
আ াহ আমার রবআ াহ আমার রবআ াহ আমার রবআ াহ আমার রব

ড. মুহাাদ সারার আল য়ামী
ড. আ াুহ সািলম বামাম
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লবিতীয়ভলাে: আমি ও আচরগণ

তরসব সয়ংরিীয় আিলামত ও প্রভলাব 

পলরিলক্ত হয়:

লবিতীয়ভলাে: আমি ও আচরগণ
তরসব সয়ংরিীয় আিলামত ও 

প্রভলাব পলরিলক্ত হয়:
আল্লাহর একত্ববলাগদর লবশ্লাস বলা তলাওহীদ 

মলািদুগষর আচরণ ও কগম্র মগধ্ প্রকলার পলায়|  

আল্লাহর প্রলত একত্ববলাগদর লবশ্লাগসর ফি মলািদুগষর 

অন্তগর, তলাকওয়লায়, কলাগজকগম্ ও মলািদুগষর সগঙ্ 

তলার আচলার-আচরগণ প্রকলার তপগয় থলাগক। এক 

কথলায় তেলাটলা জীবগিই ঈমলাি, তলাওহীদ ও ইবলাদগতর 

প্রভলাব প্রলতফলিত হয়। আল্লাহ তলা'আিলা বগিি: 

{আমলার এবলাদত করলার জি্ই আলম মলািব ও লজি 

জলালত সৃলষ্ কগরলছ।}[সূরলা: আর-রলালরয়লাত, আয়লাত: ৫৬।]

 আল্লাহর ইবলাদগতর তরসব সদুস্পষ্ প্রভলাব ও 

লিদর্ি মলািদুগষর ব্লতিেত আচরগণ প্রকলার পলায়:

প্রথমতঃ ঈমলাি ও ইবলাদগতর 

ফগি ব্লতির উপর লবগরষ 

প্রভলাব ও প্রলতলরিয়লাসমূহ:

পলবরেতলা: 

আল্লাহর একত্ববলাদ একলট গুরুত্বপূণ্ লবষয়, 

রলার বিলারলা মদুলমগির পলবরেতলা হলালসি হয়। আর এ 

জি্ আল্লাহ তলায়লািলা তলাগক ভলািবলাগসি। আল্লাহ 

পলাক বগিি: {লিশ্চয়ই আল্লাহ তওবলাকলারী, এবং 

অপলবরেতলা তথগক রলারলা তবঁগচ থলাগক, তলাগদরগক 

পছন্ কগরি।}[সূরলা: আি-বলাকলারলাহ, আয়লাত: ২২২]

রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ 

কগরি- «পলবরেতলা ঈমলাগির অঙ্।»(-মদুসলিম।)

পলতরেতলা ঈমলাগির অঙ্। গকিিলা ইহলা ঈমলাগির 

রলাখলা সমূগহর অি্তম। আল্লাহ তলায়লািলা সকি 

পলবরেতলাগক ভলাগিলাবলাগসি। গরমি:

১। আধ্লালত্মক পলবরেতলা:

অথ্লাৎ অন্তরগক গুিলাহ ও পলাপলাচলার এবং আল্লাহ 

পলাগকর সলাগথ লরক্ করলা তথগক পলবরে রলাখলা। আর 

এটলা সম্ভব হগব খলাঁলট তওবলা বিলারলা এবং অন্তরগক 

লরক্, সগন্হ, লহংসলা, ফলাসলাদ, লরয়লা, অহঙ্লার 

ইত্লালদ খলারলাপ গুণ তথগক লবরত রলাখলার মলাধ্গম। 

অন্তগরর পলবরেতলা হলালসি হগব, ইখিলাস, ভলাি 

কলাগজর প্রলত আগ্হ ও ধধর্্ এবং সত্বলালদতলা ও 

লবিগয়র মলাধ্গম। 

২। বলালহ্ক পলবরেতলা:

এরবিলারলা উগদের্ হগিলা ময়িলা ও অপলবরেতলা তথগক

মদুতি হওয়লা:

িলাপলালক দূরীকরণ:

পলবরে পলালি বিলারলা ররীর, কলাপড় ও ভূলম ইত্লালদ

হগত িলাপলালক দূর করলা হয়।

অপলবরেতলা দূর করণ:

অপলবরেতলা দূর করলা বিগত বদুঝলাগিলা হগয়গছঃ 

িলামলার, গতিলাওয়লাত, তলাওয়লাফ, লজলকর ইত্লালদর 

জি্ ওজদু, গেলাসি বলা তলায়লাম্দুম করলা।

রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ 

কগরগছি- পলবরেতলা ঈমলাগির অঙ্। -মদুসলিম। 
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সলািলাত:

তর সলািলাগতর মলাধ্গম প্রভদুর সলাগথ বলান্লার 

সম্পক্ সৃলষ্ হয় তস সলািলাতই তলাওহীদ বলা আল্লাহর 

একত্ববলাগদর বলহঃপ্রকলার �টলায়। বলান্লা তলার 

প্রভদুর জি্ আিদুেত্, গপ্রম, লবিয় ও িত হওয়লার 

ত�লাষণলা তদয়। ফগি ইহলা তলাওহীদ ও তরসলািলাগতর 

সলাক্্দলাগির পর ইসিলাগমর সদুমহলাি রুকগির 

অন্তভদু্তি। ইহলা বিীগির খদুঁলট, লবশ্লাগসর িদুর। এর 

ফগি আত্মলা প্ররলালন্ত পলায়, অন্তর প্ররলমত হয় এবং 

হৃদয় রলালন্ত পলায়। ইহলা অি্লায় কলাগজ প্রলতবন্কতলা 

সৃলষ্কলারী, পলাপ তমলাচগির কলারণ। ইহলা লিলদ্ষ্ 

সমগয়র লিলদ্ষ্ কলাজ। রলা শুরু হয় তলাকবীর লদগয় 

আর তরষ হয় সলািলাগমর মলাধ্গম।  

িলামলাজ পলরত্লােকলারী হগচ্ছ, িলামলাজ অস্বীকলারকলারী 

ও রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লামগক 

অলবশ্লাসকলারী, কদুরআিগক অস্বীকলারকলারী। এটলা 

ঈমলাগির লভলত্তর সলাগথ অসলামলাঞ্স্পূণ্। গর উহলার 

আবর্ক হওয়লা তজগিও অবগহিলায় তছগড় লদি তস 

লিগজগক বড় ক্লত ও কলিি হুমলকর লদগক তিগি 

লদি। রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ 

কগরি- «ব্লতি ও কদুফর-লররগকর মলাগঝ পলাথ্ক্ হি 

িলামলাজ তছগড় তদয়লা।»(-মদুসলিম)

