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ঈমান ও আক্বীদাহ-১ 

ভূমমকা: ঈমান অমি মূল্যবান একমি মিমনস। ঈমানকক পাকা-পপাক্তা করা প্রকিযক বযমক্তর িনযই িরুরী। কারন ঈমান মিক না ককর সারা 

িীবন পনক আমাল্ করকল্ও আমিরাকি পকান ল্াভ হকব না। সহীহ ঈমাকনর সাকে আমল্ দুমনয়া ও আমিরাকি ফায়দা পপৌছায়। আর আমল্ 

বযিীি শুধু ঈমানও ফায়দা পদয়। কারণ, এমন ইমানদার, যার পকান পনক আমল্ পনই, পসও পকান এক সময় িান্নাকি প্রকবশ করকব। মকন্তু 

ঈমান বযিীি শুধু পনক আমল্ দুমনয়াকি মকছু ফায়দা পপৌছাকল্ও (কযমন: িার সুনাম হয় বা বযবসা বৃমি পায়, স্বাস্থ্য ভাকল্া োকক ইিযামদ, 

মকন্তু) আমিরাকি ঈমান বযিীি শুধু পনক আমল্ পকানই কাকি আসকব না। 

ঈমান-আমকদার মবষয়গুকল্া স্পষ্টভাকব িানা োকা িরুরী। যাকি মফিনা ফাাঁসাকদর যুকে ঈমান রক্ষা করা সহি হয়। হাদীস শরীকফ আকছ , 

মফিনার যামানায় অকনক মানুষ সকাকল্ মুমমন োককব, মবকাকল্ কামফর হকয় যাকব।(মিরমমযী শরীফ হা: নং ২২২, মুসমল্ম শরীফ হা: নং 

১১৮) 

অেথাৎ, পল্াককর ইল্কম দীন মশিকব না, হক্কানী উল্ামাকয় পকরাকমর সাকে সর্ম্থক রািকব না, অপরমদকক বদ-দীনীর সয়ল্াব বযাপক হকয় যাকব। 

এমনমক দীকনর নাকম কুফর ও মশরককর প্রচার করা হকব, িিন মানুষ না বুকে কুফরকক দীন মকন ককর গ্রহণ ককর কাকফর হকয় যাকব। 

এিনয মনকে ঈমান সর্ম্মকথি সংমক্ষপ্ত আকল্াচনা করা হকল্া, যাকি আমরা পস অনুযায়ী ঈমানকক দৃঢ়-মিবুি করি: মফিনা-ফাসাদ পেকক পবাঁকচ 

োককি পামর। 

আল্লাহ িা‘আল্া পমবত্র করুআকন ইরশাদ ককরন- 

(িরিমা) রাসুল্ (সাল্লাল্লাহু ‘আল্াইমহ ওয়া সাল্লাম) ঈমান আনয়ন ককরকছন ঐ সকল্ বস্তু সর্ম্ককথ যা িার পাল্নকিথার পক্ষ পেকক িাাঁর উপর 

অবিীণথ হকয়কছ এবং মুসল্মানরাও সবাই ঈমান রাকি আল্লাহর প্রমি, িাাঁর পফকরশিােকনর প্রমি, িাাঁর মকিাবসমূকহর প্রমি এবং িাাঁর নবীেকনর 

প্রমি। িাাঁরা বকল্ন, আমরা িাাঁর নবীেকনর মাকে পকান পােথকয কমর না এবং িাাঁরা আরও বকল্ন, আমরা শুকনমছ এবং কবুল্ ককরমছ। আমরা 

আপনার মনকি ক্ষমা চাই, ওকহ আমাকদর পাল্নকিথা। আমরা সককল্ই আপনার মনকি প্রিযাবিথনকারী। (সূরা বাকারা, আয়াি:২৮৫) 

