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কীভাবে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামবক 
ভাবলাোসবো? 

- ড. মমাহাম্মদ মানজুবর ইলাহী 

মুহমন মাত্রই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাবমর প্রহি 

মহব্বি ম াষণ কবর। মকননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ 

ওয়াসাল্লাবমর প্রহি মহব্বি রাখা ঈমাবনর এক অ হরহাযয অাংশ। 

 রম শ্রদ্ধা, গভীর ভাবলাোসা আর হে ুল মমিার এক চমৎকার 

সাংহমশ্রবণর সমহিি রূ  হবে ‘মহব্বি’ নাবমর এ আরেী 

অহভেযহিহি।   

ঈমাবনর আবলাবক আবলাহকি প্রবিযক মুহমবনর হৃদয় 

আবলাহিি হয়, হশহহরি হয়, মবন আনবের েীনা োজবি থাবক 

যখন হপ্রয় নেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাবমর নাম উচ্চাহরি 

হয়, িাাঁর জীেন-চহরি আবলাহচি হয় হকাংো িাাঁর মুখহনিঃসৃি োণী 

 াঠ করা হয়। সবিযর দীক্ষায় দীহক্ষি হৃদয় িাাঁর আদবশযর 

মশ্রষ্ঠিায় ও মসৌেবযয মমাহহি হয়, উম্মবির প্রহি িাাঁর প্রগাঢ় 

ভাবলাোসায় আপু্লি হয়। িাাঁর একহনষ্ঠ হদক হনবদযশনায়  থ খুাঁবজ 



4 

 

 ায়  থহারা হেভ্রান্ত মানে সন্তাবনরা, আর দুেযল হচবের মলাবকরা 

হিবর  ায় মবনােল। মানেিার কলযাণকামীরূব ই আল্লাহ িাাঁবক 

মপ্ররণ কবরবেন এ হে যযস্ত ধরাধাবম। সহিযই হিহন িাাঁর যুবগর 

যমীনবক মুি কবরবেন অশাহন্তর দাোনল হবি, উদ্ধার কবরবেন 

অজ্ঞানিা ও মুখযিার হনকষ অন্ধকার হবি। িাইবিা জাহি ধময েণয 

হনহেযবশবষ সকবলই িাাঁবক েরণ কবর হনবয়বে মানেিার েনু্ধরূব ।  

সবিযর এবহন প্রহিষ্ঠািা, চাহরহত্রক মাধূযয ও েযেহাহরক 

মসৌেবযযর এমন রূ কাবরর প্রহি একিু মেশী  হরমাবণ ভাবলাোসা 

ম াষণ করা এোং িাাঁর প্রহি  াহািসম প্রগাঢ় শ্রদ্ধা রাখা মুহমন 

জীেবন খুেই স্বাভাহেক েযা ার। ইসলামী শরী‘আি নেী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাবমর প্রহি ভাবলাোসা ও মহব্বি ম াষণবক 

ওয়াহজে ও অ হরহাযয েবল আখযাহয়ি কবরবে। আল্লাহ েবলন,  

ۡءااباآؤُُكمۡ ۡۡقُل ۡ﴿ نا بۡ ۡۡإِنَۡكا
ا
أ َٰنُُكمۡ ِإَوخۡ ۡۡناآؤُُكمۡ وا زۡ ۡۡوا

ا
أ َُٰجُكمۡ وا تُُكمۡ ۡۡوا ِشريا ۡواعا

مۡ وۡا
ا
ۡأ ٌَٰلۡ افۡ ق ۡٱوا تا َۡتا ةٞۡ َٰرا تِجا وا اۡ وۡ ُتُموها تارۡ شا َِٰكُنۡ سا واما اۡ اداها سا كا ۡ وۡ نا ۡۡضا بَّ حا

ا
أ آۡ ناها

ۡۡإِلا ۡ ِنا م  راُسوِلِۡٱُكمۡ وا ِۡ اد ۡۡۡۦَّللَّ بِيلِهِۡۡۡواِجها سا ۡۡۡۦِِفۡ
 
ياأ ۡ َٰ َّتَّ حا بَُّصواْۡ ا ۡۡفاَتا مۡ ۡٱِِتا

ا
بِأ ۡ ُ َِّۡللَّ ۡرِه ۡۦ 

هۡ ٱوۡا ۡيا َۡلا ُ وۡ ل ۡٱِديَّۡللَّ ۡقا َِٰسقِيۡال ۡٱما  [ 24]اتلوبة:   ﴾٢٤ۡفا
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‘‘েবলা, মিামাবদর হ িা, মিামাবদর সন্তান, মিামাবদর স্ত্রী, 

মিামাবদর মগাত্র মিামাবদর মস সম্পদ যা মিামরা অজযন কবরে, 

আর মস েযেসা যার মে হওয়ার আশাংকা মিামরা করবো, এোং 

মস োসস্থান যা মিামরা  েে করবো, যহদ মিামাবদর কাবে 

অহধক হপ্রয় হয় আল্লাহ, িাাঁর রাসূল ও িার  বথ হজহাদ করার 

মচবয়, িবে মিামরা অব ক্ষা কবরা আল্লাহ িাাঁর হনবদযশ হনবয় আসা 

 যযন্ত।’’ [আি-িাওোহ: ২৪] 

যাবদর কাবে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম 

সেযাহধক হপ্রয় নয়, িাবদরবক আল্লাহ এ আয়ািহিবি ভীষণ 

আযাবের হুমহক হদবয়বেন। ওয়াহজে ও অ হরহাযয কাজ েজযন না 

করবল এ ধরবনর হুমহক মদয়া হয় না। 

ইমাম েুখারী রাহহমাহুল্লাহ আেু হুরাইরা রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু 

মথবক িার সহীহ গ্রবে েণযনা কবরন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম েবলন,  