 গকউ তকউ বগিগছি, এটলা কদুফর, তগব কদুফগর 

আকবর িলা। সগব্লাপলর এটলা ধম্ তথগক বলহষ্লারকলারী 

কদুফর, অথবলা সবগচগয় বড় কলবরলা গুিলাহ ও 

ধ্বংসকলারী বস্তু।

িলামলাগজর অগিক প্রভলাব রগয়গছ। গরমিঃ

 রসূি সলা. বগিগছিঃ «িলামলাজ হগচ্ছ িূর বলা আগিলা»   
(- বলায়হলাকী।)

অলিীি ও অি্লায় কলাজ তথগক িলামলাজ লবরত 

রলাগখ। আল্লাহ তলায়লািলা বগিি: {আপলি আপিলার 

প্রলত প্রত্লালদষ্ লকতলাব পলাি করুি এবং িলামলার 

কলাগয়ম করুি। লিশ্চয় িলামলার অলিীি ও েলহ্ত 

কলার্ তথগক লবরত রলাগখ। আল্লাহর স্মরণ 

সব্গ্ষ্ঠ। আল্লাহ জলাগিি ততলামরলা রলা কর।}  

[সূরলা: আি-আিকলাবূত, আয়লাত: ৪৫।]

২। দু’রলাহলাদলাগতর পর সগব্লাত্তম আমি হগিলা 

সলািলাত। এ ব্পলাগর আব্দুল্লাহ ইবগি মলাসউদ রলা. 

হগত একলট হলাদীস বলণ্ত হগয়গছ, লতলি বগিি: 

«আলম রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লামগক 

লজজ্লাসলা করিলাম, গকলাি আমি সগব্লাত্তম? লতলি 

বিগিিঃ ওয়লাতি মত িলামলাজ পড়লা। লতলি বিগিিঃ 

আলম আবলার বিিলাম, তলারপর তকলািলট? লতলি 

বিগিিঃ লপতলা-মলাতলার সলাগথ সদলাচরণ করলা। লতলি 

বিগিিঃ আলম আবলার বিিলামঃ তলারপর তকলািলট? 

লতলি বিগিিঃ আল্লাহর রলাতিলায় লজহলাদ করলা।» 

(-মদুসলিম।)

বলান্লার জি্ স্বীয় প্রভদুর ধিকট্ িলাগভর সগব্লাত্তম 

পন্থলা হি িলামলাজ।

 িলামলাজ সকি ভদুি ত্রুলট ধদুগয় মদুগছ তদয়। জলাগবর 

ইবগি আব্দুল্লাহর হলাদীস অিদুসলাগর লতলি বগিিঃ 

রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম বগিগছি: 

«পলাঁচ ওয়লাতি িলামলাগজর দৃষ্লান্ত হি ততলামলাগদর কলাগরলা 

দরজলার পলার লদগয় প্রবলালহত িহগরর মত, গরখলাগি 

তস প্রলতলদি পলাঁচ বলার তেলাসি কগর।»(-মদুসলিম।)

৪। িলামলাজ দুলিয়লা ও আলখরলাগত িলামলাজীগদর জি্ 

িূর বলা আগিলা স্বরূপ। রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ 

ওয়লাসলাল্লাম িলামলাজ সম্পগক্ বগিি: 
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«গর িলামলাগজর তহফলাজত করগিলা তথলা লিয়লমত 

আদলায় করগিলা, তলার জি্ তকয়লামগতর লদি তলা 

আগিলা, দলিি ও মদুলতির কলারণ হগব। আর তর 

তহফলাজত করগিলা িলা তলার জি্ িূর, দলিি লকংবলা 

মদুলতি লকছদুই হগব িলা। এবং তস তকয়লামগতর লদি 

কলারুি, গফরলাউি, হলামলাি ও উবলাই ইবগি খলািগফর 

সলাগথ থলাকগব।» (-আহমদ।)

রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম বগিগছি: 

«িলামলাজ হগচ্ছ িদুর বলা আগিলা।» (-বলায়হলাকী।)

৫। আল্লাহ িলামলাগজর বিলারলা সম্লাি বহুগুণ বলালড়গয় 

তদি। ভদুি-ত্রুলট তমলাচি কগর তদি। রলাসূি সলাল্লাল্লাহু 

আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম-এর তেলািলাম ছলাওবলাি এর 

বলণ্ত সূগরে রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম 

বগিি: «গতলামলার উলচত তবরী তবরী তসজদলা করলা। 

প্রগত্ক তসজদলার জি্ আল্লাহ তলা'আিলা একলট 

মর্লাদলা বলালড়গয় তদি ও একলট গুণলাহ তমলাচি কগর 

তদি।»(-মদুসলিম।)

৬। রলালবয়লাহ ইবগি আি আসিলালমর হলাদীস মগত 

রলাসূগির সংগে জলান্নলাগত প্রগবগরর সগব্লাত্তম পন্থলা 

হি িলামলাজ। লতলি বগিি: «আলম রলাসূি সলাল্লাল্লাহু 

আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাগমর সলাগথ একবলার রলালরে রলাপি 

কগরলছ। আলম তলার অজদুর পলালি ও প্রগয়লাজিীয় 

লজলিস লিগয় আসগি লতলি বগিিঃ আমলাগক প্রশ্ন 

কর। আলম বিিলাম তর, আলম আপিলার সলাগথ 

জলান্নলাগত থলাকগত চলাই। লতলি বিগিিঃ আর তকলাি 

লকছদু? আলম বিিলামঃ এটলাই; লতলি বিগিি-তদুলম 

তবলর তবলর তসজদলা কগরলা।»(-মদুসলিম)

আর িলামলাজ হি পরলারিমরলািী আল্লাহ তলায়লািলা ও 

দুব্ি বলান্লার মলাগঝ বন্ি স্বরূপ। মহলারলতিরলািীর 

রলতির মলাধ্গম দুব্িগক রলতিরলািী করলা এর 

অি্তম উগদের্। এর মলাধ্গম অলধকহলাগর আল্লাহ 

তলায়লািলার স্মরণ করলা হয়। তলাঁর সলাগথ অন্তগরর 

সম্পক্ সৃলষ্ হয়। এটলাই হগিলা িলামলাগজর সবগচগয় 

গুরুত্বপূণ্  উগদের্। আল্লাহ তলায়লািলা বগিি: 

{এবং আমলার স্মরণলাগথ্ িলামলার কলাগয়ম কর।} 

[সূরলা: ত্বহলা,আয়লাত: ১৪]
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রলাকলাত

