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 আল্লাহর জন্য ভাল াবাসার নন্দর্শন্সমূহ  

   

আল্লাহ তা‘আ ার জন্য বনু্ধত্ব ও ভাল াবাসা ইস াম ও ঈমালন্র এেনি গুরুত্বপূর্শ নবষে। এর গুরুত্ব ও 

প্রলোজন্ীেতা যয েত যবনর্ তা ব ার অলপক্ষা রালখ ন্া। নেন্তু তা সলত্বও এর গুরুত্ব আমালদর অলন্লের োলেই 

অস্পষ্ট। তাই নবষেনি জান্া থাো প্রনতনি মুসন লমর জন্য খুবই জরুনর। আমরা আমালদর এ নন্বলন্ধ নবষেনিলে 

সংনক্ষপ্ত আোলর তুল  ধরার যেষ্টা েরব। আল্লাহই তাওফীেদাতা।  

আল্লাহর জন্য বনু্ধত্ব ও র্ত্রুতার গুরুত্ব:  

ইস ামী আেীদার অন্যতম ববনর্ষ্টয হল া, তাওহীলদ নবশ্বাসীলদরলে মুনমন্লদর ভাল াবাসা এবং তালদর সালথ বনু্ধত্ব 

ও নমত্রতা অিুি রাখা। আর যারা তাওহীলদ নবশ্বাস েলর ন্া, অমুসন ম োনফর- যারা তাওহীলদ নবশ্বাসীলদর প্রনত 

নবলেষ যপাষর্ েলর এবং তালদর নবলরানধতা েলর, তালদর সালথ র্ত্রুতা যপাষর্ েরা এবং সম্পেশ নেহ্ন েরা। আর 

এনিই হল া ‘নমল্লালত ইবরাহীম’ যার অনু্সরর্ েরার জন্য আমালদর নন্লদশর্ যদওো হলেলে এবং ইস ালমর মমশ 

বার্ী যয ইস ামই হল া আল্লাহর এেমাত্র মলন্ান্ীত দীন্। আল্লাহ তা‘আ া বল ন্,  

ۡۡقَدۡ ﴿ َوة ۡۡلَُكمۡ ََۡكنَت  س 
ُ
ِينَۡۡإِب َرَٰهِيمَِۡۡفۡيَۡحَسَنة ۡۡأ ۡۥيَۡوٱَّلذ ِمِهمۡ ۡقَالُوا ۡۡإِذۡ َۡمَعُه اِۡمنُكمۡ ۡبَُرَٰٓءُؤا ۡۡإِنذاۡلَِقو  ُبُدونََۡۡوِممذ ُِۡۡدونِِۡۡمنَۡتع  نَاۡٱّللذ ۡبُِكمۡ َۡكَفر 

يءُۡۡٱل َعَدََٰوةَُۡۡوَبي َنُكمُۡۡبَي َنَناَۡوَبَدا َضا َغ  بًَداَۡوٱۡل 
َ
َٰۡۡأ ِمُنوا َۡۡحّتذ ِۡۡتُؤ  ۡۥيۡبِٱّللذ َدهُ ۡۡوَح  َلۡۡإِّلذ بِيهِۡۡإِب َرَٰهِيمَۡۡقَو 

َ
فَِرنۡذِِۡل َتغ  س 

َ
يۡۡلََكَِۡۡل لُِكَۡۡوَما م 

َ
ِِۡۡمنَۡۡلََكۡۡأ ِۡمنۡٱّللذ

ء  ۡ بذَناََۡش  نَب َناِۡإَوََل َكۡۡتََوَّكذ َناَۡعلَي َكۡۡرذ
َ
 [  ٤:  املمتحنة] ﴾٤ۡٱل َمِصيُِۡۡإَوََل َكۡۡأ

“ইবরাহীম ও তার সালথ যারা নে  তালদর মলধয যতামালদর জন্য রলেলে উত্তম আদর্শ। তারা যখন্ স্বীে সম্প্রদােলে 

ব নে , ‘যতামালদর সালথ এবং আল্লাহর পনরবলতশ যতামরা যা নেেুর উপাসন্া ের তা হলত আমরা সম্পেশমুক্ত। 

আমরা যতামালদরলে অস্বীোর েনর এবং উলেে হল া আমালদর- যতামালদর মালে র্ত্রুতা ও নবলেষ নেরোল র 

জন্য; যতক্ষর্ ন্া যতামরা এে আল্লাহর প্রনত ঈমান্ আন্। তলব স্বীে নপতার প্রনত ইবরাহীলমর উনক্তনি বযনতক্রম: 

‘আনম অবর্যই যতামার জন্য আল্লাহর োলে ক্ষমা প্রাথশন্া েরব আর যতামার বযাপালর আল্লাহর োলে আনম যোলন্া 

অনধোর রানখ ন্া।’ যহ আমালদর রব, আমরা আপন্ার ওপরই ভরসা েনর, আপন্ারই অনভমুখী হই আর প্রতযাবতশন্ 

যতা আপন্ারই োলে।” [সূরা আ -মুমতানহন্াহ, আোত: ৪]  

আল্লাহ তা‘আ া আরও বল ন্,  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينََۡۡيَٰٓ َُهودََۡۡتتذِخُذوا َّۡۡلَۡۡءاَمُنوا ۡۡٱَّلذ يَء َۡۡوٱنلذَصََٰرىَٰٓۡۡٱَل  َِلَا و 

َ
ُضُهمۡ ۡأ يءَُۡۡبع  َِلَا و 

َ
ۡ ۡأ ذُهمَۡوَمنَۡبع ض  ِنُكمۡ َۡيَتَول َۡۡإِنۡذِۡمن ُهم  ۡۡفَإِنذُهۥۡم  ِديَّۡلۡۡٱّللذ ۡٱل َقو مََۡۡيه 

َٰلِِميَۡ  [  ١٥: دةاملائ] ﴾٥١ۡٱلظذ

“যহ মুনমন্গর্, ইোহূদী ও ন্াসারালদরলে যতামরা বনু্ধরূলপ গ্রহর্ েলরা ন্া। তারা এলে অপলরর বনু্ধ। আর 

যতামালদর মলধয যয তালদর সালথ বনু্ধত্ব েরলব, যস নন্শ্চে তালদরই এেজন্। নন্শ্চে আল্লাহ যান ম েওমলে 

নহদাোত যদন্ ন্া।” [সূরা আ -মালেদা, আোত: ৫১] 
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যনদ তারা যতামালদর নন্েি আত্মীেও হলে থালে তবুও যতামরা তালদর সালথ বনু্ধত্ব েরলত পারলব ন্া। যতামালদর 

বনু্ধত্ব ও র্ত্রুতা হলব ঈমান্ ও ইস ালমর নভনত্তলত। আত্মীে, বংর্, যগাত্র বা বলর্শর নভনত্তলত ন্ে। আল্লাহ তা‘আ া 

বল ন্,   

﴿ِۡ ۡال  ۡلََعَ َر ۡال ُكف  تََحبُّوا ۡاس  ۡإِن  َِلَاَء و 
َ
ۡأ َوانَُكم  ِۡإَوخ  ۡآبَاَءُكم  َۡتتذِخُذوا َّۡل ۡآَمُنوا ِيَن ۡاَّلذ َها يُّ

َ
ۡيَاأ ُۡهم  لَكَِك و 

ُ
ۡفَو ِۡمن ُكم  ذُهم  َۡيَتَول َۡوَمن  يَماِن

الُِمونَۡ  [  ٣٢: اتلوبة] ﴾الظذ

“যহ ঈমান্দারগর্, যতামরা নন্জলদর নপতা ও ভাইলদরলে বনু্ধরূলপ গ্রহর্ েলরা ন্া, যনদ তারা ঈমান্ অলপক্ষা 

েুফুরীলে নপ্রে মলন্ েলর। যতামালদর মধয যথলে যারা তালদরলে বনু্ধরূলপ গ্রহর্ েলর তারাই যান ম।” [সূরা আত-

তাওবাহ, আোত: ২৩]  

আল্লাহ তা‘আ া আরও বল ন্,  

﴿ۡ ِمُنونَۡۡقَو ٗماََۡتِدُّۡۡلذ ِۡۡيُؤ  َو مِۡۡبِٱّللذ يدُّونَۡۡٱٓأۡلِخرَِۡۡوٱَل  يدۡذَۡمنۡ ۡيَُوا ََۡۡحا يَءُهمۡ ََۡكنُويا َۡۡولَوۡ َۡورَُسوََلُۥۡٱّللذ وۡ َۡءابَا
َ
يَءُهمۡ ۡأ َنا ب 

َ
وۡ ۡأ

َ
ََٰنُهمۡ ۡأ َو وۡ ۡإِخ 

َ
ۡ ۡأ  ﴾٢٢َۡعِشَيَتُهم 

 [  ٣٣: املجادلة]

“তুনম পালব ন্া এমন্ জানতলে যারা আল্লাহ ও পরোল র প্রনত ঈমান্ আলন্, বনু্ধত্ব েরলত তার সালথ যয আল্লাহ ও 

তাাঁর রাসূল র নবলরানধতা েলর, যনদও তারা তালদর নপতা, পুত্র, ভাই অথবা জ্ঞানত-যগাষ্ঠী হে।” [সূরা আ -

মুজাদা াহ, আোত: ২২]  

মুনমন্লদর প্রেৃত বনু্ধ োরা হলবন্? 

আল্লাহ তা‘আ া যযমনন্ভালব ইস ালমর র্ত্রুলদর সালথ বনু্ধত্ব েরালে নন্নষদ্ধ েলরলেন্, এমনন্ভালব মুনমন্লদরলে 

মুনমন্লদর সালথ বনু্ধত্ব েরা এবং তালদর উঠ-বস েরালে বাধযতামূ ে েলরলেন্। আর মুনমন্রাই হলবন্ মুনমন্লদর 

প্রেৃত বনু্ধ। আল্লাহ তা‘আ া বল ন্, 

َُۡۡوَِلُُّكمُۡۡإِنذَما﴿ ِينََۡۡورَُسوَُلُۥۡٱّللذ ِينََۡۡءاَمُنوا َۡۡوٱَّلذ ةَۡۡيُقِيُمونَۡۡٱَّلذ لَوَٰ تُونَۡۡٱلصذ ةََۡۡوُيؤ  َكوَٰ   [١١: دةاملائ] ﴾٥٥َۡۡرَٰكُِعونََۡۡوُهمۡ ۡٱلزذ

“যতামালদর বনু্ধ যেব  আল্লাহ, তাাঁর রাসূ  ও মুনমন্গর্, যারা সা াত োলেম েলর এবং যাোত প্রদান্ েলর নবন্ীত 

হলে।” [সূরা আ -মালেদা, আোত: ৫৫]  

সুতরাং মুনমন্রাই এলে অপলরর বনু্ধ এবং সহলযাগী। যনদও তালদর বংর্, যগাত্র জন্মস্থান্ নবনভন্ন হলে থালে। যনদও 

তালদর এেজন্ পৃনথবীর পনশ্চম প্রালে এবং অপর জন্ পূবশ প্রালে। সীমালরখা ও অবস্থালন্র দুরত্ব ঈমান্ী ভ্রাতৃত্ব ও 

বনু্ধলত্বর সামলন্ বাধার প্রােীর হলত পালর ন্া।  

মহব্বত ও র্ত্রতার যেনর্নবন্যাস:  

মহব্বত েরা ও র্ত্রুতা রাখার যক্ষলত্র মানু্ষ নতন্ যেনর্লত নবভক্ত: 

এে- যালদরলে ন্ীলরি মহব্বত েরলত হলব। তালদর প্রনত যোলন্া প্রোর নবলেষ যপাষর্ েরা ে লব ন্া। তারা 

হল ন্ ন্বী, রাসূ , নসদ্দীে এবং র্হীদগর্। এলদর অগ্রভালগ রলেলেন্ আমালদর নপ্রে ন্বী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
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‘আ াইনহ ওোসাল্লাম। তালে অবর্যই দুনন্োর সবনেেু যথলে অনধে মহব্বত েরলত হলব। তারপর রলেলেন্ 

উমু্মহাতু  মুনমন্ীন্, রাসূল র পনরবার-পনরজন্ ও সাহাবীগর্। সাহাবীগলর্র প্রথম সানরলত রলেলেন্ যখা াফালে 

রালর্দীন্, তারপর সু-সংবাদপ্রাপ্ত দর্জন্ সাহাবী, তারপর বদলরর যুলদ্ধ অংর্গ্রহর্োরী সাহাবীগর্, তারপর 

বাই‘আলত নরদওোলন্ অংর্গ্রহর্োরী সাহাবীগর্ এবং তারপর অন্যান্য সাহাবীগর্। তারপর রলেলেন্ তালব‘ঈগর্, 

উম্মালতর সা লফ সাল হীন্গর্ এবং মুজতানহদ ইমামগর্। নবলর্ষ েলর োর ইমাম। 

দুই- যালদরলে ন্ীলরি ঘৃর্ার যোলখ যদখলত হলব। সবশাবস্থাে তালদর নবলরানধতা েরলত হলব। যোলন্া প্রোর বনু্ধত্ব 

তালদর সালথ ে লব ন্া। তারা হল ন্ অমুসন ম, োনফর, মুর্নরে, ন্ানিে ও মুরতাদ।  

নতন্- যালদর আংনর্ে ভাল াবাসলত হলব এবং আংনর্ে ঘৃর্া েরলত হলব। তারা হল ন্ অপরাধী মুনমন্গর্। মহব্বত 

ও র্ত্রুতা উভেনিই তালদর বযাপালর এেত্র হলব। তালদর মলধয ঈমান্ রলেলে এ জন্য তালদর ভাল াবাসলত হলব। 

আর তালদর গুর্াহ ও অপরালধর োরলর্ তালদর ঘৃর্া েরলত হলব।   

েুরআন্ ও হাদীলসর পযশাল ােন্াে আল্লাহর জন্য ভাল াবাসা ও বনু্ধলত্বর এোনধে নন্দর্শন্ পাওো যাে। আল্লাহ 

তা‘আ ার যদওো তাওফীে অনু্যােী আমরা আল্লাহর জন্য ভাল াবাসা ও বনু্ধলত্বর নন্দর্শন্সমূহ েী তা নন্লে 

আল ােন্া েরব ইন্র্াআল্লাহ! 

