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َنه  اّلَله  ِمْسِب يمه  الرَْحم الرَحه  

 
ভূদমো 

সব প্রশাংসা আল্লাহর, আমরা োাঁর প্রশাংসা েরদি, োরই 
োকি সাহায্য প্রার্থনা েরদি, োাঁর দনেট ক্ষমা চাদি, োাঁর োকি 
োওবা েরদি। োাঁর োকি আমাকির অন্তকরর সব েলুষ ও সব পাপ 
োজ মর্কে পানাহ চাই। দেদন য্াকে দহিায়াে িান েকরন মেউ 
োকে ম ামরাহ েরকে পাকর না, আর দেদন য্াকে পর্-ভ্রষ্ট েকরন 
মেউ োকে দহিায়াে দিকে পাকর না। আদম সাক্ষয দিদি ময্, আল্লাহ 
িাড়া মোন ইলাহ মনই, দেদন এে, োাঁর মোন শরীে মনই। আদম 
আরও সাক্ষয দিদি ময্, মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 
আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ োকে দহিায়াে ও সেয দ্বীন 
সহোকর মপ্ররণ েকরকিন, য্াকে ো সব দ্বীকনর উপর দবজয় লাভ 
েকর। দেদন োাঁর দরসালাহ (িাওয়াে) মপৌঁকি দিকয়কিন, আমানে 
আিায় েকরকিন, উম্মেকে উপকিশ দিকয়কিন, আল্লাহর পকর্ য্র্ায্র্ 
প্রকচষ্টা েকরকিন। োাঁর উম্মেকে সুস্পষ্ট িদলল প্রমাকণর উপর মরকখ 
ম কিন, য্ার দিবারাদি সমানভাকব উজ্জল, এেমাি ধ্বাংসপ্রাপ্ত িাড়া 
মেউ মস পর্ মর্কে সকর য্ায় না। োই আল্লাহর সালাে ও সালাম 
োাঁর উপর, োাঁর পদরবার পদরজন, সাহাবী ণ ও দেয়ামে পয্থন্ত 
এেদনষ্ঠার সাকর্ য্ারা োাঁর অনুসরণ েরকব সেকলর উপর বদষথে 
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মহাে। আল্লাহর োকি প্রার্থনা েরদি দেদন ময্ন আমাকে ও 
আপনাকিরকে প্রোশয ও অপ্রোশয সব োকজ োাঁর অনুসারী েকরন, 
দেদন ময্ন োাঁর নবী (মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকমর) 
িকলর অন্তভুথক্ত েকর আমাকিরকে মতেুয িান েকরন, োাঁর উম্মকের 
োোকর ময্ন হাশকরর দিকন এেদিে েকরন, োাঁর শাফায়াকের 
অন্তভুথক্ত েকরন এবাং দেদন ময্ন আমাকিরকে দচরস্থায়ী জান্নাকে োাঁর 
সাকর্ ও মস সব নবী রাসূল, দসদিেীন, শুহািা ও সাকলহীন বান্দাকির 
সাকর্ এেদিে েকরন য্াকির উপর আল্লাহ অনুগ্রহ েকরকিন।   
দপ্রয় ভাই ও মবাকনরা,  

এখাকন (বািশা আবু্দল আদজজ দবশ্বদবিযালয়, মজিায়) 
আমার মুসদলম ভাই ও মবানকির সাকর্ দমদলে হকে মপকর আদম 
ম ৌরবাদিে ও আনন্দকবাধ েরদি। এ দ্বীকনর প্রচার োকজ আশা 
েরদি অনয স্থাকনও আপনাকির সাকর্ দমদলে হকবা। মেননা আল্লাহ 
ো‘আলা আকলমকির মর্কে অদিোর দনকয়কিন ময্, োকিরকে ময্ 
ইলম িান েকরকিন ো োরা মানুকষর োকি প্রচার েরকব এবাং ো 
ম াপন েরকব না। ময্মন আল্লাহ ো‘আলা  বকলকিন, 

َخذَ  ِإَوذ   ﴿
َ
وتهوا   ٱََّلِينَ  ِميَثَٰقَ  ٱّلَله  أ

ه
ۥ ٱل ِكَتََٰب  أ ِنهَنهه ۥ َوَل  لِلَناِس  ََلهبَي  ونَهه تهمه  تَك 

وهه  ورِهِم   َوَرآءَ  َفَنَبذه هه ا   ظه و  ََتَ ونَ يَش   َما فَبِئ َس  قَلِيٗلا  َثَمٗنا بِهِۦ َوٱش   ال] ﴾ ١٨٧ ََته
 [  ٧٨١: عمران
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“আর স্মরণ ের, য্খন আল্লাহ দেোবপ্রাপ্তকির অিীোর দনকয়দিকলন 
ময্, ‘অবশযই মোমরা ো মানুকষর দনেট স্পষ্টভাকব বণথনা েরকব 
এবাং ো ম াপন েরকব না’। দেন্তু োরা ো োকির মপিকন মফকল 
মিয় এবাং ো দবদি েকর েুি মূকলয। অেএব োরা য্া িয় েকর, 
ো েেইনা মন্দ!” [আকল ইমরান: ১৮৭] 
আল্লাহর মনয়া এ অদিোর দলদখে ও মানুকষর িতশযমান মোন 
চুদক্তনামা নয়, বরাং এটা এমন অদিোর য্া আল্লাহ ঐ বযদক্ত মর্কে 
দনকয়কিন য্াকে দেদন ইলম িান েকরকিন। আল্লাহ ো‘আলা এ 

অদিোর নারী পুরুষ সেকলর োি মর্কেই দনকয়কিন। সুেরাাং য্ার 
োকি আল্লাহর শরী‘য়াকের ইলম আকি োকে মস ইলম অকনযর 
োকি মপৌঁকি দিকে হকব, মসটা ময্ স্থাকনই মহাে বা ময্ উপলকক্ষযই 
মহাে। 
দপ্রয় ভাই ও মবাকনরা:  

আমাকির আজকের আকলাচনার দবষয়বস্তু হকলা: “মহান 
আল্লাহ ো‘আলার পকর্র িা‘য়ীর পাকর্য়”। 
প্রকেযে মুসলমাকনর পাকর্য় হকলা য্া আল্লাহ েুরআকন বণথনা 
েকরকিন ো। আল্লাহ ো‘আলা বকলকিন,    

وا   ﴿ َ  فَإِنَ  َوتََزَوده ا  ٱلَزادِ  َخي  َوىَٰ  [ ٧٩١: ابلقرة] ﴾ ١٩٧ ٱََلق 

“এবাং সম্বল গ্রহণ ের। দনশ্চয় উত্তম সম্বল হল োেওয়া।”  [সূরা 
আল-বাোরা: ১৯৭] 
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অেঃএব, প্রকেযে মুসলমাকনর সম্বল হকলা আল্লাহর 
োেওয়া অবলম্বন েরা। এ োেওয়া, োেওয়া অবলম্বনোরীর 
প্রশাংসা এবাং সাওয়াকবর ের্া আল্লাহ ো‘আলা েুরআকন বার বার 
দবদভন্ন স্থাকন উকল্লখ েকরকিন। আল্লাহ ো‘আলা বকলকিন,  

ٓوا   ﴿ فَِرة   إَِلَٰ  ۞َوَسارِعه ِن َمغ  م   م  َها وََجَنة   َرب ِكه ۡرضه  ٱلَسَمََٰوَٰته  َعر ضه
َ ِعَدت   َوٱۡل 

ه
 أ

ونَ  ٱََّلِينَ  ١٣٣ َتقِيَ لِل مه  آءِ  ِف  يهنفِقه آءِ  ٱلََّسَ َِٰظِميَ  َوٱلََّضَ  َعنِ  َوٱل َعافِيَ  ٱل َغي َظ  َوٱل َك
ِب   َوٱّلَله  ٱنلَاِس   ِسنِيَ  ُيه ح  َِٰحَشة   َفَعلهوا   إَِذا َوٱََّلِينَ  ١٣٤ ٱل مه و   َف

َ
وٓا   أ م   َظلَمه َسهه نفه

َ
 أ

وا   و ٱّلَلَ  َذَكره َفره َتغ  نهوبِِهم   ا  فَٱس  فِره  َوَمن َِّله نهوَب  َيغ  وا   َولَم   ٱّلَله  إَِل  ٱَّل  َٰ  يهِِص   َما ََعَ
م   َفَعلهوا   ونَ  وَهه لَمه َلَٰٓئَِك  ١٣٥ َيع  و 

ه
م أ فَِرة   َجَزآؤههه ِن َمغ   ِمن ََت رِي وََجَنَٰت   َرب ِِهم   م 

ن َهَٰره  ََت تَِها
َ مَ  فِيَها   َخَِِٰلِينَ  ٱۡل  ره  َونِع  ج 

َ
 [  ٧١١  ،٧١١: عمران ال] ﴾ ١٣٦ َعَِٰملِيَ ٱل   أ

“আর মোমরা দ্রুে অগ্রসর হও মোমাকির রকবর পক্ষ মর্কে 
মা দফরাে ও জান্নাকের দিকে, য্ার পদরদধ আসমানসমূহ ও য্মীকনর 
সমান, য্া মুত্তােীকির জনয প্রস্তুে েরা হকয়কি। য্ারা সুসমকয় ও 
িুঃসমকয় বযয় েকর এবাং মিাধ সাংবরণ েকর ও মানুষকে ক্ষমা 
েকর। আর আল্লাহ সৎেমথশীলকির ভালবাকসন। আর য্ারা মোন 
অশ্লীল োজ েরকল অর্বা দনজকির প্রদে যু্লম েরকল আল্লাহকে 
স্মরণ েকর, অেঃপর োকির গুনাকহর জনয ক্ষমা চায়। আর আল্লাহ 
িাড়া মে গুনাহ ক্ষমা েরকব ? আর োরা য্া েকরকি, মজকন শুকন ো 
োরা বার বার েকর না। এরাই োরা, য্াকির প্রদেিান োকির রকবর 
পক্ষ মর্কে মা দফরাে ও জান্নােসমূহ য্ার েলকিকশ প্রবাদহে 
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রকয়কি নহরসমূহ। মসখাকন োরা স্থায়ী হকব। আর আমলোরীকির 
প্রদেিান েেই না উত্তম!” [আকল ইমরান: ১৩৩-১৩৬] 
সম্মাদনে ভাই ও মবাকনরা: 
আপনারা হয়ে বলকবন োেওয়া দে? 
জবাকব বলব: ত্বলে ইবন হাবীব রহ. মর্কে বদণথে, দেদন বকলন, 
“োেওয়া হকলা আল্লাহর দনকিথশনা অনুয্ায়ী সাওয়াকবর প্রেযাশায় 
োাঁর অনু কেযর োজ েরা”। এ বাকেয োেওয়া বলকে ইলম, 
আমল, সাওয়াব ও শাদির ভয়কে এেদিে েরা হকয়কি।  

আমরা সেকলই জাদন ময্, মহান আল্লাহ ো‘আলার পকর্র 
িা‘য়ীকির প্রোশয ও ম াপকন োেওয়ার এ গুণ অবলম্বন েরা খুবই 
প্রকয়াজন। আদম এখাকন  আল্লাহ ো‘আলার পকর্র িা‘য়ীকির 
আল্লাহর সাহায্য পাওয়া ও োকির ময্ সব সম্বল সাংগ্রহ েরা উদচে 
মসসব দবষকয় আকলাচনা েরব। 
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প্রর্ম সম্বল 

আল্লাহ পকর্র িা‘য়ীরা ময্ দিকে মানুষকে ডােকব মস সম্পকেথ 
ইলম ের্া জ্ঞান র্াো 

েুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকমর সুন্নাকহর সদিে 
জ্ঞান র্াো। মেননা এ িু’ প্রোর ইলম বযেীে অনযানয ইলমকে 
প্রর্কম েুরআন ও সুন্নাকহর েদষ্টপার্কর য্াচাই েরকে হয়, য্াচাইকয় 
পর ো হয়ে েুরআন ও সুন্নাহ অনুয্ায়ী হকব বা ো দবকরাধী হকব। 
য্দি েুরআন ও সুন্নাহ অনুয্ায়ী হয় েকব ো গ্রহণ েরা হকব। আর 
েুরআন ও সুন্নার দবকরাধী হকল ো ময্ই বলুে প্রেযাখযান েরা 
ফরয্।    

 عليكم تزنل أن يوشك»: قال أنه عنهما اهلل ريض عباس ابن عن ثبت فقد
 «وعمر بكر أبو قال: وتقولون اهلل رسول قال: أقول السماء من حجارة

