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নিয়ত: একনি তানিক পর্যাল াচিা 

শব্দ-নবলেষণ: 

নিয়ত আরবী শব্দ (نية বা   ةني ) অর্য:   اَلَْقْصُد َو
َراَدة  উলেশয, অনেপ্রায়, অনে াষ, মলিাবাঞ্ছা, মলিরااْلِ
ঝ াোঁক, ঝকালিা নকছু করার ইচ্ছা, ঝকালিা কালের প্রনত 
মিলক ধানবত করা ইতযানদ। ইংলরনেলত ব া হয় 
Intension1 োষাতিনবদলদর মলত, মলির মলধয ঝকালিা 
োলবর উদয় হল , ঝস োব অিুর্ায়ী ‘আম  করা নকংবা 
িা করার ঝকালিা নদলকই মি ধানবত িা হল , মলির 
ঝেতলর ঘুরপাক খাওয়া ঝস োবলক ব া হয় হাদসুি-
িাফস বা ওয়াস্ওয়াসা। আর ঝস োবলক বাস্তলব 
রূপদালির েিয মিলক ধানবত করার িাম ‘হাম্ম’ বা নিয়ত 
(অনেপ্রায়) এবং মেবুত নিয়তলক ব া হয় ‘আর্ম তর্া 
সংকল্প।2 আবার  নিয়ত  (অনেপ্রায়) এবং ইরাদাহ 

                                                           
1 ন সািু  আরব (১৪/৩৭৮), আ -মু‘োমু  ওয়াফী (১০৯১)। 
2 ইর্াহু  নমশকাত বাং া (১/২৪৭)। 
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(ইচ্ছা) শব্দ দু’নি বাহযত সমার্যক মলি হল ও এবং 
কখলিা কখলিা এক অলর্য বযবহৃত হওয়া সলিও উেলয়র 
মাল  নকছু পার্যকয রলয়লছ। ঝর্মি,  

এক. ইরাদাহ (ইচ্ছা)-এর সম্পকয নিলের কালের সালর্ই 
নিনদযি িয়; বরং অলিযর কালের সালর্ও ইরাদাহ (ইচ্ছা)-
এর সম্পকয হলত পালর। পিান্তলর নিয়লতর সম্পকয শুধু 
নিয়তকারীর কালের সালর্ই হলয় র্ালক। ঝর্মি, এিা ব া 
চল  ঝর্, “আনম ঝতামার নিকি এ ধরলির আচরলণর 
ইরাদাহ বা ইচ্ছা (কামিা) কনর নি” নকন্তু এোলব ব া 
র্ায় িা ঝর্, ‘‘আনম ঝতামার নিকি এ ধরলির আচরলণর 
নিয়ত বা উলেশয কনর নি।”  

দুই. ইরাদাহ (ইচ্ছা) সম্ভাবয কালের বযাপালরই ঝকব  
বযবহৃত হয়। পিান্তলর নিয়ত শব্দনি সম্ভব-অসম্ভব সক  
কালের ঝিলত্রই বযবহৃত হলয় র্ালক। আর এেিযই 
আল্লাহর বযাপালর নিয়ত শলব্দর বযবহার করা র্ায় িা। 
ঝর্লহতু তাোঁর নিকি সবনকছুই সম্ভব তাই নতনি ঝকালিা 
কাে করার ইরাদাহ বা ইচ্ছা কলরি, নিয়ত িয়। তলব 
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ঝর্লহতু কখলিা কখলিা উেয় শব্দ একই অলর্য বযবহৃত 
হয় তাই কুরআি মােীলদ অলিক স্থালি আল্লাহ তা‘আ া 
ইরাদাহ শব্দনিলক নিয়ত অলর্য বযবহার কলরলছি।3 

শরী‘আলতর দৃনিলত নিয়ত ও তার প্রকারলেদ:  

মাওয়ারদী রহ. বল ি: 

 انلية يه قصد اليشء مقرتنًا بفعله.

“কালের সালর্ সংনেি মলির উলেশয।”4  

কার্ী বায়র্ােী রহ. বল ি: 

عبارة عن انبعاث القلب حنو ما يراه موافقا  انلية يه
 حاال اوماال. لغرض من جلب نفع اودفع رضر

“বতযমাি বা েনবষযলতর োল া নকংবা খারাপ ঝকালিা 
স্বালর্যর েিয ঝকালিা কালের প্রনত মলির অনেনিলবশ।”5 

                                                           
 القواعد اللكية  :ডক্টর ওসমাি শাব্বীর ,[৩/১৯০] بدائع الفوائد 3

الفقهية والضوابط  [৯৩-৯৪]।        
4 আ -মািসূর নফ  কাওয়ালয়দ, খণ্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ২৮৪। 
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অর্যাৎ মািুষ ঝকালিা কাে করার সময় তার মলির 
অেযন্তলর ঝর্ উলেশয র্ালক, র্ার কারলণ মািুষ কােনি 
করার েিয উদু্ভদ্ধ হয় ঝস উলেশয বা কারণনিলকই 
শরী‘আলতর পনরোষায় নিয়ত ব া হয়। ঝকালিা ইবাদত 
করার সময় ঝস ইবাদলতর  িয-উলেশয সংক্রান্ত মলির 
োব বা অবস্থাই নিয়ত। নিয়ত োল া নকংবা খারাপ 
উেয়ই হলত পালর। শরী‘আলতর দৃনিলত নিয়ত দু’ 
প্রকার।  

এক. ইখ াস, দুই. নরয়া। 

র্খি ঝকালিা মািুষ আল্লাহ তা‘আ ালক সন্তুি করার 
উলেলশয ঝকালিা ইবাদত কলর তখি ঝস ইবাদত সংক্রান্ত 
মলির ঐ অবস্থালক ইখ াস ব া হয়। আর ঝকউ ঝ াক 
ঝদখালিা বা অিয ঝকালিা উলেলশয ইবাদত করল  
ইবাদতকা ীি মলির ঝসই অবস্থালক ব া হয় নরয়া। 

নিয়লতর শর‘ঈ নবধাি: 

                                                                                           
5 আ -আশবাহ ওয়াি-িার্ালয়র (৩০)। 
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ইস ালম নিয়লতর গুরুত্ব অপনরসীম। সক  ইবাদলতর 
েিয শুরুলত মলি মলি নিয়ত কলর ঝিওয়া আবশযক। 

নিয়ত ছাড়া ঝকালিা ইবাদতই আদায় হলব িা।  

নিয়লতর উলেশয: 

নিয়লতর দু’নি উলেশয র্ালক: 

এক. ‘আম  বা কালের  িয-উলেলশযর মাল  পার্যকয 
নিরূপণ। অর্যাৎ ‘আমল র উলেশয নক  া-শরীক আল্লাহ 
তা‘আ ার সন্তুনি, িানক সরাসনর আল্লাহ নেন্ন অিয কালরা 
সন্তুনি অর্বা আল্লাহর সালর্ সালর্ অিয কালরা সন্তুনিও? -
তার পার্যকয নিরূপণ করা। উদাহরণত: সা াত আদায় 
করা। নিয়লতর মাধযলম সহলে এ পার্যকয নিণযয় করা র্ায় 
ঝর্, বান্দা নক শুধু আল্লাহর উলেলশয ও তাোঁর নিলদযশ 
পা িালর্যই তা আদায় করলছ, িানক তার সা াত আদালয়র 
ঝপছলি ঝ াক-ঝদখালিা নকংবা র্শ-খযানত পাওয়ার মলতা 
হীি ঝকালিা উলেশয কাে করলছ।  

দুই. আম  বা ইবাদলতর মাল  পার্যকয নিণযয় করা অর্বা 
ইবাদতলক অেযাসগত নিতযকময ঝর্লক পৃর্ক করা। ঝর্মি, 
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ঝর্াহলরর সা াতলক আসলরর সা াত ঝর্লক পৃর্ক করা 
এবং রমর্াি মালসর সাওমলক অিয মালসর সাওম ঝর্লক 
পৃর্ক করা র্ায় নিয়লতর মাধযলম। আবার নিয়লতর দ্বারাই 
অপনবত্রতার ঝগাস লক অেযাসগত পনরচ্ছন্নতা ও শীত তা 
 ালের ঝগাস  ঝর্লক নেন্ন করা র্ায়। 

নিয়ত: প্রসঙ্গ আ -কুরআি 

এক. আল্লাহ তা‘আ া বল ি: 

 [٢: الزمر] ﴾ٱلد ينََِِّلُُُِِمۡل ٗصاِٱّلَلَِِفَٱۡعُبدِ ﴿

“তুনম আল্লাহর ইবাদত কলরা তাোঁরই েিয ইবাদতলক 
বশুদ্ধ কলর।” [সূরা আর্-রু্মার, আয়াত: ০২] 

নতনি অিযত্র আলরা বল ি: 

َلِ﴿
َ
َ ِِأ َِٱلد ينُِِّلل   [٣: الزمر] ﴾ٱۡۡلَال ُصَُۚ

“ঝেলি রাখুি, নিষ্ঠাপূণয ইবাদত আল্লাহরই নিনমত্ত।” [সূরা 
আর্-রু্মার, আয়াত: ০৩] 
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উক্ত আয়াতদ্বলয় দীি (دين) শব্দনি আিুগতয অলর্য বযবহৃত 

