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 جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

 م 5112 -هـ 1341الطبعة األولى عام 

 

প্রথম সংস্করণ 

সে 1436 লহজরী {2015 লিস্টাব্দ } 

সবেস্বত্ব গ্রন্থকার কর্তেক সংরলির্   

 

 



ইসলাম ধর্মে সৎকমে কবুল হওয়ার শর্োবলল 
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 انلارش

 دعوة وتوعية اجلايلاتقسم 

املكتب اتلعاوين لدلعوة وتوعية اجلايلات بالربوة يف 
 الرياض اململكة العربية السعودية

 

প্রকাশোয়: 
দাওয়া ও প্রবাসী লশিা লবভাগ 
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রাবওয়া দাওয়া, এরশাদ ও প্রবাসীর্দর মার্ে 
ইসলামী জ্ঞােদাে কায়োলয়, লরয়াদ, সসৌলদ 

আরব 
 
 
 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

অেন্ত করুণাময় পরম দয়াল ুআল্লাহর োর্ম 

ভলূমকা 
احلمددددددددددددد, هلل لص العددددددددددددددا    والصددددددددددددددال   

والسدددددددددالم ألندددددددددس نيدددددددددا  ا  بيدددددددددا  وا رسدددددددددن    

  وألنس آله وأصحابه  وأتباأله  أما بع,: 

অথে: সমস্ত প্রশংসা সব জগর্র্র সর্য প্রভু 
আল্লাহর জন্য, এবং সশষ োবী ও রাসূল, র্াাঁর 
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পলরবার-পলরজে, সাহাবীগণ ও র্াাঁর 
অনুসরণকারীগর্ণর জন্য অলর্শয় সম্মাে ও 
শালন্ত অবর্ীণে সহাক। 

অর্ঃপর প্রকতর্ ঈমােদার মসুললম বযলির সজর্ে 
রাখা উলির্ সে, মহাে আল্লাহর সন্তুলি লার্ভর 
মাধযম হর্লা: প্রকতর্ ইসলাম ধর্মের লশিা 
সমার্ার্বক অন্তর্র সলিক ঈমাে স্থাপে করার 
সার্থ সার্থ ইবাদর্ - উপাসো  এবং সৎকমে 
সম্পাদে করা। সুর্রাং আমার্দর ইবাদর্ - 
উপাসো এবং সৎকমে মহাে আল্লাহর লেকর্ে 
লকভার্ব গ্রহণর্োগয হর্ব, সসো সজর্ে রাখা 
দরকার। সকেো  প্রকতর্ ইসলাম ধর্মে সৎকমে 
কবুল হওয়ার দুইলে শর্ে রর্য়র্ে, উি 
শর্েদুইলের লবষর্য় অত্র বইলের্র্ অলর্ সংর্ির্প 
লকেু কথা উপস্থাপে করা হর্য়র্ে। 
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আলম মহাে আল্লাহর লেকর্ে প্রাথেো কলর, লর্লে 
সেে এই বইলের্ক র্াাঁর অনুগ্রহ ও দয়ায় 
কলযাণদায়ক ও মঙ্গলময় কর্রে। 

এই বইলের মর্ধয পলবত্র কুরআর্ের 
আয়ার্ অথবা লেভেরর্োগয হাদীর্সর বাংলা 
র্রজমা বা অনুবাদ সলিক পন্থায় করার সিিা 
কর্রলে। র্াই এখার্ে অনুবার্দর পদ্ধলর্র লবষর্য় 
একলে কথা বলর্র্ িায়;আর র্া হর্লা এই সে, 
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অনুবার্দর পদ্ধলর্ 
এই বইলের মর্ধয পলবত্র কুরআর্ের আয়ার্ 
অথবা লেভেরর্োগয হাদীর্সর বাংলা র্রজমা বা 
অনুবাদ পদ্ধলর্ একেু আলাদা হওয়ার সম্ভাবো 
রর্য়র্ে; সকেো  অত্র বইলের্র্ আরলব ভাষার 
ভাবার্থের অনুবাদ বাংলা ভাষার ভাবার্থের দ্বারা 
করা হর্য়র্ে। র্াই সকার্ো সম্মালের্ পাির্কর 
মর্ে অনুবাদ সম্পর্কে সকার্ো প্রকার সংশয় 
সজর্গ উির্ল, ওলামার্য়  ইসলার্মর লবশদ 
লববরণ বা বযাখযা আরবী ভাষায় একেু 
গভীরর্ার সলহর্ সদর্খ লের্ল সবে প্রকার সংশয় 
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দূর হর্য় োর্ব। এবং এই বইলের বাংলা অনুবাদ 
লেভেরর্োগয সাবযস্ত হর্ব বর্লই আশা কলর ইেশা 
আল্লাহ। র্র্ব এই বইলের সদাষ-ত্রুলে, 
অসম্পণূের্া এবং মদু্রণ প্রমাদ প্রভতলর্ এর্কবার্রই 
সেই, এই দালব আলম করলে ো। র্াই এই লবষর্য় 
সে সকার্ো গিেমূলক প্রস্তাব এবং মর্ামর্ 
আমার লেকর্ে সাদর্র গতহীর্ হর্ব ইেশা আল্লাহ। 

প্রণয়েকারী 

ড: মহুাম্মাদ মর্ুেজা লবে আর্য়শ মহুাম্মাদ 
র্াং 26/6/1436 লহজরী {15/4/2015 লিস্টাব্দ } 

    dr.mohd.aish@gmail.com 
 
 
 
 

mailto:dr.mohd.aish@gmail.com
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প্রকতর্ ইসলাম ধর্মে সৎকমে কবলু হওয়ার 
প্রথম  শর্ে 

