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 وصحبه آهل وىلع اهلل رسول ىلع والسالم والصالة هلل احلمد إن
 :بعد أما عنيأمج

আল্লাহ িা‘আলা মানবজারির রহোয়াদির জনয যুদগ যুদগ 
রাসূল শপ্ররণ কদরদেন। শসই ধারাবারহকিায় আমাদের 
রপ্রয় নবী মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রবশ্ব 
মানবদগাষ্ঠীর জনয সবযদশষ রাসূল। রিরন সকল জনদগাষ্ঠীর 
জনয শপ্রররি নবী। আরবী, অনারবী, সাো-কাদলা সবার 
জনয রিরন নবী ও রাসূল। রিরন সকল নবী ও রাসূদলরও 
শনিা। আল্লাহ িা‘আলা বদলন, 

ۡهَۡمنۡ ۡلََقدۡ ﴿ ۡۡٱّلل  ِمنِيَََۡۡعَ ؤ  وٗلۡۡفِيِهمۡ َۡبَعَثۡۡإِذۡ ۡٱل مه ِنۡ ۡرَسه ِسِهمۡ ۡم  نفه
َ
َۡيت لهوا ۡۡأ

ِيِهمۡ َۡءاَيَٰتِهِۦَۡعلَي ِهمۡ  مۡهَۡويهَزك  هه مَۡۡٱل ِكَتََٰبَۡۡويهَعل ِمه ِك  ِۡمنََۡكنهوا ِۡۡإَونۡةََۡوٱۡل 
بِيۡنَۡضَلَٰلۡ َۡلِفَۡۡقب لهۡ  [ ١٦٤: عمران ال] ﴾١٦٤ۡمُّ

“অবশযই আল্লাহ মুরমনদের ওপর অনুগ্রহ কদরদেন, যিন 
রিরন িাদের মধয শথদক িাদের প্ররি একজন রাসূল 
পারিদয়দেন, শয িাদের কাদে িাাঁর আয়ািসমূহ 
রিলাওয়াি কদর এবং িাদেরদক পররশুদ্ধ কদর আর 
িাদেরদক রকিাব ও রহকমাি রশো শেয়। যরেও িারা 
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ইদিাপূদবয স্পষ্ট ভ্রারিদি রেল।” [সূরা আদল ইমরান: 
১৬৪] বিযমাদন রবরভন্নভাদব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাদমর অবমাননা করা হদে, অথি আমরা জারন না 
শয, এর পররণাম কি ভয়াবহ। এ রবষদয় আমাদের সরিক 
জ্ঞান থাকা িুবই জরুরী। আদলািয প্রবদে  রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর অবমাননার পররণাম ও 
শারি সম্পদকয আদলাকপাি করা হদলা: 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর সম্মান ও 
মযযাো: 

মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর সম্মান ও 
মযযাো আল্লাহ িা‘আলা রনধযারণ কদরদেন। িাই ইো 
কদর িার মযযাো শকউ বাড়াদি বা কমাদি পারদব না। 
িারা নবীদক রনদয় যিই কটূরি এবং অবমাননা কদরদে 
আল্লাহ িিই িাাঁর মযযাো বৃরদ্ধ কদরদেন। আল্লাহ বদলন,  

َنا﴿ َركَۡۡلََكَۡۡوَرَفع   [ ٤: الرشح] ﴾٤ۡۡذِك 

“আর আমরা আপনার িযারিদক উচ্চ মযযাো োন 
কদররে।” [সূরা আল-ইনরশরাহ, আয়াি: ৪] প্ররিরেন পাাঁি 
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ওয়াি সালাদির আযাদন রবশ্ববযাপী মসরজদে মসরজদে 
িাাঁর নাম উচ্চাররি হদে। মুয়ারিন শঘাষণা রেদে,  

ْشَهد  »
َ
ن   أ

َ
ًدا أ َم  ول   حم   «اهلله  رَس 

(আশহােু আন্না মুহাম্মাোর রাসূলুল্লাহ্) “আরম সােয রেরে 
শয, মুহাম্মাে আল্লাহর রাসূল।” রনদে িাাঁর সম্মান ও 
মযযাো সম্পদকয আদলাকপাি করা হদলা:    

এক. উত্তম িররত্র ও মাধুযযপূণয আিরদণর অরধকারী  
আমাদের রপ্রয় নবী মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম রেদলন উত্তম িররত্র ও মাধুযযপূণয আিরদণর 
অরধকারী। এ রবষদয় স্বয়ং আল্লাহ িা‘আলাই প্রশংসা কদর 
বদলন,   

قۡنۡلََعَلَِٰۡۡإَون َكۡ﴿
له  [ ٤: القلم] ﴾٤َۡعِظيمۡ ۡخه

“আর অবশযই িুরম মহান িররদত্রর ওপর প্ররিরষ্ঠি। [সূরা 
আল-কালাম, আয়াি: ৪] অনুরূপভাদব আবূ হুরায়রা 
রারেয়াল্লাহু ‘আনহু বরণযি হােীদস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বদলন,  
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ثْت   إهن َما» مَ  ب عه َتمِّ
 
مَ  أل ْخاَلقه  َمََكره

َ
 «األ

“রনিয় আরম মহৎ িারররত্রক গুণাবলীর পূণযিা োন করার 
উদেদশয শপ্রররি হদয়রে।”1 

েুই. রিরন রবশ্ববাসীর জনয রহমিস্বরূপ 

আল্লাহ িা‘আলা মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লামদক শুধু মানবমেলী নয় সকল সৃরষ্টকুদলর 
জনযই রহমি রহদসদব শপ্ররণ কদরদেন। এ প্রসদে আল্লাহ 
িা‘আলা বদলন,    

ر َسل َنََٰكَۡۡوَما ۡ﴿
َ
ۡۡأ َةٗۡۡإِل   [ ١٠٧: االنبياء] ﴾١٠٧ۡۡل ِل َعَٰلَِميَۡۡرَۡح 

“আর আমরা শিামাদক রবশ্ববাসীর জদনয শকবল 
রহমিস্বরূপ শপ্ররণ কদররে।” [সূরা আল-আরিয়া, আয়াি: 
১০৭]  

আবূ সাদলহ শথদক বরণযি, রিরন বদলন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম শডদক বলদিন, 

                                                           
1 সুনান বায়হাকী, হােীস নং ২০৫৭১। 
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َها يَا» يُّ
َ
نَا إهن َما انل اس   أ

َ
ْهَداة   رَْْحَة   أ  «م 

“রনিয় আরম উপহারস্বরূপ প্রেত্ত রহমি রবদশষ।”2  

রিন. রিরন শশষ নবী   
িাাঁর ববরশদষ্টযর অনযিম একরট রেক হদে, রিরন হদেন 
নবী পরস্পরা পররসমাপ্তকারী-শশষ নবী। িারপর আর 
শকাদনা নবী আসদবন না। কুরআন মাজীদে আল্লাহ 
িা‘আলা শঘাষণা কদরন,   

ا﴿ دۡ ََۡكنَۡۡم  َم  بَا ُۡۡمه
َ
َحدۡ ۡأ

َ
ِنۡأ مۡ ۡم  وَلَۡۡوَلَِٰكنۡر َِجالِكه ِۡۡر سه ۡوََخاَتمَۡۡٱّلل 

ۡ ِ ۡهَۡوََكنََۡۡن ۡۡۧٱنل بِي  ِۡۡٱّلل  ل  ءۡنۡبِكه  [ ٤٠: زاباالح] ﴾٤٠َۡعلِيٗماََۡش 

“মুহাম্মাে শিামাদের শকাদনা পুরুদষর রপিা নন, বরং রিরন 
আল্লাহর রাসূল এবং শশষ নবী। আর আল্লাহ সবরকেু 
সম্পদকয সবযজ্ঞ।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াি: ৪০] 

                                                           
2 মুসিােরাক রলল-হারকম, হােীস নং ১০০। 
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িার. সকল নবী-রাসূলদের ওপর িাাঁদক শেষ্ঠত্ব োন করা 
হদয়দে 

যুদগ যুদগ শযসব নবী ও রাসূল আগমন কদরদেন িাদের 
ওপর মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামদক শেষ্ঠত্ব 
শেওয়া হদয়দে। আবূ হুরায়রা রারেয়াল্লাহু ‘আনহু বরণযি 
হােীদস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বদলদেন, 

