবর সলাগথ সম্পৃতি থলাকগব ও তলার প্রলত ঝদুঁগক পড়গব। প্রলতপলািগকর তসৌন্র্ ও মহলামর্লাদলার কথলা 

তভগব তস আিলন্ত হগব। আর এ কলারগণই বলান্লা রহমলাগির কলািলাম তথলা কদুরআগির মলাধ্গম স্বলাদ আস্বলাদি 

কগর থলাগক। দু'আর মলাধ্গম আল্লাহর কলাছ তথগক পলাওয়লার আরলা আকলাখিলার সলাগথ সলাগথ তলাগক ভয়ও কগর। 
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ফিশ্রুলতগত তদখলা রলাগব তস আল্লাহগক ভলািবলাগস এবং আল্লাহ রলা ভলািবলাগস তস 

তলা ভলািবলাগস, আল্লাহ তর ব্লতিগক ভলািবলাগস তসও তস 

ব্লতিগক ভলািবলাগস।  

৫। আল্লাহর প্রলত িজ্জলাগবলাধ:

রখিই আপলি আল্লাহ সম্পগক্ জলািগত পলারগবি, 

তখিই আপিলার মলাগঝ আল্লাহর প্রলত ভলতি্দ্ধলা তবগড় 

রলাগব। আর ভলতি্দ্ধলা বলাড়গিই আল্লাহর প্রলত আপিলার 

িলাজ বৃলদ্ধ পলাগব। আর তখি আল্লাহর লিগদ্গরর িলাগজ 

তলাঁর সন্তলষ্র উগদেগর্ আপলি আপিলার অন্তপ্রত্ঙ্ 

সমূহগক তহফলাজগত রলাখগবি।

লবিগয় লবচূণ্ হওয়লা:

তরগহতদু আপলি আল্লাহর মর্লাদলা জলািগত তপগরগছি, 

পলারলাপলালর আপিলার হীিতলাও  অিদুমলাি কগর লিি। রখি 

তলাঁর রলতিমত্তলা জলািগত পলারগিি, গসই সলাগথ আপিলার দূব্িতলাও তজগি লিি। রখি 

আপলি তলাঁর মহলাি রলাজত্ব সম্পগক্ অবেত হগিি, পলারলাপলালর আপিলার দলালরদ্রতলা ও 

মদুখলাগপক্ীতলার প্রলতও একটদু তচলাখ বদুলিগয় লিি। রলদ আপলি তলাঁর গুি-ববলরগষ্্র 

পূণ্তলা ও িলাম সমূগহর তসৌন্র্ অিদুধলাবি কগর থলাগকি, তগব তসই সলাগথ লিগজর 

পূণ্ আভলাব ও সীমলাবদ্ধতলার কথলা তভগব তদখদুি। এগুগিলা সবই প্রমলাণ কগর তর, 

আপলি খদুবই সলাধলারণ. তদুচ্ছ ও তকবিই একজি তেলািলাম ও বলান্লা।

আল্লাহর সত্তলার ব্লাপলাগর মিেড়লা তকলাি মন্তব্ 

করলা উলচত িয়, এবং আল্লাহ তলায়লািলা লিগজগক 

তর গুগণ গুণলালবিত কগরগছি, গসগুগিলা ব্লতত 

অি্ তকলাি গুগণ তলাগক গুণলালবিত করলা সলমচীি 

িয়। আল্লাহ তলায়লািলার ব্লাপলাগর লিগজর পক্ 

তথগক এমি তকলাি লকছদু বিলা উলচত িয় রলার 

তথগক উভয় জেগতর প্রলতপলািক আল্লাহ তলায়লািলা 

অগিক অগিক ঊগধ্ব্।

-ইমলাম আবদু হলািীফলা রহ.।

অিদুরীিিী ও পর্লাগিলাচিলা:

১। লিগম্নলাতি আয়লাগতর ব্লাখ্লা করুি।{[আর আল্লাহর জি্ রগয়গছ সব উত্তম িলাম। কলাগজই তস 

িলাম ধগরই তলাঁগক ডলাক। আর তলাগদরগক বজ্ি কর, রলারলা তলাঁর িলাগমর ব্লাপলাগর বলাঁকলা পগথ চগি। তলারলা 

লিগজগদর কৃতকগম্র ফি রীঘ্ই পলাগব।}[সূরলা: আি-আরলাফ, আয়লাত: ১৮০।]

২। 'আল্লাহ' তলা'আিলার সত্তলা এবং তলাঁর িলাম ও গুণলাবিী সম্পলক্ত ইিম তকি সগব্লাৎকৃষ্ ইিম?