হলয়লছ। প্রর্ম আয়ালত রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ 
ওয়াসাল্লামলক সলবাধি কলর নিলদযশ ঝদওয়া হলয়লছ ঝর্, 
আল্লাহর ইবাদত ও আিুগতযলক তারই েিয খাোঁনি করুি। 
র্ালত নশকয, নরয়া ও র্শ-খযানতর উলেলশযর িাম-গন্ধও িা 
র্ালক। এরই তানগদালর্য নদ্বতীয় আয়ালত ব া হলয়লছ ঝর্, 
খাোঁনি ইবাদত একমাত্র আল্লাহর েিযই ঝশােিীয়। নতনি 
বযতীত অিয ঝকউ এর ঝর্াগয িয়। আবূ হুরায়রা 
রানদয়াল্লাহু ‘আিহু ঝর্লক বনণযত আলছ ঝর্, এক বযনক্ত 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওয়াসাল্লালমর নিকি এলস 
ব ল ি, ‘আনম মাল  মাল  দাি-খয়রাত কনর অর্বা 
কালরা প্রনত অিুগ্রহ কনর, এলত আমার নিয়ত আল্লাহ 
তা‘আ ার সন্তুনিও র্ালক এবং এিাও র্ালক ঝর্, মািুষ 
আমার প্রশংসা করুক।’ রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ 
ওয়াসাল্লাম ব ল ি: ঝস সত্তার কসম, র্ার হালত 
মুহাম্মালদর প্রাণ, আল্লাহ তা‘আ া এমি ঝকালিা বস্তু কবূ  
কলরি িা, র্ালত অিযলক শরীক করা হয়। অতঃপর নতনি 
প্রমাণস্বরূপ ﴿َِل

َ
َ ِِأ َِٱلد ينُِِّلل  [٣: الزمر] ﴾ٱۡۡلَال ُصَُۚ  আয়াতনি 
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নত াওয়াত করল ি।6 বস্তুতঃ নিয়লতর একনিষ্ঠতা 
অিুপালত আল্লাহর নিকি ‘আম  গৃহীত হয়। কুরআলি 
কারীলমর অলিক আয়াত সািয ঝদয় ঝর্, আল্লাহর কালছ 
‘আমল র নহসাব গণিা দ্বারা িয় -ওর্ি দ্বারা হলয় র্ালক। 
আর ‘আমল র মূ যায়ি ও ওর্ি নিষ্ঠাপূণয নিয়লতর 
অিুপালত হলয় র্ালক এবং পূণয খাোঁনি নিয়ত এই ঝর্, 
আল্লাহ বযতীত কাউলক  াে-ঝ াকসালির মান ক গণয 
করা র্ালব িা। নিলের কােকলময কাউলক িমতাশী  মলি 
করা র্ালব িা এবং ঝকালিা ইবাদত ও আিুগলতয আল্লাহ 
ছাড়া অিয কালরা কল্পিা ও ধযাি করা র্ালব িা। ঝর্ 
সাহাবালয় ঝকরাম মুসন ম সম্প্রদালয়র প্রর্ম সানরলত 
অবনস্থত, তালদর ‘আমল র পনরমাণ ঝতমি একিা ঝবনশ 
ঝদখা র্ালব িা। নকন্তু এতদসলিও তালদর সামািয ‘আম  
অবনশি উম্মলতর বড় বড় ‘আমল র ঝচলয় উচ্চতর ও 

                                                           
6 তাফসীলর কুরতুনব এর সূলত্র মা‘আনরফু  কুরআি বাং া (মুফতী 
শফী রহ.) (১১৭২)।  
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ঝেষ্ঠ ঝতা তালদর পূণয ঈমাি ও পূণয নিষ্ঠার কারলণই 
নছ ।7 

ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারীর  ঝশষ বালবর নশলরািাম 
কলরলছি: 

َٰز ينََِِونََضعُِ﴿بَاُب قَْوِل اهلِل َتَعاََل  [٤٧: االنبياء] ﴾ٱۡلق ۡسطِٱلَۡمَو  

“অধযায় আল্লাহ তা‘আ ার বাণী: ‘আনম ইিসালফর পাল্লা 
স্থাপি করলবা” [সূরা আ -আনবয়া, আয়াত: ৪৭] আল্লাহর 
এ উনক্ত।”8 

এ আয়ালতর বযাখযায় অনধকাংশ ‘আন লমর মত হল া, 
নকয়ামলতর নদি মািুলষর ‘আম লক ওর্ি করা হলব; 
গণিা িয়। আর এ ঝিলত্র মািুলষর একই ‘আমল র মলধয 
ওর্লির কম ঝবনশ হলব তালদর নিয়লতর কারলণ এবং 
‘আমল র মলধয ইখ াস কম-ঝবনশ হওয়ার কারলণ। 

                                                           
7 মা‘আনরফু  কুরআি বং া: মুফনত শফী রহ. (১১৭৩)। 
8 সহীহ বুখারী: খণ্ড- ২ অধযায় ৫৮। 
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আবদুল্লাহ ইবি মুবারক রহ. বল ি: 

ُمُه انلِّي ُة، َورُب  َعَمٍل َكبِ  ُرُه انلِّي ةِ رُب  َعَمٍل َصِغْْيٍ ُتَعظِّ ْْيٍ تَُصغِّ  

“নিয়ত অলিক িুদ্র ‘আম লক মহৎ আমল  রূপান্তনরত 
কলর। আবার অলিক বৃহৎ ‘আম লকও তা িুদ্র কলর 
ঝদয়।”9   

নিয়লতর গুরুত্ব আমল র ঝচলয়ও ঝবনশ। মািুলষর নিয়ত 
তার ‘আমল র ঝচলয় অনধক কার্যকারী। ঝর্মি, এক বযনক্ত 
৬০/৭০ বছর ঈমাি অবস্থায় েীনবত নছল া এবং ইবাদত 
কর ; নকন্তু তার এ নিয়ত নছল া ঝর্, ঝস র্নদ সব সময় 
েীনবত র্াকলতা তাহল  ঈমাি অবস্থায়ই র্াকলতা এবং 
ইবাদত করলত র্াকলতা। এেিযই মৃতুযর পর ঝস অিন্ত 
কা  োন্নালত র্াকলব। পিান্তলর ঝবঈমািরা ৬০/৭০ 
বছর েীনবত র্াকল ও তালদর নিয়লত এিা র্ালক ঝর্, 
তারা র্ত নদি েীনবত র্াকলব ঝবঈমাি অবস্থালতই 

                                                           
9 র্াদুদ দা-‘নয়য়াহ: (৬)। 
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র্াকলব। তাই তারাও এরূপ বদ-নিয়লতর কারলণ সব 
সময় োহান্নালম র্াকলব।10 

দুই. অিযত্র আল্লাহ তা‘আ া বল ি:  

َرة َِِحۡرَثِِيُر يدََُِِكنََِِمن﴿ ۥِنَز دِِۡٱٓأۡلخ  َِِّلُ ِِف  ِيُر يدََُِِكنََِِوَمنَِحۡرث ه ۦ 
ۡنَياَِحۡرَثِ ۥَِوَماِم ۡنَهاِنُۡؤت هۦ ِٱلُّ َِِّلُ َرة ِٱٓأۡلِف  ِِم نِخ  يب   ﴾٢٠ِنَص 

 [  ٢٠: الشورا]
“ঝর্ পরকাল র ফস  প্রতযাশা কলর আমরা তার েিয ঝস 
ফস  আলরা বানড়লয় ঝদই। আর ঝর্ ইহকাল র ফস  
কামিা কলর আমরা তালক এর নকছু নদলয় ঝদই। নকন্তু 
পরকাল  তার েিয নকছু র্াকলব িা।” [সূরা আশ-শূরা, 
আয়াত: ২০] 

নতি. অিযত্র আল্লাহ তা‘আ া বল ি: 
نَِ﴿ ِِفَم  َِِءات َناَِرَبَنا َِِيُقوُلَِِمنِٱنلَاس  ۡنَياِف  ۥَِوَماِٱلُّ َِِّلُ َرة ِِف  ِم نِِۡٱٓأۡلخ 

َٰقِ   [  ٢٠٠: ابلقرة] ﴾َخَل

                                                           
10 কাশফু  বারী শারহু সাহীনহ  বুখারী (১/৪৮৮)।  
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“ঝর্ সক  ঝ ালকরা বল  ঝর্, ঝহ আমালদর রব! 
আমালদরলক দুনিয়ালত দাি করুি। তালদর েিয পরকাল  
ঝকালিা অংশ ঝিই।” [সূরা  আ -বাকারাহ, আয়াত: 
২০০]  

চার. অিয আয়ালত আলছ: 

نِد َما ؤَُهاَِوَلُُِِلُوُمَهاِٱّلَلََِِيَناَلِِلَن﴿  ﴾م نُكۡمُِِۚٱتَلۡقَوىََِِٰيَناُّلَُِِوَلَٰك 
 [  ٣٧: احلج]

“আল্লাহর কালছ কখলিা এগুল ার (কুরবািীর) ঝগাশত 
ঝপৌঁলছ িা এবং রক্তও িা; বরং তাোঁর কালছ ঝপৌঁলছ 
ঝতামালদর (অন্তলরর) তাক্বওয়া।” [সূরা আ -হাে, আয়ত: 
৩৭]    

