তিতি বলললি; ‘তিক বলললেি’। িোাঁর প্রলনোত্তলর আমরো আশ্চর্য ববোধ করলোম। (অজ্ঞললোলকর িযোয়) প্রনও
কলরলেি আবোর (তবলজ্ঞর িযোয়) িোর সিযোয়িও করলেি। অি:পর তিজ্ঞোসো করললি; ‘আমোলক বলুি, ঈমোি
কোলক বলল?’ রোসূলল্ল
ু োহ উত্তর করললি, ‘আল্লোহলি তবশ্বোস করলব এবং িোর বেলরশিোগলে, িোর তকিোব
সমূলহ, িোর িবী-রসূলগলে ও পরকোলল তবশ্বোস করলব এবং িকদীলর, িোর ভোললোলি ও মন্দলি তবশ্বোস করলব’।
 বকউ বকোি তকেু িোিলি বেলয় উত্তর বপলয় এর সিযোয়ি করোর অর্য হললো এই িোাঁর আলগ বর্লকই
িোিো আলে, আর বকউ এমিটো বদলে অবোক হওয়োর অর্য হললো ঘটিো বো এই প্রলনর উত্তর িোাঁর
িোিো তেললোিো। তকন্তু র্েি িোাঁরো িোিলি পোরলবি বর্ ইতি তিবতরল িেি এই আশ্চর্যলবোধ বকলট
র্োলব।

দ্বীলির প্রকোশয ও অদৃশয তদক আলে; এর প্রকোশয তদকতট হললো ইসলোম। আর িো হললো আত্মসমপযে,
আত্মতিলয়োগ ও আল্লোহর আলদশ কোয়মলিোবোলকয পতরপূরে করো। আর দ্বীলির অদৃশয তদক হললো ঈমোি, আর িো
হললো- আল্লোহ্, িোাঁর বেলরশিো, তকিোব, রসূল, আলেরোলির প্রতি পূেয দৃঢ় তবশ্বোস স্থোপি করো। আর ইহসোি
হললো এই দুইতটর সমন্বলয় সৃষ্ট েলোেল। িো হললো আপলির উপতস্থতিলি তিলির অন্তরলক উপতস্থি রোেো, {إياك
}نعبد وإياك نستعينএটোই তসরোলি মুস্তোকীলমর পলর্র তদশো র্োর ববশ তকেু স্তর আলে।

হোদীলস তিবতরল আকীদো তিলয় কর্ো বলললে। মূলি আকীদো তিলয় ববতশ তকেু বলোর দরকোর বিই। ইসলোলম
আকীদো আসলল েুবই সোবলীল ও সংতিপ্ত। আকীদোর বর্ তকিোব বদেো র্োয় এর অতধকোংশই বোতিল
তেরকোলক রদ্দ কলর। মূল আকীদোর আললোেিো এলকবোলরই িোতিদীঘয। আকীদোর মূলিীতিগুললো গ্রহে করো
হলয়লে বকোরআি ও হোদীস বর্লক। এই আকীদো তকেু বোকয সবযস্ব সোিী িো। বরং আকীদো হললো বসটো বর্টোর
প্রভোব েতরত্র ও আমলল বদেো র্োলব।
ِ َّ ب َو َٰلَ ِك َّن ْال ِب َّر َم ْن آ َمنَ ِب
اَّلل َو ْال َي ْو ِم ْاْل ِخ ِر
ِ ق َو ْال َم ْغ ِر
َ لَّي
ِ ْس ْال ِب َّر أَن ت ُ َولُّوا ُو ُجو َه ُك ْم ِق َب َل ْال َم ْش ِر
َب َوالنَّ ِب ِيين
ِ َو ْال َم ََل ِئ َك ِة َو ْال ِكتَا
“সৎকময শুধু এই িয় বর্, পূবয তকংবো পতশ্চমতদলক মুে করলব, বরং বড় সৎকোি হল এই বর্, ঈমোি আিলব
আল্লোহর উপর তকয়োমি তদবলসর উপর, বেলরশিোলদর উপর এবং সমস্ত িবী-রসূলগলের উপর” (বোকোরো১৭৭)
হোতরসোলক তিলজ্ঞস করো হল- বকমি আলেো? তিতি বলললি আতম তবশুদ্ধ মুতমি হলয় সকোল কলরতে। অলিক
মোিুষ বদেলবি আকীদো তিলয় দীঘয আলোপ কলর, তকন্তু িোাঁর িলিয রোলি িোমোি পলরিো। ইমোম মোললকলক র্েি
তিলজ্ঞস করো হললো- ইতস্তওয়ো তক, তিতি ঘোমলি শুরু করললি। আল্লোহর এই শোি তিলয় প্রন হলি পোলর এটো
বভলব তিতি ঘমযোক্ত হলয় বগললি। ইমোম কোরেীর তবষলয় বলোলকরো িোতলশ তদল ইমোম আহমদলক বর্ িোাঁর ইলম

