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কীভােব আমরা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ামেক 

ভােলাবাসব? 

- ড. েমাহা�দ মানজুের ইলাহী 

মুিমন মা�ই রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর  িি 

মহ�ি েপাষণ কের। েকননা রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর  িি মহ�ি রাখা ঈমােনর এক অপিরহাযর অংং। 

পরম ��া, গভীর ভােলাবাসা আর িবপুল মমিার এক চমৎকার 

সংিম�েণর সমি�ি রপ হেে ‘মহ�ি’ নােমর এ আরবী 

অিভবযিিিি।   

ঈমােনর আেলােক আেলািকি  েিযক মুিমেনর  দয় 

আেলািড়ি হয়, িংহিরি হয়, মেন আনে�র বীনা বাজেি থােক 

যখন ি য় নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর নাম  উািরি 

হয়, িাঁর জীবন-চিরি আেলািচি হয় িকংবা িাঁর মুখিনঃসৃি বাণী 

পাঠ করা হয়। সেিযর দীীায় দীিীি  দয় িাঁর আদেংরর 

ে��িায় ও েসৗ�েযর েমািহি হয়,  �েির  িি িাঁর  গাঢ় 
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ভােলাবাসায় আ�ুি হয়। িাঁর একিন� িদক িনেদরংনায় পথ খঁুেজ 

পায় পথহারা িব�া� মানব স�ােনরা, আর দুবরল িচে�র েলােকরা 

িফের পায় মেনাবল। মানবিার কলযাণকামীরেপই আ�াহ িাঁেক 

ে রণ কেরেছন এ িবপযর্  রা ােম। সিিযই িিিন িাঁর যুেগর 

যমীনেক মুি কেরেছন অংাি�র দাবানল হেি,  �ার কেরেছন 

অজানিা ও মুখরিার িনকষ অষকার হেি। িাইেিা জািি  মর বণর 

িনিবরেংেষ সকেলই িাঁেক বরণ কের িনেয়েছ মানবিার বষুরেপ।  

সেিযর এেহন  িি�ািা, চািরি�ক মা ূযর ও বযবহািরক 

েসৗ�েযরর এমন রপকােরর  িি একিু েবংী পিরমােণ ভােলাবাসা 

েপাষণ করা এবং িাঁর  িি পাহাড়সম  গাঢ় ��া রাখা মুিমন 

জীবেন খুবই �াভািবক বযাপার। ইসলামী ংরী‘আি নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�ােমর  িি ভােলাবাসা ও মহ�ি েপাষণেক 

ওয়ািজব ও অপিরহাযর বেল আখযািয়ি কেরেছ। আ�াহ বেলন,  

�ۡ  إِن َ�َن َءابَآؤُُ�مۡ  قُۡل ﴿
َ
زۡ  َ�ٰنُُ�مۡ �خۡ  َنآؤُُ�مۡ َو�

َ
 وََعِشَ�تُُ�مۡ  َ�ُٰجُ�مۡ َوأ

مۡ وَ 
َ
ٞ َ�ۡ َ�َ�ۡ �ۡ ٱَ�ٌٰل أ َّ َضوۡ َن َكَساَدَها َوَمَ�ِٰ�ُن تَرۡ َشوۡ ُتُموَها َوتَِ�َٰرة ََ

َ
ٓ أ ا ََ ََ
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ِ َورَُسوِ�ِ ٱّمَِن  ُ�مإَِ�ۡ  ادٖ  ۦَّ ََ   ۦِ� َسبِيلِهِ  وَِج
ۡ
ٰ يَأ َّ ََ وا   ُُ ّّ مۡ ٱِ�َ َ�َ�َ

َ
ُ بِأ َّ ِ  ۦۗ رِه

َۡ ٱوَ  �َ �َ ُ  ]٢٤: الو� [  ﴾٢ َ�ِٰسقِ�َ لۡ ٱَم َقوۡ لۡ ٱِدي َّ

‘‘বল, েিামােদর িপিা, েিামােদর স�ান, েিামােদর �ী, 

েিামােদর েগা� েিামােদর েস স�দ যা েিামরা অজরন কেরছ, 

আর েস বযবসা যার ম� হওয়ার আংংকা েিামরা করছ, এবং েস 

বাস�ান যা েিামরা পছ� করছ, যিদ েিামােদর কােছ অি ক 

ি য় হয় আ�াহ, িাঁর রাসূল ও িার পেথ িজহাদ করার েচেয়, 

িেব েিামরা অেপীা কর আ�াহ িাঁর িনেদরং িনেয় আসা 

পযর�।’’ [আি-িাওবাহ: ২৪] 

যােদর কােছ আ�াহ ও রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম 

সবরাি ক ি য় নয়, িােদরেক আ�াহ এ আয়ািিিেি ভীষণ 

আযােবর হমিক িদেয়েছন। ওয়ািজব ও অপিরহাযর কাজ বজরন না 

করেল এ  রেনর হমিক েদয়া হয় না। 
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ইমাম বুখারী রােহমাহ�াহ আবু হরাইরা রািদয়া�াহ আনহ 

েথেক িার সহীহ �ে� বণরনা কেরন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  