কুরবািীর ঝিলত্র করবািীর েন্তুর ঝগাশত ও রক্ত িয়; 
বরং একমাত্র আল্লাহর সন্তুনি অেযলির নিয়লত আল্লাহর 
আলদশ পা ি করাই কুরবািীর মূ  উলেশয। এ 
আয়ালতর বযাখযায় মুফনত শফী রহ. ন লখি ঝর্, কুরবািী 
একনি মহাি ইবাদত। নকন্তু আল্লাহর কালছ এর ঝগাশত 
ও রক্ত ঝপৌঁলছ িা এবং করবািীর উলেশযও এগুল া িয়; 
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বরং আস  উলেশয েন্তুর ওপর আল্লাহর িাম উচ্চারণ 
করা এবং পূণয আন্তনরকতাসহ রলবর আলদশ পা ি 
করা।11 অিযািয সব ইবাদলতর মূ  উলেশযও তাই। 
সা ালত উঠা-বসা করা এবং সাওলম িুধাতয ও নপপাসাতয 
র্াকা আস  উলেশয িয় । বরং আল্লাহর আলদশ পা ি 
করাই আস   িয। আন্তনরকতা ও োল াবাসা বনেযত 
ইবাদত প্রাণহীি কাঠালমা মাত্র। 

পাোঁচ. অিযত্র আল্লাহ তা‘আ া বল ি: 

ةَِِيُر يدََُِِكنََِِمن﴿ ۡنَياِٱُۡلََيوَٰ َِِوز ينََتَهاِٱلُّ ۡعَمَٰلَُهمِِۡإ ََلۡه مِِۡنُوَفد 
َ
ِوَُهمِِۡف يَهاِأ

ْوَلَٰٓئ َك١٥ُِِِيۡبَخُسونََِِلِِف يَها
ُ
ِِلَُهمِِۡلَۡيَسِِٱََّل ينَِِأ َرة ِِف  ِٱنلَاُر ِِإ َلِِٱٓأۡلخ 

َِِْماِوََحب َطِ لِ ِف يَهاَِصَنُعوا َٰط  َِِْماَِوَب  [  ١٦  ،١٥: هود] ﴾١٦َِيۡعَملُونَََِِكنُوا

“র্ারা পানর্যব েীবি ও তার চাকনচকয কামিা কলর, আনম 
তালদর দুনিয়ালত ‘আমল র প্রনতফ  ঝোগ কনরলয় ঝদই 
এবং তালত তালদর প্রনত নকছুমাত্র কমনত করা হয় িা। 
এরাই হ  ঝস সব ঝ াক আলখরালত র্ালদর েিয আগুি 
                                                           
11 আল্লামা মুফতী শফী রহ.: মা‘আনরফু  কুরআি বাং া (৯০২)। 



 

16 

 

ছাড়া নকছুই ঝিই। তারা এখালি র্া নকছু কলরনছ  সবই 
বরবাদ কলরলছ আর র্া নকছু উপােযি কলরনছ  সবই 
নবিি হল া।” [সূরা হূদ, আয়াত: ১৫-১৬] 

মু‘আনবয়া রানদয়াল্লাহু ‘আিহু, মায়মুি ইবলি নমহরাি ও 
মুোনহদ রহ.প্রমুখ উপলরাক্ত আয়ালতর বযাখযায় বল লছি: 
অত্র আয়ালত ঐ সব ঝ ালকর অবস্থা বনণযত হলয়লছ র্ারা 
তালদর র্াবতীয় সৎকাে শুধু পানর্যব ফায়দা হানসল র 
েিয কলর র্ালক, চাই ঝস আলখরালতর প্রনত অনবশ্বাসী 
কানফর ঝহাক অর্বা িামধারী মুসন ম ঝহাক, ঝর্ 
পরকা লক ঝমৌনখক স্বীকার কলরও কার্যত: ঝস নদলক 
ঝকালিা  িয রালখ িা বরং পানর্যব  ালের নদলকই সমূ্পণয 
মগ্ন ও নবলোর র্ালক।12 সহীহ মুসন লম আিাস 
রানদয়াল্লাহু ‘আিহু ঝর্লক বনণযত আলছ ঝর্, রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওয়াসাল্লাম বল লছি: “আল্লাহ তা‘আ া 
কালরা প্রনত রু্ ুম কলরি িা। সৎকমযশী  মুনমি বযনক্তরা 
দুনিয়ালত আংনশক প্রনতদাি  াে কলর র্ালক এবং পূণয 
                                                           
12 মুফতী শফী রহ., তাফসীলর মা‘আনরফু  কুরআি বাং া (৬২৫)। 
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প্রনতদাি আলখরালত  াে করলব। আর কানফররা ঝর্লহতু 
আলখরালতর ঝকালিা ধযাি-ধারিাই রালখ িা, তাই তালদর 
প্রাপয নহসযা ইহেীবলিই তালদরলক পুলরাপুনর ঝোগ করলত 
ঝদওয়া হয়। তালদর সৎ কার্যাব ীর প্রনতদািস্বরূপ 
তালদরলক ধি-সম্পদ, আরাম-আলয়শ, বস্তুগত উন্ননত ও 
ঝোগ-নব ালসর সামগ্রী দাি করা হয়। অবলশলষ র্খি 
আলখরালত উপনস্থত হলব, তখি ঝসখালি তালদর প্রাপ্তবয 
নকছুই র্াকলব িা।”13  

আয়াতনি অবতরলণর ঝপ্রিাপি বা শালি িুরূ্ : 

ইস াম নবলরাধীলদরলক র্খি ‘আর্ালবর েয় ঝদখালিা 
হলতা, তখি তারা নিলেলদর দাি-খয়রাত, েিলসবা ও 
েিনহতকর কােসমূহলক সাফাইরূলপ তুল  ধরলতা। তারা 
ব ত ঝর্, এতসব সৎকাে করা সলিও আমালদর শানস্ত 
হলব ঝকি? উক্ত আয়ালত ঝস মলিাোলবরই েবাব ঝদওয়া 

                                                           
13 মুফতী শফী রহ., তাফসীলর মা‘আনরফু  কুরআি বাং া (৬২৪-
৬২৫)। 
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হলয়লছ। েবালবর সারকর্া এই ঝর্, প্রনতনি সৎকার্য 
গ্রহণলর্াগয ও পারল ৌনকক মুনক্তর কারণ হওয়ার পূবযশতয 
হলচ্ছ, ঝসনি একমাত্র আল্লাহ তা‘আ ার সন্তুনি  ালের 
েিয করলত হলব। আল্লাহর সন্তুনি  াে করার েিয তা 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওয়াসাল্লাম এর তরীকা 
ঝমাতালবক হলত হলব। ঝর্ বযনক্ত আল্লাহ ও তনদয় রাসূল র 
প্রনত ঈমািই রালখ িা ,তার কার্যক াপ গুণ-গনরমা, িীনত-
নিনতকতা প্রাণহীি ঝদলহর িযায়। র্ার বানহযক আকৃনত 
অনত সুন্দর হল ও আলখরালত তার কািাকনড়রও মূ য 
ঝিই। তলব দৃশযতঃ ঝসিা ঝর্লহতু পুণযকার্য নছ  এবং তা 
দ্বারা বহু ঝ াক উপকৃত হলয়লছ, তাই আল্লাহ তা‘আ া 
এলহি তর্াকনর্ত সৎকার্যলক সমূ্পণয নবফ  ও নবিি 
কলরি িা; বরং এসব ঝ ালকর র্া মুখয উলেশয ও কাময 
নছ  ঝর্মি তার সুিাম ও সম্মাি বৃনদ্ধ হলব, ঝ ালক তালক 
দািশী , মহাি বযনক্তরূলপ স্মরণ করলব, ঝিতারূলপ তালক 
বরণ করলব ইতযানদ আল্লাহ তা‘আ া স্বীয় ইিসাফ ও 
িযায়িীনতর নেনত্তলত তা ইহেীবলিই দাি কলরি। 
অপরনদলক আলখরালত মুনক্ত  াে করা ঝর্লহতু তালদরও 
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কাময নছ িা এবং প্রাণহীি সৎকার্য আলখরালতর অপূবয ও 
অিন্ত নি‘আমতসমূলহর মূ য হওয়ার ঝর্াগয নছ  িা, 
কালেই আলখরালত তার ঝকালিা প্রনতদািও  াে করলব 
িা। বরং নিলেলদর কুফুরী, নশকযী ও গুিালহর কারলণ 
োহান্নালমর আগুলি নচরকা  তালদর জ্ব লত হলব।   

ছয়. অিযত্র আল্লাহ তা‘আ া বল ি:  

ُِهمِِۡٱََّل ين٥ََِِِساُهونََِِصََلت ه مَِِۡعنُِهمِِۡٱََّل ين٤ََِِِصلد يَِلد ۡلمُِِفََوۡيلِ ِ﴿
 [  ٧  ،٤: املاعون] ﴾٧ِِٱلَۡماُعونََِِوَيۡمَنُعون٦َِِِيَُرا ُءونَِ

“অতএব, দুেযাগয ঝস সব সা াত আদায়কারীর, র্ারা 
তালদর সা াত সবলন্ধ ঝব-খবর। র্ারা তা ঝ াক ঝদখালিার 
েিয কলর এবং নিতয বযবহার্য বস্তু অিযলক ঝদয় িা।” 
[সূরা আ -মা‘ঊি, আয়াত: ৪-৭] 