ي » ِ َحُدُكمْ   يُْؤِمنُ   َل   بِيَِدهِ   َنْفِس   فََواَّلذ
َ
ُكونَ   َحّتذ   أ

َ
َحبذ   أ

َ
هِ   ِمنْ   إيَِلْهِ   أ  َواِِلِ

ه  « َوَوَِلِ
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‘‘শ থ ঐ সত্ত্বার যার হাবি আমার প্রাণ! মিামাবদর মকউই 

ঈমানদার হবে না যিক্ষণ না আহম িার কাবে িার হ িা ও 

সন্তান হবি অহধকির হপ্রয় হবো।’’ [সহীহ েুখারী, হাদীস নাং ১৩] 

সহীহ েুখারী ও সহীহ মুসহলবম আনাস রাহদয়াল্লাহু ‘আনহু 

মথবক েহণযি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম েবলবেন,  

َحُدُكمْ   يُْؤِمنُ   َل »
َ
ُكونَ   ّتذ حَ   أ

َ
َحبذ   أ

َ
هِ   ِمنْ   إِيَلْهِ   أ هِ   َواِِلِ  َوانلذاِس   َوَوَِلِ

ْْجَِعيَ 
َ
 «أ

‘‘মিামাবদর মকউই ঈমানদার হবে না যিক্ষণ আহম িার 

কাবে িার হ িা, সন্তান ও সকল মানুষ হবি হপ্রয়িম না হই।’’ 

[সহীহ েুখারী, হাদীস নাং১৫, সহীহ মুসহলম, হাদীস নাং ১৭৮] 

উ বরাি আয়াি ও হাদীস মথবক এ হসদ্ধাবন্ত উ নীি হওয়া 

যায় ময, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাবমর প্রহি 

মহব্বি ও ভাবলাোসা ম াষণ না করবল ঈমানদার েবল মকউ 

হেবেহচি হবে না। অিএে ঈমাবনর অহনোযয দােী হবলা- রাসূল 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামবক ভাবলাোসা। 
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িবে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাবমর প্রহি ভাবলাোসা 

ম াষবণ আমাবদর সমাবজর সকল মুসহলম ভাই ও মোবনরা 

েযাবলন্স রক্ষা করবি  াবরন না। মদখা যায় ময, একদল মলাক 

িাাঁর মহব্ববি  াগল ারা হবয় িাবক অহিমানেীয়  যযাবয় উন্নীি 

কবর এোং িাাঁবক আল্লাহর েহু গুণােলীবি শরীক কবর। মযমন 

হিহন গাবয়ে জাবনন, মৃিুযর  রও মানুবষর ভাল-মে করবি 

 াবরন, মানুবষর জনয মদা‘আ কবরন ও মদা‘আ কেুল করবি 

 াবরন, হিহন এখনই আমাবদর শািা‘আি কেুল করবি  াবরন 

ইিযাহদ আবরা নানাহেধ ভ্রাহন্ত ূণয আকীদা ম াষণ। আবরকহদবক 

অনযদল িাবক সাধারণ মানুবষর  যযাবয় মিবল অনয মানুবষর মিই 

িাবক ভুল-ত্রুহির উববয নয় েবল হেশ্বাস কবর। এবদর মকউ মকউ 

িাাঁর মুখহনিঃসৃি মকাবনা মকাবনা হাদীস ও আমলবক অস্বীকার 

কবর। িবল িাাঁবক অনুসরবণর প্রবয়াজনীয়িা এ প্রকার মলাবকরা 

অনুভে কবর না। 

এ উভয় মশ্রণীর মলাবকরা প্রকৃি বক্ষ রাসূল সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামবক সহিযকার ভাবে মহব্বি করা মথবক 

হনবজবদর েহিি করবে। কারণ িারা এমন সে কাজ করবে যা 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাবমর প্রহি িাবদর মহব্ববির 

দােীর অসারিা প্রমাণ করবে। এসে কাবজর মবধয উবল্লখবযাগয 

হলিঃ 

১. প্রকাবশয ও অপ্রকাবশয রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ 

ওয়াসাল্লাবমর সুন্নাহ মথবক দূবর সবর থাকা: 

সুন্নাহ মথবক অপ্রকাবশয দূবর থাকার উদাহরণ হল: মযমন 

মমৌহলক ইোদিসমূহবক আনুষ্ঠাহনকিা সেযস্ব প্রথা মবন করা এোং 

আল্লাহর কাবে সাওয়াবের আশা না কবরই এগুবলা  ালন করা, 

অথো রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লামবক অনুসরণ করা ও 

িাাঁর প্রহি সম্মান প্রদশযন মথবক হেরি থাকা, িাাঁর প্রহি হৃদবয় 

মহব্বি ম াষণ না করা, সুন্নাহ ভুবল যাওয়া ও িা না মশখা এোং 

এর প্রহি যথাযথ সম্মান প্রদশযন না করা।  

আর প্রকাবশয সুন্নাহ মথবক দূবর সবর থাকার উদাহরণ হল: 

ওয়াহজে ও মুস্তাহাে  যযাবয়র দৃশযমান সুন্নিী আমল িযাগ করা, 

মযমন ‘‘রাবিে’’ িথা সুন্নাবি মমায়াক্কাদা নাবমর সালািসমূহ, 

হেির এর সালাি, খাওয়া ও  রার সুন্নািসহ, হজ্জ ও হসয়াবমর 
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নানাহেধ সুন্নাি  হরিযাগ করা। এমন হক মকউ মকউ এগুবলাবক 

হনিান্ত িুজুলী ো অহিহরি কাজ েবল মবন কবর। অথচ রাসূল 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম সহীহ েুখারী ও সহীহ মুসহলবম 

েহণযি একহি  হাদীবস েবলন,  

 « ِمِّن  فَلَيَْس  ُسنذِت  َعنْ  رَِغَب  َفَمنْ »