এে- সুলখ দুুঃলখ সচ্চ  ও অসচ্চ  সবশাবিাে মুনমন্লদর সালথ থাো: 

আল্লাহর জন্য ভাল াবাসা বা বনু্ধলত্বর নন্দর্শন্ হল া, সুলখ দুুঃলখ সচ্চ  অসচ্চ  সবশবিাে মুনমন্লদর সালথ থাো, 

তালদর সালথ বনু্ধত্ব বজাে রাখা এবং তালদর সহলযানগতা েরা। মুনমন্লদর খুনর্লত খুনর্ হওো এবং তালদর বযথাে 

বযনথত হওো, তালদর দুুঃলখ দুুঃনখত হওো। এলেই বল  আল্লাহর জন্য ভাল াবাসা। আল্লাহ তা‘আ া বল ন্,  

ِمُنونَۡ﴿ ِمَنَُٰتَۡۡوٱل ُمؤ  ُضُهمۡ َۡوٱل ُمؤ  يءَُۡۡبع  َِلَا و 
َ
ۡ ۡأ  [١٥: اتلوبة] ﴾َبع ض 

“মুনমন্ পুরুষ ও মুনমন্ ন্ারীরা এলে অপলরর বনু্ধ”। [সূরা আত-তাওবাহ, আোত: ৭১] 

যতামরা মুন্ানফেলদর মলতা হলব ন্া, যারা সুলখ যতামালদর সালথ থালে আর যখন্ যতামালদর ওপর যোলন্া নবপদ 

আলস তখন্ তারা প ােন্ েলর। আল্লাহ তা‘আ া বল লেন্, 

ِينَۡ﴿ بذُصونَۡۡٱَّلذ ِنََۡۡفت حۡ َۡلُكمۡ ََۡكنَۡۡفَإِنۡبُِكمۡ َۡيََتَ ِۡۡم  لَمۡ ۡقَالُويا ۡۡٱّللذ
َ
َعُكمۡ ۡنَُكنۡأ لَمۡ ۡقَالُويا ۡۡنَِصيب ۡۡلِل َكَٰفِرِينَََۡۡكنَِۡۡإَونۡمذ

َ
وِذۡ ۡأ َتح  َۡعَلي ُكمۡ ۡنَس 

َنع ُكم ِنََۡۡوَنم  ِمنَِي ۡۡم  ُۡۡٱل ُمؤ   [  ٥٤٥:  النساء] ﴾١٤١ۡٱل قَِيََٰمةِۡ ۡيَو مَۡۡبَي َنُكمۡ ََۡي ُكمُۡۡفَٱّللذ

“যারা যতামালদর বযাপালর (অে যালর্র) অলপক্ষাে থালে, অতুঃপর আল্লাহর পক্ষ যথলে যনদ যতামালদর নবজে হে 

তলব তারা বল , ‘আমরা নে যতামালদর সালথ নে াম ন্া’? আর যনদ োনফরলদর আংনর্ে নবজে হে, তলব তারা 

বল , ‘আমরা নে যতামালদর উপর েতৃশত্ব েনরনন্ এবং মুনমন্লদর েব  যথলে যতামালদরলে রক্ষা েনর নন্’? সুতরাং 

আল্লাহ নেোমলতর নদন্ যতামালদর মলধয নবোর েরলবন্। আর আল্লাহ েখলন্া মুনমন্লদর নবপলক্ষ োনফরলদর জন্য 

পথ রাখলবন্ ন্া।” [সূরা আন্-নন্সা, আোত: ১৪১] 
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এ ধরলন্র েনরত্র অব ম্বন্ যথলে নবরত থােলত হলব। সুলখ দুুঃলখ সবশাবস্থাে মুনমন্লদর সালথ থােলত হলব, 

মুনমন্লদরলেই সাথী নন্বশােন্ েরলত হলব। যযমন্, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লাম বল লেন্,  

كا » اما عا ُكْل طا
ْ
َلا ياأ اِحْب إَِلا ُمْؤِمنًا، وا  «إَِلا تاِقي َلا تُصا

“তুনম মুনমন্ োড়া োউলে সাথী বান্ালব ন্া আর যতামার খাবার যযন্ মুত্তােী োড়া যেউ ন্া খাে”।1  

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লাম আলরা বল লেন্, 

ِد إِذاا » ثاُل اْْلاسا اُطِفِهْم ما تاعا ِهْم، وا اُُحِ تارا ِهْم، وا ثاُل الُْمْؤِمِننيا يِف تاواادِّ ِر وااحْلُّما ما ها ِد بِالسا ائُِر اْْلاسا ُ سا اَعا َلا  «اْشتاَكا ِمنُْه ُعْضٌو تادا

“মুনমন্লদর দৃষ্টাে পরস্পর মহব্বত েরা, দো েরা এবং ন্ম্রতা পদর্শন্ েরার নদে নদলে এেনি যদলহর মলতা। 

যখন্ যদলহর এেনি অঙ্গ আক্রাে হে, তার পুলরা যদহই বযথা অনু্ভব েলর এবং নন্ঘুশম হে”।2 

দুই- আল্লাহর জন্য ভাল াবাসার আলরেনি নন্দর্শন্ মুনমন্লদর সম্মান্ েরা:  

মুনমন্লদর সম্মান্ েরা তালদর মান্হানন্ হে এ ধরলন্র গনহশত েমশ যথলে নবরত থাো। আল্লাহ তা‘আ া বল ন্,  

َها﴿ يُّ
َ
ِينََۡۡيَٰٓأ َخرۡ َّۡلَۡۡءاَمنُوا ۡۡٱَّلذ ِنۡقَو م ۡۡيَس  مۡ ۡم  نَۡعَسَٰٓۡۡقَو 

َ
اۡيَُكونُوا ۡۡأ ٗ ِن ُهمۡ َۡخي  يء َۡۡوَّلۡۡم  ِنۡنَِسا يءۡ ۡم  نَۡعَسَٰٓۡۡن َِسا

َ
اۡيَُكنۡذۡأ ٗ ِن ُهنذ َۡۡخي  ا َۡۡوَّلۡۡم  ۡتَل ِمُزوي

نُفَسُكمۡ 
َ
ل َقَِٰبۡ َۡتَنابَُزوا َۡۡوَّلۡۡأ

َ مُۡۡبِئ َسۡۡبِٱِل  يَمَِٰنۡ َۡبع دَۡۡٱل ُفُسوُقۡۡٱِِلس  ِ
ۡۡلذمۡ َۡوَمنۡٱل  َلَٰٓكَِكَۡۡيُتب  و 

ُ
َٰلُِمونَُۡۡهمُۡۡفَو   [  ٥٥: احلجرات] ﴾١١ۡٱلظذ

“যহ ঈমান্দারগর্, যোলন্া সম্প্রদাে যযন্ অপর যোলন্া সম্প্রদােলে নবদ্রূপ ন্া েলর, হলত পালর তারা 

নবদ্রূপোরীলদর যেলে উত্তম। আর যোন্ ন্ারীও যযন্ অন্য ন্ারীলে নবদ্রূপ ন্া েলর, হলত পালর তারা নবদ্রূপোরীলদর 

যেলে উত্তম। আর যতামরা এলে অপলরর নন্ন্দা েলরা ন্া এবং যতামরা এলে অপরলে মন্দ উপন্ালম যডলো ন্া। 

ঈমালন্র পর মন্দ ন্াম েতইন্া নন্েৃষ্ট! আর যারা তাওবা েলর ন্া, তারাই যতা যান ম।” [সূরা আ -হুজরাত, 

আোত: ১১] 

নতন্- আল্লাহর জন্য ভাল াবাসার আলরেনি নন্দর্শন্ মু’নমলদর জান্-মা  নদলে সাহাযয ও সহলযানগতা েরা: 

মুসন ম ভাইলের সাহাযয ও সহলযানগতাে নন্লজর পলেি যথলে বযে েরা। এলত এেজন্ মুনমলন্র সালথ মহব্বত 

বালড়, মহা সাওোলবর অনধোরী হে, মুসন ম বন্ধন্ সু-দৃঢ় ও মজবুত হে এবং পারস্পনরে সম্পেশ স্থােী হে। ফল  

র্ত্রুরা মুসন মলদর যদলখ ভে পাে এবং আতংনেত হে। আল্লাহ তা‘আ া বল ন্,  

وُكمۡ ِۡإَونِۡ﴿ تَنََصُ ِينِِۡۡفۡۡٱس  َُۡۡفَعلَي ُكمُۡۡٱل  ۡۡٱنلذَص  َٰۡۡإِّلذ ِۢمۡلََعَ ِيَثَٰق  َۡۡوَبي َنُهمۡبَي َنُكمۡ ۡقَو    [  ١٣: اَلنفال] ﴾٧٢ۡم 

“আর যনদ তারা দীলন্র বযাপালর যতামালদর নন্েি যোন্ সহলযানগতা োে, তাহল  সাহাযয েরা যতামালদর েতশবয। 

তলব এমন্ েওলমর নবরুলদ্ধ ন্ে, যালদর সালথ যতামালদর এলে অপলরর েুনক্ত রলেলে।” [সূরা আ -আন্ফা , 

আোত: ৭২] 

হাদীলস এলসলে, 

                                                           
1 আবু দাউদ, হাদীস ন্ং ৪৮৩২; নতরনমনয, হাদীস ন্ং ২৩৯৫   
2 সহীহ মুসন ম, হাদীস ন্ং ২৫৮৬; মুসন্ালদ আহমদ, হাদীস ন্ং ১৮৩৭২ 
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: فا » ُ، قاالا ا رااِحلاٍة َلا اءا راُجٌل لَعا لاما إِذْ جا لايِْه واسا َّلا اهلُل عا عا انلاِِبِّ صا ٍر ما فا ُْن يِف سا ا َنا الا راُسوُل اهلِل بايْناما قا اًَل، فا هُ ياِمينًا واِشما ا عالا ياْْصُِف باْصا جا
َّلا  : صا لاما لايِْه واسا ُ فاْضٌل ِمْن زااٍد، فالْياُعْد »اهلُل عا نا َلا ْن َكا ما ُ، وا ْهرا َلا ْن َلا ظا ا ما ْهٍر، فالْياُعْد بِِه لَعا ُه فاْضُل ظا عا نا ما ْن َكا ُ ما ْن َلا زاادا َلا ا ما ، « بِِه لَعا

 
ا
ْيناا أ

ا
َّتا راأ را حا ا ذاكا اِل ما ْصنااِف الْما

ا
را ِمْن أ كا : فاذا ٍد ِمناا يِف فاْضٍل قاالا حا

ا
قا ِِل  «ناُه َلا حا

“এেবার আমরা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লালমর সালথ এেনি সফলর নেল ন্। এেল াে তার বাহলর্র 

উপর েলড় উপনস্থত হল া এবং ডালন্ বালম যোখ যঘারানি । রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লাম তালে 

উলদ্দর্য েলর ব ল ন্, “যার নন্েি সাওোরীর অনতনরক্ত জােগা থালে যস যযন্ এমন্ এেজন্লে তুল  যন্ে যার 

যোলন্া সাওোরী ন্াই। আর যার নন্েি প্রলোজলন্র অনতনরক্ত আসবাব পত্র থালে যস যযন্ যার যোলন্া আসবাব 

পত্র যন্ই তালে র্রীে েলর যন্ে”। আবু সাঈদ আ -খুদরী রানদোল্লাহু ‘আন্হু বল ন্, “এভালব রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইনহ ওোসাল্লাম অলন্ে প্রোলরর প্রলোজন্ীে নজনন্লসর ন্াম উলল্লখ েরল ন্, তালত আমরা যদখলত যপ াম, 

আমালদর োলরারই অনতনরক্ত যোলন্া বস্তুর মলধয যোলন্া অনধোর রই  ন্া।3”  

তলব বতশমালন্ মুসন মলদর অবস্থার নদে তাোল  আমরা এর সমূ্পর্শ নবপরীত ও উলটা যদখলত পাই। তারা তালদর 

