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iখলােছর সংjা: 
আিভধািনক aেথর্ iখলাছ হল েকান বstেক খািল করা বা পিরsার করা।  
শরীয়েতর পিরভাষায় iখলাছ dারা uেdশয্ িক-তা িনণর্েয় িবj আেলমেদর মত o 
মnবয্ িভn িভn।  
েকu বেলেছন, iখলাছ হল : iবাদেতর েkেt আlাহেক eকক বেল gহণ করা। েযমন 
আlাহ রাbলু আলামীন বেলেছন- 

  )١١٠: الكهف (. لَا ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِِّه أََحًدا َو
েস েযন তার pিতপালেকর iবাদেত কাuেক শরীক না কের।(সূরা কাহফ : 110) 
কােরা মত হল, anরেক পি লতায় মিjত কের, eমন যাবতীয় েনাংরামী o aসsুতা 
হেত anরেক পিবt করা। িভn কােরা মত-sতঃpণিদত হেয় আlাহর আনুগেতয্ 
আtিনেবদন। 
আবার কােরা মত ei েয, iখলাছ হল, আlাহ যা িনেদর্শ িদেয়েছন, তা পালন করা 
তার সntি  aজর্েনর লেkয্, o যা িনেষধ কেরেছন তা েথেক িবরত থাকা তার সntি  
aজর্েনর uেdেশয্।  
ভাষার পাথর্কয্ থাকেলo সংjাgেলার মূল বkবয্ eটাi। েয েমৗিলক নীিতমালােক 
েকnd কের আেলমগণ iখলােছর সংjা িনrপণ কেরেছন, তা হল-iবাদত-বেnগী-
সৎকমর্ বলেত যা িকছু আেছ, সবi eকমাt আlাহেক সnt  করার জনয্ সmাদন করার 
নাম iখলাছ। আlাহর সntি  বয্তীত aনয্ েকান uেdশয্ িনেয় eবাদত পালন করেল 
তােক iখলাছ বেল গণয্ করা হেব না। eমিনভােব, সকল পাপাচার েথেক মুk থাকার 
uেdশয্ েকবল তঁারi সntি  aজর্ন। 
iবাদত o কমর্সmাদন eকমাt আlাহর uেdেশয্ িনেবদন o iখলাছ আনয়েনর িবিভn 
rপ হেত পাের-েকu েকu আlাহর iবাদত কেরন তার pিত সmান o মযর্াদা jাপনােথর্, 
aপর েকu iখলাছেক ভােবন আlাহর আনুগতয্ o iবাদেতর pেবিশকা, কােরা uেdশয্ 
থােক iবাদেতর মাধয্েম আlাহ তাআলার সntি  o েরজা লাভ। aপর েকu iবাদেতর 
মাধয্েম আlাহর সােথ সুিনবীড় সmকর্ o পরম আsাদ লােভ pয়াসী, িকংবা পেরাকাল 
িদবেস মহান দীদােরর েনয়ামত লােভ pতয্শী-েযিদন আlাহর সাkােত সািরবd হেব 
বাnাগণ। িনিদর্  েকান pািpেক uেdশয্ কের নয়-কােরা কােরা iবাদেতর লkয্ থােক 
েয েকান pকাের পুরsার pািp, aপরপেk কােরা iবাদেতর লkয্ িনিদর্  েকান ছাoয়াব 
লাভ। েকu েকu আlাহর ভেয় ভীত হন িনিদর্  েকান আযােবর কথা sরণ কের, aপর 
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েকu িনিদর্  েকান আযােবর কথা sরণ কের নয়, আlাহেক ভয় কেরন তার েয েকান 
আযােবর ভয়াবহ পিরণিতর কথা িচnা কের।  
সেnহ েনi, iবাদেত মানুেষর icাবৃিtর ৈবিচtয্ eক িবশাল aধয্ায়, eেকক সময় 
তার মােঝ িkয়াশীল থােক eেকক ধরেণর icা, কখেনা েস pেণাদনা লাভ কের 
eকািধক icার dারা। িকnt, icার e ৈবিচtয্o eকক eক লেkয্র pিত সতত ধািবত-
বাnা তার কাজ-কমর্ o যাবতীয় মেনাবৃিtর dারা eকমাt আlাহেক পাoয়ার 
আকা ােক তীb কের েতােল, aনয্ কাuেক নয়। e সবi iখলােছরi সতয্ায়ন। e সব 
icা যার মােঝ িkয়াশীল, েস-i িসরােত মুsাকীেমর aিধকারী, েহদােয়ত o িব d 
লkয্পােন ধািবত। তেব বাnার uিচৎ, তার iবাদতেক আlাহেpম, ভীিত o আশা 
েথেক কখেনা িবযুk করেব না, কারণ, iবাদেতর pিত াi ei িtমািtক লkয্েক েকnd 
কের।  
iখলােছর মযর্াদা: 
pকৃতপেk, iখলাছi হল iসলাম ধেমর্র মূল িবষয়। আlাহ রাbলু আলামীন 
বেলন :— 
 َوَما أُِمُروا ِإلَّا ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن ُحَنفَاَء َوُيِقيُموا الصَّلَاةَ َوُيْؤُتوا الزَّكَاةَ َوذَِلَك ِديُن الْقَيَِّمِة

 )٥: البينة (
তােদরেক eছাড়া েকান িনেদর্শ েদয়া হয়িন েয, তারা খঁািট মেন (iখলােছর সােথ) 
eকিন ভােব আlাহর iবাদত করেব।” (সূরা বাiেয়নাহ : 5) 
আlাহ আেরা বেলন :— 

 )١١: الزمر .    (قُلْ ِإنِّي أُِمْرُت أَنْ أَْعُبَد اللََّه ُمْخِلًصا لَُه الدِّيَن
বলুন, আিম iখলােছর সােথ আlাহর iবাদত করেত আিদ  হেয়িছ।” 

 )٣- ٢: الزمر     (﴾ أَلَا ِللَِّه الدِّيُن الَْخاِلُص٢ ُمْخِلًصا لَُه الدِّيَن ﴿فَاْعُبِد اللََّه
আপিন iখলােছর সােথ আlাহর iবাদত কrন। েজেন রাখুন, iখলাছপূণর্ iবাদতi 
আlাহর জনয্।”(সূরা যুমার : 2-3) 
uk আয়াতgেলােত আlাহ তাআলা iখলাছপূণর্ iবাদতেকi তার জনয্ sীকৃিত pদান 
কেরেছন-al েহাক িকংবা েবশী, বৃহৎ িকংবা kdু, েয েকান ধরেনর িশরক হেত যা 
িবমুk o পিরrত। আয়াতgেলা s  েঘাষণা কের েয, iসলাম ধেমর্ iখলাছ eক 
grtপূণর্ শেতর্র নাম, তাবৎ আিmয়া e pিkয়ারi sীকৃিত বহন কেরন ; dীেনর pিতিট 
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েkেt, শরীয়েতর pিতিট aনুঘটনায় iখলােছর aনুসnান pমাণ কের iখলােছর মযর্াদা 
o grt।  
iখলাছ, সেnহ েনi, নবী-রাসূলেদর দাoয়ােতর কুি কা, েয নীিতমালা িনেয় তারা 
আগত, তার মেহাtম sােনর aিধকারী। 
েযমন আlাহ তাআলা বেলন :— 

  )٣٦: النحل ( ُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاغُوَتَولَقَْد َبَعثَْنا ِفي كُلِّ أُمٍَّة َرُسولًا أَِن اُْعُب
আlাহর iবাদত করবার o তাgতেক বজর্ন করার িনেদর্শ েদবার জনয্ আিম pেতয্ক 
জািতর মেধয্ রাসূল েpরণ কেরিছ। (সূরা নহল : 3) 
iবেন কাসীর রহ. বেলন, e আেদশ িনেয় রাসূলগণ পৃিথবীেত আগমন কেরন ; নহূ আ. 
েয জািতর pিত েpিরত হেয়িছেলন, েস জািতর মােঝi সবর্pথম যখন িশরেকর uৎপিt 
হয়, তখন তােক মানবজািতর জনয্ pথম রাসূল িহেসেব েpরণ করা হয়, েয 
ধারাবািহকতার সমািp ঘেট নবী মুহাmদ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlােমর মাধয্েম, যার 
দাoয়াত িবsৃত িছল িজন-iনসান o পৃিথবীর তাবৎ জািতবেগর্র জনয্। পৃিথবীেত 
রাসূলrেপ আগত সকেলর দািয়t িছল আল-কুরআেনর ভাষায়— 

