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ﺴﻢ اﷲ الﺮﻤﺣﻦ الﺮﺣﻴﻢ
আ�াহর িনকট অিধক পছ�নীয় আমলসমূ হ
সম� �শংসা আ�াহর জনয্। িযিন যাবতীয় �শসায়
�শংিসত এবং সব ধরেনর মহ�র গুেণ গুণাি। সম� �শংসা
মহান আ�াহর িযিন তার বা�ােদর ি�য় ব�র িদক রা�া েদখান
এবং ি�য় ব�-গেলােক বা�ার জনয্ সহজ কেরন। আর সালাত
ও সালাম নািযল েহাক িবেশষভােব বাছাইকৃত রাসূ েলর উপর
িযিন আমানতদার। আর আমার �ভুর সালাত ও সালাম িকয়ামত
অবিধ সব সময় বিষর্ত েহা রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
এর উপর। আমীন।
অতঃপর,
েয সব আমল আ�াহ তাঁর বা�ােদর েথেক অিধক পছ�
কেরন এবং অিধক খুিশ হন, আ�াহর েগালামীেক পিরপূ ণর্
বা�বায়ন করেত একজন বা�া েস আমলগুিল করে, েয েচ�া ও
পির�ম কের তারই িভি�েত আ�াহর �িত বা�ার মহ�ত পূ ণর্তা
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লাভ কের এবং বা�ার �িত তার রেবর মহ�ত বা�ব রূপ
েনয়।
িবষয়িট েযেহতু এমনই, তাহেল একজন বা�ােক অবশয্ইআ�াহ
তা‘আলা েয সব আমল পছ� কেরন এবং েয সব আমেল িতিন
অিধক খুিশ হন, তা জানেত হেব। তারপর তােক অবশয্ই েস
আমলগুেলাজানার পর তদনু যায়ী আমল করার েচ�া করেত হেব
ও েসটা বা�বায়ণ ও সাবর্ক্ষিনক েসটার অনুগামী হওয়ার �েচ
চািলেয় েযেত হেব। আর আ�াহর দরবাের েসসব আমল করার
তাওিফক চাইেত হেব। েযমন, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম আ�াহর দরবাের এ বেল �াথর্না করেত، وﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﺬﻟي ﻳﺒﻠﻐ� ﺣﺒﻚ،إ� أﺳﺄلﻚ ﺣﺒﻚ وﺣﺐ ﻣﻦ �ﺒﻚ

�»

.«ﺟﻌﻞ ﺣﺒﻚ أﺣﺐ إﻲﻟ ﻣﻦ ﻧﻔﻲﺴ وأﻫ� وﻣﻦ اﻤﻟﺎء اﺒﻟﺎرد
“ে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� েপৗছা, েস আমল কামনা কির। ে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” 1।
০

আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর অপার অনু �হ ও িহকমত হল, েয
অভী� লক্ষয্েকিন বা�ার জনয্ পছ� কেরন এবং মহ�ত
কেরন, তা হািসল করার জেনয্ আ�াহ তা‘আলা এমন একিট
মাধয্ম িনধর্ারণ কন, যার �ারা বা�া তার অভী� লেক্ েপৗছু েত
পাের। এরই ধারাবািহকতায় আ�াহ তা‘আলা বা�ার সবেচেয়
মহান উে�শয্ ও সেবর্া� লক্- আ�াহর ৈনকটয লাভ ও তার
স�ি� অজর্ তা- হািসেলর জনয্িকছু মাধয্ম ও উপকরণ িনধর্ার
কের িদেয়েছন, আর তা হে�, আ�াহর উপর ঈমান এবং সৎ
আমল করা; যা আ�াহ তার বা�ােদর জনয্ শরী‘আত িহেসেব
�দান কেরেছন এবং তার রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বণর্না কেরেছ। এমনিক ইসলাম ইসলাম, তার যাবতীয় আকীদা
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িতরিমযী, হাদীস নং ৩৪৯০ ; মু�াদরােক হািকম, হাদীস নং ৩৬২১। দু বর্ল

সনেদ। তেব িতরিমযী এর অপর বণর্ন,
ﺮ
َ ﺒ
َ
َ ﺣُﺐ
»َلُﻚَ ﺣُﺒَّﻚَ وَﺣُﺐَّ ﻣَﻦْ ﺒ
َ و
« َ ﺣُ ِّﻚ
ﻤَﻞٍ �ﻘَِّبُ إِ ﻟﻰ
� ّ
،َ�ُُِّﻚ
ُ

হাদীস নং ৩২৩৫; এর পেক্ষ সমথর্ক হাদীস িহেসেব িবেবিচত। যা এক
সহীহ হাদীস। [স�াদক]
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ও িবধান সবই আ�াহর স�ি� ও ৈনকটয্ে বা�বািয়ত কের।
আ�াহ তা‘আলা বেলন,
� ٰ
ْ
َ �َ َو ۡٱ� َت ُغ ٓوا ْ إ َ ۡ�هِ ٱل ۡ َوسِيلَ َة َو
َ ّ ْ ِين َء َام ُنوا ْ ّ�َ ُقوا
َ َ�ّ َٓ ُّ َها
� ﴿
� ٰ ِه ُدوا ِ� َسبِيلِهِۦ
ِ
ُۡ ُ ّ ع
َ
[٣٥ :﴾ ]اﻟﺎﺋﺪة٣ ََلَ� ۡم �فل ُِحون
েহ মুিমনগণ, আ�াহর তাকওয়া অবল�ন কর এবং তার
ৈনকেটয্র অনস�ান ক, আর তার রা�ায় িজহাদ কর, যােত
েতামরা সফল হও। [সূ রা মােয়দা, আয়াত: ৩৫]
ََ ۡ َ ْ ُ
আ�াহর বাণী:  َو ۡٱ� َتغ ٓوا إ ِ ۡ�هِ ٱل َوسِيلةএর অথর্ হ, েতামরা েনক
আমল তালাশ কর, যােত তা িদেয় আ�াহর ৈনকটয্ লাভ করেত
পার। আর তা হে�, যাবতীয় েনক আমলসমূ হ, যা �ারা একজন
বা�া তার রেবর ৈনকটয্ লাভ করেত পাের এবং আ�াহর স�ি,
মহ�ত ও কােছ থাকার েসৗভাগয্লােভ ধনয্ হয়।
এখােন একিট কথা মেন রাখেত হেব, ইসলামী শিরয়েত
যত �কার েনক আমেলর কথা বলা হেয়েছ, সব েনক আমেলর
ফিযলত ও মযর্াদা এ নয় এবং সমান নয়। যিদও সম� েনক
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আমেলর েক্ষে� মূলনীিত , আ�াহ তা পছ� কেরন এবং
তােত আ�াহ স�� ও খুিশ হন, িক� আ�াহর িনকট ি�য় ও
পছ�নীয় হওয়ার িবেবচনায় আমলসমূ েহর মেধয্ পাথর্কয্ 
এবং আমলসমূ েহর িবিভ� �র আেছ। একিট আমল অপর
আমেলর তুলনায় অিধক গুরু�পূণর্ হওয়া বা আ�াহর িন
অিধক পছ�নীয় হওয়া �াভািবক। এ কারেণ েদখা যায়, েকান
আমল অিধক উ�ম আবার েকান আমল কম উ�ম আবার েকান
আমল শুধু উ�ম। আমেলর �র ও মযর্াদা অসংখয্ ও অগিণ
আর মানু ষও এ সব আমেল �িব� হওয়ার েকে� িবিভ�
পযর্ােয়র হয়। �েতয্েকই �থমত আ�াহ তা‘আলার কতৃর্ক তার
�িত �দ� তাওফীক অনু সাের, তারপর আ�াহর নাম, িসফাত ও
কমরসমূ হ স�েকর্ জানার েক্ষে� তারতেময্র িভ, তারপর
শরী‘আত অনু েমািদত েনক আমলসমূ েহর ফযীলত, েসগুেলার ৈবধ
সময়, ও অৈবধ সময় স�েকর্ জানার পাথর্ের িভি�েত তা
িনধর্ািরত হেয় থােক। কার, একই েনক আমল শুধুমা� আমল
িহেসেব কখনও কখনও আ�াহর িনকট ে��� লাভ কের থােক;
তখন আ�াহর িনকট েসিট অনয্ আমেলর তুলনায় বড় িহেসেব
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গণয্ হ, আর েস জনয্ আ�াহ েসটােক অিধক ভােলাবােসন।
েযমন, ঈমান, সালাত ইতয্ািদ েনক আমলসমূহ। অনুরূপভাে
সমেয়র কারেণও অেনক সময় েনক আমলসমূ েহর মেধয্ পাথর্ক
পিরলিক্ষত হয়। ফেল তুলনামূল ক ক ফিজলতপূ ণর আমল তার
ৈবধ সমেয় আদায় করােত আমলিটর সাওয়াব অিধক ও আ�াহর
িনকট অিধক ি�য় হেয় থােক, ঐ সমেয় তুলনামূ লক অিধক
ফিজলত-পূ ণর আমলসমূ হ আদায় করার তুলনায়। েযমন, আযােনর
সময় কুরআন িতলাওয়াত করার তুলনায় মুয়াি�েনর সােথ
আযােনর শ�গুেলা উ�ারণ করা অিধক উ�। অথচ সাধারণত
কুরআন িতলাওয়াত করা সামি�ক িদক িবেবচনায় সেবর্া�
িযিকর।
আবার অেনক সময় আ�াহ তা‘আলা েকােনা েকােনা
আমলেক অনয্ানয্ আমেলর তুলনায় অক মহ�ত কেরন।
কারণ, তার ফায়দা ও �ভাব অেনক েবিশ হেয় থােক এবং তা
জনকলয্াণমুখ হেয় থােক। েযমন, আ�ীয়তা স�কর্ বজায় রাখ,
আ�াহর িদেক দাওয়াত েদয়া, দান খায়রাত করা ইতয্ািদ।
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এ িবষয়িটেক আরও �� কের তুেল ধেরন, মহামানয্দু ই
ইমাম; শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইিময়য্াহ র. এবং তার
ছা� আ�ামা ইবনু ল কাইেয়য্ম র.। তারা িবষয়িট আরও ��
কেরন:
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইব্ন তাইিময়য্াহ . মাজমু‘ ফাতওয়ায়
[২২/৩০৮] উে�খ কেরন,
“অেনক আেলম বেলন, হািদস িলিপব� করা, নফল সালাত
হেত উ�ম। আবার েকান েকান েশখ বেলন, রােতর অ�কাের
যখন েকউ েদেখ না, তখন দু ই রাকাত সালাত আদায় করা,
একশ হািদস িলিপব� করা হেত উ�ম। অপর একজন ইমাম
বেলন, বরং উ�ম হল, এ কাজ করা ও কাজ করা। মানু েষর
অব�ার িভ�তার কারেণ আমলসমূ েহর উ�ম হওয়ার িবষয়িটও
িবিভ� হেয় থােক। অেনক সময় েদখা যায়, একই আমল কখেনা
েসিট উ�ম হয়, আবার কখেনা তা উ�ম হয় না অথবা তা িনিষ�
হেয় থােক। েযমন, সালাত: সালাত আদায় করা কুরআন
িতলাওয়াত হেত উ�ম। আর কুরআন িতলাওয়াত িযিকর করা
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হেত উ�ম, আর িযিকর করা, দু ‘আ করা হেত উ�ম। তারপর
িনিষ� সমেয় সালাত আদায় করা, েযমন ফজেরর সালােতর পর,
আসেরর সালােতর পর এবং জুমার খুতবার সময় সালাত আদায়
করা হারাম। তখন কুরআন িতলাওয়াত করা, অথবা িযিকর করা
অথবা দু ’আ করা অথবা (খুতবা) মেনােযাগ সহকাের �বণ করা
সালােতর েথেক উ�ম”।
আ�ামা ইবনু ল কাইেয়য্ম র. ‘মাদাের-জুস সােলকীন’ �ে�
ইবাদেত এই দূ রবতর্ী িফকহ স�েকর্ যা উে� কেরেছন, এখােন
সংিক্ষ� আকাের আমরতা বণর্না করিছ। িতিন বেল,
‘মেন রাখেব, সবর্াব�ায় এবং সব জায়গায় উ�ম হ, ঐ
অব�া ও সমেয়র মেধয্ েকান কাজিট করেল আ�াহর স�ি� ও
মহ�ত অজর্ন করা যা, তার �িত সজাগ দৃ ি� রাখা এবং ঐ
সমেয়র দািব ও চািহদা অনু যায়ী েস আমল করা েয আমেল
আ�াহ তা‘আলা রািজ-খুিশ ও স�� হন।
আর এরাই হল, �কৃত ইবাদতকারী। এর পূ েবর্ যােদর কথা
উে�খ করা হয়, তারা হেলন, িবেশষ �কৃিতর ইবাদতকারী।
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তােদর মেধয্ েকােনা বয্ি� যখ েকােনা ধরেনর ইবাদত, যার
সােথ েস িনেজেক স�ৃ � কেরেছ, যখন েস তা েথেক িনেজেক
পৃথক কের তখন েস মেন করেত থােক েয, তার ইবাদেত ঘাটেত
হেয়েছ ও েস ইবাদত করা েছেড় িদেয়েছ। এেত কের এ
েলাকিটর আ�াহর ইবাদত একেপেশ প�িতেত হয়। পক্ষা�ের ে
�কৃত ইবাদতকারী তার ইবাদত েকােনা িকছু েক অনয্ িকছুর
উপর �াধানয্ েদওয়ার মত সুিনিদর্� েকােনা উে�শ থােক না।
বরং তার উে�শয্ হ, আ�াহর স�ি�র অনু স�ান করা; তা
েযখােনই পাওয়া যাক না েকন। ফেল তার ইবাদেতর িভি� হল,
সব সময় দাসে�র িবিভ� �ের �ানা�িরত হেত থাকা। যখনই
তার জনয্ েকােন একিট ইবাদেতর �ান উদয় হয়, তখন েস তার
িপছেন ছু টেত থাকেব এবং তা িনেয়ই বয্ থাকেব, যতক্ষণ ন
তার জনয্ অপর একিটইবাদেতর �ার উ�ু � হয়। এ হল, তার
চলার পেথর প�িত; এ ভােবই েশষ হেত থােক তার গিত। তুিম
যখন আেলমেদর েদখেব তখন, তােকও আেলমেদর সােথ েদখেত
পােব। আবার যখন তুিম আেবদেদর েদখেব, তােকও তােদর
সােথ েদখেব। অনু রূপভাে যখন তুিম মুজািহদেদর েদখেব,
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তােকও তােদর সােথ েদখেব। আর যখন তুিম িযিকরকারীেদর
েদখেব, তখন তুিম তােকও িযিকরকারীেদর সােথ েদখেব। আর
যখন তুিম মুহিসনেদর েদখেব, তখন তুিম তােকও তােদর সােথ
েদখেব। এরা হল, �কৃত ইবাদতকারী যারা েকােনা িনধর্িরত
ধরা-বাঁধা িনয়ম নয়, আর যারা েকােনা শেতর্র ব�েনও আব�
নয়।’
আ�াহর িনকট ি�য় আমল েকানিট তার আেলাচনা শুর
করার পূ েবর্ আমােদর জনয্ জরুির, কেয়কিট গুরু�পূণর্ িব
আেলাচনা করা, যার উপর েনক আমল কবুল হওয়া না হওয়া,
সাওয়াব লাভ করা না করা এবং আিখরােতর আমেলর �ারা
উপকার লাভ করা না করা ইতয্িদ জরুির িবষয়সমূহ িনভর্
কের। আর তা হল:এক- সম� আমল েকবল আ�াহর জনয্ করা। অথর্
আমল করা �ারা উে�শয্ হে, আ�াহর স�ি� অজর্, তােক
রািজ-খুিশ করা, আ�াহ িনকট বা�ার জনয্ েয সব েনয়ামত ও
িবিনময় রেয়েছ, তার আশা করা। আর অ�রেক মানু েষর দৃ ি�
12

হেত স�ূ ণর্ খািল করা এবং দুিনয়ােত মানুষ েথেক িক লাভ
করেব তার �িত েকান �কার �েক্ষপ না কর আর অ�র
�ততম েয ফেলর আশা করেত থােক তা েথেকও মু� করা।
দু ই- ইবাদেত িনয়েতর পাথর্ক করা। অেনেক মেন কের, এ
শতর্ এবং ইখলাস একই কথা। িক� বা�বতা হল, দু িট এক নয়,
িভ� িভ� িবষয়। ইবনু ল কাইেয়য্ম র. বেলন, ‘ইবাদেত িনয়ত
করা ইখলাস েথেক আরও একিট বিধর্ত ও অিতির� িবষ।
কারণ, ইবাদেত ইখলাস হল, অনয্েক বাদ িদেয় েকবল ম‘বুেদরই
ইবাদত করা। আর ইবাদেতর িনয়েতর দু িট �র আেছ:
১. ইবাদতেক �াভািবক কাজ-কমর্ েথে পাথর্ক করা।
২. এক ইবাদতেক অপর ইবাদত েথেক পাথর্ক করা।
িতন- ইবাদেত য�বান হওয়া। অথর্া আ�াহ তা‘আলা
েযভােব ইবাদত করােক পছ� কেরন এবং বা�ার �িত স��
হন, েসভােব ইবাদতেক বা�বায়ন ও আদায় করার জনয্ আ�াণ
েচ�া করা। এ শেতর্র দািব হ, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইি
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ওয়াসা�াম এর সু �াত ও তার সাহাবীগণ যার উপর �িতি�ত তার
অনু করণ-অনু সরণ করা।
চার- েনক আমলসমূ েহর সাওয়ােবর েহফাজত ও সংরক্ষ
করা। আর তা হল, আমলেক ন� বা বরবাদ করার কারণ হয়,
এমন সব িবষয় হেত িবরত ও সতকর্ থাকা। েযম, িরয়া বা
েলাক েদখােনার জনয্ আমল কর, মানু ষেক েখাঁটা েদয়া ও ক�
েদয়া, আ�তৃি�েত েভাগা, গণক ও জাদু করেদর িনকট যাওয়া,
ইতয্ািদ কমর্ক।
অনু রূপভােব একজন আমলকারীেক অবশই এমন সব
িকছু েথেক িবরত থাকেব, েযগুেলা িনেজর আমেলর সাওয়াব
অেনয্র িনকট চেল যাওয়ার কারণ য়। এিট অেনক সময়
দু িনয়ােত কােরা উপর জুলুম করার কারেণ হেয় থােক অথবা
কােরা হক ন� করা বা েকােনা ধরেনর ক� েদয়ার কারেণ হেয়
থােক। েযমন, গীবত করা, গািল েদয়া, চুির করা, মুিমন ভাইেক
পিরতয্াগ কর- েয পিরতয্াগ শর‘আেত িনিষ�, ইতয্ািদ।
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আমরা এখন আ�াহর িনকট ি�য় আমলসমূ েহর বণর্না
করব। েস গুেলা হ িন�রূ:
এক. আ�াহর িনকট সবর্ািধক ি�য় আম, আ�াহর �িত ঈমান
আনা:
েযমন, রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
ٌ
«»ﺐُّاﻷﻋﻤﺎل إﻰﻟ اﷲ إﻳﻤﺎن ﺑﺎﷲ
“আ�াহর িনকট সবর্ািধক ি�য় আম, আ�াহর �িত ঈমান
আনা” 2।
১F