স্বালথশর বানহলর যোন্ োজ েরলত রানজ ন্ে। যেউ োলরা সহলযানগতা েলর ন্া। এেজন্ মানু্ষ মারা যগল ও তার 

সাহালযয এনগলে আলস ন্া।   

োর- আল্লাহর জন্য ভাল াবাসার আলরেনি নন্দর্শন্ হল া, মুনমন্লদর এলে অপলরর সাহালযয এনগলে আসা:  

মুনমন্লদর;ঐেয ও ভ্রাতৃত্ব খুবই জরুনর। এেজন্ মুনমন্ অপর মুনমলন্র জন্য সহােে। তারা এলে অপরলে র্নক্তর 

যজাগান্ যদলবন্। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লাম বল লেন্,  

ابِِعهِ » صا
ا
باكا بانْيا أ اُشدُّ باْعُضُه باْعضاً واشا ْْلُنْيااِن ي  «الُْمْؤِمُن لِلُْمْؤِمِن َكا

“মুনমন্গর্ পরস্পর এেনি প্রাসালদর মলতা। প্রাসালদর এেনি অংর্ অপর অংর্লে র্নক্তর্া ী েলর। রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আ াইনহ ওোসাল্লাম তার আঙু্গ গুল া এেনির মলধয অপরনিলে প্রলবর্ েনরলে যদখাল ন্।” সুতরাং 

এেজন্ মুনমন্ অপর মুনমলন্র জন্য র্নক্তর উৎস নহলসলব োজ েরলব। এেজন্ অপর জলন্র সাহাযয েরলব।  

পাাঁে- আল্লাহর জন্য ভাল াবাসার আলরেনি নন্দর্শন্ যস নন্লজর জন্য যা ভাল াবাসলব অলন্যর জন্যও তাই 

ভাল াবাসলব: 

নন্লজর জন্য যা ভাল াবালস তা অলন্যর জন্যও ভাল াবাসলত হলব। অন্যথাে পনরপূর্শ ঈমান্দার হওো যালব ন্া। 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লাম বল লেন্, 

« 
ا
َّتا ُُيِبا ِِل ُدُكْم حا حا

ا
ا ُُيِبُّ نِلاْفِسهِ َلا يُْؤِمُن أ   .«ِخيِه ما

“নন্লজর জন্য যা পেন্দ েলর তা অলন্যর জন্য পেন্দ ন্া েরা পযশে যতামালদর যেউ পনরপূর্শ ঈমান্দার হলত পারলব 

ন্া।”4 

                                                           
3 সহীহ মুসন ম, হাদীস ন্ং ১৭২৮; আবু দাউদ, হাদীস ন্ং ১৬৬৩  
4 সহীহ বুখারী, হাদীস ন্ং ১৩ 
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েে—আল্লাহর জন্য ভাল াবাসার আলরেনি নন্দর্শন্ োউলে যহে েরলব ন্া খালিা েরলব ন্া: 

এেজন্ মুসন ম ভাইলে েখলন্া খালিা েরলব ন্া, যহে েরলব ন্া, তুি তানি য েরলব ন্া এবং তার ওপর বড়াই 

ও অহংোর েরলব ন্া। োরর্, এলত এলের প্রনত অপলরর ঘৃর্া বতনর হে এবং ভাল াবাসা ও বনু্ধত্ব ন্ষ্ট হে। 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লাম বল ন্,   

ةٍ ِمْن ِكْبٍ  َلا ياْدُخُل » اُل ذارا نا يِف قالْبِِه ِمثْقا ْن َكا : « اْْلاناةا ما ناًة، قاالا سا ناْعلُهُ حا نًا وا سا ْن ياُكونا ثاْوُبُه حا
ا
يٌل »قاالا راُجٌل: إِنا الراُجلا ُُيِبُّ أ ِ إِنا اهللا َجا

ْمُط انلااِس  ، واغا ُر احْلاقِّ ، الِْكْبُ باطا الا  «ُُيِبُّ اْْلاما

“যার অেলর নবনু্দ পনরমার্ অহংোর থােলব, যস জান্নালত প্রলবর্ েরলব ন্া”। নজজ্ঞাসা েরা হল া, এে য াে তার 

োপড়, পনরলধে ও জুতা সুন্দর যহাে তা পেন্দ েলর এও নে অহংোর? রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লাম 

ব ল ন্, “আল্লাহ তা‘আ া নন্লজ সুন্দর, নতনন্ যসৌন্দযশলে পেন্দ েলরন্। অহংোর হল া, সতযলে প্রতযাখযান্ েরা 

এবং মানু্ষলে তুি তানি য েরা5।”  

দানড় মুণ্ডন্, োপড় িাখনু্র ন্ীলে পরা, অমুসন ম ও মনহ ালদর সাদৃর্য অব ম্বন্ যোলন্া যসৌন্দযশ ন্ে, যালে আল্লাহ 

তা‘আ া মহব্বত েলরন্। োরর্, এ গুল া আল্লাহর নবধালন্র  ঙ্ঘন্; এলত আল্লাহ তা‘আ া অসন্তুষ্ট হে। খুনর্ 

হওোর প্রশ্নই আলস ন্া। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লাম বল ন্, 

 «بالنساء الرجال من واملتشبهني بالرجال، النساء من املتشبهات اهلل لعن»

“যয সব ন্ারী পুরুষলদর যবর্-ভুষা অব ম্বন্ েলর এবং যয সব পুরুষ ন্ারীলদর যবর্-ভুষা অব ম্বন্ তালদর আল্লাহ 

তা‘আ া অনভর্াপ েলরলেন্।6” 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লাম আরও বল লেন্,  

َِلمٌ »
ا
اٌب أ ذا اُهْم عا ل يِهْم وا كِّ َلا يُزا ِْهْم وا نُْظُر إَِلا َلا يا ِة، وا لُِّمُهُم اهلُل ياْوما الِْقيااما ثاٌة َلا يُكا قا « ثاالا : فا ثا قاالا لاما ثاالا لايِْه واسا َّلا اهلُل عا ا راُسوُل اهللِ صا ها

ا
أ را

 : ْن ُهْم ياا راُسولا اهلِل؟ قاالا وا، ما ِِسُ ابُوا واخا : خا بُو ذارٍّ
ا
اًرا، قاالا أ ِذِب »ِمرا تاُه بِاحْلاِلِف الَْكا ُق ِسلْعا الُْمنافِّ نااُن، وا الْما  «الُْمْسِبُل، وا

“নেোমলতর নদন্ আল্লাহ তা‘আ া নতন্ যেনর্র য ালের সালথ েথা ব লব ন্া, তালদর নদে তাোলব ন্া, তালদর 

পনবত্র েরলব ন্া এবং তালদর জন্য রলেলে যবদন্াদােে র্ানি। এে. িাখনু্র নন্লে োপড় েুন লে পরা বযনক্ত। দুই. 

যয বযনক্ত যোলন্া নেেু দান্ েলর যখাাঁিা যদে। নতন্. যয বযনক্ত তার পর্যলে নমথযা েসম েলর নবনক্র েলর”।7 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লাম বল ন্, 

ُهوا ِمنُْهمْ » ْوٍم فا باها بِقا اشا ْن ت  «ما

“যয বযনক্ত যোলন্া োওলমর সাদৃর্য অব ম্বন্ েলর যস তালদর অেভুশক্ত”।8  

                                                           
5 সহীহ মুসন ম, হাদীস ন্ং ৯১ 
6 আবু দাউদ, হাদীস ন্ং ৪০৯৭, আহমদ, হাদীস ন্ং ২২৯১; নতরনমনয, হাদীস ন্ং ২৭৮৪; ইবনু্ মাজাহ, হাদীস ন্ং ১৯০৪ 
7 সহীহ মুসন ম, হাদীস ন্ং ১০৬; আহমদ, হাদীস ন্ং ২১৩১৮ 
8 আবু দাউদ, হাদীস ন্ং ৪০৩১ 
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এলত িাখনু্র নন্লে োপড় েুন লে পরা, ন্ারী ও পুরুষ এলে অপলরর যবর্-ভূষা অব ম্বন্ েরা ও অমুসন মলদর 

সাদৃর্য অব ম্বন্ েরার পনরর্নত ও র্ানি নে তা স্পষ্ট হে। তাই এসব গুন্াহ যথলে অবর্যই সতেশ থােলত হলব।  

সাত- মুসন মলদর ভাল াবাসার আলরেনি আ ামত হল া তালদর সম্মান্ বজাে রাখা, অসম্মান্ ন্া েরা:  

তুনম যতামার মুসন ম ভাইলে অসম্মান্, অপমান্ অপদস্থ েরলব ন্া। মুসন ম ভাইলের সম্মান্হানন্ হে এমন্ যোলন্া 

নেেু েরলত যালব ন্া, বরং সবসমে তার প্রর্ংসা েরলব, তার ে যার্োমী হলব, তুনম যতামার হাত ও মুখ োরা 

তার সাহাযয েরলব। তার যোলন্া ক্ষনত েরলব ন্া। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লাম বল লেন্, 

ُص ِفيِه ِمْن ِعرِْضِه، إَِلا » ُينْتاقا تُُه وا ُك ِفيِه ُحْرما وِْضٍع تُنْتاها  ُمْسِلًما يِف ما
ً
أ ُْذُل اْمرا ا ِمنا اْمِرٍئ َيا ا ِمنا  ما تاُه، واما ُ يِف ماوِْطٍن ُُيِبُّ ِفيهِ نُْْصا ُ اَّللا َلا ذا خا

ُص ِفي وِْضٍع يُنْتاقا نُْْصُ ُمْسِلًما يِف ما تاهُ اْمِرٍئ يا ْوِطٍن ُُيِبُّ نُْْصا ُ يِف ما ُه اَّللا ا ِتِه، إَِلا ناْصا ُك ِفيِه ِمْن ُحْرما ُينْتاها  «ِه ِمْن ِعرِْضِه وا

“যোলন্া মুসন ম তার অপর মুসন ম ভাই যনদ এমন্ স্থালন্ অপমান্ েলর যযখালন্ তার সম্মান্হানন্ হে, তার 

ইযযলতর ওপর আঘাত আলস, আল্লাহ তা‘আ া তালে এমন্ জােগাে যব-ইযযত েরলব, যযখালন্ যস আল্লাহর সাহাযয 

পাওোর মুখালপক্ষী। আর যোলন্া মুসন ম তার অপর মুসন ম ভাইলে যনদ এমন্ স্থালন্ সাহাযয েলর যযখালন্ তার 

সম্মান্হানন্ হে, তার ইজ্জলতর ওপর আঘাত আলস, আল্লাহ তা‘আ া তালে এমন্ জােগাে সাহাযয েরলব, যযখালন্ 

যস আল্লাহর সাহাযয পাওোর মুখালপক্ষী”।9  

এলদর সালথ তালদরও অেভুশক্ত েরা হলব, যারা ে যার্ ও ে যার্োমীলদর মহব্বলতর দানবদার অথে তারা 

বানত পন্থীলদর সালথ দূরত্ব বজাে রালখ ন্া এবং যখন্ যোলন্া মজন লস মুসন মলদর দুন্শাম েরা হে, তালদর 

নবরুদ্ধােরর্ বা তালদর প্রনত নবদ্রূপ েরলত যর্ালন্ তখন্ প্রনতবাদ েলর ন্া। তালদর প্রনত েনঠন্ হুমনে প্রতযক্ষ 

েরনে। তুনমও এ নবষলে সতেশ হও। োরর্, এনি অবর্যই যু ুম, অপমান্ ও মানু্ষলে খালিা েরা। রাসূ ুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লাম বল ন্,    

 .«... ُيقره وَل وَلَيذَل َليظلمه املسلم اخو املسلم»

“এেজন্ মুসন ম অপর মুসন লমর ভাই। যস তার মুসন ম ভাইলের জু ুম েরলত পালর ন্া, তালে অপমান্ েরলত 
পালর ন্া এবং তালে যহে েরলত পালর ন্া”।10 

সাত- মুসন ম ভাইলের প্রনত ভাল াবাসার আলরেনি আ ামত হল া তালদর জন্য ক্ষমা প্রাথশন্া েরা:  

মুসন ম ভাইলের জন্য ক্ষমা োওো, যনদ যোন্ অন্যাে েরার পর অন্যাে স্বীোর ও তওবা েলর নফলর আলস তালে 

ক্ষমা ও মাপ েলর যদওো। আল্লাহ তা‘আ া বল ন্,  

فِرۡ ﴿ َتغ  ۢنبَِكَۡۡوٱس  ِمنِيََِّۡۡلَ ِمَنَِٰتۡ َۡولِل ُمؤ   [  ٥١:  حممد] ﴾١٩َۡوٱل ُمؤ 

“আর তুনম যতামার গুন্ালহর জন্য ক্ষমা প্রাথশন্া ের এবং মুনমন্ পুরুষ ও মুনমন্ ন্ারীলদর জন্য।” [সূরা মুহাম্মাদ, 

আোত: ১৯]  

