
রিসালাত অকু্ষন্ন িাখতত নবীরিি ملسو هيلع هللا ىلص ববরিষ্ট্য 
 

উম্মী নবী: 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম হিললন উম্মী নবী। আরহব ভাষায সাধারণত উহম্ম 
বলা হয এমন ললাকলক, হিহন হলখলত-পড়লত হকিংবা হহলসব করলত জালনন না। এই ববহিষ্ট্যগুললা 
সাধারণ মানুলষর মলধয দবুবলতা হকিংবা লকান কমহত হহলসলব ধরা হললও রসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহহ ওযাসাল্লাম এর জনয হিল হবলিষ ববহিষ্ট্য বা ত ার মুহজজা। 
 

উম্মী িলের বািংলায হনধবাহরত লকান অর্ব লনই। লকননা উম্মী িলের অর্ব সাধারণত হনরক্ষরতা 
লবাঝাললও রসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযা সাল্লাম এর িালন এই িে প্রলযাগ করা সম্ভব নয। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লামলক, আল্লাহ সুবহানাহু ওযা তাআলা সৃষ্টিই কলরলিন 
এভালব; হতহন িত লেষ্ট্া কলর োইললও হলখলত হকিংবা পড়লত পারলতনই না।  
এর কারণ হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম লি কুরআনলক মানবজাহতর জনয 
হনলয এলসলিন, লস কুরআন িালত লকালনাভালবই প্রশ্নহবদ্ধ না হলয সম্পণূব হনরাপদ ভালব মানুলষর 
হনকট লপ  িালত পালর। লসই স্বালর্ব, আল্লাহ তাআলা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লামলক 
সম্পূণব মনুষয ইনপুট হবহীন কলরলিন, লিন আল্লাহ তাআলা হলত লপ্রহরত হরসালাত এর পর্ 
পহরষ্কার র্ালক এবিং দহুনযাবী সকল প্রভাব হলত হনরাপদ র্ালক। এর জনয তালক উহম্ম হকিংবা 
সম্পূণবভালব হনরক্ষর বলা হয।  
 
এই বযাপালর আল্লাহ সুবহানাহুওযা তা'যালা সূরা আনকাবুত এর 48 নিং আযালত বলললিন,  

ٍب َوََل تَُخطُّهُۥ بِيَِمينَِكَۖ إِذًا َّلٱْرتَاَب ٱْلُمْبِطلُونَ   َوَما ُكنَت تَتْلُو۟ا ِمن قَْبِلهِۦ ِمن ِكتََٰ

“তুহমলতা এর পূলবব লকান হকতাব পাঠ করহন এবিং স্বহলে লকান হদন হকতাব হলখহন লি, 
হমর্যাোরীরা সলেহ লপাষণ করলব।” (আনকাবুত-৪৮) 
 

এই আযালতর বযাখযায ইবলন কাসীর বলললিন,  
“এরপর মহান আল্লাহ স্বীয নবী (সঃ)-লক সলবাধন কলর বললনঃ লহ নবী (সঃ)! লতামার উপর এই 
হকতাব অবতীণব হওযার পূলবব তুহম লতা লতামার বযলসর একটা বড় অিংি এই কাহিরলদর মলধয 
অহতবাহহত কলরলি। সুতরািং তারা লতা ভালরূলপই জালন লি, তুহম ললখা পড়া জানলত না। সমে 
লগাত্র ও সারা লদিবাসী এ খবর রালখ লি, লতামার লকান আক্ষহরক জ্ঞান হিল না। এতদসলেও 



িখন তুহম এক োরুবাক সম্পন্ন ও জ্ঞানপূণব হকতাব পাঠ করলিা তখন লতা তা প্রকািয বযাপার লি, 
এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হলতই এলসলি। তুহম লতা একটি অক্ষরও কালরা কালি হিখহন, 
অতএব হক কলর তুহম এত বড় একটা হকতাব রেনা করলত পার? 

 

রাসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পলকব  এই কর্াটিই পূবববতীী  হকতাবসমূলহও হিল। লিমন কুরআন কারীলম 
ল াহষত হলযলিঃ 

ُسْوَل النٱبِیٱ ا  ٱبِعُْوَن الرٱ ْنِجْيلِ اَلٱِذْیَن یَت ىِة َو اَْلِ یٱ الٱِذْی یَِجدُْونَٗه َمْكتُْوبًا ِعْندَُهْم فِی التٱْورَٰ یَاُْمُرُهْم بِاْلَمْعُرْوِف َو  ١َْ٘لُم ِ

ىُهْم َعِن اْلُمْنَكرِ    یَْنهَٰ

অর্বাৎ “িারা আক্ষহরক জ্ঞান হবহীন রাসলূ ও নবী (সঃ)-এর অনুসরণ কলর, িার গুণাবলী তারা 
তালদর কালি হবদযমান তাওরাত ও ইঞ্জীলল লপলয র্ালক, লি তালদরলক ভাল কালজর আলদি ও 
মে কাজ হলত হনলষধ কলর।” (৭:১৫৭)” 
তািসীর ইবলন কাসীর ৮ম খণ্ড - ৫৭১ পৃষ্ঠা - ইসলাহমক িাউলেিন 

 
এ লর্লক লবাঝা িায লি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লামলক হরসালালতর জনযই 
আল্লাহ সুবহানাহুওযা তা'যালা উহম্ম হহলসলব গলড় তুললহিললন। 
 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম এর স্বাভাহবক ববহিষ্ট্য হলে পড়লত হলখলত না পারা। 
এই কারলণ হজবরাঈল আলাইহহস সালাম িখন প্রর্মবার লহরা গুহায ওহী হনলয এলস বলললন 
“আপহন পডু়ন” তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম বলললিন “আহম পড়লত পাহর 
না।”  
 
