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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে-এর সোজ সংস্কার 

   

শাহি-কলযাণ ও সিম াহিতাপূণণ সিাবস্থামনর হশক্ষায় োনব  হরত্রমক সংমশাধন ও উন্নয়মনর জনয হবশ্ব োনবতার 
েুহির দূত েিানবী েুিাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে আরমবর প্রহতকূল অবস্থার েমধয আহবরূ্ণত িন। হতহন 
সাোহজক ও ধেণীয় চক্ষমত্র চ  সংস্কার বাস্তবায়ন কমরন তা আমজা সারা হবমশ্বর শত চকাহি োনুমের জনয চপ্ররণার 
উৎস। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে-এর আহবণর্াব পূবণকালীন সেময়র োনুমের অপকমেণর বণণনায় ‘হবশ্বনবী’ 
গ্রমে বলা িময়মে, “তামদর আ রমণ শয়তানও লজ্জা চপত!” চস সেয় সাোহজক, রাজননহতক, অর্ণননহতক সকল 
চক্ষমত্র র্য়াবি ও হবশ ংখল অবস্থা হবরাজ করহেল। বযহিিত ও ধেণীয় জীবমন হেল  রে ননরাজয, এজনয ঐ সেয়মক 
বলা িয় আইয়ামে জাহিহলয়াত’ বা েূখণতার  ুি।  
ধেণীয় ও সাোহজক সকল চক্ষমত্র িতাশা-অহনশ্চয়তার েমধয নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে-এর ধূহলর ধরায় 
আিেন েিান আল্লাির অনুগ্রি হবমশে। আল-কুরআমনর র্াোয়-  

ه  َمن   لََقد   ﴿ ِمنِيَ  ََعَ  ٱّلل  ؤ  وٗل  فِيِهم   َبَعَث  إِذ   ٱل مه ِن   رَسه ِسِهم   م  نفه
َ
ِيِهم   َءاَيَٰتِهِۦ َعلَي ِهم   َيت لهوا   أ مه  َويهَزك  هه َمةَ  ٱل ِكَتََٰب  َويهَعل ِمه ِك   ال] ﴾ َوٱۡل 

 [  ٤٦١: عمران
“েু’হেনমদর প্রহত আল্লাির বড়ই অনুগ্রি, হতহন তামদর প্রহত তামদর েধয চর্মক এেন একজন রাসূল পাহিময়মেন 
হ হন তামদর হনকি আল্লাির আয়াত হতলাওয়াত কমরন, তামদরমক পহবত্র কমরন (হশরক কুফর চর্মক) এবং 
তামদরমক আল্লাির হকতামবর জ্ঞান ও সুন্নামির প্রজ্ঞা হশক্ষা দান কমরন।” [সূরা আমল-ইেরান, আয়াত: ১৬৪] 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে িমলন হবশ্বনবী, তাই কলযাণ ও েুহির হনহশ্চত পর্ চদখামনা হেল তাাঁর প্রহতহি 
কেণ, বাণী ও অবস্থানিত তৎপরতার েূল উমেশয। সাোহজক ও ধেণীয় চক্ষমত্র তাাঁর তৎপরতা সােহিকর্ামবই হনময় 
আমস গুণিত পহরবতণন ও  েৎকার স্বহস্তর পহরমবশ। তাই হপ্রয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে-এর সাোহজক ও 
ধেণীয় সংস্কার সম্পমকণ অবহিত িওয়া আোমদর ঈোনী কতণবয। 
ইসলাে-পূবণ  ুমি সোমজ চিামত্র চিামত্র কলি, হনন্দা, িানািাহন হেল ননহেহিক হবেয়। কহবর লড়াই, উমির চদৌড়, 
পহবত্র োমসর অবোননা ইতযাহদ হবহ ত্র কারমণই সিসা শুরু িময় চ ত রিারহি কান্ড। ি িপাহলত পশু, পাহনর ঝণণা, 
নারী লুণ্ঠন, এেনহক তুচ্ছ ঘিনায় ব সা চর্মক হবমরাি এবং হবরাি লড়াই একবার শুরু িমল তা  লত বেমরর পর 
বের আর  ুি  ুিািমরর পহরক্রোয়।  ামক ‘আইয়ােুল আরব’ বলা িত। একোত্র বাসুমসর  ুদ্ধ  মল ৪০ বের আর 
এমত োরা  ায় ৭০০০০ চলাক। 
আউস, খা রাজ, িাওয়াহলন ইতযাহদ চিাত্রগুমলা হেল সাবণক্ষহণক  ুমদ্ধ হলপ্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে ঐ 
 ুদ্ধবাজ জাহতমক শাহির পতাকাতমল সেমবত কমরন। আল্লাি বমলন-  

