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েংরিপ্ত বর্যনা............. 
এ প্রবসে শাইখ োসলহ রেন্দী হাসফর্াহুল্লাহ দীসনর 
মসযে ইখলাসের গুরুত্ব কী তা তুসল যসরসেন। 
তারপর রতরন হসজ ইখলাসের প্রসয়াজনীয়তার কথা 
আসলাচনা কসরসেন। তাোড়া যর্েব রবষয় ইখলাে 
রবনষ্ট কসর যেগুসলার প্ররতও আসলাকপাত কসরসেন। 
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রবেরমল্লারহর রাহমারনর রাহীম 

 বতীয় প্রশংো একমমাত্র আল্লাহরই জনে। রর্রন 
েৃরষ্টকুসলর রব্ব। আল্লাহ তাাঁর বান্দা ও রােূল মুহাম্মাদ 
এবং তাাঁর বংশ ও েকল োহাবীগসর্র প্ররত োলাত ও 
োলাম বষযর্ করুন। 

প্রকাশে-অপ্রকাশে েকল েৎ আমসলর ফলাফল:  

অন্তসরর পররশুদ্ধতা, তাকওয়া ও তা একমাত্র েৃরষ্টকুসলর 
রসবর জনে রনযযারর্ করার ওপর আমসলর ফলাফল রনভযর 
কসর। এগুসলা বাস্তবায়ন হসব না, র্রদ এেব যিসত্র 
আল্লাহই তার চূড়ান্ত লিে ও উসেশে না হয়। আল্লাহর 
বার্ী: 

ن َّ﴿
َ
 [  ٤٢: انلجم] ﴾٤٢َّٱلُۡمنَتَهىَََّّرب َِكََّّإَِلىَََّّوأ

“আর েব রকেুর েমারপ্ত যতা যতামার রসবর রনকট।” 
[েূরা আন-নাজম, আয়াত: ৪২] 
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যর্ েব ইবাদসত তাকওয়া প্ররতফরলত হয়, তার মসযে হজ 
একরট অনেতম ইবাদত। অনুরূপ আল্লাহ তা‘আলা তাাঁর 
একরট ইবাদসতর বোপাসর বসলন, তা হসলা কুরবানী: 

ََََّّيَناَلََّّلَن﴿ َّٱتل ۡقَوىىَََّّيَناُلَََُّّوَلىِكنَّدَِمآؤَُهاََّوَلََُُّّلُوُمَهاَّٱّلل 
 [٣٧: احلج] ﴾ِمنُكمَّۡ

“আল্লাহর কাসে যপৌঁসে না এগুসলার যগাশত এবং রক্ত; 
বরং তাাঁর কাসে যপৌঁসে যতামাসদর তাকওয়া।” [েূরা আল-
হাজ, আয়াত: ৩৭] 

আল্লামা ো‘দী রহ. বসলন, “এর মসযে রসয়সে কুরবানী 
করার যিসত্র ইখলাসের প্ররত উৎোহ প্রদান। অথযাৎ এসত 
যর্ন উসেশে হয় আল্লাহরই েন্তুরষ্ট। র্াসত থাকসব না 
যকাসনা অহঙ্কার, ররয়া অথযাৎ অনেসক যদখান ও যশানাসনার 
মন-মানরেকতা এবং না তা হসব একান্ত অভোে ও 
স্বভাবগত। এমনই হসত হসব েমস্ত ইবাদসতর অবস্থা। 
পিান্তসর  ইবাদসতর মসযে র্রদ ইখলাে ও আল্লাহর 
তাকওয়া-ভয় না থাসক, তসব তা হসব ফসলর এমন 
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যখাোর মসতা র্ার মসযে যনই যকাসনা মূল রজরনে ও এমন 
যদহ র্ার মসযে যনই যকাসনা আত্মা।”1 

কুরআন ও েুন্নাহ’র অেংখে দলীসলর রভরিসত 
শরী‘আসতর অকাটে নীরত হসলা:  

েকল আমল কবূল হওয়া রনভযর কসর আল্লাহর জনে 
আমসলর মসযে ইখলাে প্ররতষ্ঠা এবং তার োসথ তা 
শরী‘আতেম্মত অথযাৎ নবী োল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াোল্লাসমর তরীকা মসতা হওয়ার ওপর। 