                                                           
9 আবু দাউদ, হাদীস ন্ং ৪৮৮৪; আহমদ, হাদীস ন্ং ১৬৩৬৮, তাবরান্ী নফ  আওসাত, হাদীসনি হাসান্। 
10 সহীহ মুসন ম 
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আল্লাহ তা‘আ া বল ন্,  

ِفرۡ َۡربذَنا﴿ َٰنَِناۡنَلَاۡٱغ  َو ِينََۡۡوِلِخ  يَمَٰنَِۡۡسَبُقونَاۡٱَّلذ ِ
ۡۡقُلُوبَِناِۡفََۡۡت َعل َۡۡوَّلۡۡبِٱل  ِينَِۡۡغل ٗ يَۡۡءاَمُنوا ۡۡل َِّلذ ۡۡإِنذَكَۡۡربذَنا  [  ٥١: احلرش] ﴾١٠ۡرذِحيمۡ ۡرَُءوف 

“যহ আমালদর রব, আমালদরলে ও আমালদর ভাই যারা ঈমান্ নন্লে আমালদর পূলবশ অনতক্রাে হলেলে তালদরলে 

ক্ষমা েরুন্; এবং যারা ঈমান্ এলন্নে  তালদর জন্য আমালদর অেলর যোলন্া নবলেষ রাখলবন্ ন্া। যহ আমালদর রব, 

নন্শ্চে আপনন্ দোবান্, পরম দো ু।” [সূরা আ -হার্র, আোত: ১০] 

আি- মুসন লমর প্রনত ভাল াবাসার আলরেনি আ ামত মুসন ম ভাইলে ভাল া উপলদর্ যদওো:  

তুনম তালে ভাল া ন্নসহত েরলব এবং ভাল া উপলদর্ যদলব, েুরআন্ ও সূন্নালহর আল ালে ে যালর্র পথ যদখালব। 

অলন্ে ে যালর্র অনু্সন্ধান্োরী রলেলে, তারা তালদর পথ প্রদর্শে খুাঁলজ পাে ন্া। তালদর খুাঁলজ যবর েলর সনঠে 

পলথর ওপর তুল  নন্লে আসলব। জারীর ইবলন্ আবু্দল্লাহ রানদোল্লাহু ‘আন্হু যথলে বনর্শত, নতনন্ বল ন্, 

ناِِن: » ِة، فالاقا اعا ْمِع واالطا ا السا لاما لَعا لايِْه واسا َّلا اهلُل عا ْعُت انلاِِبا صا ْعُت واانلُّْصِح ِلُُكِّ »باايا ا اْستاطا  «ُمْسِلمٍ ِفيما

“আমরা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লালমর হালত যর্ান্া ও মান্ার উপর বাইোত গ্রহর্ েনর। নতনন্ 

আমালদর বল  যদন্- যতিুেু সম্ভব, আর প্রলতযে মুসন লমর জন্য নহতাোঙ্খী হওোর ওপর (বাইোত গ্রহর্ 

েনর)11।” 

ইমাম মুসন ম সাহাবী আবু রুোইো তামীম আদ-দারী রানদোল্লাহু ‘আন্হু যথলে বর্শন্া েলরন্, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইনহ ওোসাল্লাম বল লেন্, 

ةُ » يُن انلاِصيحا : « ادلِّ ْن؟ قاالا ِتِهمْ »قُلْناا: لِما ما ِة الُْمْسِلِمنيا واَعا ئِما
ا
ِِل لِراُسوَِلِ وا ِلِكتاابِِه وا ِ وا  «َّلِلا

“দীন্ হল া, ন্সীহত। আমরা নজজ্ঞাসা ের াম োর জন্য? নতনন্ ব ল ন্, আল্লাহর জন্য, আল্লাহর নেতালবর জন্য, 

তার রাসূল র জন্য, মুসন ম র্াসেলদর জন্য এবং সবশ সাধারলর্র জন্য12।” োরর্, মুসন মলদর মলধয ে যার্োমীতা 

ও নহতাোনঙ্খতা ন্া থাো আল্লাহর ন্ারানজ ও অনভর্াপ  ালভর োরর্ হে। আল্লাহ তা‘আ া বল ন্,    

ِينَۡۡلُعِنَۡ﴿ َٰٓءِيَلۡۡبَِنۡيِۡمنۡ َۡكَفُروا ۡۡٱَّلذ َر َٰۡۡإِس  َيَمۡ ۡٱب نِۡۡوَِعيَسَۡۡداوُۥدَۡۡلَِسانِۡۡلََعَ َٰلَِكَۡۡمر  ََكنُوا َۡۡعَصوا ۡۡبَِماَۡذ َتُدونَۡۡوذ نََّۡۡلََۡۡكنُوا ٧٨َۡۡۡيع  َۡعنۡيَتََناَهو 
نَكر ۡ َعلُونَََۡۡكنُوا َۡۡماَۡۡلِئ َسَۡۡفَعلُوهُ ۡۡمُّ  [  ١١  ،١٧: دةاملائ] ﴾٧٩َۡيف 

“বন্ী ইসরাঈল র মলধয যারা েুফুরী েলরলে তালদরলে দাঊদ ও মারইোম পুত্র ঈসার মুলখ  া‘ন্ত েরা হলেলে। 

তা এ োরলর্ যয, তারা অবাধয হলেলে এবং তারা সীমা ঙ্ঘন্ েরত। তারা পরস্পরলে মন্দ যথলে নন্লষধ েরত ন্া, 

যা তারা েরত। তারা যা েরত, তা েতই ন্া মন্দ”!। [সূরা আ -মালেদা, আোত: ৭৮-৭৯] 

বতশমালন্ প্রবৃনত্তর পূজারীরা, তালদর প্রবৃনত্তর োনহদার পনরপন্থী যোলন্া েথা যর্ান্লত রানজ ন্ে, তারা তাই যর্ালন্ যা 

তালদর প্রবৃনত্তর োনহদা অনু্যােী হে, বরং অন্যােোরীলদর যারা বাাঁধা যদে, তালদর তারা নবলরানধতা েলর, যনদও 

তারা আল্লাহর নন্েি সবলেলে মারাত্মে বড় যোলন্া গুন্াহ যযমন্ নর্েশলে বাধা নদলে থালে। োরর্, তালদর নন্েি 
                                                           
11 সহীহ বুখারী, হাদীস ন্ং ৭২০৪; সহীহ মুসন ম, হাদীস ন্ং ৫৬ 
12 সহীহ মুসন ম, হাদীস ন্ং ৫৫ 
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তাও ন্ানে নবরৃ্ঙ্খ া ও নফতন্ালে উসলে যদওো! আর নহেমত হল া, নফতন্ালে দানবলে রাখা! এেজন্ মুর্নরে 

প্রোলর্য নর্েশ েলর যবড়ালব আমরা তালে বাধা ন্া নদলে শুধু নমম্বালরর খুৎবা নদলেই েুপ থােব! এনি নে যোলন্া 

ন্সীহত, ে যার্োনমতা বা নহতাোঙ্খীতা হল া যার ওপর সাহাবীগর্ রাসূল র হালত বাইোত েলরনেল ন্?! ইন্না 

ন ল্লানহ ওোইন্না ই াইনহ রানজউন্।  

ন্ে- মুসন ম ভাইলের প্রনত ভাল াবাসার আলরেনি আ ামত আল্লাহর নবধান্ আদালে সহলযানগতা েরা: 

আল্লাহর নবধালন্র অধীলন্ যথলে এেজন্ মুসন ম ভাইলের সালথ ভাল া বযবহার েরা এবং তার অবস্থান্ অনু্যােী 

তার যথাযথ সম্মান্ েরা। এ নবষলে আবু মাসউদ রানদোল্লাহু ‘আন্হু বল ন্,  

اةِ » دا الاةِ الغا ْن صا ُر عا خا
ا
تاأ

ا ِ إِِّنِّ ِلا ِ ياا راُسولا اَّللا : وااَّللا نا راُجاًل، قاالا
ا
لاما أ لايْهِ واسا َّلا اهلُل عا ِ صا يُْت راُسولا اَّللا

ا
ا راأ ما ا يُِطيُل بِناا، فا ْجِل فُالاٍن ِمما

ا
ِمْن أ

 : ئٍِذ، ُثما قاالا بًا ِمنُْه ياْوما دا غاضا شا
ا
ٍة أ وِْعظا ْز، فاإِنا »يِف ما وا َّلا بِانلااِس فالْياتاجا ا صا يُُّكْم ما

ا
، فاأ ِرينا ِبريا واذاا  إِنا ِمنُْكْم ُمنافِّ ِعيفا واالكا ِفيِهُم الضا

ةِ   «احلااجا

“এে য াে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লামলে ব ল ন্, যহ আল্লাহর রাসূ ! অমুে সা াত দীঘশানেত েলর 

এ োরলর্ আনম ফজলরর সা ালত উপনস্থত হওো যথলে নবরত থানে। ব  , রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ 

ওোসাল্লামলে যোলন্া ওোলজ যসনদলন্র মলতা এত যবনর্ রাগানিত হলত যদনখ নন্। তারপর নতনন্ ব ল ন্, যতামালদর 

মলধয েতে য াে আলে যারা মানু্ষলে দূলর সনরলে যদে। যতামালদর যয যেউ সা ালত ইমামনত েলর যস যযন্, 

সা াতলে সংলক্ষপ েলর। োরর্, মুসল্লীলদর মলধয রলেলে দুবশ , বুলড়া এবং েমশ বযি েনমশে”।13  

এ হাদীসনিলে অলন্ে সমাজেমশী যারা সমাজলে খুনর্ েরলত বযি থালে তা খুব আন্ন্দ এবং গুরুত্ব সহোলর 

নন্লেলে। ফল  তারা তালদর সা ালত েুরআলন্র যর্লষর সূরাগুল া যযমন্, োনফরূন্, আ াম ন্ার্রাহ ইতযানদ 

সূরাগুল াই পলড়ন্। তালদরলে জুমু‘আর নদলন্র ফজলরর সা ালত সূরা সাজদাহ ও দাহার এবং জুমু‘আর সা ালত 

সূরা আ -আ‘ া ও সূরা আ -গানর্ো োড়া আর যোলন্া সুন্নাত নেরালতর ওপর আম  েরলত যদখা যাে ন্া। আর 

অন্যান্য সা াতগুল া তারা তালদর মনজশ অনু্যােী যয যোলন্া নেরাত নদলে পলড়। ফল  তালদর যদখা যাে তারা 

এেবার সূন্নাত মালন্ আর বহুবার োলড়ন্।  

উনল্লনখত হাদীসনিলত নেো েলর যদখুন্, উম্মলতর প্রনত রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লালমর দো েী পনরমার্ 

নে । নতনন্ তালদর েষ্টলে যোলন্াভালবই যমলন্ নন্লত পালরন্ নন্। ইমাম মুসন ম আবু সাঈদ খুদরী রানদোল্লাহু 

‘আন্হু যথলে বর্শন্া েলরলেন্, নতনন্ বল ন্,  

انْيِ يِف » وَلا
ُ
تانْيِ اِْل ْكعا ْهِر يِف الرا ةِ الظُّ الا  يِف صا

ُ
أ ْقرا نا يا لاما َكا لايِْه واسا َّلا اهلُل عا نا انلاِِبا صا

ا
ْسا أ يانْيِ قاْدرا َخا ْخرا

ُ
ِِف اِْل ِثنيا آياًة، وا ٍة قاْدرا ثاالا ْكعا ُُكِّ را

ةا  رْشا ْو قاالا نِْصفا ذالِكا عا
ا
ْْصِ  آياًة أ ِِف الْعا   وا

ُ
ِِف اِْل ةا آياًة وا رْشا ْسا عا ةِ َخا اءا ٍة قاْدرا قِرا ْكعا انْيِ يِف ُُكِّ را وَلا

ُ
تانْيِ اِْل ْكعا يانْيِ قاْدرا نِْصِف ذالِكا يِف الرا  «ْخرا

                                                           
13 সহীহ বুখারী, হাদীস ন্ং ৭০২; সহীহ মুসন ম, হাদীস ন্ং ৪৬৬ 
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“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লাম যজাহলরর সা ালতর প্রথম দুই রাোলত নত্রর্ আোত এবং নেতীে দুই 

রাোলত পলন্র আোত পড়লতন্ অথবা ব  , প্রথম রাোলতর অলধশে পড়লতন্। আর আসলরর সা ালতর প্রথম দুই 

রাোলত পলন্র আোত এবং নেতীে দুই রাোলত প্রথম রাোলতর অলধশে পনরমার্ পড়লতন্”।14  

ইমাম মুসন ম জালবর ইবন্ সামুরা রানদোল্লাহু ‘আন্হু যথলে হাদীস বর্শন্া েলরলেন্, নতনন্ বল ন্,  

نا انلاِِبُّ » بْ َكا ِِف الصُّ . وا ْوا ذالِكا ْْصِ َنا ِِف الْعا ، وا ْهِر بِاللايِْل إِذاا ياْغَشا  يِف الظُّ
ُ
أ ْقرا لاما يا لايِْه واسا َّلا اهلُل عا لا ِمْن ذالِكا صا ْطوا