৩। আপলি লকভলাগব আল্লাহর িলাম ও গুণলাবিীর পলরচয় িলাভ করগবি? উদলাহরণত আপলি লকভলাগব 

বদুঝগবি তর আল্লাহ তলায়লািলা 'েলাফদুর'  ক্মলারীি।
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খ. সৃলষ্ জেগত আল্লাহর িলামসমূগহর প্রভলাব:

আল্লাহর 'আসমলাউি হুসিলা' 

বলা সদুন্র িলামসমূহ ও সদুউচ্চ 

গুণসমূগহর জ্লািলাজ্ি করলা 

মগহলাত্তম ও ত্ষ্ঠতম জ্লাগির 

অংর। আল্লাহর প্রগত্ক িলাগমর 

লবগরষ ধবলরষ্্ রগয়গছ। তলাঁর 

িলামসমূগহর প্ররংসলা ও পূণ্তলার 

গুণ রগয়গছ। প্রগত্ক লসফলাগতর  

লিজস্ব দলাবীও রগয়গছ। প্রগত্ক 

কগম্র লরিয়লা রগয়গছ, রলা কগম্র 

অপলরহলার্ অংর। আল্লাহর সত্তলা 

তলাঁর িলাম তথগক, আর িলাম 

গুণলাবিী ও এর অথ্ তথগক,  তলাঁর 

গুণলাবিী আিদুষলঙ্ক কম্ তথগক 

এবং তলাঁর কম্ অত্লাবর্কীয় 

প্রভলাব তথগক লবলচ্ছন্ন হয় িলা। এ 

সবলকছদুই তলাঁর িলাম ও গুণলাবিীর 

প্রভলাব।

আল্লাহর কম্সমূহ প্রজ্লাময় ও কি্লাণজিক। তলাঁর িলামসমূহ সদুন্র। সদুতরলাং এগুগিলার লিজস্ব তকলাি লরিয়লা 

থলাকগব িলা- এমিলট মগি করলা অবলাতিব ও অগরৌলতিক। একলারগণ রলারলা আল্লাহগক আগদর, লিগষধ, সওয়লাব ও 

রলালতি প্রদলাি তথগক লিল্রিয় সলাব্তি কগর, আল্লাহ তলাগদরগক প্রত্লাখ্লাি কগরগছি। এরলা আল্লাহর জি্ এমি 

লকছদু লবষয় সলাব্তি কগরগছ রলা তলাঁর জি্ রথলাথ্ িয়। লতলি এসকি লবষয় তথগক পলবরে। এমি সলাব্তিকরণ 

একলট েলহ্ত কলাজ। রলারলা এমি লকছদু সলাব্তি কগরগছ তলারলা আল্লাহর সম্লাি রলাথলারথ লিরূপণ করগত পলাগরলি। 

তলাঁর মর্লাদলা রথলারথ অিদুধলাবি করগত পলাগরলি। গরমিলট িবদুওয়লাত, রলাসূি তপ্ররণ ও তকলারআি অবতরণগক 

রলারলা অস্বীকলার কগর তলাগদর সম্পগক্ আল্লাহ বগিগছি: {তলারলা আল্লাহগক রথলাথ্ মূি্লায়ি করগত পলাগরলি, 

রখি তলারলা বিিঃ আল্লাহ তকলাি মলািদুগষর প্রলত তকলাি লকছদু অবতীণ্ কগরিলি।}[সূরলা: আি-আিআম, আয়লাত: ৯১।]

পূণজ্ীবি, সলাওয়লাব ও রলালতিগক রলারলা অস্বীকলার কগর তলাগদর সম্পগক্ আল্লাহ বগিগছি: {তলারলা আল্লাহগক 

রথলাথ্রূগপ তবলাগঝলি। গকয়লামগতর লদি তেলাটলা পৃলথবী থলাকগব তলাঁর হলাগতর মদুগিলাগত এবং আসমলাি সমূহ ভলাঁজ 

করলা অবথিলায় থলাকগব তলাঁর ডলাি হলাগত।}[সূরলা: রদুমলার, আয়লাত: ৬৭।]

আর তর আল্লাহর ব্লাপলাগর উলতি কগর তর, 'আল্লাহ পরস্পর লবপরীতমদুখী দুই ব্লতি রথলা পলাপী ও পূণ্বলাি, 

মদুলমি ও কলাগফগরর সলাগথ একই আচরণ করগবি'- তলাগদর সম্পগক্ লতলি বগিগছি:
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{রলারলা দুস্ম্ উপলাজ্ি কগরগছ তলারলা লক মগি 

