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আlাহর জনয্ ভােলাবাসা
“আlাহর জনয্ ভােলাবাসা” সmেকর্ জােহলী যুেগ মানুেষর েকান ধারণা িছল না। sােদিশকতা বংশ
সmকর্ বা aনুrপ িকছু িছল তােদর পরsর সmেকর্র মূল িভিt। আlাহর িবেশষ দয়ায় iসলােমর আেলা
udািসত হল। পরsর সmকর্ pিত ায় uৎকষর্তা আসল। ধমর্ীয় সmকর্ সেবর্াc o সুমহান সmকর্ িহেসেব
rপ লাভ করল। e-সmেকর্র uপেরi pিতদান, পুরsার, ভােলাবাসা o ঘৃণা সাবয্s হল। iসলােমর
িবকােশর সােথ সােথ iসলািম াতৃt o আlাহর জনয্ ভােলাবাসা iতয্ািদ পিরভাষা চালু হল।
আlাহর জনয্ ভােলাবাসা-eর aথর্ হেc, eক মুসিলম ভাi aপর মুসিলম ভাiেয়র কলয্াণ o আlাহর
আনুগতয্ কামনা করা। সmেদর েমাহ, বংশ বা sান iতয্ািদর েকান সংি তা eক aপেরর সmেকর্র o
ভােলাবাসার মানদ হেব না।
আlাহর জনয্ ভােলাবাসার কিতপয় ফিজলত :
1. আlাহর জনয্ ভােলাবাসা sাপনকারীেদরেক আlাহ ভােলাবােসন :-আবু hরাiরা রা. েথেক বিণর্ত :
রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম eরশাদ কেরন  ﻓﺄرﺻﺪ اﷲ ﻟﻪ ﻋﲆ,ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أن رﺟﻼ زار أﺧﺎ ﻟﻪ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ أﺧﺮى
? ﻫﻞ ﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﺔ ﺗﺮﲠﺎ: ﻗﺎل, أرﻳﺪ أﺧﺎ ﱄ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻘﺮﻳﺔ: ﻓﻠﲈ أﺗﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎل أﻳﻦ ﺗﺮﻳﺪ? ﻗﺎل,ﻣﺪرﺟﺘﻪ ﻣﻠﻜﺎ
 )رواه. ﻓﺈﲏ رﺳﻮل اﷲ إﻟﻴﻚ أن اﷲ ﻗﺪ أﺣﺒﻚ ﻛﲈ أﺣﺒﺒﺘﻪ ﻓﻴﻪ: ﻗﺎل, ﻏﲑ أﲏ أﺣﺒﺒﺘﻪ ﰲ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ,ﻻ:ﻗﺎل
(٤٦٥٦:ﻣﺴﻠﻢ
eক বয্িk aনয্ gােম বসবাসকারী িনজ ভাiেয়র সােথ সাkােতর uেdেশয্ েবর হল। মহান আlাহ তার
জনয্ পেথ eকজন েফেরশতা েমাতােয়ন কের রাখেলন। যখন েস েফেরশতা েস বয্িkর িনকটবতর্ী হল, বলল
তুিম েকাথায় যাo ? েস বলল, ei gােম বসবাসকারী আমার eক ভাiেয়র সােথ সাkাৎ করা আমার
uেdশয্। েফেরশতা বলল, তার কােছ েতামার েকান পাoনা আেছ িক-না ? েস বলল, না। িকnt আিম তােক
আlাহর জনয্ ভােলাবািস। তখন েফেরশতা বেল uঠল, িন য় আিম েতামার িনকট আlাহর পk েথেক
েpিরত দূত। মহান আlাহ aবশয্i েতামােক ভােলােবেসেছন েয রকম তুিম তােক আlাহর জনয্