ا
 «ِح أ

 “রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লাম যজাহলরর সা ালত ‘সুরাতু   াই ’ পড়লতন্ এবং আসলরও অনু্রূপ 

পড়লতন্। আর ফজলরর সা ালত এর যেলে  ম্বা নেরাত পড়লতন্”।15 

আবু সাঈদ খুদরী রানদোল্লাহু ‘আন্হু হলত বনর্শত, নতনন্ বল ন্, 

. ُثما »
ُ
أ تاواضا تاُه. ُثما يا اجا ياْقِِض حا اِهُب إَِلا اْْلاِقيِع فا ُب اذلا ياْذها اُم فا ْهِر ُتقا ةُ الظُّ الا ناْت صا ْد َكا راُسوُل اهلِل  لاقا ِِت وا

ْ
لاما يِف ياأ لايِْه واسا َّلا اهلُل عا صا

ا لُها وِّ ا ُيطا وَلا ِمما
ُ
ِة اِْل ْكعا  «الرا

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লালমর সা াত এত দীঘশ নে  যয, যজাহলরর সা ালতর এোমত যদওো হত, 

তখন্ এেজন্ বযনক্ত বােীলত নগলে হাজত পুলরা েরত, তারপর অযু েলর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ 

ওোসাল্লালমর সালথ সা ালতর প্রথম রাোলত উপনস্থত হত”।16  

এ নে  রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লালমর সুন্নাত যজাহলরর সা ালতর যক্ষলত্র। যতামরা এনিরই অনু্েরর্ 

ের। যালত যতামরা সফ োম হলত পার।  

ফজলরর সা ালত রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লালমর সূন্নাত:  

ইমাম মুসন ম আবু বারযা রানদোল্লাহু ‘আন্হু যথলে হাদীস বর্শন্া েলরন্, নতনন্ বল ন্, 

 «املائة إَل الستني من الغداة صالة يف يقرأ َكن وسلم عليه اهلل صَّل اهلل رسول أن»

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লাম ফজলরর সা ালত ষাি যথলে এের্ আোত নত াওোত েরলতন্”।17  

ইমাম মুসন ম জালবর ইবন্ সামুরা রানদোল্লাহু ‘আন্হু যথলে বর্শন্া েলরন্, নতনন্ বল ন্,  

تُُه » الا نا صا َكا ِجيِد وا ْجِر ِب ق واالُْقْرآِن الْما  يِف الْفا
ُ
أ ْقرا نا يا لاما َكا لايِْه واسا َّلا اهلُل عا ِْفيًفاإِنا انلاِِبا صا  «باْعُد َتا

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লাম ফজলরর সা ালত সূরা ক্বাফ ওো  েুরআন্ী  মানজদ পড়লতন্। আর 

পরবতশী সা াত নে  সংনক্ষপ্ত”।18  

                                                           
14 সহীহ মুসন ম, হাদীস ন্ং ৪৫২ 
15 সহীহ মুসন ম, হাদীস ন্ং ৪৫৯ 
16 সহীহ মুসন ম, হাদীস ন্ং ৪৫৪ 
17 সহীহ মুসন ম, হাদীস ন্ং ৪৬১ 
18 সহীহ মুসন ম, হাদীস ন্ং ৪৫৮ 
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ইমাম মুসন ম আমর ইবন্ হুরাইস রানদোল্লাহু ‘আন্হু যথলে বর্শন্া েলরন্,  

 يِف »
ُ
أ ْقرا لاما يا لايِْه واسا َّلا اهلُل عا ِمعا انلاِِبا صا ناُه سا

ا
ْسعاسا أ ْجِر وااللايِْل إِذاا عا  «الْفا

“নতনন্ রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লামলে ফজলরর সা ালত সূরাতুত তােওেীর পড়লত শুলন্লেন্”।19 

মাগনরলবর সা ালত রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লালমর সুন্নাত:  

ইমাম মুসন ম আবু্দল্লাহ ইবলন্ আব্বাস রানদোল্লাহু ‘আন্হু যথলে বর্শন্া েলরন্, নতনন্ বল ন্,  

ْد ذا » ا لاقا الاْت: ياا ُبِنا قا ِت ُعْرفًا فا الا  واالُْمرْسا
ُ
أ ْقرا تْهُ واُهوا يا ِمعا ْضِل بِنْتا احْلاارِِث، سا ما الْفا

ُ
ِمْعُت إِنا أ ا سا ِخُر ما ةا. إِناهاا َلا ورا ِذهِ السُّ تِكا ها اءا ْرتاِِن بِِقرا كا

َّلا  ْغِرِب راُسولا اهلِل صا ا يِف الْما  بِها
ُ
أ ْقرا لاما يا لايِْه واسا  اهلُل عا

“উমু্ম  ফয  নবন্লত হালরস তালে সূরা মুরসা াত পড়লত শুলন্ বল লেন্, যহ যেল  তুনম এ সূরানি নত াওোত 

েলর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লালমর েথা স্মরর্ েনরলে নদল । আনম সবশলর্ষ এ সূরানি মাগনরলবর 

সা ালত রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আ াইনহ ওোসাল্লামলে পড়লত শুলন্নে”।20   

ইমাম মুসন ম মুহাম্মাদ ইবলন্ জুবালের ইবন্ মুত‘ঈম যথলে, নতনন্ তার নপতা যথলে বর্শন্া েলরন্, নতনন্ বল ন্,  

 «املغرب يف بالطور يقرأ وسلم عليه اهلل صَّل اهلل رسول سمعت»

“আনম রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লামলে মাগনরলবর সা ালত সূরা আত-তুর পড়লত শুলন্নে”।21 

এর্ার সা ালত রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লালমর সুন্নাত: 

ইমাম মুসন ম বারা ইবন্ আলযব রানদোল্লাহু ‘আন্হু যথলে বর্শন্া েলরন্, নতনন্ রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ 

ওোসাল্লাম যথলে বর্শন্া েলরন্, 

: بِاتلِّ » تانْيِ ْكعا ى الرا اِء يِف إِْحدا  يِف الِعشا
ا
أ را قا ٍر فا فا نا يِف سا لاما َكا لايِْه واسا َّلا اهلُل عا نا انلاِِبا صا

ا
يْتُونِ أ  «نِي واالزا

“এেনি সফলর নতনন্ রাসূল র সালথ নেল ন্। তখন্ নতনন্ এর্ার সা ালত সূরা আত-ত্বীন্ ওোয যাইতুন্ নত াওোত 

েলরন্”।22  

অপর এেনি হাদীলস বনর্শত, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লাম মু‘আয ইবন্ জাবা  রানদোল্লাহু ‘আন্হুলে 

বল ন্, 

بِِّح اْسما را » ا، واسا اها ْمِس واُضحا  بِالشا
ْ
أ لايْتا بِانلااِس، فااقْرا اٌذ؟ إِذاا صا تاانًا ياا ُمعا ْن تاُكونا فا

ا
تُِريُد أ

ا
، وااللايِْل أ لَْعا

ا
 بِاْسِم  بِّكا اِْل

ْ
أ ، وااقْرا إِذاا ياْغَشا

بِّكا   «را

                                                           
19  সহীহ মুসন ম, হাদীস ন্ং ৪৫৬ 
20 সহীহ মুসন ম, হাদীস ন্ং ৪৬২ 
21 সহীহ মুসন ম, হাদীস ন্ং ৪৬৩ 
22 সহীহ বুখারী, হাদীস ন্ং ৭৬৭, সহীহ মুসন ম, হাদীস ন্ং ৪৬৪ 
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“যহ মু‘আয তুনম নে মানু্ষলে নফতন্াে যঠল  নদলত োও? যখন্ তুনম মানু্লষর সা ালতর ইমামনত েরলব, তখন্ তুনম 

সূরা আস-র্ামে ও সূরা আদ-দুহা এবং সূরা আ াে এবং আ - াই  পড়লব”।23 

তালে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লাম এ নন্লদশর্নি যদন্ যখন্ যস তার সম্প্রদালের য ােলদর এর্ার 

সা ালতর ইমামনত েলরন্।  

যমািেথা, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লালমর সা াত যতমন্ নে  যযমন্নি ইমাম মুসন ম আন্াস রানদোল্লাহু 

‘আন্হু যথলে বর্শন্া েলরলেন্, নতনন্ বল ন্, 

ناْت » اٍم، َكا لاما يِف تاما لايِْه واسا َّلا اهلُل عا ِة راُسوِل اهلِل صا الا ةً ِمْن صا الا زا صا وْجا
ا
ٍد أ حا

ا
لْفا أ لايُْت خا ا صا لاما ما لايِْه واسا َّلا اهلُل عا ُة راُسوِل اهلِل صا الا صا

اِرباًة، فالا  ِِب باْكٍر ُمتاقا
ا
ةُ أ الا ناْت صا َكا اِرباًة، وا ، إِذاا ُمتاقا ما

لا لايِْه واسا َّلا اهلُل عا نا راُسوُل اهلِل صا َكا ْجِر، وا ةِ الْفا الا دا يِف صا اِب ما ُر ْبُن اخْلاطا نا ُعما ا َكا ما
 : هُ »قاالا دا ِ ْن ُحا ِمعا اهلُل لِما َّتا « سا تانْيِ حا ْجدا ياْقُعُد بانْيا السا اْسُجُد وا ، ُثما ي ما وْها

ا
َّتا ناُقولا قاْد أ ، حا ما  قااما وْها

ا
 «ناُقولا قاْد أ

“আনম োরও নপেলন্ এত সংনক্ষপ্ত সা াত আদাে েনর নন্, যযমন্নি পূর্শতা সহোলর রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ 

ওোসাল্লালমর নপেলন্ সা াত আদাে েনর। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লালমর সা াত নে  োোোনে। 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লাম যখন্ ُحده ملن اهلل سمع  ব লতন্ তখন্ এত পনরমার্ দাাঁড়ালতন্, আমরা 

ব তাম রাসূ  মলন্ হে সাজদাহ’র েথা ভুল  যগলেন্। তারপর নতনন্ সাজদাহ েলর সাজদাহ যথলে উলঠ বসলতন্। 

তখন্ নতনন্ এত সমে পনরমার্ বসলতন্ আমরা মলন্ েরতাম নতনন্ পরবতশী সাজদাহ’র েথা ভুল  যগলেন্।”24  

সালবত রানদোল্লাহু ‘আন্হু আন্াস রানদোল্লাহু ‘আন্হু যথলে বর্শন্া েলর বল ন্,  

ُكوِع » ُه ِمنا الرُّ سا
ْ
عا راأ فا نا إِذاا را رااُكْم تاْصناُعوناُه، َكا

ا
يْئًا َلا أ اٌس ياْصناُع شا ن

ا
نا أ ُه فاَكا سا

ْ
عا راأ فا إِذاا را ، وا اِِسا ائُِل قاْد ن ُقولا الْقا َّتا يا با قاائًِما، حا اْنتاصا

اِِسا  ائُِل قاْد ن ُقولا الْقا َّتا يا ، حا ثا كا ِة ما ْجدا   «ِمنا السا

আন্াস রানদোল্লাহু ‘আন্হু সা ালত এমন্ নেেু েরলতন্ যা আনম যতামালদর েরলত যদনখ ন্া। যস যখন্ রুেু যথলে 

মাথা উঠাইলতন্ তখন্ নতনন্ যসাজা হলে দাাঁড়ালতন্। তখন্ যেউ যেউ মলন্ েরত, নতনন্ ভুল  যগলেন্। আর যখন্ 

সাজদাহ হলত দাাঁড়ালতন্ এ পনরমার্ অবস্থান্ েরলতন্, যেউ যেউ ব ত, নতনন্ ভুল  যগলেন্।”25 

নবষেনি ভাল াভালব বুেলত যেষ্টা েরুন্। বতশমালন্র আমালদর ও ামা মার্ালেখলদর অবস্থার নদে  ক্ষ েরুন্। 

তালদর সা ালতর ওপর জালবর ইবন্ সামুরা রানদোল্লাহু ‘আন্হুর েথাই প্রলযাজয। যযমন্, সহীহ মুসন লম বনর্শত, 

নতনন্ বল ন্, 

ءِ » ُؤَلا ةا ها الا ِّلِّ صا َلا يُصا ةا وا الا ُف الصا نا َُيافِّ  .«َكا

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লাম সা াত সংনক্ষপ্ত েরলতন্; নেন্তু এসব য ােলদর মলতা সা াত আদাে 

েরত ন্া”।26  

                                                           
23 বর্শন্াে সুন্ালন্ ইবলন্ মাজাহ, হাদীস ন্ং ৯৮৬। হানদসনি সহীহ। 
24 সহীহ মুসন ম, হাদীস ন্ং ৪৭৩ 
25 সহীহ বুখারী, হাদীস ন্ং ৮২১; সহীহ মুসন ম, হাদীস ন্ং ৪৭২ 
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এলতা জালবর রানদোল্লাহু ‘আন্হুর যুলগর েথা। আর বতশমালন্ আমালদর মার্াইখলদর সা াতলে যনদ তারা যদখত 

তাহল  নে মেবয েরত। তুনম ঘর যথলে সা ালতর এোমত শুলন্ ৫০ নমিালরর দূরলত্ব সুন্নালতর পনরপন্থী োজ খুব 