‘‘অিিঃ র যারা আমার সুন্নাি মথবক হেরাগভাজন হয়, িারা 

আমার দলভুি নয়।’’[সহীহ েুখারী, হাদীস নাং ৫০৬৩ , সহীহ 

মুসহলম, হাদীস নাং ৩৪৬৯] 

২. হেশুদ্ধ হাদীসসমূহ প্রিযাখযান করািঃ 

যুহির হেচাবর উেীণয নয় হকাংো োস্তেিার সাবথ সাংগহি ূণয 

নয় অথো এ হাদীস অনুযায়ী েিযমাবন আমল করা সম্ভে নয় 

ইিযাহদ নানা যুহিবি সহীহ ও হেশুদ্ধ হাদীস অস্বীকার করা হকাংো 

মসগুবলাবক িার প্রকৃি অথয মথবক অ েযাখযা কবর মনগিা অবথয 

প্রণয়ন করা। অবনবক একজন রােীর েণযনা হওয়ার কারবণও 

খেবর আহাদবক অস্বীকার কবর। মকউ মকউ আোর শুধুমাত্র 
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কুরআন দ্বারা আমাবলর অজুহাি মদহখবয় সুন্নাহবক অস্বীকার 

কবর। অথচ আল্লাহ েবলন,  

آۡءااتاىَُٰكُمۡ﴿ ىَُٰكمۡ ٱواما اۡناها نۡ ۡلرَُّسوُلۡفاُخُذوهُۡواما ْ ۡٱُهۡفاۡعا  [7]احلرش: ﴾نتاُهوا

‘‘রাসূল মিামাবদর যা মদয় িা গ্রহণ কবরা, আর যা মথবক 

হনবষধ কবর িা মথবক হেরি হও।’’ [সূরা আল হাশরিঃ ৭] 

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাবমর সীরাি অনুসরণ 

মথবক সবর আসািঃ 

প্রগহি ও উন্নহির প্রভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ 

ওয়াসাল্লাবমর সীরাি ও আদশয অনুসরণ হবি সবর এবস প্রাচয ও 

 াশ্চাবিযর হেখযাি েযহিবদর প্রহি ঝুাঁবক  িবি মদখা যায় 

অবনকবক। এর মচবয় মারাত্মক হবলা- রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ 

ওয়াসাল্লাবমর কথা ও কাবজর সাবথ অনযবদর কথা-কাজ িুলনা 

কবর সাধারবণর উবেবশয ম শ করা। এবি সাধারণ মানুষ 

রাসূবলর প্রহি আগ্রহ ও ভাবলাোসা হাহরবয় মিবল। অথচ রাসূল 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাবমর কথা ও কাজ ইসলামী 

শরী‘আবিরই অাংশ। এ সম্পবকয আল্লাহ েবলন, 
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ٞۡۡإِنۡ ﴿ ۡواح  ۡإَِلَّ ُۡهوا َٰ  [8]انلجم: ﴾٤ۡيُوحا

‘‘এবিা মকেল ওহী, যা িার প্রহি মপ্ররণ করা হয়।’’ [আন 

নাজমিঃ ৪] 

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম সম্পবকয আবলাচনার 

সময় মনসাংবযাগ না করা এোং আগ্রবহর সাবথ শ্রেণ না করা। 

অথচ আল্লাহ েবলন, 

ُرواْۡ﴿ َۡتا ها َلا ۡوا ٱنلَِّب ِ و ِتۡ ۡصا قا فاو  ۡ َٰتاُكم  وا ص 
ا
أ ُعٓواْۡ فا تار  ۡ َلا ُنواْۡ ۡءااما ِينا ٱَّلَّ اۡ ها يُّ

ا
َٰٓأ يا

ۡ ِِۡلاع ض  رِۡباع ِضُكم  ه  جا
ِلۡكا و  ُۥۡبِٱل قا  [2]احلجرات: ﴾ْلا

‘‘মহ ঈমানদারগণ! মিামরা নেীর আওয়াবজর উ র মিামাবদর 

আওয়াজ উাঁচু কবরা না এোং মিামরা হনবজরা  রস্পর মযমন 

উচ্চস্ববর কথা েবলা, িার সাবথ মসকরকম উচ্চস্ববর কথা েবলা 

না।’’ [সূরা হুজুরািিঃ ২] 
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৫. সুন্নার যারা প্রকৃি অনুসারী িাবদরবক িযাগ করা, িাবদর 

গীহেি করা ও িাবদরবক উ হাস করা। 

৬. নেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাবমর বেহশষ্ট্য ও িার 

মু‘হজযাসমূহ সম্পবকয জ্ঞান না রাখা।  

৭. দ্বীবনর মবধয নানা প্রকার হেদ‘আি চালু করা।  

মদখা যায়, অবনক মলাক ইোদাবির নাবম নানাহেধ হেদ‘আি 

চালু কবরবে আমাবদর সমাবজ। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ 

ওয়াসাল্লাম হেদ‘আি মথবক উম্মিবক সােধান কবরবেন। 

এবদরবক যখন হেদ‘আি মেবি মদয়ার আহোন জানাবনা হয়, 

িখন িারা হেদ‘আিবক আবরা শিভাবে আাঁকবি ধবর। 

৮. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাবমর সম্পবকয 

োিাোহিিঃ 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম সম্পবকয োিাোহির 

অথয হবে িাাঁবক নেুওয়াি ও হরসালাবির উববয স্থান মদয়া এোং 

অবনকবক্ষবত্র আল্লাহর গুণােলীবি িাাঁবক শরীক করা ও িাাঁর 



13 

 

কাবে মদা‘আ করা, শািা‘আি চাওয়া ইিযাহদ। অথচ সহীহ 

েুখারীর েণযনায় হিহন স্বয়াং েবলন, 

ْطَرْت   َكَما   ُتْطُروِن   َل »
َ
نَا   فَِإنذَما   َمْريَمَ   اْبنَ   انلذَصارَى   أ

