
 

রাসূলের মহব্বতকারী নাকক 

তাাঁর শত্রু? 

 

 

 

আেী হাসান ততয়ব 

 

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকাকরয়া 

 



 

 أعداؤه؟ أم الرسول أحباء
 (ابلنغايلة)باللغة  

 

 

 طيب حسن يلع
 

 د/ أبو بكر حممد زكريامراجعة: 

 

 



1 

 

সংকিপ্ত বর্ণনা............ 

বাংোলদলশ এককি কবভ্রান্ত গ াষ্ঠী 
নবীলেলমর কিক র তুলে হািার হািার 
মানুলের ঈমান হরর্ করলে। কনলিলদর 
আলশলক রাসূে দাকব কলর মুসকেমলদর 
কনলয়াকিত করলে কবদ‘আত ও কশলকণর 
মলতা আত্মঘাতী কালি। এ কনবলে 
সাম্প্রকতক ককেু দৃষ্টান্ত কদলয় তালদর স্বরূপ 
উলমাচন করা হলয়লে এবং তালদর বযাপালর 
সকে ঈমানদারলক সতকণ করা হলয়লে। 
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রাসূলের মহব্বতকারী নাকক তাাঁর শত্রু? 

এককবংশ শতাব্দীর গ াড়ায় দাাঁকড়লয় যখন 
কনতযনতুন বাদ-মতবালদর আঘাত 
এলকরপর এক আেলড় পড়লে ইসোলমর 
কূলে, তখন ভ্রান্ত কবদআতী গ াষ্ঠী নতুন 
কলর মালে গনলমলে মানুলের ঈমান হরলর্। 
সমলয়র দাকব হলয় পলড়লে তালদর মুলখাশ 
উলমাচন করা এবং িাহান্নালমর আগুন 
গেলক মুসকেম ভাই-গবানলদর রিা করা। 
কবেয়কি মাোয় গরলখ ভাবোম স্বতন্ত্র এককি 
গোট্ট হলেও কনবে গেখা যায় কক না। 
বোবাহুেয গস িুদ্র েয়াসই এই গেখা।  
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যুল  যুল  মানুলের ঈমানহরলর্ এমন বহু 
গচষ্টা হলয়লে। গকালনাকালেই এ গচষ্টা গেলম 
কেে না। আিও গেলম গনই। বরং 
কনতযনতুন েযুকি ও কমকডয়ার বলদৌেলত 
তালদর েচালর গযন  কত সঞ্চাকরত হলয়লে। 
১২ রকবউে আউয়ােলক সবণলেষ্ঠ উৎসলবর 
কদন বানালত হােুয়া-রুকি আর ওরলসর 
মান্নকত মকহলের গ াশত খাওয়া মুসকেম 
ভাইলদর কী উৎকি গচষ্টা! আলর ভাই, 
রাসূলের অকনকিত িমকদবস আর কনকিত 
মৃতযকদবলস কীভালব উৎসব কলরন? 
সাহাবীলদর মলতা নবীর কেয়পাত্র র্ এ কদন 
গতা বযোয় স্তব্ধ হলয় ক লয়কেলেন। উমার 
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রাকদয়াল্লাহু ‘আনহুর মলতা কবদ্বান ও মনীেী 
সাহাবী ককংকতণবযকবমূঢ় হলয় পলড়কেলেন। 
রাসূলের মৃতুযকদলন গতা খুকশ েকাশ 
কলরকেে অকভশপ্ত ইয়াহূদী আর কুচক্রী 
মুনাকিকরা। 