نتهم   إِذ   ﴿ َدآءٗ  كه ع 
َ
ل َف  أ

َ
َ  فَأ م   َبي  تهم قهلهوبِكه َبح  ص 

َ
َمتِهِۦٓ  فَأ َٰٗنا بِنِع  َو  [  ٤٠١: عمران ال] ﴾ إِخ 

“চতােরা হেমল পরস্পর শত্রু; অতঃপর হতহন চতাোমদর েমধয প্রীহত স্থাপন কমর হদমলন আর চতােরা িময় চিমল 
পরস্পর র্াই র্াই।” [সূরা আমল ইেরান, আয়াত: ১০৩] 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে-এর নবুওয়াত প্রাহপ্তর পূবণকামল ননহতক স্খলন, অনা ার, েদ, জুয়া, সুদ, 
বযহর্ ার,  ুহর, িতযাকান্ড, নারী িরণ,  হরত্রিনন ইতযাহদমত সোজ হেল কলুহেত। হবধবা-হবোতা হবময়, সুদ আদাময় 
অপারি গ্রিীতার স্ত্রী-সিানমক ক্রীতদাসরূমপ হবহক্র, হবজয়ী চসনামদরমক হবহজত চিামত্রর নারীমদর অবামধ চদিদান 
ইতযাহদ হেল এক নপশাহ ক নারকীয় আনমন্দর বযাপার। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে এ সকল অপরাধ 
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দেমনর জনয আল-কুরআমনর হশক্ষার বাস্তবায়ন কমরন। বযহর্ ামরর জনয একশত চবত্রাঘাত,  ুহরর অপরামধ 
িাতকািাসি েদ, জুয়া, িতযাকান্ড ইতযাহদর হবরুমদ্ধ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে কমিার-কহিন ও হনরমপক্ষ 
রূ্হেকা গ্রিণ কমরন। ফমল অপরাধেুি সোজ প্রহতহিত িয়। এ প্রসমে আল-কুরআমনর চঘােণা িমলা-  

َربهوا   َوَل  ﴿ ى  َتق  َِنَ  [  ١٣: االرساء] ﴾ ٱلز 

‘চতােরা বযহর্ ামরর ধামর-কামেও চ ও না।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৩২] 
আল্লাি আমরা বমলন-  

تهل   َوَمن ﴿ ِمٗنا َيق  ؤ  ٗدا مه ِ َتَعم  هۥه مُّ ا َجَهن مه  فََجَزآؤه ه  وََغِضَب  فِيَها َخَِِٰلٗ ۥ َعلَي هِ  ٱّلل  َعد   َولََعَنهه
َ
 [  ٣١: النساء] ﴾ ٩٣ َعِظيٗما َعَذابًا ََلهۥ َوأ

“চ  বযহি ইচ্ছাক ত চকামনা েু’হেনমক িতযা কমর তার শাহস্ত িমলা জািান্নাে,  ামত চস হ রকাল অবস্থান করমব। 
আর আল্লাি তার উপর অসন্তুি িমবন, তামক লা’নত করমবনএবং তার জনয র্য়াবি আ াবনতরী কমর রাখমবন।” 
[সূরা আল-হনসা, আয়াত: ৯৩] 
আল-কুরআমনর সুস্পি চঘােণা-  

ارِقه  ﴿ ارِقَةه  َوٱلس  ٓوا   َوٱلس  َطعه َما فَٱق  ي ِدَيهه
َ
 [  ١٣: دةاملائ] ﴾ أ

“চ ার-চ ারনীর িাত চকমি দাও।” [সূরা আল-োহয়দাি, আয়াত: ৩৮] 
েিান আল্লাি আমরা বমলন-  

َها ﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيَ ره  إِن َما َءاَمنهٓوا   ٱَّل  َم  نَصابه  َوٱل َمي ِسه  ٱۡل 