لْت  » نْبهيَاءه  ىلَعَ  ف ضِّ
َ
ت   األ هسه يت   ب ْعطه

 
عَ  أ ْت   الََْكهمه  َجَوامه  بهالرُّْعبه  َون ِصه

ل ْت  حه
 
َ  َوأ لَْت  الَْغنَائهم   له عه َ  وَج  رْض   له

َ
وًرا األ ًدا َطه  لْت   َوَمْسجه رْسه

 
 إهَل  وَأ

تهمَ  ََكف ةً  اْْلَلْقه  َ  وَخ   «انل بهيُّونَ  به

“েয়রট রেক শথদক সকল নবীদের ওপর আমাদক শেষ্ঠত্ব 
োন করা হদয়দে। আমাদক জাওয়ারম‘উল কারলম িথা 
বযাপক অথযদবাধক সংরেপ্ত বাকয বলার শযাগযিা শেওয়া 
হদয়দে, আমাদক ভীরি (শত্রুর অিদর আমার বযাপাদর 
ভদয়র সঞ্চার করা) দ্বারা সাহাযয করা হদয়দে, গনীমদির 
মাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পে) আমার জদনয ববধ করা হদয়দে, 
আমার জদনয সকল ভূরমদক পরবত্র ও সাজোর উপযুি 
করা হদয়দে, আরম সকল মানুদষর িদর শপ্রররি হদয়রে 
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এবং আমার মাধযদম নবুওয়াি পরস্পরা শশষ করা 
হদয়দে।”3 

পাাঁি. িাাঁদক রনদজর জীবদনর শিদয়ও শবরশ ভালবাসা 
ঈমাদনর োবী  
শয বযরির মদধয রাসূদলর ভাদলাবাসা থাকদব না, শস 
শকাদনা রেন মুরমন হদি পারদব না। এমনরক রনদজর 
জীবন শথদকও িার প্ররি শবরশ ভাদলাবাসা থাকদি হদব।  
কুরআদন বলা হদয়দে, 

َلَٰۡۡٱنل ِبُّۡ﴿ و 
َ
ِمنِيَۡۡأ ؤ  ۡ ِۡمنۡ ۡبِٱل مه ِسِهم  نفه

َ
 [  ٦: االحزاب] ﴾أ

“নবী, মুরমনদের কাদে িাদের রনজদের শিদয় ঘরনষ্ঠির”। 
[সূরা আল-আহযাব, আয়াি: ৬]  

এ রবষদয় রনদোি হােীসরট অিযি গুরুত্বপূণয:  

আনাস রারেয়াল্লাহু ‘আনহু শথদক বরণযি, রিরন বদলন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বদলদেন, 

                                                           
3 সহীহ মুসরলম, হােীস নং ১১৯৫। 
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ن   اَل » مْ  ي ْؤمه ك  َحد 
َ
ك ونَ  َحّت   أ

َ
َحب   أ

َ
نْ  إهََلْهه  أ هه  مه ه هه  َواِله  َوانل اسه  َوَوَِله

مْجَعهنيَ 
َ
 «أ

“শিামাদের শকউ মুরমন হদি পারদব না, যিেণ না আরম 
িার কাদে িার সিান, রপিা ও সমগ্র মানুষ শথদক 
রপ্রয়িম হদবা।”4 অথযাৎ সবার শিদয় িাাঁদক শবরশ 
ভাদলাবাসদি হদব।  

েয়. িাাঁর শাফা‘আি কবুল হদব 

রকয়ামদির করিন মুসীবদির রেদন আল্লাহ িা‘আলার 
অনুমরিক্রদম রিরন গুনাহগার উম্মাদির জনয শাফা‘আি 
করদবন। আবূ সাঈে িুেরী রারেয়াল্লাহু ‘আনহু বরণযি 
হােীদস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বণযনা 
কদরন,  

نَا»
َ
نَا فَْخَر، َوالَ  آَدَم، َوَِله  َسيِّد   أ

َ
ل   َوأ و 

َ
رْض   تَنَْشقُّ  َمنْ  أ

َ
 يَْومَ  َعنْه   األ

، يَاَمةه نَا فَْخَر، َوالَ  الْقه
َ
ل   َوأ و 

َ
ل   َشافهٍع، أ و 

َ
ٍع، َوأ َشف  هَواء   فَْخَر، َوالَ  م   َول

ي احْلَْمده  ، يَْومَ  بهيَده يَاَمةه  «فَْخرَ  َوالَ  الْقه

                                                           
4 সহীহ বুিারী, হােীস নং ১৪। 
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“রকয়ামদির রেন আরম সকল আেম সিাদনর শনিা। 
এদি শকাদনা গবয-অহঙ্কার শনই। শসরেন আমার হাদি 
প্রশংসার ঝাো থাকদব িাদি শকাদনা গবয-অহঙ্কার শনই। 
আেম শথদক রনদয় যি নবী-রাসূল আদেন সকদলই 
আমার ঝাোর রনদি থাকদবন। আরম হরে প্রথম 
সুপাররশকারী এবং আমার সুপাররশই সবযপ্রথম কবুল করা 
হদব। এদি শকাদনা গবয-অহঙ্কার শনই।”5 

সাি. রিরনই সবযপ্রথম জান্নাদি প্রদবশকারী বযরি   

রিরনই সবযপ্রথম জান্নাদি প্রদবশকারী বযরি হদবন। এ 
রবষদয় আনাস রারেয়াল্লাহু ‘আনহু বরণযি হােীদস এদসদে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বদলন,  

يَاَمةه  يَْومَ  اْْلَن ةه  بَاَب  ته آ» ْستَْفتهح   الْقه
َ
ول   فَأ ن   َفيَق  نَْت  َمنْ  اْْلَازه

َ
ق ول   أ

َ
 فَأ

د   َم  ول  . حم  ْرت   بهَك  َفيَق  مه
 
ْفتَح   الَ  أ

َ
َحدٍ  أ

َ
  «َقبْلََك  أل

“জান্নাদির েরজায় আরমই সবযপ্রথম করাঘাি করব, 
িিন িাদযন (প্রহরী) রজদজ্ঞস করদব, শক আপরন? আরম 

                                                           
5 ইবন মাজাহ, হােীস নং ৪৩০৮। 
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বলব, মুহাম্মাে। শস বলদব, আপনার জদনযই শিালার 
বযাপাদর রনদেযরশি হদয়রে, আপনার পূদবয কাদরা জদনয 
িুলব না।”6 

আট. িাাঁর আেশযই সদবযাত্তম  

যারা আল্লাহর সন্তুরষ্ট, জান্নাদির আশা এবং জাহান্নাম 
শথদক মুরি প্রিযাশা কদরন রিরন িাদের সকদলর জদনয 
উত্তম আেশয। কুরআন মাজীদে আল্লাহ িা‘আলা বদলন,   

مۡ ََۡكنَۡۡل َقدۡ ﴿ ولِِۡۡفَۡۡلكه ِۡۡرَسه َوة ۡۡٱّلل  س 
ه
وا ََۡۡكنَۡۡل َِمنَۡحَسَنة ۡۡأ َۡۡيَر جه ۡٱّلل 

َو مَۡ ََۡۡوَذَكرَۡۡٱٓأۡلِخرََۡۡوٱۡل   [  ٢١: االحزاب] ﴾٢١َۡكثرِٗياۡٱّلل 

“যারা আল্লাহ ও শশষ রেবদসর আশা রাদি এবং 
আল্লাহদক অরধক স্মরণ কদর িাদের জদনয রাসূলুল্লাহর 
মাদঝই রদয়দে উত্তম আেশয।” [সূরা আল-আহযাব, 
আয়াি: ২১] 

                                                           
6 সহীহ মুসরলম, হােীস নং ৫০৭। 
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নয়. সকল শেদত্র িাাঁর অনুসরণ ঈমানোর হওয়ার শিয 
রিরন শযসব রবষদয় আদেশ কদরদেন িা পালন করা এবং 
যা রনদষধ কদরদেন িা শথদক রবরি থাকদি হদব। 
শকননা িা ঈমানোর হওয়ার শিয। কুরআদন মাজীদে 
আল্লাহ িা‘আলা বদলন,  

مۡهَۡوَما ۡ﴿ َٰكه ولهَۡۡءاتَى وههۡۡٱلر سه ذه مۡ َۡوَماۡفَخه وا  َۡۡعن هۡهَۡنَهىَٰكه وا ۡۡفَٱنَتهه َ َۡۡوٱت قه ۡٱّلل 
َۡۡإِنۡ   [  ٧: احلرش] ﴾٧ۡۡٱل عَِقاِبَۡۡشِديدۡهۡٱّلل 

“আর রাসূল শিামাদের জনয যা রেদয়দেন িা শিামরা 
গ্রহণ কর, আর যা শথদক শস শিামাদের রনদষধ কদর িা 
শথদক রবরি হও।” [সূরা আল-হাশর, আয়াি: ৭]  

আবেুল্লাহ ইবন ‘আমর ইবনুল ‘আস রারেয়াল্লাহু আনহু 
শথদক বরণযি, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
বদলদেন, 

ن   ال» مْ  ي ْؤمه ك  َحد 
َ
ونَ  َحّت   أ هَما َتبًَعا َهَواه   يَك  ئْت   ل  «بههه  جه
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“শিামাদের শকউ পররপূণয মুরমন হদি পারদব না যিেণ 
না শিামাদের প্রবৃরত্ত আমার অনুসরণ কদর।”7 