উক্ত পাোঁচনি আয়ালত  ঝসসব মুিানফকলদর কর্া আল াচিা 
করা হলয়লছ র্ারা ঝ াক ঝদখালিা এবং ইস ালমর দাবীলক 
প্রমাণ করার েিয বাহযত সা াত আদায় কলর। নকন্তু 
তারা ঝর্লহতু সা াত ফরর্ হওয়ালকই স্বীকার কলর িা 
তাই তারা সমলয়র ঝকালিা গুরুত্ব প্রদাি কলর িা। তদ্রূপ 
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মূ  সা ালতও অ সতা কলর এবং তারা (َََماُعون) তর্া 
র্ৎনকনিৎ তুচ্ছ বস্তু ঝর্মি- কুড়া , ঝকাদা , রান্না-বান্নার 
পাত্র, ছুনর ইতযানদ কাপযিযবশতঃ প্রনতলবনশলদরলক ঝদয় 
িা। উক্ত আয়াতগুল ালত এ কর্ার প্রনত কলঠার 
সতকযবাণী রলয়লছ ঝর্, ঝ াক ঝদখালিার েিয সা াত 
আদায় বা অিয ঝকালিা ইবাদত করা মুিানফকলদর স্বোব।  
ঝকালিা মুসন ম র্নদ একমাত্র আল্লাহ তা‘আ ার সন্তুনি 
ছাড়া ঝ াক ঝদখালিার েিয ইবাদত কলর তলব তা হলব 
মুিানফকসু ে আচরণ, র্া সওয়াব প্রানপ্তর ঝর্াগযতা রালখ 
িা।  

সাত. অিযত্র আল্লাহ তা‘আ া বল ি:  

﴿ِۡ دِ ِب ٱۡلَغَدوَٰة َِِرَبُهمِيَۡدُعونَِِٱََّل ينَِِعَِمََِِنۡفَسَكَِِوٱۡصب  ِيُر يُدونََِِوٱۡلَعش 
ِۥ  ة ِِز يَنةَِِتُر يدَُِِعۡنُهمَِِۡعۡيَناكََِِتۡعدَُِِوَلِِوَۡجَهُه ۡنَيا ِِٱُۡلََيوَٰ عَِِۡوَلِِٱلُّ َِمنِِۡتُط 

ۡغَفۡلَنا
َ
َٰهَُِِوٱَتَبعَِِذ ۡكر نَاَِعنِقَۡلَبُهۥِأ ۡمُرهُۥَِوََكنََِِهَوى

َ
 ﴾٢٨ِفُُرٗطاِأ

 [  ٢٨: الكهف]

“আপনি নিলেলক তালদর সংসলগয আবদ্ধ রাখুি র্ারা 
সকা  ও সন্ধযায় তালদর রবলক তাোঁর সন্তুনি অেযলির 
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উলেলশয আহ্বাি কলর এবং আপনি পানর্যব েীবলির 
ঝসৌন্দর্য কামিা কলর তালদর ঝর্লক নিলের দৃনিলক 
নফনরলয় নিলবি িা এবং র্ার মিলক আমার স্মরণ ঝর্লক 
গালফ  কলর নদলয়নছ, ঝর্ নিলের প্রবৃনত্তর অিুসরণ কলর 
এবং র্ার কার্যক াপ হলচ্ছ সীমা অনতক্রম করা, আপনি 
তার আিুগতয করলবি িা।” [সূরা আ -কাহাফ, আয়াত: 
২৮] 

অর্যাৎ আপনি নিলেলক তালদর সালর্ ঝবোঁলধ রাখুি। সম্পকয 
ও মলিালর্াগ তালদর প্রনত নিবদ্ধ রাখুি। কাে-কলময 
তালদর ঝর্লকই পরামশয নিি। কারণ নহলসলব ব া হলয়লছ 
ঝর্, তারা খাোঁনি নিয়লত সকা  সন্ধযায় অর্যাৎ সবযাবস্থায় 
আল্লাহর ইবাদত ও নর্নকর কলর। তালদর কার্যক াপ 
একান্তোলবই আল্লাহর সন্তুনি অেযলির  লিয নিলবনদত।  

আি. অিযত্র আল্লাহ তা‘আ া বল ি:  

لَةَِِيُر يدََُِِكنََِِمن﴿ ُِثمَِِنُّر يدُِِل َمنِنََشا ءَُِِماِف يَهاَِّلُۥَِعَجۡلَناِٱۡلَعاج 
ۥَِجَعۡلَنا ََٰهاَِجَهَنمََِِّلُ َرادََِِوَمن١٨َِِِۡمۡدُحوٗراَِمۡذُموٗماِيَۡصلَى

َ
َرةَِِأ ِٱٓأۡلخ 
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ْوَلَٰٓئ َكُِِمۡؤم نِ َِوُهوََِِسۡعَيَهاِلََهاَِوَسَعَِٰ
ُ
 ﴾١٩َِمۡشُكوٗراَِسۡعُيُهمََِكنَِِفَأ

 [  ١٩  ،١٨: االرساء]

“র্ারা ইহকা  কামিা কলর, আনম ঝস সব ঝ াকলক র্া 
ইচ্ছা সির নদলয় নদই। অতঃপর তালদর েিয োহান্নাম 
নিধযারণ কনর। ওরা তালত নিনন্দত-নবতানড়ত অবস্থায় 
প্রলবশ করলব।  আর র্ারা পরকা  কামিা কলর এবং 
মুনমি অবস্থায় তার েিয র্র্ার্র্ ঝচিা-সাধিা কলর, এমি 
ঝ াকলদর ঝচিা স্বীকৃত হলয় র্ালক।” [সূরা আ -ইসরা, 
আয়াত: ১৮-১৯] 

উপলরাক্ত প্রর্ম আয়াতনি কানফরলদর বযাপালর ব া 
হলয়লছ র্ারা নিলেলদর প্রলতযক কােলক ক্রমাগতোলব ও 
সদা সবযদা শুধু ইহকাল র উলেলশযই আচ্ছন্ন কলর রালখ-
পরকাল র প্রনত ঝকালিাই  িয রালখ িা। নদ্বতীয় আয়ালত 
মুনমিলদর কর্া ব া হলয়লছ অর্য এই ঝর্, মুনমি র্খিই 
ঝর্ কালে পরকাল র ইচ্ছা ও নিয়ত করলব, তার ঝস কাে 
গ্রহণলর্াগয হলব। মুনমলির ঝর্ কময খাোঁনি নিয়ত সহকালর 
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অিযািয শতযািুর্ায়ী হলব, তা কবু  করা হলব আর  ঝর্ 
কময এরূপ হলব িা, তা কবু  করা হলব িা। 

িয়. অিযত্র আল্লাহ তা‘আ া বল ি:  

َِِْوَما ِ﴿ ا م ُرو 
ُ
َۡعبُِِإ َلِِأ َِْل  يَِِٱّلَلَُِِدوا ُِِْحَنَفا ءَِِٱلد ينََِِّلُُُِِمۡل ص  َِوُيق يُموا
ةَِ ِِْٱلَصلَوَٰ َُِِۚوُيۡؤتُوا ةَ َٰل َكِِٱلَزَكوَٰ  [  ٥: ابلينة] ﴾٥ِٱۡلَقيد َمة ِد ينَُِِوَذ

“তারা ঝতা আনদি হলয়নছ  আল্লাহর আিুগলতয নবশুদ্ধনচত্ত 
হলয় একনিষ্ঠোলব তাোঁর ইবাদত করলত এবং সা াত কালয়ম 
করলত ও র্াকাত প্রদাি করলত। আর এিাই সনঠক দীি।” 
[সূরা আ -বাইনয়যিাহ, আয়াত: ০৫] 

দশ. অিযত্র আল্লাহ তা‘আ া বল ি:  

ِِْإ نِقُۡلِ﴿ َِِماُُِتُۡفوا وُِِۡصُدور ُكمِِۡف 
َ
هَِِيۡعلَۡمهُُِِتۡبُدوهُِِأ : عمران ال] ﴾ٱّلَلُ

٢٩  ] 

“ব ুি, ঝতামালদর মলি র্া আলছ তা র্নদ ঝতামরা 
ঝগাপি রাখ নকংবা প্রকাশ কলর দাও, আল্লাহ তা‘আ া 
তা অবগত আলছি।” [সূরা আল  ইমরাি, আয়াত: ২৯] 
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নিয়ত: প্রসঙ্গ আ -হাদীস 

এক. উমার ইবি খাত্তাব রানদয়াল্লাহু ‘আিহু হলত 
বনণযত, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওয়াসাল্লাম বল ি: 

ْعَماُل بِانِلِّي ِة، َوإِن َما اِلْمِرٍئ َما نََوى،»
َ
َفَمْن ََكنَْت ِهْجَرتُُه إََِل  إِن َما اْْل

ْنيَا  ، َوَمْن ََكنَْت ِهْجَرتُُه ِِلُ اهلِل َورَُسوِِلِ فَِهْجَرتُُه إََِل اهلِل َورَُسوِِلِ
و ُجَها فَِهْجَرتُُه إََِل َما َهاَجَر إََِلْهِ  ٍة َيََتَ

َ
ْو اْمَرأ

َ
 .«يُِصيبَُها أ

“র্াবতীয় কাে/আমল র ফ াফ  নিয়লতর ওপর 
নিেযরশী । আর মািুলষর তাই প্রাপয র্ার ঝস নিয়ত 
করলব। অতএব, ঝর্ বযনক্তর নহেরত আল্লাহর উলেলশয ও 
তাোঁর রাসূল র েিয হলব তার নহেরত আল্লাহ ও তাোঁর 
রাসূল র েিযই হলব। আর ঝর্ বযনক্তর নহেরত পানর্যব 
সম্পদ অেযি নকংবা ঝকালিা মনহ ালক নববাহ করার েিয 
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হলব;  তার নহেরত ঝর্ নিয়লত করলব তারই েিয 
হলব।”14     

