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ভূতমেো 
الرحيم الرمحن اهلل بسم  

সেল প্রশংসো আল্লোহর জ য, আমরো িোঁর প্রশংসো েতর, িোরঁ ত েট সোহোেয ও 

েমো প্রোেথ ো েতর এিং িোঁর ত েট িোওিো েতর, আর আমোনের  িনসর জ য 

েতিের এম  সেল খোরোতপ এিং আমোনের সেল প্রেোর মন্দ আমল যেনে 

আল্লোহর ত েট আেয় চোই। আল্লোহ েোনে পে প্রেশথ  েনর , িোনে পেভ্রষ্ট 

েরোর যেউ য ই আর েোনে তিত  পেহোরো েনর , িোনে পে প্রেশথ েোরীও 

যেউ য ই। আর আতম সোেয তেতি যে, এেমোত্র আল্লোহ েোড়ো যেোন ো হক্ব ইলোহ 

য ই, িোঁর যেোন ো শরীে য ই, তেত  িোঁর সম্মোত ি তেিোনি িনলনে : 

َ ٱ َعنَك  َضى تَر   َولَن﴿ ُ د ل  ى  َرىى نلََّصى ٱ َوَل  وُهد م    تَتَّبِعَ  َحّتَّ  [٠٢١: ابلقرة] ﴾ ِملََّتوُهد

“আর ইয়োহূেী ও  োসোরোরো আপ োর প্রতি েখন ো সন্তুষ্ট হনি  ো, েিেণ্  ো 

আপত  িোনের তমল্লোনির অ ুসরণ্ েনর ”। [সূরো আল-িোেোরো, আয়োি: ১২০] 

আতম আরও সোেয তেতি যে, মুহোম্মোে সোল্লোল্লোহু আলোইতহ ওয়োসোল্লোম িোরঁ িোন্দো 

ও রোসূল, তেত  িনলনে : 

 بعمموممتل ضب حر  ج   دخلوا لو حىت بذراع وذرااع بشرب شربا قبلكماكن  من سنن تلتبعن»
 .«؟فمن : قال وانلصارى؟ ايلهود اهلل رسول يا : قلنا ,

“যিোমরো অিশযই যিোমোনের পূিথিিথীনের রীতি ীতি পুনরোপুতর অ ুসরণ্ েরনি, 

প্রতি তিঘনি তিঘনি এিং প্রতি গনজ গনজ। এম তে িোরো েতে ষো্ডনোর গনিথও 

প্রনিশ েনর েোনে, িনি যিোমরোও িোনি প্রনিশ েরনি। আমরো িললোম, যহ 
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আল্লোহর রোসূল! আপত  তে ইয়োহূেী ও  োসোরোনের েেো িনলনে ? জিোনি তিত  

িলনল : িনি আর েোর েেো িলতে”?1  

তেত  আরও িনলনে : 

 «.منهم فهو بقوم تشبه من»

“যে িযতক্ত যেোন ো জোতির অ ুেরণ্, অ ুসরণ্ ও সোমঞ্জসয তিধো  েরনি, যস 

িোনেরই অন্তভুথক্ত িনল গণ্য হনি”।2 

অিঃপর....... 

যহ সম্মোত ি ভোইসি! েোতিরনের অ ুেরণ্, অ ুসরণ্ ও িোনের সোমঞ্জসয তিধো  

েরোর তিষয়তট ত ঃসনন্দনহ মোরোত্মে তিষয়সমূনহর অন্তভুথক্ত এেতট তিষয়, েো 

ইসলোম সীমোহী  গুরুত্ব তেনয় আনলোচ ো েনরনে। আর  িী সোল্লোল্লোহু আলোইতহ 

ওয়োসোল্লোম, তেত  িোর আমো ি েেোেেভোনি যপৌঁতেনয় তেনয়নে , তরসোলোনির 

েোতয়ত্ব পূণ্থভোনি আেোয় েনরনে  এিং উম্মনির েলযোণ্ েোম ো েনরনে , তিত  

উম্মিনে িহু হোেীনস এিং তিতভন্ন সময় ও সুনেোনগ েোতিরনের অ ুেরণ্ েরোর 

িযোপোনর েখ ও সোতিথেভোনি আিোর েখ ও েখ ও সতিেোনর সিেথ েনর 

তেনয়নে । অেচ এ উম্মনির মধয যেনে েতিপয় েল ও যগোষ্ঠী এ অ ুসরণ্-

অ ুেরণ্ েরোর েোনজ জতড়ি হনয় পনড়নে, েতেও িোনের িোনি জতড়ি হওয়োর 

পেথোয় তভন্ন তভন্ন েনরর। আিোর সমনয় সমনয় এ েোনজর ভয়োিহিোও তভন্ন তভন্ন 

                                                           
1 হোেীসতট ইমোম িুখোরী ও মুসতলম রহ. িণ্থ ো েনরনে ; ‘িিহুল িোরী’: ১৩/৩০০; সহীহ 
মুসতলম, হোেীস  ং- ২৬৬৯। 

2 ইমোম আহমে, আল-মুস োে: ২/৫০; আিু েোউে রহ. িণ্থ ো েনরনে উৎেৃষ্ট স নে, হোেীস 
 ং-৪০৩১; আর আলিো ী হোেীসতটনে সহীহ িনলনে , ‘সহীহ আল-জোনম‘ আস-সোগীর’, 
হোেীস  ং-৬০২৫। 
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পেথোনয়র, িনি সম্ভিি আমোর পে যেনে িোতড়নয় িলো হনি  ো েতে এটো িতল 

যে, এ েুনগর মুসতলমগণ্ যে হোনর েোতিরনের অ ুসরণ্-অ ুেরণ্ েরনে, িো 

অিীনির যে যেোন ো সমনয় (উম্মি েিৃথে েোতিরনের) অ ুসরণ্-অ ুেরণ্ 

েরোর যচনয় অিযতধে ভয়ঙ্কর পেথোনয়র।  

এ তিষয়তটর ভয়োিহিো সনেও আতম যেখতে গুণ্ীজ  ও জ্ঞো ী সম্প্রেোনয়র পে 

যেনে তিষয়তটনে খুি েমই গুরুত্ব তেনি। িোই আতম মন  েতর যে, 

মুসতলমগনণ্র জ য এখ  িোর িণ্থ ো েরোটো অিীি জরুতর, েো জ্ঞো  

অ ুসন্ধো েোরী িযতক্তিনগথর অ যিম েোতয়ত্ব ও েিথনিযর অন্তভুথক্ত। 

এটোই িলনি যচনয়তে, অতচনরই আতম েোতিরনের অ ুেরণ্ েরোর তিষয়তটর 

েনয়েতট তেে আনলোচ োয় আ ি। েোরণ্, তিষয়তট তিতভন্ন শোখোয় তিভক্ত ও 

প্রলতিি; তেন্তু আমোনের জ য জরুতর হনি এ তিষনয়র সোনে সংতিষ্ট তেেু 

অিীি প্রনয়োজ ীয় মূল ীতি ও জরুতর ত য়ম-েো ূ  অ ুধোি  েরো, েোর জ্ঞো  

রোখো প্রনিযে মুসতলনমর ওপর েিথিয, েোনি যস আেীেো-তিশ্বোস অেিো ইিোেি 

অেিো আচোর-আচরণ্ অেিো রীতি- ীতির যেনত্র েোতিরনের অ ুসরণ্-

অ ুেরনণ্ তলপ্ত হওয়ো যেনে সোিধো  হনি পোনর। সম্ভিি আতম সমনয়র প্রতি 

লেয যরনখ সোমো য তেেু তিষনয়র মনধযই আমোর আনলোচ ো সীমোিে রোখি।3 

প্রেম তিষয় 
‘িোশোবু্বহ’ (অ ুসরণ্-অ ুেরণ্) িলনি েো িুঝোয় 

‘িোশোবু্বহ’ শনের আতভধোত ে অেথ:  
                                                           
3 মূলি এ তিষয়তট তেল এেতট িক্তিয, েো আতম তরয়োে্ ‘মোসতজনে  ো‘য়ীম’ এর মনধয যপশ 
েনরতে; পরিিথীনি তেেু সংখযে শুভোেোঙ্খী িো িই আেোনর প্রেোশ েরোর জ য আমোনে 
পীড়োপীতড় েরল; িলশ্রুতিনি তেেু টীেো সম্পোে  ও ঈষৎ পতরিিথ  েরোর পর আতম (িো 
প্রেোশ েরনি) সম্মি হনয়তে। 
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‘িোশোবু্বহ’ শেতট ‘মুশোিোহোহ’ শে যেনে গৃহীি। িোর অেথ হনলো: ‘মুমোসোলোহ’ 

িো সোেৃশয গ্রহণ্, তমল েরো; অ ুরূপ অপর অেথ ‘মুহোেোি’ িো অ ুেরণ্ েরো, 

 েল েরো; িদ্রূপ অ য অেথ হনি, িোেলীে িো অন্ধ অ ুসরণ্ েরো।  

আর ‘িোশিীহ’ মোন  হনলো: িোমসীল িো েৃষ্টোন্ত ্োপ , সোেৃশয ত ধথোরণ্।  

পেোন্তনর ‘মুিোশোতিহোি’ মোন  হনলো: ‘মুিোমোতসলোি’ িো সোেৃশযপূণ্থ তিষয়োতে। 

যেম , িলো হয়,  

 أشبه فالن فالنا أي ماثله وحااكه وقدله 

“অমুে িযতক্ত অমুে িযতক্তর মনিো হনয়নে, অেথোৎ যস িোর সোেৃশয গ্রহণ্ েনরনে, 

িোর অ ুেরণ্ েনরনে এিং যস িোনে অন্ধভোনি অ ুসরণ্ েনরনে।  

‘িোশোবু্বহ’ শনের পোতরভোতষে অেথ:  

পতরভোষোয় যে ‘িোশোবু্বহ’ িেো অ ুসরণ্-অ ুেরণ্ েরো ত তষে েনর েুরআ  ও 

সুন্নোয় িক্তিয এনসনে, িো হনলো: যে যেোন ো প্রেোর েোতিরনের আেীেো-তিশ্বোস, 

িোনের পূজো-পোিথ , িোনের রীতি- ীতি, িোনের আচোর-আচরনণ্র অ ুরূপ েোজ 

েরো, েো এেোন্তভোনিই িোনের বিতশষ্টযসমূনহর অন্তভুথক্ত িনল স্বীেৃি।  

অ ুরূপভোনি অসৎ িযতক্তনের অ ুেরণ্ েরো, েতেও িোরো মুসতলম সম্প্রেোনয়র 

অন্তভুথক্ত যহোে  ো যে । যেম , িোতসে (পোপচোরী), জোতহল (অজ্ঞ) ও যিেুই  

িো েোেোিরগণ্, েোনের েী  পতরপূণ্থ হয় ত , যেম  খুি শীঘ্রই িোর তিিরণ্ 

আসনে। 

অিএি, আমরো যমোটোমুতটভোনি সংনেনপ িলনি পোতর, েো েোতিরনের বিতশষ্টয, 

আেীেো-তিশ্বোস, আচোর-আচরণ্ ও পূজো-পোিথ সমূনহর অন্তভুথক্ত  য় এিং েো 

শরী‘আনির িক্তিয িো মূল ীতির সোনে সোংঘতষথে  য় আর িোর ওপর তভতি 
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েনর যেোন ো যগোলনেোনগরও উদ্ভি হয়  ো, িো ‘িোশোবু্বহ’ িো ‘অ ুসরণ্-

অ ুেরণ্’ এর অন্তভুথক্ত হনি  ো আর এটোই হনলো সংতেপ্ত মূল ীতি।  

******** 
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তিিীয় তিষয় 
যে  আমোনেরনে েোতিরনের অ ুেরণ্-অ ুসরণ্ েরনি ত নষধ েরো 

হনয়নে? 
শুরুনিই আমোনেরনে ইসলোনমর মূল ীতি সম্পনেথ িুঝনি হনি- ত শ্চয় েীন র 

মূলতভতি হনলো ‘েোয়মন োিোনেয যমন  য ওয়ো’। আল্লোহ িো‘আলোর ত েট জ য 

সিতেেু যমন  য ওয়ো এিং রোসূলুল্লোহ্ সোল্লোল্লোহু আলোইতহ ওয়োসোল্লোনমর সিতেেু 

যমন  য ওয়ো। 

আর ‘যমন  য ওয়ো’ এর অেথ: আল্লোহ িো‘আলোর েিৃথে প্রেি সংিোেনে সিয 

িনল স্বীেোর েরো, িোঁর ত নেথশ যমন  য ওয়ো এিং িোঁর ত নষধেৃি িস্তু 

পতরিযোগ েরো। অ ুরূপভোনি রোসূলুল্লোহ্ সোল্লোল্লোহু আলোইতহ ওয়োসোল্লোম েিৃথে 

প্রেি সংিোেনে সিয িনল স্বীেোর েরো, িোঁর ত নেথশ যমন  য ওয়ো, িোঁর ত নষধ 

েরো িস্তু িো তিষয় যেনে েূনর েোেো এিং িোঁর আেশথ যমন  চলো। 

সুিরোং েখ  আমরো এ মূল ীতি সম্পনেথ জো নি পোরি, িখ  প্রনিযে মুসতলম 

িযতক্তর জ য উতচৎ হনি: 

প্রেমি: রোসূলুল্লোহ্ সোল্লোল্লোহু আলোইতহ ওয়োসোল্লোনমর ত েট যেনে েো তেেু 

এনসনে, িোর সিতেেুনে যমন  য ওয়ো। 

তিিীয়ি: িোরঁ আ ুগিয েরো এিং েোতিরনের সোমঞ্জসয তিধো  েরোর িযোপোনর 

িোঁর পে যেনে যে ত নষধোজ্ঞো এনসনে, িো মো য েরো।  

িৃিীয়ি: আল্লোহর িোণ্ী ও িোঁর শরী‘আনির প্রতি পূণ্থ আত্মসমপথণ্, যসগুনলোর 

প্রতি আ্ো ও তিশ্বোস ্োপ  এিং যসগুনলোনে যমন  য ওয়োর পর িোর জ য 

(শরী‘আনির তিতধ-তিধোন র) েোরণ্সমূহ অ ুসন্ধো  েরনি যেোন ো িোধো য ই। 
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িোই আমরো িলনি পোতর যে, েোতিরনের অ ুসরণ্-অ ুেরণ্ েরোর িযোপোনর 

ত নষধোজ্ঞোর েোরণ্সমূহ অন ে; েোর অতধেোংশই সু্ তিনিে ও সত ে স্বভোি-

প্রেৃতিসম্পন্ন িযতক্তগণ্ খুি সহনজ িুঝনি পোনর । 

প্রেমি: েোতিরনের েমথসমূনহর তভতিই হনি ভ্রষ্টিো ও িোসোনের ওপর, 

তিষনয়র ওপর। এটোই হনি েোতিরনের েমথেোন্ডনর িযোপোনর মূল ীতি। চোই 

যসসি েমথ যিোমোনে মুগ্ধ েরুে অেিো  োই েরুে; যসগুনলো যিি ো-

িোসোেপূণ্থ হওয়োর তিষয়তট প্রেোশয হউে িো অপ্রেোশয হউে; েোরণ্, 

েোতিরনের আেীেো-তিশ্বোস, আচোর-আচরণ্, পূজো-পোিথ , উৎসি ও 

রীতি ীতিসমূনহর সোনে সংতিষ্ট িোনের েমথসমূহ হনয় েোনে ভ্রষ্টিো, তিেৃতি ও 

অ যোনয়র ওপর তভতি েনর। িোনের িোরো যে সি সৎেমথ হনয় েোনে িো হনি 

িযতিক্রম। সুিরোং েখ  িোনের মোনঝ যেোন ো সৎেমথ যেখনি পোনি, িখ  

যিোমোনের জো ো েোেো উতচি যে, এগুনলো এম  েনমথর অন্তভুথক্ত েোর িযোপোনর 

িোনের েোউনে যেোন ো প্রতিেো  যেওয়ো হনি  ো; যেম তট আল্লোহ িো‘আলো 

িনলনে : 

نثدًُرا ء  َهَبا   هد َنى َفَجَعل   َعَمل   ِمن   َعِملدُا   َما إَِلى  َنا  َوقَِدم  ﴿  [٢٣: الفرقان] ﴾٢٣ مَّ

“আর আমরো িোনের েৃিেনমথর প্রতি অগ্রসর হনয় যসগুনলোনে তিতেপ্ত 

ধূতলেণ্োয় পতরণ্ি েরি”। [সূরো আল-িুরেো , আয়োি: ২৩] 

তিিীয়ি: েোতিরনের অ ুেরণ্ েরোর তিষয়তট মুসতলমগণ্নে িোনের অ ুসোরী 

িোত নয় েোড়নি। আর এর মনধয আল্লোহ িো‘আলো ও িোঁর রোসূলুল্লোহ্ সোল্লোল্লোহু 

‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোনমর তিরুেোচরণ্ েরো এিং অতিশ্বোসীনের পে অ ুসরণ্ 

েরোর তিষয় রনয়নে। আর এ িযোপোনর েত   হুমতে প্রেো  েরো হনয়নে; আল্লোহ 

িো‘আলো িনল : 
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دَشاقِقِ  َوَمن﴿ َُل ٱ ي َ  َما دِ َبع   ِمن   لرَّسد َدىى ل  ٱ َلد  تَبَّيَّ َ  َوَيتَّبِع   وُهد ؤ  ل  ٱ َسبِيلِ  َغي  ِ  ِمنِّيَ مد ّلِ َُ ى  َما ۦند ّلَّ َُ  تَ
                                                                                                           [٠٠١: النساء] ﴾١١٥ َمِصًيا َءت  َوَسا   َجوَُهنََّم   ۦلِهِ َوندص  

“আর েোনরো ত েট সৎপে প্রেোশ হওয়োর পর যস েতে রোসূনলর তিরুেোচরণ্ 

েনর এিং মুতম নের পে েোড়ো অ য পে অ ুসরণ্ েনর, িনি যেতেনে যস তিনর 

েোয়, যস তেনেই িোনে আমরো তিতরনয় যেি এিং িোনে জোহোন্নোনম েগ্ধ েরোি, 

আর িো েিই  ো মন্দ আিোস”! [সূরো আ -ত সো, আয়োি: ১১৫] 

িৃিীয়ি: অ ুসরণ্েোরী িযতক্ত ও অ ুসৃি িযতক্তর সোেৃশযপূণ্থ হওয়ো, েো 

অ ুসরণ্েোরী িযতক্ত ও অ ুসৃি িযতক্তর মোনঝ যেোন ো  ো যেোন ো সোমঞ্জসয সৃতষ্ট 

েরনি। অেথোৎ পরস্পনরর েো োনমোগি সমৃ্পক্তিো, আন্ততরে আেষথণ্ এিং 

েেোয় ও েোনজ পোরস্পতরে তমল -এগুনলো হনলো এম  তিষয়, েো ঈমো  

তি ষ্টেোরী; িোনি তলপ্ত হওয়ো যেোন ো মুসতলম িযতক্তর জ য উতচি  য়।  

চিুেথি: অ ুেরণ্ েরোর তিষয়তট অতধেোংশ যেনত্র েোতিরনের প্রতি মুগ্ধ িো 

িুষ্ট েোেোর  ীতি সৃতষ্ট েরনি। যসখো  যেনে যেম , িোনের ধমথ, আচোর-

আচরণ্, রীতি- ীতি, েমথেো্ডন এিং িোরো যে অ যোয় ও তিশৃঙ্খলোর ওপর 

প্রতিতষ্ঠি আনে, িোর প্রতি মুগ্ধ েোেো, আর এ িুতষ্ট অপতরহোেথভোনি সুন্নোিসমূহ 

এিং সিয ও তহেোয়োি প্রতি িোতিলয প্রেশথ  েরনি িোধয েরনি, েো রোসূলুল্লোহ্ 

সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম ত নয় এনসনে  এিং েোর ওপর পূিথিিথী 

সৎেমথশীল িযতক্তগণ্ প্রতিতষ্ঠি তেনল । েোরণ্, যে িযতক্ত যেোন ো জোতির 

অ ুেরণ্ েনর, যস িযতক্ত িোনের মনিো হনয় েোয় এিং যস িোনের েমথেোন্ডনর 

প্রতি সন্তুষ্ট েোনে; আর এটো িোনে মুগ্ধ ও িুষ্ট েনর; আর অপরতেনে তিপরীি 

েেো ও েোজ িখ  আর িোনে আ ন্দ তেনি  ো। 



 

 

