
রিসালাত আদায়ে ক ািআয়ে বর্ণিত েবীজী সাাঃ এি োম 

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওযা তা'আলা তার বনু্ধকে আমাকের জনয পাঠিকযকেন ননযামত স্বরূপ। 
পববত্র েুরআকনর সূরা আকল ইমরাকনর ১০৩ নং আযাকত আল্লাহ সুবহানাহু ওযা তা'আলা 
বকলকেন:  
قُواْْۚ َوٱۡذُكُرواْ  ِ َجِميعًا َوََل تَفَره ِ َعلَۡيُكمۡ  َوٱۡعتَِصُمواْ بَِحۡبِل ٱَّلله بَۡحتُم إِۡذ ُكنتُۡم أَۡعدَآًء فَأَلهَف بَۡيَن قُلُوبُِكۡم فَأَصۡ  نِۡعَمَت ٱَّلله

ُ لَ  ِلَك يُبَي ُِن ٱَّلله
ۡنَهۗا َكذََٰ َن ٱلنهاِر فَأَنقَذَُكم م ِ نًا َوُكنتُۡم َعلَىَٰ َشفَا ُحۡفَرةٍ م ِ تِهِۦ لَعَلهُكۡم تَۡهتَدُونَ بِنِۡعَمتِِهۦٓ إِۡخَوَٰ ُكۡم َءايََٰ  

“আল্লাহর রজ্জকুে সমকবতভাকব েঢ়ৃভাকব ধারণ ের, পরস্পর বববিন্ন হকযা না এবং কতামায়দি 
প্ররত আল্লাহি রে‘মাত স্মরণ ের, যখন নতামরা বেকল পরস্পর শত্রু, বতবন নতামাকের অন্তকর 
প্রীবতর সঞ্চার েরকলন, ফকল নতামরা আল্লাহর অনুগ্রকহ পরস্পর ভাই ভাই হকয নেকল। নতামরা 
অবি-েহ্বকরর প্রাকন্ত বেকল, অতঃপর আল্লাহ নতামাকেরকে তাকেকে রক্ষা েরকলন। এভাকব 
আল্লাহ বনকজর বনেশশনাবলী নতামাকের োকে স্পষ্টভাকব বণশনা েকরন যাকত নতামরা সঠিে পথ 
প্রাপ্ত হও।” 
 

মুফাসবসরেণ এই বনযামত এর তাফসীর েকরকেন নয, আল্লাহ তাযালা বলকত নেকযকেন 
বনযামতটি হকিন রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লা। যাকে আমাকের োকে পাঠাকনা 
হকযকে এেটি বনযামত বহকসকব। বতবন এই উম্মকতর জনয নতা বকেই, পুকরা ববশ্ববাসীর জনয এেটি 
বনযামত। আকরা স্পষ্ট েকর আল্লাহ তাআলা বকলকেন রহমাতুবল্লল আলাবমন মহাববকশ্বর জকনয 
রহমত বহকসকব নপ্রবরত হকযকেন।  
 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম এর গুণবােে নামগুকলা েইু প্রোর। বেেু আকে এমন 
গুন যা শুধুমাত্র রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম এর মকধযই পাওযা যায, আর োকরা 
মকধয না। নযমন আল আবেব - সবশকশকে আসা নবী, আল হাবসর - যার োরকণ হাশকরর মযোকন 
সেলকে সমাকবত েরা হকব, আল মুেতাফা- যার পরপরই বেযামকতর মযোকন মানুেকে 
পুনরুবেত েরা হকব, খাতামুন নাবববযযন, রহমাতুবল্লল আলাবমন, সাইকযেলু মুরসাবলন, সাইকযে ু
উবলে আোম। এই নামগুকলা নেবল তার জনযই খাস।  
এোডা বেেু গুণবােে নাম এমন আকে যা অনযকের মকধযও পাওযা যায, তকব নবী  েবরম 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম এর মকধয পূণশ মাত্রায পাওযা যায। নযমন আশ শাবহে - 
সাক্ষযোতা, আন নাবজর - সতেশ োরী, আল মুবাবশ্বর - সুসংবােোতা; এগুকলা অনযানয নবীকের 
নক্ষকত্রও আল্লাহ তা'আলা বযবহার েকরকেন।  



ইবনুল যাওবয রবহমাহুল্লাহ স্বীয গ্রন্থ “যােলু মা’আে” এর ২৮ নং পৃষ্ঠায গুণবােে নাকমর এই প্রোরকভে একনকেন।  
 

সূরা আহযাকবর ৪৫ নং আযাকত আল্লাহ সুবহানাহুওযা তা'যালা বকলকেন: 
كَ  أَيَُّها ٱلنهبِىُّ إِنهآ أَۡرَسۡلنََٰ

ٓ ًرا َونَِذيًرا يََٰ ِهًدا َوُمبَش ِ  َشَٰ

“নহ নাবী! আবমকতা নতামাকে পাঠিকযবে সাক্ষী রহসায়ব এবং সুসংবাদদাতা ও সত ক  ািী রূকপ।” 
 

শারহদ 

শাবহে অথশ সাক্ষযোতা। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম মূলত পূকবশর সেল নবীকের 
োওযাত সতয হবার সাক্ষয বনকয একসবেকলন। বতবন এমন সময একসবেকলন, যখন ইহুবে ও 
বিস্টানরা তাকের বনেে আসা দ্বীন ইসলামকে ববেৃত েকর আলাো মতবাকে পবরণত েকর নাম 
বেকযবেল ইহুবেধমশ, খৃষ্টবাে। বেন্তু তাকের প্রবত নপ্রবরত হওযা অনয সেল নবী রসূল নযমন মুসা, 
ইযাবহযা, োউে, সুলাইমান, ঈসা (আলাইবহমসু সালাম) তারা নযই দ্বীন বনকয একসবেকলন তা নয 
সতয দ্বীন বেল, নসই সাক্ষয বনকযই রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম পৃবথবীকত 
একসবেকলন। জনয তার নাম হকযকে শাবহে।  
 

আকখরাকতর মযোকন আল্লাহ তাআলা এই বরসালাত সম্পকেশ  েইু পকবশ সাক্ষয গ্রহণ েরকবন। 
প্রথকম সমস্ত উম্মতকেরকে তাকের বনজ বনজ নবীর মাধযকম সাক্ষয বনকবন। নবীকেরকে বজকেস 
েরা হকব, তারা তাকের উম্মকতর বনেে বরসালাত প্রোর েকরবেল বেনা? নবীরা বলকব, হ্যা 
আমরা এই উম্মকতর োকে দ্বীকনর বরসালাত নপ ্কে বেকযবেলাম। “আমাকের োকে নপ ক্েবন” বকল 
তাকের উম্মতরা অস্বীোর েরকব। তখন এই নবী ও রাসূলকের সতযতা যাোই েরার জনয নবী 
েরীম সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লামকে উপবিত েকর বলা হকব, “আপবন সাক্ষয বেন, এই 
নবীেণ বে তাকের উম্মকতর োকে সঠিেভাকব বরসালাত নপ ক্েবেল?” তখন নবী েরীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওযাসাল্লাম সমস্ত নবীকের পকক্ষ সাক্ষয বেকয বলকবন, “হ্যা এই আবিযাকয নেরাম 
সেকল তাকের বনজ বনজ তাবলীকের োবযত্ব পালন েকরবেল।”  
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম অনযানয নবীকের সমকয উপবিত না থােকলও তার 
োকে আল্লাহ তাআলা েুরআকন অনযানয নবীকের েথা ওহী পাঠাকনার মাধযকম বকল 
বেকযবেকলন। নস েুরআন নথকে রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম অবেত হকযকেন নয, 
সেল নবীেণ তাকের বরসালাত নপ ক্ে নেযার নক্ষকত্র েখকনাই নখযানত েকরনবন।  
আল্লাহ সুবাহানাহু ওযা তাযালা সূরা বনসার ৪১ নং আযাকত বকলকেন:  



ُٓؤََلِٓء َشِهيدًا ٍةٍۢ بَِشِهيٍد َوِجۡئنَا بَِك َعلَىَٰ َهَٰ  فََكۡيَف إِذَا ِجۡئنَا ِمن ُكل ِ أُمه

“সুতরাং তখন েী অবিা ে্াডাকব, যখন আবম প্রকতযে উম্মাকতর মধয হকত এে এেজনকে সাক্ষী 
উপবিত েরব এবং কতামায় ও হারজি  িব তায়দি উপি সাক্ষযদায়েি জেয।” 
 

মুবারিি - োরজি 

আল্লাহ সুবহানাহু ওযা তা'আলা েুরআকন  মুবাবশ্বর এবং নাবজর শব্দেটুি এেই সাকথ একনকেন। 
মুবাবশ্বর শব্দটি بشير নথকে একসকে। এই বাশারাত এর মাকন হকি, আকরেজনকে ভাকলা বেেু 
জাবনকয নেযা এবং আল্লাহর োকে নসই ভাকলা োজটির যা পবরণবত হকব, তাও জাবনকয নেযা। 
আল্লাহর আকেশসমূহ পালন ও বনকেধসমূহ বজশ কনর োরকণ আমাকের নয সওযাব হকব এবং 
পরোকলর বববনময েী হকব, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম খুব ভাকলাভাকব 
আমাকের জাবনকয বেকযকেন।  
নাবজর মাকন হকি সতেশ োরী; নয বযবি, মানুেকে তার ভুল োজগুকলার শাবস্ত সম্পকেশ  সতেশ  
েকর নেয এবং আবখরাকত নয খারাপ বজবনসগুকলা তার জনয অকপক্ষা েরকে তা জাবনকয নেয। 
আল্লাহর বযাপাকর েুফবর েরা, তার নবীকের আনীত বরসালাত নে অস্বীোর েরা, এসব ববেকয 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম সতেশ  েকর বেকযকেন এবং বতবন এই োজটি সম্পূণশ 
সফল ভাকবই সম্পন্ন েকরকেন। 
বতবন জাবনকয বেকযকেন, নোন নোন োজ গুকলা আমাকের আমল নষ্ট েকর বেকত পাকর, নোন 
নোন োকজর জনয বেরাবমন োবতববন আমাকের গুনাহ বলখকত পাকর, েী েী োরকণ েবকরর 
আজাব হয, েবুনযার োকজর বভবিকত আবখরাকত আমরা নে নোন ববভাকে পডকবা, েবুনযাকত 
নেমন েরকল নোন পযশাকয জান্নাত পাব, েী োরকন নেউ জাহান্নাকম যাকব, নোন আমকলর জনয 
নোন ধরকনর জাহান্নাকম নযকত হকব, এসব ববেয রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযা সাল্লাম 
আমাকেরকে জাবনকয বেকযকেন। সূরা সাবার ২৮ নং আযাকত আল্লাহ তা'আলা বকলকেন: 

َك إَِله َكآفهةً ل ِلنهاِس  ِكنه أَۡكثََر ٱلنهاِس ََل يَۡعلَُمونَ  بَِشيًرا َونَِذيًرا َوَمآ أَۡرَسۡلنََٰ  َولََٰ

“আবমকতা নতামাকে সমগ্র মানব জাবতর প্রবত সুসংবাদ দাতা ও সত ক  ািী রূকপ নপ্ররণ েকরবে। 
বেন্তু অবধোংশ মানুে জাকননা।”  
এবং সূরা আহযাকবর ৪৫ নং আযাকত বকলকেন: 

ِهدًا وَ  َك َشَٰ أَيَُّها ٱلنهبِىُّ إِنهآ أَۡرَسۡلنََٰ
ٓ ًرا َونَِذيًرايََٰ ُمبَش ِ  

“নহ নাবী! আবমকতা নতামাকে পাঠিকযবে সাক্ষী বহসাকব এবং সুসংবাদদাতা ও সত ক  ািী িূয়প” 
 



দােী ইলাল্লাহ 

োযী ইলাল্লাহ মাকন হকি, আল্লাহর বেকে আহ্বানোরী। 
সূরা আহযাকবর ৪৫ নং আযাকতর নপ্রবক্ষকত ৪৬ নং আযাকত আল্লাহ তাআলা বকলকেন:  

 ِ نِيًرا َوَداِعيًا إِلَى ٱَّلله  بِإِۡذنِهِۦ َوِسَراًجا مُّ
“আল্লাহর অনুমবতক্রকম ত াি রদয়  আহবাে ািী রূকপ এবং উজ্জ্বল প্রেীপ রূকপ।” 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম তার আর্থিে, শারীবরে, বেন্তােত, পাবরবাবরে, 
সামষ্টিে, সামাবজে, বনু্ধকের বেে সহ সবধরকনর শ্রম দ্বীকনর পকথ োকজ লাবেকয, তাওহীকের 
বরসালাতকে নবুওযাত প্রাবপ্ত নথকে মৃতুয পযশন্ত আোয েকরকেন। রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওযাসাল্লাম এসব নমহনত েকরকেন, যাকত আল্লাহ তাআলার ববধান/শরীযত যাকত পুকরা পৃবথবী 
জকুড পবরপূণশভাকব ববসৃ্তত হয। 
 