রলাকলাত হগিলা আত্মলা, সম্পদ ও সমলাজগক লবশুদ্ধকলারী 

ও সম্পদ বৃলদ্ধকলারী।

রলাকলাত একত্ববলাগদ লবশ্লাসী বলান্লার আত্মলাগক 

পলবরে কগর, রলাকলাত বলান্লাগক এবং তলার সম্পদগক 

পলবরে কগর। আর রলাকলাত হগিলা ধিীগদর সম্পগদ 

েলরবগদর জি্ ধলার্কৃত অলধকলার বলা পলাওিলা। এটলা 

শুধদু আল্লাহর সন্তুলষ্ অজ্ি, আত্মলাগক লবশুদ্ধ এবং 

দলরদ্রগদর প্রলত ইহসলাি করলার জি্ লবলধবদ্ধ হগয়গছ।

রলাকলাগতর গুরুত্ব ইসিলাগম অপলরসীম। রলাকলাতগক 

ইসিলাগমর পঞ্চমূগি অন্তভদু্তি করলা রলাকলাগতর গুরুত্ব 

ও মর্লাদলার সদুস্পষ্ প্রমলাি। রলাকলাগতর উপলরউতি 

উপকলালরতলা সমূগহ লচন্তলাভলাবিলা করগি তরগকলাি 

লবগবকবলািই এই লবধলািলটর গুরুত্ব ও তলাৎপর্ 

অিদুধলাবি করগত পলারগব। রলাকলাগতর অি্তম লকছদু 

উপকলালরতলা  লিগম্ন উগল্খ করলা হগিলা:

১-মলািব আত্মলাগক কৃপণতলা ও তিলাভ িলািসলার 

ত্রুলট তথগক পলবরে করলা।

 ২-দলরদ্রগদর সহগরলালেতলা করলা, মদুখলাগপক্ীগদর 

প্রগয়লাজি তমটলাগিলা, এবং বলঞ্চতগদরগক সহগরলালেতলা 

করলা।

৩-সব্সলাধলারগণর মঙ্ি প্রলতষ্ঠলা করলা রলার উপর 

মলািদুগষর জীবি ও কি্লাণ লিধ্লালরত হয়।

৪- সম্পদগক পদুঞ্ীভূত করলার মলািলসকতলায় লিতি 

ধিী এবং ব্বসলায়ীগদর জি্ এলট একলট সীমলাগরখলা; 

রলাগত সম্পদ তকলাি তেলাগরের লিকট অথবলা তকলাি 

ধিীর লিকট আবদ্ধ িলা থলাগক।

৫- আর লিশ্চয় রলাকলাত ইসিলামী সমলাজগক 

এমিভলাগব ধতরী কগর তরি তলা একই পলরবলার। 

রলাকলাত সমলাগজ সবগির সলাগথ দুব্গির এবং ধিীর 

সলাগথ দলরগদ্রর সদু-সম্পক্ থিলাপি কগর।

৬- রলাকলাত মলািদুগষর মগি ধিীগদর উপর তর তরিলাধ 

ও তক্লাভ আগছ তলা দূরীভূত কগর তদয় এবং আল্লাহ 

তলায়লািলা তলাগদরগক তিয়লামত তদয়লার ফগি তলাগদর 

প্রলত তর লহংসলা লবগবিষ থলাগক তলাও লিঃগরষ কগর 

তদয়।

৭- রলাকলাত লবলভন্ন অথ্বিলতক অপরলাধ কলমগয়

আিগত সহলায়তলা কগর, গরমি চদুলর, িদুণ্ি, ডলাকলালত

ইত্লালদ।

৮- মলািগক পলবরে কগর এবং মলাি বৃলদ্ধ কগর।

রলাকলাত ফরজ হওয়লার স্পষ্ দলিি তকলারআি 

ও হলাদীস বিলারলা প্রমলালণত। িবী সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ 

ওয়লাসলাল্লাম রলাকলাতগক ইসিলাগমর তিম্ভসমূগহর 

মগধ্ অি্তম ত�লাষণলা কগরগছি। ইসিলাম ধগম্র 

মূি লভলত্তর মগধ্ লতি িলাবিলার খদুঁলট হগিলা রলাকলাত। 

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি: {আর িলামলার 

কলাগয়ম কর, রলাকলাত দলাি কর, এবং িলামলাগর 

অবিত হও তলাগদর সলাগথ, রলারলা অবিত হয়।} 

[সূরলা: আি-বলাকলারলাহ, আয়লাত: ৪৩]

আল্লাহ বগিি: {গতলামরলা িলামলার প্রলতষ্ঠলা কর এবং 

রলাকলাত দলাও। গতলামরলা লিগজর জগি্ পূগব্ তর সৎকম্ 

তপ্ররণ করগব, তলা আল্লাহর কলাগছ পলাগব। গতলামরলা 

রলা লকছদু কর, লিশ্চয় আল্লাহ তলা প্রত্ক্ কগরি।} 

[সূরলা: আি বলাকলারলাহ, আয়লাত: ১১০]

হলাদীগস লজবরীগি এগসগছ:

«ইসিলাম হগিলা প্রথমত সলাক্্ তদওয়লা তর, আল্লাহ 

ছলাড়লা তকলাি মলাবদুদ িলাই, মদুহলাম্লাদ সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ 

ওয়লাসলাল্লাম আল্লাহর তপ্রলরত রলাসূি এবং সলািলাত 

প্রলতষ্ঠলা করলা, রলাকলাত আদলায় করলা, রমজলাগি লসয়লাম 

পলািি করলা, সলামথ্ থলাকগি হবি আদলায় করলা।» 
(-মদুসলিম)
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িবী সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম বগিি:«ইসিলাম পলাঁচলট লবষগয়র উপর প্রলতলষ্ঠত। এ লবষগয়র উপর 

সলাক্্ তদওয়লা তর, আল্লাহ ছলাড়লা তকলাি মলাবদুদ িলাই, মদুহলাম্লাদ সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম আল্লাহর রলাসূি, 

সলািলাত প্রলতষ্ঠলা করলা, রলাকলাত আদলায় করলা, রমজলাগির তরলাজলা রলাখলা এবং সলামথ্ থলাকগি হবি করলা।»(-বদুখলারী।)

কদুরআি ও সদুন্নলাগহর এসব ভলাষ্ স্পষ্তই প্রমলাণ কগর তর, রলাকলাত হি ইসিলাগমর তিগম্ভর মগধ্ একলট

অি্তম তিম্ভ। আর তলার গুরুত্ব এগতলা তবলর, গরি রলাকলাত ছলাড়লা ইসিলাম পলরপূণ্ হয় িলা।
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 লসয়লাম বলা তরলাজলা