কগর তর, আলম তলাগদরগক তস তিলাকগদর মত 

কগর তদব, রলারলা ঈমলাি আগি ও সৎকম্ কগর এবং 

তলাগদর জীবি ও মদুতদু্ লক সমলাি হগব? তলাগদর 

দলাবী কত মন্।}[সূরলা: আি-জলালছয়লা, আয়লাত: ২১।]

লতলি জলালিগয়গছি, এটলা মন্ দলাবী রলা তলাঁর 

রলাগি তবমলািলাি। এমি দলাবী আল্লাহর িলাম ও 

গুণলাবিীগক প্রত্লাখ্লাি করলার িলামলান্তর:

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি: {গতলামরলা 

লক ধলারণলা কর তর, আলম ততলামলাগদরগক অিথ্ক 

সৃলষ্ কগরলছ এবং ততলামরলা আমলার কলাগছ লফগর 

আসগব িলা?, অতএব রীষ্ মলহমলায় আল্লাহ, 

লতলি সলত্কলার মলালিক, লতলি ব্তীত তকলাি 

মলাবদুদ তিই। লতলি সম্লালিত আরগরর মলালিক।} 

[সূরলা: আি-মদু’লমিূি, আয়লাত: ১১৫-১১৬]

আল্লাহর িলাম ও গুিলাবিী তরসব লবষয়গক খণ্ডি 

কগর, গসরকম তরগকলাি ধলারণলা ও ভলাবিলা তথগক 

লতলি অগিক ঊগধ্ব্।

এর দৃষ্লান্ত কদুরআগি অগিক রগয়গছ। গরখলাগি 

আল্লাহ তলায়লািলা লিজ িলাম ও গুণলাবিীর তলাৎপগর্র 

লবপরীত দলাবীগক প্রত্লাখ্লাি কলাগরছি। কলারণ এ 

জলাতীয় দলাবী আল্লাহর লিষ্ম্তলা প্রমলাণ কগর। 

সদুতরলাং আল্লাহ তলায়লািলার িলাম আি-হলালমদ, 

আি-মলাজীদ (প্ররংসিীয়, গেৌরবময়) এর দলালব 

হগিলাঃ মলািদুষগক লিরথ্ক, অগকগজলা ও বৃথলা তছগড় 

িলা তদয়লা। বরং তস আগদর লিগষধ প্রলাতি হগব এবং 

পদুরস্লার ও রলালতির সম্দুখীি হগব। তদ্রুপ তলাঁর িলাম 

আি হলাকীম (প্রজ্লাময়) এর দলাবীও এটলাই। একই 

কথলা তলাঁর অপর িলাম আি মলালিক (অলধপলত) 

প্রসগঙ্ও প্রগরলাজ্। 

আল্লাহর িলাম আি-হলাই (লচরঞ্ীব) এর দলাবী 

হগিলাঃ অল্লাহ লিল্রিয় িি। জীলবত হওয়লা প্রমলাণ 

কগর তর লতলি কম্মদুখর। প্রলতলট জীব কম্সম্পদি 

কগর। এটলা তলাঁর স্রষ্লা হওয়লা ও থিলায়ী হওয়লাগকও 

প্রমলাণ কগর। আল্লাহর িলাম 'আস-সলামী ও আি-
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বলাছীর'-এর দলাবী হগিলাঃ লতলি সবলকছদু শুগিি এবং তদগখি। তলাঁর 'আি-খলালিক' িলামলট প্রমলাণ কগর তর 

সবলকছদুই তলাঁর সৃষ্। 'আর-রলাজ্জলাক' িলামলটও এ লবষয়লট প্রমলাণ কগর। আল্লাহর 'আি-মলালিক' িলাম তলাঁর 

রলাজত্ব, পলরচলািিলা, গদয়লা িলা তদয়লা, দয়লা করলা, ইিসলাফ কলাগয়ম করলা, সলাওয়লাব ও রলালতি তদয়লা তলাঁর হতিেত এ 

লবষয়লট প্রমলাণ কগর। তলাঁর িলাম 'আি-বলার, আি-মদুহলসি, আি-মদু’তী, আি-মলান্নলাি'ও সংললিষ্ লবষগয় তলার 

কম্ ও প্রভলাব প্রমলাণ কগর।

'আি-েলাফফলার, আত-তলাউয়লাব, আি-আফউ' (পরম ক্মলারীি, তওবলার ততৌলফকদলাতলা, ক্মলাপরলায়ণ) 

িলামসমূগহ অলিবলার্ ভলাগবই সংললিষ্ লবষয়লালদ রগয়গছ। রলার মগধ্ রগয়গছ অপরলাধ ক্মলা করলা, তওবলা কবদুি 

