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শিরয়েতর মানদে  রজব মােসর ফিজলত  
সীমাহীন pjার দািব aনুযায়ী আlাহ তা আলা িকছু মাস o িদবসেক aনয্ানয্ মাস o িদবেসর uপর 
মযাদাপূণ কেরেছন। uেdশয্ সৎ কম সmাদেন মানুেষর েpরণা uৎসােহ নতুন মাtা সংেযাগ করা। aিধক 
মাtায় আমেল সােলহ কের uৎকষ সাধেনর পথ সুগম করা। তেব মানব o িজন জািতর d চk আlাহর 
বাnােদরেক সরল পথ েথেক িবচুয্ত করেত সদা সিkয়। তাiেতা aবsান িনেয়েছ সmাবয্ সকল পেথ যা 
িকছু utম তা েথেক মানুেষর দৃি  aনয্t সিরেয় িনেত। আlাহর রহমত o কrণা pািpর েমৗসুম aসার কম, 
আেয়শ আsাদন, pবৃিtচচা o aযািচত সুখ uপেভােগর uপযুk সময় িহেসেব uপsাপন কের।  
পিরcn hদয় তেব ধম িবষেয় জািহল, aথবা sাথলুb বয্িk , ধমীয় বা সামািজক েনতৃt ধের রাখার িলpা 
যােক তািড়েয় েবড়ায় pিতিনয়ত erপ বয্িkেদর শয়তান uৎসাহ pদােনর পাt বানায়। সৎকম চচা o সnুত 
aনুসরেণ aিধক মাtায় সেচতন হেত হেব eমন মূhতgেলা িবদআতপূণ কমকাে  ভের িদেত eেদর বয্sতা 
েবেড় যায় বhমাtায়। হাs সান iবেন আিতiয়া বেলন : েকােনা জািত েয পিরমােণ তােদর ধেম েবদআেতর 
( নব আিব তৃ িবষয়) eর pেবশ ঘটায় েস পিরমাণ সুnত তােদর মেধয্ হেত uিঠেয় েনয়া হয়। (1) আiয়বু 
সাখিতয়ািন বেলেছন, েবদআত পালনকারী বয্িk ম সাধনায় যত eেগায় আlাহর সািnধয্ েথেক েস তত 
িপেছায়। (2)  
pিসd েবদআতপূণ aনু ানমালার মেধয্ aনয্তম eকিট হল, মুসিলম িবে র েকােনা েকােনা a েল ঘটা কের 
রজব মােসর িবেশষ িদনkণ uদযাপন। বkয্মাণ pবেn সকল িদক েথেক িবষয়িট পযােলাচনার েচ া 
কেরিছ। আশা কির েবদআত o কুসংsাের িলp বয্িkরা পেথর িদশা পােবন o শিরয়ত িসd পnায় আlাহর 
iবাদত আ াম িদেত সkম হেবন।  
aনয্ানয্ মােসর তুলনায় রজেবর িক িভn েকােনা বিশ য্ আেছ ? 

