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ভূিমকা 

 والمسل�، األنبييء أشف ع والسالم والصالة العيل�، رب   المد

 .أجع� واحبه هل وع ممد نبيغي

সম� �শংসা আ�াহর জনয, িযিন সম� সৃি�কুেলর রব। 

আর সালাত ও সালাম নািযল েহাক সম� নবী ও রাসূলেদর 

সরদার আমােদর নবী মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 

উপর এবং তার পিরবার-পিরজন ও তার সম� সাহাবীেদর 

উপর।  

আ�াহ তা‘আলা আমােক অ�েরর আমলসমূহ িবষয় স�িলত 

একিট ইলমী �িশক্ েকাসা �দােনর সুেযাগ েদন, যােত েমাট 

বােরািট �াস িছল। আর আমার সােথ ‘যাদ �েপর’ ইলমী 

িবভাগিট িছল। তারা আেলাচনাগেলােক বতামােন বই আকাের 

�কাশ করার েচ�া চািলেয় যাে�ন।  

অ�েরর আমলসমূেহর �থম আমল হল ইখলাস, যা ইবাদেতর 

মগজ ও রহ এবং আমল কবুল হওয়া বা না হওয়ার মানদ�। 

আর ইখলাস অ�েরর আমলসমূেহর সবাািিক গররপূ্া িবষয় ও 

সেবাাা চূড়া ও আমলসমূেহর �িান িভি�। আর এিটই হল, সম� 

নবী ও রাসূলেদর দাওয়ােতর চািবকািঠ। আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

﴿ ٓ ْ  َوَما ِمُرٓوا
ُ
َّ  أ ِ ِ  ْ َ  ِ�َۡعُبُدوا َّ  ]  ٥: اليغ [ ﴾ ُحَنَفآءَ  �ّ�ِينَ  َ�ُ  ُ�ۡلِِص�َ  �
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“আর তােদরেক েকবল এই িনেদাশ েদয়া হেয়িছল েয, তারা েযন 

আ�াহর ‘ইবাদাত কের তারই জনয দীনেক একিন� কের”। [সূরা 

আল-বািয়যনাহ, আয়াত: ৫] 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন,  

﴿ ََ
َ
�  ِ ّ  ]  ٣: الزمم[ ﴾٣ �ۡ�َالُِص  �ّ�ِينُ  َِ

“েজেন রাখ, খােলস �ীন েতা আ�াহরই”। [সূরা আয-যুমার: ৩] 

আর আ�াহ র দরবাের আমােদর কামনা িতিন েযন আমােদর 

আমলগেলা কবুল কেরন, আমােদর িনয়যতসমূেহ ইখলাস তথা 

িন�া �দান কেরন এবং আমােদর অ�রসমূহ সংেশািন কের 

েদন। িন�য় িতিন �ব্কারী  েদা‘আ কবুলকারী।  

 

মুহা�াদ সােলহ আল মুনাে�দ  
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ইখলােসর অথা 

ইখলােসর আিভিািনক অথা:  

ইখলাস শ�িট আরিব أخلَص শ� হেত িনগাত। এ শে�র 

 ,অথাাৎ [إخالايً ] ,আর এর মাছদার ُ�ِْلص ,হল [মুজােরয়] مضيرع

িনেরট বা খািট ব�; েকােনা ব� িনেভাজাল ও খািট হওয়া এবং 

তার সােথ েকান িকছুর সংিম�্ না থাকােক ইখলাস বেল। 

েযমন, বলা হয়   وأخلص المجل ديغه অথাাৎ, েলাকিট তার �ীনেক 

েকবল আ�াহর জনযই খাস করল। েলাকিট তার �ীেনর িবষেয় 

আ�াহর সােথ কাউেক িমলায়-িন বা শিরক কের িন। আ�াহ 

তা‘আলা বেলন,  

ِعَباَدكَ ﴿ َّ ِ  ]  ٤٠: الجم[ ﴾٤ �لُۡمۡخلَِص�َ  ِمۡنُهمُ  ِ

“তােদর মিয েথেক আপনার মুখিলস বা একা� বা�াগ্ ছাড়া”। 

এখােন �لَص� শ�িটর লাম ‘যবর’ সহকাের রেয়েছ। তেব 
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েকােনা েকােনা েকরাআেত �ِلص� অথাাৎ লােমর নীেচ ‘েযর’ 

সহকােরও পড়া হেয়েছ।  

সা‘লাব রহ. বেলন,  ِِص��ل  (লাম এর নীেচ ‘েযর’ 

সহকাের) এর অথা যারা ইবাদতেক েকবল আ�াহর জনযই কের 

থােকন। আর  َ�ۡلَِص�ُ (লােমর উপর ‘যবর’ সহকাের) এর অথা, 
যােদরেক আ�াহ একা�ভােব িনেজর কের িনেয়েছন।   

যা�াজ রহ. বেলন, আ�াহর তা‘আলার বা্ী- 

ۚ  �ۡلِكَ�ٰبِ  ِ�  َو�ۡذُكرۡ ﴿ ٰ ََ َٗ  َوَ�نَ  ُ�ۡلَٗصا َ�نَ  َُِِّهۥ ُم�  ] ٥١: مم�م[ ﴾٥ َّبِّيٗا رَُس�

“আর �র্ করন িকতােব মূসােক। অবশযই িতিন 

িছেলন ‘মুখলাস’ (একা� কের েনওয়া) এবং িতিন িছেলন রাসূল 

নবী”। [সূরা মারয়াম, আয়াত: ৫১] এখােন  ًلَصي� শ�িটর লাম 

‘যবর’ সহকাের রেয়েছ। তেব েকােনা েকােনা েকরাআেত  ًِلصي� 

অথাাৎ লােমর নীেচ ‘েযর’ সহকােরও পড়া হেয়েছ। আর لَص� 

শে�র অথা: আ�াহ যােক খািট কেরেছন এবং ময়লা-আবজানা 

হেত মু� কের, যােক িনবাাচন কেরেছন। আর মুখিলস ِلص� 
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শে�র অথা: েয একা�ভােব আ�াহর এককর বা তাওহীদ �িত�া 

কেরেছ। এ কারে্ই قل هو ا  أحد [তুিম বল, আ�াহ এক]। এ 

সূরািটেক সূরা ইখলাস নামকর্ করা হেয়েছ। [কার্, এ 

সূরািটেত আ�াহেক এককেরর েঘাষ্া রেয়েছ] 

আ�ামা ইবনুল আসীর রহ. বেলন, এ সূরািটেক সূরা 

ইখলাস বেল নাম রাখার কার্ হল, এ সূরািট আ�াহ তা‘আলার 

সীফাত বা গ্াগ্সমূহ ব্ানার জনয িনিদা�। অথবা এ জেনয েয, 

এ সূরার িতলাওয়াতকারী আ�াহর জনয খােলসভােব তাওহীদ বা 

তাঁর এককর সাবয� কের।  

আর ‘কািলমাতুল ইখলাস’ বলেত ‘কােলমাতুত 

তাওহীদেকই’ বুঝােনা হেয় থােক।  

খােলস ব� বলেত বুঝায়, েস পির�ার ব�েক, যা েথেক 

যাবতীয় িম�্ দূরীভূত করা হেয়েছ।০F

1 

                                                           
1 িলসানুল আরব ২৬/৭; তাজুল আরস, পৃ. ৪৪৩৭। 
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িফেরাযাবাদী রহ. বেলন,   أخلص এ কথার অথা হল, 

“েস িরয়া তথা �দশােন�া বা েলৗিককতা ছাড়ল।”১F

2  

আ�ামা জুরজানী রহ. বেলন, ইখলােসর আিভিািনক 

অথা: “ইবাদত-আনুগেতয িরয়া তথা �দশােন�া পিরহার করা।”২F

3  

ইখলােসর পািরভািষক অথা:  

আেলমগ্ ইখলােসর একািিক সংজা ব্ানা কেরেছন। 

তার মেিয গররপূ া্ কেয়কিট িনে  আেলাচনা করা হল:- 

- ইবনুল কাইেয়যম রহ. বেলন, “ইবাদেতর �ারা একমা� এক 

আ�াহর উে�শয েনওয়া।”3F

4  

- আ�ামা জুরজানী রহ. বেলন, “মানবা�ার পির��তায় িব� 

ঘটায় এ িরেনর যাবতীয় ময়লা-আবজানা েথেক অ�র খািল 

করােকই ইখলাস বেল। আর েসটার মূলকথা হে�, �িতিট ব�র 

                                                           
2 আল-কামুসুল মুহীত, ৭৯৮। 
3 তা‘রীফাত: ২৮। 
4 মাদােরজুস সােলকীন ২/৯১। 
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েকে� এ কথা িচ�া করা যায় েয, তার সােথ েকােনা না েকােনা 

ব�র সংিম�্ থাকেত পাের, তেব যখন েকােনা ব� অনয িকছুর 

সংিম�্ েথেক মু� হয়, তখন তােক খােলস বা খািট ব� বলা 

হয়। আর এ খািট করার কাজিট স�াদন করার নাম হে� 

ইখলাস।” আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

ََۡ�ٰمِ  ِ�  لَُ�مۡ  ننّ ﴿
َ
�ۡ�  ۖ  َوَد�ٖ  فَۡرثٖ  َ�ۡ�ِ  ِمنۢ  ُ�ُط�َِهِۦ ِ�  ّمِّما ُّۡسقِيُ�م لَعِۡ�َٗة

ًَنا ٰرِ�ِ�َ  َسآ�ِٗغا َخالِٗصا َّ َّ   ]  ٦٦: الحل[ ﴾٦ ّلِل

“আর িন�য় চতু�দ জ�েত রেয়েছ, েতামােদর জনয িশকা। তার 

েপেটর েভতেরর েগাবর ও রে�র মিযখান েথেক েতামারেক 

আিম দুি পান করাই, যা খািট এবং পানকারীেদর জনয 

�া��যকর”। [সূরা নাহাল, আয়াত: ৬৬]  

এখােন দুি খািট হওয়ার অথা তার মেিয র� ও েগাবর ইতযািদর 

েকােনা �কার সংিম�্ থাকার অবকাশ না থাকা।৪F

5  

                                                           
5 তা‘রীফাত:২৮। 
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- আবার েকউ েকউ বেলন, ইখলাস হল, “আমলগেলা যাবতীয় 

ময়লা-আবজানা মু� ও িনেভাজাল করা।”৫

6  

- হযাইফা আল মুরআশী রহ. বেলন, “বা�ার ইবাদত �কাশয ও 

েগাপেন উভয় অব�ােত একই পযাােয়র হওয়ার নাম ইখলাস”।६

7  

- আবার েকউ েকউ বেলন, ইখলাস হে�, আ�াহ ছাড়া আর 

কাউেক �ীয় আমেলর উপর সাকয িহেসেব তালাশ না করা, আর 

িবিনময়দাতা িহেসেবও েকবল তাঁেকই �হ্ করা।”8  

ইখলােসর অেথা সালােফ সােলহীনেদর েথেক বহ উি� বি্াত 

হেয়েছ, েযমন-  

- যাবতীয় আমল একমা� আ�াহর জনয করা; যােত গাইর�াহ বা 

আ�াহ ছাড়া অনয কারও জনয েসখােন েকােনা অংশ না থােক। 

- আমলেক সৃি�কুেলর সবার পযােবক্ মু� কের �� করা 

(েকবল আ�াহর পযােবকে্ রাখা) 
                                                           
6 তা‘রীফাত:২৮। 
7 আত-তীবইয়ান ফী আ-দােব হামালািতল কুরআন: ১৩। 
8 মাদােরিজস সােলকীন, ২/৯২।  
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- আমলেক যাবতীয় (িশকা, িরয়া ইতযািদর) িম�্ েথেক �� 

রাখা।”9 

মুখিলেসর সংজা: মুখিলস েস বযি�, েয আ�াহর সােথ তার আ�া 

খািট ও সংেশািিত হওয়ায়, মানুেষর অ�র েথেক তার মান-মযাাদা 

পুেরাপুির েবর হওয়ােত েকােনা �কার পরওয়া কের না। তার 

আমেলর একিট ক্া বা িব�ু পিরমা্ িবষেয়ও মানুষ অবগত 

েহাক, তা েস পছ� কের না।  

অেনক সময় েদখা যায়, মানুেষর কথায় ও শরীয়েতর ভাষায়, 

‘িনয়যত’ শ�িট ‘ইখলাস’ এর �ােন বযবহত হে�।  

তেব িফকহিবদেদর মেত িনয়যেতর মূল হে�, �াভািবক কমাকা� 

েথেক ইবাদতেক পৃথক করা এবং এক ইবাদতেক অপর ইবাদত 

েথেক আলাদা করা।৯

10  

                                                           
9 মাদােরজুস সােলকীন, ২/৯১-৯২। 
10 জােম‘উল উলূম ওয়াল িহকাম: ১/১১। 
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�াভািবক কমা েথেক ইবাদতেক পৃথক করা, েযমন- পির��তার 

জনয েগাসল করা েথেক নাপাক হওয়ার কারে্ েগাসল করােক 

আলাদা করা।  

এক ইবাদত েথেক অপর ইবাদতেক পৃথক করা। েযমন- 

েযাহেরর সালাতেক আছেরর সালাত েথেক পৃথক করা।  

উে�িখত সংজার আেলােক বলা যায় েয, িনয়যেতর িবষয়িট 

আমােদর আেলাচনার আেলাচয িবষয় নয়। িক� যিদ েকউ িনয়ত 

শ� বেল, আমল �ারা উে�শয িনিাার্ করা বুঝায় এবং আমলিট 

মহান আ�াহ- যার েকােনা শিরক নাই- তার জনয, নািক আ�াহ 

ও গাইর�াহ উভেয়র জনয? (তা িনিাার্ করা বুঝায়) তাহেল এ 

িরেনর ‘িনয়ত’ ‘ইখলাস’ এর অেথার অ�ভুা� (আর তখন তা 

আমােদর আেলাচয িবষয় িহেসেব গ্য হেব)।  

ইবাদেত ‘ইখলাস’ ও ‘সতযবািদতা’ উভয় শ� অেথার িদক 

িবেবচনায় �ায় কাছাকািছ। তেব উভেয়র মােঝ সামানয পাথাকয 

আেছ।  
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�থম পাথাকয: সতযবািদতা হল মূল এবং তা সবাাে�। আর 

ইখলাস হল, তার শাখা ও অনুগামী।  

ি�তীয় পাথাকয: যতক্ পযা� বা�া তার আমেল �েবশ কের না 

ইখলাস ততক্ পযা� অি�ের আেস না। আমেল �েবশ করার 

পরই ইখলােসর �� আেস। পকা�ের ‘সতযবািদতা’ তা আমেল 

�েবশ করার পূেবাও হেত পাের।১০

11  

                                                           
11 তা‘রীফাত ২৮। 
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ইখলােসর আেদশ 

কুরআেন করীেম ইখলাস:  

আ�াহর তা‘আলা তার িকতােবর একািিক জায়গায় তার 

বা�ােদর ইখলাস অবল�ন করার িনেদাশ েদন। আ�াহ তা‘আলা 

বেলন, 

 ﴿ ٓ ْ  َوَما ِمُرٓوا
ُ
َّ  أ ِ ِ  ْ َ  ِ�َۡعُبُدوا َّ ْ  ُحَنَفآءَ  �ّ�ِينَ  َ�ُ  ُ�ۡلِِص�َ  � ْ  �لّصلَٰ�ةَ  َوُ�قِيُم�ا  َوُ�ۡؤتُ�ا
 ۚ َكٰ�ةَ َّ  ]  ٥: اليغ [ ﴾٥ �ۡلَقّيَِمةِ دِينُ  َوَ�ٰلَِك  �ل

“আর তােদরেক েকবল এই িনেদাশ েদয়া হেয়িছল েয, তারা েযন 

আ�াহর ‘ইবাদাত কের তারই জনয দীনেক একিন� কের, সালাত 

কােয়ম কের এবং যাকাত েদয়; আর এিটই হল সিঠক দীন”। 

[সূরা আল-বািয়যনাহ, আয়াত: ৫] 

আ�াহ তা‘আলা তার নবী মুহা�াদ সা. েক ইবাদেত মুখিলস বেল 

দাবী করার িনেদাশ েদন এবং বেলন- 

َ  قُلِ  ﴿  َّ ۡ�ُبدُ  �
َ
 ]  ١٤: الزمم[ ﴾ ١ دِيِ�  ّ�ُۥ ُ�ۡلِٗصا أ
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বল, ‘আিম আ�াহর-ই ইবাদত কির, তারই জনয আমার আনুগতয 

একিন� কের’। [সূরা যুমার, আয়াত: ১৪] 

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন, 

ِ  َوَمَماِ�  َوَ�َۡيايَ  َوُُُسِ�  َصَ�ِ�  ِِنّ  قُۡل  ﴿  ّ ۥۖ  َ�ِ�َك  ََ  ١ �ۡلَ�ٰلَِم�َ  َرّبِ  َِ ُ�َ 
ِمۡرُت  َو�َِ�ٰلَِك 
ُ
۠  أ ََا

َ
ّوُل  َو�
َ
 ]  ١٦٣  ،١٦٢: االنعيم[ ﴾ ١ �لُۡمۡسلِِم�َ  أ

বল, িন�য় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও 

আমার মৃতুয আ�াহর জনয, িযিন সকল সৃি�র রব। তার েকােনা 

শরীক েনই এবং আমােক এরই িনেদাশ �দান করা হেয়েছ। আর 

আিম মুসিলমেদর মেিয �থম’। [সূরা আনআম, আয়াত: ১৬১, 

১৬২]  

আ�াহ তা‘আলা তার িনেজর স�েকা ব্ানা িদেত িগেয় বেলন, 

িতিন মানুেষর হায়াত ও মওতেক সৃি� কেরেছন, যােত িতিন 

মানুষেক পরীকা কেরন, তােদর মেিয উ�ম ও সু�র আমলকারী 

েক? আ�াহ তা‘আলা বেলন, 
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ِي﴿  َّ يُّ�مۡ  ِ�َۡبلَُ�ُ�مۡ  َو�ۡ�ََيٰ�ةَ  �لَۡمۡ�َت  َخلَقَ  �
َ
ۡحَسنُ  �

َ
َُ  َوُه�َ  َ�َمٗ�ۚ  أ  �ۡلَعَِ�

 ]  ٢: اللك[ ﴾٢ �ۡلَغُف�رُ 

“িযিন মৃতুয ও জীবন সৃি� কেরেছন যােত িতিন েতামােদরেক 

পরীকা করেত পােরন েয, েক েতামােদর মেিয আমেলর িদক 

েথেক উ�ম। আর িতিন মহাপরা�মশালী, অিতশয় কমাশীল”। 

[সূরা মুলুক, আয়াত: ২]  