এ হাদীসনি ইস ামী েীবিাচালরর অিযতম গুরুত্বপূণয 
মূ িীনত। মািুলষর সক  প্রকার কােকলমযর গ্রহণলর্াগয ও 
অগ্রহণলর্াগয হওয়া একমাত্র তার নিয়লতর ওপর 
নিেযরশী । র্াবতীয় আমল র প্রনতদাি পাওয়া িা পাওয়া 
ঝস আম কারীর নিয়লতর খাোঁনি-অখাোঁনি হওয়ার সালর্ 
সমৃ্পক্ত। এ হাদীস দ্বারা এিা প্রতীয়মাি হয় ঝর্, ইস ামী 
শরী‘আলত নিয়লতর অবস্থাি অনত উোঁচু স্থালি। নবশুদ্ধ 
নিয়ত বযতীত ঝকালিা আম ই গ্রহণলর্াগয হয় িা। 

আমল র শুনদ্ধ ও গ্রহণলর্াগযতার অিযতম শতয হলচ্ছ 
নিয়ত। এ কারলণ আল্লাহ তা‘আ া সক  ইবাদলত 
নিয়তলক খাোঁনি করার  নিলদযশ নদলয়লছি। নবশুদ্ধ নিয়ত 
ছাড়া ঝকালিা আম  নকছুলতই সনঠক হলত পালর িা। 

                                                           
14 সহীহ বুখারী, হাদীস িং ৬৬৮৯; সহীহ মুসন ম হাদীস িং 
৫০৩৬। 
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উমার রানদয়াল্লাহু ‘আিহু বনণযত উক্ত হাদীস ঝর্লক এ 
নবষয়নিও সাবযস্ত হয় ঝর্, মািুষ তার নিয়ত অিুসালরই 
কৃতকলমযর ফ াফ   াে কলর। এমিনক ঝস নিলের 
বযবহানরক েীবলি পািাহার, উপলবশি, নিদ্রা ইতযানদর 
িযায় ঝর্ কােগুল া ঝস অেযাস-বলশ সম্পাদি কলর ঝস 
সব কােও সনদচ্ছা এবং সৎ নিয়লতর কারলণ পুণযময় 
আমল  পনরণত হলত পালর। পালর সওয়াব অেযলির 
মাধযম হলত। ঝর্মি, ঝকউ হা া  খাবার খাওয়ার সময় 
উদর ও প্রবৃনত্তর চানহদা পূরলণর পাশাপানশ ইবাদলতর 
েিয শনক্ত ও সিমতা   ালের নিয়তও র্নদ কলর ঝিয় 
তাহল  এর েিয ঝস অবশযই সওয়ালবর অংনশদার হলব। 
এমনিোলব মলিামুগ্ধকর ও মলিারঞ্জক ঝর্ ঝকালিা নবধ 
নবষয়ও ঝিক নিয়লতর সলঙ্গ উপলোগ করল  তা ইবাদলত 
রূপান্তনরত হয়। উক্ত হাদীলস এ নবষয়নিও  িযিীয় ঝর্, 
নিয়লতর সম্পকয অন্তলরর সালর্। কালেই ঝকালিা 
ইবাদলতর সময় ‘নিয়লতর ঝদা‘আ’ োতীয় নকছু  মুলখ 
উচ্চারণ করা র্ালব িা; কালের সালর্ অন্তলরর 
উলেলশযরও সমন্বয় র্াকলত হলব। বরং মুলখ উচ্চারলণর 
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আ াদা ঝকালিা নবনশিয ঝিই। ঝর্মি, র্নদ ঝকালিা বযনক্ত 
ঝোহলরর সা াত আদায় করার সময় অন্তলর ঝোহলরর 
সা াত আদায় করার নিয়ত কলর আর মুলখ অিয 
সা ালতর কর্া এলস র্ায়। তাহল  তার ঝোহলরর 
সা াতই আদায় হলব। এলত ঝোহলরর সা ালতর নিয়লতর 
ঝকালিা ত্রুনি হলব িা।15  

দুই. আলয়শা রানদয়াল্লাহু ‘আিহা ঝর্লক বনণযত, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওয়াসাল্লাম বল ি: 

لِِهْم » و 
َ
رِْض ُُيَْسُف بِأ

َ
َيْغُزو َجيٌْش الَْكْعبََة، فَإَِذا ََكنُوا بِبَيَْداَء ِمْن اْْل

و  
َ
لِِهْم َوآِخرِِهْم َوآِخرِِهْم، قَالَْت: قُلُْت يَا رَُسوَل اهلِل! َكيَْف ُُيَْسُف بِأ

لِِهْم َوآِخرِِهْم، ُثم   و 
َ
ْسَواُقُهْم َوَمْن لَيَْس ِمنُْهْم؟ قَاَل: ُُيَْسُف بِأ

َ
َوِفيِهْم أ

 . «ُيبَْعثُوَن لََعَ ِني اتِِهمْ 

“একনি বানহিী কা‘বা ঘলরর উপর আক্রমি করার 
উলেলশয ঝবর হলব। অতঃপর র্খি তারা সমত  
মরুপ্রান্তলর ঝপৌছলব তখি তালদর প্রর্ম ও ঝশষ বযনক্ত 
                                                           
15 আল্লামা ইবি তাইনময়াহ: الفتاوى الكربى (১/২১৪-২১৫)। 
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সক লকই র্মীলি ধনসলয় ঝদয়া হলব। নতনি (আলয়শা 
রানদয়াল্লাহু ‘আিহা) বল ি ঝর্, আনম (এ কর্া শুলি) 
ব  াম, ঝহ আল্লাহর রাসূ ! ঝকমি কলর তালদর প্রর্ম ও 
ঝশষ সক লকই ধনসলয় ঝদওয়া হলব? অর্চ তালদর মলধয 
তালদর বাোলরর বযবসায়ী এবং এমি ঝ াক র্াকলব র্ারা 
তালদর (আক্রমণকারীলদর) অন্তেুযক্ত িয়। নতনি ব ল ি, 
তালদর প্রর্ম ও ঝশষ সক লকই ধনসলয় ঝদওয়া হলব। 
তারপর তালদরলক তালদর নিয়ত অিুর্ায়ী পুিরুনিত করা 
হলব।”16 

অর্যাৎ, বাহযত কা‘বা ঘলরর উপর আক্রমিকারীলদর 
দ েুক্ত র্াকার কারলণ সক লকই ধনসলয় ঝদওয়া হল ও 
নকয়ামত নদবলসর চূড়ান্ত নহসাব নিয়লতর নেনত্তলতই হলব। 

নতি. অিযত্র আলয়শা রানদয়াল্লাহু ‘আিহা হলত বনণযত, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওয়াসাল্লাম বল ি: 

 «.اَل ِهْجَرَة َبْعَد الَْفتِْح َولَِكْن ِجَهاٌد َوِني ٌة َوإَِذا اْستُنِْفْرُتْم فَانِْفُروا»

                                                           
16 সহীহ বুখারী, হাদীস িং ২১১৯। 
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“মক্কা নবেলয়র পর (মক্কা ঝর্লক) নহেরত ঝিই; বরং 
বাকী আলছ নেহাদ ও নিয়ত। সুতরাং র্নদ ঝতামালদরলক 
নেহালদর েিয ডাক ঝদওয়া হয় তাহল  ঝতামরা ঝবনরলয় 
পড়।”17 

চার. আবূ আবু্দল্লাহ োলবর ইবি আবু্দল্লাহ আিসারী 
রানদয়াল্লাহু ‘আিহুমা ঝর্লক বনণযত; নতনি বল ি: 

ُتْم  إِن  باملِدينَةِ : » يف َغَزاٍة، فَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص ُكن ا َمَع انل ِبِّ » لَرَِجااًل ما رِسْ
 .«َمِسْياً، َواَل َقَطْعتُْم َواِدياً، إال  ََكنُوا َمَعكْم َحبََسُهُم الَْمَرُض 

“আমরা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওয়াসাল্লালমর সালর্ 
এক অনের্ালি নছ াম। নতনি ব ল ি, মদীিালত নকছু 
ঝ াক এমি আলছ ঝর্, ঝতামরা র্ত সফর করছ এবং ঝর্ 
ঝকালিা উপতযকা অনতক্রম করছ, তারা ঝতামালদর সলঙ্গ 
রলয়লছ। অসুস্থতা তালদরলক মদীিায় র্াকলত বাধয 
কলরলছ।”18  

                                                           
17  সহীহ বুখারী, হাদীস িং ২৮২৫; সহীহ মুসন ম, হাদীস িং ৪৪৫। 
18 সহীহ মুসন ম, হাদীস িং ৫০৪১। 
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অর্যাৎ পূণয নিয়ত বা সনদচ্ছা র্াকার পরও অসুস্থতার 
কারলণ র্ারা অনের্ালি অংশ নিলত পালর নি, শুধুমাত্র 
নিয়লতর কারলণ তারাও অনের্াি পনরচা িাকারীলদর 
সমপনরমাণ সাওয়ালবর অনধকারী হলব। 

পাোঁচ. অিয হাদীলস এলসলছ, 

ِِب يَزيَد َمْعِن بِن يَزيَد بِن اْلخنِس »
َ
ريض اهلل عنه، وهو  وَعْن أ

ُق  ه صحابيُّون، قَاَل : ََكَن أِب يَزيُد أْخَرَج َدنَاِنَْي َيتََصد  وأبوه وََجدُّ
تَيْتُُه 

َ
خْذتُها فَأ

َ
بَِها . بَِها، فَوَضَعَها ِعنَْد رَُجٍل يف الَْمْسِجِد، فَِجئُْت فأ

، فَقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص فقاَل: واهلِل، َما إي اَك أرَْدُت، فََخاَصْمتُُه إَِل رسوِل اهلِل 
 .«لَك َما نََويَْت يَا يزيُد، ولََك ما أَخْذَت يَا َمْعنُ »

