
 1436 

 

 

 লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর শর্তসমূহ 
 

 اهلل إال هلإ ال رشوط
 

 <Bengal - বাঙালি -> بنغايل
 

   
শাইখ মুহাম্মাদ সাললহ আল-মুনাজ্জিদ 

 

 املنجد صالح حممد الشيخ
 

 

 
 

অনুবাদক: সানাউল্লাহ নজ্জির আহমদ 
 সম্পাদক: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকাজ্জরয়া 

  

 أمحد نذير اهلل ثناءترمجة: 
زكريا حممد بكر أبو/ دمراجعة: 



 

 

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর শর্তসমূহ  1  

 

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর শর্তসমূহ 

   

প্রশ্ন: আমালক লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর শর্তগুললা বুজ্জিলয় বলুন? 

প্রশ্ন: শাইখ  হালেয জ্জহকমী রহ. ‘সুল্লামুল উসূল’ গ্রলে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সার্জ্জি শর্ত উলল্লখ কলরলেন। ইলম, 

ইয়াকীন, কবূল, ইনজ্জকয়াদ, জ্জসদক, ইখলাস ও মুহব্বর্। জ্জনলে সবকজ্জি শলর্তর বযাখযা পেশ করজ্জে: 

প্রথম শর্ত, ইলম: ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কাললমায় দু’জ্জি অংশ রলয়লে: ইজ্জর্বাচক ও পনজ্জর্বাচক, উভয় অলথতর ইলম 

বা যথাথত জ্ঞান হাজ্জসল করা প্রথম শর্ত। আল্লাহ র্া‘আলা বললন, 

نَُّهۥۡفَٱۡعلَمۡۡ﴿
َ
ۡۡإَِلَٰهََۡۡلاۡۡأ ُۡۡإِلَّ      [  ٩١:  حممد] ﴾١٩ۡٱّللَّ

“অর্এব পিলন পরলখা, জ্জনিঃসলেলহ আল্লাহ োড়া পকালনা (সর্য) ইলাহ পনই”। [সূরা মুহাম্মদ, আয়ার্: ১৯]  

অের আয়ালর্ জ্জর্জ্জন বললন: 

﴿ۡ  [  ٦٨: الزخرف] ﴾٨٦َۡيۡعلَُمونََۡۡوُهمۡۡۡبِٱۡۡلَق َِۡۡشِهدََۡۡمنۡإِلَّ

“র্লব র্ারা োড়া যারা পিলন-শুলন সর্য সাক্ষ্য পদয়”। [সূরা আয-যুখরূে, আয়ার্: ৮৬]  

এখালন সর্য সাক্ষ্য দ্বারা উলেশয ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’, আর পিলন-শুলন অথত: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য পদওয়ার 

সলে অন্তর দ্বারা র্ার অলথতর জ্ঞান হাজ্জসল করা। সহীহ গ্রলে উসমান রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু পথলক বজ্জণতর্, রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বলললেন,       

نَُّه، اَل »
َ
، َدَخَل اْْلَنَّةَ َمْن َماَت وَُهَو َيْعلَُم أ ُ  .«إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ

“পয এমর্াবস্থায় মারা পেল পয, পস িালন আল্লাহ োড়া সর্য পকালনা ইলাহ পনই, পস িান্নালর্ প্রলবশ করলব”।1 

অর্এব, মুসজ্জলম হওয়ার িনয লা-ইলাহা ইল্লাল্লার অথত িানা িরুজ্জর। 

জ্জদ্বর্ীয় শর্ত, ইয়াকীন: অথতাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অলথতর প্রজ্জর্ দৃঢ় জ্জবশ্বাস স্থােন করা, শুধু জ্ঞানই যলথষ্ট নয়, আর 

সলেহেূণত জ্ঞালনর পর্া পকালনা মূলযই পনই। আল্লাহ র্া‘আলা বললন: 