সারা কবলের তাবৎ ইসোকমক স্কোরলদর 
কবস্তর গেখালেকখ, অসামানয দাওয়াত ওনারা 
 ালয় মালখন না। অেচ কনলবণাধ ককেু 
গপিওয়াো সুলবশধারী ভলের গভেককলত 
হন কবভ্রান্ত। গসই গতা েকৃত রাসূলের 
ভালোবাসালপাের্কারী গয রাসূলের 
অপমান-অবমাননা গমলন কনলত পালর না। 
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অেচ এই গভা সম্রাি তোককেত গপিুক 
পীররা রাসূলের অবমাননার েকতবাদ কলর 
না। রাসূলের ‘খতলম নবুওয়াত’গক 
চযালেঞ্জকারী কাকদয়ানী সম্প্রদায় যখন 
িাতীয় তদকনলক গক্রাড়পত্র গেলপ েকালশয 
িাহান্নালমর দাওয়াত গদয়, তখনও এই 
সবণভুক অেণ ৃধু্নরা বালনায়াি কমোদ কনলয় 
বযস্ত! 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইকহ ওয়াসাল্লাম 
এবং তাাঁর সাহাবীলদর যুল  যা কেে না 
তালক ইবাদত কহলসলব গ্রহর্ করলে হয় 
কবদ‘আত। কমোদ, ককয়াম ও হােুয়া-রুকির 
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মুহাব্বত েদশণনী গস উত্তম যুল  কেে না 
বলে তা শুধু কবদ‘আতই নয়; এসলবর সলে 
নবীলক হাকযর-নাকযর মলন করা োড়াও গবশ 
ককেু কশকণী গচতনা িকড়লয় আলে। আলেম 
না হলয় আলেলমর গবশ ধরা ককেু আলশলক 
কিোপীর রা  তাই আমালদর ওপর। 
আমরা যাই ককর তা কবদ‘আত!  াকড়-
কবমালন ওো কবদ‘আত! উপায়ান্তর হলয় 
েকতবালদর েচকেত পদ্ধকত েং...মাচণ করাও 
কবদ‘আত!  

এই গপিুক দাোেচক্রলক গক েশ্ন করলব 
কবদ‘আলতর সংজ্ঞা কী?  াকড়-কবমালন 
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আলরাহর্লক গকালনা পা েও কক ইবাদত 
ভালব? কবদ‘আলতর সংজ্ঞা বেলব গকালেলক 
এরা দাোকে সংবাদ সলম্মেলনর বযানালর 
কনলিলদর নাম ও কশলরানামই গতা শুদ্ধভালব 
কেখলত পালর না! বযকি ত অকভজ্ঞতায় 
গদলখকে এরা ‘বাবা’ ককংবা ‘হুিুলর ককবো 
বলেলেন’ এর বাইলর গকালনা েমার্ গপশ 
করলত পালর না। এলদর গেখা বইলয়র 
গরিালরন্স বেলত হয় মঊদূ বালনায়াি বা 
িাে হাদীে নয়লতা কুরআন-হাদীলের 
অপবযাখযা। এই কমেুযক েিাকতলক েকাশয 
কবতলকণর চযালেঞ্জ করলে এরা েশাসনলক 
ভুে বুকিলয় ১৪৪ ধারা িাকর কলর। েলে-
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বলে-গকৌশলে কবতকণ ভেুে কলর গদয়। এই 
েতারকচক্র হািার হািার মানুলের ঈমান 
নষ্ট করার পর এখন কচরকনকিত ও 
অকভশপ্ত ‘দরবাকর আলেম’ গসলি রালের 
কাাঁলধ ভর কলরলে।  

কবদ‘আতীলদর সম্পলকণ উোমালয় ককরাম 
অলনক বলেলেন এবং কেলখলেন। এবার 
সাধারর্ িন লর্র সামলন পকরষ্কার হলয়লে 
এরা কতিা গপিপূিারী? এরা নবীর গকমন 
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আলশক1! গয নবীর সম্মালন আঘাত কনলয়ও 

