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ভূহমকা 
 

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

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 মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম হতলন 

সৃহষ্টকুতলর 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 

দুহনয়া ও আহখরাতে মসৌভাতগযর দরজাসমূহ খুতল হদতয়তেন। সুেরাং রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর পূতবথ আমরা কারা বা কী পহরিয় হেল 

আমাতদর? োাঁর দীন ও শরী‘আে বযেীে কী মূলযই বা হেল আমাতদর? আল-

কুরআতনর ভাষায়:  

ِّنۡ ۡرَُسولۡ َۡءُكمۡ َجا ۡۡلََقدۡ ﴿ ُكمۡ ۡم  نُفسِّ
َ
َۡعلَيۡ ۡأ َۡعنِّتُّمۡ َعزِّيٌز َۡما َِّۡحرِّيٌصَۡعلَيۡ ۡهِّ مِّنِّنَيُۡمؤۡ ل ۡٱُكمۡب

ۡ يمۡ ۡرَُءوف   [  ٨٢١]اتلوبة:  ﴾١٢٨ۡرَّحِّ

“অবশযই মোমাতদর হনকি মোমাতদর মিয হতেই একজন রাসূল এতসতেন, 

মোমাতদর ময দুঃখ-কষ্ট হতয় থাতক ো োর জনয বড়ই মবদনাদায়ক। হেহন 

মোমাতদর মঙ্গলকামী, মুহমনতদর প্রহে হেহন করুণাশীল ও অহে দয়ালু।” [সূরা 

আে-োওবাহ, আয়াে: ১২৮] 
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আল্লাহ ো‘আলা আরও বতলন: 

ۡۡلََقدۡ ﴿ ۡٱَمنَّ ُۡلََعَ ِّنۡ رَُسوٗلَۡۡبَعَثۡفِّيهِّمۡ ۡإِّذۡ ۡمِّنِّنيَُۡمؤۡ ل ۡٱَّللَّ هِّمۡ ۡۡم  نُفسِّ
َ
ِّيهِّمۡ ۦۡتِّهَِّۡءاَي ۡۡهِّمۡ لُواَْۡعلَيۡ َيتۡ ۡأ

َۡوُيَزك 
ُِّمُهُمۡ َت ۡلۡ ٱَوُيَعل  ِّۡٱَبۡوَۡكِّ َۡضَل َۡمَةِۡإَونََۡكنُواْۡمِّنَۡقبۡ كۡ ل  بِّنٍيۡۡلۡ ُلۡلَِفِّ  [  ٨٦١]ال عمران:  ﴾١٦٤مُّ

“আল্লাহ মুহমনতদর প্রহে অবশযই অনুগ্রহ কতরতেন ময, হেহন োতদর হনতজতদর 

মিয মথতক োতদর কাতে রাসূল পাহঠতয়তেন, হযহন োাঁর আয়ােসমূহ োতদর 

কাতে হেলাওয়াে কতরন, োতদরতক পহরতশািন কতরন এবং হকোব ও হহকমে 

হশক্ষা মদন, যহদও োরা  আতগ স্পষ্ট হবভ্রাহিতেই হেল।” [সূরা আতল ইমরান, 

আয়াে: ১৬৪] 

সুেরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম কে বড় মহান অনুগ্রহ! আর 

োাঁর আগমন ও হরসালাে কে বড় মেষ্ঠ উপহার! 

হনশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর অতনক অহিকার রতয়তে 

োাঁর উম্মতের ওপর। ইসলাতমর অনুসারী 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। সুেরাং ময বযহক্ত সবথতশষ নবী হহতসতব 

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর ওপর ঈমান আনতে 

পাতর হন, মস বযহক্ত কাহফর, যহদও মস োাঁর পূতবথ আগে সকল নবী ও রাসূতলর 
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ওপর ঈমান আনয়ন কতর। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামতক 

অস্বীকার করা মাতন আল্লাহ ো‘আলাতক অস্বীকার ও হমথযা প্রহেপন্ন করা। আর 

হেহন ময হকোব নাহযল কতরতেন এবং ময রাসূল মপ্ররণ কতরতেন, ো অস্বীকার 

করা।  

আর আল-কুরআন পহরপূণথ হতয় আতে এমন কেগুতলা আয়াে িারা, মযগুতলা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর ওপর ঈমান আনয়ন করা, োাঁর 

অনুসরণ ও আনুগেয করার জনয হনতদথশ কতর, আরও হনতদথশ কতর োাঁর পথ ও 

হনয়মনীহেগুতলা মথতক হবিুযহের বযপাতর সেকথ ও সাবিান থাকার জনয। আল্লাহ 

ো‘আলা বতলন: 

َِّۡفۡ﴿ ِّۡٱامُِّنواْۡب َورَُسولِّ ِّۡ ِّيۡ ٱنلُّورِّۡٱوَۡۡۦَّللَّ ََّۡۡلَّ نَزنل 
َ
 [١]اتلغابن:  ﴾ا ۡأ

“অেএব, মোমরা আল্লাহ, োাঁর রাসূল ও ময নূর আমরা নাহযল কতরহে োতে 

ঈমান আন।” [সূরা আে-োগাবূন, আয়াে: ৮] 

আল্লাহ ো‘আলা আরও বতলন: 

ِّۡٱمُِّنوَنُۡمؤۡ ل ۡٱإِّنََّماۡ﴿ ِّيَنَۡءاَمُنواْۡب
ِّۡٱَّلَّ َورَُسولِّ ِّۡ ۡلَمۡ ۡۦَّللَّ ْۡيَرۡ ُۡثمَّ  [٨١]احلجرات:  ﴾تَابُوا

“োরাই মো মুহমন, যারা আল্লাহ ও োাঁর রাসূতলর ওপর ঈমান এতনতে, োরপর 

সতেহ মপাষণ কতর হন।” [সূরা আল-হুজুরাে, আয়াে: ১৫] 

আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর ওপর ঈমান 

আনয়তনর হবষয়হিতক আল্লাহ ো‘আলা শাহস্ত মথতক রক্ষা পাওয়ার কারণ বতল 

বণথনা কতরতেন। সুেরাং হেহন বতলন: 
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َهاَۡيۡ ﴿ يُّ
َ
ِّيَنَۡءاَمُنواَْۡهل ۡٱأ ُدلُُّكمۡ َّۡلَّ

