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 سمم ا  الرحن الرحيم

আ�াহর িনকট অিধক পছ�নীয় আমলসমূহ 

সম� �শংসা আ�াহর জনয্ িযিন যাবতীয় �শংসায় 

�শংিসত এবং সব ধরেনর মহ�র গেে গোিাত। সম� �শংসা 

মহান আ�াহর িযিন তার বা�ােদর ি�য় ব�র িদক রা�া েদখান 

এবং ি�য় ব�-গেলােক বা�ার জনয সহজ কেরন্ আর সালাত 

ও সালাম নািযল েহাক িবেশষভােব বাছাাকৃত রাসূেলর উপর 

িযিন আমানতদার। আর আমার �ভুর সালাত ও সালাম িকয়ামত 

অবিধ সব সময় বিষরত েহাক রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

এর উপর। আমীন্  

অতঃপর,  

েয সব আমল আ�াহ তাঁর বা�ােদর েথেক অিধক পছ� 

কেরন এবং অিধক খুিশ হন, আ�াহর েগালামীেক পিরপূের 

বা�বায়ন করেত একজন বা�া েস আমলগিল করেত, েয েচ�া ও 

পির�ম কের তারা িভি�েত আ�াহর �িত বা�ার মহ�ত পূেরতা 
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লাভ কের এবং বা�ার �িত তার রেবর মহ�ত বা�ব রপ 

েনয়।  

িবষয়িট েযেহতু এমনা, তাহেল একজন বা�ােক অবশযা আ�াহ 

তা‘আলা েয সব আমল পছ� কেরন এবং েয সব আমেল িতিন 

অিধক খুিশ হন, তা জানেত হেব। তারপর তােক অবশযা েস 

আমলগেলা জানার পর তদনুযায়ী আমল করার েচ�া করেত হেব 

ও েসটা বা�বায়ে ও সাবর্িনক েসটার অনুগামী হওয়ার �েচ�া 

চািলেয় েযেত হেব্ আর আ�াহর দরবাের েসসব আমল করার 

তাওিফক চাােত হেব্ েযমন, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম আ�াহর দরবাের এ বেল �াথরনা করেতন-  

ا  ى  أسللك حبك وحب ن  ببك، وحب اععا  الي يبغا� حبك، «

 . »ا  اجع  حبك أحب ىل ن  س و وأ و ون  اايء اليرد

“েহ আ�াহ, আিম েতামার িনকট েতামার মহ�ত কামনা কির, 

েতামােক েয মহ�ত কের, তার মহ�ত কামনা কির এবং েয 

আমল েতামার মহ�ত পযর্ েপপছায়, েস আমল কামনা কির্ েহ 
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আ�াহ! েতামার মহ�তেক আমার িনকট আমার জান-মাল, 

পিরবার-পিরজন এবং ঠা�া পািন হেত অিধক ি�য় কের দাও”০

1। 

আ�াহ রা�ুল আলামীেনর অপার অনু�হ ও িহকমত হল, েয 

অভী� ল্যেক িতিন বা�ার জনয পছ� কেরন এবং মহ�ত 

কেরন, তা হািসল করার জেনয আ�াহ তা‘আলা এমন একিট 

মাধযম িনধরারে কেরন, যার �ারা বা�া তার অভী� লে্য েপৗছুেত 

পাের্ এরা ধারাবািহকতায় আ�াহ তা‘আলা বা�ার সবেচেয় 

মহান উে�শয ও সেবরা�ম ল্য- আ�াহর ৈনকটয লাভ ও তার 

স�ি� অজরন তা- হািসেলর জনয িকছু মাধযম ও উপকরে িনধরারে 

কের িদেয়েছন, আর তা হে�, আ�াহর উপর ঈমান এবং সৎ 

আমল করা; যা আ�াহ তার বা�ােদর জনয শরী‘আত িহেসেব 

�দান কেরেছন এবং তার রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

বেরনা কেরেছন। এমনিক াসলাম াসলাম, তার যাবতীয় আকীদা 
                                                           
1 িতরিমযী, হাদীস নং ৩৪৯০ ; মু�াদরােক হািকম, হাদীস নং ৩৬২১্ দুবরল 

সনেদ্ তেব িতরিমযী এর অপর বেরনা,  
ّبَك «  حب

َ
ّر ب ىلل

َِ َب َاُ   ََ َب  ب َك، وَحب ل َب َن ب بب بََك وَحب بَك حب ل
َ
ل سب
َ
 »َوأ

হাদীস নং ৩২৩৫; এর পে্ সমথরক হাদীস িহেসেব িবেবিচত্ যা একিট 

সহীহ হাদীস্ [স�াদক] 
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ও িবধান সবা আ�াহর স�ি� ও ৈনকটযেক বা�বািয়ত কের্ 

আ�াহ তা‘আলা বেলন,   

َها﴿ ُّ ََ � ِينَ  َٓ َّ �  ْ ْ  َءاَمُنوا َُّقوا �  َ َّ �  ْ ْ  �لۡوَِسيلَةَ  إَِ�ۡهِ  َو�ۡ�َتُغٓوا  َسبِيلِهِۦ ِ�  َوَ�ٰهُِدوا
ّلُ�مۡ  ََ  ]  ٣٥: دة ايئا[ ﴾٣ َُۡفلُِحونَ  ََ

েহ মুিমনগে, আ�াহর তাকওয়া অবল�ন কর এবং তার 

ৈনকেটযর অনসসান কর, আর তার রা�ায় িজহাদ কর, যােত 

েতামরা সফল হও্ [সূরা মােয়দা, আয়াত: ৩৫] 

আ�াহর বােী:   ْ �لۡوَِسيلَةَ  إَِ�ۡهِ  َو�ۡ�َتُغٓوا এর অথর হল, েতামরা েনক 

আমল তালাশ কর, যােত তা িদেয় আ�াহর ৈনকটয লাভ করেত 

পার্ আর তা হে�, যাবতীয় েনক আমলসমূহ, যা �ারা একজন 

বা�া তার রেবর ৈনকটয লাভ করেত পাের এবং আ�াহর স�ি�, 

মহ�ত ও কােছ থাকার েসপভাগয লােভ ধনয হয়্   

এখােন একিট কথা মেন রাখেত হেব, াসলামী শিরয়েত 

যত �কার েনক আমেলর কথা বলা হেয়েছ, সব েনক আমেলর 

ফিযলত ও মযরাদা এক নয় এবং সমান নয়্ যিদও সম� েনক 
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আমেলর ে্েষ মূলনীিত হল, আ�াহ তা পছ� কেরন এবং 

তােত আ�াহ স�� ও খুিশ হন, িক� আ�াহর িনকট ি�য় ও 

পছ�নীয় হওয়ার িবেবচনায় আমলসমূেহর মেধয পাথরকয আেছ 

এবং আমলসমূেহর িবিভ� �র আেছ। একিট আমল অপর 

আমেলর তুলনায় অিধক গররপূের হওয়া বা আ�াহর িনকট 

অিধক পছ�নীয় হওয়া �াভািবক্ এ কারেে েদখা যায়, েকান 

আমল অিধক উ�ম আবার েকান আমল কম উ�ম আবার েকান 

আমল শধু উ�ম্ আমেলর �র ও মযরাদা অসংখয ও অগিেত্  

আর মানুষও এ সব আমেল �িব� হওয়ার ে্েষ িবিভ� 

পযরােয়র হয়্ �েতযেকা �থমত আ�াহ তা‘আলার কতৃরক তার 

�িত �দ� তাওফীক অনুসাের, তারপর আ�াহর নাম, িসফাত ও 

কমরসমূহ স�েকর জানার ে্েষ তারতেমযর িভি�েত, তারপর 

শরী‘আত অনুেমািদত েনক আমলসমূেহর ফযীলত, েসগেলার ৈবধ 

সময়, ও অৈবধ সময় স�েকর জানার পাথরেকযর িভি�েত তা 

িনধরািরত হেয় থােক্ কারে, একা েনক আমল শধুমাষ আমল 

িহেসেব কখনও কখনও আ�াহর িনকট ে��র লাভ কের থােক; 

তখন আ�াহর িনকট েসিট অনয আমেলর তুলনায় বব িহেসেব 



8 

গেয হয়, আর েস জনয আ�াহ েসটােক অিধক ভােলাবােসন। 

েযমন, ঈমান, সালাত াতযািদ েনক আমলসমূহ্ অনুরপভােব 

সমেয়র কারেেও অেনক সময় েনক আমলসমূেহর মেধয পাথরকয 

পিরলি্ত হয়্ ফেল তুলনামূলক কম ফিজলতপূের আমল তার 

ৈবধ সমেয় আদায় করােত আমলিটর সাওয়াব অিধক ও আ�াহর 

িনকট অিধক ি�য় হেয় থােক, ঐ সমেয় তুলনামূলক অিধক 

ফিজলত-পূের আমলসমূহ আদায় করার তুলনায়্ েযমন, আযােনর 

সময় কুরআন িতলাওয়াত করার তুলনায় মুয়াি�েনর সােথ 

আযােনর শ�গেলা উউারে করা অিধক উ�ম। অথচ সাধারেত 

কুরআন িতলাওয়াত করা সামি�ক িদক িবেবচনায় সেবরা�ম 

িযিকর। 

আবার অেনক সময় আ�াহ তা‘আলা েকােনা েকােনা 

আমলেক অনযানয আমেলর তুলনায় অিধক মহ�ত কেরন্ 

কারে, তার ফায়দা ও �ভাব অেনক েবিশ হেয় থােক এবং তা 

জনকলযােমুখী হেয় থােক্ েযমন, আ�ীয়তা স�কর বজায় রাখা, 

আ�াহর িদেক দাওয়াত েদয়া, দান খায়রাত করা াতযািদ্  
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এ িবষয়িটেক আরও �� কের তুেল ধেরন, মহামানয দুা 

ামাম; শাাখুল াসলাম ামাম াবন তাািময়যাহ রহ. এবং তার 

ছাষ আ�ামা াবনুল কাােয়যম রহ.্ তারা িবষয়িট আরও �� 

কেরন:  

শাাখুল াসলাম ামাম াব ন তাািময়যাহ র. মাজমু‘ ফাতওয়ায় 

[২২/৩০৮] উে�খ কেরন, 

“অেনক আেলম বেলন, হািদস িলিপব� করা, নফল সালাত 

হেত উ�ম্ আবার েকান েকান েশখ বেলন, রােতর অসকাের 

যখন েকউ েদেখ না, তখন দুা রাকাত সালাত আদায় করা, 

একশ হািদস িলিপব� করা হেত উ�ম্ অপর একজন ামাম 

বেলন, বরং উ�ম হল, এ কাজ করা ও কাজ করা্ মানুেষর 

অব�ার িভ�তার কারেে আমলসমূেহর উ�ম হওয়ার িবষয়িটও 

িবিভ� হেয় থােক্ অেনক সময় েদখা যায়, একা আমল কখেনা 

েসিট উ�ম হয়, আবার কখেনা তা উ�ম হয় না অথবা তা িনিষ� 

হেয় থােক্ েযমন, সালাত: সালাত আদায় করা কুরআন 

িতলাওয়াত হেত উ�ম্ আর কুরআন িতলাওয়াত িযিকর করা 
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হেত উ�ম, আর িযিকর করা, দু‘আ করা হেত উ�ম্ তারপর 

িনিষ� সমেয় সালাত আদায় করা, েযমন ফজেরর সালােতর পর, 

আসেরর সালােতর পর এবং জুমার খুতবার সময় সালাত আদায় 

করা হারাম্ তখন কুরআন িতলাওয়াত করা, অথবা িযিকর করা 

অথবা দু’আ করা অথবা (খুতবা) মেনােযাগ সহকাের �বে করা 

সালােতর েথেক উ�ম”্  

আ�ামা াবনুল কাােয়যম রহ. ‘মাদাের-জুস সােলকীন’ �ে� 

াবাদেত এা দূরবতরী িফকহ স�েকর যা উে�খ কেরেছন, এখােন 

সংি্্ আকাের আমরা তা বেরনা করিছ্ িতিন বেলন,  

‘মেন রাখেব, সবরাব�ায় এবং সব জায়গায় উ�ম হল, ঐ 

অব�া ও সমেয়র মেধয েকান কাজিট করেল আ�াহর স�ি� ও 

মহ�ত অজরন করা যায়, তার �িত সজাগ দৃি� রাখা এবং ঐ 

সমেয়র দািব ও চািহদা অনুযায়ী েস আমল করা েয আমেল 

আ�াহ তা‘আলা রািজ-খুিশ ও স�� হন্  

আর এরাা হল, �কৃত াবাদতকারী্ এর পূেবর যােদর কথা 

উে�খ করা হয়, তারা হেলন, িবেশষ �কৃিতর াবাদতকারী্ 
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তােদর মেধয েকােনা বযি্ যখন েকােনা ধরেনর াবাদত, যার 

সােথ েস িনেজেক স�ৃ্ কেরেছ, যখন েস তা েথেক িনেজেক 

পৃথক কের তখন েস মেন করেত থােক েয, তার াবাদেত ঘাটেত 

হেয়েছ ও েস াবাদত করা েছেব িদেয়েছ্ এেত কের এ 

েলাকিটর আ�াহর াবাদত একেপেশ প�িতেত হয়্ প্া্ের েয 

�কৃত াবাদতকারী তার াবাদত েকােনা িকছুেক অনয িকছুর 

উপর �াধানয েদওয়ার মত সুিনিদর� েকােনা উে�শয থােক না্ 

বরং তার উে�শয হল, আ�াহর স�ি�র অনুসসান করা; তা 

েযখােনা পাওয়া যাক না েকন্ ফেল তার াবাদেতর িভি� হল, 

সব সময় দাসেরর িবিভ� �ের �ানা্িরত হেত থাকা্ যখনা 

তার জনয েকােনা একিট াবাদেতর �ান উদয় হয়, তখন েস তার 

িপছেন ছুটেত থাকেব এবং তা িনেয়া বয� থাকেব, যত্ে না 

তার জনয অপর একিট াবাদেতর �ার উ�ু্ হয়্ এ হল, তার 

চলার পেথর প�িত; এ ভােবা েশষ হেত থােক তার গিত্ তুিম 

যখন আেলমেদর েদখেব তখন, তােকও আেলমেদর সােথ েদখেত 

পােব্ আবার যখন তুিম আেবদেদর েদখেব, তােকও তােদর 

সােথ েদখেব্ অনুরপভােব যখন তুিম মুজািহদেদর েদখেব, 
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তােকও তােদর সােথ েদখেব্ আর যখন তুিম িযিকরকারীেদর 

েদখেব, তখন তুিম তােকও িযিকরকারীেদর সােথ েদখেব্ আর 

যখন তুিম মুহিসনেদর েদখেব, তখন তুিম তােকও তােদর সােথ 

েদখেব্ এরা হল, �কৃত াবাদতকারী যারা েকােনা িনধরািরত 

ধরা-বাঁধা িনয়ম নয়, আর যারা েকােনা শেতরর বসেনও আব� 

নয়্’  

আ�াহর িনকট ি�য় আমল েকানিট তার আেলাচনা শর 

করার পূেবর আমােদর জনয জরির হল, কেয়কিট গররপূের িবষয় 

আেলাচনা করা, যার উপর েনক আমল কবুল হওয়া না হওয়া, 

সাওয়াব লাভ করা না করা এবং আিখরােতর আমেলর �ারা 

উপকার লাভ করা না করা াতযািদ জরির িবষয়সমূহ িনভরর 

কের্ আর তা হল:- 

এক- সম� আমল েকবল আ�াহর জনয করা্ অথরাৎ 

আমল করা �ারা উে�শয হেব, আ�াহর স�ি� অজরন, তােক 

রািজ-খুিশ করা, আ�াহ িনকট বা�ার জনয েয সব েনয়ামত ও 

িবিনময় রেয়েছ, তার আশা করা্ আর অ্রেক মানুেষর দৃি� 
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হেত স�ূের খািল করা এবং দুিনয়ােত মানুষ েথেক িক লাভ 

করেব তার �িত েকান �কার �ে্প না করা্ আর অ্র 

�ততম েয ফেলর আশা করেত থােক তা েথেকও মু্ করা্  

দুা- াবাদেত িনয়েতর পাথরকয করা্ অেনেক মেন কের, এ 

শতর এবং াখলাস একা কথা্ িক� বা�বতা হল, দুিট এক নয়, 

িভ� িভ� িবষয়্ াবনুল কাােয়যম রহ. বেলন, ‘াবাদেত িনয়ত 

করা াখলাস েথেক আরও একিট বিধরত ও অিতির্ িবষয়। 

কারে, াবাদেত াখলাস হল, অনযেক বাদ িদেয় েকবল মা‘বুেদরা 

াবাদত করা্ আর াবাদেতর িনয়েতর দুিট �র আেছ:  

১. াবাদতেক �াভািবক কাজ-কমর েথেক পাথরকয করা। 

২. এক াবাদতেক অপর াবাদত েথেক পাথরকয করা্ 

িতন- াবাদেত য�বান হওয়া্ অথরাৎ আ�াহ তা‘আলা 

েযভােব াবাদত করােক পছ� কেরন এবং বা�ার �িত স�� 

হন, েসভােব াবাদতেক বা�বায়ন ও আদায় করার জনয আ�াে 

েচ�া করা্ এ শেতরর দািব হল, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 
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ওয়াসা�াম এর সু�াত ও তার সাহাবীগে যার উপর �িতি�ত তার 