iবেন হাজর বেলেছন: রজেবর ফিজলত, রজব মােস েরাজা aথবা রজেবর সুিনিদ  েকােনা তািরেখর েরাজা, 
e মােসর িবেশষ েকােনা রািt uদযাপন িবষেয় িব d o শিরয়িত দিলল-হoয়ার মেতা শk েকােনা হািদস 
বিণত হয় িন। iমাম আবু iসমাঈল আল হারািব আল হােফজ e বয্াপারিট আমার পূেবi িনি ত কের 
বেলেছন। d সনেদ তা েথেক o aনয্ানয্েদর েথেক িবষয়িট আমরা বণনা কেরিছ। ( 1)  
িতিন আেরা বেলন, রজেবর ফিজলত, রজব মােসর েরাজার ফিজলত, aথবা সুিনিদ  েকােনা তািরেখর 
েরাজার বয্াপাের েয হািদসgেলা eেসেছ তা dpকার: dবল o বােনাoয়াট। dবলgেলা বণনা করিছ আর 
বােনাoয়াট gেলার pিত pথেম তিড়ৎ iি ত িদিc (2) o পের িবsািরত বণনায় তা পরখ কের েদখিছ।  
সালাতুর রাগােয়ব :  
সালাতুর রাগােয়ব eর বণনায় আনাস রা. েথেক eকিট মাoজ-ুবােনায়াট হািদস eেসেছ। বৃহsিতবার (রজব 
মােসর pথম বৃহsিতবার) েয বয্িk েরাজা রাখেব, তারপর eশার নামােজর পর রাত েশষ হoয়ার পূেব 
বােরা রাকাত নামাজ পড়েব, pিত রাকােত eক বার সূরা ফােতহা পড়েব o িতন বার ( inা আনযালনাh িফ 
লাiলািতল কাদির ) পড়েব, o 12 বার ( কুল hআlাh আহাদ) পড়েব, pিত dরাকাত aেn সালাম িফরােব, 
নামাজ েথেক ফােরগ হেয় আমার pিত সtুর বার দrদ পাঠ করেব, নামােজর িসজাসমূেহ ( সbুhুন কুdুসনু 
রাbলু মালােয়কািত oয়ার rহ) সtুর বার পড়েব, িসজদা েথেক মাথা uিঠেয় সtুর বার ( রিbগিফর 
oয়ারহাম o তাজাoয়ায আmা তালাম, inাকা আনতাল আযীযু আযাম) পড়েব, আlাহ তার pেয়াজন িমিটেয় 
েদেবন। রাসূলুlাহ সাlাlাh আলািহ oয়াসাlাম বেলন, আমার আtা যার হােত তার কসম, ei নামাজ 
আদায় করেল - আদায়কারী পুrষ েহাক বা নারী - আlাহ তার সমs পাপ েমাচন কের েদেবন। েহাক না তা 
সমুেdর েফনা, পৃিথবীর তাবৎ বািল-কণা, বৃkরািজর পtসংখয্া o পবতমালার oজন পিরমাণ। eরপর 
েকয়ামত িদবেস তার পিরবােরর মেধয্ েদাজখ aবধািরত হেয় িগেয়েছ eমন সাতশ বয্িkর বয্াপাের তােক 
শাফাআতকারী িহেসেব gহণ করা হেব। (3)  
pাj oলামােদর বkবয্  
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iমাম নববী রা. বেলন: iহা eকিট জঘনয্ েবদআত, কিঠনভােব পিরতয্াজয্ শিরয়ত গিহত কাজ। eেত শািমল 
রেয়েছ বh মুনকার। তাi e কােজর সংিs তা aবশয্ বজনীয়। e েথেক মুখ িফিরেয় েনয়া বাধয্তামূলক, o 
যারা eেত িলp তােদরেকo বারণ করা pেয়াজন। (4)  
iবেন নাh হাস বেলন: iহা eকিট েবদআত, আর e বয্াপাের uেlিখত হািদসসমূহ — হািদস-িবেশষjেদর 
ঐকয্ মতয্ aনুযায়ী — মাoজ-ুবােনাoয়াট।  
iবেন তাiিময়া রাহ. বেলন : সালাতুর রাগােয়েবর েকােনা িভিt েনi। iহা বরং েবদআত। তাi e নামাজ - 