যে যেউ যেোন ো জোতির সোনে সোমঞ্জসয তিধো  েনর চলনি যস.............  12  

পঞ্চমি: পরস্পনরর অ ুেরনণ্র তিষয়তট সম্প্রীতি ও ভোলিোসো এিং 

অ ুেরণ্েোরীনের মোনঝ পোরস্পতরে িনু্ধনত্বর সৃতষ্ট েনর; েোরণ্, মুসতলম িযতক্ত 

েখ  েোতিনরর অ ুসরণ্ েরনি, িখ  আিশযেীয়ভোনি িোর মন র মোনঝ িোর 

জ য িনু্ধনত্বর আেষথণ্ পোওয়ো েোনি আর এ অন্তরেিোই ত তশ্চিভোনি মুতম , 

সৎেমথশীল, মুিোেী, সুন্নোহর অ ুসোরী ও েীন র ওপর সুেৃঢ়ভোনি প্রতিতষ্ঠি 

িযতক্তিগথনে িোে তেনয় অ যনের জ য ভোনলোিোসো, সন্তুতষ্ট ও পোরস্পতরে িনু্ধনত্বর 

জন্ম তেনি; আর এটো আিশযেীয়ভোনিই এেতট স্বভোিসুলভ িযোপোর, েো প্রনিযে 

তিনিেিো  িযতক্তই অ ুভি েরনি পোনর; তিনশষ েনর েখ  অ ুসরণ্েোরী ত নজ 

এেোতেত্ব অ ুভি েনর অেিো অ ুসরণ্েোরী িযতক্ত মো তসেভোনি পেুথেে েোনে, 

এ েোরনণ্ যস েখ  অ যনে অ ুসরণ্ েনর, িখ  যস অ ুসৃি িযতক্তর মহত্ব, 

িোর প্রতি ভোনলোিোসো ও িনু্ধত্ব এিং উভনয়র মধযেোর তমল অ ুভি েনর। এটো 

েতে যেিল িোতহযে তমনলই সীমোিে েোেনিো িিুও িো হোরোম হওয়োর জ য 

েনেষ্ট হনিো, অেচ িোতহযে তমল, অভযোনসর তমল, চোল-চলন  তমল েোেো 

আিশযেীয়ভোনি অভযন্তরীণ্ তমল-মহব্বি সৃতষ্ট েনর। আর এটো এম  এে 

তিষয়, েো এম  প্রনিযে িযতক্তই অ ুধোি  েরনি পোনর, মো ুনষর চোলচলন র 

যেনত্র এ ধরন র তিষয়সমূহ ত নয় যে তচন্তোভোি ো েনর।  

এখোন  আতম পরস্পর পরস্পনরর অ ুেরণ্েোরীনের মোনঝ তিেযমো  সম্পেথ, 

মহব্বি (ভোনলোিোসো) ও িনু্ধনত্বর িযোপোনর এেতট েৃষ্টোন্ত যপশ েরতে:  

েতে যেোন ো মো ুষ তভন্ন যেনশ গম  েনর, িনি যস িোনি এেোতেত্ব অ ুভি 

েরনি েোনে, িনল যস েতে িোর মনিো যেোন ো মো ুষনে িোর যপোষোনের মনিো 

যপোষোে পতরধো  েনর িোজোনর চলোনিরো েরনি এিং িোর ভোষোয় েেো িলনি 

যেনখ, িোহনল যস অিশযই িোর যেতিে অন ে যিতশ পতরমোনণ্ ভোনলোিোসো ও 
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হৃেযিো অ ুভি েরনি। আর এ ভোনলোিোসো ও হৃেযিোর পতরমোণ্ িখ  যস 

অি্োর যচনয় যিতশ যেখো তেনি েতে এ যলোেতটনে যস িোর ত জ যেনশ প্রিযে 

েরি।  

অিএি, মো ুষ েখ  অ ুভি েনর যে, যস অপনরর অ ুসোরী, িখ  এ অ ুেরণ্ 

মন র মনধয িোর জ য ত তশ্চিভোনি প্রভোি বিতর েরনি; এটো হনি স্বোভোতিে 

অি্োয়। তেন্তু েতে যেোন ো মুসতলম যেোন ো েোতিনরর প্রতি মুগ্ধ হনয় িোর 

অ ুেরণ্ েনর, িোহনল িোর অি্ো যেম  হনি িো সহনজই অ ুনময়! আর 

এটোই হনলো আসল েেো। েোরণ্ যেোন ো মুসতলম িযতক্তর পে যেনে যেোন ো 

েোতির িযতক্তর অ ুসরণ্-অ ুেরণ্ েরোর তিষয়তট যেিল িখ ই সংঘতটি হনি, 

েখ  যস িোর প্রতি মুগ্ধ হনয় েোয়, িোর অ ুসরণ্নে ত নজর জ য যগৌরনির 

তিষয় মন  েনর, িোর মি চোল-চল নে মন  ্ো  তেনি, িোর ভোনলোিোসোয় 

মনজ েোনি। আর এটোই িোনের পরস্পনরর মোনঝ অন্তরে িনু্ধত্ব ও ভোনলোিোসোর 

সৃতষ্ট েরনি। যেম তট আমরো ইউনরোতপয়ো  সভযিোয় অভযে মুসতলমগনণ্র মোনঝ 

লেয েনর েোতে। 

ষষ্ঠি: আমোনেরনে (েোতিরনের) অ ুেরণ্ েরো যেনে ত নষধ েরো হনয়নে; 

েোরণ্, মুসতলম েিৃথে েোতিনরর অ ুেরণ্ েরোর তিষয়তট অতধেোংশ যেনত্র 

আিশযেীয়ভোনি মুসতলমনে  ীচ-অপমোত ি ও েুিথল অি্োন  যিলনি। িনল 

যস ত নজনে হী  ও পরোতজি মন  েরনি েোেনি। আর িিথমোন  

েোতিরনেরনে অ ুসরণ্েোরীনের অন নেই এ পতরত্তির মোনঝই আনে।  

  



 

 

যে যেউ যেোন ো জোতির সোনে সোমঞ্জসয তিধো  েনর চলনি যস.............  14  

িৃিীয় তিষয় 
এম  তেেু অিযোিশযেীয় মূল ীতি, েোর িোরো আমরো ত তষে অ ুসরণ্-

অ ুেরনণ্র মো ে্ডন ত ধথোরণ্ েরনি সেম হনিো 
প্রেম মূল ীতি: রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম িোঁর এম  সিয ও 

িোেি সংিোে পতরনিশ  েনরনে , েো েখন ো  ো ঘনট েোেনি পোনর  ো। (আর 

িো হনলো) এ উম্মোি অিশযই িোনের পূিথিিথী উম্মোিগনণ্র রীতি- ীতির 

অ ুসরণ্ েরনি। আর আমোনের পূিথিিথী জোতিনের অ ুসরণ্ সংক্রোন্ত হোতেসতট 

তিশুে হোতেস, েো ‘সহীহ’ ও ‘সু ো ’ গ্রন্থসমূনহ িতণ্থি হনয়নে। িন্মনধয 

উনল্লখনেোগয হনি,  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোনমর িোণ্ী:  

 .«بذراع وذرااع بشرب شربا قبلكم من سنن تلتبعن»

“যিোমরো অিশযই যিোমোনের পূিথিিথীনের রীতি ীতি পুনরোপুতর অ ুসরণ্ েরনি, 

প্রতি তিঘনি তিঘনি এিং প্রতি গনজ গনজ”।4 

আর এ হোেীসতট েোড়োও আরও অন ে হোেীস রনয়নে, যেগুনলো েৃঢ় তসেোনন্ত 

যপৌঁেোয় যে, এ উম্মোনির অন ে যগোষ্ঠী ও েল েোতিরনের অ ুসরনণ্ তলপ্ত হনি। 

আর িোনের যেসি রীতি- ীতির েেো  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম 

িনলনে , যসগুনলো আেীেো (নমৌতলে তিশ্বোস), ইিোেি, তিতধ-তিধো , স্বভোি-

চতরত্র, আচোর-আচরণ্ ও েোিিীয় উৎসিনেই অন্তভুথক্ত েনর, যেম তট 

আনলমগণ্ িনলনে । 

এখোন  আমোনের পূিথিিথীগণ্ িলনি েোনেরনে িুঝোন ো হনয়নে, যস তিষনয়  িী 

সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম যেনে িতণ্থি অপরোপর হোেীসসমূনহ িযোখযো েরো 

                                                           
4 হোেীসতট ইমোম িুখোরী ও মুসতলম রহ. িণ্থ ো েনরনে ; ‘িিহুল িোরী’: ১৩/৩০০; সহীহ 
মুসতলম, হোেীস  ং- ২৬৬৯। 
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হনয়নে। এখোন  যসগুনলো িণ্থ ো েরোর অিেোশ য ই, িনি যসসি হোেীনসর 

যেোন ো যেোন োতটনি  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম িোনেরনে িযোখযো 

েনরনে  এ িনল যে, িোরো হনলো পোরসয ও যরোমিোসী। আিোর যেোন ো 

যেোন োতটনি তিত  িোনেরনে িযোখযো েনরনে  এ িনল যে, িোরো হনলো ইয়োহূেী 

ও তিষ্টো গণ্, আিোর যেোন ো যেোন োতটনি তিত  িোনেরনে সোধোরণ্ভোনি িযোখযো 

েনরনে  এ িনল যে, িোরো হনলো েোতির এিং যেোন োতটনি তিত  িোনেরনে 

িযোখযো েনরনে  এ িনল যে, িোরো হনলো মুশতরে। িস্তুি হোেীনসর এসি ভোনষযর 

এে অংশ অপর অংশনে সমেথ  েনর।  

অ ুরূপভোনি এটো জো োও আিশযে যে, উম্মোনির মধয যেনে েোরো েোতিরনের 

রীতি- ীতি অ ুসরণ্ েরনি, িোরো হনি তেেু তিেথো িো সম্প্রেোয়; েোরণ্,  িী 

সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম জোত নয় তেনয়নে  যে, অিশযই এ উম্মোনির মধয 

যেনে এেতট েল তেয়োমি পেথন্ত সনিযর ওপর স্পষ্টভোনি অিতশষ্ট (অটল) 

েোেনি, িোরো সোহোেযপ্রোপ্ত েল, িোরো সিয প্রচোর েরনি, সৎেোনজর আনেশ 

েরনি, অসৎেমথ যেনে ত নষধ েরনি, যে িযতক্ত িোনেরনে অপমোত ি েরনি 

যস িোনেরনে েতিগ্রে েরনি পোরনি  ো এিং যে িযতক্ত িোনের সোনে শত্রুিো 

েরনি, যসও িোনের েতি েরনি পোরনি  ো। আর এসি যলোেজ ই হনলো 

মুতক্তপ্রোপ্ত েল। এ েনলর মুতক্তপ্রোপ্ত হওয়োর জ য এিং সনিযর ওপর প্রতিতষ্ঠি 

েোেোর জ য অ যিম আিশযেীয় তিষয় হনলো, িোনের িোরো েোতিরনের 

অ ুসরণ্-অ ুেরণ্  ো ঘটো। 

সুিরোং এর ওপর তভতি েনর উম্মোি সম্পনেথ  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ 

ওয়োসোল্লোম েিৃথে ‘িোরো অিশযই ধ্বংসপ্রোপ্ত জোতিসমূনহর রীতি ীতির অ ুসরণ্ 

েরনি’ িনল যে সংিোে প্রেো  েনরনে , িোর মোন  হনলো এ উম্মোনির তেেু 
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যগোষ্ঠী ও েল, িোরো তিতিন্ন তেেু েল, েোরো আহনল সুন্নোি ওয়োল জোমো‘আি 

যেনে পৃেে হনয় যগনে।  

তিিীয় মূল ীতি:  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম েখ  আমোনেরনে 

েোতিরনের রীতি- ীতির অ ুেরণ্ িো অ ুসরণ্ েরোর িযোপোনর সংিোে তেনয়নে , 

িখ  তিত  এ িযোপোনর েন োরভোনি সিেথ েনরনে ।   

প্রেমি: এ িযোপোনর িোরঁ সংিোে পতরনিশ  েরোটো সিেথ েরোনে অন্তভুথক্ত 

েনর। 

তিিীয়ি:  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোনমর পে যেনে েোতিরনের 

যিশভূষো ধোরণ্ েরো (অ ুেরণ্ েরো) যেনে সিেথিোণ্ী উচ্চোরণ্ েরো হনয়নে, 

েখ ও সংতেপ্তভোনি আিোর েখ ও তিেোতরিভোনি। 

 সংতেপ্তভোনি, যেম   িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোনমর িোণ্ী:  

 .«منهم فهو بقوم تشبه من»

“যে িযতক্ত যেোন ো জোতির সোনে সোমঞ্জসয তিধো  েনর চলনি, যস িোনের 

অন্তভুথক্ত িনল গণ্য হনি”।5  

আরও যেম , এ হোেীনসর মনিো েো পূনিথ অতিিোতহি হনয়নে, েোনি  িী 

সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম িনলনে :  

 .«... قبلكم من سنن تلتبعن»

                                                           
5 ইমোম আহমোে, আল-মুস োে: ২/৫০; আিু েোউে রহ. িণ্থ ো েনরনে উৎেৃষ্ট স নে, হোেীস 
 ং- ৪০৩১; আর আলিো ী হোেীসতটনে সহীহ িনলনে , ‘সহীহ আল-জোনম‘ আস-সোগীর’, 
হোেীস  ং- ৬০২৫। 
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“যিোমরো অিশযই যিোমোনের পূিথিিথীনের রীতি ীতি পুনরোপুতর অ ুসরণ্ েরনি 

...।”6 সুিরোং এটো হনলো সিেথ েরোর েৃতষ্টভতেনি এিং অ ুসরণ্-অ ুেরণ্ 

সংঘতটি হওয়োর তিষনয় সংিোে প্রেোন র পন্থোয়।  

অ ুরূপভোনি হোেীনসর অন ে ভোনষয িতণ্থি হনয়নে যে,  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ 

ওয়োসোল্লোম িনলনে : »خالفوا املرشكني« (নিোমরো মুশতরেনের তিরুেোচরণ্ 
ের)।7 »خالفوا ايلهود« (নিোমরো ইয়োহূেীগনণ্র তিরুেোচরণ্ ের)।8 »خالفوا املجوس«
 (নিোমরো অতিপূজেনের তিরুেোচরণ্ ের)।9 হোেীনসর এসি ভোষযসমূহ 

সোধোরণ্ভোনি এনসনে।  

  আর তিেোতরিভোনি, অতচনরই ই শোআল্লোহ অষ্টম তিষনয়র আনলোচ োয় এম  

তেেু েমথেোন্ডনর  মু ো আসনি, েোনি সংিোে প্রেো  ও সিেথ েরোর 

েৃতষ্টভতেনি  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম িণ্থ ো েনরনে  যে, অতচনরই 

মুসতলমগনণ্র যেউ যেউ েোতিরনের অ ুসরণ্ ও অ ুেরনণ্ তলপ্ত হনি। 

িৃিীয় মূল ীতি:  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম েিৃথে সংিোে প্রেো  েরো 

যে, িোঁর উম্মোনির মধয যেনে এেতট েল তেয়োমি পেথন্ত সিযনে আঁেনড় ধনর 

তটনে েোেনি; যে িযতক্ত িোনেরনে অপমোত ি েরনি, যস িোনেরনে েতিগ্রে 

েরনি পোরনি  ো এিং যে িযতক্ত িোনের সোনে শত্রুিো েরনি, যসও িোনের 

েতি েরনি পোরনি  ো। 

                                                           
6 হোেীসতট ইমোম িুখোরী ও মুসতলম রহ. িণ্থ ো েনরনে ; ‘িিহুল িোরী’: ১৩/৩০০; মুসতলম, 
হোেীস  ং- ২৬৬৯। 

7 অতচনরই িোর িেযসূনত্রর তিিরণ্ আসনে। 
8 অতচনরই িোর িেযসূনত্রর তিিরণ্ আসনে। 
9 অতচনরই িোর িেযসূনত্রর তিিরণ্ আসনে। 
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িনি অ ুেরণ্-অ ুসরনণ্র তিষনয় েৃতষ্ট যেওয়োর সময় এ মূল ীতিগুনলোর এে 

অংশনে অপর অংশ যেনে আলোেো েনর যেখো সম্ভি  য়; েোরণ্, আমরো েতে 

(হোেীনসর) এসি ভোষযসমূনহর এে অংশনে অপর অংশ যেনে আলোেো েতর, 

িোহনল জ গনণ্র যেউ যেউ ধোরণ্ো েরনি যে, মুসতলমগনণ্র সেনলই 

(েোতিরনের) অ ুেরণ্ েরোর মনধয ডুনি েোনি। আর এটো েখ ও সম্ভি  য়; 

েোরণ্, এটো েী  সংরেণ্ েরোর তিপরীি ভূতমেো পোল  েরনি, অেচ আল্লোহ 

িো‘আলো িো (েী ) সংরেণ্ েরোর েোতয়ত্ব গ্রহণ্ েনরনে । 

িোেোড়ো এটো  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম েিৃথে প্রেি ঐ িনেযর 

তিপরীি, েোনি তিত  িনলনে : িোঁর উম্মোনির মনধয এেতট েল রনয়নে, েোরো 

সনিযর ওপনর স্পষ্টি অটল েোেনি।  

যেমত ভোনি আমরো েতে অপর এ হোতেসতটনে গ্রহণ্ েতর, আর িো হনলো: « ستبيق
«طائفة  (ত শ্চয় এেতট েল অিতশষ্ট েোেনি...) এিং েতে প্রেম হোেীসতটনে গ্রহণ্ 

 ো েতর, আর িো হনলো:  যিোমরো অিশযই)  «...قبلكم من اكن سنن تلتبعن»

যিোমোনের পূিথিিথীনের রীতি- ীতি পুনরোপুতর অ ুসরণ্ েরনি), িোহনল 

জ গনণ্র যেউ যেউ ধোরণ্ো েরনি যে, এ উম্মোি (জোতি) েোতিরনের অ ুেরণ্ 

েরোর মনিো েোনজ জতড়নয় পড়ো যেনে মুক্ত।  

আর প্রেৃি তিষয় এটো িো ওটো যেোন োটোই  য়, িরং ত তশ্চিভোনি মধযমপন্থী 

উম্মোি তহনসনি আহনল সুন্নোি ওয়োল জোমো‘আি অতিতশষ্ট েোেনি, েোরো (েোতির 

ও মুশতরেনের) অ ুেরণ্  ো েনর সুন্নোনির ওপর অটল েোেনি। আর 

অপরোপর জোতি িো যগোষ্ঠীসমূহ, েোরো আহনল সুন্নোি ওয়োল জোমো‘আি যেনে 

তিতিন্ন হনয় যগনে, িস্তুি েোতির ও মুশতরেনের অ ুসরণ্-অ ুেরনণ্ জতড়নয় 

পড়োর েোরনণ্ই আহনল সুন্নোি ওয়োল জোমো‘আি যেনে িোরো তিতিন্ন হনয়নে; 
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সুিরোং েখ ই যেোন ো যগোষ্ঠী িো েল সুন্নোহ যেনে যির হনয় েোনি িখ ই িোরো 

ধ্বংসপ্রোপ্ত জোতিসমূনহর রীতি- ীতিগুনলোর যেোন ো তেেুনি জতড়নয় পড়নি। এর 

তেেু  মু ো অতচনরই িণ্থ ো েরো হনি। 

******** 
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চিুেথ তিষয় 

যেসি তিষনয় েোতির ও অ যো যনের অ ুসরণ্-অ ুেরণ্ েরোর িযোপোনর 
সোধোরণ্ভোনি ত নষধোজ্ঞো এনসনে 

আর িো চোর চোর প্রেোর: 

প্রেম প্রেোর: আেীেোর তিষয়সমূহ: আর এগুনলো অ ুেরনণ্র তিষয়সমূনহর 

মনধয সিনচনয় তিপজ্জ ে। িস্তুি এসি যেনত্র অ ুসরণ্-অ ুেরণ্ েরো েুিরী 

ও তশেথ। উেোহরণ্স্বরূপ, সৎেমথশীল িযতক্তনের পতিত্রিোর গুণ্গো  িণ্থ ো েরো। 

আল্লোহ িো‘আলো েোড়ো অন যর উনেনশয যেোন ো প্রেোর ইিোেোি েরো; আল্লোহ 

সুিহো োহু ওয়ো িো‘আলোর সৃষ্ট েোউনে আল্লোহর ে যো িো পুত্র িনল েোতি েরো, 

যেম  তিষ্টো গণ্ িনল: মোসীহ আল্লোহর পুত্র এিং ইয়োহূেীগণ্ িনল: উেোনয়র 

আল্লোহর পুত্র। অ ুরূপভোনি েীন র মনধয তিনভে সৃতষ্ট েরো10 এিং আল্লোহ 

িো‘আলো েো অিিীণ্থ েনরনে  িো িযিীি অ য তেেু তেনয় তিচোর-িয়সোলো েরো। 

আর এর যেনে যেসি েুিুরী ও তশেথী তিষয়সমূহ শোখো-প্রশোখো তহনসনি যির 

হনয় আসনি, যসগুনলো সিই আেীেোগি তিষয়সমূনহর অন্তভুথক্ত। 

তিিীয় প্রেোর: েো উৎসনির সোনে সংতিষ্ট: আর উৎসিসমূনহর অতধেোংশ েতেও 
ইিোেোনির অন্তভুথক্ত, িনি িো েখ ও েখ ও প্রেোগি আচোর-অ ুষ্ঠোন র 
অন্তভুথক্ত ধরো হনয় েোনে। যসগুনলো গুরুত্বপূণ্থ হওয়োর েোরনণ্ শরী‘আনির িহু 
ভোনষয তিনশষভোনি যসগুনলোনি েোতিরনের অ ুসরণ্-অ ুেরণ্ েরো যেনে 
যজোরোনলোভোনি ত নষধ েরো হনয়নে। আর িোই যেখো েোয় যে, মুসতলমনেরনে 
িেনর েু’তট ‘ঈে উৎসি পোলন র ওপর সীমোিে েনর যেওয়ো হনয়নে। সুিরোং 

