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ভূহমকা
بسم اهلل الرمحن الرحيم
সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জনয, আর সালাে ও সালাম আমাতদর নবী
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর প্রহে, যাাঁর পর আর মকাতনা নবী
মনই এবং োাঁর পহরবার-পহরজন ও সঙ্গী-সাথীতদর সকতলর প্রহে।
অেঃপর.....
আমাতদর নবী মুহাম্মাদু র রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম হতলন
সৃ হষ্টকুতলর জনয উপহারস্বরূপ প্রদত্ত রহমে এবং উপকারী হন‘আমে। োাঁর
িারা আল্লাহ ো‘আলা আমাতদরতক হহদায়াে দান কতরতেন এবং আমাতদরতক
অন্ধকার মথতক মবর কতর আতলার পতথ হনতয় এতসতেন, আর আমাতদর জনয
দু হনয়া ও আহখরাতে মসৌভাতগযর দরজাসমূ হ খুতল হদতয়তেন। সু েরাং রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর পূ তবথ আমরা কারা বা কী পহরিয় হেল
আমাতদর? োাঁর দীন ও শরী‘আে বযেীে কী মূ লযই বা হেল আমাতদর? আলকুরআতনর ভাষায়:

ُ َ
ََ
ُ َ َ ٌ َ ُّ َ َ َ َ ٌ َ ُ
ُ
َ كمۡۡبٱلۡ ُمؤۡ ِّمن
ِّۡني
ۡ﴿لقدۡ ۡ َجاۡ َءكمۡ ۡ َر ُسولۡ ۡمِّنۡ ۡأنفسِّكمۡ ۡع ِّزيز ۡعليۡهِّۡماۡعن ِّتمۡ ۡح ِّريص ۡعلي
ِّ
]٨٢١ :﴾ [اتلوبة١٢٨َۡۡر ُءوفۡۡ َّرحِّيم
“অবশযই মোমাতদর হনকি মোমাতদর মিয হতেই একজন রাসূ ল এতসতেন,
মোমাতদর ময দু ঃখ-কষ্ট হতয় থাতক ো োর জনয বড়ই মবদনাদায়ক। হেহন
মোমাতদর মঙ্গলকামী, মুহমনতদর প্রহে হেহন করুণাশীল ও অহে দয়ালু ।” [সূ রা
আে-োওবাহ, আয়াে: ১২৮]
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আল্লাহ ো‘আলা আরও বতলন:

َ َ ُ َّ َّ َ َ َ
ٗ
ََ ْ ُ َ
ُ َ
َ
َ
ۡۡايت ِّ ۡهِّۦۡ َو ُي َزك ِّي ِّهم
ۡ ۡعليۡ ِّهمۡۡ َء
ولۡمِّنۡۡأنفسِّ ِّهمۡۡيتۡلوا
ۡ ِّنيۡإِّذۡۡ َب َعثۡفِّي ِّهمۡۡ َر ُس
َۡ َّللۡلَعۡٱلۡ ُمؤۡ ِّمن
﴿لقدۡۡمنۡٱ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُّ
َ ِّت
َ ۡ ۡوٱ
]٨٦١ :﴾ [ال عمران١٦٤ۡني
َۡ ب
ۡ َو ُي َعل ُِّم ُه ُمۡٱلۡك
ٍ ِّ ل ِّكۡمةِۡإَونَۡكنواۡمِّنۡقبۡلۡل ِِّفۡض ۡللۡۡمب
“আল্লাহ মুহমনতদর প্রহে অবশযই অনু গ্রহ কতরতেন ময, হেহন োতদর হনতজতদর
মিয মথতক োতদর কাতে রাসূ ল পাহঠতয়তেন, হযহন োাঁর আয়ােসমূ হ োতদর
কাতে হেলাওয়াে কতরন, োতদরতক পহরতশািন কতরন এবং হকোব ও হহকমে
হশক্ষা মদন, যহদও োরা আতগ স্পষ্ট হবভ্রাহিতেই হেল।” [সূ রা আতল ইমরান,
আয়াে: ১৬৪]
সু েরাং রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম কে বড় মহান অনু গ্রহ! আর
োাঁর আগমন ও হরসালাে কে বড় মেষ্ঠ উপহার!
হনশ্চয় রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর অতনক অহিকার রতয়তে
োাঁর উম্মতের ওপর। ইসলাতমর অনু সারী মুসহলমগতণর দাহয়ত্ব হতলা মস
অহিকারগুতলা আদায় ও সংরক্ষণ করা, আর মস অহিকারগুতলা নষ্ট করা বা
মসগুতলাতক অবজ্ঞা ও অবতহলা করা মথতক সেকথ ও সাবিান হওয়া। আর
মসসব অহিকাতরর অনযেম হকেু অহিকার হনম্নরূপ:
প্রথমে: নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর ওপর ঈমান আনয়ন
উম্মতের ওপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর অহিকারগুতলার মতিয
সবথপ্রথম ও প্রিান অহিকার হতলা োাঁর ঈমান আনয়ন করা এবং োাঁর
হরসালােতক সেয বতল মমতন মনওয়া। সু েরাং ময বযহক্ত সবথতশষ নবী হহতসতব
মুহাম্মাদু র রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর ওপর ঈমান আনতে
পাতর হন, মস বযহক্ত কাহফর, যহদও মস োাঁর পূ তবথ আগে সকল নবী ও রাসূ তলর
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ওপর ঈমান আনয়ন কতর। কারণ, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামতক
অস্বীকার করা মাতন আল্লাহ ো‘আলাতক অস্বীকার ও হমথযা প্রহেপন্ন করা। আর
হেহন ময হকোব নাহযল কতরতেন এবং ময রাসূ ল মপ্ররণ কতরতেন, ো অস্বীকার
করা।
আর আল-কুরআন পহরপূ ণথ হতয় আতে এমন কেগুতলা আয়াে িারা, মযগুতলা
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর ওপর ঈমান আনয়ন করা, োাঁর
অনু সরণ ও আনু গেয করার জনয হনতদথশ কতর, আরও হনতদথশ কতর োাঁর পথ ও
হনয়মনীহেগুতলা মথতক হবিুযহের বযপাতর সেকথ ও সাবিান থাকার জনয। আল্লাহ
ো‘আলা বতলন:

َ
َّ ْ
َ َ ول ِّۦۡ َۡوٱنلُّورۡٱ ََّّلِّيۡۡأ
]١ :نلَاۡ﴾ [اتلغابن
ۡ نز
ِّۡ فام ُِّنواۡۡب ِّٱَّلل َِّۡو َر ُس
ۡ ﴿
ِّ

“অেএব, মোমরা আল্লাহ, োাঁর রাসূ ল ও ময নূ র আমরা নাহযল কতরহে োতে
ঈমান আন।” [সূ রা আে-োগাবূ ন, আয়াে: ৮]
আল্লাহ ো‘আলা আরও বতলন:
ْ ُ َ َ َ َّ ُ
َ ُ ُ َ َّ
َ ۡء َام ُنواْۡۡبٱ ََّّلل
َ ونۡٱ ََّّل
َ ِّين
]٨١ :وا﴾ [احلجرات
ۡ ول ِّۦۡثمۡلمۡۡيرۡتاب
ِّۡ ِّۡو َر ُس
﴿إِّنماۡٱلۡمؤۡمِّن
ِّ
“োরাই মো মুহমন, যারা আল্লাহ ও োাঁর রাসূ তলর ওপর ঈমান এতনতে, োরপর
সতেহ মপাষণ কতর হন।” [সূ রা আল-হুজুরাে, আয়াে: ১৫]
আর মুহাম্মাদু র রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর ওপর ঈমান
আনয়তনর হবষয়হিতক আল্লাহ ো‘আলা শাহস্ত মথতক রক্ষা পাওয়ার কারণ বতল
বণথনা কতরতেন। সু েরাং হেহন বতলন:
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َ َ َ
ُ
ُ َ َ َ َ ُ ُّ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َ
َّ َ
ُ
ِّۡۡتؤۡم ُِّنونۡۡب ِّٱَّلل١٠ۡۡابۡأ ِِّلم
ذ
ع
ۡ
ِّن
ۡ
مۡم
يك
نج
ۡ لَعۡت
ۡ ۡۡيأيهاۡٱَّلِّينۡءامنواۡهلۡۡأدلكم
ۡ ﴿
ِّ ِّجرةۡۡت
ٍ
]٨٨ ،٨١ :﴾ [الصف.....ۡول ِّۦ
ِّۡ َو َر ُس
“মহ ঈমানদারগণ! আহম হক মোমাতদরতক এমন এক বযবসার সন্ধান মদব, যা
মোমাতদরতক রক্ষা করতব যন্ত্রণাদায়ক শাহস্ত মথতক? ো এই ময, মোমরা আল্লাহ ও
োাঁর রাসূ তলর ওপর ঈমান আনতব .....।” [সূ রা আস-সাফ, আয়াে: ১০–১১]
আর আল্লাহ ো‘আলা সু স্পষ্টভাতব বণথনা কতর হদতয়তেন ময, আল্লাহ ও োাঁর
রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর প্রহে অহবশ্বাস এবং োাঁতদর হবতরাহিো
করার হবষয়হি ধ্বংস ও যন্ত্রণাদায়ক শাহস্তর কারণ। আল্লাহ ো‘আলা বতলন:
َ
َ ُ َ َ َّ َّ َ ُ َ ُ َ َ َ َّ
َ
َ َّ ﴿ َۡذل َِّك ۡب َأ َّن ُهمۡ ۡ َشٓا ُّقوا ْۡٱ
َ َّلل
﴾١٣ۡاب
ۡ ولۥۡ ۡ َو َمنۡيُشاق ِِّّق ۡٱَّللۡورس
ُۡ ۡو َر ُس
ِّ
ِّ ولۥ ۡفإِّن ۡٱَّللۡشدِّيدۡٱلۡعِّق
]٨١ :[االنفال