“পয বযমক্ত আল্লাহর উপর, িাাঁর পফকরশিােকনর উপর, িাাঁর মকিাবসমূকহর উপকর এবং িাাঁর রসূল্েকনর উপর ও মকয়ামি মদবকসর উপর 

মবশ্বাস করকব না, পস পেভ্রষ্ট হকয় বহু দূকর মেকয় পড়কব”। (সূরা মনসা, আয়াি:১৩৬) 

হাদীকস মিবরাঈকল্ উকল্লি আকছ, হযরি মিবরাঈল্ (আ.) আল্লাহ িা‘আল্ার পক্ষ পেকক ছদ্মকবকশ একস মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আল্াইমহ ওয়া 

সাল্লামকক মিজ্ঞাসা করকল্ন ঈমান কাকক বকল্? িবাকব মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আল্াইমহ ওয়া সাল্লাম বল্কল্ন: ঈমাকনর হাকীকি হকল্া, িুমম মকন-

প্রাকণ বিমূল্ভাকব মবশ্বাস স্থ্াপন করকব আল্লাহ িা’ল্ার উপর, িাাঁর পফকরশিােকনর উপর, আসমানী মকিাবসমূকহর উপর, আল্লাহ িা’ল্ার 

নবী-রসূল্েকনর উপর, মকয়ামি মদবকসর উপর এবং িাকদীকরর ভাল্-মন্দ সবমকছুই আল্লাহর পক্ষ পেকক মনধথামরি হওয়ার উপর।(বুিারী 

হাদীস নং-৫০ ও মুসমল্ম শমরফ, হাদীস নং-১) 

উকল্লমিি আয়াি ও অমি প্রমসি হাদীসমি ‘ইমাকন মুফাসসাল্’-এর মভমি। ঈমাকন মুফাসসাকল্র মাধযকম এ কোগুকল্ারই স্বীকৃমি িানাকনা হয় 

এবং মকন প্রাকণ বিমূল্ মবশ্বাকসর প াষণা করা হয় পয, আমম ঈমান আনল্াম বা অন্তকরর অন্তঃস্থ্ল্ পেকক মবশ্বাস করল্াম- ১. আল্লাহ 

িা‘আল্াকক, ২. িাাঁর পফকরশিােনকক, ৩. িাাঁর পপ্রমরি সকল্ আসমানী মকিাবসমূহকক, ৪. িাাঁর পপ্রমরি সকল্ নবী-রসূল্কক, ৫. মকয়ামি 

মদবসকক অেথাৎ, সমস্ত মবশ্বিেি একমদন পশষ হকব, িাও মবশ্বাস কমর, ৬. িাকদীরকক মবশ্বাস কমর অেথাৎ,িেকি ভাল্-মন্দ যা মকছু হয়, সবই 

আল্লাহ িা’আর সৃমষ্ট, িারই পক্ষ হকি মনধথামরি এবং ৭. মৃিুযর পর মকয়ামকির মদন পুনবথার িীমবি হকি হকব, িাও অিল্ ভাকব মবশ্বাস কমর।” 

উকল্লমিি ৭মি মবষকয়র মকধয ৭নং মবষয় ৫নং মবষকয়র অন্তভুথক্ত একমি প্রশািা। িকব িার মবকশষ গুরুকের কারকণ িাকক মভন্নভাকব উকল্লি করা 

হকয়কছ। এ মবষয়গুকল্া ঈমাকনর আরকান বা মূল্মভমি। ঈমাকনর এ মবষয়গুকল্া মকন-প্রাকণ মবশ্বাস করা িরুরী। ঈমাকনর এ বুমনয়াদী মবষয়গুকল্া 

সামকন বযািযা সহকাকর পপশ করা হকে- 

ঈমাকনর সংজ্ঞা: আল্লাহ িা‘আল্ার পক্ষ পেকক মহানবী সাল্লাল্লাহু আল্াইমহ ওয়া সাল্লাম যা হামসল্ ককরকছন এবং অকািয দমল্ল্ দ্বারা যা 