আল্লাহ তা‘আলা বসলন,  

َََُّّيَتَقب ُلََّّإِن َما﴿  [٢٧: دةاملائ] ﴾ٱلُۡمت قِيَََِّّمنَََّّٱّلل 

“রনশ্চয় আল্লাহ মুিাকীসদর আমলই কবূল কসর থাসকন।” 
[েূরা আল-মাসয়দাহ, আয়াত: ২৭] 

ইবনুল কাইসয়েম রহ. বসলন, “আয়াতরটর তাফেীর 
েম্পসকয েসবযািম র্া বলা হসয়সে তা হসলা: রনশ্চয় আল্লাহ 

                                                           
1 তাইেীরুল কারীরমর রহমান: ৫৩৯। 
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যে বেরক্তর আমলরটই কবূল করসবন, যর্ বেরক্ত যে 
আমসলর যিসত্র তাাঁসক ভয় করসব। আমসলর যিসত্র 
আল্লাহসক ভয় করার অথয হসলা, তা যর্ন একমাত্র তাাঁর 
েন্তুরষ্টর জনেই ও তাাঁর হুকুম অনুর্ায়ীই হয়।”2 

এ মহা গুরুত্বপূর্য নীরতর মূলকথা হসলা ইখলাে ও ইরিবা 
(অনুেরর্) 

এর দ্বারাই কাসলমাসয় শাহাদাত র্থার্থ ও প্রকৃতভাসব 
োবেস্ত হসব। েুতরাং একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করসত 
হসব এবং যে তরীকা ও রনয়সমই ইবাদত করসত হসব র্া 
তাাঁর রােূল োল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াোল্লাম যপৌঁরেসয়সেন। 
এই দুই মহানীরতর ওপরই রনভযর কসর েফলতা-
যেৌভাগে। 

আল্লাহ তা‘আলা বসলন, 

ۡحَسنَََُّّوَمنَّۡ﴿
َ
نََّّۡدِيٗناَّأ ِم  ۡسلَمَََّّم 

َ
ََِّّوَۡجَهُهۥَّأ : النساء] ﴾ُُمِۡسن َََّّوُهوَََّّّلِل 

١٢٥ ] 
                                                           
2 রমফতাহু দাররে ো‘আদাহ: ৩/৩০৪। 
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“আর যর্ আল্লাহর উসেসশে আত্মেমপযর্ কসরসে ও 
েৎকমযশীল তার যচসয় উিম যারমযক আর যক।” [েূরা 
আন-রনো, আয়াত: ১২৫] 

ইবনুল কাইসয়েম রহ. বসলন, “রনসজর আত্মেমপযর্ অথয: 
লি-উসেসশের মসযে ইখলাে আনা ও আল্লাহর জনেই 
আমল করা। আর যে যিসত্র েৎকমযশীল হওয়ার অথয: 
রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াোল্লাম ও তাাঁর তরীকার 
ইরিবা-অনুেরর্ করা।3 

আসলাচে প্রবেরটর রবষয় আল-ইখলাে: 

ইখলাে হসলা, ইবাদসতর মাযেসম এক আল্লাহ অরভমূখী 
হওয়া, আল্লাহসক েৃরষ্টর র্াবতীয় যদাষ-ত্রুরটর  উসবয রাখা 
ও তাাঁসক যোট-বড় েব যরসনর রশকয যথসক মুক্ত রাখা। 
আর এরট প্রসতেক মুেরলসমর ওপর েবযেম্মরতক্রসম ফরর্, 
আল্লাহর কুরআসন এর হুকুমও রসয়সে বহু স্থাসন। যর্মন, 

                                                           
3 মাদাসরজুে োসলকীন: ২/৯৩। 
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﴿َّٓ ََّّٓإِن ا نَزۡۡلَا
َ
َََّّفَٱۡعُبدََِّّبِٱُۡلَق ََِّّٱۡلِكَتىَبََّّإََِلَۡكََّّأ ََُُُّّمۡلِٗصاَّٱّلل  ِينَََّّل  َل٢َََّّّٱل 

َ
َّأ

َِّ ِينََُّّّلِل   [٣  ،٢: الزمر] ﴾ٱۡۡلَالُِص ََّّٱل 

“আমরা যতামার রনকট এই রকতাব েতেতা েহকাসর 
অবতীর্য কসররে। েুতরাং তুরম আল্লাহর ইবাদত কর তাাঁর 
আনুগসতে  রবশুদ্ধরচি হসয়। যজসন যরসখা, খাসলে 
আনুগতে আল্লাহরই প্রাপে।” [েূরা আর্-রু্মার, আয়াত: ২-
৩] 

