
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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পলরলরষ্: সত্লিষ্ঠ ঈমলাগির 

দলাওয়লাত

তর ব্লতি আল্লাহগক লচিগত পলাগর তস তলাঁগক এবং তলাঁর বলান্লাগক ভলািবলাগস এবং তলার 

প্রলত একলিষ্ঠ হয়।
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পলরলরষ্: সত্লিষ্ঠ 
ঈমলাগির দলাওয়লাত

ইখিলাগসর অথ্:

ইখিলাছ হগিলা একলিষ্ ব্লতির েলাি, মদুলমগির রূহ 

এবং বলান্লা ও তলার রগবর মলাগঝ তেলাপি সম্পক্। 

ইহলা অসওয়লাসলা এবং অহঙ্লার ধ্বংস কগর। ইখিলাস 

মলাগি হগচ্ছঃ আল্লাহ তলায়লািলার উগদেগর্ ইবলাদত 

করলা। এগক্গরে অি্ কলাগরলা প্রলত ভ্রূগক্প িলা থলাকলা। 

ইবলাদগতর তক্গরে আপিলার অন্তর অি্ কলাউগক 

কলামিলা করগব িলা, আপলি মলািদুগষর কলাগছ প্ররংসলা 

বলা খ্লালত আরলা করগবি িলা এবং মহলাি স্রষ্লার পক্ 

হগতই প্রলতদলাগির অগপক্লা করগবি, এটলাই হগিলা 

ইখিলাস।

ইখিলাস হি আমগির পূণ্তলা ও তসৌন্র্। এর 

মূি্ অতদুিিীয়। ইহলা আিদুেগত্র তক্গরে আল্লাহর 

প্রলত বলান্লাগক একলিষ্ঠ বলালিগয় তদয়। মহলাি স্রষ্লার 

প্রলত বলান্লার অন্তগর পূণ্ মগিলাগরলাে থলাকলার কলারগণ 

অি্ কলাগরলা প্রলত ভ্রুগক্প করলার কথলা তলার মলাথলায় 

আগস িলা। তলার মগি মিগি তকবিই আল্লাহ তলায়লািলার 

সন্তলষ্ অজ্গির ব্কদুিতলা থলাগক, আল্লাহ তলায়লািলার 

কলাগছই প্রলতদলাি আরলা কগর এবং এর ফিশ্রুলতগত 

আল্লাহ তলায়লািলাই তলার প্রলতদলাি তদি। আল্লাহ ব্লতত 

অি্লকছদু তলার কলাগছ ধূলিকণলার মর্লাদলাও রলাগখ িলা। 

রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ 

কগরগছিঃ «প্রগত্ক কলাজ লিয়গতর সলাগথ সম্পলক্ত। 

আর মলািদুষ তলার লিয়ত অিদুরলায়ী ফি পলাগব। তলাই রলার 

লহজরত হগব দুলিয়লা িলাগভর অথবলা তকলাি িলারীগক 

লবগয় করলার উগদেগর্, গসই উগদের্ই হগব তলার 

লহজরগতর প্রলাপ্।»(-গবলাখলারী।)
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আইয়ূব সলাখলতয়লালি সলারলা রলাত জলাগ্ত থলাকগতি 

এবং তলা তেলাপি রলাখগতি। রখি তভলার হগতলা 

তখি লতলি সগজলাগর হলাঁক লদগতি, গরি লতলি 

এইমলারে জলাগ্ত হগিি।

ইখিলাগসর তির:

বিীগির মলাগঝ ইখিলাগসর থিলাি অগিক উঁচদু। এর 

সমকক্ অি্ লকছদু তিই। আমি ইখিলাস ব্লতত 

কবদুি হয় িলা। আল্লাহ তলায়লািলা পলবরে কদুরআগির 

অগিক আয়লাগত ইখিলাগসর কথলা উগল্খ কগরগছি। 

তরমি আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরগছি: {তলাগদরগক 

এছলাড়লা তকলাি লিগদ্র করলা হয়লি তর, তলারলা খলাঁলট 

মগি একলিষ্ঠভলাগব আল্লাহর এবলাদত করগব} 

[সূরলা: আি-বলালয়্িলাহ, আয়লাত: ৫]

