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�ﺴﻢ اﷲ لﺮﻤﺣﻦ الﺮﺣﻴﻢ

 أﻣﺎ،�ﺪ ﷲ رب اﻟ ﻌﺎﻤﻟ� والﺼﻼة و الﺴﻼم ﻰﻠﻋ ﺧﺎﻢ اﻷﻧبﻴﺎء واﻤﻟﺮﺳﻠ

:ﺑﻌﺪ

(সম� �শংসা জগতসমূ েহর �িতপালক আ�াহর জনয; আর
সালাত (দু রূ) ও সালাম সবর্েশষ নবী ও রাসূল (মুহা�দ)
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােম); অতঃপর ...
পা�ােতয্র েকউ েকউ মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া
িব�বাসীর জনয্ েয অিভনব বয্বব�াপনা েপশ কেরে, েস
স�েকর্ �� উ�াপন কে? আর এই বয্াপাের েকান সে�হ েনই
েয, িন�য় মহান িরসালােতর ধারক-বাহকগণ তাঁেদর বযি�ৈবিশ�য্
ও বয্িচিরে�র েক্ষে অননয্। যিদও তারা ইিতহােসর েকােনা
এক সু িনিদর্ সমেয় আগমন কেরিছেলন, িক� তারা তােদর েস
ে��ে�র ছাপ শুধু েস সমােজই েরেখ যানিন বরং তারা তােদর
েস ছায়া যু গ-যু গা�েরর ইিতহােস �াচয্ ও �া�ােতয্ েরেখ েযে
সমথর হেয়েছন। আর তাঁেদর অনয্তম হেল: আমােদর নবী
মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া; আর চক্ষু�ান বয্ি�র জ
রাসূ েলর মহ� সু ��, িতিন িছেলন এক�বােদর আসমানী
িরসালাত বা বাতর্া বহনকার; যা পিরপূ ণর, তার েমৗিলক লক্ষয্
সাধারণভােব সকল মানু েষর জীবনেক সংেশাধন করা এবং তােক
েবদু ঈন-ববর্রতা ও েপৗ�িলকতা েথেক এক�বােদর িব�ােস
িনিমর্ত সভয্তা ও সং �ৃিতর িদেক িনেয় আস ...। ‘সভয্তার
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কািহনী’ ( )ﻗﺼﺔ ﺤﻟﻀﺎرةএর েলখক আেমিরকান গেবষক ওল
িদওয়ারনাত বেলন: “যখনই আমরা মানু েষর মেধয্ মহান �ভাব
িব�ারকারী েক িছেলন, েসই বয্পাের ে��ে�র িবচার করব,
তখন আমরা বলব, িন�য় মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
িছেলন ইিতহােসর মহান বয্ি�েদর মেধয্ সবর্; কারণ, িতিন
িনেজ দািয়� �হণ কেরেছন েয, িতিন জািতর অধয্াি�ক ও
ৈনিতক অব�ানেক উ�ত করেবন, যােদরেক উ� আবহাওয়া ও
মরুভূিমর অনুবর্রতা িবশৃ�লার অ�কাের েঠেল িদেয়; আর
িতিন এই উে�শয্ বা�বায়েন পুরাপুির সফল হেয়েছ, এই েক্ষে
েগাটা ইিতহােস অপর েকান সং�ারক তাঁর ধাের কােছও েযেত
পাের িন; আমরা িতিন বয্তীত খুব কম সংখয্ক মানুষেকই প,
িযিন যা �� েদখেতন, তা বা�াবায়ন করেত েপেরেছন ...; আর
এই রকম না হওয়ার েক্ষে� এটাই যেথ� িছল না , িতিন
িনেজই দীনেক খুব শ�ভােব আঁকেড় ধেরিছেলন বরং মূ ল কারণ
হেলা, আরবরা তখন েয পেথ চেলিছল েস পেথ চলার জনয্
একমা� দীেনর শি� ছাড়া আর েকান শি� তােদর উ�ু � কের
িন ...। আর যখন অনু বরর মরুভূিমেত দাওয়াতী কােজর সুচনা হ,
তখন আরব েদেশর অব�া িছল: েসখােন বসবাস করত মূ িতর্
পূ জারীগণ, যারা সংখয্ায় িছল নগণ, তােদর কথা িছল িভ� িভ�;
েস জািতই হেয় িগেয়িছল তাঁর (নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর) মৃতুযর সময় তাওহীেদর মতবােদ উ�ীিবত মজবুত
ঐেকয্ ঐকয্ব� এক জািত। আর িতিন �জন�ীিত ও কুসং�াের
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অবাধয্ েঘাড়ােক অনুগত করেল; িতিন ইয়াহূ দী, ি��ান ও তাঁর
েদেশর �াচীন ধেমর্র উপর এক সহজ সরল �� শি�শালী
দীনেক �িতি�ত করেলন; আরও �িতি�ত করেলন সু ��
ৈনিতকতা, তাঁর সাহসী েনতৃ� ও জািতগত স�ান। আর এক
�জে�র মেধয্ িতিন একশত যু� জেয় সক্ষম হেয়; আরও
সক্ষম হেয়েছন এক যুেগ একিট মহান রাে� গঠ; আর
আমােদর আজেকর এই িদন পযর্� অধর্ পৃিথবীর মেধয্ একিট
মযর্াদা স�� শি� িহেসেব তাঁর অবিশ� রাখেত সক্ষ
হেয়িছেলন।” 1
০F

আর রহমেতর নবীর পিরচয়দােন আ�জর্ািতক ে�া�ােমর দািয়�
ও কতর্বয্ েথেক আমরা মেন কির েয, আমােদর উপর কতর্বয
হে�, আমােদর নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িব�
ও মানবতার জনয্ যা েপশ কেরেছ, তার সােথ সংি�� এসব
�ে�র জবাব েদওয়া; আর তাই েস জবাবিটেক আমরা িনে�া�
পেয়ে� সািজেয়িছ:

1

ওল িদওয়ারনাত, ‘সভয্তার কািহন’ ( ) ﺼﺔ اﺤﻟﻀﺎرة, ১৩ / ৪৭
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এক আ�াহর ইবাদত
• মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম মানুষেক তাঁর �িত
আ�াহ তা‘আলা কতৃ্ক ে�রীত ওহীর মাধয্ে
র
ম মানুেষর পূজ
করা েথেক শরীকিবহীন এক আ�াহর ইবাদেতর িদেক
�ানা�ার কেরন; ফেল মানু ষ আ�াহ তা‘আলা বয্তীত অেনয্
পূ জা করা েথেক মুি� েপল; আর এটা িনঃসে�েহ
মানবজািতর জনয্ সবেচেয় বড়স�ান।
নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আগমেনর পূেবর
েসখানকার �চিলত অব�া িছল, ইেতাপূ েবর্কার সনাতন
িনয়মনীিত, অথর-িবে�র �ভাব এবং মিনব ও েগালাম �থার
সমি�ত শাসনবয্ব�; সু তরাং ধনী ও েনতৃ�ানীয় বয্ি�রা িছল
অনু সরণীয় েনতা; আর ফকীর ও বণর্ৈবষেময্র িশকার বয্ি�
(তারা অিধকাংশ কৃ�া�) িছল দাস, আনু গতয্ ও বশয্ত
�ীকারকারী। ফেল দাস-দাসীগণ িনেজেদরেক ব�গত পণয্সাম�ীর
বয্িত�ম িকছু মেন করত ন, মানু ষ যার মািলকানা লাভ কের
�য়, িব�য়, েহবা ইতয্ািদ রকম েলনেদেনর মাধয্েম এমতাব�া
েয, মা ও তার েছেলর মেধয, িপতা ও তার পুে�র মেধয্ এবং �ী
ও তার �ামীর মেধয্ �, িব�য় ও েহবা সংঘিটত হওয়ার মেধয্
েকান �কার পাথর্কয্করেণর বয্াপাের তার মানিবক অন িত
থাকত স�ূ ণর্ অনুপি�!
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আর েপৗ�িলকতা ছিড়েয় পেড়িছল েদব-েদবী, গাছপালা ও পাথর
পূ জা এবং এগুেলার ৈনকটয্ হািসেলর মেধ
আর তদানী�ন েনতৃবৃ� সামািজক �থা ও বানােনা আইনসমূ হেক
এমনভােব বা�বায়ণ করত, েযন এগুেলা শরীয়েতর িবিধ-িবধান,
মানু ষেক তারা এসব আইন মানেত বাধয্ করত এবং তারা
তােদরেক েস সব �থা ও বানােনা আইেনর অনু গত কের রাখত।
এভােব তারা িনেজেদরেক েস হক ও সতয্ ইলাহ ও ম‘বুেদর
পযর্ােয় িনেয় েগ, যার রােজয্ েনই েকােনা সাদা, কােলা, ধনী,
গরীব, মনীব, েগালােমর েভদােভদ, সকেল েস মহান স�া
আ�াহর সাবর্েভৗ� ও আইেনর �িত ��াশীল; আর (যখনই েস
সব অপশি� তােদরেক হক মা‘বুদ আ�াহর পযর্ােয় িনেয় েগে,
তখনই েস অব�ার অবসানকে�) তখনই আ�াহ তা‘আলা তাঁর
নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক ইসলােমর বাতর্
িনেয় ে�রণ কেরেছন, যার মূ ল ে�াগান হেলা,
( ﻻ � إﻻ اﷲ �ﻤﺪ رﺳﻮل اﷲআ�াহ ছাড়া েকান হক ইলাহ েনই,
মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�হর রাসূ ল)।
অতঃপর নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম মানুষেক তার
�িতপালক ও ইলাহ তথা মা‘বুদ িহেসেব একমা� আ�াহর
এক�বােদর �ীকৃিত দান করার িদেক আ�ান কেরন; আর িতিন
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আরও আ�ান কেরন েয, আ�াহ হেলন এককভােব ইবাদত ও
সাধারণ আনু গতয্ পাওয়ার একমা� হকদা, তাঁর সােথ কােরার
েকান অিধকার েনই; আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ّ ُ
ْ ۡ ُ ّ َ ّ� ٰ
َ
ُ ّ ُ ع
ُ ََ َ
َ َّ � ۡم َوٱ
� ﴿
ِين مِن � ۡبل ِ� ۡم ََلَ� ۡم
اس ٱ� ُب ُدوا �َ َّ� ُم ٱَِي خلق
ََُٓها ٱ
َ َ ُ
َ ُ ت
[ ٢ :ِ ورةُ ا�َق َرة
﴾ ] س٢ َ َّقون
“েহ মানু ষ! েতামরা েতামােদর েসই �িতপালেকর ইবাদত কর,
িযিন েতামােদরেক ও েতামােদর পূ বর্বতর্ীেদরেক সৃি� কেরে,
যােত েতামরা মু�াকী হেত পার।” - ( সূ রা আল-বাকারা: ২১ );
িতিন আরও বেলন:
َ ُ ۡ َ َ ّ ّ ٓ َُ ْ ُ َ ۡ َ ٞ َ َ َ ُ ُ ّ َ ّ� � ٰ
ّ
ُ
َِون ٱ
ِ �ب مثل فٱست ِمعوا � ۚۥ ِنَ ٱَِين تدعون مِن د
ِ ﴿ َُٓها ٱَاس
ّ
َ
ْ
َ ٗ َُ ْ َُُۡ َ
ُ
ُ
ّ
َ
ٗۡ َ ُ َ ُ ُۡ َۡ
اب ش�ٔا َ � َ ۡستنقِذوهُ م ِۡن ُۚه
ا�ا َولوِ ٱ ۡج َت َم ُعوا ُ� ۖۥ �ن �سلبهم ٱُب
لن �لقوا ذب
ۡ
ُ
ُ
ّ َض ُع َف ٱ
ُ طَال ُِب َوٱل َم ۡطل
َ  ﴾ ] ُس٧ وب
[ ٧ :ورة ا�ج
“েহ মানু ষ! একিট উপমা েদয়া হে�, মেনােযাগ সহকাের তা
�বণ কর: েতামরা আ�াহর পিরবেতর্ যােদরেক ডা, তারা েতা
কখনও একিট মািছও সৃ ি� করেত পারেব না, এই উে�েশয্ তারা
সকেল এক� হেলও পারেব না। আর মািছ যিদ তােদর িনকট
েথেক িকছু িছিনেয় িনেয় যায়, এটাও তারা তার িনকট েথেক
উ�ার করেত পারেব না। অে�ষক ও অে�িষত কতই না দু বর্ল”
- ( সূ রা আল-হা�: ৭৩ )।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর এক সাহাবী ঐ
পিরবতর্েনর কথা বয্� কেরে, যার মাধয্েম ইসলাম
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আরবেদরেক অপমান ও দাসে�র জীবন েথেক স�ান ও মযর্দার
জীবেন উ�ীত কেরেছ; আর তারা িকভােব বয্ি�র পূজা ও
আনু গেতয্র অ�কার েথেক েবর হেয় এক আ�াহর দাসে�র
িদেক এেলন, যার মাধয্েম তারা অনুধাবন কেরেছন আ�াহর
এক�বাদ ও অনয্েক বাদ িদেয় একমা� তার ইবাদেতর ছায়ার
মেধয্ দুিনয়ার �শ�তা ও তার িব�ৃিতে; এই বয্াপাের র‘য়ী
ইবন ‘আেমর পারেসয্র েনতৃবৃে�র েকােন একজনেক উে�শয্
কের বেলন:
 وﻣﻦ ﺿﻴﻖ ﺪﻟﻧﻴﺎ،»اﷲ اﺑﺘﻌﺜﻨﺎ ﻟﺨﺮج ﻣﻦ ﺷﺎء ﻣﻦ ﻋﺒﺎدة اﻟﻌﺒﺎد ﻰﻟ ﻋﺒﺎدة اﷲ
.« ، وﻣﻦ ﺟﻮر اﻻدﻳﺎن ﻰﻟ ﻋﺪل اﻻﺳﻼم،ﻰﻟ ﺳﻌﺘﻬﺎ

“আ�াহ আমােদরেক ে�রণ কেরেছন, যােত আমরা েয বয্ি� চায়
তােক মানু েষর পূ জা করা েথেক আ�াহর ইবাদেতর িদেক;
দু িনয়ার সংকীণর্তা েথেক তার �শ�তার িদেক এবং িবিভ� ধেমর্
যু লুম েথেক ইসলােমর নয্ায় ও ইনসােফর িদেক েবর কের িনে
েযেত পাির।” – (ইবনু কাসীর, েবদায়া ওয়ান েনহায়া, ৭/ ৩৯)।
আলেজিরয়ায় ইসলাম�হণকারী ফরাসী নাগিরক “ইিতয়ীন দীনীহ”
(পরবতর্ীেত নাসউ�ীন) তার ‘মুহা�দ আ�াহর রাসূ ল’ ( �ﻤﺪ
 )رﺳﻮل اﷲনামক �ে� বেলন: যখন িতিন িরসালােতর ৈবিশ�য,
তার আ�জর্ািতকতা ও ভিবষয্ তার স�াবয্ ভূিমকা স�েকর
আেলাচনা কেরন, তখন িতিন বেলন: “আর েসখােন িকছু
গুরু�পূণর্ িবষয় রে; আর তা হল বা�া ও তার �িতপালেকর
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মেধয্ েকান মাধয্ম না থা; আর এটােকই বা�ব �জ্ঞাস�
বয্ি�বগর্ ইসলােমর মেধয্ েপে, েযেহতু ইসলাম রহসয্জনক
িবষয় ও সাধক বা ঋিষর পূ জাকরণ েথেক মু�; আর তাঁেক
(রবেক) পাওয়ার জনয্ �িতকৃিত ও মি�েরর �েয়াজন েন;
কারণ, েগাটা পৃিথবীই আ�াহর মাসিজদ। তদু পির শুধু আ�াহর
�িত িব�াসীরা, তারা নয় যারা আধু িনকতার দািবদার, যারা
তােদর অ�ের যা উিদত হয় তা বণর্না করার বয্াপাের সেহর
েগালকধাঁধায় আবিতর্ত হেত থাে, তারা বয্তীত সিতয্কা
আ�াহর উপর িব�াসীরা কখনও কখনও ইসলােমর মেধয্ আ�াহর
�িত িব�ােসর েক্ষে� খাঁিট মাযহাবও প; অতঃপর তারা তােত
পায় ইবাদেতর অিভনব ও সমু�ত আমল বা কমর্সমূ; আরও
(খাঁিট আকীদা-িব�াস) পায় েদা‘য়ার শ�সমূ েহর অথর্ িনেয়যতটুকু
িচ�া করা স�ব তােত...।” (‘মুহা�দ আ�াহর রাসূ ল’ ( �ﻤﺪ رﺳﻮل
)اﷲ, ৩৬২ – ৩৬৩)।
***
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কুসং�ার েথেক িবেবেকর মুি�দান
• মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর পক্ষ েথ
�া� ওহীর মাধয্েম মানুেষর িবেবকেক কুসং�র ও িমথয্ার
কােছ আ�সমপর্ণ করা এবং েদবেদবী ও বািতল উপাসয্েদ
জনয্ �িত�িতব� হওয়া অথবা িবেবেকর িবপরীত েযম:
এই কথা বলা েয, মানু েষর মধয্ েথেক আ�াহর একজনপু�
আেছ; িতিন তােক িবনা অপরাধ বা পােপ উৎসগর্ কেরেছ,
অথবা তার অপরােধর কারেণ তােক মানবজািতর জনয্ উৎসগর
কেরেছন ইতয্ািদ ধরেনর অবা�ব িচ�া বা�বায়ন করা েথেক
�াধীন কের িদেয়েছন।
নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর আগমেনর পূেবর
সু � িবেবেকর সােথ সাংঘিষর্ক অেনক িব�াস ও ক�কািহনী
আরবেদর িবেবক-বুি�েক আ�� কের েফেলেছ; তথাকিথত
জািহল তথা অজ্ঞ বয্ি�বগর্ েক �কার িচ�াভাবনা ও বুি�িবেবক কােজ লাগােনা ছাড়াই েযসব আিকদা-িব�াস লালন করত,
ত�েধয্ গুরু�পূণর্ কেয়কি: পাথর ও িনজ হােত বানােনা
কােঠর মূ িতর্ বা ভােযর্র মেধয্ উপকার ও ক্ষিত করার ক
রেয়েছ বেল িব�াস করা, তারা আ�াহর সােথ অথবা আ�াহেক
বাদ িদেয় েসগুেলার পূজা কেেছ, তােদর ধারণা অনু যায়ী তারা
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েসগুেলার �িতেশাধ �হেণর আশ�া কে। আর তারা তােদর
অনু সারী, যারা ভােলা-ম� িবেবচনার ক্ষমতা হািরেয় তােদ
িবেবক-বুি� ন� কেরেছ, এমন েলাকেদরেকও এ ধরেনর িব�ােস
িব�াসী কের ভয়ভীিতেত িনপিতত কেরেছ।
অতঃপর আ�াহ তা‘আলা নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক ইসলােমর মত এমন জীবনবয্ব�া িদেয়
মানবজািতর িনকট ে�রণ কেরেছন, আর িতিনই মানু ষেক
িবেবেকর মাধযেম স�ািনত কেরেছন এবং িবেবকেক িনধর্ারণ
কেরেছন দীেনর আবশয্কীয় দািয়, আেদশ ও িনেষধসমূ েহর
দািয়� অপর্েণর মানদ� বা েক্ষ� িহে; আর িশিথল কের
িদেয়েছ পাগেলর দািয়� ও জবাবিদিহতা, যার িবেবক-বুি� েলাপ
েপেয়েছ; আরও িশিথল কের িদেয়েছ অ�া� বয়� িশশিকেশােরর দািয়� ও জবাবিদিহতা, যার জ্ঞ-বুি�র পিরপ�তা
আেসিন; েযমিনভােব ইসলাম মানু ষেক আ�ান কেরেছ ও
উৎসািহত কেরেছ, বরং সৃি� ও জ্ঞ-িবজ্ঞােনর �কৃত রহস
উদঘাটেন গেবষণার কােজ িবেবক-বুি�েক কােজ লাগােনার উপর
পুর�ার েঘাষণা কেরেছ; আর িনেষধ ও হারাম কের িদেয়েছ
এমন �েতয্ক ব�ে, যা িবেবক-বুি�র উপর কু�ভাব েফেল,
েযমন: সকল �কার মাদক�বয্।
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আর সবর্�থম ইসলাম েয িজিনসিটেক কুসং�ার ও িমথয্া
অ�কার েথেক পিব� ও পিরশু� করা শুরু কে, তা হল
আিকদা, েয আিকদার মাধয্েম িেবক-বুি�েকই সে�াধন করা
হেয়েছ, যােত িবেবক আল-কুরআন েয সতয্েক িনেয় এেসে,
তার সিঠক� অজর্ন করার মাধয্ে পিরতু� হেত পাের; আর
বািতল বা �তয্াখয্ান করেত পােজােহলী তথা অজ্ঞ বয্ি�রা
ইলােহ িব�াস করার মত েযসব �া� আিকদা-িব�ােসর �িতি�ত
আেছ, েসসব আিকদা-িব�াসেক। েযমন আ�াহ তা‘আলার বাণী:
َ َ
ّ ُ َ َ َ ّ ٗ َٰ ۡ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ
ُّ َ َّ َ
ب ُ ِ�َٰهۢ ِ ب ِ َما خل َق
� وما �ن معهۥ مِن إِ� ٍ�ه إِذا َه
ٖ ﴿ما ٱَذ ٱَ مِن و
َ
َ ُ
ۡ ُ َُ ُ
َ � َ� ۡعض ُس ۡب
ّ َِّ �ٰ َن ٱ
ٰ َ َ َولَ َع َ� َ� ۡع ُض ُه ۡم
:المؤم ُِنون
﴾ ] سورة٩ َمَا يَ ِصفون
� ٖ
[٩

