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কালেমা শাহাদালের শেতসমূহ 

   

প্রশ্ন: আমার প্রশ্ন হলে ককালনা এক িুমু‘আর খুৎবা প্রসলে। খকেব সালহব ‘কালেমা’ প্রসলে খুৎবা প্রদান কলরন। 

কেকন বলেন: কালেমার কবশ ককছু শেত রলয়লছ, আলেমগণ নয়কি অথবা োর সমপকরমাণ কেক শেত উলল্লখ 

কলরলছন। কেকন োর কলয়ককি উলল্লখ কলরন। কযমন, ইেম, ইয়াকীন ইেযাকদ। আপকন এ সংক্রান্ত ককালনা কবষয় 

িালনন? িানলে অনযানয শেতসমূহ উলল্লখ করুন। আকম আপনার কৃেজ্ঞো পালশ আবদ্ধ থাকব -ইনশাআল্লাহ। 

উত্তর: আে-হামদুকেল্লাহ। 

আপনার হয়লো কালেমা দ্বারা উলেশয কালেমালয় োওহীদ অথতাৎ ال إله إال هللا محمد رسول هللا এবং খকেব সালহলবর 

উলেশযও োই। এ কালেমার অপর নাম কালেমালয় শাহাদাে, োর একাকিক শেত রলয়লছ। কযমন, 

প্রথম শেত. ইেম বা জ্ঞান। অথতাৎ ‘ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ-এর ইকেবাচক ও কনকেবাচক অলথতর ইেম হাকসে করা। 

আল্লাহ ো‘আো বলেন: 
نَُّهۥ فَٱۡعلَمۡ  ﴿

َ
ُ  إِلَّ  إَِلَٰهَ  َلا  أ      [  ٩١:  حممد] ﴾ ١٩ ٱّللَّ

“অেএব, কিলন করলখা, কনিঃসলেলহ আল্লাহ ছাড়া ককালনা (সেয) ইোহ কনই”। [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াে: ১৯]  

অপর আয়ালে কেকন বলেন: 
 [  ٦٨: الزخرف] ﴾ ٨٦ َيۡعلَُمونَ  َوُهمۡ  بِٱۡۡلَق ِ  َشِهدَ  َمن إِلَّ  ﴿

“েলব োরা ছাড়া যারা কিলন-শুলন সেয সাক্ষ্য কদয়”। [সূরা আয-যুখরূফ, আয়াে: ৮৬]  

এখালন সেয সাক্ষ্য দ্বারা উলেশয ‘ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ’। আর কিলন-শুলন অথত ো-ইোহা ইল্লাল্লার অলথতর জ্ঞান হাকসে 

করা। সহীহ গ্রলে উসমান রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু কথলক বকণতে, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন: 
، َدَخَل اْْلَنَّةَ َمْن َماَت وَُهَو َيْعلَُم » ُ نَُّه، ََل إََِلَ إَِلَّ اَّللَّ

َ
 .«أ

“কয এমোবস্থায় মারা কগে কয, কস িালন আল্লাহ ছাড়া সেয ককালনা ইোহ কনই, কস িান্নালে প্রলবশ করলব”।1 

অেএব মুসকেম হওয়ার িনয ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ-এর অথত িানা িরুকর। 

কদ্বেীয় শেত: ইয়াকীন থাকা অথতাৎ ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ-এর অলথতর প্রকে দৃঢ় কবশ্বাস স্থাপন করা, শুিু িারণা যলথষ্ট 

নয়। আর সলেহপূণত জ্ঞালনর কো ককালনা মূেযই কনই। আল্লাহ ো‘আো বলেন: 
ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  إِنََّما ﴿ ِ  َءاَمُنوا   ٱَّلَّ َٰلِِهمۡ  َوَجََٰهُدوا   يَۡرتَابُوا   لَمۡ  ُثمَّ  َورَُسوِِلِۦ بِٱّللَّ ۡمَو