eকাকী েহাক বা জামাত বd ভােব - েকােনাভােবi েমাsাহাব নয়। মুসিলম শিরেফ রাসূলুlাহ সাlাlাh 
আলাiিহ oয়াসাlাম েথেক eক বণনায় eেসেছ: kবার রাতেক iবাদেতর uেdেশয্ aথবা kবার িদনেক 
েরাজার uেdেশয্ িনিদ  করেত রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম িনেষধ কেরেছন। আর ei মেম 
বিণত হািদসিট oলামােদর ঐকয্মেত িমথয্া-বােনায়াট। সালেফ সােলিহন o iমামেদর েকu uk হািদসিট 
uেlখ কেরন িন।  
হািদসিট কীভােব তির করা হল iমাম তারতুিস তার বণনা িদেয়েছন। িতিন বেলন, আমােদর eখােন, 
বায়তুল মাকেদেস, রজব o শাবান মােস সালাতুর রাগােয়ব বলেত কখেনা িকছু িছল না। eর uেnষ ঘেট 
চার শত আটচিlশ সােল। আমােদর eখােন নাবলুস েথেক iবনুল হামরা নােমর eক বয্িk eেলন। িতিন 
চমৎকার কুরআন িতলাoয়াত করেত পারেতন। িতিন দঁাড়ােলন o মাসিজdল আকসায় শাবােনর মধয্রজনীেত 
নামাজ আদায় করেলন।.. তারতুিস বেলন: বায়তুল মাকেদেস রজেবর নামােজর pথম r চার শত আিশ 
সােল। eর পূেব আমরা তা েদিখেয়া িন, িনেয়া িন। ( 5)  
ei নামাজ িবষয়ক হািদসিট েয জাল তা pাj oলামা o হািদস িবশারদেদর aেনেকi বেলেছন, তnেধয্ 
িবেশষভােব uেlখেযাগয্ হল : iবনুল জাoিয, আল হােফযুল হািদস iবনুল খাtাব, o আবু শামাহ। (6) 
iবনুল হাজ o iবেন রাজবo ei হািদসিট বােনাoয়াট হoয়ার বয্াপাের তািগদ কের বেলেছন। আবু 
iসমাঈল আল আনসাির, আবু বকর আস সময়ািন o আবুল ফজল iবন নােসর o aনয্ানয্রা eকi মnবয্ 
কেরেছন।  
আবু শামাহ বেলেছন, েকবল সাধারণ মানুেষর মন রkােথ o মসিজদ ধের রাখার সােথ e নামােজর েনতৃt 
েদন aেনক iমাম। কথািট মসিজেদর aেনক iমামi আমােক বেলেছন। িব d িনয়ত বয্তীতi েয তারা 
নামােজ pেবশ করেতন iমামেদর sীকােরািk েথেক eটাo s ভােব pমাণ হেc। আlাহর সামেন 
দঁাড়ােনাটােকo েয তারা কত হালকা ভােব িনেয়েছ তার pমাণ িহেসেব eেসেছ iমামেদর ei sীকােরািk। 
uিlিখত নামাজ েবদআত হoয়ার জনয্ eর েথেক আর েবিশ িকছুর দরকার আেছ বেল আিম মেন কির না। 
যারা ei নামজেক েমেন িনেয়েছ aথবা তা utম বেল jান কেরেছ, ei েবদআত pিত া পাoয়ার পেথ 
িন য়i তােদর ভূিমকা রেয়েছ। জনসাধারেণর aযািচত িব াসেক তারা pাণsnন িদেয়েছ। শিরয়ত িবষেয় 
তারা িমথয্া িkড়ায় িলp হেয়েছ। তারা যিদ জনগণেক e মেম েবাঝাত, বছেরর পর বছর িবষয়িট িনেয় কথা 
বলত, জনগণ িনঃসেnেহ ei েবদআত েথেক িফের আসত। তেব েবদআত িজnাকারী o পালকারীেদর 
েনতৃt খব হত, e কথা িনি ত কেরi বলা যায়।  
েনতৃt চেল যাoয়ার ভয় আহেল িকতাবেদর েনতােদর iসলাম gহেণর সামেন বাধা হেয় দঁাড়াত। পিবt 