“আ�াহ েকান স�ান �হণ কেরন িন এবং তার সােথ অপর
েকান ইলাহও েনই; যিদ থাকত, তেব �েতয্ক ইলাহ �ীয় সৃি�
িনেয় পৃথক হেয় েযত এবং এেক অপেরর উপর �াধানয্ িব�ার
করত। তারা যা বেল, তা েথেক আ�াহ কত পিব�!” - ( সূ রা
আল-মুিমনু ন: ৯১ )।
সু তরাং এিট একিট উ�ল �মাণ; তােত এই সংিক্ষ� শে�র �ার
সু �� হেয়েছ েয, �কৃত ইলাহ হওয়ার জনয্ জরুির হল কমর্
��া হওয়া; িযিন তার বা�ার িনকট উপকার েপৗঁিছেয় েদন এবং
তার েথেক ক্ষিত �িতেরাধ কে; অতএব আ�াহ সু বহানাহু ওয়া
তা‘আলার সােথ যিদ অপর ইলাহ থােক, তেব তারও সৃি� ও
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কাজ করার ক্ষমতা থা; এমতাব�ায় েস তার সােথ অপর
ইলােহর অংশীদাির� েমেন েনেব না, বরং েস যিদ তার উপর
�ভাব িব�ার করেত এবং অনয্জনেক বাদ িদেয় িনেজই একক
ইলাহ ক্ষমতা থাকত তেব -ই করত; আর যিদ েস তােত সক্ষ
না হয়, তেব েস তার সৃ ি� িনেয় পৃথক হেয় চেল যােব,
েযমিনভােব দু িনয়ার রাজা-বাদশাগণ তােদর রাজ� িনেয় এেক
অপেরর েথেক আলাদা হেয় যায়; আর যখন �ত� ইলাহ অপর
ইলাহর উপর �ভাব, �াধানয্ িব�া করেত সক্ষম না হ, তখন
িনে�র িতনিট িবষেয়র েয েকান একিট অপিরহাযর্ হেয় পড়ে:
- হয় �েতয্ক ইলাহ তার সৃি� ও রজ� িনেয় আলাদা হেয়
যােব।
- অথবা তারা এেক অপেরর উপর �ধানয্ িব�ার করেব
- নতুবা তােদর সকেল এক ইলােহর ক্ষমতা ও এক
রাজে�র অধীেন আসেব, েস তােদর উপর ক্ষমতা �েয়া
করেব, িক� তারা তার উপর ক্ষমতা �েয়াগ করেব ন
আর নেভাম�ল ও ভূ ম�েলর িবষয়ািদর সু শৃ�ল বয্�াপনা,
একিটর সােথ আেরকিটর স�কর্ এবং সুশৃ�ল িনয়েম তার
পির�মণ, েযখােন েকান �কার িবেরাধ ও িবশৃ�লা েনই— এসব
িকছু ই এই কথার উপর অনয্তম �ধান দিল-�মােণর অ�ভুর্�
েয, এই বয্ব�াপনার মহাবয্ব�াপক হেলন এক, িতিন বয্তীত
আর েকান ইলাহ েনই।
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েযমিনভােব িবে�র জনয্ দুইজন সমমােনর িতপালক ও ��া
হওয়া অস�ব; েতমিনভােব অস�ব তার জনয্ দুইজন ইলাহ ও
মা‘বুদ বা উপাসয্ হওয়া
সু তরাং এ দিলল-�মাণািদ েদয়ার েক্ষে� এই েয বিল� বণর্
েসটাই �মাণ কের েয, আ�াহর নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম তাওহীদ বা এক�বাদ, আ�াহর একমা� রব হওয়া,
আর িতিনই একমা� সিঠক মা‘বুদ অনয্ েকউ ন, এসেবর
সতয্তার উপর �কৃ� �মা; আর এটাই িবেবকবান-বুি�মানেদর
িবেবক-বুি�েত সবেচেয় েবশী �হণেযাগয্ বেল িবেবিচ, েস সব
দাবীর েচেয়, যােত বলা হেয় থােক েয, িতিন িতন জেনর তৃতীয়
জন অথবা তাঁর �ভূ ে� ও ইবাদােতর েক্ষে� তার একমা
অিধকােরর মেধয্ েদবেদবীেদর অংশীদাির� রেয়ে।
সু তরাং এই সু �� তাওহীদ বা এক�বােদর েচেয় মহান ব� আর
কী হেত পাের, যা রহমেতর নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলইিহ
ওয়াসা�াম ে�িরত হওয়ার িদন পযর� মানু ষ জানেত পাের িন;
আর আ�াহর বয্াপাের এই আিকদার েচেয় িবেবক ও িবশু
িচ�ার িনকট অিধক সাম�সয্পূণর্ আিকদা েকান?
***
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মানু েষর মেধয্ উদারতা ও স-অব�ান
• মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম মানবজািতর মেধয
উদারতার িভি���র �াপন কেরেছন এবং আ�াহ তা‘আলা
আল-কুরআেন এই বয্াপাের তাঁর িনকট ওহী পািঠেয়েছন ে,
‘দীন �হেণর বয্াপাের েকােনােজার-জবরদি� েনই’। আর নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ঐসব অমুসিলম নাগিরেকর
অিধকার বণর্না কেরেছ, যারা মুসিলমেদর িবরুে� যুে� িল�
হয় না; এই বেল েয, তােদর পূ ণ্ ি
র রাপ�া থাকেব তােদর
িনেজেদর, স�ানেদর, তােদর মান-স�ান ও ধন-স�েদর।
আর মুসিলম রাে�র মেধয্ আজ পযর্ ইয়াহূ দী ও ি��ান
নাগিরকগণ স�ােনর সােথ জীবনযাপন করেছ; েযখােন
ে�েনর েগােয়�া িবভাগ পি�মা সভয্তার েঘািষত মূলনীিতর
িবেরািধতা কের বণরবাদী নীিত �হণ কের মুসিলমেদর
অি��েক �ংস করার জনয্ কাজ কেেছ।
রহমেতর নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম দীেনর
েযসব নীিতমালা িনেয় এেসেছন, ত�েধয্ অনয্তম মহান িদক :
ইসলাম �হেণর বয্াপারিট বয্ি� ও সমােজর পিরতুি�র েছেড়
েদয়া। আর ইসলােমর িদেক আ�ােনর মূ ল িভি�-ই হে�,
েকৗশল ও উ�ম উপেদশ; েজার জবরদি� ও তরবাির বা অনয্
েকান শি�র মাধয্েম বল �েয়াগ কের ন; আর এই �সে�
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আল-কুরআন ও সু �াহর অেনক ব�বয্ বিণর্ত হেয়; েযমন:
আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ُ ّ ۡ ُ ۡ َ َ َ َّ ۡ َ ُ ۡ ّ َ َّّ َ ّ
ۡ
َ َۡ َٓ
وت َو ُ�ؤ ِم ۢن
�ۚ �من ي�فر ب ِٱ
ِ �َٰغ
ِ ِين� قد َبَ ٱرُشد مِن ٱل
ِ �﴿ � إِكراه ِ� ٱ
ۡ
ۡ َ َ َۡ ۡ
ََ ّ
َ � َ� ٱنف َِص
ُ ّ ام ل َ َهاۗ َوٱ
ٌ َ َس ِم
ٌ يع َعل
ٰ َ �ۡ ك ب ِٱل ُع ۡر َوة ِ ٱل ُو
﴾٢ ِيم
ب ِٱَِ �ق ِد ٱستمس
َ َ ُ
[ ٢ :ِ ورةُ ا�َق َرة
]س
“দীন স�েকর্ েজা-জবরদি� েনই; সতয্ পথ �া� পথ েথেক
সু �� হেয়েছ। েয তাগূ তেক অ�ীকার করেব ও আ�াহর �িত
িব�াস �াপন করেব, েস এমন এক মজবুত হাতল ধরেব, যা
কখনও ভা�েব না। আ�াহ সবর্ে�াত, �জ্ঞাম” - ( সূ রা আলবাকারা: ২৫৬ )
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
َ ُ
ۡ ََۡ َٓ َ ََ
ۡ َۡ ٓ َ
ُورة
َ � ُف ۡر ۚ ﴾ ] ُس
َ ۡ ﴿ َوقُل ٱ
� ُّ مِن َّ ّ�ِ� ۡمۖ � َمن شا َء فل ُيؤمِن ومن شاء فلي
ِ
َ
[ ٢ :الك ۡه ِف
“বল, সতয্ েতামােদর িনকট েথে; সু তরাং যার ই�া িব�াস
করুক ও যার ই�া সতয্ �তয্াখয্ান” - ( সূ রা আল-কাহফ:
২৯ )।
অনু রূপভােব মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর দী
অমুসিলমেদরেক রক্ষণােবক্ষণ; সু তরাং ইসলাম তােদর সােথ
যু � করেত িনেষধ কের িদেয়েছ, যখন তারা মুসিলমেদর িবরুে�
যু � না করেব; এমনিক ইসলাম তােদর সােথ উ�ম আচরণ ও
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তােদর �িত অনু �হ করাটােকও িনিষ� েঘাষণা কের িন; আ�াহ
তা‘আলা বেলন:
ُ َ
ُ
ُۡ َ
ّ
ۡ ُ ُ َُٰ َۡ َ ّ َ ُ ّ ُ ُ ٰ َ ۡ َ ّ
ِين َول ۡم �رِ ُجو�م ّمِن دِ�ٰرِ� ۡم
ِ �َ﴿ َ �نهٮ�م ٱَ ع ِن ٱَِين لم ي�ت ِلو�م ِ� ٱ
ۡ ۡ ّ َّ ّ ۡ َۡ ْٓ ُ ُۡ َ ۡ ُ ُّ�
َ الم ۡم َت
َ سط
ُ ُورة
َ ﴾ ] ُس٨ �
:ِحنة
ُ َأن ََوهم و�قسِطوا إِ� ِه ۚم ِنَ ٱ
ِ ِ ِبُ ٱل ُمق
[٨
“দীেনর বয্াপাের যারা েতামােদর িবরুে� যু� কেরিন এব
েতামােদরেক েতামােদর বািড়ঘর েথেক েবর কের েদয়িন, তােদর
�িত মহানু ভবতা �দশর্ন ও নয্ায়িবচার করেত আ�া
েতামােদরেক িনেষধ কেরন না। আ�াহ েতা নয্ায়পরায়ণেদরেক
ভালবােসন।” - ( সূ রা আল-মুমতাহানা: ৮ )
অনু রূপভােব মহান নীিতমালা েথেক আরও িকছু িনয়মনীিত
রেয়েছ, েযগুেলা ইসলামী জীবনবয্ব�া সু�িতি�ত কের; েযমন:
অমুসিলমেদর অিধকারসমূ হেক স�ান করা, চাই তারা ইসলামী
রাে�র নাগিরক হউক, অথবা ইসলামী রাে�র বাইেরর েকান
েদেশর নাগিরক হউক যখন তারা ইসলাম ও মুসিলমেদর িবরুে�
যু � েঘাষণা করেব না। সু তরাং �েতয্ক মুসিলেমর িজ�ায় তােদর
সকেলর অিধকার িনি�ত করা হেয়েছ, েযখােন তারা িনেজেদর
জান, মাল, �ী ও স�ানেদর বয্াপাের পূণর্ িনরাপ�া লাভ করেব
তােদর উপর েকান িবষেয় সীমালংঘন করা েকান মুসিলেমর জনয্
ৈবধ নয়। রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
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�»ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﻌﺎﻫﺪا لﻢ ﻳﺮح اﺤﺋﺔ ﺠﻟﻨﺔ و�ن ر�ﻬﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻦ مﺴ�ة أر�ﻌ

.( ﻋﻣﺎ« ) أﺧﺮﺟﻪ ﺒﻟﺨﺎري

“েয বয্ি� েকান িজি�েক হতয্া কর, েস জা�ােতর �াণ পােব
না। আর জা�ােতর �াণ চি�শ বছেরর দূ র� েথেক পাওয়া
যােব।” - ( বুখারী, হািদস নং- ২৯৯৫); রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম
আরও বেলন:
َ َ
ًﻻ َﻣ ْﻦ َﻇﻠَ َﻢ ُﻣ َﻌﺎﻫ ًﺪا أَو ْا�ﺘَ َﻘ َﺼ ُﻪ أَ ْو ََّ َﻔ ُﻪ ﻓَ ْﻮ َق َﻃﺎﻗَﺘﻪ أَ ْو أَ َﺧ َﺬ ﻣﻨْ ُﻪ َﺷيْﺌﺎ
»أ
ِ
ِِ
ِ َِ
ْ
َ َﻴﺠ ُﻪ ﻳَ ْﻮ َم اﻟﻘﻴ
ُ ﺑ َﻐ ْ� ﻃﻴﺐ َ� ْﻔﺲ ﻓَﺄﻧَﺎ َﺣﺠ
.( ) أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود.«ﺎﻣ ِﺔ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ ِ ِ
“সাবধান! েয বয্ি� েকান িজি�র উপর অতয্াচার করেব অথব
তার মযর্াদা ক ্ষু� করেব অথবা তার উপর তার সাধয্ািতির� ে
েবাঝা চািপেয় েদেব অথবা তার িনকট েথেক তার �তঃ�ূ তর্
স�িত বয্িেরেক েকান িকছু �হণ করেব, আিম িকয়ামেতর িদন
তার িবরুে� মামলায় দাঁড়াব।” - (আবূ দাউদ, হািদস নং৩০৫৪)।
বরং (মুসিলম) িবচারেকর িনকট আইন ও িবচার-ফয়সালার
েক্ষে� মুসিলম ও অমুসিলম সকেলই সম; কারণ, আশ‘আছ রা.
েথেক বিণর্ত হািদেস েদখা যা, িতিনَ বেলন:
ّ
َ ﺠ
َ َ� َر ُﺟﻞ ﻣ َﻦ ْﻴﻟَ ُﻬﻮد أ ْر ٌض ﻓ
َ ْ �َ » َﻛ َن ﺑَيْ� َو
ّ َﻘَﺪَ ْﻣﺘُ ُﻪ ِﻰ َﻟ ّﻰﺒ
ﺻ� اﷲ- ِ
�ِ ﺤ َﺪ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ُ ُْ
َ ََ
ٌَّ َ َ
ّﻰﺒ
َ
ّ
. ﻗﻠﺖ ﻻ.«  » ألﻚ َيِﻨﺔ ؟-ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- ُِ  �ﻘﺎل ِﻟ-ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
َ ََْ
َ َُ َ ُ ُْ
َ َ
ْ ْ
ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ ً ّ ﻮل
ِﻤَﺎﻰﻟ ﻓﺄﻧ َﺰل
 ﻗﻠﺖ ﻳﺎ رﺳ.« ﻗﺎل ِﻠْﻴَﻬُﻮدِى ِّ » اﺣ ِﻠﻒ
ِ
ِ �َ ِإذا � ِﻠﻒ و�ﺬﻫﺐ
َ ً َ ً َ َ ْ َ ْ َ ّ ْ َ َ ُ َ ّ ُ َ ّ ّ َ ﺸْﺮ
.«.آﺧ ِﺮ اﻵﻳَ ِﺔ
ِ َ�َ َﻌَﺎﻰﻟ )ِن
ِ �َ َوأ�ﻤﺎﻧِ ِﻬﻢ �ﻤﻨﺎ ﻗ ِﻠﻴﻼ( ِﻰﻟ
ِ ﻟَﻳﻦ َ ﺘون ﺑِﻌﻬ ِﺪ
.( )أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود
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“আমার ও জৈনক ইয়াহূ দীর মােঝ েযৗথ মািলকানায় একখ� জিম
িছল; এক পযর্ােয় েস আমার মািলকানােক অ�ীকার কে;
অতঃপর আিম িবষয়িট নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
িনকট েপশ কির; তারপর নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
আমােক িজজ্ঞাসা করে: েতামার িনকট েকান �মাণ আেছ িক?
আিম বললাম: না। তখন িতিন ইয়াহূ দীেক বলেলন: ‘তুিম শপথ
কর’। আিম বললাম: েহ আ�াহর রাসূ ল! তাহেল েতা েস শপথ
করেব এবং আমার স�দ িনেয় যােব, তখন আ�াহ তা‘আলা
নািযল কেরন:
َ ّ
ً َ
َ
َ َُ َۡ َ ّ ّ
�ون ب ِ َع ۡه ِد ٱَِ َو�يۡ َ�ٰن ِ ِه ۡم � َم ٗنا قل ِي� ﴾ إ� آخر ا�ية ]ال
﴿ِنَ ٱَِين �ش
[٧ :عمران