ََّّٓقُۡلَّ﴿ ِمۡرُتََّّإِن ِ
ُ
نََّّۡأ

َ
ۡعُبدَََّّأ

َ
َََّّأ ََُُُّّمۡلِٗصاَّٱّلل  ِينَََّّل   [  ١١: الزمر] ﴾١١ََّّٱل 

“বল, আরম আরদষ্ট হসয়রে, আল্লাহর আনুগসতে একরনষ্ঠ 
হসয় তাাঁর ইবাদত করসত।।” [েূরা আর্-রু্মার, আয়াত: 
১১] 

আমসল ইখলাে না থাকসল তা কবূলও হসব না ও 
োওয়াব যথসকও বরিত হসব। নবী োল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াোল্লাম বসলন,  

َ ََل َيْقبَُل ِمَن الَْعَمِل إَِل  َما ََكَن ََلُ َخالًِصا، َواْبتُِِغَ بِِه وَْجُههُ  إِن  »  «اَّلل 
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“রনশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা যকাসনা আমলই কবূল করসবন 
না র্রদ তা তাাঁর জনে রবশুদ্ধ ও একমাত্র তাাঁরই েন্তুরষ্টর 
জনে না হয়।”4 

রােূলুল্লাহ োল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াোল্লাম আসরা বসলন,  

رِْض، »
َ
، َواتل ْمِكنِي ِِف اْْل ْفَعِة، َوانل ْْصِ نَاِء، َوالرر َة بِالس  م 

ُ
ْ َهِذهِ اْْل بَِّشر
ْنيَا، لَْم يَُكْن ََلُ ِِف اْْلِخَرةِ نَِصيب  َفَمْن َعِمَل ِمنْ   «ُهِم َعَمَل اْْلِخَرةِ لدِلُّ

“এ উম্মতসক মর্যাদা, উন্নরত, োহার্ে ও র্মীসনর আরযপতে 
অজযসনর েুেংবাদ রদন। েুতরাং তাসদর মসযে যর্ বেরক্ত 
দুরনয়াবী স্বাসথয পরকাসলর আমল করসব, তার জনে 
পরকাসল যকাসনা অংশ থাকসব না।5 

ইখলাে ও হজ 

ইখলােই হসলা হসজর রভরি ও মূল। হাজী োসহব তার 
হসজর রবরয-রবযান স্পষ্টভাসব য াষর্া রদসয় ও রনসজসক 

                                                           
4 নাোঈ, হাদীে নং ৩১৪০। 
5 মুেনাসদ আহমাদ: ৩৫/১৪৬। শাইখ আলবানী েহীহ বসলসেন। 
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তা েম্পসকয স্মরর্ কররসয়ই শুরু করসবন: 

 لك َلرشيك بليك

(সহ আল্লাহ! আরম যতামার ডাসক োড়া রদসয় উপরস্থত, 
যতামার যকাসনা শরীক যনই।) যর্মন, হাদীসে আসে নবী 
োল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াোল্লাম তাাঁর হসজ বসলন, 

 سمعةً  وَل َلرياءً  حجةً  امهلل

“যহ আল্লাহ যতামার জনেই আমার এ হজ। র্াসত যকাসনা 
ররয়া যনই ও কাসরা েুনাম অজযসনর জনে নয়।”6 আর 
এরট হসলা, খাসলে-রবশুদ্ধ হজ। 

যর্ বেরক্ত হজকার্য েম্পাদসনর জনে যাবমান, রতরন যর্ন 
যজসন যনন প্রকৃত হাজী অল্প েংখেকই হসয় থাসকন, রকন্তু 
হাজীর কাসফলার েংখো অসনক। েুতরাং রতরন র্রদ চান 
যর্ তাাঁর হসজর দ্বারা তাাঁর পররশ্রম রনেক বেথয যচষ্টা না 

                                                           
6 শামাসয়সল রতররমর্ী, হাদীে নং ১৯১; ইবন মাজাহ, হাদীে নং 
২৮৯০ ইতোরদ। শাইখ আলবানী েহীহ বসলসেন। 
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যহাক তসব রতরন যর্ন তাাঁর উসেশেসক উিম কসরন ও 
রনয়তসক খাসলে-রবশুদ্ধ কসরন এবং ইখলাে ভঙ্গ ও 
নষ্টকারী রবষয়গুসলা যথসক েতকয হন। 

ইখলাে নসষ্টর কারর্: 

 ইখলাে নসষ্টর কারর্গুসলা মূলতঃ দু’রট রবষয় যথসকই 
উৎপরি: (১) ররয়া (২) দুরনয়াবী উসেশে োযন। 