অনুকরে-অনুসরে করা্  

চার- েনক আমলসমূেহর সাওয়ােবর েহফাজত ও সংর্ে 

করা্ আর তা হল, আমলেক ন� বা বরবাদ করার কারে হয়, 

এমন সব িবষয় হেত িবরত ও সতকর থাকা্ েযমন, িরয়া বা 

েলাক েদখােনার জনয আমল করা, মানুষেক েখাটঁা েদয়া ও ক� 

েদয়া, আ�তৃি্েত েভাগা, গেক ও জাদুকরেদর িনকট যাওয়া, 

াতযািদ কমরকা�।   

অনুরপভােব একজন আমলকারীেক অবশযা এমন সব 

িকছু েথেক িবরত থাকেব, েযগেলা িনেজর আমেলর সাওয়াব 

অেনযর িনকট চেল যাওয়ার কারে হয়্ এিট অেনক সময় 

দুিনয়ােত কােরা উপর জুলুম করার কারেে হেয় থােক অথবা 

কােরা হক ন� করা বা েকােনা ধরেনর ক� েদয়ার কারেে হেয় 

থােক্ েযমন, গীবত করা, গািল েদয়া, চুির করা, মুিমন ভাােক 

পিরতযাগ করা- েয পিরতযাগ শরী‘আেত িনিষ�, াতযািদ্  
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আমরা এখন আ�াহর িনকট ি�য় আমলসমূেহর বেরনা 

করব্ েস গেলা হল িন�রপ:  

এক. আ�াহর িনকট সবরািধক ি�য় আমল, আ�াহর �িত ঈমান 

আনা:  

েযমন, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

 »أحب  األماي  ىل اهللا ىيايٌن نيهللا« 

“আ�াহর িনকট সবরািধক ি�য় আমল, আ�াহর �িত ঈমান 

আনা”১F

2।   

আ�াহর �িত ঈমান আনার অথর: তাওহীেদর �িত ঈমান 

আনা্ অথরাৎ যাবতীয় াবাদত একমাষ আ�াহর জনয করা। আর 

তা সংঘিটত হেব, অ্েরর আমলসমূহ েকবল আ�াহর জনয 

করা। আর অ�-�তযে�র আমল অ্েরর আমলসমূেহর অনুসারী্ 

কারে, ঈমান অেনকগেলা শাখা �শাখা ও অসংখয আমেলর নাম্ 

                                                           
2 আবু ায়া‘লা, ১২/২২৯; হাদীস নং ৬৮৩৯্ মুনিযরী হাদীসিটেক হাসান 

বেলেছন্  
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তার মেধয িকছু আেছ অ্েরর আমল, আবার িকছু আেছ অ�-

�তযে�র আমল্ আর সবরািধক গররপূের ও জরির হল, অ্েরর 

আমল্ কারে, অ্েরর আমল সব সময় এবং সবরাব�ায় �িতিট 

�া্ বয়� নারী-পুরেষর জনয আবশযকীয়্ যখন েকােনা বা�া 

েথেক অ্েরর আমল দূর হেয় যায়, তখন তার ঈমানও দূর হেয় 

যায়্ েযমিনভােব ঈমােনর বািহযক আমলসমূহ অথরাৎ অ�-

�তযে�র আমল, তা িবশ� হওয়া ও �হেেযাগয হওয়া িনভরর কের 

অ্েরর ঈমােনর উপর; যা মূল বেল �ীকৃত। এ কারেো আ�ামা 

াবনুল কাােয়যম রহ. ‘বাদােয়‘উল ফাওয়ােয়দ’ িকতােব িলেখন:- 

‘সুতরাং অ্েরর িবধান িক তা জানা অ�-�তযে�র িবধান জানা 

হেত অিধক গররপূের্ কারে, এিটা হে� আসল, আর অ�-

�তযে�র িবিধ-িবধান এর শাখা-�শাখা’।   

একজন মুিমেনর িনকট �ীেনর আসল মূলকথা ও মূল িভি� 

হে� েয েস তার অ্েরর আমল েথেক শর করেব, যার সূচনা 

হেব ালেমর েসপ�যর স�েকর জানা ও তার রেবর প্ েথেক 

�া্ িবিভ� সংবােদর উপর, যা েথেক অ্েরর সকল আমেলর 

ফলাফল লাভ হয়্ েযমন, আ�াহর �িত দৃঢ়-িব�াস, �ীন বা 
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আনুগতযেক একমাষ আ�াহর জনয একিন� করা, আ�াহর জনয 

মহ�ত করা, আ�াহর উপর ভরসা করা, আ�াহর শকিরয়া 

আদায় করা, আ�াহর শর‘ঈ ও কাদরী ফায়সালার উপর ৈধযর 

ধারে করা, আ�াহেক ভয় করা, আ�াহর িনকট আশা করা, 

আ�াহর জনয বসুর ও দুশমিন করা, আ�াহর জনয িবনয়ী হওয়া, 

আ�াহর জনয অপমািনত ও লাি�ত হওয়া, আ�াহর ফায়সালায় 

�শাি্ লাভ করা াতযািদ বহ আমলেক আবশযক কের্    

ঈমােনর �কাশয ও েগাপন আমলসমূহ পালন করার প�িত 

ও পিরমােনর িদক িবেবচনায় মানুেষরও মযরাদা ও ে�েীর 

িবিভ�তা হেয় থােক; [সবাা এক পযরােয়র বা এক �েরর হয় 

না্] তােদর মেধয কতক মানুষ আেছ, যারা তােদর িনেজেদর 

উপর জুলুমকারী্ আবার কতক আেছ, মধযপ�ী, আবার কতক 

আেছ, যারা ভােলা কােজ অ�সর্ এ িতনিট �েরর মানুেষর মেধয 

�িত �েরর মানুেষর আরও অসংখয ে�েী িবনযাস আেছ, যা আয়� 

করা একমাষ আ�াহ ছাবা কােরা পে্ স ব নয়্  
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আ�ামা াবেন রজব রহ.  »الديَث .. و ن ي   المد مضغة أ«  

“মেন রাখেব েদেহর মেধয একিট েগাে�র টুকরা আেছ” এ 

হািদেসর বযাখযা করেত িগেয় বেলন,  

‘এখােন এ কথার �িত াি�ত রেয়েছ েয, বা�ার অ�-

�তয� �ারা স�ািদত যাবতীয় কমরকা� সিঠক হওয়া, হারাম 

েথেক িবরত থাকা এবং সে�হযু্ িবষয়সমূহ হেত েবঁেচ থাকা, 

াতযািদ সবা বা�ার অ্েরর কমরকাে�র পিরশ�তা অনুযায়ীা 

হেয় থােক্ যখন অ্র হেব িনরাপদ, তার মেধয আ�াহর 

মহ�ত এবং আ�াহ তা‘আলা যা মহ�ত কের, তার �িত 

মহ�ত করা ছাবা আর েকান িকছুর মহ�ত তার অ্ের �ান 

পােব না বা থাকেব না এবং একমাষ আ�াহর ভয় এবং আ�াহ 

যা অপছ� কের তােত পিতত হওয়ার ভয় ছাবা, আর েকান ভয় 

তার অ্ের থাকেব না, তখন তার সম� অ�-�তযে�র আমল 

িঠক হেয় যােব। তখন বা�ার অ�-�তয� �ারা েকােনা িনিষ� 

কাজ সংঘিটত হেব না এবং সে�হ, সংশয়যু্ িবষয়সমূহ েথেক 

হারােম পিতত হওয়ার আশ�ায় েবঁেচ থাকেব’।   
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এখােন একিট �� যুি্সংগত, তা হে�, ঈমান েকন 

আ�াহর িনকট সবরািধক ি�য় আমল? 

উ�র: কারে, ঈমােনর বা�বায়েনর মাধযেম একজন বা�া 

সম� মাখলুকাত েথেক মুখ িফিরেয় একমাষ আ�াহর মুখােপ্ী 

হেয় থােক্ বা�ার অ্র আ�াহ ছাবা সব িকছুেক বাদ িদেয় 

একমাষ এক আ�াহর িদেক ধািবত হয়্ আর এিটা হল, 

াবাদেতর হাকীকত ও মমরাথর; যার জনয আ�াহ তা‘আলা মানুষ ও 

�ীন সৃি� কেরেছন, িকতাবসমূহ নািযল কেরেছন, অসংখয নবী ও 

রাসূলেক দুিনয়ােত ে�রে কেরেছন এবং সাওয়াব ও শাি� 

িনধরারে কেরেছন্  

শাাখুল াসলাম ামাম াবেন তাািময়যাহ রহ. মাজমু‘ 

ফাতাওয়ায় বেলন, ‘মানুেষর অ্র কখেনাা সম� মাখলুকাত 

হেত অমুখােপ্ী হেব না, িক� তখন হেব, যখন আ�াহা হেব 

তার এমন অিভভাবক যার াবাদত ছাবা আর কােরা াবাদত েস 

কের না, তার কােছ ছাবা আর কােরা কােছ েস সাহাযয চায় না, 

তার উপর ভরসা করা ছাবা আর কােরা উপর েস ভরসা কের না, 
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আর একমাষ আ�াহ েয সব িকছুেক পছ� কেরন তা ছাবা অনয 

েকান িকছুেত েস খুিশ হয় না এবং েয সব িকছুেত আ�াহ স�� 

হন, তা ছাবা অনয েকােনা িকছুেত স স�� হয় না্ আর আ�াহ 

েয সবেক অপছ� ও ঘৃো কেরন, েস সব িকছুেক েস অপছ� ও 

ঘৃো কের। আ�াহ যােদর সােথ দুশমিন রােখন তােদর ছাবা আর 

কােরা সােথ দুশমিন রােখ না্ আ�াহ যােদর সােথ বসুর কেরন, 

তােদর সােথা বসুর কের্ তােদর ছাবা আর কােরা সােথ বসুর 

কের না্ কাউেক বাধা িদেত বা বারে করেত হেল, আ�াহর 

জনযা বাধা েদয় ও বারে কের্ সুতরাং যখনা একজন বা�ার 

�ীেন আ�াহর জনয শি্শালী াখলাস থাকেব, তখনা তার দাসর 

পিরপূেরতা লাভ করেব এবং সৃি�কুল েথেক েস অমুখােপ্ী হেব্ 

আর আ�াহর জনয দাসর পিরপূেরতা লাভ করেলা তা বা�ােক 

িশরক ও কুফর েথেক বাঁচােত পারেব”্  

এ কারেো ঈমান, সেবরা�ম ও সবরািধক ি�য় আমল্  আর 

এ ছাবা যত আমল আেছ, সব আমল আ�াহর িনকট ফিজলেতর 

িদক িদেয় ঈমােনর েচেয় িন�পযরােয়র।  
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ি�তীয়: আ�াহর িনকট সবরািধক ি�য় আমল, আ�ীয়তা স�কর 

অটুট রাখা্  

�মাে: রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

غَ ب الرحمأحب  األماي  ىل اهللا «  »ىيايٌن نيهللا، ثم صل

“আ�াহর িনকট সবরািধক ি�য় আমল আ�াহর �িত ঈমান 

আনা তারপর আ�ীয় স�কর বজায় রাখা”২F

3।  

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম আরও বেলন,  

مب « ِ  ايعتل الَرحل
ب
غ ََ  ن  

َ
َ  ح  ىاا رَرَ

ب
 ذا نِيمب : ىَن اهللا َغ  الَغ

، وأاطَع : اععيئذ نك ن  اعِطيع ، اي  َ أن أصَ  ن  وصغَكل سعم؛ أَني رَربَض�ب

، اي  رسا ب اهللا ص� اهللا مغي  و : ن� يي ر ، اي : ايعَتب ! ؟ن  اطَعكل  رها لَكل

ن َََوّ�ُۡتمۡ  إِن َعَسۡيُتمۡ  َ�َهۡل  ﴿: ريارؤوا ىن شئتم: سغم
َ
ْ  أ �ِض  ِ�  َُۡفِسُدوا

َ
�ۡ� 

 ْ ٓوا َُ ََُقّطِ رَۡحاَمُ�مۡ  َو
َ
��َِك  ٢ أ ََ ْو

ُ
ِينَ  أ َّ َنُهمُ  � ََ ََ  ُ َّ ُهمۡ  � َّ ََ َ

َََ  � ََ ۡۡ َ
بَۡ�َٰرُهمۡ  َوأ

َ
� 

 ].رواه مسغم[» ] ٢٣  ،٢٢: �اد[ ﴾ ٢

                                                           
3 এর তাখরীজ গত হাদীেসর আেলাচনায় এেসেছ্  
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“আ�াহ তা‘আলা মাখলুকেক সৃি� কেরন্ মাখলুকেক সৃি� করার 

কাজ স�� করার পর আ�ীয়তার-স�কর বলল, এ (আ�াহর 

কােছ) হল, আ�ীয়তা-স�কর িছ� করা েথেক আ�য় 

�াথরনাকারীর �ান্ িতিন বলেলন, হযাঁ, তুিম িক খুিশ হেব না, 

আিম স�কর রািখ েয েতামার সােথ স�কর রােখ এবং আিম 

স�কর কতরন কির েয েতামার সােথ স�কর কতরন কের্ েস 

বলল, হযাঁ েহ রব! িতিন বলেলন, েতামােক তা েদয়া হল, রাসূল 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, যিদ চাও েতামরা এ আয়াত 

িতলাওয়াত কর- 

ن َََوّ�ُۡتمۡ  إِن َعَسۡيُتمۡ  ۡل َ�هَ ﴿
َ
ْ  أ �ِض  ِ�  َُۡفِسُدوا

َ
�ۡ�  ْ ٓوا َُ ََُقّطِ رَۡحاَمُ�مۡ  َو

َ
 ٢ أ

��َِك  ََ ْو
ُ
ِينَ  أ َّ َنُهمُ  � ََ ََ  ُ َّ ُهمۡ  � َّ ََ َ

َََ  � ََ ۡۡ َ
بَۡ�َٰرُهمۡ  َوأ

َ
 ]  ٢٣  ،٢٢: �اد[ ﴾٢ �

 ].مسلم رواه[

“তেব িক েতামরা �তযাশা করছ েয, যিদ েতামরা শাসন কতৃরর 

পাও, তেব েতামরা যমীেন িবপযরয় সৃি� করেব এবং েতামােদর 

আ�ীয়তার বসন িছ� করেব? এরাা যােদরেক আ�াহ লা‘নত 
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কেরন, তােদরেক বিধর কেরন এবং তােদর দৃি� সমূহেক অস 

কেরন”৩

4। [সূরা মুহা�দ, আয়াত: ২২, ২৩] 

অপর একিট হািদেস বিেরত, রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

বেলন, »عع  اهللا ايطع الرحم« .  “আ�াহ আ�ীয়তার স�কর ন� 

কারীেক অিভশাপ কেরন”৪F

5। 

আেলমগে বেলন, ‘আ�ীয়তা স�কর র্ার মূল কথা হে�, 

েমেহরবানী করা ও অনু�হ করা’। আ�ামা কুরতবী রহ. বেলন, 

‘রােহম বা স�কর বজায় রাখা’ এর-স�কর দু ধরেনর হেয় 

থােক্ এক-সাধারে স�কর, দুা-িবেশষ স�কর”।  

সাধারে স�কর: বযাপক ও িব�ৃত: আর এিট হল, �ীিন 

স�কর্ একজন মানুেষর সােথ ঈমানী বসেনর কারেে, তার 

সােথ সু-স�কর রাখা, ঈমানদারেদর মহ�ত করা, তােদর 

সহেযািগতা করা, তােদর কলযােে কাজ করা, তােদর ্িত হয় 

এমন েকােনা কাজেক তােদর েথেক �িতহত করা, তােদর জনয 

                                                           
4 বুখারী, ৪৮৩০; মুসিলম, হাদীস নং ২৫৫৪্ [স�াদক] 
5 হাদীসিট এ শে� েকাথাও পাা িন্ [স�াদক] 
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নযায় িবচার �িত�া করা, তােদর েলন-েদন ও যাবতীয় বযবহািরক 

কমরকাে� ৈবষময দূর করা এবং তােদর নযায় সংগত অিধকার 

�িত�া ও তােদর হকগেলা আদায় করা। েযমন, অসু�েদর 

েদখেত যাওয়া, তােদর হক সমূেহর বযাপাের সেচতন থাকা, 

তােদর েগাসল েদওয়া, তােদর উপর জানাযার সালাত আদায় 

করা, দাফন-কাফন াতযািদেত শিরক হওয়া। 

িবেশষ স�কর: আর তা হল, মাতা-িপতা উভয় িদক েথেক 

িনকটা�ীয়তার-স�কর র্া করা্ সুতরাং তােদর হ�সমূহ, 

তােদর িবেশষ অিধকারসমূহ ও অিতির্ দািয়র আদায় করা 

স্ােনর উপর ওয়ািজব্ েযমন, মাতা-িপতার খরচ বহন করা, 

তােদর েখাঁজ-খবর েনয়া, �েয়াজেনর সময় তােদর পােশ দাঁবােনা 

েথেক েবখবর না থাকা াতযািদ। আর যখন বহ আ�ীেয়র 

অিধকার একিষত হয়, তখন েযিট িনকট হওয়ার িভি�েত 

অ�ািধকার পােব েসিট, তারপর েযিট তুলনামূলক কােছ েসিট 

�দান করেব্  
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আ�ামা াবনু আিব জামরাহ  বেলন, “আ�ীয়তার স�কর 