(িন�য় যারা আ�াহর সােথ করা �িত�িত এবং িনেজেদর
শপেথর িবিনমেয় তু� মূ লয্ খিরদ কে, (আেখরােত তােদর
েকান অংশ েনই)।) আয়ােতর েশষ পযর্�” - ( আবূ দাউদ,
শপথ ও মানত অধয্া, বাব নং- ২, হািদস নং- ৩২৪৫)।
আর এই অব�া ইসলামী রাে� আজেকর এই িদেনর জনগেণর
মােঝ পযর্� িবদয্মান রেয়; সু তরাং মুসিলম রা�সমূ েহর মেধয্
ইয়াহূ দী, ি��ান, অনয্ানয্ জািত ওেমর্র অনুসারীগণ শাি,
িনরাপ�া, নয্া, ইনসাফ ও উদারতার ছায়াতেল জীবনযাপন
করেছ। েকান েকান েদেশ জািতগত ও ধমর্ীয় বণর্বা অিভযান
�তয্ক্ষ করয়, তাই �কৃ� যথাযথ দিলল-�মাণ েয ইসলাম
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অনয্ানয্ ধেমর্র অনুসারী �জাে জনয্ কী মূলয্বান অবদা
রাখেত েপেরেছ। আর অপরিদেক মুসিলমগণ জািতগত ও ধমর্ীয়
বণর্বােদর যু �সমূ েহর মাধয্েম অেনক িবপদ-মুিসবেত িনপিতত
হেয়েছ; ত�েধয্ সবেচেয় �িস� হল যা ঘেটেছ ে�েন েগােয়�া
িবভােগর হােত। যারা ইয়াহূ দী ও অনয্ানয্ ধমর্াবল�ীেদর কাউে
এমনিক তােদর ি��ান ধেমর্র অনুসারীেদর িভ� মতাবল�ীেদর
েকান একজন বয্ি�েকও অবিশ� রাে িন। অথচ এরপেরও তারা
অনয্ানয্ মুসিলম েদেশ িনরাপদ আ�য় েপেত সক্ষম হেয়ি
***
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অবািরত রহমত
• মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহ ত‘আলার পক্
েথেক সম� জগতবাসীর জনয্ তােদর ধমর্ ও বংেশর িবিভ�ত
সে�ও িছেলন রহমত�রূ; বরং তাঁর িশক্ষা ও দশর্েনর মে
পািখ ও চতু�দ জ�েদর �িত দয়া ও অনু ক�া �দশর্েনর
জনয্ এবং অনয্ায়ভােব তােদরেক ক্ষিত করা ও তােদর
বাড়বািড় করােক িনিষ� করার জনয্ তািগদ করা হয়
ইসলােমর নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােম রহমত এত
বয্াপকও িব�ৃত েয তা মানবস�ানসহ পািখ ও চতু�দ জ�েকও
অ�ভুর্� কেেছ; এমনিক িতিন তােদর �িত েকামল আচরেণর
িনেদর্শ িদেয়েছন এবং িতিন ঐ বয্ি�েক হুমিক �দান কের,
েয বয্ি� তােদরেক শাি� েদয় অথবা তােদর �িত ম� আচরণ
কের, এমনিক েস শাি�র মাধয্েম মৃতুয্র �াদ �হণ করেব এব
পরকােল পােব জাহা�াম।
সু তরাং নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম পািখ ও অনয্ান
�াণিবিশ� �াণীেক তীর ও অনয্ানয্ অে�র লক্ষয্�ল বা
িনেষধ কেরেছন; অতএব িতিন বেলন:
َ ُ ّ
ْ َ ُ ّ َ
.( ) أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ.« وح ﻏ َﺮ ًﺿﺎ
ُﺨﺬوا ﺷيﺌًﺎ ِ�ﻴ ِﻪ لﺮ
ِ َ» ﻻ َﺘ
“েতামরা েকান �াণীেক তীেরর লক্ষয্�ল বািনও ”
- ( মুসিলম, হািদস নং- ৫১৭১)।
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রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেল:
» دﺧﻠﺖ امﺮأة ﻨﻟﺎر ﻓ ﻫﺮة ر�ﻄﺘﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﺗﻄﻌﻤﻬﺎ ولﻢ ﺗﺪﻋﻬﺎ ﺗﺄ�ﻞ ﻣﻦ ﺧﺸﺎش

.( ) أﺧﺮﺟﻪ ﺒﻟﺨﺎري.« اﻷرض

“একজন মিহলা একিট িবড়ােলর কারেণ জাহা�ােম িগেয়িছল, েস
তােক েবঁেধ েরেখিছল; েস না তােক খাবার িদেয়িছল, না তােক
েছেড় িদেয়িছল, যােত েস জিমেনর েপাকা মাকড় েখেত পারত।”
- ( বুখারী, হািদস নং- ৩১৪০)।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেল:
�»ﺑيﻨﻤﺎ ﻛﺐ ﻳﻄﻴﻒ ﺑﺮ�ﻴﺔ ﻛد ﻳﻘﺘﻠﻪ اﻟﻌﻄﺶ إذ رأﺗﻪ ﻲﻐ ﻣﻦ ﺑﻐﺎﻳﺎ ﺑ

.( ) أﺧﺮﺟﻪ ﺒﻟﺨﺎري.«ﺮﺳاﺋﻴﻞ ﻓ�ﻋﺖ مﻮﻗﻬﺎ ﻓﺴﻘﺘﻪ ﻓﻐﻔﺮ ﻟﺎ ﺑﻪ

“একিট কুকুর একিট (পািন ভিতর) কূেপর পােশ চ�র িদি�ল;
িপপাসায় তার �ায় জীবন নােশর উপ�ম হেয়িছল; তখন বনী
ইসরাঈেলর পিততােদর এক পিততা তােক েদখেত েপল এবং
(দয়া�র্ হে) েস তার (চামড়ার) েমাজা খুেল েফলল এবং তার
জনয্ পািন তুেল এেন তােক পান করাল। ফেল এর িবিনমেয়
তােক ক্ষমা কের েদয়া হ” - ( বুখারী, হািদস নং- ৩২৮০)।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেল:
» ﺑيﻨﻤﺎ رﺟﻞ ﻤﻲﺸ ﺑﻄﺮ�ﻖ اﺷﺘﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻄﺶ ﻓﻮﺟﺪ ﺮﺌا ﻓ�ل ﻓﻴﻬﺎ ﺮﺸب
ﺛﻢ ﺧﺮج ﻓﺈذا ﻛﺐ ﻳﻠﻬﺚ ﻳﺄ�ﻞ ﻟﺮﺜى ﻣﻦ اﻟﻌﻄﺶ ﻓﻘﺎل الﺮﺟﻞ ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻫﺬا
لﻠﻜﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﺶ ﻣﺜﻞ ﺬﻟي ﻛن ﺑﻠﻎ ﺑ ﻓ�ل ﻟﺮﺌ ﻓﻤﻸ ﺧﻔﻪ ﺛﻢ أمﺴﻜﻪ
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 ﻗﺎلﻮا ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ و�ن ﻟﺎ ﻓ ﺒﻟﻬﺎﺋﻢ.ﺑﻔﻴﻪ ﺴﻰﻘ لﻠﻜﺐ ﻓﺸﻜﺮ اﷲ ﻟ ﻓﻐﻔﺮ ﻟ

.( ) أﺧﺮﺟﻪ ﺒﻟﺨﺎري.« ﻓ ﻛ ذات ﻛﺒﺪ رﻃﺒﺔ أﺟﺮ:أﺟﺮا ؟ ﻓﻘﺎل

“একদা এক বয্ি� পেথ েহঁেট যাি�; তার তী� িপপাসা লােগ;
েস একিট কূপ েপেয় েগল। েস তােত অবতরণ করল এবং পািন
পান করল, তার পর উেঠ এল। হঠাৎ েদখল একিট কুকুর
হাপাে�, িপপাসায় কাতর হেয় কাদা ছাটেছ; েলাকিট ভাবল, এ
কুকুরিট িপপাসায় েসরূপ ক পাে�, েযরূপ ক� আমার হেয়িছ;
তখন েস কূেপ অবতরণ করল এবং তার েমাজার মেধয্ পািন
ভরল, অতঃপর মুখ িদেয় তা (কামিড়েয়) ধের উপের উেঠ এল;
অতঃপর েস কুকুরিটেক পািন পান করাল। ফেল আ�াহ তােক
এর �িতদান িদেলন এবং তােক মাফ কের িদেলন। সাহাবীগণ
িজজ্ঞাসা করে: েহ আ�াহর রাসূ ল! জীব-জ�র জনয্ও িক
আমােদর পুর�ার আেছ? হয্া, �েতয্ক তাজা হদয়িবিশ� �াণীর
(উপর দয়া করার কারেণ) পুর�ার রেয়েছ।” - ( বুখারী, হািদস
নং- ৫৬৬৩)।
আর নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম চুতুদ জ�েক জীিবত
অব�ায় আটেক েরেখ তীর বা অনু রূপ িকছ িদেয় হতয্া করেত
িনেষধ কেরেছন। আেলমগণ বেলন: " "ﺮﺒ ﺒﻟﻬﺎﺋﻢমােন: চুতু�দ
জ�েক জীিবত অব�ায় তীর বা অনু রূপ িকছু িদেয় হতয্া করা
জনয্ আটিকেয় রাখা
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েকান একিদন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম একিট
উেটর পাশ িদেয় পথ অিত�ম করেত িগেয় েদখেলন তার
েপেটর সােথ িপঠ েলেগ আেছ; তখন িতিন বলেলন:
ً
َ ُُ َ َ ْ َ َ َ ْ ُْ
َ ّ » ّ�َ ُﻘﻮا
َ ْ ِ�َ ﻓ َﻫ ِﺬه
) أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ.« َﺎﺤﻟَﺔ
ﺎرﻛﺒُﻮﻫﺎ َو�ﻮﻫﺎ
ﺒﻟ َﻬﺎﺋِ ِﻢ الﻤﻌﺠﻤ ِﺔ ﻓ
ِ
ِ
.( داود

“েতামরা এসব অবলা জীবজ�র বয্াপাের আ�হেক ভয় কর;
সু তরাং েতামরা এগুেলাে ভােলা অব�ায় বাহন িহেসেব বয্বহর
কর এবং ভােলা অব�ায় খাও।” - ( আবূ দাউদ, হািদস নং২৫৫০)।
***
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সকল নবীেক স�ান করা
• মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর পূবর্বতর্ী স
নবীেক স�ান ও মযর্াদা দােনর উ�ল নমুনা েপশ কেরেছ;
আর তাঁেদর মেধয্ �িস� হেলন ইবরাহী, মূ সা ও ঈসা আ.
�মূ খ; বরং আ�াহ তা‘আলা তাঁর িনকট ব�বয্ িহেসেব ওহী
পািঠেয়েছন েয, েয বয্ি� তাঁেদর (নবীেদর) কাউেক িমথয্া
�িতপ� করেব অথবা তাঁর মযর্াদা ক ্ষু� ক, তেব েস
মুসিলম নয়; কারণ, নবীগণ সকেলই ভাই ভাই, তাঁরা মানু ষেক
শরীকিবহীন এক আ�াহর ইবাদেতর িদেক আ�ােনর কােজ
অংশ�হণ কেরেছন।
নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর হািদেস আেছ িতিন
তাঁর ভাই নবী ও রাসূ লেদরেক ভালবােসন; েযমন িতিন তাঁেদর
কাউেক কাউেক "( "اﻟﻌﺒﺪ الﺼﺎﻟﺢসৎকমর্শীল বা�), অথবা ""ﻲﺧ
বেল সে�াধন কেরেছন এবং তাঁর উ�তেক িদকিনেদর্শনা
িদেয়েছন তাঁেদর �িত স�ান ও ��া �দশর্ন করার জন; আর
তােদরেক িনেষধ কেরেছন তাঁেক তাঁেদর কােরার উপর �াধানয্
িদেত; আর এসেবর পূ েবর্ আমরা আ-কুরআেনর অেনক বাণী
েথেক যা েপেয়িছ, তা আ�াহ তা‘আলা নবী ও রাসূ লগণ এবং
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তাঁেদর �শংসার বয্াপাের তাঁর �িত ওহী বা তয্ােদশ কেরেছ।
আর নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক তাঁেদর
অনু সরেণর িনেদর্শ েদয়ার মেধয্  মহান অথর্ কাজ করে, তা
হে�, নবীগণ পর�র ভাই ভাই; অনু রূপভােব তােত রেয়েছ
পূ বর্বতর্ীজনেক পরবতর্ীজন কতৃর্ক , মযর্াদ ও �শংসা করার
মত মহৎ বয্াপা; বরং আ�াহ তা‘আলা পূ বর্বতর্ী নবীগেণ
কািহনীসমূ হেক নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর
দাওয়াতী কােজ েয ক� সহয্ করেত, তার জনয্বয্থােত মলেম
�েলপ বািনেয়েছন।
পূ েবর্ উপ�ািপত ব�েবয্র সমথর্ কুরআন ও হাদীসিভি�ক
অেনক নস বা ভাষয্ এেেছ, েযমন, আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ َ
ۡ
ُ ُ َ ۡ َ ٓ ّ ُ ۡ َ ۡ ُ ُٰ َ ُ َ ُ ّ
َ َ ّ َ ٰٓ �ُْو
�ٔل� ۡم َعل ۡيهِ أ ۡج ًر�ۖ إِن
ِين ه َدى ٱَۖ فبِهدٮهم ٱ�تدِه ۗ قل َ أ
َ﴿ َ�ِك ٱ
َ َُ ُ
ََٰ ۡ ٰ َ ۡ ّ َ ُ
َ
َ
ِ  ﴾ ]سورة ا�نع٩ �هو ِ�َ ذِكرى ل ِل�ل ِم
[ ٩ :ام
“ওেদরেক আ�াহ সৎপেথ পিরচািলত কেরেছন, সু তরাং আপিন
তােদর পেথর অনু সরণ করু। বলু ন, এর জনয্ আিম েতামােদর
িনকট পাির�িমক চাই না, এ েতা শুধুসৃি�কুেলর জনয্ উপেদশ”
- ( সূ রা আল-আন‘আম: ৯০ )।
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
َ َ ُ َٓ ُ ُ ّ َ َ َ
ٌّ َ ُ ۡ ُۡ َ
ّ
َِون ُ َء َام َن ب ِٱ
ۚ نزل إ ِ ۡ�هِ مِن َّ ّ�ِهِۦ وٱلمؤمِن
ِ ﴿ ءامن ٱرَسول بِما أ
ُ
َ ٰٓ �ََم
َۡ ُ ّ َُ َ
َ� أَ َحد ّمِن ُّ ُسلهِۦ َوقَالُوا ْ َسم ۡعنا
َ
� َ�ِكتِهِۦ َو� ُتبِهِۦ َو ُر ُسلِهِۦ � �ف ِرق
ِ
ٖ
ِۚ
َ َ ُ
َ ۡ َ َ ّ � َ َ َ ۡ ُ َۖ َ َ ۡ َا
ُ ك ٱل ۡ َم ِص
[ ٢ :ِ ورةُ ا�َق َرة
﴾ ]س٢�
�� وأطعن �فرانك ََنا
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“রাসূ ল তার �িত তার �িতপালেকর পক্ষ েথেক যা অবতীণ
হেয়েছ, তােত ঈমান এেনেছ এবং মুিমনগণও। তােদর সকেল
আ�াহ, তাঁর েফেরশতাগণ, তাঁর িকতাবসমূ হ এবং তাঁর
রাসূ লগেণর �িত ঈমান আনয়ন কেরেছ। তারা বেল, ‘আমরা তাঁর
রাসূ লগেণর মেধয্ েকান তারতময্ কির ’, আর তারা বেল,
‘আমরা শুেনিছ এবং পালন কেরি! েহ আমােদর �িতপালক!
আমারা েতামার ক্ষমা চ; আর �তয্াবতর্ন েতা েতামারই িনক”
- ( সূ রা আল-বাকারা: ২৮৫ )।
আর "( "اﻷﻧبﻴﺎءনবীগণ) নােম একিট পিরপূ ণর্ সূরার নামকরণ
করা হেয়েছ; েসখােন েসসব নবীর অেনকেকই উ�ম গুণাগুেণ
সােথ উে�খ করা এবং তােদর �ত� ৈবিশ�য্ ও মহৎ
গুণাবলীসমূ বণর্না করার পরতাঁেদর কািহনী েশষ কেরেছন তাঁর
িনে�া� উি�র মাধয্ে:
َ ُ ۡ َ َ َٰ ۡ َۡ
َ ُ َُٰ ْ ُ َ ۡ ُّ
َ و� َنا َر َغ ٗبا َو َر َه ٗباۖ َو َ�نُوا ْ َ�َا َ�ٰشِ ع
�ِ
ت و�دع
� ﴿ ِ�َهم �نوا
ِ �� ِرعون ِ� ٱ�ي
َ َُ ُ
َ
[ ٩ :ِ ﴾ ] سورة ا�نبياء٩
“িন�য়ই তারা সৎকেমর্ �িতেযািগতা কর, তারা আমােক ডাকত
আশা ও ভেয়র সােথ এবং তারা িছল আমার িনকট িবনীত।” (সূ রা আল-আি�য়া: ৯০ )।
আর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
:» أﻧﺎ أو� ﻨﻟﺎس ﻌيﻰﺴ ﺑﻦ مﺮ�ﻢ ﻓ ﺪﻟﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة واﻷﻧبﻴﺎء أﺧﻮة ﻟﻌﻼت

