“আল্লাহ্র পর্িত িবশব্াস” বলেত িক বুঝায় ?
আল্লাহ্র পর্িত এই িবশব্াস েপাষণ করা েয, েযেহতু একমাতর্ আল্লাহ 0 মানবজািতেক এবং জগেতর সকল
িকছুেক সৃিষ্ট কেরেছন। িতিনই সমগর্ জগেতর একক সৃিষ্টকতর্া, িনেদর্শ পর্দানকারী, জীবন ও মৃতুয্ দানকারী,
একক পালনকতর্া, জীিবকা পর্দানকারী এবং সমগর্ জগেতর একক মািলক, পিরচালক ও বয্বস্থাপক। িতিন
(আল্লাহ 7) তাঁর অনুগত বান্দাহ্গণেক পর্িতদান ও অবাধয্েদরেক শািস্ত পর্দান করেবন। িতিন
সবর্শিক্তমান। তাই িতিনই (আল্লাহ তা‘আলাই) ‘ইবাদােতর একমাতর্ েযাগয্ ও হকব্দার, সতয্ ও সিতয্কার
মা‘বূদ। আল্লাহ 8 বয্তীত ‘ইবাদােতর েযাগয্ ও সতয্ উপাসয্ আর েকউ নয়। আল্লাহ 0 িজন ও
মানবজািতেক সৃিষ্ট কেরেছন একমাতর্ তাঁরই ‘ইবাদাত করার জেনয্ এবং তােদরেক িতিন এই িনেদর্শই
পর্দান কেরেছন।
আল্লাহ 8 ইরশাদ কেরেছন:১

.ن
ُ ق ُذو اْلُقَّوِة اْلَمِتي
ُ هلل ُهَو الَّرَّزا
ََّ ن ا
َّ  ِإ.ن
ِ طِعُمو
ْ ق َوَما ُأِريُد َأن ُي
ٍ  َما ُأِريُد ِمْنُهم ِّمن ِّرْز.ن
ِ ال ِلَيْعُبُدو
َّ س ِإ
َ إلن
ِْ ن َوا
َّ ج
ِ ت اْل
ُ خَلْق
َ َوَما

অথর্াৎ- আিম িজন ও মানবজািতেক েকবল আমার ‘ইবাদােতর জনয্ই সৃিষ্ট কেরিছ। আিম তােদর িনকট হেত
েকান জীিবকা চাই না এবং এটাও চাই না েয, তারা আমার আহাযর্ (খাদয্) েযাগােব। আল্লাহ্ই (0) েতা
িরয্কব্দাতা সবর্শিক্তমান সুদৃঢ়।

২

অনয্ আয়ােত আল্লাহ b ইরশাদ কেরেছন:سَماء
َّ ن ال
َ ل ِم
َ سَماء ِبَناء َوَأنَز
َّ ض ِفَراشًا َوال
َ ألْر
َ ل َلُكُم ا
َ جَع
َ  اَّلِذي.ن
َ ن ِمن َقْبِلُكْم َلَعَّلُكْم َتَّتُقو
َ خَلَقُكْم َواَّلِذي
َ عُبُدوْا َرَّبُكُم اَّلِذي
ْسا
ُ َيا َأُّيَها الَّنا
৩

.ن
َ هلل َأنَدادًا َوَأنُتْم َتْعَلُمو
ِِّ جَعُلوْا
ْ ال َت
َ ت ِرْزقًا َّلُكْم َف
ِ ن الَّثَمَرا
َ ج ِبِه ِم
َ خَر
ْ َماء َفَأ

অথর্াৎ- েহ মানবজািত! েতামরা েতামােদর পর্িতপালেকর‘ ইবাদাত কেরা, িযিন েতামােদরেক এবং
েতামােদর পূবর্বতর্ীেদরেক সৃিষ্ট কেরেছন, তােত আশা করা যায় েতামরা আল্লাহ্ভীরুতা অজর্ন করেত
পারেব। িযিন (েয পিবতর্ ও মহান সত্তা; আল্লাহ) েতামােদর জনয্ পৃিথবীেক িবছানা ও আকাশেক ছাদ সব্রূপ
স্থাপন কের িদেয়েছন এবং আকাশ েথেক পািন বষর্ণ কের তদব্ারা েতামােদর জনয্ জীিবকা সব্রূপ ফল-ফসল
উৎপাদন কেরেছন। অতএব, েতামরা কাউেক আল্লাহ্র (0) সমকক্ষ িনধর্ারণ কেরা না। বস্তুত এসব
েতামরা জােনা।