َ
  َعبْدُ   َفُقولُوا   َعبُْدهُ   أ

 ِ  «رَُسوُلُ وَ  اّللذ

‘‘মিামরা আমার সম্পবকয অহিরঞ্জন কবরা না, মযমন 

নাসারাগণ অহিরঞ্জন কবরবে ইেনু মারইয়াম সম্পবকয। আহম মিা 

শুধূ আল্লাহর োো। েরাং মিামরা েবলা - (আহম) আল্লাহর োো 

ও িাাঁর রাসূল।’’ 

সুনান আহে দাঊবদ একহি হাদীবস েলা হবয়বে, নেী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম েবলবেন, 

 « كنتم حيث تبلغّن صالتكم فإن يلع وصلوا  عيدا قربي  جتعلوا  ل »

‘‘মিামরা আমার কেরবক উৎসেস্থবল  হরণি কবরা না, আর 

আমার উ র সালাি  ি। মকননা মিামরা মযখাবনই থাক 

মিামাবদর সালাি আমার কাবে ম ৌঁবে।’’ [সহীহ সুনান আহে 

দাউদ, হাদীস নাং ২০৪২] 
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সহীহ েুখারী ও সহীহ মুসহলবমর েণযনায় হিহন আবরা েবলন,  

ُ  لََعنَ » َُذوا  َوانلذَصارَى   ايْلَُهودَ  اّللذ نِْبيَائِِهمْ  ُقبُورَ   اَّتذ
َ
 «َمْسِجًدا أ

‘‘আল্লাহ লানি করুন ইহুদী ও নাসারাবদরবক, িারা িাবদর 

নেীবদর কেরবক মাসহজদরূব  গ্রহণ কবরবে।’’ [সহীহ েুখারী, 

হাদীস নাং ১৩৩০, সহীহ মুসহলম, হাদীস নাং ১২১২] 

৯. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাবমর উ র সালাি ও 

দরূদ  াঠ না করািঃ 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাবমর উ র দরূদ  াঠ 

খুেই গুরুত্ব ূণয একহি কাজ। অথচ িার নাম উচ্চারণ কবর 

অথো শুবন অবনবকই দরূদ ও সালাম  াঠ কবর না। হিরহমযীর 

একহি েণযনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম েবলন, 

‘‘ঐ েযহির নাক ধুহল ধুসহরি মহাক যার কাবে আমার নাম 

উবল্লখ করা হয় হকন্তু মস আমার উ র সালাি  াঠ কবরহন।’’  

হিরহমযী অনয আবরকহি েণযনায় হিহন সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ 

ওয়াসাল্লাম েবলন,  
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‘‘কৃ ণ ঐ েযহি, যার কাবে আমার নাম উবল্লখ করা হয় 

অথচ মস আমার উ র সালাি  াঠ কবরহন।’’ 

উ বরাি হেষবয়র সেগুবলাই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া 

সাল্লাবমর মহব্ববির  হর হে। সুিরাাং আজ যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহহ ওয়া সাল্লামবক ভাবলাোসার শরয়ী দাহয়ত্ব  ালন কবর 

হনবজবদর ঈমাবনর যথাথযিা সম্পবকয হনহশ্চি হবি চায়, িাবদর 

উহচি উ বরাি দল দু’হির হচন্তা-মচিনা ও কাযযক্রম মথবক 

মেহরবয় আসা এোং শরী‘আি িাাঁর জনয ভাবলাোসার ময উ ায়, 

উ করণ ও উ াদান হনধযারণ কবরবে িা সহিযকারভাবে অনুসরণ 

করা। ‘িাাঁবক ভালোহস’ - মুবখ এ দােী কবর জীেবনর নানা মক্ষবত্র 

িাাঁবক ও িাাঁর আদশযবক উব ক্ষা করা মযমন ভাবলাোসার দােীবক 

অসার প্রমাহণি কবর, মিমহন অহিহরি ভাবলাোসা প্রদশযন করবি 

হগবয় িাাঁবক স্রষ্ট্ার সম যযাবয় উন্নীি করাও অিযন্ত গহহযি ও 

শরী‘আবির দৃহষ্ট্বি প্রিযাখযাি। 
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ইসলামী শরী‘আি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া 

সাল্লামবক মযভাবে ভাবলাোসার হনবদযশনা আমাবদরবক হদবয়বে 

হনবে আমরা মস হেষয়হি িুবল ধরহেিঃ 

১. সকল মানবের উ র রাসূলুু্ল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ 

ওয়াসাল্লামবক প্রাধানয ও মশ্রষ্ঠত্ব মদয়ািঃ 

আল্লাহ িাাঁর নেী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামবক 

সৃহষ্ট্র আহদ ও অবন্তর সকবলর উ র মশ্রষ্ঠত্ব হদবয়বেন। অিএে 

নেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম হবলন সেযবশষ নেী, নেীবদর 

মনিা ও সদযার। সহীহ মুসহলবমর একহি েণযনায় এবসবে, নেী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম েবলবেন,  

َ   إِنذ »   ِكنَانَةَ   ِمنْ   قَُريًْشا   َطَف َواْص   إِْسَماِعيَل   َوَِلِ   ِمنْ   ِكنَانَةَ   اْصَطَف   اّللذ
 «َهاِشم   بَِن  ِمنْ  َواْصَطَفاِن  َهاِشم   بَِن  قَُريْش   ِمنْ  َواْصَطَف 

‘‘আল্লাহ ইসমাঈবলর সন্তান মথবক হকনানাবক চয়ন কবরবেন 

এোং হকনানা মথবক কুরাইশবক হনেযাচন কবরবচন। আর কুরাইশ 

মথবক চয়ন কবরবেন েনু হাহশমবক এোং আমাবক চয়ন কবরবেন 

েনু হাহশম মথবক।’’ [সহীহ মুসহলম, হাদীস নাং ৬০৭৭] 
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সহীহ মুসহলবমর আবরকহি েণযনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ 