আ�াহর �িত ঈমান আনার অথর: তাওহীেদর �িত ঈমান
আনা। অথর্া যাবতীয় ইবাদত একমা� আ�াহর জনয্ কর। আর
তা সংঘিটত হেব, অ�েরর আমলসমূ হ েকবল আ�াহর জনয্
করা। আর অ�-�তয্ে�র আমল অ�েরর আমলসমূেহর অনুসারী।
কারণ, ঈমান অেনকগুেলা শাখা �শাখা ও অসংখয্ আমেলর নাম
2

আবু ইয়া‘লা, ১২/২২৯; হাদীস নং ৬৮৩৯। মুনিযরী হাদীসিটেক হাসান

বেলেছন।
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তার মেধয্ িকছু আেছ অ�েরর আম, আবার িকছু আেছ অ��তয্ে�র আমল। আর সবর্ািধক গুরু�পূণর্ ও জর, অ�েরর
আমল। কারণ, অ�েরর আমল সব সময় এবং সবর্াব�ায় �িতিট
�া� বয়� নারী-পুরুেষর জনয্ আবশয্কীয়। যখন েকা বা�া
েথেক অ�েরর আমল দূ র হেয় যায়, তখন তার ঈমানও দূ র হেয়
যায়। েযমিনভােব ঈমােনর বািহয্ক আমলসমূহ অথর্া অ��তযে�র আমল, তা িবশু� হওয়া ও �হেযাগয্ হওয় িনভর্র কের
অ�েরর ঈমােনর উপর; যা মূ ল বেল �ীকৃত। এ কারেণই আ�ামা
ইবনু ল কাইেয়য্ম র. ‘বাদােয়‘উল ফাওয়ােয়দ’ িকতােব িলেখন:‘সু তরাং অ�েরর িবধান িক তা জানা অ�-�তয্ে�র িবধন জানা
হেত অিধক গুরু�পূণর্। ক, এিটই হে� আসল, আর অ��তয্ে�রিবিধ-িবধান এর শাখা-�শাখা’।
একজন মুিমেনর িনকট �ীেনর আসল মূ লকথা ও মূ ল িভি�
হে� েয েস তার অ�েরর আমল েথেক শুরু কর, যার সূ চনা
হেব ইলেমর েসৗ�যর্ স�েকর্ জানা ও তা র রেবর  েথেক
�া� িবিভ� সংবােদর উপর, যা েথেক অ�েরর সকল আমেলর
ফলাফল লাভ হয়। েযমন, আ�াহর �িত দৃ ঢ়-িব�াস, �ীন বা
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আনু গতযেক একমা� আ�াহর জনয্ একিন� করা, আ�াহর জনয্
মহ�ত করা, আ�াহর উপর ভরসা করা, আ�াহর শুকিরয়া
আদায় করা, আ�াহর শর‘ঈ ও কাদরী ফায়সালার উপর ৈধযর
ধারণ করা, আ�াহেক ভয় করা, আ�াহর িনকট আশা করা,
আ�াহর জনয্ ব�ু ও দু শমিন করা, আ�াহর জনয্ িবনয়ী হওয়,
আ�াহর জনয্ অপমািনত ও লাি�ত হওয়া, আ�াহর ফায়সালায়
�শাি� লাভ করা ইতয্াি বহু আমলেক আবশয্ক কের
ঈমােনর �কাশয্ ও েগাপনআমলসমূ হ পালন করার প�িত
ও পিরমােনর িদক িবেবচনায় মানু েষরও মযর্াদা ও ে�ণীর
িবিভ�তা হেয় থােক; [সবাই এক পযর্ােয়র বা এক �েরর হয়
না।] তােদর মেধয্ কতক মানুষ আে, যারা তােদর িনেজেদর
উপর জুলুমকারী। আবার কতক আেছ, মধযপ�ী, আবার কতক
আেছ, যারা ভােলা কােজ অ�সর। এ িতনিট �েরর মানু েষর মেধয্
�িত �েরর মানু েষর আরও অসংখয্ ে�ণী িবনয্াস আ, যা আয়�
করা একমা� আ�াহ ছাড়া কােরা পেক্ষ স�ব নয়
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َ
আ�ামা ইবেন রজব রহ. « ﺤﻟﺪﻳﺚ.. »أو�ن ﻲﻓ اﺠﻟﺴﺪ مﻀﻐﺔ
“মেন রাখেব েদেহর মেধয্ একিট েগাে�র টুকরা আে” এ
হািদেসর বয্খয্া করেত িগেয় বেল,
‘এখােন এ কথার �িত ইি�ত রেয়েছ েয, বা�ার অ��তয্� �ারা স�ািদত যাবতীয় কমর্কা সিঠক হওয়া, হারাম
েথেক িবরত থাকা এবং সে�হযু � িবষয়সমূ হ হেত েবঁেচ থাকা,
ইতয্াি সবই বা�ার অ�েরর কমর্কাে�র পিরশু�ত অনু যায়ীই
হেয় থােক। যখন অ�র হেব িনরাপদ, তার মেধয্ আ�াহর
মহ�ত এবং আ�াহ তা‘আলা যা মহ�ত কের, তার �িত
মহ�ত করা ছাড়া আর েকান িকছু র মহ�ত তার অ�ের �ান
পােব না বা থাকেব না এবং একমা� আ�াহর ভয় এবং আ�াহ
যা অপছ� কের তােত পিতত হওয়ার ভয় ছাড়া, আর েকান ভয়
তার অ�ের থাকেব না, তখন তার সম� অ�-�তয্ের আমল
িঠক হেয় যােব। তখন বা�ার অ�-�তয্� �ারা েকােন িনিষ�
কাজ সংঘিটত হেব না এবং সে�হ, সংশয়যু � িবষয়সমূ হ েথেক
হারােম পিতত হওয়ার আশ�ায় েবঁেচ থাকেব’।
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এখােন একিট �� যু ি�সংগত, তা হে�, ঈমান েকন
আ�াহর িনকট সবর্ািধক ি�য় আম?
উ�র: কারণ, ঈমােনর বা�বায়েনর মাধয্েম একজন বা�া
সম� মাখলু কাত েথেক মুখ িফিরেয় একমা� আ�াহর মুখােপক্
হেয় থােক। বা�ার অ�র আ�াহ ছাড়া সব িকছু েক বাদ িদেয়
একমা� এক আ�াহর িদেক ধািবত হয়। আর এিটই হল,
ইবাদেতর হাকীকত ও মমর্াথ; যার জনয্আ�াহ তা‘আলা মানু ষ ও
�ীন সৃ ি� কেরেছন, িকতাবসমূ হ নািযল কেরেছন, অসংখয্ নবী ও
রাসূ লেক দু িনয়ােত ে�রণ কেরেছন এবং সাওয়াব ও শাি�
িনধর্ারণ কেরেছন।
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবেন তাইিময়য্াহ র. মাজমু‘
ফাতাওয়ায় বেলন, ‘মানু েষর অ�র কখেনাই সম� মাখলু কাত
হেত অমুখােপক্ হেব না, িক� তখন হেব, যখন আ�াহই হেব
তার এমন অিভভাবক যার ইবাদত ছাড়া আর কােরা ইবাদত েস
কের না, তার কােছ ছাড়া আর কােরা কােছ েস সাহাযয্ চয় না,
তার উপর ভরসা করা ছাড়া আর কােরা উপর েস ভরসা কের না,
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আর একমা� আ�াহ েয সব িকছু েক পছ� কেরন তা ছাড়া অনয্
েকান িকছু েত েস খুিশ হয় না এবং েয সব িকছু েত আ�াহ স��
হন, তা ছাড়া অনয্ েকােন িকছু েত স স�� হয় না। আর আ�াহ
েয সবেক অপছ� ও ঘৃ ণা কেরন, েস সব িকছু েক েস অপছ� ও
ঘৃ ণা কের। আ�াহ যােদর সােথ দু শমিন রােখন তােদর ছাড়া আর
কােরা সােথ দু শমিন রােখ না। আ�াহ যােদর সােথ ব�ু� কেরন,
তােদর সােথই ব�ু� কের। তােদর ছাড়া আর কােরা সােথ ব�ু�
কের না। কাউেক বাধা িদেত বা বারণ করেত হেল, আ�াহর
জনযই বাধা েদয় ও বারণ কের। সু তরাং যখনই একজন বা�ার
�ীেন আ�াহর জনয্শি�শালী ইখলাস থাকেব, তখনই তার দাস�
পিরপূ ণরতা লাভ করেব এবং সৃ ি�কুল েথেক েস অমুখােপক্ষী হেব
আর আ�াহর জনয্ দাস� পিরপূ ণর্তা লাভ করেলই তা বা�ােক
িশরক ও কুফর েথেক বাঁচােত পারেব”।
এ কারেণই ঈমান, সেবর্া� ও সবর্ািধক ি�য় আমল।  আর
এ ছাড়া যত আমল আেছ, সব আমল আ�াহর িনকট ফিজলেতর
িদক িদেয় ঈমােনর েচেয় িন�পযর্ােয়।
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্ি�তীয়: আ�াহর িনকট সবর্ািধক ি�য় আম, আ�ীয়তা স�কর
অটুট রাখা।
�মাণ: রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
َﺔُ
ٌ
»ﺐُّاﻷﻋﻤﺎل إﻰﻟ اﷲ إﻳﻤﺎن ﺑﺎﷲ ،ﺛﻢ ﺻِﻠ الﺮﺣﻢ«
“আ�াহর িনকট সবর্ািধক ি�য় আমল আ�াহ �িত ঈমান
আনা তারপর আ�ীয় স�কর্ বজায় রাখ” 3।
২F

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেল,
 اﷲ ﺧﻠﻖ اﺨﻟَﻠْﻖَ
ُ
ﻣﻘﺎم
ﺣﻰﺘ إذا ﻓﺮَغ َ ﻣﻦ ﺧَﻠْﻘﻪ ﻗﺎﻟﺖِ الﺮَّ ِﺣ ُﻢ :ﻫﺬا
»
َ
َ
اﻟﻌﺎﺋﺬ ﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ،ﻗﺎل :ﻧﻌﻢ؛ َ
َ
أﻣﺎ ﺗَ ْﺮ َﺿ ْ َ
وأﻗﻄﻊ
� أن أﺻﻞ ﻣﻦ وﺻﻠ ِﻚ،
ﻮلُ
َ
ﻗﻄﻌﻚ؟! ﻗﺎﻟَ ْ
ﻣﻦ َ
ﺖ :ﺑ� ﻳﺎ رب ،ﻗﺎل :ﻓﻬﻮ ل ِﻚ ،ﻗﺎل رﺳ اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و
ِ
َۡ
ْ
َ ۡ
ُّۡ َ ُۡ
س ُدوا ِ� ٱ� ِ
�ض
ﺳﻠﻢ :ﻓﺎﻗﺮؤوا إن ﺷئﺘﻢَ � ﴿ :هل َع َس ۡي ُت ۡم إِن
َوَ�َت ۡم أن �ف ِ
َ ُ َ ّ ُ ٓ ْ َ ۡ َ َ ُ ۡ ُوْ� ٰٓ َ ّ َ َ َ َ ُ ُ ّ ُ أ ص م ّ ُ ۡ َأَ� � ٰٓ َ َ ُ
َ �بۡ�ٰ َره ۡم
و�ق ِطعوا أرحام�م ِ�َ ٢ك �َِين لعنهم �َ ََََهم ۡ
�] ﴾ ٢ﻤﺪ] « [٢٣ ،٢٢ :رواه مﺴﻠﻢ[.

এর তাখরীজ গত হাদীেসর আেলাচনায় এেসেছ।
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3

“আ�াহ তা‘আলা মাখলু কেক সৃ ি� কেরন। মাখলু কেক সৃ ি� করার
কাজ স�� করার পর আ�ীয়তার-স�কর্ বল, এ (আ�াহর
কােছ)

হল,

আ�ীয়তা-স�কর্ িছ

করা

েথেক

আ�য়

�াথর্নকারীর �ান। িতিন বলেলন, হয্া, তুিম িক খুিশ হেব না,
আিম স�কর্ রািখ েয েতামার সােথ স�কর্ রােখ এবং আি
স�কর্ কতর্ন কির েয েতামার সােথ স�কর্ কতর্ন ক ের।
বলল, হয্া েহ রব! িতিন বলেলন, েতামােক তা েদয়া হল, রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলন, যিদ চাও েতামরা এ আয়াত
িতলাওয়াত করْ
ۡ َ
ُۡ َ ُّۡ
ُ َ َ َۡ ْٓ ُ ّ َُ َ ِ َ ۡ
٢ ام� ۡم
س ُدوا ِ� ٱ��ض و�ق ِطعوا أرح
﴿� َهل َع َس ۡي ُت ۡم إِن
ِ َوَ�َت ۡم أن �ف
ُ َ َ ٰٓ � �َُوْ� ٰٓ َ ّ َ َ َ َ ُ ُ ّ ُ أ ص م ّ ُ ۡ َأ
[٢٣ ،٢٢ :﴾ ]�ﻤﺪ٢ َ �بۡ� ٰ َره ۡم
ۡ َ�ِك �َِين لعنهم �َ ََََهم
.[]ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
“তেব িক েতামরা �তয্াশা করছ ে, যিদ েতামরা শাসন কতৃর্
পাও, তেব েতামরা যমীেন িবপযর্য় সৃি� করেব এবং েতামােদর
আ�ীয়তার ব�ন িছ� করেব? এরাই যােদরেক আ�াহ লা‘নত
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কেরন, তােদরেক বিধর কেরন এবং তােদর দৃ ি� সমূ হেক অ�
কেরন” 4। [সূ রা মুহা�দ, আয়াত: ২২, ২৩]
৩

অপর একিট হািদেস বিণর্, রাসূ ল সা�া�াহু আলইিহ ওয়াসা�াম
বেলন, .«“ »ﻟﻌﻦ اﷲ ﻗﺎﻃﻊ الﺮﺣﻢআ�াহ আ�ীয়তার স�কর্ ন�
কারীেক অিভশাপ কেরন” 5।
৪F

আেলমগণ বেলন, ‘আ�ীয়তা স�কর্ রক্ষার মূল কথা ,
েমেহরবানী করা ও অনু �হ করা’। আ�ামা কুরতবী রহ. বেলন,
‘রােহম বা স�কর্ বজায় রাখ’ এর-স�কর্ দ ধরেনর হেয়
থােক। এক-সাধারণ স�কর, দু ই-িবেশষ স�কর”।
সাধারণ স�কর: বয্াপক ও িব�ৃ: আর এিট হল, �ীিন
স�কর্। একজন মানুেষর সােথ ঈমানী ব�েনর কারে, তার
সােথ সু -স�কর্ রাখ, ঈমানদারেদর মহ�ত করা, তােদর
সহেযািগতা করা, তােদর কলয্ােণ কাজ কর, তােদর ক্ষিত 
এমন েকােনা কাজেক তােদর েথেক �িতহত করা, তােদর জনয্
4

বু খারী, ৪৮৩০; মুসিলম, হাদীস নং ২৫৫৪। [স�াদক]

5

হাদীসিট এ শে� েকাথাও পাই িন। [স�াদক]
23

নয্ায় িবচার �িত�া কর, তােদর েলন-েদন ও যাবতীয় বয্বহািরক
কমর্কাে� ৈবষময্ দূর করা এবং তােদর নয্ায় সংগত অিধকা
�িত�া ও তােদর হকগুেলা আদায় কর। েযমন, অসু �েদর
েদখেত যাওয়া, তােদর হক সমূ েহর বয্াপাের সেতন থাকা,
তােদর েগাসল েদওয়া, তােদর উপর জানাযার সালাত আদায়
করা, দাফন-কাফন ইতয্ািদেত শিরক হওয়।
িবেশষ স�কর: আর তা হল, মাতা-িপতা উভয় িদক েথেক
িনকটা�ীয়তার-স�কর্ রক্ষা করা। সুত তােদর হ�সমূ হ,
তােদর িবেশষ অিধকারসমূ হ ও অিতির� দািয়� আদায় করা
স�ােনর উপর ওয়ািজব। েযমন, মাতা-িপতার খরচ বহন করা,
তােদর েখাঁজ-খবর েনয়া, �েয়াজেনর সময় তােদর পােশ দাঁড়ােনা
েথেক েবখবর না থাকা ইতয্াি। আর যখন বহু আ�ীেয়র
অিধকার একি�ত হয়, তখন েযিট িনকট হওয়ার িভি�েত
অ�ািধকার পােব েসিট, তারপর েযিট তুলনামূ লক কােছ েসিট
�দান করেব।
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আ�ামা ইবনু আিব জামরাহ বেলন, “আ�ীয়তার স�কর্
বজায় রাখা অেনক সময় মালামাল বা ধন-স�দ �ারা হয়,
�েয়াজেনর সময় সাহাযয্ করা �ারা হ, ক্ষিতেক �িতহত কর
�ারা হয়, মানু েষর সােথ হািস-খুিশ বয্বহার �ারা হ, েদা‘আ করা
�ারা হয়, সাধয্ অনুযায়ী কারও কােছ কলয্াণকর িকছু েপৗঁছােন
�ারা হয়, সাধয্ ও সামথর্য্ অনুযা মানু ষেক ক্ষিত হে বাঁচােনা
�ারা এবং তােদর উপকার করা �ারা হয়। আর আ�ীয়তারস�কর্ বজায় রাখা তখন কতর্বয্, যখন আ�ীয়গণ ঈমানদার
হেয় থােক। আর যিদ ঈমানদার না হেয় কােফর অথবা ফােজর
হয়, তখন আ�া� স�ি�র তােদর সােথ স�কর্ িছ� করাই হল
স�কর্ বজায় রাখা। তেব শতর্ হ, তােদর নিসহত করেত হেব
ও জানােত হেব, তারা যিদ আ�াহর �িত ঈমান না আেন এবং এ
অব�ার উপর অটল থােক, তাহেল তারা সতয্ েথেক অেনক দূের
সের যােব এবং তােদর িপছেন পেড় থাকেত হেব। তেব তােদর
অনু পি�িতেত তারা যােত, ঈমান �হণ কের তার জনয্ েদায়া করা
�ারা তােদর সােথ সু -স�কর্ বজায় রাখা যা”।
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িতন: আ�াহর িনকট ি�য় আমল হে�, সৎ কােজর আেদশ েদয়া
ও অসৎ কাজ হেত িনেষধ করা:
�মাণ: রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
 ﺛﻢ اﻷمﺮُ ﺑﺎﻤﻟﻌﺮوف، ﺛﻢ ﺻﻠﺔُ الﺮﺣﻢ،»ﺐُّ اﻷﻋﻤﺎل إﻰﻟ ﷲ اﻹﻳﻤﺎنُ ﺑﺎﷲ
.«ﻨﻟ�ُ ﻋﻦ اﻤﻟﻨﻜﺮ
“আ�াহর িনকট সবর্ািধক ি�য় আম, আ�াহর �িত ঈমান
আনা, তারপর আ�ীয়-স�কর্ বজায় রাখ, তারপর ভােলা কােজর
6
আেদশ েদয়া এবং অসৎ কাজ হেত িনেষধ করা” ।
৫F