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম বনকজ শাসন প্রবতষ্ঠা েরকলও তার জীবদ্দশায এই 
শাসন পুকরা পৃবথবীকত েবডকয পডকত নেকখ নযকত পাকরনবন। তকব রসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইবহ 
ওযাসাল্লাম এো জানকতন নয, পুকরা পৃবথবীকত তার শাসন েবডকয পডকবই। োরণ বরসালাত 
সম্পর্েিত আযাতগুবলকত আল্লাহ তাআলা বকল বেকযকেন নয, বতবন ملسو هيلع هللا ىلص সমস্ত মানবজাবতর জনয 
নপ্রবরত হকযকে। এোডা নমরাকজর রাত সম্পর্েিত এেটি হােীকস একসকে:  
 

সাওবান (রাঃ) হকত বর্ণিত। বতবন বকলন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বকলকেন: আল্লাহ তা’আলা সমগ্র 
জবমনকে আমার জনয সংেুবেত েরকলন, তখন আবম তার পূবশ ও পবিম প্রান্ত পযশন্ত নেখকত 
নপলাম। আমার উম্মকতর রাজত্ব অেরূ ভববেযকত নস পযশন্ত নপ ক্ে যাকব, নয পযশন্ত জবমন আমার 
জনয সংেুবেত েরা হকযবেল। (সংকক্ষবপত) 
বমশোতুল মাসাবীহ ৫৭৫০, সহীহ হাবেকস েুেবস (ইসলাম হাউস) ৯২  

 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম এো জানার োরকণ নবশ ভাকলাভাকব নেৌশল সাবজকয 
প্রস্তুবত বনকত নপকরবেকলন। এজনয বতবন মেীনা রাষ্ট্র প্রবতষ্ঠাোকল আঞ্চবলে রাষ্ট্র বহকসকব না েকড 
তুকল, এমনভাকব েকড তুলকলন যা এেসময ফুকলকফ্কপ সম্পূণশ পৃবথবীকত েবডকয পডার শবি 
অজশ ন েকরবেল। এভাকবই বরসালাতকে রসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম এর মাধযকম 
আল্লাহ তাআলা পাঠিকয বেকলন, তাই তার নাম হকযকে োযী ইলাল্লাহ।  
 



রসিাজুম মুরেিা  
বসরাজ অথশ প্রেীপ এবং মুবনর অথশ যা আকলাবেত েকর।  
বসরাজমু মুবনরা অথশ হকি,  

 প্রজ্বল বাবত  
 উজ্জল বাবত  
 আকলাবেত বাবত  

এই উপাবধটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লামকে এজনয নেযা হকযকে নয, নযই 
মানুেগুকলা বরসালাকতর আকলাকে ঈমান গ্রহকণর জনয অকপক্ষমান, নসই মানুেকের 
অন্তরগুকলাকে রসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম আকলাবেত েকরকেন। 
জাকহলী যুে তথা অন্ধোর যুকে মানুকের োকে বববভন্ন বাবহযে আকলার উৎস থােকলও তাকের 
অন্তকর নোন আকলা বেল না; তাই সমযোকে জাকহলী যুে বলা হত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওযাসাল্লাম নযকহতু এই সব মানুেকের মকধয এমন এেটি দ্বীন একসবেকলন, যা নসই 
মানুেকের অন্তকর আকলা নজ্বকলবেল।  
আল্লাহ তাআলা েুরআকন সূযশকে বসরাজ বকলকেন। নসই বহকসকব বতবন ملسو هيلع هللا ىلص সূকযশর মতন। নযমন 
রাকতর অন্ধোরকে েরূ েকর নেয, ঠিে নতমবন বতবনও জাকহবলযাকতর অন্ধোরকে েরূ েকর 
বেকযবেকলন। বনঝুম অন্ধোর রাকত নযভাকব আমরা নোন প্রেীকপর আকলা দ্বারা পথ নেখকত পাই, 
নসভাকবই বতবন ملسو هيلع هللا ىلص অন্ধোর েরূ েকর আমাকেরকে বসরাতুল মসু্তােীকমর পথ নেবখকয, আমাকের 
ববকবে এবং অন্তরকে বরসালাকতর জনয প্রস্তুত েকরবেকলন। তাই তাকে আল্লাহ তাআলা 
বসরাজমু মুবনরা অবভবহত েকরকেন।  

ًرا َونَِذيًرا ِهدًا َوُمبَش ِ َك َشَٰ أَيَُّها ٱلنهبِىُّ إِنهآ أَۡرَسۡلنََٰ
ٓ  يََٰ

 ِ نِيًرا  بِإِۡذنِهِۦَودَاِعيًا إِلَى ٱَّلله  َوِسَراًجا مُّ

“নহ নাবী! আবমকতা নতামাকে পাঠিকযবে সাক্ষী বহসাকব এবং সুসংবােোতা ও সতেশ োরী রূকপ। 
আল্লাহর অনুমবতক্রকম ত্ার বেকে আহবানোরী রূকপ এবং উজ্জ্বল প্রদীপ িূয়প।” 
(সূরা আহযাব ৪৫-৪৬) 
আল্লাহ তাআলা এখাকন এই পােটি ববেযকে েমৎোর সংকযাকে তুকল একনকেন। প্রথকম পূবশবতীী  
নবীকের রিসালাত এি সাক্ষয বহন েকর, এর মাধযকম মানুেকে সুসংবাদ বেকয উৎসাবহত েকর। 
দ্বীকনর জনয উৎসাবহত মানুেকের বেেু ববরুদ্ধোরী ততবর হকল, নসই ববরুদ্ধোরীকেরকে সত ক   য়ি 
তাকেরকেও আল্লাহি রদয়  আহবাে েকর। তাকের অন্তর ঈমান এর আকলাকে আয়লার ত 
হবার পকর, মানুে েকল েকল ইসলাকম প্রকবশ েরকত শুরু েরকব। 



ِ أَۡفَواًجا  َوَرأَۡيَت ٱلنهاَس يَۡدُخلُوَن فِى ِديِن ٱَّلله

“এবং তুবম মানুেকে েকল েকল আল্লাহর েীকন প্রকবশ েরকত নেখকব” 
(সূরা আন নাসর - ২) 
এভাকব ইসলাম যখন মানুকের োকে পকুরাপুবর ভাকব পবরষ্কার হকয যাকব, এোই আকে এোই হকি 
বসরাজমু মুবনরা। বতবন ملسو هيلع هللا ىلص আকলাবেত েকরকেন, মানবজাবতর সামকন হকের পথকে।  
 

মুজারিি  

মুজাবির মাকন হকি, বযবন আল্লাহর েথা স্মরণ েবরকয নেন।  
সূরা োবশযাকতর ২১-২৩ নং আযাকত আল্লাহ সুবহানাহুওযা তা'যালা বকলকেনঃ 

ۡر إِنهَمآ أَنتَ  ر   فَذَك ِ  ُمذَك ِ

“আপবন স্মরণ েবরকয বেকত থােুন োরণ আপবন হকিন স্মরণ েবরকয নেওযা বযবি।” 
 لهۡسَت َعلَۡيِهم بُِمَصۡيِطرٍ 

“আপবন তাকের উপর শবি প্রকযােোরী নন।” 
 إَِله َمن تََولهىَٰ َوَكفَرَ 

“তকব নয মুখ বফবরকয ননয ও েুফবর েকর তার েথা বভন্ন” 
 

এখাকন মুজাবির অথশ শুধুমাত্র স্মরণ েবরকয নেযাই নয বারবার, অনবরত, অববরত স্মরণ 
েবরকয বেকত থাো। আল্লাহ সুবহানাহু ওযা তা'আলা ত্ার বপ্রয হাবীবকে বলকেন, োউকে নজার 
েকর নহোযাত নেযা/দ্বীকন প্রকবশ েরাকনা আপনার পকক্ষ সম্ভব নয। আপনার োজ শুধুমাত্র 
তাকেরকে স্মরণ েবরকয নেযা, বারবার স্মরণ েবরকয নেযা। নোন েথা খুব নববশ মানুকের োকনর 
মকধয বেকত পারকল নস েথা খুব দ্রুত তার অন্তকর ঢুেকব।  
বারবার স্মরণ েবরকয নেযা বযাপারো হকি মুবমনকের নক্ষকত্র। ঈমান আনার পরও আমাকেরকে 
বারবার স্মরণ েবরকয বেকত বলা হকযকে, নযন আমাকের ঈমান সবশো তরতাজা থাকে। তকব যারা 
মুখ বফবরকয ননকব এবং েুফবর েরকব তাকের উপকর ক্ষমতাশীল। ক্ষমতা থােকল বজহাকের 
মাধযকম অথবা বববভন্ন েলাকেৌশকল নজার েরকত পারা যাকব। নেউ যবে ঠিেমত ইসলাকমর 
োওযাত পাযবন অথবা ইসলাম সম্পকেশ  তার ধারনা স্পষ্ট নয তার জনয নজার জবরেবস্ত ননই, 
অনয নোকনা পন্থায তাকে নবাঝাকত হকব। তকব, নেউ ইসলামকে সতয জানার পকরও, অবাধয হকয 
ইসলাম গ্রহণ না েরকল তার বযপাকর নজারজবরেবস্ত েকর ইসলাম গ্রহণ েরাকত হকব। হােীকস 
একসকে: 



ইবন ু’উমার (রাঃ) হকত বর্ণিত। বতবন বকলন, রসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম বকলকেনঃ 
আল্লাহর পক্ষ হকত আমাকে হুেুম নেযা হকযকে যতক্ষণ পযশন্ত নলাকেরা এ েথা স্বীোর েকর 
সাক্ষয না বেকব নয, আল্লাহ োডা প্রেৃত নোন মা’বূে ননই, আর মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওযাসাল্লাম আল্লাহর নপ্রবরত রসূল এবং সালাত (সালাত/নামায/নামাজ) ক্বাবযম েরকব ও 
যাোত আোয েরকব- ততক্ষণ পযশন্ত তাকের ববরুকদ্ধ যুদ্ধ েরার। যখন তারা এরূপ োজ েরকব 
আমার পক্ষ হকত তাকের জান ও মাল বনরাপে থােকব। বেন্তু ইসলাকমর ববধান অনুযাযী নেউ 
যবে নোন েণ্ড পাওযার উপকযােী নোন অপরাধ েকর, তকব নস েণ্ড তার ওপর োযশের হকব। 
তারপর তার অেশৃয ববেকযর (অন্তর সম্পকেশ ) বহসাব ও ববোর আল্লাহর ওপর নযাস্ত। 
সহীহ : বুখারী ২৫, মুসবলম ২২, সহীহ ইবনু বহব্বান ১৭৫, সুনানলু েুবরা বলল বাযহাক্বী ৫১৪১। 
 

মুজারিল  

لُ  ِم    শকব্দর অথশ: োেরাবৃত। اْلُمزه
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম প্রথমবার ওহীপ্রাপ্ত হবার সময, নহরা গুহা হকত 
বজবরাঈল আলাইবহস সালামকে নেকখ প্রেন্ড ভয নপকয যান। নহরা গুহা হকত বফকর খােীজাহ্ 
(রাবযঃ) এর বনেে একস বলকলন, “নতামরা আমাকে ে্াের দ্বারা নঢকে োও, নতামরা আমাকে 
ে্াের দ্বারা নঢকে োও। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম নে ে্াের বেকয নঢকে 
বেকলন। অবকশকে তার ভীবত েরূ হল।” এরপর বতবন ملسو هيلع هللا ىلص োেরাবৃত থাোোকল আল্লাহর পক্ষ 
নথকে বজব্রাইল আলাইবহস সালাম আবার আকসন। এবার বতবন একস োকযবী আওযাজ নথকে 
সূরা মুজাবম্মল এর প্রথম বেকের আযাতগুকলা পাঠ েরকলন:  

لُ  م ِ ٓأَيَُّها ٱْلُمزه ٰـَ  يَ

 قُِم ٱلهْيَل إَِله قَِليًلۭ 

 ن ِْصفَهُۥٓ أَِو ٱنقُْص ِمْنهُ قَِليًل 

 أَْو ِزْد َعلَْيِه َوَرت ِِل ٱْلقُْرَءاَن تَْرتِيًل 

“নহ োেকর আবৃত! 
রাত জােরণ ের বেেু অংশ বযতীত। 
অধশ রাত বেংবা তেকপক্ষা বেেু েম। 
অথবা তেকপক্ষা নবশী। আর েুরআন আবৃবি ের ধীকর ধীকর স্পষ্ট ও সুন্দরভাকব।” 
 