েশ. িাাঁর নাম শুনদল সালাি ও সালাম রেদি হয়  

আল্লাহ িা‘আলা িার মযযাোদক সমুন্নি করার জনয 
সালাি ও সালাম পাদির রনদেযশ প্রোন কদরদেন। সূরা 
আল-আহযাদবর ৫৬ নং আয়াদি বলা হদয়দে,  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينََۡۡيَٰٓ وا َۡۡعلَي هِۡوا َۡصلَُّۡۡءاَمنهوا ۡۡٱَّل  لِيًماَۡوَسل ِمه : االحزاب] ﴾٥٦ۡتَس 

٥٦] 

“শহ মুরমনগণ, শিামরাও নবীর ওপর েুরূে পাি কর এবং 
িাদক যথাযথভাদব সালাম জানাও।” [সূরা আল-আহযাব, 
আয়াি: ৫৬] 

অনুরূপভাদব আনাস ইবন মারলক রারেয়াল্লাহু ‘আনহু 
শথদক বরণযি, নবী সল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বদলদেন,  

                                                           
7 সারহুস সুন্নাহ, হােীস নং ১০৪, িদব এর সনে েুবযল। 
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َدةً  َصاَلةً  ََعَ   َصّل   َمنْ »  وََحط   ، َصلََواٍت  َعرْشَ  َعلَيْهه  اّلل    َصّل   َواحه
 «َدرََجاٍت  َعرْشَ  بهَها َوَرَفَعه   ، َسيِّئَاٍت  َعرْشَ  بهَها َعنْه  

“শয বযরি আমার ওপর একবার সালাি পাি করদব 
আল্লাহ িাদক েশবার সালাি পাি কদরন, েশরট গুনাহ 
মুদে রেদবন এবং েশরট মযযাোয় ভূরষি করদবন।”8 

এগাদরা. িাাঁর ওপর কুরআন অবিীণয করা হদয়দে  

আল্লাহ িা‘আলা যুদগ যুদগ মানবিার রহোয়াদির জনয 
শযসব রকিাব অবিীণয কদরদেন, িার মদধয আল-কুরআন 
হদলা সবযদশষ আসমানী রকিাব, যা মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর ওপর অবিীণয হদয়দে। আল্লাহ 
িা‘আলা বদলন 

ِينَۡ﴿ َٰلَِحَٰتِۡۡوََعِملهوا َۡۡءاَمنهوا َۡۡوٱَّل  َِلۡۡبَِماَۡوَءاَمنهوا ۡۡٱلص  َٰۡۡنهز  دۡ ََۡعَ َم  ۡوَههوَُۡۡمه
َقُّۡ ب ِِهمۡ ِۡمنۡٱۡل  رَۡۡر  مۡ َۡكف  َۡۡعن هه ِ لَحَۡۡاتِِهمۡ ۡ ََۡسي  ص 

َ
مۡ َۡوأ  [  ٢:حممد] ﴾٢ۡبَالَهه

                                                           
8 সুনান নাসাঈ, হােীস নং ১২৯৭। 
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“আর যারা ঈমান এদনদে, সৎকময কদরদে এবং 
মুহাম্মাদের প্ররি যা নারযল করা হদয়দে িাদি ঈমান 
এদনদে, আর িা িাদের রদবর পে শথদক (দপ্রররি) 
সিয, রিরন িাদের শথদক িাদের মন্দ কাজগুদলা েূর 
কদর রেদবন এবং রিরন িাদের অবস্থা সংদশাধন কদর 
শেদবন।” [সুরা মুহাম্মাে, আয়াি: ২] 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর অবমাননা: 

রবশ্ব মানবেলীর রহোয়াদির জনয আমাদের রপ্রয় নবী 
মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামদক শপ্ররণ করা 
হদয়দে। রকন্তু েুঃিজনক হদলও সিয এই শয, রিরন 
রবরভন্ন সময় নানা রকদমর বাধা রবপরত্ত ও অবমাননার 
রশকার হদয়দেন। এ রবষদয় আল্লাহ িা‘আলা বদলন,  

﴿ِۡ َٰل اۡنَِب ۡنۡلِكه َِۡۡجَعل َناَۡكَۡوَكَذ و ٗ نِسَۡۡشَيَِٰطيََۡۡعده ِ
ن ِۡۡٱۡل  ِ

ۡيهوِحَۡۡوٱۡل 
مۡ  هه ضه ۡۡإَِلََٰۡۡبع  رهَفَۡۡبع ض  لِۡۡزهخ  وٗراۡ ۡٱل َقو  ره َۡفَعلهوهه َۡۡماَۡربَُّكَۡۡشا ءََۡۡولَوۡ ۡغه
مۡ  ونََۡۡوَماۡفََذر هه ََته  [ ١١٢: االنعام] ﴾١١٢َۡيف 

“আর এমরনভাদবই আমরা প্রদিযক নবীর জদনয বহু 
শয়িানদক শত্রুরূদপ সৃরষ্ট কদররে, িাদের কিক শয়িান 
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মানুদষর মদধয এবং কিক শয়িান রজন্নদের মধয শথদক 
হদয় থাদক, এরা এদক অপরদক কিগুদলা মদনামুগ্ধকর, 
শধাাঁকাপূণয ও প্রিারণাময় কথা দ্বারা প্রদরারিি কদর থাদক, 
আর আপনার রদবর ইো হদল িারা এমন কাজ করদি 
পারি না। সুিরাং আপরন িাদেরদক এবং িাদের রমথযা 
রিনাগুদলাদক বজযন কদর িলুন।” [সূরা আল-আন‘আম, 
আয়াি: ১১২]  

িাাঁর ওপর নবুওয়ািী জীবদনর শুরু শথদক আজ পযযি 
রবরভন্ন রকদমর কটূরি, অবমাননা এমনরক িাাঁর 
পররবাদরর ওপর অপবাে শেওয়া হদয়দে। িাাঁর নাম 
রবকৃরি করা, িার িররত্র রনদয় আপরত্তকর মিবয করা, 
রবরভন্ন ইবােি রনদয় বযে করাসহ নানাভাদব পরত্রকা, ব্লগ, 
শফসবুক ও রবরভন্ন রমরডয়ায় িাাঁদক অবমাননা করা হদে। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর অবমাননা 
কি বড় জঘনয অপরাধ িা রনদোি রবষয় শথদক আদরা 
সুস্পষ্ট হয়।  
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এক. মানবারধকার লঙ্ঘন  

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর ওপর অপবাে ও 
িাাঁর বযাপাদর কুৎসা রটনা মানবারধকার লঙ্ঘন। এ 
ধরদনর জঘনয কাজ শকাদনা রবদবকবান মানুষ করদি 
পাদর না। যারা এ ধরদণর কাদজ রলপ্ত থাদক মানবারধকার 
লঙ্ঘদনর োদয় িাদেদরদক েরেি হদি হদব।    

েুই. রাসূদলর অবমাননা অননরিক কাজ 

মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম িাাঁর কমযময় 
জীবদন সো বযি রেদলন -কীভাদব মানুদষর কলযাণ লাভ 
করা যায়। িার শগাটা জীবন রেল মানব কলযাদণ 
রনদবরেি। অপদরর কষ্ট সহয করদিন না রিরন। 
কুরআনুল কারীদম এদসদে,  

مۡ ۡلََقدۡ ﴿ ولۡ َۡجا َءكه ِنۡ ۡرَسه مۡ ۡم  ِسكه نفه
َ
َۡۡعنِتُّمۡ َۡماۡلَي هِۡعََۡۡعزِيزۡ ۡأ َۡحرِيص 

م ِمنِيََۡۡعلَي كه ؤ  ۡۡبِٱل مه  [  ١٢٨: اتلوبة] ﴾١٢٨ۡۡر ِحيمۡ ۡرَءهوف 

“শিামাদের রনকট একজন রাসূল এদসদে, শয শিামাদের 
মদধযরই একজন। শিামাদের েরি হওয়া িাাঁর পদে 
েুঃসহ কষ্টোয়ক, শিামাদের সারবযক কলযাদণরই শস 
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কামনাকারী। ঈমানোর শলাকদের জনয শস সহানুভূরি 
সম্পন্ন ও করুণারসি।” [সূরা আি-িাওবাহ্ , আয়াি: 
১২৮] 

রিন. রাসূদলর অবমাননা শারিদযাগয অপরাধ  

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামদক অবজ্ঞা করা, িুে 
জ্ঞান করা, িার শাদন শবয়ােবী করা, অথযাৎ িার প্ররি 
অবমাননাকর শকাদনা উরি করা শারিদযাগয অপরাধ। 
প্ররসদ্ধ আদলম কাজী ইয়ায রহ. বদলন, 

 حيك كذلك و سابه و املسلمني من متنقصه قتل ىلع األمة أمجعت
 تكفريه و قتله ىلع اإلمجاع واحد غري عن