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরগছি: {আপলি 

বিদুিঃ আমলার িলামলার, আমলার তকলারবলাণী এবং 

আমলার জীবি ও মরি লবশ্-প্রলতপলািক আল্লাহরই 

জগি্। তলাঁর তকলাি অংরীদলার তিই। আলম তলাই 

আলদষ্ হগয়লছ এবং আলম প্রথম আিদুেত্রীি।} 

[সূরলা: আি আিআম, আয়লাত: ১৬২-১৬৩।] 

 আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরগছি: {লরলি 

সৃলষ্ কগরগছি মরণ ও জীবি, রলাগত ততলামলাগদরগক পরীক্লা কগরি-গক ততলামলাগদর মগধ্ কগম্ ত্ষ্ঠ?} 

[সূরলা: আি মদুল্ ক, আয়লাত: ২।]

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরগছি: {আলম আপিলার প্রলত এ লকতলাব রথলাথ্রূগপ িলালরি কগরলছ। অতএব, 

আপলি লিষ্ঠলার সলাগথ আল্লাহর এবলাদত করুি। গজগি রলাখদুি, লিষ্ঠলাপূণ্ এবলাদত আল্লাহরই লিলমত্ত।} 

[সূরলা: আর রদুমলার, আয়লাত: ২-৩।]

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরগছি: {অতএব, গর ব্লতি তলার পলািিকত্লার সলাক্লাত কলামিলা 

কগর, গস তরি, সৎকম্ সম্পলাদি কগর এবং তলার পলািিকত্লার এবলাদগত কলাউগক ররীক িলা কগর।} 

[ সূরলা: আি কলাহলাফ, আয়লাত: ১১০।]
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ইখিলাগসর অলধকলারী হওয়লার উপলায় লক?

মলািদুগষর লভতর রলদ বলালহর তথগক 

লভন্ন হয় তগব তলা গ্হণগরলাে্ িয়।

প্রথমত: আল্লাহর একত্ববলাগদর লবশ্লাসগক লিগজর 

মগধ্ রথলাথ্ভলাগব প্রলতষ্ঠলা করলা। আল্লাহ তলা'আিলা 

বগিি: {আপলি লিষ্ঠলার সলাগথ আল্লাহর এবলাদত 

করুি। গজগি রলাখদুি, লিষ্ঠলাপূণ্ এবলাদত আল্লাহরই 

লিলমত্ত।}[সূরলা: আর রদুমলার, আয়লাত: ২-৩।]

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরগছিঃ {তলাগদরগক 

এছলাড়লা তকলাি লিগদ্র করলা হয়লি তর, তলারলা খলাঁলট 

মগি একলিষ্ঠভলাগব আল্লাহর এবলাদত করগব} 

[সূরলা: আি বলালয়্িলাহ, আয়লাত: ৫।]

লবিতীয়ত: রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম-

এর পূণ্ অিদুসরণ করলা। তলাঁর আলদষ্ লবষগয় 

আিদুেত্ করলা এবং লিলষদ্ধ লবষয় বজ্ি করলা। আর 

লতলি তরসব লবষগয় সংবলাদ লদগয়গছি তসগুগিলাগক 

সত্লায়ি করলা। আল্লাহ তলা'আিলা ইররলাদ কগরি:  

{গহ ঈমলািদলারেণ! আল্লাহর লিগদ্র মলাি্ কর, 

লিগদ্র মলাি্ কর রসূগির এবং ততলামলাগদর মগধ্ 

রলারলা লবচলারক তলাগদর। তলারপর রলদ ততলামরলা তকলাি 

লবষগয় লববলাগদ প্রবৃত্ত হগয় পড়, তলাহগি তলা আল্লাহ 

ও তলাঁর রসূগির প্রলত প্রত্প্ণ কর-রলদ ততলামরলা 

আল্লাহ ও তকয়লামত লদবগসর উপর লবশ্লাসী হগয় 

থলাক। আর এটলাই কি্লাণকর এবং পলরণলতর লদক 

লদগয় উত্তম।}[সূরলা: আি লিসলা, আয়লাত: ৫৯।]

তৃতীয়ত: রলদ আপলি মদুখলিছ হগত চলাি তলাহগি 

তিক আমগি অভ্তি হউি, এবং সব্দলা ঐ সলাত 

ত্ণীর তিলাগকর কথলা স্মরণ করুি রলাগদর লতলি 

এমি লদগি আরগরর ছলায়লায় আ্য় লদগবি তরলদি 

তলাঁর ছলায়লা ব্লতত তকলাি ছলায়লা থলাকগব িলা।  «(তলাগদর 

মগধ্ একজি হগিি) এমি ব্লতি তর সদকলা তদয় 

এবং তলা তেলাপি রলাগখ।» (-গবলাখলারী।) 

