“িকতাব সমূেহর পর্িত িবশব্াস” বলেত িক বুঝায়?
আল্লাহ্র (0) নািযলকৃত িকতাব সমূেহর পর্িত ঈমান েপাষণ করার অথর্ হেলা:- বয্াপক ও িবশদভােব এ
িবশব্াস েপাষণ করা েয, আল্লাহ রাবব্ুল ‘আলামীন আপন সেতয্র েঘাষণা এবং এর পর্িত মানবজািতেক
আহবান জানােনার উেদ্দেশয্ তাঁর নাবী ও রাছূলগেণর উপর বহু সংখয্ক িকতাব নািযল কেরেছন।
এ সম্পেকর্ েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 7 ইরশাদ কেরেছন:১

.ط
ِس
ْ س ِباْلِق
ُ ن ِلَيُقوَم الَّنا
َ ب َواْلِميَزا
َ ت َوَأنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتا
ِ سَلَنا ِباْلَبِّيَنا
ُ سْلَنا ُر
َ َلَقْد َأْر

অথর্াৎ- িনশ্চয়ই আিম আমার রাছূলগণেক সুস্পষ্ট পর্মাণসহ েপর্রণ কেরিছ এবং তােদর সােথ অবতীণর্
কেরিছ িকতাব ও নয্ায় নীিত, যােত মানুষ ইনসাফ পর্িতষ্ঠা কের।

২

আল্লাহ 8 আেরা ইরশাদ কেরেছন:৩

.خَتَلُفوْا ِفيِه
ْ س ِفيَما ا
ِ ن الَّنا
َ حُكَم َبْي
ْ ق ِلَي
ِّ ح
َ ب ِباْل
َ ل َمَعُهُم اْلِكَتا
َ ن َوَأنَز
َ ن َوُمنِذِري
َ شِري
ِّ ن ُمَب
َ هلل الَّنِبِّيي
ُّ ث ا
َ حَدًة َفَبَع
ِ س ُأَّمًة َوا
ُ ن الَّنا
َ َكا

অথর্াৎ- মানবজািত একই সম্পর্দায়ভুক্ত িছল, অতঃপর আল্লাহ 0 নাবীগণেক সুসংবাদবাহক ও ভয়
পর্দশর্করূেপ পাঠােলন এবং িতিন তােদর সােথ িকতাব নািযল করেলন সতয্ সহ, েযন তা- মানবজািত
েযসব িবষেয় মতেভেদ িলপ্ত েসসব িবষেয়র চূড়ান্ত ফায়সালা কের েদয়।

৪

আল্লাহ 7 তার নািযলকৃত িকতাব সমূেহর মধয্ হেত েয সব িকতােবর নাম িবেশষভােব উেল্লখ কেরেছন,
েসসব িকতােবর পর্িত িবশদভােব ঈমান েপাষণ করেত হেব। েযমন- তাওরাত, ইিঞ্জল, যাবূর ও আল
েকব্ারআন। এগুেলার মেধয্ আল েকব্ারআনই হেলা সবর্েশর্ষ্ঠ ও সবর্েশষ িকতাব, যা পূবর্বতর্ী অনয্ানয্ িকতাব
সমূেহর সংরক্ষক ও সতয্ায়নকারী।
সমগর্ উম্মােতর জনয্ েকব্ারআেন কারীেমর অনুসরণ এবং রাছূলুল্লাহ 1 এর ছুন্নাহ অনুযায়ী েকব্ারআেন
কারীেমর িসদ্ধান্ত বা ফায়সালা েমেন েনয়া অবশয্ কতর্বয্। েকননা, আল্লাহ 0 তাঁর নাবী মুহাম্মাদেক
(1) সমগর্ িজন ও মানবজািতর পর্িত রাছূল িহসােব েপর্রণ কেরেছন এবং তাঁর পর্িত এই মহান িকতাব;