ফুদাইল ইবনু আয়া� রহ. সু�র আমল স�েকা বেলন, “েসটা 

হে�, েবিশ ইখলাস অবল�নকারী ও সিঠক আমলকারী। 

েলােকরা তােক িজজাসা করল, েহ আবু আলী! েবিশ ইখলাস 

অবল�নকারী ও সিঠক আমলকারী’ এ কথার অথা িক? উ�ের 

িতিন বলেলন, “আমল যিদ খােলসভােব একমা� আ�াহর 

উে�েশয হয়, িক� তা সিঠক না হয়, তা হেল তা �হ্েযাগয হেব 

না। আর যিদ সিঠক হয় িক� খােলসভােব একমা� আ�াহর জনয 

না হয়, তেব তাও �হ্েযাগয হেব না। আমল অবশযই খােলস ও 

সিঠক হেত হেব। েকবল আ�াহর জনয জনয আমল করােক 

খােলস বেল। আর রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর 
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সু�ত অনুযায়ী আমল করােক সিঠক বেল”। ইমাম ইবেন 

তাইিময়যাহ রহ. ফুদাইেলর কথার সােথ েযাগ কের বেলন, এ হল, 

আ�াহ তা‘আলার বা্ী, 

ْ  َ�نَ  َ�َمن﴿  ََ  َ�ٰلِٗحا َ�َمٗ�  فَۡلَيۡعَمۡل  َرّ�ِهِۦ لَِقآءَ  يَۡرُج�ا  َرّ�ِهِۦٓ  بِِعَباَدةِ  �ُۡ�ِكۡ  َو
َحَدۢ�
َ
 ]  ١١٠: الكهف[ ﴾١ أ

“সুতরাং েয তার রেবর সাকাৎ কামনা কের, েস েযন সৎকমা 

কের এবং তার রেবর ইবাদােত কাউেক শরীক না কের।” [সূরা 

কাহাফ, আয়াত: ১১০]১১F

12 এ আয়ােতর বা�বায়ন।  

আমীর আস-সানআনী রহ. বেলন,  

ْعميُر ف َ�ْ�ِ َطيَع ٍ 
َ
ْْ نَك األ يُ  وَْهَو َساُب    رَقضت ََ َمل رَْم ََ   ِسَو  

َْ َخماُب    لَم يَ�ْن ِ  فِعلَُك َخيلِصيً إِاا  ُّ نغَيٍء قَْد ننيَ   َف

َت 
َ
ٌ  إِاََا أ َعَمِل اِإلْخَالُص َشْ

ْ
َقتُْه ُسغت   َوِ�تَيُب   فَِلل ََ  َوقَْد َوا

                                                           
12 মাজমুউল ফাতওয়া ৩৩৩/১। 
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অথা, েতামার সারা জীবন আ�াহর নাফরমািনেত অিতবািহত হল। 

েকবল এমন িকছু আমল যা েতামার স�ি� িবিান কের, আসেল 

তা মিরিচকা,  

যখন েতামার কমা খােলসভােব আ�াহর জনয হেব না তখন তুিম 

যত ঘরই বানাও না েকন, তা িবরান ঘর।  

আমেলর জনয েতা ইখলাস শতা। যখন তুিম আমেল ইখলাস 

িনি�ত করার সােথ তা কুরআন ও সূ�াহ অনুযায়ী কর।  

আ�াহর জনয সবাািান আ�সমপান এবং ইহসান তথা আ�াহর 

রাসূেলর সু�েতর অনুসর্ করােক আ�াহ তা‘আলা ‘সবাািিক 

সু�র �ীন’ বেল আখযািয়ত কেরেছন। িতিন বেলন, 

ۡحَسنُ  َوَمنۡ ﴿ 
َ
ۡسلَمَ  ّمِّمنۡ  دِيٗنا أ

َ
ِ  وَۡجَهُهۥ أ ّ ََّبعَ  ُ�ِۡسنٞ  وَُه�َ  َِ  ِِبَۡ�ٰهِيمَ  ِمّلةَ  َو�

 ۗ َذَ  َحنِيٗفا َّ ُ  َو� َّ  ]  ١٢٥:  النسيء[ ﴾١ َخلِيٗ�  ِِبَۡ�ٰهِيمَ  �

“আর দীেনর বযাপাের তার তুলনায় েক উ�ম, েয সৎকমা পরায়্ 

অব�ায় আ�াহর কােছ িনজেক পূ্া সমপা্ করল এবং একিন� 

ভােব ইবরাহীেমর আদশা অনুসর্ করল? আর আ�াহ 
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ইবরাহীমেক পরম ব�ুরেপ �হ্ কেরেছন।” [সূরা িনসা, আয়াত: 

১২৫] এখােন আ�াহর জনয পূ্াাা আ�সমপান বা আনুগতয করার 

অথা ইখলাস, আর এহসান অথা, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর সু�েতর অনুসর্।  

আ�াহ তা‘আলা তার �ীয় নবী ও তার উ�তেক মুখিলসেদর 

সােথ থাকার িনেদাশ েদন। আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

ِينَ  َمعَ  َ�ۡفَسَك  َو�ۡصِ�ۡ ﴿ َّ ۥۖ  يُرِ�ُدونَ  َو�ۡلَعِ�ِّ  بِٱۡلَغَدٰوةِ  َرّ�ُهم يَۡدُع�نَ  � ََ  وَۡجَهُه  َو
ۖ  �ۡ�ََيٰ�ةِ  زِ�َنةَ  تُرِ�دُ  َ�ۡنُهمۡ  َ�ۡيَناكَ  ََۡعدُ   ]  ٢٨: الكهف[ ﴾٢ �ّ�ۡ�َيا

আর তুিম িনজেক ৈিযাশীল রাখ তােদর সােথ, যারা সকাল-স�যায় 

তােদর রবেক ডােক, তার স�ি�র উে�েশ এবং দুিনয়ার জীবেনর 

েসৗ�যা কামনা কের। [সূরা কাহাফ, আয়াত: ২৮]  

আর যারা আ�াহর স�ি� কামনা কেরন, তােদর স�েকা আ�াহ 

তা‘আলা বেলন, “অবশযই তারা সফলকাম”। আ�াহ তা‘আলা 

বেলন,  
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ِينَ  َخۡ�ٞ  َ�ٰلَِك  �لّسبِيِل�  َو�ۡ�نَ  َو�لِۡمۡسِك�َ  َحّقُهۥ �ۡلُقۡرَ�ٰ  َذا اتِ  َٔ َ� ﴿ َّ ِ  يُرِ�ُدونَ  ّل
ِۖ  وَۡجهَ  َّ ٰ�َِك  � ََ ْو

ُ
 ]  ٣٨: الموم[ ﴾٣ �لُۡمۡفلُِح�نَ  ُهمُ  َوأ

“অতএব আ�ীয়-�জনেক তােদর হক িদেয় দাও এবং িমসিকন 

ও মুসািফরেকও। এিট উ�ম তােদর জনয, যারা আ�াহর স�ি� 

চায় এবং তারাই সফলকাম।” [সূরা রম, আয়াত: ৩৮] 

আর আ�াহ তা‘আলা মুখিলসেক জাহা�াম হেত মুি� েদয়া ও 

িকয়ামেতর িদন আ�াহর স�ি� লােভর �িত�িত েদন। আ�াহ 

তা‘আলা বেলন,  

ّنُبَها﴿ ََ ََۡ�  َوَسُي
َ
ِي ١ �ۡ� َّ ٰ  َماَ�ُۥ يُۡؤِ�  � َّ َ ََ َحدٍ  َوَما ١ ََ

َ
 ّ�ِۡعَمةٖ  ِمن ِعنَدهُۥ ِ�

 ٰٓ ََ ۡ ُُ ١  َّ ٰ  َرّ�ِهِ  وَۡجهِ  �بۡتَِغآءَ  ِِ َ�ۡ
َ
] ٢١  ،١٧: الليل[ ﴾ ٢ يَۡرَ�ٰ  َولََسۡ�َف  ٢ �ۡ�

 “তারা তা েথেক দূের রাখা হেব পরম মু�াকীেক। েয তার স�দ 

দান কের আ�-শিির উে�েশয, আর তার �িত কােরা এমন 

েকান অনু�হ েনই। যার �িতদান িদেত হেব। েকবল তার মহান 

রেবর স�ি�র �তযাশায় আর অিচেরই েস সে�াষ লাভ করেব।  

[সূরা লাইল, আয়াত: ১৭-২১] 
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আ�াহ তা‘আলা জা�ািতেদর গ্াগ্ ব্ানা করেত িগেয় বেলন, 

“তারা দুিনয়ােত মুখিলস।” আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

ِ  لِ�َۡجهِ  ُ�ۡطعُِمُ�مۡ  ِِّ�َما﴿  َّ آءٗ  ِمنُ�مۡ  َُرِ�دُ  ََ  � ََ ََ  َج  ﴾٩ ُشُك�ًرا َو
 ]  ٩: اال�سين[

“তারা বেল, ‘আমরা েতা আ�াহর স�ি�র উে�েশয েতামােদরেক 

খাদয দান কির। আমরা েতামােদর েথেক েকােনা �িতদান চাই না 

এবং েকান েশাকরও না।” [সূরা ইনসান, আয়াত: ৯] 

আর আ�াহ তা‘আলা মুখিলসেদর িকয়ামেতর িদন মহা িবিনময় 

েদয়ার েঘাষ্া েদন। আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

 ﴿  َّ َۡ�ٮُٰهمۡ  ّمِن َكثِ�ٖ  ِ�  َخۡ�َ  � َّ  َّ ِ َمرَ  َمنۡ  ِ
َ
وۡ  بَِصَدقَةٍ  أ

َ
وۡ  َمۡعُروٍف  أ

َ
 ِِۡصَ�ٰ� أ

ۡفَعۡل  َوَمن �َّاِس�  َ�ۡ�َ  ِ  َمۡرَضاتِ  �بۡتَِغآءَ  َ�ٰلَِك  ََ َّ ۡجًرا َُۡؤَِيهِ  فََسۡ�َف  �
َ
 َعِظيٗما أ

 ]  ١١٤:  النسيء[ ﴾ ١

“তােদর েগাপন পরামেশার অিিকাংেশ েকােনা কলযা্ নাই। তেব 

[কলযা্ আেছ] েয িনেদাশ েদয়, সদকা িকংবা ভােলা কাজ অথবা 

মানুেষর মেিয মীমাংসার। আর েয তা আ�াহর স�ি� লােভর 



 

22 

উে�েশয করেব তেব অিচেরই আিম তােক মহা পুর�ার দান 

করব।” [সূরা িনসা, আয়াত: ১১৪]  

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন, 

 �ّ�ۡ�َيا َحۡرَث  يُرِ�دُ  َ�نَ  َوَمن َحۡرثِهِۦۖ  ِ�  َ�ُۥ َََِدۡ  ��ِخَرةِ  َحۡرَث  يُرِ�دُ  َ�نَ  َمن﴿ 
 ]  ٢٠: الشور [ ﴾٢ َِّصيٍب  ِمن ��ِخَرةِ  ِ�  َ�ُۥ َوَما ِمۡنَها َُۡؤتِهِۦ

“েয আিখরােতর ফসল কামনা কের, আিম তার জনয তার ফসেল 

�বৃিি দান কির, আর েয দুিনয়ার ফসল কামনা কের, আিম 

তােক তা েথেক িকছু েদই এবং আিখরােত তার জনয েকান 

অংশই থাকেব না”। [ সূরা শূরা, আয়াত: ২০] 

হািদেস রাসূেল ইখলাস: 

-িনয়েত সতযবািদতা ও ইখলােসর গরর স�েকা রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম একািিক হািদস ব্ানা কেরন এবং িতিন 

আমেলর িভি� এ দুিটেকই িনিাার্ কেরন। েযমন- ওমর ইবনুল 

খা�াব রািদয়া�াহ আনুহ হেত বি্াত, িতিন বেলন, রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  
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ُّ اْمِمئ َمي نََو «  َمي ل  »...إمتَمي األْعميُل نيِلّيتيِ ، َوّمت

 অথা, সম� আমল িনয়েতর উপর িনভারশীল, �িতিট মানুষ যা 

িনয়ত কের, েস তাই পােব।১২F

13 হািদসিট রাসূেলর হািদসসমূহ হেত 

একিট গররপূ্া হািদস। কার্, শরয়ী িবিােনর জনয এিট একিট 

অতীব গররপূ্া ও েমৗিলক হািদস। যাবতীয় সব ইবাদত এরই 

অ�ভুা�, েকান ইবাদত এ হািদেসর বািহের নয়। েযমন- সালাত, 

সাওম, িজহাদ, হজ ও সদকা ইতযািদ সব ইবাদত িবশি িনয়ত ও 

ইখলােসর মুখােপকী।  

মেন রাখেন, ‘মানুেষর সব আমল িনয়েতর উপর িনভারশীল’ এ 

হািদসিটেত রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম শিু গররপূ্া 

কায়দািটর কথা বেলই েথেম যানিন, বরং িনয়ত ও ইখলােসর 

গরর িবেবচনা কের, িতিন কতক আমেলর কথা উে�খ কেরন 

এবং িনয়তেক িবশি করার উপর িবেশষ গরর েদন। 

আমলসমূহ িন রপ:  

তাওহীদ: রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

                                                           
13 বুখাির, হািদস নং ১ মুসিলম, হািদস: ১৯০৭। 
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بْد   «    ََ ت : َمي قَيَلََ  نَْواُب التَسميِء حت
َ
ُ أ
َ
ْْ ل ُّ ُ�لًصي إال فُتح َ إِال ا  َ 

َ
ال إل

 الَعْمِش َمي اْجتَغَب الَكبَيئِمَ 
َ
ِِ إِل  » ُفْي

আ�াহর স�ি� লােভর উে�েশয যখনই েকান বা�া লা ইলাহা 

ই�া�াহ বলেব, তার জনয আসমােনর দরজাসমূহ আরশ পযা�  

খুেল েদয়া হেব, যতক্ পযা� েস কিবরা গনাহ না করেব।১৩F

14   

মসিজদসমূেহ গমন করা: রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বেলন,  

ِِ ُسوقِه َخَسً  َاالُة المتُجِل ِف « اعََميَعِ  رَُضعتُف َعَ َاالرِه ِف نَيْتِه َو
أ ََ  الَمْسِجِد ال  وَِعِش�َن َْعييً، والَك أنه إِاا رَو

َ
ََ إل وَء ُممت َخَم فَأحَسَن الَو

غُه نَهي  ََ ُت  ، وَُح ُ نَهي َدََرَج  
َ
ْْ ل  ُرفَع

ت
َالةُ لَم �ُ َخةَوةً إِال �مُِجُه إِال الصت

 خَ 
ّ
، فََِاََا َالت لَْم رََزِل الَمَالئَ�ُ  رَُصّ  َعلَيِه َمي َداَم ِف ُمَصال اللتُهمت َاّل : ةِي،َ  

َالةَ . َعلَيِْه، اللتُهمت ارَحهُ  َمالصت ََ َحُدُمم ِف َاالٍة َمي اْمتَ
َ
 » َوال يََزاُل أ

জামােত সালাত আদায় করেল, �ীয় ঘের বা েদাকােন সালাত 

আদায় করা হেত, পঁিচশগ্ েবিশ সাওয়াব েদয়া হেব। কার্, 

যখন েকান বযি� সু�র কের ওজু কের, সালাত আদায় করার 

                                                           
14 িতরিমিয, হািদস: ৩৫৯০, আ�ামা আলবানী হািদসিটেক হাসান বেলন।  
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উে�েশয মসিজেদর িদক রওয়ানা হয়, �িতিট কদেম তার মযাাদা 

বৃিি করা হয় এবং তার েথেক গনাহগেলা কমা করা হয়। আর 

যখন সালাত আদায় কের, েফেরশতারা সবাদা তার উপর রহমত 

বষা্ করেত থােক। েফেরশতারা বলেত থােক, েহ আ�াহ তুিম 

তার উপর দয়া কর, তােক তুিম রহম কর। যখন েকান বযি� 

সালােতর অেপকায় থােক, েস সালােতই থােক।१४

15[সালাত আদায় 

করার সাওয়াব েপেত থােক] 

েরাজা রাখা: রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

دَم ِمْن َانْبِهََِمْن ايم َرَمَضيَن «    ُ َمي َفقت
َ
 » إِيَمينيً َواْحِِسينيً ُفِيَمل

“েয বযি� িববাস ও আশা িনেয় রমযােনর েরাজা রােখ, তার 

অতীেতর গনাহসমূহ কমা কের েদয়া হয়”।१५F

16  

ِر َسبِْعَ� َخِم�ييً «   
ت
َد ا  وْجهه َعن الي  » من ايَم يْوميً ِف َسِبيِل ا  نعت

                                                           
15 বুখাির: ৬২০। 
16 বুখাির: ৬২০। 
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“েয বযি� আ�াহর রােহ একিদন েরাযা রােখ, আ�াহ তা‘আলা 

তােক জাহা�ােমর আগ্ হেত স�র খািরফ পযা� দূের সিরেয় 

েদন”।१६

17  

িকয়ামুল-লাইল: রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

دَم ِمْن َانْبِهَِ«     » َمْن قَيَم رَمَضيَن إِيَمينيً َواْحَِسينيً ُفِيَم ُل َمي َفقت

“েয বযি� িববাস ও সাওয়ােবর আশায় রমযান মােস রাত েজেগ 

আ�াহর ইবাদত কের, তার ভিবষযৎ জীবেনর গনাহসমূহ কমা 

কের েদয়া হেব”।१७F

18  

সদকা: আবু হরাইরা রািদয়া�াহ আনুহ হেত বি্াত রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

   » 
َ
ََ إِال ظلهُ َسبَْع   يَُلُُهْم ا  َفَعيل يّب �َشأ : ِف ِظلِّه يَْوََم َال ظِلّ ََ ، و ِدل  ََ إميم 

ينتي ِف ا  اْجتََمعي 
َ
ن ا ف ِعبيَدَِة ا ، َورجل قْلبُُه ُمعلتف  ِف الَمَسيِجِد، َورُجَالِ

َقيَل  ََ ة  َااُ  َمغصٍب وََجَيٍل 
َ
ل َدعته اْمَمأ ََقي َعلَيْه، َورُج  ََ: علَيِْه َوَفَيمت

َ
خيُف إِ� أ

                                                           
17 বুখাির: ৩৮, মুসিলম: ৭৬০। 
18 বুখাির: ২৬৮৫, মুসিলম: ৭৫৯। 
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ُ َمي ُفغِْيُف 
ُ
َميل َِ ْخَييَهي حتت ال َفْعلََم 

