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কীভােব আমরা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক
ভােলাবাসব?
-

ড. েমাহা�দ মানজুের ইলাহী

মুিমন মা�ই রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �িত
মহ�ত েপাষণ কের। েকননা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর �িত মহ�ত রাখা ঈমােনর এক অপিরহাযর্ অংশ।
পরম ��া, গভীর ভােলাবাসা আর িবপুল মমতার এক চমৎকার
সংিম�েণর সমি�ত রূপ হে� ‘মহ�ত’ নােমর এ আরবী
অিভবয্ি�িট।
ঈমােনর আেলােক আেলািকত �েতয্ক মুিমেনর

হৃদ

আেলািড়ত হয়, িশহিরত হয়, মেন আনে�র বীনা বাজেত থােক
যখন ি�য় নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর নাম উ�ািরত
হয়, তাঁর জীবন-চিরত আেলািচত হয় িকংবা তাঁর মুখিনঃসৃ ত বাণী
পাঠ করা হয়। সেতয্র দীক্ষায়িক্ষত হৃদয় তাঁর আদেশ
ে��তায় ও েসৗ�েযর্ েমািহত হ, উ�েতর �িত তাঁর �গাঢ়
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ভােলাবাসায় আ�ু ত হয়। তাঁর একিন� িদক িনেদর্শনায় পথ খুঁেজ
পায় পথহারা িব�া� মানব স�ােনরা, আর দু বল
র িচে�র েলােকরা
িফের পায় মেনাবল। মানবতার কলয্াণকামরূেপই আ�াহ তাঁেক
ে�রণ কেরেছন এ িবপযর্� ধরাধােম। সিতয্ই িতিন তাঁর যুেগ
যমীনেক মু� কেরেছন অশাি�র দাবানল হেত, উ�ার কেরেছন
অজ্ঞানতা ও মুখর্তার িনকষ অ�কার হেত। তাইেতা জািত ধমর্
িনিবর্েশেষ সকেলই তাঁেক বরণ কের িনেয়েছ মানবতার ব�ুরূেপ
সেতয্র এেহন

�িত�াত, চািরি�ক মাধূ যর্ ও বয্বহাির

েসৗ�েযর্র এমন রূপকােরর �িত একটু েবশী পিরমােণ ভােলাবাস
েপাষণ করা এবং তাঁর �িত পাহাড়সম �গাঢ় ��া রাখা মুিমন
জীবেন খুবই �াভািবক বয্াপার। ইসলামী শর‘আত নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �িত ভােলাবাসা ও মহ�ত েপাষণেক
ওয়ািজব ও অপিরহাযর্ বেল আখয্ািয়ত কেরেছ। আ�াহ বে,
ُۡ
ُ ُ َ َ َ ۡ ُ ُ َٰ ۡ َ َ ۡ ُ َُٰ ۡ ۡ ُ ُ ٓ َ ۡ ََ ۡ ُ ُ ٓ َ َ َ َ
�ت� ۡم
ِ﴿قل إِن �ن ءاباؤ�م و��ناؤ�م �خ�ن�م وأز�ج�م وعش
َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٞ َ ٰ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ ٌَٰ ۡ َ َ
ّ َ�� ُِن تَ ۡر َض ۡو هََآ أَح ب
ٰ َ اد َها َو َم
َ
وأم�ل ٱ���تموها وت ِ�رة �شون كس
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ۡ ّ �
َ ُّ
ُ َۡ
َ ِ �م ّم َِن ٱ َِّ َو َر ُس
َ ِ َ يَأ
ٰ َج َهادٖ ِ� َسبِيلِهِۦ َ�َ� َ صُّواْ ح
َ بِأ ۡمرِه ِۗۦ
�ٱ
�ِإ
ِ و�ِۦ و
َ
َۡ َ َۡ
َ سق
ُ ّ َوٱ
[٢٤ :﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ٢ �ِ
ِ ٰ�َ � َ� ۡهدِي ٱلق ۡوم ٱل
‘‘বল, েতামােদর িপতা, েতামােদর স�ান, েতামােদর �ী,
েতামােদর েগা� েতামােদর েস স�দ যা েতামরা অজর্ন কের,
আর েস বয্বসা যার ম� হওয়ার আশংকা েতামরা কর, এবং েস
বাস�ান যা েতামরা পছ� করছ, যিদ েতামােদর কােছ অিধক
ি�য় হয় আ�াহ, তাঁর রাসূ ল ও তার পেথ িজহাদ করার েচেয়,
তেব েতামরা অেপক্ষা কর আ�াহ তাঁর িনেদর্শ িনেয় আ
পযর্�’’ [আত-তাওবাহ: ২৪]
যােদর কােছ আ�াহ ও রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
সবর্ািধক ি�য় ন, তােদরেক আ�াহ এ আয়াতিটেত ভীষণ
আযােবর হুমিক িদেয়েছন। ওয়ািজব ও অপিরহাযর্ কাজ বজর্ন
করেল এ ধরেনর হুমিক েদয়া হয় না
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ইমাম বুখারী রােহমাহু�াহ আবু হুরাইরা রািদয়া�াহু আ
েথেক তার সহীহ �ে� বণর্না কের, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
ّ َ
َ ّ
ﻔﻲ
َ ُ َ ّ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ ﻰﺘ
ْ
َاﺪﻟ ِه
ِ ِ اﺬﻟَي َْ ِﺴ ِ�ﻴ ِﺪهِ ﻻ ﻳﺆ ِﻣ ُﻦ أﺣﺪ�ﻢ َ أ�ﻮن َﺣَﺐَ ِﻴﻟْ ِﻪ ِﻣﻦ
ِ »ﻮ

