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সংচিপ্ত বর্ণনা............. 

প্রচৈচি মানুকের েৈণবয ৈার নবীর পচরিয় জানা। 
কেননা আমাকদর কয কেউ মারা কেকল ৈাকে েবকর 
ক ায়াকনার পর ৈার কদকহ প্রার্ চিচরকয় কদয়া হকব। 
অৈপর দু’জন চিচর ৈা আসকবন। ৈারা ৈাকে 
বচসকয় ৈার নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাম 
সম্পকেণ চজকেস েরকবন। এ পুচিোয় েুরআন-
সুন্নাহ’র উদৃ্ধচৈ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ 
ওয়াসাল্লাকমর পচরিয় ৈুকল ধরা হকয়কে। 
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আপনার নবীকে চিনুন 

সেল প্র ংসা আল্লাহর জনয, চযচন মানুেকে (চবদযা) 
চ চিকয়কেন েলম দ্বারা। চ িা চদকয়কেন এমন চবেয় যা 
কস জানৈ না। সেল স্তুচৈ ৈাাঁর-ই জনয, চযচন মানুেকে 
সৃচি েকরকেন এবং ৈাকে েথা বলকৈ চ চিকয়কেন। 
সালাৈ ও সালাম বচেণৈ কহাে ওই সত্তার প্রচৈ, চযচন 
মনেড়া চেেু বকলন না; যা বকলন আল্লাহর অহী প্রাচপ্তর 
আকলাকেই বকলন।  
পরেথা, প্রচৈচি মানুকের েৈণবয ৈার নবীর পচরিয় 
জানা। কেননা আমাকদর কয কেউ মারা কেকল ৈাকে 
েবকর ক ায়াকনার পর ৈার কদকহ প্রার্ চিচরকয় কদওয়া 
হকব। অৈঃপর দু’জন চিচর ৈা আসকবন। ৈারা ৈাকে 
বচসকয় ৈার নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাম সম্পকেণ 
চজকেস েরকবন। কযমন, বারা ইবন আকযব রাচদয়াল্লাহু 
‘আনহু কথকে বচর্ণৈ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ 
ওয়াসাল্লাম মুচমন বান্দাকে েবকর রািার পকরর অবস্থা 
বর্ণনা েকরচেকলন। এ প্রসকে চৈচন বকলন,  
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، َفيَُقوََلني ََلُ: َمْن » ، َفيُْجليَسانيهي تييهي َملَََكني
ْ
هي، َفيَأ َفتَُعادُ ُروُحُه ِفي َجَسدي

ينَُك؟ َفيَُقوُل  ، َفيَُقوََلني ََلُ: َما دي ُ َ اَّلله َ َربَُّك؟ َفيَُقوُل: َرِّبي يِني : دي
َث فييُكْم؟ َفيَُقوُل: ُهَو  ي بُعي ي اْْليْسََلُم، َفيَُقوََلني ََلُ: َما َهَذا الرهُجُل اَّله
لُْمَك؟ َفيَُقوُل:  ي َصَّله اهلُل َعلَيْهي وََسلهَم، َفيَُقوََلني ََلُ: َوَما عي رَُسوُل اَّلله

قُْت، َفيُ  ، فَآَمنُْت بيهي وََصده ي ُت كيتَاَب اَّلله
ْ
ْن نَاديي ُمنَاٍد ِفي القََرأ

َ
: أ َماءي سه

ي  .«َصَدَق َعبْدي

“ৈার কদকহ প্রার্ চিচরকয় কদওয়া হকব। ৈিন ৈার োকে 
দু‘জন চিচর ৈা আসকবন। ৈাকে বচসকয় ৈারা চজকেস 
েরকবন, কৈামার রব কে? কস বলকব, আমার রব আল্লাহ। 
ৈারা চজকেস েরকবন, কৈামার দীন েী? কস বলকব, 
আমার দীন ইসলাম। ৈারা ৈাকে বলকবন, কৈামাকদর 
মাকে কপ্রচরৈ এ বযচি কে চেকলন? কস বলকব, চৈচন 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাম। ৈারা 
বলকবন, ৈুচম ৈা জানকল েী েকর? কস বলকব, আচম 
আল্লাহর চেৈাব পকড়চে। অৈঃপর ৈাকৈ ঈমান একনচে 
এবং ৈা সকৈয পচরর্ৈ েকরচে। ৈিন আসমান কথকে 
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এে ক ােে ক াের্া চদকবন, আমার বান্দা সৈয বকলকে।”1 
অৈএব, আমরা জানলাম, কয কেউ পচবত্র েুরআন পড়কব 
কস আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাকমর 
পচরিয় জানকৈ পারকব। কস আল-েুরআন কথকে জানকৈ 
পারকব:  
প্রথম: মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ হকলন আল্লাহর রাসূল  
আল-েুরআনুল োরীকম আল্লাহ ৈা‘আলা বকলন,   

دٞ ﴿ َمَّ َهٞٞرَُّسوُلُّٞٞمح  [ ٢٩: الفتح] ﴾ٱللَّ

“মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল”। [সূরা আল-িাৈহ, আয়াৈ: ২৯] 
চদ্বৈীয়: আল্লাহর রাসূকলর প্রচৈ ঈমান অপচরহাযণ 
আল্লাহ ৈা‘আলা বকলন, 

َها﴿ يح
َ
أ َينََٞٞيَٰٓ ََٞٞءاَمُنوا َٞٞءاَمُنٓوا ٞٞٱَّلَّ  [ ١٣٦: النساء] ﴾َورَُسوَلَٞٞبَٱللَّ

“কহ মুচমনের্, কৈামরা ঈমান আন আল্লাহর প্রচৈ এবং 
ৈাাঁর রাসূকলর প্রচৈ”। [সূরা আন-চনসা, আয়াৈ: ১৩৬] 
আল্লাহ ৈা‘আলা আরও বকলন, 

                                                           
1 মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ১৮৫৩৪, হাসান চলোইচরহী। 
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َٞٞاَمُنوا ٞٞ ََٞفٞ﴿ َِٞٞٱنلََّبََِٞٞورَُسوَلَٞٞبَٱللَّ ِمَ
ُ َيٞٱۡلأ َمنُٞٞٱَّلَّ َٞٞيُؤأ َٞوََكََمَٰتَهَۦٞبَٱللَّ

َتدُٞٞلََعلَُّكمٞأَٞوٱتَّبَُعوهُٞ  [  ١٥٨: اَلعراف] ﴾١٥٨ٞونََٞتهأ

“সুৈরাং কৈামরা আল্লাহর প্রচৈ ঈমান আকনা ও ৈাাঁর 
কপ্রচরৈ উম্মী নবীর প্রচৈ, চযচন আল্লাহ ও ৈাাঁর 
বার্ীসমূকহর প্রচৈ ঈমান রাকিন। আর কৈামরা ৈাাঁর 
অনুসরর্ ের, আ া েরা যায় কৈামরা চহদায়াৈ লাভ 
েরকব”। [সূরা আল-আ‘রাি, আয়াৈ: ১৫৮] 
ৈৃৈীয়: ৈাাঁর চরসালাকৈর প্রচৈ ঈমান আনা ওয়াচজব 
আল্লাহ ৈা‘আলা বকলন, 

دٞ َٞوَما﴿ ُُّٞٞمَمَّ ٞٞقَدٞأٞرَُسولٞ ٞإَّلَّ  [  ١٤٤: عمران ال] ﴾ٱلرحُسُلَٞٞقبألَهََٞٞمنَٞخلَتأ

“আর মুহাম্মাদ কেবল এেজন রাসূল। ৈাাঁর পূকবণ চনশ্চয় 
অকনে রাসূল চবেৈ হকয়কেন”। [সূরা আকল ইমরান, 
আয়াৈ: ১৪৪]  
িৈুথণ: চৈচন সবণক ে নবী 
কয বযচি আল্লাহর চেৈাব পড়কব, কস জানকৈ পারকব ৈাাঁর 
চরসালৈ পূবণৈন সব আসমানী চরসালকৈর 
পচরসমাচপ্তোরী। ৈাাঁর পকর কোকনা নবী বা রাসূল কনই। 
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কয কেউ এমন দাবী উত্থাপন েরকব কস চমথযাবাদী। 
আল্লাহ ৈা‘আলা বকলন, 

ا﴿ دٞ ََٞكنَٞٞمَّ ُُّٓٞٞمَمَّ بَا
َ
َحدٞ ٞأ

َ
َٞٞرَُّسوَلَٞٞكنَوَلَٰٞٞرََِجالَُكمٞأِٞمَنٞأ ٞوََخاَتمَٞٞٱللَّ

ٞ  [  ٤٠: اَلحزاب] ﴾َن ٞٞۧٱنلَّبَِيَ

“মুহাম্মাদ কৈামাকদর কোকনা পুরুকের চপৈা নয়, ৈকব 
আল্লাহর রাসূল ও সবণক ে নবী”। [সূরা আল-আহযাব, 
আয়াৈ: ৪০]  
পঞ্চম: ৈাাঁর চরসালাৈ পূবণবৈণী সেল ধমণকে রচহৈ েকর 
চদকয়কে 
কয বযচি আল্লাহর চেৈাব পড়কব, কস জানকৈ পারকব কয 
ৈাাঁর চরসালৈ সব আসমানী চরসালৈকে রচহৈ েকর 
চদকয়কে। কসকহৈু ৈাাঁর নবুওয়াকৈর পকর এসব অনুসরর্ 
েকর আমল িলকব না। আল্লাহ ৈা‘আলা বকলন, 

﴿ٞٓ َا نَزنلأ
َ
َِقَٞٞٱلأَكَتََٰبٞٞإَََلأَكَٞٞوأ ٗقاٞبَٱۡلأ َٞٞلََِماُٞمَصِدَ ٞٱلأَكَتَٰبََٞٞمنَٞٞيََديأهََٞٞبيأ