বজায় রাখা অেনক সময় মালামাল বা ধন-স�দ �ারা হয়, 

�েয়াজেনর সময় সাহাযয করা �ারা হয়, ্িতেক �িতহত করা 

�ারা হয়, মানুেষর সােথ হািস-খুিশ বযবহার �ারা হয়, েদা‘আ করা 

�ারা হয়, সাধয অনুযায়ী কারও কােছ কলযােকর িকছু েপৗছােনা 

�ারা হয়, সাধয ও সামথরয অনুযায়ী মানুষেক ্িত হেত বাঁচােনা 

�ারা এবং তােদর উপকার করা �ারা হয়্ আর আ�ীয়তার-

স�কর বজায় রাখা তখন কতরবয হয়, যখন আ�ীয়গে ঈমানদার 

হেয় থােক্ আর যিদ ঈমানদার না হেয় কােফর অথবা ফােজর 

হয়, তখন আ�া� স�ি�র তােদর সােথ স�কর িছ� করাা হল 

স�কর বজায় রাখা। তেব শতর হল, তােদর নিসহত করেত হেব 

ও জানােত হেব, তারা যিদ আ�াহর �িত ঈমান না আেন এবং এ 

অব�ার উপর অটল থােক, তাহেল তারা সতয েথেক অেনক দূের 

সের যােব এবং তােদর  িপছেন পেব থাকেত হেব্ তেব তােদর 

অনুপি�িতেত তারা যােত, ঈমান �হে কের তার জনয েদায়া করা 

�ারা তােদর সােথ সু-স�কর বজায় রাখা যায়”্  
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িতন: আ�াহর িনকট ি�য় আমল হে�, সৎ কােজর আেদশ েদয়া 

ও অসৎ কাজ হেত িনেষধ করা:  

�মাে: রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

اهللا ايياينب نيهللا، ثم صغ ب الرحم، ثم األمرب نياعروف  أحب  األماي  ىل«

ُب م  ااغكر  . »وا�

“আ�াহর িনকট সবরািধক ি�য় আমল, আ�াহর �িত ঈমান 

আনা, তারপর আ�ীয়-স�কর বজায় রাখা, তারপর ভােলা কােজর 

আেদশ েদয়া এবং অসৎ কাজ হেত িনেষধ করা”৫F

6। 

মা‘রফ: সম� ভােলা কাজ ও াবাদতেক মারফ বলা হেয় 

থােক্ ভােলা কাজেক মারফ (জানা িবষয়) এ জনয বলা হয়, 

কারে, একজন জানী েলাক বা সিঠক �কৃিতর অিধকারী েলাক 

বলেতা এিট জােন। আর সবর�থম ও সবরািধক গররপূের মারফ 

হল, একমাষ আ�াহ যার েকােনা শিরক নাা তারঁ াবাদত করা, 

াবাদতেক শধু তাঁর জনযা একিন� করা এবং  াবাদেত তারঁ 

                                                           
6 �াগ্ হাদীস্  
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সােথ কাউেক শিরক না করা্ তারপর যত াবাদত বে�গী আেছ 

েযমন-ফরয, ওয়ািজব, নফল াতযািদ সবা সৎ কােজর অ্ভুর্।  

মুনকার [অ�হেেযাগয কাজ]: েয সব কাজ েথেক আ�াহ ও 

তার রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম িনেষধ কেরেছন, সবা 

হল, মুনকার্ সুতরাং সব ধরেনর গনাহ, তা কবীরা েহাক বা 

সগীরা সবা মুনকার্ কারে, িবশ� িবেবক ও সিঠক �কৃিত 

এগেলােক অ�হেেযাগয িবেবচনা কের্ আর সবেচেয় বব 

মুনকার বা অনযায় হল, আ�াহর সােথ শরীক করা্  

সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কাজ হেত িনেষধ করা মুিমন 

ও মুনােফকেদর মেধয পাথরকয িনধরারে কের েদয়, এিট মুিমেনর 

িবেশষ ৈবিশ�য।  

সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কাজ হেত িনেষধ করার 

িতনিট �র আেছ, েযগেলা রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

হািদেস বেরনা কেরেছন্ িতিন বেলন,  
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ا رغياّ�ه نيده، رإنب لم �ستطعب ربغسيس ، رإنب لم �ستطعب « َن ب رأ  نغ�م نغكرا

 ]. أَرج  مسغم[ »ِغب ؛ والك أضعف ايياينرب

“েতামােদর মেধয েকউ যখন েকান অনযায় সংঘিটত হেত 

েদেখ, তােক হাত �ারা �িতহত করেব, যিদ তা করা স ব না 

হয়, মুেখর �ারা �িতহত করেব, আর তাও যিদ স ব না হয়, তা 

হেল অ্র �ারা ঘৃো করেব্ এিট হল, ঈমােনর সবরিন� �র”৬F

7। 

অনুরপভােব িতনিট গে আেছ, একজন ভােলা কােজর 

আেদশকারী ও অসৎ কােজর িনেষধকারীর মেধয এ িতনিট গে 

থাকা অতীব জরির্  

১- ালম: েয ভােলা কাজিটর আেদশ েদেব েস স�েকর 

তােক অবশযা জানেত হেব এবং েয খারাপ কাজ হেত মানুষেক 

িনেষধ করেব, তার স�েকরও তার সমযক জান থাকেত হেব্   

                                                           
7 মুসিলম, হাদীস নং ৪৯্  



29 

২- েকামলতা: েয কােজর আেদশ েদেব এবং েয কাজ হেত 

মানুষেক িনেষধ করেব, েস িবষেয় তােক অবশযা েকামল হেত 

হেব্  

৩- ৈধযর: জুলুম িনযরাতেনর উপর ৈধযরশীল হেত হেব্ 

েযমন,  েলাকমান হািকম তার েছেলেক েয অিসয়ত কেরন 

আ�াহ তা‘আলা কুরআেন তার বেরনা েদন, যােত মানুষ তার 

অনুকরে কের এবং তা তােদর জীবেন বা�বায়ন কের্ আ�াহ 

তা‘আলা বেলন,   

﴿ ّ ََ ُُ ٰ قِمِ  ََ
َ
لَٰوةَ  أ َّ ُمرۡ  �ل

ۡ
ُروِف  َوأ َۡ ََ ۡ نَكرِ  َعنِ  َو�نۡهَ  بِٱل َُ ۡ ِ�ۡ  �ل َۡ ٰ  َو� َ�َ  ٓ ابََكۖ  َما ََ َ

 أ
ُمورِ  َعۡزمِ  ِمنۡ  َ�ٰلَِك  إِنّ 

ُ
 ]  ١٧: عِاين[ ﴾١ �ۡ�

“েহ আমার ি�য় বৎস, সালাত কােয়ম কর, সৎকােজর আেদশ 

দাও, অসৎকােজ িনেষধ কর এবং েতামার উপর েয িবপদ আেস 

তােত ৈধযর ধর্ িননয় এ গেলা অনযতম দৃঢ় সংকেংর কাজ”।  

সৎকােজর আেদশ ও অসৎ কাজ হেত িনেষধ করার পূেবর ালম 

থাকেত হেব, সৎকােজর আেদশ ও অসৎ কাজ হেত িনেষধ 
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করার সময় েকামল হেত হেব এবং সৎকােজর আেদশ ও অসৎ 

কাজ হেত িনেষধ করার পর ৈধযর ধরেত হেব্  

চার: আ�াহর িনকট সবরািধক ি�য় আমল হে�, ফরযসমূহ: 

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম তার �ীয় রেবর প্ 

হেত বেরনা কের বেলন,  

َب ىَل َن ب ود  ل ولاي رِد هاستب ب نيلر ، وني رَِر  ىَل مبدي يشُء أح«

تب مغي   ]. أَرج  الخيري[» اي ارتضب

“েয বযি্ আমার েকােনা বসুর সােথ দুশমিন কের, আিম 

তার সােথ যু� েঘাষো কির্ বা�ার উপর আিম যা ফরয কেরিছ, 

তা আদায় করার মাধযেম আমার বা�া যতটুকু আমার ৈনকটয 

লাভ করেত পাের, আর েকান িকছু �ারা েস তা করেত পাের 

না”। [বুখাির] 

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এর বােী: » ن  ود  ل

»ولاي  এেত আ�াহর অিল �ারা উে�শয হল, যারা আ�াহ স�েকর 
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জােন, আ�াহর আনুগতয করার বযাপাের অটুট ও অিবচল এবং 

আ�াহর াবাদেত একিন�্  

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এর বােী: »  اي ارتضت

»مغي   �ারা উে�শয ফরযসমূহ্ ফরেয আান বা ফরেয িকফায়া  

ও �কাশয ফরযসমূহ সবা এর অ্ভুর্। ত�েধয :  

কমরগত ফরযসমূহ েযমন, ওযু, সালাত, যাকাত, সদকােয় 

িফতর, েরাযা, াহরাম, হজ, আ�াহর রােহ িজহাদ াতযািদ্  

তাযকীয়া (আ্িরক পিবষতা): েযমন, েযনা-বযিভচার, হতযা, 

মদযপান, সুদ-েঘাষ, শূকেরর েগা� খাওয়া, াতযািদ হারামসমূহ। 

অনুরপভােব �কাশয ও অ�কাশয যাবতীয় অ�ীল কমরসমূহ।  

তাছাবা অ�কাশয ফরযসমূহ: েযমন আ�াহ স�েকর জানা, 

আ�াহর জনয ভােলাবাসা, আ�াহর উপর ভরসা করা, আ�াহেক 

ভয় করা্  

আর আ�াহর িনকট সবরািধক ি�য় আমল এবং আ�াহর 

ৈনকটয লােভ অিধক শি্শালী মাধযম হল, ফরযসমূহ আদায় 
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করা্ আর ফরযসমূহেক েযভােব আদায় করেত িনেদরশ েদয়া 

হেয়েছ, েসভােব আদায় করার মাধযেম মূলত িযিন ফরযসমূহ 

আদায় করার িনেদরশ িদেয়েছন, তার স�ান, তা‘যীম ও তার 

পিরপূের আনুগতয, আর রবুিবয়যােতর ববর এবং দাসেরর হীনতা 

�কাশ পায়্ সুতরাং ফরযসমূহ আদায় করা আ�াহর ৈনকটয 

লােভর সবরািধক গররপূের ও মহান আমল্   

সবেচেয় পছ�নীয় ও গররপূের ফরয হে�, ওয়া্ মত 

সালাত আদায় করা।  

ََ ص�  سلعتب : اي  –رض اهللا مغ   –م  مبد اهللا ن  مسعاد  ا�

 . »الة ة ع واتهي«: أي  اععا  أحب  ىل اهللا؟ اي : اهللا مغي  و سغم

“আ�ু�াহ াব ন মাসউদ রািদয়া�াহ আনহ হেত বিেরত, 

িতিন বেলন, আ�াহর িনকট সবরািধক ি�য় আমল েকানিট? িতিন 

বেলন, সময়মত সালাত আদায় করা”৭F

8।  

                                                           
8 বুখারী, হাদীস নং ৫২৭্  
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আ�ামা াব ন বা�াল রহ. বেলন, সালাতেক সালােতর �থম 

সমেয়র মেধয আর  করা, েদিরেত আর  করা হেত অিধক 

উ�ম্ কারে, সালাত ি�য় আমল হওয়ার জনয সালাতেক 

েমা�াহাব সমেয়র মেধয আদায় করা শতর করা হেয়েছ্  

ামাম তাবারী রহ. বেলন, “েয বযি্ সালাতসমূহ িনধরািরত 

সমেয় আদায় করার ক� কম হওয়া এবং সময়মত আদায় করার 

মহান ফিযলত স�েকর জানা থাকা �েরও েকােনা �কার ওযর 

ছাবা ফরয সালাতসমূহেক িনধরািরত সমেয় আদায় কের না, েস 

অনযানয দািয়র স�েকর আরও েবিশ উদাসীন”। 

সুতরাং সালাতেক সালােতর ওয়াে্র বাাের আদায় করা 

হারাম। আ�াহ রা�ুল আলামীেন এ িবষেয় বেলন, 

ّلِ�َ  َََوۡ�لٞ  ﴿ ََ َُ ِينَ  ٤ َِّۡل َّ َ�َِِهمۡ  َعن ُهمۡ  �   ] ٥  ،٤: اايمان[ ﴾ ٥ َساُهونَ  ََ

অতএব েসা সালাত আদায়কারীর জনয দুেভরাগ, যারা 

িনজেদর সালােত অমেনােযাগী্ [সূরা মাউন, আয়াত: ৪, ৫] 
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আ�াহ রা�ুল আলামীেনর বােী: ّلِ�َ   ََ َُ َِّۡل
  অথরাৎ ‘সালাত 

আদায়কারী’ �ারা উে�শয, যারা সালাত আদায়করার েযাগয, আর 

তারা সালাত আদায় করার দািয়র�া্। তারপর তারা তােদর 

িনেজেদর সালাত আদায় করা হেত অমেনােযাগী্ এা 

‘অমেনাযাগী’ কেয়কভােব হেত পাের। এক- তারা এেকবাের 

সালাত আদায় করা হেত গােফল বা অমেনােযাগী্ দুা- তারা 

শরী‘আত িনধরািরত সমেয় সালাত আদায় করা হেত অমেনােযাগী্ 

ফেল তারা এক ওয়াে্র সালাতেক অনয ওয়াে্র মেধয িনেয় 

আদায় কের্ আ�ু�াহ াব ন আ�াস রািদয়া�াহ আনহমা েথেক 

বিেরত, িতিন আয়ােতর বযাখযায় বেলন, তারা সালাতেক িনধরািরত 

সময় েথেক েদরীেত আদায় কের্ আবুল আলীয়া হেত বিেরত, 

িতিন বেলন, “তারা সালাতেক িনিদর� সমেয় আদায় কের না এবং 

সালােতর রকু ও েসজদা ভােলাভােব আদায় কের না”। 

সুতরাং َ�َِِهمۡ  َعن﴿ ]  ٥: اايمان[ ﴾َساُهونَ  ََ  “যারা িনজেদর সালােত 

অমেনােযাগী”। [সূরা মাউন, আয়াত: ৪, ৫] এর এক অথর, তারা 

�থম সমেয় সালাত আদায় করা েথেক অমেনােযাগী্ ফেল েস 

সব সময় অথবা অিধকাংশ সময় সালাতেক েদরীেত আদায় 
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কের্ অপর অথর, েস সালাতেক েযভােব সালােতর আরকান ও 

শতরসমূহ সহকাের আদায় করার িনেদরশ েদয়া হেয়েছ, েসভােব 

আদায় করা েথেক অমেনােযাগী্ অনয অথর হে�, েস সালােত 

একা�তা এবং সালােতর অথর ও গঢ় কথা স�েকর িচ্া-গেবষো 

করা েথেক অমন� ও অমেনােযাগী্ 

পাচঁ. আ�াহ তা‘আলা েব-েজাবেক অিধক পছ� কেরন  

�মাে:  

 ]. رواه مسغم[ »ونن اهللا ورٌر بب  الارر«: اي  رسا  اهللا ص� اهللا مغي  و سغم

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, “িননয় আ�াহ 

তা‘আলা েবেজাব; িতিন েবেজাবেক পছ� কেরন”৮F

9। [মুসিলম] 

 শে�র অথর একা, আর আ�াহর গে হওয়ার ে্েষ ورر 

 শে�র অথর, আ�াহ একক, যার েকােনা শিরক েনা ও ورر 

েকােনা দৃ�া্ নাা; িতিন তার স�ায় একক; সুতরাং তার অনুরপ 

িকছু েনা, েনা েকােনা সদৃশ্ িতিন তার িসফাত সমূেহ একক; 

                                                           
9 মুসিলম, হাদীস নং ২৬৭৭্  
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তার েকােনা সাদৃশয েনা; েনা েকােনা �িতমূি�র। িতিন তার কেমর 

একক; তার কেমর েকােনা শিরক েনা্ আর েনা েকােনা 

সহেযাগী্  

আবার েকউ েকউ বেলন, »بب الارر«  -আ�াহ তা‘আলা েব-

েজাবেক পছ� কেরন- এ কথার অথর হল, আ�াহর দরবাের 

অিধকাংশ াবাদত বে�গী ও আমেলর ে্েষ েব-েজাব আমল ও 

াবাদেতর ফিযলত েবিশ্ [ফেল িতিন অিধকাংশ গররপূের 

াবাদত েব-েজাব িনধরারে কেরেছন্] েযমন, আ�াহ তা‘আলা 

সালাতেক পাঁচ ওয়া্ িনধরারে কেরেছন্ তাহারাতেক িতনবার 

কের করা, তাওয়াফ সাতবার, সাঈ সাতবার, পাথর িনে্প 

সাতবার, আায়ােম তাশিরক িতনিদন, িঢলা-কুলুখ িদেয় পিবষতা 

হািসল িতনবার াতযািদ্ অনুরপভােব কাফনসমূহ িতন কাপব্ 

এছাবাও আ�াহ তা‘আলা তার অিধকাংশ বব বব মাখলুকেক 

েবেজাব সৃি� কেরেছন্ েযমন, আসমান সাতিট, জিমন সাতিট, 

সমু� সাতিট, িদন সাতিট াতযািদ।   
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আবার েকউ েকউ বেলন, এ কথার অথর ঐ বা�ার গেের 

