
(০২ নং মতিবেরােধর কারণ)  
(০২) মহান আ�াহ তা’আলার �িত পিরপূণর্ ঈমান না থাকাঃ                                              
বয্াখয্াঃ মহান আ�াহ তা’আলা হেলন সৃি�কতর্ । সৃি� কতর্ া িহেসেব আ�াহ তাআ’লােক িব�াস কেরন 
না এমন েলােকর সংখয্া পৃিথবীেত খবুই আেছ। এরকম িব�াস িহ�,ুেবৗ� ,�ী�ান সকেলরই আেছ। 
তেব এখােন েয িব�ােসর কথা বলা হে� তা হে� ইসলাম ধেমর্র দিৃ� েকান েথেক আ�াহ েক 
িব�াস করার িষয়িট। েসটা হল এই েয, েয েকহ বলেব েয, “আিম অ�াহেক এবং পরকালেক 
িব�াস কির” । ইসলািম দিৃ�েকান েথেক েস মিুমন হেবনা যত�ণ পযর্� না েস বলেব,” আ��া� 
প�ু মুহা�াদেক (সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক) আ�া� রাসলু মেন কেরই ইশ্ক-মহ�ত তথা 
ভালবাসার সােথ িব�াস কেরিছ”।  
েয েকহ আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক ইশ্ক-মহ�ত তথা 
ভালবাসার সােথ িব�াস না কের যিদ েস বেল েয, “আিম অ�াহেক এবং পরকালেক িব�াস কির” 
মহান আ�াহ তা’আলা তার এরপ ঈমান েক নাকচ কের িদেয় �কৃত ঈমান আনার স�েকর্  মহান 
আ�াহ তা’আলা পিব� কুরআেন বেলনঃ-    " ِ اب انَّ مَ آ ْولُ قُ یَّ  نْ مَ  اِس نَّ لا نَ مِ  وَ   امَ وَ  رِ خِ الَ ا مِ وْ لیَ وبا �َّ

نیْ نِ مِ ؤْ مُ بِ  مْ ھُ  " (অথর্ঃ- “আর মানেুষর মেধয্ িকছু েলাক এমন রেয়েছ যারা বেল, আমরা আ�াহ ও 
পরকােলর �িত ঈমান এেনিছ তারা আেদৗ ঈমানদার নয়”, সরুা আল বাকারা,আয়াত নং- ৮) 
। এ আয়ােত কািরমােত মহান আ�াহ তা’আলা মনুািফকেদর স�েকর্  বেলন, তারা �থম �েরর 
কােফর হওয়া সে�ও িনেজেদর জানামেত িমথয্ােক পাশ কািটেয় েযেয় ঈমােনর বয্াপাের আ�াহ এবং 
িকয়ামেতর িদেনর কথা বেলই �া� হেয় েগেছ, আমােদর নবী মুহা�াদরু রাসলুু�ািহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর �িত ঈমােনর �স� দঢ়ৃতার সােথ পাশ েকেট েগেছ। আমােদর নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা এর �িত ইশ্ক-মহ�ত তথা ভালবাসার সােথ তারা িব�াস না 
করার কারেন তােদরেক মহান আ�াহ তা’আলা েবঈমান -মনুািফক বেল আখয্ািয়ত কেরেছন। এেত 
�মািণত হেয়েছ েয, আ�াহ তা’আলা এবং পরকােলর �িত ঈমান �কাশ করা সে�ও আমােদর নবী 
মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামােক ইশ্ক-মহ�ত তথা ভালবাসার সােথ িব�াস 
না করার কারেন তারা মুনািফক ।  

(আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার জীব�শায় মনুািফেকর সংখয্া 
�ায় ৩৫০ জন িছল। পরবত�েত তােদর এবং তােদর �জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমেদর 
সংখয্া �মবধর্মান পিরসের বৃি� েপেয় অগিণত পিরমােণ সারািবে� ছিড়েয় পেড় । তারা আমােদর 
নবী মুহা�াদরু রাসলু�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার সাহাবােকরামেদর (রািদআ�াহ আনহম) 
�জে�র স�ানেদর মাধয্েম আসা মসুিলমেদর িভতরকার অনয্ানয্ মসুিলমেদর সােথই বসবাস করেছ)।    
                                                                                                                         
উপেরা� আয়ােত কািরমােত মহান আ�াহ তা’আলার �িত ঈমান আনয়েনর েবলায় সবর্�থম আমােদর নবী 
মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামার �িত ঈমান আনােক শতর্  িহেসেব সাবয্� কের িদেয়েছন। 
েযমন আ�াহ তা’আলা পিব� কুরআেন বেলনঃ- " َ  اعَ اَطَ  دْ قَ فَ  لَ وْ سُ رَّ ال عطیُّ  نْ مَ  َّ� " অথর্ঃ- “েয রাসুলেক মানেব 
েস আ�াহেকই েমেনেছ”। সুরা িনসা, আয়াত নং-৮০।  
অতএব, আমােদর নবী মহুা�াদরু রাসুল�ুািহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামা হে�ন আ�াহ তা’আলার �িত 
ঈমান আনয়েনর িবষেয় সকল মানেুষর জনয্ িবেশষকের অমসুিলমেদর জনয্ মানদ� মহান আ�াহ তাআ’লাই 
ভাল জােনন ।                                                                                                                                    

 