ي« ِ
ّ
ِس  وََواَ ْي   �ِيَِدهِ  ََ

َ
ِمنُ  ال َحُدُ�مي  يُؤي

َ
َّ  أ ُ�ونَ  َح

َ
َحّب  أ

َ
يهِ  أ

َ
هِ  ِمني  ِإل  َواِلِ

ه ِ
َ
 »َوَول

‘‘ংপথ ঐ স�ার যার হােি আমার  াণ! েিামােদর েক ই 

ঈমানদার হেব না যিীণ না আিম িার কােছ িার িপিা ও 

স�ান হেি অি কির ি য় হব।’’ [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩] 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসিলেম আনাস রািদয়া�াহ আনহ 

েথেক বিণরি, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,  

» 
َ
ِمنُ  ال َحُدُ�مي  يُؤي

َ
َّ  أ ُ�ونَ  َح

َ
َحّب  أ

َ
ي  أ

َ
هِ  ِمني  هِ إِل هِ  َواِلِ ِ

َ
َّيِس  َوَول  َوا

َِع�َ  جي
َ
 »أ

‘‘েিামােদর েক ই ঈমানদার হেব না যিীণ আিম িার 

কােছ িার িপিা, স�ান ও সকল মানুষ হেি ি য়িম না হই।’’ 

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং১৫, সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ১৭৮] 
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 পেরাি আয়াি ও হাদীস েথেক এ িস�াে�  পনীি হওয়া 

যায় েয, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর  িি 

মহ�ি ও ভােলাবাসা েপাষণ না করেল ঈমানদার বেল েক  

িবেবিচি হেব না। অিএব ঈমােনর অিনবাযর দাবী হল- রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামেক ভােলাবাসা। 

িেব রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর  িি 

ভােলাবাসা েপাষেণ আমােদর সমােজর সকল মুসিলম ভাই ও 

েবােনরা বযােলল রীা করেি পােরন না। েদখা যায় েয, একদল 

েলাক িাঁর মহ�েি পাগলপারা হেয় িােক অিিমানবীয় পযরােয় 

 �ীি কের এবং িাঁেক আ�াহর বহ  ণাবলীেি ংরীক কের। 

েযমন িিিন গােয়ব জােনন, মৃিুযর পরও মানুেষর ভাল-ম� 

করেি পােরন, মানুেষর জনয েদা‘আ কেরন ও েদা‘আ কবুল 

করেি পােরন, িিিন এখনই আমােদর ংাফা‘আি কবুল করেি 

পােরন ইিযািদ আেরা নানািব  �াি�পূণর আকীদা েপাষণ। 

আেরকিদেক অনযদল িােক সা ারণ মানুেষর পযরােয় েফেল অনয 

মানুেষর মিই িােক ভুল-�িির  ে�র নয় বেল িববাস কের। 
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এেদর েক  েক  িাঁর মুখিনঃসৃি েকান েকান হাদীস ও 

আমলেক অ�ীকার কের। ফেল িাঁেক অনুসরেণর  েয়াজনীয়িা 

এ  কার েলােকরা অনুভব কের না। 

এ  ভয় ে�ণীর েলােকরা  কৃিপেী রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�ামেক সিিযকার ভােব মহ�ি করা েথেক 

িনেজেদর বি�ি করেছ। কারণ িারা এমন সব কাজ করেছ যা 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর  িি িােদর মহ�েির 

দাবীর অসারিা  মাণ করেছ। এসব কােজর মে য  ে�খেযাগয 

হলঃ 

১.  কােংয ও অ কােংয রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়াসা�ােমর সু�াহ েথেক দূের সের থাকা: 

সু�াহ েথেক অ কােংয দূের থাকার  দাহরণ হল: েযমন 

েমৗিলক ইবাদিসমূহেক আনু�ািনকিা সবর�  থা মেন করা এবং 

আ�াহর কােছ সাওয়ােবর আংা না কেরই এ েলা পালন করা, 

অথবা রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামেক অনুসরণ করা ও 
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িাঁর  িি স�ান  দংরন েথেক িবরি থাকা, িাঁর  িি  দেয় 

মহ�ি েপাষণ না করা, সু�াহ ভুেল যাওয়া ও িা না েংখা এবং 

এর  িি যথাযথ স�ান  দংরন না করা।  

আর  কােংয সু�াহ েথেক দূের সের থাকার  দাহরণ হল: 

ওয়ািজব ও মু্াহাব পযরােয়র দৃংযমান সু�িী আমল িযাগ করা, 

েযমন ‘‘রােিব’’ িথা সু�ােি েমায়া�াদা নােমর সালািসমূহ, 

িবির এর সালাি, খাওয়া ও পরার সু�ািসহ, হ� ও িসয়ােমর 

নানািব  সু�াি পিরিযাগ করা। এমন িক েক  েক  এ েলােক 

িনিা� ফুজুলী বা অিিিরি কাজ বেল মেন কের। অথচ রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসিলেম 

বিণরি একিি  হাদীেস বেলন,  

ِّ  وَلَييَس  ُسِّّت  َ�ني  رَِغَب  َ�َمني «  »ِم

‘‘অিঃপর যারা আমার সু�াি েথেক িবরাগভাজন হয়, িারা 

আমার দলভুি নয়।’’[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৬৩ , সহীহ 

মুসিলম, হাদীস নং ৩৪৬৯] 
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২. িবশ� হাদীসসমূহ  িযাখযান করাঃ 