َ
نُفِسِهمۡ  بِأ

َ
ِه  َسبِيلِ  ِف  َوأ َلَٰٓئَِك  ٱّللَّ و 

ُ
َِٰدقُونَ  ُهمُ  أ  ﴾ ١٥ ٱلصَّ

      [  ٩١: احلجرات]

“মুকমন ককবে োরাই যারা আল্লাহ ও োর রাসূলের প্রকে ঈমান এলনলছ, োরপর সলেহ কপাষণ কলর কন”। [সূরা 

আে-হুিুরাে, আয়াে: ১৫]  

এ আয়ালে আল্লাহ ঈমালনর িনয সলেহ না থাকা শেতালরাপ কলরলছন। কারণ, সলেহ কপাষণকারী মুনাকফক, মুকমন 

নয়। আবু হুরায়রা রাকদয়াল্লাহ ‘আনহু কথলক সহীহ সূলে বকণতে, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন: 
« ، ِ ِّني رَُسوُل اَّللَّ

َ
ُ َوأ ْن ََل إََِلَ إَِلَّ اَّللَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
، َفيُْحَجَب َعِن اْْلَنَّةِ "ََل أ َ بِِهَما َعبٌْد َغْْيَ َشاكٍّ  «يَلََْق اَّللَّ

                                                           
1 সহীহ মুসকেম, হাদীস নং ২৮১ 
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“আকম সাক্ষ্য কদকে কয, আল্লাহ ছাড়া সেয ককালনা ইোহ কনই এবং আকম আল্লাহর রাসূে। ককালনা বাো সলেহ 

বযেীে এ দু’কি সাক্ষ্যসহ আল্লাহর সাক্ষ্াে করলব, আর োলক িান্নাে কথলক দূলর রাখা হলব -এরূপ হলব না”।2  

েৃেীয় শেত: কবুে করা অথতাৎ কালেমার অথত ও দাকবলক কবনা বাকযবযলয় গ্রহণ কলর কনওয়া। আল্লাহ ো‘আো 

কালেমা কবুেকারীলদর সম্পলকত বলেন: 
ِ  ِعَبادَ  إِلَّ  ﴿ َلَٰٓئَِك  ٤٠ ٱلُۡمۡخلَِصيَ  ٱّللَّ و 

ُ
ۡعلُوم   رِۡزق   لَُهمۡ  أ َٰكِهُ  ٤١ مَّ ۡكَرُمونَ  وَُهم فََو َِٰت  ِف  ٤٢ مُّ  [  ٠٤  ،٠٤:  الصافات] ﴾ ٤٣ ٱنلَّعِيمِ  َجنَّ

“অবশয আল্লাহর মলনানীে বাোগণ ছাড়া; োলদর িনয থাকলব কনিতাকরে করকযক, কন‘আমেভরা িান্নালে ফেমূে। 

আর োরা হলব সম্মাকনে”। [সূরা আস-সাফফাে, আয়াে: ৪০-৪৩]  

অপর আয়ালে কেকন বলেন: 
اءَ  َمن ﴿ ِۡنَها َخۡي   فَلَُهۥ بِٱۡۡلََسَنةِ َجا ِن َوُهم م   [٦١: انلمل] ﴾ ٨٩ َءاِمُنونَ  يَۡوَمئِذ   فََزع   م 

“কয বযকি সৎ কাি কনলয় আসলব োর িনয থাকলব ো কথলক উত্তম প্রকেদান এবং কসকদলনর ভীকেকর অবস্থা 

কথলক োরা কনরাপদ থাকলব”। [সূরা আন-নামে, আয়াে: ৮৯]  

আবু মূসা রাকদয়াল্লাহ ‘আনহু কথলক সহীহ সূলে বকণতে, নবী সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন: 
رًْضا فَََكَن ِمنَْها نَ »