                                                           
10 অেথোৎ সিয ও আহনল সুন্নোি ওয়োল জোমো‘আি তিতিন্ন হনয় েোওয়ো, িনি িো গনিষণ্োগি 
তিষনয় মিতিনরোধ েরোর মনধয গণ্য হনি  ো। েোরণ্, িোনে েীন র মনধয তিনভে সৃতষ্ট েরো 
িনল গণ্য েরো হয়  ো। 
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িোেী যেসি উৎসি রনয়নে যেম , জন্ম উৎসি, জোিীয় তিতভন্ন উৎসি তেংিো 
ত য়তমি উৎসিসমূহ, েো িেনর এেতে  পোতলি হয় অেিো মোনস এেতে  
পোতলি হয় অেিো পোলোক্রনম এেতে  পোতলি হয় অেিো প্রতি সপ্তোনহ এেতে  
পোতলি হয়, েো জোতির যলোনেরো ত য়ম েনর পোল  েনর েোনে -এ সি 
উৎসনির সিই সুস্পষ্টভোনি হোেীনস আগি ত তষে অ ুসরণ্-অ ুেরনণ্র 
অন্তভুথক্ত।  
িৃিীয় প্রেোর: ইিোেি।  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম যেনে আগি 
শরী‘আনি ইিোেোনির যেনত্র েোতিরনের অ ুসরণ্-অ ুেরণ্ েরো যেনে ত তষে 
েনর িহু িক্তিয তিেোতরিভোনি এনসনে। িন্মনধয অন ে তিষনয় সুস্পষ্টভোনি 
িক্তিয এনসনে, েোনি আমোনেরনে েোতিরনের অ ুেরণ্ েরনি ত নষধ েরো 
হনয়নে। যেম , মোগতরনির সোলোি তিলি েনর আেোয় েরো, সোহরী  ো খোওয়ো, 
তিলনি ইিিোর েরো ইিযোতে, যে িযোপোনর তিেোতরি আনলোচ ো সোমন  আসনে।  
চিুেথ প্রেোর: প্রেো, ব তিে চতরত্র ও আচোর-আচরণ্: উেোরণ্স্বরূপ যপোষোে-

পতরিে। এটোনে ‘প্রেোশয আেশথ িো সুস্পষ্ট রীতি- ীতি’ িলো হনয় েোনে। িস্তুি 

প্রেোশয আেশথ িলনি িুঝোয়, আেোর-আেৃতি ও যিশভূষোর আেশথ যেম  

যপোষোে। অ ুরূপভোনি চোলচল  ও চোতরতত্রে রীতি- ীতি। এসি যেনত্রও 

অ ুেরণ্-অ ুসরনণ্র ত তষে েনর সংতেপ্ত ও তিেোতরি উভয়ভোনিই সুস্পষ্ট 

ত নষধোজ্ঞো িতণ্থি হনয়নে। যেম , েোতড় মু্ডন  েরো যেনে ত নষধোজ্ঞো, স্বনণ্থর পোত্র 

িযিহোর েরো যেনে ত নষধোজ্ঞো, েোতিরনের ইউত িমথ জোিীয় যপোষোে পতরধো  

েরো যেনে ত নষধোজ্ঞো,  োরীনের যসৌন্দেথ প্রেশথ  েরো ও  োরী-পুরুনষ যমলোনমশো 

েরো যেনে এিং পুরুষগণ্ েিৃথে  োরীনের (নিশভূষোর) অ ুেরণ্ েরো এিং 

 োরীগণ্ েিৃথে পরুষনের অ ুেরণ্ েরো, ইিযোতে তিতিধ প্রেো যেনে ত নষধোজ্ঞো। 

******** 
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পঞ্চম তিষয় 

   িোশোবু্বহ িেো ‘অ ুসরণ্-অ ুেরণ্’ সংক্রোন্ত তিতিধ তিধো  
অ ুসরণ্-অ ুেরণ্ সংক্রোন্ত সেল তিধো  তিেোতরিভোনি অ ুসন্ধো  ও পরীেো-

ত রীেো েনর এেতত্রি েরো সম্ভি  য়। েোরণ্, অ ুসরণ্-অ ুেরণ্ েরোর 

প্রনিযেতট অি্োর জ য এেতট তিধো  রনয়নে, েো আনলম ও েীন র জ্ঞোন  

অতভজ্ঞ িযতক্তগনণ্র পে যেনে হোেীনসর িক্তিয ও শরী‘আনি মূল ীতিসমূনহর 

সোমন  যপশ েনর গ্রহণ্ েরনি হয়। 

তেন্তু এম  েতিপয় সোধোরণ্ তিধো  রনয়নে, েো অ ুসরণ্-অ ুেরনণ্র সেল 

প্রেোরনে তিেোতরিভোনি  ো হনলও যমোটোমুতটভোনি তি যে েনর। যেম ,   

প্রেমি: েোতিরনের অ ুসরণ্-অ ুেরণ্ েরোর মনধয এম  তেেু প্রেোর রনয়নে, 

েো তশেথ অেিো েুিরী; যেম , আেীেোর যেনত্র অ ুসরণ্ িো অ ুেরণ্ েরো 

এিং যেোন ো যেোন ো ইিোেনির যেনত্র অ ুেরণ্ েরো। যেম  িোওহীে িেো 

আল্লোহর এেত্বিোে ও আেীেো তি ষ্টেোরী তিষয়সমূনহর যেনত্র ইয়োহূেী, তিষ্টো  

ও অতিপূজনের সোনে সোমঞ্জসয তিধো  েরো। উেোহরণ্ি: ‘িো‘ত্বীল’  ীতিনি 

তিশ্বোস েরো। আর িো হনি, আল্লোহ িো‘আলোর  োম ও গুণ্োিলীনে অস্বীেোর 

েরো এিং িোনি িক্রপন্থো অিলি  েরো। আল্লোহ িো‘আলো েিৃথে সৃষ্ট যেোন ো 

িযতক্তর মনধয িোঁর অি্ো  েরোর এিং সৃতষ্টর সোনে িোঁর তমনশ েোওয়োর আেীেো 

যপোষণ্ েরো।  িী ও সৎ িযতক্তগনণ্র পতিত্রিো িণ্থ োয় গুণ্োগুণ্ েরো, িোনের 

পূজো েরো এিং আল্লোহ িযিীি িোনেরনে আহ্বো  েরো, আর মো ি রতচি 

আই -েো ূ  ও তিতধতিধো নে সোতলস মো ো -এসি তেেু হয় তশেথ,  ো হয় 

েুিরী। 
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তিিীয়ি: েোনিরনের অ ুসরণ্-অ ুেরণ্ েরোর মনধয এম  তেেু তিষয় রনয়নে, 

েো অিোধযিো ও িোনসেী (পোপোচোতরিো) তহনসনি গণ্য। যেম , যেোন ো যেোন ো 

প্রেো ও আচোর-আচরনণ্র যেনত্র েোতিরনের অ ুসরণ্ েরো। উেোহরণ্ি, িোম 

হোনি খোওয়ো ও পো  েরো, পুরুষগণ্ েিৃথে স্বনণ্থর আংতট ও গহ ো িযিহোর 

েরো, েোঁতড় মু্ডন  েরো,  োরীগণ্ েিৃথে পরুষনের (নিশভূষোর) অ ুেরণ্ েরো 

এিং পুরুষগণ্ েিৃথে  োরীনের অ ুেরণ্ েরো ইিযোতে। 

িৃিীয়ি: েো মোেরূহ িো অপেন্দ ীয়: আর িো হনলো এম  তিষয়, েোনি তসেোন্ত 

যপশ েরোর সময়  হোলোল ও হোরোনমর মোনঝ হুেুম যেওয়োর প্রনে অস্পষ্টিোর 

েোরনণ্ তিধোিনের সৃতষ্ট হয় অেথোৎ যেোন ো যেোন ো অভযোস ও চোল-চল  ও 

পোতেথি তিষয়োতের িযোপোনর মোেরূহ (অপেন্দ ীয়) ও মুিোহ (বিধ) হওয়োর মোনঝ 

তিধোিনের সৃতষ্ট হয়, িখ  মুসতলমগণ্ েিৃথে (েোতিরনের) অ ুেরনণ্ জতড়নয় 

েোওয়োর তিষয়তটনে প্রতিনরোধ েরোর জ য িোর হুেুমতট মোেরূহ তহনসনি 

অিতশষ্ট েোেনি।  

আর এেতট প্রে অিতশষ্ট যেনে েোয়: েোতিরনের এম  যেোন ো েোজ আনে 

তে ো, েো বিধ? 

জিোনি আতম িলি: পোতেথি েমথেো্ডনসমূনহর মধয যেনে েো িোনের তিনশষ 

বিতশনষ্টযর অন্তভুথক্ত  য়, িো বিধ িনল গণ্য হনি। অেথোৎ েোর মনধয এম  যেোন ো 

লেণ্ য ই, েো িোনেরনে তিনশষ বিতশনষ্টযর অতধেোরী েনর এিং িোনেরনে 

সৎেমথশীল মুসতলমগনণ্র মধয যেনে আলোেো েনর যেয়।  

আরও বিধ িনল গণ্য হনি িো, েো মুসতলমগনণ্র ওপর িড় ধরন র যেোন ো 

তিপেথয় যটন  আ নি  ো অেিো েো েোতিরনের জ য এম  যেোন ো সুতিধো যটন  
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আ নি  ো, েো মুসতলমগণ্নে অপে্ েরোর তেনে ধোতিি েনর এিং এইরূপ 

অ যো য তিষয়োতে। 

অ ুরূপভোনি েোনিরনের িোরো উৎপোতেি িো প্রস্তুিেৃি ত নভথজোল িস্তুও বিধ, 

েোনি িোনের অ ুসরণ্ িো অ ুেরণ্ েরোর যেনত্র মুসতলমগণ্ যেোন ো প্রেোর 

েতির তশেোর হনি  ো।  

িদ্রূপ শুধু েুত য়োিী জ্ঞো -তিজ্ঞো , েো আেীেো ও ব তিে চতরত্রনে আক্রোন্ত েনর 

 ো, িো বিধ েনমথর অন্তভুথক্ত হনি। 

আিোর েখ ও েখ ও েোতিরনের ত েট যে ত নভথজোল েুত য়োিী জ্ঞো -তিজ্ঞো  

রনয়নে, িো যেনে িোয়েো হোতসল েরো মুসতলমগনণ্র ওপর আিশযেও হনয় 

েোয়। এখোন  ‘ত নভথজোল’ শনের িোরো উনেশয হনলো: এম  জ্ঞো , েোনি িোনের 

এম  যেোন ো েৃতষ্টভতে অেিো ত েশথ  পোওয়ো েোয়  ো, েো (েুরআ  ও সুন্নোহর) 

িক্তিযসমূনহ অেিো শরী‘আনির মূল ীতিমোলোয় আঘোি েনর অেিো 

মুসতলমগণ্নে অপমো  ও লোঞ্ছ োর মনধয ত নেপ েনর। এগুনলো েোড়ো িোতে সি 

বিধ তিষয়সমূনহর অন্তভুথক্ত হনি।11 

                                                           
11 মুসতলমগনণ্র আিশযেীয় েিথিয হনলো েোতিরগনণ্র িোর্ হওয়ো যেনে েূনর েোেোর জ য 
েেোসোধয যচষ্টোসোধ ো েরো; মুসতলমগনণ্র যমৌতলে েিথিয যেম  তজহোে, সৎেোনজর আনেশ, 
অিীল েোনজ ত নষধ, েোওয়োি ও েী  প্রতিষ্ঠোর েোনজর মি যমৌতলে েোতয়ত্ব পোলন র উপর 
প্রভোি তিেোর  ো েনর যসতেনে েৃতষ্ট তেনি হনি। শরী‘আনির ত য়ম-েো ূন র ত রোপে 
সীমো োয় অি্ো  েনর যে যেোন ো জোতি িো যে যেোন ো যেনশর ত েট যেনে তশনের মনিো 
পোতেথি তিষয়োতে যেনে মুসতলমগণ্ েিৃথে িোয়েো হোতসল েরনি যেোন ো েতি য ই। যেম তট 
েরনি  রোসূল সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম, িোঁর সোহোিীগণ্ ও উম্মোনির পূিথিিথী 
আনলমগণ্। িোনের যেোন ো তশে, যপশো, িস্তুগি যেোগযিো িো েেিো যেনে িোয়েো হোতসল 
েরনি িোঁরো িিেণ্ পেথন্ত িোরণ্ েরনি   ো, েিেণ্ পেথন্ত িো মুসতলমগনণ্র ওপর 
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অিএি, আেীেো-তিশ্বোস, ইিোেি ও উৎসিসমূনহর সোনে সংতিষ্ট তিষয়গুনলোর 

যেনত্র েোনিরনের অ ুসরণ্-অ ুেরণ্ হোরোম হওয়োর তিষয়তট অেোটয! অেথোৎ 

এসি যেনত্র েোতিরনের অ ুেরণ্ েরো হোরোম হওয়োর তিষয়তট অেোটযভোনি 

সোিযে! এগুনলোর ত ম্ন পেথোনয় েো রনয়নে, যসতট হয় িোনের প্রেোর যেতণ্ভুক্ত 

হনি। িখ  েতে যেখো েোয় যে, িো িোনের বিতশনষ্টযর অন্তভুথক্ত, িোহনল িো 

হোরোম িনল গণ্য হনি! আর েতে িো িোনের বিতশনষ্টযর অন্তভুথক্ত  ো হয়, িোহনল 

যস যেনত্র তিধো তট হোরোম (ত তষে), মোেরূহ (অপেন্দ ীয়) ও মুিোহ (বিধ) 

হওয়োর মোঝোমোতঝ অি্োন  েোনে। আর িো েতে সোধোরণ্ তশে ও অস্ত্র তশে 

প্রভৃতির মনিো তিজ্ঞো  ও যেি পোতেথি তিষয়োতের পেথোয়ভুক্ত হয়, িোহনল এ 

ধরন র তিষয় বিধ িনল গণ্য হনি, েখ  িোনে পূনিথ উতল্লতখি শিথসমূনহর সোনে 

শিথেুক্ত েরো হনি। 

******* 

  

                                                                                                                             

অপমো  ও লোঞ্ছ োনে অিশযম্ভোিী েনর  ো যিোনল। আর আতম যজোর তেনয় িলনি চোই যে, 
আজনের তেন র মুসতলমগনণ্র সিনচনয় গুরুত্বপূণ্থ েোতয়ত্ব ও েিথিয হল সোধোরণ্ভোনি িস্তুগি 
অগ্রগতির জ য যচষ্টোসোধ ো েরো; তেন্তু এটো িোনের েী  প্রতিষ্ঠোর সোনে শিথেুক্ত। আর 
প্রেনমই জরুতর হনলো িোর শরী‘আি সংতিষ্ট প্রনয়োজ ীয় তিষয়গুনলো, িোরপর িোরো িস্তুগি 
উন্নতির জ য যচষ্টো প্রনচষ্টো চোতলনয় েোনি, িনি েুতক্তসেি তিষয় হনলো, েী  প্রতিষ্ঠো 
আিশযেীয়ভোনিই পোতেথি উন্নতির তেনে ত নয় েোনি। আল্লোহই মহোজ্ঞো ী।   
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ষষ্ঠ তিষয় 

যস সি যেতণ্ েোনের অ ুসরণ্-অ ুেরণ্ েরনি আমোনেরনে ত নষধ েরো 
হনয়নে 

শরী‘আনির িক্তিযসমূহ েেোেে পুঙ্খো ুপুঙ্খ পরীেো-ত রীেো েরোর মোধযনম 

আমরো এসি যেতণ্র অতধেোংশ সম্পনেথ জো নি পোরি, েতেও এর মোধযনম পূণ্থ 

জ্ঞো  অতজথি হনি  ো, িরং েোেোেোতে পেথোনয়র জ্ঞো  অতজথি হনি। 

প্রেম যেতণ্: সোধোরণ্ভোনি সেল েোতির  

সুিরোং যেোন ো প্রেোর তিতশষ্টেরণ্ েোড়োই সোধোরণ্ভোনি সি ধরন র েোতিরনের 

অ ুসরণ্-অ ুেরনণ্র িযোপোনর ত নষধোজ্ঞো এনসনে। এর ওপর তভতি েনর এ 

যেতণ্র অন্তভুথক্ত হনি, সেল মুশতরে, ইয়োহূেী, তিষ্টো , অতিপূজে, সোনিয়ী 

(িোরেো- েত্র পূজে),  োতেে এিং িোনের মনিো অ যো য িযতক্তগণ্। সুিরোং 

ইিোেোি, আচোর-আচরণ্ ও যপোষোে-পতরিনের যেনত্র েো তেেু েোতিরনের 

বিতশনষ্টযর অন্তভুথক্ত হয়, এম  প্রনিযে তিষয় যেনে আমোনেরনে ত নষধ েরো 

হনয়নে। যেম , েখ   িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম আিেুল্লোহ ইি  

‘আমর ইি ুল ‘আস রোতেয়োল্লোহু ‘আ হুর গোনয় হলুে িণ্থ তিতশষ্ট েোপড় যেখনি 

যপনল , িখ  তিত  িোনে লেয েনর িলনল : 
 .«إن مذه من ثياب الكفار فال تلبسها»

“ত শ্চয় এগুনলো েোতিরনের যপোষোে-পতরিনের অন্তভুথক্ত। সুিরোং িুতম িো 

পতরধো  েনরো  ো।”12 এর িোরো প্রমোতণ্ি হনলো যে, যপোষোে-পতরিে েখ  

                                                           
12

 মুসতলম, হোেীস  ং ২০৭৭।  
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েোতিরনের বিতশনষ্টযর অন্তভুথক্ত হনি, িখ  মুসতলম িযতক্তর জ য িো পতরধো  

েরো বিধ হনি  ো।13  

তিিীয় যেতণ্: মুশতরেগণ্ 

মুশতরেনের পূজো, উৎসি ও েমথেো্ডনসমূহ অ ুেরণ্ েরোর িযোপোনর ত নষধোজ্ঞো 

এনসনে। যেম , তশস যেওয়ো ও হোিিোতল যেওয়ো। অ ুরূপভোনি েুত য়োনি 

আল্লোহ িো‘আলোর ত েট সৃতষ্টর মোধযনম সুপোতরশ প্রোেথ ো েরো এিং সৃতষ্টরোতজনে 

মোধযমরূনপ িযিহোর েরো, েিনরর ত েট মোন্নি েরো ও (পশু-পোতখ) েিোই েরো 

ইিযোতে। িদ্রূপ মুশতরেনের যেসি েমথেোন্ডনর িযোপোনর ত নষধোজ্ঞো এনসনে 

িন্মনধয অ যিম হনলো: সূেথোনের পূনিথ ‘আরোিোি’ এর ময়েো  যেনে প্রিযোিিথ  

েরো। 

পূিথিিথী সোলোনি সোনলহী  মুশতরেনের েোিিীয় বিতশষ্টয ও িোনের সেল 

েমথেো্ডননে অপেন্দ েরনি , যেম তট আিেুল্লোহ ইি  ‘আমর ইিত ল ‘আস 

রোতেয়োল্লোহ ‘আ হুমো এিং অ যো য সোহোিীগণ্ িনলনে :  
 يوم معهم حرش , يموت حىت بهم وتشبه ومهرجانهم نريوزمم وصنع املرشكني ببالد بىن من»

  .«القيامة
                                                           
13 যপোষোে-পতরিে যেনে অ যিম এেতট যপোষোে হনলো পযোন্ট, েোনে আজনের তেন র 
েোতিরগনণ্র বিতশষ্টয ও তিনশষ ত েশথন র অন্তভুথক্ত িনল মন  েরো হয়, মুসতলমনের যেনশ 
িো পতরধো  েরো বিধ হনি  ো। েতেও আমরো যেখনি পোই যে, এযোংনলো-ইউনরোপীয়ো  
সভযিোর ধ্বজোধোরীনের মনধয িো িযোপেভোনি েতড়নয় পনড়নে। িস্তুি মুসতলম যেনশ এ যেতণ্র 
যলোনের সংখযোই যিতশ। তেন্তু িোনের এ অি্োতট তিনিচ োয় আ ো হনি  ো, তিনিচ োয় আসনি 
সত ে ও েীন র িযোপোনর অতভজ্ঞ িযতক্তনের অি্ো, পযোন্ট পতরধো  েরো সৎ যলোেনের তচহ্ন 
 য়। িোেোড়ো প্রচতলি পযোন্ট লজ্জো ত িোরনণ্ও পেথোপ্ত  য়। েোরণ্, িো লজ্জো্ো নে প্রেোশ 
েনর যেখোয়। আর এটোও জো ো আিশযে যে, যেোন ো যেোন ো ত েশথ  েোনিরনের তিনশষ 
অি্োর অন্তভুথক্ত। যেম , ইয়োহূেীনের তিনশষ টুতপ এিং তিষ্টো নের কু্রশ ইিযোতে। 
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“যে িযতক্ত মুশতরেনের যেনশ গৃহ ত মথোণ্ েনর, িোনের ‘ ওনরোজ’ ( িিষথ) ও 