তলব িহদ লদখা িায, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম কখলনা পড়লত বা হলখলত 
লপলরলিন, তাহলল বুঝলত হলব লসটিও হিল ত ার মুহজজা। আল্লাহর পক্ষ লর্লক মুহুলতব র হবলিষ 
কুদরতী প্রকাি। 
  

লিমন, হুদাযহবযার সহিলত েুহিপত্র হলহখত হবার সময আলী রাহদযাল্লাহু তা'আলা আনহু 
হলখললন “من محمد رسول هللا“ আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ملسو هيلع هللا ىلص এর পক্ষ লর্লক এই েুহিলত স্বাক্ষর 
করা হলে। তালত কুরাইিরা আপহি জাহনলয বলললা, আমরা িহদ তালক আল্লাহর রাসলূ হহলসলব 
লমলন হনতাম তাহলল িুদ্ধ হকিংবা সহির লতা লকান প্রশ্নই হিল না। رسول هللا (আল্লাহর রাসলূ) 
িেটিলক লকলট হদলত হলব। আলী রাহদযাল্লাহু তা'আলা আনহু বলললন, আমার পলক্ষ কখনই 



এই رسول هللا (আল্লাহর রাসূল) িলের উপর কলম োলালনা সম্ভব নয। তখন রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম বলললন লি, ঠিক আলি, তুহম িখন কাটলত পারি না তাহলল 
আহম লকলট হদহে, এই বলল হতহন ملسو هيلع هللا ىلص েুহিপলত্র রসূলুল্লাহ িেটি কলম হদলয লকলট হদললন।  
(সিরাতুন নববী, রাগেব িারজানী, খন্ড-৩১, পৃষ্ঠা-১০) 
তার মালন লসই মুহূলতব র জনয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম পড়লত পারহিললন, িা 
মুহজজা হহলসলব গণয হলব। 
 

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম হলহখত লকান হকিু করলত না পারললও িহব হকিংবা 
দিৃয পড়লত পারলতন। লিমন, হমরালজর রজনী লর্লক লিরার পলর কুরাইিরা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহহ ওযাসাল্লামলক অহবশ্বাস কলর বাইতুল মুকাদ্দাস এর ববহিষ্ট্য লকমন তা জানলত োইলল, 
হজবরাঈল আলাইহহস সাল্লাম, তার (ملسو هيلع هللا ىلص) সামলন বাইতুল মুকাদ্দাস লক উপস্থাপন কলরন এবিং 
হতহন ملسو هيلع هللا ىلص তা লদলখ লদলখ বাইতুল মুকাদ্দাস এর জানালা, দরজা, িাদ সবহকিু হুবহু বলল হদললন। 
(সহিি বুখারী- ৪৭১০) 

 

এক হাদীলস বর্ণিত আলি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম একবার লসাজা একটি দাগ 
লটলন বলললন, “এটা হলে মানুষ” আর তার পালি আলরকটি দাগ লটলন বলললন, “এটি হলে তার 
আিা”, এর উপলর আলরকটি দাগ লটলন বলললন, “এটি হলে তার মৃতুয। মানুষ আকাঙ্ক্ষার 
লপিলন িুটলত িুটলত মৃতুয পিবন্ত লপ  লি িায, হকন্তু তার আকাঙ্ক্ষা লিষ হয না।”  
(হিরহিহি- ২৪৫৪) 

এর দ্বারা বুঝা িায, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহহসালাম হবহভন্ন অিংকন দ্বারা কর্া বুঝালত 
পারলতন এবিং হবহভন্ন হেত্র লদলখ বুঝলত পারলতন। 
 

সুরা জমুুযার হদ্বতীয আযালত আল্লাহ সুবহানাহুওযা তা'যালা বলললিনঃ  

تِهِ  نأُهمأ يَتألُو۟ا َعلَيأِهمأ َءايََٰ ِۦَن َرُسوًلا م ِ ي  ُم ِ َب َوٱْلِحْكَمةَ َوإِن َكانُو۟ا ِمن ُهَو ٱلَِّذى بَعََث فِى ٱْلأ يِهْم َویُعَل ُِمُهُم ٱْلِكتََٰ قَْبُل ۦ َویَُزك ِ

بِينٍ  ٍل مُّ
  لَِفى َضلََٰ

“রতরনই উম্মীতেি মতযয তাতেি একিনতক পাঠিতেতেন িাসলূ িূতপ যে তাতেি রনকট আবৃরি 
কতি ত াি আোত, তালদরলক পহবত্র কলর এবিং হিক্ষা লদয হকতাব ও হহকমাত; ইলতাপূলববলতা তারা 
হিল ল ার হবভ্রাহন্তলত।” 
 



এই আযালতর তািসীলর কুরতুবী বললন, উম্মী জাহতর মালন হলে, িারা হললখ না; কুরাইিরাও 
তাই হিল। মনসুর ইবলন ইব্রাহীম লর্লক হতহন বণবনা কলরন লি, “উম্মী লসই, লি পড়লত পালর হকন্তু 
হললখ না।” 
তার মালন লবাঝা িায উম্মী জাহত মালন হলে, িারা পড়লত পালর হকন্তু তালদর মলধয ললখাললহখর 
অভযাস হকিংবা সিংসৃ্কহত লনই/হিল না। 
ইহতহালস লদখা িায, আরবলদর মলধয ললখাললহখ প্রেলন হিল না। তারা সরাসহর মানুলষর কর্া, 
িতিত কহবতা, বিংি হলহপ, হবহভন্ন হহসাব মুখে কলর রাখত, হকন্তু হলখলতা না।  
 

আরব অঞ্চললর মানুষ ললখাললহখলত অভযে না র্াকার কারলণ তারা মুখেহবদযা লবহি পারদিীী  
হিল, িা ইসলালমর হরসালাত ও জ্ঞানভাোরলক টিহকলয রাখলত অলনক অবদান লরলখলি। 
 

ইমাম মাওযারহদ বলললিন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লামলক উম্মী নবী হহলসলব লিই 
গুনাগুন লদযা হলযলি এর লপিলন হতনটি কারণ রলযলি: 