প্রমামণি হকয়কছ িার পকান একমি বাদ না মদকয় সবগুকল্াকক মকন-প্রাকণ বিমুল্ভাকব মবশ্বাস করা। আল্লাহ িা‘আল্ার আকদশ-মনকষধ 

সমিকভাকব এবং পূণথভাকব আমল্ করার মাধযকম ঈমান কাকমল্ বা শমক্তশাল্ী হয়। 
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আর আল্লাহর আকদশ-মনকষধ পাল্ন ত্রুমি করকল্ ঈমাকনর নূর নষ্ট হকয় যায়। এ অবস্থ্া দী থমদন চল্কি োককল্ এবং িাওবা না করকল্ (আল্লাহ 

না করুন) ঈমান নষ্ট হকয় পযকি পাকর। 

এিান পেকক ঈমাকন মুফাসসাকল্ বমণথি মবষয়গুকল্া বযািযা সহকাকর পপশ করা হকে। 

১. আল্লাহ িা‘আল্ার উপর ঈমান  

আল্লাহ িা‘আল্ার উপর ঈমান আনার অেথ এ কো মবশ্বাস করা পয, আল্লাহ এক, অমদ্বিীয় ও অিুল্নীয়। িাাঁর পকান প্রকার অংশ বা অংশীদার 

বা শরীক পনই, িাাঁর পকান মকছরু অভাব পনই। মিমনই সককল্র সব অভাব পূরণকারী। মিমন কাকরা মপিা নন, পুত্রও নন, িাাঁর সমিুল্য পকউ 

পনই। একমাত্র মিমনই সবমকছুর সৃমষ্টকিথা, রক্ষাকিথা ও পাল্নকিথা। পকান জ্ঞান বা চকু্ষ আল্লাহ িা‘আল্াকক আয়ে করকি পাকর না। আল্লাহ 

িা‘আল্া ছাড়া আর পকান মা’বুদ নাই। মিমনই একমাত্র ইবাদি পাওয়ার পযােয। সারকো, আল্লাহ িা‘আল্ার মবষকয় মিনমি কো অবশযই 

মানকি হকব। 

ক. মিমন এক, অমদ্বিীয় ও অিুল্নীয়। িাাঁর পকান শমরক পনই। সৃমষ্ট িীকবর সাকে িাাঁর পকান িুল্না হয় না। 

ি. িাাঁর অকনকগুকল্া অনামদ-অনন্ত মসফাি বা গুণ আকছ, পসগুকল্া একমাত্র িারই িনযই মনধথামরি। পসসব গুকনর মকধয অনয পকউ শরীক পনই। 

পযমন, মিমনই সৃমষ্টকিথা, মরমিকদািা, হায়াি-মওিদািা, মবধানদািা, োকয়ব সর্ম্ককথ সরূ্ম্ণথ অবেি। মিমন মচরঞ্জীব, িাাঁর মৃিুয পনই। অনয সব 

মকছুই ক্ষয়শীল্ ও ধ্বংসশীল্, মকন্তু িাাঁর ক্ষয়ও পনই, ধ্বংসও পনই। সবমকছুর উপর িাাঁর আমধপিয প্রমিমিি। সবমকছুর উপরই িাাঁর ক্ষমিা 

চকল্। 

আল্লাহ িা‘আল্া কাকরা মুিাকপক্ষী নন, সব-ই িার মুিাকপক্ষী। মিমন সবথশমক্তমান। মিমন আগুনকক পামন এবং পামনকক আগুন করকি পাকরন। 

এই পয ল্ক্ষ ল্ক্ষ বছর ধকর আকাশ, বািাস, চন্দ্র, সূযথ ইিযামদ মবদযমান, মিমন হুকুম করকল্ মুহূকিথর মকধয এসব মনস্তনাবুদ হকয় যাকব। মিমন 