َ
«ﻟه
ِ َوَﺪ

‘‘শপথ ঐ স�ার যার হােত আমার �াণ! েতামােদর েকউই
ঈমানদার হেব না যতকণ না আিম তার কােছ তার িপতা ও
স�ান হেত অিধকতর ি�য় হব।’’ [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩]
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসিলেম আনাস রািদয়া�াহু আনহ
েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ,
َ
َ ّ
ُْ َ
َ ُ َ ّ َ َ ُ ُ ْ ﻰﺘ
ْ
ّ ﻟ ِه
ﺎس
ِ َاﻨﻟ
ِ َاﺪﻟهِ َوَﺪ
ِ ِ »ﻻ ﻳﺆ ِﻣ ُﻦ أﺣﺪ�ﻢ َ أ�ﻮن َﺣَﺐَ ِﻴﻟْ ِﻪ ِﻣﻦ
َ ﺟﻌ
َ ْ َﻤ
«�
ِ
‘‘েতামােদর েকউই ঈমানদার হেব না যতক্ষণ আিম তা
কােছ তার িপতা, স�ান ও সকল মানু ষ হেত ি�য়তম না হই।’’
[সহীহ বুখারী, হাদীস নং১৫, সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ১৭৮]
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উপেরা� আয়াত ও হাদীস েথেক এ িস�াে� উপনীত হওয়া
যায় েয, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর

�িত

মহ�ত ও ভােলাবাসা েপাষণ না করেল ঈমানদার বেল েকউ
িবেবিচত হেব না। অতএব ঈমােনর অিনবাযর্ দাবী হ- রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ামেক ভােলাবাসা
তেব রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর

�িত

ভােলাবাসা েপাষেণ আমােদর সমােজর সকল মুসিলম ভাই ও
েবােনরা বয্ােল� রক্ষা করেত পােরন না। েদখা যায়, একদল
েলাক তাঁর মহ�েত পাগলপারা হেয় তােক অিতমানবীয় পযর্ােয়
উ�ীত কের এবং তাঁেক আ�াহর বহু ণাবলীেত শরীক কের।
েযমন িতিন গােয়ব জােনন, মৃতুয্র পরও মানুেষর ভা-ম�
করেত পােরন, মানু েষর জনয্ েদ‘আ কেরন ও েদা‘আ কবুল
করেত পােরন, িতিন এখনই আমােদর শাফা‘আত কবুল করেত
পােরন ইতয্ািদ আেরা নানািবধ �াি�পূণর্ আকীদা েপাষণ
আেরকিদেক অনয্দল তােক সাধারণ মানুেষর পযর্ােয় েফেল অন
মানু েষর মতই তােক ভুল-�িটর উে�র্ নয় বেল িব�াস কে।
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এেদর েকউ েকউ তাঁর মুখিনঃসৃ ত েকান েকান হাদীস ও
আমলেক অ�ীকার কের। ফেল তাঁেক অনু সরেণর �েয়াজনীয়তা
এ �কার েলােকরা অনু ভব কের না।
এ উভয় ে�ণীর েলােকরা �কৃতপেক্ষ রাসূল সা�া�া
আলাইিহ ওয়া সা�ামেক সিতয্কার ভােব মহ�ত করা েথেক
িনেজেদর বি�ত করেছ। কারণ তারা এমন সব কাজ করেছ যা
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর �িত তােদর মহ�েতর
দাবীর অসারতা �মাণ করেছ। এসব কােজর মেধয্ উে�খেযাগয
হলঃ
১. �কােশয্ ও অ�কােশয্ রাসূল সা�া�াহু আলাই
ওয়াসা�ােমর সু �াহ েথেক দূ ের সের থাকা:
সু �াহ েথেক অ�কােশয দূ ের থাকার উদাহরণ হল: েযমন
েমৗিলক ইবাদতসমূ হেক আনু �ািনকতা সবর্� �থা মেন করা এবং
আ�াহর কােছ সাওয়ােবর আশা না কেরই এগুেলা পালন কর,
অথবা রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ামেক অনুসরণ করা ও
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তাঁর �িত স�ান �দশর্ন েথেক িবরত থাক, তাঁর �িত হৃদেয়
মহ�ত েপাষণ না করা, সু �াহ ভুেল যাওয়া ও তা না েশখা এবং
এর �িত যথাযথ স�ান �দশর্ন না করা।
আর �কােশয্ সু�াহ েথেক দূের সের থাকার উদাহরণ হ:
ওয়ািজব ও মু�াহাব পযর্ােয়র দৃশয্মান সু�তী আমল তয্াগ ,
েযমন ‘‘রােতব’’ তথা সু �ােত েমায়া�াদা নােমর সালাতসমূ হ,
িবতর এর সালাত, খাওয়া ও পরার সু �াতসহ, হ� ও িসয়ােমর
নানািবধ সু �াত পিরতয্াগ করা। এমন িক েকউ েকউ এগুেলাে
িনতা� ফুজুলী বা অিতির� কাজ বেল মেন কের। অথচ রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসিলেম
বিণর্ত একিট  হাদীেস বেল,
ََْ ﻲ
َ َ َ ْ ََ
«ِّ �ِ ﺐ � ْﻦ نَ ّ ِﺘ ﻓﻠي َﺲ
»�ﻤﻦ ر ِﻏ
‘‘অতঃপর যারা আমার সু �াত েথেক িবরাগভাজন হয়, তারা
আমার দলভু� নয়।’’[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৬৩ , সহীহ
মুসিলম, হাদীস নং ৩৪৬৯]
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২. িবশু� হাদীসসমূহ �তয্াখয্ান ক
যু ি�র িবচাের উ�ীণর্ নয় িকংবা ব�বতার সােথ সংগিতপূ ণর্
নয় অথবা এ হাদীস অনু যায়ী বতর্মােন আমল করা স�ব নয়
ইতয্ািদ নানা যুি�েত সহীহ ও িবশু� হাদীস অ�ীকার করা িকংব
েসগুেলােক তার �কৃত অথর্ েথেঅপবয্াখয কের মনগড়া অেথর্
�ণয়ন করা। অেনেক একজন রাবীর বণর্না হওয়ার কারেণও
খবের আহাদেক অ�ীকার কের। েকউ েকউ আবার শুধুমা�
কুরআন �ারা আমােলর অজুহাত েদিখেয় সু �াহেক অ�ীকার
কের। অথচ আ�াহ বেলন,
ْ َ َ َُۡ ۡ ُ ٰ ََ ََ ُ ُ ُ َ ُ ُّ ُ ُ َٰ َ ََٓ
[٧:نت ُه ۚوا﴾ ]ﻟﺮﺸ
﴿وما ءاتٮ�م ٱرَسول فخذوه وما �هٮ�م �نه فٱ
‘‘রাসূ ল েতামােদর যা েদয় তা �হণ কর, আর যা েথেক
িনেষধ কের তা েথেক িবরত হও।’’ [সূ রা আল হাশরঃ ৭]