আল্লাহ তলায়লািলা লসয়লামগক ররীয়গতর অন্তভদু্তি 

কগরগছি এবং এটলাগক ইসিলাগমর তিগম্ভর মগধ্ 

একলট তিম্ভ বলালিগয়গছি। আর লসয়লাম হগিলাঃ 

সদুবগহ সলালদক উলদত হওয়লার পর তথগক সূর্লাতি 

পর্ন্ত পলািলাহলার ও স্ত্রী সহবলাস তথগক লবরত থলাকলা। 

আল্লাহ তলায়লািলা বগিি: {এবং রলা লকছদু ততলামলাগদর 

জি্ আল্লাহ দলাি কগরগছি, তলা আহরি কর। আর 

পলািলাহলার কর রতক্ণ িলা কলাি তরখলা তথগক তভলাগরর 

শুভ্র তরখলা পলরষ্লার তদখলা রলায়। অতঃপর তরলারলা পূণ্ 

কর রলাত পর্ন্ত।}[সূরলা: আি-বলাকলারলাহ, আয়লাত: ১৮৭]

বলান্লার হৃদগয় অটি ঈমলাি এবং আল্লাহর 

একত্ববলাগদ লবশ্লাস, মলািদুষগক আল্লাহর ফরজ সমূহ 

পলািগি সহলায়তলা কগর, গরমি আল্লাহ তলায়লািলা 

ইররলাদ কগরি:{গহ ঈমলািদলারেণ! গতলামলাগদর 

উপর তরলাজলা ফরর করলা হগয়গছ, গররূপ ফরজ 

করলা হগয়লছি ততলামলাগদর পূব্বত্ী তিলাকগদর উপর, 

তরি ততলামরলা পরগহরেলারী অজ্ি করগত পলার} 

[সদুরলা: আি-বলাকলারলাহ, আয়লাত: ১৮৩]

একত্ববলাগদ লবশ্লাসী ব্লতি লসয়লাগমর মলাধ্গম 

আিলন্ত হয় এবং দ্রুত আল্লাহর ধিকট্ িলাভ কগর। 

হলাদীগস কদুদসীগত আল্লাহ তলায়লািলা বগিি: «আদম 

সন্তলাগির প্রগত্কলট কলাজ তলার লিগজর জি্, শুধদু 

তরলারলা ব্লতত; গকিিলা লিশ্চয়ই তরলাজলা আমলার জি্ 

এবং আলম তলার প্রলতদলাি লদব।»(-বদুখলারী।)

বলান্লার জীবগি তরলাজলার অগিক উপকলালরতলা ও 

প্রভলাব লবদ্মলাি- তগন্গধ্ উগল্খগরলাে্ঃ

মি ও মিগি ঈমলাগির তসৌধ লিম্লাগি লসয়লাম হগিলা 

একলট লরক্লা প্রলতষ্ঠলাগির মগতলা।

১- লিশ্চয় লসয়লাম বলান্লা ও তলার সৃলষ্কত্লার মলাগঝ 

এক তেলাপি রহস্। এর মলাধ্গম মদুলমগির অন্তগর 

সত্বলালদতলার বীজ থিলালপত হয়। গকিিলা লসয়লাম 

অবথিলায় অন্তগর তিৌলককতলার তকলাি জলায়েলা হয় 

িলা। লসয়লাম মদুলমগির অন্তগর আল্লাহর সব্দর্গির 

লবশ্লাস এবং আল্লাহর ভয় প্রলতপলািি কগর। আর 

উতি মগিলাবৃলত্ত অজ্ি মলািদুগষর জীবগির সবগচগয় 

গুরুত্বপূণ্ প্রলালতি, রলা ছলাড়লা বহু মলািদুগষর জি্ই স্বগপ্নর 

তসৌগধ তপৌঁছলা সম্ভবপর হয় িলা।

২- লিশ্চয় লসয়লাম মলািদুষগক রৃখিিলা, ঐক্, 

ভলািবলাসলা, ি্লায়পরলায়ণতলা এবং 

সমতলা লবধলাগির লরক্লা তদয়। 

তরলাজলা মলািদুষগদর অন্তগর দয়লা, 

সহলািদুভূলত এবং পগরলাপকলালরতলার 

মগিলাভলাব সৃলষ্ কগর। গরমলিভলাগব 

ঐক্বদ্ধ জীবি সমলাজগক লবলভন্ন 

অি্লায় ও পলাপ কলাজ তথগক দূগর 

রলাগখ।

৩- লিশ্চয় লসয়লাম 

মদুসিমলািগদরগক তলার অি্ 

ভলাইগয়র ব্লাথলা বদুঝগত সলাহলার্ 

কগর। গরলাজলা পলািিকলারী 

লমসকীি এবং েলরবগদর প্রলত 

সহলািদুভদুলতরীি হয় এবং তস 

অগি্র কষ্ দূর করলার ব্লাপলাগর 

সগচষ্ থলাগক। আর এভলাগব 

মদুসিমলািগদর মলাগঝ ভ্রলাতৃত্ব এবং 

ভলাগিলাবলাসলা প্রলতলষ্ঠত হয়।

৪- লিশ্চয় লসয়লাম আত্মলাগক 

লিয়্রেণ কগর এবং এলট দলালয়ত্বরীি 

ও সহিরীি করলার একলট কলার্করী 

প্রলরক্ণ।

৫- লসয়লাম মলািদুষগক পলাপ কলাগজ 

পলতত হওয়লা তথগক রক্লা কগর 

এবং মলািদুষগক প্রভূত কি্লাণ 

দলাি কগর। এ ব্লাপলাগর  রলাসূি 

সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম 

বগিিঃ
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«লসয়লাম হগিলা েলাগির মগতলা, সদুতরলাং তকউ তরি তরলাজলা অবথিলায় সহবলাস িলা কগর, 

এবং মদুগখ্র মত কলাজ িলা কগর। রলদ তকলাি ব্লতি কলাগরলা প্রলত ততগড় আগস অথবলা 

তলাগক েলালি তদয়, তলাহগি তস তরি বগি, আলম তরলাজলাদলার আলম তরলাজলাদলার। আর কসম 

ঐ সত্তলার রলার হলাগত আমলার প্রলাণ; গরলাজলাদলারগদর মদুগখর েন্ আল্লাহর কলাগছ লমশ্ গকর 

সদুেগন্র তচগয়ও উত্তম। (হলাদীগস কদুদসীগত আল্লাহ বগিি) গকিিলা তস আমলার জি্ 

পলািলাহলার এবং তলার খলাগহরলাত পলরত্লাে কগর। গরলাজলা আমলার জি্ এবং আলম লিগজই 

তলার প্রলতদলাি তদব। আর ভলাি কলাগজর প্রলতদলাি হগিলা দর গুণ।» (-বদুখলারী।)
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হজ্জ:

হগজ্জর মগধ্ আল্লাহর একত্ববলাগদর বলহঃপ্রকলার 

�গট। হজ্জ এমি একলট ইবলাদত রলা তলাওহীগদ 

লবশ্লাসী ব্লতির লবশ্লাসগক আগরলা সদুদৃঢ় কগর। এর 

মলাধ্গম ঈমলাগির পলরপূণ্তলার বলহঃপ্রকলার �গট। 

তকিিলা হজ্জ আদলায়কলারী ব্লতি হজ্জ আরম্ভ হওয়লার 

সময় তথগক আল্লাহর একত্ববলাদগক ত�লাষণলা কগর, 

তরমি বগি থলাগক- 'িলাব্বলাইক আল্লাহুম্লা িলাব্বলাইক, 

িলাব্বলাইক িলা রলালরকলা িলাকলা িলাব্বলাইক, ইন্নলাি হলামদলা 

ওয়লাি লি'মলাতলা িলাকলা ওয়লাি মদুিক, িলা রলালরকলা 

িলাক।' হগজ্জর প্রলতলট কলাজ সম্পলাদগির মলাধ্গম 

হজ্জকলারী ব্লতি সম্পূণ্ভলাগব পলাপ মদুতি হগয় রলায়, 

লিক তরমি তলার মলা তলাগক লিষ্লাপ অবথিলায় প্রসব 

কগরলছগিি। হজ্জ আদলায়কলারী ব্লতি আল্লাহর 

একত্ববলাগদর ত�লাষণলাকলারী। আর হজ্জ হগিলা- লিলদ্ষ্ 

সমগয় হগজ্জর কলার্লাবিী সম্পলাদি করলার জি্ 

আল্লাহর �র তলাওয়লাফ করলার ইচ্ছলা তপলাষণ করলা। 

আল্লাহর কলাছ তথগক তর পদ্ধলত এগসগছ এবং রলাসূি 

সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম তরভলাগব তলা আদলায় 

কগরগছি লিক তসভলাগব হজ্জ আদলায় করলা। গকলারআি 

ও হলাদীগসর ভলাষ্ অিদুরলায়ী হজ্জ হি আল্লাহর পক্ 

তথগক একলট ফরজ ইবলাদত। এ লবষগয় লবগশ্র সব 

উিলামলা একমত।

বলান্লার জীবগি হগজ্জর প্রভলাব:

িবী সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম বগিগছি- 

লিশ্চয় কলা'বলার তলাওয়লাফ করলা, সলাফলা-মলারওয়লার 

মলাগঝ তদৌড়লাগিলা, এবং পলাথর লিগক্প করলা ইত্লালদ 

কলার্লাবিীগক শুধদুমলারে আল্লাহর স্মরণ সমদুন্নত করলার 

জি্ই পলািি করলার লিগদ্র তদয়লা হগয়গছ। আহমলাদ।

১-হজ্জ পলাপ এবং ভদুি-ত্রুলট মলাজ্িলা করলার কলারণ। 

এগক্গরে িবী সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাগমর 

ভলাষ্ হগিলা: «তদুলম লক জলাি িলা তর, লিশ্চয় ইসিলাম 

মলািদুগষর ইসিলাম গ্হগণর পূগব্ করলা পলাপ সমূহগক 

লি:গরষ কগর তদয়, লহজরতও মলািদুগষর লহজরগতর 

পূগব্ করলা গুিলাহ সমূহগক লি:গরষ কগর তদয় এবং 

হজ্জ   ঐ সমতি পলাপরলারীগক লিলশ্চনহ কগর তদয় রলা 

হগজর পূগব্ করলা হগয়লছি।»(-মদুসলিম।)

২-হজ্জ হি আল্লাহর আগদর পলািি করলা। গকিিলা 

হজ্জ আদলায়কলারী ব্লতি তলার পলরবলার তথগক লবলচ্ছন্ন 

হয়, লপ্রয়জিগক তছগড় দূগর চগি রলায় এবং লিগজর 

সলাধলারণ তপলারলাকও পলরহলার কগর। সগব্লাপলর আল্লাহর 

আগদর পলািিলাগথ্ তলাঁর একত্ববলাগদর ত�লাষণলা করগত 

থলাগক। রলা তলার উপর অলপ্ত লিগদ্রলাবিীর অি্তম।

৩- হজ্জ হগিলা জলান্নলাগত প্রগবর এবং আল্লাহর 

সন্তুলষ্ অজ্গির অি্তম কলারণ। িবী সলাল্লাল্লাহু 

আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম বগিগছি: «মলাকবদুি হগজর 

প্রলতদলাি একমলারে জলান্নলাত।»(-বদুখলারী ও মদুসলিম।)

৪-হজ্জ মলািদুগষর মলাগঝ ি্লায় ও সমতলা প্রলতষ্ঠলা 

করলার তক্গরে একলট প্রকলার্ অিদুরীিি। রখি মলািদুষ 

আরলাফলাগতর ময়দলাগি একগরে অবথিলাি গ্হণ কগর, 

তখিই মূিত: এর বলাতিবলায়ি হগয় থলাগক। পৃলথবীর 

লবলভন্ন প্রলান্ত তথগক আসলা মলািদুষগুগিলার মলাগঝ 

তসখলাগি তকলাি তভদলাগভদ থলাগক িলা। পলাথ্ক্ থলাগক 

শুধদু তলাকওয়লা ও তলাওহীগদর প্রগশ্ন।

৫-হগজ্জর মগধ্ লবশ্ মদুসলিগমর মলাগঝ পলারস্পলরক 

পলরলচলত ও সহগরলালেতলার সূরেপলাত হয়। হগজ্জর 

মলাধ্গম লবলভন্ন জলালতগেলালষ্ঠর মলাগঝ মতলবলিমগয়রও 

সদুগরলাে সৃলষ্ হয়। রলা উম্গতর উন্নয়ি ও লবশ্ 

তিতৃগত্বর উপগরলােীতলা সৃলষ্ কগর। 
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৬-হজ্জ একত্ববলাদ এবং ইখিলাগসর লদগক আহ্লাি কগর। রলার 

ফগি হজ্জকলারী তলার পূণ্ জীবিটলাই ইখিলাস এবং তলাওহীগদর উপর 

অলতবলালহত করগত পলাগর। হজ্জ পলািি তরগষ হজ্জ পলািিকলারীর মি 

ও মলতিগষ্ তকবি আল্হর প্রলত লবশ্লাসই লথির হগয় রলায়। এরপর 

তস জীবিভর তকবি আল্লাহর একত্ববলাগদই লবশ্লাস কগর এবং 

আল্লাহর কলাগছই দুআ ও প্রলাথ্িলা কগর।
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লবিতীয়তঃ সব্সলাধলারগণর সগঙ্ কৃত আচলার ও আচরগণ তরসব 

উপকলালরতলা ও প্রভলাব প্রলতফলিত হয়: 