ِينَۡۡٱلُۡمۡؤِمُنونَۡۡإِنََّما﴿ َِۡۡءاَمُنوا ۡۡٱَّلَّ َٰلِِهمَۡۡۡوَجََٰهُدوا ۡۡيَۡرتَابُوا ۡۡلَمُۡۡۡثمََّۡۡورَُسوِِلِۦۡبِٱّللَّ ۡمَو
َ
نُفِسِهمۡۡۡبِأ

َ
ِهَۡۡسبِيلِِۡۡفَۡۡوأ َلَٰٓئَِكۡۡٱّللَّ و 

ُ
َِٰدقُونَُۡۡهمُۡۡأ  ﴾١٥ۡٱلصَّ

      [  ٩١: احلجرات]

“মুজ্জমন পকবল র্ারাই যারা আল্লাহ ও র্ার রাসূললর প্রজ্জর্ ঈমান এলনলে, র্ারের সলেহ পোষণ কলর জ্জন”। [সূরা 

আল-হুিুরার্, আয়ার্: ১৫]  

                                                           
1 সহীহ মুসজ্জলম, হাদীস নং ২৮১ 
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এ আয়ালর্ ঈমালনর িনয আল্লাহ সলেহ মুক্ত হওয়া শর্তালরাে কলরলেন। কারণ, সলেহ পোষণকারী মুনাজ্জেক, 

মুজ্জমন নয়। আবু হুরায়রা রাজ্জদয়াল্লাহ ‘আনহু পথলক সহীহ সূলে বজ্জণতর্, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম 

বলললেন, 

َ بِِهَما َعبٌْد َغْيَ » ، اَل يَلََْق اَّللَّ ِ ِّني رَُسوُل اَّللَّ
َ
ُ َوأ ْن اَل إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
     «َشاكٍّ ِفيِهَما، إاِلَّ َدَخَل اْْلَنَّةَ  أ

“আজ্জম সাক্ষ্য জ্জদজ্জি পয, আল্লাহ োড়া সর্য পকালনা ইলাহ পনই এবং আজ্জম আল্লাহর রাসূল, এ দু’জ্জি বালকয সলেহ 

পোষণ বযর্ীর্ পকালনা বাো আল্লাহর সালথ সাক্ষ্ার্ করলব না, র্লব পস অবশযই িান্নালর্ প্রলবশ করলব”।2  

অের বণতনায় এলসলে:    

، َفيُْحَجَب َعِن اْْلَنَّةِ » َ بِِهَما َعبٌْد َغْيَ َشاكٍّ  «اَل يَلََْق اَّللَّ

“পকালনা বাো এ দু’জ্জি সাক্ষ্যসহ, সলেহমুক্ত অবস্থায় আল্লাহর সাক্ষ্ার্ করলব, আর র্ালক িান্নার্ পথলক দূলর রাখা 

হলব, এরূে হলব না”।3  

একজ্জি দীর্ত হাদীলস এলসলে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম আবু হুরায়রা রাজ্জদয়াল্লাহ ‘আনহুলক জ্জনলির দু’জ্জি 

িুর্াসহ পপ্ররণ কলর বললন:  

« ْ ، ُمْستَيِْقنًا بَِها قَلْبُُه، فَبَّشي ُ ْن اَل إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ
َ
 «بِاْْلَنَّةِ هُ َفَمْن لَِقيَت ِمْن َوَراِء َهَذا احْلَائِِط، يَْشَهُد أ

“এই পদয়াললর েশ্চালর্ যার সালথ রু্জ্জম সাক্ষ্ার্ করলব, পয অন্তলরর অন্তস্থল পথলক সাক্ষ্য পদয় পয, আল্লাহ োড়া 

পকালনা ইলাহ পনই, র্ালক রু্জ্জম িান্নালর্র সুসংবাদ প্রদান কর”।4  

অর্এব, িান্নালর্ লালভর িনয সলেহ মুক্ত সাক্ষ্য হওয়া িরুজ্জর, অনযথায় র্ালর্ প্রলবশ করা সম্ভব নয়। 

রৃ্র্ীয় শর্ত, কবুল: অথতাৎ কাললমার অথত ও দাজ্জবলক জ্জবনা বালকয পমলন পনওয়া। আল্লাহ র্া‘আলা আমালদর জ্জনকি 