                                                           
1 ‘এশক’ শব্দকির অেণ গেম। আল্লাহ ও তার 
রাসূলের সালে তা একান্ত গবমানান। কারর্, একি 
কবপরীত কেে বা ক্লীবকেলের কবপরীলত বযবহৃত 
হয়। তাই গতা গদকখ গকউ মালক বলে না ‘মা 
আকম গতামালক ‘এশক’ ককর’। বা গমলয় বাবালক 
বলে না, বাবা আকম গতামার সালে গেম ককর। 
তাহলে এসব গবকুবরা কীভালব আল্লাহ বা তাাঁর 
নবীর িনয এ খারাপ শব্দকি বযবহার কলর?। 
সম্ভবত আমালদর গেখক এখালন তালদর মুলখ 
েচকেত হওয়ায় তা বর্ণনার িনযই শব্দকি কনলয় 
এলসলেন। নতুবা গেখক কনলি এ শব্দকি বযবহালর 
পলি নয়। [সম্পাদক]  
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কনলিলদর পাকেণব স্বােণকসকদ্ধর ধািায় বযস্ত 
োলক! চট্টগ্রালমর োে দীকঘর ময়দালন 
গদলশর সবণলেকর্র উোমালয় ককরাম যখন 
মুরতাদ-নাকস্তক কবলরাধী আলিােন করলেন 
তখন তার কবপরীলত চট্টগ্রাম মুসকেম হলে 
কবদ‘আতীরা তালদর কবরুলদ্ধ কমকিং করলে। 
ঢাকার কনলভণিাে ভে পীলরর দরবার গেলক 
নাকস্তকলদর শাকস্তর দাকবলত আহুত েংমালচণর 
কবরুলদ্ধ হুংকার গদওয়া হলয়লে। 

মিার বযাপার হলো, এরা কনলিলদর 
‘হক্কানী আলেম’ কহলসলব পকরচয় কদলয় 
সংবাদ সলম্মেন কলর গকাকি গকাকি মুসকেম 
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ও গদলশর সকে আলেমলক নসীহতও 
কলরলে। গদলশর শীেণস্থানীয় আলেম-
উোমালকও গবদম নকসহত খয়রাত 
কলরলে। বাম-রামলদর সুমকত কিরলত শুরু 
কলরলে ককন্তু এলদর সুমকতর গকালনা েির্ 
গদখকে না!  

গুকিকয় কনলভণিাে গপিপূিারী ভে আর 
িনকবকিন্ন নষ্ট বামরা োড়া পুলরা 
বাংোলদলশর ধমণোর্ মানুে আি এক 
গমাহনায় এলস দাাঁকড়লয়লে। দেকানারা োড়া 
েী , কবএনকপ, িামাত, িাতীয় ও কেযার্ 
পাকিণ এবং কবকল্পধারা গেলক কনলয় গকউ 
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বাদ গনই। ‘ো ইোহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর 
রাসূেুল্লাহ’ পড়া গহন গকালনা মানুে গনই 
কযকন েতযি বা পলরািভালব নবীর শালন 
গবয়াদকবকারীলদর কবরুলদ্ধ আলিােলনর 
সমেণক নন। অেচ এই আলশলক কিোপী, 
গ াোলম হােুয়া-রুকিরা কনলিলদর সুু্কন্ন বলে 
নবীর শত্রুলদর দাোকে কলরলে। কলষ্ট মলর 
গযলত ইলি কলর, যারা কনলির আরবী 
নামকিও শুদ্ধ আরবীলত কেখলত বা বেলত 
পালর না আিকাে কমকডয়ার বলদৌেলত 
তারাও ‘আল্লামা’ হলয় যালি।   
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বাংোলদলশ ইসোলমর িনয দরদী এত দে 
গ াষ্ঠী আলে তা িানা কেে না। িানতাম 
বৃহত্তর চট্টগ্রাম এোকায় কবশাে এককি 
গ াষ্ঠী আলে যারা হােুয়া-রুকির কমোদ আর 
 রু-মকহে খাওয়ার ওরস2গকই কনলিলদর 
                                                           