.( ) أﺧﺮﺟﻪ ﺒﻟﺨﺎري.« أﻣﻬﺎﺗﻬﻢ ﻰﺘ ودﻳﻨﻬﻢ واﺣﺪ
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“মানব জািতর মেধয্ আিমই দুিনয়া ও আিখরােত মিরয়েমর পু�
‘ঈসা’র সবর্ািধক িনকটবতর্ী। আর নবীগৈবমাে�য় ভাই, তােদর
মাতাগণ িভ� িভ�, তােদর দীন হল এক ও অিভ�।” - (বুখারী,
হািদস নং- ৩২৫৯)।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেল:
ٗ َ ۡ َۡ َ ُ َُ
ُ يدا َّا ُد ۡم
ّ ۖت �ِيه ۡم
َلَمَا
 ﴿ و�نت علي ِهم ش ِه:»ﻓﺄﻗﻮل ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻌﺒﺪ الﺼﺎﻟﺢ
ِ
ّ ُ َٰ َ َ َ َ ۡ ۡ َ َ َ ّ َ َ َ ُ َ ۡ ّ
ٌ �ءٖ َشه
ۡ َ �
: ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة١ يد
َوَ�َيت ِ� كنت أنت ٱرَ�ِيب علي ِه ۚم وأنت
ِ
ِ �
.( ) أﺧﺮﺟﻪ ﺒﻟﺨﺎري.«[١١٧
“ ... সু তরাং আিম বলব, যা সৎ বা�া (ঈসা আলাইিহস সালাম)
বেলেছন:
ّ
ٗ َ ۡ َۡ َ ُ َُ
َ �َنت ٱ ّر
َ َ نت أ
َ َوَ�َ ۡيتَ� ُك
ُ يدا َّا ُد ۡم
ّ ۖت �ِيه ۡم
ِيب
َلَمَا
﴿ و�نت علي ِهم ش ِه
ِ
ِ
َ ۡ َ ّ ُ َٰ َ َ َ َ ۡ ۡ َ َ
ٌ
﴾ ١ � �ءٖ ش ِهيد
ِ � علي ِه ۚم وأنت
(যতিদন আিম তােদর মেধয্ িছলাম ততিদন আিম িছলাম তােদর
কাজকেমর্র সাক, িক� যখন আপিন আমােক তুেল িনেলন তখন
আপিনই েতা িছেলন তােদর কাজকেমর্র ত�াবধায়ক এবং
আপিনই সব িবষেয় সাক্ – সূ রা আল-মািয়দা: ১১৭)।” (বুখারী, হািদস নং- ৪৩৪৯)
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেল:
ّ ٗۡ
ۡ  ﴿ قَ َال َر ّب ٱ ۡغف ِۡر � َو َه: ﻓﺬﻛﺮت ﻗﻮل ﻲﺧ ﺳﻠﻴﻤﺎن... »
�ِ ب ِ� ُمل� َ يَ� َب
ِ
ِ
ٓ ِ�َ َح ٖد ّ ِم ۢن َ� ۡعد
.( ) أﺧﺮﺟﻪ ﺒﻟﺨﺎري.« ... [٣٥ :ِي� ﴾ ]ص
“ ... তখন আমার ভাই সু লাইমান (আ.) এর েদা‘আর কথা �রণ
হল:
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ۡ َ َ ۡ ۡ ّ ﴿ قَ َال َر
ٓ ب � ُم ۡل ٗ� َّ يَ� َب� ِ�َ َح ٖد ّ ِم ۢن َ� ۡعد
﴾ �ِي
ِ ب ٱغفِر ِ� وه
ِ
ِ

(েহ আমার রব! আমােক ক্ষমা করুন এবং আমােক দান ক
এমন এক রাজয্ যা আমার পর আর কারও জনয্ই �েযাজয্ হ
না। - সূ রা েসায়াদ: ৩৫)। ...” - (বুখারী, হািদস নং- ৪৫৩০)।
সু তরাং এটা হল আল-কুরআনু ল কারীম ও সু �ােত নববীর মেধয্
আ�াহর নবী ও রাসূ লগেণর ইিতবাচক অব�ান; বরং নবী
মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর �িত আ�াহ �দ�
ওহীর মধয্ িদেয় সকল মুসিলমেক িনেদর্শনা িদেয়েছন , েয
বয্ি� পূবর্বতর্ী আ�াহর নবীগেণর েকান একজনেক িমথয্া �ি
করেব, েস বয্ি� মুসিলম ন; আর এটাই হল এই �সে� বিণর্ত
কুরআিনক ভাষয; আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ّ
ّ ََۡ ْ ُّ َُ َ َ ُ َُ
ّ َ ُ ۡ
َ َّ ِنَ ٱ
� ٱَِ َو ُر ُسلِهِۦ
� ِين يَ�ف ُرون ب ِٱَِ َو ُر ُسلِهِۦ و� ِر�دون أن �ف ِرقوا
﴿
ً َ َ ٰ َ َ ۡ َ ْ ُ ّ َ ُ ُ َ َ َت
ُ ۡ ََ
ُۡ َ ُ ََُ
ۡ
ۡ
َ
َ
ُ
ُ
�و�قولون نؤمِن بِبع ٖض ون�فر بِبع ٖض و�رِ�دون أن َخِذوا �� �ل ِك سبِي
ّ َ ُ
[ ١ :ِورةُ الن َِساء
﴾ ]س١
“যারা আ�াহ ও তাঁর রাসূ লেদরেক অ�ীকার কের; আর আ�াহ
ও তাঁর রাসূ লেদর মেধয্ ঈমােনর বয্াপাের তারতময্ করেত চ
এবং বেল, ‘আমরা কতকেক িব�াস কির ও কতকেক অিব�াস
কির’; আর তারা মধয্বতর্ী েকান পথ অবল�ন করেত চা” (সূ রা আন-িনসা: ১৫০ )।
আর অপরিদেক আমরা কুৎিসত গুণ েদখেত পাই ইয়াহূ দীেদর
মেধয, যারা নবীগণেক হতয্া কেরেছ এবং তােদর বয্াপাের অপবা
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ছিড়েয় িদেয়েছ; মহা�� আল-কুরআন তােদর এই অব�ানেক
িলিপব� কেরেছ তার এই বাণীর মাধয্ে:
َ ٓ ۡ َ َ
َّ ٗ
ُۢ
َۡ َ َ ََ
َ
ُ ٓ
ٓ ِ َِي�ٰ َق ب
� إ ِ ۡسَٰٓءِيل َوأ ۡر َسل َنا إ ِ ۡ� ِه ۡم ُر ُس� ۖ ُ َما َجا َءه ۡم َر ُسول
﴿ لق ۡد أخذنا م
َ ُ ُ ۡ َ ٗ َ َ ْ ُ ّ ٗ َ ۡ ُ ُ ُ َ ٰٓ َ ۡ َ َ َ
َ ﻮر ُة
َ  ﴾ ] ُﺳ٧ ون
[ ٧٠ :الﻤﺎﺋِ َﺪ ِة
بِما � �هو أنفسهم ف ِر�قا َذَبوا وف ِر�قا �قتل
“আিম বনী ইরাঈেলর িনকট েথেক �িত�িত �হণ কেরিছলাম ও
তােদর িনকট রাসূ ল ে�রণ কেরিছলাম। যখনই েকান রাসূ ল
তােদর িনকট এমন িকছু িনেয় আসত, যা তােদর মনঃপুত নয়,
তখনই তারা কতকেক িমথয্া �িতপ� করত এবং কতকেক হতয্
করত।” - (সূ রা আল-মািয়দা: ৭০)।
এবং এ বাণীেত:
َ ُّ
ّ ْ ُ ُ
َ ۡ َ ُ
ِ َّت َعل ۡي ِه ُم ٱِّلَة � ۡ� َن َما ثقِف ٓوا ِ�َ ِ�َ ۡب ٖل ّم َِن ٱ َِّ َو َح ۡب ٖل ّم َِن ٱ
اس
��
ِ ﴿
َ ُ ُ ۡ َ ْ ُ َ ۡ ُ ّ َ َٰ ُ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ َ ّ َ ّ
َ ََُٓ
َ
��ت علي ِهم ٱلمسكنة ۚ �ل ِك ِ�َ�َهم �نوا ي�فرون
ِ ب مِن ٱَِ َو
ٖ و�اءو بِغض
ْ ُ َ ْ
َ
َ َ ّ َ َۡ ََٓ ۡ َ ُُ ََۡ ّ
َ
﴾١ ق �ٰل ِك ب ِ َما َع َصوا َّ�نوا َ� ۡع َت ُدون
ِ ٰ ��
�ٖ � ح
ِ ت ٱَِ و�قتلون ٱ��بِياء بِغ
ٓ َ ُ
َ
[ ١ :ورةُ ا ِل ع ِۡم َران
]س
“আ�াহর �িত�িত ও মানু েষর �িত�িতর বাইের েযখােনই
তােদরেক পাওয়া েগেছ, েসখােনই তারা লাি�ত হেয়েছ। তারা
আ�াহর ে�ােধর পা� হেয়েছ এবং হীনতা�� হেয়েছ। এটা এই

জনয্ ে, তারা আ�াহর আয়াতসমূ হ �তয্াখয্ান করত এব
অনয্ায়ভােব নবীেদরেক হতয্া ক; এটা এই জনয্ ে, তারা
অবাধয্ হেয়িছল এবং সীমালংঘন করত” - ( সূ রা আেল ইমরান:
১১২ )।
***
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মানবািধকার রক্ষারা
• মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম মানবািধকার সংরক্
কেরেছন, চাই েস মানু ষিট পুরুষ হউ, অথবা নারী; েছাট
হউক, অথবা বড়। অনু রূপভােব য-ই েহাক না েকন তার
সামািজক মযর্াদা অথবা তার জীবনপ�িতগত অব�া; আর
িতিন এেক্ষে েবশ িকছু উ�ত নীিতমালার �ীকৃিত �দান
কেরেছন; আর তা-ই আমরা েদখেত পাই তাঁর মৃতুযর িতন
মােসরও কম সময় পূ েবর্ �দ� িবদায় হে�র ভাষে, তাঁর
ব�বয্িট িছল মানুেষর জা, মাল ও মান-স�ােনর উপর
অৈবধ হ�েক্ষপ করাে ক কেঠারভােব িনিষ� েঘাষণা করা
উপর; আর এটা িছল িব� কতৃ্ক
র ‘মহাশতর্ আইন ১২১৫ ি�.’,
‘অিধকার েঘাষণা চুি� ১৬২৮ ি�.’, ‘শরীরমুি� আইন ১৬৭৯
ি�.’, ‘আেমিরকান �াধীনতা েঘাষণা ১৭৭৬ ি�.’, ‘মানব ও
নাগিরক অিধকার চুি� ১৭৮৯ ি�.’ এবং ‘আ�জর্ািতক
মানবািধকার েঘাষণা ১৯৪৮ ি�.’ স�েকর্ জানার বহু পূেবর্ক
ঘটনা।
অিধকার সং�া� েয নীিতগুেলা পূেবর্ আেলািচত হেয়, ইসলামী
শরীয়ত মানবজািতর জনয্ তার �েতয্কিট নীিত আেগই �ীকৃিত
ও িবিধব� কেরেছ, যার বহু কাল পের এগুেলা েঘািষত হেয়;
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বরং ইসলাম মানবািধকােরর সােথ সােথ জীবজ� ও গাছপালার
অিধকারও েঘাষণা কেরেছ, এমনিক েঘাষণা কেরেছ পিরেবশ
সংরক্ষণ অিধক, যােক সংরক্ষণ করাটা ঈমােনর অনয্তম শাখ
অ�ভুর্� কের েদয়া হেয়ে; েকননা, আ�াহর নবী মুহা�দ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
ّ ََ َ َُْ َُ َ ََْ ًَ ْ ُ َ ّ
ْ َ َ
ْ ُ َ
ُ ّ َِﻻ
َ�
ﻳﻤﺎن ﺑِﻀ ٌﻊ َو َﺳﺒْ ُﻌﻮن أ ْو ﺑِﻀ ٌﻊ َﺳِﺘُﻮن ﺷﻌﺒﺔ ﻓﺄﻓﻀﻠﻬﺎ ﻗﻮل ﻻ ِﻪﻟ
اﻹ
ِ »
ٌ َ ْ ُ ُ َ َْ
ََ ُ َ َ َ َْ ََ
َ
َ
ّ
َ
 ) أﺧﺮﺟﻪ.«ﺎن
ِ اﻹﻳﻤ
ِ �ﻖ َاﺤﻟﻴﺎء ﺷﻌﺒﺔ ِﻣﻦ
ِ وأدﻧﺎﻫﺎ ِإﻣﺎﻃﺔ اﻷذى ﻋ ِﻦ ﻟﻄَ ِﺮ
.(ﺒﻟﺨﺎري و مﺴﻠﻢ
“ঈমােনর শাখা স�ু রিটর অথবা ষাটিটরও িকছু েবিশ; এর সেবর্া�
ّ ََ َ
ُ ّ َِﻻ
হে�- َ�
( ﻻ ِﻪﻟআ�াহ ছাড়া েকান হক ইলাহ েনই) এ কথা

�ীকার করা; আর সবর্িন� শখা হে�— রা�া েথেক ক�দায়ক
ব� অপসারণ করা। আর ল�া ঈমােনর িবিশ� একিট শাখা।” (বুখারী, ঈমান অধয্া, বাব নং- ২, হািদস নং- ৯; মুসিলম, ঈমান
অধয্া, বাব নং- ১৪, হািদস নং- ১৬২);
েযমিনভােব রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম মানুষেক
এমন জায়গায় �াকৃিতক �েয়াজন সারেত িনেষধ কেরেছন,
েযখােন মানু ষ (ছায়ায়) িব�াম কের!!
এই েক্ষে� সাধারণ মূলনীিত :
* মানবজীবেনর িনরাপ�া িবধান করা:
সু তরাং এ বয্াপাের শরীয়েতর অেনক িবিধিবধা, আেদশ ও
িনেষধ এেসেছ, ত�ধয্ েথেক িকছু হ:
33

* অনয্ায়ভােব েকান �াণ বা বয্েক হতয্া করা হারা; আর
এক বয্ি�েক হতয্া করােক সকল মানুষেক হতয্রার মত
অপরাধ িহেসেব িবেবচনা করা; আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ َ
ۡ َ ۡ َ َۢ ۡ َ َ َ َ َ
ّ �َۡ َ َك
َ ََّ�َ َما َ� َت َل ٱ
ٗ �َ اس
﴾ ِيعا
� �ف ٍس أ ۡو ف َسادٖ ِ� ٱ�� ِض
ِ ﴿ من �تل �فس� بِغ
َ َ َُ ُ
[ 32 :الﻤﺎﺋ�ِد ِة
] ﺳﻮرة
“েয বয্ি� অনয্ায়ভােব িবনা কারেণ অথবা পৃিথবীেত িবশৃ�ল
সৃ ি�র উে�েশয্ েকান বয্ি�েক হতয্া , েস েযন দু িনয়ার সকল
মানু ষেকই হতয্ করল” - ( সূ রা আল-মািয়দা: ৩২ )।
* আ�হতয্া করা হারা; রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন:
» ﻣﻦ ﺗﺮدى ﻣﻦ ﺟﺒﻞ ﻓﻘﺘﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻬﻮ ﻓ ﻧﺎر ﺟﻬﻨﻢ ﺮﺘدى ﻓﻴﻪ ﺎﺪﻟا ��ا ﻓﻴﻬﺎ
أﺑﺪا وﻣﻦ ﻰﺴ ﺳﻤﺎ ﻓﻘﺘﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺴﻤﻪ ﻓ ﻳﺪه ﻳﺘﺤﺴﺎه ﻓ ﻧﺎر ﺟﻬﻨﻢ ﺎﺪﻟا
��ا ﻓﻴﻬﺎ أﺑﺪا وﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺪﻳﺪة ﻓﺤﺪﻳﺪﺗﻪ ﻓ ﻳﺪه �ﺄ ﺑﻬﺎ ﻓ ﺑﻄﻨﻪ ﻓ ﻧﺎر
.( ) أﺧﺮﺟﻪ ﺒﻟﺨﺎري و مﺴﻠﻢ.« ﺟﻬﻨﻢ ﺎﺪﻟا ��ا ﻓﻴﻬﺎ أﺑﺪا