প্রথমত: ররয়া 

ররয়া বা যলাক যদখাসনা আমল হসলা, আমলকারীর 
ইবাদসত আল্লাহর েন্তুরষ্ট অজযসনর উসেশে থাকসব না; বরং 
যে তার আমলগুসলা প্রকাশ করসব, যর্ন মানুষ তার 
আমল-ইবাদত যদসখ প্রশংো কসর। 

ররয়ার রসয়সে রবরভন্ন স্তর ও প্রকার: যর্মন, 

(১) বড় ররয়া (২) যোট ররয়া, তা যথসক রনরাপদ যে, 
র্াসক আল্লাহ রনরাপসদ যরসখসেন। 

ররয়া হারাম হওয়ার বহু স্পষ্ট দলীল রসয়সে। দলীলেমূসহ 
ররয়াসক যোট রশকয, যগাপন রশকয ও েূক্ষ্ম রশকয নাসম 
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অরভরহত করা হসয়সে। যর্মন, নবী োল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াোল্লাম বসলসেন: 

ْخوََف  إَِن  »
َ
َخاُف  َما أ

َ
ْكُ  َعلَيُْكمْ  أ ْصَغرُ  الِِّش 

َ
ْكُ  َوَما: قَالُوا" اْْل  الِِّش 

ْصَغرُ 
َ
َياُء،: "قَاَل  اهلِل؟ رَُسوَل  يَا اْْل  يَْومَ  لَُهمْ  وََجَل   َعَز   اَّلَلُّ  َيُقوُل  الِر 

ْعَمالِِهمْ  نلَ اُس ا ُجِزَي  إَِذا الِْقيَاَمةِ 
َ
ينَ  إَِل  اْذَهبُوا بِأ ِ  ِِف  تَُراُءونَ  ُكنْتُمْ  اََل 

ْنيَا ُدونَ  َهْل  فَاْنُظُروا اُل   «َجَزاءً  ِعنَْدُهمْ  ََتِ

“আরম যতামাসদর ওপর েবযারযক যর্ রজরনসের ভয় পাই 
তা হসলা: যোট রশকয। োহাবীগর্ রজসেে করসলন: যহ 
আল্লাহর রােূল, যোট রশকয রক? রতরন বসলন, ররয়া। 
রকয়ামসতর রদন র্খন মানুষসক তাসদর আমসলর প্ররতদান 
যদয়া হসব তখন আল্লাহ এসদরসক বলসবন: যতামরা এখন 
ঐ েব যলাসকর রনকট র্াও র্াসদরসক যতামরা যদখাসনার 
জনে আমল কসররেসল, যদখ যতামরা তাসদর রনকট যকাসনা 
প্ররতদান পাও রকনা।”7 

নবী োল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াোল্লাম আরও বসলন,  

                                                           
7 মুেনাসদ আহমাদ: ৩৯/৩৯, েহীহ। 
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ََل »
َ
ُكمْ  أ ْخِِبُ

ُ
ْخوَُف  ُهوَ  بَِما أ

َ
الِ  الَْمِسيِح  ِمنْ  ِعنِْدي َعلَيُْكمْ  أ ج  "  ال 

ْكُ : "  َفَقاَل ,  بََل :  قُلْنَا:  قَاَل ,  نْ ,  اْْلَِفُّ  الِّشر
َ
 يَُصّلر  الر ُجُل  َيُقومَ  أ

يرنُ    .«رَُجل   َنَظرِ  ِمنْ  يََرى لَِما َصََلتَهُ  َفُُيَ

“আরম রক যতামাসদরসক এমন রবষসয়র খবর রদব না, র্া 
আমার রনকট যতামাসদর ওপর মেীহ দাজ্জাসলর যচসয়ও 
ভয়াবহ? বর্যনাকারী বসলন, আমরা বললাম: জ্বী হোাঁ! তখন 
রতরন বসলন, যগাপন রশকয (আর তা হসলা) যকাসনা যলাক 
োলাসত দাাঁড়াসব, অতঃপর তার োলাত েুন্দর করসব, যর্ 
বেরক্ত যদখসে তার কারসর্।”8 

নবী োল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াোল্লাম বসলন, 

َها» يُّ
َ
ائِرِ  َورِشْكَ  إِي اُكمْ  انل اُس  أ َ ِ  رَُسوَل  يَا:  قَالُوا"  الَّس   رِشْكُ  َوَما ، اَّلل 