যুিির িবচাের  �ীণর নয় িকংবা বা্বিার সােথ সংগিিপূণর 

নয় অথবা এ হাদীস অনুযায়ী বিরমােন আমল করা সসব নয় 

ইিযািদ নানা যুিিেি সহীহ ও িবশ� হাদীস অ�ীকার করা িকংবা 

েস েলােক িার  কৃি অথর েথেক অপবযাখযা কের মনগড়া অেথর 

 ণয়ন করা। অেনেক একজন রাবীর বণরনা হওয়ার কারেণও 

খবের আহাদেক অ�ীকার কের। েক  েক  আবার শ ুমা� 

কুরআন �ারা আমােলর অজুহাি েদিখেয় সু�াহেক অ�ীকার 

কের। অথচ আ�াহ বেলন,  

ٮُٰ�مۡ ٱَوَمآ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿ ََ ََ وا ۚ ٱُه فَ َ�نۡ  رّرُسوُل فَُخُذوهُ َوَما  َُ  ]٧:ارش[ ﴾نَت

‘‘রাসূল েিামােদর যা েদয় িা �হণ কর, আর যা েথেক 

িনেষ  কের িা েথেক িবরি হও।’’ [সূরা আল হাংরঃ ৭] 
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৩. রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর সীরাি অনুসরণ 

েথেক সের আসাঃ 

 গিি ও  �িির  ভােব রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 

সা�ােমর সীরাি ও আদংর অনুসরণ হেি সের এেস  াচয ও 

পা�ােিযর িবখযাি বযিিেদর  িি িুঁেক পড়েি েদখা যায় 

অেনকেক। এর েচেয় মারা�ক হল- রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়া সা�ােমর কথা ও কােজর সােথ অনযেদর কথা-কাজ িুলনা 

কের সা ারেণর  ে�েংয েপং করা। এেি সা ারণ মানুষ 

রাসূেলর  িি আ�হ ও ভােলাবাসা হািরেয় েফেল। অথচ রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর কথা ও কাজ ইসলামী 

ংরী‘আেিরই অংং। এ স�েকর আ�াহ বেলন, 

 ]٨:اَجم[ ﴾٤ يُوَ�ٰ ُهَو إِّ� وَۡ�ٞ  إِنۡ ﴿

‘‘এেিা েকবল ওহী, যা িার  িি ে রণ করা হয়।’’ [আন 

নাজমঃ ৪] 
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৪. রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম স�েকর আেলাচনার 

সময় মনসংেযাগ না করা এবং আ�েহর সােথ �বণ না করা। 

অথচ আ�াহ বেলন, 

ُروا  ﴿ ََ ِِ ٱَِّ�ِّ َوَ� َ�ۡ ۡو ََ  ََ َ�ٰتَُ�ۡم فَۡو َۡ
َ
ٓوا  أ ُُ ِيَن َءاَمُنوا  َ� تَۡرَ� ّّ ا ٱ ََ �َ

َ
ُ ��َ

ٍض  ُۡ ِضُ�ۡم ِ�َ ُۡ رِ َ� َۡ  ]٢:ارجرات[ ﴾يَ�ُۥ بِٱۡلَقۡوِل َكَج

‘‘েহ ঈমানদারগণ! েিামরা নবীর আওয়ােজর  পর েিামােদর 

আওয়াজ  ঁচু কেরা না এবং েিামরা িনেজরা পর�র েযমন 

 উ�ের কথা বল, িার সােথ েসকরকম  উ�ের কথা বেলা 

না।’’ [সূরা হজুরািঃ ২] 

৫. সু�ার যারা  কৃি অনুসারী িােদরেক িযাগ করা, িােদর 

গীিবি করা ও িােদরেক  পহাস করা। 

৬. নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর  বিংশয ও িার 

মু‘িজযাসমূহ স�েকর জান না রাখা।  

৭. �ীেনর মে য নানা  কার িবদ‘আি চাল করা।  
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েদখা যায়, অেনক েলাক ইবাদােির নােম নানািব  িবদ‘আি 

চালু কেরেছ আমােদর সমােজ। অথচ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়া সা�াম িবদ‘আি েথেক  �িেক সাব ান কেরেছন। 

এেদরেক যখন িবদ‘আি েছেড় েদয়ার আহবান জানােনা হয়, 

িখন িারা িবদ‘আিেক আেরা ংিভােব আঁকেড়  ের। 

৮. রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর স�েকর 

বাড়াবািড়ঃ 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম স�েকর বাড়াবািড়র 

অথর হেে িাঁেক নবুওয়াি ও িরসালােির  ে�র �ান েদয়া এবং 

অেনকেীে� আ�াহর  ণাবলীেি িাঁেক ংরীক করা ও িাঁর 

কােছ েদা‘আ করা, ংাফা‘আি চাওয়া ইিযািদ। অথচ সহীহ 

বুখারীর বণরনায় িিিন �য়ং বেলন, 

» 
َ
ُروِ�  ال َرتي  َكَمي ُ�طي طي

َ
ََّصيرَى أ َ�مَ  ا�ينَ  ا ََّمي َمري ِِ

نَي وَ
َ
 َ�بيدُ  َ�ُقولُوا َ�بيُدهُ  أ

 ِ َّ ُ  ا
ُ
 »َورَُسول
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‘‘েিামরা আমার স�েকর অিিররন কেরা না, েযমন 