‘যমনহরজো ’ (জোিীয় তেিস) এর উৎসি পোল  েনর এিং এ অি্োয় মোরো 

েোয়, তেয়োমনির তেন  িোনের সোনে িোর হোশর হনি”।14 

আর আিেুল্লোহ ইি  উমোর রোতেয়োল্লোহু ‘আ হুমো মসতজনের উপর তিনশষ েে 

িো োন োনে অপেন্দ েরনি  এিং যিশ েনয়েিোর তিত  এ িযোপোনর সরোসতর 

ত নষধ েনরনে । েোরণ্, তিত  এটোনে মুশতরেনের প্রতিমো সেৃশ মন  

েরনি ।15
 

িৃিীয় যেতণ্: আহনল তেিোি 

আহনল তেিোি িোরো উনেশয হনলো, ইয়োহূেী ও  োসোরো সম্প্রেোয়। আমোনেরনে 

এম  প্রনিযে তিষয় যেনে ত নষধ েরো হনয়নে, েো ইয়োহূেী ও  োসোরো অেিো 

িোনের যেোন ো এে যগোষ্ঠীর বিতশষ্টয তহনসনি গণ্য। িোনের ইিোেোি, আচোর-

আচরণ্, যপোষোে-পতরিে ও উৎসিসমূনহর অন্তভুথক্ত। যেম , েিনরর উপর ঘর 

ত মথোণ্ েরো, েিরনে মসতজে িো োন ো, েতি উনিোল  েরো,  োরীনের িোরো 

যিি োয় পতিি হওয়ো, সোহরী  ো খোওয়ো, শুভ্র চুনল রং  ো েরো, কু্রশ উনিোল  

েরো এিং িোনের উৎসিসমূহ উেেোপ  েরো অেিো িোনি িোনের সোনে 

অংশগ্রহণ্ েরো ইিযোতে।  

চিুেথ যেতণ্: অতিপূজে 

অতিপূজেনের বিতশষ্টযসমূনহর মধয যেনে অ যিম বিতশষ্টয হনলো আগুন র তেনে 

তিনর পূজো েরো, অতিপূজো েরো, রোজো ও িোেশোহনেরনে পতিত্র িনল যঘোষণ্ো 
                                                           
14 সু ো ুল িোয়হোেী, ৯/২৩৪ 
15 যেখু : ইি  আতি শোয়িো, আল-মুসোন্নোি: ১/৩০৯; ইি  িোইতময়যোহ, ইেতিেোউস তসরোতিল 
মুসিোেীম: ১/৩৪৪ (িোহেীেসহ)। 
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েরো, মোেোর সোমন র অংশ িোে তেনয় তপেন র অংনশর চুল েিথ  েরো, েোঁতড় 

মু্ডন  েরো, যমোচ লিো েরো, তশস যেওয়ো এিং স্বণ্থ ও যরৌনপযর পোত্র িযিহোর 

েরো। 

পঞ্চম যেতণ্: পোরসয ও যরোনমর অতধিোসী 

এ যেতণ্তট আহনল তেিোি, অতিপূজে ও অ যো যনেরনে শোতমল েনর। ইিোেোি, 

আচোর-আচরণ্ ও ধমথীয় উৎসি উেেোপ  েরোর যেনত্র পোরসয ও যরোমিোসীর 

বিতশষ্টযসমূহ অ ুেরণ্ েরো যেনেও আমোনেরনে ত নষধ েরো হনয়নে। যেম , 

িয়স্ক ও য িৃ্ো ীয় িযতক্তনেরনে মহৎ ও পতিত্র জ্ঞো  েরো। এম  সি পত্ডনি 

ও সন্নযোসীনের অ ুসরণ্ েরো, েোরো যস সি তিতধতিধো  রচ ো েনর, েো আল্লোহ 

িো‘আলো অ ুনমোে  েনর  ত  এিং েীন র িযোপোনর িোড়োিোতড় ও েন োরিো 

প্রেশথ  েরো। 

ষষ্ঠ যেতণ্: অ োরি অমুসতলমগণ্ 

আর এটো  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোনমর েেোর ওপর তভতি েনরই িলো 
হনি। েোরণ্ হোেীনস এনসনে, 

ول   ن ه  » ن  ...  وسلم عليه اهلل صىل اّلَله  ر س 
 
ل   َي  ع ل   أ له  فه  الَرج 

ف  س 
 
يًرا ثهي ابههه  أ ره ث ل   ح  مه  مه جه اع 

 
 األ

و  
 
ب ي هه  َع    َي  ع ل   أ ن كه يًرا م  ره ث ل   ح  مه  مه جه اع 

 
    .«األ

“রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম যেোন ো পুরুষ িযতক্ত েিৃথে 

অ োরিনের মনিো িোর যপোষোনের ত নচর অংনশ যরশম িযিহোর েরনি অেিো 

েোঁনধর উপনরর অংনশ অ োরিনের মনিো যরশম িযিহোর েরনি ত নষধ 

েনরনে ”।16  

                                                           
16 আিু েোউে, হোেীস  ং- ৪০৪৯;  োসোঈ, ৮/১৪৩; আহমে, ৪/১৩৪; যেখু : ইি  িোইতময়যোহ, 
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অ ুরূপভোনি  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম যলোেজ  েিৃথে যেোন ো 

িযতক্তনে সম্মো  প্রেশথন র জ য েোঁড়োনিও ত নষধ েনরনে ; িরং তিত  যেোন ো 

সমসযোর েোরনণ্ িসো অি্োয় সোলোি আেোয়েোরী ইমোনমর মুক্তোতেনে েোঁতড়নয় 

সোলোি আেোয় েরনি ত নষধ েনরনে  এ আশঙ্কোয় যে, যেউ এ েোঁড়োন োতটনে 

ইমোনমর সম্মো োনেথ িনল মন  েরনি। আিোর যেউ যেউ িনলনে , উক্ত হোেীনস 

আগি এ ত নষধোজ্ঞোর েোরণ্ হনি, এতট অ োরিনের েমথেোন্ডনর সোনে 

সোেৃশযপূণ্থ হনয় েোয়। যে  ো, িোরো িোনের য িৃিৃন্দ ও িয়স্কজ নের ত েট 

যেিল েোঁতড়নয়ই েোেি। িস্তুি এটো ত তষে; েোরণ্ িো অ োরি েোতিরনের 
অ ুেরণ্-অ ুসর  বি তেেু  য়17। 

উমোর ইি ুল খোিোি রোতেয়োল্লোহু ‘আ হু যেনে সোিযে আনে যে, তিত  তভ নেশী 

িেো অ োরি ও মুশতরেগনণ্র সোজসজ্জো গ্রহণ্ েরনি েন োরভোনি ত নষধ 

েনরনে  আর পূিথিিথী আনলমগনণ্র অন নেই অ ুরূপ ইতেি েনরনে । 

সপ্তম যেতণ্: জোনহতলয়োি ও িোর অ ুসোরীগণ্ 

জোনহতলয়োনির সেল েমথেো্ডন, আচোর-আচরণ্, পূজোপোিথণ্, স্বভোি-চতরত্র ও 

তিনশষ ত েশথ সমূনহর িযোপোনর ইসলোমী শরী‘আনি ত নষধোজ্ঞো এনসনে। যেম , 

যিপেথো হওয়ো,  োরীনের যসৌন্দেথ প্রেশথ  েরো, হজ ও উমরোর ইহরোনম প্রনিশ 

েরোর পর সূনেথর উিোপ যেনে েোয়ো গ্রহণ্  ো েরো, অেিো এম  েোজ েরো 

েোনি েোয়ো গ্রহণ্  ো েরনি হয়। যেম তট আজনের তেন র তশয়ো-রোনিেীরো 

েনর েোনে। েোরণ্, এগুনলো জোনহলী েুনগর ও মুশতরেগনণ্র েমথেোন্ডনর 

                                                                                                                             

ইেতিেোউস তসরোতিল মুসিোেীম: ১/৩০৪। 
17 যেখু : সহীহ মুসতলম, হোেীস  ং- ৪১৩; সু ো  আিু েোউে, হোেীস  ং- ৬০২, ৬০৬, ৫২৩০; 
ইি  মোজোহ, হোেীস  ং- ১২৪০; মুস োেু আহমে, ৫/২৫৩, ২৫৬। 
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অন্তভুথক্ত। অ ুরূপভোনি লজ্জো্ো  িো িোর অংশতিনশষ প্রেোশ েরো, 

জোিীয়িোিোে তভতিে পেপোতিত্ব, িংশ মেথোেো ত নয় গিথ েরো, অ য িংনশর 

প্রতি েটোে েরো, মৃি িযতক্তর জ য তিলোপ েরো এিং গ্রহ- েনত্রর মোধযনম িৃতষ্ট 

প্রোেথ ো েরো। েোরণ্, েখ  ইসলোম আগম  েনরনে, িখ   িী সোল্লোল্লোহু 

‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম জোনহতলয়োনির সেল অি্ো, রীতি ীতি, আচোর-আচরণ্, 

প্রেো িো ঐতিহয, ত য়ম-েো ূ , েোিিীয় যমলো, যসৌন্দেথ প্রেশথ  েরো,  োরী-

পুরুনষ যমলোনমশো এিং সুে প্রেোনে িোতিল যঘোষণ্ো েনরনে ।    

অষ্টম যেতণ্: শয়িো  

েোনেরনে অ ুসরণ্ েরোর িযোপোনর আমোনেরনে ত নষধ েরো হনয়নে, িন্মনধয 

অ যিম হনলো শয়িো । সুিরোং  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম শয়িোন র 

েতিপয় েমথেোন্ডনর েেো উনল্লখ েনরনে  এিং িোর যেনে তিত  ত নষধ 

েনরনে ; যেম , িোম হোনি খোওয়ো ও পো  েরো। ইমোম মুসতলম রহ. প্রমুখ 

িণ্থ ো েনরনে  যে,  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম িনলনে : 

ل نَ  ل  » ك 
 
د   ي أ ح 

 
م   أ ن ك  ه  مه اله م  هشه ل   ،ب ب نَ  و  ا ي رش   ان   ف إهنَ ، بهه  ك ل   الَشي ط 

 
ه  ي أ اله م  هشه ي رش  ب   ب ا و   .«بهه 

“যিোমোনের যেউ যে  েখ ও িোম হোনি পো োহোর  ো েনর। েোরণ্, শয়িো  

িোর িোম হোি িোরো খোয় এিং পো  েনর”।18  

অিযন্ত েুঃনখর সোনে িলনি হয় যে, মুসতলমগনণ্র অন নেই খুি সহনজই 

অেিো হনের (সনিযর) প্রতি অহঙ্কোর িশিঃ এিং েোতির ও িোতসেগনণ্র মধয 

যেনে শয়িোন র িনু্ধনের অ ুের েরি এ অভযোনস জতড়নয় যগনে। 

 িম যেতণ্: যিেুই  িো েোেোির যেতণ্ েোনের েী  পূণ্থ হয় ত  

                                                           
18 সহীহ মুসতলম, হোেীস  ং- ২০১৯। 
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িোরো হনলো জোতহল িো মূখথ যিেুই । েোরণ্, যিেুই  িো েোেোিরগণ্ অন ে 
রীতি- ীতি ও ঐতিনহযর জন্ম তেনয়নে, ইসলোনমর ত য়ম ীতির সোনে যেগুনলোর 
যেোন ো সম্পেথ য ই; িোর তেেু এনসনে উিরোতধেোর সূনত্র জোনহতলয়োি যেনে। 
অভদ্র যিেুই গণ্ িোনের চোলচল , রীতি- ীতি, প্রেো ও পতরভোষোর যেনত্র তেল 

শরী‘আি পতরপন্থী। এর েৃষ্টোন্ত হনলো: জোনহতলয়োনির পেপোতিত্ব েরো, িংশ 

মেথোেো ত নয় গিথ েরো, অ য িংনশর প্রতি েটোে েরো, মোগতরনির সোলোিনে 

‘ইশো’ িনল  োমেরণ্ েরো, এশোর সোলোিনে ‘আিোমো’ িনল  োমেরণ্ েরো, 

িোলোনের মোধযনম শপে েরো, িোলোেনে েনমথর সোনে সম্পেথেুক্ত েরো; চোচোর 

ে যোনে (চোচোনিো যিো নে) অন যর জ য হোরোম েনর যেওয়ো; েোনি েনর যস 

ে যো িোর চোচোনিো ভোই েোড়ো অ য েোউনে তিনয় েরনি  ো পোনর। ইিযোতে 

আরও তিতিধ জোনহলী রীতি- ীতি।  

******* 
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সপ্তম তিষয় 

মুসতলমগণ্ েিৃথে েোতিরনের অন্ধ অ ুেরণ্ ও িোনের সোনে সোমঞ্জসয 

তিধোন র েোরণ্। েতেও িোনি রনয়নে  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোনমর 

ত নেথনশর তিরুেোচরণ্ এিং তিত  েো ত নষধ েনরনে  িোনি তলপ্ত হওয়ো 

প্রেমি: এটো জো ো েরেোর যে, রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইতহ ওয়োসোল্লোনমর 

ভতিষযিোণ্ী অ ুেোয়ী মুসতলমগণ্ েিৃথে েোনিরনের অ ুেরণ্-অ ুসরণ্ ও িোনের 

সোনে সোমঞ্জসয তিধোন র ঘট ো ঘনটনে। আর িোঁর ভতিষযিোণ্ী অ ুেোয়ী েো 

এখ ও ঘনটত  িো অিশযম্ভোিীরূনপ ঘটনি।  

তিিীয়ি: পূিথিিথী মূল ীতিসমূনহর ওপর তভতি েনর আমোনের উপলতি েরনি 

হনি যে, েোরো েোতিরনের অ ুেরনণ্ তলপ্ত হনয়নে, িোরো সনিযর অ ুসোরী  য় 

এিং িোরো আহনল সুন্নোি ওয়োল জোমো‘য়োিও  য়; িরং িোরো প্রিৃতি ও 

তিতিন্নিোিোেী যগোষ্ঠী। আর যে েল িো যগোষ্ঠীই আহনল সুন্নোি ওয়োল জোমো‘আি 

যেনে তিতিন্ন হনয় যগনে, েোতিরনের সোনে েম-যিতশ িোনের সোেৃশয রনয়নে। 

মুসতলমগণ্ েিৃথে েোতিরনেরনে অ ুেরণ্ েরোর গুরুত্বপূণ্থ েোরণ্সমূহ: 

প্রেম েোরণ্: ইসলোম ও মুসতলমগনণ্র তিরুনে েোতিরনের ষড়েন্ত্র 

এ ষড়েন্ত্র ইসলোম আত্মপ্রেোশ েরোর প্রেম যেনে শুরু েনর আজনের তে  

পেথন্ত চলনে। আেীেো-তিশ্বোস, ধমথ ও তচন্তো-যচি োর মনধয মিতভন্নিো েোেো 

সনেও েোতিররো ইসলোনমর তিরুনে ষড়েন্ত্র েনরনে আর অিযোহিভোনি িোনের 

ষড়েন্ত্র চোতলনয়ই েোনি। িোনের ষড়েন্ত্রসমূনহর মনধয অ যিম তেল মুসতলমগণ্ 

আেীেো-তিশ্বোস, স্বভোি-প্রেৃতি, উৎসি ও রীতি ীতি সংতিষ্ট যেসি তিষনয়র 

ওপর প্রতিতষ্ঠি আনে, অতধেোংশ যেনত্র িো যেনে িোনেরনে তিচুযি েরো। এ 

জ যই আমরো যেখনি পোই যে, এ উম্মোনির মনধয তিভতক্তর মূল েোরণ্ হনি 
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েোতিরনের ষড়েন্ত্র। যেোন ো যগোষ্ঠীই েখ  মুসতলম উম্মোি যেনে তিতিন্ন হনয় 

েোয়, িখ  আমরো যেখনি পোি যে, িোনের তিিন্নিোর েোরণ্সমূনহর মধয যেনে 

অ যিম েোরণ্ হনলো েোতিরনের তিতভন্ন েল িো যগোষ্ঠীর উপত্তি; হয় িোরো 

মুসতলমগনণ্র মধয যেনে প্রিৃতির পূজোরী িযতক্তিগথ ও সোেোতসনধ যলোেনের মোনঝ 

যসগুনলো েতড়নয় যেওয়ো এিং িো প্রচল  েরোর েোনজ অংশগ্রহণ্ েরি, অেিো 

িোরো সরোসতর এসি এসি সোেোতসনধ মো ুষগুনলোর য িৃত্ব তেি অেিো িোনের 

অ ুসোরী যসনজ যেনিো। সুিরোং িুঝো েোনি, েোতির িেো তিতভন্ন ধমথীয় ও 

জোতিনগোষ্ঠীর ষড়েন্ত্রই মুসতলমগণ্নে েিৃথে েোতিরনের অ ুসরণ্-অ ুেরনণ্ 

তলপ্ত হওয়োর মূল েোরণ্। আর আল্লোহ িো‘আলো এ িযোপোনর আমোনেরনে জোত নয় 

তেনয়নে , যেম  তিত  িনলনে :  

َ ٱ َعنَك  َضى تَر   َولَن﴿ ُ د ل  ى  َرىى نلََّصى ٱ َوَل  وُهد م    تَتَّبِعَ  َحّتَّ  [٠٢١: ابلقرة] ﴾ِملََّتوُهد

“আর ইয়োহূেী ও  োসোরোরো আপ োর প্রতি েখন ো সন্তুষ্ট হনি  ো, েিেণ্  ো 

আপত  িোনের তমল্লোনির অ ুসরণ্ েনর ”। [সূরো আল-িোেোরো, আয়োি: ১২০] 

অ ুরূপভোনি আল্লোহ িো‘আলো আরও িনলনে :  

وَُهاَي  ﴿ يُّ
َ
ِينَ ٱ أ وا   َل  َءاَمندُا   َّلَّ م   ّمِن بَِطانَة   َتتَِّخذد   َل   دونِكد

 
م  يَأ نَكد ُد وا   َخَبال   ل  قَد   َعنِتُّم   َما َو ُّ

َ ٱ بََدتِ  ف   ِمن   ءد َضا  غ  ل 
َ
ى أ م   ِف تد   َوَما هوُِِهم  َو وردهد دد ك   صد

َ
ر أ                                                                                   [  ٠٠١: عمران ال] ﴾َبد

“যহ মুতম গণ্! যিোমরো ত নজনের েোড়ো অ য েোউনে অন্তরে িনু্ধরূনপ গ্রহণ্ 

েনরো  ো। িোরো যিোমোনের অত ষ্ট েরনি ত্রুতট েরনি  ো; েো যিোমোনেরনে 

তিপন্ন েনর িো-ই িোরো েোম ো েনর। িোনের মুনখ তিনিষ প্রেোশ পোয় এিং 

িোনের হৃেয় েো যগোপ  রোনখ িো আরও গুরুির”। [সূরো আনল ইমরো , 

আয়োি: ১১৮] 
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অ ুরূপভোনি আল্লোহ িো‘আলো আরও িনলনে :  

ا﴿ َُ ُّ  مَّ ِينَ ٱ يَ وا   َّلَّ ه   ِمن   َكَفرد
َ
ِ ل  ٱ َوَل  بِ ِكَتى ل  ٱ لِ أ ن يِكِّيَ مدش 

َ
َل  أ ََنَّ مَعلَي   يد  ّمِن َخي    ّمِن   كد

ر  م  ّبِكد  [٠١١: ابلقرة] ﴾رَّ

“তেিোিীনের মনধয েোরো েুিুরী েনরনে িোরো এিং মুশতরেরো এটো চোয়  ো যে, 

যিোমোনের রনির েোে যেনে যিোমোনের ওপর যেোন ো েলযোণ্  োতেল যহোে”। 

[সূরো আল-িোেোরো, আয়োি: ১০৫] 

অ ুরূপভোনি আল্লোহ িো‘আলো আরও িনলনে :  

وَُهاَي  ﴿ يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ُ   َّلَّ ُا   إِن ا  َءاَمند ِينَ ٱ تدِطيعد وا   َّلَّ م   َكَفرد ويِكد ع   ََعَ   يَرد ُّ

َ
م  َقى أ  ِِسِينَ َخى  َفَتنَقلِبدُا   بِكد

 [  ٠٤١: عمران ال] ﴾١٤٩

“যহ মুতম গণ্! েতে যিোমরো েোনিরনের আ ুগিয ের, িনি িোরো যিোমোনেরনে 

তিপরীি তেনে তিতরনয় যেনি; িনল যিোমরো েতিগ্রে হনয় পড়নি”। [সূরো আনল 

ইমরো , আয়োি: ১৪৯] 

অ ুরূপভোনি আল্লোহ িো‘আলো আরও িনলনে :  

ُا   إِن﴿ ِينَ ٱ ّمِنَ  افَرِيق   تدِطيعد ا   َّلَّ وتُد
د
م َب ِكَتى ل  ٱ أ ويِكد م  إِيَمى  دَ َبع   يَرد ُّ : عمران ال] ﴾١٠٠ فِرِينَ َكى  نِكد

٠١١] 

“যিোমরো েতে িোনের েল তিনশনষর আ ুগিয ের, িনি িোরো যিোমোনেরনে ঈমো  

আ োর পর আিোর েোনির িোত নয় েোড়নি”। [সূরো আনল ইমরো , আয়োি: ১০০] 

অিএি, যেোন ো সনন্দহ য ই যে, েোতিরনের ঐেোতন্তে েোম ো-িোস ো হনলো 

মুসতলমগণ্নে িোনের েী  যেনে তিচুযি েরো িো সতরনয় যেওয়ো। িোরো (এ 

লনেয) এখ  অিীনির যে যেোন ো সমনয়র যচনয় অন ে যিতশ যচষ্টোসোধ ো 
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েরনে। যগোটো তিনশ্ব িিথমোন  মুসতলমগনণ্র িোেি অি্ো সম্পনেথ 