মা‘রু: সম� ভােলা কাজ ও ইবাদতেক মারু বলা হেয়
থােক। ভােলা কাজেক মারূফ (জানা িবষয়) এ জনয্ বলা হ,
কারণ, একজন জ্ঞানী েলাক বা সিঠক �কৃিত অিধকারী েলাক
বলেতই এিট জােন। আর সবর�থম ও সবর্ািধক গুরু�পূণর্ ম
হল, একমা� আ�াহ যার েকােনা শিরক নাই তাঁর ইবাদত করা,
ইবাদতেক শুধু তার জনয্ই একিন করা এবং
6

�াগু হাদীস।
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ইবাদেত তাঁর

সােথ কাউেক শিরক না করা। তারপর যত ইবাদত বে�গী আেছ
েযমন-ফরয, ওয়ািজব, নফল ইতয্ািদ সবই সৎ কােজরঅ�ভুর্।
মুনকার [অ�হণেযাগয কাজ]: েয সব কাজ েথেক আ�াহ ও
তার রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামিনেষধ কেরেছন, সবই
হল, মুনকার। সু তরাং সব ধরেনর গুনা, তা কবীরা েহাক বা
সগীরা সবই মুনকার। কারণ, িবশু� িবেবক ও সিঠক �কৃিত
এগুেলাে অ�হণেযাগয্ িবেবচন কের। আর সবেচেয় বড়
মুনকার বা অনয্ায় হ, আ�াহর সােথ শরীক করা।
সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কাজ হেত িনেষধ করা মুিমন
ও মুনােফকেদর মেধয্ পাথর্ক িনধর্রণ কের েদয়, এিট মুিমেনর
িবেশষ ৈবিশ�য।
সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ কাজ হেত িনেষধ করার
িতনিট �র আেছ, েযগুেলা রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
হািদেস বণর্নাকেরেছন। িতিন বেলন,
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ْ
ْ
ْ
ْ
ّ
ا
�ﺴﺘﻄﻊ
 ﻓﺈن لﻢ،�ﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻠﺴﺎﻧﻪ
 ﻓﺈن لﻢ، ﻓﻠﻴﻐ�ِه ﺑﻴﺪه
ًﻣﻨ�ﻢ ﻣﻨﻜﺮ
»َﻦْ رأى
.[ﻓﺒﻘﻠﺒﻪ؛ وذلﻚ أﺿﻌﻒ اﻹﻳﻤﺎن« ]أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ
“েতামােদর মেধয্ েকউ যখন েকান অনয্ায় সংঘিটত হে
ে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 অ�র �ারা ঘৃ ণা করেব। এিট হল, ঈমােনর সবর্িন� �” 7।
৬F

অনু রূপভােব িতনিট গুণ আ, একজন ভােলা কােজর
আেদশকারী ও অসৎ কােজর িনেষধকারীর মেধয্ এ িতনিট গু
থাকা অতীব জরুির।
১- ইলম: েয ভােলা কাজিটর আেদশ েদেব েস স�েকর্
তােক অবশয্ই জানেত হেব এবং েয খারাপ কাজ হেত মানুষেক
িনেষধ করেব, তার স�েকরও তার সময্ক জ্ঞান থা হেব।

7

মুসিলম, হাদীস নং ৪৯।
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২- েকামলতা: েয কােজর আেদশ েদেব এবং েয কাজ হেত
মানু ষেক িনেষধ করেব, েস িবষেয় তােক অবশয্ই েকামল হেত
হেব।
৩- ৈধযর: জুলুম িনযর্াতেনর উপর ৈধযর্শী হেত হেব।
েযমন,

েলাকমান হািকম তার েছেলেক েয অিসয়ত কেরন

আ�াহ তা‘আলা কুরআেন তার বণর্না েদ, যােত মানু ষ তার
অনু করণ কের এবং তা তােদর জীবেন বা�বায়ন কের। আ�াহ
তা‘আলা বেলন,
ۡ َ َ ّ
َ َ�
ۡ
َ َ َ َ ٓ َ َٰ َ ۡ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ
ّ ُ﴿َٰب
�ِ وف وٱنه ع ِن ٱلمنك ِر وٱص
َ أق ِِم
ِ لصَل ٰوة َوأ ُم ۡر بِٱل َم ۡع ُر
ۖ� ما أصابك
ُۡ
َ َ ّ
[١٧ :﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن١ ِِنَ �ٰل ِك م ِۡن َع ۡز ِم ٱ� ُمور
“েহ আমার ি�য় বৎস, সালাত কােয়ম কর, সৎকােজর আেদশ
দাও, অসৎকােজ িনেষধ কর এবং েতামার উপর েয িবপদ আেস
তােত ৈধযর্ ধর। িন�য় এ গুেলা অনয্তম দৃঢ় সংকে�র ”।
সৎকােজর আেদশ ও অসৎ কাজ হেত িনেষধ করার পূ েবর্ ইলম
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 ৈধযর্ ধরেত হেব।
চার: আ�াহর িনকট সবর্ািধক ি�য় আম হে�, ফরযসমূ হ:
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তার �ীয় রেবর পক
হেত বণর্না কেরবেলন,
َّ وﻣﺎ ﺗﻘﺮَّب إﻲﻟَّ ﻋﺒﺪي �ﻲﺸ ٍء أﺣ إﻲﻟ،»ى ﻲﻟ وﻴﻟًﺎ ﻓﻘﺪ آذﻧﺘُﻪُ ﺑﺎﺤﻟﺮب
ْ
ُ ﺎ اﻓﺮﺘﺿ
.[ﺖ ﻋﻠﻴﻪ« ]ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري
“েয বয্ি� আমার েকােন ব�ুর সােথ দু শমিন কের, আিম
তার সােথ যু � েঘাষণা কির। বা�ার উপর আিম যা ফরয কেরিছ,
তা আদায় করার মাধয্েম আমার বা�া যতটুকু আমার ৈনকটয
লাভ করেত পাের, আর েকান িকছু �ারা েস তা করেত পাের
না”। [বুখাির]
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বাণ: » ﺎﻋدى ﻲﻟ
« ﻴﻟًﺎএেত আ�াহর অিল �ারা উে�শয্ হ, যারা আ�াহ স�েকর্
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জােন, আ�াহর আনু গতয্ করার বয্াপাে অটুট ও অিবচল এবং
আ�াহর ইবাদেত একিন�।
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর বাণ: »ﺎ اﻓﺮﺘﺿﺘﻪ
«� ﻋﻠﻴﻪারা উে�শয্ ফযসমূ হ। ফরেয আইন বা ফরেয িকফায়া
ও �কাশয্ ফরযসমূহসবই এর অ�ভুর্। ত�েধয্:
কমর্গ ফরযসমূ হ েযমন, ওযু , সালাত, যাকাত, সদকােয়
িফতর, েরাযা, ইহরাম, হজ, আ�াহর রােহ িজহাদ ইতয্ািদ।
তাযকীয়া (আ�িরক পিব�তা): েযমন, েযনা-বয্িভচা, হতয্,
মদয্পা, সু দ-েঘাষ, শূ কেরর েগা� খাওয়া, ইতয্ািদ হারামসমূ হ।
অনু রূপভােব �কাশয্ ও অ�কাশয্ যাবতঅ�ীল কমর্সমূ।
তাছাড়া অ�কাশয্ ফরযসমূ হ: েযমন আ�াহ স�েকর্ জান,
আ�াহর জনয্ ভােলাবাস, আ�াহর উপর ভরসা করা, আ�াহেক
ভয় করা।
আর আ�াহর িনকট সবর্ািধ ি�য় আমল এবং আ�াহর
ৈনকটয্ লােভ অিধক শি�শালী মাধয্ম , ফরযসমূ হ আদায়
31

করা। আর ফরযসমূ হেক েযভােব আদায় করেত িনেদর্শ েদয়া
হেয়েছ, েসভােব আদায় করার মাধয্েম মূলত িযিন ফরযসমূ হ
আদায় করার িনেদর্শ িদেয়েছ, তার স�ান, তা‘যীম ও তার
পিরপূ ণর্ আন গতয, আর রবুিবয়য্ােতর বড়�এবং দাসে�র হীনতা
�কাশ পায়। সু তরাং ফরযসমূ হ আদায় করা আ�াহর ৈনকটয্
লােভর সবর্ািধক গুরু�পূণর্ ও মহান আম
সবেচেয় পছ�নীয় ও গুরু�পূণর্  হে�, ওয়া� মত
সালাত আদায় করা।
ُ
ّ
�ﻲﺒَ ﺻ
ﺳﺄﻟﺖ
:ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ مﺴﻌﻮد – ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ – ﻗﺎل
.« »ﺼﻼة ﻰﻠﻋ وﻗﺘﻬﺎ: ّ اﻟﻌﻤﻞ أﺣﺐُّإﻰﻟ اﷲ؟ ﻗﺎل:اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ
“আ�ু �াহ ইব্ন মাসউদ রািদয়া�াহ আনহ হেত বিণর্,
িতিন বেলন, আ�াহর িনকট সবর্ািধক ি�য় আমল েকানিট? িতিন
বেলন, সময়মত সালাত আদায় করা” 8।
৭F

8

বু খারী, হাদীস নং ৫২৭।
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আ�ামা ইব্ন বা�াল রহ. বেলন, সালাতেক সালােতর �থম
সমেয়র মেধয্ আর� কর, েদিরেত আর� করা হেত অিধক
উ�ম। কারণ, সালাত ি�য় আমল হওয়ার জনয্ সালাতেক
েমা�াহাব সমেয়র মেধয্ আদায় করা শতর্ করা হেয়েছ
ইমাম তাবারী রহ. বেলন, “েয বয্ি� সালাতসমূহ িনধরিরত
সমেয় আদায় করার ক� কম হওয়া এবং সময়মত আদায় করার
মহান ফিযলত স�েকর্ জানা থাকা �ে�ও েকােনা �কার ওযর
ছাড়া ফরয সালাতসমূ হেক িনধর্িরত সমেয় আদায় কের না, েস
অনয্ানয্ দািয়� স�েকর্ আরও েবউদাসীন”।
সু তরাং সালাতেক সালােতর ওয়াে�র বাইের আদায় করা
হারাম। আ�াহ রা�ু ল আলামীেন এ িবষেয় বেলন,
َ
َ ُ
ُ َ ّ
َ ل ّل ِۡل ُم َص ّلٞ �ۡ ﴿ فَ َو
[٥ ،٤ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﻋﻮن٥ ِين ه ۡم َعن َص�ت ِ ِه ۡم َساهون
َ� ٤ �ِ
অতএব েসই সালাত আদায়কারীর জনয্ দুেভর্, যারা
িনজেদর সালােত অমেনােযাগী। [সূ রা মাউন, আয়াত: ৪, ৫]
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َ  ّل ِۡل ُم َص ّلঅথর্াৎ ‘সালাত
আ�াহ রা�ু ল আলামীেনর বাণী: �ِ
আদায়কারী’ �ারা উে�শয, যারা সালাত আদায়করার েযাগয, আর
তারা সালাত আদায় করার দািয়��া�। তারপর তারা তােদর
িনেজেদর

সালাত

আদায়

করা

হেত

অমেনােযাগী।

এই

‘অমেনাযাগী’ কেয়কভােব হেত পাের। এক- তারা এেকবাের
সালাত আদায় করা হেত গােফল বা অমেনােযাগী। দু ই- তারা
শরী‘আত িনধর্ািরত সমেয় সলাত আদায় করা হেত অমেনােযাগী।
ফেল তারা এক ওয়াে�র সালাতেক অনয্ ওয়াে�র মেধ িনেয়
আদায় কের। আ�ু �াহ ইব্ন আ�াস রািদয়া�াহ আনহমা েথেক
বিণর্, িতিন আয়ােতর বয্াখয্ায় বে, তারা সালাতেক িনধর্ািরত
সময় েথেক েদরীেত আদায় কের। আবুল আলীয়া হেত বিণর্,
িতিন বেলন, “তারা সালাতেক িনিদর্� সমেয় আদায় ের না এবং
সালােতর রুকু ও েসজদা ভােলাভােব আদায় কের ন”।
َ
َ ُ
সু তরাং [٥ :“ ﴿ َعن َص�ت ِ ِه ۡم َساهون﴾ ]ﻤﻟﺎﻋﻮنযারা িনজেদর সালােত
অমেনােযাগী”। [সূ রা মাউন, আয়াত: ৪, ৫] এর এক অথর, তারা
�থম সমেয় সালাত আদায় করা েথেক অমেনােযাগী। ফেল েস
সব সময় অথবা অিধকাংশ সময় সালাতেক েদরীেত আদায়
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কের। অপর অথর, েস সালাতেক েযভােব সালােতর আরকান ও
শতর্সমূহ সহকাের আদায় করার িনেদর্শ েদয়া হেয়ে, েসভােব
আদায় করা েথেক অমেনােযাগী। অনয্ অথর্ হ, েস সালােত
একা�তা এবং সালােতর অথর্ ও গুঢ় কথা স�েকর্ ি-গেবষণা
করা েথেক অমন� ও অমেনােযাগী।
পাঁচ. আ�াহ তা‘আলা েব-েজাড়েক অিধক পছ� কেরন
�মাণ:
.[ »�ن اﷲ وﺗﺮٌ �ﺐُّ الﻮﺗﺮ« ]رواه مﺴﻠﻢ:ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল, “িন�য় আ�াহ
তা‘আলা েবেজাড়; িতিন েবেজাড়েক পছ� কেরন” 9। [মুসিলম]
৮F

 وﺗﺮশে�র অথর্ এক, আর আ�াহর গুণ হওয়ার েক্ষ
 وﺗﺮশে�র অথর, আ�াহ একক, যার েকােনা শিরক েনই ও
েকােনা দৃ �া� নাই; িতিন তার স�ায় একক; সু তরাং তার অনু রূপ
িকছু েনই, েনই েকােনা সদৃ শ। িতিন তার িসফাত সমূ েহ একক;
9
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তার েকােনা সাদৃ শয্ েন; েনই েকােনা �িতমূ ি�র। িতিন তার কেমর্
একক; তার কেমর্ েকােন শিরক েনই। আর েনই েকােনা
সহেযাগী।
আবার েকউ েকউ বেলন, « »�ﺐ الﻮﺗﺮ-আ�াহ তা‘আলা েবেজাড়েক পছ� কেরন- এ কথার অথর্ হ, আ�াহর দরবাের
অিধকাংশ ইবাদত বে�গী ও আমেলর েক্ষে� -েজাড় আমল ও
ইবাদেতর ফিযলত েবিশ। [ফেল িতিন অিধকাংশ গুরু�পূণ
ইবাদত েব-েজাড় িনধর্ারণ কেরেছন] েযমন, আ�াহ তা‘আলা
সালাতেক পাঁচ ওয়া� িনধর্ারণ কেরেছন। তাহারাতেক িতনবার
কের করা, তাওয়াফ সাতবার, সাঈ সাতবার, পাথর িনেক্ষ
সাতবার, আইয়ােম তাশিরক িতনিদন, িঢলা-কুলু খ িদেয় পিব�তা
হািসল িতনবার ইতয্ািদ। অনু রূপভাে কাফনসমূ হ িতন কাপড়।
এছাড়াও আ�াহ তা‘আলা তার অিধকাংশ বড় বড় মাখলু কেক
েবেজাড় সৃ ি� কেরেছন। েযমন, আসমান সাতিট, জিমন সাতিট,
সমু� সাতিট, িদন সাতিট ইতয্াি।
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আবার েকউ েকউ বেলন, এ কথার অথর্ ঐ বা�ার গুেণর
সােথ স�ৃ � েয আ�াহর ইবাদত 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-েজাড় আমলকারীর আমল কবুল কেরন।
কাজী রহ. বেলন, েয েকােনা ব� আ�াহর সােথ সামানয্
হেলও মুনােসবত-স�কর- রােখ তা আ�াহর িনকট অনয্ানয
ব�সমূ হ েথেক অিধক পছ�নীয়, যার মেধয্ এস�কর থােক না।
আবার েকউ েকউ এখােন হািদসিটেক  وﺗﺮএর সালাত
স�েকর্ বলা হেয়েছ বেল দািব কের; তােদর �মাণ হল, এ
হািদস যােত রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
«»إن اﷲ وﺗﺮ �ﺐ الﻮﺗﺮ؛ ﻓﺄوﺗﺮوا ﻳﺎ أﻫﻞ اﻟﻘﺮآن
“আ�াহ েব-েজাড় িতিন েব-েজাড়েক পছ� কেরন, েহ
কুরআেনর অনু সারী, কুরআন েতামরা িভতর (িবিতর সালাত)
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আদায়