দুবযল। ইমোম আহমদ বলললি বস তক দ্বীিদোর িয়? ইবোদিগুিোর িয়? বলোলকরো বলল- হযোাঁ। তিতি বলললিএটোই বিো িোাঁর ইললমর কোরলে হলয়লে। ইললম বিো বসটোই বর্টো আমললক প্রভোতবি কলর।
আকীদোর শোতিক অর্য হললো- বন্ধি। পোতরভোতষক অর্য হললো- তেকহুল আকবোর। তেকহুল আসগর হললো
আমল। আর তেকহুল আকবোর হললো আকীদো বো ঈমোি। র্োর বড় তেকহ তিক আলে িোাঁর আমললর মূলয
আলে। আল্লোহ বকোরআলি কোলেরলদর আমললক মরীতেকো বলল অতভতহি কলরলেি। একইভোলব মক্কোয় অলিক
কোলের তেললো র্োরো ভোললো কোি করি তকন্তু ঈমোি আলিতি, িোাঁলদর বযোপোলর তিলজ্ঞস করো হলল রোসুল
বলললি- িোলদরলক িমো করো হলবিো, িোরো বকোলিোতদি “ইয়ো রব্ব আমোর পোপ িমো করুি” বললতি।

ঈমোলির গুরুত্বঃ
হোতদলস উলল্লতেি তবষয়গুললো ঈমোলির মূল স্তম্ভ। উসূললু ঈমোি। অিযর্োয় ঈমোলির কোিোলমো পতরপূেয দ্বীিলক
শোতমল কলর। িোমোর্, র্োকোি, বরোিো, হি, শোহোদোি, তিহোদ সহ দ্বীলির সমস্ত আমল ও ইয়োকীিলক অন্তভভক্ত
য
কলর। একইসোলর্ দ্বীলির সকল তিলদযশিো ও তিলষধোজ্ঞোলকও তিতহি রোলে। এসব তকেুই ঈমোলির অঙ্গ। বর্মিটো
িবীতি (সঃ) বলললেিঃ ঈমোি হললো সত্তলরর অতধক শোেো – অর্বো ষোলটর অতধক শোেোর- িোম। এর সলবযোত্তম
শোেো হললো লো ইলোহো ইল্লোল্লোহ, এবং িূিযিম শোেো হললো পলর্র বোধো দূর করো। লজ্জোও ঈমোলির একতট শোেো।
সলন্দহ বিই, আল্লোহর তিকট সবযলেষ্ঠ ও সবলেলয় গুরুত্বপূেয আমল হললো ঈমোি। আবু র্োর রো: বেযিো কলরলেি,
এক সোহতব একবোর রোসুলল্ল
ু োহ সোল্লোল্লোহু আলোইতহ ওয়োসোল্লোমলক প্রন কলরতেললি, "ইয়ো রোসুলোল্লোহ! বকোন্
আমলতট সলবযোত্তম? িবোলব তিতি বললি, আল্লোহর প্রতি ঈমোি ও িোাঁর পলর্ তিহোদ। (সতহহ মুসতলম)
তহদোয়োি এবং ইহ ও পরকোলীি সুে-বসৌভোলগযর কোরে হললো ঈমোি। আল্লোহ িো'আলো ইরশোদ কলরলেি:
“অিঃপর আল্লোহ র্োলক পর্-প্রদশযি করলি েোি, িোর বিলক ইসলোলমর িলিয উম্মুক্ত কলর বদি”। (সুরো:
আি'আম, আয়োি: ১২৫)