2 ওরস শলব্দর অেণ কবলয় অনুষ্ঠান। তারা মলন কলর 
গয এ কদন (মৃতুয কদবস) তালদর তোককেত পীর 
বাবা!র কবলয় হলয়লে। গস কবলয় তারা কার সালে 
কদলয়লে? আল্লাহর সালে! না‘উযুকবল্লাহ। যকদ তা 
না হয়, তাহলে ককলসর কবলয় অনুষ্ঠান? তালদর 
কালে বযাপারকির গকালনা সদুত্তর গনই। এ শব্দকি 
তার অনুষ্ঠালনর মতই  কহণত ও কনকেদ্ধ। সম্ভবত 
আমালদর গেখক তালদর কালে কবেয়কি েচকেত 
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ঈমান-আকীদা, রাসূলের উম্মত, রাসূলের 
েকত ভালোবাসা োেন ও েকালশর 
একমাত্র কতণবয মানলতা। যলতাই েমাকর্ত 
শরীয়তকবরুদ্ধ আর অলযৌকিক গহাক 
তালদর গমৌসুমী ভালোবাসা কনলয় েশ্ন 
তুেলে তালদর সবাইলক সরাসকর িাহান্নালম 
পাোলত ‘কালির’ বলে িাতওয়া কদত।  

এতকদন এরা গদলশর বৃহত্তর আলেমসমাি 
ককংবা সংখযা করষ্ঠ মুসকেলমর কাতালর না 

                                                                     

োকায় তা কনলয় বর্ণনা কলরলেন, নতুবা কতকন 
এলত কবোসী হওয়ার েশ্নই আলস না। [সম্পাদক]  
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এলস গকবে এসব িলতায়া কনলয়ই বযস্ত 
কেে। ইসোম গ াল্লায় গ লে ককংবা রাে 
রসাতলে গ লেও তালদর কখলনা িু শব্দকি 
পযণন্ত করলত গদখা যায় কন। রাসূে ও 
ইসোম অবমাননার েকতবালদ যখন সারা 
গদলশর সব দলের মুসকেম এক কাতালর 
এলস দাাঁকড়লয়লে তখন তারা হোৎ অতীলতর 
সব গরকডণ ভে কলর েকালশয ইসোম গ ে 
রব তুলে অবস্থান কনলয়লেন সংখযা করষ্ঠ 
অরািননকতক ধমণীয় গরালতর কবপলি। 
কনতযনতুন দে আর বযানালর তারা িাকতলক 
কবভ্রান্ত করার এলিন্ডায় কমকডয়ার সামলন 
এলসলে। তালদরলক বাইলরর আলোয় এলন 
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িাকতর সামলন তালদর মুলখাশ উলমাচলনর 
সুলযা  সৃকষ্ট কলর গদওয়ায় ইসুযকিলক 
ধনযবাদ কদলতই হয়।  

গদলশর মানুে ককংবা কমকডয়া কক কখলনা 
নামগুলো শুলনলে? -বাংোলদশ ইমাম-
উোমা সমন্বয় ঐকয পকরেদ, বাংোলদশ 
সকম্মকেত ইসোকম গিাি, ইসোকম ফ্রন্ট, 
ইসোকম যুিফ্রন্ট, আহলে সুন্নাত ওয়াে 
িামাতসহ আরও কত নাম। এলদর গচহারা 
ও গপাশাক গযমন অকশষ্ট, গতমকন ভাোও 
চরম অশুদ্ধ। কনলিরা আলেম আর আল্লামা 
দাকব করলেও এরা কনলিলদর নাম, 
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সলম্মেলনর বযানারকিও শুদ্ধভালব কেখলত 
পালরন না।  

এরা উোমালয় ককরালমর কবলরাকধতা করলত 
ক লয় ইসোলমর কবকভন্ন কবধান ও দৃকষ্টভকের 
গযসব ভ্রান্ত ও কবভ্রান্ত বযাখযা কদলয়লেন 
এবং কদলিন তা অতীলতর সকে দরবাকর 
ও অকভশপ্ত তোককেত আলেমলদর গরকডণ 
ভে কলরলে। বাদশা আকবলরর ি াকখচুকড় 
ধলমণর পি গনওয়া গ াোম পেভ্রষ্ট 
আলেমলদরও হার মাকনলয়লে। ইসোলমর 
শাকন্তর বার্ীর তারা এমন বযাখযা কদলিন 
গযন রাসূে সাল্লাল্লাহু ‘আোইকহ 
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ওয়াসাল্লালমর োয় কসককশত অকভযান কমেযা 
কেে। ধমণলক রাে গেলক সমূ্পর্ণ আোদা 
করার কিস্টধমণীয় মতবাদলকও তারা 
ইসোলমর অংশ বাকনলয় গিেলে।  