َ
ۡ ۡأ َِّج ۡۡلََعَ ِّنۡ َۡرة ۡت يُكمۡم  مۡ ۡتُنجِّ ِلِّ

َ
ِّۡتُؤۡ ١٠َۡۡعَذاٍبۡأ ِّۡٱمُِّنوَنۡب َّللَّ

ِّۡ  [٨٨،  ٨١]الصف:  ﴾.....ۡۦَورَُسولِّ

“মহ ঈমানদারগণ! আহম হক মোমাতদরতক এমন এক বযবসার সন্ধান মদব, যা 

মোমাতদরতক রক্ষা করতব যন্ত্রণাদায়ক শাহস্ত মথতক? ো এই ময, মোমরা আল্লাহ ও 

োাঁর রাসূতলর ওপর ঈমান আনতব .....।” [সূরা আস-সাফ, আয়াে: ১০–১১] 

আর আল্লাহ ো‘আলা সুস্পষ্টভাতব বণথনা কতর হদতয়তেন ময, আল্লাহ ও োাঁর 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর প্রহে অহবশ্বাস এবং োাঁতদর হবতরাহিো 

করার হবষয়হি ধ্বংস ও যন্ত্রণাদায়ক শাহস্তর কারণ। আল্লাহ ো‘আলা বতলন: 

َِّكَۡذ ۡ﴿ نَُّهمۡ ل
َ
ِّأ َۡورَُسوَلُۡٱقُّواَْۡشٓاۡب َ ۡۡۥ َّۡللَّ َۡورَُسوَلُۡٱَوَمنۡيَُشاقِّقِّ َ ۡۡۥَّللَّ يُدۡٱفَإِّنَّ َۡشدِّ َ ۡلۡ ٱَّللَّ  ﴾١٣عَِّقابِّ
 [٨١]االنفال: 

“এিা এ জতনয ময, োরা আল্লাহ ও োাঁর রাসূতলর হবতরাহিো কতরতে। আর 

মকউ আল্লাহ ও োাঁর রাসূতলর হবতরাহিো করতল আল্লাহ মো শাহস্ত দাতন 

কতঠার।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াে: ১৩]  

আল্লাহ ো‘আলা আরও বতলন: 

وۡ ۡلَُهمۡ ۡفِّرۡ َتغۡ سۡ ٱ﴿
َ
ةَٗۡسبۡ ۡلَُهمۡ ۡفِّرۡ َتغۡ إِّنۡتَسۡ ۡلَُهمۡ ۡفِّرۡ َتغۡ َلۡتَسۡ ۡأ ۡ ٱفَِّرۡفَلَنَۡيغۡ ۡعِّنَيَۡمرَّ ۡلَُهم  ُ نَُّهمۡ َذ َّۡۡللَّ

َ
ِّأ َِّكۡب ۡل

ِّۡ ِّۡٱَكَفُرواْۡب َورَُسولِّ ِّۡ َۡلَۡيهۡ ٱوَۡۡۦ َّۡللَّ ُ قِّنَيَۡف ۡلۡ ٱَمَۡقوۡ لۡ ٱدِّيَّۡللَّ  [  ١١]اتلوبة:  ﴾٨٠سِّ

“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 রাসূতলর সাতথ কুফুরী কতরতে। আর আল্লাহ ফাতসক সম্প্রদায়তক হহদায়াে 

মদন না।” [সূরা 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‘উযুহবল্লাহ)। নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম বতলন:  

ٍد » ى َنْفُس حُمَمذ ِ ، ُثمذ َيُموُت َولَْم  بِيَِدهِ َواَّلذ اِِنٌّ ِة َيُهوِدىٌّ َوالَ نَْْصَ مذ
ُ
َحٌد ِمْن َهِذهِ األ

َ
، الَ يَْسَمُع ِِب أ

ْصَحاِب انلذارِ 
َ
رِْسلُْت بِِه إاِلذ ََكَن ِمْن أ

ُ
ى أ ِ  .«يُْؤِمْن بِاَّلذ

“যাাঁর হাতে মুহাম্মাতদর জীবন োাঁর নাতম শপথ কতর বলহে! এ উম্মতের 

(জাহের) ময মকউ আমার বযাপাতর শুনল িায় মস ইয়াহূদী 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 মানুতষর জনয আবশযকীয়ভাতব প্রতযাজয। মকাতনা সম্প্রদায়তক বাদ 

হদতয় মকাতনা হবতশষ সম্প্রদাতয়র জনয নয়। মযমনহি আল্লাহ ো‘আলা বতলতেন: 

رۡ َۡوَما ۡ﴿
َ
ََۡن َۡسلۡ أ ۡرَح  ِّلۡ ۡةَٗۡكۡإِّلَّ  [٨١١]االنبياء:  ﴾١٠٧لَمِّنَيَۡع ۡل 

“আর আমরা মো আপনাতক সৃহষ্টকুতলর জনয শুিু রহমেরূতপই পাহঠতয়হে।” 

[সূরা আল-আহিয়া, আয়াে: ১০৭] 

আল্লাহ ো‘আলা আরও বতলন: 

                                                           
1 সহীহ মুসহলম, হাদীস নং ৪০৩ 



 

 

 উম্মতের ওপর নবী মুহাম্মাদ মমাস্তফা (সা.)-এর অহিকার  8  

رۡ َۡوَما ۡ﴿
َ
َۡكٓاَن َۡسلۡ أ يٗۡۡفَّةَٗۡكۡإِّلَّ ۡبَشِّ ِّلنَّاسِّ يرٗۡل  َونَذِّ َوَل ۡۡا كۡ ۡا

َ
ۡأ نَّ َۡلَۡيعۡ ٱََثَۡكِّ ]سبا:  ﴾٢٨لَُموَنۡنلَّاسِّ

٢١] 

“আর আমরা মো আপনাতক সমগ্র মানুতষর জনযই সুসংবাদদাো ও 

সেকথকারীরূতপ মপ্ররণ কতরহে; হকন্তু অহিকাংশ মানুষ ো জাতন না।” [সূরা 

সাবা, আয়াে: ২৮] 

