
 

 

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 

জামা‘আতের আকীদার 

সংক্ষিপ্ত মূলনীক্ষে 

নাতসর ইবন আব্দলু করীম 

আল-আকল 

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের 

আকীদার সংক্ষিপ্ত মূলনীক্ষে: এ 

ক্ষকোতে সালাতে সাতলহীতনর 

আকীদা ও সস আকীদার 

মূলনীক্ষেসমূহ অেযন্ত সংক্ষিপ্ত 

অথচ স্পষ্ট প্রাঞ্জল ভাষায় েুতল 



 

 

ধরা হতয়তে। যেটুকু সম্ভে 

এতিতে পূে বেেী ইমামতদর 

েযেহৃে শতের প্রক্ষেও সেয়াল রাো 

হতয়তে। 

https://islamhouse.com/340450 

 আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 

জামা‘আতের আকীদার 

সংক্ষিপ্ত মূলনীক্ষে  

o ভূক্ষমকা  

o মুেেন্ধ  

o প্রথম অধযায়  : ইসলামী 

জ্ঞান অতেষতের মূল উৎস 

https://islamhouse.com/340450


 

 

এেং উহার প্রমােপঞ্জঞ্জ 

উপস্থাপতনর পদ্ধক্ষে  

o ক্ষিেীয় অধযায় : জ্ঞান ও 

ক্ষেশ্বাস ক্ষেষয়ক োওহীদ 

(োওহীদুর রুেুক্ষেয়াহ)  

o েৃেীয় অধযায় : ইচ্ছা ো 

চাওয়ার সিতে োওহীদ 

(োওহীদুল উলুক্ষহয়যা)  

o চেুথ ব অধযায় : আল 

ঈমান  

o পঞ্চম অধযায় : আল-

কুরআন আল্লাহর োেী  

o ষষ্ঠ অধযায় : আে-

োকদীর  



 

 

o সপ্তম অধযায় : আল 

জামা‘আে ও আল 

ইমামে  

o আহতল সুন্নাহ ওয়াল 

জামা‘আতের প্রধান প্রধান 

বেক্ষশষ্টয ও োর পক্ষরচয়  

 আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 

জামা‘আতের আকীদার 

সংক্ষিপ্ত মূলনীক্ষে 

 

ড. নাতসর ইেন আেদুল করীম 

আল-আকল 

অনুোদক:  



 

 

আে ুসালমান মুহা. মুক্ষেউল 

ইসলাম ইেন আলী আহমাদ 

সম্পাদনা : ড. আেু েকর 

মুহাম্মাদ যাকাক্ষরয়া  

সংক্ষিপ্ত েে বনা............. 

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের 

আকীদার সংক্ষিপ্ত মূলনীক্ষে: এ 

ক্ষকোতে সালাতে সাতলহীতনর 

আকীদা ও সস আকীদার 

মূলনীক্ষেসমূহ অেযন্ত সংক্ষিপ্ত 

অথচ স্পষ্ট প্রাঞ্জল ভাষায় েুতল 

ধরা হতয়তে। যেটুকু সম্ভে 

এতিতে পূে বেেী ইমামগতের 



 

 

েযেহৃে শতের প্রক্ষেও সেয়াল রাো 

হতয়তে। 

 ভূক্ষমকা 

সমস্ত প্রশংসা আাল্লাহর জনয, 

আমরা োাঁরই প্রশংসা কক্ষর এেং 

োাঁরই কাতে সাহাযয চাই এেং 

োাঁরই ক্ষনকট িমা প্রাথ বনা কক্ষর। 

আমাতদরতক সমস্ত ক্ষেপয বয় ও কু-

কীক্ষেব সথতক রিার জনয োাঁরই 

সাহাযয প্রাথ বনা কক্ষর। আল্লাহ যাতক 

ক্ষহদায়াে দান কতরন োর সকাতনা 

পথভ্রষ্টকারী সনই, আর যাতক 

পথভ্রষ্ট কতরন োর সকাতনা পথ 

প্রদশ বনকারী সনই এেং আক্ষম 

সািয প্রদান করক্ষে সয আল্লাহ 



 

 

োড়া সকাতনা ইলাহ সনই, ক্ষেক্ষন 

এক এেং অক্ষিেীয় োাঁর সকাতনা 

শরীক সনই এেং মুহাম্মাদ 

সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম 

আল্লাহর রাসূল। 

এই েইটট আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 

জামা‘আতের একটট সংক্ষিপ্ত 

পক্ষরচয়। আমার অসংেয োে ও 

শুভানুধযায়ীতদর আতেদতন 

পুঞ্জস্তকাটট ক্ষলেতে ও প্রচার করতে 

প্রায়াসী হই। েইটটতে আমাতদর 

পূে বসূরী সাহাোতয় সকরাম ও 

োতেঈতনর আকীদা-ক্ষেশ্বাস ও এর 

প্রকৃে অেস্থা, সুস্পষ্ট ও সহজ 

ভাষায় সক্ষন্নতেক্ষশে হতয়তে। 



 

 

েইটট সলোর সময় ক্ষেতশষভাতে 

আক্ষম সয ক্ষেষয়টটর প্রক্ষে অেযন্ত 

গুরুত্ব ক্ষদতয়ক্ষে োহতলা 

শরী‘আেসম্মে ভাষা ও পক্ষরভাষার 

প্রতয়াগ, যা েক্ষে বে হতয়তে আমাতদর 

সম্মাক্ষনে ইমামগতেতদর ক্ষনকট 

সথতক, আর এজনযই আক্ষম আমার 

আতলাচনায় ক্ষেস্তাক্ষরে েযােযা 

ক্ষেতেষে, প্রমােপঞ্জঞ্জ ো অতনযর 

উদ্ধকৃ্ষে উপস্থাপন ক্ষকংো সকাতনা 

কথার ওপর টীকা সলোর পথ 

পক্ষরহার কতরক্ষে, যক্ষদও ো ক্ষেল 

অপক্ষরহায ব। এর আতরকটট কারে 

আমার ইচ্ছাও ক্ষেল সয, েইটটর 

কতলের েঞৃ্জদ্ধ না কতর অল্প েরতচ 



 

 

ও সহজভাতে এটটতক পাঠতকর 

হাতে েুতল সদওয়া। 

আকীদা সংক্রান্ত ক্ষেষতয়র এটট 

একটট সার সংতিপ মাে। আশা 

কক্ষর ভক্ষেষযতে সকাতনা পূে ব 

কতলের েইতয়র মাধযতম এই 

পুঞ্জস্তকার অপূে বোতক পূে বোদান 

করা যাতে।  

গুরুত্ব যাচাইতয়র জনয ক্ষনম্নেক্ষে বে 

উলামা ও মাশাইেগতের সমীতপ 

আক্ষম েইটট উপস্থাপন কক্ষর। 

১. আশ-শাইে আেরু রহমান 

ইেন নাতের আল-োররাক, ২. 

আশ-শাইে আেলু্লাহ ইেন 



 

 

মুহাম্মাদ আল-গুনাইমান, ৩. ড. 

হামযা ইেন হুসাইন আল-সেতয়র 

ও ৪. ড. সের ইেন আেরু 

রহমান আল-হাওয়ালী েইটট পতড় 

োরা অেযন্ত সহৃদয়োর সাতথ 

োতদর মোমে সপশ কতরন এেং 

ক্ষেক্ষভন্ন ক্ষেষতয়র ওপর টীকা 

সংতযাজন কতরন। 

পক্ষরতশতষ আল্লাহর ক্ষনকট কামনা 

কক্ষর, ক্ষেক্ষন সযন এই িুদ্র 

প্রতচষ্টাতক একান্ত োাঁর সন্তুটষ্টর 

জনয কেুল কতরন। দুরূদ ও 

সালাম নেী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লহু 

আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম ও োাঁর 



 

 

সাহােী ও পক্ষরোর-পক্ষরজতনর 

ওপর। 

ড. নাতসর ইেন আেলু করীম 

আল-আকল 

৩/৯/১৪১১ ক্ষহজরী 

 মুখবন্ধ 

আকীদার অথ ব 

আক্ষভধাক্ষনক ক্ষদক সথতক আকীদা 

শেটট উৎকক্ষলে হতয়তে, আল-

আকদু, আোওসীকু, আল-ইহকামু 

ো দৃঢ় কতর ো াঁধা েুঝাতনার অতথ ব।  



 

 

পক্ষরভাষায় আকীদা েলতে েুঝায়: 

এমন সতেহােীে প্রেযয় এেং দৃঢ় 

ক্ষেশ্বাসতক যাতে ক্ষেশ্বাসকারীর 

ক্ষনকট সকাতনা সতেতহর উতদ্রক 

করতে পাতর না। 

োহতল ইসলামী আকীদা েলতে 

েুঝায় : মহান আল্লাহর ওপর দৃঢ় 

ঈমান ক্ষেশ্বাস রাো, অক্ষনোয ব 

করতেই আল্লাহর একত্বোদ[1] ও 

োাঁর আনুগেযতক সমতন সনওয়া 

এেং ক্ষেক্ষরশো, আসমানী 

ক্ষকোেসমুহ, সকল রাসূল, ক্ষকয়ামে 

ক্ষদেস, োকদীতদর ভাতলা-মে, 

কুরআন হাদীতস ক্ষেশুদ্ধভাতে 

প্রমাক্ষেে সকল গাতয়েী ক্ষেষয় এেং 



 

 

যােেীয় সংোদ, অকাটযভাতে 

প্রমাক্ষেে সকল েত্ত্বমূলক ো 

কম বমূলক ক্ষেষতয়র ওপর দৃঢ় 

ক্ষেশ্বাস স্থাপন করা। 

পূে বসুরী ো সালতে সাতলহীন: 

সালতে সাতলহীন েলতে েুঝায় 

প্রথম ক্ষেন সসানালী যুতগর 

সলাকতদর অথ বাৎ সাহাোতয় সকরাম, 

োতেঈন ও আমাতদর সম্মাক্ষনে 

ক্ষহদায়ােপ্রাপ্ত ইমামগে। 

আর োতদর অনুসরেকারী এেং 

োতদর পথ অেলম্বনকারী প্রতেযক 

েযঞ্জিতক োতদর প্রক্ষে সতম্বাধন 

করে সালােী েলা হয়। 



 

 

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আে: 