َ
يَِميغُُه، َورَجل  َاَرَم  ا ، َورجل  رََصدَف فَأ

يْغَي  ََ  »ا  َخيِليً فَييَْ 

“আ�াহ তা‘আলা সাত বযি�েক িকয়ামেতর িদন তার ছায়া তেল 

ছায়া েদেবন, েযিদন আ�াহর ছায়া ছাড়া আর েকান ছায়া থাকেব 

না। এক- নযায় পরায়্ বাদশাহ। দুই- েয যুবক তার েযৗবনেক 

আ�াহর ইবাদেত কািটেয়েছন, িতন- ঐ বযি� যার অ�র 

মসিজেদর সােথ স�ৃ�। চার- ঐ দুই বযি� যারা এেক অপরেক 

আ�াহর জনয ভােলাবােসন, তারই িভি�েত এক� হন এবং তারই 

িভি�েত পৃথক হন। পাঁচ- ঐ বযি� যােক েকান সু�র ও বংশীয় 

যুবতী মিহলা অপকেমার �িত আআান করেল, েস বেল আিম 

আ�াহেক ভয় কির। ছয়- ঐ বযি� েয আ�াহ রােহ এত েগাপেন 

দান কের, তার বাম হাত েটর পায় না, ডান হাত িক দান করল। 

সাত- ঐ বযি� েয িনজােন আ�াহর িজিকর করল এবং তার েচাখ 

েথেত অ� িনগাত হল।১৮ F

19     

িজহাদ: রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

                                                           
19 বুখাির: ৩১৩৮, আহমদ: ২২৭৪৪, আ�ামা আলবানী হািদসিটেক সহীহ বেল 

আখযািয়ত কেরন।  
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 ِعَقيال فَلَُه َمي نََو «   
ت
غِْو إِال ََ  » َمْن َفَزا ِف َسِبيِل ا  َولَْم 

“েয বযি� আ�াহর রােহ একিট উেটর রিশ লােভর উে�েশয 

িজহাদ করল, েস তাই পােব যার িনয়ত েস করল”।  

সালােতর জানাজার অনুসর্: রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন,  

ت يَُصل َعليَْهي، «   ن َمَعُه حت
َ ََ بََ  جغيََزَة  ُمْسلٍم إيَِمينيً واْحَِسينيً، َو من افت

ُحٍد، َوَمن 
ُ
ٌٍ مثُْل أ  ِ َ�ا

ّ ُُ  ،  ِمْن دفْغِهيف فََنه يَمِْجُ  ِمن األجم نِقَ�اَطْ�ِ
َ
َو�ْيم 

َن فََِنتُه يَمْج  نق�ٍاٌَالت َعلَيَْهي مُ 
ََ ْن رُْد

َ
 »مت رَجَ  قبَل أ

“েয বযি� েকান মুসিলম ভাইেয়র জানাজায় ঈমান ও সাওয়ােবর 

আশায় শিরক হয় এবং জানাজার সালাত আদায় ও দাফন করা 

পযা� মুদাার সােথ থােক, েস দুই িকরাত সাওয়াব িনেয় বািড় 

িফরেব। �িতিট ি�রাত অহদ পাহােড়র সমান। আর েয বযি� 

তার উপর সালাত আদায় কের এবং দাফন করার পূেবা েফরত 

আেস, তাহেল েস এক িকরাত সাওয়াব িনেয় বািড় িফরেব”।१९F

20   

                                                           
20 বুখাির: ৪৭। 
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সালেফ সােলহীনেদর িনকট ইখলােসর গরর: 

আ�াহ তা‘আলার বা্ীসমূেহর িতলাওয়াত ও রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম এর হািদসসমূহ অিযয়ন করার পর সালেফ 

সােলহীনরা ইখলােসর গরর স�েকা উ�তেদর অিিক সতকা 

কেরন। তারা ইখলােসর গরর ও ইখলাস না থাকার কিত 

উপলি� করত: ইখলােসর মহা মযাাদা িদেয় থােকন। ফেল েদখা 

যায়, তারা তােদর িলখনীেত �থেম িনয়ত িবষেয় আেলাচনা িদেয় 

আর� কেরন। েযমন- ইমাম বুখাির »  َِميُل نيِليّي ََ »إنَِّمي األ  “সম� 

আমল িনয়েতর উপর িনভারশীল”।२०F

21 হািদসিট িদেয় তার িকতাব 

আর� কেরন। আ�ুর রহমান িবন মাহদী রহ. বেলন,  

“িবিভ� অিযােয়র উপর যিদ আিম েকান িকতাব িলখতাম, তাহেল 

�িতিট অিযােয়র শরেত আিম ওমর িবন খা�াব রািদয়া�াহ 

আনুহ এর হািদস-যাবতীয় আমল িনয়েতর উপর িনভারশীল-েক 

উে�খ করতাম”।२१F

22  

                                                           
21 বুখাির: ১, মুসিলম: ১৯০৭। 
22 জােময়ুল উলুম ওয়াল িহকাম:৮/১। 
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অনুরপভােব তারা বেলন, িনয়ত আমল হেতও গররপূ্া। 

ইয়াহয়া িবন আিব কািছর রহ. বেলন, েতামরা িনয়ত েশখ, কার্, 

তা আমল হেতও অিিক গররপূ্া।২২

23 মানুষেক ইখলাস েশখােনার 

িবষেয় ওলামাগ্ সবাািিক গরর িদেতন। আ�ামা ইবনু আিব 

জামরাহ রহ. বেলন, আিম পছ� কির েয, যিদ কতক ফকীহ 

এমন হত, তারা মানুষেক তােদর আমেলর উে�শয েশখােনা িনেয় 

বয� থাকেব এবং তােদর আমেলর িনয়ত েশখােনার উে�েশয এক 

জায়গায় বেস থাকেব; তারা আর েকান কাজ করেব না।২৩

24 কার্, 

অিিকাংশ মানুষেক েদখা যাে� তারা িনয়েতর কারে্ তােদর 

আমলেক ন� করেছ।  

অপর িদেক আমরা েদখেত পাই, আ�াহ তা‘আলা িরয়াকারী যারা 

তােদর আমল �ারা পািথাব �াথা লােভর ই�া েপাষ্ কের, তােদর 

ভৎসনা ও িতর�ার করেছন এবং িরয়ার পির্িত স�েকা 

মানুষেক সতকা করেছন। আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

                                                           
23 হিলয়াতুল আওিলয়া ৭০/৩, জােময়ুল উলুম ওয়াল িহকাম: ১৩। 
24 আল-মাদখাল, ১/১। 
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ۡعَ�ٰلَُهمۡ  َِِ�ِۡهمۡ  َُ�َّفِ  َوزِ�نََتَها �ّ�ۡ�َيا �ۡ�ََيٰ�ةَ  يُرِ�دُ  َ�نَ  َمن ﴿
َ
 ََ  �ِيَها َوُهمۡ  �ِيَها أ

ۡبَخُس�نَ  ٰ�َِك  ١ َُ ََ ْو
ُ
ِينَ  أ َّ َّ  ��ِخَرةِ  ِ�  لَُهمۡ  لَۡيَس  � ِ ِ  ۖ ْ  َما وََحبَِط  �َّاُر  َصَنُع�ا

ْ  ّما َوَ�ِٰطلٞ  �ِيَها ۡعَملُ�نَ  َ�َُ�ا  ]  ١٦  ،١٥: هود[ ﴾ ١ ََ

“েয বযি� দুিনয়ার জীবন ও তার েজৗলুস কামনা কের, আিম 

েসখােন তােদরেক তােদর আমেলর ফল পুেরাপুির িদেয় েদই 

এবং েসখােন তােদরেক কম েদয়া হেব না। এরাই তারা, 

আিখরােত যােদর জনয আগ্ ছাড়া আর িকছুই েনই এবং তারা 

েসখােন যা কের তা বরবাদ হেয় যােব আর তারা যা করত, তা 

স�ূ্া বািতল”। [সূরা হদ, আয়াত: ১৫, ১৬] আ�াহ তা‘আলা 

আরও বেলন,  

ۡلَنا �ۡلَعاِجلَةَ  يُرِ�دُ  َ�نَ  ّمن﴿ َّ ۥ َجَعۡلَنا ُُمّ  َّرِ�دُ  لَِمن ََُشآءُ  َما �ِيَها َ�ُۥ َع ُ�َ 
 ]  ١٨: االساء[ ﴾ ١ ّمۡدُح�ٗر� َمۡذُم�ٗما يَۡصلَٮَٰها َجَهّنمَ 

“েয দুিনয়া চায় আিম েসখােন তােক �ত িদেয় েদই, যা আিম 

চাই, যার জনয চাই। তারপর তার জনয িনিাার্ কির জাহা�াম, 

েসখােন েস �েবশ করেব িনি�ত, িবতািড়ত অব�ায়”। [সূরা 

ইসরা, আয়াত: ১৮] আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন,  
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 �ّ�ۡ�َيا َحۡرَث  يُرِ�دُ  َ�نَ  َوَمن َحۡرثِهِۦۖ  ِ�  َ�ُۥ َََِدۡ  ��ِخَرةِ  َحۡرَث  يُِر�دُ  َ�نَ  َمن﴿
 ]  ٢٠: الشور [ ﴾٢ َِّصيٍب  ِمن ��ِخَرةِ  ِ�  َ�ُۥ َوَما ِمۡنَها َُۡؤتِهِۦ

“েয আিখরােতর ফসল কামনা কের, আিম তার জনয তার ফসেল 

�বৃিি দান কির, আর েয দুিনয়ার ফসল কামনা কের, আিম 

তােক তা েথেক িকছু েদই এবং আিখরােত তার জনয েকান 

অংশই থাকেব না”। [ সূরা শরা, আয়াত: ২০] 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ْاَاُم  إنِ «   
َ
َخيُف َعلَيُْ�م الّشُْك  األ

َ
ْخوَف َمي أ

َ
َوَمي الّشُك األْاَاُم : قَيلُواأ

ُس 
ت
ُقوُل ا  لْهم يَْوم الَقييَِم  إِاََا جزا الي ََ يَي رَُسوَل ا َ قَيَل الّمَ�يُء، 

َميلِهمْ  َْ
َ
ُدوَن : نِأ

َ
ُموا َهْل ت َُ َْنيَي، فَيْم ّّ يَن ُرغْتم رُماُءوَن ِف ا ِ

ت
 ان

َ
اْاَهبُوا إِل

 »ِعغَْدْهم َجَزاءً 

“আিম েতামােদর উপর েয িজিনষিটেক েবিশ ভয় কির, তা হল, 

েছাট িশরক। সাহাবীরা বলল, েহ আ�াহর রাসূল! েছাট িশরক 

িক? িতিন উ�র িদেলন, িরয়া। আ�াহ তা‘আলা িকয়ামেতর িদন 

যখন মানুষেক তােদর আমেলর িবিনময় েদেবন, তখন 
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িরয়াকারীেক বলেবন, যাও দুিনয়ােত যােদরেক েতামরা েতামােদর 

আমল েদখােত, েদখ তােদর িনকট েকান সাওয়াব পাও িকনা”?25  

েহ মুসিলম ভাইেয়রা! েতামরা উে�িখত দুিট পেথর েয েকান 

একিট পথ ির। হয় ইখলােসর পথ- আ�াহর স�ি� লােভর 

ই�া- অথবা িরয়ার পথ-দুিনয়া হািসেলর ই�া-। আর মেন 

রাখেব, মানুষেক িকয়ামেতর িদন তােদর িনয়ত অনুযায়ী দাড় 

করােনা হেব। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  إََِّنَمي

بَْعُن التيُس َعَ  يرِهِمَْنيَُ  “অবশযই মানুষেক তােদর িনয়েতর উপর 

িভি� কের ে�র্ করা হেব”।२५F

26 যখন তুিম িরয়াকারী �ংস 

�া�েদর সােথ �ংস হেয় যােব, তখন তুিম েতামার িনেজেক 

ছাড়া কাউেক েদাষােরাপ করেব না।  

ইখলােসর ফলাফল 

                                                           
25 আহমদ: ২৩৬৮১। 
26 ব া্নায় ইবেন মাযা: ৪২২৯। আ�ামা আলবানী হািদসিটেক সহীহ বেল 

আখযািয়ত কেরন।  
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েনককার মুিমন বা�ার অ�ের যখন ইখলাস পাওয়া যােব, তখন 

েস ইখলােসর অেনকগেলা উপকািরতা ও গররপূ্া ফলাফল 

রেয়েছ তা লাভ করেব।  

এক. আমল কবুল হওয়া:  

আবু উমামা আল-বােহলী রািদয়া�াহ আনুহ হেত বি্াত, রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ُ َخيلِصيً، َوانتغ نِه وَْجُههإِنت «   
َ
 َمي َنَن ل

ت
ْقبَُل من الَعَمِل إِال ََ  » ا  َال 

“আ�াহ তা‘আলা শিু েস আমল কবুল করেবন, েয আমল েকবল 

আ�াহর জনয করা হেব এবং আমল �ারা আ�াহর স�ি� অজান 

করা উে�শয হেব”।२६F

27  

সাওয়াব লাভ করা: সা’আদ ইবেন আিব ওয়া�াস রািদয়া�াহ 

আনুহ হেত বি া্ত, রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ِجمَ  َعلَيَْهي«   
ُ
 » إنَك لَْن ُفغِْيَف َمَيَقً  رَبَتِغ نِهي وَْجَه ا  إِال أ

                                                           
27 নাসায়ী: ৩১৪০। আ�ামা আলবানী হািদসিটেক সহীহ বেল আখযািয়ত 

কেরন।  
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“যখনই তুিম আ�াহর স�ি� লােভর উে�েশয েকান খরচা করেব, 

তার উপর েতামােক সাওয়াব েদয়া হেব”।२७

28  

েয েকান েছাট আমলেক বড় মেন করার ফেল তা বড় আমেল 

পির্ত হওয়া: আ�ামা ইবনুল মুবারক রহ. বেলন, অেনক েছাট 

আমল আেছ িনয়ত তােক বড় কের েদয়, আবার অেনক বড় 

আমল আেছ, িনয়ত তােক েছাট কের েদয়।২৮

29  

গনাহসমূহ কমা: ইখলাস গনাহ মােপর অেনক বড় কার্। ইমাম 

ইবেন তাইিময়যাহ রহ. বেলন, এক �কার আমল এমন আেছ, 

যখন েকান মানুষ আমলিট পিরপূ্া ইখলাস ও আ�াহর 

আনুগেতযর সােথ কের থােক, আ�াহ তা‘আলা এ আমেলর �ারা 

তার কিবরা গনাহগেলা কমা কের েদন। েযমন- আ�ু�াহ িবন 

আমর ইবনুল আস রািদয়া�াহ আনুহ হেত হািদস বি্াত, রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এরশাদ কেরন,  

                                                           
28 বুখাির: ৫৬, মুসিলম: ১৬২৭। 
29 জােময়ুল উলুম ওয়াল িহকাম: ১৩/১। 
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ُ �ْسع   «    
َ
يُنْش ل ََ َالئِف، 

َ
ِو يَْوََم الِقيَيَم  َعَ  ُرَُِوِس ال مت

ُ
يُصيُ  نمَجل ِمْن أ

ّ ِسِجل َمدّ  ُُ يْ،يًَ  و�ْسعوَن ِسجال،  ََ ، ُممت يُقوُل ا  َهْل ُفغِْكُم مْن هَذا  ِ
ََ َ
ال

يَُقوُل  يَُقوُل . َال  يَي رّب : ََ  نَِةيقَ   قْدُر الَكّف فِيَهي . لَم َعلَيَْك ال ُظَْ: ََ
ُ
فَتْرمَ ل

 ا 
ت
َ إِال

َ
ن ال إل

َ
هيَدُة أ يَُقوُل . ََ ََاقَُ  َم  َهِذ ِ الّسِجالتِ َ: ََ ُِ َن رَق  هِذ ِ ال

َْ ! أَ
ِْ اِلَةيقَُ ، َوَط 

ثَُقلَ ََ  ، ٍ ُ  ِف َريت
ت
ٍ  َوالّسِجال ََاقَُ  ِف َريت ُِ َُ  هِذ ِ ال ِْ فتو ََ ي

 »الّسِجالتُ  

“িকয়ামেতর িদন এক বযি�েক সম� মাখলুেকর সামেন উপি�ত 

করা হেব, তারপর তার জনয িনরাননইিট দফতর েখালা হেব, 

�িতিট দফতর েচােখর দৃি�র সমান দূরর। তারপর আ�াহ 

তা‘আলা বলেবন, তুিম িক এর েকান িকছুেক অ�ীকার কর, তখন 

েস বলেব, না, েহ আমার �ভূ। তখন আ�াহ বলেব, েতামার 

উপর েকান জুলুম করা হেব না। তারপর তার জনয হােতর তালুর 

সমপিরমা্ একিট কাগেজর টুকরা েবর করা হেব, তােত 

িলিপবি থাকেব, আিম সাকয িদি� েয, আ�াহ ছাড়া েকান ইলাহ 

নাই। তখন েস বলেব, এত গেলা বড় বড় দফতেরর মুকােবলায় 

এ কাগেজর টুকরািট েকাথায় পেড় থাকেব? তারপর এ কাগেজর 

টুকরািট একিট পা�ায় রাখা হেব এবং দফতরসমূহ অপর পা�ায় 
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রাখা হেব। তখন কাগেজর টুকরার পা�ািট ভাির হেয় যােব এবং 

দফতরসমূহ হালকা হেয় পড়েব।২৯

30  

এ হল ঐ বযি�র অব�া েয এ কািলমা ইখলাস ও একীেনর সােথ 

বলেব েযমনিট উে�িখত েলাকিট বেলিছল। অনযথায় যারা কিবরা 

গনাহ করার কারে্ জাহা�ােম �েবশ করেব, তােদর সবাই এ 

কািলমা বেল থােক। িক� তােদর কথা তােদর গনােহর উপর 

ভারী হয় নাই, েযমনিট ভারী হেয়িছল এ েলাকিটর কথা। অপর 

একিট হািদেস বি া্ত,  

ةً  نت إ
َ
  نَِايي اْمَمأ

ْ
َْدلَ َ  قَدْ  نِبئ يةِيُف  َحيرّ  يَْوٍَم ِف  بيً َك  َرََأ

َ
 نمِ  لِسََانَهُ  أ

  ْفَ�َعْ  الَعَةِش،
َ
ُاِيمَ  -بيهي سقته :أا - نُموقَِهي ل  يلهَ  ََ

“একজন বযিভচারী মিহলা একিট কুকুরেক একিট কুেপর িনকট 

েদখেত েপল েস পািনর িপপাসায় কাতরাে�। মিহলািট তার 

পােয়র েমাজা খুেল তােক পািন পান করােল, আ�াহ তােক কমা 

                                                           
30 িতরিমিয: ২৬৩৯, ইবেন মাযা: ৪৩০০, হােকম হািদসিটেক সহীহ বেল 

আখযািয়ত কেরন। িতিন বেলন, হািদসিট মুসিলেমর শতা অনুযায়ী। 



 