ُكمٞهَٞ َعلَيٞأَٞوُمَهيأَمًنا نَزَلٞٞبََمآٞٞبَيأَنُهمٞفَٱحأ
َ
هٞٞأ ُ َوآَءُهمٞأٞتَتَّبَعٞأَٞوَّلٞٞٱللَّ هأ

َ
اٞأ َٞعمَّ

ٞ َٞمنََٞٞجآَءكَٞ َِقَ
ٞ ٞٱۡلأ

هَِٞٞشأَعةَٗٞٞمنُكمٞأَٞجَعلأَناٞلَُكِ  [ ٤٨: دةاملائ] ﴾َوَمنأَهاٗجا

“আর আমরা কৈামার প্রচৈ চেৈাব নাচযল েকরচে 
যথাযথভাকব, এর পূকবণর চেৈাকবর সৈযায়নোরী ও এর 
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উপর ৈদারেোরীরূকপ। সুৈরাং আল্লাহ যা নাচযল 
েকরকেন, ৈুচম ৈার মাধযকম িয়সালা ের এবং কৈামার 
চনেি কয সৈয একসকে, ৈা ৈযাে েকর ৈাকদর প্রবৃচত্তর 
অনুসরর্ েকরা না। কৈামাকদর প্রকৈযকের জনয আমরা 
চনধণারর্ েকরচে  রী‘আৈ ও স্পি পন্থা”। [সূরা আল-
মাকয়দাহ, আয়াৈ: ৪৮] 
আল্লাহ ৈা‘আলা আরও বকলন, 

َُهودَُٞٞعنَكٞٞتَرأَضََٰٞٞولَن﴿ َٰٞٞٱنلََّصََٰرىََٰٞٞوَّلٞٞٱَلأ ٞإَنَُّٞٞقلأَٞٞملََّتُهمأ ٞٞتَتَّبَعََٞٞحّتَّ
َُٞٞهَدى أُهَدىَٰ ُٞٞهوَٞٞٱللَّ َتَٞٞولَئَنَٞٞٱل َوآَءُهمٞٱتََّبعأ هأ

َ
دَٞٞأ َيَٞبعأ َٞمنََٞٞجآَءكَٞٞٱَّلَّ

ََٞٞمنَٞٞلََكَٞٞماٞٱلأعَلأمَٞ ٞ َٞمنٞٱللَّ  [  ١٢٠: ابلقرة] ﴾١٢٠ٞنََصيٞرَٞوَّلَٞٞوَلِ

“আর ইয়াহূদী ও নাসারারা েিকনা কৈামার প্রচৈ সন্তুি 
হকব না, যৈির্ না ৈুচম ৈাকদর চমল্লাকৈর অনুসরর্ ের। 
বল, ‘চনশ্চয় আল্লাহর চহদায়াৈ-ই চহদায়াৈ, আর যচদ ৈুচম 
ৈাকদর প্রবৃচত্তর অনুসরর্ ের কৈামার োকে কয োন 
একসকে ৈার পর, ৈাহকল আল্লাহর চবপরীকৈ কৈামার 
কোকনা অচভভাবে ও সাহাযযোরী থােকব না”। [সূরা 
আল-বাোরাহ, আয়াৈ: ১২০] 
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আবূ হুরায়রা রাচদয়াল্লাহু ‘আনহু কথকে বচর্ণৈ, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাম বকলন,  

مه »
ُ
هي اْْل ْن َهذي َحٌد مي

َ
هي، ََل يَْسَمُع ِبي أ ٍد بييَدي يي َنْفُس حُمَمه ، َواَّله ةي َيُهودييٌّ

ْن  ، إيَله ََكَن مي لُْت بيهي رْسي
ُ
ي أ ي ْن بياَّله ، ُثمه َيُموُت َولَْم يُْؤمي ٌّ اِني َوََل نَْْصَ

ْصَحابي انلهاري 
َ
 «أ

“কসই সত্তার েসম যার হাকৈ আমার প্রার্, এ উম্মৈ 
(উম্মাৈুদ দাওয়ার) কযকোকনা ইয়াহূদী চেংবা নাসারা 
আমার নাম শুনকব আর আচম যা চনকয় কপ্রচরৈ হকয়চে 
ৈাকৈ ঈমান না একন মারা যাকব, কস জাহান্নাকমর 
অচধবাসীকদর অন্তভুণি হকব”।2 
আবদুল্লাহ ইবন সাচবৈ রাচদয়াল্লাহু ‘আনহু কথকে বচর্ণৈ, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাম বকলন,  

بَ » ْصبََح فييُكْم ُموََس ُثمه اته
َ
هي، لَْو أ يي َنْفِسي بييَدي ْعتُُموهُ، َواَّله

َن  ُكْم مي نَا َحظُّ
َ
، َوأ َممي

ُ
َن اْْل ي مي َوتََرْكتُُموِني لََضلَلْتُْم، إينهُكْم َحظي

 «انلهبييييَ 

                                                           
2 সহীহ মুসচলম, হাদীস নং ১৫৩। 
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“কসই সত্তার েসম যার হাকৈ আমার প্রার্, যচদ 
কৈামাকদর মাকে মূসা ‘আলাইচহস সালাম থােকৈন আর 
কৈামরা আমাকে কেকড় ৈার অনুসরর্ েরকৈ, ৈকব 
অব যই কৈামরা পথভ্রি হকৈ। কৈামরা উম্মৈগুকলার মকধয 
আমার অং । আর আচম নবীকদর মকধয কৈামাকদর 
অং ”।3 
জাকবর ইবন আবদুল্লাহ রাচদয়াল্লাহু ‘আনহু কথকে বচর্ণৈ, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাম বকলন,  

َعُه إيَله » نه ُموََس ََكَن َحيًّا، َما وَسي
َ
هي لَْو أ يي َنْفِسي بييَدي ْن يَتهبيَعِني َواَّله

َ
 « أ

“কসই সত্তার েসম যার হাকৈ আমার প্রার্, যচদ মূসা 
‘আলাইচহস সালাম জীচবৈ থােকৈন আমার আনুেৈয 
বযচৈকরকে ৈারও কোকনা উপায় থােৈ না”।4 
েষ্ঠ: ৈাাঁর প্রচৈ ভাকলাবাসা কপাের্ েরা 
কয কেউ েুরআন পড়কব কস জানকৈ পারকব রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লামকে প্রার্াচধে ভাকলাবাসা 

                                                           
3 মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ১৫৮৬৪ হাসান চলোইচরহী সনকদ বচর্ণৈ। 
4 মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ১৫১৫৬ হাসান চলোইচরহী সনকদ বচর্ণৈ। 
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অপচরহাযণ। আল্লাহ ৈা‘আলা বকলন, 
بأَنآؤُُكمٞأَٞءابَآؤُُكمٞأََٞكنَٞٞإَنٞقُلأٞ﴿

َ
َٰنُُكمٞأَٞوأ َو َوَُٰجُكمٞأِٞإَوخأ زأ

َ
َٞوأ

َٰل ٞٞوََعَشَيتُُكمٞأ َو مأ
َ
ََتَفأتُُموَهاَٞوأ َٞوَمَسََٰكنَُٞٞكَساَدَهاََٞتأَشوأنََٞٞوتََجََٰرة ٞٞٱقأ

ٞٓ َنَها ٞٞتَرأَضوأ َحبَّ
َ
َِٞٞمَنَٞٞإَََلأُكمٞأ َٞسبَيلَهَۦَٞفٞٞوََجَهاد َٞٞورَُسوَلَۦٞٱللَّ
بَُّصوا ٞ ََٰٞٞفََتَ َتََٞٞحّتَّ

أ
ُٞٞيَأ رَهۦَ ٞٞٱللَّ مأ

َ
ُٞٞبَأ َديَّٞلَٞٞوٱللَّ  ﴾٢٤ٞٱلأَفََٰسقَيَٞٞٱلأَقوأمََٞٞيهأ

 [  ٢٤: اتلوبة]

“বলুন, ‘কৈামাকদর চপৈা, কৈামাকদর সন্তান, কৈামাকদর 
স্ত্রী, কৈামাকদর কোত্র, কৈামাকদর কস সম্পদ যা কৈামরা 
অজণন  েকরে, আর কস বযবসা যার মন্দা হওয়ার আ ঙ্কা 
কৈামরা েরে এবং কস বাসস্থান, যা কৈামরা পেন্দ েরে, 
যচদ কৈামাকদর োকে অচধে চপ্রয় হয় আল্লাহ, ৈাাঁর রাসূল 
ও ৈাাঁর পকথ চজহাদ েরার কিকয়, ৈকব কৈামরা অকপিা 
ের আল্লাহ ৈাাঁর চনকদণ  চনকয় আসা পযণন্ত’। আর আল্লাহ 
িাচসে সম্প্রদায়কে চহদায়াৈ েকরন না।” [সূরা আৈ-
ৈাওবাহ, আয়াৈ: ২৪] 
এ আয়াকৈর দাবী অনুযায়ী আল্লাহর রাসূলকে ভাকলাবাসা 
আল্লাহর প্রচৈ ঈমান সচিে হওয়ার অপচরহাযণ  ৈণ। 
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আনাস ইবন মাচলে রাচদয়াল্লাহু ‘আনহু কথকে বচর্ণৈ, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাম বকলন,  

هي َوانلهاسي ََل » هي َوَوَِلي ي ْن َواِلي َحبه إيََلْهي مي
َ
ُكوَن أ

َ
َحُدُكْم، َحَّته أ

َ
ُن أ يُْؤمي

مْجَعييَ 
َ
 «أ

“কৈামাকদর কেউ ৈৈির্ পযণন্ত মুচমন হকব না, যৈির্ 
না আচম ৈার চপ্রয়ৈম হই ৈার চপৈা, সন্তান এবং সব 
মানুকের কিকয়”।5 
কস বযচি কৈা ঈমাকনর স্বাদই পায় না কয আল্লাহ রাসূল 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লামকে ভাকলাবাকস না। আনাস 
রাচদয়াল্লাহু ‘আনহু কথকে বচর্ণৈ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাম বকলন, 