মহাে আল্লাহর লেকর্ে মানুর্ষর অন্তর্রর ইচ্ছার 
উপরই লেভের কর্র সৎকমে কবুল হওয়ার 
লবষয়লে। র্াই আমার্দর অন্তর্রর ইচ্ছা লবশুদ্ধ ও 
পলবত্র হর্ল মহাে আল্লাহর কার্ে আমার্দর 
সৎকমে গ্রহণর্োগয হর্ব। পিান্তর্র আমার্দর 
অন্তর্রর ইচ্ছা কপের্াপণূে অথবা দুলেয়ার 
লালসাপণূে হর্ল, আল্লাহর কার্ে আমার্দর 
সকার্ো সৎকমে গ্রহণর্োগয হর্ব ো। সকেো 
প্রর্র্যকলে সৎকমে অন্তর্রর ইচ্ছার উপরই লেভের 
কর্র। এবং প্রর্র্যকলে সৎকর্মের ফলাফল 
অন্তর্রর ইচ্ছা অনুোয়ী লেধোলরর্ হয়। র্াই 
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আল্লাহর রাসলূ [সাল্লাল্লা আ আলাইলহ ওয়াসাল্লাম] 
বর্লর্েে: 

 ".، َوِلُكلِِّ اْمِرٍئ َما َ َوىةاْلَأأْلَماُل ِبالنِِّيَِّ"

  45)صدددحيل البيدددالء    دددم  مدددن  لقدددم احلددد,        

 - 544وأ ضددددداح صدددددحيل مسدددددنم  لقدددددم احلددددد,    

 (  والنفظ لنبيالء( (.5091)

অথে: “প্রর্র্যকলে সৎকর্মের ফলাফল মানুর্ষর 

অন্তর্রর ইচ্ছা অনুোয়ী লেধোলরর্ হয়। এবং 
র্ার্দর সৎকর্মের পলরণলর্ র্ার্দর অন্তর্রর 
ইচ্ছার উপরই লেভের কর্র”। 

 (সহীহ বুখারী, হাদীস েং 54 এবং সহীহ 
মুসললম, হাদীস েং 155 -(1907) এর 
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অংশলবর্শষ। র্র্ব হাদীর্সর শব্দগুলল সহীহ 
বুখারী সথর্ক সেওয়া হর্য়র্ে]। 

সুর্রাং আমার্দর জীবর্ের প্রর্র্যকলে সৎকমে 
আমার্দর অন্তর্রর লবশুদ্ধ ও পলবত্র ইচ্ছার সার্থ 
সম্পাদে করা উলির্। র্াই প্রকতর্ ইসলাম ধর্মে 
সৎকমে কবুল হওয়ার প্রথম শর্ে হর্লা: এখলাস 
বা একলেষ্ঠর্া, র্াই আল্লাহরই সন্তুলি লার্ভর 
উর্ের্েই সৎকমে সম্পাদে করা অপলরহােে। 
সুর্রাং সে সৎকর্মে এখলাস বা একলেষ্ঠর্া 
পাওয়া োর্ব ো, সস সৎকমে আল্লাহর লেকর্ে 
কবুল হর্ব ো। র্াই ইসলাম ধর্মের সমৌললক 
লবধাে হর্লা এই সে, সব কার্জ এখলাস 
বাস্তবায়ে করা অপলরহােে এবং এখলার্সর 
লবপরীর্ সে সমস্ত বস্তু আর্ে, সস সমস্ত বস্তু বজেে 
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করাও অপলরহােে। সুর্রাং সলৌলককর্া, সুোম ও 
সুখযালর্র প্রর্যাশা, ইর্যালদ বজেে করা জরুলর। 
র্াই এই লবষয়লের্ক লিয কর্র এখার্ে 
কর্য়কলে পর্য়ন্ে উপস্থাপে করা হর্লা: 

প্রথমর্: এখলার্সর অথে: 

এখলার্সর শালব্দক অথে হর্লা: একলেষ্ঠর্া, 
একাগ্রর্া এবং আন্তলরকর্া ইর্যালদ।  

এখলার্সর পালরভালষক অথে: 

ওলামার্য় ইসলাম এখলার্সর অর্েকগুলল 
পালরভালষক অথে সপশ কর্রর্েে। র্ার মর্ধয 
সথর্ক এখার্ে কর্য়কলে অথে সপশ করলাম: 
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1। এখলার্সর সংজ্ঞায় এো বলা হর্য়র্ে সে, 
লের্জর প্রলর্ মহাে আল্লাহর সাবেিলণক দতলির 
কথা স্মরণ সরর্খ, সতলি জগর্র্র দতলি আকষের্ণর 
উর্েে পলরর্যাগ করার োম এখলাস। 

2। এখলার্সর সংজ্ঞার বযাপার্র এোও বলা 
হর্য়র্ে সে, মানুর্ষর সন্তুলি লার্ভর উর্ের্ে 
সকার্ো আমল সের্ে সদওয়ার োম হর্লা লরয়া বা 
কপের্া। আর মানুর্ষর সন্তুলি লার্ভর উর্ের্ে 
সকার্ো আমল করার োম হর্লা লশরক। লকন্তু 
এই দুইলে লবষয় সথর্ক মুি হর্য় একমাত্র 
আল্লাহর জন্য সৎকমে সম্পাদে করার োমই 
হর্লা এখলাস। 
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এখলার্সর উি পালরভালষক অথেগুললর  সারমমে 
হর্লা এই সে, আল্লাহর সন্তুলি লার্ভর উর্ের্েই 
সৎকমে সম্পাদে করার্ক এখলাস বলা হয়। 

 োই সহাক আলম পলবত্র কুরআে এবং 
লেভেরর্োগয হাদীসর্ক সামর্ে সরর্খ এখলার্সর 
পালরভালষক একলে অথে সম্মালের্ পািক এবং 
সম্মালের্া পালিকার জন্য এখার্ে সপশ করলাম, 
আর র্া হর্লা এই সে, 