সবথজ্ঞ, মিমন িাকনন না - এমন মকছুই পনই। মকনর মকধয পয ভাবনা বা কল্পনা উদয় হয়, িাও িাকনন। মিমন সবমকছুই পদিকছন। সবমকছুই 

শুনকছন। মৃদু আওয়াি এমনমক ক্ষীণ পেকক ক্ষীণ আওয়ািও মিমন শুকনন। োকয়কবর মবষয় একমাত্র আল্লাহ িা‘আল্াই িাকনন। মিমন ছাড়া আর 

পকউ োকয়ব িাকনন না। এমনমক নবী-রসূল্ এবং অল্ীও োকয়ব িাকনন না।আল্লাহ িা‘আল্াই একমাত্র হামযর-নামযর। মিমন ছাড়া আর পকউ 

হামযর-নামযর নন। এমনমক নবী-রসূল্ এবং অল্ীও।মিমন যা ইো, িা-ই করকি পাকরন। পকান পীর, অমল্, পয়েম্বর বা পফকরশিা িাাঁর ইোকক 

রদ ও প্রমিহি করকি পাকর না। মিমন আকদশ ও মনকষধ িামর ককরন। মিমনই একমাত্র বকন্দেীর উপযুক্ত। মিমন বযিীি অনয পকউ ইবাদকির 

পযােয হকি পাকর না। অনয কাকরা ইবাদি বকন্দেী করা যায় না । িাাঁর পকান অংশীদার মকংবা সহকমথী বা উযীর-নাযীর পনই। মিমন একক 

কিৃথকের অমধকারী। মিমনই সকবথাপমর বাদশাহ, রািামধরাি সবই িাাঁর বান্দা ও পোল্াম। মিমন বান্দাকদর উপর বড়ই পমকহরবান। মিমন সব 

পদাষ-ত্রুমি হকি পমবত্র। িাাঁর মাকে আকদৌ পকান রককমর পদাষ-ত্রুমি পনই। িাাঁর মিয়া-কমথ, আকদশ-মনকষধ সবই ভাল্ ও মঙ্গল্ময়, পকান 

একমিকিও মবন্দুমাত্র অনযায় বা পদাষ পনই। মিমনই মবপদ-আপদ পদন এবং মবপদ-আপদ হকি উিার ককরন, অনয পকউ পকান প্রকার মবপদ-

আপদ হকি মুমক্ত মদকি পাকর না। প্রকৃি সম্মান ও মযথাদা িাাঁরই। মিমনই সকল্ সম্মান ও মযথাদার অমধপমি। মিমনই প্রকৃি মহান। একমাত্র 

মিমনই মনকিকক মনকি বড় বল্কি পাকরন। এিদ্বযিীি অনয কাকরা এ রকম বল্ার ক্ষমিা ও অমধকার পনই। মিমনই সব মকছু সৃমষ্ট ককরকছন এবং 

করকবন। মিমন এমন দয়াল্ু পয, দয়া ককর অকনককর গুনাহ মাফ ককর পদন। মিমন ক্ষমাশীল্।মিমন অিযন্ত পরািমশাল্ী। িাাঁর প্রভাব ও প্রভুে 

সককল্র ওপর, মকন্তু িাাঁর ওপর কাকরা প্রভাব বা প্রভুে চকল্ না।মিমন বড়ই দািা। সমস্ত মিমনকসর ও যাবিীয় পচিন-অকচিন পদাকেথর আহার 

মিমন দান ককরন। মিমনই রুমযর মামল্ক। রুযী কমাকনা-বাড়াকনা িাাঁরই হাকি। মিমন যার রুযী কমাকি ইো ককরন, িার রুযী কমমকয় পদন। যার 

রুযী বাড়াকি ইো ককরন, িার বামড়কয় পদন। পয কাউকক উচ্চপদস্থ্ বা অপদস্থ্ করার ক্ষমিা িাাঁরই হাকি। মিমন যাকক ইো সম্মান দান ককরন, 