কুরআেন eেদর কথা uেlখ কেরi বলা হেয়েছ: 

َفويل للذين يكتبون (  ُ َ َُ ْ َ ِْ َّ ِّ ٌ ْالكتاب بأيدهيم ثم يقولون هذا من عند اهللاَِّ ليشرتوا به ثمنا قليال ً فويل هلم مما كتبت َ َ ََ َ ْ َ ََ َّ ِّ َُّ ٌ ُْ َ َ َ َّ ْ َْ ً ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ًُ ِ ُِ َ ْ َ َ ِ َ
َأيدهيم وويل هلم مما يكسبون ُ َ َِ ِْ َ ْ ْ َّْ ِّ َُّ ٌ ِ  ] 79: البقرة) [َ

iসরা o েমরাজ  
রাসূলুlাহ সাlাh আলাiিহ oয়া সাlােমর মহান aেলৗিকক ঘটনাসমূেহর eকিট হল, মসিজdল হারাম েথেক 
মাসিজdল আকসায় রােতর েবলায় মণ করােনা o েসখান েথেক সpাকাশ o তার ঊে  মেণ িনেয় 
যাoয়া।  
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েম রােজর রাত 27 রজব বেল েকােনা েকােনা েদেশ েয েরoয়াজ পেড় েগেছ তা আেদৗ িঠক নয়। iবেন 
হাজার iবেন দািহয়া েথেক বণনা কের বেলন, কািহিনকারেদর েকu েকu uেlখ কেরেছন েম রাজ রজব 
মােস। িতিন বেলন, eটা িমথয্া ( 4) iবেন রজব বেলন, eমন eক বণনা সূেt তা uেlখ করা হেয়েছ যা 
a d। কােসম iবেন মুহাmদ বেলন, রাসূলুlাহ সাlাh আলাiিহ oয়াসাlােমর iসরা-েম রাজ িছল রজেবর 
27 তািরখ। ibাহীম হারিব o aনয্ানয্রা e কথা asীকার কেরেছন। (6)  
iবেন তাiিময়া বেলন, iসরা-েম রাজ েকান মােস, েকান দশেক o সুিনিদ  েকান তািরেখ হেয়িছল e িবষেয় 
আমােদর জানা মেত েকােনা pমাণ েনi। eমেম যা uেlখ হেয়েছ তা কিতত o িবভk। aকাটয্ েকােনা 
িকছুর aিst ei েkেt aনুপিsত।(7)  
যিদ iসরা o েম রাজ সংঘিটত হoয়ার তািরখ সুিনধািরতভােব জানাo থােক তাহেলo তািরখিট uদযাপন 
করার পেk েকােনা pমাণ েনi। কারণ সাহাবা o তািবiনগণ iসরা-েম রােজর রাতেক aনয্ রাতgেলা েথেক 
আলাদাভােব েদেখেছন বেল েকােনা দিলল আমােদর হােত েনi। e রাত uপলেk aনু ান আেয়াজেনর কথা 
েতা aেনক দূেরর কথা। বরং e uপলেkয্ aনু ান বh েবদআত o শিরয়ত িবrd কাজেক শািমল কের।(18)  
রজব মােস প  জবাi করা 
আlাহর সntি র uেdেশয্ প  জবাi করা রজব aথবা রজেবর বাiের িনিষd নয়। তেব জািহিল যেুগ রজব 
মােস প  জবাi করার আচােরর uপিsিত িছল বেল pমাণ েমেল। আচারিট আল আিতরা বেল খয্াত িছল।  
ei আচার সmেক oলামাগণ মতাৈনকয্ কেরেছন। iসলাম e আচার রিহত কের িদেয়েছ বেল aিধকাংশ 
oলামা মnবয্ কেরেছন। বুখাির o মুসিলেম হযরত আবু hরাiরা রা. েথেক বিণত eকিট হািদস, e মnেবয্র 
পেk যুিk িহেসেব দাঁড় করােনা হয়। হািদসিট হল عتيرة ال فرع وال iসলােম ফারা eবং আিতরার েকােনা 
sান েনi। (19)  
oলামােদর েকu েকu, েযমন iবেন িসিরন, িবষয়িট ভােলা মেন করেতন। বধতার pমাণ িহেসেব িকছু 