“েয বয্ি� পাহােড়র উপর েথেক লািফেয় পেড় আ�হতয্া কর,
েস জাহা�ােমর আগুেন পুড়েব এমতাব�ায় ে, িচরিদন েস
জাহা�ােমর মেধয্ অনুরূপভােব লািফেয় পড়েত থাকেব। েয বয্
িবষ পান কের আ�হতয্া করে, তেব তার িবষ জাহা�ােমর
আগুেনর মেধয্ তার হােত থাক, িচরকাল েস জাহা�ােমর মেধয্
তা পান করেত থাকেব। েয বয্ি� েলাহার আগােত আ�হতয্
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করেব, জাহা�ােমর আগুেনর মেধয্ েস েলাহা তার হােত থাক,
িচরকাল েস তা �ারা িনেজর েপেট আঘাত করেত থাকেব।” (বুখারী, িচিকৎসা অধয্া, বাব নং- ৫৫, হািদস নং- ৫৪৪২;
মুসিলম, ঈমান অধয্া, বাব নং- ৪৯, হািদস নং- ৩১৩)।
* েযসব উপায়-উপকরণ হতয্া ও �াণহািনর িদেক ধািবত কে,
েসগুেলার বয্াপাের বাধা �দান ক; রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন:
ََْ َ ّ ََْ َ َََ ْ َ
ّ
.(لﺴِﻼ َح ﻓﻠي َﺲ ِﻨَﺎ « ) أﺧﺮﺟﻪ ﺒﻟﺨﺎري و مﺴﻠﻢ
» ﻣﻦ ﺣﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ
“েয বয্ি� আমােদর উপর অ� উে�ালন কে, েস আমােদর
দলভু� নয়।” - ( বুখারী, িদয়াত বা ক্ষিতপূরণ অধয, বাব নং১, হািদস নং- ৬৪৮০; মুসিলম, ভূ িমকা (মুকা�ামা), বাব নং- ৬,
হািদস নং- ৭৫)।
* হািস-ঠা�া কের হেলও ভয়ভীিত �দশর্ন করা হারাম
* স�াবয্ হেলও সকল �কার ক� েদয়া হারা; েযমন, েয
বয্ি� তীর িনেয় বাজার অিত�ম কে, তােক তার তীর মুি�ব�
কের রাখেত িনেদর্শ কর, যােত েকউ আহত না হয়; রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
ََ
َْ َ
َ
ِ» َمﺮَّ ﻲﻓ
ٍء
 ﻻ �ﻌ ِﻘ ْﺮ، ﻓَﻠْﻴَﺄْﺧُﺬْ ﻰﻠﻋ ﻧِ َﺼﺎل ِ َﻬﺎ،ٍﺒْﻞ
ِ ﻲﺷَْ ﻣِﻦْ مَﺴ
َﺎﺟِﺪﻧَﺎ أَوْ أَﺳْﻮَاﻗِﻨَﺎ ﺑِن
ّ
.(ِ�َﻔِ ِﻪ ُم ْﺴ ِﻠ ًﻤﺎ« ) أﺧﺮﺟﻪ ﺒﻟﺨﺎري
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“েতামােদর েকউ যিদ তীর সে� িনেয় আমােদর মসিজেদ িকংবা
বাজাের যায়, তাহেল েস েযন তীেরর ফলাগুেলা ধের রাে, যােত
েস তার হােত েকােনা মুসিলমেক আঘাত না লাগায়।” - ( বুখারী,
হািদস নং- ৪৫২)।
আর ক� েদয়া হারাম করা ও তা �িতেরােধর িনেদর্শ েদয়ার
বয্াপাের হািদেস নববীর অেনক ব�বয্ রেয়; ত�েধয েযমন
রাসূَ লু�াহَ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
َ َ َ ََ ْ َ
َ َ َ ْ
َ َ َْ ّ
َ َ
ّ � َﺔ ﺗَﻠْ َﻌﻨُ ُﻪ
ﻰﺘَ َو ِ�ن ﻛن أﺧ ُﺎه ﻷ ِ�ﻴ ِﻪ
ِ» ﻣﻦ أﺷﺎر ِﻰﻟ أ ِﺧﻴ ِﻪ ِﺑ ِﺪﻳﺪةٍ َﺈِنَ الﻤﻼﺋ
ّ
.() أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ. « َأُﻣِ ِﻪ

“েয বয্ি� েলাহা বা েলাহািনিমর্ত ছুির �ারা তার ভাইেয়র িদে
ইি�ত কের, েস বয্ি�েক েফেরশতাগণ লানত বা অিভশাপ িদেত
থােক, এমনিক েস যিদ তার আপন সেহাদর ভাইও হয়।” (মুসিলম, িকতাব নং- ৪৬, বাব নং- ৩৫, হািদস নং- ৬৮৩২)।
আর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ক� �িতেরাধ বা
দূ র করােক রা�ার হকসমূ েহর মধয্ অনয্তম কের িদেয়ে, েয
হকসমূ হেক স�ান করা মুসিলম বয্ি�র উপর আবশয্ক(ইমাম
বুখারী র. বণর্না কেরেছ)।
* িবেবক-বুি� েহফাজত করা
িবেবক-বুি�েক িবপযর্� কে, এমন ব�েক হারাম করা:
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* েবাধশি� িবন�কারী ব�সমূ হ: েযমন মাদক�বয্ েসবন করা
ও েনশা বা মাদক জাতীয় ইেন্জকশান �হণ কর; রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
ُّ
ٌ ُ ُم ْﺴﻜﺮ َﺧْ ٌﺮ َ� ُ ُّ ُم ْﺴﻜﺮ َﺣ َﺮ
.() أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ. « ام
»
ٍ ِ
ٍ ِ
“�েতয্ক মাদকই ম, আর �েতয্ক মদই হারাম” -( মুসিলম,
পানীয় অধয্া, বাব নং- ৭, হািদস নং- ৫৩৩৬)।

* অভয্�রনশি� িবন�কারী ব�সমূ হ: েযমন কুসং�ার ও
েভি�বািজেত িব�াস করা, অ� অনু সরণ করা এবং িচ�াগেবষণার কাজ না করা।
* বংশ রক্ষা ক:
- িবেয়-শাদীর বয্াপাের উৎসাহ �দা: রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
ْ َ ََ َْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ
َ ّ َ َ َ َﻌْﺮ
) أﺧﺮﺟﻪ ﺒﻟﺨﺎري. « ﺎءة ﻠْﻴَﺰﺘَ ّوَج
ﺎب ﻣ ِﻦ اﺳﺘﻄﺎع ِﻣﻨ�ﻢ ﺒﻟ
ِ » ﻳﺎ ﺸ لﺸَﺒ
.(و مﺴﻠﻢ

“েহ যু বসমাজ! েতামােদর মেধয্ েয বয্ি�র িবেয় করার সামথর
আেছ, েস েযন িবেয় কের।” -( বুখারী, সাওম অধয্া, বাব নং১০, হািদস নং- ১৮০৬; মুসিলম, িববাহ অধয্া, বাব নং- ২,
হািদস নং- ৩৪৬৪)।
- স�ান হতয্া ও গভর্পাত িনিষ� ক: আ�াহ তা‘আলা বেলন:
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ُ َ َٰ ۡ َ ْ ٓ ُ ُ ۡ َ َ َ
َ � ۡم ﴾ ] ُس
َ ۡ �ورةُ ا
[٣ :ِ�اء
﴿ و� �قتلوا أو�د
ِ

“েতামরা েতামােদর স�ানেদরেক হতয্া কেরা না” - ( সূ রা
আল-ইসরা: ৩ )।
সু তরাং ইসলাম �ণহতয্া করা এবং মােয়র জনয্ গভর্ি �ত
বহাল রাখােত েকান �কার িবপেদর আশ�া না থাকা অব�ায়
গভর্পাত রার িস�া�েক হারাম কের িদেয়েছ।
* মান-স�ান রক্ষা ক:
* িযনা-বয্িভচার িনিষ� করা ও তার জনয্ িনধর্ািরত শা
বাধয্তামূলক কর: আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ٗ َ َ ٓ َ َ ٗ َ َ َ َ ُ ّ ٰٓ ْ ُ َ ۡ َ َ َ
َ ﴾ ] ُس٣ �ي
َ ۡ �ورةُ ا
[ ٣ :ِ�اء
ِ ٰ � ﴿ و� �قر�وا ٱزِّ�َ ۖ ِنَهۥ �ن
ِ حشة وساء سب
ِ
“আর িযনা-বয্িচােরর িনকটবতর্ী হেয়া ন, এটা অ�ীল ও িনকৃ�
আচরণ।” - ( সূ রা আল-ইসরা: ৩)। আ�াহ তা‘আলা আরও
বেলন:
َُ ُ
َ َّ ْْ ُ ْ َ ّ َ َُ ّ
َ ۡ حد ّم ِۡن ُه َما مِاْئَ َة َج
:ﻮرة ﻨﻟﻮر
�ة ٖ� ﴾ اﻵﻳﺔ ]ﺳ
ٖ ِ ٰ � ُ ﴿ ٱزَا�ِية وٱزَ ِا� فاج ِ�وا
[2
“বয্িভচািরণী ও বয্িভচা— তােদর �েতয্কেকএকশত কশাঘাত
করেব।” - ( সূ রা আন-নূ র: ২ )।

* অপবাদ িনিষ�করণ ও তার জনয্ িনধর্ািরত শাি
বাধয্তামূলক কর: আ�াহ তা‘আলা বেলন:
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ْ ُ
ۡ
َ ُ َۡ َ ّ ّ
َ ۡ ۡ ٰ �َِ ون ٱل ۡ ُم ۡح َص َ�ٰت ٱ ۡل َ�ٰف
ِ ت لع ُِنوا ِ� ٱ ُّ� َيا َوٱ�خ َِرة
﴿ ِنَ ٱَِين يرم
ِ ٰ�ِت ٱل ُمؤم
ِ
ِ
ُ
ُ
ٌ َول َ ُه ۡم َع َذ
َ
ٞ
[ ٢ : ﴾ ] سورة ا�ور٢ اب َعظِيم
“িন�য়ই যারা সা�ী, সরলমনা ও ঈমানদার নারীর �িত অপবাদ
আেরাপ কের, তারা দু িনয়া আিখরােত অিভশ� এবং তােদর জনয্
রেয়েছ মহাশাি�।” - ( সূ রা আন-নূ র: ২৩ );
িতিন আরও বেলন:
ُ ُ ۡ َ َ ٓ َ َ ُ َ َ َۡ ْ ُ َۡ َۡ ّ
َ ۡ ۡ َ
َ وه ۡم ثَ َ�ٰن
َ َّ ﴿ َوٱ
�ِ
�ِ ت ُمَ لم ي�توا بِأر�عةِ شهداء فٱج
ِ ٰ�ِين يَ ۡر ُمون ٱل ُمح َص
َ ُ ٰ َ ۡ ُ ُ َ ٰٓ �َْ ۡ َ ٗ َ َ َ ۡ َ ُ ْ َ ُ ۡ َ َ ٰ َ ً َ َ ٗ َأُو
َ ﴾ ] ُس٤ ون
:ورةُ ا�ور
ج�ة و� �قبلوا لهم ش�دة �بد�ۚ َ�ِك هم ٱل�سِق
[٤
“যারা সা�ী রমণীর �িত অপবাদ আেরাপ কের এবং চারজন
সাক্ষী উপি�ত কের , তােদরেক আিশিট কশাঘাত করেব এবং
কখনও তােদর সাক্ষয্ �হণ করেব; এরাই েতা সতয্তয্াগ” ( সূ রা আন-নূ র: ৪ )।
আর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
« وﻗﺬف ﻤﻟﺤﺼﻨﺎت ﻤﻟﺆﻣﻨﺎت اﻟﻐﺎﻓﻼت.... »اﺟﺘنﺒﻮا الﺴﺒﻊ ﻤﻟﻮ�ﻘﺎت
.()أﺧﺮﺟﻪ ﺒﻟﺨﺎري.

“েতামরা সাতিট �ংসকারী িবষয় েথেক দূ ের থাক ... (স�মিট
হল) িনরীহ পিব�া মুিমন নারীর �িত অপবাদ আেরাপ করা।” (বুখারী, অসীয়ত অধয্া, বাব নং- ২৪, হািদস নং- ২৬১৫)।
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* অপবাদ, অিভেযাগ ও সে�হমূ লক �ানসমূ হ এিড়েয় চলার
বয্পাের উৎসাহদা, যােত চিরে�র মেধয্ অপবাদ েদয়ার
মাধয্মসমূহেক �িতেরাধ করা যায়।
* স�দ রক্ষা ক:
* স�দ খরেচর বয্াপাের মধয্মপ�া অবল�ন করার িনেদর
�দান; আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ۡ َّ
ۡ َۡ َ
ۡ َ
َ َ َ ُ َ ًَ ُۡ
﴿ َو� � َعل يَ َد َك َمغلولة إ ِ ٰ� � ُنقِك َو� ت ۡب ُس ۡط َها ُ ٱلبَ ۡس ِط � َتق ُع َد
ّۡ ٗ َُ
َ  ﴾ ] ُس٢ ورا
ً َ ُس
َ ۡ �ورةُ ا
[ ٢ :ِ�اء
ملوما
ِ
“তুিম েতামার হাতেক ঘােড়র সােথ আব� কের েরেখা না এবং
তা স�ূ ণর্ভােব �সািরতও কেরা ন, তাহেল তুিম িতর�ৃ ত ও
িনঃ� হেয় পড়েব।” - ( সূ রা আল-ইসরা: ২৯ )।
* মানু েষর ধন-স�েদ অৈবধ হ�েক্ষপ করার বয্াপাের শরী
কতৃর্ক শাি� িনধর্ারণ কের েদয়
* ইয়াতীম ও দূ বর্লেদর ধ-স�দ েহফাজত করার িনেদর্শ
�দান।
* সু দ ও অনয্ায়ভােব মানুেষর ধ-স�দ েভাগ করােক িনিষ�
করা।
* নারীেক স�ান করা:
* নারীেদর বয্াপাের নবী সা�া�া আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
েজারােলা অিসয়ত; তাঁর েথেক এই বয্াপাের অেনক হািদস বিণর্
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হেয়েছ; েযমন: িতিন বেলন:
.() أﺧﺮﺟﻪ ﺒﻟﺨﺎري. «» اﺳﺘﻮﺻﻮا ﺑﺎﻟنﺴﺎء ﺧ�ا
“েতামরা নারীেদর বয্াপাের উ�ম কলয্াণকামী ।” - ( বুখারী);
িতিন আরও বেলন:
.() أﺧﺮﺟﻪ ﻟﺮﺘﻣﺬي. «� وأﻧﺎ ﺧ��ﻢ ﻷﻫ، ﺧ��ﻢ ﻷﻫﻠﻪ،» ﺧ��ﻢ
“েতামােদর মেধয্ েসই উ�, েয েতামােদর মেধয্ তার পিরবােরর
িনকট উ�ম; আর আিম েতামােদর মেধয আমার পিরবােরর িনকট
উ�ম। - (িতরিমযী)।
* নারী এমন মানু ষ, েয পুরুেষর সেহাদর: নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর হািদেসর মেধয্ এেসে, িতিন বেলন:
.() أﺧﺮﺟﻪ ﻟﺮﺘﻣﺬي وأﺑﻮ داود. « » إن اﻟنﺴﺎء ﺷﻘﺎﺋﻖ الﺮﺟﺎل
“িন�য় নারীগণ পুরুষেদর সেহাদরা” – ( িতরিমযী ও আবূ
দাউদ)।
* ধমর্ীয় আনু�ািনকতা ও সামািজক কমর্কাে� পুরুষেদর সা
নারীেদর অংশ�হণ: আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ۡ
ۡ َ
َ
ۡ َ ُٓ َۡ ۡ ُ ُ ۡ َ ُ َ ۡ ُۡ َ َ ُ ۡ ُۡ َ
وف َو َ� ۡن َه ۡون
ِ ض يَأ ُم ُرون ب ِٱل َم ۡع ُر
� ٖ ﴿ وٱلمؤمِنون وٱلمؤمِ�ٰت �عضهم أو ِ�َاء �ع
َ ُ َُ ََٰ ّ َ ُ َُۡ ََٰ ّ َ ُ َُ َ ُۡ َ
َ
َ ّ ون ٱ
ُ َ َ َو َر ُس
و� ۚ ٓۥ ُوْ� َٰٓ�ِك
ع ِن ٱلمنك ِر و�قِيمون ٱصَلوة و�ؤتون ٱزَكوة و� ِطيع
ّ ُّ ُ َُُ َۡ َ
َ ّ ِنَ ٱ
َ ﴾ ] ُس٧ ِيم
ٞ �ز َحك
ٌ َ َعز
[ ٧ :ِورةُ �َّ ۡو َ�ة
َۗس��هم ٱ
ِ