হিেীয়ে: নবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর আনুগেয করা 

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর আনুগেয ও অনুসরণ করা োাঁর ওপর 

ঈমান আনয়তনর বাস্তব প্রমাণ। সুেরাং ময বযহক্ত নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ 

ওয়াসাল্লাতমর প্রহে হবশ্বাস স্থাপন ও োাঁতক মহব্বে করার (ভাতলাবাসার) দাহব 

করল, অেঃপর মস োাঁর হনতদথতশর অনুসরণ করলা না এবং নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম যা মথতক হনতষি কতরতেন এমন হারাম মথতক হবরে 

থাকল না, আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর মকাতনা সুন্নাতের 

অনুসরণ 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, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর অনুসরণকারী ও অনুগে বযহক্ত োড়া অনয মকউ োাঁর 

(আল্লাহর) রহমে লাভ করতে পারতব না। আল্লাহ ো‘আলা বতলন: 

﴿َۡ َۡورَح  َع   َۡوسِّ َۡشۡ ۡ يِتِّ كۡ ۡء  ُُۡكَّ
َ
َۡوُيؤۡ فََسأ َۡيتَُّقوَن ِّيَن َِّّلَّ ۡل ُۡتُبَها َكوۡ ٱتُوَن ۡوَۡلزَّ ُۡهمۡأَِبٱةَ ِّيَن تَِّناَۡي َّۡلَّ

ِّيَنۡيَتَّبُِّعوَنۡٱ١٥٦ۡمُِّنوَنۡيُؤۡ 
ۡٱلرَُّسوَلۡٱَّلَّ َّ ۡٱنلَِّبِّ

ُ َّۡل   [  ٨١١،  ٨١٦]االعراف:  ﴾م ِّ
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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 

আয়ােসমূতহ ঈমান আতন, যারা অনুসরণ কতর রাসূতলর, উম্মী (হনরক্ষর) 

নবীর।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াে: ১৫৬–১৫৭] 

আর আল্লাহ ো‘আলা ঈমান আনয়ন ও আনুগেয করা -এ দু’হি হবষয়তক 

একহত্রে কতর হদতয়তেন এবং োতক হহদায়াে ও সফলোর অনযেম উপায় 

বাহনতয় হদতয়তেন। সুেরাং হেহন বতলন: 

ِّيَنۡيَتَّبُِّعوَنۡٱ﴿
ۡٱلرَُّسوَلۡٱَّلَّ َّ ۡٱنلَِّبِّ

ُ ۡل  َّ ِّيََۡيُِّدونَهُۡٱم ِّ
ُۡۡتوًباۡعِّنَدُهمۡ َمكۡ ۡۥَّلَّ ۡوََۡرى ۡوۡ لَّۡٱِفِّ ِّۡٱةِّ

ۡل  يِجنِّيلِّ
ۡ
 
ِّۡيَأ َۡوَينۡ َمعۡ ل ۡٱُمُرُهمۡب ُۡۡهمۡ َهى ُۡروفِّ ۡلَُهُمۡل ۡٱَعنِّ لُّ َوُيحِّ َِّب ۡٱُمنَكرِّۡ ي  ِّمَُۡعلَيۡ لطَّ َۡويَُحر  َۡٱهُِّمۡ ِّ

ئَِّثَۡويََضُعَۡبۡ ل 
َُۡۡهمۡ َعنۡ  ۡٱوَُۡۡهمۡ إِّص 

َ ۡٱَلَۡل ۡغۡ ل  ََۡكنَ    يِتِّ
ۡ َعلَيۡ ۡلَّ ِّهِّۡٱفَۡۡهِّم  ِّيَنَۡءاَمُنواْۡب

وهُۡوَۡۡۦَّلَّ ُروهَُۡونَََصُ نلُّوَرۡٱتََّبُعواْۡٱوََعزَّ
ِّيۡ ٱ نزَِّلَۡمَعهَُّۡۡلَّ

ُ
ْوَلۡ ۡۡۥ أ

ُ
 [  ٨١١]االعراف:  ﴾١٥٧لُِّحوَنُۡمفۡ ل ۡٱئَِّكُۡهُمۡأ

“যারা অনুসরণ কতর রাসূতলর, 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 শৃংখল হতে 

মুক্ত কতরন যা োতদর ওপর হেল। কাতজই যারা োর ওপর ঈমান আতন, োতক 

সম্মান কতর, োতক সাহাযয কতর এবং ময নূর োর সাতথ নাহযল হতয়তে মসিার 

অনুসরণ কতর, োরাই সফলকাম।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াে: ১৫৭] 

অনুরূপভাতব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর হহদায়াে মথতক যারা 

মুখ হফহরতয় মনয় এবং োাঁর হনতদথতশর হবতরাহিো কতর, আল্লাহ ো‘আলা 

োতদরতক যন্ত্রণাদায়ক শাহস্তর হুমহক হদতয়তেন। সুেরাং হেহন বতলন: 
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ِّيَنُُۡيَالُِّفوَنَۡعنۡ ٱَذرَِّۡيحۡ فَلۡ ﴿ مۡ َّۡلَّ
َ
ِّۡأ يَبُهمۡ ۡۦ ۡرِّه نۡتُصِّ

َ
وۡ فِّتۡ ۡأ

َ
يَبُهمۡ َۡنٌةۡأ ٌمۡۡيُصِّ ِلِّ

َ
]انلور:  ﴾٦٣َعَذاٌبۡأ

٦١] 

“কাতজই যারা োাঁর আতদতশর হবরুদ্ধািরণ কতর োরা সেকথ মহাক ময, হবপযথয় 

োতদর ওপর আপহেে হতব অথবা আপহেে হতব োতদর ওপর যন্ত্রণাদায়ক 

শাহস্ত।” [সূরা আন-নূর, আয়াে: ৬৩] 

আর আল্লাহ ো‘আলা ঝগড়া-হববাদ ও মোননতকযর সময় নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর ফয়সালা ও হসদ্ধাতির অনুসরণ করতে হনতদথশ 

হদতয়তেন, যা মূলে আল্লাহরই ফয়সালা। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ 

ওয়াসাল্লাম হনতজর মখয়াল খুহশ মে মকাতনা কথা বলতেন না। আল্লাহ ো‘আলা 

বতলন: 