  اهلِل ِهْ دددددددَوِل اِتاأَلدددددددالط  ُلْعددددددد: ِفَوس  ُهددددددداَلَعدددددددَت ِهن دددددددِل ُصاَلنْيِإْلدددددددَا

 .اِ َ الرَِّو ِكْرالشِّ ِباِئَوَش ْنا ِمَهُتَيِقْنَتَو

অথে:  “এখলাস বা একলেষ্ঠর্া  হর্লা এই সে, 

আল্লাহর সন্তুলি ও নেকেয লার্ভর উর্ের্ে র্াাঁর 
আনুগর্য করা এবং সসই আনুগর্যর্ক সকল 
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প্রকার্রর লশরক ও র্ার অর্মধয এবং কপের্ার 
কলুষ সথর্ক লবশুদ্ধ ও নেকষ্য রাখা”।  

লদ্বর্ীয়র্: এখলার্সর গুরুত্ব 

প্রকতর্ ইসলাম ধর্মে এখলাস ও একলেষ্ঠর্ার 
প্রলর্ ের্থি গুরুত্ব সদওয়া হর্য়র্ে; সকেো  
এখলাস োো  ইসলার্ম সৎকর্মের সকার্ো মূলয 
সেই। পলবত্র কুরআর্ের লবলভন্ন স্থার্ে মহাে 
আল্লাহ মােব জালর্র্ক ইখলার্সর সলহর্ 
লেষ্ঠাবাে হর্য় র্াাঁর উপাসো করার জন্য আর্দশ 
প্রদাে কর্রর্েে। অর্এব মহাে আল্লাহ পলবত্র 
কুরআর্ের মর্ধয বর্লর্েে:   

َ ُمْخلِِصيْ ا ﴿َوَما أُِمُروا إاِلَّ لَِيْعُبُدوْ  يْ َّللاَّ سورة ) ,َن﴾َن لَُه الدِّ

 (.5اآلية جزء من , البينة
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ভাবার্থের অনুবাদ: “আর সকল জালর্র মােব 

সমাজর্ক এোই আর্দশ প্রদাে করা হর্য়র্ে সে, 
র্ারা সেে আল্লাহর উপাসো করার সার্থ সার্থ 
র্াাঁর আনুগর্য কর্র একলেষ্ঠর্ার সলহর্”। 

(সূরা বাইর্য়ো, আয়ার্ েং 5 এর অংশলবর্শষ)।  

মহাে আল্লাহ আর্রা বর্লর্েে:   

يَن﴾فَ ﴿ َ ُمْخلِصاً لَُّه الدِّ   ,اْعُبِد َّللاَّ

 (.2اآلية جزء من زمر, سورة ال)

ভাবার্থের অনুবাদ: “সুর্রাং র্ুলম আল্লাহর 

উপাসো করার সার্থ সার্থ র্াাঁর আনুগর্য করর্ব 
একলেষ্ঠর্ার সলহর্”। 
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(সূরা আে-েুমার, আয়ার্ েং 2 এর 
অংশলবর্শষ)। 

উি আয়ার্গুললর দ্বারা প্রমালণর্ হয় সে, মহাে 
আল্লাহর সন্তুলি লার্ভর উর্ের্ে  একলেষ্ঠর্ার 
সলহর্ র্াাঁর উপাসো করা এবং সৎকমে সম্পাদে 
করা অপলরহােে।  র্াই মহাে আল্লাহ বর্লর্েে:  

  ﴾َشْيًئا ِبهِ  اُتْشِرُكو َوالَ  َّللّاَ  اَواْعُبُدو﴿

  (.63ة جزء من اآلي ,سورة النساء) 

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর সহ সকল জালর্র মােব 

সমাজ! সর্ামরা সলিক পন্থায় আল্লাহর উপাসো 
করর্ব এবং র্াাঁর সার্থ অন্য সকার্ো বস্তুর্ক র্াাঁর 
অংশীদার স্থাপে করর্ব ো”। (সূরা আে-লেসা, 

আয়ার্ েং 36 এর অংশলবর্শষ)। 
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উি লববরর্ণর দ্বারা এো জাো সগর্লা সে, মানুষ 
সেই ইবাদর্-উপাসো করুক ো সকর্ো, র্া 
আল্লাহর কার্ে গতহীর্ হওয়ার প্রথম শর্ে হর্লা 
এখলাস অথবা একলেষ্ঠর্া। র্াই  এখলাসলবহীে 
সকার্ো আমলই আল্লাহর লেকর্ে গ্রহণর্োগয 
হর্ব ো। সকেো  এখলাস হর্লা সকল আমর্লর 
মূল সমরুদণ্ড। র্াই এখলাসলবহীে আমলই 
মানুর্ষর জাহান্নার্ম োওয়ার জন্য একলে মহা 
উপকরণ হর্য় োয়। এই লবষয়লের্ক প্রমালণর্ 
করার জন্য এখার্ে একলে হাদীস উর্ল্লখ করা 
হর্লা:  

: َسِمْعُت َلُسْوَل الن ه َقاَل  َلِضَي اهلُل أَلْنُهأَلْن َأِبْي ُهَرْ َرَ  

ِإنَّ َأوََّل النَّاِس ُ ْقَضس َ ْوَم " ُل:َ ُقْو َصن س الن ُه أَلَنْيِه َوَسن َم

 ؛َفَعرََّفُه ِ َعَمُه ؛َفُأِتَي ِبِه ؛ْسُتْشِهَ,َلُ ٌل ُااْلِقَياَمِة أَلَنْيِه 
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َك َحتَّس َقاَل: َقاَتْنُت ِفْي َفَما أَلِمْنَت ِفيَها؟: َقاَل  َفَعَرَفَها