১. ٢٥ -سورة الحديد
২. ছূরা আল হাদীদ- ২৫
৩. ٢١٣ -سورة البقرة
৪. ছূরা আল বাকব্ারাহ- ২১৩
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আল েকব্ারআন অবতীণর্ কেরেছন, যােত িতিন (রাছূল 1) এর দব্ারা (আল েকব্ারআেনর দব্ারা) েলাকেদর
মেধয্ িবচার-ফায়সালা কেরন। সেবর্াপরী আল্লাহ 7 েকব্ারআেন কারীমেক মানবজািতর অন্তেরর যাবতীয়
েরাগ-বয্ািধর পর্িতকার, তােদর পর্িতিট িবষেয়র স্পষ্ট পর্িতপাদক এবং ঈমানদারেদর জনয্ পথপর্দশর্ক ও রাহ্
মাত সব্রূপ নািযল কেরেছন। আল্লাহ 8 ইরশাদ কেরেছন:৫

.ن
َ حُمو
َ ك َفاَّتِبُعوُه َواَّتُقوْا َلَعَّلُكْم ُتْر
ٌ ب َأنَزْلَناُه ُمَباَر
ٌ َوَهـَذا ِكَتا

অথর্াৎ- আর এিট এমন এক িকতাব যা আিম অবতীণর্ কেরিছ, যা বরকতময়। অতএব েতামরা এর অনুসরণ
কেরা এবং ভয় কেরা, হয়েতা েতামােদর পর্িত দয়া ও অনুগর্হ পর্দশর্ন করা হেব।

৬

অনয্ আয়ােত আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:৭

.ن
َ سِلِمي
ْ شَرى ِلْلُم
ْ حَمًة َوُب
ْ يٍء َوُهًدى َوَر
ْ ش
َ ل
ِّ ب ِتْبَياًنا ِّلُك
َ ك اْلِكَتا
َ عَلْي
َ َوَنَّزْلَنا

অথর্াৎ- আিম আপনার পর্িত িকতাব নািযল কেরিছ পর্েতয্কিট বস্তুর সুস্পষ্ট বণর্না িদেয় এবং িহদায়াত, রাহ্
মাত ও মুছলমানেদর জনয্ সুসংবাদ সব্রূপ।

৮

আল্লাহ b আেরা ইরশাদ কেরেছন:ِّ سوِلِه الَّنِب
ي
ُ هلل َوَر
ِّ ت َفآِمُنوْا ِبا
ُ حِيـي َوُيِمي
ْ ال ُهَو ُي
َّ ض ال ِإَلـَه ِإ
ِ ألْر
َ ت َوا
ِ سَماَوا
َّ ك ال
ُ جِميًعا اَّلِذي َلُه ُمْل
َ هلل ِإَلْيُكْم
ِّ ل ا
ُ سو
ُ س ِإِّني َر
ُ ل َيا َأُّيَها الَّنا
ْ ُق
৯

.ن
َ هلل َوَكِلَماِتِه َواَّتِبُعوُه َلَعَّلُكْم َتْهَتُدو
ِّ ن ِبا
ُ ي اَّلِذي ُيْؤِم
ِّ ألِّم
ُا

অথর্াৎ- বলুন, েহ মানবজািত! িনশ্চয়ই আিম েতামােদর সকেলর পর্িত েসই আল্লাহ্র েপর্িরত রাছূল, সমগর্
আছমান ও যমীেন যার রাজতব্। িতিন ছাড়া আর েকান মা‘বুদ েনই, িতিনই জীিবত কেরন এবং মৃতুয্ ঘটান।
সুতরাং, েতামরা আল্লাহ্র পর্িত এবং তাঁর েপর্িরত িনরক্ষর েসই নাবীর পর্িত িবশব্াস স্থাপন কেরা িযিন আল্লাহ
ও তাঁর সমস্ত কালােম িবশব্াস রােখন, এবং েতামরা তাঁরই অনুসরণ কেরা। যােত েতামরা সরল-সিঠক পথ
পর্াপ্ত হেত পার।

১০

৫. ١٥٥ -سورة األنعام
৬. ছূরা আল আন‘আম- ১৫৫
৭. ٨٩ -سورة النحل
৮. ছূরা আন্ নাহ্ল- ৮৯
৯. ١٥٩ -سورة األعراف
১০. ছূরা আল আ‘রাফ- ১৫৮
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