َۡشۡ ُۡتمۡ زَعۡ فَإِّنۡتََن ۡ﴿ ۡۡء ِۡفِّ ۡإََِّل وهُ ۡوَۡٱفَُردُّ ِّ ۡإِّنُۡكنُتمۡ ٱَّللَّ ِّۡتُؤۡ ۡلرَُّسولِّ ۡب ۡوَۡٱمُِّنوَن ِّ َۡٱَّللَّ ۡوۡ ِل  رِّ ۡٓأۡلٱمِّ  ﴾خِّ
 [١٥]النساء: 

“অেঃপর মকাতনা হবষতয় মোমাতদর মতিয মেতভদ ঘিতল ো উপস্থাহপে কর 

আল্লাহ ও রাসূতলর হনকি, যহদ মোমরা আল্লাহ ও আতখরাতে ঈমান এতন থাক।” 

[সূরা আন-হনসা, আয়াে: ৫৯] 

আর োাঁর হবিাতরর প্রহে মতনর ঘৃণা 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: 

َِّكَۡلۡيُؤۡ ﴿ ۡ فَََلَۡوَرب  ُموَكۡفِّيَماَۡشَجَرۡبَيۡ ۡمُِّنوَنَۡح يِتَّ ِّ ۡ َۡنُهمۡ ُُيَك  َۡلََۡيُِّدواِْۡفِّ هُِّۡۡثمَّ نُفسِّ
َ
اَۡحرَجٗۡۡمۡ أ ِّمَّ اۡم 

ُِّمواْۡتَسۡ قََضيۡ   [  ٦١]النساء:  ﴾٦٥اۡلِّيمَٗۡ َۡويَُسل 
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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।” [সূরা আন-হনসা, আয়াে: ৬৫] 

ইমাম ইবনুল 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 রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামতক হবিারক হহতসতব গ্রহণ করতব। শুিু এিাই 

নয়, (বরং োরা মুহমন হতে পারতব না) যেক্ষণ না এর সাতথ সংযুক্ত হতব োাঁর 

হবিার-মীমাংসার প্রহে োতদর উদার মন-মানহসকো, মযখাতন োরা োতদর মতন 

োাঁর হবিার-ফয়সালা ও হসদ্ধাতির প্রতে মকাতনা প্রকার সংকীণথো ও সীমাবদ্ধো 

অনুভব করতব না; বরং োাঁর হবিার-মীমাংসাতক উদার হিতত্ত গ্রহণ কতর হনতব 

এবং োতক মমতন মনওয়ার মািযতম স্বাগে জানাতব।” অেঃপর নবী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর আনুগেয ও অনুসরণ করার হবষয়হির সাতথ অবশযই 

সংযুক্ত থাকতে হতব োাঁর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর) প্রহে গভীর 

ভাতলাবাসা ও মহব্বে; আর এিা হতলা উম্মতের উপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ 

ওয়াসাল্লাতমর অহিকারসমূহ মথতক েৃেীয় অহিকার। 

েৃেীয়ে: নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামতক ভাতলাবাসা 

প্রকৃে মুহমতনর জনয আবশযক হতলা োর অিতরর মহণতকাঠা মথতক রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামতক ভাতলাবাসা; কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
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‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম হতলন োর ঈমাতনর উপলক্ষ, জাহান্নাম মথতক োর মুহক্তর 

উপায় এবং দুহনয়া ও আহখরাতে োর মসৌভাতগযর মূলসূত্র। 

আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম োাঁতক মহব্বে করার মহান মানদণ্ড 

স্পষ্ট ভাষায় বতল হদতয়তেন। হেহন বতলন:   

هِ َووَ » َحبذ إََِلِْه ِمْن َوََلِ
َ
ُكوَن أ

َ
َحُدُكْم َحَّتذ أ

َ
مْجَِعنيَ اَل يُْؤِمُن أ

َ
هِ َوانلذاِس أ   .«اَِلِ

“মোমাতদর মকউ েেক্ষণ পযথি পূণথ মুহমন হতে পারতব না, যেক্ষণ না আহম 

োর হনকি োর সিাতনর মিতয়, োর হপোমাোর মিতয় এবং দুহনয়ার সকল 

মানুতষর মিতয় সবথাহিক হপ্রয় হতে পারব।”2 সুেরাং ময মানুষহি রাসূলুল্লাহ 

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 অনুষ্ঠানগুতলা 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। সুেরাং োাঁতক ভাতলাবাসার হবষয়হি সিানাহদ ও হপোমাোতক 

ভাতলাবাসার মিতয় অতনক মবহশ গুরুত্বপূণথ হতব, এমনহক মানুষ কেৃথক হনজতক 

ভাতলাবাসার মিতয়ও োাঁতক ভাতলাবাসার হবষয়হি অতনক বড় হতে হতব; আর 

এিা এমন একহি মহান পযথায়, ময পযথাতয় কাহমল (পহরপূণথ) মুহমন বযেীে অনয 

                                                           
2 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪; সহীহ মুসহলম, হাদীস নং ১৭৮ (হাদীতসর শব্দগুতলা ইমাম 

মুসহলতমর)। 
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মকউ মপৌঁেতে পাতর না। মকননা একবার উমার ইবনুল খাত্তাব রাহদয়াল্লাহু 

‘আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামতক উতদ্দশয কতর বতলন:   

َحبُّ إيِلذ ِمن لك يشء ، إاِل َنْفيس، فقال انليبُّ صىل اهلل عليه وسلم :»
َ
نَْت أ

َ
 يا رسوَل اهلل، أل

  : فَإِنذُه اآلن، واهلل فقال هل ُعَمرُ  .«حَّت أكون أحبذ إَِلَك ِمن َنْفِسَك ال، واَّلي َنْفيس بيده »
 .«اآلَن يا عمرُ » ألنت أحبُّ إِيلذ ِمن َنْفيس، فقال هل انليبُّ صىل اهلل عليه وسلم :

“মহ আল্লাহর রাসূল! আমার জীবন বযেীে সব হকেুর 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 পহরপূণথ 

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 পহরপূণথ মুহমন)।”3
 

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামতক মহব্বে করার মানগে স্তর: 