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আে 

েলা হয় ঐ সমস্ত েযঞ্জিতদরতক 

যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ 

ওয়াসাল্লাতমর হাদীতসর অনুসারী 

এেং োাঁর সুন্নাতের অনুগে এেং 

োতদরতক আল-জামা‘আে েলা 

হয় এই মতম ব সয, োরা সতেযর 

ওপর প্রক্ষেটষ্ঠে হতয়, দীতনর 

েযাপাতর ক্ষেঞ্জচ্ছন্ন না হতয় 

ক্ষহদায়ােপ্রাপ্ত ইমামতদর েেোয়ায় 

একঞ্জেে হতয়তেন এেং োতদর 

ক্ষেরুদ্ধাচারতে ক্ষলপ্ত হন ক্ষন, এোড়া 

সয সমস্ত ক্ষেষতয় আমাতদর পূে বসূরী 

সাহাোতয় সকরাম ও োতেঈগে 



 

 

একমে হতয়তেন োরা োাঁর 

অনুসরে কতর, োই এ সমস্ত 

কারতেই োতদরতক আল-

জামা‘আে েলা হয়। 

এোড়া রাসূতলর সুন্নাহর অনুসারী 

হওয়ার কারতে কেতনা োতদরতক 

আহতল হাদীস, কেতনা আহলুল 

আসার, কেতনা অনুকরেকারী দল 

ো সাহাযযপ্রাপ্ত ও সেলো 

লাভকারী দল েতলও আেযাক্ষয়ে 

করা হয়। 

 প্রথম অধ্যায়  : ইসলামী জ্ঞান 

অতেষতের মূল উৎস এবং 

উহার প্রমােপঞ্জি উপস্থাপতনর 

পদ্ধক্ষে 



 

 

১. ইসলামী আকীদা গ্রহতের মূল 

উৎস কুরআতন করীম, সহীহ 

হাদীস ও সালতে-সাতলহীতনর 

ইজমা। 

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ 

ওয়াসাল্লাম সথতক েক্ষে বে সহীহ 

হাদীস গ্রহে করা ওয়াঞ্জজে, 

এমনক্ষক ো যক্ষদ েেতর আহাদও 

হয়।[2] 

৩. কুরআন-সুন্নাহ েুঝার প্রধান 

উপাদান, কুরআন সুন্নারই অনযানয 

পাঠ, যার মতধয রতয়তে অপর 

আয়াে ো হাদীতসর স্পষ্ট েযােযা, 

এোড়া আমাতদর পূে বসূরী সাহাোতয় 



 

 

সকরাম, োতেঈন এেং আমাতদর 

সম্মাক্ষনে ইমামগে প্রদত্ত েযােযা। 

আর আরেতদর ভাষায় যা 

ক্ষেশুদ্ধভাতে প্রমাক্ষেে। েতে 

ভাষাগে ক্ষদক সথতক অনয সকাতনা 

অতথ বর েম্ভােনা থাকতলও সাহােী, 

োতেঈতনর েযােযার ক্ষেপরীে 

সকাতনা েযােযা গ্রহে করা যাতে 

না। সম্ভােয সকাতনা অথ ব এর 

ক্ষেপরীে সকাতনা অথ ব েহন 

করতলও োতদর েযােযার ওপতরই 

অটল থাকতে হতে। 

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ 

ওয়াসাল্লাম ইসলাতমর মূল 

ক্ষেষয়েস্তুসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূতপ 



 

 

েে বনা কতরতেন। এজনয দীতনর 

মতধয নেুন কতর সকাতনা ক্ষকেু 

সংতযাজন করার কারও অক্ষধকার 

সনই। 

৫. প্রকাশয ও অপ্রকাশয সে ব 

ক্ষেষতয় আল্লাহ এেং োাঁর রাসূতলর 

সামতন আত্মসমপ বন করা। সুেরাং 

ক্ষনতজর মানক্ষসক সঝা াঁক ো ধারোর 

েশঃেেী হতয়, আতেগপ্রেে হতয় 

অথো েুঞ্জদ্ধর সজাতর ো যুঞ্জি ক্ষদতয় 

ক্ষকংো কাশে অথো সকাতনা 

পীর-উস্তাতদর কথা, সকাতনা 

ইমাতমর উঞ্জির অজহুাে ক্ষদতয় 

কুরআন সুন্নাহ’র সকাতনা ক্ষকেুর 

ক্ষেতরাক্ষধো করা যাতে না। 



 

 

৬. কুরআন, সুন্নাহ’র সাতথ জ্ঞান-

েুঞ্জদ্ধ ও ক্ষেতেতকর সকাতনা সংঘাে 

ো ক্ষেতরাধ সনই। ক্ষকন্তু সকাতনা 

সময় যক্ষদ উভতয়র মতধয 

অসামঞ্জসযো পক্ষরলক্ষিে হয় 

এমোেস্থায় কুরআন সুন্নাহ’র 

অথ বতক অগ্রাক্ষধকার ক্ষদতে হতে। 

৭. আকীদা সংক্রান্ত ক্ষেষতয় 

শরী‘আেসম্মে ভাষাও শে প্রতয়াগ 

করা এেং ক্ষেদ‘আেী পক্ষরভাষাসমূহ 

েজবন করা আর সংতিতপ েক্ষে বে 

শে োকয ো ক্ষেষয়সমূহ যা 

েুঝতে ভুল-শুদ্ধ উভতয়রই 

সম্ভােনা থাতক, এমোেস্থায় েিা 

সথতক ঐ সমস্ত োকয ো শতের 



 

 

ক্ষেস্তাক্ষরে েযােযা ঞ্জজতজ্ঞস কতর 

সজতন সনওয়া, োরপর েন্মতধয যা 

হক ো সটঠক েতল প্রমাক্ষেে হতে 

ো শরী‘আে সমক্ষথ বে শতের 

মাধযতম সােযস্ত করতে হতে, আর 

যা োক্ষেল ো েজবন করতে হতে।  

৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ 

ওয়াসাল্লাম ক্ষেতলন ক্ষনষ্পাপ, ভ্রুল-

ত্রুটটর উতব ব। আর সামটষ্টকভাতে 

মুসক্ষলম উম্মাহও ভ্রাক্ষন্তর উপতর 

একঞ্জেে হওয়া সথতক মুি। ক্ষকন্তু 

েযঞ্জি ক্ষহতসতে (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 

আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম েযেীে) এ 

উম্মতের সকউই ক্ষনষ্পাপ নন। 



 

 

আমাতদর সম্মাক্ষনে ইমামগে এেং 

অনযানযরা সযসে ক্ষেষতয় 

মেপাথ বকয কতরতেন, সস সমস্ত 

ক্ষেষতয়র সূরাহার জনয কুরআন ও 

সুন্নাহ’র ক্ষদতক প্রেযােেবন করতে 

হতে। েতে উম্মতের 

মুজোক্ষহদগতের সয সমস্ত ভুল-

ত্রুটট হতে সসগুতলার জনয সঙ্গে 

ওযর ক্ষেল েতল ধতর ক্ষনতে হতে। 

(অথ বাৎ ইজক্ষেহাদী ভুতলর কারতে 

োতদর ময বাদা সমুন্নেই থাকতে 

এেং োতদর প্রক্ষে সুের ধারো 

সপাষে করতে হতে।) 

৯. এ উম্মতের মতধয আল্লাহ 

প্রদত্ত জ্ঞান সমদৃ্ধ ও ইলহামপ্রাপ্ত 



 

 

অতনক মনীষী রতয়তেন। সুস্বপ্ন 

সেয এেং ো নেুওয়াতের 

একাংশ। সেয-সটঠক দৃটষ্টসম্পন্ন 

েযঞ্জিতদর োেী সেয এেং ো 

শরী‘আে সম্মেভাতে কারামে ো 

সুসংোতদর অন্তভুবি। েতে এটট 

ইসলামী আকীদা ো শরী‘আে 

প্রেেবতনর সকাতনা উৎস নয়। 

১০. দীতনর সকাতনা ক্ষেষতয় অযথা 

েকব-ক্ষেেতকব ক্ষলপ্ত হওয়া অেযন্ত 

জঘনয ও ক্ষনেনীয়। 

েতে উত্তম পন্থায় ক্ষেেকব বেধ। 

আর সয সমস্ত ক্ষেষতয় ক্ষেেতকব 

ক্ষলপ্ত হওয়া সথতক শরী‘আে 



 

 

ক্ষনতষধ কতরতে, ো সথতক সোঁতচ 

থাকা অপক্ষরহায ব। এমক্ষনভাতে 

অজানা ক্ষেষতয় ক্ষেোতদ ক্ষলপ্ত 

হওয়াও মুসক্ষলমতদর জনয অনুক্ষচৎ, 

েরং ঐ অজানা ক্ষেষয় সে বজ্ঞ ও 

সে বজ্ঞানী আল্লাহর ওপর সসাপদব 

করা উক্ষচৎ। 

১১. সকাতনা ক্ষেষতয় েজবন গ্রহতের 

জনয অহীর পথ অেলম্বন করতে 

হতে। অনুরূপভাতে সকাতনা ক্ষেষয় 

ক্ষেশ্বাস ো সােযস্ত করার জনযও 

অহীর পদ্ধক্ষের অনুসরে করতে 

হতে। সুেরাং ক্ষেদ‘আেতক প্রক্ষেহে 

করার জনয ক্ষেদ‘আতের আশ্রয় 

সনওয়া যাতে না। আর সকাতনা 



 

 

ক্ষেষতয়র অেজ্ঞা সঠকাতে 

অক্ষেরঞ্জন করার মাধযতম 

সমাকাতেলা করা যাতে না। 

অনুরূপ সকাতনা ক্ষেষতয়র 

অক্ষেরঞ্জন সঠকাতে অেজ্ঞাও করা 

যাতে না। (অথ বাৎ যেটুকু 

শরী‘আে সমথ বন কতর েেটুকুই 

করা যাতে) 

১২. দীতনর মতধয নে সষৃ্ট সে 

ক্ষকেুই ক্ষেদ‘আে এেং প্রক্ষেটট 

ক্ষেদ‘আেই হতলা পথভ্রষ্টো। আর 

প্রতেযক পথভ্রষ্টোর পক্ষরেক্ষেই 

জাহান্নাম।  



 

 

 ক্ষিেীয় অধ্যায় : জ্ঞান ও 

ক্ষবশ্বাস ক্ষবষয়ক োওহীদ 

(োওহীদরু রুবুক্ষবয়াহ) 

১. আল্লাহ ো‘আলার নাম ও 

ক্ষসোতের ক্ষেষতয় মূল আকীদা 

হতলা- আল্লাহ ও োাঁর রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ সাল্লাম 

আল্লাহর জনয সয সমস্ত নাম ও 

গুোেক্ষল সােযস্ত কতরতেন 

সসগুতলাতক েুলনাহীনভাতে, 

সসগুতলার সকাতনা রকম ো ধরন 

ক্ষনধ বারে না কতর োাঁর জনয ো 

সােযস্ত করা। আর সয সমস্ত নাম 

ো গুোেক্ষল আল্লাহ োাঁর জনয 

ক্ষনতষধ কতরতেন অথো রাসূল 



 

 

সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ সাল্লামও 

আল্লাহ সথতক সয সমস্ত নাম ও 

গুোগুে ক্ষনতষধ কতরতেন 

সসগুতলাতক ক্ষনতষধ করা ো 

আল্লাহর জনয সােযস্ত না করা। 

এগুতলার সকাতনা প্রকার ক্ষেকৃক্ষে ো 

এগুতলাতক অথ বশূেয মতন না করা। 

সযমন, আল্লাহ ো‘আলা েতলন, 

ۖٞ َوُهَو ٱلسَِّميُع ٱۡلبَِصيُر﴾ ﴿لَۡيَس  ]الشورا: َكِمۡثِلهِۦ َشۡيء 

١١] 

“সকাতনা ক্ষকেুই োাঁর অনুরূপ নয় 

ক্ষেক্ষন সে শুতনন ও সদতেন।” 

[সূরা আশ-শূরা, আয়াে: ১১] 



 

 

েতে ক্ুরআন ও সুন্নাহ’য় সয 

সমস্ত শে েযেহৃে হতয়তে 

সসগুতলার সয অথ ব আতে সস 

অতথ বর ওপর এেং এগুতলার সয 

সয ক্ষেষয় প্রমাে করতে সসসে 

ক্ষেষতয় পূে ব ঈমান থাকতে হতে।  

২. আল্লাহর নাম এেং 

গুোেক্ষলতক অনয ক্ষকেুর সাতথ 

সদৃশ মতন করা ো এগুতলাতক 

অথ বশূনয মতন করা কুেুরী। 

আর এটাতক ক্ষেকৃে করা, যাতক 

ক্ষেদ‘আেী সম্প্রদায় েযােযা েতল 

অক্ষভক্ষহে কতর থাতক। এর ক্ষকেু 

পয বায় রতয়তে েন্মতধয সকাতনা 

সকাতনা ক্ষেকৃক্ষে কুেুরীর সমেুলয। 



 

 

সযমনটট কতর থাতক োতেক্ষনয়া 

সম্প্রদায়[3], আোর সকাতনা 

সকাতনা ক্ষেকৃক্ষে ক্ষেদ‘আে ও 

পথভ্রষ্টো। সযমনটট আল্লাহর 

গুেসমূতহর অস্বীকারকারীতদর 

েযােযা। আর ক্ষকেু ক্ষকেু েযােযা 

সাধারে ভুল ক্ষহতসতে প্রমাক্ষেে।  

৩. ওহদােুল ওজদু ো আল্লাহ 

এেং সটৃষ্টকুল এক অক্ষভন্ন সত্তা 

ক্ষহতসতে ক্ষেরাজমান মতন করা 

অথো আল্লাহ ্ো‘আলা োাঁর 

সকাতনা সটৃষ্টর মতধয প্রক্ষেষ্ট হন 

অথো সকউ আল্লাহর সাতথ 

একাকার হতয় সগতেন েতল ক্ষেশ্বাস 

করা। এ ধরতনর যােেীয় 



 

 

আকীদা-ক্ষেশ্বাস কুেুরী এেং এর 

েতল দীতনর গঞ্জি সথতক সেক্ষরতয় 

যাতে। 

৪. সমৌক্ষলকভাতে সকল 

ক্ষেক্ষরশোতদর প্রক্ষে ঈমান আনয়ন 

করা। আর োতদর নাম, গুনােক্ষল, 

কাজ ইেযাক্ষদ ক্ষেষয় সহীহ দলীল 

প্রমাে সহকাতর যেটুকু েক্ষে বে 

হতয়তে এেং যেটুকুর জ্ঞান 

অজবন করা সম্ভে হতয়তে েেটুকু 

ক্ষেশ্বাস করা। 

৫. আল্লাহর পি সথতক অেেীে ব 

সকল ক্ষকোতের ওপর ঈমান 

আনয়ন করা এেং এর ওপরও 



 

 

ঈমান আনয়ন করা সয, ঐ সমস্ত 

আসমানী ক্ষকোেসমূতহর মতধয 

কুরআন শরীে সেতচতয় সশ্রষ্ঠ 

এেং সসগুতলার ক্ষেক্ষধ-ক্ষেধান 

রক্ষহেকারী। আর এটাও ঈমান 

রাো সয, পূে বেম সমস্ত আসমানী 

ক্ষকোতে ক্ষেকৃক্ষের অনুপ্রতেতশ 

ঘতটতে। আর এজনযই সকেল 

অনুসরে করতে হতে একমাে 

কুরআতনরই, পূতে বরগুতলার নয়। 

৬. সকল নেী ও রাসূলগতের 

ওপর ঈমান রাো এেং মানুতষর 

মতধয োরাই সেতচতয় উত্তম 

েযঞ্জিেগ ব। সকউ যক্ষদ নেীতদর 



 

 

সম্পতকব এর ক্ষেপরীে মে সপাষে 

কতর েতে সস কাক্ষের হতয় যাতে।  

সয সকল নেীর েযাপাতর 

ক্ষনক্ষদষ্টভাতে কুরআন ো সহীহ 

হাদীতস আতলাচনা হতয়তে োতদর 

ওপর ক্ষনক্ষদবষ্টভাতে ঈমান আনতে 

হতে। োকীতদর ওপর 

সামক্ষগ্রকভাতে ঈমান আনতে হতে। 

আরও ঈমান আনতে হতে সয, 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ 

সাল্লাম োতদর সোর সচতয় উত্তম 

এেং ক্ষেক্ষন সে বতশষ নেী। আর 

আল্লাহ োাঁতক সকল মানুতষর জনয 

রাসূল কতর পাটঠতয়তেন। 



 

 

৭. ঈমান আনতে হতে সয, 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ 

সাল্লাতমর মাধযতম অহীর 

ধারোক্ষহকো েন্ধ হতয়তে এেং 

ক্ষেক্ষন সে বতশষ নেী ও রাসূল। 

অেঃপর সয েযঞ্জি এর ক্ষেপরীে 

আকীদা সপাষে করতে সস কাক্ষের 

হতয় যাতে।  

৮. সশষ ক্ষদেতসর ওপর ঈমান 

আনতে হতে। আর এ প্রসতঙ্গ 

েক্ষে বে সকল সহীহ সংোদ ও োর 

পূতে ব সয সমস্ত ‘আলামে ো 

ক্ষনদশ বনােলী সংগটঠে হওয়ার কথা 

উতল্লে করা হতয়তে োতেও ঈমান 

রােতে হতে।  



 

 

৯. োকদীতরর ভাতলা-মতের 

ওপর ঈমান রাো। আর ো হতলা 

মতন প্রাতে ক্ষেশ্বাস করা সয, আল্লাহ 

ো‘আলা সকল ক্ষকেুর অঞ্জস্ততত্বর 

পূতে বই ো সম্পতকব অেক্ষহে ক্ষেতলন 

এেং ক্ষেক্ষন ো লাওতহ মাহেুতয 

ক্ষলক্ষপেদ্ধ কতরতেন। আর আল্লাহ 

যা চান োই হতয় থাতক, আর যা 

চান না, ো হয় না। সুেরাং সকেল 

আল্লাহ যা চাইতেন ো-ই শুধ ু

হতে। আর আল্লাহ ্সকল ক্ষকেুর 

ওপর িমোোন এেং ক্ষেক্ষনই 

সকল ক্ষকেুর স্রষ্টা। যা ইতচ্ছ ো 

কতরন।  



 

 

১০. দলীল-প্রমাে ক্ষভক্ষত্তক 

গাতয়তের সকল ক্ষেষতয়র ওপর 

ঈমান আনতে হতে। সযমন, 

‘আরশ, কুরসী, জান্নাে, জাহান্নাম, 

কেতরর শাক্ষন্ত ও শাঞ্জস্ত, পুলক্ষসরাে, 

ক্ষমযান ইেযাক্ষদ। এগুতলাতে সকাতনা 

প্রকার অপেযােযার আশ্রয় সনওয়া 

যাতে না।  

১১. ক্ষকয়ামতের ক্ষদন রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম, 

অনযানয নেীগে, ক্ষেক্ষরশো ও 

সনককার সলাকতদর সুপাক্ষরশ 

প্রসতঙ্গ ক্ষনভবরতযাগয দলীল িারা যা 

েলা হতয়তে োতে ঈমান আনয়ন 

করা।  



 

 

১২. (আরও ঈমান আনতে হতে 

সয,) ক্ষকয়ামতের ক্ষদন হাশতরর 

ময়দান ও জান্নাতে সকল মুক্ষমন 

েযঞ্জি আল্লাহ ো‘আলাতক স্বচতি 

সদেতে পাওয়া হক ও োস্তে। 

আর সয ো অস্বীকার করতে 

অথো অপেযােযা করতে সস 

েক্রপতথর অনুসারী এেং পথভ্রষ্ট। 

েতে দুক্ষনয়াতে কারও পতি দীদার 

ো আল্লাহতক সদো সম্ভে নয়।  

১৩. সনক োো এেং আল্লাহর 

ক্ষপ্রয় োোতদর কারামে সেয। 

েতে প্রতেযক আতলৌক্ষকক ঘটনাই 

কারামে নয়, কেতনা হতে পাতর 

এটট প্রতরাচনা মাে। কেতনা ো 



 

 

এটট শয়োতনর প্রভাতে ো 

মানুষতদর যাদুর প্রক্ষেঞ্জক্রয়ায় ঘতট 

থাতক। ক্ষেতশষ কতর এসে ক্ষেষয় ও 

কারামতের মতধয পাথ বতকযর 

মানদি হতলা কুরআন ও সুন্নাহ 

অনুযায়ী হওয়া ো না হওয়া। 

অথ বাৎ কুরআন সুন্নাহ সমাোতেক 

না হতল সসটাতক কারামে েলা 

যাতে না। 

১৪. প্রতেযক মুক্ষমনই আল্লাহর 

ওলী ো েনু্ধ। আর প্রতেযক 

মুক্ষমতনর মতধয এই সেলাতয়ে ো 

েনু্ধতত্বর পক্ষরমাে ক্ষনক্ষে বে হতে োর 

ঈমান অনুযায়ী। 



 

 

 েৃেীয় অধ্যায় : ইচ্ছা বা 

চাওয়ার ক্ষিতে োওহীদ 

(োওহীদলু উলুক্ষহয়যা) 

১. আল্লাহ এক, একক। োাঁর 

রুেুক্ষেয়যাে, উলুক্ষহয়যাে, নামসমূহ 

এেং গুেসমূতহ সকাতনা শরীক 

সনই। ক্ষেক্ষন সকল সটৃষ্টকুতলর রে 

এেং যােেীয় ইোদে পাওয়ার 

ক্ষেক্ষনই একমাে অক্ষধকারী। 

২. সদা‘আ, ক্ষেপতদ সাহাযয প্রাথ বনা, 

োে চাওয়া, মান্নে, যতেহ, ভরসা, 

ভয়-ভীক্ষে, আশা, ভাতলাোসা এেং 

এ রকম সকল ইোদে আল্লাহ 

েযেীে অনয কাতরা জনয করা 



 