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা মর্কে বদণথে, দেদন বকলন, 
“সম্ভবে মোমাকির উপর আোশ মর্কে পার্র নাদয্ল হকলও আদম 
বলব, এ ের্া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বকলকিন, 
অর্চ মোমরা বলি: আবু বের ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এরূপ 
বকলকিন।”  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকমর ের্ার দবপরীে 
আবু বের ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার ের্ার বযাপাকর য্দি এরূপ 
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সেেথীেরণ েরা হয় েকব য্ারা ইলম, োেওয়া, রাসূকলর সাহচয্থ ও 
দখলাফকে োকির মচকয় অকনে েম ময্থািাবান োকির ের্া গ্রহকণর 
মক্ষকি দেরূপ হকব?! অেএব োকির েুরআন ও সুন্নাহ দবকরাধী ের্া 
প্রেযাখযান েরা অদধে সমীচীন। আল্লাহ তা‘আলা বকলকিন,  

َذرِ  ﴿ َيح 
ونَ  ٱََّلِينَ  فَل  َالِفه رِهِۦٓ  َعن   ُيه م 

َ
ن أ

َ
م   أ و   فِت َنة   تهِصيَبهه

َ
م   أ ِِلم   َعَذاب   يهِصيَبهه

َ
 أ

 [  ١١: انلور] ﴾ ٦٣

“অেএব য্ারা োাঁর দনকিথকশর দবরুদ্ধাচরণ েকর োরা ময্ন দনজকির 
ওপর দবপয্থয় মনকম আসা অর্বা য্ন্ত্রণািায়ে আয্াব মপৌঁিার ভয় 
েকর।” [সূরা : আন্-নূর: ৬৩] 

ইমাম আহমি রহ. বকলকিন, েুদম দে জান দফেনা দে? 
এখাকন দফেনা হকলা দশরে। সম্ভবে োকরা অন্তকর য্খন মোন 
বিো উিয় হয় ও ো েুরআন সুন্নাহ বযেীে অনয দেিুর দিকে 
প্রেযাবেথন েকর োহকল মস ধ্বাংস হকব। 

আল্লাহ পকর্র িা‘য়ীর প্রর্ম সম্বল হকব আল্লাহর দেোব 
আল েুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকমর সহীহ ও 
গ্রহণকয্া য হািীকসর ইলকমর দ্বারা পাকর্য় সাংগ্রহ েরা। ইলম বযেীে 
িাওয়াে অজ্ঞোপূণথ িাওয়াে। আর অজ্ঞভাকব িাওয়াকের সুফকলর 
মচকয় েুফলই মবদশ। মেননা এেজন িা‘য়ী দনকজ এেজন 
পর্প্রিশথে ও উপকিশ িাো। আর মস িা‘য়ী য্দি অজ্ঞ হয় েকব মস 
দনকজ পর্ ভ্রষ্ট হকব এবাং অনযকিরকেও পর্ ভ্রষ্ট েরকব। আল্লাহর 
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োকি আমরা এ োজ মর্কে পানাহ চাদি। োর অজ্ঞো িু’দট 
অজ্ঞোকে শাদমল েকর। আর ময্ অজ্ঞো িু’দট অজ্ঞোকে শাদমল 
েকর ো সাধারণ অজ্ঞোর মচকয় মারাত্মে ও ক্ষদেের। মেননা 
সাধারণ অজ্ঞো বযদক্তকে ের্া বলা মর্কে দবরে রাকখ, েকব দশক্ষার 
মাধযকম এ অজ্ঞো িূরীভূে হয়। দেন্তু জাহকল মুরাক্কাব ের্া না 
মজকন জানার ভান েরাই হকি মারাত্মে ক্ষদেের। মেননা এ 
ধরকনর অজ্ঞরা েখকনা চুপ র্াকে না, বরাং না মজকনও ের্া বলকে 
র্াকে। েখন  োরা আকলাদেে েরার মচকয় ধ্বাংসই মবদশ েকর।   
দপ্রয় ভাই ও মবাকনরা:  

ইলম িাড়া আল্লাহর পকর্ আহ্বান েরা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাম ও োর অনুসারীকির োকজর দবপরীে। আল্লাহ 
োাঁর নবী মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লামকে দনকিথশ দিকয় য্া 
বকলকিন ো শুনুন। আল্লাহ বকলকিন, 

ٓوا   َسبِيِلٓ  َهَِٰذهِۦ قهل   ﴿ عه د 
َ
َٰ  ٱّلَلِ   إَِل  أ نَا   بَِصَية   ََعَ

َ
ب َحَٰنَ  ٱَتَبَعِني  َوَمنِ  أ  َوَمآ  ٱّلَلِ  َوسه

نَا  
َ
ِكِيَ  ِمنَ  أ  [  ٧٠٨: يوسف] ﴾ ١٠٨ ٱل مهۡش 

“বল, এটা আমার পর্। আদম মজকন-বুকে আল্লাহর দিকে িাওয়াে 
মিই এবাং য্ারা আমার অনুসরণ েকরকি োরাও। আর আল্লাহ পদবি 
মহান এবাং আদম মুশদরেকির অন্তভুথক্ত নই’’। [সূরা: ইউসুফ: ১০৮]  
এখাকন আল্লাহ বকলকিন,  

ٓوا   ﴿ عه د 
َ
َٰ  ٱّلَلِ   إَِل  أ نَا   بَِصَية   ََعَ

َ
 ﴾ ١٠٨ ٱَتَبَعِني  َوَمنِ  أ
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“আদম মজকন-বুকে আল্লাহর দিকে িাওয়াে মিই এবাং য্ারা আমার 
অনুসরণ েকরকি োরাও।” অর্থাৎ য্ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাকমর অনুসরণ েকর। সুেরাাং আল্লাহর পকর্ িাওয়াে দিকে 
হকল মজকন বুকে িাওয়াে দিকে হকব, দনকজ অজ্ঞ হকয় নয়। 
মহ আল্লাহর পকর্র িা‘য়ী!  
মোমরা আল্লাহর এ বাণী ভালভাকব অনুধাবন েকরা।  

﴿  َٰ ﴾بَِصَية   ََعَ  

অর্থাৎ দেনদট দবষকয় মজকন বুকে িাওয়াে িাও। 
প্রর্মে: ময্ দিকে িাওয়াে দিকব মস বযাপাকর িূরিশথী 

হওয়া। ময্মন: ময্ দিকে িাওয়াে দিকব মস বযাপাকর শর‘য়ী জ্ঞান 
র্াকে। মেননা মস হয়ে মোন োজ ফরয্ মভকব মসদিকে আহ্বান 
েরকব দেন্তু বািকব মিখা ম ল ো ফরয্ নয়। ফকল মস আল্লাহর 
বান্দাহর উপর অনাবশযেীয় দজদনসকে অেযাবশযেীয় েকর দিকব। 
আবার েখনও মস হারাম মভকব ো মর্কে দবরে র্ােকে আহ্বান 
েরকব, অর্চ ো আল্লাহর দ্বীকন হারাম নয়, ফকল মস আল্লাহর 
হালালেত ে দজদনসকে হারাম েরল।    

দদ্বেীয়ে: িাওয়াকের অবস্থা সম্পকেথ িূরিশথী হওয়া। 
এজনযই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম য্খন মু‘য়ায্ রাদিয়াল্লাহু 
আনহুকে ইয়ামাকন মপ্ররণ েকরন েখন োকে বকলদিকলন,  

ته  إهنََك »
م
ًما َستَأ َل  قَوم هم

َ
 « كهتَاب   أ
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“েুদম আহকল দেোকবর এে সম্প্রিাকয়র োকি য্াি।” 1 োকির 
অবস্থা সম্পকেথ জানকে বকলকিন এবাং এ জনয প্রস্তুদে দনকে 
বকলকিন। অেঃএব িা‘য়ী য্াকিরকে িাওয়াে দিকব োকির অবস্থা 
সম্পকেথ জানকব। োকির ইলমী অবস্থা দে মস সম্পকেথ ভালভাকব 
জ্ঞাে হকব। তাদের েেথ দবেেথ েরার িক্ষো দে োও জানকব য্াকে 

প্রস্তুদে দনকয় োকির সাকর্ আকলাচনা ও দবেেথ েরা য্ায়। মেননা 
েুদম য্খন এ ধরকনর দবেকেথ দলপ্ত হকব েখন মোমাকে সকেযর 
দবজকয়র জনয শদক্তশালী হকে হকব। মেননা সেয দবজয় েখন 
মোমার িক্ষোর উপর দনভথরশীল। েুদম েখনও এটা মভকবা না ময্ 
বাদেল শদক্ত মোমার প্রদে সিয় হকব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাম বকলকিন,  

م   َعنم 
ُ
ُمونَ  إهنَُكمم »: وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  قَاَل : قَالَتم  َسلََمَة، أ  ََتمتَصه

نم  َبعمَضُكمم  َولََعَل  ،إهيَلَ 
َ
َنَ  يَُكونَ  أ ْلم

َ
َُجتههه  أ نم  ِبه ، مه َ  َبعمض  قمضه

َ
َما ََنمو   ََعَ  َلُ  فَأ  مه

َمعُ  سم
َ
نمهُ  أ  « مه

“উকম্ম সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা মর্কে বদণথে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বকলকিন, মোমরা মামলা মুোিমা দনকয় আমার 
োকি আস এবাং মোমাকির এেজন অপরজন অকপক্ষা অদধে 

                                                           
1 বখুারী, হােীস নং ১৪৯৬, মসুলিম, হােীস নং ১৯।  
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বােপটূ হকয় যু্দক্ত েকেথর মাধযকম স্বীয় িাবী প্রদেষ্ঠার মচষ্টা েকর। 
আদম ের্া শুকন োর অনুেুকল রায় প্রিান েদর”। 1 

এ হািীস দ্বারা বুো য্ায় ময্, বািী বাদেল হকলও েখনও 
েখনও অকনযর মচকয় অদধে বােপটূ হকয় যু্দক্ত েকেথর মাধযকম স্বীয় 
িাবী প্রদেষ্ঠার মচষ্টা েকর, ফকল দবচারে োর ের্া শুকন োর 
অনুেূকল ফয়সালা দিকয় র্াকে। োই য্াকিরকে িাওয়াে দিকব োকির 
অবস্থা সম্পকেথ জানা আবশযে। 

েতেীয়ে: িাওয়াকের পদ্ধদে সম্পকেথ িূরিশথী হওয়া। আল্লাহ 
ো‘আলা বকলকিন,  

َمةِبِٱ َرب َِك  َسبِيلِ  إَِلَٰ  ٱد عه  ﴿ ِك  ََسَنةِي  َوٱل َمو ِعَظةِ ۡل  م ٱۡل  َسنه   ِهَ  بِٱَلِت  َوَجَِٰدل هه ح 
َ
 أ

 [  ٧٢١: انلحل] ﴾

“েুদম মোমরা রকবর পকর্ দহেমে ও সুন্দর উপকিকশর মাধযকম 
আহবান ের এবাং সুন্দরেম পন্থায় োকির সাকর্ দবেেথ ের”। 
[সূরা: আন-নাহাল: ১২৫] 

দেিু মানুষ খারাপ োজ মিকখই ো বন্ধ েরকে োাঁদপকয় 
পকড়, দেন্তু ভদবষযকে োর ও োর মে অনযানয হকের প্রদে 
িা‘য়ীকির উপর দে ফলাফল বেথাকব ো দনকয় দচন্তা েকর না। 
এজনযই িা‘য়ীকির উদচে মোন আকন্দালকন নামার আক  োর 

                                                           
1 বখুারী, হােীস নং ২৬৮০, মসুলিম, হােীস নং ১৭১৩।  
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ফলাফল দে হকব ো মখয়াল েরা ও মস দবষকয় অনুমান েরা। মস 
সময় হয়ে োর প্রভাব প্রদেপদত্তর োরকণ য্া ইিা ো েরল, দেন্তু 
পরবেথীকে িা‘য়ী ও অনযানযকির প্রভাকবর োরকণ দচরেকর োজদট 
দনবথাদপে হকয় ময্কে পাকর। এটা হয়ে শীঘ্রই বািবাদয়ে হকব। 
এজনযই আদম িা‘য়ী ভাইকিরকে দহেমে ও ধীরস্থীরোর সাকর্ োজ 
েরকে উৎসাদহে েদর। য্দিও একে দেিুটা দবলম্ব হয়, ের্াদপ মশষ 
পদরণাম হকব আল্লাহর ইিায় সুিূরপ্রসারী। 

েুরআন ও সুন্নাকহর সহীহ ইলকমর সাহাকয্য িা‘য়ীর পাকর্য় 
সাংগ্রহ েরা ময্মন শর‘য়ী বক্তকবযর চাদহিা মেমদন ভাকব এটা স্পষ্ট 
দবকবকেরও চাদহিা, য্াকে মোন দদ্বধা সাংশয় মনই। মেননা আপনার 
পর্ জানা না র্ােকল দেভাকব আল্লাহর পকর্ ডােকবন? আপদন 
শরী‘য়ে সম্পকেথ দেিু জাকনন না, োহকল দেভাকব আপদন িা‘য়ী 
ইলাল্লাহ হকবন?  