“উম্মদির ওলামাদয় শকরাম এ বযাপাদর একমি শয, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামদক গারল শেওয়া 
বা িাদক অসম্মান করার শারি হদে হিযা করা। এ 
বযাপাদর সকদলর ইজমা হদয়দে, শয বযরি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামদক গারল রেদব বা িার 
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অসম্মান করদব শস কাদফর হদয় যাদব এবং িার শারি 
মৃিুযেে।”9 

িার. রাসূদলর প্ররি অবমাননা একরট রফিনাহ  

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর শাদন অবমাননা 
একরট রফিনাহ-ফাসাে িুলয অপরাধ। কারণ, এর লেয 
হদলা মানুদষর মদধয রবদভে সৃরষ্ট করা ও সমাদজ অশারি 
বিরর করা। রভন্নধমযাবলিীদের প্ররি রহংসার আগুন 
জ্বারলদয় শেওয়াসহ ধমযরপ্রয় মানুষদক আঘাি করা।  

পাি. রাসূদলর অবমাননা একরট যুলুম 

িররত্র হদে মানব জীবদনর এক অমূলয সম্পে। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম রেদলন সদবযাত্তম িররদত্রর 
অরধকারী। শয রাসূদলর িারররত্রক সারটযরফদকট স্বয়ং আল্লাহ 
রাবু্বল আলামীন রেদয়দেন িার বযাপাদর অবমাননাকর 
উরি করা িরম যুলুম রভন্ন অনয রকেুই নয়। সুিরাং িাাঁর 

                                                           
9 আস-সাররমুল মাসলূল: (১/৯)। 
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িররদত্রর রবরুদদ্ধ কথা বলা কি বড় যুলুম িা বলার 
অদপো রাদি না।  

েয়. রাসূদলর অবমাননা রাষ্ট্রদরাহীিার শারমল 

গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাদেদশর সংরবধাদনর ৪১ নং ধারায় 
প্রদিযক বযরিদক িার ধময পালন ও সংরেদণর অরধকার 
শেওয়া হদয়দে। অনয শকাদনা ধময বা শকাদনা ধদমযর শনিার 
রবষদয় কটূরি করা সংরবধান িথা রাষ্ট্ররবদরাধী কাজ। 
সুিরাং যারাই এ কাজরট করদব িারা রাষ্ট্রদরাহীিার 
অপরাদধ অপরাধী।  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর অবমাননার 
পররণাম ও শারি: 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর অবমাননা 
এবং িাাঁদক রবদ্রূপ করার অরধকার কাদরা শনই। শয 
রাসূলদক অবমাননা এবং িাাঁদক রবদ্রূপ করদব িার 
পররণাম হদব অিযি ভয়াবহ। আর এ অপরাদধর জনয 
িাদক শারিও শপদি হদব। রনদোি আদলািনায় রাসূদলর 
অবমাননার পররণাম সম্পদকয আদলাকপাি করা হদলা : 
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এক. কারফর ও মুরিাে বা ধমযিযাগী হদয় যাদব    

শয রাসূদলর অবমাননা করদব শস মুরিাে বা ধমযিযাগী 
এবং কারফর রহদসদব রবদবরিি হদব। এ রবষদয় কুরআন 
মাজীদে বলা হদয়দে, 

ونَََۡۡي َذرۡه﴿ َنَٰفِقه نۡٱل مه
َ
َلۡۡأ وَرة َۡۡعلَي ِهمۡ ۡتهََن  مۡسه ۡ ِۡفۡۡبَِماۡتهنَب ِئههه ۡقهلِۡۡقهلهوبِِهم 

ا ۡ زِءهو  َته  َۡۡإِنۡ ۡٱس  اُۡمه رِجۡ ۡٱّلل  ونَۡۡم  مۡ َۡولَئِن٦٤ََۡۡت َذره َهه ۡل 
َ
ولهنۡ َۡسأ ۡإِن َماَۡۡلَقه

ن ا ۡۡكه ۡ ََۡنهوضه ِۡۡقهل َۡۡونَل َعبه بِٱّلل 
َ
َٰتِهِۦۡأ وِِلِۦَۡوَءاَي نتهمۡ َۡورَسه زِءهونَۡۡكه تَه  ٦٥ۡۡتَس 

وا َۡۡلۡ َتِذره تهمۡقَدۡ َۡتع  دََۡۡكَفر  ۡ َۡبع  م  ۡۡإِنۡإِيَمَٰنِكه مۡ َۡطا ئَِفة َۡۡعنۡن ع فه ِنكه ۡم 
ۡ ِب  َۡۡطا ئَِفَۢةۡنهَعذ 

َ
مۡ بِأ  [  ٦٦  ،٦٤: اتلوبة] ﴾٦٦ُۡمه رِِميَََۡۡكنهوا ۡۡن هه

“মুনারফকরা ভয় কদর শয, িাদের রবষদয় এমন একরট 
সূরা অবিীণয হদব, যা িাদের অিদরর রবষয়গুদলা জারনদয় 
রেদব। বল, ‘শিামরা উপহাস করদি থাক। রনিয় আল্লাহ 
শবর করদবন, শিামরা যা ভয় করে। আর যরে িুরম 
িাদেরদক প্রশ্ন কর, অবশযই িারা বলদব, ‘আমরা 
আলাপিাররিা ও শিল-িামাশা কররেলাম। বল, ‘আল্লাহ, 
িাাঁর আয়ািসমূহ ও িাাঁর রাসূদলর সাদথ শিামরা রবদ্রূপ 
কররেদল? শিামরা ওযর শপশ কদরা না। শিামরা 
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শিামাদের ঈমাদনর পর অবশযই কুফুরী কদরে। যরে 
আমরা শিামাদের শথদক একরট েলদক েমা কদর রেই, 
িদব অপর েলদক আযাব রেব। কারণ, িারা হদে 
অপরাধী।” [সূরা আি-িাওবাহ, আয়াি: ৬৫-৬৬] 

েুই. েুরনয়াদি আল্লাহর লা‘নিপ্রাপ্ত ও আরিরাদি করিন 
শারির সমু্মিীন হদব   
শয রাসূদলর অবমাননা করদব শস েুরনয়াদি আল্লাহর 
লা‘নিপ্রাপ্ত ও আরিরাদি করিন শারির সমু্মিীন হদব। এ 
রবষদয় কুরআন মাজীদে বলা হদয়দে, 

ِينَۡۡإِنۡ ﴿ ذهونَۡۡٱَّل  َۡۡيهؤ  وَِلهۥۡٱّلل  مۡهَۡورَسه ۡهۡلََعَنهه ن َياِۡفۡۡٱّلل  َعدۡ َۡوٱٓأۡلِخَرةِۡۡٱدلُّ
َ
َۡوأ

مۡ  ِهيٗناَۡعَذاٗباۡلَهه  [ ٥٧: االحزاب] ﴾٥٧ۡمُّ

“রনিয় যারা আল্লাহ্ ও িাাঁর রাসূলদক কষ্ট শেয়, আল্লাহ 
িাদের প্ররি েুরনয়া ও আরিরাদি অরভসম্পাি কদরন 
এবং িাদের জনয প্রস্তুি শরদিদেন অবমাননাকর শারি।” 
[সূরা আল-আহযাব, আয়াি: ৫৭] আর রাসূলদক 
অবমাননা এবং িাাঁদক রবদ্রূপ করার মাধযদম িাাঁদক 
সবদিদয় শবরশ কষ্ট শেওয়া হয়।  
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এ রবষদয় হােীদস এদসদে, আনাস রারেয়াল্লাহু আনহু 
শথদক বরণযি, রিরন বদলন, 

ل   ََكنَ » انهيًّا رَج    نَِْصَ
َ
  ْسلََم،فَأ

َ
ْمَراَن، َوآَل  ابلََقَرةَ  َوقََرأ  يَْكت ب   فَََكنَ  عه

 ِّ هلن به انهيًّا، َفَعادَ  وََسل َم، َعلَيْهه  اهلل   َصّل   ل ول   فَََكنَ  نَِْصَ  يَْدرهي َما: َيق 
د   َم  َماتَه   هَل   َكتَبْت   َما إهال   حم 