হািদস তারা uেlখ কেরেছন। তােদর জবােব বলা হেয়েছ েয আবু hরাiরা রা. eর হািদসিট ঐ হািদসgেলা 
েথেক িব d o সু pমািণত। তাi e হািদস aনুযায়ী আমল করা কতবয্। েকu েকu বরং বলেছন, uদাহরণ 
iবেন মুনেযর, েয e বয্াপাের aনয্ হািদসgেলা মনসুখ, েকননা আবু hরাiরা রা. পের iসলাম gহণ 
কেরেছন। আর বধতার িবষয়িট iসলােমর rেত িছল। e মnবয্িটi pধানয্pাp। (2)  
হাসান বেলন, iসলােম আিতরা েনi। আিতরা জািহিল যুেগ িছল। েসকােল েলােকরা েরাজা রাখত o প  
জবাi করত। (21) iবেন রজব বেলন, রজব মােস প  জেবহ করার aথ রজব মাসেক uৎসব o ঈেদ 
পিরণত করা। েযমন িমি  খাoয়া iতয্ািদ। iবেন আbাস রা. েথেক বিণত, রজব মােস uৎসব পালন িবষয়িট 
িতিন খারাপ মেন করেতন। (22)  
 
রজব মােস েরাজা aথবা iিতকাফ করা  
iবেন রজব বেলন, িবেশষভােব রজব মােস েরাজা রাখার ফিজলেতর বয্াপাের েকােনা হািদস uেlখ হয় িন। 
সাহাবা েকরাম েথেকo ei মেম েকােনা িকছু uেlখ েনi। (23) 
iমাম iবেন তাi িময়া বেলন, িবেশষভােব রজেবর েরাজা পালন িবষয়ক সকল হািদস dবল, বরং বােনায়াট। 
pাj oলামাগণ eর েকােনািটেকi pমাণ িহেসেব মােনন না। ফিজলেতর বয্াপাের েযসব হািদস দিলল 
িহেসেব বয্বহার করা চেল েস ে িণর মেধয্o হািদসgেলা পেড় না। বরং সাধারণভােব হািদসgেলা িমথয্া o 
মoজু। iবেন মাজা তার সুনান gেn — রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম রজব মােস েরাজা রাখেত 
বারণ কেরেছন। ei হািদসিট uেlখ কেরন। তেব ei হািদসিটর সনদ িবষেয় কথা আেছ। হঁা, oমর iবনুল 
খাtাব রা. েথেক িব d বণনানুkেম eেসেছ েয িতিন রজব মােসর িদেনর েবলায় খাবার gহণ করেত 
মানুষেদরেক বাধয্ করেতন, o বলেতন, রজবেক রমজােনর সাদৃশয্ বািনo না । রজব মাসেক শাবান-
রমজানসহ iিত কােফর জনয্ সুিনিদ  করার পেko আমােদর জানা মেত েকােনা pমাণ েনi। তেব 
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শিরয়েতর aনুমিত আেছ eমন েরাজা রাখা হেল, o e েরাজার িভিtেত iিত কাফ করেল তা িনঃসেnেহ বধ 
হেব। আর যিদ েরাজা বয্তীত ধুi iিত কাফ করা হয় তেব e েkেt oলামােদর dিট মnবয্ রেয়েছ। (24)  
রজেবর সুিনধািরত েকােনা েরাজা েনi eর aথ e নয় েয সাধারণ নফল েরাজাo রজেব রাখা যােব না। 
uদাহরণ েসামবােরর েরাজা, বৃহsিতবােরর েরাজা। pিত মােস িতন িদন েরাজা রাখা। eকিদন েরাজা রাখা o 
eকিদন ভ  করা- eসব িনেষধ নয়। বরং — তারতুিস েযrপ uেlখ কেরেছন — রজব মােস িতন pকৃিতর 
েরাজা মাকrহ:  
1. সাধারণ মানুষ o যােদর শিরয়ত সmেক ধারণা েনi, তােদর সােথ তাল িমিলেয় রজব মােসর েরাজা 