োই মানুকষর য্দি ইলম না র্াকে েকব সবথপ্রর্ম োকে 
দশক্ষা গ্রহণ েরা উদচে, োরপকর আল্লাহর পকর্ মানুষকে ডাো 
উদচে। 

মেউ হয়ে বলকে পাকর, আপনার এ ের্া দে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকমর দনকমাক্ত বাণীর সাকর্ দবকরাধপূণথ 
নয়? «آية ولو عين بلغوا»  
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“মোমার োকি আমার এেটা আয়াে মপৌঁিকলও ো মানুকষর োকি 
মপৌঁকি িাও।”  

জবাকব বলব: এটা দবকরাধপূণথ নয়। মেননা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম বকলকিন, আমার পক্ষ মর্কে মপৌঁকি 
িাও। োহকল আমরা য্া মপৌঁিাকবা ো অবশযই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাম মর্কে সাবযি হকে হকব। এটাই আমরা উকিশয 
েকরদি। আমরা য্খন বদল ময্, িা‘য়ী ইলকমর মুখাকপক্ষী, েখন 
আমাকির উকিশয এটা নয় ময্, োরা ইলম িাড়াও অনযানয দেিু 
প্রচার েরকব। বরাং আমাকির উকিশয হকলা মস য্া জাকন োই 
মানুষকে প্রচার েরকব, য্া জাকন না মস সম্পকেথ মোন ের্া বলকব 
না। 
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দদ্বেীয় সম্বল 

িাওয়াকের মক্ষকি ধধয্থধারণ েরকে হকব।  
মস ময্ দিকে ডাকে মস বযাপাকর ধধয্থধারণ েরা, িাওয়ােী 

োকজ ময্ বাধা আসকব মস বযাপাকর ধধয্থ ধরা এবাং িুঃখ-েষ্ট ও 
জুলুম-দনয্থােকন ধধয্থধারণ েরা।  

িাওয়াকের বযাপাকর ধধয্থধারণ েরকে হকব, অদবরাম চাদলকয় 
ময্কে হকব, িাওয়াে বন্ধ েরা য্াকব না এবাং দবরক্ত হওয়া য্াকব না। 
বরাং সাধয অনুয্ায়ী আল্লাহর রািায় িাওয়াে চাদলকয় ময্কে হকব। ময্ 
সব মক্ষকি িাওয়াে মবদশ ফলিায়ে, অগ্র ণয ও মবদশ স্পষ্ট মস সব 
মক্ষকি িাওয়াে মিয়া। িাওয়াকের োকজ ধধয্থধারণ েরা এবাং 
ধধয্থহারা ও দবরক্ত না হওয়া। মেননা মানুষ য্খন ধধয্থহারা ও দবরক্ত 
হকয় য্ায় েখন মস দনরাশ হকয় য্ায় এবাং োজদট মিকড় মিয়। দেন্তু 
িাওয়াে অদবরাম চাদলকয় ম কল এেদিকে ধধয্থশীলকির প্রদেিান 
পাকব আর অনযদিকে মশষ পদরণাম শুভ হকব। আল্লাহ োাঁর নবীকে 
উকিশয েকর ময্ বাণী দিকয়কিন ো মকনাকয্া  দিকয় শুনুন:  

ۢنَبآءِ  ِمن   تِل َك  ﴿
َ
ٓ  ٱل َغي بِ  أ نَت  َما إَِِل َكا  نهوِحيَها ٓ  كه َها لَمه نَت  َتع 

َ
َك  َوَل  أ مه  َقب لِ  ِمن قَو 

ا  َهََٰذاا  ِب  َتقِيَ  ٱل َعَٰقَِبةَ  إِنَ  فَٱص   [  ٩٩: هود] ﴾ ٤٩ لِل مه

“এগুকলা  াকয়কবর সাংবাি, আদম মোমাকে ওহীর মাধযকম ো 
জানাদি। ইেঃপূকবথ ো না েুদম জানকে এবাং না মোমার েওম। 
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সুেরাাং েুদম সবর ের। দনশ্চয় শুভ পদরণাম মেবল মুত্তােীকির 
জনয”। [সূরা: হূি: ৪৯] 

িাওয়ােী োকজ মানুষ দবকরাধীকির মর্কে ময্ সব অেযাচার 
ও দনয্থােকনর দশোর হয় মস বযাপাকর ধধয্থশীল হওয়া অেযাবশযে। 
মেননা য্ারাই আল্লাহর পকর্ িাওয়াে দিকব োরা অবশযই দনকমাক্ত 
আয়াে অনুয্ায়ী জুলুম দনয্থােকনর দশোর হকব। আল্লাহ ো‘আলা 
বকলকিন,  

ا نَِب    لِكه ِ  َجَعل َنا َوَكَذَٰلَِك  ﴿ و ٗ ِنَ  َعده رِِمَين  م  ج   ﴾ ٣١ َونَِصٗيا َهادِٗيا بَِرب َِك  َوَكَفَٰ  ٱل مه
 [  ١٠: الفرقان]

“আর এভাকবই আদম প্রকেযে নবীর জনয অপরাধীকির মধয মর্কে 
শত্রু বাদনকয়দি। আর পর্প্রিশথে ও সাহায্যোরী দহকসকব মোমার 
রবই য্কর্ষ্ট।” [সূরা আল-ফুরোন: ৩০]  

সুেরাাং প্রকেযে সেযপন্থী িাওয়াকের দবকরাধী িল র্ােকবই। 
োরা নানা বাধা দবপদত্ত, ে ড়া ফযাসাি ও সমসযা সতদষ্ট েরকব। দেন্তু 
িা‘য়ীর উপর েেথবয হকলা োরা িাওয়ােী োকজ এ সব দবকরাদধোর 
উপর ধধয্থধারণ েরকব, এমনদে োরা য্দি এ ের্াও বকল ময্, এটা 
ভ্রান্ত ও বাদেল িাওয়াে, ের্াদপও মস ধধয্থধারণ েরকব; োরণ মস 
দনদশ্চেভাকব জাকন ময্, এটা আল্লাহর দেোব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাকমর সুন্নাহ মমাোকবে সেয িাওয়াে। অেঃএব, 
মস একে ধধয্থ ধরকব । 
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েকব এর অর্থ এটা নয় ময্, োর োকি সেয স্পষ্ট হওয়ার পকরও মস 
য্া বকল ও িাওয়াে মিয় মসটার উপর অটল ও ম াাঁ ধকর র্ােকব। 
মেননা য্ার োকি সেয স্পষ্ট ও প্রোদশে হওয়ার পকরও মস (ভুল) 
িাওয়ােী োকজ দজি ধকর র্াকে োরা  আল্লাহ বণথনােত ে মস সব 
মলাকের নযায়:  

هونََك  ﴿ َق ِ  ِف  يهَجَِٰدل دَ  ٱۡل  َنَما تَبََيَ  َما َبع 
َ
هَساقهونَ  َكأ م   ٱل َمو تِ  إَِل  ي ونَ  َوهه ره  ٦ يَنظه

 [  ١: االنفال] ﴾

“োরা মোমার সাকর্ সেয সম্পকেথ দবেেথ েরকি ো স্পষ্ট হকয় 
য্াওয়ার পর। ময্ন োকিরকে মতেুযর দিকে হাাঁদেকয় মনয়া হকি, আর 
োরা ো মিখকি।” [সূরা : আল-আন্ফাল: ৬] 

সকেযর বযাপাকর দবেেথ েরা সম্পকেথ দনন্দা েরা সকত্বও 
য্ারা দবেেথ েকর োকির সম্পকেথ আল্লাহ ো‘আলা বকলকিন,  

هَشاقِقِ  َوَمن ﴿ وَل  ي دِ  ِمن   ٱلَرسه َدىَٰ  َله  تَبََيَ  َما َبع  َ غَ  َويََتبِع   ٱل هه ِمنِيَ  َسبِيلِ  ي  ؤ   ٱل مه
ِۦ ِ لِهِۦ تََوَّلَٰ  َما نهَول  ا َوَسآَءت   َجَهَنَما  َونهص   [  ٧٧١: النساء] ﴾ ١١٥ َمِصي 

“আর ময্ রাসূকলর দবরুদ্ধাচরণ েকর োর জনয দহিায়াে প্রোশ 
পাওয়ার পর এবাং মুদমনকির পকর্র দবপরীে পর্ অনুসরণ েকর, 
আদম োকে মফরাব ময্দিকে মস দফকর এবাং োকে প্রকবশ েরাব 
জাহান্নাকম। আর আবাস দহকসকব ো খুবই মন্দ”। [সূরা : আন্-দনসা: 

১১৫] 
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অেঃএব, িাওয়ােী োকজ দনকজর দবকরাধীকির ের্া সেয 
হকল িা‘য়ীর উপর ফরয্ হকলা মস দনকজর মে মর্কে সকর দ কয় 
দবকরাধীকির মে গ্রহণ েরকব। আর য্দি দবকরাধীরা বাদেল হয় েকব 
িাওয়ােী োকজ দনকজ অটল ও সুিতঢ় র্ােকব। 

এমদনভাকব িা‘য়ী শারীদরে দনয্থােকনর দশোর হকল 
ধধয্থধারণ েরকব। মেননা িা‘য়ী অবশযই শারীদরে বা মানদসে 
দনয্থােকনর দশোর হকবই। আল্লাহর মপ্রদরে নবী রাসূল আলাইদহমুস 
সালামরা শারীদরে ও মানদসে ভাকব দনয্থাদেে হকয়দিকলন। মহান 
আল্লাহর দনকমাক্ত বাণী পড়ুন:  

ٓ  َكَذَٰلَِك  ﴿  َت  َما
َ
ِن َقب لِِهم ِمن ٱََّلِينَ  أ ول   م  هوا   إَِل  رَسه و   َساِحر   قَال

َ
 ﴾ ٥٢ ََم نهون   أ

 [  ١٢: اذلاريات]

“এভাকব োকির পূবথবেথীকির মধয মর্কে ময্ রাসূলই একসকি, োরা 
বকলকি, ‘এ মো এেজন জািুের অর্বা উমাি’’। [সূরা : আয্-

য্াদরয়াে: ৫২] 
সুেরাাং আপনার দে ধারণা য্াকির উপর আল্লাহর পক্ষ 

মর্কে অহী নাদয্ল হে োকিরকে জািুের অর্বা উমাি বলা হে?! 
রাসূল ণ অবশযই শারীদরে ও মানদসেভাকব দনয্থাদেকনর দশোর 
হকয়দিকলন। ো সকত্বও োরা ধধয্থধারণ েকরদিকলন। 
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প্রর্ম রাসূল নূহ আলাদহস সালাকমর দিকে লক্ষয েরুন। 
দেদন দেশদে (মনৌো) ধেদর েরার সময় োর সম্প্রিাকয়র মলােজন 
োর পাশ দিকয় অদেিম েরার সময় উপহাস েরে আর বলে: 

َنعه  ﴿ ل َك  َوَيص  ََما ٱل فه   َعلَي هِ  َمرَ  َوُكه
 
ِن َمَل وا   قَو ِمهِۦ م  وا   إِن قَاَل  ِمن هه   َسِخره َخره  تَس 

َخره  فَإِنَا ِمَنا م   نَس  ونَ  َكَما ِمنكه َخره ونَ  َفَسو َف  ٣٨ تَس  لَمه تِيهِ  َمن َتع 
 
 َعَذاب   يَأ

قِيم   َعَذاب   َعلَي هِ  َوَيِحل   ُيه زِيهِ   [  ١٩  ،١٨: هود] ﴾ ٣٩ م 

“আর মস মনৌো ধেরী েরকে লা ল এবাং য্খনই োর েওকমর 
মনেত স্থানীয় মোন বযদক্ত োর পাশ দিকয় ময্ে, োকে দনকয় উপহাস 
েরে। মস বলল, ‘য্দি মোমরা আমাকির দনকয় উপহাস ের, েকব 
আমরাও মোমাকির দনকয় উপহাস েরব, ময্মন মোমরা উপহাস 
েরি’। অেএব, শীঘ্রই মোমরা জানকে পারকব, োর উপর মস 
আয্াব আসকব য্া োকে লাদিে েরকব এবাং োর উপর আপদেে 
হকব স্থায়ী আয্াব।” [সূরা: হূি: ৩৮-৩৯] 

োরা শুধু উপহাস েকরই ক্ষান্ত হয় দন, বরাং োকে হেযার 
হুমদে মিন।  

هوا   ﴿ َٰنهوحه  تَنَتهِ  َلم   لَئِن قَال وَننَ  َي وِميَ  ِمنَ  ََلَكه  [  ٧٧١: الشعراء] ﴾ ١١٦ ٱل َمر جه