অর্ীর্ িাজ্জর্র র্িনা বণতনা কলরলেন, যারা এ বাকয গ্রহণ কলরলে র্ালদর জ্জর্জ্জন মুজ্জক্ত জ্জদলয়লেন এবং যারা র্া 

প্রর্যাখযান কলরলে র্ালদর পথলক জ্জর্জ্জন প্রজ্জর্লশাধ গ্রহণ কলরলেন। জ্জর্জ্জন বললন, 

وا ۡ﴿ ِينَۡۡٱۡحُُشُ ۡزَوََٰجُهمَۡۡۡظلَُموا ۡۡٱَّلَّ
َ
ُِۡۡدونِِۡۡمن٢٢َۡۡيۡعُبُدونَََۡۡكنُوا َۡۡوَماَۡوأ ُهمَۡوقُِفوُهۡمۡ ٢٣ۡۡٱۡۡلَِحيمِِۡۡصَرَِٰطۡۡإَِلَٰۡۡفَٱۡهُدوُهمۡۡۡٱّللَّ ۡسۡۡإِنَّ  ﴾٢٤ۡولُونَۡمَّ

 [  ٢٢  ،٢٢:  الصافات]

“(জ্জেজ্জরশর্ালদরলক বলা হলব), ‘একে কর যাজ্জলম ও র্ালদর সেী-সাথীলদরলক এবং যালদর ইবাদার্ র্ারা করর্ 

আল্লাহলক বাদ জ্জদলয় র্ালদরলক, আর র্ালদরলক আগুলনর েলথ জ্জনলয় যাও, আর র্ালদরলক থামাও, অবশযই র্ারা 

জ্জিজ্ঞাজ্জসর্ হলব”। [সূরা আস-সােোর্, আয়ার্: ২২-২৪]  

অর্িঃের আল্লাহ র্া‘আলা বললন, 

ۡۡإَِلَٰهََۡۡلاۡۡلَُهمۡۡۡقِيَلۡۡإَِذاََۡكنُواا ۡۡإِنَُّهمۡۡ﴿ ُۡۡإِلَّ ونَۡۡٱّللَّ ئِنَّاَۡوَيُقولُون٣٥َۡۡۡيَۡسَتۡكِِبُ
َ
ُۡنونۡ ۡلَِشاِعر َۡۡءالَِهتَِناََۡلَارُِكواا ۡۡأ  [  ٥٨  ،٥١:  الصافات] ﴾٣٦َّۡمَّ

                                                           
2 সহীহ মুসজ্জলম, হাদীস নং ২৯ 
3 সহীহ মুসজ্জলম, হাদীস নং ৩০ 
4 সহীহ মুসজ্জলম, হাদীস নং ৩৪ 
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“র্ালদরলক যখন বলা হর্, ‘আল্লাহ োড়া পকালনা (সর্য) ইলাহ পনই’, র্খন জ্জনশ্চয় র্ারা অহঙ্কার করর্। আর বলর্, 

‘আমরা জ্জক এক োেল কজ্জবর িনয আমালদর উোসযলদর পেলড় পদব”? [সূরা আস-সােোর্, আয়ার্: ৩৫-৩৬] 

আল্লাহ র্ালদরলক শাজ্জি জ্জদলয়লেন। কারণ, র্ারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহলক অহঙ্কার ভলর র্যাে কলরলে, আল্লাহর দা‘ঈর 

ওের র্ারা জ্জমথযালরাে কলরলে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাজ্জব পমার্ালবক র্ারা (অনয মাবুদলদর) প্রর্যাখযান ও (একমাে 

আল্লাহলক) গ্রহণ কলর জ্জন; বরং র্ারা জ্জবলদ্বষ ও অহঙ্কার পথলক বলললে: 

َجَعَلۡ﴿
َ
ءۡ َۡهََٰذاۡإِنََّۡۡوَِٰحًدا ۡۡإَِلَٰٗهاۡٱٓأۡللَِهةَۡۡأ َۡۡوٱنَطلَق٥َُۡۡۡعَجابۡ ۡلَََشۡ