সােথ স�ৃ্ েয আ�াহর াবাদত কের, আ�াহেক একক ও একা 

েজেন এবং আ�াহেক এক েজেন খােলস কের তাঁর জনয্   

আবার েকউ েকউ বেলন, এর উপর সাওয়াব েদন এবং 

েব-েজাব আমলকারীর আমল কবুল কেরন্  

কাজী রহ. বেলন, েয েকােনা ব� আ�াহর সােথ সামানয 

হেলও মুনােসবত-স�কর- রােখ তা আ�াহর িনকট অনযানয 

ব�সমূহ েথেক অিধক পছ�নীয়, যার মেধয এ স�কর থােক না।  

আবার েকউ েকউ এখােন হািদসিটেক ورر এর সালাত 

স�েকর বলা হেয়েছ বেল দািব কেরন; তােদর �মাে হল, এ 

হািদস যােত রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

  » ىن اهللا ورر بب الارر؛ رلورروا يي أ   اعِرهن«

“আ�াহ েব-েজাব িতিন েব-েজাবেক পছ� কেরন, েহ 

কুরআেনর অনুসারী, কুরআন েতামরা িভত র (িবিতর সালাত) 
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আদায় কর৯

10।” িতরিমিয হািদসিট বেরনা কেরন্ িক� 

হািদসিটেক শধু এ অেথরর উপরা �েয়াগ করার জনয খাস বা 

িনিদর� করা জরির নয়্ বরং হািদেসর অথরিট বযাপক অেথর 

বযবহার করাা সু��্  

ছয়: আ�াহর িনকট সবর উ�ম আমল- মাতা-িপতার সােথ ভােলা 

বযবহার করা্  

�মাে: 

سلعتب ا�َ ص� اهللا مغي  «: اي  –رض اهللا مغ   –م  مبد اهللا ن  مسعاد 

: ثم أي؟ اي : ، اغتب »الة ة ع واتهي«: أي اععا  أحب ىل اهللا؟ اي : و سغم

 ]. خيريرواه ال[» ثم نر الاالي «

অথর, আ�ু�াহ াব ন মাসউদ রািদয়া�াহ আনহ হেত বিেরত, 

িতিন বেলন, “আিম রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�ামেক 

িজজাসা করলাম, আ�াহর িনকট সেবরা�ম আমল েকানিট? িতিন 

বলেলন, “সময় মত সালাত আদায় করা” তারপর আিম বললাম, 

                                                           
10 িতরিমযী, হাদীস নং ৪৫৩্  
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তারপর েকানিট? উ�ের িতিন বলেলন, “তারপর মাতা-িপতার 

সােথ ভােলা বযবহার করা”১০

11। [বেরনায় বুখাির]  

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম আমােদর জািনেয় 

েদন, াসলােমর গররপূের ও মহান াবাদত সালােতর পর 

আ�াহর িনকট পছ�নীয় আমল- মাতা-িপতার সােথ ভােলা 

বযবহার করা্ আর রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এখােন 

»ثم«  শ� যা ধারাবািহকতা বুঝােনার জনয বযবহার হেয় থােক তা 

বযবহার কের েকান আমেলর পর েকান আমল উ�ম তা বেরনা 

কের িদেয়েছন্  

মাতা-িপতার গরর স�েকর আ�াহ বেলন- 

َُّك  َوقََ�ٰ ﴿ َّ  َر َ�  ْ ُُُدٓوا َۡ ََ  ٓ َّ ِ يۡنِ  إِيّاهُ  إ َ�ِٰ�ََۡ ۚ إِۡحَ�ٰ  َوُِٱ ُۡلَُغنّ  إِّما ًنا َِۡكَ�َ  ِعنَدكَ  َُ � 
 ٓ ا ََ َحُدُه

َ
وۡ  أ

َ
ا أ ََ ُه ٓ  ََُقل َََ�  ِ�َ ا ََ ّفٖ  لُّه

ُ
ََ  أ ا َو ََ ا َوقُل ََۡنَهۡرُه ََ َٗ  لُّه ا قَۡو َٗ  ٢ َكرِ�

ا َو�ۡخفِۡض  ََ ّلِ  َجَناحَ  لَُه َّ ا ّرّبِ  َوقُل �لرّۡ�َةِ ِمنَ  � ََ ا �رَۡ�ُۡه ََ َُّياِ�  َك غِ�ٗ  َر ََ� 
 ]  ٢٤  ،٢٣: ارساء[ ﴾٢

                                                           
11 বুখারী, হাদীস নং ৫২৭্  
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“আর েতামার রব আেদশ িদেয়েছন েয, েতামরা তােক ছাবা অনয 

কােরা াবাদত করেব না এবং িপতা-মাতার সােথ সদাচরে 

করেব্ তােদর একজন অথবা উভেয়া যিদ েতামার িনকট 

বাধরেকয উপনীত হয়, তেব তােদরেক ‘উফ’ বলেব না এবং 

তােদরেক ধমক িদও না্ আর তােদর সােথ স�ানজনক কথা 

বল্ আর তােদর উভেয়র জনয দয়াপরবশ হেয় িবনেয়র ডানা 

নত কের দাও এবং বল, েহ আমার রব, তােদর �িত দয়া করন 

েযভােব ৈশশেব তারা আমােক লালন-পালন কেরেছন”্ [সূরা 

াসরা, আয়াত: ২৩, ২৪]  

আ�াহ রা�ুল আলমীন আরও বেলন,  

نِ ﴿
َ
يَۡك  ِ�  �ۡشُكرۡ  أ �ُ � إَِ�ّ  َوََِ�ِٰ�َ َِ ََ ۡ  ]  ١٤: عِاين[ ﴾ ١ ل

সুতরাং, আমার ও েতামার িপতা-মাতার শকিরয়া আদায় কর্ 

�তযাবতরন েতা আমার কােছা্ [সূরা েলাকমান, আয়াত:১৪] 

অথরাৎ আমরা তােক বললাম,  ِن
َ
يۡك ِ�  �ۡشُكرۡ  أ َوََِ�ِٰ�َ  ‘আমার ও 

েতামার িপতা-মাতার শকিরয়া আদায় কর’ আয়ােতর বযাখযায় 
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েকউ েকউ বেলন, ‘আ�াহর জনয শকিরয়া ঈমােনর েনয়ামেতর 

কারেে, আর মাতা-িপতার শকিরয়া তার লালন-পালেনর কারেে’।  

আেলমগে বেলন, আ�াহ তা‘আলার পের কৃতজতা ও স�যবহার  

(াহসান ও শকর) ভােলা কােজর স�ৃ্তা, আনুগতয ও মানযতা 

পাওয়ার সব েচেয় উপযু্ মাখলুক হল, মাতা-িপতা্ কারে, 

আ�াহ তা‘আলা তারঁ াবাদত, আনুগতয ও শকিরয়া আদােয়র 

সােথ যােদর স�ৃ্ কেরন, তারা হেলন, মাতা-িপতা্  

মাতা-িপতার সােথ ভােলা বযবহার করার অ্ভুর্ হে�, তােদর 

সােথ স�ােনর সােথ উ�ম কথার মাধযেম তােদর মুেখামুিখ হওয়া; 

আর েসিট হেব তখনা যখন তা হেব সব রকেমর েদাষ-

�িটমু্্   

: اي !! رغم أس  ، ثم رغم أس  ، ثم رغم أس  «: واد اي  ص� اهللا مغي  و سغم

ن  أدرأ أنا�  مغد الك  أحد اي أو كيهاي، رغم : ن  يي رسا  اهللا؟ اي 

 ]. رواه مسغم[» يدَ  الغ 
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আর রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, “েলাকিটর নাক 

কদরমা্ েহাক, আবােরা েলাকিটর নাক কদরমা্ েহাক, আবােরা 

েলাকিটর নাক কদরমা্ েহাক, িজজাসা করা হল, েহ আ�াহর 

রাসূল েলাকিট েক? রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

বলেলন, েয বযি্ তার বৃ� মাতা-িপতা অথবা তােদর েয েকােনা 

একজনেক জীিবত েপল অথচ জা�ােত �েবশ করেত পারল 

না”১১

12। 

েসপভাগযবান বযি্: েয মাতা-িপতার সােথ ভােলা বযবহার 

করার সুেযােগর স�যবহার কের, যােত তােদর মারা যাওয়ার 

কারেে এ সুেযাগ তােদর হাতছাবা না হয়্ অনযথায় তােদর মারা 

যাওয়ার কারেে, েস পরবতরীেত লি�ত হেব্ আর হতভাগা 

েলাক: েয তার মাতা-িপতার নাফরমািন কের। িবেশষ কের, যার 

িনকট মাতা-িপতার �িত ভােলা বযবহার করার িনেদরশ েপৗেছেছ্  

মাতা-িপতার সােথ ভােলা বযবহার করার অ্ভুর্ একিট 

িবষয় হে�: তােদর েকােনা �কার ধমক না েদওয়া, বরং 

                                                           
12 মুসিলম, হাদীস নং ২৫৫১্  
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তােদরেক সব সময় সু�র কথা ও িবন� বযবহার �ারা সে�াধন 

করেব্ েযমন তােদর এ বেল ডাকেব, েহ আমার িপতা, েহ 

আমার মাতা। িপতা-মাতােক তােদর নাম ধের বা তােদর উপনাম 

ধের ডাকেব না্ তােদর �িত দয়া পরবশ হেব, দাস েযমন তার 

মিনেবর সামেন নমনীয় থােক েতমিন মাতা-িপতার সামেন তার 

স্ানরাও নমনীয় থাকেব্ তােদর �িত রহমেতর েদা‘আ করেব্ 

তােদর জনয েদা‘আ করেব্ মাতা-িপতা স্ােনর �িত েযভােব 

দয়া কেরিছল, তারা তােদর মাতা-িপতার �িত অনুরপ দয়া 

করেব। েছাট েবলা মাতা-িপতা তােদর �িত েযভােব দয়া কেরেছ 

তারা তােদর মাতা-িপতার �িত অনুরপ দয়া করেব্  

িক� মেন রাখেত হেব, মাতা-িপতার সােথ ভােলা বযবহার 

ও তােদর আনুগতয করা েযন েকান কবীরা গনােহ িল্ হওয়ার 

কারে না হয় এবং আ�াহর ফরযসমূহ ছুেট যাওয়ার কারে না 

হয়্ 

সাত. আ�াহর িনকট উ�ম আমল হল, আ�াহর িযিকর করা্  

�মাে: রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,    



44 

 . »أحب األماي  ىل اهللا أن راات ولسيسك رطب ن  ارر اهللا« 

“আ�াহর িনকট সবরািধক ি�য় আমল, তুিম মারা যােব এ 

অব�ায় েয েতামার িজ�া আ�াহর িযিকের থাকেব তরতাজা।१२F

13”   

আ�ামা তীবী রহ. বেলন, জবান তরতাজা রাখার অথর হল, 

জবােন অিত সহেজ আ�াহর িযিকর চলেত থাকা্ আর এর 

িবপরীেত জবান শু থাকার অথর হল, মুেখ িযিকর বস থাকা্ 

তারপর মুখ আ�াহর িযিকর �ারা সচল থাকার অথর হল, সবসময় 

আ�াহর িযিকের িল্ থাকা্  

মূলত: িযিকর হল, যার িযিকর করা হয়, তার িবষেয় 

সবসময় অ্র সতকর ও সজাগ থাকা্ িযিকরেক িযিকর বেল 

নাম রাখার কারে, িযিকর অথর  রে করা্ আর মুেখর িযিকর 

অ্ের  রে করার উপর �মাে বহনকারী। িক� েযেহতু মুেখর 

কথার উপর িযিকেরর �েয়াগটা অিধক, তাা মুেখর িযিকরেকা 

িযিকর বেল নাম করা হেয়েছ এবং িযিকর বলেল আমরা 

সাধরেত মুেখর িযিকরেকা �ত বুিঝ্ 
                                                           
13 াবন িহ�ান, ৩/৯৯; হাদীস নং ৮১৮্  



45 

িযিকর: েয সব শ�াবলীেক অিধক পিরমােে বলার জনয 

হািদস ও কুরআেন উৎসাহ েদয়া হেয়েছ, েস সব শ�গেলােক 

বলা বা উউারে করােক িযিকর বলা হয়্ েযমন, “আল-

বাকীয়াতুস সািলহাত” বা �ায়ী েনক আমলসমূহ, আর েসগেলা 

হে�,  

  سبنين اهللا، الاد هللا، ور   ىر اهللا، واهللا أر  

অনুরপ আরও েযমন, লা হাওলা..., িবসিম�াহ, 

হাসবুনা�াহ..., াে�গফার, াতযািদ, এবং দুিনয়া ও আিখরােতর 

কলযােের জনয েদায়া করা।   

আবার েকােনা েকােনা সময় ‘িযিকর’ শ� বযবহার কের 

তার �ারা উে�শয, ঐ সব েনক আমলসমূহ েযগেলােক বা�ার 

উপর ওয়ািজব বা েমা�াহাব করা হেয়েছ, েসগেলােক সবসময় 

চািলেয় যাওয়ার িনেদরশ েদয়া হেয়েছ। েযমন, কুরআন িতলাওয়াত 

করা, হািদস অধযয়ন করা, ালিম আেলাচনা করা ও নফল সালাত 

আদায় করা্   
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িযিকর অেনক সময় মুখ �ারা হেয় থােক এবং তার উপর 

উউারেকারীেক সাওয়াব েদয়া হয়্ িক� শতর হল, তার �ারা েযন 

েকবল শে�র অথরা উে�শয হয়। আর যিদ উউারেের সােথ 

অ্েরর িযিকেরর সােথও স�ৃ্ করা হয়, তা হেল তা হেব, 

অিধক পিরপূের িযিকর। আর যিদ তার সােথ সােথ িযিকর �ারা 

িযিকরকৃত শ�গেলার অথর ও িযিকেরর শ�গেলার মেধয েয 

আ�াহর মাহা�য ও তাঁর েথেক যাবতীয় েদাষ-�িট দূিরকরে 

রেয়েছ তা উে�শয হয়, তেব তার পিরপূেরতা আরও েবেব যায়। 

আর যিদ িযিকেরর শ�াবলী েকােনা েনক আমেলর মেধয সংঘিটত 

হয়, তেব তার পিরপূেরতা আরও বৃি� পায়। আর যিদ িযিকেরর 

মেধয আ�াহ স�ি� লােভর উে�শয ও াখলাস সিঠকভােব স�ৃ্ 

হয়, তেব তা চূবা্ পূেরতা �া্ হয়্    

মুেখর িযিকর �ারা উে�শয- ঐসব শ�াবলী েয সব শ�াবলী 

আ�াহর তাসবীহ-পিবষতা, তাহমীদ-�সংশা ও তামজীদ-ববর 

এর �মাে বহন কের্  
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আর অ্েরর িযিকর �ারা উে�শয- আ�াহর স�া ও 

িসফাতসমূেহর �মােসমূেহর মেধয িচ্া-ভাবনা করা, আ�াহর 

তা‘আলা তার বা�ােদর েয সব আেদশ-িনেষধ কেরেছন, েস 

আেদশ-িনেষধ স�েকর ভােলাভােব অবগত হওয়ার উে�েশয তােত 

িচ্া করা, আমেলর িবিনময় সং�া্ সংবাদগেলার উপর িচ্া 

করা এবং আ�াহর মাখলুকােতর সৃি�র রহসয স�েকর িচ্া করা্  

ব�ত: অ্েরর িযিকর দুা �কার:  

এক. এ �কােরর িযিকর হে�, সবরািধক উ�ত ও গররপূের 

িযিকর, আর তা হে�, আ�াহর মাহা�য, শান-শওকত, ্মতা, 

মািলকানা, ও আসমান ও যমীেন তার েয সব িনদশরন রেয়েছ 

েসগেলা উপলিি করার জনয িনেজর িচ্া-শি্েক িনেয়াগ করা।  

দুা. আেদশ িনেষধসমূহ পালেনর সময় অ্েরর িযিকর; 

আ�াহর িনকট সাওয়াব লােভর আশায় এবং আ�াহর শাি� েথেক 

বাচঁার ভেয়, আ�াহ যা আেদশ কেরেছন তা পালন করেব এবং 

আ�াহ যা িনেষধ কেরেছন তা হেত িবরত থাকেব্  
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আর অ�-�তযে�র িযিকর; আ�াহর াবাদত বে�গীেত বয� 

থাকা এবং তার আনুগেতয ডুেব থাকা। এ কারেো সালাতেক 

িযিকর বেল আখযািয়ত করা হেয়েছ্ আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

﴿  ْ ۡوا ََ ِ  ذِۡكرِ  إَِ�ٰ  ََٱۡس َّ   ]٩: الاع [ ﴾ ٩ �

“তখন েতামরা আ�াহর  রেনর িদেক ধািবত হও”। 

[আল-জুমু‘আ, আয়াত: ৯]  