ইমাম ইবন রাজাব বতলন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামতক 

ভাতলাবাসার হবষয়হি মানগেভাতব দু’হি স্ততর হবভক্ত:  

প্রথম স্তরহি ফরয: আর ো এমন মহব্বে, যার দাহব হতলা রাসূলুল্লাহ 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 সুন্নাে বা রীহেনীহের বাইতর হগতয় মকাতনাভাতবই 
                                                           
3 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬২৫৭ 
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মহদাতয়ে অতেষণ না করা; অেঃপর মসসব হবষতয় োাঁর যথাযথ অনুসরণ 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 

আনুগেয 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 অনুযায়ী হজহাদ করা। সুেরাং এ পহরমাণ মহব্বে 

অবশযই থাকতে হতব, ো বযেীে ঈমান পহরপূণথ হতব না।  

হিেীয় স্তরহি নফল বা অহেহরক্ত: 

আর ো এমন মহব্বে, যার দাহব হতলা োাঁতক সুেরভাতব অনুকরণ করা এবং 

োাঁর িহরত্র, আদব-কায়দা, নফল ‘ইবাদাে, খাবার ও পানীয় গ্রহণ, মপাশাক 

পহরিান, স্ত্রীগতণর সাতথ উত্তম বযবহার ইেযাহদ িরতনর পহরপূণথ হশষ্টািার ও 

পহবত্র িহরতত্রর মক্ষতত্র োাঁর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ করা।4  

সুেরাং 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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بۡ ۡؤُُكمۡ إِّنََۡكَنَۡءابَا ۡۡقُل ۡ﴿
َ
زۡ ۡنُُكمۡ َو ِۡإَوخۡ ۡؤُُكمۡ َنا َۡوأ

َ
َيتُُكمۡ ُۡجُكمۡ َو َۡوأ مۡ ۡوََعشِّ

َ
ُتُموَهاََۡتَفۡ قۡ ٱٌلَۡو َۡوأ

َِّج ۡ ُنۡتَرۡ َوَمَسۡ َۡنَۡكَساَدَهاَشوۡ َتۡ َۡرة َۡوت ۡإَِِّلۡ َۡنَها َۡضوۡ كِّ َحبَّ
َ
ۡأ َِّن ِّۡٱُكمۡم  َۡورَُسولِّ ِّ َهاد ۡۡۦَّللَّ ۡۡوَجِّ ِفِّ

ۡ ۡۦَسبِّيلِّهِّۡ بَُّصواَْۡح يِتَّ َۡۡفََتَ
 
ۡيَأ َ مۡ ٱِتِّ

َ
ِّأ ۡب ُ ۡرِّهَِّّۡللَّ َۡلَۡيهۡ ٱوَۡۡۦ  ُ قِّنَيَۡف ۡلۡ ٱَمَۡقوۡ لۡ ٱدِّيَّۡللَّ  [  ٢١]اتلوبة:  ﴾٢٤سِّ

“বলুন, ‘মোমাতদর হনকি যহদ আল্লাহ, োাঁর রাসূল 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।” [সূরা আে-

োওবা, আয়াে: ২৪] 

িেুথথে: নবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামতক সমথথন ও 

সহতযাহগো করা 

আর এিা জীহবে ও মৃে অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর 

অহিকারসমূতহর মতিয একহি অেযি মজারাতলা অহিকার; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর জীবদ্দশায় োাঁর সাহাবীগণ এ গুরুত্বপূণথ হবষয়হি 

সবথতত্তাম প্ায় বাস্তবায়ন কতরতেন। এই মো সাহাবী কাোদা ইবন নু‘মান 

রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু বতলন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামতক একহি 

িনুক হাহদয়া মদওয়া হতলা; ওহুদ যুতদ্ধর হদন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ 

ওয়াসাল্লাম মস িনুকহি আমার হনকি হস্তাির করতলন। োরপর আহম োর 

িারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর আতগ আতগ েীর হনতক্ষপ 

করলাম, এমনহক মশষ পযথি োর দুই পাতশর বাাঁকা অংশ গুাঁড়া হতয় মগল, আর 

আহম সাবথক্ষহণকভাতব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর মিহারার 
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সামতন দাাঁহড়তয় মথতক আমার মিহারার িারা েীর প্রহেহে করতে থাকলাম। 

যখনই মকাতনা েীর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর মিহারা 

মুবারতকর হদতক মিতয় আসে, েখনই আহম আমার মাথাতক ঝুাঁহকতয় হদোম, 

যাতে আহম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর মিহারা মুবারকতক 

রক্ষা করতে পাহর !!  

আর এ মো সাহাবী ও সভাকহব হাসসান ইবন সাহবে রাহদয়াল্লাহু ‘আনহুর কথা 

বলহে, হেহন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর সম্মান ও মযথাদা 

রক্ষার কাতজ বযস্ত থাকতেন, এমনহক হেহন এ জনয নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ 

ওয়াসাল্লাতমর পক্ষ মথতক সুের সুের প্রসংসা অজথন কতরতেন। মকননা, হেহন 

বতলন:   

يُل َمَعَكََ » ْو َهاِجِهْم وَِجْْبِ
َ
 .«اْهُجُهْم أ

“েু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:   

« 
َ
ُهْم َعنذا َوهَلُ اْْلَنذُة أ   .«ْو ُهَو َرِفيِِق ِِف اْْلَنذةِ َمْن يَُردُّ

“ময আমাতদর মথতক োতদরতক প্রহেতরাি করতব, োর জনয জান্নাে রতয়তে, 

অথবা মস জান্নাতে আমার সাথী হতব।”6
 

                                                           
5 সহীহ বুখারী, 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 সুন্নাতের মক্ষতত্র, যখন ো অপবাদ প্রদানকারীতদর অপবাদ, জাহহলতদর 

হবকৃহে ও বাহেলতদর জাহলয়াহের হশকার হয়। অনুরূপভাতব োাঁ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 যুতগ দুনথাম 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 দুষ্ট মলাকগুতলা ঐ জােীয় উতদ্দশয প্রতণাহদে ববথর আক্রমণ মথতক 

