ইসলামের সামে ইোমের সম্পর্ক খুবই নেনবড় র্োটির বযাখযা র্মরা।
ইমানের শাব্দিক অর্ নবশ্বাস,
থ
স্বীর্ার, আস্থা, োেয, র্ৃতজ্ঞ। মুব্দমে হওয়ার মূল শর্থ হনলা ইমাে
আো। আর ইমানের ব্দর্েটি ব্দিক র্ানক। র্া হনলা : অন্তমর নবশ্বাস র্রা, েুমখ স্বীর্ার র্রা এবং
আেল র্রা। আর এই ব্দর্েটি ব্দিক সরাসব্দর ইসলামের সামে নেনবড়ভামব সম্পনর্কত। ইসলাম
শনির
শাব্দিক অর্ থ
হনলা বশ্যতা,
সের্ণ,
ক
আত্মসের্ণ,
ক
অেুগত
র্রা।
ইমানের ৭টি স্তনরর প্রর্ম স্তরটি হনলা আল্লাহর উর্র নবশ্বাস ও ইোে আো। ব্দর্ব্দে আমানির
বর, ব্দবচার ব্দিনের মাব্দলক, সব ক্ষমর্ার
থ
অব্দিকারী, ক্ষমাশীল ও পরম িয়ালু। আল্লাহর যে ৯৯ টি
গুণবাচর্ োে রনয়নে সবগুনলার উপর ইমাে আেনর্ হনব। এই ইমাে অন্তর থর্নক আেনর্
হনব। থমাি কর্া ব্দেনেনক, ব্দেনের সব ইচ্ছানক আল্লাহর ব্দেকি সমপেথ করা োমই হনলা ইমাে।
এবং
র্া
ইমানের
ব্দর্েটি
ব্দিক
ব্দিনয়
আমানির
অেুিাবে
করনর্
হনব।
ইমানের ব্দির্ীয় স্তরটি হনলা যেমরশ্তাগমণর প্রনত নবশ্বাস র্রা। থেনরশর্াগণ েূনরর তর্ব্দর এবং
অিৃশয। র্ারা পুরুষ েে োরীও েে। র্ারা সবিা
থ আল্লাহর হুকুম থমনে চলনেে। এসবব্দকেুই ইমানের
ব্দর্েটি ব্দিক ব্দিনয় ব্দবশ্বাস করনর্ হনব।
ইমানের র্ৃর্ীয় স্তরটি হনলা আসোনে নর্তামবর প্রনত নবশ্বাস র্রা। মােবোব্দর্র কলযানণর
েেয আল্লাহ প্রনর্যক েবীনির উপর ব্দকর্াব োজেল কনরনেে। মহাে আল্লাহর বাণী মােুনষর
কানে থপ ৌঁনে থিওয়ার কােটি শুরু হনয়ব্দেল এই ব্দকর্াবসমূনহর মািযনম যানক বলা হয় আসমাব্দে
ব্দকর্াব। সবনমাি
থ
আসমাব্দে ব্দকর্াব ১০৪ টি। এরমনিয ১০০ টি থোি আর বাব্দক ৪টি বড়
ব্দকর্াব। এগুনলা হনলা - র্াওরার্, যাবুর, ইেজেল ও র্ুরআে। র্ুরআে হমলা সবমশ্ষ
ক
নর্তাব
এবং যগািা োেবজানতর জেয র্ূোঙ্গ
ক জীবে নবধাে।
ইমানের চর্ু র্ স্তরটি
থ
হনলা েনব-রাসুলগমণর প্রব্দর্ ব্দবশ্বাস করা। মােোব্দর্র ব্দহিানয়র্ ও কলযানণর
েেয আল্লাহ যুনগ যুনগ অসংখ্য েব্দব-রাসুল পাটিনয়নেে। মূলর্ েব্দব-রাসুলগণ ব্দেলাম আমানির
পর্ব্দেনিথ শক। র্ারা মােুষনিরনক আল্লাহর বাণী থপ ৌঁনে ব্দিনর্ে, কলযানণর পনর্ আহ্বাে করনর্ে।
সবপ্রর্ম
থ
েব্দব ব্দেনলে হযরর্ আিম (আ.) এবং সবনশষ
থ
েব্দব ও রাসুল ব্দেনলে হেরত েুহাম্মদ
(স.) আমরা হলাম থশষ েব্দবর উম্মর্। মহাে আল্লাহ িুব্দেয়া মিয থর্নকই েব্দব-রাসুলনির ব্দেবাচে
থ
কনরনেে। এবং প্রনর্যক েব্দব ব্দেনলে পুরুষ এবং ব্দববাব্দহর্।