“এিা এ জতনয ময, োরা আল্লাহ ও োাঁর রাসূ তলর হবতরাহিো কতরতে। আর
মকউ আল্লাহ ও োাঁর রাসূ তলর হবতরাহিো করতল আল্লাহ মো শাহস্ত দাতন
কতঠার।” [সূ রা আল-আনফাল, আয়াে: ১৩]
আল্লাহ ো‘আলা আরও বতলন:
َ
َ
َ َ َ َ
َّ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ٗ َّ َ َ َ ُ َ
َّۡۡللۡل ُهمۡۡ ۡذل ِّكۡبِّأن ُهم
﴿ٱسۡ َتغۡفِّرۡۡل ُهمۡۡأوۡۡلۡتسۡ َتغۡفِّرۡۡل ُهمۡۡإِّنۡتسۡ َتغۡفِّرۡۡلهمۡۡسبۡعِّنيۡمرۡةۡفلنۡيغۡفِّرۡٱ
َّ ْ َ َ
َ َّلل َۡل َۡيهۡدِّيۡٱلۡ َقوۡ َمۡٱلۡ َۡفسِّ ق
ُ َّ ول ِّۦۡۡ َۡوٱ
]١١ :﴾ [اتلوبة٨٠ِّۡني
ِّۡ كف ُرواۡۡب ِّٱَّلل َِّۡو َر ُس
“আপহন োতদর জনয ক্ষমা প্রাথথনা করুন অথবা োতদর জনয ক্ষমা প্রাথথনা না
করুন একই কথা। আপহন সত্তর বার োতদর জনয ক্ষমা প্রাথথনা করতলও
আল্লাহ োতদরতক কখনই ক্ষমা করতবন না। এিা এ জতনয ময, োরা আল্লাহ ও
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োাঁর রাসূ তলর সাতথ কুফুরী কতরতে। আর আল্লাহ ফাতসক সম্প্রদায়তক হহদায়াে
মদন না।” [সূ রা আে-োওবাহ, আয়াে: ৮০]
আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম জাহনতয় হদতয়তেন ময, এমন প্রতেযক
বযহক্তই জাহান্নাতমর অহিবাসী হতব, ময বযহক্ত োাঁর আগমতনর কথা শুতনতে,
অথি োাঁর হরসালাতের ওপর ঈমান আতন হন। (আ‘উযু হবল্লাহ)। নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম বতলন:

َ ُ َ ُ ٌّ َ ْ َ َ َ ٌّ ُ َ ُ ذ
َ ْ ٌ َ َ َُ َْ َ
َ « َو ذ َ ْ ُ ُ َ ذ
 ث ذم ي ُموت َول ْم،اِن
ِ
ِ  ال يسمع ِِب أحد ِمن ه ِذهِ األم ِة يهو ِدى وال نْص، ِاَّلى نفس حمم ٍد بِي ِده
َ
ُ
ذ
َ ْ ْ َ َ ذ
ُ ْ ْ
ْ ُْ
ذ
.»ار
ِ ِيؤ ِمن ب
ِ اَّلى أر ِسلت بِ ِه إِال َكن ِمن أصح
ِ اب انل

“যাাঁর হাতে মুহাম্মাতদর জীবন োাঁর নাতম শপথ কতর বলহে! এ উম্মতের
(জাহের) ময মকউ আমার বযাপাতর শুনল িায় মস ইয়াহূ দী হউক, হিষ্টান হউক।
অেঃপর ময হরসালাে হদতয় আমাতক পাঠাতনা হতয়তে োর ওপর ঈমান না
এতনই মস মারা মগল, মস বযহক্ত জাহান্নাতমর অহিবাসীতদর অিভুথক্ত হতব।”1
আর এিা এ জনয ময, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর হরসালাতের
হবষয়হি সকল মানু তষর জনয আবশযকীয়ভাতব প্রতযাজয। মকাতনা সম্প্রদায়তক বাদ
হদতয় মকাতনা হবতশষ সম্প্রদাতয়র জনয নয়। মযমনহি আল্লাহ ো‘আলা বতলতেন:
َ ٗ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ
َ علَم
]٨١١ :﴾ [االنبياء١٠٧ۡني
ۡ نكۡإِّلۡر
ۡ ۡ﴿وماۡۡأرۡسل
ِّ ۡ ۡح ۡةۡل ِّل
“আর আমরা মো আপনাতক সৃ হষ্টকুতলর জনয শুিু রহমেরূতপই পাহঠতয়হে।”
[সূ রা আল-আহিয়া, আয়াে: ১০৭]
আল্লাহ ো‘আলা আরও বতলন:
1

সহীহ মুসহলম, হাদীস নং ৪০৩
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َ
َ َّ َ َ َ َ َ َ
َ َ
ََ ٗ َ
َّ ۡكٓا َّف ٗۡةۡل
َ َ ۡاۡو َۡلك َِّّنۡأَك
َ ِّير
ِّ ََّثۡٱنل
ِّ ِّلن
:﴾ [سبا٢٨ۡاسۡل َۡيعۡل ُمون
ۡٗ اۡونذ
ۡ ِّاسۡبش
ي
نكۡإِّل
ۡ ۡ﴿وماۡۡأرۡسل
]٢١
“আর আমরা মো আপনাতক সমগ্র মানু তষর জনযই সু সংবাদদাো ও
সেকথকারীরূতপ মপ্ররণ কতরহে; হকন্তু অহিকাংশ মানু ষ ো জাতন না।” [সূ রা
সাবা, আয়াে: ২৮]
হিেীয়ে: নবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর আনু গেয করা
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর আনু গেয ও অনু সরণ করা োাঁর ওপর
ঈমান আনয়তনর বাস্তব প্রমাণ। সু েরাং ময বযহক্ত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়াসাল্লাতমর প্রহে হবশ্বাস স্থাপন ও োাঁতক মহব্বে করার (ভাতলাবাসার) দাহব
করল, অেঃপর মস োাঁর হনতদথতশর অনু সরণ করলা না এবং নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম যা মথতক হনতষি কতরতেন এমন হারাম মথতক হবরে
থাকল না, আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর মকাতনা সু ন্নাতের
অনু সরণ করল না, মস বযহক্ত োর ঈমান আনয়ন করার দাহবতে হমথযাবাদী।
কারণ, ঈমান হতলা এমন এক হবষয়, যা অিতরর মতিয হস্থরভাতব অবস্থান কতর
এবং আমল োতক সেয ও বাস্ততব পহরণে কতর।
আল্লাহ ো‘আলা স্পষ্টভাতব বণথনা কতর হদতয়তেন ময, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর অনু সরণকারী ও অনু গে বযহক্ত োড়া অনয মকউ োাঁর
(আল্লাহর) রহমে লাভ করতে পারতব না। আল্লাহ ো‘আলা বতলন:
َ َّ ُ
َ
ُ َ َّ َ َ َ َّ َ ُ ُ َ َ ُ َّ َ َ َّ َ ُ ُ َ َ َ
َ َ َ
َ ح يِت
ِّۡين ۡهمۡأَِب ۡيت َِّنا
ۡوٱَّل
ۡ ۡشءۡ ۡفسأكۡتبهاۡل َِّّلِّين ۡيتقون ۡويؤۡتون ۡٱلزكوۡة
ۡ ۡوس َِّع ۡ ُۡك
ِّ ۡ ﴿ور
ُ
َ ُ َّ َ ُ َّ َ َ َّ
َ
َّ َّولۡٱنل
]٨١١ ،٨١٦ :م﴾ [االعراف
َّۡ ِّ ل
ۡ ِبۡٱ
ۡٱَّلِّينۡيتبِّعونۡٱلرس١٥٦ۡيُؤۡم ُِّنون
ِّ
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“আর আমার দয়া ো মো প্রতেযক বস্তুতক হঘতর রতয়তে। কাতজই আহম ো হলতখ
মদব োতদর জনয যারা োকওয়া অবলিন কতর, যাকাে মদয় ও আমাতদর
আয়ােসমূ তহ ঈমান আতন, যারা অনু সরণ কতর রাসূ তলর, উম্মী (হনরক্ষর)
নবীর।” [সূ রা আল-আ‘রাফ, আয়াে: ১৫৬–১৫৭]
আর আল্লাহ ো‘আলা ঈমান আনয়ন ও আনু গেয করা -এ দু ’হি হবষয়তক
একহত্রে কতর হদতয়তেন এবং োতক হহদায়াে ও সফলোর অনযেম উপায়
বাহনতয় হদতয়তেন। সু েরাং হেহন বতলন:

َّ َّ ُ َّ َّ َ ُ َّ َ ُ َّ َ َ َّ
َ
َ وباۡع
ً ِّيَۡي ُدونَ ُۡهۥ ۡ َمكۡ ُت
َ لوۡ َرىۡة
َّ ِّند ُهمۡ ِۡف ۡٱ
ۡيل
يِجن
ۡ
ل
ٱ
ۡ
ِّۡو
ۡ
َّل
ل ِّم ۡٱ
ۡ ﴿ٱَّلِّين ۡيتبِّعون ۡٱلرسول ۡٱنل ِِّب ۡٱ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ
َ
َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َّ ُ ُ ُّ ُ َ
ُ
َ
َ وف
ۡۡويَض ُع
بئِّث
ۡ ل
ۡ ب ِّ ۡويحرِّمۡعليۡ ِّهمۡٱ
ۡ ِّ حلۡلهمۡٱلطي
ِّ يَأۡ ُم ُرهمۡۡب ِّٱلۡ َمعۡ ُر
ِّ ۡو َينۡ َهىۡ ُهمۡۡع ِّنۡٱلۡ ُمنك ِّرۡوي
َ َّ َ َ َ َ ُ َ
َ
َ ُّۡوٱ َّت َب ُعواْۡٱنل
َ ُۡء َام ُنواْۡب ۡهِّۦۡ َو َع َّز ُروه
َ َۡكنَ ۡۡ َعلَيۡهمۡۡ ۡفَٱ ََّّل
ُ َ َۡون
َ ِّين
ۡور
َۡ َُصوه
لغۡ ۡللۡٱل ِّ يِت
ۡ صهمۡۡ ۡوٱ
ۡ ِّ عنۡ ُهمۡۡإ
ِّ
ِّ
َ
ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َّ
]٨١١ :﴾ [االعراف١٥٧ۡلئِّكۡه ُمۡٱلۡ ُمفۡل ُِّحون
ۡ نزلۡمع ۡهۥۡۡأو
ِّ ٱَّلِّيۡۡأ
“যারা অনু সরণ কতর রাসূ তলর, উম্মী নবীর, যার উতল্লখ োরা োতদর কাতে
োওরাে ও ইহিতল হলহপবদ্ধ পায়, হযহন োতদরতক সৎকাতজর আতদশ মদন,
অসৎকাজ মথতক হনতষি কতরন, োতদর জনয পহবত্র বস্তু হালাল কতরন এবং
অপহবত্র বস্তু হারাম কতরন। আর োতদরতক োতদর গুরুভার ও শৃ ংখল হতে
মুক্ত কতরন যা োতদর ওপর হেল। কাতজই যারা োর ওপর ঈমান আতন, োতক
সম্মান কতর, োতক সাহাযয কতর এবং ময নূ র োর সাতথ নাহযল হতয়তে মসিার
অনু সরণ কতর, োরাই সফলকাম।” [সূ রা আল-আ‘রাফ, আয়াে: ১৫৭]
অনু রূপভাতব রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর হহদায়াে মথতক যারা
মুখ হফহরতয় মনয় এবং োাঁর হনতদথতশর হবতরাহিো কতর, আল্লাহ ো‘আলা
োতদরতক যন্ত্রণাদায়ক শাহস্তর হুমহক হদতয়তেন। সু েরাং হেহন বতলন:
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َ ٌ َ َ َُ ُ َ ٌَ
َ َ ُ َ ُ َ َّ َ َ َ
َ ۡعنۡۡأَمۡرۡه ِّۦۡۡأَنۡتُ ِّص
:﴾ [انلور٦٣ۡابۡأ ِِّل ٌم
يب ُهمۡۡف ِّتۡنةۡأوۡۡي ِّصيبهمۡۡعذ
﴿فلۡيحۡذرِّۡٱَّلِّينُۡيال ِّفون
ِّ
]٦١

“কাতজই যারা োাঁর আতদতশর হবরুদ্ধািরণ কতর োরা সেকথ মহাক ময, হবপযথয়
োতদর ওপর আপহেে হতব অথবা আপহেে হতব োতদর ওপর যন্ত্রণাদায়ক
শাহস্ত।” [সূ রা আন-নূ র, আয়াে: ৬৩]
আর আল্লাহ ো‘আলা ঝগড়া-হববাদ ও মোননতকযর সময় নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর ফয়সালা ও হসদ্ধাতির অনু সরণ করতে হনতদথশ
হদতয়তেন, যা মূ লে আল্লাহরই ফয়সালা। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়াসাল্লাম হনতজর মখয়াল খুহশ মে মকাতনা কথা বলতেন না। আল্লাহ ো‘আলা
বতলন:
َ
ُ ُ ُ
َ َ
َّ َ
َّ َ ُّ َ
﴾ِلَوۡ ِّم ۡٱٓأۡلخ ِِّّۡر
ۡ ِّۡوٱ
َۡ نتمۡ ۡتؤۡم ُِّنون ۡۡب ِّٱَّلل
ِّۡوٱ َّلر ُسو ِّل ۡإِّن ۡك
َۡ ۡشءۡ ۡف ُردوهُ ۡإَِّل ۡٱَّلل
ۡ ن َزعۡ ُتمۡ ۡ ِِّف
َۡ ﴿فإِّن ۡت
]١٥ :[النساء