ভােলােবেসছ। (সহীহ মুসিলম:4656) হািদেস কুদসীেত আেছ মহান আlাহ বেলন :—
ﰲ ) رواه
ّ  واﳌﺘﺒﺎذﻟﲔ,ﰲ
ّ  واﳌﺘﺰاورﻳﻦ,ﰲ
ّ  واﳌﺘﺠﺎﻟﺴﲔ, ﰲ
ّ وﺟﺒﺖ ﳏﺒﺘﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺑﲔ

(٢١٧١٧:أﲪﺪ

আমার জনয্ পরsর ভােলাবাসা sাপনকারী, পরsর uঠা-বসা-কারী, পরsর সাkাৎকারী, পরsর
বয্য়কারীেদর জনয্ আমার ভােলাবাসা aবধািরত। (আহমদ:21717)
2. মহান আlাহর জনয্ পরsর ভােলাবাসা sাপনকারী আlাহর আরেশর ছায়াতেল aবsান করেব, েয
িদন তঁার আরেশর ছায়া বয্তীত েকান ছায়া থাকেব না : রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম বেলন : )رواه. وﺗﻔﺮﻗﺎ ﻋﻠﻴﻪ,  اﺟﺘﻤﻌﺎ ﻋﻠﻴﻪ,  ورﺟﻼن ﲢﺎﺑﺎ ﰲ اﷲ....... ﺳﺒﻌﺔ ﻳﻈﻠﻬﻢ اﷲ ﰲ ﻇﻠﻪ ﻳﻮم ﻻ ﻇﻞ إﻻ ﻇﻠﻪ
(٦٢٠:اﻟﺒﺨﺎري
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“সাত বয্িk, আlাহ তােদরেক তঁার ছায়াতেল ছায়া িদেব, েয িদন তঁার ছায়া বয্তীত েকান ছায়া থাকেব
না...eবং dজন বয্িkেক, যারা আlাহর জনয্ তারা পরsর পরsেরর pিত ভােলাবাসা sাপন কেরেছ, তঁার
ভােলাবাসায় তারা eকিtত হেয়েছ, eবং তঁার ভােলাবাসায় তারা পৃথক হেয়েছ। (বুখারী:620) রাসূলুlাহ
সা: আেরা বেলন :—
 ) رواه. اﻟﻴﻮم أﻇﻠﻬﻢ ﰲ ﻇﲇ ﻳﻮم ﻻ ﻇﻞ إﻻ ﻇﲇ, أﻳﻦ اﳌﺘﺤﺎﺑﻮن ﺑﺠﻼﱄ:إن اﷲ ﻳﻘﻮل ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
(٤٦٥٥:ﻣﺴﻠﻢ
আlাহ িকয়ামত িদবেস বলেবন, আমার সntি লােভর uেdেশয্ পরsর ভােলাবাসা sাপনকারীরা
েকাথায় ? আজ - েয িদন আমার ছায়া বয্তীত েকান ছায়া থাকেব না- আিম তােদর ছায়া েদব। (সহীহ
মুসিলম:4655)
3. আlাহর জনয্ ভােলাবাসা জাnােত pেবেশর িবেশষ মাধয্ম: রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া
সাlাম বেলন :٨١: ) رواه ﻣﺴﻠﻢ.... وﻻﺗﺆﻣﻨﻮا ﺣﺘﻰ ﲢﺎﺑﻮا,ﻻﺗﺪﺧﻠﻮن اﳉﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺆﻣﻨﻮا
“ঈমানদার না হoয়া পযর্n েতামরা জাnােত pেবশ করেত পারেব না। পরsর ভােলাবাসা sাপন না করা
পযর্n েতামরা ঈমানদার হেত পারেব না। (সহীহ মুসিলম:81)
eক সািথ আেরক সািথর uপর pভাব িবsার কের িবধায় pেতয্ক মুসলমােনর কতর্বয্ হেc সািথ gহেণর
েkেt যাচাi-বাছাi করা। রাসূলুlাহ সা: বেলন :—
(٢٣٠٠: )رواه اﻟﱰﻣﺬي... ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ أﺣﺪﻛﻢ ﻣﻦ ﳜﺎﻟﻞ,اﻟﺮﺟﻞ ﻋﲆ دﻳﻦ ﺧﻠﻴﻠﻪ