 

ক্ষশকব। সয উতেতশযই ো কতর 

থাকুক না সকন, চাই ো সকাতনা 

বনকটযপ্রাপ্ত ক্ষেক্ষরশোর জনয 

করুক ো সকাতনা নেী-রাসূতলর 

জনয করুক অথো সকাতনা সৎ 

োোর জনযই সহাক ো অনয 

কারও জনয সহাক[4]।  

৩. ইোদতের অনযেম মূলনীক্ষে 

হতচ্ছ, ভাতলাোসা, ভয়-ভীক্ষে ও 

আশা-আকাঙ্খা সহকাতর আল্লাহর 

ইোদাে করা। এর সকাতনা অংশ 

োদ ক্ষদতয় অপর অংশ ক্ষদতয় 

আল্লাহর ইোদে করা পথভ্রষ্টো। 

সকাতনা আতলম েতলতেন:  



 

 

সয েযঞ্জি আল্লাহতক ভয় না কতর 

ো োর রহমতের আশা না কতর 

শুধুমাে োাঁর ভাতলাোসায় ইোদে 

কতর, সস েযঞ্জি ক্ষযেীক[5] এেং 

সয শুধুমাে আল্লাহতক ভয় ক্ষকন্তু 

োাঁতক ভাতলাোতস না ো োাঁর 

রহমতের আশা কতর না, সস েযঞ্জি 

হারুরী[6]। আর সয ভয়-ভীক্ষে ও 

ভাতলাোসা শূনয হতয় শুধুমাে 

আল্লাহর রহমতের আশায় োাঁর 

ইোদে কতর। সস মুরঞ্জজয়া[7] 

সম্প্রদাতয়র অন্তভুবি।  

৪. সম্পূে বভাতে আত্মসমপ বন করা, 

পূে ব সন্তুটষ্ট প্রকাশ এেং ক্ষনরঙ্কুশ 

আনুগেয সকেল আল্লাহ ও োাঁর 



 

 

রাসূতলর প্রাপয। আর আইন-ক্ষেধান 

প্রদানকারী ক্ষহতসতে আল্লাহর ওপর 

ঈমান আনয়ন করা আল্লাহ ্সক 

রে ও ইলাহ ক্ষহতসতে ঈমান 

আনয়ন করার অন্তভুবি। সুেরাং 

হুকুম-আহকাম েথা ক্ষেক্ষধ-ক্ষেধান 

ও ক্ষনতদবশ প্রদাতন আল্লাহর সকাতনা 

শরীক ো অংশীদার সনই। আর 

সয ক্ষেষতয় আল্লাহর অনুতমাদন 

সনই, সসটাতক ক্ষেধান মতন করা ো 

োগুে েথা আল্লাহ ক্ষেতরাধী শঞ্জির 

ক্ষনকট েয়সালা চাওয়া অথো 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ 

ওয়াসাল্লাতমর শরী‘আে েযেীে 

অনয সকাতনা শরী‘আতের 



 

 

অনুসরে করা এেং ইসলামী 

শরী‘আতের সকাতনা প্রকার 

পক্ষরেেবন করা কুেুরী। আর সকউ 

যক্ষদ মতন কতর সয ইসলামী 

শরী‘আতের গঞ্জি সথতক সেক্ষরতয় 

যাওয়ার অক্ষধকার োর রতয়তে 

োহতল সস কাক্ষের হতয় যাতে। 

৫. আল্লাহর অেেীে ব আইন 

েযেীে অনয আইন ক্ষদতয় শাসন 

করা েড় কুেুরী। ক্ষকন্তু অেস্থার 

আতলাতক কেতনা কেতনা এটট 

সোট কুেুরীর পয বাতয় পড়তে।  

েড় কুেুরী হতে েেন, যেন 

আল্লাহর আইন েযেীে অনয 

আইন অেশযম্ভােী কতর ক্ষনতে 



 

 

অথো অনয আইন ক্ষদতয় শাসন 

করাতক বেধ কতর ক্ষনতে। 

আর সোট কুেুরী হতে েেন, যেন 

আল্লাহর আইনতক 

োধযোমূলকভাতে সমতন ক্ষনতয় 

সকাতনা সুক্ষনক্ষদবষ্ট ঘটনায় প্রেকৃ্ষত্তর 

টাতন আল্লাহর শরী‘আে সথতক 

সতর এতস অনয সকাতনা আইন 

ক্ষদতয় েয়সালা কতর। 

৬. দীনতক হাকীকে ও শরী‘আে 

ভাগ করা এেং মতন করা সয, 

হাকীকাে পয বন্ত সপৌৌঁেতে পাতর 

মুধুমাে ক্ষেক্ষশষ্ট েযঞ্জি ও ওলী 

েুজগু বগে, আর শরী‘আে শুধ ু

সাধারে মানুষতকই মানতে হতে 



 

 

ক্ষেক্ষশষ্ট েযঞ্জিেতগ বর ো মানার 

সকাতনা োধযোধকো সনই, 

অনুরূপভাতে, রাজনীক্ষে ও এরূপ 

অনযানয ক্ষেষয়তক দীন সথতক 

ক্ষেঞ্জচ্ছন্ন করা, এসেই োক্ষেল-অসার 

কথা। েরং ইসলামী শরী‘আে 

ক্ষেতরাধী যােেীয় হাকীকে অথো 

রাজনীক্ষে অথো অনয সকল 

ক্ষকেুই অেস্থা ও পয বায় সভতদ হয় 

কুেুরী না হয় পথভ্রষ্টো ক্ষহতসতে 

গেয হতে।  

৭. গাতয়তের ক্ষেষয়াক্ষদ শুধুমাে 

আল্লাহ ো‘আলা জাতনন। আল্লাহ 

েযেীে অনয সকউ গাতয়ে জাতন 

এমন ধারো সপাষে করা কুেুরী, 



 

 

েতে এও ঈমান রােতে হতে সয, 

আল্লাহ ো‘আলা অতনক সময় 

গাতয়েসংক্রান্ত অতনক ক্ষেষয় োাঁর 

রাসূলগেতক পক্ষরজ্ঞাে কতর 

থাতকন। 

৮. সজযাক্ষেষ ও গেকতদর কথা 

সেয েতল ক্ষেশ্বাস করা কুেুরী 

এেং সকাতনা ক্ষকেু গেনা ো 

পরীিার জনয োতদর ক্ষনকট 

যাওয়া-আসা করা কেীরা সগানাহ। 

৯. কুরআন শরীতে সয উসীলা 

গ্রহে করার কথা েলা হতয়তে োর 

অথ ব হতলা, ঐ সমস্ত বেধ ইোদে 



 

 

যার মাধযতম আল্লাহর বনকটয লাভ 

করা যায়। 

উসীলা অেলম্বতনর পয বায় ক্ষেনটট:  

এক: বেধ : আর োহতলা আল্লাহ 

ো‘আলার নামও োাঁর গুোেলীর 

মাধযতম ো েযঞ্জির ক্ষনতজর সনক 

আমতলর মাধযতম অথো সকাতনা 

সনককার সলাক িারা সদা‘আ 

করার মাধযতম উসীলা গ্রহে করা। 

দুই: ক্ষেদ‘আে: আর োহতলা 

শরী‘আে পক্ষরপক্ষন্থ সকাতনা 

পদ্ধক্ষেতে উসীলা োলাশ করা। 

সযমন, নেী-রাসূল ো সনককার 

সলাকতদর সত্তার সদাহাই ক্ষদতয়, 



 

 

ক্ষকংো োতদর মক্ষহমা ো সাধুো, 

োতদর অক্ষধকার ও োতদর সম্মান 

ও পক্ষেেোর সদাহাই ক্ষদতয় উসীলা 

গ্রহে করা।  

ক্ষেন: ক্ষশকব: এর উদাহরে, সযমন 

ইোদতের জনয মেৃেযঞ্জিতক 

মাধযম ক্ষহতসতে গ্রহে করা অথো 

োতদরতক আহ্বান করা, ডাকা ো 

োতদর ক্ষনকট প্রতয়াজন পূরে করা 

চাওয়া এেং সমসযা সমাধাতনর 

জনয োতদর সাহাযয চাওয়া, 

ইেযাক্ষদ।  

১০. সকাতনা ক্ষকেু েরকেময় ো 

মঙ্গলময় হতয় থাতক আল্লাহর 



 

 

পি হতে। আল্লাহ ইচ্ছা করতল 

োাঁর সটৃষ্টতে ক্ষেতশষভাতে েরকে 

প্রদান কতর থাতকন। েতে সকাতনা 

ক্ষকেুর েরকেময় হওয়ার ক্ষেষয়টট 

ক্ষনভবর করতে দলীল প্রমাতের 

ওপর। 

েরকতের অথ ব হতলা, কলযাে ো 

মঙ্গতলর আক্ষধকয হওয়া, েঞৃ্জদ্ধ 

পাওয়া, সকাতনা ক্ষকেুতে ো অেক্ষশষ্ট 

থাকা ো সকাতনা ক্ষকেুতে োর 

স্থাক্ষয়ত্ব লাভ।  

েন্মতধয সমতয় আল্লাহর েরকে। 

সযমন, কদতরর রাঞ্জে। স্থাতনর মতধয 

েরকে। সযমন, মাসঞ্জজদুল হারাম, 

মসঞ্জজতদ নেেী এেং মসঞ্জজতদ 



 

 

আকসা। েস্তুর মতধয েরকে। 

সযমন, যমযতমর পাক্ষন। আমল ো 

কম বকাতির মতধয েরকে। সযমন, 

সকল সনক আমলই েরকেময়। 

েযঞ্জি সত্তায় েরকে। সযমন, েযঞ্জি 

ক্ষহতসতে সমস্ত নেীতদর সত্ত্বা 

েরকেময়; ক্ষকন্তু সকাতনা েযঞ্জির 

(সত্তা ক্ষকংো স্মকৃ্ষের) নাতম 

েরকে চাওয়া জাতয়য নয়, শুধুমাে 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ 

ওয়াসাল্লাতমর েযঞ্জি সত্তা ো োাঁর 

স্মকৃ্ষে ক্ষেজক্ষড়ে েস্তুসমূহ সথতক 

োাঁর জীেেশায় েরকে গ্রহে করা 

জাতয়জ েতল, দলীল িারা 

প্রমাক্ষেে। ক্ষকন্তু রাসূতলর মেুৃয ও 



 

 