নীকত-কবলবক না োকলেও অলনলকর 
েজ্জািুকু োলক, এলদর তাও গনই। 
কলয়ককদন আল  বাইতুে মুকাররলমর 
সামলন গেলক গমাবাইলে ধারর্ করা এককি 
েকব গদখোম। গসখালন এককি এমনই 
দলের কবশাে সমালবলশর কচত্র গদলখ আমার 
মলন হলো এলদর অন্তত েজ্জা োকলেও 
মালে নামত না। না গদখলে কারও কবোস 
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হলব না হয়লতা, ট্রালক বানালনা এককি মলঞ্চ 
 ো িাকিলয় নাকস্তককবলরাধী আলিােনলক 
‘গিতনা’ আখযাকয়ত কলর এর কাোরী 
আলেলমর গগ্রিতার দাকবকারী বিার 
আলশপালশ কদ্বতীয় গকালনা কাকপিীও 
গনই! আর যালদর সামলন কতকন হাত 
নাকড়লয় গকামর দুকেলয় গিারালো বিবয 
কদলিন গসই কবশাে িনসমা লমও গোতা 
গকবেই একিন! তালক আবার গোতা 
জ্ঞালন ভুে বুিলবন না, কতকন মূেত ওই 
মাইলকর মাকেক বা অপালরির। 
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গসকদন এক সহকমণীর ককম্পউিালর মিার 
এক কভকডও কক্লপ গদখোম। কদ ন্ত কিকভর 
গসই কক্লপকি গয গকউ গদখলত পালবন 
গিসবুলক। বাংোলদশ সকম্মকেত ইসোকম 
গিালির গনতা সাংবাকদকলদর উলেলশ কো 
বেলত ক লয় বেলেন, ...‘এর িনযই 
মাওোনা শিীর গগ্রিতার দাকব করলে 
বাংোলদশ সকম্মকেত ‘...(এককি রািননকতক 
দলের)’ মাি করলবন ইসোকম গিাি’। 

আল্লাহ এভালবই িনসমু্মলখ মালিমলধয মুখ 
িসলক দাোেলদর গচহারা মানুলের সামলন 
উলমাচন কলর গদন। আর কবজ্ঞ ওই 
‘আল্লামা’গদর বাংো উচ্চারলর্র দুলয়ককি 
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নমুনা তুলে না ধরলেও অনযায় হলয় যায়। 
গগ্রিতার উচ্চারর্ করলেন ‘গ লরিতার’ 
আর েকতবাদলক ‘পরকতবাদ’। আপকন আর 
যাই গহাক এলদর বিলবয কবলনাদলনর ককেু 
গখারাক অবশযই পালবন।  

আলশলক কিোপী সুন্নীলদর কো না বেলেও 
অনুকচত হলব। সারা বের সব অনুেলে 
গযখালন একিন নবীলেকমলকর অনু ামী 
হবার কো নবী সাল্লাল্লাহু আোইকহ 
ওয়াসাল্লালমর (লযমন, আলদশ করা হলয়লে 
কুরআন এবং হাদীলসর ভাোলর) গসখালন 
তালদর নবী গেলমর নমুনা গদখা যায় 
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গকবেই কবভ্রান্তকচন্তার কমোলদ। নবী নাকক 
হাকযর হন তালদর কমোলদ! অেচ গযমনকি 
আমরা পূলবণও বলেকে, সবণত্র কবরািমান3 