মুদ্দাসরসি  

মুদ্দাসবসর অথশ হকি বস্ত্রাবৃত।  



সহীহ বুখারীকত হযরত ইযাহইযা ইবকন আবী োসীর (রঃ) হকত বর্ণিত আকে নয, (…) হযরত 
জাববর (রাঃ) বকলবেকলনঃ (…) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বকলবেকলনঃ “আবম নহরা পবশকতর গুহায আমার 
প্রবতপালকের ধযান েরবেলাম। নসখান হকত অবতরণ েকর আবম শুনকত নপলাম নয, নে নযন 
আমাকে ডােকে। আবম আমার সামকন বপেকন ডাকন এবং বাকম তাোলাম, বেন্তু োউকেও 
নেখকত নপলাম না। আবম তখন মাথা উঠিকয উপকরর বেকে তাোলাম তখন বেেু এেো নেখকত 
নপলাম। আবম তখন হযরত খােীজা (রাঃ)-এর োকে আসলাম এবং তাকে বললামঃ আমাকে 
োের দ্বারা আবৃত ের এবং আমার উপর ঠাণ্ডা পাবন ঢালকত থাকো। হযরত খােীজা (রাঃ) তাই 
েরকলা এবং ঐ সময।  ْاَيَُّها اْلُمدهث ُِر ـ قُْم فَاَْنِذْر ـ َو َربهَك فََكب ِر   আযাতগুকলা অবতীণশ হকলা। يَٰٰۤ
 

সহীহ মুসবলকম রকযকে নয, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ওহী বন্ধ হকয যাওযার ঘেনা বণশনা েরকত বেকয বকলনঃ 
“এেো আবম েলকত রকযবে, হঠাৎ আোকশর বেে হকত আমার োকন এেো শব্দ নপ ে্কলা! েকু্ষ 
উঠিকয নেখলাম নয, নহরা পবশকতর গুহায নয নফকরশতা আমার বনেে একসবেকলন বতবন আোশ 
ও পৃবথবীর মাঝখাকন এেটি েুরসীর উপর বকস রকযকেন। আবম ভকয মাটির বেকে ঝ্ুকে পবড এবং 
বাডী একসই ববলঃ আমাকে বস্ত্রদ্বারা আবৃত েকর োও। আমার েথামত বাডীর নলাকেরা 
আমাকে বস্ত্র দ্বারা আিাবেত েকর। তখন  ْاَيَُّها اْلُمدهث ُِر ـ قُْم فَاَْنِذر  পযশন্ত আযাতগুকলা فَاْهُجرْ  হকত يَٰٰۤ
অবতীণশ হয।”  

(তাফবসর ইবকন োবসর ১-১০ নং আযাকতর তাফসীর অংকশ) 
ٓأَيَُّها ٱۡلُمدهث ِرُ   يََٰ

 قُْم فَأَنِذرْ 

 َوَربهَك فََكب ِرْ 

رْ   َوثِيَابََك فََطه ِ

ْجَز فَٱْهُجرْ   َوٱلرُّ

 

“নহ বস্ত্রািাবেত! 
উঠ, সতেশ  বাণী প্রোর ের। 
এবং নতামার রকবর নশ্রষ্ঠত্ব নঘােণা ের। 
নতামার পবরিে পবরস্কার রাখ। 
অপববত্রতা (মূর্তি) হকত েকূর থাে।” 
 

েুরাইশরা আল্লাহর নয নোন ইবােত েরার জনয োবায েকল নযত এবং নসখাকন তারা 
মূর্তিপূজাও েরত। আল্লাহ সুবাহানাহু ওযা তাযালা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 



ওযাসাল্লামকে োবায নযকত বনকেশ শ বেকযকেন আবার এেই সমকয োবায অববিত মূর্তিগুকলাও 
নথকে েকূর থােকত বকলকেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম এর োবযত্ব আকরা 
নবকড নেল; এেই সাকথ আল্লাহর স্মরণ েরকত/ইবাোত েরকত হকব, আবার োবার মূর্তি বেভাকব 
েরূ েরা যায তাও ভাবকত হকব। এভাকবই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম এর 
বরসালাত শুরু হয।  
মুফাসবসরীনেণ বকলকেন,  َٱۡقَرۡأ بِٱۡسِم َرب َِك ٱلهِذى َخلَق মাধযকম নবুওযাত এবং  ُٓأَيَُّها ٱۡلُمدهث ِر  মাধযকম يََٰ
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম এর বরসালাত শুরু হয। নবীেকণর োবযত্ব হকি 
মানুকের োকে েথা নপ ক্ে নেযা আর রসূলকের োবযত্ব হকি মানুেকে সতেশ  েরা।  
 

িাসূল - েবী - িাসুলুল্লাহ  

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম বরসালাত সম্পর্েিত োবযত্ব পালন েরকত বেকয নয 
নামগুকলা নপকযকেন তা হকি রাসূ, নবী, রসূলুল্লাহ।  
রসূল এবং রসুলুল্লাহ এর মকধয তফাৎ ননই। আল্লাহর পক্ষ নথকে বরসালাত নপ ্কে নেযার জনয 
োবযত্বপ্রাপ্ত বযবন বতবনই রসূল। রসূলুল্লাহ হকি আল্লাহর এেবনষ্ঠ এেজন রসূল, বযবন খাস। 
অকথশর বেে বেকয বেেুো েভীরতা সম্পন্ন।  
আল্লাহ তাআলা রাসলূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লামকে বরসালাত বেকযবেকলন নসই 
বরসালাকতর পবরবধ সম্পকেশ  আল্লাহ তাআলা েুরআকন বকলন, সূরা আরাকফর ১৫৮ আযাকত: 
ِ إِلَۡيُكۡم َجِميعًا َٰٓأَيَُّها ٱلنهاُس إِن ِى َرُسوُل ٱَّلله هَ إَِله ُهَو يُۡحىِۦ َويُِميُتِۖ فَئَاِمنُواْ  قُۡل يََٰ ِت َوٱۡۡلَۡرِضِۖ ََلٓ إِلََٰ َوَٰ ٱلهِذى لَهُۥ ُمۡلُك ٱلسهَمَٰ

ِ َوَرُسوِلِه ٱلنهبِى ِ  تِهِۦ َوٱتهبِعُوهُ لَعَلهُكۡم تَۡهتَ بِٱَّلله ِ َوَكِلَمَٰ ى ِ ٱلهِذى يُۡؤِمُن بِٱَّلله دُونَ ٱۡۡلُم ِ  

“বলাঃ কহ মােবমন্ডলী! আরম কতামায়দি স য়লি জেয কসই আল্লাহি িাসূল িূয়প কপ্ররিত 
হয়েরি, বযবন আোশ ও ভূ-মন্ডকলর সাবশকভৌম এেিত্র মাবলে, বতবন োডা আর নোন উপাসয 
ননই, বতবনই জীববত েকরন ও মৃতুয ঘোন। সুতরাং আল্লাহর প্রবত এবং ত্ার নসই বাতশ াবাহে 
বনরক্ষর নাবীর প্রবত ঈমান আন। নয আল্লাহ ও ত্ার োলাকম ববশ্বাস িাপন েকর, নতামরা তারই 
অনুসরণ ের। আশা েরা যায, নতামরা সরল সঠিে পকথর সন্ধান পাকব।” 
সূরা বনসার ৭৯ নং আযাকত, 

ِِۖ َوَمآ أََصابََك ِمن َسي ِئٍَة فَِمن نهۡفِسَكْۚ  آ أََصابََك ِمۡن َحَسنٍَة فَِمَن ٱَّلله َك ِللنهاِس َرُسوًلا  مه ِ َشِهيدًا َوأَۡرَسۡلنََٰ  َوَكفَىَٰ بِٱَّلله

“নতামার বনেে নয েলযাণ উপবিত হয তা আল্লাহর সবন্নধান হকত এবং নতামার উপর নয 
অেলযাণ বনপবতত হয তা নতামার বনজ হকত হকয থাকে, এবং আরম কতামায়  মােবমন্ডলীি 
জেয িাসূল িূয়প কপ্রিণ  য়িরি; এবং আল্লাহর সাক্ষীই যকথষ্ট।” 



সূরা তাওবার ৩৩ নং আযাকত, 
َحق ِ أَۡرَسَل َرُسولَهُۥ بِٱۡلُهَدىَٰ َوِديِن ٱلۡ  ُهَو ٱلهِذىٓ  يِن ُكل ِهِۦ َولَۡو َكِرهَ ٱۡلُمۡشِرُكونَ    ِليُۡظِهَرهُۥ َعلَى ٱلد ِ

“নসই আল্লাহ এমন নয, বতবন রেজ িাসূলয়  রহদাোত ( ুিআে) এবং সতয ধমক সহ ায়ি কপ্রিণ 
 য়িয়িে, নযন ওকে সেল ধকমশর উপর প্রবল েকর নেন, যবেও মুশবরেরা অপ্রীবতের মকন েকর।” 
সূরা আস সকফর ৯ নং আযাকত,  

يِن ُكل ِهِۦ َولَۡو َكِرهَ ٱۡلُمۡشِرُكونَ  أَۡرَسَل َرُسولَهُۥ بِٱۡلُهَدىَٰ َوِديِن ٱۡلَحق ِ  ُهَو ٱلهِذىٓ   ِليُۡظِهَرهُۥ َعلَى ٱلد ِ
“বতবনই ত্ার িাসূলয়  কপ্রিণ  য়িয়িে রহদাোত এবং সতয দীেসহ সেল েীকনর উপর ওকে 
নশ্রষ্ঠত্ব োকনর জনয, যবেও মুশবরেরা তা অপেন্দ েকর।” 
 

এভাকবই আল্লাহ তা'আলা ত্ার রসূকলর বরসালাতকে বববভন্নভাকব মানুকের োকে বুবঝকযকেন। 
এোডা, অনয আযাকত আল্লাহ তা'আলা নবী ও রাসূল শব্দেটুিকে এেসাকথ একনকেন। সূরা 
আরাকফর ১৫৮ নং আযাকত,  

ِ إِلَۡيُكۡم َجمِ  ٓأَيَُّها ٱلنهاُس إِن ِى َرُسوُل ٱَّلله هَ إَِله ُهَو يُۡحىِۦ َويُِميُتِۖ فَئَاِمنُواْ قُۡل يََٰ
ِت َوٱۡۡلَۡرِضِۖ ََلٓ إِلََٰ َوَٰ يعًا ٱلهِذى لَهُۥ ُمۡلُك ٱلسهَمَٰ

ِ وَ  ى ِ بِٱَّلله َرُسوِلِه ٱلنهبِى ِ ٱۡۡلُم ِ تِهِۦ َوٱتهبِعُوهُ لَعَلهُكۡم تَۡهتَدُونَ   ِ َوَكِلَمَٰ  ٱلهِذى يُۡؤِمُن بِٱَّلله
“বলঃ নহ মানবমন্ডলী! আবম নতামাকের সেকলর জনয নসই আল্লাহর রাসলূ রূকপ নপ্রবরত হকযবে, 
বযবন আোশ ও ভূ-মন্ডকলর সাবশকভৌম এেিত্র মাবলে, বতবন োডা আর নোন উপাসয ননই, 
বতবনই জীববত েকরন ও মৃতুয ঘোন। সুতরাং আল্লাহর প্রবত এবং ত্ার নসই বাতক াবাহ  রেিক্ষি 
োবীর প্রবত ঈমান আন। নয আল্লাহ ও ত্ার োলাকম ববশ্বাস িাপন েকর, নতামরা তারই অনুসরণ 
ের। আশা েরা যায, নতামরা সরল সঠিে পকথর সন্ধান পাকব।” 
 

এখাকন রসূল এবং নবী এই েটুি শব্দই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম এর জনয 
বযবহার েকরকেন। নবী ও রসূল শব্দটির মূল অথশ এেই হকলও সামানয বেেু পাথশেয আকে। নবী 
হকলন, আল্লাহ তাযালার োকে ওহী পাঠান যা বতবন আকে জানকতন না এবং নসো বতবন 
মানুেকেরকে জাবনকয নেন। আর, রসূল হকিন, বযবন নতুন নপ্রক্ষাপকে নতুন শরীযত ও নতুন 
নবুওযাত বনকয আকসন।  
এেেথায, রসূল নতুন শরীযত বনকয আকসন এবং নবী আকের নোকনা রসুকলর োওযাতকে 
প্রোর-প্রসার েকরন। আমাকের নবীবজ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম এেইসাকথ পূবশবতীী  
নবীকের েথা মানুকের োকে নপ ক্ে বেকযকেন এবং আল্লাহর পক্ষ নথকে নতুন এেটি শরীযত 
বনকয একসকেন, তাই বতবন নবী এবং রাসূল।  
 



খাতামুে োরবরেযে  

খাতামুন নাবববযযন রসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাকমর খুবই গুরুত্বপূণশ এেটি ববকশেণ। 
োরণ অনযানয নবীকেরকে আল্লাহ তাআলা বরসালাতকে পবরপূণশতার সাকথ নেনবন, তাকেরকে 
শুধুমাত্র বনর্েিষ্ট এেটি উম্মকতর জনয পাঠিকয বেকলন। বেন্তু রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওযাসাল্লামকে আেত-অনােত সেল মানবজাবতর জনয পাঠিকয বেকলন। এোডা আকেোর 
নবীকের জনয সেল ববধান জাকযজ বেল না। নযমন মুসা এবং ঈসা আলাইবহমুস সালাকমর জনয 
বজহাে বনবেদ্ধ বেল। আবার ইউনুস আলাইবহস সালাম এর জনয বহজরত উন্মুি বেল না। বেেু 
নবীকের জনয েবনমকতর মাল হালাল বেল না। এভাকব নেখা যায, বেেু ববেয নোন নবীকে নেযা 
হকযকে এবং বেেু ববেয নেযা হযবন। এেমাত্র রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহস ওযাসাল্লামকে 
সববেেু পূণশাঙ্গভাকব নেযা হকযকে। বতবন বহজরত, েবনমকতর মাল হালাল, রাজত্ব োকযম, বজহাে 
এগুকলা সব নপকযকেন এবং বজন ও মানুেসহ সৃষ্টিজেকতর সেকলর জনয নপ্রবরত হকযকেন। এজনয 
ত্াকে খাতামুন নাবববযযন বলা হয।  
সূরা মাকযোর ৩ নং আযাকত আল্লাহ সুবহানাহুওযা তা'যালা বকলকেনঃ  