নাসারাগণ অিিররন কেরেছ ইবনু মারইয়াম স�েকর। আিম েিা 

শ ূ আ�াহর বা�া। বরং েিামরা বেলা - (আিম) আ�াহর বা�া 

ও িাঁর রাসূল।’’ 

সুনান আিব দা েদ একিি হাদীেস বলা হেয়েছ, নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন, 

 »كغتم حيث تبلاِ صالت�م وِن ع وصلوا يداع ربي تعلوا ال«

‘‘েিামরা আমার কবরেক  ৎসব�েল পিরণি কেরা না, আর 

আমার  পর সালাি পড়। েকননা েিামরা েযখােনই থাক 

েিামােদর সালাি আমার কােছ েপৗেছ।’’ [সহীহ সুনান আিব 

দা দ, হাদীস নং ২০৪২] 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসিলেমর বণরনায় িিিন আেরা বেলন,  

ُ  َعنَ لَ « َّ َُهودَ  ا
ي
ََّصيرَى ال َُذوا َوا

ّ
نيِبيَيئِِهمي  ُ�بُورَ  اَ

َ
ِجًدا أ  »َمسي
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‘‘আ�াহ লানি করন ইহদী ও নাসারােদরেক, িারা িােদর 

নবীেদর কবরেক মাসিজদরেপ �হণ কেরেছ।’’ [সহীহ বুখারী, 

হাদীস নং ১৩৩০, সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ১২১২] 

৯. রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর  পর সালাি ও 

দরদ পাঠ না করাঃ 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর  পর দরদ পাঠ 

খুবই  ররপূণর একিি কাজ। অথচ িার নাম  উারণ কের 

অথবা শেন অেনেকই দরদ ও সালাম পাঠ কের না। িিরিমযীর 

একিি বণরনায় রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলন, 

‘‘ঐ বযিির নাক  ুিল  ুসিরি েহাক যার কােছ আমার 

 েল�খ করা হয় িক� েস আমার  পর সালাি পাঠ কেরিন।’’  

িিরিমযী অনয আেরকিি বণরনায় িিিন সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 

সা�াম বেলন,  

‘‘কৃপণ ঐ বযিি, যার কােছ আমার নাম  ে�খ করা হয় 

অথচ েস আমার  পর সালাি পাঠ কেরিন।’’ 
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 পেরাি িবষেয়র সব েলাই রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 

সা�ােমর মহ�েির পিরপি�। সুিরাং আজ যারা রাসূল সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�ামেক ভােলাবাসার ংরয়ী দািয়র পালন কের 

িনেজেদর ঈমােনর যথাথরিা স�েকর িনি�ি হেি চায়, িােদর 

 িচি  পেরাি দল দু’িির িচ�া-েচিনা ও কাযর্ম েথেক 

েবিরেয় আসা এবং ংরী‘আি িাঁর জনয ভােলাবাসার েয  পায়, 

 পকরণ ও  পাদান িন রারণ কেরেছ িা সিিযকারভােব অনুসরণ 

করা। ‘িাঁেক ভালবািস’ - মুেখ এ দাবী কের জীবেনর নানা েীে� 

িাঁেক ও িাঁর আদংরেক  েপীা করা েযমন ভােলাবাসার দাবীেক 

অসার  মািণি কের, েিমিন অিিিরি ভােলাবাসা  দংরন করেি 

িগেয় িাঁেক �শার সমপযরােয়  �ীি করাও অিয� গিহরি ও 

ংরী‘আেির দৃিশেি  িযাখযাি। 
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ইসলামী ংরী‘আি রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 

সা�ামেক েযভােব ভােলাবাসার িনেদরংনা আমােদরেক িদেয়েছ 

িনে� আমরা েস িবষয়িি িুেল  রিছঃ 

১. সকল মানেবর  পর রাসূলু�্াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 

সা�ামেক  া ানয ও ে��র েদয়াঃ 

আ�াহ িাঁর নবী মুহা�াদ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামেক 

সৃিশর আিদ ও অে�র সকেলর  পর ে��র িদেয়েছন। অিএব 

নবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম হেলন সবরেংষ নবী, নবীেদর 

েনিা ও সদরার। সহীহ মুসিলেমর একিি বণরনায় এেসেছ, নবী 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন,  

َ  إِنّ « َّ َطَف  ا ِ  ِمني  ِكغَينَ َ  اصي
َ
َميِ�يَل  َول َطَف  إِسي يًشي َواصي  ِكغَينَ َ  ِمني  رَُر�

َطَف  يٍش  ِمني  َواصي يِ�  َهيِشمٍ  نَِ�  رَُر� َْ َط  »َهيِشمٍ  نَِ�  ِمني  َواصي

‘‘আ�াহ ইসমাঈেলর স�ান েথেক িকনানােক চয়ন কেরেছন 

এবং িকনানা েথেক কুরাইংেক িনবরাচন কেরেচন। আর কুরাইং 
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েথেক চয়ন কেরেছন বনু হািংমেক এবং আমােক চয়ন কেরেছন 