10

৩. রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর সীরাত অনুসরণ
েথেক সের আসাঃ
�গিত ও উ�িতর �ভােব রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�ােমর সীরাত ও আদশর্ অনুসরণ হেত সের এেস �াচয্
পা�ােতয্র িবখয্াত বয্ি�েদর � িত ঝুঁেক পড় েত ে যায়
অেনকেক। এর েচেয় মারা�ক হল- রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়া সা�ােমর কথা ও কােজর সােথ অনয্েদর কথ-কাজ তুলনা
কের সাধারেণর উে�েশয্ েপশ করা। এেত সাধারণ মানুষ
রাসূ েলর �িত আ�হ ও ভােলাবাসা হািরেয় েফেল। অথচ রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর কথা  কাজ ইসলামী
শরী‘আেতরই অংশ। এ স�েকর্ আ�াহ বেল,
ّ
ۡ
ٞ ۡ ُوَ إِ�َ َو
ٰ َ ُ� ي
[٨:﴾ ]ﻨﻟﺠﻢ٤ �و
﴿إِن
‘‘এেতা েকবল ওহী, যা তার �িত ে�রণ করা হয়।’’ [আন
নাজমঃ ৪]
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৪. রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম স�েকর্ আেলাচনা
সময় মনসংেযাগ না করা এবং আ�েহর সােথ �বণ না করা।
অথচ আ�াহ বেলন,
ْ ُ ََۡ ََ ّ ّ
َ �
ُّها ٱ�َِّينَ ءَامَنُواْ �َ تَرۡ�َع ُوٓاْ أَصۡ�َٰتَ�ُمۡ فَوۡق وۡت
�َ﴿
� و� �هروا
ِ ِ َ�َ صَ ِ ٱ
َ
َۡ
ُ
ۡ ۡ َ َ
[٢:ض� ۡم �ِ َ ۡع ٍض﴾ْ ]ﺤﻟﺠﺮات
ِ ُ�ۥ بِٱلق ۡو ِل كجه ِر َ�ع
‘‘েহ ঈমানদারগণ! েতামরা নবীর আওয়ােজর উপর েতামােদর
আওয়াজ উঁচু কেরা না এবং েতামরা িনেজরা পর�র েযমন
উ��ের কথা বল, তার সােথ েসকরকম উ��ের কথা বেলা
না।’’ [সূ রা হুজুরাতঃ২]
৫. সু �ার যারা �কৃত অনু সারী তােদরেক তয্াগ কর, তােদর
গীিবত করা ও তােদরেক উপহাস করা।
৬. নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর ৈবিশ�য্ ও তা
মু‘িজযাসমূ হ স�েকর্ জ্ঞান না রাখ
৭. �ীেনর মেধয্ নানা �কার িব‘আত চাল করা।
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েদখা যায়, অেনক েলাক ইবাদােতর নােম নানািবধ িবদ‘আত
চালু কেরেছ আমােদর সমােজ। অথচ রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়া সা�াম িবদ‘আত েথেক উ�তেক সাবধান কেরেছন।
এেদরেক যখন িবদ‘আত েছেড় েদয়ার আহবান জানােনা হয়,
তখন তারা িবদ‘আতেক আেরা শ�ভােব আঁকেড় ধের।
৮. রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর স�েকর
বাড়াবািড়ঃ
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম স�েকর্ বাড়াবািড়
অথর্ হে� তাঁেক নবুওয়াত ও িরসালােতর উে�র্ �ান েদয়া এব
অেনকেক্ষে� আহর গুণাবলীেত তাঁেক শরীক করা ও তাঁর
কােছ েদা‘আ করা, শাফা‘আত চাওয়া ইতয্ািদ। অথচ সহীহ
বুখারীর বণর্নায় িতিন �য়ং বেল,
ْ َ َْ َ َ
َ ُ َُ
َ َ َ ّ َﺈ
َ ﻟَ َﺼ
ّ ت
ُ » َﻻ ُ� ْﻄ
ﺎرى ْا� َﻦ َم ْﺮ َ� َﻢ ِ�َ َﻤﺎ أﻧﺎ �ﺒْ ُﺪ ُه �ﻘﻮلﻮا �ﺒْ ُﺪ
و� ﻛﻤﺎ أﻃﺮ
ﺮ
ِ
ّ
ُُ
«َرَﺳُﻮﻪﻟ
َ�
ِ