1. তাওরাত এবিং ইহঞ্জললর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লামলক উম্মী নবী হহলসলব 
লিই পহরেয লদযা হলযলি, তার প্রমাণস্বরূপ। 

2. আলগর পযগবরলদর সালর্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লালমর সাদিৃযতা রক্ষা 
করার জনয। (ললখাললহখর প্রেলন খুব লবহি আলগর নয; রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 
ওযাসাল্লাম এর জলের হকিুকাল আলগ সম্ভবত। এজনয, নবীরা প্রায সকললই উম্মী 
হিললন) 

3. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম লি হকতাব তর্া আল কুরআন হনলয এলসলিন, 
লসই কুরআন সম্পলকব  িালত অহবশ্বাসীরা এই প্রশ্ন তুললত না পালর, লি এই এই এই হকতাব 
হতহন হনলজ হকিংবা অনয কালরা লর্লক হলহখলয এলনলিন। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহহ ওযাসাল্লামলক আল্লাহ সুবহানাহুওযা তা'যালা উম্মী হহলসলব লপ্ররণ কলরলিন। 

 

ইোরতম 

হরসালাতলক অকু্ষন্ন রাখলত আল্লাহ সুবহানাহু ওযা তা'আলা, রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 
ওযাসাল্লামলক হদ্বতীয লিই ববহিষ্ট্য হদলযহিললন তা হল, ইযাহতম হওযা। হপতৃলের িাযা িাড়াই 
জেগ্রহণ কলরলিন। এরপর হকিুহদলনর মলধযই তার মালযর িাযাও আল্লাহ সবুাহানাহু তাযালা 



তার লর্লক সহরলয লনন। এরপলর তার দাদা তার দাহযে হনলত না হনলতই তালকও আল্লাহ তা'আলা 
সহরলয লনন এবিং সববলিষ তার োো তার দাহযে হনলল তার হকিুহদলনর মলধযই হতহন প্রাপ্তবযস্ক হলয 
িান।  
আল্লাহ সুবহানাহুওযা তা'যালা এভালব এলকর পর এক দাহযেিীললর হাতবদল কলরলিন এজনয 
লি, হনর্দিষ্ট্ লকান মানুষ িালত রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম এর অহভভাবকলের 
জনয সাবযে না হয। বরিং আল্লাহ সুবহানাহুওযা তা'যালা হনলজই সরাসহর তার লদখভাল করলত 
পালরন এবিং লকউ িালত এই বলল প্রশ্ন করলত না পালর লি, লতামালক লতা লতামার দাদা গলড় 
তুলললিন, তাই তুহম তার কাি লর্লক এগুললা হিলখ আমালদরলক ওহীর কর্া বললিা।  
 

তলব মানুষ হহলসলব লবলড় ওঠার জনয নূনযতম সুলিাগটুকু আল্লাহ সুবহানাহু ওযা তা'আলা ত ালক 
হদলযলিন মা, দাদা, োো, দধু মা এলদর মাধযলম।  
 

রমাদান আল বুহত তার হিকহুস সীরাহ গ্রলের ৫১ এবিং ৫২ পৃষ্ঠায রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 
ওযাসাল্লাম এর ইযাহতম হওযার কারণ বললত হগলয বলললিন, তালক অহভভাবকহীন রাখা হলযলি 
িালত লকালনা মানুষ তার উপর দাহব না আনলত পালরন, লিমনটা মূসা আলাইহহস সালাম এর 
উপর লিরাউন দাহব এলনহিল লি, লতামালক আহম লালন পালন কলর বড় কলরহি আর তুহম এখন 
আমার হবরুলদ্ধ িুদ্ধ ল াষণা করলিা? 

এিাড়া তালক ইযাহতম হহলসলব পৃহর্বীলত পাঠালনার আলরকটি কারণ হলে, সারা হবলশ্ব িত 
ইযাহতম এলসলিন এবিং আসলবন তারা িালত অহভভাবকহীনতার জনয দঃুহখত না হয এবিং 
হীনমনযতায লভালগ। বরিং এই লভলব সান্তনা সাহস পায লি, আল্লাহর সবলেলয হপ্রয বাো, রাসূললু্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম হনলজও একজন এহতম হিললন, তাহলল আল্লাহ সুবহানাহুওযা 
তা'যালা আমালদর দ্বারাও হযলতা দ্বীলনর বড় লকান লখদমত কহরলয লনলবন। রসুলুল্লাহ সালালাহু 
আলাইহহ ওযাসাল্লাম হনলজলক প্রলতযক এহতলমর হপতা হহলসলব পহরেয হদলযলিন।  
(হিকহুস হসরাি, রিাদান বুিী। পৃষ্ঠা ৫০-৫১) 

 

 

আস-সারেক আল–আরমন 

আস-সাহদক অর্ব হলে সতযবাদী এবিং আল-আহমন অর্ব হবশ্বে।  



কুরাইিরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহস সালালমর হবরুলদ্ধ িত হমর্যাোর করললও তার এই 
গুণটি কখলনা অস্বীকার করলত পালরহন। সূিা েুমাি এি ৩৩ নং আোতত আল্লাহ সুবহানাহুওযা 
তা'যালা বলললিনঃ  

ئَِك ُهُم ٱْلُمتٱقُونَ 
ٓ ْدِق َوَصدٱَق بِِهۦٓۙٓ أُ۟ولََٰ   َوٱلٱِذى َجآَء بِٱلص ِ

“িারা সতয হনলয আগমণ কলরলি এবিং সতযলক সতয হহলসলব লমলন হনলযলি, তারাই লতা মুিাকী।” 
 

এরপর সূিা সাফফাত আোত ৩৭ নিং আযালত আল্লাহ সুবাহানাহু ওযা তাযালা 
আলরা  বলললিনঃ 

ِ َوَصدٱَق ٱْلُمْرَسِلينَ    بَْل َجآَء بِٱْلَحق 

“বরিং লস [অর্বাৎ মুহাম্মাদ (সা.)] সতয হনলয এলসলি এবিং (পূলবব আগমনকারী) রসূললদরলক 
সতযাহযত কলরলি।” 
 

