
 

 

আসলামের সামথ আোমের সম্পর্ক  খুবআ নেনবড় র্থাটির বযাখযা: 

আমানের লাব্দিক থথ ব্দিশ্বা , স্বীকার, অস্থা, মােয, কৃতজ্ঞ। মুব্দমে ওয়ার মূ লতথ  না 
আমাে অো। অর আমানের ব্দতেটি ব্দিক থানক। 

তা না : ন্তনর ব্দিশ্বা করা , মুনে স্বীকার করা এিং অম করা। অর এআ ব্দতেটি 
ব্দিক রাব্দর আানমর ানথ ব্দেব্দিড়ভানি ম্পব্দকথ ত। আাম লনির লাব্দিক থথ না 
িলযতা, মর্থণ, অত্মমর্থণ, েুগত করা। 

আমানের ৭টি স্তনরর প্রথম স্তরটি না অল্লার ঈর্র ব্দিশ্বা ও আমাে অো। ব্দতব্দে 
অমানির ির, ব্দিচার ব্দিনের মাব্দক, িথ ক্ষমতার ব্দিকারী, ক্ষমালী ও র্রম িয়াু। 

অল্লার যয ৯৯ টি গুণিাচক োম রনয়নে িগুনার ঈর্র আমাে অেনত নি। এআ 
আমাে ন্তর যথনক অেনত নি। যমাট কথা ব্দেনেনক , ব্দেনের ি আচ্ছানক অল্লার 
ব্দেকট মর্থে করা োমআ না আমাে। 

এিং তা আমানের ব্দতেটি ব্দিক ব্দিনয় অমানির েুিািে করনত নি। 

আমানের ব্দিতীয় স্তরটি না যেনরলতাগনণর প্রব্দত ব্দিশ্বা করা। যেনরলতাগণ েূনরর 
ততব্দর এিং িলৃয। তারা র্ুরু েে োরীও েে। তারা িথিা অল্লার হুকুম যমনে 
চনেে। এিব্দকেুআ আমানের ব্দতেটি ব্দিক ব্দিনয় ব্দিশ্বা করনত নি। 

আমানের তৃতীয় স্তরটি না অমাব্দে ব্দকতানির প্রব্দত ব্দিশ্বা করা। মােিোব্দতর 
কযানণর েেয অল্লা প্রনতযক েিীনির ঈর্র ব্দকতাি োব্দে কনরনেে। 

মাে অল্লার িাণী মােুনর কানে যর্ ৌঁনে যিওয়ার কােটি শুরু নয়ব্দে এআ 
ব্দকতািমূনর মািযনম যানক িা য় অমাব্দে ব্দকতাি। 

িথনমাট অমাব্দে ব্দকতাি ১০৪ টি। এরমনিয ১০০ টি যোট অর িাব্দক ৪টি িড় 
ব্দকতাি। 

এগুনা না – তাওরাত, যািুর, আেব্দে ও কুরঅে। 

কুরঅে না িথনল ব্দকতাি এিং যগাটা মােিোব্দতর েেয র্ূেথাঙ্গ েীিে ব্দিিাে। 

 



 

 

আমানের চতুথথ স্তরটি না েব্দি-রাুগনণর প্রব্দত ব্দিশ্বা করা। মােোব্দতর ব্দিানয়ত 
ও কযানণর েেয অল্লা যুনগ যুনগ ংেয েব্দি-রাু র্াঠিনয়নেে। মূত েব্দি-
রাুগণ ব্দোম অমানির র্থব্দেনিথলক। 

তারা মােুনিরনক অল্লার িাণী যর্ ৌঁনে ব্দিনতে , কযানণর র্নথ অহ্বাে করনতে। 
িথপ্রথম েব্দি ব্দোম যরত অিম (অ.) এিং িথনল েব্দি ও রাু ব্দেনে 
যরত মুাম্মি (.) অমরা াম যল েব্দির ঈম্মত। 