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন, 

َها ﴿ ُّ ََ � ِينَ  َٓ َّ �  ْ ْ  َءاَمُنوا َ  �ۡذُكُروا َّ   ]  ٤١: ارحزا [ ﴾ ٤ َكثِٗ�� ذِۡكٗر� �

“েহ মুিমনগে, েতামরা আ�াহেক অিধক পিরমােে  রে 

কর”। [আল-আহযাব, আয়াত: ৪১] 

এ আয়াতগেলােত আ�াহ তা‘আলা তার বা�ােদরেক 

আ�াহর িযিকর করা ও তার শকিরয়া আদায় করার িনেদরশ েদন, 

আরও িনেদরশ েদন েযন অিধকাংশ সমেয় তারা যােত তােদর 

িজ�ােক আ�াহর িযিকর, তাসবীহ, তাহলীল, আ�াহ �শংসা ও 

ববেরর বেরনায় িল্ রােখন।   
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আ�ামা মুজািহদ রহ. বেলন, িযিকেরর শ�গেলা এমনা 

েযগেলা পিবষ, সাধারে অপিবষ ও েবশী অপিবষ বযি্ও বলেত 

পাের। িতিন আরও বেলন, একজন বযি্ তত্ে আ�াহর 

িযিকর-কারী হেত পারেব না, যত্ে না েস দাঁবােনা অব�ায়, 

বসা অব�ায় এবং েশায়া অব�ায় আ�াহর িযিকর করেব্  

আ�ু�াহ াবন আ�াস রািদয়া�াহ আনহমা বেলন, “আ�াহ 

তা‘আলা একমাষ িযিকর ছাবা আর যত �কােরর াবাদত বা�ার 

উপর ফরয কেরেছন, সব াবাদেতর একিট িনিদর� সীমা িনধরারে 

কেরেছন এবং অপারগতার সময় তার অপারগতােক �হে 

কেরেছন। িক� আ�াহ তা‘আলা িযিকেরর এমন েকােনা সীমা 

িনধরারে কেরন িন েযখােন িগেয় বা�া থামেব। অনুরপভােব 

িযিকর েছেব েদয়ার িবষেয় কারও ওজরেক �হে কেরন িন, যিদ 

না তােক ছাবার বযাপাের েজার করা হয়্ আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

﴿  ْ َ  ََٱۡذُكُروا َّ ا � َٗ وٗدا قَِ�ٰ َُ ٰ  َوُ� ]١٠٣: اعنسيء[ ﴾ ١ ُجُنوُُِ�مۚۡ  َوَ�َ  “তখন 

দাবােনা, বসা ও েশায়া অব�ায় আ�াহর  রে করেব”্ [সূরা 

আন-িনসা, আয়াত: ১০৩] রােত-িদেন, জেল-�েল, সফের-

আবাস�েল, �াচুযর- দাির�তা, অসু�তা-সু�তা. �কােশয-েগাপেন 
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সবরাব�ায় আ�াহর িযিকর করেত হেব্ যখন েতামরা তা করেব, 

আ�াহ তা‘আলা েতামােদর উপর সালাত েপশ করেবন, 

(েতামােদর কথা তাঁর কােছ যারা আেছ তােদর কােছ বেরনা 

করেবন) অনুরপভােব েফেরশতাগেও তা করেবন্  

মু‘আয াবেন জাবাল রািদয়া�াহ আনহ বেলন, 

  .»ني ءء أسج ن  مذا  اهللا ن  ارر اهللا«

“আ�াহর আযাব হেত মুি্ েদয়ার জনয িযিকর েথেক 

অিধক শি্শালী আর িকছুা নাা”১৩F

14। 

আ�াহ তা‘আলা িযিকর শ�িট কুরআেনর অেনক আয়ােত 

উে�খ কেরন্ আর িযিকরকারীর জনয ‘আ�াহর  রে করা’ 

আ�াহ তা‘আলা তার িবিনময় বেল আখযািয়ত কেরন্ একজন 

িযিকরকারীেক আ�াহ  রে করেব, এিট তার জনয দুিনয়ার সব 

িকছু হেত উ�ম এবং দুিনয়ােত এর েচেয় বব েকােনা আমল 

                                                           
14 িতরিমযী, হাদীস নং ৩৩৭৭্  
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হেতা পাের না্ আর এর মাধযেমা েনক আমলসমূেহর 

পিরসমাি্ ঘটােনার কথা বেলেছন্  

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

أر أس�م�م �� أمايع�م، وأزه ي مغد مغيك�م، وأررعهي ف «

� ع�م ن  رغِاا  � ع�م ن  ىس يق ال ب والارق، َو درجير�م، َو

ارر اهللا : اي ! ن�: ايلاا! غياهم، و�ض�اا أمغيا�م؟مدو�م رتض�اا أم

 ]. أَرج  اعتنذي[ »رعيل

“আিম িক েতামােদরেক েতামােদর জনয সবর উ�ম 

আমলসমূহ স�েকর জািনেয় েদব? আিম িক েতামােদরেক 

েতামােদর মুিনেবর িনকট পিবষ আমল েকানিট তা জািনেয় েদব? 

আিম িক েতামােদরেক েতামােদর মযরাদা বৃি� কের, এমন 

আমলসমূহ স�েকর জািনেয় েদব? আিম িক েতামােদরেক এমন 

আমল বাতিলেয় েদব, যা েতামােদর জনয �ের মু�া আ�াহর রােহ 

বযয় করা েথেক উ�ম? আিম িক েতামােদরেক এমন আমল 

িবষেয় েতামােদর জািনেয় েদব, যা েতামােদর জনয দুশমনেদর 

সােথ মুেখামুিখ হেয় েতামরা তােদর হতযা করেব এবং তারা 
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েতামােদর হতযা করেব তা হেত উ�ম? সাহাবীগে বলেলন, হযা!ঁ 

িতিন বলেলন, তা হল, আ�াহ তা‘আলার িযিকর”১৪

15। [িতরিমিয] 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম আরও বেলন, 

أحب ال م ىل اهللا أر�ع؛ سبنين اهللا، والاد هللا، ور   ىر اهللا، «

 ]. أَرج  مسغم[ »يضأ نليه  ندأت واهللا أر ؛ ر

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম আরও বেলন, 

“আ�াহর িনকট সবরািধক ি�য় কালাম চারিট্ এক- 

সুবহানাআ�াহ দুা- আলহামদু িল�াহ-িতন, লা ালাহা া�া�াহ 

চার-আ�াহ আকবর্ েযিট িদেয়া শর কর, তােত েকান অসুিবধা 

নাা”১৫F

16। [মুসিলম] 

লা ালাহা া�া�াহ এর উপকািরতা: বলা হেয় থােক েয, এ 

কািলমার মেধয দুিট ৈবিশ�য আেছ:  

                                                           
15 িতরিমযী, হাদীস নং ৩৩৭৭্  
16 মুসিলম, হাদীস নং ২১৩৭্  



53 

এক. এ কােলমার মেধয যতিট শ� আেছ সব কিট শ� 

‘হরেফ জাওিফয়া’ অথরাৎ শ�গেলার উউারেের �ান হল, মুেখর 

মধযখান যােক েপট বলা হয়। এ কােলমার মেধয এমন েকােনা 

শ� েনা েয শে�র উউারেের �ান েঠাট বযবহার করেত হয়,  

েযমন ‘বা’, ‘িমম’, ‘ফা’, াতযািদ্ এ �ারা াশারা করা হল, এ 

কােলমা মানুষ েযন শধু েঠােট বা মুেখ উউারে না কের বরং 

েপট-অ্র-েথেক উউারে কের, শধু েঠােট -মুেখ- উউারে যেথ� 

নয়্  

দুা. এ কােলমার মেধয নুকতা িবিশ� েকান শ� নাা; বরং 

সবকিট হরফ বা শ� নুকতা হেত খািল্ এ �ারা উে�শয এ 

কথার িদক াশারা করা, আ�াহ বযতীত েকােনা মাবুদ নাা্ এ 

কােলমা আ�াহ ছাবা যত মা‘বুদ আেছ সম� মা‘বুদ হেত খািল।  

আট. সবরািধক ি�য় আমল উ�ম চিরষ: 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

ي« ِا   .»أحب مبيد اهللا ىل اهللا أحسغهم َغ
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“আ�াহর িনকট সবরািধক ি�য় বা�া হল, যােদর চিরষ 

সু�র্১৬

17” 

‘খুলুক’ ও ‘খালক’ দুিট শ�া আরিবেত একেষ বযবহার 

হেয় থােক্ েযমন বলা হয়, অমুক  
ب
 ل والَغ

؛َحَس ب البغب  অথরাৎ 

েলাকিট িভতর ও বাার উভয় িদক িদেয় সু�র্  

মানুষ েগা� মাংস �ারা ঘিটত যা েচাখ �ারা েদখা যায়, 

এবং এক রহ ও আ�া িদেয় ৈতির যা েচাখ িদেয় েদখা যায় না; 

তেব তা মানুষ তার অ্দৃরি� িদেয় েদখেত পায়্ আর �িতিটর 

জনয একিট অব�া ও আকৃিত রেয়েছ; তা হয়েতা খারাপ অথবা 

সু�র্  

আর চিরষ: েস েতা এক মজবুত অব�ার নাম যা 

মানবা�ার মেধয �গাঢ় হেয় িবদযমান; তা েথেক যাবতীয় কমরগেলা 

েকান �কার িচ্া-িফিকর ও ক�-ে�শ ছাবা অিত সহেজ �কাশ 

                                                           
17 তাবারানী, আল-মু‘জামুল কাবীর ১/১৮১; হাদীস নং ৪৭১; আল-মু‘জামুল 

আওসার, ৬/২৬৮; হাদীস নং ৬৩৮০; াবন িহ�ান, ২/২৩৬; হাদীস নং 

৪৮৬; আল-হােকম, আল-মু�াদরাক, ৪/৪৪৩; হাদীস নং ৮২১৪্  
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পায়্ আর েকােনা মানুষেক তত্ে পযর্ সৎ চিরষবান বেল 

আখযািয়ত করা যােব না, যত্ে পযর্ তার আ�ার মেধয সু�র 

চিরষ �গাঢ় ও মজবুতভােব �ািপত না হয় এবং সু�র চিরষ ও 

যাবতীয় কমর তার েথেক েকােনা �কার কৃিষমতা ও ক�-ে�শ 

ছাবা �কাশ না পায়। আর যিদ েকােনা বযি্ ভিনতা কের েকােনা 

ভােলা কাজ কের, তােক এ কথা বলা যােব না েয, এিট তার 

চিরষ্ এর দৃ�া্ হল, েয বযি্ েকােনা জরির �েয়াজেন ভান 

কের তার টাকা বযয় করেলা অথবা অিত কে� রােগর সময় 

চুপচাপ থাকল, তােক এ কথা বলা যােব না, েলাক দানশীল বা 

ৈধযরশীল্  

মানুেষর বািহযক আকৃিতর পিরবতরন করা েকােনা �েমা 

স ব নয়; িক� মানুেষর আখলাক বা চিরেষর পিরবতরন করা 

স ব্ মানব চিরষ পিরবতরন হয়্ এ জনযা �ীেনর আগমন 

ঘেটেছ; যা মানুষেক ভােলা ও উ�ম চিরেষর �িত আ�ান কের 

এবং ভােলা কােজর আেদশ ও ম� কাজ হেত িনেষধ করার �িত 

দাওয়াত েদয়্ আর এেত অিসয়ত, ওয়ায ও িশ্া েদয়ার িবধান 

পাওয়া যায়। আ�াহ তা‘আলা বেলন, 
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َ  إِنّ ﴿ َّ �  ََ  ُ َغّ�ِ ٰ  بَِقۡو�ٍ  امَ  ُُ َّ ْ  َح وا ُ َغّ�ِ نُفِسِهۡمۗ  َما ُُ
َ
  ]  ١١: الرمد[ ﴾١ بَِ

“িননয় আ�াহ েকান কওেমর অব�া তত্ে পিরবতরন 

কেরন না, যত্ে না তারা িনেজেদর অব�া পিরবতরন কের”্ 

[সূরা রা‘আদ, আয়াত: ১১] 

অনুরপভােব নতুন নতুন আখলাক ও চিরষসমূহ েচ�া ও 

সাধনা কের অজরন করা স ব্ রাসূল সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম তার �ভুেক ডাকেতন, যােত িতিন তােক সবরািধক 

সু�র আমলসমূেহর িদেক পথ েদখান  এবং সু�র চিরষসমূেহর 

�িত পথ েদখান, আর তােক চিরষবান হওয়ার তাওিফক দান 

কেরন। িতিন বেল বেলন, 

دي ألحسغهي ىر أست، واصف م� ا  ا د  ألحس  اَأل ق ر يه«

  ،]أَرج  اعنسيئ[ .»سيمهي ر يصف م� سيمهي ىر أست

“েহ আ�াহ! আপিন আমােক সু�র আখলাকসমূেহর পথ 

েদখান। সু�র আখলােকর �িত আপিন ছাবা েকউ পথ েদখােত 

পাের না্ আর আপিন আমার েথেক খারাপ চিরষগেলােক হিটেয় 
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িদন, আমার েথেক খারাপ চিরষগেলা আপিন ছাবা েকউ দূের 

সরােত পাের না”১৭

18। [বেরনায় নাসায়ী] 

তাছাবা রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম মানুষেক এ 

বেল অিসয়ত করেতন- 

يع  ا�ي  �بغب  حس «   »َو

েতামরা মানুেষর সােথ ভােলা বযবহার �ারা আচরে 

কর”১৮F

19।  

েকােনা েকােনা আেলম সু�র চিরেষর িকছু আলামত একষ 

কেরেছন্ তারা বেলন, সু�র আখলাক হল, অিধক ল�া করা, 

মানুষেক কম ক� েদয়া, অিধক েযাগযতার অিধকারী হওয়া, 

কথাবাতরায় সতযবাদী হওয়া, কম কথা বলা, অিধক জান রাখা, 

পদ�লনমূলক কাজ কম হওয়া, অনথরক কথা কম বলা বা 

অনথরক কথা েথেক িবরত থাকা, সৎকােজ অ�েী হওয়া ও 

                                                           
18 মুসিলম, হাদীস নং ৭৭১; আবু দাউদ, হাদীস নং ৭৬০; িতরিমযী, হাদীস নং 

৩৪২১; নাসায়ী, হাদীস নং ৮৯৭্  
19 িতরিমযী, হাদীস নং ১৯৮৭্  
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আ�ীয়তার স�কর বজায় রাখা, আ�স�ান বজায় রাখা, ৈধযরশীল 

হওয়া, কৃতজ হওয়া, অেং তু� হওয়া, সহনশীল হওয়া, েকামলতা 

অবল�ন, পিবষ হওয়া, দয়া�র হওয়া, অিভশাপকারী না হওয়া, 

গািল-গালাজকারী না হওয়া, েছাগলখুরী না করা, গীবতকারী না 

হওয়া, তাবাহবা কাির না হওয়া, িহংসুক না হওয়া, কৃপে না 

হওয়া, িবে�ষ না থাকা, হািস-খুিশ থাকা, আ�াহর জনয মহ�ত 

কাির হওয়া এবং আ�াহর জনয দুশমিন করা, আ�াহর জনয 

রািজ-খুিশ হওয়া এবং আ�াহর জনয কাউেক ঘৃো করা্ 

রাসূলু�াহ  সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,   

ان أثِ  ن  حس  الغ ، ونن صيحب حس  ني ن  ءُء ياضع ف اا�«

 ].أَرج  اعتنذي[ .»الغ  لبغغ ن  درج  صيحب الةام والة ة

“উ�ম চিরষ হেত আর েকান অিধক ভাির িজিনস 

েকয়ামেতর িদন িমযােন রাখা হেব না্ একজন উ�ম চিরেষর 

অিধকারী বযি্ তার উ�ম চিরষ �ারা েরাযাদার ও সালাত 

আদায়কারীর মযরাদায় েপপছেত পারেব্১৯F

20” [িতরিমিয] 

                                                           
20 িতরিমযী, হাদীস নং ২০০৩্  
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একজন চিরষবান বযি্েক এত বব ফিযলত েদওয়ার 

কারে হল, একজন েরাযাদার ও রােত সালাত আদায়কারী বযি্ 

শধুমাষ তার নফেসর িবেরািধতা কের থােক, আর েয বযি্ 

মানুেষর সােথ ভােলা বযবহার কের থােক, েস অেনকগেলা নফস 

যারা িবিভ� �কৃিত ও িবিভ� চিরেষর অিধকারী হয়, েযন তােদর 

িবরে� �েচ�া চালায়। এ কারেে একজন েরাযাদার ও তাহা�ুদ 

আদায়কারী েয সাওয়াব পােব একজন চিরষবান েলাকও একা 

সাওয়াব পােব্ ফেল তারা উভেয় সাওয়ােবর িদক িদেয় বরাবর্ 

বরং েকােনা েকােনা ে্েষ তারা অিধক সাওয়ােবর অিধকারী 

হেব্  

সু�র চিরেষর অেনক ফলাফল রেয়েছ, েযগেলা একজন 

বযি্ চিরষবান হওয়ার �মােবাহী িনদশরন। বলা হেয় থােক েয, 

আ�াহর সােথ তার জানা-শনা অতযিধক থাকার কারেে েস 

ঝগবা-িববাধ কের না্ আবার েকউ বেল, মানুেষর [িবপদ-আপদ, 

সুেখ-দুেখ] কাছা-কািছ হওয়া এবং তােদর মেধয অপিরিচত হওয়া 

বা �িস� না হওয়া। আবার েকউ েকউ বেল, আ�াহর �িত 

স�� হওয়া্ আবার েকউ েকউ বেল, সবরিন� পযরায় হে�, 
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সহনশীল হওয়া, সমপিরমাে �াি্র আশা তযাগ করা, যােলেমর 

