“তাওহীদুল আছমা ওয়াস্ িসফাত” বলেত িক বুঝায়?
তাওহীদুল আছমা ওয়াস্ িসফাত হেলা:- আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী সমূহ যা েকব্ারআন ও ছুন্নাহেত বিণর্ত
রেয়েছ, েসগুেলার েকানরূপ পিরবর্তন, পিরবধর্ন, সংেযাজন, িবেয়াজন, বয্াখয্া-িবেশ্লষণ এবং সৃষ্ট েকান
বস্তর সােথ েসগুেলার েকান পর্কার তুলনা, উপমা, সদৃশ িকংবা আকার-আকৃিত, উৎেপর্ক্ষা িনধর্ারণ না কের
েকব্ারআন ও ছুন্নাহ্েত েযভােব বিণর্ত হেয়েছ, বািহয্ক অথর্সহ হুবহু েসগুেলার পর্িত দৃঢ়ভােব ঈমান েপাষণ
করা। েকননা আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:১

অথর্াৎ- েকান িকছুই তাঁর অনুরূপ নয়। িতিন সবর্েশর্াতা, সবর্দর্ষ্টা।
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তাই পর্েতয্ক মুছলমােনর উপর ওয়ািজব, আল্লাহ 0 িনেজ তাঁর েয সকল নাম ও গুণাবলী বণর্না
কেরেছন, এমিনভােব রাছূল 1 হেত আল্লাহ্র েয সব নাম ও গুণাবিল বিণর্ত হেয়েছ এবং েযভােব বিণর্ত
হেয়েছ, বািহয্ক অথর্সহ হুবহু েসগুেলার পর্িত দৃঢ় ঈমান েপাষণ করা। তােত শব্দগত িকংবা অথর্গত েকানরূপ
পিরবতর্ন, পিরবধর্ন, িববতর্ন, সংেযাজন-িবেয়াজন না করা এবং িনেজর পক্ষ েথেক আল্লাহ্র েকান নাম বা
গুণ সাবয্স্থ না করা। যারা আল্লাহ্র নাম ও গুণাবিলর েক্ষেতর্ এরকম িকছু কের, তােদর সম্পেকর্ আল্লাহ 0
ইরশাদ কেরেছন:৩
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অথর্াৎ- আর আল্লাহ্র জনয্ রেয়েছ উত্তম নামসমূহ। কােজই েসসব নাম ধেরই তাঁেক ডােকা। আর তােদরেক
বজর্ন কেরা, যারা তাঁর নােমর বয্াপাের বাঁকা পেথ চেল। তারা িনেজেদর কৃতকেমর্র ফল শীঘর্ই পােব।
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আর েয বয্িক্ত আল্লাহ্র নাম ও গুণাবিলর েকান িকছুেক অসব্ীকার করল, েস িনশ্চয়ই কুফ্রী করল। আল্লাহ
0 ইরশাদ কেরেছন:عَلْيِه
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অথর্াৎ- এমিনভােব আিম আপনােক একিট উম্মােতর মেধয্ েপর্রণ কেরিছ। তােদর পূেবর্ অেনক উম্মাত
অিতকর্ান্ত হেয়েছ। যােত আপিন তােদরেক ঐ িনেদর্শ পেড় শুনান, যা আিম আপনার কােছ েপর্রণ কেরিছ,
তথািপ তারা দয়াময়েক অসব্ীকার কের। বলুন! িতিনই আমার পালনকতর্া। িতিন বয্তীত েকান উপাসয্ েনই।
আিম তাঁর উপরই ভরসা কেরিছ এবং তাঁর িদেকই আমার পর্তয্াবতর্ন।
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“আহলুছ্ ছুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ- তারা আল্লাহ্র (0) ঐ সকল পিরপূণর্ গুণাবিলই িনধর্ারণ কেরন, যা
আল্লাহ 7 িনেজর জনয্ িনধর্ারণ কেরেছন এবং ঐসকল গুণাবিল পর্তয্াখয্ান কেরন, যা আল্লাহ 7
িনেজর জনয্ পছন্দ কেরনিন। আর তারা (আহলুছ্ ছুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ) আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী
িনধর্ারণ ও পর্তয্াখয্ােনর বয্াপাের সম্পূণর্রূেপ েকব্ারআন ও ছুন্নাহ্র উপর িনভর্র কেরন।
েযমন- আল্লাহ (0) এর বাণী:- سَتَوى
ْشا
ِ عَلى اْلَعْر
َ ن
ُ حَم
ْ ( الَّرরহমান ‘আরেশর উপর অিধিষ্ঠত), এেক্ষেতর্
আহলুছ্ ছুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ বেলন “ ”استوىবা অিধিষ্ঠত হওয়া, এটা আল্লাহ 0 তার বড়তব্ ও মহেত্তব্র
জনয্ েযভােব উপেযাগী েসভােবই হেয়েছন। তারা “ ”استوىেক (অিধিষ্ঠত হওয়ােক) “( ”استولىক্ষমতাসীন
হেয়েছন) অেথর্ বয্াখয্া কেরন না। বরং তারা এই গুণিটেক এভােবই িনধর্ারণ কেরন এবং এভােবই ঈমান