َ َلَٰمه  َوٱۡل  ز 
َ س   َوٱۡل  ِن   رِج  ي َطَٰنِ  َعَملِ  م  َتنِبهوهه  ٱلش  م   فَٱج  ونَ  لََعل كه لِحه : دةاملائ] ﴾ ٩٠ تهف 

٣٠  ] 

“চি ঈোনদারিণ! হনশ্চয়ই েদযপান, জুয়া চখলা, েূহতণ, লিারী, হনশ্চয়ই এগুমলা শয়তামনর কাজ। এগুমলা চর্মক 
হবরত র্াক;  ামত চতােরা সফলতা লার্ করমত পার।” [সূরা আল-োহয়দাি, আয়াত: ৯০] 
প্রা ীন আরমব জীহবত হশশু কনযামক কবর চদয়া িত। চকননা তখন কনযা সিান জন্মমক কলঙ্কজনক হবেয় েমন 
করা িত। কুরআমনর র্াোয়-  

َ  ِإَوَذا ﴿ ِ هش  م ب هه َحده
َ
نَثَٰ  أ

ه ۥ َظل   بِٱۡل  هه هه ا وَج  َود ٗ س  وَ  مه  [  ٨٣: انلحل] ﴾ ٥٨ َكِظيم   َوهه

“আর  খন তামদরমক কনযা সিামনর সংবাদ চদওয়া িত; তখন চক্ষার্-অপোমন তামদর েুখেণ্ডল অন্ধকার িময় 
চ ত।” [সূরা আন-নািল, আয়াত: ৫৮]  
  
এ প্রসমে আল কুরআমনর আমরা কমিার উচ্চারণ রময়মে-  

ي ِ  ﴿
َ
 [  ٣: اتلكوير] ﴾ ٩ قهتِلَت   َذۢنب   بِأ

“চকান অপরামধ তামদর িতযা করা িময়হেল?” [সূরা আত-তাকবীর, আয়াত: ৯] 
তাই এ ধরমনর োনবতাহবমরাধী তৎপরতা রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে সমূ্পণণ হনহেদ্ধ কমরন।  
েিান আল্লাির হনমদণশ –  

تهلهٓوا   َوَل  ﴿ م   َتق  َلََٰدكه و 
َ
َيةَ  أ َلَٰق    َخش   [  ١٤: االرساء] ﴾ إِم 

“চতােরা চতাোমদর সিানমদর দাহরমরযর র্ময় িতযা কমরা না।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৩১] 
অন্ধকার  ুমি দাস-দাসীমক পশু, ি িস্থালী সােগ্রীর নযায় হবহক্র করা িমতা এবং তামদর প্রহত হনেেণ বযবিার করা 
িত। রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে এমদর েুি করার বযবস্থা কমরন এবং অপরামধর কাফ ফারা 
হিমসমবও হতহন দাস েুহির বযবস্থার প্রবতণন কমরন। হ র হনি িীত হবলাল,  াময়দ, সালোন ফারহস, সুিাইল রুেী 
রাহদয়াল্লাহু আনহুে প্রেুখমক রাসুলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে উচ্চ ে ণাদায় প্রহতহিত কমরন।  
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ইসলাে পূবণকামল নারীমক নমরর অধীন ও চর্ামির সােগ্রী েমন করা িত। হকন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাে নারীমক স্ত্রীর ে ণাদায় চোিরানা ও উিরাহধকামরর দাবীদার হিমসমব প্রহতহিত কমরন। প্রা ীনপেীরা েমন 
করত ‘নারী’- ওরা চ ন োনুে নয় চকবলই চেময় োনুে। উমির চদৌমড়র সেয় উমির চলমজর সামর্ চেময়মদরমক 
চবাঁমধ চদয়া িত আর নগ্ন চদিবল্লবীর হবর্ৎসতা ও আতণ-হ ৎকামর ঐ হপশাম রা আনন্দ চপত। এমিন অবস্থার 
পহরবতণন সাধমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে কা ণকর বযবস্থা গ্রিণ কমরন। চকননা েিান আল্লাি বমলন-  

ن   ﴿ م   ِِلَاس   هه نتهم   ل كه
َ
ن    ِِلَاس   َوأ  [  ٤٣١: ابلقرة] ﴾ ل هه

“তারা চতাোমদর রূ্েণ চতােরা তামদর রূ্েণ।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৭] 
হবদায় িমজ্জ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলন-  