করলা, মলাজ্িলা করলা ইত্লালদ। তলাঁর িলাম 'আি-হলাকীম' 

লতলি সব্ লবষগয়র লিগদ্রদলাতলা হওয়লার লবষয়লট  

প্রমলাণ কগর। এই িলামগুগিলার ততমিই দলালব ও প্রভলাব 

রগয়গছ তরমি আি-খলালিক, আি-রলাজ্জলাক, আি-

মদুতী’, আি-মলামিদু' ইত্লালদ িলাগমর রগয়গছ। এই সব 

িলামই সদুন্রতম।

মহলাি প্রলতপলািক আপি সত্তলা, গুণলাবিী ও 

িলামসমূহগক ভলািবলাগসি। লতলি ক্মলারীি, মলাজ্িলা 

ও ক্মলাগক ভলািবলাগসি। বলান্লা রখি আল্লাহর কলাগছ 

তওবলা কগর লতলি অত্ন্ত খদুরী হি। তলার প্রলত দয়লাদ্র্ 

আচরণ কগরি, তলার তওবলা কবদুি কগরি, তলার গুিলাহ 

মলাজ্িলা কগরি।

আল্লাহ তলায়লািলা আি-হলামীদ, আি-মলাজীদ 

(প্ররংলসত, গেৌরবময়)। আর স্বলাভলালবকভলাগবই তলাঁর 

প্ররংসলা ও তেৌরব এ দুই গুগণরও প্রভলাব- প্রলতলরিয়লা 

রগয়গছ। এ দুই গুগণর প্রলতলরিয়লা হগচ্ছ, গুিলাহ 

মলাফ করলা, স্খিি তথগক লিষ্ৃলত তদয়লা, অপরলাধ 

মলাজ্িলা করলা ও পলাপ তথগক মদুলতি তদয়লা। লতলি হক 

আদলায় করগত পূণ্ সক্ম। লতলি মলািদুগষর অপরলাধ 

ও রলালতির পলরমলাণ জলাগিি। জলািলার পরও লতলি 

সহিরীিতলা প্রদর্ি কগরি। রলালতি লদগত সক্ম 

হগয়ও লতলি ক্মলা কগরি। তলাঁর সম্লাগির পূণ্তলা ও 

প্রজ্লার কলারগণই লতলি ক্মলা কগরি। গরমিলট ঈসলা 

আ.-এর কগণ্ আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরগছি: 

{রলদ আপলি তলাগদরগক রলালতি তদি, তগব তলারলা 

আপিলার দলাস এবং রলদ আপলি তলাগদরগক ক্মলা 

কগরি, তগব আপলিই পরলারিলান্ত, মহলালবজ্।} 

[সূরলা: আি মলালয়দলাহ, আয়লাত: ১১৮।]
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অথ্লাৎ আপিলার ক্মলা রলা পূণ্ ক্মতলা এবং প্রলাজ্তলা প্রসূত হগয় থলাগক। আপলি তলার মত িি তর অপলারে 

হগয় ক্মলা কগর আর অজ্তলাগহতদু দয়লা কগর। বরং আপলি আপিলার হক সম্পগক্ পলরপূণ্ জ্লাত, তলা আদলায় 

করগত পূণ্ সক্ম এবং তলা গ্হগণর ব্লাপলাগর লবজ্।

সদুতরলাং তর ব্লতি লবশ্ময় আল্লাহর িলাগমর প্রভলাব-ববলরষ্্ লিগয় লচন্তলাভলাবিলা কগর, তলার লিকট সদুস্পষ্ হগয় 

রলায় তর-বলান্লার কৃত অপরলাধসমূহ ও তলার ফগি প্রদত্ত রলালতি আল্লাহর িলাম-গুি ও কগম্র পূণ্তলারই অংর। 

আর এসব িলাম ও গুি সব্দলাই তলার প্ররংসলা ও মহগত্বর দলালব রলাগখ। 

সদুতরলাং লতলি রলা লিধ্লারণ এবং ফয়সলািলা কগরি তলা পূণ্ প্রলাজ্তলা তথগক ও সদুস্পষ্ লিদর্িলাবিীর আগিলাগকই 