“অেঃপর মকাতনা হবষতয় মোমাতদর মতিয মেতভদ ঘিতল ো উপস্থাহপে কর
আল্লাহ ও রাসূ তলর হনকি, যহদ মোমরা আল্লাহ ও আতখরাতে ঈমান এতন থাক।”
[সূ রা আন-হনসা, আয়াে: ৫৯]
আর োাঁর হবিাতরর প্রহে মতনর ঘৃ ণা হনতয় োাঁর হনকি হবিাতরর আতবদন
করতলও যতথষ্ট হতব না; বরং আবশযক হতলা োাঁর হবিাতরর প্রহে মতনর
উদারো প্রদশথন কতর এবং োাঁর হনতদথশতক এমনভাতব মমতন মনওয়া, মযখাতন
মকাতনা প্রকার আপহত্ত থাকতব না। আল্লাহ ো‘আলা বতলন:
ُ َ ْ ُ َ َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َّ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ
ۡجاۡم َِّّما
ۡٗ ِۡفۡأنفسِّ ِّۡهمۡۡ َح َر
ۡ ِّ َۡيدوا
ۡ ﴿فَلۡوربِّكۡلۡيؤۡمِّنونۡح
ِّ  يِتُۡيكِّموكۡفِّيماۡشجرۡبيۡنهمۡۡثمۡل
َ ْ
َ َ ۡقَ َضي
]٦١ :﴾ [النساء٦٥ِّۡيما
ۡٗ ۡوي ُ َسل ُِّمواۡتسۡل
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“হকন্তু না, আপনার রতবর শপথ! োরা মুহমন হতব না যেক্ষণ পযথি োরা
হনতজতদর হববাদ-হবসিাতদর হবিার ভার আপনার ওপর অপথণ না কতর।
অেঃপর আপনার মীমাংসা সম্পতকথ োতদর মতন মকাতনা হিিা না থাতক এবং
সবথািকরতণ ো মমতন মনয়।” [সূ রা আন-হনসা, আয়াে: ৬৫]
ইমাম ইবনু ল কাইতয়যম রহ. বতলন: “আল্লাহ ো‘আলা শপথ করার মেষ্ঠ হবষয়
িারা এখাতন শপথ কতরতেন, আর ো হতলা হেহন স্বয়ং হনতজই হনতজর নাতম
শপথ কতরতেন, আর শপতথর প্রাসহঙ্গক হবষয়হি হতলা োতদর জনয ঈমান
সাবযস্ত হতব না এবং োরা ঈমানদার বতলও গণয হতব না, যেক্ষণ না োরা
োতদর মিযকার সকল ি্দ্ব-সংঘাতের হবষতয়/দীতনর সাহবথক হবষতয় রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামতক হবিারক হহতসতব গ্রহণ করতব। শুিু এিাই
নয়, (বরং োরা মুহমন হতে পারতব না) যেক্ষণ না এর সাতথ সংযু ক্ত হতব োাঁর
হবিার-মীমাংসার প্রহে োতদর উদার মন-মানহসকো, মযখাতন োরা োতদর মতন
োাঁর হবিার-ফয়সালা ও হসদ্ধাতির প্রতে মকাতনা প্রকার সংকীণথো ও সীমাবদ্ধো
অনু ভব করতব না; বরং োাঁর হবিার-মীমাংসাতক উদার হিতত্ত গ্রহণ কতর হনতব
এবং োতক মমতন মনওয়ার মািযতম স্বাগে জানাতব।” অেঃপর নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর আনু গেয ও অনু সরণ করার হবষয়হির সাতথ অবশযই
সংযু ক্ত থাকতে হতব োাঁর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর) প্রহে গভীর
ভাতলাবাসা ও মহব্বে; আর এিা হতলা উম্মতের উপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়াসাল্লাতমর অহিকারসমূ হ মথতক েৃেীয় অহিকার।
েৃেীয়ে: নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামতক ভাতলাবাসা
প্রকৃে মুহমতনর জনয আবশযক হতলা োর অিতরর মহণতকাঠা মথতক রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামতক ভাতলাবাসা; কারণ, রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
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‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম হতলন োর ঈমাতনর উপলক্ষ, জাহান্নাম মথতক োর মুহক্তর
উপায় এবং দু হনয়া ও আহখরাতে োর মসৌভাতগযর মূ লসূ ত্র।
আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম োাঁতক মহব্বে করার মহান মানদণ্ড
স্পষ্ট ভাষায় বতল হদতয়তেন। হেহন বতলন:
َ ْ
َ َ ُْ َ َ ُ ُ ْ َ ذ َ ُ َ َ َ ذ
َ مجع
ََْ
اَلهِ َو ذ
.»ني
ِ انل
ِ ِ َلهِ َو َو
ِ «ال يؤ ِم ُن أحدكم حَّت أكون أحب إَِلْ ِه ِمن َو
ِ اس أ
“মোমাতদর মকউ েেক্ষণ পযথি পূ ণথ মুহমন হতে পারতব না, যেক্ষণ না আহম
োর হনকি োর সিাতনর মিতয়, োর হপোমাোর মিতয় এবং দু হনয়ার সকল
মানু তষর মিতয় সবথাহিক হপ্রয় হতে পারব।”2 সু েরাং ময মানু ষহি রাসূ লুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামতক ভাতলাবাসতব না, মস আতদৌ মুহমন নয়, যহদও
মুসহলমগতণর নাতম োর নাম রাখা হয় এবং োতদর মাতঝই মস বসবাস কতর;
এমনহক যহদও মস হনয়হমেভাতব ইবাদে কতর ও ইসলামী অনু ষ্ঠানগুতলা পালন
কতর (েবুও মস মুহমন নয়)।
আরও আবশযক হতলা আল্লাহ ো‘আলা বযেীে বাহক সকল হপ্রয় বযহক্ত বা বস্তুর
ওপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর মহব্বেতক (ভাতলাবাসাতক) স্থান
মদওয়া। সু েরাং োাঁতক ভাতলাবাসার হবষয়হি সিানাহদ ও হপোমাোতক
ভাতলাবাসার মিতয় অতনক মবহশ গুরুত্বপূ ণথ হতব, এমনহক মানু ষ কেৃথক হনজতক
ভাতলাবাসার মিতয়ও োাঁতক ভাতলাবাসার হবষয়হি অতনক বড় হতে হতব; আর
এিা এমন একহি মহান পযথায়, ময পযথাতয় কাহমল (পহরপূ ণথ) মুহমন বযেীে অনয

2

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ১৪; সহীহ মুসহলম, হাদীস নং ১৭৮ (হাদীতসর শব্দগুতলা ইমাম
মুসহলতমর)।
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মকউ মপৌঁেতে পাতর না। মকননা একবার উমার ইবনু ল খাত্তাব রাহদয়াল্লাহু
‘আনহু রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামতক উতদ্দশয কতর বতলন:
َ
َْ
ُّ َ َ َ ْ َ
بإ ذ
ُّ
: انليب صىل اهلل عليه وسلم
 فقال، إِال نفيس، يل ِمن لك يشء
ِ  ألنت أح،«يا رسول اهلل
َْ
َ َْ
َ
َُ ذ
ُ
ذ
 واهلل، ف ِإنه اآلن:  فقال هل ع َم ُر.»أحب ِإَلك ِمن نف ِسك
 واَّلي نفيس بيده حَّت أكون،«ال
َْ
َ
ُّ
ُ اآلن يا
ُّ
.»عمر
« : انليب صىل اهلل عليه وسلم
 فقال هل،أحب إِ ذيل ِمن نفيس
ألنت
“মহ আল্লাহর রাসূ ল! আমার জীবন বযেীে সব হকেু র মিতয় আপহন আমার
হনকি অহিক হপ্রয়। েখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম বলতলন: ‘না,
যার হাতে আমার জীবন োাঁর নাতম শপথ কতর বলহে! যেক্ষণ না আহম মোমার
হনকি মোমার হনতজর জীবতনর মিতয় অহিক হপ্রয় না হব (েেক্ষণ েুহম পহরপূ ণথ
মুহমন নও)। োরপর উমার রাহদয়াল্লাহু আনহু োাঁতক উতদ্দশয কতর বলতলন:
োহতল এখন বলহে, আল্লাহর কসম! অবশযই আপহন আমার কাতে আমার
জীবতনর মিতয়ও অহিক হপ্রয়; অেঃপর োাঁতক লক্ষয কতর নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম বলতলন: ‘এেক্ষতণ, মহ উমার! (েুহম পহরপূ ণথ মুহমন)।”3
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামতক মহব্বে করার মানগে স্তর:
ইমাম ইবন রাজাব বতলন: রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামতক
ভাতলাবাসার হবষয়হি মানগেভাতব দু ’হি স্ততর হবভক্ত:
প্রথম স্তরহি ফরয: আর ো এমন মহব্বে, যার দাহব হতলা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহ ো‘আলার হনকি মথতক যা হনতয় এতসতেন ো
গ্রহণ করা এবং োাঁতক ভাতলাবাসা, সন্তুহষ্ট, সম্মান ও স্বীকৃহে দাতনর মািযতম
গ্রহণ কতর মনওয়া। আর োাঁর সু ন্নাে বা রীহেনীহের বাইতর হগতয় মকাতনাভাতবই
3