“আবূ ইয়ার্ীদ মা‘ি ইবি ইয়ার্ীদ ইবলি আখিাস 
রানদয়াল্লাহু ‘আিহু- নতনি (মা‘ি) এবং তার নপতা ও দাদা 
সকল ই সাহাবী বল ি: আমার নপতা ইয়ার্ীদ দাি করার 
েিয কলয়কনি স্বণযমুদ্রা ঝবর করল ি। অতঃপর নতনি 
ঝসগুল া (দাি করার েিয) মসনেলদ একনি ঝ াকলক 
দানয়ত্ব নদল ি। আনম মসনেলদ এলস তার কাছ ঝর্লক 
অিযািয নেিুলকর মত তা নিলয় নি াম এবং তা নিলয় 
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বানড় এ াম। (র্খি আমার নপতা এ বযাপালর অবগত 
হল ি তখি) ব ল ি, আল্লাহর কসম! ‘ঝতামালক ঝদওয়ার 
নিয়ত আমার নছ  িা’। ফল  (এগুল া আমার েিয হা া  
হলব নক িা তা োিার েিয) আনম আমার নপতালক নিলয় 
আমরা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওয়াসাল্লাম এর 
দরবালর উপনস্থত হ াম। নতনি ব ল ি, ‘ঝহ ইয়ার্ীদ! 
ঝতামার েিয ঝস নবনিময় রলয়লছ র্ার নিয়ত তুনম কলরছ 
আর ঝহ মা‘ি! তুনম র্া নিলয়ছ তা ঝতামার েিয 
হা া ’।”19 

আহল  সুন্নাত ওয়া -োমা‘আলতর সবযসম্মনতক্রলম 
আকীদা হল া নপতা কতৃযক নিে সন্তািলক র্াকাত ঝদওয়া 
োলয়র্ ঝিই। এোলব র্াকাত আদায় হলব িা।20 নকন্তু 
উক্ত হাদীলস ঝদখা র্ালচ্ছ, নপতার র্াকালতর িাকা পুত্র 
গ্রহণ কলরলছ। তর্ানপ নপতা কতৃযক পুত্রলক ঝদওয়ার 
নিয়ত িা র্াকার কারলণ এবং পুলত্রর তা গ্রহণ করার 
                                                           
19 সহীহ বুখারী, হাদীস িং ১৪২২। 
20 নহদায়া, নকতাবুর্-র্াকাত (১/৯৫)। 
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সময় নপতার র্াকাত হওয়ার কর্া নিয়লত (োিা) িা 
র্াকার রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওয়াসাল্লাম ব ল ি, 
‘ঝহ ইয়ার্ীদ! ঝতামার েিয ঝস নবনিময় রলয়লছ র্ার নিয়ত 
তুনম কলরছ আর ঝহ মা‘ি! তুনম র্া নিলয়ছ তা ঝতামার 
েিয হা া । 

ছয়. অিয হাদীলস সা‘দ ইবি আবী ওয়াক্কাসলক  িয কলর 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওয়াসাল্লাম বল ি:  

ِجْرَت َعلَيَْها َحَّت  َما »
ُ
َوإن َك لَْن تُنِفَق َنَفَقًة تَبْتيَغ بَِها وَجَه اهلِل إال  أ

تَِك 
َ
ِّ اْمَرأ  «.ََتَْعُل يف يِفِ

“মলি ঝরখ, আল্লাহর সন্তুনি  ালের আশায় তুনম র্া বযয় 
করলব ঝতামালক তার নবনিময় ঝদওয়া হলব। এমিনক তুনম 
ঝর্ গ্রাস ঝতামার স্ত্রীর মুলখ তুল  দাও তারও তুনম নবনিময় 
পালব।”21 

স্ত্রীর মুলখ গ্রাস তুল  ঝদওয়া নিতয প্রলয়ােিীয় একনি 
পানর্যব কাে মাত্র। তর্ানপও নিয়ত নবশুদ্ধ ঝরলখ শুধুমাত্র 
                                                           
21 সহীহ বুখারী, হাদীস িং ১২৯৫, ৬৩৭৩। 
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আল্লাহলক সন্তুি করার েিয তা করল  তারও নবনিময় বা 
সাওয়াব পাওয়া র্ালব।  

সাত. আবূ হুরায়রা রানদয়াল্লাহু ‘আিহু ঝর্লক বনণযত, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওয়াসাল্লাম বল ি, 

ُظُر إََِل إن  اهلل الَ ينُْظُر إَِل أْجَساِمُكْم، َوالَ إََِل ُصَوِركْم، َولَكن ينْ »
عَماِلُكم

َ
 «قُلُوبُِكْم َوأ

“নিশ্চয় আল্লাহ তায়া া ঝতামালদর ঝদহ এবং ঝতামালদর 
আকৃনত ঝদলখি িা; বরং নতনি ঝতামালদর অন্তর ও ‘আম  
ঝদলখি।”22  

অর্যাৎ আম  ও আকৃনত ঝমৌন ক নবষয় িয়; বরং নিয়তই 
মূ । 

আি. আবূ মূসা আশ‘আরী রানদয়াল্লাহু ‘আিহু ঝর্লক 
বনণযত, 

                                                           
22 সহীহ মুসন ম, হাদীস িং ৬৭০৮। 
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ي ًة، ملسو هيلع هللا ىلص اهلِل  ُسئَِل رَُسوُل » َعِن الر ُجِل يُقاتُل َشَجاَعًة، وُيَقاتُِل ََحِ
يُّ ٰذلَِك يف سبيِل اهلل ؟ َفَقاَل رَُسول اهلل: َمْن قَاتََل 

َ
وُيَقاتُِل ِرَياًء، أ

 .«ِِلَكوَن ََكَِمُة اهلِل يه الُعلْيَا، فَهَو يف َسِبيِل اهللِ 

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওয়াসাল্লামলক এমি বযনক্ত 
সম্পলকয নেজ্ঞাসা করা হল া, ঝর্ বীরত্ব প্রদশযলির েিয 
রু্দ্ধ কলর, অন্ধ পিপানতলত্বর েিয রু্দ্ধ কলর; এবং ঝ াক 
ঝদখালিার (সুিাম অেযলির) েিয রু্দ্ধ কলর, এর ঝকালিা 
রু্দ্ধনি আল্লাহর পলর্ হলব? রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ 
ওয়াসাল্লাম ব ল ি, ঝর্ বযনক্ত আল্লাহর কাল মালক উোঁচু 
করার েিয রু্দ্ধ কলর একমাত্র তারই রু্দ্ধ আল্লাহর পলর্ 
হয়।”23  

ঝদখুি, অন্ধ পিপানতলত্বর েিয রু্দ্ধ করাও -চায় ঝসনি 
মুসন মলদর পলিই ঝহাক িা ঝকি- আল্লাহর পলর্র 

                                                           
23  সহীহ বুখারী, হাদীস িং ২৮১০; সহীহ মুসন ম, হাদীস িং 
৫০২৮। 
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নেহাদ িয়। একমাত্র আল্লাহর কাল মালক উোঁচু করার 
নিয়তই নেহাদ কবু  হওয়ার পূবযশতয। 

িয়. আবু বাকরাহ রানদয়াল্লাহু ‘আিহু ঝর্লক বনণযত, 
রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওয়াসাল্লাম বল ি: 

قُلُت : يا « إَِذا اَِلََق الُمسِلَمان بَسيَْفيِهَما فالَقاتُِل َوالَمْقتُوُل يف انلِّارِ »
ريصاً لََعَ إن ُه ََكَن حَ  رَُسوَل اهلِل! َهذا الَقاتُِل َفَما بَاُل املْقتُوِل ؟ قَاَل:

 .«قتِل َصاِحبهِ 

“র্খি দু‘েি মুসন ম তরবারী নিলয় পরস্পলর  ড়াই 
কলর, তখি হতযাকারী ও নিহত দু’ েিই োহান্নালম 
র্ালব। (বণযিাকারী সাহাবী বল ি) আনম ব  াম, ‘ঝহ 
আল্লাহর রাসূ ! হতযাকারীর োহান্নালম র্াওয়া ঝতা স্পি; 
নকন্তু নিহত বযনক্তর বযাপার কী?’ নতনি ব ল ি, ‘‘ঝসও 
তার সঙ্গীলক হতযা করার েিয  া ানয়ত নছ ’’।24   

                                                           
24 সহীহ বুখারী, হাদীস িং ৬৮৭৫; সহীহ মুসন ম, হাদীস িং 
৭৪৩৫। 
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ঝদখুি, নিহত বযনক্তর প্রনতপিলক হতযা করার নিয়ত, 
সংকল্প বা হতযা করার েিয  া ানয়ত র্াকালক রাসূ ুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওয়াসাল্লাম তার োহান্নালম র্াওয়ার 
কারণ নহলসলব নচনিত কলরলছি। 

দশ. আবু্দল্লাহ ইবি আব্বাস রানদয়াল্লাহু ‘আিহুমা ঝর্লক 
বনণযত, 

إن  »، ِفيَما يَروِي َعن َربِِّه َتبَارََك َوَتَعاَل، قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعن رَُسول اهلل »
َ ذلَِك، َفَمْن َهم  حبََسنٍَة فَلَْم  ِيِّئَاِت ُثم  َبَّي  اهلَل َكتََب احلََسنَاِت والس 