38 

কের েদন”।३०

31 েযেহতু মিহলািট তার অ�ের গাথা িবশি ও 

পিরপূ া্ ঈমান িনেয় কুকুরিটেক পািন পান করােলন, আ�াহ 

তা‘আলা তােক কমা কের িদেলন। অনযথায় যত বযিভচারী মিহলা 

েকান কুকুরেক পািন করােব সবাইেক কমা কের েদেবন এমন 

কথা এখােন বলা হয়িন।৩১

32  

আমেলর িবিনময় লাভ করা যিদও আমলিট করেত অকম হয়:  

ইখলােসর �ারা মানুষ আমেলর সাওয়াব েপেয় থােক যিদও েস 

আমলিট করেত অকম হয়। বরং অেনক সময় মুজািহদ ও 

শহীদেদর মতাবা লাভ করেব যিদও েস িবছানায় মারা যায়। 

আ�াহ তা’লা যােদরেক রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

িজহােদ িনেয় েযেত পােরনিন তােদর �শংসা কের বেলন,  

ِلُُ�ۡم َعلَۡيهِ تََ�ّل�اْ  ﴿ ۡۡ
َ
ِجُد َمآ أ

َ
ٓ أ ََ  ََ َۡحِملَُهۡم قُۡل ِِ تَۡ�َك 

َ
ِيَن َِِذا َمآ � َّ � َ�َ ََ َو

 َ�ُِدواْ َما يُنِفُق�َن 
َّ ًَا �َ ََ ۡ�ُيُنُهۡم تَفِيُ  ِمَن �ّ�ۡمِع َح

َ
 ]  ٩٢: ئدةالي[ ﴾ ٩ّوأ

                                                           
31 মুসিলম: ২২৫৬। 
32 মাজমুয়ােয় ফেতায়ােয় ইবেন তাইিময়যাহ: ২২১-২১৮। 
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“আর তােদর উপরও েকান েদাষ েনই, যারা েতামার কােছ আেস, 

যােত তুিম তােদর বাহন েজাগােত পার। তুিম বলেল, আিম 

েতামােদরেক বহন করােনার জনয িকছু পাি� না, তখন তারা 

িফের েগল, তােদর েচাখ অ�েত েভেস যাওয়া অব�ায়, এ দু:েখ 

েয, তারা পাে� না এমন িকছু যা তারা বযয় করেব”।  

আনাস িবন মােলক রািদয়া�াহ আনুহ হািদস বি্াত রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

َيغيَ َمي َسلَْكغيَ َعبيً َوال َواِدييً إِال وَُهْم مَعغيَ فِيِه،َحبَُسْهم  إن«
ْ
قَْواميً نيِلديغَ َِ خل

َ
أ
 »الُعْذرُ 

“মিদনায় আমরা কতক েলাকেক েরেখ এেসিছ, আমরা যত 

পাহােড়র চুড়া ও �াম মাড়াইনা েকন, তােদরেক আমােদর সােথ 

সােথ পাই। তােদরেক তােদর অপারগতা আমােদর সােথ অংশ 

�হ্ করা হেত িবরত রােখন”।३२F

33 যােদরেক আমরা অপর এক 

ব্ানায় বি্াত, 

ْجمِ إال 
َ
رُومْم ِف األ   َشُ

                                                           
33 বুখাির: ২৬৮৪। 
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“িক� তারা েতামােদর সােথ সাওয়ােবর মেিয শিরক”।३३

34 

আনাস িবন মােলক রািদয়া�াহ আনুহ হািদস বি্াত, রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

َهيَدَة نِصْدٍف نَلتَاه ا  َمغَيِزَل الّشَهَداِءف َوّْن َميَ  َعَ فِماَهِ «    َل الشت
َ
 » َمن َسأ

“েয বযি� অ�র েথেক আ�াহ তা‘আলার িনকট শাহাদাত কামনা 

করেব, আ�াহ তােক শহীদেদর মযাাদা দান করেব। যিদও 

েলাকিট িবছানায় মারা যায়।৩৪F

35 

অনুরপভােব িনী েলাক তার স�দ আ�াহর রা�ায় বযয় কের েয 

পিরমা্ সাওয়াব লাভ কের থােক, একজন গরীব েলাক তার 

িনয়ত ভােলা হওয়ার কারে্ েস আ�াহর রা�ায় দান না কেরও 

অনুরপ সাওয়াব লাভ করেব। আবু কাবশা আল-আনমাির 

রািদয়া�াহ আনুহ হেত বি্াত রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন,  

                                                           
34 মুসিলম: ১৯১১। 
35 মুসিলম: ১৯০৯। 
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ْرَ�َعِ  َمَيمٍ « 
َ
ِ  َرمثَِل أ ََْعمُل ِف رَُجل  هرَيُ  ا: َمثَُل َهِذ ِ األُمّ ُهَو  ََ ًمي، 

ْ
  َميال وَِعل

ُقوُل  َميِلَِ يُغِيُقُه ِف َحّقِه، َوَرَُجل  هرَي ُ  ََ ُهَو  ََ ًمي َولَم يُْؤرِهَِ َميال 
ْ
لَْو َنَن ِل : ا  ِعل

ُهَمي ِف األجم َسواء   ََ ََْعمُل قَيل  ا 
ت
يِه ِمثَْل ان َِ  ُْ

ْ
 » ِمثُْل َهَذا َعِمل

“এ উ�েতর উপমা চার ে�্ীর েলােকর অনুরপ। এক বযি� 

যােক আ�াহ তা‘আলা মাল ও জান উভয়িট দান কেরেছন। 

েলাকিট তার মালেক যথাযথ বযয় কের। আর এক বযি� যােক 

আ�াহ তা‘আলা জান দান কেরেছ, তােক মাল েদয় নাই। েস 

মেন মেন বেল, যিদ আমার িনকট েলাকিটর মত স�দ থাকত, 

তাহেল আিমও তার মত বযয় করতাম। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম বেলন, তারা উভেয় সমান সাওয়ােবর অিিকারী 

হেবন।৩৫F

36   

এখােন একিট গররপূ্া িবষয় আেলাচনা করা �েয়াজন, তা হল, 

একজন েলাক আমেল অকম নয়, তেব েস কাজ করার আশা 

রােখ, িক� কের না। আর েস িার্া কের, তােক তার ভােলা 

কােজর আশার কারে্ সাওয়াব েদয়া হেব। েস তার এ িরেনর 

                                                           
36 ইবেন মাযা: ৪২২৮, আহমদ: ১৮০৩৫, আ�ামা আলবানী হািদসিটেক সহীহ 

বেল আখযািয়ত কেরন।  
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িনয়তেক েনক িনয়ত বেল িবেবচনা কের। িক� বা�বতা হল, এ 

িরেনর িনয়ত ও আশা শয়তােনর ওয়াস-ওসা ও আ�ার 

েিাঁকাবািজ ছাড়া আর িকছুই নয়।  

একজন মানুষ মসিজেদ সালােতর জামােত উপি�ত না হেয়, ঘের 

বেস থােক বা িবছানায় শেয় থােক, আর বলেত থােক আিম 

সালােত যাওয়ােক পছ� কির বা সালােত উপি�ত হেত চাই। েস 

িার্া কের েয, তার এ কথা �ারা, মসিজেদ িগেয় জামােতর 

সােথ সালাত আদায় করার সাওয়াব েস লাভ করেব। এ িরেনর 

�া� িার্া আমােদর উে�িখত িবষয়সমূেহর সােথ েকান স�কা 

নাই এবং রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর হািদসসমূেহর 

সােথও এর েকান স�কা নাই।   

মুবাহ ও �াভািবক কমাসমূেহ ইবাদেত পির্ত করার মািযেম উা 

মযাাদা লাভ করা: 

সা’আদ িবন আিব ওয়া�াস রািদয়া�াহ আনুহ হেত বি্াত রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  
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َعُل ِف «   
َ
ِجْمَ  َعلَيَْهي، َحتت َمي ت

ُ
إنَِّك لَْن ُفغِْيَف َمَيَقً  رَبْتِغ نهي وَْجَه ا  إِال أ

رَِك 
َ
 » فَِم اْمَمأ

“আ�াহর স�ি� লােভর উে�েশয তুিম েয দান কর, তার উপর 

অবশযই তুিম সাওয়াব পােব। এমনিক তুিম েতামার �ীর মুেখ 

খাওয়ােরর েয েলাকমািট তুেল দাও”।३६F

37 [তােতও সাওয়াব পােব]  

এিট কলযাে্র অিযায়সমূহ হেত একিট িবশাল অিযায়। যখনই 

একজন বা�া তােত �েবশ করেব, েস মহা কলযা্ ও অসংখয 

�িতদান লাভ করেব। আর আমরা যিদ আমােদর ৈদনি�ন 

জীবেনর ৈবি কমাগেলা ও �াভািবক কাজকমা �ারা আ�াহর 

ৈনকটয লােভর ইরাদা কির, তাহেল আমরা িবশাল �িতদান ও 

অিিক সাওয়ােবর অিিকারী হব।  

যািবদ আল-ইয়ািম রহ. বেলন, �িত কেমা এমনিক খানা-িপনার ও 

িনয়ত করােক আিম পছ� কির। বা�ব িকছু নমুনা েতামার 

সামেন তুেল িরা হল, যােত তুিম েতামার ৈদনি�ন জীবেন কােজ 

লাগােত পার: 

                                                           
37 বুখাির: ৫৬, মুসিলম: ১৬২৮। 
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অেনেকই এমন আেছ, েস সুগি� বযবহার করেত অিিক পছ� 

কেরন। েস যিদ মসিজেদ যাওয়ার পূেবা সুগি� বযবহার কের 

আ�াহর ঘেরর ই�ত করার িনয়ত কের এবং মানুষ ও 

েফেরশতােদর ক� েরাি করার িনয়ত কের তাহেল েস অবশযই 

সাওয়ােবর অিিকারী হেব। আমরা সবাই খাদয ও পানীয় �হ্ 

করেত বািয। িক� আমরা যিদ আমােদর খাদয ও পানীয় �ারা 

আ�াহর ইবাদত বে�গী করার উপর শি� লাভ করার িনয়ত 

কের থািক তাহেল আমরা অবশযই সাওয়াব লাভ করব। 

অিিকাংশ মানুষ িববাহ করেত বািয। যিদ একজন েলাক িববাহ 

�ারা এ িনয়ত কের, িনেজর ও �ীর সতীেরর েহফাজত করা 

এবং এমন েনক স�ান েরেখ যাওয়ার যারা তারপর আ�াহর 

জিমেন আ�াহর ইবাদত-বে�গী করেব, তাহেল তােক অবশযই 

সাওয়াব েদয়া হেব। িবিভ� িবদযালেয় অিযয়নরত ছা�েদর 

অবশযই তােদর উে�শয সু�র হওয়া উিচত। একজন ডা�ার 

ডা�াির িশকা �ারা মুসিলমেদর �া�য-েসবা েদয়ার িনয়ত করেব। 

অনুরপভােব একজন ইি�িনয়ার মুসিলমেদর েসবা করার িনয়ত 

করেব। েমাট কথা, �িতিট ছা� ইসলাম ও মুসিলমেদর েখদমত 
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করার িনয়ত করেব। তাহেল েস তার অিযয়ন ও পড়া-েলখা �ারা 

সাওয়ােবর অিিকারী হেব। ইতযািদ-।  

আমরা সবাই কামাই রিজ করা ও পিরবার-পিরজেনর জনয খরচ 

করেত বািয। এ িরেনর যাবতীয় কমাসমূহ হেত েকান কমােকই 

েছাট মেন করা সাওয়ােব আশা না করা বা আ�াহর স�ি� 

অজােনর িনয়ত না করা উিচত নয়। কার্, হেত পাের এিটই 

েতামােক িকয়ামেতর িদন আ�াহর আযাব হেত নাজাত েদেব।  

শয়তােন কু-ম�্া হেত নফসেক েহফাজত করা:  

শয়তান যখন আ�াহ তা‘আলােক �িত�িত েদন, তখন েস 

মুখিলস বা�ােদর েগামরাহ করেত না পারার কথা বেলন। আ�াহ 

বেলন,  সুতরাং যােদর আ�াহ তা‘আলা ইখলােসর মািযেম 

েহফাজত কেরন আ�াহ তােদর েগামরাহ করেত পােরন না।  

মারফ আল-কারখী রহ. তার �ীয় আ�ােক সে�ািন কের বেলন, 

েহ আ�া! তুিম ইখলাস অবল�ন কর, তেব তুিম েরহাই পােব।৩৭

38  

                                                           
38 এহয়ায়ু উলুমুি�ন ৪৬৫/৩। 
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ওয়াস-ওয়াসা ব� হওয়া ও িরয়া েথেক দূর হওয়া:  

 আবু সুলাইমান আদ-দারমী রহ. বেলন, যখন েকান বা�া 

ইখলাসেক অবল�ন কের, তার েথেক ওয়াস-ওয়াসা ও িরয়া দূর 

হেয় যায়।৩৮

39  

িফতনা হেত নাজাত লাভ:  

ইখলােসর মািযেম একজন বা�া িফতনা হেত নাজাত লাভ কের। 

ইখলাস �ভৃিতর চািহদায় পিতত হওয়া এবং ফােসক ও 

ফােজরেদর অপরােি জিড়ত হওয়া হেত �িতব�কতা ৈতির 

কের। আ�াহ তা‘আলা ইখলােসর কারে্ ইউসুফ আ. েক 

আিজেজ িমসেরর �ীর িফতনা হেত রকা কেরন। ফেল, েস 

অ�ীল ও অৈনিতক েকান কােজ জিড়ত হনিন। আ�াহ তা‘আলা 

বেলন,  

দুি��া ও েপেরশািন দূর হওয়া এবং িরিজক বৃিি পাওয়া:  

                                                           
39 মাদােরজুস সােলকীন:৯২/২। 
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আনাস িবন মােলক রািদয়া�াহ আনুহ হেত বি্াত, রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

َََم  «   َُ ََ ِبه، َو
ْ
هف جَعَل ا  ِفغَيُ  ِف قَل ِْ ارخمُة ُهمت ْملَُه، وَ َمْن نن ََ  ُ

َ
َفتُْه ل

َ
أ

ْميَي َوِ�َ راف ّّ قْ ا ََ ُمهف جَعَل ا   َْنيَي هت ّّ َف ينيُم  نْ�َ عَ م ، وَمْن ننْْ ا ه، َوفَمت
 ََ  َعلَيِْه 

َ
مْيَي إِال َمي قُّدَر ل ّّ رِِه ِمْن ا

ْ
 »ملَُه، َولَْم يَأ

“যার লকয হেব, আেখরাত অজান করা, আ�াহ তা‘আলা তার 

অ�র েথেক অভাবেক দূর কের েদেবন। আর তার জনয যাবতীয় 

উপকর্ সহজ কের েদেব। আর দুিনয়া তার িনকট অপদ� হেয় 

িরা েদেব। আর যার লকয ব� হেব, দুিনয়া অজান করা, আ�াহ 

তা‘আলা অভাবেক তার েচােখর সামেন তুেল িরেব এবং যাবতীয় 

উপকর্েক তার িবি�� কের েদেব। আর দুিনয়া তার ভােগয 

ততটুকু িমলেব, যতটুকু তার জনয িলিপবি করা হেয়েছ”।३९F

40  

িবপদ-আপদ দূর হওয়া: 

                                                           
40 িতরিমিয: ২৪৬৫, আ�ামা আলবানী রহ. হািদসিট সহীহ বেল আখযািয়ত 

কেরন।  
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আ�ু�াহ িবন ওমর রািদয়া�াহ আনুহ হেত বি্াত, রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

   » ْْ َةت
ْ
ََُر، فَدَخلُوا ِف َرٍر ِف َجبٍَل، فَيْ َُ َُُهُم ال َاي

َ
ْمُشوَن، فَأ ََ خَمَََ َََالََ   

َقيَل نْعُض : َعلَيِْهم َاْرَمة ، قَيَل  فِْضل َعمل اْدُعوا ا  نأ: ُهْم ِلَْعٍض ََ
تُُمو ُ 

ْ
ََُحُدهمْ .َعِمل

َ
َُ : فَقيَل أ ْخُم

َ
ُْ أ يَْريِن َربِ�اِن، فَُكغْ ََ نََواَن 

َ
اللتُهمت إِّ� َنَن ِل أ

ِءُء نيِِلَالِب فَيِت 
َ
ْحلب، فَأ

َ
ِء فَأ

َ
، ُممت أ َُ ْر

َ
 فَأ

َ
نََواَا فَيَشَ�يِن، ُممت أ

َ
سِق أ

 
َ
ِت، فَيالّصبيََ  َوأ

َ
ُْ فَََِاا ُهَمي نَيئَميِن، قَيَل هِ  َواْمَمأ ُْ : ْحتَبُسْ لَلً ،فَْج، فَِكمْه

َُُهَمي َحتت 
ْ
ِ  وََدأ

ْ
 َالِكََ َدأ

ْ
تََضيَفْوَن ِعغَْد رِج ، فَلَْم يَزل ََ ُهَمي، َوالّْصبيَُ   ََ وقِ

ُ
ن أ

َ
أ

َْ َالك انْتَايَء وَجْ . َطلََ  الَيْجمُ 
ْ
َعل ََ  �ّ

َ
 اللتُهمت إْن ُرغْ َفْعلَُم َ

ْ
َْ عغي فُم

ْ
ِهَك فَي

َميءَ  ََ عغُْهمْ : قَيَل . فُمَْجً  نََم  ِمغَهي الست َْ َفْعلَُم : َوقَيَل ارَخمُ  فُِيم اللتهمت إن ُرغ
 ْْ َقيلَ ََ ُب المتُجُل النسيَء،  ُُ ّد َمي  ََ

َ
ّ  َرأ ََ َُغَيِ   ًة ِمْن 

َ
ِحّب اْمَمأ

ُ
ّ� أ

َ
َال َفغَيُل : َ

ي َ َعدُ  نَ� . َهي ِميئََ  ِديغيَرٍ َالِكََ ِمغَهي َحتت ُفْعةيَ  ت َجَْعتَُهي، فَلَمت فََسعيْ َحّ
 ْْ َّقهِ : رِْجلَيَْهي قَيلَ ِِ يَفَم إِال 

َ
َْ . ارتِف ا ، َوال َفُيضت ال ُْ َوََرَم�تَهي، فََْن ُرغ ُقْم ََ

غتي فُمَْج ً  ََ  َْ فُم
ْ
ُْ َالَك انْتِايَء وَْجِهَك فَي

ْ
َعل ََ  �ّ

َ
ََ عغُهُم : يَل قَ . رْعلَُم َ فَيَم

ُلَثْ�ِ 
ّ
ً نَيْمٍف ِمْن : َوقَيَل ارَخمُ  .اُ ِج�ا

َ
َجم  أ

ْ
ّ� اْستَأ

َ
اللتُهمت إن ُرغْ َفْعلَُم َ

ت  تُه َحّ َْ  َالَك الَيْمِف فََزر
َ
َعَمدُ  إل ََ ُخَذ، 

ْ
ْن يَأ

َ
ذ َالَك أ

َ
َةيْتُُه، َوأ َْ

َ
ُاَرٍة، فَأ

يَه َِ �ْْ ِمغْهَُ نَقًما َوَرا َتَ َْ َقيَل ا ََ ْعِةِ  َحّق : ي، ُممت َجيَء 
َ
بَْد ا ، أ ََ ُْ . يَي 