  )٢٥:األنبياء  . (َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإلَّا ُنوِحي ِإلَْيِه أَنَُّه لَا ِإلََه ِإلَّا أََنا فَاْعُبُدوِن
আিম েতামার পূেবর্ e আেদশ বয্তীত েকান রাসূল েpরণ কির িন েয, আিম ছাড়া aনয্ 
েকান iলাহ েনi ; সুতরাং আমারi iবাদত কর। (সূরা আিmয়া : 25) 
e তাoহীদ o iখলাছ হল কলব বা hদেয়র কেমর্র মােঝ সেবর্াcsেরর, eটাi বাnার 
কেমর্র uেdশয্, o পিরমােণ-মযর্াদায় সবর্বৃহৎ।  
iবনুল কািয়য্ম রহ.বkবয্িটর বয্াখয্ায় বেলন, আlাহর দাসেtর pাণ হল anেরর 
কাজ। যিদ a -pতে র dারা দাসt করা হয় িকnt anর iখলাছ o তাoহীদ েথেক 
শূনয্ থােক তেব েস েযন eকিট মৃতেদহ, যার েকান rহ েনi। িনয়য্ত হল anেরর 
আমল। (বাদােয় আল-ফাoয়ােয়দ : iবনুল কািয়য্ম) 
iখলাছ হল iবাদত কবুেলর d শেতর্র eকিট। iখলাছ বয্তীত েকান iবাদত কবুল হেব 
না। 
নবী কারীম রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম বেলন :— 

 .إن اهللا ال يقبل من العمل إال ما كان خالصا وابتغى به وجهه
 ) وصححه األلباين ٣١٤٠:أخرجه النسائي (
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আlাহ তাআলা ধু েস আমলi gহণ কেরন, যা iখলােছর সােথ eবং আlাহেক সntি  
করার uেdেশয্ করা হয়। (নাসায়ী) 
যারা আlাহর বয্াপাের iখলাছ aবলmন কেরেছ আlাহ তঁার কালােম pশংসার সােথ 
তােদর কথা আেলাচনা কেরেছন। েযমন আlাহ তাআলা তার কালীম মূসা আ.-eর 
pসে  পিবt েকারআেন uেlখ কেরন- 

 )٥١: مريم  (  .ُه كَانَ ُمْخلًَصا َوكَانَ َرُسولًا َنِبياَواذْكُْر ِفي الِْكَتاِب ُموَسى ِإنَّ
sরণ কর, e িকতােব মূসার কথা, েস িছল eকিন  eবং েস িছল রাসূল।  
(সুরা মারiয়াম : 51) 
eমিনভােব িতিন iuসূফ আ. সmেকর্ বেলেছন :— 

 )٢٤:يوسف ( َنا الُْمْخلَِصَنيكَذَِلَك ِلَنْصِرَف َعْنُه السُّوَء َوالْفَْحَشاَء ِإنَُّه ِمْن ِعَباِد
আিম তােক মn কাজ o a ীলতা হেত িবরত রাখার জনয্ eভােবi িনদশর্ন 
েদিখেয়িছলাম। েস িছল আমার িব dিচt (iখলাছ aবলmনকারী) বাnােদর anভূর্k। 
(সূরা iuসূফ : 24) 
eমিনভােব মুহাmদ রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম সmেকর্ বেলেছন :— 

: البقرة (قُلْ أَُتَحاجُّوَنَنا ِفي اللَِّه َوُهَو َربَُّنا َوَربُّكُْم َولََنا أَْعَمالَُنا َولَكُْم أَْعَمالُكُْم َوَنْحُن لَُه ُمْخِلُصونَ  
١٣٩(  

বল, আlাহ সmেকর্ েতামরা িক আমােদর সােথ িবতেকর্ িলp হেত চাo? যখন িতিন 
আমােদর pিতপালক o েতামােদরo pিতপালক। আমােদর কমর্ আমােদর o েতামােদর 
কমর্ েতামােদর ; eবং আমরা তার pিত eকিন  (iখলাছ aবলmনকারী)|  
(সূরা বাকারা : 139) 
e সকল আয়াত েথেক বুেঝ আেস আিmয়া আলাiিহমুcালােমর সবেচেয় বড় gণ িছল 
iখলাছ বা আlাহর pিত eকিন তা। (আখলাকুnবী িফ আল-িকতােব oয়াস সুnাহ : 
হাdাদ) 
aপরিদেক iখলাছশূনয্ বয্িkর জনয্ eেসেছ কেঠার hিশয়ারী o শািsর সংবাদ। আlাহ 
রাbলু আলামীন বেলন :— 

  )٤٨:النساء (  . ِإنَّ اللََّه لَا َيْغِفُر أَنْ ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء
িন য় আlাহ তঁার সােথ শরীক করা kমা কেরন না। e িশরক বয্তীত aনয্ানয্ aপরাধ 
যােক icা kমা কেরন। (সূরা িনসা : 48) 
যারা িশরক কের তােদর সmেকর্ আlাহর েঘাষণা :— 
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 )٢٣: الفرقان  (  َوقَِدْمَنا ِإلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجَعلَْناُه َهَباًء َمْنثُوًرا
আিম তােদর কৃতকেমর্র pিত লk করব aত:পর েসgেলােক িবিkp ধূিলকণায় পিরণত 
করব। (সূরা ফুরকান : 23) 
আয়তিট uেlেখর পর iবনুল কািয়য্ম রহ:-eর মnবয্ ei েয, e আয়ােত আlাহ 
রাbলু আলামীন বয্থর্ কাজ বলেত ঐ সকল কাজেক বুিঝেয়েছন, যা আlাহর রাসূল 
সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম-eর পdিতেত করা হয়িন aথবা তার পdিতেত করা 
হেয়িছল তেব eকিন ভােব (iখলােছর সােথ) আlাহর uেdেশয্ করা হয়িন। 
(মাদািরজুস সােলকীন) 
e আয়ােতর বয্াখয্ায় iবনু কাসীর রহ.বেলন, মুশিরকরা রkা লাভ o ভপিরণিতর 
আশায় পািথর্েব েয কমর্সmাদন কেরেছ, তা যারপরনাi মূলয্হীন, িকছুi নয়, কারণ, 
iখলাছ aথবা আlাহ pণীত িবধােনর pিত আনুগতয্-শরীয়েতর e dিট আবশয্কীয় 
শেতর্র েকানিটi তােত uপিsত েনi। েয সকল কাজ খােলছ আlাহর জনয্ করা হয় না 
িকংবা শরীয়েতর aনুেমািদত পnায় পালন করা হয় না তা বািতল বেল গণয্-সেnহ 
েনi। (তাফসীর iবেন কাসীর) 
হাদীেস eেসেছ- 

أنا أغىن الشركاء عن الشرك، من عمل عمال : قال اهللا تعاىل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 )٢٩٨٥أخرجه مسلم ( .أشرك معي فيه غريي تركته وشركه

রাসূলুlাহ রাসলূুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম বেলেছন, আlাহ তাআলা বেলন : 
আিম শরীকেদর িশরক েথেক েব-পরoয়া। যিদ েকান বয্িk েকান আমল কের eবং 
eেত আমার সােথ aনয্ কাuেক শরীক কের তাহেল আিম তােক o তার িশরকী কাজেক 
pতয্াখয্ান কির। (মুসিলম) 
হাদীেস eেসেছ - 

من تعلم علما مما يبتغى به وجه اهللا عز وجل ال يتعلمه إال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 ٣٦٦٤: أخرجه أبو داود ( .من الدنيا مل جيد عرف اجلنة يعين رحيها يوم القيامةليصيب به عرضا 
 )وصححه األلباين