: َمْن ََكَن اهللُ َورَُسوَُلُ » يَماني نه َحََلَوةَ اْْلي ثَََلٌث َمْن ُكنه فييهي وََجَد بيهي
مه  َحبه إيََلْهي مي

َ
ْن يَْكَرَه أ

َ
، َوأ ي ه بُُّه إيَله َّللي ْن ُُييبه الَْمْرَء ََل ُُيي

َ
َواُهَما، َوأ ا سي

ْن ُيْقَذَف ِفي 
َ
نُْه، َكَما يَْكَرهُ أ ْنَقَذهُ اهلُل مي

َ
ْن أ

َ
ْن َيُعودَ ِفي الُْكْفري َبْعَد أ

َ
أ

 «انلهاري 

                                                           
5 সহীহ বুিারী, হাদীস নং ১৫; সহীহ মুসচলম হাদীস নং ৪৪। 
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“চৈনচি তবচ িয যার মকধয পাওয়া যাকব কস ৈা দ্বারা 
ঈমাকনর স্বাদ পাকব: যার োকে আল্লাহ ও ৈাাঁর রাসূল 
চপ্রয়ৈম হকব ৈাকদর োড়া আর সবার কিকয়, কয মানুেকে 
এেমাত্র আল্লাহর জনযই ভাকলাবাসকব এবং কয আল্লাহ 
ৈাকে েুিুরী কথকে মুচি কদওয়ার পর পুনরায় ৈাকৈ 
চিকর যাওয়া কৈমচন অচপ্রয় োন েরকব, কযমন অপেন্দ 
েকর আগুন চনকিচপৈ হওয়াকে”।6 
সপ্তম: ৈাাঁর আনুেৈয অপচরহাযণ 
কয কেউ েুরআন পড়কব কস জানকৈ পারকব রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাকমর আনুেৈয ও অনুেরর্ 
ৈার জনয ওয়াচজব। আল্লাহ ৈা‘আলা বকলন,  

َها﴿ يح
َ
أ َينََٞٞيَٰٓ َطيُعوا َٞٞءاَمُنٓوا ٞٞٱَّلَّ

َ
َٞٞأ ا َٞٞوَّلَٞٞورَُسوَلُۥٞٱللَّ نُتمٞأوََٞٞعنأهُٞٞتََولَّوأ

َ
ٞأ

َمُعونَٞ َينَٞٞتَُكونُوا َٞٞوَّل٢٠ٞٞٞتَسأ َناٞقَالُوا َٞٞكٱَّلَّ َمُعونََّٞٞلٞٞوَُهمٞأَٞسَمعأ  ﴾٢١ٞيَسأ
 [  ٢١  ،٢٠: اَلنفال]

“কহ মুচমনের্, কৈামরা আল্লাহ ও ৈাাঁর রাসূকলর আনুেৈয 
ের এবং ৈার কথকে মুি চিচরকয় চনও না, অথি কৈামরা 
                                                           
6 সহীহ মুসচলম হাদীস নং ৪৩; সহীহ বুিারী, হাদীস নং ১৬ 
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শুনে। আর কৈামরা ৈাকদর মকৈা হকয়া না, যারা বকল 
আমরা শুকনচে অথি ৈারা শুকন না”। [সূরা আল-
আনিাল, আয়াৈ: ২০-২১] 
সুৈরাং কয চরসালকৈ চবশ্বাস স্থাপন েরকব ৈার জনয 
আনুেৈযও ওয়াচজব। আল্লাহ ৈা‘আলা বকলন, 

﴿ٞٓ رأَسلأَناَٞوَما
َ
ٞٞرَُّسولٞرَٞمنٞأ َهٞٞبَإَذأنَََٞٞلَُطاعَٞٞإَّلَّ  [  ٦٤: النساء] ﴾ٱللَّ

“আর আমরা কযকোকনা রাসূল কপ্ররর্ েকরচে ৈা কেবল 
এ জনয, কযন আল্লাহর অনুমচৈক্রকম ৈাকদর আনুেৈয 
েরা হয়”। [সূরা আন-চনসা, আয়াৈ: ৬৪] 

ن﴿ َطاعََٞٞفَقدٞأٞٱلرَُّسوَلٞٞيَُطعَٞٞمَّ
َ
هٞٞأ َ  [  ٨٠: النساء] ﴾ٱللَّ

“কয রাসূকলর আনুেৈয েকর কস কৈা আল্লাহরই আনুেৈয 
েকর”। [সূরা আন-চনসা, আয়াৈ: ৮০] 
আবু হুরায়রা রাচদয়াল্লাহু ‘আনহু কথকে বচর্ণৈ, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাম বকলন, 

َطاَع اهلَل، َوَمْن َعَصاِني َفَقْد َعََص اهلَل، َوَمْن »
َ
َطاَعِني َفَقْد أ

َ
َمْن أ

رييي َفَقْد َعَصاِني  مي
َ
، َوَمْن َعََص أ َطاَعِني

َ
رييي َفَقْد أ مي

َ
َطاَع أ

َ
 «أ

“কয আমার আনুেৈয েকর কস আল্লাহরই আনুেৈয েকর, 
আর কয আমার অবাধযৈা কদিায় কস আল্লাহরই আবাধয 
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হয়। কৈমচন কয আমার চনবণাচিৈ কনৈার আনুেৈয েকর 
কসও আমার আনুেৈয েকর, আর কয আমার কনৈার 
অবাধযৈা কদিায় কস আমারই আবাধয হয়”।7 
কয নবীর আনুেৈয েকর কস সুপথপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ 
ৈা‘আলা বকলন, 

َتُدوا هَٞٞطيُعوهُٞتُِٞٞإَون﴿  [  ٥٤: انلور] ﴾َٞتهأ

‘আর যচদ কৈামরা ৈাাঁর (রাসূকলর) আনুেৈয ের, ৈকব 
চহদায়াৈ পাকব”। [সূরা আন-নূর, আয়াৈ: ৫৪] 

َٰلَيأتََنآَٞٞيُقولُونَٞٞٱنلَّارََٞٞفٞٞوُُجوُهُهمٞأُٞتَقلَُّبٞٞيَوأمَٞٞ﴿ َناَٞي َطعأ
َ
َٞٞأ َناٞٱللَّ َطعأ

َ
َٞوأ

 [  ٦٦: اَلحزاب] ﴾٦٦ٞٞٱلرَُّسوَّلاٞ

“কযচদন ৈাকদর কিহারাগুকলা আগুকন উপুড় েকর কদওয়া 
হকব, ৈারা বলকব, ‘হায়, আমরা যচদ আল্লাহর আনুেৈয 
েরৈাম এবং রাসূকলর আনুেৈয েরৈাম”! [সূরা আল-
আহযাব, আয়াৈ: ৬৬] 
অিম: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাকমর েথা, 
োজ ও ৈাাঁর সমচথণৈ চবেকয়র আনুেৈয ওয়াচজব 
                                                           
7 সহীহ বুিারী, হাদীস নং ৭১৩৭; সহীহ মুসচলম, হাদীস নং ১৮৩৫ 
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কয কেউ েুরআন পড়কব কস জানকৈ পারকব রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাকমর যৈ েথা, োজ ও ৈাাঁর 
সমথণন েরা চবেয় আকে কসসকবর আনুেৈয ও অনুেরর্ 
ৈার জনয ওয়াচজব। আল্লাহ ৈা‘আলা বকলন, 

َتُدونَٞٞلََعلَُّكمٞأَٞوٱتَّبَُعوهُٞ﴿  [  ١٥٨: اَلعراف] ﴾١٥٨َٞتهأ

“আর কৈামরা ৈার অনুসরর্ ের, যাকৈ কৈামরা চহদায়াৈ 
লাভ ের”। [সূরা আল-আ‘রাি, আয়াৈ: ১৫৮] 
কসকহৈু কয কেউ আল্লাহকে ভাকলাবাকস কস রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাকমর আনুেৈয েরকবই। 

আল্লাহ ৈা‘আলা বকলন, 
َُُٞٞتَبحونَُٞٞكنُتمٞأٞإَنٞقُلأٞٞ﴿ ُُُٞٞيأبَبأُكمُٞٞفَٱتَّبَُعوَنٞٞٱللَّ فَٞٞٱللَّ ٞلَُكمٞأٞرٞأَوَيغأ

ٞه ُُٞٞذنُوَبُكمأ  [  ٣١: عمران ال] ﴾٣١ٞرََّحيمٞ َٞغُفور َٞٞوٱللَّ

“বল, ‘যচদ কৈামরা আল্লাহকে ভাকলাবাস, ৈাহকল আমার 
অনুসরর্ ের, আল্লাহ কৈামাকদরকে ভালবাসকবন এবং 
কৈামাকদর পাপসমূহ িমা েকর চদকবন। আর আল্লাহ 
অৈযন্ত িমা ীল, পরম দয়ালু”। [সূরা আকল ইমরান, 
আয়াৈ: ৩১] 
নবম: ৈাাঁর আকদ -চনকেধ চ করাধাযণ 
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কয কেউ েুরআন পড়কব কস জানকৈ পারকব রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাকমর চনকদণ  কমাৈাকবে োজ 
েরা এবং ৈাাঁর চনকেধ কথকে চবরৈ থাো ওয়াচজব। 
আল্লাহ ৈা‘আলা বকলন, 

﴿ٞٓ َُٰكمَُٞٞوَما هَٞٞوٱتَُّقوا ٞٞفَٱنَتُهوا هٞٞهَُٞعنٞأَٞنَهىَُٰكمٞأَٞوَماٞفَُخُذوهُٞٞٱلرَُّسوُلَٞٞءاتَى َ ٞٱللَّ
َٞٞإَنَّٞ  [  ٧: احلرش] ﴾٧ٞٱلأعََقاَبَٞٞشَديدُٞٞٱللَّ