হবরে থাতক, যার মূল উতদ্দশয ও লক্ষয হতলা মানুষতক ইসলাম ও মুসহলমগণ 

মথতক ভয় মদহখতয় োহড়তয় মদওয়া।         

পঞ্চমে: নবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর দাও‘য়ােতক 

সম্প্রসারণ করা  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর অহিকার পূরতণর অনযেম একহি 

হদক হতলা ইসলাম প্রসাতরর কাজ করা এবং প্রতেযক জায়গায় োাঁর বাণী প্রিার 

করা। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম বতলন:   

 .«بَلُِّغوا َعِّنِّ َولَْو آيَة  »

“মোমরা আমার পক্ষ মথতক মপৌঁহেতয় দাও, যহদও ো একহি আয়াে হয়।”7 

                                                           
7 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩২৭৪ 
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নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম আরও বতলন:   

نْ »
َ
ا َخْْيٌ لََك ِمْن أ ُ بَِك رَُجال  َواِحد  ْن َيْهِدَى اَّللذ

َ
 .«لََك مُحُْر انلذَعمِ  يَُكونَ  أل

“মোমার িারা আল্লাহ ো‘আলা কেৃথক একজন মানুষতক হহদায়াে করািা 

মোমার জনয লাল উতির মাহলক হওয়া মথতক অতনক মবহশ উত্তম।”8 আর নবী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম আরও সংবাদ হদতয়তেন এ বতল:   

 .«يَْوَم الِْقيَاَمةِ  ممَ فَإِِنِّ ُمََكثٌِر بُِكُم األ»

“আহম হকয়ামতের হদন মোমাতদরতক হনতয় অনযানয উম্মতের ওপর 

সংখযাগহরষ্ঠো মদখাতবা।”9 আর উম্মতের সংখযা বৃহদ্ধর অনযেম কারণ হতলা 

আল্লাহর হদতক দা‘ওয়াে মদওয়ার কাজ করা এবং আল্লাহর দীতনর মতিয দতল 

দতল মলাকজতনর প্রতবশ, আর আল্লাহ ো‘আলা সুস্পষ্টভাতব বণথনা কতর 

হদতয়তেন ময, োাঁর হদতক দা‘ওয়াে মদওয়ার কাজহি হতলা রাসূলগণ ও োাঁতদর 

অনুসারীতদর প্রিান দাহয়ত্ব ও কেথবয। সুেরাং হেহন বতলন: 

َِّۡه ۡۡقُل ۡ﴿ ه ۡ ۡۦذِّ دۡ َۡسبِّيلِّ
َ
ِّ ۡٱاْۡإََِّلُۡعوۡ أ ۡ َّۡللَّ نَا ۡۡلََعَ

َ
َيٍةۡأ ۡۡبَصِّ ۡٱَوَمنِّ  [٨١١]يوسف:  ﴾تََّبَعنِّ

“বলুন, ‘এিাই আমার পথ, আল্লাহর প্রহে মানুষতক আহম ডাহক মজতন-বুতঝ, আহম 

এবং যারা আমার অনুসরণ কতরতে োরাও।” [সূরা ইউসূফ, আয়াে: ১০৮]  

আল্লাহ ো‘আলা আরও বতল হদতয়তেন ময, দাওয়াতের কাতজ মযসব কথা বলা 

হয়, মসগুতলা হতলা সতবথাত্তম কথা। হেহন বতলন: 

                                                           
8 সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৮৪৭ ও ৩৯৭৩; সহীহ মুসহলম, হাদীস নং ৬৩৭৬ 
9 আহমাদ ও সুনাতনর সংকলকবৃে।  



 

 

 উম্মতের ওপর নবী মুহাম্মাদ মমাস্তফা (সা.)-এর অহিকার  19  

حۡ َۡوَمنۡ ﴿
َ
ََ ۡٗلَۡسُنۡقَوۡ أ نَۡد ِّمَّ وََعمَِّلَۡص ۡٱإََِّلۡۡۡم  ِّۡ ۡمَِّنۡلِّحَّٗۡللَّ ]فصلت:  ﴾٣٣لِّمِّنَيُۡمسۡ ل ۡٱاَۡوقَاَلۡإِّنَّنِّ

١١] 

“আর োর মিতয় কার কথা উত্তম, ময আল্লাহর হদতক আহ্বান জানায় এবং 

সৎকাজ কতর। আর বতল, ‘অবশযই আহম মুসহলমতদর অিভুথক্ত।” [সূরা 

ফুহসসলাে, আয়াে: ৩৩] 

সুেরাং এ উম্মতের জনয আবশযক হতলা- োরা োতদর দাহয়ত্ব ও কেথবযতক 

আাঁকতড় িরতব, যা পালন করার জনয আল্লাহ ো‘আলা োতদরতক সৃহষ্ট কতরতেন, 

আর ো হতলা আল্লাহর হদতক আহ্বান করা, সৎকাতজর আতদশ মদওয়া এবং 

অসৎকাতজ হনতষি করা, আর হবতশষ কতর এ যুতগ, ময সমতয় ইসলাতমর 

শত্রুরা উম্মতের ওপর উৎপীড়ন কতর িতলতে োতদরতক ধ্বংস ও হনঃতশষ কতর 

মদওয়ার উতদ্দতশয; আর আল্লাহর একাি অনুগ্রতহ 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 অনুসরণ কতর মানুষতক োতদর রতবর হদতক ডাকতব। আল্লাহ 

ো‘আলা বতলন: 

َُۡۡكنُتمۡ ﴿ خۡ َخي 
ُ
ٍةۡأ مَّ

ُ
ۡۡأ ۡۡرَِّج  

 
ۡتَأ ِّلنَّاسِّ ِّۡل َۡوَتنۡ َمعۡ ل ۡٱُمُروَنۡب َۡهوۡ ُروفِّ َوتُؤۡ ل ۡٱَنَۡعنِّ ُِّۡمنَكرِّۡ ِّ ۡٱمُِّنوَنۡب  ﴾َّۡللَّ

 [٨٨١]ال عمران: 

“মোমরাই মেষ্ঠ উম্মে, মানব জাহের জনয যাতদর সৃহষ্ট করা হতয়তে। মোমরা 

সৎকাতজর হনতদথশ হদতব, অসৎকাতজ হনতষি করতব এবং আল্লাহর ওপর ঈমান 

আনতব।” [সূরা 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 মানুষ অবতহলা কতর। আর আল্লাহ ো‘আলা বতলন: 