“োরা বলল, মহ নূহ, েুদম য্দি দবরে না হও েকব অবশযই েুদম 
প্রিরাঘাকে দনহেকির  অন্তভুথক্ত হকব।” [সূরা : আশ-শু‘আরা: ১১৬] 

অর্থাৎ পার্করর আঘাকে দনহেকির অন্তভুথক্ত হকব। এখাকন 
হুমদের সাকর্ হেযার প্রদেশ্রুদে মিয়া হকয়কি ময্, আমাকির প্রোকপর 
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োরকণ মোমার মে অনযানযকিরকে প্রিরাঘাকে আমরা হেযা েকরদি। 
েুদমও োকির মে দনহে হকব। দেন্তু োকির এ হুমদে ধমদে নূহ 
আলাইদহস সালামকে োর িাওয়াে মর্কে দবরে রাখকে পাকর দন। 
দেদন োর িাওয়াে চাদলকয় ম কিন। পদরকশকষ আল্লাহ ো‘আলা 
োকে দবজয় িান েকরকিন।  

ইবরাহীম আলাইদহস সালামকে োর সম্প্রিাকয়র মলাকেরা 
প্রেযাখযান েকরদিল। এমনদে হেযার জনয োকে মানুকষর সামকন 
হাদজর েকরদিল।  

هوا   ﴿ تهوا   قَال
 
َٰٓ  بِهِۦ فَأ ِ  ََعَ يه ع 

َ
م   ٱنلَاِس  أ ونَ  لََعَلهه َهده  [  ١٧: بياءاالن] ﴾ ٦١ يَش 

“োরা বলল, োহকল োকে মলােজকনর সামকন দনকয় একসা, য্াকে 
োরা মিখকে পাকর।’’  [সূরা : আল-আদম্বয়া: ৬১] 
অেঃপর োকে আগুকন পুকড় হেযার অদিোর েকর।  

هوا   ﴿ ِقهوهه  قَال ٓوا   َحر  ه م   َوٱنِصه نتهم   إِن َءالَِهَتكه َٰعِلِيَ  كه  [  ١٨: االنبياء] ﴾ ٦٨ َف

“োরা বলল, োকে আগুকন পুদড়কয় িাও এবাং মোমাকির 
মিবকিবীকিরকে সাহায্য ের, য্দি মোমরা দেিু েরকে চাও।’’  [সূরা 
: আল-আদম্বয়া: ৬৮] 

ফকল োরা আগুন প্রজ্বদলে েরল এবাং োকে আগুকনর 
েুন্ডলীর মকধয দনকক্ষপ েরল য্াকে আগুকনর মলদলহাকন পুকড় িাই 
হকয় য্ায়। দেন্তু মহান আল্লাহ ো‘আলা বকলন,  

ََٰناره  قهل َنا ﴿ وِن  َي ٗدا كه ا بَر  َٰٓ  َوَسَلَٰم   [  ١٩: االنبياء] ﴾ ٦٩ إِب َرَٰهِيمَ  ََعَ
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“আদম বললাম, মহ আগুন, েুদম শীেল ও দনরাপি হকয় য্াও 
ইবরাহীকমর জনয।’’ [সূরা : আল-আদম্বয়া: ৬৯] 

ফকল আগুন শীেল ও শাদন্তময় হকয় ম ল এবাং ইবরাহীম 
আলাইদহস সালাম মসখান মর্কে দনরাপকি রক্ষা মপকলন। পদরকশকষ 
উত্তম পদরণাম ইবরাহীম আলাইদহস সালাকমরই দিল।  

َرادهوا   ﴿
َ
مه  َكي ٗدا بِهِۦ َوأ ََّسِينَ  فََجَعل َنَٰهه خ 

َ  [  ١٠: االنبياء] ﴾ ٧٠ ٱۡل 

“আর োরা োর দবরুকদ্ধ চিান্ত েকরদিল, দেন্তু আদম োকিরকে 
সবকচকয় মবশী ক্ষদেগ্রি েকর দিলাম।” [সূরা : আল-আদম্বয়া: ৭০] 

মূসা আলাদহস সালামকে দফরাউন হেযার হুমদে দিকয়কি।  
نه  َوقَاَل  ﴿ وِنٓ  فِر َعو  تهل   َذره ق 

َ
وَسَٰ  أ عه  مه َد  ۥٓا  َوِل  ٓ  َرَبهه َخافه  إِن ِ

َ
ن أ

َ
َل  أ ِ َبد  م   يه و   دِيَنكه

َ
 أ

ن
َ
ِهرَ  أ ظ  ۡرِض  ِف  يه

َ  [  ٢١: اغفر] ﴾ ٢٦ ٱل َفَسادَ  ٱۡل 

“আর দফর‘আউন বলল, ‘আমাকে মিকড় িাও, আদম মূসাকে হেযা 
েদর এবাং মস োর রবকে ডােুে; দনশ্চয় আদম আশঙ্কা েদর, মস 
মোমাকির িীন পাকে মিকব অর্বা মস য্মীকন দবপয্থয় িদড়কয় 
মিকব।”  [সূরা :  াকফর: ২৬] 

ফকল মস মূসা আলাইদহস সালামকে হেযার হুমদে মিয়, 
দেন্তু পদরকশকষ উত্তম পদরণাম মূসা আলাইদহস সালাকমরই দিল।  

نَ  لِ ূأَِب وََحاَق  ﴿ وٓءه  فِر َعو   [  ٩١: اغفر] ﴾ ٤٥ ٱل َعَذاِب  سه

“আর দফর‘আউকনর অনুসারীকিরকে দঘকর মফলল েদিন আয্াব”। 
[সূরা :  াকফর: ৪৫] 
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ঈসা আলাইদহস সালামকে মানদসে নানা জুলুম দনয্থােন 
েরা হকয়কি, এমনদে ইয়াহুদিরা োকে জারজ সন্তান দহকসকব 
অপবাি দিকয়দিল, োকির ভ্রান্ত ধারণা মকে োরা োকে হেযা 
েকরকি ও শূকল চদড়কয়কি।    
দেন্তু আল্লাহ ো‘আলা বকলকিন,  

ِهَ  َوَلَِٰكن َصَلبهوهه  َوَما َقَتلهوهه  َوَما ﴿ ب  م    شه وا   ٱََّلِينَ  ِإَونَ  لَهه َتَلفه ِن هه   َشك    لَِف  فِيهِ  ٱخ   م 
م َما ِ   ٱت َِباعَ  إَِل  ِعل م   ِمن   بِهِۦ لَهه  َوََكنَ  إَِِل هِ   ٱّلَله  َرَفَعهه  بَل ١٥٧ يَقِيَن ا َقَتلهوهه  َوَما ٱلَظن 
ا ٱّلَله   [  ٧١٨  ،٧١١: النساء] ﴾ ١٥٨ َحِكيٗما َعزِيز 

“আর োরা োকে হেযা েকরদন এবাং োকে শূকলও চড়ায়দন। বরাং 
োকিরকে ধাাঁধায় মফলা হকয়দিল। আর দনশ্চয় য্ারা োকে মেদবকরাধ 
েকরদিল, অবশযই োরা োর বযাপাকর সকন্দকহর মকধয দিল। ধারণার 
অনুসরণ িাড়া এ বযাপাকর োকির মোন জ্ঞান মনই। আর এটা 
দনদশ্চে ময্, োরা োকে হেযা েকরদন। বরাং আল্লাহ োাঁর োকি োকে 
েুকল দনকয়কিন এবাং আল্লাহ মহা পরািমশালী, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা : 
আন্-দনসা: ১৫৭-১৫৮] 
ফকল দেদন োকির মর্কে রক্ষা মপকলন।  

সবথকশষ রাসূল, রাসূল কণর ইমাম ও আিম সন্তাকনর সিথার 
মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লামও নানা জুলুম দনয্থােকনর 
দশোর হকয়কিন। আল্লাহ ো‘আলা োাঁর সম্পকেথ  বকলন, 
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ره  ِإَوذ   ﴿ كه وا   ٱََّلِينَ  بَِك  َيم  و   ِِلهث بِتهوكَ  َكَفره
َ
تهلهوكَ  أ و   َيق 

َ
وَك  ُيه   أ ونَ  رِجه ره كه  َوَيم 

ره  كه ا  َوَيم  ه  َوٱّلَله  ٱّلَله  [  ١٠: االنفال] ﴾ ٣٠ ٱل َمَِٰكرِينَ  َخي 

“আর য্খন োদফররা মোমাকে দনকয় ষড়য্ন্ত্র েরদিল, মোমাকে বন্দী 
েরকে অর্বা মোমাকে হেযা েরকে দোংবা মোমাকে মবর েকর 
দিকে। আর োরা ষড়য্ন্ত্র েকর এবাং আল্লাহও ষড়য্ন্ত্র েকরন। আর 
আল্লাহ হকিন ষড়য্ন্ত্রোরীকির মকধয উত্তম।” [সূরা : আল-আন্ফাল: 

৩০] 
আল্লাহ ো‘আলা োাঁর সম্পকেথ  আকরা বকলন, 

هوا   ﴿ َها َوقَال ي 
َ
أ َِل  ٱََّلِي َيَٰٓ ره  َعلَي هِ  نهز  ِك  نهون   إِنََك  ٱَّل   [  ١: اْلجر] ﴾ ٦ لََمج 

“আর োরা বলল, ‘মহ ঐ বযদক্ত, য্ার উপর েুরআন নাদয্ল েরা 
হকয়কি, েুদম মো দনদশ্চে পা ল’’। [সূরা: আল-দহজর: ৬] 

هونَ  ﴿ ول ئَِنا َوَيقه
َ
ٓوا   أ  [  ١١: الصافات] ﴾ ٣٦ ََم نهون   لَِشاِعر   َءالَِهتَِنا ََلَارِكه

“আর বলে, ‘আমরা দে এে পা ল েদবর জনয আমাকির 
উপাসযকির মিকড় মিব?’’ [সূরা : আস্-সাফ্ফাে: ৩৬] 
োকির শারীদরে ও মানদসে দনয্থােন ইদেহাসদবিকির দনেট স্পষ্ট। 
ো সকত্বও দেদন ধধয্থধারণ েকরকিন। ফকল মশষ পদরণাম োাঁরই 
দিল।   

োহকল মিখা ম ল, সব িা‘য়ীরাই জুলুম দনয্থােকনর দশোর 
হকয়কিন। দেন্তু োরা সবাই ধধয্থধারণ েকরকিন। এজনযই আল্লাহ 
ো‘আলা য্খন োর রাসূলকে বকলকিন, 
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َانَ  ََن نه  إِنَا ﴿ ر َءانَ  َعلَي َك  َزنل   [  ٢١: االنسان] ﴾ ٢٣ تزَِنيٗل  ٱل قه

“দনশ্চয় আদম মোমার প্রদে পয্থায়িকম আল-েুরআন নাদয্ল 
েকরদি।” [সূরা : আল্-ইনসান: ২৩] 

এর পকর এ ের্াই প্রেযাশা েরা হয় ময্, আল্লাহ বলকবন: োই 
আপদন এ েুরআন নাদয্কলর োরকণ আল্লাহর দন‘আমকের শুেদরয়া 
আিায় েরুন। দেন্তু আল্লাহ োাঁর রাসূলকে বকলকিন, 

ِب   ﴿ مِ  فَٱص  م   تهِطع   َوَل  َرب َِك  ِۡلهك  ا ِمن هه و   َءاثِم 
َ
وٗرا أ  [  ٢٩: االنسان] ﴾ ٢٤ َكفه

“অেএব মোমার রকবর হুেুকমর জনয ধধয্থ ধারণ ের এবাং োকির 
মধয মর্কে মোন পাদপষ্ঠ বা অস্বীোরোরীর আনু েয েকরা না।” 
[সূরা : আল্-ইনসান: ২৪] 

এর দ্বারা এের্াই ইদিে েরা হকয়কি ময্, য্ারাই এ 
েুরআকনর দখিমে েরকব োরা সবাই এমন সব জুলুম দনয্থােকনর 
দশোর হকব য্াকে মহা ধধয্থধারণ েরকে হকব। োই িা‘য়ীকে 
মহাধধয্থশীল হকে হকব এবাং িাওয়ােী োয্থিম চাদলকয় ময্কে হকব। 
পদরকশকষ আল্লাহ োকে দবজয় িান েরকবন। এটা জরুরী নয় ময্, 
আল্লাহ োকে োর জীবিশায়ই দবজয় দিকবন, বরাং মূলের্া হকলা 
মানুকষর মাকে যু্ক  যু্ক  িাওয়াে চালু র্াো। এখাকন বযদক্ত 
গুরুত্বপূণথ দেিু নয়, বরাং িাওয়ােই মূখয উকিশয। োর মতেুযর পকরও 
য্দি িাওয়াে অবদশষ্ট র্াকে এটাই সফলো। মেননা আল্লাহ ো‘য়ালা 
দচরঞ্জীব। দেদন বকলন,  
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وَ  ﴿
َ
َيي َنَٰهه  َمي ٗتا ََكنَ  َمن أ ح 