َوَلِكنََّك َقاَتْنَت ِلَأْن ُ َقاَل   َكَذْبَت :اْسُتْشِهْ,ُت، َقاَل

َفُسِحَب أَلَنس َوْ ِهِه َحتَّس  ؛ُثمَّ ُأِمَر ِبِه  َفَقْ, ِقيَل ؛َ ِرءٌ 

 ؛ُأْلِقَي ِفي النَّاِل، َوَلُ ٌل َتَعن َم اْلِعْنَم َوأَلن َمُه َوَقَرَأ اْلُقْرآَن

َفَعَرَفَها، َقاَل: َفَما أَلِمْنَت ِفيَها؟  ؛َفَعرََّفُه ِ َعَمُه ؛َفُأِتَي ِبِه

اْلُقْرآَن، َقاَل:  َكَقاَل: َتَعن ْمُت اْلِعْنَم َوأَلن ْمُتُه َوَقَرْأُت ِفْي

َوَقَرْأَت   ِلُيَقاَل أَلاِلٌم ؛َكَذْبَت، َوَلِكنََّك َتَعن ْمَت اْلِعْنَم

َفُسِحَب  ؛ُثمَّ ُأِمَر ِبِه  َفَقْ, ِقيَل ؛َقاِلٌئ :ِلُيَقاَل ُهَو ؛اْلُقْرآَن

أَلَنس َوْ ِهِه َحتَّس ُأْلِقَي ِفي النَّاِل، َوَلُ ٌل َوسََّع الن ُه أَلَنْيِه 

 ؛َفَعرََّفهُ ِ َعَمُه ؛َفُأِتيَ ِبِه ؛َأأْلَطاهُ ِمنْ َأْصَنافِ اْلَمالِ ُكنِِّهَو

َفَعَرَفَها، َقاَل: َفَما أَلِمْنَت ِفيَها؟ َقاَل: َما َتَرْكُت ِمْن 

َأْ َفْقُت ِفيَها َلَك، َقاَل:  ال َسِبيٍل ُتِحبُّ َأْن ُ ْنَفَق ِفيَها ِإ
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21 

 

 

ُثمَّ   َفَق,ْ ِقيَل ؛َ َواٌد: ُهَو  ُيَقاَلَكَذْبَت، َوَلِكنَّكَ َفَعْنتَ ِل

 ".ُثمَّ ُأْلِقَي ِفي النَّال  َفُسِحَب أَلَنس َوْ ِهِه ؛ُأِمَر ِبِه

 ( (.5094) -541)صحيل مسنم  لقم احل,   

অথে: আবু  আরায়রা [রালদয়াল্লা আ আে আ] হর্র্ 
বলণের্, লর্লে বর্লে: আলম আল্লাহর রাসূল 
[সাল্লাল্লা আ আলাইলহ ওয়াসাল্লাম] সক বলর্র্ 
শুর্েলে: লর্লে বর্লর্েে: “লেশ্চয় লকয়ামর্র্র 
লদর্ে সবেপ্রথর্ম সে বযলির লবিার করা হর্ব,   
সস বযলিলে এমেই একজে সলাক সে, সস েুদ্ধ 
করর্র্ করর্র্ শহীদ হর্য় মতর্যুবরণ কর্রর্ে। 
অর্ঃপর র্ার্ক উপলস্থর্ করা হর্ব এবং  র্ার্ক 
আল্লাহর প্রদত্ত লেয়ামর্ ও অনুগ্রর্হর কথা স্মরণ 
কলরর্য় সদওয়া হর্ব। সস র্া স্বীকার করর্ব। 
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মহাে আল্লাহ র্ার্ক  বলর্বে: র্ুলম এই লেয়ামর্ 
ও অনুগ্রহ লাভ করার পর  সসো লক কার্জ 
বযবহার কর্রর্ো? সস বযলি উত্তর্র বলর্ব: আলম 
সসই লেয়ামর্ ও অনুগ্রহ দ্বারা আপোর 
সন্তুলিলাভ করার জন্য েুদ্ধ করর্র্ করর্র্ শহীদ 
হর্য় মতর্যুবরণ কর্রলে। মহাে আল্লাহ র্ার্ক  
বলর্বে:  র্ুলম সর্া লমথযা কথা বলর্ল! র্ুলম েুদ্ধ 
কর্রর্ো এই জন্য সে, সর্ামার্ক সেে সমার্জ 
বলবাে ও সাহসী র্থা বীরপুরুষ বলা হয়। 
সুর্রাং র্া বলা হর্য়র্ে। অর্ঃপর র্ার বযাপার্র 
লের্দেশ সদওয়া হর্ব এবং র্ার্ক উবুে কর্র র্ার 
সিহারার ওপর ভর কর্র সোঁির্ে সোঁির্ে ও 
ঘষোর্র্ ঘষোর্র্ সের্ে লের্য় লগর্য় র্ার্ক 
জাহান্নার্মর অলিগর্ভে লের্িপ করা হর্ব। 
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লদ্বর্ীয় বযলি হর্লা এমে একজে সলাক সে,  সস 
লের্জ ইসলার্মর সলিক জ্ঞাে লাভ কর্রর্ে এবং 
অপরর্ক লশিা সদওয়ার জন্য সমার্জর মর্ধয 
সসই জ্ঞাে প্রিার কর্রর্ে, আর পলবত্র 
কুরআর্েরও সস সলিক  জ্ঞাে লাভ কর্রর্ে। 
অর্ঃপর র্ার্কও উপলস্থর্ করা হর্ব এবং র্ার্ক 
আল্লাহর প্রদত্ত লেয়ামর্ ও অনুগ্রর্হর কথা স্মরণ 
কলরর্য় সদওয়া হর্ব। সস র্া স্বীকার করর্ব। 
মহাে আল্লাহ র্ার্ক  বলর্বে: র্ুলম এই লেয়ামর্ 
ও অনুগ্রহ লাভ করার পর সসো লক কার্জ 
বযবহার কর্রর্ো? সস বযলি উত্তর্র বলর্ব: আলম 
ইসলার্মর সলিক জ্ঞাে লাভ কর্রলে এবং সসই 
জ্ঞাে অপরর্ক লশিা সদওয়ার জন্য সমার্জর 
মর্ধয সসই জ্ঞাে প্রিার কর্রলে, আর পলবত্র 
কুরআর্েরও সলিক জ্ঞাে লাভ কর্রলে আপোর 
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24 