“রাসূল কৈামাকদর যা কদয় ৈা গ্রহর্ ের, আর যা কথকে 
কস কৈামাকদর চনকেধ েকর ৈা কথকে চবরৈ হও এবং 
আল্লাহকেই ভয় ের, চনশ্চয় আল্লাহ  াচি প্রদাকন 
েকিার”। [সূরা আল-হা র, আয়াৈ: ৭] 
দ ম: ৈাাঁর চবপরীৈ অবস্থান হারাম 
কয কেউ েুরআন পড়কব কস জানকৈ পারকব রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাকমর চনকদণক র চবপরীৈ 
অবস্থান গ্রহর্ হারাম। আল্লাহ ৈা‘আলা বকলন, 

َذرَٞ﴿ َيحأ
َينَٞٞفَلأ رَهَۦَٓٞٞعنٞأُُٞيَالَُفونَٞٞٱَّلَّ مأ

َ
نٞأ

َ
وٞأٞفَتأَنةٞ ٞتَُصيَبُهمٞأٞأ

َ
ٞيَُصيَبُهمٞأٞأ

ٞ ََلمٞ َٞعَذاب 
َ
 [  ٦٣: انلور] ﴾٦٣ٞأ
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“অৈএব, যারা ৈাাঁর চনকদণক র চবরুদ্ধািরর্ েকর ৈারা 
কযন ৈাকদর ওপর চবপযণয় কনকম আসা অথবা যন্ত্রর্াদায়ে 
আযাব কপৌঁোর ভয় েকর”। [সূরা আন-নূর, আয়াৈ: ৬৩]  
এোদ : ৈাাঁর চবরুদ্ধািরর্ হারাম  
কয কেউ েুরআন পড়কব কস জানকৈ পারকব রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাকমর চনকদণক র চবরুদ্ধািরর্ 
চেংবা ৈাাঁর েথায় বা োকজর অনযথা ৈার জনয হারাম। 
আল্লাহ ৈা‘আলা বকলন, 

دََٞٞمنٞ ٞٱلرَُّسوَلٞٞيَُشاقَقََٞٞوَمن﴿ ََٞٞماَٞبعأ أُهَدىََٰٞٞلُٞٞتَبَيَّ ََٞٞوَيتَّبَعٞأٞٱل َٞسبَيلََٞٞغيأ
َمنَيَٞ أُمؤأ َۦٞٱل ََٰٞٞماٞنَُوِلَ لَهَۦٞتََولَّ  ﴾١١٥َٞمَصًياَٞوَسآَءتأَٞٞجَهنََّمٞهَٞونُصأ

 [  ١١٥: النساء]

‘আর কয রাসূকলর চবরুদ্ধািরর্ েকর ৈার জনয চহদায়াৈ 
প্রো  পাওয়ার পর এবং মুচমনকদর পকথর চবপরীৈ পথ 
অনুসরর্ েকর, আচম ৈাকে কিরাব কযচদকে কস চিকর 
এবং ৈাকে প্রকব  েরাব জাহান্নাকম। আর আবাস 
চহকসকব ৈা িুবই মন্দ”। [সূরা আন-চনসা, আয়াৈ: ১১৫] 
দ্বাদ : ৈাাঁকে েি কদওয়া হারাম 
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কয কেউ েুরআন পড়কব কস জানকৈ পারকব রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লামকে ৈাাঁর আনীৈ দীন, ৈাাঁর 
বযচিত্ব, পচরবার, আত্মীয়বেণ, সাহাবী ও অনুসারীকদর েি 
কদওয়া হারাম। আল্লাহ ৈা‘আলা বকলন, 

َينَٞٞإَنَّٞ﴿ ُذونَٞٞٱَّلَّ َٞٞيُؤأ ُٞٞلََعَنُهمَُٞٞورَُسوَلُۥٞٱللَّ نأَياَٞفٞٞٱللَّ َعدََّٞٞوٱٓأۡلَخَرةَٞٞٱدلح
َ
َٞوأ

َهيٗناَٞعَذاٗباٞلَُهمٞأ  [  ٥٧: اَلحزاب] ﴾٥٧ٞمح

“চনশ্চয় যারা আল্লাহ ও ৈাাঁর রাসূলকে েি কদয়, আল্লাহ 
ৈাকদরকে দুচনয়া ও আচিরাকৈ লানৈ েকরন এবং চৈচন 
ৈাকদর জনয প্রস্তুৈ করকিকেন অপমানজনে আযাব।” 
[সূরা আল-আহযাব, আয়াৈ: ৫৭] 
আল্লাহ আরও বকলন,  

َينَٞ﴿ ُذونََٞٞوٱَّلَّ َٞٞرَُسوَلٞٞيُؤأ ٞٞلَُهمٞأٞٱللَّ ََلمٞ َٞعَذاب 
َ
 [  ٦١: اتلوبة] ﴾٦١ٞأ

“এবং যারা আল্লাহর রাসূলকে েি কদয়, ৈাকদর জনয 
রকয়কে কবদনাদায়ে আযাব”। [সূরা আৈ-ৈাওবাহ, 
আয়াৈ: ৬১] 
আল্লাহ ৈা‘আলা অনযত্র বকলন,  
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َٞٞقُلأٞ﴿ بَٱللَّ
َ
َٰتَهَۦٞأ زَُءونَُٞٞكنُتمٞأَٞورَُسوَلَۦَٞوَءاَي َتهأ َتَذُروا َّٞٞل٦٥ٞٞٞتَسأ ٞقَدٞأَٞتعأ

تُم دََٞٞكَفرأ ٞهَٞبعأ ُفٞٞإَنٞإَيَمَٰنَُكمأ ِٞٞمَنُكمٞأَٞطآئََفة َٞٞعنٞنَّعأ َٞطآئََفَۢةُٞنَعِذَبأ
نَُّهمٞأ
َ
 [    ٦٦  ،٦٥: بةاتلو] ﴾٦٦ُُٞمأرَمَيَََٞٞكنُوا ٞٞبَأ

“বল, ‘আল্লাহ, ৈাাঁর আয়াৈসমূহ ও ৈাাঁর রাসূকলর সাকথ 
কৈামরা চবদ্রূপ েরচেকল’? কৈামরা ওযর কপ  েকরা না। 
কৈামরা কৈামাকদর ঈমাকনর পর অব যই েুিুরী েকরে”। 
[সূরা আৈ-ৈাওবাহ, আয়াৈ: ৬৫-৬৬]   
ত্রকয়াদ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লামকে 
চনষ্পাপ জানা   
কয কেউ েুরআন পড়কব কস জানকৈ পারকব রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লামকে ৈাাঁর েথা, োজ ও 
সমথণন কদওয়া োকজ চনষ্পাপ ও চনভুণল বকল চবশ্বাস েরা 
জরুচর।  
আল্লাহ ৈাাঁকে বিকন-বলকন মুি েকরকেন সব ধরকনর 
ভুল-ভ্রাচন্ত ও চবিুযচৈ কথকে। পিান্তকর পৃচথবীর কোকনা 
আকলম-চবোনী ভুকলর ঊকবণ নন। আল্লাহ ৈা‘আলা 
বকলন, 
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أَهَوىََٰٓٞٞعنَٞٞيَنَطقَُٞٞوَما﴿ ُٞٞهوَٞٞإَنٞأ٣ٞٞٱل ٞ ٞإَّلَّ   ،٣: انلجم] ﴾٤ٞيُوَحَٰٞٞوَحأ
٤  ] 

“আর চৈচন মনেড়া েথা বকলন না। ৈাকৈা কেবল অহী, 
যা ৈার প্রচৈ অহীরূকপ কপ্ররর্ েরা হয়”। [সূরা আন-
নাজম, আয়াৈ: ৩-৪] 

َضَٞٞعلَيأَناَٞلَٞتَقوََّٞٞولَوٞأ﴿ قَاوَيلََٞٞبعأ
َ نَا٤٤ٞٞٱۡلأ َخذأ

َ
ََميََٞٞمنأهَُٞٞۡل ُٞثم٤٥َّٞٞٞبَٱَلأ

َنا أَوتَيََٞٞمنأهُٞٞلََقَطعأ َحدٞرِٞمَنٞأَٞمنُكمَٞفَما٤٦ٞٞٱل
َ
 ﴾٤٧َٞحََٰجزَينََٞٞعنأهُٞٞأ

 [  ٤٧  ،٤٤: احلاقة]

“যচদ চৈচন আমার নাকম কোকনা চমথযা রিনা েরৈ, ৈকব 
আমরা ৈার ডান হাৈ পােড়াও েরৈাম। ৈারপর 
অব যই আমরা ৈার হৃদচপকের চ রা কেকি কিলৈাম। 
অৈঃপর কৈামাকদর মকধয কেউ-ই ৈাকে রিা েরার 
থােৈ না”। [সূরা আল-হাক্কাহ, আয়াৈ: ৪৪-৪৭] 
আল্লাহ ৈাাঁকে োকজ-েকমণও মুি েকরকেন সব ধরকনর 
ভুল-ভ্রাচন্ত ও চবিুযচৈ কথকে। পিান্তকর পৃচথবীর কোকনা 
আকলম-চবোনীই ত্রুচিমুি নন। আল্লাহ ৈা‘আলা বকলন, 

َتُدونَٞٞلََعلَُّكمٞأَٞوٱتَّبَُعوهُٞ﴿  [  ١٥٨: اَلعراف] ﴾١٥٨َٞتهأ
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“আর কৈামরা ৈাাঁর আনুেৈয েকরা, যাকৈ কৈামরা 
চহদায়াৈ পাকব।” [সূরা আল-আ‘রাি, আয়াৈ: ১৫৮] 
আল্লাহ ৈা‘আলা অনযত্র বকলন, 

َُُٞٞتَبحونَُٞٞكنُتمٞأٞإَنٞقُلأٞ﴿ ُٞٞبَبأُكمُُُٞيٞأٞفَٱتَّبَُعوَنٞٞٱللَّ فَرٞأٞٱللَّ ٞلَُكمٞأَٞوَيغأ
ٞه ُُٞٞذنُوَبُكمأ  [  ٣١: عمران ال] ﴾٣١ٞرََّحيمٞ َٞغُفور َٞٞوٱللَّ