ائِرِ  َ يرنُ  َفيَُصّلر  الر ُجُل  َيُقومُ : "  قَاَل  ؟ الَّس   يََرى لَِما َجاِهًدا َصَلتَهُ  َفُُيَ
ائِرِ  رِشْكُ  لَِك فَذَ  ، إََِلْهِ  انل اِس  َنَظرِ  ِمنْ  َ  «الَّس 

                                                           
8 ইবন মাজাহ: ২/১৪০৬। 
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“ওসহ মানবমণ্ডলী! যতামরা রনসজসদরসক েূক্ষ্ম ও গুপ্ত রশকয 
যথসক বাাঁচাও। োহাবীগর্ বসলন, যহ আল্লাহর রােূল 
োল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াোল্লাম! েূক্ষ্ম রশকয রক? রতরন 
বসলন, মানুষ োলাত আদায় করসত দাাঁড়াসব আর তার 
োলাতসক েুন্দর করার যচষ্টা করসব এজনে যর্, মানুষ 
তার রদসক যদখসে। আর এরটই হসে েূক্ষ্ম রশকয।”9 

এরই দৃষ্টান্ত হসল যর্মন যকাসনা হাজী এ যরসর্র ভয়াবহ 
বোরযর েমু্মখীন হসয় থাসক। অথযাৎ যে হজ কসর আর 
তার রনয়সত ঢুসক থাসক যর্ যে তার হসজর দ্বারা গবয 
প্রকাশ কসর যবড়াসব বা কতবার যে হজ করল তার দ্বারা 
যদসশ রফসর গবয করসব অথবা তার যেই হসজ এমন 
আলহাজ উপারযর মর্যাদা অজযন হসব র্া তার বংসশর 
মসযে তার পূসবয অজযন করসত পাসর রন। কখনও আবার 
হজ পালনরত অবস্থায় েৎ আমসলর প্রসচষ্টা, োলাসত 
রস্থরতা, নমনীয়তা, যদা‘আসত কাকুরত-রমনরত, যবরশ যবরশ 
                                                           
9 েহীহ ইবন খুর্াইমা: ২/৬৭ শাইখ আলবানী রহ. হাদীেরটসক 
হাোন বসলসেন। 
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নফল ইবাদত আদায় বা অনেসক উপসদশ নেীহত ইতোরদ 
প্রকাশ কসর ইখলােসক নষ্ট কসর যদওয়া হয়। যকননা 
উক্ত আমল যে মানুসষর েুনাম অজযন ও তাসদর যচাসখ 
বড় হওয়ার জনে কসর থাসক। এেব কাজ ইখলাসের 
পররপন্থী ও নষ্টকারী, র্া আমল ও তার যনকীর ওপর 
প্রভাব যফসল। তাতত হয়সতা আমল নষ্ট হসয় র্াসব না; বরং 
যনকী কসম র্াসব। 

অনুরূপ হসজ োথীসদর যখদমত ও তাাঁসদর প্রসয়াজসন 
আপ্রার্ যচষ্টা চারলসয় র্াওয়ায় র্রদ তাসদর রনকট েুনাম 
অজযনই উসেশে হয়, তসব যে তার মহা োওয়াব যথসক 
বরিত হসব। 

ইবাদত দ্বারা র্রদ েৃরষ্টর েন্তুরষ্ট ও তাসদর ননকটে অজযন 
করা হয় তসব রনঃেসন্দসহ যে ইবাদত নষ্ট হসয় র্াসব 
তাসত যকাসনা যনকী হসব না; বরং যর্ এমন ইবাদত 
করসব যে আল্লাহর অেন্তুরষ্ট ও শারস্তর উপরু্ক্ত হসব। 
হাদীসে কুদেীসত আল্লাহ তা‘আলা বসলন, 
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نَا»
َ
ْغَن  أ

َ
ََكءِ  أ َ ْكِ  َعنْ  الِّشُّ رْشَكَ  َعَمًَل  َعِمَل  َمنْ  الِّشر

َ
 َغْْيِي َمِع  ِفيهِ  أ

َكهُ  تََرْكتُهُ   «َورِشْ

“আরম রশকযকারীসদর রশকয (অংশীদারসদর অংশ) গ্রহর্ 
যথসক অমুখাসপিী, যর্ বেরক্ত এমন আমল যকাসনা করসব 
র্াসত যে আমার োসথ অনেসক শরীক করসব, আরম তাসক 
ও তার রশকযকৃত বস্তু উভয়সকই বজযন করর।”10 