ُ
نِِۡۡمۡنُهمۡۡۡٱلَۡمَل

َ
وا ۡۡٱۡمُشوا ۡۡأ ََٰٓۡۡوٱۡصِِبُ ء َۡۡهََٰذاۡإِنََّۡۡءالَِهتُِكۡم ََۡۡعَ َۡما٦ۡۡيَُرادُۡۡلَََشۡ

اۡۡإِنۡۡۡٱٓأۡلِخَرةِۡۡٱلِۡملَّةِِۡفۡۡبَِهََٰذاَۡسِمۡعَنا َۡۡهََٰذا َٰقۡ ۡإِلَّ     [  ٧  ،١:  ص] ﴾٧ۡٱۡختَِل

“পস জ্জক সকল উোসযলক এক ইলাহ বাজ্জনলয় জ্জনলয়লে? জ্জনশ্চয় এ পর্া এক আশ্চযত জ্জবষয়! আর র্ালদর প্রধানরা চলল 

পেল একথা বলল পয, ‘যাও এবং পর্ামালদর উোসযগুললার ওের অজ্জবচল থাক। জ্জনশ্চয় এ জ্জবষয়জ্জি উলেশয 

প্রলণাজ্জদর্’। আমরা পর্া সবতলশষ ধলমত5 এমন কথা শুজ্জন জ্জন। এিা পর্া বালনায়াি কথা োড়া আর জ্জকেু নয়”। [সূরা 

পসায়াদ, আয়ার্: ৫-৭]  

আল্লাহ র্ালদর জ্জমথযালরাে ও নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লালমর ভাষায় প্রজ্জর্বাদ কলরলেন, জ্জর্জ্জন বলললেন, 

اءَۡۡبَۡلۡ﴿ َقۡۡبِٱۡۡلَق َِۡۡجا  [  ٥٧:  الصافات] ﴾٣٧ۡٱلُۡمۡرَسلِيََۡۡوَصدَّ

“বরং পস সর্য জ্জনলয় এলসজ্জেল এবং পস রাসূললদরলক সর্য বলল পর্াষণা জ্জদলয়জ্জেল”। [সূরা আস-সােোর্, আয়ার্: 

৩৭] 

অর্িঃের যারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহলক পমলন জ্জনলয়লে, র্ালদর বযাোলর জ্জর্জ্জন বলললেন,  

﴿ۡ ِِۡۡعَبادَۡۡإِلَّ َلَٰٓئَِك٤٠ۡۡۡٱلُۡمۡخلَِصيَۡۡٱّللَّ و 
ُ
ۡعلُوم ۡۡرِۡزقۡ ۡلَُهمۡۡۡأ َٰكِه٤١ُۡۡۡمَّ ۡكَرُمونَۡۡوَُهمۡفََو َِٰتِۡۡف٤٢ۡۡۡمُّ  [  ٢٥  ،٢٤:  الصافات] ﴾٤٣ۡٱنلَّعِيمَِۡۡجنَّ

“অবশয আল্লাহর মলনানীর্ বাোরা োড়া; র্ালদর িনয থাকলব জ্জনধতাজ্জরর্ জ্জরজ্জযক, জ্জন‘আমর্-ভরা িান্নালর্ েলমূল; 

আর র্ারা হলব সম্মাজ্জনর্”। [সূরা আস-সােোর্, আয়ার্: ৪০-৪৩]  

আবু মূসা রাজ্জদয়াল্লাহ ‘আনহু পথলক সহীহ সূলে বজ্জণতর্, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বলললেন, 

َصاَب »
َ
ُ بِِه ِمَن الُْهَدى َوالِْعلِْم، َكَمثَِل الَْغيِْث الَْكِثِي أ  َوالُْعْشَب الَْكثَِي، َمثَُل َما َبَعثَِِن اَّللَّ