কগর থলাগকি। গরমি বলান্লাগদরগক তলাঁর িলাম ও 

গুণলাবিীর সগঙ্ পলরলচত করলা, তলাঁগক মদুহব্বত করলা, 

তলাঁগক স্মরণ করলা, এবং তলাঁর কৃতজ্তলা প্রকলার করলা। 

লতলি সব লকছদুর ফলায়সলািলা ও লিধ্লারগণর আগরকলট 

উগদের্ হগিলা, বলান্লা তরি আল্লাহর গুিবলাচক িলাম 

সমূগহর প্রলত প্রশ্নলাতীত লবশ্লাস থিলাপি করগত পলাগর। 

তকিিলা সব িলামই প্রশ্নলাতীত। আর আল্লাহর পলরপূণ্ 

বলান্লা হগিলা তস, গর ব্লতি (আল্লাহর) সমতি িলাম ও 

গুণলাবিীর আগিলাগক তলাঁর উপলাসিলা কগর। 

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরগছি: {আর 

আল্লাহর জি্ রগয়গছ সব উত্তম িলাম। 

কলাগজই তস িলাম ধগরই তলাঁগক ডলাক।} 

[সূরলা: আি-আ’রলাফ, আয়লাত: ১৮০।]

সদুন্রতম িলাম লিগয় তদলায়লা করলার উগদের্ হগিলা, 

প্রগয়লাজি, প্ররংসলা ও উপসিলাগক তকন্দ্র কগর তলাগক 

ডলাকলা। লতলি এমি সত্তলা লরলি তলাঁর বলান্লাগদরগক 
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তলাঁর িলাম এবং গুণলাবিী সম্পগক্ পলরলচত হওয়লার প্রলত আহ্লাি কগরি এবং এসব 

িলাম ও গুিলাবিীর বিলারলা তরি তলারলা তলাঁর প্রসংরলা কগর।

লতলি এমি পলবরে সত্তলা লরলি তলাঁর িলাম ও গুণলাবিীর সলারমম্ ও রলার মগধ্ তলা 

পলাওয়লা রলাগব, তলাগক ভলািবলাগসি। গরমিঃ লতলি জ্লািী, লতলি প্রগত্ক জ্লািীগক 

ভলািবলাগসি। লতলি দলািরীি, সকি দলািরীিগক ভলািবলাগসি। লতলি তবগজলাড় এবং 

তবগজলাড়গক পছন্ কগরি। লতলি সদুন্র, সদুন্রগক ভলািবলাগসি; মলাজ্িলাকলারী, 

মলাজ্িলা এবং এ গুগণর অলধকলারীগক ভলািবলাগসি। িজ্জলারীি , িজ্জলা ও এই গুগণর 

অলধকলারীগক ভলািবলাগসি; কি্লাণকলামী,  লতলি কি্লাণকলামীগক ভলািবলাগসি; 

কৃতজ্রীি, লতলি কৃতজ্রীিগক ভলািবলাগসি; লতলি ধধর্রীি, বধর্রীিগক 

ভলািবলাগসি। তলাওবলা, ক্মলা, মলাজ্িলা গুগণর অলধকলারীগক এবং তর অগি্র 

ভদুিলবচদু্লত উগপক্লা কগর তলাগক লতলি ভলািবলাগসি, লতলি তলাগক ক্মলা কগরি এবং 

তলার তলাওবলা কবদুি কগরি। তলাগক মলাজ্িলা কগরি এবং তলার (ভদুি) উগপক্লা কগরি।    
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লতলি সৃলষ্র তকলাি লজলিগসর সলাদৃর্ গ্হণ কগরি লি, আর সৃলষ্র তকলািলকছদুও তলার 

সলাদৃর্ িয়। লতলি তলাঁর িলাম এবং গুণলাবিীসহ সব্দলা লছগিি এবং থলাকগবি।  

-ইমলাম আবদু হলািীফলা।

অিদুরীিিী ও পর্লাগিলাচিলা:

(১)আল্লাহর িলামসমূগহর মগধ্ তরসব িলাম লিগম্নর লবষয়গুগিলাগক প্রমলাণ কগর, গসসব িলাম সম্পগক্ রলা 

জলাগিি বণ্িলা করুি:   

ক - মহত্ব, রলতি এবং ত্ষ্ঠত্ব।

খ - পূণ্তলা এবং তসৌন্র্ 

ে - দয়লা ও অিদুগ্হ।

(২) আপিলার জীবগি লকভলাগব আল্লাহর িলাম এবং গুণলাবিীর প্রভলাব প্রকলার পলায়?

(৩) তলাঁর তরসব িলাম ও গুণলাবিীর প্রভলাব আপিলার জীবগি সবগচগয় তবলর প্রলতফলিত হয়, গসগুগিলা 

উগল্খ করুি এবং লকভলাগব হয়, গসটলাও পর্লাগিলাচিলা করুি।

(৪)আল্লাহর িলামসমূগহর প্রভলাব ও আপিলার জীবগি তলার দৃর্মলাি উপলথিলতর তকলাি একলট উগল্খ 

করুি। 
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