13

‘‘েতামরা আমার স�েকর্ অিতর�ন কেরা ন, েযমন
নাসারাগণ অিতর�ন কেরেছ ইবনু মারইয়াম স�েকর্। আিম েতা
শুধূ আ�াহর বা�া। বরং েতামরা বেলা- (আিম) আ�াহর বা�া
ও তাঁর রাসূ ল।’’
সু নান আিব দাউেদ একিট হাদীেস বলা হেয়েছ, নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন,
«»ﻻ ﺗﻌﻠﻮا ﺮﺒي ﻋﻴﺪا وﺻﻠﻮا ﻋ ﻓﺈن ﺻﻼﺗ�ﻢ ﺗﺒﻠﻐ� ﺣﻴﺚ ﻛﻨﺘﻢ
‘‘েতামরা আমার কবরেক উৎসব�েল পিরণত কেরা না, আর
আমার উপর সালাত পড়। েকননা েতামরা েযখােনই থাক
েতামােদর সালাত আমার কােছ েপৗঁেছ’’ [সহীহ সু নান আিব
দাউদ, হাদীস নং ২০৪২]
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসিলেমর বণর্নায় িতিন আেরা বেল,
َْ َ ُ ُ ُ َّ َ َ ّ َ َُْ ُّ َ َ َ
«ﻮر أﻧ ِبﻴَﺎﺋِ ِﻬ ْﻢ َم ْﺴ ِﺠ ًﺪا
»ﻟﻌﻦ �َ ﻴﻟﻬﻮد اﻨﻟَﺼﺎرى ﺗَﺬوا �ﺒ
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‘‘আ�াহ লানত করুন ইহুদী ও নাসারােদর, তারা তােদর
নবীেদর কবরেক মাসিজদরূেপ �হণ কেরেছ’’ [সহীহ বুখারী,
হাদীস নং ১৩৩০, সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ১২১২]
৯. রাসূ ল সা�া�াহু আলইিহ ওয়া সা�ােমর উপর সালাত ও
দরূদ পাঠ না করা
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর উপর দরূদ পা
খুবই গুরু�পূণর্ একিট কাজ। অথচ তার নাম উ�ারণ ক
অথবা শুেন অেনেকই দরূদ ও সালাম পাঠ কের না। িতরিমযী
একিট বণর্নায় রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম বন,
‘‘ঐ বয্ি�র নাক ধুিল ধুসিরত েহাক যার কােছ আমার
উেল�খ করা হয় িক� েস আমার উপর সালাত পাঠ কেরিন।’’
িতরিমযী অনয্ আেরকিট বণর্নায় িতিন সা�া�াহু আলাইিহ ও
সা�াম বেলন,
‘‘কৃপণ ঐ বয্ি, যার কােছ আমার নাম উে�খ করা হয়
অথচ েস আমার উপর সালাত পাঠ কেরিন।’’
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উপেরা� িবষেয়র সবগুেলাই রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়
সা�ােমর মহ�েতর পিরপি�। সু তরাং আজ যারা রাসূ ল সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�ামেক ভােলাবাসার শরয়ী দািয়� পালন কের
িনেজেদর ঈমােনর যথাথর্তা স�েকর্ িনি�ত হেত চ, তােদর
উিচত উপেরা� দল দু ’িটর িচ�া-েচতনা ও কাযর্�ম েথেক
েবিরেয় আসা এবং শরী‘আত তাঁর জনয্ ভােলাবাসার েয উপা,
উপকরণ ও উপাদান িনধর্ারণ কেরেছ তা সিতয্কারভােব অনুসর
করা। ‘তাঁেক ভালবািস’ - মুেখ এ দাবী কের জীবেনর নানা েক্ষে
তাঁেক ও তাঁর আদশর্েক উেপক্ষা করা েযমন ভােলাবাসার দাবী
অসার �মািণত কের, েতমিন অিতির� ভােলাবাসা �দশর্ন করেত
িগেয় তাঁেক ��ার সমপযর্ােয় উ�ীত করাও অত� গিহর্ত ও
শরী‘আেতর দৃ ি�েত �তয্াখয্া
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ইসলামী শরী‘আত রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�ামেক েযভােব ভােলাবাসার িনেদর্শনা আমােদরেক িদেয়েছ
িনে� আমরা েস িবষয়িট তুেল ধরিছঃ
১. সকল মানেবর উপর রাসূ লু�
্ াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�ামেক �াধানয্ ও ে��� েদয়া
আ�াহ তাঁর নবী মুহা�াদ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ামেক
সৃ ি�র আিদ ও অে�র সকেলর উপর ে��� িদেয়েছন। অতএব
নবী সা�া�াহু আলইিহ ওয়া সা�াম হেলন সবর্েশষ নব, নবীেদর
েনতা ও সদর্ার। সহীহ মুসিলেমর একিট বণর্নায় এেস, নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছ,
َ
ََ
ََ
َ
ًْ ُ َ
َ
ّ
َ ّ َِن
�َ ﺻْﻄَﻰ ﻔ ِﻛﻨَﺎﻧﺔ ِﻣ ْﻦ َﺪ ِﻟ ِإ ْﺳ َﻤﺎ ِ�ﻴﻞ َاﺻْﻄَﻰ ﻔ ﻗ َﺮ�ﺸﺎ ِﻣ ْﻦ ِﻛﻨَﺎﻧﺔ
»
َ َ ْ
َ َ ْ
َ َ ْ ُ ْ َ َاﺻْﻄَﻰ
«ﺎﺷ ٍﻢ
ِ ﺎﺷ ٍﻢ َواﺻﻄﻔ ِﺎ� ِﻣﻦ ﺑ ِ� ﻫ
ِ ﻔ ِﻣﻦ ﻗ َﺮ� ٍﺶ ﺑ ِ� ﻫ
‘‘আ�াহ ইসমাঈেলর স�ান েথেক িকনানােক চয়ন কেরেছন
এবং িকনানা েথেক কুরাইশেক িনবর্াচন কেরেচন। আর কুরাইশ
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েথেক চয়ন কেরেছন বনু হািশমেক এবং আমােক চয়ন কেরেছন
বনু হািশম েথেক।’’ [সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ৬০৭৭]
সহীহ মুসিলেমর আেরকিট বণর্নায় রাসূল সা�া�াহু আলাইি
ওয়া সা�াম বেলেছন,