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লালমর সতযবাহদতা গুলণর কারলণ হরসালালতর পূলবব তার 
আসল নামটি প্রায মুলিই হগলযহিল। কুরাইিরা িখন কাবা হনমবাণকালল হাজলর আসওযাদ 
স্থাপন হনলয হনলজলদর মলধয অন্তকব ললহ জহড়লয পলড়, তখন তারা হসদ্ধান্ত হনল তৃতীয লকান বযহি 
তালদরলক এই বযাপালর মীমািংসা কলর হদলব। এরই লপ্রহক্ষলত তারা বলল, আগামীকাল হনর্দিষ্ট্ ওই 
হগহরখাদ হদলয সববপ্রর্ম লি বযহি প্রলবি করলব, তার হসদ্ধান্তই আমরা গ্রহণ করব। পরহদন সকালল 
লদখা লগল, সববপ্রর্ম রসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম ওই হগহরখাদ হদলয আসললন। 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম লক লদলখ প্রলতযলকই সানলে বলল উঠল, এ লতা 
আমালদর আস-সারেক আল–আরমন চতল এতসতে। আমরা হনহিন্ত; তার হসদ্ধান্তই গ্রহণ 
করব।  
 

রসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص লহরা গুহায প্রর্মবার নবুযত প্রাপ্ত হবার পর, ভীত-সন্ত্রে অবস্থায লর্লক  লর হিলর 
খাহদজা রাহদযাল্লাহু তা'আলা আনহালক বলললন, “আহম খুব ভয পাহে, আমালক োদরাবৃত 
কলর দাও।” তখন খাহদজা রাহদযাল্লাহু তা'আলা আনহা বলললন, “আপহন ভয পালবন না এটা 
আপনার জনয কখলনাই ক্ষহতকর হকিু না। আল্লাহ কখলনাই আপনালক লাহিত, অপমাহনত 
হকিংবা কষ্ট্ লদলবন না। কারণ আপহন লতা আত্মীযতা-সম্পকব  রক্ষাকারী, সতযবােী, মানুলষর 
হবপদ লদখলল হনলজর ক ালধ তুলল লনন, লমহমানলক আপযাযন কলরন এবিং মুহসবত আসলল 
আপহন আলগ ঝ াহপলয পলড়ন।”  



এ বণবনায লদখা িালে, খাহদজা রাহদযাল্লাহু তা'আলা আনহা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 
ওযাসাল্লালমর সতযবাহদতার বযাপালর সাক্ষয হদলেন। 
(সহীহ বখুারী ৪৯৫৬ নিং, মুসনালদ আহমদ এবিং সহীহ মুসহলম  ১৬০নিং) 
 

উমর ইবনু হািস ইবনু হগযাস (রহঃ) ... ইবনু আব্বাস (রাঃ) লর্লক বর্ণিত। হতহন বললন, িখন এ 
আযাত ََوأَْنِذْر َعِشيَرتََك األَْقَربِين অবতীণব হল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম সািা 
(পববলত) আলরাহণ করললন এবিং ডাকলত লাগললন, লহ বনী হিহর! লহ বনী আদী! কুরাইিলদর 
হবহভন্ন লগাত্রলক। অবলিলষ তারা একহত্রত হল। লি হনলজ আসলত পারল না, লস তার প্রহতহনহধ 
পাঠাল, িালত লদখলত পায, বযাপার কী? লসখালন আবূ লাহাব ও কুরাইিগণও আসল। তখন 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম বলললন, বল লতা, আহম িহদ লতামালদর বহল লি, 
িত্রুসসনয উপতযকায এলস পলড়লি, তারা লতামালদর উপর অতর্কিলত আক্রমণ করলত উদযত, 
লতামরা হক আমালক হবশ্বাস করলব? তারা বলল, হ া আমরা আপনালক সববদা সতয লপলযহি। তখন 
হতহন বলললন, “আহম লতামালদর সম্মলুখ কঠিন িাহের ভয প্রদিবন করহি।” আবূ লাহাব (রাসলূ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম লক) বলল, সারাহদন লতামার উপর ধ্বিংস আসুক! এজনযই হক 
তুহম আমালদর একত্র কলরি? তখন নাহিল হয, “ধ্বিংস লহাক আবূ লাহালবর দ-ুহে এবিং ধ্বিংস লহাক 
লস হনলজও। তার ধন-সস্পদ ও তার উপাজব ন তার লকান কালজ আলসহন।” 
(সহীহ বখুারী ৪৭৭০ নিং এবিং সহীহ মুসহলম ৬০৮ নিং) 
 

এিাড়া, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লালমর সালর্ কুরাইিলদর েরম হবলরালধর সমলযও 
তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লালমর বযাপালর আস-সাহদক আল–আহমন সাক্ষয 
হদলযলিন। লিমন,  
 

আবু সুহিযান হবন হারব এক সময িাম (হসহরযায) লদলি বযবসার উলদ্দলিয গমণ কলরহিললন। 
তখন লরামান সম্রাট হহরাহিযাস এক দল কুরাইি ললাকসহ তালক লডলক পাঠাললন। এই  টনা ঐ 
সময সিং টিত হলযহিল িখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযা সাল্লাম এবিং কুরাইি কালিরলদর 
মলধয লহাদাযহবযার সহি েলহিল। তারা ত ার হনকট উপহস্থত হললন।… 

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম এর বযাপালর আবু সুহিযান হবন হারব এবিং 
হহরাহিযালসর মলধয কলর্াপকর্লনর একপিবালয) 
হহরাহিযাসঃ ললাকটি বতব মালন িা বললি, লতামরা হক এর পূলবব কখলনা ত ার প্রহত হমর্যাবাদীতার 
অহভলিাগ কলরলিা? 