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৬২৫৭
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মহদাতয়ে অতেষণ না করা; অেঃপর মসসব হবষতয় োাঁর যথাযথ অনু সরণ করা,
যা হেহন োাঁর ‘রব’-এর পক্ষ মথতক মপৌঁহেতয় হদতয়তেন। মযমন, যেসব হবষতয়
হেহন সংবাদ পহরতবশন কতরতেন, মস মক্ষতত্র োাঁতক সেযবাদী বতল স্বীকৃহে
মদওয়া, হেহন মযসব আবশযকীয় হবষতয় হনতদথশ হদতয়তেন, মস মক্ষতত্র োাঁর
আনু গেয করা এবং মযসব হনহষদ্ধ হবষয় মথতক হেহন হনতষি কতরতেন, ো মথতক
হবরে থাকা; আর োাঁর দীনতক সাহাযয করা এবং ময বা যারা োাঁর হবতরাহিো
কতর, োর হবরুতদ্ধ সামথথয অনু যায়ী হজহাদ করা। সু েরাং এ পহরমাণ মহব্বে
অবশযই থাকতে হতব, ো বযেীে ঈমান পহরপূ ণথ হতব না।
হিেীয় স্তরহি নফল বা অহেহরক্ত:
আর ো এমন মহব্বে, যার দাহব হতলা োাঁতক সু েরভাতব অনু করণ করা এবং
োাঁর িহরত্র, আদব-কায়দা, নফল ‘ইবাদাে, খাবার ও পানীয় গ্রহণ, মপাশাক
পহরিান, স্ত্রীগতণর সাতথ উত্তম বযবহার ইেযাহদ িরতনর পহরপূ ণথ হশষ্টািার ও
পহবত্র িহরতত্রর মক্ষতত্র োাঁর সু ন্নাতের যথাযথ অনু সরণ করা।4
সু েরাং এ মহান নবীতক মহব্বে করা মথতক আমরা মকাথায় আহে?
পহরবার-পহরজন, সিানাহদ ও িন-সম্পতদর ভাতলাবাসার ওপর োাঁর
ভাতলাবাসাতক অগ্রাহিকার মদওয়া মথতক আমারা মকাথায় অবস্থান করহে?
আল্লাহ ো‘আলা বতলন:

4

ইহস্তনশাকু নাসীম আল-উনস ( ) استنشاق نسيم األنس, পৃ . ৩৪, ৩৫
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ُ
َ
ُ َُ َ َ ُ ُ َ ََ ُ ُ َ
ُ ُ َ ُ ُ َ َ َ
َ َ ۡكمۡۡ َوأَمۡ َۡو ٌلۡٱق
َۡتفۡ ُت ُموها
ۡءابَاۡؤكمۡۡ َوأبۡ َناۡؤكمِۡۡإَوخۡ ۡونكمۡۡوأزۡ ۡوجكمۡۡوعشِّ يت
﴿قلۡۡإِّنَۡكن
ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ ُ
َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ ِّۡ ِّۡو َر ُس
َ كمۡم َِّن ۡٱ ََّّلل
ۡج َهادۡ ۡ ِِّف
ۡ ِّ سكِّن ۡترۡضوۡنهاۡ ۡأحب ۡإ
ِل
ۡ تشوۡن ۡك َسادها ۡ َو َم
ۡ ۡ ِّۡجرة
ۡ وت
ِّ ولِّۦ ۡو
َ
َ
ْ
َ َ َ
َ سق
َ َت َّب ُصوا
ُ َّ َّللۡبأمۡرۡه ِّۦۡۡ َۡوٱ
ُ َّ َ َ ۡ َّ ۡح
َ َ َسبيل ِّ ۡهِّۦۡ َف
]٢١ :﴾ [اتلوبة٢٤ِّۡني
ِّ َّللۡل َۡيهۡدِّيۡٱلۡقوۡمۡٱلۡ ۡف
ِّ
ِّ ِّ  يِتۡيأۡ ِِّتۡٱ
“বলু ন, ‘মোমাতদর হনকি যহদ আল্লাহ, োাঁর রাসূ ল এবং োাঁর (আল্লাহর) পতথ
হজহাদ করার মিতয় মবহশ হপ্রয় হয় মোমাতদর হপেৃবগথ, মোমাতদর সিানরা,
মোমাতদর ভ্রাোগণ, মোমাতদর স্ত্রীগণ, মোমাতদর আপনতগাষ্ঠী, মোমাতদর অহজথে
সম্পদ, মোমাতদর বযবসা-বাহণজয যার মো পড়ার আশংকা কর এবং মোমাতদর
বাসস্থান যা মোমরা ভাতলাবাস, েতব অতপক্ষা কর আল্লাহ োাঁর হনতদথশ হনতয়
আসা পযথি। আর আল্লাহ ফাহসক সম্প্রদায়তক হহদায়াে মদন না।” [সূ রা আেোওবা, আয়াে: ২৪]
িেুথথে: নবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামতক সমথথন ও
সহতযাহগো করা
আর এিা জীহবে ও মৃে অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর
অহিকারসমূ তহর মতিয একহি অেযি মজারাতলা অহিকার; রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর জীবদ্দশায় োাঁর সাহাবীগণ এ গুরুত্বপূ ণথ হবষয়হি
সবথতত্তাম প্ায় বাস্তবায়ন কতরতেন। এই মো সাহাবী কাোদা ইবন নু ‘মান
রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বতলন: “রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামতক একহি
িনু ক হাহদয়া মদওয়া হতলা; ওহুদ যু তদ্ধর হদন রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়াসাল্লাম মস িনু কহি আমার হনকি হস্তাির করতলন। োরপর আহম োর
িারা রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর আতগ আতগ েীর হনতক্ষপ
করলাম, এমনহক মশষ পযথি োর দু ই পাতশর বাাঁকা অংশ গুাঁড়া হতয় মগল, আর
আহম সাবথক্ষহণকভাতব রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর মিহারার
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সামতন দাাঁহড়তয় মথতক আমার মিহারার িারা েীর প্রহেহে করতে থাকলাম।
যখনই মকাতনা েীর রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর মিহারা
মুবারতকর হদতক মিতয় আসে, েখনই আহম আমার মাথাতক ঝুাঁহকতয় হদোম,
যাতে আহম রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর মিহারা মুবারকতক
রক্ষা করতে পাহর !!
আর এ মো সাহাবী ও সভাকহব হাসসান ইবন সাহবে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর কথা
বলহে, হেহন রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর সম্মান ও মযথাদা
রক্ষার কাতজ বযস্ত থাকতেন, এমনহক হেহন এ জনয নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়াসাল্লাতমর পক্ষ মথতক সু ের সু ের প্রসংসা অজথন কতরতেন। মকননা, হেহন
বতলন:

ُ ْ َ ْ
َ
َ َْ ْ ُ ُ ْ
.» ك
َ ْبيل َم َع
ج
و
م
ه
اج
ه
«اهجهم أو
ِ
ِ
ِ
ِ

“েুহম োতদর (কাহফরতদর) হনো কর, আর হজবরীল আলাইহহস সালাম মোমার
সাতথ আতেন।”5
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম োাঁর সাহাবীগণতক মুশহরকতদর হবপতক্ষ
োাঁতক সাহাযয-সহতযাহগো করার জনয উৎসাহহে কতরতেন, হেহন বতলন:
ْذ
َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ُّ ُ ْ َ ذ َ َ ُ ْ َ ذ
.»يِق ِِف اْلَن ِة
ِ «من يردهم عنا وهل اْلنة أو هو ر ِف
“ময আমাতদর মথতক োতদরতক প্রহেতরাি করতব, োর জনয জান্নাে রতয়তে,
অথবা মস জান্নাতে আমার সাথী হতব।”6

5

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৩০৪১, ৩৮৯৭ ও ৫৮০১; সহীহ মুসহলম, হাদীস নং ৬৫৪২

6

সহীহ মুসহলম, হাদীস নং ৪৭৪২
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আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর মৃেুযর পর প্রহেরক্ষার হবষয়হি হতব
োাঁর সু ন্নাতের মক্ষতত্র, যখন ো অপবাদ প্রদানকারীতদর অপবাদ, জাহহলতদর
হবকৃহে ও বাহেলতদর জাহলয়াহের হশকার হয়। অনু রূপভাতব োাঁর মহান
বযহক্তত্বতক প্রহেরক্ষার বযবস্থা করা, যখন মকউ োাঁতক মে বতল আক্রমণ কতর,
অথবা এমন হবতশষণ িারা োাঁতক হবতশহষে কতর, যা োাঁর শান ও মযথাদার
সাতথ এতকবাতরই মবমানান। আর এ যু তগ দু নথাম বা কুৎসা রিাতনার মে
আক্রমতণর হার অতনক পহরমাতণ মবতড় মগতে, যার িারা োরা ইসলাতমর নবী
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর উপর অপবাদ আতরাপ কতর যাতে;
আর এ অবস্থায় মগািা উম্মতের আবশযকীয় দাহয়ত্ব হতলা োতদর নবীতক
প্রহেরক্ষার জনয যথাসম্ভব শহক্ত ও বল প্রতয়াতগর সকল উপায় অবলিন করা,
যাতে ঐসব দু ষ্ট মলাকগুতলা ঐ জােীয় উতদ্দশয প্রতণাহদে ববথর আক্রমণ মথতক
হবরে থাতক, যার মূ ল উতদ্দশয ও লক্ষয হতলা মানু ষতক ইসলাম ও মুসহলমগণ
মথতক ভয় মদহখতয় োহড়তয় মদওয়া।
পঞ্চমে: নবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর দাও‘য়ােতক
সম্প্রসারণ করা
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর অহিকার পূ রতণর অনযেম একহি
হদক হতলা ইসলাম প্রসাতরর কাজ করা এবং প্রতেযক জায়গায় োাঁর বাণী প্রিার
করা। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম বতলন:
َ
َ ُ ِّ
.»«بَلغوا ع ِِّّن َول ْو آيَة
“মোমরা আমার পক্ষ মথতক মপৌঁহেতয় দাও, যহদও ো একহি আয়াে হয়।”