৪

১. ٥٧-٥٦ -سورة الذاريات
২. ছূরা আয্ যা-িরয়া-ত- ৫৬-৫৭
৩. ٢٢-٢١ -سورة البقرة
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“আল্লাহ্ই একমাতর্ সতয্ ও সিতয্কার মা‘বূদ এবং ‘ইবাদােতর পর্কৃত েযাগয্ ও হকব্দার। আল্লাহ 7
বয্তীত ‘ইবাদােতর েযাগয্ ও সতয্ উপাসয্ আর েকউ নয়”। এই সতয্েক সুস্পষ্ট কের েদয়ার জেনয্ এর পর্িত
তথা তাওহীদুল উলূিহয়য্াহ পর্িতষ্ঠার পর্িত উদাত্ত আহবান জানােত এবং এর পিরপিন্থ িবষয় েথেক সতর্ক ও
সাবধান করার জেনয্ আল্লাহ 8 যুেগ যুেগ বহু নাবী-রাছূল পািঠেয়েছন এবং িকতাব সমূহ নািযল
কেরেছন।
আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:৫

.ت
َ غو
ُ طا
َّ جَتِنُبوْا ال
ْ هلل َوا
َّ عُبُدوْا ا
ْنا
ِ ال َأ
ً سو
ُ ل ُأَّمٍة َّر
ِّ َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُك

অথর্াৎ- িনশ্চয় আিম পর্েতয্ক জািতর পর্িত রাছূল পািঠেয়িছ এই মেমর্ েয, েতামরা একমাতর্ আল্লাহ্র ‘ইবাদাত
কেরা এবং তব্াগুতেদর েথেক দূের থাক।

৬

আল্লাহ 8 আেরা ইরশাদ কেরেছন:৭

.ن
ِ عُبُدو
ْ ال َأَنا َفا
َّ ال ِإَلَه ِإ
َ حي ِإَلْيِه َأَّنُه
ِ ال ُنو
َّ ل ِإ
ٍ سو
ُ ك ِمن َّر
َ سْلَنا ِمن َقْبِل
َ َوَما َأْر

অথর্াৎ- আপনার পূেবর্ আিম েয রাছূলই েপর্রণ কেরিছ তাঁর পর্িত এ পর্তয্ােদশই (অহী) েপর্রণ কেরিছ েয,
আিম বয্তীত আর েকান মা‘বূদ েনই, সুতরাং েতামরা আমারই ‘ইবাদাত কেরা।

৮

অনয্ আয়ােত আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:৯

.ال ِإَّياُه
َّ ال َتْعُبُدوْا ِإ
َّ ك َأ
َ ضى َرُّب
َ َوَق

অথর্াৎ- েতামার পালনকতর্া আেদশ কেরেছন েয, েতামরা একমাতর্ তাঁেক ছাড়া আর কারও ‘ইবাদাত কেরা
না।