َ
َصاَب أ

َ
ُ بِِه ِمَن الُْهَدى َوالِْعلِْم، َكَمثَِل الَْغيِْث الَْكِثِْي أ نْبَتَِت َمثَُل َما َبَعثَِِن اَّللَّ

َ
 َوالُْعْشَب الَْكثَِْي، ِقيٌَّة قَبِلَِت الَْماَء، فَأ

َ اللََْكَ
َصابَْت 

َ
ُبوا وََسَقْوا َوَزرَُعوا، َوأ ََشِ

ُ بَِها انلَّاَس فَ ْمَسَكِت الَْماَء، َفنََفَع اَّللَّ
َ
َجاِدُب أ

َ
ْخَرى إِنََّما ِِهَ ِقيَعاٌن ََل ُتْمِسُك  َوََكنَْت ِمنَْها أ

ُ
ِمنَْها َطائَِفًة أ

 ِ ، فََذل
ً ُ بِِه َفَعِلَم وََعلََّم، َوَمثَُل َمْن لَْم يَْرَفعْ َماًء َوََل تُنِْبُت لََكَ ِ َوَنَفَعُه َما َبَعثَِِن اَّللَّ ًسا َولَْم َيْقبَْل ُهَدى  َك َمثَُل َمْن َفُقَه ِِف ِديِن اَّللَّ

ْ
بَِذلَِك َرأ

رِْسلُْت بِهِ 
ُ
ِي أ ِ اَّلَّ  «اَّللَّ

“আল্লাহ আমালক কয কহদায়াে ও ইেমসহ পাকিলয়লছন োর উদাহরণ মুষেিালর বৃকষ্টর নযায়, যা ককালনা িকমলন 

বকষতে হলয়লছ। োলে ককছু উবতর িকম কছে, যা পাকন গ্রহণ কলরলছ, ফলে েৃণেো ও প্রচুর ঘাস িকিলয়লছ। োলে 

ককছু কছে শি িকম, যা পাকন আিলক করলখলছ, আল্লাহ োর দ্বারা মানুষলদর উপকৃে কলরলছন, ফলে োরা পান 

কলরলছ, পশুলদর পান ককরলয়লছ ও কসচ কাযত আঞ্জাম কদলয়লছ। আর কস পাকন িকমর অপর অংলশ পকেে হলয়লছ, যা 

কছে পাথরী িকম, যা পাকন আিলক রালখ কন, ককালনা েৃণেোও িিায় কন। এিাই উদাহরণ োর, কয দীলনর ইেম 

অিতন করে, আল্লাহ আমালক যা কদলয় কপ্ররণ কলরলছন োর দ্বারা কেকন োলক উপকৃে করলেন, ফলে কস জ্ঞানািতন 

করে ও অনযলক কশখাে এবং োর উদাহরণ, কয োর প্রকে মাথা েুলে োকায় কন ও আল্লাহর কহদায়াে গ্রহণ কলর 

কন, যা কদলয় আমালক কপ্ররণ করা হলয়লছ”।3 

চেুথত শেত: ইনককয়াদ করা অথতাৎ ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ-এর দাকব কবনা বালকয কমলন কনওয়া। আল্লাহ ো‘আো বলেন: 
نِيُبواا  ﴿

َ
ۡسلُِموا   َرب ُِكمۡ  إَِلَٰ  َوأ

َ
 [  ١٤: الزمر] ﴾ ٥٤ َِلُۥ َوأ

“আর কোমরা কোমালদর রলবর অকভমুখী হও এবং োর কনকি আত্মসমপতণ কর”। [সূরা আয-যুমার, আয়াে: ২২]  

অপর আয়ালে কেকন বলেন: 
ۡحَسنُ  َوَمنۡ ﴿

َ
نۡ  دِيٗنا أ ِمَّ ۡسلَمَ  م 

َ
ِ  وَۡجَهُهۥ أ  [  ٩٢١:  النساء] ﴾ ١٢٥ ُُمِۡسن   َوُهوَ  ّلِلَّ

“আর দীলনর বযাপালর োর েুেনায় কক উত্তম, কয মুহকসন অবস্থায় আল্লাহর কালছ কনলিলক পূণতসমপতণ করে”। 