َعاَل ِعنَْدهُ َحَسنًَة َكِملًَة،َوإْن َهم  بَها َيْعَملَْها َكتَبَها اهلُل َتبَارََك وتَ 
ضَعاٍف  َفَعِملََها َكتَبََها اهلُل َعْْشَ َحَسناٍت 

َ
إَِل َسبْعمئِة ِضْعٍف إَِل أ

ِّئٍَة فَلَْم َيْعَملَْها َكتَبََها اهلُل َتَعاََل ِعنَْدهُ َحَسنًَة  َكثْيٍة، وإْن َهم  بَِسيِ
ِّئًَة َواِحَدةً ََكِملًة، َوإْن َهم  بَِها َفعَ   .«ِملََها َكتَبََها اهلُل َسيِ

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওয়াসাল্লাম তাোঁর বরকতময় 
মহাি রব ঝর্লক বণযিা কলরলছি, নতনি বল ি ঝর্, নিশ্চয় 
আল্লাহ পুণয ও পাপসমূহ ন লখ নদলয়লছি। অতঃপর নতনি 
তার বযাখযাও কলর নদলয়লছি। ঝর্ বযনক্ত ঝকালিা ঝিকী 
করার সংকল্প কলর নকন্তু ঝস তা কলময বাস্তবানয়ত করলত 
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পালর িা, আল্লাহ তা‘আ া (শুধু নিয়ত করার নবনিমলয়) 
তালক একনি পূণয ঝিকী ন লখ ঝদি । আর ঝস র্নদ 
সংকল্প করার পর কােনি কলর ঝফল , তাহল  আল্লাহ 
তা‘আ া তার নবনিমলয় দশ ঝর্লক সাতশ গুণ বরং তার 
ঝচলয়ও অলিক গুণ ঝবনশ ঝিকী ন লখ ঝদি। পিান্তলর 
র্নদ ঝস একনি পাপ করার সংকল্প কলর নকন্তু ঝস তা 
কলময বাস্তবানয়ত িা কলর, তাহল  আল্লাহ তা‘আ া তার 
নিকি একনি পূণয ঝিকী নহসালব ন লখ ঝদি। আর ঝস র্নদ 
সংকল্প করার পর ঐ পাপ কােনি কলর ঝফল , তাহল  
আল্লাহ তা‘আ া মাত্র একনি পাপ ন নপবদ্ধ কলরি”। 25  

এগালরা. আবু্দল্লাহ ইবি উমার রানদয়াল্লাহু ‘আিহুমা ঝর্লক 
বনণযত, নতনি বল ি, আনম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ 
ওয়াসাল্লামলক ব লত শুলিনছ ঝর্, 

                                                           
25 সহীহ মুসন ম, হাদীস িং ৩৫৫; সহীহ ইবি নহব্বাি, হাদীস িং 
১০৫।  
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َوْوا الَْمِبيَت إََِل ََغٍر »
َ
ْن ََكَن َقبْلَُكْم َحَّت  أ اْنَطلََق ثاََلثَُة رَْهٍط ِمم 

ْت َعلَيِْهْم الَْغاَر َفَقالُوا إِن ُه فََدَخلُوهُ فَاحْنََدرَْت َصْخَرةٌ ِمْن  اْْلَبَِل فََسد 
ْعَماِلُكْم 

َ
َ بَِصاِلِح أ ْن تَْدُعوا اَّلل 

َ
ْخَرةِ إاِل  أ اَل ُينِْجيُكْم ِمْن َهِذهِ الص 

ْغبُِق 
َ
بََواِن َشيَْخاِن َكِبَْياِن َوُكنُْت اَل أ

َ
َفَقاَل رَُجٌل ِمنُْهْم الل ُهم  ََكَن ِِل أ

ِرْح َعلَيِْهَما َقبْلَهُ 
ُ
ٍء يَْوًما فَلَْم أ ى ِِب يِف َطلَِب ََشْ

َ
ْهاًل َواَل َمااًل َفنَأ

َ
َما أ

ْن 
َ
َحَّت  نَاَما فََحلَبُْت لَُهَما َغبُوَقُهَما فَوََجْدُتُهَما نَائَِمَّْيِ َوَكرِْهُت أ

ْو َمااًل فَلَِبثُْت َوالَْقَدُح لََعَ يََدي  
َ
ْهاًل أ

َ
ْغِبَق َقبْلَُهَما أ

َ
ْنتَِظُر أ

َ
 أ

َبا َغبُوَقُهَما الل ُهم  إِْن  َْشِ
اْستِيَقاَظُهَما َحَّت  بََرَق الَْفْجُر فَاْستَيَْقَظا فَ

ْج َعن ا َما حَنُْن ِفيِه ِمْن َهِذهِ  ُكنُْت َفَعلُْت َذلَِك ابْتَِغاَء وَْجِهَك َفَفرِّ
ْخَرةِ فَاْنَفرََجْت َشيْئًا اَل يَْستَِطيُعوَن اْْلُرُ  ُ الص  وَج قَاَل انل ِبُّ َصَّل  اَّلل 

َحب  انل اِس 
َ
َعلَيِْه وََسل َم َوقَاَل اْْلَخُر الل ُهم  ََكنَْت ِِل بِنُْت َعمٍّ ََكنَْت أ

ْت بَِها َسنٌَة ِمْن  لَم 
َ
رَْدُتَها َعْن َنْفِسَها فَاْمتَنََعْت ِمِّنِّ َحَّت  أ

َ
إَِِل  فَأ

عْ 
َ
نََِّي فََجاَءتِِّْن فَأ َ بَيِِّْن السِّ ْن ُُتَِّلِّ

َ
يَن َوِمائََة ِدينَاٍر لََعَ أ َطيْتَُها ِعْْشِ

ْن 
َ
ِحلُّ لََك أ

ُ
َوَبَّْيَ َنْفِسَها َفَفَعلَْت َحَّت  إَِذا قََدرُْت َعلَيَْها قَالَْت اَل أ

فُْت َعنْهَ  ِه َفتََحر ْجُت ِمْن الُْوقُوِع َعلَيَْها فَانََْصَ ا َتُفض  اْْلَاَتَم إاِل  حِبَقِّ
ْعَطيْتَُها الل ُهم  إِْن ُكنُْت 

َ
ي أ ِ َهَب اذل  َحبُّ انل اِس إَِِل  َوتََرْكُت اذل 

َ
َويِهَ أ

ْخَرُة  َفَعلُْت ابِْتَغاَء وَْجِهَك فَافُْرْج َعن ا َما حَنُْن ِفيِه فَاْنَفرََجْت الص 
ن ُهْم اَل يَْستَِطيُعوَن اْْلُُروَج ِمنَْها قَاَل انل  

َ
ُ َعلَيِْه َغْْيَ أ ِبُّ َصَّل  اَّلل 
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ْجَرُهْم 
َ
ْعَطيْتُُهْم أ

َ
َجَراَء فَأ

ُ
َجْرُت أ

ْ
وََسل َم َوقَاَل اثل اِلُث الل ُهم  إِِّنِّ اْستَأ

ْجَرهُ َحَّت  َكُُثَْت ِمنُْه 
َ
ْرُت أ ي َِلُ وََذَهَب َفثَم  ِ َغْْيَ رَُجٍل َواِحٍد تََرَك اذل 

ْمَواُل فََجاَءِِّن َبْعَد حِ 
َ
ْجِري َفُقلُْت َِلُ اْْل

َ
دِّ إَِِل  أ

َ
ِ أ ٍَّي َفَقاَل يَا َعبَْد اَّلل 

ِقيِق َفَقاَل يَا َعبَْد  بِِل َوابْلََقِر َوالَْغنَِم َوالر  ْجِرَك ِمْن اْْلِ
َ
ُُكُّ َما تََرى ِمْن أ

َخَذُه َُك ُه فَ 
َ
ْستَْهِزُئ بَِك فَأ

َ
ِ اَل تَْستَْهِزُئ ِِب َفُقلُْت إِِّنِّ اَل أ اْستَاقَُه اَّلل 

فَلَْم َيرْتُْك ِمنُْه َشيْئًا الل ُهم  فَإِْن ُكنُْت َفَعلُْت َذلَِك ابِْتَغاَء وَْجِهَك 
ْخَرُة فََخرَُجوا َيْمُشونَ   .«فَافُْرْج َعن ا َما حَنُْن ِفيِه فَاْنَفرََجْت الص 