 

 

সন্তুলিলাভ করার জন্য। মহাে আল্লাহ র্ার্ক  
বলর্বে:  র্ুলম সর্া লমথযা কথা বলর্ল! র্ুলম 
ইসলার্মর সলিক জ্ঞাে লাভ কর্রর্ো এই জন্য 
সে, সর্ামার্ক সেে সমার্জ মহাজ্ঞােী আর্লম 
বলা হয়। সুর্রাং র্া বলা হর্য়র্ে। এবং পলবত্র 
কুরআর্েরও সলিক  জ্ঞাে লাভ কর্রর্ো এই 
জন্য সে, সর্ামার্ক সেে সমার্জ কারী বলা হয়। 
সুর্রাং র্া বলা হর্য়র্ে। অর্ঃপর র্ার বযাপার্র 
লের্দেশ সদওয়া হর্ব এবং র্ার্ক উবুে কর্র র্ার 
সিহারার ওপর ভর কর্র সোঁির্ে সোঁির্ে ও 
ঘষোর্র্ ঘষোর্র্ সের্ে লের্য় লগর্য় র্ার্ক 
জাহান্নার্মর অলিগর্ভে লের্িপ করা হর্ব। 

আর র্তর্ীয় বযলি হর্লা এমে একজে সলাক সে, 
র্ার্ক মহাে আল্লাহ সচ্ছলর্া লদর্য়লের্লে এবং 
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সকল প্রকার্রর ধেসম্পদ প্রদাে কর্রলের্লে। 
অর্ঃপর র্ার্কও উপলস্থর্ করা হর্ব এবং র্ার্ক 
আল্লাহর প্রদত্ত লেয়ামর্ ও অনুগ্রর্হর কথা স্মরণ 
কলরর্য় সদওয়া হর্ব। সস র্া স্বীকার করর্ব। 
মহাে আল্লাহ র্ার্ক  বলর্বে: র্ুলম এই লেয়ামর্ 
ও অনুগ্রহ লাভ করার পর সসো লক কার্জ 
বযবহার কর্রর্ো? সস বযলি উত্তর্র বলর্ব: আলম 
ওই সব সম্পদ আপোর সন্তুলিলাভ করার জন্য 
বযবহার কর্রলে। সুর্রাং  এমে সকার্ো পথ 
সেই, সেই পর্থ ধেসম্পদ খরি করা আপলে 
পেন্দ কর্রে, আর  আলম র্ার্র্ আপোর 
সন্তুলিলাভ করার জন্য ধেসম্পদ খরি কলর লে। 

মহাে আল্লাহ র্ার্ক  বলর্বে:  র্ুলম সর্া লমথযা 
কথা বলর্ল! র্ুলম ধেসম্পদ এই জন্য খরি 
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কর্রর্ো সে, সর্ামার্ক সেে সমার্জ দােবীর 
বযলি বলা হয়। সুর্রাং র্া বলা হর্য়র্ে। 
অর্ঃপর র্ার বযাপার্র লের্দেশ সদওয়া হর্ব এবং 
র্ার্ক উবুে কর্র র্ার সিহারার ওপর ভর কর্র 
সোঁির্ে সোঁির্ে ও ঘষোর্র্ ঘষোর্র্ সের্ে লের্য় 
লগর্য় র্ার্ক জাহান্নার্মর অলিগর্ভে লের্িপ করা 
হর্ব”। 
[সহীহ মুসললম, হাদীস েং 152 -(1905)]। 

এই হাদীসলের দ্বারা প্রমালণর্ হয় সে,  মানুষ সদা 
সবেদা র্ার অন্তর্রর উর্ের্ের বন্ধর্ে আবদ্ধ 
থাকর্ব।  

 উলল্ললখর্ হাদীসলের লর্ে জে সলাকর্ক 
জাহান্নার্মর অলিগর্ভে লের্িপ করা হর্ব এই 
জন্য সে, র্ারা র্ার্দর কর্মের দ্বারা প্রকতর্পর্ি 
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27 

 

 

মহাে আল্লাহর সন্তুলিলাভ করার ইচ্ছা রার্খলে 
এবং জান্নার্ লাভ করারও ইচ্ছা কর্রলে। র্ার্দর 
প্রকতর্ উর্েে লের্লা সমার্জর মর্ধয সুোম ও 
খযালর্ অজেে করা। সুর্রাং র্ারা সসো োো 
অন্য লকেু লাভ করর্র্ সিম হর্ব ো। র্াই র্ারা 
জাহান্নামবাসী হর্ব। সুর্রাং  মহাে আল্লাহর 
সন্তুলি লার্ভর উর্ের্েই  একলেষ্ঠর্ার সলহর্ 
র্াাঁর উপাসো করা এবং সৎকমে সম্পাদে করা 
ওয়ার্জব। সকেো  আল্লাহর সার্থ মানুর্ষর 
সুসম্পকে স্থাপর্ের মাধযম সকবল মাত্র এখলাস ও 
একলেষ্ঠর্ার সলহর্ র্াাঁর উপাসো ও আনুগর্য বা 
বের্া স্বীকার করা োো আর সকার্ো মাধযম 
সেই। র্াই মহাে আল্লাহর সার্থ অংশীদার 
স্থাপে করা নবধ েয়। এবং মহাে আল্লাহর 
নেকেযলার্ভর জন্য সকল প্রকার লশরক, লরয়া ও 
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কপের্া বজেে করা জরুলর। র্াই এখার্ে একলে 
সলিক হাদীস সপশ করা হর্লা:  