রাসূলুlাহ রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম বেলেছন : েয jান aজর্ন করা হয় 
আlাহর সntি  aজর্েনর uেdেশয্ তা যিদ েকu পািথর্ব sাথর্ লােভর uেdেশয্ কের 
তাহেল েস িকয়মাত িদবেস জাnােতর াণo পােব না। (আবু দাuদ) 
হাদীেস আেরা eেসেছ - 
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من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 )وحسنه األلباين) ٢٦٥٤:أخرجه الترمذي ( .ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله اهللا النار

রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম বেলেছন : েয বয্িk jান aজর্ন করেব 
আেলমেদর uপর pাধানয্ িবsােরর uেdেশ aথবা মূখর্েদর সােথ aহিমকা pদশর্েনর 
জেনয্ িকংবা মানষুেক তার িদেক আকৃ  করার লkয্ িনেয়, আlাহ তাআলা তােক 
জাহাnােম িনেkপ করােবন। (িতরিমযী) 
সুতরাং, pকাশয্— apকাশয্-যাবতীয় iবাদেতর েkেti iখলাছ খবুi grtপূণর্ িবষয়। 
বাnার িকছু আমল হেব eখলােস পূণর্, িকছু হেব শূনয্, িকছু মুআমালায় iখলাছ হেব 
তার আদশর্, aপরিকছু মুআমালা হেব iখলাছ হেত িবচুয্ত-e খুবi গিহর্ত িবষয়, e 
কখেনা sীকৃত নয় শরীয়া েমাতােবেক। iবেন কািয়য্ম iখলােছর grt o aবsান বণর্না 
pসে  বেলন, iখলাছ o আনুগতয্ শূনয্ আমল তুলনীয় eমন মুসািফেরর সােথ, েয 
aকােজর ধুেলায় পূণর্ কেরেছ তার থেল eবং pচুর kািn o ঘমর্াk েদেহ আিতkম 
করেছ মrভূিমর পর মrভূিম, তার জনয্ e সফর িন য় িনsল o ভপিরণিত শূনয্। 
(আল-ফাoয়ািয়দ : iবনুল কািয়য্ম) 
iখলাছ eকিট কিঠন কাজ : 
iখলােছর grt o মযর্াদা সেto, আমরা বলব, িন:সেnেহ iখলাছ নফেসর জনয্ 
কিঠন eকিট িবষয়। কারণ, নফস eবং pবৃিt o নফেসর আকা ার মােঝ iখলাছ eক 
কেঠার েদয়াল o বাধা হেয় িনেজেক uপিsত কের। িনজ pবৃিt, সামািজক aবsা o 
শয়তােনর কুমntণা মুকািবলা কের iখলাছ ধের রাখা eকিট বড় চয্ােল । eর uপর 
aটল থাকেত সংgাম o aধয্বসােয়র pেয়াজন। e সংgাম ধু সাধারণ মানুষ করেব তা 
িকnt নয় বরং আেলম-uলামা, পীর-মাশােয়খ, iসলামী আেnালেনর কমর্ী, iসলাম 
pচারক o েনককার-মুtাকী-সকেলর pেয়াজন। সূিফয়ান আস-সাoরী বেলন : আমার 
কােছ িনেজর িনয়য্ত িঠক করার কাজটা যত কিঠন মেন হেয়েছ aনয্ েকান কাজ আমার 
জনয্ eত কিঠন িছল না। কতবার িনয়য্ত িঠক কেরিছ িকnt িকছুkণ েযেত না েযেতi 
আবার পােl েগেছ।” (আল-জােম িল আখলািকর রাবী oয়া আদাবুছ ছােম : খতীব 
বাগদাদী) 
iuসূফ iবেন hসাiন রাযী বেলন: dিনয়ার সবেচেয় কিঠন কাজ হল iখলােছর uপর 
aটল থাকা। আিম আমার anর েথেক িরয়া (েলাক েদখােনা ভাবনা) দূর করার জনয্ 
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কত pেচ া চািলেয়িছ, েস দূর হেয়েছ বেট তেব আবার িভn আকৃিতেত, িভn rেপ 
uপিsত হেয়েছ। (জােম আল uলুম oআল-িহকাম : iবেন রজব) 
সাহাল iবনু আb ুlাহেক p  করা হল, আপন pবৃিtর িনকট কিঠনতম কমর্ িক ? িতিন 
বলেলন, iখলাছ। েকননা, pবৃিt কখেনা iখলাছ gহণ করেত চায় না। (সফoয়াতু 
আসসাফoয়াহ : iবনুল জাoযী) 
তাi, মnকেমর্ pেণাদনাদাতা নফস বাnার কােছ iখলাছেক মnrেপ uপsান কের, 
দৃশয্মান কের েতােল eমন rেপ, যা েস ঘৃণা কের মেনpােণ। েস েদখায়, iখলাছ 
aবলmেনর ফেল তােক তয্াগ করেত হেব িবলাসী মেনাবৃিtর দাসt, েয েতাষামুিদ 
sভাব o েমেন েনoয়ার dবর্লতা মানুষেক সমােজর সকল ে ণীর কােছ gহণেযাগয্ কের 
তুলেত বয্াপক aবদান রােখ, তাo তােক িছn করেত হেব আমেূল। সতুরাং, বাnা যখন 
তার আমলেক eকিন তায় িনিব  কের, আlাহ বয্তীত িভn েকu তার কেমর্র uেdশয্ 
হয় না, তখন বাধয্ হেয়i িবশাল eকিট ে ণীর সােথ তােক সmকর্ িছn করেত হয়, 
তারাo তার সােথ সmকর্ িছn কের, eেক aপেরর ঘৃণার পােt পিরণত হয়।  
e জেনয্ রাসূলুlাহ রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম aিধকাংশ সময় e dআ 
পাঠ করেতন -  

   )٣٤٤٤: رقم احلديثأخرجه الترمذي( .يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك
েহ anর পিরবতর্নকারী ! আমার anর আপনার dীেনর uপর aিবচল রাখুন ! 
iখলােছর ফলাফল 
iখলােছর ফলাফল রেয়েছ aেনক। eর মেধয্ uেলখেযাগয্ হল :— 
1- জাnাত লাভ : 
আlাহ রাbলু আলামীন বেলন :— 

 .يف جنات النعيم. فواكه وهم مكرمون. أولئك هلم رزق معلوم. إال عباد اهللا املخلصني
 )٤٣- ٤٠:الصافات (

িকnt তারা নয় যারা আlাহর eকিন  (iখলাছ aবলmনকারী)বাnা। তােদর জনয্ 
রেয়েছ িনধর্ািরত িরিযক; ফলমূল, তারা হেব সmািনত, সূখদ কানেন।     
(সূরা সাফফাত : 40-43) 
eকিট pিসd pবচন ei েয, সকল মানষু ংস হেয় যােব, তেব jানীরা েবেঁচ যােব। 
সকল jানী ধংস হেয় যােব, তেব যারা কাজ কেরেছ, তারা েবঁেচ যােব। যারা কাজ 
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কেরেছ, তারাo ংস হেয় যােব, তেব যারা iখলােছর সােথ (eকিন ভােব আlাহর 
জনয্) কাজ কেরেছ, তারা মুিk পােব। (িমনহাজ আল-কােসদীন : আল-মাকিদসী) 
2-আমল কবলু হoয়া : 
iখলাছ হল আমল কবুেলর শতর্। iবনু কাসীর রহ.বেলেছন : dেটা শেতর্র সিnেবশ 
বয্তীত আlাহ তাআলা আমল gহণ করেবন না। pথম শতর্ হল আমলিট শরীয়ত 
aনুেমািদত হেত হেব। িdতীয় শতর্ আমলিট iখলাছ (eকিন ভােব আlাহর জনয্ 
িনেবিদত) সহকাের িশরকমুk ভােব আদায় করেত হেব। (তাফসীের iবেন কাসীর) 
আlামা সাজী বেলেছন : পঁাচিট gেণর মাধয্েম jােনর পূণর্তা লাভ হয়। gণ পঁাচিট 
হল : আlাহর পিরচয় লাভ, হক বা যা সতয্ তার সmেকর্ সিঠক িসdােn uপণীত হoয়া, 
iখলাছ বা eকিন ভােব আlাহর সntি  aজর্েনর লেkয্ কাজ করা, রাসূলুlাহ 
রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম eর সুnাহ েমাতােবক কাজ করা eবং হালাল 
খাদয্ gহণ করা। যিদ eর eকিট aনুপিsত থােক তাহেল তার আমল (কমর্) আlাহর 
কােছ gহণেযাগয্ হেব না। (আল-জােম িলআহকািমল কুরআন : কুরতুবী) 
আlামা িসdীক খান বেলন : iখলাছ েয আমেলর dতা o কবুেলর eকিট aনয্তম 
শতর্ e িবষেয় কােরা িd-মত েনi।(আদ-দীনুল খােলছ : িসdীক খান) 
pমাণ িহেসেব রাসূলুlাহ রাসলূুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম eর হাদীস- 