َ
ِش  نهوٗرا َلهۥ وََجَعل َنا فَأ ۥ َكَمن ٱنلَاِس  ِف  بِهِۦ َيم   َمَثلههه

لهَمَِٰت  ِف  ِن َها   ِِبَارِج   لَي َس  ٱلظ  ي ِنَ  َكَذَٰلَِك  م  َٰفِرِينَ  زه َملهونَ  ََكنهوا   َما لِل َك  ﴾ ١٢٢ َيع 
 [  ٧٢٢: االنعام]

“ময্ দিল মতে, অেঃপর আদম োকে জীবন দিকয়দি এবাং োর জনয 
দনধথারণ েকরদি আকলা, য্ার মাধযকম মস মানুকষর মকধয চকল, মস দে 
োর মে ময্ মঘার অন্ধোকর রকয়কি, ময্খান মর্কে মস মবর হকে 
পাকর না? এভাকবই োদফরকির জনয োকির েত েেমথ সুকশাদভে েরা 
হয়”।  [সূরা : আল-আন‘আম: ১২২] 

প্রেত েপকক্ষ িা‘য়ীর জীবন স্বশরীকর জীদবে র্াো মূল লক্ষয 
নয়, বরাং োর প্রকচষ্টা ও ের্াবােথা মানুকষর মাকে অবদশষ্টয র্াোটাই 
লক্ষয।  

দহরাদিয়াকসর সাকর্ আবু সুদফয়ান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর 
ঘটনার প্রদে লক্ষয েরুন। দেদন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাকমর আদবভথাকবর ের্া আবু সুদফয়ান রাদিয়াল্লাহু আ’নহু 
মর্কে জানকলন। োকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকমর 
বযদক্তত্ব, বাংশ, িাওয়ােী োয্থিম ও োাঁর সাহাবীকির সম্পকেথ 
দজকজ্ঞস েরকলন। আবু সুদফয়ান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু োকে এসব 
সম্পকেথ অব ে েরাকল দহরাদিয়াস োকে বলকলন, 

ا َتُقوُل  َما ََكنَ  نم فَإه  لهُك  َحقًّ عَ  فََسيَمم ه  قََدَمَ  َمومضه  َهاَتنيم
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 “েুদম য্া বকলি ো য্দি সেয হয় েকব মস এেদিন আমার পাকয়র 
েলার এ মিশ পয্থন্ত দবজয় ও অদধোর েরকবন”। 1 

সুবহানাল্লাহ! মে ভাবকব ময্, এেজন মহাসম্রাট মুহাম্মি 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম সম্পকেথ এ ধরকনর ের্া বকলকি 
অর্চ দেদন েখনও আরব উপদ্বীপকে শয়োন ও খারাপ মকনাবতদত্ত 
মর্কে মুক্ত েকরন দন। মেউ দে েখনও দচন্তা েকরকি এ বযদক্ত এ 
ধরকনর উদক্ত েকরকি? এজনযই আবু সুদফয়ান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
য্খন মসখান মর্কে মবর হকলন েখন দেদন োাঁর সার্ীকিরকে 
বলকলন,  

رَ  لََقدم  مه
َ
رُ  أ مم

َ
به  ابمنه  أ

َ
َفره  بيَنه  َملهُك  ََيَافُهُ  إهنَهُ  َكبمَشَة، أ صم

َ
 .األ

“আমার মকন হয় আবু োবশার পুকির মকনাবািা ময্ন পুরা হকয় 
য্াকব। োাঁর দমশন এে শদক্তশালী হকয়কি ময্, মশ্বোিকির রাজা মরাম 
সম্রাট পয্থন্ত োাঁকে ভয় েকর”! এখাকন «ر «أمه  অর্থ অকনে বড় হওয়া। 

ময্মন আল্লাহর বাণীঃ  
ٗرا ا    َشي   ِجئ َت  لََقد   ﴿  [  ١٧: الكهف] ﴾ ٧١ إِم 

“আপদন অবশযই মন্দ োজ েরকলন’’। [সূরা : আল-োহফ: ৭১] 
 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকমর িাওয়াে 
দহরাদিয়াকসর পাকয়র েলার মিশ দবজয় ও অদধোর েকরদিল, দেদন  
                                                           
1 বখুারী, হােীস নং ৭। 



 

28 

স্বশরীকর মস মিশ দবজয় েকরন দন। মেননা োাঁর িাওয়াে মস মিকশ 
মপৌঁকিদিল এবাং মপৌত্তদলেো, দশরে ও এর অনুসারীকিরকে ধুকয় 
মুকি পদরস্কার পদরিন্ন েকরকি। মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাকমর মতেুযর পকর মখালাফাকয় রাকশদিন ণ নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাকমর িাওয়াে ও োাঁর শদর‘য়াকের দ্বারা মসকিশ 
দবজয় েকরকিন। সুেরাাং িা‘য়ীকে  ধধয্থধারণ েরকে হকব এবাং মস 
য্দি আল্লাহর পকর্ সদেযোকর িাওয়াে মিয় েকব োর জীবদ্ধশায় বা 
মতেুযর পকর হকলও মশষ পদরণদে োরই হকব। 

ۡرَض  إِنَ  ﴿
َ ِ  ٱۡل  َتِقيَ  َوٱل َعَٰقَِبةه  ِعَبادِهۦِا  ِمن   يََشآءه  َمن يهورِثهَها ّلِلَ  ﴾ ١٢٨ لِل مه

 [  ٧٢٨: فاالعرا]

“দনশ্চয় য্মীন আল্লাহর। োাঁর বান্দাকির মকধয য্াকে দেদন চান োকে 
োর উত্তরাদধোরী বাদনকয় মিন। আর পদরণাম মুত্তােীকির জনয”। 
[সূরা : আল-আ‘রাফ: ১২৮] 

ۥ ﴿ ِب   َيَتقِ  َمن إِنَهه رَ  يهِضيعه  َل  ٱّلَلَ  فَإِنَ  َوَيص  ج 
َ
ِسنِيَ  أ ح   [  ٩٠: يوسف] ﴾ ٩٠ ٱل مه

“দনশ্চয় ময্ বযদক্ত োেওয়া অবলম্বন েকর এবাং সবর েকর, েকব 
অবশযই আল্লাহ সৎেমথশীলকির প্রদেিান দবনষ্ট েকরন না”। [সূরা: 
ইউসুফ: ৯০] 

েতেীয় সম্বল 
দহেমে বা প্রজ্ঞা  
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দহেমকের সাকর্ িাওয়াে দিকব। প্রজ্ঞাহীনকে দহেমকের 
সাকর্ আহ্বান েরকে হকব। আল্লাহর পকর্ িাওয়াে শুরু েরকে হকব 
দহেমকের সাকর্, অেঃপর সুন্দর উপকিকশর মাধযকম, োরপকর 
জাদলম বযেীে অনযানযকির সাকর্ উত্তম পন্থায় দবেেথ েকর। োহকল 
চারদট িকর িাওয়াে দিকে হকব।  

َمةِ َرب َِك  َسبِيلِ  إَِلَٰ  ٱد عه  ﴿ ِك  ََسَنةِي  َوٱل َمو ِعَظةِ بِٱۡل  م ٱۡل  َسنه   ِهَ  بِٱَلِت  َوَجَِٰدل هه ح 
َ
 أ

وَ  َرَبَك  نَ إِ  لَمه  هه ع 
َ
وَ  َسبِيلِهِۦ َعن َضَل  بَِمن أ لَمه  وَهه ع 

َ
َتِدينَ  أ ه  : انلحل] ﴾ ١٢٥ بِٱل مه

٧٢١  ] 

“েুদম মোমরা রকবর পকর্ দহেমে ও সুন্দর উপকিকশর মাধযকম 
আহবান ের এবাং সুন্দরেম পন্থায় োকির সাকর্ দবেেথ ের। দনশ্চয় 
এেমাি মোমার রবই জাকনন মে োর পর্ মর্কে ভ্রষ্ট হকয়কি এবাং 
দহিায়ােপ্রাপ্তকির দেদন খুব ভাল েকরই জাকনন”। [সূরা: আন-নাহাল: 

১২৫] 
আল্লাহ ো‘আলা বকলকিন: 

هٓوا   ۞َوَل  ﴿ َل  تهَجَِٰدل ه 
َ
َسنه  ِهَ  بِٱَلِت  إَِل  ٱل ِكَتَٰبِ  أ ح 

َ
وا   ٱََّلِينَ  إَِل  أ ا  َظلَمه م  هوٓا   ِمن هه  َوقهول

نزَِل  بِٱََّلِيٓ  َءاَمَنا
ه
نزَِل  إَِِل َنا أ

ه
م   َوأ َنا إَِِل كه م   ِإَوَلَٰهه ونَ  َلهۥ َوََن نه  َوَِٰحد   ِإَوَلَٰههكه لِمه س   مه

 [  ٩١: العنكبوت] ﴾ ٤٦

“আর মোমরা উত্তম পন্থা িাড়া আহকল দেোবকির সাকর্ দবেেথ 
েকরা না। েকব োকির মকধয ওরা িাড়া, য্ারা যু্লুম েকরকি। আর 
মোমরা বল, ‘আমরা ঈমান একনদি আমাকির প্রদে য্া নাদয্ল েরা 
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হকয়কি এবাং মোমাকির প্রদে য্া নাদয্ল েরা হকয়কি োর প্রদে এবাং 
আমাকির ইলাহ ও মোমাকির ইলাহ মো এেই। আর আমরা োাঁরই 
সমীকপ আত্মসমপথণোরী’’। [সূরা : আল্-আনোবূে: ৪৬] 

দহেমে হকলা: মোন দেিু দনখুাঁেভাকব ও িতঢ়োর সাকর্ 
য্র্াস্থাকন রাখা। োড়াহুড়া েরা দহেমে নয়। মানুষকে োর বেথমান 
অবস্থা মর্কে পদরবেথন েকর রাোরাদে সাহাবীকির জীবনািকশথ 
রূপান্তদরে েরকে চাওয়া মোন দহেমে নয়। আর ময্ বযদক্ত এরূপ 
আশা েকর মস দনিে মূখথ, মবাো এবাং প্রজ্ঞাহীন। মেননা আল্লাহর 
দহেমে এ ধরকনর োজ অস্বীোর েকর। এর প্রমাণ হকলা 
রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকমর উপর ধীকর ধীকর 
পয্থায়িকম েুরআন নাদয্ল হকয়কি য্াকে মানুকষর অন্তকর ো দস্থর 
হয় ও পূণথো পায়। দহজরকের দেন বির পূকবথ দমরাকজর রাদিকে 
সালাে ফরয্ হকয়কি। োকরা মকে দহজরকের মিড় বির বা পাাঁচ 
বির পূকবথ। এেিসকেও বেথমান অবস্থায় আমরা ময্ভাকব সালাে 
আিায় েদর েখন মসভাকব পূণথরূকপ সালাে ফরয্ হয়দন। প্রর্কম 
ময্াহর, আসর, ইশা ও ফজকর িু’রাে‘আে েকর সালাে ফরয্ দিল। 
মা দরকব দেন রাে‘আে ফরয্ দিল, ময্ন ো দিকনর মবকজাড় হয়। 
রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম মের বির মক্কায় 
োটাকনার পর দহজরকের পকর মুদেম অবস্থায় সালাকের সাংখযা বতদদ্ধ 
হকয়কি।  ফকল ময্াহর, আসর ও ইশায় চার রাে‘আে ফরয্ েরা 
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হয় এবাং ফজকর িু’রাে‘আে পূকবথর মেই অবদশষ্ট র্াকে। মেননা 
ফজকর দেরাে িীঘথ েরা হয়। মা দরকব দেন রাে‘আেই র্াকে, 
মেননা ো দিকনর মবকজাড় সালাে।  

দদ্বেীয় দহজরীকে য্াোে ফরয্ হয়। োকরা মকে য্াোে 
মক্কায় ফরয্ হয়। দেন্তু েখন য্াোকের দনসাব ও হেিার দেিুই 
ফরয্ হয়দন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম য্াোে আিাকয়র 
জনয নবম দহজরীর আক  মোন প্রদেদনদধ মপ্ররণ েকরন দন। য্াোে 
আিাকয়র দেনদট ধাপ অদেবাদহে হকয়কি। মক্কায় ফরয্ হকয়কি,  