َ نْبَتَِت اللََْكَ
َ
رًْضا فَََكَن ِمنَْها نَِقيٌَّة قَبِلَِت الَْماَء، فَأ

َ
أ

َصابَْت 
َ
ُبوا وََسَقْوا َوَزرَُعوا، َوأ َّشِ

ُ بَِها انلَّاَس فَ ْمَسَكِت الَْماَء، َفنََفَع اَّللَّ
َ
َجاِدُب أ

َ
ْخَرى إِنَّ  َوََكنَْت ِمنَْها أ

ُ
َما ِِهَ ِقيَعاٌن اَل ُتْمِسُك ِمنَْها َطائَِفًة أ

ُ بِِه َفَعِلَم وَعَ  ِ َوَنَفَعُه َما َبَعثَِِن اَّللَّ ، فََذلَِك َمثَُل َمْن َفُقَه ِِف ِديِن اَّللَّ
ً ًسا َولَْم َيْقبَْل ُهَدى َماًء َواَل تُنِْبُت لََكَ

ْ
لََّم، َوَمثَُل َمْن لَْم يَْرَفْع بَِذلَِك َرأ

رِْسلْ 
ُ
ِي أ ِ اَّلَّ  «ُت بِهِ اَّللَّ

“আল্লাহ আমালক পয জ্জহদায়ার্ ও ইলমসহ োজ্জিলয়লেন র্ার উদাহরণ মুষলধারার বৃজ্জষ্টর নযায়, যা পকালনা িজ্জমলন 

বজ্জষতর্ হলয়লে। র্ালর্ জ্জকেু উবতর িজ্জম জ্জেল, যা োজ্জন গ্রহণ কলরলে, েলল রৃ্ণলর্া ও প্রচুর র্াস িজ্জিলয়লে। র্ালর্ 

জ্জকেু জ্জেল শক্ত িজ্জম, যা োজ্জন আিলক পরলখলে, আল্লাহ র্ার দ্বারা মানুষলদর উেকৃর্ কলরলেন, েলল র্ারা োন 

                                                           
5 র্ালদর সবতলশষ ধমত জ্জেল খৃস্টধমত, কালরা মলর্ জ্জেল কুরাইশলদর ধমত। 
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কলরলে, েশুলদর োন কজ্জরলয়লে ও পসচ কাযত আঞ্জাম জ্জদলয়লে। আর পস োজ্জন িজ্জমর অের অংলশ েজ্জর্র্ হলয়লে, যা 

জ্জেল োথজ্জর িজ্জম, যা না োজ্জন আিলক রালখ এবং না পকালনা রৃ্ণলর্া িিায়।  

এিাই র্ার উদাহরণ পয দীলনর ইলম অিতন করল, আল্লাহ আমালক যা জ্জদলয় পপ্ররণ কলরলেন র্ার দ্বারা জ্জর্জ্জন র্ালক 

উেকৃর্ করললন, েলল পস জ্ঞানািতন করল ও অনযলক জ্জশখাল এবং র্ার উদাহরণ, পয র্ার প্রজ্জর্ মাথা রু্লল 

র্াকায়জ্জন ও আল্লাহর জ্জহদায়ার্ গ্রহণ কলর জ্জন, যা জ্জদলয় আমালক পপ্ররণ করা হলয়লে”।6 

চরু্থত শর্ত, ইনজ্জকয়াদ: অথতাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর দাজ্জবলক জ্জবনা বালকয পমলন পনওয়া। আল্লাহ র্া‘আলা বললন, 

ۡۥاۡيُۡسلِمَۡۡۡوَمن﴿ ِۡۡإَِلۡۡوَۡجَهُه ۡىۡبِٱۡلُعۡرَوةِۡۡٱۡسَتۡمَسَكَۡۡفَقدُُِۡۡمِۡسنۡ َۡوُهوَۡۡٱّللَّ ِِۡۡإَوَلۡۡٱلُۡوۡثَقَٰ َٰقَِبةُۡۡٱّللَّ ُمورَِۡۡع
ُ
 [  ٢٢: لقمان] ﴾٢٢ۡٱۡۡل