আবু সুহিযানঃ না। 
হহরাহিযাসঃ হতহন হক ওযাদা ভঙ্গ কলরন? 

আবু সুহিযানঃ না। তলব বতব মালন আমরা ত ার সালর্ একটি সহিলত আবদ্ধ আহি। জাহননা হতহন 
এলত হক করলবন।…  

অতঃপর সম্রাট লদাভাষীলক বলললনঃ “আহম লতামালক প্রশ্ন কলরহিলাম, বতব মালন হতহন িা 
বললিন, ইহতপূলবব লতামরা হক কখনও ত ার উপর হমর্যাবাদীতার অহভলিাগ কলরি? তুহম বললিঃ 
না। তাই আহম হবশ্বাস কহর লি, মানুলষর সালর্ হমর্যা বলা লিলড় হদলয হতহন আল্লাহ সম্পলকব  
কখনও হমর্যা বললত পালরন না… 

আহম লতামালক প্রশ্ন কলরহিলাম, হতহন হক অঙ্গীকার ভঙ্গ কলরন? তুহম বলললিাঃ না। প্রকৃতপলক্ষ 
রাসূলগণ এরূপই হলয র্ালকন। তারা কখনও অঙ্গীকার ভঙ্গ কলরন না।” 
(আিংহিক - মুখতাসার সহীহ আল-বুখারী - ৭) 
 

এমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম হনলজই বলললিন, 
ٍ أن تكوَن له خائنةُ األعينِ إنه َل ینبغي لن  بي 

লকান নবীর পলক্ষ লোলখর পললকর লখযানত করা লিাভা পায না।  
(সুনান আব ূদাউদ ৪৩০৮ - ইসলাহমক িাউলেিন, এিাড়া ইবলন আবী িাইবা, নাসাযী ও বাজ্জালর হাদীসটি এলসলি) 
 

 

তাই লবাঝা িায, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম “সাহদক” হওযার পািাপাহি 
“আহমন”ও হিললন।  
  

মক্কার সকলল (মুিহরক মুহমন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লালমর কালি তালদর ধন-
সম্পদ জমা রাখলতন। লসই মক্কার মুিহরকরা িখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লামলক 
হবহভন্ন কষ্ট্ লদযার মাধযলম, তার হনলজর হভলটমাটি লর্লক তালক সলর লিলত বাধয কলরহিল এবিং 
মুসহলমলদর হনিবাতন কলর সম্পদ হিহনলয হনহেল। ঠিক লসই মুহূলতব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহহ ওযাসাল্লাম প্রহতলিাধ পরাযন হিলয ললালকলদর গহেত সম্পদ গুললা হনলয িানহন। বরিং 
হতহন তখন তার স্থালন আলী রাহদযাল্লাহু তা'আলা আনহু লক লরলখ িান, লিন হতহন সকললর 
গহেত আমানত তর্া সম্পদগুললা ললাকলদর হনকট হিহরলয হদলত পালরন। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম “আহমন” হহলসলব েরম হবশ্বেতার প্রমাণ সউুচ্চ কলরন।  
 



এিাড়া নবুওযালতর পূলবব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম, খাহদজা রাহদযাল্লাহু 
তা'আলা আনহার সালর্ বযবসা করার সময আমানলতর সলববাচ্চ পরাকাষ্ঠা প্রমাণ কলরহিললন। 
িার িলল তার নাম হলয িায “আস-সাহদক আল–আহমন”। 
 

কালিররা, রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লামলক িাদগু্রস্থ, গণক, কহব এসব অপবাদ 
হদললও কখলনাই তালক এই গুলণর কারলণ হমর্যাবাদী হহলসলব সাবযে করলত সক্ষম হযহন।  
 

আব্দলু্লাহ 
আেলু্লাহ অর্ব হলে আল্লাহর বাো বা দাস।  
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম এর সকল উপাহধর মলধয সলববাচ্চ হল আব্দলু্লাহ। 
কারণ, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম, রসূল হওযার আলগ তালক “আে” হলত হলযলি। 
তাই, আমরা িাহাদাত পাঠ করার সময বহল, “মুহাম্মাদান আবদহুু ওযারাসলুূহু” আলগ আেনু 
কর্াটার সাক্ষয হদলয এরপলর আমরা বহল রাসলুলু্লাহ।  
 

সূরা বাকারা ২৩ নিং আযালত আল্লাহ সুবহানাহু ওযা তা'আলা ত ার সববালপক্ষা হপ্রয বাোলক 
“আেনু” বলল পহরেয কহরলয হদলয বলললিন:  

ثِْلهِۦ َوٱْدُعو۟ا ُشَهدَآَءُكم م ِ  ن م ِ ْلنَا َعلَىَٰ َعْبِدنَا فَأْتُو۟ا بُِسوَرةٍ م ِ ا نَزٱ مٱ ِدقِينَ َوإِن ُكنتُْم فِى َرْیٍب م ِ ِ إِن ُكنتُْم َصَٰ ن دُوِن ٱَّللٱ   

“আহম আমাি বান্দাহর প্রহত িা নাহিল কলরহি তালত লতামালদর লকান সলেহ র্াকলল লতামরা 
তার মত লকান সূরাহ এলন দাও আর লতামরা িহদ সতযবাদী হও, তলব আল্লাহ িাড়া লতামালদর 
সকল সাহািযকারীলক আহবান কর।” 
 

তদ্রুপ সূরা আল কাহাি এর প্রর্ম আযালত বলললিন: 
َب وَ  ِ ٱلٱِذٓى أَنَزَل َعلَىَٰ َعْبِدِه ٱْلِكتََٰ لَْم یَْجعَل لٱهُۥ ِعَوَجا  ٱْلَحْمدُ َّلِلٱ   

“সমে প্রিিংসা আল্লাহরই হিহন ত াি োতসি প্রহত এই হকতাব অবতীণব কলরলিন এবিং এলত হতহন 
অসঙ্গহত রালখনহন।” 
 