َقددداَل: َقددداَل َلُسدددْوُل   َلِضدددَي اهلُل أَلْندددهُ أَلدددْن َأِبدددْي ُهَرْ دددَرَ   

: "َقدددداَل الن ددددُه َتَبدددداَلَك   َصددددن س الن ددددُه أَلَنْيددددِه َوَسددددن مَ   الن دددده 

َوَتَعدددداَلس: َأَ ددددا َأْشَنددددس الُشددددَرَكاِ  أَلددددِن الشِّددددْرِك  َمددددْن     

أَلِمدددددَل أَلَمدددددالح َأْشدددددَرَك ِفْيدددددِه َمِعدددددَي َشْيدددددِرْء  َتَرْكُتدددددُه  

 َوِشْرَكُه". 

 (.( 1094) -54)صحيل مسنم  لقم احل,   

অথে: আবূ  আরায়রা [রালদয়াল্লা আ আে আ] হর্র্ 
বলণের্, লর্লে বর্লে: আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লা আ 
আলাইলহ ওয়াসাল্লাম] বর্লর্েে: মহাে আল্লাহ 
বর্লে: “আলম সমস্ত অংশীদারর্দর িাইর্র্ 
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অংশীদালরত্ব  বা লশরক স্থাপে করার সমস্ত কমে 
হর্র্ অলধক অমুখার্পিী। সুর্রাং সে বযলি 
এমে সকার্ো কমে সম্পাদে করর্ব, সে  কর্মে সস 
আমার সার্থ অন্য সকার্ো বস্তুর্ক অংশীদার লস্থর 
বা স্থাপে করর্ব, আলম র্ার্ক এবং র্ার 
অংশীদালরত্ব বা লশরক স্থাপে করার কাজলের্ক 
পলরর্যাগ করর্বা”। 

[সহীহ মুসললম, হাদীস েং 46 -(2985)]।  

এই হাদীসলের দ্বারা প্রমালণর্ হয় সে,  সে 
সৎকর্মে মহাে আল্লাহর সার্থ সকার্ো বস্তুর্ক 
অংলশদার স্থাপে করা হর্ব, সসই সৎকমেলের্ক 
মহাে আল্লাহ গ্রহণ করর্বে ো।   
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র্াই সকল প্রকার্রর লশরক, লরয়া বা কপের্া 
হর্র্ দূর্র থাকা অপলরহােে। সকেো  মহাে 
আল্লাহর উপাসো ও আনুগর্র্যর কার্জ সকার্ো 
অবস্থার্র্ সতলি জগর্র্র সন্তুলি লার্ভর প্রলর্ দতলি 
সদওয়া জার্য়জ েয়। র্াই কপের্া, লরয়া, 
ভণ্ডালম,সমাোর্ফলক এবং সলৌলককর্ার প্রভাব 
সথর্ক লের্জর্ক রিা করা অপলরহােে। র্াই  
মহাে আল্লাহর উপাসো ও আনুগর্র্যর কার্জ সে 
সকার্ো পদ্ধলর্র্র্ সতলি জগর্র্র সন্তুলি লার্ভর 
প্রলর্ দতলি সদওয়া সকার্ো অবস্থার্র্ নবধ েয়। 
সকেো  এর্কই সর্া বলা হয় লরয়া বা কপের্া। 
এবং এই কপের্া হর্লা অর্যন্ত জঘন্য লবষয়, 
এর্র্ আল্লাহর সন্তুলি লার্ভর জায়গার্র্ মানুর্ষর 
সন্তুলি লাভর্ক স্থাে সদওয়া হয়। র্াই সকল 
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প্রকার্রর লশরক, লরয়া বা কপের্া সম্পূণেরূর্প 
বজেেীয়। 

এখার্ে একলে কথা বর্ল এই লবষয়লের্ক সশষ 
করার ইচ্ছা করলে। আর সসই লবষয়লে হর্লা এই 
সে, আল্লাহর সার্থ এখলাস অথবা  একলেষ্ঠর্া 
বজায় রাখর্র্ হর্ল, আল্লাহর সার্থ অন্তর্র 
সর্র্া এবং র্াাঁর র্াকওয়া বা  ভয়, ভার্লাবাসা 
এবং অলর্শয় শ্রদ্ধাসহকার্র র্াাঁর আনুগর্র্যর 
সর্য ইচ্ছা সপাষণ করা জরুলর লবষয়। এবং র্াাঁর 
অবাধযর্া সথর্কও লবরর্ থাকার দতঢ় সংকল্প 
লস্থর করর্র্ই হর্ব। ের্িৎ আল্লাহর সার্থ 
এখলাস অথবা  একলেষ্ঠর্া বজায় রাখা োর্ব 
ো। র্াই একজে ঈমােদার মুসললম বযলি র্ার 
সৎকমেগুললর্ক এমেভার্ব সগাপর্ে রাখার সিিা 
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করর্ব, সেমেভার্ব সস র্ার কতর্ পাপগুললর্ক 
সগাপর্ে রাখার সিিা কর্র। 
  

 

 

 

 

 

   