ُ ّ ُ ْ َ َ ّ ُ َﺪ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ّ ُ َ ْ َنْﺸَﻖ ّ َﻨْ ُ ﻟْﻘَﺮ
َأَوَل
ﻟ آدم ﻳﻮم اﻟ ِﻘﻴﺎﻣ ِﺔ وﻻ ﻓﺨﺮ َأَوَل ﻣﻦ ُ � ﻪ ﺒ
ِ »أﻧﺎ َﻴِﺪ
ُّ
ّ
َ
«َأَوَل ُﺸَﻔَ ٍﻊ
ﺷﺎﻓِ ٍﻊ
‘‘আিম আদম স�ােনর েনতা এবং এেত েকান অহংকার

েনই। আর আিম ঐ বয্ি� �থম যার কবর িবদীণর্ হ, �থম
িযিন শাফা‘আতকারী হেব এবং �থম যার শাফা‘আত কবুল করা
হেব।’’
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর ে��ে�র আকীদ,
মেন-মগেজ ধারণ করার অথর্ই হল তাঁর �িত ��, ভােলাবাসা,
স�ম েপাষণ করা এবং তােক যাবতীয় স�ান ও মযর্াদা েদয়া
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২. সকল েক্ষে� রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াে
সােথ আদব ও িশ�াচার রক্ষা কর
িন� বিণরত রূেপ রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােম
সােথ িশ�াচার রক্ষা করা যায়
ক. উপযু � বাকয্ �ারা তার �শংসা করা। এেক্ষে�াহ
রাববুল আলামীন েযভােব তার �শংসা কেরেছন এবং রাসূ ল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম �য়ং তাঁর িনজ স�েকর্ বলা
জনয্ যা িশিখেয় িদেয়েছ, তাই হেলা তাঁর �শংসা করার জনয্
সেবর্া�ম অিভবয্ি�। সালাত ও সালাম েপেশর মাধয্েম এ কাজ
অিত উ�মভােব আদায় হয়। আ�াহ বেলন,
َ َ ْ ُّل
َ
َ
َ �َٰٓ� ِِّۚ�ّ
َ�
�َ
ََّ وَمَ ٰٓ�ِك ت
�ۥ يُصَلُّون �ََ ٱ
﴿
ُِّها ٱ�َِّينَ ءَامَنُواْ صَ وا عل ۡيه
ُ َه
ً َو َس ّل ُِموا ْ � َ ۡسل
[٥٦:﴾ ]اﻷﺣﺰاب٥ ِيما
‘‘িন�য়ই আ�াহ ও েফেরশতাগণ নবীর উপর সালাত েপশ
কেরন, েহ ঈমানদারগণ! েতামরাও তার উপর সালাত ও সালাম
েপশ কর।’’ [সূ রা আহযাবঃ ৫৬]
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সালাত ও সালাম রাসূ েলর �িত বণর্নার েক্ষে� সেবর্
বেলই তাশাহু, খুতবা, সালাতুল জানাযা, আযােনর পর ও েয
েকান েদা‘আর সময়সহ আেরা বহু ইবাদােত তা েপশ করার
িনয়ম কের েদয়া হেয়েছ; বরং তার উপর সালাত ও সালাম েপশ
আলাদাভােবই একিট ইবাদাত িহেসেব �ীকৃত।
খ. রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর মযর্া, ফযীলত,
ৈবিশ�য, মু‘িজয়া ও সু �াহ িনেয় আেলাচনার মাধয্েম তাঁেক েবশী
েবশী �রণ করা। মানু ষেক তাঁর সু �াহ স�েকর্ ওয়ািকবহাল
করা, তাঁর স�ান, মযর্াদা ও উ�েতর উপর তাঁর অিধকার
স�েকর সেচতন কের েতালা, তাঁর সীরাতেক সদাপাঠয্ িবষয়
ব�েত পিরণত করা। এর মাধয্েম আমােদর হৃদেয় তাঁর �ি
��ােবাধ সদা জাগরুক থাকেব
গ. শুধু‘মুহা�দ’ নােম তােক উে�খ না করা, বরং এর সােথ
‘নবী’ বা ‘রাসূ ল’ সংেযাজন কের সালাত ও সালাম পাঠ করা।
আ�াহ বেলন,