ওয়াসাল্লাম েবলবেন,  

نَا »
َ
ُل َوَل فَْخَر    الِْقيَاَمةِ   يَْومَ   آَدمَ   َوَِلِ   َسيِدُ   أ وذ

َ
ُل   الَْقرْبُ   َعنْهُ   يَنَْشق    َمنْ   َوأ وذ

َ
  َوأ

ُل  َشافِع   وذ
َ
ع  ُمشَ  َوأ  «فذ

‘‘আহম আদম সন্তাবনর মনিা এোং এবি মকান অহাংকার 

মনই। আর আহম ঐ েযহি প্রথম যার কের হেদীণয হবে, প্রথম 

হযহন শািা‘আিকারী হবে এোং প্রথম যার শািা‘আি কেুল করা 

হবে।’’ 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাবমর মশ্রষ্ঠবত্বর আকীদা, 

মবন-মগবজ ধারণ করার অথযই হবলা িাাঁর প্রহি শ্রদ্ধা, ভাবলাোসা, 

সম্ভ্রম ম াষণ করা এোং িাবক যােিীয় সম্মান ও মযযাদা মদয়া। 

২. সকল মক্ষবত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাবমর 

সাবথ আদে ও হশষ্ট্াচার রক্ষা করািঃ 

হনে েহণযি রূব  রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাবমর 

সাবথ হশষ্ট্াচার রক্ষা করা যায়।  
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ক. উ যুি োকয দ্বারা িার প্রশাংসা করা। এবক্ষবত্র আল্লাহ 

রােেুল আলামীন মযভাবে িার প্রশাংসা কবরবেন এোং রাসূল 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম স্বয়াং িাাঁর হনজ সম্পবকয েলার 

জনয যা হশহখবয় হদবয়বেন, িাই হবলা িাাঁর প্রশাংসা করার জনয 

সবেযােম অহভেযহি। সালাি ও সালাম ম বশর মাধযবম এ কাজহি 

অহি উেমভাবে আদায় হয়। আল্লাহ েবলন,  

﴿ْۡ ل ُِموا لاي هِۡواسا لُّواْۡعا ُنواْۡصا ۡءااما ِينا اۡٱَّلَّ ها يُّ
ا
َٰٓأ يا  ۡ ِ ۡٱنلَِّب 

ا ۡلَعا لُّونا تاُهۥۡيُصا َٰٓئِكا لا ما ۡوا ا ۡٱَّللَّ ۡۡإِنَّ
لِيًماۡ اس   [56]األحزاب: ﴾٥٦ت

‘‘হনশ্চয়ই আল্লাহ ও মিবরশিাগণ নেীর উ র সালাি ম শ 

কবরন, মহ ঈমানদারগণ! মিামরাও িার উ র সালাি ও সালাম 

ম শ কবরা।’’ [সূরা আহযােিঃ ৫৬] 

সালাি ও সালাম রাসূবলর স্তুহি েণযনার মক্ষবত্র সবেযােম 

েবলই িাশাহুদ, খুিো, সালািুল জানাযা, আযাবনর  র ও ময 

মকান মদা‘আর সময়সহ আবরা েহু ইোদাবি িা ম শ করার 

হনয়ম কবর মদয়া হবয়বে; েরাং িার উ র সালাি ও সালাম ম শ 

আলাদাভাবেই একহি ইোদাি হহবসবে স্বীকৃি। 
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খ. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাবমর মযযাদা, িযীলি, 

বেহশষ্ট্য, মু‘হজয়া ও সুন্নাহ হনবয় আবলাচনার মাধযবম িাাঁবক মেশী 

মেশী স্মরণ করা। মানুষবক িাাঁর সুন্নাহ সম্পবকয ওয়াহকেহাল 

করা, িাাঁর সম্মান, মযযাদা ও উম্মবির উ র িাাঁর অহধকার 

সম্পবকয সবচিন কবর মিালা, িাাঁর সীরািবক সদা াঠয হেষয় 

েস্তুবি  হরণি করা। এর মাধযবম আমাবদর হৃদবয় িাাঁর প্রহি 

শ্রদ্ধাবোধ সদা জাগরুক থাকবে। 

গ. শুধু ‘মুহাম্মদ’ নাবম িাবক উবল্লখ না করা, েরাং এর সাবথ 

‘নেী’ ো ‘রাসূল’ সাংবযাজন কবর সালাি ও সালাম  াঠ করা। 

আল্লাহ েবলন,  

﴿ۡٓ لُواُْۡدعا َۡتا عا ٓءِۡباع ِضُكمۡباع ض َۡلَّ ُدعا ۡكا  [63]انلور: ﴾ا ۡءاۡٱلرَُّسوِلۡباي ناُكم 

‘‘মিামরা এবক অ রবক মযভাবে ডাক, রাসূলবক মিামাবদর 

মবধয মসভাবে আহোন কবরা না।’’ [সূরা নূরিঃ ৬৩] 

ঘ. মসহজবদ নেেীবি মকউ এবল এ মসহজবদর আদে রক্ষা 

করা, হেবশষ কবর িাাঁর কেবরর  াবশ এবস স্বর উচ্চ না করা। 

উমর রাহদয়াল্লাহ ‘আনহু একদল মলাকবক এজনয খুে সিকয 
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কবরহেবলন।  াশা াহশ িাাঁর শহর মদীনা মুনাওয়ারার সম্মান রক্ষা 