رۡ ۡإِّنَّا ۡ﴿
َ
ٗۡهِّدَٗۡكَۡشۡ َن َۡسلۡ أ ِّ يرٗۡاَۡوُمبَش  ُؤۡ ٨ۡاۡاَۡونَذِّ ِّ ِّۡل  ِّۡٱمُِّنواْۡب َورَُسولِّ ِّۡ ُِّروهُ ۡۡۦَّللَّ ُِّروهَُۡوتَُوق  ُِّحوهَُۡۡوُتَعز  َوتَُسب 
يًَلَۡۡرةٗۡبُكۡ  صِّ

َ
 [  ٥،  ١]الفتح:  ﴾٩َوأ

“হনশ্চয় আমরা আপনাতক মপ্ররণ কতরহে সাক্ষীরূতপ, সুসংবাদদাো ও 

সেকথকারীরূতপ, যাতে মোমরা আল্লাহ ও োাঁর রাসূতলর ওপর ঈমান আন এবং 

োাঁর শহক্ত মযাগাও ও োাঁতক সম্মান কর; আর সকাল-সন্ধযায় োাঁর পহবত্রো ও 

মহহমা মঘাষণা কর।” [সূরা আল-ফােহ, আয়াে: ৮–৯] 

ইবন সা‘দী রহ. বতলন: অথথাৎ মোমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামতক 

সম্মান ও েদ্ধা কর এবং োাঁর অহিকারসমূহ আদায় কর, মযমহনভাতব মোমাতদর 

েত্ত্বাবিান করার জনয োাঁর মহান অনুগ্রহ 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: 

َهاَۡيۡ ﴿ يُّ
َ
ِّيَنَۡءاَمُنواَْۡلۡتَرۡ ٱأ ص َۡفُعوۡ َّلَّ

َ
َۡقَۡصوۡ فَوۡ ۡتَُكمۡ َو ۡاْۡأ َۡوَلَۡتۡ ٱتِّ ِّ ِّۡۡۥَهُرواَْۡلُۡنلَِّبِّ  ٱب

َۡكَجهۡ َقوۡ لۡ  رِّۡلِّ
ُكمۡ َبعۡ  َعۡ ۡضِّ نَۡتۡ ِلِّ

َ
عۡ ٍضۡأ

َ
نُتمۡ ۡلُُكمۡ َم َۡبَطۡأ

َ
 [  ٢]احلجرات:  ﴾٢ُعُروَنَۡلۡتَشۡ َۡوأ

                                                           
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।) [সূরা 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, 

﴿ۡ ص ۡٱإِّنَّ
َ
وَنۡأ ِّيَنَۡيُغضُّ َۡۡتُهمۡ َو َّۡلَّ ْوَلۡ ٱعِّنَدۡرَُسولِّ

ُ
أ ِّۡ ِّيَنۡٱئَِّكَّۡللَّ ۡقُلُوَبُهمۡ ٱَتَحَنۡمۡ ٱَّلَّ ُ ِّلتَّقۡ َّۡللَّ ۡ ل لَُهمَۡۡوى 

غۡ  جۡ ۡفَِّرة ۡمَّ
َ
يٌمَۡوأ  [  ١]احلجرات:  ﴾٣ٌرَۡعظِّ

“হনশ্চয় যারা আল্লাহর রাসূতলর সামতন হনতজতদর কন্ঠস্বর নীিু কতর, আল্লাহ 

োতদর অিরতক োকওয়ার জনয পরীক্ষা কতর হনতয়তেন। োতদর জনয রতয়তে 

ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।” [সূরা 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 অনুসরণ 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 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর সুন্নাতের হবষয়হি পহরষ্কারভাতব 
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প্রমাহণে হতয়তে, োর জনয মকাতনা বযহক্তর কথায় ো (সুন্নাে) বজথন করা ববি 

নয়।” 

সাফওয়ান ইবন সুলাইতমর 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 দুরূদ পাঠ করা  

আল্লাহ ো‘আলা মুহমনগণতক োাঁর নবীর প্রহে সালাে পাঠ করতে হনতদথশ 

হদতয়তেন। আল্লাহ ো‘আলা বতলন: 

﴿ۡ ََۡوَمَلۡ ٱإِّنَّ ۡۡۥئَِّكَتهَُّۡللَّ ِّ ۡٱيَُصلُّوَنۡلََعَ َهۡاَيۡ ۡنلَِّبِّ  يُّ
َ
ِّيَنَۡءاَمُنواَْۡصلُّواَْۡعلَيۡ ٱأ ُِّمواْۡتَسۡ َّلَّ َوَسل   ﴾٥٦لِّيًمۡاهِّۡ

 [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।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াে: 

৫৬]  

আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম বতলন:   

ا» ُ َعلَيِْه بَِها َعْْش  ذ َصاَلة  َصىلذ اَّللذ  .«َمْن َصىلذ ىلَعَ



 

 

 উম্মতের ওপর নবী মুহাম্মাদ মমাস্তফা (সা.)-এর অহিকার  23 

 

“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:   

ْنُف رَُجٍل »
َ
ذ رَِغَم أ  .«ُذِكْرُت ِعنَْدُه فَلَْم يَُصلِّ ََعَ

“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:   

ذ َصاَلة  » ْوََل انلذاِس ِِب يَوَم الِقيَاَمِة أْكََثُُهْم ََعَ
َ
 .«أ

“হকয়ামতের হদন মস বযহক্ত আমার সবতিতয় হনকিবেথী হতব, ময আমার ওপর 

সবতিতয় মবহশ সালাে পাঠ করতব।”13 

সুেরাং হনদথয় আিরণ বা দুবথযবহাতরর অিভুথক্ত হতলা, মকাতনা মানুষ কেৃথক 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর আতলািনা শুনা, অেঃপর োাঁর 

ওপর দুরূদ পাঠ করতে কৃপণো করা। ইমাম ইবনুল কাইতয়যম রহ. োর 

‘জালাউল আফহাম হফস সালাে ওয়াস সালাম ‘আলা খাইহরল আনাম সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম’ (  عليه جالء األفهام يف الصالة و السالم ىلع خْي األنام صىل اهلل 
 নামক গ্রত্ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর উপর দুরূদ পাঠ (و سلم 