ঈমলািদলাগরর অন্তর ও ব্লতিেত আচরগণ তলাওহীদ ও ঈমলাগির প্রভলাব তরমি প্রকলালরত হয়, লিক 

ততমলিভলাগব মলািদুগষর সলাগথ কৃত তলার আচরগণ এবং চলরগরেও এর প্রভলাব প্রকলার পলায়।  এ প্রসগঙ্ িবী 

করীম সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম বগিি: «লিশ্চয় আমলাগক তপ্ররণ করলা হগয়গছ উত্তম চলররেগক পূণ্তলা 

দলাগির জি্।»(-বলায়হলাকী।)

িবী কলারীম সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম ঈমলাি ও চলরগরের মলাগঝ তসতদুবন্ি সৃলষ্ কগরগছি। লতলি 

বগিিঃ «মদুলমি ব্লতির ঈমলাগি পলরপূণ্তলা িলাভ কগর তলার উত্তম চলররে ও তলার পলরবলাগরর প্রলত সদয় 

আচরগণর বিলারলা।»(-লতরলমলজ।)

একত্ববলাগদ লবশ্লাসী বলান্লা সব্দলা এই লবশ্লাস িলািি কগর তর, আল্লাহ সব্দ্রষ্লা এবং লতলি তলাঁর বলান্লাগদরগক 

তলাঁর দয়লা ও অিদুগ্হ বিলারলা তবষ্ি কগর রলাগখি। 

�গর এবং পলরবলাগর উত্তম আচরণ:

লপতলা-মলাতলার সলাগথ উত্তম আচরণ:

একত্ববলাগদ লবশ্লাসী ব্লতি তলার লপতলা-মলাতলার হগকর ব্লাপলাগর সব্দলা অলবচি থলাগক। গরমিলট আল্লাহ 

তলায়লািলা লপতলা-মলাতলার ব্লাপলাগর পলবরে তকলারআগি বগিগছি: {গতলামলার পলািিকত্লা আগদর কগরগছি তর, 

তলাঁগক ছলাড়লা অি্ কলারও এবলাদত কগরলা িলা এবং লপতলা-মলাতলার সলাগথ সবি-ব্বহলার কর। তলাগদর মগধ্ তকউ 

অথবলা উভগয়ই রলদ ততলামলার জীবদেরলায় বলাধ্গক্ উপিীত হয়; তগব তলাগদরগক ‘উহ’ রব্লটও বগিলা িলা এবং 

তলাগদরগক ধমক লদও িলা এবং বি তলাগদরগক লরষ্ঠলাচলারপূণ্ কথলা। তলাগদর সলামগি ভলািবলাসলার সলাগথ, িম্রভলাগব 

মলাথলা িত কগর দলাও এবং বিঃ তহ পলািিকত্লা, তলাগদর উভগয়র প্রলত রহম কর, গরমি তলারলা আমলাগক 

ধররবকলাগি িলািি-পলািি কগরগছি। গতলামলাগদর পলািিকত্লা ততলামলাগদর মগি রলা আগছ তলা ভলািই জলাগিি। 

রলদ ততলামরলা সৎ হও, তগব লতলি তওবলাকলারীগদর জগি্ ক্মলারীি।}[সূরলা: আি-ইসরলা, আয়লাত: ২৩-২৫।]

এবং আল্লাহ তলায়লািলা বগিি: {আলম মলািদুষগক লপতলা-মলাতলার সলাগথ সবি্বহলার করলার তজলার লিগদ্র লদগয়লছ। 

রলদ তলারলা ততলামলাগক আমলার সলাগথ এমি লকছদু ররীক করলার তজলার প্রগচষ্লা চলািলায়, রলার সম্পগক্ ততলামলার 

তকলাি জ্লাি তিই, তগব তলাগদর আিদুেত্ কগরলা িলা। আমলারই লদগক ততলামলাগদর প্রত্লাবত্ি। অতঃপর আলম 

ততলামলাগদরগক বগি তদব রলা লকছদু ততলামরলা করগত।}[সূরলা: আি-আিকলাবদুত, আয়লাত:৮]

২-সন্তলাগির সলাগথ সদলাচলারণ:

সন্তলািলালদ দুলিয়লার জীবগির তসৌন্র্:  আল্লাহ তলা'আিলা এ প্রসগঙ্ ইররলাদ কগরি: {ধবিশ্র্ ও সন্তলাি-

সন্তলত পলালথ্ব জীবগির তসন্র্।} [সূরলা: আি-কলাহলাফ. আয়লাত: ৪৬।]

লিশ্চয় মদুলমগির অন্তগর থলাকলা তলাওহীদ তলাগক তলার সন্তলািগদর উত্তমভলাগব িলািি পলািি করলার আহ্লাি 

কগর। আর আল্লাহ তলায়লািলা মদুলমিগদরগক আহ্লাি কগরগছিঃ তরি তলারলা তলাগদর লিগজগদরগক এবং তলাগদর 

পলরবলারলদেগক জলাহলান্নলাগমর আগুি তথগক রক্লা কগর। গরমি আল্লাহ তলায়লািলা বগিগছি:
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{মদুলমিেণ, গতলামরলা লিগজগদরগক এবং ততলামলাগদর পলরবলার-পলরজিগক তসই অলনি তথগক রক্লা কর, 

রলার ইন্ি হগব মলািদুষ ও প্রতির, রলাগত লিগয়লালজত আগছ পলাষলাণ হৃদয়, কগিলারস্বভলাব তফগররতলােণ। তলারলা 

আল্লাহ তলা’আিলা রলা আগদর কগরি, তলা অমলাি্ কগর িলা এবং রলা করগত আগদর করলা হয়, তলাই কগর।} 

[সূরলা: আত-তলাহরীম, আয়লাত: ৬।]

প্রগত্ক অলভভলাবকই দলালয়ত্বরীি। িবী সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম বগিগছিঃ «ততলামলাগদর সবলাই 

দলালয়ত্বরীি এবং প্রগত্গক তলার দলালয়ত্ব সম্পগক্ লজজ্লালসত হগব। ইমলাম একজি দলালয়ত্বরীি, লতলি তলার 

দলালয়ত্ব সম্পগক্ লজজ্লালসত হগবি। আর পদুরুষ তলার পলরবলাগরর অলভভলাবক, গস তলার দলালয়ত্ব সম্পগক্ 

লজজ্লালসত হগব। একজি মলহিলা তলার স্বলামীর �গর অলভভলাবক, সদুতরলাং  তলাগক তলার  দলালয়ত্ব সম্পগক্ 

লজজ্লাসলা করলা হগব। আর একজি তসবক তলার মলিগবর সম্পগদর অলভভলাবক এবং তলার রক্ণলাগবক্গণ তলাগক 

লজজ্লাসলা কগর হগব।»(-বদুখলারী।)