কর 10।”
৯

িতরিমিয

হািদসিট

বণর্না কেরন। িক�

হািদসিটেক শুধু এ অেথর্র উই �েয়াগ করার জনয খাস বা
িনিদর্� করা জরুির নয়। বরং হািদেসর অথর্িট বয্াপক অে
বয্বহার করাইসু ��।
ছয়: আ�াহর িনকট সবর্ উ�ম আম- মাতা-িপতার সােথ ভােলা
বয্বহার করা।
�মাণ:
 »ﻟﺖُ اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ:ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ مﺴﻌﻮد – ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ – ﻗﺎل

ُ ،« »ﺼﻼة ﻰﻠﻋ وﻗﺘﻬﺎ: ي اﻟﻌﻤﻞ أﺣﺐ إﻰﻟ اﷲ؟ ﻗﺎل:و ﺳﻠﻢ
: ﺛﻢ أي؟ ﻗﺎل:ﻗﻠﺖ

.[»ﻢ ﺑﺮ الﻮاﺪﻟﻳﻦ« ]واه اﺒﻟﺨﺎري
অথর, আ�ু �াহ ইব্ন মাসউদ রািদয়া�াহু আন হেত বিণর্,
িতিন বেলন, “আিম রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক
িজজ্ঞাসা করল, আ�াহর িনকট সেবর্া� আমল েকানিট? িতিন
বলেলন, “সময় মত সালাত আদায় করা” তারপর আিম বললাম,
10
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তারপর েকানিট? উ�ের িতিন বলেলন, “তারপর মাতা-িপতার
সােথ ভােলা বয্বহার কর” 11। [বণর্নায় বুখাি]
১০

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইি ওয়াসা�াম আমােদর জািনেয়
েদন, ইসলােমর গুরু�পূণর্ ও মহ ান ইবাদত সালা পর
আ�াহর িনকট পছ�নীয় আমল- মাতা-িপতার সােথ ভােলা
বয্বহার করা। আর রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওসা�াম এখােন
« »ﺛﻢশ� যা ধারাবািহকতা বুঝােনার জনয্ বয্বহার হেয় থােক ত
বয্বহার কের েকান আমেলর পর েকান আমল উ�ম তা বণর্ন
কের িদেয়েছন।
মাতা-িপতার গুরু� স�েকআ�াহ বেলনۡ َ ُ ّ ٓ ّ ْ ٓ ُ ُ ۡ َ ّ �َ َ ّ �َ َ َ َ
ّ ۚ � ًنا
َ َبۡلُغَنَ ع
َ َ ِند َك ۡٱلك
ّ
ٰ َ ٱل َ� ٰ ِ َ�يۡن إ ِ ۡح
ٰ ﴿وق
�ِ
ِمَا
ِ �� ُك َ �عبدوا ِ�َ ِيَاه و
ِ
َ َۡ ٓ َ ُ ُ َ َ
ٗ � ُه َما فَ َ� َ� ُقل َ ّ ُه َما ٓ أ ُ ّف َو َ� َ� ۡن َه ۡر ُه َما َوقُل َ ّ ُه َما قَ ۡو ٗ� َكر
٢ �ما
ِ أحدهما أو
ٖ
ِ
َۡ ۡ ّ ّ ُ َ َ ۡ ّ َ ّ ّ َ َ َ َ َُ ۡ ۡ َ
ّ � ُه َما َك َما
ٗ َ�َ َيا� َصغ
��ِ
ب ٱر
ِ
ِ َ وٱخفِض لهما جناح �ُ ِل مِن لرَ�ةِ وقل
[٢٤ ،٢٣ :﴾ ]ﻻﺮﺳاء٢
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“আর েতামার রব আেদশ িদেয়েছন েয, েতামরা তােক ছাড়া অনয্
কােরা ইবাদত করেব না এবং িপতা-মাতার সােথ সদাচরণ
করেব। তােদর একজন অথবা উভেয়ই যিদ েতামার িনকট
বাধর্েকয্ উপনীত , তেব তােদরেক ‘উফ’ বলেব না এবং
তােদরেক ধমক িদও না। আর তােদর সােথ স�ানজনক কথা
বল। আর তােদর উভেয়র জনয্ দয়াপরবশ হেয় িবনেয়র ডানা
নত কের দাও এবং বল, েহ আমার রব, তােদর �িত দয়া করুন
েযভােব ৈশশেব তারা আমােক লালন-পালন কেরেছন”। [সূ রা
ইসরা, আয়াত: ২৩, ২৪]
আ�াহ রা�ু ল আলমীন আরও বেলন,
َ ۡ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ
ُ ِ�َ ٱل ۡ َم ِص
َّ ك
[١٤ : ﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن١ �
﴿أ ِن ٱشكر ِ� ول ِ� ِ�ي
সু তরাং, আমার ও েতামার িপতা-মাতার শুকিরয়া আদায় কর।
�তয্াবতর্ন েতা আমার কােছই[সূ রা েলাকমান, আয়াত:১৪]
ُ ۡ َ
অথর্া আমরা তােক বললাম, ‘ أ ِن ٱشك ۡر ِ� َول َِ� ٰ ِ َ�يۡكআমার ও
েতামার িপতা-মাতার শুকিরয়া আদায় ক’ আয়ােতর বয্াখয্া
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েকউ েকউ বেলন, ‘আ�াহর জনয্ শুকিরয় ঈমােনর েনয়ামেতর
কারেণ, আর মাতা-িপতার শুকিরয়া তার লাল-পালেনর কারেণ’।
আেলমগণ বেলন, আ�াহ তা‘আলার পের কৃতজ্ঞতা ও স�য্বহ
(ইহসান ও শুক) ভােলা কােজর স�ৃ �তা, আনু গতয্ও মানয্তা
পাওয়ার সব েচেয় উপযু � মাখলু ক হল, মাতা-িপতা। কারণ,
আ�াহ তা‘আলা তাঁর ইবাদত, আনু গতয্ ও শুকয়া আদােয়র
সােথ যােদর স�ৃ � কেরন, তারা হেলন, মাতা-িপতা।
মাতা-িপতার সােথ ভােলা বয্বহার করার অ�ভুর্� হে, তােদর
সােথ স�ােনর সােথ উ�ম কথার মাধয্েমতােদর মুেখামুিখ হওয়া;
আর েসিট হেব তখনই যখন তা হেব সব রকেমর েদাষ�িটমু�।
: ﺛﻢ رﻏﻢ أﻧﻔﻪ!! ﻗﻴﻞ، ﺛﻢ رﻏﻢ أﻧﻔﻪ، »رﻏﻢ أﻧﻔﻪ:وﻗﺪ ﻗﺎل ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ
 ﻓﻠﻢ،  أدرك أ ﺑﻮ�ﻪ ﻋﻨﺪ الﻜﺮﺒ أﺣﺪﻫﻤﺎ أو ﻠﻛﻴﻬﻤﺎ:ﻣﻦ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ؟ ﻗﺎل
.[ﺪﺧﻞ اﺠﻟﻨﺔ« ]رواه مﺴﻠﻢ
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আর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল, “েলাকিটর নাক
কদর্মা েহাক, আবােরা েলাকিটর নাক কদর্মা েহাক, আবােরা
েলাকিটর নাক কদর্মা েহাক, িজজ্ঞাসা করা , েহ আ�াহর
রাসূ ল েলাকিট েক? রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
বলেলন, েয বয্ি� তার বৃ� মাত-িপতা অথবা তােদর েয েকােনা
একজনেক জীিবত েপল অথচ জা�ােত �েবশ করেত পারল
না” 12।
১১

েসৗভাগয্বান বয্: েয মাতা-িপতার সােথ ভােলা বয্বহার
করার সু েযােগর স�য্বহার কে, যােত তােদর মারা যাওয়ার
কারেণ এ সু েযাগ তােদর হাতছাড়া না হয়। অনয্থায় তােদর মারা
যাওয়ার কারেণ, েস পরবতর্ীেত লি�ত হেব। আর হতভাগা
েলাক: েয তার মাতা-িপতার নাফরমািন কের। িবেশষ কের, যার
িনকট মাতা-িপতার �িত ভােলা বয্বহার করার িনেদর্েপৗঁেছেছ
মাতা-িপতার সােথ ভােলা বয্বহার করর অ�ভুর্� একিট
িবষয় হে�: তােদর েকােনা �কার ধমক না েদওয়া, বরং
12

মুসিলম, হাদীস নং ২৫৫১।
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তােদরেক সব সময় সু �র কথা ও িবন� বয্বহার �ারা সে�াধন
করেব। েযমন তােদর এ বেল ডাকেব, েহ আমার িপতা, েহ
আমার মাতা। িপতা-মাতােক তােদর নাম ধের বা তােদর উপনাম
ধের ডাকেব না। তােদর �িত দয়া পরবশ হেব, দাস েযমন তার
মিনেবর সামেন নমনীয় থােক েতমিন মাতা-িপতার সামেন তার
স�ানরাও নমনীয় থাকেব। তােদর �িত রহমেতর েদা‘আ করেব।
তােদর জনয্ েদ‘আ করেব। মাতা-িপতা স�ােনর �িত েযভােব
দয়া কেরিছল, তারা তােদর মাতা-িপতার �িত অনু রূপ দয়া
করেব। েছাট েবলা মাতা-িপতা তােদর �িত েযভােব দয়া কেরেছ
তারা তােদর মাতা-িপতার �িত অনু রূপ দয়া করেব।
িক� মেন রাখেত হেব, মাতা-িপতার সােথ ভােলা বয্বহা
ও তােদর আনু গতয্ কর েযন েকান কবীরা গুনাে িল� হওয়ার
কারণ না হয় এবং আ�াহর ফরযসমূ হ ছু েট যাওয়ার কারণ না
হয়।
সাত. আ�াহর িনকট উ�ম আমল হল, আ�াহর িযিকর করা।
�মাণ: রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
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.«»ﺣﺐ اﻷﻋﻤﺎل إﻰﻟ اﷲ أن ﺗﻤﻮت ولﺴﺎﻧﻚ رﻃﺐ ﻣﻦ ذﻛﺮ اﷲ
“আ�াহর িনকট সবর্িধক ি�য় আমল, তুিম মারা যােব এ
অব�ায় েয েতামার িজ�া আ�াহর িযিকের থাকেব তরতাজা। 13”
१२F

আ�ামা তীবী রহ. বেলন, জবান তরতাজা রাখার অথর্ হ,
জবােন অিত সহেজ আ�াহর িযিকর চলেত থাকা। আর এর
িবপরীেত জবান শু থাকার অথর্ হ, মুেখ িযিকর ব� থাকা।
তারপর মুখ আ�াহর িযিকর �ারা সচল থাকার অথর্ হ, সবসময়
আ�াহর িযিকের িল� থাকা।
মূ লত: িযিকর হল, যার িযিকর করা হয়, তার িবষেয়
সবসময় অ�র সতকর্ ও সজাগ থাকা। িযিকরেক িযিকর বেল
নাম রাখার কারণ, িযিকর অথর্ �রণ করা। আ মুেখর িযিকর
অ�ের �রণ করার উপর �মাণ বহনকারী। িক� েযেহতু মুেখর
কথার উপর িযিকেরর �েয়াগটা অিধক, তাই মুেখর িযিকরেকই
িযিকর বেল নাম করা হেয়েছ এবং িযিকর বলেল আমরা
সাধরণত মুেখর িযিকরেকই �ত বুিঝ।
13

ইবন িহ�ান, ৩/৯৯; হাদীস নং ৮১৮।
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িযিকর: েয সব শ�াবলীেক অিধক পিরমােণ বলার জনয্
হািদস ও কুরআেন উৎসাহ েদয়া হেয়েছ, েস সব শ�গুেলােক
বলা বা উ�ারণ করােক িযিকর বলা হয়। েযমন, “আলবাকীয়াতুস সািলহাত” বা �ায়ী েনক আমলসমূ হ, আর েসগুেলা
হে�,
 واﷲ أ�ﺮﺒ، وﻻ � إﻻ اﷲ، اﺤﻟﻤﺪ ﷲ،ﺤﺎن اﷲ
অনু রূপ আরও েযম,

লা

হাওলা...,

িবসিম�াহ,

হাসবুনা�াহ..., ইে�গফার, ইতয্াি, এবং দু িনয়া ও আিখরােতর
কলয্াের জনয্ েদায়া কর।
আবার েকােনা েকােনা সময় ‘িযিকর’ শ� বয্বহার ের
তার �ারা উে�শয, ঐ সব েনক আমলসমূ হ েযগুেলেক বা�ার
উপর ওয়ািজব বা েমা�াহাব করা হেয়েছ, েসগুেলােক সসময়
চািলেয় যাওয়ার িনেদর্শ েদয়া হেয়ে। েযমন, কুরআন িতলাওয়াত
করা, হািদস অধয্য়ন কর, ইলিম আেলাচনা করা ও নফল সালাত
আদায় করা।
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িযিকর অেনক সময় মুখ �ারা হেয় থােক এবং তার উপর
উ�ারণকারীেক সাওয়াব েদয়া হয়। িক� শতর্ হ, তার �ারা েযন
েকবল শে�র অথর্ই উে�শয্ হ। আর যিদ উ�ারেণর সােথ
অ�েরর িযিকেরর সােথও স�ৃ � করা হয়, তা হেল তা হেব,
অিধক পিরপূ ণর িযিকর। আর যিদ তার সােথ সােথ িযিকর �ারা
িযিকরকৃত শ�গুেলার অথর্ ও িকেরর শ�গুেলর মেধয্ েয
আ�াহর মাহা�য্ ও তাঁর েথেক যাবতীয় েদা-�িট দূ িরকরণ
রেয়েছ তা উে�শয্ হ, তেব তার পিরপূ ণর্তা আরও েবেড় যায়।
আর যিদ িযিকেরর শ�াবলী েকােনা েনক আমেলর মেধয্সংঘিটত
হয়, তেব তার পিরপূ ণর্তা আরও বৃি� পা। আর যিদ িযিকেরর
মেধয্ আ�াহ স�ি� লােভর উে�শয্ ও ইখলাসিঠকভােব স�ৃ �
হয়, তেব তা চূ ড়া� পূ ণর্তা�া� হয়।
মুেখর িযিকর �ারা উে�শয- ঐসব শ�াবলী েয সব শ�াবলী
আ�াহর তাসবীহ-পিব�তা, তাহমীদ-�সংশা ও তামজীদ-বড়�
এর �মাণ বহন কের।
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আর অ�েরর িযিকর �ারা উে�শয- আ�াহর স�া ও
িসফাতসমূ েহর �মাণসমূ েহর মেধয্ িচ�-ভাবনা করা, আ�াহর
তা‘আলা তার বা�ােদর েয সব আেদশ-িনেষধ কেরেছন, েস
আেদশ-িনেষধ স�েকর্ ভােলাভােব অবগত হওয়ার উে�েশযতােত
িচ�া করা, আমেলর িবিনময় সং�া� সংবাদগুেলার উপর িচ�া
করা এবং আ�াহর মাখলু কােতর সৃ ি�র রহসয্ স�েকর্ িচ�া করা
ব�ত: অ�েরর িযিকর দু ই �কার:
এক. এ �কােরর িযিকর হে�, সবর্ািধক উ�ত ও গুরু�পূ
িযিকর, আর তা হে�, আ�াহর মাহা�য, শান-শওকত, ক্ষম,
মািলকানা, ও আসমান ও যমীেন তার েয সব িনদশর্ন রেয়েছ
েসগুেলা উপলি� করার জনয্ িনেজিচ�া-শি�েক িনেয়াগ করা।
দু ই. আেদশ িনেষধসমূ হ পালেনর সময় অ�েরর িযিকর;
আ�াহর িনকট সাওয়াব লােভর আশায় এবং আ�াহর শাি� েথেক
বাঁচার ভেয়, আ�াহ যা আেদশ কেরেছন তা পালন করেব এবং
আ�াহ যা িনেষধ কেরেছন তা হেত িবরত থাকেব।
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আর অ�-�তয্ে�র িযিক; আ�াহর ইবাদত বে�গীেত বয্�
থাকা এবং তার আনু গেতয্ ডুেব থাক। এ কারেণই সালাতেক
িযিকর বেল আখয্ািয়ত করা হেয়েছ। আ�াহতা‘আলা বেলন,
ّ ۡ َ ْ ۡ َ
[٩ : ﴾ ]ﺠﻟﻤﻌﺔ٩ َِ� ٱس َع ۡوا إ ِ ٰ� ذِك ِر
﴿ف
“তখন েতামরা আ�াহর �রেনর িদেক ধািবত হও”।
[আল-জুমু‘আ, আয়াত: ৯]
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন,
َ ۡ َّ ْ ُ ُ ۡ ْ َُ َ َ ّ َ ّ� ٰ
� ﴿
[٤١ : ﴾ ]اﻻﺣﺰاب٤ ��ِٗ �َ ذِك ٗر� كث
َُٓها �َِين ءامنوا ٱذكروا
“েহ মুিমনগণ, েতামরা আ�াহেক অিধক পিরমােণ �রণ
কর”। [আল-আহযাব, আয়াত: ৪১]
এ আয়াতগুেলােত আ�াহ তা‘আলা তার বা�ােদরেক
আ�াহর িযিকর করা ও তার শুকিরয়া আদায় করার িনেদর্শ ে,
আরও িনেদর্শ েদন েযন অিধকাংশ সমেয় তারা যােত তােদর
িজ�ােক আ�াহর িযিকর, তাসবীহ, তাহলীল, আ�াহ �শংসা ও
বড়ে�র বণর্নায় িল� রােখ।
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আ�ামা মুজািহদ রহ. বেলন, িযিকেরর শ�গুেলা এনই
েযগুেলাপিব�, সাধারণ অপিব� ও েবশী অপিব� বয্ি� বলেত
পাের। িতিন আরও বেলন, একজন বয্ি� ততক্ষণ আ�া
িযিকর-কারী হেত পারেব না, যতক্ষ না েস দাঁড়ােনা অব�ায়,
বসা অব�ায় এবং েশায়া অব�ায় আ�াহর িযিকর করেব।
আ�ু �াহ ইবন আ�াস রািদয়া�াহ আনহমা বেলন, “আ�াহ
তা‘আলা একমা� িযিকর ছাড়া আর যত �কােরর ইবাদত বা�ার
উপর ফরয কেরেছন, সব ইবাদেতর একিট িনিদর্ সীমা িনধর্ারণ
কেরেছন এবং অপারগতার সময় তার অপারগতােক �হণ
কেরেছন। িক� আ�াহ তা‘আলা িযিকেরর এমন েকােনা সীমা
িনধর্ারণ কের িন েযখােন িগেয় বা�া থামেব। অনু রূপভােব
িযিকর েছেড় েদয়ার িবষেয় কারও ওজরেক �হণ কেরন িন, যিদ
না তােক ছাড়ার বয্াপাের েজার করা হয়।আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ٗ ُ ُ َ َٰٗ َ ّ ْ ُ ُ ۡ َ
ُ
ٰ َ َ ودا َو
[١٠٣ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء١ � ُج ُنو�ِ� ۡ ۚم
“ ﴿ فٱذكروا �َ ق ِ�ما و�عতখন
দাড়ােনা, বসা ও েশায়া অব�ায় আ�াহর �রণ করেব”। [সূ রা
আন-িনসা, আয়াত: ১০৩] রােত-িদেন, জেল-�েল, সফেরআবাস�েল, �াচুযর- দাির�তা, অসু �তা-সু �তা. �কােশয-েগাপেন
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সবর্াব�ায় আ�াহর িযিকর করেত হেব। যখন েতামরা তা করেব,
আ�াহ তা‘আলা েতামােদর উপর সালাত েপশ করেবন,
(েতামােদর কথা তাঁর কােছ যারা আেছ তােদর কােছ বণর্না
করেবন) অনু রূপভােব েফেরশতাগণও তা করেবন।
মু‘আয ইবেন জাবাল রািদয়া�াহ আনহ বেলন,
.«» ﻲﺷء أﻧﻰﺠ ﻣﻦ ﻋﺬاب اﷲ ﻣﻦ ذﻛﺮ اﷲ
“আ�াহর আযাব হেত মুি� েদয়ার জনয্ িযিকর েথেক
14
অিধক শি�শালী আর িকছু ই নাই” ।
১৩F