ঈমোিদোরলক িোর ঈমোি আল্লোহর িোেরমোিী ও গুিোহ বর্লক তবরি রোলে। আল্লোহ িো'আলো ইরশোদ কলরলেি,
র্োলদর মলি ভয় রলয়লে, িোলদর উপর শয়িোলির আগমি ঘটোর সোলর্ সোলর্ই িোরো সিকয হলয় র্োয় এবং িেিই
িোলদর তবলবেিোশতক্ত িোগ্রি হলয় উলি। (সুরো: আ'রোে, আয়োি: ২০১)
আমল গ্রহেলর্োগয হওয়োর পূবশয িয ঈমোি। আল্লোহ িো'আলো বললি, আপিোর প্রতি এবং আপিোর পূববয িযীলদর
প্রতি প্রিযোলদশ হলয়লে, র্তদ আল্লোহর শরীক তস্থর কলরি, িলব আপিোর কময তিষ্ফল হলব এবং আপতি
িতিগ্রস্তলদর একিি হলবি। (সুরো: র্ুমোর, আয়োি: ৬৫)

সুিরোং েোাঁতট ঈমোলির দ্বোরো আল্লোহ িো'আলো আমলল বরকি দোি কলরি এবং দু'আ সমূহ কবুল কলরি। সুিরোং
ইমোলির গুরুত্ব অপতরসীম।

ঈমোলির ৩তট মূলিীতিঃ
কবলর তিি প্রন-পরকোললর প্রর্ম ধোপ হললো কবর। কবলর বোন্দোলক তিিতট তবলশষ প্রন করো হলব। বোরো তবি
আলিব (রো.) বর্লক বতেযি, রোসুলল্ল
ু োহ (সো.) বললি, কবলর মোিুষলক তিিতট প্রন করো হলব। এক. বিোমোর রব
বক? দুই. বিোমোর তদ্বি কী? তিি. এই বলোকতট বক তেললি, র্োলক বিোমোলদর কোলে বপ্ররে করো হলয়তেল?
কবরবোসী র্তদ মুতমি হয়, িোহলল এসব প্রলনর র্র্োর্র্ িবোব তদলি পোরলব। আর র্তদ কোতের হয়, িোহলল
বললব, আেলসোস! আতম তকেুই িোতি িো।’ (আবু দোউদ, হোতদস : ৪৪৫৩; তিরতমতি, হোতদস : ৩১২০)