মানুষ তার বnুর রীিত-নীিতর uপর পিরচািলত হয়, সুতরাং েতামােদর pেতয্েকর uিচত, েক েতামােদর
বnু হেব e বয্াপাের িচnা-ভাবনা করা। (িতরিমিজ:2300)
ভাল সািথর েবশ িকছু gণাবিল
• দীনদার o তাকoয়াবান হoয়া : তাকoয়াবােনর িকছু আলামত িনেচ uেlখ করা হল।
• আlাহ pদt aকাটয্ িবিধ-িবধান পালেন যtবান হoয়া। েযমন সালাত কােয়ম, জাকাত pদানiতয্ািদ।
•
•
•
•

গািলগালাজ, aিভশাপ, গীবত iতয্ািদ। েথেক িনেজর িজhােক পিরcn রাখা।
িনজ সািথেক ভাল uপেদশ েদoয়া।
সজনেদরেক ভােলাবাসা।
a ীলতা o পংিকলতা েথেক দূের থাকা।

• ভাল কােজ সহেযািগতা pদান, পােপর কােজ িনrৎসািহত করা।
আlাহ তাআলা বেলন :—
:اﻟﺰﺧﺮف.اﻷﺧﻼء ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﻋﺪو إﻻ اﳌﺘﻘﲔ
“বnুরা েসi িদন হেয় পড়েব eেক aপেরর শk, মুtাকীরা বয্তীত। রাসূলুlাহ সা: বেলন :—
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(٣٢١٨: )رواه اﻟﱰﻣﺬي. وﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﻃﻌﺎﻣﻚ إﻻ ﺗﻘﻲ,ﻻ ﺗﺼﺎﺣﺐ إﻻ ﻣﺆﻣﻨﺎ
“ঈমানদার বয্তীত সািথ gহণ কেরা না, মুtাকী বয্তীত েকহ েযন েতামার খাবার ভkণ না কের।
(িতরিমিজ:3218)
2. বুিdমান হoয়া : িনেবর্াধেক সািথ িহেসেব gহেণ েকান কলয্াণ েনi। েকননা েসi লাভ করেত িগেয়
kিত কের বসেব।
3. সুnর চিরtবান হoয়া: েকননা d িরtবান সািথর a ভ কেমর্ তুিম আkাn হেয় পড়েব, কে
িনপিতত হেব।
4. সুnত েমাতােবক চলা : সািথ িবদআতী হেল েতামােক িবদআেতর িদেক িনেয় যােব, েতামার িচnা
েচতনােক কলুিষত করেব,
ধমর্ীয় াতৃt বnেনর আদবসমুহ :
ধমর্ীয় াতৃt বnেনর েkেt েবশ িকছু আদব রেয়েছ যা েমেন চলেলi আlাহর জনয্ ভােলাবাসার দািব
যথাথর্ pমািণত হেব। নীেচ কিতপয় আদব uেlখ করা হল।
• সালাম pদান o হািস-মুেখ সাkাৎ করা: রাসূলুlাহ সা: বেলন :٤٧٦٠: رواه ﻣﺴﻠﻢ. وﻟﻮ أن ﺗﻠﻘﻰ أﺧﺎك ﺑﻮﺟﻪ ﻃﻠﻖ,ﻻﲢﻘﺮن ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف ﺷﻴﺌﺎ
েকান ভাল কাজেক কখেনা তুc jান করনা, eমনিক তা যিদেতামার ভাiেয়র সােথ হােসাjjল েচহারায়
সাkাৎ করা o হয়। (সহীহ মুসিলম:4760)
• uপেঢৗকন pদান: ভােলাবাসা বৃিd o মেনামািলনয্ দূরীকরেণ eর রেয়েছ িবরাট pভাব। রাসূলুlাহ
সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম বেলন:
(١٤١٣:ﲥﺎدوا ﲢﺎﺑﻮا ) ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﻚ
েতামরা eেক aপরেক uপহার pদান কর, েতামােদর পরsর ভােলাবাসা বৃিd পােব। (মুয়াtা:1413)
• eক ভাi aপর ভাiেয়র জনয্ dআ করা: রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম বেলন :(٤٩١٢: وﻟﻚ ﺑﻤﺜﻞ )رواه ﻣﺴﻠﻢ: إﻻ ﻗﺎل اﳌﻠﻚ,ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺪﻋﻮ ﻷﺧﻴﻪ ﺑﻈﻬﺮاﻟﻐﻴﺐ
েকান মুসিলম বাnা যখন তার ভাiেয়র িপছেন তার জনয্ dআ কের তখন েফেরশতা বেল uেঠ েতামার
জনয্ o aনুrপ।(সহীহ মুসিলম:4912)
আর iহা তার সারা জীবন eমনিক মৃতয্ু র পের o aবয্াহত থাকেব।
• aপর ভাiেয়র িনকট ভােলাবাসার কথা pকাশ করা: রাসূলুlাহ সা: বেলন :—
٤٤٥٩: رواه أﺑﻮداود. ﻓﻠﻴﺨﱪه أﻧﻪ ﳛﺒﻪ,إذا أﺣﺐ اﻟﺮﺟﻞ أﺧﺎه
মানুষ যখন তার ভাiেক ভােলাবােস েস েযন তােক aবিহত কের েয, েস তােক ভােলাবােস।” eবং
তােক বলেব:
إﲏ أﺣﺒﻚ ﰲ اﷲ
িন য় আিম েতামােক আlাহর জনয্ ভােলাবািস। জoয়ােব েস বলেব:
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أﺣﺒﻚ اﻟﺬي أﺣﺒﺒﺘﻨﻲ ﻟﻪ
েয বয্াপাের তুিম আমােক ভােলােবেসছ েসটা েতামার িনকট পছn হেয়েছ। (আবুদাuদ:4459)
• েদখা-সাkােতর েkেt ভারসাময্ রkা করা: যােত কমo না হয় আবার েবিশo না হয় কম হেল সmকর্
িছn হেয় যােব, েবিশ হেল িবরk হেয় পড়েব। রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়া সাlাম বেলন :ً ﻏﺒﺎ ﺗﺰدد
ً زر
ﺣﺒﺎ
“িবরিত িদেয় েদখা-সাkাৎ কর, ভােলাবাসা বৃিd পােব। কিব বেলন :—
ً زرﻏﺒﺎ ﺗﺰدد
ً
ﺣﺒﺎ ﻓﻤﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻜﺮار أﻗﺼﺎه اﳌﻠﻞ
িবরিত িদেয় েদখা-সাkাৎ কর, ভােলাবাসা বৃিd পােব, েয বার বার েদখা-সাkাৎ কের asিsেবাধ তােক
দূের সিরেয় িদেব।
• সাহাযয্ করা o pেয়াজন েমটােনা: iহা িতন পযর্ােয় িবভk করা যায়।
1- সেবর্াc পযর্ায়: িনেজর pেয়াজেনর uপর aপর ভাiেয়র pেয়াজনেক agািধকার েদoয়া।
2- মধয্পযর্ায়: আেবদন ছাড়া aপর ভাiেয়র eমন pেয়াজন েমটােনা যা িনেজর pেয়াজেনর সােথ
সাংঘিষর্ক হয় না।
3- িনm পযর্ায়: আেবদেনর পিরেpিkেত aপর ভাiেয়র pেয়াজেন সাড়া েদoয়া।
• aপর ভাiেয়র েদাষ-trিট েঢেক রাখা, তার েগাপনীয় িবষয় pকাশ না করা, utম পnায় তােক
uপেদশ েদয়া, তার ijত-আbr সংরkণ করা, ভুল- ািn kমা সুnর দৃি েত েদখা, তার সােথ সুnর
আচরণ করা।
সমাp
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