َم ِديٗناٱۡليَۡوَم أَۡكَمۡلُت لَُكۡم ِدينَُكۡم َوأَۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم  ۡسلََٰ  ٱۡۡلِ

“আজ আবম নতামাকের জনয নতামাকের েীনকে পবরপূণশ েকর বেলাম এবং নতামাকের ওপর 
আমার বন‘আমত সম্পূণশ েরলাম; আর নতামাকের জনয ইসলামকে েীন বহকসকব পেন্দ েরলাম।” 
(আংবশে) 
সূরা আহযাকবর ৪০ নং আযাকত আল্লাহ তা'আলা বকলকেন : 

دٌ أَبَآ أَحَ  ا َكاَن ُمَحمه ُ بُِكل ِ َشۡىٍء َعِليًمامه َنۗ َوَكاَن ٱَّلله ـۧ ِ َوَخاتََم ٱلنهبِي ِ ُسوَل ٱَّلله ِكن ره
َجاِلُكۡم َولََٰ ن ر ِ ٍد م ِ  

“মুহাম্মাে (সাঃ) নতামাকের মকধযোর নোন পুরুকের বপতা নয, বেন্তু (কস) আল্লাহর রসলূ এবং 
নশে নবী। আল্লাহ সবশববেকয সবশোতা।” 
 

বনভশ রকযােয সনকে জাকবর ইবকন আব্দলু্লাহ রা. নথকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযসাল্লাম 
বকলন- 

ُل ُمشَ  ُل َشافِعٍ َوأَوه فهعٍ َوََل فَْخرَ أَنَا قَائِدُ اْلُمْرَسِليَن َوََل فَْخَر، َوأَنَا َخاتَُم النهبِيِ يَن َوََل فَْخَر، َوأَنَا أَوه  

“আবম রাসলূেকণর সরোর; নোকনা েবশ নয। আবম সবশকশে নবী; নোকনা েবশ নয। আবম সবশপ্রথম 
সুপাবরশোরী; নোকনা েবশ নয। সবশপ্রথম আমার সুপাবরশই েবুল েরা হকব; নোকনা েবশ নয।”  
-সুনাকন োকরমী, খ. ১, পৃ. ২৪৩ (ফাতহুল মান্নান) হােীস ৫১  

 

 



হারদ  

হাবে অথশ হকি পথপ্রেশশে। সূরা তাওবার ৩৩ নং এবং সূরা আস সকফর ৯ নং আযাকত আল্লাহ 
সুবহানাহুওযা তা'যালা বকলকেনঃ  

يِن ُكل ِهِۦ َولَۡو َكِرهَ ٱۡلُمۡشِرُكونَ  بِٱۡلُهَدىَٰ  ُهَو ٱلهِذٓى أَۡرَسَل َرُسولَهُۥ ِ ِليُۡظِهَرهُۥ َعلَى ٱلد ِ  َوِديِن ٱۡلَحق 

“বতবনই ত্ার রাসূলকে নপ্ররণ েকরকেন রহদাোত এবং সতয েীনসহ সেল েীকনর উপর ওকে 
নশ্রষ্ঠত্ব োকনর জনয, যবেও মুশবরেরা তা অপেন্দ েকর।”  
সুরা ফাতহ এর ২৮ নং আযাকত, 

يِن ُكل ِِهۚۦْ َوَكفَىَٰ  ِ ِليُۡظِهَرهُۥ َعلَى ٱلد ِ ِ َشِهيدًاُهَو ٱلهِذٓى أَۡرَسَل َرُسولَهُۥ بِٱۡلُهدَىَٰ َوِديِن ٱۡلَحق  بِٱَّلله  

“বতবন ত্ার রাসূলকে পথ বনকেশ শ ও সতয েীনসহ নপ্ররণ েকরকেন, অপর সমস্ত েীকনর উপর একে 
জযযুি েরার জনয। সাক্ষী বহসাকব আল্লাহই যকথষ্ট।” 
মানুকের নহোকযকতর জনয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সালাম অতযন্ত নববশ আোবিত বেকলন এবং 
নববশ েষ্ট েরকতন। তার বনকজর োো আবু তাবলকবর নহোকযকতর জনয বতবন অতযন্ত েষ্ট 
েকরকেন। মবেনার অকনে েকূর নোথাও নোন মানুে ইসলাম গ্রহণ েকরবন বেন্তু মুমূেশ অবিায 
মারা যাকি, এভাকব শুনকত নপকল েুকে বেকয দ্বীন ইসলাকম আসার জনয আহ্বান েরকতন। বতবন 
মানুেকে দ্বীন ইসলাকম আসার জনয এত নববশ আোিা েরকতন নয, এেসময আল্লাহ 
তাআলা তাকে সূরা শুযারা এর ৩ নং আযাকত বকলকেন: 

ِخٌع نهۡفَسَك أََله يَُكونُواْ ُمۡؤِمنِينَ   لَعَلهَك بََٰ

“তারা ম’ুবমন হকিনা বকল তুবম হযত মনেকষ্ট আত্মববনাশী হকয পডকব।”  
সূরা োহাকফর ৬ নং আযাকত একসকে, 

ذَا ٱۡلَحِديِث أََسفًا ِرِهۡم إِن لهۡم يُۡؤِمنُواْ بَِهَٰ
ٓ َءاثََٰ ِخٌع نهۡفَسَك َعلَىَٰ  فَلَعَلهَك بََٰ

তারা এই বাণী ববশ্বাস না েরকল তাকের বপেকন বপেকন ঘকুর সম্ভবতঃ তুবম েঃুকখ আত্মববনাশী হকয 
পডকব।” 
 

রাসুলুল্লাহ সাঃ মানকুের নহোকযকতর জনয এত নববশ উেগ্রীব থােকতন, নেননা বতবন বেকলন 
হাবে।  
 

েুি  

নূর অথশ নজযাবত বা আকলা।  



েীঘশ প্রায ৬০০ বের জাকহবলযাকতর যুে েলমান থাোর পকড, আল্লাহ তা'আলা মানব জাবতর 
উপর রহমকতর েষৃ্টি বেকযবেকলন। মানব সৃষ্টির সূেনা নথকে যবে আল্লাহ নোন নবী নপ্ররণ না 
েরকতন, মানুেকে অহীর োন নথকে েকূর নরকখ যবে অবশবক্ষত েকর রাখকতন, তাহকল তাওবহে, 
আকখরাত, বরসালাত এসব ববেয মানুকের অজানাই নথকে নযত। মানুে  বববভন্ন সমকয 
বববভন্নভাকব নোন বেেুর প্রবত আিন্ন হকয নসোর পূজা শুরু েরত, নযমনো নপ িবলেকের 
নেখকল নবাঝা যায। ফকল মানুে তার প্রেৃত স্রষ্টাকে ভুকল নযত। বেন্তু আল্লাহ তাআলার মানুে 
সৃষ্টির মূল উকদ্দশযই বেল ইবােত তথা বনজ স্রষ্টাকে বেনকত পারা। নস সৃষ্টির উকদ্দশয নথকেই 
মানুে েকূর েকল নযত এবং শযতান সফল হত। বেন্তু আল্লাহ তাআলা নেকযকেন, মানুে স্বাধীন 
বেন্তার অবধোরী হকযও বনকজর বুবদ্ধ ববকবে বযবহার েবর বনজ স্রষ্টাকে বেনকব। এর জনয আল্লাহ 
তাআলা বেেু উপাোন, ওযাবসলা, সাহাযয বহকসকব মানুেকে নবশ বেেু উপাোন উপহার বেকযকেন; 
বরসালাত, নবী-রাসলূ, বেতাব, স্বকে নেখা, বববভন্ন অকলৌবেে ঘেনা এসব। এই বহকসকব, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম সহ সেল নবী রাসূল আল্লাহর পক্ষ নথকে নূর। নযই 
নূর মানুেকে অন্ধোর ও েুসংস্কার নথকে নবর েকর দ্বীকনর আকলাকত বনকয আসকব।  
 

মানুকের ইবােকতর জনয আল্লাহ সুবহানাহুওযা তা'যালা সবশপ্রথম নয েৃহ তথা বেবলা সৃষ্টি েকরন 
নসটি আরকবর মিাকত বেল, ববধায আল্লাহতালা সবশকশে নুর, যা সম্পুণশ মানব জাবতর জনয 
পথপ্রেশশে তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লামকে আরকবই নপ্ররণ েকরন। আল্লাহ 
সুবহানাহু ওযা তা'আলা সূরা আকল ইমরাকনর ৯৬ নং আযাকত বকলন: 

لَِمينَ  َل بَۡيٍت ُوِضَع ِللنهاِس لَلهِذى بِبَكهةَ ُمبَاَرًكا َوُهدًى ل ِۡلعََٰ  إِنه أَوه

“বনিযই সবশ প্রথম েৃহ, যা মানবমন্ডলীর জনয বনর্েিষ্ট েরা হকযকে তা ঐ ঘর যা বািায (মািায) 
অববিত; ওটি নসৌভােযযুি এবং সমস্ত ববশ্ববাসীর জনয পথ প্রেশশে।” 
 

এ োরকণই সবশপ্রথম ইবােত েৃহ তথা পৃবথবীর নেন্দ্র নযকহতু মিায, তাই সবশকশে নুর যা সেল 
মানুকের জনয, তা নসখাকনই নপ্ররণ েকর পৃবথবীকে আকলাবেত েরকলন। আল্লাহ তাযালা, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লামকে নূর বকল, সূরা মাকযো ১৫ নং আযাকত বকলকেন:  

ا ُكنتُۡم تُۡخفُوَن ِمنَ  مه ِب قَۡد َجآَءُكۡم َرُسولُنَا يُبَي ُِن لَُكۡم َكثِيًرا م ِ ٓأَۡهَل ٱۡلِكتََٰ ِ نُوٌر يََٰ َن ٱَّلله ِب َويَۡعفُواْ َعن َكثِيٍرْۚ قَۡد َجآَءُكم م ِ  ٱۡلِكتََٰ

بِينٌ  ٌب مُّ  َوِكتََٰ

“নহ বেতাবধারীেণ! নতামাকের োকে আমার রসূল একস নেকে, নস নতামাকেরকে অকনে ববেয 
বণশনা েকর বেতাব নথকে যা নতামরা নোপন েরকত আর অকনে ববেয উকপক্ষা েকর। নতামাকের 
বনেে আল্লাহর পক্ষ হকত নজযাবত ও স্পষ্ট বেতাব একসকে।” 



 

সূরা আহযাকবর ৪৬ নং আযাকত আল্লাহ তা'আলা বকলন: 
نِيًرا ِ بِإِۡذنِهِۦ َوِسَراًجا مُّ  َودَاِعيًا إِلَى ٱَّلله

“আল্লাহর অনুমবতক্রকম ত্ার বেকে আহবানোরী রূকপ এবং উজ্জ্বল প্রেীপ রূকপ।” 
 

এখাকন রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযা সাল্লামকে, আল্লাহ তা'আলা বসরাজমু মুবনরা  তথা 
উজ্জ্বল বাবত বা নুর বহকসকব আখযাবযত েকরকেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম 
নযকহতু মানবজাবতর জনয আল্লাহ তা'আলার পক্ষ নথকে নকুরর বাহে, নসই বহকসকব বতবন বনকজও 
নুর। এ বযাপাকর সাহাবীেণ সাক্ষয বেকয বকলকেন, “রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম 
যখন মেীনায আসকলন, তখন মবেনার প্রকতযেটি বজবনস আকলাবেত হকয বেকযবেল; যা আমরা 
আকে অন্ধোর নেখতাম।” এগুকলা আসকল রূপে অকথশই তারা বকলকেন। হােীসটি ইমাম আহমে 
বতরবমবজ ইবকন মাজাহ একনকেন।   
সাহাবীরা আকরা অকনে বিকবয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লামকে নুর বহকসকব 
অবভবহত েকরকেন। এগুকলা প্রকতযেটি উপমা বহকসকব বলা হকযকে। নযমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওযাসাল্লামকে ে্াকের সাকথ এবং সূকযশর সাকথ তুলনা নেযা হকযকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওযাসাল্লাম ত্ার বরসালাকতর োরকনই নুর বেকলন, শারীবরেভাকব নূকরর দ্বারা সৃষ্টি নয।  
প্রকতযে মানুকের মকধযই তার ঈমান আমল অনুযাযী নুর রকযকে। আল্লাহ তাযালা েুরআনকে, 
ঈমানকে নুর বহকসকব আখযাবযত েরকেন। নস েুরআন ও ঈমান ওযালাকের মকধযও এই নূর এর 
প্রভাব থাকে। সূরা বনসার ১৭৪ নং আযাকত আল্লাহ সুবহানাহুওযা তা'যালা বকলকেনঃ 