োাঁর স্মকৃ্ষে জক্ষড়ে েস্তুসমুহ 

ক্ষেতরাক্ষহে হোর পর এ সুতযাগ 

েন্ধ হতয় সগল। 

১১. েরকে গ্রহে করার ক্ষেষয়টট 

সম্পূে বরূতপ ‘োওকীেী’ ো কুরআন 

ও হাদীস সথতক জ্ঞান লাতভর 

ওপর ক্ষনভবরশীল। সুেরাং সকাতনা 

েস্তু সথতক েরকে সনয়া দলীল-

প্রমাতের ক্ষভক্ষত্ততে হতে হতে। 

১২. কের ক্ষযয়ারে এেং কেতরর 

ক্ষনকট মানুষ সয সকল কাজ কতর 

থাতক, ো ক্ষেন প্রকার:  

প্রথম: শরী‘আে সম্মে। সযমন, 

আতেরােতক স্মরতের উতেতশয 



 

 

কের ক্ষযয়ারে করা এেং 

কেরোসীতদর ওপর সালাম ও 

োতদর জনয সদা‘আ করা। 

ক্ষিেীয়: ক্ষেদ‘আে ো অক্ষভনে 

পন্থায় যা োওহীতদর পূে বোর 

পক্ষরপন্থী, যা ক্ষশতকবর মতধয পক্ষেে 

হওয়ার মাধযম। সযমন, আল্লাহর 

ইোদে ও োাঁর বনকটয লাতভর 

উতেতশয কেতরর কাতে গমন করা 

অথো কের িারা েরকে লাতভর 

উতেশয সনওয়া ো কেতরর কাতে 

সাওয়াে হাক্ষদয়া ক্ষহতসতে সপশ করা 

অথো কেতরর ওপর সসৌধ ক্ষনম বাে, 

কের ো াঁধাই করা, সুসজ্জিে করা 

ও োক্ষে সদওয়া অথো কেরতক 



 

 

মসঞ্জজদ ো সালাতের স্থান োনাতনা 

ক্ষকংো ক্ষেতশষ সকাতনা কেরতক 

সকন্দ্র কতর ভ্রমন করা ইেযাক্ষদ। 

কারে, এ ধরতনর কাজ সথতক 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ 

ওয়াসাল্লাম ক্ষনতষধ কতরতেন অথো 

শরী‘আতে এর সকাতনা স্থান সনই। 

েৃেীয়: ক্ষশকী যা োওহীদ 

পক্ষরপক্ষন্থ। কেতরর ক্ষনকট এমন 

কাজ কম ব করা যা ক্ষনতভবজাল 

ক্ষশকব। আর োওহীদ পক্ষরপন্থী, 

সযমন কেরস্থ েযঞ্জির জনয 

সকাতনা ইোদে করা ো আল্লাহ 

েযেীে অনয কাউতক আহ্বান করা, 

ডাকা এেং কেরস্থ েযঞ্জির ক্ষনকট 



 

 

সাহাযয চাওয়া ো োর িারা উদ্ধার 

কামনা করা অথো কেতরর 

চারপাতশ ব োওয়াে করা অথো এর 

জনয যতেহ করা, এতক উতেশয 

কতর মানে করা ইেযাক্ষদ।  

১৩. “সকাতনা উতেশয সাধতনর 

জনয যে মাধযম আতে সস সে 

মাধযতমর ক্ষেক্ষধ-ক্ষেধান সস উঞ্জেষ্ট 

েস্তুর ক্ষেক্ষধ-ক্ষেধান অনুযায়ী 

ক্ষনধ বাক্ষরে হতে।” সুেরাং আল্লাহর 

ইোদতের সিতে ক্ষশকব হয় ো 

আল্লাহর দীতন ক্ষেদ‘আতের প্রসার 

ঘটতে এমন যােেীয় মাধযম েন্ধ 

করা ওয়াঞ্জজে। আর দীতনর মতধয 

সষৃ্ট অক্ষভনে সকল কাতজই 



 

 

ক্ষেদ‘আে ক্ষনক্ষহে। আর প্রক্ষেটট 

ক্ষেদ‘আেই পথভ্রষ্টো।  

 চেুথ থ অধ্যায় : আল ঈমান 

১. ঈমান কথা ও কাতজর নাম, 

যা োতড় এেং কতম। অেএে, 

ঈমান হতচ্ছ, অন্তর ও মুতের 

স্বীকৃক্ষে এেং অন্তর, মুে ও অঙ্গ 

প্রেযতঙ্গর কাতজর নাম। 

অন্ততরর কথা হতলা, ক্ষেশ্বাস ও 

সেযায়ন করা।  

মুতের কথা হতলা, স্বীকৃক্ষে সদওয়া 

এেং অন্ততরর কাজ হতলা, ো 

সমতন সনয়া, একক্ষনষ্ঠো সহকাতর 

করা, এর প্রক্ষে আনুগেয প্রকাশ 



 

 

করা, ভালোসা ও সৎ কাতজর 

ইচ্ছা করা।  

আর অঙ্গ প্রেযতঙ্গর কাজ হতলা, 

আতদশকৃে সকল কাজতক 

োস্তোক্ষয়ে করা এেং ক্ষনতষধকৃে 

সমস্ত কাজ েজবন করা। 

২. আমলতক ঈমান সথতক 

ক্ষেঞ্জচ্ছন্ন করা মুরঞ্জজয়া সম্প্রদাতয়র 

কাজ। আর সয েযঞ্জি ঈমাতনর 

মতধয এমন ক্ষকেু অন্তভুবি কতর 

ক্ষনতে যা ঈমাতনর অন্তভুবি ক্ষেষয় 

নয় সস অেশযই ক্ষেদ‘আেী। 

৩. সয েযঞ্জি "ال اله اال هللا" (লা-

ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এেং محمد رسول هللا 



 

 

(মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) এর দুই 

সাতিযর সমৌক্ষেক স্বীকৃক্ষে প্রদান 

করতে না, োতক দুক্ষনয়া ো 

আতেরাে সকাতনা অেস্থাতেই 

ঈমানদার েলা যাতে না। 

৪. ইসলাম ও ঈমান দু’টট শর‘ঈ 

পক্ষরভাষা, কেতনা কেতনা পক্ষরভাষা 

দ’ুটট ক্ষভন্ন ক্ষভন্ন অতথ ব েযেহৃে হয়, 

কেতনা ো একটট অপরটটর 

সম্পূরক, আর সকেলার অনুসারী 

সকল েযঞ্জিই মুসক্ষলম। 

৫. কেীরা গুোহকারী ঈমাতনর 

গঞ্জি সথতক সেক্ষরতয় যাতে না। 

দুক্ষনয়ার দৃটষ্টতে োতক দুে বল 



 

 

ঈমানদার েলা হতে এেং োর 

আতেরাতের ক্ষেষয় আল্লাহর 

েয়সালার ওপর ক্ষনভবর করতে। 

অথ বাৎ আল্লাহ চাইতল োতক িমা 

করতে পাতরন ো শাঞ্জস্ত ক্ষদতে 

পাতরন। 

আল্লাহর একত্বোতদ ক্ষেশ্বাসী 

একজন মুক্ষমন গুনাতহর কারতে 

শাঞ্জস্ত সভাগ করতলও সশষ পয বন্ত 

জান্নাতে প্রতেশ করতে এেং 

োতদর সকউই ক্ষচরস্থায়ীভাতে 

জাহান্নাতম থাকতে না। 

৬. ক্ষনক্ষদবষ্টভাতে সকাতনা আহতল 

ক্ষকেলা ো মুসক্ষলমতক জান্নােী ো 

জাহান্নামী েতল আেযাক্ষয়ে করা 



 

 

যাতে না। েতে হযা াঁ শুধুমাে ঐ 

সমস্ত েযঞ্জিতদরতক আেযাক্ষয়ে করা 

যাতে যাতদর ক্ষেষয় কুরআন ও 

সুন্নাতে উতল্লে হতয়তে। 

৭. ইসলাতমর দৃটষ্টতে কুেুরী দুই 

প্রকার:  

এক. েড় কুেুরী। এ ধরতনর 

কুেুরীর কারতে একজন েযঞ্জি 

দীন সথতক সেক্ষরতয় যাতে। 

দুই: সোট কুেুরী। এ ধরতনর 

কুেুরীর কারতে দীন সথতক 

সেক্ষরতয় যাতে না, কেতনা এই 

কুেুরীতক আমলী ো কায বে 

কুেুরী েলা হয়। 



 

 

৮. কাউতক ‘কাক্ষের’ েতল 

আেযাক্ষয়ে করা এমন এক 

ইসলামী ক্ষেধান যার একমাে ক্ষভক্ষত্ত 

হতে কুরআন ও সুন্নাহ। সুেরাং 

শরী‘আেসম্মে সকাতনা দলীল-

প্রমাে েযেীে সকাতনা কথা ো 

কাতজর ওপর ক্ষনভবর কতর ক্ষনক্ষদবষ্ট 

কতর সকাতনা মুসক্ষলমতক কাক্ষের 

েলা জাতয়য নয়, এমনক্ষক সকাতনা 

কথা ো কাজ কুেুরীর পয বায় 

পড়তলও ঐ কারতে সয কাউতক 

ক্ষনক্ষদবষ্ট কতর কাক্ষের েলতেই হতে 

এমনটট নয়। হযা াঁ, ঐ পয বাতয় 

কাউতক কাক্ষের েলা সযতে পাতর 

যেন োর মতধয কুেুরীর সমস্ত 



 

 

শেব পাওয়া যায় এেং োতক এ 

নাতম সতম্বাধন করার সিতে সয 

সমস্ত ক্ষনতষধাজ্ঞা আতে োর 

সকাতনাটট অেক্ষশষ্ট না থাতক। েস্তুে 

কারও ওপর কুেুরীর হুকুম 

প্রতয়াগ করা েুেই জটটল ও 

মারাত্মক ক্ষেষয়, এ জনয সকাতনা 

মুসক্ষলমতক কাক্ষের েলার েযাপাতর 

েুেই সেকবো ও সােধানো 

অেলম্বন করা জরুরী। 

 পঞ্চম অধ্যায় : আল-কুরআন 

আল্লাহর বােী 

১. েে ব ও অথ ব উভয়টট ক্ষমতলই 

কুরআন শরীে আল্লাহর োেী। 



 

 

এটট আল্লাহর সটৃষ্ট নয়, োাঁর 

সথতকই এর শুরু এেং োাঁর 

ক্ষনকতটই ক্ষেতর যাতে। এটট এক 

অকাটয মু‘ঞ্জজযা যার িারা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ 

ওয়াসাল্লাতমর সেযো প্রমাক্ষেে হয় 

এেং এই কুরআন ক্ষকয়ামে পয বন্ত 

সংরক্ষিে থাকতে। 

২. আল্লাহ ো‘আলা যার সাতথ 

সযভাতে ইচ্ছা কথা েতলন, োাঁর 

কথা োস্তে েে ব ও আওয়াতজর 

সমেতয় গটঠে; ক্ষকন্তু োাঁর কথা 

েলার ধরন আমাতদর জানার 

োইতর এেং আমরা এ ক্ষনতয় 

ক্ষেেতকব ক্ষলপ্ত হে না।  



 

