‘ইবাদােতর মূলনীিত ও ‘আমাল কব্বূল হওয়ার শতর্াবলী িক?
এটা সবর্জনজ্ঞাত িবষয় েয, সকল পর্কার ‘ইবাদাত হেলা তাওকব্ীিফয়য্াহ অথর্াৎ েকব্ারআন ও ছুন্নাহ িনভর্র।
শারী‘আেতর (েকব্ারআন ও ছুন্নাহ্র) মাধয্ম বয্তীত ‘ইবাদাত সম্পেকর্ জানা কােরা পেক্ষ সম্ভব নয়। তাই
পর্িতিট মানুষেক আল্লাহ্র ‘ইবাদাত করেত হেব েকব্ারআেন কারীম ও রাছূেলর (1) ছুন্নাহ্েত পর্দত্ত বণর্না
ও িনেদর্শানুসাের এবং পর্িতিট ‘আমাল ও ‘ইবাদাত করেত হেব একমাতর্ এক আল্লাহ্র জেনয্ খাঁিট ও
িনখাঁদভােব।
আর এেক্ষেতর্ সবর্ােগর্ ‘ইবাদাতকারীেক অবশয্ই আল্লাহ্র একেতব্ দৃঢ়িবশব্াসী হেত হেব। অথর্াৎ, আল্লাহ্েক
তাঁর সত্তা, নাম-গুণাবলী, কমর্-কতৃর্তব্ ও অিধকাের একক ও অিদব্তীয় বেল মেন-পর্ােণ িবশব্াস করেত হেব।
েয েকান ‘আমাল বা ‘ইবাদাত- যদ্দারা আমরা আল্লাহ্র সন্তুিষ্ট ও ৈনকটয্ অজর্ন করেত চাই, েসই ‘আমাল
বা ‘ইবাদাত সিঠক এবং আল্লাহ্র িনকট গর্হণেযাগয্ হওয়ার জেনয্ িতনিট েমৗিলক শতর্ রেয়েছ, যা একেতর্;
একসােথ পূরণ করেত হেব। যিদ তন্মেধয্ একিট শতর্ও না পাওয়া যায় তাহেল েসই ‘ইবাদাত আল্লাহ্র
(7) িনকট গর্হণেযাগয্ হেব না এবং তা আল্লাহ্র (0) ‘ইবাদাত বেল গণয্ হেব না। শতর্গুেলা হেলা,
যথাকর্েম:১। ঈমান। অথর্াৎ ‘ইবাদাতকারীেক আল্লাহ্র (0) একেতব্ দৃঢ়িবশব্াসী হেত হেব। েকব্ারআেন কারীেম
আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:১

.ن
َ سِري
ِ خا
َ ن اْل
َ خَرِة ِم
ِ عَمُلُه َوُهَو ِفي اآل
َ ط
َ حِب
َ ن َفَقْد
ِ إليَما
ِ َوَمن َيْكُفْر ِبا

অথর্াৎ- েয বয্িক্ত ঈমানেক অসব্ীকার করেব, িনঃসেন্দেহ তার সমস্ত ‘আমাল িবনষ্ট হেয় যােব এবং পরকােল
েস হেব ক্ষিতগর্স্থেদর অন্তভুর্ক্ত।

২

২। ইখলাস তথা িবশুদ্ধ িনয়য্াত বা সংকল্প। অথর্াৎ ‘ইবাদাত করেত হেব একিনষ্ঠভােব; একমাতর্ আল্লাহ্র
সন্তুিষ্ট লােভর উেদ্দেশয্ েকবলমাতর্ আল্লাহ্র (0) জেনয্। এছাড়া অনয্ েকান উেদ্দেশয্ বা অনয্ কােরা
জেনয্ সামানয্ পিরমাণ ‘ইবাদাতও করা যােব না।
েমাটকথা, ‘ইবাদাতেক সম্পূণর্রূেপ সকল পর্কার িশর্ক তথা অংশীদািরতব্মুক্ত রাখেত হেব এবং খাঁিট ও
একিনষ্ঠভােব এক আল্লাহ্র ‘ইবাদাত করেত হেব। আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:৩

.ن اْلَقِّيَمِة
ُ ك ِدي
َ الَة َوُيْؤُتوا الَّزَكاَة َوَذِل
َص
َّ حَنَفاء َوُيِقيُموا ال
ُ ن
َ ن َلُه الِّدي
َ صي
ِ خِل
ْ هلل ُم
ََّ ال ِلَيْعُبُدوا ا
َّ وَما ُأِمُروا ِإ