َ
ْصبَحَ  فََدَفن وه ، اّلل    فَأ

َ
 لََفَظتْه   َوقَدْ  فَأ

، رْض 
َ
دٍ  فهْعل   َهَذا: َفَقال وا األ َم  ْصَحابههه  حم 

َ
ا َوأ ْم، َهَرَب  لَم  نْه  وا مه  نَبَش 

بهنَا َعنْ  لَْقوْه ، َصاحه
َ
وا فَأ وا، هَل   فََحَفر  ْعَمق 

َ
ْصبَحَ  فَأ

َ
 لََفَظتْه   َوقَدْ  فَأ

، رْض 
َ
دٍ  فهْعل   َهَذا: َفَقال وا األ َم  ، حم  ْصَحابههه

َ
وا َوأ بهنَاَص  َعنْ  نَبَش  ا احه  لَم 

مْ  َهَرَب  نْه  لَْقوْه ، مه
َ
وا فَأ وا هَل   فََحَفر  ْعَمق 

َ
رْضه  فه  هَل   َوأ

َ
وا، َما األ  اْستََطاع 

ْصبَحَ 
َ
، لََفَظتْه   َوقَدْ  فَأ رْض 

َ
وا األ ن ه  : َفَعلهم 

َ
نَ  لَيَْس  أ ، مه لَْقوْه   انل اسه

َ
 «فَأ

“এক বযরি নাসারা রেল, শস ইসলাম গ্রহণ করল এবং 
সূরা আল-বাকারা ও আদল ইমরান রশিল। শস নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর রনকট শকরানীর কাজ 
করি। শস পুনরায় নাসারা হদয় শগল এবং বলদি লাগল 
মুহাম্মে আরম যা রলরি িাই বদল, এর বারহদর শস আর 
রকেুই জাদন না। এরপর শস মারা শগল, িিন িার 
সাথীরা িাদক োফন করল, সকাদল উদি শেিল িার লাশ 
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বাইদর পদড় আদে, িিন নাসারারা বলদি লাগল, 
মুহাম্মদের সাথীরা এই কাজ কদরদে; শকননা শস িাদের 
েীন িযাগ কদররেল। িিন িারা আদরা গভীর কদর কবর 
িনন কদর িাদক আবার োফন করল, আবার সকাদল 
উদি শেিল িার লাশ বাইদর পদড় আদে। িিন িারা 
বলল, এটা মুহাম্মে এবং িাাঁর সাথীদের কাজ; শকননা শস 
িাদের েীন িযাগ কদর এদসরেল। িিন িারা আবার 
আদরা গভীর কদর কবর িনন করল এবং িাদক োফন 
করল, আবার সকাদল উদি শেিল িার লাশ আবার 
বাইদর পদড় আদে, িিন িারা বুঝল, এটা শকাদনা 
মানুদষর কাজ নয়, িিন িারা িার লাশ বাইদরই পদড় 
থাকদি রেল”।10 

রিন. মৃিুযেদে েরেি হদব  
যরে শকাদনা বযরি রবিাদরর মাধযদম প্রমারণি হয় শয, শস 
রাসূদলর অবমাননা কদরদে, িদব িাদক মুরিাে রহদসদব 
                                                           
10 সহীহ বুিারী, হােীস নং ৩৬১৭; সহীহ মুসরলম, হােীস নং 
২৭৮১। 
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সদবযাচ্চ শারি রহদসদব মৃিুযেে রেদি হদব। এ রবষদয় 
উম্মাদির সকল আদলম একমি হদয়দেন। কারণ, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বদলদেন, 

َل  َمنْ » ينَ  بَد   «فَاْقت ل وه   ه  ده

“শয বযরি িার েীন (ইসলামদক) পররবিযন করদলা িাদক 
শিামরা হিযা কর।”11 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামদক রনদয় কটাে 
ও রবদ্রূপ করার কারদণ একজন সাহাবী িার রনজ 
োসীদকও হিযা কদরদেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম শজদন িুরশ হদয়দেন। হােীদস বরণযি 
হদয়দে  এভাদব: 

ইবন আব্বাস রারেয়াল্লাহু ‘আনহুমা শথদক বরণযি, রিরন 
বদলন, 

                                                           
11 সহীহ বুিারী, হােীস নং ৩০১৭, ৬৯২২; রিররমযী, হােীস নং 
১৪৫৮; আবূ োউে, হােীস নং ৪৩৫৩; নাসাঈ, হােীস নং ৪০৭০। 
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ن  »
َ
ْعَم  أ

َ
مُّ  هَل   ََكنَْت  أ

 
 َوَتَقع   -وسلم عليه اهلل صّل- انل به   تَْشت م   َوَِلٍ  أ

يهه  ر َها تَنْتَهه  فَالَ  َفيَنَْهاَها فه ر   فَالَ  َوَيزْج  ا - اَل قَ  - َتْْنَجه  َذاَت  ََكنَْت  فَلَم 
ِّ  فه  َتَقع   َجَعلَْت  ََلْلَةٍ  ه   -وسلم عليه اهلل صّل- انل به َخذَ  َوتَْشتهم 

َ
 فَأ

ْغَوَل    َبْطنهَها فه  فَوََضَعه   الْمه
َ
 رهْجلَيَْها َبنْيَ  فََوَقعَ  َفَقتَلََها َعلَيَْها َوات َكأ

ْفل   نَاكَ  َما فَلََطَخْت  طه مه  ه  ْصبَحَ  افَلَم   بهاِل 
َ
هَك  ذ كهرَ  أ وله  َذل هَرس  ه  ل - اّلل 

د  » َفَقاَل: انل اَس  فََجَمعَ  -وسلم عليه اهلل صّل نْش 
َ
َ  أ الً  اّلل   َما َفَعَل  رَج 

ْعَم  َفَقامَ . «قَامَ  إهال   َحق   َعلَيْهه  له  َفَعَل 
َ
ى األ وَ  انل اَس  َيتََخط  لَْزل   وَه   َيََتَ

ِّ  يََدىه  َبنْيَ  َقَعدَ  َحّت   وَل  يَا َفَقاَل  -وسلم عليه اهلل صّل- انل به ه  رَس   اّلل 
نَا

َ
ب َها أ َك  ََكنَْت  َصاحه ْنَهاَها فهيَك  َوَتَقع   تَْشتهم 

َ
ر َها تَنْتَهه  فَالَ  فَأ زْج 

َ
 َوأ

ر   فَالَ  نَْها َوله  َتْْنَجه ثْل   اْبنَانه  مه يَقةً  به  َوََكنَْت  اللُّْؤل َؤَتنْيه  مه ا َرفه  فَلَم 
َك  َجَعلَْت  ابْلَارهَحةَ  نَته َكَ  َخْذت   فهيَك  َوَتَقع   تَْشتهم 

َ
ْغَوَل  فَأ  فَوََضْعت ه   الْمه

ت   َبْطنهَها فه 
ْ
ُّ  َفَقاَل . َقتَلْت َها َحّت   َعلَيَْها َوات َكأ  عليه اهلل صّل- انل به

الَ » -وسلم
َ
وا أ ن   اْشَهد 

َ
 «َهَدر   َدَمَها أ

“একজন অে বযরির একরট উদম্ম ওয়ালাে (দয োসীর 
গদভয মারলদকর সিান জন্মগ্রহণ কদরদে) োসী রেল। ঐ 
োসী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামদক অযথা 
কটূরি করদিা। অে বযরি িাদক রবরি থাকার রনদেযশ 
রেদিন ও রনবৃি করার শিষ্টা করদিন। রকন্তু োসী 
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রকেুদিই রবরি হদিা না। এক রাদি োসী রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামদক রনদয় কটূরি ও গারল-
গালাজ করদি লাগদলা। িিন শলাকরট একরট শকাোল 
রেদয় িার শপদট আঘাি করদলা এবং িাদক হিযা 
করদলা। এ অবস্থায় িার একরট সিান িার েু পাদয়র 
মাঝিাদন পদড় শগল এবং রদি রভদজ শগল। সকাল শবলা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাদমর কাদে রবষয়রট 
জানাদনা হদল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম 
শলাকদের জদড়া করদলন এবং শঘাষণা রেদলন, আল্লাহর 
কসম! শয বযরি আমার জনয গুরুত্বপূণয একরট কাজ 
কদরদে শস শযন অবশযই োাঁড়ায়। িার প্ররি আমারও 
একরট হক রদয়দে। িিন অে শলাকরট কাাঁপদি কাাঁপদি 
মানুদষর কাাঁিার শভে কদর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাদমর রনকট রগদয় বদস পড়দলা। অিঃপর শলাকরট 
বলদলা, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ ঘটনার বযরিরট আরম। আমার 
োসীরট আপনাদক গারল-গালাজ করদিা এবং অযথা িদকয 
রলপ্ত হদিা। আরম িাদক বারণ করদলও শস বারণ হদিা 
না। িার শথদক আমার মুদিার মদিা েু’রট শেদল রদয়দে। 
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িার সাদথ আমার েীঘয রেদনর সুসম্পকয রদয়দে। রকন্তু 
গি রাদি শস যিন আপনাদক গালমন্দ করদি লাগদলা 
আরম িিন িাদক একরট কুিার রনদয় িার শপদট আঘাি 
করর এবং িাদক হিযা করর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইরহ ওয়াসাল্লাম উপরস্থি শলাকদের বলদলন, শিামরা 
সারে থাক! িার রি মূলযহীন শঘাষণা করা হদলা (িাদক 
হিযা করার জনয হিযাকারী অনযায়কারী রহদসদব রবদবরিি 
হদব না)।”12  

িার. শারি না রেদল শগাটা জারি আল্লাহর গযদব পরিি হদব   

রাসূদলর অবমাননা করার পর যরে সামথয থাকার পরও 
শারি না শেওয়া হয় িদব শগাটা জারি আল্লাহর গযদব 
পরিি হদব।  আল-কুরআদন এদসদে, 