بِينًا ب ُِكۡم َوأَنَزۡلنَآ إِلَۡيُكۡم نُوًرا مُّ ن ره ٌن م ِ ٓأَيَُّها ٱلنهاُس قَۡد َجآَءُكم بُۡرَهَٰ  يََٰ

“নহ মানবমন্ডলী! নতামাকের প্রবতপালকের বনেে হকত নতামাকের োকে উজ্জ্বল প্রমাণ একস 
নপ ্কেকে, আর আবম নতামাকের বনেে সসু্পষ্ট নজযাবত অবতীণশ েকরবে।” 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম নযকহতু সমগ্র মানুকের মকধয সকবশাচ্চ ঈমাকনর 
অবধোরী বেকলন এবং বতবন বনকজই েুরআকনর ধারে-বাহে বেকলন, তাই তার মকধয 
স্বাভাববেভাকবই নুর বেল; ঈমাকনর নুর, বরসালাকতর নুর, যুহে বা আল্লাহ ভীবতর নুর।  
 

মুরবে  

মুববন অথশ হকি সুস্পষ্ট বণশনাোরী।  
সূরা বহজর এর ৮৯ নং আযাকত আল্লাহ তা'আলা বকলকেন: 

 َوقُۡل إِن ِٓى أَنَا ٱلنهِذيُر ٱۡلُمبِينُ 



“আর বল, বনিয আবমই সুস্পষ্ট সতেশ োরী।” 
 

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম নযকহতু ইযা’মুর ববল মারুফ, নাবহ আবনল মুনোর অথশাৎ সৎ 
োকজর আকেশ ও অসৎ োকজর বনকেধ েরকতন, তাই এগুকলা বতবন সুস্পষ্টভাকবই বণশনা 
েকরকেন। আল্লাহ সুবহানাহুওযা তা'যালা সূরা আরাকফর ১৫৭ নং আযাকত বকলকেন: 

ىه ٱلهِذى يَِجدُونَهُۥ َمۡكتُوبًا ِعندَُهۡم فِى ٱلته  ُسوَل ٱلنهبِىه ٱۡۡلُم ِ هبِعُوَن ٱلره نِجيِل يَۡأُمُرُهم بِٱۡلَمۡعُروِف ٱلهِذيَن يَت ِة َوٱۡۡلِ ۡوَرىَٰ

ٓئَِث َويََضُع َعۡنُهۡم إِۡصَرهُ  ُم َعلَۡيِهُم ٱۡلَخبََٰ ِت َويَُحر ِ ُهۡم َعِن ٱۡلُمنَكِر َويُِحلُّ لَُهُم ٱلطهي ِبََٰ َل ٱلهتِى َكانَۡت َعلَۡيِهۡمْۚ َويَۡنَهىَٰ ۡم َوٱۡۡلَۡغلََٰ

ئَِك ُهُم ٱۡلُمۡفِلُحونَ فَٱلهِذيَن َءاَمنُواْ بِهِۦ َوَعزه 
ٓ ُروهُ َونََصُروهُ َوٱتهبَعُواْ ٱلنُّوَر ٱلهِذٓى أُنِزَل َمعَهُۥٓۙٓ أُْولََٰ  

“যারা নপ্রবরত উম্মী নাবীকে অনুসরণ েরকব যা তাকের োকে রবক্ষত তাওরাত ও ইনজীকল তারা 
বলবখত পাকব। নস তাকেরকে সৎোকজর বনকেশ শ নেয, অসৎ োজ েরকত বনকেধ েকর, পববত্র 
বস্তুসমূহ তাকের জনয হালাল েকর, অপববত্র বস্তুগুকলা তাকের জনয বনবেদ্ধ েকর, তাকের নথকে 
গুরুভার সবরকয নেয আর নসই শৃঙ্খল (হালাল-হারাকমর বাকনাযাে বববধ-বনকেধ) যাকত বেল তারা 
বন্দী। োকজই যারা তার প্রবত ঈমান আকন, তাকে সম্মান প্রেশশন েকর, তাকে সাহাযয-সহকযাবেতা 
েকর আর তার উপর অবতীণশ আকলার অনুসরণ েকর, তারাই হকি সফলোম।” 
এভাকব রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম সুস্পষ্ট েকর সব বেেু বলকতন।  
আকযশা রাবেযাল্লাহু তা'আলা আনহু বকলকেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম 
যখনই নোকনা েথা বলকতন, তা এমন স্পষ্টভাকবই বলকতন নয, মানুে এর োকে আর নোন বদ্বধা 
দ্বন্দ্ব বা প্রশ্ন থােত না। 
এবং নসই এেই আযাকত আল্লাহ তাআলা, রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম এর আকরা 
এেটি তববশষ্টয বকলকেন,  َْۚل ٱلهتِى َكانَۡت َعلَۡيِهۡم  অথশাৎ জাকহলী যুকের َويََضُع َعۡنُهۡم إِۡصَرُهۡم َوٱۡۡلَۡغلََٰ
নযসেল শৃংখল নতামাকের েলায আেকে বেল, নস সেল নবাঝায নতামাকের বপঠ ভারী েকর 
নরকখবেল, নস সেল ববেযগুকলা এই রাসুল নতামাকের োে নথকে খুকল নাবমকয বেকযকেন যাকত 
নতামরা স্বাধীনভাকব ববেরণ েরকত পাকরা। এভাকব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম 
সববেেুই সসু্পষ্টভাকব পবরপূণশ েরকতন।  
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম বনকজই বকলকেন, “ওই োজকে আল্লাহ নববশ পেন্দ 
েকরন নয োজ শুরু েরার পর বান্দা পবরপূণশভাকব সম্পন্ন েকর। “ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম এই শরীযতকে এমন সুস্পষ্টভাকব বণশনা েকরকেন 
নয,  আমরা নেৌদ্দশ বের পকর একসও নব উদূ্ভত সমসযার সমাধান নোরআন হাবেস নথকে 
সুস্পষ্টভাকব খ্ুকজ পাই।  
 



খুলুয়  আরজম  

খুলুকে আবজম মাকন হকি উিম েবরত্র। আল্লাহ তাআলা সূরা আল োলাম এর ৪নং আযাকত 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লামকে সকবশািম েবরকত্রর অবধোরী আখযাবযত েকর 
বকলকেন: 

 َوإِنهَك لَعَلَىَٰ ُخلٍُق َعِظيمٍ 

“তুবম অবশযই মহান েবরকত্রর অবধোরী।” 
এখাকন আল্লাহ তাআলা আবজম শব্দটি বযবহার েকরকেন, যা নেবল সুববসৃ্তত বা প্রশস্ত নোন 
ববেকযর নক্ষকত্রই নোরআকন বযবহৃত হকযকে। নেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম, 
আল্লাহ তা'আলার নতৌবফে এর মাধযকম সমস্ত সনু্দর েবরত্র গুবলকে আযি েকর বনকযবেকলন। 
এই বসফাতটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লামকে নেযা হকযবেল তার মকধয তধযশয ও সহয 
ক্ষমতা খুব নববশ বেল বকল।  
 

উিম েবরকত্রর সেল বেেুই রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম এর মকধয পাওযা যায, 
তাই আল্লাহ তা'আলা এই ববসৃ্তত গুণাবলীর োরকণ তাকে খুলকুে আবজম বহকসকব উকল্লখ 
েকরকেন। শযতান নযমন স্বভাবতই সেল ভাকলার ববরুকদ্ধ খারাপ বেেু ে্াড েরাকনার নেষ্টা েকর, 
নতমবন রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম-এর উিম েবরকত্রর ববপরীকতও  ববরুদ্ধােরণ 
েরার জনয বেেু শত্রু ততবর েকরবেল। এই সেল শত্রুকের ববরুকদ্ধ রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওযাসাল্লাম এর েঠিন অবিান গ্রহণ েরকত হকযকে। এই শযতানকের ববরুকদ্ধ েঠিন হকয শি 
অবিান ননযাোও তার েবরকত্রর এেো অংশ। এভাকবই রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওযাসাল্লাম পূণশাঙ্গ েবরকত্রর ভারসাময রক্ষা েকরকেন।  
ইমাম জনুাকযে রাবহমাহুল্লাহ বকলকেন, রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম এর পবরপূণশ 
বযস্ততাই বেল আল্লাহ সবুহানাহুওযা তা'যালা।  বতবন যখন যা েরকতন সবগুকলা আল্লাহর বনকেশ শ 
ক্রকমই েরকতন। তাকে সন্তুষ্ট েরার জনযই েরকতন। বতবন যবে োউকে নোন েঠিন েথা বকল 
থাকেন নসোও আল্লাহর সন্তুষ্টির জনয। োকরা ববরুকদ্ধ তকলাযার তুকল থােকল নসোও আল্লাহকে 
সন্তুষ্ট েরার জনয। আল্লাহর রাস্তায বতবন এই ববেযগুকলা বযয েকরকেন। 
আল্লাহ তাআলা, রসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লামকে পবরপূণশ ইলম এবং পবরপূণশ েবরত্র 
োন েকরবেকলন, এ োরকণ তার নাম হকযকে সবহবু খুলুবেল আবজম বা সকবশািম েবরকত্রর 
অবধোরী। 



অকনকে বকল থাকেন অনযানয সেল নবীেকণর মকধয নযসব উিম েবরত্র বেল, সবগুকলা রসলূুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম এোই ধারণ েকরকেন, তাই তাকে খুলকুে আবজকমর অবধোরী 
বলা হয।  
এোডা আকরা বেেু আকলম বকলন, রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম যখন নমরাকজর 
রাকত্র আল্লাহ তাযালার েরবাকর যান, তখন তার সামকন সমস্ত জেকতর মাবলোনা উপিাপন েরা 
হকযবেল এবং গ্রহণ েরার জনয তাকে বলা হকযবেল। (কযমনো হােীকস রাসলূ সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওযাসাল্লাম বকলকেন, “আমাকে পুকরা জেকতর সম্পেগুকলার োবব নেওযা হকযকে”) 
বেন্তু রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম নসগুকলা গ্রহণ েকরনবন। বতবন বকলবেকলন, 
আবম এেজন েরীব নবী বহকসকব জীবন-যাপন েরকত োই। এই নয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওযাসাল্লাম পৃবথবীর ববলাবসতা, সমৃবদ্ধ, ধনাঢযতাকে গ্রহণ েকরনবন এজনয তাকে 
খুলুকে আবজকমর অবধোরী বলা হয। 
 

দোলু দোমে  

আল্লাহ তাআলা সূরা তাওবার ১২৮ নং আযাকত বকলকেন: 
ِحيمٌ  ُّۡم َحِريٌص َعلَۡيُكم بِٱۡلُمۡؤِمنِيَن َرُءوٌف ره ۡن أَنفُِسُكۡم َعِزيٌز َعلَۡيِه َما َعنِت  لَقَۡد َجآَءُكۡم َرُسوٌل م ِ

“নতামাকের বনেে আেমন েকরকে নতামাকেরই মধযোর এমন এেজন রাসূল যার োকে 
নতামাকের ক্ষবতের ববেয অবত েষ্টোযে মকন হয, নয হকি নতামাকের খুবই বহতাোংখী, 
মু’বমনকের প্রবত বডই নেহশীল, েরুণাপরাযণ।” 
 

রউফ এবং রবহম শব্দেকুো েুরআকন সাধারণত আল্লাহ তাযালার জনযই বযবহার েরা হকযকে। 
শুধুমাত্র এই আযাকত আল্লাহ তাআলা তা রাসলূ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম এর জনয 
বযবহার েকরকেন এো নবাঝাকনার জনয নয, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম এর অন্তকর 
মানবজাবতর জনয নয েযা এবং মাযা তা েূডান্ত পযশাকয বেল এবং সমস্ত মানবজাবতর সবম্মবলত 
েযাকে লঘু েকর নেয। এ োরকণ আল্লাহ তাআলা ত্ার বপ্রয রাসূলকে েযাল ুও েযাময বহকসকব 
অবভবহত েকরকেন।  
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম অনয সেল আবিযাকয নেরাকমর তুলনা সবকেকয 
নববশ  েযাময বেকলন। অনযানয নবীেণ মানুেকের নেযা যন্ত্রণায অবতষ্ঠ হকয সহয েরকত না নপকর 
আল্লাহর বনেে নসসব উম্মতকের প্রাপয বুবঝকয নেযার জনয আকবেন েকরবেকলন। বেন্তু 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম অনযানয মানুে নতা েকূর থাে বনজ, বংকশর মানুেকের 