শাইখুল ইেলাম ইবন তাইরময়োহ বসলন, “েবযেম্মরত 
ক্রসম রশকয রমরশ্রত আমসল যকাসনা যনকী যদওয়া হসব 
না।”11 

রদ্বতীয়ত: দুরনয়াবী স্বাসথয হজ করা 

হজসক র্রদ দুরনয়া কামাসনার উেীলা বনান হয় এবং 
দুরনয়ার োমানে উপকারই লিে হয়। যর্মন, এর অন্তভুযক্ত 
হসলা, যকাসনা হজকারীর অসনের পি যথসক হজ কসর 
অথয উপাজযন করা, যকননা এর দ্বারা মূলত যে তার 
                                                           
10 েহীহ মুেরলম: ১৮/৩২৬। 
11 আল-ইখরতয়ারাত: ৯০। 
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ভাইসয়র উপকার োযন উসেশে যনয় না। বা র্া তাসক 
যদওয়া হয় তা রদসয় পরবত্র মক্কা যপৌঁো ও যেখাসন োলাত 
আদায় ও যদা‘আ-রর্রকর কসর তার ও তার ভাই রর্রন 
তাসক অথয রদসয়সেন তার উপকাররতা অজযসনর 
েহসর্ারগতা গ্রহর্ করা উসেশে যনয় না; বরং যর্ তাসক 
হসজর জনে স্থলারভরষক্ত কসরসে তার রনকট যথসক অথয 
উপাজযন করা উসেশে যনয়। এ হসে দুরনয়া কামাসনার 
উদাহারর্। তাোড়া হয়সতা বা যে অথয যলাসভ এমনও 
বসল যদয়: আসরা বারড়সয় রদন, যকননা হসজ  যতা অসনক 
পররশ্রম করসত হসব। (আল্লাহুল মুস্তায়ান) 

অবস্থা র্রদ এমন হয়, তসব যে অেন্তুরষ্ট ও শারস্তরই 
উপরু্ক্ত এবং তার যনকী নষ্ট হসয় র্াসব। 

শাইখুল ইেলাম ইবন তাইরময়ো রহ. বসলন, “অথয 
উপাজযসনর জনে হজ নয়; বরং হজ করার জনে অথয গ্রহর্ 
করা মুস্তাহাব। এরটই েৎ আমসলর ওপর অথয গ্রহসর্র 
মূল কথা। েুতরাং যর্ অথয গ্রহর্ কসর ইলম রশিা করার 
জনে বা রশিা যদওয়ার জনে বা রজহাদ করার জনে তা 
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রিক আসে। পিান্তসর, যর্ েৎ আমসলর যলবাসে অথয 
উপাজযসনর উসেশে রাসখ, তা হসব দুরনয়াবী স্বাসথযর 
আমসলর অন্তভুযক্ত। উভসয়র পাথযকে হসলা: 

প্রথম বেরক্ত: র্ার দীনই হসলা উসেশে আর দুরনয়া হসলা 
উেীলা। রদ্বতীয় বেরক্ত: র্ার দুরনয়া হসলা উসেশে আর দীন 
হসলা উেীলা। এর জনে পরকাসল যকাসনা অংশ যনই।12 

শাইখুল ইেলাম ইবন তাইরময়োহ রহ. আসরা বসলন, 
ইমাম আহমাদ রহ. বসলন, আরম োলাসফ োসলহীসনর 
কাসরা েম্পসকয জারন না যর্, যকউ যকাসনা রকেুর রবরনমসয় 
কাসরা পি যথসক হজ কসরসেন। র্রদ তা েৎ আমসলর 
অন্তভুযক্ত হত, তসব তারা তাসত অগ্রর্ী হসতন। আর েৎ 
আমসলর দ্বারা রুর্ী অজযন করা েৎ যলাকসদর কময নয়।13 

ইবনুল কাইসয়েম রহ. বসলন, আল্লাহর ননকটে অজযনমূলক 
কসময রবরনময় গ্রহর্ করা আমরা রনসষয করব ও তার 

                                                           
12 মাজমু‘ ফাতাওয়া: ২৬/১৯-২০। 
13 মাজমূ‘ ফাতাওয়া: ২৬/১৯। 
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ওপর রবরনময় গ্রহর্ করাসক ভঙ্গ করব। রবসশষ রবসশষ 
ইবাদতসক মুয়ামালাসত (সলন-যদনমূলক রবষসয়) পররর্ত 
করা শরী‘আসতর উিম আদসশযর অন্তভুযক্ত নয়, র্ার দ্বারা 
আমরা পারথযব স্বাথয ও যলন-যদন অজযন করসত পারর।”14 