َذرِۡ﴿ َيح 
ِينَۡۡفَل  ونَۡۡٱَّل  َالِفه رِهِۦ َۡۡعنۡ ُۡيه م 

َ
نۡأ

َ
مۡ ۡأ وۡ ۡفِت َنةۡ ۡتهِصيَبهه

َ
مۡ ۡأ ۡيهِصيَبهه

ۡ ِۡلمۡ َۡعَذاب 
َ
 [  ٦٣: انلور] ﴾٦٣ۡۡأ

                                                           
12 আবূ োউে, হােীস নং ৪৩৬৩; ত্ববারানী, হােীস নং ১১৯৮৪; 
বুলুগুল মারাম, হােীস নং ১২০৪; োরাকুিনী, হােীস নং ৮৯। 
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“অিএব যারা িাাঁর রনদেযদশর রবরুদ্ধািরণ কদর িারা শযন 
িাদের ওপর রবপযযয় শনদম আসা অথবা যন্ত্রণাোয়ক 
আযাব শপৌঁোর ভয় কদর।” [সূরা আন-নূর, আয়াি: ৬৩]  

পাি. িার সমি আমল বরবাে হদয় যাদব   

যারা রাসুদলর অবমাননার কাদজ জরড়ি থাকদব িাদের 
সমি আমল বরবাে হদয় যাদব। আল্লাহ িা‘আলা বদলন, 

تَِددۡ َۡوَمن﴿ مۡ ۡيَر  ۡۡدِينِهِۦَۡعنِۡمنكه وََۡۡفيَمهت  َلَََٰٓۡۡكفِرۡ ۡوَهه و 
ه
ۡۡئَِكۡفَأ َۡحبَِطت 

مۡ  َمَٰلههه ع 
َ
ن َياِۡفۡۡأ َلَٰٓئَِكَۡۡوٱٓأۡلِخَرةِ ۡۡٱدلُّ و 

ه
َۡۡوأ َحَٰبه ص 

َ
ونَۡۡفِيَهاۡههمۡ ۡٱنل ارِۡ ۡأ َۡخَِِٰله

 [٢١٧: ابلقرة] ﴾٢١٧ۡ

“আর শয শিামাদের মধয শথদক িাাঁর েীন শথদক রফদর 
যাদব, অিঃপর কারফর অবস্থায় মারা যাদব, বস্তুিঃ এদের 
আমলসমূহ েুরনয়া ও আরিরাদি রবনষ্ট হদয় যাদব এবং 
িারাই আগুদনর অরধবাসী।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াি: 
২১৭]  

আমাদের করণীয়: 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামদক রনদয় কটাে 
ও রবদ্রূপ করার মি জঘনয অপরাধ সংগরিি হওয়ার পর 
রনিুপ থাকার শকাদনা সুদযাগ শনই। এ শেদত্র একজন 
ঈমানোর বান্দাহ রহদসদব প্রদিযকরই শযাগযিা অনুযায়ী 
ভূরমকা রািদি হদব। শযসব করণীয় রদয়দে শসগুদলা 
হদলা: 

এক. প্ররিবাে করা  
আমাদের প্রধান করণীয় হদলা, যারা রাসূদলর অবমাননা 
কদর িাদের রবরুদদ্ধ সামথয অনুযায়ী প্ররিবাে করা। 
একজন মুসরলম কিনও এমন হদি পাদর না শয, শস 
মহানবীর অবমাননা হওয়ার কথা জানার পরও রনিুপ 
বদস থাকদব। শকননা এরট একরট মহা অনযায় কাজ। আর 
ঈমাদনর লেণ হদলা অনযাদয়র প্ররিবাে করা।  

ِمنهونَۡ﴿ ؤ  َۡۡوٱل مه ِمَنَٰته ؤ  مۡ َۡوٱل مه هه ِۡلَا ءۡهَۡبع ضه و 
َ
ۡ ۡأ ونََۡۡبع ض  ره مه

 
وِفۡۡيَأ ره ۡبِٱل َمع 

نَۡ نَكرَِۡۡعنَِۡۡوَين َهو  مه
 [  ٧١: اتلوبة] ﴾ٱل 
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“আর মুরমন পুরুষ ও মুরমন নারীরা এদক অপদরর বেু, 
িারা ভাদলা কাদজর আদেশ শেয় আর অনযায় কাজ শথদক 
রনদষধ কদর।” [সূরা আি-িাওবাহ: ৭১]  

এ রবষদয় হােীদস এদসদে, আবূ সাঈে িুেরী রারেয়াল্লাহু 
‘আনহু শথদক বরণযি, রিরন বদলন, আরম রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামদক বলদি শুদনরে, 

ى نْ مَ »
َ
مْ  َرأ نْك  نَْكًرا مه ْه   م  هه  فَلْي َغريِّ عْ  لَمْ  فَإهنْ  بهيَده  فَإهنْ  فَبهلهَسانههه  يَْستَطه

عْ  لَمْ  هَك  فَبهَقلْبههه  يَْستَطه ْضَعف   وََذل
َ
يَمانه  أ   «اإله

“শিামাদের মদধয শয বযরি শকাদনা অনযায় কাজ হদি 
শেদি, িদব শস শযন িা রনদজর হাি দ্বারা পররবিযন কদর 
শেয়। আর যরে শস সেম না হয়, িাহদল শস শযন মুি 
দ্বারা প্ররিহি কদর। আর যরে শস এদিও সেম না হয়, 
িাহদল শস শযন অির রেদয় িা প্ররিহি করার শিষ্টা 
কদর। আর এটা সবদিদয় েুবযল ঈমাদনর পররিয়।”13 

                                                           
13 সহীহ মুসরলম, হােীস নং ১৮২। 



 

35 

 

েুই. শারির বযবস্থা করা  
মহানবীর অবমাননাকারীদের রবিাদরর মাধযদম শারির 
বযবস্থা করা ঈমাদনর োবী। এক শেরণর নামধারী মুসরলম 
িারা বদল, এ রবিার আল্লাহ করদবন। অিএব, আমাদের 
রকেুই করার েরকার শনই। ঈমানোর রহদসদব এ ধরদণর 
কথা বলা শকাদনাভাদবই গ্রহণদযাগয নয়। শকননা রাসূল 
রনদজই িাদক অবমাননা করার শারি কাযযকর কদরদেন 
এবং সাহাবাদয় শকরামও িা বািবায়ন কদরদেন। িাই শয 
মহানবীর অবমাননা কদর িাদক েুরনয়াদিই শারির বযবস্থা 
করদি হদব। ইবন িািাল রাসূদলর প্ররি কটূরি 
কদররেল, শসজনয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ 
ওয়াসাল্লাম িাদক হিযা করার রনদেযশ রেদলন। এ রবষদয় 
হােীদস এদসদে, আনাস ইবদন মাদলক রারেয়াল্লাহু ‘আনহু 
শথদক বরণযি, 

ن  »
َ
وَل  أ ، ََعمَ  َدَخَل  وسلم عليه اهلل صّل اهلله  رَس  هه  وىلََعَ  الَْفتْحه سه

ْ
 َرأ

ْغَفر   ا الْمه ل   َجاءَ  نََزَعه   فَلَم  تََعلِّق   َخَطٍل  اْبنَ  إهن   َفَقاَل  رَج  ْستَاره  م 
َ
 بهأ

 «اْقت ل وه  » َفَقاَل: الَْكْعبَةه 
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“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম মক্কা রবজদয়র 
রেন মক্কায় প্রদবশ কদর মাত্র মাথায় শয শহলদমট পরা 
রেল িা িুলদলন, এমিাবস্থায় এক বযরি এদস বলদলা, 
ইবন িািাল (বাাঁিার জনয) কা‘বার রগলাফ ধদর ঝুদল 
আদে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বলদলন, 
(ঐ অবস্থায়ই) িাদক হিযা কদরা।”14 

রিন. জারিদক সিকয করা  
মহানবীর অবমাননা করার ভয়াবহ পররণাম সম্পদকয 
জারিদক সিকয করা সমদয়র োবী। শকননা শজদন-না 
শজদন, বুদঝ-না বুদঝ নানানভাদব মহানবীর অবমাননা করা 
হদে। এর কারদণ ভয়াবহ রবপযযয় শনদম আসদব। শসজনয 
আমাদের প্রদিযদকরই উরিৎ জারিদক সিকয করা। আল্লাহ 
িা‘আলা সিকয কদর বদলন, 

                                                           
14 সহীহ বুিারী, হােীস নং ১৮৪৬; সহীহ মুসরলম, হােীস নং 
৩৩৭৪। 
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زِئََۡۡولََقدِۡ﴿ تهه  لۡ ۡٱس  ِنۡبِرهسه ِينَۡۡفََحاَقَۡۡقب لَِكۡۡم  وا ۡۡبِٱَّل  مَۡسِخره اِۡمن هه ۡم 
زِءهونَۡۡبِهِۦََۡكنهوا ۡ َته   [ ٤١: االنبياء] ﴾٤١ۡۡيَس 