20

ٗ
ُ
ۡ َٓ ُ َ ُ َۡ
ُ ّ َٓ ُ ْ ُ ََۡ ّ
[٦٣:ض�م َ� ۡعضا ۚ﴾ ]ﻨﻟﻮر
ِ ول بَين� ۡم كد�ءِ َ�ع
ِ ﴿َ �علوا د�َ ٱلرَس
‘‘েতামরা এেক অপরেক েযভােব ডাক, রাসূ লেক েতামােদর
মেধয্ েসভােব আহবান কেরা না’’ [সূ রা নূ রঃ ৬৩]
ঘ. মসিজেদ নববীেত েকউ এেল এ মসিজেদর আদব রক্ষ
করা, িবেশষ কের তাঁর কবেরর পােশ এেস �র উ� না করা।
উমর রািদয়া�াহ আনহু একদল েলাকেক এজনয্ খুব সতক
কেরিছেলন। পাশাপািশ তাঁর শহর মদীনা মুনাওয়ারার স�ান রক্ষ
করাও অপিরহাযর্
ঙ. তাঁর হাদীেসর �িত যথাযথ স�ান �দশর্, হাদীস েশানার
সময় ৈধযর্ ও আদেবর পিরচয় েদয়, হাদীস েশখার �িত
অনু �ািণত হওয়া। এেক্ষে� এ উ�েতর �থম �জ�সমূেহ
আদশর্ অনুসরণ করা বা�নীয়
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৩. রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম েয সব িবষেয়
সংবাদ িদেয়েছন তা সতয্ বেল �িতপ� করা
এসব িবষেয়র মেধয্

গুরু�পূণর- ঈমােনর েমৗিলক

িবষয়সমূ হ, �ীেনর েমৗল ��সমূ হ, অতীত, বতর্মন ও ভিবষয্ত
স�েকর্ তাঁর েদয়া যাবতীয় সংবাদ ইতয্ািদ। তাঁর সতয্তা স�ে
আ�াহ বেলন,
ُ ُ َ ّ
ٰ � ۡم َو َما َغ َو
ٰ ﴿َٱ�َّ ۡج ِم إ ِ َذا َه َو
 َو َما يَن ِط ُق َع ِن٢ ى
 َا ضَلَ صاحِب١ ى
ّ
لۡه
ٞ ۡ ِنۡ هُوَ إِ�َ َو
ٰ َ ُ� ي
[٤-١:﴾ ]ﻨﻟﺠﻢ٤ �و
٣ َٰٓوَى
‘‘শপথ তারকার, যখন তা অ� যায়। েতামােদর সাথী
(মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�া)

�� হনিন

এবং

িব�া�ও হনিন। িতিন �বৃ ি�র বশবতর্ী হেয় েকান ব�বয্ �দা
কেরনিন। এেতা শুধুই ওহ, যা তাঁর কােছ ে�িরত হয়।’’ (সূ রা
নাজমঃ ১-৪)
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আর রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া স�ােমর েদয়া
সংবাদেক অসতয্ বলা ও এেক েকান অপবাদ েদয়া হল স�ূণর
কুফুরী ও মারা�ক অিশ�তা, যার েকান ক্ষমা আ�াহর কাে
েনই। আ�াহ বেলন,

ّ
َ
﴿ َما �َن �َٰذَا ٱلۡقُرۡءَانُ أَن �ُفۡ �ََىٰ مِن دُونِ ٱ�َِّ وَ� َٰ�ِن تَصۡدِيقَ ٱ�َِي
َۡ
َ ُ ُ َ
َ  �ِيهِ مِن رَ ّب ۡٱل َ�ٰلَم
َ ۡ �َ
ّ
 أ ۡم َ�قولون٣ �
َۡ� يَ َديۡهِ َو�ف ِصيَ ٱلۡكِ�َٰبِ �َ رَ� ب
ِ
ِ
ۡ ّ َ ُ ْ ُ َۡ ُۡ ُٰ ََ ۡ
ۡ َ
ُ ٱس َت َط ۡع ُتم ّمِن ُدون ٱ َّ ِ إن ُك
ۡ ٱد ُعوا ْ َمن
نت ۡم
و
ِۦ
ه
ل
ِث
ٱ��ٮهۖ قل ف�توا �ِسور� ٖ م
ِ
ِ
ِ
ِ
ۡ
�َّ َ ِهِمۡ تَأۡوِ�لُهُۥۚ ك
َ
ّ
َ �َ� ٰ ِد
َٰلِكَ كَذَ َب
 لۡ كَذّبُواْبِمَا لَمۡ �ُِيطُواْبِعِلۡمِهِۦ وَلَمَا يأ٣ �ِ
ّ ٰقِبَة
َ ُ ٱل�َٰلِم
َ� َ �َن
ََِّينَ مِن �َبۡلِهِمۡۖ فَٱنظُرۡ كَيۡف
[٣٩-٣٧:﴾ ]ﻳﻮ�ﺲ٣ �
ِ
‘‘আর এ কুরআন েতা আ�াহ ছাড়া অনয্ কােরা েথেক রিচত

নয়,

বরং

এ

হে�

তার

পূ বর্বতর্ী ��সমূেহর সতয্

�িতপাদনকারী এবং েস �ে�র িবশদ িববরণ যা রাববুল
আলামীেনর পক্ষ েথেক সে�হাতীতভােব অবতীণর্। তারা িক ব
েয, েস তা রচনা কেরেছ? বল, তাহেল েতামরা এর অনু রূপ
একিট সূ রা িনেয় এস এবং েতামােদর সাধয্ানুযায়ী আ�াহ ছাড়া
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অনয্েদরেক ডা, যিদ েতামরা সতয্বাদী হেয় থাক। বরং েয জ্ঞ
তােদর আয়ে� েনই েস স�েকর্ তারা িমথয্াচার কর....।’’(সূ রা
ইউনু সঃ ৩৭-৩৯)
ইমাম ইবনু ল কাইেয়ম বেলন, ‘‘রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়া সা�ােমর সােথ িশ�াচািরতার সবেচেয় গুরু�পূণর্ অংশতাঁর সবিকছু পিরপূ ণর্ভােব েমেন েনয়া ও তাঁর িনেদর্েশর আনুগত
করা, তাঁর েদয়া সব সংবাদ সতয্ বেল েমেন েনয়া এবং েখয়ােলর
বশবতর্ী হেয় যুি�র খািতের তা �তয্াখয্ান না করা িকংবা েক
সংশেয়র কারেণ তােত সে�হ �কাশ না করা অথবা অনয্
েলাকেদর মতামত ও বুি�বৃ ি�ক িনযর্াসেক তাঁর উপর �াধানয্ ন
েদয়া।’’ [মাদািরজুস সােলকীন ২/৩৮৭]
৪. তাঁর ইে�বা করা, আনু গতয্ েপাষণ ও তাঁর িহদায়ােতর
আেলােক পিরচািলত হওয়াঃ
এ স�েকর্ আ�াহ ত‘আলা বেলন,