ْ
ُقل ََ :

يَهي فََنهيَ لََك  َِ  رِلَك اَلَقِم َوَرا
َ
َقيَل . اْمَةلِفَْ إل �ََستِْهُزئ ِ َ قَيَل : ََ

َ
ُْ : أ

ْ
ُقل َمي : ََ
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َستْهزئ نَك، َولَكِغَهي لََك 
َ
ُْ َالِكََ. أ

ْ
َعل ََ  �ّ

َ
انْتِايَء وَْجِهَك  اللتُهمت إن ُرغْ َفْعلَُم َ

َْ عغتي فُم
ْ
غُْهمْ . في ََ  »فََكَشَف 

“িতন বযি� ঘর েথেক েবর হাটেত িছল, এমন সময় বৃি� আসেল, 

তারা পাহােড়র একিট গেতার মেিয �েবশ করল। একিট পাথর 

উপর েথেক পেড় গেতার মুখিট ব� হেয় তারা অবরি হেয় 

পেড়। তারা এেক অপরেক বলল, েতামরা েতামােদর জীবেনর 

সেবাা�ম আমল �ারা আ�াহর দরবাের েদায়া করেত থাক। তখন 

তােদর একজন বলল, েহ আমার দুই বৃি মাতা-িপতা িছল, আিম  

সকােল েবর হতাম আর িদনভর ছাগল চরাতাম এবং স�যায় বািড় 

িফের দুি েদাহাতাম। আর েস দুি িনেয় আিম আমার দুই মাতা 

িপতার িনকট এেস সবা�থম তােদর দুি পান করাতাম, তারপর 

আিম আমার বাাা, পিরবার-পিরজন ও �ীেক পান করাতাম। 

এক রাত আমার েদির হেল, আিম এেস েদিখ, তারা দুইজন 

ঘুমাই েগেছ। েলাকিট বলল, আিম তােদর দুইজনেক জাগােত 

অপছ� করলাম। অপরিদেক বাাারা আমার পােয়র িনকট চটপট 

করিছল। আিম সারা রাত তােদর পােয়র িনকট দািড়েয় থািক 

তারা ঘুমি�ল, এভােব সকাল হল। েহ আ�াহ! যিদ তুিম জান েয, 
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এ কাজিট আিম েতামার স�ি� লােভর জনয করিছ, তাহেল তুিম 

আমােদর েথেক পাথরিট একটু সিরেয় দাও, যােত আমরা 

আসমান েদখেত পাই। েলাকিট বলেলন, তারপর পাথরিট একটু 

সিরেয় েদয়া হল। ি�তীয় জন বলল, েহ আ�াহ! তুিম জান আিম 

আমার একজন চাচােতা েবানেক এত েবিশ ভােলা বাসতাম, 

েযমনিট একজন পুরষ একজন মিহলােক ভােলা বােস। তখন েস 

আমােক একিট শতা িদেয় বলল, তুিম কখেনাই তােক পােব না 

যতক্ পযা� তুিম আমােক একশিট িদনার েদেব। তারপর কথা 

শেন আিম েচ�া চািলেয় েগলাম এবং একশ িদনার এক� 

করলাম। তারপর যখন আিম তার দু পােয়র মােঝ বসলাম, তখন 

েস আমােক বলল, আ�াহেক ভয় কর। তুিম েতামার আঁকিটেক 

খুলেব না, শিু েসখােন খুলেব েযখােন তার অিিকার আেছ। তার 

কথা েশােন আিম দািড়েয় েগলাম এবং তােক েছেড় িদলাম। তুিম 

অবশযই জান আিম কাজিট েকবল েতামার স�ি� লােভর 

উে�েশই কেরিছ। সুতরাং, তুিম আমার েথেক পাথরিট একটু 

সিরেয় দাও। েলাকিট বলল, পাথরিট দুই তৃতীয়াংশ সের েগল। 

অপর একেলাক বলল, েহ আ�াহ! তুিম অবশযই জান, আিম 

একজন চাকরেক এক থেল খােদযর িবিনমেয় কােজ িনেয়াগ েদই। 
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কাজ েশেষ আিম তােক তার মুজুির িদেত েগেল েস তখন তা 

�হ্ করেত অ�ীকার কের। তার আিম তার খাদয গেলােক িনেয় 

জিমেন িছিটেয় েদই এবং তার েথেক েয ফসল হয় তা িবি� 

কের একিট গর ও রাখাল �য় কির। অেনক িদন পর েলাকিট 

এেস আমােক বলল, েহ আ�াহর বা�া! তুিম আমােক আমার 

পাওনা পিরেশাি কর। তখন আিম তােক বললাম, এ সব গর ও 

তার রাখাল এখােন যা আেছ সবই েতামার। েলাকিট আমার কথা 

শেন বলল, তুিম িক আমার সােত িব�প করছ? আিম বললাম না, 

আিম েতামার সােথ িব�প করিছ না। তেব এগেলা সবই 

েতামার। েহ আ�াহ তুিম অবশযই জান, আিম কাজিট েতামার 

স�ি� লােভর উে�েশযই করিছ। তুিম আমােদর েথেক পাথরিট 

সিরেয় দাও, তারপর তােদর েথেক পাথরিটর বাকী অংশ সিরেয়  

িদেলন।৪০

41   

আ�াহ ও মানুেষর মােঝ আ�াহই যেথ� হওয়া:  

                                                           
41 বুখাির: ২১০২, মুসিলম: ২৭৪৩। 
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ওমর ইবনুল খা�াব রািদয়া�াহ আনুহ বেলন, হেকর িবষেয় যার 

িনয়ত খািট হেব, যিদও �ীয় আ�ার উপর, আ�াহ তা‘আলা তার 

মােঝ ও মানুেষর মােঝ যেথ� হেব।৪১

42  

মুখিলস বযি� িহকমত �ারা সি�ত:  

মাকহল রহ. বেলন, েয বযি� চি�শ িদন পযা� ইখলাস অবল�ন 

কের, তার অ�র েথেক েহকমেতর নহরসমূহ মুেখর উপর িদেয় 

�বািহত হেত থােক।৪২

43  

ইখলােসর কারে্ বা�ােক সাওয়াব েদয়া হেয় থােক যিদও েস 

ভুল কের। েযমন, মুজতািহদ, আেলম, ফকীহ-ইতযািদ। যখন 

ইজিতহাদ �ারা আ�াহর স�ি� লােভর উে�েশয সতয উদঘাটন ও 

মানবতার কলযা্ সািন হয়, তখন েস ভুল করেলও তার উপর 

তােক সাওয়াব েদয়া হেব।  

যাবতীয় কলযা্ ইখলােসর মেিযই িনিহত:  

                                                           
42 বাইহাকী আল-কুবরা: ২৫০/১০। 
43 মাদােরজুস সােলকীন: ৯২/২ 
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দাউদ আত-তায়ী রহ. বেলন,  

আিম যাবতীয় কলযা্েক এক� করেত েকবল সু�র িনয়তেকই 

েদেখিছ। ভােলা িনয়তই যাবতীয় কলযা্ লােভর জনয যেথ�।৪৩

44  

সুতরাং, েযেহতু যাবতীয় কলযা্ ও উপকািরতা মুখিলসেদর 

জনযই। তাই আমােদর জনয উিচত হল, আমরা েযন, ইখলােসর 

অিিকারী হই।  

ইখলাস না থাকার কিত:  

েযমিন ভােব ইখলােসর অেনক উপকািরতা ও ফলাফল রেয়েছ, যা 

একজন মুসিলম �ীয় ইখলাস েথেক লুেপ েনয়, অনুরপভােব 

ইখলাস না থাকারও অেনক কিত রেয়েছ, েযগেলােত একজন 

গাইের মুখিলস বযি� আ�া� হয়। এ সব কিতসমূহ হেত কতক 

িনে  আেলাচনা করা হল।  

জা�ােত �েবশ না করা:  

                                                           
44 জােময়ুল উলুম ওয়াল িহকাম: ১৩। 
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আবু হরাইরা রািদয়া�াহ আনুহ হেত বি্াত, রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ي يُبْتََغ نِهَِ «    ًمي ِممت
ْ
يً ِمْن َمن رَعلتَم ِعل تَعلتُمه إِال لُصيَب نِه عَم ََ وَْجُه ا  ال 

َِ يَْوم القييَمِ  يْعِ  ِرََُهي ْميَي لَم َدْد َعمف اعَغ ت ّّ  » ا

“েয ইলম �ারা আ�াহর স�ি� অজান হেয় থােক, েস ইলমেক 

যিদ েকান বযি� দুিনয়ািব েকান উে�েশয েশেখ, িকয়ামেতর িদন 

েস জা�াত পােব না, এমনিক সু�া্ও পােব না”।४४F

45  

িকয়ামেতর িদন জাহা�ােম �েবশ করা: আবু হরাইরা রািদয়া�াহ 

আনুহ হেত বি্াত, িতিন বেলন, আিম রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম েক বলেত শেনিছ, িতিন বেলন,  

ِس يقض يَْوم القييِم  َعلَيْهِ «  
ت
وَل الي

َ
فُه نعَمه  رَجل اُسِِشَهد: إن أ َعمت ََ َت نِهَِ 

ُ
فَأ

َْ فِيَهيَ قَيَل : فَعَمفَهي، قَيَل  َمي َعِملْ ُْ فِيَك حتت اُسِِشْهدُ  : ََ : قَيَل . قَيرل
َقيَل  َُ َْ ألن 

ْ
، َولَكغكت قَيرَل َْ َقْد ِ يَل : َرَذنْ ََ  ، ِمم نِه فَسحَب َع . َجِماء 

ُ
َُّم أ

ِر َورجل فَ 
ت
ِقَ ِف الي

ْ
ل
ُ
ِت نِه وَجهِه َحتت أ

ُ
 الُقْمهَن، فَأ

َ
علَم وََعلتمه وقََمأ

ْ
َعلتَم ال

                                                           
45 আবু দাউদ: ৩৬৬৪, ইবেন মাযা: ২৫২, আ�ামা আল-বানী রহ. হািদসিটেক 

সহীহ বেল আখযািয়ত কেরন।  
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َمفُه نَعَمه فَعَمفَهي، قَيَل  عت َْ فِيَهيَ قَيَل : ََ َمي َعِملْ لْمتُُه : ََ َم وََعّ
ْ
َفَعلتْمْ الِعل

ُ  فِيَك الُقْمهنَ 
ْ
، َولَكغَك َفَعلتْمْ العلَم لَُقيَل : قَيَل . وقََمأ َْ َ  : َرَذنْ

ْ
، َوقََمأ لِم  ََ 

َقْد ِ يَل : الُقْمهَن لَقيَل  ََ ِقَ ِف .ُهَو قَيِرئ ، 
ْ
ل
ُ
َمم نِه فَسحَب َع وَْجهِه َحتت أ

ُ
َم أ

فُه . التيرِ  ِتَ نِه فَعمت
ُ
َْاغيَِف الَميِل ُكِّه، فَأ

َ
عَةيُ  ِمن أ

َ
َوَرَُجل  وَست  ا  َعلَيِْه َوأ

َْ فِيَهيَ قَي: نَعَمه فَعَمفَهي، قَيَل 
ْ
َمي َعِمل ُْ : َل ََ

ْ
ْن يُغْيَف  َمي رََم�

َ
ّب أ

ُ
ِمْن َسبِيٍل ا

ُْ فِيَهي لَك  ْمَيْق
َ
َْ لَُقيَل : قَيَل . فِيَهي إال أ

ْ
َعل ََ ، َولَكِغكت  َْ َقْد : َرَذنْ ََ ُهَو َجَوا د، 

رِ . ِ يَل 
ت
ِقَ ِف الي

ْ
ل
ُ
ِمَم نِه فَسحَب َع وَْجِهِه ُممت أ

ُ
 »َُّم أ

িকয়ামেতর িদন সবা �থম েয বযি�র িবচার করা হেব, িতিন 

হেলন, েয বযি� আ�াহর রা�ায় শহীদ হন, তারপর তােক ডাকা 

হেব এবং তার িনকট তার িনয়ামতসমূহ তুেল িরা হেল েস তা 

িচনেত পারেব। তােক িজজাসা করা হেব, তুিম এ সব িনয়ামেতর 

মুকাবালায় িক আমল করছ? েস বলল, েতামার রােহ আিম যুি 

করিছ এবং শহীদ হেয়িছ। েস বলল, তুিম িমথযা বলছ, তুিম যুি 

করছ, যােত মানুষ েতামােক বাহাদুর বেল। তা েতামােক বলা 

হেয়েছ। তারপর তােক জাহা�ােম িনেকেপর িনেদাশ েদয়া হেল, 

তােক তার েচহারার উপর উপুড় কের জাহা�ােম িনেকপ করা 

হয়। এক বযি� ইলম অজান করল, মানুষেক েশখাল এবং 

কুরআন পড়ল। তারপর তােক আ�াহর দরবাের উপি�ত করা 
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হল এবং তার উপর আ�াহর িনয়ামতসমূহ তুেল িরা হেল, েস 

তা িচনেত েপল। তােক িজজাসা করা হল, তুিম এ িবষেয় িক 

আমল করছ? বলল, আিম ইলম িশেখিছ এবং িশিখেয়িছ। েতামার 

স�ি� লােভর উে�েশয কুরআন পেড়িছ। েস বলল, তুিম িমথযা 

বলছ, তুিম ইলম িশেখছ, যােত েতামােক আেলম বলা হয়। আর 

কুরআন িতলাওয়াত কেরছ, যােত েতামােক এ কথা বলা হয়, 

েলাকিট �াির। আর দুিনয়ােত েতামােক তা বলা হেয়েছ। তারপর 

তােক জাহা�ােম িনেকেপর িনেদাশ েদয়া হেল, তােক তার 

েচহারার উপর উপুড় কের জাহা�ােম িনেকপ করা হয়।৪৫

46  

এক বযি� তােক আ�াহ তা‘আলা সামথাবান কেরেছন এবং তােক 

িবিভ� িরেনর িন-স�দ িদেয়েছন। তারপর তােক আ�াহর 

দরবাের উপি�ত করা হল এবং তার উপর আ�াহর িনয়ামতসমূহ 

তুেল িরা হেল, েস তা িচনেত েপল। তােক িজজাসা করা হল, 

তুিম এ িবষেয় িক আমল করছ? বলল, েতামার জনয তুিম েয 

পেথ বযয় করােক পছ� কর, েস িরেনর েকান পথ আিম ছািড়িন 

েযখােন আিম েতামার জনয বযয় কিরিন। বলল, তুিম িমথযা বলছ, 

                                                           
46 মুসিলম: ১৯০৫। 
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তেব তা করছ, যােত েলােকরা েতামােক এ কথা বলা হয়, 

েলাকিট দানবীর। আর দুিনয়ােত েতামােক তা বলা হেয়েছ। 

তারপর তােক জাহা�ােম িনেকেপর িনেদাশ েদয়া হেল, তােক তার 

েচহারার উপর উপুড় কের জাহা�ােম িনেকপ করা হয়।  

আবু হরাইরা রািদয়া�াহ আনুহ যখনই এ হািদসিট ব্ানা করার 

ই�া করেতন, হািদেসর ভয়াবহতার কারে্ িতিন েবহশ হেয় 

পড়েতন। সুফাই আল আসবাহী রািদয়া�াহ আনুহ হেত বি্াত, 

িতিন একবার মিদনায় �েবশ কের, েদখেত পান েয, একজন 

েলাকেক েক� কের অেনক মানুষ এক� হয়। তখন েস বলল, 

েলাকিট েক? েলােকরা বলেলন, েলাকিট আবু হরাইরা রািদয়া�াহ 

আনুহ। আিম তার িনকেট িগেয় তার সামেন বসলাম। িতিন 

মানুষেক হািদস েশানাে�ন। যখন িতিন চুপ করেলন এবং একা 

হেলন, আিম তােক বললাম, আিম েতামােক সেতযর শপথ িদেয় 

বলিছ। তুিম আমােক এমন একিট হািদস বলেব, যা তুিম রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর জবান েথেক শেনছ, বুেঝছ 

এবং েজেনছ। তখন আবু হরাইরা রািদয়া�াহ আনুহ বলল, আিম 

তাই করব, আিম েতামােক একিট হািদস েশানােবা েয হািদসিট 
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আমােক রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ব্ানা কেরেছন 

এবং আিম হািদসিট তার েথেক বুেঝিছ এবং িশেখিছ। এ কথা 

বেল িকছু সময় আবু হরাইরা রািদয়া�াহ আনুহ েবহশ হেয় 

পড়েলন এবং িকছুক্ পর হশ িফের আসেল িতিন বেলন, আিম 

েতামােক একিট হািদস েশানােবা েয হািদসিট আমােক রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আমার িনকট এ ঘেরর মেিয ব্ানা 

কেরেছন, েযখােন আিম ও িতিন ছাড়া আর েকউ িছেলন না। 

তারপর আবু হরাইরা রািদয়া�াহ আনুহ আবারও েবহশ হেয় 

পড়েলন এবং িকছুক্ পর হশ িফের েপেলন। িতিন তার েচহারা 

মুছেলন এবং বলেলন, আিম েতামােক একিট হািদস েশানােবা েয 

হািদসিট রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােক ব্ানা 

কেরেছন, যখন আিম ও িতিন এ ঘেরর মেিয িছলাম। আমােদর 

সােথ আিম ও িতিন ছাড়া আর েকউ িছল না। তারপর আবু 

হরাইরা রািদয়া�াহ আনুহ আবারও েবহশ হেয় পড়েলন এবং 

িকছুক্ পর হশ িফের েপেলন। িতিন তার েচহারা মুছেলন এবং 

বলেলন, আিম েতামােক একিট হািদস েশানােবা েয হািদসিট 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােক ব া্না কেরেছন, 
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যখন আিম ও িতিন এ ঘেরর মেিয। আমােদর সােথ আিম ও 

িতিন ছাড়া আর েকউ িছল না। না। তারপর আবু হরাইরা 

রািদয়া�াহ আনুহ আবারও কিঠন ভােব েবহশ হেয় পড়েলন এবং 

িতিন তার েচহারার উপর ঢেল পড়েলন, আিম তােক ল�া কের 

আমার আমার উপর েহলান েদওয়ালাম, িকছুক্ পর েস হশ 

িফের েপল এবং বলল, আমােক রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম হািদস ব্ানা কেরন...িতিন উে�িখত হািদসিট ব্ানা 

কেরন। হািদেসর েশষ অংেশ বি্াত, “অত:পর রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম আমার উভয় হাঁটুর উপর আঘাত কের 