ঈমোলির মূলশিয ৩তটঃ
(১) মুলে স্বীকোর করোঃ আল্লোহ েোড়ো বকোলিো ইলোহ বিই। তিতি সবযশতক্তমোি এবং সবতকেুর মোতলক। আল্লোহ
িোয়োলো কুরআলি আমোলদর র্ো তকেু আলদশ কলরলেি িো তিঃসলন্দলহ পোলি করো এবং র্ো তিলষধ কলরেলেি িো
বর্লক তবরি র্োকো এবং রোসূল (সো) হোতদলস আমোলদর বর্ পর্ বদতেলয়লেি বসই পর্ অিুসরি করোই হললো
ইমোি। এগুললো সবযপ্রর্ম মুলে স্বীকোর করলি হলব।
(২) অন্তলর তবশ্বোস করোঃ উপলরোক্ত তবষয়গুললো মুলে স্বীকোর করোর পোশোপোতশ অন্তলর দৃঢ়ভোলব তবশ্বোস স্থোপি
করলি হলব। মুলে স্বীকোর কলর তবশ্বোস করলল মুিোতেক হলয় র্োলব। আল্লোহ বললি," িোরো র্েি ঈমোিদোর
বলোকলদর সলঙ্গ তমতলি হয়, িেি বলল আমরো ঈমোি এলিতে। তকন্তু তিতরতবতললি র্েি িোরো িোলদর শয়িোিলদর
সলঙ্গ একতত্রি হয়, িেি িোরো বললি, আসলল আমরো বিোমোলদর সলঙ্গই রলয়তে, আর উহোলদর সলঙ্গ আমরো
শুধু িোট্টোই কতর মোত্র। (সূরো বোকোরো, আয়োি ১৪)"
(৩) িদোিুর্োয়ী আমল করোঃ উক্ত তবষয়গুললো মুলে স্বীকোর করো, অন্তলর তবশ্বোস করোর পোশোপোতশ বসই
অিুর্োয়ী কোিও করলি হলব। আতম বর্ ইমোি এলিতে িোর প্রতিেলি বদেোলি হলব।
উপলররর ৩তট শিয পূরে করললই িলব কোউলক পূেয ঈমোিদোর বলো র্োলব।

ঈমোলির স্তম্ভ বো হোতককি বো স্বরূপ বো রুকি ৭তটঃ
(১) আল্লোহঃ ঈমোলির েয়তট বমৌতলক স্তলম্ভর প্রর্ম এবং প্রধোি স্তম্ভ হললো মহোি আল্লোহর ওপর ঈমোি ির্ো
তবশ্বোস স্থোপি করো। আল্লোহর ওপর ঈমোি আিোর অর্য এ কর্ো তবশ্বোস করো, আল্লোহ এক, অতদ্বিীয় ও
অিুলিীয়। িোাঁর বকোলিো অংশীদোর বিই, িোাঁর বকোলিো তকেুর অভোব বিই। তিতিই সবোর সব অভোব পূরেকোরী।