আবার যাকক ইো অপমান ককরন। এসব িাাঁরই ক্ষমিায়, িাাঁরই ইিমিয়াকর। অনয কাকরা একি পকান রকম ক্ষমিা বা অমধকার পনই। মিমন 

প্রকিযককর পযােযিা অনুসাকর যার িনয যা ভাকল্া মকন ককরন, িার িনয িাই বযবস্থ্া ককরন। িাকি কাকরা পকান প্রকার প্রমিবাদ করার 

অমধকার পনই। মিমন নযায় পরায়ণ, িাাঁর পকান কাকিই অনযায় বা অিযাচাকরর পল্শমাত্র পনই। মিমন বড়ই সমহষ্ণু, অকনক মকছু সহয ককরন। কি 

পামপি িাাঁর নাফরমানী করকছ, িাাঁর উপর কি রকম পদাষাকরাপ এবং িাাঁর মবরুকি প্রমিবাদ পযথন্ত করকছ, িারপরও মিমন িাকদর মরমযক িামর 

পরকিকছন। 

মিমন এমনই কদরমশনাস-গুণগ্রাহী এবং উদার পয, িার আকদৌ পকান প্রকার প্রকয়ািন না োকা স্বকেও মানুষ িার ইবাদি-বকন্দেী করকল্ এবং 

িাাঁর আকদশ পাল্ন করকল্, মিমন িাাঁর বড়ই কদর ককরন এবং সন্তুষ্ট হকয় আশািীি রূকপ ফল্ দান ককরন। মিমন এমনই পমকহরবান ও দয়াল্ ু

পয,িার মনকি দরিাস্ত করকল্ (অেথাৎ,দু’আ করকল্) মিমন িা মঞ্জুর ককরন। িাাঁর ভাণ্ডার অফরুন্ত, িাাঁর ভাণ্ডাকর পকান মকছুরই অভাব পনই। 
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মিমন অনামদ-অনন্তকাল্বযাপী সকল্ িীব-িন্তু ও প্রাণী িেকির আহার মদকয় আসকছন। মিমন িীবন দান করকছন, ধন-রত্ন দান করকছন, মবদযা-

বুমি দান করকছন। অমধকন্তু আমিরাকিও অেমণি সাওয়াব ও পনয়ামি দান করকবন। মকন্তু িাাঁর ভাণ্ডার িবুও মবন্দমুাত্র ককমমন বা কমকব না। 

িার পকান কািই মহকমি ও মঙ্গল্ ছাড়া নয়। মকন্তু সব মবষয় সককল্র বুকে আকস না। িাই মনবুথমিিা বশি, কিকনা না বুকে মদকল্ মদকল্ বা 

মুকি প্রমিবাদ ককর ঈমান নষ্ট করা উমচি নয়। মিমনই সব কমথ সমাধানকারী। বান্দা পচষ্টা করকব, মকন্তু পস কমথ সমাধাকনর ভার িাাঁরই কুদরিী 

হাকি নযস্ত।  

মিমন সব মকছু সৃমষ্ট ককরকছন এবং মকয়ামকির মদন পুনবথার সকল্কক িীমবি করকবন। মিমনই িীবন দান ককরন এবং মৃিুয পদন। িাাঁর হাকীকি 

বা স্বরূপ এবং মিমন পয মক রকম অসীম, িা কাকরা পবাোর ক্ষমিা পনই। পকবল্মাত্র িাাঁর মসফাি অেথাৎ, গুণাবমল্ ও িাাঁর কাযথাবল্ীর দ্বারাই 

িাাঁকক আমরা মচনকি পামর। 

মানুষ পাপ ককর িাাঁমি ভাকব িাওবা ককর, িকব মিমন িা কবুল্ ককরন। পয শামস্তর উপযুক্ত, িাকক মিমন শামস্ত পদন। মিমন মহদায়াি পদন। িাাঁর 