ي » َمانَةي اَّللَّ
َ
َخْذُتُموُهنَّ بيأ

َ
، فَإينَُّكْم أ َ ِفي النَِّساءي  «اتَُّقوا اَّللَّ

“চতােরা নারী জাহতর (অহধকামরর) বযাপামর সতকণ িও। চকননা আল্লািমক সাক্ষী চরমখ চতােরা তামদরমক গ্রিণ 
কমরে”।1 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে আমরা বমলন-  

 َفِإنَّ اْلَجنََّة ِعْنَد ِرْجِلَها
“োময়র পাময়র কামে সিামনর জান্নাত”।2 
তৎকামল এহতে, হেসহকনমদর চকামনা হনরাপিা হেল না। এহতমের োল লুমিপুমি খাওয়ার হবরুমদ্ধ কমিার হুাঁহশয়াহর 
উচ্চারণ কমর রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে কুরআমনর র্াোয় চঘােণা কমরন-  

ِينَ  إِن   ﴿ لهونَ  ٱَّل  كه
 
ََٰل  يَأ َو م 

َ
ََتََٰمَٰ  أ ل ًما ٱۡل  لهونَ  إِن َما ظه كه

 
ونِِهم   ِف  يَأ نَ  نَاٗراى  بهطه لَو   [  ٤٠: النساء] ﴾ ١٠ َسعرِٗيا َوَسَيص 

“হনশ্চয়ই  ারা অনযায়র্ামব অনার্মদর সম্পদ চর্াি কমর তারা হনমজমদর পাকস্থলীমক অহগ্ন দ্বারা পূণণ কমর।” [সূরা 
আন-হনসা, আয়াত: ১০] 
প্র হলত সোজ-বযবস্থায় আরমবর োনুমের েূলযমবাধ ও ননহতকতায় প্রহতমবশী, আত্মীয়-স্বজন তর্া োনুমের নূযনতে 
অহধকারমক স্বীকার করা িত না। হকন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে-এর ইসলাহে জীবনমবাধ প্রহতমবশী, 
আত্মীয়-স্বজন ও োনুমের সাহবণক অহধকার-কতণবযমক ঈোমনর পূণণতার সামর্ সংহিি কমর। সোমজ উাঁ ু-হন ু, 
চেণীমত চর্দামর্দ, চকৌহলমনযর অংিকার, হিংসা-হবমদ্বে-ঘ ণা ইতযাহদ হেল প্রা ীন সোজ-বযবস্থার উপাদান। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে সামেযর নীহতর োধযমে হনেক জন্মিত প্রাধানয ও নবেমেযর প্রা ীর অহতক্রে কমরন।  
অনযহদমক ইসলাে কেণহবেুহখতামক সের্ণন কমর না। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হশক্ষা হেল- ‘কমরা 
না হর্ক্ষা’।  
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলন,  

َل  َمنْ »
َ
، َما َوَلُ  َسأ يَاَمةي  يَْومَ  َجاَءْت  ُيْغنييهي وْ  ُُخُوٌش، الْقي

َ
وْ  ُخُدوٌش، أ

َ
هي  ِفي  ُكُدوحٌ  أ  «وَْجهي

“চ  বযহি ধনী িওয়া সমেও িাত পামত চস হকয়ােমত উপহস্থত িমব এেন অবস্থায় চ , তার েুখেন্ডমল চিাশত 
র্াকমব না”।3 
অনুরূপর্ামব চদিিত নবহশিয ও বণণিত কারমণ োনুমে োনুমে ক হত্রে হবর্াজন ইসলাে সের্ণন কমর না। এজনযই 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে বমলন-‘সাদার উপর কামলার এবং কামলার উপর সাদার চকামনা চেিত্ব চনই।  

                                                           
1 সুনান আবু দাউদ, িাদীস নং ১৯০৫ 
2 িাসান সনমদ েুসনাদ ইোে আিোদ, িাদীস নং ১৫৫৩৮ 
3 সুনান আবু দাউদ, িাদীস নং ১৬১৯ 



 

 