ۥ َوَءاتهوا   ۞ ﴿  [  ٧٩٧: االنعام] ﴾ ١٤١ َصادِهۦِا حَ  يَو مَ  َحَقهه

“এবাং ফল োটার দিকনই োর হে দিকয় িাও”। [সূরা : আল-

আন'আম: ১৪১] 
েখন ফরকয্র দবধান ও পদরমাণ দনধথারণ েরা হয় দন। 

দবষয়দট মানুকষর উপর মিকড় মিয়া হকয়কি। দদ্বেীয় দহজরীকে 
য্াোকের দনসাব ও হেিার সম্পকেথ বণথনা েরা হকয়কি। নবম 
দহজরীকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম পশু ও শকসযর 
মাদলেকির োকি য্াোে আিাকয়র জনয প্রদেদনদধ মপ্ররণ েকরন।    
আহোমুল হাকেমীন মহান আল্লাহ ো‘আলা েেত থে শরী‘য়ে প্রণয়কন 
মানুকষর অবস্থা দেভাকব লক্ষয েরা হকয়কি ো দনকয় এেটু ভাবুন। 
এমদনভাকব দসয়াকমর দবধান িমদবোকশ মানুকষর অবস্থার প্রদে 
মখয়াল রাখা হকয়কি। প্রর্কম দসয়াম পালন েরা বা দসয়াকমর 
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পদরবকেথ মলােকিরকে খািয মিয়ার বযাপাকর মানুষকে ইখদেয়ার মিয়া 
হকয়দিল। অেঃপর সবার জনয দসয়াম ফরয্ েরা হয়। আর য্ারা 
দসয়াম পালকন অক্ষম শুধু োকির মক্ষকি দসয়াকমর পদরবকেথ খািয 
প্রিাকনর দবধান বহাল র্াকে।  

আদম বলব, রাোরাদে দবশ্বকে পদরবেথন েরা দহেমকের 
পদরপন্থী। অবশযই একে িীঘথ সময় বযয় েরকে হকব। প্রর্কম আপদন 
আপনার ভাই বেথমান ময্ মকের উপর আকি ো সেয মকন েকর 
োর োকি িাওয়াে দনকয় য্ান, আকি আকি োর ভুল ভ্রাদন্ত শুধদরকয় 
মিন। েকব সব মানুষ এে রেম নয়। অজ্ঞ ও সেযকে 
অস্বীোরোরীর মকধয েফাে আকি। 
এখাকন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকমর িাওয়াকের দেিু 
নমুনা মিয়াটা উপকয্া ী মকন েরদি। 
 
 
প্রর্ম উিাহরণ:  

এে মবিুঈন বযদক্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকমর 
মসদজকি (মসদজকি নববী) প্রকবশ েরল, েখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইদহ ওয়াসাল্লাম োাঁর সাহাবীকিরকে দনকয় মসদজকি বকস 
দিকলন। মবিুঈনদট মসদজকির এে পাকশ মপশাব েরল। সাহাবী ণ 
োকে েকিারভাকব ধমে দিল। দেন্তু আল্লাহর দহেমে প্রাপ্ত নবী 
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সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম মলােদটকে মপশাব েরকে বারণ না 
েকর মলােকিরকে ধমে দিকে বারণ েরকলন। মবিুঈন মলােদট 
মপশাব মশষ েরকল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 
সাহাবীকিরকে দনকিথশ দিকলন মলােদটর মপশাকবর উপর এে বালদট 
পাদন মেকল দিকে। ফকল মসদজি মর্কে ময়লা িূর হকলা এবাং পদবি 
হকয় ম ল। আর মবিুঈন মলােদটকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাম মডকে বলকলন:  

هه  إهنَ » دَ  َهذه مَمَساجه لُحُ  اَل  ال ء   تَصم نم  لهََشم ، َهَذا مه له َوم َ  إهَنَما المَقَذره  َواَل  ابلم ره  هه
كم ه  اهلله  ذله

آنه  َوقهَراَءةه  َوالَصََلةه  وََجَل، َعزَ   «المُقرم
“মসদজিসমূকহ েষ্টিায়ে ও অপদবিের দেিু েরা উদচে নয়, 
এগুকলা নামায্ ও েুরআন দেলাওয়াকের স্থান”। 1  

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকমর এ সুন্দর আচরণ 
মলােদটর হৃিয়  কল ম ল। এজনযই মোন মোন মরওয়াকয়কে আকি 
মলােদট বলল:  

 «أحداً  معنا ترحم وال وحممداً  ارْحين امهلل»
 “ইয়া আল্লাহ! আমাকে ও মুহাম্মিকে িয়া েকরা, আমাকির সাকর্ 
োউকে িয়া েকরা না”।  

                                                           
1 বখুারী, হােীস নং ৬০২৫।  
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মেননা মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম োর সাকর্ 
সুন্দর আচরণ েকরকিন। পক্ষান্তকর সাহাবী ণ অজ্ঞ মলােদটর অবস্থা 
না বুকে অনযায় োজ িূর েরকে এদ কয় একসদিল য্া দহেমকের 
পদরপন্থী দিল। 

দদ্বেীয় উিাহরণ: মু‘আদবয়া ইবনুল হাোম রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহুর ঘটনা।   

َيةَ  َعنم  َكَ  بمنه  ُمَعاوه ، مه اْلم لَِمه  نَا بَيمنَا: قَاَل  السُّ
َ
َصّل   أ

ُ
 َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوله  َمعَ  أ

نَ  رَُجل   َعَطَس  إهذم  وََسلََم، ، مه مه مُ  فََرَمانه  اهللُ  يَرمَْحَُك : َفُقلمُت  المَقوم ، المَقوم مم بمَصارههه
َ
 بهأ

َل : َفُقلمُت  يَاهم، َواثُكم م 
ُ
؟ َما أ نُُكمم

م
، ونَ َتنمُظرُ  َشأ ُبونَ  فََجَعلُوا إهيَلَ ه مم  يَْضم يهه يمده

َ
 ََعَ  بهأ

، مم هه فمَخاذه
َ
تُُهمم  فَلََما أ يم

َ
تُونيَنه  َرأ ين   يَُصم  ، لَكه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َصَّل  فَلََما َسَكتُّ

به  وََسلََم، َعلَيمهه 
َ
، ُهوَ  فَبهأ م 

ُ
يمُت  َما َوأ

َ
َدهُ بَ  َواَل  َقبملَهُ  ُمَعل ًما َرأ َسنَ  عم حم

َ
نمُه، َتعملهيًما أ  مه

، َبينه  َواَل  َكَهَرنه  َما فََواهلله ، َواَل  ََضَ هه  إهنَ »: قَاَل  َشتََمينه لُحُ  اَل  الَصََلةَ  َهذه يَها يَصم  فه
ء   نم  ََشم مه  مه ، لََكَ بهيحُ  ُهوَ  إهَنَما انَلاسه بهيُ  التَسم

آنه  َوقهَراَءةُ  َواتَلكم وم  «المُقرم
َ
 قَاَل  َكَما أ

 «وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل 
মু‘আদবয়া ইবনুল হাোম আস-সুলামী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মর্কে 
বদণথে ময্, দেদন বকলন, আদম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়সাল্লাম এর সকি সালাে আিায় েকরদিলাম। ইেযবসকর আমাকির 
 মকধয এেজন হাাঁদচ দিল। আদম ইয়ারহামুোল্লহ বললাম। েখন 
মলাকেরা আমার দিকে আড়কচাকখ মিখকে লা ল। আদম বললাম 
“োর মাকয়র পূি দবকয়া  মহাে”। মোমরা আমার প্রদে োোি 
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মেন? েখন োরা োকির উরুর উপর হাে চপড়াকে লা ল। আদম 
য্খন বুেকে পারলাম ময্, োরা আমাকে চুপ েরাকে চাকি, েখন 
আদম চুপ হকয় ম লাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়সাল্লাম 
সালাে মশষ েরকলন, আমার মাো-দপো োাঁর জনয েুরবান মহাে! 
আদম োর মে এে সুন্দর েকর দশক্ষা দিকে পূকবথও োউকে মিদখদন, 
োাঁরপকরও োউকে মিদখ দন। আল্লাহর েসম! দেদন আমাকে ধমে 
দিকলন না, মারকলন না,  াদলও দিকলন না। বরাং বলকলন, “সালাকে 
ের্া ের্াবােথা বলা দিে নয়। বরাং ো হকি- োসবীহ, োেবীর ও 
েুরআন পাকির জনয”। 1 

হািীকস বদণথে, ياه واثكل أم   “োর মাকয়র পুি দবকয়া  
মহাে”, বােযদট শুধু মুকখ উচ্চারণ েরা হয়, দেন্তু এর আসল অর্থ 
উকিশয মনয়া হয় না। ময্মন  রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 
এের্াদট মু‘য়ায্ ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বকলদিকলন,  

الَ »
َ
ُكَ  أ ِبه خم

ُ
هَك  بهَمََلكه  أ ؟ َذل َ  يَا بََّل : قُلمُت  ُُك هه َخذَ  اهلله، نَبه

َ
 ُكَف : قَاَل  بهلهَسانههه  فَأ

َ  يَا: َفُقلمُت  َهَذا، َعلَيمَك  ؟ َنتَََكَمُ  بهَما لَُمَؤاَخُذونَ  َوإهنَا اهلله، نَبه لَتمَك  :َفَقاَل  بههه  ثَكه
َك  مُّ

ُ
مم  ََعَ  انَلاره  فه  انَلاَس  يَُكبُّ  وََهلم  ُمَعاُذ، يَا أ هه وم  وُُجوهه

َ
مم  ََعَ  أ رههه  إهالَ  َمنَاخه

مم  َحَصائهدُ  نَتههه مسه ل
َ
 .«أ

                                                           
1 মসুলিম, হােীস নং ৫৩৭।  
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“এরপর বলকলন: এ সব দেিুর মূল পুাঁদজ সম্পকেথ মোমাকে অবদহে 
েরব দে? আদম বললাম: অবশযই, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দেদন োাঁর দজহ্বা 
ধকর বলকলন: এদটকে সাংয্ে রাখ। আদম বললাম: মহ আল্লাহর নবী! 
আমরা ময্ ের্াবােথা বদল মসই োরকণও দে আমাকির পােড়াও েরা 
হকব? দেদন বলকলন: মোমাকির মা মোমাকে হাদরকয় মফলুে, মহ 
মু’আয্! মলােকির অধ:মুকখ জাহান্নাকম দনদক্ষপ্ত হওয়ার জনয এই 
য্বাকনর োমাই িাড়া আর দে দেিু আকি নাদে?”  1 

এ হািীকসর প্রদে লক্ষয েরুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাম দেভাকব মলােকিরকে িাওয়াে দিকয়কিন য্া মানুকষর 
অন্তর প্রশি হকয় ম কি এবাং োরা উিার দচকত্ত মস িাওয়াে েবুল 
েকরকিন।  

এ হািীস মর্কে আমরা দফেহী দেিু মাস’য়ালা দশক্ষা গ্রহণ 
েরকে পাদর। োহকলা: মেউ য্দি না মজকন সালাকে ের্া বকল েকব 
োর সালাে শুদ্ধ। 

েতেীয় উিাহরণ: 
به  َعنم 

َ
َ  ُهَريمَرةَ  أ  وََسلََم، َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انَلبه   إهىَل  رَُجل   َجاءَ : قَاَل  َعنمُه، اهللُ  ريَضه
ُت،: َفَقاَل  لََكَك؟ َوَما»: قَاَل  اهلله، رَُسوَل  يَا َهلَكم هم

َ
ته  ََعَ  عمُت َوقَ : قَاَل  «أ

َ
َرأ  فه  امم

دُ  َهلم »: قَاَل  َرَمَضاَن، تهُق  َما ََته يعُ  َفَهلم »: قَاَل  اَل،: قَاَل  «َرَقبًَة؟ ُتعم تَطه نم  تَسم
َ
 تَُصومَ  أ

                                                           
1 লতরলমলি, হােীস নং ২৬১৬।  
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َريمنه  ؟ َشهم ه دُ  َفَهلم »: قَاَل  اَل،: قَاَل  «ُمتَتَابهَعنيم مُ  َما ََته عه ت نيَ  ُتطم ينًا؟ سه كه سم  اَل،: قَاَل  «مه
َ  َجلََس، ُثمَ : قَاَل  ته

ُ
ُّ  فَأ ، فهيهه  بهَعَرق   وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  انلَبه ر   تََصَدقم »: َفَقاَل  َتمم

َقرَ : قَاَل  «بهَهَذا فم
َ
َنا؟ أ َ  َفَما مه ُل  اَلبَتَيمَها َبنيم هم

َ
َوجُ  َبيمت   أ حم

َ
َنا، إهَيمهه  أ َك  مه ُّ  فََضحه  انَلبه

نميَابُُه، بََدتم  َّت حَ  وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل 
َ
هُ  اذمَهبم »: قَاَل  ُثمَ  أ مم عه طم