নথকেই অবণশনীয েষ্ট সহয েকরবেকলন, তবুও তাকের ববরুকদ্ধ এেশন না বনকয বরং নোযা 
েকরবেকলন। নযমন,  
“বতবন ملسو هيلع هللا ىلص এই আশায তাকযফ েমণ েরকলন নয, তাকযফবাসী হযত ত্াকে আশ্রয বেকব এবং 
সাহাযয েরকব। তাকযফ বেকয বতবন নসখানোর অবধবাসীকেরকে আল্লাহর বেকে আহবান 
েরকলন। বেন্তু বতবন নসখাকন নোন সাহাযযোরী নপকলন না এবং তাকে নেউ আশ্রযও বেল না। 
এমনবে এেজন নলােও ত্ার োওযাত েবুল েরল না। বরং তারা ত্াকে আরও নবশী েষ্ট বেল। 
এত েষ্ট বতবন ইবতপূকবশ ত্ার জাবতর নলােকের নথকেও নভাে েকরন বন। ত্ার সাকথ বেকলন ত্ারই 
মুি েরা ক্রীতোস যাকযে ইবকন হাকরসা। রসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) তাকযকফ েশ বেন অবিান েকরন। এ সমকয 
বতবন তাকযকফর সেল নোত্রীয সেশ ারকের োকে েমণ েকরন এবং প্রকতযেকে দ্বীকনর োওযাত নেন। 
বেন্তু সবাই এেই েথা বলল নয, তুবম আমাকের শহর নথকে নববরকয যাও। শুধু এ েথা বকলই 
ক্ষান্ত হয বন; বরং তারা েষু্ট বালেকের ত্ার ববরুকদ্ধ নলবলকয নেয। নফরার পকথ তাকযকফর মূখশ ও 
েষু্টরা ত্ার বপকে লােল। তারা আল্লাহর রসলূকে োবল বেবিল, ত্ার বপেকন তহ তে েরবেল এবং 
পাথর বনকক্ষপ েরবেল। পাথকরর আঘাকত ত্ার শরীর নথকে রি ঝকর পাকযর জতুা েু’টি লাল 
হকয নেল। যাকযে ইবকন হাকরো (রাঃ) বপ্রয নাবীকে রক্ষা েরবেকলন। এেটি পাথর একস ত্ার 
মাথায নলকে নেল। একত ত্ার মাথা ক্ষতববক্ষত হকয নেল। (...) 
নফরার পকথ আল্লাহ তা‘আলা ত্ার োকে পাহাকডর োবযকত্ব বনকযাবজত বফবরস্তা নপ্ররণ েরকলন। 
বফবরস্তা ত্ার োকে তাকযফবাসীকের উপর মিার বড েু’টি পাহাড বনকক্ষপ েকর তাকেরকে ধ্বংস 
েকর নেযার অনুমবত োইকলন। উিকর নাবী (ملسو هيلع هللا ىلص) বলকলন বরং আবম োই আল্লাহ তাকের বংশধর 
হকত এমন মানুে সৃষ্টি েরকবন যারা আল্লাহর ইবােত েরকব এবং ত্ার সাকথ োউকে শরীে 
েরকবনা।” 
এ নথকে নবাঝা যায, রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাকমর এত নবশী েযাদ্র বেকলন নয, 
নখাে তাকে হতযা েরকত আসা মানুেকেরকেও বতবন ক্ষমা েকরকেন এবং উকটা তাকের জনয 
নোযা েকরকেন। আল্লাহ তাআলা রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লামকে এমন েযা বেকযই 
সৃষ্টি েকরকেন। নেননা বতবন নযকহতু পুকরা মানব জাবতর উপর েঠিন োবযত্ব বনকয একসকেন তাই 
তার অন্তকর ততোই ববসৃ্তত েযা থাো েরোর।  
 

আল্লাহ তাআলা সূরা হুজরাকতর ৭ নং আযাকত বকলকেন:  
َن َوَزيهنَهُۥ فِى قُلُوبُِكۡم  يَمَٰ َ َحبهَب إِلَۡيُكُم ٱۡۡلِ ِكنه ٱَّلله

َن ٱۡۡلَۡمِر لَعَنِتُّۡم َولََٰ ِْۚ  لَۡو يُِطيعُُكۡم فِى َكثِيٍر م ِ َوٱۡعلَُمٓواْ أَنه فِيُكۡم َرُسوَل ٱَّلله

ِشدُونَ  ئَِك ُهُم ٱلرهَٰ
ٓ هَ إِلَۡيُكُم ٱۡلُكۡفَر َوٱۡلفُُسوَق َوٱۡلِعۡصيَاَنْۚ أُْولََٰ  َوَكره



“নতামরা নজকন নরখ নয, নতামাকের মকধয আল্লাহর রাসূল রকযকেন; বতবন বহু ববেকয নতামাকের 
েথা নমকন বনকল নতামরাই েষ্ট পাকব। বেন্তু আল্লাহ নতামাকের বনেে ঈমানকে বপ্রয েকরকেন এবং 
উহা নতামাকের হৃেযগ্রাহী েকরকেন; েুফরী, পাপাোর ও অবাধযতাকে েকরকেন নতামাকের বনেে 
অবপ্রয। ওরাই সৎ পথ অবলিনোরী।” 
নযমন, সাহাবীরা একস যবে বলকতা আমরা বমসওযাে অতযন্ত পেন্দ েবর, আপবন নমসওযােকে 
দ্বীকনর অংকশ পবরণত েকর বেন। তখন তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম নমকন 
বনকল, আমাকের নয ভাকব ওযু বাধযতামূলে নসভাকব নমসওযােও বাধযতামলূে হকয নযত। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম সবশো উম্মকতর উপর অবতবরি েষ্ট নযন না হয নসই 
বযাপাকর সকেতন বেকলন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওযাসাল্লাম বকলকেন, “আমাকে যখন নোন েটুি 
বজবনকসর এেটি পেন্দ েরকত নেযা হকতা, আবম তখন এর মকধয সবকথকে সহজোই পেন্দ 
েরতাম এবং আমার উম্মত যাকত েকষ্ট না পকড এই বেন্তা আবম সবসময েবর।” 
এই োরকণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম পঞ্চাশ ওযাি নামাজ হকত আকবেন 
েরকত েরকত প্াে ওযাি বনকয একসকেন। এই ববেযটি উকল্লখ েকর আল্লাহ তাআলা সূরা আকল 
ইমরাকনর ১৫৯ নং আযাকত বকলকেন: 
واْ ِمۡن َحۡوِلَكِۖ فَٱۡعُف َعۡنُهۡم َوٱۡستَۡغِفۡر لَُهمۡ  َوَشاِوۡرُهۡم  ِ ِلنَت لَُهۡمِۖ َولَۡو ُكنَت فَظًّا َغِليَظ ٱۡلقَۡلِب َلَنفَضُّ نَ  ٱَّلله فَبَِما َرۡحَمٍة م ِ

ِلينَ  َ يُِحبُّ ٱۡلُمتََوك ِ ِْۚ إِنه ٱَّلله  فِى ٱۡۡلَۡمِرِۖ فَإِذَا َعَزۡمَت فَتََوكهۡل َعلَى ٱَّلله

“সুতরাং আল্লাহর পরম অনুগ্রহ নয তুবম তাকের উপর েযাদ্রশ রকযে, এবং যবে তুবম রূঢ় নমজাজ ও 
েঠিন হৃেয হকত তকব অবশযই তারা নতামার বনেে হকত সকর নযত। সুতরাং তাকের নোে ক্ষমা 
ের এবং আল্লাহর োকে তাকের গুনাকহর জনয ক্ষমা োও এবং োজ-েকমশ তাকের সকঙ্গ পরামশশ 
ের, অতঃপর যখন (কোন বযাপাকর) সংেল্পবদ্ধ হও, তখন আল্লাহরই প্রবত ভরসা ের; বনিয 
আল্লাহ ভরসাোরীকেরকে পেন্দ েকরন।” 
 

আমােত  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম ত্ার প্রবত অর্পিত প্রকতযে োবযত্ব সততা, আমানত ও 
ইখলাকসর সবহত পালন েরকতন। বতবন মানুেকে নহোকযকতর পথ নেখাকনার নক্ষকত্র েখকনা ববকভে 
তবেময েকরনবন। বতবন বেকলন মানবজাবতর জনয রহমত স্বরূপ। এই জনযই বতবন বরসালাকতর 
আমানতকে পবরপূণশভাকব পালন েরকত বেকয আপন-পর, পবরবেত-অপবরবেত, আরব-অনারব, 
ধনী-েবরব, োের-মবনব সবার জনয সমান ভাকব নহোকযকতর নোযা ও নেষ্টা েকরকেন।  



রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযা সাল্লাম এর এেজন খাবেম বেল; এে ইহুবে বালে। বাচ্চাো 
েকযেবেন না আসায বতবন ملسو هيلع هللا ىلص নখ্াজ বনকয জানকত পারকলন, বাচ্চাটি খুব অসুি। তখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম তাকে নেখকত বেকয নপ ে্াকনা মাত্রই নেখকত নপকলন, 
বাচ্চাটির সােরাতুল মাউত বা মৃতুয যন্ত্রণা শুরু হকয বেকযকে। বতবন ((সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওযাসাল্লাম) তখন বুঝকত পারকলন, বাচ্চাটি বেেুক্ষণ পর হযকতা মারা যাকব। বাচ্চাটিকে এখন 
ইসলাম গ্রহণ েরাকনা নেকল তার পরোলো শাবন্তর হকব। তখন নসই বাচ্চাকে বতবন লা-ইলাহা-
ইল্লাল্লাহ বলকত বলকলন। বাচ্চাটি তার বাবার বেকে তাোল; নয বেল এেজন ইহুেী পাদ্রী। তখন 
তার বাবা বলল, হ্যা তুবম আবুল োকশম যা বলকে, তা েকরা। অতঃপর বাচ্চাটি ইমান আনকলা।  
এভাকব তার োো আবু তাকলব, আবু হুরাযরা রাবেযাল্লাহু তা'আলা আনহু এর মা অসুি োকলও 
তাকের ঈমাকনর জনয বতবন েুকে বেকযবেকলন। যখনই বতবন োউকে নপকতন তাকের জনয 
নহোকযকতর নোযা ও নেষ্টা েরকতন। এোই হকি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম এর 
বরসালাকতর আমানকতর সকবশাচ্চ পরাোষ্ঠা।  
আল্লাহ তাযালা সূরা নাজম এর শুরুর বেকে বকলকেন: 

 َما َضله َصاِحبُُكۡم َوَما َغَوىَٰ 

 َوَما يَنِطُق َعِن ٱۡلَهَوىَٰٓ 

 إِۡن ُهَو إَِله َوۡحٌى يُوَحىَٰ 

“নতামাকের সঙ্গী ববভ্রান্ত নয, ববপথোমীও নয, 
এবং নস মনেডা েথাও বকলনা। 
এোকতা অহী, যা তার প্রবত প্রতযাকেশ হয।” 
এ নথকে নবাঝা যায , রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম মানুেকে যা বেেু 
বকলন,  এগুকলা আল্লাহর বনকেশ কশই বকলন। বতবন বেেু বলার আকে আল্লাহর বনকেশ শনার জনয 
এেেু েুপ থােকত যখন আল্লাহর পক্ষ নথকে বলার অনুমবত নপকত তখন বলকতন। এভাকবই বতবন 
আমানতকে পবরপূণশভাকব রক্ষা েকরকেন।  
 

লজ্জাশীল  

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম খুব নববশ লজ্জাশীল বেকলন। সাহাবীেণ সাক্ষী 
বেকিন নয, রসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম, েুমারী নারীকের মকতাই লজ্জাশীল 
বেকলন। মাকঝ মাকঝ এমন হকতা নয, আমরা নেখকত নপতাম লজ্জায তার োল লাল হকয নযত।  



রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাকমর খুব নববশ ঘবনষ্ঠ বেকলন ওমর রাবেযাল্লাহু তা'আলা 
আনহু এবং আবু বের রাবেযাল্লাহু তা'আলা আনহু। মাকঝমকধয তাকের সাকথ থাো োলীন, 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাকমর পরকনর োপড তার নোডাবলর সামানয উপকর উকঠ 
থােকতা, এোকে বতবন নববশ গ্রাহয েরকতন না নযকহতু এো সতর এর অন্তভুশি বেল না। বেন্তু যখন 
উসমান রাবেযাল্লাহু তা'আলা আনহু আসকতন বতবন নসই অংশেুেু নঢকে নেযার নেষ্টা েরকতন 
োরণ বতবন বনকজর জামাতাকেরকে খুব নববশ লজ্জা নপকতন। এই ববেকয সাহাবারা তাকে প্রশ্ন 
েকরবেকলন, আপবন নেন উসমানকে এত নববশ লজ্জা পান? বতবন এর উিকর বকলন, “ উসমাকনর 
সাকথ নফকরশতারা থাকে। আবম উসমান এর সাকথ নফকরশতাকেরকে প্রকবশ েরকত নেবখ, 
এোরকণ আবম খুব নববশ লজ্জা নবাধ েবর।”  
সূরা আহযাকবর ৫৩ নং আযাকত আল্লাহ তা'আলা বকলকেন:  
ِكۡن إِذَا دُعِ يتُۡم فَٱۡدُخلُواْ  هُ َولََٰ ِظرِ يَن إِنَىَٰ ٓ أَن يُۡؤذََن لَُكۡم إِلَىَٰ َطعَاٍم َغۡيَر نََٰ أَيَُّها ٱلهِذيَن َءاَمنُواْ ََل تَۡدُخلُواْ بُيُوَت ٱلنهبِى ِ إَِله