তচন্তোভোি োেোরী প্রনিযে মুসতলম িযতক্তই আজনের তেন  মুসতলম জোতির ওপর 

েোতিরনের প্রেোশয শত্রুিোর িযোপোরতট অ ুধোি  েরনি পোরনি। েোতিররো চোয় 

িোনের আেীেো-তিশ্বোস, আচোর-আচরণ্, রীতি- ীতি, রোজ ীতি, চতরত্র ইিযোতে 

মুসতলমগনণ্র ওপর চোতপনয় তেনি। েোতিররো ও িোনের সহনেোগীরো মুসতলম 

জোতিনে িোনের অ ুসরণ্-অ ুেরণ্ েরোন োর জ য অিীনির যে যেোন ো 

সমনয়র যচনয় যিতশ ঐেযিে। 

তিিীয় েোরণ্: মুসতলমগনণ্র অংশতিনশনষর অজ্ঞিো এিং েী  সম্পনেথ েেোেথ 

জ্ঞোন র অভোি 

েীন র তিতধতিধো  এিং সোলনি সোনলহীন র রীতি ীতি সম্পনেথ মুসতলমগনণ্র 

অজ্ঞিো িোনেরনে েোনিরনের অ ুেরণ্-অ ুসরনণ্ তলপ্ত েনরনে। 

িৃিীয় েোরণ্: মুসতলমগনণ্র িস্তুগি, অভযন্তরীণ্ ও সোমতরে েুিথলিো 

িস্তুগি, আভযন্তরী  ও সোমতরেভোনি মুসতলমগণ্ েুিথল হওয়োর েোরনণ্ িোনের 

মনধয েুিথলিো ও পরোে হওয়োর অ ুভূতি েোজ েনর। িোরো অ ুভি েরনে যে 

জীিন র অতধেোংশ যেনত্র িোনের ওপর েোতিরনের প্রোধো য রনয়নে। 

চিুেথ েোরণ্: মু োতিেনের ষড়েন্ত্র 

এ মু োতিেরো মুসতলমগনণ্র মোনঝই িসিোস েনর, িোরো েোতিরনের যসিোয় 

প্রোচী  ও আধুত ে েোনল সিনচনয় যিতশ েোেথেরী ও শতক্তশোলী অস্ত্র। সুিরোং 

যেসি মু োতিে মুসতলমগনণ্র মোনঝ অি্ো  েনর, মুসতলমনেরনে েোতিরনের 

অ ুসরণ্-অ ুেরনণ্র তেনে ত নয় েোওয়োর যেনত্র িোনের িড় ধরন র প্রভোি 

রনয়নে। এখোন  মু োতিে িলনি েনয়ে ধরনণ্র যলোে উনেশয:  
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িন্মনধয এে ধরন র রনয়নে, েোরো েোতির সম্প্রেোনয়র মধয যেনে ত নজনেরনে 

মুসতলম িনল েোতি েনরনে িস্তুি িোরো ইসলোনমর তিরুনে ষড়েন্ত্র েরোর জ যই 

িোনি প্রনিশ েনরনে।    

আনরে ধরন র যলোে রনয়নে, যে মূলি মুসতলম তেল তেন্তু যস েী  িযোগ েনর 

মুরিোে হনয় যগনে ও তিপেগোমী হনয় যগনে। 

আনরে ধরন র যলোে রনয়নে, যে অ যোয় ও অপরোনধ আেণ্ঠ ত মতজ্জি, েতেও 
যস ত নজনে মুসতলম েোতি েনর। িোনের অন নেই এম  রনয়নে, েোরো 
মুসতলমগণ্নে েোতিরনের অ ুসরণ্-অ ুেরণ্ েরোর তেনে ত নয় েোওয়োর জ য 
িোতড়নয় যিড়োনি, িোরো ঐ যেতণ্র যলোেজন র অন্তভুথক্ত, েোনের অন্তনর িযোতধ 
রনয়নে। আর েোরো েোম ো-িোস ো েনর যে  মুসতলমনের মনধয েুপ্রিৃতি ও 
অিীলিো েতড়নয় পড়ুে, যেম  িেোেতেি ধমথত রনপেিোিোেী ও িোনের মি 
যলোনেরো পেন্দ েনর। 
যমোটেেো: মুসতলমগণ্ েিৃথে েোতিরনের অ ুসরণ্-অ ুেরনণ্ তলপ্ত হওয়োর 
েোরণ্ অন ে। 

****** 
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অষ্টম তিষয় 

েোতিরনের অ ুসরণ্-অ ুেরণ্ েরোর তিষনয়  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ 
ওয়োসোল্লোম যেনে যে সি ত নষধোজ্ঞো এনসনে িোর েতিপয়  মু ো 

প্রেমি: সিথপ্রেম েোতিরনের সোনে সোমঞ্জসয তিধোন র িযোপোনর শরী‘আনি 

স্পষ্টভোনি যে ত নষধোজ্ঞোসূচে িক্তিয এনসনে, িো হনলো েীন র মনধয তিনভে 

সৃতষ্ট েরো। 

আর এ িযোপোনর েুরআ  ও সুন্নোহয় অন ে িক্তিয রনয়নে। আল্লোহ িো‘আলো 

িনল :  

ا   َوَل ﴿ ُنُد ِينَ ٱكَ  تَكد قدُا   َّلَّ ُا  خ  ٱوَ  َتَفرَّ مد َجا   َما دِ َبع   ِمن   َتلَفد َ ٱ َءهد ر ّيَِنى ل  [٠١١: عمران ال] ﴾تد  

“আর যিোমরো িোনের মনিো হনয়ো  ো, েোরো িোনের ত েট স্পষ্ট ত েশথ সমূহ 

আসোর পর তিতিন্ন হনয়নে ও ত নজনের মনধয মিোন্তর সৃতষ্ট েনরনে”। [সূরো 

আনল ইমরো , আয়োি: ১০৫] 

অ ুরূপভোনি এ উম্মনির তিভতক্তর িযোপোনর  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম 

জোত নয় তেনয়নে , তিত  িনল :  

 ،فرقة وسبعني اثنمني َع انلصارى وافرتقت ،فرقة وسبعني احدى َع ايلهود افرتقت»
 .«فرقة وسبعني ثالث َع مذه األمة وتفرتق

“ইয়োহূেীরো এেোির েনল তিভক্ত হনয়নে, আর িীষ্টো রো িোহোির েনল তিভক্ত 

হনয়নে আর এ উম্মোি তিভক্ত হনি তিহোির েনল”। িস্তুি এ তিভতক্তর িযোপোনর 

েুরআ  ও সুন্নোহর িক্তিয ত নষধোজ্ঞোমূলে ও সোিধো িোসূচে।  
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তিিীয়ি: েির উঁচু েরো, িোর ওপর সৃ্মতিনসৌধ িো োন ো, িোনে মোসতজে 

িো োন ো, ভোস্কেথ িো োন ো এিং েতি উনিোল  েরো। আর এ তিষয়গুনলো হোেীনসর 

অন ে ভোনষয িতণ্থি হনয়নে; িোর সোরসংনেপ ত ম্নরূপ: 

ইমোম মুসতলম রহ. ও অ যো য িণ্থ োেোরীগণ্ আলী রোতেয়োল্লোহু ‘আ হু যেনে 

িণ্থ ো েনর , তিত  িনল : 

ول   أمرين» ن   وسلم عليه اهلل صىل اّلَله  ر س 
 
د ع   ل   أ

 
ا أ ً رب  فًا ق  ه َوي م ه   إهلَ  م رش  ل  ,  س  ث الً  و   إهلَ  تهم 

م ه   س  م                .«ط 

“আমোনে রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম ত নেথশ তেনয়নে  যে, আতম 

েোনি সেল উঁচু েিরনে যভনে যেই এিং সেল ভোষ্কেথনে তিলুপ্ত েতর”।19
 

ইি  ‘আনসম রহ. সহীহ স নে মু‘আতিয়ো রোতেয়োল্লোহু ‘আ হু যেনে িণ্থ ো 

েনর , তিত  িনল : 

 .«بهم تشبهوات فال وانلصارى ايلهود رفعت وقد السنن من القبور تسوية إن»

“েিরসমূহনে সমো  েনর যেওয়ো সুন্নোহর অন্তভুথক্ত আর ইয়োহূেী ও তিষ্টো রো 

েিরনে উঁচু েনরনে। সুিরোং যিোমরো িোনের অ ুেরণ্ েনরো  ো”।20 অেথোৎ 

যিোমরো েিনরর ওপর উঁচু ভি  ত মথোনণ্র যেনত্র িোনের অ ুেরণ্ েনরো  ো। 

আর এ েূনেথোগ অেথোৎ েিনরর ওপর উঁচু ভি  ত মথোণ্ েরো অেিো প্রেৃি অনেথ 

েিরনে উঁচু েরো হনলো অ যিম মহোেূনেথোগ, েোর িোরো আজনের তেন  

মুসতলমগণ্ িোনের অতধেোংশ অঞ্চনল আক্রোন্ত হনয়নে; আর এটো  িী সোল্লোল্লোহু 

‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোনমর হোেীনসরই েেোেথ প্রতিধ্বত , তিত  িনলনে : 

                                                           
19 সহীহ মুসতলম, হোেীস  ং- ৯৬৯। 
20 ইি  িোইতময়যোহ, ইেতিেোউস তসরোতিল মুসিোেীম: ১/৩৪২ 
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« َ ب  نن    ل رتك   . «قبل كم اكن من س 

“যিোমরো অিশযই যিোমোনের পূিথিিথীনের রীতি- ীতি পুনরোপুতর অ ুসরণ্ 

েরনি”।21
 

আর এ মহোেূনেথোনগর অ যিম আনরেতট েূনেথোগ হনলো  িীনের েিরসমূহনে 

মসতজে িো োন ো। িোঁনের েিরসমূহনে মসতজে িো োন োর অেথ হনলো, িোর 

ওপর ভি  ত মথোণ্ েরো, মসতজে িো োন ো এিং এসি মসতজনে সোলোি আেোয় 

েরো। 

অ ুরূপভোনি যসটোর অন্তভুথক্ত হনি, সৎেমথশীলনের েিনরর উপর ভি  ত মথোণ্ 

েরো, অেিো মোসতজেসমূনহ সৎেমথশীলনের েোি  েরো, েতেও িো ত মথোণ্ 

েোনজর পরিিথীনি হউে  ো যে , এর প্রনিযেতটই উক্ত ত তষনের আওিোভুক্ত 

হনি।  

অ ুরূপভোনি যসটোর অন্তভুথক্ত হনি, েিনরর ত েট যেো‘আ েরোর উনেনশয 

অেিো আল্লোহ িযিীি েিরিোসীনে ডোেোর উনেশয অেিো িোর ব েটয অজথন র 

উনেশয ভ্রমণ্ েরো। আর এ সেল েমথেোন্ডনর সিই ইয়োহূেী ও তিষ্টো নের 

েমথেো্ডন তেল।  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম এসি েোজ যেনে 

েন োরভোনি সিেথ েনর তেনয়নে ।  

ইমোম মুসতলম রহ. িণ্থ ো েনরনে  যে, রোসূলুল্লোহ্ সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ 

ওয়োসোল্লোম মৃিুযর পোঁচতে  পূনিথ িনলনে : 

  إهِّن »
 
أ ب ر 

 
ن   اّلَله  إهل   أ

 
ون   أ م   له  ي ك  ن ك  لهيل   مه ال   اّلَل   ف إهنَ  خ  ّنه  ق ده  ت ع  لهيالً  اََّت ذ  ا خ  م   اََّت ذ   ك 

يم   امه لهيالً  إهب ر  ل و   خ  ن ت   و  ًذا ك  َمخه ن   م  َمىته  مه
 
لهيالً  أ ت   خ  ب ا ل ََّت ذ 

 
ر   أ

لهيالً  ب ك  ل   خ 
 
إهنَ  أ ن   و  ن   م   اك 

                                                           
21 িোর িেযসূত্র পূনিথ উনল্লখ েরো হনয়নে। 
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م   ب ل ك  ن وا ق  ون   اك  ذ  َمخه ب ور   ي  م   ق  ن بهي ائههه
 
م   أ هيهه اِله د   و ص  اجه س  ل   م 

 
وا ف ال   أ ذ  ب ور   ت َمخه د   ال ق  اجه س   إهِّن  م 

ن ه  
 
م  أ ن   اك   .«!!ذ لهك   ع 

“যিোমোনের যেউ আমোর খলীল (অন্তরে িনু্ধ) হওয়ো যেনে আতম আল্লোহর 

েোনে ত ষৃ্কতি যচনয়তে। েোরণ্, আল্লোহ িো‘আলো আমোনে িোঁর খলীলরূনপ গ্রহণ্ 

েনরনে , যেমত ভোনি তিত  খলীলরূনপ গ্রহণ্ েনরতেনল  ইিরোহীম আলোইতহস 

সোলোমনে। আতম েতে আমোর উম্মনির মধয যেনে েোউনে খলীলরূনপ গ্রহণ্ 

েরিোম, িনি আিু িেরনেই খলীলরূনপ গ্রহণ্ েরিোম। যজন  রোখ, 

যিোমোনের পূিথিিথী যলোনেরো িোনের  িী ও সৎনলোেনের েিরগুনলোনে 

মোসতজে িোত নয়তেল। সোিধো ! যিোমরো েিরগুনলোনে মোসতজে িোত ও  ো। 

আতম যিোমোনেরনে িো যেনে ত নষধ েরতে”!!22 

আর সহীহ িুখোরী ও মুসতলনম এনসনে,   িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম 

িনলনে : 

ود   اّلَل   قاتل» وا,  ايل  ه  ب ور   اََّت ذ  م   ق  ن بهي ائههه
 
د   أ اجه س   «.م 

“আল্লোহ ইয়োহূেীনেরনে ধ্বংস েরু , িোরো িোনের  িীনের েিরগুনলোনে 

মসতজে িোত নয় ত নয়নে”।23  

সহীহ মুসতলনমর ভোষোয়: 

ن  » ود   اّلَل   ل ع  ار ى ايل  ه  وا , و انَلص  ب ور   اََّت ذ  م   ق  ن بهي ائههه
 
د   أ اجه س   «.م 

“ইয়োহূেী ও তিষ্টো নের প্রতি আল্লোহ অতভশোপ িষথণ্ েরু , িোরো িোনের 

 িীনের েিরগুনলোনে মসতজে িোত নয় ত নয়নে।”24 

                                                           
22 সহীহ মুসতলম, হোেীস  ং- ৫৩২ 
23 সহীহ িুখোরী িোিহুল িোরী, হোেীস  ং- ৪৩৭ 
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সহীহ িুখোরী ও মুসতলনম আনয়শো রোতেয়োল্লোহু ‘আ হো ও আিেুল্লোহ ইি  

আব্বোস রোতেয়োল্লোহু ‘আ হুমো যেনে িতণ্থি, িোঁরো উভনয় িনল : 

 وجهه َع ل مخيصة يطرح طفق )مرض موته( سلم و عليه اهلل صىل اهلل رسولب نزل ملا»
 اَّتذوا,  وانلصارى ايلهود َع اهلل لعنة» كذلك ومو : قالو وجهه عن كشفها بها اغمم فإذا
 .«صعنوا ما حيذر. «مساجد أنبيائهم قبور

“েখ  রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোনমর ওিোি ত েটিিথী হনলো, 

িখ  তিত  চোের তেনয় িোঁর যচহোরো ঢোেনি লোগনল । অিঃপর েখ  িোঁর শ্বোস 

িন্ধ হওয়োর উপক্রম হনলো, িখ  তিত  িোঁর যচহোরো যেনে িো সতরনয় যিলনল ; 

আর তিত  অসু্িোর এম  অি্োয় িলনল : “ইয়োহূেী ও তিষ্টো নের প্রতি 

আল্লোহ অতভশোপ, িোরো িোনের  িীনের েিরগুনলোনে মসতজনে পতরণ্ি 

েনরনে। (এ িনল) িোরো যে (তিে‘আিী) েোেথেলোপ েরি, িো যেনে তিত  

সিেথ েরনল ”।25  

রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম উমু্ম সোলমো ও উমু্ম হোতিিো 

রোতেয়োল্লোহু ‘আ হুমোর েোতহ ীনি িনল , েখ  িোঁরো হোিশোয় িোনের যেখো 

এেতট তগজথোর যসৌন্দেথ িণ্থ ো েরনল , েোনি যিশ তেেু েতিও তেল।  িী 

সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম িোঁনেরনে উনেশয েনর িলনল :  

 فيه وصوروا ،مسجدا قربه َع بنوا الصالح الرجل أو الصالح العبد فيهم مات إذا قوم أوئلك»
 . «عز وجل اهلل عند اخللق رشار أوئلك ، الصور تلك

                                                                                                                             
24 সহীহ মুসতলম, হোেীস  ং- ৫৩০ 
25 সহীহ িুখোরী িোিহুল িোরী, হোেীস  ং- ৪৩৫, ৪৩৬; সহীহ মুসতলম, হোেীস  ং- ৫৩১ 
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“এরো এম  সম্প্রেোয় যে, এনের মনধয যেোন ো সৎ িোন্দো অেিো িনলনে  

যেোন ো সৎ যলোে মোরো যগনল িোর েিনরর উপর িোরো মসতজে িোত নয় ত ি 

আর িোনি ঐসি িযতক্তর প্রতিিতি ্ োপ  েরি; এরো হনলো আল্লোহ িো‘আলোর 

েোনে ত েৃষ্টিম সৃতষ্ট”।26 

আর আজনের তেন  মুসতলমগণ্ যেসি মুতসিনির তশেোর হনয়নে, এগুনলো 

যসসি মহো-মুসীিনির অন্তভুথক্ত।  

িৃিীয়ি: মুসতলমগণ্ েোনিরনের সোনে যে তিষনয় সিনচনয় িড় ও তিপেজ ে 

পেথোনয় অ ুসরণ্-অ ুেরনণ্র মোধযনম সোমঞ্জসযিো তিধো  েরনে িো হনলো, 

 োরীনের মোধযনম যিি োয় ত পতিি হওয়ো। যে  ো, এটো েোতিরনের অ যিম 

বিতশষ্টয। 

 োরীনের মোধযনম যিি োয় ত পতিি হওয়ো িোরো উনেশয হনলো, িোনেরনে 

িোনের ত তেথষ্ট িলয় যেনে এিং িোনের পেথো ও শোলী িো যেনে যির েরো, 

েোনি িোনের প্রতি পুরুষগণ্ আেৃষ্ট হয়। 

আর এসি তিষনয়  োরীনেরনে তিনশষভোনি গ্রহণ্ েরোর েোরণ্: 

১.  োরীগণ্ েুত য়োর চোেতচনেযর প্রতি যিতশ আেৃষ্ট হয়। 

২. িোরো এ যেনত্র অতিনিতশ অ ুসরণ্, অ ুেরণ্ ও অতিরঞ্জ  তপ্রয়। 

৩.  োরীনে সৃতষ্ট েরো হনয়নে পুরুষনে প্রলুি েরো ও িোর জ য সোজনগোজ 

েরোর স্বভোি তেনয়। আর পুরুষনে সৃতষ্ট েরো হনয়নে শোলী িোতিহী , পেথোহী  

সুসতজ্জিো  োরীর প্রতি ঝুঁনে পড়োর স্বভোি তেনয়।  

                                                           
26 সহীহ িুখোরী/িোিহুল িোরী, হোেীস  ং- ৪২৬; সহীহ মুসতলম, হোেীস  ং- ৫২৮। 



 

 

যে যেউ যেোন ো জোতির সোনে সোমঞ্জসয তিধো  েনর চলনি যস.............  44  

আর আহনল তেিোি ও েোতিরনের িহু স্বভোি, চতরত্র ও উৎসনির অ ুসরণ্-

অ ুেরণ্ প্রেনমই  োরীরো েনর েোনে, অিঃপর তশশু ও সোেোতসনধ যিোেো 

যলোনেরো েনর েোনে। 

আর েুঃনখর তিষয় যে, এ প্রিণ্িো অেথোৎ  োরীনের যিি োয় ত পতিি হওয়ো, এ 

েুনগর মুসতলমগনণ্র অতধেোংশ পুরুষ এনি জতড়নয় পনড়নে। অেচ  িী 

সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম এর যেনে েন োরভোনি সিেথ েনরনে । তিত  

িনলনে : 

وا... » ن ي ا ف اَتق  وا ادلُّ اء   و اَتق  َول   ف إهنَ  النِس 
 
ائهيل   ب ىنه  فهم ن ةه  أ ن ت   إهْس   اءه  فه  اك   .« النِس 

“...সুিরোং যিোমরো েুত য়োনে ভয় ের, আর ভয় ের  োরীনেরনে; েোরণ্, ি ী 

ইসরোঈনলর প্রেম তিি ো সংঘতটি হনয়তেল  োরীনেরনে ত নয়”।27 

সুিরোং েখ   োরীনে তেেু পতরচোল োর েোতয়ত্ব যেওয়ো হনি এিং েখ  পুরুষগণ্ 

 োরীনের প্রতি যেোমল হনি, িখ  িো যে  আল্লোহ িো‘আলো েিৃথে ত ধথোতরি 

সীমোর মনধয হয়28। তেন্তু েখ  িোরো শোলী িো ও পেথোর মূল ীতি যেনে সনর 

েোনি, িখ  এটো হনি যিি ো ও তিপেথনয়র পে। আর সোধোরণ্ি েখ ই 

মুসতলম জোতি এ রেম তিপেথনয় জতড় পড়নি িখ ই িো িোনের েী  ও 

েুত য়োনে ধ্বংস েরনি এিং িোনের ওপর যিি ো-িোসোে ভর েরনি। 

চিুেথি: েোতিরনের সোনে সোেৃশযপূণ্থ েমথ হওয়োর েোরনণ্  িী সোল্লোল্লোহু 

‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম যেসি তিষনয় ত নষধ েনরনে , িন্মনধয অ যিম এেতট 

                                                           
27 সহীহ মুসতলম, হোেীস  ং- ২৭৪২ 
28  োরীনে সম্মো  েরো এেতট শরী‘য়ি সম্মি তিষয় আর িোনে সম্মো  েরোর অেথ আল্লোহর 
অিোধয হনয় িোর আ ুগিয েরো  য় এিং িোর জ য পুরুষ েিৃথে িোর পতরচোল োর েোতয়ত্ব 
যেনে সনর েোওয়ো  য়, যেম তট আল্লোহ িো‘আলো ত নেথশ তেনয়নে । 
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হনলো ইয়োহূেী ও তিষ্টো গনণ্র অ ুেরণ্োনেথ শুভ্র যেনশ রং িযিহোর  ো েরো। 