করাও অ হরহাযয। 

ঙ. িাাঁর হাদীবসর প্রহি যথাযথ সম্মান প্রদশযন, হাদীস মশানার 

সময় বধযয ও আদবের  হরচয় মদয়া, হাদীস মশখার প্রহি 

অনুপ্রাহণি হওয়া। এবক্ষবত্র এ উম্মবির প্রথম প্রজন্মসমূবহর 

আদশয অনুসরণ করা োঞ্ছনীয়। 

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম ময সে হেষবয় 

সাংোদ হদবয়বেন িা সিয েবল প্রহি ন্ন করািঃ 

এসে হেষবয়র মবধয গুরুত্ব ূণয হবলা- ঈমাবনর মমৌহলক 

হেষয়সমূহ, দ্বীবনর মমৌল স্তম্ভসমূহ, অিীি, েিযমান ও ভহেষযি 

সম্পবকয িাাঁর মদয়া যােিীয় সাংোদ ইিযাহদ। িাাঁর সিযিা সম্পবকয 

আল্লাহ েবলন,  

﴿ۡۡ واىَٰ إِذااۡها ِمۡ ١ۡۡۡۡواٱنلَّج  ىَٰ اۡغاوا ۡواما اِحُبُكم  ۡصا لَّ اۡضا ِن٢ۡۡۡما اۡيانِطُقۡعا واما
ۡ ىَٰٓ وا ٣ۡۡٱل ها ۡإَِلَّ ُۡهوا ۡإِن  َٰ ٞۡيُوحا  [4-1]انلجم: ﴾٤ۡواح 

‘‘শ থ িারকার, যখন িা অস্ত যায়। মিামাবদর সাথী 

(মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়া সাল্লাম)  ভ্রষ্ট্ হনহন  এোং 
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হেভ্রান্তও হনহন। হিহন প্রেৃহের েশেিযী হবয় মকান েিেয প্রদান 

কবরনহন। এবিা শুধুই ওহী, যা িাাঁর কাবে মপ্রহরি হয়।’’ (সূরা 

নাজমিঃ ১-৪) 

  

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাবমর মদয়া 

সাংোদবক অসিয েলা ও এবক মকান অ োদ মদয়া হল সমূ্পণয 

কুিুরী ও মারাত্মক অহশষ্ট্িা, যার মকাবনা ক্ষমা আল্লাহর কাবে 

মনই। আল্লাহ েবলন,  

﴿ِۡ ِۡمنُۡدوِنۡٱَّللَّ ىَٰ ا َتا نُۡيف 
ا
اۡٱل ُقر ءااُنۡأ َٰذا ۡها نا اَۡكا ِيۡواما ۡٱَّلَّ ِديقا َِٰكنۡتاص  لا ۡوا

ۡۡ َٰلاِميا ٱل عا ۡ ِ رَّب  ِمنۡ فِيهِۡ ۡ ي با را ۡ َلا َِٰبۡ ٱل ِكتا ۡ ِصيلا تاف  وا ي هِۡ يادا ۡ ا ٣٧ۡۡۡباي  ُقولُونا يا ۡ م 
ا
أ

ة ۡ بُِسورا تُواْۡ
 
فاأ ۡ قُل  َُٰهُۖۡ ى ا ٱۡۡٱف َتا ُدوِنۡ ِنۡ م  ُتمۡ ع  تاطا ٱس  ِنۡ ما واٱد ُعواْۡ ِث لِهِۦۡ ۡم  ُكنُتم  إِنۡ ِۡ َّللَّ

َِٰدقِيۡا ۡبا٣٨ۡۡۡۡۡصا
 
اۡياأ امَّ ل ُُۡيِيُطواْۡبِعِل ِمهِۦۡوا ام  اۡل بُواْۡبِما ذَّ ۡكا ۡل  با ذَّ ۡكا َٰلِكا ذا ۡكا ۥ  وِيلُُه

 
ۡتاأ تِِهم 

ۡ لِِميا َٰ َٰقِباُةۡٱلظَّ ۡعا نا َۡكا ي فا ۡكا فاٱنُظر  ُۡۖ ب لِِهم  ِۡمنۡقا ِينا  [39-37]يونس: ﴾٣٩ٱَّلَّ

 ‘‘আর এ কুরআন মিা আল্লাহ োিা অনয কাবরা মথবক রহচি 

নয়, েরাং এ হবে িার  ূেযেিযী গ্রেসমূবহর সিযিা 

প্রহি াদনকারী এোং মস গ্রবের হেশদ হেেরণ যা রােেুল 
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আলামীবনর  ক্ষ মথবক সবেহািীিভাবে অেিীণয। িারা হক েবল 

ময, মস িা রচনা কবরবে? েবলা, িাহবল মিামরা এর অনুরূ  

একহি সূরা হনবয় এবসা এোং মিামাবদর সাধযানুযায়ী আল্লাহ োিা 

অনযবদরবক ডাবকা, যহদ মিামরা সিযোদী হবয় থাবকা। েরাং ময 

জ্ঞান িাবদর আয়বত্ব মনই মস সম্পবকয িারা হমথযাচার 

করবে....।’’(সূরা ইউনুসিঃ ৩৭-৩৯) 

ইমাম ইেনুল কাইবয়ম েবলন, ‘‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ 

ওয়াসাল্লাবমর সাবথ হশষ্ট্াচাহরিার সেবচবয় গুরুত্ব ূণয অাংশ হবলা- 

িাাঁর সেহকেু  হর ূণযভাবে মমবন মনয়া ও িাাঁর হনবদযবশর আনুগিয 

করা, িাাঁর মদয়া সে সাংোদ সিয েবল মমবন মনয়া এোং মখয়াবলর 

েশেিযী হবয় যুহির খাহিবর িা প্রিযাখযান না করা হকাংো মকান 

সাংশবয়র কারবণ িাবি সবেহ প্রকাশ না করা অথো অনয 

মলাকবদর মিামি ও েুহদ্ধেৃহেক হনযযাসবক িাাঁর উ র প্রাধানয না 

মদয়া।’’ [মাদাহরজুস সাবলকীন ২/৩৮৭] 
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৪. িাাঁর ইবেো করা, আনুগিয ম াষণ ও িাাঁর হহদায়াবির 