আল্লাহ সুবহানাহুওযা তা'যালা পৃহর্বীর সকল মানুষলদর মলধয লিসব উপহার হদলযলিন তার মলধয 
সববলেষ্ঠ উপহার হল “আল ইসরা ওযাল হমরাজ”, িা হতহন ত ার হপ্রয বাোলক (মুহাম্মাদ ملسو هيلع هللا ىلص) 
হদলযলিন। লসই উপহালরর কর্া বণবনা করলত হগলয আল্লাহ সুবহানাহু ওযা তা'আলা সূরা ইসরার 
প্রর্ম আযালত বলললিন: 



  َ َن ٱۡلَمۡسِجِد ٱۡلَحَراِم إِلَى ٱۡلَمۡسِجِد ٱأۡل َن ٱلٱِذٓى أَۡسَرىَٰ بِعَۡبِدهِۦ لَۡيًًل م ِ  إِنٱهُۥ ُهَو ُسۡبَحَٰ
ٓۚٓ تِنَا َرۡكنَا َحۡولَهُۥ ِلنُِریَهُۥ ِمۡن َءایََٰ ۡقَصا ٱلٱِذى بََٰ

  ٱلسٱِميُع ٱۡلبَِصيرُ 

“পহবত্র ও মহহমাময হতহন হিহন ত াি বান্দাতক রালত ভ্রমণ কহরলযহিললন মাসহজদলু হারাম হলত 
মাসহজদলু আকসায, িার পহরলবি আহম কলরহিলাম বারাকাতময, তালক আমার হনদিবন 
লদখালনার জনয; হতহনই সববলোতা, সববদ্রষ্ট্া।” 
 

এভালব আল্লাহ সুবহানাহু ওযা তা'আলা ত ার হপ্রয রসুললক “আেনু” বলল পহরেয কহরলয 
হদলযলিন।  
 

“ইবন ু‘আব্বাস (রাঃ) হলত বর্ণিত। হতহন ‘উমার (রাঃ)-লক হমবালরর ওপর দ াহড়লয বললত শুলনলিন 
লি, আহম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম-লক বললত শুলনহি, লতামরা আমার প্রিিংসা 
করলত হগলয বাড়াবাহড় কলরা না, লিমন ‘ঈসা মারইযাম (আঃ) সম্পলকব  হিস্টানরা বাড়াবাহড় 
কলরহিল। আহম ত ার বাো, তাই লতামরা বললব, আল্লাহর বাো ও ত ার রাসূল।” (সহীহ বুখারী 
আধুহনক প্রকািনীঃ ৩১৯০, ইসলাহমক িাউলেিনঃ ৩১৯৯)  
(মুসনাদ আহমাদ-১৬৪, ৩৩১)  
 

এিাড়া এক হবখযাত হাদীলস আলযিা রাহদযাল্লাহু তা'আলা আনহু হলত বর্ণিত আলি, রসূললু্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম বলললিন, িহদ আহম োইতাম তাহলল আমার সালর্ স্বলণবর পাহাড় 
েলত। আমার কালি একজন লিলরিতা “লসহিললন আল্লাহর পক্ষ লর্লক, িার আকার এই 
কাবার পুলরা েেরলক লেলক লদয। লসই লিলরিতা আমালক বলললন লি, আপনার রব আপনালক 
সালাম হদলেন। এরপর আপনালক একটি েলযজ হদলেন লি, আপহন োইলল একজন বাো নবী 
তর্া দাস নবী হলত পারলবন অর্বা বাদিাহ নবী।” তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ 
ওযাসাল্লাম হজব্রাইল এর হদলক তাকালল, হতহন ইিারায সম্মহত হদলয জানাললন, আপহন োইলল 
লিলকালনা একটি পিে করলত পারলবন, লকান সমসযা লনই আপনার জনয পহরপূণব এখহতযার 
রলযলি। তখন রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলললন, “আহম একজন বাো নবী হওযার 
জনয পিে করলাম।” 
এভালব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লামলক বাো নবী হহলসলব আখযাহযত করা হলযলি।  
 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম এর োো আবু তাললব ইসলালমর প্রোর-প্রসালর 
অলনক সাহািয করললও হনলজ কখলনা ঈমান আলননহন।  মৃতুযিিযায রসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহহ ওযাসাল্লাম তালক বলললন, আপহন শুধমুাত্র বলুন “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”। তখন হতহন 



হকিু বললত লেষ্ট্া করলল পালি র্াকা আবু জালহল এবিং আবু উমাইযার িযতাহনলত প্রভাহবত 
হলয িাহাদাত হলত হবমুখ হলয িান এবিং কালির অবস্থায মৃতুযবরণ কলরন। এই সম্পলকব  আল্লাহ 
সুবহানাহুওযা তা'যালা কাসালসর ৫৬ নিং আযাত নাহিল কলরন: 

َ یَْهِدى َمن یََشآُءۚٓ َوُهَو أَْعلَُم بِٱْلُمْهتَِدینَ  ِكنٱ ٱَّللٱ   إِنٱَك ََل تَْهِدى َمْن أَْحبَْبَت َولََٰ

“তুহম িালক ভালবাস, ইো করললই তালক সৎ পলর্ আনলত পারলবনা। তলব আল্লাহ িালক ইো 
সৎ পলর্ আলনন এবিং হতহনই ভাল জালনন কারা সৎ পর্ অনুসরণকারী।” 
এই আযালতর তািসীলর মুিাসহসরীনগণ বললন, আল্লাহ তাআলা রাসলূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহহ ওযাসাল্লাম এর হালত হহদাযালতর দাহযে লদনহন শুধুমাত্র এই কর্া লবাঝালনার জনয লি, 
আপহন একজন আল্লাহর দাস, বাো বা লগালাম।  
 