েোরণ্, সহীহ িুখোরী ও মুসতলনমর মনধয এনসনে, আিু হুরোয়রো রোতেয়োল্লোহু 

‘আ হু যেনে িতণ্থি, তিত  িনল , রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম 

িনলনে : 

ود   إهنَ » ار ى ايل  ه  ون   ل   و انَلص  ب غ  م   ي ص  وم  الهف   «. ف خ 

“ত শ্চয় ইয়োহূেী ও তিষ্টো গণ্ (েোঁতড় ও চুনল) রং িো যখেোি লোগোয়  ো। অিএি, 

যিোমরো (রং িো যখেোি লোতগনয়) িোনের তিপরীি েোজ ের”।29 িনি এ যেনত্র 

েোনলো রং পতরহোর েরনি হনি, যেম তট (হোেীনসর) অ যো য ভোষয যেনে জো ো 

েোয়।  

পঞ্চমি: েোতড় মু্ডন  েরো ও যগোঁি েোতমনয় যিলোর িযোপোনর ত নষধোজ্ঞো এনসনে; 

েোরণ্, এ েোজতটনে মুশতরে, অতিপূজে, ইয়োহূেী ও তিষ্টো নের অ ুেরণ্ িনল 

গণ্য েরো হয়। যে  ো,  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম যেনে িহু হোেীনসর 

মনধয েোঁতড় লিো েরো ও যগোঁি যেোট েরোর ত নেথশতট তিশুেভোনি িতণ্থি হনয়নে। 

আর  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম এর েোরণ্ িণ্থ ো েনরনে  এই িনল 

যে, িো হনলো মুশতরে ও অতিপূজেনের তিরুেোচরণ্। তিত  িনলনে : 

وا» الهف  كهني   خ  ه وا  ،ال م رش  ف  ح 
 
ف وا ،الَشو ارهب   أ و 

 
 .«اللِح   و أ

“যিোমরো মুশতরেনের তিপরীি েরনি, যিোমরো যগোঁি যেোট েরনি এিং েোতড় 

লিো রোখনি।”30  

অপর এে িণ্থ োয় রনয়নে: 

                                                           
29 সহীহ িুখোরী/িোিহুল িোরী, হোেীস  ং- ৩৪৬২; সহীহ মুসতলম, হোেীস  ং- ২১০৩। 
30 সহীহ িুখোরী/িোিহুল িোরী, হোেীস  ং- ৫৮৯৩; সহীহ মুসতলম, হোেীস  ং- ২৫৯ 
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وا» زُّ  .«الَشو ارهب   ج 

“যিোমরো যগোঁি যেনট যিল”। 

যেম তট ইমোম মুসতলম রহ. যেনেও িতণ্থি হনয়নে: 

وا» زُّ وا ،الَشو ارهب   ج  ر خ 
 
وا ،اللِح   و أ الهف  وس   خ   .«ال م ج 

“যিোমরো যগোঁি যেনট যিল এিং েোতড় লিো ের আর (এভোনিই) যিোমরো অতি 

পূজেনের তিরুেোচরণ্ ের”।31 

ষষ্ঠি: েোতিরনের অ ুেরণ্ েরোর িযোপোনর আরও ত নষধোজ্ঞো এনসনে এিং 

যসখোন  তিনশষ েনর ইয়োহূেীনের েেো উনল্লখ েরো হনয়নে; েোরণ্, িোরো জুিো 

ও যমোজো পতরধো  েনর সোলোি আেোয় েনর  ো। সুিরোং ্োয়ীভোনি অেিো 

ইিোেি মন  েনর জুিো পতরধো  েনর সোলোি আেোয় েরো পতরহোর েরনি 

ত নষধ েরো হনয়নে, েিেণ্  ো িোর সোনে যেোন ো ময়লো েুক্ত  ো হয়। েোরণ্ 

এনি ইয়োহূেীনের েোনজর তিপরীি েরো হনি। যেম তট িণ্থ ো েনরনে  ইমোম 

আিু েোউে ও হোনেম রহ. এিং হোনেম রহ. িণ্থ োতটনে তিশুে িনলনে , আর 

েোহোিী রহ. িোর সোনে এেোত্মিো যপোষণ্ েনরনে ।  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ 

ওয়োসোল্লোম িনলনে :  

وا» الهف  ود   خ  م   ،ايل  ه  لُّون   ل   ف إهَنه  م   فه  ي ص  ههه ال ل   نهع  م   و  افههه ف   «.خه

“যিোমরো ইয়োহূেীনের তিরুেোচরণ্ ের; েোরণ্, িোরো িোনের জুিো ও যমোজো 

পতরধো  েনর সোলোি আেোয় েনর  ো”।32 

                                                           
31 সহীহ মুসতলম, হোেীস  ং- ২৬০ 
32 আিু েোউে, হোেীস  ং- ৬৫২; হোনেম রহ. হোেীসতট িণ্থ ো েনরনে  এিং তিত  হোেীসতটনে 
তিশুে িনলনে । আর েোহোিী রহ. িোঁর িণ্থ োর মি িণ্থ ো েনরনে : ১/২৬০ 
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অন ে অজ্ঞ ও তিে‘আিী যলোেই এ হোেীনসর তিরুেোচরনণ্ তলপ্ত। েোরো এ 

সুন্নোিতটর উপর আমল েরোনে অপেন্দ েনর।  

অিশয আনলমগনণ্র ত েট জুিো পতরধো  েনর সোলোি আেোয় েরোর তিষয়তট 

(জুিোর সোনে) ময়লো তিেযমো   ো েোেোর শনিথ (সুন্নোি)। তেন্তু েতে মসতজে 

েোনপথট েরো হয় এিং মসতজনের িোইনরর পে সংতিষ্ট জতম  অপতিত্র হয়, 

যেম তট শহরগুনলোর মনধয হনয় েোনে, িখ  তিেো োর উপনর জুিো পতরধো  

েনর সোলোি আেোয় েরো শরী‘আি সম্মি  য়। েোরণ্  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ 

ওয়োসোল্লোম যিো মোতট িো িোতলর উপর সোলোি আেোয় েরনি  এিং যসই সমনয় 
মোসতজনের সমিল ভূতমনি তিেো ো িো পোেো তেল  ো। আর িোই মুসতলম 

িযতক্তর জ য িখ ই িো সুন্নোি হনি, েখ  যস যলোর পোেো িো েোনপথতটং েরো 

মসতজনের িোইনর অ য যেোন ো ্োন  িোর জুিো পতরধো  েনর  িী সোল্লোল্লোহু 

‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোনমর সুন্নোনির আ ুগিযস্বরূপ েখ ও েখ ও সোলোি আেোয় 

েনর, িনি ্োয়ীভোনি  য়; েোরণ্, পূিথিিথী আনলমগনণ্র ত েট যেনে এটো 

্োয়ীভোনি েরো প্রমোতণ্ি  য়। 

সপ্তমি: ত ধথোতরি ে্ডনতিতধ এিং অ যো য পুরস্কোর, তিরস্কোর িো শোতে ও আই  

প্রনয়োনগ সম্ভ্রোন্ত ও অসম্ভ্রোনন্তর িযোপোনর পোেথেয সৃতষ্ট েরো, যেম তট ইয়োহূেীগণ্ 

েরি। সহীহ িুখোরী ও মুসতলনম উসোমো ইি  েোনয়ে রোতেয়োল্লোহু আ হু েিৃথে 

মোখেুম যগোনত্রর এে মতহলো যচোনরর পনে সুপোতরশ েরোর েোতহ ী িণ্থ ো প্রসনে 

এনসনে,  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম যেনে িতণ্থি, তিত  িনলনে :  

ع  يا أسامة! » ف  ت ش 
 
د   فه  أ ن   ح  وده  مه د  ا ؟اّلَله  ح  ل ك   إهَنم  م 

 
ين   أ م   اََّله ب ل ك  م   ق  َنه 

 
ن وا أ ق   إهذ ا اك  م   ْس   يهه  فه

يف   وه   الرَشه ك  ق   إهذ ا و  ، ت ر  م   ْس   يهه يف   فه وا الَضعه ق ام 
 
ل ي هه  أ نَ  ل و   اّلَله  اي م   و   .اِل  دَ  ع 

 
ة   أ م   بهن ت   ف اطه

ق ت   حم  َمد   ع ت   ْس   ط  ا ل ق  م   .« ي د 
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“যহ উসোমো! িুতম তে আল্লোহর ত ধথোতরি শোতেসমূনহর মধয যেনে এেতট শোতে 

(চুতরর শোতে হোি েোটো) মওেুনির িযোপোনর সুপোতরশ েরে? যিোমোনের পূিথিিথী 

জোতিসমূহনে (ি ী ইসরোঈলনে) এ েোজই ধ্বংস েনরনে যে, েখ  িোনের 

মনধয যেোন ো সম্ভ্রোন্ত যলোে চুতর েরি, িখ  িোরো তি ো সোজোয় িোনে যেনড় 

তেি। অপরতেনে েখ  যেোন ো েুিথল (েতরদ্র) যলোে চুতর েরি, িখ  িোরো 

িোর ওপর হে িেো হোিেোটোর ে্ডনতিতধ প্রনয়োগ েরি। আল্লোহর েসম! েতে 

মুহোম্মোনের ে যো িোনিমোও চুতর েরি, িনি অিশযই আতম িোর হোি যেনট 

যিলিোম”।33 

অষ্টমি: সোলোনির মনধয ‘সোেল’34 িো েোপড় ঝুতলনয় রোখোর িযোপোনর েোতিরনের 

অ ুেরণ্ েরোর যেনত্র ত নষধোজ্ঞো এনসনে; আরও ত নষধ েরো হনয়নে 

(সোলোনির মনধয) যেোন ো িযতক্ত েিৃথে স্বীয় মুখ যঢনে রোখোনে, েোনে 

‘িোলোিুম’ িো ‘মুনখোশ পড়ো’ িনল আখযোতয়ি েরো হয়; েোরণ্, এটো ইয়োহূেীনের 

েমথেোন্ডনর মনধয পনড়। 

ইমোম আিু েোউে, তিরতমেী, আহমে ও হোনেম রহ. হোেীস িণ্থ ো েনরনে  

এিং তিত  (হোনেম রহ.) সহীহ িুখোরী ও মুসতলনমর শনিথর তভতিনি িনলনে : 

ول   نَ إ» نه  ن ه   وسلم عليه اهلل صىل اّلَله  ر س  له  ع  ن  ،  الَصال ةه  فه  الَسد 
 
ِطى   و أ غ  ل   ي   .« ف اه   الَرج 

                                                           
33 সহীহ িুখোরী/িোিহুল িোরী, হোেীস  ং- ৩৪৭৫; সহীহ মুসতলম, হোেীস  ং- ১৬৮৮ 
 এর িযখযো: েোপড় ঝুতলনয় রোখো, আর িো হনলো যস িোর এে েোঁনধর উপর- السدل يف الصالة  34

েোপড় রোখনি এিং অপর েোঁনধর উপর রোখনি  ো। 
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“ত শ্চয় রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম সোলোনির মনধয ‘সোেল’ িো 

েোপড় ঝুতলনয় রোখনি এিং (সোলোনির মনধয) যেোন ো িযতক্ত েিৃথে স্বীয় মুখ 

যঢনে রোখনি ত নষধ েনরনে ”।35  

সোহোিীগনণ্র যেউ যেউ এর েোরণ্ িণ্থ ো েনরনে  এই িনল যে, ত শ্চয় িো 

ইয়োহূেীনের েমথেোন্ডনর অন্তভুথক্ত। 

 িমি:  োরী েিৃথে যসৌন্দেথ প্রেশথ  েরো, যিপেথো এিং তি ো প্রনয়োজন  ঘনরর 

িোইনর যির হওয়ো মোন  েোতির ও জোতহলনের অ ুেরণ্ েরো। আল্লোহ িো‘আলো 

িনল :  

نَّ  ِف  نَ َوقَر  ﴿ جَ  نَ َتَبَّج   َوَل  بديدُتِكد  ٱ وُِهلِيَّةَِجى ل  ٱ َتَبُّ
د  [  ٣٣: الحزاب] ﴾وَّلى  ل 

“আর যিোমরো ত জ ঘনর অি্ো  েরনি এিং প্রোচী  জোনহলী েুনগর প্রেশথ ীর 

মনিো ত নজনেরনে প্রেশথ  েনর যিড়োনি  ো”। [সূরো আল-আহেোি, আয়োি: 

৩৩] 

আর আেুল্লোহ ইি  আব্বোস রোতেয়োল্লোহু ‘আ হু িনল : 

 .«ل تبد العورة و ل تسنت بسنة املرشكني»

“িুতম লজ্জো্ো  প্রেোশ েনরো  ো এিং মুশতরেনের রীতি ীতি অ ুসরণ্ েনরো 

 ো।”36 

েশমি: সোলোনির মনধয যেোমনর হোি রোখো: আর সোলোনির মনধয যেোমনর হোি 

রোখোর িোরো উনেশয হনলো মোজো িো যেোমনর হোি রোখো। েোরণ্, সোলোনির মনধয 

সুন্নোি হনলো িযতক্ত িো মুসল্লী িোর িুনের উপনর িোর ডো  হোি িোম হোনির 
                                                           
35 আিু েোউে, হোেীস  ং- ৬৪৩; তিরতমেী, হোেীস  ং- ৩৭৮; আহমে ও হোনেম। 
36 ইি  িোইতময়যোহ, ইেতিেোউস তসরোতিল মুসিোেীম: ১/৩৪০ 
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উপনর রোখনি। সোলোনির মনধয যেোমনর হোি রোখো ত তষে। েোরণ্, িো 

ইয়োহূেীনের েমথেোন্ডনর অন্তভুথক্ত, যেম তট সোিযে হনয়নে আনয়শো রোতেয়োল্লোহু 

‘আ হো যেনে, তিত  সোলোনির মনধয যেোমনর হোি রোখোনে অপেন্দ েনরনে  

এিং তিত  িনলনে :  

 .«إن ايلهود تفعله» وقالت : «ل تشبهوا بايلهود»

“যিোমরো ইয়োহূেীনের অ ুেরণ্ েনরো  ো”। তিত  আরও িনলনে : “ত শ্চয় 

ইয়োহূেীগণ্ এ েোজ েনর”।37
 

এেোেশিম: তিতিধ উৎসি, অ ুষ্ঠো  ও পিথসমূহ।  

েোরণ্, আমোনের শরী‘আনি এগুনলোর িণ্থ ো আনস ত । আর সিথজ  তিতেি যে, 

ঈেুল আেহো ও ঈেুল তিির িযিীি শরী‘আি সম্মি অ য যেোন ো উৎসি য ই! 

যিতশ যিতশ উৎসি েরো আহনল তেিোি, েোতির, মুশতরে ও অতিপূজেনের ধমথ 

এিং জোনহতলয়োনির অন্তভুথক্ত। আর  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম 

মুসতলমগণ্নে েু’তটর যিতশ ঈে িেো উৎসি পোল  েরনি ত নষধ েনরনে । 

আল্লোহ িো‘আলো ‘রহমো ’ এর িোন্দোনের গুণ্ িণ্থ ো প্রসনে িনলনে :  

ِينَ ﴿ ونَ  َل  َوٱَّلَّ وَُهدد ورَ  يَش   [١٠: الفرقان] ﴾ٱلزُّ

“আর েোরো তমেযোর সোেী হয়  ো”। [সূরো আল-িুরেো , আয়োি: ৭১] 

পূিথিিথী মুিোসসীরগনণ্র অন নে িনলনে : এর িোরো উনেশয হনলো, মুশতরে ও 

েোতিরনের উৎসিসমূহ; িস্তুি ইসলোমী শরী‘আনি উৎসিও শরী‘আি 

                                                           
37 সহীহ িুখোরী/‘িিহুল িোরী’, হোেীস  ং- ৩৪৫৮; মুসোন্নোিু আিতের রোজ্জোে, হোেীস  ং- 
৩৩৩৮; ইি  িোইতময়যোহ, ইেতিেোউস তসরোতিল মুসিোেীম: ১/৩৪৩, ৩৪৪ 
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অ ুনমোতেি তিষয় ও ইিোেনির অন্তভুথক্ত। েো অিশযই েলীলতভতিে হনি 

হনি।38 

িোেনিই ঈে-উৎসি ইসলোমী শরী‘আি অ ুসোনর অ যিম ইিোেোি, আর িোই 

 িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম েোনে শরী‘আিসম্মি উৎসি িনল ত ধথোরণ্ 

েনরনে , িো যেনে যেোন ো তেেু িোড়োন ো তেংিো েমোন ো বিধ  য়। সুিরোং 

উেোহরণ্স্বরূপ যেোন ো মো ুষ েতে উপলে েোই হউে জোতির জ য িৃিীয় ঈে-

উৎসনির িযি্ো েনর, িোহনল যসটো হনি আল্লোহ যে তিধো  তেনয়নে  িো তভন্ন 

অ য তিধো  প্রিিথ  েরোর শোতমল। অ ুরূপভোনি েতে যেোন ো মো ুষ আল্লোহর 

শরী‘আি েিৃথে স্বীেৃি ঈে-উৎসনির যেোন ো এেতটনে িোতিল েনর যেয়, 

িোহনল এটোও শরী‘আি প্রণ্য়  িনল গণ্য হনি এিং িো বিধ হনি  ো; িরং িো 

েুিুরী। এ জ য রোসূলুল্লোহ্ সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম মেী োিোসীনে 

িোনের েতিপয় স োি  উৎসি ও পিথনে পু রোয় চোলু েরনি িোরণ্ েনরনে । 

ইমোম আিু েোউে, আহমে ও  োসোঈ রহ. ইমোম মুসতলম রহ. এর শনিথ সহীহ 

স নে হোেীস িণ্থ ো েনরনে ; িণ্থ োেোরী (আ োস রোতেয়োল্লোহু আ হু) িনলনে : 

م  » ول   ق ده ين ة   وسلم عليه اهلل صىل اّلَله  ر س  ده م  ,  ال م  ل ه  انه  و  م  ب ون   ي و  ا ي ل ع  م  يهه ال   , فه ق  ا» : ف  انه  م  ذ   م 
انه  م  َنا :ق ال وا. « ؟ ايل  و  ا ن ل ع ب   ك  م  يهه لهَيةه  فه  فه ال  .  اْل  امه ق  ول   ف   إهنَ » :وسلم عليه اهلل صىل اّلَله  ر س 

م   ق د   اّلَل   ل ك  ب د 
 
ا أ م  ا بههه ً ري  ا خ  م  ن ه  م   مه ح   ي و  ض 

 
م   األ ي و  ره  و  ط   )أخرجه أبو داود( . «.ال فه

“রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম মেী োয় আগম  েনরনে  

এমিোি্োয় যে, মেী োিোসীর জ য ত তেথষ্ট েু’তট তে  তেল, েোনি িোরো যখলোধুলো 

েনর। িখ  তিত  তজজ্ঞোসো েরনল : “এ েু’তট তে  েী? জিোনি িোরো িলল: 

আমরো এ েু’তট তেন  জোনহলী েুনগ যখলোধুলো েরিোম। িোরপর রোসূলুল্লোহ 
                                                           
38 যেখু : িোিসীরু ইি  েোেীর, ৩/৩২৮,৩২৯ 
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সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম িলনল : “ত শ্চয় আল্লোহ িো‘আলো যিোমোনের 

জ য (এ) েু’তট তেন র পতরিনিথ িোর যচনয় উিম েুরিো ীর ঈে ও ঈেুল 

তিিনরর তেন র িযি্ো েনরনে ”।39  

উমোর ইি ুল খোিোি রোতেয়োল্লোহু ‘আ হু িলনি :  

 «.اجمنبوا أعداء اهلل يف أعيادمم»

“যিোমরো আল্লোহ শত্রুনেরনে িোনের উৎসিসমূনহর িযোপোনর এতড়নয় চল”।40 

সুিরোং ঈে-উৎসি আল্লোহর শরী‘আি েিৃথে ত ধথোতরি। িোনি েি সেি 

েোরণ্ই েোেুে  ো যে , যেোন ো ধরন র অতিরঞ্জ  িো েমতি েরো বিধ হনি 

 ো। 

আর তিজ্ঞজ নের ত েট যেনে যেমত ভোনি জো ো েোয়, িোনি সমনয়র ঘূতণ্থপোনে 

মুসতলমগনণ্র পে যেনে গৃহীি গুরুত্বপূণ্থ প্রতিতট অ ুষ্ঠো ই ত তষে 

উৎসিসমূনহর অন্তভুথক্ত হনি। যেম , মোতসে অেিো িোতষথে অেিো তি-িোতষথে 

অেিো পঞ্চিোতষথে অেিো েশ িের উপলনে অ ুষ্ঠো , চোই িো ‘তেিস’ হউে 

অেিো ‘সপ্তোহ’ হউে অেিো এ েোড়ো অ য তেেু হউে। আর প্রনিযেতট অ ুষ্ঠো , 

েো জোতি এেতট ত তেথষ্ট সমনয় এিং ত তেথষ্ট পেতিনি পোল  েনর, িো উৎসি 

িনল পতরগতণ্ি হনি, েতেও িো শরী‘আি ত ধথোতরি উৎসনির মনধয গণ্য হয়  ো।  

অ ুরূপ আরও যেসি উৎসি ত তষে উৎসনির অন্তভুথক্ত হনি িন্মনধয অ যিম 

হনি, জোিীয় উৎসি, অেিো েমিোগ্রহণ্নেিীে উৎসি অেিো তিতভন্ন উপলনে 

                                                           
39 আিু েোউে, হোেীস  ং- ১১৩৪; আরও যেখু : ইি  িোইতময়যোহহ, ইেতিেোউস তসরোতিল 
মুসিোেীম: ১/৪৩২। 

40 িোয়হোেী (আস-সু ো  আল-েুিরো): ৯/২৩৪; যেখু : েো েুল ‘উম্মোল, হোেীস  ং- ১৭৩২। 
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আনয়োতজি উৎসি অেিো তিজয় উৎসি অেিো তিতভন্ন ঋিুর উৎসিসমূহ অেিো 

অ যো য  োনমর উৎসিসমূহ।  

আরও এর অন্তভুথক্ত হনি ‘সপ্তোহ’  োনমর তিতভন্ন অ ুষ্ঠো সমূহ, েখ  জোতি 

এেতট তিনশষ রূপ তেনয় িো পোল  েরনি। যেম , মসতজে সপ্তোহ ও িসন্ত 

সপ্তোহ। সুিরোং েখ  এ সপ্তোহতট এে সময় যেনে অ য সমনয় পতরিিথ   ো 

হনি, িখ  িো িো োন ো ত তষে উৎসনির মনধযই গণ্য হনি। 

িস্তুি এতট তিে‘আনির িীনজর অন্তভুথক্ত। এম তে মো ুষ েতে এ তিষয়তটনে 

চোলু েরোর সময় শরী‘আনির তিতধতিধোন র েেো স্মরনণ্ রোনখ এিং িোনি 

ত তষে তিষয়গুনলো পতরহোরও েনর, িোহনলও িো বিধ হনি  ো; েোরণ্, অতচনরই 

এম  প্রজনন্মর আগম  ঘটনি, েোরো িুঝনি পোরনি  ো এিং এ েমথেো্ডনসমূহনে 

উিরোতধেোর সূনত্র এম  অি্োর মনধয পোনি যে, িোরো মন  েরনি এগুনলো 

জোতির জ য আিশযেীয় তেেু; আর শরী‘আি েো আিশযে েনর  ো, এম  

তেেুনে অপতরহোেথ েরো মোন ই িোনে শরী‘আি তহনসনি গণ্য েরো। হযোঁ, 

শরী‘আিসম্মিভোনি েো আিশযে  য়, িো েতে জ গণ্ িোনের ত নজনের ওপর 

অপতরহোেথ েনর য য় িনি িো শরী‘আি তহনসনিই গণ্য হনি, চোই িোনে ঈে-

উৎসি  োনম  োমেরণ্ েরো হউে, অেিো তেিস, সপ্তোহ, মোস, পিথ, অ ুষ্ঠো , 

যমনহরজো 41 ইিযোতে ধরন র যে যেোন ো  োনমই  োমেরণ্ েরো হউে। 

তিজ্ঞ আনলমনের মনি, যেোন ো সনন্দহ য ই যে, এ সেল েমথেো্ডন িো তিষয়োতে 

ত তষে তিষনয়র অন্তভুথক্ত এিং এগুনলো ত তষে উৎসনির পেথোনয় পনড়!! 