সুিনধািরত কের েনয়া, িঠক রমজােনর েরাজা ফরজ হoয়ার মত। 
2. রজেবর েরাজা aনয্ানয্ সুnেত মুয়াkাদার মত pিতি ত সুnত বেল িব াস করা।  
3. aনয্ানয্ মাস aেপkা রজেবর েরাজার িবেশষ মযাদা রেয়েছ বেল িব াস করা। িঠক েযন আ  রার 
েরাজার মেতা। aথবা রােতর pথমাংেশর তুলনায় েশষাংেশ নামাজ পড়ার েয ফিজলত িঠক েস রকম। 
eমতাবsায়, সুnত ফরজ নয় বরং ফিজলেতর aধয্ােয় পড়েব রজেবর েরাজা। তেব েদখার িবষয় ei েয 
erপ হেলo েতা রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম তা বেল িদেতন aথবা জীবেন eকবার হেলo 
িতিন তা করেতন। িকnt িতিন েযেহতু কেরন িন, eর dারা বুঝা েগল e িবষয়িট েকােনা ফিজলতপূণ িবষয় 
নয়।  
রজব মােস uমরা  
রজব মােস uমরা পালেন খুবi যtবান eমন aেনেকi আেছন।রজেবর oমরার আলাদা বিশ য্ আেছ বেল 
তােদর িব াস। e ধারণা aমূলক, িভিtহীন। iমাম বুখাির iবেন uমর হেত বণনা কেরন : রাসূলুlাহ 
সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম চার বার oমরা কেরেছন। eবং তার eকিট িছল রজব মােস। আেয়শা রা. 
বেলন আবু আbুর রাহমােনর pিত আlাহ রহম কrন। রাসূলুlাহ eর সকল oমারােতi uমর রা. uপিsত 
িছেলন। আর রাসূলুlাহ সাlাlাহ আলাiিহ oয়াসাlাম কখেনা রজব মােস oমরা কেরন িন। (26)  
iবনুল আtার বেলন, রজব মােস েবিশ েবিশ oমরা পালন সmেক েয eকিট কথা আেছ তার েকােনা িভিt 
েনi। (27) আlামা iবেন বায বেলন (28) uমরা আদােয়র সেবাtম সময় রমজান, হািদেস eেসেছ : 
রমজােন uমরা হেজর সমান। eর পর িযলকদ মােসর uমরা; েকননা রাসূলুlাহ সাlাlাহ আলাiিহ 
oয়াসাlােমর সকল uমরাi িছল িযলকদ মােস। পিবt কুরআেন eেসেছ : 

ٌلقد كان لكم يف رسول اهللاَِّ أسوة حسنة ََ َْ ْ ُ َ َْ ٌَ ُ ِ ِ ُ َ ََ  ) 21: األحزاب. (َ
রাসূলুlাহর জীবনীেত েতামােদর জনয্ utম আদশ রেয়েছ। ( সূরা আহযাব: 21)  
েকােনা েকােনা েদেশ রজব মাসেক যাকাত আদােয়র মাস িহেসেব গণয্ করা হয়। iবেন রজব বেলন, সnুেত 
eর েকােনা িভিt েনi। সালেফ সােলহীনেদর কােরা েথেক e মেম িকছ ুবিণত হয় িন। তেব মূল কথা হল, 
যখন িনসাব পিরমাণ সmদ কারo কােছ থােক তােক aবশয্i বছর ঘুের eেল জাকাত pদান করেত হেব, 
করা ফরজ। 
রজেব বড় েকােনা ঘটনা েনi  
iবেন রজব বেলন, রজব মােস বড় বড় ঘটনা সংঘিটত হেয়েছ বেল েয কথা আেছ, তা d নয়। বণনা করা 
হেয়েছ েয নবী সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম রজেবর pথম রােত জngহণ কেরেছন, o রজেবর 27 তািরখ, 
বণনাnের 25 তািরখ নবুয়ত pাp হেয়েছন। e বণনাgেলার েকােনািটi d নয়। ( 31)  