প্রকতর্ ইসলাম ধর্মে সৎকমে কবলু হওয়ার 
লদ্বর্ীয় শর্ে 
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ইসলাম ধর্মের সকল কর্মে আল্লাহর রাসূল 
[সাল্লাল্লা আ আলাইলহ ওয়াসাল্লাম]এর আনুগর্য 
ও অনুসরণ করা অবে কর্েবয এবং ইসলাম 
ধর্মের লশিা সমার্ার্বক র্াাঁর সকল লের্দেশ 
পালে করা একলে অপলরহােে লবষয়, এই লবষয়লে 
সকল ঈমােদার মুসললম বযলির সজর্ে রাখা 
উলির্। সকেো আল্লাহর উপাসোর সির্ত্র এবং 
সৎকমে সম্পাদর্ের লবষর্য় আল্লাহর রাসূল 
মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লা আ আলাইলহ ওয়াসাল্লাম]এর 
সলিক পন্থায় অনুসরণ করা প্রকতর্ ইসলাম ধর্মে 
সৎকমে কবুল হওয়ার লদ্বর্ীয় শর্ে। র্াই আল্লাহর 
রাসূল [সাল্লাল্লা আ আলাইলহ ওয়াসাল্লাম]এর 
লের্দেলশর্ লবলধ-লবধাে এবং প্রদত্ত পদ্ধলর্ 
অনুোয়ী আল্লাহর ইবাদর্ এবং সকল প্রকার্রর 
সৎকমে সম্পাদে করা অপলরহােে। র্াই সে 
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সৎকর্মে এখলার্সর সার্থ সার্থ আল্লাহর রাসূল 
[সাল্লাল্লা আ আলাইলহ ওয়াসাল্লাম]এর অনুসরণ 
পাওয়া োর্ব ো, সস সৎকমে আল্লাহর লেকর্ে 
কবুল হর্ব ো। 

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লা আ আলাইলহ 
ওয়াসাল্লাম]এর অনুসরণ করার লের্দেশ মহাে 
আল্লাহ পলবত্র কুরআর্ের মর্ধয প্রদাে কর্রর্েে। 
মহাে আল্লাহ বর্লর্েে: 

َ َوأَِطيْ قُْل أَِطيْ  ﴿ ُسوْ ُعوا َّللاَّ  , ﴾لَ ُعوا الرَّ

 (. ٤٥, جزء من اآلية النور) سورة  

ভাবার্থের অনুবাদ: “সহ আল্লাহর রাসূল! র্ুলম 

বর্ল দাও! সহ সকল জালর্র মােব সমাজ! 
সর্ামরা ইসলার্মর লশিা সমার্ার্বক সলিক 
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পন্থায় আল্লাহর আনুগর্য কর্রা এবং আল্লাহর 
রাসূর্লর আনুগর্য কর্রা”।  

(সূরা আে-েূর, আয়ার্ েং 54 এর 
অংশলবর্শষ)। 

মহাে আল্লাহ আর্রা বর্লর্েে: 

ُسوَل لََعلَُّكْم ﴿ َكاةَ َوأَِطيُعوا الرَّ ََلةَ َوآتُوا الزَّ َوأَقِيُموا الصَّ

 (. ٤1, اآلية النور) سورة  ,﴾ تُْرَحُمونَ 

ভাবার্থের অনুবাদ: সহ ঈমােদার মসুললম সমাজ! 
“আর সর্ামরা োমাজ প্রলর্লষ্ঠর্ কর্রা  আর 

জাকার্ প্রদাে কর্রা এবং আল্লাহর রাসূর্লর 
আনুগর্য কর্রা, র্র্বই সর্ামরা আল্লাহর 
দয়াপ্রাপ্ত হর্র্ পারর্ব”। 
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(সূরা আে-েূর, আয়ার্ েং 56)। 

মহাে আল্লাহ আর্রা বর্লর্েে: 

ِبُعوْ   (. 128عراف, جزء من اآلية األ, ) سورة  َتُدوَن﴾َتهْ  هُ لََعلَُّكمْ ﴿َوٱتَّ

ভাবার্থের অনুবাদ: “এবং সহ সকল জালর্র 

মােব সমাজ! সর্ামরা আল্লাহর রাসূর্লর 
অনুসরণ কর্রা, র্র্বই  সর্ামরা আল্লাহর প্রদত্ত 
সুখ দায়ক সৎপথ ইসলাম ধর্মের অনুগামী হর্র্ 

পারর্ব”। 

(সূরা আল আরাফ, আয়ার্ েং 54 এর 
অংশলবর্শষ)। 
এই সমস্ত আয়ার্গুললর দ্বারা এো প্রমালণর্ হয় 
সে, আল্লাহর রাসূর্লর আনুগর্য করা অপলরহােে 
লবষয়। র্াই র্াাঁর আনুগর্য পলরর্যাগ করর্ল 
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সকার্ো ইবাদর্ -উপাসো মহাে আল্লাহ গ্রহণ 
করর্বে ো। সকেো  আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লা আ 
আলাইলহ ওয়াসাল্লাম] বর্লর্েে:  

 ". دٌَّل َوُهَف ُهْنِم َسْيا َلا َمَذا َهَ ِرْمَأ ْيِف َثَ,ْحَأ ْنَم"

  وأ ضاح: 1401)صحيل البيالء  لقم احل,   

  ( (.5159) -51صحيل مسنم  لقم احل,   

অথে:  “সে বযলি আমার্দর এই ইসলাম ধর্মের 

মর্ধয এমে সকার্ো ের্ুে লবষয় ধর্মের কমে 
লহর্সর্ব সংেুি করর্ব, সে লবষয়লে প্রকতর্পর্ি 
ইসলাম ধর্মের অংশ েয়, র্াহর্ল সস লবষয়লে 
পলরর্যাজয বর্লই লবর্বলির্ হর্ব”।  