24

ُ ّ
ۡ َّ
ٞ
ُ َ َ َ َّ
ٱ�َ َوٱ�َ ۡو َم ٱ�خ َِر
ْ﴿ َق ۡد �ن ل� ۡم ِ� َر ُسو ِل ٱَِ أ ۡس َوةٌ َح َس َنة ِّمَن �َنَ يَرۡجُوا
َ َّ
[٢١: ﴾ ]اﻷﺣﺰاب٢ ��ِٗ َذَكَرَ ٱ�َ كث
‘‘িন�য় রাসূ লু�াহর মেধয্ েতামােদর জনয্ রেয়েছ উ�
আদশর, িবেশষ কের ঐ বয্ি�র জনয্ েয আ�াহ ও েশষ িদবেস
আশা েপাষণ কের এবং আ�াহেক েবশী কের �রণ কের।’’ [সূ রা
আহযাবঃ ২১]
ইমাম ইবনু কাসীর বেলন, ‘‘সকল কথা, কাজ ও অব�ায়
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�মেক অনু সরেণর েক্ষে
এ আয়াতিট একিট েমৗিলক দলীল।’’ [তাফসীরুল কুরআিনল
আযীম: ৩/৪৭৫]
অনয্� আ�াহ ত‘আলা আেরা বেলন,
َ
َ
َ
َ ۡ َ ٓ َ ّ
﴿ يُطِعِ  ٱلرَّسُولَ �َقدۡ أَطاعَ ٱ�ََّۖ وَمَن تَوَ� َٰ � َما أ ۡر َسل َ�ٰك َعل ۡي ِه ۡم
ٗ
[٨٠:﴾ ]اﻟنﺴﺎء٨ َحفِيظا
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‘‘েয বয্ি� রাসূের আনু গতয্ কের েস আ�াহর আনুগতয
করল। আর েয পৃ� �দশর্ন করল আিম েতা েতামােক তােদর
েহফাযতকারী রূেপ ে�রণ কিরিন’’ [সূ রা িনসাঃ ৮০]
َ ْ ُ َ َ ّ ٰ�َ�ُّه
َُ َ ُ
ُ
َۡۡ
ّ
ٓ َ
ۖوْ� ٱ�م ِر مِن� ۡم
ِ ﴿ َا ٱ�َِين ءامنوا أطِيواْ ٱ�ََّ وَأَطِيعُواْ ٱلرَسول وأ
ۡ ّ
ۡ َ َ
َ ۡ َرُدُّ ُ َ ِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤ
ۡمِنُونَ بِٱ�َِ َوٱ�َ ۡو ِم
فإِن ت َ�ٰ َز� ُت ۡم ِ� � ٖء وه إِ� ٱ
َ
ً َۡ
َ َ َ
[٥٩:﴾ ]اﻟنﺴﺎء٥ ��ِ َوأ ۡح َس ُن تأوٞ�ۡ ٱ�خِرِ� �ٰل ِك خ
‘‘েহ ঈমানদারগণ! েতামরা অনু সরণ কর আ�াহর এবং
অনু সরণ কর রাসূ েলর; আর েতামােদর মেধয্ যারা উলুল আম
তােদর। আর যিদ েতামরা েকান িবষেয় িবত�ায় িল� হও,
তাহেল আ�াহ ও রাসূ েলর (সমাধােনর) িদেক িফের আস, যিদ
েতামরা ঈমান েপাষণ কের থাক আ�াহ ও েশষ িদবেসর �িত।
এটাই পিরণােমর িদক িদেয় সেবর্া�ম ও সু�রতম’’ [সূ রা িনসাঃ
৫৯]
এ �সে� রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয় সা�াম িনেজই
অসংখয্ হাদীেস গুরু�পূণর্ ব�বয্ েপশ কে
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৫. রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর সু�ােতর িবধান
ি�ধাহীন িচে� েমেন েনয়াঃ
এ িবষয়িট রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ামেক
ভােলাবাসার অনয্তম একিট মানদ। এর বা�বায়ন না হেল
ভােলাবাসা েতা নয়ই বরং ঈমােনর দাবীও েকউ করেত পাের না।
েসিটই আ�াহ বেলেছন এভােব,
َ َ ّ
َ
ُ َ َ َّ َ ََ
ٓ ِ ْ � ُدوا
�
ِ � َ﴿ف� ور�ِك � يمِنُونَ حَ�ّٰ �َُكِّمُوكَ �ِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ �ُم
ُ َ
ٗ ت َو� ُ َس ّل ُِموا ْ � َ ۡسل
َ  مِّمَا قَ َض ۡي
ّ سه ۡم َح َر ٗج
[٦٥: ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٦ ِيما
ِِ أنف
‘‘েতামার রেবর শপথ! কক্ষণও , তারা ঈমানদার হেব না
যতক্ষণ না তারা েতামােক িনেজেদর মধয্কার বাদানুবােদর েক
হুকুমদাতা িহেসেব েমেন েন, অতঃপর তুিম েয িমমাংসা কের
দাও তােত তােদর মেন েকান ি�ধা তারা রােখ না এবং
পিরপূ ণর্ভােব েমেন েনয়’’ [সূ রা িনসাঃ ৬৫]
ইমাম ইবনু তাইিময়া রিহমাহু�াহ বেল, ‘‘যারা নবী সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়া সা�ােমর সু �াত েথেক েবর হেয় যায়, আ�াহ
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িনেজ তাঁর পিব� স�ার কসম কের বেলেছন েয, তারা ঈমানদার
নয়।’’ [মাজমু আল ফাতাওয়া ২৮/৪৭১]
৬. রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর পেক