“মুিমন নর ও মুিমন নারী এেক অপেরর ব�ু, তারা সৎকােজর
িনেদর্শ েদয় এবং অসৎকােজর িনেষধ কে, সালাত কােয়ম কের,
যাকাত েদয় এবং আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর আনু গতয্ কে;
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এেদরেকই আ�াহ করুণা করেবন। িন�য়ই আ�াহ পরা�মশাল,
�জ্ঞাম” - ( সূ রা আত-তাওবা: ৭১ )।
* িশক্ষা ও �িশক্ষেণ নারীর অি: কেয়কিট সূ � েথেক
�মািণত েয, �িশিক্ষত মিহলা হাবীেদর মধয েথেক েকান
একজন হাফসা িবনেত উমর রা. ( নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর �ী)েক েলখা িশিখেয়েছন। আর নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম এই বয্াপাের তােক সমথর্ন কেরে; এখান
েথেক নারী িশক্ষার বয্াপাের তাঁর উৎসাহ �দােনর িবষয়
�মািণত হয়, েযেহতু িতিন তাঁর পিরবােরর মাধয্েম বা�ব নমুনা
েপশ কেরেছন।
* স�েদ নারীর অিধকার: ইসলাম পুরুষেদর মত কের তােদর
জনয্ িমরাস তথা উ�রািধকারেক িবিধব� কের িদেয়ে; আর
তােদর আরও েবিশ হল, তােদর জনয্ পুরুষেদর উপ
বাধয্তামূলক কের েদয়া হেয়েছ ৈববািহকমাহর, �ী ও তার (�ীর)
স�ানেদর ভরণেপাষণ, যিদও েস (�ী) স�দশালী হয়; আর
ইসলাম তােদরেক �য়, িব�য়, ইজারা, েহবা, দান-সাদকা
ইতয্ািদর অিধকার িদেয়েছ।
***
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উ�ম চিরে�র িদেক আ�ান
• মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম মানুেষর জীবেন
ৈনিতক চিরে�র অব�ানেক সমু�ত কেরেছন। কারণ, িতিন
উ�ম চিরে�র িদেক আ�ান কেরেছন এবং তা সংরক্ষ
কেরেছন; েযমন: সততা, িব��তা ও স�ির�তা; িতিন আরও
আ�ান কেরেছন সামািজক ব�ন মজবুত ও সু দৃঢ় করার
িদেক; েযমন: িপতা-মাতার সােথ স�য্বহার ও আ�ীয়তার
স�কর্ রক্ষা করা এবং িতিন তা েব পিরণত কেরেছন;
আর িতিন অসৎ চির� ও অৈনিতকতা েথেক িনেষধ কেরেছন
এবং তা েথেক িতিন দূ ের েথেকেছন ও জনগণেক সতকর্
কেরেছন; েযমন: িমথয্া বল, �িত�িত ভ� করা, িহংসািবে�ষ, িযনা-বয্িভচা, িপতা-মাতার অবাধয্তা ইতয্ািদ এব
এগুেলা েথেক উ�ূত সমসয্ািদর �িতর কেরেছন।
আ�াহ তা‘আলা আল-কুরআেন তাঁর নবী মুহা�দ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �শংসা কেরেছন তাঁর সরাসির উি�র
মাধয্ে; িতিন বেলন:
َ َ َُ ُ
َ ّ
َ ُ ُ ٰ َ ك لَ َع
[ 4 :ﻮرة اﻟﻘﻠ ِﻢ
 ﴾ ] ﺳ٤ �ظِي
َ﴿ ن
ٖ � خل ٍق ع

“তুিম অবশয্ই মহান চিরে�র উপর অিধি�ত” - ( সূ রা আলকালাম: ৪ ); আর নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম কতৃর্
আমানেতর রক্ষণােবক্ষেণর সুখয্ািতর কারেণ িতিন নবী িহ
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আিবভূ র্ত হওয়ার পূেবর্ আরবগণ কতৃর ‘আল-আমীন’ উপািধেত
ভূ িষত হেয়িছেলন, এমনিক িতিন মুহািজর িহেসেব ম�া েথেক
েবর হেয় যাওয়ার সময়ও িতিন তাঁর িনকট গি�ত আমানেতর
কথা ভুেল যানিন, িতিন আলী ইবন আিব তািলব রািদয়া�াহু
‘আনহুেক দািয়� িদেয়িছেলন তাঁর িনকট গি�ত আমানতগুেল
যথাযথ কতৃর্পেক্ষর িনকট েপৗঁিছেয় েদয়ার; আর েসই
আমানেতর হকদারেদর েকউ েকউ িছল কুরাইশ বংেশর কািফর,
যারা তাঁেক তাঁর জ�ভূ িম েথেক েবর কের িদেয়েছ!!
আর এ জনয্ই নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েবি
েবিশ উ�ম চির� ও মযর্দাপূ ণ ৈনিতকতার িদেক আ�ান
কেরেছন এবং এর �ারা িনেজেক সু সি�ত করেত উৎসািহত
কেরেছন, উ�ম চির� �হেণর আ�ানজিনত হািদসগুেলা িনেয়
এেসেছন; বরং আল-কুরআেনর উ�ম চির� সং�া�
আয়াতসমূ েহর অংশিবেশষ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর যু েগ ম�াবাসীেদর কারও কারও ইসলাম �হেণর
কারণ িছল; নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সীরােতর মেধয
বিণর্ত আেছ ে, িতিন আ�াহ তা‘আলার বাণী:
ۡ
ٓ َ َۡ
َ ۡ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َُۡ َّ ّ
ٰ
ٰ َ � َو َ� ۡن
ٰ َ يتَآيِ ذِي ٱل ُق ۡر
� َع ِن ٱلف ۡحشا ِء
ن
�
ٕ
ِ ﴿ ِنَ ٱَ يأمر ب ِٱلعد ِل وٱ ِ�ح
ّ
َ
ۡ ۡ َ َ ُۡ َ
َُ ُ
ُ ّ ُ ُ ع
[ 90 :ﻮرة ﻨﻟﺤﻞ
 ﴾ ] ﺳ٩ � يَعِظ� ۡم ََلَ� ۡم َذَكَ ُرون
� ِ َ�وٱلمنك ِر وٱ
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“িন�য়ই আ�াহ নয্ায়পরায়তা, সদাচরণ ও আ�ীয়-�জনেক
দােনর িনেদর্শ েদন এবং িতিন অ�ীলত, অসৎকাজ ও সীমালংঘন
করার বয্াপাের িনেষধ কের; িতিন েতামােদরেক উপেদশ েদন
যােত েতামরা িশক্ষা �হণ ক” - ( সূ রা আন-নাহল: ৯০ )—
পাঠ কেরেছন েগা�ীয় েনতােদর েকান একজেনর দু ই �িতিনিধর
িনকট; অতঃপর তারা উভেয় তােদর মিনেবর িনকট িগেয় বলল:
েস আমােদর �িত কতগুেলা বাকয ছু েড় িদেয়েছ, আমরা
মেনােযাগ সহকাের তা �বণ কেরিছ; অতঃপর তােদর মিনব যখন
এই বাকযগুেলা শু, তখন েস বলল: িন�য়ই আিম তােক
েদখেত পাি� েয, েস উ�ম চিরে�র িনেদর্ িদে� এবং কুচির�
বা অসৎ চির� েথেক িনেষধ করেছ।
আর আল-কুরআনু ল কারীেম বিণর্ত চািরিক নীিতমালা েথেক
িকছু িদক:
আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ۡ ّ َ ۡ ۡ َُٓ َ َۡ
َ ﴾ ] ُس٦ � ُن
ّ ُورة
ٰ َ �ن ِ�َ ٱ ِ� ۡح
ٰ
[ ٦ :لرَ ۡح َ�ٰن
ِ ﴿ هل جزاء ٱ ِ�ح
“উ�ম কােজর জনয্ উ�ম পুর�ার বয্ত কী হেত পাের?” (সূ রা আর-রহমান: ৬০ )।
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
َ َ ُ
ّ ْ ﴿ َوقُولُوا
ِ َِلن
[ ٨ :ِ ورةُ ا�َق َرة
اس ُح ۡس ٗنا ﴾ ] س

“আর েতামরা মানু েষর �িত উ�ম আচরণ করেব।” - (সূ রা
আল-বাকারা: ৮৩ )।
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
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ّ ۡ ُ ََۡ َ ۡ َۡ ُْ َ َ ََ ٰ َ ّۡ ُ ََۡ ْٓ ُ ۡ َ ََ
َ ُ َ
َ ّ ِنَ ٱ
َ ب ِ َما � ۡع َملون
ى و� تنسوا ٱلفضل بين� ۚم
ۚ ﴿وأن �عفوا أقرب ِلتَقو
ََ َُ ُ
ٌ بَ ِص
َ
[ 237 :ﺒﻟﻘﺮ ِة
 ﴾ ] ﺳﻮرة٢ �

“আর মাফ কের েদওয়াটাই তাকওয়ার িনকটতর। আর েতামরা
িনেজেদর মধয্কার অনুক�ার কথা ভুেল েযেয়া না। েতামরা যা
কর, িন�য়ই আ�াহ তার সবিকছু ই েদেখন।” - ( সূ রা আলবাকারা: ২৩৭ )।
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
َ ّ �َ ّ
َ ﴿ ُخذ ٱ ۡل َع ۡف َو َوأۡ ُم ۡر بٱ ۡل ُع ۡرف َوأَ ۡعر ۡض َعن ٱ ۡل
َ �ٰهل
َ�َنَك م َِن
 مَا١ �ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٞ
ۡ
َ
ّ
ّ
َ
َۡ َ ُ َ ُ
ّ
َ
ٌ شَ ۡي َ�ٰن ن ۡزغ فٱ ۡس َتعِذ بٱَِ ِنَ ُهۥ َس ِم
ٌ يع عل
- ١٩٩ :اف
ٱ
ِ ﴾ ] سورة ا�عر٢ ِيم
ۚ ِ
ِ
[ ٢٠٠
“তুিম ক্ষমাপরায়ণতা অবল�ন , সৎকােজর িনেদর্শ দাও এবং
অজ্ঞেদরেক এিড়েয় চল। যিদ শয়তােনর কুম�ণা েতামাে
�েরািচত কের, তেব আ�াহর িনকট আ�য় চাইেব; িতিন
সবর্ে�াত, সবর্জ” - ( সূ রা আল-আ‘রাফ: ১৯৯ - ২০০ )।
আর সু �ােত নববীর মেধয্ বিণর্ত চািরি�ক নীিতমালা েথেক িকছ
িদক, যা নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াের হাদীেস বিণর্ত
হেয়েছ, েযগুেলােক অেনকআি�ক ও সামািজক সমসয্ার সমাধান
িহেসেব গণয্ করা হ, েস সমসয্াগুেলা তখনই উ�ূত , যখন
মানু ষ নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর ঐ েহদায়ত েথেক
দূ ের সের যায়, যা িতিন মানু েষর �িত দয়া বা রহমত ও তােদর
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জনয্ িশক্ষা�রূপ এবং দুিনয়ার -ক� ও আিখরােতর শাি�
েথেক তােদর মুি�র জনয্ িনেয় এেসেছ। ত�েধয উে�খেযাগয
িকছু হািদস হেলা:
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
.« »ﻟيﺲ الﺸﺪﻳﺪ ﺎلﺮﺼﻋﺔ إﻧﻤﺎ الﺸﺪﻳﺪ ﺬﻟي ﻳﻤﻠﻚ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﻀﺐ

.()أﺧﺮﺟﻪ ﺒﻟﺨﺎري

“�কৃত বীর েস নয়, েয কাউেক কুি�েত হািরেয় েদয়; বরং েসই
�কৃত বাহাদু র, েয ে�ােধর সময় িনেজেক িনয়�ণ করেত
সক্ষ” -( বুখারী, িশ�াচার অধয্া, বাব নং- ৭৬, হািদস নং৫৭৬৩)।
আবূ হুরায়রা র. বিণর্ত হািদেস এেসে:
 ﻓﺮدد.  ﻻ ﺗﻐﻀﺐ:» أن رﺟﻼ ﻗﺎل ﻠﻨﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ أوﺻ� ﻗﺎل

.() أﺧﺮﺟﻪ ﺒﻟﺨﺎري. «  ﻻ ﺗﻐﻀﺐ:مﺮارا ﻗﺎل

“এক বয্ি� নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ার িনকট বলল:
আপিন আমােক অিসয়ত করুন। িতিন বলেল: তুিম রাগ কেরা
না। েলাকটা কেয়কবার তা বলল; নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম �েতয্ক বারই বলেল: তুিম রাগ কেরা না।” -(
বুখারী, িশ�াচার অধয্া, বাব নং- ৭৬, হািদস নং- ৫৭৬৫)।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ম আরও বেলন:
.() أﺧﺮﺟﻪ اﻹﻣﺎم ﻤﺣﺪ و ﻏ�ه. « » ﻻ �ﺸﻜﺮ اﷲ ﻣﻦ ﻻ �ﺸﻜﺮ ﻨﻟﺎس
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“েয বয্ি� মানুেষর কৃতজ্ঞতা �কাশ কের, েস বয্ি� আ�াহরও
কৃতজ্ঞতা �কাশ কের ন” -(ইমাম আহমদ, মুসনাদ, হািদস নং৭৯২৬)।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেন:
.() أﺧﺮﺟﻪ ﺒﻟﺨﺎري و مﺴﻠﻢ. « » إن ﻣﻦ ﺧﻴﺎر�ﻢ أﺣﺴﻨ�ﻢ أﺧﻼﻗﺎ
“িন�য়ই েতামােদর মেধয্ েসই সবেচেয় েবিশ উ�, যার চির�
েতামােদর মােঝ সবেচেয় েবিশ সু �র।” -( বুখারী, িকতাবুল
মানািকব, বাব নং- ২০, হািদস নং- ৩৩৬৬; মুসিলম, ফাযােয়ল
অধয্া, বাব নং- ১৬, হািদস নং- ৬১৭৭)।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেল:
.() أﺧﺮﺟﻪ ﺒﻟﺨﺎري. « » ﻻ ﻳﺆﻣﻦ أﺣﺪ�ﻢ ﻰﺘ �ﺐ ﻷﺧﻴﻪ ﻣﺎ �ﺐ ﻟﻔﺴﻪ
“েতামােদর েকউ ততক্ষণ পযর্� মুিমন হেত পারেব, যতক্ষ
পযর্� না েস তার ভাইেয়র জনয্ তাই পছ� কর, যা েস িনেজর
জনয্ পছ� কের” -( বুখারী, িকতাবুল ঈমান, বাব নং- ৬,
হািদস নং- ১৩)
***
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গেবষণা ও জ্ঞান অজর্েনর িদেক আ
• মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহ ত‘আলার পক্
েথেক �া� ওহীর মাধয্েম িবেব-বুি�েক কােজ লাগােনা,
সৃি�র রহসয্ উদঘাটন ও জ্ঞান অজর্েনর িদেকন
কেরেছন এবং এগুেলােক ঐসব আমেলর মেধয্ পিরগিণ
কেরেছন, েযগুেলার উপর মানু ষেক সাওয়াব েদয়া হয়; অথচ
অনয্ানয্ সভয্ত পি�ত বয্ি�বগর্ ও গেবষকগণেক যু লিনপীড়ন, অিব�াসী ও ধমর্তয্াগী হওয়ার মত অপবাদ সহ
করেত হেয়েছ; আর তােদরেক কারাগাের িনেক্ষপ ও শাি
�দােনর মাধয্ে ভীিত�দশর্ন করােনা হি�, আবার কখনও
কখনও হতয্া পযর্� গিড়েয়ি।
নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর উপর সবর্�থ
নািযলকৃত আয়াত িছল আ�াহ তা‘আলার বাণী:
ۡ ۡ
ّ َ
َ َ
َُ ُ
[ 1 :ﻮرة اﻟﻌﻠﻖ
 ﴾ ] ﺳ١ ﴿ ٱق َرأ ب ِٱ ۡس ِم َر ّ�ِك ٱَِي خل َق
“পাঠ কর েতামার �িতপালেকর নােম, িযিন সৃ ি� কেরেছন।” (সূ রা আল-‘আলাক: ১ ); আর অনু রূপভােব তাঁর িনকট ে�িরত
ওহীর অ�ভুর্� িছল আ�াহ ত‘আলার বাণী:
ُۡ
َ ۡ َ ٓ َ ٗ َ ۡ ّ َ ٓ َ َ ٌ َٰ َ ُ ۡ ّ
َََۡ ْ ُ ََۡ ََ
�ة َر ّ�ِهِۗۦ قل
جدا َوقا� ِ ٗما �ذ ُر ٱ�خِرة و�رجوا ر
ِ ﴿َمَن هو �ن ِت ءاناء ٱَ ِل سا
ۡ َ ۡ ْ ُ ْ ُ ُ ّ ّ َ َ ۡ َ ُ َ َ ّ َ َ َ ۡ َ ُ َ ّ َ َت
َ َۡ َۡ
َ
٩ب
ِ ٰ�هل �ستوِي ٱَِين �علمون وٱَِين � �علمونۗ ِ�َما َذَكَر أولوا ٱ�ل
َ ﴾ ] ُس
ّ ُورة
[ ٩ :لزُ َم ِر
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“েয বয্ি� রােতর িবিভ� সমেয় িসজদাবনত হে ও দাঁিড়েয়
আনু গতয্ �কাশ কে, আিখরাতেক ভয় কের এবং তার
�িতপালেকর অনু �হ �তয্াশা কে, েস িক তার সমান, েয তা
কের না? বল, ‘যারা জােন এবং যারা জােন না, তারা িক সমান’?
েবাধশি� স�� েলােকরাই েকবল উপেদশ �হণ কের।” - (সূ রা
আয-যু মার: ৯ ); আর আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
ْ َُ َ َ ّ ُّ
َ َۡ
َ ََ َۡ ۡ ْ ُ ُ َ ّ َ ۡ ُ
ُ ّ �ٰت َوٱ
َ ب ِ َما
� ٖ ﴿يرفعِ ٱَ ٱَِين ءامنوا مِن�م وٱَِين أوتوا ٱلعِلم در
َُ ُ
َ َ ُ َ
[ 11 :ﻮرة ﻤﻟﺠﺎدﻟﺔ
﴾ ] ﺳ١ ٞ�ِ� ۡع َملون خب