                                                           
41 ‘যমনহরজো ’ িলনি পোরতসেনের ঈে উৎসি অেিো মহোসমোনিশনে িুঝোয়। -অ ুিোেে। 
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িোেশিম: সোহরী খোওয়ো পতরহোর েরো। যেম তট েনর ইয়োহূেী ও আহনল 

তেিোিনের। েোরণ্, িোরো সোহরী খোয়  ো। ইমোম মুসতলম রহ.  িী সোল্লোল্লোহু 

‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম যেনে িণ্থ ো েনরনে , তিত  িনলনে :  

ل  » ا ف ص  ن ا ب ني    م  ي امه ي امه  صه له  و صه
م 
 
م ابه  أ ل ة   ال كه ك 

 
ره  أ  .«الَسح 

“আমোনের সোওম এিং আহনল তেিোিনের সোওনমর মনধয পোেথেয হনলো সোহতর 

খোওয়ো”।42 

আর আমরো অিযন্ত েুঃনখর সোনে লেয েরতে যে, এ সমনয় অন ে মুসতলম এ 

সোিধো  েরো েোনজ জতড়নয় েোয়; তিনশষ েনর িোরো সোহরীর সমনয়র েোেোেোতে 

পেথন্ত জোগ্রি েোনে, অিঃপর িোরো ঘুমোয় এমিোি্োয় যে িোরো খোওয়ো-েোওয়ো 

েনরনে অনধথে রোনি অেিো এর পূনিথ, অেিো িোরো খোয় ত । সুিরোং ঐসি 

মুসতলনমর িযোপোনর যেোন ো সনন্দহ য ই যে, িোরো ইিোপূিথে সোহরী খোওয়ো 

যেনড় যেনি, এটো জোনয়ে য ই; িরং িো েোতির ও ইয়োহূেীনের রীতি- ীতির 

অন্তভুথক্ত। 

িোনি েতে যেিল  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোনমর ত নষধোজ্ঞোর 

তিরুেোচরণ্ েরোর গু োহই হনিো িনি িো-ই িোর ধ্বংনসর জ য েনেষ্ট, আল্লোহ 

িো‘আলো িনলনে :  

ِينَ ٱ َذرِ َيح  فَل  ﴿ ُنَ  َّلَّ َالِفد م   َعن   ُيد
َ
ِ أ ن ۦ  رِه

َ
م   أ و   َنة  فِت   تدِصيَبوُهد

َ
م   أ ِلم   َعَذاب   يدِصيَبوُهد

َ
: انلور] ﴾٦٣ أ

٣٣  ] 

                                                           
42 সহীহ মুসতলম, হোেীস  ং- ১০৯৬। 
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“সুিরোং েোরো িোঁর আনেনশর তিরুেোচরণ্ েনর িোরো সিেথ যহোে যে, তিপেথয় 

িোনের ওপর আপতিি হনি অেিো আপতিি হনি িোনের ওপর েন্ত্রণ্োেোয়ে 

শোতে”। [সূরো আ - ূর, আয়োি: ৬৩] 

ত্রনয়োেশিম: ইিিোরনে তিলতিি েরো। েোরণ্, সোওম পোল েোরীর জ য দ্রুি 

ইিিোর েরো সুন্নোি এিং িো হনলো ইয়োহূেী ও তিষ্টো নের তিরুেোচরণ্ েরো। 

ইমোম আিু েোউে ও হোনেম রহ. যেনে তিশুে স নে িতণ্থি হনয়নে,  িী 

সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম িনলনে :  

ال   ل  » ًرا ادِلين   ي ز  امه ا ظ  َجل   م  ر   انَلاس   ع  ط  نَ  ،ال فه
 
ود   أل ار ى ايل  ه  ون   و انَلص   .«ي ؤ ِخر 

“েী  িিেণ্ পেথন্ত স্পষ্টভোনি তিেযমো  েোেনি, েিেণ্ যলোেজ  দ্রুি 

ইিিোর েরনি। েোরণ্, ইয়োহূেী ও তিষ্টো গণ্ ইিিোরনে তিলতিি েনর”।43 

আর তেেু সংখযে মো ুষ এ অভযোনস অভয্ হনয় পনড়নে; আর এতট যিতশ 

পতরমোনণ্ যেখো েোয় তশ‘আ-রোনিেী সম্প্রেোনয়র মনধয। েোরণ্, তশ‘আরো 

মোগতরনির সোলোিনে তিলতিি েনর এিং িোরো ইিিোরনে িোরেোরোতজ ঘ  

হনয় যেখো যেওয়ো পেথন্ত তিলতিি েনর!! 

অ ুরূপভোনি তেেু সংখযে মো ুষ সিেথিো অিলিন র  োনম ও েীন র যেনত্র 

িোড়োিোতড়র পে অিলি  েরোর তেে যেনে ইিিোর েরোর যেনত্র তিলি েনর 

েোনে। এসি যলোে েখ ও েখ ও মুয়োেতে নের প্রতিও আ্ো রোনখ  ো, 

এম তে িোরো িোনের ত জ যচোনখ সূেথ অে যেখোর প্রতিও আ্ো রোখনি পোনর 

 ো; িনল িোরো িোনের পে যেনে এটোনে সিেথিোর পেথোয় মন  েনর 
                                                           
43 আিু েোউে, হোেীস  ং- ২৩৫৩; ইি  মোজোহ, হোেীস  ং- ১৬৯৮; হোনেম রহ., আল-
মসিোেরোে: ১/৪৩১ এিং তিত  হোেীসতটনে ইমোম মুসতলম রহ. এর শনিথর তিচোনর তিশুে 
িনলনে । 
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ইিিোনরর সময়নে তিলতিি েনর। িস্তুি এটো হনলো শয়িোন র পে যেনে 

এে ধরন র েুমন্ত্রণ্ো (সংশয়) ও িোমোশো। েোরণ্, িো েরো মোন ই যিো ত তষে 

েোনজ জতড়নয় েোওয়ো। েোরণ্ সোহরী খোওয়োনে তিলতিি েরো এিং ইিিোর শুরু 

েরনি যেরী  ো েরোই হনলো সুন্নোি। 

হোেীনস সোিযে হনয়নে যে, ইয়োহূেীগণ্ মোগতরনির সোলোিনে ঘ  হনয় 

িোরেোরোতজ প্রেোশ হওয়ো পেথন্ত তিলতিি েনর। ইমোম আিু েোউে ও হোনেম 

রহ. যেনে তিশুে স নে িতণ্থি হনয়নে, আর অ ুরূপভোনি ইি  মোজোহ ও 

আহমে রহ. (আল-মুস োনে) হোেীসতট িণ্থ ো েনরনে ।  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ 

ওয়োসোল্লোম িনলনে :  

 .« انلجوم اشتباك إل املغرب يؤخروا لم ما الفطرة َع أمىت تزال ل»

“আমোর উম্মি িিেণ্ পেথন্ত স্বোভোতিে েীন র ওপর প্রতিতষ্ঠি েোেনি, েিেণ্ 

িোরো মোগতরনির সোলোিনে িোরেোরোতজ ঘ  হনয় যেখো যেওয়ো পেথন্ত যেরী  ো 

েরনি (অেথোৎ সূেথোনের সনে সনে িোড়োিোতড় ইিিোর েরনি)।”44  

আর এ তিষয়তটনে অ যো য হোেীসসমূনহ িযোখযো েরো হনয়নে যে, িো হনলো 

ইয়োহূেী ও তিষ্টো নের েনমথর অ ুরূপ।45 

                                                           
44 আিু েোউে, হোেীস  ং- ৪১৮; ইি  মোজোহ, হোেীস  ং- ৬৮৯; আহমে: ৩/৪৪৯; হোনেম 
রহ. (আল-মসিোেরোে) এিং তিত  হোেীসতটনে ইমোম মুসতলম রহ. এর শনিথর তিচোনর তিশুে 
িনলনে , ১/১৯০, ১৯১ 

45 ইি  িোইতময়যোহ রহ. িোর স েনে সো‘ঈে ইি  মো সুনরর সোনে সমৃ্পক্ত েনরনে , ইি  
িোইতময়যোহ, ইেতিেোউস তসরোতিল মুসিোেীম: ১/১৮৪; ইমোম আহমে রহ.-এর মিও 
অ ুরূপ। আল-মুস োে: ৪/৩৪৯; ইি  আতি হোনিম, আল-মোরোসীল: ১২১। 
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চিুেথশিম: এেনত্র খোওয়ো এিং ঘনর এে সনে অি্ো  েরো ও িসোর যেনত্র 

ঋিুিিথী  োরীনেরনে িয়েট েরো। েোরণ্, এম  আচরণ্ ইয়োহূেীনের বিতশনষ্টযর 

অন্তভুথক্ত, িোনের স্ত্রীগণ্ েখ  ঋিুিিথী হি, িখ  িোরো িোনেরনে খোওয়োর 

সময় এিং ঘনর এেনত্র িসোর সময় িয়েট েনর চলি। 

েখ   িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোমনে মুসতলমগনণ্র যেউ যেউ, েোরো 

মেী োনি ইয়োহূেীনের (এ ধরন র) েমথেো্ডন প্রিযে েনর , িোরো এরূপ আচরণ্ 

সম্পনেথ তজনজ্ঞস েনর , িখ  রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু আলোইতহ ওয়োসোল্লোম 

িোনেরনে িো যেনে ত নষধ েনর িনল : 

وا» ن ع  َ  اص  ء   ك  ح   إهلَ  َش    .«انلَِك 

“যিোমরো সেম িযিীি (িোনের সোনে) সিতেেুই ের”।46
 

পঞ্চেশিম: সূেথ উেয় এিং অনের সময় সোলোি আেোনয়র িযোপোনর ত নষধোজ্ঞো। 

যে  ো, সূেথ উতেি হয় শয়িোন র েুই তশং-এর মোঝখো  তেনয় এিং েোতিরগণ্ 

িো উেয় ও অে েোওয়োর সময় িোনে সোজেোহ েনর। আর  িী সোল্লোল্লোহু 

‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম েীঘথ এে হোেীনসর মনধয জোত নয় তেনয়নে , েো ইমোম 

মুসতলম রহ. ‘আমর ইি  ‘আিোসো রোতেয়োল্লোহু ‘আ হু যেনে িণ্থ ো েনরনে  

আর িোর অংশ তিনশনষ  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম িনলনে : 

ِل  ...» ال ة   ص  ب حه  ص  ق صه   ث مَ ,  الصُّ
 
نه  أ ىَت  الَصال ةه  ع  ل ع   ح  ىَت  الَشم س   ت ط  ع   ح  ت فه ا، ت ر  ل ع   ف إهَنه   ت ط 

ني   ل ع   حه ن    ب ني    ت ط  ان   ق ر  ي ط  ين ئهذ   ش  د   و حه ج  ا ي س  َفار   ل ه  ق صه   ث مَ  ....ال ك 
 
نه  أ ىَت  الَصال ةه  ع   ت غ ر ب   ح 

ا، الَشم س   ر ب   ف إهَنه  ن    ب ني    ت غ  ان   ق ر  ي ط  ين ئهذ   ش  د   و حه ج  ا ي س  َفار   ل ه   .«. ... ال ك 

                                                           
46 সহীহ মুসতলম, হোেীস  ং- ৩০২ 
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“...িজনরর সোলোি ের। অিঃপর সূেথ উতেি হনয় পতরষ্কোরভোনি উপনর  ো উ ো 

পেথন্ত িুতম সোলোি যেনে তিরি েোে। েোরণ্, সূেথ উতেি হয়, েখ  িো উতেি 

হয় শয়িোন র েুই তশং-এর মোঝখো  তেনয় এিং যসই সময় েোতিরগণ্ িোনে 

সোজেোহ েনর।...অিঃপর িুতম সূেথ অেতমি  ো হওয়ো পেথন্ত সোলোি যেনে 

তিরি েোে। েোরণ্, সূেথ অেতমি হয় শয়িোন র েুই তশং-এর মোঝখো  তেনয় 

এিং যসই সময় েোতিরগণ্ িোনে সোজেোহ েনর।...”47 

যষোড়শিম: যেোন ো িযতক্তনে সম্মো  েরোর উনেনশয েোঁড়োন োর িযোপোনর 

ত নষধোজ্ঞো। তিনশষ েনর েখ  িযতক্ততট এম  হয়, েোর তিনশষ অি্ো  িো 

মেথোেো রনয়নে এিং েখ  যস মেথোেোশীল িযতক্তগনণ্র অন্তভুথক্ত হনি। সুিরোং 

(হোেীনসর) অন ে ভোনষয এ িযোপোনর ত নষধোজ্ঞো এনসনে। 

এসি ত নষধোজ্ঞোর মধয যেনে এেতট হনলো, েো িতণ্থি হনয়নে িনস িনস সোলোি 

আেোয়েোরী ইমোনমর তপেন  মুক্তোতেনের েোঁতড়নয় সোলোি আেোয় েরো যেনে 

ত তষে হওয়োর িযোপোনর, েখ  ইমোনমর জ য আেতস্মেভোনি যেোন ো েুঘথট ো 

ঘনট েোয়, িনল তিত  েোঁড়োনি সেম হ   ো।  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ 

ওয়োসোল্লোম যেনে িতণ্থি হনয়নে যে, মুক্তোতের জ য উতচি হনি ইমোনমর মনিো 

িনস িনস সোলোি আেোয় েরো, ঐসি তিনেশী (অ োরি) িযতক্তনের অ ুসরণ্ িো 

অ ুেরণ্ হনয় েোওয়োর আশঙ্কোয়, েোরো িোনের য িো িো প্রভোিশোলী িযতক্তনের 

সম্মো োনেথ েোঁতড়নয় েোয়। েোরণ্  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম সহীহ 

হোেীনস িনলনে , েো ইমোম আিু েোউে ও ইি  মোজোহ রহ. িণ্থ ো েনরনে :  

ىَل  إهذ ا» ام   ص  هًسا اإلهم  ال لُّوا ج  ل وًسا ف ص  إهذ ا , ج  ىَل  و  ام   ص  لُّوا ق ائهًما اإلهم  ي اًما ف ص  ل  ,  قه ل وا و  ع  ا ت ف  م   ك 
ع ل   ف  ل   ي  م 

 
ا ف ارهس   أ ائهه  م   .«!!بهع ظ 

                                                           
47 সহীহ মুসতলম, হোেীস  ং- ৮৩২ 
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“েখ  ইমোম িনস িনস সোলোি আেোয় েরনি, িখ  যিোমরোও িনস িনস 

সোলোি আেোয় েরনি; আর েখ  ইমোম েোঁতড়নয় েোঁতড়নয় সোলোি আেোয় েরনি, 

িখ  যিোমরোও েোঁতড়নয় েোঁতড়নয় সোলোি আেোয় েরনি। আর যিোমরো এম  

আচরণ্ েরনি  ো, পোরসযিোসীগণ্ িোনের য িো িো প্রভোিশোলী িযতক্তনের সোনে 

যে আচরণ্ েনর”!!48  

অপর এে িণ্থ োয় আনে:  

ا عظموينت   ل  » م  م   ت عّظم ك  جه اع 
 
ا األ ه  ًضا ب ع ض    «.ب ع 

“যিোমরো আমোর প্রতি এম ভোনি সম্মো  প্রেশথ  েনরো  ো, যেমত ভোনি অ োরি 

িযতক্তগণ্ এনে অপরনে সম্মো  প্রেশথ  েনর”।49  

আর ইমোম মুসতলম রহ. িণ্থ ো েনরনে : 

ت م   إهن  » ل ون   اً آنهفه  كهد  ع  ومه  ف ارهس   فهع ل   تل  ف  ون   و الرُّ وم  ق  م   َع    ي  ل وكههه م   م  ود   و م  ع   .« ق 

“যিোমরো এ মুহূনিথ যে েোজতট েনরে, িো পোরসয ও যরোমিোসীনের অ ুরূপ, 

িোরো িোনের সম্রোটনের সমু্মনখ েোঁতড়নয় েোনে এিং সম্রোটগণ্ েোনে  িনস”।50 

আর এ ঘট োতট ঘনটতেল িখ , েখ  সোহোিীগণ্ েোঁতড়নয় যগনল , আর  িী 

সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম অসু্িোর েোরনণ্ িনস িনস সোলোি আেোয় 

েরতেনল । 

                                                           
48 আিু েোউে, হোেীস  ং- ৬০২; ইি  মোজোহ, হোেীস  ং- ১২৪০ 
49 যেখু : আিু েোউে, হোেীস  ং- ৫২৩০; িনি সু ো  আিু েোউনের শেগুনলো এ রেম:    ل« 

وا وم  ا ت ق  م  وم   ك  م   ت ق  جه اع 
 
ِظم   األ ع  ا ي  ه  ع ًضا ب ع ض  «ب   (নিোমরো এম ভোনি েোড়ঁোনি  ো, যেমত ভোনি তিনেশী 

(অ োরি) িযতক্তগণ্ এনে অপরনে সম্মো  প্রেশথ  েরনি েোঁড়োয়)। -অ ুিোেে। 
50 সহীহ মুসতলম, হোেীস  ং- ৪১৩ 
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সপ্তেশিম: তিলোপ েরোর মোধযনম মৃি িযতক্তর ওপর যশোে প্রেোশ েরো, যশোে 

প্রেোশোনেথ উচ্চস্বনর তিলোনপর আনয়োজ  েরো এিং অ ুরূপ অ য তেেু েরো, 

যেম তট জোনহতল েুনগ েরো হি! েোরণ্,  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম 

হোেীনস িনলনে : 
َنا ل ي س  » ن   مه ود   َض  ب   م  و   اخل  د 

 
َق  أ و   اْل  ي وب   ش 

 
و ى د اع   أ ع  لهَيةه  بهد    .« اْل  امه

“যে িযতক্ত (মৃনির জ য) গোল চোপড়োনি অেিো জোমো-েোপড় তেঁনড় যিলনি 

অেিো জোনহলী েুনগর মনিো তিলোপ েরনি, যস আমোনের েলভুক্ত  য়”।51 আর 

আজনের মুসতলমগনণ্র অন নেই এ অভযোনস জতড়নয় যগনে। 

অষ্টোেশিম: িংশ মেথোেো ত নয় গিথ েরো, অ য িংনশর প্রতি েটোে েরো এিং 

গ্রহ- েনত্রর মোধযনম িৃতষ্ট প্রোেথ ো েরো। আর এগুনলো জোনহতলয়োনির েমথেোন্ডনর 

অন্তভুথক্ত, েো যেনে  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম ত নষধ েনরনে , যেম  