যদৌলড় মসনজলদ এলসও যতামার দুই রাোত বা নতন্ রাোত সা াত েুলি যাে। সা ালত উপনস্থত হওোর সুন্নাত 

হল া, তুনম যদৌলড় আসলব ন্া ধীলর-সুলস্থ গাম্ভীলযশর সালথ সা ালত উপনস্থত হলব। োরর্, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইনহ ওোসাল্লাম বল ন্, 

لايُْكُم » ا تاْمُشونا واعا تُوها
ْ
، واأ ْونا اْسعا ا ت تُوها

ْ
ةُ فاالا تاأ الا ِت الصا ِقيما

ُ
ِكيناةُ إِذاا أ  «السا

“যখন্ সা ালতর ইোমত যদওো হলব, তখন্ তুনম যদৌলড় মসনজলদ আসলব ন্া, ধীর-সুলস্থ ও গানম্ভলযশর সালথ সা ালত 

উপনস্থত হলব”।27 

বড় মুসীবত হল া, বতশমালন্ অনধোংর্ মুসন ম এ ধরলন্র সা াত আদাে েলরই সন্তুষ্ট, বরং অনধোংর্লে যদখা 

যাে তারা মসনজলদর দরজার সামলন্ দাাঁড়ালত পেন্দ েলর, যালত তারা সা াম নফরালন্ার সালথ সালথ মসনজদ যথলে 

যবর হলত পালর। আর তারা আল্লাহ তা‘আ ার বার্ী- ةُۡۡقُِضَيِتۡۡفَإَِذاۡ﴿  لَوَٰ وا ۡۡٱلصذ ۡرِضِۡۡفۡۡفَٱنتَِِشُ
َ لِِۡۡمنَۡوٱب َتُغوا ۡۡٱِل  ِۡۡفَض   ﴾١٠ۡۡٱّللذ

[  ٥١: اْلمعة]  “যখন্ যতামরা সা াত আদাে ের যমীলন্ েনড়লে পড়। আর আল্লাহর ফয  নরনযলের অনু্সন্ধান্ ের”। 

[সূরা আ -জুমু‘আ, আোত ন্ং ১০]-যে নন্লজলদর পলক্ষ দ ী  নহলসলব যপর্ েলর। 

মুসন ম ভাইলদর জন্য আমার উপলদর্ যালত তারা যযন্ হলের উপর অিুি থালে এবং সুন্নাতলে আাঁেলড় ধলর। 

ইমাম মুসন ম জালবর ইবন্ সামুরাহ রানদোল্লাহু ‘আন্হু যথলে বর্শন্া েলরন্, নতনন্ বল ন্, উমার রানদোল্লাহু ‘আন্হু 

সা‘আদ রানদোল্লাহু ‘আন্হুলে বল ন্,  

« : ِة. قاالا الا َّتا يِف الصا ٍء حا ْ وْكا يِف ُُكِّ َشا كا . »قاْد شا يانْيِ ْخرا
ُ
ْحِذُف يِف اِْل

ا
انْيِ واأ وَلا

ُ
ُمدُّ يِف اِْل

ا
ناا فاأ

ا
ا أ ما

ا
ةِ راُسوِل أ الا يُْت بِِه ِمْن صا ا اْقتادا ا آلُو ما ما وا

لاما  لايِْه واسا َّلا اهلُل عا ِنِّ بِكا « اهلِل صا ْو ذااكا ظا
ا
، أ نُّ بِكا : ذااكا الظا الا قا  «فا

“তারা যতামার সব নবষলে অনভলযাগ েলরলে। এমন্নে যতামার সা াত নবষলেও তারা অনভলযাগ েলরলে। নতনন্ 

ব ল ন্, আনম সা ালতর প্রথম দুই রাোলত নেরাত  ম্বা েনর এবং পলরর দুই রাোলত সংনক্ষপ্ত েনর। আনম 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লালমর সা ালতর অনু্সরর্ েরলত যোলন্া প্রোর োপশর্য েনর ন্া। তখন্ নতনন্ 

ব ল ন্, যতামার প্রনত আমার ধারর্াও তাই নে  অথবা ব ল ন্, আমার ধারর্া যতামার প্রনত এমন্ই”।28  

সা‘আদ রানদোল্লাহু ‘আন্হু যথলে মানু্ষ দূলর সরার োরর্নির প্রনত  ক্ষয েরুন্। োরর্নি নে , নতনন্ তালদর 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লালমর সা ালতর মতই সা াত আদাে েরলতন্। মানু্লষর োনহদার প্রনত যতমন্ 

যোলন্া গুরুত্ব নদলতন্ ন্া। ফল  তারা আমীরু  মুনমন্ীন্ খন ফাতু  মুসন মীন্ উমার ইবনু্  খাত্তাব রানদোল্লাহু 

‘আন্হুর নন্েি অনভলযাগ েলরন্। তলব যদখার নবষে হল া, উমার রানদোল্লাহু ‘আন্হুর নন্েি যখন্ এ অনভলযাগ 

ের  যয সা‘আদ রানদোল্লাহু ‘আন্হু রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লালমর সা ালতর মলতাই সা াত আদাে 

                                                                                                                                                                                     
26 সহীহ মুসন ম, হাদীস ন্ং ৪৫৮ 
27 সহীহ বুখারী, হাদীস ন্ং ৯০৯; সহীহ মুসন ম, হাদীস ন্ং ৬০২ 
28 সহীহ মুসন ম, হাদীস ন্ং ৪৫৩ 
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েলরন্ তখন্ উমার রানদোল্লাহু ‘আন্হুর অবস্থান্ েী নে ? নতনন্ নে সা‘আদ রানদোল্লাহু ‘আন্হুলে এ েথা বল লেন্ 

যয, তুনম যা েরে নঠেই েরে ন্ানে অন্য নেেু? ন্া নতনন্ ব ল ন্,   

 مؤسساتهم وكبت أشغاهلم كرثت وانلاس الرسول، صالة يطيقون َل وأصبحوا إيمانهم، وضعف أوئلك عن اَلوم اختلفوا انلاس إن»
  «وَلتنفرهم فتألفهم ادلين، عن وبعدوا عملهم وقل

“বতশমালন্র মানু্লষর অবস্থার পনরবতশন্ ঘলিলে। ঈমান্ দুবশ  হলে যগলে। তারা রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ 

ওোসাল্লালমর মত সা াত আদাে েরলত অক্ষম। মানু্লষর বযিতা বৃনদ্ধ যপলেলে, নবনভন্ন ধরলন্র দানেত্ব যবলড় যগলে, 

আমল  ঘািনত যদখা নদলেলে, মানু্ষ দীন্ যথলে দূলর সলর যগলে। সুতরাং তুনম তালদরলে এেত্র েরলব, তালদর তুনম 

দূলর সরালব ন্া।” এ নে  নফতন্া যথলে বাাঁো এবং ে যার্লে ধলর রাখার জন্য উমার রানদোল্লাহু ‘আন্হুর নহেমত 

অব ম্বন্। সুতরাং যতামালে অবর্যই নহেমত অব ম্বন্ েরলত হলব। যদখুন্ ন্া, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ 

ওোসাল্লাম মু‘আয রানদোল্লাহু ‘আন্হুর ওপর যক্ষলপ যগল ন্ এবং ব ল ন্,      

 «!؟"اهلل عباد يف اهلل واتق فتانا تكن فال يامعاذ؟ أنت أفتان»

“যহ মু‘আয তুনম নে নফতন্া সৃনষ্টোরী? তুনম নফতন্া সৃনষ্টোরী হলব ন্া। আল্লাহর বান্দালদর নবষলে তুনম আল্লাহলে 

ভে ের”।29  

উমার রানদোল্লাহু ‘আন্হুর অবস্থান্ নে এমন্ যোলন্া অবস্থান্ নে  যা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূ লে তার নবরুলদ্ধ 

যক্ষনপলে তুল ?। ন্া তা েক্ষলন্া হলত পালর ন্া। এেজন্ খন ফাতু  মুসন মীন্ আল্লাহ ও তার রাসূল র ন্ারানজলত 

মানু্লষর সন্তুনষ্ট তা ার্ েরলব তা েখলন্াই হলত পালর ন্া, বরং নতনন্ সা‘আদ রানদোল্লাহু ‘আন্হুলে এ বল  স্বীেৃনত 

নদল ন্ যয ( بك الظن ذاك ) “এই নে  যতামার প্রনত আমার ধারর্া”। অথশাৎ, আনম যতামালে তালদর ওপর দানেত্ব 

নদলেনে যালত তুনম তালদর মলধয আল্লাহর যদওো র্রী‘আতলে বািবােন্ ের। তালত যেউ খুনর্ যহাে বা অখুনর্ 

যহাে তা যতামার যদখার নবষে ন্ে। আমার যনদ যতামার প্রনত আস্থা ন্া থােলতা তলব আনম যতামালে তালদর 

গভন্শর বান্াতাম ন্া। তালদর ওপর যতামালে দানেত্বর্ী  েরতাম ন্া। ভাল াভালব বুোর যেষ্টা েরুন্ এবং বািব 

জীবলন্ এ ধরলন্র নহেমতলে বািবােন্ েরার যেষ্টা েরুন্। আর যতামার আদর্শ যযন্ হে আল্লাহ তা‘আ ার বার্ীর 

মলতা। আল্লাহ তা‘আ া বল ন্, 

﴿ِۡ ِ َِِٰبِينََۡۡوبَِش  ِين١٥٥َۡۡۡٱلصذ يۡۡٱَّلذ َصََٰبت ُهمۡإَِذا
َ
ِصيَبة ۡۡأ ِۡۡإِنذاَۡقالُويا ۡۡمُّ يّۡۡلِلذ  [  ٥١١  ،٥١١: اْلقرة] ﴾١٥٦َۡرَِٰجُعونَۡۡإََِل هِِۡۡإَونذا

“আর তুনম বধযশর্ী লদর সুসংবাদ দাও। যারা, তালদরলে যখন্ নবপদ আক্রাে েলর তখন্ বল , নন্শ্চে আমরা 

আল্লাহর জন্য এবং নন্শ্চে আমরা তাাঁর নদলে প্রতযাবতশন্োরী”। [সূরা আ -বাোরা, আোত: ১৫৫-১৫৬] 

দর্- মুসন ম ভাইলের প্রনত ভাল াবাসার আলরেনি আ ামত হল া, পরস্পর সু-সম্পেশ বজাে রাখা:  

র্র‘ঈ যোলন্া োরর্ োড়া তার সালথ সম্পেশ নেন্ন েরলব ন্া। তালে নহংসা েরলব ন্া, তার সালথ দুর্মনন্ েরলব 

ন্া। অপর ভাইলের নবনক্র বা ক্রলের প্রিালবর ওপর তুনম প্রিাব যদলব ন্া। অপর ভাই যয নজনন্ষনি ক্রে েরলত োে 

                                                           
29 সহীহ বুখারী, হাদীস ন্ং ৭০৫, সহীহ মুসন ম, হাদীস ন্ং ৪৬৫ 
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তার দাম বানড়লে যদলব ন্া। এ ধরলন্র েমশ অবর্যই অন্যাে ও গনহশত েমশ। এলত আল্লাহ তা‘আ া েখলন্াই রানজ 

হন্ ন্া। আবু হুরাইরা রানদোল্লাহু ‘আন্হু যথলে বনর্শত, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লাম বল ন্,  

ُكونُ » ا بايِْع باْعٍض، وا َلا ياِبْع باْعُضُكْم لَعا اباُروا، وا َلا تادا ُضوا، وا َلا تابااغا ُشوا، وا َلا تانااجا ُدوا، وا ااسا ُخو الُْمْسِلِم، وا ِعباادا اهللِ إِْخواانًا َلا َتا
ا
الُْمْسِلُم أ

اُهناا ِْقُرهُ اتلاْقواى ها َلا ُيا ُْذَُلُ، وا َلا َيا ْظِلُمُه وا اٍت « َلا يا را ثا ما ْدرِهِ ثاالا يُِشرُي إَِلا صا ، ُُكُّ الُْمْسِلِم »وا اهُ الُْمْسِلما خا
ا
ِْقرا أ ْن ُيا

ا
ِّ أ ِِباْسِب اْمِرٍئ ِمنا الرشا

اٌم،  را ا الُْمْسِلِم حا اَُلُ، واِعرُْضهُ لَعا ما ُمُه، وا  «دا

“যতামরা এলে অপরলে নহংসা েলরা ন্া, োলরা নবপলক্ষ দা ান  েলরা ন্া, োলরা সালথ র্ত্রুতা েলরা ন্া, োলরা 

সালথ সম্পেশ নেন্ন েলরা ন্া। োলরা নবনক্রর ওপর নবনক্র েলরা ন্া, যতামরা সেল  আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই নহলসলব 

জীবন্ যাপন্ ের। এে মুসন ম অপর মুসন লমর ভাই। যস তার প্রনত যু ুম েরলব ন্া, তালে যেলড় যদলব ন্া এবং 