েপাষণ কেরন েযমন ভােব আল্লাহ তা‘আলার বড়তব্ ও মহেত্তব্র উপেযাগী হয়। েকননা “ ”استيالءশেব্দর দব্ারা
“ ”استوىএর বয্াখয্া করা, শব্দেক তার স্থান েথেক পিরবতর্ন করা ও েকান পর্মাণ ছাড়া শব্দেক তার বািহয্ক
বা পর্কাশয্ অথর্ েথেক পিরবতর্ন কের েদয়ার নামান্তর।
েতমিন ভােব আল্লাহ্র (0) বাণী:- “ن
ِ طَتا
َ سو
ُ ل َيَداُه َمْب
ْ ( ”َبছূরা আল মা-িয়দাহ- ৬৪) এখােনও তারা আল্লাহ্র
হাত বলেত এমন হাতই িনধর্ারণ কেরন, যা আল্লাহ্র (8) মহত্তব্ ও তার মহান শান উপেযাগী।
যাহিময়য্াহ ও মু‘তািজলা সম্পর্দায় এবং তােদর পদাঙ্ক অনুসারী মুআওিয়য্লাহ (অপবয্াখয্াকারী) সম্পর্দােয়র
মত তারা (আহলুছ্ ছুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ) হাতেক েকব্াদরাত (শিক্ত) ও িন‘মাত অেথর্ বয্াখয্া কেরন না।
েতমিনভােব আল্লাহ্র (0) বাণী:- “ك
َ جاء َرُّب
َ ( ”َوছূরা আল ফাজ্র- ২২) এেক্ষেতর্ও আহলুছ্ ছুন্নাহ ওয়াল
জামা‘আহ বেলন েয, আল্লাহ 7 তার মহান শান ও মযর্াদা অনুযায়ী েযভােব ইচ্ছা েসভােব আসেবন।
এসম্পেকর্ তারা এর বািহের আল্লাহ্র (0) আগমেনর ধরন ও পর্কৃিতর িববরণ সমব্িলত েকান বয্াখয্া
পর্দান কেরন না। েকব্ারআন ও ছুন্নাহ্েত বিণর্ত আল্লাহ্র (0) সকল নাম ও গুণাবিলর েক্ষেতর্ আহলুছ্ ছুন্নাহ
ওয়াল জামা`আত এই নীিত অনুসরণ কের চেলন।
আর এ কারেণই তারা আল্লাহ্র নাম ও গুণাবিলেক বািতল ও অনথর্ক সাবয্স্তকারী যাহিময়য্াহ ও মু‘তিযলাহ
সম্পর্দায় এবং আল্লাহ্র নাম ও গুণাবিলর আকার ও সৃিষ্টর সােথ সদৃশয্ িনধর্ারণকারী মুমাছ্িছলা ও
৫. ٣٠ -سورة الرعد
৬. ছূরা আর্রা‘দ- ৩০
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মুশািবয্হা সম্পর্দােয়র তুলনায় মধয্পন্থা অবলমব্নকারী বেল গণয্ হন। আল্লাহ্র (b) নামরািজ ও গুণাবিলর
েক্ষেতর্ যাহিময়য্াহ ও মু‘তািযলাহ সম্পর্দােয়র িবভর্ািন্ত ও ভর্ষ্টতায় পিতত হওয়ার মূল কারণ হেলা- তারা
এগুেলােক সৃিষ্টর নাম ও গুণাবিলর মতই বেল বুঝেত পাের।
তাই তারা মহান সর্ষ্টােক সৃিষ্টর সােথ যােত তুলনা করেত না হয়, েস জনয্ তারা আল্লাহ্র নাম ও গুণাবিলেক
বািতল ও অনথর্ক সাবয্স্ত কের িকংবা এগুেলার অপবয্াখয্া কের থােক। তােদর অবস্থা হেলা- রুদর্ েথেক
বাঁচেত িগেয় আগুেন ঝাঁপ েদয়ার মতই। েকননা তারা আল্লাহ্র সদৃশয্ িনধর্ারণ েথেক বাঁচেত িগেয় মহান
আল্লাহ্র নাম ও গুণাবিলেক অসব্ীকার কের বেস, িকংবা এগুেলার পর্কৃত সিঠক অথর্ বাদ িদেয় ভুল অথর্
গর্হণ কের েনয়। তাই পর্েতয্ক মুছলমােনর জনয্ ওয়ািজব- আল্লাহ্র নাম ও গুণাবিল েযভােব তার মহান শান
ও শওকেতর জনয্ হওয়া উপেযাগী, িঠক েসভােবই এগুেলার পর্িত ঈমান েপাষণ করা। মাক্কার সুপর্িসদ্ধ
ইমাম মািলকেক (o) যখন এক িবদ‘আতী পর্শ্ন কেরিছল েয, আল্লাহ ‘আরেশর উপর িকভােব অিধিষ্ঠত?
এ পর্েশ্নর অতয্ন্ত চমৎকার একিট উত্তর িদেয়িছেলন িতিন। িতিন বেলিছেলন- ”আল্লাহ ‘আরেশর উপর
অিধিষ্ঠত” এটা জানা িবষয়, িকন্তু িকভােব অিধিষ্ঠত তা আমােদর অজানা, ”আল্লাহ ‘আরেশর উপর
অিধিষ্ঠত” এ সতয্েক িবশব্াস করা ওয়ািজব, তেব হয্াঁ, িকভােব অিধিষ্ঠত, েস সম্পেকর্ পর্শ্ন করা িবদ‘আত।
ইমাম মািলক o ইছিতওয়া (আল্লাহ ‘আরেশর উপর অিধিষ্ঠত হওয়া) সম্পেকর্ এই েয কথািট বেলেছন,
আল্লাহ্র সকল সুন্দর নামরািজ ও মহান গুণাবিলর েক্ষেতর্ এটাই হেলা আহেল ছুন্নাত ওয়াল জামা‘আেতর
মূলনীিত। এ নীিতেক অনুসরণ করা সকল মুছলমােনর অপিরহাযর্ কতর্বয্।
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