�িত দয়া করা, তার জনয ্মা �াথরনা করা, ও তার �িত দয়া�র 

হওয়া।  

নয়. আ�াহ তা‘আলা মু�াকী, ধনাঢয ও আ�েগাপনকারী বযি্েক 

পছ� কেরন। 

রাসূলু�াহ  সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,   

 . »ىن اهللا بب اععبد ا ا اعا� الف«

“িননয় আ�াহ তকী, (মু�াকী) গনী, (ধনাঢয) ও খফী, 

(আ�েগাপনকারী) বা�ােক পছ� কেরন২০F

21।” 

তকী বা মু�াকী বলা হয়: েয গােয়েবর উপর ঈমান আেন, 

সালাত কােয়ম কের, আ�াহর েদয়া িরযক েথেক আ�াহর পেথ 

বযয় কের, আ�াহ যা িনিষ� কেরেছন, তা েথেক েবঁেচ থােক, 

আ�াহর আনুগতয কের, েয শরী‘আত িনেয় আ�াহ তাঁর 

                                                           
21 মুসিলম, হাদীস নং ২৯৬৫্  
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রাসূলেদর েশষ রাসূল এবং তােদর সরদারেক দুিনয়ােত ে�রে 

কেরেছন, েস শরী‘আেতর অনুসরে কের্   

গনী �ারা উে�শয: আ�ার ধনী্ আর আ�ার ধনীা হল, 

আর েসা ধনীা হে� আ�াহর ি�য়্ কারে, রাসূল সা�া�াহ  

আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

أَرج  [ »عيس اعا  م  رةة اععر؛؛ وع�  اعا  غ  ا� س«

 ].الخيري

“ধন স�দ অিধক হওয়ার কারেে েকউ ধনী হেত পাের 

না্ তেব সিতযকার ধনী হল, েস বযি্ েয আ�ার িদক িদেয় 

ধনী”।२१F

22 [বুখাির] 

আ�ামা াবেন বা�াল রহ. বেলন, হািদেস ধনী �ারা উে�শয 

অিধক ধন-স�দ অিধকারী হওয়া নয়, কারে, অেনক মানুষ 

এমন আেছ, যােদর আ�াহ তা‘আলা ধন-স�দ অিধক পিরমােে 

দান কেরেছন, িক� েস তােত স�� হয় না, েস আরও বাবােনার 

                                                           
22 বুখারী, হাদীস নং ৬৪৪৬্  
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জনয েচ�া করেত থােক্ েকাথায় েথেক েস কামাা করেব তার 

�িত েস েকান �কার �ে্প কের না্ এ ধরেনর েলাক তার 

অিধক েলােভর কারেে ধনী হেলও ফকীর্ আর সিতযকার ধনী 

হল, েস বযি্ যার অ্র ধনী্ অথরাৎ তােক যা েদয়া হেয়েছ, 

তােত েস কারও মুখােপ্ী হয় না, েস তােত স�� থােক, েবিশর 

�িত েস েলাভ কের না এবং পাওয়ার জনয েস বাবাবািব কের 

না্ ফেল েসা হল একজন ধনাঢয বযি্্  

আর আ�ার ধনী হওয়ার িবষয়িট মেন সৃি� হয় আ�াহর 

ফায়সালার �িত স�� হওয়া ও তার িনেদরশেক েমেন েনওয়া 

�ারা্ আর এ কথা িব�াস করা �ারা েয আ�াহর িনকট যা িকছু 

আেছ, তা অিত উ�ম ও �ায়ী্ আ�ামা াবেন হাজার রহ. বেলন, 

‘আ�ার ধনী হওয়া, অ্েরর ধনী হওয়ার মাধযেম অিজরত হয়। 

অথরাৎ যখন একজন বা�া যাবতীয় কােজ েস তার রেবর 

মুখােপ্ী হয়, তখন তার মেধয এ উপলিি হয়, ‘আ�াহ িতিনা 

দাতা’ ও ‘িনেষধকারী’। তখন েস তার ফায়সালার উপর রািজ 

থােক এবং তার েনয়ামতসমূেহর �িত স�� থােক, তার 

েনয়ামতসমূেহর উপর শকিরয়া আদায় কের, যাবতীয় মুিসবত দূর 
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করার জনয েস আ�াহর িনকটা ছুেট যায়্ তখন সব িবষেয় 

আ�াহর �িত মুখােপ্ী হওয়ার কারেে তার অ্ের আ�ার ধনী 

হওয়া সৃি� হয়, েস আ�াহ ছাবা আর কােরা �িত মুখােপ্ী হয় 

না্’  

আর হািদেস েয ‘খফী’ শ�িট বযবহার হেয়েছ, তা �ারা 

উে�শয হল, ঐ বযি্ েয আ�াহর াবাদেত িল্ থােক এবং েস 

তার িনেজর কােজা বয� থােক; অনয েকােনা িদক েস তাকায় 

না্ রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

 ]. مسلم أخرجه[ »ر  أشعث ندراُ  نيألناا  لا أاسم ع اهللا ألنره«

“অেনক ধুিল-মিলন অিবনয� চুেলর অিধকারী েলাক রেয়েছ, 

যােদর মানুষ তােদর বািবর দরজা হেত তািবেয় েদয়, তারা যিদ 

আ�াহর শপথ কের েকােনা কথা বেল, আ�াহ তােদর দায় মু্ 

কের”২২F

23। [বেরনায় মুসিলম]  

                                                           
23 মুসিলম, হাদীস নং ২৬২২্  
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আ�াহ তা‘আলা আ�েগাপনকারী মু�াকীেক মহ�ত 

কেরন, েয বযি্ অনুপি�ত হেল তােক েকউ অনুসসান কের না, 

আর যিদ উপি�ত থােক তােক েকউ িচেন না্ েস তার েকােনা 

ভােলা কাজ েদিখেয় েববায় না এবং ালম ও আমল �কাশ করার 

মানিসকতা েপাষে কের না্ মানুষ েথেক া�ত স�ান তালাশ 

কের না্ ��া তার াবাদত বে�গী স�েকর অবগত হওয়ােত 

স�� থােক, মাখলুেকর অবগিতর েকােনা গরর তার কােছ েনা। 

এক আ�াহর �শংসার �িত েস স�� মানুেষর �শংসার �িত 

েকােনা েকপতূহল তার মেধয েনা। [এ ধরেনর েলাকেকা বলা 

হয়, আ�েগাপন কারী] 

দশ. আ�াহ দানশীল বযি্েক পছ� কেরন: 

রাসূলু�াহ  সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

  ].أَرج  اعتنذي[ »ىن اهللا بب ساح اليع، ساح الشاء، ساح اعِضيء«
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“আ�াহ তা‘আলা িব�েয় ছাব-�বে, েকনার সময় ছাব-

�বে এবং ফায়সালার ছাব-�বেতােক পছ� কেরন্২৩

24” 

[িতরিমযী] 

 শে�র অথর হল, সহজ করা ও ছাব :[আস-সামাহা] السايح 

েদয়া বা ্মা করা্ আর “ سانيا” এর অথর হে�, সহজ করেত,  

ছাব �দান করেত ও ্মা করেত অভয�্ ব�ত: ‘সামাহা’ 

ঈমােনর একিট অংশ্ রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

বেলন, 

  »رب نالمماحةاإليماي ال«

“ঈমান হল, ৈধযর ধারে করা ও ্মা করা২৪F25।” [বেরনায় 

আহমদ] 

েবচা-েকনার মেধয অনু�হ করার অথর: েয বযি্ েকােনা 

িকছু িবি� কের বা খিরদ কের, তখন েস সহজ কের এবং দান 

                                                           
24 িতরিমযী, হাদীস নং ১৩১৯্  
25 মুসনােদ আহমাদ ৪/৩৮৫্  
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কের্ আর যখন িবি� কের তখন অেনক পাওনােক েস েছেব 

েদয়্  

আর ফায়সালার ে্েষ ্মাশীল হওয়ার অথর হল, েস বযি্ 

তার হকেক অতয্ সহজ, সরল ও নমনীয়তার সােথ আদায় 

করেত েচ�া কের, েকােনা �কার বাবাবািব বা ্িত করার েচ�া 

েস কের না্ েমাটকথা, ‘সামহ’ ঐ বযি্েক বলা হয়, েয মানুেষর 

সােথ ্মা ও সহজ আচরে কের্ েস মানুেষর সােথ উ�ত 

আখলাক-চিরষ �েয়াগ কের এবং ঝগবা-িববাদ পিরহার কের্  

আ�াহ তা‘আলা ্মা�বে বযি্েক পছ� কেরন; কারে 

েস িনেজর প্ েথেক স�ািনত এবং েস উ�ম চিরেষর 

অিধকারী; কারে এর মাধযেম েস তার অ্র েথেক ধন-স�েদর 

েমাহ কতরন করেত সমথর হেয়েছ, েয ধন-স�দ দুিনয়ার িচ�। 

তাছাবা েস আ�াহর বা�ােদর উপর দয়া করেত স্ম হেয়েছ, 

তােদর কােছ উপকার েপৗছােত েপেরেছ্ আর এ সবা আ�াহর 

মহ�ত লাভেক আবশযকীয় কের তুেলেছ।   

এগার. আ�াহ তা‘আলা ্মােক পছ� কেরন  



67 

রাসূলু�াহ  সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

 »إي ا  �ب العفو«

“আ�াহ ্মােক পছ� কেরন”২৫F

26। আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

ۡفوَ  ُخذِ  ﴿ ََ َۡ ُمرۡ  �
ۡ
ۡرِف  َوأ َُ َۡ ۡعرِۡض  بِٱ

َ
ََۡ�ِٰهلِ�َ  َعنِ  َوأ  ]  ١٩٩: ارمراف[ ﴾ ١ �

“তুিম ্মা �দশরন কর এবং ভােলা কােজর আেদশ দাও্ আর 

মূখরেদর েথেক িবমুখ থাক”্ [আ‘রাফ, আয়াত: ১৯৯]  

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন,  

﴿  َ�َِ ََۡ�ِٰظ ََۡغۡيَظ  َو� ا�ِ�َ  � ََ َۡ ُ  �َّاِس�  َعنِ  َو� َّ ُّ  َو� ِ ۡحِسنِ�َ  ُُ َُ ۡ  ا [ ﴾ ١ �ل
 ]  ١٣٤: ماران

“আর ে�াধ সংবরে কের ও মানুষেক ্মা কের্ আর আ�াহ 

সৎকমর-শীলেদর ভােলা বােসন”্ [আেল ামরান, আয়াত: ১৩৪]  

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন, 

                                                           
26 আত-তাবারানী, আল-মু‘জামুল কাবীর ৯/১০৯; হাদীস নং ৮৫৭২্  
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ن ﴿
َ
ْ  َوأ ُفٓوا َۡ ۡقَرُب  ََ

َ
  ]  ٢٣٧: الِرة[ ﴾ ٢ لِلّتۡقَوىٰۚ  أ

“আর েতামােদর মাফ কের েদয়া তাকওয়ার অিধক িনকটতর্” 

[সূরা বাকারাহ, আয়াত: ১৩৭] 

 বা ্মা বলা হয়, গনােহর কারেে পাকবাও করা েছেবم ا

েদওয়া্ আর ص ح বা উেপ্া করার অথর হল, অ্র েথেক 

গনােহর �ভাব দূর করা্ আর ্মা তার েথেকা হেত পাের, 

যার ধন-স�দ া�ত স�ান াতযািদেত েকােনা না েকােনা হক 

বা অিধকার িছল, িক� েস তার েস অিধকার েছেব েদয় এবং 

্মা কের েদয়্  

আ�াহ তা‘আলা যারা ে্ােভর সময় ্মা কের েদয়, 

তােদর �শংসা কেরেছন এবং তােদর সুনাম তুেল ধেরেছন্ 

আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

ْ  َما �َذا﴿ ُُوا ۡغفُِرونَ  ُهمۡ  َغِض   ] ٣٧:  الشار[ ﴾ ٣ َُ

“এবং যখন রাগািাত হয়, তখন তারা ্মা কের েদয়”। 

[সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ৩৭] 
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ا    মাকারী’ এিট আ�াহর সু�র নামসমূেহর মধয েথেক্‘  اعَع ب

একিট গেবাচক নাম্ আর م ا বা ‘্মা’ আ�াহর িসফাতসমূহ 

েথেক একিট িসফাত্ আ�াহ তা‘আলা বা�ােদর শাি� েদয়ার 

্মতা রাখা �েরও তােদর ্মা কের েদন্   

আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

﴿ ْ ُفوا َۡ ْۗ  َوۡ�َ َفُحٓوا َۡ ََ  َوۡ�َ ُّونَ  �َ ِ ن ُُ
َ
ۡغفِرَ  أ َُ  ُ َّ ُ  ََُ�مۚۡ  � َّ  ﴾٢ رِّحيمٌ  َ�ُفورٞ  َو�

 ]  ٢٢: ا�ار[

“আর তারা েযন তােদর ্মা কের এবং তােদর েদাষ�িট 

উেপ্া কের্ েতামরা িক পছ� কর না েয, আ�াহ েতামােদর 

্মা কের েদন? আর আ�াহ ববা ্মাশীল, পরম দয়ালু্” 

[সূরা নূর, আয়াত: ২২] 

আর মানুেষর আমেলর িবিনময় তার আমেলর ধরে 

অনুযায়ীা হেয় থােক, সুতরাং েযভােব েয েতামােক ক� েদয়, 

তােক তুিম ্মা কের েদেব, েসভােব আ�াহও েতামােক মাফ 
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কের েদেবন্ আর তুিম যখন েতামার অপর ভাােয়র েদাষ�িট 

উেপ্া করেব, আ�াহও েতামার েদাষ �িট উেপ্া করেবন।  

অনুরপভােব রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

রাগেক িনয়�ে করা, ে�াধেক হজম করা ও মানুষেক ্মা করার 

জনয উ�তেক উ�ু� কেরেছন্ আর এিট মহান াবাদত ও 

নফেসর সােথ িজহাদ করার সমতুলয। রাসূলু�াহ  সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ا مغد اهللا ن  جرم  غيظ رظاهي مبد انتايء وج  « ني ن  جرمُ  أمظم أجرا

 ].أَرج  ان  نيج [ »اهللا

“এমন েকােনা েঢাক সওয়ােবর জনয আ�াহর িনকট বব 

েনা, েস েঢাক হেত যা বা�া ে�ােধর সময় আ�াহর স�ি� 

লােভর উে�েশয িগেল বা স�রে কের েফেল”২৬F

27। [াবেন মাজাহ] 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম আরও বেলন,  
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ي و ا �ستطيع أن يغ ذه، دوه اهللا يام اعِيين  ع « ن  رظم غيظا

 ]أَرج  اعتنذي[ »ح  ��ه ن  أي الار شيءرؤو  ال ئ  

“েয বযি্ রাগেক িনয়�ে কের অথচ তা �েয়াগ করার মত 

্মতা তার আেছ, িকয়ামেতর িদন আ�াহ তা‘আলা তােক সম� 

মানুেষর সামেন েডেক বলেবন, তুিম হূরেদর েথেক যােক পছ� 

কর �হে করেত পার”২৭F

28। [িতরিমযী] অথরাৎ মানুেষর মােঝ 

আ�াহ তা‘আলা তার সুনাম ছবােবন, তার �শংসা করেবন এবং 

তােক িনেয় িতিন অহংকার করেবন। যার ফেল তােক আ�াহ 

তা‘আলা েয েকােনা হূরেক �হে করার বযাপাের �াধীনতা �দান 

করেবন্  

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম আরও বেলন,  

ا نع ُا ىر« ا، وني رااضع أحد هللا ىر ررع  اهللا وني زاد اهللا مبدا  . »مزا
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“্মা করার কারেে আ�াহ তা‘আলা বা�ার স�ানেকা 

বৃি� কেরন্ আর েয বযি্ আ�াহর জনয িবনয়ী হয়, আ�াহ 

তা‘আলা তার মযরাদােক বৃি� কেরন”২৮

29।  

এখােন দুিট িদক রেয়েছ:  

এক- হািদসিট তার বািহযক অেথরর উপরা রাখা হেব্ 

অথরাৎ েয বযি্ ্মা ও উেপ্া করা িবষেয় �িস� হেব, 

মানুেষর অ্রসমূেহ েস মহান হেব এবং তার া�ত ও স�ান 

বৃি� পােব্  

দুা- অথবা হািদেসর অথর হল, তার সাওয়াব আিখরােত 

আর স�ান দুিনয়ােত্  

আবার েকােনা সময় উভয় অথর এক সােথ হেত পাের্ 

অথরাৎ আ�াহ তা‘আলা তােক দুিনয়া ও আিখরাত উভয় জাহােন 

া�ত ও স�ান দান করেবন্ 
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বার. আ�াহ তা‘আলা েকামলতা পছ� কেরন:  