 وصححه ٣١٤٠:أخرجه النسائي ( .إن اهللا ال يقبل من العمل إال ما كان خالصا وابتغى به وجهه
  )األلباين

আlাহ তাআলা ধু েস আমলi gহণ কেরন যা iখলােছর সােথ eবং আlাহেক সnt  
করার uেdেশয্ করা হয়। (নাসায়ী) 
হাদীেস আেরা eেসেছ - 

إذا جمع اهللا األولين واآلخرين يوم القيامة ليوم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ال ريب فيه نادي مناد من آان أشرك في عمل عمله هللا فليطلب ثوابه من عند غير 

 ) وحسنه األلباني٤٢٠٣:أخرجه ابن ماجة (اهللا فإن اهللا أغنى الشرآاء عن الشرك
রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম বেলেছন: িকয়ামেতর িদেন আlাহ তাআলা 
যখন সকল মানুষেক eকt করেবন তখন eকজন েঘাষণাকারী েঘাষণা করেব, েয 
বয্িk আlাহর uেdেশয্ িনেবিদত কােজ aনয্ িকছেুক তঁার সােথ শরীক কেরেছ েস েযন 
আlাহেক বাদ িদেয় েসi শরীেকর কাছ েথেক pিতদান বুেঝ েনয়। েকননা, আlাহ 
তাআলা সকল pকার aংশীদার o aংশীদািরt েথেক মুk। (iবেন মাজাহ) 
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3- আিখরােত রাসরূ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম-eর শাফাআত লাভ : 
বাnা iখলাছ aবলmেনর েkেt যতেবশী agগামী হেব েস িকয়ামেতর িদন ততেবশী 
শাফাআত লােভর েkেt eিগেয় যােব।  
আlাহর রাসূেলর হাদীস eর pমাণ - 

أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال ال إله : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 )٩٩أخرجه البخاري (  .  إال اهللا خالصا من قلبه

রাসূলুlাহ রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম বেলেছন : িকয়ামােতর িদন 
আমার শাফা‘আত dারা সবেচেয় ভাগয্বান হেব ঐ বয্িk েয iখলােছর সােথ 
(eকিন ভােব) বেলেছ আlাহ বয্তীত েকান uপাসয্ েনi।”বণর্নায় : বুখারী 
iবনুল কািয়য্ম রহ.বেলন : e হাদীেস তাoহীেদর eকিট সুk রহসয্ লুকািয়ত আেছ, 
তা ei েয, শাফাআত লােভর aনয্তম শতর্ হেc তাoহীদ aবলmন o তাoহীেদর 
পিরপnী িবষয় হেত পৃিথকীকরণ। েয বয্িk তার তাoহীদেক যতেবশী unত o পূণর্ 
করেত পারেব েস ততেবশী শাফাআত লােভর েযাগয্ বেল িবেবিচত হেব। েয িশরক 
করেব তার জনয্ েকান শাফাআত েনi। (আদ-দীন আল-খােলছ : িসdীক খান) 
4-িহংসা-েdষ েথেক anর পিবt থােক :  
যখন েকান বয্িkর anের iখলাছ sান েপেয় যায় তখন েস aেনক িবপদ-আপদ, 
েদাষ-trিট েথেক মুk থােক। েযমন আlাহর রাসূল রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া 
সাlাম িবদায় হেjর ভাষেণ বেলেছন :— 

هللا، والمناصحة ألئمة إخالص العمل : ثالثة ال يغل عليهن قلب امرىء مؤمن
 )٢٢٦: أخرجه أحمد وابن ماجة( المسلمين ولزوم جماعتهم

িতনিট িবষেয় মুিমেনর anর িখয়ানত কের না। iখলােছর সােথ আমলসমূহ আlাহর 
জনয্ িনেবদন করা, মুসিলম েনতােদর কলয্াণ কামনা o মুসিলম জামাআেতর সােথ 
ঐকয্বd থাকা। (আহমদ, iবেন মাজাহ) 
iবেন আbলু বার রহ. বেলন: e িতনিট gণ যার মেধয্ থাকেব তার anর কখেনা dবর্ল 
হেব না। কপটতা বা িনফাকী েথেক েস পিবt থাকেব। (আত-তামহীদ iবেন আbলু 
বার) 
5- gনাহ মাফ o aগিণত পরুsার লাভ : 
যখন মুিমন বয্িk iখলাছ সহ সকল আমল করেব তখন েস gনাহ েথেক kমা েপেয় 
যােব eবং aেনক gেণ pিতদান লাভ করেব। যিদo কাজিট বািহয্ক দৃি েত েছাট aথবা 
পিরমােণ খুবi sl। 
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e বয্াপাের iবনলু মুবারক রহ.বেলন : aেনক kdু আমল আেছ িনয়য্ত যােক aেনক 
বড় কের েদয়। আবার aেনক বড় আমল আেছ িনয়য্ত যােক aেনক েছাট কের েদয়।” 
(িসয়ার আলামুন নুবালা : আজ-যাহাবী) 
শাiখুল iসলাম iবনু তাiিময়া রহ.বেলন : aেনক আমল eমন আেছ যা মানুষ 
পিরপূণর্ iখলােছর সােথ সmাদন কের। ফেল e আমলিট iখলােছর পূণর্তার কারেণ 
তার কবীরা gনাহসমূহ kমা কের েদয়া হয়। েযমন িতরিমজী o iবেন মাজার হাদীেস 
eেসেছ, আb ুlাহ iবনু আমর রা. েথেক বিণর্ত েয নবী কারীম রাসূলুlাহ সাlাlাh 
আলাiিহ oয়া সাlাম বেলেছন : িকয়ামােতর িদন আমার umেতর eক বয্িkর বয্াপাের 
িচৎকার েদয়া হেব। তার কােছ uপিsত করা হেব পাপকেমর্র িনরানbiিট িবশাল নিথ। 
pিতিট নিথর বয্িp হেব দৃি র dরt পিরমাণ। তােক িজেjস করা হেব, তুিম েয e 
পাপকমর্gেলা কেরেছা তা িক তুিম asীকার করেব? েস বলেব েহ pিতপালক ! আিম 
egেলা asীকার করেত পাির না। আlাহ বলেবন, েতামার uপর জলুমু করা হেব না। 
eরপর হােতর তাল ুপিরমাণ eকটা িটেকট েবর করা হেব যােত েলখা থাকেব লা-iলাহা 
ilাlাহ। েস বলেব eত িবশাল পােপর সm ুেখ e েছাট িটেকেটর িক মূলয্ আেছ ? 
aত:পর e িটেকটিট eকিট পাlায় রাখা হেব eবং তার পােপর িবশাল নিথgেলােক 
রাখা হেব aপর পাlায়। িটেকেটর পাlাi ভারী হেব। কারণ e বয্িk iখলােছর 
(eকিন ভােব আlাহর জনয্) সােথ লা-iলাহা ilাহর sাkয্ িদেয়েছ বেল জাহাnাম 
েথেক মুিk েপেয়েছ। নয়ত েয সকল কবীরাgণােহ িলp বয্িkরা লা-iলাহা ilাlাহর 
sাkয্ িদেয়েছ, তারাo জাহাnােম যােব। হয়ত তারা iখলােছর সােথ কােলমা পেড়িন।  
eমিনভােব েয পিততা eকিট িপপাসাতর্ কুকুরেক ক  কের পািন পান কিরেয়িছল েস তা 
iখলােছর সােথ কেরেছ বেলi তার পাপgেলা kমা কের েদয়া হেয়েছ। নয়েতা েয 
েকান পিততা e কাজ করত, তার kমা পাoয়ার কথা িছল।  
eমিনভােব েয বয্িk পেথর কঁাটা দূর কের েদয়ার কারেণ kমা েপেয়িছল েস তা 
iখলােছর সােথ করার কারেণ kমা েপেয়েছ। নয়েতা সকল কবীরা gনােহ িলp বয্িkরা 
e কাজিট কের kমা আদায় কের িনেত পারত। 
পkাnের : 
aেনক বড় বড় বয্িk িবরাট grtপূণর্ কাজ কেরেছ িকnt তােত iখলাছ (আlাহর pিত 
eকিন তা) না থাকার কারেণ তা বয্থর্ হেয় েগেছ o আমলকারী পুরsার o pিতদােনর 
পিরবেতর্ শািsর পােt পিরণত হেয়েছ। 
েযমন হাদীেস eেসেছ - 
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ى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمها فعرفها، إن أول الناس يقض
آذبت، ولكنك قاتلت ألن : قال  حتى استشهدت، فيكقاتلت: قال فما عملت فيها، قال 