 
4 

োনুমের জীবমনর হনরাপিা, অন্ন, বস্ত্র, হশক্ষা, হ হকৎসা ইতযাহদ চেৌহলক প্রময়াজমনর বযাপামর রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাে কা ণকর বযবস্থা গ্রিণ কমরন। হতহন বমলন-  

ُموا« ْطعي
َ
يَض  وَُعوُدوا اجلَائيَع، َوأ  «الَمري

“কু্ষধাতণমক খাদয দাও; রুমগ্নর চসবা কর।” (সিীি বুখারী, িাদীস নং ৩০৪৬) 
েূলত: েুনাহফকী, হের্যা ার, পর  ণা, পরহনন্দা, অসে প্রহতদ্বহিতা ইতযাহদ ননহতক ত্রুহিসেূি তযাি কমর পরকামলর 
র্য় অিমর লালন করার জনয রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে হশক্ষা হদময়মেন। বিবয ও বযহিমত্বর 
স্বাধীনতািীন সোমজ রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে িালািাহলমক িলািহলমত, িাতািহতমক করেদণমন 
রূপািহরত কমরন। সাোহজক জীবমন পূণণ শাহির হদকহনমদণশনা হদময় হবদায় িমজ রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাে চঘােণা কমরন-  

اَل  »
َ
ْمَوالَُكْم، َوإينَّ  أ

َ
َماَءُكمْ  أ ُكمْ  َكُحْرَمةي  َحَراٌم، َعلَيُْكمْ  وَدي ُكمْ  ِفي  َهَذا، َشْهري ُكمْ  ِفي  َهَذا، بَََلي  «َهَذا يَْومي

“চজমন রাখ, চতাোমদর সম্পদ, চতাোমদর রি চতাোমদর জনয পহবত্র, চ েন সম্মাহনত চতাোমদর এ োস, 
চতাোমদর এই নিরীমত ও চতাোমদর এই হদমন”।4 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে হবশ্বনবী, সবার নবী, চকননা হপ্রয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে ইসলােমক 
হবশ্ব ধেণ তর্া সবার ধেণ হিমসমব সুপ্রহতহিত কমরন। হশরক, কুফর, হনফাক ও হবদআমতর স্বিণরামজয আরব রূ্খমন্ড 
ইসলাে প্র ামরর পূমবণ ধেণীয় রীহতমত হেল চপৌিহলকতা, ইহুহদ, নাসারা বা খ্রীিান েমতর প্রাধানয। এোড়া হেল 
“সামবইন” নােক কু্ষর চিািী,  ারা তারকা বা অহগ্ন পূজক বমল ধারণা করা িয়। অনযহদমক অল্প সংখযক 
এমকশ্বরবাদী-অদ মশয হবশ্বাসী িাহনফ সম্প্রদাময়র অহস্তত্ব হেল। এরা হনমজমদরমক নবী ইবরািীে আলাইহিস সালামের 
অনুসারী বমল েমন করত-  হদও তা স্পি নয়। 
বলার অমপক্ষা রামখ না, তৎকালীন সকল েত পর্ োনব েুহির সিায়ক হেল না। তাই একজন ত্রাণকতণার আিেন 
হেল হবশ্ববাসীর অতযি প্রতযাহশত হবেয়। ঐহতিাহসক আহের আলীর র্াোয়- “প হর্বীর ইহতিামস পহরত্রাণকারী 
আহবণর্ামবর এত চবহশ প্রময়াজন এবং উপ ুি সেয় অনযত্র কখমনা অনুরূ্ত িয়হন।” 
সুতরাং এমিন পহরহস্থহতমত আহবণরূ্ত িন হবশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে। হবহবধ হবশ্বাস ও হবর্ি 
োনবজাহতমক সহিক হদকহনমদণশনা দামনর জনয হপ্রয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে ইসলােমক আল্লাি েমনানীত 
এবং সবণমেি ধেণ হিমসমব চঘােণা কমরন। আল-কুরআমনর র্াোয়-  

ِينَ  إِن   ﴿ ِ  ِعندَ  ٱل  َلَٰمه   ٱّلل  ِس 
 [  ٤٣: عمران ال] ﴾ ٱۡل 

“হনশ্চয়ই আল্লাির েমনানীত একোত্র ধেণ- ইসলাে।” [সূরা আমল-ইেরান, আয়াত: ১৯] 
ইসলামের েেণবাণী িমলা, তাওিীদ ও হরসালমত হবশ্বাস। চপৌিহলকতা বা বহুত্ববামদর স্থান ইসলামে চনই। আল-
কুরআমনর হনমদণশ িমলা-  