আ�াহ তা‘আলা িযিকর শ�িট কুরআেনর অেনক আয়ােত
উে�খ কেরন। আর িযিকরকারীর জনয্ ‘আ�াহর �রণ করা’
আ�াহ তা‘আলা তার িবিনময় বেল আখয্ািয় কেরন। একজন
িযিকরকারীেক আ�াহ �রণ করেব, এিট তার জনয দু িনয়ার সব
িকছু হেত উ�ম এবং দু িনয়ােত এর েচেয় বড় েকােনা আমল

14

িতরিমযী, হাদীস নং ৩৩৭৭।
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হেতই পাের না। আর এর মাধয্েমই েনক আমলসমূেহর
পিরসমাি� ঘটােনার কথা বেলেছন।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
 وأرﻓﻌﻬﺎ ﻲﻓ، وأز�ﻫﺎ ﻋﻨﺪ مﻠﻴﻜ�ﻢ،» أﻧبﺌ�ﻢ ﺨﺑ� أﻋﻤﺎﻟ�ﻢ
 وﺧ� ﻟ�ﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻮا، وﺧ� ﻟ�ﻢ ﻣﻦ إﻧﻔﺎق اﺬﻟﻫﺐ والﻮرق،رﺟﺎﺗ�ﻢ
 ذﻛﺮ اﷲ: ﺑ�! ﻗﺎل: و�ﺮﻀ�ﻮا أﻋﻨﺎﻗ�ﻢ؟! ﻗﺎلﻮا،ﺪو�ﻢ ﻓﺘﺮﻀ�ﻮا أﻋﺎﻗﻬﻢ
.[ﻌﺎﻰﻟ« ]ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي
“আিম িক েতামােদরেক েতামােদর জনয্ সবর্ উ�
আমলসমূ হ স�েকর্ জািনেয় েদ? আিম িক েতামােদরেক
েতামােদর মুিনেবর িনকট পিব� আমল েকানিট তা জািনেয় েদব?
আিম িক েতামােদরেক েতামােদর মযর্াদা বৃি কের, এমন
আমলসমূ হ স�েকর্ জািনেয় েদ? আিম িক েতামােদরেক এমন
আমল বাতিলেয় েদব, যা েতামােদর জনয্�ণর মু�া আ�াহর রােহ
বয্য় করা েথেক উ�ম? আিম িক েতামােদরেক এমন আমল
িবষেয় েতামােদর জািনেয় েদব, যা েতামােদর জনয্ দুশমনেদর
সােথ মুেখামুিখ হেয় েতামরা তােদর হতয্া করে এবং তারা
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েতামােদর হতয্া করেব তা হেত উ�? সাহাবীগণ বলেলন, হয্া!
িতিন বলেলন, তা হল, আ�াহ তা‘আলার িযিকর” 15। [িতরিমিয]
১৪

রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামআরও বেলন,
، وﻻ � إﻻ اﷲ، واﺤﻟﻤﺪ ﷲ،إﻲﻟ اﷲ أر�ﻊ؛ ﺳﺒﺤﺎن اﷲ

»الﺎﻠﻜم

.[اﷲ أ�ﺮﺒ؛ ﻻ ﺮﻀك ﺑﺄﻳﻬﻦ ﺑﺪأت« ]أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেল,
“আ�াহর

িনকট

সবর্ািধক ি�য় কালাম চারিট। এ-

সু বহানাআ�াহ দু ই- আলহামদু িল�াহ-িতন, লা ইলাহা ই�া�াহ
চার-আ�াহু আকবর। েযিট িদেয়ই শুরু, তােত েকান অসু িবধা
নাই” 16। [মুসিলম]
১৫F

লা ইলাহা ই�া�াহ এর উপকািরতা: বলা হেয় থােক েয, এ
কািলমার মেধয্ দুিটৈবিশ�য আেছ:

15

িতরিমযী, হাদীস নং ৩৩৭৭।

16

মুসিলম, হাদীস নং ২১৩৭।
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এক. এ কােলমার মেধয্ যতিট শ� আেছ সব কি শ�
‘হুরুেফ জাওিফ’ অথর্া শ�গুেলার উ�ারেণর �ান হ, মুেখর
মধয্খান যােক েপট বলা হ। এ কােলমার মেধয্ এমন েকােন
শ� েনই েয শে�র উ�ারেণর �ান েঠাট বয্বহার করেত হ,
েযমন ‘বা’, ‘িমম’, ‘ফা’, ইতয্ািদ। এ �ারা ইশারা করা হ, এ
কােলমা মানু ষ েযন শুধু েঠাে বা মুেখ উ�ারণ না কের বরং
েপট-অ�র-েথেক উ�ারণ কের, শুধু েঠােট-মুেখ- উ�ারণ যেথ�
নয়।
দু ই. এ কােলমার মেধয নু কতা িবিশ� েকান শ� নাই; বরং
সবকিট হরফ বা শ� নু কতা হেত খািল। এ �ারা উে�শয্ এ
কথার িদক ইশারা করা, আ�াহ বয্তী েকােনা মাবুদ নাই। এ
কােলমা আ�াহ ছাড়া যত মা‘বুদ আেছ সম� মা‘বুদ হেত খািল।
আট. সবর্ািধক ি�য় আমল উ�ম চির:
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াস�াম বেলন,
.«»ﺣﺐ ﻋﺒﺎد اﷲ إﻰﻟ اﷲ أﺣﺴﻨﻬﻢ ﺧﻠﻘًﺎ
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“আ�াহর িনকট সবর্ািধক ি�য় বা�া হ, যােদর চির�
সু �র। 17”
১৬

‘খুলুক’ ও ‘খালক’ দু িট শ�ই আরিবেত একে� বয্বহা
হেয় থােক। েযমন বলা হয়, অমুক  َﺴﻦُ اﺨﻟُﻠُﻖِ واﺨﻟَﻠْﻖ؛অথর্াৎ
েলাকিট িভতর ও বাইর উভয় িদক িদেয় সু �র।
মানু ষ েগা� মাংস �ারা ঘিটত যা েচাখ �ারা েদখা যায়,
এবং এক রহ ও আ�া িদেয় ৈতির যা েচাখ িদেয় েদখা যায় না;
তেব তা মানু ষ তার অ�দৃ রি� িদেয় েদখেত পায়। আর �িতিটর
জনয্ একিট অব�া ও আকৃিত রেয়ে; তা হয়েতা খারাপ অথবা
সু �র।
আর চির�: েস েতা এক মজবুত অব�ার নাম যা
মানবা�ার মেধয্ �গাঢ় হেয় িবদয্ন; তা েথেক যাবতীয় কমর্গুেল
েকান �কার িচ�া-িফিকর ও ক�-ে�শ ছাড়া অিত সহেজ �কাশ
17

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

আওসা�, ৬/২৬৮; হাদীস নং ৬৩৮০; ইবন িহ�ান, ২/২৩৬; হাদীস নং
৪৮৬; আল-হােকম, আল-মু�াদরাক, ৪/৪৪৩; হাদীস নং ৮২১৪।
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পায়। আর েকােনা মানু ষেক ততক্ষণ পযর সৎ চির�বান বেল
আখয্ািয়ত করা যােব ন, যতক্ষণ পযর্� তার আ�ার মেধয্ স
চির� �গাঢ় ও মজবুতভােব �ািপত না হয় এবং সু �র চির� ও
যাবতীয় কমর্ তার েথেক েকােন �কার কৃি�মতা ও ক�-ে�শ
ছাড়া �কাশ না পায়। আর যিদ েকােনা বয্ি�ভিনতা কের েকােনা
ভােলা কাজ কের, তােক এ কথা বলা যােব না েয, এিট তার
চির�। এর দৃ �া� হল, েয বয্ি� েকেনা জরুির �েয়াজেন ভান
কের তার টাকা বয্য় করেল অথবা অিত কে� রােগর সময়
চুপচাপ থাকল, তােক এ কথা বলা যােব না, েলাক দানশীল বা
ৈধযর্শীল।
মানু েষর বািহয্ক আকৃিতর িরবতর্ন করা েকােন �েমই
স�ব নয়; িক� মানু েষর আখলাক বা চিরে�র পিরবতর্ন করা
স�ব। মানব চির� পিরবতর্ন য়। এ জনয্ই �ীের আগমন
ঘেটেছ; যা মানু ষেক ভােলা ও উ�ম চিরে�র �িত আ�ান কের
এবং ভােলা কােজর আেদশ ও ম� কাজ হেত িনেষধ করার �িত
দাওয়াত েদয়। আর এেত অিসয়ত, ওয়ায ও িশক্ষা েদয়ার িবধা
পাওয়া যায়। আ�াহ তা‘আলা বেলন,
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ْ ُ ّ َ ُ ّ �َ ۡ َ َ ُ ّ َ ُ َ َ ّ ّ
ُ َ
ٰ �ٍ ﴿ِنَ �َ � �غ ِ� ما بِقو
[١١ :﴾ ]الﺮﻋﺪ١ ۗس ِه ۡم
ِ �وا َما بِأنف
ِ َ �غ
“িন�য় আ�াহ েকান কওেমর অব�া ততক্ষণ পিরবতর
কেরন না, যতক্ষণ না তারা িনেজেদর অব�া পিরবতর্ন ”।
[সূ রা রা‘আদ, আয়াত: ১১]
অনু রূপভােব নতুন নতুন আখলাক ও চির�সমূহ েচ�া ও
সাধনা কের অজরন করা স�ব। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম তার �ভুেক ডাকেতন, যােত িতিন তােক সবর্ািধক
সু �র আমলসমূ েহর িদেক পথ েদখান এবং সু �র চির�সমূ েহর
�িত পথ েদখান, আর তােক চির�বান হওয়ার তাওিফক দান
কেরন। িতিন বেল বেলন,
� واﺮﺻف ﻋ،»ا� اﻫﺪ� ﻷﺣﺴﻦ اﻷﺧﻼق ﻻ ﻳﻬي ﻷﺣﺴﻨﻬﺎ إﻻ أﻧﺖ
،[ ]ﺧﺮﺟﻪ اﻟنﺴﺎﻲﺋ.«يﺌﻬﺎ ﻻ ﻳﺮﺼف ﻋ� ﺳيﺌﻬﺎ إﻻ أﻧﺖ
“েহ আ�াহ! আপিন আমােক সু �র আখলাকসমূ েহর পথ
েদখান। সু �র আখলােকর �িত আপিন ছাড়া েকউ পথ েদখােত
পাের না। আর আপিন আমার েথেক খারাপ চির�গুেলােকহিটেয়
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িদন, আমার েথেক খারাপ চির�গুেলা আপিন ছাড়া েকউ দূ ের
সরােত পাের না” 18। [বণর্নায় নাসায়]
১৭

তাছাড়া রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম মানুষেক এ
বেল অিসয়ত করেতন«»ﺎﻟﻖ اﻨﻟﺎس ﺨﺑُﻠُﻖ ﺣﺴﻦ
েতামরা মানু েষর সােথ ভােলা বয্বহার �ারা আচরণ
কর” 19।
১৮F

েকােনা েকােনা আেলম সু �র চিরে�র িকছু আলামত এক�
কেরেছন। তারা বেলন, সু �র আখলাক হল, অিধক ল�া করা,
মানু ষেক কম ক� েদয়া, অিধক েযাগয্তর অিধকারী হওয়া,
কথাবাতর্ায় সতয্বাদ হওয়া, কম কথা বলা, অিধক জ্ঞান রা,
পদ�লনমূ লক কাজ কম হওয়া, অনথর্ক কথা কম বলা বা
অনথর্ক কথা েথেক িবরত থাক, সৎকােজ অ�ণী হওয়া ও
18

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

৩৪২১; নাসায়ী, হাদীস নং ৮৯৭।
19

িতরিমযী, হাদীস নং ১৯৮৭।
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আ�ীয়তার স�কর্ বজায় রাখ, আ�স�ান বজায় রাখা, ৈধযর্শীল
হওয়া, কৃতজ্ঞ হও, অে� তু� হওয়া, সহনশীল হওয়া, েকামলতা
অবল�ন, পিব� হওয়া, দয়া�র হওয়া, অিভশাপকারী না হওয়া,
গািল-গালাজকারী না হওয়া, েছাগলখুরী না করা, গীবতকারী না
হওয়া, তাড়াহুড়া কাি না হওয়া, িহংসু ক না হওয়া, কৃপণ না
হওয়া, িবে�ষ না থাকা, হািস-খুিশ থাকা, আ�াহর জনয্ মহ�ত
কাির হওয়া এবং আ�াহর জনয্ দু শমিন করা, আ�াহর জনয্
রািজ-খুিশ হওয়া এবং আ�াহর জনয্ কাউেক ঘৃণা করা।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
 و�ن ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﻦ،»ﻣﻦ ﻲﺷءٍ ﻳﻮﺿﻊ ﻲﻓ اﻤﻟ�ن أﺛﻘﻞ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﺨﻟﻠﻖ
.[ ]ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي.«ﻟﻠﻖ ﻴﻟﺒﻠﻎ ﺑﻪ درﺟﺔ ﺻﺎﺣﺐ الﺼﻮم والﺼﻼة
“উ�ম চির� হেত আর েকান অিধক ভাির িজিনস
েকয়ামেতর িদন িমযােন রাখা হেব না। একজন উ�ম চিরে�র
অিধকারী বয্ি� তার উ�ম চির� �ারা েরযাদার ও সালাত
আদায়কারীর মযর্দায় েপৗছেত পারেব। 20” [িতরিমিয]
১৯F

20

িতরিমযী, হাদীস নং ২০০৩।
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একজন চির�বান বয্ি�েক এত বড় ফিলত েদওয়ার
কারণ হল, একজন েরাযাদার ও রােত সালাত আদায়কারী বয্ি�
শুধুমা� তার নফেসর িবেরািধতা কের থাে, আর েয বয্ি�
মানু েষর সােথ ভােলা বয্বহার কের থাে, েস অেনকগুেলা নফস
যারা িবিভ� �কৃিত ও িবিভ� চিরে�র অিধকারী হয়, েযন তােদর
িবরুে� �েচ�া চালা। এ কারেণ একজন েরাযাদার ও তাহা�ু দ
আদায়কারী েয সাওয়াব পােব একজন চির�বান েলাকও একই
সাওয়াব পােব। ফেল তারা উভেয় সাওয়ােবর িদক িদেয় বরাবর।
বরং েকােনা েকােনা েক্ষে� তারা অিধক সাওয়ােব অিধকারী
হেব।
সু �র চিরে�র অেনক ফলাফল রেয়েছ, েযগুেলা একজন
বয্ি� চির�বান হওয়ার�মাণবাহী িনদশর্। বলা হেয় থােক েয,
আ�াহর সােথ তার জানা-শুন অতয্িধক থাকার কারেণ েস
ঝগড়া-িববাধ কের না। আবার েকউ বেল, মানু েষর [িবপদ-আপদ,
সু েখ-দু েখ] কাছা-কািছ হওয়া এবং তােদর মেধয্ অপিরিচতহওয়া
বা �িস� না হওয়া। আবার েকউ েকউ বেল, আ�াহর �িত
স�� হওয়া। আবার েকউ েকউ বেল, সবর্িন� পযর্ায় হ,
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সহনশীল হওয়া, সমপিরমাণ �াি�র আশা তয্াগ কর, যােলেমর
�িত দয়া করা, তার জনয্ ক্ষমা �াথর্না, ও তার �িত দয়া�র্
হওয়া।
নয়. আ�াহ তা‘আলা মু�াকী, ধনাঢয্ ওআ�েগাপনকারী বয্ি�েক
পছ� কেরন।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
.«»ﷲ �ﺐ اﻟﻌﺒﺪ اﺘﻟﻲﻘ اﻟﻐ� اﺨﻟﻲﻔ
“িন�য় আ�াহ তকী, (মু�াকী) গনী, (ধনাঢয) ও খফী,
(আ�েগাপনকারী) বা�ােক পছ� কেরন 21।”
২০F

তকী বা মু�াকী বলা হয়: েয গােয়েবর উপর ঈমান আেন,
সালাত কােয়ম কের, আ�াহর েদয়া িরযক েথেক আ�াহর পেথ
বয্য় কে, আ�াহ যা িনিষ� কেরেছন, তা েথেক েবঁেচ থােক,
আ�াহর আনু গতয্ কে, েয শরী‘আত িনেয় আ�াহ তাঁর

21

মুসিলম, হাদীস নং ২৯৬৫।
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রাসূ লেদর েশষ রাসূ ল এবং তােদর সরদারেক দু িনয়ােত ে�রণ
কেরেছন, েস শরী‘আেতর অনু সরণ কের।
গনী �ারা উে�শয: আ�ার ধনী। আর আ�ার ধনীই হল,
আর েসই ধনীই হে� আ�াহর ি�য়। কারণ, রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
اﻨﻟﻔﺲ« ]أﺧﺮﺟﻪ