এই হলাদীসলটও স্মরগণ রলাখগত হগবঃ «লিশ্চয় 

আমলাগির লভলত্ত হগচ্ছ লিয়ত।» (-গবলাখলারী।) 
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চতদুথ্ত: আপিলার অন্তরগক আল্লাহর প্ররংসলার 

প্রলত মগিলাগরলােী করগত হগব এবং মলািদুগষর হলাগত 

রলা রগয়গছ, তলার অসলারতলার কথলা কপেিলা করলা। 

সব্দলা সৃলষ্কত্লার সলাগথ সম্পক্ থিলাপগির তচষ্লা 

করলা। মদুখলিস ব্লতি দুলিয়লার তমলাগহ কলাতর হয় িলা, 

তকলাি িলারীর প্রলত আকষ্গণ কলাবদু হয় িলা। গস তকবি 

আল্লাহর করুণলার প্রত্লারী থলাগক।

পঞ্চমত: আপিলার কত্ব্ হি লিগজগক আপি 

রগবর সলামগি উপলথিত জ্লাি করগব এবং তলাঁর 

দুয়লাগর লিগজর দীিতলা হীিতলা সহকলাগর লবিগয় 

অবিত হগব। আর এই মগম্ দু'আ করগত থলাকগবঃ 

তহ আল্লাহ! আমলাগক ইখিলাগসর তদৌিত দলাি করুি। 

আমলাগক লরয়লা ও তিলাক তদখলাগিলার মলািলসকতলা হগত 

পলবরে করুি এবং আমলার অতীত গুণলাহ ও পলাপ 

হগত তওবলা কবদুি করুি।  

ইখিলাস হগিলা, আপিলার ইবলাদগতর সলালক্ লহগসগব 

আল্লাহ ছলাড়লা আর কলাউগক গ্হণ িলা করলা এবং লতলি 

ছলাড়লা অি্ কলাগরলা প্রলতদলাি কলামিলা িলা করলা।

ষষ্ঠত: গিলাক তদখলাগিলার মলািলসকতলা বজ্ি করলা 

ও এ ব্পলাগর সলাবধলাি থলাকলা। মলািদুষ রখি তিলাক 

মদুগখ লস্বকৃলত ও তিলালককতলার পগথ পলা বলাড়লায় বলা 

তিলালককতলার তকলাি উপলায়গক স্বলােতম জলািলায় তখি 

তস ইখিলাগসর পথ হগত দূগর সগর রলায়। গরমি লকছদু 

লকছদু তিলাক লিগজর প্ররংসলা মূিক লবষয় আগিলাচিলা 

কগর। অথবলা কলাগরলা আগিলাচিলায় তৃলতিগবলাধ করলা 

লকংবলা তলার তকলাি ভলািকলাগজর কথলা বগি তবড়লায়। এ 

প্রসগঙ্ আল্লাহ তলা'আিলা বগিগছি:

{গর ব্লতি পলালথ্বজীবি ও তলার চলাকলচক্ই 

কলামিলা কগর, হয় আলম তলাগদর দুলিয়লাগতই তলাগদর 

আমগির প্রলতফি তভলাে কলরগয় তদব এবং তলাগত 

তলাগদর প্রলত লকছদুমলারে কমলত করলা হয় িলা। এরলাই 

হি তসসব তিলাক আগখরলাগত রলাগদর জি্ আগুি 

ছলাড়লা তিই। তলারলা এখলাগি রলা লকছদু কগরলছি সবই 

বরবলাদ কগরগছ; আর রলা লকছদু উপলাজ্ি কগরলছি, 

সবই লবিষ্ হি।}[সূরলা: হুদ, আয়লাত: ১৫-১৬ ।]

লরয়লা বলা তিৌলককতলা হি তছলাট লরক্। আর 

তিলালককতলা বলা এই তছলাট লরগক্র অি্তম কদুফি 

তরগহতদু আমি কবদুি িলা হওয়লা, গসগহতদু এই একলট 

কদুফিই এই েলহ্ত কলাজলট জ�ণ্ হওয়লার জি্ 

রগথষ্ঠ। বলাহ্ত তকলাি কলাজ অগিক ভলাি মগি হগিও 

তিৌলককতলা বলা লরয়লার কলারগণ তলা তমৌি্হীি। এমি 

আমি ব্লতির মদুগখ ছদুগড় তফগি তদওয়লা হয়।

সতিমত: মদুখলিসগদর সংস্পগর্ থলাকলা।  রলাসূি 

সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ কগরি: 