َ
لََك  فَأ هم

َ
 «أ

“আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মর্কে বদণথে, দেদন বকলন, এে 
বযদক্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়সাল্লাকমর দনেট একস বলকলন মহ 
আল্লাহর রাসুল! আদম ধ্বাংস হকয় দ কয়দি। দেদন বলকলন দেকস 
মোমাকে ধ্বাংস েকরকি? মস বলল আদম রময়ািান মাকস সওমরে 
অবস্হায় আমার স্ত্রীর সাকর্ সহবাস েকরদি। দেদন বলকলন মোমার 
মোন িীেিাস আকি দে য্াকে েুদম আয্াি েকর দিকে পার? মস 
বলল, না । দেদন আবার দজজ্ঞাসা েরকলন েুদম দে িমা ে িুই 
মাস সওম পালন েরকে পারকব? মস বলল, না। পুনরায় নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়সাল্লাম োকে বলকলন, েুদম ষাটজন 
দমসেীনকে খাওয়াকে পারকব দে? মস বলল, না । োরপর মস বকস 
ম ল। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়সাল্লাকমর দনেট এে 
টুেদর মখজুর আনা হল। দেদন মলােদটকে বলকলন এগুকলা সিো 
েকর িাও। েখন মস বলল আমার মচকয়ও অভাবী মলােকে সিো 
েকর দিব? (মিীনার) িুদট োংেরময় ভূদমর মধযদস্হে স্থাকন আমার 
পদরবাকরর মচকয় অভাবী পদরবার আর এেদটও মনই। এ ের্া শুকন 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়সাল্লাম মহকস দিকলন। এমনদে োাঁর 
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সামকনর িাাঁেগুকলা প্রোশ হকয় পড়ল। েখন দেদন বলকলন, োহকল 
য্াও এবাং মোমার পদরবারকে মখকে িাও”। 1 

ফকল মলােদট ইসলাম ধকমথর প্রদে ও এ ধকমথর সবথপ্রর্ম 
িা‘য়ী মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকমর সহজ সরলোয় মুগ্ধ 
হকয় প্রশান্ত দচকত্ত হাদস খুশী মুকখ দফকর ম ল। আল্লাহ রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকমর প্রদে সালাে ও সালাম বষথণ 
েরুন।  

চেুর্থ উিাহরণ: এ হািীকস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাম এেজন গুনাহ াকরর সাকর্ দেভাকব আচরণ েকরকিন ো 
লক্ষয েরুন।  

، بمنه  اهلله  َعبمده  َعنم  نَ  َعَباس 
َ
ى وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوَل  أ

َ
نم  َخاَتًما َرأ  مه

، يَده  فه  َذَهب   دُ » :َوقَاَل  َفَطرََحُه، َفزَنََعهُ  رَُجل  َحُدُكمم  َيعممه
َ
نم  مَجمَرة   إهىَل  أ  نَار   مه

َعلَُها هه  فه  َفيَجم يَل  ،«يَده هلَرُجله  فَقه : وََسلَمَ  َعلَيمهه  اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َذَهَب  َما َبعمدَ  ل
عم  َخاتهَمَك  ُخذم  ، انمتَفه بًَدا آُخُذهُ  اَل  َواهلله، اَل : قَاَل  بههه

َ
 اهللُ  َصَّل  اهلله  رَُسوُل  َطرََحهُ  َوقَدم  أ

 وََسلَمَ  َعلَيمهه 
“আবু্দল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু মর্কে বদণথে, এেবার 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম এে বযদক্তকে মিখকলন মস 

                                                           
1 বখুারী, হােীস নং ৬৭০৯, মসুলিম, হােীস নং ১১১১।  
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মসানার আাংদট পদরধান েকরকি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 
দনজ হাকে আাংদটদট খুকল দনকক্ষপ েরকলন। অেঃপর দেদন বলকলন:  

دُ » َحُدُكمم  َيعممه
َ
نم  مَجمَرة   إهىَل  أ َعلَُها نَار   مه هه  فه  َفيَجم  «يَده

“মেউ দে ইিােত েভাকব আগুকনর এে টুেরা পার্র দনকয় হাকে 
পদরধান েরকব?  

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম োর সাকর্ রূঢ় 
আচরণ েকরন দন। বরাং দেদন দনজ হাকে আাংদটদট য্দমকন দনকক্ষপ 
েকর মফকল দিকলন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম চকল ম কল 
োকে বলা হকলা: “েুদম মোমার আাংদটদট নাও। মস েখন বলল: 
“আল্লাহর েসম, ময্ আাংদট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম 
দনকক্ষপ েকর মফকল দিকয়কিন মস আাংদট আদম দনকবা না”।1  

আল্লাহু আেবর। এটা দিল সাহাবীকির োৎক্ষদণে আমকলর 
নমুনা। রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন।  
মূলের্া হকলা, িা‘য়ীকে দহেমকের সাকর্ আল্লাহর পকর্ িাওয়াে 
দিকে হকব। 

েকব অজ্ঞ বযদক্ত আকলকমর মে নয়, অস্বীোরোরী 
আত্মসমপথণোরীর মে নয়। প্রকেযে িকরর মলাকের জনয আলািা 

                                                           
1 মসুলিম, হােীস নং ২০৯০।  
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আলািা ের্া এবাং ময্থািা ও অবস্থা অনুসাকর োকে মস ময্থািায় 
অদধদষ্ঠে েরকে হকব। 
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চেুর্থ সম্বল 

িা‘য়ীকে উত্তম চদরকি চদরিবান হকে হকব। 
িা‘য়ীর চদরকি ইলকমর প্রভাব োর ঈমান, ইবািাে, স্বভাব 

ও সব ধরকনর আচরকণ পদরলদক্ষে হকে হকব। মস ময্ন আল্লাহর 
পকর্ সদেযোর িা‘য়ীর নমুনা হয়। আর য্দি িা‘য়ী োর আমকলর 
দবপরীে হয় েকব শীঘ্রই োর িাওয়াে বযর্থ হকব, য্দিও সামদয়ে 
দেিু দিকনর জনয সফল হকে পাকর। 

অেঃএব, ইবািাে, মলনকিন, স্বভাব চদরি ও চলাকফরা 
ইেযাদি ময্সব দিকে িা‘য়ী িাওয়াে দিকব মস সব বযাপাকর োকে 
উত্তম চদরকি চদরিবান হকে হকব য্াকে মস গ্রহণকয্া য িা‘য়ী হয় 
এবাং মস ময্ন প্রর্ম জাহান্নামী না হয়।   
দপ্রয় ভাই ও মবাকনরা:  

আমরা আমাকির বািব অবস্থার দিকে লক্ষয েরকল মিদখ 
ময্, আমরা িাওয়াে মিই এে দিকে দেন্তু আমরা মস োজদট েদর 
না। এটা অবশযই অকনে বড় দবভ্রাট ও  লি। েকব হযাাঁ, য্দি 
আমাকির মাকে ও োর মাকে িতদষ্টভদির পার্থেয র্াকে য্া অদধে 
যু্দক্তসিে। মেননা প্রকেযে স্থান ও অবস্থাকভকি ের্া বলকে হয়। 
েখনও েখনও মক্ষি দবকশষ উত্তম দজদনস েুলনামূলে ভাকলায় 
পদরণে হয়, আবার েুলনামূলে ভাল দজদনস উত্তম দজদনকস পদরণে 
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হয়। এজনযই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম মাকে মাকে দেিু 
গুকণর দিকে আহ্বান েরকেন, অর্চ দেদন এর মচকয় গুরুত্বপূণথ 
োকজ বযি র্ােকেন। দেদন মাকে মাকে এমনভাকব সাওম পালন 
েরকেন মিখকল মকে হকো দেদন েখকনা সাওম িাড়া র্াকেন না। 
আবার মাকে মাকে এমনভাকব সাওম িাড়া র্ােকেন মিখকল মকন 
হকো দেদন ময্ন সাওম পালন েকরন না। 
দপ্রয় ভাই ও মবাকনরা!  

আদম িা‘য়ীকে এমনসব উত্তম আখলাকে চদরিবান হকে 
বদল য্া এেজন িা‘য়ীর জনয খুবই জরুরী, য্াকে মস সদেযোকরর 
িা‘য়ী হকে পাকর। োর ের্া ময্ন মানুষ গ্রহণ েকর। 
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পঞ্চম সম্বল 

িা‘য়ীকে জড়ো ও প্রদেবন্ধেো পদরহার েরা। 
ময্সব জড়ো ও প্রদেবন্ধেো িাওয়াকের মক্ষকি মানুকষর 

মাকে বাধা হকয় িাাঁড়ায় ো মভকি মফলকে হকব। মেননা অকনে  
িা‘য়ী ভাইকিরকে মিকখদি োরা মানুকষর মাকে অসৎ োজ মিখকল 
োকির মকধয এেধরকনর অহদমো ও অপিন্দ সতদষ্ট হয়, ফকল োরা 
োর োকি য্ায় না এবাং োকে ভাল উপকিশও মিয় না। অর্চ 
এরূপ েরা েখকনা দহেমেপূণথ নয়।  বরাং দহেমে হকলা োর োকি 
দ কয় োকে িাওয়াে মিয়া ও োকে এ োকজর ভয়াবহো সম্পকেথ 
সেেথ েরা। এ ের্া েখকনা বলকবন না ময্, োরা ফাদসে ফুজ্জার, 
সুেরাাং োকির আকশ পাকশ য্াওয়া য্াকব না। োহকল মহ িা‘য়ী ভাই, 
আপদন য্দি োকির পাকশ না য্ান এবাং োকিরকে িাওয়াে না মিন 
োহকল মে এ িাদয়ত্ব দনকব? োহকল অসৎ োজ সম্পািনোরী মেউ 
দে োকির িাদয়ত্ব দনকব? অজ্ঞ মলাকেরা দে এ োকজর িায়ভার 
দনকব? না, েখনও না। এজনযই িা‘য়ীকে ধধয্থ ধরকে হকব। এ 
ধধকয্থর ের্াই ইদেপূকবথ আকলাচনা েকরদি।  দনকজ ধধয্থ ধরকব এবাং 
মকন মকন অনযায় োজদট ঘতণা েরকব। 

মানুকষর মাকে িাওয়াকের মক্ষকি জড়ো ও প্রদেবন্ধেো 
মভকি মফলকে হকব, য্াকে য্াকির োকি িাওয়াে মপৌঁিাকনা িরোর 
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োকির োকি িাওয়াে মপৌঁিাকে পাকর। পক্ষান্তকর োকিরকে অবজ্ঞা 
ও োদিলয েরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকমর সুন্নাকের 
দবপরীে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম হকজ্বর মমৌসুকম 
দমনায় অবস্থাকনর দিকন মুশদরেকির োকি দ কয় োকিরকে আল্লাহর 
ইবািকের দিকে িাওয়াে দিকেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইদহ 
ওয়াসাল্লাম মর্কে বদণথে আকি, দেদন মানুকষর মাকে  িাওয়াে দিকে 
দনকজকে মপশ েরকেন, 

نم  َهلم "  ليُنه  رَُجل   مه ، إهىَل  ََيممه هه مه مًشا فَإهنَ  قَوم نم  َمنَُعونه  قَدم  قَُري
َ
بَل غَ  أ

ُ
مَ  أ   " َرّب   لََكَ

“মেউ দে আকি ময্ আমাকে োর সম্প্রিাকয়র োকি দনকয় য্াকব 
(োকির মাকে আদম িাওয়াে দিব), মেননা েুরাইশরা আমাকে 
আল্লাহর বাণী প্রচাকর বাধা মিয়”। 1 

এরূপ ঐোদন্তেো ও অধযবসায় য্খন আমাকির নবী, ইমাম 
ও মকডল মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাকমর, োহকল 
আমাকির উপর ফরয্ হকলা আমরা োাঁর মকো হকয় আল্লাহর পকর্ 
িাওয়াে দিব। 

                                                           
1 মসুনাদে আহমাে: হােীস নং ১৫১৯২।     
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ষষ্ঠ সম্বল 

িা‘য়ীর অন্তর দবকরাধীকির প্রদে উিার হকে হকব। 
দবকশষ েকর য্খন জানা য্াকব ময্, োর দবকরাধীকির উকিশয 

ভাকলা এবাং মস য্দি িদলল প্রমাণ প্রদেষ্ঠা েরার উকিকশযই 
দবকরাধীো েকর েকব এসব মক্ষকি নমনীয় হকে হকব। এ সব দবেেথ 
ময্ন ে ড়া ফাসাকির পয্থাকয় না মপৌঁকি মস মখয়াল রাখকে হকব। 
েকব হযাাঁ, বযদক্ত য্দি সকেয স্পষ্ট হওয়ার পকরও বাদেকলর উপর িতঢ় 
মর্কে শুধুই দবকরাদধো ও অস্বীোর েরার উকিকশয দবেেথ েকর েকব 
োর আচরণ অনুয্ায়ী োাঁর সাকর্ মস ধরকনর আচরণ েরকে হকব, 
য্াকে মানুষ োর মর্কে মভক  য্ায় এবাং সেেথ হকে পাকর। মেননা 
োর শত্রুো প্রোশ পক্ষান্তকর সেযকেই প্রোশ। 