“আর পয বযজ্জক্ত একজ্জনষ্ঠ ও জ্জবশুদ্ধজ্জচলে আল্লাহর কালে জ্জনিলক সমেতণ কলর, পস পর্া শক্ত রজ্জশ আঁকলড় ধলর। আর 

সকল জ্জবষলয়র েজ্জরণাম আল্লাহরই কালে”। [সূরা লুকমান, আয়ার্: ২২]  

আল্লাহর জ্জনকি জ্জনলিলক সমেতণ করার অথত র্ার র্াওহীদলক জ্জবনা বালকয পমলন পনওয়া, পয পমলন জ্জনল না ও ইহসান 

প্রদশতন করল না, পস মিবুর্ রজ্জশ আঁকলড় ধলর জ্জন। এ কথাই আল্লাহ েরবর্তী আয়ালর্ বলললেন, 

ََۡۡيُۡزنَكۡۡفََلَۡۡكَفرََۡۡوَمن﴿ ۥاه  [  ٢٥: لقمان] ﴾٢٣َۡعِملُواا هۡۡبَِماَۡفُننَب ُِئُهمَۡمۡرِجُعُهمۡۡۡإََِلَۡناُۡكۡفُرهُ

“আর পয কুেরী কলর, র্ার কুেরী পযন পর্ামালক বযজ্জথর্ না কলর; আমার কালেই র্ালদর প্রর্যাবর্তন। অর্িঃের 

র্ারা পয আমল করর্ আজ্জম র্া র্ালদরলক িাজ্জনলয় পদব”। [সূরা লুকমান, আয়ার্: ২২]   

একজ্জি সহীহ হাদীলস নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বলললেন, 

َحُدُكْم َحَّتَّ يَُكوَن َهَواُه َتبًَعا لَِما ِجئُْت بِهِ »
َ
 «اَل يُْؤِمُن أ

“পর্ামালদর পকউ মুজ্জমন হলব না, যর্ক্ষ্ণ না র্ার প্রবৃজ্জে আমার আনীর্ জ্জবষলয়র অনুসারী না হলব”। এিাই েজ্জরেূণত 

আনুের্য ও জ্জনলিলক সমেতণ করা। 

েশ্চম শর্ত, জ্জসদক র্থা কাললমালর্ সর্যালরাে করা: অথতাৎ অন্তলরর দৃঢ় জ্জবশ্বাসসহ মুলখ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ 

করা। আল্লাহ র্া‘আলা বললন, 

امۡا﴿ َحِسَب١ۡۡۡال
َ
نۡٱنلَّاُسۡۡأ

َ
ُكواا ۡۡأ نُۡيۡۡتَ

َ
ِينََۡۡفَتنَّاَۡولََقد٢ُۡۡۡۡيۡفَتُنونََۡۡلَۡۡوُهمَۡۡۡءاَمنَّاَۡيُقولُواا ۡۡأ ُۡۡفَلََيۡعلََمنََّۡۡقۡبلِِهۡمۡ ِۡمنۡٱَّلَّ ِينَۡۡٱّللَّ َۡوََلَۡعلََمنََّۡۡصَدقُوا ۡۡٱَّلَّ

َِٰذبِيَۡ  [  ٥  ،٩: العنكبوت] ﴾٣ۡٱۡلَك

“আজ্জলে-লাম-মীম। মানুষ জ্জক মলন কলর পয, ‘আমরা ঈমান এলনজ্জে’ বলললই র্ালদর পেলড় পদওয়া হলব, আর 

র্ালদর েরীক্ষ্া করা হলব না? আর আমরা পর্া র্ালদর েূবতবর্তীলদর েরীক্ষ্া কলরজ্জে, েলল আল্লাহ অবশযই পিলন 

পনলবন, কারা সর্য বলল এবং অবশযই জ্জর্জ্জন পিলন পনলবন, কারা জ্জমথযাবাদী”। [সূরা আল-‘আনকাবুর্, আয়ার্: ১-৩]  