১০

৪. ছূরা আল বাকব্ারাহ- ২১-২২
৫. ٣٦ -سورة النور
৬. ছূরা আন্ নাহ্ল- ৩৬
৭. ٢٥ -سورة األنبياء
৮. ছূরা আল আিমব্য়া- ২৫
৯. ٢٣ -سورة اإلسراء
১০. ছূরা আল ইছরা- ২৩
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আয়ােত উেল্লিখত -‘ইবাদাহ- এর পর্কৃত অথর্ হেলা:- যাবতীয় ‘ইবাদাত খাঁিটভােব একমাতর্ আল্লাহ্র (b)
জনয্ িনেবদন করা এবং আল্লাহ্র সােথ কাউেক বা েকান িকছুেক শরীক (অংশীদার) না করা। েকব্ারআেন
কারীেমর েবিশরভাগ আয়াত এই মহান েমৗিলক নীিত (তাওহীদুল উলূিহয়য্াহ বা ‘ইবাদােত আল্লাহ্র একতব্
পর্িতষ্ঠা করা) সম্পেকর্ই অবতীণর্ হেয়েছ।
আল্লাহ্র পর্িত ঈমােনর অন্তভুর্ক্ত ও অিবেচ্ছদয্ আেরকিট িবষয় হেলা- আল্লাহ 0 তাঁর বান্দাহ্েদর উপর
েয সব িবষয় ও কাজ পালন করা ফার্য বা আবশয্কীয় কের িদেয়েছন, েসগুেলােক ফার্য তথা অবশয্
করণীয় বেল দৃঢ় িবশব্াস েপাষণ করা।
েযমন, ইছলােমর পাঁচিট িভিত্ত বা রুক্ন যথা:- (১) এই েঘাষণা ও সব্াক্ষয্ পর্দান করা েয, আল্লাহ্ বয্তীত
আর েকান মা‘বূদ েনই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাছূল। (২) সালাত কব্ািয়ম করা। (৩) যাকাত পর্দান করা।
(৪) রামাযান মােস েরাযা পালন করা এবং (৫) বায়তুল্লাহ শরীেফ েপৗঁছার সামথর্য্ থাকেল হাজ্জ পালন
করা। (উপেরাক্ত রুক্নগুেলার মেধয্ সবেচেয় গুরুতব্পূণর্ ও পর্ধান রুক্ন হেলা- এই েঘাষণা ও সাক্ষয্ পর্দান
করা েয, “আল্লাহ বয্তীত আর েকান মা‘বূদ েনই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাছূল”। এছাড়াও েকব্ারআন ও
ছুন্নাহ দব্ারা আেরা েযসব িবষয় ফার্য-ওয়ািজব বেল পর্মািণত েসগুেলােক ফার্য-ওয়ািজব বেল িবশব্াস ও
পালন করা।
আল্লাহ্র (7) পর্িত ঈমােনর অন্তভুর্ক্ত আেরকিট অপিরহাযর্ িবষয় হেলা- এ িবশব্াস েপাষণ করা েয,
একমাতর্ আল্লাহ b মানবজািতেক এবং জগেতর সকল িকছুেক সৃিষ্ট কেরেছন। িতিনই সমগর্ জগেতর
একক সৃিষ্টকতর্া ও িনেদর্শ পর্দানকারী। একমাতর্ িতিনই তােদর জীবন ও মৃতূয্ দানকারী, জীিবকা পর্দানকারী,
তােদর পর্িত অনুগর্হকারী, সমগর্ জগেতর একক পালনকতর্া এবং সমগর্ জগেতর একক মািলক, পিরচালক
ও বয্বস্থাপক। িতিন েযভােব ইচ্ছা েসভােব সব্ীয় জ্ঞান ও েকব্াদরাত দব্ারা সমগর্ জগত পিরচালনা ও িনয়ন্তর্ণ
কেরন। িতিন সবর্শিক্তমান, সবর্েশর্াতা, সবর্দর্ষ্টা, সবর্জ্ঞানী। িতিন জগেতর পর্িতিট বস্তুর পর্কাশয্ ও অপর্কাশয্
যাবতীয় িবষয় সম্পেকর্ পূণর্ জ্ঞাত। িতিন বয্তীত আর েকান সৃিষ্টকতর্া েনই, েনই েকান রাব্, েনই েকান ইলাহ
(উপাসয্)। িতিনই তাঁর বান্দাহ্গেণর সািবর্ক সংেশাধেনর জেনয্, তােদরেক ইহেলৗিকক ও পরেলৗিকক মঙ্গল
ও কলয্ােণর পর্িত আহবান জানােনার জেনয্ নাবী-রাছূলগণেক (m) েপর্রণ কেরেছন এবং আছমানী
িকতাবসমূহ অবতীণর্ কেরেছন। এ স-ব িবষেয় আল্লাহ্র েকান শরীক বা অংশীদার েনই।
েমাটকথা, আল্লাহ্েক (0) তাঁর রুবূিবয়য্াহ্েত অথর্াৎ তাঁর যাবতীয় কেমর্ একক, অিদব্তীয় ও অংশীদারমুক্ত
বেল িবশব্াস করা।
েকব্ারআেন কারীেম আল্লাহ 8 ইরশাদ কেরেছন:-
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১১

.ل
ٌ يٍء َوِكي
ْ ش
َ ل
ِّ عَلى ُك
َ يٍء َوُهَو
ْ ش
َ ل
ِّ ق ُك
ُ خاِل
َ هلل
َُّ ا