                                                           
3 সবণত্র কবরািমান এ কোকি আল্লাহর িনযও 
বযবহার করা িালয়য গনই। কারর্, আল্লাহ 
তা‘আো তাাঁর আরলশর উপর রলয়লেন। আর 
আরশ রলয়লে সাত আসমালনর উপর। তলব 
গসখান গেলকই কতকন জ্ঞান ও িমতায় সকে 
স্থালনর কবেয়কি তার সামলন। ইমাম আবূ হাকনিা 
রহ. বলেলেন, গকউ যকদ বলে আকম িাকন না 
আল্লাহর ‘আরশ গকাোয়, গসকি আসমালন নাকক 
যমীলন, তাহলে গস কালির হলয় যালব। কারর্, 
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এই আকীদাকিই ত্রুকিপূর্ণ। মিার বযাপার 
হলো, ইয়াহূদীরা গযমন কনলিলদরলক 
একমাত্র স্বল ণর হকদার এবং আল্লাহর 
মলনানীত মলন কলর, তারাও গতমকন মািার 
পূিা না করায় কবপি সব গ াষ্ঠী, দে, গদশ 
এমনকক গসৌকদ আরলবর সকে আলেম ও 
সরকারলকও কবভ্রান্ত ককংবা একধাপ এক লয় 
গকউ ‘কালির’ বলেও আখযাকয়ত কলর! 
আর কনলিলদরলক মলন কলর একমাত্র 
সহীহ এবং িান্নালতর আকদ উত্তরাকধকারী।  
                                                                     

তাাঁর ‘আরশ হলি আসমালনর উপর, আর আল্লাহ 
হলিন ‘আরলশর উপর। [সম্পাদক] 
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 ত বের দুলয়ক আল  এককি গদওয়াে 
কেখন সবারই দৃকষ্ট আকেণর্ কলরলে। োে 
সবুি রলে কবশাে কবশাে হরলি কবরাি 
িায় ািুলড় গযখালন গসখালন গেখা গদখা 
গযত কবে আলশলক রাসূে সলম্মেলনর 
কবজ্ঞাপন।  ত তত্ত্বাবধায়ক আমলে 
একিন কনষ্ঠাবান ধাকমণক ভাইলয়র 
তৎপরতায় গসনা সরকার এই কবজ্ঞাপলনর 
ককেুিা ো াম গিলন ধলর। এখন তারা 
কবশাে কবশাে গতারন বাকনলয় এই 
কবজ্ঞাপলনর কাি চাকেলয় যালিন। এই 
আলশলক রাসূেরাও কমোদ আর ওরশ কনলয় 
বযস্ত। না তারা কনলিরা রাসূলের গকালনা 
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সুন্নাত অনুযায়ী আমে কলরন না তা 
কালয়ম কলরন সমালি। বরং গয কবদ‘আত 
সম্পলকণ রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইকহ 
ওয়াসাল্লাম বারবার সতকণ কলরলেন তারা 
গসই কবদ‘আত কালয়লমই সবণদা সলচষ্ট।  

এরা নানা ককিা-কাকহনী বলে ইেমহীন 
অকশকিত মানুলের আলব  স্পশণ কলরন। 
তালদরলক নবীর আলশক! হবার দাওয়াত 
গদন ভে বাবার মুরীদ হলয়। এরা নবীলক 
ভালোবাসার অপকরহাযণ দাকবর কবেয় তুলে 
ধলরন হাদীস-কুরআন গেলক অেচ ককভালব 
ভালোবাসলত হলব গস বযাপালর কুরআলন 
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সুস্পষ্ট কনলদণশনা োকলেও তা বযাখযা কলরন 
না।  

মুসকেম মালত্রই আমরা িাকন আল্লাহর কেয় 
রাসূেলক ভালোবাসা আমালদর ঈমালনর 
অপকরহাযণ দাকব। রাসূেলক ভালো না গবলস 
গকউ মুকমনই হলত পালর না। গযমন আনাস 
রাকদয়াল্লাহ ‘আনহু গেলক বকর্ণত, রাসূেুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আোইকহ ওয়াসাল্লাম বলেন,  

َحبى إََِلِْه ِمْن »
َ
ُكوَن أ

َ
َحُدُكْم، َحَّتى أ

َ
اَل يُْؤِمُن أ

هِ  ْْجَِعيَ  َواِِلِ
َ
هِ َوانلىاِس أ  «َوَوَِلِ

“গতামালদর গকউ গস পযণন্ত মুকমন হলত 
পারলব না যাবৎ আকম তার কেয় হই কনি 
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কপতামাতা, সন্তান-সন্তকত এবং সকে 
মানুলের গচলয়।”4 

রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আোইকহ ওয়াসাল্লাম 
গযলহতু িীকবত গনই তাই তাাঁর ভালোবাসা 
েমালর্র সবলচ বড় উপায় েকতকি মুহূলতণ 
এবং কমণকালে তাাঁর পদাঙ্ক অনুসরর্ করা। 
তাাঁর সুন্নাহ গমাতালবক িীবন যাপন করা। 
যুকির দাকবও তাই। গতমকন তাাঁর িনয 
অবমাননাকর গয গকালনা কমণকালের 

                                                           
4 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫; সহীহ মুসকেম, 
হাদীস নং ৪৪। 
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কবরুলদ্ধ সবণশকি কদলয় রুলখ দাাঁড়ালনা। 
পাকেণব িীবলন আমরা গদকখ, গকউ কাউলক 
ভালোবাসলে গস তার অনু ামী হয়। তার 
পেিনীয় কবেয়গুলো গবকশ গবকশ কলর 
এবং অপেলির কবেয়গুলো সবণলতাভালব 
বিণন কলর। আল্লাহ তা‘আোও আমালদর 
কনলদণশ কদলয়লেন তাাঁলক ভালোবাসলত হলে 
রাসূলের অনুসরর্ করলত। আে-কুরআলন 
বকর্ণত হলয়লে,   

ۡٱّلَلُُُۡۡي بِب ُكمُۡۡف ٱتَبُِعوِنۡۡٱّلَلۡ ُُۡتِبُّونۡ ُۡكنُتمۡ ۡإِنۡقُل ۡ﴿
فِرۡ  ي غ  ۡ ۡل ُكمۡ ۡو  ُفور ۡۡو ٱّلَلُُۡۡذنُوب ُكم  ۡقُل ٣١ۡۡۡرَِحيمۡ ۡغ 
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ِطيُعوا ۡ
 
ا ۡۡف إِنۡو ٱلَرُسول  ۡۡٱّلَلۡ ۡأ َلو  ۡۡٱّلَلۡ ۡف إِنَۡۡت و  ۡۡل  ُُۡيِبُّ

َٰفِرِينۡ   [  ٣٢  ،٣١: عمران ال] ﴾٣٢ۡۡٱل ك 

“বে, ‘যকদ গতামরা আল্লাহলক ভালোবাস, 
তাহলে আমার অনুসরর্ কর, তাহলে 
আল্লাহ গতামালদরলক ভালোবাসলবন এবং 
গতামালদর পাপসমূহ িমা কলর গদলবন। 
আর আল্লাহ অতযন্ত িমাশীে, পরম 
দয়ােু।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১-
৩২]  

আলরক িায় ায় আল্লাহ সুস্পষ্ট কনলদণশ 
কদলয়লেন রাসূে যা কলরলেন তা করলত 
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এবং কতকন যা বারর্ কলরলেন তা না 
করলত। আে-কুরআলন বকর্ণত হলয়লে,  

ا ۡ﴿ اۡف ُخُذوهُۡۡٱلَرُسوُلۡۡء ات ىَُٰكمُۡۡو م  ىَُٰكمۡ ۡو م  ن هُۡۡن ه  ۡع 
ِديدُۡۡٱّلَلۡ ۡإِنَۡۡٱّلَل  ۡۡو ٱَتُقوا ۡۡف ٱنت ُهوا  ۡ اِبۡۡش   ﴾٧ۡۡٱل عِق 

 [  ٧: احلرش]

“রাসূে গতামালদর যা গদন তা গ্রহর্ কর, 
আর যা গেলক কতকন গতামালদর কনলেধ 
কলরন তা গেলক কবরত হও এবং 
আল্লাহলকই ভয় কর, কনিয় আল্লাহ শাকস্ত 
েদালন কলোর।” [সূরা আে-হাশর, 
আয়াত: ৭] 
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গহ আল্লাহ, কহদায়াত কদন অনযোয় আপকনই 
এলদর বযাপালর িয়সাো কনন। আর এলদর 
খপ্পর গেলক রিা করুন এলদলশর োখ-
গকাকি মুকমন-মুসকেমলক। আমীন! 