«মলািদুষ তলার বন্দুর ধগম্র অিদুসলারী হগয় থলাগক।» 
(-লতরলমলজ।)

ইখিলাস এবং তিলাকমদুগখ প্ররংসলার আরলা কখগিলা 

অন্তগর একগরে থলাকগত পলাগর িলা। গরমিটলা আগুি ও 

পলালি একগরে অবথিলাি লিগত পলাগর িলা|

অষ্ম: ইবলাদতগক তেলাপি করলা। আল্লাহ 

তলায়লািলা বগিি: {রলদ ততলামরলা প্রকলাগর্ দলাি-

খয়রলাত কর, তগব তলা কতইিলা উত্তম। আর রলদ 

দলাি তেলাপগি কর এবং অভলাবগ্তিগদর লদগয় 

দলাও, তগব তলা ততলামলাগদর জগি্ আরও উত্তম।} 

[সূরলা: আি বলাকলারলাহ, আয়লাত: ২৭১।]

িবম: অন্তগরর লহসলাব (মদুহলাসলাবলা) সবগচগয় কলিি 

এবং সূক্ষ্ম হগয় থলাগক।  প্রলতলট মদুহূগত্ আত্ম লজজ্লাসলা 

করলা উলচত। আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি:
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{রলারলা আমলার পগথ সলাধিলায় আত্মলিগয়লাে কগর, 

আলম অবর্ই তলাগদরগক আমলার পগথ পলরচলালিত 

করব।} [সূরলা: আি-আিকলাবদুত, আয়লাত: ৬৯।]

আল্লাহর এই আয়লাগতর লিগন্লাতি রব্লট লিগয় 

একটদু ভলাবদুি: {'আমলার পগথ'!! অথ্লাৎ সলাধিলা হগত 

হগব আল্লাহর পগথ।}

দরম: আল্লাহর কলাগছ লিয়লমত তদলায়লা করলা, তলাঁর 

প্রলত মগিলাগরলােী হওয়লা এবং  একলাজগুগিলা বলারবলার 

করগত থলাকলা।   মদুখলাগপক্ী বলান্লা রখি তলার মদুিীগবর 

দুয়লাগর পগড় থলাগক তখি লতলি তলার উপর দয়লা ও 

অিদুগ্হ কগরি এবং তলার প্রগয়লাজি ও উগদের্ পূরণ 

কগরি। তলাগক তলাঁর থিলায়ী বন্দুত্ব দলাি কগরি। সদুতরলাং 

অিবরত তদলায়লা করগত হগব।

 ইখিলাগসর ফিলাফি:

১- আমি কবদুি হওয়লা।

এ লবষয়লট অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্। ইখিলাস আমি 

কবদুগির পূ্ব্রত্। রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ 

ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ কগরিঃ «আল্লাহ তলায়লািলা তকবি 

একলিষ্ঠভলাগব তলার সন্তুলষ্র জি্ করলা ইবলাদতই  

কবদুি কগরি।»(-িলাসলায়ী।)

২- আল্লাহর সলাহলার্ এবং কতৃত্ব িলাভ:

রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম ইররলাদ 

কগরি: «আল্লাহ তলায়লািলা এই উম্গতর দুব্িগদরগক 

তলাগদর তদলায়লা, সলািলাত ও ইখিলাগসর মলাধ্গম সলাহলার্ 

কগরি।»(-িলাসলায়ী।)

৩- অন্তরগক ব্লালধ হগত লিরলাপদ রলাগখ:

অথ্লাৎ অন্তগরর ব্লালধ তরমি লহংসলা, লবগবিষ, ঈষ্লা 

এবং লখয়লািত ইত্লালদ হগত লিরলাপদ রলাগখ। লবদলায় 

হগজ্জর ভলাষগণ  রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম 

বগিিঃ «লতিলট গুগণর তবিলায় মদুসিমলাগির হৃদয় 

কখগিলা িলাফরমলািী কগর িলা। এক. গরগকলাি আমি 

তকবিই আল্লাহর জি্ করলা, দুই. মদুসলিম রলাসগকর 

কি্লাি কলামিলা, লতি. মদুসলিমগদর দগির সলাগথ 

জদুগড় থলাকলা।»(-গবলাখলারী।)

ইবগি ওমর রলা. বগিি, রলদ জলািতলাম তর আল্লাহ 

আমলার একলট তসজদলা এবং এক লদরহলাম সলাদকলা 

কবদুি কগরগছি তলাহগি মৃতদু্ ব্লতত অলধক লপ্রয় 

আর তকলাি লজলিস আমলার লিকট থলাকগতলা িলা। আপলি 

জলাগিি লক, আল্লাহ কলার কলাছ তথগক কবদুি কগরি? 