মাে অল্লা িবু্দেয়া মিয যথনকআ েব্দি-রাুনির ব্দেিথাচে কনরনেে। এিং প্রনতযক েব্দি 
ব্দেনে র্ুরু এিং ব্দিিাব্দত। 

র্ঞ্চম স্তরটি না অব্দেরানতর প্রব্দত ব্দিশ্বা করা। অব্দেরাত  র্রকা। যার শুরু 
অনে ব্দকন্তু যল যেআ। 

মূত অব্দেরানতর েীিে শুরু য় মােুনর আনন্তকানর র্র যথনকআ। র্রকানর যাত্রা 
শুরু য় িানর্ িানর্। 

যেেেঃ মৃতুয, কির, ব্দকয়ামত, ালর, ব্দমযাে, ব্দরাত, োন্নাত, োান্নাম। 

আমানের ষ্ঠ স্তরটি না তকব্দিনর ব্দিশ্বা করা। তকব্দির মানে না ভাগয। যা 
অল্লা কতৃথ ক ব্দেিথাব্দরত। েন্ম যথনক মৃতুয র্যথন্ত একেে মােুনর ানথ যা যা য় 
িআ অল্লার হুকুনম। 

তাআ একেে মুব্দমনের ঈব্দচত ভানা োরার্ যাআ ঘটুক তাল ো নয় িথিা অল্লাহ র 
শুকব্দরয়া করা। 

যল ও প্তম স্তরটি না মৃতুযর র্র র্ুেুরুত্থানের প্রব্দত ব্দিশ্বা করা। র্ৃব্দথিী ৃব্দির 
শুরু যথনক ব্দকয়ামত র্যথন্ত যত মােু অনে অল্লা িাআনক র্ুেরায় েীব্দিত করা 
নি। 

অমানির ক কানের ব্দাি ব্দিনত নি। অল্লা েুি ূক্ষ ও দ্রুত ব্দাি ব্দেনত 
ক্ষম। 

রাূ াল্লাল্লাহু অাআব্দ ওয়াাল্লাম িননেে- 

 



 

 

আমাে না- “তুব্দম ব্দিশ্বা করনি অল্লার প্রব্দত, তাৌঁর যেনরলতাগনণর প্রব্দত, তাৌঁর ব্দকতাি 
মূনর প্রব্দত , তাৌঁর রাুগনে প্রব্দত ও যল ব্দিিনর (অব্দেরানত) প্রব্দত এিং ভানগযর 
(তকব্দিনর) ভা মনের প্রব্দত ব্দিশ্বা করনি”।  

[মুব্দম লরীে ািী েং-১ , যরত ঈমর আিেু োত্তাি রাব্দযঅল্লাহু অেহু যথনক 
িব্দণথত] 

অল্লা কুরঅনে িনে, 

“অর যে অল্লাহমর্ ও তাাঁর যেমরশতামেরমর্ ও তাাঁর নর্তাবসেূহমর্ ও  

তাাঁররাসুলগণমর্ এবং যশষ নেবসমর্ স্বীর্ার র্রমব , যস বহুেমুর পথভ্রষ্ঠতায় পথভ্রষ্ট 
হময়মে”। অে-ব্দো, ৪/১৩৬ 

যব্দি আাম ও আমাে িু ‘টি লি একনত্র ঈনল্লে করা য় তনি আাম লনির ঈনেলয 
না: 

িাব্দযক কাযথাব্দি তা না র্াৌঁচটি যরাকে অর ইমাে লনির ঈনেলয যগার্েীয় কাযথাব্দি 
তা না াতটি যরাকে। 

অর যেে ব্দভন্ন োয়গায় িযিার করা নি তেে একটি র্রটির নথথ ও ব্দিিানে 
লাব্দম নি। 

রাুুল্লা াল্লাল্লাহু অাআব্দ ওয়াাল্লাম িননেে, আাম না িাব্দযক অর আমাে না 
ন্তনরর ব্দিয়। (আমাম অনমি যথনক িব্দেথত) 

আমাে ও অম , এ িনুয়র মন্বয়আ নচ্ছ আাম। আমাে  ন্তনরর অমনর োম। 
অর আাম  িাব্দযক অমনর োম। 

যয আমাে িা ব্দিশ্বা কনর য মুব্দমে। যয িাব্দযক অমগুব্দ কনর য মুব্দম। 
অমানির ঈভয় অম করনত নি। 

র্পটতার নেেশকে গুমলা গুমলা র্ী র্ী? 