[সূরা আন-কনসা, আয়াে: ১২৫]  

                                                           
2 সহীহ মুসকেম, হাদীস নং ৩০ 

3 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৯ 
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অপর আয়ালে কেকন বলেন: 
ۥا  يُۡسلِمۡ  َوَمن﴿ ِ  إَِل  وَۡجَهُه ِ  ٱۡسَتۡمَسَك  َفَقدِ  ُُمِۡسن   َوُهوَ  ٱّللَّ ى  بِٱۡلُعۡرَوة ِ  ِإَوَل  ٱلُۡوۡثَقَٰ َٰقَِبةُ  ٱّللَّ ُمورِ  َع

ُ
 [  ٢٢: لقمان] ﴾ ٢٢ ٱۡۡل

“আর কয বযকি এককনষ্ঠ ও কবশুদ্ধকচলত্ত আল্লাহর কালছ কনিলক সমপতণ কলর, কস কো শি রকশ আঁকলড় িলর। আর 

সকে কবষলয়র পকরণাম আল্লাহরই কালছ”। [সূরা েুকমান, আয়াে: ২২] 

আল্লাহর কনকি কনলিলক সমপতণ করার অথত আল্লাহর োওহীদলক কবনা বালকয কমলন কনওয়া, আর কয কমলন কনে না 

ও ইহসান প্রদশতন করে না, কস মিবুে রকশ আঁকলড় িলর কন। 

পশ্চম শেত: কালেমায় সেযালরাপ করা অথতাৎ অন্তলরর দৃঢ় কবশ্বাসসহ সেয কহলসলব মুলখ ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ 

করা। আল্লাহ ো‘আো বলেন: 
اما  ﴿ َحِسَب  ١ ال

َ
ن ٱنلَّاُس  أ

َ
ُكواا   أ ن ُيۡۡتَ

َ
ِينَ  َفَتنَّا َولََقدۡ  ٢ ُيۡفَتُنونَ  َل  َوُهمۡ  َءاَمنَّا َيُقولُواا   أ ُ  فَلََيۡعلََمنَّ  َقۡبلِِهۡم   ِمن ٱَّلَّ ِينَ  ٱّللَّ  َوََلَۡعلََمنَّ  َصَدقُوا   ٱَّلَّ

َِٰذبِيَ   [ ٤  ،٩: العنكبوت] ﴾ ٣ ٱۡلَك

“আকেফ-োম-মীম। মানুষ কক মলন কলর কয, ‘আমরা ঈমান এলনকছ’ বেলেই োলদর কছলড় কদওয়া হলব, আর 

োলদর পরীক্ষ্া করা হলব না? আর আকম কো োলদর পূবতবেতীলদর পরীক্ষ্া কলরকছ, ফলে আল্লাহ অবশযই কিলন 

কনলবন, কারা সেয বলে এবং অবশযই কেকন কিলন কনলবন, কারা কমথযাবাদী”। [সূরা আে-‘আনকাবুে, আয়াে: ১-৩]  

সহীহ বুখারী ও মুসকেলম বকণতে, মু‘আয ইবন িাবাে রাকদয়াল্লাহ ‘আনহু বলেন: 
ِ ِصْدقًا ِمْن قَلِْبِه، إَِلَّ َحرَّ » ًدا رَُسوُل اَّللَّ نَّ حُمَمَّ

َ
ُ َوأ ْن ََل إََِلَ إَِلَّ اَّللَّ

َ
َحٍد يَْشَهُد أ

َ
َ انلَّارِ َما ِمْن أ ََ  ُ  «َمُه اَّللَّ

“এমন ককউ কনই কয, অন্তর কথলক সেযসহ সাক্ষ্য কদলব কয, আল্লাহ ছাড়া ককালনা ইোহ কনই এবং মুহাম্মাদ োর 