{আল্লাহ ধম্ভীরুগদর পক্ তথগকই ততলা গ্হণ কগরি।}  

[আি মলাগয়দলা - ২৭]
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৪- দুলিয়লার কলাজগকও তিক আমগি পলরণত 

কগর:

রলাসূি সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ ওয়লাসলাল্লাম বগিি: 

«গতলামলাগদর তরৌিলাগঙ্র তক্গরেও সদকলা রগয়গছ। 

সলাহলাবীরলা লজগজ্স করগিি, গহ আল্লাহর রলাসূি! 

তকউ রলদ তলার কলামিলা পূণ্ কগর তগবও লক তিকী 

িলাভ করগব? লতলি বিগিি, গতলামরলা তভগব তদখ, 

রলদ তলার তরৌিলাঙ্ হলারলাম তক্গরে ব্বহলার করত তগব 

লক তস গুিলাহেলার হগতলা িলা? তদ্রূপ রখি তস হলািলাি 

তক্গরে ব্বহলার করগব তখি তস তিকী িলাভ করগব।» 
(-মদুসলিম।)

৫- রয়তলািী ধ্লাি-ধলারণলা এবং খলারলাপ লচন্তলা ও 

ওসওয়লাসলা দূর কগর তদয়:

রয়তলািগক রখি আল্লাহর রহমত তথগক দূগর 

সলরগয় তদয়লা হয়, তখি রয়তলাগির বতিব্ সম্পগক্ 

আল্লাহ তলায়লািলা বগিি: {রয়তলাি বিিঃ তহ 

আমলার পলািিকত্লা, আপলি তরমি আমলাগক পথ 

ভ্রষ্ কগরগছি, আলমও তলাগদর সবলাইগক পৃলথবীগত 

িলািলা তস ন্গর্ আকৃষ্ করব এবং তলাগদর সবলাইগক 

পথ ভ্রষ্ঠ কগর তদব।   আপিলার মগিলািীত বলান্লাগদর 

ব্তীত।}[সূরলা: আি-লহজর, আয়লাত: ৩৯-৪০।]

৬-  ইখিলাস দুঃখ ও কষ্ িলা�ব কগর তদয়: তলার 

উদলাহরণ তসই লতি ব্লতির �টিলায় পলাওয়লা রলায়। 

রলারলা রলালরে রলাপগির জি্ অথবলা বৃলষ্ তথগক রক্লার 

জি্ গুহলায় আ্য় লিগয় পগর লবপগদ পগড়লছগিি, 

আল্লাহ তলাগদর ইখিলাগসর কলারগণ লবপদমদুতি 

কগরলছগিি। মূি হলালদসলট তবলাখলারী ও মদুসলিগম 

বলণ্ত হগয়গছ।

অগিগকই ধদলহকভলাগব দুলিয়লা ত্ে কগরি অথচ 

তলার অন্তগর দুলিয়লা লমগর আগছ। আবলার অগিগক 

বলালহ্কভলাগব দুলিয়লার সলাগথ লমগর আগছি, লকন্তু তলার 

অন্তর দুলিয়লা লবমদুখী। আর লবিতীয় ব্লতি প্রথম ব্লতি 

হগত উত্তম।  

৭- লফতিলার রংকলা হগত মদুলতি এবং লিরলাপত্তলা 

দলাি: গরমি ইউসদুফ আ:-এর �টিলা।  মহলাি আল্লাহ 

তলায়লািলা বগিি: {লিশ্চয় মলহিলা তলার লবষগয় লচন্তলা 

কগরলছি এবং তসও মলহিলার লবষগয় লচন্তলা করত। 

রলদ িলা তস স্বীয় পলািিকত্লার মলহমলা অবগিলাকি 

করত। এমলিভলাগব হগয়গছ, রলাগত আলম তলার কলাছ 

তথগক মন্ লবষয় ও লিিজ্জ লবষয় সলরগয় তদই। 

লিশ্চয় তস আমলার মগিলািীত বলান্লাগদর একজি।}

[সূরলা: ইউসদুফ, আয়লাত: ২৪।]
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৮- সলাওয়লাব ও প্রলতদলাি সম্পগক্ লিশ্চয়তলা িলাভ 