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

 ].أَرج  الخيري[ »ىن اهللا بب الرر  ف األمر ك «

“আ�াহ �িতিট কােজ েকামলতা পছ� কেরন”২৯F

30। 

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম আরও বেলন,  

ىن اهللا رري  بب الرر ، و�عطى ع الرر  ني ر يعطى ع اععغف، «

 ].أَرج  مسغم[» وني ر يعطى ع ني سااه

“আ�াহর তা’আলা িনেজ েকামলময়, িতিন  েকামলতােক 

পছ� কেরন্ িতিন েকামলতার উপর েয �িতদান েদন, েজার বা 

কেঠারতার উপর তা েদন না, অনুরপ অনয িকছুর উপরও এত 

েবিশ �িতদান েদন না”৩০F

31। 
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মূলত: েকামলতা যাবতীয় কলযােের কারে্ রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

 »ن  برم الرر  برم ال�«

“েয বযি্ েকামলতা েথেক বি�ত হয়, েস যাবতীয় কলযাে 

হেত বি�ত হয়”৩১ F

32।   

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এর বােী: » ىن اهللا

» رري   ‘আ�াহ েকামল’ এ কথার অথর হল, আ�াহ তার বা�ােদর 

�িত অতয্ দয়া�র, িতিন তােদর জনয সহজ করেত চান, 

কেঠারতা করেত চান না্ আ�াহ তা‘আলা মানুষেক তােদর 

সােধযর বািহের েকােনা দািয়র চািপেয় েদন না্ আ�াহ তা‘আলা 

‘েকামলতা অবল�েনর উপর �দান করার’ অথর িতিন েসটার 

উপর েয সাওয়াব েদন, অনয েকান আমেলর উপর এত েবিশ 

সাওয়াব েদন না্ েকামল বযবহােরর উপর আ�াহ তা‘আলা 

দুিনয়ােত সু�র �শংসা কুবােনার তাওিফক েদন, উে�শয হািসেল 

সফলতা েদন, এবং ল্য অজরন করা সহজ কের েদন। আর 
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আিখরােত তার জনয রেয়েছ অিধক সাওয়াব, যা কেঠারতা করার 

কারেে অজরন করা স ব হয় না, আর যা অনয েকােনা আমেলর 

কারেে লাভ করা যায় না্  

ব�ত: নমনীয়তা ও নরম বযবহার উ�ম চিরেষরা ফল 

এবং তারা পিরেিত্  

বলা হেয় থােক েয, সবেচেয় �জাপূের কাজ হে�, �িতিট 

ব�েক যথা�ােন �েয়াগ করা্ কেঠারতার জায়গায় কেঠারতা 

এবং েকামলতার �ােন েকামলতা, েযখােন তেলায়ার উে�ালন 

করা দরকার েসখােন তেলায়ার উঠােনা, আর েযখােন লািঠ 

উঠােনা দরকার েসখােন লািঠ উঠােনা। সুতরাং যাবতীয় 

চিরে� েযমন মধযম  পা  ববলন  রা  উম, েতমিন 

কেঠারতা ও েকামলতা উভয়িটর মেধযও মধযম প�া অবল�ন করা 

উ�ম্ িক� েযেহতু মানব �ভাব কেঠারতার �িতা েবিশ ধািবত 

হয় তাা  মানুষেক েকামলতা অবল�ন করার �িত েবিশ উৎসাহ 

�দান করা হেয়েছ্ আর এ জনযা কেঠারতার েচেয় েকামলতা 

অবল�েনর অিধক �শংসা করা হেয়েছ।   
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সিতযকার পূের েতা েস-া, েয বযি্ েকাথায় কেঠারতা 

করেত হেব এবং েকাথায় েকামলতা অবল�ন করেত হেব 

উভেয়র মেধয পাথরকয করেত পাের্ ফেল েযখােন যা করা 

দরকার েসখােন েস তাা কের্ যিদ েকান বযি্র দূরদিশরতা কম 

হয়, অথবা েকান ঘটনার িপছেন িক িহকমত আেছ, তা না জােন, 

তাহেল তার জনয েকামলতা অবল�ন করা উ�ম্ কারে, 

অিধকাংশ সময় েকামলতার মেধযা সফলতা িনিহত থােক্ 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

 . »ىن الرر  ر ي�ان ف ءء ىر زاس ، ور يع  ن  ءء ىر شيس «

“েয েকােনা িকছুেত েকামলতা অবল�ন করা েসটার 

েসপ�যরেক িনিনত কের্ আর েকান িকছু েথেক েকামলতা তুেল 

েনয়া েসটােক কলি�তা কের থােক” 32F

33।  

েতর: আ�াহ তা‘আলা ল�া ও েগাপন রাখােক পছ� কেরন:  

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 
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بب الييء والست؛ رإاا اغتس   حي ست�؛ىن اهللا مز وج  حغيم «

 ]. أَرج  اعنسيئ[ »أحدمم رغيستت

“আ�াহ তা‘আলা ৈধযরশীল, েগাপনকারী, িতিন ল�া ও েগাপন 

রাখােক পছ� কেরন্ েতামরা যখন েগাসল করেব, তখন েযন 

অবশযা েঢেক রােখ্৩৩F

34” [নাসায়ী]  

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম আরও বেলন,  

 ]. أَرج  مسغم[ »ايياين نضع وسبعان شعب ، والييء شعب  ن  ايياين«

“ঈমােনর স�েররও েবিশ (িতন েথেক নয় সংখযা পযর্) শাখা 

রেয়েছ, আর ল�া ঈমােনর একিট শাখা”৩৪F

35। [মুসিলম] 

 . »واد ان ا�َ ص� اهللا مغي  و سغم أشد حييء ن  اععذراء ف َدر ي«

“আর রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম একজন িনভৃেত 

অব�ানকারী কুমারী নারীর েচেয়ও অিধক ল�াশীল িছেলন”৩৫F

36।  
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ল�া 

অিভধােন حييء [ল�া] শ�িট ةحيي  [হায়াত] েথেক িনগরত্ 

আর বলা হেয় থােক,  استنيي الرج যখন তার কােছ জীবনী শি্ 

েবিশ থােক্ সুতরাং ল�া অনুভূিতর শি্ ও সু�তা এবং 

জীবনী শি্র কারেো হেয় থােক্ আর অ্েরর জীবন 

অনুসােরা েস মন বা অ্ের ল�া চিরেষর উ�ব ঘেট্   

আর حييء [ল�া] একজন মানুেষর মেধয িতন কারেে হেত 

পাের্  

এক- আ�াহ েথেক ল�া করা্  

দুা- মানুষ েথেক ল�া করা  

িতন- একজন তার িনেজর েথেক ল�া করা্  

আ�াহ েথেক ল�া: তার দাবী হে�, আ�াহ তা‘আলা যা 

করার িনেদরশ িদেয়েছন, তা পালন করা, আর যা করা েথেক 
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িনেষধ কেরেছন, তা েথেক িবরত থাকা। রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

! يي رسا  اهللا، ىسي سستني والاد هللا: اغغي: استنياا ن  اهللا ح  الييء، اي «

عيس ااأ؛ وع�  ارستنييء ن  اهللا ح  الييء أن ت ظ الرأ  وني : اي 

رة ررأ ز�غ   و ، والط  وني حا ، و ذرر ااات وال�، ون  أراد اَآل

 ].أَرج  اعتنذي[» السيي؛ را  رع  الك رِد استنيي ن  اهللا ح  الييء

“েতামরা আ�াহেক ল�া করার মত ল�া কর, বেরনাকাির 

বেলন, আমরা বললাম, েহ আ�াহর রাসূল! ‘আলহামদুিল�াহ’ 

আমরা েতা ল�া কির্ িতিন বলেলন, এ ল�া নয়, আ�াহেক 

পিরপূের ল�া করার অথর- তুিম েতামার মাথা এবং মাথা যা 

অ্ভুর্ কের, তার েহফাজত করেব্ আর তুিম েতামার েপট ও 

েপট যা শািমল কের, তার েহফাজত করেব্ আর তুিম মৃতুয ও 

মৃতুযর পেরর পিরেিতেক েবিশ েবিশ  রে করেব্ েয বযি্ 

আিখরাত কামনা কের, েস দুিনয়ার েসপ�যরেক েছেব েদেব। আর 
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েয বযি্ এ কাজগেলা করেব, েস অবশযা আ�াহেক ল�া করার 

মত ল�া করল৩৬

37। [িতরিমযী]  

 এ �কােরর ল�া সাধারেত একজন মানুেষর �ীেনর মেধয 

দৃঢ়তা ও ায়াকীেনর িবশ�তার কারেো হেয় থােক্  

আর মানুেষর েথেক ল�া করা: তার দাবী হে�, মানুেষর 

দুঃখ, দুদরশা ও ক�েক �িতহত করা এবং েকােনা অনযায় ও 

অ�ীলতােক �চার করা েথেক িবরত থাকা্ এ �কােরর ল�া 

মানুষ েথেক তখন সংঘিটত হয়, যখন একজন মানুেষর মেধয 

মানবতা পুেরাপুির িবদযমান থােক্ আর েস মানুেষর িতর�ার ও  

দুনরামেক ভয় করেব।  

আর িনেজর স�া েথেক ল�া করা: তার দাবী হে�, 

সউিরষ অবল�ন করা ও একাকীেরর সমেয় িনেজেক পিবষ ও 

সংর্ে করা্ রাসূলু�াহ  সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

 »الييء ر يل  ىر ��«

                                                           
37 িতরিমযী, হাদীস নং ২৪৫৮্  
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“ল�া মানুেষর জনয কলযাো বেয় আেন”৩৭

38।  

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম আরও বেলন,  

  »الييء َ� ك «

“ল�ার সবা কলযােকর।३८F

39” অথবা িতিন বেলন, 

  »الييء ك  َ�«

“ল�া, তার সবা কলযােকর”৩৯F

40।  

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম আরও বেলন, 

  . »ني ان الييء ف ءء ىر زاس «

“েয েকান ব�র মেধয ল�া পাওয়া েগেল তা তার মেধয 

েসপ�যর আনয়ন কের”৪০F

41।  

                                                           
38 বুখারী, হাদীস নং ৬১১৭; মুসিলম, হাদীস নং ৩৭্ 
39 মুসিলম, হাদীস নং ৩৭্ 
40 মুসিলম, হাদীস নং ৩৭্ 
41 িতরিমযী, হাদীস নং ১৯৭৪্ 
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এখােন »ف ءء«  শ�িট মুবালাগা বা অিতর�ন িহেসেব 

বযববত।  থরাা যিি িন�াে ব�র মেধযও যখন ল�া থােক, 

আ�াহ তার স�ান বািবেয় েদন্ সুতরাং যিদ একজন মানুেষর 

মেধয ল�া থােক তখন তার অব�া েকমন হেত পাের?!  

েগাপন করা বা েঢেক রাখা:  

আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

﴿ ٓ َِ َُ ٰ َا قَدۡ  َءاَدمَ  ََ َۡ نَز
َ
ۖ  َسۡو�َُِ�مۡ  يَُ�ٰرِي ِ�َاٗسا َعلَۡيُ�مۡ  أ  َوِ�َاُس  َورِ�ٗشا

َّۡقَوىٰ   ]٢٦: ارمراف[ ﴾٢ َخۡ�ٞۚ  َ�ٰلَِك  �

“েহ বনী আদম, আিম েতা েতামােদর জনয েপাশাক অবতীের 

কেরিছ, যা েতামােদর ল�া-�ান ঢাকেব এবং যা েসপ�যর�রপ্ 

আর তাকওয়ার েপাশাক তা উ�ম”। [সূরা আরাফ, আয়াত: ২৬]  

আ�াহ তা‘আলা আদম স্ানেদর ল�া-�ান ও েদহেক 

েঢেক রাখার িনেদরশ েদন্ কারে, আ�াহ তা‘আলা পদরা করােক 

পছ� কেরন এবং উল� হওয়ােক ঘৃো কেরন্ অনুরপভােব  

আ�াহর রাসূলও পদরা করা এবং সতরেক েডেক রাখার �িত 
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য�বান হেত িনেদরশ েদন্ আর িববব হওয়া হেত িনেষধ কেরন্ 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

   »ىييمم وا عري«

“েতামরা উল� হওয়া েথেক েবঁেচ থাক”৪১F

42।  

েচপ�. মুিসবেত আ�াহর �িত স�ি� জাপনেক আ�াহ পছ� 

কেরন:  

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ي انت  م؛ را  رض « ىن مظم الزاء نع مظم ال ء، ونن اهللا ىاا أحب اانا

 ].أَرج  اعتنذي[ »رغ  الرضي، ون  سخط رغ  السخط

“িননয় বব পুরুার বব মুিসবেতর িবিনমেয় �া্ হয়্ 

আর িননয় আ�াহ যখন েকােনা জািতেক ভােলাবােসন তখন 

তােদর উপর িবপদাপদ েদন, সুতরাং েয স�� হেব, তার জনয 

                                                           
42 িতরিমযী, হাদীস নং ২৮০০্ দুবরল সনেদ্  
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স�ি� থাকেব, আর েয অস�ি� �কাশ করেব, তার জনয 

অস�ি�া থাকেব৪২

43।” 

মুিসবেত স��িচ� থােক এমন বা�ােক আ�াহ তা‘আলা 

মহ�ত কেরন, তােক আ�াহ তা‘আলা িবিভ� ধরেনর মুিসবত ও 

িবপদ-আপদ িদেয় পরী্া কেরন; তখন েস ৈধযর ধারে কের ‘া�া 

িল�াহ’ পেব এবং আ�াহর দরবাের মুিসবত ও পরী্া অনুযায়ী 

সাওয়ােবর আশা কের্ আ�াহ তা‘আলা তােক েয সব মুিসবেত 

আ�া্ কেরন, তা েস েমেন েনয়্ আর তখন তার িবপেদর 

পিরমােন তার জনয স�ি� ও পিরপূের সওয়াব িনধরািরত হেব্ 

আর দুিনয়ােত মুিমনেদর েয সব মুিসবত হেয় থােক, তা শধু 

আ�াহর অস�ি�র কারেে হয় না, বরং েকােনা অনযায়েক �িতহত 

করা অথবা গনাহগেলা ্মা করা অথবা স�ান বৃি� করার জনয 

হয়্  

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

                                                           
43 িতরিমযী, হাদীস নং ২৩৯৬্  
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 مغ  َطيييه؛ راي تيت  ورق ني ن  مسغم يةيب  أا  ىر حيَت اهللا«

 ]. أَرج  الخيري[» الشجر

“েকান মুসিলম যখন েকােনা কে�র মুেখামুিখ হয়, তখন 

আ�াহ তা‘আলা তার গনাহসমূহ এমনভােব েঝেব েফেল েদন, 

েযমন গােছর পাতাগেলা ঝের পেব যায়”৪৩F

44।  

এিট একিট গররপূের সু-সংবাদ �িতিট মুিমেনর জনয। 

কারে, অিধকাংশ মানুষ অসু�তা, েপেরশািন, দুিন্া াতযািদেত 

িল্ থােক্ িবপদ-আপদ মানুষ েথেক কখেনা পৃথক হয় না। 

[ফেল এ ধরেনর সু-সংবাদ তােদর জনয িনঃসে�েহ গররপূের।]   

আর মুিসবেতর উপর ৈধযর ধারে করা, মুিসবেত আ�া্ 

হওয়ার �ারে া করেত হয়্ রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম এ কথার �িত াশারা কের বেলন, 

  »ىساي الة  مغد الةدن  األو�«

“ৈধযর েতা আঘােতর �ারে া”৪৪F

45।  
                                                           
44 বুখারী, হাদীস নং ৫৬৪৭; মুসিলম, হাদীস নং ২৫৭১্  
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এ হািদেস রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম এ কথার 

�িত াশারা কেরন, মানুেষর জনয ক�কর ৈধযর এবং েয ৈধেযরর 

উপর তােক অিধক সাওয়াব েদয়া হেব, তা হল, মুিসবত সংঘিটত 

হওয়ার শরেত ৈধযর ধারে করা এবং যখন হঠাৎ মুিসবেতর খবর 

েশােন তখন ৈধযর ধারে করা্ ঐ সময় যখন একজন মানুষ তা 

েমেন েনয় এবং ৈধযর ধারে কের, তখন �মািেত হয়, েলাকিটর 

অ্র মজবুত, ৈধেযরর �ােন েস অটল ও অিবচল্ িক� যখন 

মুিসবেতর উে�জনা কেম যায় এবং �শিমত হয়, তখন সবাা 

ৈধযর ধারে কের এবং এ ছাবা আর েকােনা উপায়ও থােক না্  

একজন মানুষ এ দুিনয়ােত সব সময় িবপদ-আপদ, 

িফতনা-ফাসাদ, পরী্া-িনরী্া াতযািদর স�ুখীন হেতা থােক্ 

েযমন, আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

ُۡلُوُ�م﴿ ِّ  َوَ� َّ ۖ  َو�ۡ�َۡ�ِ  بِٱل َُونَ  َنا�َ�ۡ  َِۡتَنٗة   ]٣٥: ارس�ييء[ ﴾ ٣ َُۡرَج