কর্টতা মানে না ভণ্ডাব্দম, ব্দিমুেী েীব্দত, প্রতারো করা। আাব্দম র্ব্দরভাায় এনক িা 
য় “ব্দেোক” অর যয িযব্দি ব্দেোক কনর তানক িা য় মুোব্দেক। 

কর্টতার ব্দেিলথে গুনা ব্দেনচ তুন িরা না: 



 

 

    ১. যেে কথা িন তেে ব্দমথযা কথা িন; 

    ২. ওয়ািা করন ভঙ্গ কনর; 

    ৩. অমােত রােন তার ব্দেয়ােত কনর এিং 

    ৪. ঝগড়া করন শ্লী ভাা িযিার কনর। 

    ৫. ব্দেনেনিরনক মুমাে িন িাব্দি কনর ব্দকন্তু যগার্নে আামনক স্বীকার কনর। 

    ৬. কর্টতারকারী ামাব্দেক ও র্াব্দথথি ানভর অলায় মত্ত থানক। 

 

েনব-রাসুমলর পাথকর্য বণকো র্র: 
 

অল্লাহ  তায়াা মােোব্দতর ব্দিায়নতর েেয িহু েব্দি-রাু িবু্দেয়ানত র্াঠিনয়নেে। 
র্ব্দিত্র কুরঅনে অল্লাহ  িননেেঃ 

“অর প্রনতযক োব্দতর েেয র্থপ্রিলথক রনয়নে”। (ূরা অর-রা ’ি ১৩ , অয়াত ৭) 

কুরঅে মাব্দেনি ২৫ েে েব্দি-রাুনর োম রনয়নে ব্দকন্তু প্রকৃতর্নক্ষ েব্দি-রাুনর 
ংেযা ক্ষাব্দিক। 

েব্দি ও রাু নথথর ব্দিক যথনক িআুটি লনির মনিয র্াথথকয রনয়নে। যযমেঃ 

যানির ঈর্র মাে অল্লার র্ক্ষ যথনক অমােী ব্দকতাি িতীণথ নয়নে তানিরনক 
রাু িা য়। 

যানির ঈর্র অমােী ব্দকতাি িতীণথ য়ব্দে এিং র্ূিথিতী রাুনর ঈর্র যয 
অমােী ব্দকতাি িতীণথ নয়নে যআ ব্দকতানির েুরণ কনর মােুনির যিায়াত 
কনরনেে তানিরনক েিী িা য়। 

প্রনতযক রাুআ েব্দি ব্দেনে ব্দকন্তু প্রনতযক েব্দি রাু েে। 

 

অমানির ব্দপ্রয় েব্দি যরত মুাম্মি (া.) অল্লার যপ্রব্দরত িথনেষ্ঠ ও িথনল েব্দি 
ও রাু। 



 

 

হাশমরর েয়োমে র্য় ধরমের শাোয়াত র্ােকর্র হমব? বযাখযা: 

ব্দকয়ামনতর র্নরর িার্টি  ালর। যব্দিে র্ৃব্দথিী ৃব্দি যথনক শুরু কনর ধ্বং 
ওয়ার র্যথন্ত মস্ত মােুনক েমানয়ত করা নি। র্ব্দিত্র কুরঅনে িা নয়নে- 

“যব্দিে র্ব্দরিব্দতথ ত করা নি এ র্ৃব্দথিীনক েয র্ৃব্দথিীনত এিং র্ব্দরিব্দতথ ত করা নি 
অমাে মূনক এিং যানকরা র্রাক্রমলাী এক অল্লার ামনে াব্দের নি ”। 
(ুরা আিরাব্দম : ৪৮) 