অথর্াৎ- আল্লাহ্ই পর্িতিট বস্তুর সৃিষ্টকতর্া এবং িতিনই সকল বস্তুর কমর্িবধায়ক।

১২

আল্লাহ 0 আেরা ইরশাদ কেরেছন:س َواْلَقَمَر
َ شْم
َّ حِثيًثا َوال
َ طُلُبُه
ْ ل الَّنَهاَر َي
َ شي الَّلْي
ِ ش ُيْغ
ِ عَلى اْلَعْر
َ سَتَوى
ْ سَّتِة َأَّياٍم ُثَّم ا
ِ ض ِفي
َ ألْر
َ ت َوا
ِ سَماَوا
َّ ق ال
َ خَل
َ هلل اَّلِذي
ُّ ن َرَّبُكُم ا
َّ ِإ
৩১

.ن
َ ب اْلَعاَلِمي
ُّ هلل َر
ُّ ك ا
َ ألْمُر َتَباَر
َ ق َوا
ُ خْل
َ ال َلُه اْل
َ ت ِبَأْمِرِه َأ
ٍ خَرا
َّ س
َ جوَم ُم
ُ َوالُّن

অথর্াৎ- িনশ্চয়ই েতামােদর পর্িতপালক হেলন আল্লাহ, িযিন আকাশমন্ডলী ও পৃিথবীেক ছয় িদেন সৃিষ্ট
কেরেছন, অতঃপর িতিন ‘আরেশর উপর আসীন হেয়েছন। িতিন রাতেক িদেনর উপর সমাচ্ছন্ন কের েদন,
যােত রাত দর্ুত গিতেত িদেনর অনুসরণ কের চেল। আর িতিন সৃিষ্ট কেরেছন সূযর্, চন্দর্ ও তারাকারািজ।
সবই তার িনেদর্েশ পিরচািলত। েজেন েরেখা, সৃিষ্ট আর হুক্ম পর্দােনর মািলক িতিনই। িচর মঙ্গলময় মহান
আল্লাহ্, িতিনই সবর্জগেতর পালনকতর্া।

১৪

আল্লাহ্র (b) পর্িত ঈমােনর অন্তভুর্ক্ত ও অপিরহাযর্ আেরকিট িবষয় হেলা, েকব্ারআেন কারীেম এবং রাছূল
1 এর হাদীেছ বিণর্ত আল্লাহ্র (0) সবর্সুন্দর নামসমূহ ও তাঁর সুমহান গুণরািজর উপর েকান পর্কার
িবকৃিত, অসব্ীকৃিত, আকার, গঠন, উপমা বা সাদৃশয্ আেরাপ না কের িকংবা েকান সমতুলয্ অথবা সমকক্ষ
িনধর্ারণ না কের েকব্ারআন ও ছুন্নাহ্েত এগুেলা েযভােব বিণর্ত রেয়েছ, বািহয্ক মহান অথর্সহ হুবহু েসগুেলার
উপর িবশব্াস েপাষণ করা। আর এটাই হেলা- তাওহীদুল আছমা ওয়াস্ িসফাত। আল্লাহ 7 ইরশাদ
কেরেছন:৫১

অথর্াৎ- েকান িকছুই তাঁর সদৃশ নয়। িতিন সবর্েশর্াতা, সবর্দর্ষ্টা।

.صيُر
ِ سِميُع الَب
َّ يٌء َوُهَو ال
ْ ش
َ س َكِمْثِلِه
َ َلْي

১৬

অনয্ আয়ােত আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:-

১১. ٦٢ -سورة الزمر
১২. ছূরা আয্যুমার- ৬২
১৩. ٥٤ -سورة األعراف
১৪. ছূরা আল আ‘রাফ- ৫৪
১৫. ١١ -سورة الشورى
১৬. ছূরা আশ্শুরা- ১১
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৭১

.ن
َ ال َتْعَلُمو
َ هلل َيْعَلُم َوَأنُتْم
َّ ن ا
َّ ل ِإ
َ ألْمَثا
َ هلل ا
ِِّ ضِرُبوْا
ْ ال َت
َ َف

অথর্াৎ- সুতরাং েতামরা আল্লাহ্র েকান সদৃশ িস্থর কেরা না, িনশ্চয়ই আল্লাহ জােনন এবং েতামরা জােনা
না।

১৮

১৭. ٧٤ -سورة النحل
১৮. ছূরা আন্ নাহল- ৭৪
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