“বল, ‘যচদ কৈামরা আল্লাহকে ভাকলাবাস, ৈাহকল আমার 
অনুসরর্ ের, আল্লাহ কৈামাকদরকে ভাকলাবাসকবন এবং 
কৈামাকদর পাপসমূহ িমা েকর চদকবন। আর আল্লাহ 
অৈযন্ত িমা ীল, পরম দয়ালু”। [সূরা আকল ইমরান, 
আয়াৈ: ৩১] 
মাকলে ইবন হুয়াইরীস রাচদয়াল্লাহু ‘আনহু কথকে বচর্ণৈ, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাম বকলন, 

َصّلي »
ُ
ْيتُُموِني أ

َ
 «َصلُّوا َكَما َرأ

‘কৈামরা সালাৈ আদায় ের কযভাকব আমাকে কৈামরা 
সালাৈ আদায় েরকৈ কদি”।8 

                                                           
8 সহীহ বুিারী, হাদীস নং ৬০০৮। 
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জাকবর রাচদয়াল্লাহু ‘আনহু কথকে বচর্ণৈ, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাম বকলন, 

هي » ِتي َهذي ُحجُّ َبْعَد َحجه
َ
ْدريي لََعّلي ََل أ

َ
َكُكْم، فَإيِني ََل أ ُخُذوا َمنَاسي

ْ
َأ  «تلي

“কৈামরা কৈামাকদর হকজর চবধান কজকন নাও। োরর্, 
আচম জাচন না, সম্ভবৈ আমার এ হকজর পর আচম আর 
হজ েরকৈ পারব না”।9 
আল্লাহ ৈাাঁকে ৈাাঁর সমথণকনর বযাপাকরও চনষ্পাপ 
বাচনকয়কেন। িকল চৈচন েিকনা চমথযাকে সমথণন েকরন 
চন চেংবা অববধ চেেু কদকি নীরব থাকেন চন। পিান্তকর 
অনয সব মনীেীই েিকনা েিকনা চসদ্ধাকন্ত ভুল েকরন। 

َها﴿ يح
َ
أ ٓٞٞبَِلَغٞأٞٱلرَُّسوُلَٞٞيَٰٓ نزََلَٞٞما

ُ
َعلأٞٞلَّمٞأِٞإَونِٞبََكهٞرََّٞٞمنٞإَََلأَكٞٞأ َٞفَماَٞتفأ

َتٞ ٞٞبَلَّغأ ُٞٞرََساََلَُهۥه َصُمَكَٞٞوٱللَّ َٞٞإَنَّٞٞٱنلَّاَسٞ َٞمنََٞٞيعأ َديَّٞلٞٞٱللَّ ٞٱلأَقوأمََٞٞيهأ
َٰفَرَينَٞ  [  ٦٧: دةاملائ] ﴾٦٧ٞٱلأَك

“কহ রাসূল, কৈামার োকে যা নাচযল েরা হকয়কে ৈা 
প্রিার েকরা, যচদ ৈা না ের ৈকব কৈা ৈুচম ৈাাঁর 
চরসালাৈ প্রিার েরকল না, আর আল্লাহ মানুেকদর কথকে 
                                                           
9 সহীহ মুসচলম হাদীস নং ১২৯৭। 
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কৈামাকে রিা েরকবন, চনশ্চয় আল্লাহ োকির োওমকে 
চহদায়াৈ েকরন না।”। [সূরা আল-মাকয়দাহ, আয়াৈ: ৬৭] 
কয বযচি েুরআন পড়কব, জানকৈ পারকব রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লামকে সম্মান ও ভচি েরা 
অপচরহাযণ। আল্লাহ ৈা‘আলা বকলন, 

َمُنوا ٞ﴿ ُؤأ ََِٞٞلَ هَٞٞوُتَعِزَُروهَُٞٞورَُسوَلَۦٞبَٱللَّ  [  ٩: الفتح] ﴾َوتَُوِقَُروهُ
“যাকৈ কৈামরা আল্লাহ ও ৈাাঁর রাসূকলর ওপর ঈমান 
আন, ৈাকে সাহাযয ও সম্মান ের এবং সোল-সন্ধ্যায় 
আল্লাহর ৈাসবীহ পাি ের”।’ [সূরা আল-িাৈহ, আয়াৈ: 
৯] 
কয কেউ েুরআন পড়কব কস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইচহ ওয়াসাল্লামকে সম্মাকনর আলামৈ সম্পকেণ 
জানকৈ পারকব। ৈাাঁর সম্মাকনর চবেয়চিও আল্লাহ-রাসূল 
েৈৃণে চনধণাচরৈ। এিাকে আল্লাহ মানুকের রুচি বা ইকের 
ওপর কেকড় কদন চন।  
প্রথম আলামৈ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ 
ওয়াসাল্লাকমর েথা ও োজকে সম্মান েরা। কসকহৈু ৈাাঁর 
েথার ওপর োকরাও েথা চেংবা ৈাাঁর োকজর ওপর অনয 
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োরও োজকে অগ্রাচধোর কদওয়া যাকব না। আল্লাহ 
ৈা‘আলা বকলন, 

َهاٞ﴿ يح
َ
أ َينََٞٞيَٰٓ ُموا َّٞٞلَٞٞءاَمُنوا ٞٞٱَّلَّ َُٞٞتَقِدَ َٞٞيََديََٞٞبيأ هَٞٞوٱتَُّقوا َٞٞورَُسوَلۦَهٞٞٱللَّ َ ٞٱللَّ

َٞٞإَنَّٞ  [  ١: احلجرات] ﴾١َٞٞعلَيمٞ َٞميعٞ سَٞٞٱللَّ

“কহ ঈমানদারের্, কৈামরা আল্লাহ ও ৈাাঁর রাসূকলর 
সামকন অগ্রবৈণী হকয়া না এবং কৈামরা আল্লাহর ৈােওয়া 
অবলম্বন ের, চনশ্চয় আল্লাহ সবণকরাৈা, সবণে”। [সূরা 
আল-হুজুরাৈ, আয়াৈ: ১] 
চদ্বৈীয় আলামৈ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ 
ওয়াসাল্লাকমর েথা ও োকজর অনুেরর্ েরা। কসকহৈু 
ৈাাঁর েথার চবপরীকৈ অনয োকরাও েথা চেংবা ৈাাঁর 
েমণপন্থার চবপরীকৈ অনয োরও েমণপদ্ধচৈ গ্রহর্ না 
েরা। আল্লাহ ৈা‘আলা বকলন, 

َمنٞ ََٞكنََٞٞوَما﴿
َمَنةٞرَٞوَّلٞٞلَُمؤأ ُٞٞقََضٞٞإََذاُٞمؤأ ۥٓٞٞٱللَّ ًراَٞورَُسوُلُ مأ

َ
نٞأ

َ
ٞيَُكونَٞٞأ

ََيَةُٞٞلَُهمُٞ رَهَمأ َٞٞمنٞأٞٱۡلأ مأ
َ
َصَٞٞوَمنٞأ ََٞٞيعأ َٞضَلَٰٗلَٞٞضلََّٞٞفَقدٞأَٞورَُسوَلُۥٞٱللَّ

بَيٗنا   [  ٣٦: اَلحزاب] ﴾٣٦ٞمح

‘আর আল্লাহ ও ৈাাঁর রাসূল কোকনা চনকদণ  চদকল কোকনা 
মুচমন পুরুে ও নারীর জনয চনজকদর বযাপাকর অনয চেেু 
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এিচৈয়ার েরার অচধোর থাকে না, আর কয আল্লাহ ও 
ৈাাঁর রাসূলকে অমানয েরল কস স্পিই পথভ্রি হকব”। 
[সূরা আল-আহযাব, আয়াৈ: ৩৬]  
ৈৃৈীয় আলামৈ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ 
ওয়াসাল্লাকমর আকদ  সবণাংক  সম্মান েরা। আল্লাহ 
ৈা‘আলা বকলন, 

َذرَٞ﴿ َيحأ
َينَٞٞفَلأ رَهَۦَٓٞٞعنٞأُُٞيَالَُفونَٞٞٱَّلَّ مأ

َ
نٞأ

َ
وٞأَٞنةٞ فَتٞأٞتَُصيَبُهمٞأٞأ

َ
ٞيَُصيَبُهمٞأٞأ

ٞ ََلمٞ َٞعَذاب 
َ
 [  ٦٣: انلور] ﴾٦٣ٞأ

“অৈএব, যারা ৈাাঁর চনকদণক র চবরুদ্ধািরর্ েকর ৈারা 
কযন ৈাকদর ওপর চবপযণয় কনকম আসা অথবা যন্ত্রর্াদায়ে 
‘আযাব কপৌঁোর ভয় েকর”। [সূরা আন-নূর, আয়াৈ: ৬৩] 
িৈুথণ আলামৈ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ 
ওয়াসাল্লাকমর চনকেধ সবণাংক  সম্মান েরা। আল্লাহ 
ৈা‘আলা বকলন, 

َينَٞٞيََودٞحٞيَوأَمئَذٞ ٞ﴿ ىَٰٞٞلَوٞأٞٱلرَُّسوَلٞٞوََعَصُوا َٞٞكَفُروا ٞٞٱَّلَّ ۡرُضٞٞبََهمُٞٞتَُسوَّ
َ ٞٱۡلأ

ُتُمونََٞٞوَّلٞ َٞٞيَكأ  [  ٤٢: النساء] ﴾٤٢َٞحَديٗثاٞٱللَّ

“কসচদন আ া েরকব যারা েুিুরী েকরচেল এবং রাসূকলর 
অবাধয হকয়চেল, যচদ যমীন ৈাকদর চনকয় সমান হকয় 
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কযকৈা, আর ৈারা আল্লাহর োকে কোকনা েথাই লুোকব 
না”। [সূরা আন-চনসা, আয়াৈ: ৪২] 
আরও বকলন,  