এখাকন দেিু প্রাসদিে মাস’য়ালা আকি। োহকলা বািদবে 
পকক্ষ আল্লাহ ো‘আলা বান্দাহকির উপর প্রশি েকরকিন অর্থাৎ 
ময্সব মাস’য়ালা উসুল নয়, মসগুকলার বযাপাকর দবকরাধীকে োদফর 
বলা য্াকব না। এটা আল্লাহ বান্দাহর উপর প্রশস্ত কদরদেন। এখাদন ভুিদক 

লতলন অদনক প্রশস্ত কদরদেন। রাসিূ সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওয়াসাল্লাম বদিদেন,  
مُ  َحَكمَ  إهَذا» تََهدَ  اْلَاكه َصاَب  ُثمَ  فَاجم

َ
، فَلَهُ  أ َرانه جم

َ
تََهدَ  َحَكمَ  َوإهَذا أ  ُثمَ  فَاجم

 
َ
َطأ خم

َ
ر   فَلَهُ  أ جم

َ
 «أ
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“মোন দবচারে ইজদেহাকি সদিে দসদ্ধান্ত দনকল োর জনয রকয়কি 
িু’দট পুরস্কার। আর য্দি মোন দবচারে ইজদেহাকি ভুল েকরন োর 
জনযও রকয়কি এেদট পুরস্কার”। 1  

সুেরাাং মুজোদহি সবথাবস্থায় পুরস্কার পাকব। সদিে দসদ্ধান্ত 
দনকল িুদট পুরস্কার আর ভুল হকল এেদট পুরস্কার পাকব। আপদন 
ময্মন চান না ময্, মানুষ ময্ন আপনার দবকরাদধো না েরুে, 
মেমদনভাকব আপনার দবকরাধীরাও চায় মেউ ময্ন োর দবকরাদধো না 
েকর। আপদন ময্মন চান মানুষ আপনার ের্া মমকন চলুে, 
মেমদনভাকব আপনার দবকরাধীরাও চায় ময্, োকির ের্া মানুষ মমকন 
চলুে। দবকরাকধর সময় আল্লাহ ো‘আলা েেত থে বদণথে ফয়সালাই 
এেমাি ভরসা। আল্লাহ বকলকিন,  

تهم   َوَما ﴿ َتلَف  ء   ِمن فِيهِ  ٱخ  ۥٓ  ََش  هه مه ك  مه  ٱّلَلِ   إَِل  فَحه َٰلِكه ِ  ٱّلَله  َذ  تََوَُك ته  َعلَي هِ  َرب 
نِيبه  ِإَوَِل هِ 
ه
 [  ٧٠: الشورا] ﴾ ١٠ أ

“আর ময্ মোন দবষকয়ই মোমরা মেদবকরাধ ের, োর ফয়সালা 
আল্লাহর োকি; দেদনই আল্লাহ, আমার রব; োাঁরই উপর আদম 
োওয়াকু্কল েকরদি এবাং আদম োাঁরই অদভমুখী হই”। [সূরা : আশ্-

শূরা: ১০]  

                                                           
1 বখুারী, হােীস নং ৭৩৫২, মসুলিম, হােীস নং ১৭১৬।  
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َها ﴿ ي 
َ
أ وا   َءاَمنهٓوا   ٱََّلِينَ  َيَٰٓ ِطيعه

َ
وا   ٱّلَلَ  أ ِطيعه

َ
وَل  َوأ ِّل  ٱلَرسه و 

ه
رِ  َوأ م 

َ ا  ٱۡل  م   فَإِن ِمنكه
تهم   ء   ِف  تََنَٰزَع  وهه  ََش  د  ولِ  ٱّلَلِ  إَِل  فَره نتهم   إِن َوٱلَرسه ِمنهونَ  كه َو مِ  بِٱّلَلِ  تهؤ   ٱٓأۡلِخِر   َوٱِل 
َٰلَِك  َسنه  َخي    َذ ح 

َ
وِيل   َوأ

 
 [  ١٩: النساء] ﴾ ٥٩ تَأ

“মহ মুদমন ণ, মোমরা আনু েয ের আল্লাহর ও আনু েয ের 
রাসূকলর এবাং মোমাকির মধয মর্কে েেত থকত্বর অদধোরীকির। 
অেঃপর মোন দবষকয় য্দি মোমরা মেদবকরাধ ের োহকল ো 
আল্লাহ ও রাসূকলর দিকে প্রেযাপথণ েরাও- য্দি মোমরা আল্লাহ ও 
মশষ দিকনর প্রদে ঈমান রাখ। এদট উত্তম এবাং পদরণাকম 
উৎেত ষ্টের”। [সূরা : আন্-দনসা: ৫৯]  

সুেরাাং সব দবকরাধীকির উপর আবশযে হকলা মেদবকরাকধর 
সময় েুরআন ও সুন্নাকহর দিকে প্রেযাবেথন েরা। আল্লাহ ও োাঁর 
রাসূকলর ের্ার উপর মোন মানুকষর ের্া গ্রহণকয্া য নয়। সেয 
য্খন প্রোদশে হকয় য্ায় েখন দবকরাধীকির ের্া মিয়াকলর ওপাকর 
িুাঁকড় মফলকে হকব, দবকরাধী বযদক্তরা দ্বীন ও জ্ঞাকন য্ে বড়ই মহাে 
না মেন। মেননা মানুষ ভুল েরকেই পাকর। দেন্তু আল্লাহ ও োাঁর 
রাসূকলর ের্ায় ভুকলর মোন সম্ভাবনাই নাই।  

আমাকে খুবই বযাদর্ে েকর য্খন মিদখ অকনকে খুব 
আন্তদরেোর সাকর্ সেয অনুসন্ধান ও সেয পকর্ মপৌঁিকে মচষ্টা 
েকর। এেিসকেও োকিরকে দবদিন্ন ও নানা িকল দবভক্ত মিদখ। 
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োকির প্রকেযকের রকয়কি দনদিথষ্ট নাম ও ধবদশষ্টয। প্রেত েপকক্ষ এটা 
ভুল। আল্লাহর দ্বীন এেদট, ইসলামী উম্মাহ এেদট। আল্লাহ বকলকিন,  

م   َهَِٰذهِۦٓ  ِإَونَ  ﴿ َمتهكه
ه
َمةٗ  أ

ه
نَا   َوَِٰحَدةٗ  أ

َ
م   َوأ ونِ  َرب كه  [  ١٢: املؤمنون] ﴾ ٥٢ فَٱَتقه

“মোমাকির এই িীন মো এেই িীন। আর আদম মোমাকির রব, 
অেএব মোমরা আমাকে ভয় ের”। [সূরা : আল-মুদমনূন: ৫২] 

আল্লাহ োাঁর নবীকে উকিশয েকর বকলকিন, 
م   فََرقهوا   ٱََّلِينَ  إِنَ  ﴿ َت  ِشَيٗعا َوََكنهوا   دِيَنهه م   َلس  ء    ِف  ِمن هه ٓ  ََش  م   إَِنَما رههه م 

َ
 ثهمَ  ٱّلَلِ  إَِل  أ

م َعلهونَ  ََكنهوا   بَِما يهنَب ِئههه  [  ٧١٩: االنعام] ﴾ ١٥٩ َيف 

“দনশ্চয় য্ারা োকির িীনকে দবদিন্ন েকরকি এবাং িল-উপিকল 
দবভক্ত হকয়কি, োকির মোন বযাপাকর মোমার িাদয়ত্ব মনই। োকির 
দবষয়দট মো আল্লাহর দনেট। অেঃপর োরা য্া েরে, দেদন 
োকিরকে মস দবষকয় অব ে েরকবন”। [সূরা : আল-আন‘আম: 

১৫৯] 
আল্লাহ আকরা বকলকিন, 

عَ  ﴿ م ۞ََشَ ِنَ  لَكه ِينِ  م  ٓ  يٓ َوٱََّلِ  نهوٗحا بِهِۦ َوَّصَٰ  َما ٱل  و َحي َنا
َ
 بِهِۦٓ  وََصي َنا َوَما إَِِل َك  أ

وَسَٰ  إِب َرَٰهِيمَ  ا  َومه ن   وَِعيَسَٰٓ
َ
وا   أ قِيمه

َ
ِينَ  أ َ  فِيهِ   َتَتَفَرقهوا   َوَل  ٱل  ِكِيَ  ََعَ  َكبه  َما ٱل مهۡش 

م   وهه عه ِديٓ  يََشآءه  َمن إَِِل هِ  ََي َتِبٓ  ٱّلَله  إَِِل هِ   تَد   [  ٧١: الشورا] ﴾ ١٣ يهنِيبه  نمَ  إَِِل هِ  َوَيه 

“দেদন মোমাকির জনয িীন দবদধবদ্ধ েকর দিকয়কিন; ময্ দবষকয় দেদন 
নূহকে দনকিথশ দিকয়দিকলন, আর আদম মোমার োকি ময্ ওহী 
পাদিকয়দি এবাং ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে ময্ দনকিথশ দিকয়দিলাম ো 
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হল, মোমরা িীন োকয়ম েরকব এবাং একে দবদিন্ন হকব না। েুদম 
মুশদরেকিরকে ময্দিকে আহবান েরি ো োকির োকি েদিন মকন 
হয়; আল্লাহ য্াকে চান োর দিকে দনকয় আকসন। আর ময্ োাঁর 
অদভমুখী হয় োকে দেদন  দহিায়াে িান েকরন”। [সূরা : আশ্-শূরা: 

১৩] 
এটা ময্কহেু আল্লাহর দবধান, োই আমাকিরকে এ দবধান 

মমকন চলা ফরয্। আমাকিরকে এে োোকর সমকবে হকে হকব। 
সাংকশাধকনর উকিকশয আমরা পরস্পকর পয্থাকলাচনা েরব। দনিে 
সমাকলাচনা ও প্রদেকশাকধর উকিকশয আমরা সমাকলাচনা েরব না। 
মেননা ময্ বযদক্ত দনকজর মকের দবজয় ও অকনযর রায়কে েুি েরার 
বা সাংস্কাকরর দনয়াে না েকর দনিে সমাকলাচনার উকিকশয দবেেথ 
েকর মস অদধোাংশ সময়ই আল্লাহ ও োাঁর রাসূকলর সন্তুদষ্টর পর্ 
মর্কে িূকর সকর য্ায়।  সুেরাাং এসব মক্ষকি আমাকির উদচে এে 
উম্মে হওয়া। আদম এের্া বলদি না ময্, মেউ ভুল েকর না। 
সেকলই ভুল ও সদিে দসদ্ধান্ত মনয়। দেন্তু এসব ভুকলর সাংস্কার 
েরাই মূল উকিকশয। োকরা অনুপদস্থদেকে োর সমাকলাচনা েকর 
ভুকলর সাংকশাধন েরা য্ায় না, বরাং একে োর সম্মানহাদন েরা হয়।  
সাংকশাধকনর পর্ হকলা োর সাকর্ এেদিে হকয় আকলাচনা েরা। 
আকলাচনার পকর য্দি প্রোশ পায় ময্, মলােদট োর ভুকলর উপর 
বাড়াবাদড় েরকি এবাং মস বাদেকলর উপর আকি েখন মস দনকজর ও 



 

50 

সকেযর োকি ওজর মপশ েরকব। েকব োর উপর ফরয্ হকলা 
ভুলকে প্রোশ েরা ও মানুষকে এ সম্পকেথ মানুষকে সেেথ েরা। 
এভাকব ভুল সাংকশাধন হকব। অনযদিকে দবকভি ও িলািদল োকরা 
উপোকর আসকব না, বরাং ইসলাম ও মুসলমাকনর শত্রুকির োকজ 
আসকব।   

আমরা আল্লাহ ো‘আলার োকি এ প্রার্থনা েরদি দেদন ময্ন 
আমাকির অন্তরকে োাঁর আনু কেযর উপর এেদিে েকরন, দেদন 
ময্ন আমাকিরকে আল্লাহ ও োাঁর রাসূকলর দবধান মে ফয়সালা 
েরার োওদফে িান েকরন। আমাকির দনয়ােকে দবশুদ্ধ েকরন এবাং 
োাঁর শদর‘য়াকের অস্পষ্ট দবষয়গুকলা দেদন ময্ন আমাকির দনেট স্পষ্ট 
েকর মিন। দনশ্চয় দেদন িানশীল ও মহানুভব। 

.أمجعني وصحبه آل وَع حممد نبينا َع وسلم وصّل العاملني رب هلل واْلمد  
সব প্রশাংসা মহান আল্লাহর, সালাে ও সালাম আমাকির 

নবী মুহাম্মি সাল্লাল্লাহু আলাইদহ ওয়াসাল্লাম, োাঁর পদরবারব থ ও সব 
সাহাবীকির উপর বদষথে মহাে।  
 