ালনরর কাযথািী নি ূক্ষ অর লাোয়াত না এরআ একটি ংল। ালনরর ময়িানে 
অল্লার হুমুক িযতীত যকঈ কথা িার া র্ানি ো। 

মূত িটুি কারনণ লাোয়াত কনর নি। যথা: 

    ১. র্ার্ীনির ক্ষমা করা িা র্ার্ মােথ ো করার েেয; 

    ২. র্ুণযিােনির মযথািা িৃব্দি ও কযাণ ানভর েেয; 

অর শাোয়াত েআু ধরমের। েথা: 

 

১. শাোয়ামত কুবরা: 

লাোয়ানত কুিরা না িথনেষ্ঠ লাোয়াত। লাোয়ানত কুিরা মূত ব্দাি কাযথ শুরু 
করার লাোয়াত। 

কারণ ালনরর ময়টা এনতা কিিায়ক ভনি যয , ূনযথর প্রচন্ড তানর্ কারও াৌঁটু , 

কানরা যকামড় কানরা িা িুক র্াব্দেনত ডুনি যানি তানির লরীনরর ঘানম। 

মােু েীয় িঃুে-কনি ব্দের্ব্দতত থাকনি তেে যরত অিম (অ.) , যরত েূ 
(অ.), যরত মুা (অ.) প্রভৃব্দত েব্দিনির ব্দেকট ঈর্ব্দস্থত নয় লাোয়ানতর েুনরাি 
করনি। 

 

তারা কনআ র্ারগতা প্রকাল করনি। এময় িাআ মােিী (.) এর ব্দেকট 
ঈর্ব্দস্থত নি। তেে রাূুল্লা (া.) ােিা করনিে এিং অল্লার প্রলংা ও 
তার মযথািা িণথো করনিে। 



 

 

তারর্র ব্দতব্দে তার রনির ব্দেকট ুর্াব্দরল করার েুমব্দত চাআনিে। অল্লা তা ‘অা 
তানক েুমব্দত ব্দিনিে। এরর্র রাূুল্লা (.) ( তানির েেয ) ুর্াব্দরল করনিে। 

মােিী (.) এর নেক াব্দিন লাোয়াত করার কথা িননেে। 

ব্দতব্দে িননেে , “অমানক লাোয়াত (করার ব্দিকার) যিওয়া নয়নে ”। ( ব্দ 
িুোব্দর ও ব্দ মুব্দম) 

২. শাোয়ামত সুগরা: 

 

ব্দকয়ামনতর ব্দিে র্ার্ীনির ক্ষমা ও র্ুণযিােনির মযথািা িৃব্দির েেয লাোয়াত করা 
নি। এটাআ লাোয়ানত ুগরা। েব্দি-রাু , যেনরলতা, লব্দি, অব্দম, ানেে এ 
লাোয়ানতর ুনযাগ র্ানি। 

কুরঅে ও ব্দয়াম (যরাো) লাোয়াত করনি িনও াব্দিন ঈনল্লে অনে। 

অমরা লাোয়ানতর ঈর্র ব্দিশ্বা স্থার্ে করনিা এিং রাূুল্লা (.) এর যিোনো 
র্নথ চনিা েন র্রকান রাূুল্লা (.) এর লাোয়াত যযে অমরা র্াআ যআ 
যিায়া যিব্দল যিব্দল করনিা। 

অলা করব্দে যতামরা এিার আাম ও আমানের ম্পকথ , কর্টতা, েব্দি-রাু এিং 
ালনরর ময়িাে ম্পনকথ  ব্দিব্দভন্ন ব্দিয় োেনত র্ারন ; আাম ও আমানের ম্পকথ , 

কর্টতা, েব্দি-রাু এিং ালনরর ময়িাে ব্দিনয় অরও োেনত চাআন অমানির 
ানথআ থানকা এিং আাম ও তেব্দতক ব্দলক্ষা িআটি ালনরর ময়িাে ভাভানি ধিযয়ে 
করনি। 