َٞٞوَيوأمَٞ﴿ الَمَُٞٞيَعضح َٰٞٞٱلظَّ َٰلَيأتََنَٞٞيُقوُلٞٞيََديأهَََٞٞعَ ُتَٞٞي َذأ ٞٱلرَُّسولََٞٞمعَٞٞٱَتَّ
 [  ٢٦: الفرقان] ﴾٢٧َٞسبَيٗلٞ

“কসচদন যাকলম বযচি ৈার হাৈ োমড়াকৈ োমড়াকৈ 
বলকৈ থােকব, হায় যচদ রাসূকলর সাকথ কোকনা পন্থা 
অবলম্বন েরৈাম!” [সূরা আল-িুরোন, আয়াৈ: ২৭] 
চৈচন আরও বকলন, 

 [  ٧: احلرش] ﴾فَٱنَتُهوا هَٞٞعنأهَُٞٞنَهىَُٰكمٞأَٞوَما﴿

‘আর যা কথকে চৈচন কৈামাকদর চনকেধ েকরন ৈা কথকে 
চবরৈ হও।” [সূরা আল-হা র, আয়াৈ: ৭]  
পঞ্চম আলামৈ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ 
ওয়াসাল্লাকমর হাদীস বা বাকেযাচ্চারর্কে সম্মান েরা। 
আল্লাহ ৈা‘আলা বকলন, 

َها﴿ يح
َ
أ َينََٞٞيَٰٓ َفُعٓوا َّٞٞلَٞٞءاَمُنوا ٞٞٱَّلَّ َٰتَُكمٞأٞتَرأ َو صأ

َ
َقٞٞأ  ﴾ٱنلََّبََِٞٞصوأتَٞٞفَوأ

 [  ٢: احلجرات]
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“কহ ঈমানদারের্, কৈামরা নবীর আওয়াকজর ওপর 
কৈামাকদর আওয়াজ উাঁিু েকরা না”। [সূরা আল-হুজুরাৈ, 
আয়াৈ: ২] 
েষ্ঠ আলামৈ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাকমর 
সুন্নৈকে সম্মান েরা এবং দৃঢ়ভাকব ৈা আাঁেকড় ধরা। 
‘ইরবাদ ইবন সাচরয়া রাচদয়াল্লাহু ‘আনহু কথকে বচর্ণৈ, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাম বকলন, 

ُموري »
ُ
نُْكْم يََرى اْختيََلفًا َكثيرًيا، َوإييهاُكْم َوحُمَْدثَاتي اْل ْش مي َمْن يَعي

يُسنهِتي وَُسنهةي اخلُلََفاءي  نُْكْم َفَعلَيْهي ب ْدرََك َذليَك مي
َ
فَإينهَها َضََللٌَة َفَمْن أ

وا َعلَيَْها بيانلهوَ  ييَي، َعضُّ يَن الَمْهدي دي اشي ذي الره  «اجي

“(আমার পকর) কৈামাকদর কয কেউ কবাঁকি থােকব, কস 
অকনে মৈচবকরাধ কদিকৈ পাকব। কৈামরা নব আচবষৃ্কৈ 
ধমণীয় চবেয় কথকে সাবধান, োরর্ ৈা পথভ্রিৈা। 
কৈামাকদর কয কেউ এ যুে পাকব, ৈার েৈণবয হকব আমার 
এবং চহদায়াৈ ও সুপথপ্রাপ্ত িলীিাকদর আদ ণ অবলম্বন 
েরকব এবং ৈা দাাঁৈ চদকয় আাঁেকড় ধরকব”।10 
                                                           
10 চৈরচমযী, হাদীস নং ২৬৭৬। 
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সপ্তম আলামৈ: যিনই ৈাাঁর নাম চনকজ উচ্চারর্ েরা হকব 
বা অনয োউকে উচ্চারর্ েরকৈ ক ানা যাকব, ৈাাঁর  ওপর 
দুরূদ পড়া। আল্লাহ ৈা‘আলা বকলন, 

َٞٞإَنَّٞ﴿ ئََكَتُهۥٞٱللَّ ٞٞيَُصلحونََٞٞوَمَلَٰٓ هََٞٞعَ َ َهاٞٱنلََّبِ يح
َ
أ َينََٞٞيَٰٓ َٞصلحوا َٞٞءاَمُنوا ٞٞٱَّلَّ

لَيًماَٞوَسِلَُموا َٞٞعلَيأهَٞ  [  ٥٦: اَلحزاب] ﴾٥٦ٞتَسأ

“চনশ্চয় আল্লাহ (ঊবণ জেকৈ চিচরৈাকদর মকধয) নবীর 
প্র ংসা েকরন এবং ৈাাঁর চিচর ৈাের্ নবীর জনয কদা‘আ 
েকর। কহ মুচমনের্, কৈামরাও নবীর ওপর দুরূদ পাি ের 
এবং ৈাকে যথাযথভাকব সালাম জানাও”। [সূরা আল-
আহযাব, আয়াৈ: ৫৬] 
আবূ হুরায়রা রাচদয়াল্লাহু ‘আনহু কথকে বচর্ণৈ, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাম বকলন,  

ه » نَْدُه فَلَْم يَُصلي يلَعَ ْنُف رَُجٍل ُذكيْرُت عي
َ
َم أ  «رَغي

“ঐ বযচির নাে ধূচল ধূসচরৈ কহাে যার সামকন আমার 
নাম উচ্চাচরৈ হয় আর ৈিন কস আমার ওপর সালাৈ 
পাি েকর না”।11 
                                                           
11 চৈরচমযী, হাদীস নং ৩৫৪৫। 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাকমর ওপর সালাৈ 
েীভাকব পাি েরকৈ হকব ৈা অহীর মাধযকমই ক িাকনা 
হকয়কে। একে মানুকের মচজণ বা রুচির ওপর কেকড় 
কদওয়া হয় চন। আবূ মাসঊদ আল-আনসারী রাচদয়াল্লাহু 
‘আনহু কথকে বচর্ণৈ,  

تَانَا رَُسوُل اهللي َصَّله اهلُل َعلَيْهي وََسله »
َ
َم َوََنُْن ِفي ََمْليسي َسْعدي بْني أ

َ َعلَيَْك يَا  ْن نَُصّلي
َ
َمَرنَا اهلُل َتَعاََل أ

َ
رُي بُْن َسْعٍد: أ ُعبَاَدَة، َفَقاَل ََلُ بَشي

رَُسوَل اهللي، فََكيَْف نَُصّلي َعلَيَْك؟ قَاَل: فََسَكَت رَُسوُل اهللي َصَّله اهلُل 
َْلُ ُثمه قَاَل رَُسوُل اهللي َصَّله اهلُل َعلَيْهي وََسلهَم، َحَّته َتَمنه 

َ
نهُه لَْم يَْسأ

َ
يْنَا أ

ٍد، َكَما » َعلَيْهي وََسلهَم: ٍد ولَََعَ آلي حُمَمه قُولُوا اللُهمه َصلي لََعَ حُمَمه
ٍد َكَما بَاَرْكَت  ٍد ولَََعَ آلي حُمَمه يَم َوَباريْك لََعَ حُمَمه َصلهيَْت لََعَ آلي إيبَْراهي
ََلُم َكَما قَْد  يٌد، َوالسه يٌد ََمي َي، إينهَك مَحي يَم ِفي الَْعالَمي لََعَ آلي إيبَْراهي

 «َعليْمتُمْ 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাম এেচদন 
আমাকদর সমু্মকি আেমন েরকলন যিন আমরা সা‘দ 
ইবন উবাদার মজচলকস বসা চেলাম। ৈিন ৈাাঁর উকেক য 
বা ীর ইবন সা‘দ বলকলন, কহ আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ 
ৈা‘আলা কৈা আমাকদর চনকদণ  চদকয়কেন আপনার ওপর 
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দরূদ পড়কৈ; আপনার ওপর আমরা েীভাকব দরূদ 
পড়ব?’ চৈচন বলকলন, বকলা: (উচ্চারর্) ‘আল্লাহুম্মা সাচল্ল 
‘আলা মুহাম্মাচদাঁও ওয়া‘আলা আ-চল মুহাম্মাদ োমা 
সাল্লাইৈা ‘আলা ইবরাহীমা ওয়া‘আলা আ-চল ইবরাহীম 
ইন্নাো হামীদুম মাজীদ; আল্লাহুম্মা বা-চরে ‘আলা 
মুহাম্মাচদাঁও ওয়া ‘আলা আ-চল মুহাম্মাদ োমা বা-রােৈা 
‘আলা ইবরাহীমা ওয়া ‘আলা আ-চল ইবরাহীম ইন্নাো 
হামীদুম মাজীদ।’  
অথণাৎ কহ আল্লাহ, ৈুচম মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ 
ওয়াসাল্লাম) এবং ৈাাঁর বং ধরকদর ওপর এইরূপ রহমৈ 
নাচযল েকরা, কযমনচি েকরচেকল ইবরাহীম ও ৈাাঁর 
বং ধরকদর ওপর। চনশ্চয় ৈুচম প্র ংসনীয় ও সম্মানীয়। 
কহ আল্লাহ, ৈুচম মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ 
ওয়াসাল্লাম) এবং ৈাাঁর বং ধরকদর ওপর বরেৈ নাচযল 
েকরা, কযমন বরেৈ নাচযল েকরচেকল ইবরাহীম ও ৈাাঁর 
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বং ধরকদর ওপর। চনশ্চয় ৈুচম প্র ংসনীয় ও 
সম্মানীয়”।12 
 

কয কেউ েুরআন পড়কব কস জানকৈ পারকব রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাম চনকজই চনকজর কোকনা 
ভাকলা বা মন্দ েরকৈ সিম নন। আল্লাহ ৈা‘আলা বকলন, 

ٓٞٞقُل﴿ لَُكّٞٞلَّ مأ
َ
َسٞٞأ ٗعاٞنَلَفأ اَٞوَّلَٞٞنفأ ََٞٞضًّ هَٞٞشآءََٞٞماٞإَّلَّ ُ : رافاَلع] ﴾ٱللَّ