বাো ও রাসূে, েলব আল্লাহ অবশযই োর ওপর িাহান্নাম হারাম কলর কদলবন”।4 

ষষ্ট শেত: ইখোস অথতাৎ আমেলক সকে কশকত কথলক মুি রাখা ও কনষ্ঠাসহ ো বো। আল্লাহ ো‘আো বলেন: 

َل  ﴿
َ
ِ  أ ِينُ  ّلِلَّ  [٤: الزمر] ﴾ ٣ ٱۡۡلَالُِصه  ٱل 

“কিলন করখ, আল্লাহর িনযই কবশুদ্ধ ইবাদাে-আনুগেয”। [সূরা আয-যুমার, আয়াে: ৩]  

অপর আয়ালে আল্লাহ ো‘আো বলেন: 
ا  ﴿ ا   َوَما ِمُروا

ُ
َ  َِلَۡعُبُدوا   إِلَّ  أ ِينَ  َِلُ  ُُمۡلِِصيَ  ٱّللَّ اءَ  ٱل   [  ١: ابلينة] ﴾ ٥ ُحَنَفا

“আর োলদরলক ককবে এ কনলদতশ কদওয়া হলয়কছে কয, োরা কযন আল্লাহর ইবাদাে কলর োরই িনয দীনলক 

এককনষ্ঠ কলর”। [সূরা আে-বাইকয়যনাহ, আয়াে: ৫] 

সহীহ গ্রলে আবু হুরায়রা রাকদয়াল্লাহু ‘আনহু কথলক বকণতে, নবী সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন: 
ْسَعُد انلَّاِس بَِشَفاَعِِت يَْوَم »

َ
ْو َنْفِسهِ أ

َ
ُ َخالًِصا ِمْن قَلِْبِه أ  «الِْقيَاَمِة، َمْن قَاَل ََل إََِلَ إَِلَّ اَّللَّ

“ককয়ামলের কদন আমার সুপাকরশ দ্বারা সবলচলয় কবকশ উপকৃে হলব কস বযকি, কয কনলির অন্তলরর অন্তস্থে বা মন 

কথলক কনষ্ঠাসহ ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ বলেলছ”।5 

সপ্তম শেত: ‘ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ’ কালেমালক মহব্বে করা, োর দাকব ও অথতলক মহব্বে করা, োর ওপর 

আমেকারী ও োর শেতসমূহ যালদর মলিয রলয়লছ োলদরলক মহব্বে করা, এবং যারা োর উপর আমে কলর না 

োলদরলক অপছে করা। আল্লাহ ো‘আো বলেন: 

                                                           
4 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৮; মুসকেম, হাদীস নং ৩৫ 
5 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯৯ 
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ِ  ُدونِ  ِمن َيتَِّخذُ  َمن ٱنلَّاِس  َوِمنَ ﴿ نَداٗدا ٱّللَّ
َ
ِ  ُُيِبُّوَنُهمۡ  أ ِ   َكُحب  ِينَ  ٱّللَّ َشدُّ  َءاَمُنواا   َوٱَّلَّ

َ
ا أ ِه  ُحب ٗ َّ ِ  [  ٩٨١: ابلقرة] ﴾ ١٦٥ ّلل 

“আর মানুলষর মলিয এমনও আলছ, যারা আল্লাহ ছাড়া অনযলক আল্লাহর সমকক্ষ্রূলপ গ্রহণ কলর, োলদরলক 

আল্লাহলক ভালোবাসার মলো ভালোবালস। আর যারা ঈমান এলনলছ, োরা আল্লাহর িনয ভালোবাসায় দৃঢ়ের”। 

[সূরা আে-বাকারা, আয়াে: ১৬৫]  

আল্লাহর প্রকে বাোর ভালোবাসার কনদশতন হলে বাো আল্লাহর পছেনীয় বস্তুলক প্রািানয কদলব, যকদও োর প্রবৃকত্ত 

