“রাছূলগেণর পর্িত িবশব্াস” বলেত িক বুঝায়?
রাছূলগেণর পর্িত িবশব্াস েপাষণ করার অথর্ হেলা:- বয্াপক ও িবশদভােব এই ঈমান েপাষণ করা েয, আল্লাহ
রাবব্ুল ‘আলামীন তাঁর বান্দাহ্েদর পর্িত তােদর মধয্ হেত বহু সংখয্ক নাবী পািঠেয়েছন। আল্লাহ 7
ইরশাদ কেরেছন:১
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অথর্াৎ- আর অবশয্ই আিম পর্েতয্ক উম্মােতর মেধয্ রাছূল েপর্রণ কেরিছ এই মেমর্ েয, েতামরা আল্লাহ্র
‘ইবাদাত কেরা এবং তব্াগুতেক বজর্ন কেরা।
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অনয্ আয়ােত আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:৩
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অথর্াৎ- সুসংবাদদাতা ও ভয় পর্দশর্নকারীরূেপ রাছূলগণেক েপর্রণ কেরিছ, যােত রাছূলগেণর পের আল্লাহ্র
িবরুেদ্ধ মানুেষর েকান েযৗিক্তক অিভেযাগ না থােক।

৪

েয বয্িক্ত নাবী-রাছূলগেণর (m) আহবােন সাড়া িদেয়েছ েস-ই হেয়েছ েসৗভাগয্বান, আর েয তােদর
িবেরািধতা কেরেছ েস-ই হেয়েছ হতভাগা-দুভর্াগা।
নাবী-রাছূলগেণর (m) মেধয্ কেয়কজেনর নাম জানা েগেছ এবং অেনেকরই নামই জানা যায়িন। যােদর
নাম েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 8 উেল্লখ কেরেছন, িকংবা যােদর নাম রাছূল 1 বণর্না কেরেছন,
তােদর পর্িত িবশদ ও সুিনিদর্ষ্টভােব ঈমান েপাষণ করেত হেব। েযমন- নূহ, হুদ, সািলহ্, ইবরাহীম,
ইছমা‘ঈল, ইয়া‘েকব্াব, ইউছুফ ও অনয্ানয্ নাবী-রাছূলগণ m। আর েয সকল নাবীগেণর m নাম
েকব্ারআেন কারীেম িকংবা হাদীেছ রাছূেল (1) উেল্লখ করা হয়িন, তােদর সকেলর পর্িত সাধারণভােব
সংেক্ষেপ এই ঈমান েপাষণ করেত হেব েয, তারা সকেলই মানবজািতর িহদায়ােতর জেনয্ আল্লাহ্র েপর্িরত
বান্দাহ, নাবী ও রাছূল িছেলন।

১. ٣٦ -سورة النحل
২. ছূরা আন্নাহ্ল- ৩৬
৩. ١٦٥ -سورة النساء
৪. ছূরা আন্িনছা- ১৬৫
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এছাড়া দৃঢ়ভােব এই িবশব্াসও েপাষণ করেত হেব েয, রাছূলগেণর (m) মেধয্ সবর্েশর্ষ্ঠ ও সবর্েশষ হেলন
আমােদর িপর্য় নাবী মুহাম্মাদ 1।
আল্লাহ 7 ইরশাদ কেরেছন:৫
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অথর্াৎ- মুহাম্মাদ েতামােদর মেধয্ েকান পুরুেষর িপতা নয়, বরং িতিন আল্লাহ্র রাছূল এবং েশষ নাবী।

৬

িতিন (মুহাম্মাদ 1) হেলন- ‘আব্দুল্লাহ্ ইবনু ‘আিব্দল মুত্তািলেবর পুতর্। ‘আব্দুল মুত্তািলেবর িপতা হািশম
িছেলন েকব্ারাইশ বংশজ। আর েকব্ারাইশ হেলা ‘আরােবর এক িবিশষ্ট েগাতর্ এবং ‘আরাবগণ হেলন ইবরাহীম
খালীলুল্লাহ্র (5) পুতর্ ইছমা‘ঈল 5 এর বংশধর। আল্লাহ 8 তাঁর ও আমােদর নাবীর উপর
সালাত ও ছালাম বষর্ণ করুন।
মুহাম্মাদ 1 মাক্কায় জন্মগর্হণ কেরন এবং আল্লাহ রাবব্ুল ‘আলামীন তাঁেক েতষিটর্ (৬৩) বৎসর জীবন দান
কেরন। তন্মেধয্য্ পর্থম চিল্লশ (৪০) বছর নাবুওয়য্াত পর্ািপ্তর পূেবর্ এবং েতইশ (২৩) বছর নাবী িহসােব
অিতবািহত কেরন।
আল্লাহ 0 তােদর সকেলর পর্িত, তােদর পিরবারবগর্ ও সিতয্কার অনুসারীেদর পর্িত রাহ্মাত ও শািন্ত
বষর্ণ করুন।

সূতর্:- শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয ইবনু ‘আিব্দল্লাহ ইবনু বায রিচত “আল ‘আকব্ীদাতুস্ সাহীহাহ ওয়ামা ইয়ুযােদ্দাহা”।

৫. ٤٠ -سورة األحزاب
৬. ছূরা আল আহ্যাব- ৪০

২

eshodinshikhi@gmail.com
The material on this site may not be reproduced, transmitted or stored, except with the prior permission of Esho Din Shikhi.