ٓ يََٰ

 ِْۚ ُ ََل يَۡستَۡحىِۦ ِمَن ٱۡلَحق  ِلُكۡم َكاَن يُۡؤِذى ٱلنهبِىه فَيَۡستَۡحىِۦ ِمنكُ ۡمِۖ َوٱَّلله
فَإِذَا َطِعۡمتُۡم فَٱنتَِشُرواْ َوََل ُمۡستَۡئنِِسيَن ِلَحِديٍثْۚ إِنه ذََٰ

 ِ ِلُكۡم أَۡطَهُر ِلقُلُوبُِكۡم َوقُلُوبِِهنهْۚ َوَما َكاَن لَُكۡم أَن تُۡؤذُواْ َرُسوَل ٱَّلله عًا فَۡسئَلُوُهنه ِمن َوَرآِء ِحجَ اٍبْۚ ذََٰ َوإِذَا َسأَۡلتُُموُهنه َمتََٰ

ِ َعِظيًما ِلُكۡم َكاَن ِعندَ ٱَّلله َجهُۥ ِمنٍۢ بَۡعِدِهۦٓ أَبَدًاْۚ إِنه ذََٰ  َوََلٓ أَن تَنِكُحٓواْ أَۡزَوَٰ

“নহ ম’ুবমনেণ! নতামাকেরকে অনুমবত নেযা না হকল নতামরা খােয প্রস্তুত হওযার আকেই আহাকরর 
জনয নাবী-েৃকহ প্রকবশ েরনা। তকব নতামাকেরকে আহবান েরকল নতামরা প্রকবশ ের এবং আহার 
নশকে নতামরা েকল নযও; নতামরা েথাবাতশ ায মশগুল হকয পডনা। োরণ নতামাকের এই আেরণ 
নাবীকে পীডা নেয, নস নতামাকেরকে উঠিকয বেকত সংকোে নবাধ েকর। বেন্তু আল্লাহ সতয বলকত 
সংকোে নবাধ েকরননা। নতামরা তার স্ত্রীকের বনেে হকত বেেু োইকল পেশ ার অন্তরাল হকত োইকব। 
এই ববধান নতামাকের ও তাকের হৃেকযর জনয অবধেতর পববত্র। নতামাকের োরও পকক্ষ আল্লাহর 
রাসূলকে েষ্ট নেযা অথবা তার মৃতুযর পর তার স্ত্রীকেরকে ববকয েরা সংেত নয। আল্লাহর েৃষ্টিকত 
এো নঘারতর অপরাধ।” 
এ নথকে নবাঝা যায, রসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম এর মকধয লজ্জাকবাধ অতযন্ত 
নববশ বেল নয, এজনয আল্লাহ সুবহানাহুওযা তা'যালা বনকজই সাক্ষয বেকযকেন।  
আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম বনকজই বকলকেন, “প্রবতটি ধকমশর ববকশে এেটি স্বভাব 
আকে। আর ইসলাম ধকমশর ববকশে স্বভাব হল লজ্জা।”  
(মুযািা মাবলে) 
এোডা রসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম আর এেটি হাবেকস বকলকেন, “লজ্জা শুধু 
েলযাণই বকয আকন।” (বুখারী)  



বতবন আকরা বকলকেন: “বনিযই মানুেজন পূবশবতীী  নবীকের নথকে নয এেটি োন নপকযকে নসো 
হকি, যখন নতামার নোন লজ্জা থােকবনা তখন তুবম যা ইিা তা েরকত পাকরা।”  
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম আকরেটি হাবেকস বকলকেন: “নোন বেেুকত যখন 
অশ্লীলতা থাকে তখন নসো েলুবেত হকয যায। আর যখন নোন বেেুকত লজ্জাকবাধ থাকে, 
তখন তার মকধয নসৌন্দযশমবন্ডত এেটি ভাব ততবর হয।”  
এ নথকে নবাঝা যায, রসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম অতযন্ত লজ্জাশীল বেকলন।  
 

অটল অরবচল  

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাকমর আকরেটি গুণ হকলা অেল অববেল থাো। 
নযকোকনা ধরকনর সহজ বেংবা েঠিন সেল মুহূকতশ  রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম 
সকতযর উপর তার োকজর প্রবত অেল থাকেন। আল্লাহ তাআলা সূরা আকল ইমরাকনর ১৫৯ নং 
আযাকত বকলকেন: 
واْ ِمۡن َحۡوِلَكِۖ فَٱۡعُف َعۡنُهۡم وَ ٱۡستَۡغِفۡر لَُهۡم َوَشاِوۡرُهۡم  ِ ِلنَت لَُهۡمِۖ َولَۡو ُكنَت فَظًّا َغِليَظ ٱۡلقَۡلِب َلَنفَضُّ َن ٱَّلله فَبِمَ ا َرۡحَمٍة م ِ

ِلينَ  َ يُِحبُّ ٱۡلُمتََوك ِ ِْۚ إِنه ٱَّلله  فِى ٱۡۡلَۡمِرِۖ فَإِذَا َعَزۡمَت فَتََوكهۡل َعلَى ٱَّلله

“অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ এই নয, তুবম তাকের প্রবত নোমল বেি; এবং তুবম যবে েেশ শভােী, 
েকঠার হৃেয হকত তাহকল বনিযই তারা নতামার সংসেশ হকত অন্তর্হিত হত। অতএব তুবম 
তাকেরকে ক্ষমা ের ও তাকের জনয ক্ষমা প্রাথশনা ের এবং োযশ সিকন্ধ তাকের সাকথ পরামশশ 
ের; অতঃপর তুবম যখন সংেল্প ের তখন আল্লাহর প্রবত বনভশর ের; এবং বনিযই আল্লাহ ত্ার 
উপর ভরসাোরীেণকে ভালবাকসন।” 
তাই নেখা যায, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম যখন নোন োজ নামকতন নসটিকে 
নজারোর ভাবব শ্রম বেকতন এবং সবসময নবসহত এবং বহেমত অবলিন েরকতন।  
যখন ওহুকের মযোকন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম নে শত্রুরা বঘকর নফকল বেল 
এবং মুসবলমরা ভুলবশত সকর বেকযবেল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম তার 
অবিান নথকে এেববন্দওু নকডনবন। নযখাকন বেকলন নসখাকনই বতবন ে্াবডকয রইকলন এবং নসখান 
নথকে সাহাবীকের ডাে বেবিকলন, “নতামরা বফকর আকসা এবং যুকদ্ধ আবারও প্রতযাবতশ ন েকরা।” 
এভাকব রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম সবসমযই অেল-অববেল বেকলন। 
 

 

ক ািআয়ে বর্ণিত িাসূলুল্লাহি ملسو هيلع هللا ىلص ববরশষ্ট্য  



সুভাষী  
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম সুভােী বেকলন। বতবন অতযন্ত সনু্দরভাকব েথা 
বলকতন। সূরা আকল ইমরাকনর ১৫ নং আযাকত আল্লাহ সুবহানাহুওযা তা'যালা বকলকেনঃ  

واْ ِمۡن َحۡوِلَكِۖ فَٱۡعُف َعۡنهُ ۡم َوٱۡستَۡغِفۡر  لَُهۡم َوَشاِوۡرُهۡم  ِ ِلنَت لَُهۡمِۖ َولَۡو ُكنَت فَظًّا َغِليَظ ٱۡلقَۡلِب َلَنفَضُّ َن ٱَّلله فَبَِما َرۡحَمٍة م ِ

ِلينَ  َ يُِحبُّ ٱۡلُمتََوك ِ ِْۚ إِنه ٱَّلله  فِى ٱۡۡلَۡمِرِۖ فَإِذَا َعَزۡمَت فَتََوكهۡل َعلَى ٱَّلله

“অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ এই নয, তুবম তাকের প্রবত নোমল বেি; এবং তুরম যরদ   ক শভাষী, 
 য় াি হৃদে হয়ত তাহয়ল রেশ্চেই তািা কতামাি সংসর্ক হয়ত অন্তর্হিত হত। অতএব তুবম 
তাকেরকে ক্ষমা ের ও তাকের জনয ক্ষমা প্রাথশনা ের এবং োযশ সিকন্ধ তাকের সাকথ পরামশশ 
ের; অতঃপর তুবম যখন সংেল্প ের তখন আল্লাহর প্রবত বনভশর ের; এবং বনিযই আল্লাহ ত্ার 
উপর ভরসাোরীেণকে ভালবাকসন।” 
আল্লাহর এ আকেকশর োরকণ রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম সবশো সুন্দর ভাোয 
মানুকের সাকথ েথা বলকতন। তার সাকথ নেউ খারাপ আেরণ েরকল এর ববপরীকত বতবন ভাল 
আেরণ েরকতন। জনয সূরা নাহকলর ১২৫ নং আযাকত আল্লাহ সুবহানাহুওযা তা'যালা 
বকলকেনঃ  

 إِنه َربهَك ُهَو أَۡعلَُم بَِمن َضله َعن َسبِيِلِهۖۦِ 
ِدۡلُهم بِٱلهتِى ِهَى أَۡحَسُنْۚ ٱۡدُع إِلَىَٰ َسبِيِل َرب َِك بِٱۡلِحۡكَمِة َوٱۡلمَ ۡوِعَظِة ٱۡلَحَسنَِةِۖ َوَجَٰ

 َوُهَو أَۡعلَُم بِٱۡلُمۡهتَِدينَ 

“তুবম মানুেকে নতামার রকবর পকথ আহবান ের বহেমাত ও সেপুকেশ দ্বারা এবং তাকের সাকথ 
আকলােনা ের সুন্দরভাকব। নতামার রাব্ব ভাল েকরই জাকনন নে ত্ার পথ নেকড ববপথোমী এবং 
নে সৎ পকথ আকে।” 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম সবুমষ্টভাোর অবধোরী বেকলন। তার েথাগুকলা 
মানুকের অন্তকর বেকয মমশস্পশশ েরকতা তাই সাহাবারা মন্ত্রমুগ্ধ হকয নসই েথা শুনত। 
 

যুহদ 

 রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম এর আকরেটি তববশষ্টয বেল যুহে বা েবুনযা ববমুখতা। 
েবুনযাববমুখ হওযা এবং নববশ নববশ ইবােত েরা হল নবীকের বসফাত। হাবেকস জানা যায, 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লামকে পুকরা পৃবথবীর োববোঠি নেযা হকযবেল বেন্তু বতবন 
নসগুকলা গ্রহণ না েকর বকলবেকলন, “আবম এেজন েবরদ্র নবী বহকসকব নব্কে থােকত োই।”  
আকযশা রাবেযাল্লাহু তা'আলা আনহা সাক্ষয বেকিন নয, “রাসুলুল্লাহ সাঃ এর ইকন্তোকলর পর 
আমার ঘকর খাওযার মত এমন বেেুই বেল না যা নোন এেটি প্রাণী বেেু নখকত পাকর। শুধুমাত্র 



এেটি থকলর মকধয বেেু যব বেল, নসই যবগুকলা বেকয আবম নবশ েকযে বেন অবতবাবহত 
েকরবেলাম।”  
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযা সাল্লাম এর ইকন্তোকলর সময তার বেেু েযশ বেল। অববশষ্ট 
মাত্র েকযেটি মুদ্রা বেকয আকযশা রাবেযাল্লাহু তা'আলা আনহা তা পবরকশাধ েকরন।  
দ্বীকনর পকথ বযয এর জনয যখন নযেুেু েরোর বেল তা আল্লাহ সুবহানাহুওযা তা'যালা নসেুেুর 
বযবিা েকর বেকযবেকলন। নযমন নবুওযাকতর প্রথম বেকে খাবেজা রাবেযাল্লাহু তা'আলা আনহার 
সম্পে দ্বারা প্রকযাজন পূরণ েকরবেকলন। মবেনায নপ ্োকনার পর মুহাবজরীনরা খুব েবরদ্র বেল, এই 
অবিায অবিায বজহাে ফরজ হকল, যুকদ্ধর জনয প্রকযাজনীয সম্পে সাহাবীকের সেোর মাধযকম 
আল্লাহ তাআলা নস প্রকযাজন বমটিকযকেন। আবুবের তার সম্পূণশ সম্পে, ওমর তার অকধশে 
সম্পে এবং ওসমান এোই ৮-৯ো যুকদ্ধর সমস্ত বযয ভার বহন েকরবেকলন।  এভাকব প্রকযাজকনর 
সময আল্লাহ তাআলা সম্পকের বযবিা েকর বেকযবেকলন। রাষ্ট্রপ্রধান বহকসকব নয এেজন নবীকে 
ধনী হকত হকব এমনো নয।  
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম যুহে অবলিন েরকতন তথা েবুনযাববমুখ জীবনযাপন 
েরকতন, যাকত েকঠার ইবােকতর দ্বারা আল্লাহর েথা সব সময স্মরণ থাকে।  
সূরা মুজাবম্মল এর ২০ নং আযাকত আল্লাহ সুবহানাহুওযা তা'যালা বকলকেনঃ  