অপমান্ েরলব ন্া। তােওো মানু্লষর অেলর। বুলের নদলে ইর্ারা েলর েথানি নতন্বার বল ন্। এেজন্ মানু্ষ 

নন্েৃষ্ট হওোর জন্য এিাই যলথষ্ট যয, যস তার মুসন ম ভাইলে যহে পনতপন্ন েলর। প্রনতনি মুসন লমর ওপর অপর 

মুসন ম ভাইলের জান্-মা  ও ইজ্জত-আবরুলে হারাম েরা হলেলে30।”   

এ ধরলন্র যহে প্রনতপন্ন েরা প্রোর্ পাে সাধারর্ত তালদর যথলে, যালদরলে বড় বড় অনফস পনরো ন্া েলর, বড় 

বড় যপালষ্ট োেুরী েলর এবং এোনধে নডনগ্র যা তারা নবনভন্ন নবশ্বনবদযা ে যথলে অজশন্ েলরলেন্। এসলবর োরলর্ 

তালদর যথলে যারা যোি, বড় ধরলর্র যোলন্া উপানধ  াভ েরলত পালর নন্ এবং বড় যোলন্া অনফসারও হলত পালর 

নন্ তালদরলে সতয েবু  েরালে অপমান্ মলন্ েলর। ফল  তালদর হলত হে সতয নবমুখ। 

এগালরা- মুসন ম ভাইলের প্রনত ভাল াবাসার আলরেনি আ ামত, মুসন ম ভাইলের প্রনত যু ুম েরা যথলে নবরত 

থাো: 

মুসন ম ভাইলের প্রনত যোলন্া যু ুম েরলব ন্া, বরং তালে সাহাযয েরলব, তার প্রলোজলন্ তার পালর্ থােলব, তার 

যোন্ নবপদ হল  তা দূর েরলব এবং তার যোলন্া যদাষ থােল  তা  ুনেলে রাখলব যালত তার ওপর সাওোব পাও। 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লাম বল ন্, 

ِتِه، وا » اجا ُ يِف حا نا اَّللا ِخيِه َكا
ا
ِة أ اجا نا يِف حا ْن َكا ما َلا يُْسِلُمُه، وا ْظِلُمُه وا ُخو الُمْسِلِم َلا يا

ا
نُْه الُمْسِلُم أ ُ عا جا اَّللا ْن ُمْسِلٍم ُكْرباًة، فارا جا عا ْن فارا ما

ا ُمْسِلًما سا  َتا ْن سا ما ِة، وا ةِ ُكْرباًة ِمْن ُكُربااِت ياْوِم الِقيااما ُ ياْوما الِقيااما اُه اَّللا  «َتا

“এে মুসন ম অপর মুসন লমর ভাই। যস তার প্রনত জু ুম েরলব ন্া, তালে দুর্মলন্র হালত যসাপদশ েরলব ন্া। যয 

তার ভাইলের প্রলোজলন্ নন্লোনজত থােলব আল্লাহ তা‘আ া তার হাজত পূরলর্ ন প্ত থােলবন্। আর যয বযনক্ত 

যোলন্া মুসন ম ভাইলের মুনসবত দূর েরলব আল্লাহ তা‘আ া নেোমলতর নদন্ তার মুসীবত দূর েলর যদলবন্। আর 

যয বযনক্ত এেজন্ মুসন ম ভাইলের যদাষলে যগাপন্ েরলব আল্লাহ তা‘আ া নেোমলতর নদন্ তার যদাষলে যগাপন্ 

েরলব”।31 

মুসন ম ভাইলের প্রনত ভাল াবাসার আলরেনি আ ামত হল া, হাদীো নবনন্মে েরা: 

                                                           
30 সহীহ মুসন ম, হাদীস ন্ং ২৫৬৪ 
31 সহীহ বুখারী, হাদীস ন্ং ২৪৪২; সহীহ মুসন ম, হাদীস ন্ং ২৫৮০ 
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সাধয অনু্যােী অপর মুসন ম ভাইলে হানদো ও উপহার যদওো। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লাম বল ন্,   

 .«َتابوا تهادوا»

“যতামরা এলে অপরলে হানদো দাও; তালত যতামালদর পরস্পলরর মলধয মহব্বত বাড়লব”।32 

বালরা- মুসন ম ভাইলের প্রনত ভাল াবাসার আলরেনি আ ামত হল া আল্লাহর নবধালন্র বািবােলন্র প্রনত উদু্ভদ্ধ 

েরা: 

আল্লাহর নবধালন্র তা‘যীম েরা এবং আল্লাহ তা‘আ া যযসব আম  পেন্দ েলরন্ এবং সন্তুষ্ট হন্, যসসব আম  

বািবােন্ েরার প্রনত দ্রুত এনগলে যাওোর ওপর উৎসাহ প্রদান্ েরা। এিাই হ  র্রী‘আতলে সহজীেরলর্র মূ  

উৎস। আল্লাহ ও তার রাসূল র প্রনত নবশ্বাসী মুনমন্লদর জন্য আল্লাহর নবধান্ মান্া সবশদাই সহজ; যোলন্া েনঠন্ 

নেেুই ন্ে। নবষেনি আলরা যবনর্ স্পষ্ট েরার জন্য এেনি হাদীস নন্লে আসব যয হাদীসনি ইমাম বুখারী রহ. বর্শন্া 

েলরলেন্।  

ا، : »بقوَل أوصاهما اَلمن إَل ومعاذا اِلشعري موىس أبا وسلم عليه اهلل صَّل اهلل رسول بعث ملا» ا َلا ُتعاِسِّ ا وا ا اِسِّ اي را َلا ُتنافِّ ا وا ا ارشِّ ب ، « وا
نا قاِريبًا مِ  رِْضِه َكا

ا
ارا يِف أ ا إِذاا سا نا ُُكُّ وااِحٍد ِمنُْهما َكا ِلِه، وا ما ا إَِلا عا لاقا ُُكُّ وااِحٍد ِمنُْهما ارا فااْنطا لايِْه، فاسا لاما عا ْهًدا، فاسا ثا بِِه عا ْحدا

ا
اِحبِِه أ ْن صا

رِْضِه قاِريبًا ِمْن 
ا
اٌذ يِف أ ْ ُمعا عا إَِلا قاِد اْجتاما الٌِس، وا إِذاا ُهوا جا ِْه، وا َّتا اْنتاَها إَِلا ا باْغلاتِِه حا اِسرُي لَعا اءا ي ، فاجا ِِب ُموىسا

ا
اِحِبِه أ إِذاا راُجٌل صا ِه انلااُس وا

 
ا
ِ ْبنا قايٍْس أ بْدا اَّللا اٌذ: ياا عا ُ ُمعا الا َلا قا اُه إَِلا ُعنُِقِه، فا ْت يادا عا ُه قاْد َُجِ َّتا ِعنْدا نِْزُل حا

ا
: َلا أ را باْعدا إِْسالاِمِه، قاالا فا ا راُجٌل كا ذا : ها ا؟ قاالا ذا ما ها يُّ

، ُثما نا  ُقِتلا را بِِه فا ما
ا
، فاأ َّتا ُيْقتالا نِْزُل حا

ا
ا أ : ما لِكا فاانِْزْل، قاالا ا ِِجءا بِِه ذِلا : إِناما

، قاالا يْفا تا ُيْقتالا ، كا ِ بْدا اَّللا : ياا عا الا قا لا فا قُُه زا وا تافا
ا
: أ ؟ قاالا  الُقْرآنا

ُ
أ ْقرا

يُْت ُجْزِِئ  قاْد قاضا قُوُم وا
ا
لا اللايِْل، فاأ وا

ا
نااُم أ

ا
: أ اُذ؟ قاالا نْتا ياا ُمعا

ا
 أ
ُ
أ يْفا تاْقرا : فاكا قًا، قاالا وُّ ِِت تافا ْحتاِسُب ناْوما

ا
ُ يِل، فاأ تابا اَّللا ا كا  ما

ُ
أ قْرا

ا
ِمنا انلاْوِم، فاأ

ْحتاِسُب 
ا
ا أ ما ِِت كا  «قاْوما

“রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লাম যখন্ আবু মুসা আ -আর্‘আরী ও মু‘আয নবন্ জাবা  রানদোল্লাহু 

‘আন্হুমালে ইোমলন্র নদলে যপ্ররর্ েলরন্, তখন্ নতনন্ তালদর উভেলে এ বল  ন্সীহত েলরন্ যয, “যতামরা সহজ 

ের েনঠন্ েলরা ন্া সু-সংবাদ দাও দূলর সরালব ন্া”। তারা উভলে যখন্ স্বীে যমীলন্ (েমশ স্থল ) ে ালফরা েরত 

তখন্ তারা এলে অপলরর োোোনে থােত। এলে অপলরর সালথ যদখা সাক্ষাত েরত এবং যখন্ পৃথে হত তখন্ 

তারা আবার পুন্রাে যদখা েরার জন্য ন্তুন্ভালব প্রনতশ্রুনতবদ্ধ হত তারপর সা াম নদলে নবদাে নন্ত। এেনদন্ 

মু‘আয রানদোল্লাহু ‘আন্হু তার সাথী আবু মুসা আর্‘আরী রানদোল্লাহু ‘আন্হুর এ াোে এেনি গাধার উপর ভ্রমর্ 

েলর এলস যপৌে । য ালেরা তার নন্েি যপৌেল  যস যদখলত যপ , এে য াে হাত পা বাাঁধা। মু‘আয রানদোল্লাহু 

‘আন্হু য ােনিলে যদলখ ব  , যহ আবু্দল্লাহ ইবন্ োইস! এনি েী? য ােনির নে হলেলে? নতনন্ ব ল ন্, য ােনি 

ইস াম গ্রহর্ েরার পর মুরতাদ হলে যগলে। মু‘আয রানদোল্লাহু ‘আন্হু ব  , যতক্ষর্ পযশে তালে হতযা েরা ন্া 

হলব, আনম নন্লে ন্ামলবা ন্া। নতনন্ ব ল ন্, য ােনিলে হতযা েরার জন্যই আন্া হলেলে। তুনম ন্ামলত পার। নতনন্ 

আবালরা ব ল ন্, যতক্ষর্ পযশে তালে হতযা েরা ন্া হলব, ততক্ষর্ পযশে আনম ন্ামলবা ন্া। তারপর নন্লদশর্ যদো 

হল া তালে হতযা েরার জন্য এবং হতযা েরা হ । তারপর নতনন্ ন্ীলে যন্লম ব ল ন্, যহ আবু্দল্লাহ! তুনম েীভালব 

েুরআন্ নত াওোত ের? নতনন্ ব ল ন্, রাত নদন্ নেেু সমে পর পর েুরআন্ পড়লত থানে। তারপর নতনন্ 
                                                           
32 বর্শন্াে ইবন্ আবী ইো া হাদীসনি হাসান্। 
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ব ল ন্, যহ মু‘আয তুনম েীভালব েুরআন্ পড়? ব ল ন্, আনম প্রথম রালত ঘুমাই, রালতর নেেু অংর্ ঘুলমর মলধয 

োিাই, তারপর ঘুম যথলে উলঠ আল্লাহ তা‘আ ার তাওফীে অনু্যােী েুরআন্ পনড়। আনম আমার ঘুলমর সমেও 

সাওোলবর আর্া েনর, যযমনন্ভালব জাগ্রত যথলে নত াওোত েরালত সাওোলবর আর্া েনর।33   

 ক্ষয েরুন্ এেজন্ সাহাবী আলরে জন্ সাহাবীলে েতিুেু মহব্বত েরলতন্ এবং এলে অপলরর সালথ সাক্ষালতর 

বযাপালর েতিুেু যত্নবান্ নেল ন্। তারপর যদখুন্ মু‘আয রানদোল্লাহু ‘আন্হু আল্লাহর হুেুম দ্রুত বািবােলন্র প্রনত 

েত দৃঢ় ও েলঠার নেল ন্। যতক্ষর্ পযশে আল্লাহর নবধান্ োযশের হে নন্ ততক্ষর্ পযশে নতনন্ তার আলরাহর্ 

যথলে নন্লে ন্ালমন্ নন্। তারপর যদখুন্ মু‘আয রানদোল্লাহু ‘আন্হু তার সাথীলে েুরআন্ নত াওোত সম্পলেশ 

নজজ্ঞাসা েলরন্। এলত প্রমানর্ত হে যয তালদর মলধয েুরআলন্র গুরুত্ব, আল্লাহর ইবাদত বলন্দগী েরার গুরুত্ব ও 

মহব্বত েত যবনর্ নে । যয বযনক্ত যয নজনন্সলে যবনর্ গুরুত্ব যদে ও মহব্বত েলর যস তার আল ােন্াও যবনর্ 

েলর।  

তারা যনদ বতশমালন্ আমালদর দুনন্ো প্রীনতর অবস্থা যদখত তাহল  তালদর ধারর্ আমালদর প্রনত নে হত! আজ 

আমরা যনদ আমালদর যোলন্া ভাইলের সালথ সাক্ষাত েনর, তখন্ প্রথলমই আমরা দুনন্োদানরর নবষলে যখাজ যন্ই। 