বেলন, েহ আবু হরাইরা! এরা িতনজনই আ�াহ তা‘আলার �থম 

মাখলুক যােদর �ারা িকয়ামেতর িদন জাহা�ামেক ��িলত করা 

হেব।৪৬

47 মেন রাখেব, আগনেক েযিদন �থম ��িলত করা হেব, 

েসিদন হতযাকারী, বযিভচারী, েচার ও মদযপানকারী �ারা ��িলত 

করা হেব না, বরং কুরআন িতলাওয়াত কারী, দানকারী, মুজািহদ 

                                                           
47 িতরিমিয: ২৩৮২, হােকম রহ. হািদসিটেক সহীহ বেল আখযািয়ত কেরন।  
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�মুখেদর �ারা ��িলত করা হেব।  আর এ গেলা সবই হেব 

িরয়ার কারে্।   

কায়াব িবন মােলক রািদয়া�াহ আনুহ হেত বি্াত, রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

َِف نِِه َمْن «   َْ ْو�َ
َ
ْو ِلَميرَِا نِهَِ الّسَيَهيَء، أ

َ
َطلََب الِعلَم ِلَجيرا نِهَِ الُعلََميَء، أ

ْدَخلَُه ا  التيرَ 
َ
ِْهف أ

َ
ِس إِل

ت
 » وُجَو  الي

“েয বযি� এলম তালাশ কের, যােত ইলম �ারা আেলমেদর 

মুকাবালা কের অথবা জােহলেদর মেিয সে�হ সৃি� করার 

উে�েশয অথবা মানুেষর দৃি� তার �িত আকৃ� করার লেকয 

আ�াহ তা‘আলা তােক জাহা�ােম �েবশ করােব”।४७F

48 

আমল কবুল না হওয়া:  

   » 
َ
َمًال : قَيَل ا  َفبَيرََك َورَعيل ََ ْن الّشِك، َمْن ِعَمل  ََ ِء  ََ ْفَا الش

َ
نَي أ

َ
أ

تُه وَش�هُ 
ْ
يِه ِم  َ�ْ�ا رََم� َِ شك 

َ
 » أ

                                                           
48 িতরিমিয: ২৬৫৪, আ�ামা আল-বানী রহ. হািদসিটেক হাসান বেল আখযািয়ত 

কেরন।  
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আ�াহ তা‘আলা বেলন, েতামরা আমার সােথ েয সব শরীকেদর 

শরীক সাবয� কর, আিম তা হেত পিব�। েয বযি� েকান আমল 

কের, তােত আমার সােথ অনয কাউেক শিরক কের, আিম তার 

আমল ও িশরক উভয়িটেক ছুেড় েফেল েদই।৪৮

49 আবু উমামা আল 

বােহলী রািদয়া�াহ আনুহ হেত বি্াত, িতিন বেলন,  

أرأيْ رجال فزا يلتمس : فقيل ال ا  عليه وسلم جيء رجل إل الب

ُ «وسلمال ا  عليه  األجم وانرم مي لَ فقيل رسول ا 
َ
َء ل ْ ََ  » ال 

اٍ ،  َدَهي َََالَ  َممت ََ
َ
ُ رَُسوُل ا يُ فَأ

َ
ُ «  ال ا  عليه وسلم قُول ل

َ
َء ل ْ ََ  » ال 

نتُغ نِهَِ وَْجُهها  ال  قَيَل إن« م َ
ْ
ُ َخيلِصيً، َوا

َ
ْقبَُل ِمْن الَعَمِل إِال َمي َنَن ل ََ « 

“এক বযি� রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর দরবাের 

এেস বলল, েহ আ�াহর রাসূল! এক বযি� আ�াহর রােহ যুি 

কের এবং েস সুনাম অজান ও সাওয়াব কামনা কের। রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, েস িকছুই পােব না। 

েলাকিট িতনবার িজজাসা করল, �িতবারই রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, তার জনয িকছুই িমলেব না। আ�াহ 

                                                           
49 মুসিলম: ২৯৮৫ 
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তা‘আলা েকবল ঐসব আমল কবুল কেরন, যা একমা� আ�াহর 

জনয করা হয় এবং েয আমল �ারা আ�াহর স�ি� কামনা করা 

হয়।৪৯

50 আবু হরাইরা রািদয়া�াহ আনুহ হেত বি্াত, িতিন বেলন, 

ي : أن رجال قيل  يي رسول ا ، رجل يم�د اعهيد ف سبيل ا  وهو يبتغ عَم

ُ «  الب ال ا  عليه وسلممن عم  اّنيي، فقيل 
َ
جم ل

َ
فأعََم الك  » َال أ

. فلعلك لم ريهمه ا  عليه وسلمال  عد لمسول ا : اليُس، وقيلوا للمجل

ي من عم   يي رسول رجل يم�د اعهيد ف سبيل ا  وهو يبتغ: فقيل عَم

ُ «  :فقيل. اّنيي
َ
َجم ل

َ
 ال ا  عليه وسلم ا  عد لمسول: فقيلوا للمجل » ال أ

ُ « فقيل ل اُيُ ، فقيل ل 
َ
َجم ل

َ
 » ال أ

“এক বযি� বলল, েহ আ�াহর রাসূল! একজন বযি� আ�াহর 

রা�ায় পািথাব বা দুিনয়ার িকছু স�দ লােভর উে�েশয িজহাদ 

করেত চায়। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, তার 

জনয েকান সাওয়াব িমলেব না। েলােকরা রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম এর কথায় আ�যা হেলন এবং েলাকিটেক 

                                                           
50 নাসায়ী: ৩১৪০, আ�ামা আল-বানী রহ. হািদসিটেক সহীহ বেল আখযািয়ত 

কেরন।  
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বলেলন, তুিম রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর িনকট 

আবার যাও এবং িজজাসা কর, হেত পাের তুিম রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম েক কথািট বুিঝেয় বলেত পারিন। তারপর 

েলাকিট রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর দরবাের িগেয় 

আবারও বলল, েহ আ�াহর রাসূল! একজন বযি� আ�াহর রা�ায়  

দুিনয়ার িকছু স�দ লােভর উে�েশয িজহাদ করেত চায়। রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, তার জনয েকান সাওয়াব 

িমলেব না। েলােকরা বলল, তুিম রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর িনকট আবার যাও, েলাকিট আবার িগেয় িজজাসা 

করেল, তৃতীয় বার রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, 

তার জনয সাওয়াব ও িবিনময় িকছুই নাই।  

আমেলর সাওয়াব ন� হওয়া:  

আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

﴿  ٓ ْ  َما َِِ�ٰ  َوقَِدۡمَنا َعۡلَ�ٰهُ  َ�َملٖ  ِمنۡ  َعِملُ�ا ََ ]  ٢٣: اليمقين[ ﴾ ٢ ّمنُث�ًرا َهَبآءٗ  َف  

হািদেস কুদসীেত বি্াত, আ�াহ তা‘আলা িরয়াকারীেদর িবষেয় 

বেলন, 
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ُموا َهْل ِتُدوَن ِعغَْدُهْم َجَزاءً « َُ نيَي، فَيْم ّّ يَن ُرغْتُم رُماُءوَن ِف ا ِ
ت
 ان

َ
 » اْاَهبُوا إِل

“দুিনয়ােত েতামরা যােদর েদখােনার জনয আমল করেত তােদর 

িনকট যাও, েদখ, তােদর িনকট েকান িবিনময় পাও িকনা”?50F

51 

ইখলাস িবষেয় সালেফ সােলহীনেদর অব�ান: 

ইখলাস আ�াহ কুরআেনর পিঠত আয়াত বা �কাশ েযাগয হািদস 

এ বেল সালেফ সােলহীনরা ইখলাস িবষেয় কা� হনিন। বরং 

ইখলাস িবষেয় তােদর একিট সু-�� অব�ান িছল যা অনযেদর 

িছল না। ইখলাস িবষেয় তােদর অব�ান িছল একিট অনুকর্ীয় 

আদশা। কার্, তারা ইখলােসর গরর স�েকা জানেতন।৫১F

52 

ফুজাইল িবন আয়াজ রহ. বেলন, “আ�াহ তা‘আলা েতামােদর 

েথেক েতামােদর িনয়ত ও ই�ােকই চায়”।  

                                                           
51 আহমদ: ২৩৬৮১। আ�ামা আল-বানী রহ. হািদসিটেক সহীহ বেল আখযািয়ত 

কেরন।  

 
52 জােময়ুল উলুম ওয়াল িহকাম: ১৩। 
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তারপর তারা ইখলােসর গে্ গ্ািাত হওয়া কিঠন হওয়া সেসও 

তারা মুখিলস িছেলন এবং তারা মানুেষর জনয িবষয় ব্ানা কের 

িগেয়েছন। আ�ু�াহ আত-তাসতরী রহ. েক িজজাসা করা হল, 

�বৃি�র জনয সবেচেয় কিঠন কাজ েকানিট। িতিন বেলন, 

ইখলাস। কার্, তার মেিয নফেসর েকান অংশ নাই।৫২

53  

ইউসুফ িবন আসবাত রহ. বেলন, আমলকারীেদর জনয িনয়তেক 

ন� করা হেত িবশি করা, দীঘা ইজেতহাদ করা হেত কিঠন।  

ইখলাস িবষেয় সালাফেদর অব�ান স�েকা েতামার িনকট কতক 

নমুনা তুেল িরা হল। আশা কির তা েথেক তুিম উপেদশ �হ্ 

করেব এবং তােদর অনুসর্ করেব।  

নফসেক ইখলােসর গে্ গ্ািাত বেল দািব করেতন না:  

মানুেষর জীবেন ইখলাস অজান করা একিট কিঠন কাজ। একজন 

মুসিলম ইখলাস অজান করেত হেল, তােক অবশযই �কৃত িজহাদ 

করেত হেব। এ কথা েজেনই সালেফ সােলহীনরা তােদর 

                                                           
53 জােময়ুল উলুম ওয়াল িহকাম: ১৩। 
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িনেজেদর মুখিলস দািব করা হেত িবরত থােকন। তারা িনেজরা 

মুখিলস এ কথা কখেনা �মা্ করেত চানিন।  

িহশাম আত-েদা�ওয়াঈ রহ. বেলন, আিম কখেনা এ কথা বলেত 

পাির না েয, আিম েকান িদন েকবল আ�াহ তা‘আলার স�ি� 

লােভর উে�েশয হািদেসর স�ান করেত েবর হেয়িছ।৫৩

54  

েতামরা িক জান িহশাম আত-েদা�ওয়াঈ েক, িযিন হািদেসর 

অনুস�ােন �ীয় আ�ােক েদাষােরাপ করেছ?! তার স�েকা শবা 

ইবনুল হ�াজ রহ. বেলন, একমা� িহশাম আত-েদা�ওয়াঈ ছাড়া 

আর কাউেক আ�াহর স�ি� লােভর উে�েশয হািদস তালাশ 

করেত আিম েদিখিন।  

তার স�েকা শাজ ইবনুল ফাইয়ায রহ. বেলন, েহশাম এত েবিশ 

কাঁদত েয, তার চকু�য় ন� হেয় যায়।  

িহশাম রহ. তার িনেজর স�েকা বেলন, যখন আিম বািত-আেলা 

হারাই েফলতাম, তখন কবেরর অ�কােরর কথা িচ�া করতাম।  

                                                           
54 তািরেখ ইসলাম: ১৭৫/৩, সীয়ার আলামুন নুবালা১৫২/৭। 
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িতিন আরও বেলন, আিম আেলম স�েকা অবাক হই, েস 

কীভােব হােস।৫৪

55  

আর সুিফয়ান রহ. বেলন, আিম আমার উপর িনয়েতর েচেয় 

কিঠন িকছুর স�ুখীন হই নাই। কার্, তা আমার উপর বার বার 

পিরবতান হয়।৫৫

56  

আর ইউসুফ ইবনুল হসাইন রহ. বেলন, দুিনয়ােত সবাািিক ি�য় 

ব� হল, ইখলাস। আিম আমার অ�র েথেক িরয়ােক দূর করার 

জনয কতনা পির�ম কের থািক। িক� তা েযন িভ� িভ� রেপ 

�কাশ পায়।৫৬

57 মুতার-রাফ িবন আ�ু�াহ রহ. এর দু’আ হল,  

ُْ إلك مغه َم عدُ  فيه، وأستايمك مي جعلته لك  ا  إ� أستايمك مي رب

ُْ أن  أردُ  نه وجهك  ع نيس َم لم أوِف لك نه، وأستايمك مي زعم

 َْ  فريلُ قلب فيه مي قد علم

                                                           
55 তািরখুল ইসলাম: ১৭৬/৩।  
56 আল-ইখলাস ওয়ান-িনয়যাহ: ৬৫। 
57 মাদােরজুস সােলকীন: ২০৭/২, শয়াবুল ইমান: ৭১৬৭,৭১৬৮। 
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অথা, েহ আ�াহ! আিম েতামার িনকট কমা �াথানা করিছ, েয 

গনাহ হেত েতামার িনকট তাওবা করার পর, তা পুনরায় আবার 

কেরিছলাম। আর আিম কমা �াথানা করিছ, তুিম আমার উপর েয 

দািয়র িদেয়িছেল, িক� আিম তা পূর্ কিরিন। আর আিম কমা 

�াথানা করিছ ঐ সব কাজ হেত, েয সব কােজ আিম আমার 

িার্া মেত েতামার স�ি� কামনা কেরিছলাম, িক� েতামার জানা 

মেত আমার অ�র অনয িকছুেক েতামার সােথ শিরক কেরেছ। 

তারা িছেলন, অনুকর্ েযাগয ইমাম। তা সেসও তারা তােদর 

িনেজেদর �বৃি�েক েদাষােরাপ করার বযাপাের সব মানুেষর 

তুলনায় অিিক কেঠার িছেলন।  

আমলেক েগাপন করা:  

হাসান বসির রহ. সালাফেদর �ীয় আমল েগাপন রাখার িবষেয় 

বলেত িগেয় বেলন, েদখা েযত তােদর েকউ পুেরা কুরআনেক 

এক� করত: অথচ তার �িতেবশী যারা তারা জানত না। একজন 

েলাক অেনক েবিশ িফকাহ জানত, িক� মানুেষর মেিয তার েকান 

সুনাম িছল না। আবার একজন েলাক েদখা েগল, �ীয় ঘের দীঘা 

সময় সালাত আদায় করত, তার ঘের েমহমান আসত, িক� তারা 
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জানেত পারত না। জিমেনর উপর এমন েকান আমল িছল না যা 

েগাপেন করা েযত, তা না কের �কােশয করা হত। মুসিলমরা 

েবিশ েবিশ দু’আ করত, িক� তােদর দু’আর আওয়াজ েশানা েযত 

না। তােদর আওয়াজ তার মেিয ও তার আ�াহর মেিয সীমাবি 

থাকত। কার্, আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

﴿  ْ ّٗ�  َرّ�ُ�مۡ  �ۡدُع�ا ََ ۚ  تَ ِّب  ََ  َُِِّهۥ وَُخۡفَيًة ] ٥٤: االعماف[ ﴾ ٥ �لُۡمۡعَتِدينَ  ُُ  

“েতামরা েতামােদর রবেক ডাক অনুনয় িবনয় কের ও চুিপসাের। 

িন�য় পছ� কেরন না সীমাল�ন কারীেদরেক”।५७F

58  

�ী ও পিরবার-পিরজন েথেক আমলেক েগাপন করা:  

হাসান িবন আবু িসনােনর �ী তার �ামী স�েকা বেলন, েস ঘের 

এেস আমার সােথ একসােথ িবছানায় �েবশ করত। তারপর েস 

একজন মিহলা তার বাাােক ঘুম বািনেয় েযভােব উেঠ েযত, 

েসভােব উেঠ িগেয় আমােক েিাঁকা িদত। যখন েস বুঝেত পারত, 

আিম ঘুিমেয় পড়িছ তখন েস িবছানা েথেক উেঠ েযত এবং 

                                                           
58 আয-যুহদ আ�ামা ইবনুল মুবারক রহ. এর।  
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সালাত আদােয় িল� হত। িতিন বেলন, আিম তােক বললাম, েহ 

আবু আ�ু�াহ! তুিম েতামার নফসেক আর কত ক� েদেব? 