�ﻏ

�»ﺲ اﻟﻐ� ﻋﻦ ﻛﺮﺜة اﻟﻌﺮض؛ وﻟ�ﻦ اﻟﻐ
.[ﺒﻟﺨﺎري

“ধন স�দ অিধক হওয়ার কারেণ েকউ ধনী হেত পাের
না। তেব সিতয্কার ধনী হ, েস বয্ি� েয আ�ার িদক িদেয়
ধনী”। 22 [বুখাির]
२१F

আ�ামা ইবেন বা�াল রহ. বেলন, হািদেস ধনী �ারা উে�শয্
অিধক ধন-স�দ অিধকারী হওয়া নয়, কারণ, অেনক মানু ষ
এমন আেছ, যােদর আ�াহ তা‘আলা ধন-স�দ অিধক পিরমােণ
দান কেরেছন, িক� েস তােত স�� হয় না, েস আরও বাড়ােনার
22

বু খারী, হাদীস নং ৬৪৪৬।
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জনয্ েচ�া করেত থােক। েকাথায় েথেক েস কামাই করেব তার
�িত েস েকান �কার �েক্ষপ কের না। এ ধরেনর েলাক তা
অিধক েলােভর কারেণ ধনী হেলও ফকীর। আর সিতয্কার ধনী
হল, েস বয্ি� যার অ�র ধনী। অথর্াৎ তােক যা েদয়া হেয়,
তােত েস কারও মুখােপক্ হয় না, েস তােত স�� থােক, েবিশর
�িত েস েলাভ কের না এবং পাওয়ার জনয্ েস বাড়াবাি কের
না। ফেল েসই হল একজন ধনাঢয বয্ি�।
আর আ�ার ধনী হওয়ার িবষয়িট মেন সৃ ি� হয় আ�াহর
ফায়সালার �িত স�� হওয়া ও তার িনেদর্শেক েমেন েওয়া
�ারা। আর এ কথা িব�াস করা �ারা েয আ�াহর িনকট যা িকছু
আেছ, তা অিত উ�ম ও �ায়ী। আ�ামা ইবেন হাজার রহ. বেলন,
‘আ�ার ধনী হওয়া, অ�েরর ধনী হওয়ার মাধয্ে অিজর্ত হ।
অথর্া যখন একজন বা�া যাবতীয় কােজ েস তার রেবর
মুখােপক্ হয়, তখন তার মেধয্ এ উপলি� হ, ‘আ�াহ িতিনই
দাতা’ ও ‘িনেষধকারী’। তখন েস তার ফায়সালার উপর রািজ
থােক এবং তার েনয়ামতসমূ েহর �িত স�� থােক, তার
েনয়ামতসমূ েহর উপর শুকিরয়া আদায় কে, যাবতীয় মুিসবত দূ র
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করার জনয্ েস আ�াহর িনকটই ছুেট যয়। তখন সব িবষেয়
আ�াহর �িত মুখােপক্ষী হওয় কারেণ তার অ�ের আ�ার ধনী
হওয়া সৃ ি� হয়, েস আ�াহ ছাড়া আর কােরা �িত মুখােপক্ হয়
না।’
আর হািদেস েয ‘খফী’ শ�িট বয্বহার হেেছ, তা �ারা
উে�শয্ হ, ঐ বয্ি� েয আ�াহর ইবাদেত িল� থােক এবং েস
তার িনেজর কােজই বয্� থাে; অনয েকােনা িদক েস তাকায়
না। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
.[» أﺷﻌﺚ ﻣﺪﻓﻮعٍ ﺑﺎﻷﺑﻮاب لﻮ أﻗﺴﻢ ﻰﻠﻋ اﷲ ﻷﺑﺮه« ]ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ
“অেনক ধু িল-মিলন অিবনয্� চুেলর অিধকারী েলাক রেয়েছ,
যােদর মানু ষ তােদর বািড়র দরজা হেত তািড়েয় েদয়, তারা যিদ
আ�াহর শপথ কের েকােনা কথা বেল, আ�াহ তােদর দায় মু�
কের” 23। [বণর্নায় মুসিল]
২২F

23

মুসিলম, হাদীস নং ২৬২২।
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আ�াহ

তা‘আলা

আ�েগাপনকারী

মু�াকীেক

মহ�ত

কেরন, েয বয্ি�অনু পি�ত হেল তােক েকউ অনু স�ান কের না,
আর যিদ উপি�ত থােক তােক েকউ িচেন না। েস তার েকােনা
ভােলা কাজ েদিখেয় েবড়ায় না এবং ইলম ও আমল �কাশ করার
মানিসকতা েপাষণ কের না। মানু ষ েথেক ই�ত স�ান তালাশ
কের না। ��া তার ইবাদত বে�গী স�েকর্ অবগত হওয়ােত
স�� থােক, মাখলু েকর অবগিতর েকােনা গুরুতার কােছ েনই।
এক আ�াহর �শংসার �িত েস স�� মানু েষর �শংসার �িত
েকােনা েকৗতূ হল তার মেধয্ েন। [এ ধরেনর েলাকেকই বলা
হয়, আ�েগাপন কারী]
দশ. আ�াহ দানশীল বয্ি�েক পছ� কের:
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলন,
.[ ﺳﻤﺢ اﻟﻘﻀﺎء« ]ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي، ﺳﻤﺢ الﺮﺸاء،» اﷲ �ﺐ ﺳﻤﺢ اﺒﻟﻴﻊ

64

“আ�াহ তা‘আলা িব�েয় ছাড়-�বণ, েকনার সময় ছাড়�বণ এবং ফায়সালার ছাড়-�বণতােক পছ� কেরন। 24”
২৩

[িতরিমযী]
[ الﺴﻤﺎﺣﺔআস-সামাহা]: শে�র অথর্ হ, সহজ করা ও ছাড়
ًﻤﺤﺎ
েদয়া বা ক্ষমা কর আর “  ”ﺳএর অথর্ হে, সহজ করেত,
ছাড় �দান করেত ও ক্ষমা করেত অভয্�। : ‘সামাহা’
ঈমােনর একিট অংশ। রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলন,
«»اﻹﻳﻤﺎن الﺮﺒ والﺴﻤﺎﺣﺔ
“ঈমান হল, ৈধযর্ ধারণ করা ও ক্ষমা  25।” [বণর্নায়
২৪F

আহমদ]
েবচা-েকনার মেধয্ অনু�হ করার অথ: েয বয্ি� েকােন
িকছু িবি� কের বা খিরদ কের, তখন েস সহজ কের এবং দান

24

িতরিমযী, হাদীস নং ১৩১৯।

25

মুসনােদ আহমাদ ৪/৩৮৫।
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কের। আর যখন িবি� কের তখন অেনক পাওনােক েস েছেড়
েদয়।
আর ফায়সালার েক্ষেক্ষমাল হওয়ার অথর্ হ, েস বয্ি�
তার হকেক অতয্� সহ, সরল ও নমনীয়তার সােথ আদায়
করেত েচ�া কের, েকােনা �কার বাড়াবািড় বা ক্ষিত করার েচ�
েস কের না। েমাটকথা, ‘সামহ’ ঐ বয্ি�ে বলা হয়, েয মানু েষর
সােথ ক্ষমা ও সহ আচরণ কের। েস মানু েষর সােথ উ�ত
আখলাক-চির� �েয়াগ কের এবং ঝগড়া-িববাদ পিরহার কের।
আ�াহ তা‘আলা ক্ষমা� বয্ি�েক পছ� কের; কারণ
েস িনেজর পক্ষ েথেক স�ািনত এবং েস উ�ম চিরে�
অিধকারী; কারণ এর মাধয্েম েস তার অ�র েথেক ধ-স�েদর
েমাহ কতর্ন করেত সমথর্ হেয়, েয ধন-স�দ দু িনয়ার িচ�।
তাছাড়া েস আ�াহর বা�ােদর উপর দয়া করেত সক্ষম হেয়,
তােদর কােছ উপকার েপৗঁছােত েপেরেছ। আর এসবই আ�াহর
মহ�ত লাভেক আবশয্কীয় কের তুেেছ।
এগার. আ�াহ তা‘আলা ক্ষমােক পছ� কে
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রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
«»إن اﷲ �ﺐ اﻟﻌﻔﻮ
“আ�াহ কমােক পছ� কেরন” 26। আ�াহ তা‘আলা বেলন,
২৫F

َ ۡ َ ۡ ۡ ََ ُۡۡ ۡ َُۡ َ َۡۡ ُ
َ �ٰهل
[١٩٩ : ﴾ ]اﻻﻋﺮاف١ �ِ
ِ ﴿ خ ِذ ٱلعفو وأمر بِٱلعر ِف وأع ِرض ع ِن ٱل
“তুিম ক্ষমা �দশর্ন কর এবং ভােলা কােজর আে দশ দাও।
মূ খর্েদর েথেক িবমুখ থা”। [আ‘রাফ, আয়াত: ১৯৯]
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন,
َ ۡ َ
َ َ َۡ َ ََۡۡ َ
َ ِبُ ٱل ۡ ُم ۡحسِ ن
ّ ُ َ�
ُ ّ اس َٱ
ّ
 ﴾ ]ال١ �ِ
� ِ َ� ﴿ وٱل� ٰ ِظ ِم� ٱلغيظ وٱلعا�ِ� ع ِن
[١٣٤ :ﻋﻤﺮان
“আর ে�াধ সংবরণ কের ও মানু ষেক ক্ষমা কের। আর আ�া
সৎকমর-শীলেদর ভােলা বােসন”। [আেল ইমরান, আয়াত: ১৩৪]
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন,

26
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َ
َ
َ ّۡ ُ ۡ ْٓ ُ ۡ َ َ
[٢٣٧ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ ى
ۚ ٰ ﴿ وأن �عفوا أق َرب ِلتَقو
“আর েতামােদর মাফ কের েদয়া তাকওয়ার অিধক িনকটতর।”
[সূ রা বাকারাহ, আয়াত: ১৩৭]
ﻋﻔﻮবা ক্ষমা বলা , গুনােহ কারেণ পাকড়াও করা েছেড়
েদওয়া। আর  ﺻﻔﺢবা উেপক্ষা করার অথর্, অ�র েথেক
গুনােহ �ভাব দূ র করা। আর ক্ষম তার েথেকই হেত পাের,
যার ধন-স�দ ই�ত স�ান ইতয্ািদেত েকােন না েকােনা হক
বা অিধকার িছল, িক� েস তার েস অিধকার েছেড় েদয় এবং
ক্ষমা কের েদয়
আ�াহ তা‘আলা যারা েক্ষােভর সময় ক্ষমা কের,
তােদর �শংসা কেরেছন এবং তােদর সু নাম তুেল ধেরেছন।
আ�াহ তা‘আলা বেলন,
َ
َ
ۡ ُ ْ
َ
[٣٧ : ﴾ ]الﺸﻮرى٣ ﴿�ذا َما غ ِض ُبوا ه ۡم َ�غف ُِرون
“এবং যখন রাগাি�ত হয়, তখন তারা ক্ষমা কের ে”।
[সূ রা আশ-শূ রা, আয়াত: ৩৭]
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ُّ‘ ﻟﻌَﻔُﻮক্ষমাকা’ এিট আ�াহর সু �র নামসমূ েহর মধয্ েথেক
একিট গুণবাচকনাম। আর  ﻋﻔﻮবা ‘ক্ষ’ আ�াহর িসফাতসমূ হ
েথেক একিট িসফাত। আ�াহ তা‘আলা বা�ােদর শাি� েদয়ার
ক্ষমতা রাখ�ে�ও তােদর ক্ষমা কের েদন।
আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ََ ْ ُ َ ۡ َۡ ْ ُ ۡ َۡ
َۡ َ َ ّ
ُ َ ُّ
ُ ّ � ۡم َٱ
ٌ  َّحٞ�َ َ� ُفور
﴾٢ ِيم
ۚ ﴿و�َعفوا و�َصفح ٓۗوا �� ُِبُون أن �غف َِر �َ ل
[٢٢ :]ﻨﻟﻮر
“আর তারা েযন তােদর ক্ষমা কের এবং তােদর েদাষ�ি
উেপক্ষা কের। েতামরা িক পছ� কর না , আ�াহ েতামােদর
ক্ষমা কের ে? আর আ�াহ বড়ই ক্ষমাশ, পরম দয়ালু ।”
[সূ রা নূ র, আয়াত: ২২]
আর মানু েষর আমেলর িবিনময় তার আমেলর ধরণ
অনু যায়ীই হেয় থােক, সু তরাং েযভােব েয েতামােক ক� েদয়,
তােক তুিম ক্ষমা কের েদ, েসভােব আ�াহও েতামােক মাফ
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কের েদেবন। আর তুিম যখন েতামার অপর ভাইেয়র েদাষ�িট
উেপক্ষা কর, আ�াহও েতামার েদাষ �িট উেপক্ষা করন।
অনু রূপভােব রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
রাগেক িনয়�ণ করা, ে�াধেক হজম করা ও মানু ষেক ক্ষমারার
জনয্ উ�তেক উ�ু � কেরেছন। আর এিট মহান ইবাদত ও
নফেসর সােথ িজহাদ করার সমতুলয। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
ً »ﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﺮﻋﺔٍ أﻋﻈﻢ
أﺟﺮا ﻋﻨﺪ اﷲ ﻣﻦ ﺟﺮﻋﺔ ﻏﻴﻆ ﻛﻈﻤﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﺑﺘﻐﺎء وﺟﻪ
.[اﷲ« ]أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
“এমন েকােনা েঢাক সওয়ােবর জনয্ আ�াহর িনকট বড়
েনই, েস েঢাক হেত যা বা�া ে�ােধর সময় আ�াহর স�ি�
লােভর উে�েশয্িগেল বা স�রণ কের েফেল” 27। [ইবেন মাজাহ]
২৬F

রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেল,

27

ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৪১৮৯।
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 دﺎﻋه اﷲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻰﻠﻋ،»ﻛﻈﻢ ﻏﻴﻈًﺎ وﻫﻮ �ﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻨﻔﺬه
[ؤوس اﺨﻟﻼﺋﻖ ﺘ ��ه ﻣﻦ أي اﺤﻟﻮر ﺷﺎء« ]ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي
“েয বয্ি� রাগেক িনয়�ণ কের অথচ তা �েয়াগ করার মত
ক্ষমতা তার আ, িকয়ামেতর িদন আ�াহ তা‘আলা তােক সম�
মানু েষর সামেন েডেক বলেবন, তুিম হূ রেদর েথেক যােক পছ�
কর �হণ করেত পার” 28। [িতরিমযী] অথর্া মানু েষর মােঝ
২৭F

আ�াহ তা‘আলা তার সু নাম ছড়ােবন, তার �শংসা করেবন এবং
তােক িনেয় িতিন অহংকার করেবন। যার ফেল তােক আ�াহ
তা‘আলা েয েকােনা হূ রেক �হণ করার বয্াপাের �াধীনতা �দান
করেবন।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া আরও বেলন,
ً »وﻣﺎ زاد اﷲ
ً ﻋﺒﺪا ﺑﻌ إﻻ
.« وﻣﺎ ﺗﻮاﺿﻊ أﺣﺪ ﷲ إﻻ رﻓﻌﻪ اﷲ،ﻋﺰا
ٍﻔﻮ

28

িতরিমযী, হাদীস নং ২০২১।
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“ক্ষমা করার কারে আ�াহ তা‘আলা বা�ার স�ানেকই
বৃ ি� কেরন। আর েয বয্ি� আ�াহর জনয্ িবন হয়, আ�াহ
তা‘আলা তার মযর্াদােক বৃি� কের” 29।
২৮

এখােন দু িট িদক রেয়েছ:
এক- হািদসিট তার বািহয্ক অেথর্র উপরই রাখা হে
অথর্াৎ েয বয্ি� ক্ষমা ও উেপক্ষা করা �িস� হেব,
মানু েষর অ�রসমূ েহ েস মহান হেব এবং তার ই�ত ও স�ান
বৃ ি� পােব।
দু ই- অথবা হািদেসর অথর্ হ, তার সাওয়াব আিখরােত
আর স�ান দু িনয়ােত।
আবার েকােনা সময় উভয় অথর্ এক সােথ হেত পাের।
অথর্া আ�াহ তা‘আলা তােক দু িনয়া ও আিখরাত উভয় জাহােন
ই�ত ও স�ান দান করেবন।

29

িতরিমযী, হাদীস নং ২০২৯।
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বার. আ�াহ তা‘আলা েকামলতা পছ� কেরন:
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
.[» اﷲ �ﺐ الﺮﻓﻖ ﻲﻓ اﻷمﺮ ﻠﻛﻪ« ]ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري
“আ�াহ �িতিট কােজ েকামলতা পছ� কেরন” 30।
২৯F

রাসূ ল সা�া�াহুআলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেলন,
، و�ﻌﻄﻲ ﻰﻠﻋ الﺮﻓﻖ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﻰﻠﻋ اﻟﻌﻨﻒ،»ﷲ رﻓﻴﻖ �ﺐ الﺮﻓﻖ
.[ﺎ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﻰﻠﻋ ﻣﺎ ﺳﻮاه« ]أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ
“আ�াহর তা’আলা িনেজ েকামলময়, িতিন

েকামলতােক

পছ� কেরন। িতিন েকামলতার উপর েয �িতদান েদন, েজার বা
কেঠারতার উপর তা েদন না, অনু রপ অনয্ িকছুর উপরও এত
েবিশ �িতদান েদন না” 31।
৩০F

30

বু খারী, হাদীস নং ৬০২৪।

31

মুসিলম, হাদীস নং ২৫৯৩।
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মূ লত: েকামলতা যাবতীয় কলয্ােণর কারণ। রাসূল�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলন,
«�»ﻦ �ﺮم الﺮﻓﻖ �ﺮم اﺨﻟ
“েয বয্ি�েকামলতা েথেক বি�ত হয়, েস যাবতীয় কলয্াণ
হেত বি�ত হয়” 32।
৩১ F