আবলাবক  হরচাহলি হওয়ািঃ 

এ সম্পবকয আল্লাহ িা‘আলা েবলন,  

ِِۡفۡراُسوِلۡٱۡ﴿ ۡلاُكم  نا َۡكا د  ناةٞۡلَّقا سا واٌةۡحا س 
ُ
ِۡأ ۡٱٓأۡلَّۡللَّ او ما ۡواٱل  ا ۡيار ُجواْۡٱَّللَّ نا نَۡكا ۡۡل ِما ِخرا

ثرِيۡ  ۡكا ا ۡٱَّللَّ را  [21]األحزاب: ﴾٢١ۡاۡواذاكا

 ‘‘হনশ্চয় রাসূলুল্লাহর মবধয মিামাবদর জনয রবয়বে উেম 

আদশয, হেবশষ কবর ঐ েযহির জনয ময আল্লাহ ও মশষ হদেবসর 

আশা ম াষণ কবর এোং আল্লাহবক মেশী কবর স্মরণ কবর।’’ [সূরা 

আহযােিঃ ২১] 

ইমাম ইেনু কাসীর েবলন, ‘‘সকল কথা, কাজ ও অেস্থায় 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামবক অনুসরবণর মক্ষবত্র এ 

আয়ািহি একহি মমৌহলক দলীল।’’ [িািসীরুল কুরআহনল আযীম: 

৩/৪৭৫] 

অনযত্র আল্লাহ িা‘আলা আবরা েবলন,  
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﴿ۡۡ َٰكا ل نا ر سا
ا
أ آۡ ما فا ۡ َٰ َّلَّ تاوا نۡ واما ُۡۖ ا ٱَّللَّ ۡ اعا طا

ا
أ ۡ د  فاقا ۡ ٱلرَُّسولا يُِطِعۡ نۡ ۡمَّ لاي ِهم  عا

فِيظۡ   [80]النساء: ﴾٨٠اۡحا

 ‘‘ময েযহি রাসূবলর আনুগিয কবর মস আল্লাহর আনুগিয 

করল। আর ময  ৃষ্ঠ প্রদশযন করল আহম মিা মিামাবক িাবদর 

মহিাযিকারী রূব  মপ্ররণ কহরহন।’’ [সূরা হনসািঃ ৮০] 

ِطۡي﴿
ا
أ ُنٓواْۡ ءااما ۡ ِينا ٱَّلَّ اۡ ها يُّ

ا
َٰٓأ ٱيا ِطيُعواْۡ

ا
أ وا ۡ ا ٱَّللَّ ُُۖۡعواْۡ ِمنُكم  رِۡ م 

ا ٱۡل  ْوَِّلۡ
ُ
أ وا ۡ لرَُّسولا

ء ۡ ِِۡفَۡشا  ُتم  َٰزاع  تانا ۡٱۡۡفاإِنۡ ۡ إَِلا وهُۡ او ِمۡۡفاُردُّ واٱل  ِۡ بِٱَّللَّ ۡ ِمُنونا تُؤ  ۡ ُكنُتم  إِنۡ واٱلرَُّسوِلۡ ِۡ َّللَّ
ۡٞ ري  ۡخا َٰلِكا ذا وِيًًلۡۡٱٓأۡلِخرِِۚۡ

 
ُنۡتاأ سا ح 

ا
أ  [59]النساء: ﴾٥٩ۡوا

 ‘‘মহ ঈমানদারগণ! মিামরা অনুসরণ কবরা আল্লাহর এোং 

অনুসরণ কবরা রাসূবলর; আর মিামাবদর মবধয যারা উলুল আমর 

িাবদর। আর যহদ মিামরা মকান হেষবয় হেিণ্ডায় হলপ্ত হও, 

িাহবল আল্লাহ ও রাসূবলর (সমাধাবনর) হদবক হিবর আস, যহদ 

মিামরা ঈমান ম াষণ কবর থাক আল্লাহ ও মশষ হদেবসর প্রহি। 

এিাই  হরণাবমর হদক হদবয় সবেযােম ও সুেরিম।’’ [সূরা হনসািঃ 

৫৯] 
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এ প্রসবে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাম হনবজই 

অসাংখয হাদীবস গুরুত্ব ূণয েিেয ম শ কবরবেন। 

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাবমর সুন্নাবির হেধান 

হদ্বধাহীন হচবে মমবন মনয়ািঃ 

এ হেষয়হি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামবক 

ভাবলাোসার অনযিম একহি মানদণ্ড। এর োস্তোয়ন না হবল 

ভাবলাোসা মিা নয়ই েরাং ঈমাবনর দােীও মকউ করবি  াবর না। 

মসহিই আল্লাহ েবলবেন এভাবে,  

ۡيُۡ﴿ َۡلا ب ِكا را ۡوا ُِدواِِْۡفٓۡفاًلا َۡيا
َۡلا ُۡثمَّ ۡباي ناُهم  را جا اۡشا ۡفِيما ُِموكا ُُۡياك  َٰ َّتَّ ۡحا ِمُنونا ؤ 

راجۡ  ۡحا نُفِسِهم 
ا
ِمَّۡأ لِيمۡ اۡم  اس  ل ُِمواْۡت يُسا ۡوا ي تا  [ 65]النساء: ﴾٦٥ۡاۡاۡقاضا

 ‘‘মিামার রবের শ থ! কক্ষণও নয়, িারা ঈমানদার হবে না 

যিক্ষণ না িারা মিামাবক হনবজবদর মধযকার োদানুোবদর মক্ষবত্র 

হুকুমদািা হহবসবে মমবন মনয়, অিিঃ র িুহম ময হমমাাংসা কবর 

দাও িাবি িাবদর মবন মকান হদ্বধা িারা রাবখ না এোং 

 হর ূণযভাবে মমবন মনয়।’’ [সূরা হনসািঃ ৬৫] 
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ইমাম ইেনু িাইহময়া রহহমাহুল্লাহ েবলন, ‘‘যারা নেী সাল্লাল্লাহু 