হাদীসের বর্যনায় অরতবারহত হসয়সে, ‘েুতরাং যর্ বেরক্ত 
দুরনয়ার জনে আরখরাসতর আমল করসব। আরখরাসত তার 
জনে যকাসনা অংশ থাকসব না।’ 

মহান আল্লাহ বসলন, 

ةَََّّيُرِيدََََُّّكنََََّّمن﴿ ۡنَياَّٱُۡلََيوى َّنُوََََّّوزِينََتَهاَّٱلُّ ِ ۡعَمىلَُهمََّّۡإََِلۡهِمََّّۡف 
َ
َّوَُهمََّّۡفِيَهاَّأ

ْوَلَٰٓئَِك١٥َََُّّّيۡبَخُسونََََّّلََّّفِيَها
ُ
ِينَََّّأ ََّّٱٓأۡلِخَرةََِِّّفََّّلَُهمََّّۡلَۡيَسََّّٱَّل  َّٱۡل اُر ََّّإِل 

َََّّْماَّوََحبَِطَّ اََّوَبىِطل ََّّفِيَهاََّصَنُعوا ََّّْم   [  ١٦  ،١٥: هود] ﴾١٦ََّيۡعَملُونَََََّّكنُوا

“র্ারা শুযু পারথযব জীবন ও ওর জাাঁকজমক কামনা কসর, 
আমরা তাসদরসক তাসদর কৃতকমযগুসলার ফল দুরনয়াসতই 
পররপূর্যরূসপ প্রদান কসর রদই এবং দুরনয়াসত তাসদর 

                                                           
14 আর-রূহ: ৩২৫। 
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জসনে রকেুই কম করা হয় না। এরা এমন যলাক যর্, 
তাসদর জসনে আরখরাসত জাহান্নাম োড়া আর রকেুই যনই, 
আর তারা র্া রকেু কসররেল তা েবই আরখরাসত অসকসজা 
হসয় র্াসব এবং র্া রকেু করসে তাও রবফল হসব।” [েূরা 
হুদ, আয়াত: ১৫-১৬] 

যকউ বসলন আয়াতগুসলা কাসফরসদর বোপাসর, যকউ 
বসলন তা মুেরলমসদর বোপাসর। অরযকাংশ 
তাফেীরকারসকর মসত তা েমস্ত েৃরষ্টর বোপাসর।15 

যর্সহতু এক মতানুর্ায়ী তা কাসফরসদর বোপাসর, তাই 
এসত যকাসনা েসন্দহ যনই যর্, তাসদর মসতা র্ারাই এমন 
কসময জরড়ত, তাসদরই এমন ফল রসয়সে।16 

রনসনাক্ত আয়াতগুসলা উক্ত আয়াতগুসলার অথযসক আসরা 
রনকটতম কসর যদয়: 

                                                           
15 জাসম‘ রলআহকারমল কুরআন: ৯/১১ ইতোরদ। 
16 আল-কাওলুল মুফীদ: ১০/৭২৩। 
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ََِّّفَََّّلُۥَّنَزِدََّّۡٱٓأۡلِخَرةَََِّّحۡرَثََّّيُرِيدََََُّّكنََََّّمن﴿ َّيُرِيدََََُّّكنََََّّوَمنََّحۡرثِهِۦ 
ۡنَياََّحۡرَثَّ ۥََّوَماَِّمۡنَهاَّنُۡؤتِهِۦَّٱلُّ ََِّّمنَّٱٓأۡلِخَرةََِِّّفَََّّلُ  ﴾٢٠َّن ِصيب 

 [ ٢٠: الشورى]

“যর্ আরখরাসতর ফেল কামনা কসর তার জসনে আরম 
তার ফেল বরযযত কসর রদই এবং যর্ দুরনয়ার ফেল 
কামনা কসর আমরা তাসক এরই রকেু রদই, আরখরাসত 
তার জসনে রকেুই থাকসব না।।” [েূরা আশ-শূরা, আয়াত: 
২০] 

আল্লাহ অনেত্র বসলন, 

ن﴿ ۡلَناَِّجلَةََّٱۡلَعاَّيُرِيدََََُّّكنَََّّم  َُّثم ََّّنُّرِيدََُّّلَِمنَّنََشآءَََُّّماَّفِيَهاََّلُۥََّعج 
ىَهاََّجَهن مََََّّلُۥََّجَعۡلَنا ۡدُحوٗراََّمۡذُموٗماَّيَۡصلَى  [  ١٨: اَلرساء] ﴾١٨َّم 