“আর শিামার পূদবযও অদনক রাসূলদক িাট্টা-রবদ্রূপ করা 
হদয়রেল; পররণাদম িারা যা রনদয় িাট্টা করি িাই 
রবদ্রূপকারীদেরদক রঘদর শফদলরেল।” [সূরা আল-আরিয়া, 
আয়াি: ৪১] 

ۡۡبَل ۡ﴿ ِذفه َق َِۡۡنق  ۡۡبِٱۡل  ۥۡٱل َبَِٰطلََِۡۡعَ هه َمغه وَۡۡفَإَِذاَۡفَيد  مۡهَۡزاهِق  ۡۡهه َۡولَكه
اۡٱل َوي لهۡ ونَِۡۡمم   [  ١٨: االنبياء] ﴾١٨ۡۡتَِصفه

“বরং আমরা রমথযার ওপর সিয রনদেপ করর; ফদল িা 
রমথযাদক িূণয-রবিূণয কদর শেয় এবং রনরমদষই িা রবলুপ্ত 
হয়। আর শিামাদের জনয রদয়দে েুদভযাগ শিামরা যা 
বলে িার জনয।” [সূরা আল-আরিয়া, আয়াি: ১৮] 

িার. ঐকযবদ্ধ হওয়া   
রাসূদলর অবমাননা বদে ঈমানোর বযরিদের মদধয 
শকাদনা রবদরাধ থাকদি পারদব না। িাই সবাইদক 
ঐকযবদ্ধ হদি হদব। রনদজদের মদধয কমযপন্থা রনদয় 
মিদভে থাকদি পাদর। রকন্তু রাসূদলর অবমাননার মদিা 
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ভয়াবহ পরররস্থরিদি ঐকযবদ্ধভাদব কমযসূরি পালদন শকাদনা 
ধরদণর সংশয় রািা শকাদনাভাদবই গ্রহণদযাগয হদব না। 
কারণ, এ রবষদয় কুরআন মাজীদে শঘাষণা এদসদে 
এভাদব, 

ونهوا َۡۡوَلۡ﴿ ِينَۡۡتَكه قهوا َۡۡكٱَّل  وا َۡۡتَفر  تَلَفه مۡهَۡماَۡبع دِِۡۡمنۡ َۡوٱخ  ۡ َۡجا ءَهه َي َِنَٰته ۡٱۡل 
َلَٰٓئَِكۡ و 

ه
مۡ َۡوأ ۡۡلَهه  [ ١٠٥: عمران ال] ﴾١٠٥َۡۡعِظيمۡ َۡعَذاب 

“আর শিামরা িাদের মি হদয়া না, যারা রবভি হদয়দে 
এবং মিরবদরাধ কদরদে িাদের রনকট স্পষ্ট রনেশযনসমূহ 
আসার পর। আর িাদের জনযই রদয়দে কদিার আযাব।” 
[সূরা আদল ইমরান, আয়াি: ১০৫] 

পাাঁি. আল্লাহর রনকট শবরশ শবরশ েমা িাওয়া    
রাসূদলর অবমাননা করার কারদণ শয শকাদনা সময় শগাটা 
জারির ওপর আল্লাহর গযব আসদি পাদর। শসজনয 
আল্লাহর রনকট শবরশ শবরশ েমা প্রাথযনা করদি হদব। 
আল্লাহ িা‘আলা বদলন, 

وا ۡ﴿ ۡۡفِت َنةَٗۡۡوٱت قه ِينََۡۡبۡ تهِصيۡل  وا ۡۡٱَّل  مۡ َۡظلَمه ٗة ِۡۡمنكه و ا َۡۡخا ص  لَمه نۡ َۡوٱع 
َ
ۡأ

َۡ  [ ٢٥: االنفال] ﴾٢٥ۡۡٱل عَِقاِبَۡۡشِديدۡهۡٱّلل 
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“আর শিামরা ভয় কর রফিনাদক যা শিামাদের মধয 
শথদক রবদশষভাদব শুধু যারলমদের ওপরই আপরিি হদব 
না। আর শজদন রাি, রনিয় আল্লাহ আযাব প্রোদন 
কদিার।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াি: ২৫]  

েয়. িাদের সাদথ সম্পকয রেন্ন করা 
যারা অবমাননা কদর িাদের সাদথ সম্পকয রেন্ন করদি 
হদব। এ রবষদয় কুরআন মাজীদে বলা হদয়দে,  

َلَۡۡوقَدۡ ﴿ مۡ ۡنَز  نۡ ۡٱل ِكَتَٰبِِۡۡفَۡۡعلَي كه
َ
تهمۡ ۡإَِذاۡأ َِۡۡءاَيَٰتَِۡۡسِمع  َفرۡهۡٱّلل  ۡيهك 

ۡۡبَِها
ه
َزأ َته  هس  وا ۡۡفََلۡۡبَِهاَۡوي عهده مۡ َۡتق  ََٰۡۡمَعهه وا َۡۡحّت  ِۡۡفَُۡۡيهوضه ِهِۦ َۡۡحِديثن َۡغري 

مۡ  م  ۡۡإِٗذاۡإِن كه ِث لههه َۡۡإِنۡ ۡم  َنَٰفِقِيََۡۡجاِمعۡهۡٱّلل  َٰفِرِينَۡۡٱل مه َۡجَهن مَِۡۡفَۡۡوٱل َك
 [  ١٤٠: النساء] ﴾١٤٠ََۡجِيًعا

“আর রিরন শিা রকিাদব শিামাদের প্ররি নারযল কদরদেন 
শয, যিন শিামরা শুনদব আল্লাহর আয়ািসমূহ অস্বীকার 
করা হদে এবং শসগুদলা রনদয় উপহাস করা হদে, 
িাহদল শিামরা িাদের সাদথ বসদব না, যিেণ না িারা 
অনয কথায় রনরবষ্ট হয়, িা না হদল শিামরাও িাদের 
মদিা হদয় যাদব। রনিয় আল্লাহ মুনারফক ও কারফরদের 
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সকলদক জাহান্নাদম একত্রকারী।” [সূরা আন-রনসা, 
আয়াি: ১৪০] 

সাি. রাসূদলর সম্মান ও মযযাো রনরিি করা  
রাসূদলর রবরুদদ্ধ শকাদনা অপপ্রিার এবং িাাঁর মযযাোর 
হানী কদর এমন শকাদনা কাজ পররিারলি হদল উম্মাদির 
োরয়ত্ব হদলা িার সমি শরি রেদয় িা প্ররিহি করা। 
আল্লাহ িা‘আলা িাাঁর সম্মানদক উচ্চ কদরদেন। অিএব, 
িাদক যথাযথ সম্মান প্রেশযন করা প্রদিযক উম্মাদির 
োরয়ত্ব ও কিযবয। কুরআদন মজীদে আল্লাহ িা‘আলা 
শঘাষণা কদরদেন,   

ر َسل َنََٰكۡۡإِن ا ۡ﴿
َ
ِهٗداۡأ اَۡشَٰ ٗ ِ بَّش  ِمنهوا ٨َۡۡۡونَِذيٗراَۡومه هؤ  ِ ِۡۡۡل  وِِلِۦۡبِٱّلل  َۡورَسه

وههۡ ِره وهه َۡۡوتهَعز  وههَۡۡوتهَوق ِره هَسب ِحه َرةَٗۡۡوت ِصيًلۡۡبهك 
َ
 [  ٩  ،٨: الفتح] ﴾٩َۡۡوأ

“রনিয় আমরা শিামাদক শপ্ররণ কদররে সােযোিা, 
সুসংবােোিা ও সিকযকারী রহদসদব। (দহ মুরমনগণ!) 
যাদি শিামরা আল্লাহ ও িাাঁর রাসূদলর প্ররি ঈমান আন, 
িাদক সাহাযয কর ও সম্মান কর। আর আল্লাহর পরবত্রিা 
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ও মরহমা বণযনা কর সকাল-সেযায়।” [সূরা আল-ফািহ, 
আয়াি: ৮-৯] 

সাহাবাদয় শকরাম রাসূলদক যথাযথ মযযাো রেদয় প্রমাণ 
কদর শগদেন। যিন কুরআদনর এ আয়াি আবিীণয হদলা,  

َهاۡ﴿ يُّ
َ
أ ِينََۡۡيَٰٓ و ا َۡۡلَۡۡءاَمنهوا ۡۡٱَّل  َفعه مۡ ۡتَر  َٰتَكه َو ص 

َ
َقۡۡأ َۡوَلۡۡٱنل ِب َِۡۡصو ِتۡۡفَو 

وا ۡ لَِِۡۡلهۥََۡت َهره رِۡۡبِٱل َقو  مۡ َۡكَجه  َۡۡبع ِضكه نِۡۡلَع ضن
َ
مۡ ََۡت َبَطۡۡأ َمَٰلهكه ع 