‘আলাইহহ ওয়সাল্লাবমর সুন্নাি মথবক মের হবয় যায়, আল্লাহ হনবজ 

িাাঁর  হেত্র সত্ত্বার কসম কবর েবলবেন ময, িারা ঈমানদার নয়।’’ 

[মাজমু আল িািাওয়া ২৮/৪৭১] 

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাবমর  বক্ষ অেস্থান 

মনয়ািঃ 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামবক মহব্বি করার 

একহি খুে গুরুত্ব ূণয ও েি উ ায় হবে িাাঁর  বক্ষ অেস্থান মনয়া 

ও িাাঁবক সাহাযয করা। আল্লাহ েবলন,  

ِي﴿ ٱَّلَّ ۡ َِٰجرِينا ٱل ُمها آءِۡ را ۡۡلِل ُفقا ًل  فاض  ۡ ياب تاُغونا ۡ َٰلِِهم  وا م 
ا
أ وا ۡ َٰرِهِم  دِيا ِمنۡ رُِجواْۡ خ 

ُ
أ ۡ نا

ۡ ۡ ِدقُونا َٰ ٱلصَّ ُهُمۡ ۡ َٰٓئِكا ْولا
ُ
أ ۡ ۥٓ  ُ راُسولا وا ۡ ا ٱَّللَّ ۡ ونا يانُُصُ وا َٰن اۡ وا رِض  وا ِۡ ٱَّللَّ ۡ ِنا   ﴾٨م 

 [8]احلرش:

‘‘ময সকল দহরদ্র মুহাহজরবক িার োসস্থান ও সম্পহে হবি 

েহহষৃ্কি করা হবয়বে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুহষ্ট্ প্রিযাশা 

কবর এোং আল্লাহ ও িাাঁর রাসূলবক সাহাযয কবর, িারাই হবলা 

সিযোদী।’’ [সূরা হাশরিঃ ৮] 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাবমর  বক্ষ অেস্থান 

মনয়া ও িাাঁবক সাহাযয করার মক্ষবত্র চমৎকার ও সহিযকার সে 

উদাহরণ ম শ কবরবেন িাাঁরই হপ্রয় সাহাোগণ। আজবকর 

মপ্রক্ষা বি মযখাবন হেহভন্ন মদবশর অমুসহলমগণ রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাবমর হেরুবদ্ধ আক্রমণাত্নক কথা 

েলবে, মসখাবন আমাবদর উহচি িার প্রহিোদ করা এোং নেী 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাবমর  বক্ষ অেস্থান মনয়া। অিএে 

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাবমর আবদবশর সারেো িুবল 

ধরা ও মানুষবক িা মমবন মনয়ার আহোন জানাবনাই হল মূলি 

আজবকর মপ্রক্ষা বি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামবক 

সাহাযয করার অথয। 

৭. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লামবক মহব্বি করার 

আবরকহি উ ায় হল িাাঁর হপ্রয় সাহাোবদরবক ভাবলাোসা ও 

িাবদর  বক্ষ অেস্থান মনয়া, িাবদরবক আমাবদর আদশয হহবসবে 

গ্রহণ ও িাবদর সুন্নাবির অনুসরণ করা। আল কুরআবনর েহু 

আয়াবি আল্লাহ িা‘আলা সাহাোবদর বেহশষ্ট্য িুবল ধবরবেন এোং 

িাবদর গুণাগুণ েণযনা কবরবেন ও িাবদর প্রহি হিহন ময সন্তুষ্ট্ মস 
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মঘাষণাও হদবয়বেন। প্রকৃি বক্ষ সাহাোগবণর প্রহি ভাবলাোসা 

ম াষবণর মাধযবম েযহির মবধয রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ 

ওয়াসাল্লাবমর প্রহি ভাবলাোসা আবরা  াকাব াি হয়। 

৮. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ ওয়াসাল্লাবমর সুন্নাবির প্রচার 

ও প্রসার করা িাাঁর প্রহি ভাবলাোসা ম াষবণর অনযিম একহি 

উ ায়। হনবজর জীেবন সুন্নািবক োস্তোয়ন না কবর এোং 

সুন্নাবির প্রচার প্রসাবরর জনয মকানরূ  মচষ্ট্া না কবর শুধু 

মমৌহখকভাবে িাাঁবক ভাবলাোসার দােী করবলই িাাঁর প্রহি 

ভাবলাোসা ম াষণ করা হয় না- হেষয়হি সোর কাবেই স্পষ্ট্। 

আজ আমাবদর সমাবজ মযখাবন সুন্নাি ও হেদ‘আবির এক অদু্ভি 

সাংহমশ্রণ ঘবিবে, অথো মযখাবন মানুষ প্রহিহনয়ি সুন্নাি মথবক 

দূবর সবর যাবে, হকাংো িথাকহথি কহি য় আধুহনক হশহক্ষিরা 

সুন্নাবির প্রহি িাহেলয প্রদশযন করবে, মসখাবন সহিযকার 

সুন্নাবির হে ুল প্রচার ও প্রসার রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ 

ওয়াসাল্লাবমর ভাবলাোসার দােীদারবদর উ র এক অ হরহাযয 

কিযেয হবয় দাাঁহিবয়বে। 
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 হরবশবষ এ কথা েবল মশষ করবো ময, আল্লাহ মযবনা আমাবদর 
সকলবক জানা, মোঝা ও আমল করার মাধযবম আমাবদর হপ্রয় 
মনিা  ৃহথেীর সেযবশ্রষ্ঠ মানে, মহানেী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহহ 
ওয়াসাল্লামবক প্রকৃি অবথযই ভাবলাোসার িাওিীক  হদবয় 
আমাবদর ঈমানবক  হর ূণয কবর মদন। আমীন। 