 

৩. কুরআন শরীে এক 

অন্তক্ষন বক্ষহে ভাতের নাম ো অনয 

ক্ষকেু সথতক সনওয়া এটট একটট 

েে বনা মাে অথো এটট শুধুমাে 

ভাষা ও েুক্ষলর অক্ষভেযঞ্জি, ক্ষকংো 

এটট রূপক ো এটট োতয়য েথা 

এক অসাধারেভাতে অন্ততর উক্ষদে 

হওয়া উৎকতষ বর নাম, কুরআন 

সম্পতকব এ ধরতনর মন্তেয হতচ্ছ 

পথভ্রষ্টো ও েক্রো। আোর 

কেতনা এ ধরতনর উঞ্জি কুেুরী। 

৪. সয সকউ কুরআতনর সকাতনা 

ক্ষকেুতক অস্বীকার ো অগ্রাহয 

করতে অথো মতন করতে সয, এটট 

ক্রটটপূে ব ো এতে পক্ষরেধ বন করা 



 

 

হতয়তে অথো এতে ক্ষেকৃক্ষে আতে, 

সস কাক্ষের। 

৫. সালাতে সাতলহীন েথা 

সাহাোতয় সকরাম ও োতদর 

অনুসারী সটঠক োতে‘ঈগে সয 

পদ্ধক্ষেতে কুরআতনর েযােযা 

কতরতেন টঠক সসই পদ্ধক্ষেতেই 

এর েযােযা করা কেে বয। শুধ ু

ক্ষনতজর মোমতের ওপর ক্ষভক্ষত্ত 

কতর কুরআতনর েযােযা না 

জাতয়য। সকননা েেন ো হতে, না 

সজতন আল্লাহ সম্পতকব কথা েলা। 

আর োতেক্ষনয়া সম্প্রদায় ও োতদর 

অনুরূপ অনযানয সম্প্রদাতয়র মতো 

কুরআতনর েযােযা করা কুেুরী। 



 

 

 ষষ্ঠ অধ্যায় : আে-োকদীর 

১. ঈমাতনর স্তম্ভগুতলার অনযেম 

একটট স্তম্ভ োকদীতরর ভাতলা-মে 

আল্লাহর হাতে এ ঈমান সপাষে 

করা। এর সাতথ সম্পিৃ অনযানয 

ক্ষেষয়গুতলা হতচ্ছ,  

োকদীর সম্পক্ষকবে কুরআন সুন্নায় 

যা এতসতে সসসে কথায় ঈমান 

আনতে হতে, (সসগুতলা হতলা: 

আল্লাহর জ্ঞান, ক্ষলেন, ইচ্ছা, সটৃষ্ট) 

এেং ঈমান রােতে হতে সয, 

আল্লাহর ক্ষসদ্ধান্ততক পক্ষরেেবন 

করার মতো সকাতনা শঞ্জি সনই 



 

 

এেং োাঁর ক্ষেধানতক রদ করার 

সকাতনা অক্ষধকার কারও সনই।  

২. কুরআন সুন্নায় েক্ষে বে ইরাদা 

ো ইচ্ছা ও আতদশ দুই প্রকার: 

(ক) পূে বাতেই ক্ষস্থরকৃে আল্লাহর 

সটৃষ্টগে ইরাদা ো ইচ্ছা। (মাশীয়াহ 

ো চরম ইচ্ছা অতথ ব) সয ক্ষনতদবশ 

োর ক্ষস্থক্ষরকৃে ও সটৃষ্টগে এেং 

োকদীতরর ক্ষনধ বারে অনুযায়ী।  

(ে) আল্লাহর শরী‘আেসম্মে 

ইরাদা ো ইচ্ছা। (সয ক্ষনতদবতশর 

সাতথ আল্লাহর সন্তুটষ্ট অপক্ষরহায ব) 

সয ক্ষনতদবশটট ক্ষেক্ষন শরী‘আে 

ক্ষহতসতে প্রদান কতরন।  



 

 

আল্লাহর সটৃষ্টজীেতদরও ইচ্ছা এেং 

চাওয়া রতয়তে েতে সস সমস্ত 

ইরাদা ো ইচ্ছা আল্লাহর ইরাদা ো 

ইচ্ছার অনুগে। 

৩. সকাতনা েযঞ্জিতক ক্ষহদায়াে দান 

করা ো পথভ্রষ্ট করার িমো 

আল্লাহর হাতে। োতদর মতধয 

যাতক ক্ষেক্ষন ক্ষহদায়াে দান 

কতরতেন, ো োাঁর একান্ত 

অনুগ্রতহই দান কতরতেন। আর 

যার ওপর পথভ্রষ্টো অেধাক্ষরে 

হতয়তে োও োর প্রক্ষে আল্লাহর 

নযায় ক্ষেচার। 



 

 

৪. সষৃ্ট জীে ও োতদর কম ব 

আল্লাহর সটৃষ্ট, অনয সকউ-ই এটটর 

স্রষ্টা নন। সুেরাং আল্লাহই োোর 

কম বকাতির স্রষ্টা। আর সটৃষ্টজগেও 

প্রকৃে অতথ বই সসগুতলা কাতয ব 

পক্ষরেে কতর থাতক। 

৫. আল্লাহর সকল কাতজর 

সপেতন সয সহকমে ক্ষনক্ষহে আতে 

এটটতক সােযস্ত করতে হতে। 

আরও সােযস্ত করতে হতে সয, 

সমস্ত উপায় উপাদাতনর প্রভাে 

আল্লাহর ইচ্ছার ওপর ক্ষনভবরশীল। 

৬. মানে সটৃষ্টর পূতে বই আল্লাহ 

মানুতষর হায়াতের সময় ক্ষনধ বারে 



 

 

কতরতেন, ক্ষরক্ষযক েণ্টন কতরতেন। 

আর সসৌভাগয ও দুভবাগয এ দ’ুটটও 

ক্ষেক্ষন ক্ষলক্ষপেদ্ধ কতর ক্ষদতয়তেন। 

৭. ক্ষেপদ ও কতষ্টর ক্ষেষতয় 

োকদীতরর যুঞ্জি সদোতনা সযতে 

পাতর। ক্ষকন্তু পাপ কাতজর ক্ষেষতয় 

োকদীতরর যুঞ্জি সদোতনা টঠক 

নয়, সকউ এমনটট করতল োতক 

োওো করতে হতে এেং এজনয 

োতক ক্ষেরস্কার করা হতে। 

৮. দুক্ষনয়াতে চলার জনয সয 

সমস্ত উপায় উপাদাতনর প্রতয়াজন 

এ সতের ওপর ক্ষনভবর করার অথ ব 

হতলা, আল্লাহর সাতথ ক্ষশকব করা, 



 

 

অপরক্ষদতক দুক্ষনয়ার আসোে ো 

উপায় উপাদান সথতক সম্পূে বভাতে 

ক্ষেমুে হওয়ার অথ ব হতলা, ইসলামী 

শরী‘আেতক কলঞ্জিে করা। েস্তু 

ও উপায় উপাদাতনর প্রভােতক 

অস্বীকার করা শরী‘আে ও েুঞ্জদ্ধ-

ক্ষেতেক পক্ষরপক্ষন্থ। আর আল্লাহর 

ওপর ভরসার অথ ব এই নয় সয, 

সকাতনা প্রকার উপায় উপাদান 

অেলম্বন করা যাতে না। 

 সপ্তম অধ্যায় : আল 

জামা‘আে ও আল ইমামে 

(সংঘেদ্ধ জীেন ও সনেৃত্ব) 



 

 

১. এোতন জামা‘আে েলতে 

সাহাোতয় সকরাম, োতেঈন এেং 

ক্ষকয়ামে পয বন্ত োতদর 

অনুসারীতদর েুঝান হতয়তে এেং 

এই দলই হতলা পক্ষরোেপ্রাপ্ত দল, 

সয েযঞ্জি োতদর পদাি অনুসরে 

করতে, সস েযঞ্জিও ঐ 

জামা‘আতের অন্তভুবি, যক্ষদও 

সকাতনা সোট-োট ক্ষেষতয় ভুল-

ত্রুটট কতর।  

২. দীতনর মতধয ক্ষেতভদ ো 

দলাদক্ষল ও মুসক্ষলমতদর মতধয 

ক্ষেেনা সটৃষ্ট করা জাতয়য নয়। 

সকাতনা ক্ষেষতয় মোননকয সদো 

ক্ষদতল কুরআন, সুন্নাহ ও আমাতদর 



 

 

সালাতে সাতলহীন েথা সটঠক 

পতথর পূে বসূরীতদর মতের ক্ষদতক 

প্রেযােেবন করা কেবেয। 

৩. জামা‘আে সথতক সেক্ষরতয় 

যাওয়া েযঞ্জিতক সৎ পরামশ ব 

সদওয়া এেং এর প্রক্ষে আহ্বান করা 

উক্ষচৎ। এোড়া োাঁর সাতথ সুের 

পন্থায় েুঝাপড়া করা এেং 

কুরআন হাদীতসর দলীল প্রমাে 

সপশ করার মাধযতম ো প্রমাে 

প্রক্ষেটষ্ঠে কতর দাক্ষয়ত্বমুি হওয়া 

কেবেয। এরপর োওো কতর ক্ষেতর 

আসতল সো ভাতলাই নতচৎ 

শরী‘আতের ক্ষেধাতন সয শাঞ্জস্ত 

সভাগ করা দরকার োই করতে।  



 

 

৪. কুরআন, হাদীস ও সুষ্পষ্ট 

ইজমা‘র ক্ষভক্ষত্ততে সােযস্ত 

ক্ষেষয়াক্ষদতেই সকেল মানুষতদর 

চলতে োধয করতে হতে। এোড়া 

সাধারে মানুষতক োক্ষত্বক ও সূক্ষ্ম 

ক্ষেষয়াক্ষদ িারা পরীিায় ক্ষনপক্ষেে 

করা অনেধ।  

৫. সকল মুসক্ষলতমর েযাপাতর মূল 

কথা হতচ্ছ সয, োরা সটঠক 

উতেশয ও ক্ষেশ্বাতস রতয়তেন। 

যেিে না োতদর সথতক এর 

ক্ষেপরীে সকাতনা কাজ পক্ষরলক্ষিে 

না হয়। অনুরূপভাতে সকল 

সাধারে মানুতষর কথার েযাপাতর 

মূল কথা হতচ্ছ, োতদর কথাতক 



 