েতামার আ�ােক শাি� দাও। তখন েস বেল, তুিম চুপ কর। হেত 

পাের আিম এমন একিট ঘুম েদব, তার েথেক আর কখেনা 

জাগেবা না।৫৮

59  

অনুরপভােব দাউদ িবন আবু িহ� রহ. চি�শ বছর পযা� েরাজা 

রােখন িক� তার �ী জানত না। সকাল েবলা তার �ী তার জনয 

খানা ৈতির কের িদত। িক� রা�ায় িতিন খানািট কাউেক দান 

কের িদেতন এবং স�যায় ঘের িফের ইফতার েখেতন।৫৯

60  

িজহাদ চলাকালীন আ�-েগাপন করা:  

িজহাদ এমন একিট যায়গা েযখােন িরয়া করা বা ইখলাস না 

থাকার যেথ� অবকাশ রেয়েছ। মুসিলমেদর সােথ যারা অ� বহন 

কের এবং যুি কের, তােদর সবাই মুখিলস হেব এমন েকান কথা 

নাই। এ কারে্ আমরা েদখেত পাই উপের এমন কতক হািদস 

                                                           
59 হিলয়াতুল আওিলয়া: ১১৭/৩। 
60 হিলয়াতুল আওিলয়া: ১১৭/৩।  
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উে�খ করা হেয়েছ, যােত িজহােদ িনয়ত খািট করা ও ইখলােসর 

গরর স�েকা িবেশষ তািকদ েদয়া হেয়েছ। আমােদর সালেফ 

সােলহীনেদর িনকট িজহােদর মেিয ইখলােসর িচ� িছল, তারা 

তােদর িজহাদেক এমন েগাপন করেতন, তােদর েচনাই েযত না। 

িজহাদেক েগাপন করা িবষেয় েতামার িনকট দুিট ঘটনা তুেল িরা 

হল।  

�থম ঘটনা:  আবদাহ িবন সুলাইমান রহ. বেলন, একদা আমরা 

আ�ু�াহ িবন মুবারেকর সােথ রম শহের একিট যুেি িছলাম। 

আমরা দুশমনেদর েদখা পাই। যখন যুেির ময়দােন দুিট কাতার 

মুেখামুিখ হল, তখন দুশমনেদর  েথেক এক েলাক েবর হেয়, 

েমাকােবলা করার আআান করেল একজন মুসিলম বযি� েবর হল 

এবং তার সােথ েমাকািবলা করল তােক আঘাত কের হতযা কের 

েফলল। তারপর অপর এক েলাক েবর হল এবং েস চযােল� চুেড় 

িদল। তখন মুসিলমিট তার সােথ েমাকািবলা করল এবং তােক 

হতযা করল। তারপর তৃতীয় বযি� আসল এবং তােকও হতযা করা 

হল। এরপর েলােকরা মুসিলম বযি�িটেক জানার জনয িভড় 

করেল, েলাকিট তার েচহারা েডেক েফলল। আবদা রহ. বেলন, 
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যারা েলাকিটেক েচনার জনয িভড় করিছল, আিমও তােদর সােথ 

িছলাম। আিম েলাকিটর জামার একিট হাতা িের টান িদেল 

েদখেত পাই েলাকিট আ�ু�াহ ইবনুল মুবারক। তখন িতিন বকা 

িদেয় বলেলন, এ জনযই িক েচহারা েখালা হল: েহ আবু ওমর 

তুিম এমন েলাক েয আমােদর িবরেি িবপদ েডেক আন!?।६०

61   

ি�তীয় ঘটনা: [পিরখা খননকারীর ঘটনা]: একবার মুসিলম 

ৈসনযরা দুশমনেদর একিট ঘািট েঘরাও কের েফলেল, দুশমনরা 

মুসিলম উপর তীর মারেত আর� কের। এ অব�া েদেখ একজন 

মুসিলম ৈসনয িনজ উেদযােগ পিরখা খনন আর� কেরন। পিরখা 

খনন কের েস দুশমনেদর দূেঘার িভতের েপৗছেত সকম হয় এবং 

দুশমনেদর িবরেি মুসিলমরা িবজয় লাভ কের। িক� েলাকিট েক 

িছল েকউ তা জানত না। মুসিলম েসনাপিত মাসলামাহ েলাকিট 

পুর�ার েদয়ার জনয েখাঁজাখঁুিজ করিছল। িক� না েপেয় িতিন 

আ�াহর কােছ েদায়া কেরন, আ�াহ যােত েলাকিটর স�ান েদন। 

রােত যখন সবাই ঘুিমেয় পড়ল, তখন মাসলামার িনকট একজন 

আগ�ক এেস তােক একিট শতা িদেয় বলল, যিদ েস েলাকিট 

                                                           
61 তািরেখ বাগদাদ: ১৬৭/১০। 
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স�েকা তােক সংবাদ েদয়, েস েযন তার পর েথেক আর েকান 

িদন তােক তালাশ না কের। তখন মাসলামাহ তার সােথ 

�িত�িত িদেল, তােক েলাকিট স�েকা জানােনা হল, েলাকিট 

েক। মাসলামা রািদয়া�াহ আনুহ সব সময় এ কথা বলত, েহ 

আ�াহ! তুিম আমােক পিরখা খননকারীর সােথ হাসর কর।৬১

62 

�াময েলাক ও গিনমত:  

সা�াদ ইবনুল হাদ হেত বি্াত, িতিন বেলন,  

فيمن نه واربعه،   الب ال ا  عليه وسلمأن رجال من األعماب جيء إل 

نعض أاحينه،  ا  عليه وسلمالب ال فأوص نه . أهيجم معك: َم قيل

سبيي فقسم وقسم ل،  الب ال ا  عليه وسلمفلمي ننْ فزوة فغم 

مي : فأعةص أاحينه مي قسم ل، وَن يمُ ظهمهم، فلمي جيء دفعو  إله فقيل

فأخذ  فجيء نه إل  الب ال ا  عليه وسلمقسم قسمه لك : هذاَ قيلوا

مي ع هذا : قيل » قَسْمتُُه لََك « قيل ! مي هذاَ: فقيل الب ال ا  عليه وسلم

ر� 
ُ
�سهم  -وأَير إل حلقه-لََك إل هيهغي « اربعتك، ولك  اربعتك ع أن أ

فلبثوا قليال َم نهضوا  » إْن رَْصُدِف ا  يَْصُدقَْك « فقيل . فأمو  فأدخل اعغ 
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ت نه 
ُ
قد أاينه سهم  ُمل الب ال ا  عليه وسلمف قتيل العدو،  فأ

قيلوانعم قيل َاَدَف  » هوَ  أُهوَ «  الب ال ا  عليه وسلمحين أَير، فقيل 

الب ال أا جب   -ف جبته الب ال ا  عليه وسلمَصَدقُه َم ريغه ا  فَ 

اللُّهمت َهَذا « َم قدمه فصل عليه، فكن فيمي ظهم من االره   ا  عليه وسلم

 ََ بُْدََك، َخَم ِهيد  َعَ َالَِك ََ ََ نَي 
َ
ِهيداً، أ ََ ُقتِلََ  ََ   » ُمَهيِجماً ِف َسبِيلِكََ، 

  অথা, �াম েথেক একজন েলাক এেস রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম এর �িত ঈমান আেন এবং তার অনুকর্ কের। 

তাপর েলাকিট বলল, আিম আপনার সােথ িহজরত করব। তার 

কথা েশােন রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তার সাহাবীেদর 

তার িবষেয় অিচয়ত কেরন। তারপর েকান একিট যুেি রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম িকছু গি্মত লাভ করেল, তা িতিন 

ব�ন কেরন এবং েলাকিটর জনয একিট অংশ িনিাার্ করা হয়। 

েলাকিট সাথীেদর িনকট তার অংশিট সমপা্ করল। েলাকিট 

তােদর িপছেন থাকত। যখন েস আসল, তােক তার অংশিট 

হ�া�র করা হেল, েস বলল, এ িক? তারা এিট েতামার অংশ, 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম েতামার জনয এ অংশ 

েতামার জনয িনিাার্ কেরন। েলাকিট তার অংশিট িনেয় রাসূল 
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সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর দরবাের এেস বলল, েহ 

আ�াহর রাসূল! এ িক? রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

বলেলন, আিম েতামার জনয েতামার অংশ ব�ন কের িদেয়িছ। 

েলাকিট বলল, আিম এ জনয েতামার অনুকর্ কিরিন। িক� 

আিম েতামার অনুকর্ কেরিছ যােত আিম আমার গলায় তীর 

�ারা আঘাত �া� হই। তারপর আিম যখন মারা যাব, তখন 

জা�ােত �েবশ করব। এ কথা বলার পর, রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেলন, যিদ তুিম সতয বল, আ�াহ 

তা‘আলা েতামােক সতয পির্ত করেব। তারপর েস রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর দরবাের িকছু সময় অেপকা 

করল এবং দুশমনেদর েমাকােবলায় যুি করার জনয উেঠ দাঁড়াল। 

তারপর তােক যুেির ময়দান েথেক বহন কের রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম এর দরবাের িনেয় আসা হল, তখন েস েয 

জায়গািট ইশারা কের েদিখেয় িছল, েস জায়গায় তীেরর আঘাত 

�া� হল। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক েদেখ 

বলল, েস িক েস েলাক? তারা বলল, হযাঁ। রাসূল বলেলন, 

েলাকিট সতয বলল, আ�াহ তা সেতয পির্ত করেলন। তারপর 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক তার জামার মেিয 
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দাফন করেলন এবং তােক সামেন এিগেয় িদেলন এবং তার 

উপর সালােত জানাজা আদায় করেলন। রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�াম তার সালাত আদােয় েয েদায়া পেড়ন তা িছল- 

ِهيد  َعَ « ََ نَي 
َ
ِهيداً، أ ََ ُقتَل  ََ ََ ُمَهيِجماً ِف َسبيلَك،  بُْدََك، َخَم ََ اللُّهمت َهَذا 

 »َالَِك 

  েহ আ�াহ! এ েতামার বা�া, েতামার রা�ায় িহজরেতর 

উে�েশয েবর হেয়িছল অত:পর েস শহীদ হেয় মৃতুয বর্ করল। 

আিম এর উপর সাকী।৬২F

63  

েলৗিককতা ও কৃি�মতা হেত ভয়: আলী িবন বুকার আল-বাসরী 

আয-যােহদ রহ. বেলন, শয়তােনর সােথ সাকাত করা আমার 

িনকট অমুেকর সােথ সাকাত করা হেত অিিক ি�য়। আিম তার 

জনয কৃি�ম উপায় অবল�ন করব আর এর কারে্ আ�াহ দৃি� 

                                                           
63 নাসায়ী: ১৯৫৩, হােকম হািদসিটেক সহীহ বেলন। আর ইমাম যাহবী রহ. 

হািদসিটেক ইমাম মুসিলেমর শতাানুযায়ী এ কথা বেলন।  
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হেত দূের সের যাব।৬৩

64 সালেফ সােল-হীনগ্ কৃি�মতা ও 

েলৗিককতােক অিিক ভয় করেতন।  

জানেক �কাশ না করা:  

আবুল হাসান আল-কা�ান হেত ইবেন ফােরস রহ. উে�খ কের 

বেলন, আমার েচাখ আ�া� হল, আমার িববাস আমার আমার 

সফের অিিক কথা বলার কারে্ শাি�র স�ুখীন হই। অথাাৎ, 

তার িার্া েয, তার অসু�তা তার ইলমেক �কাশ করার 

শাি��রপ।  

ইমাম যাহবী রহ. বেলন, িতিন অবশযই সতয বেলেছন, কার্, 

পূেবাকার মিনষীরা তােদর িনয়ত সিঠক হওয়া ও ই�া সু�র 

হওয়া সেসও তারা -অিিকাংশ সময়- তারা কথা বলেত, তােদর 

ইলমেক �কাশ করেত ও বুজুিগা �কাশ করেত ভয় করত। িক� 

বতামােন, জান কম হওয়া এবং িনয়ত খারাপ হওয়া সেসও মানুষ 

কথা েবিশ বেল। তারপর আ�াহ তা‘আলা অবশযই তােদর 
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অপমান কেরন, তােদর অজতা ও খারািবেক �কাশ কেরন তারা 

যা জােন েস িবষেয় তােদর ঝগড়া-িববাদ �কাশ কেরন।৬৪

65  

কা�ােক েগাপন করা:  

হা�াদ িবন যােয়দ রহ. বেলন, আইউব রহ. যখন েকান হািদস 

ব্ানা করেতন, তখন েস কাঁদত এবং তার চকু�য় েথেক অ� 

িনগাত হত। তখন আবরাহ এেস নাক ঝাড়ত এবং বলত, কত 

সিদা!! কা�ােক েগাপন করার কারে্ সিদা েবর হত।৬৫

66  

হাসান বসরী রহ. বেলন, এমন এমন েলাক িছল, যারা মজিলেস 

বসত, তখন তােদর েচােখর পািন আসেল, তারা তা �িতহত 

করেত েচ�া করত। িক� তারপরও যখন তারা েচােখর পািন েবর 

হওয়া আশ�া করত, তখন তারা মজিলশ েথেক উেঠ েযত।  
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মুহা�াত িবন ওয়ােস রহ. বেলন, এমন েলাক িছল, েয িবশ বছর 

পযা� কা�াকািট করত অথচ তার �ী তার সােথ েথেকও তার 

কা�া স�েকা জানত না। ৬৬

67 

িতিন আরও বেলন, আিম কতক েলাক এমন েপলাম, তােদর 

েচহারা েচােখর পািন �ারা িভেজ েযত, িক� একই বািলেশ হওয়া 

সেসও তােদর কা�া-কািট স�েকা তােদর �ীরা একটুও েটর 

েপত না। আরও িকছু েলাক এমন েদখেত েপলাম, তারা একই 

কাতাের দাঁড়াত, আর তােদর েচােখর পািন তােদর েচহারার উপর 

িদেয় �বািহত হত, তার পােশর েলাক বুঝেত পারত না। ৬৭

68 

ইমাম আল-মাওয়ারিদ ও তার িকতাব িলখা:  

ইমাম আল-মাওয়ারিদ ও তার িকতাব িলখা িবষেয় একিট আ�যা 

ঘটনা বি্াত আেছ। িতিন তাফসীর, িফকাহ ইতযািদ িবষেয় 

একািিক িকতাবািদ িলেখন। তার েকান িকতাবই তার জীব�শায় 

�কাশ পায়িন। িতিন িকতাব িলেখেছন এবং এমন জায়গায় 
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েগাপন কেরেছন, িতিন ছাড়া আর েকউ তা জােন না। আর যখন 

তার মৃতুয উপি�ত হল, েস তার একজন িবব� েলাকেক েডেক 

বলল, অমুক জায়গায় েয িকতাবগেলা আিম েদখিছ এ গেলা সবই 

আমার িলিখত িকতাব। আিম এগেলােক �কাশ কিরিন, কার্ 

আিম িনেজেক খােলস িনয়ত কারী িহেসেব পাইিন। আিম যখন 

মৃতুযর মুেখামুিখ হই এবং মৃতুয য�্ায় পিতত হই, তুিম েতামার 

হাতেক আমার হােতর উপর রাখেব, যিদ আিম এ অব�ায় মারা 

যাই তাহেল মেন রাখেব আমার েকান েলখাই আ�াহর দরবাের 

কবুল হয় নাই। তখন তুিম আমার সম� েলখনী গেলা িনেয় 

রােতর অ�কাের িদজলা নদীেত িনেকপ করেব। আর যিদ আিম 

আমার হাতেক �শ� কির এবং এ অব�ায় মারা না যাই তাহেল, 

তুিম মেন করেব আমার িলখিন আ�াহর দরবাের তা কবুল 

হেয়েছ এবং আিম আ�াহর িনকট েথেক যা আশা কেরিছল, 

তােত আিম কািময়াব হেয়িছ।  

েলাকিট বলল, যখন তার মৃতুয ঘিনেয় এেলা, আিম আমার হাতেক 

তার হােতর উপর রািখ, তখন েস তার হাতেক �শ� করল এবং 

আমার হােত তার মৃতুয হয়িন। তােত আিম জানেত পারলাম েয 
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এ িছল কবুল হওয়ার আলামত। তারপর আিম তার 

িকতাবসমূহেক �কাশ করলাম।৬৮

69  

আলী িবন হসাইন রহ. এর রােত দান করা:  

জয়নুল আেবদীন আলী িবন হসাইন রহ. রােতর েবলা তার 

িপেঠর উপর রিটর ব�া বহন কের িমসিকনেদর খঁুেজ েবড়ােতন। 

িতিন বলেতন, রােতর অ�কাের সদকা করা আ�াহর েকাভেক 

িনিবেয় েদয়। মিদনােত িকছু েলাক িছল, তােদর খাবার রােতর 

েবলায় েপৗেছ েযত; তারা জানত না েয তােদর খাওয়ার েকাথা 

হেত আসত। যখন আলী ইবনুল হসাইন মারা েগল, তখন তারা 

তােদর রােতর েবলায় েয খাওয়ার েপৗছােনা হত তা আর েপেতা 

না। তার মৃতুযর পর তারা তার িপেঠ রােতর েবলা আটার ব�া 

বহন করার দাগ েদখেত েপল। িতিন একশিট পিরবােরর িনকট 

খাদয েপৗছাত।৬৯

70  

                                                           
69 তািরেখ ইসলাম: ১৬৯/৭, িসয়ার আলামুন নুবালা: ৬৬/১৮। 
70 তাহজীবুল কামাল: ৩৯২/২০, তািরেখ েদমশক:৩৮৩/৪১। 
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এ িরেনর অব�া ও ঘটনাবলী েযগেলা তারা েগাপন রাখেত 

চাইেতন, আ�াহ তা‘আলা তা �কাশ কের িদেতন, যােত তারা 

উ�েতর অনুকর্ েযাগয ও ইমাম হেয় থােকন। আ�াহ তা‘আলা 

বেলন,  

ইখলােসর আলামতসমূহ:  

ইখলােসর কতক িনদশান আেছ েযগেলা একজন মুখিলস বা�ার 

উপর �কাশ পায়। আেলমগণ এ গেুলা উে�খ কেরন।  

তারা �িসিি লাভ, �শংসা কুড়ােনা ও গ্াগ্ করােক পছ� 

কেরন না, তারা �ীেনর জনয আমল করেত পছ� কেরন। তারা 

েনক আমেলর �িত �িতেযািগতা কেরন, আমেলর িবিনময় 

আ�াহর কােছ চান, তারা ৈিযা িার্ কেরন, েকান �কার 

অিভেযাগ করেত তারা পছ� কেরন না। তারা তােদর আমলেক 

েগাপন করেত পছ� কেরন, তারা েগাপেন আমল কেরন এবং 

তােদর অিিকাংশ আমল হেয় থােক েলাক চকুর আড়ােল। তােদর 

েগাপন আমেলর সংখযা অিিক হয় থােক �কাশয আমল েথেক। 

এগেলা সবই হল, একজন মানুেষর মেিয ইখলাস থাকার 
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িনদশান। তেব েহ মুসিলম ভাই! েতামােক এ কথা অবশযই মেন 

রাখেত হেব, েতামােদর মেিয েয বযি� তার ইখলােসর মেিয 

ইখলাসেক �তযক কের, তখন তার ইখলােসর মেিয ইখলাস 

�েয়াজন। আ�াহর িনকট আমােদর কামনা আ�াহ েযন আমােক 

এবং েতামােদরেক মুখিলসেদর অ�ভুা� কের এবং আমােদর 

অ�রেক এবং আমােদর আমলসমূহেক িরয়া ও িনফাক েথেক 

েহফাজত কের।  

ইখলাস িবষেয় কতক মাসআলা:  

আমল �কাশ করা কখন ৈবি?  