স্ত্রীর সলাগথ উত্তম আচলারণ:

আল্লাহর একত্ববলাগদ লবশ্লাসী বলান্লা তলার স্ত্রীর হক পদুগরলাপদুলর আদলায় করগব। আল্লাহগক ভয় করগব। স্ত্রীর 

হক আদলায় ও তলার প্রলত সদয় আচরগণর মলাধ্গম আল্লাহর ধিকট্ িলাগভর আরলা করগব। আল্লাহ তলায়লািলা 

বগিগছি: {আর পদুরুষগদর তরমি স্ত্রীগদর উপর অলধকলার রগয়গছ, গতমলি ভলাগব স্ত্রীগদরও অলধকলার রগয়গছ 

পদুরুষগদর উপর লিয়ম অিদুরলায়ী}[সূরলা: আি-বলাকলারলাহ, আয়লাত: ২২৮।] 
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িবী কলারীম সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম বগিগছি: «গতলামলাগদর মগধ্ উত্তম তসই ব্লতি তর তলার 

পলরবলাগরর লিকট উত্তম।»(-লতরলমলজ।)

একবলার রখি লকছদু মলহিলা িবী কলারীম সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম এর লিকট আসগিি এবং 

তলাগদর স্বলামীগদর ব্লাপলাগর অলভগরলাে করগিি, তখি িবী কলারীম সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম বিগিি:  

«গতলামলাগদর মগধ্ উত্তম ঐ ব্লতি তর তলার স্ত্রীর লিকট উত্তম।»(-ইবগি মলাজলাহ।)

স্বলামীর সলাগথ সদলাচলারণ:

তলাওহীদ মদুলমি িলারীগদর অন্তগর আল্লাহর ভয় সৃলষ্ কগর তরি িলারীরলা তলাগদর স্বলামীগদর হগকর ব্লাপলাগর 

অলবচি থলাগক। এর মলাধ্গম তলারলা তলাগদর প্রলতপলািগকর জলান্নলাগত প্রগবর করগত পলারগব। গরমিলট িবী 

কলারীম সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম বগিগছি: «রলদ তকলাি িলারী পলাঁচ ওয়লাতি িলামলাজ পগড়, রমরলাগির 

তরলাজলা রলাগখ, িজ্জলাথিলাগির তহফলাজত কগর এবং তলার স্বলামীর আিদুেত্ কগর তলাহগি তলাগক বিলা হগব জলান্নলাগতর 

তর দরজলা লদগয় তদুলম প্রগবর করগত চলাও তসই দরজলা লদগয়ই প্রগবর কর।»(- আহমলাদ।)

আল্লাহ তলায়লািলা তলাঁর বলান্লাগদর উপর এমি লকছদু চলালপগয় তদি িলা রলা বলান্লাগদর জি্ কষ্ হয় বলা রলা করলার 

সলামথ্ তলাগদর তিই। গরমি আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরগছি: {লবত্তরলািী ব্লতি তলার লবত্ত অিদুরলায়ী ব্য় 

করগব। গর ব্লতি সীলমত পলরমলাগণ লরলরকপ্রলাতি, গস আল্লাহ রলা লদগয়গছি, তলা তথগক ব্য় করগব। আল্লাহ 

রলাগক রলা লদগয়গছি, তদগপক্লা তবরী ব্য় করলার আগদর কলাউগক কগরি িলা। আল্লাহ কগষ্র পর সদুখ তদগবি।}

[সূরলা: আত-তলািলাক, আয়লাত: ৭।]

আর তকলাি সমস্লা ব্লতগরগক তকউ তরি তলািলাক িলা চলায়। িবী কলারীম সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম 

বগিগছি: «গর স্ত্রী সঙ্ত তকলাি কলারণ ছলাড়লাই স্বলামীর কলাগছ তলািলাক দলাবী কগর, গস জলান্নলাগতর ঘ্লাণও পলাগব 

িলা।»(-আহমলাদ।)

আত্মীয় এবং প্রলতগবরীর সলাগথ সদলাচরণ:

আত্মীগয়র সলাগথ সম্পক্ এবং প্রলতগবরীর হক:

আল্লাহ তলায়লািলা তলাঁর একত্ববলাদ, ইবলাদগতর পলারলাপলালর বলান্লার আখিলাক, মলািদুগষর সগঙ্ কৃত আচরণ 

ও লিকটলাত্মীয় এবং প্রলতগবরীর সংগে সবি্বহলাগরর কথলা উগল্খ কগরগছি। গরমি ইররলাদ হগচ্ছ: {আর 

উপলাসিলা কর আল্লাহর, ররীক কগরলা িলা তলাঁর সলাগথ অপর কলাউগক। লপতলা-মলাতলার সলাগথ সৎ ও সদয় ব্বহলার 

কর এবং লিকটলাত্ীয়, এতীম-লমসকীি, প্রলতগবরী, অসহলায় মদুসলালফর এবং লিগজর দলাস-দলাসীর প্রলতও। 

লিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্ কগরি িলা দলালম্ভক-েলব্তজিগক।}[সূরলা: আি-লিসলা, আয়লাত: ৩৬।]
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আল্লাহ তলায়লািলা বগিি: {আত্ীয়-স্বজিগক তলাগদর প্রলাপ্ লদি এবং লমসকীি ও মদুসলালফরগদরও। এটলা 

তলাগদর জগি্ উত্তম, রলারলা আল্লাহর সন্তুলষ্ কলামিলা কগর। তলারলাই সফিকলাম।} [সূরলা: আর-রুম, আয়লাত: ৩৮।]

িবী কলারীম সলা. বগিগছি: «গর ব্লতি আল্লাহ ও আলখরলাগতর উপর ঈমলাি রলাগখ তস তরি তলার প্রলতগবরীর 

সলাগথ সবি্বহলার কগর।»(-মদুসলিম।)

কলাগজকগম্ ও সকি মলািদুগষর সলাগথ উত্তম আচরণ:

আল্লাহর একত্ববলাগদ লবশ্লাসী ব্লতির অন্তগর ঈমলাি এমিভলাগব প্রভলাব তফগি তর, তলার চলররে হয় উত্তম, 

তস মলািদুষগক উত্তম উপগদর তদয় এবং তলার সমতি কলাজ-কগম্ সততলা লবদ্মলাি থলাগক। আর এটলাই হগচ্ছ 

সবগচগয় উত্তম আমি, রলার বিলারলা মদুলমি ব্লতি আল্লাহর ধিকট্ িলাভ কগর।

১-উত্তম চলররে:

িবী কলারীম সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাগমর প্ররংসলা করগত লেগয় আল্লাহ তলায়লািলা বগিগছি: {আপলি 