(সহীহ বুখারী, হাদীস েং 2697 এবং সহীহ 
মুসললম, হাদীস েং 17-(1718)।  
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সজর্ে রাখা উলির্ সে, মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লা আ 
আলাইলহ ওয়াসাল্লাম] মহাে আল্লাহর সবের্শষ 
োবী এবং রাসূল বা দূর্ । লর্লে সকল জালর্র 
মােব সমার্জর জন্য সপ্রলরর্ হর্য়র্েে। র্াই 
র্াাঁর প্রলর্ লবশ্বাস স্থাপে করা এবং র্াাঁর আনুগর্য 
োো আল্লাহর প্রলর্ লবশ্বাস স্থাপে এবং আল্লাহর 
আনুগর্র্যর দালবর সকার্ো অথেই থার্ক ো। 
সকেো  মহাে আল্লাহ বর্লর্েে: 

ُسنننوْ َمنننْن ي  )    نسدددا سدددول  ال)   (َل َفَقنننْد أََطننناَ  َّللّاَ ِطنننِع الرَّ

   .( 99 اآل ة م  من 

ভাবার্থের অনুবাদ: “সে বযলি আল্লাহর রাসলূ 

মুহাম্মার্দর আনুগর্য করর্র্ সিম হর্ব, সসই 
বযলি প্রকতর্পর্ি আল্লাহর অনুগর্ বযলি হর্র্ 
পারর্ব”। 
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(সূরা আে লেসা, আয়ার্ েং 80 এর 
অংশলবর্শষ)। 
মহাে আল্লাহ আর্রা বর্লর্েে: 

ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم َّللّاُ َوَيْغِفْر )  قُْل إِن ُكنُتْم ُتِحب وَن َّللّاَ َفاتَّ

ِحيمٌ   ,  (لَُكْم ُذُنوَبُكْم َوَّللّاُ َغفُوٌر رَّ

 (. 15   اآل ةآل ألمرانسول  )

ভাবার্থের অনুবাদ: “সহ আল্লাহর রাসলূ 

মুহাম্মাদ! র্ুলম বর্ল দাও! েলদ সর্ামরা আল্লাহর 
ভার্লাবাসা লাভ করর্র্ িাও, র্াহর্ল আমার 
অনুসরণ করর্র্ থার্কা, র্র্বই আল্লাহ 
সর্ামার্দরর্ক ভার্লাবাসর্বে এবং সর্ামার্দর 
পাপগুললর্ক িমা কর্র লদর্বে। সের্হর্ু আল্লাহ 
হর্লে িমাবাে ও দয়াবাে”। 
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(সূরা আল ইমরাে, আয়ার্ েং 31)। 
সুর্রাং আল্লাহর রাসলূ মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লা আ 
আলাইলহ ওয়াসাল্লাম] এর আনুগর্য োো 
সকার্ো বযলি  মহাে আল্লাহর প্রদত্ত সুখ দায়ক 
সৎপথ ইসলার্মর অনুগামী হর্র্ পারর্ব ো এবং 
আল্লাহর সন্তুলি ও নেকেয লাভ করর্র্ পারর্ব 
ো।    

আল্লাহর রাসূল মহুাম্মার্দর প্রলর্ 
আমার্দর করণীয় লবষয় 

আল্লাহর রাসলূ মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লা আ আলাইলহ 
ওয়াসাল্লাম]এর প্রলর্ আমার্দর জন্য কর্কগুলল 
করণীয় লবষয় রর্য়র্ে, সসই লবষয়গুললর মর্ধয 
সথর্ক এখার্ে কর্য়কলে লবষয় উর্ল্লখ করা হর্লা:  
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1। আল্লাহর রাসলূ মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লা আ 
আলাইলহ ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর পি সথর্ক ো 
লকেু লের্য় এর্সর্েে র্া সর্য বর্ল সমর্ে সেওয়া 
অপলরহােে। 

2। প্রকতর্ ইসলার্মর লশিা সমার্ার্বক আল্লাহর 
রাসলূ মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লা আ আলাইলহ 
ওয়াসাল্লাম] এর আনুগর্য করা, র্াাঁর লবিার্র 
সন্তুি থাকা, র্াাঁর লসদ্ধান্ত ও উপর্দশ সম্পূণেভার্ব 
সমর্ে সেওয়া, এবং র্াাঁর আদর্শের অনুসরণ করা 
অপলরহােে। 

3। আল্লাহর রাসলূ মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লা আ 
আলাইলহ ওয়াসাল্লাম] সক লের্জর সির্য়, লের্জর 
মার্া-লপর্া ও পলরবার-পলরজর্ের সির্য় সবলশ 
ভার্লাবাসাও অপলরহােে। এই ভার্লাবাসার 
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লেদশেে হর্লা র্াাঁর্ক অলর্শয় সম্মাে করা, 
অলর্শয় মেোদা প্রদাে করা, র্াাঁর সাহােয করা 
এবং র্াাঁর্ক অন্তর সথর্ক সমথেে করা। 

وصدددددنس اهلل وسدددددنم ألندددددس لسدددددولنا  مددددد,  وألندددددس    

  آلددددددددده وأصدددددددددحابه  وأتباألددددددددده إ   دددددددددوم الددددددددد, ن    

 واحلم, هلل لص العا  .

অথে:  আল্লাহ আমার্দর লপ্রয় রাসূল মুহাম্মাদ 
এবং র্াাঁর পলরবার-পলরজে, সাহাবীগণ এবং 
লকয়ামর্ পেেন্ত র্াাঁর অনুসরণকারীগণর্ক 
অলর্শয় সম্মাে ও শালন্ত প্রদাে করুে। 

সমাপ্ত 
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