অব�ান েনয়াঃ
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ামেক মহ�ত করার
একিট খুব গুরু�পূণর্ ও বড় উপায় হে� তাঁর পেক্ষ অব�ান
ও তাঁেক সাহাযয্ করা। আ�াহ বেল,
َ
ٗ ۡ َ َ ُ
ْ
ۡ ُ َ ّ
َ
�ِين أخ ِر ُجوا مِن دِ� ٰ ِره ِۡم َوأ ۡم َ�ٰل ِ ِه ۡم يَبۡ َتغون فض
َ�﴿ِلۡفُقَرَآءِ ٱلۡمُ� َٰجِرِ�نَ ٱ
ٰ
َ ُ ّ
َ
﴾٨ نَ ٱ�ََّ وَرَسُو�َُۥٓۚ أُوْ�َ �ِٓكَ هُمُ ٱل�َٰدِقون
َ ٱ� ِّ وَرِضۡ�َٰنٗا وَ�َن�ُُو
[٨:]ﻟﺮﺸ
‘‘েয সকল দির� মুহািজরেক তার বাস�ান ও স�ি� হেত
বিহ�ৃ ত করা হেয়েছ, যারা আ�াহর অনু �হ ও স�ি� �তয্াশা
কের এবং আ�াহ ও তাঁর রাসূ লেক সাহাযয্ কে, তারাই হল
সতয্বাদী’’ [সূ রা হাশরঃ ৮]
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রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর পেক্ষ অব�
েনয়া ও তাঁেক সাহাযয্ করার েক্ষে� চমৎকার ও সিতয্কার
উদাহরণ েপশ কেরেছন তাঁরই ি�য় সাহাবাগণ। আজেকর
ে�ক্ষাপেট েযখােন িবিভ� েদেশর অসিলমগণ রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর িবরুে� আ�ম�ক কথা
বলেছ, েসখােন আমােদর উিচত তার �িতবাদ করা এবং নবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর পেক্ষ অব�ান েনয়া। অত
রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর আেদেশর সারব�া তুেল
ধরা ও মানু ষেক তা েমেন েনয়ার আহবান জানােনাই হল মূ লত
আজেকর ে�ক্ষাপেট রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম
সাহাযয্ করার অথর
৭. রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ামেক মহ�ত করার
আেরকিট উপায় হল তাঁর ি�য় সাহাবােদরেক ভােলাবাসা ও
তােদর পেক্ষ অব�ান েন, তােদরেক আমােদর আদশর্ িহেসেব
�হণ ও তােদর সু �ােতর অনু সরণ করা। আল কুরআেনর বহু
আয়ােত আ�াহ তা‘আলা সাহাবােদর ৈবিশ�য্ তুেল ধেরেছন এবং
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তােদর গুণগুণ বণর্নকেরেছন ও তােদর �িত িতিন েয স�� েস
েঘাষণাও িদেয়েছন। �কৃতপেক্ষ সাহাবাগেণর �িত ভােলাবাস
েপাষেণর মাধযেম বয্ি�র মেধয্ রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ও
সা�ােমর �িত ভােলাবাসা আেরা পাকােপা� হয়।
৮. রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর সু�ােতর �চার
ও �সার করা তাঁর �িত ভােলাবাসা েপাষেণর অনয্তম একিট
উপায়। িনেজর জীবেন সু �াতেক বা�বায়ন না কের এবং
সু �ােতর �চার �সােরর জনয্ েকানরূপ েচ�া না কের শু
েমৗিখকভােব তাঁেক ভােলাবাসার দাবী করেলই তাঁর �িত
ভােলাবাসা েপাষণ করা হয় না- িবষয়িট সবার কােছই ��।
আজ আমােদর সমােজ েযখােন সু �াত ও িবদ‘আেতর এক অ�ু ত
সংিম�ণ ঘেটেছ, অথবা েযখােন মানু ষ �িতিনয়ত সু �াত েথেক
দূ ের সের যাে�, িকংবা তথাকিথত কিতপয় আধু িনক িশিক্ষতর
সু �ােতর �িত তাি�লয্

�দশর্ন কর, েসখােন সিতয্কার

সু �ােতর িবপুল �চার ও �সার রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
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সা�ােমর ভােলাবাসার দাবীদারেদর উপর এক অপিরহাযর্ কতর্ব
হেয় দাঁিড়েয়েছ।
পিরেশেষ এ কথা বেল েশষ করেবা েয, আ�াহ েযন আমােদর
সকলেক জানা, েবাঝা ও আমল করার মাধয্েম আমােদর ি�য়
েনতা পৃিথবীর সবর্ে�� মান, মহানবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া
সা�ামেক �কৃত অেথর্ই ভােলাবাসার তাওফীক  িদেয় আমােদর
ঈমানেক পিরপূ ণর্ কের েদন। আমীন
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