ورجل تعلم . يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار
: فما عملت فيها، قال: قالالعلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، 

عالم :  آذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال: قالتعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن،
وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في 

 به فعرفه نعمه ه وأعطاه من أصناف المال آله فأتيورجل وسع اهللا علي. النار
ما ترآت من سبيل تحب أن ينفق فيها إال أنفقت : فما عملت فيها، قال: لفعرفها، قا

، ثم أمر به فسحب على  ،آذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل: فيها لك، قال 
 )١٩٠٥أخرجه مسلم   (وجهه حتى ألقى في النار

িকয়ামেতর িদন সবর্pথম যার িবচার করা হেব, েস হেc eমন বয্িk েয শহীদ 
হেয়িছল। তােক হািজর করা হেব eবং আlাহ তার িনয়ামেতর কথা তােক বলেবন। 
eবং েস তার pিত সকল িনয়ামত িচনেত পারেব। তখন আlাহ তােক বলেবন তুিম িক 
কাজ কের eেসছ ? েস বলেব, আিম েতামার পেথ যুd কেরিছ, েশষ পযর্n শহীদ 
হেয়িছ। আlাহ বলেবন : তুিম িমথয্া বেলছ, তুিম েতা যুd কেরছ েলােক েতামােক বীর 
বলেব e uেdেশয্। আর তা বলা হেয়েছ। aত:পর িনেদর্শ েদয়া হেব, eবং তােক েটেন 
uপুর কের জাহাnােম িনেkপ করা হেব। 
তারপর eমন বয্িkর িবচার করা হেব, েয িনেজ jান aজর্ন কেরেছ o aনয্েক িশkা 
িদেয়েছ eবং কুরআন েতলাoয়াত কেরেছ। তােক হািজর করা হেব। আlাহ তােক তার 
িনয়ামেতর কথা sরণ কিরেয় িদেবন। েস sীকার করেব। তােক িজেjস করেবন িক 
কাজ কের eেসছ ? েস বলেব আিম jান aজর্ন কেরিছ, aনয্েক িশিখেয়িছ eবং 
আপনার জনয্ কুরআন েতলাoয়াত কেরিছ। আlাহ বলেবন, তুিম িমথয্া বেলছ। তুিম 
jান aজর্ন কেরছ e জনয্ েয েলােক েতামােক jানী বলেব। কুরআন েতলাoয়াত কেরছ 
e uেdেশয্ েয, েলােক েতামােক কারী বলেব। আর তা বলা হেয়েছ। eরপর িনেদর্শ 
েদয়া হেব তােক uপুর কের জাহাnােম িনেkপ করার জনয্। 
তারপর িবচার করা হেব eমন বয্িkর, যােক আlাহ dিনয়ােত সকল ধরেণর সmদ 
দান কেরিছেলন। তােক হািজর কের আlাহ েনয়ামেতর কথা sরণ কিরেয় িদেবন। েস 
সকল েনয়ামত sরণ করেব। আlাহ বলেবন, িক কের eেসছ ? েস বলেব, আপিন েয 
সকল খােত খরচ করা পছn কেরন আিম তার সকল খােত সmদ বয্য় কেরিছ, েকবল 
আপনারi জনয্। আlাহ বলেবন তুিম িমথয্া বেলছ। তুিম সmদ e uেdেশয্ খরচ কেরছ 
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েয, েলােক েতামােক দানশীল বলেব। আর তা বলা হেয়েছ। eরপর িনেদর্শ েদয়া হেব, 
eবং তােক uপুর কের জাহাnােম িনেkপ করা হেব। (মুসিলম) 
হাদীেস আেরা eেসেছ :— 

ف عليكم الشرك األصغر، قالوا يا رسول إين أخوف ما أخا: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اذهبوا إىل الذين كنتم : الرياء، يقول اهللا هلم يوم جيازي العباد بأعماهلم: ألصغر؟ قال اهللا وما الشرك ا

أخرجه  ٢٢٥٢٨: رقم احلديث.رواه أمحد( .تراؤون يف الدنيا فانظروا هل جتدون عندهم جزاء
 )البغوي يف شرح السنة

রাসূলুlাহ রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম বেলন, আিম েতামােদর বয্াপাের 
েয িবষেয় ভয় কির, েস িবষেয় সাবধান করেত চাi ; তা হল িশরক আছগর বা েছাট 
িশরক। সাহাবীগণ িজেjস করেলন েহ রাসূল ! েছাট িশরক িক ? িতিন বলেলন : িরয়া 
(েলাক েদখােনা uেdেশয্ কাজ করা)। েযিদন আlাহ তার বাnােদর কেমর্র pিতদান 
িদেবন, েস িদন িতিন বলেবন : dিনয়ােত েতামরা যােদর েদখােনার জনয্ কাজ কেরছ 
আজ তােদর কােছ যাo ! েদখ, তােদর কােছ pিতদান পাo িক-না। (বগভী) 
রাসূলুlাহ রাসলূুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম বেলেছন :— 

نه إين أغين الشركاء عن الشرك، من عمل عمال أشرك فيه غريي فأنا م: إن اهللا تبارك وتعاىل يقول
 )٢٩٨٥: أخرجه مسلم (.بريء، هو للذي عمله

আlাহ তাআলা বলেবন : আিম িশরক o aংশীদার েথেক েব-পেরায়া। েয েকান কােজ 
আমােক বয্তীত aনয্ কাuেক শরীক করল আিম তার েথেক সmকর্মুk। যার জনয্ েস 
কেরেছ েসটা তারi জনয্। (মুসিলম)  
6- আlাহর সাহাযয্ o pিত া লাভ : 
ঈমানদারেদর আlাহর সাহাযয্ লাভ o pিতি ত হoয়ার মূল uপাদান হল iখলাছ বা 
আlাহর pিত eকিন তা। েযমন রাসূলুlাহ রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম 
বেলেছন :— 

أخرجه  (بدعوتهم وصالتهم وإخالصهم: إنما ينصر اهللا هذه األمة بضعيفها 
 )ي وصححه األلبان٣١٧٨النسائي 

আlাহ রাbলু আলামীন e umাতেক সাহাযয্ কেরন তােদর দূবর্লেদর কারেণ ; 
তােদর dআ, সালাত o iখলােছর কারেণ। (নাসায়ী) 
রাসূলুlাহ রাসলূুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম বেলেছন :— 
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بشر هذه األمة بالنصر والسناء والتمكين، فمن عمل منهم عمل اآلخرة للدنيا لم 
 ) صحيح ابن حبان. (كن له في اآلخرة نصيبي