১. ٥ -سورة المائدة
২. ছূরা আল মািয়দাহ- ৫

১
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অথর্াৎ- তােদরেক এছাড়া েকান িনেদর্শ করা হয়িন েয, তারা খাঁিট মেন একিনষ্ঠভােব আল্লাহ্র ‘ইবাদাত
করেব, সালাত কব্ািয়ম করেব ও যাকাত েদেব। এটাই সিঠক ধমর্।

৪

৩। রাছূেলর (1) ছুন্নাহ অনুসরণ। অথর্াৎ রাছূলুল্লাহ 1 েযভােব ‘ইবাদাত করার িনেদর্শ িদেয়েছন িকংবা
েযভােব ‘ইবাদাত করেত িশিখেয়েছন, িঠক েসভােবই আল্লাহ্র ‘ইবাদাত করেত হেব। েকননা েকব্ারআেন
কারীেম আল্লাহ b ইরশাদ কেরেছন:৫

—هلل َفاَّتِبُعوِني
َّ ن ا
َ حُّبو
ِ ل ِإن ُكنُتْم ُت
ْ ُق

অথর্াৎ- (েহ নাবী) বলুন! যিদ েতামরা আল্লাহ্েক ভােলাবাস তেব আমার অনুসরণ কেরা —।

৬

আল্লাহ্ 0 আেরা ইরশাদ কেরেছন:৭

.هلل َكِثيًرا
ََّ خَر َوَذَكَر ا
ِ آل
ْ هلل َواْلَيْوَم ا
ََّ جو ا
ُ ن َيْر
َ سَنٌة ِّلَمن َكا
َح
َ سَوٌة
ْ هلل ُأ
َِّ ل ا
ِ سو
ُ ن َلُكْم ِفي َر
َ َلَقْد َكا

অথর্াৎ- েতামােদর মেধয্ যারা আল্লাহ্ ও েশষ িদেনর আশা রােখ এবং আল্লাহ্েক েবিশ স্মরণ কের, তােদর
জেনয্ রাছূলুল্লাহ্র মেধয্ রেয়েছ উত্তম আদশর্।

৮

েকান অবস্থােতই রাছূলুল্লাহ 1 এর অনুসৃত ও পর্দিশর্ত পথ-পন্থা বয্তীত (রাছূলুল্লাহ 1 এর ছুন্নাহ
িবেরাধী িকংবা ছুন্নাহ বিহভূর্ত পথ বা পন্থায়) েকান পথ বা পন্থায় আল্লাহ্র (b) ‘ইবাদাত করা যােব না।
েকননা রাছূলুল্লাহ 1 অতয্ন্ত পিরষ্কার ভাষায় বেল েগেছন:৯

.س ِمْنُه َفُهَو َرٌّد
َ ث ِفي َأْمِرَنا َهَذا َما َلْي
َ حَد
ْ ن َأ
ْ َم

অথর্- েয বয্িক্ত আমােদর এ দব্ীেনর মেধয্ এমন িকছু নব-উদ্ভাবন করেব যা এর অন্তভুর্ক্ত নয়, তাহেল েসটা
হেব পর্তয্াখয্াত।

১০

অপর বণর্নায় রেয়েছ, রাছূলুল্লাহ 1 বেলেছন:৩. ٥ -سورة البينة
৪. ছূরা আল বািয়য্নাহ- ৫
৫. ٣١ -سورة آل عمران
৬. ছূরা আ-েল ‘ইমরান- ৩১
৭. ٢١ -سورة األحزاب
৮. ছূরা আল আহ্যাব- ২১
৯. متفق عليه
১০. সাহীহ্ বুখারী ও সাহীহ্ মুছিলম

২
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১১

.عَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َرٌّد
َ س
َ ال َلْي
ً عَم
َ ل
َ عِم
َ ن
ْ َم

অথর্- েয বয্িক্ত এমন েকান কাজ করল যা আমােদর দব্ীেনর মেধয্ েনই, তাহেল েসটা হেব পর্তয্াখয্াত।

১২

েয েকান ‘আমাল তথা ‘ইবাদাত আল্লাহ্র িনকট গর্হণেযাগয্ হওয়ার জনয্ উপেরাক্ত িতনিট শেতর্র কথা
(ঈমান থাকেত হেব, ইখলাস থাকেত হেব এবং রাছূল 1 এর ছুন্নাহ অনুযায়ী হেত হেব) ছূরা কাহ্ফ এর
সবর্েশষ আয়ােত একেতর্ বিণর্ত হেয়েছ। আল্লাহ 0 ইরশাদ কেরেছন:৩১