তিত  িনলনে :  

ب ع  » ر 
 
َمىته  فه  أ

 
ن   أ ره  مه

م 
 
لهَيةه  أ ون ه نَ  ل   اْل  امه ك  رت   ر   : ي  خ  ابه  فه  ال ف  س  ح 

 
ابه  فه  و الَطع ن   ،األ ن س 

 
 ،األ

اء   ق  تهس  ومه  و الهس  ة   , بهانلُّج   .« و انلِي اح 

“আমোর উম্মোনির মনধয জোনহতলয়োনির চোরতট তিষয় রনয়নে, েো িোরো িযোগ 

েরনে  ো: িংশ মেথোেো ত নয় গিথ েরো, অ য িংনশর প্রতি েটোে েরো, গ্রহ-

 েনত্রর মোধযনম িৃতষ্ট প্রোেথ ো েরো এিং মৃিনের জ য তিলোপ েরো”।52 

ঊ তিংশিম: স্বজোতিপ্রীতি অেিো স্বেলপ্রীতি অেিো স্বনেশপ্রীতি অেিো অ ুরূপ 

তেেু। সুিরোং যে যেোন ো ধরন র পেপোতিত্ব অেিো গিথ ও পেপোতিত্ব েরোর 
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 সহীহ িুখোরী ও মুসতলম 

52 সহীহ মুসতলম, হোেীস  ং- ৯৩৫ 
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উনেনশয অব সলোতমে পন্থো অিলি  েরোটো জোনহলী েুনগর েমথেোন্ডনর 

অন্তভুথক্ত। েোরণ্,  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম সহীহ হোেীনস িনলনে :    

َنا ي س  ل  » ن   مه بهَية   إهل   د اع   م  ص  ل ي س   ،ع  َنا و  ن   مه بهَية   َع    ق ات ل   م  ص  ل ي س  ، ع  َنا و  ن   مه ات   م   َع    م 
بهَية   ص   .«ع 

“যে িযতক্ত স্বজ প্রীতির তেনে ডোনে, যস আমোনের েলভুক্ত  য়। আর যে িযতক্ত 

স্বজ প্রীতির উনেনশয লড়োই েনর, যস আমোনের েলভুক্ত  য়। আর যে িযতক্ত 

স্বজ প্রীতি িো পেপোতিনত্বর  ীতির ওপর মোরো েোয়, যস আমোনের েলভুক্ত 

 য়”।53 

আর  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম েিৃথে ত তষে এ স্বজ প্রীতি ঐসি 

মোরোত্মে তিষয়সমূনহর অন্তভুথক্ত, েোনি মুসতলমগণ্ প্রোচী  েোনল ও আধুত ে 

েোনল জতড়নয় যগনে এিং ঐ স্বজ প্রীতির অন্তভুথক্ত েো িিথমোন  মুসতলমগনণ্র 

মোনঝ যচনপ িনসনে, েোর প্রতি িোরো আেৃষ্ট হনয়নে এিং েো িোনেরনে তিভক্ত 

েনর তেনয়নে। জোিীয়িোিোে ও সংেীণ্থ যেশোত্মনিোধ এম , েো মুসতলমগণ্নে 

িহু জ নগোষ্ঠী ও জোতিনি তিভক্ত েনরনে। আশো েরো েোয় িিথমো  সমনয়র 

তিতভন্ন ঘট োপ্রিোহ ত নরট জোনহলী জোিীয়িোনের মোরোত্মে েুপ্রভোি মুসতলমনের 

ওপর েি গভীর িো স্পষ্ট েনর তেনি। আরও স্পষ্ট েরনি তেভোনি িোরো 

েোনলমনে যেিল জোিীয়িোিোনের জ য সোহোেয-সহোয়িো েরনি সনচষ্ট হয়।54 

                                                           
53 এ শেগুনলো আিু েোউনের, হোেীস  ং- ৩৯০৪; সহীহ মুসতলম (অেথগিভোনি) হোেীস  ং- 
১৮৪৮। 

54 এর িোরো আতম িুঝোনি চোতি জোনহলী যিোগোন র অধীন  ইরোে েিৃথি েুনয়ি আগ্রোস । 
আর িো যেনে েো সৃতষ্ট হয়, িো জোিীয়িোিোেী েলসমূনহর পেপোিমূলে সহনেোতগিোর 
অন্তভুথক্ত। আর জোনহলী পেপোতিনত্বর েোরনণ্ প্রিৃতির পূজোরীগণ্ এ েুলুম ও সীমোলংঘ  
েনর। 
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অেচ  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম িো যেনে সিেথ েরনে ; তিত  

িনলনে :    

ن  » ه   ن ص    م  م  ه  َع    ق و  ري 
و   اِل  ِق  غ  ه  ريه  ف  بل  عه و   ر ِدى   اََّلهى اك  ه  ن بههه  ي ْن  ع   ف   .«بهذ 

“যে িযতক্ত অ যোয়ভোনি িোর সম্প্রেোয়নে সোহোেয েনর, যস িযতক্ত হনলো েূনপ 

পতিি উনটর মি, েোনে যলনজ ধনর যির েরোর িযেথ যচষ্টো েরো হয়”।55 

তিংশিম: মহররম মোনসর েশম তে  িেো আশুরোর তেন  এেতট সোওম পোল  

েরো। েোরণ্, ইয়োহূেীগণ্ এ েোজ েনর। আর ইমোম আহমে রহ. ‘আল-

মুস োে’ গ্রনন্থ িণ্থ ো েনরনে  যে,  িী সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোম িনলনে :  

 .«يوما بعده أو يوما قبله وصوموا، ايلهود فيه وخالفوا، اعشوراء يوم صوموا»

“যিোমরো ‘আশুরোর তেন  সোওম পোল  ের এিং যস যেনত্র ইয়োহূেীনের 

তিরুেচোরণ্ ের; আর যিোমরো িোর পূনিথ এেতে  অেিো িোর পনর এেতে  

সোওম পোল  ের”।56  

এেতিংশিম:  োরীনের পনে পরচুলো লোগোন ো। আর পরচুলো লোগোন োর িোরো 

উনেশয হনলো এম  চুল ্োপ  েরো, েো আল্লোহ  োরীর জ য সৃতষ্ট েনর  ত , 

যেম তট উয়োহূেীগণ্ েনর েোনে। আর আমোর েৃতষ্টনি িোর েৃষ্টোন্ত হনলো েোনে 

‘িোরুেো’  োনম আখযোতয়ি েরো হয়। েোরণ্, িো পরচুলো িযিহোনরর পেথোনয় পনড়। 

েখ  িোর িোরো  োরী িোর প্রেৃতিগি চুলনে পতরিিথ  েনর যেয়, িনি েখ  

আসনলই িোর চুল  ো েোনে, িোহনল েতিপয় আনলম স্বোমীর জ য যসৌন্দেথ 

প্রেোনশর উনেশয িোনে বিধিোর পনে মি তেনয়নে । িোেোড়ো ইমোম িুখোরী ও 

                                                           
55 ইমোম আিু েোউে রহ. সহীহ স নে িণ্থ ো েনরনে , হোেীস  ং- ৫১১৮। 
56 মুস োনে আহমে: ১/২৪১; আরও যেখু : সহীহ মুসতলম, হোেীস  ং- ১১৩৩। 
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মুসতলম রহ. মুয়োতিয়ো রোতেয়োল্লোহু ‘আ হু যেনে হোেীস িণ্থ ো েনরনে , তিত  

এে গুি পরচুলো প্রসনে িনলনে : (আতম রোসূলুল্লোহ সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ 

ওয়োসোল্লোমনে এরূপ েরো যেনে ত নষধ েরনি শুন তে), তিত  িলনি :  

ا» ت   إهَنم  ل ك  ائهيل   ب ن و م  ني   إهْس   هه  اََّت ذ   حه ذه م   م  اؤ م  هس   .«ن

“ি ী ইসরোঈল িখ ই ধ্বংস হনয়নে, েখ  িোনের  োরীরো এরূপ েরো আরম্ভ 

েনর”।57  

আর মুয়োতিয়ো রোতেয়োল্লোহু ‘আ হু িনল :  

  .«ايلهودما كنت أرى أن أحدا يفعله إل »

“আতম ইয়োহূেীগণ্ িযিীি অ য েোউনে এরূপ েোজ েরনি যেখিোম  ো”।58 

িোতিংশিম: হৃেনয়র েন োরিো এিং আল্লোহর আয়োি ও তেতের েিন  ম   রম 

 ো হওয়ো। আর এটো ইয়োহূেীগনণ্র বিতশষ্টয, েো যেনে আল্লোহ িো‘আলো ত নষধ 

েনরনে । তিত  িনলনে : 

لَم  ﴿
َ
  أ

 
ِينَ  نِ يَأ ُ   لَِّلَّ ن ا  َءاَمند

َ
م   َشعَ َت   أ بدوُهد ِ ٱ رِ َِّلِيِك   قدلُد ا   َوَل  ّقِ ل َ ٱ ِمنَ  نََزَل  َوَما ّللَّ ُنُد ِينَ ٱكَ  يَكد  َّلَّ

ا   وتُد
د
 ٱ وُِهمد َعلَي   َفَطاَل  لد َقب   ِمن َب ِكَتى ل  ٱ أ

َ م    َفَقَست   َمدد ل                                                                                                     [٠٣: اِلديد] ﴾قدلدُبدوُهد

“েোরো ঈমো  এন নে িোনের হৃেয় তে আল্লোহর স্মরনণ্ এিং যে সিয  োতেল 

হনয়নে িোর জ য তিগতলি হওয়োর সময় আনস ত ? আর িোরো যে  িোনের 

মনিো  ো হয়, েোনেরনে আনগ তেিোি যেওয়ো হনয়তেল। অিঃপর িহু েোল 

                                                           
57 সহীহ িুখোরী, হোেীস  ং- ৫৫৮৮; সহীহ মুসতলম, হোেীস  ং- ২৭৪২। 
58 যেখু : ইি  িোইতময়যোহ, ইেতিেোউস তসরোতিল মুসিোেীম: ১/২৫৩। 
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অতিক্রোন্ত হওয়োর পর িোনের অন্তরসমূহ েত   হনয় পনড়তেল”। [সূরো আল-

হোেীে, আয়োি: ১৬] 

আর েোনেরনে তেিোি যেওয়ো হনয়নে, িোরো হনলো ইয়োহূেী ও তিষ্টো  সম্প্রেোয়।  

ত্রনয়োতিংশিম: বিরোগযিোে ও েীন র িযোপোনর েন োরিো। েোরণ্, এটো তিষ্টো নের 

িড় বিতশষ্টযসমূনহর অন্তভুথক্ত। েীন র িযোপোনর অতিরঞ্জ , েো আল্লোহ িো‘আলো 

তিতধসম্মি েনর  ত , চোই িো ইিোেোনির যেনত্র হউে অেিো আেীেো-তিশ্বোনসর 

যেনত্র হউে অেিো িো তিতধতিধোন র যেনত্র হউে। যেম , ইিোেোনির জ য 

জ তিতিন্ন হনয় েোওয়ো, জীতিেোর জ য যচষ্টোসোধ ো  ো েরো, তজহোে যেনড় 

যেওয়ো, িযিসো িোত জয  ো েরো, বিধ তজত সনে হোরোম েনর যেওয়ো অেিো ধমথ 

পোল  েরোর জ য িো (বিধ তজত স) িজথ  েরো59। 

অেিো েীন র িযোপোনর এম  িোড়োিোতড় েরো, েোর েোরনণ্ েী  ইসলোনমর 

ভোরসোমযপূণ্থ জীি -পেতি যেনে যস যির হনয় েোয়। আর বিরোগযিোে, েোনে 

যিোমরো তিষ্টো নের েোজ িনল জো । আল্লোহ িো‘আলো এর যেনে ত নষধ 

েনরনে । রোসূলুল্লোহ্ সোল্লোল্লোহু আলোইতহ ওয়োসোল্লোমও িো যেনে ত নষধ 

েনরনে , তিত  িনলনে :  

ِدد وا ل  » م   َع    ت ش  ك  ن ف سه
 
َدد   أ م   ف ي ش  ل ي ك  ًما ف إهنَ  ع  َدد وا ق و  م   َع    ش  هه سه ن ف 

 
َدد   أ م   اّلَل   ف ش  ل ي هه  ع 

م   ف مهل ك   اي ام  عه  فه  ب ق  ب انهَيةً  و ادِلي اره  الَصو امه ا ر م  وم  ع  ا اب م د  ا م  م ب ن ام  م   ك  ل ي هه  .«ع 

                                                           
59 আতম বিরোগযিোনের তেেু ধরণ্ িো প্রেৃতি লেয েতর। ধমথ পোলন র উনেনশয িো ধোতমথনের 
অতভ য় েরোর উনেনশয অিযোহিভোনি তেেু বিধ তজত স িজথ  েরো। যেম , জুিো পতরধো   ো 
েরো, েো িোহন  আনরোহ   ো েরো এিং বিধ প্রস্তুিেৃি সোমগ্রী ও উপেরণ্ িযিহোনর অ োগ্রহ 
প্রেোশ েরো। আল্লোহ িো‘আলো মহোজ্ঞো ী।   
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“যিোমরো যিোমোনের ত নজনের ওপর েন োরিো েনরো  ো, িোহনল যিোমোনের 

ওপর েন োরিো েরো হনি; েোরণ্, যেোন ো এে সম্প্রেোয় িোনের ত নজনের 

ওপর েন োরিো েনরনে, িনল আল্লোহ িো‘আলোও িোনের ওপর েন োরিো 

আনরোপ েনরনে । গীজথো ও ঘনর স যোসী তহনসনি অি্ো  েনর েোরো রনয়নে 

িোরো হনি যসসি যলোেনের িোেী অংশ। িোরো এম  বিরোগযিোে  িু ভোনি 

প্রিিথ  েনরনে, েো আমরো িোনের ওপর িরে েতর ত ”।60 

******** 

  

                                                           
60 আিু েোউে, হোেীস  ং- ৩৯০৪। 
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সোরেেো 

যহ ভোইসি! ত শ্চয় ‘িোশোবু্বহ’ িেো েোনির মুশতরেনের অ ুসরণ্-অ ুেরণ্ 
েনর িোনের সোনে সোমঞ্জসয তিধোন র তিষয়তট ঐসি গুরুত্বপূণ্থ তিষয়গুনলোর 
অন্তভুথক্ত, যেগুনলো সম্পনেথ মুসতলমগনণ্র গুরুত্ব প্রেো  েরো উতচি। েোরণ্, 
আজনের মুসতলমগনণ্র অন েই েীন র যেনত্র অ ুেরনণ্র মোরোত্মে ও িড় 
িড় প্রেোরসমূনহ তলপ্ত হনয় যগনে িরং িোনের েিগুনলো েল িো যগোষ্ঠী এম  
সি েোনজ তলপ্ত হনয় যগনে, েো েুিুরী, পেভ্রষ্টিো, তশেথ, তিে‘আি অেিো 
এগুনলো িযিীি অ য যেোন ো অপরোধ। েতেও িোর পে যেনে অ ুেরণ্ েরোর 
তিষয়তট তেল এম , েোনি প্রোচী  েোনলর মুসতলমগণ্ও তলপ্ত তেল; তেন্তু তিষয়তট 
িখ  এম  পেথোনয় যপৌঁনে ত , যে পেথোনয় িিথমো  সমনয় যপৌঁনেনে। সুিরোং এ 
েুনগ আমরো অতধেোংশ েোনজর যেনত্র মুসতলমগণ্নে অমুসতলমনের অ ুসরণ্ 
েরনি যেখনি পোতি; শুধু আল্লোহ েোনে রেো েনরনে , যস িযিীি।  

েুঃনখর সোনে িলনি হয় যে, আজনের মুসতলমগণ্ অতধেোংশ তিষনয় 
েোতিরনের অ ুসোরী। ইিোেোি সংতিষ্ট তিষয়সমূনহর যেোন ো এেতট তিষনয় 
অেিো আচোর-আচরণ্জত ি বিতশষ্টযসমূনহর যেোন ো এেতট বিতশনষ্টয অেিো 
এরূপ যেোন ো তিষনয়। এনেনত্র িোরো আংতশে অ ুসরণ্ েরনে  ো; িরং 
আেীেো-তিশ্বোস, শরী‘আি, চতরত্র, চোলচল  পেতি, গনিষণ্ো পেতি, তশেো 
পেতি, অেথ ীতি ও রোজ ীতিসহ জীিন র অতধেোংশ তেে ও তিভোনগর যেনত্র 
পতরপূণ্থ অ ুসরণ্েোরী। িন্মনধয অ যিম হনি যসসি আমেোত  েরো মো িরতচি 
আই  ও তিতধতিধো , েোর মোধযনম িোরো তিচোর-িোয়সোলোর যেনত্র আল্লোহর 
েী নে িজথ  েনরনে। িনল অতধেোংশ মুসতলম আজ এম  েিগুনলো েল ও 
রোনে পতরণ্ি হনয়নে, েোরো েোতিরনের রোে ও সং্োসমূনহর েোনে তিচোর-
িয়সোলোর জ য িোর্ হয়; িরং িোরো আল্লোহ ও িোঁর রোসূলনে শোতলস মো োর 
যচনয় িোনেরনে অতধে পতরমোনণ্ শোতলস মোন । িোেোড়ো অন ে যেনত্র 
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মুসতলমগণ্ িোনের পরোতজি ম -মো তসেিো ও িোনের েী  যেনে িোনের 
পেস্খলন র েোরনণ্ ব তিে চতরত্র, চোলচল  ও প্রেোশয সিয-সত ে  ীতি যেনে 
েূনর সনর যগনে। এম তে যেোন ো যেোন ো মুসতলম যেনশ সুন্নোহ হনয় যগনে 
অপতরতচি, েোতিরনের চতরত্র ও রীতি ীতি হনয় যগনে আসল িস্তু। এটো এম  
এেতট তিষয়, েো সেনলই অিগি! আল্লোহর শুেতরয়ো যে, আমোনের এ যেনশ 
অেথোৎ যসৌতে আরনি মুসতলমগনণ্র িোতহযে চোলচলন র অতধেোংশই ইসলোম 
অ ুেোয়ী অিযোহি আনে। আর অিযোহিভোনি ব তিে চতরত্র, আচর-আচরণ্, 
তিতধতিধো  ও শোস িযি্ো ইসলোনমর ওপর প্রতিতষ্ঠি আনে। আর এটো হনি 
আল্লোহ িো‘আলোর পে যেনে িড় ত য়োমি, িো রেণ্োনিেণ্ েরো আমোনের 
েিথিয। 

******** 
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উপসংহোর 

উপসংহোনর আতম আমোর ত নজনে এিং আমোর ভোইনেরনে শুধু আল্লোহ 

সুিহো োহু ওয়ো িো‘আলোর িোেওয়ো অিলিন র উপনেশ তেতি; আরও উপনেশ 

তেতি মুসতলমগনণ্র েলযোণ্ েোম ো েরোর; িোরো এ যে পতরত্তির মনধয রনয়নে, 

িো যেনে িোনেরনে উেোর েনর ত নয় আসোর উনেযোগ গ্রহণ্ েরোর এিং 

আল্লোহর শুেতরয়োয় এ যেনশ আমোনের ত েট িোওহীনের (আল্লোহর 

এেত্বিোনের) আেীেো, তিে‘আনির েমতি, সৎ েোনজর ত নেথশ প্রেো  ও অ যোয় 

েোজ যেনে ত নষধ েরোর েোতয়ত্ব পোল , শরী‘আনির ে্ডনতিতধসমূনহর িোেিোয় , 

আল্লোহর তিধো নে শোতলস মো ো এিং এগুনলো েোড়ো িোতহযে সুন্নোহর তিষয়গুনলোর 

মধয যেনে েো তিেযমো  রনয়নে িো রেণ্োনিেণ্ েরোর। আর আমোনের ওপর 

যেসি েোতয়ত্ব ও েিথিয আিশযে, িো হনলো এ েুশ্চতরনত্রর ধোরো এিং 

েোতিরনের অি্োতে ও েমথেো্ডনসমূনহর মহোমড়ে িন্ধ েরো, েো আমোনের ত েট 

যপৌঁেনি েোনে স্বোভোতিে িো অস্বোভোতিেভোনি!! 

আর আল্লোহ িো‘আলোর ত েট আতম এ প্রোেথ োই েতর যে, তিত  যে  

আমোনেরনে মুসতলম তহনসনি িোঁতচনয় রোনখ  এিং মুসতলম অি্োয় আমোনেরনে 

মৃিুয েো  েনর ; আর তিত  যে  আমোনেরনে (হোশনরর ময়েোন )  িীগণ্, 

সিযিোেীগণ্ ও সৎেমথশীলনের সোনে সমনিি েনর ; (িোঁর ত েট আরও 

প্রোেথ ো) তিত  যে  আমোনেরনে িোঁর সত ে পনে পতরচোতলি েনর  এিং 

আমোনেরনে অতভশপ্ত ও পেভ্রষ্টনের পে যেনে েুনর সতরনয় রোনখ । 
 ل وصحبه أمجعني.آو صىل اهلل و سلم َع نبينا حممد  وَع 
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“আল্লোহ িো‘আলো আমোনের  িী মুহোম্মোে সোল্লোল্লোহু ‘আলোইতহ ওয়োসোল্লোনমর 

ওপর এিং িোঁর পতরিোর-পতরজ  ও সেল সোহোিীগনণ্র ওপর সোলোি ও 

সোলোম যপশ েরু ”। (আমী ) 

সমোপ্ত 
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