“আর ভােলা ও ম� �ারা আিম েতামােদরেক পরী্া কের 

থািক এবং আমার কােছা েতামােদরেক িফের আসেত হেব”্ 
                                                                                                            
45 বুখারী, হাদীস নং ১৩০২; মুসিলম, হাদীস নং ৯২৬্  
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[সূরা আি�য়া, আয়াত: ৩৫] অথরাৎ আ�াহ বেলন, আিম েতামােদর 

পরী্া কের থািক, বলা-মুিসবত ও েনয়ামত, েতামােদর ক� ও 

সুখ, েরাগ ও সু�তা, ধন-স�দ ও অভাব াতযািদ িদেয়। 

 নুর পােব  াবাব    ারাম, আনুগতয ও নাফরমািন, 

েহদায়াত ও েগামরািহ িদেয়ও েতামােদর পরী্া করা হয়।  

শধু মুেখ কােলমা উউারে করা �ারা একজন মানুষ 

ঈমােনর মযরাদায় েপৗছুেত পাের না। বরং েয ঈমােনর দািব কের 

তােক অবশযা পরী্ার মুেখামুিখ হেত হেব্ এ কথার সমথরন 

হে� আ�াহর বােী:     

﴿ َُ َحِس
َ
ن �َّاُس  أ

َ
ْ  أ ُ�ٓوا َ�ۡ ن ُُ

َ
ْ  أ ُقولُٓوا ۡفَتُنونَ  ََ  َوُهمۡ  َءاَمّنا َُ  َ�َتّنا َوَََقدۡ  ٢ ُُ

ِينَ  َّ ُۡلِِهۡمۖ  ِمن � نّ  َ� ََ لَ َۡ ُ  ََلََي َّ ِينَ  � َّ �  ْ َدقُوا نّ  ََ ََ لَ َۡ ََۡ�ِٰذ�ِ  َوَ�َ � َ� ٣ ﴾ 
 ]  ٣  ،٢: اععغكبات[

“মানুষ িক মেন কের েয, আমরা ঈমান এেনিছ’ বলেলা 

তােদর েছেব েদয়া হেব, আর তােদর পরী্া করা হেব না্ আর 

আিম েতা তােদর পূবরবতরীেদর পরী্া কেরিছ্ ফেল আ�াহ 

অবশযা েজেন েনেবন, কারা সতয বেল এবং অবশযা েজেন 
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েনেবন, কারা িমথযাবাদী”। [সূরা আনকাবুত, আয়াত: ২,৩] আ�াহ 

আরও বেলন,  

ُۡلَُونُّ�مۡ ﴿ َ ََ ٰ  َو َّ لَمَ  َح َۡ َ�ِٰهِدينَ  َ� َُ ۡ ْ  َو�َّ�ِٰ�ِ�نَ  ِمنُ�مۡ  �ل ُۡلَُوا َُاَرُ�مۡ  َوَ� ۡخ
َ
 ٣ أ

 ]  ٣١: �اد[ ﴾

“আর আিম অবশযা েতামােদরেক পরী্া করব যত্ে না আিম 

�কাশ কের েদা েতামােদর মেধয কারা িজহাদ-কারী ও 

ৈধযরশীল”। [সূরা মুহা�দ, আয়াত: ৩১]  

পরী্ার কারে স�েকর আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

ِي ﴿ َّ ۡوَت  َخلَقَ  � ََ ۡ ُۡلَُوُ�مۡ  َو�ۡ�ََيٰوةَ  �ل يُّ�مۡ  ِ�َ
َ
ۡحَسنُ  �

َ
ٗ�ۚ  أ ََ  ]  ٢: ااغك[ ﴾ ٢ َۡ

“িযিন মৃতুয ও জীবন সৃি� কেরেছন যােত িতিন 

েতামােদরেক পরী্া করেত পােরন েয, েক েতামােদর মেধয 

আমেলর িদক েথেক উ�ম”। [সূরা মুলুক, আয়াত: ২] 

িবপদ-আপেদর স�ুখীন হওয়া আ�াহর প্ হেত বা�ার 

জনয পরী্া্ বা�া িক স�� হয় নািক অস�� হয়, েস িক ৈধযর 
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ধারে কের, নািক িচ�া-পা�া কের, েস িক আ�াহর শকিরয়া 

আদায় কের নািক আ�াহর েনয়ামতেক অ�ীকার কের? 

আর রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম আমােদর 

েশখান, মুিসবেতর সময় আমরা েযন আ�াহর িনকট েদা‘আ কির 

এবং আ�াহর িনকট সাওয়াব ও িবিনময় �াথরনা কির এবং েয 

মুিসবেত িনপিতত হেয়েছ তা েথেক উ�ম িবিনময় কামনা কির্ 

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

اَن،: ني ن  مسغم رةيب  مةيب  ريِا  ني أمره اهللا« عب ب ل َراجل
َ
ل َونلسَي ىلل

َ ّل  ىلسَي 

 .»ا  هجر  ف مةي�و واَغف ل َ�اا نغهي، ىر أَغف اهللا ل َ�اا نغهي

“যখন েকান মুসিলম ভাা মুিসবেত আ�া্ হয়, তারপর 

েস আ�াহ তা‘আলা যা বলার িনেদরশ িদেয়েছ, তা বেল, অথরাৎ েস 

বেল, (ىسي هللا ونسي ىل  راجعان) ‘আমরা আ�াহর জনয এবং আ�াহর 

িদেকা আমােদর �তযাবতরনকারী। ে  আ�া ! তুিম আমােক 

আমার মুিসবেত সাওয়াব দান কর, আর আমার জনয এর েচেয় 

উ�ম বদলা দাও!’ তাহেল আ�াহ তা‘আলা তােক পূেবরর তুলনায় 

উ�ম �িতদান ও বদলা দান করেবন”। 
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অনুরপভােব রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম আমােদর 

িশিখেয় েদন, আমরা যখন েকােনা িবপেদ আ�া্ েলাক েদিখ, 

তখন �থেম আ�াহ তা‘আলা আমােক েয তা েথেক মুি্ 

িদেয়েছন, তার উপর আ�াহর �শংসা কির্ রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

الاد هللا الي وري  اي انت أ ن ، ورضغ� ع رث� : ن  رأ  نبت� رِي «

 ]. أَرج  اعتنذي[ »ا  َغ  ر ضي ا، لم يةب  الك ال ء

 েয বযি্ েকােনা আ�া্ বযি্েক েদেখ এ েদা‘আ পাঠ 

কের,  

 ن ، ورضغ� ع رث� ا  َغ  ر ضي ا الاد هللا الي وري  اي انت أ 

[অথর, সকল �শংসা মহান আ�াহর, িযিন েতামােক েয 

িবপেদ আ�া্ কেরেছন তা েথেক আমােক িনরাপদ েরেখেছন 

এবং আমােক িতিন তার মাখলুক েথেক অেনক মাখলুেকর উপর 
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ে��র দান কেরেছন্] তােক এ মুিসবত কখেনা �শর করেব 

না”৪৫

46। [িতরিমযী] 

পেনর: আ�াহ তা‘আলা আমলেক সু�রভােব স�� করােক 

পছ� কেরন:  

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন, 

 »بب ن  اععيم  ىاا ما  أن بس  ىن اهللا رعيل«

“িননয় আ�াহ তা‘আলা একজন আমলকারী েথেক সু�র 

আমলেক পছ� কের যখন েস আমল কের”৪৬F

47। 

সু�র আমল হল, াখলাস এবং তা ানসােফর সােথ আদায় 

করা্ আর আ�াহ তা‘আলা একজন আমলকাির যখন েকােনা 

আমল কের, তখন েস যােত সু�র আমল কের, তা িতিন পছ� 

কেরন্ অনুরপভােব েয বযি্ আ�াহর আমানতেক তার সামথরয 

                                                           
46 িতরিমযী, হাদীস নং ৩৪৩২্  
47 বাাহাকী, শ‘আবুল ঈমান, ৭/২৩৪; হাদীস নং ৪৯৩২্ [হাসান সনেদ] 
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অনুযায়ী যথা�ােন আদায় কের এবং আ�াহর াবাদত হেত িবমুখ 

হয় না, তােক পছ� কেরন। েযমন, আ�াহ তা‘আলা বেলন,   

ٞ  َُۡلِهيِهمۡ  َّ  رَِجالٞ ﴿ ََ  ََِ�َٰرة ِ  ذِۡكرِ  َعن َ�ۡيعٌ  َو َّ لَٰوةِ  �قَامِ  � َّ  �لّزَكٰوةِ  �يَتآءِ  �ل
ُُ  يَۡوٗما َ�َاَُونَ  َتَقّل َُۡقلُوُب  �ِيهِ  ََ بَۡ�ٰرُ  �

َ
 ]  ٣٧: ا�ار[ ﴾٣ َو�ۡ�

“েস সব েলাক, যােদরেক বযবসা-বািেজয ও �য়-িব�য় 

আ�াহর িযিকর, সালাত কােয়ম করা ও যাকাত �দান করা েথেক 

িবরত রােখ না্ তারা েসিদনেক ভয় কের, েযিদন অ্র ও 

দৃি�সমূহ উে� যােব”্ [সূরা নূর, আয়াত: ৩৭]  

এখােন আ�াহ তা‘আলা বযবসার কথা উে�খ কেরেছন। 

কারে, মানুষেক আ�াহর াবাদত েথেক িবরত রাখার যত 

উপকরে আেছ, তার মেধয বযবসাা হল সব েচেয় বব উপকরে। 

আ�াহর াবাদতসমূহ েথেক বব গররপূের াবাদত হল সালাত্ 

এ কারেে আ�াহ তা‘আলা ঐসব েলাকেদর �শংসা কেরন, 

যােদরেক তােদর বযবসা-বািেজয তােদর াবাদত েথেক িফিরেয় 

রাখেত পাের না্ িনঃসে�েহ তারা ভােলা কাজ কের এবং সু�র 
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আমল কের্ তারা তােদর বযবসা-বািেজয, াবাদত-বে�গী ও 

সালােতর সমেয়র মােঝ সমায় সাধন কের থােক্  

েষাল: আ�াহর িনকট দুিট েফাটা ও দুিট িচ� সম� ব� হেত 

অিধক ি�য়:  

রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

� ؛ اطرة ن  دما  ف َشي  اهللا، عيس ءء أحب ىل اهللا ن  اطرر� وأثر«

رلثر ف س�ي  اهللا، وأثر ف : واطره دم رهراق ف س�ي  اهللا، وأني األثران

 ].أَرج  اعتنذي[ »رر�ضُ  ن  ررائض اهللا

“দুিট েফাটা ও দুিট িচ� েথেক অিধক ি�য় েকােনা ব� আ�াহর 

িনকট েনা্ এক- আ�াহর ভেয় িনগরত েচােখর পািনর েফাটা্ 

দুা-আ�াহর রা�ায় �বািহত রে্র েফাটা্ আর দুিট িচ�: এক- 

আ�াহর রা�ায় আঘােতর িচ�্ দুা-আ�াহর ফরযসমূহ েথেক 

েকােনা ফরয আদােয়র িচ�৪৭F

48।” [িতরিমিয] 

                                                           
48 িতরিমযী, হাদীস নং ১৬৬৯্  
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আ�াহর ভেয় ও ববেরর িচ্ায় েয েচাখ েথেক অ�র 

েফাটা িনগরত হয়, তার েচেয় অিধক ি�য় ব� আ�াহর িনকট আর 

েকােনা ব� েনা্ এ দুিট েচাখেক কখেনাা জাহা�ােমর আগন 

�শর করেব না্  

বরং েয বযি্ এ ধরেনর েচােখর অিধকারী হেব, েয েচাখ 

আ�াহর ভেয় কা�াকািট কের, েযিদন একমাষ আ�াহর আরেশর 

ছায়া ছাবা আর েকান ছায়া থাকেব না, েসিদন তােক আ�াহর 

আরেশর ছায়া তেল ছায়া েদয়া হেব্ রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ورج  ارر اهللا َيلاي ر يضت .. سبع  يظغهم اهللا ف ظغ  يام ر ظ  ىر ظغ «

 ]. أَرج  الخيري[ »ميغيه

“সাত বযি্েক আ�াহ তা‘আলা িকয়ামেতর িদন তার ছায়ার তেল 

ছায়া দান করেবন। েসিিন আ�া র ছায়া ছাড়া আর 

ে ানে◌া ছায়া থাকেব না... তার মেধয এক বযি্ েস, েয িনজরেন 
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আ�াহর  রে কের এবং তার চ্ু�য় েথেক অ� �বািহত 

হয়্”৪৮

49 [বুখাির] 

আ�াহ তা‘আলা েয সব নবীেদর িবেশষ েনয়ামত দান 

কেরন, তােদর �শংসা কের বেলন, তারা যখন আ�াহর 

আয়াতসমূহ েশােনন, তখন তারা েসজদাবনত হন এবং কা�াকািট 

কেরন্ আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

ُٰت  َعلَۡيِهمۡ  َُۡتَ�ٰ  إَِذا﴿ ََ ُُِ�ّيٗا۩ � � �لّر� َءا  ]  ٥٨: مر�م[ ﴾ ٥ َو

“যখন তােদর কােছ পরম করোমেয়র আয়াতসমূহ পাঠ 

করা হত, তারা কাঁদেত কাঁদেত িসজদায় লুিটেয় পবত”। [সূরা 

মািরয়াম, আয়াত: ৫৮] 

ওমর রািদয়া�াহ আনহ সূরা মািরয়াম িতলাওয়াত কেরন, 

তারপর িতিন েসজদা কেরন এবং বেলন, এ েতা েসজদা, কা�া 

েকাথায়? অথরাৎ অ�্  

                                                           
49 বুখারী, হাদীস নং ৬৬০্  
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আ�াহ তা‘আলা যােদর ালম দান কেরেছন তােদর �শংসা 

কেরন, তােদর িনকট যখন আ�াহর আয়াতসমূহ িতলাওয়াত করা 

হয়, তখন তারা কা�া-কািট কের্ আ�াহ তা‘আলা বেলন, 

ّرونَ ﴿ ِِ ُُۡكونَ  لِۡ�َۡذقَانِ  َوَ�    ]  ١٠٩: ارساء[ ﴾ ١ ُخُشوٗ�۩ َوَ�زِ�ُدُهمۡ  َُ

“আর তারা কাঁদেত কাঁদেত লুিটেয় পেব এবং এটা তােদর 

িবনয় বৃি� কের্” [সূরা াসরা, আয়াত: ১০৯]  

অনুরপভােব আ�াহর ফরযসমূহ আদােয় েয িচ� পেব তার 

েচেয় অিধক ি�য় ব� আ�াহর িনকট আর িকছুা হেত পাের না্ 

েযমন, ঐ বযি্ েয ফরযসমূহ আদায়, তার বা�বায়ন করা ও 

তার জনয েচ�া করেত িনেজেক অেনক ক� েদয়্ েযমন শীেতর 

িদেন অজুর পািন বযবহার করার কারেে পা েফেট যাওয়া, 

েরাজাদােরর মুেখর দুগরস, জুমার সালাত আদায় করার উে�েশয 

বা হেজর উে�েশয হাটার কারেে পােয় ধুলা-বািলর িচ� পেব 

যাওয়া াতযািদ্   
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أدر�� أنا م�س وأسي أا ب ىل الاع ، : رع  مبيي  ن  رريم  اي 

ن  اغ ت ادنيه ف «: ساعت رسا  اهللا ص� اهللا مغي  و سغم يِا : رِي 

 ] أَرج  الخيري[ »س�ي  اهللا، حرن  اهللا ع ا�ير

উবায়া াবন েরফায়া রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিেরত, িতিন 

বেলন, “আিম জুমার সালাত আদােয়র জনয যাি�লাম, পিথমেধয 

আমার সােথ আবু আ�ােসর েদখা হল, তখন িতিন আমােক 

বলেলন, আিম রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�ামেক বলেত 

শেনিছ, িতিন বেলন, আ�াহর রা�ায় যার পা দুিট ময়লাযু্ হল, 

আ�াহ তা‘আলা জাহা�ােমর জনয তােক িনিষ� কের 

িদল”৪৯F

50।[বুখাির] এখােন রাসূল সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

এর বােী: »ف س�ي  اهللا«  �ারা উে�শয হল, যাবতীয় াবাদত।  

এ হল, আ�াহর িনকট সবরািধক ি�য় আমল সমূেহর বেরনা 

েযগেলােক একষ করা আমার জনয এ িকতােব সহজ হেয়েছ্ 

অনযথায় েনক আমলসমূহ েযগেলার িবেশষ ফিযলত রেয়েছ ও 

আ�াহর িনকট ি�য়, তার সংখযা এত েবিশ েযগেলার আেলাচনা 

                                                           
50 বুখারী, হাদীস নং ৯০৭্  
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কের েশষ করা এখােন স ব নয়্ আমরা আ�াহ রা�ুল 

আলামীেনর িনকট �াথরনা কির আ�াহ তা‘আলা েযন আমােদর 

আ�াহর িনকট েয আমলগেলা অিধক ি�য় ও পছ�নীয়, েসগেলা 

করার তাওিফক দান কেরন এবং আমােদর জনয তার স�ি� 

অজরেনর পথ সুগম কেরন্ আর আমােদর েশষ পিরেিত েয তার 

স�ি� অজরেনর মাধযেম সমা্ কেরন। আমীন!! 

 والاد هللا ر  اععيا�
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