পঞ্চম স্তরটি হনলা আনখরামতর প্রনত নবশ্বাস র্রা। আব্দখ্রার্ হল পরকাল। যার শুরু আনে ব্দকন্তু
থশষ থেই। মূলর্ আব্দখ্রানর্র েীবে শুরু হয় মােুনষর ইনন্তকানলর পর থর্নকই। পরকানলর যাত্রা
শুরু হয় িানপ িানপ। থযমেঃ মৃর্ুয, কবর, ব্দকয়ামর্, হাশর, ব্দমযাে, ব্দসরার্, োন্নার্, োহান্নাম।
ইমানের ষষ্ঠ স্তরটি হনলা তর্নদমর নবশ্বাস র্রা। র্কব্দির মানে হনলা ভাগয। যা আল্লাহ কর্ৃক
থ
ব্দেিাব্দথ রর্। েন্ম থর্নক মৃর্ুয পযন্ত
থ একেে মােুনষর সানর্ যা যা হয় সবই আল্লাহর হুকুনম। র্াই
একেে মুব্দমনের উব্দচর্ ভানলা খ্ারাপ যাই ঘিুক হর্াশ ো হনয় সবিা
থ আল্লাহ্র শুকব্দরয়া করা।

থশষ ও সপ্তম স্তরটি হনলা েৃতযযর র্র র্ুেুরুত্থামের প্রনত নবশ্বাস র্রা। পৃব্দর্বী সৃটির শুরু থর্নক
ব্দকয়ামর্ পযন্ত
থ যর্ মােুষ আনে আল্লাহ সবাইনক পুেরায় েীব্দবর্ করা হনব। আমানির সকল
কানের ব্দহসাব ব্দিনর্ হনব। আল্লাহ খ্ুব সূক্ষ ও দ্রুর্ ব্দহসাব ব্দেনর্ সক্ষম।
রাসূল
সাল্লাল্লাহয
আলাইনহ
ওয়াসাল্লাে
বমলমেেইমাে হনলা- "তয নে নবশ্বাস র্রমব আল্লাহর প্রনত, তাাঁর যেমরশ্তাগমণর প্রনত, তাাঁর নর্তাব
সেূমহর প্রনত, তাাঁর রাসুলগমে প্রনত ও যশ্ষ নদবমসর (আনখরামত) প্রনত এবং ভামগযর
(তর্নদমর) ভাল েমের প্রনত নবশ্বাস র্রমব"। [মুসব্দলম শরীে হািীস েং-১, হযরর্ উমর ইবেুল
খ্াত্তাব রাব্দযআল্লাহু আেহু থর্নক বব্দণর্থ ]
আল্লাহ
র্ুরআমে
বমলে
"আর যে আল্লাহমর্ ও তাাঁর যেমরশ্তামদরমর্ ও তাাঁর নর্তাবসেূহমর্ ও তাাঁররাসুলগণমর্
এবং যশ্ষ নদবসমর্ অস্বীর্ার র্রমব, যস বহযদমু র র্েভ্রষ্ঠতায় র্েভ্রষ্ট হময়মে"। আে-ব্দেসা,
৪/১৩৬
যব্দি ইসলাম ও ইমাে িু‘টি শি একনত্র উনল্লখ্ করা হয় র্নব ইসলাম শনির উনেশয হনলা: বাব্দহযক
কাযাব্দথ ি র্া হনলা পাাঁচটি থরাকে আর ঈমাে শনির উনেশয থগাপেীয় কাযাব্দথ ি র্া হনলা
সার্টি থরাকে। আর যখ্ে ব্দভন্ন োয়গায় বযবহার করা হনব র্খ্ে একটি অপরটির অনর্ ও
থ ব্দবিানে
শাব্দমল হনব।
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহয আলাইনহ ওয়াসাল্লাে বমলমেে, ইসলাম হনলা বাব্দহযক আর ইমাে হনলা
অন্তনরর ব্দবষয়। (ইমাম আহনমি থর্নক বব্দের্)
থ
ইমাে ও আমল, এ িুনয়র সমন্বয়ই হনচ্ছ ইসলাম। ইমাে হল অন্তনরর আমনলর োম। আর ইসলাম
হল বাব্দহযক আমনলর োম। থয ইমাে বা ব্দবশ্বাস কনর থস মুব্দমে। থয বাব্দহযক আমলগুব্দল কনর থস
মুসব্দলম। আমানির উভয় আমল করনর্ হনব।