বনু হািংম েথেক।’’ [সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ৬০৭৭] 

সহীহ মুসিলেমর আেরকিি বণরনায় রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়া সা�াম বেলেছন,  

نَي«
َ
ِ  َسيّدُ  أ

َ
مَ  آَدمَ  َول ِقيَيَم ِ  يَوي

ي
َر  ال ّوُل َوَال وَخي

َ
ُّ  َمني  َوأ ُ  َ�غيهُ  يَّيَش َقبي

ي
ّوُل  ال

َ
 َوأ

ّوُل  َشيوِعٍ 
َ
عٍ  َوأ ّْ  »ُمَش

‘‘আিম আদম স�ােনর েনিা এবং এেি েকান অহংকার 

েনই। আর আিম ঐ বযিি  থম যার কবর িবদীণর হেব,  থম 

িযিন ংাফা‘আিকারী হেব এবং  থম যার ংাফা‘আি কবুল করা 

হেব।’’ 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর ে��েরর আকীদা, 

মেন-মগেজ  ারণ করার অথরই হল িাঁর  িি ��া, ভােলাবাসা, 

স�ম েপাষণ করা এবং িােক যাবিীয় স�ান ও মযরাদা েদয়া। 
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২. সকল েীে� রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর 

সােথ আদব ও িংশাচার রীা করাঃ 

িন� বিণরি রেপ রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর 

সােথ িংশাচার রীা করা যায়।  

ক.  পযুি বাকয �ারা িার  ংংসা করা। এেীে� আ�াহ 

রাববুল আলামীন েযভােব িার  ংংসা কেরেছন এবং রাসূল 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম �য়ং িাঁর িনজ স�েকর বলার 

জনয যা িংিখেয় িদেয়েছন, িাই হেলা িাঁর  ংংসা করার জনয 

সেবরা�ম অিভবযিি। সালাি ও সালাম েপেংর মা যেম এ কাজিি 

অিি  �মভােব আদায় হয়। আ�াহ বেলন,  

َلوا  َعلَۡيهِ ﴿ ََ ِيَن َءاَمُنوا   ّّ ا ٱ ََ �َ
َ
ُ ��َ ۚ ِ  ٱَِّ�ّ

َلوَن َ�َ َُ َتُهۥ يُ ۥَ ِ �ه ََ َ َوَم َّ إِّن ٱ
 ]٥٦:األحزاب[ ﴾٥وََسّلُِموا  �َۡسلِيًما 

‘‘িন�য়ই আ�াহ ও েফেরংিাগণ নবীর  পর সালাি েপং 

কেরন, েহ ঈমানদারগণ! েিামরাও িার  পর সালাি ও সালাম 

েপং কর।’’ [সূরা আহযাবঃ ৫৬] 
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সালাি ও সালাম রাসূেলর �িি বণরনার েীে� সেবরা�ম 

বেলই িাংাহদ, খুিবা, সালািুল জানাযা, আযােনর পর ও েয 

েকান েদা‘আর সময়সহ আেরা বহ ইবাদােি িা েপং করার 

িনয়ম কের েদয়া হেয়েছ; বরং িার  পর সালাি ও সালাম েপং 

আলাদাভােবই একিি ইবাদাি িহেসেব �ীকৃি। 

খ. রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর মযরাদা, ফযীলি, 

 বিংশয, মু‘িজয়া ও সু�াহ িনেয় আেলাচনার মা যেম িাঁেক েবংী 

েবংী �রণ করা। মানুষেক িাঁর সু�াহ স�েকর ওয়ািকবহাল 

করা, িাঁর স�ান, মযরাদা ও  �েির  পর িাঁর অি কার 

স�েকর সেচিন কের েিালা, িাঁর সীরািেক সদাপাঠয িবষয় 

ব�েি পিরণি করা। এর মা যেম আমােদর  দেয় িাঁর  িি 

��ােবা  সদা জাগরক থাকেব। 

গ. শ ু ‘মুহা�দ’ নােম িােক  ে�খ না করা, বরং এর সােথ 

‘নবী’ বা ‘রাসূল’ সংেযাজন কের সালাি ও সালাম পাঠ করা। 

আ�াহ বেলন,  
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لُوا  ُدَ�ٓ ّ� َ�ۡ ﴿ ٗض َُ ُۡ ُِۡضُ�م َ� ۚ َء ٱرّرُسوِل بَۡيَنُ�ۡم َكُدَ�ٓءِ َ�  ]٦٣:اَور[ ﴾ا

‘‘েিামরা এেক অপরেক েযভােব ডাক, রাসূলেক েিামােদর 

মে য েসভােব আহবান কেরা না।’’ [সূরা নূরঃ ৬৩] 

ঘ. মসিজেদ নববীেি েক  এেল এ মসিজেদর আদব রীা 

করা, িবেংষ কের িাঁর কবেরর পােং এেস �র  উ না করা। 

 মর রািদয়া�াহ আনহ একদল েলাকেক এজনয খুব সিকর 

কেরিছেলন। পাংাপািং িাঁর ংহর মদীনা মুনাওয়ারার স�ান রীা 

করাও অপিরহাযর। 

ঙ. িাঁর হাদীেসর  িি যথাযথ স�ান  দংরন, হাদীস েংানার 

সময়   যর ও আদেবর পিরচয় েদয়া, হাদীস েংখার  িি 

অনু ািণি হওয়া। এেীে� এ  �েির  থম  জ�সমূেহর 

আদংর অনুসরণ করা বাানীয়। 
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৩. রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম েয সব িবষেয় 

