“িফিরশতাগেণর পর্িত িবশব্াস” বলেত িক বুঝায়?
িফিরশতাগেণর পর্িত িবশব্াস েপাষণ করার অথর্ হেলা:- বয্াপক ও িবশদভােব দৃঢ়ভােব এ িবশব্াস েপাষণ করা
েয, আল্লাহ্র (0) অসংখয্ মালাইকাহ (িফিরশতা) রেয়েছন। তােদরেক িতিন তাঁর আনুগেতয্র জনয্ সৃিষ্ট
কেরেছন।
তােদর বণর্না িদেয় আল্লাহ 7 ইরশাদ কেরেছন:شَيِتِه
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অথর্াৎ- বরং তারা সম্মািনত বান্দাহ। তাঁরা তাঁর (আল্লাহ্র) আেগ েবেড় েকান কথা বেলন না, বরং সবর্দা
তাঁর আেদেশই কাজ কেরন। তােদর সম্মুেখ ও পশ্চােত যা িকছু আেছ তা িতিন অবগত, তারা সুপািরশ কের
শুধু তােদর জনয্ যােদর পর্িত িতিন সন্তুষ্ট এবং তাঁরা (িফিরশতাগণ) তাঁর ভেয় ভীত।
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আল্লাহ্র মালাইকাহ্গণ অেনক পর্কার দািয়েতব্ িনেয়ািজত রেয়েছন। তন্মেধয্ একদল তাঁর ‘আরশ বহেনর
কােজ, অপর দল জান্নাত ও জাহান্নােমর তত্তব্াবধােন এবং আেরক দল মানুেষর “নামােয় ‘আমাল”
(‘আমালনামা) সংরক্ষেণর দািয়েতব্, ইতয্ািদ আেরা িবিভন্ন পর্কার দািয়েতব্ িনেয়ািজত রেয়েছন। আমরা
িবেশষভােব ঐসব মালাইকাহ্েদর পর্িত িবশব্াস েপাষণ করব, যােদর নাম আল্লাহ 8 ও তাঁর রাছূল 1
উেল্লখ কেরেছন।
েযমন- িজবরাঈল 5, মীকাঈল 5, ইছরাফীল 5, এবং জাহান্নােমর তত্তব্াবধােনর দািয়েতব্
িনেয়ািজত িফিরশতা “মািলক”। এরা পর্েতয্েকই আল্লাহ 0 কতৃর্ক িনধর্ািরত দািয়েতব্ িনেয়ািজত রেয়েছন।
‘আিয়শা f হেত বিণর্ত হাদীেছ রেয়েছ েয, নাবী কারীম 1 বেলেছন:৩
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অথর্- মালাইকাহ্গণেক নূর েথেক সৃিষ্ট করা হেয়েছ, আর িজন জািতেক িনধূর্ম অিগ্নিশখা হেত সৃিষ্ট করা
হেয়েছ এবং আদমেক তা েথেকই সৃিষ্ট করা হেয়েছ যা েতামােদর িনকট বণর্না করা হেয়েছ (েকব্ারআেন)।
১. ٢٨-٢٦ -سورة األنبياء
২. ছূরা আল আিমব্য়া- ২৬-২৮
৩. صحيح مسلم
৪. সাহীহ্ মুছিলম
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{সূতর্:- শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয ইবনু ‘আিব্দল্লাহ ইবনু বায সংকিলত “আল ‘আকব্ীদাতুস্ সাহীহাহ ওয়ামা
ইয়ুযা-েদ্দাহা”}
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