িকছু দায়ী যা কেরন 

েমৗসুিম িকছু েবদআেত িকছু িকছু দায়ীেক আেরািপত হেত েদখা যায়। uদাহরণ রজেবর েবদআত। egেলােত 
তারা আেরািপত হেc শিরয়ত িবrd হoয়ার বয্াপাের শত ভাগ িনি ত হoয়া সেtto। e েবদআত পিরতয্াগ 
করেল সাধারণ মানুষ iবাদত িভn aনয্সব কমকাে  িলp হেয় পড়েব, eটাi তােদর যুিk।  
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েবদআত িশরেকর পেরi মারাtক পাপ বেল িবেবিচত। েস িহেসেব iসলাম ধের রাখা বা pচােরর জনয্ e 
ধরেনর যুিk আেদৗ েমেন েনয়া যায় না। pচারকেদর কতবয্ হল, যা সুnত o রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ 
oয়াসাlােমর আদশ সমিথত েকবল তাi pচার করা। সাuির বেলন : iসলািম আiনিবদগণ বলেতন, pেয়াগ 
বয্তীত েকবল কথার েকােনা মূলয্ েনi। আর d িনয়ত বয্তীত কথা o কাজ েকােনাটারi েকােনা মলূয্ েনi। 
আর কথা-কাজ-িনয়ত সুnত aনুযায়ী না হেল egেলারo েকােনা মূলয্ েনi। (32)  
সুnত িবষেয় যথাথ jান লাভ করা তােদর দািয়t িছল। িনেজেদর eবং তােদর পােশ যারা রেয়েছ তােদরেক 
সুnত বাsবায়েনর pিত udুd করা তােদর দািয়t িছল। েকননা রাসূলুlাহ সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlাম 
বেলেছন, [আমার aনুেমাদন েনi eমন কাজ েয করল তা হেব agহনেযাগয্] আবুল আিলয়া তার 
সািথেদরেক খুব চমৎকার বেলেছন: েতামরা iসলাম েশেখা, েশখা হেল তা েথেক কখেনা িবচুয্ত হেয়া না। 
সরল পথ ধের রােখা। মূলত iসলামi হল সরল পথ। সরল পথ েথেক ডােন বােম িবচুয্ত হেয়া না। 
েতামােদর নবীর সুnত আকেড় ধেরা। আর দূের থােকা e সব pবৃিt েথেক যা পরsের ঘৃণা o শtrতার 
uেdক কের। (33)  
eর পূেব hযায়ফা রা. বেলেছন : েহ কুরআন oয়ালারা! সরল পেথ দৃঢ়তার সােথ দঁাড়াo। েতামরা বh 
agনী। েতামরা যিদ ডােনর-বােমর পথ ধর তেব িবচুয্ত হেব। (34)  
বতমান িবে  iসলাম pচারকগণ o সােথ সােথ umেতর সকল সদসয্i, সকল িবষেয়, েকবল রাসূল 
সাlাlাh আলাiিহ oয়াসাlােমর সুnেতর aনুসরণ করেব, eটাi iসলােমর দািব। iখলাস েযভােব আlাহর 
জনয্ সুিনধািরত করেত হয় িঠক েসi rেপ। িনেজেদর পিরtাণ, o তােদর ধেমর সmান-মযাদার সমুnত 
রাখার icা হেল eতিdn aনয্ েকােনা পnা েনi। আlাহ তাআলা বেলন: েয বয্িk আlাহর সাkাৎ কামনা 
কের েস েযন সৎকাজ কের eবং তার pভুর iবাদেত কাuেক শিরক না কের। [ সূরা আল কাহফ: 110] 
আlাহ আেরা বেলন : আlাহ aবশয্i সাহাযয্ করেবন েয আlাহেক সাহাযয্ কের, িন য়i আlাহ শিkধর 

o aিত kমতাবান।   

oেয়ব gnনা : আবুল কালাম আযাদ আেনায়ার /সািবক যt : আবহাছ eডুেকশনাল en িরসাচ েসাসাiিট, 
বাংলােদশ। 
 