কবলরািী হয়। আল্লাহ যালদরলক অপছে কলরন, োলদরলক অপছে করলব, যকদও োলদর কদলক অন্তর দাকবে হয়। 

যারা আল্লাহ ও োর রাসূলের বনু্ধ, োলদর সালথ বনু্ধত্ব স্থাপন করা এবং যারা োলদর শত্রু োলদর সালথ শত্রুো 

কপাষণ করা। রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওয়াসাল্লালমর আদলশতর অনুসরণ করা ও োর কহদালয়ে কমলন চো। 

এগুলো হলে মহব্বলের শতে, এসব শেত বযেীে মহব্বলের দাকব শুিুই কমথযা। রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইকহ 

ওয়াসাল্লাম বলেলছন: 
يَماِن، َحاَلَوةَ  وََجدَ  ِفيهِ  ُكنَّ  َمنْ  ثاََلٌث » نْ  اإْلِ

َ
ُ  يَُكونَ  أ َحبَّ  َورَُسوَُلُ  اَّللَّ

َ
ا إََِلْهِ  أ نْ  ِسَواُهَما، ِممَّ

َ
بُّهُ  ََل  الَْمْرءَ  ُُيِبَّ  َوأ ، إَِلَّ  ُُيِ ِ نْ  َّلِلَّ

َ
 يَْكَرهَ  َوأ

نْ 
َ
نْ  يَْكَرهُ  َكَما الُْكْفرِ  ِِف  َيُعودَ  أ

َ
 «انلَّارِ  ِِف  ُيْقَذَف  أ

“কেনকি স্বভাব যার মলিয থাকলব, কস োর দ্বারা ঈমালনর স্বাদ অনুভব করলব: আল্লাহ ও োর রাসূে োর কনকি 

অনয সকে বস্তু কথলক অকিক কপ্রয় হওয়া, মানুষলক একমাে আল্লাহর িনযই মহব্বে করা, কুফুরী কথলক আল্লাহর 

মুকি কদওয়ার পর, োলে কফলর যাওয়া এমনভালব অপছে করা কযমন আগুলন কনকক্ষ্প্ত হওয়া অপছেনীয়”।6 

ককউ অষ্টম শেত বৃকদ্ধ কলর বলেলছন ‘কুফর কবে োগুে’ অথতাৎ আল্লাহ বযেীে যালদর ইবাদাে করা হয়, কসগুলোর 

সালথ কুফুরী করা। কযমন, োগুেলক অস্বীকার করা। নবী সাল্লাল্লাহু আোইকহ ওয়াসাল্লাম বলেলছন:  
، إَِلَّ  إََِلَ  ََل : قَاَل  َمنْ » ُ ، ُدونِ  ِمنْ  ُيْعبَدُ  بَِما َوَكَفرَ  اَّللَّ ِ َ  وَِحَسابُهُ  وََدُمُه، َماَُلُ، َحُرمَ  اَّللَّ ََ  ِ  .«اَّللَّ

“কয বযকি ো-ইোহা ইল্লাল্লাহ বেে এবং আল্লাহ বযেীে যালদর ইবাদাে করা হয় কসগুলোলক প্রেযাখযান করে, োর 

সম্পদ ও রি হারাম এবং োর কহসাব আল্লাহর ওপর নযাস্ত”।7  

অেএব, সম্পদ ও িালনর কনরাপত্তার িনয আল্লাহ বযেীে সকে উপাসযলক অস্বীকার করা িরুকর, কস কয ককউ 

কহাক। আল্লাহ ো‘আো ভালো িালনন। 

মুহাম্মাদ ইবন সাকয়দ আে-কাহোনী রকচে ‘মুখোসারু মা‘আকরিুে কবুে: (পৃ. ১১৯-১২২) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                           
6 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬; মুসকেম, হাদীস নং ৪৫ 
7 সহীহ মুসকেম, হাদীস নং ২৫ 
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