সংবাদ িদেয়েছন িা সিয বেল  িিপ� করাঃ 

এসব িবষেয়র মে য  ররপূণর হল- ঈমােনর েমৗিলক 

িবষয়সমূহ, �ীেনর েমৗল ্সসমূহ, অিীি, বিরমান ও ভিবষযি 

স�েকর িাঁর েদয়া যাবিীয় সংবাদ ইিযািদ। িাঁর সিযিা স�েকর 

আ�াহ বেলন,  

ُبُ�ۡم َوَما َغَوٰى  ١َوٱَّۡجِم إَِذا َهَوٰى ﴿ َِ ا ََ َوَما يَنِطُق َعِن  ٢َما َضّل 
َوى�  ََ ۡ  ]٤-١:اَجم[ ﴾٤إِۡن ُهَو إِّ� وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  ٣ٱر

‘‘ংপথ িারকার, যখন িা অ্ যায়। েিামােদর সাথী 

(মুহা�দ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম)  �শ হনিন  এবং 

িব�া�ও হনিন। িিিন  বৃি�র বংবিরী হেয় েকান বিবয  দান 

কেরনিন। এেিা শ ুই ওহী, যা িাঁর কােছ ে িরি হয়।’’ (সূরা 

নাজমঃ ১-৪) 
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আর রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর েদয়া 

সংবাদেক অসিয বলা ও এেক েকান অপবাদ েদয়া হল স�ূণর 

কুফুরী ও মারা�ক অিংশিা, যার েকান ীমা আ�াহর কােছ 

েনই। আ�াহ বেলন,  

ِي ﴿ ّّ ِديَق ٱ ُۡ ِٰ�ن تَ ََ ِ َو َّ ٰى ِمن ُدوِن ٱ ن ُ�ۡ�َ�َ
َ
َٰذا ٱۡلُقۡرَءاُن أ َٰ َوَما َ�َن 

ي ُِ ََ �ِيهِ ِمن ّرّبِ ٱۡلَ�ٰلَِمَ� َ�ۡ�َ يََديۡهِ َوَ�ۡ� ۡۡ َِ َ� َر ٰ ََ ۥِ
ۡم َ�ُقورُوَن  ٣َل ٱلۡ

َ
أ

تُوا  �ُِسوَر�ٖ 
ۡ
ٮُٰهۖ قُۡل فَُ ُتم ّمِن ُدوِن ٱ ٱۡ�َ�َ ُۡ ِ إِن ُكنُتۡم ّمِۡثلِهِۦ َوٱۡدُعوا  َمِن ٱۡسَتَط َّ

ِيُطوا  بُِِۡلِمهِۦ َورَّما ٣ َ�ِٰد�ِ�َ  ُُ   بَۡل َكّذبُوا  بَِما رَۡم 
ۡ
ََ َكّذَب يَأ ِ ٰر ََ ۥۚ َك وِۡلُُه

ۡ
َِۡم تَأ ِ ت

ٰلِِمَ�  َّ ُُ ٱل ٰقَِب ََ ََ َ�َن  ۡر َكۡي ُُ َِۡمۖ فَٱن ِيَن ِمن َ�ۡبلِ
ّّ  ]٣٩-٣٧:يو�س[ ﴾٣ٱ

 ‘‘আর এ কুরআন েিা আ�াহ ছাড়া অনয কােরা েথেক রিচি 

নয়, বরং এ হেে িার পূবরবিরী ��সমূেহর সিযিা 

 িিপাদনকারী এবং েস �ে�র িবংদ িববরণ যা রাববুল 

আলামীেনর পী েথেক সে�হািীিভােব অবিীণর। িারা িক বেল 

েয, েস িা রচনা কেরেছ? বল, িাহেল েিামরা এর অনুরপ 

একিি সূরা িনেয় এস এবং েিামােদর সা যানুযায়ী আ�াহ ছাড়া 
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অনযেদরেক ডাক, যিদ েিামরা সিযবাদী হেয় থাক। বরং েয জান 

িােদর আয়ের েনই েস স�েকর িারা িমথযাচার করেছ....।’’(সূরা 

ই নুসঃ ৩৭-৩৯) 

ইমাম ইবনুল কাইেয়ম বেলন, ‘‘রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 

ওয়া সা�ােমর সােথ িংশাচািরিার সবেচেয়  ররপূণর অংং হল- 

িাঁর সবিকছু পিরপূণরভােব েমেন েনয়া ও িাঁর িনেদরেংর আনুগিয 

করা, িাঁর েদয়া সব সংবাদ সিয বেল েমেন েনয়া এবং েখয়ােলর 

বংবিরী হেয় যুিির খািিের িা  িযাখযান না করা িকংবা েকান 

সংংেয়র কারেণ িােি সে�হ  কাং না করা অথবা অনয 

েলাকেদর মিামি ও বুি�বৃি�ক িনযরাসেক িাঁর  পর  া ানয না 

েদয়া।’’ [মাদািরজুস সােলকীন ২/৩৮৭] 