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�াম এর বাণী: »إن اﷲ
«‘ رﻓﻴﻖআ�াহ েকামল’ এ কথার অথর্ হ, আ�াহ তার বা�ােদর
�িত অতয্� দয়া�, িতিন তােদর জনয্ সহজ করেত চা,
কেঠারতা করেত চান না। আ�াহ তা‘আলা মানু ষেক তােদর
সােধয্র বািহের েকােন দািয়� চািপেয় েদন না। আ�াহ তা‘আলা
‘েকামলতা অবল�েনর উপর �দান করার’ অথর্ িতিন েসটা
উপর েয সাওয়াব েদন, অনয্ েকান আমেলর উপর এত েবিশ
সাওয়াব েদন না। েকামল বয্বহােরর উপর আ�াহ তা‘আলা
দু িনয়ােত সু �র �শংসা কুড়ােনার তাওিফক েদন, উে�শয্ হািসেল
সফলতা েদন, এবং লক্ষয্ অজর্ন করা সহজ কের। আর
32

মুসিলম, হাদীস নং ২৫৯২।
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আিখরােত তার জনয্ রেয়েছ অিধক সাওয়া, যা কেঠারতা করার
কারেণ অজর্ন করা স�ব হয় না, আর যা অনয্ েকােন আমেলর
কারেণ লাভ করা যায় না।
ব�ত: নমনীয়তা ও নরম বয্বহার উ�ম চিরে�রই ফ
এবং তারই পিরণিত।
বলা হেয় থােক েয, সবেচেয় �জ্ঞাপূণর্ কাজ , �িতিট
ব�েক যথা�ােন �েয়াগ করা। 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
অবল�ন করা উত, েতমিন

চিরে� েযমন মধয্ম প�া

কেঠারতা ও েকামলতা উভয়িটর মেধয্ও মধম প�া অবল�ন করা
উ�ম। িক� েযেহতু মানব �ভাব কেঠারতার �িতই েবিশ ধািবত
হয় তাই মানু ষেক েকামলতা অবল�ন করার �িত েবিশ উৎসাহ
�দান করা হেয়েছ। আর এ জনয্ই কেঠারতার েচেয় েকামলতা
অবল�েনর অিধক �শংসা করা হেয়েছ।
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সিতয্কার পূ ণর্ েতা ে-ই, েয বয্ি� েকাথয় কেঠারতা
করেত হেব এবং েকাথায় েকামলতা অবল�ন করেত হেব
উভেয়র মেধয্ পাথর্ক করেত পাের। ফেল েযখােন যা করা
দরকার েসখােন েস তাই কের। যিদ েকান বয্ি�র দূরদিশর্তা ক
হয়, অথবা েকান ঘটনার িপছেন িক িহকমত আেছ, তা না জােন,
তাহেল তার জনয্ েকামলতা অবল�ন করা উ�ম। কারণ,
অিধকাংশ সময় েকামলতার মেধয্ই সফলতা িনিহত থােক।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
.« وﻻ ﻳ�ع ﻣﻦ ﻲﺷء إﻻ ﺷﺎﻧﻪ،»الﺮﻓﻖ ﻻ ﻳ�ﻮن ﻲﻓ ﻲﺷء إﻻ زاﻧﻪ
“েয েকােনা িকছু েত েকামলতা অবল�ন করা েসটার
েসৗ�যর্েক িনি�ত কের। আর েকান িকছু েথেক েকামলতা তুেল
েনয়া েসটােক কলি�তই কের থােক” 33।
32F

েতর: আ�াহ তা‘আলা ল�া ও েগাপন রাখােক পছ� কেরন:
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
33

মুসিলম, হাদীস নং ২৫৯৪।
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»إن اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺣﻠﻴﻢ ﺣي ﺳت�؛  اﺤﻟﻴﺎء والﺴﺮﺘ؛ ﻓﺈذا اﻏتﺴﻞ
.[ﺣﺪ�ﻢ ﻓﻠيﺴتﺮﺘ« ]ﺧﺮﺟﻪ اﻟنﺴﺎﻲﺋ
“আ�াহ তা‘আলা ৈধযর্শী, েগাপনকারী, িতিন ল�া ও েগাপন
রাখােক পছ� কেরন। েতামরা যখন েগাসল করেব, তখন েযন
অবশয্ই েঢেক রােখ 34” [নাসায়ী]
৩৩F

রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেল,
.[ واﺤﻟﻴﺎء ﺷﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﻤﺎن« ]أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ،»ﻹﻳﻤﺎن ﺑﻀﻊ وﺳﺒﻌﻮن ﺷﻌﺒﺔ
“ঈমােনর স�েররও েবিশ (িতন েথেক নয় সংখয্া পযর) শাখা
রেয়েছ, আর ল�া ঈমােনর একিট শাখা” 35। [মুসিলম]
৩৪F

.«»ﺎﻛن اﻨﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ أﺷﺪ ﺣﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺬراء ﻲﻓ ﺧﺪرﻫﺎ
“আর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম একজন িনভৃেত
অব�ানকারী কুমারী নারীর েচেয়ও অিধক ল�াশীল িছেলন” 36।
৩৫F

34

আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০১২।

35

মুসিলম, হাদীস নং ৩৫।
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ল�া
অিভধােন [ ﺣﻴﺎءল�া] শ�িট [ ﺣﻴﺎﺓহায়াত] েথেক িনগর্ত।
আর বলা হেয় থােক,  اﺳﺘﺤﻴﺎ الﺮﺟﻞযখন তার কােছ জীবনী শি�
েবিশ থােক। সু তরাং ল�া অনু ভূিতর শি� ও সু �তা এবং
জীবনী শি�র কারেণই হেয় থােক। আর অ�েরর জীবন
অনু সােরই েস মন বা অ�ের ল�া চিরে�র উ�ব ঘেট।
আর [ ﺣﻴﺎءল�া] একজন মানু েষর মেধয্ িত কারেণ হেত
পাের।
এক- আ�াহ েথেক ল�া করা।
দু ই- মানু ষ েথেক ল�া করা
িতন- একজন তার িনেজর েথেক ল�া করা।
আ�াহ েথেক ল�া: তার দাবী হে�, আ�াহ তা‘আলা যা
করার িনেদর্শ িদেয়েছ, তা পালন করা, আর যা করা েথেক

36

বু খারী, হাদীস নং ৩৫৬২।
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িনেষধ কেরেছন, তা েথেক িবরত থাকা। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
! إﻧﺎ �ﺴﺘﺤي واﺤﻟﻤﺪ ﷲ، ﺎ رﺳﻮل اﷲ: ﻗﻠﻨﺎ: ﻗﺎل،»ﺳﺘﺤﻴﻮا ﻣﻦ اﷲ ﺣﻖ اﺤﻟﻴﺎء
 ﺲ ذاك؛ وﻟ�ﻦ اﻻﺳﺘﺤﻴﺎء ﻣﻦ اﷲ ﺣﻖ اﺤﻟﻴﺎء أن ﺤﺗﻔﻆ الﺮأس وﻣﺎ:ﻗﺎل
 وﻣﻦ أراد اﻵﺧﺮة ﺗﺮك ز�ﻨﺔ،� وﺘﻟﺬﻛﺮ ﻟﻮت واﺒﻟ، واﺒﻟﻄﻦ وﻣﺎ ﺣﻮى،
.[ﻟﻧﻴﺎ؛ ﻓﻤﻦ ﻓﻌﻞ ذلﻚ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺤﻴﺎ ﻣﻦ اﷲ ﺣﻖ اﺤﻟﻴﺎء« ]ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي
“েতামরা আ�াহেক ল�া করার মত ল�া কর, বণর্নাকাি
বেলন, আমরা বললাম, েহ আ�াহর রাসূ ল! ‘আলহামদু িল�াহ’
আমরা েতা ল�া কির। িতিন বলেলন, এ ল�া নয়, আ�াহেক
পিরপূ ণর্ ল�া করার অথ- তুিম েতামার মাথা এবং মাথা যা
অ�ভুর্ কের, তার েহফাজত করেব। আর তুিম েতামার েপট ও
েপট যা শািমল কের, তার েহফাজত করেব। আর তুিম মৃতুয্ ও
মৃতুয্র পেরর পিরণিতেক েবিশ েবিশ �রণ করেব। েয বয্ি
আিখরাত কামনা কের, েস দু িনয়ার েসৗ�যর্েক েছেড় েেব। আর
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েয বয্ি� এ কাজগুেলা কর, েস অবশয্ই আ�াহেক ল�া করার
মত ল�া করল 37। [িতরিমযী]
৩৬

এ �কােরর ল�া সাধারণত একজন মানু েষর �ীেনর মেধয্
দৃ ঢ়তা ও ইয়াকীেনর িবশু�তার কারেণই হেয় থােক।
আর মানু েষর েথেক ল�া করা: তার দাবী হে�, মানু েষর
দু ঃখ, দু দর্শ ও ক�েক �িতহত করা এবং েকােনা অনয্া ও
অ�ীলতােক �চার করা েথেক িবরত থাকা। এ �কােরর ল�া
মানু ষ েথেক তখন সংঘিটত হয়, যখন একজন মানু েষর মেধয্
মানবতা পুেরাপুির িবদয্মান থােক। আ েস মানু েষর িতর�ার ও
দু নর্ামে ভয় করেব।
আর িনেজর স�া েথেক ল�া করা: তার দাবী হে�,
স�ির� অবল�ন করা ও একাকীে�র সমেয় িনেজেক পিব� ও
সংরক্ষণ করারাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
«�»ﻴﺎء ﻻ ﻳﺄﻲﺗ إﻻ ﺨﺑ
37

িতরিমযী, হাদীস নং ২৪৫৮।
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“ল�া মানু েষর জনয্কলয্াণ বেয় আেন” 38।
৩৭

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেল,
«»ﻟﻴﺎء ﺧ� ﻠﻛﻪ
“ল�ার সবই কলয্াণক। 39” অথবা িতিন বেলন,
३८F

«�»ﻟﻴﺎء ﻠﻛﻪ ﺧ
“ল�া, তার সবই কলয্াণক” 40।
৩৯F

রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া আরও বেলন,
.«»ﻛن اﺤﻟﻴﺎء ﻲﻓ ﻲﺷء إﻻ زاﻧﻪ
“েয েকান ব�র মেধয্ ল�া পাওয়া েগেল তা তার মেধয
েসৗ�যর্ আনয়ন কে” 41।
৪০F

38

বু খারী, হাদীস নং ৬১১৭; মুসিলম, হাদীস নং ৩৭।

39

মুসিলম, হাদীস নং ৩৭।

40

মুসিলম, হাদীস নং ৩৭।

41

িতরিমযী, হাদীস নং ১৯৭৪।
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এখােন « » ﻲﺷءশ�িট মুবালাগা বা অিতর�ন িহেসেব
বয্বহ। অথর ্াৎ যিদ িন�াণ ব�র মেধয্ও যখন ল�া থাে,
আ�াহ তার স�ান বািড়েয় েদন। সু তরাং যিদ একজন মানু েষর
মেধয্ ল�া থােক তখন তার অব�া েকমন হেত পাে?!
েগাপন করা বা েঢেক রাখা:
আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ٗ َ ۡ ُ
ُ َۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ ٓ ََٰ
ُ َ ِ��شاۖ َو
ٗ َ ِ� � ۡم
اس
اسا يُ َ�ٰرِي َس ۡو�ت ِ�م و ِر
﴿�ب ِ� ءادم قد أنز�ا علي
َ َ َ ٰ َ ّۡ
[٢٦ :﴾ ]اﻻﻋﺮاف٢ ۚٞ�ۡ ى �ٰل ِك خ
�َقو
“েহ বনী আদম, আিম েতা েতামােদর জনয্ েপাশাক অবতীণর
কেরিছ, যা েতামােদর ল�া-�ান ঢাকেব এবং যা েসৗ�যর্�রূ
আর তাকওয়ার েপাশাক তা উ�ম”। [সূ রা আরাফ, আয়াত: ২৬]
আ�াহ তা‘আলা আদম স�ানেদর ল�া-�ান ও েদহেক
েঢেক রাখার িনেদর্শ েদন। কার, আ�াহ তা‘আলা পদর্ করােক
পছ� কেরন এবং উল� হওয়ােক ঘৃ ণা কেরন। অনু রূপভােব
আ�াহর রাসূ লও পদর্া করা এবং সতরেক েডেক রাখার িত
82

য�বান হেত িনেদর্শ েদন। আর িবব� হওয়া হেত িনেষধ কেরন।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
«»ﻳﺎ�ﻢ واﺘﻟﻌﺮي
“েতামরা উল� হওয়া েথেক েবঁেচ থাক” 42।
৪১F

েচৗ�. মুিসবেত আ�াহর �িত স�ি� জ্ঞাপনেক আ�াহ পছ
কেরন:
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
 و�ن اﷲ إذا أﺣﺐ ﻗﻮﻣًﺎ اﺑﺘﻼﻫﻢ؛ ﻓﻤﻦ رﻲﺿ،»ﻋﻈﻢ اﺠﻟﺰاء ﻣﻊ ﻋﻈﻢ اﺒﻟﻼء
.[ وﻣﻦ ﺳﺨﻂ ﻓﻠﻪ الﺴﺨﻂ« ]ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي،ﻓﻠﻪ الﺮﺿﺎ
“িন�য় বড় পুর�ার বড় মুিসবেতর িবিনমেয় �া� হয়।
আর িন�য় আ�াহ যখন েকােনা জািতেক ভােলাবােসন তখন
তােদর উপর িবপদাপদ েদন, সু তরাং েয স�� হেব, তার জনয্

42

িতরিমযী, হাদীস নং ২৮০০। দু বর্ল সনেদ।
83

স�ি� থাকেব, আর েয অস�ি� �কাশ করেব, তার জনয্
অস�ি�ই থাকেব 43।”
৪২

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 পরীক্ কেরন; তখন েস ৈধযর্ ধারণ কের‘ই�া
িল�াহ’ পেড় এবং আ�াহর দরবাের মুিসবত ও পরীক্ষা অনুযায়
সাওয়ােবর আশা কের। আ�াহ তা‘আলা তােক েয সব মুিসবেত
আ�া� কেরন, তা েস েমেন েনয়। আর তখন তার িবপেদর
পিরমােন তার জনয্ স�ি� ও পিরপূণর্ সওয়াব িনধর্ািরত হ
আর দু িনয়ােত মুিমনেদর েয সব মুিসবত হেয় থােক, তা শুধু
আ�াহর অস�ি�র কারেণ হয় না, বরং েকােনা অনয্ায়েক �িতহত
করা অথবা গুনাহগুে ক্ষমা করা অথবা স�ান বৃি� করার জন
হয়।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,

43

িতরিমযী, হাদীস নং ২৩৯৬।

84

ورق

ُّﻨﻪ ﺧﻄﺎﻳﺎه؛ ﻛﻤﺎ ﺤﺗﺎت

اﷲ

َّإﻻ ﺣﺎت

»ﺎ ﻣﻦ مﺴﻠﻢ ﻳﺼﻴﺒﻪ أذى
.[الﺸﺠﺮ« ]ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري

“েকান মুসিলম যখন েকােনা কে�র মুেখামুিখ হয়, তখন
আ�াহ তা‘আলা তার গুনাসমূ হ এমনভােব েঝেড় েফেল েদন,
েযমন গােছর পাতাগুেলাঝের পেড় যায়” 44।
৪৩F

এিট একিট গুরু�পূণর্-সংবাদ �িতিট মুিমেনর জনয।
কারণ, অিধকাংশ মানু ষ অসু �তা, েপেরশািন, দু ি��া ইতয্ািদেত
িল� থােক। িবপদ-আপদ মানু ষ েথেক কখেনা পৃথক হয় না।
[ফেল এ ধরেনর সু -সংবাদ তােদর জনয্িনঃসে�েহ গুরু�পূ।]
আর মুিসবেতর উপর ৈধযর ধারণ করা, মুিসবেত আ�া�
হওয়ার �ারে�ই করেত হয়। রাসূ লু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ
ওয়াসা�াম এ কথার �িত ইশারা কের বেলন,
«�»ﻧﻤﺎ الﺼﺮﺒ ﻋﻨﺪ الﺼﺪﻣﺔ اﻷو
“ৈধযর্েতা আঘােতর �ারে�ই” 45।
৪৪F
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এ হািদেস রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এ কথার
�িত ইশারা কেরন, মানু েষর জনয্ ক�কর ৈধযর এবং েয ৈধেযর্
উপর তােক অিধক সাওয়াব েদয়া হেব, তা হল, মুিসবত সংঘিটত
হওয়ার শুরুেত ৈধযর্ ধারণ করা এবং যখন হঠাৎ মুিসবেতর খ
েশােন তখন ৈধযর্ ধারণ করা। ঐ সময় যখন একজন মানুষ তা
েমেন েনয় এবং ৈধযর্ ধারণ কে, তখন �মািণত হয়, েলাকিটর
অ�র মজবুত, ৈধেযর্ �ােন েস অটল ও অিবচল। িক� যখন
মুিসবেতর উে�জনা কেম যায় এবং �শিমত হয়, তখন সবাই
ৈধযর্ ধারণ কের এবং এ ছাড়া আর েকােন উপায়ও থােক না।
একজন মানু ষ এ দু িনয়ােত সব সময় িবপদ-আপদ,
িফতনা-ফাসাদ, পরীক্-িনরীক্ষ া ইতয্াি স�ু খীন হেতই থােক।
েযমন, আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ُ ُ َ
َ
ُ ۡ َ ۖ ٗ َ ۡ ۡ َۡ َ ّ ّ
[٣٥ : ﴾ ]اﻻﻧبﻴﺎء٣ �� َنا ت ۡر َج ُعون
� ف ِتنة
﴿ َو� ۡبلو�م
ِ �ِٱل�َ وٱ
ِ
“আর ভােলা ও ম� �ারা আিম েতামােদরেক পরীক্ষা কে
থািক এবং আমার কােছই েতামােদরেক িফের আসেত হেব”।
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[সূ রা আি�য়া, আয়াত: ৩৫] অথর্া আ�াহ বেলন, আিম েতামােদর
পরীক্ষা কের থা, বলা-মুিসবত ও েনয়ামত, েতামােদর ক� ও
সু খ, েরাগ ও সু �তা, ধন-স�দ ও অভাব ইতয্ািদ িদে।
অনুরপভােব হালাল