আর মুনাজ্জেকলদর বযাোলর জ্জর্জ্জন বললন, 

َِۡۡءاَمنَّاَۡيُقوُلَۡۡمنۡٱنلَّاِسَۡۡوِمنَۡ﴿ َۡۡيَُخَِٰدُعون٨َۡۡۡبُِمۡؤِمنِيَُۡۡهمَۡوَماۡٱٓأۡلِخرَِۡۡوبِٱَۡلَۡومِۡۡبِٱّللَّ ِينَۡۡٱّللَّ اََۡۡيَۡدُعونََۡۡوَماَۡءاَمُنوا َۡۡوٱَّلَّ نُفَسُهمۡۡۡإِلَّ
َ
َۡوَماۡأ

ۡۡقُلُوبِِهمِۡف٩ۡۡۡيَۡشُعُرونَۡ َرض  ُۡۡفََزاَدُهمُۡۡمَّ َِلُم َۡۡذاب ۡعََۡۡولَُهمَۡۡۡمَرٗضا ۡۡٱّللَّ
َ
 [  ٩٤  ،٦: ابلقرة] ﴾١٠ۡيَۡكِذبُونَََۡۡكنُوا ۡۡبَِماۡأ

                                                           
6 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৯ 
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“আর মানুলষর মলধয জ্জকেু এমন আলে, যারা বলল, ‘আমরা ঈমান এলনজ্জে আল্লাহর প্রজ্জর্ এবং পশষ জ্জদলনর প্রজ্জর্’, 

অথচ র্ারা মুজ্জমন নয়। র্ারা আল্লাহলক এবং যারা ঈমান এলনলে র্ালদরলক পধাকা জ্জদলি। অথচ র্ারা 

জ্জনলিলদরলকই পধাকা জ্জদলি এবং র্ারা র্া অনুধাবন কলর না। র্ালদর অন্তরসমূলহ রলয়লে বযাজ্জধ, সুর্রাং আল্লাহ 

র্ালদর বযাজ্জধ বাজ্জড়লয় জ্জদলয়লেন। আর র্ালদর িনয রলয়লে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। কারণ র্ারা জ্জমথযা বলর্”। [সূরা 

আল-বাকারাহ্, আয়ার্: ৮-১০]  

সহীহ বুখারী ও মুসজ্জললম বজ্জণতর্, মু‘আয ইবন িাবাল রাজ্জদয়াল্লাহ ‘আল্লাহু বললন, 

ِ ِصْدقًا ِمْن قَلِْبِه، إاِلَّ َحرَّ » ًدا رَُسوُل اَّللَّ نَّ حُمَمَّ
َ
ُ َوأ ْن اَل إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ

َ
َحٍد يَْشَهُد أ

َ
َ انلَّارِ َما ِمْن أ ََ  ُ  «َمُه اَّللَّ

“এমন পকউ পনই পয, অন্তলরর অন্তস্থল পথলক সর্য সাক্ষ্য জ্জদলব পয, আল্লাহ োড়া পকালনা ইলাহ পনই এবং মুহাম্মাদ 

র্াঁর বাো ও রাসূল, র্লব আল্লাহ অবশযই র্ার ওের িাহান্নাম হারাম কলর জ্জদলবন”।7 

ষষ্ট শর্ত, ইখলাস: অথতাৎ জ্জনষ্ঠা থাকা বা সকল প্রকার জ্জশকত পথলক মুক্ত রাখা। আল্লাহ র্া‘আলা বললন, 

َلۡ﴿
َ
ِۡۡأ ِينُّۡۡلِلَّ    [  ٥: الزمر] ﴾٣ۡٱۡۡلَالُِصۡهۡٱل 

“পিলন পরখ, আল্লাহর িনযই জ্জবশুদ্ধ ইবাদার্-আনুের্য”। [সূরা আয-যুমার, আয়ার্: ৩]  

অের আয়ালর্ আল্লাহ র্া‘আলা বললন, 

َۡۡقُلِۡ﴿ ۡعُبدُۡۡٱّللَّ
َ
ُۥُُۡمۡلِٗصاۡأ  [  ٩٢: الزمر] ﴾١٤ِۡديِنِۡۡلَّ

“বল, ‘আজ্জম আল্লাহরই ইবাদার্ কজ্জর, র্াঁরই িনয আমার আনুের্য একজ্জনষ্ঠ কজ্জর”। [সূরা আয-যুমার, আয়ার্: ১৪]  