“ঝতামালদর পূলবয (বিী ইসরাঈল র রু্লগ) নতি বযনক্ত 
একদা সফলর ঝবর হ । চ লত চ লত রাত এলস ঝগ । 
তারা রাত কািালিার েিয একনি পবযত-গুহায় প্রলবশ 
কর । নকছুিণ পলরই একনি বড় পার্র উপর ঝর্লক 
গনড়লয় নিলচ এলস গুহার মুখ বন্ধ কলর নদ । এ ঝদলখ 
তারা ব   ঝর্, এ নবপদ ঝর্লক বাোঁচার একমাত্র উপায় 
হলচ্ছ এই ঝর্, ঝতামরা ঝতামালদর ঝিক আম সমূহলক 
উসী া বানিলয় আল্লাহর নিকি ঝদা‘আ কর। সুতরাং তারা 
স্ব স্ব আমল র উসী ায় আল্লাহর কালছ ঝদা‘আ করলত 
 াগ ।  
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তালদর মলধয একেি ব  : ঝহ আল্লাহ! তুনম োি ঝর্, 
আমার অতযন্ত বৃদ্ধ নপতা-মাতা নছ  এবং আনম 
সন্ধযালব ায় সবার আলগ তালদরলক দুধ পাি করাতাম। 
তালদর পূলবয স্ত্রী, ঝছল -ঝমলয় ও কৃতদাস-দাসী কাউলকই 
পাি করাতাম িা। একনদি আনম ঘালসর ঝখাোঁলে দূলর চল  
ঝগ াম এবং বানড় নফলর ঝদখলত ঝপ াম ঝর্, নপতা-মাতা 
ঘুনমলয় ঝগলছ। আনম সন্ধযার দুধ ঝদাহি কলর তালদর কালছ 
উপনস্থত হলয় ঝদখ াম তারা ঘুনমলয় আলছ। আনম 
তালদরলক োগালিা পছন্দ কর াম িা এবং এও পছন্দ 
কর াম িা ঝর্, তালদর পূলবয স্ত্রী, ঝছল -ঝমলয় ও কৃতদাস-
দাসীলক দুধ পাি করাই। তাই আনম দুলধর বানি নিলয় 
তালদর ঘুম ঝর্লক োগার অলপিায় তালদর নশয়লর 
দাোঁনড়লয় র্াক াম। অর্চ নশশুরা িুধার তাড়িায় আমার 
পালয়র কালছ ঝচোঁচালমনচ করনছ । এোলব ফের উদয় হলয় 
ঝগ  এবং তারা ঝেলগ উঠ । তারপর তারা নিশদুধ পাি 
কর  । ঝহ আল্লাহ!  আনম র্নদ এ কাে ঝতামার সন্তুনি 
নবধালির েিয কলর র্ানক, তাহল  পার্লরর কারলণ ঝর্ 
আমরা গুহায় বনন্দ হলয় আনছ এ ঝর্লক তুনম আমালদরলক 
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উদ্ধার কর। এই ঝদা‘আর ফ স্বরূপ পার্র একিু সলর 
ঝগ । নকন্তু তালত তারা ঝবর হলত সিম নছ  িা।  

নদ্বতীয়েি ঝদা‘আ কর : ‘ঝহ আল্লাহ! আমার একনি 
চাচালতা ঝবাি নছ । ঝস আমার নিকি সক  মািুলষর 
ঝচলয় নপ্রয়তমা নছ । (অিয বণযিা মলত) আনম তালক এত 
ঝবনশ োল াবাসতাম, র্ত ঝবনশ োল া পুরুষরা 
িারীলদরলক বাসলত পালর। একবার আনম তার কু-কলমযর 
ইচ্ছা কর াম। নকন্তু ঝস অস্বীকার কর । পনরলশলষ ঝস 
র্খি এক দুনেযলির কবল  পড় , তখি ঝস আমার কালছ 
এ । আনম তালক এ শলতয ১২০ নদিার (স্বণযমুদ্রা) নদ াম 
ঝর্ি ঝস আমার সলঙ্গ কু-কলময ন প্ত হয়। এলত ঝস 
(অোলবর তাড়িায়) রানে হলয় ঝগ । অতঃপর র্খি 
আনম তালক আয়লত্ত ঝপ াম। (অিয বণযিা মলত) র্খি 
আনম তার দু‘পালয়র মাল  বস াম, তখি ঝস ব  , তুনম 
আল্লাহর তাকওয়া অব বি কর এবং অববধোলব আমার 
পনবত্রতা িি কলরা িা। এিা শুলি আনম তার কাছ ঝর্লক 
দূলর সলর ঝগ াম; র্নদও ঝস আমার একান্ত নপ্রয়তমা 
নছ । এবং ঝর্ স্বণযমুদ্রা আনম তালক নদলয়নছ াম তাও 
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পনরতযাগ কর াম। ঝহ আল্লাহ! র্নদ আনম এ কাে 
ঝতামার সন্তুনির েিয কলর র্ানক তাহল  আমালদর ওপর 
পনতত মুসীবতলক দূরীেূত কর।’ এই ঝদা‘আর ফ স্বরূপ 
পার্র আলরা নকছুিা সলর ঝগ  নকন্তু তালত তারা ঝবর 
হলত সিম নছ  িা। তৃতীয়েি ঝদা‘আ কর : ‘ঝহ 
আল্লাহ! আনম নকছু ঝ াকলক মেুর ঝরলখনছ াম। কাে 
ঝশষ হল  আনম তালদর সক লক মেুনর নদলয় নদ াম। 
নকন্তু তালদর মলধয একেি মেুনর িা নিলয় চল  ঝগ । 
আনম তার মেুনরর িাকা বযবসালয় নবনিলয়াগ কর াম। 
(নকছুনদি পর) তা ঝর্লক প্রচুর অর্য েলম ঝগ । অলিক 
নদি পর একনদি ঐ মেুর এলস ব  , ঝহ আল্লাহর বান্দা 
তুনম আমার মেুনর নদলয় দাও। আনম ব  াম, এসব উি, 
গােী, ছাগ  এবং ঝগা াম র্া তুনম ঝদখছ সবই ঝতামার 
মেুনরর ফ । ঝস ব  , ঝহ আল্লাহর বান্দা, তুনম আমার 
সলঙ্গ উপহাস করছ। আনম ব  াম, আনম ঝতামার সালর্ 
উপহাস করনছ িা (সতয কর্াই ব নছ)। সুতরাং আমার 
কর্া শুলি ঝস তার সমস্ত মা  নিলয় চল  ঝগ  এবং 
নকছুই ঝছলড় ঝগ  িা। ঝহ আল্লাহ! র্নদ আনম এ কাে 
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ঝতামার সন্তুনির েিয কলর র্ানক তাহল  ঝর্ নবপলদ 
আমরা পলড়নছ তা তুনম দূরীেূত কর। এই ঝদা‘আর  ফল  
পার্র সমূ্পণয সলর ঝগ  এবং সকল  (গুহা ঝর্লক) ঝবর 
হলয় চ লত  াগ ।26  

নবশুদ্ধ নিয়লত সম্পানদত আম  আল্লাহর নিকি অনত 
পছন্দিীয়। উক্ত ঘিিায় নতি বযনক্ত তালদর নবশুদ্ধ নিয়লত 
সম্পানদত আমল র উসী ায় নবপদ মুনক্তর েিয ঝদা‘আ 
করার সালর্ সালর্ই তা গ্রহণ করা হলয়লছ। 

বালরা. উমার ইবিু  খাত্তাব রানদয়াল্লাহু ‘আিহু বল লছি: 

 ال عمل ملن ال نية ِل، وال أجر ملن ال حسبة ِل

“র্ার নিয়ত ঝিই তার ঝকালিা আম  ঝিই এবং র্ার 
ঝকালিা সাওয়ালবর উলেশয ঝিই তার ঝকালিা পুরস্কার  
ঝিই।”27  

                                                           
26 সহীহ বুখারী, হাদীস িং ২২৭২; সহীহ মুসন ম, হাদীস িং ১০০। 
27 র্াদুদ দানয়য়াহ (৬)। 
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ঝতলরা. আবু্দল্লাহ ইবি মাসউদ রানদয়াল্লাহু ‘আিহু 
বল লছি: 

ال ينفع قول إال بعمل، وال عمل إال بنية، وال ينفع قول وال عمل 
 وال نية إال بما وافق السنة

“কাে বা আম  ছাড়া কর্ায় ঝকালিা ফ  ঝিই। আর 
নবশুদ্ধ নিয়ত বযতীত কাে বা আম  অসার। আবার কময, 
কর্া ও নিয়ত ঝকালিানিই কালে আসলব িা, র্তিণ িা 
তা রাসূল র সুন্নালতর অিুসালর করা হলব”।28  

ঝচৌে. অিয হাদীলস এলসলছ: 

إنما يه أهل اِلنيا أربعة نفر عبد رزقه اهلل فيها ماال وعلما فهو »
يتيق فيه ربه ويصل فيه رَحه ويعمل هلل فيه حبقه فهذا بأفضل 
املنازل وعبد رزقه اهلل علما ولم يرزقه ماال فهو صادق انلية يقول : 

  .«بعمل فالن فأجرهما سواءلو أن ِل ماال عملت 

                                                           
28 র্াদুদ দানয়য়াহ (৬)।  
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“পৃনর্বী ঝতা চার ঝেনণর ঝ ালকর, এক ঝেনণর ঝ াক 
রলয়লছ র্ালক আল্লাহ তা‘আ া ই ম ও সম্পদ দু’নিই 
নদলয়লছি। ঝস ই ম অিুর্ায়ী আম  করা ও সম্পদ বযয় 
করার বযাপালর আল্লাহলক েয় কলর এবং আত্মীয়তার 
সম্পকয বোয় রালখ। এ হল া সলবযাৎকৃি ঝেনণ। আবার 
এমি ঝেনণর বযনক্তও রলয়লছ র্ালক আল্লাহ ই ম নদলয়লছি 
নকন্তু সম্পদ ঝদি নি। ঝস নবশুদ্ধ নিয়লতর অনধকারী। ঝস 
মলি মলি বল - ‘র্নদ আল্লাহ আমালক সম্পদ নদলতি 
তাহল  আনম তাোঁর সন্তুনির েিয অমুক অমুক কাে 
করতাম’। এ উেয় ঝেনণর সাওয়াব সমাি।”29 

আল্লাহ তা‘আ া আমালদরলক  নবশুদ্ধ নিয়লত র্াবতীয় 
আম  সম্পাদি করার  তাওফীক দাি করুি। আমীি। 

 

সমাপ্ত 

                                                           
29 তাবরািী, হাদীস িং ৩৪৫।  