আমরা সালেফ সােলহীনেদর অব�া আমরা উে�খ করিছ েয, 

তারা কীভােব তােদর আমলসমূহেক েগাপন করার �িত লালািয়ত 

িছল। আমরা আরও উে�খ কেরিছ েয, ইখলােসর আলামত হল, 

আমলসমূহেক েগাপন করা এবং �কাশ না করা। তা সেসও 

কখেনা কখেনা সময় আমলেক �কাশ করা ৈবি হেয় থােক এবং 

তা েগাপন করা হেত �কাশ করা উ�ম হেয় থােক।  
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আ�ামা ইবনু কুদামাহ রহ. বেলন, পিরে�দ ইবাদতসমূহ �কাশ 

করার ই�া করার অনুমিত িবষেয় ব্ানা।  

িতিন বেলন, আমলেক �কাশ করার মেিয অনুকর্ করার 

উপকািরতা রেয়েছ এবং মানুষেক কলযাে্র �িত উৎসাহ েদয়া। 

আর কতক আমল আেছ, েযগেলা েগাপন করার েকান উপায় 

থােক না। েযমন- হজ, িজহাদ ইতযািদ। িযিন আমলেক �কাশ 

করেবন, তােক অবশযই তার অ�েরর িদক লকয রাখেত হেব 

যােত তার মেিয েগাপন িশরক অথাাৎ িরয়ার মহনত না থােক 

বরং মানুষ তার অনুকর্ করেব, এ কথারই িনয়ত করেব।  

িবষয়িট আরও �� করার জনয আমরা বিল, আমলেক �কাশ 

করা ও েগাপন করার মেিয দুিট অব�া:  

�থম অব�া: কতক আমল আেছ েযগেলা েগাপন করা সু�ত। 

েসগেলােক েগাপন করেব। েযমন, িকয়ামুল লাইল, সালােত খুশ।   

ি�তীয় অব�া: কতক আমল আেছ, েয গেলা �কাশ করা সু�ত। 

েসগেলােক �কাশ করেব। েযমন জুমার সালােতর েহফাজত করা, 

জামােত সালাত আদায় করা, হেকর আওয়াজ তুেল িরা। 
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তৃতীয় অব�া: কতক আমল আেছ েযগেলা েগাপন করা ও �কাশ 

করা উভেয়র মাঝামািঝ অব�ান কের। �কাশ করার কারে্ েয 

বযি� িরয়ার আশ�া কের েস আমলেক েগাপন করেব, আর েয 

মানুষেক েশখােনা বা তারা যােত তার অনুকর্ কের এ িরেনর 

ই�া রােখ েস �কাশ করেব।  

েযমন, নফল সদকা: েকান মানুষ এ িববাস রােখ েয, যখন মানুষ 

তােক দান করেত েদখেব, তখন তার অ�ের িকছু হেলও িরয়া ও 

েলৗিককতা আসেব, তখন তার জনয উিচত হল, সদকােক েগাপন 

করা। আর যিদ তার উে�শয হয়, মানুষ েদখার কারে্ েস 

অনুকর্ীয় হেব এবং েলােকরা তােক েদেখ দান করা িশখেব, 

এবং িরয়ােক েস �িতহত করেত সকম হেব, তাহেল তার জনয 

সু�ত হল, সদকােক �কাশ করা। েযমন, একজন আেলম 

মসিজেদ �েবশ কের নফল সালাত আদায় করা �ারা মানুষ নফল 

সালাত আদায় করার পিিত ও রাকাত স�েকা জানেত পারেব। 

আমােদর সালেফ সােলহীনেদর কতক হেত বি্াত, তারা তােদর 

কতক আমলেক �কাশ করত, যােত মানুষ তােদর অনুকর্ 

কের। েযমন েকউ েকউ মৃতুয উপি�ত হেল, তােদর পিরবারেক 
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বলত, েতামরা আমার উপর কা�া-কািট কিরও না, আিম েযিদন 

েথেক ইসলাম �হ্ কির েসিদন েথেক েকান খারাপ কথা বিলিন।  

আবু িবন আইয়াশ রহ তার েছেলেক অিসয়ত কের বেলন, েহ 

েছেল! এ কামরার মেিয আ�াহর নাফরমািন করা হেত িবরত 

থাক। কার্, আিম এ ঘেরর মেিয বার হাজার বার কুরআন খতম 

কেরিছ।৭০

71  

এখােন একিট িবষয় আেছ- েয িবষয়িটর উপর সতকা থাকা খুবই 

জরির। েয বযি� সব মানুষ েথেক সব িরেনর আমল েগাপন 

করেত বেল, েস অবশযই একজন খারাপ েলাক- ইসলামেক েশষ 

কের িদেত চায়। মুনােফকরা যখন েকান েলাকেক েদখত েবিশ 

দান করেত েদখত, তখন বলত েলাকিট মানুষেক েদখােনার জনয 

দান করেছ। আর যিদ েকান েলাক অ� দান করত, তখন বলত 

আ�াহ তা‘আলা েতামার এ দােনর �িত মুখােপকী নন। তােদর 

এ সব কথা বলা �ারা উে�শয, সমাজ হেত ভােলা কাজগেলা 

তুেল েদয়া, যােত েকান মানুষ েনককার েলাকেদর অনুকর্ 

করেত না পাের। এ কারে্ই আমরা েদখেত পাই, যখন েকান 

                                                           
71 িমনহাজুল কােছদীন: ২২৪। 
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ভােলা েলাক তােদর েনক আমল হেত েকান আমলেক �কাশ 

কের, তখন েস মুনােফকেদর পক েথেক নানািবি কে�র স�ুখীন 

হয়। এমন েকান পিরি�িত সৃি� হেল, তখন মুনােফকেদর 

িনযাাতেনর উপর ৈিযা িার্ করেত হেব। তােদর িবেরািিতা, 

অপবাদ ও িনযাাতেনর �িত েকান �কার  েকপ করা যােব না। 

মেন রাখেব, েস অবশযই মহা কলযাে্র উপর �িতি�ত। 

িরয়ার আশ�ায় আমল েছেড় েদয়ার িবিান:  

ফুজাইল িবন আয়ায রহ. বেলন, মানুেষর কারে্ আমল েছেড় 

েদয়া িরয়া। আর মানুেষর জনয আমল করা, িশরক। আর আ�াহ 

তা‘আলা েতামােক এ দুিট েথেক কমা করা ইখলাস।  

ইমাম নববী রহ. বেলন, েকান বযি� েকান একিট ইবাদত করার 

�িতজা করল িক� মানুষ তােক েদখেব এ আশ�ায় েস ইবাদত 

করা েছেড় িদল, তাহেল েস একজন িরয়াকারী।  

এিট যখন েকান বযি� স�ূ্ারেপ আমল করােক েছেড় েদয়। 

আর যিদ েকান বযি� েগাপেন আমল করার উে�েশয মানুেষর 

সামেন আমল করা েছেড় েদয় তােত েকান অসুিবিা নাই।  
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অেনক জােহল-মূখা-যারা তােদর দািড় কােট বা দািড়েক হলক 

কের থােক, িরয়া না করার �মা্ িদেয়। তােদর িবষয়িটও 

আমােদর এ আেলাচনার অ�ভুা� হেব। কার্, তারা বেল-দািড় 

রাখা �মা্ কের, দািড়ওয়ালা েলাকিট ঈমােনর দািবদার এবং 

েনককার। [আর এিট িরয়া] এ িরেনর েলােকরা সু�� বি্াত 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম এর হািদসসমূহ হেত 

েকাথায় সের আেছ? যােত রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

দািড়েক ল�া করার িনেদাশ েদন, দািড়েক েছেড় েদয়ার িনেদাশ, 

দািড়েক হলক না করার িনেদাশ েদন। আ�াহ তা‘আলার িনকট 

�ীেনর িবষেয় দূরদিশাতা কামনা কির যােত িতিন আমােদর সিঠক 

বুঝ দান কেরন।  

িরয়া করা ও আমেল কাউেক শিরক করার মেিয পাথাকয:  

শরয়ী আমল করা �ারা আ�াহর স�ি� অজােনর িনয়ত না কের 

গাইর�াহর স�ি� অজান কামনা করােক িরয়া বলা হয়। আর 

আমল করা �ারা আ�াহর স�ি� কামনা করার সােথ অনয িকছুর 

স�ি�র িনয়ত করােক আমেল  অংশীদার করা বেল।  
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উে�িখত দুিট িবষেয়র িদক তািকেয় আমরা বিল, শরয়ী আমল 

িবিভ� ভােগ িবভ� �কার:  

�থম �কার: আমল একমা� আ�াহর জনয করা আর েকান 

িকছুর �িত �েকপ না করা।  

আর এ �কার আমল হল, সেবাাা ও সেবাা�ম আমল।  

ি�তীয় �কার: আমল আ�াহর জনয করেব এবং অনয েকান ৈবি 

িবষেয়র �িতও �েকপ করেব। েযমন, আ�াহর স�ি�র জনয 

েরাজা রাখা এবং সােথ সােথ ৈদিহক সু�তার �িতও লকয রাখা। 

অনুরপভােব েকান বযি� আ�াহ স�ি� লােভর উে�েশয হজ 

করেত েবর হল এবং সােথ সােথ বযবসারও িনয়ত করল।  

অনুরপভােব েকান বযি� আ�াহর ৈনকটয লােভর উে�েশ পােয় 

েহেট মসিজেদ গমন কের আবার সােথ সােথ শরীর চচাার 

িনয়তও কের।   

উপের উে�িখত দৃ�া� গেলােত েয িরেনর িনয়েতর কথা বলা 

হেয়েছ, েস িরেনর িনয়েতর কারে্ আমল ন� হয় না, তেব 
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সাওয়াব কম হয়। উ�ম হল আ�াহর ৈনকটয লাভ ছাড়া আর 

েকান িকছুর িনয়ত না করা। 

তৃতীয় �কার:   

আমল আ�াহর জনযই, িক� আমল �ারা এমন িকছু উে�শয থােক 

বা িনয়ত কের েযগেলার উে�শয থাকা বা িনয়ত করা ৈবি নয়। 

েযমন, আমল �ারা উে�শয হয়, মানুেষর �শংসা কুড়ােনা এবং 

আমেলর িবিনমেয় টাকা-পয়সা উপাজান করা। এ িরেনর 

আমেলর কেয়কিট অব�া হেয় থােক: 

- যিদ আমল শর করার আেগই তার অ�ের এ িরেনর 

উে�েশযর উেেক হয় এবং আমল এ উে�েশযই কের থােক, 

তাহেল এ আমল ফােসদ তার েকান মূলয নাই। েযমন েকান বযি� 

মানুষেক েদখােনার উে�েশয নফল সালাত আদায় কের।  

- আর যিদ আমেলর মােঝ এ িরেনর িচ�ার উেেক হয়, তখন 

তােক �িতহত করেব এবং �িতেরাি করেব। েযমন, েকান বযি� 

আ�াহর স�ি� লােভর উে�েশয আমল করা শর করল, তারপর 

কাউেক েদখল, একজন েলাক তার িদেক তাকাে�, এ েদেখ েস 
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খুিশ হল এবং তােদর �শংসা ও সুনােমর আশা বা আ�হ করল, 

তারপর েস এ আকা�া ও আ�হেক �িতহত ও �িতেরাি 

করেত করেত সালাত েশষ করল, তাহেল তার আমল িবশি হেব 

এবং এ িরেনর সং�াম করার কারে্ েস িবিনময় পােব।  

- আমল করার মাঝখােন পািথাব েকান উে�শয বা িরয়া েদখা িদল 

িক� তা �িতহত বা �িতেরাি েকানটাই কেরিন। এ িরেনর 

অব�া আমলেক বািতল কের েদেব।   

চতুথা �কার:  

আমল �ারা শিরয়ত েঘািষত ছাওয়াব ও িবিনময় েকান িকছুর 

�িত �েকপ না কের, এমন িকছু ই�া করা যার তলব করা 

ৈবি। েযমন, েকান বযি� আ�-রকার জনয েরাজা রাখল অথবা 

গি্মেতর মালামাল হািসল করার জনয িজহাদ করল এবং শিু 

মাল বাড়ােনার উে�েশয মােলর যাকাত িদল। এ িরেনর আমল 

বািতল। আ�াহ তা‘আলা বেলন,   

প�ম �কার:  
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আ�াহর স�ি� লােভর �িত েকান �কার  েকপ না কের, আমল 

�ারা এমন িকছুর ই�া করা যার তলব শরয়ীভােব যােয়য নাই। 

েযমন, শিু মানুষেক েদখােনার জনয সালাত আদায় করা। এ 

িরেনর আমলকারীর আমল বািতল এবং েস অপরািী। 

িরয়া হেত দূের থাকার জনয িমথযার আ�য় েনয়া:  

েকান েকান মুসিলম িরয়া হেত দূের থাকার জনয িমথযা কথা বলা 

ৈবি বেল দািব কেরন। এিট স�ূ্া ভুল ও অনযায় কাজ। কার্, 

িমথযা বলা মুসিলেমর চির� হেত পাের না। 

েযমন, এক েলাক আ�াহর স�ি� লােভর উে�েশয মসিজদ 

বানাল, তারপর যখন তােক িজজাসা করা হল, েস সরাসির িমথযা 

কথা বলল; অথাাৎ, “আিম মসিজদিট িনমাা্ কিরিন, অমুক 

বািনেয়েছ” এ িরেনর কথা বেল। এ েকে� সরাসির িমথযা না 

বেল অ�� েকান কথা বলা েযেত পাের। েযমন, বলেব- একজন 

মুসিলম ভাইেয়র টাকা িদেয় মসিজদিট বানােনা হেয়েছ।  

িকছু িবষয় আেছ মানুষ িরয়া মেন কের িক� বা�েব তা িরয়া নয়:  
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- েতামার ই�ার বাইের েতামার েকান ভাল কােজর উপর �শংসা 

করা। [এিট িরয়া নয়] বরং এিট মুিমনেদর জনয নগদ সু-সংবাদ। 

- ই�ার বাইের, সুনাম অজান করা। েযমন, একজন আেলম বা 

তােলেব ইলম, েয মানুষেক �ীন িশকা েদয়, তােদর �ীন িবষেয় 

তােদর তালীম েদয়, তােদর িবিভ� সমসযার শরয়ী সমািান বা 

ফতওয়া েদয়, তারা িকছুটা হেলও �িসিি পায়। তারা েযন িরয়া 

েথেক দূের থাকা দািব কের এ িরেনর জন কলযা্মুলক কমা 

হেত িবরত না থােক। বরং তার উপর কতাবয হল, তার মেিয 

যােত িরয়া বা অহংকার না আেস েস জনয সং�াম করেব এবং এ 

িরেনর কমাগেলা চািলেয় যােব।  

- েকান বযি�েক আ�াহর ইবাদত বে�গীেত তৎপর েদেখ, 

েলাকিটর মত আ�াহর ইবাদেত তৎপর হওয়া িরয়া নয়। যিদ 

ইবাদত �ারা আ�াহর স�ি� কামনা করা হয়, তেব েস সাওয়াব 

পােব।  

- কাপড় সু�র রাখা, সু�র কাপড় পিরিান করা, সু�র জুতা 

পিরিান করা, সু-গি� বযবহার করা ইতযািদ িরয়া নয়।  
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- গনাহেক েগাপন করা, গনােহর আেলাচনা না করা, িরয়া নয়। 

বরং আমরা আমােদর িনেজেদর অপরাি বা অনয েকান ভাইেয়র 

অপরািেক েগাপন করা িবষেয় আমরা শিরয়ত কতৃাক িনেদািশত। 

অেনেক িার্া কের, গনাহ কের জািনেয় েদয়া ভাল, তােত 

েলাকিট মুখিলস বেল �মাি্ত হয়। এ িরে্র িার্া স�ূ্া 

অমূলক এবং ইবিলেসর েিাকঁা ৈবই আর িকছুই নয়। কার্, 

গনাহ স�েকা জানােনা, মুিমনেদর মােঝ অনযায়েক ছড়ােনা বা 

�চার করার নামা�র।  

পিরিশ� 

েহ মুসিলম ভাই, বতামান আমরা এবং উ�েত মুসিলমাহ েয মহান 

সংকট ও নাজুক পিরি�িতর মেিয বসবাস কির, তার েথেক 

পির�া্, মুি� ও সংেশািেনর আমরা এখালােসর খুবই 

মুখােপকী।  

বতামােন আমরা েদখেত পাই অেনক বড় বড় দাওয়ািত সং�া, 

েসবামুলক সং�া ঘেড় উেঠিছল, িক� ইখলাস না থাকার কারে্ 

খুব কম সমেয়র মেিয েসগেলা মুখ থুবেড় পেড়েছ। এ সব 
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সং�াসমূেহর েকান েকান দািয়রশীেলর মেিয েকান ইখলাস িছল 

না তােদর ই�া িছল, েলাক েদখােনা, সুনাম অজান ও পািথাব 

েকান �াথা হািসল। ফেল তারা এমন সব কেমা জিড়ত হয়, যার 

ফেল তােদর সব অজান ন� হেয় যায় এবং সং�াগেলা �ংস হেয় 

যায়।  

�িতিট বযি�র জনয তার আমেল ইখলাস থাকা জরির। তেব 

আফেসাস েস বযি�র জনয েয িনয়েতর হািককত িক, তা জােন 

না, েস িকভােব িনয়তেক িঠক করেব।   

েহ আ�াহ তুিম আমােদর ইখলাস দান কর এবং ইখলাসেক 

আমােদর অ�ের অটুট রাখ।  

 .وسلم وصحبه آله وعلى محمد، نبينا على اهللا وصلى

অনুশীলনী  

আেলাচয িবষয়িট স�েকা িনে  দুই িরেনর �� উে�খ করা হল। 

�থম �কার �� েযগেলার উ�র সােথ সােথ েদয়া যায়। 

এরগেলা হল, �থম �কার ��। ি�তীয় �কার �� েযগেলা 
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িচ�া িফিকর ও গেবষ্া করার দরকার হয়। আর এগেুলা হল, 

ি�তীয় �কার ��।  

�থম �কার ��:  

১- িনয়ত ও ইখলােসর মেিয পাথাকয িক? 

২- আমেলর মেিয ইখলাস ও আমেল সতযবািদতা দুিটর মেিয 

পাথাকয িক? 

৩- نيليي  األعميل إنمي হািদসিট েকন সম� হািদেসর তুলনায় 

অিিক গররপূ া্?  

৪- অেনক েলাক এমন আেছ যােদর মসিজেদ অনুপি�ত েকন? 

এক কথা িজজাসা করেল েস বেল, ‘আিম সালােতর জামােত 

েযেত পছ� কির’। এ েলাক স�েকা েতামার মতামত িক? েস 

সিতযকার অেথা সালােতর জামােত হািজর হেত পছ� কের?  

৫- ইখলােসর উপকািরতা হেত িতনিট উপকািরতা এবং ইখলাস 

না থাকার কিতসমূহ হেত িতনিট কিত উে�খ কর।  
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ি�তীয় �কার ��:  

১- কতক আমল উে�খ কর, যােত বতামােন িরয়া বযাপকভােব 

পিরলিকত হয় এবং এর িচিকৎসা িক ? 

২- এমন িকছু �াভািবক কেমার ব্ানা কর, েযগেলা িনয়েতর 

কারে্ ইবাদেত পিরগি্ত হয়।   

৩- কতক সালেফ সােল-হীনগ্ বেলন,  

 االجتهيد طول من العيمل� ع أَد فسيدهي من الي  تليص
এ কথািটর অথা িক?  

৪- এক বযি� তার সমূহেক মানুষ েথেক েগাপন রাখেত চায় এবং 

আমেল এখলাচ �মা্ করেত চায়। ফেল েস সালােতর জামােত 

উপি�ত হয় না যােত মানুষ এ কথা বলেত না পাের েয, েলাকিট 

জামােত সালাত আদায় কের। এ িরেনর েলােকর আমল স�েকা 

েতামােদর মতামত িক?  

৫-ইখলাস িবষেয় কেয়কিট গররপূ্া িকতােবর নাম উে�খ কর।  

৬-েয সব িবষয়গেলা একজন বা�ােক ইখলাস িবষেয় সহেযািগতা 

কের েযগেলা িক?  

৭-সূরা ইখলাসেক েকন এ নােম নাম রাখা হেয়েছ?  
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সূচীপ� 

ভূিমকা 

ইখলােসর সংজা 

ইখলােসর িনেদাশ  

ইখলােসর ফলাফল 

ইখলাস না থাকার কিত 

ইখলাস িবষেয় সলফেদর অব�ান 

ইখলােসর আলামত 

ইখলাস িবষেয় কতক গররপূ্া মাসআলা 

পিরিশ� 

অনুশীলনী  
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