“েতামােদর মেধয্ যারা ঈমান এেনেছ এবং যােদরেক জ্ঞান দ
করা হেয়েছ আ�াহ তােদরেক মযর্াদায় উ� করেবন; েতামরা যা
কর আ�াহ েস স�েকর্ সিবেশষ অবিহত” - (সূ রা আলমুজাদালা: ১১)।
আর এর েচেয় অেনক দূ র এিগেয় বলা যায়, েয িকতাবিট নবী
মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনকট ওহী িহেসেব
পাঠােনা হেয়েছ, তা অেনক জ্ঞানগত ইি�তেক অ�ভুর্� কে,
যােক তার মু‘িজযার অ�ভু্� বেল গণয্ করা 
র
; কারণ, তাঁর
িনকট েথেক িবজ্ঞময় বা�বসতয্ িনেয় আল-কুরআেনর েযসব
আয়াত এেসেছ, তা নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
কতৃর্ক িনজ� রচনা হওয়া কখনও স�ব িছল না; কারণ িতিন
িছেলন িনরক্, পড়েতও পারেতন না এবং িলখেতও জানেতন
না; েযমিনভােব তাঁর সময়কােল এমন েকউ িছল না, েয এসব
িবজ্ঞময় বা�ব সতয্ িবষয়গুেলা জানেব েযমন িমি� পািন ও
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েলানা পািনর অি�� এবং েকান �কার িম�ণ ছাড়াই উভয় �কার
পািনর সহ-অব�ান; আর নক্ষ� পুে�র িবশা, নারীর জরায়ু র
অ�কার জগৎ ... ইতয্াি স�েকর্ তাঁর বাণী এবং এগুেলা ছাড়া
আেলমগণ আল-কুরআেনর মু‘েজযা িহেসেব যা সংকলন কেরেছন
ও তােদরেক েস েক্ষে� অমুসিলম পি�তগণ সমথর্ন কে; আর
তা িবদয্মান রেয়েছ মুি�ত ও �কািশত বইপ, অিডও ও িভিডও
কয্ােস-িসিড ইতয্ািদেত
আর অনু রূপভােব সু�াহর মেধয্ উখ আেছ মােয়র জরায়ু েত
তার �েণর গঠেনর �রসমূ েহর কথা ও অনয্ানয্ঢ় রহেসয্র
বয্াপাে, যা সতয্তা বতর্মান িবজ্ঞান �মাণ  ...।
আ�াহ তা‘আলা ওহীর মাধয্েম রাসূ েলর িনকট েয দীন
পািঠেয়েছন, তােত যখন রেয়েছ এসব িবজ্ঞানময় বা�ব িবষয়ািদ
বণর্ন; েস রাসূ ল স�েকর্ এ ধারণা িকভােব করা যায় ে, িতিন
জ্ঞােনর সােথ যু� করেবন িকংবা জ্-পি�তেদরেক তােদর জ্ঞা
চচর্ার িবেরািধতা করেন; বরং ইসলামী িবে� তার সভয্তা ও
সং�ৃ িতর মধয্ িদেয় কেয়ক শতা�ী কাল ধের জ্ঞান স�সাি
হেয়েছ শুধু নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইি ওয়াসা�ােমর দীেন
েসটার �িত উৎসাহ ও ে�রণা েযাগােনার কারেণই; পর� িতিন
েগাটা মুসিলম জািতেকই অপরািধ সাবয্� কেরেছন যখন
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�েয়াজনীয় জ্ঞ-িবজ্ঞােনর িবিভ� িদক ও িবভােগর েকা
একিটেত েকান �কার ঘাটিত হয়।
অপরিদেক নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
আগমেনর কেয়ক শতা�ী পের আমরা ইউেরােপ অেনক িবজ্ঞান
ও আি�ারকেক েদখেত পাই, তারা এসব আিব�ার এবং জ্ঞানগত
িচ�াধারা ও মতবাদ উদঘাটেন সফল হওয়ার কারেণ তােদর
উপর মৃতুয্দ, ব�না, রব বা মিনেবর ই�ার িবেরািধতা করার
অপবাদ ও নাি�ক হওয়ার হুকুম জাির হেয়ে; েযমন ঘেটেছ
গয্ােলিলও ও অনয্ােনয্র জী; আর এসব িচ�াধারা ও
মতবােদর �ীকৃিত িমেলেছ বহু �াণহািন ও অসংখয্ �াধী
িচ�ািবেদর কারাবরেণর পর। আর ইসলােমর সভয্তায় এমন
ঘটনা কখনও ঘেটিন, যার ভীত রচনা কেরেছন রহমেতর নবী
মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম।
***

52

েদহ ও মেনর চািহদার মেধয্ ভারসাময্ রক্ষা
• মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহর পক্ষ েথ
�া� ওহীর মাধয্েম মানিবক �ভা-�কৃিতর সােথ সাম�সয্পূণর
দীন িনেয় এেসেছন, েযই দীন আ�ার �েয়াজন ও েদেহর
চািহদা সংরক্ কের এবং দু িনয়ার কাজ ও পরকােলর
উে�েশয্ কােজর মেধয্ ভারসাময্ রক্ষার কথ; আর
মানু েষর সহজাত বাসনা ও তার চািহদাগুেলােক পিরমািজর্ত
পিরশীিলত কের, আর েদহ ও মেনর চািহদােক িবন� িকংবা
বাধা�� কের না, েযমিনভােব অনয্ানয্ জািতর সভয্তা
সং�ৃ িতেত তা করা হয়। তারা তােদর সভতায় এমন িবধান
রচনা কেরেছ যা মানব �ভােবর িবপরীত দৃ�া� েপেশর
েক্ষে� সীমালংঘন কেরেছ এবং ইবাদত ও �াথর্ন
আ�হীজনেদরেক িবেয়-সাদীর মত তােদর �ভাবজাত
অিধকারসমূ হ েথেক িনেষধ কেরেছ। আর এ একেপশী
িনয়মনীিতর কুফল িহেসেব তােদর মানিবক �ভাবসু লভ
কমর্কা�সমূ সীমালংঘনকারীেদরেক �তয্াখয্া ন না কের বর
েস সভয্তার স�ান-স�িতেদর অিধকাংশেক এই িশক্ষা
দশর্ন েথেক েবর কের িনেয় তােদরেক শু ব� জগেতর মেধয্
�েবশ কিরেয়েছ, যা িনছক ৈদিহক চািহদা পূ রেণ সাড়া েদেব
এবং আ�ােক েছেড় েদেব বড় ধরেনর দু ি��ায়।
53

িন�য় িযিন মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক ইসলােমর
বাতর্া িদেয় ে�রণ কেরেছ, িতিন হেলন সকল মানু েষর ��া
আ�াহ তা‘আলা, িযিন তােদর উপেযাগী িবষেয় সময্ অবগত;
আরও জােনন তােদর �ভাব-�কৃিতেত িতিন যা আমানত িহেসেব
েরেখেছন এবং েস �ভাব-�কৃিতর মেধয্ �িত, সামথর্য্
�েয়াজনীয়তার মেধয্ যা িকছু গি�ত েরেখেছন, েস স�েকরও।
এই �ভাব-�কৃিত ততক্ষণ সিঠকভােব পিরচািলত হেত পা না,
যতক্ষণ তা অতৃ� থাকেব িকংবা তােত সীমাল�ন করােব;
েযমিনভােব তা সিঠকভােব পিরচািলত হেব না, যখন েসটােক
তার সােথ সাংঘিষর্ক েকন িবষেয়র িদেক িফিরেয় েদয়া হেব;
আর এই �ভাব-�কৃিতর িবকৃিত ও িবপযর্েয়র কারেণ এই
পৃিথবীেত মানবজীবেনর িবপযর্য় ও িবশৃ�লার সৃি� হ; ফেল
মানিসক বয্ািধ ও সামািজক জিটলতা �কাশ পা; আর এটাই হল
পৃিথবীর অিধকাংশ ভূ খে�র সমাজগুেলার বা�ব িচ, যােত সিঠক
�ভাব-�কৃিতর সােথ িবেরািধতা রেয়েছ; েযমন: িবেয়-শাদী বজর্ন
করা ও ৈবরাগয্ জীবেনর �িত মেনােযাগ েদয়; অনু রূপভােব
নারীেদর মেধয্ এেক অপেরর সাে েযৗনিবকৃিত তথা সমকািমতা,
অথবা পুরুষেদর মেধয্ এেক অপেরর সাে েযৗনিবকৃিত বা
সমকািমতার খারাপ �ভাব-�কৃিত িবেরাধী কাজ; অনু রূপভেব
পৃিথবীর আবাদ বজর্ন করা এবং িব�জগৎ েথেক িবি�� হওয়ার
িদেক ঝুঁেক পড়া; অথবা ব�জগেতর মেধয্ পিরপূণর্ভােব িনিব
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হওয়া এবং আ�ার �েয়াজন ও চািহদার �িত েকান �কার
গুরু� না িদেয়ই ৈদিহ ক কাম-বাসনােক পিরতৃ� করার জনয্
বাড়াবািড় করা ... এবং এগুেলা ছাড়ও সু � �ভাব-�কৃিত ও তার
চািহদাসমূ েহর বয্িত�মধমর্ী আরও দৃশয্ িবদয্মান রেয়ে
িঠক ঐ সমেয় মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম কতৃর্
আ�াহ তা‘আলার পক্ষ েথেক িনেয় আসা ইসলামী জীবনবয্ব�
সােথ স�িকর্ত িশক্ষা ও দশর্েনর িবষেয় িচ�াশীল বমানিবক
জীবেনর িবিভ� িদক ও িবভােগর মেধয্ ভারসাময্ েদখেত পাে;
েযমন: খাওয়া-দাওয়া, পানাহার, িবেয়-শাদী ও সািবর্ক অিধকারসহ
েদেহর ব�গত চািহদার মেধয্ ভারসাময্ রেয়; ভারসাময্ রেয়েছ
আ�াহর ইবাদত, চিরে�র পিরশুি�র মত তার আধয্াি�
চািহদার মেধয; আর অনু রপভােব জ্ঞ, অধয্য়ন ও আিব�ােরর
�িত ভালবাসার মত তার িচ�া-গেবষণাগত ও যু ি�িনভর্র চািহদার
মেধয্ও ভারসাময্ রেয়েছ
সু তরাং ইসলাম এসব চািহদার মেধয্ ভারসাময্ রক্ষা কে
অতয্�সু শৃ�লার মধয্ িদে, এ েক্ষে� এিদেকর উপর আেরক
িদেকর েকােনা বাড়াবািড় েনই; বরং এই বয্াপাের বাড়াবািড় ও
অিতর�নেক বিল�তার সােথ িনেষধ কেরেছ, েযমিনভােব িনেষধ
কেরেছ ৈশিথলয্ ও অবেহলা �দশর্ন করা েথেক। আর সক
অব�ায় মধয্মপ�া ও ভারসাময্পূণর্ নীিত অবল�েনর িনেদ
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িদেয়েছ; আর শরীয়ত এসব দািব ও চািহদা বা�বায়েনর
বয্ব�াপ� এবং সীমেরখার িববরণ িনেয়ই এেসেছ, যা মানু েষর
�ভাব-�কৃিত এবং েয উে�েশয্ তােক সৃি� করা হেয়ে, েসই
দািয়� ও কতর্েবয্র সােথ সাংঘিষর্ক; েজেন রাখ, েসই উে�শয্
হে�, আ�াহর ইবাদত করা এবং কলয্াণকামী হেয় ও সততার
সােথ পৃিথবী আবাদ করা। সু তরাং শরীয়ত এমন �েতয্ িজিনস
ৈবধ কের িদেয়েছ, যােত মানু েষর জনয্ উপকার ও কলয্াণ রেয়ে
এবং এমন �েতয্ক িজিনস েথেক িনেষধ কেরে, যােত মানু েষর
জীবেনর জনয, অথবা তার িবেবক-বুি� বা ধন-স�দ অথবা তার
শরীেরর জনয্ িবপযর্য় সৃি�কারী ও ক্ষিতকারক ব� রে
িনে� এতদসং�া� মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
উপর নািযলকৃত ওহীর িকছু ভাষয বিণর্ত হেল:
আ�াহ তা‘আলা বেলন:
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[ 13 :﴾ ] ﺳﻮرة ﺠﻟَﺎ ِ�ﻴ ِﺔ١ ل ِق ۡو ٖ� َت َفَكَ ُرون

“আর িতিন িনজ অনু �েহ েতামােদর কলয্ােণ িনেয়ািজত কেরেছন
আকাশম�লী ও পৃিথবীর সম� িকছু , িচ�াশীল স�দােয়র জনয্
এেত রেয়েছ িনদশর্ন” - (সূ রা আল-জািসয়া: ১৩);
সু তরাং আ�াহ তা‘আলা এই সৃি�জগতেক এই জনয্ সৃি� কের
িন েয, তা িন�ল অিবেনােয়াগকারী িহেসেব িবদয্মান থাকে,
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অথবা তার েথেক সৃি� িবি�� হেয় থাকেব। আর আয়ােত
ّ
উে�িখত " "َﺨَ َﺮশে�র বয্খয্া হ: তােত অনু গতকরণ বা
বশীভূ তকরেণর অথর্ রেয়ে; আরও রেয়েছ এই সৃ ি�জগৎ
আিব�ার করার এবং তার লু �ািয়ত ও গু�ধন েথেক ফায়দা
হািসেলর সহজ উপােয়র ইি�ত।
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
َ َ َ ََ ََ
َ
َ َٰ َ َٓ
ۡ َ ۡ
ُّ كٱ
سن
َ ٱ َّ َار ٱ�خِرة ۖ و� ت
﴿ َوٱ ۡ� َتغِ �ِيما ءاتٮ
ِ نس ن ِصي َبك م َِن ٱ ُّ� َياۖ َوأح
َ
ۡ
ّ
َ َ َۡ َۡ ََ َ َ ُّ
ّ ُ �َ َ
َ ّ ِنَ ٱ
َ ۡ َ َٓ َ
َ ِبُ ٱل ۡ ُم ۡفسِ د
ِين
ض
� ِ ��كما أحس َن ٱَ إ ِ ۡ�ك ۖ و� �بغِ ٱلفساد ِ� ٱ
َ َُ ُ
[ 77 :ﻮرة اﻟﻘ َﺼ ِﺺ
﴾ ] ﺳ٧

“আ�াহ যা েতামােক িদেয়েছন, তা �ারা আিখরােতর আবাস
অনু স�ান কর এবং েতামার দু িনয়ার অংশেক ভুেল েযেয়া না;
তুিম অনু �হ কর েযমন আ�াহ েতামার �িত অনু �হ কেরেছন;
আর পৃিথবীেত িবপযর্য় সৃি� করেত েচেয়া না। আ�াহ িবপযর্
সৃ ি�কারীেক ভালবােসন না।” - ( সূ রা আল-কাসাস: ৭৭ )।
আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
َ
ۡ
ۡ ّ ٞ
َ
َ ّ
َٓ
َ
ِ  َو� َ� ۡي ٌع َعن ذِك ِر ٱ َِّ �قٞ ﴿ رِ َجال َ تُل ِهي ِه ۡم ت َِ�ٰ َرة
ِ �يتاءِ ٱ ّزَك ٰوة
ِ صَل ٰوة
ام ٱ
ّ ََ ُ َ َۡٗ ت
َُ ُ
َ َۡ ُ ُ ُۡ
ُ ََقَل
[ 37 :ﻮرة ﻨﻟﻮر
 ﴾ ] ﺳ٣ وب َوٱ�بۡ� ٰ ُر
ب �ِيهِ ٱلقل
َ �افون يوما
“েসসব েলাক, যােদরেক বয্বস-বািণজয্ এবং �-িব�য় আ�াহর
�রণ েথেক এবং সালাত কােয়ম ও যাকাত �দান েথেক িবরত
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রােখ না, তারা ভয় কের েসই িদনেক, েযই িদন অেনক অ�র ও
দৃি� িবপযর্� হেয় পেব।” - (সূ রা আন-নূ র: ৩৭)।
সু তরাং তারা তােদর বয্বস-বািণজয্ সে�ও আধয্াি, ইবাদত ও
ৈনিতকতার িদকিটেক অবেহলা বা অবজ্ঞা কের , যা তােক
পরকােল আ�াহর সামেন িহসাব েদয়ার বয্াপাের শি�ত কের
েতােল।
অতএব আমােদর িচ�াভাবনা-ক�না কের েদখা উিচত, েকমন
িছল েসসব আিকদা-িব�াস ও ৈনিতক চিরে�র অিধকারী
বয্বসায়ীেদর চালচলন। অতঃপর আমােদর আরও িচ�াভাবনাক�না করা উিচত, েযখােন এ ধরেণর মানু ষ রেয়েছ েসখােন
মানু েষর জীবন েকমন হেত পাের, জীবেনর অনয্ানয্ েক্ষ
তােদর অব�া েকমন হেত পাের!!
আর ঐিতহািসকভােব �মািণত েয, ঐসব মুসিলম বয্বসায়ীেদর
মত বয্ি�রাই িছেলন ইে�ােনিশয়, সু দান ইতয্ািদর মত দূরবতর্
েদশসমূ েহর িভতের ইসলাম �েবেশর অনয্তম কারণ; েসখােন
েকান �কােরর িদক-িবজয়ী ৈসনয্বািহনী িছল ন, েযমনিট েকউ
েকউ বেল থােক 2, যারা ইিতহাসেক ভালভােব অধয্য়ন কে িন।
১