মাসুম ও মামুন 

“মাসুম” অর্ব হলে হনষ্পাপ হওযা। এর পািাপাহি আলরকটি নাম হলে “মামুন”; িার অর্ব হনরাপদ 
হওযা। 
মাসুম মালন “িালক পাপ জাতীয লকান হকিু িু লত পারলব না”, আর মামুন মালন হলে “হবপদ আপদ 
লর্লক হনরাপদ র্াকা।” 
আল্লাহু সুবহানাহুওযা তা'যালা সূরা মালযদার ৬৭ নিং আযালত বললন: 
َ ََل یَۡهِدى  ُ  یَۡعِصُمَك ِمَن ٱلنٱاِسِۗ إِنٱ ٱَّللٱ ب َِكَۖ َوإِن لٱۡم تَۡفعَۡل فََما بَلٱۡغَت ِرَسالَتَهُۚۥٓ َوٱَّللٱ ُسوُل بَل ِۡغ َمآ أُنِزَل إِلَۡيَك ِمن رٱ أَیَُّها ٱلرٱ

ٓ یََٰ

ِفِرینَ    ٱۡلقَۡوَم ٱۡلَكَٰ

“লহ রসূল! লতামার প্রহতপাললকর হনকট লর্লক িা লতামার প্রহত অবতীণব হলযলি তা প্রোর কর, িহদ 
না কর তাহলল তুহম ত ার বাতব া লপ  িালনার দাহযে পালন করলল না। মানুলষর অহনষ্ট্ হলত আল্লাহ্ই 
লতামালক রক্ষা করলবন, আল্লাহ কাহির সম্প্রদাযলক কক্ষলনা সৎপর্ প্রদিবন করলবন না।” 
এই  َیَۡعِصُمك লর্লক তার নাম হলযলি মাসুম। 
 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম বলললিন,  
ِ َعزٱ َوَجلٱ  ِ َشْيئًا فَُخذُوا بِِه فَإِن ِي لَْن أَْكِذَب َعلَى َّللاٱ  إِذَا َحدٱثْتُُكْم َعِن َّللاٱ

“আহম িহদ আল্লাহর পক্ষ লর্লক লকান কর্া বহল, তলব তা অকপলট গ্রহণ কলরা। লকননা আহম 
মহীযান ও গরীযান আল্লাহর প্রহত কখনই হমর্যালরাপ করলবা না।” (সহীহ মুসহলম ৫৯১৪)  
 



জালহলী িুলগ কাবা হনমবালণর সময রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহস সালামলক তার োো আব্বাস 
বললহিললন, “েললা আমরা পার্র বহন কলর হনলয আহস।” পার্র বহলনর সুহবধালর্ব রায সকললই 
তালদর োদর খুলল ক ালধ হদলয, তারপর পার্র বহন করহিল। এ কারলণ তখন তালদরলক উলঙ্গ 
র্াকলত হলযহিল। তালদর অনুসরণ আব্বাস, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লামলক বলললন, 
“তুহমও োদরটি খুলল ভ াজ কলর ক ালধর উপর নাও এবিং পার্র বহন কলর আলনা।” তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওযা সাল্লাম, ত ার কর্ামলতা োদর খুলল পার্র বহন করলত উদযত হলল, 
সলঙ্গ সলঙ্গই অজ্ঞান হলয পলড় লগললন। তার হু ি লিরার পলর আসমালনর হদলক লোখ লগলল হতহন 
খুব লজ্জাবনত হলয সলঙ্গ সলঙ্গ োদর গালয জহড়লয লনন। 
তৎকালীন সমালজ এই হবষযটি এলকবালর অনাপহির হললও আল্লাহ সুবহানাহুওযা তা'যালা 
তালক এলকবালর হনষ্পাপ রাখার জনয এ সকল লিাটখালটা ভুলত্রুটি লর্লকও রক্ষা কলরলিন।  
 

আলরকবার মক্কার হকিু িুবক হমলল রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লামলক খুব লজার 
জবরদহে কলর মক্কার বাইলর একটি লমলায হনলয লিলত োহেললন, িা হিল লপ িহলকলদর হিরহক 
উৎসব। তখন লসই লমলার এলাকায লোকার সলঙ্গ সলঙ্গ আল্লাহ সুবহানাহু ওযা তা'আলা ত ালক 
গভীর  ুলম হনমহজ্জত কলর লদন; লপ িহলকলদর এত বহ-হুলল্লালড়ও তার  ুলমর একটু ক্ষহত করলত 
পালরহন। পলর সকালল তার  ুম ভাঙলল লদখলত লপললন, ততক্ষলণ সকলল অনুষ্ঠান লিষ কলর 
হিলর হগলযলিন।  
এটা হতহন পরবতীী লত আমালদর জনয বণবনা কলর জাহনলযলিন লি, আল্লাহ সুবাহানাহু তাযালা 
লসহদন আমালক  ুলমর মাধযলম এত বড় হিহরলকর কাজ লদখা লর্লক রক্ষা কলরলিন।  
 

এভালব আল্লাহ সুবহানাতাযালা পলদপলদ তালক সকল পাপ পহিলতা লর্লক লহিাজত কলরলিন 
এজনয হতহন মাসুম। এবিং িালত লকান মানুষ তার হরসালালতর বযাপালর প্রশ্ন কলর বললত না পালর 
লি, “মুহাম্মদ লতামালদর জনয এই হরসালাত হনলয এলসলিন হকন্তু লস হনলজই লতা এসব পাপ 
কলরলি।”  
এই কারলণ আল্লাহ সুবহানাহু ওযা তা'আলা ত ালক বিিব লর্লকই সকল প্রকার পাপাোর লর্লক 
দলূর লরলখলিন তর্া মাসমু লরলখলিন।  
 