নবলর্ষ েলর িাো পেসা ধন্-যদৌ ত ইতযানদ নবষলে আলগ জান্লত োই। যতামার যবতন্ েত? যতামার প্রলমার্ন্ 

হলেলে নে? যতামার বানড় েেনি? যতামার বাড়ী-গাড়ীর খবর নে? যবতন্ বৃনদ্ধ, নব াসী জীবন্, সু-সনজ্জত বানড়-গাড়ী 

ইতযানদ নবষলেই আমরা নজজ্ঞাসা েনর। আর মু‘আয রানদোল্লাহু ‘আন্হু যয প্রশ্ন েলরলেন্ আজ পযশে আনম োউলে 

যদনখনন্, এ ধরলন্র প্রশ্ন নন্লে অগ্রসর হলত যয প্রশ্ননি নন্লে মু‘আয রানদোল্লাহু ‘আন্হু অগ্রসর হলেলেন্। 

বতশমালন্ মানু্লষর মূ যােন্ হে িাোর োরা। োরর্, মানু্ষ িাোর মূ য বুলে ঈমান্ ও আমল র মূ য বুলে ন্া। যে 

আলে এমন্ যয িাো-পেসালে পালের নন্লে যরলখ পা নদলে নপষলব? নেন্তু আল্লাহর যদওো মহা মূ যবান্ নেতাব 

তালে তারা তালদর নপেলন্ যফল  নদলেলে। তারা তালদর বক্রতালে যয নজনন্সনি নঠে েরলব তার প্রনত ভ্রুলক্ষপ 

েলর ন্া। তালদর প্রবৃনত্ত ও খারাপ আত্মার মালে যা প্রনতবন্ধেতা ও পানিশর্ন্ বতনর েরলব, জু ুম অতযাোলরর 

মুলখার্ খুল  যদলব এবং তালদর ভু  ত্রুনি ধলর যদলব তা তারা গ্রহর্ েরলত োে ন্া। আল্লাহ তা‘আ া েুরআলন্ 

বল ন্, ِديۡٱل ُقر َءانََۡۡهََٰذاۡإِنۡذ﴿ ق َومُِۡۡهَۡۡلِلذِّتَۡۡيه 
َ
[ ١: اَلرساء] ﴾٩ۡأ  “নন্শ্চে এ েুরআন্ এমন্ এেনি পথ যদখাে যা সবলেলে 

সর ।” এ আোলতর তাফসীলর ‘আদওোেু  বাোলন্’ আল্লামা সান্েীনত রহ. দীঘশ আল ােন্া েলরন্। নতনন্ তালত 

বল ন্, “এ আোলত আল্লাহ তা‘আ া েুরআলন্ নহদাোলতর সলবশাত্তম পথ, সনঠে পথ ও মধযম পথ সবই 

সংনক্ষপ্তোলর বর্শন্া েলর নদলেলেন্”।  

যতলরা- মুসন ম ভাইলের প্রনত ভাল াবাসার আলরেনি আ ামত যক্ষাভ ও রাগলে প্রর্নমত েরলত যেষ্টা েরা: 

মহব্বত ও ভাল াবাসা অিুি রাখার উলদ্দলর্য এে ভাই অপর ভাইলের রাগ, যক্ষাভ ও যক্রাধলে থানমলে যদলব এবং 

উত্তম েথা ব লব, যালত রাগ যথলম যাে এবং মহব্বত ন্ষ্ট ন্া হে। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লালমর 

উপনস্থনতলত সাহাবীলদর মালে সংঘনিত এেনি ঘিন্াে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লালমর নহেমতপূর্শ- 

আেরর্ যথলে নবষেনি আলরা স্পষ্ট হে। ঘিন্ানি ঘলিনে  আওস ও খাযরাজ ন্ামে দুনি প্রনসদ্ধ যগালত্রর য ােলদর 

                                                           
33 সহীহ বুখারী, হাদীস ন্ং ৪৩৪১ 
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মালে। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লাম যখন্ মুন্ানফে সরদার আবদুল্লাহ ইবন্ উবাই ইবলন্ সু ু  েতৃশে 

রনেত ইফলের (আলের্া রানদোল্লাহু আন্হালে অপবাদ যদওোর) ঘিন্া নবষলে ভাষর্ নদনিল ন্ এবং এ ঘিন্াে 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লাম নন্লজর েলষ্টর েথা সাহাবীগলর্র নন্েি তুল  ধরনেল ন্ তখন্ উনল্লনখত 

দুই যগাত্র এেনি অপরনির নবরুলদ্ধ গলজশ উলঠ। তখন্ রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লাম উভে যগালত্রর 

য ােলদর েুপ েনরলে যদন্ এবং নতনন্ নন্লজও েুপ েলরন্। ইমাম বুখারী ও মুসন ম উভে ইফলের ঘিন্ার দীঘশ 

হাদীলস এ ঘিন্ানি বর্শন্া েলরন্। তালত রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লাম বল লেন্,  

ذااُه يِف »
ا
ْعِذُرِِن ِمْن راُجٍل قاْد بالاغا أ ْن يا ا الُْمْسِلِمنيا ما ْعرشا ِلْمُت  ياا ما ا عا ُروا راُجاًل ما ْد ذاكا لاقا رْيًا، وا ْهِِّل إَِلا خا

ا
ا أ ِلْمُت لَعا ا عا ْهِل بايِِْت فاوااهلِل ما

ا
أ

ِع  ْهِِّل إَِلا ما
ا
ا أ نا ياْدُخُل لَعا ا َكا ما رْيًا، وا لايِْه إَِلا خا ْعِذرُكا ِمنْ « عا

ا
ناا أ

ا
: أ الا قا ، فا ارِيُّ نْصا

ا
اٍذ اِْل ْعُد بُْن ُمعا اما سا قا وِْس فا

ا
نا ِمنا اِْل ُه، ياا راُسولا اهللِ إِْن َكا

ْعُد ْبُن  اما سا قا ، قاالاْت: فا ْمراكا
ا
لْناا أ عا فا ْرتاناا فا ما

ا
ِج أ انِناا اخْلاْزرا نا ِمْن إِْخوا إِْن َكا ُه وا بْناا ُعنُقا ا احِلًا، َضا نا راُجاًل صا َكا ِج، وا اْزرا يُِّد اخْل ةا واُهوا سا ُعباادا

لا  لاِكِن اْجتاها اوا قا تِْلِه فا ا قا َلا تاْقِدرُ لَعا ْمُر اهللِ َلا تاْقتُلُُه، وا بْتا لاعا ذا اٍذ: كا ْعِد بِْن ُمعا الا لِسا قا رْيٍ تُْه احْلاِمياُة، فا يُْد ْبُن ُحضا سا
ُ
ْعِد  -ما أ مِّ سا واُهوا ابُْن عا

اٍذ  ا -بِْن ُمعا ْمُر اهللِ نلا بْتا لاعا ذا ةا: كا ْعِد بِْن ُعباادا الا لِسا قا وا ، فا مُّ َّتا ها ُج حا وُْس وااخْلاْزرا
ا
ثاارا احْلايااِن اِْل ِن الُْمناافِِقنيا فا ْقتُلاناُه فاإِناكا ُمناافٌِق ُُتااِدُل عا

َّلا  ْل راُسوُل اهللِ صا ، فالاْم يازا ِ ا الِْمنْبا ، قاائٌِم لَعا لاما لايِْه واسا َّلا اهلُل عا راُسوُل اهللِ صا ْقتاِتلُوا وا ْن يا
ا
تا   اهللُ أ كا تُوا واسا كا َّتا سا ُضُهْم حا لاما َُيافِّ لايِْه واسا  «عا

“যহ মুসন ম সম্প্রদাে! এ য ােনি যথলে যে আমালে যরহাই যদলব যয আমালে আমার পনরবালরর নবষলে েষ্ট 

নদলি। আল্লাহর র্পথ আনম আমার পনরবার সম্পলেশ ভাল া োড়া আর নেেুই জানন্ ন্া। তারপর সা‘আদ ইবন্ 

মু‘আয আ -আন্োরী দাাঁনড়লে ব ল ন্, যহ আল্লাহর রাসূ  আনম আপন্ালে তার যথলে যরহাই যদব। যনদ য ােনি 

আওস যগালত্রর হে, আনম তালে হতযা েরব। আর যনদ আমালদর ভাই খাযরাজ যগালত্রর হে, তাহল  আপনন্ যা 

আলদর্ েরলবন্ তাই পা ন্ েরব। তারপর সা‘আদ উবাদাহ রানদোল্লাহু ‘আন্হু নযনন্ খাযরাজ যগালত্রর সরদার 

নেল ন্ উলঠ দাাঁড়াল ন্। ইলতাপূলবশ নতনন্ এেজন্ সৎ য াে নেল ন্। নেন্তু জাতীেতা তথা জানহন েযালতর প্রভালব 

নতনন্ কু্ষব্ধ হলে উলঠন্। নতনন্ সা‘আদ ইবলন্ মু‘আয রানদোল্লাহু ‘আন্হুলে  ক্ষয েলর ব ল ন্, তুনম নমথযা ব ে, 

তুনম তালে হতযা েরলব ন্া এবং হতযা েরলত পারলব ন্া। তারপর উসাইদ ইবন্ হুদাইর রানদোল্লাহু ‘আন্হু নযনন্ 

সা‘আদ ইবন্ মু‘আলযর োোলতা ভাই সা‘আদ ইবন্ উবাদাহ রানদোল্লাহু ‘আন্হুলে  ক্ষয েলর ব ল ন্, তুনম নমথযা 

ব ে, আল্লাহর র্পথ আমরা অবর্যই তালে হতযা েরব। তুনম অবর্যই এেজন্ মুন্ানফে! মুন্ানফেলদর পক্ষ নন্লে 

েগড়া েরে। আওস ও খাযরাজ উভে যগালত্রর য ালেরা এলে অপলরর ওপর েড়াও হওোর উপক্রম হ । এমন্নে 

এে যগালত্রর য াে অপর যগালত্রর য ােলদর হতযা েরার ইিা ের , অথে রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ 

ওোসাল্লাম তখন্ নমম্বলর দাাঁড়ালন্া। রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লাম তালদর েুপ েরানিল ন্। অবলর্লষ 

রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লালমর প্রলেষ্টাে তারা উভে যগাত্র থাম  এবং রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ 

ওোসাল্লাম নন্লজও েুপ হল ন্।34  

যদখুন্ েীভালব রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লাম তালদর থামালন্ার জন্য তৎপর নেল ন্। যর্ষ পযশে নতনন্ 

তালদর থামালত সক্ষম হল ন্। এ নবষেনি অলন্ে তান লব ই লমর মলধযও অনু্পনস্থত। অন্যলদর েথালতা বাদ-ই 

নদ াম। যযমন্ তুনম এমন্ এেনি মজন লস অথবা যোন্ অনু্ষ্ঠালন্ উপনস্থত। যয যোলন্া োরলর্ যসখালন্ নবতেশ শুরু 

                                                           
34 সহীহ বুখারী, হাদীস ন্ং ২৬৬১; সহীহ মুসন ম, হাদীস ন্ং ২৭৭০ 
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হলে উচ্চ-বােয আরম্ভ হলে যগ । তখন্ উভে পক্ষলে েুপ েরালন্া এবং তালদর থামালন্া রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

আ াইনহ ওোসাল্লালমর সুন্নতনির ওপর আম  েরলত পার। তা যযন্ যতামার যথলে েুলি ন্া যাে। 

সহীহ মুসন ম ও সহীহ বুখারীলত আন্াস রানদোল্লাহু ‘আন্হু যথলে বনর্শত, রাসূ ুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ াইনহ ওোসাল্লাম 

বল লেন্, 

ُروا» َلا ُتنافِّ وا، وا ُ ارشِّ ب وا، وا ُ َلا ُتعاِسِّ وا وا ُ اِسِّ  «ي

“যতামরা সহজ ের, েনঠন্ েলরা ন্া। যতামরা সু-সংবাদ দাও, ভীনত প্রদর্শন্ েলরা ন্া”।35 নবষেনি আল্লাহ 

তা‘আ ার এ বার্ীনির অেভুশক্ত। আল্লাহ তা‘আ া বল ন্,   

َسُن ِۡۡهَۡۡٱلذِّتَۡۡيُقولُوا ۡۡل ِعَِبادِيَۡوقُل﴿ ح 
َ
ي َطَٰنَۡۡإِنۡذۡأ ۡ ۡيزََنغُۡۡٱلشذ ي َطَٰنَۡۡإِنۡذۡبَي َنُهم  نَسَٰنََِۡۡكنَۡۡٱلشذ ِ

اۡلِۡل  بِيٗناَۡعُدو ٗ  [  ١٢: اَلرساء] ﴾٥٣ۡمُّ

“আর আমার বান্দালদরলে ব , তারা যযন্ এমন্ েথা বল , যা অনত সুন্দর। নন্শ্চে র্েতান্ তালদর মলধয ববনরতা 

সৃনষ্ট েলর। নন্শ্চে র্েতান্ মানু্লষর স্পষ্ট র্ত্রু”। [সূরা আ -ইসরা, আোত: ৫৩] 

সমাপ্ত 
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