তিতি কোলরো বোবো িি, বেললও িি। িোাঁর সমিুলয বকউ বিই। একমোত্র তিতিই সব তকেুর সৃতষ্টকিযো, রিোকিযো ও
পোলিকিযো, তবধোিদোিো। আল্লোহ েোড়ো আর বকোলিো মোবুদ বিই। তিতিই একমোত্র ইবোদি পোওয়োর বর্োগয। তিতি
তেরঞ্জীব, িোাঁর বকোলিো মৃিযু বিই। তিতি েোড়ো অিয সব তকেুই িয়শীল ও ধ্বংসপ্রোপ্ত; তকন্তু িোাঁর িয়ও বিই,
ধ্বংসও বিই। সব তকেুর ওপরই িোাঁর িমিো েলল। তকন্তু িোাঁর ওপর কোলরো িমিো েলল িো
 ঈমোলির বোতক রুকিগুললোর মূল উৎস হললো আল্লোহর উপর ঈমোি আিো। এই কোরলে হোতদলস বোতক
রুকিগুললোলক আল্লোহর উপর ঈমোি আিয়লির উপর সম্বতন্ধি করো হলয়লে। আল্লোহর উপর ঈমোি
আিোর অর্য হললো আল্লোহর তিিতট প্রধোি িমিোর উপর ঈমোি আিো।
(২) বেলরশিোঃ বেলরশিোলদর প্রতি ঈমোি বো তবশ্বোস স্থোপলির অর্য হললো, বেলরশিোলদর অতস্তত্ব দৃঢ়ভোলব
তবশ্বোস করো। িোাঁরোও আল্লোহ িোআলোর সৃতষ্ট। তকন্তু মোিুলষর মি িোরো বেলল বো বমলয় িয়। ইতিয়িোি বকোলিো
িোড়িো বিই। আল্লোহ িোাঁলদর র্ো আলদশ কলরি, িোাঁরো সলঙ্গ সলঙ্গ িো পোলি কলরি। আল্লোহ িোআলো বললি, ‘
িোরো বেললও িয় বমলয়ও িয়। বরং বেলরশিোরো বিো আল্লোহর সম্মোতিি বোন্দো। িোরো আগ বোতড়লয় কর্ো বললি
পোলর িো এবং িোরো িোাঁর আলদলশই কোি কলর।’ (সুরো : আতম্বয়ো, আয়োি : ২৬-২৭)
 বেলরশিো এবং জ্বীি মোিব আকৃতি ধোরে করলি পোলর। বর্মি আমরো আবু হুরোইরো (রো) এর ঘটিো
বর্লক িোিলি পোতর িোাঁর বেিুর েুতর কলর েোওয়োর িিয এক জ্বীি মোিুলষর আকৃতি ধোরে কলর
আসলিো।
 আল্লোহ বেলরশিোলদরলক এমি ববতশষ্টয তদলয় সৃতষ্ট কলরলেি বর্ িোাঁরো বর্লকোলিো আকৃতি ধোরে করলি
পোলরি। বর্মি এই হোতদলস তিবতরল (আ) একিি বযতক্তর আকৃতি ধোরে কলর এলসলেি।
 তিবতরল (আ) দোতয়লত্বর তদক তদলয় সবলেলয় গুরুত্বপূেয দোতয়লত্ব আলেি। িো হললো আল্লোহর বোিযো বো
অহী রোসূলগলের কোলে বপৌাঁলে বদয়ো। রোসূলল্ল
ু োহ (সঃ) তিবতরললক দুইবোর প্রকৃিরূলপ বদলেলেি।
একবোর িতমলি, আলরকবোর আসমোলি।
 িতমলি বর্বোর বদলেতেললি বসবোর তেললো বহরো গুহোর ঘটিো, েয়শ তদগন্ততবস্তৃি ডোিো সহ তিতি
আতবভভি
য হলয়তেললি। আসমোি িতমলির সবতকেুই র্ো বেলক তদলয়তেললো। দ্রুিগতির িলিয এ ধরলের
সৃতষ্টগি ববতশষ্টয বদয়ো হলয়লে বেলরশিোলদরলক। তদ্বিীয়বোর বদলেতেললি তসদরোিুল মুিিোহোর তিকট।
(৩) আসমোতি তকিোবঃ আল্লোহ িোআলো মোিুলষর পর্প্রদশযলির িিয িবী-রোসুললদর ওপর তবতভন্ন আসমোতি
তকিোর িোতিল কলরলেি। বসই তকিোবগুললোর প্রতি তবশ্বোস স্থোপি করোও ঈমোলির বমৌতলক স্তম্ভ। আলোহ
িোয়োলো বমোট ১০৪ েোিো আসমোতি তকিোব িোতর্ল কলরলেি। ৪েোিো বড় এবং ১০০ েোিো বেোট। এগুললো বমোট