প্রাপ্তবেস্ক সন্তাতনি রপতা না হওো 



একজন মানুলষর জীবলনর সবলেলয লবহি কলষ্ট্র স্মৃহতগুললার মলধয একটি হললা হপতা-মাতার 
মৃতুয এবিং তার লেলযও লবহি কষ্ট্ হল হনজ সন্তালনর মৃতুয।  
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লামলক আল্লাহ তাআলা োরজন পুত্র সন্তান দান 
কলরহিললন হকন্তু তারা প্রলতযলক বালযকালল মারা িান। প্রলতযক সন্তানলক রসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص হনজ 
হালতই দািন কলরলিন। তার সববলিষ সন্তান ইব্রাহহম মারা িাওযার সময হনলজলক সিংবরণ করলত 
না লপলর তার লোখ হদলয অলঝার ধারায অেু ঝরহিল।  
হনজ সন্তান হারালনার এই হনদারুণ িন্ত্রণা রসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু ইসলামলক শুধুমাত্র তারা আনীত 
হরসালাত হক সারাহবলশ্ব অকু্ষন্ন লরলখ লপ  লি লদযার জনযই সহয করলত হলযহিল।  
আল্লাহ তাযালা সূরা আহিালবর ৪০ নিং আযালত বললনঃ 
 

ُ بُِكل ِ َشۡىٍء َعِليًما َنِۗ َوَكاَن ٱَّللٱ ـۧ ِ َوَخاتََم ٱلنٱ بِي ِ ُسوَل ٱَّللٱ ِكن رٱ
َجاِلُكۡم َولََٰ ن ر ِ دٌ أَبَآ أََحٍد م ِ ا َكاَن ُمَحمٱ   مٱ

“মুহাম্মাদ (সাঃ) লতামালদর মলধযকার লকান (জীহবত) পুরুলষর হপতা নয, হকন্তু (লস) আল্লাহর 
রসূল এবিং লিষ নবী। আল্লাহ সববহবষলয সববজ্ঞাতা।” 
 

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম এর োরজন পুত্রসন্তান বালযকালল এজনযই মারা 
হগলযহিললন, িালত কলর তার মৃতুযর পলর তার পুত্রলদরলক লকউ কখলনা,  নবী না লহাক তার 
ওযাহরি হহলসলবও অন্তত লনতা বা মুরুব্বী দাহব করলত না পালর। পরবতীী লত মানুষ তালদরলক নবী 
হহলসলব গ্রহণ করত, লিমন লদখা িায রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম এর সন্তান না 
হওযা সলেও আলী রাহদযাল্লাহু তা'আলা আনহুলক হিযারা নবী দাহব করলি।  
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লালমর লকান পুত্র জীহবত র্াকলল ইসলাম তখনই হনঃলিষ 
হলয লিলত পারত। লকননা নবীর হসলহসলার কর্া বলল পরবতীী লত কলযক লকাটি নবী দাহবদার 
পৃহর্বীলত লদখা হদত।  আল্লাহ পাক আমালদর নবীর এই কুরবানীর দ্বারা দ্বীনলক রক্ষা কলরলিন 
এবিং আমালদর প্রহত রহম কলরলিন।  
 

অনযানয রবতিষত্ব 

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লামলক এমন হকিু ববহিষ্ট্য লদযা হলযহিল িা অনযানয 
নবীলদরলক লদযা হযহন। িা হলে,  

 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লামলক পৃহর্বীর সম্পদ বা খহজনার োহবকাঠি 
লদযা হলযলি। রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম বলললিন, “এগুললা আহম হনলজর 



হালত লরলখ হদলযহি।” এর বযাখযায আবু হুরাযরা রাহদযাল্লাহু তা'আলা আনহু বলললিন, 
“রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম পৃহর্বী লর্লক েলল িাওযার পর আমরা 
লসগুললা লদখলত শুরু করলাম। লতামরাও লতা লসগুললা লদখলত শুরু করি লি হকভালব 
পৃহর্বীর সম্পদ গুললা লতামালদর কালি এলস লপ  িালে।” 

 রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম সম্পলকব  অনযানয রাসূললদর কাি লর্লক সাক্ষয 
লনযা হলযলি, তারা এই রাসূললর উপর ঈমান আনলত বাধয। 

 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম সম্পলকব  তাওরাত এবিং ইহঞ্জলল সুসিংবাদ লদযা 
হলযলি িা অনয লকান নবীর লক্ষলত্র  লটহন।  

 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম এর নবুওযাত প্রাহপ্তর পর লর্লক আসমালন 
হবলিষ হনরাপিা লজারদার করা হলযলি। হবহভন্ন হজন িযতান লিন আলগর মত আসমালন 
হগলয কান লপলত হকিু শুনলত না পালর এবিং তারা িহদ এসলবর লেষ্ট্া কলর তাহলল তালদরলক 
লক্ষয কলর আগুলনর লগালা হনলক্ষপ করা হয।  

 অনযানয নবীগণ হজব্রাইললক তার আসল রূপ লদখলত পাযহন। িা একমাত্র রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম’ই লদখলত লপলযলিন।  

 আল ইসরা ওযাল হমরাজ তর্া লমরালজর রজনী। আল্লাহর পক্ষ লর্লক রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম এর জনয উপহার হিল, িা অনয নবীরা পাযহন। 

 অনযানয নবীলদরলক এলকবালর একখণ্ড হকতাব আসমান হলত নাহজল কলর লদযা হলতা 
হকন্তু কুরআনলক আল্লাহ সুবহানাতাযালা দী ব ২৩ বির ধলর খোকালর, সময অনুিাযী 
নাহিল কলরলিন। িা রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম এর একটি মুহজজার 
অন্তভুবি।  

 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম সববলিষ নবী এবিং রাসূল বা খতামুন নাহবযীন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহ ওযাসাল্লাম সমে হবশ্ববাসীর জনয লপ্রহরত হলযলিন। তার 
হকতাব বা িরীযত হবশ্ববযাপী সকল মানুলষর জনয, িা লকযামত পিবন্ত লকউই রহহত 
করলত পারলব না। লিখালন অনয নবীলদর হরসালাত হিল হনর্দিষ্ট্ জনপলদর জনয সীমাবদ্ধ। 

 