আমার umতেক সাহাযয্, pাচুযর্ o তােদর pিত া পাoয়া সmেকর্ সুসংবাদ দাo। 
আর তােদর েকu যিদ আিখরােতর কাজ কের পািথর্ব sাথর্ লােভর uেdেশয্, 
আিখরােত তার েকান aংশ েনi।” বণর্নায় : iবনু িহbান। 
আমােদর পূবর্সূরী সালেফ সােলহীনেদর জীবেনর িদেক তাকােল েদখেত পাi, 
তারা আlাহর সাহাযয্ লাভ কেরেছন িনেজেদর ঈমানী শিk, iখলাছ বা anেরর 
eকিন তা o ঈমান o iখলােছর আেলােক গিঠত পির d আকীদা-িব ােসর 
মাধয্েম। 
uমর iবনুল খাtাব রা.বেলেছন :— 

السنن ( . هللا ما بينه وبين الناسفمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه آفاه ا
 )الكبرى للبيهقي

েয সেতয্র বয্াপাের িনজ িনয়য্তেক খােলছ কের িনেয়েছ, যিদo তা তার িনেজর 
িবrেd যায়, তাহেল মানুেষর aপকািরতা aসহেযােগর েkেt আlাহ তার জনয্ 
যেথ  হেবন। (সুনানুল কুবরা : বায়হাকী) 
uk মnবয্ uেlেখর পর iবনুল কািয়য্ম রহ.মnবয্ কেরন : বাnা যখন আlাহর 
জনয্ তার িনেজর িনয়য্ত িsর কের েনয় eবং তার icা, লkয্-uেdশয্, jান 
সবিকছু আlাহর জনয্ হেয় যায়, তখন আlাহর সাহাযয্ সবর্দা তার সােথ থােক। 
কারণ আlাহ তাআলা বেলন, যারা তাকoয়া aবলmন কের o iহসান কের আlাহ 
তােদর সােথ আেছন। তাকoয়া o iহসােনর মূল হল সতয্ pিত া করার uেdেশয্ 
আlাহর জনয্ eকিন  হoয়া বা iখলাছ aবলmন করা। আlাহর uপর জয়ী হেত 
পাের eমন েকu েনi। যার সােথ আlাহ আেছন তার uপর েকu জয় লাভ করেত 
পাের না, পাের না তােক েকu পরািজত করেত। যার সােথ আlাহ আেছন তার 
ভয় িকেসর ? (iলামুল মুিকয়ীন : iবনুল কািয়ম) 
7- মানেুষর কােছ gহণেযাগয্তা o ভালবাসা লাভ : 
আlাহ তাআলা iখলাছ aবলmনকারী বাnােদর জনয্ মানুেষর ভালবাসা o 
gহণেযাগয্তা লােভর ফয়সালা কেরন। পkাnের েয মানুেষর মন পাoয়ার জনয্ 
মানুেষর কােছ আsাভাজন হoয়ার িনয়য্েত কাজ কের, েস মানুেষর dা o 
ভালবাসা লাভ করেত পাের না। েস যা চায় তার uেlাটাi পায়। 
রাসূেল কারীম রাসলূুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম বেলেছন :— 
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 )٦٤٩٩أخرجه البخاري (من سمع سمع اهللا به، ومن يرائي يرائي اهللا به
েয মানষুেক নােত চায় আlাহ তার কথা িনেয় েদন। েয মানুষেক েদখােত চায় 
আlাহ মানেুষর কােছ তােক েদিখেয় েদন। (বুখারী) 
রাসূলুlাহ রাসলূুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম আেরা বেলন :— 

من آانت الدنيا همه فرق اهللا عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا 
وجعل غناه في قلبه وأتته ه، آلخرة نيته جمع اهللا له أمرإال آتب له، ومن آانت ا

 )٤١٠٥أخرجه ابن ماجة  (الدنيا وهي راغمة
েয বয্িkর uেdশয্ হেব পািথর্ব sাথর্, আlাহ তার কাজgেলােক eেলােমেলা কের 
িদেবন। তার d েচােখ দিরdতা িদেয় িদেবন। তার জনয্ যা িকছু িনধর্ািরত আেছ 
eর বাiের dিনয়ার িকছুi েস লাভ করেত পারেব না। আর যার uেdশয্ হেব 
আিখরাত, আlাহ তার কাজ-কমর্ gিছেয় িদেবন। তার anের সcলতা দান 
করেবন। dিনয়ার সmদ aপমািনত হেয় তার কােছ িফের আসেব। (iবেন মাজাহ) 
আমােদর পূবর্সূরী সালােফ সােলহীন e িবষেয় কতটা সেচতন িছেলন তা aনুমান 
করা যায় মুজািহদ রহ.-eর কথায়। িতিন বেলন : বাnা যখন তার anর িনেয় 
আlাহর িদেক agসর হয় আlাহ তখন সকল সৃ  জীেবর anর তার িদেক 
ঝুিকেয় েদন। 
ফুজাiল রহ. বেলন : েয কামনা কের আেলািচত হoয়ার জনয্, যার eকাn 
আকা া েয, মানুষ তােক sরণ কrক, তােক িকnt sরণ করা হয় না। আর েয 
আlাহর জনয্ eকিন ভােব কাজ কের eবং মানুষ তােক sরণ কrক eটা কামনা 
কের না, আসেল তােকi sরণ করা হয়। (iলাম আল-মুিকয়ীন : iবনুল কািয়য্ম) 
8-ৈবধ কাজgেলা iবাদেত rপাnিরত হoয়া : 
iবাদত o কােজ-কেমর্ বাnার eকিন তা eবং িব d িনয়ত তার পািথর্ব 
কমর্gেলােক u ঁচু sের unীত কের eবং পিরণত কের gহণেযাগয্ iবাদেত। 
রাসূলুlাহ রাসলূুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম বলেলন - 

وفي بضع أحدآم صدقة، قالوا يارسول اهللا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها 
ا في أرأيت لو وضعها في حرام أآان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعه: أجر؟ قال

 )١٠٠٦أخرجه مسلم ( .الحالل آان له أجر
আর েতামােদর েযৗনাে o রেয়েছ পূনয্। সাহাবাগণ বলেলন, iয়া রাসূলাlাহ ! 
আমােদর েকu যিদ তার েযৗন চািহদা পূণর্ কের তাহেল িক পুরsার ? িতিন 
বলেলন, আcা েতামার মত িক ; যিদ েকu aৈবধ পnায় েযৗন চািহদা েমটায় 
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তাহেল তার িক পাপ হেব ? eমিনভােব যিদ েকu ৈবধ পnায় তার েযৗন চািহদা 
পূণর্ কের তাহেল পুরsার পােব। (মুসিলম) 
েকন েস ৈবধ পnায় েযৗন চািহদা েমটােলo সoয়াব পােব ? কারণ েস কাজিট 
করার সময় e ধারণা কেরেছ েয, আিম ৈবধ পnায় কাজিট কের েসi aৈবধ পnা 
েথেক েবঁেচ থাকব, েযখােন আlাহ আমার pিত aসnt  হেবন। আlাহ রাb ুল 
আলামীেনর e aসntি  েথেক েবঁেচ থাকার মাধয্েম আিম তার pিত eকিন  
(মুখিলছ) হেত পারব। আর e iখলাছ pসূত ধারণার কারেণi তার সামানয্ 
মানিবক চািহদা েমটােনার কাজটাo সoয়ােবর কাজ িহসােব আlাহর কােছ 
gহণেযাগয্ হেয় যােব। হাদীস েথেক আেরকিট দৃ াn : 

إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اهللا إال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  )٤٥:  رقم الحديثأخرجه البخاري(.أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك

রাসুলুlাহ রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম বেলেছন : তুিম যা িকছু 
আlাহর সntি  aজর্েনর িনয়য্েত খরচ করেব aবশয্i তার পুরsার পােব। eমনিক, 
তুিম যা িকছু েতামার stীর মুেখ িদেয়ছ তারo সoয়াব পােব।  (বুখারী) 
stী সnানেদর জনয্ খরচ করা পািরবািরক o সামািজক দািয়t। eখােন পাপ-
পুেণয্র কী আেছ ? তবু েদখুন, যিদ েকান বয্িk তার stী সnানেদর জনয্ খরচ 
করার সময় আlাহর সntি  aজর্েনর িনয়য্ত কের তাহেল েস সoয়াব o পুরsার 
েপেয় যােc। 
eমিনভােব যিদ েকu িনেজর খাoয়া-দাoয়ার জনয্ বয্য় কের eবং eর সােথ 
আlাহর সntি র িনয়য্ত কের, তাহেল েস সoয়াব লাভ করেছ। শাiখুল iসলাম 
iবেন তাiিময়া রহ.বেলন, েয বয্িk েকান ৈবধ মানিবক চািহদা েমটােত িগেয় 
iবাদত-বেnগীেত সামথর্ হািসেলর িনয়য্ত করেব তার e চািহদা পূরেণর কাজটা 
আlাহর কােছ iবাদত িহেসেব কবুল হেব o েস eেত সoয়াব পােব। (মজমু’ 
আল-ফাতাoয়া: iবেন তাiিময়া) 
েযমন আপিন িনয়য্ত করেলন েয, আিম eখন বাজাের েকনা-কাটার জনয্ যাব। 
িকnt আমার uেdশয্ হল e েকনা-কাটার মাধয্েম আিম েখেয়-েদেয় েয শিk 
aজর্ন করব তা আlাহর আেদশ-িনেষধ পালেনর েkেt বয্য় করব। বয্স! আপনার 
e িনয়য্েতর কারেণ বাজাের েকনা-কাটা করাটা আপনার iবাদত িহেসেব গণয্ 
হেব। eটাiেতা iখলাছ বা আlাহর pিত eকিন  হoয়া। 
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iখলাছ েযমন সাধারণ ৈবধ কাজেক iবাদেত rপাnিরত কের, েতমিন িরয়া বা 
েলাক েদখােনা uেdশয্ iবাদতেক বরবাদ কের pিতফল শূনয্ কের েদয়। েযমন 
আlাহ রাbলু আলামীন বেলন :— 

ي ُيْنِفُق َمالَُه ِرئَاَء النَّاِس َولَا ُيْؤِمُن َيا أَيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا لَا ُتْبِطلُوا َصَدقَاِتكُْم ِبالَْمنِّ َوالْأَذَى كَالَِّذ
  )٢٦٤:البقرة  (ِباللَِّه َوالَْيْوِم الَْآِخِر 

েহ মুিমনগণ ! দােনর কথা বেল েবিড়েয় eবং েkশ িদেয় েতামরা েতামােদর 
দানেক ঐ বয্িkর নয্ায় িনsল কেরা না, েয িনেজর ধন েলাক েদখােনার জনয্ 
বয্য় কের eবং আlাহ o পরকাল িদবেস ঈমান রােখ না। (সূরা বাকারা : 264) 
aথর্াৎ, দােনর কথা বেল বা েখঁাটা িদেয় েযভােব দােনর pিতফলেক ংস করা হয়, 
েতমিন মানুষেক েদখােনার বা নােনার জনয্ দান করেল আlাহর কােছ তার 
pিতদান পাoয়া যায় না। বািহয্ক িদক িদেয় যিদo মেন হেব েস আlাহেক সnt  
করার জনয্ দান কেরেছ, িকnt তার uেdশয্ হল মানুেষর pশংসা aজর্ন। মানুষ 
তােক দানশীল বলেব, তার দােনর কথা pচার হেল মানুষ তােক সমথর্ন িদেব- 
iতয্ািদ। 
সাহাবী uবাদাহ iবনু সােমত রা.-েক eক বয্িk বলল, আিম আমার e তেলায়ার 
িদেয় যুd করব। eর মাধয্েম আিম আlাহর সntি  aজর্ন করব o মানুেষর pশংসা 
পাব। uবাদাহ তােক বলেলন, তুিম িকছুi পােব না। তুিম িকছুi পােব না। 
তৃতীয়বার uবাদাহ রা.বলেলন, আlাহ বেলেছন : আিম িশরক o aংশীদার েথেক 
েব-পেরায়া। েয বয্িk আমার জনয্ করা হয় eমন েকান কােজ আমােক বয্তীত 
aনয্ কাuেক শরীক করল আিম তার েথেক সmকর্মুk। আমােক ছাড়া যার জনয্ 
েস কেরেছ েসটা তারi জনয্ িবেবিচত।” (iহiয়া ঊলুমুdীন : আল-গাযালী ) 
9- iখলাছপণূর্ িনয়য্েতর মাধয্েম পিরপণূর্ আমেলর সoয়াব aজর্ন : 
েকান েকান সময় মানুষ iখলাছ o িব d িনয়য্েত কাজ করেত uেদয্াগী হয়, িকnt তার 
সmেদর সীমাবdতা, শারীিরক dবর্লতা-iতয্ািদ কারেণ কাজিট সমাধা করেত পাের না। 
কখেনা েদখা যায়, uk ভাল কাজিট করার জনয্ েস pবল pেচ া চািলেয়িছল, িকnt 
েকান কারেণ কাজিট আ াম িদেত পােরিন। eমতাবsায় েস কাজিট সmn করার 
সoয়াব েপেয় যােব। eবং তার iখলােছর কারেণ কাজিট যারা করেত েপেরেছ তােদর 
সমমযর্াদা লাভ করেব। 
েযমন নবী কারীম রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম বেলেছন : 
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 .لعذرإن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا وال واديا إال وهم معنا، حسبهم ا
 )٢٨٣٩البخاري  أخرجه(

আমরা কেয়কিট দলেক মদীনায় েরেখ eেসিছ। তারা আমােদর সােথ েকান পাহাড় 
aিতkম কেরিন, েকান uপতয্কাo মাড়ায়িন। aথচ তারা আমােদর সােথ 
aংশgহণকারীর মযর্াদা লাভ করেব । akমতা তােদরেক আটেক েরেখেছ। (বুখারী) 
হাদীেস বিণর্ত সাহাবীগণ আlাহর রাসূল সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম-eর সােথ 
aিভযােন aংশ িনেত পােরনিন েকান aসুিবধার কারেণ। িকnt তােদর িব d িনয়য্ত o 
iখলাছ িছল aিভযােন aংশ েনয়ার জনয্। তাi তারা aংশ gহণ না কেরo 
aংশgহণকারীেদর সম-মযর্াদার aিধকারী হেবন। 
রাসূলুlাহ রাসলূুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম আেরা বেলন :— 

ته عيناه حتى أصبح من أتى إلى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلى من الليل، فغلب
 ٢٥٨ أخرجه النسائي.(آتب له ما نوى وآان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل

 )وصححه األلباني
েয বয্িk েশষ রােত তাহাjুদ আদায় করেব-e িনয়য্েত েয় পড়ল। aবেশেষ িনdা 
তােক কাবু কের েফলল, eবং সকাল হoয়ার আেগ জাগেত পারল না। eমতাবsায় েস 
যা িনয়য্ত কেরিছল তা তার জনয্ েলখা হেয় যােব। eবং e িনdা তার pভুর পk েথেক 
দান িহেসেব ধরা হেব। (নাসায়ী) 
তাহাjুেদর িনয়য্ত কেরo e বয্িk তাহাjুদ পড়েত পাড়ল না বেট িকnt iখলাছ o 
িব d িনয়য্েতর কারেণ েস তাহাjুেদর পূণর্ সoয়াব পােব।  
রাসূলুlাহ রাসলূুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম আেরা বেলন :— 

أخرجه . (من سأل الشهادة بصدق بلغه اهللا منازل الشهداء وإن مات على فراشه
 )١٩٠٩مسلم 

েয িব d মেন িজহােদ শরীক হেয় আlাহর কােছ শহীদ হoয়া কামনা করেব, আlাহ 
তােক শহীেদর মযর্াদা দান করেবন যিদo েস িবছানায় মৃতুয্বরণ কের। (মুসিলম) 
iখলাছ বা আlাহেক সnt  করার লেkয্ েয শহীদ হoয়ার আকা া করেব, েস শহীদ 
না হেত পারেলo আlাহ তােক তার iখলােছর কারেণ শহীেদর মযর্াদা দান করেবন। 
আেরকিট হাদীস uেlখ করা েযেত পাের। তা হল রাসূলুlাহ রাসূলুlাহ সাlাlাh 
আলাiিহ oয়া সাlাম বেলেছন :— 