١٨٨  ] 

“বল, ‘আচম আমার চনকজর কোকনা উপোর ও িচৈর 
িমৈা রাচি না, ৈকব আল্লাহ যা িান”। [সূরা আল-
আ‘রাি, আয়াৈ: ১৮৮] 
কয কেউ েুরআন পড়কব কস জানকৈ পারকব রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাম অকনযর কোকনা ভাকলা বা 
মন্দ েরকৈ সিম নন। আল্লাহ ৈা‘আলা বকলন, 

ٞٞلأٞقُٞ﴿ لَُكَّٞٞلٓٞٞإَِنَ مأ
َ
اٞلَُكمٞأٞأ  [  ٢١: اجلن] ﴾٢١ٞرََشٗداَٞوَّلََٞٞضِٗ

                                                           
12 সহীহ মুসচলম, হাদীস নং ৪০৫। 
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“বল, ‘চনশ্চয় আচম কৈামাকদর জনয না কোকনা অেলযার্ 
েরার িমৈা রাচি এবং না কোকনা েলযার্ েরার”। [সূরা 
আল-চজন্ন, আয়াৈ: ২১] 
কয কেউ েুরআন পড়কব কস জানকৈ পারকব রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাম চনজ কথকে ‘োয়ব’ 
সম্পকেণ জানকৈন না। আল্লাহ ৈা‘আলা বকলন, 

ۢنَبآءََٞٞمنٞأٞتَلأَكٞ﴿
َ
ٓٞٞٱلأَغيأبَٞٞأ ُٓٞٞكنَتَٞٞماٞإَََلأَكهٞٞنُوَحيَها لَُمَها نَتَٞٞتعأ

َ
َٞوَّلٞٞأ

ُمَكٞ هَٞٞهََٰذاهَٞٞقبألََٞٞمنٞقَوأ َبأ  [  ٤٩: هود] ﴾٤٩ٞلَلأُمتَّقَيَٞٞٱلأَعَٰقََبةَٞٞإَنَّٞٞفَٱصأ

“এগুকলা োকয়কবর সংবাদ, আমরা কৈামাকে অহীর 
মাধযকম ৈা জানাচে। ইকৈাপূকবণ ৈা না ৈুচম জানকৈ এবং 
না কৈামার োওম। সুৈরাং ৈুচম সবর ের। চনশ্চয় শুভ 
পচরর্াম কেবল মুত্তােীকদর জনয”। [সূরা হূদ, আয়াৈ: 
৪৯] 
আল্লাহ ৈা‘আলা আরও বকলন,  

ٓٞٞقُل﴿ لَُكّٞٞلَّ مأ
َ
َسٞٞأ ٗعاٞنَلَفأ اَٞوَّلَٞٞنفأ ََٞٞضًّ هَٞٞشآءََٞٞماٞإَّلَّ ُ لَمُُٞٞكنُتَٞٞولَوٞأٞٱللَّ عأ

َ
ٞأ

ََثأُتٞٞٱلأَغيأَبٞ َتكأ ََٞٞمنَََٞٞلسأ َيأ
َنََٞٞوَماٞٱۡلأ هَٞٞمسَّ وُٓء اٞٞإَنٞأٞٱلسح نَا

َ
ٞٞأ ٞنََذيرٞ ٞإَّلَّ

مٞ َٞوبََشي ٞ َمُنونَِٞٞلََقوأ  [  ١٨٨: اَلعراف] ﴾١٨٨ٞيُؤأ
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“বলুন, আচম আমার চনকজর কোকনা উপোর ও িচৈর 
িমৈা রাচি না, ৈকব আল্লাহ যা িান। আর আচম যচদ 
োকয়ব জানৈাম ৈাহকল অচধে েলযার্ লাভ েরৈাম এবং 
আমাকে কোকনা িচৈ স্প ণ েরৈ না। আচমকৈা এেজন 
সৈেণোরী ও সুসংবাদদাৈা এমন েওকমর জনয, যারা 
চবশ্বাস েকর”। [সূরা আল-আ‘রাি, আয়াৈ: ১৮৮] 
কয কেউ েুরআন পড়কব কস জানকৈ পারকব রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাম ‘োয়ব’ সম্পকেণ যা 
জানকৈন ৈা নবুওয়াৈ ও চরসালকৈর সুবাকদ, চবলায়াৈ বা 
অলী হওয়ার োরকর্ নয়, কযমন ধারর্া েকর কোকনা 
কোকনা সূিী ও ৈাসাওউিপন্থী। আল্লাহ ৈা‘আলা বকলন,  

ٓٞٞقُل﴿ قُوُلّٞٞلَّ
َ
ََٞٞخَزآئَنَُٞٞعنَديٞلَُكمٞأٞأ لَمَُٞٞوَّلٓٞٞٱللَّ عأ

َ
قُوُلَٞٞوَّلٓٞٞٱلأَغيأَبٞٞأ

َ
ٞأ

ٞٞلَُكمٞأ هٞٞإَِنَ تَّبَعُٞٞإَنٞأَٞملَك 
َ
ٞٞأ هٞٞيُوَحََٰٓٞٞماٞإَّلَّ َتوَيَٞهلأٞٞقُلأٞٞإََلَّ َمَٰٞٞيَسأ عأ

َ ٞٱۡلأ
ََصُيهٞ فََلَٞٞوٱۡلأ
َ
ُرونَٞٞأ  [  ٥٠: اَلنعام] ﴾٥٠َٞتَتَفكَّ

“বলুন, ‘কৈামাকদরকে আচম বচল না, আমার োকে 
আল্লাহর ভাোরসমূহ রকয়কে এবং আচম োকয়ব জাচন না 
এবং কৈামাকদরকে বচল না, চনশ্চয় আচম চিচর ৈা। আচম 
কেবল ৈাই অনুসরর্ েচর যা আমার োকে অহী কপ্ররর্ 
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েরা হয়’। বল, ‘অন্ধ্ আর িিুষ্মান চে সমান হকৈ পাকর? 
অৈএব, কৈামরা চে চিন্তা েরকব না?” [সূরা আল-
আন‘আম, আয়াৈ: ৫০] 
চেেু চেেু সূিী বকল থাকেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাম নবুওয়ৈ নয় চবলায়াকৈর মাধযকম 
‘োয়ব’ সম্পকেণ জানকৈন, যাকৈ এ দাবীও েরা যায় কয, 
সূিী-অলীরাও োকয়ব সম্পকেণ অবেৈ হকৈ পাকরন 
চবলায়াকৈর মাধযকম। আল্লাহ ৈা‘আলা ৈাকদর এমন দাবীর 
নােি েরকৈ চেকয় বকলন, 

ا﴿ ََُٞٞكنَٞٞمَّ َمنَيَََٞٞلََذرَٞٞٱللَّ أُمؤأ َٰٞٞٱل ََٓٞٞعَ َٞٞما
َ
ََٰٞٞعلَيأهَٞٞنُتمٞأأ َبَيَثٞٞيََميََٞٞحّتَّ ٞٱۡلأ

ِيََبٞ َٞمنَٞ ََُٞٞكنََٞٞوَماٞٱلطَّ لََعُكمٞأٞٱللَّ ََٞٞلُطأ ََٞٞوَلََٰكنَّٞٞٱلأَغيأَبََٞٞعَ ََٞيأَتَبٞٞٱللَّ
هَٞٞمنٞرحُسلَهَۦَٞمن َٞٞاَمُنوا ٞٞ ََٞفٞٞيََشآُء ٞٞبَٱللَّ َمُنوا ِٞٞإَونَٞورُُسلَهۦَه َٞوَتتَُّقوا ٞٞتُؤأ

رٞ ٞفَلَُكمٞأ جأ
َ
  [  ١٧٩: عمران ال] ﴾١٧٩ٞيمٞ َعظَٞٞأ

“আল্লাহ এমন নন কয, চৈচন মুচমনকদরকে (এমন 
অবস্থায়) কেকড় চদকবন যার ওপর কৈামরা আে। যৈির্ 
না চৈচন পৃথে েরকবন অপচবত্রকে পচবত্র কথকে। আর 
আল্লাহ এমন নন কয, চৈচন কৈামাকদরকে োকয়ব সম্পকেণ 
জানাকবন। ৈকব আল্লাহ ৈাাঁর রাসূলকদর মকধয যাকে িান 
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কবকে কনন। সুৈরাং কৈামরা আল্লাহ ও ৈাাঁর রাসূকলর প্রচৈ 
ঈমান আন। আর যচদ কৈামরা ঈমান আন এবং ৈােওয়া 
অবলম্বন ের ৈকব কৈামাকদর জনয রকয়কে মহাপ্রচৈদান”। 
[সূরা আকল ইমরান, আয়াৈ: ১৭৯]  
আল্লাহ ৈা‘আলা আরও বকলন, 

َٰلَمُٞ﴿ َهرُٞٞفََلٞٞٱلأَغيأبََٞٞع َُٰٞٞيظأ َحًداَٞغيأبَهَۦََٓٞٞعَ
َ
ٞإ٢٦َٞٞٞأ تََضََٰٞٞمنَّٞٞلَّ َٞمنٞٱرأ

لُُكٞٞفَإَنَُّهۥٞرَُّسولٞ  ََٞٞمنٞ ٞيَسأ : اجلن] ﴾٢٧ٞرََصٗداَٞخلأفَهَۦَٞوَمنٞأٞيََديأهََٞٞبيأ
٢٧  ،٢٦  ] 