৪. িারঁ ইে�বা করা, আনুগিয েপাষণ ও িারঁ িহদায়ােির 

আেলােক পিরচািলি হওয়াঃ 

এ স�েকর আ�াহ িা‘আলা বেলন,  
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َسَنُٞ ّلَقۡد َ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل ٱ ﴿ ََ ۡسَوةٌ 
ُ
ِ أ َ َوٱۡ�َۡوَم ٱ�ِخَر  َّ َّ رَِّمن َ�َن يَرُۡجوا  ٱ

َ َكثِ�ٗ  َّ  ]٢١:األحزاب[ ﴾ ٢� َوَذَكَر ٱ

 ‘‘িন�য় রাসূলু�াহর মে য েিামােদর জনয রেয়েছ  �ম 

আদংর, িবেংষ কের ঐ বযিির জনয েয আ�াহ ও েংষ িদবেসর 

আংা েপাষণ কের এবং আ�াহেক েবংী কের �রণ কের।’’ [সূরা 

আহযাবঃ ২১] 

ইমাম ইবনু কাসীর বেলন, ‘‘সকল কথা, কাজ ও অব�ায় 

রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামেক অনুসরেণর েীে� 

এ আয়ািিি একিি েমৗিলক দলীল।’’ [িাফসীরল কুরআিনল 

আযীম: ৩/৪৭৫] 

অনয� আ�াহ িা‘আলা আেরা বেলন,  

َِۡم ﴿ ََ َعلَۡي رَۡسۡلَ�ٰ
َ
ٓ أ ٰ َ�َما َّ ۖ َوَمن تََو َ َّ َااَ  ٱ

َ
ّمن يُِطِٱ ٱررُّسوَل َ�َقۡد أ

 ُٗ �ِي  ]٨٠:الّسيء[ ﴾٨ا ََ



26 

 

 ‘‘েয বযিি রাসূেলর আনুগিয কের েস আ�াহর আনুগিয 

করল। আর েয পৃ�  দংরন করল আিম েিা েিামােক িােদর 

েহফাযিকারী রেপ ে রণ কিরিন।’’ [সূরা িনসাঃ ৮০] 

ِاي﴿
َ
ِيَن َءاَمُنٓوا  أ ّّ ا ٱ ََ �َ

َ
ُ ۡمرِ ِمنُ�ۡمۖ َ��

َ
َِ ٱۡ� و 

ُ
وا  ٱرّرُسوَل َوأ ُُ ِاي

َ
َ َوأ َّ وا  ٱ ُُ

ءٖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�تُ  ِ َوٱۡ�َۡوِم فَُرَدوهُ إَِ� ٱ ۡم ِ� َ�ۡ َّ ِمُنوَن بِٱ ۡۡ ِ َوٱرّرُسوِل إِن ُكنُتۡم تُ َّ

ََ َخۡ�ٞ  ِ � َ�ٰر وًِۡ�  ٱ�ِخرِ
ۡ
َسُن تَأ َۡ

َ
 ]٥٩:الّسيء[ ﴾٥َوأ

 ‘‘েহ ঈমানদারগণ! েিামরা অনুসরণ কর আ�াহর এবং 

অনুসরণ কর রাসূেলর; আর েিামােদর মে য যারা  লুল আমর 

িােদর। আর যিদ েিামরা েকান িবষেয় িবি�ায় িল� হও, 

িাহেল আ�াহ ও রাসূেলর (সমা ােনর) িদেক িফের আস, যিদ 

েিামরা ঈমান েপাষণ কের থাক আ�াহ ও েংষ িদবেসর  িি। 

এিাই পিরণােমর িদক িদেয় সেবরা�ম ও সু�রিম।’’ [সূরা িনসাঃ 

৫৯] 

এ  সে� রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�াম িনেজই 

অসংখয হাদীেস  ররপূণর বিবয েপং কেরেছন। 
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৫. রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর সু�ােির িব ান 

ি� াহীন িচে� েমেন েনয়াঃ 

এ িবষয়িি রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামেক 

ভােলাবাসার অনযিম একিি মানদদ। এর বা্বায়ন না হেল 

ভােলাবাসা েিা নয়ই বরং ঈমােনর দাবীও েক  করেি পাের না। 

েসিিই আ�াহ বেলেছন এভােব,  

ََ َ� يُ ﴿ ِ ّّ ُُّم َ� َ�ُِدوا  ِ�ٓ فََ� َوَر ۡم  َُ َجَر بَۡيَن ََ ََ �ِيَما  ُِمو ۥّ َ ُُ  ٰ َّ ََ ِمُنوَن  ۡۡ

رَجٗ  ََ َِۡم  نُ�ِس
َ
 ]٦٥:الّسيء[ ﴾ ٦ا ا ّمِّما قََضۡيَت َو�َُسّلُِموا  �َۡسلِيمٗ أ

 ‘‘েিামার রেবর ংপথ! কীণও নয়, িারা ঈমানদার হেব না 

যিীণ না িারা েিামােক িনেজেদর ম যকার বাদানুবােদর েীে� 

হকুমদািা িহেসেব েমেন েনয়, অিঃপর িুিম েয িমমাংসা কের 

দাও িােি িােদর মেন েকান ি� া িারা রােখ না এবং 

পিরপূণরভােব েমেন েনয়।’’ [সূরা িনসাঃ ৬৫] 