2

েকান েকান ঐিতহািসক বেলন, এসব দূ রবতর্ী েদশসমূেহ িবজয়ী

ৈসনয্বািহনীর অিভযােনর ফেল ইসলােমর অনু�েবশ ঘেটে, বা�েব িবষয়িট তা
নয়। - অনু বাদক।
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আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َُ ُ
ۡ َۡ َ َ ََۡ َ َ َ ُ َ َۡ ًّ ۡ َ َ
[ 27 :ﻳﺪ
ِ ﴿ ورهَا�ِيَة ٱ�تدعوها ما كتب�ٰها علي ِهم ﴾ ] ﺳﻮرة ﺤﻟ َ ِﺪ
“আর স�য্াসবা— এটা েতা ওরা িনেজরাই আ�াহর স�ি�
লােভর জনয্ �তয্াবতর্ন কেরি” - (সূ রা আল-হাদীদ: ২৭ )।
আর আি�ক ও ব�গত ভারসােময্র েক্ ইসলােমর নবী
মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সবেচেয় বুি�দী� কাযর্কর
ও িদকিনেদর্শনামূলক দৃ�া� েপশ কেরেছ, এমনিক িতিন
কাউেক মানিবক �ভাব এবং নবী ও রাসূ লেদর সু �ােতর িবেরাধী
িচ�া করেত েদখেল তার �িত কেঠারভােব রাগাি�ত হেয়
েযেতন; েকান একবার তাঁর িনকট সংবাদ েপৗঁছল ে, িকছু
সংখয্ক েলাক �িতজ্ঞাব� হে- তারা ঘুম, িবেয়-শাদী ও
পানাহার েথেক িবরত থাকার মাধয্েম েবিশ েবিশ আ�াহর
ইবাদেত বয্� থাকে; তখন তাঁর অব�ান িছল অতয্� কেঠার ও
অনড়, েসই ভারসাময্পূণর্ নীিত অ � রাখার জনয্যা িদেয় তাঁেক
ে�রণ করা হেয়েছ। অতএব আনাস ইবন মােলক রািদয়া�াহু
‘আনহু েথেক বিণর, িতিন বেলন:
» ﺟﺎء ﺛﻼث رﻫﻂ ﻰﻟ ﺑﻴﻮت أزواج ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ �ﺴﺄلﻮن ﻋﻦ
 أﻳﻦ �ﻦ:ﻋﺒﺎدة ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻓﻠﻤﺎ ﺧﺮﺒوا ﻛﺄﻧﻬﻢ ﺗﻘﺎلﻮﻫﺎ ﻓﻘﺎلﻮا

ﻣﻦ ﻟﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ؟ ﻗﺪ ﻏﻔﺮ اﷲ ﻟ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ وﻣﺎ ﺗﺄﺧﺮ
 أﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﺈ� أﺻ� الﻠﻴﻞ أﺑﺪا وﻗﺎل آﺧﺮ أﻧﺎ أﺻﻮم ﺪﻟﻫﺮ وﻻ أﻓﻄﺮ:ﻗﺎل أﺣﺪﻫﻢ
وﻗﺎل آﺧﺮ أﻧﺎ ﻋﺰﺘل اﻟنﺴﺎء ﻓﻼ أﺗﺰوج أﺑﺪا ﻓﺠﺎء رﺳﻮل اﷲ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و
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 أﻧﺘﻢ ﺬﻟﻳﻦ ﻗﻠﺘﻢ ﻛﺬا و�ﺬا ؟ أﻣﺎ واﷲ ﻲﺗ ﻷﺧﺸﺎ�ﻢ ﷲ:ﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل
وأﺗﻘﺎ�ﻢ ﻟ لﻜ� أﺻﻮم وأﻓﻄﺮ وأﺻ� وأرﻗﺪ وأﺗﺰوج اﻟنﺴﺎء ﻓﻤﻦ رﻏﺐ ﻋﻦ

.() أﺧﺮﺟﻪ ﺒﻟﺨﺎري و مﺴﻠﻢ. « �نﻲﺘ ﻓﻠيﺲ ﻣ

“িতন জেনর একিট দল নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
ইবাদত স�েকর্ িজেজ্ঞস করার জ নয্ নবী সা�া�াহু আল
ওয়াসা�ােমর �ীগেণর আগমন করল; যখন তােদরেক এ স�েকর্
অবিহত করা হল, তখন তারা এ ইবাদেতর পিরমাণ েযন কম
মেন করল এবং বলল, আমরা নবী সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর সমকক্ষ হেত পাির না। কা, তার আেগ ও পেরর
সকল গুনাহ মাফ কের েদয়া হেয়েছ। এমন সময় তােদর মধয
েথেক একজন বলল, আিম সারা জীবন রােতর সালাত আদায়
করেত থাকব। অপর একজন বলল, আিম সারা বছর েরাযা
পালন করব এবং কখনও িবরিত েদব না। অপরজন বলল, আিম
নারী িববিজর্ত থাক- কখনও িবেয় করব না। এরপর রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তােদর িনকট এেলন এবং বলেল:
“েতামরা িক ঐ সকল বয্ি, যারা এরূপ কথাবাতর্া বে?
আ�াহর কসম! আিম আ�াহেক েতামােদর েচেয় েবিশ ভয় কির
এবং েতামােদর েচেয় তাঁর �িত আিম েবিশ আনু গতয্শী; অথচ
আিম েরাযা পালন কির, আবার েরাযা রাখা েথেক িবরতও থািক।
সালাত আদায় কির এবং ঘুমাই ও িবেয়-শাদী কির। সু তরাং যারা
আমার সু �ােতর �িত িবরাগ ভাব েপাষণ করেব, তারা আমার
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দলভূ � নয়।” -( বুখারী, িববাহ অধয্া, বাব নং- ১, হািদস নং৪৭৭৬; মুসিলম, িববাহ অধয্া, বাব নং- ১, হািদস নং- ৩৪৬৯)।
েযমিনভােব িতিন উৎসািহত কেরেছন �ম ও ক�কর কােজর
�িত এবং এই ধরেনর ক�ািজর্ত উপাজর্ন েথেক খাওয়াে
মানু েষর জনয্ ে�� ও উ�ম খাবার বেল িনধররণ কেরেছন;
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
» ﻣﺎ أ�ﻞ أﺣﺪ ﻃﻌﺎﻣﺎ ﻗﻂ ﺧ�ا ﻣﻦ أن ﻳﺄ�ﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﺪه و�ن ﻲﺒ اﷲ داود
.() أﺧﺮﺟﻪ ﺒﻟﺨﺎري. « ﻋﻠﻴﻪ الﺴﻼم ﻛن ﻳﺄ�ﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﺪه

“িনজ হােত উপািজর্ত জীিবকার খােদয্র েচেয় উ�ম খাদয্ কখ
েকউ খায় না। আ�াহর নবী দাউদ আ. িনজ হােত উপাজর্ন কের
েখেতন।” -( বুখারী, �য়-িব�য় অধয্া, বাব নং- ১৫, হািদস নং১৯৬৬)।
***
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িবিভ� ে�ণীর মানু েষর মেধয্ �াতৃ� ও ব�ু
• মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম মানবজািতর জনয
মানব স�ানেদর মেধয্ �াতৃের বয্াপাের পিরপূণর্ নমুনা েপ
কেরেছন এবং িতিন জািনেয় িদেয়েছন েয, মানবজািতর এক
ে�ণীর উপর অপর ে�ণীর েকান িবেশষ মযর্াদা েন; কারণ,
তারা সকেলই সৃ ি�র মূ ল উপাদান, অিধকার এবং দািয়� ও
কতর্েবয্র েক্ষে� ; আর একজেনর উপর আেরক জেনর
েকান ে��� েনই, তেব তার ঈমান ও আ�াহ তা‘আলােক ভয়
করার পিরমাণ অনু যায়ী পর�েরর ে��� িনধর্ািরত হে; আর
িতিন তাঁর সাহাবীেদর মেধয্ দীেনর েখদমত ও তাঁর সােথ
স�ৃ � থাকার জনয্ সমান সুেযাগ সৃি� কের িদেয়েছন।
তাঁেদর মেধয্ রুমী সুহা, হাবশী েবলাল ও ফারসী সালমান
তােদর আরব ভাইেদর পাশাপািশ অব�ােন িছল।
মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এমন এক সমােজ বসবাস
কেরন, যােক েঢেক েফেলেছ সামািজক, ব�গত ও বংশগত
ৈবষেময্র উপর িভি� কের �িতি�ত ে�ণীেভ; আর এই অব�া
িবেশষভােব আরব উপ-�ীেপর মেধয্ সীমাব� িছল ন; বরং এই
অব�া িছল তৎকালীন সমেয়র সারা িবে�। আর এই কারেণই
আমরা একটা মহাপিরবতর্ন েদখেত পা, েয িদেক মুহা�দ
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সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আরব ও অনয্ানয্ -খে�র
অিধবাসীেক পিরবতর্ন কের িনেয় এেসেছন এমন িশক্ষার মাধ,
েয িশক্ষােক িতিন তাঁর �িতপালক আ�াহ সুবহানহু 
তা‘আলার পক্ষ েথেক �া� ওহীর মাধেম িনেয় এেসে; েযমন
িতিন আ�ান করেতন মানব স�ানেদর মেধয্ �াতৃ� ও সমতা
�িত�ার িদেক; আর িতিন একজন মানু ষেক অপর আেরকজন
মানু ষ েথেক মযর্দাগত পাথর্কয্ ও ে��ে�র মাপকািঠ ও সীমাের
বণর্না কের িেয়েছন; আর তা হল তাকওয়া (আ�াহ-সেচতনতা,
চির�, পেরাপকার ও সৎকেমর্র বা�ব অনুসর; আর পাথর্কয্কর
অথবা ে��ে�র েক্ষে� বািহয্ক -ভূ ষা, বণর্ ও বংেশর
েকানিটরই েকান �ভাব েনই।
আরেবর অব�া এমন িছল েয, তারা িবিভ� যু ে� তরবািরর
েজাের অথবা অপর েকােনা পিরেবেশ কুটেকৗশল ও �ব�নার
মাধয্েম অেনক �াধীন মানুষেক দা-দাসীেত পিরণত করত। আর
দাস-দাসীর বয্াপের েকউ েকান কথা বলত ন; তােদরেক
পণয্সাম�ী িহেসেব িবেবচনা করা হ, তার মিনেবর তার উপর
ক্ষমতা �েয়ােগর অিধকার ি, েযমিনভােব তার পছ� হত,
এমনিক েস যিদ ই�া কের েয, তােক েস েমের েফলেব, তেব
এই বয্াপাের েকান িতর�ারকারী তােক িতর�ার করেব ন,
অথবা েকান িবেবকবান বয্ি�ও তার িন�া করেব ন; এমনিক
দাসীেদরেক পিততা েপশায় বাধয্ করা হ, যােত তােদর মিনবগণ
63

মজুির বা অথর্ উপাজর্ন করেত পা; আর েগালামেদরেক ক�কর
কােজ বাধয্ কর, েযমিনভােব চতু�দ জ�েক পিরচািলত করা
হয়। আর এত সব িকছু র পেরও আ�েযর্র িবষয় িছল ে, দাসদাসীর মধয্ েথেক েকান িবেরাধী বা �িতেরাধকারীর ক� েশানা
েযত না!! আর িকভােবই বা তা স�ব হত, তারা েতা জানত েয,
এটাই জীবেনর �াভািবক িনয়ম।
অতঃপর েসই পিরবতর্নটা িছল এম, যা মুহা�দ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম ঐ সমােজর মেধয্ িনেয় এেসিছেল, িতিন
আ�াহ তা‘আলার ওহীর মাধয্েম েঘাষণা করেলন ে, এই
সমােজর মেধয্ �ীকৃত এসব ৈবষেময্র েকান মূলয্ ও �হণেযতা
েনই; আর িতিন এই েঘাষণা িতিন ঐ সমােজর �ধান বয্ি�বেগর্
সামেনই িদেলন এবং এই বয্াপাের িতি েকান �কার অবেহলা ও
ৈশিথলয্ �দশর্ন কে িন।
এই �সে� তাঁর উে�েশয্ ে�রীত আ�াহর ওহী হ:
আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ ٓ َ ٗ ُ ُ ۡ ُ َٰ ۡ َ َ َ َٰ َُ َ َ ّ ُ َٰ َۡ َ ّ ُ ّ َ ّ� � ٰ
و�ا َو� َبا�ِل
﴿َُٓها ٱَاس ِنَا خلق��م مِن ذك ٖر وأن� وجعل��م شع
َُ ُ
َ ٌ َ َ ّ ّ ۡ ُ ٰ َ ۡ َ ّ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ّ ْ ٓۚ ُ َ َ َ
﴾ ]ﺳﻮرة١ ٞ�ِِيم خب
ِ�عارفوا ِنَ أ�رم�م عِند ٱَِ ��قٮ� ۚم ِنَ ٱَ عل
ُ
[ 13 :ات
ِ ﺤﻟُﺠ َﺮ

“েহ মানু ষ! আিম েতামােদরেক সৃ ি� কেরিছ এক পুরুষ ও এক
নারী েথেক, পের েতামােদরেক িবভ� কেরিছ িবিভ� জািত ও
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েগা�, যােত েতামরা এেক অপেরর সােথ পিরিচত হেত পার।
েতামােদর মেধয্ আ�াহর িনকট েস বয্ি�ই অিধক মযর্াদা,
েয েতামােদর মেধয্ অিধক মু�াকী। িন�য়ই আ�াহ সকল িকছু
জােনন, সম� খবর রােখন।” - ( সূ রা আল-হুজুরা: ১৩ )।
আর িতিন মানব সৃ ি�র মূ ল উপাদােনর িবষেয় আল-কুরআনু ল
কারীেমর বহু জায়গায় বণর্না কেরে; ত�েধয েযমন আ�াহ
তা‘আলা বেলন:
ۡ
َ
ُ ﻮر ُة
َ  ﴾ ] ُﺳ١ �ِ�� َن مِن ُس َ�ٰلَة ّمِن ط
ٰ َ �ِ ﴿ َولَ َق ۡد َخلَ ۡق َنا ٱ
[12 :الﻤﺆۡ ِﻣﻨُﻮن
ٖ
ٖ
“আিম েতা মানু ষেক সৃ ি� কেরিছ মািটর উপাদান েথেক।” - (সূ রা
আল-মুিমনু ন: ১২ )।

আ�াহ তা‘আলা আরও বেলন:
ّ ُ
ُ ََ َ
ُ َ ُمَ أ
َ ل ّسَ� ًّ عٞ َ أَ َج ٗ� ۖ َوأ َ َج
ّ ِندهُ ۖۥ
ّ �ِ�م ّمِن ط
ٰٓ �َ َُم
نت ۡم
﴿ ه َو ٱَِي خلق
ٖ
َ َُ ُ
َ َُ َۡ
َ اﻷ
[ 2 : ِﻧﻌﺎم
 ﴾ ] ﺳﻮرة٢ �ون
�م
“িতিনই েতামােদরেক মািট েথেক সৃ ি� কেরেছন, অতঃপর এক
কাল িনিদর্� েরেছন এবং আর একিট িনধর্ািরত কাল আে, যা
িতিনই জ্ঞ, এতদসে�ও েতামরা সে�হ কর।” - ( সূ রা আলআন‘আম: ২)।
আর আ�াহর নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
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� أﻻ ﻻ ﻓﻀﻞ ﻟﻌﺮ، و�ن أﺑﺎ�ﻢ واﺣﺪ،»ﻳﺎ أﻳﻬﺎ ﻨﻟﺎس أﻻ إن ر��ﻢ واﺣﺪ

ﻋ أﻋﺠ� وﻻ ﻟﻌﺠ� ﻋ ﻋﺮ� وﻻ ﻤﺣﺮ ﻋ أﺳﻮد وﻻ أﺳﻮد ﻋ ﻤﺣﺮ إﻻ
.() أﺧﺮﺟﻪ اﻹﻣﺎم ﻤﺣﺪ. «ﺎﺘﻟﻘﻮى

“েহ মানবজািত! েজেন রাখ, িন�য়ই েতামােদর �িতপালক এক;
আর েতামােদর িপতাও এক; সাবধান! তাকওয়া ছাড়া অনারবীর
উপর আরবীর, আরবীর উপর অনারবীর, কৃ�াে�র উপর
ে�তাে�র এবং ে�তাে�র উপর কৃ�াে�র েকান বাড়িত মযর্াদা
েনই।” -(ইমাম আহমদ, মুসনাদ, হািদস নং- ২৩৫৩৬)।
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আরও বেল:
.() أﺧﺮﺟﻪ ﻟﺮﺘﻣﺬي. «...  اﻨﻟﺎس ﺑﻨﻮ آدم وﺧﻠﻖ اﷲ آدم ﻣﻦ ﺗﺮاب... »
“ ... আর মানবজািত আদেমর স�ান; আর আ�াহ তা‘আলা
আদমেক মািট েথেক সৃি� কেরেছন ...।” - ( িতরিমযী)।

***
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উপসংহার
পূ েবর্ আেলািচত এই দশিট পেয়ে�র �েতয্কিট পেয়�ই বয্া
ও িব�ািরত আেলাচনার দািব কের। আর এগুেলার সপেক্ষ তাি
িদেয় দিলল-�মােণর উে�খকরণ এই �কাশনািটেত �ান কুেলান
স�ব নয়। তাছাড়া মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম আ�াহ
তা‘আলার পক্ষ েথেক �া� ওহীর মাধয্েম মানবজািতর জনয্
েপশ কেরেছন, ত�ধয্ েথেক অেনক িবষেয় পা�াতয্ ও �ােচয
নয্ায়প�ীগণ এই মহানবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর জীচিরত অধয্য়েনর পর কথা বেলেছ; সু তরাং তােদর পক্ষ েথে
আগত সাক্-সনদ বা �তয্য়েনর িভি� হল জ্ঞান ও ে
গেবষণা; আর এটাই হল িবষয়িভি�ক জ্ঞানগত গেবষণার ৈবিশ,
যা েকান �কার কম-েবিশ ও কাটছাঁট না কেরই �কৃত িস�াে�
েপৗঁিছেয় েদয়
আর অিচেরই এসব মূ লয্বান সাক-সনেদর আেলাচনা- ইসলােমর
নবী মুহা�দ ইবন আবদু �াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
পিরিচিতমূ লক এই িসিরেজর ি�তীয় �কােশ আসেছইনশাআ�াহ; যার িশেরানাম হল:
“মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর বয্াপাের নয্ায়প�ীে
উি�”
( )أﻗﻮال ﻤﻟﻨﺼﻔ� ﻓ �ﻤﺪ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ।
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এর েচেয় আরও েবিশ জানার জনয্ েদখা েযেত পাের রহমেতর
নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর পিরচয়দােন আ�জর্ািত
কাযর্�েমর এই িঠকানা: www.mercyprohet.com
و ﺳﻠﻢ ﻰﻠﻋ ﻧبﻴﻨﺎ �ﻤﺪ و ﻰﻠﻋ إﺧﻮاﻧﻪ ﻣﻦ اﻨﻟبﻴ� و ﻰﻠﻋ آﻪﻟ و ﺻﺤﺒﻪ
.� اﺘﻟﺎﺑﻌ
***
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