“যকউ পারথযব েুখ-েসভাগ কামনা করসল আরম র্াসক র্া 
ইো েত্বর রদসয় থারক; পসর তার জসনে জাহান্নাম 
রনযযাররত করর, যেখাসন যে প্রসবশ করসব রনরন্দত ও 
অনুগ্রহ যথসক দূরীকৃত অবস্থায়।।” [েূরা আল-ইেরা, 
আয়াত: ১৮] 
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ইবনুল কাইসয়েম রহ. বসলন, কুরআসনর এ রতনরট স্থান। 
একরটর োসথ অনেরটর োদৃশে রসয়সে। অনুরূপ একরট 
অনেরটসক েতোয়ন কসর, র্া এক-অরভন্ন অসথযর অন্তভুযক্ত: 
আর তা হসলা: র্ার দুরনয়া অজযনই উসেশে হসব আর যে 
জনেই যে চরম প্রসচষ্টা চালাসব; তার জনে পরকাসল 
যকাসনা অংশ থাকসব না। 

পিান্তসর পরকালই র্ার উসেশে ও যে তার জনে চরম 
যচষ্টাও চারলসয় র্ায়, তা যে অজযন করসব।”17 

উক্ত হুকুসমর আওতায় র্া অন্তভুযক্ত নয়: 

হসজর মসযে বেবোর উসেশে যপাষর্ করা। যকননা এর 
অনুমরত আল্লাহ তা‘আলার রনসনর আয়াসত রসয়সে: 

نَُّجَناح َََّّعلَۡيُكمََّّۡلَۡيَسَّ﴿
َ
ََّّْأ ِنَّفَۡضٗلََّّتَۡبَتُغوا ب ُِكۡم ََّّم  ََّّٓر  فَۡضُتمَّفَإَِذا

َ
َّأ

ِنَّۡ َََّّْعَرَفىت ََّّم  َََّّفَٱۡذُكُروا ََّكَماََّوٱۡذُكُروهََُّّٱُۡلََراِم ََّّٱلَۡمۡشَعرََِِّّعندَََّّٱّلل 
ىُكمَّۡ ٓال ِيَََّّلَِمنََََّّقۡبلِهِۦَّنم ََُِّّكنُتمَِّإَونََّهَدى  [  ١٩٨: ابلقرة] ﴾١٩٨َّٱلض 

                                                           
17 উোতুে োসবরীন: ১৬৬। 
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“যতামরা স্বীয় রসবর অনুগ্রহ লাসভর যচষ্টা করসল তাসত 
যতামাসদর পসি যকাসনা অপরায যনই; অতঃপর র্খন যতামরা 
আরাফাত হসত প্রতোবরতযত হও তখন পরবত্র (মাশ‘আসর 
হারাম) সৃ্মরত-স্থাসনর রনকট আল্লাহসক স্মরর্ কর এবং রতরন 
যতামাসদরসক যর্রূপ রনসদযশ রদসয়সেন তদ্রূপ তাাঁসক স্মরর্ 
কসরা এবং রনশ্চয় যতামরা এর পূসবয রবভ্রান্তসদর অন্তগযত 
রেসল।” [েূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৮] 

এ উসেশে যপাষসর্ যকাসনা যদাষ যনই র্রদ তার প্রযান ও মূল 
উসেশে হয় দীন। রবসশষ কসর জীরবকা অজযন তার হসজর 
কার্যক্রসমর অন্তভুযক্ত যর্ন না হয়; বরং তা হসব আনুেরঙ্গক 
রবষয়। এরট হসব দু’রট রনয়তসক অন্তভুযক্তকরর্: একরট 
শরী‘আতগত অনেরট তার মসযে অনুমরতগত। 

আল্লাহ যর্ন আমাসদর প্রসতেক কমযসক েৎকসমযর অন্তভুযক্ত 
কসরন এবং তা তাাঁরই েন্তুরষ্টর জনে খাসলে-রবশুদ্ধ কসরন ও 
তার যকাসনা অংশই যর্ন অনে কাসরা জনে না কসরন। আল্লাহ 
আমাসদর নবী মুহাম্মাদ োল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াোল্লাম ও তাাঁর 
পররবার-পররজনসদর প্ররত োলাত ও োলাম তথা শারন্তর যারা 
বষযর্ করুন। আমীন! 