 

উত্তম অতথ ব গ্রহে করা। ক্ষকন্তু 

ইসলাম সম্পতকব যার অোধযো ও 

অসৎ উতেশয প্রকাক্ষশে হতয় 

যাতে, ো ধামা-চাপা সদওয়ার জনয 

অপেযােযার আশ্রয় গ্রহে করা 

যাতে না। 

৬. ক্ষকেলার অনুসারী ক্ষকন্তু 

কুরআন-সুন্নাহ’র পক্ষরপন্থী সকল 

ক্ষেকবা ো দলই বংস ও 

জাহান্নাতমর শাঞ্জস্তর হুমক্ষকপ্রাপ্ত। 

োতদর ও অনযানয শাঞ্জস্তর 

সংোদপ্রাপ্ততদর একই হুকুম। েতে 

সকাতনা েযঞ্জি যক্ষদ োক্ষহযকভাতে 

মুসক্ষলম ক্ষকন্তু সভেরগেভাতে 



 

 

কুেুরী কতর োহতল োর হুকুম 

ক্ষভন্ন। 

আর ইসলাম সথতক সেক্ষরতয় যাওয়া 

সকল ক্ষেকবা সাক্ষে বকভাতে কাক্ষের, 

োতদর ও ধম ব-েযাগী মুরোদতদর 

ক্ষেধান একই।  

৭. জমুু‘আর সালাে এেং 

জামা‘আতের সাতথ সালাে আদায় 

ইসলাতমর প্রকাশয েড় ক্ষনদশ বতনর 

অন্তভুবি।  

সকাতনা মুসক্ষলতমর েযঞ্জিগে অেস্থা 

না সজতন োর সপেতন সালাে 

আদায় করতল ো শুদ্ধ হতে এেং 

কাতরা েযঞ্জিগে অেস্থা না জানার 



 

 

সদাহাই ক্ষদতয় োর সপেতন সালাে 

আদায় করা সথতক ক্ষেরে থাকা 

ক্ষেদ‘আে। 

৮. সকাতনা েযঞ্জির ক্ষেদ‘আে ো 

অপকম ব প্রকাশ হতয় পড়তল এেং 

এমোেস্থায় অনয কাতরা সপেতন 

সালাে আদায় করার সুতযাগ 

থাকতল ঐ েযঞ্জির সপেতন সালাে 

আদায় করা অনুক্ষচে, েতে যক্ষদ 

সালাে আদায় কতর সেলা হয় 

োহতল সালাে হতয় যাতে, ক্ষকন্তু 

মুিাদী এ কারতে গুোহগার হতে। 

েতে যক্ষদ েড় ধরতনর সকাতনা 

ক্ষেেনা সঠকাোর উতেতশয এ 

কাজ কতর, সসটা ক্ষভন্ন কথা। আর 



 

 

যক্ষদ অনয ইমামও এই ক্ষেদ‘আেী 

ইমাতমর অনুরূপ হয় অথো োর 

চাইতে আতরা োরাপ হয়, েতে ঐ 

ইমাতমর সপেতন সালাে আদায় 

করা জাতয়য হতে এেং এ 

অজহুাতে জামা‘আে েযাগ করা 

যাতে না। ক্ষকন্তু সকাতনা েযঞ্জির 

ওপর কুেুরীর হুকুম সদওয়া হতল 

সকাতনা অেস্থাতেই োর সপেতন 

সালাে আদায় করা যাতে না। 

৯. রাষ্ট্র প্রধাতনর দাক্ষয়ত্ব ক্ষনধ বারে 

করা হতে উম্মতের ঐতকযর 

ক্ষভক্ষত্ততে অথো সদতশর ভাঙ্গা-

গড়ার িমো রাতেন এমন 

গ্রহেতযাগয (প্রধান প্রধান আক্ষলম 



 

 

ও সামাঞ্জজকভাতে গ্রহেতযাগয 

দাক্ষয়ত্বোন) েযঞ্জিতদর োই‘আে 

গ্রহে করার মাধযতম। যক্ষদ সকউ 

সজার কতর িমো দেল কতর, 

এরপর জনগে যক্ষদ োর শাসন 

সমতন সনয় োহতল সৎভাতে োর 

আনুগেয করা, োতক সৎ উপতদশ 

সদওয়া সকতলর ওপর ওয়াঞ্জজে 

এেং োর ক্ষেরুতদ্ধ ক্ষেতদ্রাহ করা 

হারাম। একমাে েেনই োর 

ক্ষেরুতদ্ধ ক্ষেতদ্রাহ করা যাতে যেন 

োর সথতক সুষ্পষ্ট সকাতনা কুেুরী 

পক্ষরলক্ষিে হতে, সয কুেুরীর 

েযাপাতর সোমাতদর ক্ষনকট প্রমাে 

রতয়তে।  



 

 

১০. মুসক্ষলমতদর রাষ্ট্রীয় দাক্ষয়তত্ব 

ক্ষনতয়াঞ্জজে েযঞ্জিরা অনযায়মূলক 

সকাতনা আচরে করতলও োতদর 

সপেতন সালাে আদায় করা ো 

োতদর সাতথ হজ করা এেং 

োতদর সনেৃতত্ব ঞ্জজহাদ করা 

কেবেয।  

১১. পাক্ষথ বে ক্ষেষয়াক্ষদ ক্ষনতয় 

মুসক্ষলমতদর পরস্পতরর মতধয যুদ্ধ 

করা হারাম। মূে বোমূলক সজদা-

সজক্ষদ কতর এতক অতনযর ক্ষেরুতদ্ধ 

যুতদ্ধ ক্ষলপ্ত হওয়া কেীরা গুনাতহর 

অন্তভুবি। শুধুমাে যুদ্ধ করা 

জাতয়য ক্ষেদ‘আেী, সীমালঙ্ঘনকারী 

এেং এতদর মতো অনযানযতদর 



 

 

সাতথ, যক্ষদও যুদ্ধ োড়া এর সথতক 

স্বল্প ক্ষকেু ক্ষদতয় োতদর ক্ষনয়ন্ত্রে 

করা সম্ভে না হয়। আোর কেনও 

কেনও অেস্থা ও স্বাথ ব পয বাতলাচনা 

করার পর এতদর ক্ষেরুতদ্ধ যুদ্ধ 

করা কেবেযও হতয় যাতে।  

১২. সাহাোতয় সকরাম প্রতেযতকই 

নযায়পরায়ে এেং মুসক্ষলম উম্মার 

সেতচতয় সশ্রষ্ঠ েযঞ্জিেগ ব, সাহাোতয় 

সকরাতমর ঈমান ও েযীলতের 

স্বািয সদওয়া একটট অকাটয 

মূলনীক্ষে ও দীতনর অেযােশযকীয় 

কাজ। আর োতদরতক মহব্বে 

করা দীন ও ঈমাতনর দােী। 

োতদর সাতথ শত্রুো করা কুেুরী 



 

 

ও মুনাতেকী। োতদর মাতঝ সয 

সমস্ত ক্ষেষয় ক্ষনতয় মেক্ষেতরাধ ো 

ক্ষেোদ হতয়তে ো ক্ষনতয় োক-

ক্ষেেিায় ক্ষলপ্ত হওয়া উক্ষচৎ নয়। 

োতদর সম্মাতনর িক্ষেকর ক্ষেষয় 

আতলাচনা পক্ষরেযাগ করা োঞ্চনীয়।  

োতদর মতধয সেতচতয় উত্তম 

যথাক্রতম আে ূেকর, উমার, 

উসমান ও আলী রাক্ষদয়াল্লাহু 

আনহুম এেং এই চার জনতকই 

েলা হয় সোলাোতয় রাতশদা, 

ক্রমানুসাতর োতদর সেলােে 

প্রক্ষেটষ্ঠে হতয়তে। 



 

 

১৩. প্রতেযক মুসক্ষলতমর ক্ষনকট 

দীতনর অনযেম আতরা একটট 

দােী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ 

ওয়াসাল্লাতমর পক্ষরোর পক্ষরজনতক 

ভাতলাোসা এেং োতদরতক আপন 

মতন করা এেং োতদর স্ত্রীতদর 

সম্মান ও োতদর ময বাদা অনুধােন 

করা। দীতনর আতরা দােী সমস্ত 

সাহােী, োতে‘ঈ ও রাসূতলর 

সুন্নাতের অনুসারী সকল 

আক্ষলমতদর ভাতলাোসা এেং 

ক্ষেদ‘আেী ও েুপ্রেকৃ্ষত্তর অনুসারী 

েযঞ্জিতদর সঙ্গ েযাগ করা। 

১৪. আল্লাহর পতথ ঞ্জজহাদ করা 

ইসলাতমর সতে বাচ্চ শঙৃ্গ। আর 



 

 

ক্ষকয়ামে পয বন্ত আল্লাহর পতথ 

ঞ্জজহাদ চলতেই থাকতে। 

১৫. সৎকাতজর আতদশ ও 

অসৎকাতজর ক্ষনতষধ ইসলাতমর 

অনযেম একটট ক্ষনদশ বন এেং 

ইসলামী জামা‘আেতক টটক্ষকতয় 

রাোর এটট একটট উত্তম হাক্ষেয়ার, 

সমথ ব অনুযায়ী এ কাজ করা 

সকল মুসক্ষলতমর ওপর কেবেয 

এেং স্বাথ ব ও অেস্থার আতলাতক এ 

দাক্ষয়ত্বতক পয বতেিে করতে হতে। 

 আহতল সুন্নাহ ওয়াল 

আতের‘জামা প্রধ্ান প্রধ্ান 

ববক্ষিষ্ট্য ও োর পক্ষরচয় 



 

 

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 

জামা‘আেতক পক্ষরোেপ্রাপ্ত ও 

সাহাযযপ্রাপ্ত দলও েলা হয়। এ 

জামা‘আতের সলাকতদর পরস্পতরর 

মতধয ক্ষকেুটা পাথ বকয থাকতলও 

সামক্ষগ্রকভাতে োতদর ক্ষকেু ক্ষনদশ বন 

আতে যা ক্ষদতয় োতদরতক ক্ষচক্ষেে 

করা যায়। ক্ষনতম্ন ো েক্ষে বে হতলা: 

১. আল্লাহর ক্ষকোতের েযাপাতর 

গুরুত্ব প্রদান: োরা কুরআন 

ক্ষেলাওয়াে, অধযয়ন ও গতেষোর 

মধযক্ষদতয় এটটর গুরুত্ব ক্ষদতয় 

থাতকন। এমক্ষনভাতে রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাতমর 

হাদীসতক সজতন-েুতঝ এেং সহীহ 



 

 