7

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ৩২৭৪

7
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নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম আরও বতলন:
َ َ ٌْ َ
َ َُ ْ َ ْ َ ذ
ُ َ َ َ ُ ْ َ
.»ْي لك ِم ْن أن يَكون لك محْ ُر انلذ َع ِم
اَّلل بِك َر ُجال َوا ِحدا خ
«ألن يه ِدى
“মোমার িারা আল্লাহ ো‘আলা কেৃথক একজন মানু ষতক হহদায়াে করািা
মোমার জনয লাল উতির মাহলক হওয়া মথতক অতনক মবহশ উত্তম।”8 আর নবী
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম আরও সংবাদ হদতয়তেন এ বতল:
ُ ٌ َ ُ ِّ َ
َ َمم يَ ْو َم الْقي
َ ك ُم األ
.»ام ِة
ِ
ِ«ف ِإِن مَكثِر ب
“আহম হকয়ামতের হদন মোমাতদরতক হনতয় অনযানয উম্মতের ওপর
সংখযাগহরষ্ঠো মদখাতবা।”9 আর উম্মতের সংখযা বৃ হদ্ধর অনযেম কারণ হতলা
আল্লাহর হদতক দা‘ওয়াে মদওয়ার কাজ করা এবং আল্লাহর দীতনর মতিয দতল
দতল মলাকজতনর প্রতবশ, আর আল্লাহ ো‘আলা সু স্পষ্টভাতব বণথনা কতর
হদতয়তেন ময, োাঁর হদতক দা‘ওয়াে মদওয়ার কাজহি হতলা রাসূ লগণ ও োাঁতদর
অনু সারীতদর প্রিান দাহয়ত্ব ও কেথবয। সু েরাং হেহন বতলন:
َّ
َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ ُ َ
َ ُ
]٨١١ :ن﴾ [يوسف
ۡ ِّ ي ٍةۡأناۡۡ َو َم ِّنۡٱت َب َع
لَعۡب ِّص
ۡ َِّّۡلل
ۡ يلۡأدۡعوۡاۡإَِّلۡٱ
ۡ ِّ ِّ ه ِّذ ۡه ِّۦۡ َسب
ۡ ۡۡ﴿قل
“বলু ন, ‘এিাই আমার পথ, আল্লাহর প্রহে মানু ষতক আহম ডাহক মজতন-বুতঝ, আহম
এবং যারা আমার অনু সরণ কতরতে োরাও।” [সূ রা ইউসূ ফ, আয়াে: ১০৮]
আল্লাহ ো‘আলা আরও বতল হদতয়তেন ময, দাওয়াতের কাতজ মযসব কথা বলা
হয়, মসগুতলা হতলা সতবথাত্তম কথা। হেহন বতলন:

8

সহীহ বু খারী, হাদীস নং ২৮৪৭ ও ৩৯৭৩; সহীহ মুসহলম, হাদীস নং ৬৩৭৬

9

আহমাদ ও সু নাতনর সংকলকবৃ ে।
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َ َ َ َ َّ َ َ َ َّ ٗ َ ُ َ َ َ َ
ٗ ۡصل
َ اۡوقَ َالۡإنَّنۡم َِّنۡٱلۡ ُمسۡلِّم
َ ِّح
:﴾ [فصلت٣٣ۡني
ۡ
ۡ
َۡإَِّلۡٱَّللِّۡوع ِّمل
ۡ لۡمِّمنۡد
ۡ ۡ﴿ومنۡۡأحۡسنۡقو
ِّ
ِّ
ِّ
]١١

“আর োর মিতয় কার কথা উত্তম, ময আল্লাহর হদতক আহ্বান জানায় এবং
সৎকাজ কতর। আর বতল, ‘অবশযই আহম মুসহলমতদর অিভুথক্ত।” [সূ রা
ফুহসসলাে, আয়াে: ৩৩]
সু েরাং এ উম্মতের জনয আবশযক হতলা- োরা োতদর দাহয়ত্ব ও কেথবযতক
আাঁকতড় িরতব, যা পালন করার জনয আল্লাহ ো‘আলা োতদরতক সৃ হষ্ট কতরতেন,
আর ো হতলা আল্লাহর হদতক আহ্বান করা, সৎকাতজর আতদশ মদওয়া এবং
অসৎকাতজ হনতষি করা, আর হবতশষ কতর এ যু তগ, ময সমতয় ইসলাতমর
শত্রুরা উম্মতের ওপর উৎপীড়ন কতর িতলতে োতদরতক ধ্বংস ও হনঃতশষ কতর
মদওয়ার উতদ্দতশয; আর আল্লাহর একাি অনু গ্রতহ কখনও োতদর এ লক্ষয
অহজথে হতব না, যেক্ষণ এ উম্মে োতদর আহকদা-হবশ্বাসতক মজবুেভাতব িারণ
করতব এবং োতদর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর হহদায়াে ও
হনতদথশনার অনু সরণ কতর মানু ষতক োতদর রতবর হদতক ডাকতব। আল্লাহ
ো‘আলা বতলন:

ُ ُ َ َ ُ ُ
َ
َُ َ ُ
َ
َّ َ
َ ۡو َتنۡ َهوۡ َن
َ وف
ِّ يۡأ َّم ٍةۡأخۡ ِّر َج ۡۡل َِّّلن
﴾َِّّۡلل
ۡ ۡوتؤۡم ُِّنونۡۡب ِّٱ
ۡع ِّنۡٱلۡمنك ِّر
ۡ ﴿كنتمۡۡخ
ِّ اسۡتأۡ ُم ُرونۡۡب ِّٱلۡ َمعۡ ُر
]٨٨١ :[ال عمران

“মোমরাই মেষ্ঠ উম্মে, মানব জাহের জনয যাতদর সৃ হষ্ট করা হতয়তে। মোমরা
সৎকাতজর হনতদথশ হদতব, অসৎকাতজ হনতষি করতব এবং আল্লাহর ওপর ঈমান
আনতব।” [সূ রা আতল ইমরান, আয়াে: ১১০]
ষষ্ঠে: নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামতক সম্মান করা
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আর এিাও নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর অনযেম একহি অহিকার, ময
বযাপাতর অতনক মানু ষ অবতহলা কতর। আর আল্লাহ ো‘আলা বতলন:

َ َ ٗ َ ُ َ ٗ َ َ َ َ َ َّ
َُ ُ ُ ََُ
َّ ْ
ُ وهُۡ َوت ُ َسب
ُۡحوه
ۡ ۡوت َوق ُِّر
ول ِّۦۡوتع ِّزروه
ِّۡ ۡ ِّلُؤۡم ُِّنواۡۡب ِّٱَّلل َِّۡو َر ُس٨ِّۡيرا
ۡٗ اۡونذ
ۡ ِّ ۡش ِّه ۡداۡومب
ش
ۡ نك
ۡ ۡ﴿إِّناۡۡأرۡسل
ِّ
ً ََ َٗ ُ
]٥ ،١ :﴾ [الفتح٩ۡبكۡرۡةۡوأصِّ يَل
“হনশ্চয় আমরা আপনাতক মপ্ররণ কতরহে সাক্ষীরূতপ, সু সংবাদদাো ও
সেকথকারীরূতপ, যাতে মোমরা আল্লাহ ও োাঁর রাসূ তলর ওপর ঈমান আন এবং
োাঁর শহক্ত মযাগাও ও োাঁতক সম্মান কর; আর সকাল-সন্ধযায় োাঁর পহবত্রো ও
মহহমা মঘাষণা কর।” [সূ রা আল-ফােহ, আয়াে: ৮–৯]
ইবন সা‘দী রহ. বতলন: অথথাৎ মোমরা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামতক
সম্মান ও েদ্ধা কর এবং োাঁর অহিকারসমূ হ আদায় কর, মযমহনভাতব মোমাতদর
েত্ত্বাবিান করার জনয োাঁর মহান অনু গ্রহ ও দয়া হেল।”10
বস্তুে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর সাহাবীগণ োাঁতক অতনক মবহশ
ভহক্ত, েদ্ধা ও সম্মান করতেন। মকননা, যখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ
ওয়াসাল্লাম কথা বলতেন, েখন োাঁরা োাঁর উতদ্দশয নীরতব মাথা নে কতর
থাকতেন, এমনহক মতন হে মযন োাঁতদর মাথার উপর পাহখ বতস আতে।
আর যখন আল্লাহ ো‘আলার বাণী:

َ َ َ َّ
َ ْ
َ
َ
ُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َ
َ ۡك
َ كمۡۡفَوۡ َق
ۡجهۡ ِّر
ۡلۥۡۡب ِّٱلۡقوۡ ِّل
ُۡ ۡت َه ُروا
ۡ ۡول
ِب
نل
ٱ
ۡ
ت
و
ۡ
ۡص
يأيهاۡٱَّلِّينۡءامنواۡلۡترۡفعوۡاۡأصۡ ۡوت
ۡ ﴿
ِّ
ِّ ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ َ
ُ
ُ كمۡۡ َوأ
]٢ :﴾ [احلجرات٢ۡنتمۡۡلۡتشۡ ُع ُرون
مل
ۡ ۡنۡت َب َطۡأع
ۡ ضكمِۡۡلِّ َعۡ ٍضۡأ
ِّ َۡبع

10

োফসীরু ইবন সা‘দী, পৃ . ৭৩৬
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(মহ ঈমানদারগণ! মোমরা নবীর কন্ঠস্বতরর উপর হনতজতদর কন্ঠস্বর উাঁিু কতরা
না এবং হনতজতদর মতিয মযভাতব উচ্চস্বতর কথা বল োর সাতথ মসরূপ উচ্চস্বতর
কথা বতলা না; এ আশঙ্কায় ময, মোমাতদর সকল কাজ হবনষ্ট হতয় যাতব অথি
মোমরা উপলহিও করতে পারতব না।) [সূ রা আল-হুজুরাে, আয়াে: ২] নাহযল
হয়, েখন আবূ বকর রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বতলন: “আল্লাহর কসম! োর পতর
আহম আপনার সাতথ শুিু মগাপন হবষতয়র আলাপকারীর মতোই িুতপ িুতপ কথা
বলব। আর উমার রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু ও অনযানয সাহাবীগণও এরূপ করতেন,
এমনহক মশষ পযথি োাঁতদর বযাপাতর আল্লাহ ো‘আলা এ আয়াে নাহযল কতরন,
َ
َ ُّ ُ َ َ َّ َّ
َ َ ْ ُ َّ
َ ِّينۡٱمۡ َت
َ ونۡأَصۡ َۡو َت ُهمۡۡع
َ َُّللۡقُل
ُ َّ ح َنۡٱ
ُ ۡر
َ ِّند
َ كۡٱ ََّّل
ۡوب ُهمۡۡل َِّّلتقۡ َوىۡۡل ُهم
ل ِّئ
ۡ ولۡٱَّللِّۡأو
س
﴿إِّنۡٱَّلِّينۡيغض
ِّ
َ َّمغۡف َِّرةۡۡ َوأَجۡ ٌر
ٌ ۡعظ
]١ :﴾ [احلجرات٣ِّۡيم
“হনশ্চয় যারা আল্লাহর রাসূ তলর সামতন হনতজতদর কন্ঠস্বর নীিু কতর, আল্লাহ
োতদর অিরতক োকওয়ার জনয পরীক্ষা কতর হনতয়তেন। োতদর জনয রতয়তে
ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।” [সূ রা আল-হুজুরাে, আয়াে: ৩]
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর মৃেুযর পর োাঁতক সম্মান করা:
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর মৃেুযর পর োাঁতক সম্মান করার হবষয়হি
হতব োাঁতক অনু সরণ করার মািযতম, োাঁর হনতদথশতক েদ্ধার সাতথ মমতন মনওয়ার
মািযতম, োাঁর হবিানতক গ্রহণ কতর মনওয়ার মািযতম, োাঁর বাণীর সাতথ আদব
রক্ষা কতর িলার মািযতম এবং মকাতনা বযহক্তর মে অথবা মাযহাতবর মদাহাই
হদতয় োাঁর হাহদতসর হবতরাহিো না করার মািযতম। ইমাম শাতফঈ রহ. বতলন:
“মুসহলমগণ এ কথার ওপর ঐকযবদ্ধ (ইজমা) হতয়তেন ময, যার হনকি
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর সু ন্নাতের হবষয়হি পহরষ্কারভাতব
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প্রমাহণে হতয়তে, োর জনয মকাতনা বযহক্তর কথায় ো (সু ন্নাে) বজথন করা ববি
নয়।”
সাফওয়ান ইবন সু লাইতমর হনকি যখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর
আতলািনা হে, েখন হেহন কাাঁদতেন, অেঃপর হেহন কাাঁদতেই থাকতেন, মশষ
পযথি মলাকজন োর হনকি মথতক উতঠ মযতেন এবং োতক মরতখ িতল মযতেন।
সপ্তমে: যখনই নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর আতলািনা হতব েখনই
োাঁর প্রহে দু রূদ পাঠ করা
আল্লাহ ো‘আলা মুহমনগণতক োাঁর নবীর প্রহে সালাে পাঠ করতে হনতদথশ
হদতয়তেন। আল্লাহ ো‘আলা বতলন:

َ َ
َ َ َ ُّ
َ َ َ َ َ َّ َّ
َ ْ ۡص ُّلوا
َ ْ ۡء َام ُنوا
ً ۡعلَيۡه َِّۡو َسل ُِّمواْۡتَسۡل
َ يأ ُّي َهاۡٱ ََّّل
َ ِّين
﴾٥٦ِّۡيما
ۡ ِۡب
ِّۡ ِّ َّلئِّك َت ُۡهۥۡيُ َصلونۡلَعۡٱنل
ۡ ﴿إِّنۡٱَّللۡوم
]١٦ :[االحزاب

“হনশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা কতরন এবং োাঁর হফহরশোগণ নবীর জনয
মদা‘আ-ইতস্তগফার কতরন। মহ ঈমানদারগণ! মোমরাও নবীর ওপর সালাে পাঠ
কর এবং োতক যথাযথভাতব সালাম জানাও।” [সূ রা আল-আহযাব, আয়াে:
৫৬]
আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম বতলন:
َ ُ َ ْ َ ذ َ َذ َ َ َ ذ ذ
ْ
.»اَّلل َعليْ ِه بِ َها َعْشا
«من صىل ىلع صالة صىل
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“ময বযহক্ত আমার ওপর একবার সালাে পাঠ করতব, োর হবহনমতয় আল্লাহ
োর ওপর দশবার সালাে মপশ করতবন (প্রশংসা করতবন)।”11
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম আরও বতলন:

ُ ْ ُ ُ َ َُْ َ َ
ت ِعنْ َد ُه فَلَ ْم يُ َص ِّل َ َ ذ
.»َع
«ر ِغم أنف رج ٍل ذ ِكر

“ঐ বযহক্তর নাম িু লামহলন হউক, যার হনকি আমার আতলািনা হয় অথি মস
আমার প্রহে সালাে পাঠ কতর না।”12
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম আরও বতলন:

ْ َ َ َ َ
َ
ُ َ أك
«أَ ْو ََل ذ
َث ُه ْم َ َ ذ
.»َع َصالة
اس ِِب يوم ال ِقيام ِة
ِ انل

“হকয়ামতের হদন মস বযহক্ত আমার সবতিতয় হনকিবেথী হতব, ময আমার ওপর
সবতিতয় মবহশ সালাে পাঠ করতব।”13
সু েরাং হনদথয় আিরণ বা দু বযথ বহাতরর অিভুথক্ত হতলা, মকাতনা মানু ষ কেৃথক
রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর আতলািনা শুনা, অেঃপর োাঁর
ওপর দু রূদ পাঠ করতে কৃপণো করা। ইমাম ইবনু ল কাইতয়যম রহ. োর
‘জালাউল আফহাম হফস সালাে ওয়াস সালাম ‘আলা খাইহরল আনাম সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম’ (جالء األفهام يف الصالة و السالم ىلع خْي األنام صىل اهلل عليه
 )و سلمনামক গ্রত্ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর উপর দু রূদ পাঠ