َ
ۡأ

نتهمۡ 
َ
ونََۡۡلَۡۡوأ ره عه  [  ٢: احلجرات] ﴾٢ۡۡتَش 

“শহ ঈমানোরগণ, শিামরা নবীর আওয়াদজর ওপর 
শিামাদের আওয়াজ উাঁিু কদরা না এবং শিামরা রনদজরা 
পরস্পর শযমন উচ্চস্বদর কথা বল, িাাঁর সাদথ শস রকম 
উচ্চস্বদর কথা বদলা না। এ আশঙ্কায় শয শিামাদের সকল 
আমল রনষ্ফল হদয় যাদব অথি শিামরা উপলরব্ধও করদি 
পারদব না।” [সূরা আল-হুজুরাি, আয়াি: ২] 

আবূ বকর রারেয়াল্লাহু আনহু বলদলন, আল্লাহর কসম, 
আরম রনিািই আপনার সাদথ েীণ আওয়াজ বযিীি কথা 
বলব না। 
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আট. রাসূদলর কটূরিকারীদের ঘৃণা করা 
যারা রাসূলদক কটূরি কদর িাদেরদক রাসূদলর শত্রু 
রহদসদব রিরিি কদর ঘৃণা করা ঈমাদনর োবী। অদনদক 
রাসূদলর উম্মাি োবী কদর রকন্তু রাসূদলর শত্রুদের সাদথ 
উিা-বসা ও িাদের সাদথ বেুত্ব কদর, এটা শকাদনাভাদবই 
গ্রহণদযাগয নয়। কুরআদনর শঘাষণা হদলা, 

﴿ۡ ِمنهونَۡۡقَو ٗماََۡتِدۡهۡل  ِۡۡيهؤ  َو مِۡۡبِٱّلل  ََۡۡحا دۡ َۡمنۡ ۡيهَوا دُّونَۡۡرِۡٱٓأۡلخَِۡۡوٱۡل  ۡٱّلل 
وَِلهۥ مۡ ََۡكنهو ا َۡۡولَوۡ َۡورَسه وۡ َۡءابَا َءهه

َ
مۡ ۡأ َنا َءهه ب 

َ
وۡ ۡأ

َ
مۡ ۡأ ََٰنهه َو وۡ ۡإِخ 

َ
ۡ ۡأ م   ﴾َعِشرَيَتهه

 [  ٢٢: املجادلة]

“িুরম আল্লাহ ও আরিরাদি রবশ্বাসী এমন শকাদনা 
সম্প্রোয় পাদব না যারা আল্লাহ ও িাাঁর রাসূদলর 
রবরুদ্ধািারীদের ভাদলাবাদস। শহাক না এ রবরুদ্ধািারীরা 
িাদের রপিা, পুত্র, ভ্রািা অথবা িাদের জ্ঞারি-শগাত্র।” 
[সূরা আল-মুজাোলাহ, আয়াি: ২২] 

নয়. রাসূদলর আেশয জারির সামদন বযাপকভাদব িুদল ধরা  
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম আমাদের রপ্রয় 
শনিা। িাাঁর উম্মাি রহদসদব আমাদের োরয়ত্ব হদলা িার 



 

43 

 

আেশয জারির সামদন িুদল ধরা। এ রবষদয় রনদেযশনা 
শেওয়া হদয়দে রনদোি হােীদস: 

আবেুল্লাহ ইবন ‘আমর রারেয়াল্লাহু ‘আনহু শথদক বরণযি, 
রাসূলুলুাহ সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লাম বদলদেন, 

وا»  «آيَةً  َولَوْ  َعّنِّ  بَلِّغ 

“একরট বাণী হদলও আমার পে শথদক শপৌঁরেদয় োও।”15  

েশ. রনদজর অবস্থান স্পষ্ট করা  

আজদক অদনক মুসরলম রনদজর অবস্থান শকাদনা রেদক িা 
স্পস্ট কদর না। শযদহিু রকেু শলাক রাসুদলর 
অবমাননাকারীর পোবলিন কদরদে, শসদহিু রনদজর 
অবস্থান শকাদনা পদে িা শঘাষণা রেদি হদব। শকননা 
রাসুদলর অবমাননা হদল শকাদনা  ঈমানোর বযরির 
অবস্থান অস্পষ্ট হদি পাদর না। শয এমনরট করদব শস 
মুনারফক। কুরআন মাজীদে এদসদে, 

                                                           
15 সহীহ বুিারী, হােীস নং ৩৪৬১। 
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َذب َذبِيَۡ﴿ َۡۡمُّ َٰلَِكَۡۡبي  َل ءِۡۡإَِلََٰۡۡل َۡۡذ ؤه َل ءِ ۡۡإَِلََٰۡۡوَل َۡۡهَٰٓ ؤه لِلَِۡۡوَمنَۡهَٰٓ ۡهۡيهض  ۡٱّلل 
 [  ١٤٣: النساء] ﴾١٤٣َۡۡسبِيٗلَِۡۡلهۥََۡتِدَۡۡفَلَن

“িারা এর মদধয শোেুলযমান, না এদের রেদক আর না 
ওদের রেদক। আর আল্লাহ যাদক পথভ্রষ্ট কদরন িুরম 
কিদনা িার জনয শকাদনা পথ পাদব না।” [সূরা আন-
রনসা, আয়াি: ১৪৩]  

সরকাদরর করণীয়: 

সরকার একরট রাদষ্ট্রর পররিালক এবং অরভভাবক। 
সরকাদরর অনযিম কাজ হদলা রশদষ্টর লালন আর েুদষ্টর 
েমন। অিএব, সরকাদরর োরয়ত্ব হদলা, যারা রাসূদলর 
রবরুদদ্ধ কটূরি কদরদে িাদের সবাইদক এবং যারা 
িাদের সহদযাগী িাদেরদকও শগ্রফিার কদর রবিাদরর 
সসু্মিীন করা। শকাদনা ধরদণর অজুহাি বিরর কদর প্রকৃি 
ঘটনাদক রভন্নিাদি প্রবারহি করার শিষ্টা শথদক রবরি 
থাকা। কুরআন মাজীদে সরকাদরর োরয়ত্ব সম্পদকয বলা 
হদয়দে,     
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ِينَۡ﴿ مۡ ۡإِنۡٱَّل  َٰهه ن  ك  ۡرِضِۡۡفۡۡم 
َ وا ۡۡٱۡل  قَامه

َ
ةَۡۡأ لَوَٰ ا ۡۡٱلص  ةََۡۡوَءاتَوه َكوَٰ وا ۡۡٱلز  َمره

َ
َۡوأ

وِفۡ ره ا ۡۡبِٱل َمع  نَكرِۡ َۡعنَِۡۡوَنَهو  ِۡۡٱل مه َٰقَِبةۡهَۡوّلِل  ورَِۡۡع مه
ه  [ ٤١: احلج] ﴾٤١ۡٱۡل 

“িারা এমন যাদেরদক আমরা যমীদন েমিা োন করদল 
িারা সালাি কাদয়ম করদব, যাকাি শেদব এবং 
সৎকাদজর আদেশ রেদব ও অসৎকাজ শথদক রনদষধ 
করদব; আর সব কাদজর পররণাম আল্লাহরই অরধকাদর।” 
[সূরা আল-হাি, আয়াি: ৪১] 

শশষ কথা: 

প্রায় শিকরা ৯০ ভাগ মুসরলদমর শেদশ আমাদের রপ্রয় 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইরহ ওয়াসাল্লামদক রনদয় কটূরি ও 
অবমাননাকর বিবয শেওয়া হদে, রবরভন্ন ওদয়বসাইট ও 
ব্লদগ রপ্রয় নবীদক রনদয় এমনসব কথা শলিা হদে, যা 
শকাদনা সামানযিম ঈমাদনর অরধকারী মুরমনদকও নাড়া না 
রেদয় পাদর না। এমিাবস্থায় আমাদের এদকবাদর বদস 
থাকার সুদযাগ শনই। রপ্রয় নবীর উম্মাি রহদসদব 
প্রদিযকদক িার রনজ রনজ জায়গা শথদক সাধয অনুযায়ী 
ভূরমকা পালন করদি হদব। ঈমাদনর োবী হদলা, রলিনী, 
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বিবয, আদলািনা, িুিবা, জনসংদযাগ, রমরডয়াসহ সবযিদর 
শরী‘আহসম্মি রবরভন্ন উপাদয় প্ররিবাে করার মাধযদম এ 
ধরদণর মহা অনযায় কাদজর রবরুদদ্ধ অবস্থান শনওয়া। 
আল্লাহ িা‘আলা আমাদেরদক ঈমানী োরয়ত্ব পালন করার 
িাওফীক রেন। আমীন!   

 بإحسان تبعهم ومن وأصحابه اهل وَع حممد نبينا ىلع اهلل وصّل
 العاملني رب هلل احلمد أن دعوانا وأخر -اِلين يوم إل

 