قال رجل ألتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا 
 لك الحمد على زانية، ألتصدقن بصدقة زانية، قال أللهمتصدق الليلة على : يتحدثون 
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: تصدق على غني، قال : فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون 
،  فخرج بصدقته فوضعها في يد سارقة،أللهم لك الحمد على غني، ألتصدقن بصدق

ة وعلى غني ، فقال أللهم لك الحمد على زاني سارقتصدق على: فأصبحوا يتحدثون 
أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن :  فقيل له ، فأتيوعلى سارق

 يستعف بها عن فينفق مما أعطاه اهللا ولعل السارقزناها، ولعل الغني يعتبر 
 )١٠٢٢ ومسلم١٤٢١ أخرجه البخاري.(هسرقت

eক বয্িk িনয়য্ত করল েয, আিম রােত িকছু ছাদাকাহ (দান) করব। যখন রাত eল েস 
ছাদাকাহ করল। িকnt ছাদকাহ পড়ল eক বয্িভচারী মিহলার হােত। সকাল হেল 
েলাকজন বলেত r করল, গত রােত জৈনক বয্িk eক বয্িভচারীেক ছাদাকাহ 
িদেয়েছ। e কথা েন দানকারী বলল, েহ আlাহ ! বয্িভচারীেক ছাদাকাহ েদয়ার 
বয্াপাের েতামারi pশংসা। আিম রােত আবার eকিট ছাদাকাহ করব। পেরর রােত যখন 
েস ছাদাকাহ করল, তা পড়ল eকজন ধনীর হােত। যখন সকাল হল তখন েলাকজন 
বলাবিল r করল গত রােত জৈনক বয্িk eক ধনীেক ছাদাকাহ িদেয়েছ। e কথা েন 
দানকারী বলল, েহ আlাহ ! ধনীেক ছাদাকাহ েদয়ার বয্াপাের েতামারi pশংসা। আিম 
রােত আবার eকিট ছাদাকাহ করব। যখন পেরর রােত েস ছাদাকাহ করল, তা পড়ল 
eকজন েচােরর হােত। যখন সকাল হল তখন েলাকজন বলেত r করল, গত রােত 
eক বয্িk eক েচারেক ছাদাকাহ িদেয়েছ। e কথা েন দানকারী বলল, েহ আlাহ ! 
বয্িভচারী, ধনী o েচারেক ছাদাকাহ েদয়ার বয্াপাের েতামারi pশংসা। তখন আlাহর 
পk েথেক তােক বলা হল “েতামার সকল ছাদাকাহ (দান)-i কবুল করা হেয়েছ। 
সmবত েতামার ছাদাকাহর কারেণ বয্িভচারী মিহলা তার পিততাবৃিt েথেক িফের 
আসেব। ধনী বয্িk আlাহর পেথ বয্য় করেত uৎসাহী হেব। েচার তার চুির কমর্ েথেক 
িফের আসেব। (বুখারী o মুসিলম) 
েদখুন, e বয্িk তার ছাদাকাহ বা দান করার বয্াপাের eতটাi iখলাছ (আlাহেক সnt  
করার িনয়য্ত) gহণ কেরিছল েয, ছাদাকাহ pদােন তার aিত েগাপনীয়তা কাuেকi 
িবষয়িট সmেকর্ জানেত েদয়িন। e েগাপনীয়তা রkার কারেণ বার বার e ছাদাকাহ 
aনাকাংিখত হােত পরেলo েস তার iখলাছ েথেক সের আেসিন। iখলাছ aবলmেন 
িছল aটল। ফেল তার েকান ছাদাকাহ বয্থর্ হয়িন। 
iবনু হাজার রহ.বেলন, e হাদীস dারা বুেঝ আেস দানকারী িনয়য্ত িব d থাকেল তার 
দান aনাকাংিখত sােন পড়েলo তার দান বা ছাদাকাহ আlাহর কােছ কবুল হেব। 
(ফাতhল বারী : iবেন হাজার) 
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10- iখলাছ িবপদ মসুীবত েথেক মিুkর কারণ : 
িনয়য্েতর বয্াপাের iখলাছ aবলmন o আlাহ রাbলু আলামীেনর কােছ আ য় gহেণ 
সততা o সতয্বািদতা হল dিনয়া o আিখরােতর িবপদ-আপদ েথেক মুিkর মাধয্ম। 
িবষয়িট s  কের েযমন আlাহ তাআলা বেলন :— 

﴾ فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ ٧٢﴾ َولَقَْد أَْرَسلَْنا ِفيِهْم ُمْنِذِريَن ﴿٧١َولَقَْد َضلَّ قَْبلَُهْم أَكْثَُر الْأَوَِّلَني ﴿
 )٧١-٧٤:الصافات ( ﴾٧٤﴾ ِإلَّا ِعَباَد اللَِّه الُْمْخلَِصَني ﴿٧٣الُْمْنذَِريَن ﴿

তােদর পূেবর্o পূবর্বতর্ীেদর aিধকাংশ িবপথগামী হেয়িছল। eবং আিম তােদর মেধয্ 
সতকর্কারী েpরণ কেরিছলাম। সুতরাং, লkয্ কর যােদরেক সতকর্ করা হেয়িছল, 
তােদর পিরণাম িক হেয়িছল ! তেব আlাহর eকিন  (iখলাছ aবলmনকারী) বাnােদর 
কথা sতnt। (সূরা সাফফাত : 71-74) 
আlাহ আেরা বেলন :— 

ُهَو الَِّذي ُيَسيُِّركُْم ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحِر َحتَّى ِإذَا كُْنُتْم ِفي الْفُلِْك َوَجَرْيَن ِبِهْم ِبِريٍح طَيَِّبٍة َوفَِرُحوا ِبَها 
 َدَعُوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه َجاَءْتَها ِريٌح َعاِصٌف َوَجاَءُهُم الَْمْوُج ِمْن كُلِّ َمكَاٍن َوظَنُّوا أَنَُّهْم أُِحيطَ ِبِهْم

﴾ فَلَمَّا أَْنَجاُهْم ِإذَا ُهْم َيْبُغونَ ِفي الْأَْرِض ِبَغْيِر ٢٢الدِّيَن لَِئْن أَْنَجْيَتَنا ِمْن َهِذِه لََنكُوَننَّ ِمَن الشَّاِكِريَن ﴿
  )٢٣-٢٢: يونسسورة  (الَْحقِّ 

িতিনi েতামািদগেক জেল sেল মন করান eবং েতামরা যখন েনৗকােরাহী হo eবং 
egেলা আেরাহী িনেয় aনুকূল বাতােস বেয় যায় eবং তারা eেত আনিnত হয়, 
aত:পর egেলা বাতয্াহত eবং সবর্িদক েথেক তরংগাহত হয় eবং তারা তা dারা 
পিরেবি ত হেয় েগেছ মেন কের, তখন তারা আনুগতয্ o iখলােছর সােথ (িব d িচেt) 
আlাহেক েডেক বেল : তুিম আমােদরেক e েথেক udার করেল আমরা aবশয্i 
কৃতjেদর anভূর্k হব। aত:পর িতিন যখনi তােদরেক িবপদমুk কেরন তখনi তারা 
পৃিথবীেত aনয্ায়ভােব জুলুম করেত থােক। (সূরা iuনূস : 22-23) 
e রকম আেরকিট দৃ াn, আlাহ তা‘আলা বেলন :— 

َعُوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن فَلَمَّا َنجَّاُهْم ِإلَى الَْبرِّ فَِمْنُهْم ُمقَْتِصٌد َوَما َوِإذَا غَِشَيُهْم َمْوٌج كَالظُّلَِل َد
 )٣٢: لقمان.(َيْجَحُد ِبَآَياِتَنا ِإلَّا كُلُّ َختَّاٍر كَفُوٍر

যখন তর  তােদর আcn কের েমঘcায়ার মত, তখন তারা আlাহেক ডােক তার 
আনুগেতয্ িব dিচেt (iখলােছর সােথ)। 