وا   ﴿ بهده َ  ۞َوٱع  وا   َوَل  ٱّلل  ِكه هش  ى َشي   بِهِۦ ت  [  ١٦: النساء] ﴾ ا

“আল্লাির ইবাদত কর, তাাঁর সামর্ অনয হকেুমক শহরক কমরা না।” [সূরা আন-হনসা, আয়াত: ৩৬] 
অনযত্র আল্লাি বমলন-  

ِ كَ  إِن   ﴿ ل م   ٱلش   [  ٤١: لقمان] ﴾ ١٣ َعِظيم   َلظه

“হশরক জঘনযতে অনযায়।” [সূরা লুকোন, আয়াত: ১৩] 
ইসলাে ধেণ পাাঁ হি চেৌহলক স্তমের উপর প্রহতহিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে এর র্াোয়- 

                                                           
4 সুনান ইবন োজাি, িাদীস নং ৩০৫৭ 
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ْن اَل إيَلَ إيالَّ »
َ
َ اإليْساَلُم لََعَ َُخٍْس: َشَهاَدةي أ ، وََصْومي َرَمَضانَ بُِني ََكةي، َواحلَجِّ اَلةي، َوإييتَاءي الزَّ ، َوإيقَامي الصَّ ي ًدا رَُسوُل اَّللَّ نَّ ُُمَمَّ

َ
ُ َوأ  «اَّللَّ

“ইসলাে ধেণ পাাঁ হি চেৌহলক স্তমের উপর প্রহতহিত। এ কর্ার সাক্ষয চদয়া চ , আল্লাি োড়া চকামনা ো’বুদ চনই, 
েুিাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে তাাঁর বান্দা ও রাসূল, সালাত প্রহতিা করা,  াকাত দান করা, িজ পালন 
করা, রে ান োমস সাওে পালন করা”।5 
হপ্রয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে ইসলােমক পহরপূণণরূমপ প্রহতিার োধযমে একোত্র ধেণর্ীরুতা বা 
তাকওয়ামক োনব ে ণাদার োপকাহি হিমসমব হস্থর কমরমেন। পুমরাহিত প্রর্া, নবরািযবাদ ইতযাহদ ভ্রাি চ তনা খন্ডন 
কমর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে োনুমের কেণেয় জীবনমক পরকাল হ িা ও জবাবহদহিতার োনদমণ্ড 
হনধণারণ কমরমেন। পহবত্র কুরআমনর বাণী দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে হশহখময়মেন-  

َمل   َفَمن ﴿ ة   ِمث َقاَل  َيع  ا َذر  ٗ َمل   َوَمن ٧ يََرهۥه َخري  ة   ِمث َقاَل  َيع  ا َذر   [  ٣  ،١: الزلزلة] ﴾ ٨ يََرهۥه َش ٗ

“চ  সাোনয পূণয হনময় উপহস্থত িমব চস তার প্রহতদান পামব আর চ  হবনু্দ োত্র পাপ করমব চসও তার প্রহতফল 
চর্াি করমব।” [সূরা আ -হ ল াল, আয়াত: ৭-৮] 
ধেণীয় সুহবধাবামদর নামে র্ন্ডােী, চলজুড়ব হি, হের্যা, প্রতারণা, কুি-চকৌশল, েল- াতুহর, বণণম ারা র্াব ইতযাহদ 
হবশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে এর ধেণীয় হশক্ষার পহরপেী। এ জনযই পহবত্র কুরআমন বলা িময়মে-  

َنَٰفِقِيَ  إِن   ﴿ ر كِ  ِف  ٱل مه َفلِ  ٱل  س 
َ  [٤١٨: النساء] ﴾ ٱنل ارِ  ِمنَ  ٱۡل 

“েুনাহফমকর আবাসস্থল জািান্নামের সবণহনম্ন স্তমর।” [সূরা আন-হনসা, আয়াত: ১৪৫] 
অনযহদমক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধেণ দশণমন আল্লাির ইবাদত ও োনব স হির উমেশযমক অহর্ন্ন 
োত্রায় হবমব না করা িয়। েিান আল্লাি বমলন-  