ইমাম ইবনু িাইিময়া রিহমাহ�াহ বেলন, ‘‘যারা নবী সা�া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�ােমর সু�াি েথেক েবর হেয় যায়, আ�াহ 
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িনেজ িাঁর পিব� স�ার কসম কের বেলেছন েয, িারা ঈমানদার 

নয়।’’ [মাজমু আল ফািাওয়া ২৮/৪৭১] 

৬. রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর পেী 

অব�ান েনয়াঃ 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামেক মহ�ি করার 

একিি খুব  ররপূণর ও বড়  পায় হেে িাঁর পেী অব�ান েনয়া 

ও িাঁেক সাহাযয করা। আ�াহ বেলন,  

َِۡم يَبَۡتُغو﴿ ِ ۡمَ�ٰر
َ
ۡخرُِجوا  ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ

ُ
ِيَن أ ّّ ِٰجرَِۡن ٱ ََ َن فَۡضٗ� رِۡلُ�َقَرآءِ ٱرُۡم

ِٰدقُوَن  َّ ََ ُهُم ٱل ِ ه � َٓ و 
ُ
ۥٓۚ أ َ َورَُسوَ�ُ َّ وَن ٱ َۡنُوُ ِ َورِۡضَ�ٰٗنا َو َّ  ﴾٨ّمَِن ٱ

 ]٨:ارش[

‘‘েয সকল দির� মুহািজরেক িার বাস�ান ও স�ি� হেি 

বিহ�ৃি করা হেয়েছ, যারা আ�াহর অনু�হ ও স�িশ  িযাংা 

কের এবং আ�াহ ও িাঁর রাসূলেক সাহাযয কের, িারাই হল 

সিযবাদী।’’ [সূরা হাংরঃ ৮] 
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রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর পেী অব�ান 

েনয়া ও িাঁেক সাহাযয করার েীে� চমৎকার ও সিিযকার সব 

 দাহরণ েপং কেরেছন িাঁরই ি য় সাহাবাগণ। আজেকর 

ে ীাপেি েযখােন িবিভ� েদেংর অমুসিলমগণ রাসূলু�াহ 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর িবরে� আ্মণা�ক কথা 

বলেছ, েসখােন আমােদর  িচি িার  িিবাদ করা এবং নবী 

সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর পেী অব�ান েনয়া। অিএব 

রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর আেদেংর সারব�া িুেল 

 রা ও মানুষেক িা েমেন েনয়ার আহবান জানােনাই হল মূলি 

আজেকর ে ীাপেি রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামেক 

সাহাযয করার অথর। 

৭. রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ামেক মহ�ি করার 

আেরকিি  পায় হল িারঁ ি য় সাহাবােদরেক ভােলাবাসা ও 

িােদর পেী অব�ান েনয়া, িােদরেক আমােদর আদংর িহেসেব 

�হণ ও িােদর সু�ােির অনুসরণ করা। আল কুরআেনর বহ 

আয়ােি আ�াহ িা‘আলা সাহাবােদর  বিংশয িুেল  েরেছন এবং 
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িােদর  ণা ণ বণরনা কেরেছন ও িােদর  িি িিিন েয স�শ েস 

েঘাষণাও িদেয়েছন।  কৃিপেী সাহাবাগেণর  িি ভােলাবাসা 

েপাষেণর মা যেম বযিির মে য রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 

সা�ােমর  িি ভােলাবাসা আেরা পাকােপাি হয়। 

৮. রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া সা�ােমর সু�ােির  চার 

ও  সার করা িারঁ  িি ভােলাবাসা েপাষেণর অনযিম একিি 

 পায়। িনেজর জীবেন সু�ািেক বা্বায়ন না কের এবং 

সু�ােির  চার  সােরর জনয েকানরপ েচশা না কের শ ু 

েমৗিখকভােব িাঁেক ভােলাবাসার দাবী করেলই িাঁর  িি 

ভােলাবাসা েপাষণ করা হয় না- িবষয়িি সবার কােছই �শ। 

আজ আমােদর সমােজ েযখােন সু�াি ও িবদ‘আেির এক অ�ুি 

সংিম�ণ ঘেিেছ, অথবা েযখােন মানুষ  িিিনয়ি সু�াি েথেক 

দূের সের যােে, িকংবা িথাকিথি কিিপয় আ ুিনক িংিীিরা 

সু�ােির  িি িািেলয  দংরন করেছ, েসখােন সিিযকার 

সু�ােির িবপুল  চার ও  সার রাসূল সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 
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সা�ােমর ভােলাবাসার দাবীদারেদর  পর এক অপিরহাযর কিরবয 

হেয় দাঁিড়েয়েছ। 

পিরেংেষ এ কথা বেল েংষ করেবা েয, আ�াহ েযন আমােদর 

সকলেক জানা, েবািা ও আমল করার মা যেম আমােদর ি য় 

েনিা পৃিথবীর সবরে�� মানব, মহানবী সা�া�াহ আলাইিহ ওয়া 

সা�ামেক  কৃি অেথরই ভােলাবাসার িাওফীক  িদেয় আমােদর 

ঈমানেক পিরপূণর কের েদন। আমীন। 