মনদ্রা পনই। সমস্ত মবশ্বিেকির রক্ষণাকবক্ষণ ও িত্ত্বাবধাকন মিমন মবন্দুমাত্রও ক্লান্ত হন না। মিমনই সমস্ত মবকশ্বর রক্ষক। এ পযথন্ত আল্লাহ 

িা‘আল্াকক মচনবার িকনয িাাঁর কিগুকল্া পসফাকি কামামল্য়া অেথাৎ, মহৎ গুণাবল্ীর বণথনা পদয়া হকল্া। এিদ্বযিীি যি মহি গুণ আকছ, 

আল্লাহ িা‘আল্াকক িৎসমুদয় দ্বারা মবভূমষি। 

ফল্কো এই পয, সৎ ও মহৎ যি গুণ আকছ, অনামদকাল্ যাবি পস সব আল্লাহ িা‘আল্ার মকধয আকছ এবং মচরকাল্ োককব। মকন্তু পকান পদাষ-

ত্রুমির পল্শমাত্রও িাাঁর মকধয পনই। 

আল্লাহ িা‘আল্ার গুণ সম্বকে কুরআন মািীকদ এবং হাদীস শরীকফর পকান পকান িায়োয় এরূপ উকল্লি আকছ পয, মিমন আশ্চযথামিি হন, 

হাকসন, কো বকল্ন, পদকিন,  শুকনন, মসংহাসনাসীন হন, মনে আসমাকন অবিরণ ককরন। িাাঁর হাি, পা, মুি ইিযামদ আকছ। এসব বযাপাকর 

কিকনা মবভ্রামন্তকি পড়কি বা িকথ-মবিকথ করকি পনই। সহি-সরল্ভাকব আমাকদর আকীদা ও একীন এই রািা উমচি পয, আমাকদর বা অনয 

পকান সৃমষ্ট িীকবর িাাঁর উিা-বসা বা হাি-পা পিা মনশ্চয়ই নয়, িকব পকমন? িা আমাকদর জ্ঞাকনর বাইকর। মপ্রয় ভ্রািৃবৃন্দ!সাবধান!সাবধান!! 

সাবধান!!! শয়িান পযন পধাাঁকা মদকয় পোল্কধাাঁধায় না পফল্কি পাকর। একীনী আকীদা ও অিল্ মবশ্বাস রািকবন পয, আমাকদর বা অনয পকান 

সৃমষ্ট িীকবর সাদৃশয হকি আল্লাহ িা‘আল্া সর্ম্ণূথ পমবত্র ও মহান। 

এ দুমনয়াকি িাগ্রি অবস্থ্ায় চমথ পচাকি পকউ আল্লাহ িা‘আল্াকক পদিকি পাকরমন। কিকনা পারকবও না। িকব িান্নাকি মেকয় িান্নামিরা আল্লাহ 

পাককর দীদার ল্াভ করকব। িান্নাকি এিাই সকবথাৎকৃষ্ট পনয়ামি হকব। 

ে. একমাত্র মিমনই মািল্ুককর ইবাদি-বকন্দেী পাওয়ার উপযুক্ত। আর পকউ ইবাদি পাওয়ার উপযুক্ত নয়। 

আল্লাহ িা‘আল্ার উপর ঈমান আনার অেথ শুধু আল্লাহ িা‘আল্ার অমস্তে স্বীকার করা নয় বরং অমস্তে স্বীকার করার সাকে সাকে িাাঁর উপকরাক্ত 

গুণবাচক কোগুকল্া স্বীকার করাও িরুরী। নিুবা আল্লাহপাককর উপর সরূ্ম্ণথরূকপ ঈমান আনা হকব না এবং পস ঈমান গ্রহণকযােযও হকব না। 

 