হাদীসতক দুে বল হাদীস সথতক 

ক্ষচক্ষেে কতর হাদীতসর প্রক্ষে গুরুত্ব 

ক্ষদতয় থাতকন। (এর কারে হতলা, 

কুরআন ও সুন্নাহই োতদর জ্ঞাতনর 

মুল উৎস) এোড়া োরা জ্ঞান 

অজবন কতর ো আমতল পক্ষরেে 

কতরন। 

২. পক্ষরপূে বভাতে দীতনর মতধয 

প্রতেশ করা: পুতরা ক্ুরআতনর 

ওপর ক্ষেশ্বাস করা। সুেরাং োরা 

কুরআতন আতলাক্ষচে ভাতলা ওয়াদা 

সম্পক্ষকবে আয়ােসমূহ এেং 

শাঞ্জস্তর হুমক্ষক সংক্রান্ত 

আয়ােসমূতহর ওপর ঈমান আতন। 

সযমক্ষনভাতে োরা আল্লাহর 



 

 

গুোগুে সােযস্ত আয়ােসমূতহ 

ঈমান ও সয সমস্ত গুোগুে 

সথতক আল্লাহ পক্ষেে সসগুতলা 

সযসে আয়াতে েক্ষে বে হতয়তে 

োতেও ঈমান রাতেন। আর োরা 

োরা সমেয় সাধন কতরন 

আল্লাহর পি সথতক ক্ষনধ বাক্ষরে 

োকদীতর ঈমান আনয়তনর 

পাশাপাক্ষশ োোর জনয ইচ্ছা, 

চাওয়া ও কায বিমো সােযস্ত 

কতরন। অনুরূপভাতে োরা সমেয় 

েজায় রাতেন ইলম ও ইোদতে, 

শঞ্জি ও রহমতে, উপায় অেলম্বন 

কতর কাজ করা ও পরতহযগারী 

কতর দুক্ষনয়া ক্ষেমুেোয়। 



 

 

৩. অনুসরে করা ও ক্ষেদ‘আে 

পক্ষরেযাগ করা: োরা অনুসরে 

কতরন এেং ক্ষেদ‘আেতক পক্ষরহার 

কতরন, সংঘেদ্ধ জীেন যাপন 

কতরন এেং দীতনর মতধয ক্ষেতভদ 

ও ক্ষেঞ্জচ্ছন্নো সটৃষ্টকারী সকল পথ 

েজবন কতরন। 

৪. ক্ষহদায়াতের নযায়পরায়ে 

ইমামতদর অনুকরে, অনুসরে: 

োরা ক্ষহদায়াে পাওয়ার জনয 

সাহাোতয় সকরাম এেং যারা 

োতদর পদাি অনুসরে কতরতেন, 

যারা ক্ষেতলন ইলম, আমল ও 

দাওয়াতের সিতে অনুকরেীয় ও 

অনুসরেীয় েযঞ্জিত্ব এমন 



 

 

ক্ষহদায়াতের ধারক ও োহক 

ইমামতদর পথ অনুসরে কতরন 

এেং যারা উি ইমামতদর 

ক্ষেতরাক্ষধো কতর োতদরতক পক্ষরহার 

কতরন। 

৫. োরা মধযম পন্থা 

অেলম্বনকারী: অথ বাৎ আকীদা 

সংক্রান্ত ক্ষেষতয় না োরা 

অক্ষেরঞ্জঞ্জেকারীতদর মতো, না এ 

ক্ষেষয়তক েুচ্ছ ও অেজ্ঞা 

সপাষেকারীতদর মতো। এভাতে 

সমস্ত কাজকম ব এেং আচার 

েযেহাতর োরা োড়াোক্ষড় ও কমক্ষে 

এ দ’ুসয়র মধযমপন্থা 

অেলম্বনকারী। 



 

 

৬. সে সময় োরা মুসক্ষলমতদর 

সেয পতথ একঞ্জেে করতে সতচষ্ট 

থাতক। আর োরা (আল্লাহর) 

োওহীদ ও (রাসূতলর) অনুসরতের 

ওপর মুসক্ষলমতদর সকল কাোর 

একঞ্জেে করার জনয এেং োতদর 

মাতঝ অননকযসটৃষ্টকারী সকল 

ক্ষকেুতক দরূীভূে করার জনয 

সতচষ্ট থাতকন। 

কাতজই দীতনর সমৌক্ষলক 

ক্ষেষয়গুতলাতে মুসক্ষলম উম্মার 

মতধয োতদর বেক্ষশষ্টয শুধু সুন্নাে 

ও সংঘেদ্ধ জীেন যাপতনর 

মাধযতম। আর োরা শুধুমাে 



 

 

ইসলাম ও সুন্নাতের ক্ষভক্ষত্ততেই 

শত্রুো ো েনু্ধত্ব কতরন। 

৭. োতদর আতরা বেক্ষশষ্টয হতলা, 

োরা আল্লাহর পতথ মানুষতক 

আহ্বান কতরন, সৎ কাতজর আতদশ 

ও অসৎ কাতজর ক্ষনতষধ কতরন। 

আল্লাহর পতথ ঞ্জজহাদ কতরন। 

দীনতক পুনরুিীক্ষেে করার জনয 

জনয রাসূতলর সুন্নােতক জীক্ষেে 

কতরন, ক্ষেদ‘আেতক দরূ কতরন। 

আর োরা িুদ্র সথতক েহৃৎ সকল 

পয বাতয় আল্লাহর ক্ষেধান প্রক্ষেষ্ঠার 

সচষ্টা কতরন। 



 

 

৮. ইনসাে প্রক্ষেষ্ঠা করা: োরা 

েযঞ্জিস্বাথ ব ও সগাটষ্ঠস্বাতথ বর চাইতে 

আল্লাহর অক্ষধকারতক সেক্ষশ গুরুত্ব 

ক্ষদতয় থাতকন। োরা না কাতরা 

ভাতলাোসায় অক্ষেরঞ্জঞ্জে কতরন 

এেং না কাতরা শত্রুোয় 

সীমালঙ্গন করেঃ োতদর সাতথ 

অশুভ আচরে কতরন এেং না 

সকাতনা মহৎ েযঞ্জির মহত্বতক 

অস্বীকার কতরন। 

৯. জ্ঞান আহরতের মূল উৎস 

কুরআন সুন্নাহ হওয়ার কারতে 

োতদর ক্ষচন্তা-সচেনা এেং প্রতেযক 

অেস্থাতনর মতধয সামঞ্জসযো 



 

 

থাতক, যক্ষদও োতদর যুগ ো ভূেি 

ক্ষভন্ন সহাক। 

১০. সকল মানুতষর সাতথ অনুগ্রহ, 

দয়া এেং উত্তম আচরে করা 

োতদর অনযেম বেক্ষশষ্টয। 

১১. আল্লাহ, োাঁর ক্ষকোে আল-

কুরআন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইক্ষহ ওয়াসাল্লাম, মুসক্ষলমতদর 

সনোগে এেং সাধারে মুসক্ষলমতদর 

জনয নসীহে[8] করাও োতদর 

অনযেম একটট বেক্ষশষ্টয। 

১২. মুসক্ষলমতদর সমসযাক্ষদর 

গুরুত্ব সদওয়া এেং োতদরতক 

সাহাযয করা এেং োতদর অক্ষধকার 



 

 

সংরিে করা এেং োতদরতক কষ্ট 

সদওয়া সথতক ক্ষেরে থাকাও োতদর 

অনযেম বেক্ষশষ্টয। 

পক্ষরতশতষ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর 

জনয যার অতশষ সমতহরোেীতে 

এই িুদ্র কাজটট সমাপ্ত হতলা। 

 

 

[1] েন্মতধয োওহীদুল আসমা 

ওয়াস ক্ষসোে ও োওহীদুর 

উলুক্ষহয়যাহ ো ইোদাতের সিতে 

োওহীদ অনযেম।  



 

 

[2] েেতর আহাদ ঐ হাদীসতক 

েতল, সয হাদীস পরস্পরায় অসংেয 

সাহােী সথতক েক্ষে বে হয় ক্ষন। 

[3] োতেক্ষনয়া সম্প্রদায় েলতে 

োতদরতক েুঝায়, যারা মতন কতর 

থাতক সয, কুরআন ও হাদীতসর 

োক্ষহযক অথ ব গ্রহেতযাগয নয়, 

োতদর ক্ষনকট সসগুতলার সগাপন 

অথ ব রতয়তে। েন্মতৃধয ক্ষেেযাে হতচ্ছ 

আগাোনী ইসমাইক্ষলয়া সম্প্রদায়, 

েুহরা সম্প্রদায়, কাক্ষদয়ানী 

সম্প্রদায়, সকাতনা সকাতনা ক্ষশয়া ও 

সুেী সম্প্রদায়। এরা সেতচতয় 

সেক্ষশ ভ্রান্ত আকীদায় ক্ষেশ্বাসী। 



 

 

োতদর অক্ষধকাংশই কাক্ষের। 

[সম্পাদক] 

[4] অথ বাৎ এসেই েড় ক্ষশকব। 

[সম্পাদক] 

[5] ক্ষযেীক ঐ েযঞ্জিতক েলা হয় 

সয, প্রকাতশয ইসলাতমর দােী কতর 

েতট ক্ষকন্তু সভেরগেভাতে কাতের। 

[অনুোদক] 

[6] হারুরী েলতে োতরজী 

সাম্প্রদায়তক েুঝায়। যারা কেীরা 

সগানাহকারীতক কাতের েতল 

ক্ষেশ্বাস কতর। [সম্পাদক]  



 

 

[7] মুরঞ্জজয়া হতচ্ছ, ঐ সমস্ত 

সলাক, যারা মতন কতর সয, ঈমাতনর 

পতর আমতলর সকাতনা প্রতয়াজন 

সনই, সগানাহ করতল ঈমাতনর 

সকাতনা সমসযা হয় না, োরা 

অপরাধ করতে থাতক আর আশা 

করতে থাতক সয, সে মাে হতয় 

যাতে। সগানাহ মাে হওয়া ো না 

হওয়ার েযাপাতর োতদর মতধয 

সকাতনা ভয় কাজ কতর না। 

[সম্পাদক] 

[8] আল্লাহর জনয নসীহতের 

অথ ব হতলা, োাঁর জনয ক্ষশকব মুি 

ইোদে করা, োাঁর নাম ও 

গুেোচক নামসমূতহর ওপর ক্ষেশ্বাস 



 

 

রাো, কুরআতনর জনয নসীহতের 

অথ ব কুরআতনর পথ ধতর চলা, 

রাসূতলর জনয নসীহতের অথ ব- 

োাঁর ক্ষরসালােতক স্বীকার কতর 

ক্ষনতয় োাঁর সদওয়া সুন্নাে অনুযায়ী 

জীেন গঠন করা। 