ُر ٱلهۡيَل َوٱلنهَهاَرْۚ َعِلَم أَن  ُ يُقَد ِ َن ٱلهِذيَن مَ عََكْۚ َوٱَّلله إِنه َربهَك يَۡعلَُم أَنهَك تَقُوُم أَۡدنَىَٰ ِمن ثُلُثَِى ٱلهۡيِل َونِۡصفَهُۥ َوثُلُثَهُۥ َوَطآئِفَةٌ م ِ

ۙٓ َوَءاَخُروَن يَۡضِربُوَن فِى  ۡرَضىَٰ لهن تُۡحُصوهُ فَتَ اَب َعلَۡيُكۡمِۖ فَٱۡقَرُءواْ َما تَيَسهَر ِمَن ٱۡلقُۡرَءاِنْۚ َعِلَم أَن َسيَُكوُن ِمنُكم مه

ةَ َوَءاتُواْ  لَوَٰ ِِۖ فَٱۡقَرُءواْ َما تَيَسهَر ِمۡنهُْۚ وَ أَقِيُمواْ ٱلصه تِلُوَن فِى َسبِيِل ٱَّلله ِۙٓ َوَءاَخُروَن يُقََٰ ٱۡۡلَۡرِض يَۡبتَغُوَن ِمن فَۡضِل ٱَّلله

ِ ُهَو َخۡيًرا َوأَۡعَظَم أَۡجًراْۚ  ۡن َخۡيٍر تَِجدُوهُ ِعندَ ٱَّلله ُمواْ ِۡلَنفُِسُكم م ِ َ قَۡرًضا َحَسنًاْۚ َوَما تُقَد ِ ةَ َوأَۡقِرُضواْ ٱَّلله َكوَٰ ٱلزه

ِحيٌمٍۢ  َ َغفُوٌر ره َِۖ إِنه ٱَّلله  َوٱۡستَۡغِفُرواْ ٱَّلله

“নতামার রাব্বকতা জাকনন নয, তুবম জােরণ ের েখনও রাকতর প্রায েইু তৃতীযাংশ, অধশাংশ ও 
এে-তৃতীযাংশ এবং জাকে নতামার সংকে যারা আকে তাকের এেটি েলও এবং আল্লাহই বনধশারণ 
েকরন বেন ও রাকতর পবরমাণ। বতবন জাকনন নয, নতামরা এর সঠিে বহসাব রাখকত পারনা, 
অতএব আল্লাহ নতামাকের প্রবত ক্ষমা পরবশ হকযকেন। অতএব েুরআকনর যতেুেু আবৃবি েরা 
নতামাকের জনয সহজ ততেুেু আবৃবি ের; আল্লাহ জাকনন নয, নতামাকের মকধয নেহ নেহ অসুি 
হকয পডকব, নেহ নেহ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধাকন নেশ ভ্রমণ েরকব এবং নেহ নেহ আল্লাহর পকথ 
সংগ্রাকম বলপ্ত হকব। অতএব েুরআন হকত যতেুেু সহজসাধয আবৃবি ের। সালাত োকযম ের, 
যাোত প্রোন ের এবং আল্লাহকে োও উিম ঋণ। নতামরা নতামাকের আত্মার মঙ্গকলর জনয 
ভাল যা বেেু অবগ্রম নপ্ররণ েরকব নতামরা তা পাকব আল্লাহর বনেে। উহা উৎেৃষ্টতর এবং 



পুরস্কার বহসাকব মহির। আর নতামরা ক্ষমা প্রাথশনা ের আল্লাহর বনেে। বনিযই আল্লাহ 
ক্ষমাশীল, পরম েযালু।” 
 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম এত নববশ ইবােত েরকতন নয আল্লাহ সুবহানাহুওযা 
তা'যালা সূরা নতাযাহার ২ নং আযাকত আল্লাহ তা'আলা বকলকেনঃ 

 َمآ أَنَزۡلنَا َعلَۡيَك ٱۡلقُۡرَءاَن ِلتَۡشقَىَٰٓ 

“নতামাকে নেশ নেযার জনয আবম নতামার প্রবত েুরআন অবতীণশ েবরবন।” 
 

মহােুভবতা:  
মহানুভবতার মকধয এেটি হকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাকমর োনশীলতার 
বযাপারটি। আব্দলু্লাহ ইবকন আব্বাস রাবেযাল্লাহু তা'আলা আনহু হকত বর্ণিত, বতবন বকলন: 
“রাসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম মানুকের মকধয সবকেকয নববশ োনশীল বেকলন এবং 
রমজাকন আকরা নববশ োনশীল হকয উঠকতন।” 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম এর এই উোরতা ও মহানুভবতা সম্পকেশ  আনাস 
রাবেযাল্লাহু তা'আলা আনহু বকলন: আবম ১০ বের যাবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওযাসাল্লাম-এর নখেমত েকরবে। আমার নোন োজ বতবন আপবি েকর েখকনা বকলনবন, “তুবম 
এমন নেন েরকল?” বা “এমন নেন েরবন?”  
আনাস রাবেযাল্লাহু তা'আলা আনহুকে এেবেন বতবন ملسو هيلع هللا ىلص এে োকজ পাঠাকলন। বশশু আনাস 
রাবেযাল্লাহু তা'আলা আনহু নববরকয নেখকলন অনযানয বাচ্চারা নখলকে, তখন বতবন োকজর 
েথা নবমালুম ভুকল বনকজও নখলকত শুরু েরকলন। অকনেক্ষণ পর রাসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওযাসাল্লাম যখন নেখকলন আনাস রা: বফকর আসকে না, তখন বতবন নবর হকয বেেুেরূ 
বেকয নেখকলন নয আনাস বাচ্চাকের সাকথ নখলকে। তখন বতবন ملسو هيلع هللا ىلص নপেন নথকে একস বলকলন, 
“আবমও নতামাকের সাকথ নখলকবা।”  
এভাকবই বতবন বাচ্চাকের লালন-পালকনর উিম আেশশ নেবখকযবেকলন।  
খাবেজা রা:, যাকযে ইবকন হাকরসাকে বেকন একনবেকলন। যাকযে তখন নোে বাচ্চা বেল। এরপর 
খাবেজা রা: এর সাকথ রসলূুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম এর ববকয হকল, যাকযেকে বতবন 
বনকজর পুত্র সন্তান বহকসকব গ্রহণ েকরন। োবার সামকন বেকয বেকয নঘােণা নেন, “আজকে নথকে 
যাকযে আমার সন্তান। নস আমার োে নথকে উিরাবধোরী হকব।”  
 



আবু হুরাযরা রাবেযাল্লাহু তা'আলা আনহু বকলন, এেবার আবু নতাফাকযল এবং তার সঙ্গীরা 
একস বলল, ইকযকমকনর োউস নোকত্রর নলাকেরা ইসলাম গ্রহকণ অস্বীেৃবত জাবনকযকে এবং েুফবর 
েকরকে। আপবন তাকের ববরুকদ্ধ বে নোযা েরুন। উপবিত নলাকেরা তৎক্ষণাৎ বেকোযা শুরু 
েরল, “োউস এর নলাকেরা ধ্বংস হকয যাে।” রসূললু্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম তখন 
বলকলন নয, “না, বেেযুা না। বরং তাকের জনয নোযা েকর বল, নহ আল্লাহ আপবন োউস নোকত্রর 
নলােকের ঈমান বেন এবং তাকেরকে আমার োকে একন বেন।”  
এভাকব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম সবশোই মহানুভবতা নেবখকযকেন।  
 

হারসখুরশ  

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম সব সময সাহাসয থােকতন। আকযশা রাবেযাল্লাহু 
তা'আলা আনহা নথকে বর্ণিত বতবন বকলন, আবম েখকনা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সালামকে 
অট্টহাবস বেকত নেবখবন তকব সব সময তার সামকনর ে-ুপাটি ে্াত নেখা নযত” অথশাৎ সব সময 
বতবন মুেবে হাসকতন।  
 

অমারে  করাতা  
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম এর েমৎোর এেটি তববশষ্টয বেল নয, বতবন খুব সুন্দর 
অমাবযে এেজন নশ্রাতা। নববশরভাে সমযই সাহাবারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওযাসাল্লাম এর োে নথকে শুনকত আসকতন। বেন্তু রাসূললু্লাহ সালালাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম 
বনকজও নয এেজন সুন্দর নশ্রাতা বেকলন, তা আমরা সূরা তাওবার ৬১নং আযাকতর দ্বারা বুঝকত 
পাবর। আল্লাহ সুবহানাহুওযা তা'যালা বকলকেনঃ 

ِ َويُۡؤِمُن ِلۡلمُ ۡؤِمنِيَن َوَرۡحَمةٌ ل ِلهِذين َءاَمنُواْ   قُۡل أُذُُن َخۡيٍر لهُكۡم يُۡؤِمُن بِٱَّلله
َوِمنۡ ُهُم ٱلهِذيَن يُۡؤذُوَن ٱلنهبِىه َويَقُولُوَن ُهَو أُذٌُنْۚ

ِ لَُهۡم َعذَاٌب أَِليمٌ   ِمنُكۡمْۚ َوٱلهِذيَن يُۡؤذُوَن َرُسوَل ٱَّلله

“তাকের মাকঝ এমন নলােও আকে যারা নাবীকে েষ্ট নেয আর বকল বতবন োন েথা শুকনন। 
বল, ‘নতামাকের যাকত ভাকলা আকে নস তাই নশাকন’। নস আল্লাহয ববশ্বাস রাকখ, আর 
মু’বমনকেরকেও ববশ্বাস েকর, আর নতামাকের মকধয যারা ঈমান একনকে তাকের জনয রহমত। 
অপরপকক্ষ আল্লাহর রসলূকে যারা েষ্ট নেয তাকের জনয রকযকে ভযাবহ ‘আযাব।” 
 



রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম এর মজবলকস অনয নেউ েথা বলকল তখন বতবন েুপ 
হকয খুব মকনাকযাে বেকয শুনকতন। বতবন োরও েথা শুনকল সম্পূণশ তার বেকে বফকর শুনকতন, 
তখন অনয নোন ববেকয মি থােকতন না।  
 

পূণক ইলমওোলা  
আল্লাহ সুবহানাহুওযা তা'যালা সূরা বনসার ১১৩ নং আযাকত বকলকেন: 
ونََك ِمن َشۡىٍءْۚ  ٓ أَنفُسَ ُهۡمِۖ َوَما يَُضرُّ ۡنُهۡم أَن يُِضلُّوَك َوَما يُِضلُّوَن إَِله ِ َعلَۡيَك َوَرۡحَمتُهُۥ لََهمهت طهآئِفَةٌ م ِ َولَۡوََل فَۡضُل ٱَّلله

ِ َعلَۡيَك َعِظيًما َب َوٱۡلِحۡكَمةَ َوَعلهَمكَ  َما لَۡم تَُكن تَۡعلَُمْۚ َوَكاَن فَۡضُل ٱَّلله ُ َعلَۡيَك ٱلۡ ِكتََٰ  َوأَنَزَل ٱَّلله

“যবে নতামার প্রবত আল্লাহর েরুণা এবং েযা না হত, তকব তাকের এেেল নতা নতামাকে পথভ্রষ্ট 
েরকতই নেকযবেল; বস্তুতঃ তারা বনকজকেরকে োডা অনয োউকে পথভ্রষ্ট েকর না আর তারা 
নতামার বেেুই অবনষ্ট েরকত পারকব না, োরণ আল্লাহ নতামার প্রবত বেতাব ও বহেমাত নাবযল 
েকরকেন এবং তুবম যা জানকত না তা নতামাকে বশক্ষা বেকযকেন এবং নতামার উপর রকযকে 
আল্লাহর অপবরসীম অনগু্রহ।” 
 

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওযাসাল্লাম অনবেয োকনর অবধোরী বেকলন। এ োরকণ তার 
োে নথকে যারা ওযাবরশ হকযকেন তথা ইমাম বুখারী, ইমাম আবু হাবনফা, ইমাম ইবকন তাইবমযা, 
ইমাম ইবনুল োইবযম, আল্লামা সুযূতী, ইবকন হাজার আসোলানী রহঃ সহ জেকতর বড বড 
আবলমকের ইলকমর অবিান নেখকলই নবাঝা যায তারা েত বড োনী বেকলন। তারা সবাই 
বেকলন নবুওযাবত ইলকমর ওযাবরশ। তাহকল নসই ইলকমর বযবন মূল তথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওযাসাল্লাম এর নয েত েভীর ইলম বেল, তা সহকজই অনুকময।  
 