“চৈচন অদৃক যর োনী, আর চৈচন ৈাাঁর অদৃক যর োন 
োকরা োকে প্রো  েকরন না। ৈকব ৈাাঁর মকনানীৈ 
রাসূল োড়া। আর চৈচন ৈিন ৈার সামকন ও ৈার 
কপেকন প্রহরী চনযুি েরকবন”। [সূরা আল-চজন্ন, আয়াৈ: 
২৬-২৭] 
কয কেউ েুরআন পড়কব কস জানকৈ পারকব রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাম সরাসচর  রী‘আৈ 
প্রবৈণে চেকলন না, চৈচন চেকলন আল্লাহর প্রবচৈণৈ 
 রী‘আৈ অনুসরর্োরী। আল্লাহ ৈা‘আলা বকলন,  
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ََٰٞٞجَعلأَنََٰكُٞٞثمَّٞ﴿ رَِٞٞمَنََِٞٞشَيَعة ََٞٞعَ مأ
َ َهاٞٱۡلأ َوآءَٞٞتَتَّبَعٞأَٞوَّلٞٞفَٱتَّبَعأ هأ

َ
َينَٞٞأ ٞٱَّلَّ

لَُمونََّٞٞلٞ  [  ١٨: اجلاثية] ﴾١٨َٞيعأ

“ৈারপর আমরা কৈামাকে দীকনর এে চবক ে চবধাকনর 
ওপর প্রচৈচষ্ঠৈ েকরচে। সুৈরাং ৈুচম ৈার অনুসরর্ ের 
এবং যারা জাকন না ৈাকদর কিয়াল-িু ীর অনুসরর্ েকরা 
না”। [সূরা আল-জাচেয়া, আয়াৈ: ১৮] 

َينَٞٞقَاَلَٞٞبِيََنَٰت َٞٞءايَاُتَناَٞعلَيأَهمٞأُٞتتأَلَِٰٞٞإَوَذا﴿ ٞٱئأَتٞٞلََقآَءنَاٞيَرأُجونََّٞٞلٞٞٱَّلَّ
َٞٞبَُقرأَءانٞر َٓٞٞغيأ وٞأَٞهََٰذا

َ
هٞٞأ ُ لأ نٞأَٞلٓٞٞيَُكونَُٞٞماٞقُلأٞٞبَِدَ

َ
َلُۥٞأ بَِدَ

ُ
َقآي َٞٞمنٞأ

ٞتَلأ
 ٞ َسٓ تَّبَعُٞٞإَنٞأَٞنفأ

َ
ٞإَٞٞأ هٞٞيُوَحََٰٓٞٞماّٞلَّ ٓٞٞإََلَّ َخاُفٞٞإَِنَ

َ
َٞٞعَصيأُتٞٞإَنٞأٞأ َٞعَذاَبَٞٞرِبَ

مٞر َُٞٞشآءَٞٞلَّوٞأٞقُل١٥َٞٞعَظيمٞ ٞيَوأ تُُهۥَٞماٞٱللَّ َُٰكمَٞوَّلَٓٞٞعلَيأُكمٞأٞتَلَوأ َرى دأ
َ
ٞبَهَۦهٞٞأ

ِٞٞمَنُٞعُمٗراٞفَيُكمٞأَٞۡلَثأُتَٞٞفَقدٞأ فََلَٞٞقبألَهَۦٓه
َ
قَلُونَٞٞأ   ،١٥: يونس] ﴾١٦َٞتعأ

١٦  ] 

“আর যিন ৈাকদর সামকন আমাকদর আয়াৈসমূহ 
সুস্পিরূকপ পাি েরা হয়, ৈিন, যারা আমাকদর 
সািাকৈর আ া রাকি না, ৈারা বকল, ‘এচি োড়া অনয 
েুরআন চনকয় একসা অথবা একে বদলাও’। বলুন, ‘আমার 
চনকজর পি কথকে একৈ কোকনা পচরবৈণকনর অচধোর 
কনই। আচমকৈা শুধু আমার প্রচৈ অবৈীর্ণ অহীর অনুসরর্ 
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েচর। চনশ্চয় আচম যচদ রকবর অবাধয হই ৈকব ভয় েচর 
েচিন চদকনর আযাকবর’। বলুন, ‘যচদ আল্লাহ িাইকৈন, 
আচম কৈামাকদর ওপর ৈা পাি েরৈাম না। আর চৈচন 
কৈামাকদরকে এ সম্পকেণ অবচহৈ েরকৈন না। কেননা 
ইকৈাপূকবণ আচম কৈামাকদর মকধয দী ণ জীবন অচৈবাচহৈ 
েকরচে। ৈকব চে কৈামরা বুে না?” [সূরা ইউনুস, 
আয়াৈ: ১৫-১৬] 
কয কেউ েুরআন পড়কব কস জানকৈ পারকব রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাম সরাসচর  রী‘আৈ 
প্রবৈণে চেকলন না, চৈচন চেকলন আল্লাহর অহী বা 
প্রৈযাকদক র প্রিারে। আল্লাহ ৈা‘আলা বকলন, 

َها﴿ يح
َ
أ ٓٞٞبَِلَغٞأٞٱلرَُّسوُلَٞٞيَٰٓ نزََلَٞٞما

ُ
ِبََكهَٞٞمنََٞلأَكٞإَٞٞأ َعلأٞٞلَّمٞأِٞإَونٞرَّ َٞفَماَٞتفأ

َتٞ ٞٞبَلَّغأ ُٞٞرََساََلَُهۥه َصُمَكَٞٞوٱللَّ َٞٞإَنَّٞٞٱنلَّاَسٞ َٞمنََٞٞيعأ َديَّٞلٞٞٱللَّ ٞٱلأَقوأمََٞٞيهأ
َٰفَرَينَٞ  [  ٦٧: دةاملائ] ﴾٦٧ٞٱلأَك

“কহ রাসূল, কৈামার রকবর পি কথকে কৈামার চনেি যা 
নাচযল েরা হকয়কে, ৈা কপৌঁকে দাও আর যচদ ৈুচম না 
ের ৈকব ৈুচম ৈাাঁর চরসালাৈ কপৌঁোকল না। আর আল্লাহ 
কৈামাকে মানুে কথকে রিা েরকবন। চনশ্চয় আল্লাহ 
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োচির সম্প্রদায়কে চহদায়াৈ েকরন না”। [সূরা আল-
মাকয়দাহ, আয়াৈ: ৬৭] 
কয কেউ েুরআন পড়কব কস জানকৈ পারকব রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাম সরাসচর  রী‘আৈ 
প্রবৈণে চেকলন না, চৈচন চেকলন আল্লাহর অহী বা 
প্রৈযাকদক র ভােযোর। আল্লাহ ৈা‘আলা বকলন, 

﴿ٞٓ َا نَزنلأ
َ
رَٞٞإَََلأَكَٞٞوأ َٞٞٱَِّلَكأ ُرونََٞٞولََعلَُّهمٞأٞإَََلأَهمٞأٞنُِزََلَٞٞماٞلَلنَّاَسََٞٞلُبَِيَ َٞيَتَفكَّ
 [  ٤٤: انلحل] ﴾٤٤

“আর আমরা কৈামার প্রচৈ নাচযল েকরচে েুরআন, যাকৈ 
ৈুচম মানুকের জনয স্পি েকর চদকৈ পার, যা ৈাকদর প্রচৈ 
নাচযল হকয়কে। আর যাকৈ ৈারা চিন্তা েকর”। [সূরা আন-
নাহল, আয়াৈ: ৪৪] 
কয কেউ েুরআন পড়কব কস জানকৈ পারকব যারা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাকমর অনুসরর্ 
েকর ৈাকদর ‘আেীদা ও আমল এবং চবশ্বাস ও েমণ শুদ্ধ। 
আল্লাহ ৈা‘আলা বকলন, 

َتُدونَٞٞلََعلَُّكمٞأَٞوٱتَّبَُعوهُٞ﴿  [  ١٥٨: اَلعراف] ﴾١٥٨َٞتهأ
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“আর কৈামরা ৈার অনুসরর্ ের, আ া েরা যায়, কৈামরা 
চহদায়াৈ লাভ েরকব”। [সূরা আল-আ‘রাি, আয়াৈ: ১৫৮] আরও 
বকলন, 

َُُٞٞتَبحونَُٞٞكنُتمٞأٞإَنٞقُلأٞٞ﴿ ُٞٞمُُُٞيأبَبأكُٞٞفَٱتَّبَُعوَنٞٞٱللَّ فَرٞأٞٱللَّ ٞهٞلَُكمٞأَٞويَغأ ُٞذنُوبَُكمأ
ُٞ  [  ٣١: عمران ال] ﴾٣١ٞرََّحيمٞ َٞغُفور َٞٞوٱللَّ

“বল, ‘যচদ কৈামরা আল্লাহকে ভাকলাবাস, ৈাহকল আমার অনুসরর্ 
ের, আল্লাহ কৈামাকদরকে ভাকলাবাসকবন এবং কৈামাকদর 
পাপসমূহ িমা েকর চদকবন। আর আল্লাহ অৈযন্ত িমা ীল, পরম 
দয়ালু”। [সূরা আকল ইমরান, আয়াৈ: ৩১] 
আরও বকলন, 

َٞٞرَُسولََٞٞفٞٞلَُكمٞأََٞكنَٞٞلََّقدٞأ﴿ َوة ٞٞٱللَّ سأ
ُ
َٞٞيَرأُجوا ََٞٞكنَٞٞلََِمنَٞحَسَنة ٞٞأ َوأمَٞٞٱللَّ ٞٱٓأۡلَخرََٞٞوٱَلأ

ََٞٞوَذَكرَٞ  [  ٢١: اَلحزاب] ﴾٢١َٞكثَٗياٞٱللَّ

“অব যই কৈামাকদর জনয রাসূলুল্লাহ’র মকধয রকয়কে উত্তম আদ ণ 
ৈাকদর জনয যারা আল্লাহ ও পরোল প্রৈযা া েকর এবং 
আল্লাহকে অচধে স্মরর্ েকর”। [সূরা আল-আহযাব, আয়াৈ: ২১] 
 
আল্লাহ রাবু্বল আলামীন আমাকদর সবাইকে ৈাাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইচহ ওয়াসাল্লাকমর যথাযথ অনুসরর্ েরার ৈাওিীে দান 
েরুন। আমীন! 

সমাপ্ত 