11

সহীহ মুসহলম, হাদীস নং ৮৭৫

12

হেরহমযী, হাদীস নং ৩৫৪৫

13

হেরহমযী, হাদীস নং ৪৮৪; আলবানী হাদীসহিতক ‘হাসান’ বতলতেন।
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করার অতনক উপকাহরো আতলািনা কতরতেন। সু েরাং আরও মবহশ জানার
জনয ো অিযয়ন করা মযতে পাতর।
অষ্টমে: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর বন্ধুতদরতক বন্ধুরূতপ গ্রহণ করা
এবং োাঁর শত্রুতদরতক ঘৃ ণা করা
আল্লাহ ো‘আলা বতলন:
َ ُ
َ
َ َ َّ
َ ُّ َ ُ
َّ َ
َ ون
َ َّ ۡمنۡۡ َحاۡ َّدۡٱ
َ َّلل
َ ْ ولۥۡ َولَوۡۡ ََكنُوۡا
ۡۡۡءابَاۡ َءهمۡۡأو
ُۡ ۡو َر ُس
ِلَوۡ ِّمۡٱٓأۡلخ ِِّّرۡيواۡد
ۡ ِّۡوٱ
َۡ ۡت ُدۡقوۡ ٗۡماۡيُؤۡم ُِّنونۡۡب ِّٱَّلل
ِّ ﴿ل
َ
ُ
َ
َ
ُُ
ُ َ َ َ
َ َ َ َ ۡ َ ي َت ُهمۡ ۡأ ْو
َ َِّأبۡ َناۡ َء ُهمۡ ۡأوۡ ۡإخۡ َۡو َن ُهمۡ ۡأوۡ ۡ َعش
﴾ۡوأيَّ َدهمۡب ِّ ُروحۡ ۡمِّنۡ ُۡه
يمن
ۡ ل
ِّۡ ِۡف ۡقلوب ِّ ِّه ُم ۡٱ
ِّ لئِّك ۡكتب
ِّ
]٢٢ :[املجادلة

“আপহন পাতবন না আল্লাহ ও আহখরাতের ওপর ঈমানদার এমন মকান
সম্প্রদায়, যারা ভাতলাবাতস োতদরতক যারা আল্লাহ ও োাঁর রাসূ তলর হবরুদ্ধািারণ
কতর, মহাক না এ হবরুদ্ধািারীরা োতদর হপো, পুত্র, ভাই অথবা এতদর জ্ঞাহেমগাষ্ঠী। এতদর অিতর আল্লাহ হলতখ হদতয়তেন ঈমান এবং োতদরতক শহক্তশালী
কতরতেন োাঁর পক্ষ মথতক রূহ িারা।” [সূ রা আল-মুজাদালা, আয়াে: ২২]
আর োাঁতক বন্ধু হহতসতব গ্রহণ করার অনযেম হবষয় হতলা: রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর সাহাবীগণতক বন্ধুরূতপ গ্রহণ করা, োাঁতদরতক
ভাতলাবাসা, সম্মান করা এবং োতদর সাতথ সিযবহার করা। আর োতদর
অহিকার সম্পতকথ জানা, োতদর প্রশংসা ও গুণগান করা এবং োতদর অনু সরণ
করা। আর োতদর জনয ক্ষমা প্রাথথনা করা এবং োতদর মিযকার সংঘহিে
অনাকাহিে ঘিনা ও হবেহকথে হবষয়গুতলা হনতয় আতলািনা করা মথতক হবরে
থাকা, আর োতদর সাতথ ময বযহক্ত শত্রুো মপাষণ কতর অথবা োতদরতক গাহল
মদয় অথবা োতদর মকাতনা একজতনর বযাপাতর দু নথাম বা হনো কতর, োর সাতথ
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শত্রুো মপাষণ করা। আর (োতদর বযাপাতর) োতদর মকউ মে আতলািনা
করতল ো গ্রহণ না করা; বরং োতদর ভাতলা ও মযথদাপূ ণথ হবষয়গুতলা এবং
োতদর প্রশংসনীয় জীবন বৃ ত্তাি আতলািনা করািাতকই যতথষ্ট মতন করা; আর
এগুতলার বাইতর আতলািনা করা মথতক নীরব ও িুপ থাকা।14
আর এরই অিভুক্ত
থ হতলা: রাসূ লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর পহরবারপহরজন (আহতল বাইে)-মক মহব্বে করা এবং োতদরতক বন্ধুরূতপ গ্রহণ করা,
আর োতদর মান-সম্মান প্রহেরক্ষার বযবস্থা করা এবং োতদর বযাপাতর বাড়াবাহড়
বজথন করা। কারণ, বাড়াবাহড় করার হবষয়হি এমন, যা মথতক নবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম হনতষি কতরতেন।
আর এরই অিভুক্ত
থ হতলা: আহতল সু ন্নাে ওয়াল জামা‘আতের আতলমগণতক
মহব্বে করা এবং োতদরতক বন্ধুরূতপ গ্রহণ করা, আর োতদর দু নথাম করা
এবং োাঁতদর হবরুতদ্ধ অপবাদ মদওয়া অথবা োতদর গীবে করা ও োতদর
মগাশে ভক্ষণ করার হবষয়হি বজথন করা। কারণ, আতলমগতণর মগাশতের
(গীবে করার) হবষয়হি হবষাক্ত ও মারাত্মক অনযায়। আর োতদর দু নথামকারী
বযহক্ততদর বযাপাতর আল্লাহর হবিাতনর হবষয়হি মো সবথজনহবহদে।
নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামতক বন্ধু হহতসতব গ্রহণ করার অনযেম হবষয়
হতলা: োাঁর শত্রু কাহফর, মুনাহফক, হবদ‘আতের অনু সারী প্রমুখ পথভ্রষ্টতদর
সাতথ শত্রুো মপাষণ করা। কারণ, আসমা ইবন ‘উবাইদ রহ. মথতক বহণথে,
হেহন বতলন:

14

মদখুন: আশ-হশফা ()الشفا: (২/৬১১-৬১২)
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َ َ
ََ َ َْْ
َ َ ُ ِّ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ىلع ابْن س
َ « َد َخ َل َر ُج َالن م ْن أَ ْص
: يث؟ قال
ء
ا
و
ه
األ
اب
ح
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ  يا أبا بك ٍر! ُندثك ِِب ِد:ْيين فقاال
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ذ
َ َ َ ُ ْ ِّ َ َ ُ َ
َ
َ ْ َ َ ْ َ َََُْ َ َ َ
.» فقا َما وخ َر َجا،وم ذن
ان عِّن أو ألق
ِ اب
ِ  تلقوم، ال: اَّلل ؟ قال
ِ  فنقرأ عليك آية ِمن ِكت: قاال،ال
“প্রবৃ হত্ত পূ জারীতদর মতিয দু ই বযহক্ত ইবন হসরীন রহ.-এর হনকি প্রতবশ করল,
োরপর বলল: মহ আবু বকর (োর উপনাম)! আমরা হক আপনার হনকি একহি
হাদীস বণথনা করব? হেহন বলতলন: না, োরা আবার বলল: োহতল আমরা হক
আপনার কাতে আল্লাহর হকোতবর একহি আয়াে পাঠ করব? হেহন বলতলন:
না, বরং হয় মোমরা আমার কাে মথতক িতল যাতব অথবা আহম িতল যাব!
অেঃপর োরা দু ’জন দাাঁহড়তয় মগল এবং মবর হতয় িতল মগল।”15
অনু রূপ প্রবৃ হত্ত পূ জারীতদর এক বযহক্ত আইয়ু ব আস-সাখহেয়ানী রহ.-মক উতদ্দশয
কতর বলল:
.» وال نصف لكمة:  فوَل عنه وهو يشْي بأصبعه. «أسألك عن لكمة
“আহম আপনাতক একিা কথা হজজ্ঞাসা করতে িাই; হকন্তু হেহন োর হনকি
মথতক িতল মগতলন এমোবস্থায় ময, হেহন োাঁর আঙু ল িারা ইশারা করতলন:
অিথক কথাও না।”16
এ সবগুতলাই হতলা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর সু ন্নােতক সম্মান
করার জনয এবং োাঁর শত্রুতদর সাতথ হবতিষ মপাষণ করার জনয।
আমরা আল্লাহ ো‘আলার হনকি আতবদন করহে ময, হেহন মযন আমাতদরতক
োাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর) অনু সারীগতণর অিভুক্ত
থ কতর মনন

15

আদ-দাতরমী (৩৯৭)

16

সু নান আদ-দাতরমী: (১/১২০, ১২১)
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এবং আমাতদরতক সমতবে কতরন োাঁর দতল; আর হেহন মযন আমাতদরতক োাঁর
হহদায়াে ও সু ন্নাতের হবতরািী বাহনতয় না মদন।
সমাপ্ত
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