.حًدا
َ ك ِبِعَباَدِة َرِّبِه َأ
ْ شِر
ْ ال ُي
َ حا َو
ً صاِل
َ ال
ً عَم
َ ل
ْ جو ِلَقاء َرِّبِه َفْلَيْعَم
ُ ن َيْر
َ حٌد َفَمن َكا
ِ ي َأَّنَما ِإَلُهُكْم ِإَلٌه َوا
َّ حى ِإَل
َ شٌر ِّمْثُلُكْم ُيو
َ ل ِإَّنَما َأَنا َب
ْ ُق

অথর্াৎ- (েহ নাবী) বলুন! আিমও েতামােদর মতই একজন মানুষ, আমার পর্িত অহী নািযল হয় এই মেমর্ েয,
েতামােদর উপাসয্ই একমাতর্ উপাসয্। অতএব, েয বয্িক্ত তার পালনকতর্ার সাক্ষাত কামনা কের, েস েযন
সৎকমর্ কের এবং তার পালনকতর্ার ‘ইবাদােত কাউেক অংশীদার না কের।

১৪

এ আয়ােত আল্লাহ 0 তাঁেক এক ও অিদব্তীয় েমেন িনেয় (অথর্াৎ তাঁর একতব্বােদ পিরপূণর্রূেপ িবশব্াসী
হেয়) েনক ‘আমাল করার (অথর্াৎ রাছূল 1 এর ছুন্নাহ অনুযায়ী ‘আমাল করার) এবং ‘ইবাদােত তাঁর সােথ
কাউেক অংশীদার না কের একিনষ্ঠভােব একমাতর্ তাঁর (আল্লাহ্র) ‘ইবাদাত করার িনেদর্শ িদেয়েছন।
আয়ােত বিণর্ত “حا
ً صاِل
َ ال
ً عَم
َ ل
ْ ( ”َفْلَيْعَمেস েযন সৎকমর্ কের) এই বাকয্িট দব্ারা রাছূলুল্লাহ 1 এর ছুন্নাহ
অনুযায়ী ‘আমাল করার কথা বলা হেয়েছ। েকননা ‘আমােল সািলহ্ বা েনক ‘আমাল বলেত রাছূলুল্লাহ 1
এর ছুন্নাহ অনুযায়ী ‘আমালেকই বুঝায়।
আয়ােত বিণর্ত “حًدا
َ ك ِبِعَباَدِة َرِّبِه َأ
ْ شِر
ْ ال ُي
َ ( ”َوএবং তার পালনকতর্ার ‘ইবাদােত কাউেক অংশীদার না কের) এই
বাকয্িট দব্ারা পিরপূণর্ ঈমান ও ইখলােসর কথা বলা হেয়েছ।
‘আল্লামা হািফজ ইবনু কাছীর (o) এই আয়ােতর বয্াখয্ায় বেলেছন েয, “সমস্ত অহীর সারমমর্ হেচ্ছ:েতামরা একতব্বাদী (ঈমানদার) হেয় যাও, িশর্ক পিরতয্াগ কেরা, েতামােদর েয েকউ আল্লাহ্র সােথ
সাক্ষাৎ কের িবিনময় ও পুরস্কার েপেত চায়, েস েযন শারী‘য়াত অনুযায়ী (আল্লাহ্র িনেদর্িশত এবং রাছূলুল্লাহ
1 এর পর্দিশর্ত পন্থানুযায়ী) ‘আমাল কের এবং িশর্ক সম্পূণর্রূেপ পিরতয্াগ কের।
িশর্ক সম্পূণর্রূেপ পিরতয্াগ করা এবং েনক ‘আমাল করা তথা আল্লাহ্র িনেদর্িশত ও রাছূলুল্লাহ 1 এর
পর্দিশর্ত পন্থানুযায়ী ‘আমাল করা, এ দু’েটা মূল িভিত্ত বয্তীত েকান ‘আমালই আল্লাহ্র িনকট আেদৗ
মাকব্বূল বা গৃহীত হেব না”। (তাফছীরুল েকব্ারআিনল ‘আযীম িল ইবেন কাছীর)
উপেরাক্ত আয়ােতর উেল্লিখত এ তাফছীর িবষেয় সকল হাকব্কব্ানী (সিতয্কার) ‘উলামােয় িকরাম ও েমাফাছ্
১১. سِلٌم
ْ َرَواُه ُم
১২. সাহীহ্ মুছিলম
১৩. ١١٠ -سورة الكهف
১৪. ছূরা আল কাহ্ফ- ১১০
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িছরীন একমত েপাষণ কেরেছন। এতিদব্ষেয় তােদর কােরা েকান দব্ীমত েনই।
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