ِي ﴿ ةَ  ٱل َمو َت  َخلَقَ  ٱَّل  ََيوَٰ م   َوٱۡل  م   ِۡلَب لهَوكه يُّكه
َ
َسنه  أ ح 

َ
وَ  َعَمٗلا  أ وره  ٱل َعزِيزه  وَهه  [  ٣: امللك] ﴾ ٢ ٱل َغفه

‘হতহনই োনুমের জীবন ও ে তুযমক স হি কমরমেন চক সৎকেণ কমর তা পরীক্ষা করার জনয।” (সূরা আল-েুলক, 
আয়াত: ২) 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে এর ধেণীয় হশক্ষার আমরা একহি হদক িমলা হতহনই সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাে- হবশ্বনবী। পূবণবতণী সকল নবী-রাসূমলর প্রহত হবশ্বাস করা আোমদর ঈোমনর অংশ। অনযহদমক ধেণীয় 
সােয ও সম্প্রীহত িমলা ইসলামের অেীকার। বলপ্রময়ামি ইসলাে পালমন বাধয করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাে-এর আদশণ নয়। বরং শাহি ও সৎ হরমত্রর োধুম ণ অনযমক কামে িানা িমলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাে-এর নবহশিয। চকননা পহবত্র কুরআমনর নীহত িমলা-  

َراهَ  َلٓ  ﴿ ِيِن   ِف  إِك   [  ٣٨٦: ابلقرة] ﴾ ٱل 

“ধমেণর বযাপামর চকামনা জবরদহস্ত চনই।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৫৬] 
েূলতঃ পহবত্র কুরআন ও িাহদমসর কলযাণকর হশক্ষা আর অনুপে আদমশণর আমলামক আমলাহকত োনুে িড়া িমলা 
ইসলামের উমেশয এবং হপ্রয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে-এর তৎপরতার লক্ষয। এ জনযই হবদায় িমজর 
র্ােমণ হতহন বমলন- 

ْمَريْني  فييُكمْ  تََرْكُت »
َ
لُّوا لَنْ  أ ْكتُمْ  َما تَضي َما َتَمسَّ  «نَبييِّهي  وَُسنَّةَ  اهللي  كيتَاَب : بيهي

“আহে চতাোমদর োমঝ দু’হি হজহনস চরমখ  াহচ্ছ  ার অনুসরণ করমল চতােরা কখমনা হবভ্রাি িমব না। (হজহনস 
দু’হি িমচ্ছ-) আল্লাির হকতাব এবং তাাঁরই নবীর সুন্নাি”।6 

                                                           
5 সিীি বুখারী, িাদীস নং ৯; সিীি েুসহলে, িাদীস নং ১৬ 
6 েুআিা োমলক, িাদীস নং ৩৩৩৮ 
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হবশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে-এর ধেণীয় আদমশণর অনযতে হদক “খতমে নবুয়ওত”। ইসলাে আল্লাির 
েমনানীত দীন এবং েুিাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে সবণমশে ও সবণমেি রাসূল- এ কর্ায় হবশ্বাস করা 
প্রহতহি েুসলোমনর কতণবয। চকননা পহবত্র কুরআমন তামক ‘খাতােুন নাহবহয়যন’ বলা িময়মে। আর সেগ্র কুরআন 
েহজদই িমলা খতমে নবুওয়মতর প্রোণ। 
পহরমশমে বলা  ায় শাহি ও কলযামণর পর্ই িমলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে-এর হশক্ষা ও সংস্কামরর েূল 
চ তনা।  ুি ও কামলর পরীক্ষায় উিীণণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে-এর সাোহজক ও ধেণীয় সংস্কার হবশ্ব 
োনবতার একোত্র পামর্য়। তাই জজণ বানণাডণ শ’  র্ার্ণই বমলমেন- 
“অনািত আিােীমত সকল ধেণ ও হবশ্বাস তার কা ণকাহরতা িারামব হকন্তু েুিাম্মদ প্র াহরত হবশ্বামসর েমধয োনুে 
েুহির পর্ খুাঁমজ পামব।” 
েিান আল্লাি আোমদরমক হবশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাে এর আদশণ পহরপূণণ রূমপ পালন করার শহি দান 
করুন। আেীন! 

সোপ্ত 
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