সহীহ গ্রলে আবু হুরায়রা রাজ্জদয়াল্লাহু ‘আনহু পথলক বজ্জণতর্, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বলললেন, 

ْو َنْفِسهِ »
َ
ُ َخالًِصا ِمْن قَلِْبِه أ ْسَعُد انلَّاِس بَِشَفاَعِِت يَْوَم الِْقيَاَمِة، َمْن قَاَل اَل إََِلَ إاِلَّ اَّللَّ

َ
 «أ

“জ্জকয়ামলর্র জ্জদন আমার সুোজ্জরশ দ্বারা সবলচলয় পবজ্জশ উেকৃর্ হলব পস বযজ্জক্ত, পয জ্জনলির অন্তলরর অন্তস্থল বা মন 

পথলক লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলললে”।8 

সপ্তম শর্ত, মহব্বর্ র্থা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এ কাললমালক মহব্বর্ করা: র্ার দাজ্জব ও অথতলক মহব্বর্ করা, র্ার 

ওের আমলকারী ও র্ার শর্তসমূহ যালদর মলধয রলয়লে র্ালদরলক মহব্বর্ করা এবং যারা র্ার ওের আমল কলর 

না র্ালদরলক অেেে করা। আল্লাহ র্া‘আলা বললন, 

ُِۡۡدونِِۡۡمنَۡيتَِّخذَُۡۡمنۡٱنلَّاِسَۡۡوِمنَۡ﴿ نَداٗداۡٱّللَّ
َ
َُِۡۡيِبُّوَنُهمۡۡۡأ ِ َۡۡكُحب  ِينَۡۡٱّللَّ َشدَُّۡۡءاَمُنواا َۡۡوٱَّلَّ

َ
اۡأ ِهُۡۡحب ٗ َّ ِ  [  ٩٨١: ابلقرة] ﴾١٦٥ّۡلل 

“আর মানুলষর মলধয এমনও আলে, যারা আল্লাহ োড়া অনযলক আল্লাহর সমকক্ষ্রূলে গ্রহণ কলর, র্ালদরলক 

আল্লাহলক ভাললাবাসার মলর্া ভাললাবালস। আর যারা ঈমান এলনলে, র্ারা আল্লাহর িনয ভাললাবাসায় দৃঢ়র্র”। 

[সূরা আল-বাকারা, আয়ার্: ১৬৫] 
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এ আয়ালর্ আল্লাহ সংবাদ জ্জদলিন পয, ঈমানদাররা আল্লাহলক অজ্জধক মহব্বর্ কলর, কারণ র্ারা মহব্বলর্র 

ইবাদলর্ র্ার সালথ কাউলক শরীক কলর জ্জন, পযমন র্ার মহব্বলর্র দাজ্জবদার মুশজ্জরকরা র্ার সালথ শরীকলদরলকও 

র্ার নযায় মহব্বর্ কলর।  

আনাস রাজ্জদয়াল্লাহ ‘আনহু পথলক বজ্জণতর্, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইজ্জহ ওয়াসাল্লাম বলললেন, 

َحبَّ »
َ
ُكوَن أ

َ
َحُدُكْم، َحَّتَّ أ

َ
ْْجَِعيَ  إََِلِْه ِمنْ اَل يُْؤِمُن أ

َ
هِ، َوانلَّاِس أ هِ، َوَواَِلِ  «َوََلِ

“পর্ামালদর পকউ মুজ্জমন হলব না, যর্ক্ষ্ণ না আজ্জম র্ার জ্জনকি র্ার সন্তান, জ্জের্া ও সকল মানুষ পথলক অজ্জধক জ্জপ্রয় 

না হলব”।9 

আল্লাহ র্া‘আলা ভাললা িালনন। 

সূে:  اإلسالم سؤال وجوابموقع  
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