৮ িি িতবর উপর িোতর্ল হলয়লে। মহোি আল্লোহ বলললেি, "আপতি বলুি, আল্লোহ বর্ তকিোব িোতিল
কলরলেি, আতম িোলি তবশ্বোস স্থোপি কলরতে।’ (সুরো : শুরো, আয়োি : ১৫)
(৪) িবী রোসুলঃ : আল্লোহ িোআলো র্ুলগ র্ুলগ অলিক িবী-রোসুল পোতিলয়লেি। র্োলদর উপর আসমোতি তকিোব
িোতর্ল হলয়লে িোরো রোসূল। আর র্োলদর উপর িোতর্ল হয়তি িোরো িতব। িতবরো পূববয িযী রোসুললদর বদেোলিো পলর্
দোওয়োি তদলিি। বসই িতব ও রোসুললদর প্রতি তবশ্বোস স্থোপি করোও ঈমোলির বমৌতলক স্তলম্ভর অন্তভুক্ত
য ।
দৃঢ়ভোলব এ তবশ্বোস বপোষে করো বর্ আল্লোহ িোআলো প্রলিযক িোতির িিয একিিলক রোসুল বোতিলয়
পোতিলয়লেি। তর্তি িোলদর এক আল্লোহর ইবোদি করোর এবং আল্লোহ েোড়ো অিয সব তকেুর ইবোদিলক অস্বীকোর
করোর দোওয়োি বদি। সব রোসুল সিযবোদী, সিযোয়িকোরী, পুেযবোি, সতিক পলর্র তদশোতর, িোকওয়োবোি ও
তবশ্বস্ত। িবী-রোসুলরো মোসুম ির্ো তিষ্পোপ। আল্লোহ িোাঁলদর র্ো তকেু তদলয় পোতিলয়লেি িোাঁরো িো পতরপূেভ
য োলব
বপৌাঁলে তদলয়লেি। বকোলিো অংশ বগোপি বো পতরবিযি কলরিতি। তিলি বর্লক বকোলিো সংলর্োিি বো তবলয়োিি
কলরিতি। আল্লোহ বললি, ‘...রোসুললদর দোতয়ত্ব বিো শুধু সুস্পষ্ট বোেী বপৌাঁলে বদওয়ো।’ (সুরো : িোহল, আয়োি :
৩৫)
(৫) িোকতদলর তবশ্বোসঃ িোকতদলর তবশ্বোস করো ঈমোলির অতবলেদয অঙ্গ। িোকতদলরর শিমূল হলে কদর। এর
অর্য হলে পতরমোে তিধযোরে, পতরমোপ, পতরতমতি, মূলযোয়ি, তিতদযষ্ট সীমো, মূলয তিরূপে, অদৃষ্ট, তিয়তি, ভোগয
ইিযোতদ। িোকতদর হলে আল্লোহর তবশ্বিিীি তিয়মিীতি। এ তিয়মিীতি ও বযবস্থোপিো প্রতিয়োর অধীলি তবশ্বিগৎ
পতরেোতলি ও তিয়তিি হলয় আসলে। আল্লোহ র্ো কলরি ভোললোর িিযই কলরি, এ বেিিো লোলি করো এবং িোাঁর
তবতধবযবস্থোয় সন্তুষ্ট র্োকোর মলধযই শোতন্ত ও মঙ্গল তিতহি রলয়লে। বকোলিো কলযোেকর তকেু ঘটলল আল্লোহর
কৃিজ্ঞিো প্রকোশ করলি হলব। আর অকলযোেকর তকেু ঘটলল িোওবো-ইলস্তগেোর এবং বধর্য ধোরে করলি হলব।
বসই সলঙ্গ আল্লোহর সন্তুতষ্ট ও বিকটয পোওয়োর ইেো প্রবল করলি হলব এবং িদোিুর্োয়ী আমল বো বেষ্টো-িদতবর
কলর বর্লি হলব।
(৬) মৃিযু র পর পুিরুত্থোিঃ মৃি বযতক্তলদর কবর বর্লক আবোর িীতবি করো হলব। সব মোিুষ আল্লোহর সোমলি
দণ্ডোয়মোি হলব। িোলদর বপোশোক ও িুিো এক িোয়গোয় একত্র করো হলব। আল্লোহ বললি, ‘তিশ্চয়ই বিোমোলদর
এরপর মৃিযু বরে করলি হলব। অিঃপর তিশ্চয়ই বিোমোলদর তকয়োমলির তদি আবোর উিোলিো হলব।
(সুরো:মুতমিুি, আয়োি : ১৫-১৬)। এতদি সবোইলক আল্লোহর কোলে দুতিয়োর সমস্ত কোলির তহসোব তদলি হলব।
আল্লোহ কমযেল অিুর্োয়ী িোন্নোি আর িোহোন্নোম তিধযোরে করলবি।