অবর্ই মহলাি চলরগরের অলধকলারী।}[সূরলা: আি-ক্বিম, আয়লাত: ৪।]

িবী সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম বগিগছি: «তলাকওয়লা ও সবি্বহলার মলািদুষগক সবগচগয় তবলর জলান্নলাগত 

প্রগবর করলাগব।»[-লতরলমলজ।]

রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম বগিগছি: «আল্লাহর লিকট সবগচগয় লপ্রয় মলািদুষ তসই ব্লতি, গর 

অগি্র উপকলার কগর। আল্লাহর লিকট সবগচগয় লপ্রয় আমি হগিলা- গকলাি মদুসলিমগক সন্তষ্ করলা, অথবলা 

কলাগরলা লবপদ দুর করলা, অথবলা ঋি পলরগরলাধ করলা। অথবলা কলাগরলা ক্দুধলা লিবলারণ করলা। গকলাি ব্লতির প্রগয়লাজি 

পূরণলাগথ্ তলার সঙ্ তদয়লা আমলার কলাগছ মসলজগদ িববীগত একমলাস এ’গতকলাফ করলার তচগয় অলধক লপ্রয়» 
(-তলাবরলািী।)
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২-সত্বলালদতলা; আল্লাহ তলায়লািলা বগিি: {গহ 

ঈমলািদলারেণ, আল্লাহগক ভয় কর এবং সত্বলাদীগদর 

সলাগথ থলাক।}[সূরলা: আত-তলাওবলাহ, আয়লাত: ১১৯।]

এবং িবী সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম 

বগিি: «লিশ্চয় সত্ পূগণ্র পথ তদখলায়। আর 

পূণ্ জলান্নলাগতর পথ প্রদর্ি কগর। মলািদুষ সগত্র 

অিদুসরণ করগত করগত অবগরগষ আল্লাহর লিকট 

লসদেীক (সত্লিষ্ঠ) িলাগম অলভলহত হয়। আর 

লমথ্লা অলিীিতলার লদগক লিগয় রলায়, এবং অলিীিতলা 

জলাহলান্নলাগমর আগুগির লদগক লিগয় রলায়। মলািদুষ 

লমথ্লার অিদুসরণ করগত করগত অবগরগষ আল্লাহর 

লিকট লমথদু্ক িলাগম অলভলহত হয়।»(-বদুখলারী।)

িবী সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম বগিিঃ  

«মদুিলালফগকর আিলামত লতিলট; (১) রখি তস কথলা 

বগি তখি লমথ্লা বগি (২) রখি তস কলাগরলা সলাগথ 

অঙ্ীকলার কগর তখি তস উতি অঙ্ীকলার ভঙ্ কগর 

(৩) এবং তস আমলািগতর তখয়লািত কগর।»(-বদুখলারী।)

৩. কলাউগক তধলাঁকলা িলা তদওয়লা এবং মলািদুষগক 

উপগদর তদওয়লা: «রলদ আল্লাহ তলাঁর তকলাি বলান্লাগক 

জিেগণর রলাসক লিরদুতি কগরি, আর তস তলাগদর 

অলধকলার হরণ কগর এবং তখয়লািতকলারী লহসলাগব 

মৃতদু্বরণ কগর, আল্লাহ তলার জগি্ জলান্নলাত হলারলাম 

কগর তদি।»(-মদুসলিম।)

একদলা রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম 

লবরিগয়র জি্ মজদুদকৃত খলাদ্রগস্র তিূগপর 

সলামগি লদগয় অলতরিম করলছগিি। তখি লতলি 

লিগজর হলাগতর আঙ্দুি তিূগপর মগধ্ প্রগবর করলাগিি 

এবং আঙ্দুগি লসতিতলা অিদুভব করগিি। অতঃপর 

তিূগপর মলালিকগক লতলি বিগিি: «এটলা লক? (রগষ্র 

তভতগর তভজলা তকি?) গিলাকলট বিগিি, গহ আল্লাহর 

রলাসূি! এটলা বৃলষ্র পলালিগত লভগজ লেগয়লছি। লতলি 

বিগিি: লভজলাগুগিলা তিূগপর উপগর রলাখগি িলা 

তকি? তলাগত তিলাগকরলা তদখগত তপত? এরপর লতলি 

বিগিি: গরব্লতি মলািদুষগক তধলাঁকলা তদয়, গস আমলার 

অন্তভদু্তি িয়।»(-মদুসলিম।)

রলাসদুিদুল্লাহ সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম 

তরখলাগি উম্তগক পলবরেতলা অজ্গির খদুঁলটিলালট তথলা 

তরৌচলােলারলাভ্গন্তরর লবষয়লাদী লরক্লা লদগয়গছি, 

তসখলাগি লতলি লক মদু'লমগির জীবগির সবগচগয় 

গুরুত্বপূণ্ লবষয়- তলাওহীদ লরক্লা তদি লি? আল্লাহর 

রলাসদুি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম বগিগছি- 

রতক্ণ িলা তিলাগকরলা 'িলা ইিলাহলা ইল্লাল্লাহ' বিগব, 

ততক্ণ পর্ন্ত তলাগদর সলাগথ রদুদ্ধ চলালিগয় রলাওয়লার 

লিগদ্র তদওয়লা হগয়গছ। (হলাদীসলট সহীহ তবলাখলারীগত 

বলণ্ত হগয়গছ) সদুতরলাং তলাওহীগদর হলাকীকত হগিলা, 

রলা বিলারলা মলািদুষ লিগজর জলাি ও মলািগক লিরলাপদ 

করগত পলাগর। 

-ইমলাম আিলাস ইবগি মলাগিক।
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অিদুরীিিী ও পর্লাগিলাচিলা

১-পলবরেতলা, সলািলাত, লসয়লাম, হজ্জ এবং রলাকলাগতর 

লক লক অত্বলার্কীয় প্রভলাব ব্লতির লিগজর আমি ও 

আচরগণ প্রলতফলিত হয়?

২-তর ব্লতি িলামলাজ পগড় িলা তলার ঈমলাগির অবথিলা 

লক? এ লবষগয় প্রমলাণসহ আপিলার ব্তিব্ উপথিলাপি 

করুি।

৩-এমিলট লক হগত পলাগর তর,  গকলাি ব্লতি লিয়লমত 

সলািলাত আদলায় করগব অথচ সলািলাত তলাগক পলাপ কলাজ 

তথগক লবরত রলাগখ িলা?  

৪- আল্লাহর প্রলত লবশ্লাগসর প্রলতফিি সন্তলািলাদী, 

স্ত্রী, লিকটলাত্মীয় এবং প্রলতগবলর ও সব্সলাধলারগণর সগঙ্ 

কৃত আচরগণ লকভলাগব প্রকলার পলাগব? 
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