ও হারা, আনু গতয্ ও নাফরমািন,

েহদায়াত ও েগামরািহ িদেয়ও েতামােদর পরীক্ষা করা ।
শুধু মুেখ কােমা উ�ারণ করা �ারা একজন মানু ষ
ঈমােনর মযর্াদা েপৗছু েত পাের না। বরং েয ঈমােনর দািব কের
তােক অবশয্ই পরীক্ষা মুেখামুিখ হেত হেব। এ কথার সমথর্ন
হে� আ�াহর বাণী:
َ َُ ُۡ َ ۡ ُ َ ّ ُْٓ ُ َ َ ْٓ َُۡ ُ َ ُ ّ َ َ َ
ّ  َولَ َق ۡد٢ ون
َتَنَا
سب �َاس أن ���وا أن �قولوا َامَنَا وهم � �فتن
ِ ﴿أح
َ ۡ ّ َ ۡ ۡ لَيَعۡلَم ّ ّ ُ ّ َ َ َ ُ ْ َ عۡلَم
َ �� ٰ ِذ
َ َ�ّ
﴾ ٣ �
ِين مِن �بل ِ ِهمۖ َ َنَ �َ �َِين صدقوا َ�َ َنَ ٱل
ِ
[٣ ،٢ :]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت
“মানু ষ িক মেন কের েয, আমরা ঈমান এেনিছ’ বলেলই
তােদর েছেড় েদয়া হেব, আর তােদর পরীক্ষা করা হেব না। আ
আিম েতা তােদর পূ ব্বতর্ীেদর পরীক্ষা কেরিছ।
র
ফেল আ
অবশয্ই েজেন েনেব, কারা সতয্ বেল এবং অবশয্ই েজে
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েনেবন, কারা িমথয্াবাদ”। [সূ রা আনকাবুত, আয়াত: ২,৩] আ�াহ
আরও বেলন,
َُ َ ۡ َ ََُْۡ َ َ ٰ ّ
ُ
ُ ّ َ �َ
َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ٰ ّ �َ � ۡم
َ �ٰهد
٣ ار� ۡم
ِين مِن� ۡم َٱل�َ ِ�ِ�ن و�بلوا أخب
َ﴿ َبۡلُوَن
ِ َ �علم ٱلم
[٣١ :﴾ ]�ﻤﺪ
“আর আিম অবশয্ই েতামােদরেক পরীক্ষা করব যতক্ষণ না
�কাশ কের েদই েতামােদর মেধয্ কারা িজহাদ-কারী ও
ৈধযর্শী”। [সূ রা মুহা�দ, আয়াত: ৩১]
পরীক্ষার কারণ স�েকর্ আ�তা‘আলা বেলন,
َ ُ
ٗ َ
ُ ُ
َ ﴿ ّ�َِي َخلَ َق ٱل ۡ َم ۡو
َ ۡ ت َو
[٢ : ﴾ ]ﻤﻟﻠﻚ٢ ۚ �ٱ� َي ٰوةَ ِ�َ ۡبل َو� ۡم َيُّ� ۡم أ ۡح َس ُن � َم
“িযিন

মৃতুয্ ও জীবন সৃি� কেরেছন যােত িতিন

েতামােদরেক পরীক্ষা কর পােরন েয, েক েতামােদর মেধয্
আমেলর িদক েথেক উ�ম”। [সূ রা মুলুক, আয়াত: ২]
িবপদ-আপেদর স�ু খীন হওয়া আ�াহর পক্ষ হেত বা�া
জনয্ পরীক্ষা। বা�া িক স�� হয় নািক অস��, েস িক ৈধযর্
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ধারণ কের, নািক িচ�া-পা�া কের, েস িক আ�াহর শুকিরয়া
আদায় কের নািক আ�াহর েনয়ামতেক অ�ীকার কের?
আর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদর
েশখান, মুিসবেতর সময় আমরা েযন আ�াহর িনকট েদা‘আ কির
এবং আ�াহর িনকট সাওয়াব ও িবিনময় �াথর্ন কির এবং েয
মুিসবেত িনপিতত হেয়েছ তা েথেক উ�ম িবিনময় কামনা কির।
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
َ
َ َ
،اﺟﻌُﻮن
َِّ�  ّﺎ:»ﻣﺎ ﻣﻦ مﺴﻠﻢ ﺗﺼﻴﺒﻪ مﺼﻴﺒﺔ ﻓﻴﻘﻮل ﻣﺎ أمﺮه اﷲ
ِ ِ وَ�ِﻧَّﺎ إِﻴﻟْﻪِ ر
ً  إﻻ أﺧﻠﻒ اﷲ ﻪﻟ،مﺼﻴبﻲﺘ واﺧﻠﻒ ﻲﻟ ﺧ�ً ﻣﻨﻬﺎ
ا
.«ﺧ�ا ﻣﻨﻬﺎ
ﺟﺮ� ﻲﻓ
“যখন েকান মুসিলম ভাই মুিসবেত আ�া� হয়, তারপর
েস আ�াহ তা‘আলা যা বলার িনেদর্শ িদেয়ে, তা বেল, অথর্া েস
বেল, (‘ )ﻧﺎ ﷲ و�ﻧﺎ إﻴﻟﻪ راﺟﻌﻮنআমরা আ�াহর জনয্এবং আ�াহর
িদেকই আমােদর �তয্াবতর্নকা। েহ আ�াহ! তুিম আমােক
আমার মুিসবেত সাওয়াব দান কর, আর আমার জনয্ এর েচেয়
উ�ম বদলা দাও!’ তাহেল আ�াহ তা‘আলা তােক পূ েবর্র তুলনায়
উ�ম �িতদান ও বদলা দান করেবন”।
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অনু রূপভাে রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদর
িশিখেয় েদন, আমরা যখন েকােনা িবপেদ আ�া� েলাক েদিখ,
তখন �থেম আ�াহ তা‘আলা আমােক েয তা েথেক মুি�
িদেয়েছন, তার উপর আ�াহর �শংসা কির। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
� وﻓﻀﻠ� ﻰﻠﻋ ﻛﺜ،  ﷲ اﺬﻟي ﺎﻋﻓﺎ� مﺎ اﺑﺘﻼك ﺑﻪ:»ﻣﻦ رأى ﻣﺒﺘ� ﻓﻘﺎل
.[ لﻢ ﻳﺼﺒﻪ ذلﻚ اﺒﻟﻼء« ]ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي،ًﻦ ﺧﻠﻖ ﺗﻔﻀﻴﻼ
েয বয্ি� েকােন আ�া� বয্ি�েক েদেখ এ েদ‘আ পাঠ
কের,
ًﻼ
 وﻓﻀﻠ� ﻰﻠﻋ ﻛﺜ� مﻦ ﺧﻠﻖ ﺗﻔﻀﻴ، ﻤﺪ ﷲ اﺬﻟي ﺎﻋﻓﺎ� مﺎ اﺑﺘﻼك
[অথর, সকল �শংসা মহান আ�াহর, িযিন েতামােক েয
িবপেদ আ�া� কেরেছন তা েথেক আমােক িনরাপদ েরেখেছন
এবং আমােক িতিন তার মাখলু ক েথেক অেনক মাখলু েকর উপর
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ে��� দান কেরেছন।] তােক এ মুিসবত কখেনা �শর্ করেব
না” 46। [িতরিমযী]
৪৫

পেনর: আ�াহ তা‘আলা আমলেক সু �রভােব স�� করােক
পছ� কেরন:
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
«»ن اﷲ ﺗﻌﺎﻰﻟ �ﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﺎمﻞ إذا ﻋﻤﻞ أن �ﺴﻦ
“িন�য় আ�াহ তা‘আলা একজন আমলকারী েথেক সু �র
আমলেক পছ� কের যখন েস আমল কের” 47।
৪৬F

সু �র আমল হল, ইখলাস এবং তা ইনসােফর সােথ আদায়
করা। আর আ�াহ তা‘আলা একজন আমলকাির যখন েকােনা
আমল কের, তখন েস যােত সু �র আমল কের, তা িতিন পছ�
কেরন। অনু রূপভােব েয বয্ আ�াহর আমানতেক তার সামথর্

46

িতরিমযী, হাদীস নং ৩৪৩২।

47

বাইহাকী, শ‘আবু ল ঈমান, ৭/২৩৪; হাদীস নং ৪৯৩২। [হাসান সনেদ]
91

অনু যায়ী যথা�ােন আদায় কের এবং আ�াহর ইবাদত হেত িবমুখ
হয় না, তােক পছ� কেরন। েযমন, আ�াহ তা‘আলা বেলন,
َ ٞ
ُۡ ّ ٞ
َ ّ َٓ
َ ّ
َ
ّ ۡ
ِ �َِ �ق
ِ لزَك ٰوة
لصَل ٰوة ِ �يتا ِء
ام
﴿رِ َجال َ تل ِهي ِه ۡم ت َِ�ٰ َرة َو� َ� ۡي ٌع َعن ذِك ِر
ّ
َ ُ ََ
َ َۡ ُ ُ ُۡ
ُ ََتَقَل
[٣٧ :﴾ ]ﻨﻟﻮر٣ وب َوٱ�بۡ� ٰ ُر
ب �ِيهِ ٱلقل
�افون يَ ۡو ٗما
“েস সব েলাক, যােদরেক বয্বস-বািণজয্ ও �-িব�য়
আ�াহর িযিকর, সালাত কােয়ম করা ও যাকাত �দান করা েথেক
িবরত রােখ না। তারা েসিদনেক ভয় কের, েযিদন অ�র ও
দৃ ি�সমূ হ উে� যােব”। [সূ রা নূ র, আয়াত: ৩৭]
এখােন আ�াহ তা‘আলা বয্বসার কথা উে�খ কেরেছ।
কারণ, মানু ষেক আ�াহর ইবাদত েথেক িবরত রাখার যত
উপকরণ আেছ, তার মেধয্ বয্বসাই হল সব েচেয় বড় উপক।
আ�াহর ইবাদতসমূ হ েথেক বড় গুরু�পূ ইবাদত হল সালাত।
এ কারেণ আ�াহ তা‘আলা ঐসব েলাকেদর �শংসা কেরন,
যােদরেক তােদর বয্বস-বািণজয্ তােদর ইবাদত েথেক িফিরেয়
রাখেত পাের না। িনঃসে�েহ তারা ভােলা কাজ কের এবং সু �র
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আমল কের। তারা তােদর বয্বস-বািণজয, ইবাদত-বে�গী ও
সালােতর সমেয়র মােঝ সম�য় সাধন কের থােক।
েষাল: আ�াহর িনকট দু িট েফাটা ও দু িট িচ� সম� ব� হেত
অিধক ি�য়:
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
،»ﺲ ﻲﺷء أﺣﺐ إﻰﻟ اﷲ ﻣﻦ ﻗﻄﺮﺗ� وأﺛﺮﻦ؛ ﻗﻄﺮة ﻣﻦ دمﻮع ﻲﻓ ﺧﺸﻴﺔ اﷲ
 وأﺛﺮ ﻲﻓ، ﺛﺮ ﻲﻓ ﺳبﻴﻞ اﷲ: وأﻣﺎ اﻷﺛﺮان،ﻗﻄﺮه دم ﺗﻬﺮاق ﻲﻓ ﺳبﻴﻞ اﷲ
.[ﻓﺮ�ﻀﺔٍ ﻣﻦ ﻓﺮاﺋﺾ اﷲ« ]ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺮﺘﻣﺬي
“দু িট েফাটা ও দু িট িচ� েথেক অিধক ি�য় েকােনা ব� আ�াহর
িনকট েনই। এক- আ�াহর ভেয় িনগর্ত েচােখর পািনর েফাটা।
দু ই-আ�াহর রা�ায় �বািহত রে�র েফাটা। আর দু িট িচ�: একআ�াহর রা�ায় আঘােতর িচ�। দু ই-আ�াহর ফরযসমূ হ েথেক
েকােনা ফরয আদােয়র িচ� 48।” [িতরিমিয]
৪৭F
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আ�াহর ভেয় ও বড়ে�র িচ�ায় েয েচাখ েথেক অ�র
েফাটা িনগর্ত হ, তার েচেয় অিধক ি�য় ব� আ�াহর িনকট আর
েকােনা ব� েনই। এ দু িট েচাখেক কখেনাই জাহা�ােমর আগুন
�শর্ করেব না।
বরং েয বয্ি� এ ধরেনর েচােখর অিধকারী হে, েয েচাখ
আ�াহর ভেয় কা�াকািট কের, েযিদন একমা� আ�াহর আরেশর
ছায়া ছাড়া আর েকান ছায়া থাকেব না, েসিদন তােক আ�াহর
আরেশর ছায়া তেল ছায়া েদয়া হেব। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
 رﺟﻞ ذﻛﺮ اﷲ ﺧﺎﻴﻟًﺎ ﻓﻔﺎﺿﺖ..»ﺒﻌﺔ ﻳﻈﻠﻬﻢ اﷲ ﻲﻓ ﻇﻠﻪ ﻳﻮم ﻻ ﻇﻞ إﻻ ﻇﻠﻪ
.[ﻋﻴﻨﺎه« ]ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري
“সাত বয্ি�েকআ�াহ তা‘আলা িকয়ামেতর িদন তার ছায়ার তেল
ছায়া দান করেবন। েসিদন আ�াহর ছায়া ছাড়া আর
েকানে◌া ছায়া থাকেব না... তার মেধয্ এক বয্ি� , েয িনজর্েন
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আ�াহর �রণ কের এবং তার চক্ষু� েথেক অ� �বািহত
হয়।” 49 [বুখাির]
৪৮

আ�াহ তা‘আলা েয সব নবীেদর িবেশষ েনয়ামত দান
কেরন, তােদর �শংসা কের বেলন, তারা যখন আ�াহর
আয়াতসমূ হ েশােনন, তখন তারা েসজদাবনত হন এবং কা�াকািট
কেরন। আ�াহ তা‘আলা বেলন,
ٗ
ُ ٰ �� َعلَ ۡيه ۡم َء َا
ّ ت
ٰ َ ﴿إ ِ َذا ُ� ۡت
[٥٨ : ﴾ ]مﺮ�ﻢ٥ ۩لرَ� � � َو ُ�� ِّيا
ِ
“যখন তােদর কােছ পরম করুণামেয়র আয়াসমূ হ পাঠ
করা হত, তারা কাঁদেত কাঁদেত িসজদায় লু িটেয় পড়ত”। [সূ রা
মািরয়াম, আয়াত: ৫৮]
ওমর রািদয়া�াহ আনহ সূ রা মািরয়াম িতলাওয়াত কেরন,
তারপর িতিন েসজদা কেরন এবং বেলন, এ েতা েসজদা, কা�া
েকাথায়? অথর্াৎ অ�।
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আ�াহ তা‘আলা যােদর ইলম দান কেরেছন তােদর �শংসা
কেরন, তােদর িনকট যখন আ�াহর আয়াতসমূ হ িতলাওয়াত করা
হয়, তখন তারা কা�া-কািট কের। আ�াহ তা‘আলা বেলন,
َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ّ َ�َخ
ٗ �د ُه ۡم ُخ ُش
ُ ون َو َ�ز
[١٠٩ : ﴾ ]ﻻﺮﺳاء١ ۩�و
ان �بك
ِ ﴿ ِرُون ل ِ�ذق
ِ
“আর তারা কাঁদেত কাঁদেত লু িটেয় পেড় এবং এটা তােদর
িবনয় বৃ ি� কের।” [সূ রা ইসরা, আয়াত: ১০৯]
অনু রূপভাে আ�াহর ফরযসমূ হ আদােয় েয িচ� পেড় তার
েচেয় অিধক ি�য় ব� আ�াহর িনকট আর িকছু ই হেত পাের না।
েযমন, ঐ বয্ি� েয ফরযসমূ আদায়, তার বা�বায়ন করা ও
তার জনয্ েচ�া করেত িনেজেক অেনক ক� েদয়। েযমন শীেতর
িদেন অজুর পািন বয্বহার করার কারেণ পা েফেট যাওয়,
েরাজাদােরর মুেখর দু গ্
র , জুমার সালাত আদায় করার উে�েশয্
বা হেজর উে�েশয্ হাটার কারেণ পােয় ধু লা-বািলর িচ� পেড়
যাওয়া ইতয্ািদ।
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، ر�� أﺑﻮ ﻋبﺲ وأﻧﺎ أذﻫﺐ إﻰﻟ اﺠﻟﻤﻌﺔ:ﻓﻌﻦ ﻋﺒﺎﻳﻪ ﺑﻦ رﻓﺎﻋﺔ ﻗﺎل
 » اﻏﺮﺒت ﻗﺪﻣﺎه ﻲﻓ: ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮل:ﻓﻘﺎل
[ ﺣﺮﻣﻪ اﷲ ﻰﻠﻋ اﻨﻟﺎر« ]ﺧﺮﺟﻪ اﺒﻟﺨﺎري،ﻞ اﷲ
উবায়া ইবন েরফায়া রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণর্, িতিন
বেলন, “আিম জুমার সালাত আদােয়র জনয্ যাি�লা, পিথমেধয্
আমার সােথ আবু আ�ােসর েদখা হল, তখন িতিন আমােক
বলেলন, আিম রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােক বলেত
শুেনি, িতিন বেলন, আ�াহর রা�ায় যার পা দু িট ময়লাযু � হল,
আ�াহ

তা‘আলা

জাহা�ােমর

জনয্ তােক িনিষ� কের

50
িদল” ।[বুখাির] এখােন রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
৪৯F

এর বাণী: «� »ﻓ ﺳبﻴﻞ اﷲারা উে�শয্ হ, যাবতীয় ইবাদত।
এ হল, আ�াহর িনকট সবর্ািধক ি�য় আমল সমূেহর বণর্ন
েযগুেলােক এক� করা আমার জনয্ এ িকতােবহজ হেয়েছ।
অনয্থায় েনক আমলসমূহ েযগুেলার িবেশষিযলত রেয়েছ ও
আ�াহর িনকট ি�য়, তার সংখয্া এত েবিশ েযগুেলার আেলাচন
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কের েশষ করা এখােন স�ব নয়। আমরা আ�াহ রা�ু ল
আলামীেনর িনকট �াথর্ন কির আ�াহ তা‘আলা েযন আমােদর
আ�াহর িনকট েয আমলগুেলা অিধক ি�য় ওপছ�নীয়, েসগুেলা
করার তাওিফক দান কেরন এবং আমােদর জনয্ তার স�ি�
অজর্েনর পথ সুগম কেরন। আর আমােদর েশষ পিরণিত েয তার
স�ি� অজর্েনর মাধয্েম সমা� কে। আমীন!!
�ﺤﻟﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻤﻟ

98