                                                           
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। সুেরাং আরও মবহশ জানার 

জনয ো অিযয়ন করা মযতে পাতর। 

অষ্টমে: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর বনু্ধতদরতক বনু্ধরূতপ গ্রহণ করা 

এবং োাঁর শত্রুতদরতক ঘৃণা করা 

আল্লাহ ো‘আলা বতলন: 

َۡتُِّدۡقَوۡ ﴿
يُؤۡ مٗۡلَّ ِّۡۡا وَۡٱمُِّنوَنۡب ِّۡ َۡٱَّللَّ ۡوۡ ِل  يَُوا ۡٓأۡلٱمِّ رِّۡ وَنَۡمنۡ خِّ ََۡورَُسوَلُۡٱدََّۡحا ۡۡدُّ وۡ َۡءُهمۡ اَْۡءابَا ََۡكنُوۡ َۡولَوۡ ۡۥَّللَّ

َ
ۡأ

بۡ 
َ
وۡ َۡءُهمۡ َنا ۡأ

َ
وۡ َۡنُهمۡ َو ۡإِّخۡ ۡأ

َ
ۡ ۡأ َيَتُهم  ْوَلۡ َۡعشِّ

ُ
ۡأ ِّهُِّم وب

ۡقُلُ ِّۡٱئَِّكَۡكَتَبِۡفِّ
ُِّروحۡ يَم ۡل  يََّدُهمۡب

َ
ِّنۡ َۡنَۡوأ  ﴾ُهۡ م 

 [٢٢]املجادلة: 

“আপহন পাতবন না আল্লাহ ও আহখরাতের ওপর ঈমানদার এমন মকান 

সম্প্রদায়, যারা ভাতলাবাতস োতদরতক যারা আল্লাহ ও োাঁর রাসূতলর হবরুদ্ধািারণ 

কতর, মহাক না এ হবরুদ্ধািারীরা োতদর হপো, পুত্র, ভাই অথবা এতদর জ্ঞাহে-

মগাষ্ঠী। এতদর অিতর আল্লাহ হলতখ হদতয়তেন ঈমান এবং োতদরতক শহক্তশালী 

কতরতেন োাঁর পক্ষ মথতক রূহ িারা।” [সূরা আল-মুজাদালা, আয়াে: ২২] 

আর োাঁতক বনু্ধ হহতসতব গ্রহণ করার অনযেম হবষয় হতলা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর সাহাবীগণতক বনু্ধরূতপ গ্রহণ করা, োাঁতদরতক 

ভাতলাবাসা, সম্মান করা এবং োতদর সাতথ সিযবহার করা। আর োতদর 

অহিকার সম্পতকথ জানা, োতদর প্রশংসা ও গুণগান করা এবং োতদর অনুসরণ 

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 দুনথাম বা হনো কতর, োর সাতথ 



 

 

 উম্মতের ওপর নবী মুহাম্মাদ মমাস্তফা (সা.)-এর অহিকার  25 

 

শত্রুো মপাষণ করা। আর (োতদর বযাপাতর) োতদর মকউ মে আতলািনা 

করতল ো গ্রহণ না করা; বরং োতদর ভাতলা ও মযথদাপূণথ হবষয়গুতলা এবং 

োতদর প্রশংসনীয় জীবন বৃত্তাি আতলািনা করািাতকই যতথষ্ট মতন করা; আর 

এগুতলার বাইতর আতলািনা করা মথতক নীরব ও িুপ থাকা।14 

আর এরই অিভুথক্ত হতলা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর পহরবার-

পহরজন (আহতল বাইে)-মক মহব্বে করা এবং োতদরতক বনু্ধরূতপ 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 অিভুথক্ত হতলা: আহতল সুন্নাে ওয়াল জামা‘আতের আতলমগণতক 

মহব্বে করা এবং োতদরতক বনু্ধরূতপ গ্রহণ করা, আর োতদর দুনথাম 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 দুনথামকারী 

বযহক্ততদর বযাপাতর আল্লাহর হবিাতনর হবষয়হি মো সবথজনহবহদে।   

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামতক বনু্ধ হহতসতব গ্রহণ করার অনযেম হবষয় 

হতলা: োাঁর শত্রু কাহফর, মুনাহফক, হবদ‘আতের অনুসারী 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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ْهَواِء ىلَعَ ابِْن ِسِْييَن َفَقااَل َدَخَل »
َ
ْصَحاِب اأْل

َ
بَا بَْكرٍ  :رَُجاَلِن ِمْن أ

َ
ثَُك ِِبَِديٍث  !يَا أ  : قَاَل  ؟ُُنَدِّ

ِ  :اَل، قَااَل   َعلَيَْك آيَة  ِمْن ِكتَاِب اَّللذ
ُ
، اَل، تَلَ  : قَاَل ؟ َفنَْقَرأ ُقوَمنذ

َ
ْو أَل

َ
 .«َخرََجاَما وَقافَ ُقوَماِن َعِّنِّ أ

“প্রবৃহত্ত পূজারীতদর মতিয দুই 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 

অনুরূপ প্রবৃহত্ত পূজারীতদর এক বযহক্ত আইয়ুব আস-সাখহেয়ানী রহ.-মক উতদ্দশয 

কতর বলল:  

 .«وال نصف لكمة : وهو يشْي بأصبعه عنه فوَل . أسألك عن لكمة»

“আহম আপনাতক একিা কথা হজজ্ঞাসা করতে িাই; হকন্তু হেহন োর হনকি 

মথতক িতল মগতলন এমোবস্থায় ময, হেহন োাঁর আঙুল িারা ইশারা করতলন: 

অিথক কথাও না।”16  

এ সবগুতলাই হতলা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাতমর সুন্নােতক 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) অনুসারীগতণর অিভুথক্ত কতর মনন 

                                                           
15 আদ-দাতরমী (৩৯৭)   
16 সুনান আদ-দাতরমী: (১/১২০, ১২১)   
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এবং আমাতদরতক সমতবে কতরন োাঁর দতল; আর হেহন মযন আমাতদরতক োাঁর 

হহদায়াে ও সুন্নাতের হবতরািী বাহনতয় না মদন।  

সমাপ্ত 
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