হয়, রলদও আমগির পলরমলাণ কম তহলাক িলা তকি: 

আল্লাহ তলায়লািলা ইররলাদ কগরি: {আর িলা আগছ 

তলাগদর উপর রলারলা এগসগছ ততলামলার লিকট তরি 

তদুলম তলাগদর বলাহি দলাি কর এবং তদুলম বগিছ, 

আমলার কলাগছ এমি তকলাি বস্তু তিই তর, তলার উপর 

ততলামলাগদর সওয়লার করলাব তখি তলারলা লফগর তেগছ 

অথচ তখি তলাগদর তচলাখ লদগয় অশ্রু বইগতলছি এ 

দুঃগখ তর, তলারলা এমি তকলাি বস্তু পলাগচ্ছ িলা রলা ব্য় 

করগব।}[সূরলা: আত-তলাওবলা, আয়লাত: ৯২।]

আমলাগদর লিষ্লাপ িবী সলাল্লাল্লাহু আিলাইলহ 

ওয়লাসলাল্লাম এব্লাপলাগর বগিগছিঃ

তর ব্লতি আল্লাহর কলাগছ আন্তলরকভলাগব রলাহলাদলাত 

প্রলাথ্িলা কগর, আল্লাহ তলাগক রহীগদর মর্লাদলা দলাি 

করগবি। রলদও তলার মৃতদু্ হয় লবছলািলায়।

(-মদুসলিম।)

৯- ইখিলাস জলান্নলাগত প্রগবগরর মলাধ্ম। গকিিলা 

আল্লাহ তলায়লািলা বগিি: {গতলামরলা রলা করগত, তলারই 

প্রলতফি পলাগব।}[সূরলা: আস-সলাফফলাত, আয়লাত: ৩৯।]

আল্লাহ তলায়লািলা বগিি: {তগব তলারলা িয়, রলারলা 

আল্লাহর বলাছলাই করলা বলান্লা। তলাগদর জগি্ রগয়গছ 

লিধ্লালরত রুলর। ফি-মূি এবং তলারলা সম্লালিত। 

তিয়লামগতর উদ্লািসমূহ। মদুগখলামদুলখ হগয় আসগি 

আসীি। তলাগদরগক �দুগর লফগর পলরগবরি করলা 

হগব স্বচ্ছ পলািপলারে। সদুশুভ্র, রলা পলািকলারীগদর জগি্ 

সদুস্বলাদু। তলাগত মলাথলা ব্থলার উপলাদলাি তিই এবং 

তলারলা তলা পলাি কগর মলাতলািও হগব িলা। তলাগদর কলাগছ 

থলাকগব িত, আয়তগিলাচিলা তরুণীেণ। গরি তলারলা 

সদুরলক্ত লডম।}[সূরলা: আস-সলাফফলাত, আয়লাত: ৪০-৪৯]

ইহলা ইখিলাগসর বড় সদুফগির একলট।

অগিক স্বপে আমিও লিয়গতর লবশুদ্ধতলার কলারগণ 

বৃহৎ হগয় রলায়, আবলার অগিক বৃহৎ আমিও লিয়গতর 

তভঁজলাগির কলারগণ তদুচ্ছ হগয় রলায়। 

-ইবগি মদুবলারক।

আপিলার তিক আমিগক তেলাপি করুি তরমি আপলি 

আপিলার অি্লায়সমূহগক তেলাপি কগর থলাগকি।   

-আবদু হলাগজম আি-মলাদীিী।
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অিদুরীিিী ও পর্লাগিলাচিলা:

১-  মদুখলিছ এবং অমদুখলিছ এর মলাগঝ পলাথ্ক্ 

বণ্িলা করুি।

২- ইখিলাস এর লবপরীত লক? 

৩- লক কলারগি মলািদুষ আল্লাহর একত্ববলাদ  এবং 

ইখিলাগছর ফজীিত জলািলা সগত্তও  লরয়লা ও লররগকর 

লদগক রলায়?
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